
ἀ-φόρητος, -ον, ανυπόφορος, αφόρητος, σε Ηρόδ., Θουκ.  

ἀφορία, ἡ (ἄφορος), το να είναι κάποιος άγονος· 1. μη παραγωγή, έλλειψη, 

καρπῶν, σε Ξεν. 2. ακαρπία, στειρότητα, λέγεται για τη γη· μεταφ., ἀφορία 

φρενῶν, στον ίδ.  

ἀφ-ορίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, I. 1. επισημαίνω με όρους, σε Δημ. — Μέσ., 

αποσπώ για τον εαυτό μου, αποκτώ, κυριεύω, σε Ευρ. 2. ορίζω, προσδιορίζω, 

καθορίζω, σε Πλάτ. II. με αιτ. προσ., 1. εξορίζω, σε Ευρ. 2. τοποθετώ 

χωριστά, σε Κ.Δ.· έπειτα, 3. α) αποχωρίζω, αποβάλλω από την κοινωνία, στο 

ίδ. β) διαχωρίζω για κάποιο αξίωμα, διορίζω, χειροτονώ, στο ίδ.  

ἀφοριστέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει κάποιος να αφορίσει, σε Αριστ.  

ἀφ-ορμάω, μέλ. -ήσω· I. ξεκινώ από κάποιο μέρος — Παθ., βαδίζω μπροστά, 

ξεκινώ, απομακρύνομαι από ένα μέρος, με γεν., σε Όμηρ., Αττ. II. αμτβ. με 

την ίδια σημασία όπως το Παθ., σε Ευρ., Θουκ.· λέγεται για την αστραπή, 

εκρήγνυμαι, σε Σοφ.· με σύστ. αντ., ἀφορμᾶν πεῖραν, ξεκινώ μια επιχείρηση, 

επιχειρώ ένα τόλμημα, στον ίδ.  

ἀφ-ορμή, ἡ, 1. εναρκτήριο σημείο, ιδίως σε πόλεμο, η βάση των 

επιχειρήσεων, σε Θουκ.· επίσης ο τόπος ασφάλειας, σε Ευρ. 2. γενικά, αρχικό 

σημείο, προέλευση, αφορμή ή πρόφαση για ένα πράγμα, στον ίδ.· ἀφορμὴν 

παρέχειν διδόναι, δίνω αφορμή, σε Δημ. 3. μέσα με τα οποία αρχίζει κάποιος 

ένα πράγμα, πόροι, σε Ξεν., Δημ.· ἀφορμὴ ἔργων, μέσα για την ανάληψη 

έργων, σε Ξεν. 4. κεφάλαιο τραπεζίτη, στον ίδ., Δημ.  

ἀ-φόρμικτος, -ον (φορμίζω), αυτός που δεν έχει φόρμιγγα, που δεν έχει 

λύρα, σε Αισχύλ.  

ἄφ-ορμος, -ον (ὀρμή), απερχόμενος από ένα μέρος, με γεν., σε Σοφ.  

ἄ-φορος, -ον (φέρω), 1. αυτός που δεν φέρει καρπούς, άκαρπος, άγονος, σε 

Ηρόδ., Ξεν. 2. αυτός που προκαλεί ακαρπία, στειρότητα, μαρασμό, σε 

Αισχύλ.  

ἀ-φόρυκτος, -ον (φορύσσω), ακηλίδωτος, μη λεκιασμένος, καθαρός, σε Ανθ.  

ἀφ-οσιόω, Ιων. ἀποσ-, μέλ. -ώσω, I. εξαγνίζω από την ενοχή ή τη μόλυνση, 

τὴν πόλιν, σε Πλάτ. II. 1. Μέσ., εξαγνίζω κάποιον από τις αμαρτίες της 

αμέλειας του καθήκοντός του προς τον θεό, στον ίδ.· ἀφοσιοῦσθαι τῇ θεῷ, 

εκτελώ εξιλεωτικές προσφορές στον θεό, σε Ηρόδ. 2. με αιτ. πράγμ., 

απαλλάσσω κάποιον από μια υποχρέωση, ἀποσιοῦσθαι τὴν ἐξόρκωσιν, 

απαλλάσσω κάποιον από τους όρκους, στον ίδ.· ἀποσιόω λογίον, εγκαταλείπω 

κατόπιν εντολών του χρησμού, στον ίδ.  

ἀφοσίωσις, -εως, ἡ, εξιλέωση· ἀφοσιώσεως ἕνεκα, σε Πλούτ.  

ἁφόων, Επικ. αντί ἁφῶν, μτχ. του ἁφάω.  

ἀφρᾰδέω, μόνο σε ενεστ., είμαι παράλογος, ενεργώ απερίσκεπτα, σε Όμηρ.  

ἀ-φρᾰδής, -ές (φράζομαι), αναίσθητος, απερίσκεπτος, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται 

για τους νεκρούς, αναίσθητος, άψυχος, στο ίδ.· επίρρ. ἀφραδέως, ανόητα, 

απερίσκεπτα, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀφρᾰδία, Ιων. -ίη, ἡ, αφροσύνη, απερισκεψία, κυρίως σε Επικ. δοτ. πληθ. 

ἀφραδίῃσι, σε Όμηρ.· δι' ἀφραδίας, σε Ομήρ. Οδ.  

ἀ-φράδμων, -ον, γεν. -ονος = ἀφραδής, αυτός που δεν έχει αισθήσεις, σε 

Ομηρ. Ύμν.  

ἀφραίνω (ἄφρων), είμαι ανόητος, άφρων, αναίσθητος, σε Όμηρ.  

ἄ-φρακτος, -ον, αρχ. Αττ. τύπος ἄφαρκτος, (φράσσω)· I. 1. μη 

περιφραγμένος, μη οχυρωμένος, αφύλαχτος, σε Θουκ.· με γεν., ἄφρακτος 

φίλων, μη προστατευμένος από φίλους, σε Σοφ.· με δοτ., ἄφρακτος ὅρκοις, σε 



Ευρ. 2. ακράτητος, ασυγκράτητος, σε Αισχύλ. II. απαραφύλακτος, λέγεται για 

τη φύλαξη κάποιου, σε Θουκ.  

ἀφράσμων, -ον, Αττ. αντί ἀφράδμων, σε Αισχύλ.· επίρρ. -όνως, στον ίδ.  

ἄ-φραστος, -ον (φράζω)· I. ανέκφραστος, ανείπωτος, σε Ομηρ. Ύμν., 

Αισχύλ., Σοφ. II. (φράζομαι), μη διακρινόμενος ή απαρατήρητος, σε Αισχύλ.· 

τὸἀφραστότατον χωρίον, θέση για την οποία είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς, 

σε Ηρόδ.· επίρρ. -τως, απροσδόκητα, αλόγιστα, σε Σοφ.  

ἀφρέω, μέλ. -ήσω (ἀφρός), αφρίζω, καλύπτω με αφρό, ἵπποι ἄφρεον στήθεα, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀφρη-λόγος, -ον (ἀφρός, λέγω), αυτός που συγκεντρώνει αφρό, αυτός που 

ξαφρίζει, τινός, σε Ανθ.  

ἀφρηστής, -οῦ, ὁ (ἀφρός), αυτός που αφρίζει, λέγεται για το δελφίνι, σε Ανθ.  

ἀ-φρήτωρ, ὁ, Ιων. αντί ἀ-φράτωρ, αυτός που δεν έχει αδελφό (φράτρα), δηλ. 

αυτός που δεν συνδέεται με συγγενικούς δεσμούς, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἀφρίζω, μέλ. -ίσω (ἀφρός), αφρίζω, σε Σοφ.  

ἀφριόεις, -εσσα, -εν (ἀφρός), αφρώδης, σε Ανθ.  

ἀφρο-γενής, -ές (γίγνομαι), αυτός που γεννήθηκε από τον αφρό, λέγεται για 

την Αφροδίτη, σε Ησίοδ.· θηλ. Ἀφρο-γένεια, σε Μόσχ.  

Ἀφροδίσια, -ων, τά, βλ. Ἀφροδίσιος.  

ἀφροδῑσιάζω, μέλ. -άσω, απολαμβάνω τον πόθο για έρωτα, σε Πλάτ., Ξεν.  

Ἀφροδῑσίας, ἡ, ιερό αφιερωμένο στην Αφροδίτη, όνομα νησιού, σε Ηρόδ.  

Ἀφροδίσιος[δῑ], -α, -ον και -ος, -ον· I. αυτός που ανήκει στην Αφροδίτη, σε 

Πλάτ. II. 1. Ἀφροδίσια, τά, οι σαρκικές ηδονές, σε Ξεν. 2. η γιορτή της 

Αφροδίτης, στον ίδ. III. Ἀφροδίσιον, τό, ο ναός της Αφροδίτης, στον ίδ.  

Ἀφροδίτη[ῑ], ἡ (ἀφρός)· I. η Αφροδίτη, Λατ. Venus, η θεά του έρωτα, 

λέγεται πως γεννήθηκε από τους αφρούς της θάλασσας, σε Ομηρ. Ύμν., 

Ησίοδ. II. 1. ως προσηγορικό, έρωτας, ηδονή, σε Ομήρ. Οδ.· Ἀφροδίτη 

κακῶν, απόλαυση, σε Ευρ. 2. ελκυστική ομορφιά, γοητεία, Λατ. venustas, σε 

Αισχύλ., Λουκ.· πρβλ. Λατ. venus.  

ἀφρονέω, μέλ. -ήσω (ἄφρων), είμαι ανόητος, ενεργώ απερίσκεπτα, μόνο σε 

μτχ., σε Ομήρ. Ιλ., Ανθ.  

ἀφροντιστέω, μέλ. -ήσω, δεν έχω καμία φροντίδα, έγνοια για, δεν δίνω 

προσοχή σ' ένα πράγμα, με γεν., σε Ξεν.  

ἀ-φρόντιστος, -ον (φροντίζω)· I. απερίσκεπτος, απρόσεκτος, αυτός που δεν 

φροντίζει, Λατ. securus, σε Ξεν., Θεόκρ.· επίρρ. -τως, απερίσκεπτα, 

αδιάφορα, σε Σοφ.· ἀφροντίστως ἔχειν, είμαι απρόσεκτος, σε Ξεν.· επίσης, 

είμαι αναίσθητος, παράφρων, σε Σοφ. II. Παθ., απερίσκεπτος, απροσδόκητος, 

σε Αισχύλ.  

ἀφρόνως, επίρρ., βλ. ἄφρων.  

ἀφρός, ὁ, αφρός, λέγεται για τη θάλασσα, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για θυμωμένο 

λιοντάρι, αφρός, σάλιο, στο ίδ.· ἀπ' ἀνθρώπων ἀφρόν, αφρώδες αίμα, σε 

Αισχύλ.  

ἀφροσύνη, ἡ (ἄφρων), αφροσύνη, απερισκεψία, ανοησία, σε ενικ. και πληθ., 

σε Όμηρ., Σοφ., Θουκ.  

ἄ-φρουρος, -ον (φρουρά), μη φρουρούμενος, αφύλαχτος, σε Πλάτ.  

ἀφρο-φυής, -ές (φύω), αυτός που παράγει αφρούς, σε Ανθ.  

ἀφρ-ώδης, -ες (εἶδος), αφρώδης, αφρισμένος, σε Πλάτ.  

ἄ-φρων, -ον, γεν. -ονος (φρήν), αυτός που δεν έχει αισθήσεις, λέγεται για τα 

αγάλματα, σε Ξεν.· παράφρων, μανιώδης ή ανόητος, μωρός, σε Όμηρ., Αττ.· 

τὸἄφρον = ἀφροσύνη, σε Θουκ.· επίρρ. ἀφρόνως, ανόητα, σε Σοφ.  



ἀφ-υβρίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο στο πάθος, σε 

Πλούτ.  

ἀφ-υδραίνω, καθαρίζω από τη βρωμιά — Μέσ. αόρ. αʹ -υδρηνάμην, 

πλένομαι, λούζομαι, σε Ευρ.  

ἀφύη, ἡ, σε γεν. πληθ. ἀφύων (όχι ἀφυῶν), είδος αντζούγιας ή σαρδέλας, σε 

Αριστοφ.  

ἀ-φυής, -ές, αιτ. ἀφυῆ, (φυή)· 1. αυτός που δεν έχει φυσικό ταλέντο, αδέξιος, 

μη έξυπνος, κουτός, σε Πλάτ.· ἀφυὴς πρός τι, ο εκ φύσεως ακατάλληλος για 

ένα πράγμα, στον ίδ., Ξεν. 2. απλός, απονήρευτος, σε Σοφ.  

ἄ-φυκτος, -ον (φεύγω)· I. αυτός που δεν μπορεί να αποφευχθεί, από τον 

οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, σε Αισχύλ., Σοφ.· λέγεται για το βέλος, 

αλάθητος, στον ίδ., Ευρ.· λέγεται για ένα ζήτημα, που δεν επιδέχεται διαφυγή, 

αναπόφευκτος, σε Πλάτ. II. Ενεργ., ανίκανος να διαφύγει, σε Αριστοφ.  

ἀ-φῠλακτέω, μέλ. -ήσω, είμαι αφύλακτος, σε Ξεν.· με γεν., δεν φροντίζω 

σχετικά με κάτι, στον ίδ.  

ἀ-φύλακτος, -ον (φῠλάσσω)· I. αφρούρητος, μη φυλασσόμενος, σε Ηρόδ., 

Θουκ. II. (φυλάσσομαι), αφύλακτος, λέγεται για τη φύλαξη κάποιου, στον ίδ.· 

ἀφύλακτον εὕδειν, κοιμάμαι με ασφάλεια, σε Αισχύλ.· ἀφύλακτόν τινα 

λαμβάνειν, συλλαμβάνω κάποιον αφρούρητο, σε Ξεν.· τὸ ἀφύλακτον, έλλειψη 

προφύλαξης, σε Θουκ.· επίρρ. -τως, σε Ξεν. III. αυτός από τον οποίο δεν 

μπορεί κάποιος να προφυλαχθεί, αναπόφευκτος, σε Αριστ.  

ἀφ-ῡλίζω, μέλ. -ίσω, διυλίζω, σε Ανθ.  

ἄ-φυλλος, -ον (φύλλον)· I. αυτός που δεν έχει φύλλα, λέγεται για τα ξερά 

ξύλα, σε Ομήρ. Ιλ.· ἄφυλλον στόμα, λόγια που δεν συνοδεύονται από κλαδιά 

ελιάς, σε Ευρ. II. Ενεργ., αυτός που αφαιρεί τα φύλλα, που τα καταστρέφει, 

σε Αισχύλ.  

ἀφυξῶ, Δωρ. μέλ. του ἀφύσσω.  

ἀφυπνίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, σηκώνω, ξυπνώ κάποιον από τον ύπνο, σε Ευρ., 

Πλούτ.  

ἀφυπνόω, μέλ. -ώσω, I. σηκώνομαι από τον ύπνο, σε Ανθ. II. αποκοιμιέμαι, 

σε Κ.Δ.  

ἀφυσγετός, ὁ, λάσπη και βρωμιά που μεταφέρει μαζί του ο χείμαρρος, 

σκουπίδια, απορρίμματα, σε Ομήρ. Ιλ. (άγν. προέλ.).  

ἀφύσσω, μέλ. -ξω, Δωρ. -ξῶ, επίσης ἀφύσω [ῠ]· αόρ. αʹ ἤφῠσα, Επικ. 

ἄφυσσα, απρόσ. ἄφυσσον — Μέσ. αόρ. αʹ ἠφῠσάμην, Επικ. γʹ ενικ. ἀφύσσατο· 

I. αντλώ υγρά, ιδίως από ένα μεγαλύτερο αγγείο με ένα μικρότερο, οἶνον ἐν 

ἀμφιφορεῦσιν ἠφύσαμεν, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., πίθων ἠφύσσετο οἶνος, 

αντλήθηκε από το πιθάρι με κρασί, στο ίδ.· μεταφ., πλοῦτον ἀφύξειν, 

εισπράττω μεγάλα ποσά πλούτου, δηλ. τα συσσωρεύω, τινί, για κάποιον άλλο, 

σε Ομήρ. Ιλ. II. Μέσ., αντλώ για τον εαυτό μου, οἶνον, στο ίδ.· ῥοάς, σε Ευρ.· 

μεταφ., φύλλα ἠφυσάμην, συσσώρευσα πάνω μου φύλλα ως κρεβάτι, σε Ομήρ. 

Οδ.  

ἀ-φώνητος, -ον (φωνέω)· άφωνος, άναυδος, σε Σοφ.  

ἄ-φωνος, -ον (φωνή)· 1. άφωνος, άναυδος, άλαλος, σιωπηλός, σε Θέογν., 

Ηρόδ., Δημ.· με γεν., ἄφωνος ἀρᾶς, ανίκανος να προφέρει κατάρα, σε Σοφ.· 

επίρρ. -νως, χωρίς κουβέντα, άφωνα, στον ίδ.· ουδ. πληθ. ως επίρρ., σε 

Αισχύλ. 2. ἄφωνα (ενν. γράμματα), τα σύμφωνα, αντίθ. προς το φωνοῦντα ή 

φωνήεντα (φωνήεντα), σε Ευρ., Πλάτ.  

ἀχά, Δωρ. αντί ἠχή, ἡ.  



Ἀχαία, Ιων. Ἀχαιίη, ἡ, όνομα της Δήμητρας στην Αττική, σε Ηρόδ. (άγν. 

προέλ.).  

Ἀχαιϊκός, -ή, -όν (Ἀχαιός), αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στους Αχαιούς, ο 

Αχαϊκός, σε Αισχύλ., Ευρ.  

Ἀχαιΐς, -ίδος, ἡ, 1. η Αχαϊκή γη, με ή χωρίς γαῖα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. (ενν. γυνή), 

η Αχαιή γυναίκα, στο ίδ.· επίσης Ἀχαιάς, -άδος, στο ίδ.  

ἀχαΐνης[ῐ], ὁ (ἀκίς), αυτός που έχει αιχμηρές άκρες στα κέρατά του, λέγεται 

για το ελάφι, σε Βάβρ.  

Ἀχαιός, -ά, -όν, ο Αχαιός, Λατ. Achivus, σε Όμηρ.· Ἀχαιοί, οἱ, οι Αχαιοί ή οι 

Έλληνες γενικά, στον ίδ.· Ἀχαΐα, ἡ, η Αχαΐα στην Πελοπόννησο, σε Θουκ.  

ἀ-χάλῑνος, -ον, αυτός που δεν έχει χαλινάρι, σε Ευρ., Αριστοφ. κ.λπ.  

ἀ-χᾰλίνωτος, -ον[ῑ], -ον, αυτός που δεν έχει χαλινάρι, αχαλίνωτος, σε Ξεν.  

ἀ-χάλκεος, -ον (χαλκούς), απένταρος, σε Ανθ.  

ἀ-χάλκευτος, -ον (χαλκεύω), αυτός που δεν έχει σφυρηλατηθεί από μέταλλο, 

σε Αισχύλ.  

ἀχαλκέω, μέλ. -ήσω, είμαι απένταρος, σε Ανθ.  

ἄ-χαλκος, -ον, αυτός που δεν έχει χαλκό, ἄχαλκος ἀσπίδων, δηλ. ἄνευ 

ἀσπίδων χαλκείων, σε Σοφ.  

ἀ-χάλκωτος, -ον (χαλκόω), μη χάλκινος, αυτός που δεν έχει χρήματα, σε 

Ανθ.  

ἀχάνη[χᾱ], ἡ, περσικό μέτρο = σαράντα πέντε μεδίμνους, σε Αριστοφ.  

ἀ-χᾰνής, -ές (χανεῖν, απαρ. αορ. βʹ του χάσκω)· I. αυτός που δεν ανοίγει το 

στόμα, άφωνος, σε Λουκ. II. (α ευφωνικό) αυτός που χάσκει, άμετρος, 

απέραντος, σε Πλούτ., Ανθ.  

ἀ-χᾰράκωτος, -ον (χαρακόω), μη περιφραγμένος, σε Πλούτ.  

ἄ-χᾰρις, ὁ, ἡ, ἄχαρι, τό, γεν. -ιτος· I. 1. αυτός που δεν έχει χάρη ή γοητεία, 

άκομψος, σε Θέογν. 2. δυσάρεστος, αντιπαθής, οὐδὲν ἄχαρι παθέειν, σε 

Ηρόδ.· κατ' ευφημισμό, λέγεται για δυσάρεστο γεγονός, ἄχαρις συμφορή, στον 

ίδ. II. αχάριστος, αγνώμων, αυτός που δεν γνωρίζει χάρη, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ἀχᾰριστέω, μέλ. -ήσω, είμαι αχάριστος, δείχνω αγνωμοσύνη, σε Ξεν. 2. = οὐ 

χαρίζομαι, αποθαρρύνω, τινί, σε Πλάτ.  

ἀχᾰριστία, ἡ, 1. αχαριστία, αγνωμοσύνη, σε Ξεν., Δημ. 2. τραχύτητα, σε 

Πλάτ.  

ἀ-χάριστος, -ον (χᾰρίζομαι)· I. αχάριστος, δυσάρεστος, ενοχλητικός, σε 

Ομήρ. Οδ.· ανώμ. συγκρ. δόρπου ἀχαρίστερον (αντί -ιστότερον), στο ίδ.· αυτός 

που δεν έχει χάρη ή γοητεία, σε Ξεν. II. 1. λέγεται για πρόσωπα, αχάριστος, 

δυσμενής, σε Θέογν. 2. αγνώμων, αχάριστος, σε Ηρόδ., Αττ.· τινι, σε Ευρ.· 

πρός τινα, σε Ξεν. III. επίρρ. -τως, με αχαριστία, στον ίδ.· ἀχαρίστως ἔχει μοι, 

μου λείπουν οι ευχαριστίες, στον ίδ.  

ἀ-χάρῐτος, -ον = ἀχάριστος ή ἄχαρις, σε Ηρόδ. 2. αγνώμων, αχάριστος, στον 

ίδ.· χάρις ἀχάριτος, όπως ἄχαρις, σε Ευρ.  

Ἀχαρναί, -ῶν, αἱ, οι Αχαρναί, δήμος της Αττικής, σε Θουκ.· Ἀχαρνεύς, -έως, 

ὁ, ο κάτοικος των Αχαρνών, πληθ. Ἀχαρνεῖς, ποιητ. Ἀχαρνηΐδαι, σε Αριστοφ.· 

επίθ. Ἀχαρνικός, -ή, -όν, στον ίδ.  

ἀχεδὼν[ᾱ], Δωρ. αντί ἠχεδών.  

ἀ-χείμαντος, -ον (χειμαίνω), αυτός που δεν ταράσσεται από τις καταιγίδες, 

σε Αλκαίο.  

ἀ-χειροποίητος, -ον, αυτός που δεν έχει κατασκευαστεί με τα χέρια, σε Κ.Δ.  

ἄ-χειρος, -ον (χείρ), αυτός που δεν έχει χέρια, τὰ ἄχειρα, για τα πίσω μέρη 

του σώματος, σε Ξεν.  



ἀ-χείρωτος, -ον (χειρόω)· I. αδάμαστος, ανυπότακτος, σε Θουκ. II. αυτός 

που δεν φυτεύτηκε από χέρια ανθρώπου, σε Σοφ.  

Ἀχελωίδες (ενν. νῆσοι), αἱ, νησιά στις εκβολές του Αχελώου, σε Αισχύλ.  

Ἀχελῷος, ποιητ. Ἀχελώϊος, ὁ, I. ο Αχελώος, όνομα διαφόρων ποταμών· ο 

γνωστότερος ρέει ανάμεσα στην Αιτωλία και την Ακαρνανία, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ. II. οποιοσδήποτε ποταμός ή γενικά το νερό, σε Ευρ.  

ἄχερδος, ἡ, άγριος αγκαθωτός θάμνος, άγρια αχλαδιά, αγριαπιδιά, σε Ομήρ. 

Οδ., Σοφ.· αρσ. σε Θεόκρ. (άγν. προέλ.).  

Ἀχερόντιος, -α, -ον, αυτός που ανήκει στον Αχέροντα, σε Ευρ.  

Ἀχερούσιος, -ον, = το προηγ., σε Αισχύλ.· θηλ. Ἀχερουσιάς, -άδος, σε Πλάτ., 

Ξεν.  

ἀχερωΐς, -ίδος, ἡ, άσπρη λεύκα, λέγεται ότι την έφερε ο Ηρακλής από τις 

όχθες του Αχέροντα, σε Ομήρ. Ιλ.  

Ἀχέρων, -οντος, ὁ (ἄχος), ο Αχέροντας, ο ποταμός των στεναγμών (πρβλ. 

Κωκυτός), ένας από τους ποταμούς του Κάτω Κόσμου, σε Ομήρ. Οδ.  

ἀχέτας ή ἀχέτᾰ, Δωρ. και Αττ. αντί ἠχέτης.  

ἀχεύω και ἀχέω[ᾰ], (ἄχος), I. μόνο σε μτχ. ενεστ., αυτός που θλίβεται, αυτός 

που λυπάται, που θρηνεί, σε Όμηρ. II. από την ίδια √ΑΧ προέρχονται επίσης· 

1. αόρ. βʹ ἤκᾰχον, απαρ. ἀκαχεῖν, με Ενεργ. σημασία, θλίβω, ενοχλώ, 

εκνευρίζω, δυσαρεστώ, σε Όμηρ.· έτσι επίσης, αναδιπλ. μέλ. ἀκαχήσω, Επικ. 

αόρ. αʹ ἀκάχησα, στον ίδ.· και ο ενεστ. ἀκαχίζω, σε Ομήρ. Οδ. 2. Παθ. τύποι, 

ἄχομαι, ἄχνῠμαι, ἀκαχίζομαι· προστ. ἀκαχίζεο, -ίζευ· παρακ. ἀκάχημαι, γʹ 

ενικ. ἀκάχηται, Επικ. γʹ πληθ. ἀκηχέδαται, υπερσ. ἀκαχείατο, απαρ. 

ἀκάχησθαι, μτχ. ἀκαχήμενος (τονίζεται ως ενεστ.), Επικ. επίσης ἀκηχέμενος· 

αόρ. βʹ Επικ. γʹ πληθ. ἀκάχοντο· είμαι λυπημένος, στενοχωρημένος, σε 

Όμηρ.· με γεν. αιτίας, λυπάμαι για ένα πρόσωπο, στον ίδ.· σπανίως με δοτ., 

λυπάμαι για το θάνατο ενός προσώπου, σε Ομήρ. Οδ.· η αιτία της λύπης 

επίσης· με μτχ. μή τι θανὼν ἀκαχίζεο, στον ίδ. 3. αργότερα με αιτ., θρηνώ, σε 

Σοφ.  

ἀχέω, [ᾰ], αρχ. τύπος αντί ἰᾰχέω, σε Ομηρ. Ύμν., Ευρ.  

ἀχέω[ᾱ], Δωρ. αντί ἠχέω.  

ἀχήν[ᾱ], ὁ, ἡ, φτωχός, πάμπτωχος, σε Θεόκρ. (αμφίβ. προέλ.).  

ἀχηνία, ἡ, ανάγκη, έλλειψη, χρημάτων, σε Αισχύλ.· ὀμμάτων ἀχηνίαις, το 

κενό βλέμμα των ματιών, στον ίδ.  

ἀχθεινός, -ή, -όν (ἄχθος), επαχθής, καταθλιπτικός, πληκτικός, Λατ. molestus, 

λέγεται για πρόσωπα, σε Ευρ., Ξεν.· επίρρ. -νῶς, απρόθυμα, δυσάρεστα, στον 

ίδ.  

ἀχθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του ἄγω.  

ἀχθηδών, -όνος, ἡ, 1. βάρος, φορτίο, σε Αισχύλ. 2. μεταφ., λύπη, ταλαιπωρία, 

ενόχληση, δυσφορία, σε Θουκ., Πλάτ.· δι' ἀχθηδόνα, χάριν ενοχλήσεως, 

λέγεται για πείραγμα, σε Θουκ. (από το ἄχθος όπως το ἀλγηδών από το 

ἄλγος).  

ἀχθίζω, μέλ. -ίσω, φορτώνω, σε Βάβρ.  

ἄχθομαι, Παθ. μέλ. ἀχθεσθήσομαι ή (στη Μέσ.) ἀχθέσομαι, αόρ. αʹ ἠχθέσθην· 

I. είμαι φορτωμένος, φορτώνομαι, νηῦς ἤχθετο, σε Ομήρ. Οδ. II. λέγεται για 

ψυχική πίεση, λύπη, είμαι στενοχωρημένος, θυμωμένος, λυπημένος, είμαι 

θλιμμένος, σε Όμηρ.· τινι, για ένα πράγμα ή με ένα πρόσωπο, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

ομοίως, ἐπί τινι, σε Ξεν.· περί τινος, σε Ηρόδ.· ὑπέρ τινος, σε Πλάτ.· επίσης με 

αιτ., ἄχθομαι ἕλκος, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης με μτχ. είτε του υποκ., όπως ἄχθομαι 

ἰδών, σε Σοφ.· ή του αντικ., ἤχθετο δαμναμένους, ότι νικήθηκαν, σε Ομήρ. Ιλ.· 



αλλά το υποκ. είναι επίσης σε γεν., οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων, δεν είχε 

αντίρρηση να πάει στον πόλεμο, σε Ξεν.  

ἄχθος, -εος, τό (ἄχθομαι)· I. βάρος, φορτίο, φόρτωση, σε Όμηρ.· ἄχθος 

ἀρούρης, άχρηστο βάρος πάνω στη γη, λέγεται για άχρηστους ανθρώπους, 

στον ίδ. II. φορτίο λύπης, λύπη, ανησυχία, θλίψη, στενοχώρια, σε Τραγ.  

ἀχθοφορέω, μέλ. -ήσω· 1. φέρω, σηκώνω βάρη, σε Πλούτ. 2. φέρω ως 

φορτίο, τι, σε Ανθ.  

ἀχθο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που σηκώνει φορτία, σε Ηρόδ.  

Ἀχίλλειος, -α, -ον, Ιων. -ήϊος, -η, -ον, I. αυτός που ανήκει στον Αχιλλέα, σε 

Ηρόδ., Ευρ. II. Ἀχιλλείη κριθή, το Αχίλλειο κριθάρι, εκλεκτό είδος· απ' όπου, 

Ἀχίλλειαι (μᾶζαι), γλυκίσματα από εκλεκτό κριθάρι, σε Αριστοφ.  

Ἀχιλλεύς, γεν. Ἀχιλλέως· Επικ. -ῆος, αιτ. Ἀχιλλέᾱ, κλητ. Ἀχιλλεῦ· Επικ. ονομ. 

επίσης Ἀχιλεύς· (από το ἄχος, η οργή του ήρωα είναι το θέμα της Ομήρ. Ιλ.· 

πρβλ. Ὀδυσσεύς)· ο Αχιλλέας, γιος του Πηλέα και της Θέτιδας, αρχηγός των 

Μυρμιδόνων.  

ἀ-χίτων[ῐ], -ον, γεν. -ωνος, αυτός που δεν φορά χιτώνα, δηλ. φορά μόνο το 

ἱμάτιον, λέγεται για τον Σωκράτη, σε Ξεν.  

ἀχλαινία, ἡ, έλλειψη χλαίνης ή μανδύα, σε Ευρ.  

ἄ-χλαινος, -ον (χλαῖνα), αυτός που δεν έχει, δεν φέρει χλαίνη ή μανδύα, σε 

Σιμων.  

ἄ-χλοος, -ον, συνηρ. ἄχλους, -ουν (χλόα), αυτός που δεν έχει χλόη, σε Ευρ.  

ἀχλυόεις, -εσσα, -εν, σκοτεινός, σε Σιμων. παρά Ηρόδ.  

ἀχλύς[ῡ], -ύος, ἡ, σκοτάδι, ομίχλη, Λατ. caligo, σε Ομήρ. Οδ.· σκοτάδι πάνω 

από τα μάτια των νεκρών, σε Ομήρ. Ιλ. ή λέγεται για ένα πρόσωπο που 

στερείται της δύναμης να αναγνωρίζει τους άλλους, στο ίδ.· μεταφ., 

σκοτεινιά, θλίψη, σε Αισχύλ.  

ἀχλύω, αόρ. αʹ ἤχλῡσα, είμαι ή γίνομαι σκοτεινός, σε Ομήρ. Οδ.  

ἄχνη, Δωρ. ἄχνα, ἡ, οτιδήποτε ανεβαίνει στην επιφάνεια, I. αφρός, άφρισμα, 

λέγεται για τη θάλασσα, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για το κρασί, σε Ευρ.· ἄχνη 

οὐρανία, η δροσιά του ουρανού, σε Σοφ.· δακρύων ἄχνη, τα δροσερά δάκρυα, 

στον ίδ. II. λέγεται για υγρά, άχυρο που παρασύρεται κατά το λίχνισμα , στον 

άνεμο, σε πληθ., σε Ομήρ. Ιλ.· χνούδι φρούτων, σε Ανθ. III. ἄχνην στην αιτ. 

ως επίρρ., λίγο, κομματάκι, το μικρότερο κομμάτι, το ελάχιστο, σε Αριστοφ.  

ἄ-χνοος, -ον, συνηρ. ἄ-χνους, -ουν, αυτός που δεν έχει χνούδι, σε Ανθ.  

ἄχνυμαι, βλ. ἀχεύω, ἀχέω II. 2.  

ἄ-χολος, -ον, αυτός που καταπραΰνει τη χολή ή την οργή, σε Ομήρ. Οδ.  

ἄχομαι, βλ. ἀχεύω, ἀχέω II. 2.  

ἀχόρευτος, -ον, αυτός που δεν ακολουθεί το χορό, λυπημένος, μελαγχολικός, 

σε Σοφ., Ευρ.  

ἄ-χορος, -ον, αυτός που στερείται χορού, λέγεται για το θάνατο, σε Σοφ.· 

μελαγχολικός, σε Ευρ.  

ἄχος, -εος, τό, πόνος, ενόχληση, σε Όμηρ., Πίνδ., Αττ. ποιητές.  

ἆχος, Δωρ. αντί ἦχος.  

ἀ-χρᾱής, -ές, γεν. -έος, = το επόμ., σε Ανθ.  

ἄ-χραντος, -ον (χραίνω), αμόλυντος, άσπιλος, σε Πλάτ.  

ἀ-χρεῖος, Ιων. ἀχρήϊος, -ον· I. 1. άχρηστος, ανώφελος, αυτός που δεν είναι 

χρήσιμος σε τίποτα, σε Ησίοδ., Σοφ. κ.λπ. 2. ιδίως, άχρηστος, ακατάλληλος 

στον πόλεμο, σε Ηρόδ.· τὸ ἀχρεῖον τοῦ στρατοῦ, το άχρηστο μέρος του 

στρατεύματος, στον ίδ., Θουκ. κ.λπ. II. στον Όμηρ. ουδ. ἀχρεῖον ως επίρρ., 

ἀχρεῖον ἰδών, ρίχνω μια απερίσκεπτη ματιά, κοιτάζω αλόγιστα, για το 



Θερσίτη αφού χτυπήθηκε, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀχρεῖον ἐγέλασσε, γέλασε χωρίς αιτία 

και λόγο, γέλασε με δυνατό γέλιο, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, ἀχρεῖον κλάζειν, 

γαβγίζω χωρίς αιτία, σε Θεόκρ.  

ἀχρημᾰτία, ἡ, έλλειψη χρημάτων, σε Θουκ.  

ἀ-χρήμᾰτος, -ον (χρήματα), αυτός που δεν έχει χρήματα ή μέσα, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ.  

ἀχρημοσύνη, ἡ, έλλειψη χρημάτων, σε Ομήρ. Οδ., Θέογν.  

ἀ-χρήμων, -ον, γεν. -ονος, (χρήματα), αυτός που δεν έχει χρήματα, φτωχός, 

πάμπτωχος, σε Σόλωνα, Ευρ.  

ἀχρηστία, ἡ, I. αχρηστία, ματαιότητα, σε Πλάτ. II. αχρηστία ενός πράγματος, 

στον ίδ.  

ἄ-χρηστος, -ον (χράομαι)· I. 1. άχρηστος, ανώφελος, αυτός που δεν 

εξυπηρετεί σε τίποτα, σε Ηρόδ., Θουκ.· λέγεται για χρησμό, 

αναποτελεσματικός, σε Ευρ.· ἄχρηστος ἔς ή πρός τι, ακατάλληλος για κάτι, σε 

Ηρόδ.· ἄχρηστός τινι, ανώφελος, λέγεται για ένα πρόσωπο, στον ίδ., Ευρ. 2. 

όπως το ἀχρεῖος, λέγεται για άχρηστους ανθρώπους και για πρόσωπα που δεν 

κάνουν τίποτα, για οκνηρούς, σε Ρήτ. 3. Ενεργ., αυτός που δεν κάνει χρήση με 

δοτ., σε Ευρ. II. (χρηστός) αγενής, χαλεπός, σε Ηρόδ.  

ἄχρι, Επικ. επίσης ἄχρις· I. 1. επίρρ., ολοκληρωτικά, ολοσχερώς, σε Ομήρ. 

Ιλ. 2. μετά τον Όμηρ. πριν από πρόθ., ἄχρι εἰς... ἄχρι πρός..., Λατ. usquead..., 

σε Ξεν., Λουκ. II. Πρόθ. με γεν., έως, μέχρι· 1. λέγεται για χρόνο· μέχρι, έως 

ότου, ἄχρι μάλα κνέφαος, μέχρι το βάθος της νύχτας, σε Ομήρ. Οδ.· ἄχριτῆς 

ἡμέρας, σε Δημ. 2. λέγεται για τόπο, μέχρι, έως εκεί, ἄχρι τῆς εἰσόδου, σε 

Ηρόδ. 3. λέγεται για μέτρο ή βαθμό, ἄχρι τούτου, μέχρι αυτό το σημείο, σε 

Δημ.· ἄχρι τοῦ μὴ πεινᾶν, σε Ξεν. III. ως σύνδ. ἄχρι οὗ ή ἄχρι μόνο· 1. λέγεται 

για χρόνο, Λατ. doner, έως ότου, με τον όρο ότι..., εφόσον, ἄχρι οὗ ὅδε ὁ 

λόγος ἐγράφετο, στον ίδ.· ἄχρι ἄν, με υποτ. ἄχρι ἂν σχολάσῃ, μέχρις ότου 

σχολάσει, στον ίδ. 2. χρησιμοποιείται για διάστημα, μέχρι εδώ, τόσο μακριά 

ως, στον ίδ., Λουκ.  

ἀ-χρώματος, -ον (χρῶμα), άχρωμος, σε Πλάτ.  

ἄ-χρως, -ων, γεν. -ω, άχρωμος, σε Πλάτ.  

ἄ-χρωστος, -ον (χρώζω), άθικτος, χερῶν ἐμῶν, με τα χέρια μου, σε Ευρ.  

ἀχῠρῖτις, -ιδος, ἡ, θηλ. ουσ., = το επόμ., σε Ανθ.  

ἀχυρμιά, ἡ (ἄχυρον), σωρός άχυρα, σε Ομήρ. Ιλ., Ανθ.  

ἀχυρμός, -οῦ, ὁ, βλ. ἀχυρός.  

ἄχῠρον[ᾰ], τό, κυρίως στον πληθ. ἄχυρα, τσόφλια, άχυρα, πίτουρα, σε Ηρόδ.· 

μεταφ., ἄχυρατῶν ἀστῶν, σε Αριστοφ.  

ἀχῡρός ή ἄχῡρος, ὁ, στοίβα από άχυρα, σε Αριστοφ.· αλλά ἀχυρμός είναι πιθ. 

ο πραγματικός τύπος.  

ἀχῠρό-τριψ, -ῐβος, ὁ, ἡ (τρίβω), αυτός που τρίβει (αλωνίζει) τα άχυρα, σε 

Ανθ.  

ἀχώ, ἡ, Δωρ. αντί ἠχώ.  

ἀχώριστος, -ον (χωρίζω)· I. αχώριστος, αδιαίρετος, σε Πλάτ. II. (χῶρος), 

αυτός όπου δεν του καθορίστηκε κάποιος χώρος, σε Ξεν.  

ἄψ (ἀπό), επίρρ., 1. λέγεται για τόπο, προς τα πίσω, πίσω πάλι, σε Όμηρ. 2. 

λέγεται για πράξεις, πάλι, με επανάληψη, στον ίδ.· ομοίως, ἄψ αὖτις, ἄψ 

πάλιν, και πάλι, ακόμα πάλι, σε Ομήρ. Ιλ.  

ἄ-ψαυστος, -ον (ψαύω)· I. ανέγγιχτος, αυτός που δεν μπορεί να τον αγγίξει 

κάποιος, ιερός, σε Θουκ. II. Ενεργ., αυτός που δεν αγγίζει ένα πράγμα, με 

γεν., σε Σοφ.  



ἀ-ψεγής, -ές (ψέγω), άψογος, άμεμπτος, σε Σοφ.  

ἄ-ψεκτος, -ον, = ἀψεγής, σε Θέογν.  

ἀψεύδεια, ἡ, ειλικρίνεια, σε Πλάτ.  

ἀψευδέω, μέλ. -ήσω, δεν λέω ψέματα, μιλώ ειλικρινά, πρός τινα, σε Σοφ., 

Πλάτ.  

ἀ-ψευδής, -ές (ψεῦδος), αυτός που δεν χρησιμοποιεί ψέμματα ή δόλο, 

ειλικρινής, ευθύς, πιστός, σε Ησίοδ., Ηρόδ. κ.λπ.· επίρρ. -δέως, σε Αττ.· -δῶς, 

αληθινά και πραγματικά, στον ίδ.  

ἄ-ψευστος, -ον, = ἀψευδής, σε Πλούτ., Ανθ.  

ἀ-ψήφιστος, -ον (ψηφίζομαι), αυτός που δεν έχει ψηφιστεί, σε Αριστοφ.  

ἁψῑδόομαι, παρακ. ἠψίδωμαι, (ἁψίς), Παθ., είμαι περικυκλωμένος, σε Ανθ.  

ἁψί-κορος, -ον (ἅπτομαι, κόρος), αυτός που ικανοποιείται με το άγγιγμα, 

δηλ. εύθικτος, ευερέθιστος, εκλεκτικός, σε Πλάτ.· τὸ ἁψίκορον, δυστροπία, 

παραξενιά, ευθιξία, σε Πλούτ., Λουκ.  

ἁψῐμᾰχέω, μέλ. -ήσω, αψιμαχώ με τον εχθρό, οδηγώ σε μάχη, σε Πλούτ.  

ἁψῐμᾰχία, ἡ, αψιμαχία, ακροβολισμός, σε Αισχίν.  

ἁψί-μᾰχος, -ον (ἅπτομαι, μάχη), τουφεκίδα μάχης, λιανοντούφεκο, 

ακροβολιστής.  

ἀψίνθιον, τό, το φυτό αψιθιά, σε Ξεν.  

ἄψινθος, ἡ, σε Κ.Δ. (άγν. προέλ.).  

ἁψίς, Ιων. ἀψίς, -ίδος, ἡ (ἅπτω)· 1. αρμός, βρόχος, θηλιά, που σχηματίζουν 

δίχτυ, σε Ομήρ. Ιλ. 2. κύκλος ή στεφάνη τροχού, τροχός μόνος του, σε Ησίοδ., 

Ηρόδ., Ευρ. 3. κάθε κύκλος ή δίσκος, λέγεται για τον ήλιο, στον ίδ. 4. αψίδα, 

τόξο ή καμάρα, σε Πλάτ., Λουκ.  

ἀψ-όρροος, -ον, συνηρ. -ρους, -ουν (ἄψ, ῥέω), αυτός που ρέει προς τα πίσω, 

αυτός που ρέει πάλι προς τα πίσω, λέγεται για τον Ωκεανό, που θεωρείται ως 

ποτάμι που κυκλώνει τη γη και ρέει προς τα πίσω στις εκβολές του, σε Όμηρ.  

ἄψ-ορρος, -ον, ποιητ. τύπος του προηγ., αυτός που πηγαίνει πίσω, προς τα 

πίσω, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ., Σοφ.  

ἅψος, -εος, τό (ἅπτω), αρμός, σε Ομήρ. Οδ.  

ἀ-ψόφητος, -ον (ψοφέω), αθόρυβος· με γεν., ἀψόφητος κωκυμάτων, αυτός 

που δεν βγάζει θρηνώδη ήχο, σε Σοφ.  

ἄ-ψοφος, -ον, = ἀψόφητος, σε Σοφ., Ευρ.  

ἄ-ψυκτος, -ον (ψύχω), αυτός που δεν είναι ικανός να παγώσει, μη 

ψυχόμενος, σε Πλάτ.  

ἀψῡχία, ἡ, έλλειψη ζωής, έλλειψη πνεύματος, μικροψυχία, δειλία, σε Αισχύλ., 

Ευρ.  

ἄ-ψῡχος, -ον (ψυχή)· I. 1. άψυχος, αυτός που δεν έχει ζωή, σε Σιμων., Ευρ., 

Πλάτ. 2. ἄψυχος βορά, η μη ζωϊκή τροφή, σε Ευρ. II. άτολμος, λιπόψυχος, σε 

Αισχύλ.  

ἄω (Α), I. = ἄημι, φυσώ. II. = ἰαύω, κοιμάμαι, χρησιμ. μόνο στον αόρ. αʹ 

ἄεσα, Επικ. ἄεσσα, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης αʹ πληθ. συνηρ. ἄσαμεν, στο ίδ.  

ἄω (Β), πληγώνω, συνηρ. από ἀάω.  

ἄω (Γ), Επικ. απαρ. ἄμεναι (συνηρ. αντί ἀέμεναι)· μέλ. -ἄσω, αόρ. αʹ υποτ. 

ἄσω, απαρ. ἆσαι — Μέσ., Επικ. γʹ ενικ. ἄᾰται· μέλ. ἄσομαι, αόρ. αʹ ἀσάμην· 

I. μτβ., χορταίνω, αἵματος ἆσαι Ἀρῆα, χορταίνω τον Άρη με το αίμα αυτού, σε 

Ομήρ. Ιλ. II. αμτβ., χορταίνω κάποιον με ένα πράγμα, με γεν., χροὸς ἄμεναι, 

χροὸς ἆσαι, στο ίδ.· ομοίως στη Μέσ. ἄσεσθε κλαυθμοῖο ποτῆτος ἄσασθαι, στο 

ίδ.  

ἀῶθεν, Δωρ. αντί ἠῶθεν.  



ᾀών, ᾀόνος, ἡ, Δωρ. αντί ἠϊών.  

ἀωρί, επίρρ. του ἄωρος, σε ακαθόριστο χρόνο, πολύ νωρίς, σε Λουκ., Ανθ.· 

ἀωρὶτῆς νυκτός, αργά τη νύχτα, κατά την πλήρη νύχτα, σε Αντιφ., Θεόκρ.  

ἀωρία, ἡ (ἄωρος Α), άκαιρη ώρα· αιτ. ως επίρρ., ἀωρίαν ἥκειν, έχω φτάσει 

πολύ αργά, σε Αριστοφ.· ἀωρίᾳ, σε ανεπίκαιρη στιγμή, τόσο αργά, σε Λουκ.  

ἀώριος, -α, -ον, = ἄωρος, σε Ανθ.  

ἀωρό-νυκτος, -ον (νύξ), μεσονύκτιος, σε Αισχύλ.  

ἄωρος (Α), -ον (ὥρα)· I. 1. άκαιρος, ανεπίκαιρος, Λατ. intempestivus, σε 

Αισχύλ., Ευρ.· με γεν., γήρως ἀωρότερα, πράγματα που δεν αρμόζουν στη 

γεροντική ηλικία, σε Πλούτ. 2. άγουρος, ἄωρος πρὸς γάμον, στον ίδ. II. αυτός 

που δεν έχει τη νεανική φρεσκάδα, άσχημος, σε Ξεν., Πλάτ.  

ἄωρος (Β), -ον (ἀείρω, πρβλ. μετ-έωρος)· μετέωρος, αυτός που κυματίζει, 

λέγεται για πλεκτάναις ή τα πόδια που μοιάζουν με αυτά του χταποδιού, όπως 

αυτά της Σκύλλας, σε Ομήρ. Οδ.  

ἄωρτο, Επικ. Παθ. υπερσ. του ἀείρω.  

Ἀώς, ἡ, Δωρ. αντί Ἠώς, Ἕως.  

Ἀωσφόρος, Δωρ. αντί Ἑωσφόρος.  

ἀωτέω, (ἄω, κοιμάμαι), μόνο σε ενεστ., κοιμάμαι καλά, σε Όμηρ.  

ἄωτον, τὸ και ἄωτος, ὁ, I. άριστο μαλλί, έριο, οἰὸς ἄωτον ή χωρίς οἰός, το 

άριστο μαλλί του προβάτου, σε Όμηρ.· λίνοιο λεπτὸν ἄωτον, το εξαιρετικό 

μαλλί του λιναριού, δηλ. το χρυσόμαλλο δέρας, σε Ομήρ. Ιλ. II. μεταφ., το 

άριστο, το καλύτερο στο είδος του, το καλύτερο μέρος ενός πράγματος, ἄωτος 

ζωᾶς, η καλύτερη περίοδος της ζωής, σε Πίνδ.· Χαρίτων ἄωτος, το καλύτερο, 

το εκλεκτότερο δώρο αυτών, στον ίδ. (αμφίβ. προέλ.).  
 


