
παρ-έρπω, μέλ. -ψω, I. σύρω κρυφά, σε Θεόκρ. II. παρέρχομαι, σε Ανθ.  

παρ-ερύω, -ειρύω, σύρω προς την πλευρά, φραγμόν, σε Ηρόδ.  

παρ-έρχομαι, αόρ. βʹ -ῆλθον, απαρ. -ελθεῖν, σπανίως -ήλυθον· αποθ.· I. 1. 

περνώ πλησίον ή πέρα, προσπερνώ, περνώ, σε Ομήρ. Οδ.· παρῆλθεν ὁ 

κίνδυνος ὥσπερ νέφος, έφυγε μακριά, σε Δημ. 2. λέγεται για το χρόνο, περνώ, 

σε Ηρόδ.· ὁ παρελθών ἄροτος, η περασμένη εποχή, σε Σοφ.· π. ὁδοί, οι 

περιπλανήσεις που πέρασαν (έγιναν ήδη), στον ίδ.· ἐν τῷ παρελθόντι, κατά το 

παρελθόν, παλιά, σε Ξεν.· τὰ παρεληλυθότα, περασμένα γεγονότα, σε Δημ. II. 

1. υπερβαίνω, υπερτερώ, σε Όμηρ., Θέογν., Αττ.· τοὺς λόγους τὰ ἔργα 

παρέρχεται, σε Δημ. 2. υπερτερώ στην εξυπνάδα, διαφεύγω, εξαπατώ, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Ευρ. III. 1. φτάνω σε, παρέρχομαι εἰς..., σε Ησίοδ. 2. περνώ 

μέσα, ἐς τὴν αὐλήν, σε Ηρόδ.· παρέρχομαι ἔσω ή εἴσω, μπαίνω μέσα σε σπίτι 

κ.λπ., σε Τραγ.· με αιτ., παρέρχομαι δόμους, σε Ευρ. IV. 1. περνώ χωρίς να 

δώσω προσοχή, τὸν βωμόν, σε Ομήρ. Ιλ.· προσπερνώ, παραβλέπω, 

περιφρονώ, υποτιμώ, θεούς, σε Ευρ. 2. παραβαίνω, παραβλέπω, τοὺς νόμους, 

σε Δημ. V. περνώ απαρατήρητος, διαφεύγω από την προσοχή, τουτὶ παρῆλθέ 

με εἰπεῖν, στον ίδ. VI. Αττ., έρχομαι μπροστά να μιλήσω, ανεβαίνω στο βήμα, 

παρέρχομαι εἰς τὸν δῆμον, σε Θουκ.· απόλ., παρελθὼν ἔλεξε τοιάδε, στον ίδ.  

πάρεσαν, Επικ. γʹ πληθ. παρατ. του πάρειμι (εἰμί, Λατ. sum).  

παρ-εσθίω, μέλ. -έδομαι, αόρ. βʹ -έφᾰγον, απαρ. -φᾰγεῖν· τρώω ή δαγκώνω 

ένα πράγμα με λαιμαργία, με γεν., σε Αριστοφ.  

πάρεσις, ἡ (παρίημι), το να αφήνω κάποιον ή κάτι, άφεση, συγχώρεση, 

απόλυση, σε Κ.Δ.  

παρ-εσκευάδαται, -άδατο, γʹ ενικ. Παθ. παρακ. και υπερσ. του 

παρασκευάζω.  

παρεστάμεν, -άμεναι, Επικ. αντί -εστάναι, απαρ. παρακ. του παρίστημι.  

παρέστηκα, παρακ. του παρίστημι· παρέστην, αόρ. βʹ.  

παρ-έστιος, -ον (ἑστία), αυτός που βρίσκεται κοντά στην εστία ή πάνω σ' 

αυτή, σπιτικός, οικιακός, σε Σοφ.· γενικά, = ἐφέστιος, στον ίδ., Ευρ.  

πάρεσχον, αόρ. βʹ του παρέχω.  

παρ-έτρεσσα, Επικ. αντί -έτρεσα, αόρ. αʹ του παρατρέω.  

παρ-ευδοκῐμέω, μέλ. -ήσω, υπερτερώ σε φήμη, δόξα ή τιμή, τινα, σε Πλούτ.  

παρ-ευθύνω, οδηγώ, αναγκάζω κάποιον να κάνει αυτό που θέλω, επιβάλλω 

τη γνώμη μου, σε Σοφ.  

παρ-ευκηλέω, μέλ. -ήσω, καθησυχάζω, καταπραΰνω, σε Ευρ.  

παρ-ευνάζομαι, Παθ., ξαπλώνω, πλαγιάζω, κοιμάμαι δίπλα σε άλλον, με δοτ., 

σε Ομήρ. Οδ.  

πάρ-ευνος, -ον (εὐνή), αυτός που ξαπλώνει δίπλα ή μαζί, σύζυγος· μεταφ., 

πῆμα πατρὶ πάρευνον, σε Αισχύλ.  

παρεύρεσις, ἡ, εύρεση ψευδούς πρόφασης, υπεκφυγή, σε Ψήφ. παρά Δημ.  

παρ-ευρίσκω, μέλ. -ευρήσω, αόρ. βʹ -εῦρον· 1. ανακαλύπτω, εφευρίσκω, 

επινοώ, μηχανεύομαι, σε Ηρόδ. 2. Παθ., ανακαλύπτομαι, αόρ. αʹ παρευρέθην, 

στον ίδ.  

παρ-ευτακτέω, μέλ. -ήσω (εὔτακτος), εκτελώ τα καθήκοντά μου τακτικά, σε 

Πολύβ.  

παρ-ευτρεπίζω, μέλ. -σω, 1. βάζω σε τάξη, τακτοποιώ, συγυρίζω, σε Ευρ. 2. 

ρυθμίζω άσχημα, παραμελώ, στον ίδ.  

παρ-εφεδρεύω, μέλ. -σω, φρουρώ, παραφυλάσσω, παραμονεύω, σε Πολύβ.  



παρ-έχω, μέλ. παρέξω ή παρασχήσω, παρακ. παρέσχηκα, αόρ. βʹ παρέσχον, 

Επικ. απαρ. παρασχέμεν, προστ. παράσχες· ποιητ. επίσης παρέσχεθον, απαρ. 

παρασχεθεῖν.  

Α. Ενεργ., I. 1. έχω κάτι έτοιμο, κρατώ σε ετοιμότητα, παρέχω, προμηθεύω, 

τροφοδοτώ, σε Όμηρ. κ.λπ.· απόλ., πᾶσι παρέξω, θα φροντίσω για όλα, σε 

Ομήρ. Οδ. 2. δίνω, προξενώ, παρέχω, προσφέρω, φιλότητα, εὐφροσύνην, σε 

Όμηρ.· ὄχλον, σε Ηρόδ.· χάριν εὔνοιαν, σε Σοφ. κ.λπ. II. 1. προτείνω ή 

προσφέρω για κάποιο λόγο, με απαρ., (ὀΐες) παρέχουσι γάλα θῆσθαι, σε Ομήρ. 

Οδ.· παρέχω τὸ σῶμα τύπτειν, σε Αριστοφ.· παρέχω ἑαυτόν τινι ἐρωτᾶν, σε 

Πλάτ.· απ' όπου απόλ., υποτάσσομαι, παραδίδομαι σε κάποιον, ἰατροῖς 

παρέχουσι ἀποτέμνειν, σε Ξεν.· πάρεχε ἐκποδών, πήγαινε από δω! (φύγε!), σε 

Αριστοφ. 2. με αυτοπαθ. αντων. και κατηγορ., προβάλλω ή παρουσιάζω τον 

εαυτό μου ως..., παρέχω ἑαυτὸν σοφιστήν, σε Πλάτ.· εὐπειθῆ, σε Ξεν.· παρέχω 

γῆν ἄσυλον, προσφέρω τη χώρα ως άσυλο, σε Ευρ. III. 1. επιτρέπω, δίνω, 

σιγὴν παρασχών, σε Σοφ.· με απαρ., επιτρέπω σε κάποιον να κάνει κάτι, στον 

ίδ. 2. απρόσ. (όπου μπορεί να προστεθεί η λέξη ὁ καιρός), παρέχει τινί, με 

απαρ., επιτρέπεται, είναι εύκολο, είναι στη δύναμη κάποιου να κάνει κάτι, σε 

Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· ομοίως, ουδ. ως μτχ. απόλ., παρέχον, είναι στη δύναμη 

κάποιου, εφόσον κάποιος μπορεί, σε Ηρόδ., Θουκ. IV. σε Αττ., παρουσιάζω 

ένα πρόσωπο κατόπιν διαταγής ή πρόσκλησης, σε Ξεν. κ.λπ. Β. Μέσ., 

παρέχομαι, μέλ. -έξομαι και σχήσομαι, Παθ. (με Μέσ. σημασία) παρακ. -

έσχημαι· I. 1. παρέχω από τον εαυτό μου, δίνω κάτι από τα δικά μου, σε 

Ηρόδ. κ.λπ. 2. παρέχω, προμηθεύω, παράγω, κροκοδείλους, στον ίδ. 3. 

εμφανίζω, παρουσιάζω από τη μεριά μου, προθυμίαν, στον ίδ. κ.λπ. II. στο 

Αττ. δίκαιο, παρέχεσθαί τινα μάρτυρα, παρουσιάζω ένα μάρτυρα υπεράσπισης, 

σε Πλάτ. III. παρουσιάζω ως δικό μου, ἄρχοντα παρέχεσθαί τινα, αναγνωρίζω 

κάποιον ως άρχοντα ή στρατηγό, σε Ηρόδ.· παρέχω πόλιν, λέγεται για 

πρεσβευτή, εκπροσωπώ την πόλη, σε Θουκ. IV.προσφέρω, υπόσχομαι, σε 

Ηρόδ. κ.λπ. V. καθιστώ κάποιον έτσι ή αλλιώς απέναντί μου, παρασχέσθαι 

θεὸνεὐμενῆ, σε Ευρ. VI. στην Αριθμητική, συνυπολογίζομαι, υπολογίζομαι, 

συναριθμούμαι, παρέρχονται ἡμέρας διηκοσίας, σε Ηρόδ.  

παρ-ηβάω, μέλ. -ήσω, παρακ. -ήβηκα· περνώ την ακμή της νιότης μου, 

γερνώ, μεγαλώνω, σε Ηρόδ., Θουκ.  

πάρ-ηβος, -ον (ἤβη), αυτός που έχει περάσει τη νεότητά του, ηλικιωμένος, 

γηραιός, σε Ανθ.  

παρήγᾰγον, αόρ. βʹ του παράγω· παρῆγον, παρατ.  

παρηγορέω, παρατ. παρηγόρουν, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ -ήσα — Παθ., αόρ. αʹ -

ήθην· (παρήγορος)· I. απευθύνω λόγο, προτρέπω, ενθαρρύνω, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ. κ.λπ.· με απαρ., συμβουλεύω, παραινώ, σε Ευρ.· ομοίως στη Μέσ., 

σε Ηρόδ. II. παρηγορώ, καθησυχάζω, σε Αισχύλ.  

παρηγορία, Ιων. -ίη, ἡ, I. προτροπή, εμψύχωση, παραίνεση, σε Αισχύλ. II. 

παρηγοριά, ανακούφιση, παραμυθία, σε Πλούτ.  

παρ-ήγορος, Δωρ. παρ-ᾱγ-, -ον (ἀγορεύω), παρήγορος, παρηγορητικός, 

ενθαρρυντικός, και ως ουσ., παρηγορητής, σε Σοφ.  

παρήερθην, Παθ. αόρ. αʹ του παραείρω.  

παρήιξα, αόρ. αʹ του παραΐσσω.  

πᾰρήϊον, τό (Ιων. αντί παρεῖον, που δεν χρησιμοποιείται), I. παρειά, μάγουλο, 

σαγόνι, σε Όμηρ. II. παρήϊον, κόσμημα (στο χαλινάρι) κοντά στη γνάθο του 

αλόγου, σε Ομήρ. Ιλ., πρβλ. παρειά.  



πᾰρηΐς, -ίδος, ἡ, μεταγεν. τύπος του προηγ., σε Αισχύλ., Ευρ.· συνηρ. παρῇς, 

-ῇδος, σε Ευρ.· πληθ. παρῇδες, στον ίδ.  

παρῆκα, αόρ. αʹ του παρίημι.  

παρ-ήκω, μέλ. -ξω, I. βρίσκομαι δίπλα, δηλ. εκτείνομαι δίπλα, εκτείνομαι 

κοντά, σε Ηρόδ., Θουκ. II. περνώ προς τα εμπρός, εξαπλώνομαι, σε Σοφ.  

παρήλᾰσα, αόρ. αʹ του παρελαύνω.  

παρῆλθον, αόρ. βʹ του παρέρχομαι.  

παρ-ῆλιξ, -ῐκος, ὁ, ἡ, αυτός που υπερβαίνει τη νεότητα, ηλικιωμένος, 

γηραιός, σε Πλούτ., Ανθ.  

πάρ-ημαι, κυρίως Παθ. παρακ. του παρίζω, κάθομαι δίπλα ή κοντά, 

παρακάθημαι, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.· ἀλλοτρίοισι παρήμενος, 

παρευρίσκομαι, διασκεδάζω με άλλους, σε Ομήρ. Οδ.· γενικά, κατοικώ μαζί, 

σύεσσι πάρημαι, στο ίδ.· απόλ., κάθομαι δίπλα ή κοντά, σε Όμηρ.  

παρ-ήμερος, Δωρ. -άμερος, -ον, αυτός που εναλλάσσεται μέρα με τη μέρα, 

καθημερινός, σε Πίνδ.  

παρῄνουν, παρατ. του παραινέω.  

παρηνώχλημαι, Παθ. παρακ. του παρ-ενοχλέω.  

πάρ-ηξις, ἡ (παρήκω), ερχομός, έλευση, προσάραξη στην ακτή, τόπος 

απόβασης, αποβάθρα, σε Αισχύλ.  

παρ-ηονῖτις, -ιδος (ᾐών), θηλ. επίθ., αυτή που βρίσκεται πάνω στην ακτή, 

παραλιακή, σε Ανθ.  

παρηορία, ἡ, στον πληθ., ιμάντες, δηλ. λουριά με τα οποία το άλογο δένεται 

δίπλα στην άμαξα, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐν δὲ παρηορίῃσι Πήδασον ἵει, δάμασε τον 

Πήγασο με χαλινάρια, στο ίδ.  

παρ-ηόριος, -α, -ον, = το επόμ. III, σε Ανθ.  

παρ-ήορος, Δωρ. -άορος, -ον (παραείρω)· I. κρεμασμένος ή δεμένος δίπλα· 

παρήορος (ενν. ἵππος), άλογο δεμένο, ζευγμένο στο πλάι άλλου αλόγου στην 

άμαξα (ξυνωρίς), προώστης, αλλού παράσειρος, σειραφόρος, σε Ομήρ. Ιλ. II. 

ξαπλωμένος, τεντωμένος, εκτεινόμενος δίπλα, στο ίδ., Αισχύλ. III. μεταφ. 

(από το γεγονός ότι ο ἵππος σηκώνεται στα δύο του πόδια), παράτολμος, 

αλλόφρων, τρελός, παλαβός, σε Ομήρ. Ιλ.  

παρήπᾰφον, αόρ. βʹ του παραρτέομαι.  

παρήρτητο, γʹ ενικ. υπερσ. του παραρτέομαι.  

παρῄς, -ῇδος, ἡ, συνηρ. αντί παρηΐς, σε Ευρ.  

παρθέμενος, μτχ. Μέσ. αορ. βʹ του παρατίθημι.  

παρθενεία, ἡ (παρθένος), παρθενία, παρθενικότητα, αγνότητα, σε Ευρ.  

παρθένεια, τά, βλ. παρθένια, τά.  

παρθένειος, Ιων. και ποιητ. -ήϊος, -ον, παρθενικός, κοριτσίστικος, σε Πίνδ., 

Αισχύλ., Ευρ.  

παρθένευμα, τό, 1. στον πληθ., ασχολίες ή διασκεδάσεις παρθένων, σε Ευρ.· 

ομοίως στον ενικ., εργασία μιας παρθένας, στον ίδ. 2. νόθον παρθένευμα, 

παιδί ανύπαντρης γυναίκας, στον ίδ.  

παρθένευσις, ἡ, = παρθενεία, σε Λουκ.  

παρθενεύω, μέλ. -σω (παρθένος), ανατρέφω ως παρθένα, σε Ευρ. — Παθ., 

διάγω βίο παρθενικό, παραμένω παρθένα, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· πολιὰ (ουδ. 

πληθ.) παρθενεύεται, έγιναν γκρίζα τα μαλλιά της ενώ βρισκόταν σε παρθενία, 

σε Ευρ.  

παρθενεών, -ῶνος, ὁ, Ιων. αντί παρθενών, σε Ανθ.  

παρθενία, ἡ, = παρθενεία, σε Πίνδ., Αισχύλ., Ευρ.  



παρθένια (ενν. μέλη), τά, χορικά άσματα που ψάλλονταν από παρθένες με 

συνοδεία αυλού (αὐλὸς παρθένιος), σε Πίνδ.· ομοίως, παρθένεια, τά, σε 

Αριστοφ.  

παρθενίας, -ου, ὁ (παρθένος), γιος παλλακίδας· Παρθένιαι, νέοι που 

γεννήθηκαν στη Σπάρτη κατά τη διάρκεια του Μεσσηνιακού πολέμου, σε 

Αριστ.  

παρθενική, ἡ, ποιητ. αντί παρθένος, σε Όμηρ., Ευρ.  

παρθενικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε παρθένα, αγνός, 

άσπιλος, σε Πλούτ.  

παρθένιος, -α, -ον και -ος, -ον, (παρθένος)· I. 1. όπως παρθένειος, αυτός που 

ανήκει σε ανύπαντρη κοπέλα ή παρθένα, παρθενικός, αγνός, κοριτσίστικος, σε 

Ομήρ. Οδ., Ησίοδ., Αισχύλ. κ.λπ. 2. παρθένιος, ὁ, γιος ανύπαντρης κοπέλας, 

σε Ομήρ. Ιλ.· αλλά, παρθένιος ἀνήρ, σύζυγος παρθένας, πρώτος άντρας, σε 

Πλούτ. II. μεταφ., αγνός, αμόλυντος, άσπιλος, σε Ομηρ. Ύμν.· παρθένια 

μύρτα, για λευκά άνθη μυρτιάς, σε Αριστοφ.  

Παρθενοπαῖος, ὁ (παρθένος), ο Παρθενικός, ήρωας ή γιος της Παρθένου 

(Αταλάντης), ένας από τους Επτά επί Θήβας (προφέρεται Παρθεννοπαῖος σε 

Αισχύλ.).  

παρθεν-οπίπης[ῑ], -ου, ὁ, αυτός που κυνηγά τις παρθένες, ξελογιαστής, 

διακορευτής, σε Ομήρ. Ιλ.  

παρθένος, ἡ, I. 1. κόρη παρθένα, άγαμη κόρη, παρθένος, κοπέλα, κορίτσι, σε 

Όμηρ. κ.λπ. 2. Παρθένος, ως όνομα της θεάς Αθηνάς στην Αθήνα, λέγεται και 

για την Άρτεμη κ.λπ. II. ως επίθ., παρθενικός, αμόλυντος, αγνός, πάρθενον 

ψυχὴν ἔχων, σε Ευρ.· μεταφ., παρθένος πηγή, σε Αισχύλ.· παρθένοι τριήρεις, 

παρθενικά, δηλ. καινούρια, νέα καράβια, σε Αριστοφ. III. ως αρσ., παρθένος, 

ὁ, ανύπαντρος, άγαμος άντρας, σε Κ.Δ. (άγν. προέλ.).  

παρθενό-σφᾰγος, -ον (σφάζω), αυτός που προέρχεται από το αίμα 

θυσιασμένης παρθένου, σε Αισχύλ.  

παρθενών, -ῶνος, ὁ (παρθένος)· I. δωμάτιο παρθένου, κάμαρα, θάλαμος 

νεαρής κοπέλας μέσα στο σπίτι, κυρίως στον πληθ., σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ. II. 

στον ενικ., ο Παρθενώνας ή ναός της Αθηνάς Παρθένου στην Ακρόπολη της 

Αθήνας, που ανακατασκευάστηκε από τον Περικλή, σε Δημ.  

παρθεν-ωπός, -όν (ὤψ), αυτός που έχει όψη παρθένας, παρθενικός, σε Ευρ.  

πάρθεσαν, Επικ. αντί παρέθεσαν, γʹ πληθ. αορ. βʹ του παρατίθημι.  

παρθεσίη, ἡ (παρατίθημι), παρακαταθήκη, ενέχυρο, σε Ανθ.  

Παρθιστί, επίρρ., στην Παρθική γλώσσα, σε Πλούτ.  

Πάρθοι, οἱ, Πάρθοι, σε Ηρόδ.· Παρθυαία, ἡ, η χώρα των Πάρθων, σε 

Στράβ.· επίθ. Παρθικός, -ή, -όν, στον ίδ.· Παρθικά, τά, η ιστορία της χώρας 

των Πάρθων, στον ίδ.· ομοίως, Παρθίς, -ίδος, ἡ, σε Λουκ.  

παρ-ιαύω, μόνο στον ενεστ., κοιμάμαι δίπλα ή μαζί, με δοτ., σε Όμηρ.  

παρῐδεῖν, απαρ. του παρεῖδον.  

παρ-ιδρύω, ιδρύω, αποικίζω πλησίον — Μέσ., σε Ανθ.  

παρ-ίζω, I. κάθομαι δίπλα σε άλλον, με δοτ., σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. II. μτβ., 

βάζω ή κάνω κάποιον να καθίσει δίπλα, τινά τινι, σε Ηρόδ. — Μέσ., 

παρίζομαι, καθίζω τον εαυτό μου ή κάθομαι δίπλα, στον ίδ., σε Βίωνα· αόρ. βʹ 

παρ-εζόμην, Επικ. προστ. -εζεο, σε Όμηρ.  

παρ-ίημι, βʹ ενικ. παριεῖς, μέλ. παρήσω, αόρ. αʹ παρῆκα, γʹ πληθ. αορ. βʹ 

παρεῖσαν, μτχ. παρείς, παρακ. παρεῖκα — Παθ., αορ. αʹ παρείθην, απαρ. 

παρεθῆναι, αόρ. βʹ παρείμην, παρακ. παρεῖμαι· I. αφήνω κάτι να παραπέσει, 

αφήνω να πέσει, να περάσει, σε Σοφ., Ευρ. — Παθ., παρείθη ποτὶ γαῖαν, 



χαμήλωσε, πλησίασε τη γη, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. παραβλέπω, παραμελώ, 

παραλείπω, αποκλείω, Λατ. omitto, σε Ηρόδ., Σοφ. 2. αγνοώ, αψηφώ, 

αδιαφορώ, εγκαταλείπω, Λατ. praetermittere, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· τὰ παθήματα 

παρεῖσ' ἐάσω, σε Σοφ.· ομοίως στην Παθ., πόθος παρεῖτο, στον ίδ.· παρεθῆναι, 

σε Δημ. 3. με απαρ., παραλείπω, αμελώ να κάνω, σε Πλάτ. κ.λπ.· και με 

άρνηση επαναλαμβανόμενη, μὴ παρῇς τὸ μὴ οὐ φράσαι, σε Σοφ. 4. λέγεται για 

τον χρόνο, αφήνω να περάσει, να διαβεί, τὸν χειμῶνα, σε Ηρόδ.· τὸν καιρόν, 

σε Θουκ. III. 1. χαλαρώνω, ελαττώνω, μετριάζω, γόον, χόλον, σε Ευρ. — 

Παθ., παραλύω, εξασθενίζω, εξαντλούμαι, στον ίδ. 2. τοῦ ποδὸς παριέναι, 

λασκάρω το σχοινί του ιστίου, βλ. πούς, II. 2· ομοίως μεταφ., τοῦ μετρίου 

παρείς, χάνω την αίσθηση του μέτρου, το εγκαταλείπω, σε Σοφ. 3. μειώνω την 

τιμωρία, συγχωρώ, εξιλεώνω, σε Αριστοφ. IV. 1. υποχωρώ, παραχωρώ, Λατ. 

concedere, νίκην τινί, σε Ηρόδ., Αττ.· αφήνω κάτι σε κάποιον άλλο, σοὶπαρεὶς 

τάδε, σε Σοφ.· παρῆκεν ὥστε βραχέα μοι δεῖσθαι φράσαι, με απάλλαξε απ' το 

να πω πολλά, στον ίδ. 2. επιτρέπω, αφήνω, δίνω την άδεια, με δοτ. προσ. και 

απαρ., ἄλλῳ παρήσομεν ναυμαχήσειν, σε Ηρόδ.· απόλ. με ενν. απαρ., σε 

Σοφ.V. επιτρέπω να περάσει, αφήνω να περάσει, επιτρέπω την είσοδο, 

αποδέχομαι, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· ομοίως, Παθ. παρακ. με Μέσ. σημασία, 

βαρβάρους εἰς τὰς ἀκροπόλεις παρεῖνται, τους έχουν επιτρέψει τη διάβαση 

μέσα στις ακροπόλεις τους, σε Δημ. VI. 1. Μέσ., παρίεσθαί τινα, προσπαθώ 

να κερδίσω την εύνοια κάποιου, να αποσπάσω τη συγκατάθεσή του, 

εξασφαλίζω τη συναίνεσή του, σε Σοφ., Πλάτ. 2. ικετεύω, εκλιπαρώ για 

συγχώρεση, οὐδέν σου παρίεμαι, δεν ζητώ τίποτα από εσένα, σε Πλάτ.· ζητώ 

μια χάρη, στον ίδ.· παριέμεσθα, ζητάμε συγγνώμη, σε Ευρ.  

παρ-ίκω[ῑ], ποιητ. αντί παρήκω, λέγεται για χρόνο, έχω περάσει, έχω φύγει, 

έχω παρέλθει, σε Πίνδ.  

παρ-ιππεύω, μέλ. -σω, διέρχομαι έφιππος, πόντον, σε Ευρ.· ιππεύω 

παραπλεύρως, σε Θουκ.  

παρ-ῐσόομαι, αόρ. αʹ -ισώθην· (ἴσος)· 1. Παθ., εξισώνομαι, ισοδυναμούμαι, 

συγκρίνω με, με δοτ., σε Ηρόδ., Θεόκρ. 2. γίνομαι ίσος ή όμοιος με, τινι, σε 

Πλάτ.  

πάρ-ῐσος, -ον, σχεδόν ίσος, σχεδόν ισοδύναμος, σε Πολύβ.· λέγεται για τις 

προτάσεις μιας περιόδου, σε Αριστ.  

παρ-ιστάνω, μεταγεν. τύπος του παρίστημι, σε Πολύβ.  

παρ-ίστημι, μτβ. σε ενεστ., παρατ., μέλ. και αόρ. αʹ·  

Α. I. 1. κάνω κάτι να σταθεί ή το τοποθετώ δίπλα, βάζω δίπλα, παραθέτω, σε 

Πολύβ.· παραστήσας τὰ ὅπλα, παρέταξε, έστησε τα όπλα μπροστά, σε Δημ. II. 

1. τοποθετώ στο μυαλό μου, παρουσιάζω, παρέχω, φέρνω κάτι στο μυαλό 

μου, με απαρ., στον ίδ.· παρίστημί τινι θαρρεῖν, δίνω αυτοπεποίθηση σε 

κάποιον, σε Αισχίν. 2. φανερώνω, αποδεικνύω, παρουσιάζω, σε Λυσ., Κ.Δ. 

III. τοποθετώ πλάι-πλάι, συγκρίνω, παραλληλίζω, σε Ισοκρ. Β. Παθ., με 

Ενεργ. αόρ. βʹ, παρακ. και υπερσ. αμτβ. I. 1. στέκομαι δίπλα, πλησίον ή 

κοντά, σε Όμηρ.· ομοίως μτχ. Παθ. αορ. αʹ παρασταθείς, σε Ευρ. 2. στέκομαι 

στο πλάι, δηλ. βοηθώ ή υπερασπίζομαι, τινι, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Τραγ. II. 1. 

σε παρελθοντικούς χρόνους, έχω έρθει, είμαι διαθέσιμος, είμαι εδώ, σε Ομήρ. 

Ιλ. 2. λέγεται για γεγονότα, είμαι κοντινός, πρόχειρος, σε Όμηρ.· μτχ. παρακ., 

Λατ. praesens, τὸ χρῶμα τὸ παρεστηκός, σε Αριστοφ.· επίσης Αττ. παρεστώς, -

ῶσα, -ός, σε Τραγ.· τὰ παρεστῶτα, οι παρούσες καταστάσεις ή συνθήκες, σε 

Αισχύλ.· πρὸςτὸ παρεστός, σε Αριστοφ. III. παίρνω το μέρος του άλλου, 

συμμερίζομμαι τη γνώμη του, σε Ηρόδ.· απόλ., έρχομαι σε συμφωνία, 



παραδίδομαι, υποτάσσομαι, στον ίδ., Δημ. IV.συμβαίνω σε κάποιον, σε 

Ηρόδ.· έρχομαι στο μυαλό, στο νου, συλλαμβάνομαι, συμβαίνω, εμφανίζομαι, 

δόξα μοι παρεστάθη, σε Σοφ.· απρόσ., παρίσταταί μοι, μου περνά απ' το 

μυαλό, σε Ηρόδ., Θουκ.V. απόλ., παρεστηκός = παρόν, τότε που ήταν στο χέρι 

τους, τότε που παρουσιάστηκε η ευκαιρία, σε Θουκ. Γ. Μερικοί χρόνοι της 

Μέσ., ιδίως μέλ. και αόρ. αʹ χρησιμ. με μτβ. σημασία· I. φέρνω μπροστά, 

παρουσιάζω, σε Ξεν.· ιδίως σε αίθουσα δικαστηρίου, σε Δημ. II. φέρνω προς 

το μέρος κάποιου, και ομοίως, 1. φέρνω προς το μέρος μου δια της βίας, 

εξαναγκάζω σε συμβιβασμό, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. 2. κερδίζω με ευγένεια, 

προσελκύω με εξυπνάδα, σε Θουκ., Δημ. 3. γενικά, διαθέτω κάποιον για τις 

δικές μου πεποιθήσεις ή σκοπούς, σε Ηρόδ.  

παρ-ιστίδιος, -α, -ον (ἱστός), αυτός που βρίσκεται δίπλα στον ιστό του 

αργαλειού, σε Ανθ.  

παρ-ίσχω, παράλληλος τύπος του παρέχω, κρατώ σε ετοιμότητα, έχω κάτι 

έτοιμο, σε Ομήρ. Ιλ.· παρουσιάζω, προσφέρω, στο ίδ.  

παρίσωσις, ἡ (παρισόω), σχηματισμός προτάσεων περιόδου με 

ομοιοκαταληξία ή ισοδυναμία συλλαβών, σε Ισοκρ.  

παριτητέα, ρημ. επίθ. του πάρειμι (εἶμι, Λατ. ibo), αυτά που πρέπει να 

παρουσιαστούν, σε Θουκ.  

παρ-κατέλεκτο, γʹ ενικ. Επικ. αορ. βʹ του παρακαταλέγω.  

παρκείμενος, ποιητ. αντί παρακείμενος.  

παρκύπτοισα, Δωρ. ποιητ. αντί παρακύπτουσα.  

παρμέμβλωκε, Επικ. γʹ ενικ. παρακ. του παραβλώσκω.  

παρμένω, ποιητ. αντί παραμένω.  

παρμόνιμος, πάρμονος, ποιητ. αντί παραμ-.  

Παρνᾱσός, Ιων. Παρνησός, ὁ, ο Παρνασσός, βουνό της Φωκίδας, σε Ομήρ. 

Οδ.· επίθ. Παρνάσιος, -α, -ον και -ος, -ον, Παρνασσικός, σε Πίνδ.· θηλ. 

Παρνᾱσιάς, -άδος, Ιων. Παρνησιάς, σε Ευρ.· επίσης, Παρνησίς, -ίδος, σε 

Αισχύλ.  

Πάρνης, -ηθος, ἡ (σπάνια ὁ), Πάρνηθα, βουνό της Αττικής, σε Αριστοφ.· 

επίθ. Παρνήθιος, -α, -ον, στον ίδ.  

πάρνοψ, -οπος, ὁ, ακρίδα, σε Αριστοφ. (άγν. προέλ.).  

παρ-οδεύω, μέλ. -σω, 1. διέρχομαι, περνώ, διαβαίνω, παρέρχομαι, σε Θεόκρ. 

2. με αιτ., πηγαίνω, περνώ από δίπλα, προσπερνώ, σε Λουκ.  

παροδίτης[ῑ], -ου, ὁ, διαβάτης, οδοιπόρος, περαστικός, σε Ανθ.· θηλ. 

παροδῖτις, -ιδος, στον ίδ.  

παρ-οδοιπόρος, ὁ, = παροδίτης, σε Ανθ.  

πάρ-οδος, ἡ, I. 1. πάροδος, πέρασμα, διάβαση, πλαϊνός δρόμος, σε Θουκ. 2. 

διέλευση, είσοδος, στον ίδ.· ἐν τῇ παρόδῳ, καθώς περνούσαν, διέβαιναν, στον 

ίδ. II. πλάγια διέλευση, στενή είσοδος ή πρόσβαση, σε Ξεν.· λαβεῖν τὰς 

παρόδους (των Θερμοπυλών), σε Δημ. III. 1. ανέβασμα ρήτορα στο βήμα, 

ιδίως για αγόρευση σε συνέλευση, στον ίδ. 2. πρώτη είσοδος χορού σε 

τραγωδία, πρώτο χορικό άσμα σε τραγωδία, σε Αριστ.  

παρ-οίγνυμι ή -οίγω, μέλ. -οίξω, ανοίγω στο πλάι ή λίγο, μισανοίγω, σε 

Ομηρ. Ύμν., Ευρ.· παροίξας τῆς θύρας, άνοιξε λίγο την πόρτα, την άφησε 

μισάνοιχτη, σε Αριστοφ.  

πάροιθε[ᾰ], πριν από φωνήεν -θεν (πάρος)· I. πρόθ. με γεν., 1. μπροστά, 

ενώπιον κάποιου, σε Όμηρ. 2. λέγεται για χρόνο, πάροιθε ἐμοῦ, σε Αισχύλ. II. 

επίρρ., 1. λέγεται για τόπο, εμπρός, μπροστά, σε Ομήρ. Ιλ. 2. λέγεται για 

χρόνο, πριν από, προτού, προηγουμένως, σε Όμηρ., Τραγ.· οἱ πάροιθε, οι 



προηγούμενοι, οι πρόγονοι, σε Πίνδ.· τῆςπάροιθε ἡμέρας, σε Ευρ. 3. πάροιθεν 

πρίν..., Λατ. priusquam, σε Σοφ.  

παρ-οικέω, μέλ. -ήσω, διαμένω πλησίον, με αιτ., παροικέω τὴν Ἀσίαν, 

κατοικώ κατά μήκος της ακτής της Ασίας, σε Ισοκρ.· με δοτ., μένω κοντά, σε 

Θουκ.· διαμένω ανάμεσα, τισίν, στον ίδ.· λέγεται για τόπο, βρίσκομαι κοντά, 

σε Ξεν. II. (πάροικος II), ζω σ' ένα μέρος, διαμένω για λίγο, σε Κ.Δ.  

παροίκησις, ἡ, γειτνίαση, γειτονιά, σε Θουκ.  

παροικία, ἡ (πάροικος II), διαμονή σε ξένη χώρα, σε Κ.Δ.  

παρ-οικίζω, μέλ. -σω, τοποθετώ κοντά — Παθ., εγκαθίσταμαι δίπλα, διαμένω 

ανάμεσα, τισίν, σε Ηρόδ.  

παροικίς, -ίδος, θηλ. του πάροικος, σε Στράβ.  

παρ-οικοδομέω, μέλ. -ήσω, χτίζω δίπλα ή απέναντι, σε Θουκ.  

πάρ-οικος, -ον, I. 1. αυτός που κατοικεί δίπλα ή κοντά, με γεν., σε Αισχύλ., 

Σοφ.· με δοτ., σε Θουκ.· απόλ., γείτονας, σε Αριστ. 2. πάροικος πόλεμος, 

πόλεμος με τους γείτονες, σε Ηρόδ. II. ως ουσ., παρεπιδημούντας, ξένος, 

αλλότριος, σε Κ.Δ.  

παρ-οιμία, ἡ (οἶμος), 1. ρητό, κοινός λόγος, παροιμία, απόφθεγμα, γνωμικό, 

σε Αισχύλ., Σοφ. κ.λπ.· κατὰτὴν παροιμίαν, καθώς λέει το γνωμικό. 2. 

παραβολή, σε Κ.Δ.  

παροιμιάζω, μέλ. —σω, I. κάνω κάτι ως παροιμία· — Παθ., γίνομαι 

παροιμιώδης, σε Πλατ. ΙI. Μέσ., μιλώ με ρητά ή γνωμικά, στον ίδ.  

παροιμιακός, μέλ. -σω· I. παροιμιακός, επίρρ. -κῶς, σε Ανθ. II. παροιμιακόν 

(ενν. μέτρον), τό, παροιμιακός, δηλ. αναπαιστικός δίμετρος καταληκτικός, που 

συναντάται συνήθως στο τέλος του αναπαιστικού συστήματος.  

παροινέω, με διπλή αύξηση, παρατ. ἐπαρῴρουν, ἐπαρῴνησα, παρακ. 

πεπαρῴνηκα — Παθ., ἐπαρῳνήθην, παρακ. πεπαρῴνημαι· (πάροινος), I. 1. 

συμπεριφέρομαι άσχημα κατά την οινοποσία, συμπεριφέρομαι ως 

μεθυσμένος, σε Πλούτ., Ρήτ. 2. ενεργώ όπως ο μεθυσμένος, σε Πλούτ.· 

παροινήσας, μεθυσμένη συμπεριφορά, σε Πλάτ. II. μτβ., μεταχειρίζομαι με 

τον άγριο τρόπο των μεθυσμένων — Παθ., γίνομαι αποδέκτης τέτοιας 

συμπεριφοράς, σε Δημ.  

παροινία, ἡ, συμπεριφορά μέθυσου, παράλογη συμπεριφορά, μανία μέθυσου, 

ευθυμία από κατάσταση μέθης, σε Ξεν. κ.λπ.  

παροινικός, -ή, -όν, εθισμένος στο κρασί, σε Αριστοφ.  

παροίνιος, -ον (οἶνος), I. = παροινικός, σε Αριστοφ. II. αυτός που αρμόζει σε 

όμιλο συμποσιαζόντων, σε Λουκ.· παροίνια, τραγούδια που ακούγονται σε 

συμπόσια, σε Πλούτ.  

πάρ-οινος, -ον, = παροινικός, Λυσίας κ.λπ.  

πᾰροίτερος, -α, -ον, συγκρ. από το πάροιθε, αυτός που βρίσκεται πιο πριν ή 

πιο μπροστά, σε Ομήρ. Ιλ.  

παρ-οίχομαι, μέλ. -οιχήσομαι, παρακ. -ῴχηκα, Ιων. -οίχωκα, και σε μεταγεν. 

συγγραφείς -ώχημαι· γʹ ενικ. Ιων. υπερσ. -οιχώκεε· I. 1. έχω περάσει, έχω 

διέλθει, παρῴχετο γηθόσυκος κήρ, αναχώρησε, πήρε το δρόμο του, σε Ομήρ. 

Ιλ. 2. λέγεται για χρόνο, έχω παρέλθει, στο ίδ.· ἡ παροιχομένη νύξ, η νύχτα 

που πέρασε, σε Ηρόδ.· ἄνδρες παροιχόμενοι, άνδρες των παρελθόντων 

εποχών, σε Πίνδ.· τὰ παροιχόμενα, το παρελθόν, σε Ηρόδ. II. με γεν., ὅσον 

μοίρας παροίχῃ, πόσο απομακρύνθηκες από την υψηλή σου θέση, σε Ευρ.  

παρ-οκωχή, ἡ, αναδιπλ. τύπος αντί παροχή, προμήθεια, εφοδιασμός, σε 

Θουκ.  

παρ-ολῐγωρέω, μέλ. -ήσω, παραμελώ λίγο, σε Ξεν.  



παρ-ομαρτέω, μέλ. -ήσω, συντροφεύω, σε Πλούτ., Λουκ.  

παρ-ομοιάζω, είμαι αρκετά όμοιος, τινί, σε Κ.Δ.  

παρ-όμοιος, -ον και -α, -ον,· 1. αρκετά όμοιος, σχεδόν ίδιος, σχεδόν 

παρόμοιος, τινι, σε Ηρόδ., Θουκ.· απόλ., σε Ηρόδ. 2. λέγεται για αριθμούς, 

σχεδόν ισοδύναμος, σε Ξεν.  

πᾰρόν, μτχ. ουδ. του πάρειμι (εἰμί, Λατ. sum), βλ. αυτ.  

παρ-ονομάζω, μέλ. -σω, αλλάζω ελαφρώς, σε Στράβ.  

παροξυντικός, -ή, -όν, 1. κατάλληλος να προτρέψει ή να παροτρύνει, σε Ξεν., 

Δημ. 2. απεγνωσμένος, εξοργισμένος, σε Ισοκρ.  

παρ-οξύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, 1. παροτρύνω, παρακινώ, παρορμώ, ερεθίζω, σε 

Ξεν., Δημ. 2. θυμώνω, προκαλώ, εξοργίζω, εξαγριώνω, πατρὸς μὴ παροξύνω 

φρένα, σε Ευρ., Θουκ. — Παθ., προκαλούμαι, σε Θουκ. κ.λπ.  

παροξυσμός, ὁ, διέγερση, εκνευρισμός, σε Δημ., Κ.Δ.· πρόκληση, σε Κ.Δ.  

παρ-οπλίζω, μέλ. -ίσω, αφοπλίζω, σε Πολύβ. — Παθ., σε Πλούτ.  

παροπτέος, -α, -ον (παρόψομαι),· I. αυτός που πρέπει να τον παραβλέψει 

κάποιος, σε Λουκ. II. παροπτέον, αυτό που πρέπει κάποιος να παραδεί, σε 

Δημ.  

παρόρᾱσις, ἡ, παράβλεψη, παραμέληση, σε Πλούτ., Λουκ.  

παρ-οράω, μέλ. -όψομαι, αόρ. βʹ παρεῖδον, αόρ. αʹ Παθ. -ώφθην, Παθ. παρακ. 

-ῶμμαι· I. βλέπω χωρίς να προσέχω, παρατηρώ, διαπιστώνω, σε Ξεν.· τί τινι, 

κάτι σε κάποιον, σε Ηρόδ., Αριστοφ. II. παραβλέπω, αγνοώ, παραμελώ, σε 

Ξεν. κ.λπ. III. βλέπω στραβά, βλέπω εσφαλμένα, σε Πλάτ. IV. κοιτάζω 

πλαγίως, λοξοκοιτάζω, σε Ξεν.  

παρ-οργίζω, μέλ. -ιῶ, προκαλώ σε κάποιον θυμό, σε Κ.Δ. — Παθ., σε Δημ.  

παροργισμός, ὁ, πρόκληση, θυμός, σε Κ.Δ.  

παρ-όρειος, -ον (ὄρος), αυτός που βρίσκεται κατά μήκος του βουνού, σε 

Στράβ.  

παρ-ορίζω, μέλ. -σω, υπερβαίνω τα σύνορα κάποιου, καταπατώ την 

περιουσία ενός γείτονα, σε Ανθ.  

παροριστής, -οῦ, ὁ, καταπατητής, σε Ανθ.  

παρ-ορμάω, μέλ. -ήσω, παροτρύνω, εξεγείρω, ερεθίζω, προκαλώ, σε Ξεν.  

παρ-ορμέω, μέλ. -ήσω, ρίχνω άγκυρα πλησίον ή κοντά, σε Πλούτ.  

παρόρμησις, ἡ (παρορμάω), προτροπή, παρώθηση, σε Ξεν.  

παρορμητικός, -ή, -όν (παρορμάω), προτρεπτικός, διεγερτικός, σε Πλούτ.  

παρ-ορμίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, αγκυροβολώ πλάι-πλάι, σε Λυσ.  

πάρ-ορνῐς, -ῖθος, ὁ, ἡ, αυτός που λαμβάνει κακούς οιωνούς, σε Αισχύλ.  

παρ-ορύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, I. σκάβω κατά μήκος ή παραλλήλως, σε 

Θουκ. II. αμιλλώμαι, σπρώχνομαι ο ένας με τον άλλο, όπως έκαναν οι 

αθλητές που προπονούνταν για αγώνες, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί.  

παρ-ορχέομαι, αποθ., αναπαριστώ με χυδαίους χορούς, σε Λουκ.  

πάρος, επίρρ.,  

Α. I. 1. λέγεται για χρόνο, παλαιότερα, άλλοτε, κάποτε, σε Όμηρ., Τραγ.· 

θεοὶοἱ πάρος, σε Αισχύλ.· τά τε πάρος τά τ' εἰσέπειτα, σε Σοφ. κ.λπ. 2. όπως το 

πρίν, προηγουμένως, Λατ. priusquam, με απαρ., πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι, σε 

Ομήρ. Ιλ. 3. πρότερο του πρίν γε, πάρος δ' οὐκ ἔσσεται ἄλλως πρίν γε..., όχι 

ακόμα, στο ίδ. 4. πριν από την ώρα, πολύ σύντομα, στο ίδ. 5. περισσότερο, 

συντομότερα, στο ίδ. II. σπανίως λέγεται για τόπο, σοὶ βαδιστέον πάρος, σε 

Σοφ. Β. Πρόθ., ποιητ. = πρό, I. λέγεται για τόπο, ενώπιον, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ., 

Ευρ. II. λέγεται για χρόνο, θανεῖν πάρος τέκνων, σε Ευρ. III. 1. Ενεργ., 



μπροστά, υπεράνω, μάλλον, στον ίδ. 2. για, αντί, ἀδελφῶν πάρος θανεῖν, στον 

ίδ.  

Πάρος[ᾰ], ἡ, Πάρος, νησί των Κυκλάδων, γνωστή για το λευκό της μάρμαρο, 

σε Ομηρ. Ύμν.· επίθ. Πάριος, -α, -ον, Πάριος λίθος, το Παριανό μάρμαρο, σε 

Πίνδ., Ηρόδ.  

παρ-οτρύνω, μέλ. -ῠνῶ, παρακινώ κάποιον να κάνει κάτι, σε Πίνδ.  

παρουσία, ἡ (πάρειμι), 1. παρουσία κάποιου, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.· ομοίως, 

πόλις μείζων τῆς ἡμετέρας παρουσίας = ἡμῶν τῶν παρόντων, σε Θουκ.· 

λέγεται για πράγματα, κακῶν παρουσία, σε Ευρ.· παρουσίαν ἔχειν αντί 

παρεῖναι, σε Σοφ. 2. άφιξη, στον ίδ., Ευρ.· η Γέννηση (του Χριστού), σε Κ.Δ.  

παρ-οχέομαι, Παθ., κάθομαι δίπλα σε κάποιον μέσα σε άρμα, τινι, σε Ξεν.  

παρ-οχετεύω, μέλ. -σω, παρεκτρέπομαι από την πορεία μου, παρεκκλίνω, σε 

Πλούτ.· μεταφ., τοῦτ' αὖ παρωχέτευσας εὖ, σε Ευρ.  

παροχή, ἡ (παρέχω), προμήθεια, εφοδιασμός, νεῶν παροχῇ, με την 

υποχρέωση να παρέχω πλοία, σε Θουκ.  

παρ-οχλίζω, μέλ. -σω, κινώ κάτι με μοχλό, σε Ανθ.  

πάρ-οχος, ὁ, αυτός που βρίσκεται δίπλα σε άλλον μέσα σε άρμα, αυτός που 

ακολουθεί τους μελλόνυμφους (βλ. παράνυμφος), σε Αριστοφ.  

παρ-οψάομαι, αποθ., τρώω λιχουδιές, καταναλώνω εδέσματα, σε Λουκ.  

παρ-οψίς, -ίδος, ἡ (ὄψον), εξαιρετικό έδεσμα, νόστιμο ορεκτικό, σε Ξεν.  

παρόψομαι, μέλ. του παροράω.  

παρ-οψώνημα, -ατος, τό (ὀψωνέω), προσθήκη στο κανονικό φαγητό, 

ορεκτικό, λιχουδιά, μεταφ., παροψώνημα χλιδῆς, απόλαυση χλιδής, σε 

Αισχύλ.  

παρπεπῐθών, Επικ. αναδιπλ. μτχ. αορ. βʹ του παραπείθω.  

παρπόδιος, ποιητ. αντί παρα-πόδιος.  

παρ-ρησία, ἡ (πᾶς, ῥῆσις), 1. ελευθεροστομία, ελευθεριότητα, ευθύτητα, σε 

Ευρ.· μετὰ παρρησίας, σε Δημ. 2. με αρνητική σημασία, ασυδοσία της 

γλώσσας, σε Ισοκρ.  

παρρησιάζομαι, μέλ. -άσομαι, αόρ. αʹ ἐπαρησιάμην, παρακ. πεπαρρησίασμαι 

(με Ενεργ. και Παθ. σημασία)· αποθ., μιλάω ελεύθερα, ανοιχτά, άφοβα, σε 

Πλάτ. κ.λπ.  

παρρησιαστής, -οῦ, ὁ, ελεύθερος ομιλητής, σε Αριστ.  

παρρησιαστικός, -ή, -όν, ελευθερόστομος, σε Αριστ.  

παρσένος, Λακων. αντί παρθένος.  

παρσταίην, Επικ. αντί παρασταίην, αόρ. βʹ ευκτ. αντί παρίστημι· παρστάς, 

μτχ.  

παρστήετον, Επικ. αντί παραστῆτον, βʹ δυϊκ. υποτ. αορ. βʹ του παρίστημι.  

παρατέμνω, Επικ. αντί παρατέμνω· παρτᾰμών, αντί παραταμών, μτχ. αορ. βʹ.  

παρτιθεῖ, ποιητ. αντί παρατιθεῖ, γʹ ενικ. του παρατίθημι.  

παρ-ῠφαίνω, μέλ. -ᾰνῶ — Παθ., παρακ. παρύφασμαι· υφαίνω στρίφωμα ή 

μπορντούρα (παρυφή)· ὅπλα παρυφασμένα, οπλισμένοι άντρες που 

περικυκλώνουν άοπλο πλήθος, σε Ξεν.  

παρ-ῠφή, ἡ, μπορντούρα που έχει υφανθεί κατά μήκος ενός ενδύματος, Λατ. 

clavus.  

πάρφαινε, ποιητ. αντί παρέφαινε, γʹ ενικ. προστ. του παραφαίνω.  

παρφάμενος, ποιητ. αντί παραφάμενος, μτχ. Μέσ. αορ. βʹ του παράφημι· 

παρφάσθαι, απαρ.  

πάρφᾰσις, -φασία, ποιητ. αντί παράφασις, -φασία.  

παρφέρω, ποιητ. αντί παραφέρω.  



παρφῠγέειν, Επικ. αντί -φῠγεῖν, απαρ. αορ. βʹ του παραφεύγω.  

πάρ-φυκτος, -ον, ποιητ. αντί παράφυκτος, αυτός που αποφεύγεται, σε Πίνδ.  

παρῳδία, ἡ, τραγούδι ή ποίημα στο οποίο διακωμωδούνται σοβαρά λόγια, 

διακωμώδηση, παρωδία, σε Αριστ.  

παρ-ῳδός, -όν (ᾠδή), αυτός που τραγουδά πλαγίως, δηλ. με ασαφείς 

υπαινιγμούς, σε Ευρ.  

παρ-ωθέω, μέλ. -ώσω και -ωθήσω, 1. σπρώχνω παράμερα, απορρίπτω, 

περιφρονώ, σε Σοφ., Ευρ. — Παθ., τοποθετούμαι παράμερα, προσβάλλομαι, 

σε Ξεν., Δημ. 2. Μέσ., σπρώχνω μακριά από κάποιον, απορρίπτω, αρνούμαι, 

σε Ευρ., Αισχίν. 3. λέγεται για χρόνο, αναβάλλω, σε Πλάτ.  

παρ-ωκεάνιος, -ον, αυτός που βρίσκεται κοντά ή πάνω στον ωκεανό, σε 

Πλούτ.  

παρ-ώμᾰλος, -ον (ὁμαλός), σχεδόν ομαλός ή ίσος, σε Στράβ.  

παρ-ωνύμιος[ῠ], -ον, I. = το επόμ., σε Πλάτ. II. 1. ως ουσ. παρωνύμιον, τό, 

παράγωγη λέξη, στον ίδ. 2. επώνυμο, σε Πλούτ.  

παρ-ώνῠμος, -ον (ὄνομα), σχηματισμένος με μια μικρή παραλλαγή, 

παράγωγος, σε Αισχύλ.  

παρ-ώρεια, ἡ (ὄρος), περιοχή στην πλαγιά βουνού, σε Πολύβ.  

παρ-ωρείτης, -ου, ὁ (ὄρος, Λατ. mons), ορεσίβιος, σε Ανθ.  

πάρ-ωρος, -ον (ὥρα), αυτός που βρίσκεται εκτός εποχής, ανεπίκαιρος· ουδ. 

πάρωρα ως επίρρ., σε Ανθ.  

παρ-ωροφίς, -ίδος, ἡ (ὀροφή), μαρκίζα ή γείσο στέγης, σε Ηρόδ.  

πᾶς, πᾶσα, πᾶν, γεν. παντός, πάσης, παντός· γεν. πληθ. αρσ. και ουδ. πάντων, 

θηλ. πασῶν, Ιων. πᾱσέων, Επικ. πᾱσάων [σᾱ]· δοτ. πληθ. αρσ. και ουδ. πᾶσι, 

Επικ. πάντεσσι, Λατ. omnis,  

Α.όλοι, όταν χρησιμ. για πολλούς· όταν αναφέρεται σε έναν μόνο, όλος, 

ολόκληρος. I. 1. στον πληθ., όλοι, πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, σε Ομήρ. 

Ιλ.· τῶν Σαμίων πάντες, σε Θουκ.· ἅμα πάντες, πάντες ἅμα, όλοι μαζί, σε 

Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. με υπερθ., πάντες ἄριστοι, όλοι οι ευγενείς, Λατ. optimus 

quisque, σε Όμηρ. II. ολότητα, σύνολο, πᾶσα ἀλήθεια, όλη η αλήθεια, σε 

Ομήρ. Ιλ.· χαλκέη πᾶσα, όλος ο χαλκός, σε Ηρόδ.· ἦν ἡ μάχη ἐν χερσὶ πᾶσα, 

ολόκληρη χέρι με χέρι, σε Θουκ.· ἡ πᾶσα βλάβη, τίποτα άλλο παρά μόνο 

βλάβη, σε Σοφ. III. ἕκαστος, ο καθένας, σε Όμηρ. κ.λπ.· πᾶς χώρει, άσε τους 

όλους να φύγουν, σε Αριστοφ.· επίσης, πᾶς ἀνήρ, σε Σοφ. κ.λπ.· πᾶς τις, κάθε 

ένας μόνος του, σε Ηρόδ. κ.λπ.· πᾶς ὅστις..., σε Σοφ.· πᾶν ὅσον, σε Αισχύλ. 

κ.λπ. Β. I. Όταν χρησιμοποιείται το άρθρο, γενικά τίθεται μετά το πᾶς, πᾶσα 

τὴν δύναμιν, όλη η δύναμή τους, σε Ηρόδ.· πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, σε Θουκ. II. 

όταν το πᾶς τίθεται μεταξύ άρθρου και ουσ. δηλώνει ολότητα, ενότητα, ὁ πᾶς 

ἀριθμός, σε Αισχύλ.· τὸ πᾶν πλῆθος, σε Θουκ. III. ως ουσ., τὸ πᾶν, το όλον, το 

παν, σε Αισχύλ.· τὰ πάντα, όλα, τα πάντα, στον ίδ. Γ. I. Με αριθμητικά 

σημαίνει τον ακριβή αριθμό, ἐννέα πάντες, εξ ολοκλήρου εννέα, όλοι εννέα, 

όχι λιγότεροι, σε Ομήρ. Οδ.· δέκα πάντα τάλαντα, σε Ομήρ. Ιλ.· αλλά, κτήνεα 

τὰ θύσιμα πάντα τρισχίλια ἔθυσε, 3.000 από όλα τα είδη, σε Ηρόδ. II. μαζί με 

το άρθρο, εν όλω, συνολικά, οἱ πάντες εἷς καὶ ἐννενήκοντα, στον ίδ. Δ. 

Ειδικότερες χρήσεις· I. 1. σε δοτ. πληθ. αρσ. πᾶσι, με ή σύμφωνα με την 

κρίση όλων, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. 2. πᾶσι ως ουδ., σε όλα, συνολικά, σε Σοφ. II. 

1. πάντα γίγνεσθαι, γίνομαι τα πάντα, δηλ. λαμβάνω κάθε μορφή, σε Ομήρ. 

Οδ.· εἰς πᾶν ἀφικνεῖσθαι, ρισκάρω τα πάντα, σε Ξεν. 2. πάντα εἶναί τινι, είμαι 

το παν για κάποιον, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 3. πάντα, ως επίρρ. αντί πάντως, σε 

όλα τα σημεία, ολοκληρωτικά, συνολικά, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. κ.λπ.· αλλά, τὰ 



πάντα, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, σε Ηρόδ. III. 1. ουδ. ενικ. τὸ πᾶν, 

ολόκληρο το βιος κάποιου, περὶ τοῦ παντὸς δρόμον θέειν, στον ίδ.· τοῦ παντὸς 

ἐλλείπειν, σε Αισχύλ.· το πᾶν ως επίρρ., συνολικά, ολοσχερώς, σε Σοφ. κ.λπ.· 

με άρνηση, καθόλου, σε Αισχύλ. 2. πᾶν, καθετί, το παν, οτιδήποτε, πᾶν 

μᾶλλον ἢ στρατίην, οτιδήποτε καλύτερο από το στράτευμα, σε Ηρόδ.· 

πᾶνποιῶν, με όλα τα μέσα, με κάθε τρόπο, σε Πλάτ.· ομοίως, πάντα ποιῶν, σε 

Δημ. 3. ἐπὶ πᾶν, εξ ολοκλήρου, γενικά, συνολικά, σε Πλάτ. 4. παντὸς μᾶλλον, 

πάνω απ' όλα, απολύτως, απαραιτήτως, Λατ. ita ut nihil supra, στον ίδ.· σε 

αποκρίσεις, πᾶν γε μᾶλλον, ναι, απόλυτα έτσι, στον ίδ. 5. με πρόθ., ἐς πᾶν 

κακοῦ ἀπικέσθαι, στο αποκορύφωμα της, σε Ηρόδ.· ομοίως, εἰςπᾶν ἀφικέσθαι, 

σε Ξεν.· ἐς τὸ πᾶν, ολοσχερώς, σε Αισχύλ.· ἐν παντὶ ἀθυμίας εἶναι, βρίσκεται 

στα άκρα της απόγνωσης, σε Θουκ.· περὶπαντὸς ποιεῖσθαι, εκτιμώ πάνω απ' 

όλα, Λατ. maximi facere, σε Ξεν.· διὰ παντός (ενν. χρόνου), ή ως μία λέξη 

διάπαντος, για πάντα, συνεχώς, σε Σοφ., Θουκ. κ.λπ.· αλλά επίσης, απολύτως, 

ολοσχερώς, ολότελα, συνολικά, σε Θουκ., Πλάτ.  

πάσασθαι[ᾰ], I. απαρ. αορ. αʹ του πατέομαι· αλλά, II.πάσασθαι [ᾱ], του 

πάομαι.  

πᾰσῐ-μέλουσα, ἡ (μέλω), λέγεται για το καράβι Αργώ, αυτή που αποτελεί 

φροντίδα σε όλους, δηλ. είναι γνωστή στους πάντες, σε Ομήρ. Οδ.  

πάσομαι[ᾰ], I. μέλ. του πατέομαι· αλλά, II.πάσομαι [ᾱ], του πάομαι.  

πασπάλη[ᾰ], ἡ, = παιπάλη, πολύ ψιλό αλεύρι· μεταφ., ὕπνου οὐδὲ πασπάλη, 

ούτε υποψία ύπνου, σε Αριστοφ.  

πασσᾰγία, ἡ, = πανσαγία.  

πασσᾰλευτός, -ή, -όν, καρφωμένος, σε Αισχύλ.  

πασσᾰλεύω, Αττ. παττ-, μέλ. -σω, 1. καρφώνω, στερεώνω, τί τινι, σε Αισχύλ., 

Ευρ. 2. μπήγω κάτι όπως μια ξυλόπροκα ή πάσσαλο, σε Αισχύλ.  

πάσσᾰλος, Αττ. πάττ-, ὁ· Επικ. γεν. πασσαλόφι· (πήγνυμι)· I. πάσσαλος, 

παλούκι στο οποίο κρέμωνται ρούχα, όπλα, κ.τλ., σε Όμηρ. κ.λπ.· ἀπὸ 

πασσαλόφι ζυγὸν ᾕρεον, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον, σε Ομήρ. 

Οδ.· ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα, στο ίδ. II. στοματοδιαστολέας, 

φίμωτρο, σε Αριστοφ.  

πασσάμενος, Επικ. αντί πᾰσαμένος, μτχ. αορ. αʹ του πατέομαι· πάσσασθαι, 

απαρ.  

πάσσαξ, -ᾱκος, ὁ = πάσσαλος, σε Αριστοφ.  

πασ-σέληνος, -ον = παν-σέληνος.  

πάσσοςοἶνος, Λατ. vinum passum, κρασί από σταφίδα, σε Πολύβ.  

πάσ-σοφος, -ον, = πάν-σοφος.  

πασ-σῠδεί, -δί, -δίῃ, -δίην, = πανσ-.  

πάσσω, Αττ. πάττω, μέλ. πάσω [ᾰ], αόρ. αʹ ἔπᾰσα — Παθ., αόρ. αʹ ἐπάσθην, 

παρακ. πέπασμαι· I. 1. ραντίζω, φάρμακα πάσσων, απλώνοντας αλοιφές πάνω 

από τραύμα, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν. διαιρ., πάσσε ἁλός, ρίχνοντας λίγο αλάτι, 

στο ίδ. 2. ραίνω, χρυσῷ ῥόδοις πάσσω τινά, σε Αριστοφ. II. μεταφ., κεντώ, 

διακοσμώ, σε Ομήρ. Ιλ.· πάσσω ἀέθλους, κατορθώνω πολεμικά 

ανδραγαθήματα, στο ίδ.  

πάσσων, -ον, γεν. -ονος, ανώμ. Επικ. συγκρ. του παχύς αντί παχύτερος ή 

παχίων, παχύτερος, πυκνότερος, σε Ομήρ. Οδ.  

παστάς, -άδος, ἡ = παραστάς· I. προπύλαια, σε Ηρόδ.· επίσης, περιστύλιο, 

πλατεία, νησίδα, σε Ξεν... II. όπως το θάλαμος, εσωτερικό δωμάτιο, νυφική 

κάμαρα, σε Ευρ., Θεόκρ.· λέγεται για τη σπηλιά στην οποία ήταν 

φυλακισμένη η Αντιγόνη, σε Σοφ.  



παστέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του πάσσω, είμαι πασπαλισμένος, σε Αριστοφ.  

παστός, ὁ = παστάς II, νυφική κάμαρα, σε Λουκ.  

πάσχα, τό, άκλιτο, το Εβραϊκό Πάσχα (από το pâsach, διέρχομαι, περνώ από 

μέσα), το πασχαλινό δείπνο, σε Κ.Δ.  

πάσχω, μέλ. πείσομαι, αόρ. βʹ ἔπαθον, παρακ. πέπονθα, υπερσ. ἐπεπόνθειν· 

όλοι αυτοί οι τύποι απαντώνται στον Όμηρ. και στους Αττ.· Επικ. τύποι, 

παρακ. πέποσθε αντί πεπόνθατε, παρακ. μτχ. θηλ. πεπᾰθυῖα αντί πεπονθυῖα. 

Κύρια σημασία· I. υφίσταμαι μια δυσχερή κατάσταση εξαιτίας της έλλειψης, 

υποφέρω, υφίσταμαι, μένω αδρανής, αντίθ. του πράττω, ενεργώ, 

δραστηριοποιούμαι, ἔρξαν τ' ἔπαθόν τε, σε Ομήρ. Οδ.· δρᾶν καὶ πάσχειν κ.λπ.· 

ὁμοίως πάσχω τινί, βρίσκομαι στην ίδια κατάσταση με..., σε Ηρόδ. II. η 

σημασία συχνά προσδιορίζεται σημασιολογικά από κάποιες λέξεις που 

δηλώνουν καλό ή κακό· 1. κακῶς πάσχειν, κακοποιούμαι, είμαι σε άσχημη 

κατάσταση, έχω άσχημη θέση, είμαι κακότυχος, σε Οδ. κ.λπ.· κακῶς π. ὑπό 

τινος, με μεταχειρίζονται άσχημα, γίνομαι αντικείμενο εκμετάλλευσης από..., 

σε Αισχύλ.· συχνά με επίθ., κακὰ, λυγρὰ πάσχω, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· δεινὰ 

πάσχω, σε Δημ.· επίσης με ουσ. ἄλγεα πάσχω κ.λπ., σε Όμηρ. 2. εὖ πάσχειν, 

είμαι τυχερός, σε καλή κατάσταση, σε ευδαιμονία, σε Θέογν. κ.λπ.· επίσης, 

δέχομαι προνόμια, αντίθ. προς εὖ δρᾶν, σε Αισχύλ. κ.λπ.· ομοίως, ἀγαθὰ 

πάσχω, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3. χωρίς περιοριστική λέξη θετικής ή αρνητικής 

σημασίας, αναφέρεται πάντα στο κακό, χρησιμ. αντί κακῶς ή κακὰ πάσχω, 

μάλα πολλ' ἔπαθον, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· μή τι πάθῃς, από φόβο μην πάθεις 

κάποιο κακό, σε Όμηρ.· εἴτι πάθοιμι ή ἤν τι πάθω, ευφημισμός, εάν συνέβαινε 

κάτι σε μένα, δηλ. εάν τύχαινε να πεθάνω, σε Ηρόδ., Αττ. 4. τί πάθω; λέγεται 

για να δηλώσει έντονη αμηχανία, τί πρόκειται να συμβεί σε μένα; τί μπορώ να 

κάνω; σε Όμηρ. κ.λπ.· τί πάσχεις; τί σου συμβαίνει; σε Αριστοφ. 5. η ερώτηση 

τί παθών; δηλώνει κάτι που αγνοείται, τί παθόντες γαῖαν ἔδυτε; τί πάθατε και 

ήρθατε στον Κάτω Κόσμο; σε Ομήρ. Οδ. III. είμαι επηρεασμένος, βρίσκομαι 

σε συγκεκριμένη ψυχική διάθεση, είμαι σε συγκεκριμένη πνευματική 

κατάσταση, διατηρώ, τρέφω ορισμένα συναισθήματα, σε Θουκ., Πλάτ.· ὅπερ 

ἂν οἱ πολλοί πάθοιεν, θα γινόταν με τους περισσότερους ανθρώπους, σε 

Θουκ.· ἵνα μὴ ταὐτὸ πάθητε τῷ ἵππῳ, για να μην πάθετε το ίδιο με το άλογο 

στο μύθο, σε Αριστ.· ὑϊκὸν πάσχει, έχει γουρουνίσια συμπεριφορά, σε Ξεν.· 

ομοίως λέγεται για πράγματα, πάσχει τοῦτο καὶ κάρδαμα, το ίδιο συμβαίνει και 

στα κάρδαμα, σε Αριστοφ. IV. τὰ εὖ πεπονθότα, ευεργεσίες που έλαβε 

κάποιος, σε Αισχίν.· πρβλ. δράω.  

πατά, Σκυθική λέξη = κτείνω, σε Ηρόδ.  

πᾰτᾰγέω, μέλ. -ήσω (πάτᾰγος)· I. κροτώ, κρούω, χτυπώ, λέγεται για ισχυρό 

κρότο που προκαλείται από σύγκρουση δύο σωμάτων, σε Αριστοφ.· λέγεται 

για κύματα, παφλάζω, κάνω «πλαφ!», σε Θεόκρ.· τετερίζω όπως τα πουλιά, 

σε Σοφ. II. μτβ., τύμπανα παταγέω, χτυπώ τύμπανα, σε Λουκ.  

πάτᾰγος, ὁ, κρότος, γδούπος, λέγεται για δέντρα που πέφτουν, σε Ομήρ. Ιλ.· 

κρότος των δοντιών, στο ίδ.· παφλασμό σώματος που πέφτει στο νερό, στο 

ίδ.· θόρυβος ή βροντή κεραυνού, σε Αριστοφ.· κρότος χεριών, σε Ηρόδ., 

Τραγ. (ηχομιμ. λέξη).  

Πᾰταικίων, -ωνος, ὁ, όνομα ενός ξακουστού απατεώνα, σε Αισχίν.· από το 

Πάταικοι, οἱ, Φοινικικές θεότητες παραδόξου σχήματος, που τις έβαζαν ως 

ακρόπρωρα στα πλοία, σε Ηρόδ.  

πατάξ, βλ. εὐράξ.  



πᾰτάσσω, Επικ. παρατ. πάτασσον, μέλ. -άξω, αόρ. αʹ ἐπατάχθην, παρακ. 

πεπάταγμαι· I. αμτβ. χτυπώ, πάλλομαι, Λατ. palpito, θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι 

πάτασσεν, σε Ομήρ. Ιλ.· κραδίη στέρνοισι πατάσσει (όπως στον Shakspeare, 

"my heart knocks at my ribs"), στον ίδ. ΙI. 1. όπως το πλήσσω, χτυπώ, τύπτω, 

πατάσσω τινὰ δορί, σε Ευρ.· απόλ., σε Σοφ. κ.λπ.· λέγεται για θανατηφόρο 

πλήγμα, ἐὰν λίθος ἢ σίδηρος πατάξῃ, σε Δημ. 2. πατάξαι θύραν, χτυπώ την 

πόρτα, σε Αριστοφ. 3. μεταφ., πατάξαι θυμόν, σε Σοφ.· πατάσσω καρδίαν, σε 

Αριστοφ.  

πᾰτέομαι, αόρ. αʹ ἐπᾰσάμην, Επικ. μτχ. πασσάμενος, παρακ. πέπασμαι, Επικ. 

υπερσ. πεπάσμην· τρώω, σπλάγχν' ἐπάσαντο, σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν. διαιρ., 

τρώω από, συμμετέχω σε, σίτοιό τ' ἐπασσάμεθ' ἠδέ ποτῆτος, σε Ομήρ. Οδ.· 

δεῖπνου πασσάμενος κ.λπ., στο ίδ.· απόλ., δοκιμάζω φαγητό, οὔτιπεπάσμην, 

στο ίδ.  

πᾰτερίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ (πατήρ), λέω ή αποκαλώ κάποιον πατέρα, σε 

Αριστοφ.  

πᾰτέριον, τό, υποκορ. του πατήρ, μικρός πατέρας, σε Λουκ.  

πᾰτέω, μέλ. -ήσω (πάτος)· I. βαδίζω, περπατώ, σε Πίνδ., Αισχύλ. II. 1. μτβ., 

πατώ, καταπατώ, πορφύρας πατεῖν, σε Αισχύλ.· χῶρος οὐχ ἁγνὸς πατεῖν, δηλ. 

δεν ειναι ιερό έδαφος, σε Σοφ.· πατεῖν πύλας, περνώ τις πύλες, σε Αισχύλ. 2. 

περπατώ εντός, κατοικώ, συχνάζω, σε Σοφ., Θεόκρ.· μεταφ., όπως το Λατ. 

terere, εὐνὰς πατέω, συχνάζω, χρησιμοποιώ, κάνω κακή χρήση, σε Αισχύλ.· 

πατέω Αἴσωπον, χρησιμοποιώ αδέξια τον Αίσωπο, σε Αριστοφ. 3. τσαλαπατώ, 

θίγω, σε Αισχύλ., Σοφ. κ.λπ.  

πᾰτήρ, ὁ, γεν. και δοτ. πατέρος, πατέρι, συνηρ. Αττ. πατρός, πατρί· αιτ. πάντα 

πατέρα, κλητ. πάτερ· πληθ. πατέρες, πατέρας, πατέρων (σπάνια πατρῶν)· δοτ. 

πατράσι [ᾰ]· I. πατέρας, σε Όμηρ. κ.λπ.· πατρός πατήρ, παππούς, σε Ομήρ. 

Ιλ.· τὰ πρὸς πατρός = πατρόθεν, από τη μεριά του πατέρα, σε Ηρόδ. II. 

ανάμεσα στους θεούς ο Δίας καλείται πατήρ, πατὴρ Ζεύς, πατήρ ἀνδρῶν τε 

θεῶν τε, σε Όμηρ., Ησίοδ.· ομοίως, Ζεὺς πατήρ, σε Αισχύλ.· Ζεῦ πάτερ καὶ 

θεοί, σε Αριστοφ. III. τρόπος προσφώνησης ηλικιωμένων ανθρώπων που 

δείχνει σεβασμό, σε Ομήρ. Οδ. IV. μεταφ., πατέρας των πάντων, Λατ. auctor, 

πατὴρ ἀοιδᾶν, σε Πίνδ. κ.λπ. V. στον πληθ., πατέρες, δηλ. πρόγονοι, σε 

Όμηρ.· ἐξ ἔτι πατρῶν, ως κληρονομιά από τον πατέρα κάποιου, σε Ομήρ. Οδ.  

πατησεῖς, Δωρ. αντί πατήσεις, βʹ ενικ. μέλ. του πατέω.  

πᾰτησμός, ὁ (πατέω), ποδοπάτηση, εἱμάτων, σε Αισχύλ.  

πάτος, ὁ, περπατημένος ή ποδοπατημένος δρόμος, μονοπάτι, σε Όμηρ.· 

μεταφ., ἔξω πάτου, έξω από τον δρόμο, σε Λουκ.  

πάτρᾰ, Ιων. πάτρη, ἡ (πατήρ),· I. η πατρική γη κάποιου, η γη της χώρας του, 

πατρίδα, γενέτειρα, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ.· το πατρίς ήταν ο συνηθισμένος τύπος 

στους πεζογράφους. II. πατρότητα, καταγωγή από τον ίδιο πατέρα, ὁμὸν γένος 

ἤδ' ἴα πάτρη, σε Ομήρ. Ιλ.· έπειτα = πατριά II, σόι, γενιά, οίκος, Λατ. gens, σε 

Πίνδ.  

πατρ-άδελφος, ὁ = πάτρως, σε Δημ.  

πάτρᾱθε, Δωρ. επίρρ. αντί πάτρηθε.  

Πάτραι, -ῶν, αἱ, πόλη της Αχαΐας, η νυν αποκαλούμενη Πάτρα, σε Θουκ. 

κ.λπ.· Πατρέες, οἱ, κάτοικοι της πόλης, σε Ηρόδ.  

πατρ-ᾰλοίας, γεν. -α και -ου, ὁ, κλητ. -ἀλοῖα (ἀλοιάω)· αυτός που σκοτώνει 

τον πατέρα του, πατροκτόνος, σε Αριστοφ. κ.λπ.  

πάτρη, ἡ, Ιων. αντί πάτρα.  

πάτρηθε, Δωρ. -ᾶθε, επίρρ., από μια φυλή ή γενιά, σε Πίνδ.  



πατριά, Ιων. -ιή, ἡ (πατήρ)· I. καταγωγή, σόι από την πλευρά του πατέρα, σε 

Ηρόδ. II. = πάτρα II. γενιά, οικογένεια, σόι, στον ίδ., σε Κ.Δ.  

πατρι-άρχης, -ου, ὁ (πατριά II), πατέρας ή αρχηγός φυλής, πατριάρχης, σε 

Κ.Δ.  

πατρίδιον, τό, κωμικό υποκορ. του πατήρ, πατερούλης, σε Αριστοφ.  

πατρῐκός, -ή, -όν (πατήρ),· I. αυτός που προέρχεται από τον πατέρα κάποιου, 

πατρικός, κληρονομικός, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ. II. 1. = πάτριος, αυτός που 

προέρχεται από τον πατέρα, πατρικός, ἡ πατρική (ενν. οὐσία), πατρική 

κληρονομιά, σε Ευρ.· τὰ πατρικά, σε Ανθ. 2. όμοιος με τον πατέρα, πατρικός, 

σε Αριστ.  

πάτριος, -α, -ον και -ος, -ον (πατήρ)· I. αυτός που αναφέρεται ή ανήκει στον 

πατέρα κάποιου, Λατ. patrius, σε Πίνδ., Σοφ. κ.λπ. II. = πατρικός, 

προερχόμενος, κληρονομικός, οἱ πάτριοι θεοί, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· τὰ 

πάτρια, Λατ. instituta majorum, κατά τὰ πάτρια, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ.· 

σπανίως στον ενικ., τὸπάτριον παρείς, παραμελώντας τις αρχές των προγόνων 

μας, σε Θουκ.· πρβλ. πατρῷος.  

πατρίς, -ίδος, ποιητ. θηλ. του πάτριος, I. από τον πατέρα κάποιου, πατρὶς γαῖα 

αἶα, ἄρουρα, πατρίδα, τόπος καταγωγής, σε Όμηρ. II. ως ουσ. όπως το πάτρα, 

σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.  

πατριώτης, -ου, ὁ, αυτός που προέρχεται από την ίδια χώρα, συμπατριώτης, 

λεγόταν για τους βαρβάρους που είχαν μόνο μια πατρίδα· το πολῖται 

χρησιμοποιήθηκε για τους Έλληνες που είχαν κοινή πόλις (ή ελεύθερο 

κράτος), σε Πλάτ.· ἵπποι πατριῶται, σε Ξεν.· μεταφ., το όρος Κιθαιρώνας 

καλείται πατριώτης του Οιδίποδα, σε Σοφ.  

πατριῶτις, -ιδος, θηλ. του πατριώτης, πατριώτις γῆ = πατρίς, σε Ευρ.  

πατρόθεν, επίρρ. (πατήρ)· 1. από ή έπειτα από τον πατέρα, πατρόθεν ἐκ γενεῆς 

ὀνομάζων, ονομάστηκε αυτός από την καταγωγή, από το πατρικό του όνομα, 

σε Ομήρ. Ιλ.· ἐμὸς τὰ πατρόθεν, δικός μου από την πλευρά του πατέρα, σε 

Σοφ.· ἀναγραφῆναι πατρόθεν, χαράσσω σε στήλη το όνομα κάποιου ως γιος 

κάποιου πατέρα, σε Ηρόδ. 2. προερχόμενος από τον πατέρα, σταλμένος από 

τον πατέρα κάποιου, πατρόθεν ἀλάστωρ, σε Αισχύλ.· πατρόθεν ἀλάστωρ, σε 

Αισχύλ.· πατρόθεν εὐκταία φάτις, πατρική κατάρα, στον ίδ.  

πατρο-κᾰσίγνητος, ὁ, αδελφός του πατέρα, σε Όμηρ., Ησίοδ.  

Πάτροκλος, ὁ, ο Πάτροκλος, φίλος του Αχιλλέα, οι πλάγιες πτώσεις όπως αν 

προερχόταν από *Πατροκλεύς, γεν. Πατροκλῆος, αιτ. Πατροκλῆα, κλητ. 

Πατρόκλεις, σε Ομήρ. Ιλ.· ονομ. πληθ. Πάτροκλοι, σε Αριστοφ.· ονομ. 

Πατροκλῆς, σε Θεόκρ.  

πατροκτονέω, μέλ. -ήσω, φονεύω τον πατέρα μου, σε Αισχύλ.  

πατροκτονία, ἡ, δολοφονία του πατέρα, πατροκτονία, σε Πλούτ.  

πατρο-κτόνος, -ον (κτείνω), δολοφόνος του πατέρα, πατροκτόνος, σε Τραγ.· 

πατροκτόνον μίασμα, μόλυνση από την πατροκτονία, σε Αισχύλ.· αλλά χείρ 

πατροκτόνος, φονικό χέρι του πατέρα, σε Ευρ.  

πατρ-ολέτωρ, -ορος, ὁ (ὄλλυμι), πατροκτόνος, σε Ανθ.  

πατρο-μήτωρ, -ορος, ὁ (ὄλλυμι), ο πατέρας της μητέρας, σε Λουκ.  

πατρονομέομαι, Παθ., βρίσκομαι κάτω από την πατρική εξουσία, σε Πλάτ.  

πατρονομία, ἡ, πατρική εξουσία, σε Λουκ.  

πατρονομικός, -ή, -όν, αυτός που προέρχεται ή μοιάζει με πατρονόμον· ἡ -κή 

(ενν. ἀρχή ή τροφή), ο κανόνας (διαταγή) του πατέρα, σε Πλάτ.  

πατρο-νόμος, -ον (νέμω), αυτός που αποφασίζει, ορίζει ως πατέρας.  

πατρο-πάτωρ, ὁ, ο πατέρας του πατέρα, ο παππούς, σε Πίνδ.  



πατρο-στερής, -ές (στέρομαι), στερημένος από πατέρα, σε Αισχύλ.  

πατρ-οῦχος, ἡ, κληρονόμος του πατέρα· πατροῦχος παρθένος, η μόνη 

κληρονόμος, σε Ηρόδ.  

πατρο-φονεύς, -έως, Επικ. -ῆος, ὁ (*φένω), δολοφόνος του πατέρα, σε Ομήρ. 

Οδ.  

πατρο-φόνος, -ον (*φένω), αυτός που σκοτώνει τον πατέρα του, σε Αισχύλ., 

Ευρ.· ως ουσ., πατροκτόνος, σε Πλάτ.  

πατρο-φόντης, -ου, ὁ, ἡ, = το επόμ., σε Σοφ.  
 


