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Ομοηχον 

ὁρίζω, Ion. οὐρίζω Hdt. (v. infr.): fut. ὁριῶ Arist.Cat.5b5, (διορίζω) Isoc. 
4.174: aor. ὥρισα S.Ant.452, Pl.Lg.864e; Ion. οὔρισα Hdt.3.142: pf. ὥρικα 
D.26.24, Arist.Mete.382a19:—Med., fut. -ιοῦμαι Pl.Tht. 190e, Lg.737d: aor. 
ὡρισάμην Id.Tht.148a, Epicr.11.18, etc.:—Pass., fut. ὁρισθήσομαι 
Pl.Tht.158d: aor. ὡρίσθην Id.Chrm.171a: pf. ὥρισμαι Th.1.71, Pl.Smp.182a, 
etc.; but in med. sense, E.Hec.801, D.31.5: (ὅρος):—divide or separate 
from, as a border or boundary, c.acc. et dat., ὁ Νεῖλος ὁ τὴν Ἀσίην 
οὐρίζων τῇ Λιβύῃ Hdt.2.16: c. acc. et gen., S.Ph. 636:—Pass., θύρᾳ 
βαλανωτῇ ὡρισμένην ἀπὸ τῆς ἀνδρωνίτιδος X.Oec. 9.5; or b. with two 
accs. joined by καί, separate, [λίμνη] οὐρίζει τήν τε Σκυθικὴν καὶ τὴν 
Νευρίδα γῆν Hdt.4.51, cf. 56,7.123, Arist.HA501b16, OGI335.112 (Pergam., 
ii B. C.), Lyc.1289, etc.; ἐὰν . . κύκλος . . ὁρίζῃ τό τε ἀφανὲς καὶ τὸ φανερὸν 
ἡμισφαίριον Autol.Sph.4: hence ὁρίζων κύκλος Id.1.1; v. ὁρίζων. c. delimit, 
χρὴ τὸν νόμον ὁρίζειν πειρᾶσθαι κατὰ μέρη Pl.Lg.944a. 2. bound, τὴν 
ἀρχὴν ὥριζεν αὐτῷ ἡ Ἐρυθρὰ θάλαττα X.Cyr.8.6.21; τὰ δὲ πρὸς 
Τριβαλλοὺς . . Τρῆρες ὥριζον Th.2.96; of a line (or surface) as limiting a 
surface (or solid), Arist. Metaph.1017b17:—Pass., Εὔβοια . . ὅροις ὑγροῖσιν 
ὡρισμένη E.Ion295: metaph., ὡρίσθω μέχρι τοῦδε so far let it go and no 
further, Th.1.71. 
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Ορισμός σας

Συνώνυμα  του διαταξτε αλλα  με γενικη χρήση απο ολους, πολιτες 
κληρο και στρατο.
Ειδικά το «ορίστε»  όταν λέγεται με ερωτηματικό σημαινει (ορισατε 
παλι ) δηλαδη «δεν ακουσα τι ειπατε» .  

Ορίστε ή ορθοτερον ορισατε

Το λέει ο στρατιωτικός όταν καλειται από ανωτερό του

Διατάξτε ή διατάξατε

Το ελεγαν οι Βυζαντινοι  αυλικοι στον αυτοκρατορα όταν τους 
καλούσε. Επιζει στην εκκλησιαστική φρασεολογια. Παρατηρήστε ότι 
στο Βυζαντιο, παρά την πληθωρα των κολακειων και επιθετων 
(θεοστεπτε, ισαποτολε, πανυπερενδοξε , υπερτατε κλπ), δεν 
μιλουσαν στον πληθυντικο στους ανωτερους τους.  

Κέλευσον δεσποτα νεωτ. Κελεύσατε

Διάσπαρτο σε ολους τους νόμους και προφητες. 

ως νομος οριζει

Αναμενω εντολές σας
Συν. Όπως ορίζετε
Πβλ. Καλην ημέραν άρχοντες κι΄αν είναι ορισμός σας 

στους ορισμούς σας

Ιδου!, να!, δειτε!
Πχ. Ορίστε χάλια! 

Ορίστε

Συνοδεύει και το φασκέλωμα , την μούντζα,  κυρίως στα Επτάνησα : 
'Ορσε γαμπρέ κουφέτα!

Όρισε

Συνθετα

Θετω, θεσμοθετώ όρια , περιγραφω το ορισμο ενός ορου.

Καθορίζω

Απομακρυνω καποιον από την επικρατεια

Εξοριζω

Κάποιον= λαμβανω υποψη μου, και ξεσυνερίζομαι (ξε επιτατικό) 

Συνοριζομαι  

Απόμακρυνω καποιον από το  σωμα των πιστων της εκκλησιας.

Αφοριζω

Μικραινω τα ορια, βαζω φραγη στο χωρο που καποιος δικαιουται 
να κιειται.

Περιοριζω

Αναθετω καθηκοντα και επομενως προσλαμβάνω καποιον επι 
μισθώ 

Διοριζω 
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μισθώ 
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