
ὄνᾱσις, ὀνάτωρ, Δωρ. αντί ὄνησις, ὀνήτωρ.  

ὀνεία (ενν. δορά), ἡ, δέρμα, τομάρι γαιδάρου, θηλ. του ὄνειος, σε Βάβρ.  

ὄνειαρ, -ᾰτος, τό (ὀνίνημι),· 1. οτιδήποτε ωφελεί ή βοηθάει, σε Ομήρ. Ιλ.· 

πλεονέκτημα, βοήθεια, συνδρομή, σε Ησίοδ. κ.λπ. 2. μέσο ενίσχυσης, 

αναψυκτικό, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ.· στιβάδεσσιν ὄνειαρ, καλό για κρεβάτια, σε 

Θεόκρ. 3. στον πληθ. ὀνείᾰτα, φαγητό, τρόφιμα, σε Όμηρ.· επίσης λέγεται για 

πλούσια δώρα, σε Ομήρ. Ιλ. 4. λέγεται για πρόσωπα, πᾶσιν ὄνειαρ, στο ίδ.  

ὀνείδειος, -ον (ὄνειδος),· 1. καταφρονητικός, σε Όμηρ. 2. αξιοκαταφρόνητος, 

άτιμος, σε Ανθ.  

ὀνειδίζω, Αττ. μέλ. -ιῶ, αόρ. αʹ ὠνείδισα, παρακ. ὠνείδικα — Παθ., με Μέσ. 

μέλ. ὀνειδιεῖσθε (με Παθ. σημασία), αόρ. αʹ ὠνειδίσθην· I. με αιτ. πράγμ. και 

δοτ. προσ., επιρρίπτω κατηγορία σε κάποιον, χλευάζω, πετώ κατά πρόσωπο 

μια μομφή σε κάποιον, ενοχοποιώ, εναντιώνομαι σε κάποιον, Λατ. objicere, 

exprobrare, σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης, ὀνειδίζειν τινὶ ὅτι, του προσάπτω αυτό, 

ότι..., σε Ομήρ. Ιλ., Πλάτ. II. όταν παραλείπεται η αιτ. πράγμ., μέμφομαι, 

ελέγχω, κατηγορώ κάποιον, 1. με δοτ. προσ., σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 2. με αιτ. 

προσ., ἔπεσίν μιν ὀνείδισον, σε Ομήρ. Ιλ.· τυφλόν μ' ὠνείδισας (ενν. ὄντα), με 

κατηγόρησες, με χλεύασες που είμαι τυφλός, σε Σοφ.  

ὀνείδισμα, -ατος, τό, προσβολή, χλεύη, κατηγορία, επιτίμηση, σε Ηρόδ.  

ὀνειδιστήρ, -ῆρος, ὁ, = το επόμ., γεμάτος επίκριση, σε Ευρ.  

ὀνειδιστής, -οῦ, ὁ, αυτός που χλευάζει ή κατηγορεί για κάτι, με γεν. πράγμ., 

σε Αριστ.  

ὀνειδιστικός, -ή, -όν, υβριστικός, κακοήθης, σε Λουκ.  

ὄνειδος, τό, 1. λοιδορία, επίκριση, κατηγορία, σε Όμηρ.· ὄνειδος ἔχειν, είμαι 

ατιμασμένος, περιφρονημένος, σε Ηρόδ.· ὄνειδός (ἐστι), με απαρ., σε Ευρ.· ὡς 

ἐν ὀνείδει, υβριστικά, σε Πλάτ.· πληθ., ὀνείδη ἔχει τὰ μέγιστα, στον ίδ. κ.λπ. 2. 

αντικείμενο περιφρόνησης, αιτία χλευασμού, σοὶ μὲν δὴ κατηφείη καὶ ὄν., σε 

Ομήρ. Ιλ.· με γεν., τὸ πόλεως ὄν., ντροπή της πόλης, σε Αισχύλ.· ὄν. 

Ἑλλάνων, σε Σοφ.· ομοίως, ο Οιδίποδας αποκαλεί τις κόρες του τοιαῦτ' 

ὀνείδη, στον ίδ.  

ὄνειος, -α, -ον (ὄνος), αυτός που ανήκει ή προέρχεται από γάιδαρο, σε 

Αριστοφ.· ὄνειον γάλα, γάλα από γάιδαρο, σε Δημ.  

*ὄνειραρ, -ατος, τό, βλ. ὄνειρος.  

ὀνείρειος, -α, -ον (ὄνειρος), ονειρικός, αυτός που ανήκει στη σφαίρα του 

ονείρου, ἐν ὀνειρείῃσι πύλῃσι, στις πύλες των ονείρων, σε βαθύ ύπνο, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ὀνειρο-κρίτης[ῐ], -ου, ὁ, ερμηνευτής ονείρων, σε Θεόκρ., Θεόφρ.  

ὀνειροκρῐτικός, -ή, -όν, ικανός στην ερμηνεία των ονείρων, πινάκιον, σε 

Πλούτ.  

ὀνειρό-μαντις, -εως, ὁ, ἡ, ερμηνευτής ονείρων, σε Αισχύλ.  

ὀνειροπολέω, μέλ. -ήσω, I. ονειρεύομαι, σε Πλάτ.· ὀνειροπολέω τι, 

ονειρεύομαι κάτι, σε Αριστοφ.· πολλὰ ὀνειροπολεῖ ἐν τῇ γνώμῃ, «χτίζει 

παλάτια στην άμμο», με το νου, σε Δημ. II. εξαπατώ μέσω ονείρων, σε 

Αριστοφ.  

ὀνειρο-πόλος, ὁ (πολέω), κάποιος που ασχολείται υπερβολικά με τα όνειρα, 

ονειροπόλος, αιθεροβάμων ή ερμηνευτής ονείρων, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.  

ὄνειρος, ὁ ή ὄνειρον, τό, 1. πληθ. ὄνειρα, αλλά ο μεταπλ. τύπος ὀνείρατα 

(όπως αν προερχόταν από το ὄνειραρ) ήταν πιο συνηθισμένος σε ονομστ. και 

αιτ.· ομοίως, γεν. ὀνειράτων, δοτ. -ασι· επίσης στον ενικ., γεν. ὀνείρατος, δοτ. 



ὀνείρατι (ὄναρ)· όνειρο, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. ως κύριο όνομα, Ὄνειρος, ο θεός 

των ονείρων, στον ίδ., Ησίοδ.· πρβλ. ἐνύπνιον.  

ὀνειρό-φαντος, -ον, αυτός που εμφανίζεται στα όνειρα, ενύπνιος.  

ὀνειρό-φρων, -ονος, ὁ, ἡ (φρήν), ειδικός στα όνειρα και τις ερμηνείες τους, 

σε Ευρ.  

ὀνεύω, ανελκύω με τη βοήθεια μοχλού (ὄνος, II. 1), παρατ. ὤνευον, σε Θουκ.  

ὀν-ηλάτης[ᾰ], -ου, ὁ (ἐλαύνω), αυτός που οδηγεί, που κατευθύνει την πορεία 

των γαϊδάρων, σε Δημ.  

ὀνήμενος, μτχ. Μέσ. αορ. βʹ του ὀνίνημι· ὄνησα, Επικ. αόρ. αʹ αντί ὤνησα· 

ὄνησο, προστ. αορ. βʹ· ὀνήσω, μέλ.  

ὀνήσιμος, -ον (ὀνίνημι), χρήσιμος, επωφελής, ευεργετικός, σε Αισχύλ., Σοφ.· 

βοηθητικός, υποστηρικτικός, σε Σοφ.  

ὀνησί-πολις[ῐ], -εως, ὁ, ἡ, χρήσιμος στην πόλη, σε Σιμων.  

ὄνησις, Δωρ. ὄνᾱσις, -εως, ἡ (ὀνίνημι), χρησιμότητα, ωφέλεια, πλεονέκτημα, 

απόλαυση, ευτυχία, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ.· με γεν. πράγμ., απόλαυση ενός 

αγαθού, ωφέλεια ή τέρψη απ' αυτό, σε Αισχύλ. κ.λπ.· ομοίως, ὄνησιν εὑρεῖν 

ἀπό τινος, σε Σοφ.  

ὀνήτωρ, Δωρ. ὀνάτωρ, -ορος, ὁ, = ὀνήσιμος, σε Πίνδ.  

ὄνθος, ὁ, κοπριά ζώων, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀνίδιον[νῐ], τό, υποκορ. του ὄνος, μικρός σε ηλικία γάιδαρος, γαϊδουράκι, σε 

Αριστοφ.  

ὀνῐκός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει σε, προέρχεται από ή προρίζεται για έναν 

γάιδαρο· ὀνικὸς μύλος, βλ. ὄνος II. 2.  

ὀνίνημι, ὀνίνης, ὀνίνησι, απαρ. ὀνῐνάναι, μτχ. ὀνῐνάς, -ᾶσα· παρατ. από το 

ὠφέλουν· μέλ. ὀνήσω, Δωρ. γʹ ενικ. ὀνασεῖ· αόρ. αʹ ὤνησα, Επικ. ὄνησα — 

Μέσ., ὀνίνᾰμαι, παρατ. ὠνινάμην, μέλ. ὀνήσομαι, αόρ. βʹ ὠνήμην, προστ. 

ὄνησο, μτχ. ὀνήμενος· επίσης ὠνάμην, βʹ πληθ. ὤνασθε· ευκτ. ὀναίμην, απαρ. 

ὄνασθαι — Παθ., αόρ. αʹ ὠνήθην, Δωρ. ὠνάθην· I. Ενεργ., ωφελώ, ευεργετώ, 

βοηθώ, υποσηρίζω, και όπως το Λατ. juvo, τέρπω, ευχαριστώ· απόλ. και με 

αιτ. προσ., σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· πολλὰ ὀν. τινα, σε Ομηρ. Οδ.· ὡς ὤνησας ὅτι 

ἀπεκρίνω, πόσο με ευχαρίστησες με την απάντησή σου, σε Πλάτ. II. 1. Μέσ., 

έχω κέρδος ή όφελος, προσπορίζομαι ευεργεσία, παίρνω χαρά ή απόλαυση, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· με γεν., αποκτώ όφελος από, λαμβάνω ευχαρίστηση από, δαιτὸς 

ὄνησο, σε Ομήρ. Οδ.· τί σευ ἄλλος ὀνήσεται; ποιο καλό θα αποκτήσουν οι 

άλλοι από εσένα, δηλ. τι καλό θα τους κάνεις; σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, ὄνασθαί 

τι ἀπό τινος, σε Πλάτ. 2. μτχ. αορ. βʹ ὀνήμενος = felix, ἐσθλός μοι δοκεῖ εἶναι, 

ὀνήμενος, μου φαίνεται γενναιόψυχος, ευνοημένος από τους θεούς, σε Ομήρ. 

Οδ. 3. ευκτ. αορ. ὀναίμην, -αιο, -αιτο, σε διαμαρτυρίες ή ευχές κ.λπ., ὄναιο, 

Λατ. sis felix! να είναι ευτυχής!, σε Ευρ. κ.λπ.· και με γεν., ὄναιοτῶν φρενῶν, 

ευλογημένος να είσαι για τη σύνεσή σου, στον ίδ.· μὴ νῦν ὀναίμην, μακάρι να 

μη χαρώ τη ζωή μου (όπου πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη βίου), σε Σοφ.· 

επίσης με ειρων. σημασία, ὄναιο μέντἄν, θα ήταν καλύτερο για σένα, καλό θα 

σού 'κανε! σε Αριστοφ.· ἁλσὶν διασμηχθεὶς ὄναιτ' ἂν οὑτοσί, καλό θα τού 

'καναν αν τον έτριβαν με αλάτι, στον ίδ.  

ὀνίς, -ίδος, ἡ, κοπριά γαϊδάρου, στον πληθ., σε Αριστοφ.  

ὀνο-βᾰτέω, μέλ. -ήσω (βαίνω), βάζω έναν γάιδαρο να ζευγαρώσει μ' ένα 

θηλυκό άλογο (φοράδα), σε Ξεν.  

ὄνοιτο, γʹ ενικ. ευκτ. του ὄνομαι.  

ὄνομα, τό, Ιων. και ποιητ. οὔνομα, Αιολ. ὄνῠμα, Λατ. nomen, όνομα, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· I. 1. απόλ., με το όνομα, πόλις ὄνομα Καιναί, σε Ξεν. κ.λπ.· 



επίσης στη δοτ., πόλις Θάψακος ὀνόματι, στον ίδ. 2. ὄνομα θεῖναί τινα, δίνω 

όνομα σε κάποιον, ονομάζω, σε Ομήρ. Οδ.· αλλά συνήθως στη Μέσ., 

ὄν.θέσθαι, στο ίδ., Αττ.· και στην Παθ., ὄν. κεῖταί τινι, σε Αριστοφ. κ.λπ.· ὄν. 

ἔχειν ἀπό τινος, σε Ηρόδ. 3. ὄνομα καλεῖν τινα, αποκαλώ κάποιον με ένα 

όνομα, σε Ομήρ. Οδ., Αττ.· ομοίως, με Παθ. ρήματα, ὄν. ὠνομάζετο Ἕλενος, 

σε Σοφ.· ὄν. κέκληται δημοκρατία, σε Θουκ. II. «όνομα», φήμη, Ἰθάκης γε καὶ 

ἐς Τροίην ὄνομ' ἵκει, σε Ομήρ. Οδ.· τὸ μέγα ὄν. τῶν Ἀθηνῶν, σε Θουκ.· ὄνομα 

ή τὸ ὄνομα ἔχειν, είμαι ονομαστός για κάτι (καλό ή κακό), στο βʹ ευκτ., σε 

Θουκ. III. 1. το όνομα καθεαυτό, σε αντίθ. προς το πραγματικό πρόσωπο ή 

πράγμα, σε Ομήρ Οδ.· σε αντίθ. προς το ἔργον, σε Ευρ. κ.λπ. 2. ψευδές όνομα, 

προσποίηση, πρόφαση, ὀνόματι ή ἐπ' ὀνόματι, με το πρόσχημα ότι, σε Θουκ. 

IV.ὄνομα επίσης σε περιφρ. εκφράσεις, ὄνομα τῆς σωτηρίας, αντί σωτηρία, σε 

Ευρ.· ὦ φίλτατον ὄνομα Πολυνείκου, στον ίδ. V. φράση, έκφραση, σε Ξεν.· 

γενικά, ρήση, λόγος, ομιλία, σε Δημ. VI.στη Γραμματική, όνομα, ουσιαστικό, 

Λατ. nomen, σε αντίθ. προς το ρήμα verbum, σε Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ.  

ὀνομάζω, Ιων. οὐνομάζω, παρατ. ὠνόμαζον, Επικ. ὀν-· μέλ. ὀνομάσω, αόρ. 

αʹ ὠνόμασα, Ιων. οὐν-· παρακ. ὠνόμακα — Παθ., αόρ. αʹ ὠνομάσθην· 

ὠνόμασμαι· Αιολ. Μέσ. μέλ. ὀνυμάξομαι, και Ενεργ. αόρ. αʹ ὀνύμαξα 

(ὄνομα)· I. 1. ονομάζω, μιλώ ονομαστικά για κάποιον, καλώ ή απευθύνομαι 

σε κάποιον με το όνομά του, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Ξεν. 2. λέγεται για 

πράγματα, ορίζω, κατονομάζω, συγκεκριμενοποιώ, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. ὀν. τινά 

τι, καλώ κάποιον μ' ένα όνομα, αποκαλώ, σε Ηρόδ., Αττ.· στη Μέσ., παῖδά μ' 

ὠνομάζετο, μ' αποκαλούσε γιο του, σε Σοφ. — Παθ., ὄνομα δ' ὠνομάζετο 

Ἕλενος, στον ίδ. κ.λπ. 2. το εἶναι συχνά προστίθεται πλεοναστικά, τὰς 

οὐνομάζουσι εἶναι Ὑπερόχην καί..., που τα ονόματά τους λέγεται ότι είναι..., σε 

Ηρόδ.· σοφιστὴν ὀνομάζουσιν τὸν ἄνδρα εἶναι, σε Πλάτ. III. ονομάζω, δίνω 

όνομα εξαιτίας κάποιου πράγματος, ενός γεγονότος..., ἐπί τινι, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

ἔκ τινος, σε Σοφ. — Παθ., ἀπὸ τούτου τοῦτο οὐνομάζεται, απ' όπου προήλθε 

αυτό το ρητό, σε Ηρόδ. IV. χρησιμοποιώ ονόματα ή λέξεις, μάλα σεμνῶς 

ὀνομάζων, σε Δημ.  

ὄνομαι, Επικ. βʹ ενικ. ὄνοσαι, βʹ πληθ. οὔνεσθε, γʹ πληθ. ὄνονται, γʹ ενικ. 

ευκτ. ὄνοιτο, γʹ πληθ. παρατ. ὤνοντο· Επικ. μέλ. ὀνόσσομαι· αόρ. αʹ 

ὠνοσάμην, Επικ. μτχ. ὀνοσσάμενος· Επικ. γʹ ενικ. αορ. ὤνατο· και Παθ. 

ὠνόσθην· αποθ., κατηγορώ, ψέγω, επιρρίπτω μομφή, συμπεριφέρομαι 

περιφρονητικά, χλευάζω, τι, σε Όμηρ.· ἦ οὔνεσθ', ὅτι μοι Ζεὺς ἔδωκεν; με 

κατηγορείτε για όσα μου έδωσε ο Δίας; σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., οὐδ' ὥς σε 

ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος, ελπίζω να μη μεμψιμοιρείς με τη συμφορά σου 

(δηλ. δεν την θεωρώ καθόλου βαριά), σε Ομήρ. Οδ.· ὀν. τινα, επιρρίπτω 

κατηγορία σε, σε Ηρόδ.  

ὀνομαίνω, Ιων. μέλ. οὐνομανέω, αόρ. αʹ ὠνόμηνα, Επικ. ὀνόμηνα· I. 1. Επικ. 

και Ιων. αντί ὀνομάζω, ονομάζω ή καλώ ονομαστικά· λέγεται για πράγματα, 

κατονομάζω, απαριθμώ, επαναλαμβάνω, σε Όμηρ. 2. απλώς, προφέρω, λέω, 

μιλώ, σε Ομήρ. Οδ.· με απαρ. μέλ., υπόσχομαι ότι θα κάνω κάτι, στο ίδ. II. 

ορίζω, διορίζω, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀνομα-κλήδην, επίρρ. (καλέω), καλώ ονομαστικά, κατ' όνομα, με το όνομα, 

Λατ. nominatim, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀνομα-κλήτωρ, -ορος, ὁ (καλέω), αυτός που αναγγέλλει τους 

προσκεκλημένους με το όνομά τους, Λατ. nomenclator, σε Λουκ.  

ὀνομα-κλῠτός, -όν, αυτός που έχει ένδοξο όνομα, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀνομαστί, επίρρ. (ὀνομάζω), ονομαστικά, με το όνομα, σε Ηρόδ., Θουκ.  



ὀνομαστός, Ιων. οὐνομ-, -ή, -όν (ὀνομάζω),· I. φημισμένος, αυτός που είναι 

δυνατόν να κατονομαστεί, και οὐκ ὀνομαστός, αυτός που δεν είναι δυνατόν να 

κατονομαστεί ή να αναφερθεί, δηλ. ακατονόμαστος, βδελυρός, Λατ. infandus, 

σε Ομήρ. Οδ. II. λέγεται για ξακουστό όνομα ή φήμη, αξιομνημόνευτος, 

ξακουστός, επιφανής, περίφημος, σε Θέογν., Ηρόδ. κ.λπ.  

ὀνομᾰτο-λόγος, -ον (λέγω), αυτός που αναγγέλλει τα ονόματα των 

ανθρώπων, Λατ. nomenclator, σε Πλούτ.  

ὀνομᾰτο-ποιέω, μέλ. -ήσω, δημιουργώ, πλάθω ονόματα, σε Αριστοφ.  

ὀνόμηνα, Επικ. αντί ὠν-, αόρ. αʹ του ὀνομαίνω.  

ὄνος, ὁ και ἡ, γάιδαρος, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· I. παροιμ.: 1. περὶ ὄνου 

σκιᾶς, λέγεται για ίσκιο γαϊδάρου, δηλ. για το τίποτε, Λατ. de lana caprina, σε 

Αριστοφ., Πλάτ. 2. ὄνου πόκαι ή πόκες, βλ. πόκος II. 3. ἀπ' ὄνου πεσεῖν, αυτός 

που βρίσκει τον μπελά του από την ίδια του την αδεξιότητα, με λογοπαίγνιο 

από το ομόηχο ἀπὸ νοῦ πεσεῖν, σε Αριστοφ. 4. ὄνος ἄγων μυστήρια, λέγεται 

για κάποιον βαρυφορτωμένο, στον ίδ. 5. ὄνου ὑβριστότερος, λέγεται για 

κτηνωδία, σε Ξεν. 6. ὄνου ὦτα λαβεῖν, όπως ο Μίδας, σε Αριστοφ. II. ὄνων 

φάτνη, φωτεινή σωρεία αστέρων στο μέσο του διαστήματος όπου βρίσκονται 

οι δύο ὄνοι (δύο αστέρες στον κόλπο του αστερισμού του Καρκίνου), Λατ. 

praesepe, σε Θεόκρ. III. από την ιδιότητα του γαϊδάρου ως αχθοφόρου ζώου: 

1. μηχανή ανύψωσης, τροχαλία, σε Ηρόδ. 2. η επάνω μυλόπετρα του μύλου, 

ὄνος ἀλέτης, σε Ξεν.· ομοίως, μύλος ὀνικός, σε Κ.Δ. 3. μεγάλο πλατύστομο 

ποτήρι, κρασοπότηρο, σε Αριστοφ.  

ὄνοσαι, Επικ. βʹ ενικ. του ὄνομαι.  

ὀνοσσάμενος, μτχ. Επικ. αορ. αʹ του ὄνομαι· ὀνόσσεσθαι, Επικ. απαρ. μέλ.  

ὀνοστός, -ή, -όν (ὄνομαι), αξιόμεμπτος, αξιοκατάκριτος ή αξιοκαταφρόνητος, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀνοτάζω, = ὄνομαι, κατηγορώ, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ.  

ὀνοτός, -ή, -όν, = ὀνοστός, σε Πίνδ.  

ὀνο-φορβός, -όν (φέρβω), αυτός που τρέφει, που συντηρεί γαϊδάρους, σε 

Ηρόδ.  

ὄντα, τά, πληθ. μτχ. ουδ. του εἰμί (sum)· I. τα πράγματα που υπάρχουν τώρα, 

τα παρόντα, σε αντίθ. προς τα παρελθόντα και τα μέλλοντα· αλλά επίσης, 

πραγματικότητα, αλήθεια, ύπαρξη, σε αντίθ. προς ό,τι δεν είναι υπαρκτό, σε 

Πλάτ. II. όσα έχει στην κατοχή του κάποιος, περιουσία, όπως το οὐσία, σε 

Δημ.  

ὄντως, επίρρ. μτχ. του εἰμί (sum), πράγματι, στ' αλήθεια, τωόντι, σε Ευρ. 

κ.λπ.· ὄντωςτε καὶ ἀληθῶς, πράγματι, στ' αλήθεια, σε Πλάτ.  

ὄνῠμα, ὀνῠμάζω, ὀνυμαίνω, Αιολ. και Δωρ. αντί ὀνομ-.  

ὄνυξ, -ῠχος, ὁ, Επικ. δοτ. πληθ. ὀνύχεσσι· Λατ. unguis· I. στον Όμηρ. μόνο 

στον πληθ., λέγεται για τα νύχια του αετού· λέγεται για ανθρώπους, νύχι, σε 

Ησίοδ., Ηρόδ., Αττ.· χρησιμ. για άλογα και βόδια, οπλή, σε Ξεν.· ιδιωματικές 

φράσεις, εἰς ἄκρους τοὺς ὄνυχας ἀφίκετο (ενν. ὁ οἶνος), το κρασί με ζέστανε 

ως τις άκρες των δακτύλων μου, σε Ευρ.· ὄνυχας ἐπ' ἄκρους στάς, στέκοντας 

στις μύτες των ποδιών, Λατ. summis digitis, στον ίδ.· ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, από 

την τρυφερή, από την παιδική ηλικία, στον Οράτ. de tenero ungui, σε Ανθ.· 

ὀδοῦσι καὶ ὄνυξι, με νύχια και με δόντια, δηλ. με κάθε δυνατό τρόπο, σε 

Λουκ. II. πολύτιμος λίθος που έχει φλέβες, «νερά», στον ίδ.  

ὀνύχῐνος, -η, -ον (ὄνυξ I), αυτός που κατασκευάστηκε από όνυχα, σε Πλούτ.  

ὀξ-άλμη, ἡ (ὄξος), σάλτσα από ξίδι και άρμη, σε Αριστοφ.  

ὀξέα, θηλ. του ὀξύς· ὀξέσι, δοτ. πληθ.  



ὀξέως, επίρρ. του ὀξύς.  

ὀξηρός, -ά, -όν (ὄξος), αυτός που προέρχεται από ή προορίζεται για ξίδι, σε 

Ανθ.  

ὀξίνης[ῐ], -ου, ὁ, οξύς, ξινός, δριμύς, σε Αριστοφ.  

ὀξίς, -ίδος, ἡ (ὄξος), φιάλη ξιδιού, Λατ. acetabulum, σε Αριστοφ.· λέγεται για 

μικροσκοπικό άνθρωπο, μικρού αναστήματος άνθρωπο, στον ίδ.  

ὄξος, -εος, τό (ὀξύς)· 1. αδύνατο, ξινισμένο κρασί, γαλ. vin-de-pays, σε 

Αριστοφ., Ξεν. 2. ξίδι παρασκευασμένο από ξινισμένο κρασί, σε Αισχύλ., 

Αριστοφ. 3. μεταφ., για «ξινό», δύστροπο άνθρωπο, σε Θεόκρ.  

ὀξύα ή ὀξύη, ἡ, το δέντρο οξυά· στέλεχος ακοντίου φτιαγμένο από το ξύλο 

του δέντρου αυτού, ακόντιο, δόρυ, σε Ευρ.  

ὀξύ-βᾰφον, τό (βάπτω), μικρό δοχείο για τη φύλαξη του ξιδιού· έπειτα, 

γενικά, ρηχό δοχείο, μικρό κύπελλο, σε Αριστοφ.  

ὀξῠ-βελής, -ές (βέλος), αυτός που έχει αιχμηρό άκρο, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀξῠ-βόᾶς, -ου, ὁ (βοάω), αυτός που φωνάζει με οξεία φωνή, οξύφωνος, σε 

Αισχύλ.  

ὀξύ-γᾰλα, -ακτος, τό, ξινόγαλα, ορός γάλακτος, σε Στράβ.  

ὀξύ-γοος, -ον, αυτός που θρηνεί με οξεία, τσιριχτή φωνή, σε Αισχύλ.  

ὀξῠ-δερκής, -ές (δέρκομαι), αυτός που έχει εξαιρετική όραση ή περιφέρει 

γρήγορα τη ματιά του, σε Ηρόδ., Λουκ.  

ὀξύ-δουπος, -ον, αυτός που ηχεί δυνατά ή παράγει δυνατό ήχο κατά την 

πτώση του, σε Ανθ.  

ὀξύ-θηκτος, -ον, I. αυτός που έχει αιχμηρή απόληξη, αιχμηρό άκρο, 

ακονισμένος, σε Ευρ. II. λέγεται για πρόσωπα, αυτός που του κεντρίζεται 

εύκολα ο θυμός, μανιασμένος, σε Σοφ.  

ὀξῠθῡμέω, μέλ. -ήσω, I. θυμώνω εύκολα ή οργίζομαι ξαφνικά, σε Ευρ. II. 

Παθ., προκαλούμαι, εξερεθίζομαι, σε Αριστοφ.  

ὀξῠθῡμία, ἡ, ξαφνικός θυμός, σε Ευρ.  

ὀξύ-θῡμος, -ον, αυτός που θυμώνει αιφνίδια, εύθικτος, χολερικός, σε Ευρ., 

Αριστοφ. κ.λπ.· αυτός που επιβάλλει αυστηρή τιμωρία, λέγεται για τον Άρειο 

Πάγο, σε Αισχύλ.· τὸ ὀξύθυμον, με κράση τοὐξύθυμον = ὀξυθυμία, σε Ευρ.  

ὀξῠ-κάρδιος, -ον (καρδία), = ὀξύθυμος, σε Αισχύλ., Αριστοφ.  

ὀξύ-κομος, -ον, αυτός που έχει αιχμηρό φύλλωμα, λέγεται για πεύκο, σε Ανθ.  

ὀξῠ-κώκῡτος, -ον (κωκύω), αυτός που θρηνολογεί με οξύφωνες κραυγές, σε 

Σοφ.  

ὀξῠ-λᾰβέω, μέλ. -ήσω (λαμβάνω), αρπάζω γρήγορα, αιφνιδιαστικά· αρπάζω 

την ευκαιρία, σε Ξεν.  

ὀξῠ-λάλος[ᾰ], -ον, αυτός που μιλάει με ταχύτητα, πολυλογάς, σε Αριστοφ.  

ὀξῠμάθεια, ἡ, ταχύτητα στην αντίληψη και τη μάθηση, σε Στράβ.  

ὀξῠ-μᾰθής, -ές (μανθάνω), αυτός που αντιλαμβάνεται και μαθαίνει γρήγορα.  

ὀξῠ-μέριμνος, -ον (μέριμνα), αυτός που έχει μελετηθεί με μεγάλη 

λεπτομέρεια, ενδελεχώς, σε Αριστοφ.  

ὀξῠ-μήνῑτος, -ον (μηνίω), αυτός που επισείει μεγάλη οργή (των Ερινυών), σε 

Αισχύλ.  

ὀξύ-μολπος, -ον (μέλπω), αυτός που τραγουδάει με καθαρή, δυνατή φωνή, σε 

Αισχύλ.  

ὀξυντήρ, -ῆρος, ὁ, αυτός που χρησιμοποιείται για να κάνει κάτι οξύ, αιχμηρό, 

σε Ανθ.  

ὀξύνω[ῡ], μέλ. ὀξυνῶ, αόρ. αʹ ὤξῡνα, παρακ. ὄξυγκα — Παθ., αόρ. αʹ 

ὠξύνθην, παρακ. ὤξυμμαι και ὤξυσμαι (ὀξύς)· 1. κάνω κάτι οξύ, αιχμηρό, 



κοφτερό· μεταφ., κεντρίζω το θυμό, προκαλώ, εξερεθίζω, σε Σοφ. — Παθ., σε 

Ηρόδ. 2. κάνω κάτι οξύ, δριμύ, γρήγορο, σε Ανθ.  

ὀξυόεις, -εσσα, -εν (ὀξύς), αυτός που έχει αιχμηρό άκρο, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀξῠπᾰγής, -ές (πήγνυμι), αυτός που έχει αιχμηρό άκρο, αιχμηρή απόληξη, σε 

Ανθ.  

ὀξύ-πεινος, -ον (πεῖνα), πάρα πολύ πεινασμένος, αυτός που λιμοκτονεί, 

αχόρταγος, σε Κικ.  

ὀξῠ-πευκής, -ές (πεύκη), αυτός που έχει αιχμηρά άκρα, σε Αισχύλ.  

ὀξύ-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, αυτός που έχει γρήγορα πόδια, που τρέχει με 

ταχύτητα, γοργοπόδαρος, σε Ευρ.  

ὀξύ-πρῳρος, -ον (πρῴρα), αιχμηρός στην απόληξή του, σε Αισχύλ.  

ὀξύ-πτερος, -ον (πτερόν), αυτός που έχει γρήγορα φτερά, τὰ ὀξύπτερα, 

γρήγορα φτερά, σε Αίσωπ.  

ὀξῠ-ρεπής, -ές (ῥέπω), = οξύρροπος, σε Πίνδ.  

ὀξύρ-ροπος, -ον (ῥέπω), αυτός που ρέπει, που κλίνει προς το ένα μέρος, 

λέγεται για ζυγαριά· μεταφ., ὀξύρροπος πρὸς τὰς ὀργάς, αυτός που θυμώνει 

αιφνίδια και γρήγορα, σε Πλάτ.· ὀξύρροπος θυμός, αιφνίδιος θυμός, στον ίδ.  

ὀξύς, -εῖα, -ύ, Ιων. θηλ. ὀξέα· ὀξεῖα, Επικ. αντί του ουδ. πληθ. ὀξέα (συγγενές 

προς το ὠκύς)· I. οξύς, μυτερός, κοφτερός, αιχμηρός, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ.· 

ἐς ὀξὺ ἀπηγμένος, αυτός που απολήγει σε μυτερό άκρο, σε Ηρόδ.· τὸὀξύ, η 

κορυφή του τριγώνου, στον ίδ. II. 1. λέγεται για αισθήσεις, οξύς, 

διαπεραστικός, καυστικός, ισχυρός, έντονος, ὀδύναι, σε Ομήρ. Ιλ.· ὀξὺς 

ἠέλιος, ήλιος που καίει, σε Ομηρ. Ύμν.· ομοίως, χιὼνὀξεῖα, όπως το gelu 

acutum του Οράτ., σε Πίνδ.· μάχη ὀξέα, πεισματώδης, σε Ηρόδ. 2. α) για την 

όραση, ουδ. ως επίρρ., ὀξύτατον δέρκεσθαι, έχω οξυτάτη όραση, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ομοίως, ὀξὺ νοεῖν, επισημαίνω, αντιλαμβάνομαι ταχύτατα κάτι, στο ίδ.· 

ὀξὺἀκούειν, έχω οξεία ακοή, στο ίδ. β) λέγεται για αντικείμενα που ενοχλούν 

την όραση, εκθαμβωτικός, λαμπερός, λέγεται για τον ήλιο, στο ίδ.· λέγεται για 

χρώματα, σε Αριστοφ. 3. α) χρησιμ. για ήχο, οξύς, έντονος, υψηλός, 

διαπεραστικός, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται και για φωνή, ὀξὺ βοήσας, ὀξὺ λεληκώς, 

στο ίδ. κ.λπ. β) χρησιμ. για μουσικούς τόνους, οξύς, υψηλός, σε αντίθ. προς το 

βαρύς, σε Πλάτ. 4. λέγεται για γεύση, έντονη, πικάντικη, ξινή, σε Ξεν. κ.λπ. 5. 

λέγεται για οσμή, ὀξύτατον ὄζειν, σε Αριστοφ. III. 1. μεταφ., χρησιμ. για τη 

νόηση, το νου, οξύς, ταχύς στην αντίληψη, ευέξαπτος, ορμητικός, εριστικός, 

σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ. 2. κοφτερός στο μυαλό, έξυπνος, ευφυής, σε Πλάτ.· 

με απαρ., ὀξ. ἐπινοῆσαι, σε Θουκ.· γνῶναι ὀξύτατοι, σε Δημ. IV. λέγεται για 

κίνηση, γρήγορος, ταχύς, ευκίνητος, σε Αριστοφ.· (ἡ νόσος) ὀξεῖα φοιτᾷ καὶ 

ταχεῖ' ἀπέρχεται, σε Σοφ.· ὀξὺς νότος, στον ίδ. V. ομαλ. επίρρ. ὀξέως, 

γρήγορα, σύντομα, εν τάχει, ευθύς, αμέσως, σε Θουκ., Πλάτ.· αλλά, 2. το ουδ. 

ὀξύ και στον πληθ. ὀξέα, ως επίρρ., βλ. ανωτ.· συγκρ. ὀξύτερον, σε Θουκ. 

κ.λπ.· υπερθ. ὀξύτατον, σε Ομήρ. Ιλ.· ὀξύτατα, σε Πλάτ.  

ὀξύ-στομος, -ον (στόμα), αυτός που έχει κοφτερά δόντια, σε Αισχύλ.· λέγεται 

για σκνίπα, σε Αριστοφ.· λέγεται για ξίφος, κοφτερό, σε Ευρ.  

ὀξύτης, -ητος, ἡ (ὀξύς),· I. οξύτητα, αιχμηρότητα, σε Πλάτ. II. λέγεται για 

ήχο, οξυφωνία, σε αντίθ. προς το βαρύτης, στον ίδ. III. λέγεται για το νου, 

εξυπνάδα, ευφυΐα, ταχύτητα αντίληψης, οξύνοια, στον ίδ. IV. λέγεται για 

κίνηση, ταχύτητα, γρηγοράδα, στον ίδ., Δημ.  

ὀξῠ-τόμος, -ον (τέμνω), αυτός που κόβει βαθιά, κοφτερός, σε Πίνδ.  



ὀξύ-τονος, -ον, I. αυτός που ηχεί έντονα, διαπεραστικός, λέγεται για ήχο, σε 

Σοφ. II. οξύτονος, αυτός που φέρει οξύ τόνο (οξεία), δηλ. φέρει «οξεία» στην 

τελευταία συλλαβή της λέξης, τη λήγουσα.  

ὀξῠ-τόρος, -ον, αιχμηρός, μυτερός, πίτυς ὀξυτόρος, πεύκο με αιχμηρές 

βελόνες, σε Ανθ.  

ὀξύ-φθογγος, -ον, = ὀξύφωνος, σε Ανθ.  

ὀξύ-φρων, -ονος, ὁ, ἡ (φρήν), = ὀξύθυμος, σε Ευρ.  

ὀξῠφωνία, ἡ, διαπεραστικότητα φωνής, σε Αριστ.  

ὀξύ-φωνος, -ον (φωνή), αυτός που έχει διαπεραστική φωνή, φωνή που 

τρυπάει τα αφτιά, σε Σοφ.  

ὀξύ-χειρ, -χειρος, ὁ, ἡ, 1. αυτός που είναι γρήγορος στα χέρια, γρήγορος στα 

χτυπήματα, εριστικός, σε Θεόκρ. 2. ὀξύχειρι σὺν κτύπῳ, μ' ένα γρήγορο 

χτύπημα των χεριών κατά τη διάρκεια της θρηνωδίας, σε Αισχύλ.  

ὀξύ-χολος, -ον, ευέξαπτος, ευερέθιστος, σε Σόλωνα, Σοφ.  

ὀξυ-ωπής, -ές (ὤψ), αυτός που έχει οξεία, ανεπτυγμένη όραση, σε Αριστ., 

Λουκ.  

ὅου, Επικ. αντί οὗ, του οποίου, σε Όμηρ.  

ὀπᾱδέω, Δωρ. αντί Ιων. ὀπηδέω· Επικ. γʹ ενικ. ενεστ. ὀπηδεῖ και παρατ. 

ὀπήδει· I. ακολουθώ, συνοδεύω, υπηρετώ τινί, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ. II. λέγεται 

για πράγματα, ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ (τόξα), άχρηστα θα μου ήταν αν 

έρχονταν μαζί μου, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀρετὴν σήν, ἥ σοι ὀπηδεῖ, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.  

ὀπᾱδός, -όν, Δωρ. και Αττ. αντί Ιων. ὀπηδός, I. ακόλουθος, σύντροφος, 

υπηρέτης, σε Σοφ., Ευρ.· μεταφ., ἀοιδὰ στεφάνων ὀπαδός, σε Πίνδ.· 

πυκνοστίκτων ὀπαδὸς ἐλάφων, αυτή που τα καταδίωκε, λέγεται για την 

Άρτεμη, σε Σοφ.· ἀστέρες νυκτὸς ὀπαδοί, σε Θεόκρ. II. ως επίθ., 

συνοδευτικός, υπηρετικός, με δοτ., σε Ομηρ. Ύμν.  

ὀπάζω, παρατ. ὤπαζον· Επικ. μέλ. ὀπάσσω· αόρ. αʹ ὤπασα, Επικ. επίσης 

ὄπασσα — Μέσ., Επικ. βʹ ενικ. μέλ. ὀπάσσεαι· αόρ. αʹ ὠπασάμην, Επικ. γʹ 

ενικ. ὀπάσσατο· I. μτβ. του ἕπομαι, κάνω, προστάζω κάποιον να ακολουθήσει, 

στέλνω κάποιον μαζί με έναν άλλο, παραχωρώ ως συνοδό ή ακόλουθο, ἐπεί 

ῥά οἱ ὤπασα πομπόν, σε Ομήρ. Ιλ.· πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν, μου 

παραχώρησε πολλούς υπηκόους, με κατέστησε ηγεμόνα πολλών ανθρώπων, 

στο ίδ. — Μέσ., διατάζω κάποιον να ακολουθήσει κάποιον άλλο, λαμβάνω ως 

συνοδό, σε Όμηρ. II. 1. επίσης, λέγεται για πράγματα, κῦδος ὀπάζει, του 

προσφέρει δόξα να τον ακολουθεί, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, απλώς, δίνω, 

προσφέρω, παρέχω, σε Όμηρ., Πίνδ., Αισχύλ. 2. παρέχω επιπλέον, προσθέτω, 

ἔργῳ δ' ἔργον ὄπαζε, σε Ομηρ. Ύμν.· ἔργον πρὸς ἀσπίδι ὤπασεν, πρόσθεσε ένα 

έργο τέχνης στην επιφάνεια της ασπίδας, σε Αισχύλ. II. όπως το διώκω, πιέζω 

στενά, καταδιώκω, κυνηγώ, Ἕκτωρ ὤπαζε Ἀχαιούς, σε Ομήρ. Ιλ.· χαλεπὸν δέ 

σε γῆρας ὀπάζει, στο ίδ. — Παθ., χειμάρρους ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ, 

χείμαρρος που ακολουθεί τη βροχή, δηλ. ξέχειλος από τη βροχή, στο ίδ.  

ὀπαῖον, τό (ὀπή), τρύπα στη στέγη, λέγεται για εξαερισμό, σε Πλούτ.· πρβλ. 

ἀνοπαῖα.  

ὄ-πατρος, -ον (ὁμός, πατήρ), αυτός που έχει γεννηθεί από τον ίδιο πατέρα, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, ὀπάτωρ, -ορος, ὁ, ἡ, σε Ανθ.  

ὀπάων[ᾱ], -ονος, ὁ, Ιων. ὀπέων, -ωνος (ὀπάζω), I. 1. σύντροφος στον 

πόλεμο, αυτός που κρατάει τα όπλα του πολεμιστή-ήρωα, όπως ο Μηριόνης 

του Ιδομενέα, ο Φοίνικας του Πηλέα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. γενικά, ακόλουθος, 

υπηρέτης, Λατ. famulus, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. II. ως επίθ., συνοδευτικός, 

σε Ανθ.  



ὄπεᾰς, -ᾰτος, τό (ὀπή), σούβλα, Λατ. subula, σε Ηρόδ.  

ὅπερ, Επικ. αντί ὅσπερ.  

ὀπέων, Επικ. αντί ὀπάων.  

ὀπή, ἡ, 1. άνοιγμα, τρύπα, σε Αριστοφ. 2. τρύπα στη σκεπή, που χρησιμεύει 

ως καπνοδόχος, στον ίδ.  

ὅπη, Επικ. ὅππη, Δωρ. ὅπᾱ, Ιων. ὅκη, επίρρ. (κανονικά δοτ. από αρχ. αντων. 

*ὁπός)· I. 1. λέγεται για τόπο, μέσω ποιας οδού, Λατ. qua· επίσης, = ὅπου, 

όπου, Λατ. ubi, σε Όμηρ.· συχνά όπως το ὅποι, σε ποιο μέρος, Λατ. quo, σε 

Όμηρ., Ηρόδ., Αισχύλ. 2. με γεν., ὅπη γᾶς, Λατ. ubi terrarum, οπουδήποτε 

στον κόσμο, σε Ευρ. II. λέγεται για τρόπο, με ποιον τρόπο; πώς, σε Όμηρ., 

Αττ.· ὅπηἄν, με υποτ. όπως άλλοι σύνδεσμοι, ὅπη ἄν δοκῇ ἀμφοτέροις, σε 

Συνθήκη παρά Θουκ.· ἔσθ' ὅπη ή ἔστιν ὅπη, με οποιονδήποτε τρόπο, με 

κάποιον τρόπο, σε Πλάτ.  

ὀπηδέω, ὀπηδός, Ιων. αντί ὀπᾱδ-.  

ὁπηνίκᾰ, Δωρ. ὁπᾱνίκα, I. 1. επίρρ., συσχετικό προς το πηνίκα, σε ποια 

χρονική στιγμή, την ώρα κατά την οποία, τη μέρα κατά την οποία, σε Σοφ. 

κ.λπ.· ὁπηνίκα ἄν, σε οποιαδήποτε ώρα ή στιγμή, στον ίδ. 2. σε πλάγιες 

ερωτήσεις, ἣν ὥραν προσήκει ἰέναι, καὶ ὁπηνίκα ἀπιέναι, σε Αισχίν.· σε 

απάντηση ευθείας ερώτησης, πηνίκ' ἐστὶντῆς ἡμέρας; ὁπηνίκα; τι ώρα είναι; τι 

ώρα, με ρωτάς;, σε Αριστοφ.· με γεν., ὁπηνίκα τῆς ὥρας, σε Ξεν. II. με μτβ. 

σημασία, υποθέτοντας ότι, ὁπηνίκα ἐφαίνετο ταῦτα πεποιηκώς, σε Δημ.  

ὀπίας (ενν. τυρός), ὁ, τυρί από γάλα που έχει πήξει με χυμό από σύκα (ὀπός), 

σε Αριστοφ. (με παρηχητικό λογοπαίγνιο στο ὀπή)· ως πλήρης φράση, τυρὸς 

ὀπίας, σε Ευρ.  

ὀπίζομαι (ὄπις), αποθ., μόνο σε ενεστ. και παρατ.· Επικ. βʹ ενικ. ὀπίζεο, γʹ 

ενικ. ὠπίζετο· 1. κοιτάζω, αντιμετωπίζω με σεβασμό και δέος, Λατ. vereri, 

revereri, σε Όμηρ.· απόλ., ὀπιζόμενος, ευσεβής άνθρωπος, σε Πίνδ.· χάρις 

ὀπιζομένα, ευσεβές αίσθημα ευγνωμοσύνης, στον ίδ. 2. φροντίζω για, με γεν., 

σε Θέογν.· ομοίως στην Ενεργ., σώματος ὀπίζων, σε Ανθ.  

ὄπῐθε και ὄπῐθεν, Επικ. αντί ὄπισθε, ὄπισθεν.  

ὀπῐθό-μβροτος, -ον, ποιητ. αντί ὀπισθό-μβροτος, -ον, αυτός που ακολουθεί 

έναν θνητό, ὀπιθόμβροτον αὔχημα, δόξα που διαρκεί και μετά τον θάνατο, σε 

Πίνδ.  

Ὀπῐκοί, οἱ, I. οι Opici, αρχαίος λαός της Νότιας Ιταλίας, σε Αριστ.· επίσης 

Ὄπικες, σε Θουκ.· Ὀπικία, ἡ, η χώρα τους, στον ίδ. II.Ὀπικός, -ή, -όν, 

βαρβαρικός, σε Ανθ.  

ὀπιπτεύω, μέλ. -σω (αναδιπλ. √ΟΠ του ὄπ-ωπα), I. κοιτάζω ολόγυρα, 

ατενίζω με περιέργεια ή αγωνία προς, με αιτ., σε Όμηρ. II. στήνω ενέδρα, 

παραμονεύω, παραφυλάω, οὐλάθρη ὀπιπτεύσας, ἀλλ' ἀμφαδόν, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὄπῐς, -ῐδος, ἡ, αιτ. ὄπιν και ὄπῐδα· ποιητ. δοτ. ὄπῑ· (√ΟΠ του ὄψ)· I. λέγεται 

για θεούς, 1. με αρνητική σημασία, ὄπις θεῶν, τιμωρία ή ένσκηψη των θεών 

εξαιτίας της παραβίασης θείων νόμων, σε Όμηρ., Ησίοδ.· χωρίς το θεῶν, θεία 

δίκη, σε Ομήρ. Οδ. 2. με θετική σημασία, φροντίδα ή εύνοια από μέρους των 

θεών, σε Πίνδ. II. λέγεται για ανθρώπους, σεβασμός τον οποίο επιδεικνύουν 

οι άνθρωποι προς τους θεούς, θρησκευτικό δέος, λατρεία, ευλάβεια, οὐδὲθεῶν 

ὄπιν ἔχοντας, χωρίς να επιδεικνύουν σεβασμό ούτε στους θεούς, σε Ηρόδ.· ὄπι 

ξένων, με σεβασμό απέναντι στους φιλοξενούμενούς του, σε Πίνδ.  

ὄπισθεν, Ιων. και ποιητ. -θε πριν από σύμφωνο· επίσης ποιητ. ὄπῐθεν, -θε· 

(ὄπις)· επίρρ. I. 1. λέγεται για τόπο, πίσω, προς τα πίσω, σε Όμηρ. κ.λπ.· οἱ 

ὄπισθεν, εκείνοι που έχουν εγκαταλειφθεί πίσω, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, τοὺς 



ὄπισθεν ἐς τὸ πρόσθεν ἄξομεν, θα οδηγήσουμε προς τα εμπρός αυτούς που 

έχουν παραταχθεί πίσω, σε Σοφ.· τὰ ὄπισθεν, οπισθοφυλακή, νώτα, σε Ομήρ. 

Ιλ., Ξεν.· εἰς τοὔπισθεν, πίσω, προς τα πίσω, σε Ευρ. κ.λπ. 2. ως πρόθ. με γεν., 

πίσω από, ὄπισθεν δίφροιο, σε Ομήρ. Ιλ.· ὄπισθε τῆς θύρης, σε Ηρόδ. κ.λπ. II. 

1. λέγεται για χρόνο, στο μέλλον, κατόπιν, έπειτα, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. ἐν τοῖσι 

ὄπισθε λόγοισι, στα επόμενα βιβλία, σε Ηρόδ.  

ὀπίσθιος, -α, -ον, αυτός που βρίσκεται πίσω, που ανήκει στο πίσω μέρος, 

Λατ. posticus, τὰ ὀπίσθια σκέλεα, τα πίσω πόδια των τετραπόδων, σε Ηρόδ.  

ὀπισθο-βάμων[ᾱ], -ον, αυτός που βαδίζει προς τα πίσω, που οπισθοχωρεί, σε 

Ανθ.  

ὀπισθό-γρᾰφος, -ον, γραμμένος στην πίσω πλευρά σελίδας ή εξώφυλλου, σε 

Λουκ.  

ὀπισθο-δάκτῠλος, -ον, αυτός που έχει τα δάχτυλα των χεριών του λυγισμένα 

προς τα πίσω, σε Στράβ.  

ὀπισθό-δομος, ὁ, πίσω δώμα ή εσώτερος οικίσκος του ναού της Αθηνάς στην 

Ακρόπολη των Αθηνών· χρησίμευε ως Θησαυρός (θησαυροφυλάκιο), σε 

Αριστοφ., Δημ.  

ὀπισθο-νόμος, -ον (νέμω), αυτός που βαδίζει προς τα πίσω ενώ βόσκει, 

λέγεται για συγκεκριμένα βοσκητικά ζώα με μεγάλα κέρατα, κυρτά προς τα 

εμπρός, που αναγκάζονται να βαδίζουν προς τα πίσω όταν βόσκουν, σε Ηρόδ.  

ὀπισθο-νῠγής, -ές (νύσσω), αυτός που κεντρίζει, τσιμπά από πίσω, σε Ανθ.  

ὀπισθό-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, αυτός που βαδίζει πίσω, που ακολουθεί, 

ακόλουθος, σε Ευρ.· επίσης, ὀπίσθοπος (πρβλ. Οἰδίπους), σε Αισχύλ.  

ὀπισθοφῠλᾰκέω, μέλ. -ήσω, I. φρουρώ τα νώτα, απαρτίζω την 

οπισθοφυλακή, σε Ξεν. II. διοικώ οπισθοφυλακή, στον ίδ.  

ὀπισθοφῠλᾰκία, ἡ, διοίκηση οπισθοφυλακής, σε Ξεν.  

ὀπισθο-φύλαξ, -ᾰκος, ὁ, ἡ, αυτός που φρουρεί τα νώτα· οἱ ὀπισθοφύλακες, 

οπισθοφυλακή, σε Ξεν.  

ὀπίσσω, επίρρ., Επικ. αντί ὀπίσω.  

ὀπίστατος, -η, -ον (ὄπισθε), έσχατος, ύστατος, τελευταίος, Λατ. postremus, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀπίσω[ῐ] (ὄπις)· Επικ. ὀπίσσω, επίρρ.· I. 1. λέγεται για τόπο, προς τα πίσω, 

σε αντίθ. προς το πρόσω, σε Ομήρ. Ιλ.· στην πεζογραφία επίσης τὸ ὀπίσω, 

συνηρ. τοὐπίσω, σε Ηρόδ., Αττ. 2. πίσω, ξανά πίσω, δηλ. από τον ίδιο δρόμο 

από τον οποίο ήλθε κάποιος, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. 3. ξανά, πάλι, ἀνακτᾶσθαι 

ὀπίσω, σε Ηρόδ. κ.λπ. 4. με γεν., δεῦτε ὀπίσω μου, ελάτε πίσω μου, 

ακολουθήστε με, σε Κ.Δ. II. 1. λέγεται για χρόνο, στο εξής, στο μέλλον, 

καθώς το μέλλον είναι αδιόρατο και άρα πίσω μας, έξω από το οπτικό μας 

πεδίο, ενώ το παρελθόν είναι γνωστό και μπροστά στα μάτια μας, σε Όμηρ.· 

ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσω λεύσσει, σε Ομήρ. Ιλ.· οὔτ' ἐνθάδ' ὁρῶν οὔτ' ὀπίσω, 

ούτε το παρόν ούτε το μέλλον, σε Σοφ. 2. ἐν τοῖσι ὀπίσω λόγοις, στα επόμενα 

βιβλία, σε Ηρόδ.  

ὁπλάριον[ᾰ], τό, υποκορ. του ὅπλον, σε Πλούτ.  

ὁπλέω, μόνο σε παρατ. ὥπλεον, προετοιμάζω, σε Ομήρ. Οδ.  

ὁπλή, ἡ (ὅπλον), οπλή, το χωρίς σχίσιμο νύχι του αλόγου και του γαϊδάρου, 

σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.· μεταγεν. από τον Όμηρ., όπως το χηλή, το σχιστό νύχι των 

κερασφόρων (αυτών με κέρατα) ζώων, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ. κ.λπ.  

Ὅπλητες, οἱ, = ὁπλῖται, ονομασία μιας από τις τέσσερις αρχαιότερες φυλές 

των Αθηνών, σε Ηρόδ., Ευρ.  



ὁπλίζω (ὅπλον), μέλ. -σω, αόρ. αʹ ὥπλισα, Επικ. ὥπλισα — Μέσ., αόρ. αʹ 

ὡπλισάμην, Επικ. γʹ ενικ. ὡπλίσσατο — Παθ., αόρ. αʹ ὡπλίσθην, Επικ. γʹ 

πληθ. ὅπλισθεν· παρακ. ὥπλισμαι, σε Ευρ. 1. ετοιμάζω ή είμαι έτοιμος, 

παρασκευάζω, λέγεται για φαγητό ή ποτό, σε Όμηρ., Ευρ. — Μέσ., δόρπον ή 

δεῖπνον ὁπλίζεσθαι, παρασκευάζω για τον εαυτό μου, το γεύμα μου, σε Όμηρ.· 

ὁπλίζω θυσίαν, αναθέτω την προετοιμασία μιας τελετουργικής θυσίας, σε Ευρ. 

2. λέγεται για άλογα αρμάτων, τα καθιστώ έτοιμα, τους φορώ την ιπποσκευή, 

σε Ομήρ. Ιλ. — Μέσ., ετοιμάζω τα άλογα για λογαριασμό μου, στο ίδ. — 

Παθ., λέγεται για πλοία, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για οποιαδήποτε σύνεργα, 

λαμπὰς ὡπλισμένη, έτοιμη για χρήση, σε Αισχύλ.· ὡπλισμένος τινί, 

εφοδιασμένος με κάτι, σε Ευρ. 3. λέγεται για στρατιώτες, εφοδιάζω, εξοπλίζω, 

αρματώνω, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίσης, εκπαιδεύω, εξασκώ, στον ίδ.· στην Αττ. 

πεζογραφία, εξοπλίζω ή εφοδιάζω, όπως οι ὁπλῖται, σε Θουκ. — Μέσ. και 

Παθ., ετοιμάζομαι ή εφοδιάζομαι, εξοπλίζομαι ή αρματώνομαι, είμαι έτοιμος, 

σε Ομήρ. Οδ.· ὅπλισθεν (αντί ὡπλίσθησαν) δὲ γυναῖκες, οι γυναίκες ήταν 

έτοιμες (για να χορέψουν), στο ίδ. κ.λπ.· με απαρ., ετοιμάζομαι να κάνω κάτι, 

σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. — Μέσ., επίσης με αιτ., ὁπλίζεσθαι χέρα, οπλίζω το χέρι 

μου, σε Ευρ.· ὁπλίζεσθαι θράσος, οπλίζομαι με θάρρος, σε Σοφ.  

ὅπλῐσις, ἡ, εφοδιασμός, προμήθεια, εξοπλισμός, αρμάτωμα, σε Αριστοφ., 

Θουκ.  

ὅπλισμα, -ατος, τό, I. εξοπλισμένος στρατός, στρατιωτικός εξοπλισμός, σε 

Ευρ. II. όπλο, στον ίδ.  

ὁπλισμός, ὁ, = ὅπλισις, σε Αισχύλ.  

ὁπλιστέον, ρημ. επίθ. του ὁπλίζω, πρέπει να εξοπλίσουμε κάποιον, σε Ξεν.  

ὁπλιστὴς (Δωρ. —τὰς) κόσμος, ὁ (ὁπλίζω), πανοπλία πολεμιστή, σε Ανθ.  

ὁπλῑτ-ᾰγωγός, -όν, αυτός που μεταφέρει τους βαριά οπλισμένους, 

νῆεςὁπλιταγωγοί, πλοίο που μεταφέρει στρατεύματα, μεταγωγά, σε Θουκ.  

ὁπλῑτεύω, μέλ. -σω, υπηρετώ ως οπλίτης, ως στρατιώτης, σε Θουκ., Ξεν.· οἱ 

ὁπλιτεύοντες, άντρες που υπηρετούν τώρα τα όπλα, σε αντίθ. προς το οἱ 

ὡπλιτευκότες, σε Αριστ.  

ὁπλίτης[ῑ], -ου, ὁ (ὅπλον), I. βαριά οπλισμένος, αρματωμένος, δρόμος 

ὁπλιτῶν, αγώνας δρόμου αντρών που φορούν πανοπλία, σε αντίθ. προς το 

δρόμος τῶν γυμνῶν, σε Πίνδ.· ὁπλιτῶν στρατός, εξοπλισμένο στράτευμα, στον 

ίδ. II. ως ουσ., ὁπλίτης, ὁ, βαριά οπλισμένος στρατιώτης του πεζικού, άνδρας 

υπό τα όπλα· κρατούσε μεγάλη ασπίδα (ὅπλον), απ' όπου και η ονομασία, 

όπως ο ελαφρά οπλισμένος στρατιώτης του πεζικού (πελταστής), έλαβε την 

ονομασία του από την μικρή και ελαφριά ασπίδα πέλτη, σε Ηρόδ., Αττ.· 

ὁπλῖται, αντίθ. προς το ψιλοί, σε Ηρόδ., Θουκ.  

ὁπλῑτικός, -ή, -όν, I. 1. αυτός που ανήκει, προορίζεται ή αρμόζει σε οπλίτη, 

άντρα υπό τα όπλα, σε Πλάτ., Ξεν. 2. ἡ -κή (ενν. τέχνη), η τέχνη του να 

χειρίζεται κάποιος βαρέα όπλα, η τέχνη του στρατιώτη, σε Πλάτ.· τὰ ὁπλιτικὰ 

ἐπιτηδεύειν, υπηρετώ ως οπλίτης, ως άντρας υπό τα όπλα, στον ίδ. II. λέγεται 

για πρόσωπα, κατάλληλος για στρατιωτική υπηρεσία, σε αντίθ. προς το 

ἄνοπλος, σε Αριστ.· τὸ ὁπλιτικόν, σώμα οπλιτών, = οἱ ὁπλῖται, σε Θουκ., Ξεν.  

ὁπλο-θήκη, ἡ, οπλοστάσιο, σε Πλούτ.  

ὅπλομαι, ποιητ. αντί ὁπλίζομαι, ετοιμάζω, προετοιμάζω, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὁπλομᾰνέω, μέλ. -ήσω, αγαπώ μανιωδώς τον πόλεμο, σε Ανθ.  

ὁπλο-μᾰνής, -ές (μαίνομαι), αυτός που αγαπά με μανία τον πόλεμο.  

ὁπλο-μάχης[ᾰ], -ου, ὁ, = ὁπλομάχος, σε Πλάτ.  



ὁπλομᾰχία, ἡ, το να μάχεται κάποιος φέροντας βαρύ οπλισμό, η τέχνη να τον 

χειρίζεται, σε Πλάτ.· γενικά, η τέχνη του πολέμου, πολεμική τακτική, σε Ξεν.  

ὁπλο-μάχος[ᾰ], -ον (μάχομαι), I. αυτός που μάχεται φέροντας βαρύ οπλισμό, 

σε Ξεν. II. ὁπλομάχος, ὁ, αυτός που διδάσκει τη χρήση όπλων, αξιωματικός 

υπεύθυνος για την εκγύμναση στρατιωτών, σε Θεόφρ.  

ὅπλον, τό, εργαλείο, σύνεργο, σκεύος, κυρίως στον πληθ. I. εξοπλισμός 

πλοίου, τα ξάρτια, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ.· ιδίως, σκοινιά πλοίου, σε Ομήρ. 

Οδ., Ηρόδ.· στον ενικ. το σκοινί, σε Ομήρ. Οδ. II. εργαλεία, λέγεται για 

εργαλεία σιδηρουργού, σε Όμηρ.· στον ενικ., ὅπλον ἀρούρης, δρεπάνι, σε 

Ανθ.· δείπνων ὅπλον, λέγεται για φλασκί κρασιού, στο ίδ. III. 1. στον πληθ. 

επίσης, σύνεργα πολέμου, εξοπλισμός, οπλισμός, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· σπανίως 

στον ενικ., όπλο, σε Ηρόδ., Ευρ. 2. στους Αττ., μεγάλη ασπίδα από την οποία 

οι στρατιώτες έλαβαν την ονομασία τους, ὁπλῖται, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ.· 

έπειτα, στον πληθ. βαρέα όπλα, σε Ηρόδ., Αττ.· ὅπλων ἐπιστάτης = ὁπλίτης, 

σε Αισχύλ. 3. ὅπλα = ὁπλῖται, άντρες υπό τα όπλα, στρατιώτες, σε Σοφ., 

Θουκ. κ.λπ. 4. τὰ ὅπλα, επίσης, τόπος όπου βρίσκονται όπλα, στρατόπεδο, σε 

Ηρόδ., Ξεν.· ἐκ τῶν ὅπλων προϊέναι, σε Θουκ. 5. φράσεις: ἐν ὅπλοισι εἶναι, 

είμαι στα όπλα, υπό τα όπλα, σε Ηρόδ.· εἰςτὰ ὅπλα παραγγέλλειν, σε Ξεν.· ἐφ' 

ὅπλοις ή παρ' ὅπλοις ἧσθαι, σε Ευρ.· μένειν ἐπὶ τοῖς ὅπλοις, σε Ξεν.· ὅπλα 

τίθεσθαι, βλ. τίθημι, Α. I. 7.  

ὁπλοποιία, ἡ, κατασκευή όπλων, σε Ομήρ. Ιλ. Σ, Στράβ.  

ὁπλότερος, -α, -ον, συγκρ. χωρίς θετ. σε χρήση, νεώτερος, σε Όμηρ.· 

ὁπλότερος γενεῇ, νεότερος ως προς την ηλικία, Λατ. minor natu, στον ίδ.· γεν. 

πληθ. θηλ. ὁπλοτεράων, σε Ομήρ. Ιλ.· υπερθ. ὁπλότατος, -η, -ον, ο νεότερος, 

νεότατος, σε Όμηρ., Ησίοδ. [πιθ. αρχική σημασία (από το ὅπλον), ο ικανός να 

φέρει όπλο, σε αντίθ. προς τον ηλικιωμένο και τα παιδιά, σε Ομήρ. Ιλ.· 

γρήγορα όμως κατέληξε να σημαίνει νεότερος ή ο νεότερος, ο νεότατος· 

έπειτα, καθώς οι νεότατοι είναι αυτοί που γεννήθηκαν πιο πρόσφατα απ' 

όλους τους άλλους· ἄνδρες ὁπλότεροι, οι πιο πρόσφατες γενιές, άντρες που 

ανήκουν στους μεταγεν. χρόνους, σε Θεόκρ.].  

ὁπλοφορέω, I. φέρω όπλα, είμαι οπλισμένος, σε Ξεν. II. Παθ., διαθέτω 

σωματοφύλακα, σε Πλούτ.  

ὁπλο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρει όπλα, I. πολεμιστής, στρατιώτης, 

σε Ευρ., Ξεν. II. = δορυφόρος, σε Ξεν.  

ὁποδᾰπός, -ή, -όν, συσχετικό προς το ποδαπός σε πλάγιες ερωτήσεις, από 

ποια χώρα, ποιας χώρας κάτοικος, Λατ. cujas, σε Ηρόδ.· τίς καὶ ὁποδαπός, σε 

Πλάτ.  

ὁπόθεν, Επικ. ὁππόθεν, Ιων. ὁκόθεν, επίρρ. συσχετικό προς το πόθεν· 1. 

κυρίως σε πλάγιες ερωτήσεις, από πού, από ποιον τόπο, Λατ. unde, εἴρεαι 

ὁππόθεν εἰμέν, ρώτησες από ποιον τόπο είματε, σε Ομήρ. Οδ. 2. αναφορ., 

γαμεῖν ὁπόθεν ἂν βούληται, παντρεύεται μια γυναίκα από οποιαδήποτε 

οικογένεια επιθυμεί, σε Πλάτ.· επίσης ὁποθενοῦν, στον ίδ.  

ὁπόθῐ, Επικ. ὁππόθι, επίρρ. συσχετικό προς το πόθι, I. πού, σε Ομήρ. Ιλ. II. 

σε πλάγιες ερωτήσεις, εἰπέμεν ὁππόθ' ὄλωλεν, σε Ομήρ. Οδ.  

ὅποι, Ιων. ὅκοι, επίρρ. συσχετικό προς το ποῖ· 1. στον τόπο στον οποίο, όπου, 

Λατ. quo, σε Σοφ. κ.λπ.· ὅποι ἄν, με υποτ., οπουδήποτε, σε Πλάτ.· ως 

περιληπτικό με ρήματα που δηλώνουν στάση, διδάξαι μ' ὅποι καθέσταμεν 

(δηλ. ὅποι ἐλθόντες καθέσταμεν), σε Σοφ. 2. ὅποι γῆς, σε όποιο μέρος του 

κόσμου, Λατ. quo terrarum, σε Αισχύλ., Αριστοφ. 3. σε πλάγιες ερωτήσεις, σε 

ποιο μέρος, πού, ἀμηχανεῖν ὅποι τράποιντο, σε Αισχύλ.  



ὁποῖος, -α, -ον, Επικ. ὁπποῖος, -η, -ον, Ιων. ὁκοῖος, -η, -ον, συσχετ. προς το 

ποῖος· I. 1. ως αναφορ., του οποίου είδους ή της οποίας ποιότητας, Λατ. 

qualis, ὁπποῖόν κ' εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ' ἐπακούσαις, ό,τι είδους λόγια έχεις 

ακούσει, τέτοιας λογής θα ακούσεις ξανά, σε Ομήρ. Ιλ.· οὔθ' οἷ' ἔπασχεν οὔθ' 

ὁποῖ' ἕδρα κακά, σε Σοφ. 2. σε πλάγιες ερωτήσεις, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. II. με 

την προσθήκη αοριστολογικών λέξεων, ὁποῖός τις, σε Ηρόδ., Αττ.· ὁποῖ' 

ἄσσα, του είδους του οποίου ήταν, αντί ὁποῖά τινα, σε Ομήρ. Οδ.· ὁποιοσοῦν, 

οποιουδήποτε είδους, Λατ. qualiscunque, ὁποῖος δή, δήποτε, δηποτοῦν και οὖν 

δή, σε Αττ. III. ο πληθ. ουδ. χρησιμ. ως επίρρ., όπως ακριβώς, Λατ. qualiter, 

σε Σοφ., Ευρ.  

ὀπός, ὁ, Λατ. sapor, χυμός, ιδίως ο γαλακτώδης χυμός από συκιά· 

χρησιμοποιείται ως πυτιά, μαγιά (τάμισος) για την πήξη του γάλακτος, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

ὀπός, γεν. του ὄψ.  

ὁποσάκῐς[ᾰ], επίρρ., τόσες φορές όσες, Λατ. quoties, σε Ξεν.  

ὁποσά-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, πόσων ποδών μακρός, σε Λουκ.  

ὁποσᾰχῆ (ὁπόσος), επίρρ., σε τόσα μέρη όσα, σε Ξεν.  

ὁπόσε, Επικ. ὁππόσε, ποιητ. αντί ὅποι, σε Ομήρ. Οδ.  

ὁπόσος, -η, -ον, Επικ. ὁππόσος, ὁπόσσος, Ιων. ὁκόσος· συσχετικό προς το 

πόσος· I. 1. όπως το ὅσος, λέγεται για αριθμό, τόσα πολλά όσα, Λατ. 

quotquot, σε Όμηρ. κ.λπ.· ὁπόσαι ψάμαθοι κλονέονται, καθορᾷς, σε Πίνδ.· 

πᾶσι θεοῖς, ὁπόσοι τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, σε Αισχύλ.· τοσαῦτα, ὁπόσα 

σοι φίλον, σε Πλάτ.· ὁπόσους πλείστους ἐδυνάμην, σε Ξεν.· στην πεζογραφία, 

το ὁπόσος ἄν με υποτ., ὁπόσοις ἂν δοκῇ, σε Θουκ. 2. λέγεται για ποσότητα, 

τόσο όσο, λέγεται για μέγεθος ή διάστημα, τόσο μεγάλο όσο, Λατ. quantus, 

ὁπόσσον ἐπέσχε, τόσο μακριά όσο εξαπλώθηκε, σε Ομήρ. Ιλ. 3. με προσθήκη 

αοριστολογικών μορίων, ὁποσοσοῦν, οσοδήποτε μεγάλος ή οσοδήποτε πολύς, 

Λατ. quantuscunque, σε Θουκ.· Ιων. δοτ. πληθ. θηλ. ὁκοσῃσιῶν, σε Ηρόδ.· 

ομοίως, ὁποσῳδήποτε, σε Δημ. II. σε πλάγιες ερωτήσεις, ἠρώτων τὸ 

στράτευμα, ὁπόσον εἴη, σε Ξεν.  

ὁπόστος, -η, -ον, σε ποια αριθμητική σχέση, σειρά, Λατ. quotus, ὁπόστος 

εἰλήχει, με ποιον αριθμό, σε ποια σειρά είχε κληρωθεί, σε Πλάτ.· ὁποστοσοῦν, 

Λατ. quotuscunque, σε Δημ.  

ὁπότᾰν, δηλ. ὁπότ' ἄν, Επικ. ὁππότε κεν, επίρρ. σχετιζόμενο με το ὅταν, όπως 

το ὁπότε με το ὅτε, οποτεδήποτε, Λατ. quandocunque, με υποτ., σε Όμηρ. 

κ.λπ.· ὁπότ' ἂν τὸ πρῶτον, Λατ. quum primum, σε Ομηρ. Ύμν.  

ὁπότε, Επικ. ὁππότε, Ιων. ὁκότε, Δωρ. ὁππόκᾰ· επίρρ. χρόνου, συσχετικό 

προς το πότε, σχεδόν όπως το ὅτε·  

Α. I. 1. με οριστ., όταν, όποτε, Λατ. quando, σε Όμηρ.· εἰς ὁπότε, με μέλ., 

πότε, σε ποια χρονική στιγμή, λέγειν εἰςὁπότ' ἔσται, σε Αισχίν. 2. με ευκτ. σε 

σχέση με το παρελθόν, οποτεδήποτε, λέγεται για να εκφράσει ένα γεγονός που 

έχει συμβεί πολλές φορές, ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· επίσης, 

σε πλάγιο λόγο σε Σοφ. κ.λπ. II. σε πλάγιες φράσεις, προτάσεις, ἴδμεν, ὁππότε 

Τηλέμαχος νεῖται, πότε πρόκειται να επιστρέψει, σε Ομήρ. Οδ.· με ευκτ., 

δέγμενος ὁππότε ναυσὶν ἐφορμηθεῖεν, σε Ομήρ. Ιλ. Β. με αιτιολογική σημασία, 

γι' αυτό, επειδή, καθώς, όπως το Λατ. quando αντί quoniam, σε Θέογν., Ηρόδ. 

κ.λπ.· ομοίως, ὁπότε γε, Λατ. quandoquidem, σε Σοφ., Ξεν.  

ὁπότερος, -α, -ον, Επικ. ὁππότερος, -η, -ον, Ιων. ὁκότερος, συσχετικό προς 

το πότερος· I. 1. ως αναφορ., ποιος από τους δύο, είτε ο ένας είτε ο άλλος από 

τους δύο, Λατ. uter, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· κανονικά σε ενικ., αλλά σε πληθ. όταν 



υπάρχουν πολλοί σε καθεμία από τις δύο πλευρές, π.χ. λέγεται για δύο 

αντίπαλα στρατεύματα, στο ίδ. κ.λπ.· επίσης, ὁποτεροσοῦν, σε Πλάτ. 2. σε 

πλάγιες ερωτήσεις, Ζεὺς οἶδε, ὁπποτέρῳ θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ἀσαφῶς ὁποτέρων ἀρξάντων, αντί ἀσαφὲς ὂν ὁπότεροι iν ἄρξωσιν, 

σε Θουκ. 3. ο ένας ή ο άλλος από τους δύο, Λατ. alteruter, σε Πλάτ. κ.λπ. II. 

1. επίρρ. ὁποτέρως, με ποιον από τους δυο τρόπους, ως αναφορ., σε Θουκ. 

κ.λπ. III. επίσης το ουδ. ὁπότερον ή -ερα, ως επίρρ. σε πλάγιες ερωτήσεις, 

Λατ. utrum, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.  

ὁποτέρωθε, -θεν, Επικ. -ὁπποτ-, επίρρ., από όποιον από τους δύο, από όποιο 

μέλος του ζεύγους, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὁποτέρωθι, επίρρ., σε ποια από τις δύο πλευρές, σε Ξεν.  

ὁποτέρωσε, επίρρ., 1. προς οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές σε Θουκ. 2. με 

ποιον από τους δύο τρόπους, ὁποτέρωσε βουληθείη, σε Πλάτ.  

ὅπου, Ιων. ὅκου, αναφορ. επίρρ. του τόπου, κανονικά γεν. μιας 

απαρχαιωμένης αντων. ὅπος, συσχετικό προς το ποῦ· I. 1. ως αναφορ., σε 

Ηρόδ., Αττ.· ορισμένες φορές με γεν. του τόπου, ὅπου γῆς, Λατ. ubi terrarum, 

σε Πλάτ.· ἔσθ' ὅπου, κάπου, σε καποια μέρη, Λατ. est ubi, σε Αισχύλ., Δημ.· 

με άλλα μόρια, ὅκου δή, κάπου ή αλλού, Λατ. nescio ubi, σε Ηρόδ.· ὅπου iν ή 

ὅπουπερ ἄν, οπουδήποτε, με υποτ., στους Τραγ., Λατ. ubicunque, σε Πλάτ. 2. 

σε πλάγιες ερωτήσεις, ὄφρα πύθηαι πατρός, ὅπου κύθε γαῖα, σε Ομήρ. Οδ. 

κ.λπ.· με ρήματα κίνησης, συνεκδοχικά, αντίθ. προς το ὅποι χρησιμ. με 

ρήματα που δηλώνουν στάση, κεῖνος δ' ὅπου βέβηκεν, οὐδεὶς οἶδε, σε Σοφ.· ως 

απάντηση μιας ερώτησης, ἡ Λακεδαίμων ποῦ 'στιν; Απάντ. ὅπου 'στίν· (ρωτάς) 

πού βρίσκεται; σε Αριστοφ. II. 1. λέγεται για χρόνο ή περίσταση, όπως το 

Λατ. ubi, σιγᾶν ὅπου δεῖ, σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. λέγεται για τρόπο, οὐκ ἔσθ' ὅπου, 

δεν υπάρχει κανένας τρόπος με τον οποίο, είναι αδύνατον να, σε Σοφ., Ευρ. 3. 

λέγεται για αιτία, επειδή, καθώς, Λατ. quando, quoniam, σε Ηρόδ., Αττ.· 

ὅπουγε, Λατ. quandoquidem, σε Ξεν.  

ὅππᾱ, επίρρ., ποιητ. αντί ὅπα, ὅπη.  

ὀπάτεσσι, Αιολ. αντί ὄμμασι, σε Σαπφώ.  

ὅππη, επίρρ., ποιητ. αντί ὅπη.  

ὁππόθεν, ὁππόθῐ, Επικ. αντί ὁπόθεν, ὁπόθι.  

ὁπποῖος, ὁππόσε, ὁππόσος, Επικ. αντί ὁποῖος κ.λπ.  

ὁππόκα, Δωρ. αντί ὁπότε.  

ὁππόταν, ὁππότε, Επικ. αντί ὁπότ' ἄν, ὁπότε.  

ὁππότερος, ὁπποτέρωθεν, Επικ. αντί ὁποτ-.  

ὅππως, Επικ. αντί ὅπως.  

ὀπτάζομαι ή ὀπτάνομαι (ὄψ), Παθ., είμαι ορατός, φαίνομαι, σε Κ.Δ.  

ὀπτᾰλέος, -α, -ον (ὀπτάω), ψητός, ψημένος στη σχάρα, σε Όμηρ.  

ὀπτάνιον, τό (ὀπτάω), τόπος για ψήσιμο, κουζίνα, σε Αριστοφ.  

ὀπτασία, ἡ, = ὄψις, όραμα, σε Κ.Δ.  

ὀπτάω (ὀπτός), Ιων. -έω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ὤπτησα· μτχ. Παθ. παρακ. 

ὀπτεύμενος, σε Θεόκρ. 1. ψήνω, ψήνω στη σχάρα, στα κάρβουνα, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· με γεν. διαιρ., ὀπτῆσαί τεκρεῶν, ψήνω ένα κομμάτι κρέατος, σε Ομήρ. 

Οδ.· το ὀπτᾶνλέγεται για μαγείρεμα με χρήση φωτιάς ή θερμότητας χωρίς 

νερό, σε αντίθ. προς το ἕψω, βράζω σε νερό, το οποίο δεν απαντά ποτέ στον 

Όμηρ.· και ένας κωμ. ποιητής επισημαίνει ότι οι ήρωες του Ομήρου έτρωγαν 

μόνο ψητό κρέας — Παθ., απαρ. αόρ. αʹ ὀπτηθῆναι, σε Ομήρ. Οδ. 2. ψήνω 

ψωμί, σε Ηρόδ., Ξεν., Αριστοφ.· επίσης, λέγεται για πλίνθους ή κεραμικά 



σκεύη, φουρνίζω, σε Ηρόδ. 3. ψήνω, σκληραίνω, λέγεται για τον ήλιο, σε 

Βίωνα 4. μεταφ., στην Παθ., καίγομαι από έρωτα, σε Θεόκρ., Ανθ.  

ὀπτεύω=ὁράω, βλέπω, σε Αριστοφ.  

ὀπτήρ, -ῆρος, ὁ (ὄψ), I. αυτός που κοιτάζει ή κατασκοπεύει, κατάσκοπος, 

σπιούνος, Λατ. speculator, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. II. στην πεζογραφία, αυτόπτης 

μάρτυρας, σε Ξεν.  

ὀπτήρια (ενν. δῶρα), τά (ὄψ), δώρα που προσφέρονταν από τον γαμπρό όταν 

για πρώτη φορά έβλεπε την νύφη χωρίς το πέπλο της· γενικά, δώρα που 

προσφέρονται από κάποιον για να αντικρύσει κάτι, σε Ευρ.  

ὀπτίλος[ῐ], ὁ, Δωρ. αντί ὀφθαλμός, σε Πλούτ.  

ὀπτίων, -ονος, ὁ, Λατ. optio, υπασπιστής, σε Πλουτ.  

ὀπτός, -ή, -όν, 1. ψημένος, ψητός στα κάρβουνα ή στη σχάρα, σε Ομήρ. Οδ.· 

ἑφθὰ καὶ ὀπτά, βραστά και ψητά κρέατα, σε Ευρ. 2. ψητός στο φούρνο, σε 

κεραμικές εστίες, σε Ηρόδ. 3. λέγεται για το σίδερο, σφυρήλατο, 

πυρακτωμένο, σε Σοφ.  

ὀπυίω ή ὀπύω, μέλ. ὀπύσω· 1. Ενεργ., λέγεται για άντρα, συνάπτω γάμο, 

νυμφεύομαι, λαμβάνω ως σύζυγο, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ. 2. Παθ., λέγεται για 

γυναίκα, παντρεύομαι, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὄπωπα, παρακ. βʹ του ὁράω.  

ὀπωπή, ἡ (ὄπωπα), ποιητ. αντί ὄψις, I. θέα ή όψη, σε Ομήρ. Οδ. II. όραση, η 

ικανότητα του να βλέπει κάποιος, στο ίδ.  

ὀπώπη, Δωρ. γʹ ενικ. του ὄπωπα.  

ὀπωπητήρ, -ῆρος, ὁ, = ὀπτήρ, σε Ομηρ. Ύμν.  

ὀπώρα, Ιων. -ρη, ἡ, I. η περίοδος του έτους μεταξύ της εμφάνισης του 

Σείριου και του Αρκτούρου (δηλ. τέλη Ιουλίου, ολόκληρος ο Αύγουστος, και 

μέρος του Σεπτεμβρίου), το τέλος του καλοκαιριού, σε Ομήρ. Οδ.· έπειτα, 

χρησιμ. για να δηλώσει το φθινόπωρο, παρότι οι κανονικοί τύποι ήταν τα 

φθινόπωρον και μετάπωρον, σε Αριστοφ., Ξεν. II. καθώς τότε ήταν η 

περίοδος ωρίμανσης των καρπών, κατέληξε να σημαίνει τον ίδιο τον καρπό, 

σε Σοφ., Πλάτ. III. μεταφ., το άνθος του καλοκαιριού, δηλ. το άνθος της 

νιότης, σε Πίνδ.  

ὀπωρίζω (ὀπώρα II), μέλ. -ιῶ (Ιων. μτχ. πληθ. ὀπωριεῦντες)· I. συλλέγω 

καρπούς, σε Πλάτ. II. μαζεύω καρπούς από δέντρα, με αιτ., σε Ηρόδ.  

ὀπωρινός, -ή, -όν (ὀπώρα), αυτός που λαμβάνει χώρα κατά την ύστερη 

περίοδο του καλοκαιριού, ἀστὴρ ὀπωρινός, δηλ. ο Σείριος (πρβλ. ὀπώρα Ι), σε 

Όμηρ. (ῐ στην Αττ., ῑ στον Όμηρ. πριν από άλλη μακρά συλ.).  

ὀπωροφορέω, καρποφορώ, σε Ανθ.  

ὀπωρο-φόρος, -ον (φέρω), καρποφόρος, αυτός που φέρει καρπό, σε Ανθ.  

ὀπωρ-ώνης, -ου, ὁ (ὠνέομαι), οπωροπώλης, μανάβης, σε Δημ.  

ὅπως, Επικ. και Αιολ. ὅππως, Ιων. ὅκως (σύνθ. από το αναφορ. ὅ ή ὅς, και το 

επίρρ. πῶς)·  

Α. Επίρρ. ως σύνδ. του τρόπου, όπως, κατά τέτοιο τρόπο όπως, και με 

ερωτημ. ισχύ πώς; με ποιον τρόπο; Λατ. ut, quomodo. Β. τελικός σύνδ., ως το 

ἵνα, να, για να.  

Α. Επίρρ. ως ΣΥΝΔ. του τρόπου, πώς, όπως· I. 1. Αναφορ. στο ὡς ή το 

οὕτως, με τέτοιο τρόπο όπως, όπως, Λατ. ut, sicut, ἔρξον ὅπως ἐθέλεις, σε 

Όμηρ.· με οριστ. μέλ., ιδίως μετά από ρήματα που δηλώνουν όραση, πρόνοια, 

φροντίδα, με ποιον τρόπο, πώς· ἔπρασσον ὅπως τις βοήθεια ἥξει, σε Θουκ. 2. 

με το ἄν (Επικ. κε), και υποτ. σε αοριστολογικές προτάσεις, ακριβώς όπως, 

οπωσδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο, ὅππως κεν ἐθέλῃσιν, σε Ομήρ. Ιλ.· 



οὕτως ὅπως ἂν αὐτοὶ βούλωνται, σε Ξεν. 3. με ευκτ. μετά από ιστορικούς 

χρόνους, οὕτως ὅπως βούλοιντο, στον ίδ. 4. οὐκ ἔστιν ὅπως, δεν υπάρχει 

τρόπος με τον οποίο, είναι αδύνατον να, οὐκ ἔσθ' ὅπως σιγήσομαι, σε 

Αριστοφ.· ομοίως, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ, fieri non potest quin, οὐκ ἔσθ' ὅπως οὐ 

ναυτιᾷς, στον ίδ.· ομοίως σε ερωτήσεις, ἔσθ' ὅπως ἔλθωμεν, μπορούμε ίσως να 

έλθουμε; στον ίδ. 5. όπως το ὡς σε συγκρίσεις, όπως, σχεδόν όπως, κῦμ' 

ὅπως, σε Αισχύλ. κ.λπ. 6. επίσης, όπως το ὡς ή το ὅτι, Λατ. quam, με υπερθ. 

επιρρ., ὅπως ἄριστα, στον ίδ.· ὅπως ἀνωτάτω, όσο το δυνατόν ψηλότερα, σε 

Αριστοφ. 7. με γεν., σοῦσθε ὅπως ποδῶν (ενν. ἔχετε), τρέξτε όσο είναι 

δυνατόν για τα πόδια σας, δηλ. όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σε Αισχύλ. 8. 

ορισμένες φορές λέγεται για χρόνο, όταν, όποτε, ὅπως ἴδον αἷμ' Ὀδυσῆος, σε 

Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· με ευκτ., οποτεδήποτε, ὅπωςμὲν εἴη καρπὸς ἁδρός, σε Ηρόδ.· 

με υπερθ. επιρρ., ὅπως τάχιστα, σε Αισχύλ. 9. οὐχ ὅπως..., ἀλλά..., όχι μόνο 

δεν..., αλλά... (όπου παραλείπεται το λέγω ή το ἐρῶ)· οὐχ ὅπως κωλυταὶ 

γενήσεσθε, ἀλλὰ καί... δύναμιν προσλαβεῖν περιόψεσθε, όχι μόνον θα γίνετε 

εμπόδιο, αλλά επίσης..., σε Θουκ. κ.λπ.· ομοίως, ορισμένες φορές μὴ ὅπως 

(όπου πρέπει να συμπληρωθεί μία προστ.)· μὴὅπως ὀρχεῖσθαι ἀλλ' οὐδὲ 

ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε, δεν μπορείτε να χορεύετε, αλλ' ούτε καν να στέκεστε 

όρθιοι (δηλ. απέχετε πολύ από το να είστε ικανοί να χορεύετε), σε Ξεν. II. 1. 

σε πλάγιες ερωτήσεις, πώς, με ποιο μέσο ή τρόπο, οὐδὲ ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε 

ἔργα, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· επίσης, λεύσσει ὅπως τι γένηται, στο ίδ. 2. με ευκτ., 

μετά από ιστορικούς χρόνους, μερμήριξεν ὅπως ἀπολοίατο νῆες, σε Ομήρ. Οδ. 

3. το ὅπως iν (κεν), με υποτ. δίνει στην έννοια του τρόπου κάποια αοριστία· 

πείρα ὅπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι, προσπάθησε κάπως ή πώς με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο, στο ίδ.· μετά από ρήματα φόβου, επιφύλαξης, 

ενδοιασμού, τα ὅπως και ὅπως μὴ συντάσσονται με οριστ. μέλ. ή υποτ. αορ., 

δέδοιχ' ὅπωςμὴ τεύξομαι, σε Αριστοφ.· ὅπως λάθω δέδοικα, σε Ευρ.· συχνά 

για να δηλώσει προσταγή, ἄρθρει, ὅπως μὴ ἐκδύσεται, σε Αριστοφ.· απ' όπου, 

το ὅπως ή ὅπως μὴ συντάσσονται με μέλ. ή υποτ. ακριβώς σαν να ήταν 

προστ., ὅπως παρέσει μοι = πάρισθι, να είσαι παρών, στον ίδ.· ὅπως μὴ ᾖ 

τοῦτο, σε Πλάτ. 4. το ὅπως λειτουργεί ως ηχώ σ' ένα προηγούμενο πῶς; σε 

διάλογο, Α: καὶ πῶς; Β: ὅπως; (ρωτάς) πώς; σε Αριστοφ.· Α: πῶς με χρὴ 

καλεῖν; Β: ὅπως; στον ίδ. Β. ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔ., 1. να, για να, Λατ. quo = ut, 

με υποτ.· μετά από αρκτικούς χρόνους, τὸν δὲ μνηστῆρες λοχῶσιν, ὅπως 

ὄληται, σε Ομήρ. Οδ. 2. με ευκτ., μετά από ιστορικούς χρόνους, πὰρ δέ οἱ 

αὐτὸς ἔστη, ὅπως κῆρας ἀλάλκοι, σε Ομήρ. Ιλ. 3. με οριστ. ιστορικού χρόνου, 

λέγεται για να εκφράσει συνέπεια που δεν ακολούθησε ή δεν είναι δυνατόν να 

ακολουθήσει, τί οὐκ ἔρριψ' ἐμαυτὴν τῆσδ' ἀπὸ πέτρας, ὅπως ἀπηλλάγην, σε 

Αισχύλ.  

ὅπωςδή, I. πώς ίσως; πώς λοιπόν; πώς πράγματι; σε Ομήρ. Ιλ.· II. = 

ὁπωσοῦν, σε Πλάτ.· ομοίως, ὅπως δήποτε, σε Δημ.  

ὁπωσοῦν ή ὅπωςοὖν, με οποιονδήποτε τρόπο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

Λατ. utcunque, σε Θουκ. κ.λπ.· ομοίως, ὁπωστιοῦν, σε Πλάτ.  

ὅπωςπερ, = ὥσπερ, σε Ηρόδ., Σοφ.  

ὅπωςποτέ, οπωσδήποτε, σε Δημ.  

ὁρᾷ, γʹ ενικ. ενεστ. του ὁράω· αλλά ὅρα, Επικ. γʹ ενικ. παρατ.  

ὁράας, Επικ. βʹ ενικ. του ὁράω.  

ὅρᾱμα, τό, αυτό που φαίνεται, θέα, θέαμα, σε Ξεν.  

ὀρανός, Αιολ. αντί οὐρανός.  



ὅρᾱσις, -εως, ἡ, I. φυσική ικανότητα να βλέπει κάποιος, η πράξη του να 

βλέπει κάποιος, Λατ. visus, σε Αριστ. II. όραμα, σε Κ.Δ.  

ὁρᾱτός, -ή, -όν, αυτός που μπορεί να ιδωθεί, ορατός, σε Πλάτ. κ.λπ.  

ὁράω, Επικ. ὁρόω, ὁράας, Ιων. ὁρέω· Αττ. παρατ. ἑώρων, Ιων. ὥρεον, Επικ. 

γʹ ενικ. ὅρα· παρακ. ἑόρακα και ἑώρακα — Μέσ., Επικ. βʹ ενικ. ὅρηαι, απαρ. 

ὁράασθαι· παρατ. ἑωρώμην, επίσης ὡρώμην (προ-), Επικ. γʹ ενικ. ὁρᾶτο — 

Παθ., παρακ. ἑόραμαι και ἑώραμαι. I. Εκτός από τους τύπους από √ΟΡ, 

έχουμε: II. από √ΟΠ (βλ. ὄψ), μέλ. ὄψομαι, Επικ. βʹ ενικ. ὄψεαι· αόρ. αʹ 

ὠψάμην, βʹ πληθ. υποτ. ὄψησθε· παρακ. ὄπωπα· γʹ ενικ. υπερσ. ὀπώπει, Ιων. 

ὀπώπεε, γʹ πληθ. ὀπώπεσαν — Παθ., αόρ. αʹ ὤφθην, Ιων. γʹ πληθ. υποτ. 

ὀφθέωσι· μέλ. ὀφθήσομαι, παρακ. ὦμμαι, ὦψαι, ὦπται· και, II. από √ϜΙΔ, 

Ενεργ., αόρ. βʹ εἶδον, παρακ. οἶδα· για τους χρόνους αυτούς, βλ. *εἴδω. 

Βλέπω, I. 1. απόλ., βλέπω, κοιτάζω, σε Όμηρ. κ.λπ.· κατ' αὐτοὺς αἰὲν ὅρα, 

συνεχώς κοιτούσε κάτω προς αυτούς, σε Ομήρ. Ιλ.· ὁρόων ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 

κοιτάζοντας πάνω από τη θάλασσα, στο ίδ.· ὁρᾶν πρός τι, όπως το Λατ. 

spectare ad, κοιτάζω προς, ἀκρωτήριον τὸ πρὸς Μέγαρα ὁρῶν, σε Θουκ. 2. 

διαθέτω όραση, βλέπω, σε Σοφ.· όπου λέει ο Οιδίποδας, ὅσ' ἂν λέγωμεν, πάνθ' 

ὁρῶντα λέξομεν, (αν και είμαι τυφλός), τα λόγια μου θα έχουν μάτια, δηλ. θα 

βρίσκουν το στόχο, στον ίδ.· ἀμβλύτερον ὁρᾶν, έχω μειωμένη όραση, σε Πλάτ. 

3. κοιτάζω, έχω στραμμένο το βλέμμα μου προς, δηλ. προσέχω, λαμβάνω 

προφυλάξεις, ὅρα ὅπως..., σε Αριστοφ.· ὅρα εἰ..., πρόσεχε αν..., σε Αισχύλ. 

κ.λπ. 4. ὁρᾷς; ὁρᾶτε; βλέπεις; βλέπετε; παρενθετικά, ιδίως σε επεξηγήσεις, 

όπως το Λατ. viden'? σε Αριστοφ. 5. με σύστ. αιτ., βλέπω κάτι αόριστο, 

αφηρημένο, δεινὸν ὁρῷν ὄσσοισι, σε Ησίοδ.· ἔαρ ὁρόωσα, σε Θεόκρ. II. 1. 

μτβ., βλέπω ένα αντικείμενο, κοιτάζω κάτι, θωρώ, αντιλαμβάνομαι με την 

όραση, παρατηρώ, με αιτ., σε Όμηρ. κ.λπ.· αἰεὶτέρμ' ὁρόων, έχοντας συνεχώς 

καρφωμένο το βλέμμα μου σ' αυτό, σε Ομήρ. Ιλ. 2. ποιητ. αντί ζάω, ζώει καὶ 

ὁρᾷ φάος Ἠελίοιο, σε Όμηρ.· ομοίως, φῶς ὁρᾶν, σε Σοφ.· και στη Μέσ., 

φέγγος ὁρᾶσθαι, σε Ευρ. III. 1. προσέχω για χάρη κάποιου, προνοώ, τί τινι, σε 

Σοφ., Θεόκρ. 2. το απαρ. χρησιμ. ως προσδιοριστικό επίθ., δεινὸς ἰδεῖν, 

τρομερός στην όψη, σε Σόλωνα· ἔχθιστος ὁρᾶν, σε Σοφ. κ.λπ. IV. στη Μέσ. 

χρησιμ. από τους Ποιητές όπως ακριβώς το Ενεργ., σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. 

κ.λπ. V. Παθ., είμαι ορατός, με βλέπουν, σε Αισχύλ. κ.λπ.· επίσης, όπως το 

φαίνομαι, αφήνω να με κοιτάξουν, εμφανίζομαι, σε Πλάτ.· τὰ ὁρώμενα, ό,τι 

γίνεται αντιληπτό με την όραση, ορατά αντικείμενα, στον ίδ. VI. μεταφ., το 

ὁρᾶν χρησιμ. για να εκφράσει τη διανοητική όραση, ενόραση, διαβλέπω, 

διαισθάνομαι, σε Σοφ. κ.λπ.· ομοίως, ο τυφλός Οιδίποδας λέει, φωνῇ γὰρ ὁρῶ, 

τὸ φατιζόμενον, βλέπω μέσω των ήχων, όπως λέει το ρητό, στον ίδ.  

ὀργάζω (ὀργάω), μέλ. -σω, αόρ. αʹ ὤργᾰσα — Παθ., παρακ. ὤργασμαι· 

μαλάζω, ζυμώνω, αναμειγνύω, Λατ. subigere, σε Αριστοφ. — Παθ., 

ὠργασμένος, καλοζυμωμένος, σε Πλάτ.  

ὀργαίνω (ὀργή), μέλ. -ᾰνῶ, αόρ. αʹ ὤργᾱνα· I. προκαλώ οργή, εξοργίζω, σε 

Σοφ. II. αμτβ., γίνομαι ή είμαι οργισμένος, στον ίδ., Ευρ.  

ὀργᾰνικός, -ή, -όν, αυτός που χρησιμεύει ως εργαλείο ή μηχάνημα, σε 

Πλούτ.· επίρρ. -κῶς, με μηχανικά μέσα, σε Αριστ.  
 


