
κάναστρον, τό, = κάνεον, πήλινο αγγείο, σε Επιγράμμ. Ομήρ.  

κᾰνᾰχέω, μέλ. -ήσω, Επικ. αόρ. αʹ κανάχησα· κουδουνίζω, κρούω, ηχώ 

μεταλλικά, λέγεται για μέταλλα, σε Ομήρ. Οδ.  

κᾰνᾰχή, ἡ, οξύς ήχος· κουδούνισμα ή κλαγγή μετάλλου, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· 

καναχὴ δ' ἦν ἡμιόνοιϊν, μεγάλος θόρυβος, σε Ομήρ. Οδ.· ὀδόντων καναχή, 

τρίξιμο των δοντιών, σε Ομήρ. Ιλ.· καναχὰ αὐλῶν, ο ήχος των αυλών, σε 

Πίνδ. (για το ρήμα κανάσσω βλ. ἐγκάνασσω).  

κᾰνᾰχηδά, επίρρ., με έναν δυνατό οξύ κτύπο, παφλασμό, λέγεται για το νερό, 

σε Ησίοδ.  

κᾰνᾰχής, -ές, λέγεται για το νερό, αυτός που παφλάζει, σε Αισχύλ.  

κᾰνᾰχίζω, μόνο σε παρατ., καναχέω, κουδουνίζω, σε Όμηρ.  

κάνδυς, -υος, ὁ, μηδικός μανδύας με μανίκια, σε Ξεν.  

κᾰνεῖν, απαρ. μέλ. του καίνω.  

κάνεον[ᾰ], τό, Επικ. επίσης κάνειον, Αττ. κανοῦν (κάννα)· καλαμένιο καλάθι 

ή πανέρι, κάνιστρο για ψωμί, Λατ. canistrum, σε Όμηρ., Ηρόδ., Αττ.· επίσης 

μεταλλικό, σε Όμηρ.· χρησιμοποιούνταν για το κριθάρι των σφαγίων στις 

θυσίες, ἔχεν οὐλὰς ἐν κανέῳ, σε Ομήρ. Οδ.  

κἀνέπτυτε, κράση αντί καὶ ἀνέπτυε.  

κανῆν, Δωρ. αντί κανεῖν, απαρ. αορ. βʹ του καίνω.  

κάνης, -ητος, ὁ (κάννα), καλαμένιο χαλάκι, ψάθα, τάπητας, στρωσίδι όπως 

αυτό που οι Αθηναίες έπαιρναν μαζί τους όταν έβγαιναν έξω, σε Νόμ. Σόλωνα 

παρά Πλουτ.  

κᾰνηφορέω, μέλ. -ήσω, κρατώ το ιερό κάνιστρο σε πομπή, σε Αριστοφ.  

κᾰνηφορία, ἡ, το αξίωμα, το έργο του κανηφόρου, σε Πλάτ.  

κᾰνη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που κρατά ιερό κάνιστρο· Κανηφόροι, αἱ, 

αυτές που κρατούν τα Ιερά Κάνιστρα· στην Αθήνα, παρθένες που έφεραν 

πάνω στα κεφάλια τους καλάθια που περιείχαν ιερά σκεύη που 

χρησιμοποιούνταν στις γιορτές προς τιμή της Δήμητρας, του Διονύσου και της 

Αθηνάς, σε Αριστοφ.  

κάνθᾰρος, ὁ, Λατ. cantharus, I. το σκαθάρι που λατρεύονταν στην Αίγυπτο, 

σε Αισχύλ. κ.λπ. II. Ναξιώτικο πλοιάριο, σε Αριστοφ. III. σημάδι ή ρόζιασμα 

όμοιο με σκαθάρι, πάνω στην γλώσσα του Αιγυπτίου θεού Άπις, σε Ηρόδ.  

κἄνθεν, κράση αντί καὶ ἔνθεν.  

κανθήλια, -ων, τά, Λατ. clitellae, σαμάρι, (λέγεται για φορτία ή τα κοφίνια, 

καλάθια, πανέρια που κρέμονταν στις πλευρές του σαμαριού), σε Αριστοφ.  

κανθήλιος, ὁ, = κάνθων, είδος μεγάλου γαϊδάρου για τη μεταφορά φορτίων, 

σε Ξεν., Πλάτ. κ.λπ.  

κάνθων, -ωνος, ὁ, = κανθήλιος, υποζύγιο, γομάρι, σε Αριστοφ., Ανθ.  

κἀνιαύσιος, κράση αντί καὶ ἐνιαύσιος.  

κἄνις, κράση αντί καὶ ἄνις = καὶ ἄνευ.  

κάννα ή κάννη, -ης, ἡ, καλάμι, Λατ. canna· σε πληθ., καλαμένιο πλέγμα, 

φράκτης, σε Αριστοφ.  

καννάβῐνος, -η, -ον, καννάβινος, κατασκευασμένος από κάνναβη, παρόμοιος 

με κάνναβη, σε Ανθ.  

κάννᾰβις, ἡ, γεν. -ιος, αιτ. κάνναβιν ή καννάβιδα· κάνναβη, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ο 

καπνός από την καύση της χρησιμοποιούνταν στα ατμόλουτρα, στον ίδ.  

κάνναβος, ἡ, = κάναβος.  

καννεύσας, Επικ. αντί κατανεύσας, μτχ. αορ. αʹ του κατανεύω.  

κἀννεώσασθαι, κράση αντί καὶ ἀνανεώσασθαι.  

καννόμον, αντί κὰν (δηλ. κατὰ) νόμον.  



κἀνόντητα, κράση αντί καὶ ἀνόνητα.  

κᾰνονίζω, μέλ. -ίσω (κανών), μετρώ ή κρίνω βάση κανόνα, σε Λογγίν.· 

ρυθμίζω, τετραγωνίζω, ισιώνω, σε Αριστ., Ανθ.  

κᾰνονίς, -ίδος, ἡ, κανόνας, χάρακας, σε Ανθ.  

κᾰνόνισμα, -ατος, τό, = κανών I. 3, σε Ανθ.  

κἀνταῦθα, κράση αντί καὶ ἐνταῦθα.  

κἀντῐβάς, κράση αντί καὶ ἀντιβάς.  

κᾰνῶ, μέλ. του καίνω.  

Κάνωβος ή Κάνωπος, ὁ, ο Κάνωπος, πόλη της Κάτω Αιγύπτου, σε Ηρόδ. 

κ.λπ.· περίφημη για τον ναό του Σεράπιδος, που ονομάζονταν και 

Κανωβίτης, σε Ανθ.· το δυτικώτατο «στόμα» του Νείλου που ονομαζόταν 

Κανωβικὸν στόμα, σε Ηρόδ.  

κᾰνών, μτχ. αορ. βʹ του καίνω.  

κᾰνών, -όνος, ὁ (κάννα), οποιαδήποτε ίσια βέργα ή ράβδος· I. 1. στον Όμηρ., 

οι κανόνες μιας ασπίδας φαίνεται πως ήταν δυο βέργες που διέτρεχαν κατά 

πλάτος το κοίλο μέρος της, μέσα από τις οποίες περνιόταν το χέρι. 2. ράβδος 

που χρησιμοποιούνταν στο πλέξιμο, «σαΐτα», μέσω της οποίας τα νήματα του 

πηνίου διαπλέκονταν με αυτά του στημονιού, σε Ομήρ. Ιλ. 3. α) χάρακας, που 

χρησιμοποιούσαν χτίστες ή ξυλουργοί, σε Ευρ., Ξεν. κ.λπ. β) γνώμονας, 

χάρακας, σε Ανθ. γ) μεταφ., ἀκτὶς ἡλίου, κανὼν σαφής, σε Ευρ. 4. ζυγοστάτης 

ή «γλώσσα» της ζυγαριάς, σε Ανθ. 5. στον πληθ., τα κλειδιά ή το τέρμα του 

αυλού, στον ίδ. II. μεταφ., όπως το Λατ. regula, norma, μέτρο σύγκρισης, 

διακανονισμού, πρότυπο εξοχότητας, σε Ευρ.· στη Χρονολόγηση, κανόνες 

χρονικοί, ήταν οι κύριες εποχές ή περίοδοι, σε Πλούτ.  

κἀξ, κράση αντί καὶ ἐξ.  

κάπ, Επικ. αντί κατά πριν από τα π, φ, όπως στα κὰπ πεδίον, κὰπ φάλαρα, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

κἄπαγε, κράση αντί καὶ ἄπαγε.  

κἀπαγώνιος, κράση αντί καὶ ἐπαγώνιος.  

κἄπειτα, κράση αντί καὶ ἔπειτα.  

κάπετον, Δωρ. αντί κατέπεσαν, σε Πίνδ.  

κάπετος, ἡ (αντί σκάπετος, από το σκάπτω), χαντάκι, τάφρος, σε Ομήρ. Ιλ.· 

τρύπα, τάφος, στο ίδ., σε Σοφ.  

κάπη[ᾰ], Επικ. δοτ. πληθ. κάπῃσι· (βλ. κάπτω)· φάτνη για την τροφή των 

ζώων, παχνί, σε Όμηρ.  

κᾰπηλεία, ἡ, μικρεμπόριο, διατήρηση πανδοχείου, σε Πλάτ.  

κᾰπηλεῖον, τό, το μαγαζί του καπήλου, ιδίως, οινοπωλείο, ταβέρνα, Λατ. 

caupona, σε Αριστοφ.  

κᾰπηλεύω, μέλ. -εύσω (κάπηλος)· I. είμαι μικρέμπορος, σε Ηρόδ.· δι' ἀψύχου 

βορᾶς σίτοις καπήλευ', εμπορεύομαι, παζαρεύω λαχανικά, σε Ευρ. II. με αιτ., 

πουλώ λιανική, σε Ηρόδ.· μεταφ., καπηλεύειν μάχην, εξασκώ την τέχνη του 

πολέμου, Λατ. cauponari bellum, σε Αισχύλ.· καπηλεύουσα τὸν βίον, αυτή που 

παίζει παιχνίδια με την ζωή, που την διαφθείρει, σε Ανθ.· κ. τὸν λόγον τοῦ 

θεοῦ, σε Κ.Δ.  

κᾰπηλικός, -ή, -όν (κάπηλος)· 1. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε έμπορο 

λιανικής· ἡ καπηλική (ενν. τέχνη) = καπηλεία, σε Πλάτ. 2. αυτός που μοιάζει 

στη συμπεριφορά με μικροέμπορο, πανούργος, δόλιος, σε Ανθ.· επίρρ., 

καπηλικῶς ἔχειν, με μπαλώματα και έτοιμος για πώληση, σε Αριστοφ.  

κᾰπηλίς, -ίδος, ἡ, θηλ. του κάπηλος, Λατ. copa, σε Αριστοφ.  



κάπηλος, ὁ, 1. μικροέμπορος, μεταπωλητής, γυρολόγος, πλανόδιος έμπορος, 

πωλητής του δρόμου, πραματευτής, άνθρωπος που κάνει παζάρια, Λατ. 

institor, σε Ηρόδ., Αττ.· αντίθ. προς το ἔμπορος, σε Ξεν. κ.λπ.· λέγεται για το 

Δαρείο και για τις αυστηρές οικονομικές του ρυθμίσεις, σε Ηρόδ.· κ. ἀσπίδων, 

ὅπλων, προμηθευτής σε..., σε Αριστοφ. 2. ιδιοκτήτης καπηλειού, ταβερνιάρης, 

οινοπώλης, πανδοχέας, Λατ. caupo, στον ίδ. κ.λπ. 3. μεταφ., κ. πονηρίας, 

αυτός που μεταχειρίζεται δόλους, πανούργος, σε Δημ.  

κἀπιβῶ, κράση αντί καὶ ἐπιβῶ (συνηρ. από το ἐπιβόα).  

καπίθη, ἡ, μέτρο που χωρά δύο χοίνικας, σε Ξεν. (πιθ. περσική λέξη).  

κἀπικείμεναι, κράση αντί καὶ ἐπικείμεναι.  

κἀπιπείσομαι, κράση αντί καὶ ἐπιπείσομαι.  

κἀπισημανθήσομαι, κράση αντί καὶ ἐπισημανθήσομαι.  

κάπνη, ἡ, = καπνοδόχη, σε Αριστοφ.  

καπνίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, αόρ. αʹ ἐκάπνισα, Επικ. γʹ πληθ. κάπνισσαν (καπνός)· 

I. δημιουργώ καπνό, δηλ. ανάβω φωτιά, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. καπνίζω κάποιον, 

μαυρίζω κάποιον με καπνό, σε Δημ. 2. αμτβ., γίνομαι μαύρος απ' τον καπνό, 

σε Αριστοφ.  

κάπνισμα, -ατος, τό, θυμίαμα, λιβάνι, σε Ανθ.  

καπνο-δόκη, μεταγεν. -δόχη, ἡ (δέχομαι), κυρίως, αυτή που δέχεται τον 

καπνό, δηλ. τρύπα στην στέγη για να εξέρχεται ο καπνός, καπνοδόχος, σε 

Ηρόδ.  

καπνόομαι, Παθ., μεταβάλλομαι, μετατρέπομαι σε καπνό, κατακαίγομαι, σε 

Πίνδ., Ευρ.  

καπνός, ὁ, καπνός, σε Όμηρ. κ.λπ.· παροιμ., καπνοῦ σκιά, σκιά καπνού, 

λέγεται για πράγματα ανάξια λόγου, σε Σοφ.· περὶ καπνοῦ στενολεσχεῖν, 

υπεκφεύγω, στρεψοδικώ, στρίβω την κουβέντα, ψιλολογώ, σε Αριστοφ.· 

γραμμάτων καπνοί, ευφυολογήματα, σε Ευρ.  

κᾶπος, Δωρ. αντί κῆπος.  

κάππα, τό, βλ. Κ, κ.  

Καππαδόκαι, οἱ, οι Καππαδόκες, γνωστοί για την πανουργία και για την 

δειλία τους, σε Ηρόδ.  

καππᾰδοκίζω, μέλ. -σω, λειτουργώ υπέρ κάποιου, ευνοώ τους Καππαδόκες, 

σε Ηρόδ. — Παθ., κάνω, υποδύομαι τον Καππαδόκη (δηλ. φέρομαι με δόλιο 

τρόπο), σε Ανθ.  

κάππᾰρις, -εως, ἡ, το φυτό κάππαρη ή ο καρπός της κάππαρης, Λατ. 

capparis, σε Αριστ. (άγν. προέλ.).  

καππεδίον, αντί κὰπ (δηλ. κατὰ) πεδίον.  

κάππεσον, Επικ. αντί κατέπεσον, αόρ. βʹ του καταπίπτω.  

καππο-φόρος, -ον (φέρω), σημαδεμένος, σταμπαρισμένος με το στοιχείο 

κάππα, σε Λουκ.  

καππῠρίζω, αντί καταπυρίζω, ανάβω, παίρνω φωτιά, μτχ. αορ. αʹ 

καππυρίσασα, σε Θεόκρ.  

καπράω (κάπρος), μεταφ., είμαι αισχρός, ακόλαστος ή λάγνος, σε Αριστοφ.  

κάπριος, ὁ, ποιητ. αντί κάπρος, I. αγριόχοιρος, αγριογούρουνο, σε Ομήρ. Ιλ.· 

επίσης, σῦς κάπριος, στο ίδ. II. ως επίθ. κάπριος, -ον, αυτός που μοιάζει με 

αγριόχοιρο, σε Ηρόδ.  

κάπρος (φύσει ᾰ), ὁ, γουρούνι, αγριογούρουνο, Λατ. aper, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· 

επίσης, σῦς κάπριος, στο ίδ.  

καπρο-φόνος, -ον (*φένω), αυτός που σκοτώνει αγριόχοιρους, σε Ανθ.  



κάπτω (εκτετ. από τη √ΚΑΠ, βλ. κάπη)· μέλ. κάψω· καταπίνω, σε Αριστοφ. 

κ.λπ.· πρβλ. κεκαφηώς.  

κᾰπῠρός, -ά, -όν, I. 1. αποξηραμένος από τον αέρα, ξηρός, σε Θεόκρ. 2. 

Ενεργ., αυτός που αποξηραίνει, στον ίδ. II. μεταφ. λέγεται για ήχο, καπυρὸν 

γελᾶν, γελώ δυνατά, μεγαλοφώνως, σε Ανθ.· κ. στόμα, δυνατή, ξεκάθαρη 

φωνή (δηλ. καλλίφωνη), σε Θεόκρ., Μόσχ.· κ. συρίζειν, παίζω τον αυλό ώστε 

να βγάζει δυνατούς ήχους, σε Λουκ.  

καπφάλαρα, αντί κὰπ (δηλ. κατὰ) φάλαρα.  

κάρ αντί κατά πριν από το ῥ, όπως στα κὰρ ῥόον, κάρ ῥα, σε Ομήρ. Ιλ.  

κάρ, I. κομμένα μαλλιά, μπούκλα, (πρβλ. κείρω, ἀ-καρής), τίω δέ μιν ἐν 

κᾰρὸς αἴσῃ, τον εκτιμώ όσο και μια τρίχα, flocci eum facio, σε Ομήρ. Ιλ. II. 

επίσης = κάρα, κάρη, κεφάλι, ἐπὶ κάρ, στο κεφάλι, στο ίδ.  

Κάρ, ὁ, γεν. Κᾱρός, πληθ. Κᾶρες, ο κάτοικος της Καρίας, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· 

θηλ. Κάειρα[ᾰ], στο ίδ.· οι Κάρες μισθώνονταν ως μισθοφόροι και 

χρησιμοποιούνταν για να φυλάττουν την ζωή των πολιτών και των 

στρατιωτών· απ' όπου, ἐν τῷ Καρὶ κινδυνεύειν, όταν κάποιος βάζει κάποιον 

άλλο να κινδυνεύσει για χάρη του, για λογαριασμό του ή στην θέση του, δηλ. 

έναν Κάρα, Λατ. experimentum facere in corpore vili, σε Ευρ.  

κάρᾱ, Ιων. κάρη [ᾰ], τό (για τους τύπους και τη Ρίζα, βλ. κατωτ.)· 1. ποιητ. 

αντί κεφαλή, το κεφάλι, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. κεφάλι ή κορυφή πράγματος, 

όπως ενός βουνού, σε Ησίοδ.· άκρη ή χείλος ποταμού, σε Σοφ. 3. στους Αττ. 

Ποιητές χρησιμ. όπως το κεφαλή, περιφρ. λέγεται για έναν άνθρωπο, Οἰδίπου 

κάρα, δηλ. Οἰδίπους, σε Σοφ.· ὦ κασίγνητον κ. αντί ὦ κασίγνητε, στον ίδ. 

κ.λπ.· ο Όμηρ. χρησιμ. το κάρη μόνο σε ονομ. και αιτ. ενικ. και πληθ., ενώ οι 

πλάγιες πτώσεις συμπληρώνονται από την γʹ κλίση, γεν. και δοτ. κάρητος, 

κάρητι, επίσης κᾰρήατος, κᾰρήατι· πληθ. κᾰρήατα (όπως αν προερχόταν από 

ονομ. κάρηαρ ή κάρηας)· οι μεθομηρικοί Ποιητές έκλιναν το κάρη όπως τα 

ονόματα αʹ κλίσης, βλ. κάρης, κάρῃ, κάρην· σε Τραγ., δοτ. κάρᾳ.  

κᾱραβο-πρόσωπος, -ον, αυτός που έχει πρόσωπο όμοιο με κάραβον, σε 

Λουκ.  

κάρᾰβος[κᾱ-], ὁ, αρσενικό σκαθάρι, σε Αριστ.  

κᾰρᾱ-δοκέω, μέλ. -ήσω, παρατηρώ έχοντας τεντωμένο το κεφάλι, δηλ. 

παρατηρώ με προσοχή ή αγωνία, σε Ηρόδ., Ευρ., Ξεν.· επίσης, κ. εἴς τινα, 

αποβλέπω σε κάποιον, σε Αριστοφ.  

καράκαλλον, τό, κουκούλα, Λατ. caracalla, σε Ανθ.  

κᾰρᾱνιστήρ, -ῆρος, ὁ, αυτός που αποκεφαλίζει, καρατομεί, σε Αισχύλ.  

κᾰρᾱνιστής, -οῦ, ὁ, = το προηγ., σε Ευρ.  

κάρᾱνον, τό, βλ. κάρηνον.  

κάρᾱνος, ὁ (κάρα), αρχηγός, άρχοντας, ηγέτης, σε Ξεν.  

κᾰρᾱνόω, μέλ. -ώσω (κάρανον), κατορθώνω, φθάνω, επιτελώ, πραγματοποιώ, 

επιτυγχάνω, σε Αισχύλ.  

καρᾱτομέω, μέλ. -ήσω, κόβω το κεφάλι, αποκεφαλίζω, σε Ευρ.  

κᾰρά-τομος[ρᾱ], -ον, (τέμνω), 1. αποκεφαλισμός, σε Ευρ.· κ. ἐρημία 

νεανίδων, δηλ. η σφαγή τους, στον ίδ. 2. κομμένος, αποκομμένος από το 

κεφάλι, κ. χλιδαί, κομμένες τούφες, μπούκλες μαλλιών, σε Σοφ.  

κάρβᾱνος, -ον, = βάρβαρος, αλλοδαπός, ξένος, σε Αισχύλ. (ξέν. λέξη).  

καρβάτιναι, αἱ, υποδήματα, παπούτσια από ακατέργαστο δέρμα, τσαρούχια, 

σε Ξεν. (άγν. προέλ.).  

κάρδᾰμον, τό, είδος κάρδαμου, Λατ. nasturtium ή ο σπόρος του, ο οποίος 

τρώγονταν όπως η μουστάρδα, σινάπι από τους Πέρσες, σε Ξεν.· σε πληθ., 



κάρδαμα, σε Αριστοφ.· μεταφ., βλέπειν κάρδαμα, δηλ. κοιτάζει με οξύ και 

διαπεραστικό βλέμα, στον ίδ.  

καρδία, ἡ, Ιων. καρδίη, Επικ. επίσης κρᾰδίη· I. καρδιά, ἐν στέρνοισι κραδίη 

πατάσσει, σε Ομήρ. Ιλ.· κραδίη ἔξω στήθεων ἐκθρῴσκει, λέγεται για 

πανικόβλητο άνθρωπο, στο ίδ.· οἰδάνεται κραδίη χόλῳ, στο ίδ. κ.λπ.· ἐκ τῆς 

καρδίης φιλεῖν, σε Αριστοφ.· τἀπὸ καρδίας λέγειν, Λατ. ex animo, μιλώ με 

παρρησία, ελεύθερα, ξεκάθαρα, σε Ευρ. II. το στομάχι, σε Θουκ.  

καρδιο-γνώστης, -ου, ὁ, αυτός που γνωρίζει τις καρδιές, σε Κ.Δ.  

καρδιό-δηκτος, -ον (δάκνω), αυτός που κατατρώει, βασανίζει την καρδιά, σε 

Αισχύλ.  

καρδι-ουλκέω (ἕλκω), βγάζω την καρδιά απ' το θύμα κατά την διάρκεια της 

θυσίας, σε Λουκ.  

κάρδοπος, ἡ, σκαφίδι στο οποίο ζυμώνουν, σε Αριστοφ.  

κάρη, τό, Ιων. αντί κάρα, το κεφάλι.  

*κάρηαρ, υποθ. ονομ. των Επικ. τύπων καρήατος, -ήατι, -ήατα, βλ. κάρα.  

κᾰρη-κομόωντες, οἱ (κομόω), αυτοί που έχουν μακριά μαλλιά στο κεφάλι, 

μακρυμάλληδες, λέγεται για τους Αχαιούς που άφηναν να μεγαλώσουν όλα τα 

μαλλιά τους (ενώ οι Άβαντες, διατηρούσαν μαλλιά μόνο στο πίσω μέρος του 

κεφαλιού, γι' αυτό και ονομάζονταν ὄπισθεν κομόωντες), σε Ομήρ. Ιλ.  

κᾰρῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ του κείρω.  

κάρηνον, τό, Δωρ. κάρᾱνον (κάρη)· 1. κεφάλι, κυρίως στον πληθ. ἀνδρῶν 

κάρηνα, περιφρ. αντί ἄνδρες, σε Ομήρ. Ιλ.· νεκύων κ. αντί νέκυες, σε Ομήρ. 

Οδ.· βοῶν κ., όπως λέμε, τόσα κεφάλια βόδια, σε Ομήρ. Ιλ. 2. μεταφ. λέγεται 

για βουνοκορφές, Οὐλύμποιο κ., στο ίδ.· λέγεται και σε πόλεις, ακρόπολη, στο 

ίδ.  

κάρητος, κάρητι, γεν. και δοτ. του κάρη, βλ. κάρα.  

Κᾱρικός, -ή, -όν, Καρικός, σε Σοφ.· Κ. αὐλήματα, θρήνοι, μοιρολόγια, σε 

Αριστοφ.  

Κᾱρίνη[ῑ], ἡ, γυναίκα από την Καρία, σε Φαν. παρά Πλούτ.  

Κάριος[ᾱ], -α, -ον, = Καρικός, σε Ηρόδ.  

κᾱρίς, γεν. καρίδος [ῑ], ἡ, μικρή γαρίδα ή μεγάλη γαρίδα, σε Αριστοφ.  

καρκαίρω, σείομαι, τρέμω κάτω από το πάτημα ανδρών και αλόγων, Λατ. 

tremere, σε Ομήρ. Ιλ. (ηχομιμ. λέξη).  

καρκίνος[ῐ], ὁ, με ετερογεν. πληθ. καρκίνα, I. καβούρι, κάβουρας, Λατ. 

cancer, σε Βατραχομ., Αριστοφ., Πλάτ.· παροιμ., οὔποτε ποιήσεις τὸν 

καρκίνον ὀρθὰ βαδίζειν, σε Αριστοφ. II. ζευγάρι δαγκάνες, σε Ανθ.· καρκίνα, 

πυξίδες, στον ίδ.  

καρκῐνό-χειρες, -ων, αυτοί που αντί για χέρια έχουν δαγκάνες καβουριού, σε 

Λουκ.  

Κάρνεια, ποιητ. Κάρνεα, τά, γιορτή προς τιμή του Απόλλωνα Καρνείου απο 

τους Σπαρτιάτες, που διεξαγόταν εννιά μέρες κατά την διάρκεια του Αττ. 

μήνα Μεταγειτνιώνα, που εκείνοι αποκαλούσαν Κάρνειος ή Καρνήϊος (μήν), 

σε Ευρ., Θουκ.  

Κάρπᾰθος, Επικ. Κράπαθος, ἡ, νησί μεταξύ, ανάμεσα στην Κρήτη και την 

Ρόδο, σε Όμηρ.  

καρπαία, ἡ, μιμική όρχηση των Θεσσαλών, σε Ξεν. (πιθ. από το ἁρπ-άζω).  

καρπάλῐμος, -ον (βλ. κραιπνός), 1. γρήγορος, ταχύς, Λατ. rapidus, σε Ομήρ. 

Ιλ.· επίρρ. -μως, γρήγορα, αστραπιαία, στο ίδ. 2. σε Πίνδ., γέννες κ., πρόθυμα 

σαγόνια.  



καρπίζω, μέλ. -σω (καρπός), κάνω κάτι να καρπίσει, το κάνω γόνιμο, λιπαίνω 

το έδαφος καθιστώντας το εύφορο, σε Ευρ.  

κάρπιμος, -ον, αυτός που έχει καρπούς, καρποφόρος, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.· 

κάρπιμα, τά, καρποφόρα δέντρα ή σιτοφόροι αγροί, σιτοβολώνες, σε 

Αριστοφ.· κάρπιμα ἀγαθά, κτήματα προσοδοφόρα, αντίθ. προς το ἄκαρπα, σε 

Αριστ.· μεταφ., τῶν ξένων τοὺς κ., αρμέγεις τους πλούσιους ξένους 

αποσπώντας τους χρήματα, σε Αριστοφ.  

καρπο-γένεθλος, -ον, αυτός που παράγει καρπούς, που τους γεννά, σε Ανθ.  

καρπός (Α), ὁ, I. καρπός, καρπὸς ἀρούρης, δηλ. σιτάρι, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως 

επίσης, κ.Δήμητρος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· λέγεται για δέντρα, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. II. 

γενικά, παραγωγή, κέρδος, όφελος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· οἱ καρποὶ ἐκ τῶν ἀγελῶν, 

η παραγωγή των κοπαδιών, σε Ξεν. III. λέγεται για ενέργειες, καρπός, 

αποτέλεσμα, κέρδος, εἰκαρπὸς ἔσται θεσφάτοισι, εάν οι χρησμοδοτήσεις του 

καρποφορήσουν, δηλ. επαληθευτούν, σε Αισχύλ.· γλώσσης ματαίας κ., δηλ. 

κατάρες, στον ίδ.· κ. ἐπέων οὐ κατέφθινε, σε Πίνδ.· κ. φρενῶν, σοφία, στον ίδ.  

καρπός (Β), ὁ, καρπός χεριού, σε Όμηρ. κ.λπ.  

καρπο-τόκος, -ον (τίκτω), καρποφόρος, σε Ανθ.  

καρπο-φάγος, -ον (φᾰγεῖν), αυτός που ζει τρώγοντας καρπούς, σε Αριστ.  

καρπο-φθόρος, -ον (φθείρω), αυτός που βλάπτει, καταστρέφει τους καρπούς, 

σε Ανθ.  

καρποφορέω, παράγω καρπούς, σε Ξεν.  

καρπο-φόρος, -ον (φέρω), καρποφόρος, εύφορος, γόνιμος, καρπερός, λέγεται 

για δέντρα, σε Ηρόδ., Ξεν.· λέγεται για χώρες, σε Πίνδ., Ευρ.· λέγεται για τη 

Δήμητρα, σε Αριστοφ.  

καρπο-φύλαξ[ῠ], -ᾰκος, ὁ, αυτός που προσέχει, φυλάει τους καρπούς, σε 

Ανθ.  

καρπόω, μέλ. -ώσω (καρπός Α), I. φέρω καρπό ή φέρω ως καρπό, σε Αισχύλ. 

II. Μέσ., καρπώνομαι, δηλ. 1. θερίζω τον καρπό της γης, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· 

μεταφ., εξαντλώ ή λεηλατώ, τὴνἙλλάδα, σε Αριστοφ. 2. απολαμβάνω τον 

τόκο των χρημάτων, σε Δημ.· ομοίως και σε Παθ. παρακ., τὸ ἐργαστήριον 

κεκαρπωμένος, απολαμβάνω τα κέρδη του εργαστηρίου, στον ίδ.· απόλ., 

ωφελούμαι, αποκομίζω κέρδος, σε Αριστοφ. 3. αποκομίζω τους καρπούς, έχω 

την ελεύθερη χρήση ενός πράγματος, σε Θουκ. κ.λπ.· έπειτα, 4. απλώς, 

απολαμβάνω, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.· μερικές φορές με αρνητική σημασία, 

καρποῦσθαι τὴν ἁμαρτίαν, σε Αισχύλ.· πένθη, σε Ευρ.  

κάρπωσις, -εως, ἡ, χρήση ή κέρδος, σε Ξεν.  

καρρέζουσα, Επικ. αντί καταρρ-, θηλ. μτχ. του καταρρέζω.  

κάρτᾰ (κάρτος=κράτος), επίρρ.: 1. πολύ, πάρα πολύ, υπερβολικά, 

εξαιρετικά, Λατ. valde, admodum.2. πέρα απ' το μέτρο, πέρα από κάθε μέτρο, 

κ. ἐγχώριος, γνήσιος, γηγενής, ιθαγενής, σε Αισχύλ.· κ. ὢν ἐπώνυμος, πιστός 

στο όνομά σου, στον ίδ.· κ. δ' εἰμι τοῦ πατρός, εντελώς με το μέρος του 

πατέρα μου, στον ίδ. 3. καὶ κάρτα, ενισχύει την δύναμη αυτού που λέχθηκε 

προγουμένως, αληθώς και πραγματικά, πέραν κάθε αμφισβήτησης, 

αναμφίβολα, σε Ηρόδ., Σοφ.· ομοίως επίσης, τὸ κάρτα, με ειρων. σημασία, 

αλήθεια, εκδικητικά, σε Ηρόδ.  

καρτερέω, μέλ. -ήσω (καρτερός)· I. είμαι σταθερός, ακλόνητος, 

υπομονετικός, στέρεος, σε Σοφ. κ.λπ.· με πρόθ., κ.πρός τι, αντέχω σε κάτι, σε 

Ξεν. κ.λπ.· με μτχ., επιμένω στην εκτέλεση ενός πράγματος, σε Ευρ.· απόλ., 

τὰ δείν' ἐκαρτέρουν, ήμουν παραδόξως ισχυρογνώμων ή επίμονος, σε Σοφ. II. 



με αιτ. πράγμ., υποφέρω με υπομονή, σε Ευρ., Ξεν. — Παθ., κεκαρτέρηται 

τἀμά, ο χρόνος της υπομονής τελείωσε για εμένα, σε Πλάτ.  

καρτέρημα, -ατος, τό, αυτό που γίνεται με υπομονή, σε Πλάτ.  

καρτέρησις, -εως, ἡ, 1. υπομονή, καρτερία, εγκαρτέρηση, σε Πλάτ. 2. με 

γεν., υπομονετική αντοχή σε κάτι, στον ίδ.  

καρτερία, ἡ (καρτερός), εγκαρτέρηση, υπομονετική αντοχή, υπομονή, αντίθ. 

προς το μαλακία, σε Ξεν., Πλάτ.  

καρτερικός, -ή, -όν (καρτερός), ικανός προς εγκαρτέρηση, υπομονετικός, σε 

Ξεν., Αριστ 

καρτερό-θῡμος, -ον, γενναιόψυχος, σε Όμηρ., Ησίοδ.· γενικά, δυνατός, 

ισχυρός, ἄνεμοι, σε Ησίοδ.  

καρτερός, -ά, -όν (κάρτος), = καρτερός· I. 1. δυνατός, ισχυρός, ρωμαλέος, 

άλκιμος· με απαρ., καρτερὸς ἐναίρειν, δυνατός για να σκοτώσει, σε Ομήρ. Ιλ.· 

τὰκαρτερώτατα, τα πιο ισχυρά, σε Σοφ. 2. με γεν., κάτοχος πράγματος, κύριος 

ή διαφεντευτής αυτού, σε Θέογν., Θεόκρ. 3. όπως το καρτερικός, 

υπομονετικός, σταθερός, πρὸς πάντα, σε Ξεν.· επίμονος, σε Πλάτ. 4. λέγεται 

για πράγματα, δυνατός, ισχυρός, μέγας, ὅρκος, σε Ομήρ. Ιλ.· κ. ἔργα, πράξεις 

ισχύος, στο ίδ.· κ. μάχη, γεμάτη πείσμα αλλά απέλπιδα, στον Ηρόδ., Θουκ.· τὸ 

καρτερόν, τόλμης τὸ κ., το υπέρτατο σημείο της τόλμης, σε Ευρ.· κατὰ τὸ 

καρτερόν, με τη βία, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· ομοίως, πρὸςτο καρτερόν, σε 

Αισχύλ.· τὸ καρτερόν, απόλ., σε Θεόκρ. 5. λέγεται για τόπο, όπως το ὀχυρός, 

ισχυρός, σε Θουκ.· τὸ καρτερώτερον τοῦ χωρίου, στον ίδ. II. επίρρ. -ρῶς, 

δυνατά κ.λπ.· κ. ὑπνοῦσθαι, κοιμάμαι βαθιά, σε Ηρόδ. III. ο συνήθης συγκρ. 

και υπερθ. είναι κρείσσων και κράτιστος (βλ.)· αλλά και οι κανονικοί τύποι 

καρτερώτερος, -ώτατος, συναντιώνται περιστασιακά, σε Πίνδ., Αττ.  

καρτερούντως, επίρρ. του καρτερέω, δυνατά, καρτερικά, σε Πλάτ.  

καρτερό-χειρ, χειρος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει δυνατά χέρια, σε Ομηρ. Ύμν.  

κάρτιστος, Επικ. αντί κράτιστος.  

κάρτος, -εος, τό, Επικ. αντί κράτος, δοτ. κάρτεϊ, δύναμη, ρώμη, ακμή, σθένος, 

σε Όμηρ., Ησίοδ.  

καρτύνω[ῡ], Επικ. αντί κρατύνω.  

Κᾰρύαι[ῠ], -ῶν, αἱ, I. τόπος στην Λακωνία με περίφημο ναό της Άρτεμης, σε 

Θουκ. II.Καρυᾶτις, ἡ, ονομασία της Άρτεμης· απ' όπου Καρυᾱτίζω, 

ορχούμαι, χορεύω το χορό των Καρυάτιδων, σε Λουκ.  

κᾰρύκη[ῡ], ἡ, περσικό πιάτο αποτελούμενο από αίμα και πλούσια 

καρυκεύματα, μπαχαρικά, σε Λουκ.  

κᾰρύκινος, -η, -ον, βαθυκόκκινος, σε Ξεν.  

κᾰρῡκο-ποιέω, μέλ. -ήσω, φτιάχνω την καρύκην ή μια πλούσια σάλτσα, σε 

Αριστοφ.  

κᾶρυξ, Δωρ. αντί κῆρυξ.  

κάρῠον[ᾰ], τό, κάθε είδους καρύδι, σε Αριστοφ., Ξεν.· διακρινόμενο σε 

ποικίλα είδη, όπως κ. βασιλικά ή Περσικά, τα καρύδια, ονομάζονται και απλώς 

κάρυα, σε Βατραχομ.· κ. κασταναϊκά ή κασταναῖα, τα κάστανα κ.λπ.  

κᾰρῠο-ναύτης, -ου, ὁ, αυτός που πλέει μέσα σε ένα καρυδότσουφλο, σε 

Λουκ.  

καρύσσω, Δωρ. αντί κηρύσσω.  

καρφᾰλέος, -α, -ον (κάρφω), ξηρός, αποξηραμένος, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται 

για ήχο, καρφαλέον ἀσπὶς ἄϋσε, η ασπίδα έβγαλε έναν ξερό ήχο, δηλ. 

υπόκωφο, σε Ομήρ. Ιλ.  

κάρφη, ἡ (κάρφω), ξερό χορτάρι, σανός, άχορο, σε Ξεν.  



καρφηρός, -ά, -όν, αυτός που είναι φτιαγμένος από ξερά καλάμια, σε Ευρ.  

καρφίτης, -ου, ὁ, ο χτισμένος από ξερά καλάμια, σε Ανθ.  

κάρφος, -εος, τό, ξερό κοτσάνι, καλάμι, Λατ. palea, stipula, ξύλινο 

πελεκούδι, σκλήθρα ξύλου, σε Αριστοφ.· στον πληθ., τα ξηρά ξύλα της 

κανέλας, σε Ηρόδ.· ξερά κλαδιά, κλωνάρια, ξύλινα πελεκούδια, καλάμια, 

τρίχες από μαλλί, υλικά με τα οποία τα πουλιά κατασκευάζουν τις φωλιές 

τους, σε Αριστοφ.  

κάρφω, μέλ. κάρψω, ξεραίνω, μαραίνω, κάρψω χρόα καλόν, θα ξεράνω την 

ωραία επιδερμίδα, θα την ρυτιδώσω, σε Ομήρ. Οδ.· ἠέλιος χρόα κάρφει, σε 

Ησίοδ.  

καρχᾰλέος, -α, -ον, τραχύς, δίψῃ κορχαλέοι, με ξηρό το λάρυγγα από τη δίψα, 

το siti asperτου Βιργ., σε Ομήρ. Ιλ. (αμφίβ. προέλ.).  

καρχᾰρ-όδους, ὁ, ἡ, -ουν, τό, αυτός που έχει κοφτερά δόντια, λέγεται για τα 

σκυλιά, σε Ομήρ. Ιλ.· αποδιδόμενο στον Κλέωνα από τον Αριστοφ.  

καρχᾰρ-όδων, -οντος, ὁ, ἡ, = το προηγ., σε Θεόκρ.  

κάρχᾰρος, -ον, κοφτερός, αιχμηρός, με κοφτερά δόντια, κάρχαρον μειδήσας, 

λέγεται για τον λύκο, σε Βάβρ.· μεταφ., οξύς, δηκτικός, λέγεται για τη 

γλώσσα, σε Λουκ.  

Καρχηδονίζω, μέλ. -ίσω, παίρνω το μέρος των Καρχηδονίων, σε Πλούτ.  

Καρχηδών, -όνος, ἡ, η Καρχηδόνα, σε Ηρόδ.· επίρρ. Καρχηδόνιος, -α, -ον, 

Καρχηδόνιος, στον ίδ.  

καρχήσιον, Δωρ. -άσιον [ᾱ], τό, I. ποτήρι πιο στενό στη μέση από ότι στο 

χείλος και τον πάτο, σε Σαπφώ κ.λπ. II. το ψηλότερο μέρος του καταρτιού, σε 

Πίνδ. κ.λπ.· στον πληθ., σε Ευρ.  

κἀς, κράση αντί καὶ εἰς ή καὶ ἐς.  

κᾰσαλβάζω, μέλ. -σω, συμπεριφέρομαι σαν πόρνη, σε Αριστοφ.  

κᾰσαλβάς, -άδος, ἡ όπως κάσσα, πόρνη, εταίρα, σε Αριστοφ.  

κάσας, -ου ή κασᾶς, -οῦ, ὁ, χαλί ή δέρμα για κάθισμα, σέλα, σε Ξεν. (πιθ. 

περσική λέξη).  

κᾰσία, Ιων. -ίη, ἡ, αραβικό μπαχαρικό όπως το κίμινο άλλα κατώτερης 

ποιότητας, σε Ηρόδ. (ξεν. λέξη).  

κᾰσιγνήτη, ἡ, θηλ. του κασίγνητος, αδερφή, σε Όμηρ. κ.λπ.  

κᾰσί-γνητος, ὁ (κάσις, γίγνομαι), I. αδερφός, σε Όμηρ., κ.λπ.: — με 

περισσότερο γενική σημασία, ξάδελφος, σε Ομήρ. Ιλ. II. ως επίρρ., 

κασίγνητος, -η, -ον, αδελφικά, σε Σοφ., Ευρ.  

κάσις[ᾰ], κάσιος, κλητ. κάσι, ὁ, αδερφός, σε Αισχύλ., Σοφ.· ἡ ἀδερφή, σε 

Ευρ.  

Κασσῐτερίδες, -ων, αἱ, οι Κασσιτερίδες ή τα νησιά που παράγουν κασσίτερο, 

σε Ηρόδ.  

κασσίτερος, [ῐ], Αττ. καττ-, ὁ, κασσίτερος, Λατ. stannum, σε Ομήρ. Ιλ. 

Λιωνόταν και έπειτα χυνόταν μέσα σε σκληρότερο χαλκό, απ' όπου χεῦμα 

κασσιτέροιο, επιμετάλλωση, περίχυμα κασσιτέρου, στο ίδ. (ξεν. λέξη).  

κάσσῡμα, Αττ. κάττ-, -ατος, τό, οτιδήποτε συραμμένο, ιδίως, σόλα 

παπουτσιού ή σανδαλιού, σε Αριστοφ.· μεταφ., ὑποδύεσθαι ἐχθρῶν παρ' 

ἀνδρῶν καττύματα, φορούν υποδήματα φτιαγμένα από τους εχθρούς, στον ίδ.  

κασσύω[ῡ], Αττ. καττ-, πιθ. από το κατα-σύω (αν και το σύω απαντά μόνο 

στο Λατ. suo), I. συρράπτω ή ράβω μαζί, όπως κάνει ένας παπουτσής, σε 

Πλάτ. II. μεταφ., μηχανορραφώ, όπως το Λατ. dolos suere, σε Αριστοφ.  

Κασταλία, Ιων. -ίη, ἡ, περίφημη κρήνη των Μουσών στο βουνό Παρνασσός, 

σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. (πιθ. συγγενές προς το καθαρός, Λατ. castus).  



κἀστίν, κράση αντί καὶ ἐστίν.  

κἀστόν, κράση αντί καὶ ἐστόν.  

Καστόρειος, -ον, αυτός που ανήκει ή είναι κατάλληλος για τον Κάστορα· τὸ 

Κ. μέλος, πολεμική ωδή που συνοδεύονταν από αυλό, και χρησιμοποιούνταν 

στον πανηγυρισμό νικών στις αρματοδρομίες (ο Κάστορας ήταν επινοητής της 

ξυνωρίδος), σε Πίνδ., Πλούτ.· ὁ Κ. ὕμνος, σε Πίνδ.  

καστορίδες, αἱ, Λακωνική ράτσα κυνηγόσκυλων που πρώτος ανέθρεψε ο 

Κάστορας, σε Ανθ.· επίσης καστόριαι κύνες, σε Ξεν.  

Κάστωρ, -ορος, ὁ, ο Κάστορας, γιος του Δία (ή Τυνδάρεω) και της Λήδας, 

αδερφός του Πολυδεύκη, σε Όμηρ.  

κάστωρ, -ορος, ὁ, κάστορας, σε Ηρόδ.  

κάσχεθον, Επικ. αντί κατέσχεθον, ποιητ. αορ. βʹ του κατέχω.  

κάτ αντί κατά πριν από το τ, βλ. καττά.  

κατά[κᾰτᾰ], πρόθ. με γεν. ή αιτ., κύρια σημασία· κάτω, προς τα κάτω.  

Α. ΜΕ ΓΕΝ.: I. δηλώνει κίνηση από πάνω προς τα κάτω, βῆ δὲ κατ' 

Οὐλύμποιο καρήνων, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. II. δηλώνει καθοδική κίνηση· 1. 

καταπάνω ή επάνω σε, κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για 

τους ετοιμοθάνατους, κατ'ὀφθαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς, χύθηκε ένα σύννεφο πάνω 

στα μάτια, στο ίδ.· ομοίως και, ὕδωρ κατὰ χειρός, βλ. χείρ II. 6. 2. μέσα σε, 

νέκταρ στάξε κατὰ ῥινῶν, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως και, κατὰ χθονὸς (ή γῆς) 

δῦναι, σε Τραγ.· κατὰ χθονὸς κρύπτειν, θάβω, σε Σοφ. κ.λπ. 3. εὔχεσθαι ή 

ὀμόσαι κατά τινος, εύχομαι ή ορκίζομαι σε κάτι (όταν κάποιος επικαλείται την 

οργή των θεών εναντίον του σε περίπτωση αθέτησης όρκου), σε Θουκ., Δημ.· 

επίσης, υπόσχομαι, τάζω προς κάτι, δηλ. υπόσχομαι ότι θα το προσφέρω, ότι 

θα το αφιερώσω, σε Αριστοφ. 4. με εχθρική σημασία, εναντίον κάποιου, σε 

Αισχύλ. κ.λπ.· ιδίως, λέγεται για δικαστές που εκδίδουν την ετυμηγορία τους, 

που αποφαίνονται εναντίον κάποιου, στον ίδ.· λόγος κατά τινος, ο λόγος 

εναντίον του κατηγορούμενου, Λατ. in aliquem·λόγος πρός τινα, η απάντηση 

προς τον αντίδικο, Λατ. adversus aliquem.5. Λατ. de, σχετικά με, ως προς, σε 

σχέση με, σκοπεῖν κατά τινος, σε Πλάτ.· ἔπαινος κατά τινος, έπαινος που 

απονέμεται σε κάποιον, σε Αισχίν. κ.λπ. Β. ΜΕ ΑΙΤ.: I. 1. χρησιμοποιείται 

για κίνηση προς τα κάτω κατὰ ῥόον, προς τα κάτω του ρεύματος, σε Ηρόδ.· 

κατ' οὖρον ἰέναι, ῥεῖν, συμπλέω με τον άνεμο προς τα κάτω, σε Αισχύλ. 2. 

λέγεται για κίνηση, επάνω σε μια έκταση, καθ' όλη την έκταση, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· καθ' Ἑλλάδα, σε Αισχύλ.· κατὰ γῆν καὶ θάλασσαν, σε ξηρά και θάλασσα 

κ.λπ.· επίσης, βρίσκω στόχο επάνω στην ασπίδα, σε Ομήρ. Ιλ. 3. αντίκρυ, 

απέναντι, κατὰ Σινώπην πόλιν, σε Ηρόδ.· ἀνὴρ κατ' ἄνδρα, σε Αισχύλ. 4. κατὰ 

τὸ προάστειον, κάπου κοντά στο προάστιο, σε Ηρόδ. II. χρησιμοποιείται προς 

δήλωση επιμερισμού, λέγεται για το όλο που διαιρείται σε μέρη, κατὰ φῦλα, 

κατὰ φρήτρας, κατά φυλές, γένη, κατά φατρίες, οικογένειες, σε Ομήρ. Ιλ.· 

κατὰ κώμας κατῳκῆσθαι, ζω χωριστά, σε διαφορετικές πόλεις, σε Ηρόδ.· κατ' 

ἄνδρα, άνδρας προς άνδρα, στον ίδ. 2. ομοίως λέγεται και για τα μέρη του 

χρόνου, καθ' ἡμέραν, κατ' ἦμαρ, μέρα με τη μέρα, καθημερινά, βλ. ἡμέρα III, 

ἦμαρ. 3. λέγεται για αριθμούς, τόσοι κάθε φορά, καθ' ἕνα, ένα κάθε φορά, σε 

Ηρόδ.· κατὰ τὰς πέντε καὶ εἴκοσι μνᾶς πεντακοσίας δραχμὰς εἰσφέρειν, 

πληρώνω πεντακόσιες δραχμές για κάθε εικοσιπέντε μνες, σε Δημ. κ.λπ. III. 

1. χρησιμοποιείται για δήλωση κατεύθυνσης προς αντικείμενο ή σκοπό, 

πλεῖνκατὰ πρῆξιν, για εμπόριο ή λόγω εμπορίου, σε Ομήρ. Οδ.· κατὰληΐην, 

προς αναζήτηση λείας, λαφύρων, σε Ηρόδ.· κατὰθέαν ἥκειν, έχω έλθει με 

σκοπό να δω, σε Θουκ. 2. λέγεται για καταδίωξη, κατ' ἴχνος, στα ίχνη, επί τα 



ίχνη, σε Σοφ. IV.σύμφωνα με, κατὰ θυμόν, σε Όμηρ.· καθ' ἡμέτερον νόον, 

κατά την αρεσκεία μας, σε Ομήρ. Ιλ.· κατὰ μοῖραν, όπως είναι σωστό και 

δίκαιο, σε Όμηρ.· ομοίως και, κατ' αἶσαν, κατὰ κόσμον, στον ίδ.· καθ' ἡδονήν, 

προς ικανοποίηση, σε Αισχύλ.· κατὰ δύναμιν, κατά τα δυνατά κάποιου κ.λπ. 2. 

σε σχέση με, ως προς, αναφορικά, τὰ κατ' ανθρώπους = τὰ ἀνθρωπινά, σε 

Αισχύλ.· ομοίως και, τὸ καθ' ὑμᾶς, σε ό,τι αφορά εσάς, σε Ηρόδ.· κατὰ τοῦτο, 

κατά αυτό τον τρόπο, μ' αυτήν την οπτική· κατὰ ταὐτά, κατά τον ίδιο τρόπο, 

καθ' ὅτι, εφόσον κ.λπ. 3. με υπονοούμενη σύγκριση, κατὰ λοιπὸν κρομύοιο, 

όπως ο μανδύας του κρεμμυδιού, το κρεμμυδόφυλλο, σε Ομήρ. Οδ.· κατὰ 

Μιθραδάτων, αυτός που ανταποκρίνεται, μοιάζει στην περιγραφή του, σε 

Ηρόδ.· κατὰ πνιγέα, παρόμοιο με φούρνο, σε Αριστοφ.· κηδεῦσαι καθ' ἑαυτόν, 

παντρεύομαι, ανάλογα με την κοινωνική μου θέση, σε Αισχύλ.· κατ' 

ἄνθρωπον, όπως ο άνθρωπος, όπως ταιριάζει, αρμόζει σε άνθρωπο, στον ίδ.· 

κατ' ἄνδρα, μὴ θεόν, στον ίδ.· μετά από συγκρ., μείζων ἢ κατ' ἀνθρώπου, 

μεγαλύτερο των ανθρωπίνων δυνάμεων, δυνατοτήτων, ορίων, σε Ηρόδ.· 

μείζω ἢ κατὰ δάκρυα, πάρα πολύ μεγάλα για να κλάψει κάποιος, σε Θουκ. V. 

με την εύνοια ενός θεού, κατὰ δαίμονα, Λατ. mon sine numine, σε Πίνδ.· κατὰ 

θεόν, σε Ηρόδ. VI. λέγεται για αριθμούς, κατά προσέγγιση, σχεδόν, κοντά, 

περίπου, κατὰ ἑξηκόσια ἔτεα, εξακόσια χρόνια πάνω κάτω, περίπου, στον ίδ. 

VII.1.λέγεται για χρόνο, κατά την διάρκεια, κατά την διάρκεια μιας περιόδου, 

κατὰ τὸν πόλεμον, κατά την περίοδο του πολέμου, εν καιρώ πολέμου, στον ίδ.· 

καθ' ἡμέραν, κατά την διάρκεια της μέρας, σε Αισχύλ. 2. περίπου, κατὰ τὸν 

αὐτὸν χρόνον, σε Ηρόδ.· κατὰ Ἄμασιν βασιλεύοντα, στα χρόνια βασιλείας του 

Άμαση, στον ίδ. VIII.με περιφρ. χρήση αντί επιρρ., όπως, καθ' ἡσυχίην, κατὰ 

τάχος κ.λπ., αντί ἡσύχως, ταχέως, στον ίδ.· κατὰ μέρος, εν μέρει· κατὰ φύσιν, 

φυσικά κ.λπ. Γ. ΘΕΣΗ: όταν η κατά ακολουθεί την πτώση γράφεται με 

αναστροφή ως κάτα.Δ. Απόλ. ως επίρρ., όπως το κάτω, προς τα κάτω, σε 

Όμηρ. Ε. ΣΤΑ ΣΥΝΘ.: I. προς τα κάτω, κάτω, όπως στο καταβαίνω. II. 

συμφώνως προς, όπως στα κατᾴδω, καταθύμιος. III. εναντίον, με εχθρική 

σημασία, όπως στα καταγιγνώσκω, κατακρίνω. IV. συχνά μόνο για να 

επιτείνει τη σημασία μιας απλής λέξης, όπως στα κατακόπτω, καταφαγεῖν. ΣΤ. 

Η κατά ως πρόθ. μερικές φορές χρησιμ. βραχυλογικά, ιδίως, σε Επικ. στα κάγ, 

κάκ, κάμ, κάν, κάπ, κάρ, κάτ, πριν από γ, κ, μ, ν, π (ή φ), ῥ, τ (ή θ), 

αντιστοίχως· βλ. αυτ. Τα Αντίγραφα και οι παλιότεροι Εκδότες συνδέουν την 

προθ. με την λέξη που την ακολουθεί, όπως καγγόνυ, καδδέ, κακκεφαλῆς, 

καππεδίον, καπφάλαρα, καρρόον, καττάδε, καττόν κ.λπ. Στα σύνθετα ρήματα, η 

κατά κάποιες φορές μετατρέπεται σε καβ, καλ, καρ, κατ, πριν από τα β, λ, ρ, θ, 

αντιστοίχως, όπως στα κάββαλε, κάτθανε, κάλλιπε, καρρέζουσα· και πριν από 

τα στ, σχ, η δεύτερη συλλαβή ενίοτε παραλείπεται, όπως στα καστορνῦσα, 

κάσχεθε, κασσύω, όπως επίσης στους Δωρ. τύπους καβαίνων, κάπετον.  

κατά, Ιων. αντί καθ' ἅ.  

κᾆτα, κράση αντι του καὶ εἶτα.  

κατάβα, αντί κατάβηθι, προστ. αορ. βʹ του καταβαίνω.  

καταβάδην[βᾰ], επίρρ., κατηφορικά ή προς τα κάτω· πρβλ. ἀναβάδην.  

καταβαθμός, Αττ. -βασμός, ὁ, κατάβαση, κατέβασμα, κατήφορος, όνομα 

απότομης κατηφόρας που χωρίζει την Αίγυπτο απο τη Νουβία, σε Αισχύλ.  

κατα-βαίνω, μέλ. -βήσομαι, παρακ. -βέβηκα, αόρ. βʹ κατέβην, ποιητ. γʹ πληθ. 

κατέβαν· προστ. κατάβηθι ή κατάβᾱ· Επικ. αʹ πληθ. υποτ. καταβείομεν (αντί -

βῶμεν) — Μέσ., Επικ. γʹ ενικ. αόρ. αʹ κατεβήσετο· προστ. καταβήσεο·  



Α. I. 1. κατεβαίνω, κατηφορίζω ή κατέρχομαι, Λατ. descemdere, ἐξ ἄρεος, 

από το βουνό, σε Ομήρ. Ιλ.· κ. πόλιος, κατεβαίνω από την πόλη, στο ίδ.· κ. 

δίφρου, αφιππεύω, ξεκαβαλικεύω, κατεβαίνω από το άρμα, στο ίδ.· με αιτ. 

τόπου, θάλαμον κατεβήσετο, κατέβηκε στο δωμάτιο, στον θάλαμό της, σε 

Ομήρ. Οδ.· αλλά επίσης και με αιτ., κατέβαιν' ὑπερώϊα, κατέβηκε από τα 

επάνω διαμερίσματα, από τον επάνω όροφο, στο ίδ.· κλίμακα κατεβήσετο, 

κατέβηκε τη σκάλα, στο ίδ.· απόλ., κατεβαίνω κάτω, σε Αριστοφ.· απ' όπου 

στην Παθ., ἵππος καταβαίνεται, το άλογο ξεκαβαλικεύεται από, σε Ξεν. 2. 

κατεβαίνω από τα μεσόγεια, από το εσωτερικό προς την θάλασσα, ιδίως, από 

την κεντρική Ασία (πρβλ. ἀναβαίνω II. 3), σε Ηρόδ.· κ. ἐς Πειραιᾶ, σε Πλάτ. 

3. έρχομαι, φθάνω στην ξηρά, φθάνω στην ξηρά με ασφάλεια, σε Πίνδ. 4. 

κατέρχομαι, κατεβαίνω στην παλαίστρα, κ. ἐπ. ἄεθλα, σε Ηρόδ.· και απόλ., 

όπως το Λατ. in certamen descendere, σε Σοφ., Ξεν. 5. λέγεται για ρήτορα, 

κατεβαίνω από το βήμα, κατάβα· απάντηση, καταβήσομαι, σε Αριστοφ. 6. 

πόσσω κατέβα τοι ἀφ' ἱστῶ, πόσο σου στοίχισε (το ύφασμα) να κατέβει από 

τον αργαλειό; σε Θεόκρ. II. μεταφ., καταβαίνειν εἴς τι, καταλήγω την ομιλία 

μου σ' ένα σημείο, κατέβαινε ἐς λιτάς, τελείωνε με προσευχή, σε Ηρόδ.· με 

μτχ., κατέβαινεν παραιτεόμενος, τελείωνε με παρακάλια, στον ίδ.· κ. ἐπὶ 

τελευτήν, σε Πλάτ. Β. μτβ., κατεβάζω κάτι, σε Πίνδ.  

κατα-βακχιόομαι (Βάκχος), Παθ., κυριεύομαι από βακχική μανία, 

καταβακχιοῦσθε δρυὸς κλάδοις, στεφανωνόσαστε με κλαδιά βελανιδιάς σε 

κατάσταση βακχικής μανίας, σε Ευρ.  

κατα-βάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, αόρ. βʹ κατέβᾰλον, Επικ. γʹ ενικ. κάββαλε· I. 1. 

ρίχνω κάτω, ανατρέπω, σε Όμηρ. κ.λπ.· κ. εἰς τὸ μηδέν, φέρνω, οδηγώ στο 

μηδέν, σε Ηρόδ. 2. σκοτώνω με όπλο, φονεύω, σφαγιάζω, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 

κ.λπ. 3. ρίχνω ή φέρνω σε ορισμένη κατάσταση, σε Ευρ., Πλάτ. 4. ρίχνω κάτω 

ή ρίχνω μακριά, διώχνω, απορρίπτω, σε Ξεν. II. με ηπιότερη σημασία, αφήνω 

κάτι να πέσει κάτω, ρίχνω κάτι κάτω, σε Όμηρ.· κ. ἱστία, κατεβάζω τα πανιά, 

σε Θέογν.· τὰς ὀφρῦς κ., σε Ευρ. 2. βάζω, επιθέτω, τοποθετώ, Λατ. deponere, 

σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ. 3. κατεβάζω ή συσσωρεύω, ιδίως, στην παραλία, σε 

Ηρόδ. 4. πληρώνω τοις μετρητοίς, παραχωρώ, παραδίδω ή εισφέρω, στον ίδ.· 

αποτίνω, πληρώνω, σε Θουκ. κ.λπ. — Μέσ., προκαλώ κατάθεση, σε Δημ. 5. 

παρέχω, δίνω, μαρτυρίαν, στον ίδ. 6. ρίχνω σπόρο, σπέρνω, στον ίδ.· κ. φάτιν, 

Λατ. spargere voces, σε Ηρόδ. 7. βάζω, θέτω ως θεμέλιο, ως βάση, κυρίως 

στη Μέσ., σε Ευρ. — Παθ., καταβεβλημένος, βασικός, θεμελιώδης, τακτικός, 

σε Αριστ.  

κατα-βάπτω, μέλ. —ψω, καταβυθίζω, σε Λουκ.  

κατα-βᾰρέω, μέλ. -ήσω, υπερφορτώνω, βαρυφορτώνω, παραφορτώνω, σε 

Λουκ.  

καταβάς, μτχ. αορ. βʹ του καταβαίνω.  

κατάβᾰσις, -εως, ἡ (καταβαίνω),· 1. κατέβασμα, κατήφορος, κατωφέρεια, σε 

Ηρόδ., Αττ.· πρβλ. κατάβασις. 2. κατάβαση από την Κεντρική Ασία, σε Ξεν.  

καταβασμός, ὁ, Αττ. αντί καταβαθμός.  

καταβᾰτέον, ρημ. επίθ. του καταβαίνω· I. αυτό που πρέπει να κατεβεί 

κάποιος, σε Αριστοφ., Πλάτ. II. αυτό που πρέπει να κατέλθει, σε Αριστοφ.  

κατᾰ-βαΰζω, μέλ. -ξω, γαβγίζω εναντίον, τινός, σε Ανθ.  

κατα-βεβαιόομαι, αποθ., διαβεβαιώνω ισχυρά, σε Πλούτ.  

καταβείομεν, Επικ. αντί καταβῶμεν, αʹ πληθ. υποτ. αορ. βʹ του καταβαίνω· 

καταβήμεναι, αντί καταβῆναι, απαρ. αορ. βʹ· καταβήσεο, αντί κατάβησαι, 

Μέσ. προστ. αορ. αʹ.  



καταβήσομαι, μέλ. του καταβαίνω.  

κατα-βιάζομαι, μέλ. -άσομαι, αποθ., I. εξαναγκάζω, σε Θουκ. II. Παθ., 

εξαναγκάζομαι, σε Πλούτ.  

κατα-βῐβάζω, μέλ. Αττ. -βιβῶ, μτβ. του καταβαίνω· 1. κάνω κάτι να κατέβει, 

κατεβάζω κάτι, σε Ηρόδ., Πλούτ. 2. κατεβάζω κάτι με τη χρήση βίας, σε Ξεν.  

κᾰταβῐβαστέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., · αυτό που πρέπει κάποιος να κατεβάσει 

κάτω, σε Πλάτ.  

κατα-βιβρώσκω, μέλ. -βρώσομαι, αόρ. βʹ -έβρων, Παθ. παρακ. -βέβρωμα, 

αόρ. αʹ -εβρώθην· κατατρώω, καταβροχθίζω, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

κατα-βιόω, μέλ. -ώσομαι, αόρ. βʹ κατεβίων, μεταγεν. αόρ. αʹ -εβίωσα· 

τελειώνω την ζωή μου, σε Πλάτ.  

κατα-βλάπτω, μέλ. -ψω, πληγώνω, βλάπτω σε μεγάλο βαθμό, καταστρέφω, 

ζημιώνω, σε Ομηρ. Ύμν., Πλάτ.  

κατα-βλέπω, μέλ. -ψω, κοιτώ προς τα κάτω, στρέφω το βλέμμα μου προς το 

μέρος κάποιου, σε Πλούτ.  

καταβλητέον, ρημ. επίθ. του καταβάλλω, σε Πλάτ.  

καταβλητικός, -ή, -όν (καταβάλλω), αυτός που συντελεί στην κατάρριψη, σε 

Ξεν.  

κατα-βληχάομαι, αποθ., βελάζω δυνατά, σε Θεόκρ.  

κατα-βλώσκω, κατεβαίνω, κατέρχομαι μέσω οδού, με αιτ., σε Ομήρ. Οδ.  

κατα-βοάω, μέλ. -βοήσομαι, Ιων. -βώσομαι, φωνάζω δυνατά, κραυγάζω 

εναντίον κάποιου, με γεν., σε Ηρόδ.· κ. τινῶν ὅτι τὰς σπονδὰς λελυκότες εἶεν, 

σε Θουκ.· με αιτ., καταβάλλω με κραυγές, νικώ με κραυγές, σε Αριστοφ.  

κατα-βοή, -ῆς, ἡ, κατακραυγή εναντίον, με γεν., σε Θουκ.  

καταβόησις, -εως, ἡ, κατακραυγή εναντίον, σε Πλούτ.  

καταβολή, ἡ (καταβάλλω), I. ρίψη ή κατάθεση, σε Κ.Δ. II. μεταφ., 1. 

θεμέλιο, βάση, αρχή, σε Πίνδ., Κ.Δ. 2. πληρωμή, καταβολή, εξόφληση με 

δόσεις, σε Δημ. III. περιοδική προσβολή από ασθένεια, παροξυσμός, 

σπασμός, κρίση, έξαψη, σε Πλάτ.  

κατα-βόσκω, μέλ. -βοσκήσω, βόσκω κοπάδια σ' ένα μέρος, Λατ. depascere, 

χὠ τὰν Σαμίαν καταβόσκων, οι ποιμένες, βοσκοί της Σάμου, σε Θεόκρ.  

κατα-βόστρῡχος, -ον, αυτός που έχει φουντωτά μαλλιά, σε Ευρ.  

κατα-βρᾰβεύω, μέλ. -σω, στερώ κάποιον από το βραβείο, με αιτ., σε Κ.Δ. — 

Παθ., καταδικάζομαι άδικα, σε Δημ.  

κατα-βρέχω, μέλ. -ξω — Παθ., αόρ. αʹ κατεβρέχθην· καταβρέχω, μουσκεύω, 

νοτίζω· μεταφ., μέλιτι καταβρέχειν, σε Πίνδ.  

κατα-βρίθω[ῑ], μέλ. -βρίσω, παρακ. -βέβρῑθα· I. αμτβ., πιέζομαι ή βαρύνομαι 

ισχυρά, δυνατά από κάτι, με δοτ., σε Ησίοδ., Θεόκρ. II. μτβ., ζυγίζω 

περισσότερο από κάτι άλλο, υπερβαίνω σε βάρος, έχω μεγαλύτερη επιρροή, 

ὄλβῳ κ. βασιλῆας, σε Θεόκρ.  

κατα-βρόξειε, βλ. *βρόχω 2.  

κατα-βροχθίζω, μέλ. -ίσω, καταπίνω, σε Αριστοφ.  

κατα-βρύκω[ῡ], δαγκώνω και μ' αυτόν τον τρόπο κόβω σε κομμάτια, 

καταβροχθίζω, σε Ανθ.  

κατα-βρώθω, μεταγεν. τύπος του καταβιβρώσκω, σε Βάβρ.  

καταβρώσομαι, μέλ. του καταβιβρώσκω.  

κατα-βυρσόω, μέλ. -ώσω, σκεπάζω, καλύπτω εντελώς με δέρμα, σε Θουκ.  

καταβώσομαι, Ιων. αντί -βοήσομαι, μέλ. του καταβοάω.  

κατάγαιος, -ον, Ιων. αντί κατάγειος.  

καταγγελεύς, -έως, ὁ, = κατάγγελος, σε Κ.Δ.  



καταγγελία, ἡ, διακήρυξη, προκήρυξη, σε Λουκ.  

κατ-αγγέλλω, μέλ. -ελῶ, 1. καταγγέλλω, προδίδω, εξαπατώ, σε Ξεν. 2. 

αναγγέλλω, κηρύσσω, πόλεμον, σε Λυσ.  

κατάγγελτος, -ον, κατηγγελμένος, φανερωμένος, προδομένος, σε Θουκ.  

κατά-γειος, Ιων. κατά-γαιος, -ον (γῆ), ο εντός ή ο κάτω από τη γη, υπόγειος, 

σε Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ.  

Κατα-γέλα, ἡ, Κωμ. όνομα υποθετικής πόλης, λογοπαίγνιο για τη Σικελική 

πόλη Γέλα, Γέλα καὶ Καταγέλα, σε Αριστοφ.  

καταγέλαστος, -ον, γελοίος, παράλογος, σε Ηρόδ., Αριστοφ.· επίρρ. -τως, 

υπερθ. -τότατα, σε Πλάτ.  

κατα-γελάω, μέλ. -άσομαι — Παθ., παρακ. -γεγέλασμαι· 1. χλευάζω, 

περιγελώ ή εμπαίζω, περιπαίζω, με γεν., σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· επίσης με 

δοτ., σε Ηρόδ.· απόλ., γελώ περιπαικτικά, σε Ευρ., Αριστοφ. κ.λπ. 2. με αιτ., 

χλευάζω, περιγελώ, σε Ευρ. — Παθ., γίνομαι περίγελως, αντικείμενο 

χλευασμού, σε Αισχύλ., Αριστοφ. κ.λπ.  

κατά-γελως, -ωτος, ὁ, κοροϊδία, περίπαιγμα, εμπαιγμός, Λατ. ludibrium, 

ἐμαυτοῦ καταγέλωτα τάδε, αυτά τα κοσμήματα, επισύρουν τον εμπαιγμό 

εναντίον μου, σε Αισχύλ.· κ. πλατύς, καθαρή, γνήσια, αληθινή κοροϊδία, σε 

Αριστοφ.· ὁ κ. τῆς πράξεως, το αποκορύφωμα του παράλογου ενός 

πράγματος, σε Πλάτ.  

κατα-γηράσκω και -γηράω· μέλ. γηράσομαι [ᾱ] και -άσω· αόρ. αʹ -εγήρᾱσα· 

γίνομαι γέρος, γερνώ, Λατ. senescere, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.  

κατα-γίγνομαι, Ιων. και μεταγεν. -γίνομαι [ῑ]· διαμένω, κατοικώ, παρά Δημ.  

κατα-γιγνώσκω, Ιων. και μεταγεν. -γῑνώσκω, μέλ. -γνώσομαι· I. παρατηρώ, 

διαπιστώνω, ανακαλύπτω, ιδίως, κάτι που βλάπτει την υπόληψη κάποιου, οὐκ 

ἐπιτήδεα κατά τινος κ., έχοντας διαμορφώσει, σχηματίσει άδικες 

προκαταλήψεις, υποψίες εναντίον μου, σε Ηρόδ.· καταγνοὺς τοῦ γέροντος τοὺς 

τρόπους, έχοντας παρατηρήσει τις αδυναμίες του, έχοντας διαπιστώσει τα 

αδύνατά του σημεία, σε Αριστοφ. II. 1. με αιτ. κατηγορίας, επισύρω 

κατηγορία εναντίον κάποιου, κακίαν, ἀδικίαν κ. τινός, σε Πλάτ. — Παθ., μτχ. 

παρακ. κατεγνωσμένος, καταδικασμένος, σε Κ.Δ. 2. με γεν. κατηγορίας, 

καταδίκης, παρανόμων κ. τινός, σε Δημ. 3. με απαρ., κ. ἑαυτοῦ ἀδικεῖν, 

κατηγορώ τον εαυτό μου ότι έπραξε λάθος, ότι αδίκησε, σε Αισχίν.· ομοίως 

και, κ. ἑαυτοῦ μὴ περιέσεσθαι, καταδίκασε τον εαυτό του με την ποινή του 

θανάτου, σε Θουκ. — Παθ., καταγνωσθεὶς νεώτερα πρήσσειν, υποπτευόμενος 

από αυτούς ότι έκανε, σε Ηρόδ. III. 1. με αιτ. ποινής, εκδίδω απόφαση ή 

ποινή εναντίον κάποιου, κ. τινὸς θάνατον, εκδίδω απόφαση θανατικής ποινής, 

Λατ. damnare aliquem mortis, σε Θουκ. — Παθ., θάνατός τινος κατέγνωστο, 

παρά Δημ. 2. λέγεται για δίκη, εκδίδω απόφαση εναντίον κάποιου, 

αποφαίνομαι, δίκην, σε Αριστοφ. — Παθ., αποφασίζομαι, σε Αισχύλ.  

κατ-ᾰγίζω, Ιων. αντί καθ-αγίζω.  

κατ-ᾰγῑνέω, Ιων. αντί κατάγω, I. καταρρίπτω, γκρεμίζω, κατεβάζω, σε Ομήρ. 

Οδ. II. επαναφέρω, ανακαλώ, σε Ηρόδ.  

κατ-αγλᾰΐζω, δοξάζω, λαμπρύνω, σε Ανθ.  

κατα-γλωττίζομαι, παρακ. κατεγλώττισμαι· — Παθ., εξαναγκάζομαι να 

σιωπήσω, σε Αριστοφ.  

κάταγμα, -ατος, τό (κατάγω), μαλλί βγαλμένο ή τραβηγμένο, λαναρισμένο 

μαλλί, σε Πλάτ.· μπάλα μαλλιού, σε Σοφ.  

κατα-γνάμπτω, μέλ. -ψω, κάμπτω, λυγίζω, σε Ανθ.  

κατα-γνάφω, ξεκαθαρίζω, ξεμπλέκω, κομματιάζω, ξεσχίζω, σε Ηρόδ.  



κατ-άγνῡμι, απαρ. -ύναι [ῠ] ή κατα-γνύω· μέλ. κατάξω, αόρ. αʹ κατέαξα, μτχ. 

κατάξας — Παθ., αόρ. βʹ κατεάγην [ᾱ], ευκτ. κατᾱγείην, παρακ. κατέᾱγα, Ιων. 

κατέηγα (με Παθ. σημασία)· I. 1.σπάζω σε κομμάτια, κατακομματιάζω, 

συντρίβω, ραγίζω, σε Όμηρ., Αττ. 2. συντρίβω, εξασθενίζω, αποκοιμίζω, σε 

Ευρ., Πλάτ. II. Παθ., με παρακ. Ενεργ., σπάζω, συντρίβομαι, δόρατα 

κατεηγότα, σε Ηρόδ.· κατεαγέναι ή καταγῆναι τὴν κεφαλήν, έχω το κεφάλι 

ραγισμένο, σπασμένο, σε Αριστοφ. κ.λπ.· με γεν., τῆς κεφαλῆς κατέαγε, είχε 

τμήμα του κεφαλιού του σπασμένο, στον ίδ.  

κατάγνωσις, -εως, ἡ (καταγιγνώσκω)· I. κατάκριση, χαμηλή εκτίμηση ή 

περιφρονητική άποψη για κάποιον, με γεν., σε Θουκ. II. κρίση που δίνεται 

εναντίον κάποιου, καταδίκη, στον ίδ., σε Δημ.· τοῦ θανάτου, καταδίκη σε 

θάνατο, σε Ξεν.  

καταγνωστέον, ρημ. επίθ. του καταγιγνώσκω, αυτό που πρέπει να 

καταδικαστεί, τινός, σε Λουκ.  

κατα-γοητεύω, μέλ. -σω, μαγεύω, εξαπατώ με τεχνάσματα· εξαπατώ ή 

τυφλώνω με πανουργίες, τινά, σε Ξεν.  

κατ-ᾰγοράζω, μέλ. -άσω, αγοράζω χονδρική, φορτία, σε Δημ.  

κατ-ᾰγορεύω, μέλ. -σω, αναγγέλλω, ανακοινώνω, τί τινι, σε Αριστοφ., Θουκ.· 

τι πρός τινα, σε Ξεν.  

κατάγρᾰφος, -ον, κεντητός, διανθισμένος, πλουμιστός, σε Λουκ.  

κατα-γράφω[ᾰ], μέλ. -ψω, I. 1. ξύνω, κομματιάζω, σε Ηρόδ. 2. χαράζω, 

γράφω, επιγράφω, νόμους, σε Πλούτ. 3. ιχνογραφώ, σχεδιαγραφώ, σε Λουκ. 

II. γεμίζω στήλες, πίνακες με γράμματα, σε Ευρ. 2. καταγράφω, καταχωρώ, 

σημειώνω, αναγράφω, σε Πλάτ.  

κατα-γυμνάζω, γυμνάζω πολύ, πειθαρχώ μέσω των γυμνασμάτων, σε Λουκ.  

κατ-άγω, μέλ. -ξω, Επικ. απαρ. -αξέμεν (με σημασία αορ.), αόρ. αʹ 

κατήγᾰγον, παρακ. καταγήοχα· I. 1. οδηγώ κάτι προς τα κάτω, Λατ. deducere, 

σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· ιδίως, οδηγώ στον Κάτω Κόσμο, στο ίδ.· εἰς Ἀΐδαο, στο 

ίδ. 2. οδηγώ προς την παραλία, σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν. 3. α) οδηγώ πλοίο από το 

πέλαγος στη στεριά ή στο λιμάνι, σε Ομήρ. Οδ.· κατ. ναῦν, οδηγώ πλοίο στο 

λιμάνι, ελλιμενίζω, σε Ηρόδ., Αττ. — Παθ., φθάνω στην ξηρά, αποβιβάζομαι, 

αντίθ. προς το ἀνάγεσθαι, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ. β) κατάγεσθαι παρά τινι, 

καταλύω στο σπίτι κάποιου, Λατ. deversari apud aliquem, σε Δημ. 4. 

αποσύρω, βγάζω ή τραβώ, κλώθω, γνέθω, Λατ. deducere filum, σε Πλάτ. 5. 

οδηγώ, φέρνω σε ορισμένη κατάσταση, ἐς κίνδυνον κ. τὴν πόλιν, σε Θουκ. 6. 

κ. θρίαμβον, Λατ. deducere triumphum, σε Πλούτ.· συνοδεύω, όπως το 

πομπεύω, στον ίδ. 7. κ. γένος, βρίσκω, ανιχνεύω την καταγωγή, τη ρίζα, την 

προέλευση, στον ίδ. 8. κατ. βοάν, κατεβάζω, χαμηλώνω τη φωνή, σε Ευρ. II. 

επαναφέρω, Λατ. reducere, σε Ομήρ. Οδ.· επαναφέρω κάποιον από την 

εξορία, ανακαλώ, σε Ηρόδ., Αττ.· γενικά, αποκαθιστώ, σε Ηρόδ. — Παθ., 

επανέρχομαι, σε Πλάτ., Ξεν.  

κατᾰγωγή, ἡ, προσέγγιση της ξηράς από την ανοιχτή θάλασσα· προσόρμιση, 

ελλιμένιση, αγκυροβόληση, σε Θουκ.· γενικά, κατάλυμα, πανδοχείο, Λατ. 

statio, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

κατᾰγώγιον, τό, μέρος στο οποίο μπορεί κάποιος να καταλύσει, στο οποίο 

μπορεί να διαμείνει, πανδοχείο, ξενοδοχείο, σε Θουκ., Ξεν. κ.λπ.  

κατ-ᾰγωνίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι, αποθ., αγωνίζομαι, μάχομαι εναντίον, 

υπερισχύω έναντι, κατακτώ, νικώ, σε Λουκ.· ως Παθ., καταγωνισθεὶς ὑπό 

τινος, στον ίδ.  



κατα-δαίνυμαι, μέλ. -δαίσομαι, αποθ., καταβροχθίζω, καταναλώνω, σε 

Θεόκρ.  

κατα-δάκνω, μέλ. -δήξομαι, δαγκώνω και κόβω σε κομμάτια, σε Βατραχομ., 

σε Θεόκρ.  

κατα-δακρύω, μέλ. -σω, θρηνώ, κλαίω, τὴν τύχην, σε Ξεν.· απόλ., κλαίω 

πικρά, σε Ευρ.  

κατα-δᾰμάζομαι, απαρ. αορ. αʹ -δαμάσασθαι — Μέσ., δαμάζομαι, 

καταβάλλομαι, κάμπτομαι, υποτάσσομαι εντελώς, σε Θουκ.  

κατα-δάμναμαι, = το προηγ., σε Ομηρ. Ύμν.  

κατα-δᾰπᾰνάω, μέλ. -ήσω, I. σπαταλώ, διασπαθίζω, ασωτεύω, σε Ξεν. — 

Παθ., (τὰ χρήματα) καταδεδαπάνητό σφι, σε Ηρόδ. II. καταστρέφομαι, 

φθείρομαι ολοκληρωτικά, λέγεται για στρατό, σε Ξεν.  

κατα-δάπτω, μέλ. -ψω, σχίζω σε κομμάτια, καταβροχθίζω, κατατρώω, σε 

Όμηρ.· μεταφ., στη Μέσ., καταδάπτεται ἦτορ, σε Ομήρ. Οδ.  

κατα-δαρθάνω, αόρ. βʹ -έδαρθον, μεταφ. -έδρᾰθον, βʹ πληθ. καδραθέτην, 

παρακ. -δεδάρθηκα· 1. αποκοιμιέμαι· στον αόρ., πλαγιάζω, κοιμάμαι βαθιά, 

σε Ομήρ. Οδ.· στον ενεστ., αποκοιμιέμαι, καταλαμβάνομαι από νύστα ή 

κυριεύομαι από ύπνο, σε Πλάτ.· παρακ. καταδεδαρθηκώς, αυτός που έχει 

αποκοιμηθεί, στον ίδ. 2. κυρίως περνώ κάπου την νύχτα, διανυκτερεύω, 

κατέδαρθον ἐν ὅπλοις, σε Θουκ.  

κατα-δατέομαι, μέλ. -δάσομαι [ᾰ], Μέσ., μοιράζομαι κάτι μαζί με άλλους, 

σχίζω και καταβροχθίζω, σε Ομήρ. Ιλ.  

καταδεής, -ές (καταδέω Β), I. 1. αυτός που έχει ανάγκη, στερημένος ενός 

πράγματος, με γεν., σε Ηρόδ.· απόλ., ενδεής, άπορος, σε Δημ. 2. συγκρ. 

καταδεέστερος, υποδεέστερος, κατώτερος, στον ίδ. κ.λπ. II. επίρρ. -δεῶς, 

κυρίως στον συγκρ., καταδεεστέρως ἔχειν περί τι, είμαι κατώτερος σε κάτι, 

στον ίδ.  

κατα-δεῖ, απρόσ., υπάρχει έλλειψη, βλ. καταδέω Β.  

κατα-δείδω, μέλ. -δείσω, απαρ. αορ. αʹ -δεῖσαι· φοβάμαι πολύ, τι, σε 

Αριστοφ., Θουκ.  
 


