
ὄργᾰνον, τό (*ἔργω), I. 1. όργανο, εργαλείο, σύνεργο για την κατασκευή ή 

την επίτευξη κάποιου πράγματος, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.· λέγεται για πρόσωπα, 

ἁπάντων ἀεὶ κακῶν ὄργανον, σε Σοφ. 2. αισθητήριο όργανο, σε Πλάτ. 3. 

μουσικό όργανο, στον ίδ. 4. χειρουργικό εργαλείο, σε Ξεν. II. έργο, 

παράγωγο, λαΐνεα Ἀμφίονος ὄργανα, τα λίθινα έργα του Αμφίωνα, δηλ. τα 

τείχη των Θηβών, σε Ευρ.  

ὄργανος, -η, -ον (*ἔργω), εργαζόμενος, ὀργάνη χείρ, σε Ευρ.  

ὀργάς (ενν. γῆ), -άδος, ἡ, κάθε τμήμα γης καλά αρδευμένο και εύφορο, 

λιβάδι, σε Ευρ., Ξεν.  

ὀργάω (ὀργή), μόνο σε ενεστ., I. διογκώνομαι από υγρασία, είμαι γεμάτος 

υγρό, λέγεται για καρπούς, φουσκώνω και ωριμάζω, σε Ηρόδ.· λέγεται για 

σιτηρά, ὀργᾷ ἀμᾶσθαι, είναι ώριμα για θερισμό, στον ίδ. II. λέγεται για 

πρόσωπα, γίνομαι λάγνος, έχω ερωτική επιθυμία· έπειτα, γενικά, είμαι 

πρόθυμος ή έτοιμος, είμαι σε διέγερση, σε Θουκ.· ὀργῶν κρίνειν, κρίνω υπό 

την επιρροή πάθους, οργής, στον ίδ.· με απαρ., ὄργα μαθεῖν, είμαι πρόθυμος 

να μάθω, σε Αισχύλ. III. μτβ., όπως το ὀργάζω, μαλάσσω, κατεργάζομαι 

δέρμα, σε Ηρόδ.  

ὀργεών, -ῶνος, ὁ (πιθ. από το ὄργια), πολίτης των Αθηνών, που τον εξέλεγε 

κάθε δήμος ξεχωριστά, και έπρεπε να τελεί καθορισμένες θυσίες· επομένως, 

γενικά, ιερέας, σε Αισχύλ.· Επικ. αιτ. πληθ. ὀργειόνας, σε Ομηρ. Ύμν.  

ὀργή, ἡ, I. φυσική ροπή ή κλίση, χαρακτήρας κάποιου, ιδιοσυγκρασία, 

προδιάθεση, φύση, σε Ησίοδ., Θέογν. κ.λπ.· ἀλωπέκων ὀργαῖς ἴκελοι, σε 

Πίνδ.· ὀργαὶ ἀστυνόμοι, οι διαθέσεις της κοινωνίας, σε Σοφ.· πρὸς τὰ παρόντα 

τὰς ὀργὰς ὁμοιοῦν, σε Θουκ. κ.λπ. II. 1. πάθος, εμπάθεια, θυμός, οργή, σε 

Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· ὀργῇ χάριν δοῦναι, σε Σοφ.· ὀργῇ εἴκειν, σε Ευρ.· δι' ὀργῆς 

ἔχειν τινά, σε Θουκ.· ἐν ὀργῇ ἔχειν ή ποιεῖσθαί τινα, στον ίδ. κ.λπ. 2. επιρρ. 

χρήσεις, ὀργῇ, με θυμό, σε κατάσταση θυμού, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ομοίως, δι' 

ὀργῆς, ἐξ ὀργῆς, κατ' ὀργήν, σε Σοφ.· μετ' ὀργῆς, σε Πλάτ. 3. Πανὸς ὀργαί, 

κρίσεις πανικού (δηλ. έντονες φοβίες σταλμένες από τον Πάνα), σε Ευρ.· 

αλλά, ὀργή τινος, οργή εναντίον κάποιου ή προς κάτι, σε Σοφ.· ἱερῶν ὀργάς, 

οργή έναντι ή εξαιτίας των ιερών τελετουργιών, σε Αισχύλ.  

ὄργια, -ίων, τά, I. όργια, δηλ. μυστικές τελετουργίες, μυστηριακή λατρεία, 

που τελείται μόνο από μυημένους, λέγεται για τη μυστηριακή λατρεία της 

Δήμητρας στην Ελευσίνα, σε Ομηρ. Ύμν., Αριστοφ.· αλλά, συχνά λέγεται για 

τις τελετουργίες του Βάκχου (Διονύσου), σε Ηρόδ., Ευρ. II. κάθε λατρεία, 

τελετουργία, θυσίες, σε Αισχύλ., Σοφ. (πιθ. από το *ἔργω = ἔρδω, ῥέζω, με τη 

σημασία της τέλεσης ιερών τελετουργιών, sacra facere).  

ὀργιάζω, μέλ. -άσω, εορτάζω, I. τελώ ιερουργίες, σε Ευρ.· με σύστ. αντ., 

ὀργιάζω τελετήν, ὄργια, σε Πλάτ. II. τιμώ ή λατρεύω μια θεότητα μέσω 

τελετουργικών ιεροπραξιών, σε Στράβ.  

ὀργιασμός, ὁ, τέλεση οργίων, ιερουργιών, σε Στράβ.  

ὀργιαστικός, -ή, -όν, κατάλληλος για ιεροπραξίες, συναρπαστικός, σε Αριστ.  

ὀργίζω (ὀργή II), αόρ. ὤργισα, I. κάνω κάποιον να θυμώσει, προκαλώ οργή, 

εξερεθίζω, σε Αριστοφ., Πλάτ. II. συνηθέστερο στην Παθ.· με Μέσ. και Παθ. 

μέλ. ὀργιοῦμαι, ὀργισθήσομαι· αόρ. αʹ ὠργίσθην, παρακ. ὤργισμαι, θυμώνω, 

οργίζομαι, σε Σοφ. κ.λπ.· τινι, με κάποιο πρόσωπο ή πράγμα, σε Ευρ., Θουκ. 

κ.λπ.· τὸ ὀργιζόμενον τῆς γνώμης, τα οργισμένα τους αισθήματα, σε Θουκ.  

ὀργίλος[ῐ], -η, -ον (ὀργή II), αυτός που τείνει να θυμώνει, ευέξαπτος, σε Ξεν., 

Δημ.· επίρρ., ὀργίλως ἔχειν, είμαι οργισμένος, σε Δημ.  

ὀργῐλότης, -ητος, ἡ, ευερεθιστότητα, σε Αριστ.  



ὄργιον, τό, βλ. ὄργια, τά.  

ὀργιο-φάντης, -ου, ὁ (φαίνω), ιερέας, κάποιος που μυεί άλλους σε 

μυστηριακές λατρείες, σε Ανθ.  

ὀργιστέον, ρημ. επίθ., κάποιος που πρέπει να οργίζεται, σε Δημ.  

ὄργυιᾰ, Αττ. ὄργυᾰ-ᾶς, Ιων. -ή, -ῆς, ἡ (ὀρέγω, πρβλ. ἀγυιά), το μήκος των 

οριζοντίως τεντωμένων βραχιόνων, περίπου 6 πόδια, ή ένα μέτρο μήκους έξι 

ποδών, σε Όμηρ., Ηρόδ. (ο οποίος αναφέρει ότι 100 ὀργυιαί αποτελούν έναν 

στάδιο).  

ὀργυιαῖος, -α, -ον, αυτός που έχει μήκος ή πλάτος έξι ποδών, σε Ανθ.  

ὄρεγμα, -ατος, τό (ὀρέγω), 1. άπλωμα, άνοιγμα, τέντωμα, σε Αισχύλ. 2. 

άπλωμα με το χέρι, προσφορά, σε Ευρ.  

ὀρέγνυμι = ὀρέγω, μόνο στην μτχ. χεῖρας ὀρεγνύς, σε Ομήρ. Ιλ. — Μέσ., 

χεῖρας ὀρεγνύμενος, σε Ανθ.  

ὀρέγω, παρατ. ὤρεγον, μέλ. ὀρέξω, αόρ. αʹ ὤρεξα — Μέσ. και Παθ. μέλ. 

ὀρέξομαι, αόρ. αʹ ὠρεξάμην και ὠρέχθην, παρακ. ὤρεγμαι, αναδιπλ. γʹ πληθ. 

ὀρωρέχαται, υπερσ. -έχατο· I. 1. φθάνω με το χέρι, τεντώνω, εκτείνω, Λατ. 

porrigo, χεῖρ' ὀρέγων, σε Ομήρ. Οδ.· ιδίως, προς ικεσία, στο ίδ. 2. απλώνω, 

εκτείνω το χέρι μου, δίνω, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ. II. Μέσ. και Παθ. 1. απόλ., 

απλώνομαι, τεντώνομαι προς τα έξω, τεντώνω το χέρι μου προς τα έξω, σε 

Όμηρ.· ὀρέξασθαι ἀπὸ δίφρου, τεντώνομαι ή στηρίζομαι για να τεντωθώ πάνω 

από το άρμα, σε Ησίοδ.· ἔγχει ὀρεξάσθω, άφησέ τον να επιτεθεί χτυπώντας με 

το δόρυ (επάνω στο άρμα, αντί να κατεβεί απ' αυτό), σε Ομήρ. Ιλ.· ποσσὶν 

ὀρωρέχαται πολεμίζειν, λέγεται για άλογα, τεντώθηκαν χυμώντας, κάλπασαν 

προς τη μάχη, στο ίδ.· ὀρέξατ' ἰών, τεντώθηκε καθώς βάδιζε, δηλ. τέντωσε το 

βήμα του, περπατούσε με μεγάλα βήματα, σε Ομήρ. Ιλ.· ὀρωρέχατο προτὶ 

δειρήν, τέντωναν τον αυχένα τους (όπως το irasci in cornua, in clipeum 

assurgere, του Βιργ.), στο ίδ.· λέγεται για ψάρι, έρχομαι, τεντώνομαι προς το 

δόλωμα, σε Θεόκρ. 2. α) με γεν., τεντώνω τα χέρια μου προς ή για να πιάσω 

κάτι, αρπάζω, οὗ παιδὸς ὀρέξατο, άπλωσε τα χέρια του προς το παιδί του, σε 

Ομήρ. Ιλ.· επίσης, με εχθρική σημασία, τοῦ Θρασυμήδης ἔφθη ὀρεξάμενος 

ὦμον, τον χτύπησε πρώτα στον ώμο, στον ίδ.· ομοίως, ἔφθη ὀρεξάμενος 

σκέλος (ενν. αὐτοῦ), στο ίδ. β) μεταφ., τεντώνομαι για να πιάσω κάτι, αρπάζω, 

επιθυμώ σφοδρά κάτι, με γεν., σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ.· με απαρ., πόλιν ὠρέξατ' 

οἰκεῖν, σε Ευρ. 3. με αιτ., αυτοεξυπηρετούμαι, σερβίρομαι, σῖτον, στον ίδ.  

ὀρει-άρχης, -ου, ὁ, ο βασιλιάς των βουνών, δηλ. ο Πάνας, σε Ανθ.  

ὀρειάς, -άδος, ἡ (ὄρος), I. αυτή που προέρχεται από ή ανήκει στα βουνά, 

πέτρα ὀρειάς, απόκρημνος βράχος σε βουνό, σε Ανθ. II. ως ουσ., η Ορεάδα, 

νύμφη των βουνών, σε Βίωνα.  

ὀρειβᾰσία, ἡ, I. ζωή ορειβάτη, ο τρόπος ζωής του, σε Στράβ. II.ὀρειβάσια 

(ενν. ἱερά), τὰ (βαίνω), γιορτή κατά την οποία οι άνθρωποι διέσχιζαν τα βουνά 

σε πομπή, στον ίδ.  

ὀρειβᾰτέω, διέρχομαι, σκαρφαλώνω στα βουνά, σε Ανθ., Πλούτ.  

ὀρει-βάτης[ᾰ], -ου, ὁ, αυτός που περιφέρεται στα βουνά, σε Σοφ., Ευρ.  

ὀρειδρομία, ἡ, τρέξιμο πάνω σε λόφους, στα βουνά, σε Ανθ.  

ὀρει-δρόμος, -ον (δραμεῖν), αυτός που τρέχει πάνω στους λόφους, στα βουνά, 

σε Ευρ.  

ὀρει-νόμος, -ον (νέμω Β), αυτός που περιφέρεται στα βουνά για να βοσκήσει, 

σε Ευρ.  

ὀρεινός, -ή, -όν (ὄρος), I. ορεινός, λοφώδης, σε Ηρόδ., Ξεν. II. αυτός που 

κατοικεί στα βουνά, σε Θουκ., Ξεν.  



ὀρειο-νόμος = ὀρεινόμος, σε Ανθ.  

ὄρειος, -α, -ον και -ος, -ον, Ιων. και Επικ. οὔρειος, αυτός που ανήκει ή 

προέρχεται από τα βουνά, αυτός που συχνάζει στα βουνά, σε Ομηρ. Ύμν., 

Τραγ.  

ὀρειο-χᾰρής, -ές (χαίρω), αυτός που βρίσκει ευχαρίστηση στα βουνά, σε 

Ανθ.  

ὀρείτης, -ου, ὁ (ὄρος), κάτοικος των βουνών, σε Πολύβ.  

ὀρεί-φοιτος, -ον (φοιτάω), αυτός που συχνάζει στα βουνά, που τριγυρίζει σ' 

αυτά, σε Βάβρ.  

ὀρεί-χαλκος, ὁ, Λατ. orichalcum, χαλκός που ανιχνεύεται στα βουνά, 

μετάλλευμα χαλκού ή το μέταλλο του χαλκού, μπρούντζος, που προκύπτει 

από την επεξεργασία του μεταλλεύματος, σε Ησίοδ., Πλάτ.  

ὀρειώτης, -ου, ὁ (ὄρος), = ὀρείτης, σε Ανθ.  

ὀρεκτικός, -ή, -όν (ὄρεξις), αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στις επιθυμίες, 

ορεκτικός, σε Αριστ.· τὸ ὀρεκτικόν, ορέξεις, επιθυμίες, στον ίδ.  

ὀρεκτός, -ή, -όν (ὀρέγω), απλωμένος, τεντωμένος, μελίαι ὀρεκταί, δόρατα 

που είναι παρόντα (που δεν έχουν εξακοντιστεί), σε Ομήρ. Ιλ.  

ὄρεξις, -εως, ἡ (ὀρέγω), επιθυμία, όρεξη, σε Αριστ.· με γεν., έφεση ή σφοδρή 

επιθυμία για κάτι, πόθος γι' αυτό, στον ίδ.  

ὀρέοντο, Επικ. γʹ πληθ. αορ. βʹ του ὄρνυμι.  

ὀρεοπολέω, περιφέρομαι στα βουνά, σε Λουκ.  

ὀρεο-πόλος, -ον (πολέω), αυτός που περιφέρεται στα βουνά.  

ὀρεσι-τρόφος, αυτός που έχει ανατραφεί στα βουνά, σε Όμηρ.  

ὀρέ-σκιος, -ον (σκιά), αυτός που τον επισκιάζουν τα βουνά, σε Ανθ.  

ὀρεσ-κῷος, -ον (κεῖμαι), αυτός που βρίσκεται στα βουνά, που έχει ανατραφεί 

στα βουνά, λέγεται για τους Κενταύρους, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για κατσίκες, 

σε Ομήρ. Οδ.· στους Τραγ., ὀρέσκοος, -ον, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ὀρέσσ-αυλος, -ον (αὐλή), αυτός που κατοικεί στα βουνά, σε Ανθ.  

ὄρεσσι, Επικ. αντί ὄρεσι, δοτ. πληθ. του ὄρος, βουνό.  

ὀρεσσῐ-βάτης, ὁ, ποιητ. αντί ὀρεσιβάτης, αυτός που περιφέρεται στα βουνά, 

σε Σοφ.  

ὀρεσσί-γονος, ποιητ. αντί ὀρεσι-, γεννημένος σε βουνό, σε Αριστοφ.  

ὀρεσσῐ-νόμος, -ον, = ὀρεινόμος, σε Ησίοδ.  

Ὀρέστεια, ἡ, I. ο μύθος του Ορέστη, όνομα των έργων του Αισχύλου: 

Αγαμέμνων, Χοηφόροι και Ευμενίδες· η μόνη σωζόμενη Τριλογία, σε 

Αριστοφ. II. Ὀρέστειον, τό, ναός αφιερωμένος στον Ορέστη, σε Ηρόδ.  

Ὀρέστειος, -α, -ον, αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον Ορέστη, Ηρόδ.  

ὀρέστερος, -α, -ον, ποιητ. αντί ὀρεινός II, σε Όμηρ., Τραγ.  

ὀρεστιάς, -άδος, ἡ (ὄρος), αυτή που ανήκει στα βουνά, Νύμφαι ὀρεστιάδες = 

Ὀρεάδες, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὄρεσφι, -φιν, Επικ. γεν. και δοτ. ενικ. και πληθ. του ὄρος, βουνό.  

ὀρεύς, Ιων. οὐρεύς, -έως, ὁ, μουλάρι, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ. (από το ὄρος, 

βουνό, καθώς τα μουλάρια χρησιμοποιούνται πολύ σε ορεινές περιοχές).  

ὀρεχθέω, μόνο σε Ενεστ. και Επικ. παρατ. ὀρέχθεον, είτε τεντώνομαι ή 

αγκομαχώ στην επιθανάτιο αγωνία (από ὀρέγομαι) ή (συγγενές προς το 

ῥοχθέω), πνέω τα λοίσθια, ψυχορραγώ, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για καρδιά, 

πάλλομαι, σε Αριστοφ.· λέγεται για θάλασσα, διπλώνεται στον εαυτό της, 

αναδιπλώνεται προς την παραλία, σηκώνει κύμα, σε Θεόκρ. (Δωρ. απαρ. 

ὀρεχθῆν).  

ὁρέω, Ιων. αντί ὁράω, σε Ηρόδ.  



ὀρεω-κόμος, ὁ (ὀρεύς, κομέω), αυτός που φροντίζει μουλάρια, σε Πλάτ., 

Ξεν.  

ὅρηαι, Επικ. αντί ὁρᾷ, βʹ ενικ. Μέσ. του ὁράω.  

ὄρθαι, Επικ. αντί ὀρέσθαι, απαρ. Μέσ. αορ. βʹ του ὄρνυμι.  

ὀρθεύω (ὀρθός), = ὀρθόω, παρατ. ὤρθευον, σε Ευρ.  

Ὀρθία, ἡ, προσωνύμιο της Άρτεμης στη Λακωνία και την Αρκαδία· στο 

βωμό της μαστιγώνονταν οι παραβάτες νεαροί Σπαρτιάτες, σε Ξεν.  

ὀρθιάδε (ὄρθιος), επίρρ., προς τα πάνω, ανηφορικά, σε Ξεν.  

ὀρθιάζω (ὄρθιος), μέλ. -άσω, I. μιλώ σε υψηλό τόνο, ὀρθιάζω γόοις, 

κραυγάζω με γοερές θρηνολογίες, σε Αισχύλ. II. μτβ., = ὀρθόω, ανορθώνω, 

ανασηκώνω, σε Ανθ.  

ὀρθίασμα, -ατος, τό, υψηλός τόνος φωνής· στον πληθ., υψηλοί προστακτικοί 

τόνοι, σε Αριστοφ.  

ὄρθιος, -α, -ον και -ος, -ον (ὀρθός), I. 1. όρθιος, ανωφερής, κρημνώδης, 

ανηφορικός, σε Ησίοδ., Ευρ.· ὄρθιον ἑτέραν (ὁδὸν) ἐπορεύοντο, σε Θουκ.· 

ομοίως, ὄρθιον ή πρὸς ὄρθιον ἰέναι, πορεύομαι προς τα πάνω, σε Ξεν.· πρὸς 

ὄρθιον ἄγειν, οδηγώ μέσα από ανηφορικό μονοπάτι, στον ίδ.· τὰ ὄρθια, η 

περιοχή από την ακτή προς την ενδοχώρα, σε Ηρόδ. 2. ευθύς, ορθός, ίσιος, 

στον ίδ., Ευρ.· ιδίως, λέγεται για μαλλιά, στους Τραγ.· λέγεται για ζώα, αυτά 

που ανασηκώνονται στα πίσω πόδια τους, σε Πίνδ. II. 1. λέγεται για φωνή, σε 

υψηλό τόνο, δυνατή, σπαρακτική, στους Τραγ.· το ουδ. ως επίρρ., ὄρθια ἤϋσε, 

φώναξε δυνατά, σε Ομήρ. Ιλ.· ὄρθιον φωνεῖν, σε Πίνδ. 2. νόμος ὄρθιος, ορθία 

μελωδία, όπου η φωνή ανέβαινε σε ψηλές νότες, αγαπημένος σκοπός στην 

αρχαία Αθήνα, σε Ηρόδ., Αριστοφ.· το ὄρθιος μόνο, σε Αριστοφ. III. στη 

στρατιωτική διάλεκτο, οι ὄρθιοι λόχοι, ήταν ομάδες παρατεταγμένες σε 

στήλη, σε αντίθ. προς τη γραμμή του μετώπου, σε Ξεν. IV. γενικά, όπως το 

ὀρθός, ευθύς, ίσιος, στον ίδ.· ἤθη ὄρθια, ευθύτητα, ειλικρίνεια, σε Πλούτ.  

ὀρθο-βᾰτέω, βαδίζω ευθύγραμμα ή προς τα πάνω, σε Ανθ.  

ὀρθό-βουλος, -ον, αυτός που παρέχει σωστές συμβουλές σε Πίνδ., Αισχύλ.  

ὀρθο-δαής, -ές (δαῆναι), αυτός που γνωρίζει με ορθότητα πως να κάνει κάτι, 

με απαρ., σε Αισχύλ.  

ὀρθο-δίκας[ῐ] (δίκη), Δωρ. αντί ὀρθοδίκης, -ου, ὁ, ακριβοδίκαιος κριτής, σε 

Πίνδ.  

ὀρθο-δίκαιος, -ον, = το προηγ., σε Αισχύλ.  

ὀρθοδοξέω, έχω σωστή άποψη, γνώμη, σε Αριστ.  

ὀρθό-δοξος, -ον (δόξα), σωστός στη γνώμη του.  

ὀρθο-δρομέω, μέλ. -ήσω, τρέχω κατ' ευθείαν προς τα μπρος, σε Ξεν.  

ὀρθο-έπεια, ἡ (ἔπος), ορθότητα λόγου, σε Πλάτ.  

ὀρθό-θριξ, -τρῐχος, ὁ, ἡ, αυτός που οι τρίχες των μαλλιών του έχουν σηκωθεί 

όρθιες, σε Αισχύλ.  

ὀρθό-κραιρος, -α, -ον (κραῖρα), Επικ. γεν. πληθ. θηλ. -κραιράων· αυτός που 

έχει ίσια κέρατα, σε Όμηρ.· επίσης, λέγεται για τα δύο άκρα της τριήρους, που 

ήταν ανορθωμένα σαν κέρατα, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀρθό-κρᾱνος, -ον, αυτός που κρατάει υψωμένο το κεφάλι του, υπερήφανος, 

σε Σοφ.  

ὀρθομαντεία, ἡ, αληθής προφητεία, προφητεία που επαληθεύτηκε, σε 

Αισχύλ.  

ὀρθό-μαντις, -εως, Ιων. -ιος, ὁ, ἡ, αληθινός προφήτης, σε Πίνδ.  

ὀρθο-νόμος, -ον (νέμω), αυτός που μοιράζει δίκαια, σε Αισχύλ.  

ὀρθο-ποδέω (πούς), μέλ. -ήσω, βαδίζω τη σωστή οδό, σε Κ.Δ.  



ὀρθό-πολις, -εως, ὁ, ἡ, αυτός που ανορθώνει, που σώζει την πόλη, σε Πίνδ.  

ὀρθό-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, I. αυτός που έχει ίσα πόδια. II. λέγεται για λόφο, 

ανηφορικός, απόκρημνος, σε Σοφ.  

ὀρθός, -ή, -όν, ευθύς, ίσιος, Λατ. rectus· I.1. ως προς το ύψος, όρθιος, 

ανορθωμένος, σε Όμηρ., Ηρόδ., Αττ.· ὀρθὸνοὖς ἱστάναι, δηλ. ακούω με 

προσοχή, σε Σοφ.· λέγεται για κτίρια, αυτό που στέκει με τους τοίχους του 

ακέραιους, (τὸ Πάνακτον) ὀρθὸν παραδοῦναι, σε Θουκ. II. λέγεται για 

γραμμή, ευθεία, ευθύγραμμη, αυτή που προχωρεί ίσια, ὀρθὸς ἀντ' ἠελίοιο, 

στραμμένος κατ' ευθείαν προς τον ήλιο, σε Ησίοδ.· ὀρθὴ ὁδός, σε Θέογν.· 

ὀρθὴν κελεύεις, δηλ. ὀρθὴν ὁδόν με κελεύεις ἱέναι, σε Αριστοφ.· δι' ὀρθῆς (ενν. 

ὁδοῦ), σε Σοφ.· επίσης, ὀρθᾷ χερί, ὀρθῷ ποδί, κατ' ευθείαν, σε Πίνδ.· αλλά, 

ὀρθὸν πόδα τιθέναι, σημαίνει πιθ., απλώνω το πόδι μου, όπως στο βάδισμα 

(πρβλ. κατηρεφής I), σε Αισχύλ. 2. βλέπειν ὀρθά, βλέπω καθαρά, σε αντίθ. 

προς το είμαι τυφλός, σε Σοφ.· ομοίως, ἐξ ὀμμάτων ὀρθῶν, ὀρθοῖς ὄμμασιν, 

Λατ. rectis oculis, στον ίδ. III. μεταφ., 1. σωστός, ασφαλής, ευτυχής, 

ευδαίμων· α) από σημ. I, ὀρθὸν ἱστάναι τινά = ὀρθοῦν, ανορθώνω, 

αποκαθιστώ, σε Πίνδ., Ευρ.· ομοίως, στάντες τ'ἐς ὀρθὸν καὶ πεσόντες ὕστερον, 

σε Σοφ.· πλεῖν ἐπ' ὀρθῆς (ενν. νεώς), όπου η πολιτεία παρομοιάζεται με πλοίο, 

στον ίδ. β) από σημ. II, κατ' ὀρθὸν ἐξελθεῖν, λέγεται για προφητείες, στον ίδ.· 

κατ' ὀρθὸν οὐρίσαι, πλέω στη σωστή κατεύθυνση, στον ίδ. 2. σωστός, 

πραγματικός, αληθής, σε Πίνδ., Αισχύλ. κ.λπ.· ὄρθ' ἀκούειν, αποκαλούμαι 

σωστά, σε Σοφ.· ὀρθῷ λόγῳ, κυριολεκτικά, με πάσα αλήθεια, σε Ηρόδ.· 

ομοίως και στο επίρρ., ὀρθῶς λέγειν, στον ίδ.· ὀρθῶς φράσαι, σε Αισχύλ. 

κ.λπ.· ὀρθῶς ἔχει, είναι σωστό, με απαρ., σε Πλάτ.· υπερθ. ὀρθότατα, σε 

Ηρόδ. 3. αληθινός, αυθεντικός, γνήσιος, ενάρετος, δίκαιος, σε Σοφ. κ.λπ.· 

κατὰ τὸ ὀρθὸν δικάζειν, σε Ηρόδ.· επίρρ. ὀρθῶς, ακριβώς, δικαίως, σε Θουκ. 

4. λέγεται για πρόσωπα, σταθερός, ευσταθής, σε Πλάτ. IV.ἡ ὀρθή, 1. (ενν. 

ὁδός), βλ. ανωτ. II. 2. (ενν. γωνία), ορθή γωνία, σε Πλάτ. κ.λπ. 3. (ενν. 

πτῶσις), ονομαστική, Λατ. casus rectus. V. επίρρ. ὀρθῶς, βλ. ανωτ. III. 2-4.  

ὀρθο-στάδην[ᾰ], επίρρ., σε όρθια στάση, σε Αισχύλ.  

ὀρθο-στάτης[ᾰ], -ου, ὁ (στῆναι), I. αυτός που στέκεται όρθιος· όρθιο 

ακόντιο, όρθιος στύλος, σε Ευρ. II. είδος γλυκιάς πίτας που χρησιμοποιείτο σε 

επικήδειες προσφορές, στον ίδ.  

ὀρθό-στᾰτος, -ον (στῆναι), αυτός που στέκεται ορθός, όρθιος, σε Ευρ.  

ὀρθότης, -ητος, ἡ (ὀρθός), I. όρθια θέση, όρθια στάση, σε Ξεν. II. μεταφ., 

ορθότητα, ορθή έννοια, ερμηνεία, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

ὀρθοτομέω, κόβω σε ευθεία γραμμή· μεταφ., ὀρθοτομῶ τὸν λόγον, διδάσκω 

με πιστότητα τον λόγο του Ιησού, σε Κ.Δ.  

ὀρθόω (ὀρθός), μέλ. -ώσω, σηκώνω σε όρθια στάση· I. λέγεται για ύψος, 

στήνω κάτι όρθιο, ανασηκώνω κάτι που έχει πέσει ή βρίσκεται κάτω, 

ανορθώνω, σε Ομήρ. Ιλ.· ὀρθοῦν κάρα, πρόσωπον, σε Ευρ.· λέγεται για 

κτίρια, ανεγείρω, ανοικοδομώ, ή, γενικά, εγείρω, χτίζω, σε Ευρ., Θουκ. — 

Παθ., σηκώνομαι, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· ή, απλώς, σηκώνομαι από το κάθισμά 

μου, σηκώνομαι όρθιος, σε Αισχύλ., Σοφ. II. λέγεται για γραμμή, διεύθυνση, 

ισιώνω, σε Αριστ. — Παθ., ἢν τόδ' ὀρθωθῇ βέλος, αν αυτό το βέλος 

κατευθυνθεί σε ευθεία γραμμή, σε Σοφ. III. 1. μεταφ., (από σημ. I), 

ανορθώνω, επαναφέρω στην υγεία, την ασφάλεια, την ευημερία, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ. κ.λπ.· επίσης, εκθειάζω, αποδίδω τιμές, σε Πίνδ. 2. (από σημ. II), 

καθοδηγώ σωστά, σε Αισχύλ.· ὀρθῶἀγῶνας, οδηγώ σε αίσια έκβαση, στον ίδ.· 

ὀρθῶ βίον, σε Σοφ. — Παθ., επιτυγχάνω, ευημερώ, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· τὸ 



ὀρθούμενον, επιτυχία, κατόρθωμα, σε Θουκ.· λέγεται για λόγια και γνώμες, 

είμαι σωστός, αληθής, σε Ηρόδ., Ευρ.· ἐν ἀγγέλῳ κρυπτὸς ὀρθοῦται λόγος, 

κάποιο μυστικό άγγελμα στάλθηκε σωστά από αγγελιοφόρο, όχι μέσω 

επιστολής, σε Αισχύλ. 3. στην Παθ. επίσης, είμαι έντιμος, συμπεριφέρομαι 

δίκαια, στον ίδ.  

ὀρθρεύω (ὄρθρος), μέλ. -σω, ξυπνώ νωρίς, σηκώνομαι νωρίς από το κρεβάτι 

μου, σε Ευρ., Θεόκρ.· επίσης στη Μέσ., γόοισιν ὀρθρευομένα, ξυπνώντας 

νωρίς το πρωί με θρήνους, σε Ευρ.  

ὀρθρίδιος[ῐ], -α, -ον, ποιητ. αντί ὄρθριος, σε Ανθ.  

ὀρθρίζω, = ὀρθρεύω, σε Κ.Δ.  

ὀρθρῐνός, -ή, -όν (ὄρθρος), = ὄρθριος, σε Ανθ., Λουκ.  

ὄρθριος, -α, -ον και -ος, -ον (ὄρθρος), αυτός που αναφέρεται ή συμβαίνει 

ξημερώματα, πρωί, πρωινός, κυρίως με ρήματα που δηλώνουν κίνηση, έτσι 

ώστε να συμφωνεί με το πρόσωπο που δρα, ἀφίκετο ὄρθριος, σε Ομηρ. Ύμν.· 

ὄρθριος ἥκειν, σε Πλάτ.· επίσης, ὄρθριον ᾄδειν (ενν. ᾆσμα), λέγεται για 

πετεινό, σε Αριστοφ.· τὸ ὄρθριον, ως επίρρ., το πρωί, νωρίς, σε Ηρόδ.  

ὀρθρο-βόας, -ου, ὁ, αυτός που φωνάζει νωρίς το πρωί, πετεινός, σε Ανθ.  

ὀρθρο-γόη, ἡ (γοάω), αυτή που αρχίζει τους θρήνους νωρίς το πρωί, σε 

Ησίοδ.  

ὀρθρο-λάλος[ᾰ], -ον, αυτός που κελαηδάει νωρίς το πρωί, σε Ανθ.  

ὄρθρος, ὁ, χάραμα, αυγή, λάλημα πετεινού, σε Ομηρ. Ύμν., Αριστοφ.· 

ὄρθρου, την αυγή, σε Ησίοδ.· ὄρθρου γενομένου, σε Ηρόδ.· ἅμα ὄρθρῳ, στον 

ίδ. κ.λπ.· επίσης, τὸν ὄρθρον, απόλ., το πρωί, στον ίδ.· δι' ὄρθρων, νωρίς το 

πρωί κάθε μέρα, σε Ευρ.· ὄρθρος βαθύς, νωρίς την αυγή, ακριβώς πριν το 

χάραμα, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

ὀρθρο-φοιτο-σῡκοφαντο-δῐκο-τᾰλαίπωροιτρόποι, τρόπος ζωής αυτών που 

από το χάραμα συχνάζουν στην Αγορά και συκοφαντούν και ταλαιπωρούν με 

μηνύσεις και δικαστήρια, σε Αριστοφ.  

ὀρθ-ώνῠμος, -ον (ὄνομα), αυτός που έχει κατονομαστεί σωστά, σε Ανθ.  

Ὀρθωσία, Ιων. -ίη, ἡ, = Ὀρθία, σε Ηρόδ., Πίνδ.  

ὀρθωτήρ, -ῆρος, ὁ, αυτός που ανορθώνει, ανορθωτής, σε Πίνδ.  

ὀρίγᾰνον[ῑ], τό, βότανο με πικρή γεύση, ρίγανη, ματζουράνα, ὀρίγανον 

βλέπειν, μοιάζω με ρίγανη, δηλ. έχω τραχιά, δύστροπη όψη, σε Αριστοφ.  

ὀριγνάομαι (ὀρέγομαι), μέλ. -ήσομαι· 1. τεντώνομαι, ἔγχεσιν ὠριγνῶντο, 

μάχονταν με προτεταμένα τα δόρατα, σε Ησίοδ. 2. με γεν., τεντώνομαι για να 

φτάσω κάτι, αποβλέπω, επιθυμώ, σε Ευρ., Θεόκρ.  

ὁρίζω (ὅρος), Ιων. οὐρ-, Αττ. μέλ. ὁριῶ· αόρ. αʹ ὥρισα, Ιων. οὔρισα, παρακ. 

ὥρικα — Μέσ., μέλ. ὁριοῦμαι, αόρ. αʹ ὡρισάμην — Παθ., μέλ. ὁρισθήσομαι, 

αόρ. αʹ ὡρίσθην, παρακ. ὥρισμαι (που χρησιμ. επίσης με Μέσ. σημασία)· I. 1. 

διαμερίζω ή χωρίζω από κάτι, ως όριο, με αιτ. και γεν., ὁ Νεῖλος τὴν Ἀσίαν 

οὐρίζει τῆς Λιβύης, σε Ηρόδ.· με δύο αιτ. που συνάπτονται με το καί, χωρίζω, 

είναι σύνορο μεταξύ, Τύρης ποταμὸς οὐρίζει τήν τε Σκυθικὴν καὶ τὴν Νευρίδα 

γῆν, στον ίδ. 2. αποτελώ το όριο, σε Θουκ., Ξεν. — Παθ., χωρίζομαι από, σε 

Ευρ.· μεταφ., ὡρίσθω μέχρι τοῦδε, ως εδώ και μη παρέκει, σε Θουκ. 3. περνώ 

ανάμεσα ή διέρχομαι, διδύμους πέτρας, σε Ευρ. 4. χωρίζω και απομακρύνω, 

περιορίζω, στον ίδ. — Παθ., αναχωρώ, στον ίδ. II. χωρίζω θέτοντας σύνορα, 

διαχωρίζω, σε Ηρόδ., Σοφ.· ομοίως, ὁρίζω θεόν, επισημαίνω τον τόπο όπου 

βρίσκεται το ιερό του, σε Ευρ. III. 1. περιορίζω, διορίζω, προσδιορίζω, 

αναθέτω, σε Τραγ., Ξεν.· ομοίως, με απαρ., αναθέτω, διατάζω, σε Ευρ.· 

ομοίως, θάνατον ὥρισε τὴν ζημίαν, αποφάσισε η ποινή να είναι θάνατος, σε 



Δημ. — Παθ., μτχ. παρακ. ὡρισμένος, αποφασισμένος, οριστικός, σε Αριστ. 

2. δίνω ορισμό λέξης, κυρίως σε Μεσαιωνικά κείμενα, σε Ξεν. κ.λπ. IV. 1. 

Μέσ., θέτω όρια για λογαριασμό μου, κατακτώ, σε Αισχύλ., Ευρ.· ὁρίζεσθαι 

βωμούς, στήλας, τους καθορίζω, τους καθιδρύω, σε Σοφ., Ξεν. 2. αποφασίζω, 

καθορίζω για τον εαυτό μου, λαμβάνω κάτι ως οριστικό, σε Δημ. 3. 

προσδιορίζω τη σημασία μιας λέξης, σε Πλάτ.· με αιτ. και απαρ., σε Ξεν. 

κ.λπ. V. αμτβ., συνορεύω, σε Ηρόδ. VI.ως Αττ. νομικός όρος, δισχιλίων 

ὡρισμένος τὴν οἰκίαν, το σπίτι έχει προσημειωθεί με ό,τι ονομάζουμε ὅρους 

(πρβλ. ὅρος II), δηλ. έχει υποθηκευθεί για το ποσό των 2.000 δραχμών, σε 

Δημ.  

ὀρῐκός, -ή, -όν (ὀρεύς), αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε μουλάρια, ὀρικὸν 

ζεῦγος, ζευγάρι μουλαριών, σε Πλάτ. κ.λπ.  

ὀρίνω[ῑ] (ὄρ-νυμι), αόρ. αʹ ὤρῑνα, Επικ. ὄρῑνα· Παθ., γʹ ενικ. παρατ. ὠρίνετο, 

αόρ. αʹ ὠρίνθην, Επικ. ὀρ-· ανακινώ, εγείρω, εξεγείρω, σε Όμηρ.· μεταφ., 

θυμὸνὀρίνειν, στον ίδ.· Παθ., ὠρίνετο θυμός, μέσα του εξεγειρόταν η καρδιά 

του, σε Ομήρ. Οδ.  

ὅριον, τό, = ὅρος, σύνορο, όριο, στον πληθ. όρια, σύνορα, συνοριακή 

γραμμή, σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ.  

ὅριος, -ον (ὅρος), συνοριακός, Ζεὺς ὅριος, φύλακας των σημαδιών που 

καθορίζουν τα σύνορα, Λατ. Terminus, σε Δημ.  

ὅρισμα, -ατος, Ιων. οὕρισμα, τό (ὁρίζω), σύνορο, όριο, και στον πληθ., 

σύνορα, συνοριακή γραμμή, σε Ηρόδ., Ευρ.  

ὁρισμός, -οῦ, ὁ (ὁρίζω), I. επισήμανση με σύνορα, περιορισμός, σε Αριστ. II. 

προσδιορισμός της σημασίας μιας λέξης, στον ίδ.  

ὁριστέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να καθορίσει κάποιος, σε Πλάτ. κ.λπ.  

ὁριστής, -οῦ, ὁ (ὁρίζω), I. αυτός που θέτει με σημάδια τα όρια· στον πληθ., 

αξιωματούχοι επιφορτισμένοι να καθορίζουν τα σύνορα, σε Πλούτ. II. αυτός 

που αποφασίζει, σε Δημ.  

ὀρι-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που έχει ανατραφεί στα βουνά, σε Βάβρ.  

ὁρκάνη, ἡ, = ἑρκάνη, ἕρκος (από ἔργω, εἴργω), περίφραγμα, περιτείχισμα, σε 

Αισχύλ.· δίχτυ, παγίδα ή καλυμμένη λακούβα που χρησιμεύει ως παγίδα, σε 

Ευρ.  

ὁρκ-ᾰπάτης, -ου, ὁ (ἀπατάω), αυτός που παραβιάζει τους όρκους του, 

επίορκος, σε Ανθ.  

ὁρκίζω, μέλ. -σω, βάζω κάποιον να ορκιστεί, σε Ξεν., Δημ.· ὁρκίζω σετὸν 

Θεόν, σε ορκίζω στο στόμα του Θεού, σε Κ.Δ.  

ὅρκιον, τό, = ὅρκος, I. όρκος, σε Όμηρ. κ.λπ. 1. κυρίως στον πληθ., ὅρκια, τά, 

αυτά στα οποία έχει πάρει κάποιος όρκο, όροι συνθήκης, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

ὅρκια πιστὰ ταμεῖν (βλ. τέμνω II), σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, ὅρκια δηλήσασθαι ή 

ὑπὲρ ὅρκια δηλ., παραβιάζω ιερή συνθήκη, στο ίδ.· ὅρκιαπατῆσαι, ποδοπατώ 

τις συνθήκες, στο ίδ.· ομοίως, ὅρκια συγχεῦαι, ψεύσασθαι, στο ίδ. 2. θύματα 

που προσφέρονταν ως θυσία όταν δίνονταν ιεροί όρκοι, σε Ομήρ. Ιλ. 3. 

εγγύηση, η οποία στηρίζεται σε όρκο, στον ενικ., σε Πίνδ., Αριστοφ.  

ὅρκιος, -ον, σπανίως -α, -ον, αυτός που ανήκει σε κάποιον όρκο, δηλ. 1. 

αυτός που έχει ορκιστεί, που έχει δεθεί με όρκο, σε Αισχύλ.· ὅρκιος λέγω, 

μιλώ σαν να έχω πάρει όρκο, σε Σοφ. 2. αυτό στο οποίο έχει κάποιος ορκιστεί, 

ὅρκιοι θεοί, οι θεοί που κλήθηκαν να επιβλέπουν την τήρηση κάποιου όρκου, 

σε Ευρ.· ομοίως, θεοὶ οἱ ὅρκιοι, σε Θουκ.· ιδίως, Ζεὺς ὅρκιος, σε Σοφ., Ευρ.· 

ξίφος ὅρκιον, σπαθί στο όνομα του οποίου έχει δοθεί όρκος, σε Ευρ.  

ὁρκισμός, ὁ (ὁρκίζω), επιβολή όρκου, σε Πλούτ.  



ὅρκος, ὁ (βλ. κατωτ.), I. 1. αντικείμενο στο όνομα του οποίου κάποιος παίρνει 

όρκο, μάρτυρας όρκου, όπως η Στύγα στους θεούς, σε Όμηρ. κ.λπ.· απ' όπου, 

2. όρκος, στον ίδ. κ.λπ.· ὅρκοςθεῶν, όρκος στο όνομα των θεών, σε Ομήρ. 

Οδ.· ὅρκονὀμόσαι, παίρνω όρκο, σε Όμηρ. κ.λπ.· ὅρκον ἐπιορκεῖν, καταπατώ 

τον όρκο μου, σε Αισχίν.· ὅρκον διδόναι καὶ δέξασθαι, προσφέρω όρκο σε 

κάποιον και δέχομαι ως αντάλλαγμα τον δικό του όρκο, σε Ηρόδ., Αττ.· ὅρκον 

ἀποδιδόναι, παίρνω όρκο, ἀπολαμβάνειν, αποδέχομαι τον όρκο, σε Δημ.· 

ομοίως, ὅρκονδιδόναι καὶ λαμβάνειν, σε Αριστ.· ὅρκοις τινὰ καταλαμβάνειν, 

δένω κάποιον με όρκους, σε Θουκ.· ὅρκῳ ἐμμένειν, μένω σταθερός στον όρκο 

μου, τον τηρώ, σε Ευρ.· εἶπαι ἐπ' ὅρκου, ισχυρίζομαι κάτι παίρνοντας όρκο, σε 

Ηρόδ. II. Ὅρκος, προσωποποιημένος γιος της Έριδας (Ἔρις), θεότητα που 

τιμωρεί τους επίορκους, σε Ησίοδ. κ.λπ. (η λέξη ὅρκος ισοδυν. αρχικά με τη 

λέξη ἕρκος, όπως το ὁρκάνη με το ἑρκάνη, από ἔργω, εἴργω· κανονικά, αυτό 

που αποτρέπει κάποιον να κάνει κάτι).  

ὁρκ-οῦρος, ὁ, = ἑρκ-οῦρος, σε Ανθ.  

ὁρκόω, μέλ. -ώσω, δένω με όρκο, σε Θουκ. κ.λπ.  

ὅρκωμα, -ατος, τό, όρκος, σε Αισχύλ.  

ὁρκωμοσία, ἡ, τελετή με την οποία κάποιος ορκίζεται, όρκος, στους Επικ.  

ὁρκωμόσια, τά, I. επίσημη διακήρυξη όρκου, σε Πλάτ. II. θυσία κατά την 

ορκωμοσία, στον ίδ. III. ὁρκωμόσιον, τό, τόπος όπου έχει επισφραγιστεί με 

όρκο μία συνθήκη, σε Πλούτ.  

ὁρκ-ωμοτέω (ὄμνυμι), μέλ. -ήσω, παίρνω όρκο, στους Τραγ.· ακολουθ. από 

απαρ. αόρ., ὁρκωμοτέω θεοὺς τὸ μὴ δρᾶσαι, ορκίζονται στους θεούς ότι δεν το 

έπραξαν, σε Σοφ.· από απαρ. μέλ., Ἄρῃὡρκωμότησαν λαπάξειν, ορκίστηκαν 

στο όνομα του Άρη ότι θα πραγματοποιούσαν καταστροφές, σε Αισχύλ.  

ὁρκωτής, -οῦ, ὁ (ὁρκόω), αξιωματούχος που επιβάλλει όρκο, που ορκίζει 

μάρτυρα σε δίκη, σε Ξεν.  

ὁρμᾰθός, ὁ (ὅρμος), σειρά, αλυσίδα ή άθροισμα πραγμάτων που κρέμονται το 

ένα από το άλλο, όπως λέγεται και για νυχτερίδες, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, 

ὁρμαθὸς κριβανιτῶν, ἰσχάδων, σε Αριστοφ.  

ὁρμᾱθῶ, Δωρ. αντί ὁρμηθῶ, υποτ. Παθ. αορ. αʹ του ὁρμάω.  

ὁρμαίνω (ὁρμάω), μόνο σε ενεστ., παρατ. και αόρ. αʹ ὥρμηνα· I. 1. 

στριφογυρίζω ή ανακινώ με άγχος κάτι στο μυαλό μου, συλλογίζομαι, 

σταθμίζω, Λατ. animo volvere, ὁρμαίνειν τι κατὰ φρένα ή ἐνὶ φρεσί, σε Όμηρ.· 

ομοίως επίσης το ὁρμαίνειν τι, μόνο του, σταθμίζω, στοχάζομαι, πόλεμον 

ὁδόν, στον ίδ. 2. απόλ., ὣς ὥρμαινε, τόσο πολύ διαλογιζόταν μόνος του, σε 

Ομήρ. Ιλ. 3. ακολουθ. από αναφορ. πράταση ἤ..., ἤ..., συλλογίζομαι είτε..., 

είτε..., σε Όμηρ.· ὁρμαίνω ὅπως..., σκέφτομαι, υπολογίζω πως πρέπει να γίνει 

κάτι, σε Ομήρ. Ιλ. 4. με απαρ., επιθυμώ σφοδρά, ποθώ, επεύχομαι, σε Θεόκρ. 

II. μεταγεν. του Ομήρ. 1. θέτω σε κίνηση, εκπέμπω, θυμὸνὁρμαίνω, ξεψυχώ, 

σε Αισχύλ.· ερεθίζω, παρακινώ, σε Πίνδ. 2. αμτβ., είμαι πρόθυμος, 

ανυπόμονος, θυμωμένος, οργισμένος, σε Αισχύλ.· μτχ. ὁρμαίνων, με 

προθυμία, σε Πίνδ.  

ὁρμάω (ὁρμή), μέλ. -ήσω, Αττ. αόρ. αʹ ὥρμησα, παρακ. ὥρμηκα — Μέσ. και 

Παθ., μέλ. ὁρμήσομαι, αόρ. αʹ ὡρμησάμην και ὡρμήθην, παρακ. ὥρμημαι, 

Ιων. γʹ πληθ. παρακ. και υπερσ. ὡρμέαται και -έατο·  

Α. Ενεργ. I. 1. μτβ., θέτω σε κίνηση, παρακινώ ή παροτρύνω, κεντρίζω, 

ενθαρρύνω, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ. — Παθ., ὁρμηθεὶς θεοῦ, εμπνευσμένος, 

παρακινημένος από τον θεό, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, πρὸς θεῶν ὡρμημένος, σε 

Σοφ. 2. με πράγμα ως αντικείμενο, ανακινώ, πόλεμον, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., 



ὡρμάθη πλαγά, πληγώθηκε, σε Σοφ. II. αμτβ., κάνω την αρχή, σπεύδω, ορμώ. 

1. με απαρ., nς ὁρμήσῃ διώκειν, ποιος αρχίζει την καταδίωξη; σε Ομήρ. Ιλ.· 

ὁσσάκι δ'ὁρμήσειε πυλάων ἀντίον ἀΐξασθαι, κάθε φορά που άρχιζε κι ορμούσε 

ενάντια στις πύλες, στο ίδ.· ξεκινώ, αρχίζω να κάνω, σε Ηρόδ., Σοφ. 2. με 

γεν., ορμώ εναντίον κάποιου εσπευσμένα ή κατακέφαλα, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ομοίως, ὁρμᾶν ἐπί τινα, σε Ηρόδ. κ.λπ.· εἴς τινα, κατά τινα, σε Ξεν.· ἐπὶ τὸ 

σκοπεῖν, στον ίδ. κ.λπ.· επίσης, ὁρμῶ ἐς μάχην, σπεύδω, ορμώ, στη μάχη, σε 

Αισχύλ.· εἰς ἀγῶνα, σε Ευρ. 3. απόλ., αρχίζω, ξεκινώ, σε Πλάτ.· αἱ μάλιστα 

ὁρμήσασαι (νῆες), τα πλοία που έκαναν τη μεγαλύτερη έφοδο, σε Θουκ. Β. 

Μέσ. και Παθ., όπως το αμτβ. Ενεργ. 1. με απαρ., μὴ φεύγειν ὁρμήσωνται, ότι 

δεν θα ορμήσουν να φύγουν, δεν θα σκεφτούν να αποδράσουν, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ομοίως, διώκειν ὡρμήθησαν, στο ίδ.· ὁ λόγος οὗτος ὡρμήθη λέγεσθαι, η ομιλία 

αυτή άρχισε να απαγγέλλεται, επιχειρήθηκε να εκφωνηθεί, σε Ηρόδ.· αλλά, 

λόγον, τὸν ὥρμητο λέγειν, την οποία (ομιλία) είχε σκοπό να εκφωνήσει, στον 

ίδ.· και με παράλειψη απαρ., μενεήναμεν ὁρμηθέντε, επιθυμούσαμε σφοδρά, 

σε Ομήρ. Οδ. 2. με γεν., σπεύδω στο κατόπι, σε Όμηρ.· ομοίως, ὁρμᾶσθαι ἐπί 

τινι, σε Ομήρ. Οδ.· ἐπί τινα, σε Σοφ. κ.λπ.· σπανίως με αιτ. του τόπου, 

νερτέρας πλάκας, στον ίδ. 3. αρχίζω από, ξεκινώ από, έχω ως αφετηρία, 

ἐνθεῦτεν ὁρμώμενος, ξεκινώντας από κει για να κάνουν την καθημερινή τους 

εργασία, σε Ηρόδ.· ομοίως λέγεται για στρατηγό, καθιστώ έναν τόπο χώρο για 

το επιτελείο μου ή βάση των επιχειρήσεών μου, στον ίδ., Θουκ.· ομοίως, 

ὁρμώμενος ἀπὸ Σάρδεων, σε Ξεν.· ἀπ' ἐλασσόνων ὁρμώμενος, εκκινώντας, 

αρχίζοντας με λιγότερα μέσα, σε Θουκ. 4. απόλ., εφορμώ, σε Όμηρ.· γενικά, 

σπεύδω, ανυπομονώ, σε Αισχύλ.· επέρχομαι, επιπίπτω, τὸ φέγγος ὁρμάσθω 

πυρός, στο ίδ.· ὕβρις ἀτάρβητος ὁρμᾶται, χωρίς φόβο ξεχύνεται η προσβολή, 

σε Σοφ. 5. με πραγματικά Παθ. σημασία, πρὸς θεῶν ὡρμημένος, 

παρακινημένος από τους θεούς, στον ίδ.  

ὁρμέαται, -το, Ιων. γʹ πληθ. παρακ. και υπερσ. του ὁρμάω.  

ὁρμειά, ἡ, = ὁρμιά, σε Θεόκρ.  

ὄρμενος, μτχ. Μέσ. αορ. βʹ του ὄρνυμι.  

ὁρμέω, μέλ. -ήσω (ὅρμος II), είμαι προσαραγμένος, αγκυροβολημένος, 

λέγεται για πλοίο, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· παροιμ. φράσεις, ἐπὶ δυοῖν ἀγκύραιν 

ὁρμεῖν, βλ. ἄγκυρα· μέγας ἐπὶ σμικροῖς ὁρμεῖν, εξαρτώμαι από ασήμαντα 

πράγματα, σε Σοφ.  

ὁρμεώμενος, Ιων. αντί ὁρμώμενος, Μέσ. μτχ. του ὁρμάω.  

ὁρμή, ἡ, I. 1. βίαιη κίνηση προς τα μπρος, έφοδος, επίθεση, επιδρομή, Λατ. 

impetus, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Ξεν. 2. λέγεται για πράγματα, πυρὸς ὁρμή, η 

μανία της φωτιάς, σε Ομήρ. Ιλ.· ὑπὸ κύματος ὁρμῆς, από τον πάταγο του 

κύματος, σε Ομήρ. Οδ.· ἐςὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν, σε απόσταση ίση με το μήκος 

του δόρατός μου, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. η πρώτη κίνηση ή απαρχή ενός 

πράγματος, προσπάθεια ή απόπειρα να φθάσω κάτι, παρόρμηση να κάνω κάτι, 

Λατ. uno impetu, σε Ξεν.· ομοίως, ἀπὸ μιᾶς ὁρμῆς, σε Θουκ.· με γεν. 

αντικειμενική, σφοδρή επιθυμία από ή προς κάτι, στον ίδ. 2. έναρξη μιας 

πορείας, ἐν ὀρμῇ εἶναι, βρίσκομαι στο σημείο εκκίνησης, σε Ξεν.  

ὅρμημα, -ατος, τό, = ορμή, υποκίνηση, παρόρμηση, Ἑλένης ὁρμήματά τε 

στοναχάς τε, οι πόθοι και οι στεναγμοί (των Ελλήνων), λέγεται για την Ελένη, 

ή, οι αγώνες και οι πόνοι τους για να την επανακτήσουν (όπου το Ἑλένης είναι 

γεν. αντικειμενική), σε Ομήρ. Ιλ.  



ὁρμητήριον, τό (ὁρμάω), I. κάθε μέσο υποκίνησης ή εξέγερσης, ερέθισμα, 

παρόρμηση, σε Ξεν. II. (από Μέσ. ὁρμάομαι), σημείο εκκίνησης ή αφετηρίας, 

στρατιωτική θέση, βάση επιχειρήσεων, γαλ. point d' appui, σε Δημ. κ.λπ.  

ὁρμιά, ἡ (ὅρμος), πετονιά από αλογότριχες, σε Ευρ., Θεόκρ. (ῐ σε Ευρ., ῑ σε 

Θεόκρ.).  

ὁρμίζω (ὅρμος II)· μέλ. -ίσω, Επικ. -ίσσω· αόρ. αʹ ὥρμισα — Μέσ. και Παθ., 

μέλ. -ιοῦμαι, Μέσ. αόρ. αʹ ὡρμισάμην και Παθ. ὡρμίσθην· παρακ. ὥρμισμαι· 

I. οδηγώ σε ασφαλές αγκυροβόλιο, οδηγώ στο λιμάνι, προσαράζω, 

αγκυροβολώ, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· οἴκαδε ὁρμίζω πλάτην, οδηγώ το πλοίο με 

ασφάλεια στην επιστροφή, σε Ευρ.· μεταφ., βάζω ένα παιδί να κοιμηθεί, σε 

Αισχύλ. II. Μέσ. και Παθ., έρχομαι να αράξω, προσορμίζομαι, αγκυροβολώ, 

σε Ηρόδ., Αττ.· μεταφ., ὁρμίζεσθαι ἐκ τύχης, εξαρτώμαι από την τύχη, 

επαφίεμαι σ' αυτήν, σε Ευρ.  

ὁρμῐη-βόλος, -ον (βάλλω), αυτός που ψαρεύει ρίχνοντας πετονιές, σε Ανθ.  

ὁρμο-δοτήρ, -ῆρος, ὁ, αυτός που προσφέρει όρμο, λιμάνι· λέγεται για θεό, σε 

Ανθ.  

ὅρμος, ὁ (εἴρω), I. 1. σκοινί, αλυσίδα, ιδίως περιδέραιο, περιλαίμιο, σε 

Όμηρ., Αττ. 2. γενικά, οτιδήποτε αποτελεί αρμαθιά, σειρά αντικειμένων που 

το ένα κρέμεται από το άλλο, όπως το περιδέραιο, στεφάνι, κομπολόι, σε 

Πίνδ.· στεφάνων ὅρμος, αρμαθιά από στεφάνους, δηλ. εγκώμια, στον ίδ. 3. 

κυκλικός χορός, σε Λουκ. II. 1. αραξοβόλι, αγκυροβόλιο, τόπος 

προσαράγματος, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ. 2. μεταφ., λιμάνι, τόπος 

προστασίας ή καταφυγής, σε Ευρ., Ανθ. II. = ἕρμα I, σε Ανθ.  

ὀρνᾱπέτιον, τό, Βοιωτ. αντί ὄρνεον.  

ὄρνεον, τό, = ὄρνις, I. πουλί, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ. II. τὰ ὄρνεα, αγορά όπου 

εκτίθενται πουλιά, σε Αριστοφ.  

ὀρνεό-φοιτος, -ον (φοιτάω), μέρος όπου συχνάζουν πουλιά, σε Ανθ.  

ὀρνίθ-αρχος[ῑ], ὁ, βασιλιάς των πουλιών, σε Αριστοφ.  

ὀρνίθειος, -α, -ον και -ος, -ον, αυτός που προέρχεται από ή ανήκει σε πουλί, 

ὀρνίθεια (ενν. κρέα), κρέας πουλιού, πουλερικό, σε Αριστοφ.  

ὀρνῑθευτής, -οῦ, ὁ, κυνηγός πουλιών, ορνιθοθήρας, σε Αριστοφ.  

ὀρνῑθευτικός, -ή, -όν, αυτός που προέρχεται από ή ταιριάζει στο κυνήγι των 

πουλιών· ἡ -κή (ενν. τέχνη), τέχνη ή τεχνική για το πιάσιμο των πουλιών, σε 

Πλάτ.  

ὀρνῑθεύω (ὄρνις), μέλ. -σω, πιάνω ή παγιδεύω πουλιά, σε Ξεν.  

ὀρνῑθικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στα πουλιά, σε Λουκ.  

ὀρνίθιον[νῑ], τό, υποκορ. του ὄρνις, μικρό πουλί, πουλάκι, σε Ηρόδ.  

ὀρνῑθό-γονος, -ον (γίγνομαι), αυτός που γεννήθηκε από πουλί, σε Ευρ.  

ὀρνῑθο-θήρας, -ου, ὁ (θηράω), αυτός που κυνηγάει πουλιά, ορνιθοθήρας, σε 

Αριστοφ.  

ὀρνῑθο-λόχος, Δωρ. ὀρνῑχ-, ὁ (λοχάω), = το προηγ., σε Πίνδ.  

ὀρνῑθο-μᾰνέω, αγαπώ με πάθος τα πουλιά, σε Αριστοφ.  

ὀρνῑθο-μᾰνής, -ές (μαίνομαι), αυτός που αγαπά με πάθος τα πουλιά, σε 

Αθήν.  

ὀρνῑθο-πέδη, ἡ, παγίδα για πιάσιμο πουλιών, σε Ανθ.  

ὀρνῑθο-σκόπος, -ον (σκοπέω), αυτός που παρατηρεί τα πουλιά και προλέγει 

το μέλλον ερμηνεύοντας το πέταγμα και τις κραυγές των πουλιών, 

οιωνοσκόπος, θᾶκος ὀρνιθοσκόπου, το κάθισμα του οιωνοσκόπου, Λατ. 

templum augurale, σε Σοφ.  

ὀρνῑθο-τροφία, ἡ, εκτροφή πτηνών.  



ὀρνῑθο-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που εκτρέφει πουλιά, πτηνοτρόφος.  

ὄρνιος, ποιητ. αντί ὀρνίθειος, σε Ανθ.  

ὄρνις[l], ὁ και ἡ, γεν. ὄρνῑθος, αιτ. ὄρνῐθα και ὄρνιν· πληθ., ονομ. και αιτ. 

ὄρνιθες, -θας, αλλά στην αιτ. επίσης ὄρνεις ή ὄρνῑς· Δωρ. αιτ. ὄρνῑχα· γεν. 

πληθ. ὀρνίχων· δοτ. ὄρνιξι, ὀρνίχεσσι (όπως αν προερχόταν από τύπο ὄρνιξ)· 

I. 1. πουλί, σε Όμηρ. κ.λπ.· συχνά προστίθεται σε συγκεκριμένα ονόματα 

πουλιών, ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσιν, σε Ομήρ. Ιλ.· λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς, σε 

Ομήρ. Οδ.· ὄρνις ἀηδών, πέρδιξ, σε Σοφ.· ὄρνις ἀλκυών, ὄρνις κύκνος, σε 

Ευρ. II. 1. όπως το οἰωνός, πουλί που παρέχει οιωνούς με το πέταγμα και τις 

κραυγές του, τις οποίες ερμήνευε ο οιωνοσκόπος, σε Όμηρ., Σοφ. 2. μεταφ., 

όπως το Λατ. avis αντί augurium, οιωνός ή προφητεία που λαμβάνεται από το 

πέταγμα ή τις κραυγές των πουλιών, σε Όμηρ. κ.λπ.· ομοίως, γενικά, οιωνός, 

προμήνυμα, χωρίς ευθεία αναφορά σε πουλιά, σε Ομήρ. Ιλ. III. στην Αττ., 

ὄρνις, ὁ, κυρίως, κόκορας, ενώ ὄρνις, ἡ, κότα, σε Σοφ., Αριστοφ. κ.λπ. 

IV.στον πληθ., μερικές φορές αγορά όπου εκτίθενται πουλιά, σε Αριστοφ., 

Δημ. V. Μοισᾶν ὄρνιθες, τα πουλιά των Μουσών, δηλ. οι Ποιητές, σε Θεόκρ.· 

παροιμ., ὀρνίθων γάλα, «και του πουλιού το γάλα», δηλ. κάθε αξιοπερίεργη 

λιχουδιά ή αξιοθαύμαστη εύνοια της τύχης, σε Αριστοφ.  

ὀρνῑχο-λόχος, ὄρνῑχος, ὄρνιχα, Δωρ. αντί ὀρνιθ-.  

ὄρνῡμι ή -ύω, προστ. ὄρνῠθι, ὄρνῠτε· γʹ ενικ. και πληθ. παρατ. ὤρνυεν, -υον, 

μέλ. ὄρσω, αόρ. αʹ ὦρσα, Ιων. γʹ ενικ. ὄρσασκε· αόρ. βʹ με αναδιπλ., ὤρορα 

— Μέσ., ὄρνῠμαι, παρατ. ὠρνύμην, μέλ. ὀροῦμαι, γʹ ενικ. ὀρεῖται· αόρ. βʹ 

ὠρόμην, γʹ ενικ. ὤρετο, συνηρ. ὦρτο, Επικ. γʹ πληθ. ὄροντο, ὀρέοντο· προστ. 

ὄρσο ή ὄρσεο, Ιων. ὄρσευ· γʹ ενικ. υποτ. ὄρηται· απαρ. ὄρθαι, συνηρ. αντί 

ὀρέσθαι· μτχ. ὀρόμενος, ὄρμενος — στη Μέσ. ανήκει επίσης ο παρακ. ὄρωρα 

(άπαξ ὤρορε), και γʹ ενικ. υπερσ. ὀρώρει, ὠρώρει· στον Όμηρ. επίσης, Παθ. 

τύπος ὀρώρεται = ὄρωρε, υποτ. ὀρώρηται (*√ὌΡΩ· είναι η ρίζα από την 

οποία σχηματίζονται οι περισσότεροι τύποι). 

Σημασία που προκύπτει από τη ρίζα· κινώ, ανακινώ, διεγείρω, στον ίδ. 1. 

λέγεται για σωματική κίνηση, ενθαρρύνω, παροτρύνω, διεγείρω, εξεθερίζω, 

σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.· με απαρ., Ζεὺςὦρσε μάχεσθαι, τον παρότρυνε να 

πολεμήσει, σε Ομήρ. Ιλ. — Μέσ., με παρακ. ὄρωρα, κινούμαι, αναδεύομαι, 

εἰς ὅ κε.. μοι φίλα γούνατ' ὀρώρῃ, εφόσον τα μέλη μου έχουν τη δύναμη να 

κινηθούν, σε Όμηρ.· προστ. αορ. αʹ ὄρσεο, ὄρσευ, ὄρσο, κουνήσου! εμπρός! 

σήκω! στον ίδ.· με εχθρική σημασία, εφορμώ, ορμώ με μανία, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αισχύλ. κ.λπ. 2. σηκώνω, κάνω κάποιον να σηκωθεί, ξυπνώ κάποιον, καλώ, 

φέρνω στο φως, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για ζώα, εξερεθίζω, τρέπω σε φυγή, 

κυνηγώ, σε Όμηρ. — Μέσ., σηκώνομαι, αναπηδώ, ιδίως από το κρεβάτι, στον 

ίδ.· στον Μέσ. παρακ., ὤρορεθεῖος ἀοιδός, σε Ομήρ. Οδ.· με απαρ., 

σηκώνομαι να κάνω κάτι, ετοιμάζομαι να κάνω κάτι, ὦρτο ἴμεν, στο ίδ.· ὦρτο 

Ζεὺς νιφέμεν, άρχισε ή ξεκίνησε να χιονίζει, σε Ομήρ. Ιλ. 3. επιφέρω, 

εξεγείρω, Λατ. ciere, λέγεται για καταιγίδες και τα όμοια, που επιφέρουν οι 

θεοί, σε Όμηρ., Αισχύλ.· ομοίως, ὄρσαι ἵμερον φόβον, μένος, πόλεμον κ.λπ., 

σε Όμηρ. — Μέσ., ανατέλλω, εγείρομαι, Λατ. orior, σε Ομήρ. Ιλ.· ὄρνυται 

πένθος, στόνος κ.λπ.· στο ίδ., δοῦρα ὄρμενα πρόσσω, τα βέλη πετούσαν προς 

τα μπρος, στο ίδ.  

ὀρόγυια, ἡ, ποιητ. αντί ὀργυιά.  

ὀροδαμνίς, -ίδος, ἡ, υποκορ. του επόμ., βλασταράκι, κλαδάκι, σε Θεόκρ.  

ὀρόδαμνος, ὁ, κλαδί, σε Ανθ. (αμφίβ. προέλ.).  



ὀροθύνω (ὄρνυμι, ὀρίνω), κυρίως στον Επικ. παρατ. ὀρόθῡνον· αόρ. αʹ 

ὠρόθυνα, προστ. ὀρόθυνον, ανακινώ, διεγείρω, παροτρύνω, εξερεθίζω, σε 

Όμηρ., Αισχύλ.  

ὄρομαι, Επικ. γʹ πληθ. παρατ. ὄροντο· αποθ., παρακολουθώ, συνεχώς 

επιβλέπω και προφυλάσσω, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀρο-μᾱλίδες, αἱ (μῆλον Β), Δωρ. αντί ὀρομηλίδες, άγρια μήλα, σε Θεόκρ.  

ὄρος, Ιων. οὖρος, -εος, τό, γεν. πληθ. ὀρέων, ὀρῶν, βουνό, λόφος, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· πληθ. οὔρεα, στον ίδ.  

ὀρός, ὁ, Λατ. serum, το υδαρές μέρος, η περιεκτικότητα του γάλακτος σε 

νερό, ορός του γάλακτος, σε Ομήρ. Οδ.  

ὅρος, Ιων. οὗρος, ὁ, I. 1. όριο, σημάδι που τίθεται για να δηλώνει το όριο, και 

στον πληθ. τα σύνορα, μεθόριος, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· το όριο μεταξύ δύο 

τόπων δηλώνεται με με τη γεν. των δύο ονομάτων· οὗρος τῆς Μηδικῆς καὶ τῆς 

Λυδικῆς, σε Ηρόδ.· γενικά, σύνορο, όριο, ἑβδομήκοντα ἔτη οὗρον τῆς ζόης 

ἀνθρώπῳ προτίθημι, θέτω τα εβδομήντα χρόνια ως όριο ζωής για τον 

άνθρωπο, στον ίδ.· μεταφ., λέγεται για το μυαλό της γυναίκας που είναι 

περιορισμένο, σε Αισχύλ. II. στον πληθ., λίθοι που χρησιμ. ως όρια (στῆλαι, 

cippi), και έφεραν επιγραφές, σε Ηρόδ.· στην Αττ., νομοθεσία, λίθινες 

πινακίδες που στήνονταν σε υποθηκευμένες γαίες ως επιβεβαίωση του χρέους, 

σε Δημ. III. 1. όριο, κανόνας, καθεστώς, μέτρο, σε Πλάτ., Δημ. κ.λπ. 2. τέλος, 

σκοπός, σε Δημ. κ.λπ. IV.στη Λογική του Αριστ., κύριος όρος μιας πρότασης, 

ο ορισμός του, το είδος του· ομοίως, στα Μαθηματικά ὅροι είναι οι όροι ενός 

συλλογισμού ή μιας αναλογίας, σε Αριστ.  

Ὀροσάγγαι, οἱ, Περσική λέξη για τους Ευεργέτες, σε Ηρόδ.  

ὀρο-τύπος[ῠ], -ον, αυτός που πηγάζει, που φέρεται από το βουνό, σε Αισχύλ.  

ὀρούω (ὄρνυμι), παρατ. ὤρουον, μέλ. ὀρούσω, αόρ. αʹ ὤρουσα, Επικ. 

ὄρουσα· 1. σηκώνομαι και ορμώ βίαια σε, κινούμαι γρήγορα, εφορμώ, 

σπεύδω, ορμώ προς τα μπρος, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. με γεν. αντικειμενική, ορμώ 

σε κάτι, αγωνίζομαι για κάτι, σε Πίνδ. 3. με απαρ., είμαι πρόθυμος να κάνω, 

στον ίδ.  

ὀροφή, ἡ (ἐρέφω), στέγη ενός σπιτιού ή ταβάνι ενός δωματίου, σε Ομήρ. Οδ., 

Ηρόδ. κ.λπ.  

ὀροφη-φάγος[ᾰ], -ον (φᾰγεῖν), αυτός που κατατρώει, που καταστρέφει τη 

στέγη, σε Ανθ.  

ὀροφη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρει, που έχει στέγη, σε Ανθ.  

ὀροφίας, -ου, ὁ, αυτός που ζει κάτω από μια στέγη, μῦς ὀροφίας, το κοινό 

ποντίκι, σε αντίθ. προς το μῦς ἀρουραῖος, σε Αριστοφ.  

ὄροφος, ὁ (ἐρέφω), I. με περιληπτική σημασία, καλάμια που 

χρησιμοποιούνται για να στεγάζουν τα σπίτια, καλαμοσκεπή, σε Ομήρ. Ιλ. II. 

= ὀροφή, στέγη, Χρησμ. παρ' Ηροδ., Αισχύλ. κ.λπ.  

ὁρόω, Επικ. αντί ὁράω.  

ὄρπετον, τό, Αιολ. αντί ἑρπετόν.  

ὄρπηξ, Αττ. ὅρπηξ, -ηκος, Δωρ. ὄρπαξ, -ᾱκος, ὁ, 1. δεντρύλλιο, νεόφυτο 

δέντρο, σε Ομήρ. Ιλ., Θεόκρ. 2. οτιδήποτε κατασκευασμένο από τέτοια 

δέντρα, μαστίγιο, βουκέντρα, σε Ησίοδ.· λόγχη, σε Ευρ.  

ὀρρο-πύγιον[ῡ], τό, άκρο οστού όπου βγαίνουν τα φτερά της ουράς του 

πουλιού· γενικά, η ουρά ή το οστό κόκκυγας στην απόληξη της σπονδυλικής 

στήλης κάθε ζώου, σε Αριστοφ.  

ὄρρος, ὁ, το άκρο του οστού κόκκυγας, όπου βγαίνουν τα φτερά του πουλιού, 

σε Αριστοφ.  



ὀρρωδέω, Ιων. ἀρρ-, μέλ. -ήσω, φοβάμαι, τρέμω, ζαρώνω από το φόβο μου, 

με αιτ., σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· με γεν. πράγμ., φοβάμαι για ή εξαιτίας κάποιου 

πράγματος, σε Ηρόδ.· ομοίως, ὀρρωδῶ περί τινος κ.λπ. (ο σχηματισμός του 

φανερώνει ηχομιμ. λέξη, για να εκφράσει το τρέμουλο που προέρχεται από 

τον φόβο).  

ὀρρωδία, Ιων. ἀρρωδίη, ἡ, τρόμος, φρίκη, σε Ηρόδ., Ευρ.  

ὄρσας, μτχ. αορ. αʹ του ὄρνυμι.  

ὄρσασκε, Ιων. γʹ ενικ. αορ. αʹ του ὄρνυμι.  

ὄρσεο, ὄρσευ, Επικ. βʹ ενικ. προστ. Μέσ. αορ. αʹ του ὄρνυμι.  

ὀρσί-κτῠπος, -ον, αυτός που εγείρει ή προκαλεί θόρυβο, Ζεὺς ὀρσίκτυπος, 

αυτός που εγείρει τον κεραυνό, σε Πίνδ.  

ὀρσῐ-νεφής, -ές (νέφος), αυτός που σηκώνει τα σύννεφα, σε Πίνδ.  

ὀρσί-πους[ῐ], -ποδος, ὁ, ἡ, ταχύς στα πόδια, σε Ανθ.  

ὄρσο, Επικ. αντί ὄρσαι, προστ. Μέσ. αορ. αʹ του ὄρνυμι.  

ὀρσο-θύρη[ῠ], ἡ, πιθ. πόρτα που την προσεγγίζει κάποιος από σκαλοπάτια, 

παράπλευρη πόρτα, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀρσολοπεύω ή -έω, ερεθίζω, προκαλώ, σε Ομηρ. Ύμν. — Παθ., 

θυμὸςὀρσολοπεῖται, η καρδιά μου ταράζεται, σε Αισχύλ.  

ὀρσόλοπος, -ον, πρόθυμος για σύγκρουση, φίλερις, λέγεται για τον Άρη, σε 

Ανακρ. (άγν. προέλ.).  

ὀρσο-τρίαινᾰ, γεν. ᾱ, αιτ. ᾰν, Δωρ. αντί -τριαίνης, -ου, -ην, αυτός που 

χειρίζεται την τρίαινα, σε Πίνδ.  

ὄρσω, μέλ. του ὄρνυμι.  

ὁρτάζω, Ιων. αντί ἑορτάζω.  

ὀρτάλῐχος[ᾰ], ὁ, κλωσσόπουλο, κοτοπουλάκι, σε Αριστοφ., Θεόκρ.· γενικά, 

νεοσσός, νεαρό πουλί, σε Αισχύλ. (Βοιωτ. λέξη).  

ὁρτή, ἡ, Ιων. αντί ἑορτή.  

Ὀρτῠγία, Ιων. -ίη, ἡ (ὄρτυξ), το νησί των Ορτυκιών, αρχ. ονομασία της 

Δήλου, όπου η Άρτεμις προσφωνείτο Ὀρτυγία, σε Σοφ.  

ὀρτῠγο-θήρας, -ου, ὁ (θηράω), κυνηγός ορτυκιών, σε Πλάτ.  

ὀρτῠγο-κόπος, -ον (κόπ-τω), αυτός που χτυπάει τα ορτύκια.  

ὀρτῠγο-μήτρα, ἡ, πουλί που μεταναστεύει μαζί με τα ορτύκια, πιθ. το 

συγγενές προς τα ορτύκια Rallus crex, που κωμικά λέγεται για τη Λητώ, η 

μητέρα από την Ορτυγία (πρβλ. Ὀρτυγία), σε Αριστοφ.  

ὀρτῠγο-τρόφος, -ον, αυτός που συντηρεί, τρέφει ορτύκια, σε Πλάτ.  

ὄρτυξ, -ῠγος, ὁ, ορτύκι, Λατ. coturnix, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

ὄρυγμα, -ατος, τό (ὀρύσσω), I. διώρυγα, τάφρος, οχυρωματικό χαντάκι, Λατ. 

scrobs, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· σήραγγα, ορυχείο, σε Ηρόδ., Ξεν.· ὄρυγμα 

τύμβου, τάφος, σε Ευρ. II. = ὄρυξις, σε Λουκ.  

ὀρυκτός, -ή, -όν (ὀρύσσω), αυτός που έχει προέλθει από σκάψιμο, σκαπτός, 

σε αντίθ. προς τη φυσική δίοδο, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ.  

ὀρῠμαγδός, ὁ, δυνατός θόρυβος, βρόντος, πάταγος, σε Όμηρ.· ὀρυμαγδὸς 

δρυτόμων, θόρυβος που προκαλούν ξυλοκόποι, σε Ομήρ. Ιλ.· κρότος που 

προκαλείται από τη ρίψη ενός δεματιού ξύλων στο έδαφος, σε Ομήρ. Οδ.· 

λέγεται για τη βοή του χειμάρρου, σε Ομήρ. Ιλ. (ηχομιμ. λέξη).  

ὄρυξ, -ῠγος, ὁ (ὀρύσσω), αξίνα, τσάπα, σε Ανθ.  

ὀρύξαι, απαρ. αόρ. αʹ του ὀρύσσω.  

ὄρυξις, ἡ (ὀρύσσω), σκάψιμο, σε Πλούτ.  

ὄρυς, -υος, ὁ, ζώο από τη Λιβύη, πιθ. η αντιλόπη, σε Ηρόδ.  



ὀρύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. ὀρύξω, αόρ. αʹ ὤρυξα, Επικ. ὄρυξα, παρακ. 

ὀρώρῠχα, υπερσ. ὠρωρύχειν — Μέσ., αόρ. αʹ ὠρυξάμην — Παθ., μέλ. 

ὀρυχθήσομαι και ὀρῠχήσομαι, αόρ. αʹ ὠρύχθην, παρακ. ὀρώρυγμαι, υπερσ. 

ὀρωρύγμην· I. σκάβω μια τάφρο κ.λπ., σε Όμηρ., Ηρόδ., Αττ.· τὸ ὀρυχθέν = 

ὄρυγμα, διώρυγα, τάφρος, σε Ηρόδ. II. σκαλίζω ένα φυτό, σε Ομήρ. Οδ. — 

Μέσ., λίθους ὀρύξασθαι, αναθέτω σε κάποιον να ανασκάψει και να εξαγάγει 

πετρώματα, σε Ηρόδ. — Παθ., ὁ ὀρυσσόμενος χοῦς, χώμα που ανασκάφτηκε, 

στον ίδ. III. σκάβω διαμέσου, δηλ. φτιάχνω μια δίοδο μεταξύ (όπως το 

διορύσσειν), τὸν ἰσθμὸν ὀρύσσω, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ.· τὸ χωρίον ὀρώρυκτο, 

στον ίδ. IV. θάβω, ἔγχος ὀρύξας, σε Σοφ. V. πὺξ ὀρύσσω, λέγεται για πυγμάχο, 

δίνω μια σπρωξιά ή μια δυνατή μπουνιά, σε Αριστοφ.  

ὀρῠχή, ἡ, = ὄρυξις, σε Λουκ.  

ὀρφάνευμα[ᾰ], -ατος, τό, η κατάσταση του ορφανού, ορφάνια, σε Ευρ.  

ὀρφᾰνεύω, μέλ. -σω, φροντίζω, ανατρέφω ορφανά, σε Ευρ. — Παθ. με Μέσ. 

μέλ., είμαι ορφανός, στο ίδ.  

ὀρφᾰνία, ἡ (ὀρφᾰνός), I. ορφάνια, σε Πλάτ. II. στέρηση, έλλειψη στεφάνων, 

σε Πίνδ.  

ὀρφᾰνίζω (ὀρφανός), Αττ. μέλ. -ιῶ, αόρ. αʹ ὠρφάνισα· κάνω κάποιον 

ορφανό, απορφανίζω, αποστερώ, σε Ευρ.· με γεν., στερώ από κάτι, σε Πίνδ. 

— Παθ., στερούμαι από, σε Σοφ.· απόλ., εγκαταλείπομαι στην ορφάνια, σε 

Πίνδ.  

ὀρφᾰνῐκός, -ή, -όν (ὀρφανός), I. απορφανισμένος, ορφανός από πατέρα, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ἦμαρ ὀρφανικόν, μέρα στην οποία γίνεται κάποιος ορφανός, δηλ. η 

ορφάνια, σε Ομήρ. Ιλ. II. αυτός που αναφέρεται σε ή αρμόζει για ορφανά, σε 

Πλάτ.  

ὀρφάνιος, -ον, = το προηγ., έρημος, σε Ανθ.  

ὀρφᾰνιστής, -οῦ, ὁ (ὀρφᾰνίζω), αυτός που φροντίζει ορφανά, ο κηδεμόνας 

τους, σε Σοφ.  

ὀρφᾰνόομαι, Παθ., είμαι στερημένος από, με γεν., σε Ανθ.  

ὀρφᾰνός, -ή, -όν και -ός, -όν, Λατ. orbus, I. ορφανός, αυτός που δεν έχει 

γονείς, που δεν έχει πατέρα, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ., Αττ.· ως ουσ., το ορφανό, 

σε Πλάτ. II. με γεν., στερούμενος ή στερημένος. 1. λέγεται για παιδιά, 

ὀρφανὸς πατρός, αυτό που στερείται πατέρα. 2. λέγεται για γονείς, ὀρφανὸς 

παίδων, στον ίδ.· νεοσσῶν ὀρφανὸν λέχος, σε Σοφ. 3. γενικά, ὀρφανῶν 

ἑταίρων, σε Πίνδ.· ἐπιστήμης, σε Πλάτ. κ.λπ.  

ὀρφᾰνο-φύλαξ[ῠ], -ᾰκος, ὁ, κηδεμόνας ορφανού που έχασε τον πατέρα του 

στον πόλεμο, σε Ξεν.  

Ὀρφεο-τελεστής, -οῦ, ὁ, αυτός που μυεί στα μυστήρια του Ορφέα· γενικά, 

ιεροφάντης, σε Θεόφρ.  

Ὀρφεύς, -έως, ὁ, ο Ορφέας, ξακουστός βάρδος από τη Θράκη, σε Πίνδ. κ.λπ.· 

επίθ. Ὄρφειος, -α, -ον, αυτός που ανήκει στον Ορφέα, Ορφικός, σε Ευρ.· 

ομοίως, Ὀρφικός, -ή, -όν, σε Ηρόδ.  

ὀρφναῖος, -α, -ον, 1. σκοτεινός, ομιχλώδης, σκουρόχρωμος, σε Όμηρ., Ευρ. 

κ.λπ. II. νυχτερινός, αυτός που συμβαίνει τη νύχτα, σε Αισχύλ.  

ὄρφνη, Δωρ. ὄρφνᾱ, ἡ, το σκοτάδι της νύχτας, νύχτα, σε Θέογν., Πίνδ., Ευρ.  

ὄρφνῐνος, -η, -ον, αυτός που έχει τη μικτή απόχρωση καφέ και γκρίζου, σε 

Ξεν. κ.λπ.  

ὀρφνίτης[ῑ], -ου, ὁ, = το προηγ., σε Ανθ.  

ὄρχᾰμος, ὁ (ὄρχος), ο πρώτος μιας σειράς, ηγέτης μιας ομάδας· έπειτα, 

γενικά, ηγέτης, αρχηγός, σε Όμηρ., Ησίοδ.  



ὄρχᾰτος, ὁ (ὄρχος), σειρά από δέντρα ή φυτά, σε Ομήρ. Ιλ.· ως περιληπτικό 

ουσ., κήπος, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀρχέομαι (ὄρχος), παρατ. ὠρχούμην, μέλ. ὀρχήσομαι, αόρ. αʹ ὠρχησάμην· 

αποθ., I. 1. χορεύω σε σειρά, ομάδα χορευτών, και, γενικά, χορεύω, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· δώσω τοι Τεγέην ὀρχήσασθαι, θα σου δώσω την Τεγέα για να χορεύεις 

σ' αυτή ή στη γης της, Χρησμός παρ' Ηροδ.· με σύστ. αντ., Λακωνικὰ σχήματα 

ὀρχεῖσθαι, χορεύω χορό με Λακωνικές φιγούρες, σε Ηρόδ. 2. μτβ., 

αναπαριστώ με χορό παντομίμας, ὀρχεῖσθαι τὸν Αἴαντα (όπως στον Οράτιο, 

Cyclopa moveri), σε Λουκ. II. μεταφ., αναπηδώ, ὀρχεῖται καρδία φόβῳ, σε 

Αισχύλ.  

ὀρχηδόν (ὄρχος), επίρρ., σε σειρά, ο ένας μετά τον άλλο, άντρας προς άντρα, 

Λατ. viritim, σε Ηρόδ.  

ὀρχηθμός, ὁ (ὀρχέομαι), το να χορεύει κάποιος, χορός, σε Όμηρ.  

ὄρχημα, τό, στον πληθ. χοροί, το να χορεύει κάποιος, σε Σοφ., Ξεν. κ.λπ.  

ὄρχησις, -εως, ἡ, η πράξη του χορού, ο χορός καθ' αυτός, σε Ηρόδ., Αττ.· 

ιδίως, χορός παντομίμας, σε Ηρόδ., Αττ.  

ὀρχησμός, ὁ, = ὀρχηθμός, σε Αισχύλ.  

ὀρχηστήρ, -ῆρος, ὁ, = το επόμ., σε Ομήρ. Ιλ.  

ὀρχηστής, -οῦ, ὁ (ὀρχέομαι), I. χορευτής, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ. κ.λπ. II. αυτός 

που διδάσκει χορό, χοροδιδάσκαλος, σε Πλάτ.  

ὀρχηστικός, -ή, -όν, I. αυτός που αναφέρεται ή είναι κατάλληλος για χορό, 

λέγεται για τον τροχαϊκό στίχο, σε Αριστ. II. αυτός που αναφέρεται στην 

παντομίμα, σε Λουκ.  

ὀρχηστο-δῐδάσκᾰλος, ὁ, χοροδιδάσκαλος, σε Ξεν.  

ὀρχηστο-μᾰνέω (μαίνομαι), αγαπώ με πάθος τον χορό, σε Λουκ.  

ὀρχήστρα, ἡ (ὀρχέομαι), ορχήστρα, ημικυκλικός χώρος στο Αττικό θέατρο, 

στο οποίο χόρευε ο Χορός, μεταξύ σκηνής και κοινού, σε Πλάτ.  

ὀρχηστρίς, -ίδος, ἡ, = ὀρχήστρια, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

ὀρχηστύς, -ύος, ἡ, Ιων. αντί ὄρχησις, χορός, σε Όμηρ., Ευρ.· συνηρ. δοτ. 

ὀρχηστυῖ, σε Ομήρ. Οδ. (ῡ σε ονομ. και αιτ.).  

ὀρχίλος[ῐ], ὁ, το πτηνό βασιλίσκος ή τροχίλος, που έχει χρυσό λοφίο, σε 

Αριστοφ.  

ὄρχις, -ιος και -εως, Αττ. ονομ. πληθ. ὄρχεις, Ιων. ὄρχιες, ο ανδρικός 

γεννητικός αδένας, σε Ηρόδ.  
 


