κλήρος
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Σημασία:
1. Λαχνός, τεμαχιο ξυλου ή χαρτιου για τυχαια επιλογη
2. Μεριδιο κληρονομιά
3. Το συνολο των ιερωμενων

κλῆρος (A), Dor. κλᾶρος Pi. (v. infr.), Leg.Gort.5.27, etc., ου, ὁ:— lot, κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος, ἐν δ’
ἔβαλον κυνέῃ Il.7.175; κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον 3.316, cf. Od.10.206; ἐκ κλῆρος ὄρουσεν
Il.3.325; ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος κυνέης 7.182; ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο 23.352; ἐπὶ κλήρους ἐβάλοντο
Od.14.209, cf. SIG1023.94 (Cos); κλήρῳ πεπαλάσθαι Od.9.331; κλήρῳ λάχον ἐνθάδ’ ἕπεσθαι Il.24.400, cf.
23.862, A.Pers.187, Hdt.3.83, etc.; πάντας ἀνέφεδρος ἐπαγκρατίασε τοὺς κ., i.e. he never drew a bye,
SIG1073.29 (ii A.D.); κλήρου κατὰ μοῖραν E.Rh.545 (lyr.); διὰ τὴν τοῦ κ. τύχην Pl.R.619d, etc.; κλάροισι
θεοπροπέων divining by lots, Pi.P.4.190: hence, of oracles, E.Hipp.1057, Ph. 838; Ἑρμῆς γὰρ ὢν κλήρῳ
ποιήσεις οἶδ’ ὅτι Ar.Pax365; κ. Ἑρμοῦ E. Fr.39. 2. casting of lots, drawing of lots, κ. τίθεσθαι Id.IA1198, cf.
Tr.186 (lyr.); δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶσι τῶν ἀρχῶν μετεῖναι ἐν τῷ κ. X. Ath.1.2, cf. Arist.Pol.1300a19,
IG5(1).1390.116 (Andania, i B.C.); = Lat. sortitio provinciarum, Plu.Aem.10. 3. λαβὼν πίστιν . . κλήρου
dub. sens. in OGI494.19 (i or ii A.D.). II. that which is assigned by lot, allotment of land, Hdt.2.109,
Th.3.50, Pl.Lg.740b, Arist.Pol. 1265b15, al.; λαβεῖν τᾶς χώρας ἐξαίρετον τὸν πρῶτον κλᾶρον SIG141.6
(Corc.Nigr., iv B.C.); κ. ἱππικός OGI229.102 (Smyrna, iii B.C.); περὶ τοῦ λάχους τριάκοντα καὶ ἑπτὰ κλάρων
Schwyzer 289.88 (Priene, ii B.C.), cf. 313.4, al. 2. generally, piece of land, farm, estate, οἶκος καὶ κ.
Il.15.498; οἶκόν τε κ. τε Od.14.64, cf.Hes.Op.37, 341, Pi.O.13.62; κατέφαγε τὸν κ. Hippon.35.4; οἱ κ. τῶν
Συρίων their lands, Hdt. 1.76, cf. 9.94, Call.Del.281, etc.; Κύπρου Πάφου τ’ ἔχουσα . . κλῆρον, of
Aphrodite, A.Fr.463; κατὰ κ. Ἰαόνιον Id.Pers.899 (lyr.); κλῆροι χθονός E.Heracl.876; τῶν λαβόντων ἐν
Ὀρχομενῷ κλᾶρον ἢ οἰκίαν IG 5(2).344.12 (iii B.C.), cf. SIG169.61 (Iasus, iv B.C.); Πισαίοις ἐνὶ κλήροισι
Nic.Fr.74.5. b. pl., title-deeds, PGrenf.1.14.11 (ii B.C.). 3. legacy, inheritance, heritable estate, Is.11.9,
Pl.Lg.923d, Arist.Ath.9.2, SIG1186 (iv B.C.), IG22.1368.127, 154. b. collect., body of inheritors, Leg.Gort.l.c.
4. Astrol., certain degrees in the zodiac connected with planets and important in a nativity,
Cat.Cod.Astr.1.169, 170, Ptol.Tetr.111, Vett.Val.59.21, al., Paul.Al.K.2 (cf. Sch.); κ. τύχης Ptol.Tetr.129.

Εγκυκλοπαιδικά:
Η εννοια κλήρος που δηλώνει το σωμα των ιερωμενων, των ιερεων λεγεται ότι προηλθε από την ταξη
των Λεβιτων, της φυλής του ΛΕΒΙ, που αποκλειονταν από την διανομη της γης Χανααν ,και που
ελάμβαναν κατ απονομήν ως κλήρον (κληρονομιά) από τον Θεο το προνομιο της ασκησης των
ιερατικων καθηκοντων.
Μια, λιγότερο πιθανη εκδοχη, θελει τους ηγετες των χριστιανικων κοινοτητων να εκλεγονται δια κληρου
κατ' αντιθεσιν προς τους τους αναλαμβανοντας καθηκοντα δια χειρονονιας .
Πρωτος ο Τερτυλιανος αναφέρει στα γραπτά του κληρικους και λαικους.

Ετυμολογία:

Ξενόγλωσσα
Λατινικα
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Λατινικα
Ιταλικά clero, clerici
clero dal lat. CLERUS e questo dal gr. Κλῆρος cio che tocca a sorte, distribuzione, porzione ereditaria [rad.
KAL=KLA rompere, spezzare (v. Clava)] onde il verbo κληρουχέω ottengo a sorte. Questa voce in Tucidide
trovasi usata per divisione di campi fatta dal condottiero di una colonia ο in un paese conquistato, ed in
Calliinaco piu generieamente nel senso di terra ο paese ove s' e fissata una nazione. Piu tardi venne
applicato, come oggi, a significaro il Corpo sacerdotale;
Deriv. Clericale e Ckiirico — CUrico.

Αγγλικά
Clergy κλήρος, κληρικοί
1620s (also in early use as an adjective), from Church Latin clericus "clergyman, priest," noun use
of adjective meaning "priestly, belonging to the clerus;"
Clerical A word taken up in English after clerk (n.) shifted to its modern meaning. "pertaining to
clerks" is from 1798. Δηλ. υπάλληλος καποιοας υπηρεσιας ή τμηματος επιχειρήσεως, ο
Δημοσιος υπάλληλος λεγεται Public Servant

Γαλλικά

clergé
(latin ecclésiastique clericatus)

Εικόνες:

Φράσεις:
Σε εμέ έλαχεν ο κλήρος
Εγω επελεγην για να εκτελεσω καποιο, κατά κανόνα δυσάρεστο, εγχειρημα.

Ξερω από Καστοριά, υπηρετησα εκει ως κληρωτός
Συνώνυμα εκανα εκει τη θητεια μου

Ριξανε κληρο
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Ο κληρος ριχνεται από την κληρωτιδα ἤ πεφτει από την κληρωτιδα. Πβλ. φραση του επεσε το
λαχειο.

Βαλανε κληρο
Από την εικονα της τοποθετησης των κληρων μέσα στην κληρωτιδα.
Μια προχειρη κληρωτιδα ηταν ένα καπελο όπως οι αρχαιοι χρησιμοποιουσαν το κρανος τους.
Βλ. Ομηρου Ιλιαδα 3.336 κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ

Τραβηξανε κληρο
Από την τελικη φάση οπου καποιος αφαιρει (τραβάει) ένα κληρο από την κληρωτιδα.

Η διαλεγει ένα από τα Χ ξυλακια ή χαρτάκια
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Η διαλεγει ένα από τα Χ ξυλακια ή χαρτάκια

Επιλέγεται αυτός που παίρνει από τα τρία το κοντύτερο.
Για την αντιθετη σημασια της φράσης πηραμε από τα τρία το μακρύτερο δες το
ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #82 Σελ 19

Κερδισε το ΛΟΤΟ
Εδώ εννοειται το παιχνιδι ΛΟΤΤΟ, προσφατη εφευρεση των καιρων μας.

Το βἀλανε στο λότο
Στα πλοιάρια που εκαναν την συγκοινωνια Παλούκια-Πέραμα επι του πλοιου ανεβαινε ο
λοταζης με μια ευμεγέθη τσιπουρα στο ένα χέρι και μια σακουλα με κληρους στο άλλο. Σου
πουλουσε ένα κουπονι με αριθμο σε σχετικα φθηνη τιμη. Ταυτόχρονα διαλαλούσε "η σακουλα
ελέγχεται". Δηλ. μπορειτε να ελεγξετε την κληρωτιδα.
Επιλεγονταν "στην τύχη" ένα πτωχο παιδι (βαλτός #1) για να τραβήξη τον κληρο.
Ο κληρος ηταν εκ των προτέρων στο χέρι ή στο μανικι του παιδιου. Ο αρθμος, εκ των προτέρων
γνωστος, που κερδιζε ανηκε σε ένα φαινομενικα αθωο μπαρμπα (βαλτός #2) που επαιρνε την
τσιπουρα και ανεβαλε το ταξιδι για να την παει στη γυναικα του. Ο λοτατζης, το πτωχο πλην
τιμιο παιδάκι, ο υπερτυχερος τσιπουροφορος μπαρμπας επιβιβαζοταν στο επομενο πλοιο και η
Ιστορια επαναλαμβανεται με την αυτή τσιπουρα και τους ιδους πρωταγωνιστές.
Πενία Τέχνας απεργάζεται.

Αρχαίες
Με τη σημασια Λαχνός
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος, ἐν δ’ ἔβαλον κυνέῃ
κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον
ἐκ κλῆρος ὄρουσεν
ἐκ δ’ ἔθορε κλῆρος κυνέης
ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο
ἐπὶ κλήρους ἐβάλοντο
κλήρῳ πεπαλάσθαι
κλήρῳ λάχον ἐνθάδ’ ἕπεσθαι
πάντας ἀνέφεδρος ἐπαγκρατίασε τοὺς κλήρους
κλήρου κατὰ μοῖραν
διὰ τὴν τοῦ κλήρου τύχην
κλάροισι θεοπροπέων
Ἑρμῆς γὰρ ὢν κλήρῳ ποιήσεις οἶδ’ ὅτι
κλήρος Ἑρμοῦ
κληρον τίθεσθαι
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○
○
○
○
○
○
○

κληρον τίθεσθαι
δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶσι τῶν ἀρχῶν μετεῖναι ἐν τῷ κλήρω
sortitio provinciarum,
λαβὼν πίστιν . . κλήρου
λαβεῖν τᾶς χώρας ἐξαίρετον τὸν πρῶτον κλᾶρον
κλήρος ἱππικός
περὶ τοῦ λάχους τριάκοντα καὶ ἑπτὰ κλάρων

• Νέες Ελληνικες φρασεις
○ Αμα λάχει
Αν κατά τύχην συμβεί

○ Είναι να μην σου λάχει!
Για καποιο τελειως απροβλεπτο ατυχημα.

○ Του ηρθε λαχείο
Κανονικα του ελαχε το λαχειο. Στην σωστη ωρα, όταν χρειαζονταν. Η φραση είναι
επηρρεασμενη από την σχετικη «του ηρθε κουτι» . (το κουτι ειχε παραγγελια, συνηθως
ενδυματος, που ερχόταν με το ταχυδρομειο, σε κουτι από το εξωτερικο. Ητοι αριστης
ποιοτητας και ακριβως στα μετρα μας).

○ Ξοδευει σαν να του επεσε το λαχειο
Σπάταλα, ασυλλόγιστα

○ Τι του έλαχε του φουκαρα!
Τι δυστυχημα ή ατυχια του συνέβη.

○ Σπουδαια τα λαχανα!
Λαχανον < λαχαινον αυτό που τυχαινει, κατά τυχην συμβαινει και όχι το φυτο
λαχανον.
Αναλογο : σιγα το πραγμα.
Η φραση λεγεται ειρωνικα και το σπουδαιο εχει την σημασια ασημαντο, αδιαφορο.
Πιθανον και η λεξη της αργκο «λαχανο» = πορτοφόλι να εχει τη σημασια λαχαίνον, μια και
γεματα πορτοφολια για κλεψιμο δεν βρισκονται ευκολα.

○ Την καναμε λαχειο
Καναμε, διαμορφωσαμε την συμπεριφορα μας σαν να μας επεσε το λαχείο , δηλ. σαν
να τρελλαθηκαμε.

Μεριδιο κληρονομια
○
○
○
○

οἶκος καὶ κλήρος
οἶκόν τε κήρον τε
κατέφαγε τὸν κλήρον
Κύπρου Πάφου τ’ ἔχουσα . . κλῆρον,
Η Αφροδίτη

κατὰ κληρον Ἰαόνιον
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○ κατὰ κληρον Ἰαόνιον
○ κλῆροι χθονός
○ Πισαίοις ἐνὶ κλήροισι

Συνολο Ιερωμενων
○ Διακρινεται σε ανωτερο (πατριαρχαι, επισκοποι) και κατωτερο (πρεσβυτεροι, διάκονοι) κληρο.

○ Παντός τοῦ κλήρου και τοῦ λαοῦ τοῦ Κυρίου δεηθώμεν

Δομη του Αγγλικανικου Κλήρου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. ΣΥΝΟΔΟΣ
2. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ που ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙ ΝΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ που ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙ ΝΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΙ
ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ
ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΑ
ΜΟΝΑΧΕΣ ή ΑΔΕΛΦΕΣ
ΝΕΩΚΟΡΟΙ
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παράγωγα:
Απόκληρος - Αποκληρωση
Αποκλήρωση προσώπου είναι ο αποκλεισμός προσώπου είτε από την εξ αδιαθέτου διαδοχή είτε
και από την αναγκαστική διαδοχή και γίνεται με διάταξη διαθήκης.

Κληρωτός
κληρ-ωτός, ή, όν, appointed by lot, δύναμις Pl.Lg.692a; βασιλεῖς Id.Plt.291a; τὰ κ., opp. τὰ
αἱρετά, Id.Lg.759b, cf. Isoc.12.153, etc.; ἀρχὴ κ., opp. χειροτονητή, Lex ap. Aeschin.1.21, cf.
SIG589.38 (Magn. Mae., ii B.C.); δημοκρατικὸν μὲν . . τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, τὸ δ’ αἱρετὰς
ὀλιγαρχικόν Arist. Pol.1294b8, cf. 1266a9, al.
Ο στρατιωτης που υπηρετει την κανονικη του θητεια. Σε αντιθεση με τον εφεδρο και τον
επιστρατο.

Κληρουχία
κληρουχ-ία, ἡ, apportionment of land in a foreign country among citizens, ἡ Σάμου κ.
Arist.Rh.1384b32, cf. Plb.4.81.2, D.S.15.23; esp. to soldiers on the active list, PPetr.3p.163 (iii
B.C.), PTeb.30.26 (ii B.C.); = Lat. colonia, D.H.8.75, Plu.Flam.2. b. in Roman Egypt, a numbered
division of the land, PTeb.343r.9 (ii A.D.), Sammelb.4414.5 (ii A.D.). 2. collect., = οἱ κληροῦχοι, the
body of citizens who receive such allotments, ἀποικίαις καὶ κληρουχίαις IG12.140.9; κ. ἐκπέμπειν
Isoc.4.107 (pl.); κ. ἔγραφεν Plu.Per.34 (pl.). II. inheritance, LXX Ne.11.20, Ph.2.290 (pl.).

ΚΛΗΡΟΥΧΙΑ, -ας (ή), partage au sort, distribution de. terre* faite a ceux qu'on envoyait dans les
coloqiesj d' οù, par extension, les colonies memes, les colons que les republiques de la Grece
etablissaient dans les contrees dont elles voulaient s'assurer, ou pour repeupler les villes
detruites. C'est ainsi que les Atheni ens, s'etant empares de Melos, apres un long siege, l' an 416
avant J. C, passerent au fil de l'eple tous les hommes en etat de porter les armes; fait qu'aucune
consideration politique ne peut justifier, quoique Isocrate ait essaye de le faire envisager sous un
autre point de vue :

Ύπερ ῶν προσήκει τους εὔ φρονοῦντας μεγάλην χάριν ἔχειν πολύ μάλλον ἤ τάς
κληρουχίας ἡμῖν ὀνειδίζειν , ἅς ἥμεῖς εἰς τάς ἐρημουμένας τῶν πόλεων
φυλακῆς ἕνεκα τῶν χωρίων, ἀλλ' ού δια πλεονεξίαν ἐξεπέμπομεν.
Ισοκρατους Πανηγυρικός 31

Στο πολεμικο ναυτικο σειρα κατάταξης, δηλαδή ναυτων καλουμενων να υπηρετησουν την
θητεια τους η κλητευση γινετα σε τριμηνα κάθε ετους και η κληρουχια ονοματιζεται όπως η
ΕΣΣΟ.
π.χ. Α 99 (αν πήρε 4 φορές το Ναυτικό στρατευσίμους το 1999, έχουμε Α, Β, Γ και Δ 99). Επί το
λαϊκότερον χρησιμοποιείται ψευδο-αδερφίστικα ως: «Πού 'σαι μωρή κληρού;».
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λαϊκότερον χρησιμοποιείται ψευδο-αδερφίστικα ως: «Πού 'σαι μωρή κληρού;».

κληρούχας
Παλαιά προσφώνηση μεταξύ ομοσείρων ναυτών/πιλαφιών, που χρησιμοποιείται και σήμερα.

Κληρονομος
Αυτος που οριζεται να αποκτησει την κυριοτητα πραγματων η δικαιωματων αλλα και
υποχρεωσεων καποιου μετα το θανατο του (κληρονομιά).
Ο ορισμος γινεται ειτε εκ διαθηκης ειτε εκ του νομου.(Αν ο κληρονομουμενος αποβιώσει
αδιαθετος τοτε ισχυει η εξ αδιαθετου διαδοχη δηλ το δικαιον των αναγκαιων

κληρονομων)
Ο κληρονομος μπορει να αποδεχθει ή να αποποιηθει την κληρονομια και αν το θελει να ζητησει
το ευεργετημα της απογραφης.

Κληρονομικος
Ο ανηκων εις τα της κληρονομιας.
Κληρονομικη περιουσια
Κληρονομικη ασθενεια
Αλλα και αυτος/η/ο που κληρονομειται
Π.χ. Η συφιλη είναι κληρονομικη αρρωστεια.

Κληρονομικότητα
Ιδιοτητα του προσωπου να αποκτα εξ αιματος καποια χακατηρηστικα ή και νοσηματα των
προγόνων του.

Συνώνυμα : αταβισμός < Λατ. Atavus = παππος, πρόγονος.

Κληρονομουμενος
Αυτος που διαθετει εκων η ακων την περιουσια του.
Αν την καταλειπει δια διαθήκης (Ιδιωτικης ή Δημόσιας) λεγεται και διαθετης.
Η διαθηκη λεγεται και διαταξη τελευταιας βουλήσεως διαφερει από την δωρεα αιτια
θανατου.
Φρ κανε τη διαθήκη σου. Το σπιτι θα το κανω στην κορη μου (εννοειται θα το κληροδοτησω
στην κορη μου)
Θα τα κανω ολα επανω σου,: Θα σου αφήσω ολη μου την περιουσια. Επειδη ειναι ολιγον
αμφισημον πρεπει να αποφευγεται.

Κληρικος
Το μελος του κληρου.
Αυτος που εκληρωθη (διοριστηκε) για να εκτελει θρησκευτικες ιερουργιες δηλ. ειδικες
λατρευτικες τελετες προς τον θεο.Οι περισσοτεροι κληρικοι δεν εχουν το θεό τους (παντός
θεού, όπως λεμε παντός καιρου) . Αλλοι είναι multitasking : δουλευειν και Θεω και Μαμωνά.
Οι κληρικοι φορουν ειδικα ενδυματα που λεγονται ρασα.
Όμως αυτά μονα, δεν αρκουν: ΦΡ το ρασο δεν κανει τον παπα. Αλλού ο παππάς και

αλλού τα ράσα του.

Κληροδότημα
περιουσιακό στοιχείο που παραχωρείται με κληροδοσία, συνήθως για κοινωφελείς σκοπούς
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Κληροδοσία
Είναι η παροχή σε κάποιον περιουσιακής ωφέλειας χωρίς αυτός να είναι κληρονόμος και γίνεται
με διάταξη διαθήκης.
Ο διαθέτης με τη διαθήκη προσδιορίζει το πρόσωπο το οποίο επιβαρύνεται με την κληροδοσία,
δηλαδή να παρέχει την περιουσιακή ωφέλεια στον κληροδόχο και το οποίο μπορεί να είναι ο
κληρονόμος, ο καταπιστευματοδόχος ή και ο κληροδόχος, οπότε λέμε ότι υπάρχει
υποκληροδοσία.

Κληρονομιά
Η περιουσια την οποια κατελειπε ο κληρονομουμενος.
Μεταφορικως : η εθνικη κληρονομιά (η ιστορια, η γλωσσα, οι παραδοσεις κλπ).

Κλήρωσις
Η δια κληρου επιλογη

Κληρωτίς
Νεοτερη λεξη που σημαίνει την συσκευη-δοχειο των κληρων
Από το αρχαιον κληρωτρίς
9351 H. G. LIDDELL & R. SCOTT - A Greek English lexicon - Harper Bross - 1859

Συνθετα
Κατακληρονομῶ
Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι…
Υμνοι του Πασχα

Επίκληρος
Ο Επίκληρος ήταν θεσμός του Αττικού Δικαίου, εισηγητής του οποίου ήταν ο Σόλων αλλά και
άλλων πόλεων των κλασικών χρόνων στην αρχαία Ελλάδα. Η θυγατέρα που δεν είχε άρρενες
αδελφούς και κληρονομούσε τον πατέρα της, υποχρεούνταν να παντρευτεί τον στενότερο
συγγενή από την πατρική πλευρά. Η περιουσία δεν περιερχόταν στο σύζυγο, αλλά την
κληρονομούσε το αρσενικό παιδί του ζεύγους. Στην Σπάρτη, ακόμη κι αν η μοναχοκόρη ήταν
παντρεμένη, όταν πέθαινε ο πατέρας της χωρίς αρσενικά παιδιά, χώριζε τον άντρα της για να
πάρει τον πλησιέστερο συγγενή. Είναι γνωστές πολλές αρχαίες κωμωδίες, με θέμα τους γάμους
στην Αθήνα «επιδικαζομένη» μεταξύ πλούσιων κοριτσιών και ηλικιωμένων συγγενών τους.

Απόκληρος
Αυτος που του αποστερησαν τα κληρονομικα δικαιωματα.
Διάσημος ηταν ο «Απόκληρος Ιππότης» ο Ιβανόης, ο ηρωας του ομωνυμου ιπποτικου
μυθιστορηματος του Walter Scott
Εξώφυλλα από την πληθώρα των εκδόσεων του ΙΒΑΝΟΗ
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Εξώφυλλα από την πληθώρα των εκδόσεων του ΙΒΑΝΟΗ

Συνώνυμα
ΚΛΗΡΟΣ 1
Κληρονομιά
Του παπού μου τ' αμπελοχώραφα. Παρ. Ελα παπου μου να σου δειξω τ΄αμπελοχώραφά σου.
ΚΛΗΡΟΣ 2
Λότος (ο)
προσοχη:λωτός =φρουτο.
Λαχνός
Το Λαχειο

Λαχειον
Κρατικα λαχεια
Εθνικο λαχειο
Λαικο λαχειο
Παλαιοτερα υπηρχε το λαχειο του Στολου.εικονα 1 και το λαχειο Συντακτων εικονα 2
(κληρωνε μια πολυκατοικια σε ένα τυχερο) .
Λαχειοφορος αγορα
Βραχυβια Δραστηριοτητα στα πλαισια φιλανθρωπικης εκδηλωσης.

Λαχνισμα
Επιλογη ατομου-παικτου εις το οποιο θα ανατεθουν ειδικα καθηκοντα: πχ. Θα είναι ή
μανα, θα τα φυλαει, θα γινει η Κα Μπερλίνα κλπ.
Είναι παιδικα τραγουδακια που ενώ τα τραγουδα ενας (αυτος που τα βγάζει), δειχνει έναένα τους συμπαικτες. Αυτος που θα δειξει όταν τελειώσει το τραγουδι αναλαμβανει και
τα ειδικα καθηκοντα.
Γνωστα λαχνισματα : κορμπανιά, πολυψηφιος, με του βοηθου το χερι, αμπεμπαμπλομ,
ειμαι σ΄ένα τρενο, κοπερτί το κοπερτί, και πολλά αλλα.
ΚΛΗΡΟΣ 3
παπαδες (οι) υποτ.
Παπαδαριό (το)
Παπαδολόι (το)
Ιερωμένοι
Ιερατείο
Ιερεις (οι)
Ιεροφάντης
Ο παπας των αρχαιων ελληνων

Εκκλησία
Πχ. Αυτα τα θεματα τα κανονιζει η εκκλησια (οι παπαδες εν συνόλω, το ιερατειο).
Αν και ο ορος εκκλησια οφειλει να περιλαμβάνει και τους πιστους. Παντως εκκλησια είναι
συνολον ατομων πχ. Η εκκλησια του Δημου στην αρχαια Αθηνα.
Η εκκλησια ή εκκλησιά σημερα συγχεεται με τη λεξη ναος.πβλ. « εις το βουνο ψηλα εκει
είναι εκκλησιά ερημικη», ή « ο κοσμος κτιζουν εκκλησιές» .
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είναι εκκλησιά ερημικη», ή « ο κοσμος κτιζουν εκκλησιές» .

Συγγενικά
Σημασ. 1 κληρος
Κληροδοτημα, κληροδοσια, κληρονομητηριον, φορος κληρονομιας, διαθηκη, διαδοχη, εξ αδιαθετου,
ιδιογραφος διαθηκη, χειρογραφος διαθηκη, ακληρος, ακτημων,
Σημασια 2 κληρος
Κληρωτις, κληρωση, λοττο, λαχνίσματα , τυχη, τυχερα
Σημασ. 3 κληρος
Θρησκεια, θρησκευμα, εκκλησια, ναος, νεοκορος, καντηλια, πολυελαιος, προναος, ναρθηκας, βημα,
αμβων, ωραια πυλη, σωλέας, τεμπλο, γυναικωνιτης, εκκλησαρισσα, καντηλανάφτης, παπας, διακος,
παπαδακι, πατριαρχης, πάππας, ποντιφηξ, εφημεριος, εξαπτερυγα, κολυμπηθρα, δισκοποτητρο,
τετραβαγγελο, επιταφιος, παγκάρι, πατεριτσα,
αμφια: στιχαριον ,οραριον, επιγονατιον, επιτραχηλιον, ωμοφόριον, ζωνη, καλυμαυχι,
επανοκαλυμαυχον, σακκος, μητρα, ποιιναντορικη ραβδος, εγκολπιον, σταυρος
Μυστηρια, τυχερα, μυρο, λαδι, αγιασμος, αγιαστουρα , λαβαρο, εικονισμα, μανουαλι

Εικόνες
1
Λαχειο του Στολου

2
Λαχειο Συντακτών

3
Λαχνος λαχειοφορου αγορας
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Λαχνος λαχειοφορου αγορας

Ποίηση
Και τοτε ριξανε τον κληρο
να δουνε ποιος θα φαγωθει.
Κι ο κληρος πεφτει στον πιο νέο
Που ηταν αταξιδευτος
ΗΧΗΤΙΚΟ
Παιδικο τραγουδακι πανω στο Γαλλικο «Il etait un petit navire»

Ο Αποκληρος
Απόκληρο με είπες μια βραδιά
και μου `μεινε για πάντα η ρετσινιά
όλα στα χαρίζω
το λόγο πάρε πίσω
και φύγε κι άφησέ με πια
απ’ την αρχή ν’ αρχίσω
να τα ξεκαθαρίσω
το δρόμο να μου να βρω ξανά

Απόκληρος σε αυτή την κοινωνία
Στίχοι Κωστας Βίρβος
Στελιος Καζαντζιδης
Απόκληρος σ’ αυτή την κοινωνία
γυρίζω σαν τα έρημα πουλιά.
Τη μέρα στη σκληρή παρανομία,
τη νύχτα στα υπόγεια καπηλειά.
Ένας απόκληρος, ένας ξεριζωμένος,
απ’ το Θεό κι απ’ τους ανθρώπους ξεγραμμένος.

http://youtu.be/95YdOyu5ixs
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