
κλίμα[ῐ], -ατος, τό (κλίνω), κλίση, γέρσιμο, κατηφοριά, πλαγιά· ιδίως, η 

υποτιθέμενη κλίση της γης κοντά στον πόλο· απ' όπου περιοχή ή ζώνη της 

γης, κλίμα, σε Πλούτ., Ανθ.  

κλῑμάκιον[ᾰ], τό, υποκορ. του κλῖμαξ, σε Αριστοφ.  

κλῐμακτήρ, -ῆρος, ὁ, βαθμίδα σκάλας, σκαλοπάτι, σε Ευρ.  

κλῖμαξ, ᾰκος, ἡ (κλίνω), I. σκάλα (επειδή είναι πλάγια γερμένη), σε Ομήρ. 

Οδ. κ.λπ.· ανεμόσκαλα, πολιορκητική σκάλα, σε Θουκ., Ξεν.· κλίμακος 

προσαμβάσεις, σε Αισχύλ.· σκάλα πλοίου, σε Ευρ., Θεόκρ. II. σκελετός με 

εγκάρσια δοκάρια, πάνω στα οποία δένονταν άνθρωποι για βασανισμό, σε 

Αριστοφ. III. στον Σοφ., κλίμακες ἀμφίπλεκτοι, «συμπεπλεγμένες σκάλες», 

για να εκφράσει την εμπλοκή των μελών των παλαιστών μεταξύ τους. IV. 

κλίμακα, δηλ. σταδιακή άνοδος από ασθενέστερες εκφράσεις σε δυνατότερες, 

Λατ. gradatio, όπως το abiit, evasit, erupit, του Κικ.  

κλίνα[ῑ], Επικ. αντί ἔκλινα, αόρ. αʹ του κλίνω.  

κλίνειος, -α, -ον, αυτός που αναφέρεται στα κρεβάτια, σε Δημ.  

κλίνη[ῑ], ἡ (κλίνω), αυτό πάνω στο οποίο ξαπλώνει κάποιος, καναπές, 

ανάκλιντρο ή κρεβάτι, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· νεκροκρέβατο, σε Θουκ.  

κλῐνῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ του κλίνω.  

κλῑν-ήρης, -ες (*ἄρω), κατάκοιτος, Λατ. lecto affixus, σε Πλούτ.  

κλίνθην, Επικ. αντί ἐκλίνθην, Παθ. αορ. αʹ του κλίνω.  

κλῑνίδιον, τό, υποκορ. του κλίνη, σε Πλούτ.  

κλῑνικός, -ή, -όν (κλίνη), ὁ, Λατ. dinicus, φυσιοθεραπευτής που επισκέπτεται 

τους κατάκοιτους ασθενείς του, σε Ανθ.  

κλῑνο-πετής, -ές (πίπτω), κατάκοιτος, κλινήρης, σε Ξεν.  

κλῑνο-ποιός, ὁ (ποιέω), αυτός που φτιάχνει κρεβάτια ή πλαίσια κρεβατιών, 

ταπετσέρης, σε Πλάτ., Δημ.  

κλῑν-ουργός, ὁ (*ἔργω) = κλινοποιός, σε Πλάτ.  

κλιντήρ, -ῆρος, ὁ (κλίνω), καναπές, ανάκλιντρο, ξαπλώστα, ντιβάνι, σε 

Ομήρ. Οδ., Θεόκρ.  

κλίνω[ῑ], μέλ. κλῐνῶ, αόρ. αʹ ἔκλινα, παρακ. κέκλῐκα — Μέσ., μέλ. κλῐνοῦμαι, 

αόρ. αʹ ἐκλῑνάμην — Παθ., μέλ. κλῐθήσομαι ή κλῐνήσομαι, αόρ. αʹ ἐκλίθην [ῐ] 

ή ἐκλίνθην· αόρ. βʹ ἐκλίνην [ῐ], I. 1. λυγίζω, γέρνω, κλίνω, ρέπω, Λατ. 

inclinare, κλίνειν τάλαντα, γέρνω ή κλίνω την ζυγαριά, σε Ομήρ. Ιλ.· 

Τρῶαςἔκλιναν, τους έκαναν να υποχωρούν, στο ίδ.· ἔκλινε μάχην, άλλαξε την 

εξέλιξη του πολέμου, στο ίδ. 2. κάνω κάτι να γέρνει πάνω σε κάτι άλλο, δηλ. 

σάκε'ὤμοισι κλίναντες, δηλ. ανασηκώνοντας τις ασπίδες τους έτσι ώστε η 

ανώτατη στεφάνη να αναπαύεται στους ώμους τους, στο ίδ. 3. στρέφω προς 

κάτι, στηρίζω, ὄσσε πάλιν κλίνασα, στρέφοντας τα μάτια της προς τα πίσω, 

στο ίδ. 4. κάνω να ακουμπήσει, να αναπαυθεί, ἐν κλίνῃ κλ. τινά, βάζω να 

καθίσει στο τραπέζι, σε Ηρόδ.· μεταφ., ἡμέρα κλίνει ἅπαντα, να τα 

υποβιβάσει, να τα αδρανοποιήσει, σε Σοφ. II. 1. Παθ., κάμπτομαι, είμαι 

λυγισμένος, γερμένος, ἐκλίνθη, παραπάτησε, παρέκκλινε, σε Ομήρ. Ιλ.· 

λέγεται για ρηχή κατσαρόλα, ἄψ ἑτέρωσ' ἐκλίθη, αναποδογύρισε, ανετράπη 

προς την άλλη μεριά, σε Ομήρ. Οδ. 2. ακουμπώ πάνω ή αντίκρυ σε κάτι, με 

δοτ., σε Όμηρ.· ομοίως στη Μέσ., κλινάμενος, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, 

κεκλιμένος ἐπάλξεσιν, ψάχνοντας ασφάλεια σ' αυτές, σε Ομήρ. Ιλ. 3. 

ξαπλώνω, κείμαι, σε Όμηρ. κ.λπ.· ξαπλώνω σε ανάκλιντρο στα ομαδικά 

γεύματα, σε Ηρόδ. κ.λπ. 4. λέγεται για τόπους (στον παρακ.) βρίσκομαι με 

κλίση προς τη θάλασσα, ἁλὶκεκλιμένη, σε Ομήρ. Οδ.· νῆσοι, αἵθ' ἁλὶ κεκλίαται 

(Επικ. αντί κέκλινται), στο ίδ. 5. ξεφεύγω από τη σωστή πορεία, παρεκκλίνω 



της οδού, σε Θέογν. III. Μέσ., υποχωρώ, εξασθενώ, λέγεται για την ημέρα, σε 

Ηρόδ.· ομοίως, αμτβ. στην Ενεργ., ἡ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν, σε Κ.Δ.· μεταφ., 

κλ. ἐπὶ τὸ χεῖρον, εκφυλίζομαι, διαφθείρομαι, παρακμάζω, σε Ξεν.  

κλῐσία, Ιων. -ίη, ἡ (κλίνω), μέρος προς κατάκλιση, απ' όπου· I. καλύβα, 

παράπηγμα, πρόχειρο κατάλυμα, όπως αυτά στα οποία ζούσαν οι πολιορκητές 

κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων πολιορκιών, σε Ομήρ. Ιλ.· το γεγονός ότι δεν 

ήταν σκηνές, αλλά ξύλινες καλύβες, εμφανίζεται στην Ομήρ. Ιλ. Υ. 448 κ. εξ.· 

όταν ένας στρατός σταματούσε την πολιορκία, τις έκαιγε επί τόπου, σε Ομήρ. 

Οδ. Η. 501. II. 1. ανάκλιντρο ή πολυθρόνα, σε Ομήρ. Οδ., Πίνδ. 2. κρεβάτι, 

νυφικό κρεβάτι, σε Ευρ. III. όμιλος, συντροφιά ανθρώπων που παρακάθονταν 

στα γεύματα, σε Κ.Δ. IV.κατάκλιση ή στήριξη, ανάπαυση, σε Πλούτ.  

κλῐσιάδες, αἱ (κλίνω), πόρτες ή πύλες που αναδιπλώνουν, σε Πλούτ.· μεταφ., 

τρόπος εισόδου, πρόσβαση, σε Ηρόδ.  

κλῐσίηθεν, επίρρ., έξω από ή από μια καλύβα, σε Ομήρ. Ιλ.  

κλῐσίηνδε, επίρρ., μέσα σε ή προς την καλύβα, σε Ομήρ. Ιλ.  

κλίσιον[κλῐ], τό (κλίνω), βοηθητικά κτίσματα γύρω από καλύβα βοσκού, 

παραρτήματα, σε Ομήρ. Οδ.  

κλίσις[ῐ], -εως, ἡ (κλίνω), I. κλίση, ροπή, γέρσιμο, ρήξη, τοῦ τραχήλου, σε 

Πλούτ. II. ανάπαυση, κατάκλιση, σε Ευρ.  

κλισμός, ὁ (κλίνω), καναπές, ανάκλιντρο, σε Όμηρ.  

κλίτος[ῐ], τό = κλίμα II, κλίμα, σε Ανθ.  

κλῑτύς, -ύος, ἡ, αιτ. πληθ. κλιτῡς, (κλίνω) πλαγιά, κατωφέρεια, πλευρά 

βουνού, Λατ. divus, σε Όμηρ., Σοφ.  

κλοιός, ὁ, παλ. Αττ. κλῳός (κλείω), 1. λαιμαργία σκύλου, ιδίως, μεγάλο 

ξύλινο κολάρο που φοριέται σε άγρια σκυλιά, σε Αριστοφ., Ξεν. 2. είδος 

στύλου για βασανισμό και διαπόμπευση εγκληματιών, σε Ευρ. 3. χρύσεος κλ., 

χρυσό κολλάρο, στον ίδ., Ανθ.  

κλονέω, μέλ. -ήσω (κλόνος), I. 1. οδηγώ σε σύγχυση, εμβάλλω ταραχή σε 

κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. 2. γενικά, συνταράζω, ενοχλώ, κλονίζω, σε 

Σοφ., Αριστοφ. II. 1. Παθ., κλονίζομαι, ταράζομαι, φέρομαι ορμητικά, σε 

Ομήρ. Ιλ., Πίνδ. 2. πλήττομαι από τα κύματα, σε Σοφ.  

κλόνος, ὁ, κάθε βίαια και συγκεχυμένη κίνηση, πίεση, ταραχή της μάχης, 

αναστάτωση, σάλος, σε Ομήρ. Ιλ.· κλόνοι ἱππιόχαρμαι, τα πλήθη των 

μαχόμενων ιππέων, σε Αισχύλ.  

κλοπαῖος, -α, -ον (κλέπ-τω), κλοπιμαίος, σε Αισχύλ., Ευρ.  

κλοπεύς, -έως, ὁ = κλώψ, 1. κλέφτης, λωποδύτης, σε Σοφ. 2. γενικά, 

μυστικός, κρυφός δράστης, στον ίδ.  

κλοπή, ἡ (κλέπ-τω), I. κλοπή, κλεψιά, Λατ. furtum, σε Αισχύλ., Ευρ. II. 

μυστική πράξη, απάτη, σε Ευρ., Αισχίν.· κλοπῇ, λαθραία ή μέσω απάτης, σε 

Σοφ.· ποδοῖν κλοπὰν ἀρέσθαι, δηλ. να φύγει μακριά με κρυφή ταχύτητα στα 

πόδια, στον ίδ. III. απροσδόκητη λαθραία κατάληψη στρατιωτικής θέσης, σε 

Ξεν.  

κλοπῐμαῖος, -α, -ον = κλόπιος, σε Λουκ.  

κλόπιος, -α, -ον (κλέπ-τω), κλοπικός, δόλιος, μῦθοι, σε Ομήρ. Οδ.  

κλοπός, ὁ = κλώψ, κλέφτης, σε Ομηρ. Ύμν.  

κλοποπεύω, χρονοτριβώ, χάνω τον καιρό μου, παρατείνω το χρόνο με 

ψεύτικα προσχήματα, σε Ομήρ. Ιλ.· φαίνεται πως είναι επιμηκ. τύπος του 

κλέπτω, κλωπεύω.  

κλύδων[ῠ], -ωνος, ὁ (κλύζω), I. κύμα, και περιληπτικά αντιμάμαλο, θόρυβος, 

θαλασσοταραχή, σε Ομήρ. Οδ., Τραγ. II. μεταφ., κλ. κακῶν, θάλασσα με 



συμφορές, σε Αισχύλ.· κλ. ξυμφορᾶς, σε Σοφ.· κλ. ἔφιππος, «πλημμύρα» από 

πλήθος ιππέων, στον ίδ., κ.λπ.  

κλῠδωνίζομαι, Παθ., αναταράζομαι όπως τα κύματα, σε Κ.Δ.  

κλῠδώνιον, τό, υποκορ. του κλύδων, I. μικρό κύμα, ελαφρός κυματισμός, 

ρυτίδωση (νερού), σε Ευρ.· γενικά, κύμα, σε Αισχύλ.· ως περιληπτικό ουσ., 

κύμα που σπάει στην ακτή, σε Θουκ. II. μεταφ., κλ. χολῆς, σε Αισχύλ.  

κλύζω, μέλ. κλύσω [ῠ], Επικ. κλύσσω — Παθ., αόρ. αʹ ἐκλύσθην, παρακ. 

κέκλυσμαι· I. εξορμώ, εκτινάζομαι, λέγεται για κύμα, σε Ομηρ. Ύμν.· σπάζω 

όπως το κύμα, σε Αισχύλ. — Παθ., παφλάζω, λέγεται για τη θάλασσα, σε 

Όμηρ.· σηκώνομαι σε κύματα, σε Ησίοδ. II. 1. ξεπλένω ή εκπλένω, σε Ευρ. 2. 

ξεβγάζω, σε Ξεν. 3. εἰςὦτα κλ., βάζω νερό στα αυτιά μου και τα καθαρίζω, σε 

Ευρ. 4. κεκλυσμένος καρῷ, τριμμένο ή καλυμμένο με κερί, σε Θεόκρ.  

κλῦθι, προστ. αορ. βʹ του κλύω.  

κλύμενος[ῠ], -η, -ον = κλυτός, διάσημος, σε Θεόκρ.  

κλύσμα, -ατος, τό (κλύζω), I. υγρό που χρησιμοποιείται για ξέπλυμα· ιδίως, 

κλύσμα, κατάβρεγμα, σε Ηρόδ. II. μέρος που καταβρέχεται από τα κύματα, 

ακτή, σε Πλούτ., Λουκ.  

κλυστήρ, -ῆρος, ὁ, σύριγγα, κλωστήρι, σε Ηρόδ.  

Κλυται-μνήστρα, ἡ (κλυτός, μνάομαι), η βασίλισσα Κλυταιμνήστρα, 

σύζυγος του Αγαμέμνονα, σε Ομήρ. Ιλ.  

κλῦτε, βʹ πληθ. προστ. αορ. βʹ του κλύω.  

κλῠτό-δενδρος, -ον (δένδρον), περίφημος για τα δένδρα του, σε Ανθ.  

κλῠτο-εργός, -όν (*ἔργω), περίφημος, ξακουστός για την εργασία του, σε 

Ομήρ. Οδ., Ανθ.  

κλῠτό-καρπος, -ον, ένδοξος για τα φρούτα του, σε Πίνδ.  

κλῠτό-μητις, -ι, γεν. -ιος, περίφημος για τις ικανότητές του, σε Ομηρ. Ύμν.  

κλῠτό-μοχθος, -ον, περίφημος για τους κόπους του, σε Ανθ.  

κλυτό-νοος, -ον, περίφημος για τη σοφία του, σε Ανθ.  

κλῠτό-παις, ὁ, ἡ, αυτός που έχει διάσημα παιδιά, σε Ανθ.  

κλῠτό-πωλος, -ον, με αριστοκρατικά άλογα, σε Ομήρ. Ιλ.  

κλῠτός, -ή, -όν και -ός, -όν (κλύω)· 1. ακουστός, δηλ. γνωστός, διάσημος, 

ένδοξος, περίφημος, λέγεται για πρόσωπα, σε Όμηρ. 2. λέγεται για πράγματα, 

«ευγενικά», εξαιρετικά, αριστοκρατικά, εξαίσια, στον ίδ. κ.λπ.  

κλῠτο-τέχνης, -ου, ὁ (τέχνη), διάσημος για την τέχνη του, διακεκριμένος, 

αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, σε Όμηρ.  

κλῠτό-τοξος, -ον (τόξον), περίφημος για το τόξο, διακεκριμένος τοξευτής, σε 

Όμηρ.  

κλύω, αόρ. βʹ ἔκλυον, Επικ. κλύον· προστ. (όπως αν προερχόταν από το 

κλῦμι) κλῦθι, κλῦτε, Επικ. αναδιπλ. κέκλῠθι, κέκλῠτε· I. 1. ακούω, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· κλύειν τίτινος, ακούω κάτι από κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· έπειτα, 

κλύειν τινός, τον ακούω, στο ίδ.· κλ. τι, το ακούω, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· με γεν. 

αντικειμ., ακούω για κάποιον ή για κάτι, σε Σοφ. 2. αντιλαμβάνομαι γενικά, 

γνωρίζω, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ. II. παρακολουθώ, προσέχω, ακούω, τινός, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· η προστ. χρησιμ. ιδίως στις ικεσίες, (επ)άκουσέ με, κλῦθί μευ, 

Ἀργυρότοξε, σε Ομήρ. Ιλ.· κέκλυτέ μευ, θεοί, στο ίδ.· επίσης με δοτ., ακούω, 

υπακούω, υποτάσσομαι, σε Ησίοδ. κ.λπ. III. στους Τραγ. όπως το ἀκούω V, 

αποκαλούμαι ή συζητιέμαι καθ' αυτόν τον τρόπο, με επίρρ. εὖ ή κακῶς κλύειν.  

κλωβός, ὁ, κλουβί πουλιού, σε Ανθ.  

κλωγμός ή κλωσμός, ὁ (κλώσσω), φωνή ορνίθων, κακάρισμα· «κακαριστός» 

(κροταλιστός) ήχος μέσω του οποίου παρακινούσε κάποιος το άλογο, σε Ξεν.  



κλώζω, μέλ. -ξω, κοάζω, κρώζω, λέγεται για κάργιες, καλιακούδες· έπειτα, 

ως ένδειξη αποδοκιμασίας, κρώζω, κακαρίζω, γιουχαΐζω, σε Δημ.  

Κλῶθες, -ων, αἱ, οι Κλωθούσες, όνομα των Μοιρών ή των θεοτήτων της 

Τύχης, σε Ομήρ. Οδ.  

κλώθω, μέλ. κλώσω, γνέθω, αναστρέφω, περιστρέφω, στριφογυρίζω, σε 

Ηρόδ., Λουκ. — Παθ., τὰ κλωσθέντα, η μοίρα κάποιου, σε Πλάτ.  

Κλωθώ, -οῦς, ἡ, η Κλώθουσα, μια από τις τρεις Μοίρες η οποία περιέστεφε 

το νήμα της ζωής, σε Ησίοδ.· η Λάχεση ήταν υπεύθυνη για το παρελθόν, η 

Κλωθώ για το παρόν, η Άτροπος για το μέλλον, σε Πλάτ., Λουκ.  

κλωμᾰκόεις, -εσσα, -εν, βραχώδης, πετρώδης, σε Ομήρ. Ιλ.  

κλώμαξ, -ᾰκος, ὁ, σωρός από πέτρες (άγν. προέλ.).  

κλών, γεν. κλωνός, ὁ (κλάω), κλωνάρι, σε Σοφ., Ευρ.  

κλωνίον, τό, υποκορ. του κλών, σε Ανθ.  

κλῳός, ὁ, παλ. Αττ. αντί κλοιός.  

κλωπεύω, μέλ. -σω (κλώψ), κλέβω, σε Ξεν.  

κλωπικός, -ή, -όν (κλώψ), κλοπιμαίος, λαθραίος, μυστικός, σε Ευρ.  

κλώσσω, κακαρίζω σαν κότα.  

κλωστήρ, -ῆρος, ὁ (κλώθω), I. άτρακτος, σε Θεόκρ. II. κλωστή, νήμα, 

ράμμα, σε Αριστοφ.· λίνου κλ., λιναρένιο νήμα, δηλ. δίχτυ, σε Αισχύλ.  

κλωστής, -οῦ, ὁ, ύφασμα, σε Ευρ.  

κλώψ, κλωπός, ὁ (κλέπ-τω), κλέφτης, σε Ηρόδ., Ευρ., Ξεν.  

κνᾱκός, κνάκων, Δωρ. αντί κνηκός, κνήκων.  

κνάμα, ἡ, Δωρ. αντί κνήμη.  

κνᾱμός, Δωρ. αντί κνημός.  

κνάμπτω, βλ. γνάμπτω.  

κνάπτω (κνάω), ξένω ή λαναρίζω ύφασμα (το οποίο γινόταν είτε με 

ακανθώδες φυτό, δηλ. «ξεφτιστήρι», ή με χτένι)· λέγεται για βασανιστήριο, 

κατατεμαχίζω, ξεσχίζω, σε Αισχύλ., Σοφ.  

κνάσω, κνᾶσαι, Δωρ. αντί κνήσω, κνῆσαι, απαρ. μέλ. και αόρ. αʹ του κνάω.  

κνάφαλλον[ᾰ], τό, βλ. κνέφαλλον.  

κνᾰφεῖον, Ιων. -ήϊον, τό, εργαστήριο γναφέα (βυρσοδέψη), σε Ηρόδ.  

κνᾰφεύς, -έως, ὁ, Αττ. πληθ. κναφῇς, (κνάπτω), γναφέας, βυρσοδέψης, δηλ. 

διορθωτής, πτυχωτής και σιδερωτής ρούχων, μεταποιητής ενδυμάτων, σε 

Ηρόδ., Αριστοφ.  

κνᾰφεύω, μέλ. -σω = κνάπτω, καθαρίζω ρούχο, σε Αριστοφ.  

κνᾰφήιον, τό, Ιων. αντί κναφεῖον.  

κνάφος, ὁ (κνάω), I. ακανθώδες φυτό με το οποίο ξένουν τα ρούχα. II. κτένι 

για λανάρισμα, που χρησιμοποιούνταν επίσης και ως όργανο βασανισμού, σε 

Ηρόδ.  

κνάω, Αττ. βʹ και γʹ ενικ. κνῇς, κνῇ, απαρ. κνῆν, Ιων. κνᾶν· μέλ. κνήσω, αόρ. 

αʹ ἔκνησα· γʹ ενικ. Επικ. αορ. βʹ κνῆ (όπως αν προερχόταν από το κνῆμι) — 

Μέσ., Αττ. απαρ. κνῆσθαι· αόρ. αʹ ἐκνησάμην· I. αποξέω, ξύνω ή τρίβω, Λατ. 

redere, σε Ομήρ. Ιλ.· τὸν κηρὸν κνᾶν, τον αποξύνω, σε Ηρόδ. II. γρατσουνίζω 

— Μέσ., ξύνομαι, σε Πλάτ. III. γαργαλώ, στον ίδ. — Μέσ. κνᾶσθαι τὰ ὦτα, 

γαργαλώ τα αυτιά κάποιου, σε Λουκ.  

κνεφάζω, μέλ. -άσω (κνέφας), επισκεπάζω με σύννεφα, επισκιάζω, 

σκοτεινιάζω, σε Αισχύλ.  

κνεφαῖος, -α, -ον και -ος, -ον (κνέφας), 1. σκοτεινός, σκιερός, σε Αισχύλ., 

Ευρ. 2. στο σκοτάδι, νωρίς το πρωί, σε Αριστοφ.  



κνέφᾰς, τό, δοτ. κνέφᾳ, αλλά επίσης γεν. κνέφους· δοτ. κνέφεϊ (όπως αν 

προερχόταν από το κνέφος)· 1. σκοτεινιά, απογευματινό σκοτείνιασμα, 

σουρούπωμα, λυκόφως, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· επίσης, τὸ κατὰ γῆς κν., σε 

Ευρ.. 2. έπειτα, το πρωινό ξημέρωμα ή λυκαυγές, Λατ. diluculum, κνέφᾳ, το 

πρωί, τα χαράματα, σε Ξεν.  

κνῆ, Αττ. γʹ ενικ. του κνάω.  

κνήθω, μέλ. κνήσω, (κνάω) μεταγεν. τύπος του κνάω, ξύνω, γαργαλώ 

γρατσουνίζω — Παθ., φαγουρώνομαι, σε Κ.Δ.  

κνηκίας, ὁ, βλ. κνηκός.  

κνηκός, -ή, -όν, Δωρ. κνᾱκός, -ά, -όν, αυτός που έχει χρώμα «κροκίζον», 

χλωμοκίτρινο, καστανόξανθος, κοκκινωπός, σε Ανθ.· απ' όπου ο τράγος 

ονομάζεται κνάκων, ὁ, σε Θεόκρ.· και ο λύκος κνηκίας, σε Βάβρ.  

κνήμ-αργος, -ον, αυτός που έχει λευκές κνήμες, σε Θεόκρ.  

κνήμη, ἡ, μέρος του ποδιού μεταξύ του γόνατου και του αστραγάλου, η 

κνήμη, Λατ. tibia, σε Όμηρ., Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.  

κνημῑδο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φοράει περικνημίδες, σε Ηρόδ.  

κνημίς, -ίδος, ἡ (κνήμη), περικνημίδα ή μέρος πανοπλίας από το γόνατο ως 

τον αστράγαλο, Λατ. acrea, περὶ κνήμῃσιν ἔθηκεν, σε Ομήρ. Ιλ.· οι κνημῖδες 

δένονταν στον αστράγαλο με πόρπες (ἐπισφύρια)· οι βόειαι κνημῖδες είναι 

περικνημίδες από δέρμα βοδιού, που φορούνταν από τους γεωργούς, σε Ομήρ. 

Οδ.  

κνημός, ὁ, προεξέχων «βραχίονας» βουνού ή η πλαγιά του βουνού, σε Όμηρ.  

κνησιάω, εφετικό του κνάω, επιθυμώ να ξύσω, αισθάνομαι φαγούρα, 

φαγουρώνομαι, σε Πλάτ.  

κνησί-χρῡσος, -ον, αυτός που διαβρώνει ή ροκανίζει το χρυσάφι, σε Ανθ.  

κνῆσμα, -ατος, τό, τσίμπημα, δάγκωμα, σε Ξεν.  

κνησμονή, ἡ = κνησμός, ὁ, σε Ανθ.  

κνησμός, ὁ (κνάω), φαγούρα, ερεθισμός, σε Πλούτ.  

κνῆστις, -εως και -ιος, ἡ (κνάω), μαχαίρι για την αποφλοίωση τυριού, σε 

Ομήρ. Ιλ. (ως συνηρ. δοτ. κνήστῑ).  

κνίδη[ῑ], ἡ (κνίζω), τσουκνίδα, Λατ. urtica, σε Θεόκρ., Ανθ.  

Κνίδιος[ῐ], -α, -ον (Κνίδος), αυτός που αφορά ή κατάγεται από την Κνίδο· 

οἱΚνίδιοι, οι κάτοικοι της Κνίδου, σε Ηρόδ.  

κνίζω, Δωρ. κνίσδω· μέλ. κνίσω [ῐ], αόρ. αʹ ἔκνισα, Δωρ. ἔκνιξα — Παθ., 

αόρ. αʹ ἐκνίσθην· I. ξύνω ή αποξέω, τρίβω, γαργαλώ· μεταφ., λέγεται για την 

αγάπη, πειράζω, ερεθίζω, ενοχλώ, ταράζω, σε Ηρόδ., Ευρ.· λέγεται για 

κορεσμό, σε Πίνδ.· λέγεται για άγχος, αγωνία, σε Αριστοφ. — Παθ., κνίζεσθαί 

τινος, τσιμπιέμαι (από αγάπη) για κάποιον, σε Θεόκρ. II. κν. ὀργάν, προκαλώ 

θυμό, οργή, σε Πίνδ.  

κνῑπός, -όν, τσιγγούνικος, σε Ανθ. (αμφίβ. προέλ.).  

κνῖσα, Επικ. κνίση, -ης, ἡ, Λατ. nidor, I. λιπαρός ατμός, αχνός και μυρωδιά 

που βγαίνει από το ψημένο κρέας, γεύση και αναθυμίαση των καιομένων 

θυσιών, η οποία ανεβαίνει στον ουρανό ως προσφορά στους θεούς, σε Όμηρ. 

II. αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή τη μυρωδιά και αυτόν τον καπνό, δηλ. το 

λίπος, μέσα στο οποίο περιτυλιγόταν και καιγόταν η σάρκα του θύματος, 

μηρούς τ' ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν, σε Ομήρ. Ιλ.  

κνῑσάεις, Δωρ. αντί κνισήεις· συνηρ. δοτ. κνισᾶντι.  

κνῑσάω, μέλ. -ήσω (κνῖσα), γεμίζω με τον αχνό και τη γεύση της καιόμενης 

θυσίας, σε Ευρ., Αριστοφ.  

κνίσδω, Δωρ. αντί κνίζω.  



κνῑσήεις, -εσσα, -εν (κνῖσα), γεμάτος από καπνό της καιόμενης θυσίας, ο 

γεμάτος αχνούς, σε Ομήρ. Οδ.  

κνίσμα, -ατος, τό (κνίζω), I. στον πληθ., αποξέσματα, μικρά κομματάκια, σε 

Πλάτ. II. ξύσματα, σε Ανθ.· φιλονικίες, στον ίδ.  

κνισμός, ὁ, φαγούρα του δέρματος, γαργάλημα, σε Αριστοφ.  

κνῑσόω, μέλ. -ώσω (κνῖσα), μεταβάλλω σε ατμό, σε Λουκ.  

κνίσσα, κνισσάω, κνισσήεις, λανθασμένοι τύποι του κνῖσα κ.λπ.  

κνίσσῃ, γʹ ενικ. ποιητ. υποτ. του κνίζω.  

κνῑσωτός, -ή, -όν (κνισόω), ατμώδης, αυτός που αναδίδει τσίκνα, λέγεται για 

θυσία, σε Αισχύλ.  

κνίψ, ὁ, γεν. κνῑπός, ονομ. πληθ. κνῖπες, όπως το σκνίψ, μικρό έντομο που 

δαγκώνει σύκα, σε Αριστοφ.  

κνύζᾰ, ἡ, ποιητ. αντί κόνυζα, σε Θεόκρ.  

κνυζάομαι και -έομαι, αποθ. (κνῦ), κυρίως λέγεται για σκύλο, κλαψουρίζω, 

ουρλιάζω, βγάζω λυγμούς, σε Σοφ., Αριστοφ.  

κνυζεῦνται, Δωρ. αντί -οῦνται, γʹ πληθ. του κνυζέομαι.  

κνυζηθμός, ὁ (κνυζάομαι), ούρλιασμα, κλαψούρισμα, σε Ομήρ. Οδ.  

κνύζημα, τό = κνυζηθμός, λέγεται για βρέφη, νεογέννητα, Λατ. vagitus, σε 

Ηρόδ.  

κνυζόω, μέλ. -ώσω, βλάπτω τα μάτια, προξενώ σε αυτά σκότος, σε Ομήρ. Οδ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

κνώδᾰλον, τό, οποιοδήποτε επικίνδυνο ζώο, από λιοντάρι έως ερπετό ή 

σκουλήκι, τέρας, θηρίο, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ., Τραγ.· λέγεται για πρόσωπα, 

ως όρος αποδοκιμασίας, ὦ παντομισῆ κνώδαλα, σε Αισχύλ. (αμφίβ. προέλ.).  

κνώδων, -οντος, ὁ (ὀδούς), στον πληθ. κνώδοντες, δύο προεξέχοντα δόντια 

πάνω στη λόγχη του δόρατος, σε Ξεν.· ξίφους διπλοῖ κνώδοντες, δηλ. δίστομο 

σπαθί, σε Σοφ.· επίσης, κνώδων μόνο του, λέγεται για το σπαθί, στον ίδ.  

κνώσσω, κοιμάμαι ήσυχα (σαν αρνάκι), σε Ομήρ. Οδ., Πίνδ.  

κοάλεμος[ᾱ], ηλίθιος, ανόητος, ευήθης, σε Αριστοφ. (αμφίβ. προέλ.).  

κοάξ, κωμική λέξη, για να δηλώσει το κρώξιμο των βατράχων, βρεκεκεκὲ 

κοὰξ κοάξ, σε Αριστοφ.  

κοβᾱλίκευμα, τό, πονηρό τέχνασμα, απάτη, σε Αριστοφ.  

κόβᾱλος, ὁ, I. αναίσχυντος, κακούργος, πανούργος, σε Αριστοφ.· οι Κόβαλοι 

ήταν κάποια πλάσματα (καλικάντζαροι) τα οποία επικαλούνταν οι απατεώνες, 

στον ίδ. II. ως επίθ. κόβαλα, πανούργα τεχνάσματα, απάτες, ζαβολιές, στον ίδ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

κόγχη, ἡ, I. μυς ή στρείδι, Λατ. concha, σε Ξεν. II. θήκη γύρω από τη 

σφραγίδα που προσαρτάται σε τίτλους και έγγραφα, σε Αριστοφ.  

κογχύλη[ῠ], ἡ = κόγχη, σε Ανθ.  

κογχῠλιάτης[ᾱ], -ου, ὁ, ο γεμάτος κοχύλια, λίθος κογχ., μάρμαρο που 

εμπιερέχει απολιθωμένα όστρακα, σε Ξεν.  

κογχύλιον, τό, 1. υποκορ. του κογχύλη, μικρού είδους μυς ή στρείδι, σε 

Αριστ. 2. όστρακο, δίθυρο οστρακοειδές, σε Ηρόδ.  

κοδράντης, -ου, ὁ, το Λατ. quandrus = 1/4 του ασσαρίου, σε Κ.Δ.  

κοέω, συνηρ. κοῶ, νοώ, παρατηρώ, ακούω, σε Ανακρ.  

κόθεν, Ιων. αντί πόθεν.  

κόθορνος, ὁ, Λατ. cothurnus, 1. σανδάλι ή ψηλό παπούτσι, που φτάνει ως τη 

μέση του ποδιού, σε Ηρόδ. κ.λπ. Ο κόθορνος φορούνταν από τους τραγικούς 

υποκριτές, τα τακούνια (πάτοι) των οποίων βοηθούσαν στο να προστεθεί ύψος 

στον χαρακτήρα και να δοθεί μεγαλοπρέπεια στο ανάστημα· έτσι ο cothurnus 



έγινε το σήμα κατατεθέν της Τραγωδίας, όπως ήταν ο soccus για την 

κωμωδία. 2. επειδή τα παπούτσια αυτά μπορούσε κάποιος να τα φορέσει σε 

όποιο πόδι ήθελε αδιακρίτως, ο Κόθορνος κατάντησε παρατσούκλι ανθρώπου 

με ευμετάβολο χαρακτήρα και χωρίς αρχές, όπως ο Θηραμένης, σε Ξεν.  

κόθ-ουρος, -ον, λέγεται για τους κηφήνες, κολοβός, δηλ. χωρίς κεντρί, σε 

Ηρόδ. (Πιθ. από το κοθώ, -οῦς, ἡ, αρχαία λέξη αντί για βλάβη και το οὐρά, η 

ουρά).  

κοΐ, Κωμική λέξη, για να εκφράσει το γρύλλισμα των νεαρών χοίρων, σε 

Αριστοφ.  

κοΐζω, γρυλλίζω κοΐ, σκούζω σαν χοίρος, σε Αριστοφ.  

κοίῃ, Ιων. αντί ποίᾳ, δοτ. ενικ. του ποῖος, Ιων. κοῖος, που χρησιμ. ως επίρρ., 

πώς; με ποιο τρόπο; ως προς τι; σε Ηρόδ.  

κοιλαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, αόρ. αʹ ἐκοίληνα, Αττ. ἐκοίλᾱνα· (κοῖλος)· εκκενώνω, 

αδειάζω, ανασκάπτω, κουφώνω, κάνω κάτι κοίλο, σε Ηρόδ.· κ. χῶμα, δηλ. 

σκάβω τάφο, σε Θεόκρ.  

κοιλάς, -άδος, ἡ (κοῖλος), κούφωμα, κοίλωμα, βαθιά κοιλάδα, σε Ανθ.  

Κοίλη, ἡ, θηλ. του κοῖλος, όνομα ενός δήμου της Αττικής, σε Ηρόδ.  

κοιλία, Ιων. -ίη, ἡ (κοῖλος), 1. η μεγάλη κοιλότητα του σώματος, η κοιλία, 

Λατ. venter, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ. 2. εντόσθια, σπλάχνα, σε Ηρόδ.· κ. 

ὑεία, πατσάς χοίρου, σε Αριστοφ.· στον πληθ. πατσάς και κοιλίες, στον ίδ.  

κοιλιο-πώλης, -ου, ὁ (πωλέω), αυτός που πουλά πατσά, σε Αριστοφ.  

κοιλο-γάστωρ, -ορος, ὁ, ἡ (γαστήρ), αυτός που έχει άδεια κοιλιά, 

πεινασμένος, σε Αισχύλ.· μεταφ., ασπίδα με κοιλότητα, στον ίδ.  

κοιλό-πεδος, -ον (πέδον), αυτός που κείται σε κοίλο πεδίο, σε Πίνδ.  

κοῖλος, -η, -ον, I. 1. κοίλος, κούφιος, βαθουλωμένος, επίθ. που λέγεται για 

πλοία, τα οποία τα πρώτα χρόνια βαθουλώνονταν από δέντρα, σε Όμηρ.· 

έπειτα, κοίλη ναῦς, η «κοιλιά», το αμπάρι του πλοίου, σε Ηρόδ., Ξεν.· ομοίως, 

ἡ κοίλη μόνη της, σε Θεόκρ.· λέγεται για τον Δούρειο ίππο, κ. λόχος, κ. δόρυ, 

σε Ομήρ. Οδ.· κ. κάπετος, λέγεται για τάφο, σε Ομήρ. Ιλ.· κ. δέμνια, λέγεται 

για το κρεβάτι όταν κάποιος δεν υπάρχει σ' αυτό, σε Σοφ. 2. χρησιμοποιείται 

για τόπους, αυτός που βρίσκεται σε κοιλάδα ή που σχηματίζει κοιλάδα, κοίλη 

Λακεδαίμων, η κοιλάδα της Λακωνίας, σε Ομήρ. Οδ.· κ. Θεσσαλία, σε Ηρόδ.· 

κ. Ἄργος, σε Σοφ.· τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίας, σε Ηρόδ.· ἡ Κοίλη, η κοιλάδα του 

Ιλισσού, στον ίδ.· κ. λιμήν, λέγεται για λιμάνι που βρίσκεται ανάμεσα στα 

ψηλά βράχια, σε Ομήρ. Οδ.· κ. αἰγιαλός, κολπώδης ακτή, στο ίδ.· κ. ὁδός, 

βαθιά οδός, σε Ομήρ. Ιλ.· κ. ποταμός, ποτάμι σχεδόν άδειο από νερό, σε 

Θουκ. (ομοίως στο Βιργ., cava flumina)· μεταφ., λέγεται για τη φωνή, 

κούφιος, βαθύς, υπόκωφος, μυκήσατο κοῖλον, σε Θεόκρ.· φθέγγεσθαι κοῖλον, 

σε Λουκ. II. ως ουσ., κοῖλον, τό, κοιλότητα, χαράδρα, κοίλωμα, λαγκάδι, σε 

Πλάτ.· όπως το κοιλία, λέγεται για τις κοιλότητες του σώματος, τὰ κ. γαστρός, 

σε Ευρ.· επίσης, ἐν τῷ κοίλῳ καὶ μυχῷ τοῦ λιμένος, σε Θουκ.  

κοιλ-όφθαλμος, -ον, αυτός που έχει κοίλους οφθαλμούς, σε Ξεν.  

κοιλο-χείλης, -ες (χεῖλος), αυτός που έχει βαθιά χείλια, σε Ανθ.  

κοιλ-ώδης, -ες (εἶδος), αυτός που έχει κοιλώματα, σπηλαιώδης, κούφιος, 

φάραγξ, σε Βάβρ.  

κοίλωμα, -ατος, τό, κοίλωμα, κοιλότητα, κουφάλα, κούφωμα, σε Βάβρ. κ.λπ.  

κοιλ-ωπής, -ές (ὤψ), αυτός που έχει βαθουλωτά μάτια· θηλ. -ῶπις, -ιδος, σε 

Ανθ.  

κοιλ-ωπός, -όν (ὤψ), βαθουλωτός στην όψη· κούφιος, κοίλος, σε Ευρ.  



κοιμάω, Ιων. -έω· μέλ. -ήσω, Δωρ. -άσω [ᾱ]· αόρ. αʹ ἐκοίμησα, Επικ. 

κοίμησα — Μέσ., γʹ ενικ. Επικ. αορ. αʹ κοιμήσατο — Παθ., αόρ. αʹ 

ἐκοιμήθην· (κεῖμαι)· I. 1. νανουρίζω, αποκοιμίζω, κατευνάζω ή βάζω για 

ύπνο, σε Όμηρ. 2. μεταφ., γαληνεύω, ηρεμώ, καθησυχάζω, καταπραΰνω, 

ἀνέμους, κύματα, στον ίδ.· ὀδύνας, σε Ομήρ. Ιλ.· κοίμησον εὔφημον στόμα, 

βάλε τη γλώσσα σου να κοιμηθεί στη σιωπή, σε Αισχύλ. II. Μέσ. και Παθ., 

αποκοιμιέμαι, πλαγιάζω, βρίσκομαι στο κρεβάτι, σε Όμηρ., Ηρόδ. κ.λπ. 2. 

λέγεται για τον ύπνο του θανάτου, κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον, είχε σιδερένιο 

ύπνο, σε Ομήρ. Ιλ.· απόλ., πέφτω για ύπνο, πεθαίνω, σε Σοφ., Κ.Δ. 3. κρατώ 

φύλαξη το βράδυ, Λατ. excubare, σε Αισχύλ., Ξεν.  

κοίμημα, τό (κοιμάω), ύπνος, κοιμήματα αὐτογέννητα, σαρκική συνεύρεση 

της μητέρας με το ίδιο της το παιδί, σε Σοφ.  

κοίμησις, -εως, ἡ, αποκοίμηση, ξάπλωμα για ύπνο, κατάκλιση, σε Πλάτ., 

Κ.Δ.  

κοιμίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ· κοιμάω, 1. βάζω για ύπνο, σε Ευρ.· ἄημα ἐκοίμισε 

πόντον, δηλ. οι άνεμοι σταμάτησαν να φυσούν και άφησαν τη θάλασσα να 

ηρεμήσει, (πρβλ. του Βιργ. straverunt aequova venti), σε Σοφ.· μεταφ., 

μεγαληγορίαν κ., την καταπνίγω, σε Ευρ.· ομοίως, κ. τὰς λύπας, σε Ξεν. — 

Παθ., παῖς κοιμίζεται, σε Ευρ. 2. λέγεται για τον ύπνο του θανάτου, σε Σοφ., 

Ευρ.· επίσης στη Μέσ., σε Ευρ.  

κοιμιστής, -οῦ, ὁ, κάποιος που βάζει στο κρεβάτι, σε Ανθ.  

κοινάν, -ᾶνος, ὁ, Δωρ. αντί κοινών.  

κοινᾱνέω, Δωρ. αντί κοινών.  

κοινάσομαι, κοινάσας, Δωρ. αντί κοινώσ-.  

κοινῇ, δοτ. θηλ. του κοινός, που χρησιμ. ως επίρρ.· βλ. κοινὸς Β. II.  

κοινο-βουλέω (βουλή), αποφασίζω από κοινού, σε Ξεν.  

κοινό-λεκτρος, -ον (λέκτρον), αυτός που έχει το ίδιο κρεβάτι, σύζυγος, 

σύντροφος, ομόκλινος, σύνευνος, σε Αισχύλ.  

κοινο-λεχής, -ές, = κοινόλεκτρος, εραστής, αγαπητικός, σε Σοφ.  

κοινο-λογέομαι, μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ ἐκοινολογησάμην, παρακ. 

κεκοινολόγημαι· (λόγος)· συσκέπτομαι ή συναποφασίζω, συνομιλώ με, τινι, σε 

Ηρόδ., Αττ.· πρός τινα, σε Θουκ.  

κοινό-πλους, -ον, συνηρ. -πλους, -ουν (πλέω), αυτός που συμπλέει, σε Σοφ.  

κοινό-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, αυτός που έχει κοινό ποδί, κ. παρουσία, δηλ. η 

κοινή άφιξη προσώπων, σε Σοφ.  

κοινός, -ή, -όν σπανίως -ός, -όν (από το ξύν = σύν, πρβλ. ξυνός)·  

Α. I. 1. κοινά μοιρασμένος, αυτός που ανήκει σε πολλούς, αντίθ. προς το 

ἴδιος, σε Ησίοδ., Αττ.· παροιμ., κοινὸν τύχη, σε Αισχύλ.· κοινὰ τὰ τῶν φίλων, 

σε Ευρ. 2. με δοτ., κ. τινι, κοινός σε ή με κάτι άλλο, σε Αισχύλ.· επίσης με 

γεν., πάντων κ. φάος, στον ίδ. II. κοινός σε όλους τους ανθρώπους, δημόσιος, 

κοινόχρηστος, γενικός, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. III. 1. τὸ κοινόν, πολιτεία, Λατ. 

respublica, σε Ηρόδ., Αττ. 2. διακυβέρνηση, δημόσιες αρχές, σε Θουκ., Ξεν.· 

ἀπὸ τοῦ κοινοῦ, μέσω δημόσιας εξουσίας, σε Ηρόδ.· ἄνευ τοῦ τῶν πάντων 

κοινοῦ, χωρίς τη συναίνεση της συμμαχίας, σε Θουκ. 3. δημόσιο ταμείο, σε 

Ηρόδ., Θουκ. 4. τὰ κοινά, δημόσια ζητήματα, σε Ρήτ.· πρὸς τὰ κοινὰ 

προσελθεῖν, προσιέναι, μπαίνω στο δημόσιο βίο, σε Δημ. κ.λπ.· επίσης τα 

δημόσια χρήματα, σε Αριστοφ. IV. κοινός, συνηθισμένος, κανονικός, σε 

Πλάτ. κ.λπ. V. 1. λέγεται για πρόσωπα κοινής καταγωγής ή συγγενεύοντα 

μεταξύ τους, ιδίως για όσους έχουν αδελφική σχέση, σε Πίνδ., Σοφ. 2. όπως 

το κοινωνός, συμμέτοχος, σε Σοφ., Αριστοφ. 3. αυτός που ακούει τους πάντες, 



αντικειμενικός, αμερόληπτος, σε Θουκ., Πλάτ.· καταδεκτικός, προσηνής, 

φιλοπροσήγορος, σε Ξεν. 4. λέγεται για περιστατικά, κοινότεραι τύχαι, 

περισσότερο ίσες (δηλ. δικαιότερες) ευκαιρίες, σε Θουκ. VI. λέγεται για 

κρέατα, κοινός, ανόσιος, ακάθαρτος, βέβηλος, σε Κ.Δ. Β. I. 1. επίρρ. κοινῶς, 

από κοινού, μαζί, αντίθ. προς το ἰδίᾳ, σε Ευρ. κ.λπ. 2. δημόσια, σε Θουκ. κ.λπ. 

3. κοινωνικά, όπως οι άλλοι πολίτες, σε Αριστ., Πλούτ. 4. με συνηθισμένη 

γλώσσα ή τρόπο, σε Πλούτ. II. 1. ομοίως δοτ. θηλ. κοινῇ, από κοινού, με 

κοινή συναίνεση, συμφώνως, σε Ηρόδ., Σοφ., Ευρ. 2. δημοσίως, σε Ξεν. III. 

ομοίως με πρόθ., ἐς κοινόν, από κοινού, σε Αισχύλ.· εἰς τὸ κ., για κοινή 

χρήση, σε Πλάτ.  

κοινότης, -ητος, ἡ, I. μοίρασμα από κοινού, κοινότητα, συνεταιρισμός, 

εταιρεία, σε Πλάτ. κ.λπ. II. καταδεκτικότητα, φιλοφροσύνη, σε Ξεν.  

κοινό-τοκος, -ον (τίκτω), αυτός που έχει ή κατάγεται από τους ίδιους γονείς, 

ἐλπίδες κ., ελπίδες σε κάποιον που έχει γεννηθεί από τους ίδιους γονείς, δηλ. 

στον αδελφό, σε Σοφ.  

κοινο-φῐλής, -ές (φιλέω), αυτός που αγαπάει από κοινού, σε Αισχύλ.  

κοινό-φρων, -ον (φρήν), αυτός που έχει την ίδια γνώμη, τινί, σε Ευρ.  

κοινόω, μέλ. κοινώσω, αόρ. αʹ ἐκοίνωσα — Μέσ., μέλ. κοινώσομαι, Δωρ. -

άσομαι, αόρ. αʹ ἐκοινωσάμην — Παθ., αόρ. αʹ ἐκοινώθην· I. 1. καθιστώ 

κοινό, φέρνω σε επικοινωνία, κοινοποιώ κάτι, γνωστοποιώ, κοινολογώ, κ. τί 

τινι, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.· τι ἔς τινα, σε Ευρ. 2. κάνω κάτι κοινό και 

συνηθισμένο, μολύνω, μιαίνω, σε Κ.Δ. — Μέσ., θεωρώ ή κηρύττω ως 

ακάθαρτο, βέβηλο, στο ίδ. II. 1. α) Μέσ., κοινολογώ το ένα με το άλλο, σε 

Αισχύλ., Σοφ. β) ενεργώ ώστε να ανακοινωθεί, τί τινι, σε Πλάτ. 2. 

συμβουλεύομαι, τινι, σε Ξεν. 3. είμαι συμμέτοχος ή συγκοινωνός, τινος, 

κάποιου πράγματος, σε Ευρ. 4. με αιτ. πράγμ., παίρνω μέρος ή έχω μερίδιο σε, 

στον ίδ., Θουκ. III. Παθ., έχω κοινωνία με, σε Ευρ.  

κοινών, -ῶνος, Δωρ. κοινάν, -ᾶνος, ὁ, = κοινωνός, σε Πίνδ., Ξεν.  

κοινωνέω, μέλ. -ήσω, παρακ. κεκοινώνηκα (κοινωνός)· 1. έχω ή πράττω σε 

κοινωνία με κάποιον, έχω μερίδιο ή συμμετέχω σε κάτι μαζί με κάτι άλλο, 

τινός τινι, σε Ξεν. 2. κ. τινός, έχω μερίδιο ή παίρνω μέρος σε κάτι, σε Τραγ., 

Ξεν. 3. κ. τινί, έχω σχέσεις ή συναναστρέφομαι, σε Αριστοφ., Πλάτ. 4. 

σπανίως με αιτ. πράγμ., κ. φόνον τινί, διαπράττω φόνο σε συνέργεια με αυτόν, 

σε Ευρ. 5. απόλ., μοιράζομαι από κοινού μια άποψη, συμφωνώ, σε Πλάτ.· 

σχηματίζω κοινότητα, σε Αριστ.  

κοινώνημα, -ατος, τό, στον πληθ., κοινωνικές πράξεις, συναλλαγές, 

δοσοληψίες μεταξύ των ανθρώπων, σε Πλάτ.  

κοινωνητέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να είναι κοινό, σε Πλάτ.  

κοινωνία, ἡ (κοινωνέω)· I. 1. κοινωνία, κοινότητα, ένωση, συμμετοχή, 

συναναστροφή, συνομιλία, σε Πίνδ., Θουκ. κ.λπ. 2. με γεν. αντικ., επικονωνία 

με, κοινωνία με, σε Ευρ. κ.λπ.· τίςθαλάσσης βουκόλοις κ., ποια σχέση έχουν οι 

βοσκοί με τη θάλασσα; στον ίδ. II. κοινό δώρο, ελεημοσύνη, συνεισφορά, σε 

Κ.Δ.  

κοινωνικός, -ή, -όν, I. αυτός που διεξάγεται από κοινού, κοινωνικός, σε 

Αριστ. II. αυτός που αποδίδει μερίδιο, τινος, από κάτι, σε Λουκ.  

κοινωνός, ὁ και ἡ (κοινός)· I. 1. σύντροφος, συμμέτοχος, συνέταιρος, τινος, 

σε κάτι, σε Αισχύλ. κ.λπ.· ὁ τοῦ κακοῦ κ., συνεργός στο κακό, σε Σοφ.· 

επίσης, τινι, σε κάτι, σε Ευρ. 2. απόλ., μέτοχος, κοινωνός, σε Πλάτ., Δημ. II. 

ως επίθ., κοινός, σε Ευρ.  

κοινῶς, επίρρ. του κοινός, βλ. κοινός Β.  



κοῖος, -η, -ον, Ιων. αντί ποῖος, -ος, -ον.  

κοιρᾰνέω, μέλ. -ήσω (κοίρανος), I. είμαι άρχοντας ή αφέντης, διαφεντεύω, 

προστάζω, σε Όμηρ. II. με γεν., είμαι αφέντης κάποιου, σε Ησίοδ., Αισχύλ.· 

επίσης, με δοτ., σε Αισχύλ.  

κοιρᾰνία, Ιων. -ίη, ἡ, εθνική κυριαρχία, ανώτατη αρχή, σε Ανθ.  

κοιρᾰνίδης[νῐ], -ου, ὁ, = κοίρανος, σε Σοφ.  

κοίρᾰνος, ὁ (κῦρος), κυβερνήτης, αρχηγός, άρχοντας, σε Όμηρ., Τραγ.  

κοιτάζω (κοίτη), βάζω στο κρεβάτι — Μέσ., Δωρ. αορ. αʹ ἐκοιταξάμην, 

πηγαίνω για ύπνο, κοιμάμαι, σε Πίνδ.  

κοιταῖος, -α, -ον (κοίτη)· 1. αυτός που βρίσκεται στο κρεβάτι, παρά Δημ. 2. 

ως ουσ. κοιταῖον, τό, φωλιά άγριου θηρίου, σε Πλούτ.  

κοίτη, ἡ (κεῖμαι), = κοῖτος, σε Ηρόδ., Αττ.· I. 1. νυφικό κρεβάτι, σε Σοφ., 

Ευρ. 2. φωλιά θηρίου, φωλιά πουλιού, σε Ευρ. II. η κίνηση της κατάκλισης, 

τῆς κοίτης ὥρη, ώρα για ύπνο, σε Ηρόδ.· τραπέζῃ καὶ κοίτῃ δέκεσθαι, και με 

κρεβάτι και με τροφή, στον ίδ. III. ἔχειν κοίτην ἔκ τινος, καθίσταμαι έγκυος 

από άνδρα, σε Κ.Δ.· με αρνητική σημασία, ακολασία, ασέλγεια, στο ίδ.  

κοῖτος, ὁ (κεῖμαι)· I. μέρος για κατάκλιση, κρεβάτι, σε Ομήρ. Οδ. II. ύπνος, 

στο ίδ., σε Ησίοδ.  

κοιτών, -ῶνος, ὁ (κοίτη), καμάρα, υπνοδωμάτιο, ὁ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος, 

θαλαμηπόλος, praefectus cubiculi, σε Κ.Δ.  

κόκκῐνος, -η, -ον, άλικος, κατακόκκινος, Λατ. coccineus, σε Πλούτ., Κ.Δ.  

κόκκος, ὁ, I. κόκκος, σπυρί, κουκούτσι, σπέρμα, σε Ομηρ. Ύμν., Ηρόδ. II. 

κόκκος κρεμέζι, που χρησιμοποιείται για να βαφτεί κάτι κόκκινο, σε Θεόφρ.  

κόκκῡ, κυρίως κούκου! κραυγή πουλιού, που χρησιμοποιείται ως επιφώνημα, 

τώρα! γρήγορα! κόκκυ, πεδίονδε, σε Αριστοφ.· κόκκυ, μεθεῖτε, εμπρός! 

αφήστε! στον ίδ.  

κοκκύζω, Δωρ. -ύσδω, μέλ. -ύσω, παρακ. κεκόκκῠκα (κόκκυξ)· I. φωνάζω 

«κούκου», σε Ησίοδ.· λέγεται για τον κούκο, κράζω, σε Θεόκρ. II. φωνάζω, 

κράζω όπως το κούκο, δίνω σήμα κρώζοντας, σε Αριστοφ.  

κόκκυξ, -ῡγος, ὁ, ο κούκος, ονομάζεται έτσι από το κρώξιμο κόκκυ, Λατ. 

cuculus, σε Ησίοδ., Αριστοφ. κ.λπ.· ἐχειροτόνησάν με κόκκυγές γε τρεῖς, 

ψηφίστηκα από τρεις φωνές κούκων, δηλ. από τρεις που έδωσαν τις ψήφους 

τους ξανά και ξανά, σε Αριστοφ.  

κοκκύσδω, Δωρ. αντί κοκκύζω.  

κόκκων, ὁ, σπόρος ροδιού, σε Σόλ.  

κοκύαι, οἱ, πρόγονοι, προπάτορες, σε Ανθ. (άγν. προέλ.).  

κολάζω, μέλ. κολάσω, αόρ. αʹ ἐκόλασα — Μέσ., μέλ. κολάσομαι, σε Αττ. βʹ 

ενικ. κολᾷ, μτχ. κολώμενος· αόρ. αʹ ἐκολασάμην — Παθ., μέλ. -ασθήσομαι, 

αόρ. αʹ ἐκολάσθην, παρακ. κεκόλασμαι (πιθ. από το κόλος, συγγενές προς το 

κολούω)· 1. κυρίως, κολοβώνω, περικόπτω, κλαδεύω· έπειτα, όπως το Λατ. 

castigare, κρατώ εντός ορίων, περιορίζω, αναχαιτίζω, τιμωρώ, σε Πλάτ.· μτχ. 

Παθ. παρακ., περιορισμένος, σε Αριστ. 2. κολάζω, διορθώνω, τιμωρώ, σε 

Σοφ., Ευρ. κ.λπ. — Μέσ., τιμωρώ κάποιον, σε Αριστοφ., Πλάτ. — Παθ., 

τιμωρούμαι, σε Ξεν.  

Κολαινίς, -ίδος, ἡ, άγνωστο επίθ. της Άρτεμης, σε Αριστοφ.  

κολᾰκεία, ἡ, κολακεία, γαλιφιά, δουλοπρέπεια, σε Πλάτ., Αισχίν.  

κολάκευμα, -ατος, τό, κομμάτι κολακείας, σε Ξεν.  

κολᾰκευτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να κολακευθεί, σε Λουκ.  

κολᾰκευτικός, -ή, -όν, αυτός που αγαπάει την κολακεία, αυτός που έχει 

προδιάθεση στην κολακεία, σε Λουκ.· ἡ -κή (ενν. τέχνη) = κολακεία, σε Πλάτ.  



κολᾰκεύω, μέλ. -σω (κόλαξ), κολακεύω, σε Αριστοφ., Ξεν. κ.λπ. — Παθ., 

κολακεύομαι, είμαι επιρρεπής στην κολακεία, σε Δημ.  

κολᾰκικός, -ή, -όν = κολακευτικός, σε Πίνδ.  

Κολᾰκ-ώνῠμος, ὁ (ὄνομα), αυτός που έχει όνομα Κόλακα, κωμική 

παραποίηση του ονόματος Κλε-ώνυμος, σε Αριστοφ.  

κόλαξ, -ᾰκος, ὁ, κόλακας, γαλίφης, σε Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ.  

κολαπτήρ, -ῆρος, ὁ, σμίλη, καλέμι, κοπίδι, σε Λουκ.  

κολάπτω, μέλ. -ψω, λέγεται για πουλιά, 1. χτυπώ, δαγκώνω, σκαλίζω, 

τσιμπώ, σε Λουκ., Ανθ.· λέγεται για τον Πήγασο, χτυπώ το έδαφος με την 

οπλή, σε Ανθ. 2. σκαλίζω ή σμιλεύω, στον ίδ.  

κόλᾰσις, -εως, ἡ (κολάζω), μαστίγωση, τιμωρία, σωφρονισμός, σε Πλάτ. 

κ.λπ.  

κόλασμα, -ατος, τό (κολάζω), μαστίγωση, τιμωρία, σε Ξεν.  

κολασμός, ὁ, = κόλασις, σε Πλούτ.  

κολάστειρα, ἡ, θηλ. του κολαστήρ, σε Ανθ.  

κολαστέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του κολάζω, I. αυτός που τιμωρείται, σε Πλάτ. 

II. κολαστέον, αυτό που πρέπει να τιμωρηθεί, στον ίδ.  

κολαστήριον, τό (κολάζω)· I. σωφρονιστήριος οίκος, σε Λουκ. II. = 

κόλασμα, κόλασις, σε Ξεν.  

κολαστής, -οῦ, ὁ (κολάζω), τιμωρός, σωφρονιστής, σε Τραγ.  

κολαστικός, -ή, -όν (κολάζω), σωφρονιστικός, διορθωτικός, σε Πλάτ.  

κολᾰφίζω, μέλ. -σω, ραπίζω, χτυπώ στο πρόσωπο, σε Κ.Δ.  

κόλαφος, ὁ (κολάπτω), ράπισμα.  

κολεόν, Ιων. κουλεόν, τό, θήκη ξίφους, θηκάρι σπαθιού, Λατ. culeus, σε 

Όμηρ., Αττ.  

κολετράω, καταπατώ, τινά, σε Αριστοφ. (άγν. προέλ.).  

κόλλᾰ, -ης, ἡ, κόλλα, Λατ. gluten, σε Ηρόδ.  

κόλλᾰβος, ὁ, I. = κόλλοψ, σε Λουκ. II. είδος πίτας ή ψωμιού, σε Αριστοφ.  

κολλάω, μέλ. -ήσω (κόλλα)· I. 1. κολλώ, ενώνω, στερεώνω, σε Αριστοφ., 

Πλάτ. 2. ενώνω το ένα μέταλλο με το άλλο, κ. χρυσὸν ἐλέφαντά τε, δηλ. 

φτιάχνω στέμμα διακοσμημένο με χρυσάφι και ελεφαντόδοντο, σε Πίνδ. II. 

γενικά, ενώνω, δένω στενά μεταξύ τους — Παθ., προσκολλώμαι σε, 

κεκόλληται πρὸς ἄτᾳ, είναι αναπόσπαστα συνδεμένο με τη δυστυχία, σε 

Αισχύλ.· ομοίως, λέγεται για πρόσωπα, κ. τινι, προσκολλώμαι σε κάποιον, σε 

Κ.Δ.· λέγεται και για πράγματα, ὁ κονιορτὸς ὁ κολληθείς τινι, στο ίδ. III. 

ενώνω μεταξύ τους, συναρμόζω, συνάπτω, χτίζω, σε Πίνδ.  

κολλήεις, -εσσα, -εν (κόλλα), = κολλητός, σε Ησίοδ.  

κόλλησις, -εως, ἡ (κολλάω), συγκόλληση, συναρμολόγηση, κ. σιδήρου, 

συγκόλληση σιδήρου, Λατ. ferruminatio, ή πιθ. η τέχνη διακόσμησης 

μεταλλικών επιφανειών και δη σιδηρικών, σε Ηρόδ., Θεόφρ.  

κολλητός, -ή, -όν (κολλάω)· I. κολλημένος με κάποιον, στενά συνδεδεμένος, 

σφιχτά προσαρμοσμένος, σε Όμηρ., Ευρ. κ.λπ. II. ὑποκρητηρίδιον κολλητόν, 

υποστήριγμα συγκολλημένο με τον κρατήρα, σε Ηρόδ.  

κολλῑκο-φάγος, -ον (φαγεῖν), αυτός που τρώει «κολλικία», σε Αριστοφ.  

κόλλιξ, -ῑκος, ὁ, πλακούντας ή άρτος από χονδρό αλεύρι.  

κόλλοψ, -οπος, ὁ, στριφτάρι ή κλειδί με το οποίο σφίγγονταν οι χορδές της 

λύρας, σε Ομήρ. Οδ., Πλάτ.· μεταφ., τῆς ὀργῆς τὸν κόλλοπ' ἀνιέναι, άφησε τις 

χορδές της οργής σου, σε Αριστοφ.  

κολλῠβιστής, -οῦ, ὁ (κόλλυβος), μικρός αργυραμοιβός, σε Κ.Δ.  



κόλλῠβος, ὁ, 1. μικρό κέρμα, κολλύβου αντί λεπτού, σε Αριστοφ. 2. στον 

πληθ., κόλλυβα, τά, μικρά στρογγυλά πλακούντια, στον ίδ.  

κολλύρα[ῡ], ἡ, = κόλλιξ, σε Αριστοφ.  

κολλύριον[ῡ], τό, I. υποκορ. του κολλύρα, πληθ. αλοιφή για τα μάτια, Λατ. 

collyrium. II. λεπτός πηλός, πάνω στον οποίο μπορεί να αποτυπωθεί 

σφραγίδα, σε Λουκ.  

κολοβός, -όν (κόλος)· 1. κομμένος, περιορισμένος, με γεν. κολοβὸς κεράτων, 

Λατ. truncus pedum, σε Πλάτ.· κ. χειρῶν, σε Ανθ. 2. απόλ., ακρωτηριασμένος, 

ελλιπής, σε Ξεν.  

κολοβόω, μέλ. -ώσω, κόβω, κονταίνω, ψαλιδίζω, μειώνω, περιορίζω, σε Κ.Δ.  

κολοί-αρχος, -ου, ὁ, αρχηγός καλιακούδων, στρατηγός καλιακούδων, σε 

Αριστοφ.  

κολοιός, ὁ, καλιακούδα, κάργια, Λατ. graculus, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ., 

Αριστοφ.· παροιμ., κολοιὸς ποτὶ κολοιόν, όμοιος με όμοιο, σε Αριστ.· κολοιὸς 

ἀλλοτρίοις πτεροῖς ἀγάλλεται, «χαίρεται με ξένα κόλλυβα», σε Λουκ.  

κολόκῡμα, -ατος, τό, μεγάλο κύμα πριν σπάσει (κόλον κῦμα), η 

φουσκοθαλασσιά που προηγείται της καταιγίδας, σε Αριστοφ.  

κολοκύνθη ή -τη, -ης, ἡ, κολοκύθα, Λατ. cucurbita.  

κολοκυνθιάς, ἡ, φτιαγμένη από κολοκύθες, σε Ανθ.  

κολοκύνθινος, -η, -ον, φτιαγμένος από κολοκύθες, πλοῖα, σε Λουκ.  

κόλον, τό, ε ντερικό τμήμα ή το χαμηλότερο τμήμα του παχέος εντέρου που 

εκτείνεται από το τυφλό ως το απευθυσμένο, σε Αριστοφ.  

κόλος, -ον, βραχύς, κοντός, Λατ. curtus, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για βόδια, 

αυτός που έχει κοντά κέρατα ή αυτός που δεν έχει καθόλου κέρατα, σε Ηρόδ.· 

ομοίως, ὦκόλε, απευθυνόμενο σε τράγο, σε Θεόκρ.  

κολοσσός, ὁ, Κολοσσός, λέγεται για τα τεράστια αγάλματα στους ναούς της 

Αιγύπτου, σε Ηρόδ.· γενικά, άγαλμα, σε Αισχύλ., Θεόκρ.· ο πιο διάσημος 

Κολοσσός ήταν αυτός του Απόλλωνα στη Ρόδο, εβδομήντα πήχεις ψηλός, 

φτιαγμένος στον καιρό του Δημητρίου του Πολιορκητή, σε Λουκ. (αμφίβ. 

προέλ.).  

κολοσυρτός, ὁ, ποιητ. λέξη, οχλοβοή, ταραχή, θόρυβος, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αριστοφ. (αμφίβ. προέλ.).  

κόλ-ουρος, -ον (κόλος, οὐρά), αυτός που έχει κομμένη ουρά, σε Πλούτ.  

κόλουσις, -εως, ἡ, κόψιμο, σύντμηση, αποκοπή, σε Αριστ.  

κολούω, μέλ. -ούσω, αόρ. αʹ ἐκόλουσα — Παθ., αόρ. αʹ ἐκολούθην ή -ύσθην, 

παρακ. κεκόλουμαι· (κόλος)· I. αποκόπτω, βραχύνω, κολοβώνω, σε Ηρόδ. II. 

μεταφ., αποκόπτω, απογοητεύω, πτοώ, τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ κολούει, εκτελεί 

ένα τμήμα ενώ αφήνει το άλλο μισοτελειωμένο, λέγεται για τις απειλές του 

Αχιλλέα, σε Ομήρ. Ιλ.· μηδὲ τὰ δῶρα κολούετε, μην τα ελαττώνετε, σε Ομήρ. 

Οδ.· λέγεται για πρόσωπα, τὰ ὑπερέχοντα κ., καταρρίπτω, ταπεινώνω αυτούς 

που υπερυψώνονται, σε Ηρόδ. — Παθ., συγκόπτομαι, βραχύνομαι, 

σμικρύνομαι, σε Αισχύλ.· ἐπειδὰν κολουθῶσι, όταν ταπεινωθούν, 

καταπέσουν, σε Θουκ.  

κολοφών, -ῶνος, ὁ, ύψος, κορυφή, ύψιστο σημείο, τελείωση, κολοφῶνα 

ἐπιτιθέναι, βάζω την τελευταία «πινελιά» σε κάτι, σε Πλάτ. (αμφίβ. προέλ.).  

κολπίας, -ου, ὁ, αυτός που είναι εξογκωμένος και σχηματίζει κόλπους, σε 

Αισχύλ.  

κόλπος, ὁ, Λατ. sinus· I. 1. στήθος, κόρφος, σε Ομήρ. Ιλ. 2. μήτρα, σε Ευρ. 

II. δίπλα που σχηματίζεται από χαλαρή πτύχωση σε ρούχο, και μάλιστα όταν 

πέφτει πάνω από την ζώνη, σε Ομήρ. Ιλ.· αυτή η πτυχή μερικές φορές 



χρησίμευε ως θυλάκιο, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.· κόλπον ἀνιεμένη, αφήνοντας το 

μανδύα να σχηματίζει πτύχωση, δηλ. αποκαλύπτοντας το στήθος της, σε 

Ομήρ. Ιλ.· κόλπῳ πεπλώματος, κάτω από το πέπλο με τις βαθιές πτυχώσεις, σε 

Αισχύλ.· ἐπὶ σφυρὰ κόλπον ἀνεῖσαι, έχοντας αφήσει τους μανδύες τους να 

πέσουν στους αστράγαλους, σε Θεόκρ. III. οτιδήποτε κοιλώδες όπως· 1. 

λέγεται για τη θάλασσα, αλλά πρώτα με σημασία σχεδόν κυριολεκτική, θέτις 

ὑπεδέξατο κόλπῳ, τον υποδέχθηκε στον κόρφο της, σε Ομήρ. Ιλ.· έπειτα, 

λέγεται για το βαθύ κοίλωμα μεταξύ των κυμάτων, σε Όμηρ. 2. κόλπος ή 

όρμος θάλασσας, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. 3. κοιλάδα, κ. Ἀργεῖος, σε Πίνδ.· 

Ἐλευσινίας Δηοῦς ἐν κόλποις, σε Σοφ.  

κολπόω, μέλ. -ώσω, σχηματίζω εξογκούμενη πτύχωση· ιδίως, κάνω το ιστίο 

να φουσκώσει, Λατ. sinuare, ἄνεμος κ. τὴν ὀθόνην, σε Λουκ.· χιτῶνας 

κολπώσαντες τῷ ἀνέμῳ, καθάπερ ἱστία, στον ίδ. — Παθ., φουσκώνω, 

πρήζομαι, λέγεται για ιστίο, πανί, σε Μόσχ.· κολποῦται Ζέφυρος εἰς ὀθόνας, 

σε Ανθ.· λέγεται για κόλπο, καμπυλώνω, σε Πολύβ.  

κολπ-ώδης, -ες (εἶδος), αυτός που έχει κόλπο ή λιμάνι, σε Ευρ.  

κόλπωμα, -ατος, τό, ένδυμα με πτυχώσεις, σε Πλούτ.  

κολυμβάω, μέλ. -ήσω, βουτώ στη θάλασσα, σε Κ.Δ.  

κολυμβήθρα, ἡ, τόπος για κολύμπι, σε Πλάτ.  

κολυμβητής, -οῦ, ὁ, κολυμβητής, σε Θουκ., Πλάτ. κ.λπ.  

κολυμβίς, -ίδος, ἡ, θαλασσοπούλι, «γλαροπούλι», σε Αριστοφ.  

κόλυμβος, ὁ, κολυμβητής, δύτης, σε Αριστοφ.  

Κόλχος, ὁ, από την Κολχίδα, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίθ. Κολχικός, -ή, -όν, 

Κολχικός, στον ίδ.· θηλ. Κολχίς, -ίδος και ως ουσ. Κολχίς (ενν. γῆ), η 

Κολχίδα, στον ίδ.· (ενν. γυνή), σε Ευρ.  

κολῳάω (κολῳός), διαπληκτίζομαι, καβγαδίζω, κατσαδιάζω, αποπαίρνω, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

κολῶμαι, Αττ. αντί κολάσομαι, Μέσ. μέλ. του κολάζω.  

κολώνη, ἡ, ύψωμα, λόφος, σε Ομήρ. Ιλ.· ιδίως, επιτύμβιος λόφος, τύμβος, 

ανάχωμα, Λατ. tumulus, σε Σοφ.  

Κολωνῆθεν, επίρρ., από το δήμο του Κολωνοῦ (βλ. αυτ.), σε Δημ.  

κολωνία, ἡ, η Λατ. colonia, σε Κ.Δ.  

κολωνός, ὁ, = κολώνη, I. λόφος, σε Ομηρ. Ύμν., Ηρόδ.· κ. λίθων, σωρός από 

πέτρες, σε Ηρόδ. II. ο Κολωνός, δήμος της Αττικής που βρίσκεται σε λόφο, 

περίπου ένα μίλι ΒΔ της Αθήνας, και έμεινε αθάνατος εξαιτίας του Σοφοκλή, 

ο οποίος είχε γεννηθεί εκεί και το έργο του «Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ».  

κολῳός, -οῦ, ὁ, θορυβώδης, καβγατζίδικος, φιλόνικος, φιλέριδος, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

κόμᾰρος, ἡ, το δέντρο «κουμαριά», arbutus, σε Αριστοφ.  

κομᾰρο-φάγος, -ον (φαγεῖν), αυτός που τρώει τα φρούτα της κουμαριάς, σε 

Αριστοφ.  

κομάω, Ιων. -έω, Επικ. μτχ. κομόων· μέλ. -ήσω· (κόμη)· I. 1. αφήνω τα 

μαλλιά να μακρύνουν, έχω μακριά μαλλιά, σε Ομήρ. Ιλ.· κομέειν τὴν κεφαλήν, 

σε Ηρόδ.· τα πρώτα χρόνια οι Έλληνες είχαν μακριά μαλλιά, απ' όπου, κάρη 

κομόωντες Ἀχαιοί, στον Όμηρ. Στη Σπάρτη συνεχίστηκε αυτή η συνήθεια. 

Στην Αθήνα διατηρούσαν μακριά κόμη οι νέοι ως το δέκατο όγδοο έτος, όπου 

τότε πρόσφεραν τους βοστρύχούς τους σε κάποια θεότητα· το να έχει κάποιος 

μακριά μαλλιά θεωρούνταν ένδειξη αριστοκρατικής καταγωγής· απ' όπου, 2. 

κομᾶν, σήμαινε καμαρώνω, περηφανεύομαι, είμαι περήφανος ή αλαζονικός, 

όπως το Λατ. cristam tollere, σε Αριστοφ.· οὗτος ἐκόμησε ἐπὶ τυραννίδι, 



στόχευσε στη μοναρχία, σε Ηρόδ.· ἐπὶ τῷ κομᾷς; για ποιο λόγο 

περηφανεύεσαι; σε Αριστοφ. II. λέγεται για άλογα, χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν 

κομόωντε, διακοσμημένος με χρυσές χαίτες, σε Ομήρ. Ιλ. III. μεταφ., λέγεται 

για δένδρα και φυτά, έχω φύλλωμα, σε Ομηρ. Ύμν. κ.λπ.  

κομέω, Ιων. παρατ. κομέεσκον, φροντίζω, παρακολουθώ, επιμελούμαι, 

περιποιούμαι, σε Όμηρ.  

κόμη, ἡ, I. τα μαλλιά του κεφαλιού, Λατ. coma, σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης στον 

πληθ., στον ίδ.· κόμην τρέφειν, αφήνω τα μαλλιά να μακρύνουν, σε Ηρόδ.· 

κόμηνκείρεσθαι, ξυρίζω τα μαλλιά στο πένθος, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· κόμαι 

πρόσθετοι, ψεύτικα μαλλιά, περούκα, σε Ξεν. II. μεταφ., φύλλωμα, φυλλωσιά 

των δέντρων, σε Ομήρ. Οδ.  

Κομητ-ᾰμῠνίας, -ου, ὁ, κωμική εκδοχή του ονόματος Αμυνίας, ο 

«ομορφονιός» Αμυνίας (πρβλ. κομάω), σε Αριστοφ.  

κομήτης, -ου, ὁ (κομάω)· I. 1. αυτός που έχει μακριά μαλλιά, μακρυμάλλης, 

παρά Ηρόδ., Αριστοφ. 2. μεταφ., ἰὸς κ., βέλος με φτερά, σε Σοφ.· λειμὼν κ., 

πράσινο λιβάδι, σε Ευρ. II. ως ουσ., κομήτης, σε Αριστ.  

κομῐδή, ἡ (κομίζω),· I. 1. φροντίδα, περιποίηση, στην Ομήρ. Ιλ.· λέγεται 

πάντα για φροντίδα που προσφέρεται στα άλογα· στην Ομήρ. Οδ., λέγεται για 

φροντίδα που δίνεται στους άνδρες στα λουτρά, κ.λπ.· επίσης, η φροντίδα του 

κήπου, σε Ομήρ. Οδ. 2. πρόβλεψη, προμήθεια, στο ίδ. II. 1. μεταφορά, 

συγκομιδή, σε Θουκ.· συγκομιδή θερισμού, σε Ξεν. 2. (από τη Μέσ. επίσης), 

αποκόμιση, ανάκτηση, ελευθέρωση, σε Ηρόδ.· αποπληρωμή, εξόφληση 

χρέους, σε Δημ. 3. (από την Παθ.), απομάκρυνση-επιστροφή, σε Ηρόδ.· 

διαφυγή, ασφαλής επιστροφή, στον ίδ.  

κομῐδῇ, επίρρ. (δοτ. αντί κομιδή)· 1. ακριβώς, «σωστά», σε Πλάτ., Δημ. 2. 

όπως το πάνυ, απολύτως, ολότελα, εντελώς, σε Πλάτ.· οὐ κομιδῇ, καθόλου, σε 

Πλούτ. 3. στις απαντήσεις, κομιδῇ μὲν οὖν, ακριβώς έτσι, βεβαίως, σε 

Αριστοφ., Πλάτ.  

κομίζω, μέλ. κομιῶ, έπειτα κομίσω, αόρ. αʹ ἐκόμισα, Επικ. ἐκόμισσα ή 

κόμισσα, Δωρ. ἐκόμιξα· παρακ. κεκόμικα — Μέσ., μέλ. κομιοῦμαι, Ιων. -

ιεῦμαι· αόρ. αʹ ἐκομισάμην, Επικ. ἐκομισσ- ή κομισσ- — Παθ., μέλ -ισθήσομαι, 

αόρ. αʹ ἐκομίσθην, παρακ. κεκόμισμαι (συχνά με Μέσ. σημασία)· I. 1. 

φροντίζω, προσφέρω, παρέχω, επιμελούμαι, περιποιούμαι, σε Όμηρ.· 

καλοδέχομαι, ξενίζω, περιποιούμαι, σε Θουκ.· περισσότερο κοινώς στη Μέσ., 

σε Όμηρ. 2. λέγεται για πράγματα, ενδιαφέρομαι, παρακολουθώ, νοιάζομαι, 

υπολογίζω, στον ίδ. κ.λπ.· ἔξω κομίζειν πηλοῦ πόδα, κρατώ το πόδι μου έξω 

από τη λάσπη, σε Αισχύλ. II. 1. μεταφέρω ώστε να κρατήσω, μεταφέρω προς 

φύλαξη, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· απλά, διασώζω, φυλάω, τινὰ ἐκ θανάτου, σε 

Πίνδ.· αλλά, νεκρὸν κ., μεταφέρω για ταφή, σε Σοφ., Ευρ. 2. κερδίζω σαν 

βραβείο ή λάφυρο, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ. — Μέσ., παίρνω για τον εαυτό μου, 

αποκτώ, κερδίζω, σε Σοφ. κ.λπ. 3. μεταφέρω, βαστάζω, μεταβιβάζω, 

διακομίζω, σε Όμηρ. κ.λπ. — Παθ., μεταφέρομαι, ταξιδεύω στη θάλασσα ή 

στην ξηρά, σε Ηρόδ.· εἴσω κομίζου, είσελθε, μπες, σε Αισχύλ.· ομοίως στον 

μέλ. και Μέσ. αόρ. αʹ, κομιεύμεθα ἐς Σῖριν, σε Ηρόδ. κ.λπ. 4. φέρνω σε 

κάποιο μέρος, εισάγω, εισφέρω, καρπὸν κ., κάνω τη συγκομιδή του σιταριού, 

στον ίδ. κ.λπ.· ομοίως στη Μέσ., στον ίδ., σε Σοφ.· και Παθ. παρακ. με Μέσ. 

σημασία, τοὺς καρποὺς κεκόμισθε, έχετε θερίσει τους καρπούς, σε Δημ. 5. 

οδηγώ, συνοδεύω, σε Σοφ., Πλάτ. κ.λπ.· κ. ναῦς, σε Θουκ. 6. επαναφέρω, 

επιστρέφω, σε Πίνδ., Ευρ., Πλάτ. κ.λπ. — Μέσ., επιστρέφω, ανακτώ, σε Ευρ., 

Θουκ.· κομίζεσθαι χρήματα, εξοφλώ χρέος, σε Δημ. — Παθ., έρχομαι ή 



πηγαίνω πίσω, υποστρέφω, σε Ηρόδ., Αττ. 7. όπως το Λατ. affeco, χορηγώ, 

προσφέρω, παρέχω, σε Αισχύλ.  

κομιστέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., I. αυτός για τον οποίο πρέπει να φροντίσει 

κάποιος, αυτός που πρέπει να συγκεντρωθεί από κάποιον, σε Αισχύλ. II. 

κομιστέον, αυτό που πρέπει να μεταφερθεί, σε Πλάτ.  

κομιστήρ, -ῆρος, ὁ, = το επόμ., σε Ευρ., Πλούτ.  

κομιστής, -οῦ, ὁ (κομίζω), I. αυτός που περιποιείται, που φροντίζει, σε Ευρ. 

II. οδηγός, φορέας, αγωγός, στον ίδ.  

κόμιστρον, τό (κομίζω), στον πληθ. όπως το σῶστρα, I. πληρωμή ή αμοιβή 

για διάσωση ζωής, σε Αισχύλ. II. αμοιβή μεταφοράς, σε Ευρ.  

κομιῶ, Αττ. μέλ. του κομίζω.  

κόμμα, -ατος, τό (κόπτω), I. 1. αποτύπωμα ή εντύπωση νομίσματος, σε 

Αριστοφ.· παροιμ., πονηροῦ κόμματος, με φαύλο χάραγμα, στον ίδ. 2. 

νόμισμα, νόμισμα, νομισματοκοπία, στον ίδ. II. σημείο στίξης σε πρόταση, 

Λατ. comma, σε Κικ.  

κομμᾰτικός, -ή, -όν (κόμμα II), αυτός που αποτελείται από μικρές προτάσεις, 

μικρὰ καὶ κ. ἐρωτήματα, σε Λουκ.  

κόμμῐ, τό, κόμμι, γόμα, τσίχλα, Λατ. gummi, σε Ηρόδ. (ξέν. λέξη).  

κομμός, -οῦ, ὁ (κόπτω), 1. χτύπημα, πλήγμα· ιδίως, όπως το Λατ. planctus 

(από το plango), χτύπημα κεφαλιού και στήθους στον θρήνο, ἔκοψακομμὸν 

Ἄριον, θρήνησα με Μηδικό θρήνο, σε Αισχύλ. 2. στο Αττ. δράμα, άγριος 

θρήνος, που αδόταν εναλλάξ από τον υποκριτή και τον χορό, όπως στον 

Αγαμ. του Αισχύλ. 1072-1185.  

κομμόω, ομορφαίνω, εξωραΐζω, καλλωπίζω, σε Αριστ. (αμφίβ. προέλ.).  

κομμωτής, -οῦ, ὁ, καλλωπιστής, εξωραϊστής, σε Λουκ. 
 


