
γλᾰφῠρός, -ά, -όν (γλάφω), I. κοίλος, βαθουλός, λέγεται για τα πλοία, σε 

Όμηρ.· χρησιμοποιείται και για τις σπηλιές, στον ίδ.· επίσης για τη λύρα, σε 

Ομήρ. Οδ.· γλαφυρὸς λιμήν, βαθύ λιμάνι ή όρμος, στο ίδ. II. λείος, στιλπνός, 

τέλειος· λέγεται για πρόσωπα, λεπτός, ακριβής, απαιτητικός, σε Αριστοφ.· 

επίρρ. -ρῶς και ουδ. ως επίρρ., σε Λουκ.  

γλαφῠρότης, -ητος, ἡ = γλαφυρία, σε Λουκ.  

γλάφω[ᾰ], ανασκάπτω, ξύνω, σκάβω το έδαφος, λέγεται για λιοντάρι, σε 

Ησίοδ.  

γλάχων και γλακὼ[ᾱ], Δωρ. αντί γλήχων, -ώ, βλ. βλήχων.  

γλευκο-πότης, ὁ, αυτός που πίνει καινούριο, δηλ. φρέσκο κράσι, μούστο, σε 

Ανθ.  

γλεῦκος, -εος, τό (γλυκύς), Λατ. mustum, ο μούστος, το νέο κρασί που δεν 

ζυμώθηκε, σε Αριστ.  

γλέφαρον, τό, Αιολ. αντί βλέφαρον.  

γλήνη, ἡ, κόρη ματιού, βολβός ματιού, οφθαλμός, σε Όμηρ., Σοφ.· επειδή οι 

εικόνες των αντικειμένων σχηματίζονται μικρές πάνω στην κόρη του 

οφθαλμού, κατάντησε να σημαίνει το μικρό είδωλο ενός άλλου μεγαλύτερου 

πράγματος, τη μαριονέτα, την κούκλα· ως χλευαστική έκφραση ή επίπληξη, 

ἔρρε, κακὴ γλήνη, φύγε, γκρεμίσου δειλή, ασήμαντη κόρη, σε Ομήρ. Ιλ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

γλῆνος, -εος, τό, στον πληθ., πράγματα που αξίζουν παρατήρησης, 

αξιοθαύμαστα θεάματα, αξιοθέατα, σε Ομήρ. Ιλ.  

γλήχων, Δωρ. γλάχων, βλ. βλήχων.  

γλισχρ-αντιλογ-εξ-επίτριπτος, -ον, αυτός που αντιλέγει για μηδαμινά 

πράγματα, αχρείος άνθρωπος, σε Αριστοφ.  

γλίσχρος, -α, -ον (γλίχομαι), I. κολλώδης, γλοιώδης, σε Πλάτ.· II. μεταφ., 1. 

αυτός που προσκολλάται στενά και επίμονα σε κάποιον, ο ενοχλητικός, σε 

Αριστοφ.· γλίσχρως ἐπιθυμεῖν, σε Πλάτ. 2. φειδωλός, «σφιχτός», ολιγόλογος, 

σε Αριστ.· επίρρ., γλίσχρως, σε Πλάτ., Ξεν.· απ' όπου, με δυσκολία, 

δυσχερώς· γλίσχρως καὶ μόλις, σε Δημ. 3. λέγεται για πράγματα, μηδαμινός, 

ανάξιος λόγου, ευτελής, μικρός, στον ίδ., σε Πλούτ.  

γλίσχρων, -ονος, ὁ, φειδωλός, φιλάργυρος, τσιγκούνης, σε Αριστοφ.  

γλίχομαι, [ῐ], μόνο στον ενεστ. και παρατ., επιμένω σε κάτι, αγωνίζομαι για 

κάτι, προσπαθώ να απολαύσω κάτι, ποθώ, επιθυμώ σφοδρά ένα πράγμα· με 

γεν., σε Ηρόδ., Πλάτ.· ὡς στρατηγήσεις γλίχεαι, αγωνίσου πώς θα γίνεις 

στρατηγός, σε Ηρόδ.· με απαρ., είμαι πρόθυμος να πράξω κάτι, σε Πλάτ. Δημ.  

γλοιο-πότις, -ιδος, ἡ, αυτή που ρουφά τον ρύπο, τη λίγδα, τη «λέρα», σε Ανθ.  

γλοιός, ὁ, I. κάθε είδους κολλώδης ουσία, κόλλα· γλοιὸς ἀπὸ τῆς ὕλης, ρετσίνι 

από το δέντρο, σε Ηρόδ. II. ως επίθ., γλοιός, -ά, -όν, ολισθηρός, πανούργος, 

υποκριτικός, άπιστος, σε Αριστοφ.  

γλουτός, ὁ, οπίσθια, «καπούλια», πρωκτός, σε Ομήρ. Ιλ.· πληθ., τα οπίσθια, 

Λατ. nates, στον ίδ., σε Ηρόδ.  

γλῠκαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, κάνω κάτι γλυκό, γλυκαίνω. — Παθ., γίνομαι γλυκός, 

γλυκαίνομαι, σε Μόσχ.  

γλῠκερός, -ά, -όν = γλυκύς, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.  

γλῠκερό-χρως, -ωτος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει γλυκό δέρμα, σε Ανθ.  

γλῠκύ-δακρυς, -υ (δάκρυ), αυτός που προκαλεί γλυκά δάκρυα, σε Ανθ.  

γλῠκύ-δωρος, -ον (δῶρον), αυτός που έχει ή φέρει γλυκά δώρα, σε Ανθ.  

γλῠκῠ-ηχής, -ές (ἦχος), αυτός που ηχεί, ακούγεται γλυκά, σε Ανθ.  



γλῠκῠθῡμία, ἡ, γλυκύτητα πνεύματος· καλοσύνη, φιλανθρωπία, αγαθή 

διάθεση, σε Πλούτ.  

γλῠκύ-θῡμος, -ον, I. αυτός που έχει γλυκιά ψυχή, γλυκιά διάθεση, σε Ομήρ. 

Ιλ. II. Ενεργ., αυτός που τέρπει το πνεύμα, την ψυχή, ο ευφρόσυνος, ο 

σαγηνευτικός, σε Αριστοφ.  

γλῠκύ-καρπος, -ον, αυτός που φέρει γλυκό καρπό, σε Θεόκρ.  

γλῠκύ-μᾱλον, Αιολ. και Δωρ. αντί γλυκύ-μηλον, γλυκόμηλο· ως όρος χρησιμ. 

για να δηλώσει στοργή, τρυφερότητα, αγάπη, σε Θεόκρ.  

γλῠκῠ-μείλῐχος, -ον, γλυκύς, εράσμιος, αξιαγάπητος, θελκτικός, σε Ομηρ. 

Ύμν.  

γλῠκῠμῡθέω, μέλ. -ήσω, μιλώ με γλυκύτητα· και γλῠκύμῡθος, -ον, 

γλυκομίλητος, σε Ανθ.  

γλῠκύ-παις, ὁ, ἡ, αυτός που έχει γλυκείς, ωραίους απογόνους, σε Ανθ.  

γλῠκῠ-πάρθενος, ἡ, γλυκιά παρθένος κόρη, σε Ανθ.  

γλυκύς, -εῖα, -ύ, I. 1. γλυκός, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· μεταφ., ευχάριστος, 

ευφρόσυνος, σε Όμηρ. κ.λπ.· γλυκύ ἐστι, με απαρ., σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. λέγεται 

για νερό, δροσερό, φρέσκο, υγιεινό, πόσιμο, γλυκό, αντίθ. προς το πικρός, σε 

Ηρόδ. 3. μετά τον Όμηρ., λέγεται για πρόσωπα, αγαπητός, προσφιλής, σε 

Σοφ.· ὦ γλυκύτατε, αγαπητέ μου φίλε, σε Αριστοφ.· μερικές φορές χρησιμ. με 

αρνητική σημασία: απλός, αγαθιάρης, μωρός, ανόητος· ὡς γλυκὺς εἶ! σε Πλάτ. 

II. συγκρ. και υπερθ. γλυκίων (ῑ Αττ., ῐ Επικ.), γλύκιστος· επίσης, γλυκύτερος, -

τατος, σε Πίνδ., Αττ.  

γλῠκύτης, -ητος, ἡ (γλυκύς), γλυκύτητα, ηδύτητα, σε Ηρόδ.  

γλυπτήρ, -ῆρος, ὁ (γλύφω), γλυπτικό εργαλείο, σμίλη, σε Ανθ.  

γλύπτης, -ου, ὁ (γλύφω), σκαλιστής, γλύπτης μαρμάρου, σε Ανθ.  

γλυπτός, -ή, -όν (γλύφω), σκαλισμένος, χαραγμένος, σμιλευμένος, σε Ανθ.  

γλύφᾰνος[ῠ], ὁ (γλύφω), εργαλείο γλυπτικής, μαχαίρι, σμίλη, σε Ομηρ. Ύμν., 

Θεόκρ.· γλύφανος καλάμου, κονδυλομάχαιρο, σε Ανθ.  

γλῠφεῖον, τό = γλύφανος, σε Λουκ.  

γλῠφίς, -ίδος, ἡ, κυρίως στον πληθ. γλυφίδες, χαραγμένη αιχμή του βέλους, 

σε Όμηρ., Ηρόδ.· πτερωταὶ γλυφίδες, το ίδιο το βέλος, σε Ευρ.  

γλύφω[ῠ], μέλ. γλύψω, αόρ. αʹ ἔγλυψα — Παθ., αορ. αʹ μτχ. γλυφθέν, αορ. βʹ 

γλυφέν [ῠ], παρακ. γέγλυμμαι (συγγενές προς το γλάφω), I. σκαλίζω, χαράσσω 

με μαχαίρι, σε Αριστοφ.· γλύφω σφρηγῖδας, τις εγχαράσσω, τις εντυπώνω, σε 

Ηρόδ.· λέγεται για γλύπτες, στον ίδ. II. σημειώνω, γράφω (πάνω σε 

αναθηματικές, κέρινες πλάκες), γλύφω τόκους, σε Ανθ.  

γλώξ, ἡ, μόνο στον πληθ. γλῶχες, τα «μουστάκια» του καλαμποκιού, σε 

Ησίοδ. (συγγενές προς το γλωχίν).  

γλῶσσα, Αττ. γλῶττα, -ης, ἡ, I. 1. το αισθητήριο όργανο, η γλώσσα, σε 

Όμηρ. κ.λπ. 2. η γλώσσα ως όργανο ομιλίας· γλώσσης χάριν, εξαιτίας της 

αγάπης για ομιλία, σε Ησίοδ., Αισχύλ.· ἀπὸ γλώσσης, από ελευθεροστομία, σε 

Ηρόδ., Θουκ.· οὐκ ἀπὸ γλώσσης, όχι από απλή ομιλία του στόματος, όχι από 

απλή διάδοση, σε Αισχύλ.· όμοια, οὐ κατὰ γλῶσσαν, σε Σοφ.· ἱέναι γλῶσσαν, 

αφήνω ελεύθερη τη γλώσσα μου, ομιλώ χωρίς περιορισμούς, στον ίδ.· πληθ., 

κερτομίοις γλώσσαις, δηλ. με ανίερες βρισιές, βλασφημίες, στον ίδ.· για το 

βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ, βλ. βοῦς. II. διάλεκτος, ομιλούμενη γλώσσα, σε Όμηρ., 

Ηρόδ. κ.λπ. III. οτιδήποτε έχει το σχήμα της γλώσσας· στη μουσική, η 

γλώσσα, το επιστόμιο του αυλού, σε Αισχίν. (άγν. προέλ.).  

γλωσσαλγία, ἡ, ατέρμονη ομιλία, πολυλογία, φλυαρία, σε Ευρ.  



γλώσσ-αλγος, -ον (ἄλγος), αυτός που ομιλεί τόσο μέχρι να πονέσει η γλώσσα 

του, πολυλόγος, ο φλύαρος.  

γλωσσίς = γλωττίς, σε Λουκ.  

γλωσσό-κομον, τό (γλῶσσα III, κομέω), θήκη για φύλαξη των γλωσσίδων 

των μουσικών οργάνων· θήκη, κιβώτιο, σε Κ.Δ.  

γλῶττα, ἡ, Αττ. αντί γλῶσσα.  

γλωττίς, -ίδος, ἡ=γλῶσσα III, σε Λουκ.  

γλωχίν[ῑ] ή γλωχίς, ἡ, γεν. -ῖνος, κάθε προεξέχον σημείο, «μύτη», 1. η 

απόληξη του λουριού του ζυγού, σε Ομήρ. Ιλ. 2. η «μύτη», η αιχμή του 

βέλους, σε Σοφ., Ανθ. (αμφίβ. προέλ.).  

γναθμός, ὁ, σαγόνι, ποιητ. τύπος του γνάθος, σε Όμηρ.· επίσης στον πληθ., σε 

Ομήρ. Οδ.· μεταφ., γναθμοὶ φαρμάκων, το «δάγκωμα» του δηλητηρίου, σε 

Ευρ.· για το ἀλλοτρίοις γναθμοῖσι γελᾶν, βλ. ἀλλότριος.  

γνάθος[ᾰ], ἡ (συγγενές προς το γένυς), 1. η σιαγόνα, κυρίως η κάτω σιαγόνα, 

ἡ κάτω γνάθος, σε Ηρόδ.· ἔπαγε γνάθον, βάλε τα δόντια σου πάνω του!, σε 

Αριστοφ.· συχνότερα στον πληθ., σε Πλάτ. κ.λπ. 2. μεταφ., λέγεται για τη 

φωτιά, σε Αισχύλ. 3. μεταφ., επίσης, όπως το Λατ. fauces, λέγεται για ένα 

στενό πορθμό, στον ίδ., σε Ξεν. 4. η αιχμή ή η άκρη της σφήνας, σε Αισχύλ.  

γναμπτός, -ή, -όν (γνάμπτω), I. 1. σκαλισμένος, καμπύλος, λυγισμένος, σε 

Όμηρ. 2. εύκαμπτος, ευλύγιστος, μαλακός, λέγεται για τα μέλη του ζώντος 

ανθρώπινου σώματος, στον ίδ. II. μεταφ., είμαι πτοημένος, αποθαρρυμένος, 

έτοιμος να λυγίσω, οὔτε νόημα γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι (λέγεται για τον 

Αχιλλέα), σε Ομήρ. Ιλ.  

γνάμπτω, μέλ. -ψω, αόρ. αʹ ἔγναμψα, Επικ. γνάμψα· ποιητ. τύπος του 

κάμπτω, χρησιμ. από τον Όμηρ., όταν ένα βραχύ φωνήεν γίνεται μακρό πριν 

από την πρώτη συλλαβή του, λυγίζω· γνάμπτω τινά, λυγίζω, κάμπτω τη 

θέληση κάποιου, σε Αισχύλ.  

γνάπτω, γναφεύς, βλ. κνάπτω, κναφεύς.  

γνήσιος, -α, -ον (γένος), αυτός που ανήκει στο γένος, δηλ. ο γεννημένος 

νόμιμα, ο νόμιμος απόγονος, αντίθ. προς το νόθος, σε Όμηρ.· φρονεῖν γνήσια, 

έχω ευγενή φρονήματα (παρά την ταπεινή καταγωγή μου), σε Ευρ.· γνήσιαι 

γυναῖκες, οι νόμιμοι σύζυγοι, αντίθ. προς το παλλακίδες, σε Ξεν.· γνήσιοι τῆς 

Ἑλλάδος, γνήσια τέκνα της Ελλάδας, σε Δημ.· επίρρ. -ίως, νόμιμα, αληθινά, 

πραγματικά, σε Ευρ.  

γνοίην, ευκτ. αορ. βʹ του γιγνώσκω· γνούς, μτχ.  

γνόφος, ὁ = δνόφος, σε Λουκ.  

γνὺξ (γόνυ), επίρρ., με λυγισμένα γόνατα, γονατιστά· γνὺξ ἐριπών, πέφτω στα 

γόνατα, σε Ομήρ. Ιλ.  

γνῶ, Επικ. αντί ἔγνω, γʹ ενικ. αορ. βʹ του γιγνώσκω· αλλά, γνῷ, γʹ ενικ. υποτ.  

γνῶθι, προστ. αορ. βʹ του γι-γνώσκω.  

γνῶμα, -ατος, τό (γι-γνώσκω), I. σημάδι, τεκμήριο, δείγμα όπως το 

γνώρισμα, σε Ηρόδ., Σοφ. II. γνώμη, κρίση, εκπεφρασμένη αντίληψη = 

γνώμη, σε Αισχύλ., Ευρ.  

γνωμᾰτεύω (γνῶμα), μέλ. -σω, διαμορφώνω αντίληψη, σχηματίζω γνώμη για 

κάτι, βλέπω ευκρινώς, διακρίνω κάτι, σε Πλάτ.  

γνώμη, ἡ (γι-γνώσκω), I. μέσο γνώσης, σήμα, διακριτικό γνώρισμα, 

τεκμήριο, σε Θέογν. II. όργανο με το οποίο κάποιος προσεγγίζει, κατακτά τη 

γνώση, το πνεύμα. 1. σκέψη, κρίση, διανόημα, διάνοια, σε Σοφ.· με αιτ. απόλ., 

γνώμην ἱκανός, ευφυής, έξυπνος, σε Ηρόδ.· γνώμην ἀγαθός, σε Σοφ.· γνώμην 

ἔχειν, εννοώ, κατανοώ, στον ίδ.· προσέχειν γνώμην, λειτουργώ με περίσκεψη, 



είμαι σε επιφυλακή, ετοιμότητα, δίνω προσοχή· ἀπὸ γνώμης, με καθαρή 

συνείδηση, σε Αισχύλ.· αλλά, οὐκ ἀπὸ γνώμης, όχι χωρίς ορθολογική σκέψη, 

με θετική κρίση, σε Σοφ. 2. το πνεύμα, η ψυχή κάποιου, η θέληση, ο σκοπός, 

η επιδίωξη, η διάθεση, η κλίση, σε Αισχύλ. κ.λπ.· ἐν γνώμῃ γεγονέναι τινί, 

διατελώ υπό την εύνοια κάποιου, σε Ηρόδ.· τὴνγνώμην ἔχειν πρός τινα ή τι, 

έχω τη διάθεση, ρέπω, κλίνω προς το μέρος..., σε Θουκ.· ἀφ' ἑαυτοῦ γνώμης, 

με τη δική του συγκατάθεση, βούληση, στον ίδ.· ἐκ μιᾶς γνώμης, με μία 

σύμφωνη γνώμη, ομόφωνα, σε Δημ.· ομοίως, μιᾷ γνώμῃ, σε Θουκ.· στον 

πληθ., φίλιαι γνῶμαι, φιλικά συναισθήματα, σε Ηρόδ. III. 1. κρίση, γνώμη, 

άποψη· πλεῖστός εἰμι τῇ γνώμῃ, ρέπω περισσότερο προς την άποψη ότι..., σε 

Ηρόδ.· ομοίως, ταύτῃ πλεῖστος τὴν γνώμην ή ἡ πλείστη γνώμη ἐστί μοι, στον 

ίδ.· γνώμην ἔχειν, όπως λόγον ἔχειν, έχω δίκιο, είμαι σωστός, σε Αριστοφ.· 

κατὰ γνώμην τὴν ἐμήν, Λατ. mea sententia, κατά τη γνώμη μου, σε Ηρόδ.· 

απόλ., γνώμην ἐμήν, σε Αριστοφ.· παρὰ τὴν γνώμην, αντίθετα προς το δημόσιο 

αίσθημα, την επικρατούσα αντίληψη, σε Θουκ.· λέγεται για ρήτορες, γνώμην 

ἀποφαίνειν, ἀποδείκνυσθαι, φανερώνω, εκφωνώ, εκφέρω μια άποψη, σε 

Ηρόδ.· τίθεσθαι, σε Σοφ.· δηλοῦν, σε Θουκ. 2. όπως το Λατ. sententia, σχέδιο, 

πρόταση για συζήτηση· γνώμην εἰσφέρειν, σε Ηρόδ.· εἰπεῖν, προθεῖναι, σε 

Θουκ.· γνώμην νικᾶν, υπερισχύει η πρότασή μου, σε Αριστοφ. 3. γνῶμαι, 

αποφθέγματα σοφών ανθρώπων, τα ρητά, τα γνωμικά, Λατ. sententiae· 4. 

σκοπός, επιδίωξη, πρόθεση, σε Θουκ.· τινά ἔχουσα γνώμην; με ποιο σκοπό; σε 

Ηρόδ.· ἡ ξύμπασα γνώμη τῶν λεχθέντων, το γενικό νόημα, σημασία..., σε 

Θουκ.  

γνωμίδιον, τό, υποκορ. του γνώμη III, σε Αριστοφ.  

γνωμολογέω (λόγος), μέλ. -ήσω, μιλώ με ρητά, αποφθέγματα, σε Αριστ.  

γνωμο-λογία, ἡ (λέγω), ομιλία με γνωμικά, σε Πλάτ.  

γνωμονικός, -ή, -όν (γνώμων I), I. ικανός να εκδώσει γνωμάτευση, να 

σχηματίσει κρίση, σε Ξεν.· πεπειραμένος, έμπειρος σε ένα πράγμα, με γεν., σε 

Πλάτ. II. (γνώμων II), αυτός που ανήκει ή προορίζεται για ηλιακά ρολόγια, 

σε Ανθ.  

γνωμοσύνη, ἡ (γνώμων), σύνεση, φρόνηση, προνοητικότητα, ευκρισία, σε 

Σόλ.  

γνωμοτῠπικός, -ή, -όν, επιτήδειος στη δημιουργία γνωμικών, σε Αριστοφ.  

γνωμο-τύπος[ῠ], -ον (τύπτω), αυτός που δημιουργεί γνωμικά, ρητά, αυτός 

που μιλάει αποφθεγματικά, σε Αριστοφ.  

γνώμων, -ονος, ὁ (γι-γνώσκω), I. αυτός που γνωρίζει ή εξετάζει, κριτής, 

ερμηνευτής, σε Αισχύλ., Θουκ., Ξεν. II. γνώμονας ή δείκτης του ηλιακού 

ρολογιού, αλλά και το ίδιο το ηλιακό ρολόι, σε Ηρόδ. III. οἱ γνώμονες, τα 

δόντια που δείχνουν την ηλικία του αλόγου, σε Ξεν., Αριστ. IV.χάρακας, 

γωνιόμετρο· μεταφ., ο κανόνας της ζωής, σε Θέογν.  

γνῶναι, απαρ. αορ. βʹ του γι-γνώσκω.  

γνώομεν, Επικ. αντί γνῶμεν, πληθ. υποτ. αορ. βʹ του γι-γνώσκω.  

γνωρίζω (γι-γνώσκω), μέλ. Αττ. -ῐῶ, παρακ. ἐγνώρῐκα· I. 1. γνωστοποιώ, 

υποδεικνύω, επισημαίνω, διασαφηνίζω, σε Αισχύλ. — Παθ., γίνομαι γνωστός, 

σε Πλάτ. 2. με αιτ. προσ., κάνω κάποιον γνωστό· τινά τινι, σε Πλούτ. II. 1. 

αποκομίζω, καρπώνομαι γνώση για κάτι, ανακαλύπτω ότι ένα πράγμα είναι..., 

με μτχ., σε Σοφ., Θουκ. 2. είμαι γνώστης κάποιου, εξοικειωμένος με κάποιον, 

αποκτώ γνωριμία με κάποιον, τινά, σε Πλάτ., Δημ.  

γνώρῐμος, -ον, σπάνια -η, -ον (γι-γνώσκω), I. γνωστός, οικείος, λέγεται για 

πρόσωπα και πράγματα, σε Πλάτ. κ.λπ.· ως ουσ., γνώριμος, φίλος, σε Ομήρ. 



Οδ., Ξεν. κ.λπ. II. πασίγνωστος, αξιοπρόσεκτος, διακεκριμένος, 

χαρακτηριστικός· οἱ γνώριμοι, η άριστη ή η επιφανής και εύπορη κοινωνική 

τάξη, αντίθ. προς το δῆμος, στον ίδ.· υπερθ., οἱ γνωριμώτατοι, σε Δημ. III. 

επίρρ. -μως, σαφώς, ευκρινώς, εύληπτα, ευνόητα, σε Ευρ.  

γνώρισις, -εως, ἡ (γνωρίζω), γνωριμία, εξοικείωση· τινος, με κάποιον, σε 

Πλάτ.· γνώση, στον ίδ.  

γνώρισμα, -ατος, τό (γνωρίζω), αυτό μέσω του οποίου κάτι γίνεται γνωστό, 

τεκμήριο, σημάδι, σε Ξεν.· γνωρίσματα, σημάδια βάσει των οποίων ένα 

χαμένο παιδί αναγνωρίζεται, σε Πλούτ.  

γνωριστέον, ρημ. επίθ. του γνωρίζω, πρέπει κανείς να γνωρίσει, σε Αριστ.  

γνῷς, γνῷ, βʹ και γʹ ενικ. αορ. βʹ του γι-γνώσκω.  

γνωσῐ-μᾰχέω (μάχομαι), Ιων. ρήμα, μάχομαι με την ίδια μου τη γνώμη, δηλ. 

αλλάζω τη γνώμη μου, αναγνωρίζω την ανωτερότητα του αντιπάλου (σε 

σύγκριση με τις γνώμες μας)· παραδίδομαι, υποτάσσομαι, υποχωρώ, σε 

Ηρόδ., Ευρ., Αριστοφ.· γνωσιμαχέω μὴεἶναι ὁμοῖοι, υποχωρώ και ομολογώ, 

παραδέχομαι πως αυτοί δεν είναι ισάξιοι, σε Ηρόδ.  

γνῶσις, -εως, ἡ (γι-γνώσκω), I. δικαστική έρευνα, διερεύνηση, ανάκριση, σε 

Δημ. II. 1. γνώση, σε Πλάτ., Κ.Δ. 2. εξοικείωση με ένα πρόσωπο, πρός τινα, 

παρ' Αισχίν. 3. γνωριμία, αναγνώριση, παραδοχή, σε Θουκ. III. το να γίνεται 

κάτι γνωστό· φήμη, υπόληψη, σε Λουκ.  

γνωστέον, ρημ. επίθ. του γι-γνώσκω, πρέπει κανείς να γνωρίσει, σε Πλάτ.  

γνωστήρ, -ῆρος, ὁ (γι-γνώσκω), αυτός που γνωρίζει, ο εγγυητής, Λατ. 

cognitor, σε Ξεν.  

γνώστης, -ου, ὁ (γι-γνώσκω), I. αυτός που γνωρίζει (το μέλλον), προφήτης, 

σε Κ.Δ. II. εγγυητής, σε Κ.Δ.  

γνωστικός, -ή, -όν (γι-γνώσκω), ικανός προς μάθηση· ἡ γνωστική (ενν. 

δύναμις), η δύναμη, η ικανότητα της μάθησης, σε Πλάτ.  

γνωστός, -ή, -όν, μεταγεν. τύπος του γνωτός, γνωστός, αυτός που μπορεί να 

γίνει γνωστός, σε Αισχύλ., Σοφ., Ξεν.  

γνωτός, -ή, -όν, παλαιότερος τύπος του γνωστός, I. λέγεται για πράγματα, 

κατανοητός, αντιληπτός, διακριτός, σε Όμηρ.· γνωτὰ κοὐκ ἄγνωτά μοι, σε 

Σοφ. II. λέγεται για πρόσωπα, πασίγνωστος, επιφανής, σε Ομήρ. Οδ.· ως 

ουσ.· συγγενής, αδερφός· γνωτοί τε γνωταί τε, οι αδερφοί και οι αδερφές, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

γοᾱτάς, Δωρ. αντί γοητής.  

γοάω, απαρ. γοᾶν, Επικ. γοήμεναι, Επικ. μτχ. γοόων, -όωσα· Επικ. παρατ. 

γόων, Ιων. γοάασκεν· Επικ. αόρ. βʹ γόον, μέλ. γοήσομαι, μεταγεν. γοήσω, αόρ. 

αʹ ἐγόησα (γόος), θρηνώ, βογγώ, ολολύζω, οδύρομαι, στενάζω, κλαίω, σε 

Όμηρ.· με αιτ., θρηνώ, μοιρολογώ, θρηνολογώ, κλαίω για κάποιον, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ὑπέρ τινος, σε Μόσχ.· ομοίως, στη Μέσ., σε Αισχύλ., Σοφ. — Παθ., 

γοᾶται, σε Αισχύλ.  

γογγύζω, μέλ. -σω, γογγύζω, γκρινιάζω, μουρμουρίζω, αγανακτώ, σε Κ.Δ. 

(ηχομιμ. λέξη).  

γογγύλος, [ῠ], -η, -ον = στρογγύλος, κυκλικός, στρογγυλός, σε Αριστοφ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

γογγυσμός, ὁ (γογγύζω), μουρμουρητό, στεναγμός, ψίθυρος, σε Κ.Δ.  

γογγυστής, -οῦ, ὁ (γογγύζω), αυτός που γογγύζει, στενάζει, μουρμουρίζει, σε 

Κ.Δ.  

γοεδνός, -ή, -όν = το επόμ., σε Αισχύλ.  



γοερός, -ά, -όν (γόος), I. λέγεται για πράγματα, πένθιμος, θλιβερός, 

αξιοθρήνητος, σε Αισχύλ., Ευρ. II. λέγεται για πρόσωπα, οδυρόμενος, σε Ευρ.  

γοήμεναι, Επικ. αντί γοᾶν, απαρ. του γοάω.  

γοήμων, -ον, γεν. -ονος = γοερός, σε Ανθ.  

γόης, -ητος, ὁ (γοάω), 1. αυτός που κραυγάζει και λόγω του ότι οι μαγικές 

επωδές ψάλλονταν με γοερές φωνές, αυτός που εκστομίζει μάγια, ξόρκια, ο 

μάγος, σε Ηρόδ., Ευρ.· γόησι καταείδοντες, γοητευτικός ως μάγος, σε Ηρόδ. 2. 

θαυματοποιός, απατεώνας, σε Πλάτ., Δημ.  

γοητεία, ἡ (γοητεύω), μαγεία, μαγγανεία, απάτη, σε Πλάτ.  

γοητεύω (γόης), μέλ. -σω, δένω με μάγια, μαγεύω, εξαπατώ, αποπλανώ, σε 

Πλάτ.  

γοητής, -οῦ, ὁ (γοάω), Δωρ. γοᾱτάς, -ᾶ, αυτός που κραυγάζει· ή με επιρρ. 

σημασία, με κλαυθμούς και οδυρμούς, σε Αισχύλ.  

γοητικός, -ή, -όν (γοάω), έμπειρος σε μαγικά τεχνάσματα, θελκτικός, 

σαγηνευτικός· θηλ. γοῆτις, σε Ανθ.  

γοῖ, γοῖ, έκφραση ηχομιμ. του γρυλλισμού των γουρουνιών, σε Ανθ.  

γόμος, ὁ (γέμω), 1. φορτίο ενός πλοίου, βάρος, σε Ηρόδ., Δημ. 2. το φορτίο 

ενός θηρίου, σε Βάβρ.  

γομόω, μέλ. -ώσω (γόμος), φορτώνω, σε Βάβρ.  

γομφιό-δουπος, -ον, αυτός που παράγει ήχο ανάμεσα στα δόντια, σε Ανθ.  

γομφίος (ενν. ὀδούς), ὁ (γόμφος), το πιο κοφτερό δόντι, ο τραπεζίτης, Λατ. 

molaris, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.  

γομφο-πᾰγής, -ές (πήγνυμι), ασφαλισμένος με καρφιά, αυτός που είναι καλά 

συμπεπηγμένος, σε Αριστοφ.  

γόμφος, ὁ, καρφί, μεταλλικό ή ξύλινο, για τη ναυπήγηση πλοίων, σε Ομήρ. 

Οδ.· και για άλλες χρήσεις, σε Ησίοδ., Αισχύλ.· γενικά, κάθε είδος συνδέσμου 

ή ασφάλειας· λέγεται για τα ξύλα ή τις σανίδες που συνδέουν τις πλευρές των 

αιγυπτιακών λέμβων, σε Ηρόδ. (πιθ. συγγενές προς το γαμφηλαί).  

γομφόω, μέλ. -ώσω, συνδέω με καρφιά (γόμφους), λέγεται για πλοία· στην 

Παθ., γεγόμφωται σκάφος, το κοίλωμα (το σκαρί) του πλοίου είναι ήδη έτοιμο, 

σε Αισχύλ.  

γόμφωμα, -ατος, τό, αυτό που ασφαλίζεται, συνδέεται με καρφιά, ο 

«σκελετός», σε Πλούτ.  

γομφωτήρ, -ῆρος, ὁ (γομφόω), ναυπηγός, σε Ανθ.  

γονεύς, -έως, ὁ (γείνομαι II), γεννήτορας, πατέρας· στον πληθ., γονεῖς, -έων, 

οἱ, γονείς, σε Ησίοδ., Αττ.· γενικά, προπάτορας, πρόγονος, σε Ηρόδ.  

γονή, ἡ (γί-γνομαι), I. 1. παραγόμενο, τέκνο, απόγονος, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

ομοίως στον πληθ., σε Σοφ. 2. όπως τα γενεά, γένος, ράτσα, οικογένεια, σε 

Αισχύλ. 3. γενιά (γενεά), σε Αισχύλ. II. 1. αυτό που παρέχει ζωή, σπόρος, 

σπέρμα, σε Ησίοδ., Ηρόδ. κ.λπ. 2. τα γεννητικά μόρια, ιδίως η μήτρα, η 

κοιλιά, σε Ευρ. III. 1. λέγεται για τη μητέρα, γέννα, τοκετός, στον ίδ., σε 

Θεόκρ. 2. λέγεται για το τέκνο, γέννηση, σε Σοφ.  

γονίας χειμών, πιθ. βίαιη καταιγίδα, σε Αισχύλ.  

γόνῐμος, -ονκαιη, ον (γονή), 1. παραγωγικός, καρποφόρος, εύφορος· γόνιμα 

μέλεα, τα μέλη του γονέα, σε Ευρ., με γεν. πράγμ. αλλά και με αιτ. 2. μεταφ., 

λέγεται για πρόσωπα, αυθεντικός, γνήσιος, σε Αριστοφ.· γόνιμον ὕδωρ, σε 

Ανθ.  

γόνος, ὁ και ἡ (γί-γνομαι), I. 1. όπως το γονή, αυτό που γεννιέται ή 

γεννήθηκε, απόγονος, τέκνο, παιδί, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· ὁ Πηλέως γόνος, ο 

γιος του Πηλέα, σε Σοφ.· 2. κάθε είδους προϊόν· λέγεται για τα ορυχεία 



αργύρου στο Λαύριο, σε Αισχύλ.· επίσης για την εισφορά, σε Αριστοφ. 3. ἐς 

ἔρσενα γόνον, σε κάποιον από τους άρρενες, σε Ηρόδ. II. όπως το γένος, η 

γενιά, η οικογένεια, η καταγωγή, η φυλή κάποιου, σε Ομήρ. Οδ.  

γόνῠ, τό, γεν. γόνατος, Ιων. γούνατος· Επικ. επίσης, γουνός, δοτ. γουνί, πληθ. 

γοῦνα, γούνων, γούνεσσι· οι Ιων. τύποι γούνατος, -ατι στους Τραγ., αλλά ποτέ 

γουνός, γουνί· I. 1. γόνατο, Λατ. genu, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. ἅψασθαι γούνων, 

κρατώ σφιχτά τα γόνατα σε στάση ικεσίας, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, ἑλεῖν, λαβεῖν 

γούνων, στο ίδ.· τῶν γουνάτων λαβέσθαι, σε Ηρόδ.· περὶ ή ἀμφὶ γούνασί τινος 

χεῖρας βαλεῖν, σε Ομήρ. Οδ.· ἀμφὶ γόνυ τινὸς πίπτειν, σε Ευρ.· γούνων 

λίσσεσθαι, προβαίνω σε ικεσία μέσω αφής των γονάτων, σε Όμηρ.· ἄντεσθαι ή 

λίσσεσθαι πρὸς τῶν γονάτων, σε Ευρ. 3. λέγεται για δήλωση της στάσης 

καθίσματος, γόνυ κάμψειν, λυγίζω το γόνατο έτσι ώστε να καθίσω, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ἐπὶ γούνασι, (κάθομαι) στα γόνατα κάποιου, λέγεται για ένα παιδί, στο ίδ.· 

πέπλον θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν, εναποθέτω στην ποδιά της (ως 

προσφορά), στο ίδ.· μεταφ., θεῶν ἐν γούνασι κεῖται, δηλ. επαφίεται στη 

θέληση τους και στην ευχαρίστησή τους, βρίσκεται υπό την εξουσία τους, σε 

Όμηρ. 4. τα γόνατα στον Όμηρ. είναι η βάση της δύναμης· γούνατά τινος 

λύειν, αποδυναμώνω, καθιστώ κάποιον κουτσό, σκοτώνω κάποιον, σε Ομήρ. 

Ιλ.· επίσης, μεταφ., ἐς γόνυ βάλλειν, αναγκάζω κάποιον να πέσει στα γόνατα, 

δηλ. ταπεινώνω, εξευτελίζω, υποτάσσω κάποιον, σε Ηρόδ. 5. παροιμ., 

ἀπωτέρω ἢ γόνυ κνάμα, «η φιλανθρωπία ξεκινά από το ίδιο σου το σπίτι», σε 

Θεόκρ. II. η άρθρωση ή ο αρμός κάποιων φυτών και χόρτων, όπως του 

καλαμιού, Λατ. geniculum, σε Ηρόδ., Ξεν.  

γονῠπετέω, μέλ. -ήσω, πέφτω στα γόνατα, υποκλίνομαι ικετευτικά μπροστά 

σε κάποιον· τινί ή τινά, σε Κ.Δ.  

γονῠ-πετής, -ές (πί-πτω), αυτός που πέφτει στα γόνατα· ἕδραι γονυπετεῖς, η 

στάση ικεσίας του γονατισμένου, σε Ευρ.  

γόον, Επικ. αόρ. βʹ ή παρατ. του γοάω.  

γόοςὁ, κλαυθμός, στεναγμός, θρήνος, οιμωγή, κραυγή, πένθος, ολολυγμός, σε 

Όμηρ., Τραγ.  

Γόργειος, -α, -ον (Γοργώ), αυτός που ανήκει στη Γοργώ, σε Όμηρ.  

Γοργίειος[ῐ], -ον, αυτός που ανήκει στο Γοργία, ο όμοιος με το Γοργία, σε 

Ξεν.  

Γοργο-λόφας, -ου, ὁ (Γοργώ, λόφος), αυτός που έχει στην περικεφαλαία τη 

Γοργώ, σε Αριστοφ.· θηλ. Γοργολόφα, -ης, ἡ, στον ίδ.  

Γοργόνειος, -ον = Γοργεῖος, σε Αισχύλ.  

Γοργό-νωτος, -ον, (Γοργώ, νῶτον) Γοργόνωτος ἀσπίδος κύκλος, αυτός που 

έχει τη Γοργώ πάνω του, λέγεται για την ασπίδα που έχει πάνω της τη Γοργώ, 

σε Αριστοφ.  

γοργόομαι, Παθ., αφηνιάζω ή γίνομαι θερμός, οξύς, λέγεται για το άλογο, σε 

Ξεν.  

γοργός, -ή, -όν, αυστηρός, άγριος, φοβερός, βλοσυρός, σε Αισχύλ., Ευρ.· 

γοργὸς ἰδεῖν, τρομερός στην όψη, σε Ξεν.· λέγεται για άλογα, αφηνιασμένος, 

θερμός, θυμοειδής, στον ίδ.  

Γοργο-φόνος, -ον (*φένω), αυτός που σκότωσε τη Γοργώ· θηλ. Γοργοφόνη, 

προσωνύμιο της Αθηνάς, σε Ευρ.  

Γοργώ, ἡ (γοργός), η Γοργώ, δηλ. η άγρια, η βλοσυρή (πρβλ. γοργός), σε 

Όμηρ. Ο Ησίοδ. αναφέρει τρεις Γοργόνες, την Ευρυάλη, τη Σθεινώ και τη 

Μέδουσα από τις οποίες, η τελευταία ήταν η κατεξοχήν Γοργώ· το φιδίσιο 

κεφάλι της απεικονίσθηκε πάνω στην αιγίδα της Αθηνάς, και όλοι όσοι την 



κοιτούσαν απολιθώνονταν, σε Ευρ.· ο ομαλός ενικ. είναι Γοργώ, γεν. Γοργοῦς, 

δοτ. Γοργοῖ· αργότερα, σχηματίστηκαν πτώσεις από μια υποτιθέμενη ονομ. 

Γοργών, ενν. γεν. Γοργόνος, δοτ. Γοργόνι· στον πληθ., οι τύποι Γοργόνες, αιτ. 

-ας, είναι οι μοναδικοί δόκιμοι.  

γοργ-ωπός, -όν (ὤψ), αυτός που έχει άγριο, βλοσυρό βλέμμα, σε Αισχύλ., 

Ευρ.· επίσης, γοργώψ, -ῶπος, ὁ, ἡ, σε Ευρ.· θηλ. γοργῶπις, -ιδος, λέγεται για 

την Αθηνά, σε Σοφ.  

γοῦν, Ιων. και Δωρ. γῶν (γε, οὖν), ισχυρότερος τύπος του γε· τουλάχιστον, 

όπως και να 'χει το πράγμα, οπωσδήποτε, επιτέλους· γνώσει ὀψὲ γοῦν τὸ 

σωφρονεῖν, σε Αισχύλ.· χρησιμ. για την αναφορά ενός παραδείγματος, σε 

Θουκ., Ξεν.· επίσης χρησιμ. και στις απαντήσεις: ναι βεβαίως, στ' αλήθεια, 

σίγουρα, μάλιστα, τὰς γοῦν Ἀθήνας οἶδα, σε Σοφ.  

γοῦνα, γούνων, ποιητ. πληθ. του γόνυ.  

γουνάζομαι, μέλ. -σομαι (γόνυ), αποθ., πιάνω τα γόνατα κάποιου (βλ. γόνυ I. 

2), και, επομένως, ικετεύω, εκλιπαρώ, θερμοπαρακαλώ, σε Ομήρ. Ιλ.· με 

απαρ., ικετεύω κάποιον να κάνει κάτι, στο ίδ.· ὑπέρ τινος, εκ μέρους, εν 

ονόματι κάποιου άλλου, στο ίδ.· πρόςτινος, από κάποιον άλλο, σε Ομήρ. Οδ.  

γούνατα, γούνασι, Επικ. γούνεσσι· Επικ. τύποι πληθ. του γόνυ.  

γουνόομαι, συνηρ. -οῦμαι, αποθ. μόνο στον ενεστ. και παρατ. = γουνάζομαι, 

σε Όμηρ.  

γουνο-πᾰχής, -ές (πάχος), αυτός που έχει παχιά γόνατα ή (καλύτερα) 

γουνοπαγὴς (πήγνυμι), αυτός που έχει μουδιασμένα γόνατα, σε Ησίοδ.  

γουνός, αμφίβ. λέξη, πιθ. = βουνὸς (βλ. Β, β III), λόφος χώματος· γουνὸς 

Ἀθηνάων, ο λόφος ή η ακρόπολη της Αθήνας, σε Ομήρ. Οδ.· ὁγουνὸς ὁ 

Σουνιακός, ο λόφος του Σουνίου, σε Ηρόδ.· ἀνὰ γουνὸν ἀλωῆς, πάνω στην 

πλαγιά του αλωνιού, σε Ομήρ. Οδ.  

γραῖα, Ιων. γραίη, ἡ, I. 1. ηλικιωμένη γυναίκα, θηλ. του γραῦς, γέρων, (βλ. 

γεραιά), σε Ομήρ. Οδ., Σοφ., Ευρ.· γραῖαι δαίμονες, λέγεται για τις Ευμενίδες, 

σε Αισχύλ. 2. ως επίθ. στις πλάγιες πτώσεις, φθαρμένος, μαραμένος, στον ίδ., 

σε Ευρ. II. Γραῖαι, αἱ, κόρες του Φόρκυος και της Κητούς, με όμορφα 

πρόσωπα, αλλά γκρίζα μαλλιά ήδη από τη γέννησή τους, σε Ησίοδ.  

γρᾱΐδιον, τό, υποκορ. του γραῖα, γριά σε προχωρημένη ηλικία, γριούλα, σε 

Αριστοφ., Ξεν.· συνηρ. γρᾴδιον, σε Αριστ., Δημ.  

γραιόομαι (γραῖα), Παθ., γίνομαι γριά, σε Ανθ.  

γραῖος, -α, -ον, συνηρ. αντί γεραιός· σταφυλὴ γραίη, σταφίδα, σε Ανθ.  

γράμμα, -ατος, τό (γράφω), I. αυτό που χαράζεται, γράφεται· στον πληθ., οι 

γραμμές ενός σχεδίου ή μιας εικόνας, σε Ευρ., Θεόκρ.· στον ενικ., σχέδιο, 

εικόνα, σε Πλάτ. II. 1. αυτό που γράφεται, γράφημα, γράμμα, Λατ. litera, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.· και στον πληθ., τα γράμματα ως στοιχεία του αλφαβήτου, σε 

Αισχύλ.· το αλφάβητο, σε Ηρόδ., Πλάτ.· γράμματα μαθεῖν, έχω μάθει να 

διαβάζω, στον ίδ.· ἐδίδασκες γράμματα, ἐγὼ δ' ἐφοίτων, εσύ είχες διδασκαλείο 

και δίδασκες, εγώ πήγαινα εκεί και διδασκόμουν, σε Δημ. 2. νότα στη 

μουσική, σε Ανθ. III. 1. στον πληθ. επίσης, μέρος, κομμάτι γραπτού λόγου 

και, όπως το Λατ. literae, γράμμα, επιστολή, σε Ηρόδ., Ευρ.· επιγραφή, 

εγχάρακτη αφιέρωση σε επιτύμβια στήλη, επιτάφιος, σε Ηρόδ. 2. βιβλία ή 

έγγραφα κάθε είδους, αρχεία, πρακτικά, λογαριασμοί, σε Αριστοφ., Ρήτ.· στον 

ενικ., λογαριασμός προς εξόφληση, υπολογισμός, σε Κ.Δ. 3. τα γραπτά 

πονήματα κάποιου, δηλ. βιβλίο, πραγματεία, διατριβή, σε Ξεν.· επίσης, 

γράμματα, μάθηση, παιδεία, σε Πλάτ.  

γραμμᾰτεία, ἡ, το αξίωμα του γραμματέα (γραμματεύς), σε Πλούτ.  



γραμμᾰτείδιον ή -ίδιον, τό, υποκορ. του γραμματεῖον, μικρές πλάκες, 

πίνακες, σε Δημ., Πλούτ.  

γραμμᾰτεῖον, τό (γράμμα), 1. αυτό πάνω στο οποίο γράφει κάποιος, πλάκα, 

πινακίδα, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. βιβλίο ληξιαρχικό, κατάλογος όπου 

καταγράφονταν οι Αθηναίοι πολίτες, σε Δημ.  

γραμμᾰτεύς, -έως, ὁ (γράμμα), γραμματέας, όνομα πολλών αρχόντων στην 

Αθήνα, Λατ. scriba, σε Θουκ. κ.λπ.  

γραμμᾰτεύω, μέλ. -σω, είμαι γραμματέας, σε Θουκ. κ.λπ.· με γεν., 

γραμματεύω τοῦσυνεδρίου, σε Επιγρ.  

γραμμᾰτη-φόρος, ὁ (φέρω), αυτός που κουβαλά τα γράμματα, σε Πλούτ.  

γραμμᾰτίδιον, βλ. γραμματείδιον.  

γραμμᾰτικεύομαι, αποθ., είμαι γραμματικός, σε Ανθ.  

γραμμᾰτικός, -ή, -όν (γράμματα), αυτός που γνωρίζει γράμματα, αυτός που 

κατέχει καλά τις πρωταρχικές γνώσεις, ο γραμματικός, σε Ξεν. κ.λπ.· επίρρ. -

κῶς, σε Πλάτ.· ἡ γραμματική (με ή χωρίς το τέχνη), η γραμματική επιστήμη, 

στον ίδ.  

γραμμάτιον, τό, υποκορ. του γράμμα, σε Λουκ.  

γραμμᾰτιστής, -οῦ, ὁ I. = γραμματεύς, σε Ηρόδ., Πλάτ. II. αυτός που 

διδάσκει γράμματα, ο διευθυντής του σχολείου, γραμματοδιδάσκαλος, σε 

Ξεν., Πλάτ.  

γραμμᾰ-τόκος, -ον (τίκτω), αυτός που «γεννά» τα γράμματα· επίθ. χρησιμ. 

για το μελάνι, σε Ανθ.  

γραμμᾰτο-κύφων[ῡ], -ωνος, ὁ, παρατσούκλι του γραμματεύς, αυτός που 

σκύβει πάνω από έγγραφα, σε Δημ.  

γραμμᾰτο-λικρῐφίς, -ίδος, ὁ, γραμματικός, κριτικός με περίπλοκη σκέψη και 

ερμηνεία, σε Ανθ.  

γραμμᾰτοφορέω, μέλ. -ήσω, μεταφέρω ή παραδίδω γράμματα, σε Στράβ.  

γραμμᾰτο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που μεταφέρει γράμματα, σε Πολύβ.  

γραμμᾰτο-φῠλάκιον, τό (φυλακή), κουτί στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία, 

τα πρακτικά, τα έγγραφα, σε Πλούτ.  

γραμμή, ἡ (γράφω), I. το γραπτό αποτύπωμα πέννας, γραμμή, μολυβιά, σε 

Πλάτ. II. = βαλβίς, η γραμμή που τέμνει το δρόμο, σημειώνοντας το σημείο 

αναχωρήσεως (αφετηρίας) ή τερματισμού, σε Αριστοφ.· μεταφ., λέγεται για 

την ανθρώπινη ζωή, όπως στο ρητό του Ορατ. ultima linea rerum, σε Ευρ. III. 

η μεσαία γραμμή πάνω σε μια σανίδα παιχνιδιού (όπως στη δική μας 

σκακιέρα), αποκαλούμενη επίσης ἡ ἱερά· παροιμ., τὸν ἀπὸ γραμμῆς ἢ ἀφ' ἱερᾶς 

κινεῖν λίθον, μετακινώ τον πεσσό που βρίσκεται στην κύρια γραμμή, δηλ. 

κάνω την ύστατη απόπειρα, σε Θεόκρ. IV. ἡ μακρὰ (ενν. γραμμή), η μακριά 

γραμμή, δηλ. η γραμμή της καταδίκης, της καταδικαστικής απόφασης, που 

εξάγεται από το δικαστή, σε Αριστοφ.  

γρᾱο-σόβης, -ου, ὁ (γραῦς, σοβέω), αυτός που διώκει ή τρομάζει 

ηλικιωμένες γυναίκες, σε Αριστοφ.  

γραπτέον, 1. ρημ. επίθ. του γράφω, κάτι που πρέπει να (περι)γραφεί, πρέπει 

κάποιος να περιγράψει κάτι, σε Ξεν. 2. γραπτέος, -α, -ον, αυτός τον οποίον 

πρέπει να (περι)γράψει κάποιος, σε Λουκ.  

γραπτήρ, -ῆρος, ὁ (γράφω), συγγραφέας, σε Ανθ.  

γραπτός, -ή, -όν (γράφω), αυτός που είναι σημειωμένος με γράμματα· 

ἁγραπτὰ ὑάκινθος, σε Θεόκρ.  

γραπτύς, -ύος, ἡ (γράφω), αμυχή, γρατσούνισμα στο δέρμα, σε Ομήρ. Οδ.  



γραῦς, γεν. γρᾱός, ἡ, Ιων. γρηῦς, γρηός, κλητ. γρηῦ, ποιητ. επίσης γρηΰς, 

κλητ. γρηΰ· ονομ. πληθ. γρᾶες, αιτ. γραῦς (από την ίδια ρίζα όπως το γέρων)· 

I. ηλικιωμένη γυναίκα σε Όμηρ., Αισχύλ.· γραῦς παλαιή, σε Ομήρ. Οδ.· γραῦς 

γυνή, σε Ευρ. II. αφρός, λέγεται για το βρασμένο γάλα, σε Αριστοφ.  

γρᾰφεύς, -έως, ὁ (γράφω), I. ζωγράφος, σε Ευρ. II. = γραμματεύς, σε Ξεν.  

γρᾰφή, ἡ (γράφω), η (ανα)παράσταση μέσω της μεθόδου των γραμμών· I. 1. 

ιχνογράφηση ή σχεδιασμός, σε Ηρόδ.· λέγεται για τη ζωγραφική, στον ίδ., σε 

Πλάτ. 2. σχέδιο, ζωγραφιά, εικόνα· ὅσονγραφῇ, μόνο σε μια εικόνα, σε Ηρόδ.· 

πρέπουσα ὡς ἐν γραφαῖς, σε Αισχύλ. II. 1. γράψιμο, τέχνη της γραφής, σε 

Πλάτ. 2. σύγγραμμα, σε Σοφ.· επιστολή, σε Θουκ.· ομοίως στον πληθ., όπως 

το γράμματα, σε Ευρ.· ψευδεῖς γραφαί, στρεβλές δηλώσεις, ψευδή έγγραφα, 

στον ίδ. III. (γράφομαι) ως Αττ. δικανικός όρος, παραπεμπτικό βούλευμα, 

έγγραφη κατηγορία σε μια δημόσια δίκη, αυτεπάγγελτη από την πολιτεία κατά 

εγκληματιών δίωξη, αντίθ. προς το δίκη (που σημαίνει την ιδιωτική 

καταγγελία), σε Πλάτ. κ.λπ.  

γρᾰφικός, -ή, -όν (γράφω), I. 1. ικανός στο σχεδιασμό ή στη ζωγραφική, σε 

Πλάτ.· ἡ γραφικὴ (ενν. τέχνη), η τέχνη της ζωγραφικής, στον ίδ. 2. λέγεται για 

πράγματα, όμοιος με ζωγραφιστό, όπως είναι στη ζωγραφική, σε Πλούτ. II. 

αυτός που είναι κατάλληλος ή προορίζεται για γράψιμο, σε Αριστ.· ὑπόθεσις 

γραφική, θέμα για περιγραφή, σε Πλούτ.· επίρρ. -κῶς, στον ίδ.  

γρᾰφίς, -ίδος, ἡ (γράφω), I. 1. εργαλείο ή καλάμι χρησιμοποιούμενο για τη 

γραφή πάνω σε κέρινες πλάκες, σε Πλάτ. κ.λπ.· 2. επίσης, βελόνα πλεξίματος, 

κεντήματος, σε Ανθ. II. = γραφή, εργόχειρο, κέντημα, στο ίδ.  

γράφω[ᾰ], μέλ. -ψω, αόρ. αʹ ἔγραψα· Επικ. γράψα, παρακ. γέγρᾰφα· Παθ. 

μέλ. γρᾰφήσομαι και γεγράψομαι, αόρ. βʹ ἐγράφην [ᾰ], μεταγεν., αόρ. αʹ 

ἐγράφθην, παρακ. γέγραμμαι.  

Α. I. Η αρχική σημασία, ξύνω, ξεφλουδίζω, αποξέω, γδέρνω· αἰχμὴ γράψεν 

ὀστέον, σε Ομήρ. Ιλ.· σήματα γράψας ἐν πίνακι, σκαλίζω, χαράζω σημάδια ως 

σύμβολα πάνω σε μια πλάκα, στο ίδ.· έπειτα, αναπαριστάνω με χαραγμένες 

γραμμές, ιχνογραφώ, σχεδιάζω, ζωγραφίζω, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· εἰκὼν 

γεγραμμένη, σε Αριστοφ.· επίσης στη Μέσ., ζῷα γράφεσθαι = ζωγραφεῖν, σε 

Ηρόδ. II. 1. εκφράζω κάτι με γραπτούς χαρακτήρες, γράφω· τι, στον ίδ.· 

γράφω τινά, καταγράφω το όνομα κάποιου, σε Ξεν.· γράφω ἐπιστολήν, 

διαθήκην, κ.λπ., στον ίδ.· γράφω τι εἰς διφθέρας, σε Ηρόδ. 2. εγχαράσσω, 

εγγράφω, όπως το ἐπιγράφω· γράφω εἰς στήλην, σε Ευρ., Δημ. 3. καταγράφω, 

γράφω τινὰ αἴτιον, θεωρώ κάποιον υπαίτιο, σε Ηρόδ. 4. καταχωρίζω, 

καταγράφω σε κατάλογο, δηλώνω· γράφω τινὰ τῶν ἱππευόντων, καταχωρίζω 

κάποιον μεταξύ των ιππέων, σε Ξεν.· Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι, ως 

υποτελής του Κρέοντα, σε Σοφ. 5. γράφω νόμο που πρόκειται να προταθεί για 

ψήφιση· προτείνω, προβάλλω· γνώμην, νόμον, σε Ξεν.· ομοίως, απόλ., 

γράφειν (ενν. νόμον), σε Δημ.· γράφω πόλεμον, εἰρήνην κ.λπ., στον ίδ.· με 

απαρ., εξωθώ να...· ἔγραψα ἀποπλεῖν τοὺςπρέσβεις, στον ίδ.Β. 1. Μέσ., γράφω 

για τον εαυτό μου ή για δική μου, προσωπική χρήση, σημειώνω, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ. κ.λπ. 2. ως Αττ. δικανικός όρος, γράφεσθαί τινα, μηνύω, εγκαλώ, 

παραπέμπω κάποιον σε δίκη, τινός, για κάποιο δημόσιο αδίκημα 

(πλημμέλημα), σε Πλάτ. κ.λπ.· με αιτ. και απαρ., γράφομαί τινα ἀδικεῖν, στον 

ίδ.· απόλ., οἱ γραψάμενοι, οι κατήγοροι, στον ίδ.· επίσης, γράφεσθαί τι, 

καταγγέλλω κάποιον ως εγκληματία, σε Δημ. — Παθ., παραπέμπομαι σε δίκη, 

εγκαλούμαι, στον ίδ. κ.λπ.· τὰ γεγραμμένα, οι όροι της παραπομπής, τα άρθρα 

της καταγγελίας, στον ίδ.· τὸ γεγραμμένον, η ποινή που αναφέρεται στην 



καταγγελία, στον ίδ.· αλλά το γέγραμμαι συνήθως εκλαμβάνει τη σημασία του 

Μέσ., παραπέμπω, μηνύω, καταγγέλλω, στον ίδ.  

γρᾱ-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με ηλικιωμένη γυναίκα, σε Στράβ., Κ.Δ.  

γρηγορέω, μεταγεν. ενεστ. σχηματισμένος από τον παρακ. ἐγρήγορα, είμαι 

άγρυπνος, είμαι σε εγρήγορση, σε Κ.Δ.  

γρηῦς, γρηΰς, Ιων. και Επικ. αντί γραῦς.  

γρῑπεύς, -έως, ὁ = γρίπων, σε Θεόκρ., Μόσχ.  

γρῑπηὶςτέχνη, ἡ, η τέχνη του ψαρέματος, η αλιευτική τέχνη, σε Ανθ.  

γρῖπος, ὁ, = γρῖφος, σε Ανθ.  

γρίπων, ὁ (γρῖπος), ψαράς, σε Ανθ.  

γρῖφος, ὁ, 1. όπως το γρῖπος, καλάθι ψαρέματος, κοφίνι για ψάρια, φτιαγμένο 

από βούρλα, σε Πλούτ. 2. μεταφ., οτιδήποτε πολύπλοκο, δυσνόητο, ασαφές 

ρητό, αίνιγμα, γρίφος, σε Αριστοφ. (πιθ. συγγενές προς το ῥίψ, ῥιπός).  

γρῦ, γρύλλισμα, φωνή που παράγει το γουρούνι· οὐδὲγρῦ ἀποκρίνεσθαι, δεν 

απαντώ ούτε καν με γρύλλισμα, σε Αριστοφ.· οὐδὲ γρῦ ἀπαγγέλλειν, σε Δημ. 

(ηχομιμ. λέξη).  

γρύζω, μέλ. γρύξω και γρύξομαι, αόρ. αʹ ἔγρυξα· γρυλλίζω, λέγω γρῦ, 

γογγύζω, γκρινιάζω, μουρμουρίζω, σε Αριστοφ.  

γρῡλίζω ή γρυλλίζω, Δωρ. βʹ πληθ. μέλ. γρυλιξεῖτε, γρυλλίζω, μουγκρίζω, 

λέγεται για τα γουρούνια, σε Αριστοφ.  

γρῦλος ή γρύλλος, ὁ, γουρούνι, χοίρος, θρεφτάρι, σε Πλούτ.  

γρῡπ-άετος[ᾱ] , ὁ, είδος όρνιου ή δράκοντα, γυπαετός, είδος αετού, σε 

Αριστοφ.  

γρῦπός, -ή, -όν, 1. αυτός που έχει γαμψή, κυρτή μύτη, γρυπή μύτη, αντίθ. 

προς το σιμός, σε Ξεν., Πλάτ. 2. γενικά, κυρτωμένος· γρυπὴ γαστήρ, καμπύλη 

κοιλία, σε Ξεν.  

γρῡπότης, -ητος, ἡ, γαμψότητα, κυρτότητα, λέγεται για τη μύτη· αντίθ. προς 

το σιμότης, σε Ξεν.  

γρύψ, γεν. γρῡπός, ὁ (γρυπός), όρνιο ή δράκοντας, μυθολογικό πλάσμα με 

κεφάλι και φτερά αετού και σώμα λιονταριού, σε Ηρόδ., Αισχύλ.  

γρώνη, ἡ, (ενν. πέτρα) 1. σπηλιά, κοίλο αγγείο, 2. γούρνα, σκαφίδι για 

ζύμωμα, σε Ανθ. (άγν. προέλ.).  

γύα, ἡ = γύης II.  

γύαια, τά (γύης II) = πρυμνήσια, σε Ανθ.  

γύᾰλον, τό, 1. κοίλωμα, λέγεται για το θώρακα της πανοπλίας (θώρηξ), ο 

οποίος αποτελούνταν από ένα οπίσθιο μέρος και ένα εμπρόσθιο στο στήθος, 

τα οποία ονομάζονταν γύαλα, ενωμένα στα πλευρά με πόρπες ή αγκράφες 

(πόρπαι, περόναι), σε Ομήρ. Ιλ. 2. το κοίλωμα αγγείου ή το κοίλο αγγείο, σε 

Ευρ. 3. η κοιλότητα της πέτρας, του βράχου, σε Σοφ.· σπηλιά, σπήλαιο, σε 

Ευρ. 4. στον πληθ., κοιλάδες, λαγκαδιές, φαράγγια, σε Ησίοδ., Ευρ. (αμφίβ. 

προέλ.).  

γύης[ῠ] ,-ου, ὁ, το ξύλο στο αλέτρι στο οποίο προσαρμοζόταν το υνί, Λατ. 

buris, σε Ησίοδ.  

γύης, ὁ, ή γύα, ἡ, κομμάτι ξηράς (πρβλ. Λατ. juger), σε Ευρ.· συχνότερα 

απαντά στον πληθ., χωράφια, λιβάδια, σε Αισχύλ., Σοφ.· μεταφ., λέγεται για 

τη γυναίκα, στον ίδ. (πιθ. συγγενές προς τα γέα, γῆ).  

γυιο-βᾰρής, -ές (βαρύς), αυτός που βαραίνει τα μέλη, σε Αισχύλ.  

γυιο-βόρος, -ον (βι-βρώσκω), αυτός που κατατρώγει τα μέλη, σε Ησίοδ.  

γυῖον, τό, το μέλος του σώματος, σε Όμηρ.· στον πληθ., στις εκφράσεις γυῖα 

λέλυντο, ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα, ὅπποτέ κέν μιν γυῖα λάβῃ κάματος· ομοίως 



και σε Τραγ.· γυῖα ποδῶν, τα πόδια, σε Ομήρ. Ιλ.· γυῖα, τα χέρια, σε Θεόκρ.· 

και γυῖον, στον ενικ. το χέρι, στον ίδ.  

γυιο-πᾰγής, -ές (πήγνυμι), αυτός που συσφίγγει, σκληραίνει, αποναρκώνει τα 

μέλη, σε Ανθ.  

γυιο-πέδη, ἡ, τα δεσμά των μελών του σώματος, χεριών και ποδιών, σε 

Αισχύλ.  

γυιός, -ή, -όν, χωλός, σε Ανθ.  

γυιο-τᾰκής, -ές (τήκω), I. αυτός που φθείρει τα μέλη, σε Ανθ. II. Παθ., αυτός 

που έχει μαραζωμένα, φθίνοντα μέλη, στο ίδ.  

γυιό-χαλκος, -ον, αυτός που έχει χάλκινα μέλη, σε Ανθ.  

γυιόω (γυιός), μέλ. -ώσω, καθιστώ κάποιον χωλό, σε Ομήρ. Ιλ.· γυιωθείς, 

αυτός που έγινε κουτσός, χωλός, σε Ησίοδ.  

γῠλι-αύχην, -ενος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει μακρύ και λεπτό αυχένα, λεπτό και 

αδύνατο λαιμό, σε Αριστοφ.  

γυλιός (καιγύλιος, οήγύλλιον, το) ὁ, μακρόστενος στρατιωτικός σάκος, σε 

Αριστοφ.  

γυμνάζω, μέλ. -άσω, αόρ. αʹ ἐγύμνασα, παρακ. γεγύμνακα — Παθ. αόρ. αʹ 

ἐγυμνάσθην, παρακ. γεγύμνασμαι (γυμνός)· I. ασκώ κάποιον γυμνό, ασκώ στη 

γυμναστική· γενικά, εκπαιδεύω, ασκώ, σε Ξεν.· με απαρ., εκπαιδεύω ή 

εξοικειώνω κάποιον να κάνει κάτι, στον ίδ.· ομοίως επίσης, γυμνάζω τινάτινι, 

εθίζω κάποιον σε κάτι, στον ίδ.· Μέσ., εξασκώ τον εαυτό μου, προπονούμαι· 

γυμνάζομαι τέχνην, σε Πλάτ. — Παθ., εκτελώ ή ασκούμαι σε γυμναστικές 

ασκήσεις, σε Ηρόδ. κ.λπ.· γενικά, ασκούμαι, γυμνάζομαι, σε Θουκ., Ξεν.· 

γυμνάζεσθαι πρός τι, εκπαιδεύομαι, προετοιμάζομαι για ένα πράγμα, σε Πλάτ.· 

περίτι, εκπαιδεύομαι σε ένα πράγμα, σε Ξεν. II. μεταφ., εξουθενώνω, φθείρω, 

ταλαιπωρώ, ταλανίζω, βασανίζω, σε Αισχύλ.· Παθ., στον ίδ.  

γυμνάς, -άδος, επίθ. (ὁ, ἡ) από το γυμνός, I. ακάλυπτος, γδυτός, σε Ευρ. II. 

γυμνασμένος, στον ίδ.  

γυμνᾰσία, ἡ = γύμνασις, άσκηση, σε Κ.Δ.  

γυμνᾰσιαρχέω, μέλ. -ήσω, είμαι γυμνασίαρχος, στην Αθήνα, σε Ρήτ.· Μέσ., 

σε Ξεν. — Παθ., διαθέτω γυμνασίαρχους, στον ίδ.  

γυμνᾰσι-άρχης ή -αρχος, ὁ, γυμνασιάρχης, γυμνασίαρχος, ο οποίος είχε την 

επίβλεψη της παλαίστρας και πλήρωνε τους γυμναστές, προπονητές, σε Δημ. 

κ.λπ.  

γυμνᾰσιαρχία, ἡ, το αξίωμα του γυμνασιάρχη, σε Ξεν.  

γυμνᾰσιαρχικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή προορίζεται για τον 

γυμνασίαρχο, σε Πλούτ.  

γυμνάσιον[ᾰ], τό (γυμνάζω), I. στον πληθ., σωματικές ασκήσεις, σε Ηρόδ. 

κ.λπ. II. στον ενικ., ο δημόσιος τόπος στον οποίο τελούνταν οι αθλητικές 

ασκήσεις, το αθλητικό σχολείο, σε Ευρ. κ.λπ.· ἐκ θἠμετέρου γυμνασίου, από το 

δικό μας γυμναστικό σχολείο, σε Αριστοφ.· πληθ., γυμνάσια ἱππόκροτα, ο 

ιππόδρομος, σε Ευρ.  

γυμνᾰστέον, ρημ. επίθ. του γυμνάζω, πρέπει κάποιος να ασκήσει, σε Ξεν.  

γυμνᾰστής, -οῦ, ὁ (γυμνάζω), προπονητής επαγγελματιών αθλητών, σε Ξεν., 

Πλάτ.  

γυμνᾰστικός, -ή, -όν (γυμνάζω), οπαδός, λάτρης των αθλητικών ασκήσεων, 

αυτός που είναι έμπειρος σε αυτές, σε Πλάτ.· ἡ γυμναστικὴ (με ή χωρίς το 

τέχνη), γυμναστική, στον ίδ.· επίρρ. -κῶς, σε Αριστοφ.  

γυμνής, -ῆτος, ὁ (γυμνός), ο ελαφρά οπλισμένος στρατιώτης του πεζικού, 

εκτοξευτής, σφεντονιστής, σε Ηρόδ., Ευρ., Ξεν.  



γυμνητεύω, 1. είμαι ελαφρά ντυμένος. 2. είμαι ελαφρά οπλισμένος, σε 

Πλούτ.  

γυμνήτης, -ου, ὁ = γυμνής, σε Ξεν.· ως επίθ., γυμνός, σε Λουκ.  

γυμνητίακαιγυμνητεία, ἡ (γυμνής), στράτευμα των ελαφρά οπλισμένων, σε 

Θουκ.  

γυμνητικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή προορίζεται για τον ελαφρά 

οπλισμένο (γυμνής), σε Ξεν.  

γυμνικός, -ή, -όν (γυμνός), αυτός που ανήκει ή προορίζεται ή είναι 

κατάλληλος για γυμναστικές ασκήσεις, σε Ηρόδ., Θουκ.  

γυμνῑτεύω = γυμνητεύω, σε Κ.Δ.  

Γυμνο-παιδίαι, αἱ, ετήσια γιορτή προς τιμήν εκείνων των Σπαρτιατών που 

σκοτώθηκαν στη Θυρέα, κατά την οποία αγόρια γυμνά επιδίδονταν σε 

διάφορες γυμναστικές ασκήσεις και χόρευαν, σε Ηρόδ., Θουκ., Ξεν.  

γυμνός, -ή, -όν, 1. ακάλυπτος, γυμνός, γδυτός, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 2. άοπλος, 

σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· τὰ γυμνά, τα σημεία του σώματος που δεν καλύπτονται 

από την πανοπλία, τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος, σε Θουκ., Ξεν.· ιδίως η 

δεξιά πλευρά (εφόσον η αριστερή καλυπτόταν από τις ασπίδες), σε Θουκ. 3. 

λέγεται για πράγματα· γυμνὸν τόξον, ένα ακάλυπτο τόξο, δηλ. ένα τόξο που 

έχει βγει από τη θήκη του, σε Ομήρ. Οδ. 4. με γεν., απαλλαγμένος από κάτι, 

σε Ηρόδ., Αισχύλ. 5. στην καθομιλουμένη γλώσσα, γυμνός σήμαινε ελαφρά 

ντυμένος, δηλ. αυτός που φορούσε μόνο το χιτώνα (χιτών) χωρίς το ιμάτιο 

(ἱμάτιον), Λατ. nudus, σε Ησίοδ., Ξεν. 6. σκέτος, απλός, σε Κ.Δ.  

Γυμνο-σοφισταί, -ῶν, οἱ, οι γυμνοί φιλόσοφοι της Ινδίας, σε Πλούτ.  

γυμνότης, -ητος, ἡ (γυμνός), γύμνια, γυμνότητα, σε Κ.Δ.  

γυμνόω (γυμνός), μέλ. -ώσω, ξεγυμνώνω, σε Σοφ.· τὰ ὀστέα τῶν κρεῶν 

γυμνόω, απογυμνώνω τα κόκκαλα από τη σάρκα τους, σε Ηρόδ.· στην Παθ., 

λέγεται για πολεμιστές, αφήνομαι ακάλυπτος ή εκτεθειμένος, απογυμνώνομαι, 

σε Όμηρ.· ομοίως, τεῖχος ἐγυμνώθη, το τείχος έμεινε ανυπεράσπιστο, δηλ. 

απροστάτευτο, σε Ομήρ. Ιλ.· αλλά επίσης, γυμνώνω τον εαυτό μου ή 

γυμνώνομαι από άλλους, σε Ομήρ. Οδ.· με γεν., ἐγυμνώθη ῥακέων, 

απαλλάχτηκε από, αφαίρεσε τα κουρέλια (ράκη) του, στο ίδ.· ομοίως 

μεταγεν., γυμνωθὲν ξίφος, σε Ηρόδ.  

γύμνωσις, -εως, ἡ, I. απογύμνωση, γδύσιμο· II. γύμνια, γυμνότητα· 

ἐξαλλάσσειν τὴν ἑαυτοῦ γύμνωσιν, την ανυπεράσπιστη πλευρά του (πρβλ. 

γυμνός 2), σε Θουκ.  

γυμνωτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του γυμνόω, πρέπει κανείς να απογυμνώσει· 

τινός, σε Πλάτ.  

γῠναικεῖος, -α, -ον ή -ος, -ον, Ιων. γυναικήιος, -η, -ον (γυνή), I. 1. αυτός που 

ανήκει στη γυναίκα, ο όμοιος με γυναίκα, αυτός που ταιριάζει στη φύση της, ο 

θηλυκός, Λατ. muliebris, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· ἡ γυναικεῖα θεός, η Ρωμαία 

bona dea (καλή θεά), σε Πλούτ.· γυναικεῖος πόλεμος, ο πόλεμος με τις 

γυναίκες, σε Ανθ. 2. με αρνητική σημασία, θηλυπρεπής, εκθηλυσμένος, 

μαλθακός, σε Πλάτ. κ.λπ. II. ως ουσ., ἡ γυναικηΐη = γυναικών, το γυναικείο 

οικιακό διαμέρισμα, το χαρέμι, σε Ηρόδ.  

γῠναικίας, -ου, ὁ = γύννις, εκθηλυσμένο, ασθενικό πλάσμα, σε Λουκ.  

γῠναικό-βουλος, -ον (βουλή), ο επινοημένος από γυναίκα, σε Αισχύλ.  

γῠναικο-γήρῡτος, -ον (γηρύω), ο διακηρυγμένος από γυναίκα, σε Αισχύλ.  

γῠναικο-κρᾱσία, ἡ (κρᾶσις), η ιδιοσυγκρασία, η κράση των γυναικών, σε 

Πλούτ.  



γῠναικο-κρᾰτίαή —κράτεια, ἡ (κρατέω), η κυριαρχία των γυναικών, σε 

Αριστ., Πλούτ.  

γῠναικό-μῑμος, -ον, αυτός που μιμείται τις γυναίκες, σε Αισχύλ., Ευρ.  

γῠναικό-μορφος, -ον (μορφή), αυτός που έχει τη μορφή της γυναίκας, σε 

Ευρ.  

γῠναικονομία, ἡ, το αξίωμα του γυναικονόμου (γυναικονόμος), σε Αριστ.  

γῠναικο-νόμος, ὁ (νέμω), στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, άρχοντας του 

οποίου η αρμοδιότητα ήταν να διατηρεί τους καλούς τρόπους και την 

κοσμιότητα των γυναικών, σε Αριστ.  

γῠναικο-πληθής, -ές (πλήθω), αυτός που είναι γεμάτος από γυναίκες, σε 

Αισχύλ., Ευρ.  

γῠναικό-ποινος, -ον (ποινή), αυτός που εκδικείται τη γυναίκα, σε Αισχύλ.  

γῠναικο-φίλης[ῐ], -ου, Δωρ. -ας, -α, ὁ (φιλέω), αυτός που αγαπά τις γυναίκες, 

σε Θεόκρ.  

γῠναικών, -ῶνος, ὁ = γυναικωνῖτις, σε Ξεν.  

γῠναικωνῖτις, -ιδος, ἡ, το γυναικείο διαμέρισμα ως μέρος μιας οικίας, αντίθ. 

προς το ἀνδρῶν (πρβλ. γυναικών), σε Λυσ.· οι γυναίκες του χαρεμιού, σε 

Πλούτ.  

γῠναι-μᾰνής, -ές (μαίνομαι), αυτός που έχει μανία με τις γυναίκες, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

γύναιος[ῠ], -α, -ον = γυναικεῖος· I. γύναια δῶρα, τα δώρα που προσφέρονται 

σε μια γυναίκα, σε Ομήρ. Οδ. II. ως ουσ., γύναιον, τό, μικρή γυναίκα, 

γυναικούλα, ως χαρακτηρισμός αγάπης και τρυφερότητας απευθυνόμενος στη 

σύζυγο, σε Αριστοφ.· με υποτιμητική, περιφρονητική σημασία, αδύναμη 

γυναίκα, γυναικούλα, σε Δημ. κ.λπ.  

γῠνή, Δωρ. γυνά, γεν. γυναικός, αιτ. γυναῖκα, κλητ. γύναι, πληθ. γυναῖκες κ.λπ. 

(όπως αν προερχόταν από ονομ. γύναιξ)· I. γυναίκα, Λατ. femina, αντίθ. προς 

τον (ἀνήρ), σε Όμηρ. κ.λπ.· συναπτόμενο με άλλο ουσ., γυνὴταμίη, οικονόμος, 

δέσποινα γυνή, δμῳαὶ γυναῖκες κ.λπ., στον ίδ.· στην κλητ., συχνά ως 

προσφώνηση, δήλωση σεβασμού· «αρχόντισσα, κυρία», σε Θεόκρ.· πρὸς 

γυναικός, όπως μια γυναίκα, σε Αισχύλ. II. σύντροφος, σύζυγος, συμβία, 

αντίθ. προς το παρθένος, σε Όμηρ., Ξεν. III. θνητή γυναίκα, αντίθ. προς το 

θεά, σε Όμηρ. (πιθ. από την ρίζα από την οποία προέρχεται και το γί-γνομαι).  

γύννις, -ιδος, ὁ (γυνή), θηλυπρεπής άντρας, σε Θεόκρ.  

γῡπάριον, τό, υποκορ. του γύπη, ρωγμή, σχισμή, φωλιά, σε Αριστοφ.  

γύπη[ῡ], ἡ (γύψ), η φωλιά του γύπα· η οπή.  

γύπινος[ῡ], -η, -ον (γύψ), αυτός που ανήκει στο γύπα, σε Λουκ.  

γῡρεύω (γῦρος), μέλ. -σω, τρέχω γύρω γύρω, κυκλικά, τριγυρίζω, σε Στράβ., 

Βάβρ.  

γῡρη-τόμος, -ον (τέμνω), αυτός που διαγράφει ή σχηματίζει κύκλο, σε Ανθ.  

γῠρῖνος ή γύρῑνος, ὁ (γυρός), νεογέννητος βάτραχος, ο βάτραχος που δεν 

είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένος, σε Πλάτ.  

γῡρο-δρόμος, -ον, αυτός που τρέχει γύρω γύρω, κυκλικά, αυτός που 

περιστρέφεται σε κύκλο, σε Ανθ.  

γῡρός, -ά, -όν, κυκλικός, στρογγυλός· γυρὸς ἐν ὤμοισι, αυτός που έχει 

στρογγυλούς ώμους, κυφός, σε Ομήρ. Οδ.  

γῦρος, ὁ, δαχτυλίδι, κύκλος, σε Πολύβ.  

γύψ, γῡπός, ὁ, γύπας, αρπακτικό όρνιο που ομοιάζει με τον αετό, σε Ομήρ. 

Ιλ.· πρβλ. αἰγύπιος.  

γύψος, ἡ, κιμωλία, ασβεστόλιθος, σε Ηρόδ., Πλάτ.  



γυψόω, μέλ. -ώσω, 1. τρίβω με κιμωλία. 2. επαλείφω με γύψο, σε Ηρόδ.  

γῶν, Ιων. αντί γοῦν.  

γωνία, ἡ (γόνυ), I. προεξοχή, κόγχη, καμπή, γωνία, σε Ηρόδ. II. το τρίγωνο 

(εργαλείο) του ξυλουργού, η «γωνία», το γωνιόμετρο, σε Πλάτ.  

γωνιασμός, ὁ, η ρύθμιση προς το γωνιόμετρο· ἐπῶν γωνιασμοί, το τελείωμα 

των στίχων με πολύ μεγάλη τέχνη (με γωνία και μέτρο), σε Αριστοφ.  

γωνίδιον, τό, υποκορ. του γωνία, σε Λουκ.  

γωνιώδης, -ες (γωνία, εἶδος), αυτός που σχηματίζει γωνία, γωνιακός, αυτός 

που μοιάζει με γωνία, σε Θουκ.  

γωρῡτός, ὁ, θήκη για τόξα, φαρέτρα, σαϊτοθήκη, σε Ομήρ. Οδ.· ως θηλ., σε 

Ανθ. (αμφίβ. προέλ.).  

 


