
Ο, ο, ὂμικρόν, μικρό ή βραχύ ο, αντίθ. προς το ὂ μέγα, μεγάλο ή μακρό ο, 

δηλ. διπλό ο (καθώς το ω γραφόταν αρχικά ∞, δηλ. οο)· δέκατο πέμπτο 

γράμμα του ελλ. αλφαβ.· ως αριθμητικό, οʹ = 70, αλλά ͵ο = 70.000.  

Στους αρχ. χρόνους το ο αναπαριστά αμφότερα τα ο και ω· σε πολλές λέξεις 

θα πρέπει να προφερόταν όπως το ου, όπως βόλομαι αντί βούλομαι· 

αντιστρόφως στην Ιων., μοῦνος, νοῦσος, κοῦρος, οὔνομα αντί μόνος, νόσος, 

κόρος, ὄνομα.  

Διαλεκτικές μεταβολές: 1. στην Αιολ. αντί α, όπως στροτός αντί στρατός· αντί 

ε, Ἐρχόμενος αντί Ὀρχόμενος (Βοιωτ.)· αντί ῠ, όπως ὔνυμα, στύμα αντί ὄνομα, 

στόμα· 2. στην Δωρ. συχνά τρέπεται σε οι, ἀγνοιέω, πτοιέω, πνοιά αντί 

ἀγνοέω, πτοέω, πνοά· 3. όπως το α, το ο συχνά αποβάλλεται ή τίθεται ως 

πρόθημα για λόγους ευφωνίας, όπως κέλλω - ὀκέλλω, δύρομαι - ὀδύρομαι. 4. 

στα σύνθ. επίθετα, το ο χάριν μέτρου σε η, θεογενής, ξιφοφόρος αντί θεηγενής, 

ξιφηφόρος.  

ὁ, ἡ, τό,  

Α. δεικτική αντωνυμία, Β. οριστικό άρθρο, Γ. στους Επικ., αναφορική 

αντωνυμία, όταν γράφεται με τόνο: ὅ, ἡ, τό = ὅς, ἥ, ὅ. Πέραν των κοινών 

τύπων, ας σημειώσουμε Επικ. γεν. ενικού τοῖο αντί τοῦ· ονομ. πληθ. τοί, ταί· 

γεν. θηλ. τάων [ᾰ], δοτ. τοῖσι, τῇς και τῇσι· γεν. και δοτ. δυϊκού τοῖιν· στους 

Τραγ., τοὶ μέν..., τοὶ δέ... αντί οἱ μέν..., οἱ δέ...· επίσης, δοτ. πληθ. τοῖσι, ταῖσι· 

δυϊκ. διαθέτει συνήθως ένα μόνο γένος, τώαντί τά, τοῖν αντί ταῖν.  

Α. ὁ, ἡ, τό, ΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ: I. με ουσ., δεν έχει σημασία άρθρου, 

αλλά αυτή του Λατ. ille, ὁ Τυδείδης, εκείνος, ο ξακουστός γιος του Τυδέα, σε 

Ομήρ. Ιλ.· Νέστωρ ὁ γέρων, εκείνος ο ηλικιωμένος άντρας, στο ίδ.· τιμῆς τῆς 

Πριάμου, λέγεται για τη φήμη, συγκεκριμένα εκείνη του Πριάμου, στο ίδ. II. 

χωρίς ουσ., αυτός, αυτή, αυτό, ὁ γὰρ ἦλθε, στο ίδ., κ.λπ. III. ειδικότερες 

χρήσεις: 1. πριν από αναφορ. αντων., χρησιμ. για να δώσει έμφαση στο προηγ. 

ουσ., ἐφάμην σεπερὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, τῶν ὅσσοι Λυκίην ναιετάουσιν, 

μακράν υπερέχοντα σε σχέση με τους υπολοίπους, ιδίως εκείνους που..., στο 

ίδ. 2. ὁ μέν..., ὁ δέ..., είτε σε αντιθ. σύνδεση, ὁ μέν..., αφ' ενός, ὁ δέ, αφ' ετέρου 

όμως, ή σε επιμεριστική σύνδεση, ο ένας..., ο άλλος..., Λατ. hic, ille... IV. σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις: 1. α) δοτ. θηλ. τῇ ἐκεῖ, σ' εκείνο το σημείο, σε 

Όμηρ.· τὸ μὲν τῇ, τὸ δὲ τῇ, σε Ξεν.· λέγεται για κίνηση σε τόπο, προς τα εκεί, 

σε Ομήρ. Ιλ.· β) λέγεται για τρόπο, τῇπερ, κατ' αυτόν τον τρόπο, έτσι, σε 

Ομήρ. Οδ.· τῇμέν..., τῇ δέ..., κατά ένα τρόπο..., κατά άλλο... ή εν μέρει..., εν 

μέρει, σε Ευρ., κ.λπ. γ) αναφορικό, αντί ᾗ, σε Όμηρ. 2. γεν. ουδ. τοῦ, γι' αυτό 

λοιπόν, στον ίδ. 3. δοτ. ουδ. τῷ: α) γι' αυτό, στον ίδ., Σοφ. β) ομοίως, με 

οποιονδήποτε τρόπο, επομένως, εφ' όσον είναι έτσι, σ' αυτές τις συνθήκες, σε 

Όμηρ. 4. αιτ. ουδ. τό, γι' αυτό, στον ίδ., Σοφ.· τὸ δέ, απολ., αλλά ως προς 

αυτό..., σε Πλάτ. 5. τὸ μέν..., τὸ δέ..., εν μέρει..., εν μέρει..., ή αφ' ενός..., αφ' 

ετέρου όμως, σε Ομήρ. Οδ., Αττ.· τὰ μέν..., τὰ δέ..., σε Ηρόδ., Σοφ., Θουκ.· 

επίσης, τὰ μέν τι..., τὰ δέ τι..., σε Ξεν. 6. α) με προθέσεις, που εκφράζουν 

χρόνο, ἐκ τοῦ, Επικ. τοῖο, από τότε, έκτοτε, σε Ομήρ. Ιλ. β) πρὸ τοῦ, ορισμένες 

φορές προτοῦ, πριν απ' αυτό, προηγουμένως, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· ομοίως, ἐν 

τῷ προτοῦ χρόνῳ, σε Θουκ. 7. ἐν τοῖς χρησιμ. στον Πεζό λόγο με υπερθ., ἐν 

τοῖς θειότατον, ένα από τα πιο θαυμαστά πράγματα, σε Ηρόδ.· ἐν τοῖς πρῶτοι, 

μεταξύ των πρώτων, σε Θουκ. Β.ὁ, ἡ, τό, ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: I. ο, η, το, ενώ 

το αόριστο είναι το τίς, τί, ένας, κάποιος· η χρήση του ὁ, ἡ, τό, ως άρθρο, 

προήλθε από τη χρήση ως δεικτ. αντων., τὸν ὀπίστατον, αυτόν που ήταν 

τελευταίος, δηλ. τον τελευταίο άντρα, σε Ομήρ. Ιλ.· τὸν ἄριστον, αυτόν που 



ήταν ο γενναιότερος, κ.λπ.· επίσης με επιρρ., τὸ πρίν, τὸ πάρος περ, τὸ 

πρόσθεν, τὸ τρίτον, τὰ πρῶτα, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. το κυρίως άρθρο 

καθιερώθηκε πρώτα στην Αττ.· παραλείπεται όταν ακολουθούν κύρια 

ονόματα, καθώς και προσηγορικά που δεν απαιτούν συγκεκριμενοποίηση, 

όπως θεός, βασιλεύς· προστίθεται όμως στα κύρια ονόματα, όταν έχει γίνει 

προηγούμενη αναφορά του προσώπου, όπως σε Θουκ., που γράφει πρώτα 

Πειθίας, και κατόπιν αναφέρεται σ' αυτόν ως ὁ Πειθίας· ή χρησιμ. για να 

δώσει ιδιαίτερη έμφαση, όπως το Λατ. ille, ὁ Λάϊος, ὁ Φοῖβος, σε Σοφ. 2. με 

απαρ., που έτσι καθίστανται ουσιαστικά, τὸ εἶναι, η ύπαρξη· τὸ φρονεῖν, η 

συνετή σκέψη κ.λπ. 3. στο ουδ., χρησιμ. για να συγκεκριμενοποιήσει 

οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση, τὸἄνθρωπος, η λέξη άνθρωπος· τὸ λέγω, η λέξη 

λέγω· τὸ μηδὲν ἄγαν, η άποψη «ne quid nimis». 4. πριν από αντωνυμίες: α) 

πριν από την προσωπική αντων., χρησιμ. για να της δώσει μεγαλύτερη 

έμφαση, αλλά μόνο στην αιτ., τὸν ἐμέ, τὸν σὲ καὶ ἐμέ, σε Πλάτ. β) πριν από 

την ερωτηματική αντων., χρησιμ. για να καταστήσει πιο σαφή την ερώτηση, 

τὸ τί; σε Αισχύλ. κ.λπ.· τὰ ποῖα; σε Ευρ. III. ελλειπτικές φράσεις: 1. πριν από 

γεν. κυρίου ονόματος, λέγεται για να δηλώσει καταγωγή, ὁ Διός (ενν. παῖς), ἡ 

Λητοῦς (ενν. θυγάτηρ), συχνά στην Αττ.· αλλά ορισμένες φορές, όπως 

φαίνεται από τα συμφραζόμενα, χρησιμ. για να δηλώσει σύζυγο (άντρα ή 

γυναίκα), αδελφό, φίλο· έπειτα, πριν από γεν., καταδεικνύει όλες τις γενικές 

αναφορές ή σχέσεις, όπως, τὰ τῆς πόλεως, όλα όσα αφορούν την πόλη· τὰ τῶν 

Ἀθηναίων φρονεῖν, συμφωνώ με τους Αθηναίους, είμαι στο πλευρό τους, σε 

Ηρόδ.· ομοίως, με ουδ. κτητικής αντων., τὸ ἐμόν, τὸ σόν, ό,τι αφορά εμένα ή 

εσένα, δική μου ή δική σου υπόθεση· αλλά, τό τινος, σημαίνει το ρητό ενός 

ανθρώπου, τὸ τοῦ Σόλωνος, σε Ηρόδ. 2. με εμπρόθετες πτώσεις, οἱ ἐν τῇ πόλει, 

οἱ ἀπό (ή ἐκ) τῆς πόλεως, οι άνθρωποι της πόλης· οἱ ἀμφί τινα, οἱ περί τινα, οι 

φίλοί του, οι οπαδοί του, οι ακόλουθοί του· αλλά επίσης, περιφραστικά, 

χρησιμ. και για το ίδιο πρόσωπο. 3. σχετικά με το μὰ τόν, βλ. μά. IV. 1. 

πορεύεσθαι τὴν ἔξω τείχους (δηλ. ὁδόν), σε Πλάτ.· κρίνασθαι τὴν ἐπὶ θάνατον, 

βλ. θάνατος I. 2· ἡ αὔριον (δηλ. ἡμέρα), η επόμενη μέρα· επίσης, με επίρρ., 

που έτσι λαμβάνουν σημασία επιθέτου, ὁ, ἡ, τὸ νῦν, ο παροντικός, ο τωρινός· 

οἱ τότε ἄνθρωποι, οι άνθρωποι εκείνου του καιρού, επίσης οἱ τότε, οἱ νῦν, 

κ.λπ.· τὸ πρίν, προηγουμένως· τὸ ἀπὸ τούτου, τὸ ἀπὸ τοῦδε, από τώρα, από 

αυτή τη στιγμή, κ.λπ. Γ. ΚΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ: σε Τραγ., ὁ, ἡ, τό, με ᾰ 

γίνεται ᾱ, όπως ἁνήρ, ἅνθρωπος, ἁλήθεια, ἁρετή, τἀγαθόν, τἀδικεῖν, τᾄτιον· 

ομοίως, οἱ, αἱ, τά, όπως ἅνδρες, ἅνθρωποι, τἀγαθά, τἀκίνητα· επίσης, τοῦ, τῷ, 

όπως τἀγαθοῦ, τἀγαθῷ· ὁ, τό, οἱ, με ε γίνεται οὑ, οὑξ, οὑπί, οὑμός, τοὔργον, 

οὑπιχώρια κ.λπ.· επίσης, τοῦ, όπως τοὐμοῦ, τοὐπιόντος· αλλά, σε μια 

περίπτωση ᾱ, ἅτερος, θἄτερον αντί οὕτερος (Ιων.)· το τῷ παραμένει 

αμετάβλητο, τὠμῷ, τὠπιόντι· το ἡ με ε γίνεται ᾱ, ἁτέρα· ὁ, τό, πριν από ο 

γίνεται ου, όπως Οὑλύμπιος, τοὔνομα· ὁ, τό, πριν από αυ, δεν μετατρέπουν τη 

δίφθογγο, αὑτός, ταὐτό, ταὐτῷ· ομοίως, τὰ αὐτά = ταὐτά, αἱ αὐταί = αὑταί· ἡ 

πριν από εὐ γίνεται ηὑ, όπως ηὑλάβεια· τῇ πριν από ἡ γίνεται θη, όπως θἠμέρα· 

τό πριν από ὑ γίνεται θου, όπως θοὔδωρ αντί τὸ ὕδωρ.  

ὅ, I. Ιων. και Δωρ. αρσ. αντί της αναφορ. αντων. ὅς. II. γενικά, ουδ. του ίδιου.  

ὀά[ᾱ], ουαί, ουαί! επιφών., Λατ. vae, σε Αισχύλ.  

ὄᾰρ, ὄᾰρος, ἡ, η σύζυγος, γεν. πληθ., ὀάρων ἕνεκα σφετεράων, σε Ομήρ. Ιλ.· 

συνηρ. δοτ. πληθ., ἀμυνέμεναι ὤρεσσιν, στο ίδ.  



ὀᾰρίζω (ὄαρος), σε ενεστ. και παρατ., συνδιαλέγομαι ή κουβεντιάζω με 

κάποιον, συνομιλώ με οικειότητα, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ.· ὀαριζέμεναι (Επικ. 

απαρ.), στο ίδ.  

ὀᾰρισμός, -οῦ, ὁ, = ὄαρος, σε Ησίοδ.  

ὀᾰριστής, -οῦ, ὁ, κοντινός φίλος, οικείος, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀαριστύς, -ύος, ἡ, I. φιλική συζήτηση, ερωτική συνομιλία, σε Θεόκρ.· γενικά, 

ἡ γὰρ πολέμου ὀαριστύς, όπως είναι η πολεμική σύγκρουση, σε Ομήρ. Ιλ. II. 

ως περιληπτ., προμάχων ὀαριστύς, η συνάντηση, η μάχη της 

εμπροσθοφυλακής, στο ίδ.  

ὄᾰρος, ὁ, 1. φιλική συνομιλία, ερωτική συνομιλία, κουβεντούλα, συζήτηση σε 

οικείο τόνο, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ. 2. τραγούδι, ελεγεία, ωδή, σε Πίνδ.  

Ὄασις, -εως, ἡ, ονομασία εύφορων τόπων στη Λιβυκή έρημο, σε Ηρόδ. 

(όνομα πιθ. Αιγυπτιακό).  

ὀβελίσκος, ὁ, υποκορ. του ὀβελός, I. 1. μικρή σούβλα, σε Αριστοφ., Ξεν., 

κ.λπ. 2. νόμισμα που έχει στην όψη του χαραγμένο μια σούβλα, σε Πλούτ. II. 

σκέλος διαβήτη, σε Αριστοφ.  

ὀβελός, Δωρ. ὀδελός, ὁ, 1. σούβλα, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ. 2. ὀβελὸς 

λίθινος, τετράγωνη στήλη με αιχμηρή απόληξη, οβελίσκος, σε Ηρόδ. (ὀβελός 

πιθ. από το βέλος, με προσθήκη προθήματος ο).  

ὀβολός, ὁ, ένας οβολός, ως μονάδα μέτρησης βάρους· ως νομισματική 

μονάδα, το 1/6 της δραχμῆς, σε Αριστοφ.· ἐν δυοῖν ὀβολοῖν θεωρεῖν, σε θέση 

θεάτρου πληρωμένη με δύο οβολούς, σε Δημ.  

ὀβολοστᾰτέω, μέλ. -ήσω, ζυγίζω οβολούς, εξασκώ το επάγγελμα του 

τοκογλύφου, σε Λουκ.  

ὀβολο-στάτης[ᾰ], -ου, ὁ (ἵστημι), αυτός που ζυγίζει τους οβολούς, δηλ. 

αισχροκερδής τοκογλύφος, σε Αριστοφ.· απ' όπου, ὀβολοστᾰτική (ενν. 

τέχνη), ἡ, το επάγγελμα του τοκογλύφου, τοκογλυφία, σε Αριστ.  

ὄβρια, τά, μικρά, νεογνά ζώων, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ὀβρίκᾰλα[ῐ], τά, = το προηγ., σε Αισχύλ.  

ὀβρῐμο-εργός, -όν (*ἔργω), αυτός που βιαιοπραγεί, ανόσιος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀβρῐμό-θῡμος, -ον, ισχυρογνώμων, σε Ησίοδ.  

ὀβρῐμο-πάτρη, ἡ (πατήρ), κόρη ισχυρού πατέρα, σε Ομήρ. Ιλ., Σόλωνα, κ.λπ.  

ὄβρῐμος, -ον και -η, -ον, κραταιός, δυνατός, ισχυρός, σε Ομήρ. Ιλ.· ουδ. ως 

επίρρ., ὄβριμον ἐβρόντησε, ήχησε δυνατή βροντή, σε Ησίοδ. (√ΒΡΙ, βριαρός, 

με πρόθημα ο).  

ὀγδόᾰτος, -η, -ον, ποιητ. αντί ὄγδοος, όπως τρίτατος αντί τρίτος, όγδοος, σε 

Όμηρ.  

ὀγδοήκοντα, οἱ, αἱ, τά, άκλιτο, ογδόντα, Λατ. octoginta, σε Θουκ., κ.λπ.· Ιων. 

και Δωρ. ὀγδώκοντα, σε Ομήρ. Ιλ., Θεόκρ.  

ὀγδοηκοντα-τέσσαρες, -α, ογδόντα τέσσερα, σε Κ.Δ.  

ὀγδοηκοντ-ούτης, -ες (ἔτος), αυτός που έχει ηλικία ογδόντα ετών, σε Λουκ.· 

Ιων. και Δωρ., ὀγδωκοντᾰ-έτης, -ες, σε Σόλωνα.  

ὀγδοηκοστός, -ή, -όν (ὀγδοήκοντα), ογδοηκοστός, σε Θουκ., κ.λπ.  

ὄγδοος, -η, -ον (ὀκτώ), όγδοος, Λατ. octavus, σε Όμηρ., κ.λ.  

ὀγδώκοντα, ὀγδωκοντούτης, βλ. ὀγδοηκ-.  

ὅγε, ἥγε, τόγε, I. η δεικτ. αντων. ὁ, ἡ, τό, πιο εμφατική με την προσθήκη του 

γε, όπως Λατ. hicce, haecce, hocce, αυτός, αυτή, αυτό, σε Όμηρ., Ησίοδ., 

κ.λπ.· το γε σπάνια, πράγματι ή τουλάχιστον, Λατ. quidem. II. επιρρηματικές 

χρήσεις: 1. δοτ. τῇγε, λέγεται για τόπο, εδώ, στο συγκεκριμένο αυτό σημείο, 



σε Ομήρ. Ιλ. 2. αιτ. ουδ. τόγε, γι' αυτόν τον λόγο, γι' αυτόν τον πολύ 

συγκεκριμένο λόγο, σε Όμηρ.  

Ὄγκᾱ, ἡ, όνομα της Αθηνάς στη Θήβα, σε Αισχύλ.  

ὀγκάομαι, αποθ., γκαρίζω, λέγεται για γάιδαρο, σε Λουκ. (ηχομιμ. λέξη).  

ὀγκηρός, -ά, -όν (ὄγκος Β), ογκώδης, διογκωμένος, πρησμένος· μεταφ., 

μεγαλοπρεπής, πομπώδης, σε Ξεν.· τὸ ὀγκηρόν, πρόβλημα, μπελάς, σε Αριστ.  

ὀγκητής, -οῦ, ὁ (ὀγκάομαι), αυτός που γκαρίζει, δηλ. ο γάιδαρος, σε Ανθ.  

ὄγκιον ή ὀγκίον, τό, θήκη για ακίδες βελών και άλλα σιδερένια σύνεργα, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ὄγκος (Α), ὁ, μέρος αιχμής βέλους, στον πληθ., αγκιστρωτά πλάγια άκρα, σε 

Ομήρ. Ιλ. (από την ίδια ρίζα με το Λατ. uncus).  

ὄγκος (Β), ὁ, I. 1. όγκος (ό,τι και στην Ν.Ε.), μέγεθος, μάζα, Λατ. moles, σε 

Πλάτ., κ.λπ. 2. όγκος, άθροισμα, σωρός, ὄγκος φρυγάνων, σωρός από δεμάτια, 

σε Ηρόδ.· σμικρὸς ὄγκος ἐν σμικρῷ κύτει, λέγεται για τις στάχτες του νεκρού, 

σε Σοφ.· ὄγκος γαστρός, λέγεται για το έμβρυο μέσα στη μήτρα, σε Ευρ. II. 1. 

μεταφ., βάρος, μπελάς, κόπος, σε Σοφ. 2. ειδικό βάρος, σπουδαιότητα, 

αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια, και με αρνητική σημασία, αυταρέσκεια, 

αλαζονεία, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ. (από √ΕΓΚ, ἐν-εγκ-εῖν, φέρω, ανέχομαι).  

ὀγκόω, αόρ. αʹ ὤγκωσα· Μέσ. -ώσομαι — Παθ., αόρ. αʹ ὠγκώθην, παρακ. 

ὤγκωμαι· I. σωρεύω μία ποσότητα, Παθ., σε Ανθ. II. οδηγώ στη δόξα και σε 

υψηλά αξιώματα, εκθειάζω, τιμώ, εγκωμιάζω· ὀγκῶσαι τὸ φρόνημα, εξωθώ 

στην υπερβολή την αλαζονεία μου, περηφανεύομαι, κομπάζω, σε Αριστοφ.· 

ομοίως, στη Μέσ., στον ίδ.· Παθ., είμαι υπερβολικά αλαζονικός, 

υπερηφανεύομαι, κομπορρημονεύομαι, σε Ευρ.· με θετική σημασία, είμαι 

αποδέκτης επαίνων, τιμώμαι, στον ίδ.  

ὀγκύλλομαι, Παθ., ὀγκόομαι, είμαι αλαζόνας, κομπάζω, σε Αριστοφ.  

ὀγκ-ώδης, -ες (ὄγκος Β, εἶδος)· I. διογκωμένος, φουσκωμένος, σε Ξεν. II. 

μεταφ., πομπώδης, αλαζόνας, σε Πλάτ.  

ὀγκωτός, -ή, -όν, συσσωρευμένος, υψωμένος, σε Ανθ.  

ὀγμεύω, μόνο σε ενεστ. και παρατ., κινούμαι σε ευθεία γραμμή, λέγεται για 

γεωργούς που οργώνουν ή θερίζουν· μεταφ., ὀγμεύω στίβον, σέρνω το 

κουρασμένο βήμα μου, βαδίζω με δυσκολία, λέγεται για ανάπηρο άνθρωπο, 

σε Σοφ.· ὤγμευον αὐτῷ, προχωρούσαν μπροστά του, σε παράταξη, σε Ξεν.  

ὄγμος, ὁ (ἄγω), κάθε ευθεία γραμμή, αυλακιά κατά το όργωμα, σε Ομήρ. Ιλ.· 

σειρά, γραμμή θερισμού, σε Ομηρ. Ύμν.· ὄγμος ὀδόντων, σειρά δοντιών, σε 

Ανθ.  

ὄγχνη, ἡ, αχλαδιά, αγριαπιδιά, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀδαγμός, ὁ (ὀδάξομαι), = ἀδαγμός, σε Σοφ.  

ὁδαῖος, -α, -ον (ὁδός), = ἐνόδιος· ὁδαῖα, τά, αγαθά μαζί με τα οποία ταξιδεύει 

ένας έμπορος, το φορτίο του, πραμάτεια, εμπορεύματα, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀδάξ, επίρρ., με τα δόντια, δαγκωτά, Λατ. mordicus, σε Όμηρ.· ὀδὰξ ἕλον 

οὖδας, με τα δόντια έπεσαν στο χώμα, λέγεται για ανθρώπους που 

σκοτώθηκαν στη μάχη, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, γαῖαν ὀδὰξ ἑλόντες, σε Ευρ.· 

ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες, δαγκώνοντας τα χείλη για να κρύψουν την οργή τους, 

σε Ομήρ. Οδ.· διατρώξομαι ὀδὰξ τὸ δίκτυον, σε Αριστοφ. (από το δακ-εῖν με 

το πρόθημα ο).  

ὀδάξω, παρατ. ὤδαξον (ὀδάξ), αισθάνομαι δάγκωμα, έντονο πόνο, 

αισθάνομαι ερεθισμό, σε Ξεν.  



ὁδάω, αόρ. αʹ ὥδησα, Παθ. ὡδήθην (ὁδός),· πηγαίνω κάτι στην αγορά για 

πούλημα, γενικά, πουλώ στην αγορά, σε Ευρ.· Παθ., εξάγομαι και πουλιέμαι, 

στον ίδ.  

ὅ-δε, ἥ-δε, τό-δε, δεικτ. αντων., αυτός, -ή, -ό, που σχηματίζεται με την 

προσθήκη του εγκλιτ. -δε στην αρχ. δεικτ. αντων. ὁ, ἡ, τό, και κλίνεται ως 

εξής· Επικ. δοτ. πληθ. τοῖσδεσσι, τοῖσδεσσιν και τοῖσδεσι· Ιων. τοισίδε· το ὅδε, 

όπως το οὗτος, σε αντίθ. προς το ἐκεῖνος, χρησιμ. για να υποδηλώσει το 

κοντινότερο, σε αντίθ. προς το πιο απομακρυσμένο, αναφέρεται δηλαδή σε 

ό,τι μπορούμε να δείξουμε με το δείκτη του χεριού· η δεικτική αυτή 

δυνατότητα είναι πιο εμφατική στους τύπους ὁδί, ἡδί κ.λπ., [ῑ], που απαντά 

κατ' εξοχήν σε Κωμ. και Ρήτ., αλλά ποτέ στους Τραγ. I. 1. λέγεται για τόπο, 

όπως το Γαλλ. voici, για να δείξει τι βρίσκεται ενώπιον κάποιου, Ἕκτορος 

ἥδεγυνή, από εδώ η γυναίκα του Έκτορα, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· επίσης, με 

ρήματα, εδώ, ὅστις ὅδε κρατέει, αυτός εδώ που έχει την εξουσία, που κυβερνά, 

στο ίδ.· ἔγχος μὲν τόδε κεῖται, εδώ βρίσκεται, στο ίδ.· σε Τραγ., λέγεται για να 

δηλώσει την είσοδο ενός προσώπου στη σκηνή, καὶ μὴν Ἐτεοκλῆς ὅδε χωρεῖ, 

και να, έρχεται..., σε Ευρ.· ὅδ' εἰμ' Ὀρέστης, νά 'μαι, ο Ορέστης, στον ίδ. 2. 

ομοίως, με το ερωτημ. τίς, τίς ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται; ποιος είναι αυτός που την 

ακολουθεί; σε Ομήρ. Οδ. 3. σε Τραγ., τα ὅδε και ὅδ' ἀνήρ, εμφατικά αντί του 

ἐγώ· ομοίως, τῇδε χερί, μ' αυτό το ίδιο το χέρι μου, σε Σοφ. II. 1. λέγεται για 

χρόνο, για να δηλώσει το άμεσο παρόν, ἥδ' ἡμέρα, στον ίδ. κ.λπ.· τοῦδ' αὐτοῦ 

λυκάβαντος, αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα, σε Ομήρ. Οδ.· νυκτὸς τῆσδε, κατά 

τη χθεσινή ακριβώς νύχτα, σε Σοφ. 2. ἐς τόδε, ελλειπτικό με γεν., ἐς τόδ' 

ἡμέρας, σε Ευρ.· ἐς τόδε ἡλικίης, σε Ηρόδ. III. 1. γενικά, λέγεται για να 

δηλώσει κάτι που βρίσκεται ενώπιον κάποιου, οὐκ ἔρανος τάδε γ' ἐστίν, αυτές 

οι προετοιμασίες που βλέπω δεν είναι ἔρανος, σε Ομήρ. Οδ.· Ἀπόλλων τάδ' ἦν, 

αυτός εδώ ήταν ο Απόλλωνας, σε Σοφ. 2. λέγεται για να δηλώσει κάτι που 

πρόκειται να γίνει άμεσα, ταῦτα μὲν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, τάδε δὲ ἐγὼ 

γράφω, σε Ηρόδ. IV. επιρρ. χρήση ορισμένων πτώσεων: 1. δοτ. θηλ. τῇδε, 

λέγεται για τόπο, εδώ, σ' αυτό το σημείο, Λατ. hac, σε Όμηρ. κ.λπ.· του μέσου 

ή του τρόπου, έτσι, κατ' αυτόν τον τρόπο, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. 2. αιτ. ουδ. τόδε: 

α) εδώ, σ' αυτό το σημείο, σε Όμηρ.· δεῦρο τόδε, στον ίδ. β) γι' αυτό, γι' αυτόν 

το λόγο, σε Ομήρ. Οδ.· αιτ. πληθ. ουδ. τάδε, στον ίδ. 3. δοτ. πληθ. ουδ. τοῖσδε 

και τοισίσδε, με αυτές τις λέξεις, μ' αυτά τα λόγια, σε Ηρόδ.  

ὁδεύω, μέλ. -σω (ὁδός),· 1. πορεύομαι, ταξιδεύω, σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν. 2. Παθ., 

εξασφαλίζω περάσματα, διέρχομαι, σε Στράβ.  

ὁδηγέω, μέλ. -ήσω (ὁδηγός), δείχνω σε κάποιον τον δρόμο, με αιτ. προσ., σε 

Αισχύλ.· απόλ., δείχνω τον δρόμο, καθοδηγώ, σε Ευρ.  

ὁδ-ηγός, ὁ (ὁδός, ἡγέομαι), οδηγός, καθοδηγητής, σε Πλούτ.  

ὁδί, ἡδί, τοδὶ[ῑ], Αττ. αντί ὅδε, ἥδε, τόδε, βλ. αυτόθι.  

ὅδιος, -ον (ὁδός), αυτός που ανήκει σε μια οδό ή μια διαδρομή, ὄρνιςὄδιος, 

πουλί που, ως οιωνός, προμηνύει κάτι για το ταξίδι (ή αυτό που γίνεται 

αντιληπτό κατά τη διαδρομή), σε Αισχύλ.  

ὅδισμα, -ατος, τό (όπως αν προερχόταν από το ὁδίζω), περιοχή απ' όπου 

διέρχεται δρόμος, τμήμα γέφυρας, σε Αισχύλ.  

ὁδίτης[ῑ], -ου, ὁ, οδοιπόρος, ταξιδιώτης, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ.· Δωρ. ὁδίτας, σε 

Θεόκρ.  

ὀδμάομαι, αρχ. τύπος του ἀσμάομαι.  

ὀδμή, ἡ, αρχ. Επικ. και Ιων. τύπος του ὀσμή.  



ὁδοιπλᾰνέω, μέλ. -ήσω, διέρχομαι από τον δρόμο, ταξιδεύω, περιπλανιέμαι ή 

περιφέρομαι, σε Αριστοφ.  

ὁδοι-πλᾰνής, -ές (πλανάομαι), περιπλανώμενος στους δρόμους, σε Ανθ.  

ὁδοιπορέω, παρατ. ὡδοιπόρεον, -ουν, μέλ. -ήσω, παρακ. ὡδοιπόρηκα, Παθ. 

παρακ. ὡδοιπόρημαι, σε Λουκ.· (ὁδοιπόρος), ταξιδεύω, περπατώ, πεζοπορώ, 

βαδίζω, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· ὁδοιπορέω τοὺς τόπους, περιέρχομαι αυτήν την 

περιοχή, σε Σοφ.  

ὁδοιπορία, Ιων. -ίη, ἡ, ταξίδι, διαδρομή, πεζοπορία, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ὁδοιπόριον, τό, προμήθειες για το ταξίδι, Λατ. viaticum, σε Ομήρ. Οδ.  

ὁδοι-πόρος, ὁ, περιπλανώμενος, διαβάτης, ταξιδιώτης, σε Αισχύλ., Σοφ., 

Αριστοφ.· στην Ομήρ. Ιλ., συνοδοιπόρος στο ταξίδι ή οδηγός.  

ὀδοντο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που αποτελείται από δόντια, κόσμος 

ὀδοντοφόρος, κόσμημα αλόγων φτιαγμένο από σειρές δοντιών, σε Ανθ.  

ὀδοντο-φυής, -ές (φύομαι), αυτός που γεννήθηκε από τα δόντια δράκοντα, σε 

Ευρ.  

ὁδοποιέω, παρατ. ὡδοποίουν, μέλ. -ήσω — Παθ. παρακ. ὡδοποίημαι 

(ὁδοποιός),· I. 1. κατασκευάζω ή χαράζω δρόμο, σε Ξεν.· Παθ., λέγεται για 

δρόμους, κατασκευάζομαι καταλλήλως για χρήση, στον ίδ. 2. μεταφ., κάνω 

κάτι συστηματικό, κανονίζω, τακτοποιώ, τι, σε Αριστοφ. II. με δοτ. προσ., 

χρησιμεύω σαν οδηγός, σε Ξεν.· Παθ., προετοιμάζω, ανοίγω δρόμο, προχωρώ, 

Λατ. progredi, σε Πλάτ.  

ὁδοποίησις, ἡ, κατασκευή δρόμων· απ' όπου, προπόρευση, προετοιμασία της 

οδού, εξομάλυνση δυσκολιών, σε Αριστ.  

ὁδοποιία, ἡ, άνοιγμα δρόμου, σε Ξεν.  

ὁδο-ποιός, ὁ (ποιέω),· 1. αυτός που ανοίγει δρόμο, μηχανικός, σε Ξεν. 2. 

επόπτης κατασκευής δημοσίων δρόμων, σε Αισχίν.  

ὁδός, ὁ, Αττ. αντί οὐδός, κατώφλι, σε Σοφ. κ.λπ.  

ὁδός, ἡ, I. 1. διαδρομή, μονοπάτι, δίοδος, δρόμος, λεωφόρος· ποταμοῦ ὁδός, 

κοίτη ποταμού, σε Ξεν.· η τροχιά των ουρανίων σωμάτων, σε Ευρ. 2. με 

προθ., πρὸ ὁδοῦ, εμπρός, περαιρετώ, σε Ομήρ. Ιλ. (πρβλ. φροῦδος)· κατ' ὁδόν, 

καθ' ὁδόν, κατά τη διαδρομή, στον δρόμο, σε Ηρόδ.· ἐκ τῆς ὁδοῦ, στο δρόμο 

του, στον ίδ. II. η ενέργεια του ταξιδιού, της περιπλάνησης, είτε δια ξηράς 

είτε δια θαλάσσης, ταξίδι ή οδοιπορία, σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης, εκστρατεία, σε 

Ομήρ. Ιλ.· με γεν., τὴν εὐθὺς Ἄργους ὁδόν, δρόμος που οδηγεί κατευθείαν στο 

Άργος, σε Ευρ. III. 1. μεταφορικό μέσο ή τρόπος, μέθοδος, θεσπεσία ὁδός, 

μέσο ή τρόπος χρησμοδότησης, σε Αισχύλ.· ὁδὸς μαντικῆς, σε Σοφ.· λογίων 

ὁδός, ο σκοπός τους, σε Αριστοφ. 2. τρόπος για να κάνει κάποιος κάτι, τρόπος 

ομιλίας κ.λπ.· τριφασίας ἄλλαςὁδοὺς λόγων, τρεις άλλοι τρόποι για να 

αφηγηθεί κάποιος την ιστορία, σε Ηρόδ.· ὁδὸν ἥντιν' ἰών, με ποιο τρόπο 

δράσης, σε Αριστοφ. κ.λπ. 3. τρόπος, μέθοδος, σύστημα, ὁδῷ, μεθοδικά, 

συστηματικά, σε Πλάτ. 4. η Οδός, δηλ. η χριστιανική πίστη, σε Κ.Δ.  

ὁδ-ουρός, ὁ, ή ἡ, οδηγός, οδηγήτρια, σε Ευρ.  

ὀδούς, Ιων. ὀδών, ὀδόντος, ὁ, Λατ. dens, dentis, δόντι, σε Όμηρ., Ησίοδ. 

κ.λπ.· ἕρκος ὀδόντων, βλ. ἕρκος I· πρίειν ὀδόντας, βλ. πρίω.  

ὁδο-φύλαξ[ῠ], -ᾰκος, ὁ, επιστάτης, επιθεωρητής των δρόμων, σε Ηρόδ.  

ὁδόω, μέλ. -ώσω, αόρ. αʹ ὤδωσα (ὁδός), οδηγώ μέσω του σωστού δρόμου, σε 

Αισχύλ.· με απαρ., τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώσαντα, αυτός που εισήγαγε τους 

θνητούς στον δρόμο της σοφίας, στον ίδ.· λέγεται για πράγματα, διευθύνω, 

διατάζω, σε Ευρ.· Παθ., βρίσκομαι στο σωστό δρόμο, σε Ηρόδ.  

ὀδυνᾱρός, Δωρ. αντί ὀδυνηρός.  



ὀδῠνάω, μέλ. -ήσω — Παθ., βʹ ενικ. ὀδυνᾶσαι, σε Κ.Δ.· αόρ. αʹ ὠδυνήθην,· 

προκαλώ σε κάποιον οδύνη ή συμφορά, στενοχωρώ, σε Ευρ. κ.λπ.· Παθ., 

αισθάνομαι πόνο, υποφέρω από πόνο, σε Σοφ., Αριστοφ.· ἃ ὠδυνήθην, οι 

πόνοι που υπέφερα, σε Αριστοφ.  

ὀδύνη[ῠ], ἡ, 1. σωματικός πόνος, άλγος, Λατ. dolor, σε Όμηρ., Αττ. 2. 

ψυχικός πόνος, λύπη, θλίψη, σε Όμηρ. κ.λπ.· ὀδύνη τινός, λύπη, καημός γι' 

αυτόν, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀδῠνηρός, Δωρ. -ᾱρός, -ά, -όν, 1. αυτός που προκαλεί πόνο, οδυνηρός, 

ληπηρός, δυσάρεστος, σε Πίνδ., Αριστοφ. 2. βασανισμένος, σε Ευρ., Αριστοφ.  

ὀδῠνή-φατος, -ον (πέφαται), γʹ ενικ. Παθ. παρακ. του *φένω),· παυσίπονος, 

δηλ. αυτός που σκοτώνει, ηρεμεί τον πόνο, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὄδυρμα, -ατος, τό, παράπονο, θρηνωδία, στους Τραγ.  

ὀδυρμός, ὁ, παράπονο, θρήνος, γόος, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ὀδύρομαι[ῡ], αποθ. κυρίως σε ενεστ. και παρατ., Επικ. παρατ. ὀδύρετο, 

ὀδύροντο (χωρίς αύξηση), Ιων. ὀδυρέσκετο· μέλ. ὀδῠροῦμαι, αόρ. αʹ ὠδῡράμην 

(σε Τραγ. τύπος δύρομαι, χάριν μέτρου), θρηνώ, ολοφύρομαι, πενθώ για· 1. 

με αιτ. προσ., σε Όμηρ., Σοφ.· με αιτ. πράγμ., ὁ δ' ὀδύρετο πατρίδα γαῖαν, 

πενθούσε γι' αυτήν, δηλ. επειδή του έλειπε, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, νόστον 

ὀδυρομένη, στο ίδ. 2. με γεν. προσ., πενθώ για κάποιον, για χάρη κάποιου, σε 

Όμηρ.· 3. με δοτ. προσ., ολοφύρομαι, θρηνώ για ή ενώπιον άλλων, στον ίδ. 4. 

απόλ., ολοφύρομαι, πενθώ, θρηνολογώ, μοιρολογώ, στον ίδ., Ευρ.  

ὀδυρτικός, -ή, -όν, αυτός που έχει την τάση να παραπονιέται, μεμψίμοιρος, 

παραπονιάρης, σε Αριστ.· επίρρ. -κῶς, συγκρ. -κωτέρως, στον ίδ.  

ὀδυρτός, -ή, -όν (ὀδύρομαι), αξιολύπητος, αξιοθρήνητος· ουδ. πληθ. ὀδυρτά, 

ως επίρρ., με πόνο, οδυνηρά, σε Αριστοφ.  

Ὀδύσσεια, ἡ, η Οδύσσεια, το Ομηρικό έπος, σε Αριστ.  

Ὀδύσσειος, Επικ. Ὀδῠσήϊος, -η, -ον, αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον 

Οδυσσέα, σε Ομήρ. Οδ.  

Ὀδυσσεύς, -έως, Ιων. -ῆος, ὁ, Λατ. Ulysses, Ulixes, ο Οδυσσέας, βασιλιάς 

της Ιθάκης, οι περιπέτειες του οποίου μετά την πτώση της Τροίας 

εξιστορούνται στην Οδύσσεια· Επικ. Ὀδῠσεύς, Αιολ. γεν. Ὀδῠσεῦς· αιτ. 

Ὀδυσσέᾱ (οι δυο τελευταίες συλλαβές αποτελούν μια στον Σοφ., μέσω 

συνίζησης), πρβλ. ὀδύσσομαι.  

ὀδύσσομαι, Επικ. ρήμα, μόνο σε βʹ και γʹ ενικ. Μέσ. αορ. αʹ ὠδύσαο, -ατο, γʹ 

πληθ. ὀδύσαντο, μτχ. ὀδυσσάμενος·, είμαι εξοργισμένος εναντίον κάποιου, 

θυμώνω, μισώ κάποιον, με δοτ., σε Όμηρ., Ησίοδ. (πιθ. από √ΔΥΣ, με το 

πρόθημα ὀ· το Ὀδυσσεύς παράγεται απ' αυτήν, βλ. Ομήρ. Οδ. 19. 407 κ.ε.).  

ὄδωδα, ὀδώδει, παρακ. και γʹ ενικ. υπερσ. του ὄζω.  

ὀδωδή, ἡ (ὄζω), οσμή, μυρωδιά, άρωμα, σε Ανθ.  

ὀδών, -όντος, ὁ, Ιων. αντί ὀδούς.  

ὁδωτός, -ή, -όν (ὁδόω), βατός, διαβατός, κατορθωτός, σε Σοφ.  

ὄεσσι, Επικ. αντί οἴεσι, δοτ. πληθ. του ὄϊς, οἶς.  

ὀζᾰλέος, -α, -ον (ὄζος), αυτός που σχηματίζει ρόζους, σε Ανθ.  

Ὀζόλαι, οἱ, φυλή των Λοκρών, πιθ. η ονομασία τους να προέρχεται από τις 

θειούχες πηγές της περιοχής τους, που ανέδιδαν ισχυρή οσμή, σε Στράβ.  

ὄζος, Αιολ. ὔσδος, ὁ, I. κλώνος, κλαδί, βλαστάρι, βλαστός, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ. κ.λπ. II. μεταφ., απόγονος, νεοσσός, ὄζος Ἄρηος, λέγεται για γενναίο 

πολεμιστή, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, τὼ Θησείδα ὄζω Ἀθηνῶν, σε Ευρ.  

ὀζό-στομος, -ον (ὄζω, στόμα), αυτός που έχει δυσάρεστη αναπνοή, σε Ανθ.  



ὄζω, Δωρ. ὄσδω, μέλ. ὀζήσω, αόρ. αʹ ὤζησα, παρακ. με σημασία ενεστ. 

ὄδωδα, και υπερσ. ως παρατ. ὠδώδειν, Επικ. ὀδώδειν· I. μυρίζω, έχω κάποια 

οσμή, είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη, σε Όμηρ., μόνο στο γʹ ενικ. υπερσ.· με 

γεν. πράγμ., μυρίζω από κάτι, ὄζων τρυγός, αυτός που μυρίζει από το 

κατακάθι του τρύγου, σε Αριστοφ.· έχω την οσμή κάποιου πράγματος, 

αναδίδω μια οσμή, Λατ. sapere aliquid, Κρονίων ὄζων, αυτός που έχει οσμή 

αρχαιότητας, σε Αριστοφ. II. απρόσ., ὄζει ἀπ' αὐτῆς ὡσεὶ ἴων, έρχεται μια 

μυρωδιά απ' αυτή σαν άρωμα από βιολέτες, σε Ηρόδ.· ὄζει ἡδὺ τῆς χρόας, 

βγαίνει μια γλυκιά μυρωδιά από την επιδερμίδα του, σε Αριστοφ.· ομοίως, με 

διπλή γεν., ἱματίων ὀζήσει δεξιότητος, στον ίδ.  

ὅθεν, αναφορ. επίρρ., αντιστοιχεί στο δεικτ. τόθενκαι το ερωτημ. πόθεν, Λατ. 

unde· I. 1. α) απ' όπου, από το οποίο, σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης, από τον οποίο, 

ὅθεν περ αὐτὸς ἐσπάρη, από τον οποίο ο ίδιος γεννήθηκε, σε Σοφ. β) ὅθεν δή, 

από οποιαδήποτε αφορμή, με οποιονδήποτε τρόπο, σε Πλάτ. 2. ὅθι, οὗ, ὅπου, 

όπου, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. II. γι' αυτό, γι' αυτόν το λόγο, σε Ευρ., Πλάτ.  

ὅθῐ, αναφορ. επίρρ., αντιστοιχεί στο δεικτ. τόθικαι το ερωτημ. πόθι, ποιητ. 

αντί οὗ, Λατ. ubi, όπου, σε Όμηρ., Τραγ.  

ὀθνεῖος, -α, -ον και -ος, -ον, παράξενος, ξένος, Λατ. alienus, σε Ευρ., Πλάτ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

ὄθομαι, αποθ., μόνο σε ενεστ. και παρατ., φροντίζω για, αναλαμβάνω τη 

φροντίδα, προσέχω, επιμελούμαι, πάντοτε με άρνηση, σε Όμηρ.  

ὀθόνη, ἡ, 1. λεπτό λινό ύφασμα, στον πληθ., λεπτά λινά ενδύματα, ρούχα, 

υφάσματα, σε Όμηρ. 2. ιστία, σε Ανθ.· στον ενικ., καραβόπανο, σε Λουκ. 

(άγν. προέλ.).  

ὀθόνιον, τό, υποκορ. του ὀθόνη, κομμάτι λινού υφάσματος· στον πληθ., λινά 

υφάσματα, επίδεσμοι από λινό, σε Αριστοφ.  

ὁθ-ούνεκα, αντί ἕνεκα (όπως οὕνεκα αντί οὗ ἕνεκα)· I. επειδή, διότι, σε Σοφ. 

II. όπως το οὕνεκα, απλώς αντί ὡς ή ὅτι, ότι, Λατ. quod, στους Τραγ.  

ὄ-θριξ, γεν. ὄτρῐχος, ποιητ. αντί ὁμό-θριξ, ὁ, ἡ, αυτός που έχει όμοιες τρίχες, 

μαλλιά, σε Ομήρ. Ιλ.  

Ὄθρυς, -υος, ὁ, το όρος Ὄθρυς στη Θεσσαλία, σε Ηρόδ.  

οἴ, επιφών. πόνου, λύπης, οίκτου, έκπληξης, αχ! πω πω!, Λατ. heu! vae!, 

μερικές φορές με ονομ., οἴ 'γώ, σε Σοφ.· κυρίως με δοτ., βλ. οἴμοι· με αιτ., οἲ 

ἐμὲ δειλήν, σε Ανθ.  

οἱ, ονομ. πληθ. του αρσ. άρθρου ὁ· I.οἵ, ονομ. πληθ. της αναφορ. αντων. ὅς.  

οἷ, εγκλιτ. οἱ, δοτ. ενικ. αρσ. και θηλ. της προσ. αντων. γʹ προσ., βλ. οὗ.  

οἷ, αναφορ. επίρρ. (από το ὅς), όπου, εκεί, Λατ. quo, σε Τραγ.· οὐκ ἤκουσας οἷ 

προβαίνει τὸ πρᾶγμα, σε Αριστοφ.· με γεν., οἷ μ' ἀτιμίας ἄγεις, σε ποιο βάθος 

ατιμίας με οδηγείς, σε Σοφ. 2. με ρήματα που δηλώνουν στάση, οἷ φθίνει τύχα, 

που, δηλ. πώς, σε ποιο σημείο σταματά, σε Ευρ.· ομοίως, οἷ κακίας τελευτᾷ, 

σε ποια κατάσταση διαφθοράς καταλήγει, σε Πλάτ.  

οἰᾱκίζω, Ιων. οἰηκ-, μέλ. -σω (οἴαξ), κυβερνώ, και συνεπώς καθοδηγώ, 

διευθύνω, σε Ηρόδ., Αριστ.  

οἰᾱκο-νόμος, ὁ (νέμω), τιμονιέρης, πηδαλιούχος· μεταφ., καθοδηγητής, 

κυβερνήτης, διοικητής, σε Αισχύλ.  

οἰᾱκοστροφέω, μέλ. -ήσω, κυβερνώ, οδηγώ, διευθύνω, σε Αισχύλ.  

οἰακο-στρόφος, ὁ (στρέφω), = οἰακονόμος, σε Αισχύλ., Ευρ.  

οἴαξ, -ᾱκος, Ιων. οἴηξ, -ηκος, ὁ, I. η λαβή του πηδαλίου του πλοίου, τιμόνι, 

και γενικά, σύστημα ή όργανο διεύθυνσης, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.· μεταφ., το 

τιμόνι της διακυβέρνησης, το πηδάλιο της διοίκησης, σε Αισχύλ. II. στην 



Ομήρ. Ιλ., οἱ οἴηκες είναι οι κρίκοι του ζυγού της άμαξας, μέσα από τους 

οποίους περνούν τα χαλινάρια για την καθοδήγηση των μουλαριών.  

οἰάτης[ᾱ], -ου, ὁ, χωρικός, Οἰᾶτις νομός, βοσκότοπος στον δήμο Οἴα της 

Αττικής, σε Σοφ.  

οἴγω, οἴγνυμι, σε Ανθ.· μέλ. οἴξω, αόρ. αʹ ᾦξα, επίσης Επικ. ὤϊξα — Παθ., 

Επικ. γʹ πληθ. παρατ. ὠΐγνυντο, αόρ. αʹ ὠΐχθην· ανοίγω, ὤϊξα θύρας, σε 

Ομήρ. Ιλ.· απόλ., ᾦξε γέροντι, άνοιξε την πόρτα στον ηλικιωμένο άντρα, στο 

ίδ.· (οἶνον) ὤϊξεν ταμίη, άνοιξε το κρασί διαπερνώντας το πώμα του, σε Ομήρ. 

Οδ.· πρὸς φίλους οἴγειν στόμα, σε Αισχύλ.  

οἶδα, Αιολ. ὄϊδα, παρακ. με σημασία ενεστ. του *εἴδω  

Β.  

οἰδάνω[ᾰ], I. προκαλώ πρήξιμο, φουσκώνω, Λατ. tumefacere, σε Ομήρ. Ιλ.· 

Παθ., πρήζομαι, Λατ. tumere, στο ίδ. II. = οἰδέω, σε Αριστοφ.  

οἶδας, βʹ ενικ. παρακ. του *εἴδω  

Β.  

οἰδέω, Επικ. παρατ. ᾤδεον, αόρ. αʹ ᾤδησα, παρακ. ᾤδηκα, Δωρ. γʹ πληθ. -

αντι (οἶδος)· I. πρήζομαι, διογκώνομαι, φουσκώνω, Λατ. tumere, ᾤδεε δὲ 

χρόα, όλο του το σώμα ήταν πρησμένο, σε Ομήρ. Οδ.· οἰδῶν τὼ πόδε, έχω 

πρησμένα πόδια, σε Αριστοφ. II. μεταφ., λέγεται για αλαζονικό ύφος, στον 

ίδ.· επίσης, οἰδεόντων πρηγμάτων, όταν οι καιροί ήταν ταραχώδεις, πολιτικά 

ασταθείς (όπως το tument negotia στον Κικ.), σε Ηρόδ.  

οἴδημα, -ατος, τό, πρήξιμο, εξόγκωμα, φούσκωμα, απόστημα, σε Δημ.  

Οἰδιπόδειος, -α, -ον ή -ος, -ον, αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον 

Οιδίποδα, σε Πλούτ.  

Οἰδι-πόδης, ὁ, = Οἰδίπους, Επικ. γεν. Οἰδιπόδαο, στον Όμηρ.· Δωρ. 

Οἰδίποδα, σε Πίνδ., Τραγ.· Ιων., Οἰδιπόδεω, σε Ηρόδ.· αιτ. Οἰδιπόδαν, σε 

Σοφ.· κλητ. Οἰδιπόδα, στον ίδ.  

Οἰδί-πους[ῐ], ὁ (οἰδέω, πούς), ο Οιδίποδας, δηλ. αυτός που έχει πρησμένα 

πόδια (βλ. Σοφ. Ο.Τ. 718, Ευρ. Φοίν. 25)· γεν. Οἰδίποδος, αλλά στους Τραγ., 

Οἰδίπου (όπως αν προερχόταν από το Οἴδιπος), αιτ. Οἰδίπουν, κλητ. Οἰδίπους.  

οἶδμα, -ατος, τό (οἰδέω), πρήξιμο, διόγκωση, φούσκωμα, οἴδματι θύων, 

λυσσομανώντας με φουσκωμένα κύματα, σε Ομήρ. Ιλ.· στον πληθ., σε Σοφ.· 

γενικά, θάλασσα, στον ίδ., Ευρ.  

οἶδος, τό, πρήξιμο, εξόγκωμα.  

οἴεος, -α, -ον (οἶς), αυτός που ανήκει σε ή προέρχεται από πρόβατο, πρόβειος, 

σε Ηρόδ.  

ὀΐεσσι, Επικ. αντί οἴεσι, δοτ. πληθ. του ὀΐς.  

οἰ-έτης, -ες (ἔτος), ποιητ. αντί ὁμο-έτης, συνομήλικος, ομήλικος, ισοετής, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

ὀΐζῠος, -ον, = το επόμ., εξαθλιωμένος, ελεεινός, σε Θεόκρ.  

ὀϊζῡρός, Αττ. οἰζῠρός (ως τρισύλ.), -ά, -όν, δυστυχής, άθλιος, αξιολύπητος, 

ελεεινός, ταλαίπωρος, σε Όμηρ.· αναφερόμενο σε περιστάσεις, ταραχώδης, 

φοβερός, δύσκολος, στον ίδ.· επίσης, εξαθλιωμένος, κακόμοιρος, δυστυχής, 

σε Ηρόδ. (παρότι ο Όμηρος έχει ῡ, σχηματίζει συγκρ. και υπερθ., χάριν του 

μέτρου, ὀϊζυρώτερος, -ώτατος αντί -ότερος, -ότατος).  

ὀϊζύς, Αττ. οἰζύς, δισύλ. ἡ, γεν. ὀϊζύος, συνηρ. δοτ. ὀϊζυῖ (οἴ, αχ!)· 

δεινοπάθημα, δυστυχία, θλίψη, δυσκολία, συμφορά, οδύνη, σε Όμηρ. (ῡ σε 

ονομαστ. και αιτ.· ῠ στις τρισύλ. πτώσεις).  

ὀϊζύω, αόρ. αʹ ὀΐζῦσα· I. ολοφύρομαι, πενθώ, θρηνώ, κλαίω, περὶ κεῖνον ὀΐζυε 

(προστ.), σε Ομήρ. Ιλ. II. με αιτ. πράγμ., υποφέρω, πάσχω, ὀϊζύομεν κακὰ 



πολλά, σε Ομήρ. Ιλ.· απόλ., είμαι άθλιος, υποφέρω πολύ, πάσχω, σε Ομήρ. 

Οδ.  

οἰηθῆναι, απαρ. αορ. αʹ του οἴομαι.  

οἰήϊον, τό, Επικ. αντί οἴηξ, οἴαξ, πηδάλιο, τιμόνι, σε Όμηρ.  

οἰηκίζω, Ιων. αντί οἰακίζω· οἴηξ αντί οἴαξ.  

οἴησις, -εως, ἡ (οἴομαι), γνώμη, «ιδέα», σε Πλάτ.· έπαρση, αλαζονεία, σε 

Βίωνα.  

οἰήσομαι, μέλ. του οἴομαι.  

οἰητέον, ρημ. επίθ. του οἴομαι, κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, σε Αριστ.  

οἶις, ἡ, αιτ. οἴιδα, Επικ. αντί ὄϊς, πρόβατο, σε Θεόκρ.  

οἶκα, Ιων. αντί ἔοικα.  

οἴκᾰδε, επίρρ.: I. οἶκόνδε, προς το σπίτι, στο σπίτι, προς την πατρίδα, στην 

πατρίδα, σε Όμηρ. κ.λπ. II. οἴκοι, στο σπίτι, στην πατρίδα, σε Ξεν.  

οἴκᾰδις, Δωρ. αντί οἴκαδε, σε Αριστοφ.  

οἰκειᾰκός, -ή, -όν, = οἰκεῖος III, δικός μου, αυτός που ανήκει στον οίκο ή την 

οικογένειά μου, σε Πλούτ.  

οἰκειο-πραγία, ἡ, το να φροντίζω για τα του οίκου μου, για τις ιδιωτικές μου 

υποθέσεις, σε Πλάτ.  

οἰκεῖος, -α, -ον και -ος, -ον, Ιων. οἰκήϊος, -η, -ον·  

Α. I. αυτός που βρίσκεται ή ανήκει στο σπίτι, οικιακός, σε Ησίοδ. κ.λπ.· τὰ 

οἰκεῖα, υποθέσεις του σπιτιού, περιουσία, Λατ. res familiaris, σε Ηρόδ., Θουκ. 

κ.λπ. II. λέγεται για πρόσωπα, οι της ιδίας οικογενείας ή του ιδίου γένους, 

συγγενής, Λατ. cognatus, σε Ηρόδ., Αττ.· οἱ ἑωυτοῦ οἰκηϊότατοι, οι πιο 

κοντινοί, οι πλησιέστεροι συγγενείς, σε Ηρόδ.· κατὰ τὸ οἰκεῖον Ἀτρεῖ, εξαιτίας 

της συγγένειάς του με τον Ατρέα, σε Θουκ. 2. φιλικός, σε Δημ. III. λέγεται 

για πράγματα, αυτό που ανήκει στο σπίτι ή την οικογένειά μου, το δικό μου, 

σε Αισχύλ. κ.λπ.· ἡ οἰκεία (ενν. γῆ), Ιων. ἡ οἰκηΐη, σε Ηρόδ.· τὰ οἰκήϊα, η 

περιουσία κάποιου, στον ίδ.· οἰκεῖοι πόλεμοι, πόλεμοι που διεξάγονται στην 

πατρίδα κάποιου, σε Θουκ.· λέγεται για δημητριακά, αυτό που έχει 

καλλιεργηθεί, παραχθεί στην πατρίδα κάποιου, στον ίδ. 2. προσωπικός, 

ιδιωτικός, σε αντίθ. προς τα δημόσιος, κοινός, σε Θέογν., Ηρόδ., Αττ.· μηδὲν 

οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει, με ευχαρίστηση που δεν είναι μόνο προσωπική μας, 

σε Θουκ.· οἰκεία ξύνεσις, πατροπαράδοτη ευφυΐα, στον ίδ. IV.1. κατάλληλος 

σε κάτι, αρμόζων, ταιριαστός, πρέπων, κατάλληλος, σε Ηρόδ., Δημ. 2. με δοτ. 

πράγμ., αυτός που ανήκει κάπου, συμβατός, κατάλληλος προς τη φύση 

κάποιου πράγματος, σε Πλάτ. 3. οἰκεῖον ὄνομα, μια λέξη στην κύρια, 

κυριολεκτική της σημασία, σε Αριστ.Β. I. το επίρρ. οἰκείως έχει τις ίδιες 

σημασίες με το επίθ., φιλικά, με οικειότητα, σε Θουκ., Ξεν. II. προσφιλώς, 

ευπειθώς, με τον πρέποντα, δέοντα τρόπο, στον ίδ.  

οἰκειότης, Ιων. οἰκηϊότης, -ητος, ἡ, I. συγγένεια, φιλική σχέση, σε Ηρόδ., 

Αττ.· στενή φιλία, οικειότητα, σε Θουκ.· στον πληθ., φιλικές σχέσεις, σε Δημ. 

II. λέγεται για λέξεις, κύρια, κυριολεκτική σημασία, σε Πλούτ.  

οἰκειόω, Ιων. οἰκηϊόω, μέλ. -ώσω (οἰκεῖος), κάνω κάτι δικό μου, 

οικειοποιούμαι· 1. κάνω κάποιον φίλο μου, σε Θουκ.· ομοίως, Μέσ., κερδίζω 

την εύνοια ή τη φιλία του, τον προσελκύω, σε Ηρόδ.· Παθ., γίνομαι φίλος, σε 

Θουκ.· είμαι στενά συνδεδεμένος, σε Πλάτ. 2. Μέσ. επίσης, με αιτ. πράγμ., 

κάνω κάτι δικό μου, θεωρώ ότι κάτι μου ανήκει, οικειοποιούμαι, σε Ηρόδ., 

Πλάτ.  

οἰκείω, Επικ. αντί οἰκέω, σε Ησίοδ.  

οἰκείωμα, -ατος, τό, συγγένεια, φιλική σχέση, σε Στράβ.  



οἰκείως, βλ. οἰκεῖος Α.  

οἰκείωσις, ἡ (οἰκειόω), το να θεωρεί κάποιος κάτι ως δικό του, οικειοποίηση, 

ιδιοποίηση, σε Θουκ.  

οἰκετεία, ἡ, οικογένεια, το σύνολο των μελών της, Λατ. familia, σε Στράβ., 

Λουκ.  

οἰκετεύω, διαμένω, κατοικώ, σε Ευρ.  

οἰκέτης, -ου, ὁ (οἰκέω), οικιακός δούλος, υπηρέτης, σε Ηρόδ., Αττ.· 

οἱοἰκέται, Λατ. familia, η οικογένεια κάποιου, οι γυναίκες και τα παιδιά, σε 

Ηρόδ., Αττ.· σε αντίθ. προς το οἱ δοῦλοι, σε Πλάτ.  

οἰκετικός, -ή, -όν (οἰκέτης), αυτός που αρμόζει ή προορίζεται για τους 

οικιακούς δούλους ή τα μέλη της οικογενείας, σε Πλάτ., Αριστ.  

οἰκέτῐς, -ῐδος, ἡ, I. θηλ. του οἰκέτης, σε Ευρ. II. κυρία του σπιτιού, 

οικοδέσποινα, Λατ. matrona, σε Θεόκρ.  

οἰκεύς, -έως, Ιων. -ῆος, ὁ, = οἰκέτης, οικείος, I. ένοικος, σε Όμηρ. II. 

οικιακός υπηρέτης, δούλος, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ.  

οἰκέω, Επικ. οἰκείω· παρατ. ᾤκεον, Αττ. ᾤκουν, Ιων. οἴκεον· μέλ. οἰκήσω, 

αόρ. αʹ ᾤκησα, παρακ. ᾤκηκα — Παθ. και Μέσ., μέλ. οἰκήσομαι, αόρ. αʹ 

ᾠκήθην, παρακ. ᾤκημαι, Ιων. γʹ πληθ. οἰκέαται (οἶκος)·  

Α. Μτβ.: I. 1. ενοικώ, κατοικώ, έχω ως κατοικία μου, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., 

Αττ. — Παθ., κατοικούμαι, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· πρβλ. οἰκουμένη. 2. 

Παθ., εγκαθίσταμαι σ' ένα μέρος ως κάτοικος, λέγεται για εκείνους στους 

οποίους έχουν αποδοθεί καινούριοι τόποι κατοικίας, σε Ομήρ. Ιλ.· οἱ ἐν τῇ 

ἠπείρῳ οἰκημένοι, αυτοί που έχουν εγκατασταθεί, δηλ. αυτοί που διαμένουν 

στις ηπειρωτικές περιοχές, σε Ηρόδ.· λέγεται για πόλεις, βρίσκομαι, κείμαι, 

στον ίδ. II. διοικώ, διευθύνω, κυβερνώ, όπως το διοικέω, σε Σοφ. κ.λπ. Β. 

Αμτβ.: I. κατοικώ, ζω, διαμένω, είμαι εγκατεστημένος, σε Όμηρ. κ.λπ.· ἔξω 

τῶν κακῶν οἰκεῖν γλυκύ, είναι ευχάριστο να ζει κανείς απαλλαγμένος από 

έγνοιες, σε Σοφ. II. 1. λέγεται για πόλεις, με Παθ. σημασία, κατοικούμαι, 

βρίσκομαι, κείμαι, σε Ηρόδ., Ξεν. 2. κυβερνιέμαι ή διοικούμαι με τέτοιον 

τρόπο, σωφρόνως γε οἰκοῦσα (πόλις) εὖ ἂν οἰκοῖτο, μια πόλη που έχει ως 

συνήθεια τον αυτοέλεγχο μπορεί να κυβερνηθεί σωστά, σε Πλάτ.  

οἰκήϊος, οἰκηϊότης, οἰκηιόω, Ιων. αντί οἰκεί-.  

οἴκημα, -ατος, τό (οἰκέω),· I. κάθε κατοικημένος τόπος, κατοικία, σε Πίνδ., 

Αττ.· δωμάτιο, θάλαμος, και στον πληθ., σπίτι, σε Ηρόδ. II. ειδικές χρήσεις: 

1. οίκος ανοχής, πορνείο, χαμαιτυπείο, σε Ηρόδ.· καπηλειό, μαγειρείο, σε 

Ισαίο. 2. κλουβί ή στάβλος για ζώα, σε Ηρόδ. 3. ναός, ιερό, ναΐσκος, στον ίδ., 

Δημ. 4. φυλακή, ειρκτή, σε Δημ. 5. αποθηκευτικός χώρος, αποθήκη, σε Πλάτ., 

Δημ. 6. εργαστήριο, σε Πλάτ. 7. πάτωμα, Λατ. tabulatum, σε Ξεν.  

οἰκήσιμος, -ον (οἰκέω), κατοικήσιμος, σε Πολύβ.  

οἴκησις, ἡ (οἰκέω),· I. 1. η πράξη της κατοίκησης, κατοικία, σε Ηρόδ., Αττ. 

2. διοίκηση, διακυβέρνηση, σε Πλάτ. II. σπίτι, κατοικία, τόπος διαμονής, σε 

Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· κατασκαφὴς οἴκησις, λέγεται για τάφο, σε Σοφ.  

οἰκητήρ, -ῆρος, ὁ, ποιητ. αντί οἰκητής, σε Σοφ.  

οἰκητήριον, τό, τόπος κατοικίας, κατοικία, σε Ευρ.  

οἰκητής, -οῦ, ὁ, = οἰκήτωρ, σε Σοφ., Πλάτ.  

οἰκητός, -ή, -όν (οἰκέω), κατοικημένος, σε Σοφ.  

οἰκήτωρ, -ορος, ὁ (οἰκέω),· 1. κάτοικος, σε Ηρόδ., Αττ.· οἰκητὸς θεοῦ, αυτός 

που κατοικεί στον ναό, σε Ευρ.· Ἅιδου οἰκ., λέγεται για νεκρούς, σε Σοφ. 2. 

άποικος, σε Θουκ.  



οἰκία, Ιων. -ίη, ἡ (οἰκέω),· I. κτίριο, σπίτι, κατοικία, σε Ηρόδ. II. 1. τα της 

οικίας, σε Πλάτ.· οἰκίας δύοᾤκει, δηλ. διατηρούσε δύο κατοικίες, σε Δημ. 2. 

οικογένεια, δηλ. το σύνολο των ενοίκων του σπιτιού, Λατ. familia, σε Πλάτ. 

III. οίκος ή οικογένεια από την οποία κατάγεται κάποιος, σε Ηρόδ., Αττ.  

οἰκιᾰκός, -ή, -όν, αυτός που αναφέρεται ή ανήκει στο σπίτι, ο άνθρωπος του 

σπιτιού, οἱ οἰκιακοί, οι σύνοικοι κάποιου, σε Κ.Δ.  

οἰκίδιον, τό, υποκορ. του οἶκος, δώμα, δωμάτιο, σε Αριστοφ.  

οἰκίζω, Αττ. μέλ. οἰκιῶ, αόρ. αʹ ᾤκισα, Ιων. οἴκισα, ποιητ. ᾤκισσα· παρακ. 

ᾤκικα — Μέσ., μέλ. οἰκιοῦμαι, αόρ. αʹ ᾠκισάμην — Παθ., μέλ. οἰκισθήσομαι, 

αόρ. αʹ ᾠκίσθην, παρακ. ᾤκισμαι, Ιων. οἴκισμαι· I. 1. με αιτ. πράγμ., ιδρύω 

αποικία ή δημιουργώ νέο συνοικισμό, πόλιν, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ. — 

Παθ., πόλις οἴκισται, σε Ηρόδ. 2. ενισχύω τον πληθυσμό με νέους εποίκους, 

εποικώ, χώρην, στον ίδ.· νήσους, σε Θουκ. — Μέσ., ὅπου γῆς πύργον 

οἰκιούμεθα, σε ποιο μέρος του κόσμου θα βρούμε ασφαλή κατοικία, σε Ευρ. 

II. με αιτ. προσ., εγκαθιστώ, στον ίδ.· μεταφ., τὸν μὲν ἀφ' ὑψηλῶν βραχὺν 

ᾤκισεν, τον κατέβασε από τα ψηλά στα χαμηλά, σε Ευρ. — Παθ., 

εγκαθίσταμαι σ' έναν τόπο, στον ίδ., Πλάτ.  

οἰκίον, τό, υποκορ. του οἶκος· μόνο στον πληθ., όπως το Λατ. aedes, σπίτι, 

κατοικία, τόπος διαμονής, μέγαρο, σε Όμηρ., Ηρόδ.  

οἴκῐσις, ἡ (οἰκίζω), ενίσχυση ντόπιου πληθυσμού με έλευση νέων κατοίκων, 

αποικισμός, σε Θουκ.  

οἰκίσκος, ὁ, υποκορ. του οἶκος, μικρό δωμάτιο, θάλαμος, σε Δημ.  

οἰκισμός, ὁ, = οἴκησις, σε Σόλωνα, Πλάτ.  

οἰκηστήρ, -ῆρος, ποιητ. αντί του επομ., σε Πίνδ., Χρησμ. παρά Ηροδ.  

οἰκιστής, -οῦ, ὁ (οἰκίζω), αποικιστής, ιδρυτής μιας πόλης, σε Ηρόδ., Θουκ.  

οἰκο-γενής, -ές (γίγνομαι), αυτός που έχει γεννηθεί στο σπίτι, που έχει 

ανατραφεί σ' αυτό, λέγεται για δούλους, Λατ. verna, σε Πλάτ.· λέγεται για 

ορτύκια, σε Αριστοφ.  

οἰκοδεσποτέω, είμαι ο κύριος του σπιτιού, ο οικοδεσπότης, ρυθμίζω τις 

οικογενειακές υποθέσεις, είμαι αρχηγός της οικογένειας, σε Κ.Δ.  

οἰκο-δεσπότης, -ου, ὁ, κύριος του σπιτιού, αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις 

για το σπίτι, σε Κ.Δ.  

οἰκοδομέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ᾠκοδόμησα (οἰκοδόμος)· 1. χτίζω σπίτι· 

γενικά, χτίζω, οικοδομώ, οἰκίαν, γέφυραν, τεῖχος, σε Ηρόδ. — Μέσ., 

οἰκοδομεῖσθαι οἴκημα, χτίζω για τον εαυτό μου ένα σπίτι, αναθέτω σε 

κάποιους να μου το χτίσουν, στον ίδ. — Παθ., χτίζομαι, οικοδομούμαι, στον 

ίδ. 2. μεταφ., ανεγείρω ή ιδρύω, θεμελιώνω, ἔργα ἐπί τι, σε Ξεν.· οἰκοδομέω 

τέχνην ἔπεσιν, σε Αριστοφ. 3. μεταφ. επίσης, θεμελιώνω, εδραιώνω, σε Κ.Δ. 

— Παθ., οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ ἐσθίειν, στο ίδ.  

οἰκοδομή, ἡ, μεταγεν. τύπος αντί οἰκοδόμημα, σε Πλούτ., Κ.Δ.  

οἰκοδόμημα, -ατος, τό, κτίριο, οικοδομή, κατασκευή, σε Ηρόδ., Θουκ.  

οἰκοδόμησις, ἡ, I. η πράξη ή ο τρόπος οικοδόμησης, σε Θουκ. II. = 

οἰκοδόμημα, σε Πλάτ.  

οἰκοδομητέον, ρημ. επίθ., κάτι που πρέπει να χτιστεί, να οικοδομηθεί, σε 

Πλάτ.  

οἰκοδομητικός, -ή, -όν, κατάλληλος για οικοδόμηση· ἡ -κή (ενν. τέχνη), 

αρχιτεκτονική, σε Λουκ.  

οἰκο-δομητός, -ή, -όν, κτιστός, σε Στράβ.  

οἰκοδομία, ἡ, 1. = οἰκοδόμησις, σε Θουκ. 2. κτίριο, οικοδομή, οικοδόμημα, 

σε Πλάτ.  



οἰκοδομικός, -ή, -όν (οἰκοδόμος), εξασκημένος ή ικανός στο χτίσιμο, σε 

Πλάτ.· ἡ -κή (ενν. τέχνη), η τέχνη του χτισίματος, η αρχιτεκτονική, στον ίδ.· 

ομοίως, τὰ οἰκοδομικά, στον ίδ.  

οἰκο-δόμος, ὁ (δέμω), χτίστης, αρχιτέκτονας, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

οἴκοθεν, επίρρ.: 1. από το σπίτι, από την πατρίδα, σε Ομήρ. Ιλ., Θουκ.· 

οἴκοθεν οἴκαδε, από σπίτι σε σπίτι, παροιμ. για κάποιον που έχει δύο σπίτια, 

σε Πίνδ.· εὐθὺς οἴκοθεν, δηλ. από την παιδική ηλικία, σε Αριστ.· χωρίς 

δήλωση κίνησης, τὰ οἴκοθεν, οικιακές υποθέσεις, σε Ευρ.· στρατηγοὺς εἵλοντο 

ἐκ τῶν οἴκοθεν, σε Ξεν. 2. από τα αποθέματα του σπιτιού κάποιου, σε Ομήρ. 

Ιλ. 3. από τα αποθέματα κάποιου, από τις ιδιαίτερες αρετές του, από τη φύση 

του, σε Πίνδ., Ευρ. 4. πλήρως, ολοκληρωτικά, απολύτως, σε Αισχίν.  

οἴκοθῐ, Επικ. αντί οἴκοι, επίρρ., στο σπίτι, κατ' οίκον, σε Όμηρ.  

οἴκοι (οἶκος), επίρρ., στο σπίτι, μέσα στο σπίτι, Λατ. domi, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ. κ.λπ.· τὰ οἴκοι, οικογενειακές, οικιακές υποθέσεις, σε Ξεν., Πλάτ.· 

ομοίως, ἡ οἴκοι δίαιτα, σε Σοφ.· ἡ οἴκοι (ενν. πόλις), η ιδιαίτερη πατρίδα 

κάποιου, στον ίδ.  

οἶκονδε, Επικ. επίρρ., οἴκαδε, σε Όμηρ., Ησίοδ.  

οἰκονομέω, μέλ. -ήσω (οἰκονόμος),· I. 1. διαχειρίζομαι σαν επιστάτης, διοικώ, 

διευθετώ, ρυθμίζω, σε Σοφ., Ξεν. 2. μεταφ., λέγεται για ποιητή, 

πραγματεύομαι, χειρίζομαι ένα θέμα, σε Αριστ., Λουκ. II. αμτβ., είμαι 

επιστάτης, οικονόμος, σε Κ.Δ.  

οἰκονομία, ἡ, διαχείριση οικιακών ή οικογενειακών υποθέσεων, επιστασία 

οίκου, οικονομία, φειδώ, σε Πλάτ. κ.λπ.  

οἰκονομικός, -ή, -όν, εξασκημένος στη διαχείριση οικιακών ή οικογενειακών 

ζητημάτων, σε Πλάτ. κ.λπ.· απ' όπου, λιτός, φειδωλός, οικονόμος, 

σφιχτοχέρης, σε Ξεν· ὁ οἰκονομικός, τίτλος πραγματείας για τις υποχρεώσεις 

του οικιακού βίου, του Ξεν.· ομοίως, τὰ οἰκονομικά, παρόμοια πραγματεία, 

του Αριστ.· ἡ -κή (ενν. τέχνη), οικιακή οικονομία, σε Πλάτ., Ξεν. κ.λπ.  

οἰκο-νόμος, ὁ (νέμω),· I. 1. αυτός που διαχειρίζεται τις οικιακές υποθέσεις, 

σε Ξεν., Πλάτ. 2. γενικά, διοικητής, κυβερνήτης, διαχειριστής, σε Αριστ.· οἱ 

Καίσαρος οἰκονόμοι, Ρωμ. procuratores, σε Λουκ. II. θηλ., οικονόμος, 

νοικοκυρά, σε Αισχύλ.  

οἰκό-πεδον, τό, 1. θέση, τοποθεσία, έδαφος του σπιτιού, σε Ξεν., Αισχίν. 

κ.λπ. 2. το ίδιο το σπίτι, κτίριο, οικοδόμημα, σε Θουκ.  

οἰκο-ποιός, -όν (ποιέω), αυτός που απαρτίζει ένα σπίτι, αυτός που καθιστά 

ένα μέρος κατοικήσιμο, οἰκοποιὸς τροφή, οι ανέσεις ενός σπιτιού, τα χρήσιμα 

προς κατοίκηση, σε Σοφ.  

οἰκ-όριος, ποιητ. αντί οἰκ-ούριος.  

οἶκος, ὁ, I. 1. σπίτι, τόπος διαμονής, κατοικία, οικία, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ.· 

αιτ. οἶκον = οἶκονδε, οἴκαδε, προς το σπίτι, προς την πατρίδα, σε Ομήρ. Οδ.· 

κατ' οἴκους, στο σπίτι, μέσα στο σπίτι, σε Ηρόδ.· κατ' οἶκον, σε Σοφ. κ.λπ.· ἐπ' 

οἴκου ἀποχωρεῖν, επιστρέφω στην πατρίδα, σε Θουκ. κ.λπ.· ἀπ'οἴκου, μακριά 

απ' την πατρίδα, στον ίδ. 2. τμήμα ενός σπιτιού, δωμάτιο, δώμα, σε Ομήρ. 

Οδ.· πληθ. οἶκοι, λέγεται για ένα μόνο σπίτι, μονοκατοικία, Λατ. aedes, lecta, 

στο ίδ., Αττ. 3. κατοικία ενός θεού, ναός, ιερό, σε Ηρόδ., Ευρ. II. σπιτικό, 

οικιακά αγαθά, περιουσία, σε Όμηρ. κ.λπ. III. σπιτικό, νοικοκυριό, 

οικογένεια, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.  

οἰκός, Ιων. αντί ἐοικός, ουδ. μτχ. του ἔοικα.  

οἰκό-σῐτος, -ον, αυτός που λαμβάνει τα γεύματά του στο σπίτι του, αυτός που 

ζει με δικά του έξοδα, αυτός που κάνει κάτι χωρίς πληρωμή, σε Μένανδρ.  



οἰκο-τρῐβής, -ές (τρίβω), αυτός που καταστρέφει το σπίτι ή την οικογένεια, 

σε Κριτ.  

οἰκό-τριψ, -ῐβος, ὁ (τρίβω), δούλος που έχει γεννηθεί και ανατραφεί μέσα 

στο σπίτι, σε Δημ.  

οἰκο-τύραννος[ῠ], ὁ, ο τύραννος του σπιτιού, ο αφέντης, σε Ανθ.  

οἰκότως, Ιων. επίρρ., από μτχ. παρακ. του οἰκώς (αντί ἐοικώς), εύλογα, 

πιθανόν, σε Ηρόδ.  

οἰκουμένη (ενν. γῆ), ἡ, κατοικημένο μέρος, όρος που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τον Ελληνικό κόσμο, σε αντίθ. προς τις βαρβαρικές χώρες, σε 

Ηρόδ., Δημ. κ.λπ.· ομοίως κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, Ρωμαϊκός κόσμος, σε 

Κ.Δ.· μεταφ., ἡοἰκουμένη ἡ μέλλουσα, ο επερχόμενος κόσμος, δηλ. η βασιλεία 

του Χριστού, στο ίδ.  

οἰκουμενικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή προορίζεται για ολόκληρο τον 

κόσμο (ἡ οἰκουμένη)· λέγεται για τις Συνόδους της Εκκλησίας, Οικουμενική, 

δηλ. καθολική, γενική, παγκόσμια.  

οἰκ-ουργός, ὁ (οἶκος, *ἔργω), οικονόμος, επιστάτης του σπιτιού, σε Κ.Δ.  

οἰκουρέω (οἰκουρός), κατά κανόνα στον ενεστ.· I. επιτηρώ ή φροντίζω το 

σπίτι, σε Αισχύλ., Σοφ.· γενικά, διατηρώ κάτι ασφαλές, διαφυλάσσω, σε 

Αριστοφ. II. 1. παραμένω μέσα στο σπίτι, όπως οι γυναίκες, σε Σοφ., Πλάτ. 2. 

ἕβδομον οἰκ. μῆνα πολιορκοῦντες, έμειναν αδρανείς κατά τη διάρκεια της 

πολιορκίας, σε Πλούτ.  

οἰκούρημα, -ατος, τό, I. επιτήρηση ή φροντίδα ενός σπιτιού, σε Ευρ.· 

οἰκούρημα τῶν ξένων = οἱ οἰκουροῦντες ξένοι, σε Σοφ. II. 1. περιορισμός στο 

σπίτι, συνεχής παραμονή σ' αυτό, σε Ευρ. 2. με συγκεκριμένη σημασία, 

διαφθείρω αυτούς που παραμένουν συνεχώς στο σπίτι, δηλ. τις γυναίκες, σε 

Ευρ.  

οἰκουρία, ἡ, I. επιστασία του σπιτιού, οι φροντίδες για το νοικοκυριό, σε Ευρ. 

II. συνεχής παραμονή στο σπίτι, λέγεται για γυναίκες, σε Πλούτ.  

οἰκουρικός, -ή, -όν (οἰκουρέω), αυτός που έχει την τάση να παραμένει 

συνεχώς στο σπίτι· τὸ -κόν = οἰκουρία, σε Λουκ.  

οἰκούριος, -ον και -α, -ον, I. αυτός που ανήκει στην ή προορίζεται για τη 

φροντίδα του σπιτιού· απ' όπου, οἰκούρια (ενν. δῶρα), τά, μισθός, αμοιβή για 

την επίβλεψη του σπιτιού, σε Σοφ. II. περιορισμένος μέσα στο σπίτι, ἑταῖραι 

οἰκόριαι (Δωρ. αντί οἰκούριαι), ερωμένες ή δούλες που παρέμεναν μέσα στο 

σπίτι, σε Πίνδ.  

οἰκ-ουρός, -όν (οὖρος),· I. αυτός που φυλάσσει το σπίτι, λέγεται για φύλακα 

σκύλο, σε Αριστοφ. I. ως ουσ., οἰκουρός, ἡ, κυρία του σπιτιού, οικοδέσποινα, 

νοικοκυρά, σε Ευρ.· λέγεται περιφρονητικά για άντρα, αυτός που κάθεται στο 

σπίτι του, δειλός, αντίθ. προς αυτόν που σπεύδει να πάει στον πόλεμο, σε 

Αισχύλ.· ομοίως, δίαιτα οἰκουρός, σε Πλούτ.  

οἰκοφθορέω, μέλ. -ήσω (οἰκοφθόρος), καταστρέφω ένα σπίτι, κατασπαταλώ 

την περιουσία μου, σε Πλάτ. — Παθ., αόρ. αʹ οἰκοφθόρην, παρακ. 

οἰκοφθόρημαι, καταστρέφομαι, χάνω την περιουσία μου, σε Ηρόδ.  

οἰκοφθορία, ἡ, κατασπατάληση περιουσίας, σε Πλάτ.  

οἰκο-φθόρος, ὁ (φθείρω), αυτός που καταστρέφει ένα σπίτι, άσωτος, σε 

Πλάτ.  

οἰκο-φύλαξ[ῡ], ὁ, ἡ, αυτός που φυλάσσει το σπίτι, φύλακας του σπιτιού, σε 

Ανθ.  

οἰκτειρέω, μέλ. -ήσω, μεταγεν. τύπος του οἰκτείρω, σε Κ.Δ.  



οἰκτειρέωή-ηρέω, παρατ. ᾤκτειρον, μέλ. οἰκτερῶ, αόρ. αʹ ᾤκτειρα, Ιων. 

εἴκτειρα — Παθ., μόνο σε ενεστ. και παρατ. (οἶκτος)· 1. συμπονώ, αισθάνομαι 

λύπηση για κάποιον, σπλαχνίζομαι, ελεώ, με αιτ., σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ.· 

οἰκτειρέω τινά τινος, λυπάμαι κάποιον για κάτι ή για κάποιο λόγο, σε Αισχύλ.· 

επίσης, με αιτ. πράγμ., σε Αριστοφ. 2. με απαρ., οἰκτείρω νιν λιπεῖν, λυπάμαι 

να την αφήσω, σε Σοφ.  

οἰκτίζω, Αττ. μέλ. οἰκτιῶ, αόρ. αʹ ᾤκτισα (οἶκτος)· 1. συμπονώ, αισθάνομαι 

οίκτο, σπλαχνίζομαι, ελεώ, με αιτ., σε Αισχύλ., Σοφ. κ.λπ. — Μέσ., με την 

ίδια σημασία, σε Ευρ., Θουκ. 2. στη Μέσ. επίσης, ολοφύρομαι, θρηνώ, πενθώ, 

σε Ευρ.· απόλ., εκφράζω τη συμπάθειά μου, τη λύπη μου, στον ίδ.· οἶκτον 

οἰκτίζεσθαι, θρηνωδία, σε Αισχύλ.  

οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ, λύπηση, συμπόνοια, συμπάθεια, σε Πίνδ.· στον πληθ., 

αισθήματα συμπάθειας, ελεημοσύνης, σε Κ.Δ.  

οἰκτίρμων, -ον, γεν. -ονος, ελεήμων, φιλεύσπλαγχνος, σε Θεόκρ., Κ.Δ.  

οἰκτίρω[ῐ], μεταγεν. τύπος του οἰκτειρέω, σε Ανθ.  

οἴκτισμα, -ατος, τό (οἰκτίζω), θρήνος, οδυρμός, πένθος, σε Ευρ.  

οἰκτισμός, -οῦ, ὁ (οἰκτίζω), θρήνος, ολοφυρμός, σε Αισχύλ., Ξεν. κ.λπ.  

οἴκτιστος, -η, -ον, ανώμ. υπερθ. του οἰκτρός (πρβλ. αἰσχρός, αἴσχιστος), 

πλέον αξιολύπητος, αξιοθρήνητος, σε Όμηρ.· ουδ. πληθ. οἴκτιστα, ως επίρρ., 

σε Ομήρ. Οδ.  

οἶκτος, ὁ (οἴ, αχ!)· 1. λύπηση, έλεος, συμπόνοια, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ.· 

με γεν. αντικ., συμπάθεια προς, οἶκτος τῆς πόλιος, σε Ηρόδ. 2. έκφραση 

συμπάθειας, θρήνος, αξιολύπητος οδυρμός, σε Αισχύλ., Σοφ.· και σε πληθ., σε 

Πλάτ., Ευρ.  

οἰκτρό-γοος, -ον, αυτός που θρηνεί ελεεινά, εξαθλιωμένος, σε Πλάτ.  

οἰκτρός, -ά, -όν (οἶκτος),· I. 1. αξιοθρήνητος, αυτός που βρίσκεται σε ελεεινή 

κατάσταση, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ. 2. λέγεται για πράγματα, αξιολύπητος, 

ελεεινός, αξιοθρήνητος, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. II. με Ενεργ. σημασία, 

ελεεινός, εξαθλιωμένος, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ.· οἰκτρᾶς γόον ὄρνιθος, λέγεται 

για αηδόνι, σε Σοφ.· πληθ. ουδ. ως ομαλ. επίρρ. οἰκτρῶς, σε Αισχύλ., Σοφ.· 

εκτός από συγκρ. και υπερθ. οἰκτρότερος, -τατος, σε Όμηρ., ανώμ. υπερθ. 

οἴκτιστος (βλ. αυτ.).  

οἰκτρο-χοέω, μέλ. -ήσω (χέω), εκφέρω θλιβερή ωδή, σε Αριστοφ.  
 


