
κατα-φονεύω, μέλ. -σω, φονεύω, σφαγιάζω, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.  

κατα-φορέω, μέλ. -ήσω, θαμιστικό του καταφέρω, 1. λέγεται για ποτάμι, 

μεταφέρω χρυσόσκονη, σε Ηρόδ. 2. κατεβάζω, παρασύρω, όπως το ποτάμι, τι 

τινός, σε Πλάτ.  

κατα-φράζω, μέλ. -σω, ανακοινώνω, δηλώνω, σε Πίνδ. — Μέσ., Παθ. και 

Μέσ. με αόρ. αʹ, σκέφτομαι, υπολογίζω, λαμβάνω υπόψη, συλλογίζομαι, σε 

Ησίοδ.· καταφρασθείς, παρατηρημένος, σε Ηρόδ.  

κατάφρακτος, παλιός Αττ. -φαρκτος, -ον, κλειδωμένος, ασφαλισμένος, 

περιορισμένος, σε Σοφ.· πλοῖακ., διακοσμημένα πλοία, σε Θουκ.  

κατα-φράσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, καλύπτω με θώρακα ή πανοπλία, ἵπποι 

καταπεφραγμένοι, σε Πλούτ.  

κατα-φρονέω, μέλ. -ήσω, I. 1. περιφρονώ, αψηφώ, δηλ. θεωρώ ανάξιο, 

απαξιώ, τινός, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. 2. με αιτ., δεν λογαριάζω, παίρνω 

αψήφιστα, σε Ηρόδ., Αττ. — Παθ., αψηφούμαι, περιφρονούμαι, σε Ξεν. κ.λπ. 

3. απόλ., είμαι περιφρονητικός, είμαι υπεροπτικός, σε Θουκ. 4. με απαρ., 

σκέφτομαι περιφρονητικά πως..., θεωρώ ότι..., καταφρονήσαντες κρέσσονες 

εἶναι, σε Ηρόδ.· καταφρονοῦντες κἂν προαισθέσθαι, σε Θουκ. II. με αιτ. 

πράγμ., μόνο στους Ιων. συγγραφείς (πρβλ. κατανοέω), στηρίζω τις σκέψεις 

μου πάνω σε..., επιζητώ, επιδιώκω σε, Λατ. affectare, τὴν τυραννίδα, σε 

Ηρόδ.· επίσης παρατηρώ με περιφρόνηση, τι, στον ίδ.  

καταφρόνημα, -ατος, τό, περιφρόνηση των άλλων, μὴ φρόνημα μόνον, ἀλλὰ 

καταφρ., όχι μόνο σκέψη, αλλά σκέψη καταφρόνοιας, σε Θουκ.  

καταφρόνησις, -εως, ἡ, 1. περιφρόνηση, καταφρόνοια, σε Θουκ., Πλάτ. 2. 

χωρίς αρνητική σημασία, αντίθ. προς το αὔχημα, σε Θουκ.  

καταφρονητής, -οῦ, ὁ, αυτός που περιφρονεί, σε Πλούτ.  

καταφρονητικός, -ή, -όν, επιρρεπής στην περιφρόνηση, σε Αριστ.· επίθ. -

κῶς, σε Ξεν.  

κατα-φροντίζω, Αττ. μέλ. -ιῶ, τὸ ἱμάτιον οὐκ ἀπολώλεκ', ἀλλὰ 

καταπεφρόντικα, δεν το έχασα, αλλά το ξόδεψα, το έχασα στα έξοδα για την 

εκπαίδευση, σε Αριστοφ.  

κατα-φρύγω[ῡ], μέλ. -ξω, καίω σε στάχτες, σε Αριστοφ.  

καταφυγγάνω = καταφεύγω, σε Ηρόδ., Αισχίν.  

καταφυγεῖν, απαρ. αορ. βʹ του καταφεύγω.  

καταφυγή, ἡ, I. καταφύγιο, άσυλο, μέρος καταφυγής, σε Ηρόδ., Ευρ.· με 

γεν., κ. κακῶν, καταφύγιο από τις συμφορές, σε Ευρ., Θουκ. II. τρόπος 

διαφυγής, αποχώρηση, σε Δημ.  

κατα-φῡλᾰδόν (φῦλον), επίρρ., σε φυλές, κατά έθνη, σε Ομήρ. Ιλ.  

κατα-φυλλοροέω, μέλ. -ήσω, ρίχνω τα φύλλα· μεταφ., χάνω τη λαμπρότητά 

μου, σε Πίνδ.  

κατα-φῠτεύω, μέλ. -σω, φυτεύω, σε Πλούτ., Λουκ.  

κατα-φύομαι, Παθ., με Ενεργ. αόρ. βʹ κατ-έφυν, παρακ. -πέφυκα, παράγομαι, 

δημιουργούμαι, σε Πλούτ.  

κατάφῠτος, -ον, ολόφυτος με κάτι, κατάφυτος, με δοτ., σε Λουκ.  

κατα-φωράω, μέλ. -άσω [ᾱ], συλλαμβάνω κάποιον να κλέβει επ' αυτοφόρω· 

πιάνω επ' αυτοφόρω, τον πιάνω φανερά, ανακαλύπτω, σε Θουκ., Ξεν.  

κατάφωρος, -ον, σαφής, κατάδηλος, φανερός, σε Πλούτ.  

κατα-φωτίζω, μέλ. -σω, φωτίζω εντελώς, λαμπρύνω, σε Ανθ.  

κατα-χαίρω, περιφρονώ, υποτιμώ, περιγελώ, καταχαίρομαι περιφρονητικά 

προς άλλον, με δοτ., σε Ηρόδ.· απόλ., καταχαίρων, με χαιρέκακη διάθεση, 

στον ίδ.  



κατα-χᾰλαζάω, μέλ. -ήσω, καλύπτω με χαλάζι, τί τινος, σε Λουκ.  

κατά-χαλκος, -ον, επιστρωμένος με χαλκό ή μπρούντζο, σε Ευρ.· κατ.πεδίον 

ἀστράπτει, η πεδιάδα γυαλίζει από τις αστραφτερές πανοπλίες, στον ίδ.· 

δράκων κ., οπλισμένος με πανοπλία, δηλ. με φολίδες.  

κατα-χαλκόω, μέλ. -ώσω, καλύπτω με χαλκό, σε Ηρόδ.  

κατα-χᾰρίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι, αποθ., 1. δίνω ή παραχωρώ κάτι από 

ευγένεια, σε Αισχίν.· κ. τὰ δίκαια, εκδίδω απόφαση από ιδιωτικό συμφέρον, 

σε Πλάτ. 2. επιδεικνύω εύνοια σε κάποιον, με δοτ., σε Δημ.  

κατάχαρμα, -ατος, τό (καταχαίρω), αντικείμενο κοροϊδίας, περίγελως, σε 

Θέογν.  

κατα-χέζω, αόρ. αʹ κατ-έχεσα· μολύνω, κηλιδώνω, λερώνω, τινός, σε 

Αριστοφ.  

κατα-χειροτονέω, μέλ. -ήσω, ψηφίζω ενάντια, ψηφίζω σε αποδοκιμασία 

κάποιου, τινός, σε Δημ.· με απαρ., ἀδικεῖν Εὐάνδρου κατεχειροτόνησεν ὁ 

δῆμος, στον ίδ. — Παθ., καταχειροτονηθὲν αὐτοῦ καὶ ταῦτα ἀσεβεῖν, έχοντας 

εκδοθεί εναντίον του καταδικαστική ψήφος και μάλιστα περί ασέβειας, στον 

ίδ.  

καταχειροτονία, ἡ, ψήφος καταδίκης, καταψήφιση, σε Δημ.  

καταχεῦαι, Επικ. αντί -χέαι, απαρ. αορ. αʹ του καταχέω.  

κατα-χεύω, Επικ. αντί επόμ.· Επικ. Μέσ. παρατ., τέττιξ καταχεύετ' ἀοιδήν, σε 

Ησίοδ.  

κατα-χέω, μέλ. -χεῶ, αόρ. αʹ κατέχεα, Επικ. κατέχευα — Παθ., γʹ ενικ. και 

πληθ. Επικ. αορ. βʹ κατέχῠτο, κατέχυντο· I. 1. περιχύνω, ρίχνω από πάνω, 

τίτινι, σε Όμηρ.·επίσης, κατ. τί τινος, σε Ηρόδ., Αττ. — Παθ., κατὰ τοῖν κόραιν 

ὕπνου τι καταχεῖται, λίγος ύπνος χύνεται, ρίχνεται πάνω στα μάτια, σε 

Αριστοφ. 2. ρίχνω ή επιχέω, σε Όμηρ.· ρίχνω ή επιρρίπτω, στον ίδ.· πέπλον 

κατέχευεν ἐπ' οὔδει, άφησε το μανδύα να πέσει στο πάτωμα, σε Ομήρ. Ιλ. 3. 

Παθ., περιχύνομαι στο έδαφος, βρίσκομαι σε σωρούς, ὁ χῶρος, ἐν ᾧ αἱ 

ἄκανθαι (τῶν ὀφίων) κατακεχύαται (Ιων. γʹ πληθ. Παθ. παρακ.), σε Ηρόδ. II. 

λιώνω, τήκω, χρυσὸν ἐς πίθους, στον ίδ.· και στη Μέσ., χρυσὸν καταχέασθαι, 

έχοντας τον λιωμένο, στον ίδ.  

κατα-χήνη, ἡ (χᾰνεῖν), περίγελως, καταφρόνηση, σε Αριστοφ.  

κατα-χηρεύω, μέλ. -σω, περιέρχομαι σε κατάσταση χηρείας, σε Δημ.  

κατ-ᾱχής, -ές, Δωρ. αντί κατ-ηχής, ηχηρός, σε Θεόκρ.  

κατα-χθόνιος, -ον, υπόγειος, Ζεὺς καταχθόνιος, δηλ. ο Πλούτωνας, σε Ομήρ. 

Ιλ.· δαίμονες κ., Λατ. Dii Manes, σε Ανθ.  

κατα-χορδεύω, μέλ. -σω, κατακόπτω κάτι όπως το κρέας που προετοιμάζεται 

για λουκάνικο, σε Ηρόδ.  

κατα-χορηγέω, μέλ. -ήσω, ξοδεύω ως χορηγός· γενικά, σκορπώ γενναιόδωρα, 

διασπαθίζω, διασκορπίζω, ξοδεύω, σε Πλούτ.  

κατα-χραίνομαι, αποθ., ραντίζω, πασπαλίζω, σε Ανθ.  

κατα-χράομαι, μέλ. -χρήσομαι, παρακ. -κέχρημαι, και με Ενεργ. και με Παθ. 

σημασία· I. 1. αόρ. αʹ -εχρήσθην·  

Α. I. 1. Αποθ.· κάνω πλήρη χρήση πράγματος, εφαρμόζω, με δοτ., σε Πλάτ., 

Δημ. 2. χρησιμοποιώ στο έπακρο, καταναλώνω, με αιτ., σε Δημ. 3. 

κακομεταχειρίζομαι, καταχρώμαι, με δοτ., σε Πλάτ. 9. λέγεται για πρόσωπα, 

αφανίζω, εξολοθρεύω, φονεύω, με αιτ., σε Ηρόδ.· ομοίως, αόρ. αʹ 

καταχρησθῆναι, με Παθ. σημασία, τον ίδ. II. ισχυρίζομαι, διατείνομαι, 

διεκδικώ, σε Δημ. Β. Ενεργ., καταχράω, μόνο στους Ιων. συγγραφείς στο γʹ 

ενικ., ἀντὶλοφου ἡ λοφιὴ κατέχρα, η χαίτη αρκεί σ' αυτούς ως λοφίο, σε Ηρόδ.· 



απρόσ., οὐδέ οἱ καταχρήσει ὑμέων ἀπέχεσθαι, ούτε θα του αρκέσει να 

απομακρύνει τα χέρια του από εσένα, στον ίδ.  

κατα-χρειόομαι (χρέος), Παθ., γίνομαι εντελώς άχρηστος, παρακ. 

κατηχρειωμένη, σε Ανθ.  

κατα-χρέμπτομαι, αποθ., φτύνω πάνω σε, τινός, σε Αριστοφ.  

κατά-χρῡσος, -ον, επιστρωμένος με φύλλα χρυσού, επίχρυσος, σε Λουκ.  

κατα-χρῡσόω, μέλ. -ώσω, I. επικαλύπτω με φύλλα χρυσού, επιχρυσώνω, σε 

Ηρόδ. II. χρυσώνω, καθιστώ κάτι χρυσό (δηλ. υπέροχο), σε Πλούτ.  

κατα-χρώζω ή χρώννῠμι, μέλ. -χρώσω, χρωματίζω — Παθ., κηλιδώνομαι, 

στιγματίζομαι, σε Ευρ.  

κατάχυσμα, -ατος, τό, 1. αυτό το οποίο περιχύνεται, «σάλτσα», σε Αριστοφ. 

2. στον πληθ., χούφτες με καρύδια, καρπούς φοινίκων κ.λπ.· Λατ. bellaria, 

αυτό το οποίο χρησιμοποιείται για να περιχυθεί πάνω στη νύφη ή στον νέο 

δούλο με την είσοδό τους στο σπίτι (πρβλ. τα sparge, marite nuces του Βιργ.), 

σε Αριστοφ., Δημ.  

κατα-χωνεύω, μέλ. -σω, λιώνω, τήκω, σε Δημ.  

κατα-χώννῡμι, μέλ. -χώσω, καλύπτω με σωρό, ὁ νότος κατέχωσέ σφεας, ο 

νότιος άνεμος τους έθαψε στην άμμο, σε Ηρόδ.· κ. τινα λίθοις, σε Αριστοφ.  

κατα-χωρίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, τοποθετώ σ' έναν τόπο, καταχωρώ, σε Ξεν. — 

Παθ., καταλαμβάνω θέση, στον ίδ.  

καταχῶσαι, απαρ. αορ. αʹ του καταχώννυμι.  

κατα-ψακάζω, Αττ. αντί κατα-ψεκάζω.  

κατα-ψάλλομαι, Παθ., αντηχούμαι με μουσική, σε Πλούτ.  

κατα-ψάω, μέλ. -ήσω, χτυπώ με το χέρι, τρίβω ελαφρά, χαϊδεύω, θωπεύω, 

καταψῶσα αὐτοῦ τὴν κεφαλήν, σε Ηρόδ.· καταψῶν αὐτὸν (τὸν κάνθαρον), 

ὥσπερ πωλίον, σε Αριστοφ.  

κατα-ψεκάζω, Αττ. -ψακάζω, μέλ. -σω, υγραίνω με συνεχείς βροχές, 

καταβρέχω, καταραντίζω, σε Αισχύλ., Πλούτ.  

κατα-ψεύδομαι, αποθ., με μέλ. μέσ. -ψεύσομαι, Παθ. παρακ. -έψευσμαι, αόρ. 

αʹ -εψεύσθην· I. 1. λέω ψέμματα εναντίον κάποιου, μιλώ ψευδώς για, τινος, σε 

Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ. 2. ισχυρίζομαι ψευδώς εναντίον, τί τινος, σε Πλάτ., 

Δημ. 3. διατείνομαι ψευδώς, διεκδικώ εσφαλμένα, προσποιούμαι, σε Ευρ.· 

υποκρίνομαι, προσποιούμαι, φαλκιδεύω, επινοώ, τι, σε Δημ. II. επίσης ως 

Παθ., αναφέρομαι ψευδώς· λέγεται για γραπτά, αποδίδομαι ψευδώς, είμαι 

ψευδεπίγραφος, σε Πλούτ.  

κατα-ψευδομαρτῠρέω, μέλ. -ήσω, φέρω ψευδή μαρτυρία εναντίον, τινός, σε 

Ξεν.· ομοίως στη Μέσ., σε Δημ. — Παθ., προσβάλλομαι από ψευδείς 

αποδείξεις, σε Πλάτ.  

κατα-ψηφίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι — Μέσ., I. 1. ψηφίζω εναντίον ή σε 

αποδοκιμασία, καταδίκη, κατάκριση, τινος, σε Πλάτ., Ξεν.· κ. τινος κλοπήν, 

τον βρήκαν ένοχο κλοπής, σε Πλάτ.· ομοίως στον παρακ. Παθ., 

κατεψηφισμένοι αὐτοῦ θάνατον, σε Ξεν. 2. Παθ., στον Παθ. παρακ. και αόρ. 

αʹ, έχω καταψηφιστεί, σε Πλάτ., Δημ.· λέγεται για ποινή, αποφαίνομαι 

αρνητικά, δίκη κατεψηφισμένη τινός, σε Θουκ.· κατεψηφισμένος ἦν μου ὁ 

θάνατος, σε Ξεν. II. ψηφίζω καταφατικά, επιδοκιμάζω, σε Αριστ.  

καταψηφιστέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να καταδικαστεί, σε Ξεν.  

κατα-ψήχω, μέλ. -ξω, I. κατατρίβω, «στουμπίζω», σε γουδί — Παθ., 

φθείρομαι, παρακ. κατέψηκται, σε Σοφ. II. θωπεύω, τρίβω με τα χέρια, 

χαϊδεύω, Λατ. mulceo, ἵππους, σε Ευρ.  



κατα-ψύχω[ῡ], μέλ. -ξω, I. ψυχραίνω, καταψύχω, παγώνω, σε Αριστ. — 

Παθ., παρακ. κατέψυγμαι, αόρ. αʹ κατεψύχθην και βʹ κατεψύγην [ῠ]· 

καταψύχομαι, παγώνομαι, λέγεται για πρόσωπα, στον ίδ., σε Πλούτ. II. Παθ., 

λέγεται για χώρα, είμαι κατάξηρος ή άνυδρος, σε Πλούτ.  

κατέᾱγα, αμτβ. παρακ. του κατάγνυμι· -κατεάγην [ᾰ], Παθ. αορ. βʹ, γʹ πληθ. 

υποτ. κατεαγῶσιν· -κατέαξα, Ενεργ. αορ. αʹ.  

κατέβᾱ, Δωρ. αντί -έβη, γʹ ενικ. αορ. βʹ του καταβαίνω· -κατέβᾱν, Δωρ. γʹ 

πληθ. αντί -έβησαν.  

κατ-εβλᾱκευμένως, επίρρ. μτχ. Παθ. παρακ. του κατα-βλᾱκεύω (βλάξ), με 

οκνηρία, με ραθυμία, αργά, σε Αριστοφ., Ανθ.  

κατ-εγγυάω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ κατηγγύησα· I. υπόσχομαι να δώσω, 

μνηστεύω, αρραβωνιάζω, παῖδά τινι, σε Ευρ. II. 1. ως Αττ. δικανικός όρος, 

καθιστώ υπεύθυνο εγγύησης, αναγκάζω κάποιον να προβεί σε εγγυοδοσία, σε 

Δημ. — Μέσ. ή Παθ., δίνω ή βρίσκω εγγύηση, ασφάλεια, στον ίδ. 2. λαμβάνω 

σαν εγγύηση, στον ίδ.  

κατ-εγγύη, ἡ, εγγύηση ή ενέχυρο που αποδίδεται, σε Δημ.  

κατ-έδω, Επικ. ενεστ. κατεσθίω, τρώω, καταβροχθίζω, σε Ομήρ. Ιλ.· μεταφ., 

οἶκον, κτῆσιν κατέδειν, «κατατρώω» το σπίτι (ως περιουσία), τα αγαθά, σε 

Ομήρ. Οδ.· ὃν θυμὸν κατέδων, κατατρώγοντας την καρδιά κάποιου από 

θλίψη, σε Ομήρ. Ιλ.  

κατεηγώς, Ιων. αντί κατεαγώς, αμτβ. μτχ. παρακ. του κατάγνυμι.  

κατ-είβω, ποιητ. αντί κατα-λείβω, αφήνω να κυλήσει προς τα κάτω, ρίχνω, σε 

Ομήρ. Οδ. — Μέσ., χύνομαι προς τα κάτω, περιρρέω, σε Όμηρ.· μεταφ., 

κατείβετο αἰών, η ζωή παρήκμασε, εφθάρη, σε Ομήρ. Οδ.  

κατειδέναι, απαρ. του κάτοιδα.  

κατ-εῖδον, απαρ. κατ-ῐδεῖν, μτχ. κατιδών, αόρ. βʹ με ενεστ. σε αχρηστία, το 

καθοράω χρησιμ. αντί αυτού· I. κοιτάζω προς τα κάτω, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. 

κ.λπ. II. με αιτ., επιβλέπω, επιθεωρώ, σε Αριστοφ.· απλώς, κοιτάζω, θεωρώ, 

αντιλαμβάνομαι, παρατηρώ, σε Θέογν., Αισχύλ.· κατιδεῖν βίον, το να ζει 

κάποιος, σε Αισχύλ.· επίσης στον Μέσ. αόρ. βʹ κατειδόμην, απαρ. κατιδέσθαι, 

σε Ηρόδ., Σοφ.  

κατ-είδωλος, -ον (εἴδωλος), γεμάτος από είδωλα, παραδομένος στην 

ειδωλολατρεία, σε Κ.Δ.  

κατ-εικάζω, μέλ. -σω, ομοιάζω — Παθ., αόρ. αʹ κατ-εικάσθην, I. είμαι ή 

γίνομαι όμοιος, σε Σοφ. II. σχηματίζω εικασίες, συμπεραίνω, σε Ηρόδ.· 

υποπτεύομαι κάτι κακό, στον ίδ.  

κατ-ειλέω, μέλ. -ήσω, πιέζω σε στενό τόπο, αποκλείω, στενοχωρώ, ἐςτὸ 

τεῖχος, ἐς τὸ ἄστυ, σε Ηρόδ. — Παθ., κατειλήθησαν ἐς Διὸς ἱρόν, στον ίδ.· ἐν 

ὀλίγῳ χώρῳ πολλαὶ μυριάδες κατειλημέναι, στον ίδ.  

κατείλημμαι, -είληφα, Παθ. και Ενεργ. παρακ. του καταλαμβάνω.  

κατ-ειλίσσω, Ιων. αντί καθ-ελίσσω.  

κατειλίχᾰτο, Ιων. αντί καθειλιγμένοι ἦσαν, γʹ πληθ. υπερσ. του καθελίσσω.  

κατ-ειλύω, μέλ. -ύσω [ῡ], καλύπτω, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., ὄρος ψάμμῳ 

κατειλῡμένον (μτχ. παρακ.), σε Ηρόδ.  

κάτ-ειμι, Επικ. αορ. αʹ καταείσατο· (εἶμι, ibo)· I. κατεβαίνω ή κατέρχομαι, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· ιδίως, κατεβαίνω στον τάφο, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για πλοίο, 

καταπλέω στην ξηρά, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για τον άνεμο, κατέρχομαι 

ορμητικά, με σαρωτική ορμή, σε Θουκ. II. έρχομαι πίσω, επιστρέφω, σε 

Ομήρ. Οδ.· λέγεται για εξορίες, επιστρέφω σπίτι, σε Ηρόδ., Αττ.  

κατεῖναι, Ιων. αντί καθεῖναι, απαρ. αορ. βʹ του καθίημι.  



κατ-είνῡμι, Ιων. αντί καθ-έννυμι.  

κατ-εῖπον, απαρ. κατειπεῖν, το οποίο χρησιμ. ως αόρ. βʹ του καταγορεύω (ο 

μέλ. είναι κατερῶ)· I. επίσης στον τύπο κατεῖπα· μιλώ εναντίον κάποιου ή 

προς βλάβη αυτού, κατηγορώ, κατακρίνω, τινος, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. II. 1. με 

αιτ., μιλώ, εκφέρω απλώς, δηλώνω, διηγούμαι, σε Ευρ., Αριστοφ. 2. απόλ., 

λέω, σε Ηρόδ. κ.λπ.· κάτειπέ μοι, πες μου, σε Αριστοφ.  

κατειργᾰθόμην, ποιητ. Μέσ. αορ. βʹ του κατείργω.  

κατ-είργνῡμι, Ιων. γʹ πληθ. -ειρνῦσι, = το επόμ., σε Ηρόδ.  

κατ-είργω, Ιων. -έργω· μέλ. -είρξω, Ιων. -έρξω· I. οδηγώ μέσα σε, κλείνω 

μέσα, σε Ηρόδ.· γενικά, καταπιέζω, φέρνω σε δυσκολία, στον ίδ. — Παθ., 

εγκλείομαι, περιορίζομαι, αναγκάζομαι, σε Θουκ.· τὸ κατειργόμενον, αυτό που 

πράττεται από ανάγκη, στον ίδ. II. εμποδίζω, κωλύω, σε Ευρ.  

κατ-ειρύω, Ιων. αντί κατερύω.  

κατ-ειρωνεύομαι, αποθ., χρησιμοποιώ ειρωνεία έναντι κάποιου, υποτιμώ, σε 

Πλούτ.  

κατ-εισάγω, μέλ. -ξω, προδίδω κάποιον προκαλώντας το χαμό του, σε Ανθ.  

κατέκειρα, αόρ. αʹ του κατακείρω.  

κατέκῃα, αόρ. αʹ του κατακαίω.  

κατέκλᾰσα, αόρ. αʹ του κατακλάω· -κατεκλάσθην, Παθ. αορ. αʹ.  

κατέκλων, παρατ. του κατα-κλάω.  

κατεκρίθην[ῐ], Παθ. αόρ. αʹ του κατα-κρίνω.  

κατέκτα, γʹ ενικ. αορ. βʹ του κατα-κτείνω· κατ-έκταν, γʹ πληθ.· κατ-

έκτᾰθεν, Αιολ. και Επικ. γʹ πληθ. Παθ. αόρ. αʹ.  

κατέκτᾰνον, αόρ. βʹ του κατακτείνω.  

κατέλᾰβον, αόρ. βʹ του καταλαμβάνω.  

κατ-ελαύνω, οδηγώ προς τα κάτω, κατεβάζω, σε Πλούτ.  

κατ-ελέγχω, μέλ. -γξω, I. καταδικάζω για απάτη, διαψεύδω, σε Ησίοδ. II. 

ντροπιάζω, σε Πίνδ.  

κατ-ελεέω, μέλ. -ήσω, έχω συμπόνοια για, τινά, σε Πλάτ.  

κατελεύσομαι, μέλ. του κατέρχομαι.  

κατελήφθην, Παθ. αορ. αʹ του καταλαμβάνω.  

κατελθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του κατέρχομαι.  

κατ-έλκω, Ιων. αντί καθέλκω.  

κατ-ελπίζω, μέλ. -σω, ελπίζω ή αναμένω με πεποίθηση, σε Ηρόδ.  

κατέμεν, Ιων., αʹ πληθ. αορ. βʹ του καθίημι.  

κατ-εμπίπρημι, μέλ. -εμπρήσω, κατακαίω, σε Ευρ.  

κατ-εναίρομαι, αόρ. αʹ -ενηράμην, αποθ.· σκοτώνω, σφάζω, φονεύω, σε 

Ομήρ. Οδ.· σε Σοφ., Ανθ., απαντά ένας Ενεργ. αόρ. βʹ κατήνᾰρον.  

κατ-έναντι, επίρρ. = το επόμ., με γεν., σε Κ.Δ.  

κατ-εναντίον, επίρρ., ακριβώς αντίθετα, αντίκρυ, ενώπιον, τινί, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ.· τινός, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

κατ-ενᾰρίζω, μέλ. -σω, φονεύω ολωσδιόλου· Παθ. αορ. αʹ κατηναρίσθην, σε 

Αισχύλ.· Παθ. παρακ. κατηναρισμένος, σε Σοφ.  

κατένασσα, αόρ. αʹ του καταναίω.  

κατενεχθείς, αόρ. αʹ Παθ. του καταφέρω.  

κατ-ενήνοθε, βλ. ἐνήνοθε II.  

κατενήρατο, γʹ ενικ. αορ. αʹ του κατεναίρομαι.  

κατενθῆν, Δωρ. αντί κατελθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του κατέρχομαι.  

κατενύγησαν[ῠ], γʹ πληθ. Παθ. αορ. βʹ του κατανύσσω.  



κατ-ένωπα ή -ενῶπα, επίρρ. (ἐνωπή), ακριβώς αντίθετα, κατ' ευθείαν 

απέναντι σε κάποιον, κατά πρόσωπο, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.  

κατ-ενώπιον, = το προηγ., σε Κ.Δ.  

κατ-εξανίσταμαι, Παθ., με Ενεργ. αορ. βʹ κατ-εξανέστην· σηκώνομαι 

εναντίον κάποιου, αγωνίζομαι ενάντια σε, εναντιώνομαι, τινός, σε Πλούτ.  

κατ-εξενωμένος, Παθ. μτχ. παρακ. του κατα-ξενόω.  

κατ-εξουσιάζω, μέλ. -σω, ασκώ εξουσία πάνω σε, τινός, σε Κ.Δ.  

κατ-επαγγέλομαι, Μέσ., με Παθ. παρακ. -επήγγελμαι, δίνω υποσχέσεις ή 

δεσμεύομαι, τινι, με κάποιον, σε Δημ.· πρός τινα, σε Αισχίν.  

κατ-επάγω[ᾰ], μέλ. -ξω, φέρνω το ένα μετά το άλλο γρήγορα, επαναλαμβάνω 

γρήγορα, διαδέχω, εναλλάσσω, σε Αριστοφ.  

κατ-επᾴδω, μέλ. -ᾴσομαι, υποτάσσω με μαγεία, τινά, σε Πλάτ.  

κατ-επάλμενος, βλ. κατ-εφάλλομαι· αλλά αντί κατέπαλτο, βλ. καταπάλλω.  

κατ-επείγω, μέλ. -ξω, I. 1. πιέζω προς τα κάτω, συμπιέζω, σε Ομήρ. Ιλ. 2. 

ασκώ μεγάλη πίεση, βιάζω, αναγκάζω, εξωθώ, παροτρύνω, σε Ηρόδ., Θουκ. 

κ.λπ. II. αμτβ., σπεύδω, βιάζομαι, σε Ξεν.  

κατέπεσον, αόρ. βʹ του καταπίπτω.  

κατεπέστην, αόρ. βʹ του καθεφίστημι.  

κατ-έπεφνον, αόρ. βʹ με ενεστ. σε αχρηστία (βλ. *φένω), σκοτώνω, φονεύω, 

σε Όμηρ., Σοφ.  

κατέπηκτο, γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. του καταπήγνυμι.  

κατ-έπηξα, αόρ. αʹ του κατα-πήγνυμι.  

κατ-επιορκέομαι, Μέσ., επιδρώ, επηρεάζω μέσω επιορκίας, σε Δημ.  

κατεπλάγην[ᾰ], Επικ. -επλήγην, Παθ. αορ. βʹ του καταπλήσσω.  

κατέπλευσα, αόρ. αʹ του καταπλέω.  

κατ-εργάζομαι, μέλ. -άσομαι, αόρ. αʹ -ειργασάμην, και (με Παθ. σημασία) -

ειργάσθην· I. 1. α) παρακ. -είργασμαι, μαζί με Ενεργ. και Παθ. σημασία· 

αποθ.· κατορθώνω με μόχθο, επιτυγχάνω, περατώνω, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· 

ομοίως ο παρακ. κατείργασμαι, σε Ξεν.· αλλά με Παθ. σημασία, έχω 

επιτευχθεί ή ολοκληρωθεί, σε Ηρόδ., Ευρ. β) κερδίζω ή αποκτώ με κόπο, 

διασφαλίζω, τὴν ἡγεμονίαν, σε Ηρόδ.· σωτηρίαν, σε Ευρ.· με Παθ. σημασία, 

ἀρετὴ ἀπὸ σοφίης κατειργασμένη, σε Ηρόδ. γ) απόλ., είμαι επιτυχημένος, στον 

ίδ. 2. α) με αιτ. προσ., όπως το Λατ. conficre, αποπερατώνω, ολοκληρώνω, 

αποτελειώνω, σκοτώνω, στον ίδ., Σοφ., Ευρ. β) υποτάσσω, υποδουλώνω, 

κατακτώ, σε Ηρόδ., Αριστοφ., Θουκ.· Παθ. παρακ., έχω καταβληθεί, έχω 

εξουδετερωθεί, σε Θουκ.· κατείργασται πέδον, υποτάχθηκε, έχει καλλιεργηθεί, 

σε Αισχύλ. γ) επικρατώ πάνω σε, σε Ηρόδ., Ξεν.· Παθ. αόρ. αʹ, οὐκ ἐδύνατο 

κατεργασθῆναι, δεν μπορούσε να επικρατήσει πάνω σε, σε Ηρόδ. II. 

εργάζομαι, παρασκευάζω προς χρήση, Λατ. concoquere, κ. μέλι, φτιάχνω μέλι, 

στον ίδ.  

κατέργνυμι, κατέργω, Ιων. αντί κατείρ-.  

κατ-ερεικτός, βλ. κατερικτός.  

κατ-ερείκω, μέλ. -ξω, συντρίβω, αλέθω· μεταφ., κ. θυμόν, καταπραΰνω, 

καθησυχάζω, σε Αριστοφ. — Μέσ., σχίζω τα ρούχα μου ως ένδειξη θλίψης, 

σε Ηρόδ., Αισχύλ.  

κατ-ερείπω, μέλ. -ψω, I. καταρρίπτω ή απορρίπτω, σε Χρησμ. παρά Ηροδ. — 

Παθ., συντρίβομαι, συνθλίβομαι, λέγεται για την Τροία, σε Ευρ. II. αμτβ., 

στον αόρ. βʹ κατήρῐπον, καταπέφτω, κατακρημνίζομαι, σε Ομήρ. Ιλ., Θεόκρ.· 

ομοίως στον παρατ., τεῖχος κατερήριπεν, σε Ομήρ. Ιλ.  

κατέρεξα, αόρ. αʹ του καταρρέζω.  



κατ-ερεύγω, αόρ. βʹ -ήρῠγον, ρεύομαι μπροστά σε κάποιον, τινός, σε 

Αριστοφ.  

κατ-ερέφω, μέλ. -ψω, καλύπτω με οροφή, στεγάζω, σε Πλούτ. — Μέσ., 

σκεπάζω για τον εαυτό μου ή για κάτι που μου ανήκει, σε Αριστοφ.  

κατ-ερέω, Αττ. κατ-ερῶ, λειτουργεί ως μέλ. του αόρ. βʹ κατεῖπον, παρακ. 

κατάρηκα· I. 1. μιλώ εναντίον κάποιου, κατηγορώ, τινός, σε Ξεν., Πλάτ. 2. με 

αιτ., ψέγω, μέμφομαι, σε Ηρόδ. II. λέω ή μιλώ με απλότητα, εκφέρω, στον ίδ., 

Ευρ. κ.λπ. — Παθ., κατειρήσεται, θα δηλωθεί, θα ανακοινωθεί, σε Ηρόδ.  

κατερήρῐπε, γʹ ενικ. αμτβ. παρακ. του κατερείπω.  

κατ-ερητύω, μέλ. -ύσω [ῡ], κρατώ πίσω, αναχαιτίζω, σε Όμηρ., Σοφ.  

κατ-ερικτός ή -ερεικτός, -όν (κατ-ερείκω), συντετριμμένος, κοπανισμένος, 

αλεσμένος, λέγεται για όσπρια, σε Αριστοφ.  

κατ-ερῡκάνω[ᾰ], = το επόμ., σε Ομήρ. Ιλ.  

κατ-ερύκω[ῡ], μέλ. -ξω, κρατώ πίσω, εμποδίζω, καθυστερώ, σε Όμηρ., 

Θέογν., Αριστοφ. — Παθ., κατερύκεται εὐρέϊ πόντῳ, σε Ομήρ. Οδ.  

κατ-ερύω, Ιων. -ειρύω, μέλ. -ύσω [ῠ], 1. καθέλκω ή τραβώ προς τα κάτω, 

λέγεται για πλοία, Λατ. deducere naves, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. — Παθ., νηῦςτε 

κατείρυσται, σε Ομήρ. Οδ. 2. κ. τόξα, τεντώνω το τόξο, σε Ανθ.  

κατ-έρχομαι, μέλ. -κατελεύσομαι (άλλα στη λόγια Αττ. κάτειμι)· αόρ. βʹ 

κατήλῠθον, κατῆλθον, απαρ. κατελθεῖν· αποθ.· I. 1. κατεβαίνω από ένα μέρος, 

με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.· κατεβαίνω στον τάφο, κ. Ἄϊδος εἴσω, Ἀϊδόσδε, στο ίδ.· 

επίσης από το εσωτερικό προς τα παράλια, σε Ομήρ. Οδ. 2. λέγεται για 

πράγματα, κατερχομένης ὑπὸ πέτρης, από τον κατηφορικό βράχο, στο ίδ.· 

λέγεται για ποτάμι, κατέρχεται ὁ Νεῖλος πληθύων, κατεβαίνει πλημμυρισμένος, 

σε Ηρόδ. II. επιστρέφω, επανέρχομαι, πόλινδε, σε Ομήρ. Οδ.· ιδίως, 

επιστρέφω από την εξορία, σε Ηρόδ., Αττ.· με Παθ. σημασία, ὑπό τινος 

κατελθεῖν, να επιστραφεί απ' αυτόν, σε Θουκ.  

κατ-ερῶ, βλ. κατ-ερέω.  

κἀτέρωτᾰ, Αιολ. αντί καὶ ἑτέρωθε, σε Σαπφώ.  

κατέσβεσα, αόρ. αʹ του κατασβέννυμι· κατέσβηκα, αμτβ. παρακ.  

κατ-εσθίω, μέλ. κατέδομαι, αόρ. βʹ κατέφᾰγον (βλ. καταφαγεῖν), παρακ. 

κατεδήδοκα, Επικ. κατέδηδα· 1. Παθ. παρακ. κατεδήδεσμαι· κατατρώω, 

καταβροχθίζω, λέγεται για ζώα θηράματα, σε Όμηρ.· λέγεται για τους 

ανθρώπους, καταναλώνω, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. 2. καταναλώνω ή αφανίζω την 

περιουσία κάποιου, σε Αριστοφ., Δημ. 3. λίθοι κατεδηδεσμένοι ὑπὸ σηπεδόνος, 

διαβρωμένοι, σε Πλάτ.  

κατ-έσθω, ποιητ. αντί του προηγ., σε Ανθ.  

κατεσκαμμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του κατασκάπτω.  

κατεσκεύασμαι, Παθ. παρακ. του κατασκευάζω.  

κατεσκεμήμην, Μέσ. αορ. αʹ του κατασκοπέω.  

κατέσκληκα, παρακ. του κατασκέλλομαι.  

κατέσσῠτο, γʹ ενικ. Επικ. αορ. βʹ του κατασεύομαι.  

κατέστᾰθεν, Αιολ. αντί -εστάθησαν, γʹ πληθ. αόρ. αʹ Παθ. του καθίστημι.  

κατέσταλμαι, Παθ. παρακ. του καταστέλλω.  

κατεστέως, Ιων. αντί -εστηκώς, μτχ. παρακ. του καθίστημι.  

κατέστην, αόρ. βʹ του καθίστημι· -κατέστησα, αόρ. αʹ.  

κατεστόρεσα, αόρ. αʹ του καταστορέννυμι.  

κατεστράφατο, Ιων. γʹ πληθ. Παθ. υπερσ. του καταστρέφω.  

κατέστῠγον, αόρ. βʹ του καταστυγέω.  

κατέσχεθον, ποιητ. αόρ. βʹ του κατέχω.  



κατετάκατο, Δωρ. αντί -ετήκετο, γʹ ενικ. Παθ. παρατ. του κατατήκω.  

κάτευγμα, τό, πάντα στον πληθ., I. ταξίματα, σε Αισχύλ.· αναθήματα, 

αφιερώματα, σε Σοφ. II. κατάρες, αναθεματισμοί, σε Αισχύλ., Ευρ.  

κατ-ευημερέω, μέλ. -ήσω, είμαι αρκετά επιτυχημένος, ευημερώ πολύ, 

απολαμβάνω τιμής και υπόληψης, σε Αισχίν.  

κατ-ευθύ, επίρρ., κατ' ευθείαν εμπρός, σε Ξεν.  

κατ-ευθύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, I. ευθυγραμμίζω ή κρατώ σε ευθεία, φέρνω σε 

ευθεία, σε Πλάτ. II. αμτβ., κατευθύνομαι, πηγαίνω κατευθείαν προς ένα 

σημείο, σε Πλούτ.  

κατ-ευνάζω, μέλ. -άσω, βάζω για ύπνο, αποκοιμίζω, σε Σοφ.· λέγεται για το 

θάνατο, στον ίδ.· ἐκτὸς αὐτὸν τάξεων κατηύνασεν, του ανέθεσε φρουρά έξω 

από το στρατόπεδο, σε Ευρ.· κ. τινὰ μόχθων, ξεκουράζομαι από..., σε Ανθ. — 

Παθ., πλαγιάζω για να κοιμηθώ, κατακλίνομαι, σε Ομήρ. Ιλ.  

κατευναστής, -οῦ, ὁ, αυτός που οδηγεί στο κρεβάτι, θαλαμηπόλος, σε Πλούτ.  

κατ-ευνάω, μέλ. -άσω, βάζω κάποιον να κοιμηθεί, σε Ομήρ. Ιλ.· μεταφ., 

αποκοιμίζω τον πόνο, σε Σοφ. — Παθ., αποκοιμιέμαι, σε Ομήρ. Οδ.  

κατ-ευορκέω, μέλ. -ήσω, ορκίζομαι επισήμως, σε Γοργ. παρά Αριστ.  

κατ-ευστοχέω, μέλ. -ήσω, είμαι αρκετά επιτυχημένος, σε Πλούτ.  

κατ-ευτρεπίζω, μέλ. -ιῶ, αποκαθιστώ την τάξη, σε Ξεν.  

κατ-ευτῠχέω, μέλ. -ήσω, ευημερώ, ευτυχώ αρκετά, σε Πλούτ.  

κατ-ευφημέω, μέλ. -ήσω, προσφωνώ με επαίνους και ζητωκραυγές, εξαίρω, 

επαινώ, σε Πλούτ.  

κατ-ευχή, ἡ, προσευχή, όρκος, σε Αισχύλ.  

κατ-εύχομαι, μέλ. -εύξομαι, αποθ., I. 1. προσεύχομαι θερμά, σε Ηρόδ., Τραγ.· 

κ. τινι, προσεύχομαι σε κάποιον, σε Αισχύλ., Ευρ. 2. απόλ., κάνω προσευχή ή 

ορκίζομαι, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. II. 1. με αρνητική σημασία· 1. με γεν. 

προσ. προσεύχομαι κατά κάποιου, εμβάλλω κατάρες σε κάποιον, Λατ. 

imprecari, σε Πλάτ.· επίσης, κατ. τί τινι, σε Αισχύλ.· με αιτ. και απαρ., σε 

Σοφ. 2. απόλ., σε Ευρ. III. καυχιέμαι ότι..., σε Θεόκρ.  

κατ-ευωχέομαι, αποθ., ευωχούμαι, γλεντοκοπώ και χαίρομαι, σε Ηρόδ.  

κατέφᾰγον, βλ. καταφαγεῖν.  

κατ-εφάλλομαι, αποθ., I. πηδώ εναντίον κάποιου, εφορμώ, κατεπάλμενος 

(συγκοπτ. μτχ. αορ. βʹ), σε Ομήρ. Ιλ., Ανθ. II. για το κατ-έπαλτο, βλ. 

καταπάλλω.  

κατ-έφθῐτο, γʹ ενικ. Επικ. Παθ. αόρ. βʹ του καταφθίω.  

κατ-εφίσταμαι, Παθ., με Ενεργ. αορ. βʹ, σηκώνομαι εναντίον κάποιου, σε 

Κ.Δ.  

κατ-έχω, μέλ. καθέξω και κατασχήσω· αόρ. βʹ κατέσχον, ποιητ. κατέσχεθον, 

Επικ. γʹ ενικ. κάσχεθε·  

Α. I. 1. μτβ., κρατώ δυνατά, σε Ησίοδ. 2. κρατώ πίσω, παρακρατώ, σε Όμηρ.· 

αναχαιτίζω, εμποδίζω, κυβερνώ, χαλιναγωγώ, σε Ηρόδ., Αττ. — Παθ., 

δεσμεύομαι, κατέχομαι, παρακρατούμαι, σε Ηρόδ. 3. κρατώ, εμποδίζω, στον 

ίδ., Ξεν. — Παθ., είμαι υπό κράτηση, περιμένω, καθυστερούμαι, σε Ηρόδ., 

Σοφ. II. 1. έχω υπό την κατοχή μου, είμαι κύριος πράγματος, εξουσιάζω, σε 

Τραγ. 2. λέγεται για τον ήχο, γεμίζω, αντιλαλώ, ἀλαλητῷ πεδίον κατέχουσι, σε 

Ομήρ. Ιλ.· κ. στρατόπεδον δυσφημίαις, το γεμίζει με τις θλιβερές κραυγές του, 

σε Σοφ. 3. βιοτὰν κ., συνεχίζω την ζωή, στον ίδ. 4. επικρατώ, απλώνομαι, 

καλύπτω, νὺξ κατέχ' οὐρανόν, σε Ομήρ. Οδ.· ἡμέρα κάτεσχε γαῖαν, σε Αισχύλ.· 

στη Μέσ., κατέσχετο πρόσωπα, κάλυψε το πρόσωπό της, σε Ομήρ. Οδ. 5. 

λέγεται για τον τάφο, περιορίζω, καλύπτω, σε Όμηρ. 6. λέγεται για συνθήκες 



και άλλες παρόμοιες καταστάσεις, κρατώ χαμηλά, κατανικώ, καταθλίβω, σε 

Ομήρ. Οδ., Σοφ.· λέγεται για περιστάσεις, ενασχολώ το μυαλό ή απασχολώ 

την προσοχή, σε Ηρόδ. 7. καταλαμβάνω ως κατακτητής, στον ίδ., Σοφ. κ.λπ. 

8. κατανοώ, αντιλαμβάνομαι, κατέχω, σε Πλάτ. 9. στην Παθ., λέγεται για 

πρόσωπα, καταλαμβάνομαι, τελώ υπό έμπνευση, σε Ξεν., Πλάτ. II. ακολουθώ 

από κοντά, πιέζω, ωθώ, επείγω, Λατ. urgere, σε Ξεν. IV.φέρνω πλοίο στη 

στεριά, το οδηγώ μέσα ή προς, σε Ηρόδ. Β. αμτβ., 1. (ενν. ἑαυτόν), 

συγκρατιέμαι, σε Σοφ., Πλάτ.· συγκρατώ, λήγω, σταματώ, παύω, λέγεται για 

τον άνεμο, σε Αριστοφ. 2. έρχομαι από την ανοιχτή θάλασσα προς την ακτή, 

προσορμίζομαι, σε Ομηρ. Ύμν., Ηρόδ., Αττ. 3. επικρατώ, ὁ λόγος κατέχει, η 

φήμη επικρατεί, είναι διαδεδομένη, σε Θουκ.· σεισμοὶ κατ., οι σεισμοί 

κυριαρχούν, είναι συχνοί, στον ίδ. 4. έχω το πάνω χέρι, σε Θέογν., Αριστ. Γ. I. 

1. Μέσ., κρατώ για τον εαυτό μου, παρακρατώ, σφετερίζομαι, σε Ηρόδ. 2. 

καλύπτομαι, βλ. ανώτ. Α. II. 4. 3. περιέχω, περιλαμβάνω, σε Πολύβ. II. ο 

Μέσ. αόρ. χρησιμ. επίσης ως Παθ., σταματιέμαι, σταματώ, σε Ομήρ. Οδ.· -

κατασχόμενος, υποδουλωμένος, σε Πίνδ.  

κατήγᾰγον, αόρ. βʹ του κατάγω.  

κατ-ηγεμών, -κατ-ηγγγέομαι, Ιων. αντί καθ-.  

κατήγετο, γʹ ενικ. Παθ. παρατ. του κατάγω.  

κατ-ηγορέω, μέλ. -ήσω (ἀγορεύω), I. 1. μιλώ εναντίον κάποιου, κατηγορώ, 

μέμφομαι, τινός, σε Ηρόδ.· κατά τινος, σε Ξεν. 2. κ. τί τινος, επιφέρω ή 

επισύρω κατηγορία κατά ενός προσώπου, τον κατηγορώ γι' αυτό, σε Ηρόδ., 

Σοφ. κ.λπ. 3. με αιτ. πραγμ. μόνο, αναφέρω σαν κατηγορία έναντι κάποιου, σε 

Σοφ., Θουκ. κ.λπ.· απρόσ. με απαρ., σφέων κατηγόρητο μηδίζειν, τους 

αποδόθηκε η κατηγορία ότι μιμούνταν τους Μήδους, σε Ηρόδ.· ομοίως, 

κατηγορεῖταί τινος ὡς βαρβαρίζει, σε Ξεν. 4. απόλ., είμαι κατήγορος, 

εμφανίζομαι ως κατήγορος, σε Αριστοφ., Πλάτ. II. σημαίνω, αποδεικνύω, 

υποδεικνύω, υποδηλώνω, Λατ. arguo, με αιτ. πράγμ., τι, σε Ξεν.· με γεν., λέω 

για, σε Αισχύλ.  

κατηγόρημα, -ατος, τό, κατηγορία, καταγγελία, σε Πλάτ., Δημ.  

κατηγορία, Ιων. -ίη, ἡ, κατηγορητήριο, κατηγορία, καταγγελία, σε Ηρόδ., 

Θουκ. κ.λπ.  

κατήγορος, -ον, ενάγων, μηνυτής, κατήγορος, σε Ηρόδ., Σοφ.· προδότης, 

καταδότης, σε Αισχύλ.  

κατῄδη, υπερσ. του κάτοιδα.  

κατήκοος, -ον (κατακούω), αυτός που ακούει, ακροατής· I. ως ουσ., 

ωτακουστής, κατάσκοπος, σε Ηρόδ. II. ευπειθής, υπάκουος, πειθαρχικός, 

υποτελής, στον ίδ., Σοφ.· τινος, σε κάποιον άλλο, σε Ηρόδ.· επίσης, με δοτ. 

Κύρῳ κ., στον ίδ. III. αυτός που δίνει ακρόαση σε, εὐχωλῇσι, σε Ανθ.  

κατήκω, Ιων. αντί καθήκω.  

κατῆλθον, αόρ. βʹ του κατέρχομαι.  

κατ-ῆλιψ, -ιφος, ἡ, το άνω πάτωμα του σπιτιού, στέγη ή σκάλα, σε Αριστοφ. 

(αμφίβ. προελ.).  

κατηλλάγην[ᾰ], -ηλλάχθην, Παθ. αόρ. βʹ του καταλλάσσω.  

κατ-ηλογέω, μέλ. -ήσω (ἀλογέω), καταφρονώ, περιφρονώ, παραμελώ, 

αψηφώ, σε Ηρόδ.  

κατήλῠθον, παρατ. του κατέρχομαι.  

κατήλῠσις, -εως, ἡ, κατάβαση, κάθοδος, σε Ανθ.  

κάτημαι, Ιων. αντί κάθημαι.  

κατήνεγκα, παρακ. του καταφέρω.  



κατήορος ή κατῄορος, Δωρ. -άορος ή -ᾴορος, -ον (ἀείρω), αυτός που 

μετεωρίζεται, που κρεμιέται από τον λαιμό της μητέρας του, λέγεται για 

παιδιά, σε Ευρ.  

κατ-ηπιάω, καταπραΰνω, κατευνάζω, ανακουφίζω, Επικ. γʹ πληθ. Παθ. 

παρατ., κατηπιόωντο, σε Ομήρ. Ιλ.  

κατηρᾱμένος, μτχ. παρακ. του καταράομαι.  

κατηράσω[ᾱ], βʹ ενικ. αορ. αʹ του καταράομαι.  

κατηρᾶτο, γʹ ενικ. παρατ. του καταράομαι.  

κατ-ηρεμίζω, μέλ. -ίσω, ηρεμώ, καθησυχάζω, καταπραΰνω, σε Ξεν.  

κατ-ηρεφής, -ές (ἐρέφω), 1. στεγασμένος καλά, θολωτός, επικρεμάμενος, σε 

Όμηρ., Ησίοδ.· κ. πέτρος, λέγεται για σπηλιά, σε Σοφ.· λέγεται για δέντρα, 

πυκνόφυλλος, σε Θεόκρ.· κ. πόδα τιθέναι, έχω καλυμμένο το πόδι μου, 

λέγεται για την Αθηνά Παλλάδα της οποίας ο χιτώνας πέφτει πάνω στο πόδι 

της όταν κάθεται, αντίθ. προς το ὀρθὸν πόδα κ., όταν περπατά, σε Αισχύλ. 2. 

καλυμμένος με κάτι, με δοτ., σπέος δάφνῃσι κατηρεφές, σκιασμένος με 

δάφνες, καλυμμένος με αυτές, σε Ομήρ. Οδ.· τύμβῳ κ., δηλ. θαμμένος, σε 

Σοφ.· επίσης με γεν., καλυμμένος με ή από κάτι, σε Ευρ.  

κατήρης, -ες (*ἄρω), εφοδιασμένος ή εξοπλισμένος με κάτι, σε δοτ., σε Ευρ.· 

λέγεται για πλοία, εξοπλισμένα με κουπιά, πλοῖον κατῆρες, κωπηλατικό πλοίο, 

σε Ηρόδ.· αλλά, ταρσὸς κ., καλά προσαρμοσμένο κουπί, σε Ευρ.  

κατήριθμημαι, Παθ. παρακ. του καταριθμέω.  

κατήρῐπτον, αμτβ. αόρ. βʹ του κατερείπω.  

κατήρτισμαι, Παθ. παρακ. του καταρτίζω.  

κατηρτίσω, βʹ ενικ. αορ. αʹ Μέσ. του καταρτίζω.  

κατήφεια, Ιων. και Επικ. -είη ή -ίη [ῑ], ἡ (κατηφής)· λύπη, θλίψη με ντροπή, 

βαρυθυμία, σε Ομήρ. Ιλ., Θουκ.  

κατηφέω, μέλ. -ήσω, είμαι κατηφής, κατεβάζω τα μάτια από θλίψη ή ντροπή, 

σε Όμηρ., Ευρ.  

κατ-ηφής, -ές, 1. αυτός που έχει χαμηλωμένα μάτια, κατσούφης, 

αποκαρδιωμένος, άφωνος, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ. 2. μεταφ., σκοτεινός, μαύρος, 

ασαφής, απροσδιόριστος, σε Ανθ. (αμφίβ. προέλ.).  

κατηφιάω = κατηφέω, σε Ανθ.  

κατηφίη[ῑ], ἡ, Επικ. αντί κατήφεια.  

κατηφών, -όνος, ὁ (κατηφέω), αυτός που προκαλεί λύπη ή ντροπή, όπως 

αποκαλεί ο Πρίαμος τους γιους του, Λατ. dedecora, σε Ομήρ. Ιλ.  

κατ-ηχέω, μέλ. -ήσω, 1. αντηχώ στα αυτιά κάποιου, διδάσκω μέσω λόγων 

που βγαίνουν από το στόμα, καθοδηγώ, κατευθύνω, σε Λουκ. — Παθ., 

πληροφορούμαι, σε Κ.Δ. 2. στους Χριστιανούς συγγραφείς, διδάσκω τις 

αλήθειες της χριστιανικής θρησκείας, στο ίδ.  

κατήχθην, Παθ. αορ. αʹ του κατάγω.  

κάτ-θᾰνον, Επικ. αντί κατ-έθανον, αόρ. βʹ του καταθνῄσκω.  

κατ-θάψαι, Επικ. αντί κατα-θάψαι, αόρ. αʹ απαρ. του καταθάπτω.  

κατ-θείην, ποιητ. αντί κατα-θείην, ευκτ. αορ. βʹ του κατατίθημι.  

κατ-θέμεθα, -θέσθην, Επικ. βʹ και γʹ πληθ. Μέσ. αορ. βʹ του κατα-τίθημι.  

κάτ-θεμεν, I. Επικ. αντί κατα-θέμεν, αʹ πληθ. αορ. βʹ του κατατίθημι· αλλά. 

II.κατ-θέμεν αντί κατα-θεῖναι, απαρ.  

κατ-θέμενος, Επικ. μτχ. Μέσ. αορ. βʹ του κατα-τίθημι.  

κάτ-θετε, -θεσαν, Επικ. βʹ και γʹ πληθ. αορ. βʹ του κατα-τίθημι.  

κάτ-θεο, Επικ. προστ. Μέσ. αορ. βʹ του κατα-τίθημι.  

κατ-ιάπτω, -ψω, βλάπτω, πλήττω, πληγώνω, σε Ομήρ. Οδ., Μόσχ.  



κατιᾱσι, γʹ πληθ. του κάτειμι (εἶμι, ibo).  

κατίᾰσι, Ιων. αντί καθιᾶσι, γʹ πληθ. του καθίημι.  

κατιδεῖν, απαρ. αορ. βʹ του κατεῖδον· Μέσ., απαρ. αορ. βʹ κατιδέσθαι.  

κατ-ιδρύω, κατ-ίδρῡσις, Ιων. αντί καθ-.  

κατ-ιερόω, κατι-έρωσις, Ιων. αντί καθ-.  

κατ-ῑθύνω[ῡ], Ιων. αντί κατ-ευθύνω, σε Ηρόδ.  

κατ-ῐκετεύω, Ιων. αντί καθ-ικετεύω.  

κατ-ῑλύω, μέλ. -ύσω [ῡ], γεμίζω με λάσπη ή βρωμιά, σε Ξεν.  

κατ-ίμεν[ῐ], Επικ. απαρ. του κάτ-ειμι (εἶμι, ibo).  

κατ-ιππάζομαι, κατ-ῑρόω, κατ-ίστημι, Ιων. αντί καθ-.  

κάτ-ισθι, προστ. του κάτοιδα.  

κατ-ισχάνω, Επικ. αντί κατίσχω, σε Ομήρ. Οδ.  

κατ-ισχναίνω, μέλ. -ᾰνῶ, καθιστώ κάτι εντελώς ισχνό, εξασθενίζω, σε 

Αισχύλ.· Μέσ. μέλ. κατισχᾰνεῖσθαι, με Παθ. σημασία, στον ίδ.  

κατ-ισχύω, μέλ. -ύσω [ῡ], I. έχω εξουσία πάνω σε, υπερισχύω, επικρατώ, 

κυριαρχώ, με γεν., σε Κ.Δ. II. έρχομαι σε πλήρη δύναμη, σε Σοφ.  

κατ-ίσχω, I. ισοδυν. τύπος του κατέχω, αναχαιτίζω, κρατώ πίσω, Λατ. 

detinere, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. — Μέσ., κρατώ κοντά μου, σε Ομήρ. Ιλ. II. 

απασχολώ, έχω ως κτήμα— Παθ., είμαι κατειλημμένος, σε Ομήρ. Οδ. III. 

οδηγώ ή διευθύνω προς ένα μέρος, στο ίδ., σε Ηρόδ. κ.λπ. IV.αμτβ., 

κατέρχομαι, κατεβαίνω, σε Ηρόδ.  

κάτ-οιδα, -οισθα, απαρ. -ειδέναι, μτχ. -ειδώς, παρακ. (σημασία με ενεστ.), 

υπερσ. κατῄδη (με σημασία παρατ.)· 1. γνωρίζω καλά, κατανοώ, 

καταλαβαίνω, σε Αισχύλ., Σοφ. 2. με αιτ. προσ. γνωρίζω εξ όψεως, 

αναγνωρίζω, σε Σοφ., Ευρ. 3. απόλ., οὐ κατειδώς, χωρίς να το γνωρίζω, 

ακουσίως, σε Ευρ. 4. με μτχ., γνωρίζω καλά ότι, σε Σοφ.· με απαρ., γνωρίζω 

πως να πράξω, στον ίδ.  

κατ-οικέω, μέλ. -ήσω, I. διαμένω, διαβιώ ως κάτοικος, εγκαθίσταμαι, αποικώ, 

σε Ηρόδ., Ευρ.· γενικά, μένω, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.· ομοίως στον Παθ. παρακ. 

και υπερσ., έχω ιδρυθεί, κατοικώ, σε Ηρόδ. II. στην Παθ. λέγεται για 

πολιτεία, διακυβερνώμαι, διοικούμαι, σε Σοφ., Πλάτ. III.αμτβ., λέγεται για 

πόλεις, είμαι τοποθετημένος, βρίσκομαι, σε Πλάτ.  

κατοίκησις, -εως, ἡ, διαμονή σ' έναν τόπο, σε Θουκ.  

κατοικητήριον, τό, τόπος κατοικήσεως, κατοικία, σε Κ.Δ.  

κατοικία, ἡ, τόπος διαμονής, αποικία· ίδρυση αποικίας, σε Πλούτ.  

κατ-οικίδιος, -ον, αυτός που ζει μέσα ή κοντά στο σπίτι, οικιακός, οἱ 

κατοικίδιοι, τα ήμερα πτηνά, σε Λουκ.  

κατ-οικίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ· I. 1. μετατοπίζω σ' ένα μέρος, εμφυτεύω, 

τοποθετώ ή εγκαθιστώ εκεί σαν αποίκους, κ. τινὰ εἰς τόπον, σε Ηρόδ., 

Αριστοφ.· γυναῖκας ἐς φῶς ἡλίου κατ., σε Ευρ.· επίσης, κ. τινὰ ἐν τόπῳ, 

τοποθετώ ή βάζω κάποιον να κατοικήσει σ' έναν τόπο, σε Σοφ.· ἐλπίδας ἔν τινι 

κ., τις εμφυτεύω στο μυαλό του, σε Αισχύλ. 2. με αιτ. τόπου, αποικώ, γεμίζω 

με ανθρώπους έναν τόπο, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. II. Παθ., 1. λέγεται για 

πρόσωπα, είμαι τοποθετημένος ή εγκαταστημένος, ἐν τόπῳ, σε Ηρόδ.· ἐς 

τόπον, σε Θουκ. 2. λέγεται για τόπους, έχω εγκαταστημένες αποικίες, 

αποικούμαι, στον ίδ. III. επαναπατρίζω, επανεγκαθιστώ, επαναφέρω κάποιον 

στην πατρίδα του, σε Αισχύλ.  

κατοίκῐσις, -εως, ἡ, εγκατάσταση των αποίκων, εγκαθίδρυση πολιτείας, 

αποικισμός, σε Θουκ., Πλάτ.  



κατ-οικοδομέω, μέλ. -ήσω, I. χτίζω πάνω σε ή μέσα σε τόπο, σε Ξεν. II. 

φθείρω οικοδομώντας, σε Πλούτ.  

κατ-οικονομέω, μέλ. -ήσω, χειρίζομαι καλά, σε Πλούτ.  

κάτ-οικος, ὁ, αυτός που διαμένει σ' έναν τόπο, σε Αισχύλ.  

κατ-οικοφθορέω, μέλ. —ήσω, καταστρέφω ολοσχερώς, σε Πλούτ.  

κατ-οικτείρω ή —ίρω, μέλ. -ερῶ, I. τρέφω συμπόνοια ή έλεος για, τινά, σε 

Ηρόδ., Σοφ., Ευρ. κ.λπ. II. αμτβ., αισθάνομαι ή δείχνω συμπόνοια, σε Ηρόδ.  

κατ-οικτίζω, μέλ. —σω = κατοικτείρω, σε Σοφ. I. Μέσ., θρηνώ κάποιον, 

εκφέρω θρήνους, θρηνολογώ, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· ομοίως στον Παθ. αόρ. αʹ 

κατῳκτίσθην, σε Ευρ.· με αιτ. πράγμ. όπως στην Ενεργ., σε Αισχύλ. II. μτβ., 

υποκινώ, εγείρω τον οίκτο, σε Σοφ.  

κατ-οίκτῐσις, -εως, ἡ, συμπόνοια, συμπάθεια, οικτιρμός, σε Ξεν.  

κατ-οιμώζω, μέλ. -ώξομαι, θρηνολογώ, μοιρολογώ, σε Ευρ.  

κατοίσεται, γʹ ενικ. Μέσ. μέλ. του καταφέρω.  

κατ-οίχομαι, αποθ., έχω κατέβει, οἱ κατοιχόμενοι, αυτοί που έχουν φύγει, οι 

πεθαμένοι, σε Δημ.  

κατ-οκνέω, διστάζω, οπισθοχωρώ από φόβο ή οκνηρία, αποφεύγω να πράξω 

ή να αναλάβω κάποιο έργο, με απαρ., σε Σοφ., Θουκ.· απόλ., απέχω 

διστάζοντας, υποχωρώ, σε Αισχύλ., Θουκ.  

κατοκωχή, ἡ, Αττ. αντί κατοχή, κατάληψη, κατοχή, κατάσχεση, κτήση (δηλ. 

έμπνευση, ενθουσιασμός), σε Πλάτ.  

κατοκώχιμος, -η, -ον, ικανός να καταληφθεί, σε Αριστ.  

κατ-ολισθάνω, μέλ. -ολισθήσω, γλιστρώ ή βυθίζομαι προς τα κάτω, σε Λουκ.  

κατ-όλλυμι, καταστρέφω ολοσχερώς — Παθ., με παρακ., χάνομαι παντελώς, 

σε Αισχύλ.  

κατ-ολολύζω, μέλ. -ξω, βγάζω λυπητερές κραυγές για κάτι, με γεν., σε 

Αισχύλ.  

κατ-ολοφύρομαι, αποθ., θρηνώ, με αιτ., σε Ευρ., Ξεν.  

κατ-ομβρέομαι, Παθ., ρίχνω δυνατή βροχή, καταβρέχομαι, μουσκεύω, σε 

Ανθ.  

κατ-όμνῡμι, μέλ. -ομοῦμαι, αόρ. αʹ -ώμοσα· I. 1. επιβεβαιώνω με όρκο, τί 

τινι, σε Αριστοφ.· με απαρ., ορκίζομαι ότι..., σε Δημ. 2. με αιτ., φέρνω σε 

μαρτυρία, ορκίζω, τὴν ἐμὴν ψυχήν, σε Ευρ.· ομοίως, στη Μέσ., σε Δημ. II. 

στην Μέσ. επίσης, με γεν., παίρνω όρκο εναντίον κάποιου, κατηγορώ 

ενόρκως, σε Ηρόδ.  

κατ-όνομαι, αόρ. αʹ κατ-ωνόσθην, αποθ.· υποτιμώ, καταμέμφομαι, 

καταφρονώ, επικρίνω δηκτικά, σε Ηρόδ.  

κάτ-οξυς, -εια, -υ, πολύ κοφτερός, εξαιρετικά αιχμηρός, διαπεραστικός, 

διατρητικός, λέγεται για τον ήχο, σε Αριστοφ.  

κατ-οπάζω, ακολουθώ κάτι από κοντά, καταδιώκω, σε Ησίοδ.  

κατ-όπιν, επίρρ. (ὄπις), I. ακολούθως, έπειτα, πίσω, σε Θέογν., Αττ.· με γεν., 

σε Αριστοφ., Πλάτ. II. λέγεται για το χρόνο, ακολούθως, σε Πλάτ.  

κατ-όπισθεν, στους Ποιητές, επίσης -θε, επίρρ., I. όπισθεν, στο πίσω μέρος, 

σε Όμηρ.· με γεν., σε Ομήρ. Οδ. II. λέγεται για το χρόνο, από δω κι εμπρος, 

εφεξής, έκτοτε, στο ίδ.  

κατ-οπτεύω, μέλ. -σω (κατόπτης), κατασκοπεύω, κάνω αναγνώριση του 

εδάφους, σε Ξεν. — Παθ., παρατηρούμαι, σε Σοφ.  

κατ-οπτήρ, -ῆρος, ὁ, = το επόμ., σε Αισχύλ.  



κατ-όπτης, -ου, ὁ (ὄψομαι, μέλ. του ὁράω), I. κατάσκοπος, ανιχνευτής, σε 

Ομηρ. Ύμν., Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. II. επιστάτης, επόπτης, τῶν πραγμάτων, σε 

Αισχύλ.  

κάτοπτος, -ον (ὄψομαι, μέλ. του ὁράω), I. ορατός, φανερός, σε Θουκ. II. με 

γεν., αυτός που έχει θέα κάποιου πράγματος ή που μπορεί να κοιτάζει προς τα 

κάτω, σε Αισχύλ.  

κατοπτρίζω, μέλ. -σω, δείχνω, αντανακλώ όπως σε καθρέφτη — Μέσ., 

κατοπτριζόμενοι τὴν δόξαν, κοιτάζοντάς την σε καθρέφτη ή καλύτερα 

αντανακλώνοντας την οι ίδιοι σαν καθρέφτης, σε Κ.Δ.  

κάτ-οπτρον, τό (ὄψομαι, μέλ. του ὁράω), I. καθρέφτης, Λατ. speculum, σε 

Ευρ. II. απλή αντανάκλαση (όχι πραγματικότητα), σε Αισχύλ.  

κατ-οργᾰνίζω, αντηχώ εξ ολοκλήρου με μουσική, σε Ανθ.  

κατ-οργάς, -άδος, ἡ (ὄργια), αυτή που τελεί όργια, σε Ανθ.  

κατ-οργιάζω, μυώ κάποιον σε όργια, μυσταγωγώ, σε Πλούτ.  

κατ-ορθόω, μέλ. -ώσω, I. 1. τοποθετώ ίσια, ανορθώνω, ανοικοδομώ, σε Ευρ. 

μεταφ., κρατώ ίσιο, τοποθετώ σε όρθια στάση, σε Σοφ. 2. διεκπεραιώνω 

επιτυχώς, φέρνω σε επιτυχή έκβαση, σε Πλάτ., Δημ. — Παθ., ευημερώ, 

επιτυγχάνω, σε Ηρόδ., Ευρ.· δρᾶν κατώρθωσαι, σωστά σκόπευες να πράξεις, 

σε Αισχύλ. II. αμτβ., όπως στην Παθ., προβαίνω ευτυχώς, επιτυγχάνω, σε 

Θουκ., Ξεν.· τὸ κατορθοῦν, επιτυχία, σε Δημ.  

κατόρθωσις, -εως, ἡ, τοποθέτηση σε ευθεία διάταξη· επιτυχή εκπλήρωση 

πράγματος, επιτυχία, διεκπεραίωση, σε Δημ.  

κατορθωτικός, -ή, -όν, πιθανός ή ικανός να πετύχει, σε Αριστ.  

κατ-ορούω, μέλ. -σω, ορμώ προς τα κάτω, σε Ομηρ. Ύμν.  

κατ-ορρωδέω, Ιων. κατ-αρρ-, μέλ. -ήσω, I. φοβάμαι υπερβολικά, 

τρομοκρατούμαι, αναστατώνομαι, με αιτ., σε Ηρόδ. II. απόλ., φοβάμαι, 

βρίσκομαι σε κατάσταση φόβου, στον ίδ.  

κατ-ορύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, Παθ. μέλ. -ορῠχήσομαι· θάβω στη γη, σε 

Ηρόδ.· ἐπὶ κεφαλὴν κατώρυξε, έθαψε το κεφάλι προς τα κάτω, στον ίδ.· ἐντῇ 

κεφαλῇ, σε Αριστοφ.  

κατ-ορχέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., χορεύω θριαμβευτικά πάνω σε, χορεύω 

περιφρονητικά και χλευαστικά, χορεύω με χαιρεκακία, Λατ. insultare, σε 

Ηρόδ.  

κατ-όσσομαι, αποθ., παρατηρώ, θεωρώ, ατενίζω, σε Ανθ.  

κατ-ότι, επίρρ., Ιων. αντί καθ-ότι ή καθ' ὅτι.  

κατ-ουδαῖος, -ον (οὖδας), υπόγειος, υποχθόνιος, σε Ομηρ. Ύμν.  

κατ-ουλόομαι, Παθ., σχηματίζω σημάδι επιφέροντας σταδιακή επούλωση, 

επουλώνω, γιατρεύω.  

κατ-ουρίζω, μέλ. -ίσω, ελλιμενίζω με ούριο άνεμο· μεταφ., τάδ' ὀρθῶς 

ἔμπεδα κατουρίζει, ο χρησμός φέρνει αυτά τα πράγματα με ασφάλεια σε 

εκπλήρωση ή πραγματοποίηση, ή αμτβ., αυτά τα πράγματα εκτελούνται, 

πραγματοποιούνται, σε Σοφ.  

κατοχή, ἡ (κατέχω), I. κράτηση, συγκράτηση, περιορισμός, σε Ηρόδ. II. 

κατάληψη από πνεύμα, έμπνευση, σε Πλούτ.  

κάτοχος, -ον (κατέχω), I. αυτός που κρατά κάτι προς τα κάτω, που κρατά 

σφιχτά, συνεκτικός, ανθεκτικός, σε Πλούτ. II. Παθ., αυτός που κρατιέται προς 

τα κάτω, είναι δεμένος σφιχτά, υποκείμενος, υποταγμένος, σε Αισχύλ., Σοφ.· 

κάτοχος υποτελής σ' αυτόν, σε Ευρ.  

κατ-όψιος, -ον (ὄψις), ορατός, αντικρυνός, τινος, σε Ευρ.  

κατ-οψοφᾰγέω, μέλ. -ήσω, καταναλώνω, δαπανώ τρώγοντας, σε Αισχίν.  



καττά, Δωρ. αντί κατὰ τά και καττάδε αντί κατὰ τάδε, παρά Θουκ.  

κατ-τάνῠσαν, Επικ. αντί κατ-ετάνυσαν, γʹ πληθ. αορ. αʹ του κατατανύω.  

καττίτερος, καττιτέρινος, Αττ. αντί κασσ-.  

κάττῡμα, καττύω, Αττ. αντί κάσσυμα, κασσύω.  

κατ-υβρίζω, κατ-ύπερθε, κατ-υπέρτερος, κατ-υπνόω, Ιων. αντί καθ-.  

κάτω, επίρρ. (κατά)· I. 1. α) με ρήματα κινήσεως, κάτω, προς τα κάτω, σε 

Όμηρ., Ηρόδ., Αττ. II. με ρήματα που σημαίνουν παύση ή λήξη, κάτω από, 

υπό, από κάτω, αντίθ. προς το ἄνω, σε Ησίοδ.· ιδίως, στον Κάτω Κόσμο, σε 

Σοφ., Πλάτ. β) γεωγραφικά, προς τα κάτω, προς το νότο, νότια, σε Ηρόδ.· 

αλλά επίσης, στην ακτή, σε Θουκ. III. ως πρόθ. με γεν., κάτω, κάτω από, σε 

Τραγ. IV.1. συγκρ., κατωτέρω, πιο κάτω, χαμηλότερα, κατηφορικά, με 

καθοδική κατεύθυνση, σε Αριστοφ.· με γεν., πιο κάτω από, χαμηλότερα, σε 

Ηρόδ. 2. υπερθ., κατωτάτω, στο πιο χαμηλό σημείο, στον ίδ.  

κάτωθεν (κάτω), επίρρ., I. από χαμηλά, από κάτω προς τα πάνω, σε Αισχύλ., 

Πλάτ.· επίσης, από τα χαμηλά επίπεδα της χώρας, από την ακτή, σε Ηρόδ. II. 

χαμηλά, από κάτω, κάτωθι, σε Σοφ., Πλάτ. κ.λπ.  

κατ-ωθέω, αόρ. αʹ -έωσα, πιέζω προς τα κάτω, σε Ομήρ. Ιλ.  

κᾰτω-κάρα[κᾰ], επίρρ., με το κεφάλι προς τα κάτω, σε Αριστοφ.  

κατ-ωμάδιος[ᾰ], -α, -ον (ὦμος), I. από τον ώμο, δίσκος κ., κρίκος που 

ρίχνεται από τον ώμο, δηλ. από το αναγυρισμένο χέρι που κρατιέται πάνω από 

τον ώμο, σε Ομήρ. Ιλ.· πρβλ. το επόμ. II. αυτός που φοριέται ή μεταφέρεται 

στον ώμο, σε Ανθ.  

κατ-ωμᾰδόν, επίρρ. (ὦμος), από τους ώμους, με το χέρι τραβηγμένο πίσω 

στον ώμο, σε Ομήρ. Ιλ.  

κατ-ωμοσία, Ιων. -ίη, ἡ (ὄμνυμι), ένορκη κατηγορία, σε Ηρόδ.  

κατ-ωρᾰΐζομαι, Ιων. αντί καθ-ωραΐζομαι.  

κατῶρυξ, -ῠχος, ὁ, ἡ (κατορύσσω), I. βυθισμένος ή χωμένος στη γη, ἀγορὴ 

λάεσσι κατωρυχέεσσ' ἀραρυῖα (όπως αν προερχόταν από το κατωρυχής), σε 

Ομήρ. Οδ. II. υπόγειος, αυτός που βρίσκεται μέσα σε σπηλιές, σε Αισχύλ.· ἐκ 

κατώρυχος στέγης, δηλ. από τον τάφο, σε Σοφ. III. 1. ως ουσ., κατῶρυξ, ἡ, 

λάκκος, σκάμμα, όρυγμα, σπήλαιο, στον ίδ. 2. θαμμένος θησαυρός, σε Ευρ.  

κατώτατος, -η, -ον, επίρρ. υπερθ. του κάτω, ο πλέον χαμηλός, σε Ξεν.· ουδ. 

πληθ. ως επίρρ., σε Ηρόδ.  

κατω-φᾰγάς, -οῦ ή -ᾶ, ὁ (φαγεῖν), αυτός που τρώει με το κεφάλι προς το 

έδαφος, αδηφάγος, λαίμαργος, αχόρταγος, σε Αριστοφ.  

κατω-φερής, -ές, = κάτω φερόμενος, αυτός που έχει κλίση προς τα κάτω, σε 

Ξεν.  

κα-υάξαις, Επικ. αντί κατ-Ϝάξας, βʹ ενικ. ευκτ. αορ. αʹ του κατάγνυμι.  

Καύκᾰσος, ὁ, το βουνό Καύκασος μεταξύ του Εύξεινου Πόντου και της 

Κασπίας Θάλασσας, σε Ηρόδ.· μια γεν. Καυκάσιος (όπως αν προερχόταν από 

Καύκασις), στον ίδ.· τὸ Καυκάσιον ὄρος, σε Ηρόδ.  

καύλινος, -η, -ον (καυλός), φτιαγμένος από κοτσάνι ή βέργα, σε Λουκ.  

καυλο-μύκητες, οἱ, μανιτάρια με καυλό, με το κοτσάνι τους, σε Λουκ.  

καυλός, ὁ, I. αιχμή δόρατος, σε Ομήρ. Ιλ.· λαβή ξίφους ή εγχειριδίου, στο ίδ. 

II. κοτσάνι, μίσχος φυτού, σε Αριστοφ. κ.λπ.  

καῦμα, -ατος, τό (καίω), 1. θερμότητα που καίει, ιδίως, λέγεται για τον ήλιο, 

καύματος, στην ζέστη του ήλιου, σε Ομήρ. Ιλ.· καῦμ' ἔθαλπε, σε Σοφ. 2. 

θερμότητα του πυρετού, σε Θουκ.· μεταφ., λέγεται για τον έρωτα, σε Ανθ.  

καυμᾰτίζω, μέλ. -ίσω, καψαλίζω ή κατακαίω, σε Κ.Δ. — Παθ., καψαλίζομαι, 

στο ίδ.  



καυνάκης[ᾰ], -ου, ὁ, χοντρό πανωφόρι, πυκνός μανδύας, σε Αριστοφ. (πιθ. 

περσική λέξη).  

καύσῐμος, -ον (καίω), κατάλληλος για καύση, εύφλεκτος, σε Ξεν.  

καῦσις, -εως, ἡ (καίω), κάψιμο, καύση, σε Ηρόδ.· στη χειρουργική επιστήμη, 

καυτηρίαση, σε Πλάτ.  

καυσόομαι, Παθ., καίγομαι με υπερβολική ζέστη, σε Κ.Δ.  

καῦσος, ὁ, = καῦμα, φλογερή θερμότητα.  

καύστειρᾰ (καίω), θηλ. επίθ., καυστική, μαινόμενη, αγριεμένη, στη γεν., 

καυστείρης μάχης, σε Ομήρ. Ιλ.  

 


