
κομμωτικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στον καλλωπισμό· ἡ -κή 

(ενν. τέχνη), η τέχνη του καλλωπισμού, σε Πλάτ.  

κομμώτρια, ἡ, θηλ. του κομμωτής, καλλωπίστρια, η υπηρέτρια που ήταν 

υπεύθυνη για το χτένισμα, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

κομόωντες, Επικ. μτχ. πληθ. του κομάω.  

κομόωντι, Δωρ. αντί κομῶσι, γʹ πληθ. του κομάω.  

κομπάζω, μέλ. -άσω = κομπέω, 1. καυχιέμαι, κομπάζω, μεγαλαυχώ, 

μεγαλοστομώ, σε Τραγ.· με σύστ. αντ., κ.λόγον, ξεστομίζω μεγάλα λόγια, σε 

Αισχύλ. 2. καυχιέμαι, κ. γέρας, καυχιέμαι για το αξίωμά μου, στον ίδ. — Παθ., 

γίνομαι αντικείμενο καυχήσεως, φημίζομαι, σε Ευρ.· φόβος κομπάζεται, ο 

φόβος ξεστομίζεται μεγαλοφώνως, σε Αισχύλ.· τίνοςδὲ παῖς πατρὸς 

κομπάζεται; ποιανού πατέρα περηφανεύεται ότι είναι γιος; σε Ευρ.  

Κομπᾰσεύς, ὁ, κωμική λέξη, κάποιος από το δήμο του «Κομπασμού», 

κομπορρήμων άνθρωπος, σε Αριστοφ.  

κόμπασμα, τό, στον πληθ., καυχήματα, καυχησιολογίες, κομπάσματα, σε 

Αισχύλ., Αριστοφ.  

κομπασμός, ὁ = κόμπασμα, σε Πλούτ.  

κομπαστής, -οῦ, ὁ (κομπάζω), κομπορρήμων, καυχησιάρης, σε Πλούτ.  

κομπέω (κόμπος), I. 1. κάνω κρότο, αντηχώ, συγκρούομαι, κόμπει χαλκός, σε 

Ομήρ. Ιλ. II. 1. μεταφ., όπως το κομπάζω, μιλώ μεγαλόστομα, καυχιέμαι, 

κομπάζω, σε Ηρόδ., Ευρ.· με σύστ. αντ., κ. μῦθον, βγάζω κομπαστικό λόγο, 

σε Σοφ. 2. με αιτ., καυχιέμαι για, σε Αισχύλ. — Παθ., γίνομαι αντικείμενο 

καυχησιολογίας, σε Θουκ.  

κομπο-λᾱκέω, ομιλώ κομπάζοντας, είμαι κομπαστής, σε Αριστοφ.  

κόμπος, ὁ, I. 1. θόρυβος, κρότος, κτύπος, όπως αυτός που κάνουν οι 

χαυλιόδοντες του κάπρου όταν τους ακονίζει, σε Ομήρ. Ιλ.· χτύπος των 

ποδιών χορευτή, σε Ομήρ. Οδ. II. 1. μεταφ., κομπασμός, καυχησιά, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ. κ.λπ. 2. σπανίως με θετική σημασία, έπαινος, σε Πίνδ.  

κομπός, ὁ = κομπαστής, σε Ευρ.  

κομπο-φᾰκελορ-ρήμων, -ον, αυτός που έχει φακέλους με πομπώδη λόγια και 

τους μεταχειρίζεται, σκωπτικό επίθετο του Αισχύλου, στον Αριστοφ.  

κομπ-ώδης, -ες (εἶδος), κομπαστικός, κενόδοξος, σε Θουκ.· τὸ κομπῶδες, 

κομπασμός, στον ίδ.  

κομψεία, ἡ, λεπτότητα, κομψότητα, ιδίως, λέγεται για τη γλώσσα, σε Πλάτ.  

κομψ-ευρῑπικῶς, επίρρ., με τα κομψεύματα του Ευριπίδη (συντετμ. από το 

κομψευριπιδικῶς, σε Αριστοφ.  

κομψεύω (κομψός), λεπτολογώ, εκλεπτύνω, εξευγενίζω, ψιλολογώ, κόμψευε 

νῦν τὴν δόξαν, έλα, ψιλολόγησε πάνω στην λέξη δόξα (που αναφερόταν στον 

προηγούμενο στίχο), σε Σοφ. — Μέσ., φέρομαι με λεπτότητα ή κομψότητα, 

σε Πλάτ.  

κομψο-πρεπής, -ές (πρέπω), ευπρεπής με κομψότητα, «φινετσάτος», σε 

Αριστοφ.  

κομψός, -ή, -όν (κομέω), I. 1. καλοντυμένος, Λατ. comptus· απ' όπου, 

όμορφος άνθρωπος, Λατ. bellus homo, σε Αριστοφ. 2. ευπρεπής, ευφυής, 

πνευματώδης, φινετσάτος, λεπτός, εξευγενισμένος, λέγεται για πρόσωπα και 

τα λόγια τους, στον ίδ.· κ. περί τι, έξυπνος σχετικά με ένα ζήτημα, σε Πλάτ.· 

λέγεται για το ένστικτο του σκύλου, λεπτός, οξύς, στον ίδ.· με σκωπτική 

σημασία, λέγεται για τους Σοφιστές που υπερανέλυαν, διύλιζαν τα πάντα, σε 

Ευρ. κ.λπ. II. 1. επίρρ., κομψῶς, κομψά, με λεπτότητα, με χάρη, με φινέτσα, 



σε Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ. 2. κομψότερον ἔχειν, είμαι καλύτερα στην υγεία μου, 

σε Κ.Δ.  

κονᾰβέω, μέλ. -ήσω (κόναβος), ηχώ, αντηχώ, συγκρούομαι και κάνω κρότο, 

σε Όμηρ., Ησίοδ.  

κονᾰβηδόν, επίρρ., με κρότο, με θόρυβο, με πάταγο, σε Ανθ.  

κονᾰβίζω = κοναβέω, σε Ομήρ. Ιλ.  

κόναβος, ὁ, κρότος, πάταγος, χτύπος, κλαγγή, θόρυβος, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ.  

κόνδῠλος, ὁ, γρονθοκοπώ, κονδύλοις πατάξαι, αντίθ. προς το ἐπὶ κόρρης 

(χτύπημα στο πρόσωπο, ράπισμα, χαστούκι), σε Δημ.· παροιμ., κολλύραν καὶ 

κόνδυλον ὕψον ἐπ' αὐτῇ, κουλούρι με ξύλο για προσφάι, δηλ. «γερό ξύλο», σε 

Αριστοφ.  

κονέω, μέλ. -ήσω (κόνις), σηκώνω σκόνη στο πέρασμά μου· επείγομαι, 

σπεύδω, σε Ανθ.  

κονία, Ιων. και Επικ. -ίη, ἡ (κόνις)· I. 1. σκόνη, σύννεφο σκόνης που 

σηκώνεται από τα πόδια των ανδρών, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης στον πληθ., όπως 

το Λατ. arenae, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. άμμος ή χώμα (βλ. ὑπερέπτω), σε Ομήρ. Ιλ. 

3. στάχτη, στον πληθ. όπως το Λατ. cineres, σε Ομήρ. Οδ. II. λεπτή πούδρα 

την οποία άπλωναν οι παλαιστές στα σώματά τους αφού τα είχαν λαδώσει, για 

να τα κάνουν να πιάνονται πιο εύκολα από τους αντιπάλους· αυτή η πούδρα 

χρησιμοποιούνταν επίσης στα λουτρά, σε Αριστοφ. (ῑ στο κονίῃσιν, στις άλλες 

περιπτώσεις συνήθως ῐ).  

κονιᾱτός, -ή, -όν, ασβεστωμένος ή αλειμμένος με πίσσα, σε Ξεν.  

κονιάω (κονία II), ασβεστώνω, «ασπρίζω», Λατ. dealbare, σε Δημ.· 

ασπρίζομαι, σε Κ.Δ.  

κονι-ορτός, ὁ (κόνις, ὄρνυμι), I. σκόνη που σηκώνεται, σύννεφο σκόνης 

όπως αυτό που προέρχεται από στρατεύματα, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· κ. τῆς 

ὕλης νεωστὶ κεκαυμένης, δηλ. σύννεφο ξυλοτέφρας, σε Θουκ. II. μεταφ., 

λέγεται για ακάθαρτο άνθρωπο, σε Δημ.  

κόνις, -ιος, Αττ. -εως ή -ευς, ἡ, Επικ. δοτ. κόνι αντί κόνιι· Λατ. cinis, I. 1. 

σκόνη, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· λέγεται για το τάφο, σε Πίνδ., Σοφ. 2. στάχτες, σε 

Όμηρ. II. κονία II, σε Λουκ.· μεταφ., λέγεται για κόπο, μόχθο, στον ίδ. (ῐ στον 

Όμηρ., ῑ σε Αττ.).  

κονίσᾰλος[ῑ] (κόνις), σύννεφο σκόνης, σε Ομήρ. Ιλ.  

κονίω[ῑ], μέλ. κονίσω [ῑ], αόρ. αʹ ἐκόνῑσα — Παθ., παρακ. κεκόνῑμαι, γʹ ενικ. 

υπερσ. κεκόνῑτο· I. 1. σκονίζω, καλύπτω με σύννεφα σκόνης, σε Ομήρ. Ιλ. — 

Παθ., φεῦγον κεκονιμένοι, έφυγαν γεμάτοι σκόνοι, σε Ομήρ. Ιλ., το 

pulverulenta fuga dant tergaτου Βιργ., στο ίδ.· απ' όπου, βρίσκομαι σε 

εξαιρετική βιασύνη, σε Αριστοφ. κ.λπ. 2. Παθ., επιχέομαι όπως με σκόνη, σε 

Θεόκρ. II. αμτβ., κονίοντες πεδίοιο, καλπάζοντας πάνω από τη σκονισμένη 

πεδιάδα, σε Όμηρ.  

Κοννᾶς ή Κόννας, ὁ, μέθυσος αυλητής· Κόννου ψῆφος, παροιμ., γνώμη άνευ 

σημασίας, σε Αριστοφ.  

κοντός, -οῦ, ὁ, κοντάρι, κοντάρι με αγκίστρι, σταλίκι, κοντάρι βάρκας, Λατ. 

contus, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ.· αιχμή δόρατος, σε Λουκ.  

κοντο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που κουβαλά κοντάρι ή δόρυ, σε Λουκ.  

κόνυζα, -ης, ἡ, είδος φυτού με βαριά μυρωδιά, πουλικάρια, ψυλλόχορτο, 

αγγειόσπερμο φυτό, ποιητ. κνύζα, σε Θεόκρ.  

κοπάζω, μέλ. -άσω, αποδυναμώνομαι, εξασθενώ, εξαντλούμαι· λέγεται για 

τον άνεμο, ελαττώνομαι, κοπάζω, καταλαγιάζω, σε Ηρόδ., Κ.Δ.  

κοπετός, ὁ = κομμός, σε Πλούτ., Ανθ.  



κοπεύς, -έως, ὁ (κόπτω), σμίλη, σκαρπέλο, καλέμι, κοπίδι, σε Λουκ.  

κοπή, ἡ (κόπτω), κομμάτιασμα, σφαγή, σε Κ.Δ.  

κοπιάω, μέλ. -άσω [ᾱ], αόρ. αʹ ἐκοπίᾱσα, παρακ. κεκοπίᾱκα· (κόπος)· I. 

κουράζομαι, καταβάλλομαι, σε Αριστοφ., Κ.Δ. II. εργάζομαι σκληρά, μοχθώ, 

κουράζομαι, σε Κ.Δ.  

κόπις, -εως, ὁ (κόπτω), φλύαρος, ψεύτης, βωμολόχος, σε Ευρ.  

κοπίς, -ίδος, ἡ (κόπτω), μπαλντάς, τσεκούρι, χαντζάρα, μεγάλο κυρτό 

μαχαίρι, σε Ευρ., Ξεν.  

κόπος, -ου, ὁ (κόπτω), I. χτύπημα, χτύπος, σε Αισχύλ., Ευρ. II. 1. κόπος, 

μόχθος, κούραση, ταλαιπωρία, σε Αισχύλ., Σοφ. 2. κόπωση, ξεθέωμα, σε 

Ευρ., Αριστοφ.  

κόππα, τό, γράμμα της ελλ. αλφαβήτου (Ϙ) που διατηρήθηκε ως αριθμητικό 

= 90, μεταξύ του π (80) και του ρ (100)· και αυτό δείχνει ότι ήταν το ίδιο 

όπως το Εβρ. ק (Koph) και το Λατ. Q· πρβλ. σταῦ, σάμπι.  

κοππᾰτίας, ὁ, αυτός που φέρει ως σημάδι κάψιμο με εντύπωση του 

γράμματος κόππα (Ϙ)· ἵππος κ., σε Αριστοφ.· πρβλ. σαμφόρας.  

κοππα-φόρος, -ον (φέρω) = κοππατίας, σε Λουκ.  

κόπρειος, -α, -ον (κόπρος), ο γεμάτος κοπριά, ρυπαρός, βρώμικος, σε 

Αριστοφ.  

κοπρία, ἡ, κοπρώνας, σκουπιδότοπος· επίσης κόπρος, σε Κ.Δ.  

κοπρίζω, μέλ. -ίσω, Επικ. -ίσσω, λιπαίνω με κοπριά, ρίχνω κοπριά (σε 

χωράφι), σε Ομήρ. Οδ.  

κοπρο-λόγος, ὁ (λέγω), αυτός που μαζεύει κοπριά, ακάθαρτος άνθρωπος, σε 

Αριστοφ.  

κόπρος, ἡ, I. κοπριά, λίπασμα, ακαθαρσίες, σε Όμηρ., Ηρόδ. κ.λπ. II. φάρμα, 

υποστατικό, σε Όμηρ.  

κοπροφορέω, μέλ. -ήσω, καλύπτω με κοπριά ή ακαθαρσίες, σε Αριστοφ.  

κοπρο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που κουβαλά κοπριά· κόφινος κ., κοφίνι με 

κοπριά, σε Ξεν.  

κοπρών, -ῶνος, ὁ (κόπρος), τόπος για κόπρανα, αποχωρητήριο, σε Δημ.  

κοπτός, -ή, -όν, κομμένος σε μικρά κομμάτια, τεμαχισμένος· κοπτή, ἡ, 

πλακούντας από κοπανισμένο σουσάμι, σε Ανθ.  

κόπτω (από τη √ΚΟΠ)· μέλ. κόψω, αόρ. αʹ ἔκοψα, παρακ. κέκοφα, Επικ. μτχ. 

κεκοπώς — Παθ., μέλ. κεκόψομαι, αόρ. βʹ ἐκόπην, παρακ. κέκομμαι· I. 1. 

πλήττω, χτυπώ, κατατοτροπώνω, γκρεμίζω, σε Ομήρ. Οδ.· κόψε μιν παρήιον, 

τον χτύπησε στο πηγούνι, σε Ομήρ. Ιλ. 2. κατακόπτω, αποκόπτω, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· κ. δένδρα, κόβω δένδρα, σε Θουκ. κ.λπ.· κ. τὴν χώραν, κόβω τα δένδρα 

σ' αυτήν, την ερημώνω, σε Ξεν. — Παθ., λέγεται για πλοία, καταστρέφομαι ή 

τσακίζομαι από τον εχθρό, σε Θουκ.· μεταφ., φρενῶν κεκομμένος, χτυπημένος 

στο μυαλό, σε Αισχύλ. 3. σφυρηλατώ, κατασκευάζω στο σιδηρουργείο, σε 

Όμηρ.· κόβω νόμισμα, κόβω μέταλλο στην πρέσα, σε Ηρόδ. — Μέσ., βάζω 

και μου κόβουν νομίσματα, διατάζω νομισματοκοπή, στον ίδ. — Παθ., 

λέγεται για τα χρήματα, κόβομαι σε νομίσματα ή εντυπώνομαι σε μέταλλο, σε 

Αριστοφ. 4. χτυπώ την πόρτα, Λατ. pulsare, στον ίδ. κ.λπ. 5. κόβω σε μικρά 

τεμάχια, κοπανίζω, «λιανίζω» σε γουδί, σε Ηρόδ. 6. λέγεται για άλογο, 

τραντάζω ή ρίχνω κάτω τον αναβάτη, σε Ξεν. 7. μεταφ., καταπονούμαι, 

εξασθενούμαι, σε Δημ. II. 1. Μέσ., κόπτομαι, χτυπώ το στήθος μου ή το 

κεφάλι μου από λύπη, Λατ. plangere, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Πλάτ. 2. κόπτεσθαί 

τινα, θρηνώ για κάποιον, Λατ. plangere aliqum, σε Ευρ. κ.λπ.  

Κόρα, ἡ, βλ. κόρη Β.  



κορᾰκῖνος, ὁ (κόραξ), νεαρό κοράκι, σε Αριστοφ.  

κόραξ, -ᾰκος, ὁ, Λατ. corvus, I. κόρακας, κοράκι, σε Αισχύλ. κ.λπ.· σε 

αναθέματα, κατάρες, «ἐς κόρακας», pasce corvos, «άι χάσου», «άι πνίξου», σε 

Αριστοφ.· βάλλ' ἐς κόρακας, στον ίδ.· οὐκ ἐς κόρακας ἀποφθερεῖ, στον ίδ.· ἐς 

κόρακας οἰχήσεται; στον ίδ. II. 1. οτιδήποτε όπως το ράμφος του κορακιού, 

μηχάνημα για το γάντζωμα πλοίου, σε Πολύβ. 2. γάντζος, αγκιστροειδές 

χερούλι πόρτας, σε Ανθ. 3. όργανα βασανισμού, σε Λουκ.  

κοράσιον, τό, υποκορ. του κόρη, κορίτσι, παρθένος, σε Ανθ., Κ.Δ.  

κόραυνα, ἡ, βαρβαρισμός αντί κόρη, σε Αριστοφ.  

κορβᾶν (άκλ.), εβραϊκή λέξη, δώρο ή ανάθημα που προσφέρεται στην 

υπηρεσία του θεού, σε Κ.Δ.· απ' όπου, κορβανᾶς, ὁ, το θησαυροφυλάκιο στο 

Ναό της Ιερουσαλήμ, στον ίδ.  

κορδᾰκίζω, μέλ. -σω, χορεύω τον κόρδακα.  

κορδᾱκικός, -ή, -όν, όπως ο χορός κόρδαξ· απ' όπου, ανάλαφρος, πεταχτός, 

τρεχαλητός, ῥυθμὸς κ., λέγεται για τα τροχαϊκά μέτρα, σε Δημ.  

κορδᾱκισμός, ὁ, ο χορός του κόρδακος, σε Δημ.  

κόρδαξ, -ᾱκος, ὁ, κόρδακας, ο χορός της αρχαίας Κωμωδίας, κόρδακα 

ἑλκύσαι, χορεύω τον κόρδακα, πιθ. από την αργή, συρόμενη κίνηση, σε 

Αριστοφ.  

κορέννῡμι, μέλ. κορέσω, Επικ. βʹ και ενικ. κορέεις, κορέει, αόρ. αʹ ἐκόρεσα, 

ποιητ. κόρεσσα — Μέσ., αόρ. αʹ ἐκορεσάμην, Επικ. ἐκορεσσ-, κορεσσ- — 

Παθ., μέλ. κορεσθήσομαι, αόρ. αʹ ἐκορέσθην, παρακ. κεκόρεσμαι, Ιων., μέλ. 

κορεσθήσομαι, αόρ. αʹ ἐκορέσθην, παρακ. κεκόρεσμαι, Ιων. κεκόρημαι· Επικ. 

μτχ. Ενεργ. παρακ. (με Παθ. σημασία) κεκορηώς, -ότος· παραχορταίνω, 

μπουχτίζω, τινα, σε Θέογν., Αισχύλ.· γεμίζω κάποιον με κάτι, με δοτ., σε 

Ομήρ. Ιλ.· επίσης με γεν. πράγμ., χορταίνω, ικανοποιώ, σε Σοφ. — Μέσ., 

ικανοποιούμαι, χορταίνομαι, με γεν., ἐκορέσσατο φορβῆς, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· 

με μτχ., κλαίουσα κορέσσατο, ικανοποιήθηκε με τον θρήνο, σε Ομήρ. Οδ. — 

Παθ., είμαι χορτασμένος, σε Ησίοδ.· σπανίως, με δοτ. πράγμ., πλούτῳ 

κεκορημένος, σε Θέογν.· ὕβρι, σε Ηρόδ.  

κόρευμα, τό = κορεία, παρθενία, σε Ευρ., στον πληθ.  

κορεύομαι, μέλ. κορευθήσομαι, Παθ. (κόρη) είμαι παρθένος, διέρχομαι την 

παρθενική ηλικία, σε Ευρ.  

κορέω, μέλ. -ήσω, σαρώνω, σκουπίζω, καθαρίζω, σε Ομήρ. Οδ.· κ.τὴν 

Ἑλλάδα, σαρώνω την Ελλάδα, αφανίζω τους κατοίκους, ερημώνω, σε 

Αριστοφ.  

κορέω, Ιων. μέλ. του κορέννυμι.  

κόρη, ἡ, σπανίως κόρᾱ, ακόμα και στην Αττ.· Ιων. κούρη, Δωρ. κώρα· θηλ. 

του κόρος, κοῦρος.  

Α. I. 1. παρθένος, ανύπανδρη κοπέλα, δεσποινίδα, Λατ. puella, σε Ομήρ. Ιλ., 

Σοφ. κ.λπ. 2. νύφη, νιόπαντρη, σε Όμηρ., Ευρ. 3. κόρη, κοῦραι Διός, σε Ομήρ. 

Ιλ.· κ. Διός, λέγεται για την Αθηνά, σε Αισχύλ.· στην κλητ. κούρα, κόρη μου, 

στον ίδ., σε Σοφ. II. η κόρη του ματιού, Λατ. pupula, επειδή εκεί μέσα 

εμφανίζεται μια μικρή εικόνα, σε Ευρ., Αριστοφ. III. μακρύ μανίκι που 

καλύπτει όλο το χέρι, σε Ξεν. Β.Κόρη, Δωρ. Κόρα, Ιων. Κούρη, ἡ, η Κόρη, η 

κόρη (της Δήμητρας), όνομα με το οποίο λατρευόταν η Περσεφόνη στην 

Αττική, τῇ Μητρὶ καὶ τῇ Κούρῃ, σε Ηρόδ. κ.λπ.· Δημήτηρ καὶ Κόρη, σε Ξεν. 

κ.λπ.  

κόρημα, -ατος, τό (κορέω), σάρωμα, σκούπα, σε Αριστοφ.  



κορθύνω και κορθύω[ῡ], (κόρθυς), ανυψώνω, σηκώνω, αυξάνω, Ζεὺς 

κόρθυνεν ἑὸν μένος, αύξησε την οργή του, σε Ησίοδ. — Παθ., κῦμακορθύεται, 

ανεβαίνει σε ύψος, ορθώνεται, αυξάνει, σε Ομήρ. Ιλ.  

κόρθῠς, -υος, ἡ, επιτετ. τύπος του κόρυς· στον Θεόκρ., κόρθυος ἁ τομά, 

δεμάτιο θερισμένου σιταριού.  

κορθύω, βλ. κορθύνω.  

κορίαννον, τό, κολίανδρος, σε Αριστοφ. (άγν. προέλ.).  

κορίζομαι (κόρη), αποθ., περιποιούμαι, θωπεύω, κολακεύω, σε Αριστοφ.  

Κορίνθιος, -α, -ον, Κορίνθιος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίσης, Κορινθιακός, -ή, -όν, 

σε Ξεν.· Κορινθικός, σε Ανθ.  

Κόρινθος, ἡ, η Κόρινθος, η πόλη-κράτος και χώρα, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., 

Αττ.· περίφημη για την πολυτέλειά της, απ' όπου, η παροιμ. έκφραση, οὐ 

παντὸς ἀνδρὸς εἰς Κόρινθόν ἐσθ' ὁ πλοῦς; με αρσ. επίθ. ὀφρυόεντα Κ., σε 

Χρησμ. παρά Ηροδ.· I. παροιμ., Διὸς Κόρινθος, που χρησιμοποιείται για 

ανθρώπους που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια πράγματα, σε Αριστοφ. 

κ.λπ. II. επίρρ. Κορινθόθι, στην Κόρινθο, σε Ομήρ. Ιλ.  

κόριον, τό, υποκορ. του κόρη, σε Θεόκρ.· Δωρ. κώριον, σε Αριστοφ.  

κόρις, -ιος, Αττ. -εως, ὁ, πληθ. κόρεις, κοριός, Λατ. cimex, σε Αριστοφ.  

κορκορῠγή, ἡ, το «γουργούρισμα» των άδειων εντέρων· γενικά, κάθε βαθύς 

θόρυβος, υπόκωφος θόρυβος, βοή, σε Αισχύλ., Αριστοφ. (ηχομιμ. λέξη).  

κορμός, ὁ (κείρω), κορμός δέντρου (με τα κλαδιά κομμένα), σε Ομήρ. Οδ., 

Ευρ.· κορμοὶ ξύλων, κομμάτια κορμών, σε Ηρόδ.· κ. ναυτικοί, δηλ. κουπιά, σε 

Ευρ.  

κόρος (Α), -ου, ὁ, 1. γέμισμα, πλήρωση, ικανοποίηση, χόρτασμα, πλησμονή, 

σε Όμηρ. κ.λπ.· πάντων μὲν κόρος ἐστί, καὶ ὕπνου, κάποιος μπορεί να 

χορτάσει όλα τα πράγματα, ακόμα και τον ύπνο κ.λπ., σε Ομήρ. Ιλ.· κ. ἔχειν 

τινός, χορταίνω από κάτι, σε Ευρ. 2. επακόλουθο του κορεσμού, αυθάδεια, 

ιταμότητα, σε Πίνδ.· πρὸς κόρον, με αυθάδεια, σε Αισχύλ.  

κόρος (Β), -ου, ὁ, Ιων. κοῦρος, Δωρ. κῶρος· 1. αγόρι, νεανίας, παιδί, έφηβος, 

σε Όμηρ. κ.λπ.· κοῦροι, νεαροί άνδρες, πολεμιστές, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, 

υπηρέτες, όπως το Λατ. pueri, σε Όμηρ. 2. με γεν. κυρίων ονομάτων, γιος, σε 

Ομήρ. Οδ.· Θησέως κ., σε Σοφ. κ.λπ. (πιθ. από τα κείρω, κάποιος που έχει 

κόψει κοντά τα μαλλιά του, όταν βγαίνει από την εφηβική ηλικία).  

κόρος (Γ), ὁ, το εβραϊκό σάρωθρο, ξηράμετρο, ξηρομετρική μονάδα που 

χωρούσε δέκα αττ. μεδίμνους, γύρω στα εκατόν είκοσι γαλόνια, σε Κ.Δ.  

κόρρη, νέο Αττ. αντί κόρση.  

κόρση, ἡ, στη νέα Αττ. κόρρη, Δωρ. κόρρα· (κάρα)· 1. ένας από τους 

κροτάφους ή το μέρος που υπάρχει πλάγια κοντά στο μέτωπο, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ομοίως στην Αττ., ἐπὶ κόρρης πατάσσειν, χτυπώ στον κρόταφο, σε Δημ.· πρβλ. 

κόνδυλος. 2. τα μαλλιά στους κροτάφους, που είναι τα πρώτα που 

γκριζάρουν, σε Αισχύλ.  

Κορῠβάντειος, -α, -ον (Κορύβας), αυτός που ανήκει στους Κορύβαντες, σε 

Ανθ.  

Κορῠβαντιάω, μέλ. -άσω, είμαι γεμάτος Κορυβαντική μανία, σε Πλάτ.· στον 

Αριστοφ., κωμικά, λέγεται για νυσταγμένο άνθρωπο που τινάζεται ξαφνικά.  

Κορῠβαντίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, εξαγνίζω ή καθαγιάζω μέσω Κορυβαντικών 

τελετών, σε Αριστοφ.  

Κορύβᾱς[ῠ], -αντος, ὁ, I. ιερέας της Κυβέλης στη Φρυγία, στον πληθ. 

Κορύβαντες, σε Ευρ. κ.λπ. II. ενθουσιασμός, σε Λουκ.  

κορῠδαλλίς, -ίδος, ἡ και κορῠδαλλός, ὁ, = το επόμ., σε Θεόκρ.  



κορῠδός, ἡ (κόρυς), κορυδαλλός με λοφίο, σε Αριστοφ.  

κόρυζα, -ης, ἡ, «τρέξιμο» της μύτης, καταρροή, Λατ. pituita, σε Λουκ.· 

μεταφ., εκροή σάλιου, άνοια, στον ίδ.  

κορυζάω, μέλ. -ήσω, τρέχει η μύτη μου, σε Πλάτ.  

κόρυθα, -θας, αιτ. ενικ. και πληθ. του κόρυς.  

κορυθ-άϊξ[ᾱ], -ῖκος, ὁ (ἀΐσσω), αυτός που κουνά την περικεφαλαία, που έχει 

δηλ. λοφίο που κυματίζει, σε Ομήρ. Ιλ.  

κορῠθ-αίολος, -ον, αυτός που έχει απαστράπτουσα περικεφαλαία, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

κόρυμβος, ὁ, πληθ. κόρυμβοι και κόρυμβα· (κόρυς, κορυφή)· I. 1. το ανώτατο 

σημείο, κορυφή, τέλος, νηῶν ἄκρα κόρυμβα, τα καμπυλωτά άκρα της πρύμνης 

στο πλοίο, σε Ομήρ. Ιλ.· στον πληθ., λέγεται για το πλοίο μόνο του, σε 

Αισχύλ. 2. η κορυφή λόφου, σε Ηρόδ., Αισχύλ. II. κρωβύλος, σε Ανθ. III. 

τσαμπί φρούτων ή λουλουδιών, σε Μόσχ., Ανθ.  

κορύνη, ἡ (κόρυς), ρόπαλο, σκήπτρο, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· ραβδί βοσκού, σε 

Θεόκρ. (ῠ στον Όμηρ.· ῡ στον Ευρ.).  

κορῠνήτης, -ου, ὁ, ραβδούχος, ροπαλοφόρος, σε Ομήρ. Ιλ.  

κορυνη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρει ρόπαλο· κορυνοφόροι, οἱ, 

ραβδούχοι, σωματοφύλακες του Πεισίστρατου, σε Ηρόδ.  

κορυπτίλος[ῐ], ὁ, αυτός που χτυπά με το κεφάλι, που κουτουλάει, σε Θεόκρ.  

κορύπτω, μέλ. -ψω, κουτουλώ με το κεφάλι όπως αν κέρατα, σε Θεόκρ.  

κόρῠς, -ῠθος, ἡ· αιτ. κόρῠθα και κόρυν· ποιητ. δοτ. πληθ. κορύθεσσι· (κάρα)· 

I. κράνος, περικεφαλαία, σε Όμηρ. II. το κεφάλι, σε Ευρ.  

κορύσσω, ποιητ. απαρ. -έμεν· Επικ. παρατ. κόρυσσον — Μέσ., αόρ. αʹ 

ἐκφυσσάμην — Παθ., παρακ. κεκόρυθμαι· (κορύς)· I. εξοπλίζω με 

περικεφαλαία, και γενικά, εφοδιάζω, παρέχω, συγκεντρώνω, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ. — Παθ. και Μέσ., εφοδιάζομαι ή οπλίζομαι, σε Ομήρ. Ιλ. II. υψώνω, 

κορυφώνω, κόρυσσε κῦμα, κορύφωσε το υπερυψωμένο κύμα του, στο ίδ. — 

Παθ., υψώνω το κεφάλι μου, λέγεται για κύμα, στο ίδ.· λέγεται για τη Φήμη, 

στο ίδ.· λέγεται για σύννεφα, σε Θεόκρ.  

κορυστής, -οῦ, ὁ, άνδρας με περικεφαλαία, οπλισμένος πολεμιστής, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

κορῠφαία, ἡ (κορυφή), καπιστράνα χαλιναριού, σε Ξεν.  

κορῠφαῖον, τό, το ανώτατο περιστόμιο κυνηγετικού διχτυού, σε Ξεν.  

κορῠφαῖος, ὁ (κορυφή), I. αρχηγός, κύριος, αφέντης, σε Ηρόδ. κ.λπ.· στο 

Αττ. δράμα, ο κορυφαίος του Χορού, σε Δημ.· κ. ἑστηκώς, αυτός που κάθεται 

στην κεφαλή της σειράς, σε Αριστοφ. II. ως επίθ., αυτός που βρίσκεται στην 

κορυφή, ὁ κ. πῖλος, η κορωνίδα του Ρωμαίου στεφανηφόρου ιερέα, σε Πλούτ.  

κορῠφή, ἡ (κόρυς), I. κεφάλι, κορυφή, ανώτατο σημείο, απ' όπου· 1. η 

κορυφή ή το πάνω μέρος του κεφαλιού, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ. 2. η 

κορυφή, το υψηλότερο σημείο του βουνού, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αισχύλ. II. 1. 

μεταφ., το ύψιστο σημείο, Λατ. summa, παντὸς ἔχει κορυφάν, είναι το 

καλύτερο απ' όλα, σε Πίνδ.· κορυφὰ λόγων προτέρων, η ουσία, η αληθινή 

σημασία των παλιών μύθων, στον ίδ. 2. το ύψος ή η εξοχότητα κάποιου 

πράγματος, δηλ. το εκλεκτότερο, ευγενέστερο, άριστο, στον ίδ.  

κορῠφόω, μέλ. -ώσω (κορυφή), I. φέρνω σε αποκορύφωση — Παθ., (κῦμα) 

κορυφοῦται, υψώνεται σε καμπυλωτή κορυφή, σε Ομήρ. Ιλ.· τὸ ἔσχατον 

κορυφοῦται βασιλεῦσι, οι βασιλιάδες βρίσκονται στο αποκορύφωμα, σε Πίνδ. 

II. φέρνω εις πέρας, ολοκληρώνω, τελειώνω, περατώνω, σε Πλούτ. — Παθ., 

κορυφούμενος, έχοντας ανακεφαλαιωθεί, σε Ανθ.  



κορων-εκάβη[ᾰ], ἡ, γερός, παλιός όσο ένα κοράκι ή η Εκάβη, σε Ανθ.  

κορώνεωςσυκῆ, ἡ, συκιά με μελαμψό χρώμα, σε Αριστοφ.  

κορώνη, ἡ, Λατ. cornix, I. 1. καλιακούδα ή θαλάσσιο κοράκι, είδος μικρού 

κόρακα με κόκκινα πόδια και ράμφος, σε Ομήρ. Οδ. 2. κόραξ, κόρακας, σε 

Ησίοδ., Αριστοφ. II. οτιδήποτε γαμψοειδές ή καμπυλωτό, όπως το ράμφος 

του κόρακα. 1. χερούλι πόρτας, σε Ομήρ. Οδ. 2. άκρο τόξου, στο οποίο 

δένεται η χορδή, σε Όμηρ.· μεταφ., βιῷ κορώνην ἐπιθεῖναι, τερματίζω την 

ζωή, σε Λουκ.  

κορωνιάω, μέλ. -άσω (κορωνός), κυρτώνω τον λαιμό, λυγίζω τον τράχηλο, σε 

Ανθ.  

κορωνίς, -ίδος, ἡ, αιτ. -νίν (κορωνός), I. 1. με λυγισμένο ράμφος, 

καμπυλωτός, κυρτός, λέγεται για πλοία, από το σχήμα της πλώρης και της 

πρύμνης, σε Όμηρ. 2. λέγεται για αγελάδες, με κυρτά κέρατα, σε Θεόκρ. II. 

ως ουσ., καμπυλωτή γραμμή, μονοκονδυλιά στο τέλος του βιβλίου, σε Ανθ.· 

μεταφ., τέλος, πέρας, ολοκλήρωση, ἐπιθεῖναι κορωνίδα τινί, σε Λουκ.  

κορωνο-βόλος, -ον (βάλλω), αυτός που χτυπά κοράκια· κορωνοβόλον, τό, 

σφενδόνα ή τόξο για το χτύπημα κορακιών κ.λπ., σε Ανθ.  

κορωνός, -ή, -όν, καμπυλωτός, κυρτός· με κυρτά κέρατα, σε Αρχίλ.  

κοσκῐνηδόν, επίρρ., όπως μέσα σε κόσκινο, σε Λουκ.  

κοσκῐνό-μαντις, -εως, ὁ και ἡ, αυτός που μαντεύει μέσω του κόσκινου, σε 

Θεόκρ.  

κόσκῐνον, τό, κόσκινο, κρισάρα, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

κοσκυλμάτια, -ων, τά, κομματάκια δέρματος· στον Αριστοφ., λέγεται για τα 

υπολείμματα κολακείας που προσέφερε ο βυρσοδέψης Κλέωνας στον 

προστάτη του Δήμου.  

κοσμέω, μέλ. -ήσω (κοσμός), I. 1. τακτοποιώ, διευθετώ, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

ιδίως, παρατάσσω στράτευμα, βάζω στη σειρά, σε Ομήρ. Ιλ. — Μέσ., 

κοσμησάμενος πολιήτας, έχοντας τακτοποιήσει τους άνδρες τους, στο ίδ. 2. 

γενικά, προετοιμάζω, προπαρασκευάζω, δόρπον, σε Ομήρ. Οδ.· ἔργα, σε 

Ησίοδ. κ.λπ. II. 1. διαθέτω, κυβερνώ, διοικώ, διευθύνω, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· 

τὰ κοσμούμενα, διαταγές, διατάγματα, σε Σοφ. 2. στην Κρήτη, είμαι ο Κόσμος 

(κόσμος III), διοικώ ως τέτοιος, σε Αριστ. III. 1. κοσμώ, στολίζω, καταρτίζω, 

εφοδιάζω, ντύνω, ιδίως, λέγεται για γυναίκες, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ. κ.λπ. — 

Μέσ., κοσμέεσθαι τὰς κεφαλάς, διακοσμώ τα κεφάλια τους, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. 

μεταφ., στολίζω, καλλωπίζω, εξωραΐζω, σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ. 3. τιμώ, 

αποδίδω τιμές σε, σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ. IV. στην Παθ., αποδίδομαι ή ανάγομαι 

σε κάτι, ἐς τὸν Αἰγύπτιον νόμον αὗται (αἱ πόλεις) ἐκεκοσμέατο, σε Ηρόδ.  

κόσμηθεν, Επικ. αντί -ήσαν, γʹ πληθ. Παθ. αορ. αʹ του κοσμέω.  

κόσμημα, τό (κοσμέω), στολίδι, διακόσμηση, σε Ξεν.  

κοσμῆν, Δωρ. αντί κοσμεῖν, απαρ. του κοσμέω.  

κόσμησις, -εως, ἡ, τακτοποίηση, διεθέτηση, διαρρύθμιση, διακόσμηση, 

διάταξη, στολισμός, σε Πλάτ.  

κοσμητήρ, -ῆρος, ὁ, = το επόμ., σε Επιγρ. παρά Αισχίν., σε Πλούτ.  

κοσμητής, -οῦ, ὁ (κοσμέω), I. διακοσμητής, διευθυντής, αυτός που βάζει σε 

τάξη ή που δίνει εντολή, σε Επιγρ. παρά Αισχίν. II. καλλωπιστής, σε Ξεν.  

κοσμητικός, -ή, -όν, επιδέξιος στην τακτοποίηση· ἡ -κή (ενν. τέχνη), η τέχνη 

της ένδυσης και διακόσμησης, σε Πλάτ.  

κοσμητός, -ή, -όν (κοσμέω), επιμελημένος, καλά τακτοποιημένος, σε Ομήρ. 

Οδ.  



κοσμήτωρ, -ορος, ὁ, ποιητ. αντί κοσμητής, αυτός που διατάσσει το 

στράτευμα, διοικητής, αρχιστράτηγος, σε Όμηρ.  

κοσμικός, -ή, -όν (κόσμος IV), I. αυτός που αναφέρεται στον κόσμο ή το 

σύμπαν, σε Λουκ. II. αυτός που ανήκει στον κόσμο, γήινος, σε Κ.Δ.  

κόσμιος, -α, -ον και -ος, -ον (κόσμος), 1. ο καλά τακτοποιημένος, κανονικός, 

εύρυθμος, μετριοπαθής, δαπάνη, σε Πλάτ.· κόσμιόν ἐστι, με απαρ. είναι 

συνήθης πρακτική, σε Αριστοφ. 2. λέγεται για πρόσωπα, τακτικός, φρόνιμος, 

ήσυχος, διακριτικός, στον ίδ., σε Πλάτ. κ.λπ.· τὸ κ., decorium, κοσμιότητα, 

ευπρέπεια, σε Σοφ.· επίρρ. κοσμίως, με ευπρέπεια, με σεμνότητα, σε Αριστοφ. 

κ.λπ.· κοσμίως ἔχειν, είναι αρμόζον, πρέπον, σε Πλάτ.  

κοσμιότης, -ητος, ἡ, κοσμιότητα, ευπρέπεια, ευταξία, πρέπουσα 

συμπεριφορά, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

κοσμο-κόμης, -ου, ὁ (κόμη), αυτός που στολίζει τα μαλλιά, σε Ανθ.  

κοσμο-κράτωρ, -ορος, ὁ (κρατέω), ο άρχοντας του κόσμου, σε Κ.Δ.  

κοσμο-πλόκος, -ον, αυτός που κρατά ενωμένο τον κόσμο, σε Ανθ.  

κόσμος, -ου, ὁ, 1. τάξη, κόσμῳ και κατὰ κόσμον, σε τάξη, δεόντως, 

καθωσπρέπει, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, στο ίδ.· οὐδενὶ 

κόσμῳ, σε καμιά συγκεκριμένη σειρά, σε Ηρόδ., Αττ. 2. καλή τάξη, πρέπουσα 

συμπεριφορά, ευπρέπεια, σε Αισχύλ., Δημ. 3. τύπος, μορφή πράγματος, σε 

Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. 4. λέγεται για κράτη, τάξη, διακυβέρνηση, σε Ηρόδ., Θουκ. 

II. 1. στολίδι, διακόσμηση, καλλωπισμός, ένδυση, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· ιδίως, 

λέγεται για γυναίκες, Λατ. mundus muliebris, στο ίδ., σε Ησίοδ. κ.λπ.· στον 

πληθ., στολίδια, σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. μεταφ., τιμώ, εκτιμώ, σε Ηρόδ., Σοφ. 

κ.λπ. III. κυβερνήτης, τίτλος του κύριου άρχοντα στην Κρήτη, σε Αριστ. 

IV.1.ο κόσμος ή το σύμπαν, ονομασμένα έτσι από την τέλεια διάταξή τους, 

Λατ. mundus, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. ανθρωπότητα, όπως χρησιμοποιεί την έννοια 

«κόσμος», σε Κ.Δ.  

κοσμο-φθόρος, -ον (φθείρω), αυτός που καταστρέφει τον κόσμο, σε Ανθ.  

κόσος, -η, -ον, Ιων. και Αιολ. αντί πόσος.  

κόσσᾰβος, ὁ, Ιων. και αρχ. Αττ. αντί κότταβος.  

κοταίνω = κοτέω, σε Αισχύλ.  

κότε, κοτέ, Ιων. αντί πότε, ποτέ.  

κότερον, κότερα, Ιων. αντί πότερον, πότερα.  

κοτέω, μτχ. παρακ. κεκοτηώς — Μέσ., κοτέομαι, Επικ. μέλ. κοτέσσομαι, γʹ 

ενικ. αορ. αʹ κοτέσσατο· (κότος)· κρατώ κακία σε κάποιον, με γεν. ἀπάτης 

κοτέων, οργισμένος με το τέχνασμα, σε Ομήρ. Ιλ.· απόλ., είμαι θυμωμένος, σε 

Όμηρ.  

κοτήεις, -εσσα, -εν, οργισμένος, φθονερός, σε Ομήρ. Ιλ.  

κοτῐνη-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που παράγει άγρια ελαιόδενδρα, σε Μόσχ.  

κότῐνος, ὁ και ἡ, αγριελιά, λατ. deaster, σε Αριστοφ.  

κοτῐνο-τράγος[ᾰ], -ον (τραγέω), αυτός που τρώει τους καρπούς της 

αγριελιάς, σε Αριστοφ.  

κότος, -ου, ὁ, έχθρα, μνησικακία, οργή, μίσος, σε Όμηρ., Αισχύλ.  

κοττᾰβίζω, μέλ. Αττ. -ῐῶ, παίζω τον κότταβο, σε Αριστοφ.  

κοττάβιον, τό, βραβείο στο παιχνίδι του κοττάβου, σε Αριστ.  

κόττᾰβος, ὁ, ο κότταβος, Σικελικό παιχνίδι πολύ δημοφιλές, στην Αθήνα. 

Κάθε παίκτης έριχνε το κρασί αριστερά στο κύπελό του, έτσι ώστε να πέσει 

μέσα σε μια μεταλλική λεκάνη· αν έπεφτε ολόκληρο με ήχο κρυστάλλινο και 

καθαρό, αυτό ήταν καλό σημάδι. Αλλά το παιχνίδι παιζόταν με διαφόρους 

τρόπους. (άγν. προέλ.).  



κοτύλη[ῠ], ἡ, 1. κύπελο, σε Όμηρ. 2. το κοίλωμα αρθρώσεων των οστών, 

ιδίως, λέγεται για τον μηρό, σε Ομήρ. Ιλ. 3. υγρό μέτρησης, που περιείχε έξι 

κυάθους, δηλ. περίπου το μισό των 586 γρ. (μιας πίντας), σε Αριστοφ., Θουκ.  

κοτῠληδών, -όνος, ἡ, οποιαδήποτε κοιλότητα έχει το σχήμα κυπέλου. I. 1. 

στον πληθ., οι μυζητικές θηλές (πλεκτάναι) στο χταπόδι, στον πολύποδα, σε 

Ομήρ. Οδ.· στην Επικ. δοτ. πληθ. κοτυληδονόφιν. 2. = κοτύλη 2, κοίλωμα 

μηρού, σε Αριστοφ.  

κοτῠλ-ήρῠτος, -ον (ἀρύω), αυτό που μπορεί να αντληθεί σε κύπελλα, δηλ. 

που ρέει αδιάκοπα, που κυλά άφθονα, σε Ομήρ. Ιλ.  

κοτύλων, -ωνος, ὁ (κοτύλη), παρατσούκλι μέθυσου, σε Πλούτ.  

κοῦ, κου, Ιων. αντί ποῦ, που.  

κουλεόν, Ιων. αντί κολεόν.  

κουρά, -ᾶς, Ιων. κουρή, ἡ (κείρω), I. κουρά ή κούρεμα των μαλλιών, σε 

Ηρόδ., Ευρ. II. αποκομμένος βόστρυχος, σε Αισχύλ.  

κουρεῖον, τό (κουρεύς), κουρείο, κατάστημα κουρέα, μπαρμπέρικο, σε 

Αριστοφ.  

κουρεύς, -έως, ὁ (κείρω), κουρέας, κομμωτής, Λατ. tonsor, σε Πλάτ., Ανθ. 

κ.λπ.  

κουρεύτρια, ἡ, θηλ. του κουρεύς, σε Πλούτ.  

κούρη, I. Ιων. αντί κόρη. II. κουρή, Ιων. αντί κουρά.  

κουρήϊος, -η, -ον, Ιων. αντί κόρειος, νεανικός, σε Ομηρ. Ύμν.  

κούρητες, -ων, οἱ (κόρος, κοῦρος), I. νεαροί άνδρες, ιδίως, νέοι πολεμιστές, 

σε Ομήρ. Ιλ. II. Κούρητες, οἱ, οι Κουρήτες, οι παλιότεροι κάτοικοι στα 

Πλεύρα της Αιτωλίας, σε Ομήρ. Ιλ.  

κουρίας, -ου, ὁ (κουρά), κάποιος με κοντά μαλλιά, σε Λουκ.  

κουριάω, μέλ. -άσω (κουρά), λέγεται για τα μαλλιά, έχω ανάγκη από 

κούρεμα, σε Λουκ.  

κουρίδιος, -α, -ον (κοῦρος, κούρη), I. παντρεμένος, λέγεται για τον σύζυγο 

(κουρίδιος πόσις) ή για τη σύζυγο (κουριδίη ἄλοχος), σε Όμηρ.· ιδίως, νόμιμη, 

έγγαμη γυναίκα, αντίθ. προς το μαιτρέσα, παλλακίδα, στον ίδ., Ηρόδ.· απ' 

όπου, λέχος κουρίδιον, το νόμιμο νυφικό κρεβάτι μας, σε Ομήρ. Ιλ.· κ.δῶμα, 

το σπίτι του συζύγου. II. έπειτα, νυφικός, γαμήλιος, σε Αριστοφ., Ανθ.  

κουρίζω (κόρος, κοῦρος), αμτβ., I. είμαι νέος, σε Ομήρ. Οδ. II. μτβ., 

ανατρέφω από την παιδική ηλικία, σε Ησίοδ.  

κούριμος, -η, -ον (κουρά), I. αυτός που αναφέρεται στο κόψιμο των μαλλιών, 

σε Ευρ. II. 1. Παθ., είμαι κουρευμένος, σε Αισχύλ., Ευρ. 2. κομμένος, κρᾶτα, 

σε Ευρ.  

κουρίξ, επίρρ. (κουρά), από τα μαλλιά, σε Ομήρ. Οδ.  

κουρο-βόρος, -ον (βι-βρώσκω), αυτός που καταβροχθίζει παιδιά, σε Αισχύλ.  

κοῦρος, ὁ, Ιων. αντί κόρος, αγόρι, νέος, σε Όμηρ.  

κουροσύνη, Δωρ. κωρ-, ἡ (κοῦρος), νεότητα, νεανική ακμή, σε Ανθ.· 

ευθυμία, ευδιαθεσία, σε Θεόκρ.  

κουρόσῠνος, -η, -ον (κοῦρος), νεανικός, σε Ανθ.  

κουρότερος, -α, -ον, συγκρ. του κοῦρος, νεότερος, περισσότερο νέος, σε 

Όμηρ.· χρησιμοποιείται κυρίως ως θετικός.  

κουρο-τόκος, -ον (τίκτω), αυτός που γεννά αγόρια, σε Ευρ.  

κουρο-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που αναθρέφει αγόρια· ἀγαθὴ κ., η καλή 

τροφός-μητέρα, λέγεται για την Ιθάκη, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, κ. Ἑλλάς, σε 

Ευρ.  

κουστωδία, ἡ, το Λατ. custodia, σε Κ.Δ.  



κουφίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ· (κοῦφος)· I. αμτβ., είμαι ελαφρός, σε Ησίοδ., Ευρ.· 

λέγεται για τον πόνο, ανακουφίζομαι, καταπραΰνομαι, κατευνάζομαι, σε Σοφ. 

II. 1. μτβ., καθιστώ κάτι ελαφρύ· απ' όπου, σηκώνω, ανυψώνω, στον ίδ.· ἅλμα 

κουφιεῖν, κάνω ελαφρύ (ανάλαφρο) πηδηματάκι, στον ίδ.· κ. πήδημα, σε Ευρ. 

— Παθ., ανέρχομαι, υψώνομαι, σε Πλάτ. 2. με γεν. ὄχλου κ. χθόνα, 

ελαφρύνω, απαλλάσσω τη γη από μεγάλο πλήθος, σε Ευρ.· απόλ., ελαφρύνω 

τα πλοία από το φορτίο τους, σε Θουκ.· ανακουφίζω ανθρώπους από 

στεναχώριες, σε Ξεν. — Παθ., ανακουφίζομαι, νόσου, από ασθένεια, σε Ευρ.· 

κουφισθήσομαι ψυχήν, στον ίδ.· μεταφ., νιώθω τα βάρη μου να ελαφρύνονται, 

σε Θουκ. 3. με αιτ. πράγμ., ελαφρύνω, καταπραΰνω, συμφοράς, σε Δημ.· 

ἔρωτα, σε Θεόκρ.  

κούφῐσις, -εως, ἡ, ανακούφιση, καταπράϋνση, κατευνασμός, σε Θουκ.  

κούφισμα, -ατος, τό = κούφισις, σε Ευρ.  

κουφολογία, ἡ, κενά λόγια, ακριτολογία, σε Θουκ.  

κουφο-λόγος, -ον (λέγω), αυτός που μιλά άκριτα.  

κουφό-νοος, -ον, συνηρ. -νους, -ουν, ο κουφός στο μυαλό, ελαφρόμυαλος, σε 

Αισχύλ., Σοφ.  

κοῦφος, -η, -ον, I. 1. ελαφρύς, ευκίνητος, σε Τραγ.· χρησιμ. από τον Όμηρ. 

μόνο στο ουδ. πληθ. ως επίρρ., κοῦφα προβιβάς, πατώντας ελαφρά πάνω σε, 

σε Ομήρ. Ιλ.· μεταφ., κουφότεροι φρένες, αρκετά ζωηρές, σε Πίνδ. 2. μεταφ. 

επίσης, ελαφρύς, εύκολος, σε Αισχύλ., Ξεν. 3. άδειος, κενός, μάταιος, 

ανύπαρκτος, ασήμαντος, σε Σοφ., Θουκ. 4. ελαφρύς ως προς το βάρος, αντίθ. 

προς το βαρύς, σε Πλάτ. κ.λπ.· κούφα σοι χθὼν ἐπάνωθε πέσαι, μακάρι η γη 

να πέσει ελαφρά πάνω σου, sit tibi terra levis, σε Ευρ.· λέγεται για 

στρατιώτες, ὡπλισμένοι κουφοτέροις ὅπλοις, σε Ξεν. II. 1. επίρρ. -φως, 

ανάλαφρα, ευκίνητα, σε Αισχύλ.· κ. ἐσκευασμένοι, λέγεται για στρατιώτες, σε 

Θουκ., Ξεν. 2. μεταφ., ανάλαφρα, ελαφρά τη καρδία, κουφότερον μετεφώνεε, 

σε Ομήρ. Οδ.· κούφως φέρειν, υποφέρω με ευκολία, σε Ευρ.· ὡς κουφότατα 

φέρειν, σε Ηρόδ. 3. εύκολα, ελαφρά, σε Αισχύλ.  

κόφῐνος, ὁ, κοφίνι, καλάθι, σε Αριστοφ., Ξεν.· μεταγεν. χρησιμοποιείται ιδίως 

για τον Ιησού, σε Κ.Δ.· ήταν εμφανώς μικρότερο από το σπυρίς.  

κοχλίας, -ου, ὁ (κόχλος), σαλιγκάρι με σπειροειδές καύκαλο, Λατ. cochlea, 

σε Θεόκρ.  

κοχλίον, τό, υποκορ. του κόχλος, μικρό σαλιγκάρι, σε Βατραχομ.  

κόχλος, -ου, ὁ, οστρακόδερμο με κοχλοειδές όστρακο, που χρησιμοποιούνταν 

για να βαφτεί κάτι μωβ, Λατ. murex, σε Αριστ., Ανθ.· χρησιμοποιούνταν και 

ως σάλπιγγα, όπως το Λατ. concha, σε Ευρ. Θεόκρ. κ.λπ.  

κοχῠδέω, Ιων. παρατ. κοχύδεσκον, ρέω, εκχέομαι αδιάκοπα, σε Θεόκρ. 

(αναδιπλ. από το χέω, χύδην).  

κοχώνη, ἡ, πισινός, δυικ. τὰ κοχώνᾱ, σε Αριστοφ.  

κόψατο, γʹ ενικ. Επικ. Μέσ. αορ. αʹ του κόπτω.  

κόψῐχος, ὁ, μαυροκότσυφας, σε Αριστοφ.  

Κόωνδε, βλ. Κῶς.  

κρᾶ, συντομ. αντί κρᾶνος (όπως το δῶ αντί δῶμα), σε Ανθ.  

κράατος, κράατι, κράατα, εκτεταμ. τύποι του κρᾶτος, κρᾶτι, κρᾶτα· βλ. 

κράς.  

κράββατος ή κράβατος, ὁ, ανάκλιντρο, κρεβάτι, Λατ. grăbātus, σε Κ.Δ. 

(Μακεδονική λέξη).  

κρᾰγόν, ουδ. μτχ. αορ. βʹ του κράζω.  



κρᾰδαίνω (κραδάω), σείω, κουνώ, πάλλω, σε Ευρ., Αριστοφ.· 1. ταρακουνώ, 

αναταράζω, αναδεύω, σε Αισχύλ. — Παθ., αἰχμὴ κραδαινομένη κατὰ γαίης, 

παλλόμενη στη γη, σε Ομήρ. Ιλ. 2. μεταφ., συνταράζω, σε Πλούτ.  

κρᾰδάω, κουνώ, ταρακουνώ, μόνο στη μτχ., κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος, σε 

Όμηρ.  

κράδη[ᾰ], ἡ, τα ακρότατα σημεία των κλαδιών που κουνιούνται, σε Ησίοδ., 

Αριστοφ.· γενικά, συκιά, σε Αριστοφ.  

κρᾰδία, ἡ, Δωρ. αντί κραδίη, που είναι Επικ. αντί καρδία.  

κράζω, Αττ. μέλ. κεκράξομαι, έπειτα κράξω· αόρ. αʹ ἔκραξα, αόρ. βʹ ἔκρᾰγον· 

παρακ. με σημασία ενεστ., κέκρᾱγα, απρόσ. κέκραχθι, πληθ. κεκράγετε· υπερσ. 

ἐκεκράγειν· (√ΚΡΑΓ, όπως στον αόρ. βʹ)· 1. κράζω, κρώζω, λέγεται για 

βατράχους, σε Αριστοφ.· γενικά, φωνάζω, τσιρίζω, ουρλιάζω, σε Αισχύλ., 

Αριστοφ.· κέκραχθι, σε Αριστοφ.· κραγὸν κεκράξεται, θα ουρλιάξει δυνατά, 

στον ίδ.· (τὸ κραγόν είναι μτχ. αορ. βʹ που χρησιμ. επιρρηματικά). 2. με αιτ. 

πράγμ., κραυγάζω για κάτι, στον ίδ.  

κρᾱθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του κεράννυμι.  

κραίνω, μέλ. κρᾰνῶ, αόρ. αʹ ἔκρᾱνα, Επικ. ἔκρηνα — Μέσ., απαρ. μέλ. με 

Παθ. σημασία κρᾰνέεσθαι — Παθ., μέλ. κρανθήσομαι, αόρ. αʹ ἐκράνθην· 

κέκρανται, γʹ Παθ. παρακ. μαζί και ενικ. και πληθ.· ο Όμηρ. χρησιμ. 

περισσότερο τον Επικ. ενεστ. κραιαίνω, παρατ. ἐκραίανεν, αόρ. αʹ προστ. 

κρήηνον, κρηήνατε, απαρ. κρηῆναι· γʹ Παθ. παρακ. κεκράανται, και υπερσ. 

κεκράαντο· ομοίως ἐκρᾱάνθην, σε Θεόκρ.· I. 1. εκπληρώνω, πραγματοποιώ, 

ικανοποιώ, σε Όμηρ., Τραγ. — Παθ., με Μέσ. μέλ., εκπληρώνομαι ή 

πραγματοποιούμαι, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.· βλ. ἐπικραίνω. 2. τελειώνω τη 

διήγηση του..., με αιτ., σε Ομηρ. Ύμν. II. 1. απόλ., ασκώ εξουσία, άρχω, με 

σύστ. αντ., κρ. σκῆπτρα, πάλλω, κραδαίνω το βασιλικό σκήπτρο, σε Σοφ. 2. με 

γεν., διακυβερνώ, βασιλεύω, δεσπόζω, τοῦ στρατοῦ, τῆς χώρας, στον ίδ. III. 

αμτβ., καταλήγω, φέρνω εις πέρας, σε Αισχύλ.  

κραιπᾰλάω, μόνο στον ενεστ., έχω τρομερό πονοκέφαλο ως συνέπεια 

πολυποσίας, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

κραιπάλη[ᾰ], ἡ, κεφαλαλγία από πολυποσία, Λατ. crāpula, ἐκ κραιπάλης, 

μετά από μεθύσι, σε Αριστοφ.  

κραιπᾰλό-κωμος, -ον, αυτός που περιφέρεται σε κατάσταση μέθης, σε 

Αριστοφ.  

κραιπνός, -ή, -όν, I. ταχύς, ορμητικός, λέγεται για δυνατούς ανέμους, σε 

Όμηρ.· λέγεται για τα γρήγορα πόδια, στον ίδ.· μεταφ., βιαστικός, ορμητικός, 

παράτολμος, σε Ομήρ. Ιλ. II. επίρρ., γρήγορα, βιαστικά, εσπευσμένα, σε 

Όμηρ.· επίσης ουδ. πληθ. ως επίρρ., στον ίδ.  

κραιπνό-σῠτος, -ον (σεύομαι), αυτός που εξορμά γρήγορα, σε Αισχύλ.  

κραιπνο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που μεταφέρει γρήγορα, αὖραι, σε 

Αισχύλ.  

κράμβη, ἡ, λάχανο, μάπα, σε Εύπολ. κ.λπ.  

κράμβος, -η, -ον, λέγεται για τη φωνή, όπως το καπυρός, δυνατός, αντηχών, 

κουδουνίζων, σε Αριστοφ.  

κραμβο-φάγος, -ον, Λαχανοφάγος, σε Βατραχομ.  

κράνα, Δωρ. αντί κρήνη.  

κρᾰνᾰή-πεδος, -ον (πέδον), αυτός που έχει σκληρό, βραχώδες έδαφος, σε 

Ομηρ. Ύμν.  

κρᾶναι, απαρ. αορ. αʹ του κραίνω.  



κρᾰναός, -ή, -όν, βραχώδης, πετρώδης, τραχύς, λέγεται για την Ιθάκη, σε 

Όμηρ.· λέγεται για την Αθήνα, σε Πίνδ.· απ' όπου, η Αθήνα ονομαζόταν 

Κραναὰ πόλις ή αἱ Κρανααί, στον ίδ.· οι Κραναοί, οι άνθρωποι της Αττικής, 

σε Ηρόδ.· και Κραναός, μυθικός βασιλιάς της Αθήνας, σε Αισχύλ.  

κρᾰνέεσθαι, βλ. κραίνω.  

κράνειᾰ[ᾰ], ἡ (κράνον), κρανιά (το δέντρο), Λατ. cornus, το ξύλο της 

χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή βελών και τόξων, σε Όμηρ.  

κρᾰνέϊνος, -η, -ον (κράνον), φτιαγμένος από ξύλο κρανιάς, Λατ. corneus, 

τόξα, σε Ηρόδ., Ξεν.  

κρᾱνίον, τό (κάρα), το πάνω μέρος του κεφαλιού, κρανίο, σε Ομήρ. Ιλ., 

Πίνδ., Ευρ.  

κράνον[ᾰ], τό = κράνεια, Λατ. cornus, σε Θεόφρ.  

κρᾰνο-ποιέω, φτιάχνω περικεφαλαίες· στον Αριστοφ., λέγεται για κάποιον 

που μιλά με κομπορρημοσύνη για τον πόλεμο.  

κρανο-ποιός, ὁ (ποιέω), κατασκευαστής περικεφαλαίων, σε Αριστοφ.  

κράνος[ᾰ], -εος, τό (κάρα), κράνος, περικεφαλαία, σε Ηρόδ., Αισχύλ.  

κραντήρ, -ῆρος, ὁ (κραίνω), κάποιος που εκτελεί, περατώνει· κυβερνήτης, 

άρχοντας, ηγεμόνας, θηλ. κράντειρα, σε Ανθ.  

κράντωρ, -ορος, ὁ = κραντήρ, σε Ευρ., Ανθ.  

κράς, ποιητ. τύπος του κάρα, που βρίσκεται στη γεν. τῆς κρᾱτός, δοτ. κρᾱτί, 

αιτ. κρᾱτα· πληθ., γεν. κράτων, δοτ. κρᾱσίν, Επικ. κράτεσφι, αιτ. κρᾱτας· 

επίσης κρᾱτα, τό, ως ονομ. και αιτ., σε Σοφ. Στον Όμηρ. έχουμε επίσης μια 

επιτετ. γεν. και δοτ. κράᾰτος, κράᾰτι, πληθ. ονομ. κράᾰτα· I. κεφάλι, σε 

Όμηρ., Τραγ.· ἐπὶ κρατὸς λιμένος, στην κορυφή ή στο τελευταίο άκρο του 

λιμανιού, σε Ομήρ. Οδ. II. Η αρχ. γεν. κρῆθεν χρησιμ. στη φράση κατὰ 

κρῆθεν, κάτω από το κεφάλι, από την κορυφή, στο ίδ., Ησίοδ.· απ' όπου, όπως 

το penitus, από το κεφάλι στα πόδια (από την κορφή ως τα νύχια), 

ολωσδιόλου, εξολοκλήρου, Τρῶας κατὰ κρῆθεν λάβε πένθος, σε Ομήρ. Ιλ.  

κρᾶσις, -εως, ἡ (κεράννυμι), 1. ανακάτεμα, ανάμειξη, συνδυασμός, σε 

Αισχύλ., Πλάτ. 2. θερμοκρασία αέρα, Λατ. temperies, σε Πλάτ. 3. μεταφ., 

συνδυασμός, συνένωση, στον ίδ. 4. στη Γραμματική, κράση, δηλ. συνδυασμός 

δύο συλλαβών σε ένα μακρύ φωνήεν ή δίφθογγο, π.χ. τοὔνομα αντί τὸ ὄνομα, 

ἀνήρ αντί ὁ ἀνήρ.  

κράσπεδον, τό, άκρη, όριο, κράσπεδο ή παρυφή κάποιου πράγματος, 

στρίφωμα, ιδίως, λέγεται για ρούχο, σε Θεόκρ.· κυρίως στον πληθ., σε Ευρ., 

Αριστοφ.· μεταφ., επίσης στον πληθ. οι παρυφές βουνού, σε Ξεν.· πρὸς 

κρασπέδοισι στρατοπέδου, στα άκρα του στρατοπέδου, σε Ευρ.  

κρασπεδόομαι, Παθ., βρίσκομαι στο όριο ή στην άκρη, σε Ευρ.  

κρᾶτα, τό, κεφάλι· βλ. κράς.  

κραται-βόλος, -ον (βάλλω), αυτός που εξακοντίζεται με ορμή, σε Ευρ.  

κρᾰται-γύᾰλος, -ον (γύαλον), αυτός που έχει ισχυρό θώρακα, σε Ομήρ. Ιλ.  

κρᾰταιίς, ἡ (κράτος), ισχυρή δύναμη, σε Ομήρ. Οδ.  

κρᾰταί-λεως, -ων, γεν. -ω (λεῦς = λᾶς), λέγεται για ισχυρές, σκληρές πέτρες, 

βραχώδης, τραχύς, σε Αισχύλ., Ευρ.  

κρᾰταιόομαι, Παθ., κρατύνομαι, σε Κ.Δ.  

κρᾰταιός, -ά, -όν, ποιητ. τύπος του κρατερός, δυνατός, ισχυρός, ανθεκτικός, 

σε Όμηρ., Τραγ.  

κρᾰταί-πεδος, -ον (πέδον), αυτός που έχει σκληρό, τραχύ έδαφος, σε Ομήρ. 

Οδ.  



κρᾰταί-πους, ὁ, ἡ, -πουν, τό, αυτός που έχει δυνατά πόδια, σε Επικ.· το 

καρταίπους χρησιμ. απόλ. αντί ταῦρος, στον Πίνδ.  

κρᾰταί-ρῑνος, -ον, αυτός που έχει σκληρό όστρακο, Χρησμ. παρά Ηροδ.  

κρᾰτερ-αίχμης, -ου (αἰχμή), δυνατός στο δόρυ, ποιητ. καρτ-, σε Πίνδ.  

κρᾰτερ-αύχην, ὁ, ἡ, αυτός που έχει δυνατό αυχένα, σε Πλάτ.  

κρᾰτερός, -ά, -όν, Επικ. τύπος του καρτερός, I. 1. δυνατός, ισχυρός, 

ρωμαλέος, εύρωστος, γερός, σε Όμηρ. 2. λέγεται για πράγματα, συνθήκες 

κ.λπ.· αμείλικτος, αδυσώπητος, σκληρός, αγριος, στον ίδ., Ησίοδ. 3. λέγεται 

για πάθη, βίαιος, φλογερός, σφοδρός, σε Όμηρ.· κρ. μῦθος, σκληρός, δριμύς 

λόγος, στον ίδ. II. επίρρ. -ρῶς, δυνατά, ισχυρά, αδρά, στον ίδ.  

κρᾰτερό-φρων, -ον, γεν. -ονος (φρήν), με γενναίο φρόνημα, γενναιόκαρδος, 

απτόητος, ατρόμητος, άφοβος, σε Όμηρ., Ησίοδ.  

κρᾰτερό-χειρ, ὁ, ἡ, αυτός που έχει ισχυρά χέρια, σε Ανθ.  

κρᾰτερῶνυξ, -ῠχος, ὁ, ἡ (ὄνυξ), αυτός που έχει ισχυρά, δυνατά νύχια ή 

οπλές, σε Όμηρ.· με δυνατά νύχια, λέγεται για τους λύκους, σε Ομήρ. Οδ.  

κράτεσφι[ᾱ], Επικ. δοτ. πληθ. του κράς.  

κρᾰτευταί, -ῶν, οἱ, βάσεις ή σκελετός πάνω στον οποίο γυρνούσαν οι 

σούβλες, σε Ομήρ. Ιλ. (αμφίβ. προέλ.).  

κρατέω, μέλ. -ήσω — Παθ., μέλ. κρατηθήσομαι· (κράτος)· είμαι δυνατός, 

ισχυρός, κραταιός· απ' όπου I. 1. απόλ., άρχω, κατέχω εξουσία, κυβερνώ, σε 

Όμηρ., Τραγ.· ἡ κρατοῦσα, η κυρία του σπιτιού, σε Αισχύλ. 2. με δοτ., άρχω 

μεταξύ, κρατέεις νεκύεσσιν, σε Ομήρ. Οδ. 3. με γεν., είμαι κύριος ή αφέντης, 

εξουσιάζω, πάντων, σε Όμηρ.· δωμάτων, σε Αισχύλ. κ.λπ. II. 1. κατακτώ, 

κυριαρχώ, παίρνω το «πάνω χέρι», σε Ηρόδ., Αττ.· κρ. γνώμῃ, επικρατώ στο 

πνεύμα, σε Ηρόδ.· τῇ μάχῃ, σε Ευρ. κ.λπ.· επίσης με σύστ. αντ., κρ. τὸν 

ἀγῶνα, σε Δημ.· οἱ κρατοῦντες, οι κατακτητές κυρίαρχοι, σε Ξεν.· λέγεται για 

αναφορές, φήμες, ειδήσεις κ.λπ., επικρατώ, γίνομαι κοινός, σε Σοφ., Θουκ. 2. 

απρόσ., κατθανεῖν κρατεῖ, είναι καλύτερο να πεθάνει, σε Αισχύλ.· κρατεῖ 

ἀπολέσθαι, σε Ευρ. 3. με γεν., επικρατώ πάνω σε, σε Αισχύλ.· ὁ λόγος τοῦ 

ἔργου ἐκράτει, ξεπέρασε, υπερείχε αυτού, σε Θουκ. 4. με αιτ., κατακτώ, 

διευθύνω, διαφεντεύω, υπερτερώ, υπερέχω, σε Πίνδ., Αττ. — Παθ., 

κατακτιέμαι, σε Ηρόδ., Αττ. III. γίνομαι αφέντης του, αποκτώ την κυριότητα, 

τῆς ἀρχῆς, σε Ηρόδ.· τῆς γῆς, σε Θουκ. IV. 1. λαμβάνω, πιάνω, τῆς χειρός, σε 

Κ.Δ. 2. με αιτ. πράγμ., καταλαμβάνω, κυριεύω και κρατώ κάτι γερά, θρόνους, 

σε Σοφ., Ξεν. V. διοικώ, κυβερνώ, διατάζω, επιστατώ, σε Αισχύλ.  

κρᾱτήρ, Ιων. και Επικ. κρητήρ, -ῆρος, ὁ (κεράννυμι), I. 1. αγγείο για 

ανάμειξη, ιδίως, μεγάλο και ευρύ αγγείο μέσα στο οποίο ανακάτευαν νερό με 

κρασί και μέσω του οποίου γεμίζονταν τα κύπελα, σε Όμηρ. κ.λπ.· οἶνον δ' ἐκ 

κρητῆρος ἀφυσσάμενοι δεπάεσσιν ἔκχεον, σε Ομήρ. Ιλ.· πίνοντες κρητῆρας, 

πίνοντας γαβάθες με κρασί, στο ίδ.· κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον, δίνω μια 

γαβάθα κρασί πίνοντας προς τον εορτασμό της απελευθέρωσης, στο ίδ.· 

ἐπιστέψασθαι ποτοῖο, βλ. ἐπιστέφω. 2. μεταφ., κρατῆρα πλήσας κακῶν, 

έχοντας γεμίσει μια γαβάθα με θρήνους, σε Αισχύλ. II. κάθε κυπελλόσχημη 

κοιλότητα, γούρνα σε βράχο, σε Σοφ., Πλάτ.  

κρᾱτηρίζω, μέλ. -ίσω, πίνω από γαβάθα με κρασί, σε Δημ.  

κρᾰτησί-μᾰχος, -ον (μάχη), αυτός που επικρατεί στη μάχη, σε Πίνδ.  

κρᾰτησί-πους, ὁ, ἡ, νικηφόρος στον αγώνα δρόμου, σε Πίνδ.  

κρᾰτήσ-ιππος, -ον, νικητήριος στον αγώνα, σε Πίνδ.  

κρᾱτί, δοτ. του κράς.  



κρᾰτιστεύω, μέλ. -σω, 1. είμαι ο ισχυρότερος, ο καλύτερος, ο πλέον 

εξαιρετικός, σε Σοφ. 2. κερδίζω το «πάνω χέρι», τινί ή ἔν τινι, σε κάτι, σε Ξεν.  

κράτιστος[ᾰ], -η, -ον, Επικ. κάρτ-, υπερθ. σχηματισμένος από το κρατύς· 

(κράτος)· I. 1. ο ισχυρότερος, ο δυνατότερος, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· Λημνίων τὸ 

κρ., οι καλύτεροι από τους άνδρες τους, σε Θουκ.· λέγεται για πράγματα, 

καρτίστη μάχη, η πιο βίαιη μάχη, σε Ομήρ. Ιλ. 2. γενικά, καλύτερος, ο πλέον 

εξαίρετος ως υπερθ. του ἀγαθός, σε Πίνδ., Σοφ. κ.λπ. 3. οἱ κράτιστοι, όπως το 

οἱ βέλτιστοι, λέγεται για την αριστοκρατία, σε Ξεν. 4. ουδ. πληθ. κράτιστα, ως 

επίρρ., πολύ καλά, στον ίδ.· ο εν χρήσει συγκρ. είναι κρείσσων, βλ. αυτ.  

κράτος[ᾰ], Ιων. και Επικ. κάρτος, -εος, τό· I. 1. δύναμη, ισχύς, σε Όμηρ., 

Αττ.· κατὰ κράτος, με όλη τη δύναμη ή ισχύ κάποιου, πάση δυνάμει, με κάθε 

δύναμη, σε Θουκ., Ξεν. κ.λπ. 2. προσωποπ., Ισχύς, Δύναμη, σε Αισχύλ. II. 1. 

γενικά, δύναμη, εξουσία, σε Όμηρ.· διακυβέρνηση, εξουσία, αρχή, σε Ηρόδ., 

Αττ. 2. με γεν., αρχή πάνω σε κάποιον, σε Ηρόδ., Αττ.· στον πληθ., ἀστραπᾶν 

κράτη νέμων, σε Σοφ. 3. λέγεται για πρόσωπα, αρχή, αρχή εξουσίας, σε 

Αισχύλ. III. υπεροχή, υπέρτερη δύναμη, κυριαρχία, σε Όμηρ., Αττ.· 

κρ.ἀριστείας, το έπαθλο της μέγιστης ανδρείας, σε Σοφ.  

κρᾱτός, γεν. του κράς.  

κρᾰτύνω [ῡ], Επικ. καρτ-, μέλ. -ῠνῶ, (κράτος), I. 1. ενισχύω, ισχυροποιώ, σε 

Ηρόδ., Θουκ. — Μέσ. ἐκαρτύναντο φάλαγγας, ενίσχυσαν, ενδυνάμωσαν τις 

τάξεις τους, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, στον Θουκ. — Παθ., ενισχύομαι, γίνομαι 

ισχυρός, σε Ηρόδ. 2. σκληραίνω, τοὺς πόδας, σε Ξεν. II. 1. κρατέω, κυβερνώ, 

εξουσιάζω, με γεν., σε Σοφ., Ευρ.· επίσης με αιτ., σε Αισχύλ.· απόλ., στον ίδ., 

Σοφ. κ.λπ. 2. γίνομαι κυρίαρχος, αποκτώ την κατοχή, με γεν., σε Σοφ.· με αιτ., 

βασιληΐδα τιμὰνκρ., έχω, εξασκώ, σε Ευρ. III. καρτύνειν βέλεα, χειρίζομαι ή τα 

ρίχνω με δύναμη, σε Πίνδ.  

κρᾰτύς[ῠ], ὁ, όπως το κρατερός, δυνατός, κραταιός, ισχυρός, σε Όμηρ.  

κραυγάζω, μέλ. -σω (κραυγή), γαβγίζω, λέγεται για σκύλους, ποιητ. παρά 

Πλάτ.· λέγεται για άνδρες, φωνάζω δυνατά, ουρλιάζω, σε Δημ., Κ.Δ.  

κραυγάνομαι, αποθ., = το προηγ., σε Ηρόδ.  

Κραυγᾰσίδης, -ου, ὁ (κραυγάζω), ως πατρωνυμ., ο γιος του Κραυγάσου, σε 

Βατραχομ.  

κραυγή, ἡ (κράζω), κραυγή, φωνή, τσίριγμα, ουρλιαχτό, Λατ. clamor, σε 

Ευρ., Ξεν.  

κρε-άγρα, ἡ (κρέας, ἀγρέω), λαβίδα για το κρέας ώστε να μπορεί κάποιος να 

το πιάνει μέσα από τη χύτρα, σε Αριστοφ.  

κρεαγρίς, -ίδος, ἡ = κρεάγρα, σε Ανθ.  

κρεάδιον[ᾱ], τό, υποκορ. του κρέας, τεμάχιο κρέατος, κομμάτι κρέας, σε 

Αριστοφ., Ξεν.  

κρεᾱνομέω, μέλ. -ήσω, παρακ. κεκρεανόμηκα· διανέμω, διαμοιράζω το κρέας, 

μοιράζω το κρέας της θυσίας ανάμεσα στους προσκεκλημένους, σε Λουκ. — 

Μέσ., διαμοιράζω αναμεταξύ, σε Θεόκρ.  

κρεᾱνομία, ἡ, διανομή, διαμοίρασμα κρέατος, σε Λουκ. κ.λπ.  

κρεᾱ-νόμος, ὁ (νέμω), αυτός που διαμοιράζει τη σάρκα των θυσιών, κόφτης 

κρέατος, σε Ευρ.  

κρέας, τό, Δωρ. κρῆς· Αττ. γεν. κρέω· πληθ. κρέᾰ, γεν. κρεῶ, Επικ. κρειῶν 

και κρεάων· δοτ. κρέασι, Επικ. επίσης· 1. κρέας, σάρκα, κομμάτι κρέατος, σε 

Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· τρία κρέα ἢ καὶ πλέα, σε Ξεν.· επίσης με περιληπτική 

σημασία, παρασκευασμένο κρέας, μαγειρεμένο κρέας ως έδεσμα, σε Όμηρ. 

κ.λπ. 2. σώμα, άνθρωπος, ὦ δεξιώτατον κρέας, σε Αριστοφ.  



κρεη-δόκος και κρειο-δόκος, -ον (δέχομαι), αυτός που περιέχει κρέας, σε 

Ανθ.  

κρεῖον, τό (κρέας), μαγειρικό τραπέζι, ντουλάπι κουζίνας, μπουφές, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

κρείουσα, ἡ, βλ. κρείων.  

κρεισσό-τεκνος, -ον (τέκνος), ο πιο αγαπητός από τα παιδιά, σε Αισχύλ.  

κρείσσων, μεταγεν. Αττ. κρείττων, -ον, γεν. -ονος, μεταγεν. Ιων. κρέσσων, 

Δωρ. κάρρων· συγκρ. του κρατύς (βλ. κράτιστος)· I. 1. δυνατότερος, 

ισχυρότερος, περισσότερο κραταιός, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. συχνά με σημασία 

συγκρ. του ἀγαθός, καλύτερος, οἱ κρέσσονες, οι καλύτεροι από κάποιον, σε 

Πίνδ.· ομοίως, τὰκρείσσω, σε Ευρ.· τὰ κρείσσονα, τα πλεονεκτήματα κάποιου, 

σε Θουκ. 3. με απαρ., οὔτις κρείσσων δόμεναι, κανένας δεν έχει μεγαλύτερο 

δικαίωμα να δώσει, σε Ομήρ. Οδ.· κρεῖσσόν ἐστι, με απαρ., είναι καλύτερο 

να..., κρεῖσσόν ἐστι θανεῖν ἢ πάσχειν κακῶς, σε Αισχύλ.· επίσης κρείσσων εἰμί, 

με μτχ., κρείσσων ἦσθα μηκέτ' ὢν ἢ ζῶν τυφλός, θα ήσουν καλύτερα 

πεθαμένος από το να ζεις τυφλός, σε Σοφ. II. ανώτερος, υπέρτερος, ὕψος 

κρεῖσσον ἐκπηδήματος, πολύ μεγάλο για να το πηδήσει κάποιος, σε Αισχύλ.· 

κρείσσον' ἀγχόνης, δεν του αξίζει μονάχα η κρεμάλα, σε Σοφ.· ἐλπίδος κρ., 

χειρότερα από όσο θα περίμενε κάποιος, σε Θουκ. III. αυτός που έχει δύναμη 

πάνω σε κάτι, το διαφεντεύει, γαστρός, σε Ξεν.· κρ. χρημάτων, ανώτερος από 

τις δωροδοκίες, σε Θουκ. IV.στον Αττ. πεζό λόγο με ηθική σημασία, 

καλύτερος, περισσότερο εξαίρετος, σε Αριστοφ.  

κρείων, -οντος, ὁ, άρχοντας, αφέντης, κυβερνήτης, κύριος, σε Όμηρ.· ὕπατε 

κρειόντων, λέγεται για τον Δία, σε Ομήρ. Ιλ.· ως γενικός τίτλος τιμής, σε 

Ομήρ. Οδ.· θηλ. κρείουσα, κυρία, παλλακίδα, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.· μετά τον 

Όμηρ. στον τύπο κρέων, σε Πίνδ.  

κρειῶν, Επικ. γεν. πληθ. του κρέας.  

κρεκάδια, -ων, τά (κρέκω), είδος τάπητα, σε Αριστοφ.  

κρεκτός, -ή, -όν, χτυπημένος, παλλόμενος έτσι ώστε να ακούγεται, λέγεται 

για τα έγχορδα όργανα· γενικά, τραγουδισμένος, εκτελεσμένος, σε Αισχύλ.  

κρέκω, μέλ. -ξω, αόρ. αʹ ἔκρεξα· 1. χτυπώ το ύφασμα με την κερκίδα, 

υφαίνω, σε Ευρ. 2. χτυπώ την λύρα με το πλήκτρο, σε Ανθ.· γενικά, παίζω 

κάποιο όργανο, σε Αριστοφ. 3. λέγεται για κάθε διαπεραστικό ήχο, βοὴν 

πτεροῖς κρ., στον ίδ.  

κρεμάθρα, ἡ (κρεμάννυμι), δίχτυ ή καλάθι για την απόθεση ή το κρέμασμα 

πραγμάτων, σε Αριστοφ.  

κρεμάννῡμι, μέλ. κρεμάσω [ᾰ]· Αττ. κρεμῶ, -ᾷς, -ᾷ, Επικ. κρεμόω· αόρ. αʹ 

ἐκρέμᾰσα, Επικ. κρέμασα — Παθ., σε συντετμ. τύπο κρέμαμαι, υποτ. 

κρέμωμαι, ευκτ. κρεμαίμην· παρατ. ἐκρεμάμην, -ω, -ατο· μέλ. κρεμήσομαι, 

αόρ. αʹ ἐκρεμάσθην (από τη √ΚΡΕΜ)· I. κρεμώ, αναρτώ, σε Ομήρ. Ιλ.· 

κρεμόω ποτὶ ναόν, θα τους φέρει στο ναό και θα τους κρεμάσει εκεί, σε Ομήρ. 

Ιλ.· κρ. τινά τινος, κρεμώ κάποιον από κάτι, σε Αριστοφ.· κρεμάσας τὰ νόημα, 

ως υπαινιγμός για τον Σωκράτη μέσα στην κρεμάθρα του, στον ίδ.· κρεμάσαι 

τὴν ἀσπίδα, κρεμώ την ασπίδα μου, δηλ. τέλειωσα με τον πόλεμο, στον ίδ.· 

ομοίως στην Μέσ., πηδάλιον κρεμάσασθαι, κρεμώ το τιμόνι δηλ. πηδάλιό μου, 

δηλ. εγκαταλείπω τη θάλασσα, σε Ησίοδ. II. 1. Παθ., κρεμιέμαι, αναρτώμαι, 

αιωρούμαι, ὅτε τ' ἐκρέμω (βʹ παρατ.) όταν εσύ ήσουν κρεμασμένος, σε Ομήρ. 

Ιλ.· κρεμιέμαι ως προσφερόμενη θυσία, σε Πίνδ., Ηρόδ.· εἴπερ ἐκ ποδῶν 

κρέμαιτο, σε Αριστοφ.· μεταφ., μῶμος κρέματαί τινι, επικρέμεται πάνω σε 

κάποιον μομφή, σε Πίνδ.· ὁἐκ τοῦ σώματος κρεμάμενος, που εξαρτάται από το 



σώμα, σε Ξεν. 2. απαγχονίζομαι, κρεμιέμαι, λέγομαι για ανθρώπους, σε Ευρ. 

3. μεταφ., είμαι μετέωρος, αναποφάσιστος, σε Αριστ.  

κρεμάσας, κρεμασθείς, μτχ. Ενεργ. και Παθ. αορ. αʹ.  

κρεμαστός, -ή, -όν, κρεμασμένος, μετέωρος, απαγχονισμένος, κρ. αὐχένος, 

κρεμασμένος από το λαιμό, σε Σοφ.· με γεν., επίσης κρεμασμένος από ή σε 

κάτι, σε Ευρ.· κρεμαστὴ ἀρτάνη, δηλ. θηλιά, βρόχος, σε Σοφ.· ομοίως, βρόχοι 

κ., σε Ευρ.  

κρέμβᾰλα, τά, κρόταλα, θορυβώδη όργανα όπως οι καστανιέτες.  

κρεμβᾰλῐαστύς, -ύος, ἡ, κρότος σαν από καστανιέτες, σε Ομηρ. Ύμν.  

κρεμόω, Επικ. μέλ. του κρεμάννυμι· Αττ. κρεμῶ.  

κρέξ, ἡ, γεν. κρεκός, (κρέκω), Λατ. crex, είδος μεγαλόσωμου ορτυκιού, 

ορτυκομάνα, σε Αριστοφ.  
 


