
οὐρᾰνίσκος, ὁ, υποκορ. του οὐρανός· απ' όπου, θόλος δωματίου ή σκηνής, 

στέγαστρο, σε Πλούτ.  

Οὐρᾰνίωνες, οἱ (οὐρανοί), επουράνιοι, θεοί του ουρανού, Λατ. coelites, με ή 

χωρίς το θεοί, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, οι Τιτάνες, ως απόγονοι του ουρανού, στο 

ίδ.· θηλ., θεαὶ οὐρανιῶναι, σε Ανθ.  

οὐρᾰνο-γνώμων, -ον, ειδικευμένος στη γνώση του ουρανού, σε Λουκ.  

οὐρᾰνό-δεικτος, -ον, αυτός που φαίνεται από τον ουρανό, που δείχνει τον 

εαυτό του στον ουρανό, σε Ομηρ. Ύμν.  

οὐρᾰνόθεν (οὐρανός), επίρρ., από τον ουρανό, από τον ουρανό προς τα κάτω 

(τη γη), σε Όμηρ., Ησίοδ.· κυρίως, αρχ. γεν. του οὐρανός, και ως εκ τούτου με 

προθέσεις, ἀπ' οὐρανόθεν, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐξ οὐρανόθεν, στο ίδ.  

οὐρᾰνόθῐ (οὐρανός), επίρρ., στον ουρανό· αλλά, οὐρανόθι πρό = πρὸ 

οὐρανοῦ, ενώπιον του ουρανού, μπροστά στον ουρανό (πρβλ. το προηγ.), σε 

Ομήρ. Ιλ.  

οὐρᾰνο-μήκης, -ες (μῆκος), 1. ψηλός ως τον ουρανό, αυτός που εκτείνεται 

ως τον ουρανό, εξαιρετικά ψηλός ή ευμήκης, σε Ομήρ. Οδ.· δένδρεα, σε 

Ηρόδ.· λαμπάς, σε Αισχύλ. 2. μεταφ., θαυμαστός, εξαίσιος, σε Αριστοφ.  

οὐρανός, ὁ, Δωρ. ὠρανός, Αιολ. ὀρανός· μόνο στον ενικ. I. ουρανός, σε 

Όμηρ., Ησίοδ. 1. ο θόλος του ουρανού ή το ουράνιο στερέωμα, αιθέρες, 

νοούμενα ως ένα κοίλο ημισφαίριο που στηριζόταν στα κράσπεδα της γης και 

υψωνόταν από τις Ηράκλειες Στήλες, τις Στήλες του Άτλαντα, σε Ομήρ. Οδ., 

Ησίοδ. κ.λπ.· θεωρούνταν ότι αποτελείται από συμπαγές μέταλλο, χάλκεος, 

πολύχαλκος, σιδήρεος, σε Όμηρ.· στον θόλο αυτό διέγραφε την τροχιά του ο 

ήλιος, σε Ομήρ. Οδ.· επάνω του ήταν στερεωμένα τα αστέρια και κινούνταν 

μαζί μ' αυτόν, γιατί θεωρούνταν ότι περιστρεφόταν διαρκώς, σε Ομήρ. Ιλ. 2. ο 

ουρανός ως έδρα των θεών, πάνω από τον ουράνιο θόλο, η μερίδα του Δία, σε 

Όμηρ.· πύλαι οὐρανοῦ, οι Πύλες του Ουρανού, πυκνό νέφος το οποίο οι Ώρες 

ανασήκωναν και επέθεταν σα να ήταν καταπακτή, σε Ομήρ. Ιλ. 3. κοινώς, 

ουρανός, αιθέρες, σε Όμηρ. κ.λπ.· πρὸς οὐρανὸν βιβάζειν τινά, ανεβάζω 

κάποιον ως τον ουρανό, όπως το evehere ad Deosτου Οράτ., σε Σοφ.· εἰς τὸν 

οὐρανὸν ἥλλοντο, έκαναν ψηλά άλματα, πηδούσαν ψηλά, σε Ξεν.· η 

επικράτεια του ουρανού, το κλίμα η ατμόσφαιρα, σε Ηρόδ. II. ως κύριο 

όνομα, ο Ουρανός, γιος του Ερέβους και της Γαίας ή σύζυγος της Γαίας, 

πατέρας των Τιτάνων, στον ίδ., Αισχύλ.  

οὐρᾰν-οῦχος, -ον (ἔχω), αυτός που κρατάει τον ουρανό, ἀρχὴ οὐράνιος, αρχή, 

νόμος που διέπει τον ουρανό, σε Αισχύλ.  

οὑργάτης, κράση, αντί ὁ ἐργάτης.  

οὔρεα, τά, Ιων. ονομ. και αιτ. πληθ. του ὄρος, το βουνό.  

οὔρειος, -η, -ον, Ιων. και Επικ. αντί ὄρειος.  

οὐρεό-φοιτος, -ον, ποιητ. αντί ὀρεόφ- (φοιτάω), αυτός που περιφέρεται στα 

βουνά, σε Ανθ.· θηλ. -φοιτάς, -άδος, στο ίδ.  

οὐρεσι-βώτης, -ου, ὁ, ποιητ. αντί ὀρεσιβ-, αυτός που βόσκει στα βουνά, σε 

Σοφ.  

οὐρεσί-οικος, -ον, ποιητ. αντί ὀρεσίοικος, σε Ανθ.  

οὐρεσι-φοίτης, -ου, ὁ, = οὐρεόφοιτος, σε Ανθ.  

οὐρεύς, -ῆος, ὁ, Ιων. αντί ὀρεύς· I. μουλάρι, σε Ομήρ. Ιλ. II. = οὖρος, 

φύλακας, φρουρός, σε Ομήρ. Ιλ.· Ι 84 η σημασία είναι αβέβαιη.  

οὐρέω (οὖρον), παρατ. ἐούρουν, μέλ. -ήσομαι· ουρώ, κατουρώ, σε Ησίοδ., 

Ηρόδ.  

οὐρῆας, Ιων. αιτ. πληθ. του οὐρεύς, μουλάρι.  



οὐρητιάω, επιθυμητικό του οὐρέω, επείγομαι να ουρήσω, σε Αριστοφ.  

οὐρήων, Επικ. γεν. πληθ. του οὐρεύς.  

οὐρίᾰχος, ὁ (οὐρά), οπίσθιο μέρος, πάτος, πυθμένας, ἔγχεος οὐρίαχος, το 

οπίσθιο μέρος του δόρατος, επενδεδυμένο με σίδερο, σε Ομήρ. Ιλ.  

οὐρι-βάτας, -ου, ὁ , ποιητ. και Δωρ. αντί ὀρειβάτης, αυτός που περπατά, που 

τριγυρίζει στα βουνά, σε Ευρ.· επίσης ὀριβάτης, σε Αριστοφ.  

οὐρίζω, Ιων. αντί ὁρίζω, θέτω όριο, περιορισμό.  

οὐρίζω (οὖρος Α), Αττ. μέλ. -ιῶ· I. μεταφέρω με ευνοϊκό άνεμο, λέγεται για 

λόγια και προσευχές, σε Αισχύλ.· κατ'ὀρθὸν οὐρίζω, επιταχύνω καθ' οδόν, 

καθοδηγώ με επιτυχία, σε Σοφ. II. αμτβ., φυσώ, πνέω ευνοϊκά, λέγεται για τον 

άνεμο, σε Αισχύλ.  

οὐρί-θρεπτος, -η, -ον, ποιητ. αντί ὀρεί-, αυτός που έχει ανατραφεί στα βουνά, 

σε Ευρ.  

οὔριος, -α, -ον και -ος, -ον (οὖρος Α), I. 1. αυτός που έχει ούριο άνεμο, Λατ. 

vento secundo, οὔριος πλοῦς, δρόμος, ευτυχές, ευμενές ταξίδι με πλοίο, σε 

Σοφ. 2. μεταφ., ευνοϊκός, επιτυχής, σε Αισχύλ., Ευρ.· το ουδ. πληθ. οὔρια, ως 

επίρρ., σε Ευρ. II. 1. αίσιος, ευνοϊκός, γαλήνιος, λέγεται για ανέμους, σε Ευρ., 

Θουκ.· κωμ. για τους φυσητήρες του χαλκού, οὐρίᾳ ῥιπίδι, σε Αριστοφ. 2. 

οὐρία (ενν. πνοή), ἡ, = οὖρος, ευνοϊκός άνεμος· οὐρίᾳ ἐφιέναι (ενν. ἑαυτόν), 

ταξιδεύω με ευνοϊκό άνεμο, σε Πλάτ.· ομοίως, ἐξοὐρίων δραμοῦσα (ενν. 

δρόμων), έχοντας κάνει μια ευνοϊκή πορεία, σε Σοφ.· ἀφήσω ἐμαυτὸν οὔριον, 

σε Αριστοφ. III. Ζεὺςοὔριος, καθώς στέλνει τους ευνοϊκούς ανέμους, δηλ. 

οδηγεί τα πράγματα σε αίσια έκβαση, σε Αισχύλ., Ανθ.  

οὐριο-στάτης, -ου, ὁ, ασφαλής, σταθερός και ευτυχής, σε Αισχύλ.  

οὐριόω, μέλ. -ώσω, παραδίδω στους ανέμους, απελευθερώνω, σε Ανθ.  

οὔρισμα, -ατος, τό, Ιων. αντί ὅρισμα, συνοριακή γραμμή, σε Ηρόδ.  

οὕρνις, κράση, αντί ὁ ὄρνις.  

οὖρον, τό, ούρο, ούρα, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

οὖρον, τό, Ιων. αντί ὅρος, όριο, σύνορο· χρησιμ. από τον Όμηρ. σε τρία 

χωρία, δηλ. ὅσα δίσκου οὖρα πέλονται, όσο είναι το όριο ή το διάστημα που 

διάνυσε ο δίσκος μετά τη ρίψη του (πρβλ. δίσκουρα), σε Ομήρ. Ιλ.· ὅσσον τ' 

ἐπὶ οὖρα πέλονται ἡμιόνων, όσο μεγάλη είναι η περιοχή που οργώνουν τα 

μουλάρια, στο ίδ.· και ομοίως, πληρέστερα, ὅσσον τ' οὖρον πέλει ἡμιόνοιϊν, 

τόσον ὑπεκπροθέων, σε Ομήρ. Οδ.· αβέβαιη η απόσταση που οργώνουν τα 

μουλάρια· συνήθως πρόκειται για την απόσταση στην οποία τα μουλάρια θα 

ξεπερνούσαν τα βόδια κατά το όργωμα ίδιας έκτασης στην ίδια χρονική 

στιγμή.  

οὐρός, -οῦ, ὁ, αυλάκι ή διώρυγα για τη ρυμούλκηση πλοίων και έπειτα για την 

εκ νέου καθέλκυσή τους, σε Ομήρ. Ιλ.  

οὖρος (Α), ὁ, 1. ευνοϊκός, ούριος άνεμος, σε Όμηρ. κ.λπ.· ἡμῖν δ' αὖ κατόπισθε 

νεὼς οὖρον ἵει, σε Ομήρ. Οδ.· πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν, στο ίδ.· ἂψ δὲ θεοὶ 

οὖρον στρέψαν, οι θεοί μετέστρεψαν ξανά τον άνεμο σε ευνοϊκό, στο ίδ.· 

πέμπειν κατ' οὖρον, στέλνω με τον άνεμο, επιταχύνω, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ.· 

ομοίως, μεταφ., ἴτωκατ' οὖρον, ας το πάρει ο άνεμος, ας καταστραφεί, σε 

Αισχύλ.· ταῦταμὲν ῥείτω κατ' οὖρον, άστα να τα παρασύρει ο άνεμος, σε Σοφ. 

2. οὖρός (ἐστι), όπως το καιρός, είναι η κατάλληλη στιγμή, στο ίδ.· ἐγένετό τις 

οὖρος ἐκ κακῶν, σε Ευρ.  

οὖρος (Β), -ου, ὁ, επιστάτης, φύλακας, φρουρός, σε Όμηρ., Πίνδ. (από την 

ίδια ρίζα με το ὁράω και ὤρα, Λατ. cura).  

οὖρος (Γ), -ου, ὁ, Ιων. αντί ὅρος, όριο, σύνορο.  



οὖρος (Δ), -ου, ὁ, Λατ. urus, μεγαλόσωμο άγριο βόδι, βουβάλι, σε Ανθ.  

οὖς, τό, γεν. ὠτός, δοτ. ὠτί· ονομ. και αιτ. πληθ. ὦτα, γεν. ὤτων, δοτ. ὠσί· 

Επικ. γεν. οὔατος, ονομ. και αιτ. πληθ. οὔατα, δοτ. οὔασι· Λατ. auris I. αυτί, 

σε Όμηρ.· ὀρθὰ ἱστάναι τὰ ὦτα, λέγεται για άλογα, σε Ηρόδ.· βοᾷ ἐν ὠσὶ 

κέλαδος, ηχεί, κουδουνίζει μέσα στο αυτί, σε Αισχύλ.· φθόγγος βάλλει 

δι'ὤτων, σε Σοφ.· δι' ὤτων ἦν λόγος, ακούω σε γενικές γραμμές, σε Ευρ.· εἰς 

οὖς, στο αυτί, μυστικά, στον ίδ.· ομοίως, εἰς ὦτα φέρειν, σε Σοφ.· μεταφ., 

λέγεται για κατασκόπους, σε Ξεν.· τὰ ὦτα ἐπὶ τῶν ὤμων ἔχοντες, λέγεται για 

πρόσωπα που απομακρύνονται ντροπιασμένα (κρεμώντας τα αυτιά τους ως 

σκυλιά), σε Πλάτ.· λέγεται για αθλητές που έχουν τα αυτιά τους 

μελανιασμένα και πρησμένα, από τις γροθιές, τεθλαγμένος οὔατα πυγμαῖς, σε 

Θεόκρ. II. χερούλι σε σχήμα αυτιού, λέγεται για κανάτια, κύπελα κ.λπ.· οὔατα 

δ' αὐτοῦ τέσσαρ' ἔσαν, σε Ομήρ. Ιλ.  

οὐσία, Ιων. -ίη, ἡ (οὖσα, θηλ. μτχ. του εἰμί), I. αυτό το οποίο ανήκει σε 

κάποιον, η οντότητα κάποιου, περιουσία, σε Ηρόδ., Ευρ. II. = τὸ εἶναι, η 

ύπαρξη, σε Πλάτ.· τὰς ἄπαιδας οὐσίας, η κατάσταση της ατεκνίας, το να μην 

έχει κάποιος παιδιά, σε Σοφ. III. ύπαρξη, ουσία, φύση ενός πράγματος, σε 

Πλάτ. κ.λπ.  

οὐτάζω, μέλ. -σω, αόρ. αʹ οὔτασα — Παθ., παρακ. οὔτασμαι = οὐτάω, 

τραυματίζω, πληγώνω, με διπλή αιτ.· Κυπρίδα οὔτασε χεῖρα, πλήγωσε την 

Αφροδίτη στο χέρι, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, σάκος οὔτασε, διαπέρασε, τρύπησε 

την ασπίδα, στο ίδ.· με σύστ. αντ., ἕλκος, ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνήρ, το 

τραύμα που μου προξένησε ένας θνητός, ένας άνθρωπος, στο ίδ.  

οὔτἄν, κράση, αντί οὔ τοι ἄν.  

οὐτἄρα ή οὔτἆρα, κράση, αντί οὔ τοι ἄρα.  

οὐτάω, Επικ. προστ. οὔτᾰε· Ιων. παρατ. οὔτασκον· αόρ. αʹ οὔτησα, Ιων. 

οὐτήσασκον — Παθ., μτχ. αορ. αʹ οὐτηθείς· (επίσης, όπως αν προερχόταν από 

το οὔτημι), Επικ. γʹ ενικ. αορ. οὖτᾰ, απαρ. οὐτάμεναι, οὐτάμεν· μτχ. (με Παθ. 

σημασία) οὐτάμενος, 1. τραυματίζω, πληγώνω, χτυπώ με οποιοδήποτε είδος 

όπλου· οὖτα δὲ δουρί, οὐτάω ἔγχεϊ, χαλκῷ κ.λπ., σε Ομήρ. Ιλ.· κυρίως αντίθ. 

προς το βάλλω, τραυματίζω χτυπώντας ή σύροντας, στο ίδ.· πρβλ. οὐτάζω· 

κατ' οὐταμένην ὤτειλήν, από τραύμα που προκλήθηκε από χτύπημα, στο ίδ.· τὸ 

ξίφος διανταίαν (πληγὴν) οὐτᾷ, σε Αισχύλ. 2. μερικές φορές, γενικά, χτυπώ, 

πλήττω, όπως το βάλλω, σε Ευρ.  

οὔτε (οὐτε), επίρρ., I. και όχι, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. II. κυρίως 

επαναλαμβάνεται, οὔτε..., οὔτε..., ούτε..., ούτε..., Λατ. neque..., neque..., σε 

Όμηρ. κ.λπ.· το οὔτε ενδέχεται να ακολουθ. από καταφατική πρόταση με το 

τε, Λατ. neque..., et..., οὔτ' αὐτὸς κτενέει, ἀπό τ' ἄλλους πάντας ἐρύξει, αυτός 

ούτε και θα σκοτώσει και θα αποκρούσει, σε Ομήρ. Ιλ.· το οὔτε που 

προηγείται ορισμένες φορές παραλείπεται, ναυσὶ δ' οὔτε πεζός, (ούτε) δια 

θαλάσσης, ούτε δια ξηράς, σε Πίνδ.  

οὕτερος, κράση, αντί ὁ ἕτερος.  

οὐτήσασκε, Ιων. γʹ ενικ. αορ. του οὐτάω.  

οὔτησις, ἡ (οὐτάω), τραύμα, πληγή, σε Ζωναρ.  

οὐτήτειρα, ἡ (οὐτάω), αυτή που τραυματίζει, που προξενεί πληγές, σε Ανθ.  

οὐτῐδᾰνός, -ή, -όν (οὔτις), I. εντελώς ανυπόληπτος, ανάξιος, σε Όμηρ. II. 

αμελής, αδιάφορος, σε Αισχύλ.  

οὔτιπη, Δωρ. οὔτιπα, επίρρ., με κανέναν τρόπο, σε Ησίοδ., Θεόκρ.  

οὔτιπου, επίρρ., όχι, υποθέτω..., σίγουρα δεν εννοείς ότι..., σε Πίνδ., Σοφ. 

κ.λπ.  



οὔτιπω, Ιων. οὔτικω, επίρρ., καθόλου μέχρι στιγμής, σε Ηρόδ.  

οὔ-τις, ουδ. οὔτι, που κλίνεται όπως το τίς· I. 1. ουδείς, κανείς, Λατ. nemo, 

nullus, το ουδ. τίποτε, Λατ. nihil, σε Όμηρ. κ.λπ.· το οὐδεὶς χρησιμ. στην 

πεζογραφία. 2. το ουδ. οὔτι ως επίρρ., με κανέναν τρόπο, με τίποτε, σε Ομήρ. 

Ιλ., Ηρόδ., Αττ. II. ως κύριο όνομα με διαφορετικό τονισμό, Οὖτις, ὁ, αιτ. 

Οὖτιν, ο Κανένας, ο κύριος Κανείς, το όνομα που ιδιοποιήθηκε ο Οδυσσέας 

για να εξαπατήσει τον Κύκλωπα Πολύφημο, σε Ομήρ. Οδ.  

οὔτοι ή οὔτοι, επίρρ., πράγματι, όχι, στ' αλήθεια όχι, Λατ. non sane, σε 

Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ.· στην Αττ. πριν από τους όρκους, οὔτοι μὰ τὴν Δήμητρα, 

μὰ τὸν Ἀπόλλω, σε Αριστοφ. κ.λπ.  

οὗτος, αὕτη, τοῦτο, γεν. τούτου, ταύτης, τούτου κ.λπ.· δεικτ. αντων. I. 1. 

αυτός, αυτή, αυτό, Λατ. hic, λέγεται για να δηλώσει το κοντινότερο μεταξύ 

δύο πραγμάτων, σε αντίθ. προς το ἐκεῖνος, ο πιο απομακρυσμένος από τους 

δύο (πρβλ. ὅδε), σε Όμηρ. κ.λπ. 2. όταν το ένα από τα δύο προηγείται και το 

άλλο ακολουθ., το ὅδε γενικά αναφέρεται σε αυτό που ακολουθεί, ενώ το 

οὗτος σ' αυτό που προηγείται, σε Σοφ. κ.λπ. 3. ομοίως, επίσης, το οὗτος 

χρησιμ. εμφατικά, γενικά περιφρονητικά, ενώ το ἐκεῖνος (όπως το Λατ. ille) 

δηλώνει έπαινο· ὁ πάντ' ἄναλκις οὗτος, δηλ. ο Αίγισθος, σε Σοφ.· οὗτος ἀνήρ, 

σε Πλάτ.· τούτους τοὺς συκοφάντας, στον ίδ. 4. στην Αττ. νομική γλώσσα, το 

οὗτος αναφέρεται στον αντίδικο, είτε τον κατήγορο είτε τον υπόδικο, ενώ στη 

Λατ. hic ήταν ο πελάτης, και iste ο αντίδικος, σε Δημ. 5. συχνά, σχεδόν ως 

επίρρ. με τοπική σημασία (πρβλ. το ὅδε στην αρχή), τίς δ' οὗτος κατὰ νῆας 

ἔρχεαι; ποιος είσαι εσύ που έρχεσαι εδώ...; σε Ομήρ. Ιλ.· συχνά στην Αττ., τίς 

οὑτοσί; ποιος είναι αυτός εδώ; σε Αριστοφ. 6. με αντων. βʹ προσ. οὗτος σύ, 

Λατ. heus tu! ε, εσύ! εσύ εκεί! σε Σοφ. κ.λπ.· και έπειτα, το οὗτος μόνος του, 

ως κλητ.· οὗτος, τί ποιεῖς; σε Αισχύλ.· ὦ οὗτος, οὗτος, Οἰδίπους, σε Σοφ. 7. η 

φράση αυτή κυρίως υποδηλώνει θυμό, ανυπομονησία ή περιφρόνηση· ομοίως, 

οὗτοςἀνὴρ αντί ἐγώ, σε Ομήρ. Οδ. II. το καὶ οὗτος προστίθεται επίσης για να 

επιτείνει μια προηγούμενη λέξη· ναυτικῷ ἀγῶνι, καὶ τούτῳ πρὸς Ἀθηναίους, 

σε Θουκ.· βλ. κατωτ. III. 5. III. το ουδ. ταῦτα σε ποικίλες φράσεις: 1. ταῦτ' ὦ 

δέσποτα, μάλιστα Κύριε (δηλ. ταῦτά ἐστι κ.λπ.), σε Αριστοφ.· ομοίως, ταῦτα 

δή, στον ίδ. 2. ταῦτα μὲν δὴ ὑπάρξει, άρα θα γίνει, σε Πλάτ. 3. καὶ ταῦτα μὲν δὴ 

ταῦτα, Λατ. haec hactenus, στον ίδ. 4. διὰ ταῦτα, γι' αυτό, σε Αττ.· πρὸς ταῦτα, 

έτσι λοιπόν, άρα, σε Τραγ.· επίσης, το ταῦτα απόλ., γι' αυτό, επομένως, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ταῦτ'ἄρα, σε Αριστοφ.· ταῦτα δή, σε Αισχύλ.· ταῦτ' οὖν, σε Σοφ. 5. 

καὶ ταῦτα, που προσθέτει ένα περιστατικό για να ενισχύσει ό,τι έχει ειπωθεί, 

και αυτό, Λατ. et hoc· ἄνδρα θανεῖν, καὶ ταῦτα πρὸς γυναικός, σκέφτομαι ότι 

ένας άντρας επρόκειτο να πεθάνει, και αυτό (δηλ. και μάλιστα) από το χέρι 

μιας γυναίκας, σε Αισχύλ. κ.λπ. 6. τοῦτο μέν..., τοῦτο δέ..., από τη μια 

πλευρά..., από την άλλη..., εν μέρει..., εν μέρει..., σε Ηρόδ. IV. 1. δοτ. θηλ. 

ταύτῃ, σ' αυτό το σημείο, εδώ, σε Σοφ. κ.λπ. 2. στο σημείο αυτό, πάνω σ' αυτό 

το σημείο, σε Αριστοφ. κ.λπ. 3. μ' αυτόν τον τρόπο, έτσι, σε Τραγ. κ.λπ. V. ἐκ 

τούτου ή τούτων, μετά απ' αυτά, σε Ξεν.· συνεπώς, λοιπόν, στον ίδ. VI. 1. ἐν 

τούτῳ, σ' αυτό επάνω, ως προς αυτό, σε Θουκ., Πλάτ. κ.λπ. 2. στο 

μεσοδιάστημα, σε Θουκ., Ξεν. VII.πρὸς τούτοις, επί πλέον, επίσης, σε Ηρόδ., 

Αττ.  

οὑτοσ-ί, αὑτη-ΐ, τουτ-ί κ.λπ.· η οὗτος επιτετ. με το δεικτικό επίθημα -ὶ [ῑ], 

αυτός εδώ ο άντρας, Λατ. hic-ce, σε Αριστοφ., Αττ. πεζογραφία· μετά από 

φωνήεν, ο φθόγγος γ συχνά εντίθεται στη λέξη, αὑτηγί αντί αὑτηΐ γε, ταυταγί 

αντί ταυταί γε κ.λπ., σε Αριστοφ.  



οὕτως, πριν από σύμφωνο οὕτω, I. 1. επίρρ. του οὗτος, όπως το Λατ. sic του 

hic, δι' αυτού του μέσου ή μ' αυτόν τον τρόπο, έτσι, λοιπόν· κανονικά, το 

οὕτως προηγείται και αναμένει απόδοση από το ὡς, όπως το Λατ. sic με το ut, 

σε Όμηρ. κ.λπ.· οὕτω δὴ ἔσται, έτσι θα γίνει λοιπόν, αιτιολογώντας ό,τι έχει 

προηγηθεί, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· στην πεζογραφία το οὕτως μόνο του σε 

απαντήσεις, έτσι επίσης, έτσι ακριβώς, σε Ξεν. 2. σε ευχές ή προσευχές, οὕτω 

νῦν Ζεὺς θείη (όπως το sic te diva regatτου Οράτ.), σε Ομήρ. Οδ.· οὕτως 

ὀναίμην τῶν τέκνων, μισώ τον άνδρα (όπως στην Αγγλική so help me God), σε 

Αριστοφ.· οὕτω νομιζοίμην σοφός..., στον ίδ. 3. ξεκινώτας μια αφήγηση, οὕτω 

ποτ' ἦν μῦς καὶ γαλῆ, έτσι μια φορά κι έναν καιρό..., στον ίδ.· ἦνοὕτω δὴ παῖς, 

σε Πλάτ. 4. οὕτως ἔχειν, οὕτως ἔχειν τινός, βλ. ἔχω Β. II. 2· το ἔχειν μερικές 

φορές παραλείπεται, τούτων μὲν οὕτω, έτσι, τόσο ως προς αυτό, σε Αισχύλ. 5. 

εἰς τοῦτο, οὕτω τάρβους, σε τέτοιο σημείο τρόμου, σε Ευρ. 6. το οὕτω ή το 

οὕτω δή, εισάγουν την απόδοση μιας δευτερεύουσας πρότασης, ἐπειδὴ 

περιελήλυθε ὁ πόλεμος, οὕτω δὴ Γέλωνος μνῆστις γέγονε, σε Ηρόδ.· μετά από 

μτχ., ἐν κλιβάνῳ πνίξαντες, οὕτω τρώγουσι, δηλ. ἐπειδὴ ἔπνιξαν οὕτω..., στον 

ίδ. II. ως συμπερασματικό, Λατ. itaque, σε Σοφ., Πλάτ. III. με επίθ. ή επίρρ., 

τόσο, τόσο πολύ, τόσο μεγάλο· καλὸς οὕτω, σε Ομήρ. Ιλ.· πρυμνόθεν οὕτως, 

τόσο πλήρως, σε Αισχύλ. IV.όπως το αὕτως, με μειωμένη ισχύ, έτσι, απλώς 

έτσι, απλώς, όπως το Λατ. sic, μὰψ οὕτως, σε Ομήρ. Ιλ.· οὕτω πίνοντας πρὸς 

ἡδονήν (όπως το jacentes sic tempere του Οράτ.), σε Πλάτ.· επίσης, παρευθύς, 

αμέσως, στον ίδ.· οὐ... οὕτως ἄπει = impune, σε Ευρ.  

οὑτωσ-ί[ῑ], επιτεταμ. αντί οὕτως (βλ. οὑτοσί), σε Αττ. πεζογραφία.  

οὕφις, κράση, αντί ὁ ὄφις.  

οὐχὅτι, βλ. ὅπως Α. I. 9.  

οὐχί, Αττ. τύπος του οὐ.  

οὑχῖνος, κράση, αντί ὁ ἐχῖνος.  

ὀφειλέτης, -ου, ὁ (ὀφείλω), οφειλέτης, αυτός που έχει οφειλή, που χρωστάει 

κάτι, τινί, σε Πλάτ.· θηλ. ὀφειλέτις, -ιδος, σε Ευρ.  

ὀφειλή, ἡ (ὀφείλω), οφειλή, χρέος, σε Κ.Δ.· καθήκον, στο ίδ.  

ὀφείλημα, τό, αυτό το οποίο οφείλει κάποιος, χρέος, οφειλή, σε Θουκ., Πλάτ.  

ὀφείλω, παρατ. ὤφειλον, Επικ. ὀφέλλω, παρατ. ὤφελλον ή ὄφελλον, μέλ. 

ὀφειλήσω, αόρ. αʹ ὠφείλησα, παρακ. ὠφείληκα, υπερσ. -ήκειν· αόρ. βʹ, βλ. 

κατωτ. II. 2. 3. — Παθ., μτχ. αορ. αʹ ὀφειληθείς, I. οφείλω, χρωστώ, πρέπει να 

πληρώσω ή να δώσω εξήγηση για, σε Όμηρ. κ.λπ.· ὀφείλω τινί, είμαι 

οφειλέτης κάποιου, χρωστώ σε κάποιον, σε Αριστοφ.· απόλ., είμαι υπόχρεος, 

έχω χρέος, στον ίδ. — Παθ., είμαι το αντικείμενο μιας οφειλής, ενός χρέους, 

είμαι αυτό το οποίο οφείλεται, σε Όμηρ., Αττ.· λέγεται για πρόσωπα, 

υπόκειμαι σε, θανάτῳ πάντες ὀφειλόμεθα (όπως το debemur morti του Οράτ.), 

σε Ανθ. II. 1. με απαρ., είμαι υποχρεωμένος, αναγκασμένος να κάνω κάτι, σε 

Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. — Παθ., σοὶ ταῦτ' ὀφείλεται παθεῖν, είναι το πεπρωμένο σου 

να το υποφέρεις αυτό, σε Σοφ.· πᾶσιν κατθανεῖν ὀφείλεται, σε Ευρ. 2. με την 

ίδια σημασία, Επικ. παρατ. ὤφελλον, ὄφελλον, αόρ. βʹ ὤφελον, ὄφελον, 

χρησιμ. για να δηλώσουν αυτό το οποίο κάποιος όφειλε να έχει κάνει, ὤφελεν 

εὔχεσθαι, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 3. αυτοί οι χρόνοι ακολουθ. επίσης από απαρ., για 

να εκφράσουν μια ευχή που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί· τὴν ὄφελε 

κατακτάμεν Ἄρτεμις, μακάρι η Άρτεμις να την είχε κατακρεουργήσει! (αλλά 

δεν το έκανε, Λατ. utinam interfecisset! σε Ομήρ. Ιλ.· συχνά, προηγείται το 

εἴθε(Επικ. αἴθε)· αἴθ' ὄφελες ἄγονός τ' ἔμεναι, μακάρι να μην είχες γεννηθεί! 

στο ίδ.· αἴθ' ὤφελλ' ὁ ξεῖνος ὀλέσθαι, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως με το ὡς· ὡς 



ὄφελον ὀλέσθαι, μακάρι να είχα αφανιστεί, σε Ομήρ. Ιλ.· ὡςὤφελες ὀλέσθαι, 

στο ίδ.· με άρνηση, μηδ' ὄφελες λίσσεσθαι, μακάρι να μην είχες ποτέ 

ικετεύσει! στο ίδ.· ομοίως στην Αττ.· στη μεταγεν. Ελληνική με οριστ. ὄφελον 

ἐβασιλεύσατε αντί βασιλεῦσαι, μακάρι να ήσαστε βασιλιάδες, σε Κ.Δ. III. 

απρόσ., ὀφείλει, Λατ. oportet, πρέπει, με αιτ. και απαρ., σε Πίνδ.  

ὀφέλλω (Α), Επικ. αντί ὀφείλω.  

ὀφέλλω (Β), Επικ. απαρ. -έμεν· παρατ. ὤφελλον, Επικ. Αιολ. ευκτ. αορ. αʹ 

ὀφέλλειεν, αυξάνω, μεγεθύνω, ενισχύω, σε Όμηρ.· ἲς ἀνέμου κύματ' ὀφέλλει, η 

δύναμη του ανέμου σηκώνει ψηλά τα κύματα, σε Ομήρ. Ιλ.· μῦθον ὀφέλλω, 

πολλαπλασιάζω τις λέξεις, στο ίδ.· ὄφρ' ἂν Ἀχαιοὶ υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν, 

ὀφέλλωσί τε ἑ τιμῇ, και μακάρι να τον προαγάγουν στη δόξα, στο ίδ. — Παθ., 

οἶκος ὀφέλλεται, αναπτύσσεται πολύ, ευδοκιμεί, ευημερεί, σε Ομήρ. Οδ.  

ὄφελον, Επικ. αόρ. βʹ του ὀφείλω.  

ὄφελος, τό (ὀφέλλω Β), μόνο στην ονομ., προαγωγή, πρόοδος, αρωγή, 

βοήθεια· συχνά (όπως το opus) ως άκλιτο επίθ., αἴ κ' ὄφελός τι γενώμεθα, εάν 

μπορούμε να έχουμε κάποια χρησιμότητα, σε Ομήρ. Ιλ.· τί δῆτ' ἂν εἴης 

ὄφελλες ἡμῖν; τι καλό θα μπορούσες να μας κάνεις; σε Αριστοφ.· με απαρ., τί 

ὄφελος σώματι κάμνοντι σιτία διδόναι; σε Πλάτ.· με γεν., τῶν ὄφελός ἐστι 

οὐδέν, από τους οποίους δεν υπάρχει κανένα κέρδος, σε Ηρόδ.· ὄφελος οὐδὲν 

γεωργοῦ ἀργοῦ, σε Ξεν.· αλλά, ὅ τι περ ὄφελος στρατεύματος, τμήμα 

στρατεύματος που είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες, αξιόμαχο, στον ίδ.  

ὀφ-εώδης, -ες (ὄφις, εἶδος), αυτός που μοιάζει με φίδι, σε Πλάτ.  

ὀφθαλμία, ἡ (ὀφθαλμός), οφθαλμία, πάθηση των ματιών, που συνοδεύεται 

από εκκρίσεις υγρών από τα μάτια, σε Αριστοφ., Ξεν. κ.λπ.  

ὀφθαλμιάω, υποφέρω από την οφθαλμική πάθηση οφθαλμία, σε Ηρόδ., 

Αριστοφ.  

ὀφθαλμίδιον[μῐ], τό, υποκορ. του ὀφθαλμός, σε Αριστοφ.  

ὀφθαλμο-δουλεία, ἡ, έκφραση δουλικότητας μέσω της έκφρασης των ματιών, 

υποκριτική δουλικότητα, σε Κ.Δ.  

ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ (από √ΟΠ, ρίζα των ὄψ-ομαι, ὀφ-θῆναι), I. οφθαλμός, μάτι, 

κυρίως στον πληθ., σε Όμηρ. κ.λπ.· ἐλθεῖν ἐς ὀφθαλμούς τινος, έρχομαι 

ενώπιον κάποιου, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐνὀφθαλμοῖσίν τινος, μπροστά στα μάτια 

κάποιου, Λατ. in oculis, σε Όμηρ., Αττ.· πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν, σε Αισχίν.· ἐξ 

ὀφθαλμῶν, εκτός του οπτικού πεδίου κάποιου, σε Ηρόδ.· κατ'ὀφθαλμούς, κατά 

πρόσωπο με κάποιον, σε Αριστοφ. II. στον ενικ., το μάτι του κυβερνήτη ή του 

ηγεμόνα· πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμός, σε Ησίοδ.· ομοίως, ο βασιλιάς 

αποκαλείται ὀφθαλμὸς οἴκων, σε Αισχύλ.· και στην Περσία, ὀφθαλμὸς 

βασιλέως, το μάτι του βασιλιά, λεγόταν ένας έμπιστος αξιωματούχος, μέσω 

του οποίου επέβλεπε τους υπηκόους του, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ. III. 

ἑσπέρας ὀφθαλμός, νυκτὸς ὀφθαλμός, λέγεται για το φεγγάρι, σε Πίνδ. IV.ο 

πιο προσφιλής, ο πιο αγαπητός, ο καλύτερος, καθώς τα μάτια είναι το 

πολυτιμότερο όργανο του σώματος· ὀφθαλμὸς Σικελίας, σε Πίνδ.· μέγας 

ὀφθαλμός, μεγάλη ευμάρεια, σε Σοφ.V. οφθαλμός, μπόλι, μπουμπούκι ή 

ανθός ενός φυτού ή ενός δέντρου, σε Ξεν.  

ὀφθαλμό-τεγκτος, -ον (τέγγω), αυτός που υγραίνει τα μάτια, σε Ευρ.  

ὀφθαλμο-φᾰνής, -ές (φαίνομαι), αυτός που είναι φανερός στο μάτι, σε 

Στράβ.  

ὀφθαλμ-ωρύχος[ῠ], -ον, αυτός που ξεσχίζει, αφαιρεί τα μάτια, σε Αισχύλ.  

ὀφθῆναι, Παθ. απαρ. αορ. αʹ του ὁράω· ὀφθήσομαι, Παθ. μέλ.  



ὀφιό-πους, -ποδος, αυτός που έχει φίδια στη θέση των ποδιών, λέγεται για 

την Εκάτη, σε Λουκ.  

ὄφις, ὁ, γεν. ὄφεως, ποιητ. επίσης ὄφεος, Δωρ. και Ιων. ὄφιος· ερπετό, φίδι, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Τραγ.· μεταφ., πτηνὸν ὄφιν, λέγεται για βέλος, σε Αισχύλ. 

[Η πρώτη συλλαβή μερικές φορές γινόταν μακρά, όταν προφερόταν (και πιθ. 

όφειλε να γράφεται) ὄπφις, βλ. ὀχέω].  

ὀφλεῖν, απαρ. αορ. βʹ του ὀφλισκάνω.  

ὄφλημα, -ατος, τό, πρόστιμο που επιβλήθηκε σε δίκη, σε Δημ.  

ὀφλισκάνω (ὀφείλω), μέλ. ὀφλήσω, παρακ. ὤφληκα, αόρ. βʹ ὦφλον, απαρ. 

ὀφλεῖν, μτχ. ὀφλών· I. 1. χρωστώ, υποχρεούμαι να πληρώσω ένα πρόστιμο, σε 

Ευρ. κ.λπ. 2. δίκην ὀφλεῖν, καταδικάζομαι σε κάποια δίκη, χάνω μια δίκη, σε 

Αριστοφ.· ομοίως, ὀφλεῖν δίαιταν, χάνω μία κατά διαιτησία δίκη, σε Δημ.· τὰς 

εὐθύνας ὀφλεῖν, δεν έχει παρέλθει η οφειλή κάποιου, σε Αισχίν. 3. απόλ., 

καταδικάζομαι, η πλευρά που χάνει, σε Αριστοφ., Θουκ. 4. με γεν. του 

εγκλήματος, ὀφλὼν κλοπῆς δίκην, καταδικάζομαι σε δίκη για κλοπή, σε 

Αισχύλ.· έπειτα, χωρίς το δίκην, ὠφληκὼς φόνου, βρέθηκα ένοχος φόνου, σε 

Πλάτ.· επίσης, με γεν. της ποινής, θανάτου δίκην ὀφλισκάνω, στον ίδ.· II. 

γενικά, λέγεται για οτιδήποτε αξίζει κάποιος ως τιμωρία ή φέρει ως όνειδος, 

αἰσχύνην, βλάβην ὀφλισκάνω, επισύρω την ατίμωση ή τον όλεθρο κάποιου, 

υποβάλλομαι στις ποινές αυτές, σε Ευρ.· ὀφλισκάνω γέλωτα, είμαι περίγελως, 

στον ίδ.· δειλίη ὤφλεε πρὸς βασιλῆος, επισύρω πάνω μου την κατηγορία της 

δειλίας από τον βασιλιά, σε Ηρόδ.· ομοίως, μωρίαν ὀφλισκάνω, σε Σοφ.  

ὄφρᾰ, τελικός και χρονικός σύνδεσμος στους Ίωνες και Δωριείς ποιητές, I. 

τελικός σύνδ., όπως το ἵνα, ὡς, για, για να, με σκοπό να, σε Όμηρ., Πίνδ. II. 

1. χρονικός σύνδ., όπως το ἕως, Λατ. donec, εφόσον, ενώ, κυρίως, με παρατ. 

ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν, σε Ομήρ. Οδ. 2. με υποτ., συνήθως με ἄν (κε ή κεν), σε 

Όμηρ. 3. μέχρι, ὄφρα καὶ αὐτὼ κατέκταθεν, μέχρι να σκοτωθούν και οι δύο, σε 

Ομήρ. Ιλ.· με υποτ., λέγεται για μελλ. χρόνο, ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ, 

κρατάει την οργή του, μέχρι να την ικανοποιήσει, στο ίδ.· σ' αυτήν όμως την 

περίπτωση, προστίθεται συνήθως το ἄν (κε ή κεν).  

ὀφρυάω (ὀφρύς II), έχω σειρές λόφων, έχω οροσειρές, σε Στράβ.  

ὀφρύη, ἡ, 1. Ιων. αντί ὀφρύς II, σε Ηρόδ. Ευρ.  

ὀφρυόεις, -εσσα, -εν (ὀφρύς II)· 1. αυτός που βρίσκεται στο χείλος του 

γκρεμού, απόκρημνος, σε Ομήρ. Ιλ., παρ' Ηροδ. 2. μεταφ., μεγαλοπρεπής.  

ὀφρῦς[ῡ], ἡ, γεν. -ύος [ῠ], αιτ. ὀφρύν, πληθ. ὀφρύας, συνηρ. ὀφρῦς, I. 1. 

φρύδι, τριχώδες δέρμα πάνω από τα μάτια, Λατ. supercilium, κυρίως στον 

πληθ., φρύδια, σε Όμηρ.· ἐπ' ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων, δηλ. έγνεψε καταφατικά 

με τα φρύδια, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀνὰδ' ὀφρύσι νεῦσεν ἑκάστῳ, τους έκανε ένα 

νεύμα αποτροπής, σε Ομήρ. Οδ.· χρησιμ. για να δηλώσει λύπη, περιφρόνηση, 

υπερηφάνεια: τὰς ὀφρῦς ἀνασπᾶν, σε Αριστοφ.· ὀφρῦς ἐπαίρειν, σε Ευρ. κ.λπ.· 

τὰς ὀφρῦς συνάγειν, σουφρώνω τα φρύδια μου, συνοφρυώνομαι, σε Αριστοφ.· 

επίσης, καταβάλλειν, λύειν, μεθιέναι τὰς ὀφρῦς, αφήνω τα φρύδια μου να 

επανέλθουν στη θέση τους, χαλαρώνω τα φρύδια μου, σε Ευρ. 2. το ὀφρὺς 

μόνο του, όπως το Λατ. supercilium, περιφρόνηση, υπερηφάνια, αλαζονεία, 

σε Ανθ. II. το χείλος προς τον γκρεμό ενός λόφου, απόκρημνος βράχος, σε 

Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.  

ὄχα (ἔχω), επίρρ., χρησιμ. για να επιτείνει τον υπερθ. ἄριστος, ὄχ' ἄριστος, 

μακράν ο ανώτερος, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.  



ὄχᾰνον, τό (ἔχω), λαβή ασπίδας, η στερεωμένη ταινία στις δύο άκρες του 

εσωτερικού της, μέσα από την οποία περνούσε το χέρι του αυτός που 

κρατούσε την ασπίδα, σε Ηρόδ.  

ὀχέεσκον, Ιων. παρατ. του ὀχέω.  

ὀχεία, ἠ (ὀχεύω), συνουσία ή γονιμοποίηση, λέγεται για αρσενικό ζώο, σε 

Ξεν.  

ὄχεσφι, -φιν, Επικ. δοτ. πληθ. του ὄχος, άρμα.  

ὀχετεύω (ὀχετός), μέλ. -σω, καθοδηγώ τη ροή του νερού μέσω οχετού, 

τάφρου ή διώρυγας, σε Ηρόδ. — Παθ., καθοδηγώ, μεταβιβάζω, στον ίδ.· 

μεταφ., ὠχετεύετο φάτις, διέρρευσε η φήμη, σε Αισχύλ.  

ὀχετ-ηγός, -όν (ὀχετός, ἄγω), αυτός που καθοδηγεί τη ροή του νερού ή 

διοχετεύει το νερό μέσω αυλακιού ή τάφρου, σε Ομήρ. Ιλ.· μεταφ., πνεῦμα 

ὀχετηγόν, λέγεται για τον αυλό, σε Ανθ.  

ὀχετός, ὁ (ὀχέω)· I. μέσο για τη μεταφορά νερού, διοχετευτικός σωλήνας, σε 

Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· τάφρος, διώρυγα, αυλάκι, αγωγός υδάτων, σε Αριστ. II. 

στον πληθ., ρυάκια, χείμαρροι, σε Πίνδ., Ευρ. III. μεταφ., ὀχετὸν 

παρεκτρέπειν, κατασκευάζω εφεδρική δίοδο ή μέσο διαφυγής, σε Ευρ.  

ὀχεύς, -έως, Επικ. -ῆος, ὁ (ἔχω), οτιδήποτε χρησιμ. για να συγκρατεί ή να 

στερεώνει κάτι: 1. λωρίδα που χρησιμεύει για το δέσιμο περικεφαλαίας κάτω 

από το πηγούνι, σε Ομήρ. Ιλ. 2. στον πληθ., κρίκοι που στερεώνουν τη ζώνη 

του θώρακα, στο ίδ. 3. δοκός ή μοχλός που χρησιμεύει ως σύρτης για να 

ασφαλίσει την πόρτα από μέσα, μάνταλο, σε Όμηρ.  

ὀχεύω, λέγεται για αρσενικά ζώα, συνουσιάζομαι, βατεύω, σε Πλάτ. — Παθ., 

λέγεται για θηλυκά ζώα· Μέσ., και για τα δύο φύλα, σε Ηρόδ.  

ὀχέω (ὄχος), Ιων. παρατ. ὀχέεσκον· μέλ. ὀχήσω — Μέσ., γʹ ενικ. παρατ. 

ὠχέετο, -εῖτο· μέλ. ὀχήσομαι· γʹ ενικ. Επικ. αορ. αʹ ὀχήσατο· θαμιστικό του 

ἔχω, I. 1. υποστηρίζω, συγκρατώ, συντηρώ, υπομένω, βαστάζω, σε Ομήρ. 

Οδ., Πίνδ.· νηπιάας ὀχέειν, εξακολουθώ να φέρομαι παιδιάστικα, σε Ομήρ. 

Οδ.· φρουρὰν ὀχήσω, θα συντηρήσω μια φρουρά, σε Αισχύλ. 2. μεταφέρω, σε 

Ευρ., Ξεν. 3. αφήνω κάποιον να ιππεύσει, τον ανεβάζω στο άλογο· αὐτὸς 

βαδίζω, τοῦτον δ' ὀχῶ, σε Αριστοφ.· λέγεται για στρατηγό, αφήνω τους 

άντρες μου να ιππεύσουν, σε Ξεν. II. 1. Μέσ., αναθέτω τη μεταφορά μου, 

μεταφέρομαι ή υποβαστάζομαι, σε Όμηρ., Ηρόδ., Αττ. 2. απόλ. (χωρίς τις δοτ. 

ἵππῳ ή νηί, οδηγώ ιππεύω, πλέω· (ἵπποι) ἀλγεινοὶ ὀχέεσθαι, που δύσκολα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άρμα, σε Ομήρ. Ιλ. 3. για πλοίο, οδηγώ σε 

αγκυροβόλιο· λεπτή τις ἐλπίς ἐστ' ἐφ' ἧς ὀχούμεθα, δεν έχουμε παρά αμυδρή 

ελπίδα πάνω στην οποία να στηριχθούμε, σε Αριστοφ.· ομοίως, ὠχεῖσθ', στον 

ίδ.· πρβλ. σε Πλάτ.· ομοίως, ἐπ' ἀσθενοῦς ῥώμης ὀχεῖσθαι, σε Ευρ. [στον 

Πίνδ. η πρώτη συλλαβή γίνεται μακρά, όταν προφέρεται (και πιθ. οφείλει να 

γράφεται) ὀκχέω, βλ. ὄφις].  

ὄχημα, -ατος, τό, I. οτιδήποτε φέρει, μεταφέρει, βαστάζει ή υποστηρίζει· γῆς 

ὄχημα, στήριγμα της γης, = γαιήοχος, σε Ευρ. II. 1. άμαξα, άρμα, Λατ. 

vehiculum, σε Ηρόδ., Σοφ., Ευρ. 2. λέγεται για πλοία, αλλά κυρίως με κάποια 

προσθήκη· λινόπτερα ναυτίλων ὄχημα, σε Αισχύλ.· ὄχημα ναός, σε Σοφ. 3. 

λέγεται για ζώα που ιππεύονται, ὄχημα κανθάρου, κάνθαρος, σκαραβαίος για 

καβαλίκευμα (όπως λέμε άλογο για ιππασία), σε Αριστοφ.  

ὄχησις, ἡ (ὀχέω), I. μεταφορά, σε Πλάτ. II. (από Παθ.) το να μεταφέρεται 

κάποιος· ἵππων ὀχήσεις, ιππασία, σε Πλάτ.  

ὀχθέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ὤχθησα, είμαι βαριά θυμωμένος, έχω βαθιά λύπη 

στην ψυχή μου, σε Όμηρ. (αμφίβ. προέλ.).  



ὄχθη, ἡ, αρχ. τύπος του ὄχθος, έδαφος που εξέχει, όχθη, το χείλος των 

πλευρών ενός ποταμού, σε Ομήρ. Ιλ.· κυρίως στον πληθ., υψωμένες όχθες 

ποταμού, σε Όμηρ.· ὄχθαικαπέτοιο, χείλος τάφρου, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, οι 

αμμόλοφοι ή τα υψώματα από άμμο στην ακρογιαλιά (πρβλ. θίς), σε Ομήρ. 

Οδ.  

ὀχθηρός, -ά, -όν, λοφώδης, σε Ανθ.  

ὄχθος, ὁ, μεταγεν. τύπος του ὄχθη, όχθη, χείλος, λόφος, σε Ομηρ. Ύμν., 

Ηρόδ., Αττ.· γήλοφος, ανάχωμα, Λατ. tumulus, σε Αισχύλ.  

ὀχλᾰγωγία, ἡ, συνάθροιση όχλου, σε Πλούτ.  

ὀχλ-ᾰγωγός, ὁ, αρχηγός συνάθροισης όχλου.  

ὀχλέω, μέλ. -ήσω· I. κινώ, διαταράζω, ψηφῖδες ἅπασαι ὀχλεῦνται (Ιων. αντί -

οῦνται), όλα τα χαλίκια κύλισαν προς τα μπρος ή παρασύρθηκαν από το νερό, 

σε Ομήρ. Ιλ. II. ενοχλώ, βαρύνω, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· απόλ., ενοχλώ, 

στενοχωρώ, σε Σοφ.  

ὀχληρός, -ά, -όν, ενοχλητικός, αυτός που γίνεται φόρτωμα, που βαρύνει ή 

στενοχωρεί κάποιον, σε Ηρόδ., Ευρ., Πλάτ.  

ὀχλίζω, μελ. -ίσω, Επικ. ευκτ. αορ. αʹ ὀχλίσσεια· (ὄχλος = μόχλος), μετακινώ 

με μοχλό, ανασηκώνω, ξεσηκώνω· τὸν (λᾶαν) οὔ κε δύ' ἀνέρε ὀχλίσσειαν, σε 

Όμηρ.  

ὀχλο-κόπος, ὁ, αυτός που κολακεύει τον όχλο, σε Πολύβ.· πρβλ. δημο-κόπος.  

ὀχλο-κρᾰτία, ἡ, κυριαρχία του όχλου, κατώτατη βαθμίδα της δημοκρατίας, σε 

Πολύβ.  

ὀχλο-ποιέω, υποκινώ τον όχλο σε στάση, σε Κ.Δ.  

ὄχλος, ὁ, I. 1. μετακινούμενο πλήθος, συνάθροιση, όχλος, σε Πίνδ., Αισχύλ. 

κ.λπ.· ὁ ὄχλος τῶν στρατιωτῶν, η μάζα των στρατιωτών, σε Ξεν.· τῷ ὄχλῳ, 

από αριθμητικής πλευράς, σε Θουκ.· οἱ τοιοῦτοι ὄχλοι, απείθαρχες μάζες 

ανθρώπων όπως αυτές, στον ίδ. 2. με πολιτική σημασία, ο χύδην λαός, όχλος, 

Λατ. turba, σε αντίθ. προς το δῆμος, στον ίδ., Ξεν. 3. γενικά, μάζα, 

ποικιλομορφία· ὄχλος λόγων, σε Αισχύλ. II. όπως το Λατ. turba, ενόχληση, 

μπελάς, ὄχλον παρέχειν τινί, ενοχλώ κάποιον, σε Ηρόδ.· δι' ὅχλου εἶναι, 

γενέσθαι, είμαι ή γίνομαι ενοχλητικός, σε Αριστοφ., Θουκ.  

ὀχλ-ώδης, -ες (εἶδος), κάτι που μοιάζει με όχλο· ομοίως, 1. ταραχώδης, 

ακυβέρνητος, σε Πλάτ.· τὸ ὀχλῶδες, οχληρότητα, το να προκαλεί κάποιος 

ενόχληση σε κάποιον, σε Θουκ. 2. κοινός, χυδαίος, λαϊκός, σε Πλούτ.  

ὀχμάζω, μέλ. -σω, κρατώ κάτι σταθερό, σε Ευρ.· τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι, τον 

δένω σφιχτά, σε Αισχύλ.· ἵππον ὀχμάζει, κάνει το άλογο υπάκουο στο 

χαλινάρι, σε Ευρ.  

ὄχνη, ἡ, μεταγεν. τύπος του ὄγχνη, άγριο αχλάδι, αγραπίδι, σε Θεόκρ.  

ὄχος, ὁ (ἔχω)· I. 1. οτιδήποτε φέρει, μεταφέρει η άμαξα, Λατ. vehiculum, σε 

Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· στον Όμηρ. σε ετερόκλ. ουδ. πληθ. ὄχεα, τά, λέγεται για 

ένα μόνο άρμα· ἐξ ὀχέων, σε Ομήρ. Ιλ.· και στην ποιητ. δοτ. ὄχεσφι, -φιν, στο 

ίδ.· έπειτα σε αρσ. πληθ., ἐπ' εὐκύκλοις ὄχοις, λέγεται για τις Σκυθικές άμαξες, 

σε Αισχύλ. 2. τρόχαλοι ὄχοι ἀπήνης, τα ταχέα στηρίγματα του άρματος, δηλ. 

οι τροχοί, σε Ευρ. II. οτιδήποτε συγκρατεί, νηῶν ὄχοι, τα στηρίγματα των 

πλοίων, δηλ. τα λιμάνια, σε Ομήρ. Οδ.  

ὀχῠρο-ποιέομαι, αποθ., καθιστώ ασφαλές, διασφαλίζω, ενισχύω, σε Πολύβ.  

ὀχῠρός, -ά, -όν (ἔχω) όπως το ἐχυρός· I. 1. σταθερός, ανθεκτικός, ισχυρός, σε 

Ησίοδ., Αισχύλ. 2. λέγεται για τόπο, ισχυρός, ασφαλής, σε Ευρ.· ιδίως για 

τόπους από στρατιωτική άποψη ή για στρατηγικές θέσεις, ισχυρός, δύσβατος, 

δυσπρόσιτος, απόκρημνος, σε Ξεν. II. επίρρ. -ρῶς, σε Ευρ.  



ὀχῠρόω, μέλ. -ώσω, καθιστώ σταθερό και ασφαλές, ενισχύω, σε Πολύβ.· το 

Μέσ. ακριβώς όπως το Ενεργ., σε Ξεν.  

ὀχύρωμα, -ατος, τό, οχυρωμένη στρατιωτική θέση, φρούριο, σε Ξεν.  

ὀχῠρωτέον, ρημ. επίθ. του ὀχῠρόω, αυτό το οποίο πρέπει να οχυρωθεί, να 

ενισχυθεί, σε Πλούτ.  

ὄψ, ἡ (εἰπεῖν), χρησιμ. μόνον στις πλάγ. πτώσεις του ενικ. ὀπός, ὀπί, ὄπα· I. 

φωνή, σε Όμηρ., Ησίοδ., Τραγ.· λέγεται για τους αυλούς, σε Θέογν. II. λέξη, 

σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.  

ὀψ-ᾱμάτης, ὁ (ὀψέ, ἀμάω), κλητ. -ᾶτα, Δωρ. αντί -αμήτης, αυτός που θερίζει 

μέχρι αργά το απόγευμα, σε Θεόκρ.  

ὄψᾰνον, τό (ὄψομαι), = ὄψις, θέα, σε Αισχύλ.  

ὀψᾰρότης, -ου, ὁ (ὀψέ), αυτός που οργώνει καθυστερημένα, σε Ησίοδ.  

ὀψέ, επίρρ., 1. μετά από μακρό χρονικό διάστημα, αργά, Λατ. sero, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· ὀψὲ διδάσκεσθαι ή μανθάνειν, μαθαίνω με αργούς ρυθμούς, μαθαίνω 

παράκαιρα, σε Αισχύλ., Σοφ. 2. αργά κατά τη διάρκεια της ημέρας, το 

απόγευμα, σε αντίθ. προς το πρωί, σε Όμηρ., Θουκ. κ.λπ.· ὀψὲ ἦν, ὀψὲ 

ἐγίγνετο, ήταν αργά, γινόταν προχωρημένη η ώρα, σε Ξεν.· ομοίως, ἐς ὀψέ, σε 

Θουκ. 3. με γεν. ὀψὲ τῆς ἡμέρας, αργά, κατά τη διάρκεια της μέρας, όπως το 

serum dieiτου Λίβιου, στον ίδ.· ομοίως, τῆς ὥρας ἐγίγνετο ὀψέ, σε Δημ.· ὀψὲ 

τῆς ἡλικίας, σε προχωρημένη ηλικία, σε Λουκ.  

ὀψείω (ὄψομαι), εφετικό του ὁράω, επιθυμώ να δω κάτι, με γεν., σε Ομήρ. 

Ιλ.  

ὄψεσθαι, απαρ. μέλ. του ὁράω.  

ὀψία, Ιων. -ίη (ενν. ὥρα), το ύστερο τμήμα της ημέρας, το απόγευμα, σε 

αντίθ. προς το ὄρθρος, που συχνά επίσης συνάπτεται με το δείλη· δείλη ἦν 

ὀψίη, σε Ηρόδ.· περὶ δείλην ὀψίαν, σε Θουκ.· δείλης ὀψίας, αργά το απόγευμα, 

σε Δημ. πρβλ. δείλη.  

ὀψιαίτερος, ὀψιαίτατος, Αττ. συγκρ. και υπερθ. του ὄψιος.  

ὀψί-γονος[ῐ], -ον (γίγνομαι), 1. αυτός που γεννήθηκε αργότερα, μεταγεν., σε 

Όμηρ. 2. λέγεται για τον γιο, αυτός που γεννήθηκε αργά, που οι γονείς του 

ήταν προχωρημένης ηλικίας όταν γεννήθηκε, σε Ομηρ. Ύμν. 3. αυτός που 

γεννήθηκε κατόπιν, δηλ. ο νεότερος, σε Ηρόδ.· νέος, νεαρός, σε Θεόκρ.  

ὀψίζω (ὀψέ), μέλ. -ίσω, κάνω, πηγαίνω ή έρχομαι αργά, βραδέως, 

καθυστερημένα, σε Ξεν. — Παθ., ὀψισθέντες, καθυστερημένοι, αυτοί που 

τους βρήκε η νύχτα, στον ίδ.  

ὀψί-κοιτος, -ον (κοίτη), αυτός που πηγαίνει αργά να πλαγιάσει, σε Αισχύλ.  

ὀψῐμᾰθέω, μαθαίνω αργά, παράκαιρα, σε Λουκ.  

ὀψῐ-μᾰθής, -ές (μανθάνω), I. αυτός που μαθαίνει με βραδείς ρυθμούς, αυτός 

που μαθαίνει πια πολύ αργά, παράκαιρα, όπως το serus studiorum του Οράτ., 

σε Πλάτ.· πολύ προχωρημένης ηλικίας για να μάθει, με γεν., σε Ξεν. II. αυτός 

που κομπάζει για όσα ξέρει, παρότι τα έμαθε πια πολύ αργά, ο 

σοφολογιότατος, σε Θεόφρ.  

ὀψῐμᾰθία, ἡ, γνώση που αποκτήθηκε καθυστερημένα, σε Θεόφρ.  

ὄψῐμος, -ον (ὀψέ), ποιητ. αντί ὄψιος, αργός, βραδύς, καθυστερημένος, τέρας 

ὄψιμον, προγνωστικό που άργησε να πραγματοποιηθεί, σε Ομήρ. Ιλ.· αργά 

στην εποχή του έτους, σε Ξεν., Κ.Δ.  

ὀψί-νοος, -ον, αυτός που σκέφτηκε ή επινόησε κάτι καθυστερημένα, λέγεται 

για τον Επιμηθέα, σε Πίνδ.  

ὄψιος, -α, -ον (ὀψέ), αυτός που γίνεται σε περασμένη ώρα, αργός, όψιμος, 

Λατ. serus, σε Πίνδ.· Αττ. συγκρ. ὀψιαίτερος, -α, -ον, αργότερος· υπερθ. 



ὀψιαίτατος, ο πλέον πρόσφατος, σε Ξεν.· το ουδ. ὀψιαίτερον, ως επίρρ., 

συγκρ. του ὀψέ, σε Πλάτ.· υπερθ. ὀψιαίτατα, στον ίδ., Ξεν.  

ὄψις, ἡ, γεν. -έως, Ιων. -ιος· (από √ΟΠ, ρίζα του ὄψομαι)· I. 1. το εξωτερικό 

μέρος, η εμφάνιση ή μέρος που φαίνεται από ένα πρόσωπο ή πράγμα, Λατ. 

species oris, aspectus, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· εἰκάζεσθαι ἀπὸ τῆς φανερᾶς ὄψεως, 

σε Θουκ.· αιτ. απόλ., κατά την εμφάνιση, ως προς την εμφάνιση, σε Πίνδ., 

Αττ. 2. έκφραση, πρόσωπο, σε Ευρ. κ.λπ. 3. = θέαμα, άποψη, θέαμα, θέα, σε 

Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.· ἄλλην ὄψιν οἰκοδομημάτων, άλλες αρχιτεκτονικές 

απόψεις, σε Ηρόδ.· τῇ ὄψει, απ' ό,τι είδαν, σε αντίθ. προς το τῇ γνώμῃ, σε 

Θουκ. 4. όραμα, φάσμα, σε Ηρόδ., Τραγ. II. 1. η ικανότητα της όρασης, 

όραση, σε Όμηρ., Ηρόδ., Αττ.· στον πληθ., τα όργανα της όρασης, μάτια, σε 

Σοφ., Ξεν. 2. θέα, άποψη, οπτικό πεδίο, Λατ. conspectus, ἀπικέσθαι ἐς ὄψιν 

τινί, εισέρχομαι στο οπτικό πεδίο κάποιου, δηλ. ενώπιόν του, σε Ηρόδ.· εἰς 

ὄψιν τινὸς ή τινὶ ἥκειν, μολεῖν, ἐλθεῖν, περᾶν, σε Αισχύλ., Ευρ.  

ὀψῐ-τέλεστος, -ον, αυτός που έλαβε χώρα αργά, καθυστερημένα, σε Ομήρ. Ιλ.  

ὄψομαι, μέλ. του ὁράω.  

ὄψον, τό (ἕψω), I. 1. κανονικά, μαγειρεμένο κρέας, ή, γενικά, κρέας, σε 

αντίθ. προς το ψωμί και τις άλλες προμήθειες, σε Όμηρ., Αριστοφ. 2. 

οτιδήποτε τρώγεται μαζί με ψωμί ή με το φαγητό, για να του δώσει άρωμα και 

γεύση, κρόμυον ποτῷ ὄψον, κρεμμύδι, που δίνει δριμεία γεύση ή άρωμα στο 

κρασί, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐσθίουσι ἐπὶ τῷ σίτῳ ὄψον, σε Ξεν. 3. καρύκευμα, 

σάλτσα, σε Πλάτ.· κολλύραν καὶ κόνδυλον ὄψον ἐπ' αὐτῇ, με κουλούρα και 

σάλτσα από βολβούς (δηλ. γροθιές) επίσης, σε Αριστοφ.· λιμῷ ὅσαπερ ὄψῳ 

διαχρῆσθε, δηλ. η πείνα είναι το καλύτερο καρύκευμα, σε Ξεν. 4. γενικά, 

λιχουδιά, στον πληθ., λιχουδιές, σε Πλάτ. II. 1. στην Αθήνα, κυρίως, ψάρι, 

κύρια λιχουδιά των Αθηναίων, σε Αριστοφ. 2. ψαραγορά, στον ίδ., Αισχίν.  

ὀψοποιέομαι, τρώγω κρέας ή ψάρι μαζί με ψωμί, σε Ξεν.  

ὀψοποιητικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή αρμόζει στη μαγειρική· ἡ-κή (ενν. 

τέχνη), μαγειρική τέχνη, σε Αριστ.  

ὀψοποιία, ἡ, μαγειρική, ιδίως η υψηλή μαγειρική, σε Ξεν., Πλάτ.  

ὀψοποιικός, -ή, -όν, = ὀψοποιητικός, σε Πλάτ., Ξεν.  

ὀψοποιός, ὁ (ποιέω), αυτός που μαγειρεύει κρέας, μάγειρας, σε Ηρόδ.· 

διαχωρίζεται από τα ἀρτοποιός και σιτοποιός, σε Ξεν., Πλάτ.  

ὀψο-πόνος, -ον, αυτός που παρασκευάζει το φαγητό με σχολαστικότητα, σε 

Ανθ.  

ὀψοφᾰγέω, μέλ. -ήσω, τρώγω τρόφιμα που θεωρούνται ότι πρέπει να 

τρώγονται μόνο μαζί με ψωμί, ζω με τρυφή, σε Αριστοφ.  

ὀψοφᾰγία, ἡ, τρυφηλή ζωή, σε Αισχίν.  

ὀψο-φάγος[ᾰ], ὁ (φαγεῖν), αυτός που τρώει τρόφιμα που θεωρούνται ότι 

πρέπει να τρώγονται μαζί με ψωμί, όπως ψάρι καιλιχουδιές, λιχούδης, 

επικούρειος, τρυφηλός, σε Αριστοφ., Ξεν.· ανώμ. υπερθ. ὀψοφαγίστατος, σε 

Ξεν.  

ὀψωνέω, μέλ. -ήσω, αγοράζω ψάρι και λιχουδιές, σε Αριστοφ., Ξεν.  

ὀψ-ώνης, -ου, ὁ (ὄψον, ὠνέομαι), αυτός που αγοράζει ψάρι και τρόφιμα, 

προμηθευτής, σε Αριστοφ.  

ὀψωνιάζω (ὀψώνιον), εφοδιάζω με προμήθειες.  

ὀψωνιασμός, ὁ, εξοπλισμός με προμήθειες τροφίμων, εφόδια και μισθοδοσία 

στρατεύματος, σε Πολύβ.  

ὀψώνιον, τό (ὀψώνης), προμήθειες σε τρόφιμα ή τα χρήματα για την 

εξασφάλιση των προμηθειών, Λατ. obsonium, εφόδια και μισθοδοσία 



στρατεύματος, σε Πολύβ.· μεταφ., ὀψώνια ἁμαρτίας, ανταμοιβή αμαρτίας, 

δηλ. η τιμωρία της, σε Κ.Δ.  
 


