
ὁλο-πόρφῠρος, -ον (πορφύρα), αυτός που είναι ολόκληρος βαμμένος με 

πορφύρα, σε Ξεν.  

ὀλόπτω, μέλ. -ψω, ξεριζώνω, αποσπώ, σε Ανθ. (από το λέπω με ευφωνικό ὀ-).  

ὀλός, ὁ, = θόλος, λάσπη, θολό υγρό, σε Ανθ.  

ὅλος, Ιων. οὖλος, -η, -ον, I. 1. ολόκληρος, εντελής, ακέραιος, πλήρης, Λατ. 

integer, οὖλος ἄρτος, ολόκληρο καρβέλι ψωμί, σε Ομήρ. Οδ.· ὅλην πόλιν, το 

σύνολο μιας πόλης, η πόλη σαν σύνολο, σε Πλάτ.· με άρθρο μπορεί είτε να 

προηγείται είτε να ακολουθεί του ουσ., τῆς ἡμέρας ὅλης, καθ' όλη τη διάρκεια 

της ημέρας, δι' ὅλης τῆς νυκτός, καθ' όλο το διάστημα της νύχτας, σε Ξεν. 

κ.λπ. 2. ακέραιος, σώος και αβλαβής, σε Πλάτ. 3. εντελής, πλήρης, ὅλον 

ἁμάρτημα, καθολικό σφάλμα, σε Ξεν.· λέγεται για πρόσωπα, ὅλος εἶναι πρός 

τινι, Λατ. totus in illis, σε Δημ. 4. ουδ. ως επίρρ., ὅλον ή τὸ ὅλον, ολοσχερώς, 

πλήρως, εντελώς, σε Πλάτ.· ὅλῳ καὶ παντί, στον ίδ. κ.λπ.· τῷ ὅλῳ καὶ παντί, 

στον ίδ.· συνεπώς, κατὰ ὅλον, συνολικά, γενικά, στον ίδ.· δι' ὅλου, καθ' ὅλου 

(βλ. διόλου, καθόλου). II. 1. ως ουσ., τὸ ὅλον, το σύμπαν, σε Πλάτ. 2. τὰ ὅλα, 

το σύνολο όσων διαθέτει κάποιος, σε Δημ.· τοῖς ὅλοις = ὅλως, συνολικά, 

Φίλιππ. παρά Δημ. III. 1. επίρρ. ὅλως, πλήρως, συνολικά, εντελώς, σε Πλάτ. 

κ.λπ. 2. συνολικά, μιλώντας γενικά, εν συντομία, με μια λέξη, εν ολίγοις, 

όπως το ἑνὶ λόγῳ, Λατ. denique, σε Δημ. 3. συχνά με αρνητ. μόριο, οὐχ ὅλως, 

καθόλου, σε καμία περίπτωση, ουδόλως, σε Πλάτ., Ξεν. κ.λπ.  

ὁλο-σφύρητος[ῡ], Δωρ. -ᾶτος, -ον (σφῦρα), κατασκευασμένος από συμπαγές 

σφυρήλατο μέταλλο, σε Ανθ.  

ὁλοσχέρεια, ἡ, γενικού τύπου διερεύνηση ή συνυπολογισμός, σε Στράβ.  

ὁλο-σχερής, -ές, 1. όπως το ὁλόκληρος, καθολικός, εντελής, ακέραιος, 

πλήρης, Λατ. integer, σε Θεόκρ. 2. αυτός που σχετίζεται με το σύνολο, 

σημαντικός, υπολογίσιμος, σπουδαίος, μέγας, σε Πολύβ.· επίρρ. -ρῶς, 

εντελώς, τελείως, στον ίδ. (προέλ. του -σχερής αμφίβ.).  

ὁλό-σχοινος, ὁ, είδος του φυτού σχίνος με παχύ, σαρκώδη κορμό, απ' όπου 

κατασκευάζεται χοντρό είδος σχοινιού που χρησιμοποιείται στην κατασκευή 

πλεγμάτων· απ' όπου παροιμ. ἀπορράπτειν τὸ Φιλίππου στόμα ὁλοσχοίνῳ 

ἀβρόχῳ, κλείνω το στόμα του Φιλίππου με σχοινί από κλαδί σχίνου που δεν 

έχει βραχεί (επειδή μούλιαζαν τα κλαδιά για να είναι ανθεκτικά), δηλ. χωρίς 

καμία δυσκολία, σε Αισχίν.  

ὀλοφυγγών, -όνος, ἡ, = ὀλοφλυκτίς, σε Θεόκρ.  

ὀλοφυδνός, -ή, -όν, οικτρός, αξιοθρήνητος, θρηνητικός, σε Όμηρ.· ὀλοφυδνά, 

ως επίρρ., Ανθ.  

ὀλοφυρμός, -οῦ, ὁ, θρήνος, οδυρμός, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ.  

ὀλοφύρομαι[ῡ], μέλ. -ὀλοφῠροῦμαι, αόρ. αʹ ὠλοφῡράμην, Επικ. βʹ και γʹ ενικ. 

ὀλοφύραο, ὀλοφύρατο· μτχ. Παθ. αορ. αʹ ὀλοφυρθείς· I. 1. αμτβ., θρηνώ, 

θρηνολογώ, οδύρομαι, κλαίω, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. θρηνώ ή συμπάσχω για τις 

συμφορές άλλων, δείχνω οίκτο, σε Όμηρ.· με γεν., συμπονώ κάποιον, 

οικτείρω, σε Ομήρ. Ιλ. 3. ζητιανεύω με κλάματα και θρηνωδίες, επικαλούμαι, 

ικετεύω, καί μοι δὸς τὴν χεῖρ', ὀλοφύρομαι, στο ίδ. 4. με απαρ., πῶς ὀλοφύρεαι 

ἄλκιμος εἶναι; γιατί θρηνείς ενώ πρέπει να είσαι γενναίος; σε Ομήρ. Οδ. II. 1. 

με αιτ., θρηνώ για κάτι, οδύρομαι, στο ίδ., Ηρόδ., Αττ. 2. συμπονώ, ελεώ, 

οικτείρω, σε Όμηρ.  

ὀλόφυρσις, ἡ, = ὀλοφυρμός, σε Θουκ.· ὀλοφύρσεις τῶν ἀπογιγνομένων, 

θρηνωδίες για τους πεθαμένους, στον ίδ.  

ὀλοφυρτικός, -ή, -όν, παραπονιάρης, κλαψιάρης, σε Αριστ.  



ὀλο-φώϊος, -ον, Επικ. επίθ., καταστροφικός, θανατηφόρος, ολέθριος, σε 

Ομήρ. Οδ.· ὀλοφώια εἰδώς, έμπειρος σε καταστροφικά τεχνάσματα, στο ίδ. 

(από √ΟΛ, του ὄλλυμι· η κατάληξη -φώιος δεν έχει ερμηνευθεί).  

ὄλπη, ἡ, δερμάτινος ασκός για λάδι, σε Θεόκρ., Ανθ.  

ὄλπις, -ιος και -ιδος, ἡ, = ὄλπη, σε Θεόκρ.  

Ὀλυμπία (ενν. χώρα), ἡ, η Ολυμπία, πεδιάδα της Ηλείας δυτικά της πόλης 

Πίσας, όπου τελούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ή η ίδια η 

πόλη Πίσα, σε Πίνδ.· επίσης, Οὐλυμπία, στον ίδ.  

Ὀλύμπια (ενν. ἱερά), τά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, προς τιμήν του Ολυμπίου 

Διός, θεσμοθετήθηκαν, ιδρύθηκαν από τον Ηρακλή το 776 π.Χ., και 

αναβίωσαν από τον Ίφιτο· τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια, στην Ολυμπία, σε 

Ηρόδ.· Ὀλύμπια ἀναιρεῖν, νικᾶν, νίκη, διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 

στον ίδ. κ.λπ.  

Ὀλυμπίαζε, επίρρ., προς την Ολυμπία, σε Θουκ.  

Ὀλυμπιακός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες, σε Θουκ., Ξεν.  

Ὀλυμπιάς, -άδος, ἡ, ανώμ. θηλ. του Ὀλύμπιος· I. 1. Ολύμπιος, ως επίθ. των 

Μουσών, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.· ομοίως, των Χαρίτων, σε Αριστοφ. 2. 

Ὀλυμπιὰς ἐλαία, στεφάνι από κλαδιά ελιάς, έπαθλο στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες, σε Πίνδ. II. ως ουσ.: 1. οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σε Ηρόδ., Πίνδ. 2. 

(ενν. νίκη), νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Ηρόδ. 3. η Ολυμπιάδα, δηλ. 

το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών ανάμεσα στην τέλεση κάθε 

Ολυμπιακών Αγώνων· χρησιμ. στη χρονολόγηση ιστορικών γεγονότων από το 

300 π.Χ. περίπου· η πρώτη Ολυμπιάδα είχε χρόνο έναρξης το 776 π.Χ.· η 

293η και τελευταία το 393 μ.Χ.  

Ὀλυμπίᾱσι, επίρρ.: I. στην Ολυμπία, σε Αριστοφ. κ.λπ.· πρβλ. θύρᾱσι, αλλά, 

II.Ὀλυμπιάσι [ᾰ], δοτ. πληθ. του Ὀλυμπιάς.  

Ὀλυμπιεῖον ή Ὀλυμπίειον, τό, ναός του Ολυμπίου Διός, σε Θουκ., Πλάτ.· 

λανθασμένη γραφή, Ὀλύμπιον.  

Ὀλυμπικός, -ή, -όν, 1. αυτός που ανήκει σε ή προέρχεται από τον Όλυμπο, σε 

Ηρόδ. 2. αναφερόμενο στην Ολυμπία, ὁ Ὀλυμπικὸς ἀγών, οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες, σε Αριστοφ.  

Ὀλυμπῐο-νίκης[ῑ], -ου, Δωρ. -νίκᾱς, -ᾱ, ὁ, (νικάω),· I. νικητής στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Πίνδ. II. ως επίθ., Ὀλυμπιονίκης ὕμνος, στον ίδ.  

Ὀλυμπιό-νῑκος, -ον (νικάω), = το προηγ. σε Πίνδ.  

Ὀλύμπιος, -ον, ο Ολύμπιος, αυτός που ανήκει στον Όλυμπο, ο κάτοικος του 

Ολύμπου, σε Όμηρ. κ.λπ.· ο Δίας ονομάζεται απλώς Ὀλύμπιος, στον Όμηρ.· 

Ζεὺς πατὴρ Ὀλύμπιος, σε Σοφ.· ὁ Ζεὺς ὁ Ὀλύμπιος, σε Θουκ.  

Ὄλυμπος, Ιων. Οὔλυμπος, ὁ, I. ο Όλυμπος, βουνό στα σύνορα της 

Μακεδονίας με τη Θεσσαλία· ο Όμηρος θεωρεί τον Όλυμπο έδρα, κατοικία 

των θεών, αλλά τον διακρίνει από την ουράνια σφαίρα (οὐρανός)· II. το 

όνομα ήταν συνηθισμένο σε ποικίλα άλλα όρη, που το καθένα τους ήταν 

προφανώς το ψηλότερο στην περιοχή του, στη Μυσία, σε Ηρόδ.· στη 

Λακωνία, σε Πολύβ. κ.λπ. III. ως επίρρ., Ὄλυμπόνδε, Ιων. Οὔλυμπόνδε, 

προς τον Όλυμπο, σε Όμηρ. κ.λπ.· Οὐλυμπόθεν, από τον Όλυμπο, σε Πίνδ.  

Ὀλυνθιακός, -ή, -όν, αυτός που προέρχεται ή σχετίζεται με την πόλη Όλυνθο 

(στη Χαλκιδική), σε Δημ.  

ὄλυνθος, ὁ, σύκο που βγαίνει το χειμώνα και το οποίο σπανίως ωριμάζει, 

πρόωρο σύκο, Λατ. grossus, σε Ηρόδ. (άγν. προέλ.).  



ὄλῡρᾰ, ἡ, κυρίως στον πληθ. ὄλυραι, είδος δημητριακού, σίκαλη ή 

αγριοσίκαλη, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· πρβλ. ζειά.  

ὀλώϊος, σπάνιος Επικ. τύπος του ὀλοός, ὀλοιός, σε Ησίοδ.  

ὄλωλα, παρακ. με Μέσ. σημασία του ὄλλυμι.  

ὅλως, βλ. ὅλος II.  

ὁμᾰδέω, μέλ. -ήσω, κάνω θόρυβο ή προκαλώ ταραχή, λέγεται για πλήθος 

ανθρώπων που μιλούν ταυτοχρόνως, σε Ομήρ. Οδ.  

ὅμᾰδος, ὁ (ὁμός),· I. θόρυβος, σάλος που προέρχεται από μεγάλο αριθμό 

ατόμων που μιλούν ταυτοχρόνως, σε Όμηρ., Ευρ.· λέγεται για καταιγίδα, σε 

Ομήρ. Ιλ. II. θορυβώδης πλήθος πολεμιστών, στο ίδ.  

ὁμ-αίμιος, -ον (αἷμα), συγγενής εξ αίματος, σε Πίνδ.  

ὅμ-αιμος, -ον (αἷμα),· 1. αυτός που έχει το ίδιο αίμα, συγγενής εξ αίματος, 

Λατ. consanguineus, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· φόνος ὅμαιμος, φόνος που 

διαπράχθηκε από κάποιον συγγενή, σε Αισχύλ. 2. ως ουσ., ὅμαιμος, ὁ ή ἡ, 

αδελφός ή αδελφή, στον ίδ., Σοφ.  

ὁμαιμοσύνη, ἡ, συγγένεια εξ αίματος, σε Ανθ.  

ὁμ-αίμων, -ον, γεν. -ονος, = ὅμαιμος, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· συγκρ. ὁμαιμο-

νέστερος· 1. πλησιέστερος συγγενής, σε Σοφ. 2. ως ουσ., αδελφός ή αδελφή, 

στον ίδ. 3. = ὁμόγνιος, σε Αισχύλ.  

ὁμαιχμία, Ιων. -ίη, ἡ, συνένωση για μάχη, αμυντική συμμαχία, σε Ηρόδ., 

Θουκ.  

ὅμ-αιχμος, ὁ (αἰχμή), συμπολεμιστής, σύντροφος στη μάχη, σύμμαχος, σε 

Θουκ.  

ὁμᾰλής, -ές, = ὁμαλός, επίπεδος, ομαλός, τὰ ὁμαλῆ, ομαλά εδάφη, σε Ξεν.  

ὁμᾰλίζω, Αττ. μέλ. -ιῶ — Παθ., παρακ. ὡμάλισμαι, αόρ. αʹ ὡμαλίσθην, μέλ. 

ὁμαλισθήσομαι, Μέσ. μέλ. ὁμαλιεῖται, με Παθ. σημασία· 1. κάνω κάτι επίπεδο, 

ισοπεδώνω, σε Ξεν. 2. εξομαλύνω, εξισώνω, εξομοιώνω, σε Αριστ.  

ὁμᾰλός, -ή, -όν (ὁμός),· I. 1. λέγεται για επιφάνεια, επίπεδος, ισόπεδος, σε 

Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· ἐν τῷ ὁμαλῷ, σε ομαλό έδαφος, σε Θουκ.· ὁμαλώτατον, στον 

ίδ. 2. λέγεται για περιστάσεις, αυτός που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο, 

ισοδύναμος, κανονικός, ισόσταθμος, ὁμαλὸς ὁ γάμος, γάμος με άτομο της 

ίδιας κοινωνικής τάξης, σε Αισχύλ.· ὁμαλοὶ ἔρωτες, σε Θεόκρ.· ἀλλάλοις 

ὁμαλοί, στο ίδιο επίπεδο μεταξύ τους, ισοδύναμοι, όμοιοι, στον ίδ. 3. αυτός 

που ανήκει στον μέσο όρο, συνήθης, κοινός, ὁμαλὸς στρατιώτης, τυπικό είδος 

στρατιώτη, στον ίδ. II. 1. επίρρ. ὁμαλῶς, ευθυγραμμισμένα, ομαλά, ὁμαλῶς 

βαίνειν, βάδισμα σε ευθεία γραμμή, σε Θουκ.· ὁμαλῶς προϊέναι, σε Ξεν. 2. 

ομοιόμορφα, εξίσου, σε Πλούτ.  

ὁμᾰλότης, -ητος, ἡ, λεία, χωρίς προεξοχές επιφάνεια, σε Αριστ.· επίπεδο 

έδαφος, πεδιάδα, στον ίδ. II. ισότητα, ισορροπία, σε Πλάτ., Αριστ.  

ὁμαρτέω, παρατ. ὡμάρτουν, Επικ. γʹ δυϊκ. ὁμαρτήτην και ὁμαρτήδην· μέλ. -

ήσω, αόρ. ὡμάρτησα, Επικ. γʹ ενικ. ευκτ. ὁμαρτήσειεν· (ὁμός, ἀρτάω)· I. 

συναντώ, 1. με εχθρική σημασία, συμπλέκομαι σε μάχη, τὼ δ' ἄρ' ὁμαρτήδην, 

σε Ομήρ. Ιλ. 2. συμπορεύομαι, συνοδεύω, βῆσαν ὁμαρτήσαντες, πορεύτηκαν, 

περπάτησαν μαζί, σε Ομήρ. Οδ.· οὐδέ κεν ἴρηξ κίρκος ὁμαρτήσειε, δεν 

μπορούσε να συμπλεύσει με το καράβι, στο ίδ. 3. με δοτ., περπατώ στο πλάι, 

συντροφεύω, ακολουθώ, τινί, σε Ησίοδ., Τραγ.· επίσης, παρακολουθώ, 

καταδιώκω, κυνηγώ, σε Αισχύλ. 4. λέγεται για πράγματα, ακολουθώ, στον ίδ. 

II. στη Μέσ. με αιτ., καταδιώκω ή επιτίθεμαι από κοινού, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὁμαρτῇ ή ὁμαρτή, επίρρ.: I. μαζί, από κοινού, σε Ευρ. II. ὁμάρτη, Δωρ. αντί 

ὁμάρτει, προστ. του ὁμαρτέω.  



ὅμ-ασπις, -ιδος, ὁ, ἡ, συμπολεμιστής, συστρατιώτης, σε Ανθ.  

ὁμ-αῦλαξ, Δωρ. -ῶλαξ, -ᾰκος, ὁ, ἡ, όμορος, γειτονικός, σε Ανθ.  

ὁμαυλία, ἡ, συγκατοίκηση, συνοίκηση, σύζυγοι ὁμ., τα δεσμά του γάμου, σε 

Αισχύλ.  

ὅμ-αυλος, -ον (αὐλή),· I. συγκάτοικος, II. (αὐλός) αυτός που συνηχεί ή 

βρίσκεται σε συμφωνία, σε Σοφ.  

ὀμβρέω, μέλ. -ήσω (ὄμβρος),· I. βρέχω, μετοπωρινὸν ὀμβρήσαντος Ζηνός, 

όταν ο Δίας στέλνει τις φθινοπωρινές βροχές, σε Ησίοδ. II. μτβ., δροσίζω, 

υγραίνω, σε Ανθ.  

ὄμβριος, -ον (ὄμβρος), βροχερός, βρόχινος, προερχόμενος από τη βροχή, 

ὕδωρὄμβριον, το νερό της βροχής, σε Ηρόδ.· ὀμβρία χάλαζα, σε Σοφ.· νέφος, 

σε Αριστοφ.  

ὀμβρο-δόκος, -ον (δέχομαι), αυτός που δέχεται, αποχετεύει το βρόχινο νερό, 

σε Ανθ.  

ὀμβρο-κτύπος[ῠ], -ον, αυτός που ηχεί εξαιτίας της βροχής, σε Αισχύλ.  

ὄμβρος, ὁ, I. 1. Λατ. imber, καταιγίδα, αστροπελέκι, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· 

δυνατή βροχή, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. 2. γενικά, το στοιχείο νερό, σε Σοφ. II. 

μεταφ., λουτρό δακρύων, αίματος κ.λπ., σε Αισχύλ., Σοφ.  

ὀμβρο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρνει βροχή, Λατ. imbrifer, σε 

Αισχύλ., Αριστοφ.  

ὁμείρομαι, = ἱμείρομαι, σε Κ.Δ.  

ὀμεῖται, γʹ ενικ. μέλ. του ὄμνυμι.  

ὁμ-ευνέτης, -ου, ὁ, = ὅμευνος, σε Ευρ.· θηλ. ὁμευνέτις, -ιδος, σε Σοφ.  

ὅμ-ευνος, -ον (εὐνή), σύντροφος στο κρεβάτι, σύζυγος, λέγεται και για άντρα 

και για γυναίκα, σε Ανθ.  

ὁμ-έψιος, -ον (ἑψία), σύντροφος στο παιχνίδι, συμπαίκτης, σε Ανθ.  

ὁμ-ηγερής, -ές (ὁμός, ἐγείρω), συναθροισμένος, ὁμηγερέεσι θεοῖσι (Επικ. δοτ. 

πληθ.), σε Ομήρ. Ιλ.  

ὁμ-ηγῠρής, Δωρ. ὁμ-ᾱγῠρής, -ές (ἄγυρις), = το προηγ., σε Πίνδ.  

ὁμηγῠρίζομαι, απαρ. αορ. αʹ ὁμηγυρίσασθαι, αποθ., συναθροίζω, συγκαλώ, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ὁμ-ήγῠρις, Δωρ. ὁμάγ-, -ιος, ἡ (ἄγυρις), συνάθροιση, συνέλευση, συνέδριο, 

σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ., Ευρ.  

ὁμ-ηλῐκία, Ιων. -ίη, ἡ, I. το να έχει κάποιος την ίδια ηλικία με κάποιον άλλο, 

ιδίως λέγεται για νέους· και, ως περιληπτικό, συνομήλικοι, φίλοι, σύντροφοι 

κάποιου, σε Όμηρ., Θέογν. II. όταν απευθύνεται σε γυναίκα, =ὁμῆλιξ, 

ὁμηλικίη δέ μοι αὐτῷ, μα εσύ έχεις την ίδια ηλικία με μένα, σε Ομήρ. Οδ.  

ὁμ-ῆλιξ, -ῐκος, ὁ, ἡ, I. αυτός που έχει την ίδια ηλικία με κάποιον, 

συνομήλικος, λέγεται κυρίως για νέους, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ. 2. ως ουσ., 

συνομήλικος, σύντροφος, Λατ. aequalis, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ. II. αυτός που 

έχει το ίδιο ανάστημα με κάποιον, σε Λουκ.  

ὁμηρεία, ἡ (ὁμηρεύω), παραχώρηση ανθρώπων ως ομήρων, ως εγγυήσεων, 

εγγύηση, Λατ. vadimonium, σε Θουκ.  

Ὁμήρειον, τό, ναός του Ομήρου στη Σμύρνη, σε Στράβ.  

Ὁμήρειος, -ον, Ομηρικός, αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον Όμηρο, σε 

Ηρόδ.· τὸ Ὁμήρειον, ομηρική φράση, σε Πλάτ.  

ὁμήρευμα, -ατος, τό, εγγύηση, ενέχυρο, σε Πλούτ.  

ὁμηρεύω, μέλ. -σω (ὅμηρος),· I. είμαι ή χρησιμεύω ως όμηρος, ως εγγύηση, 

σε Αισχίν. II. μτβ., παρέχω εγγυητή, όμηρο, σε Ευρ.  



ὁμηρέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ὡμήρησα (ὅμηρος),· 1. συναντώ, απαντώ, σε 

Ομήρ. Οδ. 2. μεταφ., ομοφωνώ, συμφωνώ, φωνῇ ὁμηρεῦσαι (Ιων. αντί 

ὁμηροῦσαι, θηλ. μτχ. πληθ.), σε Ησίοδ.  

Ὁμηρίδαι, οἱ, οι Ομηρίδες, γένος ή συντροφιά ποιητών στη Χίο, που 

απέδιδαν την καταγωγή τους στον Όμηρο και απήγγελαν από στήθους τα έργα 

του, σε Πίνδ.· γενικά, μιμητές ή θαυμαστές του Όμηρου, σε Πλάτ.  

Ὁμηρικός, -ή, -όν, Ομηρικός, κατά τον τρόπο του Ομήρου, σε Πλάτ.  

Ὅμηρος, ὁ, το κύριο όνομα Όμηρος· απαντά για πρώτη φορά σε Απόσπ. του 

Ησίοδ.  

ὅμηρος, ὁ, 1. εγγύηση για τη διατήρηση της ενότητας, εγγύηση, ενέχυρο, 

όμηρος, σε Ηρόδ., Αττ. 2. λέγεται για πράγματα, ενέχυρο, εγγύηση, τὴν γῆν 

ὅμηρον ἔχειν, σε Θουκ. (αμφίβ. προέλ.).  

ὁμῑλᾰδόν, επίρρ. (ὅμιλος), σε ομάδες ή σειρές, κατά πλήθη, Λατ. turmatim, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

ὁμιλέω, μέλ. -ήσω (ὅμιλος)· I. 1. είμαι σύντροφος με, συναναστρέφομαι, με 

δοτ. πληθ., σε Ομήρ. Οδ., Αττ.· επίσης, ὁμιλέοι μετὰ Τρώεσσιν, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ, συμφωνεί με τους προηγούμενους ομιλητές, στο ίδ. 2. 

απόλ., γίνομαι μέλος της συντροφιάς, σε Ομήρ. Οδ.· περὶ νεκρὸν ὁμ., 

συνωστίζονταν γύρω από το πτώμα, σε Όμηρ. II. με εχθρική σημασία, 

συνάπτω μάχη με, ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν, στον ίδ.· απόλ., συμπλέκομαι, 

μάχομαι, σε Ομήρ. Ιλ. III. 1. λέγεται για κοινωνική συναναστροφή, συζητώ 

με, συναναστρέφομαι, συνδέομαι φιλικά με άλλους, σχετίζομαι, με δοτ., σε 

Ηρόδ., Αισχύλ.· ἀλλήλοις, μετ' ἀλλήλων, πρὸς ἀλλήλους, σε Πλάτ.· λέγεται για 

μαθητές, συχνάζω στις διαλέξεις ενός συγκεκριμένου δασκάλου, είμαι 

μαθητής του, σε Ξεν. 2. απόλ., έχω φιλική σχέση, σε Ηρόδ. IV.λέγεται για 

γάμο, σε Σοφ., Ξεν. V. 1. χρησιμ. για πράγματα ή εργασίες με τις οποίες 

ασχολείται κάποιος, επιμελούμαι, καταγίνομαι με, ὁμιλεῖν πολέμῳ, σε Θουκ.· 

πράγμασι καινοῖς, σε Αριστοφ.· φιλοσοφίᾳ, σε Πλάτ.· ομοίως, περίπου όπως 

τα χρῆσθαι, νομίζειν, Λατ. uti, ὁμ. τύχαις, η τύχη είναι με το μέρος μου, σε 

Πίνδ.· εὐτυχίᾳ ὁμιλεῖν, σε Ευρ.· ἐκτὸς ὁμιλεῖ (ενν. τῶν ὀργῶν), δηλ. είναι έξω 

φρενών, παραλογίζεται, σε Σοφ. 2. πλαγίαις φρένεσσιν ὄλβος οὐ... ὁμ., δεν 

συντροφεύει δύστροπα μυαλά, σε Πίνδ.· κυλίκων νεῖμεν ἐμοὶτέρψιν ὁμιλεῖν, 

μου έδωσε σαν μερίδιο την ευχαρίστηση του κρασιού να μου κρατάει 

συντροφιά, σε Σοφ. VI. συμπεριφέρομαι σε κάποιον, ταῦτα ἡ ἐμὴ νεότης ἐς τὴν 

Πελοποννησίων δύναμιν ὡμίλησε, σε Θουκ. VII. λέγεται για τόπο, έρχομαι σε, 

επισκέπτομαι, με δοτ., σε Ηρόδ., Αισχύλ.  

ὁμῑληδόν, επίρρ., = ὁμιλαδόν, σε Ησίοδ.  

ὁμίλημα[ῑ], -ατος, τό (ὁμιλέω), σχέση, συναναστροφή, σε Πλάτ.  

ὁμῑλητέον, ρημ. επίθ. του ὁμιλέω, σε Αριστ.  

ὁμῑλητής, -οῦ, ὁ (ὁμιλέω), μαθητής, σε Ξεν.  

ὁμῑλητός, -ή, -όν (ὁμιλέω), αυτός τον οποίο μπορεί να συναναστραφεί 

κάποιος, οὐχ ὁμιλητός, απρόσιτος, σε Αισχύλ.  

ὁμῑλία, Ιων. -ίη, ἡ (ὁμιλέω)· I. 1. το να είναι κάποιος μαζί με άλλους, 

(επι)κοινωνία, συναναστροφή, συντροφιά, Λατ. commercium, σε Αισχύλ. 

κ.λπ.· ὁμιλία τινός, (επι)κοινωνία ή συναναστροφή με κάποιον, σε Ηρόδ.· 

πρός τινα, σε Σοφ. κ.λπ.· τοὺς ἀξίους δὲ τῆς ἐμῆς ὁμιλίας, εκείνους που 

αξίζουν τη φιλία μου, σε Αριστοφ.· ὁμιλία χθονός, επαφή, συναλλαγή με μια 

χώρα, σε Ευρ.· πολιτεία καὶ ὁμιλία, δημόσια και ιδιωτική ζωή, σε Θουκ.· 

επίσης στον πληθ. Ἑλληνικαὶ ὁμιλίαι, επαφές, συμμαχία με τους Έλληνες, σε 

Ηρόδ.· αἱ συγγενεῖς ὁμιλίαι, σχέσεις με συγγενικά πρόσωπα, σε Ευρ. 2. 



σεξουαλική συνεύρεση, συνουσία, σε Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ. 3. διδασκαλία, σε 

Ξεν.· μεταγεν., διάλεξη, παράδοση μαθήματος, μάθημα. II. σύλλογος, 

εταιρεία, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· με περιληπτική σημασία, συνοδοιπόροι, 

επισκέπτες από κοινού, σε Αισχύλ.· ναὸς ὁμιλίας, ναύτες που υπηρετούν στο 

ίδιο καράβι, σε Σοφ.  

ὅμ-ῑλος, ὁ (ὁμός, ἴλη),· 1. κάθε συναθροισμένο πλήθος, σε Όμηρ., Ηρόδ., 

Αισχύλ.· μάζα ανθρώπων, όχλος, αντίθ. προς τους ηγέτες, αρχηγούς, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ὁ ψιλὸς ὅμιλος, πλήθος ατάκτων, αντίθ. προς το οἱ ὁπλῖται, σε Θουκ. 2. 

πλήθος, συρφετός μάχης, σε Ομήρ. Ιλ.· πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ, Λατ. in prima acie, 

στο ίδ.· γενικά, αναταραχή, θόρυβος, σύγχυση, σε Ηρόδ.  

ὀμῑχέω, Λατ. mingo, ουρώ, σε Ησίοδ.  

ὁμίχλη, ἡ, Ιων. ὀμίχλη, Δωρ. ὁμίχλα, 1. ομίχλη, καταχνιά (όχι τόσο πυκνή 

όσο τα νέφος, νεφέλη), σε Ομήρ. Ιλ.· κονίης ὀμίχλη, σύννεφο σκόνης, στο ίδ. 

2. μεταφ., ομίχλη γύρω από τα μάτια, σε Αισχύλ.· σκοτεινιά, σκότος, ζόφος, 

σε Ανθ.  

ὄμμα, -ατος, τό (η ρίζα βρίσκεται στο ὦμμαι, Παθ. παρακ. του ὁράω)· μάτι, 

οφθαλμός, σε Όμηρ. κ.λπ.· κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας, σε Ομήρ. Ιλ.· ὀρθοῖς 

ὄμμασιν ὁρᾶν τινα, Λατ. rectis oculis aspicere, κοιτάζω κατ' ευθείαν, μέσα στα 

μάτια, σε Σοφ. κ.λπ.· οὐκ οἶδ' ὄμμασιν ποίοις βλέπων πατέρα πότ' ἂν 

προσεῖδον, με τί μάτια θα τον κοιτούσα κατά πρόσωπο, στον ίδ.· ομοίως, ὁρᾶν 

τινα ἐν ὄμμασι, στον ίδ.· λαμπρὸς ὥσπερ ὄμματι, κρίνω από τα μάτια ή την 

έκφραση κάποιου, στον ίδ.· ἐς ὄμμα τινὸς ἐλθεῖν, παρουσιάζομαι μπροστά σε 

κάποιον, μπροστά στα μάτια του, σε Ευρ.· κατ'ὄμματα, ενώπιον κάποιου, σε 

Σοφ.· ἐλθεῖν κατ' ὄμμα, έρχομαι πρόσωπο με πρόσωπο, σε Ευρ.· αλλά, 

κατ'ὄμμα ἐπίσης, ως προς την όραση, σε Σοφ.· ὡς ἀπ' ὀμμάτων, κρίνω με το 

μάτι, Λατ. ex obtutu, στον ίδ.· ἐν ὄμμασι, Λατ. in oculis, μπροστά στα μάτια 

κάποιου, σε Αισχύλ., Θουκ.· ἐξὀμμάτων, έξω από το οπτικό πεδίο κάποιου, σε 

Ευρ. II. αυτό που βλέπει κάποιος, θέαμα, όραμα, θέα, σε Σοφ. III. το μάτι του 

ουρανού, δηλ. ο ήλιος, στον ίδ., Ευρ.· αλλά, ὄμμα νυκτός, περίφρ. αντί νύξ 

(βλ. κατωτ. IV), σε Αισχύλ., Ευρ. IV.γενικά, φως, οτιδήπτε φέρνει φως, ὄμμα 

δόμων νομίζω δεσπότου παρουσίαν, σε Αισχύλ.· ὄμμα φήμης, φως, χαρά από 

ευχάριστες ειδήσεις, σε Σοφ. ξύναιμον ὄμμα αντί ξυναίμων, στον ίδ.· ὦ 

ταυρόμορφον ὄμμα Κηφισοῦ αντί ὦ ταυρόμορφε Κηφισέ, σε Ευρ.  

ὀμμᾰτο-στερής, -ές (στερέω),· I. αυτός που έχει στερηθεί τα μάτια του, σε 

Σοφ., Ευρ. II. Ενεργ., αυτός που αποστερεί τα μάτια, φλογμὸς ὀμμ. φυτῶν, 

θερμότητα που στερεί τα φυτά από τα μπουμπούκια ή τα άνθη τους, σε 

Αισχύλ.  

ὀμμᾰτόω, μέλ. -ώσω, βάζω σε κάτι μάτια, π.χ. σε αγάλματα — Παθ., 

φρὴνὠμματωμένη, νόηση προικισμένη με μάτια, με ενορατικές δηλαδή 

ικανότητες, σε Αισχύλ.  

ὄμνῡμι και ὀμνύω· προστ. ὄμνυθι και ὄμνυ· γʹ πληθ. ὀμνύντων, γʹ ενικ. (από 

ενεστ. ὀμνύω) ὀμνυέτω· παρατ. ὤμνυν, μέλ. ὀμοῦμαι, -εῖ, -εῖται, μεταγεν. 

ὀμόσω· αόρ. αʹ ὤμοσα, Επικ. ὤμοσσα, ὄμοσα, -οσσα· παρακ. ὀμώμοκα, 

υπερσ. ὀμωμόκειν — Παθ., μέλ. ὀμοσθήσομαι, αόρ. αʹ ὠμόσθην, γʹ ενικ. 

παρακ. ὀμώμοται ή ὀμώμοσται, μτχ. ὀμωμοσμένος· I. ορκίζομαι, σε Όμηρ.· με 

σύστ. αιτ., ὀμνυέτω δέ τοι ὅρκον, σε Ομήρ. Ιλ.· ὅτις κ' ἐπίορκον ὀμόσσῃ, 

οποιοσδήποτε κι αν ψευδορκήσει, στο ίδ. II. 1. ορκίζομαι για κάτι, 

επιβεβαιώνω ή επικυρώνω με όρκο, ενόρκως, ταῦτα δ' ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ὄμν. τὴν εἰρήνην, σε Δημ. 2. ακολουθ. από απαρ. μέλ., ορκίζομαι 

ότι θα..., σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· συχνά με το ἦ μὲν ή (στην Αττ.) το ἦ μήν, να 



προηγείται του απαρ., καί μοι ὄμοσσον ἦ μέν μοι ἀρήξειν, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ομοίως, με απαρ. αορ. και ἄν, σε Ξεν.· ακολουθ. από απαρ. ενεστ., ορκίζομαι 

ότι κάνω κάτι, σε Σοφ.· με απαρ. παρακ. ορκίζομαι ότι δεν, σε Δημ. 3. απόλ., 

εἰπεῖν ὀμόσας, προβάλλω ισχυρισμό παίρνοντας όρκο, σε Πλάτ. III. με αιτ. 

προσ. ή πράγμ. στο οποίο κάποιος ορκίζεται, ορκίζομαι σε, ὀμόσαι Στυγὸς 

ὕδωρ, σε Ομήρ. Ιλ.· ὀμωμοκὼς τοὺς θεούς, σε Δημ.· σπανίως με δοτ., τῷ δ' 

ἄρ' ὄμνυτ', σε Αριστοφ. — Παθ., ὀμώμοσται Ζεύς, έχει γίνει όρκος στο όνομα 

του Δία, έχει επικληθεί σαν μάρτυρας ο Δίας, σε Ευρ.  

ὁμο-βώμιος, -ον (βωμός), θεός που έχει κοινό βωμό με άλλον θεό, σε Θουκ.  

ὁμο-γάλακτες, οἱ (γάλα), πρόσωπα που έχουν θηλάσει το ίδιο γάλα, θετοί 

αδελφοί ή αδελφές, προερχόμενοι από την ίδια οικογένεια, σε Αριστ.  

ὁμό-γᾰμος, -ον, αυτός που έχει παντρευτεί την ίδια γυναίκα, που είχε πριν 

παντρευτεί κάποιος άλλος, σε Ευρ.· ὁμόγαμοι, αυτοί που έχουν παντρευτεί 

δύο αδελφές, στον ίδ.  

ὁμο-γάστριος, -ον (γαστήρ), αυτός που βγήκε από την ίδια κοιλιά, που 

γεννήθηκε από την ίδια μητέρα, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὁμο-γενέτωρ, -ορος, ἡ (γίγνομαι), αδελφός, σε Ευρ.  

ὁμο-γενής, -ές (γίγνομαι),· I. αυτός που ανήκει στην ίδια φυλή ή οικογένεια, 

σε Ευρ.· ὁμ. μιάσματα, λέγεται για αιματοχυσία ανάμεσα σε μέλη της ίδιας 

οικογενείας, στον ίδ.· επίσης ως ουσ., ὁμογενής τινος, συγγενής κάποιου, στον 

ίδ. II. Ενεργ., αυτός που έχει την ίδια σύζυγο με κάποιον άλλο, σε Σοφ.  

ὁμο-γέρων, -οντος, ὁ, αυτός που είναι εξίσου ηλικιωμένος, σε Λουκ.  

ὁμό-γλωσσος, -ον, Αττ. -ττος (γλῶσσα), αυτός που μιλάει την ίδια γλώσσα, 

σε Ηρόδ.· τινι, με κάποιον, στον ίδ., Ξεν.  

ὁμό-γνιος, -ον, συνηρ. αντί ὁμο-γένιος (ὁμός, γένος), αυτός που ανήκει στην 

ίδια γενιά· ὁμόγνιοι θεοί, θεοί-προστάτες γένους ή οικογένειας, Λατ. Dii 

gentilitii, σε Σοφ.· Ζεὺς ὁμόγνιος, σε Ευρ., Αριστοφ.  

ὁμογνωμέω, μέλ. -ήσω, έχω την ίδια γνώμη, συμφωνώ, σε Θουκ., Ξεν.· 

ὁμογνωμέω τινί, συμφωνώ με κάποιον, σε Ξεν.· ὁμογνωμέω τινί τι, συμφωνώ 

με κάποιον σε κάτι, στον ίδ.  

ὁμο-γνώμων, -ον, γεν. -ονος (γνώμη), σύμφωνος με τη γνώμη κάποιου, 

σκεπτόμενος με τον ίδιο τρόπο, τινί, με κάποιον, σε Θουκ., Ξεν. κ.λπ.· ὁμ. τινα 

λαμβάνειν, ποιεῖν, ποιεῖσθαι, φέρνω κάποιον στη γνώμη μου, σε Ξεν.  

ὁμό-γονος, -ον, = ὁμο-γενής, σε Πίνδ.· τινι, με κάποιον, σε Ξεν.  

ὁμό-δᾱμος, -ον, Δωρ. αντί ὁμό-δημος.  

ὁμοδέμνιος, -ον (δέμνιον), αυτός που μοιράζεται το κρεβάτι με κάποιον, σε 

Αισχύλ.  

ὁμό-δημος, Δωρ. -δᾱμος, -ον, αυτός που ανήκει στον ίδιο δήμο ή στην ίδια 

γενιά, σε Πίνδ.· τινι, με κάποιον, στον ίδ.  

ὁμο-δίαιτος, -ον (δίαιτα), αυτός που ζει μαζί με άλλους, σε Λουκ.· ὁμοδίαιτα 

τοῖςπολλοῖς, κοινά στους πολλούς, στον ίδ.  

ὁμοδοξέω, μέλ. -ήσω, είμαι της ίδιας γνώμης, συμφωνώ απολύτως, τινί, με 

κάποιον, σε Πλάτ.· απόλ., είμαι σύμφωνος, στον ίδ.  

ὁμοδοξία, ἡ, ομοφωνία, ομοψυχία, σε Πλάτ.  

ὁμό-δοξος, -ον (δόξα), αυτός που έχει την ίδια άποψη, ομόγνωμος, σε Λουκ.  

ὁμό-δουλος, ὁ, ἡ, σύνδουλος, αυτός που είναι σύντροφος στη δουλεία, σε 

Ευρ., Πλάτ. κ.λπ.· ὁμόδουλος τινος, σε Πλάτ.· τινι, σε Ξεν.  

ὁμοδρομία, ἡ, το να τρέχει κανείς από κοινού, συναπάντημα, σε Λουκ.  

ὁμό-δρομος, -ον (δραμεῖν), αυτός που τρέχει την ίδια διαδρομή με, τινι, σε 

Πλάτ.  



ὁμο-εθνής, -ές (ἔθνος), αυτός που ανήκει στον ίδιο λαό, στο ίδιο έθνος ή στην 

ίδια φυλή, σε Ηρόδ., Αριστ.· γενικά, αυτός που ανήκει στο ίδιο είδος, 

ομοειδής, σε Αριστ.  

ὁμό-εθνος, -ον, = ὁμοεθνής, σε Πολύβ.  

ὁμό-ζυξ, -ῠγος, ὁ, ἡ (ζεύγνυμι), λέγεται για ζώα, αυτό που είναι ζεμένο μαζί 

με κάποιο άλλο, σε Πλάτ.  

ὁμο-ήθης, -ες (ἦθος), αυτός που έχει τις ίδιες συνηθειες ή τον ίδιο 

χαρακτήρα, σε Πλάτ., Αριστ.  

ὁμο-ῆλιξ, -ῐκος, ὁ, ἡ, = ὁμῆλιξ, σε Ανθ.  

ὁμο-θάλᾰμος[θᾰ], -ον, αυτός που ζει στο ίδιο δωμάτιο μαζί με κάποιον άλλο, 

με γεν., σε Πίνδ.  

ὁμόθεν (ὁμός), I. από τον ίδιο τόπο, κυρίως γεν. (όπως τα ἐμέθεν, σέθεν, 

οὐρανόθεν), ἐξ ὁμόθεν, σε Ομήρ. Οδ. II. ως επίρρ., από την ίδια πηγή, σε 

Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ.· τὸν ὁμόθεν, αδελφό, σε Ευρ.· ομοίως, τὸν ὁμόθεν 

πεφυκότα, στον ίδ.· ὁμόθεν εἶναί τινι, προέρχομαι από τους ίδιους γονείς μ' 

αυτόν, σε Σοφ. III. από κοντά, εκ του συστάδην, ὁμόθεν μάχηνποιεῖσθαι, Λατ. 

cominus pugnare, σε Ξεν.· ὁμόθεν διώκειν, ακολουθώ από κοντά, στον ίδ.  

ὁμό-θρονος, -ον, αυτός που μοιράζεται τον ίδιο θρόνο, σε Πίνδ.  

ὁμο-θῡμᾰδόν, επίρρ. (θυμός), ομοψύχως, ομοφώνως, σε Δημ.· κυρίως με το 

πάντες, σε Αριστοφ., Ξεν.  

ὁμοιάζω (ὅμοιος), είμαι όμοιος, παρεμφερής με, σε Κ.Δ.  

ὁμοίϊος, -ον, Επικ. αντί ὅμοιος, -ον, σε Ομήρ. Ιλ. (ῑ χάριν μέτρου πριν από 

μακρά συλλαβή).  

ὁμοιο-κατάληκτος, -ον, αυτός που έχει ομοιοκαταληξία, ρίμα, λέγεται για 

στίχους.  

ὁμοιοπᾰθέω, μέλ. -ήσω, I. έχω παρόμοια αισθήματα ή πάθη, συμπάσχω, τινί, 

με κάποιον άλλο, σε Αριστ. II. λέγεται για πράγματα, υπόκειμαι στους ίδιους 

νόμους, είμαι ομοιογενής, σε Στράβ.  

ὁμοιο-πᾰθής, -ές (πάθος),· I. αυτός που τρέφει παρόμοια συναισθήματα ή 

πάθη και διαθέσεις, αυτός που συμπάσχει, τινι, με κάποιον άλλο, σε Πλάτ. II. 

γενικά, παρεμφερής ως προς τη φύση, στον ίδ.  

ὁμοιο-πρεπής, -ές (πρέπω), αυτός που έχει παρόμοια εμφάνιση με, τινι, σε 

Αισχύλ.  

ὅμοιος ή (Ιων. και αρχ. Αττ.) ὁμοῖος, -α, -ον ή -ος, -ον· Επικ. επίσης ὁμοίϊος 

(βλ. αυτ.), Αιολ. ὔμοιος· (ὁμός), Αρκαδ. ὑμοῖος.·  

Α. I. 1. παρόμοιος, παρεμφερής, Λατ. similis, σε Όμηρ. κ.λπ.· παροιμ., τὸν 

ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὣς τὸν ὁμοῖον, όμοιος στον όμοιο, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, ὁ 

ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ, σε Πλάτ.· συγκρ. ὁμοιότερος, αυτός που έχει μεγαλύτερη 

ομοιότητα, στο ίδ.· υπερθ. -ότατος, ο πλέον παρεμφερής, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. 

2. = ὁ αὐτός, ο ίδιος, σε Όμηρ.· ἓν καὶ ὅμοιον, ένα και το αυτό, σε Πλάτ.· 

ὁμοῖον ἡμῖν ἔσται, για μας θα είναι ακριβώς το ίδιο, Λατ. perinde erit, σε 

Ηρόδ.· σὺ δ' αἰνεῖν εἴτε με ψέγειν θέλεις, ὁμοῖον, σε Αισχύλ. 3. αυτός που τον 

μοιράζονται εξίσου όλοι, κοινός, ὁμ. πόλεμος, πόλεμος στον οποίο καθένας 

(δηλ. όλοι) λαμβάνει μέρος, σε Όμηρ.· γῆρας, θάνατος, μοῖρα, κοινά για 

όλους, στον ίδ.· 4. ίσος σε ισχύ, ισοδύναμος, ισάξιος αντίπαλος, Λατ. par, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 5. παρόμοιος στον τρόπο σκέψης, ομόγνωμος με, σύμφωνος 

με, τινι, σε Ησίοδ.· απ' όπου (ενν. ἑαυτῷ), πάντοτε ο ίδιος, αμετάβλητος, 

ὅμοιος πρὸς τοὺς αὐτοὺς κινδύνους, σε Θουκ. 6. τὸ ὁμοῖον ἀνταποδιδόναι, 

εκδικούμαι με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίον αδικήθηκα, Λατ. par pari referre, 

σε Ηρόδ.· επίσης, τὴν ὁμοίην (ενν. χάριν) διδόναι ή ἀποδιδόναι τινί, στον ίδ.· 



τὴν ὁμοίην φέρεσθαι παρά τινος, λαμβάνω το ίδιο ως ανταπόδοση από 

κάποιον, στον ίδ.· ἐπ' ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ (βλ. ἴσος II. 2)· 7. ἐν ὁμοίῳ ποιεῖσθαί τι, 

αξιολογώ, θεωρώ κάτι εξίσου έντιμο, σε Ηρόδ. 8. ἐκ τοῦ ὁμοίου, με τον ίδιο 

τρόπο, όπως το ὁμοίως, σε Θουκ.· ἐκ τῶν ὁμοίων, με ισοδύναμα προσόντα, σε 

δίκαιη μάχη, σε Αισχύλ. II. λέγεται για την ίδια θέση ή τάξη, σε Ηρόδ.· οἱ 

ὅμοιοι, αριστοκράτες, ευγενείς, σε Ξεν., Αριστ. Β. Σύνταξη: 1. απόλ., σε 

Όμηρ. κ.λπ. 2. το πρόσωπο ή το πράγμα με το οποίο είναι κάποιος ή κάτι 

όμοιο(ς) με δοτ., όπως το Λατ. similis, σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης με γεν.· 

ελλειπτ. φράσεις, κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι αντί κόμαι ταῖς τῶν Χαρίτων 

ὁμοῖαι, σε Ομήρ. Ιλ. 3. αυτό με το οποίο είναι όμοιο ένα πρόσωπο ή πράγμα, 

σε αιτ. ἀθανάτῃσι φυὴν καὶ εἶδος ὁμοίη, σε Ομήρ. Οδ. 4. με απαρ., θείειν 

ἀνέμοισιν ὁμοῖοι, τρέχουν σαν τους ανέμους, σε Ομήρ. Ιλ. 5. ακολουθ. από 

καί, όπως το Λατ. perinde ac, σε Ηρόδ. κ.λπ. Γ. Επίρρ., συχνά στα ουδ. ὅμοιον 

και ὅμοια, Ιων. και αρχ. Αττ. ὁμοῖον, ὁμοῖα, κατά τον ίδιο τρόπο με, ὁμοῖα 

τοῖς μάλιστα, σε Ηρόδ.· ὁμοῖα τοῖς πρώτοισι, στον ίδ. 2. παρομοίως, σε 

Αισχύλ. II. 1. ομαλ. επίρρ. ὁμοίως, κατά τον ίδιο τρόπο με, με δοτ., σε Ηρόδ., 

Αττ.· ὁμ. καί..., σε Ηρόδ. 2. εξίσου ισοδύναμα, στον ίδ., Αισχύλ.  

ὁμοιο-τέλευτος, -ον (τελευτή), αυτός που έχει ίδια κατάληξη, σε Αριστ.· 

τὸὁμοιοτέλευτον, ομοιοκαταληξια δύο στίχων.  

ὁμοιότης, -ητος, ἡ (ὅμοιος), ομοιότητα, ομολογία, αναλογία, σε Πλάτ.  

ὁμοιοτροπία, ἡ, ομοιότητα στη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής, σε Στράβ.  

ὁμοιό-τροπος, -ον, παρόμοιος στη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής, σε 

Θουκ.· επίρρ. -πως, κατά τον ίδιο τρόπο με κάποιον άλλο, με δοτ., στον ίδ.  

ὁμοιόω, μέλ. -ώσω, αόρ. αʹ ὡμοίωσα — Παθ., μέλ. ὁμοιωθήσομαι ή Μέσ. 

ὁμοιώσομαι· αόρ. αʹ ὡμοιώθην, Επικ. απαρ. ὁμοιωθήμεναι (ὅμοιος)· 1. 

καθιστώ κάτι όμοιο με κάτι, εξομοιώνω, Λατ. assimilarre, τί τινι, σε Ευρ., 

Πλάτ.· πρὸς τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς ὁμ., προσήρμοζαν τα συναισθήματά τους 

στις παρούσες περιστάσεις, σε Θουκ. — Παθ., αναγκάζομαι να γίνω ίδιος, 

γίνομαι παρόμοιος, σε Όμηρ., Ευρ. κ.λπ.· στον παρακ. ὡμοίωμαι, είμαι 

όμοιος, σε Πλάτ. 2. παρομοιάζω, παραβάλλω, συγκρίνω, τί τινι, σε Ηρόδ. 

κ.λπ.· ομοίως στη Μέσ., στον ίδ.· στην Κ.Δ. λέγεται για τις παραβολές του 

Ιησού· 3. στη Μέσ. επίσης, ανταποδίδω με τον ίδιο τρόπο, σε Ηρόδ.  

ὁμοίωμα, -ατος, τό, είδωλο, απείκασμα, απάτη, σε Πλάτ.  

ὁμοίως, επίρρ. του ὅμοιος, βλ. ὅμοιος Β.  

ὁμοίωσις, ἡ, 1. διαδικασία του να γίνει κάτι όμοιο με κάτι άλλο, 

προσομοίωση, προσαρμογή, σε Πλάτ. 2. ομοιότητα, αναλογία, σε Κ.Δ.  

ὁμό-κᾰπος, -ον (κάπη), ομοτράπεζος, συνδαιτημόνας, στον Αριστ.  

ὁμό-κεντρος, -ον (κέντρον), αυτός που έχει το ίδιο κέντρο με κάποιον άλλο, 

σε Στράβ.  

ὁμόκλᾱρος, Δωρ. αντί ὁμόκληρος.  

ὁμοκλάω και ὁμοκλέω, παρατ. ὁμόκλεον, και γʹ ενικ. ὁμόκλᾱ (όπως αν 

προερχόταν από τύπο ὁμοκλάω)· αόρ. αʹ ὁμόκλησα, Επικ. γʹ ενικ. 

ὁμοκλήσασκε· συγκαλώ, φωνάζω μαζί, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ.· ὁμοκλέω τινί, 

καλώ, φωνάζω σε κάποιον είτε για να τον ενθαρρύνω είτε για να τον 

επιπλήξω, απειλώ, σε Ομήρ. Ιλ.· με απαρ., διατάζω με δυνατή φωνή, 

προστάζω κάποιον να κάνει κάτι, στο ίδ.  

ὁμο-κλή, ἡ (ὁμοῦ, καλέω),· 1. κυρίως λέγεται για κραυγή μεγάλου αριθμού 

ατόμων, συντονισμένη κραυγή· κυρίως για μεμονωμένα πρόσωπα, μεῖναι 

ὁμοκλήν, να υπομείνει τις φωνές του, σε Ομήρ. Ιλ.· με τη σημασία της 

επιτίμησης, της επίπληξης, σε Όμηρ. II. γενικά, αρμονία.  



ὁμό-κληρος, Δωρ. -κλᾱρος, ὁ, αυτός που έχει ίσο μερίδιο μιας κληρονομιάς, 

συγκληρονόμος, σε Πίνδ.  

ὁμοκλήσασκε, Επικ. γʹ ενικ. του ὁμοκλάω.  

ὁμοκλητήρ, -ῆρος, ὁ (ὁμοκλέω), αυτός που φωνάζει δυνατά, τιμητής, 

κατήγορος, αυτός που απειλεί, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὁμό-κλῑνος, ὁ, αυτός που έχει ξαπλώσει στο ίδιο ανάκλιντρο μπροστά στο 

τραπέζι, ομοτράπεζος, σε Ηρόδ.  

ὁμό-λεκτρος, -ον (λέκτρον), αυτός που μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι με 

κάποιον, σε Ευρ.· αλλά, Ζηνὸς ὁμόλεκτρον κάρα, λέγεται για τον Τυνδάρεω, 

τον σύζυγο της Λήδας, στον ίδ.  

ὁμολογέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ὡμολόγησα, παρακ. ὡμολόγηκα — Μέσ. και 

Παθ., μέλ. ὁμολογήσομαι και ὁμολογηθήσομαι, αόρ. αʹ ὡμολογησάμην και 

ὡμολογήθην, παρακ. ὡμολόγημαι (ὁμόλογος)·  

Α. μιλώ ή λέω μαζί, απ' όπου, I. μιλώ την ίδια γλώσσα, τινί, με κάποιον, σε 

Ηρόδ.· γενικά, οὐδὲν ὁμ. τινί, είμαι εντελώς άσχετος, δεν έχω καμία σχέση με, 

στον ίδ. II. 1. λέω τα ίδια, μιλώ την ίδια γλώσσα με, δηλ. συμφωνώ με, τινί, 

στον ίδ., Θουκ. 2. συμφωνώ σε κάτι, επιτρέπω, παραδέχομαι, ομολογώ, 

θεωρώ ως δεδομένο, με αιτ. πράγμ., σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· ὁμ. τὴν εἰρήνην, 

συμφωνώ με τους όρους της ειρήνης, σε Δημ.· χωρίς αιτ. πράγμ., ὁμολογῶ 

σοι, παραδέχομαι, αναγνωρίζω, σε Αριστοφ., Ξεν.· με απαρ., επιτρέπω, 

ομολογώ, παραδέχομαι ότι..., σε Αριστοφ., Πλάτ. 3. α) συμφωνώ ή υπόσχομαι 

να κάνω, με απαρ. μέλ., σε Πλάτ. β) το απαρ. συχνά παραλείπεται, 

ὁμολογήσαντες (ενν. ἀπαλλάξεσθαι), σε Ηρόδ.· απ' όπου απλώς, κάνω μια 

συμφωνία, έρχομαι σε συμφωνία, σε συνεννόηση, τινι, με κάποιον, στον ίδ. Β. 

Μέσ., ακριβώς όπως το Ενεργ., σε Πλάτ., Ξεν. Γ. 1. Παθ., είμαι αντικείμενο 

συμφωνίας, εγκρίνομαι με κοινή συναίνεση, σε Ξεν.· με απαρ., είμαι 

συμφωνημένος ή συνομολογημένος, σε Πλάτ., Ξεν. 2. απόλ., ὁμολογεῖται, 

θεωρείται δεδομένο, αληθές, σε Πλάτ.· τὰ ὁμολογούμενα, τὰ ὡμολογημένα, 

πράγματα δεδομένα, συμφωνημένα, Λατ. concessa, στον ίδ.  

ὁμολόγημα, -ατος, τό, αυτό που έχει συμφωνηθεί, που θεωρείται δεδομένο, 

αυταπόδεικτο, σε Πλάτ.  

ὁμολογία, Ιων. -ίη, ἡ, 1. συμφωνία, ομοφωνία, σε Πλάτ. 2. συναίνεση, 

συγκατάνευση, παραδοχή, συμφωνία, στον ίδ.· κατὰ τὴν ἐμὴν ὁμ., με τη 

συναίνεσή μου, στον ίδ. 3. τετελεσμένη συμφωνία, σύμφωνο, στον ίδ.· συχνά 

στον πληθ., στον ίδ.· ιδίως σε συνθήκες πολέμου, όροι παράδοσης, σε Ηρόδ., 

Θουκ.  

ὁμό-λογος, -ον (ὁμοῦ, λέγω),· I. αυτός που συμφωνεί, που έχει την ίδια 

άποψη, σύμφωνος, ὁμ. γενέσθαι τινὶ περί τινος, έχω την ίδια άποψη με κάποιον 

για ένα ζήτημα, σε Ξεν.· επίσης λέγεται για πράγματα, σύμφωνος, σε Αριστ. 

II. επίρρ. -γως, σε συμφωνία με, σε αρμονία με, στον ίδ.· ομοίως, ἐξ 

ὁμολόγου, κατά κοινή ομολογία, με σύμφωνο, σε Πολύβ.  

ὁμολογουμένως, επίρρ. από μτχ. Παθ. ενεστ. του ὁμολογέω· 1. σε συμφωνία 

με, σύμφωνα με, τοῖς εἰρημένοις, σε Ξεν. 2. με κοινή συναίνεση, κατά κοινή 

ομολογία, σε Θουκ., Πλάτ.  

Ὁμολώϊος, ὁ, προσωνύμιο του Δία σε Βοιωτία και Θεσσαλία· απ' όπου, μία 

από τις Πύλες των Θηβών ονομαζόταν πύλαι Ὁμολωΐδες, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ὁμο-μαστῑγίας, -ου, ὁ, αυτός που ανήκει από κοινού στην τάξη των δούλων, 

ομόδουλος, σε Αριστοφ.  

ὁμομήτριος, -α, -ον, γεννημένος από την ίδια μητέρα, Λατ. frater uterinus, σε 

Ηρόδ., Πλάτ.·, Δωρ. θηλ. ὁμοματρία, ὁμοματρία ἀδελφή, σε Αριστοφ.  



ὁμό-νεκρος, -ον, σύντροφος στο θάνατο, σε Λουκ.  

ὁμονοέω, μέλ. -ήσω (ὁμόνοος),· 1. έχω την ίδια γνώμη, συμφωνώ από κοινού, 

εναρμονίζομαι, σε Θουκ.· ὁμονοοῦσα ὀλιγαρχία, ενωμένη ολιγαρχία, σε 

Αριστ. 2. με δοτ., ζω σε ομόνοια με άλλους, σε Πλάτ.  

ὁμονοητικός, -ή, -όν, αυτός που οδηγεί σε συμφωνία, σε αρμονία, σε Πλάτ.· 

επίρρ. -ικῶς ἔχειν, έχω την ίδια γνώμη, φρονώ το ίδιο, στον ίδ.  

ὁμόνοια, ἡ, ταύτιση γνωμών ή κρίσεων, ενότητα, ομοψυχία, σε Θουκ., Πλάτ. 

κ.λπ.  

ὁμό-νοος, -ον, συνηρ. -νους, -ουν, αυτός που έχει την ίδια γνώμη, ομόγνωμος, 

Λατ. concors· επίρρ. -νόως, σε Ξεν.  

ὁμο-πᾰθής, -ές (πάθος), αυτός που έχει παρόμοια συναισθήματα ή πάθη, 

συμφορές, συμπάσχων, σε Αριστ.· με γεν., ὁμ. λύπης καὶ ἡδονῆς, αυτός που 

υπόκειται το ίδιο σε πόνο και σε χαρά, σε Πλάτ.  

ὁμο-πάτριος, -α, -ον, αυτός που γεννήθηκε από τον ίδιο πατέρα, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ.  

ὁμοπλοέω, μέλ. -ήσω, ταξιδεύω στη θάλασσα μαζί ή με συνοδεία, συμπλέω, 

συνταξιδεύω, σε Πολύβ.  

ὁμόπλοια, ἡ, κοινό θαλασσινό ταξίδι, σε Κικ.  

ὁμό-πλοος, -ον, συνηρ. -πλους, -ουν, αυτός που ταξιδεύει στη θάλασσα μαζί 

με ή με συνοδεία, σε Ανθ.  

ὁμό-πολις, -εως, ὁ, ἡ, αυτός που προέρχεται ή ανήκει στην ίδια πόλη, 

συμπολίτης· ποιητ. ὁμό-πτολις, σε Σοφ.  

ὁμό-πτερος, -ον (πτερόν),· 1. αυτός που έχει τα ίδια φτερά, σε Πλάτ.· 

ὁμόπτεροι ἐμοί, συντροφικά με μένα πουλιά, πουλιά που έχουν τα ίδια φτερά 

με μένα, σε Αριστοφ. 2. μεταφ., αυτός που έχει στενή ομοιότητα με, σε 

Αισχύλ., Ευρ.· νᾶες ὁμ., πλοία που έχουν ίδια κουπιά ή ιστία (ή εξίσου 

γρήγορα), σε Αισχύλ.· ἀπήνη ὁμ., οι δύο αδελφοί Ετεοκλής και Πολυνείκης, 

σε Ευρ.  

ὁμόπτολις, -εως, ο, ἡ, ποιητ. αντί ὁμόπολις.  

ὀμοργάζω, = ὀμόργνυμι, σκουπίζω, σφουγγίζω, γʹ ενικ. παρατ. ὠμόργαζε, σε 

Ομηρ. Ύμν.  

ὀμόργνῡμι, σφουγγίζω, σκουπίζω — Μέσ., δάκρυα ὠμόργνυντο, σκούπιζαν τα 

δάκρυά τους, σε Ομήρ. Οδ.· παρειάων δάκρυ' ὀμορξαμένη, σφούγγιζε τα 

δάκρυα από τα μάγουλά της, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὁμορέω, Ιων. ὁμουρέω, μέλ. -ήσω, συνορεύω, βρίσκομαι επάνω στα σύνορα, 

γειτνιάζω (οἱ Κελτοὶ) ὁμουρέουσι Κυνησίοισι, σε Ηρόδ.  

ὅμ-ορος, Ιων. ὅμ-ουρος, -ον, I. αυτός που έχει τα ίδια σύνορα με, που 

βρίσκεται πάνω στη συνοριακή γραμμή, γειτονικός, τοῖσι Δωριεῦσι, τῇ Λιβύῃ, 

σε Ηρόδ.· απόλ., αυτός που βρίσκεται στα σύνορα, σε Θουκ.· πόλεμος ὅμ., 

συνοριακή διαμάχη, σε Δημ. 2. συνοριακός, αυτός που βρίσκεται στο όριο, 

παρόμοιος, παρεμφερής, που έχει στενή ομοιότητα, σε Αριστ. 3. επίσης ως 

ουσ., γείτονας, σε Ηρόδ., Θουκ.· κατὰ τὸ ὅμορον, εξαιτίας της γειτνίασής 

τους, σε Θουκ.  

ὁμορροθέω, μέλ. -ήσω, κωπηλατώ μαζί· μεταφ., συμφωνώ, συναινώ, σε Σοφ.· 

ὁμ. τινί, συμφωνώ με κάποιον, σε Ευρ.  

ὁμόρ-ροθος, -ον, κυρίως, αυτός που κωπηλατεί μαζί με κάποιον άλλο· απ' 

όπου, διπλανός, κοντινός, σε Θεόκρ.· επίσης, ὁμορρόθιος, -ον, σε Ανθ.  

ὁμός, -ή, -όν (συγγενές προς το ἅμα), ένας και ο αυτός, όμοιος, κοινός, 

ενωμένος, Λατ. communis, σε Όμηρ., Ησίοδ.· ὁμὰ φρονεῖν, έχω την ίδια 

γνώμη, σε Ησίοδ.  



ὀμόσαι, απαρ. αορ. αʹ του ὄμνυμι· ὀμόσας, μτχ.  

ὁμόσε, επίρρ. (ὁμός), 1. σ' ένα και το αυτό μέρος, στο ίδιο σημείο, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ὁμοσ' ἦλθε μάχη, η μάχη έφθασε στο ίδιο σημείο, δηλ. συναντήθηκαν τα 

δύο αντίπαλα στρατεύματα, στο ίδ.· ὁμόσε ταῖς λόγχαις ἰέναι, όπως το Λατ. 

cominus pugnare, ὁμ. ἱέναι τοῖς ἐχθροῖς, δίνω με τους εχθρούς μάχη σώμα με 

σώμα, σε Θουκ.· ὁμ. χωρεῖν· ομοίως, ὁμ. θεῖν, φέρεσθαι, τρέχω να 

συναντήσω, σε Ξεν. 2. μεταφ., ὁμ. ἰέναι τοῖς λόγοις, τείνω να ολοκληρώσω με 

τα επιχειρήματά μου, σε Ευρ.  

ὁμο-σθενής, -ές (σθένος), αυτός που έχει την ίδια ισχύ, ισοδύναμος, σε Ανθ.  

ὁμοσῑτέω, μέλ. -ήσω, συντρώγω με κάποιον, παίρνω τα γεύματά μου μαζί με 

άλλους, με δοτ., Ηρόδ.  

ὁμό-σῑτος, -ον, αυτός που τρώει μαζί με κάποιον, μετά τινος, σε Ηρόδ.  

ὁμό-σκευος, -ον (σκευή), αυτός που είναι εξοπλισμένος με τον ίδιο τρόπο, 

αυτός που έχει τον ίδιο οπλισμό, σε Θουκ.  

ὁμό-σκηνος, -ον (σκηνή), αυτός που μένει στην ίδια σκηνή με κάποιον άλλο.  

ὁμοσκηνόω, μέλ. -ώσω, μένω στην ίδια σκηνή ή στο ίδιο σπίτι μαζί με 

άλλους, με δοτ., Ξεν.  

ὁμό-σπλαγχνος, -ον, = ὁμογάστριος, σε Αισχύλ., Σοφ.  

ὁμό-σπονδος, -ον (σπονδή), αυτός που συμμετέχει στις ιερουργικές σπονδές 

μαζί με άλλους, που μοιράζεται το ίδιο ποτήρι με κάποιον, σε Ηρόδ., Δημ.  

ὁμό-σπορος, -ον (σπείρω),· I. αυτός που έχει σπαρεί από κοινού, αυτός που 

κατάγεται από την ίδια φυλή, συγγενής, σε Ομηρ. Ύμν., Τραγ.· ως ουσ., 

αδελφός ή αδελφή, στους Τραγ. II. ὅμ. γυνή, σύζυγος δύο ανδρών (του Λάιου 

και του Οιδίποδα), σε Σοφ.· λέγεται για τον Οιδίποδα, τοῦ πατρὸς ὁμόσπορος, 

αυτός που έχει την ίδια σύζυγο που είχε και ο πατέρας του, στον ίδ.  

ὀμόσσαι, απαρ. αορ. αʹ του ὄμνυμι· ὀμόσσας, μτχ.  

ὁμό-στολος, -ον (στέλλω), αυτός που συμπορεύεται με άλλους, με γεν., σε 

Σοφ.  

ὁμό-τᾰφος, -ον, αυτός που έχει ταφεί μαζί με κάποιον άλλο, σε Αισχίν.  

ὁμό-τεχνος, -ον (τέχνη), αυτός που ασκεί το ίδιο επάγγελμα με κάποιον άλλο, 

την ίδια τέχνη, με δοτ., σε Πλάτ.· ως ουσ., συνάδελφος, συνεργάτης, σε 

Ηρόδ., Πλάτ.  

ὁμοτῑμία, ἡ, το να έχει κάποιος την ίδια αξία ή τιμή, σε Λουκ.  

ὁμό-τῑμος, -ον (τιμή),· I. αυτός που απολαμβάνει τον ίδιο σεβασμό, σε Ομήρ. 

Ιλ.· μακάρεσσι, με τους θεούς, σε Θεόκρ.· με γεν. πράγμ., τῆςστρατηγίας ὁμ., 

αυτός που έχει ίσο μερίδιο στην αρχηγία, στη διοίκηση του στρατεύματος, σε 

Πλούτ. II. οἱ ὁμότιμοι, μεταξύ των Περσών, ευγενείς της ίδιας βαθμίδας, 

ευπατρίδες του κράτους, σε Ξεν.  

ὁμότοιχος, -ον, αυτός που έχει κοινό τοίχο, που χωρίζεται με μεσοτοιχία, 

γειτονικός, σε Πλάτ.· μεταφ., λέγεται για ασθένεια, γείτων ὁμ., που 

καραδοκεί, απειλητική, σε Αισχύλ.  

ὁμο-τράπεζος, -ον (τράπεζα), αυτός που τρώει στο ίδιο τραπέζι με κάποιον 

άλλο, με δοτ., σε Ηρόδ.· συνέστιος καὶ ὁμοτράπεζος, σε Πλάτ.· οἱ 

ὁμοτράπεζοι, συνδαιτυμόνες, ονομασία Περσών αυλικών μεγιστάνων, σε Ξεν.  

ὁμό-τροπος, -ον, 1. αυτός που έχει ίδιες συνήθειες ή ίδιο τρόπο ζωής, σε 

Πλάτ.· ως ουσ., οἱὁμότροποί τινος, συνδαιτυμόνες κάποιου, σε Αισχίν. 2. 

όμοιος, ομοειδής, σε Ηρόδ.  

ὁμό-τροφος, -ον (τρέφω),· I. αυτός που μεγάλωσε ή ανατράφηκε μαζί με 

κάποιον άλλο, με δοτ., σε Ομηρ. Ύμν.· ὁμότροφα τοῖσι ἀνθρώποισι θηρία, 



λέγεται για κατοικίδια ζώα, σε Ηρόδ. 2. απόλ., ὁμότροφα πεδία, πεδιάδες όπου 

βόσκουμε παρέα, σε Αριστοφ.  

ὁμοῦ, επίρρ., κυρίως γεν. ουδ. του ὁμός· 1. λέγεται για τόπο, στο ίδιο μέρος, 

μαζί, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ. 2. μαζί, μεμιάς, ἄμφω ὁμοῦ, σε Ομήρ. Οδ.· 

δυοῖν ὁμοῦ, σε Σοφ.· αἶγας ὁμοῦ καὶ ὀΐς, μαζί κατσίκες και πρόβατα, σε Ομήρ. 

Ιλ.· λιμὸνὁμοῦ καὶ λοιμόν, σε Ησίοδ. κ.λπ. 3. με δοτ., μαζί με, από κοινού με, 

κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι, σε Ομήρ. Ιλ.· οἰμωγῇ ὁμοῦ κωκύμασιν, σε Αισχύλ. II. 

1. δίπλα, κοντά, σε Σοφ., Αριστοφ.· με δοτ., πολύ κοντά σε, σε Σοφ., Ξεν. 2. 

σπανίως με γεν. νεὼς ὁμοῦ στείχειν, πηγαίνω να συναντήσω το πλοίο μου, σε 

Σοφ. 3. λέγεται για ποσό, συνολικά, στο σύνολο, εἰσὶν ὁμοῦ δισμύριοι, σε Δημ. 

κ.λπ. III. ὁμοῦ καί, ακριβώς όπως, σε Ξεν.  

ὀμοῦμαι, μέλ. του ὄμνυμι.  

ὅμουρος, Ιων. αντί ὅμορος.  

ὁμό-φοιτος, -ον (φοιτάω), αυτός που πορεύεται προς το μέρος κάποιου 

άλλου, με γεν., σε Πίνδ.  

ὁμοφρονέω, μέλ. -ήσω, έχω την ίδια γνώμη, μοιράζομαι τις ίδιες σκέψεις, σε 

Ομήρ. Οδ.· ὁμοφρονέοντε νοήμασιν, με κοινούς στόχους, στο ίδ.· πόλεμος 

ὁμορφρονέων, πόλεμος κοινής συναίνεσης, σε Ηρόδ.· με δοτ., οὐ γὰρ 

ἀλλήλοισι ὁμοφρονέουσι, δεν συμφωνούν μεταξύ τους, στον ίδ.  

ὁμοφροσύνη, ἡ, = ὁμόνοια, σε Ομήρ. Οδ.  

ὁμό-φρων, -ονος, ὁ, ἡ (φρήν), = ὁμόνοος, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.· ὁμ. λόγοι, σε 

Αριστοφ.  

ὁμο-φυής, -ές (φυή), αυτός που έχει την ίδια ανατροφή ή την ίδια φύση, σε 

Πλάτ.  

ὁμο-φῡλία, ἡ, ταυτότητα ως προς τη φυλή ή το γένος, σε Στράβ.  

ὁμό-φῡλος, -ον (φῦλον), αυτός που προέρχεται από την ίδια φυλή ή το ίδιο 

γένος, σε Θουκ. κ.λπ.· οἱ ὁμόφυλοι, εκείνοι που ανήκουν στην ίδια φυλή, σε 

Ξεν.· φιλίαὁμ., φιλία μ' εκείνους που ανήκουν στο ίδιο γένος, που έχουν την 

ίδια καταγωγή, σε Ευρ.· τὸ ὁμόφυλον = ὁμοφυλία, στον ίδ.· τὸ μὴ ὁμόφυλον, 

πόλη που κατοικείται από διαφορετικές φυλές, σε Αριστ.  

ὁμοφωνέω, μέλ. -ήσω, I. μιλώ την ίδια γλώσσα με κάποιον άλλο, με δοτ., σε 

Ηρόδ. II. ηχώ ταυτόχρονα, συνηχώ, ηχώ με παρόμοιο τρόπο, συμφωνώ, με 

δοτ.· ὁμ. τῷ λόγῳ, συμφωνώ με το επιχείρημα, σε Αριστ.  

ὁμοφωνία, ἡ, στη μουσική, συνήχηση, ταυτοφωνία, σε Αριστ.  

ὁμό-φωνος, -ον (φωνή), I. αυτός που μιλάει την ίδια γλώσσα με άλλους, με 

δοτ., σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. II. αυτός που έχει τον ίδιο ήχο ή τον ίδιο τόνο, σε 

συνήχηση, σε ταυτοφωνία με, τινι, σε Αισχύλ.  

ὁμό-χροια, Ιων. -χροίη, ἡ, I. ομοιότητα χροιάς, σε Ξεν. II. η ομαλή επιφάνεια 

του σώματος, επιδερμίδα, σε Ηρόδ.  

ὁμοχρονέω, μέλ. -ήσω, κρατώ το ίδιο ρυθμό με κάποιον (στη Μουσική), τινί, 

σε Λουκ.· απόλ., πράττω κατά τον ίδιο χρόνο, στον ίδ.  

ὁμό-χρονος, -ον, σύγχρονος, ταυτόχρονος.  

ὁμό-ψηφος, -ον, αυτός που έχει ίσο δικαίωμα ψήφου με τους άλλους, με δοτ., 

σε Ηρόδ.· μετά τινων, στον ίδ.  

ὁμόω, μέλ. -ώσω (ὁμός), ενώνω, συνδέω, απαρ. Παθ. αορ. αʹ ὁμωθῆναι, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

ὄμπνη, ἡ, τροφή, σιτηρό.  

ὄμπνιος, -α, -ον, αυτός που προέρχεται από ή σχετίζεται με τα δημητριακά· 

απ' όπου, μεγαλόδωρος, πλούσιος, ὄμπνιᾰ, σε Ανθ.  



ὀμφᾰκίας, ὁ (ὄμφαξ), αυτός που έχει παραχθεί από άγουρα σταφύλια· απ' 

όπου, τραχύς, δυσάρεστος, σκληρός, δριμύς, σε Αριστοφ.  

ὀμφᾰκο-ράξ, -ᾶγος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει άγουρα σταφύλια, σε Ανθ.  

ὀμφάλιον, τό, υποκορ. του ὀμφᾰλός, σε Ανθ.  

ὀμφάλιος, -ον (ὀμφᾰλός), αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον αφαλό, σε 

Ανθ.  

ὀμφᾰλόεις, -εσσα, -εν, αυτός που έχει αφαλό ή στρογγυλό κόσμημα, ἀσπίδος 

ὀμφαλοέσσης, λέγεται για ασπίδα που στο κέντρο της είναι κυρτή, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ζυγὸν ὀμφαλόεν, ζυγός βοδιών ή αλόγων που στο μέσο του έχει μικρό 

στρογγυλό κοίλωμα, στο ίδ.  

ὀμφᾰλός, ὁ, αφαλός, Λατ. umbilicus, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ. I. οτιδήποτε 

βρίσκεται στο κέντρο (όπως ο αφαλός)· 2. εξόγκωμα ή κοίλωμα στο μέσο της 

ασπίδας, Λατ. umbo, σε Ομήρ. Ιλ. 2. ομφαλοειδές καρφί στην κορυφή του 

ζυγού των αλόγων, όπου στερεώνονται τα χαλινάρια, στο ίδ. 3. στον πληθ., 

κοσμήματα καλλύματος, στις δύο άκρες της ράβδου, γύρω από την οποία 

περιτυλίγονταν —σε μορφή κυλίνδρου— τα βιβλία, Λατ. umbilici, σε Λουκ. 

III. κέντρο ή σημείο που βρίσκεται στο μέσο, όπως το νησί της Καλυψώς 

ήταν ο ὀμφαλός της θάλασσας, σε Ομήρ. Οδ.· και οι Δελφοί (ή, μάλλον, μια 

στρογγυλή πέτρα μέσα στον Δελφικό ναό) αποκαλούνταν ὀμφαλός, καθώς 

θεωρούνταν το κέντρο της Γης, σε Πίνδ., Αισχύλ. κ.λπ.  

ὄμφαξ, -ᾰκος, ἡ, άγουρο σταφύλι, πάροιθε δὲ τ' ὄμφακές εἰσιν, σε Ομήρ. Οδ.· 

ὅτ' ὄμφακες αἰόλλονται, σε Ησίοδ.· ὅταν δὲ τεύχῃ Ζεὺς ἀπ' ὄμφακος οἶνον, δηλ. 

φθινόπωρο, όταν τα άγουρα σταφύλια γίνονται κατάλληλα για την παραγωγή 

κρασιού, σε Αισχύλ.  

ὀμφή, ἡ, 1. φωνή θεού (αντίθ. προς το αὐδή, ανθρώπινη φωνή), σε Όμηρ.· 

θείη δέ μιν ἀμφέχυτ' ὀμφή, λέγεται για τη φωνή τη σταλμένη από τον Δία, που 

άκουσε στο όνειρό του ο Αγαμέμνονας, σε Ομήρ. Ιλ.· κατ' ὀμφὴν σήν, με το 

άκουσμα του ονόματός σου (καθώς το όνομα Οιδίποδας εμπεριείχε κάτι το 

τρομερό), σε Σοφ. 2. γλυκιά και μελωδική φωνή, σε Πίνδ.· φωνή, ήχος, σε 

Ευρ.  

ὁμ-ῶλαξ, -ᾰκος, ὁ, ἡ, Δωρ. αντί ὁμ-αῦλαξ.  

ὁμωνῠμία, ἡ, το να έχει κάποιος το ίδιο όνομα, η ταυτότητα, ομόηχη λέξη με 

διαφορετική σημασία απ' την άλλη, σε Αριστ.  

ὁμωνύμιος, -α, -ον, = το επόμ., σε Ανθ.  

ὁμ-ώνῠμος, -ον (ὄνομα),· I. αυτός που έχει ίδιο όνομα με κάποιον άλλο, σε 

Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· τινι, με κάποιον, σε Θουκ. κ.λπ.· τὸν ὁμ. ἐμαυτῷ, τον 

συνώνυμό σου, σε Δημ.· ως ουσ., με γεν., ὁσαυτοῦ ή ὁ σὸς ὁμώνυμος, ο 

συνονόματός μου, σε Πλάτ. II. αυτός που ανήκει στο ίδιο είδος, ομοειδής, 

στον ίδ.  

ὁμ-ωρόφιος, -ον (ὄροφος), αυτός που κατοικεί κάτω από την ίδια στέγη με 

κάποιον άλλο, με δοτ., Δημ.  

ὁμ-ώροφος, -ον, = το προηγ., σε Βάβρ.  

ὁμῶς, επίρρ. του ὁμός, I. 1. εξίσου, παρομοίως, επίσης, Λατ. pariter, σε 

Όμηρ., Τραγ.· πλῆθεν ὁμῶς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν, ήταν γεμάτο εξίσου από 

άλογα και ανθρώπους, σε Ομήρ. Ιλ.· πάντες ὁμῶς, όλοι εξίσου, σε Όμηρ. II. 

με δοτ., ακριβώς όπως, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως, ἐχθρὸς ὁμῶς Ἀΐδαο 

πύλῃσι, μισητός όπως ακριβώς ο θάνατος, σε Ομήρ. Ιλ. 2. μαζί με, σε Θέογν.  

ὅμως, σύνδ. από το ὁμός (με διαφορετικό όμως τονισμό)· I. αλλά όμως, και 

όμως, μολονότι, ωστόσο, Λατ. tamen, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ.· συχνά 

ενισχύεται με άλλα μόρια, ἀλλ' ὅμως, Λατ. attamen, ωστόσο, παρ' όλα αυτά, 



σε Αριστοφ. κ.λπ.· ὅμωςμήν, ὅμως μέντοι, σε Πλάτ.· ὅμως γε μήν, ὅμως γε 

μέντοι, σε Αριστοφ.· χρησιμ. ελλειπτικά, οἴσεις οὐδὲν ὑγιές, ἀλλ' ὅμως (ενν. 

οἰστέον), στον ίδ. II. ως απόδοση μετά τα καὶ εἰ ή καὶ ἐάν, όπως το tamen μετά 

τα etsi ή quamquam, κεἰ τὸ μηδὲν ἐξερῶ, φράσω δ' ὅμως, και αν ακόμη δεν 

μιλήσω ξεκάθαρα, όμως θα μιλήσω, σε Σοφ.· ομοίως, κλῦθί μου νοσῶν ὅμως 

(δηλ. εἰ νοσεῖς, ὅμως κλῦθι), στον ίδ. III. λέγεται για να ορίσει μεμονωμένες 

λέξεις, Λατ. quamvis, ἀπάλαμόν περ ὅμως, όσο αβοήθητος και αν είναι, σε 

Ησίοδ. κ.λπ.  

ὁμ-ωχέτης, -ου, ὁ, Αιολ. αντί ὁμοεχέτης (ὁμοῦ, ἔχω), αυτός που έχει από 

κοινού κατοικία ή συγκατοικεί με κάποιον, τοὺς ὁμωχέτας δαίμονας, θεότητες 

που λατρεύονται στον ίδιο ναό, σε Θουκ.  

ὄν-αγρος, ὁ, = ὄνος ἄγριος, γάιδαρος που ζει σε άγρια κατάσταση, σε Στράβ., 

Βάβρ.  

ὀναίμην, ευκτ. Μέσ. αορ. βʹ του ὀνίνημι· ὄνασθαι, απαρ.  

ὄνᾰρ, τό, χρησιμ. μόνο σε ονομ. και αιτ. ενικ. (οι υπόλοιπες πτώσεις από το 

ὄνειρος)· I. 1. όνειρο κατά τη διάρκεια του ύπνου, σε αντίθ. προς όραμα που 

εμφανίζεται στον ξύπνιο (ὕπαρ), σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. κ.λπ.· ὥστε μηδ' ὄναρ 

ἰδεῖν, λέγεται για βαθύ, ήρεμο ύπνο, σε Πλάτ. 2. παροιμ., λέγεται για 

οτιδήποτε πρόσκαιρο ή αβέβαιο, ψευδές, ὀλιγοχρόνιον ὥσπερ ὄναρ, σε 

Θέογν.· παρέρχεται ὡς ὄναρ ἥβη, σε Θεόκρ. II. ὄναρ ως επίρρ., στο όνειρο, 

στον ύπνο, ὄναρ ὑμᾶς καλῶ, σε Αισχύλ.· μηδ' ἰδὼν ὄναρ, ούτε καν στα όνειρά 

μου, σε Ευρ. κ.λπ.· πρβλ. ὕπαρ.  
 


