
Ι, ι, ἰῶτα, τό, άκλιτο, το ένατο γράμμα του ελλ. αλφαβ.· ως αριθμός ιʹ = 10, ͵ι 

= 10.000. Το ι με υπογεγραμμένη ονομαζόταν προσγεγραμμένον, adscriptum, 

και γραφόταν έτσι έως τον 13ο αιώνα, π.χ. τῶι(όχι τῷ), όπως γίνεται ακόμα με 

τα κεφαλαία γράμματα ΤΩI.  

Μεταβολές του ι: 1. Δωρ. ι αντί υ, σε γʹ πληθ. και μτχ. ενεστ., όπως φιλέοισι, 

ἐοῖσα αντί φιλέουσι κ.λπ.· ομοίως, Μοῖσα, Ἀρέθοισα αντί Μοῦσα, Ἀρέθουσα, 

κ.λπ.· προσθήκη του α σε μερικά επίθ., και στη μτχ. αορ. αʹ, όπως μέλαις, 

τάλαις, ῥίψαις αντί μέλας, τάλας, κ.λπ.· και σε αιτ. πληθ. θηλ. αʹ κλίσης, όπως 

ταῖς νύμφαις αντί τὰς νύμφας· 2. Βοιωτ. και Λακων. αντί ε, όπως σιός, σεῖος 

αντί θεός, θεῖος· 3. το ῑ συχνά μετατρέπεται σε ει, από όπου εἴλλω, ἴλω, εἴλη, 

ἴλη, εἴρην, ἰρήν· το ῐ μερικές φορές υποκαθίσταται από το ε, όπως ἑστία, Ιων. 

ἱστίη· συχνά παρεμβάλλεται για να επιμηκύνει τη συλλαβή, π.χ. εἰν, εἰς, 

ξεῖνος, κεινός, πνείω, ὑπείρ, διαί, μεταί, παραί, αντί ἐν, ἐς, κ.λπ. Η ποσότητα 

του ι ποικίλλει.  

-ί[ῑ], γιώτα δεικτικό, στην κοινή Αττ. (όχι στους Τραγ.) προστίθεται στο τέλος 

δεικτ. αντων., προκειμένου να επιτείνει τη σημασία τους, όπως στα οὑτοσί, 

αὑτηΐ, τουτί, Λατ. hicce· ἐκεινοσί, ὁδί, ταδί, τοσουτονί, τοσονδί, τυννουτοσί, 

κ.λπ.· επίσης σε δεικτ. επιρρ., όπως οὑτωσί, ὡδί, ἐνθαδί, δευρί, νυνί.  

ἵ, ονομ. της αυτοπαθ. αντων. οὗ, Λατ. sui, σε Πλάτ.· δοτ. ἳν αὐτῷ, Λατ. sibi 

ipsi, ἑαυτῶ, σε Ησίοδ.· ἱν (εγκλιτ.), σε Πίνδ.  

ἰά, Ιων. ἰή, ἡ, φωνή, κραυγή, Χρησμ. παρ' Ηροδ., Αισχύλ., Ευρ.  

ἴα, ἰῆς, ἰῇ, ἴᾰν, αρχ. Ιων. θηλ. του εἷς, αντί μία, μιῆς, κ.λπ.  

ἰά, [ῑ], τά, ετερόκλ. πληθ. του ἰός, βέλη, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἰάθην[ᾱ], Παθ. αόρ. του ἰάομαι.  

ἰαιβοῖ[ῐ], κωμ. επιφών. αντί αἰβοῖ, σε Αριστοφ.  

ἰαίνω, αόρ. αʹ ἴηνα, Δωρ. ἴᾱνα — Παθ. αόρ. αʹ ἰάνθην· 1. ζεσταίνω, 

θερμαίνω, σε Ομήρ. Οδ. 2. λιώνω, τήκω — Παθ., λιώνομαι, στον ίδ. 3. 

θερμαίνω, αναζωπυρώνω, φαιδρύνω, ευθυμώ, Λατ. fovere, θυμὸν ἰαίνειν, στο 

ίδ. κ.λπ. — Παθ., ἐν φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη, στο ίδ.· μέτωπον ἰάνθη, το πρόσωπό 

της μαλάκωσε, σε Ομήρ. Ιλ.· με δοτ. πράγμ., ευφραίνομαι, νιώθω 

ευχαρίστηση με κάτι, σε Ομήρ. Οδ.  

Ἰακχάζω, φωνάζω Ἴακχος· με σύστ. αντ., ἰακχάζειν φωνήν, εκφέρω την 

κραυγή Ἴακχος, σε Ηρόδ.  

Ἰακχεῖον, τό (Ἴακχος), ναός του Βάκχου, σε Πλούτ.  

ἰακχέω, ἰακχή, βλ. ἰαχέω, ἰαχή.  

ἰάκχιος, -ία, -ιον, βακχικός, σε Σοφ.  

Ἴακχος, ὁ (ἰαχέω)· 1. Ίακχος, αποκρυφιστικό όνομα του Βάκχου, σε 

Αριστοφ. κ.λπ. 2. πανηγυρικός ύμνος προς τιμήν του Βάκχου, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ἰᾱλεμίστρια, Ιων. ἰηλ-, ἡ, γυναίκα που θρηνολογεί, μοιρολογίστρα, σε 

Αισχύλ.  

ἰάλεμος[ᾱ], Ιων. ἰήλ-, ὁ, I. θρήνος, οδυρμός, θρηνητικό άσμα, σε Αισχύλ., 

Ευρ. II. ως επίθ., ατυχής, μελαγχολικός, σε Θεόκρ. (πιθ. από κραυγή ἰή).  

ἰάλλω, μέλ. ἰᾰλῶ, αόρ. αʹ ἴηλα· I. 1. στέλνω, ρίχνω ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν 

ἴαλλεν, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐπ' ὀνείατα χεῖρας ἴαλλον, άπλωσαν τα χέρια τους προς 

τα φαγητά, σε Όμηρ.· περὶ χερσὶ δεσμὸν ἴηλα, έδεσα αλυσίδες γύρω από τα 

χέρια, σε Ομήρ. Ιλ. 2. επιτίθεμαι, προσβάλλω, κάνω επιδρομή, ἀτιμίῃσιν 

ἰάλλειν τινά, προσβάλλω με λοιδορίες κάποιον, ατιμάζω, σε Ομήρ. Οδ. 3. 

αποστέλλω, σε Θέογν., Αισχύλ. II. αμτβ. (ενν. ἑαυτόν), αποπέμπω τον εαυτό 

μου, δηλ. φεύγω, τρέχω, δραπετεύω, σε Ησίοδ.  



ἰαλτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ., αυτός που αποπέμπεται, εξαποστέλλεται, σε 

Αισχύλ.  

ἴᾱμα, Ιων. ἴημα, -ατος, τό (ἰάομαι)· I. μέθοδος ίασης, γιατρειά, θεραπεία, 

γιατρικό, σε Ηρόδ., Θουκ. II. = ἴασις, σε Κ.Δ.  

ἰαμβεῖος, -ον (ἴαμβος)· I. ιαμβικός, μέτρον, σε Αριστοφ. II. 1. ως ουσ., 

ἰαμβεῖον, τό, ιαμβικός στίχος, σε Αριστοφ., Πλάτ. 2. ιαμβικό μέτρο, σε Αριστ.  

ἰαμβειο-φάγος, ὁ (φᾰγεῖν), αυτός που τρώει τους ιάμβους ή πιθ. αυτός που 

τους καταστρέφει κατά την απαγγελία, σε Δημ.  

ἰαμβιάζω, = το επόμ., σε Ανθ.  

ἰαμβίζω, επιτίθεμαι σε κάποιον με ιάμβους, σατυρίζω, λοιδορώ, κακολογώ, 

τινά, σε Αριστ.  

ἰαμβικός, -ή, -όν, ιαμβικός, σε Αριστ.  

ἰαμβοποιέω, συνθέτω ιάμβους, σε Αριστ.  

ἰαμβο-ποιός, ὁ (ποιέω), δημιουργός ιάμβων, σε Αριστ.  

ἴαμβος, ὁ, I. ίαμβος, μετρικός πόδας που αποτελείται από μία βραχεία και μία 

μακρά συλλαβή, όπως το ἐγώ, σε Πλάτ. κ.λπ. II. 1. ιαμβικός στίχος, 

τρίμετρος, σε Ηρόδ., Αριστοφ. 2. ιαμβικό ποίημα, σατυρικό, υβριστικό 

ποίημα, σε Πλάτ. (από το ἰάπτω 2, επειδή οι ίαμβοι ήταν οι πρώτοι που 

χρησιμοποιήθηκαν από τους σατυρικούς ποιητές Αρχίλοχο και Ιππώνακτα· 

απ' όπου criminosi Iambi, σε Ρήτ.).  

Ἰάν, ὁ, συνηρ. αντί Ἰάων, αυτός που κατάγεται από την Ιωνία, σε Αισχύλ. 

(γεν. πληθ. Ἰάνων με ᾰ).  

ἰάνθην, Παθ. αόρ. αʹ του ἰαίνω.  

ἰάομαι, προστ. ἰῶ, μέλ. ἰάσομαι [ᾱ], Ιων. ἰήσομαι, αόρ. αʹ ἰᾱσάμην, Ιων. 

ἰησάμην — Παθ., βλ. κατωτ. (ῑᾱ, σε Όμηρ. κ.λπ.· έπειτα επίσης ῐ)· I. 

θεραπεύω, γιατρεύω, σε Όμηρ. κ.λπ.· μεταφ., ἀδικίαν ἰᾶσθαι, σε Ευρ.· 

παροιμ., μὴ τῷ κακῷ τὸ κακὸν ἰῶ, δηλ. μην κάνεις το κακό χειρότερο, σε 

Ηρόδ. II. αόρ. αʹ ἰάθην [ᾱ] πάντοτε Παθ., γιατρεύομαι, ανανήφω, 

επανακάμπτω, σε Ανδοκ., Κ.Δ.· ομοίως, παρακ. ἴᾱμαι, σε Κ.Δ.  

Ἰᾱοναῦ[ῐ], βαρβαρισμός αντί ὦ Ἰᾶον (κλητ.), ω Ίωνα, σε Αριστοφ.  

Ἰάονες[ᾱ], οἱ, εκτεταμ. αντί Ἴωνες, Ίωνες, στους οποίους περιλαμβάνονται 

κατά τον Όμηρο οι κάτοικοι της Αττικής και των Μεγάρων, σε Ομήρ. Ιλ.· στα 

Περσικά, = Ἕλληνες, σε Αισχύλ.· ενικ. Ἰάων, σπάνιος, σε Θεόκρ.· Ἰαόνιος, -

α, -ον, Ιωνικός, Ελληνικός, σε Αισχύλ.· Αθηναϊκός, σε Χρησμ. παρά Πλουτ.  

ἰάπτω, μέλ. -ψω, πέμπω, στέλνω, ρίχνω, σε Όμηρ.· κατὰ χρόα ἰάπτειν (ενν. 

τὰς χεῖρας), εκτείνουν τα χέρια έναντια στο σώμα, δηλ. χτυπούν το στήθος 

από λύπη, σε Ομήρ. Οδ. 1. λέγεται για βλήματα, εξακοντίζω, ρίπτω, 

εξαπολύω, σε Αισχύλ.· ἰάπτειν ὀρχήματα, ξεκινώ το χορό, την όρχηση, σε 

Σοφ. 2. προσβάλλω με τα λόγια, επιτίθεμαι, πλήττω, στον ίδ.· τραυματίζω, 

ἰάπτειν τινὰ ἐς ὀστέον ἄχρις, σε Θεόκρ. — Παθ., ἰάπτομαι ἄλγεσιν ἦτορ, σε 

Μόσχ.  

Ἰᾶπυξ, Ιων. Ἰῆπυξ, -ῠγος, ὁ, I. ΒΔ ή ΔΒΔ άνεμος, σε Αριστ. II.Ἰάπῠγες, Ιων. 

Ἰήπῠγες, οἱ, λαός, πληθυσμός της Νότιας Ιταλίας, σε Ηρόδ.· ἡ Ἰᾱπῠγία, Ιων. 

Ἰηπῠγίη, η χώρα των Ιαπύγων, στον ίδ.· επίθ. Ἰᾱπύγιος, -α, -ον, Ιαπυγικός, 

σε Θουκ.  

Ἰάς, -άδος, ἡ, επίθ. θηλ. του Ἰάων, Ἴων· I. Ιωνική, σε Ηρόδ., Θουκ. II. 1. ως 

ουσ. (ενν. γυνή), γυναίκα που κατάγεται από την Ιωνία, σε Ηρόδ. 2. (ενν. 

γλῶσσα), η Ιωνική διάλεκτος, σε Λουκ.  

ἴᾱσῐ[ῐ], γʹ πληθ. ενεστ. του εἶμι (Λατ. ibo).  

ἱᾶσι[ῑ], αντί ἱέασι, γʹ πληθ. ενεστ. του ἵημι.  



ἰάσιμος[ῑᾱ], -ον (ἰάομαι), αυτός που μπορεί να γιατρευτεί, θεραπεύσιμος, 

αντίθ. προς το ἀνίατος, σε Αισχύλ., Πλάτ. κ.λπ.· μεταφ., αυτός που 

καταπραΰνεται εύκολα, σε Ευρ.  

ἴᾱσις[ῑ], -εως, ἡ (ἰάομαι), θεραπεία, τρόπος θεραπείας, ίαση, γιατρειά, Λατ. 

medela, σε Σοφ., Πλάτ. κ.λπ.  

ἴασπῐς, -ιδος, ἡ, είδος πολύτιμου λίθου, σε Πλάτ. (ξένη λέξη).  

Ἰαστί[ῐ], επίρρ. (Ἰάς)· 1. κατά τον Ιωνικό τρόπο, αντίθ. προς το Δωριστί, σε 

Πλάτ. 2. κατά τον Ιωνικό μουσικό σκοπό, την Ιωνική μελωδία (λέγεται για τη 

μουσική), στον ίδ. 3. στην Ιωνική διάλεκτο, σε Λουκ.  

Ἰᾱσώ, -όος, συνηρ. -οῦς, ἡ, κλητ. Ἰασοῖ (ἰάομαι), η Ιασώ, θεότητα της ιάσεως 

και της υγείας, σε Αριστοφ.  

ἰᾱτήρ[ῑ], Επικ. ἰητήρ, -ῆρος, ὁ, ποιητ. αντί ἰατρός, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· μεταφ., 

ἰατὴρ κακῶν, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ.  

ἰᾶτο, γʹ ενικ. παρατ. του ἰάομαι.  

ἰᾱτορία, ἡ, τέχνη της θεραπείας, ιατρική, σε Σοφ.  

ἰᾱτός, -ή, -όν (ἰάομαι), αυτός που μπορεί να θεραπευτεί, θεραπεύσιμος, 

ιάσιμος, σε Πίνδ., Πλάτ.  

ἰᾱτρεία, ἡ (ἰατρεύω), ιατρική φροντίδα, περίθαλψη· μεταφ., θεραπεία, 

διόρθωση, σε Αριστ.  

ἰᾱτρεῖον, τό (ἰατρός), εργαστήριο γιατρού, θεραπευτήριο, σε Πλάτ. κ.λπ.  

ἰάτρευμα, -ατος, τό, = ἴαμα, στη Ρητορ., τρόπος «θεραπείας» που 

εφαρμόζεται από τον ρήτορα κατά της αδιαφορίας του ακροατηρίου του, σε 

Αριστ.  

ἰάτρευσις, -εως, ἡ, = ἰατρεία, σε Πλάτ.  

ἰᾱτρεύω, μέλ. -σω (ἰατρός), 1. περιποιούμαι ιατρικά, θεραπεύω, σε Πλάτ. — 

Παθ., βρίσκομαι υπό ιατρική φροντίδα, στον ίδ. 2. απόλ., εξασκώ την ιατρική 

τέχνη, το ιατρικό επάγγελμα, σε Αριστ.  

ἰᾱτρικός, Ιων. ἰητρικός, -ή, -όν (ἰατρός)· I. αυτός που χαρακτηρίζει ή 

αναφέρεται στον γιατρό· ἡ ἰατρική (ενν. τέχνη), ιατρική (ως επιστήμη), σε 

Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ. II. έμπειρος στην ιατρική επιστήμη, σε Πλάτ.· μεταφ., 

ἰατρικὸς περὶ τὴν ψυχήν, στον ίδ.  

ἰᾱτρό-μαντις, -εως, ὁ, γιατρός και μάντης μαζί, λέγεται για τον Απόλλωνα 

και τον Ασκληπιό, σε Αισχύλ., Αριστοφ.· μεταφ., φρενῶν ἰατρόμαντις, σε 

Αισχύλ.  

ἰᾱτρός[ῑ], Ιων. ἰητρός, ὁ (ἰάομαι), όπως το ἰατήρ· I. αυτός που θεραπεύει, 

γιατρός ή χειρουργός (έννοιες για τις οποίες δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια 

επαγγελματική διαφοροποίηση, διάκριση μεταξύ των δύο κλάδων), σε Ομήρ. 

Ιλ. κ.λπ.· ἰατρὸς ὀφθαλμῶν, ὀδόντων, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, σε Ηρόδ. 

II. μεταφ., ἰατρὸς πόνων, σε Πίνδ.· ὀργῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, σε 

Αισχύλ.  

ἰᾱτρο-τέχνης, -ου, ὁ (τέχνη), αυτός που εξασκεί την ιατρική τέχνη, σε 

Αριστοφ.  

ἰαττᾰταί, σχετλιαστ. επιφών., = φεῦ, οἴμοι, αχ! αλίμονο!, σε Αριστοφ.· 

επίσης, ἰατταταιάξ, στον ίδ.  

ἰαῦ, φωνή ως απάντηση στην κλήση κάποιου, με την έννοια «παρών!», «εδώ 

είμαι!», σε Αριστοφ.  

ἰαυοῖ, επιφών. χαράς, σε Αριστοφ.  

ἰαύω, Ιων. παρατ. ἰαύεσκον, μέλ. -σω, αόρ. αʹ ἴαυσα (ἄω, ἄημι)· κοιμάμαι, 

διανυκτερεύω, καταλύω, σε Όμηρ.· με σύστ. αντ., οὔτ' ἐννυχίαν τέρψιν ἰαύειν, 

ούτε ν' απολαύσω την τέρψη του νυχτερινού ύπνου, σε Σοφ.  



ἰ-ᾰφέτης[ῑ], -ου, ὁ (ἰός, ἀφίημι), τοξότης, σε Ανθ.  

ἰᾰχέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἰάχησα· I. 1. κραυγάζω, κράζω, φωνάζω, όπως το 

ἰάχω, σε Ευρ. κ.λπ.· με σύστ. αντ., ἰαχεῖν μέλος, στον ίδ.· ἀοιδάν, σε Αριστοφ. 

2. θρηνώ, οδύρομαι για, σε Ευρ. II. λέγεται για πράγματα, ηχώ, παράγω ήχο, 

αντηχώ, σε Ομηρ. Ύμν., Ευρ.  

ἰαχή, ἡ (ἰάχω), κραυγή, βοή, φωνή, θρήνος, σε Όμηρ.· επίσης, κραυγή χαράς, 

ἰαχὰ ὑμεναίων, σε Πίνδ., Τραγ.  

ἰάχημα, -ατος, τό (ἰᾰχέω), κραυγή, βοή, συριγμός, σφύριγμα ερπετού 

(φιδιού), σε Ευρ.· ήχος οργάνου, σε Ανθ.  

ἰάχω[ᾰ], Ιων. παρατ. ἰάχεσκον, παρακ. ἴαχα, Επικ. θηλ. μτχ. ἰαχυῑα· 1. 

κραυγάζω, φωνάζω, βοώ, ξεφωνίζω, ως ένδειξη χαράς ή λύπης, όπως το 

ἰαχέω, σε Όμηρ.· λέγεται για τον έναρθρο λόγο, σε Ευρ., Ανθ. 2. επίσης, 

λέγεται για πράγματα, ηχώ, αντηχώ, παράγω ήχο, αντιλαλώ, σε Όμηρ.· 

λέγεται για κύματα και για φωτιά, ξεχύνομαι, «βρυχώμαι», στον ίδ.· λέγεται 

για τη χορδή του τόξου, δονούμαι, βουΐζω, σφυρίζω, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για 

ζεστό μέταλλο μέσα σε νερό, σφυρίζω, σε Ομήρ. Οδ. 3. με σύστ. αντ., ἰάχω 

ἀοιδήν, μέλος, ψέλνω ωδή, απαγγέλλω στίχο, σε Ομηρ. Ύμν.· ἰάχειν λογίων 

ὁδόν, διακηρύσσω τη σημασία των χρησμών, σε Αριστοφ.· ἴαχονἈπόλλω, 

έψελναν ύμνους προς τιμήν του Απόλλωνα, στον ίδ.  

Ἰάων, -ονος, ὁ, βλ. Ἰάονες.  

ἶβις, ἡ, γεν. ἴβιος, αιτ. ἶβιν, πληθ. ἴβιες, Ιων. ἴβῑς· ίβη, Αιγυπτιακό ιερό πτηνό 

στο οποίο απονέμονταν τιμές, σε Ηρόδ., Αριστοφ.  

ἴγδις, ἡ, γουδί, σε Σόλωνα, Ανθ.  

ἷγμαι, παρακ. του ἱκνέομαι· μτχ. ἱγμένος.  

ἰγνύα, Ιων. ἰγνύη, ἡ = το επόμ., μέρος πίσω από τον μηρό και το γόνατο, 

κνήμη, Λατ. poples, σε Ομήρ. Ιλ., Θεόκρ.  

ἰγνύς, -ύος, ἡ, = το προηγ., από δοτ. πληθ. ἰγνύσι, σε Ομηρ. Ύμν.· αιτ. ἰγνύν, 

σε Θεόκρ. (άγν. προέλ.).  

Ἰδαῖος, -α, -ον (Ἴδη), αυτός που προέρχεται από το όρος Ίδη, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἰδάλιμος, -ον (ἶδος), αυτός που προκαλεί ιδρώτα, εφίδρωση, σε Ησίοδ.  

ἰδέ[ῐ], Επικ. σύνδ. ἠδέ, και, σε Όμηρ., Σοφ.  

ἰδέ, προστ. αορ. του εἶδον, δες, κοίταξε, σε Όμηρ.· μεταγεν. ἴδε.  

ἴδε, Επικ., γʹ ενικ. αορ. βʹ εἶδον, είδε.  

ἰδέα[ῐ], Ιων. ἰδέη, ἡ (ἰδεῖν), = εἶδος· I. 1. μορφή, σε Πίνδ., Αριστοφ. κ.λπ. 2. 

το «φαίνεσθαι», η όψη ενός πράγματος, αντίθ. προς την πραγματικότητά του, 

Λατ. species· γνώμην ἐξαπατῶσ' ἰδέαι, εξωτερικά φαινόμενα εξαπατούν το 

μυαλό, σε Θέογν. 3. είδος, φύση, σε Ηρόδ.· ἐφρόνεον διφασίας ἰδέας, 

σκέπτονταν δύο τρόπους ενέργειας, στον ίδ.· τὰ ὄργι' ἐστί τιν' ἰδέαν ἔχοντα; 

ποια είναι η φύση τους ή το σχήμα τους; σε Ευρ.· καινὰς ἰδέας εἰσφέρειν, 

εισάγω καινούριες αντιλήψεις, νέους τρόπους, σε Αριστοφ.· πᾶσα ἰδέα 

θανάτου, κάθε είδος θανάτου, σε Θουκ. II. στη Λογική, = εἶδος, συνομοταξία, 

είδος, κατηγορία, τάξη, σε Πλάτ.  

ἰδεῖν, απαρ. αορ. βʹ του εἶδον· Επικ. ἰδέειν· Δωρ. ἰδέμεν.  

ἰδέσθαι, Μέσ. απαρ. του εἶδον.  

ἴδεσκον, Ιων. αντί εἶδον.  

ἰδέω, I. Ιων. αντί ἴδω, υποτ. αορ. βʹ του εἶδον· II. Επικ. αντί εἰδῶ, υποτ. 

παρακ. του οἶδα, γνωρίζω.  

ἴδη, Δωρ. ἴδα, ἡ, Ιων. δοτ. πληθ. ἴδῃσι· I. δέντρο προς ξυλεία, στον πληθ., σε 

Ηρόδ.· στον ενικ., ξύλο, δάσος, ἐν τῇ ἴδῃ τῇ πλείστῃ, μέσα στο πιο πυκνό 

σημείο του δάσους, στον ίδ. II. ως κύριο όνομα, Ἴδη, η Ίδη, δηλ. το δασώδες, 



το σύνδενδρο όρος· 1. το βουνό Ίδη στην Τροία, σε Ομήρ. Ιλ.· Επικ. γεν., 

Ἴδηθεν μεδέων, αυτός που βασιλεύει στην Ίδη, στο ίδ.· ως επίρρ., από την 

Ίδη, στο ίδ. 2. το όρος Ίδη στην Κρήτη, όπου γεννήθηκε ο Δίας.  

ἴδηαι, Επικ. αντί ἴδῃ, βʹ ενικ. υποτ. Μέσ. αορ. βʹ εἰδόμην.  

ἰδησῶ, Δωρ. μέλ. του εἶδον, θα δω, σε Θεόκρ.  

ἰδίᾳ, βλ. ἴδιος IV. 2.  

ἰδιαίτερος, -ατος, ανωμ. συγκρ. και υπερθ. του ἴδιος.  

ἰδιο-βουλέω ή -εύω (βουλή), ακολουθώ τη δική μου γνώμη, πράττω εκείνο 

το οποίο θεωρώ εγώ δέον, σε Ηρόδ.  

ἰδιο-γνώμων, -ον, αυτός που πράττει ή ενεργεί βάσει της δικής του βούλησης, 

της προσωπικής του γνώμης, αυτόγνωμος, αυτόβουλος, σε Αριστ.  

ἰδιό-μορφος, -ον (μορφή), αυτός που έχει περίεργη μορφή, ιδιαίτερη μορφή, 

σε Πλούτ.  

ἴδιον, τό, βλ. ἴδιος I. 2.  

ἰδιόομαι (ἴδιος), Μέσ., κάνω κάτι δικό μου, οικειοποιούμαι, σε Πλάτ.  

ἴδιος[ῐδ], -α, -ον και -ος, -ον, I. αυτός που ανήκει στον εαυτό του, ίδιος, 

ιδιωτικός· 1. ιδιωτικός, ιδιαίτερος· πρῆξις ἥδ' ἰδίη οὐ δήμιος, αυτή η υπόθεση 

είναι ιδιωτική, όχι δημόσια, σε Ομήρ. Οδ.· ἴδιος ἐν κοινῷ σταλείς, εισάγω 

έναν ιδιώτη σε μια δημόσια υπόθεση, σε Πίνδ.· πλοῦτος ἴδιος καὶ δημόσιος, 

ιδιωτικός και δημόσιος πλούτος, σε Θουκ.· τὰ ἱρὰ καὶ τὰ ἴδια, ναοί και 

ιδιωτικά κτίρια, σε Ηρόδ. 2. τὰ ἴδια, ιδιωτικές υποθέσεις, ιδιωτικά 

συμφέροντα, ζητήματα, αντίθ. προς τα κοινά, δημόσια, σε Θουκ.· ιδιωτική 

περιουσία, στον ίδ.· ἴδια πράττειν, φροντίζω για τις δικές μου υποθέσεις, σε 

Ευρ.· τὰ ἐμὰ ἴδια, σε Δημ.· στον ενικ., τὸ ἡμέτερον ἴδιον, στον ίδ.· εἰς τὸ ἴδιον, 

για τον εαυτό (μου), σε Ξεν.· ἔγωγε τοὐμὸν ἴδιον, τουλάχιστον σε σχέση με 

όσα με αφορούν, σε Λουκ. II. ιδιαίτερος, ξεχωριστός, διακεκριμένος, ἔθνος 

ἴδιον, σε Ηρόδ.· ἴδιοί τινες θεοί, σε Αριστοφ.· ἴδιον ἢ ἄλλοι, ξεχωριστό και 

διαφορετικό από τους άλλους, σε Πλάτ.· ασυνήθιστος, παράδοξος, περίεργος, 

ἰδίοισιν ὑμεναίοισι, σε Ευρ. III. ομαλ. συγκρ. ἰδιώτερος· υπερθ. ἰδιώτατος, σε 

Δημ.· μεταγεν., ἰδιαίτερος, -αίτατος, σε Αριστ. IV. 1. επίρρ., ἰδίως, ειδικά, 

ιδιαίτερα, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. επίσης, ἰδίᾳ, Ιων. -ίῃ, ως επίρρ., μεμονωμένα, 

ιδιαιτέρως, ξεχωριστά, κατ' ιδίαν, σε Ηρόδ. κ.λπ.· οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν κοινῷ, σε 

Θουκ.· καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, στον ίδ.· με γεν., ἰδίᾳ τῆς φρενός, ξέχωρα από..., 

έξω από..., σε Αριστοφ.  

ἰδιό-στολος, -ον (στέλλω), οπλισμένος με δικά του έξοδα, σε Πλούτ.· 

ἰδιόστολος ἔπλευσε, έπλευσε με το δικό του πλοίο, στον ίδ.  

ἰδιότης, -ητος, ἡ (ἴδιος), ιδιαίτερη φύση, διαφορετική ποιότητα ή ουσία, 

ιδιότητα, σε Ξεν.  

ἰδιόω[ῑδ-], χρησιμ. μόνο στον Μέσ. τύπο ἰδιόομαι.  

ἰδίω[ῑδ-], (ἶδος), ιδρώνω, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ.  

ἰδίως, επίρρ. του ἴδιος IV. 1.  

ἰδίωσις, -εως, ἡ (ἰδιόομαι), διάκριση, διαστολή, χώρισμα, σε Πλάτ.  

ἰδιωτεία, ἡ, I. ιδιωτική ζωή ή ενασχόληση, σε Ξεν., Πλάτ. II. σκαιότητα, 

φορτικότητα, έλλειψη ανατροφής, σε Λουκ.  

ἰδιωτεύω, μέλ. -σω, I. είμαι ιδιώτης, δηλ. ζω μακριά από τη δημόσια ζωή, σε 

Πλάτ., Ξεν.· λέγεται για χώρα, ανάξια λόγου, σε Ξεν. II. εξασκώ σαν ιδιώτης 

το επάγγελμά μου, λέγεται για γιατρό, σε Πλάτ. III. με γεν. πράγμ., είμαι 

άπειρος σε κάτι, τῆςἀρετῆς ἰδιωτεύω, στον ίδ.  

ἰδιώτης, -ου, ὁ (ἴδιος)· I. ιδιώτης, πολίτης σαν μεμονωμένο άτομο· 

ξυμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις, σε Θουκ. κ.λπ. II. 1. κάποιος που διάγει 



ιδιωτικό βίο, ιδιωτεύει, αντίθ. προς αυτόν που συμμετέχει στα πολιτικά 

θέματα ή κατέχει δημόσιο αξίωμα, σε Ηρόδ., Αττ.· αντίθ. προς το στρατηγός, 

απλός στρατιώτης, σε Ξεν. 2. κοινός άνθρωπος του λαού, πληβείος, σε Πλούτ. 

3. ως επίθ., ἰδιώτης βίος, ιδιωτικός τρόπος ζωής, οικογενειακή, σπιτική ζωή, 

σε Πλάτ. III. 1. αυτός που δεν έχει επαγγελματική γνώση ή επάρκεια, αυτός 

που δεν ασχολείται με καμιά επιστήμη ή τέχνη, «ανειδίκευτος», ανίδεος· 

ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης, σε Θουκ.· αντίθ. προς το ποιητής, πεζογράφος, σε Πλάτ.· 

αντίθ. προς τον εκπαιδευμένο στρατιώτη, σε Θουκ.· επίσης, αντίθ. προς τον 

ειδικευμένο τεχνίτη, σε Πλάτ. 2. με γεν. πράγμ., αγύμναστος, ανειδίκευτος, 

άπειρος σε κάτι, Λατ. expers, rudis· ἰδιώτης ἰατρικῆς, στον ίδ.· επίσης, ἰδιώτης 

κατά τι, σε Ξεν. 3. γενικά, άπειρος, αδίδακτος, αμαθής, στον ίδ., σε Δημ. 

IV.ἰδιῶται, εγγενείς πολίτες, αντίθ. προς το ξένοι, σε Αριστοφ.  

ἰδιωτικός, -ή, -όν, I. αυτός που χαρακτηρίζει ή αναφέρεται σε ιδιώτη, 

ιδιωτικός, σε Ηρόδ., Αττ. II. μη κατασκευασμένος με τους κανόνες της 

τέχνης, άξεστος, άτεχνος, ερασιτεχνικός, σε Πλάτ. — επίρρ., ἰδιωτικῶς τὸ 

σῶμα ἔχειν, δηλ. παραμελώ τις γυμναστικές ασκήσεις, σε Ξεν.  

ἴδμεν, Ιων. και Δωρ. αντί ἴσμεν, αʹ πληθ. του οἶδα· ἴδμεν, ἴδμεναι, Επικ. αντί 

εἰδέναι, απαρ. του οἶδα.  

ἰδμοσύνη, ἡ, γνώση, εμπειρία, σε Ηρόδ.  

ἴδμων, -ον, γεν. -ονος (ἴδμεν), πεπειραμένος, έμπειρος, ειδήμων· τινός, σε 

κάτι, σε Ανθ.  

ἰδνόομαι, αόρ. αʹ ἰδνώθην, Παθ., κάμπτομαι, κυρτώνω, συστέλλομαι, ιδίως, 

λόγω πόνου, σε Ομήρ. Ιλ.· ἰδνωθεὶς ὀπίσω, λύγισε προς τα πίσω, λέγεται όταν 

κάποιος ρίχνει τη σφαίρα προς τα πάνω, σε Όμηρ.  

ἰδοίατο, Ιων. αντί ἴδοιντο, γʹ πληθ. Μέσ. ευκτ. του εἶδον.  

ἰδοῖσα, Δωρ. αντί ἰδοῦσα, θηλ. μτχ. του εἶδον.  

Ἰδο-μενεύς, -έως, Επικ. -ῆος, ὁ, αρχηγός των Κρητών· κυρίως αρχικά, 

δύναμη, ισχύς της Ίδης (στην Κρήτη), σε Ομήρ. Ιλ.  

ἴδον, Επικ. αντί εἶδον.  

ἶδος, -εος, τό, 1. ισχυρή θερμότητα, όπως η θερμότητα των κυνικών 

καυμάτων, σε Ησίοδ. 2. ιδρώτας.  

ἰδοῦ, I. προστ. Μέσ. αορ. βʹ του εἰδόμην· II. 1.ἰδού, ως επίρρ., να! ιδού! 

ορίστε! σε Σοφ.· ἰδού, δέχου, να! πάρε (το)!, Λατ. en tibi!, στον ίδ. κ.λπ.· 

καλά! όπως θέλεις!, σε Αριστοφ. 2. χρησιμοποιείται στην εμπαικτική 

επανάληψη των λόγων κάποιου, μάλιστα! ἰδού γ' ἄκρατον, α! βέβαια, κρασί!, 

στον ίδ.  

ἰδρεία, Ιων. -είη, ἡ, γνώση, εμπειρία, πείρα, ικανότητα, ἰδρείῃ πολέμοιο, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

ἴδρις, γεν. ἴδριος, Αττ. ἴδρεως, ὁ, ἡ, ουδ. ἴδρι, κλητ. ἴδρι, πληθ. ἴδριες (ἴδμεν)· 

1. έμπειρος, ειδήμων, ικανός, σε Ομήρ. Οδ.· με γεν. πράγμ., σε Ηρόδ., Τραγ. 

κ.λπ.· με απαρ., γνωρίζοντας (κανείς) πώς να πράξει, σε Ομήρ. Οδ. 2. ἴδρις, 

μόνο στο «Έργα και Ημέραι» του Ησιόδου (στ. 776), προνοητικός, δηλ. το 

μυρμήγκι, σε Ησίοδ.  

ἱδρόω[ῐ], Επικ. μτχ. ἱδρώων, μέλ. -ώσω, αόρ. αʹ ἵδρωσα, παρακ. ἵδρωκα 

(ἶδος)· ιδρώνω, εφιδρώνω, σε Όμηρ. (ιδίως σε Ομήρ. Ιλ.)· ἵππους ὑπὸ ζυγοῦ 

ἱδρώοντας, σε Ομήρ. Οδ.· ἱδρώσει τελαμών, θα βραχεί από τον ιδρώτα του 

πολεμιστή, σε Ομήρ. Οδ.· με σύστ. αντ., ἱδρῶθ' ὃν ἵδρωσα, στο ίδ.· αυτό το 

ρήμα, όπως το αντώνυμο ῥιγόω, συναιρείται ανώμαλα σε ωκαι ῳ αντί ου και 

οι· θηλ. μτχ. ἱδρῶσα, -αι, σε Ομήρ. Ιλ., εκτετ. τύπος ἱδρώουσα, αιτ. αρσ. 

ἱδρώοντα, -οντας· αλλά σε Ξεν. ἱδροῦντι, όχι ἱδρῶντι.  



ἱδρύθην[ῡ], Παθ. αόρ. αʹ του ἱδρύω.  

ἵδρῦμα, -ατος, τό (ἱδρύω)· 1. θεμελιωμένο οικοδόμημα ή κτίριο, ίδρυμα, σε 

Πλούτ. 2. όπως το ἕδος, ναός, ιερό, σε Ηρόδ., Αισχύλ., Ευρ. 3. τὸ σὸν ἵδρυμα 

πόλεως, προπύργιο, στήριγμα της πόλης, Λατ. columen rei, σε Ευρ.  

ἵδρῡμαι, Παθ. παρακ. του ἱδρύω.  

ἵδρῡσις, -εως, ἡ (ἱδρύω)· 1. ίδρυση, ανέγερση, οικοδόμηση, λέγεται για ιερά, 

σε Πλάτ. 2. Ἑρμέω ἱδρύσιες, αγάλματα του Ερμή, σε Ανθ.  

ἱδρῡτέον, ρημ. επίθ. του ἱδρύω· I. πρέπει να ιδρύσουμε, σε Αριστοφ. II. Παθ., 

ἱδρυτέον, πρέπει να παραμείνει αργός, άπρακτος, σε Σοφ.  

ἱδρύω, μέλ. -ύσω, αόρ. αʹ ἵδρῡσα, παρακ. ἵδρῡκα — Παθ., αόρ. αʹ ἱδρύθην 

(όχι ἱδρύνθην), παρακ. ἵδρῡμαι, απαρ. ἱδρῦσθαι (ἵζω)· I. 1. βάζω κάποιον να 

καθίσει, καθίζω, σε Όμηρ. κ.λπ.· αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ἵδρυσε τὴν στρατιήν, διέταξε να στρατοπεδεύσει το στράτευμα, σε 

Ηρόδ. — Παθ., κάθομαι, μένω άπραγος, ακίνητος, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.· λέγεται 

για τον στρατό, στρατοπεδεύω, εγκαθίσταμαι, σε Ηρόδ.· ἀσφαλῶς ἱδρυμένος, 

εγκατεστημένος, σταθερός, ασφαλής, στον ίδ. 2. όπως το Λατ. figere, 

εγκαθιστώ κάποιον σ' ένα μέρος, εἰς δόμον, σε Ευρ. — Παθ., εγκαθίσταμαι, 

μένω, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. 3. στη Μέσ., ιδρύω, θεμελιώνω, τοποθετώ 

ασφαλώς, εγκαθιδρύω· ἱδρύομαί τινα ἄνακτα, σε Ευρ.· τινα ἐς οἶκον, στον ίδ. 

4. Παθ. παρακ. ἵδρῡμαι, λέγεται για τόπους ή θέσεις, βρίσκομαι, κείμαι, Λατ. 

situm esse, σε Ηρόδ. II. ιδρύω, στήνω, ιδίως ανεγείρω ναούς, στήνω 

αγάλματα, σε Ευρ., Αριστοφ. — Παθ., συχνά στον παρακ., ἱρόν, βωμὸς 

ἵδρυται, σε Ηρόδ. — Μέσ., χτίζω για τον εαυτό μου, ανεγείρω, στον ίδ., Ευρ.· 

Παθ. παρακ. με Μέσ. σημασία, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

ἱδρώην, Αττ. ευκτ. του ἱδρόω.  

ἱδρώς[ῐ], -ῶτος, ὁ, δοτ. ἱδρῶτι, αιτ. ἱδρῶτα, Επικ. συγκεκ. τύποι: δοτ. ἱδρῷ, 

αιτ. ἱδρῶ (ἶδος)· 1. ιδρώτας, Λατ. sudor, σε Όμηρ., Αττ. 2. εξερχόμενος, 

εξαγόμενος χυμός από δέντρα, κόμμι, ρετσίνι· ἱδρῶτα σμύρνης, σε Ευρ.  

ἱδρῶσαι, θηλ. μτχ. πληθ. του ἱδρόω.  

ἰδυῖα[ῑ], ἡ, Επικ. αντί εἰδυῖα, θηλ. μτχ. του οἶδα· ως επίθ., ἰδυίῃσι 

πραπίδεσσιν, με έμπειρο, γνωστικό μυαλό, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἴδω, Επικ. ἴδωμι, υποτ. του εἶδον.  

ἰδών, -οῦσα, -όν, μτχ. του εἶδον.  

ἴε, ἴεν, Επικ. γʹ ενικ. παρατ. του εἶμι (ibo).  

ἵει, Ιων. και Αττ., γʹ ενικ. παρατ. του ἵημι (από το ἱέω).  

ἰείη, Επικ. αντί ἴοι, γʹ ενικ. ευκτ. ενεστ. του εἶμι (ibo).  

ἱείς, -εῖσα, -έν, μτχ. του ἵημι.  

ἵεισι, αντί ἵᾱσι, γʹ πληθ. του ἵημι.  

ἵεμαι, Παθ. του ἵημι.  

ἱέμεν, ἱέμεναι, Επικ. απαρ. ενεστ. του ἵημι· ἱέμενος, μτχ. Παθ. ενεστ.  

ἱέν, Αιολ. αντί ἵεσαν, γʹ πληθ. παρατ. του ἵημι.  

ἰέναι, απαρ. του εἶμι (ibo).  

ἱέναι, απαρ. του ἵημι.  

ἱερᾱκίσκος, ὁ, υποκορ. του ἱέραξ, σε Αριστοφ.  

ἱέραξ, -ᾱκος, Ιων. και Επικ. ἵρηξ, -ηκος, ὁ, γεράκι, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ.  

ἱεράομαι, Ιων. ἱράομαι, μέλ. -άσομαι [ᾱ] (ἱερεύς, ἱέρεια) — Παθ., είμαι 

ιερέας ή ιέρεια, σε Ηρόδ., Θουκ.  

ἱερᾱτεία, ἡ, υπηρεσία, έργο, αξίωμα του ιερέα, ιεροσύνη, σε Αριστ., Κ.Δ.  

ἱεράτευμα, -ατος, τό, ιερατείο, ιεροσύνη, σε Κ.Δ.  

ἱερᾱτευματικός, -ή, -όν, ιερατικός, σε Πλούτ.  



ἱερᾱτεύω, μέλ. -σω (ἱερεύς), είμαι ιερέας, επιτελώ το λειτούργημα του ιερέα, 

σε Κ.Δ.  

ἱερᾱτικός, -ή, -όν (ἱερεύς)· I. αυτός που χαρακτηρίζει ή αναφέρεται στο 

λειτούργημα του ιερέα, ιερατικός, σε Αριστ., Πλούτ. II. αφιερωμένος σε 

ιερούς σκοπούς, σε Λουκ.  

ἱέρεια, ἡ, Ιων. ἵρεια, ἱερείη ή ἱρηΐη, στους Τραγ. επίσης, ἱερία· θηλ. του 

ἱερεύς, ιέρεια, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.  

ἱερεῖον, Ιων. ἱερήϊον ή ἱρήϊον, τό, I. 1. ζώο για θυσία ή σφαγή, θύμα θυσίας ή 

σφαγής, σε Όμηρ., Ηρόδ., Αττ. 2. προσφορά στους νεκρούς, σε Ομήρ. Οδ. II. 

λέγεται για ζώα που σφάζονται για τροφή, κυρίως στον πληθ., σε Ηρόδ., Ξεν.  

ἱερεύς, -έως, Ιων. -ῆος, ὁ, Αττ. πληθ. ἱερῆς· Ιων. ονομ. ἱρεύς (ἱερός)· 1. 

ιερέας, αυτός που εκτελεί θυσίες, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. μεταφ., ἱερεύς τις ἄτης, 

λειτουργός δυστυχίας, σε Αισχύλ.· και κωμ., λεπτοτάτων λήρων ἱερεῦ, σε 

Αριστοφ.  

ἱερεύω, Ιων. ἱρεύω, Ιων. παρατ. ἱερεύεσκον, μέλ. -εύσω, Επικ. απαρ. -

ευσέμεν· γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. ἱέρευτο (ἱερός)· 1. σφάζω με σκοπό τη θυσία, 

θυσιάζω, σε Όμηρ. 2. σφάζω για γιορτή, συμπόσιο, σε Ομήρ. Οδ. — Μέσ., 

σφάζω για τον εαυτό μου, στο ίδ.  

ἱερή, ἡ, = ἱέρεια, σε Ανθ.  

ἱερήϊον, τό, Ιων. αντί ἱερεῖον.  

ἱερία, ποιητ. αντί ἱέρεια.  

ἱερογλῠφικός, -ή, -όν, ιερογλυφικός· ἱερογλυφικά (ενν. γράμματα), τά, τρόπος 

γραφής πάνω σε μνημεία τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι ιερείς, σε 

Λουκ.  

ἱερό-γλωσσος, -ον (γλῶσσα), αυτός που μιλάει με προφητικά λόγια, 

προφητικός, σε Ανθ.  

ἱερο-γραμματεύς, -έως, ὁ, ιερός γραμματέας, κατώτερη τάξη της 

Αιγυπτιακής ιεροσύνης, του οποίου έργο ήταν η τήρηση των ιερών εγγράφων, 

η διδασκαλία των ιερών τύπων και τελετών και η επιμέλεια για την τήρησή 

τους, σε Λουκ.  

ἱερό-θῠτος, -ον (θύω Α), αυτός που προσφέρεται στον θεό· ἱερόθυτος καπνός, 

καπνός που αναδύεται από τις θυσίες, σε Αριστοφ.  

ἱερο-κῆρυξ, -ῡκος, ὁ, κήρυκας ή υπηρέτης σε θυσία, σε Δημ.  

ἱερολογία, Ιων. ἱρολογίη, ἡ (λόγος), αποκρυφιστική ή ιερή γλώσσα, λόγος 

για ιερά πράγματα, σε Λουκ.  

ἱερο-μηνία, ἡ (μήν, μήνη), ιερή περίοδος του μήνα, κατά την οποία 

διεξάγονταν μεγάλες γιορτές και έπαυαν οι εχθροπραξίες· ἱερομηνία Νεμέας, 

λέγεται για τους αγώνες της Νεμέας, σε Πίνδ., Θουκ.· ἱερομήνια, τά, λέγεται 

για τη γιορτή των Καρνείων στη Σπάρτη, σε Θουκ.  

ἱερομνημονέω, είμαι ἱερομνήμων, σε Αριστοφ.  

ἱερο-μνήμων, Δωρ. -μνάμων, -ονος, ὁ, ιερός απεσταλμένος, γραμματέας, ο 

οποίος αποστελλόταν στο Αμφικτυονικό συνέδριο από κάθε πόλη-κράτος της 

αμφικτυονίας, σε Δημ.· γενικά, γραμματέας, γραφιάς, σε Αριστ.  

ἱερόν, τό, βλ. ἱερός III. 2.  

ἱερο-νίκης[νῑ], -ου, ὁ, νικητής σε ιερούς αγώνες, σε Λουκ.  

ἱεροποιέω, μέλ. -ήσω, υπηρετώ σαν ἱεροποιός, προσφέρω θυσίες, θυσιάζω, σε 

Δημ.  

ἱερο-ποιός, -όν (ποιέω), επιμελητής ιερών τελετών· στην Αθήνα, οι ἱεροποιοί 

ήταν δέκα άρχοντες, ένας από κάθε φυλή, που εξέταζαν τα προσφερόμενα 

προς θυσία, ώστε να είναι άμεμπτα, άμωμα, σε Πλάτ., Δημ.  



ἱερο-πρεπής, -ές (πρέπω), αυτός που ταιριάζει, αρμόζει σε ιερό χώρο, 

αξιοσέβαστος, ιερός, διαπρεπής, σεβάσμιος, σε Πλάτ., Λουκ.· 

ἱεροπρεπέστατος, σε Ξεν.  

ἱερ-οργίη, εσφαλμένος τύπος αντί ἱρ-ουργίη, στον Ηρόδ.  

ἱερός, -ά, -όν και ός, όν, Ιων. και ποιητ. τύπος ἱρός, -ή, -όν· I. υπεράνθρωπος, 

δυνατός, πανίσχυρος, θεϊκός, εξαίσιος, θαυμάσιος, σε Όμηρ.· συχνά, χρησιμ. 

όπως το θεσπέσιος, για να εκφράσει θαυμασμό, δέος ή έκπληξη· ἱερὸν τέλος, 

ἱερὸς στρατός, ένδοξο, λαμπρό στράτευμα, στον ίδ.· ἱερὸς δίφρος, εξαίσιο, 

λαμπρό άρμα, σε Ομήρ. Ιλ.· οὐχ ἱερόν, καθόλου σημαντικό ζήτημα, ανάξιο 

λόγου, σε Θεόκρ. II. 1. ιερός, άγιος, Λατ. sacer, σε Όμηρ. κ.λπ.· ἱερὸς 

πόλεμος, ιερός, καθαγιασμένος πόλεμος, πόλεμος εναντίον ιεροσύλων, σε 

Αριστοφ. κ.λπ.· ἱρὰ γράμματα, = ἱερογλυφικά, σε Ηρόδ.· ἱερὸν τὸ σῶμα τῷ 

Θεῷ διδόναι, λέγεται για κάποιον που αφιερώνεται στον θεό, σε Ευρ.· ἱερὸς 

νόμος, ο νόμος περί της θυσίας, σε Δημ.· λέγεται για τους Ρωμαίους 

δημάρχους = sacrosanctus, απαραβίαστος, σε Πλούτ.· αντί ἱερὰ καὶ ὅσια, βλ. 

ὅσιος. 2. λέγεται για βασιλιάδες, ήρωες, κ.λπ., και για την αντίληψη ότι οι 

θεοί τούς προστατεύουν, σε Πίνδ., Σοφ. III. ως ουσ.: 1.ἱερά, Ιων. ἱρά, τά, 

προσφορές, θυσίες, θύματα· ἱερὰ ῥέζειν, Λατ. sacra facere, operari, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ἱερὰ ἔρδειν, σε Ησίοδ.· θῦσαι ἱρά, σε Ηρόδ.· μετά τον Όμηρο, δηλώνει τα 

εντόσθια του θυσιασθέντος σφαγίου από τα οποία πραγματοποιούσαν την 

οιωνοσκοπία· τὰ ἱερὰ καλὰ ἦν, σε Ξεν.· ή απλώς, τὰ ἱερὰ γίγνεται, στον ίδ.· 

γενικά, ιερά πράγματα ή ιερές τελετές, Λατ. sacra, σε Ηρόδ. 2.ἱερόν, Ιων. 

ἱρόν, τό, ιερός χώρος, τόπος, ναός, στον ίδ., Αττ. 3. ἱρὸν τῆς δίκης, ιερή αρχή 

του δικαίου, σε Ευρ. IV.ειδικές εκφράσεις: 1. ἱερὸς λόχος, βλ. λόχος I. 4. 2. 

ἱερὰ νόσος, ἡ, επιληψία, λέπρα, σε Ηρόδ. 3. ἡ ἱερὰ ὁδός, ιερός δρόμος που 

οδηγούσε προς τους Δελφούς, στον ίδ. 4. ἡ ἱερά (ενν. τριήρης), λέγεται για το 

πλοίο που οι Αθηναίοι έστελναν στη Δήλο, δηλ. είτε για τη Σαλαμινία είτε για 

την Παράλο, σε Δημ. 5. ἱερὰ νῆσος, μία νήσος από το συγκρότημα των 

Λιπαραίων νήσων, σε Θουκ. V. επίρρ. ἱερῶς, ιερά, άγια, σε Πλούτ.  

ἱεροσῡλέω, μέλ. -ήσω, ληστεύω ναό, πραγματοποιώ ιεροσυλία, βεβηλώνω, σε 

Αριστοφ., Πλάτ.· με αιτ., ἱεροσυλέω τὰ ὅπλα, κλέβω τα ιερά όπλα, σε Δημ.  

ἱεροσῡλία, ἡ, βεβήλωση ιερού, σύληση ναού, ιεροσυλία, σε Ξεν., Πλάτ.  

ἱερό-σῡλος, ὁ (συλάω), αυτός που βεβηλώνει το ναό, ιερόσυλος, Λατ. 

sacrilegus, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

ἱερουργέω, μέλ. -ήσω, εκτελώ θρησκευτικές, ιερές τελετές· με αιτ., ἱερουργέω 

τὸεὐαγγέλιον, υπηρετώ το ευαγγέλιο, σε Κ.Δ.· ομοίως στη Μέσ., ἱερουργίας 

ἱερουργεῖσθαι, σε Πλούτ.  

ἱερουργία, Ιων. ἱροεργίη, ἡ, θρησκευτική υπηρεσία, λατρεία, τελετή, θυσία, 

σε Ηρόδ.  

ἱερουργός, ὁ (*ἔργω), ιερέας που τελεί θυσίες, θύτης, σε Αποσπ. Καλλ.  

ἱεροφαντέω, είμαι ἱεροφάντης, σε Λουκ.  

ἱερο-φάντης, Ιων. ἱρ-, -ου, ὁ (φαίνω), ιεροφάντης, αυτός που διδάσκει την 

τάξη των τελετών της θυσίας και της λατρείας, σε Ηρόδ., Πλούτ.· στη Ρώμη, 

ο Μέγιστος των Ποντιφίκων (Pontifex Maximus), σε Πλούτ.  

ἱεροφαντία, ἡ, αξίωμα του ιεροφάντη, σε Πλούτ.  

ἱεροφαντικός, -ή, -όν, αυτός που αναφέρεται στον ιεροφάντη, σε Λουκ.· 

βίβλοι ἱερ., Λατ. Libri pontificales, σε Πλούτ.· επίρρ. -κῶς, σε Λουκ.  

ἱερόφαντις, -ιδος, ἡ, θηλ. του ἱεροφάντης, σε Πλούτ.  

ἱερο-φύλαξ[ῠ], ποιητ. ἱρ-, -ᾰκος, ὁ, φύλακας του ναού, πρύτανης, Λατ. 

aedituus, σε Ευρ.  



ἱερό-χθων, ποιητ. ἱρ-, ὁ, ἡ, αυτός που προέρχεται από την ιερή γη, έδαφος, σε 

Ανθ.  

ἱερόω, μέλ. -ώσω (ἱερός), καθιστώ κάτι ιερό, αφιερώνω, αναθέτω, καθαγιάζω, 

ευλογώ, σε Πλάτ.· απαρ. Παθ. παρακ. ἱερῶσθαι, σε Θουκ.  

ἱερωσύνη, Ιων. ἱρ-, ἡ (ἱερεύς), αξίωμα ιερέα, ιεροσύνη, σε Ηρόδ., Αττ.  

ἱέσθαι, Μέσ. απαρ. του ἵημι.  

ἰεῦ, χλευαστικό επιφών., Λατ. hui!, σε Αριστοφ.  

ἱζάνω (ἵζω), I. μτβ., καθίζω, τοποθετώ κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. αμτβ., 

κάθομαι, Λατ. sedere, σε Ομήρ. Οδ.· ἐπ' ὄμμασι ὕπνος ἱζάνει, σε Ομήρ. Ιλ. 2. 

λέγεται για το έδαφος, κατακάθομαι, βουλιάζω, σε Θουκ.  

ἵζω, Δωρ. ἵσδω, προστ. ἵζε, παρατ. ἷζον, Ιων. ἵζεσκον, αόρ. αʹ εἷσα (πρβλ. 

ἕζομαι)· I. 1. μτβ., καθίζω κάποιον, τον τοποθετώ, μή μ' ἐς θρόνον ἷζε, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ἵζει μάντιν ἐν θρόνοις, σε Αισχύλ.· Ιων. και ποιητ. αόρ. αʹ εἷσα 

είναι πάντοτε μτβ. (όπως στα σύνθετα ἐφ-, καθ-εῖσα), εἷσεν ἐν κλισμοῖς, κατὰ 

κλισμούς, ἐπὶ θρόνου, ἐς δίφρον, σε Όμηρ.· εἷσέ μ' ἐπὶ βουσί, με όρισε επόπτη 

των βοδιών, σε Ομήρ. Οδ.· σκοπὸν εἷσε, με τοποθέτησε σκοπό, σε Ομήρ. Ιλ.· 

λόχον εἷσαν, έστησαν ενέδρα, στο ίδ.· εἷσεν ἐν Σχερίῃ, τους έβαλε στο νησί 

της Σχερίας, σε Ομήρ. Οδ.· προστ. εἷσον, στο ίδ.· μτχ. ἕσας, στο ίδ.· ομοίως, 

στον Ηρόδ., τοῦτον εἷσε ἐς τὸν θρόνον, στο ίδ.· ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἵζειν τοὺς 

βασιλέας, στο ίδ.· απαρ. ἕσσαι, στον Πίνδ.· σπανίως, στην Αττ., σὺ γάρ νιν 

εἷσας ἐς τόδε, γιατί εσύ την έφερες σ' αυτό το σημείο (της δόξας), σε Σοφ.· 

πρβλ. καθίζω. 2. Μέσ. αόρ. αʹ εἱσάμην χρησιμ. με τη σημασία του ἱδρύω, 

αφιερώνω, ανεγείρω ναούς, στήνω αγάλματα, κ.λπ. προς τιμήν των θεών, σε 

Θέογν., Ηρόδ.· μτχ. εἱσάμενος, σε Θουκ. II. 1. αμτβ., κάθομαι, κάθομαι κάτω, 

τοποθετούμαι, Λατ. sedere, σε Ομήρ. Ιλ.· ἵζειν ἐς θρόνον, σε Ομήρ. Οδ.· ἐς 

θᾶκον, σε Σοφ.· επίσης, ἐπὶ θρόνου, σε Όμηρ.· ἐπὶ τὸ δεῖπνον, σε Ηρόδ.· ἐπὶ 

κώπην, λέγεται για τους κωπηλάτες, σε Αριστοφ.· με αιτ. τόπου, ἵζειν θρόνον, 

σε Αισχύλ.· βωμόν, σε Ευρ. 2. κάθομαι ακίνητος, παραμένω ήσυχος, 

ησυχάζω, σε Ομηρ. Ύμν. III. Παθ., επίσης με τη σημασία II, κάθομαι, πάροιθ' 

ἵζευ ἐμεῖο, κάθεστε πριν από εμένα, σε Ομήρ. Ιλ.· ενεδρεύω, στο ίδ.· λέγεται 

για στράτευμα, τοποθετούμαι, παίρνω θέση, ἵζεσθαι ἀντίοι τινί, σε Ηρόδ.· 

ἵζεσθαι ἐν τῷ Τηϋγέτῳ ή ἐς τὸ Τηΰγετον, στον ίδ.  

ἰή, Λατ. io! 1. επιφών. χαράς, ἰή, ἰή, ἰή, σε Αριστοφ.· ἰὴ παιών, στον ίδ. 2. 

επιφών. για δήλωση λύπης, θλίψης, σε Αισχύλ.  

ἰή, ἡ, Ιων. αντί ἰά, φωνή, βοή.  

ἰήϊος, -α, -ον και -ος, -ον, I. αυτός τον οποίο επικαλούνται με την ιαχή ἰή, 

επίθ. για τον Απόλλωνα, σε Αισχύλ. κ.λπ. II. θλιβερός, οικτρός, λυπηρός, σε 

Σοφ.· ἰήιος βοά, γόος, κραυγή θλίψης, θρήνος, σε Ευρ.  

ἴηλα, αόρ. αʹ του ἰάλλω.  

ἰήλεμος, Ιων. αντί ἰᾱλ-.  

ἴημα, Ιων. αντί ἴαμα.  

ἵημι, ἵης, ἵησι, γʹ πληθ. ἱᾶσι, Ιων. ἱεῖσι· προστ. ἵει, υποτ. ἱῶ, ευκτ. ἱείην, απαρ. 

ἱέναι, Επικ. ἱέμεναι, ἱέμεν· μτχ. ἱείς· γʹ ενικ. παρατ. ἵη (επίσης, βʹ ενικ. ἵεις, 

όπως αν προερχόταν από ενεστ. ἱέω), γʹ πληθ. ἵεσαν· αόρ. αʹ ἧκα, Επικ. ἕηκα, 

μόνο στην οριστ.· αόρ. βʹ ἧν, ποτέ στην οριστ.· Επικ. γʹ ενικ. υποτ. ᾗσι, απαρ. 

εἷναι, παρακ. εἷκα — Μέσ., ενεστ. ἵεμαι, παρατ. ἱέμην, μέλ. ἥσομαι, αόρ. βʹ 

εἵμην, Επικ. και Ιων. ἕμην, γʹ πληθ. ἕντο· προστ. ἕο, υποτ. ὧμαι, ευκτ. εἵμην ή 

οἵμην, απαρ. ἕσθαι· μτχ. ἕμενος — Παθ., μέλ. ἑθήσομαι, αόρ. αʹ εἵθην, παρακ. 

εἷμαι· I. Ριζική σημασία, θέτω σε κίνηση, κάνω κάτι να κινηθεί, ως μτβ. του 

εἶμι (Λατ. ibo)· ἧκα πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι, σε Ομήρ. Οδ.· ἵημι πόδα, σε 



Ευρ. 1. στέλνω, πέμπω, αποστέλλω, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. λέγεται για ήχους, 

εκπέμπω, προφέρω, ξεστομίζω, στον ίδ. κ.λπ.· Ἑλλάδα γλῶσσαν ἵημι, μιλώ 

Ελληνικά, σε Ηρόδ.· φωνὴν Παρνησίδα, σε Αισχύλ.· τὸ τᾶς εὐφάμου στόμα 

φροντίδος ἱέντες, δηλ. μιλώντας όχι με λέξεις, αλλά με τη σιωπηλή αφοσίωση, 

κινώντας τα χείλη μας χωρίς φωνή ή λέξεις, αλλά με σιωπηλή αφοσίωση, σε 

Σοφ. 3. α) εκπέμπω, ρίχνω, εκτινάσσω, εξακοντίζω, λέγεται για πέτρες ή 

ακόντια, σε Όμηρ.· με γεν. προσ., ρίχνω ή βάλλω εναντίον κάποιου, σε Ομήρ. 

Ιλ. β) όπως το βάλλειν, με δοτ. οργάνου, ἵησι τῇ ἀξίνῃ, επιτίθεται εναντίον του 

(Κλεάρχου) με το τσεκούρι του, την αξίνα του, σε Ξεν. γ) η αιτ. συχνά 

παραλείπεται, έτσι ώστε το ἵημι μοιάζει μερικές φορές αμτβ., ρίχνω, σε 

Όμηρ.· με γεν. αντικειμενική, τῶν μεγάλων ψυχῶν ἱείς, ρίχνοντας το βέλος 

(σου) κατά των διαπρεπών ψυχών, σε Σοφ. 4. λέγεται για το νερό, αφήνω να 

κυλήσει, το κάνω να ρέει ή να χύνεται, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. κ.λπ.· σε άλλες 

περιπτώσεις, η λέξη ὕδωρ παραλείπεται, ποταμὸς ἐπὶ γαῖαν ἵησιν, το ποτάμι 

χύνεται πάνω στη στεριά, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, λέγεται για τη θάλασσα, σε 

Ευρ. 5. αφήνω κάτι να πέσει κάτω, κὰδ δὲ κάρητος ἧκε κόμας, έκανε τους 

πλοκάμους του (τις μπούκλες των μαλλιών του) να πέσουν από το κεφάλι, σε 

Ομήρ. Οδ.· ἐκ δὲ ποδοῖιν ἄκμονας ἧκα δύω, άφησα δύο άκμονες να κρέμονται 

από τα δύο του πόδια, στο ίδ.· ἧκαν ἑαυτούς, έριξαν τους εαυτούς τους, σε 

Ξεν. II. 1. Μέσ., στέλνω τον εαυτό μου, σπεύδω, οἴκαδε ἱέμενος, πηγαίνοντας 

με βιασύνη, σπεύδοντας, σε Όμηρ.· ἱέμενος Τροίηνδε, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, 

δρόμῳ ἵεσθαι ἐπί τινα, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. μεταφ., επιθυμώ, προθυμοποιούμαι 

να κάνω κάτι, με απαρ., ἵετο γὰρ βαλέειν, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., επιθυμώ, 

επιδιώκω έντονα κάτι, ἱέμενοι νίκης, στο ίδ.· απόλ. στη μτχ., ἱέμενός περ, αν 

και ήταν πρόθυμος, σε Ομήρ. Οδ. 3. γʹ πληθ. Μέσ. αορ. βʹ ἕντο, χρησιμ. από 

τον Όμηρ., μόνο στην έκφραση, ἐπεὶπόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, αφού 

απέβαλαν, έσβησαν την επιθυμία για φαγητό και ποτό, δηλ. αφού ήπιαν και 

έφαγαν αρκετά, βλ. Βιργ. postquam exempta fames epulis.  

ἴηνα, Ενεργ. αόρ. αʹ του ἰαίνω.  

Ἰη-παιήων, ὁ, I. επίθ. του Απόλλωνα· σχηματίστηκε από την ιαχή, ἰὴ παιῆον, 

σε Ομηρ. Ύμν. II. ύμνος που ψαλλόταν προς τιμή του Απόλλωνα, στον ίδ.  

ἰηπαιωνίζω, μέλ. -ίσω, φωνάζω, ἰὴ παιών! σε Αριστοφ.  

ἰήσασθαι, Ιων. απαρ. αορ. αʹ του ἰάομαι.  

ἵησι, γʹ ενικ. του ἵημι.  

ἴῃσι, Επικ. αντί ἴῃ, γʹ ενικ. υποτ. ενεστ. του εἶμι (ibo).  

ἰήσιμος, ἴησις, Ιων. αντί ἰάσιμος, ἴασις.  

Ἰησοῦς, -οῦ, δοτ. -οῦ και -οῖ, ο Ιησούς, ελλ. τύπος του Εβρ. Joshua ή 

Jehoshua, Λυτρωτής, Σωτήρας, σε Κ.Δ.  

ἰητήρ, ἰητρικός, ἰητρός, Ιων. αντί ἰατήρ, ἰατρικός, ἰατρός.  

ἰθᾱ-γενής, -ές, Επικ. ἰθαι-γ- (ἰθύς, γένος), γεννημένος από νόμιμο γάμο, 

νόμιμος, ἀλλά με ἶσον ἰθαιγενέεσσιν ἐτίμα, με τιμούσε όπως τους 

πραγματικούς γιους του, λέγεται για νόθο τέκνο, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως 

λέγεται για έθνος, από το αρχαίο γένος, γνήσιος, όπως το αὐτόχθων, αντίθ. 

προς το ἔπηλυς, ἰθαγενεῖς Αἰγύπτιοι, σε Ηρόδ.· λέγεται για μερικά από τα 

«στόματα», στόμια του Νείλου, φυσικός, γνήσιος, αυτός που υπάρχει αφ' 

εαυτού, αντίθ. προς το ὀρυκτός, στον ίδ.  

Ἰθάκη[ῐ, ᾰ]ἡ, Ιθάκη, πατρίδα του Οδυσσέα, νησί στη δυτική πλευρά της 

Ελλάδας, σε Όμηρ.· απ' όπου ο Οδυσσέας ονομάστηκε Ἰθᾰκήσιος, 

προερχόμενος δηλ. από την Ιθάκη, στον ίδ.· Ἰθάκηνδε, στην Ιθάκη, σε Ομήρ. 

Οδ.  



ἰθέα, Ιων. αντί ἰθεῖα, θηλ. του ἰθύς.  

ἰθέως, επίρρ. του ἰθύς, βλ. ἰθύς II. 3.  

ἴθῐ, προστ. του εἶμι (ibo), I. πήγαινε, έλα, σε Όμηρ., Αττ. II. όπως το ἄγε, σαν 

επίρρ., εμπρός! ας είναι!, σε Ομήρ. Ιλ.· ἴθι νυν, σε Αριστοφ.  

ἴθμα, -ατος, τό (εἶμι, Λατ. ibo), βάδισμα, βήμα, κίνηση, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἰθύ, ως επίρρ. του ἰθύς, βλ. ἰθύς II.  

ἰθῠ-δίκης[ῑθ, δῐ], -ου, ὁ (δίκη), αυτός που εξάγει δίκαια κρίση, που 

αποφαίνεται δικαίως, σε Ησίοδ.  

ἰθύ-δῐκος, -ον, = το προηγ., σε Ανθ.  

ἰθυ-δρόμος[ῑ], -ον (δραμεῖν), αυτός που τρέχει σε ευθεία κίνηση, σε Ανθ.  

ἰθύ-θριξ[ῑ], -τρῐχος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει ίσια μαλλιά, αντίθ. προς το οὐλόθριξ 

(= αυτός που έχει σγουρά μαλλιά), σε Ηρόδ.  

ἰθῠμᾰχία, Ιων. -ίη, ἡ, δίκαιη, ειλικρινής μάχη, σε Ηρόδ.  

ἰθῠ-μάχος[ῑ], -ον (μάχομαι), αυτός που μάχεται δίκαια και με ειλικρίνεια, 

ευθύτητα, εντιμότητα, σε Σιμ.  

ἰθυνθήτην, γʹ δυϊκ. Παθ. αορ. αʹ του ἰθύνω.  

ἰθύντατα, επίρρ., υπερθ. του ἰθύ· βλ. ἰθύς, I. 2.  

ἰθυντήρ[ῑ], -ῆρος, ὁ, αυτός που κατευθύνει, οδηγός, σε Ανθ.  

ἰθύνω[ῑ, ῡ], αόρ. αʹ ἴθυνα — Παθ., αόρ. αʹ ἰθύνθην· Ιων. αντί εὐθύνω· 1. 

κάνω κάτι ίσιο, ισιώνω, ἐπὶ στάθμην ἴθυνεν, με τον κανόνα, με τον χάρακα, 

δια της στάθμης, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., τρέχω ομαλά, λέγεται για άλογα 

ζευγμένα από κοινού, σε Ομήρ. Ιλ. 2. οδηγώ σε ευθεία γραμμή, ἵππους 

ἰθύνομεν (Επικ. αντί -ωμεν), ας τους οδηγήσουμε σε ευθεία, στο ίδ.· νῆα 

ἰθύνει (ενν. ο κυβερνήτης), το κρατάει ίσιο, στο ίδ.· βέλος ἴθυνεν, το διηύθυνε 

ίσια, στο ίδ. — Μέσ., κατευθύνω ή διευθύνω για τον εαυτό μου· ἰθύνετο 

ὀϊστόν, σκόπευσε το βέλος του κατ' ευθείαν προς..., σε Ομήρ. Οδ.· πηδαλίῳ 

ἰθύνετο (δηλ. νῆα), σε Ομήρ. Οδ.· με γεν., ἀλλήλων ἰθυνομένων δοῦρα, καθώς 

κατηύθυναν τα δόρατά τους κατ' ευθείαν ο ένας εναντίον του άλλου, σε Ομήρ. 

Ιλ. — Παθ., λέγεται για πλοίο, διευθύνομαι, κυβερνώμαι, σε Ηρόδ. 3. οδηγώ, 

διευθύνω, κυβερνώ, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· λέγεται για κριτή, δικαστή, μύθους 

ἰθύνειν, επανορθώνω άδικες κρίσεις, σε Ησίοδ.· ἰθύνω τὸ πλέον τινί, κρίνοντας 

απονέμω το μεγαλύτερο μέρος σε κάποιον, σε Θεόκρ. — Παθ., ἰθύνεσθαι 

θανάτῳ, τιμωρούμαι με θάνατο, σε Ηρόδ.  

ἰθῠ-πόρος, -ον, αυτός που πορεύεται σε ευθεία γραμμή, σε Ανθ.  
 


