
Η, η, ἦτα, τό, άκλιτο, το έβδομο γράμμα του ελλ. αλφαβ.· ως αριθμητικό, ηʹ 

= ὀκτώ και ὄγδοος, αλλά ͵η = 8.000. Ο μεγαλογραφούμενος τύπος του Ήτα 

(Η) ήταν ένα διπλό ε και πιθανώς προφερόταν ως μακρό ε, πρβλ. δῆλος (από 

το δέελος). Το παλιό αλφάβητο είχε μόνο ένα σημάδι (Ε) για τον ήχο ε, τον 

βραχύ και τον μακρό, μέχρι τη στιγμή που εισήχθησαν τα μακρά φωνήεντα η 

και ω, από το Σαμιακό αλφάβητο επί άρχοντος Ευκλείδη το 403 π.Χ., αν και 

το Η χρησιμ. ως φωνήεν και πριν από αυτόν. Το στοιχείο Η, προτού 

παραστήσει το μακρό ε, παρίστανε το πνεύμα της δασείας, όπως ΗΟΣ αντί 

ὅς(το οποίο παραμένει στο Λατινικό Η). Όταν το Η χρησιμ. για να 

παραστήσει το μακρό ε κόπηκε ταυτόχρονα σε δύο τμήματα, έτσι ώστε το  

ἤ, Επικ. επίσης ἠέ, σύνδεσμος με δύο κύριες λειτουργίες, συγκριτική και 

διαζευκτική.  

Α. ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΣ, ἤ, είτε, ή, Λατ. vel, ενώνει μία ή περισσότερες λέξεις ή 

προτάσεις που διαφέρουν από την πρώτη· ἤκουσας ἢ οὐκ ἤκουσας ἢ κωφῇ 

λέγω;, σε Αισχύλ.· ἤ..., ἤ..., εἴτε..., εἴτε... Λατ. aut..., aut..., σε Όμηρ. κ.λπ. I. σε 

πλάγιες ερωτήσεις, εἰ..., ἤ..., ἐάν..., ἤ..., Λατ. utrum..., an..., εἰδῶμεν εἰ νικῶμεν 

ἢ νικώμεθα, σε Αισχύλ.· αλλά στον Όμηρ. το ἤ..., ἤ (ή ἦ) χρησιμ. αντί για το 

εἰ, Λατ. an, εἰπὲ ἤ..., πες αν..., σε Ομήρ. Οδ. Β. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ, παρά, Λατ. 

quam, σε Όμηρ. κ.λπ.· έπειτα από επίθετα σε θετικό βαθμό που ενέχουν 

σύγκριση, όπως τα: ἄλλος, ἕτερος, ἀλλοῖος, διπλάσιος, ἐναντίος, ἴδιος, 

πολλαπλάσιος, και έπειτα από τα επιρρ. πρίν, πρόσθεν· ομοίως, έπειτα από 

ρήματα που δηλώνουν σύγκριση, βούλεσθαι ἤ..., επιθυμώ περισσότερο από το 

να...· φθάνειν ἤ..., έρχομαι γρηγορότερα από..., νωρίτερα από..., κ.λπ. I. Το ἤ 

μερικές φορές ενώνει δύο συγκριτικά που αναφέρονται στο ίδιο υποκείμενο· 

ἐλαφρότεροι εἶναι ἢ ἀφνειότεροι, να είναι πιο ελαφριοί παρά πλούσιοι, σε 

Ομήρ. Οδ.· ταχύτερα ἢ σοφώτερα, σε Ηρόδ. II. σπάνια, ύστερα από υπερθ., 

πλεῖστα θωμάσια ἔχειΑἴγυπτος ἢ ἄλλη πᾶσα χώρη, στον ίδ. III. Το ἤ συχνά 

παραλείπεται με αριθμητικά όταν προηγούνται τα συγκριτικά πλέων, ἐλάττων, 

μείων, όπως· ἔτη πλέω ἑβδομήκοντα, σε Πλάτ. (όταν τα ἢ οὐ, ἢ οὐκ 

συμπίπτουν στον ίδιο στίχο, τα δύο μόρια προφέρονται ως μία συλλαβή).  

ἤ, επιφώνημα, στόχο έχει να επισύρει την προσοχή κάποιου σε κάτι· ἤ, ἤ, 

σιώπα, σε Αριστοφ.  

ἦ, επίρρ. με δύο κύριες σημασίες, βεβαιωτική και ερωτηματική. I. 

ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ· Για να επιβεβαιώσει έναν ισχυρισμό· αληθινά, βεβαίως, με 

ασφάλεια, πράγματι, τω όντι, σε Όμηρ. κ.λπ.· συχνά επιτεταμ. συνοδευμένο 

από άλλα μόρια, όπως: ἦ ἄρα, ἦ δή, ἦ δή που, ἦ μάλα, κ.λπ.· χρησιμ. επίσης 

για να εκφράσει αμφιβολία, ἦ που· ο πιο ισχυρός από τους συνδυασμούς 

αυτούς είναι το ἦ μήν, Ιων. και Επικ. ἦ μέν, ἦ μάν, που χρησιμ. σε ισχυρές 

επιβεβαιώσεις και όρκους· σύ μοι ὄμοσσον, ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ 

χερσὶν ἀρήξειν, σε Όμηρ. κ.λπ. II. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ· Σε ερωτημ. προτάσεις· 

Λατ. num? = παρακαλώ; δεν είναι έτσι; επίσης, ἦ οὐκ...;, Λατ. nonne? Συχνά 

προστίθενται σε αυτό τα μόρια· ἦ, ἦ ἄρ, ἦ ῥα, ἦ ἄρα δή, κ.λπ.  

ἦ, αντί ἔφη, γʹ ενικ. παρατ. ή αορ. βʹ του ἠμί.  

ἦ, Αττ. συνηρ. τύπος από το Ιων. ἔα, παρατ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ᾖ, γʹ ενικ. υποτ. Ενεργ. ενεστ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ἡ, θηλ. του άρθρου ὁ· στον Όμηρ. επίσης αντί αὕτη.  

ἥ, θηλ. της αναφορ. αντων. ὅς.  

ᾗ, δοτ. θηλ. ενικ. της κτητ. αντων. ὅς, ἥ, ὅν, δικός του, δική του, δικό του.  

ᾗ, δοτ. θηλ. ενικ. της αναφορ. αντων. ὅς, ἥ, ὅ, σε Όμηρ.· συχνά με επιρρημ. 

σημασία· I. χρησιμοποιείται για τόπο, σε όποιο μέρος, όπου, συγγενές με το 



δεικτικό τῇ, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. II. 1. χρησιμοποιείται για τρόπο, όπως, ᾗ καὶ 

Λοξίας ἐφήμισεν, σε Αισχύλ., Θουκ. κ.λπ. 2. γι' αυτό, εξαιτίας αυτού, Λατ. 

quare, στον ίδ. 3. = καθ' ὅτι, ὡς, Λατ. qua, quatenus, σε Ξεν. III. 

συνδυαζόμενο με υπερθ.· ᾗ ἐδύνατο τάχιστα, όσο γρήγορα μπορούσε, στον ίδ.· 

ᾗ ῥᾶστά τε καὶ ἥδιστα, στον ίδ.  

ἦα, ἦεν, Επικ. αντί ἦν, αʹ και γʹ ενικ. παρατ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ᾖα, συνηρ. αντί ἤϊα, Επικ. παρατ. του εἶμι (Λατ. ibo).  

ᾖα, τά, συνηρ. από το ἤϊα, τά (βλ.).  

ἠβαιός, -ά, -όν, Ιων. αντί βαιός, μικρός, φτωχός, ολίγος, ανεπαρκής, ισχνός, 

κυρίως μετά το αρνητ. οὐδέ· οὒ οἱ ἔνι φρένες, οὐδ' ἠβαιαί, δεν υπάρχει μέσα 

του καθόλου μυαλό, ούτε το ελάχιστο, σε Όμηρ.· οὒ οἱ ἔνι τρίχες, οὐδ' ἠβαιαί, 

δεν έχει τρίχες ούτε στο ελάχιστο, σε Ομήρ. Οδ.· συχνά στο ουδ. ως επίρρ., 

οὐδ' ἠβαιόν, καθόλου, ουδόλως, Λατ. ne tantillum quidem, σε Όμηρ.· σπανίως 

χωρίς αύξηση, ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους, σε μικρή απόσταση από τη σπηλιά, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ἡβάσκω, εναρκτ. του ἡβάω, έρχομαι σε εφηβική ηλικία, ακμάζω, Λατ. 

pubescere, σε Ξεν.· μεταφ., είμαι καινούριος, ἡβάσκει πενίη, σε Ανθ.  

ἡβάω, Επικ. ευκτ. ἡβώοιμι, μτχ. ἡβώων, μέλ. -ήσω, Δωρ. -άσω [ᾱ], αόρ. αʹ 

ἥβησα, παρακ. ἥβηκα (ἥβη)· βρίσκομαι στο άνθος (στην ακμή) της ηλικίας· 

ἀνὴρ οὐδὲ μάλ' ἡβῶν, που δεν βρίσκεται ακόμα ούτε καν στην ακμή της 

ηλικίας του, σε Όμηρ.· γυνὴτέτορ' ἡβώοι (ενν. ἔτη), δηλ. έχει περάσει κατά 

τέσσερα χρόνια την εφηβεία, σε Ησίοδ.· ἡβῶν, όταν ήμουν νέος, σε Αριστοφ.· 

οἱ ἡβῶντες, οι νέοι, σε Αριστοφ.· χρησιμοποιείται για φυτά, ἡμερὶς ἡβώωσα, 

νεαρό και πλούσιο κλήμα, σε Ομήρ. Οδ., ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ μαθεῖν, 

η επιθυμία της μάθησης είναι πάντοτε ακμαία, ζωηρή ακόμα και στους 

ηλικιωμένους, δηλ. ποτέ δεν είναι αργά για να μάθεις, σε Αισχύλ.· ἡβᾷ δῆμος 

εἰς ὀργὴν πεσών, ο λαός συμπεριφέρεται, παραφέρεται σαν νεαρός άνδρας, σε 

Ευρ.  

ἥβη, Δωρ. ἥβα, σπανίως ἅβα, ἡ, I. 1. α) ακμαία ηλικία, νεότητα, Λατ. 

pubertas· νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικώς, πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦπερ χαριεστάτη ἥβη, σε 

Ομήρ. Οδ.· ἥβης μέτρον ἱκέσθαι ή ἱκάνειν = ἡβάσκειν, στον ίδ.· β) νεανική 

δύναμη, σφριγηλότητα, ακμή· πειρώμενος ἥβης, σε Ομήρ. Ιλ.· ἥβῃ πεποίθεα, 

σε Ομήρ. Οδ. γ) ως νομικός όρος, ἥβη, η περίοδος πριν την ενηλικίωση, στην 

Αθήνα τα 16 χρόνια· στη Σπάρτη, η ηλικία των 18 χρόνων, έτσι ώστε τὰ δέκα 

ἀφ' ἥβης είχαν συμπληρώσει οι άντρες στα 28 τους, τὰτετταράκοντα ἀφ' ἥβης 

οι άντρες στα 58 τους χρόνια, κ.ο.κ., σε Ξεν.· πρβλ. ἔφηβος. 2. μεταφ., η 

νεανική ευθυμία, η νεανική χαρά· δαιτὸς ἥβη, σε Ευρ.· επίσης, το νεανικό 

πάθος, η σπιρτάδα, η ορμή, σε Πίνδ. 3. το σύνολο των νέων, η νεότητα, η 

νεολαία, Λατ. juventus, σε Αισχύλ. II. ως θηλ. προσηγορ. όνομα, Ἥβη, η 

Ήβη, κόρη του Δία και της Ήρας, σύζυγος του Ηρακλή, σε Όμηρ.  

ἡβηδόν, επίρρ., από τη νεανική ηλικία και πάνω, σε Ηρόδ.  

ἡβητήρ, -ῆρος, ὁ, = ἡβητής, σε Ανθ.  

ἡβητήριον, τό, μέρος στο οποίο συναντώνται οι νέοι για να φάνε και να 

πιουν, για να ασκηθούν και να ψυχαγωγηθούν, σε Πλούτ.  

ἡβητής, -οῦ (ἡβάω), αρσ. επίθ., νεανικός, ακμαίος, σε Ομηρ. Ύμν., Ευρ.  

ἡβητικός, -ή, -όν, νεανικός, Λατ. juvenilis, σε Ξεν.  

ἡβός, -ή, -όν, Δωρ. ἁβός, = ἡβῶν, σε Θεόκρ.  

ἡβυλλιάω, κωμ. υποκορ. του ἡβάω, συμπεριφέρομαι σαν νέος, νεαρός, σε 

Αριστοφ.  

ἡβῷμι, ευκτ. του ἡβάω, Επικ. ἡβώοιμι, Αττ. ἡβῴην.  



ἡβώων, -ώωσα, Επικ. αντί ἡβῶν, -ῶσα, μτχ. του ἡβάω.  

ἠγάασθε, Επικ. αντί ἤγασθε, βʹ πληθ. του ἄγαμαι.  

ἠγαγόμην, ἤγαγον, Μέσ. και Ενεργ. αόρ. βʹ του ἄγω.  

ἠγά-θεος, -η, -ον (ἄγαν, θεῖος), Δωρ. ἀγάθ-, εξαιρετικά θεϊκός, πανίερος, 

πανόσιος, σε Όμηρ.  

ἠγαλλίᾱσα, αόρ. αʹ του ἀγαλλιάω.  

ἠγάπευν, Δωρ. αντί ἠγάπων, παρατ. του ἀγαπάω.  

ἠγάσσατο, Επικ. αντί ἠγάσατο, γʹ ενικ. αορ. αʹ του ἄγαμαι.  

ἤγγειλα, αόρ. αʹ του ἀγγέλλω.  

ἤγγῐκα, ἤγγῐσα, παρακ. και αόρ. αʹ του ἐγγίζω.  

ἤγειρα, αόρ. αʹ του ἀγείρω.  

ἡγεμόνευμα, -ατος, τό, οδηγία, αρχηγία, προβάδισμα· ἁγεμόνευμα νεκροῖσι = 

ἡγεμὼν νεκρῶν, σε Ευρ.  

ἡγεμονεύς, -έως, Επικ. αντί ἡγεμών, Επικ. αιτ. ἡγεμονῆα, -ῆας, σε Ανθ. κ.λπ.  

ἡγεμονεύω, Δωρ. ἁγεμ-, μέλ. -σω, I. είμαι ή συμπεριφέρομαι σαν ηγεμόνας, 

προηγούμαι, προπορεύομαι, δείχνω το δρόμο, σε Όμηρ.· ὁδὸν ἡγεμονεύω, σε 

Ομήρ. Οδ.· με δοτ. προσ., προπορεύομαι, δείχνω το δρόμο σε κάποιον· 

ῥόονὕδατι ἡγεμόνευεν, άνοιξε αυλάκι για το νερό, σε Ομήρ. Ιλ. II. οδηγώ σε 

πόλεμο, διατάζω, ηγούμαι, εξουσιάζω, με δοτ., στο ίδ.· αλλού, όπως τα 

περισσότερα εξουσίας σημαντικά ρήματα, με γεν., στο ίδ., σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

απόλ., έχω ή παίρνω το πρόσταγμα, έχω την αρχηγία, σε Ηρόδ., Πλάτ. — 

Παθ., εξουσιάζομαι, ὑπό τινος, σε Θουκ.· είμαι κυβερνήτης, τῆς Συρίας, σε 

Κ.Δ.  

ἡγεμονία, ἡ (ἡγεμών), I. πρωτοπορία, προβάδισμα, σε Ηρόδ. II. 1. ανώτατη 

αρχή, στον ίδ., σε Θουκ. κ.λπ.· ἡγεμονία δικαστηρίων, εξουσία στα 

δικαστήρια, διεύθυνση των δικαστηρίων, σε Αισχίν. 2. η ηγεμονία ή η 

εξουσία μιας πόλης-κράτους πάνω σ' έναν αριθμό υποτελών πόλεων-μελών, 

όπως αυτή της πόλης των Αθηνών στην Αττική, της πόλης της Θήβας στη 

Βοιωτία, κ.λπ. Η ἡγεμονία των ελληνικών στρατευμάτων και στόλων κατά τον 

Περσικό Πόλεμο είχε παραχωρηθεί στους Σπαρτιάτες. Μετά από αυτόν, η 

στρατιωτική ηγεμονία εξέλαβε χαρακτήρα κυριαρχίας, την οποία απέσπασαν 

από τους Σπαρτιάτες οι Αθηναίοι. Κατά το τέλος του Πελοποννησιακού 

Πολέμου, σκοπός ήταν να ορισθεί σε ποια από τις δυο προαναφερόμενες 

πόλεις ανήκε η ηγεμονία, δηλ. η κυριαρχία της υπόλοιπης Ελλάδας. 3. Η 

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, σε Πλούτ.· η εξουσία του αυτοκράτορα, σε Κ.Δ. III. 

διαίρεση του στρατού, τάγμα, σε Πλούτ.  

ἡγεμονικός, -ή, -όν, I. ο κατάλληλος να προηγείται ή να οδηγεί, σε Ξεν. II. 1. 

ο ικανός να διοικεί, ο κυβερνητικός, ο αρχηγικός, στον ίδ. κ.λπ. 2. χρησιμ. ως 

μετάφραση του Ρωμ. Consularis, σε Πλούτ.  

ἡγεμόσυνα (ενν. ἱερά), τά, ευχαριστήριες θυσίες για ασφαλή καθοδήγηση, σε 

Ξεν.  

ἡγεμών, Δωρ. ἁγεμ-, -όνος, ὁ, επίσης ἡ, αυτός που ηγείται, ο οδηγός, Λατ. 

dux, ομοίως· I. 1. σε Ομήρ. Οδ., οδηγός, αυτός που δείχνει το δρόμο· με 

παρόμοια σημασία σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἡγεμὼν γενέσθαι τινὶ τῆς ὁδοῦ, στον ίδ. 2. 

αυτός που ασκεί εξουσία σε άλλους, Λατ. dux, auctor· τοῖς νεωτέροις ἡγεμὼν 

ἠθῶν χρηστῶν γίγνεσθαι, σε Πλάτ.· ἡγεμόνα εἶναί τινος, είμαι ο αίτιος κάποιου 

πράγματος, σε Ξεν. κ.λπ. II. α) σε Ομήρ. Ιλ., αρχηγός, στρατηγός· ἡγεμόνες 

Δαναῶν, φυλάκων, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· ἔχοντες ἡγεμόνας τῶν πάνυ στρατηγῶν, 

έχοντας μερικούς από τους καλύτερους στρατηγούς σαν αρχηγούς-διοικητές, 

σε Θουκ.· αρχηγός, διοικητής, άρχων, κυρίαρχος, σε Πίνδ., Σοφ. κ.λπ. β) 



χρησιμ. ως μετάφραση του Ρωμ. Emperor, Λατ. imperatoris, σε Πλούτ.· 

επίσης, διοικητής επαρχίας, έπαρχος, σε Κ.Δ.  

ἡγέομαι (ἄγω), Δωρ. ἁγ-, παρατ. ἡγούμην, Ιων. -εόμην ή -εύμην, μέλ. 

ἡγήσομαι, αόρ. αʹ ἡγησάμην, παρακ. ἥγημαι, Αποθ.· I. 1. προηγούμαι, έχω 

προβάδισμα, σε Όμηρ. κ.λπ.· με δοτ. προσ., οδηγώ, ανοίγω το δρόμο σε 

κάποιον, καθοδηγώ, στον ίδ.· επίσης, ὁδὸν ἡγήσασθαι, προπορεύομαι στην 

οδό, Λατ. praeire viam, σε Ομήρ. Οδ. 2. με δοτ. προσ. και γεν. πράγμ., είμαι ο 

αρχηγός κάποιου σε κάτι· ἀοιδὸς ἡμῖν ἡγείσθω ὀρχηθμοῖο, στο ίδ.· ἡγοῦμαί 

τινι σοφίας, ᾠδῆς, σε Πίνδ. κ.λπ.· και μόνο με γεν. πράγμ., ἡγοῦμαι νόμων, 

αρχίζω το άσμα, το μέλος, στον ίδ. κ.λπ. 3. με αιτ. πράγμ., οδηγώ, διευθύνω· 

τὰς πομπάς, σε Δημ. κ.λπ. II. 1. οδηγώ στρατό ή στόλο, με δοτ., σε Όμηρ. 

κ.λπ.· με γεν., είμαι οδηγός ή αρχηγός, ηγεμόνας ή κυβερνήτης κάποιου, στον 

ίδ. 2. απόλ., οἱ ἡγούμενοι, οι άρχοντες, οι εξουσιαστές, οι κυβερνώντες, σε 

Σοφ.· ἡγούμενοι ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, πρόκριτοι μεταξύ των αδελφών, σε Κ.Δ. III. 

1. νομίζω, φρονώ, πιστεύω, Λατ. ducere, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἡγοῦμαί τι εἶναι, 

στον ίδ. 2. με προσθήκη λέξης που δηλώνει ιδιότητα· ἡγοῦμαί τινα βασιλέα, 

θεωρώ ή υπολήπτομαι κάποιον ως βασιλιά, στον ίδ.· ἡγοῦμαί τι περὶ πολλοῦ, 

στον ίδ.· περὶ πλείστου, σε Θουκ. 3. ἡγοῦμαι θεούς, πιστεύω στους θεούς, σε 

Ευρ. κ.λπ.· πρβλ. νομίζω II. 4. ἡγοῦμαι δεῖν, νομίζω ότι πρέπει, θεωρώ ότι 

είναι καλό, απαραίτητο να κάνω, με απαρέμφ., σε Δημ.· με αυτή τη σημασία 

σε άλλες περιπτώσεις και χωρίς το δεῖν· παθεῖν μᾶλλον ἡγησάμενοι ἤ..., σε 

Θουκ. IV. ο παρακ. χρησιμ. με Παθ. σημασία· τὰ ἁγημένα = τὰ νομιζόμενα, σε 

χρησμ. παρά Δημ.  

ἠγερέθομαι, Επικ. τύπος του ἀγείρομαι (Παθ.), συγκεντρώνομαι, συνάγομαι, 

συναθροίζομαι· σε Όμηρ., μόνο στο γʹ πληθ. ενεστ. και παρατ. ἠγερέθονται, 

ἠγερέθεντο, καθώς και στο απαρέμφ. ἠγερέθεσθαι.  

ἠγέρθην, Παθ. αόρ. αʹ του ἀγείρω και του ἐγείρω, Επικ. γʹ πληθ. ἤγερθεν.  

ἡγέτης, -ου, ὁ (ἡγέομαι), Δωρ. ἁγέτα, αρχηγός, οδηγός, σε Ανθ.  

ἤγηλα, αόρ. αʹ του ἀγάλλω.  

ἡγηλάζω, Επικ. ισοδύναμος τύπος του ἡγέομαι, οδηγώ, προπορεύομαι, 

προηγούμαι, σε Ομήρ. Οδ.· κακὸνμόρον ἡγηλάζω, διάγω άθλια ζωή, ζω 

κακώς, στο ίδ.  

ἥγημαι, παρακ. του ἡγέομαι.  

ἡγήτειρα, ἡ, θηλ. του ἡγητήρ, σε Ανθ.  

ἡγητέον, ρημ. επίθ. του ἡγέομαι, I. αυτό που πρέπει να προηγείται, σε Ξεν. II. 

αυτό που πρέπει να υποθέσει κάποιος, σε Πλάτ.  

ἡγητήρ, Δωρ. ἁγ-, -ῆρος, ὁ, 1. = ἡγητής, αρχηγός, οδηγός, σε Σοφ. 2. = 

ἡγήτωρ, αρχηγός, διοικητής, σε Πίνδ.  

ἡγήτωρ, -ορος, ὁ, αρχηγός, διοικητής, οδηγός, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἡγιασμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του ἁγιάζω.  

ἥγνῐσαι, βʹ ενικ. Παθ. παρακ. του ἁγνίζω.  

ἠγνόουν, παρατ. του ἀγνοέω.  

ἦγξα, αόρ. αʹ του ἄγχω.  

ἦγον, παρατ. του ἄγω.  

ἠγορόωντο, Επικ. και Ιων. εκτεταμ. τύπος αντί ἠγορῶντο, γʹ πληθ. παρατ. του 

ἀγοράομαι.  

ἤγουν, σύνδεσμος (ἤ γε οὖν), δηλαδή, ή μάλλον, τύπος που χρησιμεύει για να 

ορίσει με περισσότερη ακρίβεια, ορθότητα μια λέξη, σε Ξεν.  

ἠγώ, κράση αντί ἢ ἐγώ.  

ἠγωνισάμην, αόρ. αʹ του ἀγωνίζομαι.  



ἠδέ, και, κυρίως αντιστοιχεί προς το ἠμέν, βλ. ἠμέν· αλλά συχνά και χωρίς το 

ἠμέν, ίδιο ακριβώς με το καί, και· ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, σε Ομήρ. Ιλ.· ενώ ο 

συνδυασμός ἠδὲ καί σημαίνει και ομοίως, σε Όμηρ.  

ἥδε, θηλ. του ὅδε.  

ᾔδεα, Ιων. υπερσ. του οἶδα, βλ. *εἴδω.  

ᾐδέσθην, αόρ. αʹ του αἰδέομαι.  

ἡδέως, επίρρ. του ἡδύς, βλ. ἡδύς III.  

ἤδη, επίρρ. (συγγενές με το νῦν, όπως το Λατ. jam προς το nunc), I. 1. μέχρι 

αυτή τη στιγμή, έως τώρα, ήδη, πλέον, πριν από αυτό (αναφορά στο άμεσο 

παρελθόν), τώρα, αμέσως, ευθύς αμέσως (αναφορά στο άμεσο μέλλον), σε 

Όμηρ.· νὺξ ἤδη τελέθει, είναι πλέον νύχτα, σε Ομήρ. Ιλ.· ἔτος τόδ' ἤδη 

δέκατον, σε Σοφ.· σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμ. για δήλωση τοπικής 

σχέσης· ἀπὸ ταύτης ἤδη Αἴγυπτος, αμέσως ύστερα απ' αυτό είναι η Αίγυπτος, 

σε Ηρόδ. 2. λέγεται για το μέλλον· λέξον ὄφρα κεν ἤδη ταρπώμεθα, σε Ομήρ. 

Ιλ.· στείχοις iν ἤδη, σε Σοφ.· II. συχνά συνδέεται με άλλα χρονικά μόρια, ἤδη 

νῦν, τώρα δα, σε Όμηρ.· νῦν ἤδη, σε Σοφ. κ.λπ.· ἤδη πάλαι, στον ίδ.· ἐπεὶ ἤδη, 

Λατ. quum jam, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.  

ᾔδη, ᾔδης ή ᾔδησθα, ᾔδη, υπερσ. του οἶδα· βλ. *εἴδω.  

ἥδιστος, ἡδίων, υπερθ. και συγκρ. του ἡδύς.  

ἥδομαι, Δωρ. ἅδομαι, Αιολ. ἄδομαι, μέλ. ἡσθήσομαι, αόρ. αʹ ἥσθην, Μέσ. 

ἡσάμην, αποθ., ευχαριστιέμαι, απολαμβάνω, ευφραίνομαι, τέρπομαι, σε Ομήρ. 

Οδ. κ.λπ. Συντάσσεται 1. με μτχ., ἥσατο πίνων, σε Ομήρ. Οδ.· ἥσθη ἀκούσας, 

χάρηκε που το άκουσε, άκουσε μετά χαράς, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 2. με δοτ., 

ἥδεσθαί τινι, ευφραίνομαι με κάτι, στον ίδ. κ.λπ.· ἐπί τινι, σε Ξεν. κ.λπ.· 

σπανίως με γεν., πώματος ἥσθη, ήπιε με ευχαρίστηση, σε Σοφ. 3. με αιτ. και 

μτχ., ἥσθην πατέρα τὸν ἀμὸν εὐλογοῦντά σε, μετά χαράς σε άκουσα να τον 

επαινείς, στον ίδ. 4. η μτχ. χρησιμ. ως επίθ., χαρούμενος, ενθουσιασμένος, 

ευχαριστημένος, σε Αριστοφ.· επίσης, όπως τα βουλομένῳ, ἀσμένῳ, στη 

φράση ἡδομένῳ ἐστί (ή γίγνεταί) μοί τι, είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό 

που συμβαίνει, κάτι με ευχαριστεί, μου προξενεί ηδονή, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

ἡδομένως, επίρρ. του προηγ., ευχαρίστως, με χαρά, ευτυχία, σε Ξεν.  

ἡδονή (ἥδομαι), Δωρ. ἁδονά ή ἡδονά, ἡ, 1. χαρά, ευτυχία, ευχαρίστηση, 

ικανοποίηση, Λατ. voluptas, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἡδονῇ ἡσσᾶσθαι, χαρίζεσθαι, 

ενδίδω, αφήνομαι στην ηδονή, σε Θουκ., Πλάτ. κ.λπ.· συχνά με πρόσωπα με 

επιρρ. σημασία· πρὸς ή καθ' ἡδονὴν λέγειν, μιλώ έτσι ώστε να ικανοποιώ τον 

άλλο, σε Ηρόδ., Αττ.· καθ' ἡδονὴν κλύειν, ἀκούειν, σε Σοφ., Δημ.· καθ' ἡδονήν 

ή πρὸς ἡδονήν ἐστί μοι, σε Αισχύλ.· ὃ μέν ἐστι πρὸς ἡδονὴν, αυτό που είναι 

ευχάριστο, σε Δημ.· ἐν ἡδονῇ ἐστί τινι, κάτι προξενεί ευχαρίστηση ή 

ικανοποίηση σε κάποιον, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. το πράγμα εκείνο που προξενεί 

τέρψη, απόλαυση, σε Σοφ., Αριστοφ. 3. στον πληθ., απολαύσεις, ηδονικοί 

πόθοι, ηδονικές επιθυμίες, σε Ξεν., Κ.Δ.  

ἦδος, -εος, τό (ἁνδάνω), ηδονή, ευφροσύνη, τέρψη, απόλαυση· δαιτὸς ἦδος, 

απόλαυση από ή μέσω της γιορτής, σε Όμηρ.· ἀλλὰτί μοι τῶν ἦδος;, ποια 

ευχαρίστηση έχω από αυτά;, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἦδ'ὅς, αντί ἔφη ἐκεῖνος, βλ. ἠμί.  

ἡδυ-βόης, Δωρ. -βόας, -ου, ὁ, αυτός που παράγει γλυκό ήχο, που ηχεί γλυκά, 

σε Ευρ., Ανθ.  

ἡδύ-γᾰμος, -ον, αυτός που κάνει γλυκό το γάμο, σε Ανθ.  

ἡδύ-γελως, -ων, γεν. -ω, αυτός που έχει γλυκό χαμόγελο, που γελά γλυκά, σε 

Ομηρ. Ύμν., Ανθ.  



ἡδύ-γλωσσος, -ον (γλῶσσα), αυτός που μιλάει γλυκά, σε Πίνδ.  

ἡδυ-γνώμων, -ον (γνώμη), αυτός που έχει ευχάριστη γνώμη, σκέψη, σε Ξεν.  

ἡδυ-επής (ἔπος), Δωρ. ἁδυ-, -ές, αυτός που μιλάει γλυκά, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· 

αυτός που ακούγεται, ηχεί γλυκά, σε Πίνδ.· ποιητ. θηλ. ἡδυέπεια, σε Ησίοδ.  

ἡδύ-θροος, -ον, συνηρ. -θρους, -ουν, αυτός που έχει γλυκιά φωνή, σε Ευρ.  

ἡδυ-λόγος, Δωρ. ἁδυλ-, -ον, 1. αυτός που έχει ευχάριστη φωνή, που μιλά με 

γλυκά λόγια, σε Πίνδ., Ανθ. 2. λέγεται για πρόσωπα, κολακευτικός, 

θωπευτικός, σε Ευρ.  

ἡδυ-λύρης[ῠ], -ου, ὁ, αυτός που τραγουδά γλυκά στη λύρα, σε Ανθ.  

ἡδυ-μελής (μέλος), Δωρ. ἁδυ-μ-, -ές, γλυκόφθογγος, αυτός που τραγουδάει 

γλυκά, σε Πίνδ.  

ἡδυ-μελί-φθογγος, -ον, 1. αυτός που έχει γλυκιά φωνή σαν μέλι, σε Ανθ.  

ἡδυ-μῐγής, -ές (μίγνυμι), αυτός που είναι ανακατεμένος, αναμεμειγμένος 

αρμονικά, γλυκά, σε Ανθ.  

ἥδῠμος, -ον, ποιητ. αντί ἡδύς, γλυκός, ευχάριστος· επίθ. του ύπνου, σε Ομηρ. 

Ύμν.  

ἡδύνω[ῡ], αόρ. αʹ ἥδῡνα — Παθ., αόρ. αʹ ἡδύνθην, παρακ. ἥδυσμαι (ἡδύς), 

γλυκαίνω, κάνω κάτι νόστιμο, του δίνω ευχάριστη γεύση, αρταίνω, καρυκεύω, 

νοστιμίζω· χαρίζομαι σε κάποιον ή κάτι, ευαρεστώ, θωπεύω, με αιτ., σε Ξεν. 

κ.λπ.  

ἡδύ-οινος, -ον, αυτός που παράγει γλυκό κρασί, σε Ξεν.· ἡδύοινοι, οἱ, οι 

έμποροι του γλυκού κρασιού, στον ίδ.  

ἡδυπάθεια, ἡ (ἡδυπαθής), ευάρεστη ζωή, απόλαυση, τρυφή, πολυτέλεια, σε 

Ξεν.  

ἡδυπᾰθέω (ἡδυπαθής), μέλ. -ήσω, ζω τρυφηλά, απολαμβάνω τις ηδονές του 

σώματος, είμαι πολυτελής, σε Ξεν.  

ἡδυπάθημα, -ατος, τό, απόλαυση, ευχαρίστηση, τέρψη, αναψυχή, σε Ανθ.  

ἡδυ-πᾰθής, -ές (παθεῖν), αυτός που ζει ηδονικά, φιλήδονος, πολυτελής 

ακριβός.  

ἡδύ-πνευστος, -ον, = το επόμ., σε Ανθ.  

ἡδύ-πνοος (πνέω), Δωρ. ἁδύπν-, -ον, συνηρ. -πνους, -ουν, 1. αυτός που πνέει 

γλυκά, ο ευάρεστος, σε Ευρ.· λέγεται για τον μουσικό ήχο, σε Πίνδ.· επίσης 

για τα όνειρα με καλούς οιωνούς, σε Σοφ. 2. ο εύοσμος, ο ευχάριστος στην 

οσμή, σε Ανθ.  

ἡδύ-πολις, Δωρ. ἁδ-, ὁ, ἡ, ο αγαπητός στο λαό, σε Σοφ.  

ἡδυ-πότης, -ου, αυτός που αγαπά το ποτό, ο φιλοπότης, σε Ανθ.  

ἡδύ-ποτος, -ον, ο γλυκός στην πόση, σε Ομήρ. Οδ.  

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ, επίσης άπαξ στον Όμηρ. θηλ. ἡδύς, όπως το θηλ. Δωρ. 

ἁδύς, ανώμ. αιτ. ἁδέα αντί ἡδύν και αντί ἡδεῖαν, Ιων. θηλ. ἡδέᾰ, Δωρ. ἁδέα, 

συγκρ. ἡδίων [ῑ], υπερθ. ἥδιστος, και μεταγεν. ἡδύτερος, ἡδύτατος (ἁνδάνω). I. 

ο γλυκός στη γεύση ή στην οσμή (εύγευστος και εύοσμος), σε Όμηρ.· 

χρησιμοποιείται επίσης σε σχέση με την ακοή, στον ίδ.· έπειτα 

χρησιμοποιείται για κάθε ευχάριστο συναίσθημα ή κατάσταση, όπως ο ύπνος, 

στον ίδ.· με απαρέμφ., ἡδὺς δρακεῖν, σε Αισχύλ.· ἡδὺς ἀκοῦσαι λόγος, σε 

Πλάτ.· ἡδύ ἐστι ή γίγνεται, είναι ευχάριστο, σε Όμηρ. κ.λπ.· ομοίως, οὔμοι 

ἥδιόν ἐστι λέγειν, θα προτιμούσα να μην πω, σε Ηρόδ.· ουδ. ως ουσ., τὰ ἡδέα, 

οι απολαύσεις, οι ηδονές, σε Θουκ.· ουδ. ως επίρρ., ἡδέως, γλυκά, ευχάριστα, 

σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. II. 1. μετά τον Όμηρο, λέγεται για πρόσωπα, ευχάριστος, 

ευπρόσδεκτος, σε Σοφ. 2. ευχαριστημένος, χαρούμενος, στον ίδ., σε Δημ.· σε 

προσφωνήσεις προσώπων, ὦ ἥδιστε, το του Ορατίου dulcissime rerum, σε 



Πλάτ. 3. όπως το εὐήθης, αθώος, απλός, αφελής· ὡς ἡδὺς εἶ, στον ίδ. III. 

επίρρ. ἡδέως, γλυκά, ευχάριστα, με ευχαρίστηση, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.· ἡδέως 

ἂν ἐροίμην, θα ρωτούσα ευχαρίστως, θα ήθελα να ρωτήσω, σε Δημ.· ἡδέως 

ἔχειν τι, είμαι ευχαριστημένος ή ικανοποιημένος με κάτι, σε Ευρ.· ἡδέως ἔχειν 

πρός τινα ή τινι, είμαι ευγενικός, φιλικά διακείμενος απέναντι σε κάποιον, σε 

Δημ.· συγκρ. ἥδιον, σε Πλάτ. κ.λπ.· υπερθ. ἥδιστα, στον ίδ.  

ἥδυσμα, -ατος, τό (ἡδύνω), αυτό που δίνει γλυκύτητα και νοστιμιά στο 

φαγητό, η σάλτσα, σε Αριστοφ., Ξεν. κ.λπ.  

ἡδυ-φαής, -ές (φάος), αυτός που φέρει γλυκιά λάμψη, που έχει γλυκό φως, σε 

Ανθ.  

ἡδύ-φρων, -ονος, ὁ, ἡ (φρήν), αυτός που σκέπτεται ευχάριστα, που 

διανοείται καλά, σε Ανθ.  

ἡδυφωνία, ἡ, γλυκύτητα φωνής ή ήχου, σε Βάβρ.  

ἡδύ-φωνος, -ον (φωνή), ο γλυκόφωνος, σε Σαπφώ.  

ἡδυ-χᾰρής, -ές (χαίρω), αυτός που νιώθει μεγάλη χαρά, ο λίαν περιχαρής, σε 

Ανθ.  

ἡδύ-χροος, -ον (χρόα), συνηρ. -χρους, -ουν, αυτός που έχει γλυκό χρώμα, 

καθαρή επιφάνεια, απαλή και όμορφη επιδερμίδα, σε Ανθ.  

ἠέ, ποιητ. αντί ἤ, ή, είτε.  

ἠέ, επιφώνημα, α! σε Αισχύλ.  

ᾖε, Επικ. αντί ᾔει, γʹ ενικ. παρατ. του εἶμι (Λατ. ibo).  

ἠείδην, Επικ. αντί ᾔδειν, υπερσυντ. του οἶδα, βλ. *εἴδω.  

ἤειδον, παρατ. του ἀείδω.  

ἤειρα, αόρ. αʹ του ἀείρω.  

ἠέλιος, ὁ, Επικ. και Ιων. αντί ἥλιος.  

ἠελιῶτις, Επικ. θηλ. του ἡλιώτης.  

ἦεν, Επικ. αντί ἦν, γʹ ενικ. παρατ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ἠέ-περ, Επικ. αντί ἤπερ, σε Όμηρ.  

ἠέρα, Ιων. και Επικ. αιτ. του ἀήρ.  

ἠερέθομαι, Επικ. αντί ἀείρομαι, Παθ., βρίσκεται μόνο στο γʹ πληθ. ενεστ. και 

παρατ. ἠερέθονται, -οντο· κρέμομαι, αιωρούμαι, είμαι μετέωρος, σε Ομήρ. Ιλ.· 

μεταφορ., ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται, τα μυαλά των νέων 

αλλάζουν όπως το φύσημα του ανέμου, λέγεται για τον άστατο, ευμετάβλητο 

χαρακτήρα των νέων, στο ίδ.  

ἠέρι, Ιων. και Επικ. δοτ. του ἀήρ, σε Όμηρ.  

ἠέριος, -α, -ον (ἀήρ), I. πρωινός, αυτός που εμφανίζεται με την πρωινή αυγή, 

σε Ομήρ. Ιλ. II. ο εκτεθειμένος στον αέρα· ανεμιαίος, αόρατος, σε Ανθ.  

ἠερο-δίνης[ῑ], -ες, ο περιδινούμενος, αυτός που περιστρέφεται στον αέρα, σε 

Ανθ.  

ἠερο-ειδής, -ές, Επικ. αντί ἀερο- (ἀήρ, εἶδος), λέγεται για το σκοτεινό και 

«χλωμό» βλέμμα, για τη «σκοτεινιασμένη» όψη, «συννεφώδης», λέγεται για 

τη θάλασσα, σε Ομήρ. Οδ.· γενικά, σκοτεινός, μουντός, ζοφερός, στο ίδ.· ουδ. 

ως επίρρ., σε μακρινή απόσταση, ασαφής, αμυδρός, θολός, συγκεχυμένος, 

ὅσσον τ' ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἠερόεις, -εσσα, -εν, Επικ. αντί ἀερ- (ἀήρ), «συννεφώδης», σκοτεινός, 

ομιχλώδης, θαμπός, ζοφερός, σε Ομήρ. Ιλ.· ἠερόεντα κέλευθα, η ζοφερή οδός 

(δηλ. ο θάνατος), σε Ομήρ. Οδ.  

ἠερόθεν, Επικ. αντί ἀερ- (ἀήρ), από τον αέρα, σε Ανθ.  

ἠέρος, Επικ. γεν. του ἀήρ.  



ἠερο-φοῖτις, -ιδος, ἡ (φοιτάω), θηλ. επίθ., αυτή που περνά μέσα από το 

σκοτάδι, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἠερό-φωνος, -ον, αυτός που ακούγεται μέσα από τον αέρα, ο μεγαλόφωνος, ο 

βροντόφωνος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἠέρτησα, αόρ. αʹ του ἀερτάζω· ἠέρτημαι, Παθ. παρακ.  

ᾔεσαν, γʹ πληθ. παρατ. του εἶμι (Λατ. ibo).  

ἠήδει, ποιητ. γʹ ενικ. υπερσυντ. του οἶδα· βλ. *εἴδω.  

ἤην, Επικ. αντί ἦν, γʹ ενικ. παρατ. του εἰμί (Λατ. sum).  

ἠήρ, βλ. ἀήρ.  

ἠθαῖος, -α, -ον, Δωρ. αντί ἠθεῖος, σε Πίνδ.  

ἠθάς, -άδος, ὁ, ἡ (ἦθος II), 1. συνηθισμένος σε ένα πράγμα, εξοικειωμένος με 

αυτό· με γεν., ἠθάς εἰμί πως τῶν τῆσδε μύθων, σε Σοφ. 2. απόλ., 

συνηθισμένος, κοινός, οικείος, σε Ευρ.· λέγεται για τα ζώα, εξημερωμένος, 

οικόσιτος, ήμερος, Λατ. mansuetus, σε Αριστοφ.· επίσης, ως ουδ., τὰ καινά γ' 

ἐκ τῶν ἠθάδων ἡδίον' ἐστί, σε Ευρ.  

ἠθεῖος (ἦθος), Δωρ. ἠθαῖος, -α, -ον, προσφιλής, σεβαστός· ἠθεῖε κύριε, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ἠθείη κεφαλή, στο ίδ.· ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω, θα αποκαλώ αυτόν 

σεβαστό μου κύριο, θα τον επικαλούμαι σαν πρεσβύτερο αδελφό, σε Ομήρ. 

Οδ.  

ἤθελον, παρατ. του ἐθέλω.  

ᾔθεος, ὁ, ἡ, Αττ. αντί ἠίθεος.  

ἠθέω (ἤθω), μέλ. -ήσω, διυλίζω, στραγγίζω, κοσκινίζω — Παθ., 

στραγγίζομαι, σε Πλάτ.  

ἠθικός, -ή, -όν (ἦθος II), I. αυτός που αναφέρεται στα ήθη, ο ηθικός, σε 

Αριστ.· τὰ ἠθικά, πραγματεία περί ηθικής, στον ίδ. II. αυτός που εκφράζει 

ηθικό χαρακτήρα, αυτός που επιδεικνύει ήθος, στον ίδ.· επίρρ., ἠθικῶς λέγειν, 

στον ίδ.  

ἠθμός, ὁ (ἤθω), στραγγιστήριο, διυλιστήριο, σε Ευρ.· λέγεται για τις 

βλεφαρίδες, σε Ξεν.  

ἠθοποιέω, διαμορφώνω ήθη ή χαρακτήρα, σε Πλούτ.  

ἠθοποιός, -όν (ποιέω), αυτός που διαμορφώνει χαρακτήρα, σε Πλούτ.  

ἦθος, -εος, τό, εκτεταμένος τύπος του ἔθος, I. συνήθης διαμονή, ενδιαίτημα· 

στον πληθ., τα μέρη ή τα καταλύματα στα οποία διαμένουν ζώα, σε Όμηρ., 

Ηρόδ. II. 1. συνήθεια, έθιμο, σε Ησίοδ., Ηρόδ. 2. λέγεται για τον άνθρωπο, 

χαρακτήρας, διάθεση, Λατ. ingenium, mores, σε Ησίοδ., Αττ.· ὦ μιαρὸν ἦθος, 

προσφώνηση απευθυνόμενη σε πρόσωπο, σε Σοφ. 3. στον πληθ. γενικά, 

χρησιμοποιείται για τους τρόπους, όπως το Λατ. mores, σε Ησίοδ., Ηρόδ., 

Θουκ.  

ἤθω, σπάνιος τύπος ισοδύναμος του ἠθέω.  

ἤια, συνηρ. ᾖα, τά, προμήθειες για ταξίδι, ζωοτροφές, Επικ. λέξη για τα 

ἐφόδια, Λατ. viaticum, σε Όμηρ.· γενικά, λύκων ἤια, τροφή, βορά για τους 

λύκους, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἤια, Ιων. αντί ᾔειν, παρατ. του εἶμι (Λατ. ibo).  

ἠίθεος[ῐ], Αττ. συνηρ. ᾔθεος, ὁ, I. ο νέος που παραμένει ακόμα άγαμος· 

παρθένος ἠίθεός τε, σε Όμηρ.· χοροὺς παρθένων τε καὶ ἠιθέων, σε Ηρόδ. II. 

σπάνιο ως θηλ., ἠιθέη = παρθένος (αμφίβ. προέλ.).  

ἤικτο, γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. του ἔοικα.  

ἤιξα, αόρ. αʹ του ἀΐσσω.  

ἠιόεις, -εσσα, -εν (ἠιών), αυτός που έχει υπερυψωμένες όχθες, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἤιον, Επικ. αντί ᾔεσαν, γʹ πληθ. παρατ. του εἶμι (Λατ. ibo).  



ἤϊος, ὁ, επίθ. του Φοίβου· ἤϊε Φοῖβε, σε Ομήρ. Ιλ. (πιθανόν από την ιαχή ἤ, ἤ, 

πρβλ. ἰήϊος, εὔϊος).  

ἤισαν, Επικ. αντί ᾔεσαν, γʹ πληθ. παρατ. του εἶμι (Λατ. ibo).  

ἤισαν, Επικ. αντί ᾔδεσαν, γʹ πληθ. παρατ. του οἶδα, βλ. *εἴδω.  

ἠίχθην, Παθ. αόρ. αʹ του ἀΐσσω.  

ἠιών, Αττ. ᾐών, ἡ, Επικ. δοτ. πληθ. ἠιόνεσσι, όχθη της θάλασσας, ακτή, 

παραλία, σε Ηρόδ. κ.λπ.· όχθη ποταμού, σε Αισχύλ.  

ἦκα (*ἀκή 2), επίρρ. I. δηλωτικό τόπου ή κίνησης, λίγο, ελαφρά, ἦκα ἐπ' 

ἀριστερά, λίγο προς τ' αριστερά, σε Όμηρ. II. λέγεται για ήχο, ήσυχα, ήρεμα, 

σιγανά, σε Ομήρ. Ιλ. III. λέγεται για όψη, λεία, απαλά, ευάρεστα, 

ἦκαστίλβοντες ἐλαίῳ, στίλβοντας απαλά, τρίβοντας ευάρεστα με λάδι, στο ίδ. 

IV. λέγεται για χρόνο, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, σε Ανθ.  

ἧκα, αόρ. αʹ του ἵημι.  

ᾔκαζον, παρατ. του εἰκάζω· ᾔκᾰσα, αόρ. αʹ.  

ἤκαχον, Επικ. αόρ. βʹ του ἀχέω II.  

ἠκέσατο, γʹ ενικ. αορ. αʹ του ἀκέομαι.  

ἤ-κεστος, -η, -ον (Επικ. αντί ἄ-κεστος), μη κεντημένος από βούκεντρο, 

ακέντητος, λέγεται για νεαρά δαμάλια που προορίζονται για θυσία, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

ἠκηκόειν, υπερσ. του ἀκούω.  

ἤκιστος, -η, -ον, υπερθ. επίθ. από το επίρρ. ἦκα· ἤκιστος ἐλαυνέμεν, ο πιο 

ήρεμος ή ο πιο αργός στην οδήγηση άρματος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἥκιστος, -η, -ον, 1. υπερθ. του συγκρ. ἥσσων, ο εν χρήσει θετικός βαθμός 

είναι το μικρός, ελάχιστος· ως επίρρ., ἥκιστα, ελάχιστα, σε Σοφ. κ.λπ.· οὐχ 

ἥκιστα, ἀλλὰ μάλιστα, σε Ηρόδ.· ὡς ἥκιστα, όσο το δυνατόν λιγότερο, 

ελάχιστα, σε Θουκ. 2. συχνά ως απόκριση σε ερώτηση, καθόλου, ουδόλως, 

Λατ. minime, σε Σοφ. κ.λπ.· ἥκιστά γε, minime vero, στον ίδ.  

ἦκου, Ιων. και Δωρ. αντί ἦ-που.  

ἤκουσα, αόρ. αʹ του ἀκούω· ἤκουσμαι, Παθ. παρακ.  

ἥκω, παρατ. ἧκον, μέλ. ἥξω, Δωρ. ἡξῶ, I. 1. έχω έρθει, είμαι παρών, 

βρίσκομαι εδώ, Λατ. adesse, κυρίως με σημασία παρακ., με τον παρατ. ἧκον 

με σημασία υπερσ., είχα έρθει, και με το μέλ. ἥξωμε σημασία συντελεσμ. 

μέλ., θα έχω έρθει· αντώνυμο το οἴχομαι, έχω φύγει, ενώ το ἔρχομαι, έρχομαι 

ή φεύγω, χρησιμεύει ως ενεστ. και για τα δύο, σε Όμηρ. κ.λπ.· επιστρέφω, σε 

Ξεν. 2. έχω καταλήξει, έχω φτάσει σ' ένα σημείο· ἐς τοσήνδ' ὕβριν, σε Σοφ.· ἐς 

τοσοῦτον ἀμαθίας, σε Πλάτ. 3. δι' ὀργῆς ἥκειν, είμαι οργισμένος, σε Σοφ.· 

πρβλ. διά  

Α. IV. 4. όπως το ἔχω Β. II, εὖ ἥκειν τινός, έχω την επάρκεια κάποιου 

πράγματος, έχω περίσσεια αυτού, όπως· εὖ ἥκειν τοῦ βίου, σε Ηρόδ.· καλῶς 

αὐτοῖς ἧκον βίου, καθώς έφτασαν σε προχωρημένη (και καλή για θάνατο) 

ηλικία, σε Ευρ.· ὧδε γένους ἥκειν τινί, βρίσκομαι σε τέτοιο βαθμό συγγενείας 

με κάποιον, στον ίδ.· επίσης, εὖ ἥκειν, απόλ., είμαι καλά, ακμάζω, σε Ηρόδ.· 

σὺ δὲ δυνάμιος ἥκεις μεγάλως, εσύ βρίσκεσαι σε μεγάλη δύναμη, είσαι 

ακμαίος, στον ίδ. II. 1. λέγεται για πράγματα (π.χ., για φαγητά), έχω 

μεταφερθεί, έχω κουβαληθεί, στον ίδ. κ.λπ.· ἵν' ἥκει τὰ μαντεύματα, σε ποιο 

σημείο έχουν φτάσει, σε Σοφ. 2. αναφέρομαι, ανήκω, συσχετίζομαι· εἰς ἔμ' 

ἥκει τὰ πράγματα, σε Αριστοφ. 3. εξαρτώμαι από κάτι, ἐπί τι, σε Δημ.  

ἠλάθην[ᾰ], Παθ. αόρ. αʹ του ἐλαύνω.  

ἠλαίνω, Επικ. αντί ἀλαίνω, περιπλανώμαι, ξεστρατίζω, σε Θεόκρ.  



ἠλάκᾰτα, τά, μόνο στον πληθ., το μαλλί της «ρόκας», το μαλλί γύρω από την 

ηλακάτη, σε Ομήρ. Οδ.  

ἠλᾰκάτη[κᾰ], ἡ, Δωρ. ἠλακάτᾱ ή ἀλακάτᾱ, η ρόκα, Λατ. colus· πάνω στη 

ρόκα τοποθετούνταν και τυλιγόταν το μαλλί, σε Όμηρ. κ.λπ.· ἡ ἠλακάτη τοῦ 

ἀτράκτου, το ανώτατο μέρος του ιστού, το οποίο ήταν φτιαγμένο με τέτοιον 

τρόπο ώστε να περιστρέφεται, σε Πλάτ. (αμφίβ. προέλ.).  

ἡλάμην, αόρ. αʹ του ἅλλομαι.  

ἤλᾰσα, -άμην, Ενεργ. και Μέσ. αόρ. αʹ του ἐλαύνω· ἠλάσθην, Παθ. αόρ.  

ἠλασκάζω, εκτεταμένος τύπος του ἠλάσκω, σε Ομήρ. Ιλ.· με αιτ., φεύγω 

από..., αποφεύγω, τρέπομαι σε φυγή· ἐμὸν μένος ἠλασκάζει, αποφεύγει την 

οργή μου, σε Ομήρ. Οδ.  

ἠλάσκω (ἀλάομαι), περιφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἠλᾶτο, γʹ ενικ. παρατ. του ἀλάομαι.  

ἤλδᾰνε, γʹ ενικ. αορ. βʹ του ἀλδαίνω.  

ἤλειψα, αόρ. αʹ του ἀλείφω.  

ἠλέκτρινος, -ον, αυτός που είναι φτιαγμένος από ἤλεκτρον, σε Λουκ.  

ἤλεκτρον, τό και ἤλεκτρος, ὁ ή ἡ, το ήλεκτρο, λέξη που μερικές φορές 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει το κεχριμπάρι, όπως πιθανόν σε Όμηρ., 

Ησίοδ., Ηρόδ.· επίσης, μεταλλικό μείγμα χρυσού και αργύρου, σε αναλογία 1 

προς 4, σε Σοφ. κ.λπ.· Στον Αριστοφ., ἐκπιπτουσῶν τῶν ἠλέκτρων, όπου οι 

ἤλεκτροι είναι πιθανόν οι σφήνες της λύρας, οι οποίες ήταν φτιαγμένες ή 

διακοσμημένες με ήλεκτρο (αμφίβ. προέλ.).  

ἠλεκτρο-φαής, -ές (φάος), αυτός που λάμπει σαν κεχριμπάρι, σε Ευρ.  

ἠλέκτωρ, -ορος, ὁ, ο ακτινοβόλος Ήλιος, σε Ομήρ. Ιλ.· ως επίθ., ἠλέκτωρ 

Ὑπερίων, ο Υπερίων που λαμποκοπά, που ακτινοβολεί, στο ίδ. (αμφίβ. 

προέλ.).  

ἠλέμᾰτος (ἠλεός), Δωρ. ἀλέματος, -ον, μάταιος, ανόητος, σε Θεόκρ., Ανθ.  

ἠλεός, -ή, -όν (ἀλάομαι), 1. πλανημένος, άφρων, ανόητος, σε Ομήρ. Οδ.· 

επίσης με αποκοπή ἠλέ, σε Ομήρ. Ιλ.· ἠλεά ως επίρρ., ανόητα, με άμυαλο 

τρόπο, σε Ανθ. 2. Ενεργ., αυτός που επιφέρει μανία, που διαταράσσει τη 

νοητική ισορροπία· οἶνος, σε Ομήρ. Οδ.  

ἠλεύατο, Επικ. γʹ ενικ. αορ. αʹ του ἀλεύομαι.  

ἠλήλαντο, Επικ. γʹ πληθ. Παθ. υπερσ. του ἐλαύνω.  

ἦλθα, μεταγεν. αόρ. αʹ του ἔρχομαι, σε Κ.Δ.  

ἡλιάζομαι, μέλ. -άσομαι, αόρ. αʹ -ασάμην, αποθ., συνεδριάζω στο δικαστήριο· 

Ἡλιαία, είμαι Ηλιαστής, δικαστής στην Ηλιαία, σε Αριστοφ.  

ἡλιαία, ἡ, 1. στην Αθήνα, δημόσιος χώρος στον οποίο συγκαλούνταν το 

ανώτατο δικαστήριο, σε Αριστοφ. 2. το ανώτατο δικαστήριο, σε Νόμ. παρά 

Δημ.  

ἡλιάς, -άδος, θηλ. επίθ. που αναφέρεται στον ήλιο, η ηλιακή, σε Χρησμ. παρά 

Λουκ.  

ἡλιαστής, -οῦ, ὁ, δικαστής στο δικαστήριο της Ηλιαίας, Ηλιαστής, σε 

Αριστοφ.  

ἡλιαστικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή αρμόζει σε Ηλιαστή ή μοιάζει σε 

Ηλιαστή, σε Αριστοφ.  

ἠλίβᾰτος, Δωρ. ἀλίβ-, -ον, I. 1. ψηλός, απόκρημνος, απότομος, επίθ. των 

απόκρημνων βράχων, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ.· λέγεται για τον Ολύμπιο θρόνο 

του Δία, σε Αριστοφ. 2. στην Ομήρ. Οδ., Ι 243, το ἠλίβατος πέτρηφαίνεται να 

σημαίνει τον τεράστιο, πελώριο όγκο του βράχου. II. όπως το Λατ. altus, 

βαθύς, σε Ησίοδ., Ευρ. (αμφίβ. προέλ.).  



ἤλῐθα, 1. επίρρ. (ἅλις), αρκετά, επαρκώς, ικανοποιητικά, Λατ. satis· ληὶς 

ἤλιθα πολλή, σε Ομήρ. Ιλ.· δύη ἤλιθα πολλή, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 2. μάταια, 

όπως το μάτην.  

ἠλῐθῐάζω, μιλώ ή ενεργώ με ανόητο ή άμυαλο τρόπο, σε Αριστοφ.  

ἠλίθιος, Δωρ. ἀλίθ-, -α, -ον (ἤλιθα), I. μάταιος, άσκοπος, ανώφελος, σε 

Πίνδ., Αισχύλ. II. λέγεται για πρόσωπα, ανόητος, άμυαλος, άφρων, άνους, 

όπως το μάταιος, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· επίρρ. -ίως, σε Πλάτ.· ουδ. 

ἠλίθιον, ως επίρρ., σε Αριστοφ.  

ἠλῐθιότης, -ητος, ἡ, μωρία, ανοησία, σε Πλάτ.  
 


