
Π, π, πεῖ, άκλιτο· το δέκατο έκτο γράμμα του ελλ. αλφαβ. Ως αριθμητικό πʹ = 

80, αλλά ͵π = 80.000. Το π είναι ψιλό χειλικό άφωνο σύμφωνο συγγενές προς 

το μέσο β και το δασύ φ. Μεταβολές του π στις διαλέκτους κ.λπ. 1. Το π 

γίνεται φ, βλέπ-ω, βλέφ-αρον, λάπ-τω λαφ-ύσσω. 2. στην Αιολ. και Ιων. 

αντικαθιστά το δασύ φ, ἀμπί αντί ἀμφί, πανός αντί φανός, ἀπικέσθαι αντί 

ἀφικ-· στην Ιων. διατηρήθηκε κατά την έκθλιψη πριν από δασύ φωνήεν, ἀπ' 

ἡμῶν, ἐπ' ἡμέρην, ὑπ' ὑμῶν κ.λπ.· αντιθέτως ο τύπος με το δασύ ήταν 

προτιμότερος στην Αττ. ἀσφάραγος αντί ἀσπάραγος, σφόνδυλος αντί 

σπόνδυλος. 3. Στον Ιων. πεζό λόγο, το πγίνεται κ σε αναφορ. και ερωτημ. 

λέξεις, κῶς, ὅκως, ὁκοῖος, ὁκόσος αντί πῶς, ὅπως, ὁποῖος, ὁπόσος. 4. στο 

Αιολ. το π χρησιμοποιείται αντί μ, ὄππα αντί ὄμμα, πεδά αντί μετά. 5. στην 

Αιολ. και Δωρ. π αντί τ, πέτορες αντί τέσσαρες, πέμπε αντί πέντε. 6. μερικές 

φορές εναλλάσσεται με το γ, όπως σε λαπαρός, λαγαρός, λαπάρα λαγών, 

λαγός, Λατ. lepus. 7. στην Αιολ. και Επικ. ποίηση, το π συχνά διπλασιάζεται 

στα αναφορικά, όπως ὅππη, ὅππως, ὁπποῖος αντί ὅπη κ.λπ. 8. στους Ποιητές, 

το τ προστίθεται μετά το π, όπως πτόλις, πτόλεμος αντί πόλις, πόλεμος.  

πᾶ; I. Δωρ. αντί πῆ; πως; II.πα αντί πη παντού, με κάθε τρόπο.  

πᾱγά, Δωρ. αντί πηγή.  

παγ-γέλοιος, -ον (πᾶς), εντελώς γελοίος, σε Πλάτ.  

παγ-γενέτης, -ου, ὁ, πατέρας (όλων)· θηλ. παγγενέτειρα, μητέρα των 

πάντων, σε Ανθ.  

παγγλωσία, ἡ, απεραντολογία, φλυαρία.  

πάγ-γλωσσος ή -ττος, -ον, αυτός που μιλάει όλες τις γλώσσες.  

πᾰγείς, -εῖσα, -έν, μτχ. Παθ. αορ. βʹ του πήγνυμι.  

πάγεν, Επικ. αντί ἐπάγησαν, γʹ πληθ. μτχ. αορ. βʹ του πήγνυμι.  

πᾰγετός, ὁ, παγετός, σε Ξεν.· πρβλ. πάγος II.  

πᾰγετ-ώδης, -ες (εἶδος), παγερός, παγωμένος, σε Σοφ.  

πάγη[ᾰ], ἡ (πήγνυμι)· 1. οτιδήποτε μπήγεται ή συγκρατεί, βρόχος, θηλειά, 

παγίδα, σε Ηρόδ.· δίχτυ για σύλληψη πουλιών, σε Ξεν. 2. μεταφ., παγίδα, 

δόλος, σε Αισχύλ.  

πᾰγῆναι, απαρ. Παθ. αορ. του πήγνυμι.  

πᾰγῐδεύω (παγίς), στήνω παγίδα σε κάποιον, παγιδεύω, σε Κ.Δ.  

πάγιος[ᾰ], -α, -ον (πήγνυμι), στερεός, σε Λουκ.· επίρρ. παγίως λέγειν, μιλάω 

με σαφήνεια, χωρίς επιφυλάξεις, σε Πλάτ.  

πᾰγίς, -ίδος, ἡ (πήγνυμι), I. = πάγη, παγίδα, σε Αριστοφ.· μεταφ., παγίδα, 

δόλος, δουρατέω παγίς, λέγεται για το Δούρειο ίππο, σε Ανθ. II. ἄγκυρα παγὶς 

νεῶν, η άγκυρα που κρατάει τα πλοία σταθερά, στον ίδ.  

παγ-καίνιστος, -ον, πάντα ανακαινισμένος, πάντα φρέσκος, σε Αισχύλ.  

πάγ-κᾰκος, -ον, 1. εντελώς κακός, παντελώς άτυχος, σε Ησίοδ.· πάρα πολύ 

βλαβερός, στον ίδ., Πλάτ.· επίρρ. παγκάκως ὀλέσθαι, σε Αισχύλ.· παγκάκως 

ἔχει τινί, στον ίδ. 2. λέγεται για ανθρώπους, εντελώς κακός, πάρα πολύ 

μοχθηρός ή κάκιστος, σε Θέογν.· υπερθ. ὦ παγκάκιστε, σε Σοφ., Ευρ.  

πάγ-κᾰλος, -ον και -η, -ον, εντελώς όμορφος, καλός ή ευγενής, σε Αριστοφ., 

Πλάτ.· επίρρ. -λως, σε Πλάτ. κ.λπ.  

πάγ-καρπος, -ον, αυτός που προέρχεται από όλα τα είδη καρπών, πλούσιος σε 

καρπούς, σε Πίνδ.  

παγ-κευθής, -ές (κεύθω), αυτός που κρύβει τα πάντα, σε Σοφ.  

πάγκλαυστος ή -κλαυτος, -ον (κλαίω)· I. αυτός που είναι αξιοθρήνητος σε 

όλα, εντελώς αξιοθρήνητος, σε Αισχύλ., Σοφ. II. Ενεργ., αυτός που είναι 

γεμάτος δάκρυα, σε Σοφ.  



παγκληρία, ἡ, ολόκληρη η κληρονομιά, σε Αισχύλ., Ευρ.  

πάγ-κληρος, -ον, αυτός που διαθέτει την πλήρη κατοχή, σε Ευρ.  

πάγ-κοινος, -ον, κοινός σε όλους, σε Σοφ.· Θεοῦ μάστιγι παγκοίνῳ, δηλ. με 

θάνατο, σε Αισχύλ.· ἕν ἀπέχθημα πάγκοινον βροτοῖς, βδέλυγμα μισητό από 

όλη την ανθρωπότητα, σε Ευρ.· πάγκοινος στάσις, όλη η ομάδα μαζί, σε 

Αισχύλ.  

παγ-κοίτης, -ου, ὁ (κοίτη), το μέρος όπου όλοι πρέπει να κοιμούνται, 

θάλαμος παγκοίτας δηλ. ο τάφος, σε Σοφ.· πάγκοινος Ἅιδας, στον ίδ.  

παγ-κόνῑτος, -ον (κονίω), καλυμμένος παντού με σκόνη, ἄεθλα πάγκότινα, 

έπαθλα που κερδίζονται από συμμετοχή σε όλους τους αγώνες, σε Σοφ.  

παγ-κρᾰτής, -ές (κράτος), παντοδύναμος, πανίσχυρος, σε Τραγ.· παγκρατεῖς 

ἕδραι, ο βασιλικός θρόνος του Δία, σε Αισχύλ.· τοῖνδε παγκρατὴς φονεύς, ο 

νικηφόρος φονιάς τους, στον ίδ.  

παγκρᾰτιάζω, εκτελώ τα αγωνίσματα του παγκρατίου, σε Πλάτ.· μεταφ., κινώ 

τους βραχίονες όπως όταν κάνω γυμναστική, χειρονομώ, κουνώ τα χέρια 

βιαστικά και απότομα, σε Αισχίν.  

παγκρᾰτιαστής, -οῦ, ὁ, αυτός που αγωνίζεται στο παγκράτιον, σε Πλάτ.  

παγκρᾰτιαστικός, -ή, -όν, I. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στο παγκράτιον, ἡ 

παγκρατιαστικὴ τέχνη, η επιδεξιότητα στο παγκράτιο, σε Πλάτ. II. δεινός, 

επιτήδειος στο παγκράτιον, σε Αριστ.  

παγκράτιον, τό (παγκρᾰτής), πλήρης αγώνας, αγώνισμα που περιλαμβάνει 

πάλη και πυγμαχία (πάλη και πυγμή), σε Ηρόδ., Πίνδ. κ.λπ.  

πάγος[ᾰ], ὁ (πήγνυμι)· I. αυτός που είναι συμπαγής ή στέρεα τοποθετημένος· 

κορυφή όρους, βραχώδης λόφος, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ., Τραγ.· ὁ Ἄρειος (Ιων. 

Ἀρήιος) πάγος, ο βράχος του Άρειου Πάγου στην Αθήνα, βλ. Ἄρειος II. II. = 

παγετός, σε Σοφ.  

πᾶγος, ὁ, Λατ. pagus, διαμέρισμα, διοικητική διαίρεση, επαρχία, σε Πλούτ.  

πάγουρος[ᾰ], ὁ (παγῆναι, οὐρά), είδος καρκινοειδούς, κάβουρας, Λατ. 

pagurus, σε Αριστοφ.  

παγ-χάλεπος[ᾰ], -ον, εξαιρετικά δύσκολος ως προς την αντιμετώπιση, σε 

Ξεν., Πλάτ.· επίρρ., παγχαλέπως ἔχειν πρός τινα, έχω άσχημες διαθέσεις 

απέναντι σε κάποιον, σε Ξεν.  

παγ-χάλκεος, -ον, ολοχάλκινος, ολόχαλκος, σε Όμηρ.  

πάγ-χαλκος, -ον, = το προηγ., σε Ομήρ. Οδ., Τραγ.  

πάγ-χρηστος, -ον, καλός για όλες τις δουλειές, σε Αριστοφ., Ξεν.  

πάγ-χριστος, -ον (χρίω), επιχρισμένος παντού· πάγχριστον, τό (ενν. 

φάρμακον), φαίνεται να σημαίνει αυτό που είναι γεμάτο επικάλυψη, που είναι 

όλο επιχρισμένο, σε Σοφ.  

παγ-χρύσεος[ῡ], -ον, όλος χρυσός, ολόκληρος φτιαγμένος από συμπαγή 

χρυσό, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  

πάγ-χρῡσος, -ον, = το προηγ., σε Πίνδ., Σοφ., Ευρ.  

πάγχῠ, επίρρ. (πᾶς, πᾶν), = πάνυ, εντελώς, ολοκληρωτικά, παντελώς, πλήρως, 

σε Όμηρ., Πίνδ.· πάγχυ δοκέειν ή ἐλπίζειν, σκέφτομαι ή ελπίζω πάρα πολύ, σε 

Ηρόδ.  

πᾱδάω, Δωρ. αντί πηδάω.  

πάθε, Επικ. αντί ἔπᾰθε, γʹ ενικ. αορ. βʹ του πάσχω.  

πᾰθεῖν, Επικ. παθέειν, απαρ. αορ. βʹ του πάσχω.  

πάθη[ᾰ], ἡ, 1. παθητική κατάσταση, σε Πλάτ.· τὰς ἐκεῖ πάθας, αυτό που έγινε 

εκεί, σε Σοφ.· πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ πάθη, όλα όσα συνέβησαν σε αυτόν, σε 



Ηρόδ. 2. = πάθημα, σε Πίνδ., Σοφ.· ἡ πάθη τῶν ὀφθαλμῶν, τυφλότητα, σε 

Ηρόδ.  

πάθημα[ᾰ], -ατος, τό (παθεῖν)· I. οτιδήποτε παθαίνει κάποιος, πάθημα, 

ατύχημα, δυστύχημα, σε Σοφ., Θουκ.· κυρίως στον πληθ., σε Ηρόδ., Αττ.· 

παροιμ., τὰ δέ μοι παθήματα μαθήματα γέγονε, τα παθήματα έγιναν μαθήματά 

μου, σε Ηρόδ. II. παθητικό συναίσθημα ή κατάσταση, σε Ξεν., Πλάτ. III. 

στον πληθ., γεγονότα, περιπέτειες, σε Πλάτ.  

πάθῃσθα, Επικ. αντί πάθῃς, βʹ ενικ. υποτ. αορ. βʹ του πάσχω.  

πᾰθητικός, -ή, -όν (παθεῖν)· 1. επιδεκτικός στο συναίσθημα, ικανός να 

νιώσει κάτι, με γεν., σε Αριστ. 2. γεμάτος πάθος, παθητικός, στον ίδ.· επίρρ., 

παθητικῶς λέγειν, σε Αριστ.  

πᾰθητός, -ή, -όν (παθεῖν)· I. κάποιος που έχει υποφέρει· αυτός που 

υποκύπτει στο πάθος (γίνεται έρμαιο του πάθους), σε Πλούτ. II. λέγεται για 

τον Σωτήρα Ιησού Χριστό, αυτός που προορίζεται να υποφέρει, σε Κ.Δ.  

πάθος[ᾰ], -εος, τό (παθεῖν)· I. 1. οτιδήποτε συμβαίνει σε κάποιον, 

περιστατικό, ατύχημα, σε Ηρόδ., Σοφ. 2. ό,τι έχει πάθει κάποιος, η εμπειρία 

κάποιου, σε Αισχύλ.· στον πληθ., σε Πλάτ.· συνήθως με αρνητική σημασία, 

πάθημα, δυστύχημα, συμφορά, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· ἀνήκεστον πάθος 

ἔρδειν, διαπράττω ανεπανόρθωτο σφάλμα, σε Ηρόδ. II. λέγεται για την ψυχή, 

πάθος, συναίσθημα, όπως είναι η αγάπη, το μίσος κ.λπ., σε Θουκ., Πλάτ. κ.λπ. 

III. οποιαδήποτε παθητική κατάσταση, συνθήκη, σε Πλάτ.· στον πληθ., 

γεγονότα ή αλλαγές στις οποίες υπόκεινται τα πράγματα, τὰ περὶ τὸν οὐρανὸν 

πάθη, στον ίδ. κ.λπ. IV.παθητικός τρόπος έκφρασης, συγκινησιακός, 

περιπαθής τρόπος, πάθος, σε Αριστ.  

πάθω[ᾰ], υποτ. αορ. βʹ του πάσχω· — παθών, μτχ.  

παῖ, κλητ. του παῖς.  

Παιάν, -ᾶνος, ὁ, Επικ. Παιήων, -ονος, Αττ. Παιών, -ῶνος· I. 1. ο Παιάνας ή 

Παιών, ο γιατρός των θεών, σε Ομήρ. Ιλ.· Παιήονος γενέθλη, οι γιοι του 

Παιάνα, δηλ. οι γιατροί, σε Ομήρ. Οδ. 2. μετά τον Όμηρο το όνομα και η 

ιδιότητα μεταφέρθηκαν στον Απόλλωνα, τον οποίον επικαλούνταν με την 

κραυγή ἰήιε Παιάν, σε Αισχύλ., Σοφ.· ἰὼ Παιάν, σε Σοφ. 3. ως προσηγορικό, 

γιατρός, θεραπευτής, σε Αισχύλ., Σοφ.· έπειτα, λυτρωτής, σωτήρας, σε Ευρ. 

II. 1.παιάν, Επικ. παιήων, παιάνας, δηλ. χορικό άσμα, ύμνος ή ψαλμός, 

απευθυνόμενος στον Απόλλωνα, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ., Σοφ. 2. άσμα 

θριάμβου μετά τη νίκη, κυρίως προς τον Απόλλωνα, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· 

επίσης, εμβατήριο, σε Αισχύλ., Ξεν.· η φράση ήταν, ἐξάρχειν τὸν παιᾶνα, σε 

Ξεν.· παιᾶνα ἐξάρχεσθαι, ποιεῖσθαι, στον ίδ. 3. οποιοδήποτε επίσημο άσμα ή 

μέλος, ιδίως στην αρχή ενός εγχειρήματος ως προοιωνός επιτυχίας, σε Θουκ.· 

άσμα που τραγουδιέται στα συμπόσια, σε Ξεν. 4. ο Αισχύλ. σε σχήμα 

οξύμωρο, συνδέει παιὰν Ἐρινύων, παιὰν τοῦ θανόντος· ομοίως, παιὰν στυγνός, 

λέγεται για θρηνητικό άσμα, σε Ευρ. III. Κρητῶν παιήονες, αυτοί που 

τραγουδούν τον παιάνα, σε Ομηρ. Ύμν. IV. στην προσωδία, παιών, πόδας που 

αποτελείται από τρεις βραχείες και μια μακρά συλλαβή, ¯˘˘˘, ˘¯˘˘, ˘˘¯˘, ˘˘˘¯ σε 

Αριστ.  

παιᾱνίζω, μέλ. -σω, = παιωνίζω, σε Αισχύλ.  

παιᾱνισμός, ὁ, = παιωνισμός, σε Στράβ.  

παῖγμα, τό (παίζω), παιχνίδι, διασκέδαση, διασκεδαστική δοκιμασία, σε Ευρ.  

παιγνία, ἡ, Ιων. -ίη, ἡ (παίζω), παιχνίδι, διασκέδαση, παιδιά, σε Ηρόδ.  

παιγνιήμων, -ον, αυτός που αγαπά τους αστεϊσμούς, σε Ηρόδ.  



παίγνιον, τό (παίζω)· I. παιχνιδάκι, παιχνίδι, σε Πλάτ. II. σε Θεόκρ., οι 

Αιγύπτιοι ονομάζονταν κακὰ παίγνια, απατεώνες, κακότροποι. III. παιχνίδι, 

διασκεδαστικό ποίημα, σε Ανθ.· λέγεται για το χαρούμενο τιτίβισμα του 

τζιτζικιού, στο ίδ.  

παίγνιος, -ον (παίζω), διασκεδαστικός, κωμικός, σε Ανθ.  

παιγνι-ώδης, -ες (εἶδος), παιχνιδιάρικος, διασκεδαστικός, σε Πλούτ.· 

τὸπαιγνιώδες, παιχνιδιάρικη διάθεση, σε Ξεν.  

παιδᾰγωγεῖον, τό, μέρος όπου οι παιδαγωγοί ανέμεναν τους μαθητές τους, σε 

Δημ.· σχολείο, σε Πλούτ.  

παιδᾰγωγέω, μέλ. -ήσω — Παθ., μέλ. παιδαγωγήσομαι, με Παθ. σημασία· 

αόρ. αʹ ἐπαιδαγωγήθην, παρακ. πεπαιδαγώγημαι· 1. συνοδεύω ως παιδαγωγός, 

ανατρέφω και διδάσκω, μορφώνω, σε Πλάτ.· παρακολουθώ συνεχώς την 

ανατροφή ενός παιδιού, σε Ευρ. 2. γενικά, μορφώνω, σε Πλάτ.  

παιδᾰγωγία, ἡ, η ιδιότητα του παιδαγωγοῦ, φροντίδα παιδιών, εκπαίδευση, σε 

Πλάτ.· γενικά, περιποίηση ασθενών, σε Ευρ.  

παιδᾰγωγικός, -ή, -όν, αυτός που ταιριάζει στον παιδαγωγόν· ἡ -κή (ενν. 

τέχνη) τῶν νοσημάτων = ἡ ἰατρική, η παρακολούθηση των ασθενών, σε Πλάτ.  

παιδ-ᾰγωγός, ὁ, = παιδὸς ἀγωγός, φύλακας των παιδιών· στην Αθήνα, 

δούλος που πήγαινε με το αρσενικό παιδί από το σπίτι στο σχολείο και 

επέστρεφε, είδος φροντιστή, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· απ' όπου, Φοίνιξ λέγεται ο 

παιδαγωγός του Αχιλλέα, σε Πλάτ.· Φάβιος καλείται περιπαιχτικά ο 

παιδαγωγός του Αννίβα, επειδή τον ακολουθεί παντού, σε Πλούτ.  

παιδάριον, [ᾰ], τό, υποκορ. του παῖς, νεαρό μικρό αγόρι, σε Αριστοφ.· ἐκ 

παιδαρίου, από παιδί, σε Πλάτ.· στον πληθ., νεαρά αγόρια, σε Αριστοφ.· 

νεαρός δούλος, στον ίδ., Ξεν.  

παιδᾰρι-ώδης, -ες (εἶδος), παιδιάστικος, παιδαριώδης, σε Πλάτ.  

παιδεία, ἡ, I. 1. ανατροφή παιδιού, σε Αισχύλ. 2. ανατροφή και διδασκαλία, 

εκπαίδευση, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ. 3. αποτέλεσμα μόρφωσης, κουλτούρα, 

παιδεία, πνευματικά εφόδια, σε Πλάτ. 4. πλεκτὰ Αἰγύπτου παιδεία, τα πλεκτά 

εργόχειρα της Αιγύπτου, δηλ. τα κρεμαστά σχοινιά του βύβλου, σε Ευρ. II. 

νεότητα, παιδική ηλικία, σε Θέογν., Ευρ.  

παίδειος, ή παιδεῖος, -ον, = παιδικός, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε παιδί, 

σε Αισχύλ.· παίδειος τροφή, φροντίδα για την ανατροφή των παιδιών, μητρική 

φροντίδα, σε Σοφ.  

παιδεραστέω, μέλ. -ήσω, είμαι παιδεραστής, σε Πλάτ.  

παιδ-εραστής, -οῦ, ὁ, εραστής παιδιών, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

παίδευμα, -ατος, τό (παιδεύω)· I. αυτό το οποίο ανατρέφεται, που 

διδάσκεται, νήπιο, σχολιαρούδι, μαθητής, σε Ευρ. κ.λπ.· μῆλα, φυλλάδος 

Παρνασίας παιδεύματ', στον ίδ.· στον πληθ. λέγεται για ένα μόνο πράγμα, 

στον ίδ. II. οτιδήποτε μπορεί να διδαχθεί, αντικείμενο διδασκαλίας, μάθημα, 

σε Ξεν.  

παίδευσις, -εως, ἡ (παιδεύω)· I. 1. εκπαίδευση, σύστημα εκπαίδευσης, σε 

Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· τὴν ὑπ' ἀρετῆς Ἡρακλέους παίδευσιν, εκπαίδευση από 

την αρετή, σε Ξεν. 2. οι συνέπειες της μάθησης, παιδεία, μόρφωση, αγωγή, σε 

Αριστοφ., Πλάτ. 3. καθοδήγηση ή προκατασκευή μαρτύρων, σε Δημ. II. μέσο 

εκπαίδευσης, τήν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι, η πόλη μας είναι σχολείο 

της Ελλάδας, σε Θουκ.  

παιδευτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του παιδεύω· I. εκπαιδεύομαι, σε Πλάτ. II. 

παιδευτέον, αυτό που πρέπει κάποιος να εκπαιδεύσει, στον ίδ.  

παιδευτήριον, τό (παιδεύω), σχολείο, σε Στράβ.  



παιδευτής, -οῦ, ὁ (παιδεύω)· I. δάσκαλος, εκπαιδευτής, παιδαγωγός, σε 

Πλάτ. II. διορθωτής, τιμωρός, σε Κ.Δ.  

παιδευτικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στην εκπαίδευση· ἡ -κή 

(ενν. τέχνη), εκπαίδευση, σε Πλάτ.· ομοίως, τὸ παιδευτικόν, σε Πλούτ.  

παιδευτός, -ή, -όν, αυτός τον οποίο μπορεί κανείς να μάθει, να κερδίσει από 

την εκπαίδευση, σε Πλάτ.  

παιδεύω, μέλ. -σω, αόρ. αʹ ἐπαίδευσα, παρακ. πεπαίδευκα — Μέσ., μέλ. 

παιδεύσομαι, αόρ. αʹ ἐπαιδευσάμην, Παθ. μέλ. παιδευθήσομαι, επίσης Μέσ. 

παιδεύσομαι (με Παθ. σημασία), αόρ. αʹ ἐπαιδεύθην, παρακ. πεπαίδευμαι· 

(παῖς)· I. τρέφω ή ανατρέφω παιδί, σε Σοφ. II. κυρίως, αντίθ. προς το τρέφω, 

εκπαιδεύω, διδάσκω, μορφώνω, στον ίδ., Ευρ. κ.λπ.· παιδεύειν τινὰ μουσικῇ 

καὶ γυμναστικῇ, σε Πλάτ.· ἐν μουσικῇ, στον ίδ.· παιδεύω τινὰ εἰς πρὸς ἀρετήν, 

στον ίδ.· με διπλή αιτ., παιδεύω τινά τι, διδάσκω κάτι σε κάποιον, στον ίδ.· με 

αιτ. και απαρ., τινὰ κιθαρίζειν, σε Ηρόδ.· και χωρίς απαρ., παιδεύω γυναῖκας 

σώφρονας (εἶναι), σε Ευρ.· απ' όπου, στην Παθ. με αιτ. πράγμ., διδάσκομαι 

ένα πράγμα, σε Πλάτ.· απόλ., ὁ πεπαιδευμένος, άνθρωπος εγγράμματος, αντίθ. 

προς ἀπαίδευτος ή ἰδιώτης, σε Ξεν., Πλάτ. — Μέσ., διδάσκω κάποιον, τον 

προκαλώ να διδαχθεί, σε Πλάτ. III. τιμωρώ, επιβάλλω πειθαρχία, σε Σοφ., 

Ξεν.· τιμωρώ με ξυλοδαρμό, κολάζω, σε Κ.Δ.  

παιδιά, -ᾶς, ἡ (παίζω), παιδικό παιχνίδι, διασκέδαση, παίγνιο, παιχνιδάκι, σε 

Ξεν., Πλάτ.· παιδιὰ παίζειν πρός τινα, παίζω παιχνίδι με κάποιον, σε 

Αριστοφ.· μετὰπαιδιᾶς, με παιχνίδι, σε Θουκ.· ὥστε σοι τὸν νῦν χόλον παιδιὰν 

εἶναι δοκεῖν, φαίνεται ως ένα απλό παιδικό παιχνίδι, σε Αισχύλ.  

παιδικός, -ή, -όν (παῖς)· I. 1. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε παιδί, παιδικός, 

Λατ. puerilis, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. παιγνιώδης, διασκεδαστικός, στον ίδ., Ξεν.· 

ομοίως, επίρρ. -κῶς, σε Πλάτ. II. 1. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε αγαπητό 

παιδί, παιδικὸς λόγος, ερωτική διήγηση, σε Ξεν. 2. ως ουσ. παιδικά, -ῶν, 

αγαπητά, αγαπημένα, Λατ. deliciae, σε Θουκ., Πλάτ. κ.λπ.  

παιδιόθεν, επίρρ., από παιδί, σε Κ.Δ.  

παιδίον, τό, υποκορ. του παῖς· I. μικρό ή νεαρό παιδί, σε Ηρόδ., Αριστοφ., 

Πλάτ. II. νεαρός δούλος, σε Αριστοφ.  

παιδισκάριον, τό, υποκορ. του παιδίσκη, σε Λουκ.  

παιδίσκη, ἡ, υποκορ. του παῖς (ἡ)· I. νεαρό κορίτσι, παρθένα, σε Ξεν. II. 

νεαρή δούλη, πόρνη, σε Ηρόδ., Πλούτ.  

παιδίσκος, ὁ, υποκορ. του παῖς (ὁ), νεαρό αγόρι ή γιος, σε Ξεν.  

παιδι-ώδης, -ες (παιδιά), παιγνιώδης, παιχνιδιάρικος, Λατ. ludibundus, σε 

Αριστ.  

παιδνός, -ή, -όν και -ός, -όν, I. παιδικός, σε Αισχύλ., Ανθ. II.παιδνός, ὁ, ως 

ουσ., αγόρι, παιδί, σε Ομήρ. Οδ.  

παιδο-βόρος, -ον (βι-βρώσκω), αυτός που τρώει παιδιά, μόχθοι, παιδοβόροι, 

λέγεται για το Θυέστη, σε Αισχύλ.  

παιδογονία, ἡ, γέννηση παιδιών, σε Πλάτ.  

παιδο-γόνος, -ον (γονή)· I. αυτός που γεννάει παιδιά, Ζεῦ παιδογόνε πόριος 

Ἰνάχου, πατέρα του παιδιού που γεννήθηκε από την κόρη του Ινάχου, σε Ευρ. 

II. αυτός που κάνει κάτι γόνιμο, σε Θεόκρ.  

παιδοκομέω, μέλ. -ήσω, φροντίζω παιδί, ανατρέφω, σε Ανθ.  

παιδο-κόμος, -ον (κομέω), αυτός που φροντίζει παιδιά.  

παιδοκτονέω, μέλ. -ήσω, φονεύω παιδιά, σε Ευρ.  

παιδο-κτόνος, -ον (κτείνω), αυτός που φονεύει παιδιά, σε Σοφ., Ευρ.  



παιδ-ολέτηρ, -ῆρος, ὁ, φονιάς παιδιών· θηλ. παιδ-ολέτειρα, φόνισσα 

παιδιών, σε Ευρ.  

παιδολέτις, -ιδος, ἡ, = παιδολέτειρα, σε Ανθ.  

παιδ-ολέτωρ, -ορος, κλητ. -ορ, ὁ, ἡ, = το προηγ., σε Αισχύλ., Ευρ.  

παιδο-λύμας[ῡ], -ου, ὁ, αυτός που καταστρέφει τα παιδιά, σε Αισχύλ.  

παιδονομία, ἡ, I. εκπαίδευση παιδιών, σε Αριστ. II. το αξίωμα του 

παιδονόμου, στον ίδ.  

παιδο-νόμος, ὁ (νέμω), ένας από την τάξη των αρχόντων στις Δωρικές 

πόλεις, αυτός που εποπτεύει την εκπαίδευση των νέων, σε Ξεν., Αριστ.  

παιδοποιέω, μέλ. -ήσω, I. 1. κάνω παιδιά, σε Ευρ.· πεπαιδοποίηται, έχει 

γεννηθεί, σε Δημ. 2. γεννώ παιδιά, λέγεται για γυναίκα, σε Σοφ. II. 

συνηθέστερο ως αποθ.· μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ ἐπαιδοποιησάμην, παρακ. 

πεπαιδοποίημαι, με την ίδια σημασία όπως σε Ενεργ., σε Ευρ., Ξεν. κ.λπ.  

παιδοποιία, ἡ, τεκνοποίηση, σε Πλάτ.  

παιδο-ποιός, -όν (ποιέω)· 1. αυτός που κάνει ή γεννάει παιδιά, σε Ευρ. 2. 

γεννητικός, παραγωγικός, σε Ηρόδ.  

παιδο-πόρος, -ον, αυτός μέσω του οποίου περνάει ένα παιδί, σε Ανθ.  

παιδοσπορέω, μέλ. -ήσω, κάνω, σπέρνω παιδιά, σε Πλάτ.  

παιδο-σπόρος, -ον (σπείρω), αυτός που σπέρνει παιδιά, σε Αριστοφ.  

παιδοτρῐβέω, μέλ. -ήσω, εξασκώ ως δάσκαλος γυμναστικής· γενικά, 

γυμνάζω, ασκώ, παιδοτριβέω τινὰ πονηρόν εἶναι, σε Δημ.  

παιδο-τρίβης[ῐ], -ου, ὁ (τρίβω), αυτός που διδάσκει πάλη και άλλες 

γυμναστικές ασκήσεις, δάσκαλος γυμναστικής, σε Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ.· ἐν 

παιδοτρίβου, στο σχολείο του, σε Αριστοφ.  

παιδοτρῐβικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σ' έναν παιδοτρίβην· ἡ -

κή (ενν. τέχνη), η τέχνη του, η τέχνη της πάλης, σε Αριστ.· επίρρ., 

παιδοτριβικῶς, όπως ο παιδοτρίβης, σε Πλάτ.  

παιδοτροφία, ἡ, ανατροφή παιδιών, μεγάλωμα τέκνων, σε Πλάτ.  

παιδο-τρόφος, -ον (τρέφω)· 1. αυτός που ανατρέφει παιδιά, σε Σιμων.· 

παιδοτρόφος ἐλάα, σε Σοφ. 2. ως θηλ. ουσ., μητέρα, σε Ευρ.  

παιδό-τρωτος, -ον (τι-τρώσκω), αυτός που πληγώνεται από παιδιά, πάθεα 

παιδότρωτα, πληγές και θάνατος στα χέρια παιδιών, σε Αισχύλ.  

παιδουργέω, = παιδοποιέω, σε Ευρ.  

παιδουργία, ἡ, I. = παιδοποιία, σε Πλάτ. II. σε Σοφ. γυνὴ παιδοποιός, 

μητέρα.  

παιδουργός, -όν (*ἔργω), = παιδοποιός.  

παιδοφῐλέω, μέλ. -ήσω, αγαπώ τα αγόρια, σε Θέογν., Σόλων.  

παιδο-φίλης[ῐ], -ου, ὁ, = παιδεραστής, σε Θέογν.  

παιδο-φόνος, -ον (*φένω), αυτός που σκοτώνει παιδιά, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.· 

παιδοφόνος συμφορή, το δυστύχημα ή η συμφορά του να έχει κάποιος 

σκοτώσει παιδί, σε Ηρόδ.· παιδοφόνον αἷμα, το αίμα σκοτωμένων παιδιών, σε 

Ευρ.  

παιδο-φορέω, μέλ. -ήσω, (φέρω)· μεταφέρω μακριά ένα παιδί, σε Ανθ.  

παίζω, Δωρ. παίσδω, μέλ. παιξοῦμαι και παίξομαι, αόρ. αʹ ἔπαιξα, παρακ. 

πέπαικα, αργότερα πέπαιχα — Παθ., παρακ. πέπαισμαι, αργότερα πέπαιγμαι 

(παῖς)· I. 1. κυρίως, παίζω όπως τα παιδιά, διασκεδάζω, παίζω, σε Ομήρ. Οδ., 

Ηρόδ. κ.λπ. 2. χορεύω, σε Ομήρ. Οδ., Πίνδ.· ομοίως σε Μέσ., σε Ησίοδ. 3. 

παίζω παιχνίδι, σφαίρῃ παίζω, παίζω μπάλα, σε Ομήρ. Οδ.· επίσης, παίζω 

σφαῖραν, σε Πλούτ. 4. παίζω μουσικό όργανο, σε Ομηρ. Ύμν. II. 1. 

διασκεδάζω, παίζω, αστειεύομαι, κάνω αστεία, σε Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ.· παίζω 



πρός τινα, περιπαίζω κάποιον, τον εμπαίζω, σε Ευρ.· παίζω εἰς τι, λέω αστεία 

σχετικά με κάποιο πράγμα, σε Πλάτ.· η μτχ. παίζων χρησιμ. απόλ., πάνω στην 

πλάκα, αστειευόμενος, στον ίδ. — Παθ., ὁ λόγος πέπαισται, ειπώθηκε ως 

αστείο, σε Ηρόδ.· ταῦτα πεπαίσθω ὑμῖν, αρκετά ειπώθηκαν ως αστεία, σε 

Πλάτ. 2. με αιτ., παίζω μαζί με, σε Ανθ., Λουκ.  

Παιηόνιος, -α, -ον, θεραπευτής, όπως το Παιώνιος, σε Ανθ.  

παιήσω, μέλ. του παίω.  

Παιήων, -ονος, ὁ, Επικ. αντί Παιάν.  

παιξοῦμαι ή παίξομαι, μέλ. του παίζω.  

Παίονες, οἱ, οι Παίονες, οι κάτοικοι της Μακεδονίας, σε Ομήρ. Ιλ.· Παίων 

στρατός, σε Ευρ.· Παιονία, Ιων. -ίη, ἡ, η χώρα τους, σε Ομήρ. Ιλ.· επίθ. 

Παιονικός, -ή, -όν, αυτός που κατάγεται από την Παιονία, σε Θουκ.· ανώμ. 

θηλ. Παιονίς, -ίδος, σε Ηρόδ.  

παιόνιος, -η, -ον, ποιητ. αντί παιώνιος, σε Ανθ.  

παιπάλη[ᾰ], (αναδιπλ. από πάλη, Λατ. pollen), το πολύ αλεσμένο αλεύρι ή 

κριθάρι, Λατ. flos farinae, σε Αριστοφ.· μεταφ. λέγεται για πανούργους 

ανθρώπους, στο ίδ.  

παιπάλημα, -ατος, τό όπως παιπάλη, πράγμα εξαιρετικά λεπτό· πολύ 

ευγενικός στους τρόπους, λέγεται για άνθρωπο, σε Αριστοφ., Αισχίν.  

παιπᾰλόεις, -εσσα, -εν, βραχώδης, πετρώδης, παλιά Επικ. λέξη αμφίβ. προέλ., 

επίθ. που λέγεται για λόφους, μονοπάτια δασών και βραχώδη νησιά, σε Όμηρ.  

παῖς, Επικ. επίσης παΐς, παιδός, ὁ, ἡ· γεν. πληθ. παίδων, δοτ. παισί, Επικ. 

παίδεσσι· I. 1. σε σχέση με καταγωγή, παιδί, είτε γιος είτε κόρη, σε Ομήρ. Ιλ.· 

παῖς παιδός, το παιδί του παιδιού, εγγονάκι, στο ίδ.· Ἀγήνορος παῖδες ἐκ 

παίδων, σε Ευρ.· λέγεται για τα ζώα, σε Αισχύλ. 2. μεταφ., ἀμπέλου παῖς, δηλ. 

κρασί, σε Πίνδ. 3. περιφραστικά, δυστήνων παῖδες (βλ. δύστηνος)· οἱ Λυδῶν 

παῖδες, οι γιοι των Λυδών, δηλ. οι Λυδοί, σε Ηρόδ.· παῖςἙλλήνων, σε 

Αισχύλ.· οἱ Ἀσκληπιοῦ παῖδες, δηλ. οι γιατροί, σε Πλάτ. κ.λπ. II. σε σχέση με 

την ηλικία, παιδί ή νέος, νεαρός, παληκάρι ή νέα κοπέλα, παρθένα, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· με άλλο ουσ., παῖς συφορβός, χοιροβοσκός, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐκ παιδός, 

από παιδί, σε Πλάτ.· ἐκ παίδων ή παίδων εὐθύς, στον ίδ.· εὐθὺς ἐκ παίδων 

ἐξελθών, σε Δημ. III. σε σχέση με την κατάσταση, δούλος, υπηρέτης, άντρας 

ή γυναίκα, σε Αισχύλ., Αριστοφ. κ.λπ.  

παίσατε, βʹ πληθ. αορ. αʹ του παίζω.  

παίσδω, Δωρ. αντί παίζω.  

παι-φάσσω (αναδιπλ. από √ΦΑ του φαίνομαι), μόνο στον ενεστ., τινάσσομαι 

ή ορμώ άγρια, σε Ομήρ. Ιλ.  

παίω (Α), μέλ. παίσω και παιήσω, αόρ. αʹ ἔπαισα, παρακ. πέπαικα — Μέσ. 

αόρ. αʹ ἐπαισάμην — Παθ., αόρ. αʹ ἐπαίσθην, παρακ. πέπεσμαι· I. 1. χτυπώ, 

πλήττω, σε Ηρόδ., Τραγ.· παίω τινὰ ἐς τὴν γῆν, σε Ηρόδ.· παίω τινὰ ἐς τὴν 

γαστέρα, σε Αριστοφ.· εἰς τὰ στέρνα ή κατὰ τὸ στέρνον, σε Ξεν.· με διπλή αιτ., 

παίω τινὰ τὸ νῶτον, σε Αριστοφ.· επίσης με σύστ. αντ., ὀλίγας παίω (ενν. 

πληγάς), σε Ξεν.· παίω ἅλμην, λέγεται για τους κωπηλάτες, σε Αισχύλ. — 

Μέσ., ἐπαίσατο τὸν μηρόν, χτύπησε τον μηρό του, σε Ξεν. 2. με αιτ. οργάνου, 

χτυπώ, κρούω κάτι πάνω σε κάτι άλλο, ναῦς ἐν νηῒ στόλον ἔπαισε, ένα πλοίο 

χτύπησε με την άκρη του πάνω σε κάποιο άλλο, σε Αισχύλ.· μεταφ., ἐν δ' ἐμῷ 

κάρᾳ θεὸς μέγα βάρος ἔπαισεν, ο θεός έριξε μεγάλο βάρος πάνω μου, δηλ. με 

χτύπησε σκληρά, σε Σοφ.· ἔπαισας ἐπὶ νόσῳ νόσον, στον ίδ. 3. απομακρύνω, 

τοὺς σφῆκας ἀπὸ τῆς οἰκίας, σε Αριστοφ. 4. πλήττω σκληρά με τα λόγια, στον 

ίδ. II. αμτβ., χτυπώ ή συγκρούομαι, Λατ. illido, πρός τινι ή τι, σε Αισχύλ., 



Ξεν.· με αιτ., παίειν ἄφαντον ἕρμα, χτυπάει πάνω σε κρυμμένο σκόπελο, σε 

Αισχύλ.· ομοίως, στήλην παίσας, λέγεται για ηνίοχο, σε Σοφ.  

παίω (Β), = πατέομαι, τρώω, σε Αριστοφ.  

Παιών, παιών, άλλος τύπος των λέξεων Παιάν, παιάν.  

Παιωνιάς, -άδος, ἡ, βλ. Παιώνιος.  

παιωνίζω, μέλ. -σω (παιών = παιάν), ψάλλω παιάνα ή άσμα θριάμβου, σε 

Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· με σύστ. αντ., άδω σε θρίαμβο, σε Αισχύλ.· λέγεται 

για ωδή μετά το δείπνο, σε Ξεν. — Παθ. γʹ ενικ. υπερσ. που χρησιμοποιείται 

απρόσωπα, ἐπεπαιώνιστο αὐτοῖς, ο παιάνας είχε ψαλλεί από αυτούς, σε Θουκ.  

Παιώνιος, -α, -ον (Παιών)· I. 1. αυτός που ανήκει στον Παιάνα, ιατρικός, 

θεραπευτικός, σε Αισχύλ., Σοφ., Αριστοφ.· Παιωνιὰς σοφία, η θεραπευτική 

τέχνη, ιατρική, σε Ανθ. 2 α) ως ουσ., Παιώνιος, ὁ, θεραπευτής, 

κατευναστικός, καταπραϋντικός, με γεν., σε Σοφ. β)Παιώνια, τά, γιορτή του 

Παιάνα, σε Αριστοφ. II. όμοιος με παιάνα ή ύμνο της νίκης, σε Αισχύλ.  

παιωνισμός, ὁ (παιωνίζω), ψάλσιμο του παιάνα, σε Θουκ.  

πακτός, Δωρ. αντί πηκτός.  

πακτόω, μέλ. -ώσω (πακτός)· 1. στερεώνω, ασφαλίζω, δῶμα πάκτου, κλείνω 

με ασφάλεια το σπίτι, σε Σοφ. 2. κλείνω, σταματώ, στουπώνω, ματσακωνίζω, 

καλαφατίζω, σε Αριστοφ. 3. δένω με ασφάλεια, σε Ανθ.  

πᾰλάθη[λᾰ], ἡ, γλύκισμα από συντηρημένα φρούτα, κομπόστα, γλυκό 

κουταλιού, σε Ηρόδ., Λουκ.  

πᾰλᾰθίς, ἡ, = το προηγ., σε Στράβ.  

πάλαι[ᾰ], επίρρ.: I. 1. πολύ πριν, σε παλαιότερη εποχή, άλλοτε, σε εποχή 

περασμένη, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ.· πάλαι ποτέ, κάποτε (μια φορά και έναν 

καιρό), σε Αριστοφ.· συχνά χρησιμ. ενεστ. με σημασία παρακ., ὁρῶ πάλαι, 

Λατ. dudum video, έχω δει εδώ και καιρό, σε Σοφ.· πάλαι ποτ' ὄντες, ἔχουν 

γίνει εδώ και πολύ καιρό πριν, σε Αριστοφ.· επίσης με άρθρο, τὸ πάλαι, σε 

Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 2. πάλαι, συχνά χρησιμ. ως επίθ. με άρθρο και ουσ., 

οἱπάλαι φῶτες, άνθρωποι της παλιάς εποχής, σε Πίνδ.· Κάδμου τοῦ πάλαι, σε 

Σοφ.· τὰ πάλαι, σε Δημ. II. λέγεται για χρόνο που μόλις πέρασε, ἠμὲν πάλαι 

ἠδ' ἔτι καὶ νῦν, σε Ομήρ. Ιλ.· απ' όπου, πάλαι, σημαίνει όχι πολύ πριν, αλλά 

τώρα, ακριβώς τώρα, περίπου όπως το ἄρτι, σε Πλάτ.  

πᾰλαι-γενής, -ές (γίγνομαι), αυτός που γεννήθηκε πριν από πολύ καιρό, 

γεμάτος χρόνια, αρχαίος, σε Όμηρ.· ἄνθρωποι, σε Αισχύλ., Ευρ.  

πᾰλαί-γονος, -ον, = παλαιγενής, σε Πίνδ.  

πᾰλαιμονέω, παλεύω ή μάχομαι, σε Πίνδ.· πρβλ. Παλαίμων.  

Πᾰλαίμων, -ονος, ὁ (παλαίω), ο Παλαίμων, δηλ. ο Παλαιστής, αρσεν. κύριο 

όνομα, όνομα του Μελικέρτη, γιου της Ινούς, που λατρευόταν ως θεός της 

θάλασσας, ευμενής προς τους ναυαγούς, σε Ευρ.  

παλαιο-γενής, -ές, = παλαιγενής, σε Αριστοφ.  

πᾰλαιό-γονος, -ον, = παλαίγονος, σε Ανθ.  

πᾰλαιο-μάτωρ, -ορος, ὁ (μήτηρ), παλιά μητέρα, σε Ευρ.  

πᾰλαιό-πλουτος, -ον, πλούσιος από προηγούμενα χρόνια, σε Θουκ.  

πᾰλαιός, -ά, -όν, ανωμ. συγκρ. και υπερθ. παλαιότερος, -ότατος, αλλά οι 

συνήθεις τύποι είναι παλαίτερος, -αίτατος (προέρχονται από το πάλαι)· I. 1. 

παλιός στα χρόνια, α) λέγεται για ανθρώπους, μεγάλος, ηλικιωμένος, ἢ νέος 

ἠὲ παλαιός, σε Όμηρ.· παλαιὸς γέρων, παλαιὰ γρηῦς, σε Ομήρ. Οδ.· χρόνῳ 

παλαιῷ, σε Σοφ. β) λέγεται για πράγματα, οἶνος, σε Ομήρ. Οδ.· νῆες, στο ίδ. 

II. αυτός που ανήκει στα παλιά χρόνια, αρχαίος, 1. λέγεται για ανθρώπους, σε 

Όμηρ.· Μίνως παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν, σε Θουκ.· οἱ παλαιοί, οι αρχαίοι, 



Λατ. veteres, στον ίδ. 2. α) λέγεται για πράγματα, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ.· 

τὸ παλαιόν, ως επίθ., όπως τὸ πάλαι, παλιά, άλλοτε, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἐκ 

παλαιοῦ, από παλιά, στον ίδ.· ἐκ παλαιτέρου, από παλιότερα, στον ίδ.· ἐκ 

παλαιτάτου, σε Θουκ. β) λέγεται για πράγματα επίσης, διατηρημένος, 

φθαρμένος, απαρχαιωμένος, παλιός, σε Αισχύλ., Σοφ.  

πᾰλαιότης, -ητος, ἡ, αρχαιότητα, παλαιότητα, σε Ευρ., Πλάτ.  

πᾰλαιό-φρων, -ονος, ὁ, ἡ (φρήν), παλιός στη σκέψη, αυτός που έχει 

αποκτήσει σοφία λόγω ηλικίας, σε Αισχύλ.  

πᾰλαιόω, μέλ. -ώσω, παρακ. πεπαλαίωκα (παλαιός)· I. κάνω κάτι παλιό, 

κυρίως στην Παθ. (ενεστ.), είμαι παλιός ή διατηρημένος, βραχίονος παλαιόω, 

από την μεγάλη παλαιότητα, σε Ιππ. II. στην Παθ. επίσης, γίνομαι παλιός, σε 

Πλάτ. III. όπως το Λατ. antiquare, καταργώ, ακυρώνω το νόμο, σε Κ.Δ.  

πάλαισμα[ᾰ], -ατος, τό (παλαίω)· 1. τέχνασμα πάλης ή διαπάλη, σε Ηρόδ.· 

ἓν μὲν τόδ' ἤδη τῶν τριῶν παλαισμάτων, σε Αισχύλ. 2. κάθε αγώνας, σε Τραγ. 

3. κάθε τέχνασμα ή δόλος, υπεκφυγή, σε Αριστοφ.· πάλαισμα δικαστηρίου, 

τέχνασμα δικαστικό, σε Αισχίν.  

πᾰλαισμοσύνη, ἡ, ποιητ. αντί πάλη, πάλη, τέχνη παλαιστή, σε Όμηρ.  

παλαιστή, ἡ, μεταγεν. μορφή του παλαστή, βλ. αυτ.  

πᾰλαιστής, -οῦ, ὁ (παλαίω)· 1. παλαιστής, σε Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ. 2. γενικά, 

αντίπαλος, εχθρός, σε Αισχύλ., Σοφ.· υποψήφιος μνηστήρας, σε Αισχύλ.  

πᾰλαιστιαῖος, -α, -ον, μεταγεν. τύπος του παλαστιαῖος.  

πᾰλαιστικός, -ή, -όν, έμπειρος στην πάλη, σε Αριστ., Λουκ.  

πᾰλαίστρα, ἡ, παλαίστρα, σχολή για πάλη στην οποία οι παλαιστές 

(παλαισταί) προπονούνταν, σε Ηρόδ., Ευρ.  

πᾰλαιστρίτης[ῑ], -ου, ὁ, όπως το παλαιστής, παλαιστρίτης θεός, ο θεός της 

παλαίστρας, σε Βάβρ.  

πᾰλαίτερος, -αίτατος, ανώμ. συγκρ. και υπερθ. του παλαιός.  

πᾰλαί-φᾰτος, -ον, I. αυτός που έχει ειπωθεί πριν από καιρό, σε Ομήρ. Οδ., 

Πίνδ., Αισχύλ. II. 1. αυτός για τον οποίο έχει γίνει λόγος, φημισμένος, δρῦς 

παλαίφατος, βελανιδιά με παλιά ιστορία, σε Ομήρ. Οδ. 2. γενικά, αρχέγονος, 

αρχαίος, παλιός, σε Πίνδ., Σοφ.  

πᾰλαί-χθων, -ονος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει μείνει πολύ σε μια χώρα, παλιός 

κάτοικος, αυτόχθονας, σε Αισχύλ., Ανθ.  

πᾰλαίω, μέλ. παλαίσω, αόρ. αʹ ἐπάλαισα — Παθ., αόρ. αʹ ἐπαλαίσθην· 

(πάλη)· παλεύω, σε Ομήρ. Ιλ., Πλάτ.· παλαίω τινί, παλεύω με κάποιον, σε 

Ομήρ. Οδ., Πίνδ. — Παθ., παλαισθείς, νικημένος, ηττημένος, σε Ευρ.  

πᾰλαίωσις, ἡ (παλαιόομαι), φθορά με τον χρόνο, παλαίωση, σε Στράβ.  

πᾰλᾰμάομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., I. κατορθώνω, εκτελώ, σε Ξεν. II. όπως το 

μηχανάομαι, σκέφτομαι επιδέξια, επινοώ, σκαρώνω με πανουργία, σε 

Αριστοφ.  

πᾰλάμη[ᾰ], ἡ, Επικ. γεν. και δοτ. παλάμῃφι, -φιν, I. 1. παλάμη χεριού, χέρι, σε 

Όμηρ., Πίνδ.· πάσχειν τι ὑπ' Ἄρηος παλαμάων, από τα χέρια του Άρη, σε 

Ομήρ. Ιλ.· απ' όπου, έργα δύναμης, σε Σοφ. 2. το χέρι όπως χρησιμοποιείται 

σε έργα τέχνης, σε Ησίοδ. II. μεταφ., ευφυία, τέχνη, επινόηση, πλάνο, 

μέθοδος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· παλάμη βιότου, εφεύρημα με σκοπό τον βιοπορισμό 

κάποιου, σε Θέογν.· λέγεται για τους θεούς, θεοῦ σὺν παλάμᾳ, θεῶν παλάμαι, 

παλάμαις Διός, με τέχνασμα δικό τους, σε Πίνδ.· παλάμας πλέκειν, σε 

Αριστοφ.· παλάμη πυριγενής, όπλο που δημιουργήθηκε από τη φωτιά, δηλ. 

ξίφος, σε Ευρ.  



Παλαμήδης, ὁ, γεν. -ους, δοτ. -ει, αιτ. -εα ή -ην (παλάμη) όνομα ήρωα, 

Εφευρέτης, Επινοητής, σε Αριστοφ. κ.λπ.  

πᾰλαμναῖος, ὁ (παλάμη)· I. ένοχος για πράξη βίας, άνθρωπος ένοχος για 

φόνο, δολοφόνος, σε Αισχύλ., Σοφ.· — ὦ παλαμναίη, ω αλητήρια, πανούργα, 

λέγεται για την αλεπού, σε Βάβρ. II. = ἀλάστωρ, εκδικητής αίματος, σε Ευρ., 

Ξεν.  

παλαξέμεν, Επικ. αντί παλάξειν, απαρ. μέλ. του παλάσσω.  

πᾰλάσιον, τό, = παλάθιον, υποκορ. του παλάθη, σε Αριστοφ.  

πᾰλάσσω, μέλ. -ξω, Παθ. παρακ. πεπάλαγμαι· Επικ. γʹ ενικ. υπερσ. 

πεπάλακτο· (πάλλω), I. 1. ραντίζω, λερώνω, μολύνω, σε Ομήρ. Οδ.· κυρίως 

στην Παθ., σε Όμηρ. — Μέσ., παλάσσετο χεῖρας, μόλυνε τα χέρια του, σε 

Ομήρ. Ιλ. 2. Παθ., επίσης λέγεται για πράγματα, διασκορπίζομαι, στο ίδ. II. 

Παθ. παρακ., λέγεται για τους κλήρους που τραβούσαν μέσα από υδρία, 

κλήρῳ πεπαλάχθαι, αποφασίζω με κλήρο για την τύχη κάποιου, σε Όμηρ.· 

πρβλ. πάλος.  

πᾰλαστή, αργότερα παλαιστή, ἡ, = παλάμη, η παλάμη του χεριού ως μονάδα 

μήκους, παλάμη, πλάτος τεσσάρων δακτύλων, λίγο μεγαλύτερη από τρεις 

ίντσες.  

παλαστιαῖος, -α, -ον, έπειτα παλαιστιαῖος, αυτός που έχει μήκος ή πλάτος 

μιας παλάμης, σε Ηρόδ.  

πᾰλεύω, μέλ. -σω, αρπάζω, λέγεται για θηρευτικά πουλιά, σε Αριστοφ. 

(αμφίβ. προέλ.).  

πᾰλέω, γʹ ενικ. ευκτ. αορ. βʹ παλήσειε· φθείρομαι, καταστρέφομαι, σε Ηρόδ.  

πάλη[ᾰ], Δωρ. πάλᾱ, ἡ (πάλλω),· 1. πάλη, Λατ. lucta, σε Όμηρ., Πίνδ. κ.λπ. 

2. γενικά, μάχη, σε Αισχύλ., Ευρ.  

πᾰλιγ-γενεσία, ἡ (γένεσις), αναγέννηση, παλινόρθωση· χρησιμοποιείται από 

τον Κικ. για την επάνοδό του από την εξορία· απ' όπου, σε Κ.Δ. 1. ανάσταση 

νεκρών, 2. αναγέννηση μέσα από το βάπτισμα.  

πᾰλίγ-γλωσσος, -ον (γλῶσσα),· I. αντιφατικός, ψευδής, σε Πίνδ. II. λέγεται 

για παράξενη ή ξένη γλώσσα, στον ίδ.  

πᾰλιγ-κᾰπηλεύω, μέλ. -σω, πουλώ κάτι ξανά, πουλώ εμπορεύματα σε λιανική 

τιμή, σε Δημ.  

πᾰλιγ-κάπηλος, ὁ, αυτός που αγοράζει κάτι και το πουλά πάλι, μεταπράτης, 

πλανόδιος μικροπωλητής, σε Αριστοφ., Δημ.  

πᾰλίγ-κοτος, -ον, I. λέγεται για τραύματα, αυτός που γίνεται εκ νέου 

κακοήθης· μεταφ. σε επίρρ., αὐτῷπαλιγκότως συνεφέρετο, σύμφωνα με την 

παλιά κακή του τύχη συνέβη σ' αυτόν, σε Ηρόδ. II. 1. νέα έκρηξη πάθους, 

κληδόνες παλίγκοτοι, επιζήμια, δυσάρεστη αναφορά, σε Αισχύλ.· παλίγκοτος 

τύχη, δυσμενής τύχη, στον ίδ. 2. λέγεται για ανθρώπους, εχθρικός, κακοήθης, 

σε Αριστοφ., Θεόκρ.· παλίγκοτοι, οι εχθροί, σε Πίνδ. (το -κοτος, φαίνεται να 

είναι κατάληξη όπως στο ἀλλόκοτος).  

πᾰλίγ-κραιπνος, -ον, πολύ γρήγορος, σε Ανθ.  

πᾰλιλλογέω, λέω ξανά, επαναλαμβάνω, ανακεφαλαιώνω, γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. 

ἐπαλιλλόγητο, σε Ηρόδ.  

πᾰλιλλογία, ἡ, I. ανακεφαλαίωση, σε Αριστ. II. ανάκληση των λεγομένων, 

παλινωδία, σε Θεόκρ.  

πᾰλίλ-λογος, -ον (λέγω, συλλέγω)· I. αυτός που συλλέγεται πάλι, σε Ομήρ. 

Ιλ. II. (λέγω, λέω) αυτός που επαναλαμβάνεται.  

πᾰλίμ-βᾱμος, -ον (βαίνω), παλινδρομικός, ἱστῶν παλίμβαμοι ὁδοί, λέγεται για 

γυναίκες που δουλεύουν στον αργαλειό, σε Πίνδ.  



πᾰλιμ-βλαστής, -ές (βλαστάνω), αυτός που βλαστάνει, αναφύεται ξανά, σε 

Ευρ.  

πᾰλίμ-βολος, -ον (βάλλω), αυτός που επιστρέφει, αντίστροφος· απ' όπου, 

αναξιόπιστος, αβέβαιος, άστατος, σε Πλάτ.· τὸ παλίμβολον, αστάθεια, σε 

Αισχίν.  

πᾰλιμ-μήκης, -ες (μῆκος), διπλάσιος στο μήκος, σε Αισχύλ.  

πᾰλιμ-πετής, -ές (πίπτω), αυτός που πέφτει προς τα πίσω· ουδ. ως επίρρ., 

πίσω, πίσω ξανά, σε Όμηρ.  

πᾰλίμ-πηξις, ἡ (πήγνυμι), επιδιόρθωση ή μπάλωμα υποδημάτων, σε Θεόκρ.  

πᾰλίμ-πλαγκτος, -ον, αυτός που περιπλανιέται πηγαίνοντας προς τα πίσω, σε 

Αισχύλ.  

πᾰλιμ-πλάζομαι, Παθ., γυρίζω πίσω και περιπλανιέμαι, μόνο στη μτχ. αορ. αʹ 

παλιμπλαχθείς, περιπλανώμενος προς την πατρίδα, σε Όμηρ.  

πᾰλιμ-πλᾰνής, -ές, αυτός που περιπλανιέται πέρα δώθε, μπροστά και πίσω, σε 

Ανθ.  

πᾰλίμ-πλῠτος, -ον, αυτός που πλένεται από την αρχή, συρραμμένος, 

συγκολλημένος· μεταφ., λέγεται για λογοκλόπο, σε Ανθ.  

πᾰλίμ-ποινος, -ον (ποινή), εκδικητικός· παλίμποινα, τά, εκδίκηση, εξόφληση, 

αποπληρωμή, σε Αισχύλ.  

πᾰλιμ-πρυμνηδόν (πρύμνα), επίρρ., με την πρύμνη προς τα εμπρός, σε Ευρ.  

πᾰλίμ-φημος, Δωρ. -φᾱμος, -ον (φήμη), αυτός που ανακαλεί τα λόγια του, 

που αναιρεί, παλίμφημος ἀοιδά= παλινῳδία, σε Ευρ.  

πᾰλίμ-ψηστος, -ον (ψάω), αυτός που έχει αποξεστεί εκ νέου, βιβλίον 

παλίμψηστον, παλίμψηστος δηλ. χειρόγραφο από το οποίο κάποια γραφή έχει 

απαλειφθεί για να εξοικονομηθεί χώρος, σε Πλούτ.  

πάλιν[ᾰ], επίρρ.: I. 1. λέγεται για τόπο, πίσω, προς τα πίσω, σε Όμηρ., Ησίοδ. 

κ.λπ.· πάλιν χωρέειν, σε Ηρόδ.· πάλιν ἔρχεσθαι, σε Αισχύλ. κ.λπ.· επίσης, 

πάλιν δοῦναι, δίνω πίσω, επιστρέφω, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., πάλιντράπεθ' υἷος 

ἑοῖο, γύρισε πίσω από το γιο της, σε Ομήρ. Ιλ.· πάλινκίε θυγατέρος ἧς, στο ίδ.· 

επίσης, πάλιν αὖτις, πίσω ξανά, αὖτε πάλιν, ἄψ πάλιν, πάλιν ὀπίσσω κ.λπ. 2. με 

σημασία αμφισβήτησης, πάλιν ἐρεῖν, αντιτίθεμαι (δηλ. μιλώ αντίθετα), σε 

Ομήρ. Ιλ.· αλλά, μῦθον πάλιν λάζεσθαι, παίρνω πίσω τα λόγια μου, ανακαλώ 

αυτά, στο ίδ.· αντίθ. προς ἀληθέα εἰπεῖν, σε Ομήρ. Οδ.· στον πεζό λόγο, 

αντιθέτως, σε Πλάτ.· με γεν., τὸ πάλιν νεότητος, το αντίθετο της νεολαίας, σε 

Πίνδ.· χρόνου τὸ πάλιν, η μεταβολή του χρόνου, σε Ευρ. II. λέγεται για χρόνο, 

πάλι, μια φορά ακόμα, εκ νέου, σε Σοφ. κ.λπ.· ομοίως, αὖθις πάλιν, πάλιν 

αὖθις, αὖ πάλιν, πάλιν αὖ, αὖ πάλιν αὖθις, αὖθις αὖ πάλιν, σε Αττ. III. πάλι, σε 

σειρά, διαδοχικά, επάλληλα, σε Σοφ.  

πᾰλῐν-άγρετος, -ον (ἀγρέω), αυτός που στέλνεται πίσω ή ανακαλείται, ἔπος 

οὐ παλινάγρετον, αμετάκλητος λόγος, σε Ομήρ. Ιλ.  

πᾰλῐν-αυξής, -ές (αὔξω), αυτός που αυξάνεται από την αρχή, σε Ανθ.  

πᾰλῐν-αυτόμολος, ὁ, δύο φορές λιποτάκτης, σε Ξεν.  

πᾰλιν-δῐκία, δεύτερη πράξη, δεύτερη δίκη, σε Πλούτ.  

πᾰλιν-δίνητος[ῑ], -ον, αυτός που περιστρέφεται μπρος και πίσω, σε Ανθ.  

πᾰλινδρομέω, τρέχω πάλι προς τα πίσω, λέγεται για πλοίο, σε Πλούτ.  

πᾰλινδρομία, ἡ, τρέξιμο προς τα πίσω ή σε ανάποδη πορεία, σε Ανθ.  

πᾰλινδρομικός, -ή, -όν, αυτός που έχει κατεύθυνση προς τα πίσω, λέγεται για 

την παλίρροια, σε Στράβ.  

πᾰλίν-δρομος, -ον (δραμεῖν), αυτός που τρέχει ξανά πίσω, σε Λουκ.  

πᾰλῐ-νηνεμία, ἡ, ησυχία που επιστρέφει, σε Ανθ.  



πᾰλῐν-όρμενος, -η, -ον, ορμώμενος προς τα πίσω, σε Ομήρ. Ιλ.  

πᾰλίν-ορσος, -ον (ὄρνυμι), αυτός που τινάσσεται προς τα πίσω, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ουδ. ως επίρρ., πίσω ξανά, σε Ανθ.· στην Αττ., παλίνορρον, με τίναγμα προς 

τα πίσω, σε Αριστοφ.  

πᾰλίν-ορτος, -ον, = παλίνορσος, ορμώμενος ξανά, βαθιά ριζωμένος, πάγιος, 

μόνιμα αθεράπευτος, περίπου ίδιο με το παλίγ-κοτος, σε Αισχύλ.  

πᾰλίν-σκιος ή παλί-σκιος, -ον, αυτός που σκιάζεται ξανά από παντού, που 

έχει πυκνή φυλλωσιά, σε Ομηρ. Ύμν. κ.λπ.  

παλιν-σκοπιά, ἡ, κοίταγμα ξανά προς τα πίσω· με αιτ. ως επίρρ., προς την 

αντίθετη κατεύθυνση, σε Ευρ.  

παλίν-σοος, -ον, ασφαλής ξανά, καλυμμένος από την αρχή, σε Ανθ.  

πᾰλιν-στομέω, ξεστομίζω κακά προμαντεύματα, ανακοινώνω άσχημους 

οιωνούς, σε Αισχύλ.  

πᾰλίν-τῐτος, -ον (τίνω) όπως το ἄντιτος, τιμωρητικός, εκδικητικός, σε Ομήρ. 

Οδ.  

πᾰλίν-τονος, -ον (τείνω), 1. αυτός που τείνει προς τα πίσω, αυτός που γέρνει 

προς τα πίσω, επίθ. που λέγεται για το τόξο, σε Όμηρ. Δηλώνει τη μορφή του 

ομηρ. τόξου, το οποίο όταν του βγάζουν τη χορδή, τείνει προς μια κατεύθυνση 

αντίθετη από αυτή που παίρνει όταν πρωτοτεντώνεται. 2. ἡνίαι παλίντονοι, 

ηνία που τεντώνονται προς τα πίσω, σε Αριστοφ.  

πᾰλιν-τράπελος, -ον, = παλίντροπος, σε Πίνδ.  

πᾰλιν-τρῐβής, -ές (τρίβω), αυτός που τρίβεται ξανά και ξανά· απ' όπου, 

πανούργος, δόλιος, σε Σοφ.  

πᾰλίν-τροπος, -ον, I. αυτός που είναι στραμμένος πίσω, απεστραμμένος, 

αυτός που έχει αποσοβηθεί, Λατ. retortus, παλίντροπα ὄμματα, σε Αισχύλ. II. 

αυτός που γυρίζει προς τα πίσω, σε Σοφ., Ευρ.  

πᾰλιν-τῠχής, -ές (τύχη), αυτός που έχει αντίθετη τύχη, σε Αισχύλ.  

πᾰλῐνῳδέω, μέλ. -ήσω, ανακαλώ μια ωδή και ομοίως, γενικά, αναιρώ, 

αναθεωρώ, αποκηρύσσω, σε Πλάτ.  

πᾰλῐν-ῳδία, ἡ (ᾠδή), παλινωδία ή αναίρεση, το όνομα αρχικά δόθηκε σε ωδή 

του Στησίχορου, στην οποία ανακαλεί την προσβολή που έκανε στην Ελένη, 

σε Πλάτ.  

πᾰλίουρος, ὁ ή ἡ, ακανθώδης θάμνος (παλιούρι), Λατ. Rhamnus paliurus, σε 

Ευρ., Θεόκρ.  

πᾰλῐουρο-φόρος, ὁ (φέρω), φτιαγμένος από το ξύλο του παλιούρου, σε Ανθ.  

πᾰλιρροέω, μέλ. -ήσω (παλίρροος), πλημμυρίζω και φουσκώνω, υποχωρώ, 

Λατ. reciprocare, σε Στράβ., Θεόκρ.  

πᾰλιρ-ρόθιος, -η, -ον, αυτός που έρχεται προς τα πίσω, παλιρροϊκός, σε 

Ομήρ. Οδ.  

παλίρροθος, -ον, = παλιρρόθιος, σε Αισχύλ.  

παλίρροια, ἡ, παλινδρομικό ρεύμα του νερού, παλίρροια, σε Ηρόδ.· μεταφ., 

λέγεται για την τύχη, σε Πολύβ.  

παλίρ-ροος, -ον, συνηρ. -ρους, -ρουν· I. αυτός που ρέει προς τα πίσω, 

παλιρροϊκός, σε Ευρ. II. μεταφ., παλίνδρομος, αυτός που επιστρέφει στην 

αρχή, στο ξεκίνημα, στον ίδ.  

πᾰλίρ-ροπος, -ον (ῥέπω), αυτός που ρέπει προς τα πίσω, παλίρροπον γόνυ, 

γόνατο που λυγίζει από το βάρος του σώματος, σε Ευρ.  

παλίρ-ροχθος, -ον, αυτός που «βρυχάται» από την πλημμυρίδα και την 

άμπωτη, σε Αισχύλ.  

πᾰλιρ-ρύμη[ῡ], ἡ, ορμή προς τα πίσω, ροή προς τα πίσω, σε Πλούτ.  



πᾰλίρ-ρῠτος, -ον, = παλίρροος· εκδικητικός, σε διάσταση, σε Σοφ.  

πᾰλί-σκιος, βλ. παλίνσκιος.  

πᾰλίσ-σῠτος, -ον (σεύω), αυτός που ορμά εσπευσμένα προς τα πίσω, 

δρόμημα παλίσσυτον, εσπευσμένη οπισθοχώρηση, σε Σοφ.· παλίσσυτος 

στείχειν, σε Ευρ.  

πᾰλί-ωξις[ῑ], ἡ (παλίν, ἰωκή), εκ νέου καταδίωξη ως ανταπόδοση, όπως όταν 

οι καταδιωκόμενοι ξεφεύγουν και στρέφονται εναντίον των διωκτών, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  

Παλλάδιον[ᾰ], τό, άγαλμα της Παλλάδας, σε Ηρόδ., Αριστοφ.  

παλλᾰκεύομαι, I. ως αποθ., παλλακεύομαι τινα, κρατάω κάποια ως 

παλλακίδα, σε Ηρόδ. II. ως Παθ., είμαι παλλακίδα, σε Πλούτ.  

παλλᾰκή, ἡ, = παλλακίς, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.  

παλλᾰκίδιον, τό, υποκορ. του παλλακίς, σε Πλούτ.  

παλλᾰκίς, -ίδος, ἡ, παλλακίδα, μαιτρέσα, ερωμένη, Λατ. pellex, αντίθ. προς 

τη νόμιμη γυναίκα (κουριδίη ἄλοχος), σε Όμηρ. (Πιθ. από την ίδια ρίζα όπως 

πάλλαξ= νεανίς).  

Παλλάς, -άδος, ἡ, Παλλάδα· στον Όμηρ. πάντα Παλλὰς Ἀθήνη ή Παλλὰς 

Ἀθηναίη (συνήθως ετυμολογείται από το πάλλω, δηλαδή ως η Πάλλουσα το 

δόρυ· αλλά πιθ. είναι αρχ. λέξη παλλάς = νεᾶνις).  

πάλ-λευκος, -ον, ολοάσπρος, κατάλευκος, σε Αισχύλ., Ευρ.  

Παλλήνη, ἡ, I. χερσόνησος και πόλη της Χαλκιδικής, σε Ηρόδ. κ.λπ. II. 

δήμος της Αττικής· Παλληνεύς, ὁ, κάτοικος της Παλλήνης· θηλ. Παλληνίς, -

ίδος, στον ίδ.  

πάλλω, παρατ. ἔπαλλον, Επικ. πάλλον, αόρ. αʹ ἔπηλα· Επικ. μτχ. αορ. βʹ 

πεπᾰλών — Παθ., παρακ. πέπαλμαι· γʹ ενικ. Επικ. αορ. βʹ πάλτο· I. 1. ζυγιάζω 

ή κουνώ ένα βλήμα πριν το ρίξω, σε Ευρ., Αριστοφ. 2. πάλλω άλλα όπλα, όχι 

βλήματα, σάκος, σε Ησίοδ. πέλτας, σε Ευρ.· έπειτα, «χορεύω» στα χέρια ένα 

παιδί, σε Ομήρ. Ιλ.· Νὺξ ὄχημ' ἔπαλλεν, το οδηγούσε με ορμή, σε Ευρ. 3. 

κλήρους ἐν κυνέῃ πάλλον, ανακινούσαν τους κλήρους μέσα στην 

περικεφαλαία, έως ότου πεταχτεί ένας έξω, σε Όμηρ.· απόλ., ρίχνω κλήρο, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ὅθ' αὐτοὺς οἱ βραβεῖς κλήρας ἔπηλαν, το μέρος όπου οι οργανωτές 

τοποθέτησαν αυτούς με κλήρωση, σε Σοφ. — Μέσ., παίρνω κάτι με κλήρο, 

ἔλαχον ἅλα παλλομένων, όταν ρίχναμε τους κλήρους, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως σε 

Ηρόδ., Σοφ. II. Παθ., ορμώ ή χτυπώ κάποιον, ἐνἄντυγι πάλτο, τον χτύπησε 

στην περιφέρεια της ασπίδας, σε Ομήρ. Ιλ.· πάλλω, υπερπηδώ, ιδίως από 

φόβο, πάλλεται ἦτορ, στο ίδ.· επίσης λέγεται για άνθρωπο, παλλομένη κραδίην, 

στο ίδ.· λέγεται για ψάρι που πεθαίνει, πάλλομαι, σπαρταρώ, σε Ηρόδ. III. 

αμτβ. λέγεται όπως το Παθ., πηδώ, τινάσσομαι, σε Ευρ.· τρέμω, σε Σοφ., Ευρ.  

πάλος[ᾰ], ὁ (πάλλω I. 3), κλήρος που βγαίνει από την περικεφαλαία που 

αναταράζεται, ἂμ πάλον θέμεν, ρίχνω ξανά τον κλήρο, σε Πίνδ.· πάλῳ λαχεῖν, 

αποκτώ με κλήρο, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· ἀρχὰς πάλῳ ἄρχειν, κρατώ δημόσιο 

αξίωμα με κλήρο, σε Ηρόδ.· οRς ἐκπλήρωσεν πάλος, σε Ευρ.  

πάλτο, γʹ ενικ. Επικ. Παθ. αορ. βʹ του πάλλω.  

παλτός, -ή, -όν (πάλλω)· I. παλλόμενος, εκσφενδονισμένος, σε Σοφ. II. ως 

ουσ., παλτόν, τό, ελαφρύ δόρυ του ιππικού των Περσών, σε Ξεν.  

πᾰλύνω[ῡ], Επικ. παρατ. πάλῡνον, (πάλλω)· I. σκορπίζω ή πασπαλίζω, ἄλφιτα 

παλύνειν, σε Όμηρ. II. 1. σκουπίζω ή πασπαλίζω κάτι, με δοτ. του πράγμ. που 

σκορπίζεται, παλύνας ἀλφίτου ἀκτῇ, σε Ομήρ. Οδ. 2. λέγεται για υγρά, ἁ 

σῦριγξ εὐρῶτι παλύνεται, σε Θεόκρ. III. πασπαλίζω, καλύπτω απαλά, χιὼν 

ἐπάλυνεν ἀρούρας, σε Ομήρ. Ιλ.  



πᾶμα, -ατος, τό (πάομαι), κτήμα, σε Ανθ.  

παμ-βᾰσῐλείᾱ, ἡ, απόλυτη μοναρχία, σε Αριστ.  

παμ-βᾰσίλειᾰ, ἡ, η βασίλισσα όλων, σε Αριστοφ.  

παμ-βᾰσῐλεύς, -έως, ὁ, απόλυτος μονάρχης, σε Αριστ.  

παμ-βίας, -ου, ὁ (βιάω), αυτός που υποτάσσει τα πάντα, σε Πίνδ.  

παμ-μάταιος, -ον, όλος μάταιος, ολοκληρωτικά άχρηστος, σε Αισχύλ.  

παμ-μάχος[ᾰ], -ον (μάχομαι), αυτός που μάχεται με όλους, σε Αισχύλ.· ιδίως 

=παγκρατιαστής, έτοιμος για κάθε είδους αναμέτρηση, σε Πλάτ., Θεόκρ.  

πάμ-μεγᾰς, -άλη, -α, πολύ μεγάλος, πελώριος, σε Πλάτ.  

παμ-μεγέθης, -ες, = το προηγ., σε Ξεν., Δημ.· ουδ. ως επίρρ., παμμέγεθες 

ἀναβοᾶν, σε Αισχίν.  

παμ-μέλᾱς, -αινα, -αν, ολόμαυρος, σε Ομήρ. Οδ.  

παμ-μήκης, -ες (μῆκος), πολύ μακρύς, μακρύτατος, σε Σοφ., Πλάτ.  

πάμ-μηνος, -ον (μήν), αυτός που αναφέρεται σε όλους τους μήνες, σε όλο το 

μήκος του χρόνου της ζωής, σε Σοφ.  

παμμήτειρα, ἡ, = παμμήτωρ, σε Ομηρ. Ύμν., σε Ανθ.  

παμ-μήτωρ, -ορος, ἡ (μήτηρ)· I. μητέρα όλων, σε Αισχύλ. II. αληθινή 

μητέρα, μητέρα πραγματική, τοῦδε παμμήτωρ νεκροῦ, σε Σοφ.  

παμ-μίᾰρος, -ον, εξολοκλήρου μιαρός, σε Αριστοφ.  

παμ-μῐγής, -ές, ανακατεμένος με όλα τα είδη, συγκεχυμένος, σε Αισχύλ.  

πάμμικτος, -ον, = το προηγ., σε Αισχύλ.  

πάμ-μορος, -ον, ολόκληρος κακότυχος, σε Σοφ.  

παμ-πάλαιος, -ον, εξαιρετικά παλιός, σε Πλάτ. κ.λπ.  

πάμ-πᾰν, επίρρ. (πᾶς), όπως το πάνυ, αρκετά, καθολικά, παντελώς, σε Όμηρ., 

Ησίοδ., Ευρ.· οὐδέ τι πάμπαν, καθόλου, με κανένα τρόπο, σε Ομήρ. Ιλ.· μαζί 

με το άρθρο, τὸ πάμπαν, σε Ευρ.  

παμ-πειθής, -ές (πείθω), πολύ πειστικός, σε Πίνδ.  

παμπήδην, επίρρ. (πᾶς) όπως το πάμπαν, ολότελα, εξολοκλήρου, εντελώς, σε 

Θέογν., Αισχύλ., Σοφ.  

παμ-πησία, ἡ (πάομαι), ολοσχερής κτήση, ολοκληρωτική κατοχή, σε 

Αισχύλ., Ευρ.  

παμπληθεί, επίρρ., με όλο το πλήθος, σε Κ.Δ.  

παμ-πληθής, -ές (πλῆθος), I. αυτός που έρχεται από ή με ολόκληρο το 

πλήθος, σε Ξεν. II. = πάμπολυς, πολυάριθμος, πολυπληθής, σε Πλάτ., Δημ. 

III. ουδ. ως επίρρ., ολοκληρωτικά, εντελώς, σε Δημ.  

πάμ-πληκτος, -ον (πλήσσω), αυτός μέσα στον οποίο δίνονται και 

λαμβάνονται όλων των ειδών τα πλήγματα, ἄεθλα, σε Σοφ.  

παμ-ποίκῐλος, -ον, πολυποίκιλος, αυτός που έχει γίνει με πλούσια και ποικίλη 

εργασία, σε Όμηρ.· γεμάτος σημάδια, λέγεται για φαιοκίτρινα δέρματα, σε 

Ευρ.  

πάμ-πολις, -εως, ὁ, ἡ, αυτός που επικρατεί σε όλες τις πόλεις, γενικός, 

καθολικός, σε Σοφ.  

πάμ-πολυς, -πόλλη, -πολυ, πάρα πολύς, πολύς, μεγάλος στον αριθμό, σε 

Αριστοφ., Ξεν.· σε πληθ., πάρα πολλοί, σε Αριστοφ.  

παμ-πόνηρος, -ον, πολύ πονηρός, πολύ μοχθηρός, σε Αριστοφ., Πλάτ.· 

επίρρ., παμπονήρως ἔχειν, με μεγάλη κακότητα, σε Λουκ.  

παμ-πόρφῠρος, -ον (πορφύρω), ολοπόρφυρος, σε Πίνδ.  

παμ-πότνια, ἡ, εξαιρετικά σεβάσμια, σε Ανθ.  

πάμπρεπτος, -ον (πρέπω), περίλαμπρος, σε Αισχύλ.  

παμπρόσθη, παρεφθαρμ. στον Αγαμ. του Αισχύλ.  



πάμ-πρωτος, -η, -ον, πρώτος απ' όλους, πραγματικά πρώτος, σε Ομήρ. Ιλ.· σε 

ουδ., πάμπρωτον και -τα ως επίρρ., σε Όμηρ.  

παμ-φάγος[ᾰ], -ον, αυτός που τρώει τα πάντα, αδηφάγος, σε Ευρ.  

παμ-φαής, -ές (φάος), ολόλαμπρος, πανέξυπνος, ιδιοφυής, σε Σοφ., Ευρ. 

κ.λπ.· λέγεται για μέλι, καθαρό, αγνό, σε Αισχύλ.  

παμ-φαίνω, Επικ. γʹ ενικ. υποτ. παμφαίνησι· Επικ. παρατ. παμφαίνω· δεν 

χρησιμ. σε άλλους χρόνους· — αναδιπλ. του φαίνω, λάμπω, αστράφτω, 

λέγεται για αστραφτερό μέταλλο, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τα αστέρια, στο 

ίδ.· στήθεσι παμφαίνοντες, με τα στήθη τους λευκά από τη λαμπρότητα, δηλ. 

γυμνόστηθοι, στο ίδ.  
 


