
πολύ-νοσος, -ον, αυτός που υπόκειται σε πολλές ασθένειες, σε Στράβ.  

πολύ-ξενος, Ιων. -ξεινος, -ον και -η, -ον· I. λέγεται για πρόσωπα, αυτός που 

περιποιείται τους ξένους, ο πολύ φιλόξενος, σε Ησίοδ. II. αυτός τον οποίο 

επισκέπτονται πολλοί ξένοι, σε Πίνδ., Ευρ.  

πολύ-ξεστος, -ον (ξέω), πολύ γυαλιστερός, σε Σοφ.  

πολυοινέω, μέλ. -ήσω, έχω άφθονο κρασί, σε Ομηρ. Ύμν.  

πολύ-οινος, -ον, πλούσιος σε κρασί, σε Θουκ., Ξεν.  

πολύ-ολβος, -ον, I. πολύ πλούσιος, σε Ανθ.· λέγεται για πράγματα, πολύ 

άφθονος, στον ίδ. II. Ενεργ., πλούσιος σε ευτυχία, στον ίδ.  

πολυ-όμμᾰτος, -ον (ὄμμα), αυτός που έχει πολλά μάτια, σε Λουκ.  

πολυ-όρνῑθος, -ον (ὄρνις), πλούσιος σε πτηνά, σε Ευρ.  

πολύ-οχλος, -ον, I. αυτός που έχει πολλούς ανθρώπους, πυκνοκατοικημένος, 

σε Πολύβ. II. πολυάριθμος, σε Αριστ.  

πολυοψία, ἡ, αφθονία σε κρέας και ψάρια, σε Ξεν.  

πολύ-οψος, -ον, 1. άφθονος σε ψάρια, σε Στράβ. 2. πολυτελής, σε Λουκ.  

πολῠ-πᾰθής, Επικ. πουλυ-, -ές (παθεῖν), αυτός που υπόκειται σε πολλά πάθη, 

αναστατωμένος, σε Ανθ.  

πολῠ-παίπᾰλος, -ον, εξαιρετικά πανούργος, σε Ομήρ. Οδ.  

πολύ-παις, -παιδος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει πολλά παιδιά, σε Ανθ.  

πολῠ-πάμ-φᾰος, -ον, αυτός που φωτίζει πολύ, υπέρλαμπρος, σε Ανθ.  

πολῠ-πάμων, -ον (πέ-πᾱμαι), εξαιρετικά πλούσιος, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολῠ-πειρία, ἡ (πεῖρα), μεγάλη εμπειρία, σε Θουκ.  

πολῠ-πείρων, -ον (πεῖρας), αυτός που έχει πολλές οριακές γραμμές, 

πολυμερής, πολλαπλός, σε Ομηρ. Ύμν.  

πολῠ-πενθής, -ές (πένθος), αυτός που έχει μεγάλο πένθος, εξαιρετικά 

θλιμμένος, σε Όμηρ., Αισχύλ.  

πολῠ-πένθῐμος, -ον, = το προηγ. σε Ανθ.  

Πολυπημονίδης, -ου, ὁ, ο γιος του Πολυπήμονα, αναφορικά προς το επίθ. 

πολυπήμων, σε Ομήρ. Οδ.  

πολῠ-πήμων, -ον (πῆμα), αυτός που προκαλεί πολλαπλή δυστυχία, 

επιβλαβής, σε Ομηρ. Ύμν.· πολυπήμονες νόσοι, ασθένειες, σε Πίνδ.  

πολύ-πηνος, -ον (πῆμα), αυτός που είναι υφασμένος με πυκνή πλέξη, 

ραμμένος προσεκτικά, σε Ευρ.  

πολυ-πίδᾰκος[ῐ], -ον, = το επόμ., σε Ομηρ. Ύμν.  

πολῠ-πῖδαξ, -ᾰκος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει πολλές πηγές, πολλούς πίδακες, σε 

Ομήρ. Ιλ., λέγεται για το όρος Ίδη.  

πολύ-πικρος, -ον, οξύς ή πικρός· πολύπικρα ως επίρρ., σε Ομήρ. Οδ.  

πολῠ-πῐνής, -ές (πίνος), πολύ βρώμικος, σε Ευρ.  

πολύ-πλαγκτος, -ον (πλάζω), I. αυτός που περιπλανιέται πολύ, που έχει 

περιπλανηθεί παντού και για πολύ καιρό, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ., Ευρ. II. Ενεργ., 

αυτός που οδηγεί μακριά ή έξω από τον σωστό δρόμο, αυτός που κατευθύνει 

μακριά από την πορεία κάποιου, ἄνεμος, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. Αντιγ. 615· 

πολύπλαγκτος ἐλπίς, μπορεί να σημαίνει είτε περιπλάνηση, αβέβαιη ελπίδα 

είτε αποπροσανατολισμός, παραστράτημα, παραπλάνηση· πρβλ. πολυπλανής 

II.  

πολυ-πλᾰνής, -ές (πλανάομαι), I. αυτός που περιπλανιέται μακριά από το 

σπίτι του ή για πολύ καιρό, σε Ευρ.· πολυπλανὴς κισσός, ο κισσός που 

απλώνει παντού τα φύλλα του, σε Ανθ. II. αυτός που σφάλλει· ή Ενεργ., 

αυτός που οδηγεί σε παραστράτημα, στον ίδ.  



πολυ-πλάνητος[ᾰ], -ον, I. = πολυπλανής, σε Ηρόδ., Ευρ.· πολυπλάνητοι 

πόνοι, οι κόποι της περιπλανήσεως, σε Ευρ. II. λέγεται για τα χτυπήματα που 

δίνονται προς πάσα κατεύθυνση, σε Αισχύλ.  

πολύ-πλᾰνος, -ον, = πολυπλανής, σε Αισχύλ., Ευρ.  

πολυ-πλάσιος, -α, -ον, μεταγεν. αντί πολλα-πλάσιος, σε Ανθ.  

πολύπλεθρος, -ον, I. πολλά πλέθρα, στο μέγεθος ή ως προς την κατάληψη 

μεγάλης έκτασης, σε Ευρ. II. λέγεται για πρόσωπα, πλούσιος σε ιδιοκτησία 

γης, σε Λουκ.  

πολυπλοκία, ἡ, πανουργία, πονηριά, σε Θέογν.  

πολύ-πλοκος, -ον (πλέκω), 1. πολύ μπερδεμένος, εξαιρετικά 

συνεστραμμένος, λέγεται για το κουλούριασμα των ερπετών, σε Ευρ.· λέγεται 

για τον πολύποδα, αυτός που έχει μπλεγμένα και συνεστραμμένα πόδια, σε 

Θέογν. 2. μεταφ., συνεστραμμένος, περίπλοκος, πολύπλοκος, σε Ευρ., Ξεν., 

Ανθ.  

πολῠ-πόδης, -ου, ὁ, ποιητ. πουλυ-, = πολύπους, σε Ανθ.  

πολῠ-ποίκῐλος, -ον, ποικιλόχρωμος, σε Ευρ.  

πολύ-πονος, -ον, 1. λέγεται για πρόσωπα, αυτός που αγωνίζεται πολύ, 

εξαιρετικά ταλαιπωρημένος, σε Πίνδ., Ευρ. 2. λέγεται για πράγματα, γεμάτος 

από πόνο και συμφορές, οδυνηρός, επίπονος, σε Τραγ.· επίρρ. -νως.  

πολύπος, -ου, ὁ, ποιητ. αντί πολύπους.  

πολῠ-πότᾰμος, -ον, αυτός που έχει πολλά και μεγάλα ποτάμια, σε Ευρ.  

πολῠ-πότης, Επικ. πουλυ-, -ου, ὁ, σκληρός πότης, δεινός στην οινοποσία, σε 

Ανθ.  

πολῠ-πότνια, ἡ, εκτεταμ. αντί πότνια, σε Ομηρ. Ύμν.  

πολύπους, ὁ, ἡ, ουδ. -πουν· αιτ. αρσ. πολύποδα· πληθ. ουδ. πολύποδα· αυτός 

που έχει πολλά πόδια, σε Σοφ., Πλάτ.  

πολύπους, κυρίως πουλύπους, -οδος, ὁ (ο τύπος πολύπους είναι μεταγεν.)· 

ονομ. πουλύπους, αιτ. -πουν, γεν. πουλύποδος· πληθ., ονομ. πουλύποδες· αιτ. -

ποδας· γεν. πουλυπόδων· ποιητ. επίσης, πολύπους, αιτ. -πουν και -ποδα· πληθ. 

-ποδες, αιτ. -πους, -ποδας· ο θαλάσσιος πολύποδας ή το χταπόδι, Λατ. polupus 

(σε Ρήτ.), σε Ομήρ. Οδ., Θέογν. κ.λπ.  

πολυ-πραγμονέω, Ιων. -πρηγμονέω, μέλ. -ήσω, 1. ασχολούμαι με πολλά 

πράγματα, με αρνητική σημασία, είμαι ανακατωσούρης, φιλοπερίεργος, σε 

Αριστοφ., Πλάτ.· επίσης, όπως το νεωτερίζω· ανακατεύομαι σε ξένες 

υποθέσεις, δολοπλοκώ, σε Ηρόδ., Ξεν. 2. με αιτ., περιεργάζομαι κάτι, σε 

Μένανδρ.  

πολυπραγμοσύνη, ἡ, ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του πολυπράγμονος, 

περιέργεια, υπερβολικός ζήλος, πολυπραγμοσύνη, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ.  

πολυ-πράγμων, -ον, γεν. -ονος (πρᾶγμα), αυτός που ασχολείται με πολλά 

πράγματα, πολυάσχολος· κυρίως με αρνητική σημασία, ανακατωσούρης, Λατ. 

curiosus, επίθ. που συχνά αποδίδεται στους ανήσυχους (δηλ. πολυπράγμονες) 

Αθηναίους, σε Αριστοφ. κ.λπ.  

πολυπρηγμονέω, Ιων. αντί πολυπραγμονέω.  

πολυ-πρόβᾰτος, -ον (πρόβατον), πλούσιος σε πρόβατα ή βοοειδή, 

πολυπροβατώτατοις, σε Ηρόδ.  

πολυ-πρόσωπος, -ον (πρόσωπον), αυτός που έχει πολλά πρόσωπα, πολλά 

προσωπεία ή χαρακτήρες, σε Λουκ.  

πολυ-πτόητος, Ιων. -πτοίητος, -ον (πτοέω), πολύ φοβισμένος, εξαιρετικά 

ταραγμένος, σε Ανθ.  



πολύ-πτῠχος, -ον (πτύξ, πτυχή), αυτός που αποτελείται από ή έχει πολλές 

πτυχές, λέγεται για τα βουνά, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ., Ευρ.  

πολύ-πυργος, -ον, αυτός που έχει πολλούς πύργους, σε Ομηρ. Ύμν.  

πολύ-πῡρος, -ον (πυρός), πλούσιος σε σιτάρι, σε Όμηρ.  

πολύρ-ραπτος, -ον, = το επόμ., σε Θεόκρ.  

πολύρ-ρᾰφος, -ον (ῥάπτω), καλορραμένος, σε Σοφ.  

πολύρ-ρηνος, -ον (ῥήν), πλούσιος σε πρόβατα, σε Ομήρ. Οδ.· στον πληθ. 

έχουμε ετερόκλ. ονομ., ἄνδρες πολύρρηνες, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολύρ-ριζος, -ον (ῥίζα), αυτός που έχει πολλές ρίζες, σε Ανθ.  

πολύρ-ροδος, -ον, άφθονος σε τριαντάφυλλα, σε Αριστοφ.  

πολύρ-ροθος, -ον, βροντερός, πολυθόρυβος, φροίμια πολύρροθα, 

πολυκύμαντος, σε Αισχύλ.  

πολυρ-ροίβδητος, -ον, αυτός που περιστρέφεται γρήγορα, σε Ανθ.  

πολύρ-ρῠτος, -ον, αυτός που ρέει πολύ ή με μεγάλη δύναμη, σε Σοφ.  

πολύς, πολλή, πολύ, γεν. πολλοῦ, -ῆς, -οῦ, δοτ. πολλῷ, -ῇ, -ῷ· αιτ. πολύν, 

πολλήν, πολύ· Ιων. ονομ. πολλός, -ή, -όν, αιτ. πολλόν, -ήν, -όν· η Ιων. κλίση 

αυτή διατηρήθηκε στην Αττ. σε όλες τις πτώσεις, εκτός από την ονομ. και αιτ. 

πληθ. και ουδ. Ο Όμηρ. χρησιμ. από κοινού Ιων. και Αττ. τύπους. Ιδιαίτεροι 

επικοί τύποι· πουλύς, -ύ, γεν. πόλεος, πληθ. ονομ. πολέες, πολεῖς, γεν. πολέων, 

δοτ. πόλεσι, πολέσσι, πολέεσι, αιτ. πολέας. I. 1. λέγεται για αριθμό, πολλοί, 

αντίθ. προς το ὀλίγος, σε Όμηρ. κ.λπ.· με ονόματα που δηλώνουν πλήθος, 

πουλύς, ὅμιλος, σε Ομήρ. Οδ.· πολλὸν πλῆθος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίσης λέγεται 

για οτιδήποτε επαναλαμβάνεται συχνά, πολλὸν ἦν τοῦτο τὸ ἔπος, στον ίδ.· 

πολλὸς αἰνεόμενος, στον ίδ.· τούτῳ πολλῷ χρήσεται τῷ λόγῳ, συχνά σε Δημ. 2. 

λέγεται για μέγεθος, βαθμό, δύναμη, πολύς, μεγάλος, ισχυρός, σε Ομήρ. Ιλ. 

κ.λπ.· πολὺς ὕπνος, ο βαθύς ύπνος, σε Ομήρ. Οδ.· πολὺς ὑμέναιος, το τραγούδι 

μεγάλης διάρκειας και έντασης σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· σπανίως λέγεται για ένα 

μόνο πρόσωπο, μέγας καὶ πολλὸς ἐγένεο, σε Ηρόδ.· ἢν πολλῇ ῥυῇ, εάν ρεύσει 

με την πλήρη ροή, μεταφ. λέγεται για ποτάμι, σε Ευρ.· πολλῷ ῥέοντι, σε Δημ.· 

λέγεται για τον άνεμο, πολὺς ἔπνει, φυσούσε δυνατά, στον ίδ.· συχνά με μτχ., 

πολλὸς ἦνλισσόμενος, ήταν όλος παρακάλια, Λατ. multus erat in precan do, σε 

Ηρόδ.· ομοίως, πολὺς ἦν ἐν τοῖσι λόγοισι, στον ίδ. κ.λπ. 3. λέγεται για την αξία 

ή σπουδαιότητα ενός πράγματος, πολέος ή πολλοῦ ἄξιος, σε Όμηρ.· πολλοῦ 

και περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαί τι, Λατ. magni facere, πρβλ. περὶ Α. IV ἐπὶ πολλῷ, 

σε μεγάλη τιμή, σε Δημ. 4. λέγεται για χώρο, μεγάλος, μακρύς, εκτεταμένος, 

πολλὴ χώρη, πεδίον, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. κ.λπ.· πόντος, πέλαγος, σε Ησίοδ. 

κ.λπ.· πολλὸς ἔκειτο, ξάπλωσε καταλαμβάνοντας μεγάλη έκταση, σε Ομήρ. 

Ιλ.· πολλὴ κέλευθος, μακρύς δρόμος, σε Αισχύλ. κ.λπ. 5. λέγεται για χρόνο, 

μακρύς, πολὺν χρόνον, σε Όμηρ. κ.λπ.· πολλοῦ χρόνου, σε Αριστοφ.· ἐκ 

πολλοῦ, σε Θουκ.· ἔτι πολλῆς νυκτός, Λατ. multa nocte, ενώ ήταν ακόμα 

μεγάλη η διάρκεια της νύχτας, στον ίδ. II. Ειδικότερες χρήσεις· 1. 

επιμεριστικό με γεν., π.χ. πολλοὶ Τρώων αντί πολλοὶ Τρῶες, σε Ομήρ. Ιλ.· 

πολλὸν σαρκός αντί πολλὴ σάρξ, σε Ομήρ. Οδ.· στον πεζό λόγο, το επίθ. 

γενικά παίρνει το γένος της γενικής, τῆς γῆς οὐ πολλήν, σε Θουκ. 2. μαζί με 

άλλο επίθ. μέσω του καί, πολέες τε καὶ ἐσθλοί, πολλοί και καλοί άνδρες, σε 

Ομήρ. Ιλ.· πολλὰ καὶ πονηρά, σε Ξεν.· μεγάλα καὶ πολλά, σε Δημ. 3. α) με το 

άρθρο, λέγεται για πρόσωπα και πράγματα πολύ γνωστά, Ἑλένα μία τὰς 

πολλὰς ψυχὰς ὀλέσασ', εκείνες τις πολλές ψυχές, σε Αισχύλ.· ὡς ὁ πολλὸς 

λόγος, η κοινή φήμη, σε Ηρόδ.· ιδίως, οἱ πολλοί, οι πολλοί, δηλ. ο 

μεγαλύτερος αριθμός, οι περισσότεροι, σε Θουκ.· απ' όπου, όπως το πλῆθος, 



οι άνθρωποι, το κοινό, στον ίδ.· εἰς τῶν πολλῶν, ένας από το κοινό πλήθος, σε 

Δημ. β) τὸ πολύ με γεν., τῆς στρατιῆς τὸ πολλόν, σε Ηρόδ.· τῶν λογάδων τὸ 

πολύ, σε Θουκ.· αλλά επίσης, ὁ στρατὸς ὁ πολλός, σε Ηρόδ. γ) τὰ πολλά, τα 

περισσότερα, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 4. ο πληθ. πολλά χρησιμοποιείται με ρήματα 

με σημασία του πάρα πολύ, εξαιρετικά πολύ, πολλὰπράσσειν = 

πολυπραγμονεῖν, σε Ευρ., Αριστοφ.· πολλὰ ἔρξαι τινά, κάνω σε κάποιον 

μεγάλο κακό, σε Αισχύλ. 5. πολλάς, με ρήματα που σημαίνουν πλήγμα, 

χτύπημα, το ουσ. πληγάς παραλείπεται, βλ. πληγή I. III. 1. επιρρ. χρήσεις· α) 

ουδ. πολύ (Ιων. πολλόν), πολλά, πάρα πολύ, πολύ, σε Όμηρ. κ.λπ.· μάχα 

πολλά, στο ίδ.· πάνυ πολύ, σε Πλάτ.· επίσης χρησιμοποιείται με τη σημασία 

της συχνής επανάληψης, πολλές φορές, πολλάκις, συχνά, πολύ, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· επίσης με άρθρο, τὸ πολύ για το μεγαλύτερο μέρος, σε Πλάτ.· ὡς τὸ 

πολύ, σε Ξεν.· ομοίως, τὰ πολλά, ὡς τὰ πολλά, σε Θουκ. β) λέγεται για βαθμό, 

πολύ, πάρα πολύ, σε Ηρόδ.· ομοίως απόλ. γεν., πολλοῦ, πολύ, θρασὺς εἶ 

πολλοῦ, σε Αριστοφ.· πολλοῦ πολύς, πολλοῦ πολλῆ, πολλοῦ πολύ, πάρα πολύ, 

στον ίδ. γ) λέγεται για διάστημα, η μεγάλη απόσταση, πολύ μακριά, οὐπολλόν, 

σε Ηρόδ. κ.λπ. δ) λέγεται για χρόνο, μακρύς, στον ίδ. 2. πολύ συχνά μαζί με 

επίθ. και επίρρ., α) με συγκρ. για να επιτείνει τη συγκρ. δύναμη, πολὺ κάλλιον, 

μεῖζον, πολλὸν ἀμείνων, παυρότεροι, πολύ, μακράν πιο όμορφοι κ.λπ., σε 

Όμηρ. κ.λπ.· ομοίως, δοτ. πολλῷ, πολύ, σε Ηρόδ. κ.λπ. β) με υπερθ., πολὺ 

πρῶτος, πολλὸν ἄριστος, μακράν ο πρώτος κ.λπ., σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· επίσης, 

πολλῷ πλεῖστοι, σε Ηρόδ. γ) στην Αττ. με θετικό βαθμό, ὦπολλὰ μὲν τάλαινα, 

πολλὰ δ' αὖ σοφή, σε Αισχύλ. IV. με πρόθ., 1. διὰ πολλοῦ, σε μεγάλη 

απόσταση, βλ. διὰ Α. II. 2. 2. ἐκ πολλοῦ, από μεγάλη απόσταση, σε Θουκ.· για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, βλ. ἐκ II. 1. 3. ἐπὶ πολύ, α) για μεγάλο διάστημα, 

μακριά, οὐκ ἐπὶ πολλόν, σε Ηρόδ. β) για μακρύ χρόνο, για πολύ, σε Θουκ. γ) 

σε μεγάλη έκταση, ὡς ἐπὶ πλεῖστον, πολύ γενικά, σε Θουκ.· ὡς ἐπὶ τὸ 

πλεῖστον, για το μεγαλύτερο μέρος, στον ίδ. 4. παρὰ πολύ, κατά πολύ, βλ. 

παρά Γ. 1. 5. 5. περὶ πολλοῦ, βλ. ανωτ. I. 3. V. συγκρ. πλείων, πλέων· υπερθ. 

πλεῖστος, βλ. αυτ.  

πολῠσαρκία, ἡ, παχυσαρκία, μεγάλο πάχος, σε Ξεν.  

πολύ-σαρκος, -ον (σάρξ), πολύ σαρκώδης, σε Αριστ.  

πολῠ-σέβαστος, -ον, το Λατ. augustissimus, σε Ανθ.  

πολύ-σεμνος, -ον, εξαιρετικά σεμνός, σε Ανθ.  

πολῠ-σημάντωρ, -ορος, ὁ, αυτός που δίνει εντολές στους πολλούς, σε Ομηρ. 

Ύμν.  

πολῠ-σῐνής, -ές (σίνομαι), πολύ βλαβερός, ολέθριος, σε Αισχύλ.  

πολῠ-σῑτία, ἡ, αφθονία σε σιτάρι ή τροφή, σε Ξεν.  

πολύ-σῑτος, -ον,· I. άφθονος σε σιτάρι, σε Ξεν. II. πλήρως τρεφόμενος, 

γεμάτος τροφή, σε Θεόκρ.  

πολύσκαλμος, -ον, αυτός που έχει πολλά κουπιά, σε Ανθ.  

πολύ-σκαρθμος, -ον (σκαίρω), αεικίνητος, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολύ-σκηπτρος, -ον (σκῆπτρον), αυτός που κυβερνά πολλούς, σε Ανθ.  

πολυ-σπᾰθής, -ές (σπάθη), πυκνά υφασμένος, με πυκνή πλέξη, σε Ανθ.  

πολύσπαστος, -ον (σπάω), αυτός που σύρεται από πολλά σχοινιά· 

πολύσπαστον, τό, σύνθετη τροχαλία, σε Πλούτ.  

πολυ-σπερής, -ές (σπείρω), αυτός που εξαπλώνεται τριγύρω, σε Όμηρ., 

Ησίοδ.  

πολύ-σπλαγχνος, -ον, αυτός που έχει μεγάλη ευσπλαγχνία, σε Κ.Δ.  

πολύ-σπορος, -ον (σπείρω), εξαιρετικά καρποφόρος, πολύ γόνιμος, σε Ευρ.  



πολυ-στάφῠλος[ᾰ], -ον, πλούσιος σε σταφύλια, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.  

πολύ-στᾰχυς, -υ, πλούσιος σε στάχυα σταριού, σε Θεόκρ.  

πολύ-στεγος, -ον (στέγη), α υτός που έχει πολλές στέγες, σε Στράβ.  

πολυ-στέλεχος, -ον, αυτός που αποτελείται από πολλούς μίσχους, στελέχη, σε 

Ανθ.  

πολυ-στένακτος, -ον, αυτός που προκαλεί πολλούς στεναγμούς, σε Ανθ.  

πολυ-στεφής, -ές (στέφω), στολισμένος με πολλά στεφάνια, σε Αισχύλ.· με 

γεν., εστεμμένος με, δάφνης, σε Σοφ.  

πολυστῐχία, ἡ, πλήθος από στίχους, από πολλές γραμμές, σε Ανθ.  

πολύ-στῐχος, -ον, αυτός που αποτελείται από πολλούς στίχους, σε Στράβ.  

πολύ-στονος, -ον (στένω), 1. αυτός που στενάζει πολύ, αυτός που πενθεί, σε 

Ομήρ. Οδ., Αισχύλ. 2. λέγεται για πράγματα, αυτός που προκαλεί στεναγμούς, 

θλιβερός, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ.  

πολυστροφία, ἡ, μεγάλη συστροφή, περιέλιξη, συσπείρωση, σε Ανθ.  

πολύ-στροφος, -ον (στρέφω), εξαιρετικά συνεστραμμένος, πολύ 

κουλουριασμένος, αυτός που έχει πολλές σπείρες, σε Ανθ.  

πολύ-στῡλος, -ον, αυτός που έχει πολλούς στύλους, σε Στράβ., Πλούτ.  

πολῠ-σύλλᾰβος, -ον (συλλαβή), πολυσύλλαβος, σε Λουκ.  

πολυ-σχήμων, -ον (σχῆμα), αυτός που έχει πολλά σχήματα, ποικίλος στις 

μορφές, σε Στράβ.  

πολυ-σχῐδής, -ές (σχίζω), = το επόμ., σε Αριστ., Στράβ.  

πολύ-σχιστος, -ον, αυτός που έχει πολλά παρακλάδια, κέλευθα, σε Σοφ.  

πολύ-σωρος, -ον, πλούσιος σε σωρούς σιταριού, σε Ανθ.  

πολῠ-τάλαντος, -ον (τάλαντον), 1. αυτός που αξίζει πολλά τάλαντα, σε Λουκ. 

2. αυτός που έχει στην κατοχή του πολλά τάλαντα, στον ίδ.  

πολῠ-ταρβής, -ές (τάρβος), πολύ φοβισμένος, σε Ανθ.  

πολῠτεκνία, ἡ, αφθονία σε παιδιά, σε Αριστ.  

πολύ-τεκνος, -ον, αυτός που έχει πολλά παιδιά, γόνιμος, σε Αισχύλ.  

πολῠτέλεια, ἡ, πολυτέλεια, χλιδή, τρυφή, σε Ηρόδ., Θουκ.  

πολῠ-τελής, -ές (τέλος), I. πολύ ακριβός, πολυδάπανος, αντίθ. προς το 

εὐτελής, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. II. λέγεται για πρόσωπα, αυτός που ξοδεύει 

πολλά, σπάταλος, πολυτελής, σε Μένανδρ. κ.λπ.· επίρρ. -λῶς, σε Ξεν.· υπερθ. 

-λέστατα, με τον πιο δαπανηρό τρόπο, σε Ηρόδ.  

πολῠ-τερπής, -ές (τέρπω), πολύ ευχάριστος, σε Ανθ.  

πολῠ-τέχνης, -ου, ὁ, επιδέξιος σε διάφορες τέχνες, σε Σόλωνα.  

πολῠτεχνία, ἡ, επιδεξιότητα σε πολλές τέχνες, σε Πλάτ.  

πολύτεχνος, -ον (τέχνη), επιτήδειος, ικανός, σε πολλές τέχνες, σε Στράβ.  

πολῠτίμητος[ῑ], -ον και -η, -ον (τῑμάω), I. υψηλά τιμώμενος, εξαιρετικά 

τιμημένος, σε Αριστοφ., Πλάτ. II. πολύ δαπανηρός, σε Αριστοφ.  

πολύ-τῑμος, -ον (τιμή), αυτός που έχει μεγάλη αξία, σε Ανθ., Βάβρ.  

πολύτῐτος, -ον (τίω), αυτός που αξίζει μεγάλη τιμή, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ.  

πολύ-τλας, -α, ὁ (τλῆναι), αυτός που έχει υποστεί πολλά, αυτός που έχει 

δεινοπαθήσει, επίθ. για τον Οδυσσέα, σε Όμηρ., Σοφ.  

πολυ-τλήμων, -ονος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει υπομείνει πολλά, ανθεκτικός, σε 

Όμηρ., Αριστοφ.  

πολύ-τλητος, -ον, αυτός που έχει υπομείνει πολλά, δυστυχής, σε Ομήρ. Οδ.  

πολύ-τμητος, -ον (τέμνω), αυτός που έχει κατατμηθεί, έχει αποκοπεί, παρειά, 

σε Ανθ.  

πολυ-τρήρων, -ωνος, ὁ, ἡ, άφθονος σε περιστέρια, σε Ομήρ. Ιλ.  



πολύ-τρητος, -ον, αυτός που είναι διάτρητος, γεμάτος με τρύπες, τρυπητός, 

σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για αυλό, σε Ανθ.  

πολυ-τρίπους[ῐ], ὁ, ἡ, άφθονος σε τρίποδες, σε Ανθ.  

πολυτροπία, Ιων. -ίη, ἡ, ευστροφία, πανουργία, σε Ηρόδ.  

πολύ-τροπος, -ον (τρέπω), I. αυτός που πηγαίνει σε πολλά μέρη, 

πολυταξιδεμένος, περιπλανώμενος πολύ, Λατ. multum jactatus, λέγεται για 

τον Οδυσσέα, σε Ομήρ. Οδ. II. 1. στρεφόμενος προς πολλές διευθύνσεις, 

πολύποδας, σε Θέογν. 2. μεταφ., εύστροφος, πανούργος, δόλιος, λέγεται για 

τον Ερμή, σε Ομηρ. Ύμν., Πλάτ.· τὸ πολύτροπον τῆς γνώμης, ευστροφία 

πνεύματος, σε Θουκ. III. ποικίλος, πολυμερής, σε Θουκ.· λέγεται για 

ασθένειες και για πόλεμο, ευμετάβολος, πολύπλοκος, σε Πλούτ.· επίρρ. -πως, 

με πολλούς τρόπους, σε Κ.Δ.  

πολύ-τροφος, -ον (τρέφω), καλά θρεμμένος, σε Πλούτ.  

πολυ-ύμνητος, -ον, αυτός που έχει υμνηθεί πολύ, πολύ γνωστός στο τραγούδι, 

σε Πίνδ.  

πολύ-υμνος, -ον, υμνούμενος, περίφημος, σε Ευρ., Αριστοφ.  

πολύφᾱμος, -ον, Δωρ. αντί πολύφημος.  

πολῠφάρμᾰκος, -ον, αυτός που γνωρίζει πολλά φάρμακα ή μαγικά φίλτρα, σε 

Όμηρ.  

πολύ-φᾰτος, -ον (φημί), αυτός για τον οποίο γίνεται πολύς λόγος, περίφημος, 

υπέροχος, περιλάλητος, σε Πίνδ.  

πολύ-φημος, Δωρ. -φᾱμος, -ον (φήμη), I. άφθονος σε ύμνους και μύθους, σε 

Ομήρ. Οδ., Πίνδ. II. αυτός που αποτελείται από πολλές φωνές, πολυλόγος, σε 

Ομήρ. Οδ.· ἐς πολύφημον ἐξενεῖκαι, φέρνω κάτι μπροστά σε πολύβοο μέρος, 

δηλ. στην αγορά, βουλευτήριο, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ.  

πολυ-φθόρος, -ον (φθείρω), I. αυτός που καταστρέφει πολλούς, 

θανατηφόρος, που σπέρνει όλεθρο και καταστροφή, σε Πίνδ., Αισχύλ. II. 

προπαροξ., πολύφθορος, -ον· Παθ., αυτός που καταστράφηκε ολοσχερώς, σε 

Σοφ.  

πολῠφῐλία, ἡ, αφθονία σε φίλους, σε Αριστ.  

πολύ-φῐλος, -ον, αγαπητός στους πολλούς, σε Πίνδ.  

πολύ-φιλτρος, -ον (φίλτρον), αυτός που υποφέρει από την επενέργεια 

πολλών ερωτικών φίλτρων, ερωτόπληκτος, σε Θεόκρ.  

πολύ-φλοισβος, -ον, αυτός που παφλάζει με δύναμη, ηχεί δυνατά, θάλασσα, 

σε Όμηρ. κ.λπ.  

πολύ-φονος, -ον, πολύ φονικός, εξαιρετικά θανατηφόρος, σε Ευρ.  

πολύφορβος, -ον και -η, -ον (φορβή), αυτός που τρέφει πολλούς, άφθονος, 

γόνιμος, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  

πολῠφορία, ἡ, μεγάλη ευφορία, παραγωγικότητα, σε Ξεν.  

πολῠ-φόρος, -ον (φέρω), I. αυτός που υπομένει πολλά II. αυτός που μπορεί 

να αναμιχθεί με πολύ νερό, λέγεται για δυνατό κρασί, μεταφ., πολυφόρῳ 

δαίμονι συγκεκρᾶσθαι, σε Αριστοφ.  

πολυ-φρᾰδής, -ές (φράζω), πολύ εύγλωττος ή σοφός, σε Ησίοδ.  

πολυφράδμων, -ον, = πολυφραδής, σε Ανθ.  

πολυφρόντιστος, -ον, αυτός που σκέφτεται πολύ, σκεφτικός, σκεπτόμενος, 

στοχαστικός, σε Ανθ.  

πολυφροσύνη, ἡ, πλήρης κατανόηση, μεγάλη ευφυΐα, σε Θέογν., Ηρόδ.  

πολύ-φρων, -ονος, ὁ, ἡ (φρήν), πολύ συνετός, πολύ φρόνιμος, ευφυής, 

επινοητικός, σε Όμηρ.  

πολύ-φωνος, -ον (φωνή), αυτός που μιλάει πολύ, πολυλογάς, σε Λουκ.  



πολύ-χαλκος, -ον,· I. άφθονος σε χαλκό ή ορείχαλκο, σε Όμηρ. II. 

κατασκευασμένος από χαλκό, ολόχαλκος, στον ίδ.  

πολῠ-χανδής, -ές (χανδάνω), αυτός που έχει μεγάλη χωρητικότητα, σε 

Θεόκρ.  

πολύ-χειρ, -χειρος, ὁ, ἡ,· 1. αυτός που έχει πολλά χέρια, σε Σοφ. 2. αυτός που 

αποτελείται από πολυάριθμο σώμα στρατιωτών, σε Αισχύλ.  

πολῠχειρία, ἡ, πλήθος χεριών, δηλ. εργάτες ή βοηθοί, σε Θουκ., Ξεν.  

πολῠχορδία, ἡ, χρήση πολλών χορδών στη λύρα, σε Πλάτ.  

πολύ-χορδος, -ον (χορδή), αυτός που έχει πολλές χορδές, σε Θεόκρ.· 

πολυτονικός, λέγεται για αυλό, σε Πλάτ.· επίσης, πολύχορδαι ᾠδαί, σε Ευρ.· 

πολύχορδος γῆρυς, ήχος από πολλές χορδές, στον ίδ.  

πολυχρημᾰτέω, μέλ. -ήσω, αφθονώ σε χρήματα, σε Στράβ.  

πολυχρημᾰτία, ἡ, αφθονία σε πλούτο, σε Ξεν.  

πολυ-χρήμᾰτος, -ον (χρῆμα), πολύ πλούσιος.  

πολύ-χρηστος, -ον, χρήσιμος για πολλούς λόγους, για πολλά πράγματα, σε 

Αριστ.  

πολυ-χρόνιος, -ον, I. αυτός που ζει πολύ, αυτός που ανήκει σε παλιά εποχή, 

αρχαίος, σε Ομηρ. Ύμν., Ηρόδ., Ξεν. II. αυτός που διαρκεί πολύ, σε Αριστ.· 

συγκρ. -ώτερος, σε Πλάτ.· υπερθ. -ώτατος, σε Ξεν.  

πολύ-χρῡσος, -ον, πλούσιος σε χρυσάφι, σε Όμηρ.· λέγεται για την Αφροδίτη, 

Λατ. aurea Venus, σε Ησίοδ.  

πολυχρώμᾰτος, -ον, = πολύχροος, σε Στράβ.  

πολύ-χῠτος, -ον, χυμένος, απλωμένος σε μεγάλη έκταση, σε Πλούτ.  

πολύ-χωρος, -ον, ευρύχωρος, εκτενής, σε Λουκ.  

πολύ-χωστος, -ον, αυτός που αποτελείται από μεγάλο σωρό χώματος, σε 

Αισχύλ.  

πολυψηφία, ἡ, πλήθος ή ποικιλία ψήφων, σε Θουκ.  

πολυψήφῑς, -ῑδος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει πολλές ψηφίδες, ψηφιδωτός, λέγεται 

για κοίτη ποταμού, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ.  

πολύ-ψηφος, -ον, = το προηγ., αυτός που έχει πολλές ψήφους, σε Λουκ.  

πολυ-ώδῠνος, -ον (ὀδύνη), I. πολύ οδυνηρός, σε Θεόκρ. II. Παθ., αυτός που 

υπομένει μεγάλο πόνο, σε Ανθ.  

πολυ-ώνῠμος, -ον (ὄνομα), I. αυτός που έχει πολλά ονόματα, σε Πλάτ.· αυτός 

που λατρεύεται με πολλά ονόματα, σε Ομηρ. Ύμν., Σοφ. II. αυτός που έχει 

ένδοξο όνομα, περίφημος, σε Ομηρ. Ύμν., Ησίοδ.  

πολυ-ωπής, -ές, = το επόμ., σε Ανθ.  

πολυ-ωπός, -όν, αυτός που έχει πολλές τρύπες, δίκτυον, σε Ομήρ. Οδ.  

πολυ-ωρέω (ὤρα), μέλ. -ήσω, είμαι πολύ προσεκτικός, αντίθ. προς το 

ὀλιγωρέω, σε Αισχίν., Αριστ.  

πολυ-ωφελής, -ές (ὄφελος), πολύ ωφέλιμος, ο χρήσιμος με πολλούς τρόπους, 

σε Αριστ.· επίρρ. -λῶς, υπερθ. -ωφελέστατα, σε Ξεν.  

πολυώψ, -ῶπος, ὁ, ἡ, = πολυωπός, σε Ανθ.  

πομπαῖος, -α, -ον (πομπή), I. αυτός που συνοδεύει, σε Ευρ.· πομπαῖος οὖρος, 

ούριος άνεμος, ευνοϊκός άνεμος, σε Πίνδ. II. λέγεται για τον Ερμή, που 

συνοδεύει τις ψυχές των νεκρών στον Κάτω Κόσμο, σε Αισχύλ., Σοφ.  

πομπεία, ἡ (πομπεύω), I. οδήγημα σε πομπή, σε Πολύβ. II. σκώμμα, 

λοιδωρία τέτοιου είδους που επιτρεπόταν σε όσους έπαιρναν μέρος στις 

πομπές κατά τις γιορτές του Βάκχου και της Δήμητρας, σε Δημ.  



πομπεῖον, τό (πομπή), I. κάθε δοχείο που χρησιμοποιείται σε πομπές, σε 

ιερές τελετουργίες, σε Δημ. II. στην Αθήνα, δημόσιο κτίσμα στο οποίο 

φυλάσσονταν τέτοια σκεύη, στον ίδ.  

πομπεύς, ὁ (πομπός), γεν. -έως, Ιων. -ῆος, Αττ. πληθ. πομπῆς· 1. αυτός που 

οδηγεί ή συνοδεύει, προπομπός, οδηγός, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για ευνοϊκό 

άνεμο, οὖροι πομπῆες νηῶν, στο ίδ. 2. αυτός που λαμβάνει μέρος σε ιερή 

πομπή, σε Θουκ.  

πομπεύω (πομπή), Ιων. παρατ. πομπεύεσκον, I. προπέμπω, συνοδεύω, π.χ. ως 

οδηγός, σε Ομήρ. Οδ.· Ἑρμοῦ τέχνην πομπεύω, χρησιμοποιώ την τέχνη της 

συνοδείας του Ερμή, σε Σοφ. II. 1. οδηγώ σε ιερή πομπή, πομπεύω πομπήν, 

Λατ. pompam ducere, παρά Δημ. — Παθ., οδηγούμαι σε θρίαμβο (στη Ρώμη), 

σε Πλούτ. 2. απόλ., πορεύομαι σε πομπή, σε Δημ., Θεόκρ. III. υβρίζω με 

χυδαία σκώμματα (πρβλ. πομπεία II), σε Δημ.  

πομπή, ἡ (πέμπω), I. 1. α) οδηγία, συνοδεία, πομπή, σε Όμηρ. κ.λπ.· οὐρία 

πομπή, πορεία ούριου ανέμου, σε Ευρ. β) ως αθροιστικό σύνολο, συνοδεία, 

κομπανία, συντροφιά, σε Αισχύλ., Ευρ. 2. αποστολή μακριά από, επιστροφή 

στην πατρίδα, σε Ομήρ. Οδ. 3. πομπή, αποστολή, σε Ηρόδ., Πλάτ.· απλώς, 

αποστολή, ξύλων, σε Θουκ. II. 1. ιερή πομπή, Λατ. pompa, ὑπὸ πομπῆς, σὺν 

πομπῇ, πομπή, σε Ηρόδ.· μήλων κνισάεσσα πομπή, κρέας προβάτων που 

θυσιάστηκαν, φερόταν σε πομπή, σε Πίνδ.· τὰς πομπὰς πέμπουσιν, σε Δημ. 2. 

τείνειν πομπήν, οδηγώ μακρά πομπή, λέγεται για στρατιωτική εκστρατεία, σε 

Αισχύλ., Ευρ.  

πομπικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή αρμόζει σε ιερή πομπή, πομπικὸς 

ἵππος, ο ίππος της πόλης (χρήσιμ. στις πομπές), σε Ξεν.· μεταφ., πομπώδης, 

επιδεικτικός, σε Πλούτ.  

πόμπῐμος, -ον και -η, -ον (πομπή), I. αυτός που συνοδεύει, σε Τραγ.· με γεν., 

πομπίμη χώρα φίλων, χώρα που παρέχει συνοδεία σε φίλους, σε Ευρ.· νόστου 

πόμπιμον τέλος, αποστολή για την επιστροφή κάποιου στην πατρίδα, δηλ. 

ασφαλής επιστροφή στην πατρίδα, σε Πίνδ. II. Παθ., σταλμένος, 

συνοδευόμενος, σε Σοφ., Ευρ.  

πομπός, ὁ (πέμπω), I. 1. συνοδός, πομπός, οδηγός, σε Όμηρ., Ηρόδ.· λέγεται 

για τον Ερμή (πρβλ. πομπαῖος), σε Σοφ.· πομποί, ακόλουθοι, οπαδοί, στον ίδ.· 

επίσης, πομπός, ἡ, αυτή που συνοδεύει, σε Ομήρ. Οδ. 2. με γεν. πράγμ., τῆσδε 

προστροπῆς πομπός, αυτός που μεταφέρει αυτές τις ικετευτικές προσφορές, σε 

Αισχύλ. 3. αυτός που πέμπεται, που στέλνεται λέγεται για πρόσωπο ή πράγμα, 

σε Σοφ. II. ως επίθ., πομποὶ ἀρχαί, άρχοντες που ηγούνται, σε Αισχύλ.· πῦρ 

πομπόν, φωτιά ως σινιάλο, προειδοποίηση, στον ίδ.  

πομπο-στολέω, μέλ. -ήσω, προπορεύομαι σε ιερή πομπή, σε Στράβ.  

πομφολῠγο-πάφλασμα, -ατος, τό, θόρυβος από φυσαλίδες που ανεβαίνουν 

προς τα πάνω, σε Αριστοφ.  

πομφολύζω, μέλ. -ξω, αναβλύζω, αναπηδώ, σε Πίνδ.  

πομφόλυξ, -ῠγος, ἡ (πομφός), φυσαλίδα, σε Πλάτ.  

πονέω, πονέομαι·  

Α. στα αρχ. ελλ., μόνο ως αποθ. πονέομαι, Επικ. απαρ. -έεσθαι, παρατ. 

ἐπονεῖτο, Επικ. πονεῖτο· μέλ. πονήσομαι, αόρ. αʹ ἐπονησάμην, Επικ. γʹ ενικ. 

πονήσατο, επίσης ἐπονήθην· παρακ. πεπόνημαι, Ιων. γʹ πληθ. -έαται· γʹ ενικ. 

υπερσ. πεπόνητο· I. 1. απόλ., δουλεύω σκληρά, κοπιάζω, μοχθώ, σε Όμηρ.· 

περὶ δόρπα πονέοντο, ασχολούνταν με το δείπνο, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, 

πεπόνητο καθ' ἵππους, ήταν απασχολημένος με τα άλογα, λέγεται για τον 

ηνίοχο, στο ίδ. 2. μεταφ., είμαι λυπημένος, θλίβομαι, στον ίδ.· υποφέρω, είμαι 



ασθενής, σε Θουκ. II. με αιτ., εργάζομαι σκληρά, κάνω κάτι με κόπο ή 

φροντίδα, σε Όμηρ., Ησίοδ. Β. μεταγεν. του Ομήρ. επικρατεί ο Ενεργ. τύπος· 

μέλ. πονήσω, αόρ. αʹ ἐπόνησα, Δωρ. -ᾱσα, παρακ. πεπόνηκα· γʹ ενικ. υπερσ. 

ἐπεπονήκει — Παθ., αόρ. αʹ ἐπονήθην, Δωρ. υποτ. ποναθῇ (ᾱ), παρακ. 

πεπόνημαι· I. 1. αμτβ., εργάζομαι, κοπιάζω, σε Θέογν., Ηρόδ., Αττ.· μάτην 

πονέω, κοπιάζω μάταια, σε Σοφ.· με αιτ., τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει, μην 

κοπιάζεις μάταια για πράγματα που δεν ωφελούν, σε Αισχύλ. 2. με σύστ. αιτ., 

πονέω πόνον, μόχθους, αντέχω, αντιμετωπίζω, σε Τραγ.· επίσης με αιτ. 

πράγμ., πονεῖν τὰ σκέλη, σε Αριστοφ. 3. απόλ., μοχθώ, πιέζομαι, υποφέρω, σε 

Θουκ., Ξεν.· φθείρομαι, συντρίβομαι, σε Δημ. 4. Παθ. απρόσ., οὐκ ἄλλως 

αὐτοῖς πεπόνηται = πεπονήκασι, σε Πλάτ. II. μτβ., 1. α) με αιτ. προσ., θλίβω, 

λυπώ (κάποιον), σε Πίνδ. — Παθ., φθείρομαι, υποφέρω φοβερά, σε Σοφ., 

Θουκ. β) Παθ. επίσης, παιδεύομαι, εκπαιδεύομαι, σε Αριστ., Θεόκρ. 2. με αιτ. 

πράγμ., όπως ἐκπονεῖν, κερδίζω με εργασία ή κόπο, χρήματα, σε Ξεν.· Παθ., 

κερδίζομαι ή κατορθώνομαι με κόπο, σε Πίνδ.  

πόνημα, -ατος, τό, έργο που εκτελείται, εργασία, σε Ευρ.· έργο, βιβλίο, σε 

Ανθ.  

πονήρευμα, τό, απατηλό τέχνασμα, πονηρό μηχάνευμα, σε πληθ., σε Δημ.  

πονηρεύομαι, αποθ., είμαι κακός, ενεργώ με πανουργία, φέρομαι ως 

απατεώνας, σε Αριστ.· οἱ πεπονηρευμένοι, σε Δημ.  

πονηρία, ἡ (πονηρός), I. κακή κατάσταση ή περίσταση, κακία, μοχθηρία, σε 

Πλάτ. II. 1. με ηθική σημασία, σαθρότητα, μοχθηρία, πανουργία, σε Δημ. 2. 

χυδαιότητα, μικροψυχία, σε Ευρ.  

πονηρο-δῐδάσκαλος, -ον, αυτός που εθίζει στη μοχθηρία, που διδάσκει το 

κακό, σε Στράβ.  

πονηρο-κρᾰτέομαι, Παθ., κυβερνώμαι, κυριαρχούμαι από το κακό.  

πονηροκρᾰτία, ἡ, κυριαρχία του κακού, σε Αριστ.  

πονηρός, -ά, -όν (πονέω), I. επίπονος, επώδυνος, δυσάρεστος, σε Θέογν., 

Αριστοφ. II. με αρνητική σημασία, αυτός που βρίσκεται σε άσχημη 

κατάσταση, ανώφελος, ανίκανος για κάτι, σε Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ.· επίρρ., 

πονηρῶς ἔχειν, σε άθλια κατάσταση, σε Θουκ. III. 1. με ηθική σημασία, 

κακός, ανάξιος, πανούργος, Λατ. pravus, improbus, σε Αισχύλ., Ευρ.· 

πονηρὸς κἀκ πονηρῶν, απατεώνας, κακός και γιος των κακών, σε Αριστοφ.· 

πόνῳ πονηρός, πονηρός με μόχθο και κούραση, με μελέτη, στον ίδ.· ὁ 

πονηρός, ο Σατανάς, σε Κ.Δ. 2. άθλιος, ποταπός, σε Σοφ.· πονηρὰ χρώματα, 

χρώματα που παίρνει ο δειλός, σε Ξεν.  

πονηρό-φῐλος, -ον, αυτός που αγαπά τους πονηρούς, σε Αριστ.  

πονητέον, ρημ. επίθ. του πονέω, αυτό για το οποίο πρέπει κάποιος να 

μοχθήσει, σε Πλάτ.  

πόνος, ὁ (πένομαι), I. 1. εργασία, ιδίως, κοπιαστική εργασία, Λατ. labor, σε 

Όμηρ.· συνήθως λέγεται για πόλεμο, μάχης πόνος, ο κόπος της μάχης, και 

πόνος (μόνος του), = μάχη, πόνον ἔχειν = μάχεσθαι, σε Ομήρ. Ιλ.· ὁ Μηδικὸς 

πόλεμος, ο πόλεμος με τους Μήδους, σε Ηρόδ.· οἱ Τρωικοὶ πόνοι, στον ίδ. 2. 

γενικά, κόπος, μόχθος, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 3. λέγεται για σωματικές ασκήσεις, 

εξάσκηση, σε Ευρ., Ξεν.· ἐνάλιος πόνος, δηλ. αλιεία, σε Πίνδ. 4. έργο, 

εργασία, ασχολία, ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγεν, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. 5. εργαλείο 

για χειρωνακτική εργασία, απόθεμα για εμπόριο, σε Θεόκρ.· πόνος ἐστὶ 

θάλασσα, η θάλασσα είναι το εργαστήριό τους, σε Μόσχ. II. οι συνέπειες του 

κόπου, δυστυχία, στενοχώρια, πόνος, άλγος, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. III. οτιδήποτε 

παράγεται με εργασία, έργο, τρητὸς μελισσᾶν πόνος, λέγεται για μέλι, σε 



Πίνδ.· τοὺς ἡμετέρους πόνους, καρποί των κόπων μας, σε Ξεν. IV.Πόνος, 

μυθολογικό πρόσωπο, γιος της Έριδας, σε Ησίοδ.  

ποντιάς, -άδος, ἡ, ποιητ. θηλ. του πόντιος, σε Πίνδ., Ευρ.  

ποντίζω (πόντος), μέλ. -σω, βυθίζω στη θάλασσα, καταποντίζω, σε Αισχύλ.  

ποντικός, -ή, -όν, αυτός που κατάγεται από τον Πόντο, Ποντικός, ποντικὸν 

δένδρεον, πιθ. η κουφοξυλιά, σε Ηρόδ.  

πόντιος, -α, -ον (πόντος), 1. αυτός που ανήκει στον Πόντο, λέγεται για τον 

Ποσειδώνα, σε Ομηρ. Ύμν., Σοφ.· πόντια δάκη, θαλάσσια τέρατα, σε Αισχύλ.· 

πόντια κύματα, στον ίδ.· ᾅδης πόντιος, δηλ. θάνατος με πνιγμό, στον ίδ. 2. 

αυτός που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, λέγεται για τόπους, σε Πίνδ., 

Αισχύλ. 3. αυτός που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, λέγεται για νησιά, σε 

Πίνδ.· λέγεται για πλοία, σε Αισχύλ. κ.λπ. 4. λέγεται για πρόσωπα, δέχεσθαι 

ποντίους, που προέρχεται από τη θάλασσα, σε Ευρ.· ἀφιέναι πόντιον, μέσα 

στη θάλασσα, στον ίδ. 5. αυτός που έρχεται μέσω της θάλασσας, ή από χώρες 

πέραν της θάλασσας, λέγεται για το σίδηρο, σε Αισχύλ.  

πόντισμα, -ατος, τό (ποντίζω), αυτό που ρίχνεται στη θάλασσα, ιδίως ως 

θυσία, σε Ευρ.  

ποντόθεν, επίρρ., από ή έξω από τη θάλασσα (πέραν αυτής), σε Ομήρ. Ιλ.  

ποντο-θήρης, -ου, ὁ, αυτός που ψαρεύει στη θάλασσα, σε Πίνδ., Αισχύλ. 

κ.λπ.  

ποντο-μέδων, -οντος, ὁ, ο άρχοντας της θάλασσας, σε Πίνδ., Αισχύλ. κ.λπ.  

πόντονδε, επίρρ., μέσα στη θάλασσα, σε Ομήρ. Οδ.  

Ποντο-πόρεια, ἡ, η Νηρηΐδα, αυτή που διασχίζει τη θάλασσα, σε Ησίοδ.  

ποντοπορεύω, περνώ πάνω από τη θάλασσα, Επικ. απαρ. -έμεναι, σε Ομήρ. 

Οδ.· μτχ. ποντοπορεύων, αυτός που διασχίζει τη θάλασσα, στο ίδ.  

ποντοπορέω, μέλ. -ήσω, περνώ τη θάλασσα, νηῦς ποντοποροῦσα, αυτή που 

διαπλέει τη θάλασσα, σε Ομήρ. Οδ.  

ποντο-πόρος, -ον (πορεύομαι), αυτός που περνά πάνω από τη θάλασσα, 

αυτός που ταξιδεύει, λέγεται για πλοία, σε Όμηρ., Σοφ.  

Ποντο-ποσειδῶν, ὁ, ο θαλάσσιος Ποσειδώνας, σε Αριστοφ.  

πόντος, -ου, ὁ, Επικ. γεν. ποντόφιν· I. θάλασσα, ιδίως, ανοιχτό πέλαγος, σε 

Όμηρ. κ.λπ. II. λέγεται για συγκεκριμένες θάλασσες, πόντος Ἰκάριος, 

Θρηΐκιος, σε Ομήρ. Ιλ.· ὁ Αἰγαῖος πόντος, σε Ηρόδ.· Ἰόνιος, Σαρωνικός, 

Σικελός, σε Ευρ.· αλλά συνηθέστερα, πόντος Εὔξεινος, στον ίδ.· ὁ Εὔξεινος 

πόντος, σε Ηρόδ.· γενικά αποκαλείται απλά ως ὁ Πόντος ή Πόντος, στον ίδ., 

Αττ.  

ποπάνευμα, -ατος, τό, όπως από ποπᾰνεύω = το επόμ., σε Ανθ.  

πόπᾰνον, τό (πέπτω) όπως πέμμα, στρογγυλό εδώδιμο παρασκεύασμα που 

χρησιμοποιείται σε θυσίες, σε Αριστοφ.  

πόπαξ όπως πόποι, επιφών., σε Αισχύλ.  

ποπάς, -άδος, ἡ, = πόπανον, σε Ανθ.  

πόποι, επιφών., χρησιμ. για να εκφράσει έκπληξη, θυμό ή πόνο, ὦ πόποι, τι 

παράξενο! τι κρίμα! σε Όμηρ., Τραγ.  

ποποποῖ, η κραυγή πωπωπω!, σε Αριστοφ.  

ποππύζω, Δωρ. -ύσδω· αόρ. αʹ ἐπόππῠσα· I. σφυρίζω, κράζω, τσιρίζω, σε 

Αριστοφ. II. λέγεται για άναρθρο ήχο, που συνήθως χρησιμ. από τους 

Έλληνες στην περίπτωση του κεραυνού, ως ένδειξη δέους και σεβασμού, στον 

ίδ. III. με αρνητική σημασία, παίζω άσχημα τον αυλό, αφήνω την αναπνοή 

μου να ηχεί όσο παίζω τον αυλό, σε Θεόκρ.  

ποππῠλῐάζω, Δωρ. -άσδω, = το προηγ. I, σε Θεόκρ.  



ποππυσμός, ὁ (ποππύζω), σφύριγμα, σε Ξεν.  

πορεία, ἡ (πορεύω), I. περίπατος, τρόπος βαδίσματος ή τρεξίματος, πορεία, 

σε Πλάτ. II. 1. δρόμος, ταξίδι, πορεία, πέρασμα, σε Αισχύλ., Πλάτ. 2. πορεία, 

σε Θουκ., Ξεν. 3. πέρασμα νερού, δίοδος, αυλάκι, σε Αισχύλ.  

πορεῖν, αόρ. βʹ, βλ. *πόρω.  

πόρευμα, -ατος, τό, μέρος στο οποίο κάποιος περπατάει, βροτῶν πορεύματα, 

τόποι συνάντησης, λημέρια, στέκια, σε Αισχύλ.  

πορεύσιμος, -ον και -η, -ον, αυτός που μπορεί να διαπεραστεί, να διασχιστεί, 

διαβατός, προσπελάσιμος, σε Ξεν.· λέγεται για δρόμο, διαβατός, ομαλός, σε 

Ευρ.  

πορευτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., I. αυτός που μπορεί να διαπεραστεί, σε Σοφ., 

Ξεν. II. πορευτέον, αυτό που πρέπει κάποιος να διαβεί, σε Σοφ., Ευρ.  

πορευτός, -ή, -όν και -ός, -όν, I. πορευτός, διαβατός, σε Πολύβ.· καιρὸς 

πορευτός, εποχή για ταξίδι, στον ίδ. II. Ενεργ., πορευόμενος, που μεταβαίνει 

κάπου, σε Αισχύλ.  

πορεύω (πόρος), μέλ. -σω, αόρ. αʹ ἐπόρευσα — Μέσ. και Παθ., μέλ. 

πορεύσομαι και πορευθήσομαι, αόρ. αʹ ἐπορευσάμην και ἐπορεύθην, παρακ. 

πεπόρευμαι· I. 1. Ενεργ., στέλνω, φέρω, μεταβιβάζω, σε Πίνδ., Σοφ.· με διπλ. 

αιτ., μεταφέρω ή διαπορθμεύω, Νέσσος ποταμὸν βροτοὺς ἐπόρευσε, σε Σοφ.· 

γυναῖκ' ἀρίσταν λίμναν πορεύσας, σε Ευρ. 2. λέγεται για πράγματα, φέρω, 

παρέχω, παραχωρώ, βρίσκω, στον ίδ. II. 1. Παθ. και Μέσ., οδηγούμαι ή 

μεταφέρομαι, σε Σοφ. 2. πορεύομαι, βαδίζω, βηματίζω, οδηγώ κάποιον, σε 

Ηρόδ., Αττ.· περνώ απέναντι, διαβαίνω, σε Ηρόδ. κ.λπ.· με αιτ. τόπου, 

εισάγομαι, μπαίνω, πορεύω στέγας, σε Σοφ. κ.λπ.· με σύστ. αντ., μακρὰν ὁδὸν 

πορεύω, σε Ξεν.· με αιτ. τόπου, διαβαίνω, διέρχομαι, στον ίδ. 3. βαδίζω, 

βαίνω, δηλ. ζω, σε Σοφ.  

πορθέω, μέλ. -ήσω, ισοδύν. τύπος του πέρθω, 1. καταστρέφω, εξολοθρεύω, 

αφανίζω, λεηλατώ, σε Όμηρ., Ηρόδ., Τραγ. 2. σε ενεστ. και παρατ., προσπαθώ 

να καταστρέψω, πολιορκώ μια πόλη, σε Ηρόδ.· καταστρέφω, λεηλατώ, 

ερειπώνω, σε Αισχύλ. — Παθ., καταστρέφομαι, ερειπώνομαι, σε Ευρ.  

πόρθημα, -ατος, τό, = το επόμ., σε Πλούτ.  

πόρθησις, ἡ, λεηλασία πόλης, σε Δημ.  

πορθητής, -οῦ, ὁ, καταστροφέας, κατακτητής, εκπορθητής, σε Ευρ.  

πορθήτωρ, -ορος, ὁ, πορθητής, σε Αισχύλ.  

πορθμεῖον, Ιων. -ήιον, τό (πορθμός), I. σημείο περάσματος, διάβαση πάνω 

από κάτι, δίαυλος, σε Ηρόδ., Ξεν. II. πορθμείο, «φέρι μπόουτ», στον ίδ., Ξεν. 

III. ναύλα πλοίου, αμοιβή πορθμέα, σε Λουκ.  

πόρθμευμα, -ατος, τό, πέρασμα, στενό, ὠκύπορον πόρθμευμα ἀχέων, λέγεται 

για τον ποταμό Αχέροντα, σε Αισχύλ.  

πορθμεύς, -έως, Ιων. -ῆος, ὁ, 1. πορθμέας, Λατ. portitor, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· 

πορθμεὺς νεκύων, λέγεται για τον Χάροντα, σε Ευρ. 2. γενικά, βαρκάρης, 

ναυτικός, σε Ηρόδ., Θεόκρ.  

πορθμευτικός, -ή, -όν, αυτός που εργάζεται, εξυπηρετεί, λειτουργεί ως 

πορθμέας, σε Αριστ.  

πορθμεύω (πορθμός), μέλ. -σω, I. μεταφέρω ή διαπορθμεύω σε ισθμό, σε 

ποταμό, Λατ. trajicere, σε Ευρ.· πορθμεύω τινὰς εἰς Σαλαμῖνα, σε Αισχίν.· 

έπειτα, γενικά, μεταφέρω, φέρω, κουβαλώ, σε Τραγ. — Παθ., μεταφέρομαι ή 

διαπορθμεύομαι, περνώ από τη μια πλευρά στην άλλη, σε Ηρόδ., Ευρ.· με αιτ. 

τόπου, περνώ διαμέσου, σε Ευρ. II. η Ενεργ. ως αμτβ., όπως Λατ. trajicere, 

διέρχομαι, σε Ανθ.  



πορθμήϊον, Ιων. αντί πορθμεῖον.  

πορθμίς, -ίδος, ἡ, = πορθμεῖον II, καράβι, βάρκα, σε Ευρ.  

πορθμός, ὁ (περάω), I. πορθμείο ή μέρος όπου διέρχεται το «φέρι μπόουτ», 

στενό, πορθμός, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για τα στενά της Σαλαμίνας, σε Ηρόδ.· 

πορθμὸς Ἑλλάς, Ελλήσποντος, σε Αισχύλ.· ὁ εἰς Ἅιδου πορθμός, η Στύγα, σε 

Ευρ. II. πέρασμα από πορθμείο, δίοδος, σε Σοφ., Ευρ.· πορθμὸς χθονός, 

δίοδος, διάβαση που οδηγεί μέσα στη γη, σε Ευρ.  

πορίζω (πόρος), μέλ. Αττ. ποριῶ, αόρ. αʹ ἐπόρισα, παρακ. πεπόρικα — Μέσ., 

μέλ. Αττ. ποριοῦμαι, αόρ. αʹ ἐπορισάμην, Παθ. μέλ. πορισθήσομαι, αόρ. αʹ 

ἐπορίσθην, παρακ. πεπόρισμαι, γʹ ενικ. υπερσ. ἐπεπόριστο· 1. κυρίως, όπως το 

πορεύω, μεταφέρω· προξενώ, παρέχω, εφοδιάζω, προμηθεύω, προκαλώ, 

επιφέρω, σε Αριστοφ., Πλάτ.· απόλ., Θεοῦ πορίζοντος καλῶς, σε Ευρ.· συχνά 

με την έννοια της επινόησης ή της εφεύρεσης, στον ίδ. κ.λπ. — Μέσ., παρέχω 

κάτι στον εαυτό μου, προμηθεύω, προκαλώ, Λατ. sibi comparare, σε 

Αριστοφ., Θουκ. — Παθ., προμηθεύομαι, σε Θουκ. κ.λπ. 2. πορίζεταί τινι, 

απρόσ., είναι στην εξουσία κάποιου να κάνει, με απαρ., σε Ξεν.  

πόρῐμος, -ον (πόρος), I. ικανός να προμηθεύσει, γεμάτος από πόρους, 

επινοητικός, εφευρετικός, σε Αριστοφ.· με αιτ., ἄπορα πόριμος, αυτός που 

κάνει τα αδύνατα δυνατά, σε Αισχύλ. II. 1. Παθ., κατορθωτός, σε Λουκ. 2. 

αυτός που διαθέτει πολλές ευκολίες, σε Θουκ.  

πόρις, -ιος, ἡ, ποιητ. αντί πόρτις, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.  

πορισμός, ὁ (πορίζω), προμήθεια, εφοδιασμός, σε Πολύβ.· μέσα απόκτησης 

κέρδους, σε Κ.Δ.  

ποριστής, -οῦ, ὁ (πορίζω), 1. αυτός που προμηθεύει ή εφοδιάζει, σε Θουκ. 2. 

στην Αθήνα οι πορισταί ήταν οικονομική επιτροπή που διοριζόταν για να 

συγκεντρώσει έκτακτους πόρους, οι προμηθευτές δημοσίου χρήματος, του 

δημοσίου ταμείου, σε Αριστοφ. 3. το όνομα χρησιμοποιήθηκε από τους 

ληστές για τους εαυτούς τους, σε Αριστ.  

ποριστικός, -ή, -όν (πορίζω), ικανός να προσφέρει, σε Ξεν.  

πόρκης, -ου, ὁ, δαχτυλίδι ή κρίκος, που συνδέει την αιχμή του δόρατος με τη 

λαβή, σε Ομήρ. Ιλ.  

πορνεία, ἡ, εκπόρνευση, πορνεία, σε Δημ.  

πορνεῖον, τό, οίκος ανοχής, χαμαιτυπείο, σε Αριστοφ.  

πορνεύω, I. παρέχω τον εαυτό μου, εκδίδομαι — Παθ., λέγεται για γυναίκα, 

είμαι ή γίνομαι πόρνη, σε Ηρόδ., Δημ. κ.λπ. ΙI. αμτβ. στην Ενεργ., = Παθ., σε 

Λουκ.  

πόρνη, ἡ (πέρνημι), γυναίκα που εκδίδεται, σε Αριστοφ.  

πορνίδιον, τό, υποκορ. του πόρνη, σε Αριστοφ. κ.λπ.  

πορνικός, -ή, -όν (πόρνη), αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στην πόρνη, 

πορνικὸν τέλος, φόρος που πληρώνουν όσοι εξασκούν πορνεία, σε Αισχίν.  

πορνοβοσκέω, μέλ. -ήσω, διατηρώ πορνείο (οίκο ανοχής), σε Αριστοφ.  

πορνοβοσκία, ἡ, το επάγγελμα του πορνοβοσκοῦ, σε Αισχίν.  

πορνο-βοσκός, ὁ, αυτός που διατηρεί οίκο ανοχής, σε Αισχίν., Δημ.  

πορνο-φίλας, ὁ (φιλέω), αυτός που αγαπά τις πόρνες, σε Ανθ.  

πόρος, ὁ (περάω), I. 1. μέσο για διάβαση ποταμού, πέρασμα, στενό, Λατ. 

vadum, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· Πλούτωνος πόρος, τα στενά της Στύγας, σε 

Αισχύλ. 2. στενή θάλασσα, ισθμός, πορθμός, Λατ. fretum, σε Ησίοδ., Αισχύλ.· 

Ἰόνιος πόρος, το Ιόνιο πέλαγος που είναι το πέρασμα από την Ελλάδα στην 

Ιταλία, σε Πίνδ.· ἐν πόρῳ, στη διάβαση των πλοίων, στον ομαλό δρόμο, σε 

Ηρόδ. 3. περιφραστικά, πόροι ἁλός, τα μονοπάτια της θάλασσας, δηλ. η ίδια η 



θάλασσα, σε Ομήρ. Οδ.· ἐνάλιοι πόροι, σε Αισχύλ. κ.λπ.· ομοίως, λέγεται για 

ποτάμια, πόρος Ἀλφεοῦ, Σκαμάνδρου, δηλ. ο Αλφειός κ.λπ., σε Πίνδ. 4. 

δρόμος πάνω από το ποτάμι, δηλ. γέφυρα, σε Ηρόδ. 5. γενικά, μονοπάτι, 

δρόμος, σε Αισχύλ., Σοφ.· πόρος οἰωνῶν, δρόμος τον οποίο διασχίζουν, σε 

Αισχύλ. 6. δίοδος μέσω του δέρματος, οἱ πόροι, πόροι του δέρματος, σε Πλάτ. 

II. 1. με γεν. πράγμ., τρόπος ή τα μέσα προς επίτευξη, ολοκλήρωση, οὐκ 

ἐδύνατο πόρον οὐδένα ἀνευρεῖν, σε Ηρόδ.· πόρος ὁδοῦ, μέσα προς εκτέλεση 

πορείας, σε Αριστοφ.· πόρος κακῶν, μέσα αποφυγής κακών, σε Ευρ.· με 

απαρ., πόρος τις τίσασθαι, στον ίδ. 2. απόλ., μέσα επινόησης, εφεύρεση, 

τέχνασμα, διέξοδοι, σε Αισχύλ., Αριστοφ. 3. στην Αθήνα, πόρος χρημάτων, 

τρόπος απόκτησης χρημάτων, σε Ξεν., Δημ.· στον πληθ., οι «τρόποι και τα 

μέσα», εισοδήματα, πρόσοδοι, σε Δημ. III. πορεία, πλεύση, ταξίδι, σε 

Αισχύλ., Ευρ.  

πόρπᾱμα, -ατος, τό (πορπάω), ένδυμα που δένεται με την πόρπην, στον 

πληθ., σε Ευρ.  

πόρπαξ, -ᾱκος, ὁ, I. λαβή ασπίδας, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.· ἔχουσι πόρπακας (αἱ 

ἀσπίδες), δηλ. είναι έτοιμες για χρήση, σε Αριστοφ. II. μέρος από την 

πανοπλία της κεφαλής του αλόγου, σε Ευρ.  

πορπάω, Αττ. προστ. αορ. αʹ πόρπᾱσον (όχι -ησον), ενώνω με πόρπη, συνδέω 

αγκράφα, πιάνω με πόρπη ή κουμπώνω, σε Αισχύλ.  

πόρπη, ἡ (πείρω), = περόνη, καρφίτσα, σε Ευρ.· στον πληθ., πόρπη ή 

καρφίτσα, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.  

πόρρω, -ωθεν, -ωτέρω, -ωθεν, βλ. πρόσω, πρόσωθεν.  

πορσαίνω, βλ. πορσύνω.  

πόρσῐον, πόρσιστα, βλ. πρόσω.  

πορσύνω[ῡ] (*πόρω), μέλ. -ῠνῶ, Επικ. -ῠνέω· επίσης, πορσαίνω, Επικ. μέλ. -

ανέω· I. προσφέρω, παρουσιάζω ό,τι έχει προετοιμάσει κάποιος, σε Όμηρ., 

λέγεται για τη σύζυγο που προετοιμάζει το κρεβάτι του άντρα της. II. 1. 

γενικά, παρέχω έτοιμο, προετοιμάζω, ετοιμάζω, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ. — Μέσ., 

προετοιμάζω για τον εαυτό μου, είμαι έτοιμος, σε Αισχύλ. 2. λέγεται για 

κακά, ἐχθροῖς πορσύνω ἐχθρά, στον ίδ.· πορσύνω τοῖς πολεμίοις κακά, σε Ξεν. 

— Παθ., ἐπορσύνθη κακά, σε Αισχύλ. 3. εκτελώ, τακτοποιώ, διευθετώ, 

πορσύνω τὰ τοῦ Θεοῦ, σε Ηρόδ.· τάδε, σε Σοφ. κ.λπ. III. συμπεριφέρομαι με 

φροντίδα, φροντίζω, σε Πίνδ. κ.λπ.  

πόρσω, βλ. πρόσω.  

πόρταξ, -ᾰκος, ἡ, = πόρτις, μικρό μοσχάρι, σε Ομήρ. Ιλ.  

πορτί, βλ. προτί.  

πόρτῐς, -ιος, ἡ, μοσχάρι, μικρό δαμάλι, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· νεαρή αγελάδα, 

σε Θεόκρ., Μόσχ.  

πορτι-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που τρέφει νεαρά δαμάλια, σε Ομηρ. Ύμν.  

πορφύρα[ῠ], Ιων. -ρη, ἡ (πορφύρω), I. το ψάρι μουρούνα, Λατ. murex, σε 

Αισχύλ. II. πορφυρή βαφή, βυσσινί χρώμα, σε Ηρόδ. III. = πορφυρίς, 

πορφυρό ένδυμα, σε Αισχύλ.  

πορφύρεος, -η, -ον, Αττ. -οῦς, -ᾶ, -οῦν· I. ομηρ. χρήση (από το πορφύρω), 1. 

λέγεται για φουρτουνιασμένη θάλασσα, αυτός που έχει σκοτεινή λάμψη, 

σκοτεινός· ομοίως, πορφυρέη νεφέλη. 2. λέγεται για αίμα, σε Ομήρ. Ιλ.· 

πορφύρεος θάνατος, λέγεται για τον θάνατο σε μάχη, στο ίδ. 3. λέγεται για 

υφάσματα, ενδύματα κ.λπ.· σκούρος, κοκκινωπός. 4. λέγεται για το ουράνιο 

τόξο, πιθ. λαμπρός, φωτεινός· λέγεται και για τα ερπετά, αστραφτερός, 

στιλπνός· ο Όμηρ. φαίνεται να μη γνώριζε την πορφύρα, επομένως η λέξη σ' 



αυτόν δεν υποδηλώνει συγκεκριμένο χρώμα. II. 1. μεταγεν. του Ομήρ. (από 

πορφύρα) σκουροκόκκινος, πορφυρός ή βαθυκόκκινος, σε Πίνδ., Ηρόδ., Τραγ. 

2. ντυμένος με πορφύρα, περιβεβλημένος με πορφύρα, σε Λουκ.  

πορφῠρεύς, -έως, ὁ, ψαράς πορφυρών κοχυλιών, σε Ηρόδ.  

πορφῠρευτικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στην τέχνη του βαφέα 

πορφύρας, σε Ευρ.  

πορφῠρεύω, αλιεύω πορφυρά κοχύλια.  

πορφῠρίς, -ίδος, ἡ (πορφύρα), I. πορφυρό ένδυμα ή κάλυμμα, σε Ξεν. II. 

κοκκινόχρωμο πουλί, σε Αριστοφ.  

πορφῠρίων, -ωνος, ὁ (πορφύρα), νερόκοτα, σε Αριστοφ.  

πορφῠρο-ειδής, -ές (εἶδος), όμοιος με πορφύρα, πορφυρός, σε Ευρ.  

πορφῠρο-πώλης, -ου, ὁ (πωλέω), έμπορος πορφύρας, θηλ. πορφῠρό-πωλις, -

ιδος, ἡ, σε Κ.Δ.  

πορφῠρό-στρωτος, -ον, στρωμένος με πορφυρό ύφασμα, σε Αισχύλ.  

πορφῠροῦς, -ᾶ, -οῦν, Αττ. συνηρ. αντί πορφύρεος.  

πορφύρω[ῡ], μόνο σε ενεστ. και παρατ. I. 1. κυρίως λέγεται για θάλασσα, ὡς 

ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ, καθώς το τεράστιο πέλαγος, 

σκουραίνει τα κύματα και αυτά φουσκώνουν βουβά (δηλ. χωρίς να κάνουν 

παφλασμό), σε Ομήρ. Ιλ. 2. μεταφ., πολλὰ δέ οἱ κραδίη πόρφυρε, η καρδιά του 

ήταν πολύ ανήσυχη στο βάθος της, σε Όμηρ. II. μεταγεν. του Ομήρ., όταν το 

κοχύλι (πορφύρα) και το χρώμα του έγιναν γνωστά, γίνομαι πορφυρός ή 

κόκκινος, σε Βίωνα, Ανθ.· ομοίως στη Μέσ., εὔδια μέν, σε Ανθ. (πιθ. αναδιπλ. 

από φύρω).  

*πόρω, εικάζεται ως ενεστ. από αόρ. βʹ ἔπορον, και Παθ. παρακ. πέπρωμαι· I. 

1. αόρ. βʹ ἔπορον, Επικ. γʹ ενικ. πόρε, απαρ. πορεῖν, μτχ. πορών, παρέχω, 

προσφέρω, παρουσιάζω, δίνω, σε Όμηρ., Ησίοδ.· εὖχος πορών, προσφέρομαι 

να πραγματοποιήσω μια ευχή, σε Ομήρ. Οδ.· ὅρκον πορών, προσφέρομαι να 

δώσω όρκο, σε Αισχύλ.· με απαρ., αποδέχομαι ότι..., πόρε κούρῃσιν ἕπεσθαι 

τιμάς (αντί ὥστε ἕπεσθαι), σε Ομήρ. Ιλ.· σοὶ θεοὶ πόροιεν, ὡς (= οἷα) ἐγὼ 

θέλω, σε Σοφ. 2. = πορεύω, φέρω, εἴ τις δεῦρο Θησέα πόροι, στον ίδ. II. 1. 

παρακ. μόνο στο γʹ ενικ. πέπρωται, υπερσ. πέπρωτο είναι ή έχει γίνει (είναι ή 

ήταν) πεπρωμένος, προκαθορισμένος, με αιτ. προσ. και απαρ., ἄμφω πέπρωται 

γαῖαν ἐρεῦσαι, είναι πεπρωμένο ότι μαζί θα κοκκινήσουν τη γη, σε Ομήρ. Ιλ.· 

τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν; σε Αισχύλ.· ομοίως, πεπρωμένον ἐστί = 

πέπρωται, στον ίδ., Ξεν. 2. μτχ. ως επίθ., πεπρωμένος, -η, -ον, προορισμένος, 

καθορισμένος για κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για πρόσωπα, προορισμένος 

για κάποιο πράγμα, αἴσῃ, στο ίδ.· απόλ., προορισμένος, πεπρωμένος, σε Πίνδ.· 

πεπρωμένος βίος, ο φυσικός βίος κάποιου (όπως στα Λατ. το mors fatalisείναι 

ο φυσικός θάνατος), στον ίδ.· ομοίως στους Τραγ., Ξεν.· ἡ πεπρωμένη (ενν. 

μοῖρα), προκαθορισμένη μοίρα, Τύχη, Ειμαρμένη, σε Ηρόδ., Τραγ.  

*πός; ποιός; αντων., ανάγεται στους ερωτημ. τύπους ποῦ, ποῖ, πῇ, πῶς, πω, 

πόθι, πόθεν, πότε, πότερος, πόστος, ποῖος, πόσος, στην καθεμία από τους 

οποίους υπάρχει αντίστοιχος εγκλιτ. τύπος που, ποι, πῃ, πως κ.λπ.· το π στην 

Ιων. αντικαθίσταται από κ, όπως κοῦ, κοῖ κ.λπ.  

ποσάκις[ᾰ], επίρρ., πόσες φορές; πόσο συχνά; Λατ. quoties? σε Επικ., Πλάτ.  

ποσα-πλάσιος, -α, -ον· 1. πόσες φορές πολλαπλάσιος; πόσες φορές 

επαναλαμβανόμενος; Λατ. quotuplex? σε Πλάτ. 2. με γεν., ποιο πολλαπλάσιο 

του...; στον ίδ.  

ποσά-πους, -ποδος, ὁ, ἡ, πόσων πόδων; σε Πλάτ.  

ποσᾰχῶς, επίρρ., με πόσους τρόπους; σε Αριστ.  



πόσε, επίρρ., = ποῖ, προς ποιο μέρος; σε Όμηρ.  

Ποσειδάνιος, Δωρ. αντί Ποσειδώνιος.  

Ποσειδεών, -ῶνος, ὁ, ο έκτος μήνας του Αθηναϊκού έτους, = το τελευταίο 

δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και οι πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.  

Ποσειδῶν, ὁ, γεν. -ῶνος, αιτ. Ποσειδῶ, κλητ. Πόσειδον· Επικ. Ποσειδάων 

[ᾱ], -άωνος, αιτ. -άωνα, κλητ. Ποσείδᾱον· Ιων. Ποσειδέων, -έωνος· Δωρ. 

Ποτῑδᾶν ή Ποτειδᾶν, -ᾶνος, αιτ. -ᾶνα, κλητ. -ᾶν· Ποσειδώνας, Λατ. 

Neptunus, γιος του Κρόνου και της Ρέας, αδελφός του Δία, θεός της 

θάλασσας, σύζυγος της Αμφιτρίτης, σε Όμηρ. κ.λπ.  

Ποσειδώνιος, -α, -ον, I. αφιερωμένος στον Ποσειδώνα, σε Ευρ.· ποιητ. 

Ποσειδαώνιος και -όνιος, σε Σοφ., Ανθ.· Δωρ. Ποσειδάνιος [ᾱ], σε Πίνδ. 

ΙI.Ποσειδώνιον (ενν. ἱερόν), τό, ναός του Ποσειδώνα, σε Θουκ. 

III.Ποσειδώνια, τά, γιορτή προς τιμήν του, σε Στράβ.  

πόσθη, ἡ (βλ. πέος), ανδρική μεμβράνη, σε Αριστοφ.  

πόσθων, -ωνος, ὁ, κωμική λέξη για το μικρό αγόρι, σε Αριστοφ.  

ποσί, δοτ. πληθ. του πούς.  

Ποσῐδήϊος, -η, -ον, Ιων. αντί Ποσίδειος. I. ο ιερός χώρος του Ποσειδώνα, σε 

Ομήρ. Ιλ. II.Ποσῐδήϊον, τό, Ιων. αντί Ποσίδειον, ο ναός του Ποσειδώνα, σε 

Ομήρ. Οδ.  

ποσίνδα, επίρρ. (πόσος), πόσες φορές; ποσίνδα παίζειν = ἀρτιάζειν, σε Ξεν.  

πόσις, ὁ, ποιητ. πόσσις· γεν. πόσιος, δοτ. πόσει, Επικ. πόσεϊ· κλητ. πόσι ή 

πόσις· πληθ. πόσεις· αιτ. πόσιας· άνδρας, σύζυγος, σύντροφος, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· κρυπτὸς πόσις, λέγεται για εραστή, παράνομο σύντροφο, σε Ευρ.  

πόσῐς, ἡ, -ιος, Αττ. -εως, δοτ. πόσει, Ιων. πόσι· (√ΠΟ σε κάποιους χρόνους 

του πίνω)· 1. πόση, ποτό, ρόφημα, σε Όμηρ.· συγγίνεσθαι ἐς πόσιν, 

συναντήθηκαν για οινοποσία, σε Ηρόδ.· παρὰ τὴν πόσιν, Λατ. inter pocula, 

πάνω από τα ποτήρια τους, στον ίδ.· πόσιος ἐν βάθει, σε Θεόκρ. 2. ρούφηγμα, 

σε Αισχύλ.  

πόσος; Ιων. και Αιολ. κόσος, -η, -ον; ερωτημ. επιθ. αντων. αντίστοιχη προς 

την αναφορ. ὅσοςκαι τη δεικτ. τόσος, Λατ. quantus? πόσος στην ποσότητα; 

αντίθ. προς πηλίκος (η οποία αναφέρεται στο μέγεθος), συχνά με την 

προσθήκη του τις· I. 1. λέγεται για αριθμό, πόσος πολύς; σε Ηρόδ., Αττ.· με 

ονόμ. σε ενικ., πόσος μεγάλος, πόσος; πόσος τι πλῆθος; σε Αισχύλ. 2. λέγεται 

για απόσταση, πόσο μακριά; σε Ξεν. 3. λέγεται για χρόνο, για πόσο χρόνο; σε 

Σοφ. κ.λπ. 4. λέγεται για αξία, πόσο; σε Αριστοφ.· πόσου; πόσο στοιχίζεις; σε 

ποια τιμή;, Λατ. quanti?, στον ίδ.· ομοίως, ἐπὶ πόσῳ, σε Πλάτ. II.ποσός, -ή, -

όν (οξύτ.), αόρ. αντων. επίθ., για συγκεκριμένο ποσό ή μέγεθος, Λατ. 

aliquantus, στον ίδ. κ.λπ.  

ποσόω, αθροίζω, καταμετρώ, τὰς ψήφους, σε Θεόφρ.  

ποσσ-ῆμαρ, επίρρ., για πόσες μέρες; σε Ομήρ. Ιλ.  

ποσσί, -ίν, Επικ. αντί ποσί, -ίν, δοτ. πληθ. του πούς.  
 


