
κατα-δείκνῡμι και -ύω, μέλ. -δείξω· Ιων. αόρ. αʹ κατέδειξα — Παθ., Ιων. γʹ 

ενικ. υπερσ., κατεδέδεκτο· 1. ανακαλύπτω και δείχνω κάτι, σε Ηρόδ., Πλάτ. 

κ.λπ.· με απαρ., ανακοινώνω, γνωστοποιώ ότι..., σε Αισχίν. — Παθ. με μτχ., 

κατεδέδεκτο ἐοῦσα χρηστή, είχε αποδειχθεί ότι ήταν χρήσιμη, σε Ηρόδ. 2. 

εφευρίσκω και διδάσκω, εισάγω, εκθέτω, παρουσιάζω, σε Αριστοφ., Πλάτ.· 

με απαρ., υποδεικνύω, δείχνω τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάτι, σε Ηρόδ., 

Αριστοφ.  

κατα-δειλιάω, μέλ. -άσω [ᾱ], δείχνω δειλία, σημάδια φόβου, σε Ξεν.  

κατα-δέομαι, αποθ., θερμοπαρακαλώ, Λατ. deprecari, με γεν. προσ., σε Πλάτ.  

κατα-δέρκομαι, αόρ. αʹ κατεδέρχθην· αποθ.· κοιτώ προς τα κάτω, επάνω σε, 

ρίχνω το βλέμμα μου επάνω σε, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ.  

κατά-δεσμος, ὁ, λαιμοδέτης, στεφάνι, κορδέλα, ιμάντας· μαγικό δέσιμο, σε 

Πλάτ.  

κατα-δεύω, μέλ. -σω, καταβρέχω, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.· λέγεται για ποτάμι, 

ποτίζω, αρδεύω, πεδία, σε Ευρ.  

κατα-δέχομαι, -δέξομαι, αποθ., 1. δέχομαι, αποδέχομαι, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. 

δέχομαι πίσω, δέχομαι πάλι εξόριστο άνδρα στην πατρίδα, σε Ρήτ.· Παθ. αορ. 

αʹ καταδεχθῆναι, με Παθ. σημασία, σε Λουκ.  

κατα-δέω (Α), μέλ. -δήσω, I. 1. δένω ή προσδένω, δένω γερά, σφιχτά, σε 

Όμηρ., Ηρόδ. — Παθ., καταδεδεμένος τοὺς ὀφθαλμούς, έχοντας τα μάτια του 

δεμένα, κλειστά, σε Ηρόδ.· ἐν φόβῳ καταδεθεῖσα, σε Ευρ.· καταδεῖται ψυχὴ 

ὑπὸ τοῦ σώματος, σε Πλάτ. — Μέσ., δένω πάνω μου, στον εαυτό μου, σε Ευρ. 

2. βάζω στα δεσμά, δεσμεύω, φυλακίζω, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· κ. τὴν ἐπὶ 

θανάτῳ, (ενν. δέσιν), δένω κάποιον για εκτέλεση, του περνάω δεσμά, τον 

συλλαμβάνω και τον οδηγώ προς εκτέλεση, σε Ηρόδ. 3. καταδικάζω κάποιον 

για κάποιο έγκλημα, κ. τινὰ φῶρα εἶναι, στον ίδ. II. δεσμεύω, σταματώ, 

κωλύω, εμποδίζω, ἀνέμων κατέδησε κελεύθους, σε Ομήρ. Οδ.· κατέδησε 

κέλευθα, σταμάτησε την πορεία μου, στο ίδ.  

καταδέω (Β), μέλ. -δεήσω, έχω ανάγκη, είμαι ελλιπής, χρειάζομαι, με γεν., 

ιδίως, λέγεται για αριθμούς, καταδέει πεντεκαίδεκα σταδίων ὡς μὴ εἶναι 

πεντακοσίων, χρειάζεται, υπολείπεται δεκαπέντε στάδια για να γίνει 

πεντακόσια, σε Ηρόδ.  

κατά-δηλος, -ον, ολοφάνερος, καταφανής, ορατός, σε Ηρόδ., Θουκ.· 

κατάδηλον ποιεῖν, γίνομαι φανερός, φανερώνομαι, ανακαλύπτομαι, σε Ηρόδ., 

Σοφ.· κ. εἶναι, είμαι ολοφάνερος, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

κατα-δημᾰγωγέω, μέλ. -ήσω, κατακτώ με τα τεχνάσματα του δημαγωγού — 

Παθ., ποδηγετούμαι με παρόμοια τεχνάσματα, σε Πλούτ.  

κατα-δημοβορέω, μέλ. -ήσω (δημοβόρος), καταναλώνω δημοσίως, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

κατα-διαιτάω, μέλ. -ήσω, παρακ. -δεδιῄτηκα (βλ. διαιτάω), ως διαιτητής 

κρίνω εναντίον κάποιου, εκδίδω απόφαση εναντίον κάποιου, καταδικάζω με 

γεν., σε Δημ. — Παθ., καταδικάζομαι, στον ίδ.  

κατα-διαλλάσσω, μέλ. -ξω, ρυθμίζω, προσεγγίζω ξανά, σε Αριστοφ.  

κατα-δίδωμι, μέλ. -δώσω, παραχωρώ, προδίδω, φανερώνω· αμτβ., ανοίγομαι 

σε, ἡ Προποντὶς καταδιδοῖ ἐς τὸν Ἑλλήσποντον, σε Ηρόδ.  

κατα-δῐκάζω, μέλ. -άσω — Παθ., αόρ. αʹ κατεδικάσθην, παρακ. 

καταδεδίκασμαι· I. εκδίδω απόφαση εναντίον κάποιου, επιβάλλω ποινή σ' 

αυτόν, τον καταδικάζω, αντίθ. προς το ἀποδικάζω, με γεν. προσ. και αιτ. 

πράγμ., κ. τινὸς θάνατον, επιβάλλω σε αυτόν την θανατική ποινή, σε Ηρόδ.· 

με απαρ., κ. τινὸς τὰ ἔσχατα παθεῖν, καταδικάζω κάποιον στο να υποστεί τις 



έσχατες ποινές, σε Ξεν. — Μέσ., ενεργώ με τέτοιο τρόπο ώστε να εκδοθεί 

καταδικαστική απόφαση εναντίον κάποιου, δίκηνκαταδικάζεσθαί τινος, σε 

Θουκ. — Παθ., καταδικασθείς, καταδικασμένος, σε Πλάτ.· με απαρ., 

καταδικάζεται ἀποθανεῖν, σε Λουκ.· λέγεται για δικαστική απόφαση, 

ἀντέλεγον μὴδικαίως σφῶν καταδεδικάσθαι, ισχυρίζονταν ότι η καταδίκη τους 

ήταν άδικη, σε Θουκ. II. διακηρύσσω με ρητή απόφαση, ανακοινώνω με 

σαφή απόφαση, σε Ξεν.  

κατα-δίκη[ῐ], ἡ, καταδίκη· χρηματική ποινή, αποζημίωση, σε Θουκ.  

κατα-διώκω, μέλ. -ξω ή -ξομαι, καταδιώκω στενά, σε Θουκ.  

κατα-δοκέω, μέλ. -δόξω, σκέφτομαι κάτι προς βλάβη κάποιου, με απαρ., κ. 

τινα ποιεῖν τι, υποπτεύομαι ότι κάποιος ενεργεί με τέτοιο τρόπο, σε Ηρόδ.· κ. 

σφέας εἶναι κλῶπας, υποπτεύομαι ότι αυτοί είναι κλέφτες, στον ίδ.· επίσης, 

οὐκ ἄν κοτε κατέδοξα ἔνθεν ἦν, δεν θα μπορούσα ποτέ να υποπτευθώ τίνος 

γιος ήταν, στον ίδ.  

κατα-δοξάζω, μέλ. —άσω = καταδοκέω, σε Ξεν.  

κατα-δουλόω, μέλ. -ώσω, I. 1. οδηγώ σε δουλεία, υποδουλώνω, σκλαβώνω, 

σε Ηρόδ., Θουκ. — Παθ., καταδεδούλωντο, κατεδουλώθησαν, σε Ηρόδ. 2. 

Μέσ., κάνω κάποιον δούλο μου, υποδουλώνω, εξανδραποδίζω, στον ίδ., σε 

Ξεν.· ομοίως και στον Παθ. παρακ., σε Ευρ., Πλάτ. II. υποδουλώνω, κυριεύω, 

κατακτώ το πνεύμα — Παθ., σε Ξεν., Πλάτ.  

καταδούλωσις, -εως, ἡ, υποδούλωση, υποταγή, σε Θουκ.  

κατα-δουπέω, μέλ. -ήσω, πέφτω με βαρύ γδούπο, σε Ανθ.  

Κατάδουποι, -ων, αἱ, οι Καταρράκτες του Νείλου, σε Ηρόδ. (Συνήθως 

ετυμολογείται από το καταδουπέω).  

καταδράθω[ᾰ], υποτ. αορ. βʹ του καταδαρθάνω.  

κατα-δρᾰμεῖν, απαρ. αορ. βʹ του κατα-τρέχω.  

κατα-δρέπω, μέλ. -ψω, αποκόπτω, τί τινος, σε Ηρόδ.  

καταδρομή, ἡ (καταδραμεῖν), επιδρομή, εισβολή, σε Θουκ. κ.λπ.· μεταφ., 

βίαια προσβολή, επίθεση, εξύβριση, λοιδορία, προπηλακισμός, σε Αισχίν.  

κατάδρομος, -ον (καταδρᾰμεῖν), κατεστραμμένος, κυριευμένος, 

ερημωμένος, σε Ευρ.  

κατάδρυμμα, -ατος, τό, σχίσιμο, κομμάτιασμα ή κατασπάραγμα, σε Ευρ.  

καταδρύπτω, μέλ. -ψω, σχίζω σε κομμάτια, κομματιάζω, ξεσχίζω, 

κατασπαράσσω, σε Ανθ. — Μέσ., σε Ησίοδ.  

κατα-δῠναστεύω, μέλ. -σω, καταπιέζω, σε Ξεν.  

καταδύνω, βλ. καταδύω.  

κατάδῠσις, -εως, ἡ (καταδύω), καταβύθιση, κατέβασμα, κάθοδος, 

κατηφόρισμα, κατάβαση, σε Λουκ.  

κατα-δῠσωπέω, μέλ. -ήσω, κάνω κάποιον να ντραπεί μέσω θερμής 

παράκλησης, σε Λουκ.  

καταδύω ή -δύνω[ῡ]· I. αμτβ., με Ενεργ. ενεστ., καταδύνω και Μέσ. 

καταδύομαι· μέλ. -δύσομαι, Μέσ. αόρ. αʹ -εδῡσάμην, Επικ. βʹ και γʹ ενικ. -

δύσεο, -δύσετο· Ενεργ. αορ. βʹ κατέδυν, παρακ. καταδέδῡκα· I. 1. κατεβαίνω, 

βυθίζομαι, δύω, λέγεται για τον ήλιο, ἠέλιος κατέδυ, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐς ἠέλιον 

καταδύντα, μέχρι που έδυσε ο ήλιος, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για πλοία, 

βυθίζομαι ή καλύτερα ακινητοποιούμαι, αχρηστεύομαι (βλ. κατωτ. II), σε 

Ηρόδ., Θουκ.· λέγεται για πρόσωπα, καταδεδυκώς, αυτός που έχει χωθεί μέσα, 

σε Αριστοφ. 2. διεισδύω, εισέρχομαι, με αιτ., καταδῦναι ὅμιλον, μάχην δόμον, 

πόλιν, σε Όμηρ.· ακολουθ. από πρόθ., καταδυσόμεθ' εἰς Ἀΐδαο δόμους, θα 

κατέλθουμε, θα κατέβουμε στον Άδη, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· με την έννοια της 



μυστικότητας, διεισδύω δόλια σε, χώνομαι κρυφά σε, τρυπώνω σε, σε Πλάτ. 

3. μπαίνω κρυφά και κρύβομαι, καταδύομαι ὑπὸτῆς αἰσχύνης, σε Όμηρ. II. 

Μεταβατικό, κάνω κάτι να βυθιστεί, καταβυθίζω, Λατ. submergere, ἐμὲ 

καταδύουσι τῷ ἄχει, σε Ξεν.· κυρίως σε αόρ. αʹ, τοὺς γαυλοὺς καταδύσας, σε 

Ηρόδ.· καταδῦσαι ναῦν, καταστρέφω το καράβι μέχρι το σημείο επιφάνειας 

της θάλασσας, δηλ. το καθιστώ εξολοκλήρου άχρηστο προς πλεύση, στον ίδ., 

σε Θουκ.  

κατ-ᾴδω, Ιων. -αείδω, μέλ. -ᾴσομαι, τραγουδώ προς, Λατ. occinere, και 

παρομοίως· I. μτβ., θέλγω ή κατευνάζω τραγουδώντας, σε Λουκ.· με δοτ., 

τραγουδώ ξόρκι ή επωδό (ἐπῳδή) σε κάποιον άλλο, σε Ηρόδ. 2. ξεκουφαίνω 

με το τραγούδι, σε Λουκ. — Παθ., έχω κάποιον μπροστά μου που τραγουδά, 

στον ίδ. II. τραγουδώ ως επωδή, ως ρυθμική ή μελωδική επανάληψη, 

βάρβαρα μέλη, σε Ευρ.  

κατα-δωροδοκέω, μέλ. -ήσω, διαφθείρομαι με δώρα ή δωροδοκούμαι, σε 

Αριστοφ.· ομοίως και στη Μέσ., στον ίδ.  

κατ-αείδω, Ιων. αντί κατᾴδω.  

καταειμένος, -η, -ον, Παθ. μτχ. του κατα-έννυμι.  

καταείνυον, Επικ. παρατ. του κατα-έννυμι.  

καταείσατο, Επικ. γʹ ενικ. αορ. αʹ του κάτειμι.  

κατα-έννῡμι ή -εινύω, μόνο σε παρατ., αόρ. αʹ και Παθ. παρακ.· ντύνω, 

καλύπτω, σκεπάζω, θριξὶ νέκυν καταείνυσαν, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., ὄρος 

καταειμένον ὕλῃ, σε Ομήρ. Οδ.  

κατ-αζαίνω, καταξηραίνω, στεγνώνω, καταζήνασκε δὲ δαίμων (Ιων. αόρ. αʹ), 

σε Ομήρ. Οδ.  

κατα-ζάω, μέλ. -ζήσω, ζω, περνώ την ζωή μου, σε Ευρ., Πλάτ.  

κατα-ζεύγνῡμι και -ύω, μέλ. -ζεύξω· ζεύω, ζευγαρώνω μαζί, ζεύω, σε Πίνδ. 

— Παθ., ενώνομαι, σε Πλάτ. 2. Παθ. επίσης, δεσμεύομαι, περιορίζομαι, 

φυλακίζομαι, σε Ηρόδ., Σοφ.  

κατάζευξις, -εως, ἡ, σύζευξη· αντίθ. προς το ἀνάζευξις, στρατοπέδευση, σε 

Πλούτ.  

κατ-αζήνασκε, γʹ ενικ. Ιων. παρατ. του κατ-αζαίνω.  

κατα-ζώννῡμι και -ύω, μέλ. -ζώσω, δένω σφιχτά, ζώνω σφιχτά, σφίγγω γερά 

— Μέσ., ζώνομαι, σε Ευρ.  

κατᾰ-θαμβέομαι, Παθ., είμαι έκθαμβος, έκπληκτος, κατάπληκτος, με αιτ., σε 

Πλούτ.  

κατα-θάπτω, μέλ. -ψω, θάβω, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.  

κατα-θαρσύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, ενθαρρύνω ή παροτρύνω, εξωθώ κάποιον σε 

κάτι, τινὰπρὸς τὸ μέλλον, σε Πλούτ. — Παθ., στον τύπο καταθρασύνομαι, σε 

Λουκ.  

κατα-θεάομαι, μέλ. -άσομαι [ᾱ], αποθ., βλέπω κάτι από ψηλά, παρατηρώ από 

ψηλά, σε Ξεν.· γενικά, παρατηρώ, ατενίζω, στον ίδ.  

καταθεῖναι, απαρ. αορ. βʹ του κατα-τίθημι.  

καταθεῖο, βʹ ενικ. Μέσ. αορ. βʹ ευκτ. του κατα-τίθημι.  

καταθείομαι, Επικ. αντί κατα-θέωμαι, -θῶμαι, υποτ. Μέσ. αορ. βʹ του κατα-

τίθημι· καταθείομεν, αντί κατα-θέωμεν, -θῶμεν, αʹ πληθ. υποτ. αορ. βʹ.  

κατα-θέλγω, μέλ. -ξω, υποτάσσω, κυριεύω, κατακτώ με ξόρκια ή μαγικά 

τεχνάσματα, σε Ομήρ. Οδ.  

κατάθελξις, -εως, ἡ, μαγικό τέχνασμα, μαγεία, σε Λουκ.  

καταθεματίζω = ἀναθεματίζω, καταριέμαι, σε Κ.Δ.  



κατα-θέω, μέλ. -θεύσομαι, I. τρέχω προς τα κάτω, σε Θουκ., Ξεν.· λέγεται για 

πλοία, μπαίνω στο λιμάνι, ελλιμενίζομαι, σε Ξεν. II. πραγματοποιώ επιθέσεις 

και λεηλασίες, στον ίδ.· με αιτ., λεηλατώ, καταστρέφω μια χώρα, σε Θουκ., 

Ξεν.  

κατα-θεωρέω, μέλ. -ήσω, παρατηρώ, ατενίζω από ψηλά, σε Πλάτ.  

κατα-θήγω, μέλ. -ξω, οξύνω, ακονίζω, σε Ανθ.  

κατα-θηλύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, κάνω κάποιον θηλυπρεπή, εκθηλύνω, σε Λουκ.  

*καταθήπω, άχρηστος ενεστ. του κατατέθηπα.  

κατ-αθλέω, μέλ. -ήσω, γυμνάζομαι πολύ, ἠθληκότες, καλογυμνασμένοι, 

λέγεται για στρατιώτες, σε Πλούτ.  

κατα-θλίβω[ῡ], μέλ. -ψω, πιέζω κάτι επάνω σε κάτι άλλο, συμπιέζω· μτχ. 

Παθ. αορ. βʹ, καταθλῐβείς, σε Πλούτ.  

κατα-θνῄσκω, μέλ. κατα-θανοῦμαι, συγκοπτ. κατ-θανοῦμαι, αόρ. βʹ 

κατέθᾰνον, Επικ. κάτθᾰνον· παρακ. -τέθνηκα· 1. φθίνω, σβήνω, πεθαίνω, και 

σε αόρ. βʹ και παρακ., είμαι νεκρός, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ. 2. εκλείπω, γίνομαι 

άφαντος, εξαφανίζομαι, σε Μόσχ., Βίωνα.  

κατα-θνητός, -ή, -όν, θνητός, σε Ομήρ. Ιλ.  

καταθορεῖν, απαρ. αορ. βʹ του καταθρῴσκω.  

κατα-θορῠβέω, μέλ. -ήσω, σηκώνω θόρυβο εναντίον κάποιου, σε Πλάτ.  

κατα-θρᾰσύνω, βλ. καταθαρσύνω.  

κατα-θραύω, μέλ. -σω, σπάω σε κομμάτια, κομματιάζω, συντρίβω, σε Πλάτ.  

κατα-θρηνέω, μέλ. -ήσω, κλαίω, μοιρολογώ, θρηνώ, σε Ευρ.  

κατα-θρῴσκω, μέλ. -θοροῦμαι, αόρ. βʹ κατέθορον· πηδώ κάτω, σε Ομήρ. Ιλ.· 

με αιτ., κ. τὴν αἱμασίην, πηδώ από τον φράχτη κάτω, σε Ηρόδ.  

κατ-αθῡμέω, μέλ. -ήσω, αποθαρρύνομαι εντελώς, χάνω ολότελα το θάρρος 

μου, σε Ξεν.  

κατα-θύμιος[ῡ], -α, -ον (θυμός), I. αυτός που βρίσκεται στο μυαλό ή στην 

σκέψη, σε Ομήρ. Οδ.· μηδέ τί τοι θάνατος κατ. ἔστω, ας μην κάθεται ο 

θάνατος βαρύς πάνω στην καρδιά σου, σε Ομήρ. Ιλ. II. σύμφωνος με την 

διάθεση κάποιου, ικανοποιητικός, σε Θέογν., Ηρόδ.  

κατα-θύω, μέλ. -σω, I. 1. θυσιάζω, σε Ηρόδ., Ξεν. 2. προσφέρω, αφιερώνω, 

τὴν δεκάτην, σε Ξεν. II. Μέσ., φίλτροις καταθύσομαι, θα αναγκάσω με μαγικές 

θυσίες, σε Θεόκρ.  

κατα-θωρᾱκίζομαι, Παθ., εξοπλίζομαι από..., θωρακίζομαι σε όλα τα σημεία, 

σε Ξεν.  

καταί-βᾰσις, -εως, ἡ, ποιητ. αντί κατάβασις, σε Ανθ.  

καταιβάτης[ᾰ], ποιητ. αντί καταβάτης, -ου, ὁ (καταβαίνω), 1. επίθετο του Δία 

που κατεβαίνει με βροντές και αστραπές, σε Αριστοφ.· επίσης λέγεται για τον 

κεραυνό του, κάθετος, αυτός που εξακοντίζεται, επιρρίπτεται, εκτοξεύεται, σε 

Αισχύλ. 2. λέγεται για τον Ἀχέροντα, αυτός πάνω στον οποίο κατεβαίνει 

κανείς, καθοδικός, κατηφορικός, σε Ευρ.  

καταιβᾰτός, -ή, -όν, ποιητ. αντί καταβατός, θύραι κ., πύλες μέσω των οποίων 

οι άνθρωποι κατηφορίζουν, αυτός που οδηγεί προς τα κάτω, σε Ομήρ. Οδ.  

κατ-αιγίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, ορμώ προς τα κάτω σαν θύελλα, σε Αισχύλ.· 

γενικά, είμαι θυελλώδης, ορμητικός, σε Ανθ.  

κατ-αιδέομαι, αποθ. με Μέσ. μέλ. -αιδέσομαι, Παθ. αόρ. αʹ -δέσθην· νιώθω 

ντροπή ή σεβασμό μπροστά σε κάποιον, στέκομαι ενδεής, φοβισμένος 

ενώπιόν του, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· με απαρ., ντρέπομαι να κάνω κάτι, σε Ευρ.  

κατ-αιθᾰλόω, μέλ. -ώσω, κάνω στάχτη, κατακαίω, σε Ευρ., Αριστοφ. — 

Παθ., (Τροίας), πυρὶ κατῃθαλωμένης, σε Ευρ.  



κατ-αιθύσσω, μέλ. -ξω, κυματίζω ή επιπλέω προς τα κάτω, πλόκαμοι νῶτον 

καταίθυσσον, σε Πίνδ.· Κάστωρ καταιθύσσει ἑστίαν, ο Κάστορας ρίχνει την 

λάμψη του στο παραγώνι, στον ίδ.  

κατ-αίθω, κατακαίω, κάνω στάχτη, σε Αισχύλ., Ευρ.· μεταφ., λέγεται για τον 

έρωτα, σε Θεόκρ.  

κατ-αικίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ — Παθ., παρακ. κατῄκισμαι· πληγώνω βαριά, 

καταστρέφω ολοκληρωτικά, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως και στη Μέσ., σε Ευρ.  

καταίνεσις, -εως, ἡ, συναίνεση, συμφωνία· μνήστευση, αρραβώνας, σε 

Πλούτ.  

κατ-αινέω, μέλ. -έσω, ποιητ. -ήσω, 1. συναινώ, συμφωνώ σε κάτι, 

επιδοκιμάζω, εγκρίνω, με αιτ. πράγμ., σε Ηρόδ.· επίσης με δοτ. πράγμ., σε 

Θουκ. 2. συμφωνώ ή υπόσχομαι να κάνω κάτι, με απαρ., σε Πίνδ., Σοφ.· 

επίσης, κ.τοῦτον βασιλέα σφίσι εἶναι, συμφωνώ να είναι αυτός βασιλιάς, σε 

Ηρόδ. 3. παρέχω, παραχωρώ, υπόσχομαι, σε Σοφ.· δίνω υπόσχεση γάμου, 

αρραβωνιάζω, σε Ευρ.  

κατ-αιρέω, Ιων. αντί καθ-αιρέω.  

κατ-αίρω, μέλ. -ᾰρῶ, αμτβ. I. κατεβαίνω, εφορμώ, βουτώ, λέγεται για πτηνά, 

σε Αριστοφ.· λέγεται για πρόσωπα, σε Ευρ. κ.λπ. II. για πλοία, μπαίνω στο 

λιμάνι, καταπλέω, σε Θουκ.  

κατ-αισθάνομαι, μέλ -αισθήσομαι, αποθ., καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι κάτι 

πλήρως, σε Σοφ.  

κατ-αίσιος, -ον, εξ ολοκλήρου δίκαιος, σε Αισχύλ.  

κατ-αισχυντήρ, -ῆρος, ὁ, αυτός που ατιμάζει, σε Αισχύλ.  

κατ-αισχύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, I. καταισχύνω, εξευτελίζω, ατιμάζω, ντροπιάζω, 

σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ.· τὴνσὴν οὐ κατ. φύσιν, δεν ντροπιάζω την φύση 

σου, δηλ. δεν αποδεικνύομαι ανάξιος, κατώτερός σου, σε Σοφ.· ἐμὸν 

καταίσχυνε χρέος, με εξευτέλισε γιατί το χρέος μου παρέμεινε απλήρωτο, σε 

Πίνδ. II. Μέσ., αισθάνομαι ντροπή ενώπιον, μπροστά σε, θεούς, σε Σοφ.· 

ομοίως και σε Παθ. αόρ. αʹ καταισχυνθῆναι, ὅπως μὴ δόξει, ντρέπομαι μήπως 

θεωρηθώ, σε Θουκ.  

κατα-ΐσχω, Επικ. αντί κατ-ίσχω, σε Ομήρ. Οδ.  

κατ-αιτιάομαι, μέλ. -άσομαι [ᾱ], αποθ. I. 1. κατηγορώ, κατακρίνω, 

μέμφομαι, προσβάλλω, σε Ηρόδ., Δημ. — Μέσ., κατηγορώ και 

κατηγορούμαι, σε Ηρόδ. 2. με αιτ. πράγμ., αποδίδω κάτι σαν κατηγορία 

εναντίον κάποιου άλλου, καταλογίζω, ἀμαθίαν, σε Θουκ. II. η Παθ. μτχ. αορ. 

αʹ καταιτιαθείς, χρησιμ. με Παθ. σημασία, κατηγορούμενος, εναγόμενος, στον 

ίδ., σε Ξεν.  

καταῖτυξ, -ῠγος, ἡ, χαμηλή περικεφαλαία ή σκούφος του κεφαλιού από 

δέρμα ταύρου, σε Ομήρ. Ιλ. (αμφίβ. προέλ.).  

κατ-αιωρέομαι, Παθ., κρεμιέμαι προς τα κάτω, κατῃωρεῦντο (Ιων. παρατ.), 

σε Ησίοδ.  

κατα-καγχάζω, μέλ. -σω, χλευάζω κάποιον, τινός, σε Ανθ.  

κατα-καιέμεν, Επικ. αντί -καίειν, απαρ. του κατακαίω.  

κατα-καίνω = κατακτείνω, μόνο σε αόρ. βʹ κατέκανον, σε Ξεν.  

κατα-καίριος, -ον = καίριος, σε Ανθ.  

κατα-καίω, Αττ. -κάω [ᾱ], Επικ. απαρ., κατακαιέμεν· μέλ. -καύσω, αόρ. αʹ 

κατέκαυσα, Επικ. κατέκηα, αʹ πληθ. υποτ. κατακήομεν ή -κείομεν (αντί -

κήωμεν), απαρ. κατακῆαι, συγκοπτ. κακκῆαι· παρακ. -κέκαυκα — Παθ., μέλ. -

καυθήσομαι, αόρ. αʹ κατεκαύθην, αόρ. βʹ κατεκάην, παρακ. -κέκαυμαι· (πρβλ. 

καίω)· I. καίω εντελώς, αφανίζω, καταστρέφω εντελώς, κατακαίω 



ολοκληρωτικά, σε Όμηρ., σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· κ. τοὺς μάντιας, τους έκαψαν 

ζωντανούς, σε Ηρόδ.· ζώοντα κατακαυθῆναι, στον ίδ. II. Παθ., λέγεται για 

φωτιά, σε τμήση, κατὰ πῦρ ἐκάη, είχε καεί εντελώς, είχε καεί και σβήσει, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

κατα-κᾰλέω, μέλ. -έσω, καλώ κάτω, συγκαλώ, προσκαλώ, σε Θουκ. — Μέσ., 

σε Πλούτ.  

κατα-κᾰλύπτω, μέλ. -ψω, καλύπτω από πάνω, καλύπτω εντελώς, σε Ομήρ. 

Ιλ., Ηρόδ., Αττ. — Μέσ. σε τμήση, κατὰ κρᾶτα καλυψάμενος, έχοντας 

καλύψει το κεφάλι του, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως και -καλυψάμενος μόνο του, 

έχοντας σκεπάσει με πέπλο τον εαυτό του, σε Ηρόδ.· επίσης -κεκαλυμμένος, 

στον ίδ., Πλάτ.  

κατα-κάμπτω, μέλ. -ψω, λυγίζω προς τα κάτω, ώστε να σχηματίζω κοίλωμα, 

σε Πλάτ.· μεταφ., κ. ἐλπίδας, τις καταστρέφω, τις ανατρέπω, τις εξαφανίζω τις 

ελπίδες, σε Ευρ. — Παθ., κάμπτομαι, λυγίζω (μέσω ικεσίας), σε Αισχίν.  

κατα-κάρφομαι, Παθ., ξεραίνομαι, πέφτω κάτω ξερός, σε Αισχύλ.  

κατακαύσας, μτχ. αορ. αʹ του κατακαίω.  

κατα-καυχάομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., καυχιέμαι εναντίον κάποιου, 

υπερηφανεύομαι, τινος ή κατά τινος, σε Κ.Δ.· δεν έχω φόβο για..., δεν 

φοβάμαι, τινος, στο ίδ.  

κατακεῖαι, Επικ. απαρ. αορ. αʹ του κατακαίω.  

κατά-κειμαι, Επικ. γʹ πληθ. κατακείαται, Ιων. -κέαται· υποτ. -κέωμαι — Παθ., 

μόνο σε ενεστ. και παρατ. με Μέσ. μέλ. -κείσομαι· 1. κατακλίνω, πλαγιάζω, 

είμαι ξαπλωμένος, σε Όμηρ., σε Αριστοφ. 2. κρύβομαι, μένω κρυμμένος, 

ενεδρεύω, παραμονεύω, σε Όμηρ. 3. βρίσκομαι αποθηκευμένος, Λατ. reponi, 

σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. 4. βρίσκομαι στο κρεββάτι ως ασθενής, σε Ηρόδ.· 

επίσης, αδρανώ, τεμπελιάζω, σε Ξεν. 5. είμαι ξαπλωμένος κατά την διάρκεια 

του φαγητού, Λατ. accumbere, πῖνε, κατάκεισο, σε Αριστοφ. 6. λέγεται για 

στεριά, βρίσκομαι λοξά, κατηφορικά προς τη θάλασσα (ομοίως και το Usticae 

cubantis του Οράτ.), σε Πίνδ.  

κατα-κείομεν, Επικ. αντί -κέωμεν, I. υποτ. αορ. αʹ του κατακαίω. II. επίσης 

υποτ. του κατακείω.  

κατα-κείρω, μέλ. -κερῶ, I. αποκόπτω, ψαλιδίζω — Μέσ., κ. τὰς κεφαλάς, 

κουρεύουν τα μαλλιά τους μέχρι το δέρμα, σε Ηρόδ. II. μεταφ., αποκόπτω, 

καταστρέφω, ερημώνω, σε Ομήρ. Οδ.  

κατα-κείω, χρησιμ. ως μέλ. του κατάκειμαι, κατακείτετε οἴκαδ' ἰόντες, σε 

Ομήρ. Οδ.· σπείσαντες κατακείομεν (Επικ. αντί -κείωμεν), στο ίδ.· κακκείοντες 

ἔβαν (Επικ. μτχ.), πήγαν να αναπαυθούν, να κοιμηθούν, σε Όμηρ.  

κατακέκλῐσο, βʹ ενικ. Παθ. υπερσ. του κατακλίνω.  

κατακεκράκτης, -ου, κλητ. -κεκρᾱκτα, ὁ, αυτός που διαβάλλει, δυσφημιστής, 

φωνακλάς, σε Αριστοφ.  

κατα-κελεύω, μέλ. -σω, I. επιβάλλω, διατάσσω σιωπή, σε Αριστοφ.· γενικά, 

προστάζω, με απαρ., σε Πλούτ. II. λέγεται για τον κελευστήν, δίνω τα 

προστάγματα και καθορίζω τον χρόνο και τον ρυθμό της κωπηλασίας, σε 

Αριστοφ.  

κατα-κερδαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, κερδίζω, αποκομίζω άδικα κέρδος από κάτι, σε 

Ξεν.  

κατα-κερματίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, αλλάζω, χαλώ σε μικρά νομίσματα· γενικά, 

διαιρώ σε μικρά μέρη, διανέμω, διαμοιράζω, σε Πλάτ.  

κατα-κερτομέω, μέλ. -ήσω, χλευάζω έντονα, σε Ηρόδ.  



κατα-κηλέω, μέλ. -ήσω, σαγηνεύω, γοητεύω, καταπραΰνω, διασκορπίζω, 

διασκεδάζω (πόνο, θλίψη), Λατ. delinire, σε Σοφ.  

κατακήομεν, Επικ. αντί -κήωμεν, αʹ πληθ. υποτ. αορ. βʹ του κατακαίω.  

κατα-κηρόω, μέλ. -ώσω, καλύπτω, σκεπάζω με κερί, σε Ηρόδ.  

κατα-κηρύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, I. προκηρύσσω, διακηρύσσω ή 

προστάζω μέσω δημοσίου κήρυκα, σε Ξεν. II. λέγεται σε δημοπρασία, κ. τι εἴς 

τινα, κατακυρώνω σε κάποιον, σε Πλούτ.  

κατα-κλαίω, Αττ. -κλάω [ᾱ]· μέλ. κλαύσομαι· 1. κλαίω, μοιρολογώ δυνατά, 

θρηνώ, θρηνολογώ, σε Αριστοφ.· ομοίως και στη Μέσ., σε Ευρ. 2. απόλ., 

θρηνώ μεγαλοφώνως, στον ίδ.  

κατα-κλᾴξασθαι, Δωρ. αντί -κλῄσασθαι, Μέσ. αορ. αʹ του κατακλείω.  

κατα-κλάω[ᾱ], Αττ. αντί κατακλαίω.  

κατα-κλάω[ᾰ], παρατ. κατέκλων, αόρ. αʹ -έκλᾰσα — Παθ., αόρ. αʹ -εκλάσθην, 

παρακ. -κέκλασμαι· I. τσακίζω, μικραίνω κάτι σπάζοντάς το, αποκόπτω, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. II. μεταφ., συντρίβω, οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλασε, μας 

τσάκισε όλους, συνέτριψε την καρδιά όλων μας, σε Πλάτ. — Παθ., 

κατεκλάσθη φίλον ἦτορ, σε Ομήρ. Οδ.· φρένας κατεκλάσθη, σε Ευρ.  

κατα-κλείς, -εῖδος, ἡ, εργαλείο για το κλείσιμο της πόρτας, κλειδί, σε 

Αριστοφ.  

κατα-κλείω, Ιων. -κληΐω, αρχ. Αττ. -κλῄω· Ιων. μέλ. -κληΐσω, Δωρ. 

κατακλᾴξω — Μέσ., αόρ. αʹ κατεκλεισάμην, Δωρ. κατεκλᾳξάμην — Παθ., 

αόρ. αʹ κατεκλείσθην, Ιων. κατεκληΐσθην, παρακ. κατα-κέκλειμαι ή -

κέκλεισμαι· I. 1. με αιτ. προσ., κλείνω εντός, εγκλείω ταριχευμένο σώμα στη 

θήκη του, σε Ηρόδ.· τοὺς Ἕλληνας ἐς τὴν νῆσον κ., τους ανάγκασε να 

καταφύγουν στο νησί και εκεί τους απέκλεισε, σε Θουκ. — Μέσ., κλείνομαι 

μέσα, εγκλείομαι, σε Ξεν.· κατακλᾴξασθαι, κλείνω την νύφη μαζί μου (στο 

νυφικό δωμάτιο), σε Θεόκρ. 2. μεταφ., νόμῳ κ., αναγκάζω, δηλ. υποχρεώνω, 

εξαναγκάζω, σε Δημ.· επίσης, εἰς κίνδυνον μέγιστον κατακεκλεῖσθαι, αφού 

κατάντησε, στον ίδ. II. με αιτ. πράγμ., σφαλίζω, κλείνω, τὰς πυλίδας, σε 

Ηρόδ.· τὰ ἱρά, στον ίδ. κ.λπ.  

κατα-κληρο-δοτέω (κλῆρος, δίδωμι), μέλ. -ήσω, διανέμω, μοιράζω με 

κλήρο, σε Κ.Δ.  

κατα-κληρονομέω, μέλ. -ήσω, αποκτώ μέσω κληρονομιάς, σε Πλούτ.  

κατα-κληρόω, μέλ. -ώσω, διανέμω σε μερίδια, σε μερίδες — Μέσ., λαμβάνω 

το μερίδιό μου, σε Πλούτ.  

κατακλῐθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του κατακλίνω· κατακλῐνείς, αόρ. βʹ.  

κατακλῐνής, -ές, κατηφορικός, επικλινής, σε Ανθ.  

κατα-κλίνω[ῑ], μέλ. -κλῐνῶ — Παθ., αόρ. αʹ κατεκλίθην [ῐ]· αόρ. βʹ κατ-

εκλίνην [ῐ], μτχ. -κλῐνείς· μέλ. -κλῐνήσομαι· I. βάζω κάτι κάτω, βάζω κάτι να 

καθίσει, (δόρυ) κατακλίνας ἐπὶ γαίῃ, σε Ομήρ. Οδ.· κατ. τοὺς Πέρσας εἰς 

λειμῶνα, αφού τους έκανε να ακουμπήσουν για δείπνο σε κάποιο λιβάδι, σε 

Ηρόδ.· κ. τινὰ εἰς Ἀσκληπιοῦ, βάζω ασθενή να κοιμηθεί στον ιερό ναό του 

Ασκληπιού, έτσι ώστε να γιατρευτεί, σε Αριστοφ. — Παθ., κάθομαι στο 

τραπέζι, κάθομαι για φαγητό, Λατ. accumbere, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ. II. 

μεταφ., βάζω κάποιον μπρούμυτα, ανατρέπω, αναποδογυρίζω, σε Θέογν.  

κατάκλῐσις, -εως, ἡ, I. κάνω κάποιον να κατακλιθεί, να καθίσει στο τραπέζι, 

σε Πλάτ.· ἡ κ. τοῦ γάμου, γαμήλιο τραπέζι, σε Ηρόδ. II. (από την Παθ.), 

συμμετοχή κάποιου σε δείπνο, σε Πλάτ.  

κατα-κλύζω, μέλ. -κλύσω [ῠ], ποιητ. -κλύσσω, I. κατακλύζω, πλημμυρίζω, 

ξεχειλίζω, σκεπάζω με νερό, υπερχειλίζω, σε Ηρόδ. κ.λπ.· μεταφ., ξεχειλίζω, 



κατακλύζω, καταβάλλω, νικώ, τσακίζω, συντρίβω, σε Ευρ., Πλάτ. — Παθ., 

κύματι κατακλυσθῆν (απαρ. αορ. αʹ, ποιητ. αντί -κλυσθῆναι), σε Αισχύλ. II. 1. 

ξεπλένω ή παρασύρω, σε Πίνδ. 2. αποπλένω, σε Ξεν.  

κατακλυσμός, ὁ, πλημμύρισμα, ξεχείλισμα· μεταφ., σε Δημ.  

κατα-κνάω, μέλ. -κνήσω, αποξύνω, απομακρύνω, διώχνω, σε Αριστοφ.  

κατα-κνήθω, = το προηγ. — Παθ., σε Αριστοφ.  

κατα-κνίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, I. κόβω σε κομμάτια, κομματιάζω, κάνω 

κομματάκια, ξεσχίζω, κουρελιάζω, σε Λουκ. II. γαργαλάω· — Παθ., έχω 

φαγούρα, υποφέρω από κνησμό, σε Αριστοφ.  

κατα-κοιμάω, μέλ. -ήσω· I. αμτβ., κοιμάμαι καθ' όλη τη διάρκεια, κ. τὴν 

φυλακήν, κοιμάμαι καθ' όλη τη διάρκεια της βάρδιας μου, σε Ηρόδ.· ομοίως 

και, κατακοιμῆσαι τὴν ἡμέραν, σε Ξεν.· απόλ., πηγαίνω για ύπνο, σε Ηρόδ. II. 

ως μτβ., βάζω κάποιον να κοιμηθεί, αποκοιμίζω, καταπραΰνω, σε Σοφ. — 

Παθ., αόρ. αʹ κατακοιμηθῆναι, για να κοιμηθεί, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.  

κατα-κοιμίζω, μέλ. -σω = κατακοιμάω II, σε Πλάτ., Λουκ.  

κατα-κοινωνέω, μέλ. -ήσω, συμμετέχω, σε Δημ.· κ. τὰ τῆς πόλεως, 

μοιράζονται τη δημόσια περιουσία μεταξύ τους, σε Αισχίν.  

κατ-ᾰκολουθέω, μέλ. -ήσω, ακολουθώ μετά από κάποιον, υπακούω, σε 

Πλούτ.  

κατα-κολπίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ (κόλπος), προσορμίζομαι σε κόλπο, σε Θουκ.  

κατα-κολυμβάω, μέλ. -ήσω, καταδύομαι, σε Θουκ.  

κατακομῐδή, ἡ, μεταφορά προς την παραλία για πραγματοποίηση εξαγωγής 

εμπορευμάτων, σε Θουκ.  

κατα-κομίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, 1. φέρνω προς τα κάτω, ιδίως, από τα μεσόγεια 

στην παραλία, σε Θουκ. 2. κ. ναῦν, την οδηγώ στο λιμάνι, σε Δημ. 3. μεταφ., 

οδηγώ σε καταφύγιο, στον ίδ.  

κατά-κομος, -ον (κόμη), αυτός που έχει μακριά και πλούσια μαλλιά, σε Ευρ.  

κατᾰκονά, ἡ (κατακαίνω), = διαφθορά, καταστροφή, σε Ευρ.  

κατα-κονδῠλίζω (κόνδυλος), καταβάλλω με γροθιές, γρονθοκοπώ, ραπίζω, 

χαστουκίζω, σε Αισχίν.  

κατ-ᾰκοντίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, καταβάλλω, καταρρίπτω με ακόντιο, σε Ηρόδ., 

Δημ.  

κατα-κόπτω, μέλ. -ψω, I. 1. κόβω και ρίχνω καταγής, θερίζω, κομματιάζω, 

τεμαχίζω, διαμελίζω, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ. — Παθ., μτχ. αορ. βʹ 

κατακοπείς, κομματιασμένος, διαμελισμένος, τεμαχισμένος, σε Ηρόδ. 2. 

σκοτώνω, σφαγιάζω, στον ίδ., σε Αττ. 3. με στρατιωτική σημασία, διαμελίζω, 

συντρίβω, πετσοκόβω, κατακερματίζω, σε Δημ. — Παθ., απαρ. αόρ. βʹ 

κατακοπῆναι, σε Ξεν. 4. γενικά, σπάω σε κομμάτια, καταστρέφω, σε Δημ. II. 

κόβω νομίσματα, σε Ηρόδ., Ξεν.  

κατα-κορής, -ές (κορέννυμι), χορτασμένος, υπερπλήρης, κορεσμένος· 

μεταφ., άπληστος, αχόρταγος, υπέρμετρος, υπερβολικός, σε Πλάτ.  

κατάκορος, -ον = κατακορής· επίρρ. -ρως, υπερβολικά, υπέρμετρα, παρά 

Δημ.  

κατα-κοσμέω, μέλ. -ήσω, I. 1. ρυθμίζω, βάζω σε τάξη ή σε σειρά, τακτοποιώ, 

σε Ομήρ. Οδ. (στη Μέσ.)· ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμει ὀϊστόν, το τοποθέτησε, το 

προσάρμοσε στην χορδή του τόξου, σε Ομήρ. Ιλ. 2. εφοδιάζω εντελώς, 

προμηθεύω, σε Αριστοφ., Πλάτ. II. επαναφέρω στην τάξη, σε Πλούτ.  

κατ-ᾰκούω, μέλ. -σομαι, 1. ακούω και υπακούω, υποτάσσομαι σε κάποιον, με 

δοτ., σε Ηρόδ.· με γεν., τινός, σε Δημ. 2. ακούω με προσοχή ή δίνω ακρόαση 



σε κάποιον, στον ίδ. 3. ακούω καθαρά, τι ή τινά, σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ.· τινός, 

σε Αριστοφ.  

κατα-κράζω, μέλ. -κεκράξομαι, καταβάλλω με κραυγές, υπερτερώ, υπερέχω 

στις κραυγές, σε Αριστοφ.  

κατα-κρᾰτέω, μέλ. -ήσω, υπερισχύω, υπερτερώ, τινός· απόλ., υπερισχύω, 

επιβάλλομαι, κυριαρχώ, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· λέγεται για όνομα, επικρατώ, 

γίνομαι αποδεκτός, καθιερώνομαι, ισχύω, σε Ηρόδ.  

κατα-κρέμᾰμαι, Παθ., κρεμιέμαι προς τα κάτω, αιωρούμαι, σε Ηρόδ.  

κατα-κρεμάννυμι, μέλ. -κρεμάσω, κρεμώ προς τα κάτω, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.  

κατακρῆθεν, επίρρ., καλύτερο κατὰ κρῆθεν, βλ. κράς II.  

κατα-κρήμνᾰμαι, Παθ., κατακρέμαμαι, σε Αριστοφ.  

κατα-κρημνίζω, μέλ. -σω, 1. ρίχνω στον γκρεμό, σε Δημ., Πλούτ. 2. γενικά, 

ρίχνω κατακέφαλα, ἐκ τριηρέων, σε Ξεν. — Παθ., γκρεμίζομαι, στον ίδ.  

κατά-κρημνος, -ον, απόκρημνος, τραχύς, απότομος, σε Βατραχομ.  

κατάκρης, επίρρ., καλύτερα κατ' ἄκρης, βλ. ἄκρα.  

κατάκρῐμα, τό, καταδίκη, κατάκριση, σε Κ.Δ.  

κατα-κρίνω[ῑ], μέλ. -κρῐνῶ· 1. καταδικάζω, εκδίδω καταδικαστική απόφαση 

εναντίον κάποιου, τινός — Παθ., τοῖσι κατακέκρῐται θάνατος, έχουν 

καταδικασθεί σε θάνατο, σε Ηρόδ.· κατακεκριμένων οἱ τούτων, όταν εξεδόθη, 

εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση εναντίον μου, σε Ξεν. 2. με αιτ. προσ., 

καταδικάζω, κατέκρινάν μινἔκδοτον ἄγεσθαι, σε Ηρόδ.· κ. τινὰ θανάτῳ, σε 

Κ.Δ. — Παθ., καταδικάζομαι, σε Ευρ., Ξεν.  

κατα-κρύπτω, ποιητ. μτχ. κακκρύπτων, μέλ. -ψω, I. κρύβω, σκεπάζω 

εντελώς, αποκρύπτω, συγκαλύπτω, σε Όμηρ. κ.λπ. II. απόλ., χρησιμοποιώ 

προκάλυψη, κρύβομαι, αποκρύπτομαι, λέγεται για τους θεούς, σε Ομήρ. Οδ.  

κατακρῠφή, ἡ, απόκρυψη, συγκάλυψη· πρόφαση, πρόσχημα, υπεκφυγή, σε 

Σοφ.  

κατα-κρώζω, κρώζω, καταβάλλω, ενοχλώ με άναρθρους ή βραχνούς ήχους, 

όπως κάνουν τα κοράκια, σε Αριστοφ.  

κατα-κτάμεν, -κτάμεναι, Επικ. αντί -κτᾰνεῖν, απαρ. αορ. βʹ του κατακτείνω.  

κατα-κτάομαι, μέλ. -κτήσομαι, αποθ., αποκτώ εντελώς για τον εαυτό μου, 

κατακτώ, και στους ιστορικούς χρόνους, έχω υπό την πλήρη κατοχή μου, σε 

Σοφ. κ.λπ.  

κατα-κτάς, Επικ. μτχ. αορ. βʹ του επόμ.· -κτάμενος, μέσ.  

κατα-κτείνω· μέλ. -κτενῶ, Ιων. -κτᾰνῶ· Επικ. -κτᾰνέω· αόρ. αʹ κατέκτεινα, 

αόρ. βʹ κατέκτᾰνον, Επικ. προστ. κάκτανε, ποιητ. κατέκτᾰν, -ας, -α, Επικ. 

απαρ. κακτάμενοι, κατακτέμεν, μτχ. κατακτάς· παρακ. κατέκτονα — Παθ., 

Μέσ. μέλ. με Παθ. σημασία κατακτανέεσθε· αόρ. αʹ κατεκτάθην [ᾰ], γʹ πληθ. -

θεν· μέσ. μτχ. κατακτάμενος (με Παθ. σημασία)· σκοτώνω, σφαγιάζω, 

δολοφονώ, σε Όμηρ., Ηρόδ.  

κατακτός, -ή, -όν (κατάχω), αυτός που μπορεί να βυθιστεί, σε Αριστοφ.  

κατα-κῠβεύω, μέλ. -σω, χάνω την περιουσία μου στα ζάρια — Παθ., χάνομαι 

μέσω του τζόγου, εξαιτίας των τυχερών παιχνιδιών, σε Αισχίν.  

κατα-κυκλόω, μέλ. -ώσω, περικυκλώνω· στη Μέσ., σε Πλούτ.  

κατα-κῠλίνδω ή -κυλίω, μέλ. -κυλίσω [ῑ]· Παθ. αόρ. βʹ -εκυλίσθην· κυλώ 

προς τα κάτω — Παθ., κυλιέμαι προς τα κάτω ή ρίχνομαι, γκρεμίζομαι, σε 

Ηρόδ., Ξεν.  

κατα-κύπτω, μέλ. -ψω, σκύβω πολύ προς τα κάτω, υποκλίνομαι, σε Ομήρ. 

Ιλ.· σκύβω προς τα κάτω και κρυφοκοιτάζω κάτι, σε Λουκ.  

κατα-κῡριεύω, αποκτώ πλήρη κυριαρχία, με γεν., σε Κ.Δ.  



κατα-κῡρόω, μέλ. -ώσω, επιβεβαιώνω, εγκρίνω, επικυρώνω, σε Σοφ. — 

Παθ., ψήφῳ θανάτου κατακυρωθείς = κατακριθείς, ο καταδικασμένος σε 

θάνατο, σε Ευρ.  

κατα-κωλύω, μέλ. -ύσω [ῡ], εμποδίζω από το να κάνει κάποιος κάτι, σε 

Αριστοφ.· αναχαιτίζω, κρατώ πίσω, σε Ξεν. — Παθ., με γεν. πράγμ., 

κατεκωλύθη τοῦ πλοῦ, σε Δημ.  

κατα-κωμάζω, μέλ. -σω, εισβάλλω κάνοντας φασαρία, κάνοντας θόρυβο, 

τὸδαιμόνιον κατεκώμασε δώμασιν, σε Ευρ.  

κατακωχή, κατακώχιμος, αδόκιμοι τύποι αντί των κατοκωχή, κατοκώχιμος.  

καταλᾰβεῖν, απαρ. αορ. βʹ του καταλαμβάνω.  

κατ-ᾰλαζονεύομαι, αποθ., περηφανεύομαι πολύ, καυχιέμαι πολύ ή 

κομπορρημονώ, σε Δημ.  

κατα-λᾰλέω, μέλ. -ήσω, μιλώ δυνατά, φλυαρώ, σε Αριστοφ.  

καταλᾰλιά, ἡ, κακή φήμη, συκοφαντία, δυσφήμιση, κακογλωσσιά, σε Κ.Δ.  

κατά-λᾰλος, ὁ, συκοφάντης, σε Κ.Δ.  

κατα-λαμβάνω, μέλ. -λήψομαι, Ιων. -λάμψομαι· παρακ. -είληφα· Ιων. υπερσ. -

λελαβήκεε — Παθ., Ιων. αόρ. αʹ -ελάμφθην· I. 1. επικρατώ, κυριεύω, Λατ. 

occupare, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ. — Μέσ., κυριεύω για τον εαυτό μου, 

Λατ. capesso, σε Ηρόδ. 2. κυριεύω, καταβάλλω, έρχομαι ξαφνικά, βρίσκω, 

λέγεται για θάνατο ή κούραση, σε Όμηρ. 3. κατακτώ με το μυαλό, 

συλλαμβάνω, καταλαβαίνω, κατανοώ, εννοώ, σε Πλάτ. II. 1. προλαβαίνω, 

προφθάνω, πιάνω, συλλαμβάνω, τοὺς φεύγοντας, σε Ηρόδ.· λέγεται για 

αποτυχίες, κυριεύω, συμβαίνω, επιπέφτω, καταλαμβάνω, στον ίδ. 2. 

ξαφνιάζω, αιφνιδιάζω, συλλαμβάνω, βρίσκω, Λατ. deprehendo, με μτχ.· κ. 

τινὰ ζῶντα, στον ίδ.· καταλαμβάνει τοὺς ἄρχοντας ἐξιόντας, σε Δημ. κ.λπ. 3. 

απρόσ., καταλαμβάνει τινά, με απαρ., το Αττ. συμβαίνει, συμβαίνει κάτι σε 

κάποιον, είναι στη μοίρα κάποιου να κάνει κάτι, τοῦτον κατέλαβε κεῖσθαι, σε 

Ηρόδ. 4. απόλ., τὰ καταλαβόντα = τὰ συμβάντα, τα γεγονότα, οι συνθήκες, οι 

περιστάσεις, στον ίδ.· ἢν πόλεμος καταλαβῇ, σε Θουκ. III. 1. καταπιέζω, 

καταπνίγω, συγκρατώ, σταματώ, αναχαιτίζω, εμποδίζω, τὴν δύναμιν Κύρου, 

σε Ηρόδ.· κ. τὸ πῦρ, την δαμάζω, την καταστέλλω, στον ίδ.· κ. ἑαυτόν, στον 

ίδ.· κ. τὰς διαφοράς, θέτω τέρμα σ' αυτές, στον ίδ. — Παθ., ὁ θάνατος 

καταλαμφθεὶς ἐσιγήθη, στον ίδ. 2. δεσμεύω, κ. πίστι, ὁρκίοις, Λατ. jurejurando 

adstringere, δένω με όρκο, στον ίδ., Θουκ. 3. αναγκάζω ή εξαναγκάζω, 

υποχρεώνω κάποιον να κάνει κάτι, με απαρ., ἀναγκαίη μιν κ. φαίνειν, τον 

πιέζει να φανερώσει την αλήθεια, σε Ηρόδ. — Παθ., καταλαμβανόμενος, 

αναγκασμένος, εξαναγκασμένος, υποχρεωμένος, στον ίδ.  

καταλαμπτέος, -α, -ον, Ιων. αντί καταληπτέος, αυτός που πρέπει να 

αναχαιτισθεί, να εμποδισθεί, σε Ηρόδ.  

κατα-λάμπω, μέλ. -λάμψω, I. λάμπω επάνω σε ή αποπάνω, με γεν., σε Πλάτ.· 

με αιτ., κ. τοὺς στενωπούς, τους φωτίζω, σε Πλούτ. II. απόλ., φωτίζω, σε 

Ευρ.· ομοίως και σε Μέσ., στον ίδ.  

κατ-αλγέω, μέλ. -ήσω, υποφέρω πολύ, νιώθω ισχυρό πόνο, σε Σοφ.  

κατα-λέγω, μέλ. -ήσω, I. αφήνω κάτω, πλαγιάζω κάτι — Μέσ. και Παθ., 

πλαγιάζω, ξαπλώνω, αόρ. αʹ κατελέξατο, σε Όμηρ.· Επικ. συγκοπτ. Παθ. αορ. 

βʹ κατέλεκτο, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· μτχ. καταλέγμενος και απαρ. καταλέχθαι, σε 

Ομήρ. Οδ.· μέλ. καταλέξομαι, σε Ησίοδ. II. επιλέγω, διαλέγω, εκλέγω μέσα 

από πολλά, σε Ηρόδ.· επιλέγω στρατιώτες, στρατολογώ νεοσυλλέκτους, 

καταγράφω στον κατάλογο, σε Αριστοφ., Θουκ. — Μέσ., επιλέγω για τον 

εαυτό μου, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. — Παθ., καταγράφομαι ή εγγράφομαι, Λατ. 



conscribi, σε Ηρόδ. κ.λπ. III. 1. διηγούμαι, εκθέτω λεπτομερώς ή κατά σειρά, 

σε μέλ. ή αόρ. αʹ, ταῦτα καταλέξω, σε Ομήρ. Ιλ.· πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον, 

στο ίδ. — Παθ., τοῦτον δὴ τῶν καταλεχθέντων, από αυτούς που 

μνημονεύθηκαν, απαριθμήθηκαν, σε Ηρόδ. 2. υπολογίζω, αθροίζω, 

λογαριάζω, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ.  

κατα-λείβω, μέλ. -ψω, χύνω προς τα κάτω· απόλ., χύνω δάκρυα, σε Ευρ. — 

Παθ., στάζω κάτω, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.  

κατ-άλειπτος, -ον, επιχρισμένος, αλειμμένος, σε Αριστοφ.  

κατα-λείπω, Επικ. επίσης καλλείπω, μέλ. καλλείψω, αόρ. βʹ κάλλῐπον· Ιων. 

παρατ. καταλείπεσκον — Μέσ. και Παθ., Μέσ. μέλ. (με Παθ. σημασία), 

επίσης μέλ. καταλειφθήσομαι· I. 1. αφήνω πίσω, σε Ομήρ. Ιλ.· ιδίως, λέγεται 

για ανθρώπους που πεθαίνουν ή φεύγουν σε μακρινό μέρος, οἷόν μιν Τροίηνδε 

κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς, σε Ομήρ. Οδ.· κ. τινὰ μόνον, σε Σοφ. κ.λπ.· 

ομοίως και στη Μέσ., καταλείπεσθαι παῖδας, αφήνω πίσω μου, σε Ηρόδ. κ.λπ. 

— Παθ., καταλελειμμένος τοῦ ἄλλου στρατοῦ, είμαι μέρος του στρατεύματος 

που έχει μείνει πίσω, που υπολείπεται, στον ίδ. 2. καταλείπω ως κληρονομιά, 

κληροδοτώ, σε Ομήρ. Οδ., Αττ.· καταλείψει οὐδὲ ταφῆναι, δεν θα αφήσει 

αρκετά για να ταφεί, σε Αριστοφ. 3. στη Μέσ. απλώς, αφήνω κάτι σε κάποια 

κατάσταση, σε Ηρόδ. II. εγκαταλείπω, παρατώ, αφήνω, απαρνιέμαι, 

παραχωρώ, αφήνω στην τύχη, σε Όμηρ., Αττ. III. 1. αφήνω υπόλοιπο, ὀκτὼ 

μόνον, σε Ξεν. — Μέσ., κρατώ για τον εαυτό μου, στον ίδ. — Παθ., 

καταλείπεται μάχη, υπολείπεται κι άλλη μάχη, υπάρχει κι άλλη μάχη να δοθεί, 

στον ίδ. 2. αφήνω κατά μέρος, στον ίδ.  

κατα-λειτουργέω, μέλ. -ήσω, δαπανώ όλη μου την περιουσία στην ανάληψη 

δημοσίων υπηρεσιών (λειτουργίαι), σε Δημ.  

κατάλειψις, -εως, ἡ (καταλείπω), εγκατάλειψη πράγματος από κάποιον, σε 

Πλάτ.  

κατα-λεπτολογέω, μέλ. -ήσω, καταστρέφω με λεπτολογία και σοφιστείες, σε 

Αριστοφ.  

κατα-λεύω, μέλ. -σω, σκοτώνω με λιθοβολισμό, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.  

κατ-ᾰλέω, μέλ. -έσω, τρίβω, αλέθω εντελώς, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.  

κατα-λήγω, μέλ. -ξω, διακόπτω, τελειώνω, σταματώ, σε Αισχύλ.· ποῖ 

καταλήξει, σε ποιο σημείο θα σταματήσει; στον ίδ.· τὰκαταλήγοντα, τα σύνορα 

μιας περιοχής, σε Πλούτ.  

κατα-λήθομαι, αποθ., ξεχνώ, λησμονώ εντελώς, τινός, σε Ομήρ. Ιλ.  

καταληπτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του καταλαμβάνω, αυτός που πρέπει να 

αρπαχτεί, να κυριευθεί ή να καταληφθεί, σε Πλούτ.  

καταληπτικός, -ή, -όν (καταλαβεῖν), αυτός που μπορεί να εμποδίζει ή να 

αναχαιτίζει, με γεν., σε Αριστοφ.  

καταληπτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του καταλαμβάνω, I. αυτός που μπορεί να 

επιτευχθεί, να πραγματοποιηθεί, σε Θουκ. II. Ενεργ., αυτός που κυριεύει 

ξαφνικά· πένθος θεόθεν καταληπτόν, θλίψη που πέφτει πάνω μας από τους 

θεούς, σε Ευρ.  

κατάληψις, -εως, ἡ (καταλαμβάνω), 1. πιάσιμο, κυρίευση, ἐν καταλήψει, στο 

χέρι κάποιου, στην ευχέρεια κάποιου, σε Θουκ.· επίθεση, προσβολή, σε 

Αριστοφ. 2. κατοχή, κατάληψη, σε Πλάτ., Δημ. κ.λπ.  

κατα-λῐθάζω = καταλιθόω, σε Κ.Δ.  

κατα-λῐθόω, μέλ. -ώσω, λιθοβολώ μέχρι θανάτου, σε Δημ.  

καταλιμνάζω, μεταβάλλω, μετατρέπω σε λίμνη ή βάλτο, σε Βυζ.  

καταλιμπάνω = καταλείπω, σε Θουκ.  



κατα-λῑπᾰρέω, μέλ. -ήσω, ικετεύω θερμά, θερμοπαρακαλώ, σε Λουκ.  

καταλλᾰγή, ἡ, I. 1. αλλαγή, ιδίως, λέγεται για χρήματα· τα κέρδη του 

αργυραμοιβού ή τραπεζίτη, σε Δημ. II. αλλαγή από εχθρότητα σε φιλία, 

συμφιλίωση, σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. η συμφιλίωση των αμαρτωλών με τον Θεό, 

σε Κ.Δ.  

καταλλακτικός, -ή, -όν, εύκολος προς συμφιλίωση, καλόβολος, 

διαλλακτικός, σε Αριστ.  

κατ-αλλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -άξω, I. ανταλλάσσω νομίσματα, σε Πλούτ. 

κ.λπ.· το ίδιο και στη Μέσ., σε Δημ. — Μέσ., ανταλλάσσω κάτι με κάτι άλλο, 

σε Πλάτ. II. μεταβάλλω, μετατρέπω κάποιον από εχθρό σε φίλο, 

συμφιλιώνομαι, σε Ηρόδ., Κ.Δ. — Μέσ., καταλλάσσεσθαι τὴν ἔχθρην τινί, 

παύω, σταματώ την έχθρα μου με κάποιον, σε Ηρόδ. — Παθ., ιδίως, σε αόρ. 

αʹ κατηλλάχθην ή αόρ. βʹ κατηλλάγην [ᾰ], συμφιλιώθηκα, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.  

κατ-ᾰλοάω, μέλ. -ήσω, σπάω σε κομμάτια, τελειώνω, σε Ξεν., Αισχίν.  

καταλογάδην[ᾰ], επίρρ. (καταλέγω), κατά την πορεία της συζήτησης, στον 

πεζό λόγο, σε Πλάτ.  

κατ-ᾰλογέω, βλ. κατηλογέω.  

κατα-λογίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι, αποθ.· I. λογαριάζω, αριθμώ, υπολογίζω, 

σε Ξεν.· κ. τὸ εὐεργέτημα πρός τινα, το σημειώνω σε λογαριασμό του, σε 

Δημ.· καταλογιζέσθω μηδεὶς τοῦθ' ὑμῖν ἐν ἀρετῇ, κανείς να μην λογαριάζει 

αυτό ως αρετή, σε Αισχίν. II. λογαριάζω ή υπολογίζω, Λατ. annumerare, τοὺς 

ἀχαρίστους ἐν τοῖς ἀδίκοις, σε Ξεν.  

κατάλογος, ὁ, (καταλέγω), 1. καταχώριση, καταγραφή, εγγραφή σε μητρώο 

ή κατάλογο, κατάλογος, λίστα, κατάσταση, σε Πλάτ.· κ. νεῶν, ο κατάλογος 

των πλοίων, σε Ομήρ. Ιλ.  

Β. 2. στην Αθήνα, κατάλογος, μητρώο των πολιτών, σε Αριστοφ. κ.λπ.· 

(ὁπλῖται) ἐκ καταλόγου, κατάλογος στρατευσίμων, σε Θουκ. κ.λπ.· οἱ ἐν τῷ 

καταλόγῳ, σε Ξεν.· οἱ ἔξω τοῦ κ., ή οἱ ὑπὲρ τὸν κ., οι απόστρατοι, Λατ. 

emeriti, στον ίδ.· καταλόγοις χρηστοῖς ἐκκριθέν, λέγεται για το εκλεκτό, 

επίλεκτο στράτευμα, σε Θουκ.  

κατ-ᾰλοκίζω, μέλ. -σω, κόβω σχηματίζοντας αυλάκια, σε Ευρ.  

κατα-λόομαι, βλ. -λούομαι.  

κατα-λούομαι, Μέσ., ξοδεύω σε λουτρό, καταλόει (χάριν μέτρου αντί -λούει), 

σε Αριστοφ.  

κατα-λοφάδεια, Επίρρ., κατὰ τὸν λόφον, στον αυχένα, βῆν δὲ καταλοφάδεια 

φέρων (ενν. τὸν ἔλαφον), σε Ομήρ. Οδ.  

κατα-λοχίζω, μέλ. -σω, διανέμω, κατανέμω σε λόχους, και γενικά διανέμω, 

μοιράζω, σε Πλούτ.  

καταλοχισμός, ὁ, διανομή, ταξινόμηση σε λόχους, σε Πλούτ., Λουκ.  

κατάλῠμα, -ατος, τό (καταλύω II), πανδοχείο, κατάλυμα, σε Κ.Δ.  

κατα-λῡμαίνομαι, αποθ., αφανίζω ολοκληρωτικά, καταστρέφω, σε Ξεν.  

καταλύσιμος, -ον, αυτός που πρέπει να διαλυθεί ή να καταργηθεί, σε Σοφ.  

κατάλῠσις, -εως, ἡ (καταλύω), I. 1. διάλυση, ανατροπή, λέγεται για 

κυβερνήσεις, σε Θουκ. κ.λπ. 2. απόλυση ή διάλυση στρατιωτικού σώματος, 

στρατιᾶς, σε Ξεν.· εἰς κατάλυσιν, μέχρι την απόλυση, λέγεται για επιθεώρηση 

στρατιωτών, στον ίδ. 3. κ. τοῦ πολέμου, το τέλος του πολέμου, ειρήνευση, σε 

Θουκ., Ξεν. 4. γενικά, τέλος, τέρμα, σε Ξεν. II. 1. ησυχαστήριο, κατάλυμα, 

διαμονή, ανάπαυση, σε Ευρ. 2. κατάλυμα, μέρος όπου αναπαύεται κάποιος, 

ξενώνας, κατοικία, κατάλυμα, καταλύσιες (Ιων. αντί -λύσεις), σε Ηρόδ., Πλάτ.  



κατα-λύω, μέλ. -λύσω [ῡ] — Παθ., μέλ. -λῠθήσομαι, παρακ. -λέλῠμαι· I. 1. 

καταρρίπτω, καταστρέφω, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. 2. α) λέγεται για πολιτικά 

συστήματα, διαλύω, καταργώ, καταστέλλω, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· κ. 

τύραννον, καταργώ, καθαιρώ, σε Θουκ.· κ. τινὰ τῆς ἀρχῆς, σε Ξεν. — Παθ., 

τῶν ἄλλων καταλελυμένων στρατηγῶν, αφού καθαιρέθηκαν, σε Ηρόδ. β) 

διαλύω, απολύω, καταργώ πολιτικό ή στρατιωτικό σώμα, καταλύειν τὴν 

βουλὴν, στον ίδ.· τὸ ναυτικόν, σε Δημ. γ) τὴν φυλακὴν κ., παραμελώ τη 

φύλαξη, αμελώ τη φρούρηση, σε Αριστοφ. 3. α) τελειώνω, φέρνω εις πέρας, 

βίοτον, σε Ευρ.· τὸν βίον, σε Ξεν. β) κ. τὴν εἰρήνην, παραβιάζω την ειρήνη, σε 

Αισχίν.· γ) κ. τὸν πόλεμον, τελειώνω τον πόλεμο, κάνω ειρήνη, σε Θουκ., Ξεν. 

κ.λπ.· και απόλ. (ενν. τὸνπόλεμον) καταλύειν τινί ή πρός τινα, κάνω ειρήνη με 

κάποιον, σε Θουκ.· ομοίως και στη Μέσ., στον ίδ. κ.λπ.· καταλύεσθαι τὰς 

ἔχθρας, σε Ηρόδ. II. 1. λύνω από τον ζυγό, ξεζεύω, ἵππους, σε Ομήρ. Οδ.· τὸ 

σῶμα τοῦ ἀδελφέου κ., το κατεβάζω από το τείχος (στο οποίο επάνω 

κρέμονταν), σε Ηρόδ. 2. αμτβ., μένω, διαμένω, παρ' ἐμοὶ καταλύει, είναι 

φιλοξενούμενός μου, σε Πλάτ.· κ. παρά τινα, πηγαίνω και μένω μαζί με 

κάποιον, σε Θουκ.· απόλ., αναπαύομαι, σε Αριστοφ. — Μέσ., θανάτῳ 

καταλυσαίμαν, μακάρι να βρω ανάπαυση στον τάφο, σε Ευρ.  

κατα-λωφάω, Ιων. -έω, μέλ. -ήσω, ανακουφίζομαι, ξεκουράζομαι από κάτι, 

με γεν., σε Ομήρ. Οδ.  

κατα-μᾰγεύω, μέλ. -σω, μαγεύω εντελώς, σε Λουκ.  

κατα-μᾰθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του κατα-μανθάνω.  

κατα-μᾰλᾰκίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, κάνω κάτι μαλακό ή εκθηλύνω, σε Ιων. Χρυσ. 

— Παθ., είμαι ή γίνομαι τέτοιος, σε Ξεν.  

κατα-μᾰλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, μαλακώνω πολύ, σε Λουκ.· μεταφ., 

καταπραΰνω, κατευνάζω, καθησυχάζω, στον ίδ.  

κατα-μανθάνω, μέλ. -μᾰθήσομαι, αόρ. βʹ κατ-εμάθον· 1. παρατηρώ 

προσεκτικά, εξετάζω επισταμένως, μελετώ από κοντά, σε Ηρόδ., Ξεν. 2. 

μαθαίνω τέλεια, τι, σε Πλάτ. κ.λπ. 3. αντιλαμβάνομαι, εννοώ, καταλαβαίνω, 

στον ίδ. κ.λπ. 4. ανακαλύπτω, βρίσκω, με μτχ., καταμαθόντες μιν ἀγοράζοντα, 

σε Ηρόδ.· κ. τινὰ θύοντα, σε Ξεν. 5. μαθαίνω εντελώς, και στον παρακ., έχω 

μάθει, είμαι ενήμερος, έχω επίγνωση, στον ίδ. 6. παρατηρώ, τι, στον ίδ.  

κατα-μαντεύομαι, αποθ., προφητεύω, εικάζω, υποθέτω, σε Αριστ.  

κατα-μαργάω, Ιων. -έω, μέλ. -ήσω, είμαι εκτός εαυτού λόγω μανίας, σε 

Ηρόδ.  

κατα-μάρπτω, μέλ. -ψω, πιάνω, συλλαμβάνω, Λατ. deprehendo, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ιδίως,, προφθαίνω κάποιον που διαφεύγει, προλαβαίνω κάποιον που 

ξεφεύγει, σε Όμηρ., Πίνδ.  

κατα-μαρτῠρέω, μέλ. -ήσω, 1. μαρτυρώ εναντίον, τινός ή κατά τινος, σε Ρήτ.· 

με αιτ. προσ. και απαρ., καταμαρτυροῦσιν αὐτὸν λαβεῖν, σε Δημ. — Παθ., 

δίνεται μαρτυρία εναντίον μου, στον ίδ. 2. Παθ. επίσης, λέγεται για μαρτυρική 

κατάθεση η οποία δίνεται εναντίον κάποιου, στον ίδ.  

κατα-μάχομαι, μέλ. -μᾰχοῦμαι, αποθ., υποτάσσω, υποδουλώνω, νικώ, 

κατακτώ, σε Πλούτ.  

κατ-αμάω, χρησιμ. στον Όμηρ. άπαξ στον Επικ. Μέσ. αόρ. αʹ κατ-ᾰμήσατο, I. 

συλλέγω, συσσωρεύω, συναθροίζω, σε Ομήρ. Ιλ. II. στην Ενεργ., περικόπτω, 

θερίζω όπως το σιτάρι (πρβλ. ἀμάω), σε Σοφ.  

κατ-αμβλύνω[ῡ], αμβλύνω ή εξασθενίζω, αποδυναμώνω, σε Σοφ.· Παθ. αορ. 

αʹ κατημβλύνθην, σε Ανθ.  



κατα-μεθύσκω, αόρ. αʹ -εμέθῠσα, μτβ., κάνω κάποιον να μεθύσει εντελώς, σε 

Ηρόδ., Πλάτ.  

καταμεῖναι, απαρ. αορ. αʹ του καταμένω.  

κατ-ᾰμελέω, μέλ. -ήσω, παραμελώ εντελώς, δεν δίνω καθόλου προσοχή, με 

γεν., σε Ξεν.· απόλ., δεν προσέχω, αδιαφορώ, σε Σοφ., Ξεν.  

κατα-μελῐτόω, μέλ. -ώσω, επαλείφω με μέλι, μεταφ., λέγεται για τη φωνή του 

αηδονιού, σε Αριστοφ.  

κατάμεμπτος, -ον, αξιοκατάκριτος από όλους, απεχθής, σε Σοφ.· ουδ. πληθ. 

ως επίρρ., ώστε να υπάρχει αφορμή για επίκριση, σε Ομήρ. Ιλ.  

κατα-μέμφομαι, μέλ. -ψομαι, αόρ. αʹ -εμεμψάμην ή -εμέμφθην· βρίσκω, 

ανακαλύπτω μεγάλο λάθος, κατηγορώ πολύ, μέμφομαι, σε Θουκ., Πλάτ.  

κατάμεμψις, -εως, ἡ, κατηγορία, ψόγος, σε Θουκ.· οὐκ ἔχει τινὶ κατάμεμψιν, 

δεν του αφήνει έδαφος, περιθώρια για επίκριση, στον ίδ.  

κατα-μένω, μέλ. -μενῶ, αόρ. αʹ κατ-έμεινα· 1. μένω διαρκώς σ' έναν τόπο, 

διαμένω, σε Ηρόδ., Αττ. 2. μένω στέρεος, σταθερός, βρίσκομαι σε 

συγκεκριμένη κατάσταση, σε Ξεν.  

κατα-μερίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, 1. κόβω σε κομμάτια, κομματιάζω, σε Λουκ. 2. 

διανέμω, κατανέμω, μοιράζω, σε Ξεν.  

κατα-μετρέω, μέλ. -ήσω, μετρώ, υπολογίζω, σε Ηρόδ., Ξεν.  

κατα-μηλόω, μέλ. -ώσω, βάζω, τοποθετώ καθετήρα· μεταφ., κημὸν κ., 

χρησιμοποιώ την δικαστική κάλπη ως «καθετήρα», δηλ. αναγκάζω τον 

καταχραστή να αποκαλύψει, να «ξεράσει» ό,τι έχει κλέψει, σε Αριστοφ.  

κατα-μηνύω[ῡ], μέλ. -ύσω, 1. υποδεικνύω, φανερώνω, υποδηλώνω, κάνω 

νύξη, αποκαλύπτω, σε Ηρόδ. 2. καταγγέλλω, τινός, σε Ξεν.  

κατα-μιαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, καταρρυπαίνω, καταμολύνω, σε Πίνδ., Πλάτ. — 

Παθ., φορώ βρώμικα, άθλια κουρέλια, ελεεινά ενδύματα, ως ένδειξη πένθους, 

φορώ πένθος (πρβλ. Λατ. sordidatus), σε Ηρόδ.  

κατα-μίγνῡμι ή -ύω, μέλ. -μίξω· μτχ. Επικ. αορ. αʹ καμμίξας· αναμειγνύω, 

ανακατεύω τα υλικά, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ.  

καταμίσγω, = το προηγ.· Μέσ. με Παθ. σημασία, σε Ομηρ. Ύμν.  

κατα-μισθοφορέω, μέλ. -ήσω, πληρώνω τις δαπάνες δημοσίων υπαλλήλων, 

λειτουργών ή μισθοφόρων, σε Αριστοφ., Αισχίν.  

κατάμομφος, -ον (καταμέμφομαι), αξιοκατάκριτος, δυσμενής, δυσοίωνος, 

κακότυχος, σε Αισχύλ.  

καταμόνας, επίρρ., καλύτερα ξεχωριστά, κατὰ μόνας, βλ. μόνος.  

κατα-μονομᾰχέω, νικώ, επικρατώ σε μία και μοναδική αναμέτρηση, σε μια 

μονομαχία, σε Πλούτ.  

κατ-αμπέχω και -ίσχω, περικλείω, περιβάλλω, κ. ἐν τύμβῳ, δηλ. τον θάβουν, 

σε Ευρ.  

κατάμῠσις, ἡ (καταμύω), κλείσιμο των ματιών, σε Πλούτ.  

κατ-ᾰμύσσω, μέλ. -ξω, σκίζω, γδέρνω, γρατζουνίζω, σε Θεόκρ. — Μέσ., 

καταμύξατο χεῖρα, γρατσούνισε το χέρι της, σε Ομήρ. Ιλ.  

κατα-μυττωτεύω, μέλ. -σω, κάνω, φτιάχνω κρεατόπιτα από, σε Αριστοφ.  

κατα-μύω, μέλ. -ύσω και αόρ. αʹ ἐκάμμῠσα, Επικ. απαρ. καμμῦσαι· κλείνω ή 

σφαλίζω τα μάτια, σε Ξεν., Κ.Δ.· απ' όπου, αποκοιμιέμαι, μισοκοιμάμαι, σε 

Βατραχομ., σε Αριστοφ.  

κατ-αμφικαλύπτω, μέλ. -ψω, περιβάλλω, σε Ομήρ. Οδ.  

κατα-μωκάομαι, αποθ., εμπαίζω, κοροϊδεύω, τινος, σε Πλούτ.  

κατ-ᾰναγκάζω, μέλ. -σω, 1. υπερισχύω με τη χρήση βίας, περιορίζω, σε Ευρ. 

2. εξαναγκάζω, επιβάλλω δια της βίας, τινὰ ἐς ξυμμαχίαν, σε Θουκ.  



κατ-ανάθεμα, κατάρα, σε Κ.Δ.  

καταναθεμᾰτίζω, μέλ. -σω, καταριέμαι, σε Κ.Δ.  

καταναίω, κάνω κάποιον να κατοικήσει, εγκαθιστώ, χρησ. μόνο στον αόρ. αʹ 

κατένασσα, σε Ησίοδ. — Μέσ., αόρ. αʹ κατανασσαμένη, σε Αισχύλ. — Παθ., 

αποικώ, κατοικώ, διαμένω, μόνο σε αόρ. αʹ κατενάσθην, στον Ευρ.· ποιητ. γʹ 

πληθ. κατένασθεν, σε Αριστοφ.  

κατ-ανᾱλίσκω, μέλ. -ανᾱλώσω, αόρ. αʹ -ηνάλωσα — Παθ., αόρ. αʹ -

ανᾱλωθῆναι· καταναλώνω, εξαντλώ, δαπανώ, σπαταλώ, σε Ξεν., Πλάτ. — 

Παθ., με Ενεργ. παρακ., διασπαθίζομαι, σε Πλάτ.  

κατα-ναρκάω, μέλ. -ήσω, είμαι οκνός, νωθρός, τεμπέλης έναντι, πιέζω με 

δύναμη πάνω σε, με γεν., σε Κ.Δ.  

κατα-νάσσω, μέλ. -ξω, πατώ ή πατώντας σταθεροποιώ κάτι, σε Ηρόδ.  

κατα-ναυμᾰχέω, μέλ. -ήσω, νικώ, υπερισχύω σε ναυμαχία, σε Ξεν. κ.λπ. — 

Παθ., νικιέμαι σε ναυμαχία, σε Λουκ.  

κατα-νέμω, μέλ. -νεμῶ, I. διανέμω, μοιράζω, κατανέμω, χωρίζω, ταξινομώ, 

διαιρώ σε ξεχωριστά σώματα, σε Ξεν.· λέγεται για ένα μόνο πρόσωπο, κ. τινὰ 

εἰς τὴν τάξιν, τον διορίζω στην θέση του, σε Αισχίν. II. 1. Μέσ. ή Παθ., 

μοιράζομαι μαζί με άλλους, σε Θουκ., Πλάτ. 2. καταλαμβάνω με το κοπάδι 

μου, οδηγώ το κοπάδι στην βοσκή, Λατ. depasci, σε Ισοκρ.· μεταφ., λεηλατώ, 

σε Βάβρ.  

κατα-νεύω, μέλ. -νεύσομαι, αόρ. αʹ κατένευσα, Επικ. μτχ. καννεύσας· κάνω 

νεύμα ως ένδειξη συναίνεσης, σε Ομήρ. Ιλ.· με αιτ. πράγμ., εγγυώμαι, 

υπόσχομαι, στο ίδ.· ομοίως και με απαρ., γενικά, κάνω σινιάλο κάνοντας 

νεύμα με το κεφάλι, σε Ομήρ. Οδ.  

κατα-νέω, Ιων. -νήω, αόρ. αʹ -ένησα, συσσωρεύω, σε Ηρόδ.  

κατ-ανθρᾰκίζω, μέλ. -ίσω, σχηματίζω θράκα καίγοντας, αφήνω πίσω μου 

αποκαΐδια, στάχτες, σε Ανθ.  

κατ-ανθρᾰκόομαι, Παθ., κατακαίγομαι, γίνομαι στάχτη, μτχ. παρακ., 

κατηνθρακωμένος, σε Σοφ.· αόρ. αʹ κατηνθρακώθην, σε Ευρ.  

κατα-νίφω ή κατανείφω[ῑ], μέλ. -νίψω, I. καλύπτω με χιόνι, σε Αριστοφ.· 

μεταφ., ψιχαλίζω όπως με χιόνι, σε Λουκ. II. απόλ., κατανίφει, χιονίζει, κεἰ 

κριμνώδη κατανίφοι, ακόμα κι αν χιόνιζε χιόνι χοντρό σαν χοντροαλεσμένο 

αλεύρι κριθαριού, σε Αριστοφ.  

κατα-νοέω, μέλ. -ήσω, 1. παρατηρώ καλά, κατανοώ, καταλαβαίνω, σε Ηρόδ., 

Πλάτ. 2. αντιλαμβάνομαι, σε Θουκ. 3. μαθαίνω, στον ίδ. 4. εξετάζω, περί 

τινος, σε Ξεν.  

κατανόησις, -εως, ἡ, παρατήρηση· μέσα, τρόποι παρατήρησης, σε Πλούτ.  

κατ-άνομαι, Παθ. (ἄνω), καταναλώνομαι, εξαντλούμαι ή φθείρομαι, 

σπαταλιέμαι, σε Ομήρ. Οδ.  

κατα-νοτίζω, μέλ. -σω, υγραίνω πολύ, σε Ευρ.  

κάτ-αντα, επίρρ., κατωφερικά, προς τα κάτω, κατηφορικά, σε Ομήρ. Ιλ.  

κατ-άντης, -ες (ἄντα), I. κατηφορικός, καθοδικός, απότομος, απόκρημνος, σε 

Αριστοφ.· εἰς τὸ κάταντες, προς τα κάτω, σε Ξεν. II. μεταφ., κεκλιμένος, 

κατηφορικός, επικλινής, επιρρεπής, πρός τι, σε Ευρ.  

κατάντηστιν, επίρρ., καλύτερα κατ' ἄντηστιν, κατά πρόσωπο, αντίκρυ, έναντι, 

σε Ομήρ. Οδ.  

κατ-αντῑκρύ (ῐ σε Αττ.), πρόθ. με γεν., I. 1. κατευθείαν προς τα κάτω από, σε 

Ομήρ. Οδ. 2. = ἀντῑκρύ, κατ' ευθείαν απέναντι, ἐς τὰ κ. Κυθήρων, στα μέρη 

απέναντι απ' τα Κύθηρα, σε Θουκ.· κατ.ᾗ εἰσρεῖ, ακριβώς απέναντι από το 

μέρος όπου εισρέει, σε Πλάτ. II. 1. ως επίρρ. τόπου, κατ' ευθείαν απέναντι, ἡ 



ἤπειρος ἡ κ., σε Θουκ.· ἐκ τοῦ κ., από το απέναντι μέρος, σε Πλάτ. 2. κατ' 

ευθείαν μπροστά, ευθεία, σε Θουκ.  

κατ-αντίον, επίρρ., απέναντι από, ακριβώς απέναντι, απέναντι, με γεν., σε 

Ηρόδ.· με δοτ., στον ίδ.· απόλ., σε Σοφ.  

κατ-αντιπέρας = καταντικρύ II, με γεν., σε Ξεν.  

κατ-αντλέω, μέλ. -ήσω, ρίχνω νερό από πάνω· μεταφ., κατακλύζω με λόγια, 

τινός, σε Αριστοφ.  
 


