
κεχρημένος, φτωχός, στερημένος, μτχ. Παθ. παρακ. του χράω  

Γ.  

κεχολῶσθαι, απαρ. Παθ. παρακ. του χολόω.  

κεχολώσομαι, Παθ. μέλ. γʹ του χολόω.  

κεχρηματισμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του χρηματίζω.  

κέχῠμαι, Παθ. παρακ. του χέω.  

κέχῠτο, -υντο, γʹ ενικ. και πληθ. Επικ. υπερσ. του χέω.  

κεχωρίδαται, Ιων. γʹ πληθ. Παθ. παρακ. του χωρίζω.  

κεχωρισμένως, επίρρ., (χωρίζω), ξεχωριστά, σε Αριστ.  

κεχωσμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του χώννυμι.  

κέωμαι, υποτ. του κεῖμαι.  

κέων, μτχ. του κέω = κείω, βλ. αυτ.  

Κέως, Ιων. Κέος, ἡ, η Κέα (Τζια), νησί των Κυκλάδων, σε Ηρόδ. κ.λπ.· απ' 

όπου, Κεῖος, Ιων. Κήϊος, ὁ, ο καταγόμενος από την Κέα, στον ίδ. κ.λπ.· 

οὐΧῖος, αλλά Κεῖος όχι (κατεργάρης), Χιώτης, αλλά (τίμιος) Τζιώτης, παροιμ. 

στον Αριστοφ.  

κῆ, Ιων. αντί πῆ ή ποῖ· αλλά κη εγκλιτ. αντί πη ή που, σε Ηρόδ.  

κῆαι I. Επικ. απαρ. αορ. αʹ του καίω, γʹ ενικ. ευκτ. II. κήαι, γʹ ενικ. ευκτ.  

κἠγώ ή κἠγών, Δωρ. κράση αντί καὶ ἐγώ.  

κηδεία, ἡ (κῆδος), φροντίδα για το νεκρό, εκφορά, ταφή, συμπεθέρεμα, Λατ. 

affinitas, σε Ευρ., Ξεν.  

κήδειος, -ον (κῆδος), I. 1. αγαπητός, αγαπημένος, αυτός που φροντίζεται, σε 

Ομήρ. Ιλ. 2. προσεκτικός, αυτός που επιμελείται, μεριμνά για κάτι, με γεν., σε 

Ευρ. II. λέγεται για κηδεία ή τάφο, επικήδειος, επιτάφιος, σε Αισχύλ., Ευρ.  

κηδεμονεύς, -έως, ὁ = κηδεμών, σε Ανθ.  

κηδεμονία, ἡ (κηδεμών), φροντίδα, επιμέλεια, σε Πλάτ.  

κηδεμονικός, -ή, -όν, προνοητικός, επιμελής, άγρυπνος· επίρρ. -κῶς, σε 

Λουκ.  

κηδεμών, -όνος, ὁ (κηδέω), I. 1. κάποιος που είναι υπεύθυνος, ιδίως, λέγεται 

για τη ταφή, σε Ομήρ. Ιλ. 2. γενικά, προστάτης, φύλακας, σε Θέογν., Σοφ. 

κ.λπ.· επίσης, λέγεται για γυναίκα, σε Σοφ. II. κηδεστής, σε Ευρ., Αριστοφ.  

κήδεος, -ον = κήδειος, αυτός που καθίσταται υπεύθυνος για την ταφή, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

κήδεσαι, προστ. Μέσ. αόρ. αʹ του κήδω.  

κήδεσκον, Ιων. παρατ. του κήδω· κηδέσκετο, γʹ ενικ. Μέσ. παρατ.  

κηδεστής, -οῦ, ὁ (κῆδος), συγγενής μέσω γάμου, Λατ. offinis, σε Ξεν. κ.λπ.· 

ιδίως, γαμπρός (από γάμο), πεθερός, πατριός, σε Δημ.· κουνιάδος, σε Ευρ.  

κηδεστία, ἡ, συγγένεια από γάμο, σε Ξεν.  

κήδευμα, -ατος, τό, 1. συγγένεια από γάμο ή συμπεθέρεμα, Λατ. offinitas, σε 

Ευρ. 2. ποιητ. αντί κηδεστής, κάποιος που συνδέεται με αυτό τον τρόπο, σε 

Σοφ., Ευρ.  

κηδευτής, ὁ = κηδεμών, σε Ανθ.  

κηδεύω, μέλ. -σω (κῆδος), I. 1. επιμελούμαι, προσέχω, φροντίζω, σε Σοφ., 

Ευρ. 2. ιδίως, περιποιούμαι νεκρό, κλείνω τα μάτια του, θάβω, πενθώ, θρηνώ, 

σε Ευρ. κ.λπ. II. συνάπτω συγγένεια με γάμο, μνηστεύομαι, σε Αισχύλ., Ευρ.· 

κ. λέχος, προσ., κάνω κάποιον συγγενή μου μέσω του γάμου, στον ίδ. 3. 

απόλ., οἱ κηδεύσαντες, αυτοί που σύνηψαν γάμο, στον ίδ.  

κηδήσω, μέλ. του κήδω.  



κήδιστος, -η, -ον, υπερθ. από το κῆδος, I. αυτός που αξίζει περισσότερο τη 

φροντίδα, άξιος της μεγαλύτερης επιμέλειας, σε Όμηρ. II. οι πιο κοντινοί 

συγγενείς από το γάμο, σε Ομήρ. Οδ.  

κῆδος, Δωρ. κᾶδος, -εος, τό (κήδω), I. 1. φροντίδα για τους άλλους, με γεν., 

σε Ομήρ. Οδ. 2. φροντίδες, ανησυχίες, θλίψεις, σε Όμηρ. 3. ιδίως, φροντίδα 

για τον νεκρό, θρήνος, μοιρολόι, στον ίδ., Αισχύλ. κ.λπ.· επίσης στον ενικ., 

κᾶδος φθιμένου, σε Πίνδ.· ἅμα κήδεϊ, όταν υπάρχει θάνατος στην οικογένεια, 

σε Ηρόδ.· ἐςτὸ κ. ἰέναι, επιμελούμαι, παρίσταμαι στην κηδεία, στον ίδ. 4. 

αντικείμενο φροντίδας, έγνοια, σε Αισχύλ. II. συγγένεια μέσω γάμου, Λατ. 

affinitas, σε Ηρόδ., Αττ.  

κηδόσυνος, -ον, ανήσυχος, εναγώνιος, ανυπόμονος, σε Ευρ.  

κήδω, παρατ. ἔκηδον, Ιων. κήδεσκον· μέλ. κηδήσω (από έναν τύπο κηδέω) — 

Μέσ. και Παθ., Επικ. παρατ. κηδέσκετο· μέλ. κεκᾰδήσομαι (αντί κεκαδήσω, 

κέκαδον, βλ. χάζω Β)· προστ. αορ. αʹ κήδεσαι, παρακ. κέκηδα (με ενεστ. 

σημασία)· I. Ενεργ., ενεργώ, ταράζω, ενοχλώ, δυσαρεστώ, θλίβω, σε Όμηρ. 

II. Μέσ. και Παθ., θλίβομαι ή στεναχωριέμαι για τους άλλους, με γεν. προσ., 

σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· επίσης με γεν. πράγμ., τῶν ἀλφίτων, σε Αριστοφ.· απόλ., 

στη μτχ. κηδόμενος, -η, -ον, αυτός που ενδιαφέρεται για κάποιον, ανήσυχος, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

κἤδωκε, Δωρ. κράση αντί καὶ ἔδωκε.  

κῆεν, γʹ ενικ. Επικ. αορ. αʹ του καίω.  

κηθάριον, τό, αγγείο μέσα στο οποίο ρίχνονταν οι ψῆφοι κατά τη διάρκεια 

της ψηφοφορίας, σε Αριστοφ. (αμφίβ. προέλ.).  

κἠκ, Δωρ. κράση αντί κἀκ, δηλ. καὶ ἐκ.  

κᾔκα, Δωρ. κράση αντί καὶ αἴκα, δηλ. καὶ αἴκε.  

κηκίς[ῑ], -ῖδος, ἡ, οτιδήποτε στάζει προς τα έξω, διαφεύγω, διαρρέω, σε 

Αισχύλ.· κ. φόνου, η κηλίδα του αίματος, στον ίδ.· μυδῶσα κ., λέγεται για τα 

υγρά που εκχέονται από τα θύματα όταν καίγονται κατά τη διάρκεια της 

θυσίας, σε Σοφ. II. βαφή που φτιάχνεται από το χυμό δέντρου που στάζει από 

τα φύλλα ή τα κλαδιά του, σε Δημ.· κ. πορφύρας, η βαφή που προερχόταν από 

είδος μυδιού με αυτό το χρώμα, σε Αισχύλ.  

κηκίω, μόνο στον ενεστ. και Επικ. παρατ. κήκιον, (κηκίς)· εκρέω, εκχέω, σε 

Ομήρ. Οδ., Σοφ. — Παθ., αἱμάδα κηκιομέναν ἑλκέων, σε Σοφ. (ῐ Επικ.· ῑ 

Αττ.).  

κήλεος, -ον (καίω), καυστικός, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, κήλειος, στο ίδ.  

κηλέω, μέλ. -ήσω, γοητεύω, σαγηνεύω, θέλγω, προσελκύω, ιδίως, μέσω 

μουσικής, Λατ. mulcere, σε Ευρ., Πλάτ.  

κήλη, Αττ. κάλη [ᾱ], ἡ, οίδημα, όγκος, ιδίως, διακοπή, διάρρηξη, Λατ. hemia, 

σε Ανθ.  

κηληθμός, ὁ (κηλέω), θέλξη, καταγοήτευση, σαγήνη, σε Ομήρ. Οδ.  

κήλημα, -ατος, τό, μαγικό θέλγητρο, φυλαχτό, σε Ευρ.  

κήλησις, -εως, ἡ, καταγοήτευση, μαγεία, σαγήνη, ελκυστικότητα, σε Πλάτ.  

κηλητήριος, -α, -ον, καλύτερα -ος, -ον, αυτός που θέλγει, κατευναστικός, 

καταπραϋντικός, σε Ευρ.· τὸ κ. = κήλημα, σε Σοφ.  

κηλήτης, -ου, ὁ (κήλη), αυτός που είναι «σπασμένος», κομμένος, σε Ανθ.  

κηλῑδόω, μέλ. -ώσω, κηλιδώνω, λερώνω, λεκιάζω, ρυπαίνω, σε Ευρ.  

κηλίς[ῑ], -ῖδος, ἡ, 1. κηλίδα, λεκές, βεβήλωση, κηλίδωση, ατίμαση, ιδίως, 

λέγεται για το αίμα, σε Τραγ. 2. μεταφ., ψεγάδι, ατέλεια, ελάττωμα, ατίμωση, 

σε Σοφ., Ξεν.  

κῆλον, τό, ακόντιο, βέλος, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  



κήλων, -ωνος, ὁ, μακριά ξύλινη βέργα για την άντληση νερού, Λατ. tolleno· 

ομοίως κηλώνειον, Ιων. -ήϊον, τό, σε Ηρόδ.  

κἠμαυτόν, κἠμέ, κἠμοί, Δωρ. κράση αντί καὶ ἐμαυτόν, καὶ ἐμέ, καὶ ἐμοί.  

κημός, ὁ, φίμωτρο, που βάζεται σε άλογο, σε Ξεν., Ανθ. II. το ανώτατο μέρος 

της κάλπης στα Αθηναϊκά δικαστήρια που έμοιαζε με χωνί (κάδος, καδίσκος), 

μέσω του οποίου ρίχνονταν οι ψήφοι (ψῆφοι), σε Αριστοφ.  

κημόω (κημός), βάζω φίμωτρο σε άλογο, σε Ξεν.  

κἠν, Δωρ. κράση αντί καὶ ἐν· αλλά κἤν αντί καὶ ἄν.  

κἠνιαυτός, Δωρ. κράση αντί ἐνιαυτός.  

κῆνος, Αιολ. αντί κεῖνος, ἐκεῖνος.  

κῆνσος, ὁ, Λατ. census, απογραφή και διατίμηση των κτημάτων προς 

καθορισμό της φορολογίας, σε Κ.Δ.· ο ίδιος ο φόρος, στο ίδ.  

κήξ, κηκός, ἡ, θαλασσινό πουλί που βουτάει στη θάλασσα για να αρπάξει τη 

λεία του, πιθ. ο γλάρος, θαλασσοπούλι, σε Ομήρ. Οδ.  

κἠξ, Δωρ. κράση αντί καὶ ἐξ.  

κἠξαπίνας, Δωρ. κράση αντί καὶ ἐξαπίνης.  

κήομεν, Επικ. αντί κήωμεν, αʹ πληθ. αορ. αʹ υποτ. του καίω.  

κἦπε, Δωρ. κράση αντί καὶ εἶπε.  

κἠπεί, κἤπειτα, Δωρ. κράση αντί καὶ ἐπεί, καὶ ἔπειτα.  

κήπευμα, -ατος, τό (κηπεύω), λουλούδι του κήπου, σε Αριστοφ.  

κηπεύς, -έως, ὁ (κῆπος), κηπουρός, σε Ανθ.  

κηπεύω, μέλ. -σω (κῆπος), καλλιεργώ σε κήπο, σε Λουκ.· μεταφ., ζωοποιώ, 

ζωογονώ, σε Ευρ.  

κἠπί, Δωρ. κράση αντί καὶ ἐπί.  

κηπίον, τό, υποκορ. του κῆπος· περιβόλι, παρτέρι· μεταφ., συμπλήρωμα, 

προσθήκη, στολισμός, σε Θουκ.  

κἠπιχάριτται, Βοιωτ., κράση αντί καὶ ἐπιχάρισαι.  

κηπο-λόγος, -ον (λέγω), αυτός που διδάσκει σε κήπο, σε Ανθ.  

κῆπος, Δωρ. κᾶπος, ὁ, 1. κήπος, περιβόλι, φύτευση, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται 

για κάθε καλλιεργημένη, εύφορη περιοχή, Ἀφροδίτης κᾶπος, δηλ. η Κυρήνη, 

σε Πίνδ.· Διὸς κ., δηλ. η Λιβύη, στον ίδ. κ.λπ.· οἱ Ἀδώνιδος κῆποι, βλ. 

Ἄδωνις. 2. κηπουρικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή χαρακτηρίζει την 

ενασχόληση με τον κήπο, σε Πλάτ.  

κηπουρικός, -ή, -όν, αυτός που σχετίζεται ή αναφέρεται στην κηπουρική ή 

τον κήπο γενικότερα, σε Πλάτ.  

κηπ-ουρός, ὁ, φύλακας κήπου, κηπουρός.  

Κήρ, ἡ, Κηρός, αιτ. Κῆρα, η θεότητα του θανάτου, απ' όπου χαμός, όλεθρος, 

πεπρωμένο, σε Όμηρ.· ολόκληρο, Κὴρ Θανάτοιο, σε Ομήρ. Οδ.· Κῆρες 

Θανάτοιο, σε Ομήρ. Ιλ.· γενικά, όλεθρος, καταστροφή, βαρεῖα μὲν κὴρ τὸ μὴ 

πιθέσθαι, θλιβερός χαμός αν δεν υπακούσει, σε Αισχύλ.· κὴρ οὐ καλή, απρεπές 

όνειδος, σε Σοφ.  

κῆρ, τό, συνηρ. από το κέαρ (όπως αν προερχόταν το ἦρ από το ἔαρ), καρδιά, 

Λατ. cor, σε Όμηρ.· δοτ. κῆρι, ως επίρρ., με όλη την καρδιά, ολόψυχα, στον 

ίδ.· στους Τραγ. πάντα κέαρ.  

κηραίνω, μέλ. -ᾰνῶ (κῆρ), είμαι άρρωστος στην καρδιά, ανήσυχος, 

ταραγμένος, σε Ευρ.  

Κηρεσσι-φόρητος, -ον (κήρ, φορέω), αυτός τον οποίο μεταφέρουν οι Κῆρες, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

κήρῐνος, -η, -ον (κηρός), φτιαγμένος από κερί, κέρινος, σε Πλάτ.· μεταφ., 

εύπλαστος και μαλακός σαν από κερί (Οράτ. cereus in vitium flecti), στον ίδ.  



κηριο-κλέπτης, -ου, ὁ, κλέφτης κηρήθρων, σε Θεόκρ.  

κηρίον, τό (κηρός), 1. κηρήθρα, Λατ. favus, σε Ησίοδ., Ηρόδ. κ.λπ.· επίσης, 

κηρίον σφηκῶν, σε Ηρόδ. 2. κέρινη πλάκα, σε Ανθ.  

κηρι-τρεφής, -ές (τρέφω), αυτός που έχει συνθραφεί με την αθλιότητα, σε 

Ησίοδ.  

κηρο-δέτης, -ου, ὁ, Δωρ. κηροδέτος, = το επόμ., σε Ευρ.  

κηρό-δετος, Δωρ. καρ-, -ον (δέω), δεμένος με κερί, μέλι, σε Ανθ.  

κηρόθῐ, επίρρ. (κῆρ), στην καρδιά, με όλη την καρδιά, ολόψυχα, εγκάρδια, σε 

Όμηρ., Ησίοδ.  

κηρόομαι, Παθ. (κηρός), Μέσ., καλύπτομαι με κερί, σε Ανθ.  

κηρο-πᾰγής, -ές (πήγνυμι), δεμένος με κερί, σε Ανθ.  

κηρό-πλαστος, -ον, 1. πλασμένος με κερί, κέρινος, σε Ανθ. 2. = κηρόδετος, 

σε Αισχύλ.  

κηρός, ὁ, το κερί των μελισσών, Λατ. cera, σε Ομήρ. Οδ., Πλάτ.  

κηρο-τέχνης, -ου, ὁ, κηροπλάστης, σε Ανακρεόντ.  

κηρο-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που παράγει κερί, κέρινος, σε Ανθ.  

κηρο-χίτων[ῐ], -ωνος, ὁ, ἡ, περιβεβλημένος με κερί, σε Ανθ.  

κηρο-χῠτέω, κατασκευάζω κυψέλες από κερί, σε Ανθ.  

κηρό-χῠτος, -ον, ο κατασκευασμένος από κερί.  

κηρόω, βλ. κηρόομαι.  

κήρυγμα, -ατος, τό (κηρύσσω), 1. αυτό το οποίο αναγγέλλεται από κήρυκα, 

διακήρυξη, δημόσια ανακήρυξη, σε Ηρόδ., Αττ. 2. αμοιβή που προσφέρεται 

μέσω δημόσιας αναγόρευσης, σε Ξεν., Αισχίν.  

κηρῡκεία, Ιων. -ηΐη, ἡ (κῆρυξ), το αξίωμα του κήρυκα ή του «κράχτη», σε 

Ηρόδ., Πλάτ.  

κηρύκειον[ῡ], Ιων. -ήϊον, Δωρ. κᾱρύκειον, τό (κῆρυξ), ράβδος κήρυκα, Λατ. 

caduceus, σε Ηρόδ., Θουκ.  

κηρύκευμα[ῡ], -ατος, τό, προκήρυξη, διάγγελμα, σε Αισχύλ.  

κηρῡκεύω, μέλ. -σω (κῆρυξ), I. είμαι κήρυκας ή κράχτης, επιτελώ το αξίωμα 

του κήρυκα, είμαι κήρυκας κάποιου, σε Πλάτ. II. μτβ., προκηρύττω, 

γνωστοποιώ, τί τινι, σε Αισχύλ., Ευρ.  

κηρῡκηΐη, -ήϊον, Ιων. αντί κηρυκεία, -ειον.  

κηρῡκικός, -ή, -όν (κῆρυξ), αυτός που χαρακτηρίζει τον κήρυκα, σε Πλάτ.  

κηρύλος[ῠ], ὁ, αλκυόνη. Ο τύπος κείρυλος είναι σκώμμα του Αριστοφ., με το 

οποίο αποκαλούνταν ο κουρέας Σποργίλος (από το κείρω), «ξυραφοπούλι».  

κῆρυξ, Δωρ. κᾶρυξ, -ῡκος, ὁ, 1. αγγελιαφόρος, κήρυκας, διαλαλητής, 

κράχτης, δημόσιος κήρυκας, σε Όμηρ. κ.λπ. Στον Όμηρ., συγκαλούν τη λαϊκή 

συνέλευση, διαχωρίζουν τους αντιπάλους, είναι υπεύθυνοι για τις θυσίες, 

ενεργούν ως διπλωματικοί αντιπρόσωποι, και τα πρόσωπά τους είναι ιερά. 

Μετά τον Όμηρ., ο Ερμής αποκαλείται αγγελιαφόρος των θεών, σε Ησίοδ. 

κ.λπ. 2. στην Αθήνα, κήρυκας που ανακοίνωνε τις εκκλησίες του δήμου, σε 

Αριστοφ. κ.λπ.  

κηρύσσω, σε Ομήρ. Ιλ., σε Αττ. -ττω, Δωρ. κᾱρύσσω· μέλ. -ξω, αόρ. αʹ 

ἐκήρυξα· αόρ. αʹ ἐκηρύχθην, παρακ. κεκήρυγμαι· I. είμαι κήρυκας, εκτελώ το 

αξίωμα του κήρυκα, σε Ομήρ. Ιλ.· λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων, ας 

συναθροίσουν το λαό με τη φωνή των κηρύκων, στο ίδ.· κήρυσσε, κῆρυξ, σε 

Αισχύλ. κ.λπ.· απρόσ., κηρύσσει (ενν. ὁ κῆρυξ), γίνεται προκήρυξη, ο κήρυκας 

προκηρύττει, σε Ξεν. II. 1. με αιτ. προσ., συγκαλώ με τη φωνή του κήρυκα, σε 

Όμηρ., Αριστοφ. 2. ανακηρύσσω ως νικητή, σε Ξεν. κ.λπ.· εκθειάζω, 

εγκωμιάζω, επαινώ, σε Ευρ. 3. επικαλούμαι, προσφεύγω, σε Αισχύλ., Ευρ. 



III. 1. με αιτ. πράγμ., ανακηρύσσω, ανακοινώνω, τί τινι, σε Τραγ.· 

προκηρύττω, αναγγέλλω προς πώληση, σε Ηρόδ.· κ. ἀποικίαν, ανακηρύσσω 

αποικία, δηλ. προσκαλώ ανθρώπους να συμμετάσχουν στην ίδρυσή της σαν 

άποικοι, σε Θουκ. 2. προκηρύττω ή παραγγέλλω δημόσια, Λατ. indicere, σε 

Αισχύλ., Σοφ. κ.λπ.· τὰ κηρυχθέντα, οι δημόσιες διαταγές, σε Σοφ.  

κηρωτός, -ή, -όν (κηρόω), ο καλυμμένος με κερί· κηρωτή, ἡ, έμπλαστρο ή 

αλοιφή, σε Αριστοφ.  

κᾐς, Δωρ., κράση αντί καὶ εἰς.  

κῆται, συνηρ. από το κέηται, γʹ ενικ. υποτ. του κεῖμαι.  

κήτειος, -α, -ον (κῆτος), λέγεται για θαλάσσια τέρατα, σε Μόσχ.  

κῆτος, -εος, τό, I. οποιοδήποτε θαλάσσιο τέρας ή μεγάλο ψάρι, σε Όμηρ., 

Ηρόδ. II. άβυσσος, κενό, χάσμα, πρβλ. κήτωεις.  

κητο-φόνος, -ον (*φένω), αυτός που σκοτώνει θαλάσσια τέρατα, σε Ανθ.  

κητώεις, -εσσα, -εν (κῆτος II), ως επίθ. της Λακεδαίμονος, ο γεμάτος 

σπηλιές και χαράδρες, σε Όμηρ.· πρβλ. μεγακήτης.  

κηὖ, Δωρ. κράση αντί για καὶ εὖ.  

κἤφᾱ, Δωρ. κράση αντί καὶ ἔφη.  

κηφήν, -ῆνος, ὁ, κηφήνας (αρσενική μέλισσα), Λατ. fucus· μεταφ., 

φυγόπονος, χαραμοφάης, σε Ησίοδ., Αριστοφ.  

κηφην-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με κηφήνα, σε Πλάτ.  

κἤφθᾱ, Δωρ., κράση αντί καὶ ἥφθη από το ἅπτομαι.  

Κηφῑσός, Δωρ. Κᾱφ-, ὁ, 1. ο Κηφισός, ποτάμι της Φωκίδας, σε Ομήρ. Ιλ.· 

θηλ. λίμνη Κηφισίς, στο ίδ. 2. το πιο γνωστό ποτάμι της Αθήνας, σε Σοφ. κ.λπ.  

κηώδης, -ες (κῆαι, απαρ. αορ. αʹ του καίω), αυτός που ευωδιάζει σαν από 

θυμίαμα, εύοσμος, σε Ομήρ. Ιλ.  

κηώεις, -εσσα, -εαν = κηώδης, σε Ομήρ. Ιλ.  

κιβδηλεύω (κίβδηλος), I. νοθεύω το νόμισμα, σε Αριστοφ. κ.λπ. II. μεταφ., 

τεχνάζομαι και εξαπατώ, παγιδεύω, σε Ευρ.  

κιβδηλία, ἡ, νόθευση, τέχνασμα, απάτη, ατιμία, ανειλικρίνεια, σε Αριστοφ.  

κίβδηλος, -ον, I. νοθευμένος, νόθος, αχρείος, πλαστός, λέγεται για νόμισμα, 

σε Θέογν., Ευρ. II. μεταφ., χαμερπής, ψευδής, νόθος, απατηλός, λέγεται για 

ανθρώπους, σε Θέογν., Ευρ.· λέγεται για χρησμούς, παραπλανητικός, σε 

Ηρόδ.· ἐν κιβδήλῳ, σε Ευρ.  

κίβδος, ὁ, νόθευση, σκωρία.  

κίβῐσις[κῐ], ἡ, σακούλι, δισάκι, σε Ησίοδ. (κυπριακή λέξη).  

κῑβώτιον, τό, υποκορ. του κιβωτός, σε Αριστοφ.  

κῑβωτός, ἡ, ξύλινο κουτί, θήκη, σεντούκι, σε Αριστοφ. (αμφίβ. προέλ.).  

κιγκλίζω (κίγκλος), κουνώ την ουρά σαν πτηνό· μεταφ., αλλάζω συνεχώς, σε 

Θέογν.  

κιγκλίς, -ίδος, ἡ, κυρίως στον πληθ., κιγκλίδες, καγκελωτή θύρα δικαστηρίου 

ή αίθουσα συνεδριάσεων, μέσω της οποίας περνούσαν τα μέλη, σε Αριστοφ.· 

μεταφ., σημαίνει αναβολές στο εδώλιο του κατηγορουμένου, δηλ. οι στάσεις 

της δίκης, σε Πλούτ.· στον ενικ., ἐντὸςτῆς κιγκλίδος διατρίβειν, διαμονή στο 

δικαστήριο, σε Λουκ.  

κίγκλος, ὁ, πιθ., είδος πτηνού, σουσουράδα, σε Θέογν.  

κιγχάνω[ᾰ], βλ. κιγχάνω [ᾱ].  

κίδναμαι, Παθ., = σκεδάννυμαι, μόνο στον ενεστ. και παρατ., απλώνω από 

πάνω, εξαπλώνομαι, εκτείνομαι, λέγεται για τη μέρα που ξημερώνει, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ὕπνος ἐπ' ὄσσοις κ., σε Ευρ.  



κῐθάρα, Ιων. -ρη [θᾱ], ἡ, το Λατ. cithara (απ' όπου guitar), είδος λύρας ή 

λαούτου, σε Ομηρ. Ύμν., Ηρόδ., Αττ.· ήταν τριγωνικού σχήματος και με εφτά 

χορδές, σε Ευρ.· πρβλ. το επόμ.  

κῐθᾰρίζω, μέλ. -ίσω (κίθαρις), παίζω την κιθάρα, φόρμιγγι κιθάριζε, σε Ομήρ. 

Ιλ., Ησίοδ.· λύρῃ ἐρατὸν κιθαρίζων, σε Ομηρ. Ύμν.· (έτσι ώστε δεν υπήρχε 

ιδιαίτερη διαφορά ανάμεσα στο κιθάρα, λύρα και φόρμιγξ)· κιθαρίζειν οὐκ 

ἐπίσταται, λέγεται για αμόρφωτο άνθρωπο, σε Αριστοφ.  

κίθᾰρις, -ιος, ἡ, I. αιτ. κίθαριν = κιθάρα, σε Όμηρ. κ.λπ. II. κιθαριστύς, στον 

ίδ.  

κῐθαρῐσις[ᾰ], -εως, ἡ (κιθαρίζω), παίξιμο κιθάρας, σε Πλάτ.  

κῐθάρισμα[ᾰ], -ατος, τό (κιθαρίζω), αυτό που παίζεται στην κιθάρα, κομμάτι 

μουσικής σ' αυτήν, σε Πλάτ.  

κῐθᾰριστής, -οῦ, ὁ (κιθαρίζω), οργανοπαίκτης κιθάρας, σε Ησίοδ., Αττ.  

κῐθᾰριστικός, -ή, -όν, επιδέξιο παίξιμο της άρπας, σε Πλάτ.· ἡ -κή (ενν. 

τέχνη), = το επόμ., στον ίδ.  

κῐθᾰριστύς, -ύος, ἡ (κιθαρίζω), η τέχνη του παιξίματος της κιθάρας, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

κῐθᾰρῳδέω, μέλ. -ήσω, τραγουδώ συνοδεία κιθάρας, σε Πλάτ.  

κῐθᾰρῳδία, ἡ, τραγούδι συνοδεία κιθάρας, σε Πλάτ.  

κῐθᾰρῳδικός, -ή, -όν, 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στο παίξιμο της 

άρπας, σε Αριστοφ. 2. ἡ -κή (ενν. τέχνη) = κιθαρῳδία, σε Πλάτ.  

κῐθᾰρ-ῳδός, ὁ (κιθάρα, ἀοιδός), κάποιος που παίζει και ταυτόχρονα 

τραγουδάει με την κιθάρα, αρπιστής, σε Ηρόδ., Πλάτ κ.λπ.  

κῐθών, Ιων. αντί χιτών.  

κίκι, τό, σπέρμα ελαιώδους θάμνου, από το οποίο εξάγεται το καστορέλαιο 

που χρησιμοποιείται ως καθαρτικό ή λιπαντικό.  

κίκιννος[κῐ], ὁ, βόστρυχος, μπούκλα, Λατ. cincinnus, σε Αριστοφ., Θεόκρ.  

κικκᾰβαῦ, ονοματοπ., κραυγή κατ' απομίμηση της φωνής της κουκουβάγιας, 

«κουκουβάου», σε Αριστοφ.  

κικλήσκω, ποιητ. αναδιπλ. τύπος του καλέω, μόνο στον ενεστ. και παρατ.· 

Επικ. απαρ. κικλησκέμεν· Επικ. παρατ. κίκλησκον· I. 1. καλώ, επικαλούμαι, 

προστάζω, διατάζω, σε Όμηρ. 2. επικαλούμαι, προσφεύγω, ικετεύω, δέομαι, 

εκλιπαρώ, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. κ.λπ. II. πλησιάζω, διπλαρώνω, πλευρίζω, 

απευθύνω, προσφωνώ, σε Ομήρ. Ιλ. III. ονομάζω, αποκαλώ με το όνομά του, 

στο ίδ., σε Αισχύλ., Ευρ. — Παθ., νῆσόςτις Συρίη κικλήσκεται, υπάρχει νησί 

που ονομάζεται Σύρος, σε Ομήρ. Οδ.· πρβλ. κλῄζω II.  

Κικύννα, ἡ, η Κικύννα, Αττικός δήμος· Κικυννεύς, ὁ, ο καταγόμενος από την 

Κικύννα, σε Αττ.· πληθ. Κικυννῆς, σε Αριστοφ.· Κικκυνόθεν, από την 

Κίκυννα, στον ίδ.  

κῑκυς, ἡ, δύναμη, σφριγηλότητα, ρωμαλεότητα, σε Ομήρ. Οδ., Ομηρ. Ύμν.  

*κίκω, ρήμα που βρίσκεται μόνο στον Δωρ. αορ. αʹ ἔκιξα= ἤνεγκα, σε Ανθ.· 

στον Αριστοφ. έχουμε ἀπ-έκιξαν, τον απεδίωξαν, εκδιώχθηκε.  

Κίλιξ[ῐ], -ῐκος, ὁ, αυτός που είναι από την Κιλικία, σε Ομήρ. Ιλ.· θηλ. 

Κίλισσα, σε Αισχύλ.· επίθ. Κιλίκιος, -α, -ον, ο Κιλικιανός, στον ίδ.· ἡ 

Κιλικία (ενν. γῆ), η Κιλικία, σε Ηρόδ.  

κιλλί-βας, -αντος, ὁ, στον πληθ., κιλλίβαντες, τρίποδο υποστήριγμα, 

κιλλίβαντες ἀσπίδος, βάση στήριξης ασπίδας, σε Αριστοφ.  

κίλλος, ὁ, γάιδαρος.  

κίμβιξ, -ῑκος, ὁ, γλίσχρος, φιλάργυρος, τσιγκούνης, σε Αριστ. (άγν. προέλ.).  



Κιμμέριοι, οἱ, οι Κιμμέριοι, άνθρωποι που κατοικούσαν πέρα από τον 

Ωκεανό στο αιώνιο σκοτάδι, σε Ομήρ. Οδ.· στην μεταγεν. γεωγραφία, λαός 

γύρω από τα έλη της Μαιώτιδος, σε Ηρόδ.· επίθ. Κιμμερικός, -ή, -όν, 

Κιμμερικός, ο από την Κιμμερία, Κ. ἰσθμός, της Κριμαίας, σε Αισχύλ.· 

Κιμμέριος, -α, -ον, σε Ηρόδ.  

Κῐμωλία (ενν. γῆ), ἡ, το έδαφος της Κιμώλου, λευκός πηλός από την Κίμωλο 

Κυκλάδων, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικός του σαπουνιού, στα 

λουτρά, σε Αριστοφ.  

κῐνάβρα, ἡ, η δυσωδία των τράγων, σε Λουκ.  

κῐνᾰβράω, μυρίζω σαν τράγος, σε Αριστοφ.  

κίνᾰδος[ῐ], -εος, τό, αλεπού· απ' όπου, πανούργος, απατεώνας, σε Σοφ., 

Αριστοφ. κ.λπ.· στον Θεόκρ. η κλητ. κίναδε, υποθέτει αρσεν. τύπο κίναδος, -

ου, ὁ (σικελική λέξη).  

κῐνάθισμα[ᾰ], τό, κίνηση, αυτό που κάνει «φρου-φρου», όπως από φτερά, σε 

Αισχύλ.  

κῐναιδία, ἡ, λαγνεία, πόθος, σαρκική επιθυμία, σε Λουκ.  

κίναιδος[ῐ], ὁ, Λατ. cinaedus, λάγνος, ασελγής άνθρωπος, σε Πλάτ.  

κινδύνευμα[ῡ], -ατος, τό (κινδυνεύω), διακινδύνευση, τόλμημα, εγχείρημα, 

τολμηρό εγχείρημα, σε Σοφ., Ευρ.  

κινδῡνευτέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να διακινδυνευθεί, σε Ευρ.  

κινδῡνευτής, -οῦ, ὁ, τολμηρός, ριψοκίνδυνος άνθρωπος, σε Θουκ.  

κινδῡνυτικός, -ή, -όν, ριψοκίνδυνος, παράτολμος, σε Αριστ.  

κινδῡνεύω, μέλ. -σω — Παθ., μέλ. κινδυνευθήσομαι ή κεκινδυνεύσομαι· 1. 

είμαι τολμηρός, πραγματοποιώ εγχείρημα, «παίρνω ρίσκο», κάνω κάτι 

θαραλλέο, τολμηρό, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· βρίσκομαι σε κίνδυνο, σε 

Θουκ. 2. αυτό για την αναφορά του οποίου, ο κίνδυνος εκφέρεται με δοτ.· κ. 

τῷ σώματι, τῇ ψυχῇ, σε Ηρόδ.· κ. πάσῃ τῇ Ἑλλάδι, κινδυνεύω με όλη την 

Ελλάδα, δηλ. βάζοντάς την ολόκληρη σε κίνδυνο, στον ίδ. κ.λπ.· ομοίως, κ. 

περὶ τῆς ψυχῆς, σε Αριστοφ. κ.λπ. 3. με σύστ. αντ., διακινδυνεύω, 

ριψοκινδυνεύω, κινδύνευμα, σε Πλάτ.· μάχην, σε Αισχίν. — Παθ., 

διακινδυνεύομαι ή τίθεμαι σε κίνδυνο, μεταβολὴ κινδυνεύεται, υπάρχει 

κίνδυνος μεταβολής, σε Θουκ.· τὰ μέγιστα κινδυνεύεται, βρίσκονται σε 

κίνδυνο, σε Δημ. 4. με απαρ., διατρέχω τον κίνδυνο του να κάνω ή να είμαι, 

σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· έπειτα, υπονοώντας δυνατότητα επιτυχίας, κινδυνεύω 

(με απαρ.), χρησιμοποιείται για να εκφράσει αυτό που είναι πιθανό ή 

ενδεχόμενο να συμβεί, κινδυνεύουσι οἱ ἄνθρωποι γόητες εἶναι, διατρέχουν τον 

κίνδυνο να θεωρηθούν θαυματοποιοί, σε Ηρόδ.· κινδυνεύσεις ἐπιδεῖξαι 

χρηστὸς εἶναι, θα έχεις την ευκαιρία να αποδείξεις την αξία σου, σε Ξεν.· 

κινδυνεύει ἀγαθὸν γεγονέναι, είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί καλό, σε Πλάτ.· 

έπειτα απρόσ., κινδυνεύει, είναι πιθανό, ενδεχόμενο, δυνατό, στον ίδ. 5. Παθ., 

διακινδυνεύομαι, εκτίθεμαι σε κίνδυνο, σε Θουκ., Δημ.  

κίνδῡνος, ὁ, κίνδυνος, τόλμη, τολμηρή επιχείρηση, Λατ. periculum, σε Πίνδ., 

Αριστοφ. κ.λπ.· κίνδυνον ἀναρρίπτειν, εκτίθεμαι σε κίνδυνο, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

κίνδυνον ή κινδύνους, ἀναλαβέσθαι, ὑποδύεσθαι, αἴρεσθαι ὑπομεῖναι κ.λπ., σε 

Αττ.  

κῑνεῦ, Δωρ. αντί κινοῦ, Παθ. απρόσ. του κινέω.  

κῑνέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐκίνησα, Επικ. κίνησα — Μέσ. και Παθ., κινήσομαι 

και -ηθήσομαι, αόρ. αʹ ἐκινήθην, Επικ. γʹ πληθ. ἐκίνηθεν· παρακ. κεκίνημαι·  

Α. I. 1. θέτω σε κίνηση, μετακινώ, σε Όμηρ., Αττ. 2. κινώ ή μετατοπίζω ένα 

πράγμα από τη θέση του, σε Ηρόδ.· κ.τὰ ἀκίνητα, αναμειγνύομαι σε πράγματα 



ιερά, στον ίδ., Σοφ.· κ. τὰ χρήματα ἐς ἄλλοτι, μεταχειρίζομαι αυτό για άλλο 

σκοπό, σε Ηρόδ.· κ. τὸ στρατόπεδον, Λατ. castra movere, σε Ξεν.· μεταβάλλω, 

μετατρέπω, νεωτερίζω, τὰ νόμαια, σε Ηρόδ. II. διαταράζω, ξεσηκώνω, λέγεται 

για φωλιά σφηκών, σε Ομήρ. Ιλ.· διεγείρω, εξωθώ, ξεσηκώνω, σε Τραγ. κ.λπ. 

III. παράγω, προξενώ, προκαλώ, σε Σοφ. κ.λπ.· παροιμ., κ. πᾶν χρῆμα, κινώ 

κάθε πέτρα, δοκιμάζω κάθε τρόπο, σε Ηρόδ. Β. 1. Παθ., θέτω σε κίνηση, 

κινούμαι, πορεύομαι, μετακινούμαι, αναταράζομαι, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ. 

2. κινούμαι μπροστά, λέγεται για στράτευμα, σε Σοφ., Ξεν. κ.λπ.  

κῑνήθην, Επικ. αιτ. του ἐκιν-, αόρ. αʹ Παθ. του προηγ.  

κῑνηθμός, ὁ (κινέω) = κίνησις, κίνηση, σε Πίνδ.  

κίνημα, [ῑ], -ατος, τό (κινέω), κίνηση, δράση, σε Πλούτ.  

κίνησις[ῑ], -εως, ἡ (κινέω), 1. κίνηση, δράση, σε Πλάτ. κ.λπ.· χορός, σε 

Λουκ. 2. κίνημα, με πολιτική σημασία, σε Θουκ.· λέγεται για τον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο, στον ίδ.  

κῑνητέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του κινέω, I. αυτός που πρέπει να κινηθεί, σε 

Πλάτ. II. κινητέον, αυτό που πρέπει κάποιος να βάλει σε κίνηση, στον ίδ.  

κῑνητήρ, -ῆρος, ὁ = κινητής, σε Ομηρ. Ύμν., Πίνδ.  

κινητής, -οῦ, ὁ (κινέω), αυτός που θέτει σε κίνηση, δράστης, σε Αριστοφ.  

κῑνητικός, -ή, -όν (κινέω), επιτήδειος στο να κινεί, σε Ξεν.  

κιννάμωμον, τό, κανέλλα, γλωσσικό δάνειο από τους Φοίνικες, σε Ηρόδ.  

κίνυγμα[ῑ], -ατος, τό (κινύσσομαι), οτιδήποτε τριγυρίζει, αἰθέριον κ., λέγεται 

για τους ανέμους του ουρανού, σε Αισχύλ.  

κίνῠμαι[ῑ], αποθ., κινέομαι, μόνο στον ενεστ. και παρατ., κινούμαι, 

πορεύομαι, ἐς πόλεμον κίνυντο (Επικ. παρατ.), βημάτιζαν προς τη μάχη, σε 

Ομήρ. Ιλ.· κινυμένοιο, καθώς κινούνταν, στο ίδ.  

κῐνύρομαι[ῡ], αποθ., μόνο στον ενεστ. και παρατ.· βγάζω θρηνώδη φωνή, 

οδύρομαι, σε Αριστοφ.· με σύστ. αντ., χαλινοὶ κινύρονται φόνον, τα χαλινάρια 

κουδουνίζουν ή συγκρούονται σημαίνοντας φόνο, σε Αισχύλ.  

κῐνῠρός, -ά, -όν, γοερός, λυπητερός, θρηνητικός, σε Ομήρ. Ιλ.  

κῑνύσσομαι, Παθ., κινέομαι, κινούμαι μπρος και πίσω, σε Αισχύλ.  

κῑό-κρᾱνον, τό (κίων, κράνιον), κιονόκρανο, «κολονοκέφαλο», σε Ξεν.  

κίον, Επικ. αντί ἔκιον, παρατ. του κίω.  

κίοσι, δοτ. πληθ. του κίων.  

Κίρκη, ἡ, η Κίρκη, μάγισσα που ζούσε στο νησί της Ασίας (Ωγυγία), η οποία 

μετέτρεψε τους συντρόφους του Οδυσσέα σε γουρούνια, σε Ομήρ. Οδ.  

κίρκος, ὁ, I. είδος γερακιού ή όρνιου, που ονομάστηκε έτσι από το 

περιστροφικό του πέταγμα, ἵρηξ κίρκος (όπου το ἵρηξ, είναι ο γενικός όρος, 

ενώ το κίρκος, ο ειδικός, όπως το βοῦς ταῦρος), σε Ομήρ. Οδ. II. δακτύλιος, 

κύκλος, κυρίως στον τύπο κρίκος.  

κιρκόω, μέλ. -ώσω, δένω σε κύκλο, περιδένω, ασφαλίζω με κρίκους, σε 

Αισχύλ.  

κιρνάω και —ημι = κεράννυμι, μόνο στον ενεστ. και παρατ.· αναμειγνύω 

κρασί με νερό, στο γʹ ενικ. παρατ., ἐκίρνα και κίρνη, μτχ. κιρνάς, σε Ομήρ. 

Οδ.· στον Ηρόδ. γʹ ενικ. ενεστ. κιρνᾷ, αʹ πληθ. κίρνᾰμεν.  

κίς, ὁ, γεν. κιός, αιτ. κίν, σκουλήκι ξύλου ή καλαμποκιού, σιταρόψειρα, Λατ. 

curaulio, σε Πίνδ.  

κίσηρις[ῑ], -εως και -ιδος, ἡ, ελαφρόπετρα, Λατ. pumex, σε Αριστοφ., Λουκ. 

(άγν. προέλ.).  

κίσσᾰ, Αττ. κιττ-, μέλ. -ήσω, I. φλύαρο και αδηφάγο πτηνό, κίσσα, 

καρακάξα, σε Αριστοφ. II. ψεύτικη όρεξη.  



κισσάω, Αττ. κιττ-, μέλ. -ήσω, έχω όρεξη για περίεργο φαγητό, λέγεται για 

εγκύους· μεταφ., κ. τῆς εἰρήνης, σε Αριστοφ.· με απαρ., επιθυμώ να κάνω 

κάτι, στον ίδ.  

κισσ-ήρης, -ες (κισσός, *ἄρω), περιβεβλημένος με κισσό, σε Σοφ.  

κίσσηρις, λιγότερο ορθός τύπος του κίσηρις.  

κίσσῐνος, -η, -ον (κισσός), φτιαγμένος από κισσό, σε Ευρ.  

Κίσσιος, -α, -ον, από την Κισσία της νότιας Περσίας, σε Ηρόδ.· Κισσία 

ἰηλεμίστρια, θλιμμένη γυναίκα από την Κισσιά, σε Αριστοφ.  

κισσο-κόμης, -ου, ὁ (κόμη), στεφανωμένος με κισσό, σε Ομηρ. Ύμν.  

κισσο-ποίητος, -ον (ποιέω), φτιαγμένος από κισσό, σε Ομηρ. Ύμν., Λουκ.  

κισσός, Αττ. κιττός, ὁ, κισσός, Λατ. hedera, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.  

κισσο-στέφανος, -ον, στεφανωμένος με κισσό, σε Ανθ.  

κισσο-στεφής, -ές (στέφω), = το προηγ., σε Ανακρεόν.  

κισσοφορέω, Αττ. κιττ-, διακοσμούμαι με κισσό, σε Ανθ.  

κισσο-φόρος, Αττ. κιττ-, -ον (φέρω), αυτός που φέρει κισσό ή είναι 

στεφανωμένος με κισσό, σε Πίνδ.· πλούσιος σε κισσό, σε Ευρ.  

κισσόω, μέλ. -ώσω (κισσός), στεφανώνω με κισσό, σε Ευρ.  

κισσύβιον[ῠ], τό (κισσός), ξύλινο αγροτικό ποτήρι, πιθ. με στεφάνι κισσού 

σκαλισμένο πάνω του, σε Ομήρ. Οδ.  

κισσωτός, -ή, -όν (κισσόω), διακοσμημένο με κισσό, σε Ανθ.  

κίστη, ἡ, 1. κουτί, κιβώτιο, Λατ. cista, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ. 2. είδος 

κινητού γραφείου, κιβώτιο που περιέχει όλα τα χρήσιμα προς γραφή, σε 

Αριστοφ.  

κιστίς, -ίδος, ἡ, υποκορ. του κίστη, σε Αριστοφ.  

κιστο-φόρος, -ον (κίστη, φέρω), αυτός που μεταφέρει κιβώτιο σε μυστικές 

πομπές, σε Δημ.  

κίττα, κιττάω, Αττ. αντί κίσσα, κισσάω.  

κιττός, κιττοφόρος, Αττ. αντί κισσ-.  

κῐχάνω[ᾱ], παρατ. ἐκίχᾱον· οι υπόλοιπες διαθέσεις σχηματίζονται από το 

*κίχημι, Επικ. υποτ. κιχείω, κιχείομεν· ευκτ. κιχείην, απαρ. κιχῆναι, μτχ. 

κιχείς· παρατ. ἐκίχην [ῐ], βʹ ενικ. ἐκίχεις, Επικ. αʹ πληθ. κίχημεν· γʹ δυϊκ. 

κιχήτην· ο Αττ. ενεστ. είναι κιγχάνω [ᾰ] — Μέσ. (με Ενεργ. σημασία), 

κιχάνομαι, μτχ. κιχήμενος (από το *κίχημι), μέλ. κιχήσομαι· Επικ. γʹ ενικ. αορ. 

αʹ κιχήσατο· 1. φθάνω, συναντώ, βρίσκω, καταλήγω, εντυγχάνω, σε Όμηρ.· 

προφθάνω, προλαβαίνω· καταφθάνω, προσεγγίζω, στο ίδ.· σὲ δουρὶ 

κιχήσομαι, θα σε φθάσει, στο ίδ.· τέλος θανάτοιο κιχήμενον, θάνατος που είναι 

σίγουρο ότι θα συναντήσει κάποιος, αναπόφευκτος, στον ίδ. 2. σπανίως με 

γεν., όπως το τυγχάνω, σε Σοφ.  

κιχήλᾱ, ἡ, Δωρ. αντί κίχλη.  

κίχημι, βλ. κιχάνω.  

κίχλη (ῐ φύσει), ἡ, το πτηνό «τσίχλα», Λατ. turdus, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ.  

κιχλίζω, Δωρ. γʹ πληθ. κιχλίσδοντι· μέλ. Αττ. -ιῶ, τιτιβίζω όπως την 

«τσίχλα»· απ' όπου, χαχανίζω, κακαρίζω ή τρώω κίχλαις, ζω με πολυτέλεια, 

σε Αριστοφ.  

κίω, προστ. κίε, βʹ ενικ. υποτ. κίῃς, Επικ. αʹ πληθ. κίομεν (αντί κίωμεν)· ευκτ. 

κίοιμι, μτχ. κιοῦσα, παρατ. ἔκιον, Επικ. κίον· πορεύομαι, πηγαίνω, σε Όμηρ., 

Αισχύλ.  

κίων[ῑ], -ονος, ὁ ή ἡ, I. 1. κολόνα, στύλος, Λατ. columna, σε Ομήρ. Οδ.· 

στύλος μαστιγώματος, σε Σοφ., Αισχίν.· παροιμ., ἔσθιε τοὺς Μεγακλέους 

κίονας, «έφαγε τους κίονες της αυλής του», εφόσον υπήρξε σπάταλος, δεν 



είχε τίποτα άλλο να δώσει, σε Αριστοφ. 2. στον πληθ., οι κίονες που 

φρουρούσε ο Άτλας, και κρατούσαν χωριστά τη γη από τον ουρανό, σε Ομήρ. 

Οδ.· ενώ στον Ηρόδ. το βουνό Άτλας είναι ὁ κίων τοῦ οὐρανοῦ. II. επιτύμβια 

στήλη, κίονας, σε Ανθ.  

κλαγγαίνω ή -άνω (κλάζω), υλακτώ, λέγεται για κυνηγόσκυλα, μόνο στον 

ενεστ., σε Αισχύλ., Ξεν.  

κλαγγή, ἡ (κλάζω), κάθε οξύς ήχος, όπως ο οξύς τόνος της παλλόμενης 

χορδής τόξου, σε Ομήρ. Ιλ.· κραυγή γερανών (των πτηνών), σε Όμηρ.· ο 

γρυλλισμός γουρουνιών, σε Ομήρ. Οδ.· σφύριγμα ερπετών, σε Αισχύλ.· 

γάβγισμα σκυλιών, σε Ξεν.· επίσης, λέγεται για τραγούδι, σε Σοφ.· κλ. 

δύσφατος, λέγεται για τις προφητείες της Κασσάνδρας, σε Αισχύλ.  

κλαγγηδόν, επίρρ., με θόρυβο, βοή, οξύ μεταλλικό ήχο, σε Ομήρ. Ιλ.  

κλᾰγερός, -ά, -όν (κλάζω), αυτός που στριγκλίζει, λέγεται για τους γερανούς, 

σε Ανθ.  

κλάγξας, μτχ. αόρ. αʹ του κλάζω.  

κλᾷδα, Δωρ. αντί κλῇδα, κλεῖδα, αιτ. του κλείς.  

κλᾰδί, I. μεταπλ. δοτ. του κλάδος· αλλά, II. κλᾱδί, Δωρ. δοτ. του κλείς.  

κλάδιον, τό, υποκορ. του κλάδος, σε Ανθ.  

κλᾰδίσκος, ὁ, υποκορ. του επόμ., σε Ανακρεόν.  

κλάδος[ᾰ], -ου, ὁ (κλάω), νεαρός βλαστός δέντρου ή σπασμένο κλωνάρι· 

ιδίως, κλαδί ελιάς τυλιγμένο με μαλλί που κρατιόταν από τους ικέτες, σε 

Ηρόδ., Αισχύλ., Σοφ.  

κλάδος, τό, = το προηγ., δοτ. ενικ. και πληθ. κλαδί, κλάδεσι, σε Αριστοφ.  

κλάζω, μέλ. κλάγξω, αόρ. αʹ ἔκλαγξα, αόρ. βʹ ἔκλᾰγον, παρακ. κέκλαγγα, υποτ. 

κεκλάγγω, Επικ. μτχ. κεκληγώς, πληθ. κεκληγῶτες — Παθ., μέλ. κεκλάγξομαι· 

1. κάνω οξύ και διαπεραστικό ήχο, λέγεται για πουλιά, κράζω, σκούζω, σε 

Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ.· λέγεται για σκυλιά, γαβγίζω, ουρλιάζω, υλακτώ, σε 

Ομήρ. Οδ., Αριστοφ.· λέγεται για πράγματα, όπως για βέλη στη φαρέτρα, 

κουδουνίζω, συγκρούομαι, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τον άνεμο, σφυρίζω, σε 

Ομήρ. Οδ.· λέγεται για τροχούς, τρίζω, σε Αισχύλ.· χρησιμ. με σύστ. αντ., 

κλάζουσι φόβον, ηχούν προκαλώντας φόβο, στον ίδ. 2. λέγεται για ανθρώπους, 

φωνάζω, ουρλιάζω, σε Ομήρ. Ιλ.· το πλησιέστατο παράδειγμα προς τον 

έναρθρο ήχο βρίσκεται στον Αισχύλ.· μάντις ἔκλαγξεν ἄλλον μῆχαρ, ανεβόησε 

άλλη θεραπεία· Ζῆνα ἐπινίκια κλάζων, αναφωνώντας δυνατά τον επινίκιο 

ύμνο του Δία, στον ίδ.  

κλάϊστρον, τό, Δωρ. αντί κλεῖστρον.  

κλαίω, Αττ. κλάω [ᾱ]· Επικ. βʹ ενικ. ευκτ. κλαίοισθα· Αττ. παρατ. ἔκλᾱον, 

Επικ. κλαῖον, Ιων. κλαίεσκον· μέλ. κλαύσομαι, Δωρ. κλαυσοῦμαι, Αττ. επίσης 

κλαιήσω ή κλαήσω, αόρ. αʹ ἔκλαυσα, Επικ. κλαῦσα — Παθ., μέλ. κεκλαύσομαι, 

αόρ. αʹ ἐκλαύσθην, παρακ. κέκλαυμαι· I. αμτβ., θρηνώ, οδύρομαι, θρηνολογώ, 

σε Όμηρ. κ.λπ.· αὐτὸν κλαίοντα ἀφήσω, θα τον στείλω σπίτι κλαίγοντας, δηλ. 

νικημένο, σε Ομήρ. Ιλ.· απ' όπου, κλαύσεται, θα κλάψει, δηλ. θα το 

μετανιώσει, σε Αριστοφ.· κλαύσει μακρά, στον ίδ.· κλάων, προς βλάβη σου, 

προς δικό σου κίνδυνο, σε Σοφ., Ευρ.· κλάειν σε λέγω ή κελεύω, Λατ. plorare 

te jubeo, σε Αριστοφ. II. μτβ., κλαίω για κάποιον, θρηνώ, σε Όμηρ.· στην 

Παθ., θρηνούμαι, σε Αισχύλ.· απρόσ., μάτην ἐμοὶ κεκλαύσεται, θα θρηνήσω 

μάταια, σε Αριστοφ. III. 1. Μέσ., κλαίω για τον εαυτό μου, θρηνώ 

μεγαλόφωνα, σε Αισχύλ.· ομοίως μτχ. Παθ. παρακ. κεκλαυμένος, 

πολυδάκρυτος, γεμάτος δάκρυα, στον ίδ., σε Σοφ. 2. μτβ., θρηνώ μόνος μου, 

σε Σοφ.  



κλαι-ωμῐλία, συντροφικότητα στον θρήνο, σε Ανθ 

κλαμβός, -ή, -όν, κολοβός, ακρωτηριασμένος, σε Ιππιατρ.  

κλάξ, -ᾱκος, ἡ, Δωρ. αντί κλείς.  

κλᾳξῶ, Δωρ. μέλ. του κλείω, κλείνω, σφαλίζω.  

κλᾱρος, κλᾱρόω, Δωρ. αντί κληρ-.  

κλάσε, Επικ. αντί ἔκλᾰσε, γʹ ενικ. αορ. αʹ του κλάω.  

κλᾰσῐ-βῶλαξ, -ᾰκος, ὁ, ἡ (κλάω), αυτός που σπάει τους βώλους της γης, σε 

Ανθ.  

κλάσις[ᾰ], -εως, ἡ (κλάω), θραύση, τσάκισμα, σπάσιμο, σε Κ.Δ.  

κλάσμα, -ατος, τό (κλάω), αυτό που σπάζεται, κομμένο κομμάτι, τεμάχιο, σε 

Κ.Δ., Πλούτ.  

κλαστάζω, μέλ. -σω (κλάω), περιποιούμαι αμπέλι, κλαδεύω· μεταφ., κλ. τινά, 

«κόβω τα φτερά κάποιου», τον ταπεινώνω, σε Αριστοφ.  

κλαστός, -ή, -όν (κλαίω), σπασμένος σε κομμάτια, σε Ανθ.  

κλαυθμός, ὁ (κλαίω), θρήνος, οιμωγή, σε Όμηρ., Ηρόδ., Αισχύλ.  

κλαυθμῠρίζω, μέλ. -σω, κάνω κάποιον να κλάψει — Παθ., κλαίω, σε Πλάτ.  

κλαυθμῠρισμός, ὁ, κλαψούρισμα σαν παιδί, σε Πλούτ.  

κλαῦμα, -ατος, τό (κλαίω), I. κλαυθμός, θρήνος, σε Αισχύλ. II. θλίψη, 

δυστυχία, σε Σοφ., Αριστοφ.  

κλαύσἄρα, κράση αντί κλαύσει ἄρα.  

κλαῦσε, Επικ. αντί ἔκλαυσε, γʹ ενικ. αορ. αʹ του κλαίω.  

κλαυσετἄρα, κράση αντί κλαύσεται ἄρα.  

κλαυσιάω, εφετικό του κλαίω, επιθυμώ να κλάψω, τὸ θύριον φθεγγόμενον 

ἄλλως κλαυσιᾷ, η μικρή θύρα πρόκειται να κλάψει (δηλ. θα υποφέρει), επειδή 

τρίζει αναίτια, σε Αριστοφ.  

κλαυσί-γελως[ῐ], ὁ, γέλια ανακατεμένα με δάκρυα, σε Ξεν.  

κλαυσί-μαχος, -ον (μάχη), αυτός που λυπάται για τη μάχη, παρωδία του 

ονόματος του Λαμάχου (ο έτοιμος για μάχη), σε Αριστοφ.  

κλαύσομαι, Δωρ. κλαυσοῦμαι, μέλ. του κλαίω.  

κλαυστός ή κλαυτός, -ή, -όν (κλαίω), άξιος λύπησης, αξιοθρήνητος· 

πένθιμος, θλιβερός, σε Αισχύλ., Σοφ.  

κλάω[ᾰ]· παρατ. ἔκλων, μέλ. κλάσω, αόρ. αʹ ἔκλᾰσα, Επικ. γʹ ενικ. κλάσε, 

κλάσσε — Μέσ., Επικ. γʹ ενικ. αορ. αʹ κλάσσατο — Παθ., αόρ. αʹ ἐκλάσθην, 

παρακ. κέκλασμαι· σπάζω, αποκόπτω, θραύω, σε Όμηρ. κ.λπ.  

κλάω[ᾱ], Αττ. αντί κλαίω, θρηνώ, όπως το κάω αντί καίω.  

κλέα, Επικ. αντί κλέεα, πληθ. του κλέος.  

κλεεννός ή κλεεινός, -ή, -όν, λυρ. τύπος του κλεινός, σε Πίνδ.  

κλεηδών, -όνος, ὁ, Ιων. και Επικ. αντί κλῃδών.  

κλεῖα, Επικ. συνηρ. από το κλέεα, πληθ. του κλέος.  

κλειδίον, τό, υποκορ. του κλείς, μικρό κλειδί, σε Αριστοφ.  

κλειδουχέω, Αττ. κλῃδ-, μέλ. -ήσω, I. είμαι κύριος, υπεύθυνος των κλειδιών, 

κλ. θεᾶς, είμαι ιέρειά της, σε Ευρ. II. Παθ., παρατηρούμαι στενά, 

παραφυλάττομαι, στον ίδ.  

κλειδ-οῦχος, Αττ. κλῃδ-, -ον (κλείς, ἔχω), αυτός που κρατά κλειδιά, έχει την 

ευθύνη, είμαι επικεφαλής κάποιου μέρους, σε Ευρ.· λέγεται για τον Αιακό, ως 

κριτή των νεκρών, σε Ανθ.  

κλεΐζω, μέλ. κλεΐζω, Δωρ. αντί κλῄζω, κλῄσω.  

κλειθρία, ἡ, κλειδαρότρυπα· ή γενικά, ρωγμή, σχισμή, σε Λουκ.  



κλεῖθρον, Ιων. κλήϊθρον, Αττ. κλῇθρον, τό (κλείω), μοχλός για το κλείδωμα 

της πόρτας, σε Ομηρ. Ύμν.· κυρίως στο πληθ., όπως το Λατ. claustra, σε 

Τραγ. κ.λπ.  

κλεινός, -ή, -όν (κλέος), διάσημος, περίφημος, ένδοξος, σε Σόλων, Πίνδ., 

Τραγ.· καὶ τοῦτο κλεινὸν αὐτοῦ, είναι πασίγνωστο γι' αυτόν, σε Λουκ.  

κλεΐξαι, Δωρ. αντί κλῇσαι, απαρ. αορ. αʹ του κλῄζω.  

κλείς, ἡ, γεν. κλειδός· Αττ. αιτ. κλεῖν, έπειτα κλεῖδα· πληθ. κλεῖδες, κλεῖδας, 

συνηρ. κλεῖς, δοτ. κλεισίν· Ιων. κληΐς, κληῗδος, κληῗδα κ.λπ.· Δωρ. κλᾱΐς, 

κλαΐδος· αρχ. Αττ. κλῄς, κλῃδός, αιτ. κλῇδα· (κλείω)· I. αυτό που εξυπηρετεί 

στο κλείσιμο· 1. μοχλός ή μάνταλο, σύρτης, που σύρεται έξω ή μέσα με 

λουκέτο ή ιμάντα (ἱμάς), σε Όμηρ. 2. κλειδί ή καλύτερα είδος γάντζου ή 

άγκιστρου, μέσω του οποίου σφαλιζόταν ή απασφαλιζόταν απέξω η αμπάρα, 

στον ίδ. 3. κλειδί (άγνωστο στον Όμηρ.), σε Αισχύλ., Ευρ. 4. μεταφ., Ἁσυχία 

βουλᾶν τε καὶ πολέμων κλαῗδας ἔχοισα, σε Πίνδ.· κλῂς ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκε, 

επιβεβλημένη ησυχία, σε Σοφ.· ομοίως, καθαρὰν ἀνοῖξαι κλῇδα φρενῶν, σε 

Ευρ. II. άγκιστρο ή γλώσσα πόρπης, αγκράφας, σε Ομήρ. Οδ. III. κλείδα 

ώμου, που ονομάστηκε έτσι, επειδή «κλειδώνει» το λαιμό και τον θώρακα 

μαζί, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ. IV. κωπηλατικός πάγκος, ο οποίος κλείδωνε 

μαζί τις πλευρές του πλοίου, σε Ομήρ. Οδ. V. πορθμός θάλασσας, χαμηλή 

νησίδα, ξέρα μιας χώρας, σε Ηρόδ.· στενό, ισθμός, σε Ευρ.  

κλεῖσις, -εως, ἡ (κλείω) = κλῇσις.  

κλειστός, Ιων. κληΐστος, Αττ. κλῃστός, -ή, -όν, αυτός που μπορεί να κλεισθεί 

ή να είναι ασφαλισμένος, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ.  

κλεῖστρον, τό = κλεῖθρον, Λατ. claustrum, σε Λουκ.  

κλειτός, -ή, -όν (κλείω Β) = κλεινός, σε Όμηρ., Πίνδ.  

κλείω (Α), μέλ. κλείσω, αόρ. αʹ ἔκλεισα — Παθ., μέλ. κλεισθήσομαι και 

κεκλείσομαι, αόρ. αʹ ἐκλείσθην, παρακ. κέκλειμαι ή κέκλασμαι· Ιων. κληΐω· 

αόρ. αʹ ἐκλήῑσα, Επικ. κλήῑσα, απαρ. κληῖσαι — Παθ., αόρ. αʹ ἀπ-εκληΐσθην· 

παρακ. κέκλῃμαι· Δωρ., μέλ. κλᾳξῶ, προστ. και μτχ. αορ. ἀποκλᾶξον, -κλάξας· 

I. 1. κλείνω, φράζω, εμποδίζω, κλειδώνω, κλήϊσεν δὲ θύρας, σφάλισε τις 

πόρτες, σε Ομήρ. Οδ.· ἐκλήϊσεν ὀχῆας, αμπάρωσε τους μοχλούς ώστε να 

κλείσει την πόρτα, στον ίδ.· κλῄειν στόμα, σε Ευρ. 2. φράζω, αποκλείω, 

μπλοκάρω, Βόσπορον κλῇσαι, σε Αισχύλ.· κλῄσειν τοὺς ἔσπλους ναυσί, σε 

Θουκ. — Παθ., είμαι κλεισμένος, σε Ηρόδ. II. περιορίζω, σε Ευρ.  

κλείω (Β), Επικ. αντί κλέω, γιορτάζω, εγκωμιάζω, λαμπρύνω.  

Κλειώ, -οῦς, ἡ, η Κλειώ, μια από τις Μούσες, σε Ησίοδ. κ.λπ.· ιδίως, η 

Μούσα της Επικής Ποίησης και της Ιστορίας (από το κλέω, κλείω, γιορτάζω).  

κλέμμα, -ατος, τό (κλέπτω)· I. κλοπιμαίο, σε Ευρ., Αριστοφ. II. στρατήγημα, 

τέχνασμα στον πόλεμο, σε Θουκ.· απάτη, σε Δημ., Αισχίν.  

κλέος, τό, μόνο στην ονομ. και αιτ. ενικού και πληθ.· Επικ. πληθ. κλέᾰ, κλεῖα· 

(κλέω)· I. φήμη, διάδοση, αναφορά, είδηση, Λατ. fama, σε Όμηρ.· σὸν κλέος, 

ειδήσεις για εσένα, σε Ομήρ. Οδ.· με γεν., κλέοςἈχαιῶν, η είδηση του 

ερχομού τους, σε Ομήρ. Ιλ.· απλή αναφορά, φήμη, αντίθ. προς τη βεβαιότητα, 

κλέος οἶον ἀκούομεν, οὐδέ τι ἴδμεν, ακούμε μόνο μια φήμη αλλά δεν 

γνωρίζουμε κάτι, στο ίδ. II. 1. καλή είδηση, καλή φήμη, δόξα, σε Όμηρ.· 

κλέος οὐρανὸν ἵκει, σε Ομήρ. Οδ.· κλ. ἑλέσθαι, εὑρέσθαι, σε Πίνδ.· λαβεῖν, σε 

Σοφ.· κλ. καταθέσθαι, καταθέτει απόθεμα δόξας, σε Ηρόδ. κ.λπ.· στον πληθ., 

ἄειδε κλέα ἀνδρῶν (συντομ. από το κλέεα), έψαλε τους επαίνους των 

κατορθωμάτων τους, σε Ομήρ. Ιλ. 2. με αρνητική σημασία, δύσφημον κλέος, 

άσχημη φήμη, σε Πίνδ.· αἰσχρὸν κλ., σε Ευρ.· συνδυασμός των δύο 



σημασιών, στον Θουκ.· ἧς ἂν ἐπ' ἐλάχιστον ἀρετῆς πέρι ἢ ψόγου κλέος ᾖ, 

λέγεται για κάποιον για τον οποίο δεν γίνεται πολύ κουβέντα είτε θετικά είτε 

αρνητικά.  

κλεπτέον, ρημ. επίθ. του κλέπτω, αυτό που πρέπει να αποκρυφθεί, σε Σοφ.  

κλέπτης, -ου, ὁ (κλέπτω), κλέφτης, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. κ.λπ.· γενικά, 

απατεώνας, κακούργος, σε Σοφ.  

κλεπτικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή αρμόζει σε κλέφτη· ἡ -κὴ (ενν. τέχνη), 

η κλοπή, σε Πλάτ.  

κλεπτίστατος, -η, -ον, υπερθ. επίθ. από το κλέπτης, ο πλέον διαβόητος 

κλέφτης, σε Αριστοφ.  

κλέπτον, βλ. κλέπτω I 2.  

κλέπτω· Ιων. παρατ. κλέπτεσκον· μέλ. κλέψω και κλέψομαι, αόρ. αʹ ἔκλεψα, 

παρακ. κέκλοφα — Παθ., αόρ. αʹ ἐκλέφθην, αόρ. βʹ ἐκλάπην [ᾰ], παρακ. 

κέκλεμμαι· I. 1. κλέβω, λωποδυτώ, ξαφρίζω, υπεξαιρώ, σε Όμηρ. κ.λπ.· τῆς 

γενεῆς ἔκλεψε, από αυτή τη γενιά έκλεψε ο Αγχίσης, δηλ. έκλεψε πουλάρια 

αυτής της ράτσας, σε Ομήρ. Ιλ.· σῶμα κλ., το κατεβάζω κρυφά, σε Ευρ. 2. ως 

Ενεργ. μτχ., κλεφτικός, κλέπτον βλέπει, έχει το ύφος του κλέφτη, σε Αριστοφ. 

II. εξαπατώ, ξεγελώ, αποσπώ με απάτη, παραπλανώ, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. 

κ.λπ. — Παθ., προβαίνει κλεπτόμενος, προχωρεί με κλειστά μάτια, σε Ηρόδ. 

III. όπως το κρύπτω, κρύβω, αποκρύπτω, κρατώ μυστικό, συγκαλύπτω, σε 

Πίνδ., Σοφ., Ευρ. κ.λπ. IV. 1. πράττω με μυστικότητα ή ύπουλα, κλ. σφαγάς, 

διαπράττω, εκτελώ σφαγές μυστικά, σε Σοφ.· κλ.μύθους, διαδίδω κακές 

φήμες, στον ίδ.· κλέπτων ἢ βιαζόμενος, μέσω απάτης ή βίας, σε Πλάτ. 2. 

καταλαμβάνω ή κατακτώ μυστικά, σε Ξεν.  

κλεψί-φρων, -ον (φρήν), αυτός που εξαπατά, υποκριτής, προσποιείται, σε 

Ομηρ. Ύμν.  

κλεψ-ύδρα, Ιων. -ύδρη, ἡ (ὕδωρ), I. ρολόι νερού, όπως οι κλεψύδρες με 

άμμο, που χρησιμοποιείται για να χρονομετρούν τους λόγους στα δικαστήρια, 

σε Αριστοφ. II. όνομα πηγής στην Ακρόπολη της Αθήνας, της οποίας τα νερά 

άλλοτε πλημμύριζαν και άλλοτε λιγόστευαν, στον ίδ.  

κλέω, Επικ. κλείω — Παθ., Επικ. βʹ ενικ. παρατ. ἔκλεο· (αντί ἐκλέεο)· λέω 

για κάποιον, δοξάζω, φημίζω, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ., Ευρ. — Παθ., είμαι 

γνωστός, διάσημος, σε Ομήρ. Οδ., Πίνδ.· ἔνθ' ἀγοραὶ κλέονται, εκεί όπου 

λαμβάνουν χώρα οι διάσημες συναντήσεις, σε Σοφ.  

κλῇδες, Αττ. ονομ. πληθ. του κλείς.  

κλήδην, επίρρ. (καλέω) κατά όνομα, σε Ομήρ. Ιλ.  

κλῃδουχέω, κλῃδοῦχος, παλιό Αττ. αντί κλειδ-.  

κληδών, -όνος, ἡ, Επικ. κλεηδών και κληηδών, (κλέω)· I. οιωνός, σημάδι, 

προαίσθημα, προμήνυμα που περιέχεται σε λόγο ή ήχο, σε Ηρόδ., Αισχύλ. II. 

1. φήμη, διάδοση, νέα, ειδήσεις, σε Ηρόδ., Τραγ.· κληηδὼν πατρός, νέα από 

τον πατέρα μου, σε Ομήρ. Οδ. 2. δόξα, φήμη, σε Τραγ. III. 1. επίκληση, 

έκκληση, προσφυγή, πατρῷαι κληδόνες, σε Αισχύλ. 2. όνομα, τίτλος, 

επωνυμία, προσωνυμία, στον ίδ.  

κλῄζω, Ιων. κληΐζω· μέλ. κλῄσω, Δωρ. κλεΐξω· αόρ. αʹ ἔκλῃσα, Δωρ. 

εὐκλεΐξαι — Παθ., παρακ. κέκλῃσμαι· (κλέω)· I. κάνω διάσημο, επαινώ σε 

ύμνο, εξαίρω, εγκωμιάζω, σε Ομηρ. Ύμν., Πίνδ., Ευρ. — Παθ., αποκαλούμαι, 

συζητιέμαι, σε Αισχύλ., Ευρ. II. ονομάζω, αποκαλώ, σε Σοφ. — Παθ., ἔνθα 

κλῄζεται οὗμος Κιθαιρών, όπου υπάρχει ο δικός μου Κιθαιρώνας, στον ίδ.· 

πρβλ. κικλήσκω μίη κλῄζω, στους μεταγεν. συγγραφείς αντί κλείω, κλῄω, 

κλείνω 



κλῄζω, στους μεταγεν. συγγραφείς αντί κλείω, κλῄω, κλείνω, σφαλίζω, 

σφραγίζω.  

κληηδών, -όνος, ἡ, Επικ. αντί κληδών.  

κληθῆναι, απαρ. Παθ. αορ. αʹ του καλέω.  

κλήθρα, Ιων. -ρη, ἡ, είδος θάμνου από τον οποίο πήρε το όνομά της σήμερα η 

σκλήθρα, πιθ. alnus, και αποκαλείται ακόμα κλέθρα, σε Ομήρ. Οδ.  

κλῇθρον, Αττ. αντί κλεῖθρον.  

κληΐζω, Ιων. αντί κλῄζω.  

κλήΐθρον, τό, Ιων. αντί κλῇθρον, σε Ομηρ. Ύμν.  

κληΐς, -ῖδος, ἡ, Ιων. αντί κλείς· Επικ. δοτ. πληθ. κληΐδεσσι.  

κληϊστός, Ιων. αντί κλειστός.  

κληΐω, ων. αντί κλείω (Α), κλείνω.  

κλῆμα, -ατος, τό (κλάω)· κλαδί αμπελιού, Λατ. palmes, σε Αριστοφ., Πλάτ.· 

γενικά, τεμάχιο, εμβολή, σε Ξεν.· μεταφ., ἀνατέμνειν τὰ κλ. τὰ τοῦ δήμου, σε 

Δημ.· η από κλήμα ράβδος του Ρωμαίου εκατόνταρχου, Λατ. vitis, σε Πλούτ.  

κλημάτῐνος, -η, -ον, ο σχετικός με τα κλαδιά αμπελιών, σε Θέογν.  

κλημᾰτίς, -ίδος, ἡ, υποκορ. του κλῆμα· στον πληθ. καυσόξυλα, σε Θουκ.  

κληρίον, τό, υποκορ. του κλῆρος, σε Ανθ.  

κληρονομέω, μέλ. -ήσω (κληρονόμος), I. λαμβάνω μέρος από κληρονομιά, 

κληρονομώ μερίδιο περιουσίας, με γεν., σε Δημ.· επίσης με αιτ. πράγμ., 

κληρονομώ, σε Λουκ. II. είμαι διάδοχος ή κληρονόμος, τινός, κάποιου, στον 

ίδ.· επίσης με αιτ., διαδέχομαι κάποιον, σε Πλούτ., Ανθ.  

κληρονόμημα, -ατος, τό, κληρονομιά, σε Λουκ.  

κληρονομία, ἡ, κληρονομιά, σε Δημ.· γενικά, κλ. λαμβάνειν τινός, αποκτώ 

την κυριότητά του, σε Αριστ.  

κληρο-νόμος, ὁ (νέμομαι), κάποιος που λαμβάνει μερίδιο κληρονομιάς, 

κληρονόμος, κληροδόχος, νόμιμος μεριδούχος, σε Δημ. κ.λπ.  

κληρο-πᾰλής, -ές (πάλη), διανεμημένος μέσω του κουνήματος των κλήρων, 

σε Ομηρ. Ύμν.  

κλῆρος, Δωρ. κλᾶρος, -ου, ὁ, I. 1. κλήρος, λαχνός· στον Όμηρ., κάθε άνδρας 

σημαδεύει τον δικό του κλήρο, έπειτα ρίχνονται όλοι μέσα σε μια 

περικεφαλαία και ο πρώτος που επιλέγεται είναι αυτός που κερδίζει. 2. ρίξιμο 

ή τράβηγμα κλήρων, σε Ευρ.· πολλοί αξιωματούχοι στην Αθήνα 

κατελάμβαναν τα αξιώματά τους με κλήρωση, αντίθ. προς την εκλογή 

(χειροτονία, αἵρεσις), σε Ξεν., Αριστ.· πρβλ. κύαμος II. II. 1. κλήρος γης που 

παραχωρούνταν στους πολίτες (πρβλ. κληρουχία), σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 2. 

κομμάτι γης, μοίρα, μερίδιο, σε Όμηρ. κ.λπ. III. στους Εκκλ. οι κληρικοί, 

αντίθ. προς τους λαϊκούς.  

κληρουχέω, μέλ. -ήσω (κληροῦχος), αποκτώ μερίδιο γης, έχω γίνει αποδέκτης 

παραχώρησης γης, ιδίως, λέγεται για εδάφη που διαμοιράζονταν ανάμεσα 

στους κατακτητές, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

κληρουχία, ἡ, 1. κλήρος γης που παραχωρούνταν στους πολίτες σε ξένο 

έδαφος, σε Αριστ. 2. περιληπτικά, = οἱ κληροῦχοι, το σύνολο των πολιτών που 

γίνονταν αποδέκτες τέτοιων μεριδίων, σε Θουκ., Πλούτ.· η Αθηναϊκή 

κληρουχία διέφερε από την αποικία (ἀποικία), στο ότι οι κληροῦχοι παρέμεναν 

πολίτες της μητρόπολης, αντί να σχηματίσουν ανεξάρτητη πόλη.  

κληρουχικός, -ή, -όν, αυτός που αναφέρεται στην κληρουχία, γῆ κλ., γη για 

μοίρασμα, σε Αριστοφ.· τὰ κληρουχικά (ενν. χρήματα), σε Δημ.  

κληρ-οῦχος, ὁ (κλῆρος, ἔχω), κάποιος που ήταν κάτοχος κλήρου γης, ιδίως, 

για πολίτες σε ξένη χώρα (βλ. κληρουχία), αποδέκτης παραχώρησης γης, 



κληρούχος, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· μεταφ., μητέρα πολλῶν ἐτῶν κληροῦχον, 

έχοντας τα γηρατειά της για κλήρο, σε Σοφ.  

κληρόω, Δωρ. κλᾱρόω, μέλ. -ώσω (κλῆρος), I. 1. ορίζω σε αξίωμα μέσω 

κλήρωσης, αντίθ. προς το αἰρεῖσθαι ή χειροτονεῖν, σε Ηρόδ., Αττ.· λέγεται για 

τον κλήρο, τυχαίνω, Λατ. designare, σε Ευρ. — Παθ., ορίζομαι με κλήρο, σε 

Δημ. κ.λπ. 2. ρίχνω κλήρους, τραβώ κλήρους, σε Πλάτ.· ομοίως στη Μέσ., σε 

Αισχύλ., Δημ. 3. στη Μέσ. επίσης, κληροῦσθαί τι, έχω κληρωθεί, αποκτήσει 

με κλήρο, σε Ευρ., Αισχίν.· επίσης με γεν., σε Δημ. II. 1. διανέμω, κατανέμω, 

παραχωρώ, σε Πίνδ., Θουκ. 2. κλ. ὀμφάν, χρησμοδοτώ με κλήρο, σε Ευρ.  

κλήρωσις, -εως, ἡ, κλήρωση, διαλογή μέσω κλήρωσης, σε Πλάτ.· πικρὰκλ., 

λέγεται για επιλογή κακών, σε Ευρ.  

κληρωτός, -ή, -όν, ορισμένος μέσω κλήρωσης, αντίθ. προς το αἱρετός και 

κεχειροτονημένος (εκλεγμένος), σε Πλάτ. κ.λπ.  

κλῄς, -ῃδός, ἡ, παλιός Αττ. αντί κλείς.  

κλῆσις, -εως, ἡ (καλέω), I. 1. κλήση, σε Ξεν. κ.λπ. 2. κλήτευση σε 

δικαστήριο, δίωξη, νόμιμη κλήτευση, σε Αριστοφ., Ξεν. κ.λπ. 3. πρόσκληση 

σε γλέντι, σε Ξεν., Δημ. II. επίκληση, όνομα, επωνυμία, σε Πλάτ.  

κλῇσις, -εως, ἡ (κλῄω), κλείσιμο, κλείδωμα, εγκλεισμός, σε Θουκ.  

κλῃστός, αρχ. Αττ. αντί κλειστός.  

κλῄσω, I. Αττ. μέλ. του κλῄω, κλείω. II. μέλ. του κλῄζω.  

κλητέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του καλέω, I. αυτός που αποκαλείται, που 

ονομάζεται, σε Πλάτ. II. κλητέον, αυτό που πρέπει να κληθεί, στον ίδ.  

κλητεύω, μέλ. -σω, καλώ στο δικαστήριο ή δίνω απόδειξη ότι έχει επιδοθεί 

κλήτευση (βλ. κλητήρ), σε Αριστοφ.  

κλητήρ, -ῆρος, ὁ (καλέω), I. αυτός που κλητεύει, κλητευτής ή καλύτερα 

μάρτυρας που αποδεικνύει ότι έχει επιδοθεί κλήτευση, κλητήρας (πρβλ. το 

licet antessari του Ορατ.), σε Αριστοφ., Δημ. II. γενικά, = κῆρυξ, σε Αισχύλ.  

κλητός, -ή, -όν (καλέω), 1. προσκεκλημένος, καλεσμένος, ευπρόσδεκτος, σε 

Ομήρ. Οδ. 2. εκλεκτός, επίλεκτος, σε Ομήρ. Ιλ.  

κλήτωρ, -ορος, ὁ = κλητήρ, σε Δημ.  

κλῄω, παλ. Αττ. αντί κλείω (Α).  

κλῑβᾰνίτης, κλίβᾰνος, βλ. κριβαν-.  

κλῐθῆναι, απαρ. Παθ. αορ. αʹ του κλίνω.  
 


