
οἰκώς, -υῖα, -ός, Ιων. αντί ἐοικώς, μτχ. του ἔοικα.  

οἰκ-ωφελής, -ές (ὀφέλλω), επικερδής, ωφέλιμος για το σπίτι, γυνὴ οἰκωφελής, 

σύζυγος της οποίας η σύνεση κάνει το σπίτι να ευδοκιμήσει, σε Θεόκρ.  

οἰκωφελία, Ιων. -ίη, ἡ, κέρδος, όφελος για το σπίτι, νοικοκυροσύνη, σε 

Ομήρ. Οδ.  

Ὀϊλεύς, -έως, ὁ, ο Οϊλέας, Λοκρός ηγεμόνας, πατέρας του μείονος Αίαντα 

(του Λοκρού, σε αντίθ. προς τον Τελαμώνα), σε Ομήρ. Ιλ. [ο αρχ. τύπος ήταν 

Ϝῑλεύς, από το Ϝίλη (ἴλη), λόχος].  

οἶμα, -ατος, τό, = ὅρμημα, Λατ. impetus, οἶμα λέοντος ἔχων, με ορμή 

λιονταριού, σε Ομήρ. Ιλ.· αἰετοῦ οἴματ' ἔχων, με την αρπακτικότητα, ορμή του 

αετού, στο ίδ.  

οἶμαι, συνηρ. από το οἴομαι, βλ. αυτ.  

οἰμάω, μέλ. -ήσω, Επικ. αόρ. αʹ οἴμησα· 1. ορμώ με αρπακτικότητα ή 

επιτίθεμαι, χιμάω στη λεία μου, λέγεται για αετό, σε Όμηρ.· κίρκος οἴμησε 

μετὰ τρήρωνα πέλειαν, όρμησε σ' ένα περιστέρι, σε Ομήρ. Ιλ. 2. απόλ., 

ρίχνομαι, εφορμώ, τρέχω, σπεύδω, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ.  

οἴμη, ἡ, = οἶμος· μεταφ., τραγούδι, ωδή, σε Ομήρ. Οδ.  

οἴ-μοι, επιφών. πόνου, τρόμου, συμπόνοιας, θυμού, λύπης, επίσης έκπληξης, 

κυρίως οἴμοι, αλίμονό μου! σε μένα! σε Θέογν., Τραγ.· το οἴμοιτίθεται κατά 

κανόνα απόλ. ή χρησιμ. συνοδευόμενο από ονομ., οἴμοι ἐγὼ τλάμων, οἴμοι 

τάλας κ.λπ., σε Σοφ.· με γεν. της αιτίας, οἴμοι τῶν κακῶν, οἴμοι γέλωτος, 

αλίμονο για τις συμφορές μου, για το γέλιο μου, στους Τραγ. (η τελευταία 

συλλαβή του οἴμοι μπορεί να πάθει έκθλιψη πριν από το ὡς).  

οἶμος, ὁ και ἡ, 1. δίοδος, δρόμος, μονοπάτι, σε Ησίοδ., Αισχύλ. κ.λπ.· 2. 

λωρίδα, σειρά, αράδα, σε Ομήρ. Ιλ. 3. λωρίδα γης, έκταση, αγρός, Σκύθην ἐς 

οἶμον, σε Αισχύλ. 4. μεταφ., μουσική κλίμακα ή η μελωδία ενός τραγουδιού, 

σε Ομηρ. Ύμν., Πίνδ.  

οἰμωγή, ἡ, θρήνος που εκφέρεται μεγαλοφώνως, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Τραγ. 

κ.λπ.  

οἴμωγμα, -ατος, τό, σπαρακτική κραυγή θρήνου, θρηνωδία, σε Αισχύλ., Ευρ.  

οἰμώζω, μέλ. -ξομαι· μεταγεν. οἰμώξω· αόρ. αʹ ᾤμωξα (οἴμι)· I. 1. θρηνώ 

γοερά, θρηνολογώ, οδύρομαι, σε Όμηρ., Τραγ. 2. στην καθομιλουμένη Αττ. το 

οἴμωζε αποτελεί κατάρα, σκάσε! να σε βρει πανούκλα που να πλαντάξεις!, 

Λατ. abeas in malam rem, σε Αριστοφ.· οἰμώζεται, στον ίδ.· οἰμώξεσθ' ἄρα, 

στον ίδ.· οἰμώζειν λέγω σοι, στον ίδ.· ομοίως, οὐκ οἰμώξεται; στον ίδ. II. μτβ., 

συμπονώ, θρηνώ, με αιτ., σε Τυρτ., Τραγ. — Παθ., οἰμωχθείς, 

θρηνολογημένος, σε Θέογν.· ᾠμωγμένος, σε Ευρ.  

οἰμωκτός, -ή, -όν, αξιοθρήνητος, αξιολύπητος, σε Αριστοφ.  

οἰμώξἄρα, βλ. κλαύσἄρα.  

οἰν-άνθη, ἡ (ἄνθος),· 1. το πρώτο βλαστάρι του αμπελιού· γενικά, αμπέλι, σε 

Ευρ., Αριστοφ. 2. το απαλό χνούδι στα τρυφερά κληματόφυλλα, σε Πίνδ.  

οἰνάρεον, τό, ποιητ. αντί οἴνᾰρον, αμπελόφυλλο, κληματόφυλλο, σε Θεόκρ.  

οἰνᾰρίζω, μέλ. -σω (οἴναρον), αφαιρώ, κόβω αμπελόφυλλα, όπως συμβαίνει 

όταν ωριμάζουν τα σταφύλια, σε Αριστοφ.  

οἰνάριον[ᾰ], τό, υποκορ. του οἶνος, αδύνατο ή κακής ποιότητας κρασί, σε 

Δημ.  

οἴνᾰρον, τό (οἴνη), αμπελόφυλλο, σε Ξεν.  

οἰνάς, -άδος, ἡ, I. = οἴνη, αμπέλι, σε Βάβρ. II. επίθ., περιεκτικός σε οίνο, 

οινώδης, σε Ανθ.  



οἴνη, Δωρ. οἴνα, ἡ (οἶνος),· 1. αμπέλι, σε Ησίοδ., Ευρ. 2. οἶνος, κρασί, σε 

Ανθ.  

οἰνηρός, -ά, -όν, I. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στο κρασί, σε Ευρ. II. 

αυτός που περιέχει κρασί, σε Ηρόδ., Πίνδ. III. λέγεται για τόπους, περιοχές, 

πλούσιος, παραγωγικός σε κρασί, σε Ανθ.  

οἰν-ήρῠσις, ἡ (ἀρύω), σκεύος, δοχείο για άντληση κρασιού από βαρέλι, σε 

Αριστοφ.  

οἰνίζομαι, Μέσ., προμηθεύομαι κρασί με ανταλλαγή, αγοράζω κρασί, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

οἰνο-βᾰρείων, ὁ, = οἰνοβαρής, σε Ομήρ. Οδ.  

οἰνο-βᾰρέω, με βαραίνει το κρασί που ήπια, είμαι μεθυσμένος, σε Θέογν.  

οἰνοβᾰρής, -ές (βαρύς), βαρύς από το κρασί, μεθυσμένος, Λατ. vino gravis, 

σε Ομήρ. Ιλ., Ανθ.  

οἰνο-βρεχής, -ές (βρέχω), ποτισμένος από κρασί, πιωμένος, μεθυσμένος, σε 

Ανθ.  

οἰνο-δόκος, -ον (δέχομαι), φιάλη για φύλαξη κρασιού, σε Πίνδ.  

οἰνο-δότης, -ου, ὁ, αυτός που προσφέρει κρασί, λέγεται για τον Βάκχο, σε 

Ευρ.  

οἰνόεις, -εσσα, -εν (οἶνος), αυτός που περιέχει ή προορίζεται για κρασί.  

Οἰνόη, ἡ (οἶνος), η Οινόη, όνομα δήμου της Αττικής, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

οἰνό-μελι, -ῐτος, τό, μέλι ανακατεμένο με κρασί, υδρόμελι, σε Ανθ.  

οἰνό-πεδος, -ον (πέδον),· I. περιοχή που το έδαφός της είναι πρόσφορο για 

οινοπαραγωγή, σε Ομήρ. Οδ. II.οἰνόπεδον, τό, ως ουσ., αμπελώνας, σε Ομήρ. 

Ιλ., Θέογν.· επίσης, οἰνοπέδη, ἡ, σε Ανθ.  

οἰνο-πέπαντος (πεπαίνω), σταφύλι ώριμο για παραγωγή κρασιού, σε Ανθ.  

οἰνο-πλάνητος, -ον (πλανάομαι), παραπατώ από το πολύ κρασί, σε Ευρ.  

οἰνο-πληθής, -ές (πλήθω), άφθονος σε κρασί, σε Ομήρ. Οδ.  

οἰνο-πλήξ, -ῆγος, ὁ, ἡ (πλήσσω), αυτός που τον έχει χτυπήσει το κρασί, 

μεθυσμένος, σε Ανθ.  

οἰνο-ποτάζω (ποτόν), μόνο στον ενεστ., πίνω κρασί, σε Όμηρ.  

οἰνο-ποτήρ, -ῆρος, ὁ (ποτόν), αυτός που πίνει κρασί, οινοπότης, σε Ομήρ. 

Οδ.  

οἶνος, ὁ, Λατ. vinum, κρασί, σε Όμηρ. κ.λπ.· παρ' οἴνῳ, κατά τη διάρκεια της 

οινοποσίας, Λατ. inter pocula, σε Σοφ.· οἶνος ἐκ κριθῶν, κρασί 

παρασκευασμένο από κριθάρι, είδος μπύρας, σε Ηρόδ.  

οἰνο-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που καλλιεργεί αμπέλια ή παράγει κρασί, σε 

Ανθ.  

οἰνοῦττα, ἡ (οἰνόεις), γλύκισμα ή μείγμα από κρασί ανακατεμένο με κριθάρι, 

νερό και λάδι, που χρησιμοποιούνταν σαν τροφή των κωπηλατών, σε Αριστ.  

οἰνο-φᾰγία, ἡ, γεύμα συνοδευόμενο από άφθονη οινοποσία, κατάχρηση 

κρασιού, σε Λουκ.  

οἰνοφλῠγία, ἡ, μέθη, σε Ξεν.  

οἰνό-φλυξ, -ῠγος, ὁ, ἡ (φλύω), παραδομένος στο ποτό, μεθυσμένος, σε Ξεν. 

κ.λπ.  

οἰνο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που περιέχει κρασί, σε Κριτ.· οἰνοφόρον (ενν. 

σκεῦος), δοχείο που περιέχει κρασί, oenophorus, στον Οράτ.  

οἰνό-φῠτος, -ον, περιοχή όπου έχουν φυτευτεί ή καλλιεργούνται αμπέλια, σε 

Στράβ.· απ' όπου, Οἰνόφυτα, τά, περιοχή της Βοιωτίας, σε Θουκ.  

οἰνο-χᾰρής, -ές (χαίρω), αυτός που βρίσκει χαρά στην οινοποσία, σε Ανθ.  



οἰνο-χάρων[ᾰ], -οντος, ὁ, ο Χάροντας με το Κρασί, παρωνύμιο του Φιλίππου 

του Μακεδόνα, επειδή έβαζε δηλητήριο στο κρασί των αντιπάλων του, 

στέλνοντάς τους έτσι στον Κάτω Κόσμο, σε Ανθ.  

οἰνοχοεύω, μόνο στον ενεστ. οἰνοχοέω, σε Όμηρ.  

οἰνοχοέω, Επικ. γʹ ενικ. παρατ. οἰνοχόει, ἐῳνοχόει, μέλ. -ήσω, απαρ. αόρ. αʹ 

οἰνοχοῆσαι (οἰνοχόος)· 1. σερβίρω κρασί για να πιουν οι συνδαιτυμόνες, σε 

Όμηρ. 2. με αιτ., νέκταρ ἐῳνοχόει, αυτή (δηλ. η Ήβη) σέρβιρε νέκταρ αντί για 

κρασί, σε Ομήρ. Ιλ.  

οἰνο-χόη, ἡ (χέω), μικρό αγγείο για άντληση κρασιού από δοχείο μέσα στο 

οποίο ήταν ανεμεμιγμένο με νερό (κρατήρ), και σερβίρισμά του στα ποτήρια, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

οἰνοχόημα, -ατος, τό (οἰνοχοέω), γιορτή, κατά τη διάρκεια της οποίας 

προσφερόταν κρασί, σε Πλούτ.  

οἰνο-χόος, ὁ (χέω), αυτός που σερβίρει κρασί, που προσφέρει τα ποτήρια για 

να πιει κάποιος, σε Όμηρ. κ.λπ.  

οἰνό-χῠτος, -ον, προερχόμενος από χυμένο κρασί, πῶμα οἰνόχυτον, οινοποσία, 

σε Σοφ.  

οἶν-οψ, -οπος, ὁ (ὄψ), αυτός που έχει χρώμα κρασιού, στο σκούρο χρώμα του 

κρασιού, λέγεται για τη θάλασσα (ποτέ στην ονομ.), ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ, σε 

Όμηρ.· λέγεται για τα βόδια, αυτά που έχουν το χρώμα του βαθυκόκκινου 

κρασιού, στον ίδ.  

οἰνόω, I. μεθώ από κατάχρηση οινοπνευματώδους ποτού, οἰνῶσαι σῶμα 

ποτοῖς, σε Κριτία. II. Παθ., οἰνόομαι, μεθώ, είμαι μεθυσμένος, οἰνωθέντες, σε 

Ομήρ. Οδ.· μτχ. παρακ. ᾠνωμένος, Ιων. οἰνωμένος, σε Ηρόδ., Σοφ.  

οἰνών, -ῶνος, ὁ (οἶνος), κελάρι για φύλαξη κρασιού, σε Ξεν.  

οἰν-ωπός, -ή, -όν και -ός, -όν, = οἶνοψ, σε Ευρ.· αυτός που έχει νεανική και 

ροδαλή επιδερμίδα, στον ίδ., Θεόκρ.  

οἰν-ώψ, -ῶπος, ὁ, ἡ, = οἰνωπός, λέγεται για τον Βάκχο, σε Σοφ.· γενικά, 

μελανός, σκουρόχρωμος, στον ίδ.  

οἴξας, μτχ. αορ. αʹ του οἴγω.  

οἷο, Επικ. αντί οὗ, γεν. της κτητ. αντων. ὅς, ἥ, ὅ, δικός του, δικός της, δικό 

του.  

οἰό-βᾰτος, -ον, μοναχικός, ερημικός, σε Ανθ.  

οἰο-βώτας, ὁ (βόσκω), αυτός που τρέφεται ή περιφέρεται μόνος του, λέγεται 

για κοπάδι· μεταφ., λέγεται για τον Αίαντα, φρενὸς οἰοβώτας = μονόφρων, σε 

Σοφ.  

οἰό-γᾰμος, -ον, = μονόγαμος, σε Ανθ.  

οἰό-ζωνος, -ον (ζώνη), = μονόζωνος, σε Σοφ.  

οἰόθεν, επίρρ. (οἶος), από έναν και μόνον, δηλ. μεμονωμένα, οἰόθεν οἶος, 

ολομόναχος, κατάμονος, σε Ομήρ. Ιλ.  

οἴομαι, Επικ. επίσης ὀΐομαι, Αττ. συνήθως οἶμαι· παρατ. ᾠόμην, Αττ. ᾠόμην, 

Αττ. ᾤμην, μέλ. οἰήσομαι· Επικ. αόρ. αʹ ὠϊσάμην· επίσης στην Παθ., ὠϊσθην, 

μτχ. ὀϊσθείς, Αττ. ᾠήθην· Ενεργ. ενεστ. οἴω, Επικ. ὀΐω, αλλά μόνο στο αʹ 

ενικ. ενεστ. (στην αναλυμένη δίφθογγο, το ῑ σε όλους τους χρόνους είναι 

μακρό, ὀΐομαι, ὀΐεαι, ὀΐεται, ὀΐσατο κ.λπ.· ὀΐω)· I. 1. υποθέτω, σκέφτομαι, 

κρίνω, νομίζω, πιστεύω, φαντάζομαι, προσδοκώ, φοβάμαι ότι, με αιτ. και 

απαρ., κατά κανόνα απαρ. μέλ., σε Όμηρ. κ.λπ. 2. με απαρ. μόνο, όταν τα δύο 

ρήματα έχουν το ίδιο υποκείμενο, όπως, κιχήσεσθαί σε ὀΐω, σκέφτομαι να 

συλλάβω, δηλ. νομίζω ότι θα..., σε Ομήρ. Ιλ.· οὐ γὰρ ὀΐω πολεμίζειν, δεν 

σκέφτομαι, δηλ. δεν σκοπεύω να πολεμήσω, στο ίδ.· ἐν πρώτοισιν ὀΐω 



ἔμμεναι, προσδοκώ να είμαι, σε Ομήρ. Οδ. 3. μερικές φορές, το υποκείμενο 

του απαρ. εννοείται από τα συμφραζόμενα, τρώσεσθαι ὀΐω, φοβάμαι (ότι 

πολλοί) θα πληγωθούν, σε Ομήρ. Ιλ.· διωκέμεναι γὰρ ὀΐω, φοβάμαι (ότι αυτοί) 

με καταδιώκουν, σε Ομήρ. Οδ. 4. απόλ. (αμτβ.), αἰεὶ ὀΐεαι, είσαι πάντοτε 

καχύποπτος, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, νομίζω, πιστεύω, περιμένω, προοιωνίζομαι, 

μαντεύω, θυμὸς ὀΐσατό μοι, το μάντεψε η καρδιά μου, σε Ομήρ. Οδ.· ὀΐσατο 

κατὰ θυμόν, είχε προαίσθημα στην ψυχή του, στο ίδ.· απρόσ., ὀΐεταί μοι ἀνὰ 

θυμόν, έρχεται ένα προμήνυμα στην καρδιά μου, στο ίδ. II. μτβ., προσδοκώ, 

προσμένω, κεῖνον ὀϊομένη, προσμένοντας τον γυρισμό του, την επιστροφή 

του, σε Ομήρ. Οδ.· γόον δ' ὠΐετο θυμός, η ψυχή του ήταν παραδομένη στη 

λύπη, στο ίδ. III. 1. χρησιμ. από τον Όμηρο παρενθετικά, στο αʹ πρόσ., ἐν 

πρώτοισιν, ὀΐω, κείσεται, ανάμεσα στους πρώτους, φαντάζομαι, θα 

συγκαταλεγεί, σε Ομήρ. Ιλ.· ἔπειτά γ', ὀΐω γνώσεαι, σε Ομήρ. Οδ. 2. στην Αττ. 

η παρενθετική αυτή χρήση περιορίζεται στον συνηρ. τύπο οἶμαι, παρατ. ᾤμην, 

μου φαίνεται, νομίζω, σκέφτομαι, υποθέτω, πιστεύω· ακόμη και ανάμεσα σε 

πρόθ. και την πτώση που τη συνοδεύει, ἐν οἶμαι πολλοῖς, σε Δημ.· χρησιμ. ως 

απάντηση σε ερώτηση, εκφράζοντας θετική βεβαιότητα, το πιστεύω, βεβαίως, 

χωρίς καμία αμφιβολία, εννοείται, σε Αριστοφ. κ.λπ.· οἶμαι ἔγωγε, βεβαίως 

έχω αυτή την άποψη, ναι, βέβαια, το πιστεύω, σε Πλάτ.· επίσης, σε 

παρενθετική ευθεία ερώτηση, πῶς οἴει; πῶς οἴεσθε; τι νομίζεις; όπως το πῶς 

δοκεῖς; επίσης, οἴει; μόνο του, δεν το νομίζεις; τι πιστεύεις; σε Πλάτ. IV. 

οἴομαι δεῖν, το θεωρώ αναγκαίο, θεωρώ χρέος μου, όπως το Γαλλ. je crois 

devoir, σε Σοφ., Πλάτ.  

οἷον, ουδ. του οἷος, βλ. οἷος V.  

οἱον-εί, αντί οἷον εἰ, όπως το Λατ. quasi, tanquam si, σε Αριστοφ.  

οἰο-νόμος, -ον (οἷος, νέμω), I. αυτός που βόσκει, τρέφεται μόνος του, μόνος, 

μοναχικός, ερημικός, λέγεται για τόπους, ἐπ' οἰονόμοιο (ουδ.), μέσα στη 

μοναξιά, στην ερημιά, σε Ανθ. II. (ὄϊς, οἶς), ως ουσ., βοσκός, ποιμένας, στο 

ίδ.  

οἱονπερεί, επίθ., οἷόν περ εἰ, σα να ήταν, σα να επρόκειτο, σε Πλάτ.  

οἷόντε, πιθανόν, δυνατόν· οὐχοἷόντε, αδύνατον· βλ. οἷος III. 1.  

οἰόομαι, Παθ., έχω αφεθεί ολομόναχος, είμαι εγκαταλελειμμένος, με έχουν 

παρατήσει, λησμονούμαι, αόρ. αʹ μόνο στο γʹ ενικ. οἰώθη, σε Ομήρ. Ιλ.  

οἰοπολέω, μέλ. -ήσω (οἰοπόλος), φυλάω, βόσκω πρόβατα, περιπλανιέμαι στα 

βουνά, σε Ευρ.· με αιτ. του τόπου, τριγυρίζω, σε Ανθ.  

οἰο-πόλος, -ον (οἶς, πολέω),· I. 1. αυτός από τον οποίον διέρχονται πρόβατα 

(λέγεται για τα βουνά), σε Όμηρ. 2. μοναχικός, μονάχος, μόνος, ερημικός, σε 

Πίνδ. II. Ενεργ., αυτός που φυλάει πρόβατα, βοσκός, ποιμένας, τσοπάνης, σε 

Ομηρ. Ύμν.  

οἰόρ-πατα, συνθ. λέξη αντί ἀνδρο-κτόνοι· οἰόρ = ἀνήρ (vir), σε Ηρόδ.  

οἶος, -η, -ον, I. 1. όπως το μόνος, μονάχος, μοναχικός, μολονότι συχνά μπορεί 

να ερμηνευθεί ως επίρρ., μονάχα, μόνο, σε Όμηρ., Ησίοδ.· οἶος ἄνευθ' ἄλλων, 

σε Ομήρ. Ιλ.· με άρνηση, οὐκ οἶος, ἅμα τῷγε..., όχι μόνο, αλλά..., στο ίδ.· το 

ουδ. οἶον ως επίρρ., στο ίδ. 2. επιτετ. εἷς οἶος, μία οἴη, ένας μόνο, μία μονάχα, 

σε Όμηρ.· στον δυϊκ., δύο οἴω, στο ίδ.· στον πληθ., δύο οἶαι, σε Ομήρ. Οδ.· 

σπανίως, στην Αττ. 3. με γεν., οἴη θεῶν, η μόνη απ' τους θεούς, σε Ομήρ. Ιλ.· 

συνεπώς, οἴη ἐν ἀθανάτοισιν, η μόνη ανάμεσα στις θεές, στο ίδ.· οἶος μετὰ 

τοῖσι, σε Ομήρ. Οδ.· αλλά, οἶος ἀπ' ἄλλων, χωριστά, στο ίδ.· οἶος Ἀτρειδῶν 

δίχα, clam Atridis, σε Σοφ. II. μοναδικός στο είδος του, εξαιρετικός, έξοχος, 

σε Ομήρ. Ιλ.  



οἷος, οἵα, Ιων. οἵη, οἷον (ὁ, ὅς), τέτοιος, αυτού του είδους, τέτοιας ποιότητας, 

τέτοιου είδους ή χαρακτήρα, Λατ. qualis, αναφορ. αντων. αντίστοιχη της 

ερωτημ. ποῖος, της αόρ. ποιός, και της δεικτ. τοῖος, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ.· 

επιτετ., ὅσσος ἔην οἷός τε, Λατ. qualis erat quantusque, σε Ομήρ. Ιλ.· με αιτ., 

οἷος ἀρετήν, άνθρωπος με τέτοια λογής αρετή, στο ίδ.· συχνά ερμηνεύεται με 

επίρρ., οἷος μέτεισι πολεμόνδε, πώς ορμά μέσα στη μάχη, στο ίδ.  

Χρήση: I. 1. το οἷος σε κύρια πρόταση, χρησιμ. ως επιφών. και εκφράζει 

έκπληξη, θαυμασμό, που ισχυροποιείται με το δή, οἷον δὴ τὸν μῦθον 

ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι, τί λόγος σού 'ρθε λοιπόν στο μυαλό να ξεστομίσεις! σε 

Ομήρ. Οδ.· ομοίως, ουδ. ως επίρρ., βλ. κατωτ. V. 2. κατά τον ίδιο τρόπο, στις 

πλάγιες προτάσεις, όπου δεν μπορεί να εννοηθεί κάτι από τα συμφραζόμενα, 

ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν, σε Ξεν. II. 1. εμπεριέχει σύγκριση, οἷος ἀστὴρ εἶσι, ίδιος 

σαν άστρο, σε Ομήρ. Ιλ.· οἷος καὶ Πάρις ᾔσχυνε, ομοίως με τον Πάρη 

ντρόπιασε, σε Αισχύλ.· με αυτή τη σημασία, το οἷος έλκει την πτώση του από 

εκείνη του προηγ., πρὸς ἄνδρας τολμηρούς, οἵους Ἀθηναίους (αντί οἷον 

Ἀθηναῖοι), σε Θουκ. 2. το οἷος, οἵα, οἷον, ιδίως στην Αττ., συχνά αντικαθιστά 

το ὅτι τοῖος, τοία, τοῖον, με τρόπο ώστε το αναφορ. εισάγει την αιτία για ό,τι 

λέγεται προηγούμενα, ἄνακτα χόλος λάβεν, οἷον ἄκουσεν, θυμός κυρίεψε τον 

βασιλιά, εξαιτίας των όσων άκουσε, σε Ομήρ. Ιλ. 3. εφόσον όμως η σύγκριση 

είναι γενικού χαρακτήρα, ο Όμηρος χρησιμ. το οἷός τε (το οποίο πρέπει να 

διακριθεί από το οἷός τε με απαρ., βλ. κατωτ. III. 1), οἷός τε Ἄρης, κάποιος 

όμοιος με τον Άρη, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, οἷός τις, το είδος ανθρώπου που, σε 

Όμηρ. 4. όταν μια σύγκριση εμπεριέχει την έννοια του χρόνου, χρησιμ. η 

φράση οἷοςὅ τε, έτσι σαν τότε που..., σε Ομήρ. Οδ. 5. το οἷος χρησιμ. σε 

πολλές Αττ. βραχυλογικές φράσεις, οὐδὲνγὰρ οἷον ἀκούειν αὐτοῦ τοῦ νόμου, 

δεν υπάρχει τίποτε πιο σπουδαίο από το να ακούει κανείς τα λόγια του νόμου, 

σε Δημ.· δίνει πρόσθετη ισχύ στον υπερθ., χωρίον οἷον χαλεπώτατον = 

τοιοῦτον οἷόν ἐστι χαλεπώτατον, σε Ξεν. III. 1. το οἷος με απαρ. δηλώνει 

αρμοδιότητα ή ικανότητα να κάνει κάποιος κάτι, οἷος ἔην τελέσαι ἔργον τε 

ἔπος τε, τόσο έτοιμος ήταν να κάνει καλό και με τις πράξεις και με τα λόγια, 

σε Ομήρ. Οδ.· οἷος ἔην βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι, τόσο ικανός και στα 

πολεμικά συμβούλια όσο και στη μάχη, σε Πλάτ.· τὸ πρᾶγμα μέγα καὶ μὴ οἷον 

νεωτέρῳ βουλεύσασθαι, το ζήτημα είναι σπουδαίο και δεν είναι πρέπον να 

δίνει σχετικές συμβουλές ένας νεαρός, σε Θουκ.· χωρίς απαρ., ὁ δ' οἷός ἐστιν 

οἰκουρὸς μόνον, κατάλληλος μόνον για να είναι σκύλος-φύλακας του σπιτιού, 

σε Αριστοφ. 2. η σημασία αυτή ωστόσο εκφράζεται κυρίως με το οἷός τε, με 

απαρ., κατάλληλος ή ικανός να κάνει κάτι, λέγειν οἷόςτε κἀγώ, σε Αριστοφ.· 

οἷός τε πείθειν, σε Δημ.· συχνά στο ουδ., σε ενικ. και πληθ., οἷόν τέ ἐστι και 

οἷά τέ ἐστι, οἷόν τε γίγνεται, είναι δυνατόν να, σε Ηρόδ., Αττ.· χωρίς απαρ., 

οἷόν τέ ἐστιν, είναι δυνατόν, οὐχ οἷόν τέ ἐστιν, δεν είναι δυνατόν να γίνει, σε 

Αριστοφ.· με υπερθ., καλὸν ὡς οἷόν τε μάλιστα, τόσο όμορφο όσο γίνεται, σε 

Πλάτ.· ὡς οἷόν τε διὰ βραχυτάτων, στον ίδ. IV. Στην Αττ., το αναφορ. συχνά 

επαναλαμβάνεται στην ίδια πρόταση, οἷ' ἔργα δράσας οἷα λαγχάνει κακά, με 

τέτοια που έκανε τέτοιες τον βρήκαν συμφορές! σε Σοφ.· οἵαν ἀνθ' οἵων 

θυμάτων χάριν, οποία ευγνωμοσύνη σε ανταπόδοση τέτοιων θυσιών! στον ίδ. 

V. 1. ως επίρρ. στο ουδ., χρησιμ. για να προσθέσει ισχύ, έμφαση, οἷον 

ἐερσήσεις, πόσο δροσερός! σε Ομήρ. Ιλ.· οἷα ἀτάσθαλα, σε Ομήρ. Οδ.· το 

ομαλ. επίρρ. οἵως χρησιμ. σπανίως, οἷος ὢν οἵως ἔχεις, σε τί κατάσταση 

βρίσκεται ένας άνθρωπος όπως εσύ!, σε Σοφ. 2. α) σε συγκρίσεις, όπως, ως, 

όπως ακριβώς, καθώς, σε Όμηρ., Τραγ.· οἷάτις ἀηδών, σε Αισχύλ.· οἷον ὅτε, 



έτσι όπως τότε που, πρβλ. II. 4. β) φερ' ειπείν, παραδείγματος χάριν, οἷον τί 

λέγεις; τι εννοείς, επί παραδείγματι; σε Πλάτ. 3. όπως το ὡς, με μτχ., οἷα 

ἀπροσδοκήτου γενομένου, σε Θουκ. 4. με αριθμητικά, περίπου, οἷον δέκα 

σταδίους κ.λπ.  

ὄϊος, οἰός, γεν. του ὄϊς, οἶς, πρόβατο.  

οἱοσ-δήποτε, οποιοσδήποτε και οποιουδήποτε είδους, σε Αριστ.  

οἰο-χίτων[χῐ], -ωνος, ὁ, ἡ, αυτός που φοράει μόνο έναν χιτώνα, ντυμένος 

ελαφρά, σε Ομήρ. Οδ.  

οἷπερ, επίρρ., σε όποιον τόπο, όπου, Λατ. quo, βλ. οἷ.  

ὄϊς[ῐ], ὁ και ἡ, γεν. ὄϊος, αιτ. ὄϊν (οἴιδα, σε Θεόκρ.), πληθ. ὄϊες, γεν. ὄΐων· δοτ. 

οἴεσι, Επικ. ὀΐεσσι, ὄεσσι· αιτ. ὄϊας, συνηρ. ὄϊς [ῑ]· οι Αττ. συναιρούν όλες τις 

πτώσεις, οἶς, οἰός, οἰί, οἶν· πληθ. οἶες, οἰῶν, οἰσί, οἶας· Λατ. ovis· πρόβατο, 

είτε αρσενικό (κριάρι), είτε θηλυκό (προβατίνα), σε Όμηρ. κ.λπ.· το γένος 

όμως μερικές φορές δηλώνεται με έναν προσδιορισμό, ὄϊν ἀρνειὸν ῥέζειν 

θῆλύν τε, θυσιάζω ένα αρσενικό και ένα θηλυκό πρόβατο, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀΐσατο, ὀϊσάμενος[ῑ], γʹ ενικ. και μτχ. αορ. αʹ του οἴομαι.  

οἶσε, -έτω, -ετε, προστ. μέλ. του φέρω.  

οἰσέμεν, -έμεναι, απαρ. μέλ. του φέρω.  

οἰσεῦμες, Δωρ. αντί οἴσομεν, αʹ πληθ. μέλ. του φέρω.  

οἶσθα, οἶσθας, βʹ ενικ. παρακ. (με σημασία ενεστ.) του *εἴδω 

Β.  

ὀϊσθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του οἴομαι.  

οἴσπη, βλ. οἰσύπη.  

οἰστέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του φέρω· I. αυτός που πρέπει να υποφέρουμε, να 

ανεχόμαστε, σε Σοφ. II. 1. οἰστέον, κάτι που πρέπει να αντέχουμε, σε Ευρ. 2. 

κάτι που πρέπει να πάρουμε, το κέρδος, σε Σοφ.  

ὀϊστευτήρ, -ῆρος, ὁ, τοξότης, τοξοβόλος, σε Ανθ.  

ὀϊστεύω, μέλ. -σω (ὀϊστός), ρίχνω βέλη, τοξεύω, σε Όμηρ.· με γεν., στοχεύω 

εναντίον, ὀΐστευσον Μενελάου, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀϊστο-βόλος, -ον (βάλλω), τοξοβόλος, αυτός που εκτοξεύει βέλη, σε Ανθ.  

οἰστο-δέγμων, ὁ, ἡ, αυτός που περιέχει βέλη, φαρέτρα, σε Αισχύλ.  

οἰστός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του φέρω, αυτός που μπορεί να γίνει ανεκτός, 

υποφερτός, σε Θουκ.  

ὀϊστός, Αττ. οἰστός, βέλος, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ. (αμφίβ. προέλ.).  

οἰστράω ή -έω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ᾤστρησα ή οἴστρησα — Παθ., μτχ. αορ. αʹ 

οἰστρηθείς (οἶστρος)· I. τσιμπώ, κεντρίζω, κυρίως λέγεται για έντομο· μεταφ., 

μολύνω με το μικρόβιο της τρέλας, αὐτὰς ἐκ δόμων οἴστρησα, τις οδήγησα 

στην τρέλα και τις έκανα να βγουν και να φύγουν από το σπίτι, σε Ευρ. — 

Παθ., οἰστρηθείς, αυτός που έχει παραφρονήσει, σε Σοφ. ΙI. αμτβ., σαν το 

Παθ., με τσίμπησε μύγα, μυγιάζομαι, οδηγούμαι στην τρέλα, οἰστρήσασα, σε 

κατάσταση φρενίτιδας, μανιωδώς, σε Αισχύλ.· λέγεται για τον Μενέλαο, σε 

Ευρ.· ἡ ψυχὴ οἰστρᾷ, σε Πλάτ.  

οἰστρ-ήλᾰτος, -ον (ἐλαύνω), αυτός που έχει δεχτεί τσίμπημα εντόμου, 

μανιώδης, σε Αισχύλ.  

οἴστρημα, -ατος, τό, οξύς πόνος από κεντρί εντόμου· μεταφ., φρενίτιδα, σε 

Σοφ.  

οἰστρο-βολέω, μέλ. -ήσω, πλήττω με βέλη σα να είχα κεντρί, σε Ανθ.  

οἰστρο-δίνητος[ῑ], -ον, αυτός που περιστρέφεται σφαδάζοντας από τσίμπημα 

εντόμου, σε Αισχύλ.  



οἰστρο-πλήξ, -ῆγος, ὁ, ἡ (πλήσσω), αυτός που δέχτηκε δήγμα εντόμου, 

εξαγριωμένος, μανιακός, στους Τραγ.  

οἶστρος, ὁ, I. έντομο, αλογόμυγα, Λατ. asilus, που παρενοχλεί τα ζώα του 

κοπαδιού, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ. II. 1. μεταφ., τσίμπημα, κέντρισμα, 

οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε φρενίτιδα, μανία, σε Ευρ.· απόλ., το 

κέντρισμα του πόνου, αγωνία, σε Σοφ. 2. σφοδρή, τρελή επιθυμία, παράλογο 

πάθος, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· γενικά, τρέλα, μανία, παραφροσύνη, σε Σοφ., 

Ευρ.  

οἰσύα, ἡ, δέντρο που ανήκει στο είδος της ιτιάς, λυγαριά.  

οἰσύϊνος[ῐ], -η, -ον, αυτός που προέρχεται από τη λυγαριά, πλέγμα φτιαγμένο 

από κλαδιά λυγαριάς, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ. κ.λπ.  

οἰσύπη[ῠ] ή οἴσπη, ἡ, ιδρώτας και λίπος από το μαλλί των προβάτων, σε 

Ηρόδ.  

οἰσῠπηρός, -ά, -όν, αυτός που περιέχει λίπος, λιπαρός, λιγδιάρης, σε Αριστοφ.  

οἴσω, μέλ. του φέρω.  

Οἴτη, ἡ, το όρος Οἴτη στη Θεσσαλία, σε Στράβ.· επίθ., Οἰταῖος, -α, -ον, αυτός 

που ανήκει στην ή προέρχεται από την Οἴτη, σε Σοφ. κ.λπ.· οἱ Οἰταῖοι, οι 

κάτοικοι της περιοχής της Οίτης, σε Θουκ.  

οἶτος, ὁ, μοίρα, πεπρωμένο, θάνατος, συμφορά, σε Όμηρ., Σοφ., Ευρ.  

Οἰχᾰλία, Ιων. -ίη, ἡ, όνομα πόλης στη Θεσσαλία, σε Ομήρ. Ιλ.· Οἰχαλιεύς, -

έως, Επικ. -ῆος, ὁ, ο καταγόμενος από την Οιχαλία ή ο κάτοικός της, στο ίδ.· 

Επικ. επίρρ. -ίηθεν, από την Οιχαλία, στο ίδ.  

οἰχέομαι, = οἴχομαι, σε Ανθ.  

οἰχνέω, μόνο σε ενεστ. και Ιων. παρατ. οἴχνεσκον· I. πηγαινοέρχομαι, 

πορεύομαι, σε Ομήρ. Οδ.· περπατώ, πορεύομαι, δηλ. ζω, σε Σοφ. II. όπως το 

οἴχομαι, έχω αποχωρήσει, είμαι φευγάτος, στον ίδ. III. με αιτ. προσ., όπως το 

προσέρχομαι, πλησιάζω, σε Πίνδ.  

οἴχομαι, παρατ. ᾠχόμην, Ιων. οἰχόμην· μέλ. οἰχήσομαι, παρακ. ᾤχωκα, Ιων. 

οἴχωκα· Ιων. γʹ ενικ. υπερσ. οἰχώκεε· επίσης, Παθ. παρακ. ᾤχημαι, Ιων. 

οἴχημαι· I. αποθ., απέρχομαι, φεύγω, Λατ. abesse (όχι abire), με σημασία 

παρακ. και παρατ. ᾠχόμην, με σημασία υπερσ., αντίθ. προς το ἥκω, έχω έρθει, 

ενώ το ἔρχομαι, πηγαίνω ή έρχομαι, λειτουργεί ως ενεστ. και των δύο, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· συχνά με μτχ., οἴχεται φεύγων, έφυγε και χάθηκε, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ὤχετ' ἀποπτάμενος, πέταξε και εξαφανίστηκε, στο ίδ.· οἴχεται θανών (βλ. 

κατωτ. II. 1)· επίσης, με επίθ., οἴχεται φροῦδος, εξαφανίστηκε εντελώς, έγινε 

καπνός, σε Αριστοφ.· με αιτ., έχω δραπετεύσει, ξεφύγει από, στον ίδ. II. 

Ειδικότερες χρήσεις: 1. ευφημ. αντί θνῄσκω, έχω απέλθει, έχω πεθάνει, 

οἴχεται εἰς Ἀΐδαο, σε Ομήρ. Ιλ.· στην Αττ., οἴχεται θανών, σε Σοφ. κ.λπ.· στον 

Όμηρ., απλώς απών ή ξενιτεμένος, Ὀδυσσῆος πόθος οἰχομένοιο, λαχτάρα για 

τον απόντα Οδυσσέα, σε Ομήρ. Οδ. 2. είμαι αφανισμένος, κατεστραμμένος, 

σε Σοφ.· ιδίως στα ᾤχωκα ή οἴχωκα, Λατ. perii, σε Αισχύλ. κ.λπ. 3. λέγεται 

για πράγματα, προκειμένου να δηλώσει οποιαδήποτε γρήγορη, αιφνιδιαστική, 

βίαιη κίνηση, ορμώ, επιπίπτω, σε Ομήρ. Ιλ.  

οἴω, Επικ. ὀΐω [ῑ], βλ. οἴομαι.  

οἰωνίζομαι, Αττ. μέλ. -ιοῦμαι· γʹ ενικ. ευκτ. αορ. αʹ οἰωνίσαιτο· I. αποθ., 

λαμβάνω προμηνύματα, οιωνούς, από το πέταγμα και τις κραυγές των 

πουλιών, Λατ. augurium capere, σε Ξεν. II. προλέγω το μέλλον μέσω οιωνών, 

μαντεύω, με αιτ. και απαρ., σε Ξεν.  

οἰώνισμα, -ατος, τό, μαντεία μέσω της ερμηνείας του πετάγματος και των 

κραυγών των πουλιών, Λατ. augurium, σε Ευρ.  



οἰωνισμός, ὁ, = το προηγ., σε Πλούτ.  

οἰωνιστήριον, τό, μέρος απ' όπου οι μάντεις παρακολουθούσαν το πέταγμα 

των πουλιών για να προμαντεύσουν το μέλλον, σημάδι, προφητική ένδειξη, 

οιωνός, σε Ξεν.  

οἰωνιστής, -οῦ, ὁ, αυτός που προλέγει το μέλλον από το πέταγμα και τις 

κραυγές των πουλιών, μάντης, οιωνοσκόπος, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  

οἰωνιστικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει σε ή προορίζεται για προφητικό 

σημάδι· ἡ -κή (ενν. τέχνη), μαντεία, σε Πλάτ.  

οἰωνο-θέτης, -ου, ὁ (τίθημι), αυτός που ερμηνεύει τους οιωνούς, τα 

προμηνύματα, σε Σοφ.  

οἰωνό-θροος, -ον, αυτός που ανήκει στην κραυγή των πουλιών, οἰωνοθρόος 

γόος, θρηνητική κραυγή των πουλιών, σε Αισχύλ.  

οἰωνο-κτόνος, -ον (κτείνω), αυτός που σκοτώνει πουλιά, σε Αισχύλ.  

οἰωνό-μαντις, -εως, ὁ και ἡ, αυτός που λαμβάνει προμηνύματα από το 

πέταγμα και τις κραυγές των πουλιών, μάντης, οιωνοσκόπος, σε Ευρ.  

οἰωνο-πόλος, ὁ (πολέω), αυτός που ασχολείται με τα σημεία που παρέχουν το 

πέταγμα και οι κραυγές των πουλιών, μάντης, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.  

οἰωνός, ὁ, I. μεγαλόσωμο πτηνό, αρπακτικό σαρκοφάγο πουλί, όπως γύπας ή 

αετός, αντίθ. προς το κοινό πτηνό (ὄρνις), σε Όμηρ. κ.λπ. II. 1. πτηνό 

κατάλληλο να δώσει προφητικά σημάδια ή προμηνύματα, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

πέταγμα του πουλιού προς τα δεξιά, δηλ. με κατεύθυνση προς την Ανατολή, 

ήταν ευοίωνο, και το αντίστροφο. 2. μαντεία, προμάντευμα που αντλείται από 

την παρατήρηση πτηνών, Λατ. auspicium ή augurium, αναλόγως του τι 

συνάγεται από την θέαση του πετάγματός τους ή από το άκουσμα των 

κραυγών τους, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· δέκομαι τὸν οἰωνόν, δέχομαι το προφητικό 

σημάδι, χαιρετίζοντάς το σαν ευοίωνο, σε Ηρόδ. (ετυμολογείται από το οἶος, 

επειδή τα περισσότερα αρπακτικά πουλιά ζουν μοναχικά, πρβλ. κοινωνός από 

το κοινός).  

οἰωνοσκοπέω, μέλ. -ήσω, παρατηρώ το πέταγμα των πουλιών και λαμβάνω 

προφητικά σημάδια, σε Ευρ.  

οἰωνο-σκόπος, ὁ, = οἰωνιστής, σε Ευρ.  

οἵως, επίρρ., βλ. οἷος V.  

ὅκᾰ ή ὅκκᾰ, Δωρ. αντί ὅτε, όπως πόκα αντί ποτέ, σε Αριστοφ. κ.λπ.  

ὀκέλλω, = κέλλω· παρατ. ὤκελλον, αόρ. αʹ ὤκειλα· ναυτικός όρος, που 

χρησιμ.: I. μτβ., για τους ναύτες, ρίχνω το πλοίο στην ξηρά ή στην ακτή, σε 

Ηρόδ., Θουκ. II. αμτβ., για το πλοίο, ρίχνομαι, πέφτω στην ξηρά, προσαράζω, 

σε Θουκ., Ξεν.· ομοίως, μεταφ., σε Αριστοφ.  

ὅκη, Ιων. αντί ὅπη.  

ὅκκα, βλ. ὅκα.  

ὀκλᾰδίας, ὁ (ὀκλάζω), αναδιπλούμενο κάθισμα, πτυσσόμενη καρέκλα χωρίς 

μπράτσα, που χρησιμοποιούνταν σε υπαίθρια καταλύματα, σε στρατόπεδα 

κ.λπ., σε Αριστοφ.  

ὀκλαδιστί, επίρρ., σταυροπόδι ή πηδώντας με το σώμα στηριγμένο στα 

λυγισμένα γόνατα και τις φτέρνες, λέγεται για βάτραχο, σε Βάβρ.  

ὀκλάζω, μέλ. -σω, αόρ. αʹ ὤκλασα· κάθομαι με λυγισμένα γόνατα, οκλαδόν, 

σε Ξεν.· ἐςγόνυ ὀκλάσας δέχεται τῇ σαρίσσῃ τὴν ἐπέλασιν, λέγεται για 

στρατιώτη που αναμένει επίθεση, σε Λουκ.· λέγεται για καταβεβλημένο 

οδοιπόρο, σε Σοφ.· με αιτ., χρησιμ. για ζώα, που λυγίζουν τα πίσω ή τα 

μπροστινά τους πόδια, σε Ξεν.  



ὀκνέω, Επικ. ὀκνείω, παρατ. ὤκνεον, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ὤκνησα (ὄκνος)· I. 

αποφεύγω να κάνω κάτι, έχω ενδοιασμούς, διστάζω να κάνω κάτι, με απαρ., 

σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· ὀκνῶ προδότης καλεῖσθαι, ντρέπομαι να με πουν προδότη, 

σε Σοφ.· ὀκνῶ ὀνομάσαι, αποφεύγω να δώσω κάποιο όνομα, διστάζω να 

κατονομάσω, σε Δημ.· σπανίως με αιτ., ὃν ὀκνεῖτε, σε Σοφ.· ὀκνεῖν περί τινος, 

σε Ξεν. II. δεν αποφασίζω, διστάζω, λουφάζω, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.  

ὀκνηρός, -ά, -όν (ὄκνος),· I. συνεσταλμένος, διστακτικός, απρόθυμος, 

ανέτοιμος, δειλός, σε Πίνδ.· ὀκνηρὸς ἐς τὰ πολεμικά, σε Θουκ.· επίρρ. -ρῶς, 

σε Ξεν. κ.λπ. II. λέγεται για πράγματα, τρομακτικός, δυσάρεστος, φορτικός, 

ενοχλητικός, σε Σοφ.  

ὄκνος, ὁ, 1. αμφιβολία, δισταγμός, αδράνεια, ραθυμία, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· 

ὄκνος καὶ μέλλησις, σε Θουκ. 2. ανησυχία, φόβος, σε Αισχύλ., Σοφ. 3. με γεν., 

τοῦ πόνου οὐκ ὄκνος (ἐστί), έκπληξη, σε Σοφ. 4. με απαρ., παρέσχεν ὄκνον μὴ 

ἐλθεῖν, τους έκανε να διστάζουν να φύγουν, σε Θουκ.· ὄκνος ἦν ἀνίστασθαι, 

σε Ξεν.  

ὁκοδαπός, ὁκόθεν, ὁκοῖος, ὁκόσος, ὁκότε, ὁκότερος, ὅκου, Ιων. αντί ὁπ-.  

ὀκριάομαι, Παθ. (ὄκρις), γίνομαι τραχύς ή γεμάτος προεξοχές· μεταφ., 

εξαγριώνομαι, εξοργίζομαι, πανθυμαδὸν ὀκριόωντο, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀκρί-βας[ῐ], -αντος, ὁ (ὄκρις, βαίνω), είδος εξέδρας στη σκηνή του θεάτρου, 

από την οποία οι υποκριτές απήγγελαν τα μέρη τους, σε Πλάτ.  

ὀκριόεις, -εσσα, -εν (ὄκρῐς), αυτός που έχει πολλές αιχμές ή προεξοχές, 

τραχύς, οδοντωτός, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.  

ὄκρῐς, -ιος, ἡ, I. όπως το ἄκρις, ἄκρα, αιχμηρή άκρη ή προεξοχή. II. ως επίθ., 

ὀκρίς, -ίδος, ὁ, ἡ, = ὀκριόεις, ανώμαλος, τραχύς, σε Αισχύλ.  

ὀ-κρυόεις, -εσσα, -εν, αντί κρυόεις, με ευφωνικό ο, = κρυρεός, ψυχρός, 

παγερός, τρομακτικός, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀκτά-βλωμος, -ον, αυτός που αποτελείται από επτά τεμάχια, σε Ησίοδ.  

ὀκτά-δραχμος, -ον (δραχμή), αυτός που ζυγίζει ή αξίζει οκτώ δραχμές, σε 

Ανθ.  

ὀκτα-ήμερος, -ον (ἡμέρα), αυτός που συμβαίνει κατά την όγδοη ημέρα, σε 

Κ.Δ.  

ὀκτάκις[ᾰ] (ὀκτώ), οκτώ φορές, σε Λουκ.  

ὀκτᾰκισ-χίλιοι[ῑ], -αι, -α, οκτώ χιλιάδες, σε Ηρόδ., Ξεν.· στον ενικ., 

ἵπποςὀκτακισχιλίη, αντί οχτώ χιλιάδες ιππείς, σε Ηρόδ.  

ὀκτά-κνημος, -ον (κνήμη), αυτός που έχει οκτώ κνήμες, λέγεται για τροχούς, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀκτᾰκόσιοι, -αι, -α (ὀκτώ), οκτώ εκατοντάδες, οκτακόσιοι, σε Ηρόδ.  

ὀκτά-μηνος[ᾰ], -ον (μήν), αυτός που έχει ηλικία οκτώ μηνών, σε Ξεν.  

ὀκτᾰ-πλάσιος[ᾰ], -α, -ον, οκτώ φορές μεγαλύτερος ή περισσότερος, Λατ. 

octuplus, σε Αριστοφ.  

ὀκτᾰ-πόδης, -ου, ὁ (πούς), αυτός που έχει μήκος οκτώ ποδών, σε Ησίοδ.  

ὀκτά-πους[ᾰ], ὁ, ἡ, -πουν, τό, αυτός που έχει οκτώ πόδια, σε Βατραχομ., 

Ανθ.  

ὀκτάρ-ριζος, -ον (ῥίζα), αυτός που έχει οκτώ ρίζες· λέγεται για κέρατα 

αρσενικού ελαφιού, που διακλαδώνονται σε οκτώ άκρες, σε Ανθ.  

ὀκτάρ-ρῡμος, -ον, λέγεται για άρματα, αυτό που έχει οκτώ ρυμούς, δηλ. 

τιμόνια ή ζυγούς, στις άκρες των οποίων είναι ζεμένα τα βόδια· απ' όπου, 

άρμα που το σέρνουν οχτώ ζευγάρια βοδιών, σε Ξεν.  

ὀκτά-τονος[ᾰ], -ον, αυτός που εκτείνεται σε οκτώ μεριές, ἕλικες ὀκτάτονοι, τα 

οκτώ πλοκάμια του χταποδιού, σε Ανθ.  



ὀκτώ, οἱ, αἱ, τά, άκλιτο, Λατ. octo, οχτώ, ο αριθμός οχτώ, σε Όμηρ. κ.λπ.  

ὀκτω-καί-δεκα, οἱ, αἱ, τά, άκλιτο, ο αριθμός δεκαοχτώ, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ὀκτωκαιδεκά-δραχμος, -ον (δραχμή), αυτός που ζυγίζει ή αξίζει δεκαοχτώ 

δραχμές, σε Δημ.  

ὀκτωκαιδεκα-έτης, -ες (ἔτος), = ὀκτωκαιδεκέτης, σε Λουκ.  

ὀκτω-και-δέκᾰτος, -η, -ον, δέκατος όγδοος (τακτικό αριθμητικό)· 

ὀκτωκαιδεκάτῃ (ενν. ἡμέρᾳ), κατά τη δέκατη όγδοη μέρα, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀκτωκαιδεκ-έτης, -ου, ὁ (ἔτος), αυτός που έχει ηλικία δεκαοχτώ ετών, σε 

Δημ., Θεόκρ.· θηλ. -έτις, -ιδος, σε Λουκ.  

ὀκτώ-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, αυτός που έχει μήκος, πλάτος ή ύψος δεκαοχτώ 

ποδών, σε Πλάτ.  

ὀκχέω, βλ. ὀχέω.  

ὅκως, Ιων. αντί ὅπως.  

ὄκωχα, Επικ. παρακ. του ἔχω.  

ὁλάω, τρόπος προφοράς του ὁράω ψευδίζοντας, σε Αριστοφ.  

ὀλβίζω, Αττ. μέλ. -ιῶ, αόρ. αʹ ὤλβισα (ὄλβιος)· κάνω κάποιον ευτυχισμένο, 

σε Ευρ.· θεωρώ ότι είμαι ή δηλώνω ότι είμαι ευτυχισμένος, σε Αισχύλ., Σοφ. 

κ.λπ. — Παθ., είμαι ή θεωρούμαι ευτυχής, μτχ. παρακ. ὠλβισμένοι, σε Ευρ.· 

μτχ. αορ. αʹ ὀλβισθείς, στον ίδ.  

ὀλβιο-δαίμων, -ονος, ὁ και ἡ, καλότυχος, μακάριος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀλβιό-δωρος, -ον (δῶρον), αυτός που παρέχει ευδαιμονία, ευτυχία, σε Ευρ.  

ὀλβιο-εργός, -όν (*ἔργω), αυτός που κάνει κάποιον ευτυχισμένο, σε Ανθ.  

ὄλβιος, -ον και -α, -ον, (ὄλβος),· I. λέγεται για πρόσωπα, ευτυχισμένος, 

μακάριος· στον Όμηρ. πάντοτε σε αναφορά προς τα επίγεια αγαθά, πλούτος, 

Λατ. beatus, σε Όμηρ. κ.λπ. II. λέγεται για πράγματα, ουδ. πληθ., θεοὶ δέ τοι 

ὄλβια δοῖεν, μακάρι να σου έδιναν οι θεοί τα πλούσια δώρα τους, σε Ομήρ. 

Οδ.· πληθ. ουδ. ως επίρρ., ὄλβια ζωέμεναι, στο ίδ.· επίρρ. -ίως, σε Σοφ.· 

υπερθ. ὀλβιώτατος, σε Ηρόδ.· στους μεταγεν. ποιητές, ὄλβιστος.  

ὀλβο-δότειρα, ἡ, θηλ. του επομ., σε Ευρ.  

ὀλβο-δότης, -ου, Δωρ. -δότας, -α, ὁ, αυτός που προσφέρει ευδαιμονία, αγαθά 

ή πλούτο, όπως το ὀλβιοδώτης, σε Ευρ.  

ὄλβος, ὁ, ευτυχία, ευδαιμονία, αγαθά, πλούτος, αφθονία, σε Όμηρ. κ.λπ.  

ὀλβο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρνει ευδαιμονία ή πλούτο, σε Ευρ.  

ὀλέεσθαι, Ιων. αντί ὀλεῖσθαι, απαρ. μέλ. του ὄλλυμι.  

ὀλέεσκε, Ιων. γʹ ενικ. αορ. βʹ του ὄλλυμι.  

ὀλέθριος, -ον και -α, -ον, I. 1. καταστροφικός, θανατηφόρος, ὀλέθριον ἦμαρ, 

η ημέρα της καταστροφής, σε Ομήρ. Ιλ.· ψῆφος ὀλεθρία, ψήφος θανάτου 

(απόφαση θανατώσεως), σε Αισχύλ.· τὸ ὀλέθριον, ως επίρρ., μοιραία, ολέθρια, 

σε Σοφ. 2. με γεν., γάμοι Πάριδος ὀλέθριοι φίλων, που φέρνουν τον αφανισμό 

στους φίλους του, σε Αισχύλ. II. λέγεται για πρόσωπα, κατεστραμμένος, 

χαμένος, αφανισμένος, σε Σοφ.· μηδαμινός, ανάξιος λόγου, σε Λουκ.  

ὄλεθρος, ὁ (ὄλλυμι),· I. αφανισμός, καταστροφή, απώλεια, θάνατος, σε 

Όμηρ., Τραγ. κ.λπ.· ὀλέθρου πείρατα, όπως το θανάτου τέλος, η συντέλεση του 

θανάτου, σε Ομήρ. Ιλ.· οὐκεἰς ὄλεθρον; ως κατάρα, δεν πας να χαθείς; σε 

Σοφ.· χρημάτων ὀλέθρῳ, εξαιτίας της απώλειας χρημάτων, σε Θουκ.· ἐπ' 

ὀλέθρῳ, σε Πλάτ. II. όπως τα Λατ. pernicies και pestis, αυτό που μπορεί να 

επιφέρει την καταστροφή, λοιμός, πανούκλα, κατάρα, σε Ησίοδ.· λέγεται για 

πρόσωπα, σε Ηρόδ.· ομοίως, ο Οιδίποδας αποκαλεί τον εαυτό του, τὸν 

ὄλεθρον μέγαν, σε Σοφ.· ὄλεθρος Μακεδών, λέγεται για τον Φίλιππο, σε Δημ.  

ὀλεῖ, ὀλεῖται, βʹ και γʹ ενικ. μέλ. του ὄλλυμι.  



ὀλέκρᾱνον, τό, Αττ. αντί ὠλέκρανον, σε Αριστοφ.  

ὀλέκω, Επικ. παρατ. ὄλεκον, Ιων. ὀλέκεσκον, όπως το ὄλλυμι, αφανίζω, 

καταστρέφω, σκοτώνω, σε Όμηρ., Τραγ. — Παθ., χάνομαι, πεθαίνω, ιδίως 

από βίαιο θάνατο, ὀλέκοντο δὲ λαοί, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀλέσαι, απαρ. αορ. αʹ του ὄλλυμι· ὀλέσας, μτχ.  

ὀλέσειε, γʹ ενικ. ευκτ. αορ. αʹ του ὄλλυμι.  

ὀλεσ-ήνωρ, -ορος, ὁ, ἡ (ἀνήρ), αυτός που καταστρέφει τους άντρες, σε 

Θέογν.  

ὀλέσθαι, απαρ. Μέσ. αορ. βʹ του ὄλλυμι.  

ὀλεσί-θηρ, -ηρος, ὁ, ἡ, αυτός που σκοτώνει τα θηρία, θηριοκτόνος, σε Ευρ.  

ὄλεσσα, Επικ. αόρ. αʹ του ὄλλυμι· απαρ. ὀλέσσαι, μτχ. -σσας.  

ὀλεσσι-τύραννος, -ον, αυτός που αφανίζει τους τυράννους, τυραννοκτόνος, 

σε Ανθ.  

ὀλέσω, μέλ. του ὄλλυμι.  

ὀλετήρ, -ῆρος, ὁ (ὄλλυμι), καταστροφέας, φονιάς, σε Ομήρ. Ιλ.· θηλ. 

ὀλέτειρα, σε Βάβρ., Ανθ.  

ὀλέτης, -ου, ὁ, = ὀλετήρ· θηλ. ὀλέτις, σε Ανθ.  

ὀλή, ἡ, βλ. οὐλαί.  

ὄληαι, Επικ. βʹ ενικ. Μέσ. αορ. βʹ του ὄλλυμι.  

ὀλῐγάκῐς[ᾰ], επίρρ. (ὀλίγος), λίγες μόνο φορές, σπανίως, σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ.  

ὀλῐγ-άμπελος, -ον, αυτός που έχει λίγα αμπέλια, σε Ανθ.  

ὀλῐγ-ανδρέω (ἀνήρ), έχω λειψανδρία, λιγοστούς άντρες, σε Πλούτ. κ.λπ.  

ὀλῐγανδρία, ἡ, έλλειψη αντρών, λειψανδρία, σε Στράβ.  

ὀλῐγανθρωπία, ἡ, λιγοστός αριθμός ανθρώπων, σε Θουκ., Ξεν.  

ὀλῐγ-άνθρωπος, -ον, αυτός που έχει μικρό αριθμό ανθρώπων, σε Ξεν.  

ὀλῐγ-ᾱριστία, ἡ (ἄριστον), μικρό, λιτό, ελαφρύ γεύμα, σε Πλούτ.  

ὀλῐγ-αρκής, -ές (ἀρκέω), αυτός που μένει ικανοποιημένος και με τα λίγα, σε 

Λουκ.  

ὀλῐγαρχέω, μέλ. -ήσω, είμαι μέλος μιας ολιγαρχίας, σε Αριστ. — Παθ., με 

κυβερνούν οι λίγοι, μια μικρή μερίδα ανθρώπων, ζω υπό ολιγαρχικό 

πολίτευμα, σε Θουκ., Πλάτ.  

ὀλῐγ-άρχης, -ου, ὁ (ἄρχω), αυτός που κυβερνά ολιγαρχικά, άρχοντας σε 

ολιγαρχικό πολίτευμα, ολιγαρχικός.  

ὀλῐγαρχία, Ιων. -ίη, ἡ, ολιγαρχικό πολίτευμα, με τη διακυβέρνηση στα χέρια 

λίγων οικογενειών ή προσώπων, σε Ηρόδ., Αττ.  

ὀλῐγαρχικός, -ή, -όν, 1. ολιγαρχικός, αυτός που ανήκει, ταιριάζει ή είναι 

παρόμοιος με την ολιγαρχία, ὀλιγαρχικὸς κόσμος, σε Θουκ., Αριστ.· επίρρ. -

κῶς, σε Πλάτ., Δημ. 2. λέγεται για πρόσωπα, αυτός που ρέπει σε ολιγαρχικές 

απόψεις, σε Πλάτ.  

ὀλῐγ-αῦλαξ, -ᾰκος, ὁ, ἡ, αυτός που διαθέτει λίγη καλλιεργήσιμη γη, σε Ανθ.  

ὀλῐγᾰχόθεν, επίρρ. (ὀλίγος), από λίγα τμήματα, μέρη, σε Ηρόδ.  

ὀλῐγᾰχοῦ, επίρρ. (ὀλίγος), σε λίγα μέρη, σε λίγους τόπους, σε Πλάτ.  

ὀλῐγηπελέων, -ουσα, μτχ. χωρίς ενεστ., αυτός που έχει λίγη δύναμη, που 

βρίσκεται σε ασθενή θέση, ανίσχυρος, αδύνατος, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀλῐγη-πελής, -ές (πέλω), αδύναμος, ανίσχυρος, ασθενής, σε Ανθ.  

ὀλῐγηπελία, Ιων. -ίη, ἡ, αδυναμία, εξασθένηση, λιποψυχία, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀλῐγήριος, -ον, = ὀλίγος, σε Ανθ.  

ὀλῐγ-ηροσίη, ἡ (ἄροσις), έλλειψη γης κατάλληλης για όργωμα, σε Ανθ.  

ὀλῐγη-σίπῠος, -ον (σῐπύα), αυτός που έχει λίγο σιτάρι ή μικρή αποθήκη 

σιτηρών, μικροκαλλιεργητής, σε Ανθ.  



ὀλίγιστος, -η, -ον, ανώμ. υπερθ. του ὀλίγος (βλ. ὀλίγος V).  

ὀλῐγογονία, ἡ, γέννηση λίγων νεοσσών σε κάθε γέννα, λέγεται για ζώα, 

ακαρπία, σε Πλάτ.  

ὀλῐγό-γονος, -ον, αυτός που γεννά μικρό αριθμό νεοσσών σε κάθε γέννα, 

άκαρπος, σε Ηρόδ.  

ὀλιγο-δρᾰνέων, -έουσα, μτχ. χωρίς ενεστ., ικανός να πράξει λίγα, αδύναμος, 

ανίσχυρος, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀλῐγο-δρᾰνής, -ές (δραίνω), αυτός που διαθέτει μικρή ισχύ, αδύναμος, 

ασθενής, σε Αριστοφ.  

ὀλῐγο-δρᾰνία, ἡ, αδυναμία, εξασθένηση, σε Αισχύλ.  

ὀλῐγο-ετία, ἡ (ἔτος), το να έχει ζήσει κάποιος λίγα χρόνια, νεότητα, σε Ξεν.  

ὀλῐγό-ξῠλος, -ον (ξύλον), αυτός που έχει λίγα ξύλα ή που είναι φτιαγμένος 

από λίγα ξύλα, θαμνώδης, σε Ανθ.  

ὀλιγό-πιστος, -ον, αυτός που διαθέτει λίγη πίστη, λιγόπιστος, σε Κ.Δ.  

ὀλίγος[ῐ], -η, -ον, I. 1. λέγεται για αριθμό ή ποσότητα, λίγος, σπάνιος, μικρός, 

περιορισμένος, ισχνός, αντίθ. προς το πολύς, σε Όμηρ. κ.λπ.· το σώμα των 

κυβερνώντων στα ολιγαρχικά πολιτεύματα ονομαζόταν οἱ ὀλίγοι, σε Θουκ. 

κ.λπ. 2. με απαρ., πολύ περιορισμένος για να επιτύχει κάτι, σε Ηρόδ., Θουκ. 

II. λέγεται για μέγεθος, μικρός, αδύνατος, ισχνός, αντίθ. προς το μέγας, σε 

Όμηρ.· ὀλίγον ἢ οὐδέν, λίγο ή τίποτε, σε Πλάτ. III. ουδ. ὀλίγον ως επίρρ., λίγο, 

λίγο μόνον, ελαφρά, σε Όμηρ., Ευρ.· με συγκρ. επίθ., ὀλίγον προγενέστερος, 

σε Ομήρ. Ιλ.· ὀλίγον ἦσσον, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, ὀλίγον τι πρότερον, σε 

Ηρόδ.· αλλά, το ὀλίγῳ συνοδεύει συχνότερα συγκρ. στον πεζό λόγο, στον ίδ. 

κ.λπ. IV. Ιδιωματικές εκφράσεις: 1. ὀλίγου δεῖν, σχεδόν, ὀλίγου ἐδέησε 

καταλαβεῖν, λίγο έλειψε να κυριεύσει, σε Ηρόδ.· απ' όπου, το ὀλίγου μόνο του, 

παραλίγο, σχεδόν, σε Ομήρ. Οδ., Αττ.· ὀλίγου ἐς χιλίους, σχεδόν χιλίους, σε 

Θουκ. 2. δι' ὀλίγου (ενν. χώρου), σε μικρή απόσταση, σε Αισχύλ. κ.λπ.· 

επίσης, δι'ὀλίγου (ενν. χρόνου), εντός ολίγου, αιφνιδίως, σε Θουκ.· δι' ὀλίγων, 

με λίγα λόγια, σε Πλάτ. 3. ἐν ὀλίγῳ (ενν. χώρῳ), σε μικρό χώρο, στα όρια μιας 

μικρής περιοχής, σε Θουκ.· επίσης, ἐν ὀλίγῳ (ενν. χρόνῳ), σε μικρό χρονικό 

διάστημα, ξαφνικά, σε Πλάτ., Κ.Δ. 4. ἐν ὀλίγοις, ένας ανάμεσα σε λίγους, δηλ. 

εξαιρετικά, αξιοπρόσεκτα, σε Ηρόδ. 5. ἐξ ὀλίγου = δι' ὀλίγου, λέγεται για 

χρόνο, σε Θουκ. 6. ἐς ὀλίγον, εντός ολίγου, στον ίδ. 7. κατ' ὀλίγον, λίγο λίγο, 

στον ίδ.· το επίθ. όμως λαμβάνει συχνά το γένος και τον αριθμό του ουσ. που 

προσδιορίζει, κατ' ὀλίγους, λίγους κάθε φορά, σε μικρές ομάδες, σε Ηρόδ., 

Θουκ. 8. μετ' ὀλίγον τούτων, λίγο μετά απ' αυτά, σε Ξεν.V. το επίρρ. ὀλίγως 

είναι σπάνιο, οὐκ ὀλίγως, σε Ανθ. VI. Σύγκριση· 1. ο συγκρ. συνήθως 

αναπληρώνεται από τα μείων, ἥσσων ή ἐλάσσων· ο τύπος ὀλίζων, -ον, γεν. -

ονος, είναι σπάνιος. 2. υπερθ. ὀλίγιστος, -η, -ον, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.· ὀλίγιστον 

ή τὸ ὀλίγιστον, ως επίρρ., Λατ. minime, σε Πλάτ.· ὡς ὀλίγιστα, στον ίδ.  

ὀλῐγό-σαρκος, -ον (σάρξ), λιπόσαρκος, αδύνατος, σε Λουκ.  

ὀλῐγοσῑτία, ἡ, περιορισμένη κατανάλωση τροφής, εγκράτεια ως προς την 

ποσότητα του φαγητού που καταναλώνει κάποιος, σε Αριστ.  

ὀλῐγό-σῑτος, -ον, αυτός που τρώει λίγο, λιγόφαγος.  

ὀλῐγοστῐχία, ἡ, το να αποτελείται κάτι από λίγους στίχους, αράδες, σε Ανθ.  

ὀλῐγό-στῐχος, -ον, αυτός που αποτελείται από μικρό αριθμό στίχων.  

ὀλῐγοστός, -ή, -όν (ὀλίγος), I. ένας από σύνολο πολλών, αντίθ. του 

πολλοστός, σε Πλούτ. II. ὀλιγοστὸν χρόνον, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, σε 

Σοφ.  



ὀλῐγότης, -ητος, ἡ (ὀλίγος),· I. λέγεται για αριθμό, το να είναι κάτι λιγοστό, 

σε Πλάτ. II. λέγεται για ποσότητα, έλλειψη, σπανιότητα· χρησιμ. για χρόνο, 

βραχύτητα, στον ίδ.  

ὀλῐγο-φῐλία, ἡ, το να έχει κάποιος λιγοστούς φίλους, σε Αριστ.  

ὀλῐγο-χρόνιος, -ον και -α, -ον (χρόνος), αυτός που διαρκεί ή ζει για μικρό 

χρονικό διάστημα, που είναι μικρής διάρκειας, βραχυχρόνιος, σε Θέογν., 

Ηρόδ. κ.λπ.  

ὀλῐγό-ψῡχος, -ον (ψυχή), λιπόψυχος, δειλός, σε Κ.Δ.  

ὀλῑγωρέω, μέλ. -ήσω, δείχνω μικρή εκτίμηση, κρίνω με ελαφρότητα, δίνω 

μικρή σημασία σε κάτι, με γεν., σε Ξεν., Πλάτ.· απόλ., δεν δίνω προσοχή, σε 

Θουκ. — Παθ., παρακ. ὠλιγώρημαι, δεν απολαμβάνω μεγάλης εκτίμησης, 

υποτιμούμαι, σε Δημ.  

ὀλῐγωρία, Ιων. -ίη, ἡ, 1. υποτίμηση, καταφρόνηση, περιφρόνηση, 

παραμέληση, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 2. παραμέληση, αμέλεια, στον Δημ.  

ὀλίγ-ωρος, -ον (ὤρα), αμελής, υποτιμητικός, χλευαστικός, περιφρονητικός, 

σε Ηρόδ., Δημ.· επίρρ., ὀλιγώρως ἔχειν, είμαι απρόσεκτος, αμελής, σε Πλάτ., 

Ξεν.  

ὀλισθάνωκαιὀλισθαίνω, αόρ. βʹ ὤλισθον, Επικ. ὄλισθον· μέλ. ὀλισθήσω, 

αόρ. αʹ ὠλίσθησα, παρακ. -ηκα είναι μεταγεν.· 1. γλιστρώ, γλιστρώ και πέφτω, 

σε Ομήρ. Ιλ.· ἐξ ἀντύγων ὤλισθε, γλίστρησε και έπεσε από το άρμα, σε Σοφ.· 

μεταφ., διαπράττω σφάλμα, αμαρτάνω, σε Αριστοφ. 2. γλιστρώ, τρέχω 

εύκολα, ρέω, σε Θεόκρ.  

ὀλισθήεις, -εσσα, -εν, ποιητ. αντί ὀλισθηρός, σε Ανθ.  

ὀλισθηρός, -ά, -όν, I. γλιστερός, Λατ. lubricus, σε Πίνδ., Ξεν. II. 1. λέγεται 

για πρόσωπα, αυτός που ξεγλιστράει, που είναι δύσκολο να τον κατακτήσει 

κάποιος και να τον κρατήσει, σε Πλάτ., Ανθ. 2. αυτός που έχει τάση να 

γλιστράει, σε Πλούτ.  

ὄλισθος, ὁ, 1. ολισθηρότητα, σε Λουκ. 2. γλίστρημα, σφάλμα, ολίσθημα, στον 

ίδ.  

ὀλισθών, μτχ. αορ. βʹ του ὀλισθαίνω.  

ὁλκάς, -άδος, ἡ (ἕλκω), ρυμουλκούμενο πλοίο, φορτηγό πλοίο, εμπορικό, σε 

Ηρόδ.  

ὁλκή, ἡ (ἕλκω), τράβηγμα, σύρσιμο, έλξη· έλξη επί ενός ή προς ένα πράγμα, 

θέλγητρο, δύναμη της έλξης, σε Πλάτ.  

ὁλκίον, τό (ἕλκω), αγγείο ή λεκάνη, σε Πλούτ.  

ὁλκός, -ή, -όν (ἕλκω), αυτός που έλκει κάτι προς τον εαυτό του, ελκτικός, σε 

Πλάτ.  

ὁλκός, ὁ (ἕλκω),· I. 1. ως όργανο, μηχανή για ρυμούλκηση πλοίων στην 

ξηρά, ρυμουλκό, σε Ηρόδ., Θουκ. 2. ιμάντας, λουρί, ηνίο, χαλινάρι, σε Σοφ. 

II. 1. ως αποτέλεσμα, αυλακιά από άροτρο, Λατ. sulcus, ὁλκὸς τοῦ ξύλου, 

αυλακιά καμωμένη από ξύλο, σε Ξεν. 2. σύρματα από δαφνόδεντρα, δηλ. 

κλαδιά δάφνης (ή σκούπες φτιαγμένες από δαφνόκλαρα), που σύρονται κατά 

το σκούπισμα, σε Ευρ.  

ὄλλῡμι και ὀλλύω (από √ΟΛ)· παρατ. ὤλλυν, γʹ πληθ. ὤλλυσαν, μέλ. ὀλέσω, 

Επικ. επίσης ὀλέσσω, Ιων. ὀλέω, Αττ. ὀλῶ, -εῖς, -εῖ· αόρ. αʹ ὤλεσα, Επικ. 

ὄλεσα, ὄλεσσα — Μέσ., ὄλλῠμαι, παρατ. ὠλλύμην, μέλ. ὀλοῦμαι, Επικ. 

ὀλέομαι, αόρ. βʹ ὠλόμην, Ιων. γʹ ενικ. ὀλέσκετο, μτχ. ὀλόμενος, ως επίθ., βλ. 

οὐλόμενος· παρακ. ὄλωλα, ὀλώλειν (βλ. κατωτ. Β. III).  

Α. Ενεργ., Λατ. perdo· I. καταστρέφω, επιφέρω το τέλος κάποιου, 

εξολοθρεύω, σκοτώνω, σε Όμηρ., Τραγ.· επίσης, λέγεται για την απαλλαγή 



από κάποιο κακό, ὤλεσεν νόσον, σε Αισχύλ. II. χάνω, θυμόν, ψυχήν, μένος, 

ἦτορ ὀλέσας, χάνω τη ζωή μου, σε Όμηρ.· πόνον ὀλέσαντες, έχοντας 

καταβάλει χαμένο κόπο, σε Αισχύλ. Β. Μέσ., Λατ. pereo· I. 1. αφανίζομαι, 

εξολοθρεύομαι, πεθαίνω, σε Όμηρ.· επίσης με σύστ. αιτ., κακὸν οἶτον, κακὸν 

μόρον ὀλέσθαι, βρίσκω δόλιο θάνατο, δολοφονούμαι, σε Ομήρ. Ιλ.· ὄλοιο, 

ὄλοισθε, που να χαθείς! που να χαθείτε! κατάρα, στους Τραγ.· ομοίως, 

ὀλοίμην, ὄλοιτο, ὄλοιντο, σε Σοφ. 2. καταστρέφομαι, αφανίζομαι, σε Όμηρ., 

Αττ. II. λέγεται για πράγματα, χάνομαι, σε Όμηρ. III. παρακ. ὄλωλα, με 

σημασία Μέσ., είμαι χαμένος, αφανισμένος, κατεστραμμένος, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αισχύλ. κ.λπ.· τῶν ὀλωλότων, των νεκρών, σε Αισχύλ.  

ὁλμο-ποιός (ποιέω), αυτός που κατασκευάζει γουδιά, σε Αριστ.  

ὅλμος, ὁ (εἵλω, volvo), I. στρογγυλή λεία πέτρα, κύλινδρος, σε Ομήρ. Ιλ. II. 

οποιοδήποτε στρογγυλό και κυλινδρικό ή λεκανοειδές σώμα· γουδί, σε 

Ησίοδ., Ηρόδ.· σκαφίδι που χρησιμοποιείται στην αρτοποιία για ζύμωμα, σε 

Αριστοφ.  

ὀλοθρευτής, -οῦ, ὁ, καταστροφέας, σε Κ.Δ.  

ὀλοθρεύω, καταστρέφω ολοκληρωτικά, σε Κ.Δ. (αμφίβ. προέλ.).  

ὀλοιός, -όν, Επικ. τύπος του ὀλπός, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀλοί-τροχος, επικ. ὀλοοίτροχος, ὁ (εἴλω, volvo, τροχός),· 1. πέτρα λειασμένη 

ώστε να κυλά, στρογγυλεμένη πέτρα, όπως αυτές που εκσφενδόνιζαν οι 

πολιορκημένοι εναντίον των επιτιθέμενων πολιορκητών τους, σε Ηρόδ., Ξεν.· 

ὀλοοίτροχος, σε Ομήρ. Ιλ. και σε Χρησμ. παρ' Ηροδ. 2. ως επίθ., πέτροι 

ὁλοίτροχοι, σμιλεμένες στρογγυλές πέτρες, με τις οποίες παρομοιάζονται οι 

μύες αθλητή, σε Θεόκρ.  

ὁλο-καυτέω, μέλ. -ήσω (καίω), προσφέρω σαν θυσία ψημένα σφάγια, 

προσφέρω σαν θυσία ολόκληρα ψημένα σφάγια, σε Ξεν.  

ὁλοκαυτόω, μέλ. -ώσω, = το προηγ., σε Ξεν.  

ὁλοκαύτωμα, τό, προσφορά ενός ολόκληρου ψημένου σφαγίου σαν θυσία, 

ολοκαύτωμα, σε Κ.Δ.  

ὁλοκληρία, ἡ, αρτιότητα ή ακεραιότητα σε όλα τα μέρη, σε Κ.Δ.  

ὁλόκληρος, -ον, πλήρης, απ' όλες τις απόψεις, εντελής, ακέραιος, τέλειος, 

Λατ. integer, σε Πλάτ. κ.λπ.  

ὀλολῡγή, ἡ (ὀλολύζω), οποιαδήποτε δυνατή φωνή, κραυγή, κυρίως 

χαρμόσυνη (αντίθ. προς το Λατ. ululatus), η οποία εκφερόταν από τις 

γυναίκες κατά την επίκληση ενός θεού, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.  

ὀλόλυγμα, τό (ὀλολύζω), δυνατή φωνή, κραυγή, κυρίως από χαρά, σε Ευρ.  

ὀλολυγμός, ὁ (ὀλολύζω), δυνατή φωνή με λαρυγγισμούς, κυρίως, χαρμόσυνη 

κραυγή, προς τιμή των θεών, σε Αισχύλ., Ευρ.· σπανίως, θρηνητική, σε 

Αισχύλ.  

ὀλολῡγών, -όνος, ἡ (ὀλολύζω), άγνωστο ζώο, που πήρε το όνομά του από τη 

χροιά της φωνής του· πιθ., είδος κουκουβάγιας, σε Θεόκρ.  

ὀλολύζω, μέλ. -ύξομαι· Επικ. αόρ. αʹ ὀλόλυξα· κραυγάζω επικαλούμενος τους 

θεούς, φωνάζω δυνατά, λέγεται για γυναίκες που φωνάζοντας με 

λαρυγγισμούς, επικαλούνται τους θεούς στις προσευχές ή στις δημόσιες 

εκφράσεις ευχαριστιών στους ναούς, σε Ομήρ. Οδ., Ύμν. σε απόλ.· ομοίως, 

επίσης, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.  

ὀλόμενος, βλ. οὐλόμενος.  

ὀλόμην, ὄλοντο, αʹ ενικ. και γʹ πληθ. Μέσ. αορ. βʹ του ὄλλυμι.  

ὀλοοίτροχος, ὁ, εκτεταμ. Επικ. τύπος του ὁλοίτροχος.  



ὀλοός, -ή, -όν (ὄλλυμι),· I. αυτός που επιφέρει καταστροφή, καταστροφικός, 

μοιραίος, θανατηφόρος, ολέθριος, δολοφονικός, σε Όμηρ., Ησίοδ., Αισχύλ., 

Ευρ.· ὀλοὰ φρονεῖν, σχεδιάζω κακά, μηχανεύομαι συμφορές, σε Ομήρ. Ιλ.· 

συγκρ. ὀλοώτερος, στο ίδ.· υπερθ. ὀλοώτατος (χρησιμ. ως θηλ.), σε Ομήρ. Οδ. 

II. με Παθ. σημασία, κατεστραμμένος, χαμένος, αφανισμένος, νεκρός, σε 

Αισχύλ.  

ὁλοός, ὁλοόφρων, βλ. οὔλλω.  

ὀλοό-φρων, -ονος, ὁ και ἡ (ὀλοός, φρήν), αυτός που σχεδιάζει να κάνει 

κάποιο κακό, φθοροποιός, ολέθριος, σε Ομήρ. Ιλ.· στην Ομήρ. Οδ., 

αναφέρεται πάντοτε σε πανούργους, δόλιους άντρες, όχι όμως σε Έλληνες· οι 

άντρες αυτοί θεωρούνταν ολέθριοι.  
 


