
κρεο-δαίτης, -ου, ὁ (δαίω), διαμοιραστής κρέατος, κόφτης κρέατος σε 

δημόσιο γεύμα, Λατ. dispensator, σε Πλούτ.  

κρεοκοπέω, μέλ. -ήσω, κόβω σε κομμάτια, σε Αισχύλ., Ευρ.  

κρεο-κόπος, -ον (κόπ-τω), κόφτης κρέατος.  

κρεουργέω, μέλ. -ήσω, κόβω κρέας σαν χασάπης (κρεουργός), σφαγιάζω, 

κατακρεουργώ, σε Λουκ.  

κρεουργηδόν, επίρρ., όπως σφαγέας, σε κομμάτια, σε Ηρόδ.  

κρεουργία, ἡ, κατακρεούργηση, κατακόψιμο.  

κρε-ουργός, -όν (*ἔργω), αυτός που εργάζεται, δηλ. κόβει κρέας, κρεουργὸν 

ἦμαρ, μέρα ξεφαντώματος, σε Αισχύλ.  

κρεο-φάγος, -ον (φᾰγεῖν), αυτός που τρώει σάρκες, σαρκοφάγος, σε Ηρόδ.  

κρέων, -οντος, το Ομηρικό κρείων.  

κρεῶν, γεν. πληθ. του κρέας· κρέως, γεν. ενικ.  

κρήγυος, -ον, I. καλός, ωφέλιμος, ευάρεστος, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για 

πρόσωπα, αγαθός, χρηστός, χρήσιμος, ωφέλιμος, σε Πλάτ. II. αληθινός, 

γνήσιος, εἴπατέ μοι τὸ κρήγυον, σε Θεόκρ.· επίρρ., με ειλικρίνεια, σε Ανθ. 

(άγν. προέλ.).  

κρή-δεμνον, Δωρ. κρᾱ-, τό (κάρα, δέω), I. κεφαλόδεσμος, γυναικείο 

κάλυμμα κεφαλιού, που περνάει πάνω από το κεφάλι και κρεμιέται σε κάθε 

πλευρά, σε Όμηρ. II. 1. μεταφ. στον πληθ., οι επάλξεις που επιστέφουν τα 

τείχη της πόλης, στον ίδ., Ευρ. 2. κάλυμμα, καπάκι κανάτας κρασιού, σε 

Ομήρ. Οδ.  

κρηῆναι, απαρ. Επικ. αορ. αʹ του κραίνω· κρήηνον, απρόσ.  

κρῆθεν, αρχ. γεν. του κράς, βλ. κράς II.  

κρήμνυμι, = κρεμάννυμι, σε Πίνδ. — Παθ., κρήμναμαι, κρεμώ, αναρτώ, 

αιωρούμαι, σε Ευρ.· παρασύρομαι στον αέρα, σε Αισχύλ.  

κρημνο-βάτης[ᾰ], -ου, ὁ, αυτός που περπατά πάνω στους γκρεμούς, σε Ανθ.  

κρημνο-ποιός, -όν (ποιέω), αυτός που μεταχειρίζεται λέξεις υψηλές και 

μεγάλες, που μιλάει με σκληρό, τραχύ τρόπο, σε Αριστοφ.  

κρημνός, ὁ (κρήμναμαι), ύψωμα που προεξέχει, όπως η απότομη όχθη 

ποταμού, άκρη τάφρου, σε Ομήρ. Ιλ.· έπειτα, γκρεμώδης βράχος, απόκρημνος 

βράχος, κατσάβραχο, σε Ηρόδ., Αριστοφ.· κατὰ τῶν κρημνῶν, κάτω από τους 

βράχους των Επιπολών, σε Θουκ.  

κρημν-ώδης, -ες (εἶδος), απόκρημνος, απότομος, κατακόρυφος, σε Θουκ.  

κρῆναι, Ιων. αντί κρᾶναι, απαρ. αορ. αʹ του κραίνω.  

κρηναῖος, -α, -ον (κρήνη), προερχόμενος από κρήνη ή πηγή, Νύμφαι 

κρηναῖαι = Κρηνιάδες, σε Ομήρ. Οδ.· κρ. ὕδωρ, το αναβλύζον από πηγή νερό, 

σε Ηρόδ.· κρ. ποτόν, σε Σοφ. κ.λπ.  

κρήνη, Δωρ. κράνα, ἡ, πηγάδι, κρήνη, βρύση, πηγή, Λατ. fons, σε Ομηρ. 

κ.λπ.· αντίθ. προς το φρέαρ (δεξαμενή), σε Ηρόδ., Θουκ.· οι ποιητές το 

χρησιμ. στον πληθ. για το νερό, σε Σοφ.  

κρήνηθεν, επίρρ., από πηγάδι ή πηγή, σε Ανθ.  

κρήνηνδε, επίρρ., σε πηγάδι ή πηγή, σε Ομήρ. Οδ.  

κρηνιάς, -άδος, ἡ, θηλ. του κρηναῖος, σε Αισχύλ.· Δωρ. Κρᾱνιάδες, οι 

Κρηνίδες Νύμφες, σε Θεόκρ.· ομοίως Κρᾱνίδες, σε Μόσχ.  

κρηνίς, -ῖδος, ἡ, υποκορ. του κρήνη, σε Ευρ.  

κρηπίς, -ῖδος, ἡ, I. είδος ανδρικού παπουτσιού, σε Ξεν.· κρηπῖδες, 

στρατιωτικές μπότες, δηλ. οι ίδιοι οι στρατιώτες, πολεμιστές. II. 1. γενικά, 

θεμελίωση, βάση, λέγεται για ναό ή βωμό, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· μεταφ., 

κρηπὶς σοφῶν ἐπέων, σε Πίνδ.· οὐδέπω κρηπὶς κακῶν ὕπεστι, δεν φτάσαμε 



ακόμα στον πάτο της δυστυχίας, σε Αισχύλ.· ἡ ἐγκράτεια ἀρετῆς κρηπίς, η 

αυτοσυγκράτηση είναι το θεμέλιο της αρετής, σε Ξεν. 2. περιτειχισμένη άκρη 

ποταμού, αποβάθρα, προκυμαία, μουράγιο, Λατ. crepῑdo, σε Ηρόδ.  

Κρής, ὁ, γεν. Κρητός, πληθ. Κρῆτες, -ῶν, I. Κρητικός, σε Όμηρ. κ.λπ.· θηλ. 

Κρῆσσα, -ης, σε Αισχύλ. II. ως επίθ., Κρητικός, σε Σοφ.· επίσης Κρήσιος, -

α, -ον, στον ίδ., Ευρ.  

κρῆς, Δωρ. αντί κρέας.  

κρῆσαι, Επικ. αντί κεράσαι, απαρ. αορ. αʹ του κεράννυμι.  

Κρήσιος, -α, -ον, Κρῆσσα, βλ. Κρής.  

κρησ-φύγετον[ῠ], τό (φῠγεῖν), μέρος διαφυγής, τόπος αναχώρησης, 

καταφύγιο, άσυλο, σε Ηρόδ.· (το πρώτο μέρος της λέξης, το κρησ-, είναι 

αμφίβολης προέλευσης).  

Κρήτη, ἡ, η Κρήτη, σε Όμηρ.· Επικ. γεν. πληθ. Κρητάων εὐρειάων, σε Ομήρ. 

Οδ.· Κρήτηθεν, από την Κρήτη, σε Ομήρ. Ιλ.· Κρήτηνδε, στην Κρήτη, σε 

Ομήρ. Οδ.  

κρητήρ, -ῆρος, ὁ, Ιων. και Επικ. αντί κρατήρ.  

Κρητίζω (Κρής), μιμούμαι Κρητικό, σε Κ.Δ., Πλούτ.  

Κρητικός, -ή, -όν, I. αυτός που προέρχεται (κατάγεται) ή αναφέρεται στην 

Κρήτη, Κρητικός, σε Αισχύλ., Θουκ. II. 1.Κρητικόν (ενν. ἱμάτιον), τό, κοντό 

ένδυμα, που χρησιμοποιούνταν για τις ιερές τελετές, σε Αριστοφ. 2. Κρητικός 

(ενν. ποῦς), ὁ, ο Κρητικός, μετρικός πόδας (¯ ˘ ¯), π.χ. Ἀντιφῶν, που 

ονομαζόταν επίσης αμφίμακρος (ἀμφίμακρος).  

Κρητισμός, ὁ, κρητική συμπεριφορά, δηλ. ψευδολογία, σε Πλούτ.  

κρῖ, τό, Επικ. συντ. τύπος αντί κριθή, κριθάρι, μόνο στην ονομ. και αιτ., σε 

Όμηρ.  

κρῑβᾰνίτης[ῑ]-ου, ὁ, ψημένος σε ρηχή κατσαρόλα (τηγάνι), ὁ κρ. (ενν. ἄρτος), 

ψωμί ψημένο με αυτό τον τρόπο, σε Αριστοφ.· απ' όπου, κωμικά, βοῦς κρ., 

στον ίδ.  

κρίβᾰνος[ῑ], Ιων. κλίβᾰνος, ὁ, χωμάτινο αγγείο, κατσαρόλι, πιο πλατύ στη 

βάση από όσο στην κορυφή, στο οποίο μέσα ψηνόταν το ψωμί βάζοντας 

ζεστά κάρβουνα τριγύρω του, σε Ηρόδ., Αριστοφ.  

κρῑβᾰνωτός, -ή, -όν = κριβανίτης, σε Αριστοφ.  

κρίζω, αόρ. βʹ ἔκρῐκον, Επικ. κρίκον· παρακ. κέκρῑγα· (από τη √ΚΡΙΓ)· I. 

τρίζω, Λατ. stridere, σε Ομήρ. Ιλ. II. λέγεται για πρόσωπα, στριγκλίζω, 

σκούζω, σε Αριστοφ.  

κρῑθάω, λέγεται για άλογο, ταΐζομαι με κριθάρι, γίνομαι σφριγηλός από την 

τροφή, σε Αισχύλ.  

κρῐθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του κρίνω.  

κρίθεν, ποιητ. αντί ἐκρίθησεν, γʹ πληθ. Παθ. αορ. αʹ του κρίνω.  

κρῑθή, ἡ, κυρίως στον πληθ., κριθάλευρα, κριθάρι (πρβλ. κρῑ), το αλεύρι είναι 

ἄλφιτα, σε Όμηρ., Αριστοφ. κ.λπ.· οἶνος ἐκ. κριθέων πεποιημένος, είδος 

μπύρας (πρβλ. κρίθινος), σε Ηρόδ.  

κρῑθίᾱσις, -εως, ἡ, ασθένεια των αλόγων, είδος «βαρυστομαχιάς» που 

προκαλείται από το παρατάισμα με κριθάρι, σε Ξεν.  

κρῑθῐάω, μέλ. -άσω (κριθή) = κριθάω, σε Βάβρ.  

κρῑθίζω, μέλ. -ίσω, ταΐζω με κριθάρι, σε Βάβρ.  

κρίθῐνος, -η, -ον, φτιαγμένος από κριθάρι ή αυτός που αναφέρεται σε αυτό, 

σε Ξεν. κ.λπ.  

κρῑθο-τράγος, -ον (τρᾰγεῖν), αυτός που τρώει κριθάρι, σε Αριστοφ.  

κρίκε, γʹ ενικ., Επικ. αόρ. βʹ του κρίζω.  



κρίκος[ῐ], ὁ, ομηρ. τύπος του κίρκος, 1. δαχτυλίδι στον ιμάντα του στήθους 

των αλόγων, για να δένεται στον πάσσαλο (ἕστωρ) στο τέλος του ρυμού του 

αμαξιού, σε Ομήρ. Ιλ. 2. μικρές τρύπες στα πανιά, μέσω των οποίων 

διέρχονται και σύρονται τα σχοινιά, σε Ηρόδ.  

κρῖμα, -ατος, τό (κρίνω), 1. απόφαση, κρίση, σε Κ.Δ.· ποινή, καταδίκη, στον 

ίδ. 2. ζήτημα προς κρίση, υπόθεση νομική, στο ίδ.  

κρίμνον, τό (κρίνω), χοντροαλεσμένο κριθάρι, χοντρό κριθάλευρο, σε Ανθ.  

κρίνας[ῑ], μτχ. αορ. αʹ του κρίνω.  

κρίνον[ῐ], τό, ετερόκλ. πληθ. κρίνεα, δοτ. κρίνεσι· κρίνος, σε Ηρόδ., Αριστοφ. 

κ.λπ.  

κρίνω[ῑ], Επικ. γʹ υποτ. κρίνησι· μέλ. κρῐνῶ, Επικ. κρῐνέω· αόρ. αʹ ἔκρῑνα, 

παρακ. κέκρῐκα — Μέσ., μέλ. κρῐνοῦμαι (με Παθ. σημασία)· αόρ. αʹ 

ἐκρινάμην — Παθ., μέλ. κρῐθήσομαι, αόρ. αʹ ἐκρίθην [ῐ], Επικ. ἐκρίνθην, 

παρακ. κέκρῐμαι, απαρ. κεκρίσθαι· Λατ. cerno, I. ξεχωρίζω, διαχωρίζω, 

διαμοιράζω, διακρίνω, σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν. II. διαλέγω, εκλέγω, επιλέγω, σε 

Όμηρ., Ηρόδ., Αττ. — Μέσ., διαλέγω για τον εαυτό μου, επιλέγω, σε Όμηρ. 

— Παθ., διαλέγομαι, σε Ομήρ. Ιλ.· μτχ. παρακ. και αορ. αʹ κεκριμένος, 

κριθείς, εκλεγμένος, διαλεχτός, σε Όμηρ. III. 1. αποφασίζω αγώνα, στον ίδ., 

Ηρόδ. κ.λπ.· σκολιὰς κρίνειν θέμιστας, εξάγω στρεβλές αποφάσεις, δηλ. κρίνω 

άδικα, σε Ομήρ. Ιλ.· κρίνουσι βόῃ καὶ οὐ ψήφῳ, αποφάσισαν μέσω φωνών και 

όχι με ψηφοφορία, σε Θουκ.· αποφασίζω αγώνα για βραβείο, σε Σοφ. κ.λπ.· 

κρ. τὰς θεάς, κρίνω σχετικά με τον αγώνα τους, δηλ. αποφαίνομαι, αποτιμώ, 

σε Ευρ. — Παθ. και Μέσ., λέγεται για πρόσωπα, αποφασίζω σχετικά με 

διαγωνισμό, καταλήγω, γνωμοδοτώ, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. αποφαίνομαι για, 

κρίνω, επιδικάζω, κατακυρώνω, κράτος τινί, σε Σοφ. 3. εκτιμώ, υπολογίζω, 

πρὸς ἐμαυτὸν κρίνων (αὐτόν), κρίνοντάς τον βάσει του εαυτού μου, σε Δημ. 

— Παθ., ἴσον παρ' ἐμοὶ κέκριται, σε Ηρόδ. 4. ερμηνεύω, αναλύω όνειρα, στον 

ίδ., Αισχύλ. κ.λπ.· ομοίως στη Μέσ., σε Ομήρ. Ιλ. 5. με αιτ. και απαρ., 

αποφασίζω ή κρίνω ότι, σε Ηρόδ., Αττ. 6. με απαρ. μόνο, αποφασίζω να κάνω 

κάτι, σε Κ.Δ. IV. 1. αμφισβητώ, σε Σοφ. 2. κατηγορώ, προσάγω σε δίκη, σε 

Ξεν. κ.λπ. — Παθ., προσάγομαι σε δίκη, σε Θουκ. κ.λπ. 3. καταδικάζομαι, 

κατακρίνομαι, σε Σοφ., Δημ.  

κρῑο-βόλος, -ον (βάλλω), αυτός που σφάζει κριάρια, σε Ανθ.  

κρῑο-πρόσωπος, -ον (πρόσωπον), αυτός που έχει πρόσωπο κριαριού, σε 

Ηρόδ.  

κριός[ῑ], ὁ, 1. κριάρι, Λατ. aries, σε Όμηρ., Ηρόδ. κ.λπ. 2. πολιορκητικός 

κριός, Λατ. aries, σε Ξεν.  

Κρῖσα (όχι Κρίσσα), -ης, ἡ, η Κρίσα, πόλη στη Φωκίδα, κοντά στους 

Δελφούς, σε Ομήρ. Ιλ.· επίθ. Κρισαῖος, -α, -ον, Κρισαϊκός, στο ίδ., σε Ηρόδ.  

κρίσῐμος[ῐ], -ον (κρίσις), αποφασιστικός, κατηγορηματικός κρίσιμος, σε Ανθ.  

κρίσις[ῐ], -εως, ἡ (κρίνω), I. χωρισμός, ικανότητα προς διάκριση, σε Αριστ.· 

επιλογή, εκλογή, στον ίδ. II. 1. απόφαση, κρίση, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· κρ. οὐκ 

ἀληθής, μη βέβαια μέσα, μη ορθοί τρόποι κρίσης, σε Σοφ. 2. με νομική 

σημασία, δικαστικός αγώνας, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ.· αποτέλεσμα δίκης, 

καταδίκη, σε Ξεν. 3. δοκιμασία ικανοτήτων, τόξου, στην τοξοβολία, σε Σοφ. 

4. διαμάχη, περί τινος, σε Ηρόδ. III. αποτέλεσμα ή έκβαση πράγματος, κρίσιν 

ἔχειν, να αποφασιστεί, λέγεται για πόλεμο, σε Θουκ.  

κρῐτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του κρίνω, αυτός που πρέπει να αποφασισθεί ή να 

κριθεί· κριτέον, αυτό που θα αποφασισθεί ή θα κριθεί, σε Πλάτ.  



κρῐτήριον, τό (κριτής), 1. μέθοδος (τρόπος κρίσης ή δοκιμασίας), κριτήριο, 

«τεστ», σε Πλάτ. 2. δικαστήριο, επιτροπή κρίσης, στον ίδ.  

κρῐτής, -οῦ, ὁ (κρίνω), 1. δικαστής, κριτής, αυτός που αποφασίζει, διαιτητής, 

σε Ηρόδ., Θουκ.· στην Αθήνα, λέγεται για τους κριτές στους ποιητικούς 

διαγωνισμούς, σε Αριστοφ. 2. κρ. ἐνυπνίων, ερμηνευτής ονείρων, σε Αισχύλ.  

κρῐτῐκός, -ή, -όν, 1. ρημ. επίθ. του κρίνω, εκλεκτός, επίλεκτος, σε Όμηρ. 2. 

ξεχωριστός, εξαίρετος, σε Πίνδ., Σοφ.  

κρῐτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του κρίνω, 1. επίλεκτος, διαλεχτός, σε Όμηρ. 2. 

εξαιρετικός, έξοχος, αρίστης ποιότητας, σε Πίνδ., Σοφ.  

κροαίνω, μόνο στη μτχ. ενεστ., λέγεται για άλογο, χτυπώ με τα πόδια, χτυπώ 

με την οπλή, σε Ομήρ. Ιλ.  

κρόκα, ετερόκλ. αιτ. του κρόκη.  

κροκάλη[ᾰ], ἡ, βότσαλο, ταβανοσανίδα, σε Ανθ. (άγν. προέλ.).  

κρόκεος, -ον (κρόκος), αυτός που έχει το χρώμα του κρόκου, σε Πίνδ., Ευρ.  

κρόκη, ἡ, επίσης (όπως αν προερχόταν από ονομ. *κρόξ), ετερόκλ. αιτ. 

κρόκα, ονομ. πληθ. κρόκες, σε Ανθ.· (κρέκω)· 1. κλωστή που περνάει 

ανάμεσα στα νήματα του στημονιού (στήμων, tela), υφαδι, Λατ. subtemen, σε 

Ησίοδ., Ηρόδ. κ.λπ. 2. κροκύς, κουβάρι, νήμα ή χνούδι μάλλινου ρούχου, 

ρούχο με κατσαρό μαλλί (χνούδι), σε Αριστοφ.· στον πληθ., μαλακαῖς 

κρόκαις, με ρούχα από μαλακό μαλλί, σε Πίνδ.· κροκαῖσι, με μάλλινα νήματα, 

σε Σοφ.  

κροκήϊος, -η, -ον, Επικ. αντί κρόκεος, σε Ομηρ. Ύμν.  

κρόκῐνος, -η, -ον (κρόκος), αυτός που προέρχεται από κροκό, σε Ανθ.  

κροκό-βαπτος, -ον, βαμμένος στο χρώμα του κρόκου, σε Αισχύλ.  

κροκο-βᾰφής, -ές, = το προηγ.· μεταφ., ἐπὶ δὲ καρδίαν ἔδραμε κρ. σταγών, 

στην καρδιά μου έσταξε η χλωμή, νοσηρή σταγόνα του αίματος (που 

προμηνύει θάνατο), σε Αισχύλ.  

κροκόδειλος, ὁ, 1. σαυροειδές ερπετό, αρχικά Ιων. λέξη, σε Ηρόδ. 2. η σαύρα 

του Νείλου, ο κροκόδειλος, στον ίδ.  

κροκόεις, -εσσα, -εν (κρόκος), αυτός που έχει το χρώμα του κρόκου, σε Ευρ. 

κ.λπ.  

κροκό-πεπλος, -ον, αυτός που έχει κίτρινο πέπλο, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  

κρόκος, -ου, ὁ, 1. κρόκος, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. 2. ζαφορά (που φτιάχνεται από 

τα στίγματά του), σε Αισχύλ. κ.λπ.  

κροκόω, μέλ. -ώσω (κρόκος), στεφανώνω με κίτρινο κισσό, σε Ανθ.  

κροκύς[ῠ], -ύδος, ἡ (κρόκη), νήμα ή χνούδι μάλλινου υφάσματος, σε Ηρόδ., 

Λουκ. κ.λπ.  

κροκωτός, -ή, -όν (κροκόω), 1. βαμμένος με ζαφορά, αυτός που έχει χρώμα 

«κροκί», σε Πίνδ. 2. ως ουσ., κροκωτός (ενν. χιτών), ὁ, φούστα σε χρώμα 

«κροκί», την οποία φορούσε ο Βάκχος, σε Αριστοφ.  

κρόμμυον, τό, βλ. κρόμυον.  

κρομμυ-οξῠ-ρεγμία, ἡ, μείγμα κρεμμυδιών και ξιδιού, σε Αριστοφ.  

κρόμυον, τό, κρεμμύδι, σε Όμηρ.· μεταγεν. κρόμμυον, σε Ηρόδ., Αριστοφ.  

Κρόνια, -ων, τά, βλ. Κρόνιος.  

Κρονιάς, -άδος, ἡ, βλ. Κρόνιος.  

Κρονίδης[ῐ], -ου, ὁ, πατρωνυμ., ο γιος του Κρόνου, δηλ. ο Δίας, σε Όμηρ.  

Κρονικός, -ή, -όν, = το επόμ., I. Κρ. ἀστήρ, ο πλανήτης Κρόνος, σε Ανθ. II. 

με υποτιμητική σημασία, παλιομοδίτικος, ξεπερασμένος, σε Αριστοφ.  

Κρόνιος, -α, -ον (Κρόνος), I. 1. Κρονικός, λέγεται για τον Κρόνο, σε Αισχύλ. 

κ.λπ. 2. Κρόνια (ενν. ἱερά), τά, η γιορτή του Κρόνου που εορταζόταν την 



δωδέκατη μέρα του Εκατομβίωνα, σε Δημ.· μεταγεν., τὰ Κρόνια ήταν τα 

Ρωμαϊκά Saturnalia· απ' όπου, αἱ Κρονιάδες ἡμέραι, ο χρόνος που 

εορτάζονταν τα Saturnalia, σε Πλούτ. 3. Κρόνιον (ενν. ὄρος), τό, ο λόφος του 

Κρόνου, σε Πίνδ. II. όπως το Κρονικός, με υποτιμητική σημασία, Κρονίων 

ὄζειν, μυρίζει παλιά χρόνια, σε Αριστοφ.  

Κρόν-ιππος, -ον (Κρόνος), ξεμωραμένος, «ψωράλογο», σε Αριστοφ.  

Κρονίων[ῑ], ὁ, γεν. Κρονίωνος [ῐ] ή Κρονίονος [ῑ], ὁ, πατρωνυμ., γιος του 

Κρόνου, δηλ. ο Δίας, σε Όμηρ.  

Κρόνος, ὁ (κραίνω), I. ο Κρόνος, ταυτίζεται με τον Λατ. Saturnus, γιος του 

Ουρανού και της Γαίας, σύζυγος της Ρέας, πατέρας του Δία, Ποσειδώνα, Άδη, 

της Ήρας, Δήμητρας και Εστίας· βασίλευε στον ουρανό μέχρι που οι γιοι του 

τον εξόρισαν στον Τάρταρο, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· η εποχή του ήταν η 

«Χρυσή Εποχή», σε Ησίοδ. II. όνομα στην Αθήνα, υπέργηρος, ξεμωραμένος 

γέρος, σε Αριστοφ.  

κρόσσαι, -ῶν, αἱ, σκάλες για ανάβαση στα τείχη, για σκαρφάλωμα στις 

επάλξεις, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τις βαθμίδες με τις οποίες οι πυραμίδες 

κατέληγαν στην κορυφή, σε Ηρόδ.  

κροτᾰλίζω, μέλ. -σω (κρόταλον), χρησιμοποιώ κρόταλα ή καστανιέτες, σε 

Ηρόδ.· γενικά, ἵπποι ὄχεα κροτάλιζον, τα έσερναν με κρότο, σε Ομήρ. Ιλ.  

κρότᾰλον, τό (κροτέω), I. κρόταλο, καστανιέτα, που χρησιμοποιούνταν για 

τη λατρεία της Κυβέλης ή του Διονύσου, σε Ηρόδ., Ευρ. II. μεταφ., άνθρωπος 

αδολεσχής, φλύαρος, σε Αριστοφ.  

κρότᾰφος, ὁ (κροτέω), I. πλευρά μετώπου (βλ. κόρση), στον πληθ., οι 

κρόταφοι, Λατ. tempora, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. II. λέγεται για βουνό, η πλαγιά 

του, σε Αισχύλ., Ανθ.  

κροτέω, μέλ. -ήσω (κρότος), I. κάνω κάτι να κροταλίσει, λέγεται για άλογα, 

ὄχεα κροτέοντες, σέρνοντάς τα με κρότο, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. χτυπώ, πλήττω, 

σε Ηρόδ., Ευρ.· κροτεῖν τὰς χεῖρας ή τὼ χεῖρε, χτυπώ τα χέρια, σε Ηρόδ., Ξεν.· 

απόλ., χειροκροτώ, χτυπώ παλαμάκια, σε Ξεν. κ.λπ. 2. λέγεται για 

σιδηρουργό, σφυρηλατώ μαζί και συνενώνω, σε Πλάτ. — Παθ., 

σφυρηλατούμαι· μεταφ., ἐξ ἀπάτας κεκροταμένος, στο σύνολο του 

«σφυρηλατημένος» με απάτη, σε Θεόκρ. III. αμτβ., παράγω θορυβώδεις 

ήχους, σε Αριστ., Λουκ.  

κρότημα, -ατος, τό, έργο που έχει γίνει με σφυρηλάτηση, δουλεμένο κάτι με 

το σφυρί· μεταφ., λέγεται για τον Οδυσσέα, σκληραγωγημένος, πανούργος, σε 

Ευρ.  

κρότησις, -εως, ἡ, χτύπημα, κρούση χεριών, χειροκρότημα, σε Πλάτ.  

κροτησμός, ὁ = κρότος, σε Αισχύλ.  

κροτητός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του κροτέω, χτυπημένος, αυτός που ηχεί από 

χτυπήματα, σε Αισχύλ.· θορυβώδης, σε Σοφ.  

κρότος, -ου, ὁ, αυτός που χτυπά, ο ήχος που παράγεται από κρότο, κρ. ποδῶν, 

χτύπος των ποδιών στο χορό, σε Ευρ.· κρ. χειρῶν, χειροκρότημα, κτυπώ 

παλαμάκια, σε Αριστοφ., Ξεν.  

κροῦμα, -ατος, τό (κρούω), χτύπημα, πλήγμα· ήχος που παράγεται από το 

χτύπημα έγχορδων οργάνων με το πλήκτρο, νότα, σε Πλάτ.  

κρουματικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στο παίξιμο έγχορδου 

οργάνου, σε Ανθ.  

κρουνίζω, μέλ. -σω (κρουνός), αναβλύζω, βγάζω.  

κρούνισμα, -ατος, τό, ανάβλυση, εκροή, σε Ανθ.  



κρουνός, -οῦ, ὁ, βρύση, πηγή, στόμιο πηγαδιού, απ' όπου εκρέουν οι πηγές 

(πηγαί), σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· ομοίως, κρουνοὶ Ἡφαίστου, ποτάμια λάβας από 

την Έτνα, σε Πίνδ.· μεταφ., χείμαρρος λόγων, σε Αριστοφ.  

κρουνο-χυτρο-λήραιος, ὁ (κρουνός, χύτρα, ληρέω), αυτός που βγάζει από το 

στόμα ανούσιες φλυαρίες, σε Αριστοφ.  

κροῦσις, -εως, ἡ (κρούω), 1. χτύπημα, πλήγμα, σε Πλούτ. 2. τρύπημα 

πήλινων αγγείων, για να διαπιστωθεί αν είναι ραγισμένα· μεταφ., απάτη, 

εξαπάτηση, απατεωνιά, σε Αριστοφ. 3. παίξιμο έγχορδου οργάνου, σε Πλούτ.  

κροῦσμα, -ατος, τό = κροῦμα, σε Ανθ.  

κρουστικός, -ή, -όν, κατάλληλος για να χτυπήσει στα αυτιά, εντυπωσιακός, 

σε Αριστ.· μεταφ., λέγεται για ρητοροδιδάσκαλο, σε Αριστοφ.  

κρούω, μέλ. -σω, παρακ. κέκρουκα — Μέσ., αόρ. αʹ ἐκρουσάμην — Παθ., 

παρακ. κέκρουμαι ή -ουσμαι· 1. χτυπώ, πλήττω· χτυπώ το ένα με το άλλο, κρ. 

χεῖρας, χτυπώ τα χέρια, σε Ευρ.· κρ. τὰ ὅπλα πρὸς ἄλληλα, σε Θουκ. κ.λπ.· κρ. 

τὸν πόδα (δηλ. κρ. τὴν γῆν τῷ ποδί) στον χορό, σε Ευρ. 2. κέραμον κρούειν, 

χτυπώ, τρυπώ (πήλινο) αγγείο για να δοκιμάσω αν είναι ραγισμένο· απ' όπου 

εξετάζω, αποδεικνύω, σε Πλάτ. 3. χτυπώ τη λύρα με το πλήκτρο, στον ίδ. 4. 

κρούειν τὴν θύραν, χτυπώ την πόρτα από έξω, σε Ξεν. κ.λπ. 5. ως ναυτικός 

όρος στη Μέσ., κρούεσθαι πρύμναν, όπως το ἀνακρούεσθαι, κινώ προς τα 

πίσω, σε Θουκ.  

κρύβδᾰ, επίρρ. (κρύπ-τω), 1. χωρίς τη γνώση του, κρύβδα Διός, Λατ. clam 

Fove, σε Ομήρ. Ιλ. 2. απόλ., όπως το κρύβδην, κρυφά, μυστικά, σε Πίνδ.  

κρύβδην, Δωρ. -δᾶν, επίρρ. (κρύπ-τω), 1. κρυφά, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ. 2. 

με γεν. όπως το κρύβδα, κρύβδαν πατρός, σε Πίνδ.  

κρῠβῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ του κρύπτω.  

κρυερός, -ά, -όν και -ός, -όν (κρύος), 1. ψυχρός, παγερός, στον Όμηρ.· μόνο 

μεταφ., κρυεροῖο γόοιο, κρυεροῖο φόβοιο· ομοίως, κρυερὰ πάθεα, σε Αριστοφ. 

2. ψυχρός σαν πάγος, στον ίδ.  

κρῡμός, ὁ (κρύος), παγωμένος, παγερός, κρύος, σε Ηρόδ., Ευρ.  

κρυμ-ώδης, -ες (εἶδος), ψυχρός, παγετώδης, σε Ανθ.  

κρυόεις, -εσσα, -εν 1. = κρυερός, παγερός, ψυχρός, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 2. 

παγετώδης, σε Ανθ.  

κρύος, τό, παγετώδες ψύχος, κρύο, πάγος, σε Ησίοδ.· μεταφ., καρδίαν 

περιπίτνει κρύος, σε Αισχύλ.  

κρυπτάδιος[ᾰ], -α, -ον (κρύπτω), μυστικός, κρυφός, λαθραίος, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αισχύλ.· ουδ. πληθ. ως επίρρ., σε Ομήρ. Ιλ.  

κρύπτασκε, γʹ ενικ. Ιων. παρατ. του κρύπτω.  

κρυπτεία, ἡ (κρυπτεύω), μυστική εντολή την οποία οι νεαροί Σπαρτιάτες 

ήταν υποχρεωμένοι να εκτελέσουν, δηλ. να περιφρουρούν τη χώρα και να 

αντέχουν στις κακουχίες, σε Πλάτ.  

κρυπτέον, ρημ. επίθ. του κρύπτω, σε Σοφ., Ανθ.  

κρυπτεύω, μέλ. -σω (κρύπ-τω), I. καλύπτω, αποκρύπτω, σε Ευρ. II. αμτβ., 

κρύβομαι, παραμένω κρυμμένος, σε Ξεν. III. Παθ., παγιδεύομαι, σε Ευρ.  

κρυπτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του κρύπτω, κρυμμένος, κρυφός, μυστικός, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· κρυπτὴ τάφρος, χαντάκι καλυμμένο και σκεπασμένο 

με μαδέρια και χώμα, σε Ηρόδ.· τὸ κρ. τῆς πολιτείας, ο μυστικός χαρακτήρας 

των (Σπαρτιατικών) θεσμών, σε Θουκ.  

κρύπτω, Ιων. παρατ. κρύπτασκε· μέλ. κρύψω, αόρ. αʹ ἔκρυψα, Επικ. κρύψα· 

μεταγεν. αόρ. βʹ ἔκρῠβον, παρακ. κέκρῠφα — Μέσ., μέλ. κρύψομαι, αόρ. αʹ 

ἐκρυψάμην — Παθ., μέλ. κρῠφήσομαι και κεκρύψομαι· αόρ. αʹ ἐκρύφθην, 



Επικ. κρ-· μτχ. αορ. βʹ κρῠφείς· παρακ. κέκρυμμαι, Ιων. γʹ πληθ. κεκρύφαται· 

I. 1. κρύβω, καλύπτω, αποκρύπτω, σε Όμηρ., Αττ. — Μέσ., κάρα 

κρυψάμενος, έχοντας καλύψει το κεφάλι του, σε Σοφ. κ.λπ. — Παθ., 

κρύβομαι, παραμένω κρυμμένος, λέγεται για τους διάττοντες αστέρες, σε 

Ησίοδ., Ευρ. 2. κρύβω στη γη, θάβω, σε Ησίοδ., Ηρόδ., Αττ. 3. κρύβω, 

καλύπτω, κρατώ κρυφό, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. — Παθ., μτχ. παρακ. 

κεκρυμμένος, κρυμμένος, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. 4. με διπλή αιτ., αποκρύπτω 

κάτι από κάποιον, μή με κρύψῃς τοῦτο, σε Αισχύλ. κ.λπ. II. αμτβ. (ενν. 

ἑαυτόν), κρύβομαι, παραμένω κρυμμένος, σε Σοφ.  

κρυσταλλίζω, μέλ. -σω, είμαι κρυστάλλινα καθαρός, σε Κ.Δ.  

κρυστάλλῐνος, -η, -ον, από κρύσταλλα, κρυστάλλινος, σε Ανθ.  

κρυσταλλό-πηκτος, -ον, κατεψυγμένος, παγωμένος, σε Ευρ.  

κρυσταλλοπήξ, -ῆγος, ὁ, ἡ, = το προηγ., σε Αισχύλ.  

κρύσταλλος, ὁ (κρύος), I. πάγος, παγετώδες ψύχος, κρύο, Λατ. glacies, σε 

Όμηρ., Ηρόδ., Αττ. II. ἡ, κρυστάλλινος, διαυγής, καθαρό φυσικό κρύσταλλο, 

σε Ανθ.  

κρύφᾰ, επίρρ., = κρύβδα, χωρίς τη γνώση του, με γεν., σε Θουκ.· απόλ. 

κρυφά, μυστικά, στον ίδ.  

κρῠφᾱ, επίρρ. Δωρ. αντί κρυφῆ, σε Πίνδ.  

κρῠφαῖος, -α, -ον και -ος, -ον, 1. κρυφός, σε Πίνδ., Τραγ. 2. μυστικός, 

λαθραίος, κρυφός, σε Αισχύλ.· επίρρ. -ως, στον ίδ.  

κρῠφῆ, επίρρ. (κρύπ-τω) = κρύβδην, σε Σοφ., Ξεν.  

κρῠφηδόν, επίρρ. = το προηγ., αντίθ. προς το ἀμφαδόν, σε Ομήρ. Οδ.  

κρύφθην, Επικ. Παθ. αορ. αʹ του κρύπτω.  

κρύφιος[ῠ], -α, -ον και -ος, -ον (κρύπ-τω), 1. κρυφός, κρυμμένος, σε Σοφ. 

κ.λπ. 2. μυστικός, λαθραίος, σε Ησίοδ., Σοφ. κ.λπ.  

κρῠφός, ὁ (κρύπ-τω), κρυφὸν θέμεν, ρίχνω ένα σύννεφο από πάνω, σε Πίνδ.  

κρύφω[ῠ], μεταγεν. τύπος του κρύπτω, σε Ανθ.  

κρύψαι, απαρ. αορ. αʹ του κρύπτω.  

κρυψί-νοος, -ον, συνηρ. -νους, -ουν, αυτός που αποκρύπτει τις σκέψεις του, 

που υποκρίνεται, προσποιείται, σε Ξεν.  

κρύψις, -εως, ἡ (κρύπ-τω), κρύψιμο, απόκρυψη, συγκάλυψη, σε Ευρ.· η 

τέχνη της απόκρυψης στη Ρητορική, σε Αριστ.  

κρωβύλος[ῠ], ὁ, 1. κόμπος ή πλέγμα από τρίχες στην κορυφή του κεφαλιού, 

σε Θουκ., Ανθ.· επίσης τούφα μαλλιών, λοφίο περικεφαλαίας, σε Ξεν. 2. 

παρατσούκλι του ρήτορα Ηγησίππου, σε Αισχίν. (άγν. προέλ.).  

κρωγμός, ὁ, κραυγή κορακιού, σε Ανθ.  

κρώζω, μέλ. κρώξω, κράζω όπως το κοράκι, κραυγάζω, Λατ. crocitare, σε 

Ησίοδ., Αριστοφ.· επίσης λέγεται για άλλα πουλιά όπως οι γερανοί, σε 

Αριστοφ.· λέγεται για νεαρές αλκυόνες, σε Λουκ.· λέγεται για άμαξα, τρίζω, 

γογγύζω, σε Βάβρ. (ηχοποίητη λέξη).  

κρωσσίον, τό, υποκορ. του επόμ., σε Ανθ.  

κρωσσός, -οῦ, ὁ, 1. υδρία, στάμνα, λαγήνι, λήκυθος, σε Ευρ. 2. τεφροδόχος, 

σε Μόσχ., Ανθ.  

κτά αντί ἔκτα, γʹ ενικ. Επικ. αορ. βʹ του κτείνω· κταίην, Επικ. αορ. βʹ ευκτ.· 

Επικ. απαρ. κτάμεν, -έναι· μτχ. κτάς· κτάμενος, Επικ. μτχ. Μέσ. αορ. βʹ (με 

Παθ. σημασία).  

κτανέων, μτχ. Επικ. μέλ. του κτείνω.  

κτάνον, Επικ. αντί ἔκτᾰνον, αόρ. βʹ του κτείνω.  

κτάντης, ὁ (κτείνω), φονιάς, σε Ανθ.  



κτάομαι, Ιων. κτέομαι· μέλ. κτήσομαι και κεκτήσομαι, αόρ. αʹ ἐκτησάμην, 

Επικ. κτησάμην· παρακ. κέκτημαι και ἔκτημαι, Ιων. γʹ πληθ. ἐκτέαται, ευκτ. 

κεκτῄμην ή κεκτῴμην· υπερσ. ἐκεκτήμην και κεκτήμην, Ιων. γʹ πληθ. ἔκτεατο· 

αποθ., I. στον ενεστ., παρατ., μέλ. και αόρ. αʹ. 1. α) προμηθεύομαι για τον 

εαυτό μου, αποκτώ, κερδίζω, κατέχω, σε Όμηρ.· κτήσασθαι βίον ἀπό τινος, 

κερδίζω το μεροκάματό μου από κάτι, σε Ηρόδ.· κ.χάριν, κερδίζω την εύνοια, 

σε Σοφ.· κ. φίλους, ἑταίρους, στον ίδ. β) λέγεται για δεινά, δυστυχίες, επιφέρω, 

επισύρω, υφίσταμαι, προκαλώ, στον ίδ., Ευρ. κ.λπ.· κ. τινα πολέμιον, τον 

καθιστώ τέτοιο, σε Ξεν. 2. προμηθεύομαι ή αποκτώ για κάποιον άλλο, ἐμοὶ 

ἐκτήσατο κεῖνος, σε Ομήρ. Οδ. II. στον παρακ. και υπερσ. με μέλ. κεκτήσομαι, 

έχω αποκτήσει, δηλ. κατέχω, έχω, διαθέτω, κρατώ, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· 

κεκτ. τινα σύμμαχον, σε Ευρ.· λέγεται για δεινά, κεκτ. κακά, σε Σοφ., Ευρ.· ὁ 

κεκτημένος, ιδιοκτήτης, κάτοχος, κύριος, ως ουσ., ὁ ἐμοῦ κ., σε Ευρ.· λέγεται 

για τον αφέντη και κύριο γυναίκας, σε Ευρ. III. Παθ. αόρ. αʹ ἐκτήθην, με Παθ. 

σημασία, αποκτώμαι, στον ίδ., σε Θουκ.  

κτέᾰνον, τό (κτάομαι), 1. = κτῆμα, σε Πίνδ. 2. κυρίως στον πληθ. κτέανα, 

περιουσία, αποκτήματα, κτήσεις, σε Ησίοδ., Αισχύλ. κ.λπ.  

κτέαρ, τό, = το προηγ., στην Επικ. δοτ. πληθ. κτεάτεσσι, σε Όμηρ.  

κτεάτειρα, ἡ (όπως αν προερχόταν από το κτεᾰτήρ), κόσμων κτ., εσύ που μας 

έκανες άξιους τιμής, σε Αισχύλ.  

κτεᾰτίζω, μέλ. -ίσω· Επικ. αορ. αʹ κτεάτισσα (κτάομαι)· αποκτώ, κερδίζω, 

κατακτώ, επιτυγχάνω, σε Όμηρ. — Μέσ., με Παθ. παρακ., αποκτώ για τον 

εαυτό μου, είμαι ιδιοκτήτης, σε Ομηρ. Ύμν., Θεόκρ.  

κτεᾰτιστός, -ή, -όν, αποκτημένος, κεκτημένος, σε Ανθ.  

κτείνω (√ΚΤΕΝ ή ΚΤΑΝ)· Ιων. παρατ. κτείνεσκε· μέλ. κτενῶ, Ιων. κτενέω· 

αόρ. αʹ ἔκτεινα, αόρ. βʹ ἔκτᾰνον, παρακ. ἔκτονα, έπειτα ἐκτάνθην, σε Ανθ.· 

Επικ. τύποι (όπως αν προερχόταν από το *κτῆμι), γʹ ενικ. και πληθ. συγκοπτ. 

αορ. βʹ ἔκτᾰ, ἔκτᾰν· αʹ πληθ. υποτ. κτέωμεν, απαρ. κτάμεν, κτάμεναι [ᾰ], μτχ. 

κτάς· επίσης Μέσ. αόρ. βʹ (με Παθ. σημασία) ἐκτάμην, απαρ. κτάσθαι, μτχ. 

κτάμενος· σκοτώνω, φονεύω, σε Όμηρ. κ.λπ.· λέγεται για ζώα, σφάζω, στον 

ίδ.· οὖτίς με κτείνει δόλῳ, αναζητά να με σκοτώσει (η δύναμη του ενεστ. 

χρόνου), σε Ομήρ. Οδ.· ὁ κτανών, φονιάς, δολοφόνος, σε Αισχύλ.· οἱ 

κτανόντες, στον ίδ.· καταδικάζω σε θάνατο βάσει νόμου, σε Θουκ., Πλάτ.· 

στην Αττ. τα θνῄσκω ή ἀποθνῄσκω χρησιμ. για την Παθ.  

κτείνωμι, Επικ. υποτακτ. του κτείνω.  

κτείς, κτενός, ὁ, χτένα, Λατ. pecten· ιδίως, 1. χτένι στον αργαλειό (λάκκο), 

που ξεχωρίζει τα νήματα του στημονιού, σε Ανθ. 2. τσουγκράνα, στον ίδ. 3. 

στον πληθ., δάχτυλα, τα οποία διαχωρίζονται όπως τα δόντια της χτένας, σε 

Αισχύλ.  

κτενεῖν, απαρ. μέλ. του κτείνω.  

κτενίζω, μέλ. -σω (κτείς), χτενίζω, κουράρω άλογα, σε Ευρ. — Μέσ., 

κτενίζεσθαι κόμας, χτενίζω τα μαλλιά μου, σε Ηρόδ.  

κτενίον, τό, υποκορ. του κτείς, μικρό χτένι, σε Λουκ.  

κτενισμός, ὁ, χτένισμα, σε Ευρ.  

κτέομαι, Ιων. αντί κτάομαι.  

κτέρας, τό = κτέανον, κτήση, απόκτημα, σε Ομήρ. Ιλ.  

κτέρεα, τά (δεν υπάρχει ενικός κτέρας σε χρήση), δώρα νεκρικά που 

καίγονταν μαζί με το νεκρό, νεκρικές τιμές, σε Όμηρ.  



κτερεΐζω, μέλ. -ΐξω, απαρ. αορ. αʹ κτερεΐξαι, με αιτ. προσ., 1. κηδεύω με τις 

προσήκουσες τιμές, σε Ομήρ. Ιλ. 2. με σύστ. αιτ., κτέρεα κτερεΐξαι, αποδίδω 

νεκρικές τιμές, σε Ομήρ. Οδ.  

κτερίζω, μέλ. κτεριῶ, αόρ. αʹ ἐκτέρῐσα· 1. = το προηγ. 1, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. 2. 

με σύστ. αντ., κτέρεα κτ., όπως το κτερεΐζω 2, σε Όμηρ.  

κτερίσματα, τά = κτέρεα, χρήση μόνο στον πληθ., σε Σοφ., Ευρ.  

*κτέρος, τό, βλ. κτέρεα.  

κτέω, κτέωμεν, αʹ ενικ. και πληθ. υποτ. Επικ. αορ. βʹ του κτείνω.  

κτηθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του κτάομαι.  

κτῆμα, -ατος, τό (κτάομαι), 1. οτιδήποτε αποκτημένο, μέρος περιουσίας, 

κτήση, σε Ομήρ. Οδ., Αττ.· λέγεται για δούλο, παλαιὸν οἴκων κτ., σε Ευρ. 2. 

στον πληθ., κτήσεις, περιουσία, πλούτος, σε Όμηρ.· ἔρως, ὃς ἐν κτήμασι 

πίπτεις, που πέφτεις σε ευημερία, δηλ. στους πλουσίους, σε Σοφ.  

κτηνηδόν, επίρρ. (κτῆνος), όπως τα θηρία, σε Ηρόδ.  

κτῆνος, -εος, τό (κτάομαι), 1. κυρίως στον πληθ. κτήνεα, συνηρ. κτήνη, 

σμήνη και κοπάδια, ο συνδυασμός των οποίων στα αρχαία χρόνια συνιστούσε 

ευπορία, σε Ομηρ. Ύμν., σε Ηρόδ. 2. στον ενικ., λέγεται για ένα μόνο ζώο, 

όπως βόδι ή πρόβατο, σε Ηρόδ., Ξεν.· ζώο για ίππευση, Λατ. jumentum, σε 

Κ.Δ.  

κτηνοτροφία, ἡ, εκτροφή ζώων, σε Πλούτ.  

κτηνο-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που εκτρέφει ζώα, κτηνοτρόφος.  

κτήσαιτο, γʹ ενικ. αορ. αʹ του κτάομαι.  

κτήσιος, -α, -ον (κτάομαι), I. αυτός που ανήκει στην ιδιοκτησία, χρήματα κτ., 

περιουσία, σε Αισχύλ.· κτ. βοτόν, το πρόβατο από το κοπάδι κάποιου, σε Σοφ. 

II. αυτός που ανήκει στο σπίτι, Ζεὺς κτήσιος, ο προστάτης της ιδιοκτησίας, σε 

Αισχύλ.· κτ.βωμός, ο βωμός του Διὸς κτησίου, στον ίδ.  

κτῆσις, -εως, ἡ (κτάομαι), I. απόκτηση, σε Θουκ., Πλάτ.· κατ' ἔργου κτῆσιν, 

σύμφωνα με την επιτυχία στη δουλειά, σε Σοφ. II. 1. (από τον παρακ.) κτήση, 

κατοχή, στον ίδ., Θουκ. κ.λπ. 2. ως περιληπτικό ουσ. = κτήματα, αποκτήματα, 

περιουσία, ιδιοκτησία, σε Όμηρ.· στον πληθ., σε Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ.  

κτητέος, -α, -ον, I. ρημ. επίθ. του κτάομαι, αυτός που αποκτάται, σε Πλάτ. II. 

ουδ., αυτό που πρέπει να αποκτηθεί, στον ίδ.  

κτητικός, -ή, -ὸν (κτάομαι), άπληστος, πλεονέκτης, αρπακτικός· ἡ -κή (ενν. 

τέχνη), ικανότητα απόκτησης ιδιοκτησίας, σε Πλάτ.  

κτητός, -ή, -όν, I. 1. ρημ. επίθ. του κτάομαι, αυτό που μπορεί να αποκτηθεί, 

σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. 2. αυτός που αξίζει να αποκτηθεί, ποθητός, σε Πλάτ. II. 

αποκτημένος, κτητὴ, γυναίκα-δούλος, σε Ησίοδ.  

κτήτωρ, -ορος, ὁ, ιδιοκτήτης, κάτοχος, κύριος, νομέας, σε Κ.Δ., Ανθ.  

κτίδεος[ῐ], -α, -ον αντί ἰκτίδεος (από το ἰκτίς), νυφίτσα, κτιδὴ κυνέη, κράνος 

από δέρμα νυφίτσας, σε Ομήρ. Ιλ.  

κτίζω, μέλ. -ίσω, αόρ. αʹ ἔκτῐσα, Επικ. επίσης ἔκτισσα, κτίσσα — Μέσ., ποιητ. 

γʹ πληθ. αορ. αʹ ἐκτίσσαντο — Παθ., αόρ. αʹ ἐκτίσθην, παρακ. ἔκτισμαι· 1. 

επανδρώνω μια χώρα, χτίζω σπίτια και πόλεις, εποικίζω αυτήν, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ηρόδ. κ.λπ. — Παθ., ιδρύομαι, θεμελιώνομαι, Σμύρνην τὴν ἀπὸ Κολοφῶνος 

κτισθεῖσαν, έχοντας ιδρυθεί από μετανάστες που ήρθαν από την Κολοφώνα, 

σε Ηρόδ. 3. κτ. ἄλσος, φυτεύω αλσύλιο, σε Πίνδ.· κτ. βωμόν, στήνω βωμό, 

στον ίδ.· τὸν Κύρνον κτίσαι, εγκαθιδρύω τη λατρεία του, σε Ηρόδ. 4. 

δημιουργώ, επιφέρω, προκαλώ, προξενώ, σε Αισχύλ.· τὸν χαλινὸν κτίσας, 

έχοντας εφεύρει αυτόν, σε Σοφ. 5. καθιστώ ως τέτοιον, ἐλεύθερον κτ. τινά, σε 

Αισχύλ. κ.λπ. 6. διαπράττω, εκτελώ κατόρθωμα, σε Σοφ.  



κτίλος[ῐ], -ον, I. ήμερος, πράος, ευπειθής, σε Πίνδ. II. ως ουσ., κτίλος, ὁ, 

κριάρι, σε Ομήρ. Ιλ.  

κτῐλόω, μέλ. -ώσω, ημερώνω — Μέσ., ἐκτιλώσαντο τὰς λοιπὰς τῶν 

Ἀμαζόνων, τις εξημέρωσε, σε Ηρόδ.  

κτίσις[ῐ], -εως, ἡ (κτίζω)· 1. ίδρυση, θεμελίωση, ἀποικιῶν, σε Ισοκρ. κ.λπ. 2. 

όχι ακριβώς = πρᾶξις, πράξη, ενέργεια,σε Πίνδ. 3. η Κτίση, η δημιουργία του 

σύμπαντος, στον ίδ. II. 1. αυτό που έχει δημιουργηθεί, δημιούργημα, πλάσμα, 

στο ίδ. 2. δημιουργημένη αρχή ή ορισμένη, στο ίδ.  

κτίσμα, τό (κτίζω), οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί, δημιούργημα, πλάσμα, σε 

Κ.Δ.  

κτίστης, -ου, ὁ (κτίζω), δημιουργός, ιδρυτής, Λατ. cοnditor, σε Λουκ.· 

επανορθωτής, σε Πλούτ.  

κτιστύς, -ύος, ὁ, Ιων. αντί κτίσις, σε Ηρόδ.  

κτίστωρ, -ορος, ὁ = κτίστης, σε Ευρ.  

κτίτης[ῐ], ὁ = κτίστης· γενικά, κάτοικος, σε Ευρ.  

κτῠπέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐκτύπησα, ποιητ. κτύπησα· Επικ. αορ. βʹ ἔκτῠπον 

και κτύπον· (κτύπος)· I. 1. χτυπώ, συγκρούομαι, λέγεται για δένδρα που 

πέφτουν, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τον κεραυνό, σε Όμηρ., Σοφ. 2. 

κουδουνίζω, αντηχώ, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. II. μτβ., κάνω κάτι να κουδουνίσει ή 

να αντηχήσει, χθόνα· με διπλή αιτ., κτύπησε κρᾶτα πλαγάν, έκανε μ' ένα 

χτύπημα το κεφάλι να «κουδουνίσει», σε Ευρ.· απ' όπου πάλι στην Παθ., 

κουδουνίζω, αντηχούμαι, σε Αριστοφ.  

κτύπημα[ῠ], -ατος, τό = κτύπος, χειρός, σε Ευρ.  

κτύπος[ῠ], -ου, ὁ, κάθε δυνατός θόρυβος, συντριβή κεραυνού, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αισχύλ.· λέγεται για ποδοβολητό, σε Όμηρ.· λέγεται για καταιγίδα, σε 

Αισχύλ.· οχλοβοή μάχης, σύγκρουση όπλων, στον ίδ.  

κύᾰθος, ὁ (κύω), I. κύπελο για την άντληση κρασιού από τον κρατήρα ή τη 

γαβάθα, σε Ξεν. κ.λπ. II. βεντούζα, σε Αριστοφ.  

κυᾰμευτός, -ή, -όν, διαλεγμένος από σπόρους, δηλ. με κλήρο, σε Ξεν.  

κυᾰμεύω, μέλ. -σω (κύαμος), εκλέγω με κλήρο (όχι με σφαιρίδια 

ψηφοφορίας) — Παθ., εκλέγομαι με αυτό τον τρόπο, σε Δημ.  

κύᾰμος, ὁ, I. φασόλι, σπόρος, Λατ. faba, σε Ομήρ. Ιλ. II. κλήρος με τον οποίο 

εκλέγονταν στην Αθήνα οι δημόσιοι αξιωματούχοι (εκείνοι που τραβούσαν 

άσπρους σπόρους εκλέγονταν), ὁ τῷ κυάμῳ λαχών, αξιωματούχος εκλεγμένος 

με κλήρο, σε Ηρόδ.· βουλὴ ἡ ἀπὸ τοῦ κυάμου, σε Θουκ.· ἄρχοντας ἀπὸ κυάμου 

καθιστάναι, σε Ξεν.  

κυᾰμο-τρώξ, -ῶγος, ὁ (τρώγω), αυτός που τρώει φασόλια, σε Αριστοφ.  

κυᾰμο-φᾰγία, ἡ (φαγεῖν), κατανάλωση φασολιών, διατροφή με φασόλια, σε 

Λουκ.  

κυᾰν-αιγίς, -ίδος, ἡ, αυτή που έχει την κυανή αιγίδα (σφραγίδα), σε Πίνδ.  

κυᾰν-άμπυξ, -ῠκος, ὁ, ἡ, αυτός με την μελανόχρωμη άκρη, σε Θεόκρ.  

κυᾰν-αυγέτις, -ιδος, ανώμ. θηλ. του επόμ., σε Ορφ.  

κυᾰν-αυγής, -ές, αυτός που έχει σκοτεινή λάμψη, σε Ευρ., Αριστοφ.  

Κυάνεαι (νήσοι ή πέτραι), αἱ, γεν. Κυανεῶν· οι Σκοτεινές Πέτρες, νησιά 

στην είσοδο του Εύξεινου, σε Ηρόδ.· μυθικά, υποτίθεται πως έκλειναν και 

συνέτριβαν τα διερχόμενα πλοία, απ' όπου και ονομάστηκαν Συμπληγάδες· η 

θάλασσα που υπήρχε κοντά ήταν τα Κυάνεα πελάγη, σε Σοφ. (ῡ χάριν μέτρου 

στο Σοφ.).  

κυᾰν-έμβολος, -ον (ἔμβολον) = κυανόπρῳρος, σε Ευρ., Αριστοφ.  



κυάνεος, -α, -ον, συνηρ. κυανοῦς, -ῆ, -οῦν (κύανος)· 1. λέγεται κυρίως, 

μαύρος-μπλε, με στιλπνό μπλε χρώμα, λέγεται για τα ιριδίζοντα χρώματα των 

ερπετών, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· λέγεται για το χελιδόνι, σε Σιμων.· λέγεται για 

τη βαθιά θάλασσα, σε Ευρ. 2. γενικά, σκοτεινός, μελανός, μαύρος, λέγεται για 

το θρηνητικό πέπλο της Θέτιδας, σε Ομήρ. Ιλ.· χρησιμοποιείται για τα 

σύννεφα, σε Όμηρ.· όπως και για τα μαλλιά, σε Ομήρ. Ιλ.· κυανέη κάπετος, 

βαθύ και σκοτεινό χαντάκι, στο ίδ.· κυάνεαι φάλαγγες, σκοτεινά πλήθη 

πολεμιστών, στο ίδ. κ.λπ.  

κυᾰνο-βλέφᾰρος, -ον (βλέφαρον), αυτός που έχει σκοτεινό βλέμμα, σε Ανθ.  

κυᾰνο-ειδής, -ές (εἶδος), ο βαθύς μπλε, αυτός που έχει σκοτεινό μπλε χρώμα, 

σε Ευρ.  

κυᾰνό-θριξ, ὁ, ἡ, αυτός που έχει μαύρα μαλλιά, σε Ανθ.  

κυᾰνό-πεζα, ἡ, με τα πόδια του κυανοῦ, σε Ομήρ. Ιλ. (ῡ, χάριν μέτρου).  

κυᾰνό-πεπλος, -ον, αυτός που έχει μελανόχρωμο, σκουρόχρωμο μανδύα ή 

πέπλο, σε Ομηρ. Ύμν. (ῡ, χάριν μέτρου).  

κυᾰνο-πρῴρειος, -ον, = το επόμ., σε Ομήρ. Οδ.  

κυᾰνό-πρῳρος, -ον (πρῷρα), με μελανή μπλε πλώρη, μαυροπρώρος, λέγεται 

για πλοία, σε Όμηρ.  

κυᾰνό-πτερος, -ον, με μαύρα και μπλε φτερά, με σκουρόχρωμα φτερά, σε 

Ησίοδ., Ευρ.  

κύανος, -ου, ὁ, I. 1. κυανός, με σκουρόχρωμο περιεχόμενο, χρησιμοποιείται 

στην Ηρωική Εποχή για τη διακόσμηση έργων σε μέταλλο, πιθ. μπλε ατσάλι, 

σε Όμηρ. 2. ως θηλ., μωβ-μπλε λουλούδι του σιταριού, σε Ανθ. II. ως επίθ., 

κυάνεος, με συγκρ. και υπερθ. κυανώτερος, -ώτατος, σε Ανακρεόντ.  

κυᾰνό-στολος, -ον (στολή), με σκουρόχρωμη εσθήτα, με βαθιά σκούρα 

στολή, σε Βίωνα.  

κυανοῦς, -ῆ, -οῦν, συνηρ. αντί κυάνεος, σε Πλάτ.  

κυᾰν-όφρυς, -υ, γεν. -υος, αυτός που έχει μαύρα φρύδια, σε Θεόκρ.  

κυᾰνο-χαίτης, -ου, ὁ (χαίτη), αυτός που έχει σκουρόχρωμα μαλλιά, λέγεται 

για τον Ποσειδώνα, πιθ. σε συσχέτιση προς το βαθύ μπλε της θάλασσας, σε 

Όμηρ.· λέγεται για άλογο, με σκουρόχρωμη χαίτη, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.· Επικ. 

ονομ. κυανοχαῖτα (όπως το ἱππότα αντί ἱππότης), σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως στην 

κλητ., σε Ομηρ. Ύμν. (ῡ χάριν μέτρου).  

κυᾰνό-χροος, -ον (χρόα), αυτός που έχει μαύρο χρώμα, σκοτεινή όψη, σε 

Ευρ.· ομοίως, κυανό-χρως, -ωτος, ὁ, ἡ, στον ίδ.  

κυᾰν-ώπης, -ου, ὁ (ὤψ), με μαύρα μάτια, θηλ. -ῶπις, -ιδος, σε Ομήρ. Οδ.· 

γενικά, αυτός που έχει σκοτεινή όψη, νῆες κυανώπιδες, σε Αισχύλ.  

κυᾰν-ωπός, -όν (ὤψ), αυτός που έχει σκοτεινή όψη, σε Ανθ.  

κῠβεία, ἡ (κυβεύω), παίξιμο των κύβων, ζάρια, σε Ξεν. κ.λπ.· μεταφ., 

ταχυδακτυλουργία, δεξιοτεχνία, απάτη, τέχνασμα, σε Κ.Δ.  

κῠβεῖον, τό (κυβεύω), οίκος που παίζονται ζάρια, σε Αισχίν.  

Κῠβέλη, ἡ, η Κυβέλη, Φρυγική θεότητα, σε Ευρ., Αριστοφ.· πρβλ. Κυβήβη.  

κῠβερνάω, μέλ. -ήσω, Λατ. gubernare, 1. διευθύνω, καθοδηγώ, σε Ομήρ. Οδ. 

κ.λπ.· απόλ., ενεργώ ως κυβερνήτης ή πηδαλιούχος, σε Αριστοφ. 2. μεταφ., 

άρχω, εξουσιάζω, κυβερνώ, σε Πίνδ., Σοφ.  

κῠβερνήσια (ενν. ἱερά), -ων, τά, γιορτή στην Αθήνα σε ανάμνηση της 

διακυβέρνησης του Θησέα, σε Πλούτ.  

κῠβέρνησις, Δωρ. -ᾱσις, -εως, ἡ, 1. καθοδήγηση, εξουσίαση, πλοήγηση, σε 

Πλάτ. 2. μεταφ., διακυβέρνηση, σε Πίνδ.  

κῠβερνήτειρα, ἡ, θηλ. του επόμ., σε Ανθ. 



κῠβερνητήρ, -ῆρος, ὁ = κυβερνήτης, σε Ομήρ. Οδ.· μεταφ., σε Πίνδ.  

κῠβερνητήριος, -α, -ον = κυβερνητικός, σε Χρησμ. παρά Πλουτ.  

κῠβερνήτης, -ου, ὁ (κυβερνάω), 1. κυβερνήτης πλοίου, πηδαλιούχος, 

πλοηγός, Λατ. gubernator, σε Όμηρ. κ.λπ.· Ιων. αιτ. κυβερνήτεα, σε Ηρόδ. 2. 

μεταφ., οδηγός, κυβερνήτης, άρχοντας, σε Ευρ., Πλάτ.  

κῠβερνητικός, -ή, -όν, καλός στην καθοδήγηση, σε Πλάτ.· συγκρ. -ώτερος, 

στον ίδ.· υπερθ. -ώτατος, σε Ξεν.· ἡ -κή (ενν. τέχνη), η τέχνη, η ικανότητα 

πλοήγησης, σε Πλάτ.  

κῠβευτής, -οῦ, ὁ (κυβεύω), παίκτης ζαριών, τζογαδόρος, σε Ξεν.  

κῠβευτικός, -ή, -όν, I. αυτός που σχετίζεται με το παίξιμο ζαριών, σε Αισχίν. 

II. επιδέξιος στο ρίξιμο των ζαριών, σε Πλάτ.  

κῠβεύω, μέλ. -σω, (κύβος), 1. παίζω στα ζάρια, σε Αριστοφ. κ.λπ. 2. μεταφ., 

διατρέχω κίνδυνο, ριψοκινδυνεύω, διακυβεύω, σε Ξεν. κ.λπ.· με αιτ., 

ρισκάρω, διακινδυνεύω σε, σε Ευρ. — Παθ., τίθεμαι σε κίνδυνο, 

διακυβεύομαι, σε Ανθ.  

Κῠβήβη, ἡ = Κυβέλη, βλ. αυτ.  

κῠβιστάω, μέλ. -ήσω (κύπτω), πέφτω με το κεφάλι και γυρίζω τούμπα, 

κατρακυλώ, αναστρέφομαι, σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν. κ.λπ.  

κῠβίστημα, -ατος, τό, «τούμπα», σε Λουκ.  

κῠβίστησις, -εως, ἡ, «τούμπα», σε Λουκ.  

κῠβιστητήρ, -ῆρος, ὁ, 1. ακροβάτης, σε Όμηρ. 2. καταδύτης, σε Ομήρ. Ιλ. 3. 

αυτός που τινάζεται με το κεφάλι μπροστά, σε Ευρ.  

κύβος[ῠ], ὁ, Λατ. cubus, κύβος· I. 1. κυβικό ζάρι, σημειωμένο και στις έξι 

πλευρές του (ενώ ο ἀστράγαλος ήταν σημειωμένος μόνο στις τέσσερις), στον 

πληθ., ζάρια, σε Ηρόδ. κ.λπ.· οι Έλληνες έριχναν τρία ζάρια, έτσι ώστε τρὶς 

ἕξ, τρία εξάρια ήταν η πιο υψηλή ζαριά, σε Αισχύλ., Πλάτ.· κρίνειν τι ἐν 

κύβοις, να το αποφασίσουν με το ζάρι, στην τύχη, σε Αισχύλ. 2. επίσης, 

λέγεται και για τις μεμονωμένες κουκίδες του ζαριού, βέβληκ' Ἀχιλλεὺς δύο 

κύβω καὶ τέσσαρα, έριξε δύο άσσους και ένα τέσσερα, σε Αισχύλ. παρά 

Αριστοφ. II. αριθμός εις τον κύβο, δηλ. αριθμός που τριπλασιάζεται με τον 

εαυτό του, όπως το 27 είναι ο κύβος του 3, σε Πλάτ.  

κῠδάζω (κύδος, ὁ), βρίζω, βλασφημώ, διασύρω — Παθ., γίνονται 

αντικείμενο ονειδισμού, σε Σοφ.  

κῡδαίνω, μέλ. κυδᾰνῶ· Επικ. αορ. κύδηνα, Δωρ. ἐκύδᾱνα· (κῦδος)· I. αποδίδω 

τιμή ή δοξάζω κάποιον, εξυμνώ, εξαίρω, σε Όμηρ. II. ευχαριστώ, ευφραίνω 

με τεκμήρια τιμής, στον ίδ. III. με αρνητική σημασία, κολακεύω, καλοπιάνω, 

σε Ησίοδ.  

κυδάλιμος[ᾰ], -ον (κῦδος), ένδοξος, φημισμένος, εκπληκτικός, τιμημένος, 

αγλαός, σε Όμηρ.  

κῡδάνω[ᾰ] = κυδαίνω, μόνο στον ενεστ. και παρατ. I. έχω σε υπόληψη, σε 

Ομήρ. Ιλ. II. καυχιέμαι, περηφανεύομαι, στο ίδ.  

κῡδήεις, -εσσα, -εν (κῦδος), ένδοξος, τιμημένος, αγλαός, σε Ανθ.  

κύδηνα, Επικ. αόρ. αʹ του κυδαίνω.  

κῡδι-άνειρα, ἡ (κῦδος, ἀνήρ), αυτή που καθιστά ενδόξους τους άνδρες ή 

τους εξευγενίζει, που τους αποδίδει δόξα ή φήμη, τιμή, σε Ομήρ. Ιλ. II. Παθ., 

δοξασμένος από άνδρες, σε Ανθ.  

κῡδιάω, Επικ. γʹ πληθ. κυδιόωσιν, μτχ. κυδιάων· (κῦδος) μόνο στον ενεστ. 

και παρατ., φέρομαι περήφανα, περηφανεύομαι, πανηγυρίζω, θριαμβολογώ, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

κύδῐμος[ῡ], -ον = κυδάλιμος, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ., Πίνδ.  



κύδιστος[ῡ], -η, -ον, I. υπερθ. του κυδρὸς (σχημ. από το κῦδος, όπως το 

αἴσχιστος του αἰσχρός προέρχεται από το αἶσχος), περισσότερο ένδοξος, πιο 

τιμημένος, ευγενέστερος, σε Όμηρ. II. συγκρ. κυδίων [ῑ], πιο ευγενής· τί μοι 

ζῆν δῆτα κύδιον, τί με ωφελεί να ζω; σε Ευρ.  

κυδνός, -ή, -όν = κυδρός, σε Ησίοδ.  

κῠδοιδοπάω, κάνω θόρυβο, εγείρω οχλοβοή, σε Αριστοφ. (ηχομιμ. λέξη).  

κῠδοιμέω, μέλ. -ήσω, I. σηκώνω ταραχή, διασπείρω σύγχυση και φόβο, σε 

Ομήρ. Ιλ. II. μτβ., οδηγώ σε σύγχυση, στο ίδ.  

κῠδοιμός, ὁ, θόρυβος, ταραχή της μάχης, σύγχυση, οχλοβοή, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αριστοφ. (ηχομιμ. λέξη).  

κῦδος, -εος, τό, δόξα, φήμη, ιδίως στον πόλεμο, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για 

μεμονωμένο πρόσωπο, κῦδος Ἀχαιῶν, η δόξα των Αχαιών όπως το Λατ. 

decus, σε Όμηρ.  

κῡδρός, -ά, -όν (κῦδος) = κυδάλιμος, ένδοξος, επιφανής, ευγενής, αγλαός, σε 

Όμηρ., Ησίοδ.· λέγεται για άλογο, περήφανος, μεγαλοπρεπής, σε Ξεν. (για τον 

ανώμ. συγκρ. και υπερθ. βλ. κύδιστος).  

Κῠδώνιος, -α, -ον (Κύδων), I. Κυδωνικός· μῆλον κ., κυδώνι, σε Στησιχ. κ.λπ. 

II. μεταφ., αυτός που είναι πρησμένος σαν κυδώνι, στρογγυλός και παχουλός, 

σε Αριστοφ.  

κυέω, παρατ. ἐκύουν, μέλ. κυήσω, αόρ. αʹ ἐκύησα· 1. όπως το κύω, κουβαλώ 

στη μήτρα, είμαι έγκυος με παιδί, Λατ. gestare, σε Ομήρ. Ιλ., Πλάτ. 2. απόλ., 

είμαι έγκυος, κυοφορώ, σε Ηρόδ.  

Κύζικος, ἡ, νησί και πόλη στην ακτή της Μυσίας, σε Ηρόδ.· απ' όπου, 

Κυζῐκηνός, -ή, -όν, αυτός που αφορά ή κατάγεται από την Κύζικο· 

ὁΚυζικηνός (με ή χωρίς το στατήρ), χρυσό νόμισμα, σε Ξεν.  

κύημα, -ατος, τό (κυέω), αυτό που συλλαμβάνεται, έμβρυο, κυοφορούμενο, 

σε Πλάτ.  

κυηρός, -ά, -όν, έγκυος, σε Ησύχ.  

κύησις, -εως, ἡ, σύλληψη, κύηση, σε Πλάτ.  

κύθε, γʹ ενικ. Επικ. αόρ. βʹ του κεύθω.  

Κῠθέρεια, ἡ, Κυθέρεια, επώνυμο της Αφροδίτης, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης 

Κυθέρη και Κυθηριάς, -άδος, σε Ανθ.  

Κύθηρα[ῠ], τά, νησί, στα νότια της Λακωνίας, σε Όμηρ.· Κυθήροθεν, επίρρ., 

από τα Κύθηρα, σε Ομήρ. Ιλ.· επίθ. Κυθήριος, -α, -ον, Κυθήριος, στο ίδ. 

κ.λπ.· ἡ Κυθηρία (ενν. γῆ), σε Ξεν.  

Κυθηρο-δίκης, -ου, ὁ, Σπαρτιάτης άρχοντας τον οποίο έστελναν κάθε χρόνο 

για να κυβερνήσει το νησί των Κυθήρων, σε Θουκ.  

κύθρα, κύθρος, Ιων. αντί χύτρα, χύτρος.  

κυΐσκομαι, Παθ. μόνο στον ενεστ., συλλαμβάνω, καθίσταμαι έγκυος, σε 

Ηρόδ., Πλάτ.  

κῠκάω, μέλ. -ήσω, I. αναδεύω και ανακατώνω, «χτυπώ», σε Όμηρ., Αριστοφ. 

— Μέσ. με Ενεργ. σημασία, σε Αριστοφ. II. όπως το ταράσσω, ανακατεύω, 

ρίχνω σε σύγχυση ή ταραχή, αταξία, συγχέω, σε Αισχύλ., Αριστοφ., Πλάτ. 

κ.λπ. — Παθ., συγχέομαι, ταράζομαι, πτοούμαι, φοβάμαι, σε Ομήρ. Ιλ.· 

λέγεται για κύματα, σε Όμηρ.· ὑπ' ἀνδρὸς τοξότου κυκώμενος, σπρωγμένος 

απ' αυτόν, σε Αριστοφ.  

κῠκεών, -ῶνος, ὁ, αιτ. κυκεῶνα, Επικ. συντετ. κυκεῶ και Επικ. κυκεῶ· 

(κυκάω)· I. αναμεμειγμένο ποτό, φίλτρο, κούπα, κύπελο, φτιαγμένο από 

κριθάλευρο, τριμμένο τυρί και κρασί, σε Όμηρ. II. μεταφ., λέγεται για κάθε 

μείγμα, σύγκραμα, ανακάτωμα, σε Λουκ.  



κυκήθην, Επικ. αόρ. αʹ του κυκάω.  

κύκηθρον[ῠ], τό, κουτάλα για ανακάτεμα· μεταφ., άνθρωπος που προκαλεί 

αναταραχή, σε Αριστοφ.  

κύκησις[ῠ], -εως, ἡ, ανακάτωμα, ανάμειξη, σε Πλάτ.  

κυκησί-τεφρος, -ον (τέφρα), ανακατεμένος με στάχτες, σε Αριστοφ.  

κυκλάς, -άδος, ἡ (κύκλος), κυκλικός, στρογγυλός, κυκλικός· λέγεται και για 

το χρόνο, επανερχόμενος, σε Ευρ.· αἱ Κυκλάδες (ενν. νῆσοι), οι Κυκλάδες, 

νησιά στο Αιγαίο πέλαγος, οι οποίες κυκλώνουν τη Δήλο, σε Αττ.  

κυκλέω (ῠ φύσει), μέλ. -ήσω (κύκλος), I. 1. κινούμαι γύρω-γύρω, μετακομίζω 

με άμαξα, με αιτ., σε Ομήρ. Ιλ. 2. κινούμαι κυκλικά ή σε κύκλο, σε Σοφ.· 

βάσιν κυκλεῖν, μεταφ., από σκυλιά που αναζητούν, ανιχνεύουν μέσω της 

μυρωδιάς, στον ίδ.· κ. πρόσωπον, γυρνώ κυκλικά το κεφάλι, κοιτώ ολόγυρα, 

σε Ευρ. II. 1. Μέσ. και Παθ., σχηματίζω κύκλο τριγύρω, περικυκλώνω, 

περιτριγυρίζω, περιβάλλω, σε Ηρόδ., Σοφ. 2. πηγαίνω γύρω-γύρω, 

περιφέρομαι, περιστρέφομαι, σε Πλάτ.  

κυκλιάς, ὁ, ἡ (κύκλος), στρογγυλός, σε Ανθ.  

κυκλικός, -ή, -όν (κύκλος), κυκλικός· οἱ κυκλικοί, οι Επικοί ποιητές των 

οποίων τα γραπτά σχημάτιζαν κύκλο ή μια σειρά μύθων όπως για το θάνατο 

του Οδυσσέα, σε Ανθ.  

κυκλιο-δῐδάσκᾰλος, ὁ, διδάσκαλος του διθυραμβικού χορού (βλ. κύκλιος II), 

σε Αριστοφ.  

κύκλιος, -α, -ον, επίσης -ος, -ον, σε Ευρ. (κύκλος)· I. κυκλικό, στρογγυλός, 

ὕδωρ κύκλιον, λέγεται για τη λίμνη της Δήλου (πρβλ. τροχοειδής), σε Ευρ. II. 

κύκλιος χορός, ὁ, χορός σε δακτυλοειδή, κυκλική διάταξη γύρω στο βωμό, 

διθυραμβικός χορός, σε Αριστοφ. κ.λπ.· κύκλια μέλη, τα διθυραμβικά 

τραγούδια, σε Αριστοφ.  

Κυκλοβορέω, μέλ. -ήσω, βρυχώμαι σαν το χείμαρρο Κυκλόβορο (βλ. 

κύκλιος II), σε Αριστοφ.  

Κυκλο-βόρος, -ου, ὁ (βι-βρώσκω)· Κυκλόβορος, χείμαρρος στην Αττική, σε 

Αριστοφ.  

κυκλο-δίωκτος, -ον (διώκω), αυτός που οδηγείται μέσα σε κύκλο, σε Ανθ.  

κυκλόεις, -εσσα, -εν, ποιητ. αντί κυκλικός, σε Σοφ., Ανθ.  

κυκλόθεν, επίρρ., από ολόγυρα, σε Κ.Δ.  

κυκλο-μόλυβδος, ὁ, στρογγυλός μολυβδοκονδυλοφόρος, σε Ανθ.  

κύκλος[ῠ φύσει], -ου, ὁ, επίσης με ετερογ. πληθ. κύκλα· I. 1. δακτύλιος, 

κύκλος, στρογγυλό μέρος, σε Όμηρ.· ἀσπίδος κύκλος, στρογγυλή ασπίδα, σε 

Αισχύλ. 2. επιρρ. χρήσεις, κύκλῳ, σε κύκλο ή δακτύλιο, γύρω, ολόγυρα, σε 

Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ.· με γεν., κ. τοῦ στρατοπέδου, σε Ξεν. κ.λπ. II. κάθε 

κυκλικό σώμα· 1. τροχός, σε Ομήρ. Ιλ. 2. τόπος συνάθροισης, ἀγορά, στο ίδ., 

Αττ.· έπειτα, οπως το Λατ. corona, κύκλος ανθρώπων, σε Σοφ., Ξεν. 3. θόλος 

ουρανού, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. 4. τροχιά ή δίσκος του ήλιου και του 

φεγγαριού, σε Ηρόδ., Τραγ. 5. τείχος γύρω από μια πόλη, ιδίως, γύρω από την 

Αθήνα, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 6. κυκλική ασπίδα, βλ. ανωτ. I. I. 7. στον πληθ., 

κόγχες ματιών, μάτια, σε Σοφ.· σπανίως στον ενικ., μάτι, στον ίδ. III. 1. κάθε 

κυκλική κίνηση, τροχιά ουράνιων σωμάτων, περιοδική επάνοδος των ωρών 

του έτους, περιστροφική κίνηση των εποχών, ανακύκλωση των γεγονότων, σε 

Ηρόδ., Ευρ. 2. κυκλικός χορός, σε Αριστοφ.  

  
 


