
Ὀρχομενός, ὁ ή ἡ, όνομα διαφόρων ελληνικών πόλεων, μεταξύ των οποίων η 

διασημότερη είναι ο Ὀρχομενὸς Μινύειος στη Βοιωτία, σε Όμηρ.  

ὄρχος, ὁ, σειρά αμπελιών ή οπωροφόρων δέντρων, σε Ομηρ., Αριστοφ. κ.λπ.  

ὄρωρα, αμτβ., παρακ. του ὄρνυμι, ὀρώρει, γʹ ενικ. υπερσ.  

ὀρώρεται, Επικ. γʹ ενικ. Παθ. του ὄρνυμι = ὄρωρε.  

ὀρωρέχαται, -ᾰτο, γʹ πληθ. Παθ. παρακ. και υπερσ. του ὀρέγω.  

ὀρώρυκτο, γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. του ὀρύσσω.  

ὀρώρῠχα, παρακ. του ὀρύσσω.  

ὅς, ἥ, ὅ, γεν. οὗ, ἧς, οὗ κ.λπ.· Επικ. γεν. ὅου, ἕης· δοτ. πληθ. οἷσι, ᾗς, ᾗσι· 

αντων., η οποία στην πρώιμη ελληνική χρησιμ.:  

Α. ως δεικτ. = οὗτος, ὅδε. Β. ως αναφορ.  

Α. ΔΕΙΚΤ., αυτός, εκείνος· μερικές φορές επίσης αντί αὐτός, αυτός, αυτή, 

αυτό, μόνο στην ονομ. I. στον Όμηρ., ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε, σε Ομήρ. Ιλ.· ὃ 

γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων, σε Ομήρ. Οδ. II. στη μεταγεν. ελλ.. 1. στην αρχή 

μιας πρότασης, καὶ ὅς, και αυτός, καὶ ἥ, και αυτή, καὶ οἵ, και αυτοί, σε Ηρόδ., 

Πλάτ. 2. ὃς καὶ ὅς, τέτοιος και τέτοιος άνθρωπος, ο τάδε και ο δείνα, σε Ηρόδ. 

3. ἦ δ' ὅς, ἦ δ' ἥ, είπε αυτός, είπε αυτή, σε Πλάτ. 4. σε αντιθ., Λέριοι κακοί· 

οὐχ ὁ μέν, ὃς δ' οὐ, σε Φωκύλ.· ὃς μέν... ὁ δέ..., σε Μόσχ. κ.λπ. Β. ΑΝΑΦΟΡ., 

I. 1. ο οποίος, το οποίο, Λατ. qui, quae, quod·κανονικά, το αναφορ. εξαρτάται 

από το όνομα ή το ρήμα της πρότασης στην οποία ανήκουν και συντάσσονται 

αναλόγως, συχνά όμως λαμβάνει την πτώση του προσδιοριζομένου όρου καθ' 

έλξη, τῆς γενεῆς, ἧς Τρωὶ Ζεὺς δῶκε (όπου η κανονική πτώση του αναφορ. θα 

ήταν ἥν), σε Ομήρ. Ιλ.· οὐδὲν ὧν λέγω (αντί οὐδὲν τούτων ἃ λέγω), σε Σοφ.· 

αντιστρόφως, ο προσδιοριζόμενος όρος περνά στην πτώση του αναφορ. 

(αντίστροφη έλξη), τὰς στήλας ἃς ἵστα, οἱ πλεῦνες (αντί τῶν στηλῶν, ἃς ἵστα, 

αἱ πλεῦνες), σε Ηρόδ. 2. το ουδ. χρησιμ. στην Αττ. χωρίς να προηγείται 

προσδιοριζόμενος όρος, ὃδὲ δεινότατόν γ' ἐστὶν ἁπάντων, ὁ Ζεὺς γὰρ ἕστηκεν, 

ό,τι όμως είναι το πιο παράξενο απ' όλα, πως ο Δίας στέκει, σε Αριστοφ. κ.λπ. 

3. σε αρκετές περιπτώσεις το ελλ. αναφορ. πρέπει να αναλυθεί σε σύνδ. και 

αντων., ἄτοπα λέγεις, ὅς γε κελεύεις (αντί ὅτι σύ γε), σε Ξεν.· συμφορὰ δ', ὃς ἂν 

τύχῃ κακῆς γυναικός (αντί ἐάν τις), σε Ευρ.· χρησιμ. επίσης σε περιπτώσεις 

που θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε απαρ., ἄγγελον ἧκαν, ὃς ἀγγείλειε, nuncium 

miserunt, qui nunciaret, έστειλαν αγγελιοφόρο για να αναγγείλει, σε Ομήρ. 

Οδ.· πέμψον τιν', ὅστις σημανεῖ, σε Ευρ. II. η αναφορ. αντων. συνάπτεται με 

μόρια ή συνδ.· 1. ὅς γε, βλ. ὅσγε. 2. ὃς δή, βλ. δή I. 5. 3. ὃς καί, ο οποίος 

επίσης, αλλά καὶ ὅς, και ο οποίος. 4. ὅς κε ή κεν, Αττ. ὃς ἄν, σχεδόν όπως το 

ὅστις, Λατ. quincunque, οποιοσδήποτε, όποιος τυχόν. III. απόλ. χρήσεις 

συγκεκριμένων πτώσεων της αναφορ. αντων.: 1. γεν. ενικ. οὗ, λέγεται για 

τόπο, όπως το ὅπου, όπου, σε Αισχύλ., Τραγ. κ.λπ.· ἔστιν οὗ, κάπου, σε 

κάποια μέρη, σε Ευρ.· σε βραχυλογικές φράσεις, μικρὸν προϊόντες, οὗ ἡ μάχη 

ἐγένετο (αντί ἐκεῖσε οὗ), έχοντας αναχωρήσει προς το μέρος όπου..., σε Ξεν. 2. 

ἐξ οὗ (ενν. χρόνου), από την ώρα που, οπότε, σε Όμηρ. κ.λπ. 3. η δοτ. θηλ. ᾗ, 

Δωρ. ᾇ, λέγεται για τόπο (επίρρ.), όπως το Λατ. qua, όπου, επίσης με υπερθ. 

επίρρ. ᾗμάλιστα, ᾗ ῥᾷστα, ᾗ ἄριστον κ.λπ., όπως το ὡς μάλιστα, και Λατ. quam 

celerrime, σε Ξεν. 4. η αιτ. ουδ. ὅ αντί δι' ὅ ή ὅτι, ότι, για το οποίο, επίσης, 

επειδή, Λατ. quod, σε Όμηρ.· επίσης, για το οποίο, Λατ. quapropter, σε Ευρ.  

ὅς, ἥ, ὅν, γεν. οἷο κ.λπ.: ΚΤΗΤ. ΑΝΤ. I. του γʹ προσδ. αντί ἑός, δικός του, 

δική του, δικό του, δικός της, δική της, δικό της, Λατ. suus, σε Όμηρ., αρχ. 

Αττ. II. του βʹ προσ. αντί σός, δικός σου, σου, σε Ησίοδ. III. του αʹ προσ., 

αντί ἐμός, δικός μου, μου, σε Ομήρ. Οδ.  



ὁσάκις[ᾰ], Επικ. ὁσσάκι, (ὅσος), τόσες φορές όσες, τόσο συχνά όσο, Λατ. 

quoties, σε Ομήρ. Ιλ.· συσχετικό προς το τοσσάκι, σε Ομήρ. Οδ.  

ὁσᾰχῆ (ὅσος), επίρρ., με όσους δυνατούς τρόπους, σε Πλάτ.· ὁσᾰχοῦ, επίρρ., 

σε τόσους τόπους όσοι, σε Δημ.  

ὅσγε, ἥγε, ὅγε (ὅς, γε), I. ο οποίος ή το οποίο τουλάχιστον, σε Ηρόδ., Σοφ. II. 

Λατ. qui quidem ή quippe qui, οἵγε ὑπῆρξαν, αφού ήταν αυτοί τουλάχιστον 

που άρχισαν, σε Ηρόδ.  

ὄσδος, ὄσδω, Δωρ. και Αιολ. αντί ὄζος, ὄζω.  

ὁσ-ημέραι, επίρρ., αντί ὅσαι ἡμέραι, τόσες μέρες όσες είναι, δηλ. ημερησίως, 

μέρα με τη μέρα, Λατ. quotidie, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ.  

ὁσία, Ιων. -ίη, ἡ (θηλ. του ὅσιος), I. θεϊκός νόμος, φυσικός νόμος, οὔκ ἐστι 

ὁσίη, δεν είναι νόμιμο, Λατ. nefas est, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.· πολλὴν ὁσίαν τοῦ 

πράγματος νομίσαι, θεωρώ κάτι εντελώς έγκυρο, σε Αριστοφ. II. υπηρεσία 

που οφείλει ένας άνθρωπος στον Θεό, ὁσίηςἐπιβῆναι, αναλαμβάνω τις 

οφειλόμενες τελετουργίες, σε Ομηρ. Ύμν. III. παροιμ., ὁσίας ἕκατι ποιεῖσθαί 

τι, κάνω κάτι για τους τύπους, Λατ. dicis causa, σε Ευρ.  

ὅσιος, -α, -ον και -ος, -ον, I. καθαγιασμένος, επικυρωμένος από τον θεϊκό 

νόμο, σε Θέογν., Τραγ.· οὐχ ὅσιος, μιαρός, σε Ευρ. κ.λπ. 1. αντίθ. προς το 

δίκαιος (επικυρωμένος από τον ανθρώπινο νόμο), επικυρωμένος από τον 

θεϊκό νόμο, τὰ ὅσια καὶ δίκαια, πράγματα που υπάγονται στον θεϊκό και τον 

ανθρώπινο νόμο, σε Πλάτ.· θεοὺς ὅσιόν τι δρᾶν, εκπληρώνω ένα καθήκον που 

οι άνθρωποι οφείλουν στους θεούς, σε Ευρ. 2. αντίθ. προς το ἱερός (λέγεται 

αποκλειστικά για θεούς), επιτρεπτός ή μη απαγορευμένος από τον θεϊκό νόμο, 

ἱερὰ καὶ ὅσια, πράγματα θεϊκά και εγκόσμια, κοσμικά, σε Θουκ. κ.λπ.· ὅσιόν ή 

ὅσιά (ἐστι), ακολουθ. από απαρ., είναι νόμιμο, Λατ. fas est, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

οὐκ ὅσιόν ἐστι, Λατ. nefas est, στον ίδ.· ὅσιον χωρίον, τόπος που μπορεί να 

πατηθεί χωρίς διάπραξη ασέβειας, και επομένως = βέβηλος, Λατ. profanus, σε 

Αριστοφ.· ομοίως, ὅσια ποιέειν, σε Ηρόδ.· φρονεῖν, σε Ευρ. II. 1. λέγεται για 

πρόσωπα, ευσεβής, θεοσεβής, θρησκευλαβής, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ. 2. αγνός, 

ἱερῶν πατρῴων ὅσιος, ευλαβής στην επιτέλεση τελετουργιών των προγόνων 

του, σε Αισχύλ.· ὅσιαιχεῖρες, αγνά, αμόλυντα χέρια, στον ίδ. III. επίρρ. ὁσίως, 

σε Ευρ. κ.λπ.· οὐχ ὁσίως, σε Θουκ.· ὁσίως ἔχει τινι, με απαρ., είναι επιτρεπτό 

για κάποιον να πράξει κάτι, σε Ξεν.· επίσης, το ὅσια, ως επίρρ., ἐξ ἐμοῦ οὐχ 

ὅσι' ἔθνησκες, με ανόσιο τρόπο, σε Ευρ.· συγκρ. ὁσιώτερον, στον ίδ.· υπερθ. 

ὡς ὁσιώτατα, σε Πλάτ.  

ὁσιότης, -ητος, ἡ, ευσέβεια, αγιότητα, σε Πλάτ., Ξεν.  

ὁσιόω, μέλ. -ώσω, καθιστώ ιερό, εξαγνίζω, απελευθερώνω από την ενοχή 

μέσω προσφορών, Λατ. expiare, σε Ευρ. — Μέσ., στόμα ὁσιοῦσθαι, κρατώ τη 

γλώσσα μου αγνή, δεν μιλώ βέβηλα, ασεβώς, στον ίδ.· Παθ., είμαι 

εξαγνισμένος, σε Πλούτ.  

ὀσμάομαι, αρχ. τύπος ὀδμ-, αποθ., οσμίζομαι, οσφραίνομαι κάτι· μεταφ., 

αντιλαμβάνομαι, επισημαίνω, με γεν., σε Σοφ.  

ὀσμή, ἡ, Αττ. τύπος από το αρχ. ὀδμή, μυρωδιά, άρωμα, οσμή, ευχάριστη ή 

δυσάρεστη, σε Όμηρ., Αισχύλ.  

ὁσον-οῦν, Ιων. ὁσον-ῶν, επίρρ., οσοδήποτε μικρός, σε Ηρόδ.  

ὅσος, Επικ. επίσης ὅσσος, -η, -ον, όπως το Λατ. quantus, I. 1. λέγεται για 

μέγεθος, τόσο μεγάλος όσο, όσο μεγάλος· λέγεται για ποσότητα, τόσο πολύς 

όσο, όσο πολύς· λέγεται για διάστημα, τόσο μακριά όσο, πόσο μακριά· 

λέγεται για χρόνο, τόσο χρόνο όσο, πόση ώρα· λέγεται για πλήθος, τόσο 

πολλά όσα, πόσα πολλά· λέγεται για ήχο, τόσο δυνατός όσο, όσο δυνατός· 



στον πληθ., τόσα όσα, Λατ. quot, το προσδιοριζόμενο που προηγείται είναι το 

τόσος, μετά το οποίο το ὅσος σημαίνει απλώς όσος· τόσσον χρόνον, ὅσσον 

ἄνωγας, τόσο χρόνο, όσον όρισες, σε Ομήρ. Ιλ.· συχνά το δεικτικό 

προσδιοριζόμενο που προηγείται παραλείπεται, φωνὴ ὅση σκύλακος, σε Ομήρ. 

Οδ. 2. με το τις, χρησιμ. για να δηλώσει αόριστο, αδιευκρίνιστο μέγεθος ή 

αριθμό, ὅσον τι δένδρον, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3. με επίθ. που δηλώνουν ποσότητα, 

ὄχλος ὑπερφυὴς ὅσος, τερατωδώς μεγάλος, σε Αριστοφ.· θαυμαστὸν ὅσον 

διαφέρει, διαφέρει εκπληκτικά, σε Πλάτ.· ομοίως, στην Λατ. mirum quantum, 

immane quantum. 4. με υπερθ., ὅσα πλεῖστα, τα δυνατόν περισσότερα, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.· βλ. κατωτ. IV. 4. 5. με απαρ., τόσο πολύς όσος είναι αρκετός, 

ὅσον ἀποζῆν, αρκετό για να ζει κάποιος απ' αυτό, σε Θουκ.· ὅσονδοκεῖν, 

αρκετό για να φαίνεται, σε Σοφ. 6. με οριστ., ὅσσον ἔγωγε γιγνώσκω, όσο 

τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, σε Ομήρ. Ιλ.· ὅσονπερ σθένω, σε Σοφ. κ.λπ. II. 1. 

ακολουθ. από μόρια, ὅσος ἄν, οσοδήποτε μεγάλος, με υποτ., σε Όμηρ. κ.λπ. 2. 

ὅσος δή, όσο μεγάλος, ἐπὶ μισθῷ ὅσῳ δή, λέγεται για πληρωμή συγκεκριμένου 

ποσού, σε Ηρόδ.· ὁσοσοῦν, Ιων. -ῶν, οσοδήποτε μικρός, στον ίδ. III. τα ὅσον 

και ὅσα, ως επίρρ.: 1. α) σε τέτοιο βαθμό όσον, τόσο πολύ όσο, οὐ μέντοι ἐγὼ 

τόσον αἴτιός εἰμι, ὅσον οἱ ἄλλοι, σε Ομήρ. Ιλ.· με απαρ., ὅσον γέ μ' εἰδέναι, 

τόσο όσο μπορώ να γνωρίζω, σε Αριστοφ. β) πόσο, πόσο πολύ, ἴστε ὅσσον 

περιβάλλετον ἵπποι, γνωρίζετε πόσο υπερείχαν, σε Ομήρ. Ιλ.· με επίθ., πόσο, 

ὅσον μέγα, σε Ησίοδ. κ.λπ. 2. μόνο τόσο όσο, μόνο έως, ὅσον ἐς Σκαιάς τε 

πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν, σε Ομήρ. Ιλ.· εἰ μὴ ὅσον γραφῇ, εκτός από μια εικόνα 

μόνο, σε Ηρόδ. 3. λέγεται για αποστάσεις, ὅσον τε, περίπου, σχεδόν, ὅσον τ' 

ὄργυιαν, σε Ομήρ. Οδ.· ὅσον τε δέκα στάδια, σε Ηρόδ. 4. με επίθ., ὅσσον 

βασιλεύτερός εἰμι, σε τέτοιο βαθμό όσο, καθόσον, είμαι ενδοξότερος βασιλιάς, 

σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως με επιρρ., ὅσον τάχιστα, στους Αττ.· ὅσον μάλιστα, σε 

Αισχύλ. 5. με αρνητικά, ὅσον οὐ ή ὁσονού, Λατ. tantum non, παρά μόνον, 

σχεδόν, σε Θουκ.· ὅσον οὐκ ἤδη, αμέσως, σε Ευρ.· οὐχ ὅσσον οὐκ ἠμύναντο 

ἀλλ', όχι μόνο δεν εκδικήθηκαν για λογαριασμό τους, σε Θουκ.· ὅσον μή, 

μόνον που δεν, εκτός από το ότι, με την εξαίρεση του ότι, ὅσον γε μὴ 

ποτιψαύων, όσο μπορώ χωρίς να αγγίξω..., σε Σοφ. κ.λπ. IV. 1. ὅσῳ, ὅσῳ περ, 

με όσο πολύ, με όσο, ὅσῳ πλέον, σε Ησίοδ.· διέδεξε, ὅσῳ ἐστὶ τοῦτο ἄριστον, 

σε Ηρόδ. 2. το ὅσῳ με συγκρ. όταν ακολουθ. άλλος συγκρ. με το τοσούτῳ, 

όπως το Λατ. quo ή quanto melior, eo magis, ὅσῳ μᾶλλον πιστεύω, τοσοῦτῳ 

μᾶλλον ἀπορῶ, σε Πλάτ. V. 1. τα ἐς ὅσον, ἐφ' ὅσον, καθ' ὅσον συχνά χρησιμ. 

σχεδόν όπως το ὅσον, εἰς ὅσον σθένω, σε Σοφ.· ἐφ' ὅσον ἠδύνατο, σε Θουκ. 2. 

ἐν ὅσῳ, ενώ, κατά τη διάρκεια που, σε Αριστοφ., Θουκ.  

ὅσ-περ (Επικ. επίσης ὅ-περ), ἥ-περ, ὅ-περ· γεν. οὗπερ· στους Ίωνες 

συγγραφείς και ποιητές, το άρθρ., δανείζει τις πλάγιες πτώσεις, γεν. τοῦπερ, 

δοτ. τῇπερ, πληθ. τοίπερ, τάπερ, τῶνπερ· I. ακριβώς ο άνθρωπος που, ακριβώς 

το πράγμα που, συχνά όμως απλώς αντί ὅς, σε Όμηρ. κ.λπ. II. 1. απόλ., ἅπερ, 

όπως, ως, όπως το καθάπερ (βλ. καθά), σε Αισχύλ. 2. ᾗπερ, με τον τρόπο που, 

όπου, που, σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν. κ.λπ.· Ιων. τῇπερ· επίσης, ως, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.  

ὄσπριον, τό, όσπριο όλων των ειδών, σε Ηρόδ.· στον πληθ., σε Ξεν.  

ὄσσᾰ, Αττ. ὄττα, ἡ, I. 1. φήμη, διάδοση, Λατ. fama, η οποία, καθώς η πηγή 

της ήταν άγνωστη, θεωρούνταν θεϊκή, λόγος που ήρθε από τα πέρατα, ὄσσα ἐκ 

Διός, σε Ομήρ. Οδ.· προσωποποιημένη ως αγγελιοφόρος του Δία, σε Όμηρ. 2. 

γενικά, φωνή, σε Ησίοδ. 3. γενικότερα, ήχος, λέγεται για άρπα, σε Ομηρ. 

Ύμν.· κρότος μάχης, σε Ησίοδ. 4. προφητική φωνή, προφητεία, 

προειδοποίηση, σε Πίνδ.  



ὅσσα, Ιων. και Επικ. ουδ. πληθ. του ὅσος αντί ὅσα.  

ὁσσάκῐ, Ιων. και Επικ. αντί ὁσάκις.  

ὁσσάτιος[ᾰ], Επικ. εκτεταμ. τύπος του ὅσος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὄσσε, τώ, ουδ. δυϊκ., τα δύο μάτια, ονομ. και αιτ. στον πληθ. με επίθ., ὄσσε 

φαεινὰ αἱματόεντα, σε Ομήρ. Ιλ.· στον ενικ. με ρήμα, πυρὶ δ' ὄσσε δεδήει, στον 

ίδ.· γεν. πληθ. ὄσσων, σε Ησίοδ., Αισχύλ.· και δοτ. ὄσσοις, ὄσσοισι, σε Ησίοδ.  

ὁσσίχος[ῐ], -η, -ον, Επικ. υποκορ. του ὅσος, ὅσσος, όσο μικρός, πόσο μικρός, 

Λατ. quantulus, σε Θεόκρ.  

ὄσσομαι (ὄσσε), Επικ. αποθ., μόνο σε ενεστ. και παρατ. χωρίς αύξ., 1. βλέπω, 

ὀσσόμενος πατέρ' ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν (έτσι στον Σαίξπηρ: «στα μάτια του 

μυαλού μου»), σε Ομήρ. Οδ. 2. προμαντεύω, προοιωνίζομαι, κακά, ἄλγεα, σε 

Όμηρ. 3. προαναγγέλω, προλέγω στους άλλους, στον ίδ.  

ὅσσος, -η, -ον, Επικ. και Ιων. αντί ὅσος.  

ὀστάριον[ᾰ], τό, υποκορ. του ὀστέον, μικρό κόκαλο, κοκαλάκι, σε Ανθ.  

ὅσ-τε (Επικ. επίσης ὅ-τε), ἥ-τε, ὅ-τε, 1. ο οποίος, η οποία, το οποίο, ακριβώς 

όπως το απλό ὅς ή ὅστις, σε Όμηρ., Ηρόδ. κ.λπ.· ουδ. τό τε, σε Ησίοδ.· πληθ. 

τά τε, σε Ομήρ. Ιλ.· πληθ. θηλ. τάς τε, στο ίδ. 2. ἐξ οὗτε, από την ώρα που, σε 

Αισχύλ.  

ὀστέϊνος, -η, -ον, φτιαγμένος από κόκαλο, κοκάλινος, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

ὀστέον, τό, Αττ. συνηρ. ὀστοῦν, ποιητ. ὀστεῦν, πληθ. ὀστέα, Αττ. συνηρ. 

ὀστᾶ, Αττ. γεν. πληθ. ὀστῶν, επίσης ὀστέων (χάριν μέτρου), σε Σοφ., 

Αριστοφ.· Επικ. γεν. πληθ. ὀστεόφιν (βλ. κατωτ.), Λατ. os, ossis, κόκαλο, σε 

Όμηρ., Ηρόδ., Αττ.· λευκὰ ὀστέα, τα ξασπρισμένα κόκαλα των νεκρών, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ὄστῐνος, -η, -ον (ὀστέον), Αττ. τύπος του ὀστέϊνος· τὰ ὄστινα, Λατ. tibiae, 

αυλοί φτιαγμένοι από κόκαλο, σε Αριστοφ.  

ὅσ-τις, ἥ-τις, ὅτι (συχνά το ουδ. γράφεται ὅ,τι, για να διακρίνεται από το ὅτι, 

ότι), με διπλούς κλιτικούς τύπους, γεν. οὗτινος, ἧστινος, δοτ. ᾧτινι, ᾗτινι κ.λπ.· 

πληθ. οἵ-τινες, αἵ-τινες, ἅ-τινα κ.λπ.· ο Όμηρ. παραθέτει επίσης τον αρσ. 

ισοδύν. τύπο ὅτις και το ουδ. ὅ ττι· από το ὅτις επίσης προκύπτουν πτώσεις με 

μονή κλίση, δηλ. γεν. ὅτου, Επικ. ὅττεο, συνηρ. ὅττευ, ὅτευ· δοτ. ὅτῳ, Επικ. 

ὅτεῳ· Επικ. αιτ. ὅτινα· ονομ. πληθ. ουδ. ὅτινα· γεν. ὅτεων, Αττ. ὅτων· δοτ. 

ὁτέοισιν, Αττ. ὅτοισι· θηλ. ὁτέῃσιν· αιτ. ὅτινας· για τον Ιων. και Επικ. τύπο 

ἅσσα, Αττ. ἅττα, βλ. ἅσσα. I. κάθε ένας ο οποίος, κάθε μία η οποία, κάθε ένα 

το οποίο, δηλ. οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε, οτιδήποτε, διαφέροντας από το ὅς, 

όπως το Λατ. quisquis από το qui, σε Όμηρ. κ.λπ.· ὅντινα κιχείη, 

οποιονδήποτε συνελάμβανε, σε Ομήρ. Ιλ.· ὅτις κ' ἐπίορκον ὀμόσσῃ, 

οποιοσδήποτε παραβιάσει τον όρκο του, στο ίδ. κ.λπ.· ἔστιν ὅστις, Λατ. est 

qui, συχνά με αρνητικό μόριο ή λέξη, οὐκ ἔστιν ὅτῳ μείζονα μοῖραν νείμαιμ', 

δεν υπάρχει κανείς στον οποίο θα μπορούσα να δώσω μεγαλύτερο μερίδιο, σε 

Αισχύλ. κ.λπ.· οὐδὲν ὅ τι οὐ, κάθε τι, σε Ηρόδ. II. μόλις διαφορετικό από το 

ὅς, ο οποίος, βωμόν, ὅστις νῦν ἔξω τῆς πόλεώς ἐστι, βωμός, ο οποίος..., σε 

Θουκ. III. σε πλάγιες ερωτήσεις, ξεῖνος ὅδ', οὐκ οἶδ' ὅστις, σε Ομήρ. Οδ.· σε 

διάλογο, όπου το πρόσωπο που ερωτάται επαναλαμβάνει την ερώτηση που 

τέθηκε· με το τίς, όπως π.χ. οὗτος τί ποιεῖς; Απάντ. ὅ τι ποιῶ; (ρωτάς) τι κάνω; 

σε Αριστοφ. IV.το ουδ. ὅ τι χρησιμ. απόλ. ως σύνδ., βλ. ὅτι. V. 1. ἐξ ὅτου, από 

την ώρα που, σε Σοφ. κ.λπ. 2. από ποια αιτία, στον ίδ., σε Ευρ.  

ὀστοῦν, τό, Αττ. συνηρ. αντί ὀστέον.  

ὀστο-φυής, -ές (φυή), αυτός που έχει φύση ή ουσία οστεώδη, σε Βατραχομ.  

ὀστρᾰκεύς, -έως, ὁ (ὄστρακον), κεραμικό αγγείο, σε Ανθ.  



ὀστρᾰκίζω, μέλ. -ίσω, εξορίζω με πήλινα πινάκια που έφεραν το όνομα αυτού 

που επρόκειτο να εξοριστεί, εξοστρακίζω, σε Θουκ.· ο οστρακισμός 

(ὀστρακισμός) υιοθετήθηκε στην αρχ. Αθήνα για να θέσει σε έλεγχο την ισχύ 

μεμονωμένων προσώπων, που είχαν γίνει ισχυροί απειλώντας έτσι τις 

πολιτικές ελευθερίες.  

ὀστρᾰκίνδα, επίρρ., παίζοντας με πινάκια από πηλό ή θαλάσσια όστρακα, 

παιδιὰ ὀστρακίνδα, παιχνίδι που παίζεται με ένα ὄστρακον, μαύρο από τη μια 

πλευρά και άσπρο από την άλλη, το οποίο το πετούσαν τα παιδιά πάνω σε μια 

γραμμή που είχε χαραχθεί για να χωρίζει τις δύο ομάδες, και αναλόγως αν 

έπεφτε με την άσπρη ή τη μαύρη πλευρά προς τα πάνω, η μία ομάδα ήταν 

υποχρεωμένη να κυνηγήσει την άλλη, που έπρεπε να τραπεί σε φυγή και να 

καταδιωχθεί· ὀστρακίνδα βλέπειν (με αναφορά στο ὀστρακισμός), σε Αριστοφ.  

ὀστράκῐνος[ᾰ], -η, -ον, γήινος, πήλινος, σε Ανθ., Κ.Δ.  

ὀστρᾰκισμός, ὁ, οστρακισμός, βλ. ὀστρακίζω.  

ὀστρᾰκό-δερμος, -ον (δέρμα), αυτός που έχει κέλυφος σαν κομμάτι από 

κεραμίδι, που έχει σκληρό κέλυφος, σε Βατραχομ.  

ὀστρᾰκόεις, -εσσα, -εν, ποιητ. αντί ὀστράκινος, δόμος ὀστρακόεις, σε Ανθ.  

ὄστρᾰκον, τό, I. 1. πήλινο αγγείο, Λατ. testa, σε Αριστοφ. 2. κεραμίδι ή 

κομμάτι κεραμιδιού, ιδίως, πινάκιο που χρησιμοποιείτο σε ψηφοφορία (βλ. 

ὀστρακίζω), σε Πλάτ. 3. είδος πήλινης καστανιέτας, σε Αριστοφ. II. το 

σκληρό κέλυφος των οστρακόδερμων ζώων, όπως σαλιγκάρια, μύδια, 

χελώνες, σε Ομηρ. Ύμν., Θεόκρ.  

ὀστρᾰκοφορία, ἡ, ψηφοφορία με ὄστρακα, σε Πλούτ.  

ὀστρᾰκό-χροος, -ον (χρόα), με μεταπλ. αιτ. ὀστρακόχροα, αυτός που έχει 

τραχιά επιδερμίδα ή σκληρό κέλυφος, σε Ανθ.  

ὀστρειο-γρᾰφής, -ές (γράφω), αυτός που είναι χρωματισμένος με πορφυρό 

χρώμα, σε Ανθ.  

ὄστρεον, Αττ. ὄστρειον, τό, στρείδι, Λατ. ostrea, σε Αισχύλ., Πλάτ.  

ὀστ-ώδης, -ες (εἶδος), αυτός που μοιάζει με οστό, οστεώδης, σε Ξεν.  

ὀσφραίνομαι (ὄζω), μέλ. ὀσφρήσομαι, αόρ. βʹ ὠσφρόμην, απαρ. ὀσφρέσθαι, 

μτχ. ὀσφρόμενος· συλλαμβάνω το άρωμα, μυρίζω, αντιλαμβάνομαι με την 

όσφρηση, ανιχνεύω, με γεν., σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· απόλ., σε Πλάτ.  

ὀσφραντήριος, -α, -ον, αυτός που οσφραίνεται, ικανός να οσφραίνεται, αυτός 

που έχει δυνατή όσφρηση, σε Αριστοφ.  

ὄσφραντο, Ιων. γʹ πληθ. υπερσ. του ὀσφραίνομαι.  

ὄσφρησις, ἡ, η αίσθηση της οσμής, οσμή, μυρωδιά, σε Πλάτ.  

ὀσφρόμενος, μτχ. αορ. βʹ του ὀσφραίνομαι.  

ὀσφύς[ῡ], ἡ, γεν. ὀσφύος [ῠ], αιτ. ὀσφύν, επίσης ὀσφύα· πλευρό ή πλευρά, το 

κατώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· 

ἀναζώννυσθαι τὴν ὀσφύν, περιδένω, περιζώνω τα πλευρά μου, σε Κ.Δ.· 

ὁκαρπὸς τῆς ὀσφύος, ο καρπός των πλευρών, δηλ. ο γιος, στο ίδ.  

ὄσχος, ὁ, = μόσχος, κλαδί αμπελιού, σε Αριστοφ.  

ὀσχο-φόρια ή ὠσχ-, τά (φέρω), μια από τις ημέρες της Αθηναϊκής εορτής 

Σκίρα, κατά την οποία αγόρια που κρατούσαν κλαδιά από αμπέλι φορτωμένα 

με σταφύλια (βλ. ὄσχος) πορεύονταν σε πομπή από το ναό του Βάκχου σ' 

εκείνον της Σκιράδος Αθηνάς (Ἀθηνᾶ Σκιράς), σε Πλούτ.  

ὅταν αντί ὅτ'ἄν (ὅτεἄν), επίρρ. χρόνου, όποτε, κάθε φορά που, Λατ. 

quandocunque, ακολουθ. από υποτ., σε Όμηρ. κ.λπ.· στην Επικ. επίσης ὅτε 

κεν, σε Ομήρ. Ιλ.· εἰς ὅτε κεν, μέχρι τότε, οπότε..., σε Ομήρ. Οδ.· ὅταν 

τάχιστα, Λατ. quum primum, σε Ξεν.  



ὅτε, αναφορ. επίρρ. χρόνου, που σχηματίζεται από την αναφορ. ρίζα ὁ και το 

τε (βλ. τε Β)· στο δεικτ. τότε, και στο ερωτημ. πότε· I. 1. όταν, Λατ. quum, 

quando, και ακολουθ. από οριστ., σε Όμηρ. κ.λπ.· από ευκτ.· λέγεται για 

μελλοντικά γεγονότα που παρουσιάζονται στον λόγο ως αβέβαια, σε Ομήρ. 

Ιλ.· στον Όμηρ., μερικές φορές αντί ὅταν, με υποτ. 2. ελλειπτικό στη φράση 

ἔστιν ὅτε ή ἔσθ' ὅτε, όπως το Λατ. est ubi, υπάρχουν φορές που, μερικές φορές, 

που και που, σε Ηρόδ., Αττ. II. με αιτιολογική σημασία, όπως το Λατ. quum, 

επειδή, αφού, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. III. το ὁτέ απόλ. ως επίρρ. όπως το ἔσθ' ὅτε, 

μερικές φορές, ὁτὲ μέν..., ἄλλοτε..., ὁτὲ μέν..., ἄλλοτε δ' αὖ..., σε Ομήρ. Ιλ.· ὅτε 

μέν..., ὅτε δέ..., σε Αριστ.  

ὅτε, I. το ουδ. της ὅσ-τε. ΙI. Ιων. αρσ. αντί ὅσ-τε, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὁτέοισιν, Επικ. και Ιων. δοτ. πληθ. του ὅστις· ὅτευ, γεν. ὅτεῳ, δοτ. ὅτεων, γεν. 

πληθ.  

ὅτι, Επικ. ὅττι (συχνά γράφονται ὅ, τι και ὅ, ττι, για να διακρίνονται από τα 

ὅτι, ὅττι, ότι), I. ουδ. της ὅστις, που χρησιμ. ως επίρρ., όπως το διότι, σε 

πλάγιες ερωτήσεις, γιατί, γι' αυτό, ὅς κ' εἴποι, ὅτι τόσσον ἐχώσατο, ποιος θα 

μπορούσε να πει γιατί είναι τόσο θυμωμένος, σε Ομήρ. Ιλ.· ἢν μὴ φράσῃς ὅ 

τι..., αν δεν μου πεις γιατί..., σε Αριστοφ. II. ὅ τι μή ή ὅτι μή, μετά από 

αποφατική φράση, εκτός εάν, σε Ομήρ. Ιλ.· οὐδαμοί, ὅτι μὴ Χῖοι μοῦνοι, σε 

Ηρόδ. III. με υπερθ. επίρρ., ὅ ττι τάχιστα, το ταχύτερο δυνατόν, σε Όμηρ.· 

ομοίως, ὅ τι τάχος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ὅ τι μάλιστα, ὅ τι ἐλάχιστα κ.λπ., σε Θουκ.· 

επίσης με επίθ., ὅ τι πλεῖστον ναυτικόν, ὅτι πλεῖστον χρόνον, σε Ξεν.· ὅ τι 

πλείστη εὐδαιμονία, σε Πλάτ.  

ὅτῐ, Επικ. επίσης ὅττῐ, I. ειδικός σύνδ., ότι, Λατ. quod, μετά από ρήματα που 

δηλώνουν όραση ή γνώση, σκέψη ή ρήση, όταν μεταφέρουμε τα λόγια 

κάποιου άλλου, ἠγγέλθη, ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε, έφτασε το νέο ότι η πόλη των 

Μεγάρων έχει στασιάσει (όπου λέμε είχε), σε Θουκ.· ἀποκρινάμενοι ὅτι 

πέμψουσι (όπου λέμε ότι θα έστελναν), στον ίδ.· στον πλάγιο λόγο, με ευκτ., 

ἠπείλησ' ὅτι βαδιοίμην, απείλησα ότι θα έφευγα, σε Αριστοφ. II. πλεον. πριν 

από τα ακριβή λόγια μιας ομιλίας (όπου στο ύφος γραφής μας ο σύνδ. 

παραλείπεται, ενώ τη θέση του συμπληρώνουν τα εισαγωγικά), καὶ ἐγὼ εἶπον, 

ὅτι ἡ αὐτή μοι ἀρχή ἐστι, και είπα: «Θα αρχίσω από το ίδιο σημείο», σε Πλάτ. 

III. το ὅτι στην Αττ. μπορεί να αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη πρόταση, ιδίως 

σε καταφατικές απαντήσεις, οὐκοῦν τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἄν εἴη τοῦ ἀδικεῖσθαι· 

Απαντ. δῆλον δὴ ὅτι (δηλ. ὅτι κάκιον ἄν εἴη), στον ίδ.· ομοίως, στις 

καταφάσεις η ελλειπτική φράση εκφράζεται με το οἶδ' ὅτι, οἶσθ' ὅτι κ.λπ., και 

με το δηλονότι (δηλ. δῆλόν ἐστιν), που λειτουργεί ως επίρρ. IV.1. οὐχ ὅτι..., 

ἀλλά ή ἀλλὰ καί..., όχι μόνον..., αλλά επίσης..., σε Ξεν.· οὐ μόνον ὅτι ἄνδρες, 

ἀλλὰ καὶ γυναῖκες, σε Πλάτ.· το οὐχ ὅτι, όταν δεν ακολουθ. από δεύτερη 

πρόταση, σημαίνει μολονότι, παρόλο που, οὐχ ὅτι παίζει καί φησι, στον ίδ. 2. 

λέγεται για το ὅτι μή, βλ. ὅτι II. V. ως αιτιολογικό μόριο, γι' αυτό, επειδή, 

αφού, καθώς, Λατ. quod, σε Όμηρ. κ.λπ.  

ὁτιή, I. 1. σύνδ., κωμ. τύπος του ὅτι, επειδή, σε Αριστοφ. 2. = ὅτι, ότι, στον 

ίδ. II. = ὅ τι, γιατί, ὁτιὴ τί δή;; γιατί έτσι; πώς κι έτσι; στον ίδ.  

ὁτι-οῦν = ὅτι οὖν, ουδ. του ὅστις οὖν, οτιδήποτε, σε Θουκ.  

ὅτις, ὅτινα, ὅτινας, Επικ. αντί ὅσ-τις, ὅν-τινα, οὕσ-τινας.  

ὀτλεύω, μέλ. -σω, υποφέρω, ανέχομαι, σε Βάβρ.  

ὄτλος, ὁ, επιβάρυνση, ταλαιπωρία, σε Αισχύλ.  



ὄτοβος, ὁ, κάθε δυνατός θόρυβος, όπως ο κρότος της μάχης, σε Ησίοδ.· 

θόρυβος αρμάτων, σε Αισχύλ.· βροντή κεραυνού, σε Σοφ.· επίσης, λέγεται για 

τον οξύ ήχο του αυλού, γλυκὺν αὐλῶν ὄτοβον, στον ίδ. (ηχομιμ. λέξη).  

ὀτοτοῖ, επιφών. πόνου και λύπης, αχ! ωιμέ! στους Τραγ.· ομοίως, ὀτοτοτοῖ, σε 

Αισχύλ.· ὀτοτοτοῖ τοτοῖ, στον ίδ.· ὀτοτοτοτοῖ τοτοῖ· ὀτοτοτοτοτοτοῖ, σε Ευρ.  

ὀτοτύζω, μέλ. -ξομαι, θρηνώ γοερά, σε Αριστοφ.· μέλ. ὀτοτύξομαι, στον ίδ. 

— Παθ., θρηνούμαι, με θρηνολογούν, σε Αισχύλ.  

Ὀτοτύξιοι, οἱ, κωμ. κύριο όνομα, άντρες ικανοί μόνο για θρήνους, με 

παρηχητικό λογοπαίγνιο στο Ὀλοφύξιοι (κάτοικος της πόλης Ολόφυξος, 

κοντά στο όρος Άθως, σε Αριστοφ.).  

ὀτρᾰλέος, -α, -ον (βλ. ὀτρύνω), = το επόμ., χρησιμ. από Όμηρ. και Ησίοδ. 

μόνο στο επίρρ. ὀτρᾰλέως, γρήγορα, πρόθυμα.  

ὀτρηρός, -ά, -όν (ὀτρύνω), ταχύς, ευκίνητος, πολυάσχολος, πρόθυμος, σε 

Όμηρ., Αριστοφ.· επίρρ. -ρῶς = ὀτραλέως, σε Ομήρ. Οδ.  

ὄτρῐχες, ονομ. πληθ. του ὄθριξ.  

ὀτρυντύς[ῡ], -ύος[ῠ], ἡ, παρότρυνση, προτροπή, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀτρύνω[ῡ], Επικ. απαρ. ὀτρυνέμεν· παρατ. ὤτρυνον, Ιων. ὀτρύνεσκον, Επικ. 

μέλ. ὀτρῠνέω, αόρ. αʹ ὤτρῡνα· 1. διεγείρω, παρακινώ, κεντρίζω, προτρέπω, 

ενθαρρύνω, σε Ομήρ. Ιλ.· με απαρ., ὀτρύνω τινὰπολεμίζειν, στο ίδ.· γήμασθαι, 

σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· με το απαρ. να παραλείπεται, ἦ τινα ὀτρυνέεις ἐπίσκοπον 

(ενν. ἰέναι); δεν θα προτρέψεις κάποιον (να πάει) ως κατάσκοπο; σε Ομήρ. Ιλ. 

— Μέσ. ή Παθ., εγείρομαι, σπεύδω, σε Όμηρ. κ.λπ.· με απαρ., ὀτρυνώμεθ' 

ἀμυνέμεν ἀλλήλοισιν, σε Ομήρ. Ιλ. 2. λέγεται για πράγματα, σπεύδω προς τα 

μπρος, επιταχύνω, αναπτύσσω ταχύτητα, σε Όμηρ. κ.λπ.  

ὄττα, Αττ. αντί ὄσσα.  

ὅτ-τεο, ὅτ-τευ, Επικ. αντί οὗ-τινος, γεν. του ὅστις.  

ὅττῐ, Επικ. αντί ὅτι (σύνδ.), ότι, επειδή.  

ὅττι, Επικ. αντί ὅ τι, ουδ. του ὅστις, οτιδήποτε.  

ὅ-τῳ, Αττ. αντί ᾧ-τινι, δοτ. του ὅστις.  

οὐ, πριν από ψιλόφωνο φωνήεν οὐκ, ενώ πριν από δασύπνοο οὐχ, Αττ. επίσης 

οὐχί, Επικ. οὐκί· επίρρ. που χρησιμ. ως αρνητικό μόριο σε προτάσεις κρίσεως 

(πρβλ. μή), όχι, Λατ. non.  

Α.ΧΡΗΣΗ I. Συνάπτεται με μεμονωμένες λέξεις για να σχηματίσει μια οιονεί 

σύνθ. λέξη, οὐ δίδωμι, κατακρατώ, οὐκ ἐῶ, αρνούμαι, οὐκ ἐθέλω, Λατ. nolo, 

οὔ φημι, Λατ. nego. II. 1. ως αρνητικό όλης της πρότασης, τὴν δ' ἐγὼ οὐ λύσω, 

σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. σε εξαρτημένες προτάσεις το οὐ χρησιμ.: α) με τα ὅτι και 

ὡς, μετά από λεκτικά ή γνωστικά ρήματα, ἔλεξε ὡς Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, σε 

Αισχύλ. β) σε αιτιολογικές προτάσεις, καθώς και σε χρονικές προτάσεις που 

αναφέρονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ἄχθεται ὅτι οὐ κάρτα 

θεραπεύεται, σε Ηρόδ.· οὐκ ἔσθ' ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ, σε Ευρ. 3. σε 

υποθετική πρόταση το μὴ είναι απαραίτητο, εκτός: α) όταν το οὐ έχει στενή 

σύναψη με το ρήμα (βλ. ανωτ. I), εἰ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι, σε 

Ομήρ. Ιλ. β) όταν η εξαρτημένη πρόταση είναι υποθετική μόνο κατά τον τύπο, 

μὴ θαυμάσῃς, εἰ πολλὰ οὐ πρέπει σοι (όπου εἰ = ὅ τι), σε Ισοκρ.· δεινὸν γὰρ εἴη 

πρῆγμα, εἰ Ἕλληνας οὐ τιμωρησόμεθα, σε Ηρόδ. 4. το οὐ χρησιμ. με απαρ. 

στον πλάγιο λόγο, όταν αντιπροσωπεύει την οριστ. του ευθέος λόγου, λέγοντες 

οὐκ εἶναι αὐτόνομοι, σε Θουκ.· οἶμαι οὐκ ὀλίγον ἔργον αὐτὸ εἶναι σε Πλάτ. 5. 

το οὐ χρησιμ. με μτχ., όταν αυτή μπορεί να αναλυθεί σε πλήρη πρόταση με 

άρνηση οὐ· κατενόησαν οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβαίους ὄντας = ὅ τι οὐ πολλοί εἰσι, 

σε Θουκ. 6. έναρθρα επίθ. και έναρθρα αφηρημένα ουσ. συνήθως 



συνάπτονται με το μή (βλ. μή Β. 6), αλλά και το οὐ χρησιμ. περιστασιακά· 

τῶν γεφυρῶν οὐ διάλυσιν, η μη διάλυση της γέφυρας, το γεγονός ότι δεν 

διαλύθηκε, σε Θουκ.· ομοίως, ἡ οὐ περιτείχισις, στον ίδ. Β. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 

το αρνητικό μόριο συχνά επαναλαμβάνεται, έτσι ώστε τα δύο αρνητικά μόρια 

δεν ισοδυναμούν με ένα καταφατικό, σε Αττ.· οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρεῖσσον φίλου, 

σε Ευρ.· καθεύδων οὐδεὶς οὐδενὸς ἄξιος οὐδὲν μᾶλλον τοῦ μὴ ζῶντος, σε 

Πλάτ.· οὐδενὶ οὐδαμῆ οὐδαμῶς οὐδεμίαν κοινωνίαν ἔχει, στον ίδ. Γ. 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ του οὐ· μετά από ρήματα που δηλώνουν άρνηση, αμφιβολία 

και έριδα, ακολουθ. από τα ὡς ή ὅτι, το οὐ παρεμβάλλεται, ενώ στην Αγγλική 

το αρνητικό μόριο δεν απαιτείται, ἀμφισβητεῖ ὡς οὐ δεῖ δίκην διδόναι, σε 

Πλάτ.· ομοίως, το οὐ χρησιμ. στο δεύτερο σκέλος μιας αποφατικής 

παραβολικής πρότασης, ἥκει ὁ Πέρσης οὐδέν τι μᾶλλον ἐπ' ἡμέας ἢ οὐ καὶ ἐπ' 

ὑμέας, σε Ηρόδ. Δ. στην ποίηση, εάν το ἢ βρίσκεται πριν από το οὐ, οι δυο 

ηχητικές εκφορές συνενώνονται σε μια (συνίζηση), όπως στα ἢ οὐ, μὴ οὐ. Ε. 

το οὐ σε συνδυασμό με άλλα μόρια θα το βρούμε σε αλφαβητική σειρά, οὐ 

γάρ, οὐ μή κ.λπ.  

οὗ, I. γεν. της αναφορ. αντων. ὅς. II. ως επίρρ., όπου, βλ. ὅς, ἥ, ὅ Β. III.  

οὗ, I. Λατ. sui, γεν. ενικ. γʹ προσ., αρσ. και θηλ. αντί αὑτοῦ, αὑτῆς, επίσης 

όμως αντί αὐτοῦ, αὐτῆς, σε Όμηρ.· Ιων. και Επικ. τύποι, ἕο, εὗ, εἷο· Επικ. 

επίσης ἕθεν. II. δοτ. οἷ, Λατ. sibi = αὑτῷ, αὑτῇ, στον εαυτό του, στον εαυτό 

της, οἷ αὐτῷ και ἑοῖ αὐτῷ, σε Όμηρ.· αλλά, το εγκλιτ. οἱ = αὐτῷ, αὐτῇ, σ' 

αυτόν, σ' αυτήν, στον ίδ. III. αιτ. ἕ, Λατ. se, ἓ αὐτόν, ἓ αὐτήν, σε Όμηρ.· το 

οποίο στην Αττ. γίνεται ἑαυτόν, βλ. ἑαυτοῦ· τα εγκλιτ. ἑ, ἑέ, αυτόν, αυτήν, σε 

Ομήρ. Ιλ. IV.άλλοι τύποι της αιτ. είναι σφε, μιν, νιν, βλ. τα οικεία λήμματα. V. 

η ονομ. ήταν ἵ, βλ. το οικείο λήμμα Vκ.λπ. VI.για τον δυϊκ. και τον πληθ., βλ. 

σφωέ, σφεῖς.  

οὐά, Λατ. vah! επιφών. θαυμασμού ή έκπληξης, α! ω! σε Κ.Δ.  

οὐαί, Λατ. vah! ah! επιφών. πόνου ή θυμού· οὐαί σοι, αλίμονο σε σένα! σε 

Κ.Δ.  

οὖᾰς, τό, ποιητ. αντί οὖς, αυτί.  

οὐᾰτόεις, -εσσα, -εν, αυτός που έχει μακριά αυτιά, σε Ανθ.  

οὐγάρ, I. διότι δεν, δηλώνοντας αρνητική αιτιολογία, σε Όμηρ. κ.λπ.· το οὐ 

γάρ, σε απαντήσεις, γιατί όχι, σε Πλάτ. II. 1. ελλειπτικό, σε ερωτηματικές 

αποκρίσεις, όπου πρέπει να συμπληρωθεί ένα ναι· τούτους ἀγαθοὺς ἐνόμισας; 

Απάντ.: οὐ γάρ..; ναι, γιατί δεν θα 'πρεπε; γιατί όχι; σε Αριστοφ. 2. σε 

ερωτήσεις όπου αναμένεται καταφατική απάντηση· οὐ γὰρ ὁ Παφλαγὼν 

ἀπέκρυπτε ταύτας; γιατί, δεν τους κρατούσε κρυμμένους; στον ίδ.  

οὐγὰρἀλλά, ελλειπτική φράση, που χρησιμ. στην Αττ. για να εκφράσει 

άρνηση και να την αιτιολογήσει, Λατ. enimvero, μὴ σκῶπτέ μ', οὐ γὰρ ἀλλ' 

ἔχω κακῶς (δηλ. μὴ σκῶπτέ με· οὐ γὰρ σκωπτικῶς, ἀλλὰ κακῶς ἔχω), σε 

Αριστοφ.  

οὐγὰροὖν, ως απάντηση σε μια αποφατική πρόταση, όπου το οὖν αναφέρεται 

σε προηγούμενη ένδειξη ανάγοντάς την σε λογικό συμπέρασμα, γιατί όχι; 

σίγουρα όχι, σε Πλάτ.  

οὐγάρπου, διότι με κανένα τρόπο, σε Πλάτ.  

οὐγάρτοι, απλώς το οὐ γὰρ με επιτετ., σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· ομοίως, 

οὐγάρτοιἀλλά, σε Πλάτ.  

οὑγώ, Αττ. κράση αντί ὃ ἐγώ.  

οὐδαῖος, -α, -ον (οὖδας), γήινος, χθόνιος, λέγεται για τον Πλούτωνα, σε Ανθ.  



οὐδᾰμῆ ή οὐδαμά (βλ. κατωτ.), επίρρ. του οὐδαμός, I. 1. λέγεται για τόπο, 

πουθενά σε κανέναν τόπο, σε Ησίοδ., Αισχύλ.· οὐδ' ἄλλῃ, σε Ηρόδ.· ἄλλῃ 

οὐδ., σε κανέναν άλλο τόπο, στον ίδ.· με γεν., οὐδαμὴ Αἰγύπτου, σε κανένα 

άλλο μέρος της Αιγύπτου, στον ίδ. 2. προς καμιά κατεύθυνση, προς κανένα 

μέρος, στον ίδ. II. λέγεται για τρόπο, με κανένα τρόπο, με κανένα μέσο, σε 

Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· σε καμία περίπτωση, ποτέ, σε Ηρόδ., Σοφ.· οι ποιητές 

χρησιμ. είτε το οὐδαμῆ, Δωρ. -μᾶ [ᾱ], είτε το οὐδαμά [μᾰ], ανάλογα με το 

μέτρο.  

οὐδᾰμόθεν, επίρρ. του οὐδαμός, από κανέναν τόπο, από καμία πλευρά, σε 

Πλάτ. κ.λπ.  

οὐδᾰμόθῐ, Ιων. αντί οὐδαμοῦ, πουθενά, σε κανέναν τόπο, σε Ηρόδ.  

οὐδαμοῖ, επίρρ. του οὐδαμός, προς κανένα μέρος, σε Αριστοφ., Ξεν.  

οὐδ-ᾰμός, -ή, -όν αντί οὐδὲἀμός, Ιων. αντί οὐδ-είς, ούτε καν ένας, κανένας, 

μόνο στον πληθ., κανείς, σε Ηρόδ.  

οὐδᾰμόσε, επίρρ. του οὐδαμός = οὐδαμοῖ, σε Θουκ., Πλάτ.  

οὐδᾰμοῦ, επίρρ. του οὐδαμός = οὐδαμόθι, I. 1. πουθενά, ως απάντηση στο 

ποῦ;πού; σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· με γεν., οὐδαμοῦ γῆς, σε Ηρόδ.· οὐδαμοῦ ἦν 

φρενῶν, σε Ευρ. 2. οὐδαμοῦ λέγειν τινά, θεωρώ κάποιον μηδενικό, Λατ. nullo 

in loco habere, σε Σοφ.· ομοίως, θεοὺς νομίζων οὐδαμοῦ, σε Αισχύλ.· οὐδαμοῦ 

(ή μηδαμοῦ) εἶναι, φαίνεσθαι, όπως το ne apparere quidem του Κικέρωνα, δεν 

λαμβάνομαι υπ' όψιν, θεωρούμαι ανυπόληπτος, σε Πλάτ. II. λέγεται για 

τρόπο, ἄλλοθι οὐδαμοῦ, με κανέναν άλλο τρόπο, στον ίδ.  

οὐδαμῶς, επίρρ. του οὐδαμός, με κανέναν τρόπο, σε Ηρόδ., Αττ.· ἄλλως 

οὐδαμῶς, σε Ηρόδ.· οὐδέποτε οὐδαμῆ οὐδαμῶς, σε Πλάτ.  

οὖδας, τό, γεν. οὔδεος, δοτ. οὔδεϊ, οὔδει, 1. η επιφάνεια της γης, έδαφος, 

χώμα, σε Όμηρ.· πῖαρ οὖδας, εύφορο έδαφος, σε Ομήρ. Οδ.· ὀδὰξ ἕλον οὖδας, 

δάγκωσαν το χώμα, έφαγαν χώμα, λέγεται για ετοιμοθανάτους, σε Όμηρ.· 

οὔδει ἐρείσθη, στηρίχθηκε στο έδαφος, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀπ' οὔδεος, από το 

έδαφος, οὐδάσθε, προς το έδαφος, καταγής, σε Όμηρ.· πρὸς οὖδας φορεῖσθαι, 

πεσεῖν βεβλῆσθαι, σε Τραγ. 2. πάτωμα ή δάπεδο δωματίων ή σπιτιών, σε 

Όμηρ.· παροιμ., ἐπ' οὔδεϊ καθίζειν τινά, οδηγώ κάποιον να καταντήσει στη 

στάθμη του δαπέδου, δηλ. τον απογυμνώνω από όλα όσα έχει, σε Ομηρ. Ύμν.  

οὐδέ (οὐδέ), αρνητικό μόριο, που σχετίζεται με το μηδέ όπως το οὐ με το μή, 

I. ως σύνδ., 1. αλλ' όχι, όταν προηγείται το μὲν· ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἐήνδανεν, 

οὐδέ ποθ' Ἥρῃ οὐδὲ Ποσειδάων', οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ, σε Ομήρ. Ιλ.· ούτε 

και, ούτε, Λατ. neque, nec· τραχὺς μόναρχος οὐδ' ὑπεύθυνος, σε Αισχύλ.· 

ἄθικτος οὐδ' οἰκητός, σε Σοφ. 2. όταν προηγείται μια απλή αποφατική λέξη, 

ούτε, οὐκέτι σοι μένος ἔμπεδον οὐδέ τις ἀλκή, σε Ομήρ. Οδ. II. όταν το οὐδέ 

επαναλαμβάνεται στην αρχή δύο αλληλοδιαδόχων προτάσεων, το πρώτο οὐδέ 

είναι συχνά επιρρ. (κατωτ. III), ούτε καν..., αλλά ούτε βεβαίως, λέγεται για να 

δηλώσει μια ισχυρότερη αντίθ. από τα οὔτε..., οὔτε, ούτε..., ούτε, στον ίδ., Αττ. 

III. 1. ως επίρρ., ούτε καν, Λατ. ne... quindem· οὐδ' ἠβαιόν, ούτε λίγο, ούτε 

καν, καθόλου, οὐδὲ τυτθόν, οὐδὲ μίνυνθα, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.· πριν το ἕν (ένα) 

δεν εκθλίβεται· οὐδὲ ἕν, σε Αριστοφ. 2. το οὐδέ συχνά επαναλαμβάνεται από 

κοινού με άλλες αποφατικές λέξεις· ἀλλ' οὐ γὰρ οὐδὲ νουθετεῖν ἔξεστί σε, σε 

Σοφ.· ομοίως, οὐδὲ γὰρ οὐδέ, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.  

οὐδ-είς, οὐδε-μίᾰ (ποτέ -μίη), οὐδ-έν, I. 1. ούτε καν ένας, δηλ. κανένας, 

κανείς, όπως το Λατ. nullus αντί ne ullus, σε Όμηρ. κ.λπ.· σπανίως στον πληθ. 

(όπου αντί αυτού χρησιμ. το οὐδαμοί), σε Ξεν.· πρὸς οὐδένα τῶν Ἑλλήνων, σε 

Δημ.· βλ. κατωτ. II. 3. 2. οὐδεὶς ὅστις οὐ, Λατ. nemo non, καθένας, ο καθένας, 



σε Ηρόδ., Αττ.· οὐδὲν ὅ τι οὐ, Λατ. nihil non, κάθε τι, καθένα, σε Ηρόδ.· η 

περίφραση αυτή κατέληξε να θεωρείται ως μία λέξη, έτσι ώστε το οὐδείς 

πέρασε στην ίδια πτώση με το αναφορ.· οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλασε, σε Πλάτ. 

II. 1. μηδαμινός, τιποτένιος, σε Αριστοφ. 2. στο ουδ. λέγεται και για πρόσ.· 

οὐδέν εἰμι, σε Ηρόδ.· πρὸς τὸν οὐδένα, σε Ευρ.· οὐδὲν εἶναι, δεν είμαι ικανός 

για τίποτε, είμαι ανάξιος, σε Αριστοφ. 3. στον πληθ., οὐδένες ἐόντες, όντας 

τιποτένιοι, ανίκανοι, σε Ηρόδ.· ὄντες οὐδένες, σε Ευρ.· ὁ μηδὲν ὢν κἀξ 

οὐδένων κεκλήσομαι, στον ίδ. 4. με προθ., παρ' οὐδὲν ἄγειν, θέσθαι, οδηγώ στο 

μηδέν, στην ανυποληψία, στην απαξίωση, σε Σοφ., Ευρ.· δι'οὐδενὸς ποιεῖσθαι, 

σε Σοφ.· ἐν οὐδενὸς εἶναι μέρει, σε Δημ. III. 1. το ουδ. ως επίρρ., καθόλου, 

τίποτε, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. οὐδὲν ἄλλο ἤ, βλ. ἄλλος.  

οὐδέκοτε, Ιων. αντί οὐδέποτε.  

οὐδένεια, ἡ (οὐδείς), μηδαμινότητα, αναξιότητα, σε Πλάτ.  

οὐδενόσ-ωρος, -ον (ὤρα), αυτός που είναι ανάξιος να αναφέρεται ή να χαίρει 

εκτίμησης, σε Ομήρ. Ιλ.  

οὐδέπη ή οὐδέ-πη, επίρρ., με κανέναν τρόπο, σε Ομήρ. Οδ.  

οὐδέ-ποτε, Ιων. -κοτε, Δωρ. -ποκα, επίρρ., και όχι ακόμη, όχι μέχρι στιγμής, 

Λατ. ne unquam quidem, nunquam κ.λπ.  

οὐδέπω, επίρρ., όχι ακόμη, όχι μέχρι στιγμής, σε Αισχύλ., Πλάτ.· στον Όμηρ., 

με μία ενδιάμεση λέξη, οὐδέ τί πω, οὐδ' ἄν πω.  

οὐδε-πώποτε, επίρρ., όχι ακόμη σε κάποια χρονική στιγμή, ακόμη ποτέ, ποτέ 

μέχρι τώρα, σε Σοφ., Πλάτ.  

οὐδ-έτερος, -α, -ον, I. ούτε ένας από τους δύο, κανένας από τους δύο, Λατ. 

neuter αντί ne uter, σε Ηρόδ.· στον πληθ., όταν και τα δύο μέρη είναι στον 

πληθ., σε Ησίοδ., Ηρόδ.· επίρρ. οὐδετέρως, με κανέναν από τους δύο τρόπους, 

σε Πλάτ.· επίσης, το ουδ. ως επίρρ. οὐδετέρως, στον ίδ. II. ο ουδέτερος, αυτός 

που διάκειται με ουδετερότητα, τῶν μὲν αἱρετῶν οὐσῶν, τῶν δὲ φευκτῶν, τῶν 

δ' οὐδετέρων, σε Αριστ.  

οὐδ-ετέρωσε, επίρρ., σε καμία από τις δύο πλευρές, με κανέναν από τους δύο 

τρόπους, σε Ομήρ. Ιλ., Θέογν.  

οὐδ'ἔτι, επίρρ., και όχι επιπλέον, όχι πλέον, οχι πια, σε Όμηρ.  

οὐδή, επίρρ., σίγουρα όχι, βεβαίως όχι, Λατ. non sane, σε Όμηρ.  

οὐδήεις, -εσσα, -εν (οὖδας), γήινος, επίγειος, βλ. αυτ., σε Ομήρ. Οδ.  

οὐδήπου ή οὐδήπου, επίρρ., υποθέτω όχι, βλ. δήπου.  

οὐδῆτα, επίρρ., όχι αληθώς, όχι με βεβαιότητα, σε Αισχύλ. κ.λπ.  

οὐδός, Αττ. ὁδός, ὁ, 1. κατώφλι, σε Όμηρ., Ησίοδ.· κατώφλι ή είσοδος σε 

οποιονδήποτε τόπο, σε Όμηρ., Σοφ. 2. μεταφ., ἐπὶ γήραος οὐδῷ, στο κατώφλι, 

δηλ. χείλος, όριο, των γηρατειών, σε Όμηρ.  

οὐδός, ἡ, Ιων. αντί ὁδός, δρόμος, σε Ομήρ. Οδ.  

Οὑδυσσεύς, κράση αντί ὁ Ὀδυσσεύς.  

οὖθαρ, -ατος, τό, I. μαστός ζώου, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.· σπανίως λέγεται για 

γυναίκες, ο γυναικείος μαστός, σε Αισχύλ. II. μεταφ., οὖθαρ ἀρούρης, η 

πλουσιότερη, η πιο εύφορη γη, όπως το uber arviτου Βιργ., σε Ομήρ. Ιλ.· 

λέγεται για κρασί, οὖθαρ βοτρύων, σε Ανθ.  

οὐθάτιος[ᾰ], -α, -ον, αυτός που ανήκει στον μαστό, σε Ανθ.  

οὐθείς, οὐθέν, μεταγεν. τύπος αντί οὐδείς, οὐδέν.  

οὔθην, επίρρ., σίγουρα όχι, βεβαίως όχι, και βέβαια όχι, σε Όμηρ.  

οὐκ αντί οὐ, πριν από ψιλόπνοο φωνήεν, και στην Ιων. αντί οὐχπριν από 

δασύπνοο φωνήεν.  



οὐκἄρα, επίρρ. I. όχι άρα, όχι λοιπόν, όχι συνεπώς, όχι βεβαίως, σε Όμηρ. II. 

σε ερωτήσεις, οὐκ ἄρ' ἔμελλες οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι χόλου; ούτε λοιπόν με τον 

θάνατο δεν μπορείς να λησμονήσεις τον θυμό σου; σε Ομήρ. Οδ.  

οὐκ-έτι ή οὐκἔτι, επίρρ., όχι πλέον, όχι πια, όχι περαιτέρω, αντίθ. προς το 

οὔπω (όχι ακόμη), σε Όμηρ. κ.λπ.  

οὐκί, Ιων. αντί οὐχί.  

οὔκ-ουν, Ιων. οὔκ-ων, επίρρ. (οὐκ, οὖν)· I. σε ευθεία άρνηση, επομένως όχι, 

όχι λοιπόν, Λατ. non ergo, non igitur, itaque non, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· 

σπανίως σε απόδοση υποθετικής πρότασης· αλλά η συμπερασματική ισχύς 

του σχεδόν δεν διακρίνεται, όπως το Λατ. non sane, σε αφήγηση· οὔκων δὴ 

ἔπειθεν, λοιπόν απέτυχε να τον πείσει, σε Ηρόδ. II. σε ερωτήσεις, συνεπώς 

όχι; όχι λοιπόν; όχι; όπως το Λατ. nonne ergo? σε Αισχύλ.· πρβλ. το επόμ.  

οὐκοῦν, επίρρ., αρχικώς ταυτόσημο με το οὔκουν, έχοντας όμως χάσει κάθε 

αποφατική ισχύ, 1. εξού, άρα, λοιπόν, συνεπώς, επομένως, Λατ. ergo, igitur, 

itaque, σε Σοφ. κ.λπ. 2. σε ερωτήσεις, λοιπόν; κυρίως, ειρωνικά, σε Ξεν. 3. σε 

απαντήσεις, βεβαίως, αναμφιβόλως, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

οὔκω, Ιων. αντί οὔπω.  

οὔκων, οὐκῶν, Ιων. αντί οὔκουν, οὐκοῦν.  

οὔκως, Ιων. αντί οὔπως.  

οὐλαί, Αττ. ὀλαί, αἱ, κόκκοι κριθαριού ή χοντροαλεσμένο κριθάρι (πλιγούρι) 

με τα οποία έραιναν το κεφάλι του ζώου που προοριζόταν για θυσία λίγο πριν 

την τέλεσή της, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ.· (συνήθως ετυμολογείται από το 

οὖλος, ὅλος, σαν τα οὐλαί ή ὀλαί να ήταν ολόκληροι, ακέραιοι κόκκοι, μη 

αλεσμένοι κόκκοι κριθαριού· άλλοι το ετυμολογούν από το ἀλέω, αλέθω, 

όπως το Λατ. mola από το molere).  

οὐλᾰμός, -οῦ, ὁ (εἴλω), I. πλήθος πολεμιστών, οὐλαμὸς ἀνδρῶν, σε Ομήρ. Ιλ. 

II. μεταγεν., ίλη ιππικού, Λατ. turma, ala, σε Πολύβ., Πλούτ.  

οὖλε, προστ. του οὔλω.  

οὐλή, ἡ, βλ. οὐλαί.  

οὐλή, ἡ (οὖλος Α), τραύμα επουλωμένο (πρβλ. ὕπουλος), ουλή, σημάδι από 

τραυματισμό, Λατ. cicatrix, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ., Ξεν.  

οὔλιος, -α, -ον (οὖλος Γ) = ὀλοός, ολέθριος, καταστροφικός, θανατηφόρος, 

οὔλιος ἀστήρ, λέγεται για τον αστέρα του Κυνός, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τον 

Άρη, σε Ησίοδ.  

οὐλό-θριξ, -τρῐχος, ὁ, ἡ (οὖλος Β), αυτός που έχει σγουρά μαλλιά, 

σγουρομάλλης, κατσαρομάλλης, σε Ηρόδ.  

οὐλο-κάρηνος[ᾰ], -ον (οὖλος Β, κάρηνον), I. αυτός που έχει κατσαρά, 

σγουρά μαλλιά, σε Ομήρ. Οδ. II. οὐλόποδ' οὐλοκάρηνα, ποιητ. αντί ὅλους 

πόδας, ὅλα κάρηνα, σε Ομηρ. Ύμν.  

οὐλό-κερως, -ων (οὖλος Β), αυτός που έχει στριφτά ή κυρτά κέρατα, σε 

Στράβ.  

οὐλόμενος, -η, -ον, Αττ. ὀλόμενος, μτχ. Μέσ. αορ. βʹ του ὄλλυμι, το οποίο 

χρησιμ. ως επίθ. I. καταστροφικός, φθοροποιός, ολέθριος, μοιραίος, Λατ. 

fatalis, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ. II. δυστυχής, αφανισμένος, χαμένος, Λατ. 

perditus, σε Αισχύλ., Ευρ.  

οὖλον, τό, κυρίως στον πληθ. οὖλα, τά, τα ούλα, τα τμήματα της στοματικής 

κοιλότητας που περιβάλλουν τα δόντια, σε Αισχύλ., Πλάτ.  

οὐλό-πους, -ποδος, βλ. οὐλοκάρηνος II.  

οὖλος, -η, -ον (Α), Ιων. τύπος του ὅλος, ολόκληρος, πλήρης, ακέραιος, 

εντελής, βλ. ὅλος· λέγεται για ήχο, συνεχής, ασταμάτητος, οὖλον κεκλήγοντες, 



κραυγάζοντας ασταμάτητα, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, οὖλον γεράνων νέφος, σε 

Ανθ.  

οὖλος, -η, -ον (Β), 1. μαλλιαρός, μάλλινος, σε Όμηρ.· οὔλη λάχνη, χοντρό, 

χνουδωτό μαλλί, σε Ομήρ. Ιλ.· οὖλαι κόμαι, κατσαρά, πολύ σγουρά μαλλιά, 

σε Ομήρ. Οδ.· οὐλότατον τρίχωμα, λέγεται για μαλλιά νέγρων, σε Ηρόδ. 2. 

λέγεται για φυτά, αυτά που υψώνονται περιελισσόμενα, που αναπτύσσονται 

σπειροειδώς, σε Ανθ.· γενικά, περιεστραμμένος, ελικοειδής, σπειροειδής, 

περιελισσόμενος, οὖλα σκέλη, σε χωρίο παρ' Αριστ.  

οὖλος, -η, -ον (Γ), = ὀλοός, ολέθριος, καταστροφικός, μοιραίος, σε Ομήρ. Ιλ.  

οὐλοτρῐχέω (οὐλόθριξ), μέλ. -ήσω, έχω σγουρά μαλλιά, σε Στράβ.  

οὐλο-χύται[ῠ], αἱ (οὐλαί, χέω), ολόκληροι ή χοντροαλεσμένοι κόκκοι 

κριθαριού, με τους οποίους έραιναν τα ζώα που όδευαν στο θυσιαστήριο, λίγο 

πριν θυσιαστούν, σε Όμηρ.· πρβλ. ἄρχω II. 2.  

Οὔλυμπος, Οὔλυμπόνδε, Ιων. αντί Ὄλυμπ-.  

οὔλω (οὖλος Α), είμαι ολόκληρος, πλήρης ή σώος, ακέραιος, προστ. οὖλε, 

Λατ. salve, ως χαιρετισμός, γεια σου, οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, να έχεις υγεία 

και χαρά, γεια και χαρά σου, σε Ομήρ. Οδ.  

οὐμά, βλ. μά.  

οὐμάν, σίγουρα όχι, βεβαίως όχι, Δωρ. και Επικ. αντί οὐμήν, σε Όμηρ.  

οὐμέν, όχι αληθώς, όχι πράγματι, σε Όμηρ.  

οὐμὲνοὖν ή οὐμενοῦν, I. αληθώς και με ειλικρίνεια όχι, σε Αριστοφ. II. σε 

απαντητικές φράσεις ή προτάσεις, ἐγώ σοι οὐκ ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν· 

απάντηση: οὐμενοῦν τῇ ἀληθείᾳ δύνασαι ἀντιλέγειν, όχι έναντι εμού αλλά 

έναντι της αλήθειας δεν μπορείς να αντιτάξεις κάτι, σε Πλάτ.  

οὐμέντοι, I. 1. όχι σίγουρα, όχι ασφαλώς, όχι πράγματι, σε Ομήρ. Ιλ. 2. 

εντούτοις όχι, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. II. σε ερωτήσεις, οὐ μέντοι; δεν είναι 

βέβαιο; όπου αναμένεται καταφατική απάντηση, στον ίδ.  

οὐμή, σε ανεξάρτητες προτάσεις χρησιμ. είτε σε άρνηση είτε σε απαγόρευση, 

I. σε άρνηση, με υποτ. κυρίως αόρ., οὔ τι μὴ ληφθῶ, δεν θα αιχμαλωτιστώ, σε 

Αισχύλ.· οὐ μὴ ἐσβάλωσιν, δεν θα πραγματοποιήσουν εισβολή, σε Θουκ. 

κ.λπ.· το οὐμὴ με υποτ. συνήθως εξηγείται από την παράλλειψη λέξεων ή 

φράσεων που εκφράζουν φόβο, οι οποίες μερικές φορές όντως δηλώνονται, 

οὐγὰρ ἢν δεινὸν μὴ ἁλῷ κοτε, σε Ηρόδ.· οὐχὶ δέος μή σε φιλήσῃ, σε Αριστ.· το 

οὐ μὴ χρησιμ. επίσης με οριστ. μέλ.· οὔ σοι μὴ μεθέψομαί ποτε, σε Σοφ.· οὐ μὴ 

δυνήσεται εὑρεῖν, δεν θα είναι σε θέση να τον βρει, σε Ξεν. II. σε απαγόρευση, 

το οὐ μὴ χρησιμ. ερωτημ. με οριστ. μέλ. (κυρίως βʹ προσ.) οὐ μὴ προσοίσεις 

χεῖρα = μὴ πρόσφερε χεῖρα, σε Ευρ.· οὐ μὴ πρόσει = μὴ πρόσιθι, σε Αριστοφ.  

οὐμήν, 1. όμως όχι, εντούτοις όχι, σε Αισχύλ. κ.λπ.· οὐ μὴν οὐδέ, εν τούτοις 

όχι σε κάθε περίπτωση, σε Θουκ., Ξεν. κ.λπ. 1. το οὐ μήν... γε μετά από 

αρνητική λέξη, ούτε καν μέχρι στιγμής, Λατ. nedum, σε Αριστοφ.  

οὐμὴνἀλλά, οὐμὴνἀλλά... γε· επίσης, οὐμὴνἀλλὰκαί... γε, και όμως, αλλ' 

όμως, μολονότι, ωστόσο, παρά ταύτα, παρ' όλο, σε Πλάτ., Δημ.  

οὑμός, κράση αντί ὁ ἐμός· οὑμοί αντί οἱ ἐμοί.  

οὖν, Ιων. και Δωρ. ὦν, επίρρ., βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, χρησιμ. όπως το 

γοῦν· I. 1. λέγεται για να θέσει τέρμα σε ένα περίπλοκο ζήτημα· οὔτ' οὖν 

ἀγγελίῃς ἔτι πείθομαι, οὔτε θεοτροπίης ἐμπάζομαι, σε Ομήρ. Οδ.· ἐλέχθησαν 

λόγοι ἄπιστοι μὲν ἐνίοισι Ἑλλήνων, ἐλέχθησαν δ' ὧν, αυτά όμως ειπώθηκαν 

πράγματι, σε Ηρόδ.· εἴτ' οὖν, εἴτε μὴ γενήσεται, είτε πρόκειται να επαληθευτεί 

είτε όχι, σε Ευρ.· εἴτ' οὖν ἀληθὲς εἴτ' οὖν ψεῦδος, σε Πλάτ.· εἰ δ' ἔστιν, ὥσπερ 

οὖν ἔστι, θεός εάν υπάρχει, καθώς σίγουρα υπάρχει θεός, στον ίδ. 2. 



προστίθεται σε αόρ. αντων. και επίρρ. όπως το Λατ. cunque· ὅστις, 

οποιοσδήποτε, ὁστισοῦν, οποιοσδήποτε τυχόν· ὅπως, όπως, πώς, ὁπωσοῦν, 

οπωσδήποτε, με όποιον τρόπο· ἄλλος ὁστισοῦν, κάποιος άλλος, ας είναι 

όποιος θέλει· ομοίως, ὁποιοσοῦν, ὁποσοσοῦν, ὁπωσοῦν, ὁποθενοῦν κ.λπ. II. 

λέγεται για να συνεχίσει μια αφήγηση· οἱ δ' ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν, έτσι λοιπόν, 

όταν συγκεντρώθηκαν, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· επίσης, λέγεται για να συνοψίσει 

μετά την απόδοση υποθετικού λόγου, λέω λοιπόν, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ο Ηρόδ. το 

ενθέτει σε σύνθ. ρήματα ανάμεσα στην πρόθ. και το ρήμα (τμήση), ἐπεὰν δὲ 

ταῦτα ποιήσωσι, ἀπ' ὦν ἔδωκαν. III. μετά από μακρά παρέκβαση στο λόγο, 

λοιπόν, επομένως, άρα, Λατ. igitur, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ομοίως, δὴ οὖν, οὖν δή, σε 

Πλάτ.  

οὑν, κράση αντί ὁ ἐν και οἱ ἐν.  

οὕνεκα, Ποιητ., πριν από φωνήεν, οὕνεκεν, I. 1. αναφορικός σύνδ. αντί οὗ 

ἕνεκα, για ποιο λόγο, γιατί, στον Όμηρ. 2. αναφορικό του τοὔνεκα, γι' αυτό, 

επειδή, σε Πίνδ., Τραγ. 3. μετά από συγκεκριμένα ρήματα ακριβώς όπως το 

ὅτι, Λατ. quod, ότι, δηλ. το γεγονός ότι, μετά τα εἰδέναι, νοεῖν, ἐρέειν, σε 

Ομήρ. Οδ.· μετά τα ἴσθι, μαθεῖν, σε Σοφ.· πρβλ. ὁθούνεκα. II. ως πρόθ. με 

γεν., ισοδυν. με τα ἕνεκα, εἵνεκα, για το λόγο ότι, διότι, σε Αισχύλ., Σοφ.  

οὔνεσθε, Ιων. βʹ πληθ. αορ. βʹ του ὄνομαι.  

οὔνομα, τό, Ιων. αντί ὄνομα.  

οὐνομάζω, οὐνομαίνω, οὐνομαστός, Ιων. αντί ὀνομ-.  

οὔνυ, σχεδόν όπως το οὐ δή, σίγουρα όχι, σε Όμηρ.  

οὑξ, κράση αντί ὁ ἐξ.  

οὑξιών, κράση, αντί ὁ ἐξιών.  

οὑπαρήξων, κράση, αντί ὁ ἐπαρήξων.  

οὔπερ ή οὔπερ, επιτετ. τύπος αντί οὐ, καθόλου, σε καμία περίπτωση, 

ουδόλως, σε Ομήρ. Ιλ.  

οὗπερ, επίρρ. βλ. ὅς, ἥ, ὅ, Β. III.  

οὔ-πη, I. πουθενά, σε Όμηρ. II. με κανέναν τρόπο, στον ίδ.  

οὑπί, κράση αντί ὁ ἐπί.  

οὑπίτριπτος, κράση, αντί ὁ ἐπίτριπτος.  

οὑπιχώριος, κράση, αντί ὁ ἐπιχώριος.  

οὔποθι, πουθενά, σε Ομήρ. Ιλ.· οὐδέ ποθι, σε κανέναν τόπο, σε Όμηρ.  

οὔποτε ή οὔποτε, Δωρ. οὔποκα, επίρρ., ουδέποτε, ποτέ, σε Όμηρ., Αττ.  

οὔπου; επίρρ., σίγουρα δεν εννοείς ότι..., σε Ευρ.  

οὕποψ, κράση, αντί ὁ ἔποψ.  

οὔπω ή οὔπω, Ιων. οὔκω, επίρρ. 1. όχι ακόμη, Λατ. nondum, αντίθ. προς το 

οὐκέτι (όχι πλέον, όχι πια), σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ. 2. ως επιτετ. τύπος του 

αρνητικού μορίου, όχι, καθόλου, σοὶ δ' οὔ πω θεοὶ κοτέουσιν, σε Ομήρ. Ιλ. 

κ.λπ.  

οὐπώποτε ή οὐπώποτε, επίρρ., ουδέποτε μέχρι τώρα, σε Όμηρ., Αττ.  

οὔπως ή οὔπως, Ιων. οὔκως, επίρρ., με κανένα τρόπο, ουδόλω, με τίποτε, σε 

Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.  

οὐρά, Ιων. οὐρή, ἡ (συγγενές προς το ὄρρος), I. ουρά, λέγεται για λιοντάρι, 

σκύλο κ.λπ., σε Όμηρ., Ηρόδ. II. 1. λέγεται για στράτευμα που βρίσκεται σε 

πορεία, αρχηγός οπισθοφυλακής, ουραγός, σε Ξεν.· κατ' οὐράν τινος ἕπεσθαι, 

ακολουθώ κατόπιν κάποιου, στον ίδ.· ὁ κατ' οὐράν, αυτός που ανήκει στην 

οπισθοφυλακή, στον ίδ.· ἐπὶ ή κατ' οὐράν, όπισθεν, προς τα πίσω, στον ίδ.· ἐπ' 

οὐρᾷ, στην οπισθοφυλακή, στον ίδ. 2. ῥήματος οὐρή, δηλ. ηχώ του λόγου, σε 

Ανθ.  



οὐρᾱγία, ἡ, οπισθοφυλακή, σε Πολύβ.  

οὐρ-ᾱγός, ὁ (ἡγέομαι), αρχηγός της οπισθοφυλακής, σε Ξεν.  

οὐραῖος, -α, -ον (οὐρά), 1. αυτός που ανήκει στην ουρά, τρίχες οὐραῖαι, σε 

Ομήρ. Ιλ.· γενικά, οπίσθιος, τελευταίος, έσχατος, οὐραῖοι πόδες, τα πίσω 

πόδια των ζώων, σε Θεόκρ.· πρβλ. οὐραία. 2. οὐραῖον, τό, ουρά· στον πληθ. 

οὐραῖα, τά, το οπίσθιο τμήμα, οπισθοφυλακή, σε Ευρ., Λουκ.  

Οὐρᾰνία, ἡ, I. Ουρανία, η εξ Ουρανού, μία από τις εννέα Μούσες, σε Ησίοδ. 

II. προσωνύμιο της θεάς Αφροδίτης, σε Πλάτ.  

Οὐρᾰνίδης, -ου, ὁ, γιος του Ουρανού, δηλ. ο Κρόνος, σε Ησίοδ., Πίνδ.· 

Οὐρανίδαι, οι Τιτάνες, σε Ησίοδ.  

οὐράνιος[ᾰ], -α, -ον και -ος, -ον, I. 1. επουράνιος, αυτός που προέρχεται ή 

βρίσκεται στον ουρανό, αυτός που κατοικεί στον ουρανό· οὐράνιοι θεοί, σε 

Αισχύλ., Ευρ.· το οὐράνιαι μόνο του, θεές, σε Πίνδ. 2. γενικά, αυτός που 

ανήκει, που βρίσκεται στον ουρανό, που προέρχεται απ' αυτόν, ἀστήρ, στον 

ίδ.· πόλος, σε Αισχύλ.· οὐράνιον βρέτας, αυτό που έπεσε από τον ουρανό, σε 

Ευρ.· οὐράνια ὕδατα, δηλ. βροχή, σε Πίνδ.· οὐράνιον ἄχος, λέγεται για 

καταιγίδα, σε Σοφ. II. 1. αυτός που φτάνει τον ουρανό, ψηλός ως τον ουρανό, 

οὐράνιος κίων, λέγεται για την Αίτνα, σε Πίνδ.· ἐλάτης οὐράνιος κλάδος, σε 

Ευρ.· σκέλος οὐράνιον ἐκλακτίζειν, ῥίπτειν, εκτινάζω κλωτσώντας ως τον 

ουρανό, σε Αριστοφ. 2. μεταφ., τεράστιος, φοβερός, μανιώδης, οὐρανία ἄχη, 

σε Αισχύλ.· οὐράνιόν γ' ὅσον, όπως το θαυμάσιον ὅσον, Λατ. immane 

quantum, σε Αριστοφ.· οὐράνια, ως επίρρ., σφοδρώς, βιαίως, σε Ευρ.  

οὐρᾰνίς, -ίδος, ἡ, ιδίως ως θηλ. του οὐράνιος, σε Ανθ.  
 


