
Γ, γ, γάμμα, άκλιτο, το τρίτο γράμμα του ελλ. αλφαβ.· ως αριθμητικό γʹ = 

τρεις, τρίτος· αλλά, ͵γ = 3.000. I. Το γ είναι το μεσαίο ουρανικό άφωνο 

γράμμα, μεταξύ του ψιλόπνοου κ και του δασύπνοου χ. Πριν από τα ουρανικά 

γ, κ, χ και πριν από το διπλό ξ προφέρεται ως ν ένρινο, όπως στα ἄγγος, ἄγκος, 

ἄγχι, ἄγξω· μπροστά από τα ίδια αυτά γράμματα το ἐν- ως συνθετικό γίνεται 

ἐγ-. II. μετατροπές του γ κ.λπ., 1. το γ μερικές φορές προτάσσεται, π.χ. αἶα 

γαῖα, lac γλάγος, γάλακτος, νοέω γνῶναι, νέφος γνόφος. 2. μερικές φορές 

εναλλάσσεται με το β, βλ. Β, β I. 1· μερικές φορές εναλλάσσεται και με το κ, 

π.χ. γνάπτω, κνάπτω.  

γᾰ, Δωρ. αντί γε.  

γᾶ, Δωρ. και Αιολ. αντί γῆ, γη.  

γάγγᾰμον, τό, μικρό στρογγυλό δίχτυ για τη συλλογή οστράκων· μεταφ., το 

δίχτυ, δουλείας γάγγᾰμον, σε Αισχύλ. (άγν. προέλ.).  

Γάδειρα[ᾰ], Ιων. Γήδειρα, -ῶν, τά, Λατ. Gades, Cadiz, σε Ηρόδ.· επίθ., 

Γαδειραῖος πορθμός, τα Στενά του Γιβραλτάρ, σε Πλούτ.· επίρρ., 

Γᾰδειρόθεν, σε Ανθ.  

γάζα, ἡ, Λατ. gaza, θησαυρός, σε Θεόκρ. (περσική λέξη).  

γαζο-φύλαξ[ῠ], -ακος, ὁ, θησαυροφύλακας, ταμίας· από όπου, 

γαζοφῠλάκιον, τό, θησαυροφυλάκιο, ταμείο, σε Κ.Δ.  

γᾱθέω, γάθω, Δωρ. αντί γηθέω, γήθω.  

γαῖα, ἡ γεν. γαίης, Αττ. γαίας, δοτ. γαίᾳ, αιτ. γαῖαν· ποιητ. αντί γῆ, I. 1. χώρα, 

τόπος, σε Όμηρ., Τραγ.· φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, σε κάποιου τα προσφιλή 

πάτρια εδάφη, στην αγαπητή πατρίδα του, σε Όμηρ. 2. χώμα, έδαφος, σε 

Ομήρ. Ιλ. II.Γαῖα, ως κύριο όνομα, Gaia, Tellus, Γη, σύζυγος του Ουρανού, 

μητέρα των Τιτάνων, σε Ησίοδ.  

Γαιήϊος, -η, -ον (Γαῖα), αυτός που φύτρωσε από τη Γη, σε Ομήρ. Οδ.  

γαιή-οχος (ἔχω), Δωρ. γαιά-οχος, -ον, I. ποιητ. αντί γηοῦχος, αυτός που 

βαστά, συγκρατεί, περικλείει τη γη, λέγεται για τον Ποσειδώνα, σε Όμηρ., 

Τραγ. II. αυτός που προστατεύει τη χώρα, σε Σοφ.  

γάϊος[ᾱ] , α, ον, Δωρ. αντί γήϊος, αυτός που βρίσκεται πάνω στη στεριά, σε 

Αισχύλ.  

γαίω, αγάλλομαι, χαίρομαι· μόνο στη μτχ., κύδεϊ γαίων, σε Ομήρ. Ιλ. (√ΓΑΥ ή 

ΓΑϜ, πρβλ. γαῦρος, Λατ. gaudium).  

γάλα[˘˘], τό, γεν. γάλακτος, σπάνια γάλατος· γάλα, σε Όμηρ. κ.λπ.· ὀρνίθων 

γάλα, παροιμ. ρήση για τα σπάνια και πολυτελή πράγματα, το σημερινό 

κοινώς λεγόμενο «του πουλιού το γάλα», σε Αριστοφ. [πιθ. √ΓΛΑΚ ή ΓΛΑΛ, 

πρβλ. γεν. γάλακ-τος, γλάγος, και (με το γ να έχει εκπέσει) Λατ.lac, lactis].  

γᾰλᾰ-θηνός, -ή, -όν (γάλα, θάω), αυτός που θηλάζει, νεαρός, τρυφερός, σε 

Ομήρ. Οδ., Θεόκρ.· γαλαθηνά (ενν. πρόβατα), σε Ηρόδ.  

γᾰλάκτινος, -η, -ον (γάλα), γαλακτώδης, λευκός όπως το γάλα, σε Ανθ.  

γᾰλακτο-πᾰγής, -ές (πήγνυμι), αυτός που μοιάζει με το πηγμένο γάλα, 

λευκός, σε Ανθ.  

γᾰλακτο-πότης, -ου, ὁ (πίνω), αυτός που πίνει γάλα, σε Ηρόδ.  

γᾰλακτο-φάγος, -ον (φαγεῖν), αυτός που τρέφεται με γάλα, σε Στράβ.  

γᾰλάνα, γαλᾱνός, Δωρ. αντί γαλήνη, γαληνός.  

γαλέη, συνηρ. γαλῆ, -ῆς, ἡ, γάτα, «νυφίτσα»· Λατ. mustela, σε Ηρόδ., 

Αριστοφ.  

γᾰλερός, -ά, -όν (γαίω), εύθυμος, ευδιάθετος, κεφάτος· επίρρ. -ρῶς, σε Ανθ.  

γαλεώτης, -ου, ὁ (γαλέη), σαύρα με στίγματα, με κηλίδες· Λατ. stellio, σε 

Αριστοφ.  



γαλῆ, ἡ, συνηρ. αντί γαλέη.  

γαληναῖος, -α, -ον, = γαληνός, σε Ανθ.  

γᾰλήνειᾰ, Δωρ. γαλάνεια, ἡ = γαλήνη, σε Ευρ.  

γᾰλήνη, ἡ, ηρεμία της θάλασσας, ησυχία, γαλήνη, σε Ομήρ. Οδ.· λευκὴ 

γαλήνη, στο ίδ.· ἐλόωσι γαλήνην, θα πλεύσουν στην ήρεμη θάλασσα, δηλ. 

πάνω σ' αυτή, στο ίδ.· μεταφ., φρόνημα νηνέμου γαλάνας, πνεύμα μεγάλης 

αταραξίας, σε Αισχύλ.· ἐνγαλήνῃ, σε ηρεμία, σε αταραξία, σε Σοφ. (αμφίβ. 

προέλ.· πιθ. συγγενές προς το γελάω).  

γᾰληνιάω, είμαι ήρεμος, γαλήνιος· Επικ. μτχ. γαληνιόωσα, σε Ανθ.  

γαληνός, -όν (γαλήνη), ήρεμος· γαλήν' ὁρῶ (ουδ. πληθ.) βλέπω γαλήνη, σε 

Ευρ.· λέγεται για πρόσωπα, γαλήνιος, πράος, ήσυχος, μαλακός, ήπιος.  

γαλόως[ᾰ], ἡ, γεν. γαλόω, δοτ. και ονομ. πληθ. γαλόῳ, σε Αττ. γάλως, γεν. 

γάλω, αδερφή του συζύγου ή γυναίκα του αδερφού, «κουνιάδα» ή «νύφη», 

Λατ. glos, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. (αμφίβ. προέλ.).  

γαμβρός, ὁ (γαμέω), οποιοσδήποτε είναι συνδεδεμένος με γάμο, Λατ. affinis, 

σε Αισχύλ. 1. σύζυγος της κόρης, Λατ. gener, σε Όμηρ., Ηρόδ., Ευρ. 2. 

σύζυγος της αδερφής, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· ή αδερφός της συζύγου, σε Σοφ. 3. 

= πενθερός, πατέρας της συζύγου κάποιου, σε Ευρ. 4. Δωρ. και Αιολ., 

νιόπαντρος, μνηστήρας, εραστής, γαμπρός, σε Πίνδ., Θεόκρ.  

γᾶμεν, Δωρ. ποιητ. αντί ἔγημεν, αόρ. αʹ του γαμέω.  

γᾰμετή, ἡ, θηλ. του επόμ., παντρεμένη γυναίκα, σύζυγος· γυνὴ γαμετή, 

έγγαμη γυναίκα, νόμιμη σύζυγος, σε Ησίοδ.  

γᾰμέτης, -ου, ὁ (γαμέω), σύζυγος, σύντροφος, σε Αισχύλ., Ευρ.· Δωρ. γεν. 

γαμέτα, στον ίδ.· θηλ. γᾰμέτις, -ιδος, η σύζυγος, σε Ανθ.  

γᾰμέω, μέλ. γαμέω, Αττ. συνηρ. γαμῶ, αόρ. αʹ ἔγημα, παρακ. γεγάμηκα, 

υπερσ. ἐγεγαμήκειν· Μέσ. μέλ. Αττ. γαμοῦμαι, Επικ. γʹ ενικ. Μέσ. μέλ. 

γαμέσσεται, αόρ. αʹ ἐγημάμην· Παθ. αόρ. αʹ ἐγαμήθην· ποιητ. μτχ. γαμεθεῖσα, 

παρακ. γεγάμημαι (γάμος), I. νυμφεύομαι, δηλ. παίρνω σύζυγο, Λατ. ducere, 

λέγεται για τον άνδρα, σε Όμηρ. κ.λπ.· ἔγημεθυγατρῶν, νυμφεύφθηκε μία από 

τις κόρες του, σε Ομήρ. Ιλ.· με αιτ. ως σύστ. αντικ., γάμον γαμεῖν, σε Αισχύλ., 

Ευρ.· ἐκ κακοῦ, ἐξ ἀγαθοῦ γῆμαι, νυμφεύομαι μια γυναίκα από ταπεινή ή 

ευγενική καταγωγή, σε Θεόγν. II. Μέσ., παραδίδω τον εαυτό μου ή το παιδί 

μου σε γάμο· 1. λέγεται για γυναίκα, δίνω τον εαυτό μου σε γάμο, δηλ. 

παντρεύομαι, γίνομαι νύφη, Λατ. nubere, με δοτ., σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.· 

γήμασθαι εἰς..., παντρεύομαι σε μια οικογένεια, εισέρχομαι ως νύφη μέσα σε 

οικογένεια, σε Ευρ.· λέγεται ειρωνικά για άνδρα που τον δυναστεύει η 

γυναίκα του, κεῖνος οὐκ ἔγημεν ἀλλ' ἐγήματο, σε Ανακρ. (πρβλ. Μαρτ. uxori 

nubere nolo meae)· έτσι η Μήδεια αναφέρεται περιφρονητικά στον Ιάσονα 

σαν να ήταν εκείνη ο άνδρας, γαμοῦσα σέ, σε Ευρ. 2. λέγεται για τους γονείς, 

παντρεύω τα παιδιά μου ή τα αρραβωνιάζω, παίρνω γυναίκα για το γιο μου· 

Πηλεύς μοι γυναῖκα γαμέσσεται, σε Ομήρ. Ιλ.  

γαμήλευμα, -ατος, τό (γαμέω) = γάμος, σε Αισχύλ.  

γᾰμήλιος, -ον (γαμέω), 1. αυτός που ανήκει στο γάμο, νυφικός, σε Αισχύλ., 

Ευρ. 2. γαμηλία (ενν. θυσία), γαμήλιο γλέντι, σε Δημ.  

Γᾰμηλιών, -ῶνος, ὁ, ο έβδομος μήνας του Αττικού χρόνου· προέρχεται από 

το γαμέω, επειδή ήταν η χρονική περίοδος κατά την οποία τελούνταν οι 

περισσότεροι γάμοι· το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και το 

πρώτο του Φεβρουαρίου, σε Αριστ.  

γαμίζω (γάμος), παραδίδω σε γάμο, σε Κ.Δ.  



γαμικός, -ή, -όν (γάμος), αυτός που ανήκει ή προορίζεται για γάμο, σε Πλάτ.· 

τὰ γαμικά, η τελετή του γάμου, σε Θουκ.  

γάμιος[ᾰ] ,-α, -ον = γαμήλιος, σε Μόσχ.  

γᾰμο-κλόπος, -ον, μοιχευτικός, μοιχός, σε Ανθ.  

γᾱμόρος, ὁ, Δωρ. αντί γημόρος.  

γάμος[ᾰ] , ὁ, I. τελετή του γάμου, γαμήλιο γλέντι, σε Όμηρ. κ.λπ. II. η 

κατάσταση του γάμου, ο έγγαμος βίος, στον ίδ. κ.λπ.· τὸν Οἰνέως γάμον, 

ένωση μαζί του, σε Σοφ.· κυρίως στον πληθ., όπως τα Λατ. nuptiae, nuptials, 

σε Αισχύλ. κ.λπ.  

γᾰμο-στόλος, -ον (στέλλω), αυτός που προετοιμάζει τον γάμο· Λατ. pronuba, 

επίθ. της Ήρας και της Αφροδίτης, σε Ανθ.  

γαμφηλαί, -ῶν, αἱ, σαγόνια των ζώων· λέγεται για το λιοντάρι, σε Ομήρ. Ιλ.· 

χρησιμοποιείται για άλογα, στο ίδ.· λέγεται για τον Τυφώνα, σε Αισχύλ.· το 

ράμφος ή το ρύγχος των πουλιών, σε Ευρ. (συγγενές προς το γάμφος).  

γαμψός, -ή, -όν (κάμπτω), καμπυλωτός, κυρτός· λέγεται για αρπακτικά 

πουλιά, όρνια = γαμψῶνυξ, σε Αριστοφ.  

γαμψ-ῶνυξ, -ῠχος, ὁ, ἡ (ὄνυξ), αυτός που έχει κυρτά, γαμψά νύχια· λέγεται 

για αρπακτικά πουλιά, όρνια, σε Όμηρ., Αισχύλ. κ.λπ.  

γᾶν, Δωρ. αντί γῆν.  

γᾰνάω (γάνος), Επικ. γʹ πληθ. γανόωσι, μτχ. γανόων, -όωσα, γυαλίζω, 

στίλβω, λάμπω, ακτινοβολώ, λέγεται για μέταλλα, σε Όμηρ.· έπειτα, όπως το 

Λατ. nitere, δείχνω λαμπρός, φωτεινός, θαλερός, ζωηρός, λέγεται για κήπους, 

σε Ομήρ. Οδ.  

γάνος[ᾰ], -εος, τό, στιλπνότητα, λαμπρότητα, φωτεινότητα· χαρά, ευθυμία, 

φαιδρότητα, υπερηφάνεια, υψηλοφροσύνη, σε Αισχύλ.· λέγεται για το νερό, 

διόσδοτον γάνος, καθώς και για την αναζωογονητική βροχή, στον ίδ.· γάνος 

ἀμπέλου, λέγεται για το κρασί, στον ίδ.  

γᾰνόω, μέλ. -ώσω, κάνω κάτι λαμπρό, γυαλίζω — Παθ., είμαι γεμάτος από 

ευτυχία, αγάλλομαι, σε Αριστοφ.· μτχ. Παθ. παρακ. γεγανωμένος, όπως το 

Λατ. nitidus, εύχαρις, εύθυμος, κεφάτος, σε Πλάτ.  

γανόων, -όωσα, Επικ. μτχ. του γανάω· γανόωσι, γʹ πληθ.  

γάνῠμαι[ᾰ], Επικ. μέλ. γανύσσομαι, σε Ομήρ. Ιλ.· αποθ., λαμπρύνομαι· 

γάνυται φρένα, χαίρεται ολόκαρδα, σε Ομήρ. Ιλ.· με δοτ., είμαι ευτυχισμένος 

με κάτι, σε Όμηρ.· με γεν., σε Αισχύλ.  

γάπεδον, τό, Δωρ. αντί γήπεδον.  

γαπονέω, γᾱ-πόνος, βλ. γεωπονέω, γεωπόνος.  

γά-ποτος, -ον, [ᾱ], αυτός που απορροφάται από τη γη, λέγεται για τις 

σπονδές, σε Αισχύλ.  

γάρ[ᾰ] (γε, ἄρα), σύνδ., γιατί, Λατ. enim, και με αυτή την ιδιότητα συνήθως 

τοποθετείται μετά την πρώτη λέξη μιας πρότασης· χρησιμ. για να εισαγάγει 

αιτία· I. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, 1. χρησιμ. για να αιτιολογήσει μια δήλωση που 

συνήθως προηγείται· όταν προηγείται της δήλωσης, μπορεί να αποδίδεται ως 

επειδή, αφού· Ἀτρείδη, πολλοὶ γὰρ τεθνᾶσιν Ἀχαιοί, χρὴ πόλεμον παῦσαι, σε 

Ομήρ. Ιλ. 2. η δήλωση την οποία το γὰρ αιτιολογεί, μπορεί να παραλείπεται· 

οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε, (ναι), επειδή δεν ήταν ο Δίας... κ.λπ., σε 

Σοφ.· ἔστι γὰρ οὕτω, (ναι), επειδή είναι έτσι, δηλ. ναι, βέβαια, σε Πλάτ.· οἵδ' 

οὐκέτ' εἰσί· τοῦτο γάρ σε δήξεται, (εγώ σου λέω αυτό), επειδή θα σε τσιμπήσει, 

θα σε «τσούξει», θα σε πονέσει, σε Ευρ.· στις υποθετικές προτάσεις, όπου η 

υπόθεση παραλείπεται, μπορεί να μεταφράζεται ως αλλιώς, ειδάλλως, 

διαφορετικά· οὐ γὰρ ἄν με ἔπεμπον πάλιν, (ενν. εἰ μὴ ἐπίστευον), σε Ξεν. II. 



ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ, όπου το γάρ χρησιμ. για την έναρξη μιας αφήγησης 

που ο αφηγητής έχει προεξαγγείλει· λεκτέα ἃ γιγνώσκω· ἔχει γὰρ ἡ χώρα πεδία 

κάλλιστα, πρέπει να συνδέσω μεταξύ τους όσα γνωρίζω· δηλαδή, η χώρα έχει 

τις πιο όμορφες πεδιάδες, σε Ξεν.· ομοίως, τίθεται μετά τους εισαγωγικούς 

τύπους, σκέψασθε δέ, δῆλον δέ, τεκμήριον δέ, μαρτύριον δέ, μέγιστον δέ, σε 

Πλάτ. κ.λπ.· τούτου δὲ τεκμήριον· τόδε γάρ..., σε Ηρόδ.· στο ἀλλὰ γὰρ πρέπει 

να παρεμβληθεί μια πρόταση μεταξύ του ἀλλὰκαι του γάρ, όπως ἀλλὰ γὰρ 

ἤκουσα, αλλά (σταμάτα να μιλάς), επειδή άκουσα..., σε Αισχύλ. III. 

ΕΠΙΤΑΤΙΚΟΣ, 1. σε ερώτηση, όπως το Λατ. nam, το Αγγλ. why, what, τίς 

γάρ σε ἧκεν; ποιος σε έστειλε; σε Ομήρ. Ιλ.· τί γάρ; Λατ. quid enim? δηλ., 

πρέπει να είναι έτσι, σε Σοφ. 2. σε ευχή μαζί με ευκτ., κακῶς γὰρ ἐξόλοιο, 

μακάρι να χαθείς! σε Ευρ.· σε Όμηρ. κυρίως αἲγάρ· σε Αττ. εἰ ή εἴθε γάρ, Λατ. 

utinam, μακάρι να...! όμοια και το πῶς γάρ, εύχομαι να..., είθε να...  

γαργᾰλίζω, μέλ. -σω, γαργαλώ, προκαλώ, ερεθίζω, Λατ. titillare, σε Πλάτ. — 

Παθ., γενικά, αισθάνομαι γαργαλητό ή ενόχληση.  

γάργᾰρα, τά, σωρός, αφθονία, πλήθος· πρβλ. ψαμμακοσιο-γάργαρα (άγν. 

προέλ.).  

γᾱρύω, μέλ. -ύσω, Δωρ. αντί γηρύω.  

γαστήρ, ἡ, γεν. -έρος, συνηρ. γαστρός, δοτ. πληθ. γαστράσι· I. 1. κοιλιά, 

στομάχι, Λατ. venter, σε Όμηρ. κ.λπ.· από όπου, γαστὴρ ἀσπίδος, το κοίλωμα 

της ασπίδας, σε Τυρτ.· συχνά χρησιμ. για να εκφράσει απληστία, πλεονεξία ή 

αδηφαγία, λαιμαργία, γαστέρες οἶον, τίποτε άλλο από στομάχια, σε Ησίοδ.· 

γαστρὸς ἐγκρατής, κυρίαρχος της κοιλιάς του, γαστρὸς ἥττων, υπόδουλος σε 

αυτήν, σε Ξεν. 2. το στομάχι των ζώων που είναι παραγεμισμένο με 

ψιλοκομμένο κρέας, όπως γίνεται με τα αλλαντικά και ιδίως το λουκάνικο, σε 

Ομήρ. Οδ., Αριστοφ. II. μήτρα, Λατ. uterus· γαστέρι φέρειν, είμαι έγκυος, 

κυοφορώ, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, ἐκ γαστρός, από τη μήτρα, από τα 

γεννοφάσκια, σε Θέογν.· ἐνγαστρὶ ἔχειν, σε Ηρόδ. (αμφίβ. προέλ.).  

γάστρα (γαστήρ), Ιων. -τρη, ἡ, το κατώτερο μέρος ενός αγγείου διογκωμένο 

προς τα έξω, όπως η κοιλιά (γαστήρ), σε Όμηρ.  

γαστρίδιον, τό, υποκορ. του γαστήρ, σε Αριστοφ.  

γαστρίζω (γαστήρ), μέλ. -ίσω, γρονθοκοπώ κάποιον στην κοιλιά, σε 

Αριστοφ.  

γαστρῐμαργία, ἡ, αδηφαγία, λαιμαργία, απληστία ως προς το φαγητό, σε 

Πλάτ.  

γαστρί-μαργος[ῐ], -ον, αδηφάγος, αχόρταγος (πρβλ. λαίμαργος), σε Πίνδ.  

γάστρις, -ιδος, ὁ, κοιλιόδουλος, αχόρταγος, γαστρίμαργος, σε Αριστοφ.  

γαστρο-βᾰρής, -ές (βαρύς), αυτός που έχει βαριά κοιλιά λόγω εμβρύου, η 

έγκυος, σε Ανθ.  

γαστρο-ειδής, -ές (εἶδος), όμοιος με κοιλιά, στρογγυλός, κυρτός· ναῦς, σε 

Πλούτ.  

γαστρο-φορέω (φέρω), μέλ. -ήσω, βαστώ μέσα στην κοιλιά, λέγεται για 

λαγήνι, σε Ανθ.  

γαστρ-ώδης, -ες = γαστροειδής, αυτός που έχει διογκωμένη κοιλιά, σε 

Αριστοφ.  

γάστρων, -ωνος, ὁ = γάστρις, «κοιλαράς», σε Αριστοφ.  

γᾱ-τόμος, -ον, Δωρ. αντί γη-τόμος (τέμνω), αυτός που προκαλεί ρήγμα, τομή 

στο έδαφος, σε Ανθ.  

γαυλικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή προορίζεται για εμπορικό πλοίο, σε 

Ξεν.  



γαυλός, ὁ, I. καρδάρα για γάλα, σε Ομήρ. Οδ.· κουβάς νερού, σε Ηρόδ.· κάθε 

στρογγυλό αγγείο, η κυψέλη των μελισσών, σε Ανθ.· είδος μεγάλου ποτηριού, 

σε Θεόκρ. II. γαῦλος, κοίλο, φοινικικό εμπορικό πλοίο, αντίθ. προς το μακρὰ 

ναῦς, που χρησιμ. για τον πόλεμο, σε Ηρόδ. (αμφίβ. προέλ.).  

γαυρίᾱμα, -ατος, τό, υπεροψία, αλαζονεία, αγαλλίαση, θριαμβολογία, σε 

Πλούτ.  

γαυριάω, κυρίως στον Ενεργ. και Μέσ. ενεστ.· υπερηφανεύομαι, καμαρώνω, 

επαίρομαι· λέγεται για άλογα, σε Πλούτ.· και στη Μέσ., σε Ξεν.· μεταφ., 

υπερηφανεύομαι για κάτι, με δοτ., σε Δημ.· ἐπὶ σφίσι γαυριόωντες, σε Θεόκρ.  

γαυρόομαι, Παθ., όπως το γαυριάω, επαίρομαι, υψηλοφρονώ, σε Βατραχομ.· 

υπερηφανεύομαι για κάτι, με δοτ., σε Ευρ.  

γαυρότης, -ητος, ἡ (γαῦρος), υπερηφάνεια, αλαζονεία, αγριότητα, σε Πλούτ.  

γαύρωμα, τό (γαυρόομαι), αιτία υπερηφάνειας, σε Ευρ.  

γαύσᾰπος ή -άπης, ὁ, χοντρό, ακατέργαστο ύφασμα, όπως αυτά για το κρύο, 

σε Στράβ. (ξενική λέξη).  

γδουπέω, μέλ. -ήσω, ποιητ. τύπος αντί δουπέω· ἐπὶ δ' ἐγδούπησαν, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

γε, Δωρ. γα· εγκλιτικό μόριο το οποίο χρησιμ. για να δώσει έμφαση στη λέξη 

ή στις λέξεις τις οποίες ακολουθεί, μέσω του περιορισμού της έννοιας (πρβλ. 

γοῦν), I. 1. τουλάχιστον, όπως και να 'χει, εν πάση περιπτώσει, Λατ. quidem, 

saltem· ὧδε γε, έτσι τουλάχιστον, δηλ. μ' αυτόν τον τρόπο και όχι 

διαφορετικά, σε Ομήρ. Ιλ.· ὁ γ' ἐνθάδε λεώς, τουλάχιστον οι εδώ άνθρωποι, σε 

Σοφ.· με αρνητικά μόρια, οὐ δύο γε, Λατ. ne duo quidem, ούτε καν δύο, σε 

Ομήρ. Ιλ.· οὐ φθόγγος γε, ούτε ο παραμικρός, ελάχιστος ήχος, σε Ευρ. 2. με 

αντων.: με την προσωπ. αντων. του αʹ προσ. συνδέεται τόσο στενά που 

μεταβάλλεται και ο τονισμός π.χ. ἔγωγε, Λατ. equidem· επίσης, σύγε, ὅγε, 

κεῖνός γε, τοῦτό γε κ.λπ.· στην Αττ. έπειτα από αναφορ. αντων., ὅςγε, οἵ γε, 

κ.λπ., περίπου όμοιο με το Λατ. quippe qui, οἵ γέ σου καθύβρισαν, σε Σοφ. 3. 

έπειτα από όλων των ειδών τους συνδ., πρίν γε, πριν τουλάχιστον· εἴ γε, ἐάν 

γε, ἄν γε, Λατ. siquidem, αν δηλαδή, αν πράγματι κ.λπ. II. επηρεάζει 

ολόκληρη την πρόταση· 1. συγκεκριμένα, δηλαδή· Διός γε διδόντος, δηλαδή 

αν ο Δίας το παραχωρήσει, σε Ομήρ. Οδ.· ἀνήρ, ὅστις πινύτος γε, κάθε 

άνδρας, τουλάχιστον όποιος είναι συνετός, στο ίδ. 2. στους Αττ. διαλόγους, 

όπου κάτι προστίθεται στη δήλωση του προηγούμενου ομιλητή, όπως, ἔπεμψέ 

τίς σοι; Απάντηση: καλῶς γε ποιῶν, ναι, και καλώς έπραξε, σε Αριστοφ.· 

ομοίως, πάνυ γε κ.λπ., σε Πλάτ. 3. υπονοώντας παραχώρηση· εἶμί γε, πολύ 

καλά, θα πηγαίνω, σε Ευρ.  

γέγᾰα, Επικ. αντί γέγονα, παρακ. του γίγνομαι· πληθ. γέγᾰμεν, γεγάᾱτε, 

γεγάᾱσι· μτχ. γεγᾰώς.  

γέγηθα, αρακ. του γηθέω.  

γέγονα, παρακ. του γίγνομαι.  

γέγωνα, Επικ. παρακ. με σημασία ενεστ., που χρησιμ. από τον Όμηρ. στο γʹ 

ενικ. γέγωνε και μτχ. γεγωνώς, γʹ ενικ. υπερσ. (με σημασία παρατ.) ἐγεγώνειν· 

προστ. γέγωνε, υποτ. γεγώνω, μτχ. γεγωνώς· ως απόλ., φωνάζω τόσο ώστε να 

ακουστώ· ὅσσον τε γέγωνε βοήσας, ως εκείνο το σημείο που κάποιος μπορεί 

να ακουστεί μέσω της κραυγής, σε Ομήρ. Οδ.· με δοτ. προσ., φωνάζω σε 

κάποιον, στο ίδ. (αμφίβ. προέλ.).  

γεγωνέω, απαρ. γεγωνεῖν, Επικ. παρατ. ἐγεγώνευν, γεγώνευν, απαρ. αορ. αʹ 

γεγωνῆσαι· προέρχεται από το γέγωνα και χρησιμ. με την ίδια σημασία, 1. 



φωνάζω τόσο ώστε να ακουστώ, σε Όμηρ. 2. με αιτ. πράγμ., φανερώνω, 

διακηρύττω, διαλαλώ, σε Αισχύλ., Σοφ.  

γεγωνίσκω, επιτετ. ενεστ. αντί γεγωνέω, 1. κράζω μεγαλόφωνα, σε Θουκ. 2. 

με αιτ. πράγμ., φανερώνω, διακηρύττω, διαλαλώ, σε Αισχύλ., Σοφ.  

γεγωνός, -όν, επίθ. (από το γεγωνώς, μτχ. του γέγωνα) αυτός που ακούγεται 

δυνατά, ηχηρός, σε Αισχύλ.· δυνατός, ηχηρός στη φωνή, σε Ανθ.· συγκρ. 

γεγωνότερος, στο ίδ.  

γεγώνω = γεγωνέω, στο Επικ. απαρ. γεγωνέμεν, σε Ομήρ. Ιλ.  

γεγώς, -ῶσα, -ώς, Αττ. αντί γεγαώς, γεγονώς, μτχ. παρακ. του γίγνομαι.  

γέ-εννα, -ης, ἡ, Εβρ. gê-hinnôm, δηλ. η κοιλάδα Εννόμ, η οποία 

αντιπροσώπευε τον τόπο της μελλοντικής τιμωρίας, της κόλασης, σε Κ.Δ.  

γεή-οχος, ὁ = γαιήοχος, σε Ησίοδ.  

γεη-πόνος, -ον = γεω-πόνος, σε Βάβρ.  

γει-ᾰρότης, -ου, ὁ, αυτός που οργώνει τη γη, σε Ανθ.  

γείνομαι (από άχρηστο Ενεργ. *γείνω = γεννάω) I. ως Παθ., μόνο στον ενεστ. 

και παρατ., γεννιέμαι, όπως το γίγνομαι· γεινομένῳ, κατά τη γέννηση κάποιου, 

σε Όμηρ.· αʹ πληθ. Επικ. παρατ. γεινόμεθα, σε Ομήρ. Ιλ. II. σύνηθες στον 

Μέσ. αόρ. αʹ ἐγεινάμην, Επικ. βʹ ενικ. γείνεαι (αντί γείνῃ), 1. λέγεται για τον 

πατέρα, γεννώ, δημιουργώ, στο ίδ., σε Τραγ.· επίσης, χρησιμοποιείται για τη 

μητέρα, γεννώ, παράγω καρπούς, σε Όμηρ.· ἡ γειναμένη, η μητέρα, σε Ηρόδ., 

Ευρ.· οἱ γεινάμενοι, οι γονείς, οι γεννήτορες, σε Ηρόδ., Ξεν. 2. λέγεται για το 

Δία, ζωοποιώ, δίνω ζωή στους ανθρώπους, σε Ομήρ. Οδ.  

γειο-φόρος, -ον (γῆ, φέρω), αυτός που βαστά τη γη, σε Ανθ.  

γεῖσον ή γεῖσσον, τό, το προεξέχον μέρος της στέγης, το γείσο, το προεξέχον 

ανώτατο μέρος τοίχου, κορνίζα, σε Ευρ. (άγν. προέλ.).  

γειτνίᾱσις, ἡ, = γειτονία, γειτονιά· γείτονες, σε Πλούτ.  

γειτνιάω, κυρίως στον ενεστ., γειτονεύω, συνορεύω με κάποιον· με δοτ., σε 

Αριστοφ., Δημ.  

γειτονέω, = γειτνιάω, σε Αισχύλ., Σοφ.  

γειτόνημα, -ατος, τό, γειτονιά, γειτονικό μέρος, γειτονικός τόπος, σε Πλάτ.  

γειτόνησις, -εως, ἡ , = το επόμ., σε Λουκ.  

γειτονία, ἡ, γειτονιά, συνοικία, σε Πλάτ.  

γειτόσῠνος, -ον, αυτός που γειτονεύει, που συνορεύει με κάποιον ή κάτι, σε 

Ανθ.  

γείτων, -ονος, ὁ, ἡ (γῆ), αυτός που ανήκει στην ίδια γη, γείτονας, Λατ. 

vicīnus (από το vicus), σε Ομήρ. Οδ.· γείτων τινός ή τινί = ο γείτονας κάποιου, 

σε Ευρ., Ξεν.· ἐκ τῶν γειτόνων ή ἐκ γειτόνων, από ή μέσα στη γειτονιά, σε 

Αριστοφ., Πλάτ.· ως επίθ., γειτονικός, σε Αισχύλ., Σοφ.  

γελᾰσείω, εφετικό του γελάω, έχω όρεξη να γελάσω, είμαι έτοιμος να 

γελάσω, σε Πλάτ.  

γελάσκω = γελάω, σε Ανθ.  

γέλασμα, -ατος, τό (γελάω), γέλιο· κυμάτων ἀνήριθμον γέλασμα, «το 

ακτινοβόλο χαμόγελο του Ωκεανού», σε Αισχύλ.  

γελᾰστής, -οῦ, ὁ, αυτός που περιγελά, εμπαίζει, ειρωνεύεται, σε Σοφ.  

γελᾰστικός, -ή, -όν, επιρρεπής, αυτός που έχει τάση προς το γέλιο, σε Λουκ.  

γελᾰστός, -ή, -όν, αυτός που είναι άξιος για γέλιο και προκαλεί γέλιο, 

γελοίος, σε Ομήρ. Οδ.  

γελάω, Επικ. γελόω, Επικ. μτχ. πληθ. γελόωντες, γελώοντες, -ώωντες ή -

οίωντες, Επικ. παρατ. γελοίων ή -ώων, Δωρ. γʹ πληθ. γελᾶντι, θηλ. μτχ. 

γελᾶσα· μέλ. γελάσομαι [ᾰ], μεταγεν. γελάσω· αόρ. αʹ ἐγέλᾰσα, Επικ. 



ἐγέλασσα, Δωρ. ἐγέλαξα· Παθ. αόρ. αʹ ἐγελάσθην. I. ως απόλ., γελώ, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· ἐγέλασσεν χείλεσιν, λέγεται για το προσποιητό, το επίπλαστο γέλιο, σε 

Ομήρ. Ιλ. — Παθ., ἕνεκα τοῦ γελασθῆναι, χάριν της πρόκλησης γέλιου, σε 

Δημ. II. 1. γελώ εις βάρος κάποιου, Λατ. irrideo· ἐπί τινι, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αισχύλ.· επίσης, εις βάρος κάποιου πράγματος, σε Ξεν.· ομοίως με δοτ., σε 

Σοφ. κ.λπ.· σπανίως, όπως το καταγελάω, με γεν. προσ., στον ίδ. 2. με αιτ., 

ειρωνεύομαι, χλευάζω, περιπαίζω· τινά ή τι, σε Θεόκρ., Αριστοφ. — Παθ., 

εμπαίζομαι, περιγελώμαι, χλευάζομαι, σε Αισχύλ., Σοφ.  

γέλγις, ἡ, γεν. γέλγῑθος, σκελίδα σκόρδου, σε Ανθ.  

Γελέοντες, οἱ=Τελέοντες, βλ. αυτ.  

γελοιάω, Επικ. αντί γελάω, σε Ομηρ. Ύμν.  

γελοίϊος, Επικ. αντί γέλοιος.  

γελοιο-μελέω (μέλος), μέλ. -ήσω, συνθέτω σκωπτικά τραγούδια, σε Ανθ.  

γέλοιος ή γελοῖος, Επικ. γελοίϊος, -α, -ον (γελάω), I. αυτός που προκαλεί 

γέλιο, άξιος γέλιου, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· γελοῖα, πειράγματα, αστεία, 

χωρατά, σε Θέογν. II. λέγεται για πρόσωπα, αυτός που προξενεί γέλιο, 

γελωτοποιός, σε Πλάτ. κ.λπ.  

γελοίων, γελοίωντες, γελόω, γελόωντες, Επικ. τύποι· βλ. γελάω.  

γελο-ωμῐλία, ἡ (ὁμιλία), συντροφιά στο γέλιο, όμιλος ατόμων που 

συμμετέχουν στο γέλιο, σε Ανθ.  

γέλως, Αιολ. γέλος, ὁ, γεν. γέλωτος, Αττ. γέλω, δοτ. γέλωτι, Επικ. γέλῳ ή 

(συντετμ.) γέλω, αιτ. γέλωτα, ποιητ. γέλων (γελάω), I. γέλιο· γέλῳ ἔκθανον, 

παραλίγο να «πεθάνουν» από τα γέλια, σε Ομήρ. Οδ.· γέλωτα ποιεῖν, κινεῖν 

κ.λπ., σε Ξεν.· κατέχειν γέλωτα, συγκρατώ το γέλιο μου, στον ίδ.· γέλωτα 

ὀφλεῖν, προκαλώ, επισύρω γέλιο, σε Ευρ.· ἐπὶ γέλωτι, με σκοπό την πρόκληση 

γέλιου, σε Ηρόδ., Αριστοφ.· γέλωτος ἄξια, πράξεις γελοίες, φαιδρές, σε Ευρ. 

II. κατάσταση που αποτελεί αιτία γέλιου, υπόθεση για γέλιο· γέλως γίγνομαί 

τινι, σε Σοφ.  

γελωτο-ποιέω, προξενώ, επισύρω γέλιο, ιδίως μέσω γελοιοτήτων, 

βωμολοχιών, σε Πλάτ., Ξεν.  

γελωτοποιΐα, ἡ, γελοιότητα, φαιδρότητα, βωμολοχία, σε Ξεν.  

γελωτο-ποιός, -όν (ποιέω), αυτός που προκαλεί, διεγείρει το γέλιο· ως ουσ., 

χωρατατζής, παλιάτσος, σε Ξεν.  

γελώων, γελώωντες, Επικ. τύποι· βλ. γελάω.  

γεμίζω (γέμω), μέλ. Αττ. -ιῶ, I. γεμίζω με..., φορτώνω ή εξοπλίζω με..., 

λέγεται κυρίως για το φορτίο ενός πλοίου· με γεν., σε Θουκ. κ.λπ.· σποδοῦ 

γεμίζω λέβητας, γεμίζω τις τεφροδόχους με στάχτες, σε Αισχύλ. — Παθ., είμαι 

φορτωμένος ή γεμάτος με..., σε Δημ. II. μεταγεν. στην Παθ., με αιτ., οἶνον 

γεμισθείς, σε Ανθ.  

γέμος, τό, φορτίο, βάρος, σε Αισχύλ.  

γέμω, μόνο στον ενεστ. και παρατ., είμαι γεμάτος, 1. λέγεται για πλοίο, σε 

Ηρόδ., Ξεν. 2. με γεν. πράγμ., είμαι γεμάτος από ένα πράγμα, σε Θουκ. κ.λπ.· 

μεταφ., σε Τραγ.  

γενεά, -ᾶς, Ιων. γενεή, -ῆς, ἡ, Επικ. δοτ. γενεῆφι (γίγνομαι), I. λέγεται για τα 

πρόσωπα μέσα σε μια οικογένεια· 1. φυλή, φατρία, οικογένεια, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· Πριάμου γενεή, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐκ γενεῆς, σύμφωνα με την καταγωγή του, 

στο ίδ.· γενεῇ, με δικαίωμα από την καταγωγή, σε Ομήρ. Οδ.· γενεὴν Αἰτωλός, 

ως προς την καταγωγή είναι Αιτωλός, σε Ομήρ. Ιλ.· χρησιμοποιείται για τα 

άλογα, ράτσα, γένος, στο ίδ.· γενικά, γενεήν, σύμφωνα με το είδος, σε Ηρόδ.· 

επίσης, φυλή, έθνος· Περσῶν γενεά, σε Αισχύλ. 2. νέα γενιά, έθνος, οἵηπερ 



φύλλων γενεὴ τοιήδε καὶ ἀνδρῶν, σε Ομήρ. Ιλ.· δύο γενεαὶ ἀνθρώπων, στο ίδ. 

3. απόγονος, τέκνο, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ.· λέγεται και για μεμονωμένα 

πρόσωπα (και για ένα μόνο πρόσωπο), σε Σοφ. II. χρησιμοποιείται για το 

χώρο και το χρόνο σε συσχέτιση με τη γέννηση· 1. τόπος γέννησης· γενεὴ ἐπὶ 

λίμνῃ Γυγαίῃ, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τη φωλιά ενός αετού, σε Ομήρ. Οδ. 2. 

ηλικία, η διάρκεια της ζωής, ιδίως σε φράσεις όπως: γενεῇ νεώτατος, 

πρεσβύτατος, πιο νέος, πιο ηλικιωμένος στην ηλικία ή βάσει γεννήσεως, σε 

Όμηρ. 3. χρόνος της γέννησης· ἐκ γενεῆς, σε Ηρόδ.· ἀπὸ γενεῆς, σε Ξεν.  

γενεᾱλογέω, μέλ. -ήσω, ανιχνεύω μέσω του γενεαλογικού δέντρου· 

γενεαλογέω γένεσιν, σε Ηρόδ.· γενεαλογέω τινα, φτιάχνω το γενεαλογικό 

δέντρο κάποιου, στον ίδ. — Παθ., ταῦτα μέν νυν γεγενεηλόγηται, στον ίδ.· 

γενεαλογούμενος ἔκ τινος, σε Κ.Δ.  

γενεᾱλογία, ἡ, εξεύρεση του γενεαλογικού δέντρου, σε Πλάτ.  

γενεᾱ-λόγος, ὁ (λέγω), αυτός που βρίσκει τη γενεαλογία.  

γενεῆθεν (γενεά), επίρρ., από τη γέννηση, από την καταγωγή, σε Ανθ.  

γενέθλη, Δωρ. -θλα, ἡ, I. 1. λέγεται για πρόσωπα, φυλή, γενιά, οικογένεια, σε 

Όμηρ.· χρησιμοποιείται για άλογα, ράτσα, γενιά, σε Ομήρ. Ιλ. 2. απόγονος, 

τέκνο, γένος, σε Σοφ. II. λέγεται για το χώρο και το χρόνο σε σχέση με τη 

γέννηση, ο χώρος ή η χρονική στιγμή της γέννησης· μεταφ., ἀργύρου γενέθλη, 

μεταλλείο αργύρου.  

γενεθλιᾰκός, -ή, -όν (γενέθλιος), αυτός που ανήκει ή προορίζεται για την 

ημέρα των γενεθλίων, σε Ανθ.  

γενεθλίδιος, -ον = γενέθλιος, σε Ανθ.  

γενέθλιος, -ον, I. αυτός που σχετίζεται ή ανήκει στη γέννηση κάποιου, Λατ. 

natalis· γενέθλιος δόσις, δώρο γενεθλίων, σε Αισχύλ.· ἡ γενέθλιος (με ή χωρίς 

το ἡμέρα), η ημέρα γέννησης κάποιου, σε Συλλ. Επιγρ.· ομοίως, τὰ γενέθλια, 

γιορτή προς τιμήν της ημέρας γεννήσεως, οι προσφορές για την ημέρα της 

γέννησης, σε Ευρ. II. αυτός που ανήκει στη γενιά ή στην οικογένεια κάποιου, 

λέγεται ιδίως για τους προστάτες θεούς (Λατ. dii gentiles)· Ζεὺς γενέθλιος, σε 

Πίνδ.· γενέθλιοι θεοί, σε Αισχύλ.· γενέθλιον αἷμα, το συγγενικό αίμα, σε Ευρ.· 

γενέθλιοι ἀραί, οι κατάρες του γονιού, σε Αισχύλ. III. αυτός που δίνει ζωή· 

γενέθλιος πόρος, το ρεύμα όπου γεννήθηκες, στον ίδ.· βλασταὶ γενέθλιοι, σε 

Σοφ.  

γένεθλον, τό, 1. = γενέθλη, γένος, καταγωγή, σε Αισχύλ. 2. = γέννημα, 

απόγονος, τέκνον, στον ίδ., σε Σοφ.  

γενειάζω, Δωρ. -άσδω = γενειάω, σε Θεόκρ.  

γενειάς, -άδος, ἡ (γένειον), 1. γενειάδα, μούσι, σε Ομήρ. Οδ., Τραγ. 2. στον 

πληθ., οι παρειές του προσώπου, τα μάγουλα, σε Ευρ.  

γενειάσκω = γενειάζω, αρχίζω να αποκτώ γενειάδα, σε Πλάτ.  

γενειάτης[ᾱ], -ου, ὁ, γενειοφόρος, σε Θεόκρ.  

γενειάω, μέλ. -ήσω (γένειον), τρέφω γενειάδα, αποκτώ μούσι, σε Ομήρ. Οδ., 

Ξεν. κ.λπ.  

γενειήτης, -ου, ὁ, Ιων. αντί γενειάτης.  

γένειον, τὸ (γένυς), 1. το μέρος του προσώπου που καλύπτεται από τη 

γενειάδα, το πηγούνι, σε Όμηρ., Τραγ.· παροιμ., λέγεται για ισχνό, αδύνατο 

ζώο· οὐδὲν ἄλλο πλὴν γένειον καὶ κέρατα, τίποτε άλλο από πηγούνι και 

κέρατα, σε Αριστοφ. 2. = γενειάς, μούσι, γενειάδα, σε Ηρόδ. 3. το μάγουλο, 

σε Ανθ.  

γένεο, Επικ. αντί ἐγένου, βʹ ενικ. αορ. βʹ του γίγνομαι.  



γενέσιος, -ον = γενέθλιος· αλλά, γενέσια, τά, ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη 

των νεκρών, σε Ηρόδ.· πρέπει να διαχωρίζεται από το γενέθλια, δηλ. γιορτή 

προς τιμήν της ημέρας γέννησης, παρ' όλο που χρησιμ. αντί εκείνου στην Κ.Δ.  

γένεσις, -εως, ἡ (γίγνομαι), I. αρχή, καταγωγή, προέλευση, παραγωγική 

αιτία, σε Ομήρ. Ιλ.· ξεκίνημα· στον δυϊκ., τοῖν γενεσίοιν, σε Πλάτ. II. τρόπος 

γέννησης, σε Ηρόδ.· καταγωγή, γενιά, στον ίδ.· γένεσιν, από καταγωγή, σε 

Σοφ. III. παραγωγή, δημιουργία, αντίθ. προς το φθορά, σε Πλάτ. κ.λπ. 

IV.δημιούργημα, δημιουργημένα πράγματα, στον ίδ. V. γενιά, φυλή, 

οικογένεια, στον ίδ. VI.γενιά, ηλικία, εποχή, στον ίδ.  

γενετή, ἡ = γενεά II. 3· ἐκ γενετῆς, από την ώρα της γέννησης, σε Όμηρ.  

γενέτης, -ου, ὁ (γείνομαι), I. 1. γεννήτορας, δημιουργός, πατέρας, πρόγονος, 

σε Ευρ., και στον πληθ., γονείς, στον ίδ. 2. (γίγνομαι), γεννηθείς, γιος, σε 

Σοφ., Ευρ. II. ως επίθ. = γενέθλιος· γενέθλιοι θεοί, σε Αισχύλ., Ευρ.  

Γενετυλλίς, -ίδος, ἡ (γίγνομαι), η θεότητα που επιβλέπει τη στιγμή κατά την 

οποία γεννιέται κάποιος, σε Αριστοφ.  

γενέτωρ, -ορος, ὁ = γενέτης, σε Ηρόδ., Ευρ.  

γενηΐς, -ηΐδος, Αττ. γενῄς, -ῇδος, ἡ =γένυς II, πέλεκυς, τσεκούρι, σε Σοφ.  

γέννᾰ και γέννᾱ, -ας, ἡ, I. καταγωγή, γέννηση, σε Αισχύλ. II. 1. απόγονος, 

τέκνο, στον ίδ.· γένεση, γενιά, στον ίδ. 2. φυλή, έθνος, οικογένεια, στον ίδ., σε 

Ευρ.  

γεννάδας[ᾰ], -ου, ὁ, ευγενής, αριστοκράτης, Λατ. generosus, σε Αριστοφ., 

Πλάτ.  

γενναιο-πρεπής, -ές (πρέπω), αυτός που αρμόζει σε ευγενή· επίρρ., -πῶς, σε 

Αριστοφ.  

γενναῖος, -α, -ον και -ος, -ον (γέννα), αυτός που αρμόζει στη γενιά ή στην 

καταγωγή κάποιου· οὔ μοι γενναῖον, αυτό δεν ταιριάζει στην αρχοντική 

καταγωγή μου, σε Ομήρ. Ιλ. I. 1. λέγεται για πρόσωπα, αυτός που έχει υψηλή 

καταγωγή, ευγενής εκ γενετής, Λατ. generosus, σε Ηρόδ., Τραγ.· ομοίως, 

χρησιμοποιείται για τα ζώα, καλοθρεμμένος, σε Πλάτ., Ξεν. 2. αυτός που έχει 

ανώτερη νόηση, μεγαλόφρων, σε Ηρόδ., Αττ.· τὸ γενναῖον = ἡ γενναιότης, σε 

Σοφ.· επίσης, λέγεται για ενέργεια, αριστοκρατική, ευγενική, σε Ηρόδ., Τραγ. 

II. χρησιμοποιείται για πράγματα, εξαίρετα στο είδος τους, άριστα, αξιόλογα, 

σε Ξεν.· επίσης, αυθεντικά, ανόθευτα, έντονα, δύη, σε Σοφ. III. επίρρ., -ως, 

αριστοκρατικά, σε Ηρόδ. κ.λπ.· συγκρ. -οτέρως, σε Πλάτ.· υπερθ. -ότατα, σε 

Ευρ.  

γενναιότης, -ητος, ἡ (γενναῖος), η ευγένεια του χαρακτήρα, η αριστοκρατική 

συμπεριφορά, σε Ευρ., Θουκ.· λέγεται για το έδαφος, η γονιμότητα, η ευφορία 

του εδάφους, σε Ξεν.  

γεννάω (γέννα), μέλ. -ήσω, 1. Ενεργ. του γίγνομαι (πρβλ. γείνομαι II), λέγεται 

για τον πατέρα, γεννώ, δημιουργώ, σε Αισχύλ., Σοφ.· σπάνια χρησιμ. για τη 

μητέρα, τίκτω, γεννώ, σε Αισχύλ.· οἱ γεννήσαντες, οι γονείς, σε Ξεν.· τὸ 

γεννώμενον, το τέκνο, σε Ηρόδ.· όπως το φύω I. 2., όπως: κἂν σῶμα γεννήσῃ 

μέγα, ακόμα κι αν μεγαλώσει, αποκτήσει μεγάλο σώμα, δηλ. ακόμα κι αν έχει 

γιγάντεια κορμοστασιά, σε Σοφ. 2. μεταφ., παράγω, δίνω αρχή σε κάτι,σε 

Πλάτ.  

γέννημα, -ατος, τό, I. 1. αυτό που παράγεται ή γεννιέται, το τέκνο, σε Σοφ.· 

κάθε προϊόν ή έργο, σε Πλάτ. 2. αναπαραγωγή, φύση, σε Σοφ. II. Ενεργ., 

γέννηση, σε Αισχύλ.  

γέννησις (γεννάω), Δωρ. -ᾱσις, -εως, ἡ, δημιουργία, παραγωγή, σε Ευρ., 

Πλάτ.· γέννηση, σε Κ.Δ.  



γεννητής, -οῦ, ὁ (γεννάω), I. γονιός, σε Σοφ., Πλάτ. II. γεννῆται, οἱ (γέννα), 

στην Αθήνα, οι οικογενειάρχες που συνδέονταν με κοινές θυσίες, σε Πλάτ.  

γεννητός, -ή, -όν (γεννάω), αυτός που έχει γεννηθεί, σε Πλάτ.· γεννητοὶ 

γυναικῶν, αυτοί που έχουν γεννηθεί από γυναίκες, σε Κ.Δ.  

γεννήτωρ, Δωρ. -άτωρ, -ορος, ὁ = γενέτωρ, σε Ευρ., Πλάτ.  

γεννικός, -ή, -όν = γενναῖος, ευγενής, αριστοκράτης, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

γένος, -εος, τὸ (γί-γνομαι), I. φυλή, γενιά, καταγωγή, οικογένεια, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· ως απόλ. σε αιτ., ἐξἸθάκης γένος εἰμί, είμαι ως προς την καταγωγή από 

την Ιθάκη, σε Ομήρ. Οδ.· στην Αττ. μαζί με το άρθρο, ποδαπὸς τὸ γένος εἶ; σε 

Αριστοφ.· ομοίως στη δοτ., γένει πολίτης, σε Δημ.· οἱ ἐν γένει = συγγενεῖς, σε 

Σοφ.· αντίθ. προς το «οἱ ἔξω γένους», στον ίδ.· γένους εἶναί τινος, κατάγομαι 

από τη γενιά του, στον ίδ. II. 1. απόγονος, τέκνο· λέγεται ακόμα και για 

μεμονωμένο απόγονο, παιδί, Λατ. genus, σὸν γένος, σε Ομήρ. Ιλ.· θεῖον γένος, 

στο ίδ.· όμοια και σε Τραγ. 2. περιληπτικά, τα τέκνα, οι μεταγενέστεροι, σε 

Θουκ., Δημ. III. 1. γένος, με την έννοια του αθροίσματος πολλών ομοίων· 

γένος ἀνδρῶν, το ανθρώπινο γένος, σε Ομήρ. Ιλ.· ἡμιόνων, βοῶν γένος, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· φυλή, σόι ή οίκος, Λατ. gens, σε Ηρόδ.· στην Αθήνα ως 

υποδιαίρεση της φρατρίας (φρατρία), σε Πλάτ.· επίσης η φυλή, ως 

υποδιαίρεση του ἔθνους, σε Ηρόδ.· κοινωνική τάξη, στον ίδ., σε Πλάτ.· 

λέγεται για ζώα, ράτσα, σε Ηρόδ. 2. ως προς το χρόνο, γενιά, εποχή, γενεά, σε 

Ομήρ. Οδ.· γένος χρύσειον, σε Ησίοδ.· απ' όπου, ηλικία, χρονική περίοδος της 

ζωής· γένει ὕστερος, σε Ομήρ. Ιλ. IV. φύλο, σε Πλάτ.· γένος, στη Γραμματική, 

σε Αριστ. V. 1. τάξη, είδος, συνομοταξία, σε Ξεν. 2. στη Λογική (κλάδος της 

Φιλοσοφίας), γένος, ομάδα, τάξη ή κατηγορία φυτών ή ζώων, αντίθ. προς το 

εἶδος (είδος ποικιλίας), σε Πλάτ.  

γέντο, I. έσφιξε γερά, γράπωσε = ἔλαβεν· βρίσκεται μόνο σε αυτόν τον τύπο, 

σε Ομήρ. Ιλ.· παραδίδεται ως Αιολ. αντί ἕλετο (Ϝέλετο), όπως το ἦνθον αντί 

ἦλθον. II. συγκεκ. αντί ἐγένετο, βλ. γίγνομαι.  

γένῠς, -υος, ἡ, δοτ. γένυι πληθ., γεν. γενύων, συνηρ. γενῦν, δοτ. γένυσι, Επικ. 

γένυσσι, αιτ. γένυας, συνηρ. γένῡς. I. η κάτω σιαγόνα, η κάτω γνάθος, σε 

Ομήρ. Οδ.· στον πληθ., τα σαγόνια, το στόμα, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ.· ομοίως 

στον ενικ., σε Θέογν., Ευρ.· γενικά, οι πλευρές του προσώπου, το μάγουλο, 

στον ίδ. II. η ακμή, η αιχμή του τσεκουριού, κοφτερός πέλεκυς, σε Σοφ. 

(πρβλ. γένειον, γνάθος, Λατ. gena).  

γεραιός, -ά, -όν (γέρων), I. = γηραιός, ηλικιωμένος, σε Όμηρ. και σε Τραγ.· 

λέγεται για ανθρώπους, με την έννοια της αξιοπρέπειας, όπως το Λατ. signor, 

στους ίδ.· ὁ γεραιός, ο σεβάσμιος εκείνος άνθρωπος, σε Ομήρ. Ιλ.· συγκρ., 

γεραίτερος, σε Όμηρ.· οἱ γεραίτεροι, οι πρεσβύτεροι, οι γέροντες, οι 

δημογέροντες, οι συγκλητικοί, σε Αισχύλ., Ξεν., πρβλ. γέρων· υπερθ., 

γεραίτατος, σε Αριστοφ.· σπάνια = πρεσβύτατος, ο πιο ηλικιωμένος, σε 

Θεόκρ. II. λέγεται για πράγματα, αρχαίος, παλιός, σε Τραγ.  

γεραιό-φλοιος, -ον, αυτός που έχει γερασμένο και ρυτιδιασμένο δέρμα, σε 

Ανθ.  

γεραίρω, Επικ. παρατ. γέραιρον, μέλ. γερᾰρῶ, αόρ. αʹ ἐγέρηρα (γέρας). I. 1. 

τιμώ ή ανταμείβω με ένα δώρο· τινά τινι, σε Όμηρ. κ.λπ. — Παθ., τιμώμαι, σε 

Ευρ. 2. αντίστροφα, γεραίρω τινί τι, παρέχω ως τιμητικό δώρο, παρά Δημ. II. 

γιορτάζω, πανηγυρίζω· χόροισι, με χορούς, σε Ηρόδ.  

γεραίτερος, γεραίτατος, συγκρ. και υπερθ. του γεραιός.  

γέρᾰνος, ἡ και ὁ, γερανόμορφο πτηνό, το πτηνό «γέρανος», Λατ. grus, σε 

Ομήρ. Ιλ.  



γερᾰός, -ή, -όν = γεραιός, σε Σοφ.  

γερᾰρός, -ά, -όν (γεραίρω), I. 1. αυτός που έχει σεβάσμιο παρουσιαστικό, 

μεγαλοπρεπής, ηγεμονικός, σε Ομήρ. Ιλ. 2. = γεραιός, σε Αισχύλ. II. γεραροί, 

οἱ, οι ιερείς, στον ίδ.· γεραραί, οι ιέρειες (του Διονύσου), σε Δημ.  

γέρᾰς, -αος, -ως, τό, ονομ. πληθ. γέρᾰ, κατ' αποκοπή αντί γέραα· Αττ. γέρᾱ, 

Ιων. γέρεα· δώρο τιμής που ελάμβαναν οι αρχηγοί πριν από τη διανομή της 

λείας, σε Όμηρ.· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων, αυτό είναι η τελευταία τιμή προς 

τους νεκρούς, σε Ομήρ. Ιλ.· κάθε είδους προνόμιο ή δικαίωμα που απονέμεται 

στους βασιλείς και στους ευγενείς ως πράξη τιμής, σε Όμηρ., Ηρόδ. κ.λπ.  

γεράσμιος, -ον, I. αυτός που αποδίδει τιμές, σε Ομηρ. Ύμν. II. = γεραρός, 

τιμώμενος, τιμημένος, σε Ευρ.  

γέρεα, Ιων. ονομ. πληθ. του γέρας.  

γεροντ-ᾰγωγέω, μέλ. -ήσω (ἀγωγός), καθοδηγώ έναν ηλικιωμένο, σε Σοφ.  

γεροντία, ἡ, Λακων. τύπος του γερουσία, σε Ξεν.  

γερόντιον, τό, υποκορ. του γέρων, γεροντάκος, γεροντάκι, σε Αριστοφ., Ξεν.  

γεροντο-δῐδάσκαλος, ὁ, ἡ, ο δάσκαλος ενός γέροντα, σε Πλάτ.  

γερουσία, ἡ (γέρων), I. το συμβούλιο των γερόντων, η σύγκλητος, σε Ευρ. II. 

= πρεσβεία, στον ίδ.  

γερούσιος, -α, -ον (γέρων), αυτός που έχει σχέση ή αρμόζει στους 

πρεσβύτερους ή στους αρχηγούς, σε Ομήρ. Ιλ.· γερούσιος ὅρκος, ο όρκος τον 

οποίο δίνουν οι αρχηγοί, στο ίδ.  

γέρρον, τὸ (εἴρω), οτιδήποτε φτιαγμένο από λυγαριά, πλεχτός από λυγαριά, 

καλαμένιος. I. επιμήκης ασπίδα καλυμμένη με δέρμα βοδιού, όπως αυτές που 

χρησιμοποιούσαν οι Πέρσες, σε Ηρόδ., Ξεν. II. γέρρα, τά, καλαμωτές καλύβες 

ή πάγκοι ή περιφράγματα που χρησιμοποιούνταν στην αθηναϊκή αγορά, σε 

Δημ. III. το πλεκτό σώμα της άμαξας, σε Στράβ.  

γερρο-φόροι, οἱ (φέρω), τάγμα στρατού που χρησιμοποιούσε πλεγμένες 

ασπίδες, σε Ξεν.  

γέρων, -οντος, ὁ, I. 1. ηλικιωμένος άντρας, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. με πολιτική 

σημασία· γέροντες ήταν οι δημογέροντες, οι πρεσβύτεροι ή οι άρχοντες, οι 

οποίοι αποτελούσαν το συμβούλιο του βασιλιά, σε Όμηρ.· έπειτα, όπως το 

Λατ. Patres, και οι συγκλητικοί, ιδίως στη Σπάρτη, σε Ηρόδ. II. ως επίθ., 

ηλικιωμένος, συναπτόμενο κυρίως με αρσ. ουσ., σε Θέογν., Αισχύλ. κ.λπ.· 

αλλά, γέρον σάκος, συναντάται σε Ομήρ. Οδ.  

γεῦμα, -ατος, τὸ (γεύω), γεύση, γευστική αποτίμηση ενός πράγματος, σε 

Ευρ., Αριστοφ.  

γεύμεθα, ποιητ. αʹ πληθ. του γευόμεθα, Μέσ. παρακ. του γεύω.  

γευστέον, ρημ. επίθ. του γεύω, πρέπει κάτι να υποβληθεί σε γευστική 

αποτίμηση, δοκιμή, τινά τινος, σε Πλάτ.  

γεύω, μέλ. γεύσω, αόρ. αʹ ἔγευσα· Μέσ. μέλ. γεύσομαι, αόρ. αʹ ἐγευσάμην, 

υποτ. γεύσεται, -σόμεθα, Επικ. αντί -ηται, -ώμεθα, παρακ. γέγευμαι, I. δίνω μια 

γεύση από κάτι· τι, σε Ηρόδ.· σπάνια, τινά τι, σε Ευρ.· ή τινά τινος, σε Πλάτ.· 

πρβλ. γευστέον. II. 1. Μέσ., γεύομαι, με Παθ. παρακ., γεύομαι ένα πράγμα, με 

γεν. σε Ομήρ. Οδ., Θουκ. 2. μεταφ., απολαμβάνω, χαίρομαι, αισθάνομαι· 

δουρὸς ἀκωκῆς, ὀϊστοῦ γεύσασθαι, σε Όμηρ.· γευσόμεθ' ἀλλήλων ἐγχείαις, ας 

δοκιμάσουμε ο ένας τον άλλο με το δόρυ, σε Ομήρ. Ιλ.· γεύομαι τα οφέλη, τις 

ηδονές κάποιου πράγματος, ἀρχῆς, ἐλευθερίης, σε Ηρόδ.· είμαι έμπειρος, έχω 

πείρα κάποιου πράγματος, μόχθων, πένθους, σε Σοφ., Ευρ. (πιθ. √ΓΕΥΣ, πρβλ. 

το Λατ. gus-tare).  



γέφῡρα, ἡ, I. ανάχωμα, φράγμα ή σωρός χώματος για την ανάσχεση ποταμού, 

στον πληθ. σε Ομήρ. Ιλ.· η έκφραση πολέμοιο γέφυραι, φαίνεται να σημαίνει, 

το έδαφος μεταξύ των δύο γραμμών της μάχης = μεταίχμιον, στο ίδ. II. 

γέφυρα για τη διάβαση ποταμού, σε Ηρόδ., Αττ.· ο Όμηρ. επίσης φαίνεται να 

αναγνωρίζει αυτή τη σημασία στο ρήμα γεφυρόω (άγν. προέλ.).  

γεφῡρίζω, μέλ. -σω, εξυβρίζω από τη γέφυρα· υπήρχε μια γέφυρα μεταξύ 

Αθήνας και Ελευσίνας και, καθώς οι άνθρωποι τη διέβαιναν, είχαν τη 

συνήθεια να εξυβρίζουν και να λοιδορούν όποιον ήθελαν· από όπου, χλευάζω 

ελεύθερα και ανεμπόδιστα, σε Πλούτ.  

γεφῡριστής, -οῦ, ὁ, υβριστής, βλάσφημος, στον ίδ.  

γεφῡρο-ποιός, ὁ, αυτός που κατασκευάζει γέφυρες, Λατ. Pontifex, σε Πλούτ.  

γεφῡρόω (γέφυρα), μέλ. -ώσω, 1. γεφυρώνω, κάνω κάτι διαβατό, 

προσπελάσιμο μέσω γέφυρας· γεφύρωσε δέ μιν (ενν. τὸν ποταμὸν ἡ πτελέη), το 

πεσμένο δέντρο έκανε μια γέφυρα πάνω από το ποτάμι, σε Ομήρ. Ιλ.· 

γεφυρόω τὸν ποταμόν, χτίζω γέφυρα πάνω από τον ποταμό, σε Ηρόδ.· 

ἐγεφυρώθη ὁπόρος, στον ίδ. 2. φτιάχνω (ένα πέρασμα), όπως η γέφυρα· 

γεφύρωσε κέλευθον, έκανε δρόμο με γέφυρα, σε Ομήρ. Ιλ.  

γεωγρᾰφία, ἡ, γεωγραφία, η περιγραφή της γήινης επιφάνειας, σε Πλούτ.  

γεω-γράφος[ᾰ], ὁ (γῆ, γράφω), αυτός που καταγράφει την περιγραφή της 

γης.  

γε-ώδης, -ες (γῆ, εἶδος), αυτός που μοιάζει στη γη, γήινος, χωματώδης, σε 

Πλάτ.· αυτός που έχει βάθος γης, πολύ χώμα, σε Ξεν.  

γεωλοφία, ἡ, λόφος από χώμα, από γη, σε Στράβ., Ανθ.  

γεώ-λοφος, -ον, καλυμμένος με χώμα· ως ουσ., λόφος, λοφίσκος, γήλοφος, σε 

Ξεν.· επίσης, γεώλοφον, τό, σε Θεόκρ.  

γεωμετρέω, μέλ. -ήσω, I. μετρώ τη γη, εξασκώ ή διδάσκω γεωμετρία, σε 

Πλάτ. II. μετρώ, καταμετρώ, με αιτ., σε Ξεν.  

γεω-μέτρης, -ου, ὁ (μετρέω), αυτός που μετρά τη γη, ειδικός στη γεωμετρία, 

γεωμέτρης, σε Πλάτ.  

γεωμετρία, ἡ, γεωμετρία, τέχνη της μέτρησης της γης, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

γεωμετρικός, -ή, -όν, I. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στη γεωμετρία, 

γεωμετρικός, σε Πλάτ.· γεωμετρικὴ (ενν. τέχνη), γεωμετρία, στον ίδ. II. 

ειδικός, ικανός, έμπειρος στη γεωμετρία, επιστήμονας της γεωμετρίας, στον 

ίδ.  

γεω-μορία, ἡ (γῆ, μείρομαι), I. μέρος της γης, αγρός. II. = γεωργία, σε Ανθ.  

γεώ-πεδον, τό = γή-πεδον, σε Ηρόδ.  

γεω-πείνης, -ου, ὁ (γῆ, πένης), αυτός που κατέχει λίγη έκταση γης, σε Ηρόδ.  

γεω-πονέω, καλλιεργώ τη γη, οργώνω το έδαφος· γᾱπονεῖν, σε Ευρ.  

γεω-πόνος, ὁ, γεωργός, καλλιεργητής της γης, σε Ανθ.· σε Βάβρ. γεη-πόνος· 

Δωρ. τύπος γᾱπόνος, σε Ευρ.  

γεωργέω (γεωργός), μέλ. -ήσω, I. είμαι αγρότης, γεωργός, καλλιεργητής, σε 

Πλάτ., Ξεν. κ.λπ. II. 1. με αιτ., καλλιεργώ, οργώνω, αροτριώ, σε Θουκ., Δημ. 

2. μεταφ., εργάζομαι σε κάτι, ασκώ κάτι, Λατ. agitare, στον ίδ.· γεωργέω ἔκ 

τινος, αποκομίζω κέρδη από κάτι, ζω από αυτό, στον ίδ.  

γεωργία, ἡ, I. καλλιέργεια της γης, γεωργία, αγροτικές εργασίες, σε Θουκ., 

Πλάτ. 2. στον πληθ., αγροκτήματα, οργωμένη γη, στους ίδ.  

γεωργικός, -ή, -όν, I. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στη γεωργία, 

αγροτικός, σε Αριστοφ.· ὁ γεωργικὸς λεώς, λαός της υπαίθρου, στον ίδ.· ἡ 

γεωργική (ενν. τέχνη), καλλιέργεια της γης, αγροτικές εργασίες, σε Πλάτ. II. 



επιδέξιος στις αγροτικές εργασίες, έμπειρος στη γεωργία· και ως ουσ., καλός 

αγρότης, στον ίδ.  

γε-ωργός, -όν (γῆ, *ἔργω), αυτός που οργώνει το έδαφος, σε Αριστοφ.· ως 

ουσ., γεωργός, ὁ, καλλιεργητής της γης, σε Ηρόδ., Αριστοφ., Πλάτ.  

γεωρῠχέω, μέλ. -ήσω, σκάβω μέσα στη γη, ανοίγω υπόνομο ή μεταλλείο, 

εξορύσσω από ορυχείο, σε Ηρόδ.  

γε-ωρύχος[ῠ], -ον (γῆ, ὀρύσσω), αυτός που σκάβει, ανασκάπτει τη γη, σε 

Στράβ.  

γεω-τόμος, -ον (τέμνω), αυτός που σκάβει, ανοίγει το έδαφος, που οργώνει, 

σε Ανθ.  

γῆ, ἡ, συνηρ. αντί γέα· δυϊκ., γεν. και δοτ. γαῖν· πληθ., γαῖ, γέαι, Ιων. γεν. 

γεῶν, αιτ. γᾶς, I. 1. γη αντίθ. προς τον ουρανό ή ξηρά αντίθ. προς τη θάλασσα, 

σε Όμηρ. κ.λπ.· κατὰ γῆν, πάνω στη γη ή μέσω ξηράς, σε Θουκ.· κατὰ γῆς, σε 

Ξεν.· ἐπὶ γῆς, στη γη, σε Σοφ.· κατὰ γῆς, κάτω από τη γη, σε Τραγ.· η γεν. μαζί 

με τοπικά επιρρ., ἵνα γῆς, ποῦ γῆς, Λατ. ubi terrarum, σε ποιο μέρος του 

κόσμου (σε ποιο τεταρτημόριο αυτού), πού μέσα σ' όλο τον κόσμο, σε Σοφ. 

κ.λπ. 2. γη, ως φυσικό στοιχείο, αντίθ. προς τον αέρα, το νερό, τη φωτιά, σε 

Πλάτ. II. έδαφος, χώρα, σε Αισχύλ. κ.λπ.· γῆνπρὸ γῆς, από χώρα σε χώρα, 

στον ίδ. III. η γη ή το χώμα που οργώνεται, καλλιεργείται, σε Σοφ., Πλάτ. IV. 

σβώλος γης, στη φράση γῆν καὶ ὕδωρ αἰτεῖν, γῆν καὶ ὕδωρ διδόναι, ως σημεία 

υποταγής, σε Ηρόδ.  

γη-γενής, -ές (γί-γνομαι), I. όπως το αὐτό-χθων, αυτός που έχει γεννηθεί από 

τη γη, λέγεται για τους πρωτόγονους ανθρώπους, σε Ηρόδ., Πλάτ. II. ο 

γεννημένος από τη Γη (Gaia ή Tellus), λέγεται για τους Τιτάνες και τους 

Γίγαντες, σε Αισχύλ., Σοφ.· ομοίως, λέγεται για πράγματα, πελώριος, 

μανιώδης, σε Αριστοφ.  

γῄδιον, τό, υποκορ. του γῆ, μικρό κομμάτι γης, σε Αριστοφ., Ξεν.  

γῆ-θεν, επίρρ., πέρα από τη γη ή από τη γη (δείχνει την προέλευση), σε 

Αισχύλ., Σοφ.  

γηθέω, Δωρ. γᾱθέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐγήθησα· Επικ. γήθησα, παρακ. 

γέγηθα· Δωρ. γέγᾱθα (με σημασία ενεστ.), υπερσ. ἐγεγήθειν, Επικ. γεγήθειν 

(γαίω)· χαίρω, αγάλλομαι, σε Όμηρ.· με αιτ. πράγμ., τίςἂν τάδε γηθήσειεν; σε 

Ομήρ. Ιλ.· με μτχ. γηθήσει προφανείσα (αιτ. δυϊκ.), θα χαρεί με την εμφάνισή 

μας, στο ίδ.· γέγηθας ζῶν, χαίρεσαι με το να ζεις, με τη ζωή, σε Σοφ.· 

γεγηθέναι ἐπί τινι, στον ίδ.· μτχ. γεγηθώς, όπως το χαίρων, Λατ. impune, στον 

ίδ.  

γῆθος, -εος, τό = το επόμ., (γηθέω), σε Πλούτ.  

γηθοσύνη, ἡ (γηθέω), χαρά, αγαλλίαση, ευφροσύνη, τέρψη, σε Ομήρ. Ιλ.  

γηθόσυνος, -η, -ον και -ος, -ον (γηθέω), χαρμόσυνος, ευτυχής, πρόσχαρος, 

χαρούμενος με κάτι· με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ.· απόλ., στο ίδ.  

γήινος, -η, -ον (γῆ), αυτός που ανήκει στη γη, σε Ξεν., Πλάτ.· επίσης, γήϊος, 

σε Ανθ.  

γηΐτης, συνηρ. γῄτης, -ου, ὁ (γῆ), γεωργός, καλλιεργητής της γης, σε Σοφ.  

γή-λοφος, ὁ = γεώλοφος, λόφος, ύψωμα, ανάχωμα, σε Ξεν.  

γη-μόρος, ὁ (μείρομαι), Δωρ. και Τραγ. γᾱ-μόρος, Αττ. γεω-μόρος· αυτός 

που είναι κάτοχος ενός μεριδίου γης, ο ιδιοκτήτης γης· οἱ γημόροι, οι 

γαιοκτήμονες, οι κτηματίες, Λατ. optimᾱtes, σε Ηρόδ.  

γη-οχέω (ἔχω), είμαι ιδιοκτήτης γης, κατέχω γη, σε Ηρόδ.  

γή-πεδον, Δωρ. και Τραγ. γά-πεδον, τό, τεμάχιο, κομμάτι γης, σε Αισχύλ.· 

πρβλ. γεώ-πεδον.  



γη-πετής, -ές (πίπτω), αυτός που πέφτει ή έχει πέσει στη γη, σε Ευρ.  

γη-πόνος = γεω-πόνος.  

γή-ποτος, -ον, βλ. γά-ποτος.  

γηραιός, -ά, -όν (γῆρας), τύπος με μακρό φωνήεν αντί γεραιός· γερασμένος, 

παλιός, ηλικιωμένος, σε Ησίοδ., Ηρόδ., Αισχύλ.  

γηραλέος, -α, -ον = το προηγ., σε Αισχύλ.  

γηράναι[ᾰ], απαρ. αορ. βʹ του γηράσκω, όπως αν προερχόταν από γηράσκω.  

γηρᾰός, -όν = γηραιός, σε Ανθ.  

γηράς, μτχ. αορ. βʹ του γηράσκω, όπως αν προερχόταν από γηράσκω.  

γῆρας, τό, γεν. γήραος, συνηρ. γήρως, δοτ. γήραϊ, συνηρ. γήρᾳ (γέρων), 

γεράματα, προχωρημένη ηλικία, Λατ. senectus, σε Όμηρ. κ.λπ.  

γηράσκω, μέλ. γηράσω και γηράσομαι [ᾱ], αόρ. αʹ ἐγήρᾱσα, παρακ. γεγήρᾱκα· 

υπάρχει επίσης τύπος ενεστ. γηράω· υπάρχουν επίσης και κάποιοι τύποι αορ. 

βʹ από υποτιθέμενο ενεστ. γήρημι ή γήρᾱμι, γʹ ενικ. ἐγήρα, απαρ. γηράναι [ᾰ], 

μτχ. γηράς, Επικ. δοτ. πληθ. γηράντεσσι (γῆρας), I. γερνώ, προχωρώ σε ηλικία, 

γίνομαι ηλικιωμένος· και στον αόρ. και παρακ., είμαι γέρος, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

κηρύσσων γήρασκε, γερνούσε κατά τη διάρκεια άσκησης του αξιώματός του 

ως κήρυκας, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για πράγματα, χρόνος γηράσκων, σε 

Αισχύλ.· με αιτ. ως σύστ. αντικ., βίον γηράναι, σε Σοφ. II. μτβ. στον αόρ. αʹ 

ἐγήρᾱσα, έκανα κάποιον να γεράσει, τον έφερα σε μεγάλη ηλικία, σε Αισχύλ., 

Ανθ.  

γηροβοσκέω, μέλ. -ήσω, τρέφω ή περιποιούμαι κάποιον άνθρωπο μεγάλης 

ηλικίας, γηροκομώ, σε Ευρ. — Παθ., τυγχάνω περιποίησης στα γεράματα, σε 

Αριστοφ.  

γηρο-βοσκός, -όν (βόσκω), αυτός που τρέφει ή περιποιείται κάποιον γέρο, σε 

Σοφ., Ευρ.  

γηρο-κομία = γηροβοσκία, σε Πλούτ.  

γηρο-κόμος, -ον (κομέω), αυτός που φροντίζει κάποιον ηλικιωμένο, σε 

Ησίοδ.  

γηρο-τροφέω, μέλ. -ήσω = γηροβοσκέω, σε Πλάτ.· Μέσ. μέλ. με Παθ. 

σημασία, γηροτροφήσομαι, σε Δημ.  

γηρο-τρόφος, -ον (τρέφω) = γηροβοσκός, σε Ευρ.  

γηρυ-γόνη, ἡ (γενέσθαι), γεννημένη από τον ήχο, λέγεται για τον αντίλαλο, 

σε Θεόκρ.  

γήρῡμα, -ατος, τὸ (γηρύω), φωνή, ήχος, φθόγγος, σε Αισχύλ.  

Γηρῠόνης, -ου, ὁ (γηρύω), Γίγαντας με τρία σώματα, δηλ. κράχτης, 

φωνακλάς, σε Πίνδ.· Γηρῠονεύς, -έως, Επικ. -ῆος, σε Ησίοδ.· Γηρῠών, -όνος, 

σε Αισχύλ.  

γῆρυς, -υος, ἡ, φωνή, ομιλία, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ., Ευρ.  

γηρύω, Δωρ. γᾱρύω[ῠ], μέλ. -ύσω [ῡ], αόρ. αʹ ἐγήρῡσα, σε Αριστοφ. — Μέσ. 

μέλ. -ύσομαι, αόρ. αʹ ἐγηρυσάμην και Παθ. αόρ. ἐγηρύθην. I. τραγουδώ ή 

μιλώ, λέγω, φωνάζω, κράζω, σε Τραγ.· με αιτ. ως σύστ. αντικ., προφέρω, 

ξεστομίζω, σε Ευρ. II. το Μέσ. χρησιμ. με τον ίδιο τρόπο, ψάλλω, σε Ομηρ. 

Ύμν.· με αιτ. ως σύστ. αντικ., σε Ησίοδ., Ευρ.· τοὶ σκῶπες ἀηδόσι γαρύσαιντο, 

ας ψάλουν οι κουκουβάγιες εναντίον των αηδονιών, σε Θεόκρ. (πρβλ. Λατ. 

garrio, garrulus).  

γήρως, συνηρ. γεν. του γῆρας.  

γήτειον, τό, Αττ. αντί γήθυον, πράσο, σε Αριστοφ.  

γῄτης, ὁ, συνηρ. αντί γηΐτης.  



Γῐγάντειος, -α, -ον (γίγας), αυτός που ανήκει στους Γίγαντες, πελώριος, 

τεράστιος, σε Λουκ.  

Γῐγαντ-ολέτης, -ου (ὄλλυμι), φονέας Γιγάντων, σε Ανθ.· -ολέτωρ, -ορος, ὁ, 

σε Λουκ.  

Γῐγαντο-φόνος, -ον (*φένω), δολοφόνος Γιγάντων, σε Ευρ.  

γίγαρτον[ῐ], κουκούτσι σταφυλιού, σε Σιμων.· στον πληθ., σταφύλια, σε 

Αριστοφ.  

Γίγας[ῐ], -αντος, ὁ, πληθ., δοτ. Γίγᾱσιν, Επικ. Γιγάντεσσιν (γῆ, γαῖα;)· I. 

κυρίως στον πληθ., Γίγαντες, οι Γίγαντες, μια άγρια φυλή που εξολοθρεύτηκε 

από τους θεούς, σε Ομήρ. Οδ.· παριστάνονται ως γιοι της Γης, σε Ησίοδ. II. 

ως επίθ., δυνατός, ισχυρός, Ζέφυρος γίγας, σε Αισχύλ.  

γίγγλῠμος ή γιγγλυμός, ὁ, 1. αρμός, άρθρωση, κλείδωση· 2. σύνδεσμος, 

άρθρωση στο θώρακα, σε Ξεν.  

γί-γνομαι, Ιων. και στα μεταγεν. ελλ. γί-νομαι[ῑ], μέλ. γενήσομαι, αόρ. βʹ 

ἐγενόμην, Ιων. βʹ ενικ. γένευ, γʹ ενικ. γενέσκετο, συγκεκ. ἔγεντο, παρακ. 

γέγονα, υπερσ. ἐγεγόνειν, Ιων. ἐγεγόνεα· για τους Επικ. τύπους γέγαα, γεγάᾱσι 

κ.λπ., βλ. γέγᾰα· εκτός αυτών, έχουμε κάποιους Παθ. τύπους, αόρ. αʹ 

ἐγενήθην, παρακ. γεγένημαι, γʹ ενικ. υπερσ. ἐγεγένητο ή γεγένητο (το γί-γνομαι 

είναι ο συγκεκ. τύπος από το γι-γένομαι, √ΓΕΝ· πρβλ. αόρ. βʹ γενέσθαι, γένος 

κ.λπ.· όμοια στα Λατ. gi-gno αντί gi-geno). 

Η ριζική σημασία είναι, I. έρχομαι σε κατάσταση ύπαρξης, έρχομαι στη ζωή, 

Λατ. gigni· 1. λέγεται για πρόσωπα, γεννιέμαι· νέον γεγαώς, νεογέννητος, σε 

Ομήρ. Οδ.· γεγονέναι ἔκ τινος, σε Ηρόδ.· σπανιότερα ἀπό τινος, στον ίδ.· 

τινός, σε Ευρ.· με αριθμητικά, ἔτεα τρία καὶ δέκα γεγονώς, Λατ. natus annos 

tredecim, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. λέγεται για πράγματα, παράγομαι, σε Πλάτ., Ξεν. 

κ.λπ.· για ποσά, αθροίσματα, ὁ γεγονὼς ἀριθμός, το όλο αποτέλεσμα ή ποσό, 

σε Πλάτ. 3. λέγεται για περιστατικά, λαμβάνω χώρα, πραγματοποιούμαι, 

συμβαίνω, τελούμαι, και στους παρελθοντικούς χρόνους, έχω τελεσθεί, έχω 

συμβεί, σε Όμηρ. κ.λπ.· ὃ μὴ γένοιτο, Λατ. quod dii prohibeant, σε Δημ.· με 

δοτ. και μτχ., γίγνεταί τί μοι βουλομένῳ, ἀσμένῳ, είμαι χαρούμενος με την 

ύπαρξή του, σε Θουκ. κ.λπ.· λέγεται για θυσίες, οιωνούς κ.λπ., είμαι ευνοϊκός, 

αίσιος, ευμενής, στον ίδ., σε Ξεν.· στη μτχ. ουδ., τὸ γενόμενον, το συμβάν, το 

περιστατικό, σε Θουκ.· τὰ γενόμενα, αυτά που έχουν συμβεί, τα γεγονότα, σε 

Ξεν.· τὰ γεγενημένα, τα προηγούμενα περιστατικά, το παρελθόν, στον ίδ.· τὸ 

γενησόμενον, το μέλλον, σε Θουκ.· χρησιμοποιείται για τον χρόνο, ὡς τρίτη 

ἡμέρη ἐγένετο, όταν έφτασε η τρίτη μέρα, σε Ηρόδ. II. 1. ακολουθ. από 

κατηγορ., εισέρχομαι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, μετατρέπομαι, 

καταντώ, γίνομαι, Λατ. fieri, και (στους παρελθοντικούς χρόνους) είμαι 

τέτοιος ή τέτοιου είδους, σε Όμηρ. κ.λπ.· πάντα γιγνόμενος, αυτός που 

στρέφεται προς κάθε κατεύθυνση, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, παντοῖος γιγνόμενος, 

σε Ηρόδ.· τί γένωμαι; τι να γίνω; δηλ. ποια θα είναι η τύχη μου; σε Αισχύλ.· 

οὐκ ἔχοντες ὅ,τι γένωνται, σε Θουκ. 2. με επίρρ., κακῶς ἐγένετό μοι, (κάτι) μου 

πήγε στραβά, σε Ηρόδ.· εὖ, καλῶς γίγνεται, εξελίσσεται καλά, έχει καλώς 

κ.λπ., σε Ξεν. 3. ακολουθ. από τις πλάγιες πτώσεις ουσ., α) με γεν., γίγνομαι 

τῶν δικαστέων, γίνομαι μέλος του δικαστηρίου, ένας από τους δικαστές, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.· αποδίδομαι σε κάποιον, ανήκω σε κάποιον, ἡ νίκη γίγνεταί τινος, 

σε Ξεν.· είμαι ή γίνομαι κύριος κάποιου, ἑαυτοῦ γίγνομαι, σε Σοφ. κ.λπ.· 

γίγνομαι ἐντὸς ἑωϋτοῦ, σε Ηρόδ.· λέγεται για πράγματα, στοιχίζω, δηλ. 

κοστίζω, αξίζω, πωλούμαι τόσο, με γεν. της αξίας, αἱ τριχίδες εἰ γενοίαθ' 

ἑκατὸν τοὐβολοῦ, σε Αριστοφ. β) με πρόθ., γίγνομαι ἀπὸ ή ἐκ δείπνου, έχω 



τελειώσει το δείπνο μου, σε Ηρόδ.· γίγνομαι εἰς τόπον, βρίσκομαι σε... ή 

πλησίον..., στον ίδ.· γίγνομαι ἐξὀφθαλμῶν τινι, εξαφανίζομαι, απομακρύνομαι 

από την όραση, το οπτικό πεδίο κάποιου, στον ίδ.· γίγνομαι ἐν τόπῳ, 

βρίσκομαι σε ένα μέρος, στον ίδ.· ομοίως, γίγνομαι ἐνποιήσει, ασχολούμαι με 

την ποίηση, στον ίδ. κ.λπ.· δι'ἔχθρας, δι' ἔριδος γίγνομαί τινι, γίνομαι εχθρός 

με κάποιον, σε Αριστοφ. κ.λπ.· γίγνομαι ἐπί τινι, υποτάσσομαι στην εξουσία 

κάποιου ή στις δυνάμεις του, σε Ξεν.· γίγνομαι μετάτινος, συμπαραστέκομαι, 

είμαι στο πλευρό κάποιου, πάω με το μέρος του, στον ίδ.· γίγνομαι παρά τινα, 

έρχομαι ή πάω σε κάποιον, σε Ηρόδ.· γίγνομαι πρὸς τόπῳ, βρίσκομαι σε ή 

κοντά σε..., σε Πλάτ.· γίγνομαι πρόςτινι, ασχολούμαι με..., σε Δημ.· γίγνομαι 

πρός τι, σε Πλάτ.· γίγνομαι πρὸ ὁδοῦ, κατευθύνομαι, πηγαίνω μπροστά, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

γι-γνώσκω, Ιων. και στα μεταγεν. ελλ. γινώσκω, μέλ. γνώσομαι, παρακ. 

ἔγνωκα, αόρ. βʹ ἔγνων (όπως από ρήμα σε -μι), Επικ. γνῶν, υποτ. γνῶ, Επικ. 

γνώω, γνώομεν, γνώωσι, απαρ. γνῶναι, Επικ. γνώμεναι· Παθ., μέλ. 

γνωσθήσομαι, αόρ. αʹ ἐγνώσθην, παρακ. ἔγνωσμαι· I. μαθαίνω να γνωρίζω, 

αντιλαμβάνομαι, κατανοώ, μαθαίνω, σημειώνω, και στους παρελθοντικούς 

χρόνους γνωρίζω· με αιτ., σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης, διαχωρίζω, διαφοροποιώ, 

διακρίνω, ὡς εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα, να διαχωρίζεις τους 

θεούς από τους ανθρώπους, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., γνώτην ἀλλήλων, γνώριζε ο 

ένας την ύπαρξη του άλλου, σε Ομήρ. Οδ.· γνῶ χωομένοιο, γνώριζε ότι ήταν 

θυμωμένος, σε Ομήρ. Ιλ.· με μτχ., ἔγνων μιν οἰωνὸν ἐόντα, αντιλήφθηκα ότι 

ήταν πτηνό ως ένδειξη οιωνού, σε Ομήρ. Οδ.· ἔγνων ἡττημένος, ένιωσα πως 

είχα ηττηθεί, σε Αριστοφ.· επίσης με απαρ., ἵνα γνῷ τρέφειν, για να μπορέσει 

να μάθει πώς να ανατρέφει, σε Σοφ. II. παρατηρώ, σχηματίζω γνώμη, κρίση 

για μια κατάσταση, κρίνω ή σκέπτομαι μ' αυτόν τον τρόπο, σε Ηρόδ., Αττ.· 

στους διαλόγους: ἔγνων, καταλαβαίνω, σε Σοφ. — Παθ., εκφέρομαι, 

διακηρύσσομαι, γίνομαι γνωστός, λέγεται για πρόταση, απόφαση ή κρίση, σε 

Θουκ. κ.λπ.· επίσης, κρίνω, αποφασίζω, ορίζω, εκδίδω διάταγμα, με αιτ. και 

απαρ., σε Ηρόδ. κ.λπ. (το γι-γνώσκω είναι αναδιπλασιασμός από √ΓΝΩ, πρβλ. 

γνῶναι, γνωτός κ.λπ.· όμοια με το Λατ. gnosco).  

γίνομαι, γινώσκω, βλ. γίγνομαι, γιγνώσκω.  

γλᾰγάω (γλάγος), είμαι γαλακτερός, χυμώδης, σε Ανθ.  

γλᾰγερός, -ά, -όν (γλάγος), γεμάτος με γάλα, σε Ανθ.· ομοίως, γλᾰγόεις, -

εσσα, -εν, στο ίδ.  

γλᾰγο-πήξ, -ῆγος, ὁ, ἡ (πήγνυμι), αυτός που πήζει το γάλα, σε Ανθ.  

γλάγος[ᾰ], -εος, τό, ποιητ. αντί γάλα, γάλα, σε Ομήρ. Ιλ.  

γλακτο-φάγος, [ᾰ], -ον (φαγεῖν), συγκεκ. τύπος του γαλακτο-, αυτός που 

τρέφεται, ζει με το γάλα, σε Ομήρ. Ιλ.  

γλάμων[ᾰ], -ον, ο «τσιμπλιάρης», σε Αριστοφ.  

γλαυκιάω, απαντά μόνο στην Επικ. μτχ., γλαυκιόων, αυτός που κοιτάζει με 

διαπεραστικό και άγριο βλέμμα, λέγεται για λιοντάρι, σε Ομήρ. Ιλ.  

γλαυκ-όμματος, -ον (ὄμμα), γκριζομάτης, σε Πλάτ.  

γλαυκός, -ή, -όν, I. σε Όμηρ. πιθ. χωρίς την έννοια χρώματος, αυτός που 

λαμπυρίζει, που αστράφτει, ο ασημένιος, λέγεται για τη θάλασσα, σε Ομήρ. 

Ιλ., Τραγ. II. αργότερα κυρίως με την έννοια χρώματος, γαλαζοπράσινος, 

γαλαζόγκριζος (κυανόφαιος), Λατ. glaucus, χρησιμοποιείται για την ελιά, σε 

Σοφ., Ευρ.· ιδίως λέγεται για τα μάτια, τα ανοιχτά γαλάζια ή γκρίζα, Λατ. 

caesius, σε Ηρόδ., Ευρ.  



γλαυκ-ῶπις, ἡ, γεν. -ιδος, αιτ. -ιδα ή -ιν (ὤψ)· σε Όμηρ. ως επίθ. της θεάς 

Αθηνάς, που είχε αστραφτερούς, πολύ φωτεινούς, λαμπερούς και άγριους 

οφθαλμούς, μάτια· βλ. γλαυκός.  

γλαυκ-ώψ, -ῶπος, ὁ, ἡ = γλαυκῶπις, σε Πίνδ.  

γλαύξ, Αττ. γλαῦξ, γεν. γλαυκός, ἡ, κουκουβάγια· αποκαλείται έτσι εξαιτίας 

των άγρια αστραφτερών, εκθαμβωτικών οφθαλμών της (βλ. γλαυκός και 

πρβλ. σκώψ)· παροιμ., γλαῦκ' Ἀθήναζε, γλαῦκ' εἰς Ἀθήνας = κάνω κάτι 

περιττό, μάταιο και ωστόσο καμαρώνω γι' αυτό, όπως όταν κάποιος φέρνει 

κουκουβάγιες στην Αθήνα, γιατί έτσι κι αλλιώς στην Αθήνα υπάρχουν πολλές 

(στα νομίσματα), σε Αριστοφ.· τα αθηναϊκά ασημένια νομίσματα λέγονταν 

γλαῦκες Λαυρεωτικαί, επειδή ως εικόνα τους είχαν μια κουκουβάγια, στον ίδ.  

γλᾰφῠρία, ἡ, στιλπνότητα, απαλότητα ενός πράγματος ή μιας συμπεριφοράς, 

σε Πλούτ.  

 

 

 


