πίασμα, -ατος, τό, Δωρ. και μεταγεν. Αττ. αντί πίεσμαι.
πῑδᾰκόεις, -εσσα, -εν (πῖδαξ), αυτός που εξορμά, αναβλύζει, που
διοχετεύεται, ορμητικός, σε Ευρ.
πῑδᾰκ-ώδης, -ες (εἶδος), αυτός που είναι γεμάτος με πίδακες ή πηγές, σε
Πλούτ.
πῖδαξ, -ᾰκος, ἡ, πηγή, πίδακας, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Ευρ.
πῑδύω, ρέω ορμητικά προς τα εμπρός, αναβλύζω, σε Ανθ., Πλούτ.
πιέζω, παρατ. ἐπίεζον, Επικ. πίεζον· μέλ. πιέσω, αόρ. αʹ ἐπίεσα — Παθ., αόρ.
αʹ ἐπιέσθην, παρακ. πεπίεσμαι ή πεπίεγμαι, σε Ομήρ. Οδ., παρατ. πιέζειν αντί
ἐπιέζουν (από το πιεζέω), και Παθ. μτχ. πιεζεύμενος, σε Ηρόδ.· άλλος Δωρ.
και μεταγεν. Αττ. τύπος είναι το πιάζω· αόρ. αʹ ἐπίασα ή ἐπίαξα, Παθ. αόρ. αʹ
ἐπιάσθην· I. πιέζω, ζουλώ, πιέζω σφιχτά, σε Όμηρ., Αττ. II. 1. πιέζω ή λυγίζω
εξαιτίας του μεγάλου βάρους, σε Πίνδ., Αριστοφ.· μεταφ., καταπιέζω,
καταθλίβω, στενοχωρώ, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. — Παθ., υποφέρω φοβερά,
σε Ηρόδ., Αττ. 2. πιέζω σκληρά, λέγεται για νικηφόρο στράτευμα, Λατ.
premo, τοὺς ἐναντίους, σε Ηρόδ. — Παθ., εἴ πῃ πιέζοιντο, σε Θουκ. 3.
καταστέλλω, καταπνίγω, σε Πίνδ. III. έπειτα, λαμβάνω, πιάνω, ταῦρον πιάξας
τᾶς ὁπλᾶς, από την οπλή, σε Θεόκρ.· αὐτὸν τῆς χειρός, σε Κ.Δ.
πιεῖν, απαρ. αορ. βʹ του πίνω.
πίειρα[ῑ], ἡ, θηλ. του πίων, παχειά, πλούσια· λέγεται για τη γη, εύφορη, σε
Όμηρ., Πίνδ. κ.λπ.· δαὶς πίειρα, πλούσιο, άφθονο γεύμα, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται
για ξύλο, ρετσινώδες, γλοιώδες, λιπαρό, σε Σοφ.
πιέμεν, Επικ. αντί πιεῖν, απαρ. αορ. βʹ του πίνω.
Πῑερία, Ιων. -ίη, ἡ, η Πιερία, περιοχή στο βόρειο τμήμα της Θεσσαλίας, σε
Όμηρ.· Πιερίηθεν, από την Πιερία, σε Ησίοδ.
Πῑερίδες, αἱ, οι Πιερίδες, όνομα των Μουσών, επειδή περιφέρονταν στην
Πιερία, σε Ησίοδ., Πίνδ.
Πιερικός, -ή, -όν, αυτός που προέρχεται ή ανήκει στην Πιερία, σε Ηρόδ.
πιέσαι, I. απαρ. αορ. αʹ του πιέζω. II. στα μεταγεν. ελλην. πίεσαι, βʹ ενικ.
μέλ. του πίνω.
πιεσθείς, μτχ. αορ. αʹ του πιέζω.
πίεσμα, -ατος, τό (πιέζω), πίεση, συμπίεση, σε Ανθ.
πῑήεις, -εσσα, -εν, ποιητ. αντί πίων, σε Ανθ.
πίῃσθα, = πίῃς, βʹ ενικ. υποτ. αορ. βʹ του πίνω.
πῐθάκνη, Αττ. φῐδάκνη, ἡ (πίθος), βαρέλι ή δοχείο για κρασι, σε Αριστοφ.·
χρησιμοποιείται στην αποθήκευση σύκων μέσα σ' αυτό, σε Δημ.· απ' όπου,
οἰκεῖν ἐν ταῖς πιθάκναις, ζω σε πιθάρι, όπως οι Αθηναίοι μέτοικοι ήταν
αναγκασμένοι να κάνουν κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου,
σε Αριστοφ.
πίθᾱκος, Δωρ. αντί πίθηκος.
πῐθᾰνολογέω, χρησιμοποιώ πιθανά επιχειρήματα, λογικούς συλλογισμούς, σε
Αριστ.
πῐθᾰνολογία, ἡ, χρήση λογικών και πιθανών επιχειρημάτων, αντίθ. προς την
απόδειξη (ἀπόδειξις), σε Πλάτ.
πῐθᾰνο-λόγος (λέγω) , αυτός που μιλά με στόχο να πείσει.
πῐθᾰνός, -ή, -όν (πείθω), σχεδιασμένος να πείσει, και ως εκ τούτου· I. 1.
λέγεται για πρόσωπα, αυτός που έχει τη δύναμη της πειθούς, πειστικός,
καταπειστικός, καπάτσος, λέγεται για δημοφιλείς ομιλητές, ρήτορες, σε Θουκ.
κ.λπ.· με απαρ., πιθανώτατος λέγειν, σε Πλάτ. 2. λέγεται για λογικά
επιχειρήματα, σε Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ. 3. λέγεται για τρόπους, πειστικός,

ελκυστικός, σε Ξεν. 4. λέγεται για φήμες, αληθοφανής, εύσχημος, πιθανός, σε
Ηρόδ., Πλάτ. 5. λέγεται για έργα τέχνης, αυτός που δημιουργεί
ψευδαισθήσεις, πιστός στην απομίμιση, σε Ξεν. II. 1. Παθ., εύκολα
πειθόμενος, εύπιστος, σε Αισχύλ. 2. υπάκουος, πειθήνιος, σε Ξεν. III. επίρρ. νῶς, πειστικώς, με πειθώ, συγκρ. -ώτερον, σε Πλάτ.
πῐθᾰνότης, -ητος, ἡ, πειστικότητα, σε Πλάτ., Αριστ.
πῐθᾰνόω, μέλ. -ώσω (πιθανός), καθιστώ κάτι πιθανό, σε Αριστ.
πῐθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του πείθω· πιθέσθαι, Μέσ.
πῐθηκισμός, ὁ, αναπαράσταση του πιθήκου, μίμηση των τρόπων του πιθήκου,
σε Αριστοφ.
πίθηκος[ῐ], Δωρ. πίθᾱκος, ὁ, πίθηκος, μαϊμού, σε Αριστοφ.· ως θηλ. πίθηκος
μήτηρ, σε Βάβρ.· λέγεται για πρόσωπα, μίμος, πειραχτήρι, σε Αριστοφ., Δημ.
(αμφίβ. προέλ.).
πῐθηκο-φᾰγέω, μέλ. -ήσω (φαγεῖν), τρώω κρέας πιθήκου, σε Ηρόδ.
πῐθηκο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που κουβαλά πίθηκο, σε Λουκ.
πιθήσας, όπως αν προερχόταν από το πιθέω, μτχ. αορ. αʹ του πείθω.
πῖθι, αντί πῖε, προστ. αορ. βʹ του πίνω.
πῐθόμην, Επικ. αντί ἐπιθόμην, Μέσ. αορ. βʹ του πείθω.
πίθος[ῐ], ὁ, 1. πιθάρι, πολύ μεγάλο είδος δοχείου για την αποθήκευση του
κρασιού (πρβλ. ἀμφορεύς), σε Όμηρ. κ.λπ.· λέγεται για πήλινα σκεύη, πίθος
κεράμινος, σε Ηρόδ.· καλυμμένος με καπάκι, σε Ησίοδ. 2. παροιμ., εἰς τὸν
τετρημένον πίθον ἀντλεῖν, για το έργο των Δαναϊδών, δηλ. για ματαιοπονία, σε
Ξεν.· επίσης, ἐκ πίθω ἀντλεῖς, δηλ. έχεις πολύ κρασί, «ζεις μέσα στη χλιδή»,
σε Θεόκρ.
πίθων, ὁ, μικρός πίθηκος, σε Βάβρ.· λέγεται για τον κόλακα, σε Πίνδ.
πῐθών, -ῶνος, ὁ (πίθος), υπόγειο, αποθήκη, σε Ανθ.
πῐθών, μτχ. αορ. βʹ του πείθω.
πικραίνω, μέλ. -ᾰνῶ (πικρός)· 1. κάνω κάτι πικάντικο ή πικρό στη γεύση, σε
Κ.Δ. 2. μεταφ. στην Παθ., είμαι εξαγριωμένος, τρέφω πικρά αισθήματα, σε
Πλάτ., Θεόκρ.
πικρία, ἡ (πικρός), πικρία, λέγεται για τη διάθεση, σε Δημ., Πλούτ.
πικρίζω, μέλ. -σω (πικρός), είμαι πικρός ή έχω πικρή γεύση, σε Στράβ.
πικρό-γᾰμος, -ον, αυτός που έχει συνάψει πικρό γάμο, δυστυχισμένος στο
γάμο του, σε Ομήρ. Οδ.
πικρό-γλωσσος, -ον, αυτός που έχει αιχμηρή ή πικρή γλώσσα, σε Αισχύλ.
πικρό-καρπος, -ον, αυτός που φέρει πικρούς καρπούς, σε Αισχύλ.
πικρός, -ά, -όν και -ός, -όν,
Α. I. κυρίως (από πεύκη), αιχμηρός, οξύς, κοφτερός, ὀϊστός, σε Ομήρ. Ιλ.·
γλωχίς, σε Σοφ.· μεταφ., γλώσσης πικροῖς κέντροισι, σε Ευρ. II. γενικά,
διαπεραστικός στις αισθήσεις. 1. λέγεται για τη γεύση, οξύς, πικάντικος,
πικρός, σε Όμηρ., Ηρόδ.· ομοίως λέγεται για την όσφρηση, σε Ομήρ. Οδ. 2.
λέγεται για τις αισθήσεις, οξύς, διαπεραστικός, ὠδῖνες, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. 3.
λέγεται για τον ήχο, οξύς, διαπεραστικός, διατρητικός, διεισδυτικός, οἰμωγή,
φθόγγος, σε Σοφ.· γόοι, σε Ευρ. III. μεταφ., 1. λέγεται για πράγματα,
σκληρός, ωμός, μισητός, σε Ομήρ. Οδ., Αττ. 2. λέγεται για πρόσωπα,
άσπονδος, μοχθηρός, σε Σόλωνα, Ηρόδ., Αττ.· πικρὸς θεοῖς, μισητός στους
θεούς, σε Σοφ.· πικρὸς πολίταις, σε Ευρ. 3. πικραμένος, θλιμμένος, σε Σοφ. Β.
συγκρ. -ότερος, υπερθ. -ότατος, σε Πίνδ. κ.λπ. Γ. Επίρρ., πικρῶς, πικρά, ωμά,
σκληρά, αμείλικτα, σε Αισχύλ., Σοφ.· πικρῶς ἔχειν τινί, πρός τινα, σε Δημ.·
πικρῶς φέρειν τι, σε Ευρ.

πικρότης, -ητος, ἡ, I. πικροτητα στη γεύση, λέγεται για την αίσθηση της
γεύσης, σε Πλάτ. III. μεταφ., δριμύτητα, σκληρότητα, σε Ηρόδ., Ευρ.
πικρό-χολος, -ον, αυτός που είναι γεμάτος με πικρή χολή, κακόβουλος,
μοχθηρός, πικρόχολος, σε Ανθ.
πικτίς, βλ. πυκτίς.
πῑλέω, μέλ. -ήσω (πῖλος)· I. συμπιέζω το μαλλί, το στουμπώνω, πιληθεὶς
πέτασος, τσόχινο καπέλο, σε Ανθ. II. είμαι σφιχτά συμπιεσμένος, είμαι
ζυμωμένος, στον ίδ.
πῑλίδιον, τό, υποκορ. του πῖλος, Λατ. pileolus, σε Αριστοφ., Δημ.
πῑλίον, τό, υποκορ. του πῖλος, σε Πλούτ.
πῑ-λῐπής, -ές (λείπω), αυτός που του λείπει το γράμμα π, σε Ανθ.
πιλνάω, = πελάζω, φέρνω κοντά, σε Ησίοδ.· πίλναμαι (αλλά χωρίς Ενεργ.
τύπο πίλνημι)· τραβώ κοντά σε, προσεγγίζω, με δοτ., ἅρματα χθονὶ πίλνατο, τα
άρματα άγγιξαν το έδαφος, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐπ'οὔδεϊ πίλναται, στο ίδ.· γαῖα καὶ
οὐρανὸς πίλνατο, η γη και ο ουρανός κινδυνεύουν να ενωθούν (στη διάρκεια
καταιγίδας), σε Ησίοδ.
πῖλος, ὁ, I. έριο ή μαλλί που συμπιέστηκε για να κατασκευαστει το πίλημα,
και χρησιμοποιούνταν ως εσωτερική επένδυση στις περικεφαλαίες, σε Ομήρ.
Ιλ.· λέγεται για υποδήματα, σε Ησίοδ. II. 1. οτιδήποτε κατασκευασμένο από
τσόχα, τσόχινος σκούφος, όπως το μοντέρνο φέσι, σε Ησίοδ.· πίλους τιάρας
φορέοντες, φορούσαν σαρίκια αντί για σκούφους, σε Ηρόδ.· ἀντὶ τῶν πίλων
μιτρηφόροι ἦσαν, στον ίδ. 2. τσόχινο ένδυμα, σε Ξεν. 3. ο τσόχινος θώρακας
πανοπλίας, σε Θουκ.
πῑλοφορικός, -ή, -όν, συνηθισμένος να φοράει πῑλον, σε Λουκ.
πῑλο-φόρος, -ον (πῖλος II, φέρω), αυτός που φέρει, φορά καπέλο, σε Ανθ.
πῑλωτός, -ή, -ό, αυτός που είναι φτιαγμένος από τσόχα, τσόχινος, σε Στράβ.
πῑμελή, ἡ (πίων), πλαδαρό πάχος, χοιρινό λίπος, Λατ. adeps, σε Ηρόδ., Σοφ.
πῑμελής, -ές, παχύς, σε Λουκ., Βάβρ.· συγκρ. -έστερος, σε Λουκ.
πιμπλάνομαι, Επικ. αντί πίμπλαμαι, Παθ. του πίμπλημι, σε Ομήρ. Ιλ.
πίμπλαντο, Επικ. γʹ πληθ. Παθ. παρατ. του πίμπλημι.
Πίμπλεια, ἡ, τόπος στην Πιερία, αφιερωμένος στις Μούσες, σε Στράβ.· επίθ.,
Πιμπληΐδες Μοῦσαι, σε Ανθ.
πιμπλέω, = το επόμ.· Ιων. θηλ. μτχ. ενεστ. πιμπλεῦσαι, σε Ησίοδ.
πίμπλημι, στον ενεστ. και παρατ. σχηματίζεται όπως το ἵστημι· Επικ. γʹ ενικ.
υποτ. πίμπλῃσι· προστ. πίμπλα ή πίπλη, παρατ. γʹ πληθ. ἐπίμπλασαν· οι
υπόλοιποι χρόνοι σχηματίζονται από το πλήθω (το οποιο στον ενεστ. και
παρατ. είναι αμτβ., βλ. πλήθω)· μέλ. πλήσω, αόρ. αʹ ἔπλησα, Επικ. πλῆσα·
παρακ. πέπληκα — Μέσ., αόρ. αʹ ἐπλησάμην, Παθ. μέλ. πλησθήσομαι, αόρ. αʹ
ἐπλήσθην, Επικ. γʹ πληθ. πλῆσθεν· παρακ. πέπλησμαι· εκτός από αυτούς τους
χρόνους, υπήρχε και ποιητ. αόρ. βʹ ἐπλήμην, Επικ. γʹ ενικ. και πληθ. πλῆτο,
πλῆντο· πρβλ. ἐμπίπλημι (από √ΠΛΕ ή ΠΛΑ). I. 1. γεμίζω εντελώς με κάτι, με
γεν., σε Όμηρ. κ.λπ.· με δοτ., γεμίζω από κάτι, σε Ευρ.· απόλ., συμπληρώνω,
γεμίζω, συμπληρώνω, συμπληρώνω, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. 2. πληρώ θέση,
κατέχω αξίωμα, σε Αισχύλ. II. Μέσ., γεμίζω για τον εαυτό μου ή για ό,τι
ανήκει σε μένα, πλήσασθαι δέπας οἴνοιο, γεμίζω για τον εαυτό μου ένα ποτήρι
κρασί, σε Ομήρ. Ιλ.· πλήσασθαι νῆας, φόρτωσαν τα πλοία, σε Ομήρ. Οδ.·
θυμὸν πλήσασθαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, παραχορταίνω, υπερκαλύπτω την
επιθυμία κάποιου για φαγητό και ποτό, στο ίδ.· πεδία πίμπλασθ' ἁρμάτων, η
πεδιάδα είναι εντελώς γεμάτη με τα άρματά σας, σε Ευρ. III. 1. Παθ.,
πληρούμαι, γίνομαι ή είμαι γεμάτος από, με γεν., σε Όμηρ. κ.λπ. 2. έχω

αρκετό από κάποιο πράγμα, πλησθῆναι αἱμάτων, σε Σοφ.· ἡδονῶν, σε Πλάτ.·
σπανίως με δοτ., δάκρυσι πλησθείς, σε Θουκ.
πίμπρημι, στον ενεστ. και παρατ., όπως ἵστημι· προστ. πίμπρη, απαρ.
πιμπράναι, παρατ. ἐπίμπρην· οι υπόλοιποι χρόνοι σχηματίζονται από το πρήθω
(το οποίο έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, βλ. αυτ.), μέλ. πρήσω, αόρ. αʹ
ἔπρησα, Επικ. πρῆσα, Επικ. γʹ ενικ. συντετμ. ἔπρεσε — Παθ., μέλ. πεπρήσομαι
ή πρήσομαι, αόρ. αʹ ἐπρήσθην, παρακ. πέπρησμαι (από √ΠΡΑ)· καίω,
κατακαίω, πυρός, με φωτιά, σε Ομήρ. Ιλ.· πυρί, σε Σοφ.· απόλ., σε Ησίοδ.,
Αισχύλ.
πῖν, κωμ. συντετμ. αντί πίνειν, σε Ανθ.
πῐνᾰκηδόν, επίρρ., (πίναξ), σανιδωτά, σε Αριστοφ.
πῐνάκιον, τό, υποκορ. του πίναξ. I. μικρός πίνακας, πλακίδιο, πάνω στο οποίο
οι δικασταί έγραφαν την ετυμηγορία τους, πινάκιον τιμητικόν, Λατ. tabela
damnatoria, σε Αριστοφ.· πάνω στο οποίο ήταν γραμμένοι οι νόμοι, στον ίδ.·
πάνω στο οποίο γραφόταν η καταγγελία σε περίπτωση εἰσαγγελίας, σε Δημ.·
πάνω στο οποίο γράφονταν οι νόμοι που είχαν χρέος να ακολουθούν οι
δικασταί, στον ίδ.· πλακίδιο, βιβλίο για σημειώσεις, σε Πλάτ. II. πίνακας για
ζωγραφική, σε Λουκ.
πῐνᾰκίς, -ίδος, ἡ, = πινάκιον, στον πληθ., οι πίνακες, τα πλακίδια, σε Πλούτ.
πῐνᾰκίσκος, ὁ, = πινάκιον, σε Αριστοφ.
πῐνᾰκο-θήκη, ἡ, πινακοθήκη, έκθεση έργων Τέχνης, σε Στράβ.
πῐνᾰκο-πώλης, -ου, ὁ (πωλέομαι), κάποιος που πουλά μικρά πουλιά
μαδημένα και παρατεταγμένα σε σανίδες, σε Αριστοφ.
πίναξ[ῐ], -ᾰκος, ὁ, 1. σανίδα, καδρόνι πλοίου, σε Ομήρ. Οδ. 2. πίνακας για
γράψιμο πάνω σ' αυτόν, σε Ομήρ. Ιλ., Πλάτ. κ.λπ. 3. δίσκος ή πιατέλα
σερβιρίσματος, σε Ομήρ. Οδ. 4. πλάκα, εικόνα, Λατ. tabula, σε Σιμων.·
γενικά, χαραγμένη πλάκα, λέγεται για γεωγραφικό χάρτη, σε Ηρόδ. 5.
κατάλογος, πίνακας, λίστα, Λατ. album, σε Δημ. κ.λπ.
πῐνᾰρός, -ά, -όν (πίνος), βρώμικος, ακάθαρτος, σε Ευρ.
Πινδάρειος, -α, -ον, αυτός που ανήκει στον Πίνδαρο, σε Αριστοφ.
Πινδόθεν, επίρρ., αυτός που έρχεται από το όρος Πίνδος, σε Πίνδ.
πίννα και πίννη, ἡ, πίννα, οστρακοειδές μαλάκιο με μεταξωτά γενάκια, σε
Κωμ.
πιννο-τήρης, -ου, ὁ (τηρέω), ο φύλακας της πίννας, μικρός κάβουρας που ζει
στο όστρακο της πίννας, όπως ο «ερημίτης καρκίνος» (είδος κάβουρα)·
μεταφ., μικρός παράσιτος, σε Αριστοφ.
πῐνόεις, -εσσα, -εν, ποιητ. αντί πιναρός, σε Ανθ.
πῐνόομαι, Παθ., είμαι σκουριασμένος, λέγεται για αγάλματα, σε Πλούτ.
πίνος[ῐ], ὁ, βρομιά, ρύπος, Λατ. squalor, σε Σοφ., Ευρ.· μεταφ., σὺν πίνῳ
χερῶν, δηλ. με βρόμικα μέσα, σε Αισχύλ.
πῐνύσκω, Επικ. αόρ. αʹ ἐπίνυσσα — Παθ., ἐπινύσθην (πνέω)· κάνω κάποιον
συνετό, νουθετώ, παραινώ, επιδιορθώνω, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.
πῐνῠτή, ἡ, φρόνηση, σύνεση, σε Όμηρ.
πῐνῠτής, -ῆτος, Δωρ. -ᾶτος, ἡ, = το επόμ., σε Ανθ.
πῐνῠτός, -ή, -όν (πινύσσω), σοφός, συνετός, φρόνιμος, νοήμων, σε Ομήρ.
Οδ., Σόλωνα.
πῐνῠτό-φρων, -ονος, ὁ, ἡ (φρήν), αυτός που έχει σοφό ή συνετό πνεύμα, σε
Ανθ.
πίνω[ῐ], Επικ. απαρ. πινέμεναι και -έμεν· Ιων. παρατ. πίνεσκον, μέλ. πίομαι·
[ῐ], μεταγεν. πιοῦμαι, αόρ. βʹ ἔπιον, Επικ. πίον, βʹ ενικ. υποτ. πίῃσθα, προστ.

πίε, Αττ. πῖθι, απαρ. πιεῖν, Επικ. πιέμεν, πιέειν, μτχ. πιών, πιοῦσα — Μέσ.,
πίνομαι, επίσης πίομαι — Παθ., Επικ. παρατ. πίνετο· οι υπόλοιποι χρόνοι
σχηματίζονται από τη √ΠΟ, παρακ. πέπωκα — Παθ., μέλ. ποθήσομαι, αόρ. αʹ
ἐπόθην, απαρ. παρακ. πεπόσθαι· I. πίνω, σε Όμηρ. κ.λπ.· πίνω ὕδωρ Αἰσήποιο,
πίνω το νερό του, δηλ. ζω στις όχθες του, σε Ομήρ. Ιλ.· ή με γεν. διαιρ., πίνω
από ένα πράγμα, πίνω οἴνοιο (όπως το Γαλλ. du vin), σε Ομήρ. Οδ.· αἵματος
ὄφρα πίω, στο ίδ.· επίσης, πίνειν κρητῆρας οἴνοιο, πίνω κούπες με κρασί, σε
Ομήρ. Ιλ.· πίνω ἀπὸ κρήνης, πίνω από πηγή, σε Θέογν.· δέπα, ἔνθεν ἔπινον, σε
Ομήρ. Οδ.· πίνω ἐκ ταὐτοῦ ποτηρίου, σε Αριστοφ.· ἐξ ἀργύρου ἢ χρυσοῦ, σε
Πλάτ.· ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, σε Ξεν.· επίσης, σκῦφον ᾧπερ ἔπινον, σε Ομήρ. Οδ.·
απόλ., σε Όμηρ. κ.λπ.· πῖνε, πῖν' ἐπὶ συμφοραῖς, σε Αριστοφ.· διδόναι πιεῖν,
δίνω σε κάποιον να πιει, σε Ηρόδ.· πιεῖν αἰτεῖν, σε Ξεν.· στον παρακ. πέπωκα,
είμαι μεθυσμένος, έχω μεθύσει, σε Ευρ.· αλλά, πίνοντά τεκαὶ πεπωκότα,
πίνοντας και τελειώνοντας την πόση, σε Πλάτ. II. μεταφ., πίνω μέχρι την
τελευταία σταγόνα, όπως η γη απορροφά το νερό της βροχής, σε Ηρόδ.·
πιοῦσα κόνις μέλαν αἷμα, σε Αισχύλ. κ.λπ.
πῐν-ώδης, -ες (πίνος, εἶδος), βρόμικος, ακάθαρτος, σε Ευρ.
πίομαι, μέλ. του πίνω.
πῖος, -α, -ον, ποιητ. τύπος του πίων, λιπαρός, σε Ηρόδ.
πῐπίσκω, μέλ. -πίσω [ῑ], αόρ. αʹ ἔπῑσα — Μτβ. ενεργείας του πίνω, δίνω σε
κάποιον να πιει, πίσω σφε Δίρκας ὕδωρ, θα τους κάνω να πιουν το νερό της
Δίρκης, σε Πίνδ.
πιπράσκω, Ιων. πιπρήσκω, συντετμ. τύπος από το πι-περάσκω, αναδιπλ.
τύπος από περάω Β, παρακ. πέπρᾱχα· γʹ ενικ. υπερσ. ἐπεπράκει — Παθ., μέλ.
πραθήσομαι και πεπράσομαι [ᾱ], αόρ. αʹ ἐπράθην [ᾱ], Ιων. ἐπρήθην· παρακ.
πέπρᾱμαι, Ιων. πέπρημαι· γʹ ενικ. υπερσ. ἐπέπρᾱτο· I. πουλώ, σε Δημ. —
Παθ., πουλιέμαι, πωλούμαι, ιδίως προς εξαγωγή, σε Ηρόδ., Αττ. II. πουλώ,
προδίδω εξαιτίας δωροδοκίας, λέγεται για πολιτικούς ηγέτες, σε Δημ.· μεταφ.
στην Παθ. πέπραμαι, έχω αγοραστεί και πουληθεί, δηλ. προδόθηκα,
καταστράφηκα, είμαι ρημαγμένος, σε Σοφ.
πίπτω, συντετμ. τύπος από το πι-πέτω (αναδιπλ. από √ΠΕΤ)· Επικ. παρατ.
πίπτον, μέλ. πεσοῦμαι, Ιων. γʹ ενικ. πεσέεται, πληθ. πεσέονται· αόρ. βʹ ἔπεσον,
Αιολ. ἔπετον· παρακ. πέπτωκα, μεταγεν. επίσης πέπτηκα, Επικ. μτχ. πεπτεώς, εῶτος, επίσης πεπτηώς, -ηυῖα, Αττ. ποιητ. μτχ. πεπτώς.
Α. πέφτω, πέφτω κάτω, σε Όμηρ. κ.λπ.· πίπτειν εν κονίῃσιν, πέφτω στη σκόνη,
δηλ. πέφτω και παραμένω ξαπλωμένος στο χώμα, σε Ομήρ. Ιλ.· πίπτω ἐν
δεμνίοις, σε Ευρ. κ.λπ.· ή χωρίς το ἐν πεδίῳ πίπτειν, σε Ομήρ. Ιλ.· πίπτω
δεμνίοις, σε Ευρ.· επίσης, πίπτω ἐπὶ χθονί, σε Ομήρ. Οδ.· ἐπὶ γᾷ, σε Σοφ.·
πρὸς πέδῳ, σε Ευρ.· με πρόθ. που δηλώνει κίνηση, πίπτω ἐς πόντον, σε
Ησίοδ.· ἐπὶ γᾶν, σε Αισχύλ.· πρὸς οὖδας, σε Ευρ. Β. Ειδικότερες χρήσεις: I. 1.
πίπτειν ἔν τισι, πέφτω με βία πάνω σε, εφορμώ, ἐνὶ νήεσσι πέσωμεν, σε Ομήρ.
Ιλ.· πρὸς μῆλα καὶ ποίμνας, σε Σοφ. 2. ρίχνω τον εαυτό μου κάτω, πέφτω
κάτω, πρὸς βρέτη θεῶν, σε Αισχύλ.· ἀμφὶ γόνυ τινός, σε Ευρ. II. 1. πέφτω στη
μάχη, πίπτε δὲ λαός, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· οἱ πεπτωκότες, οι έκπτωτοι, οι
ξεπεσμένοι, σε Ξεν.· πίπτω δορί, από το δόρυ, σε Ευρ.· πίπτω ὑπό τινος,
πέφτω από το χέρι άλλου, σε Ηρόδ. 2. πέφτω, καταστρέφομαι, ὁ Ξέρξεω
στρατὸς αὐτὸς ὑπ' ἑωυτοῦ ἔπιπτε, Λατ. mole sua corruit, στον ίδ. 3.
καταπέφτω, κοπάζω, εξασθενίζω, ἄνεμος πέσε, ο άνεμος έπεσε, κόπασε
(ομοίως στο candunt austriτου Βιργ.), σε Ομήρ. Οδ. 4. πέφτω έξω, σε Πλάτ.·
λέγεται για ένα δράμα, αποτυγχάνω, σε Αριστοφ. III. 1. ἐκ θυμοῦ πίπτειν τινί,

πέφτω έξω από την εύνοια κάποιου, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, πίπτω ἐξ ἐλπίδων,
σε Ευρ.· αντιθέτως, πίπτω ἐς κακότητα, σε Θέογν.· εἰς νόσον, σε Αισχύλ.·
φόβον, ἀνάγκας, σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ.· επίσης, πίπτω ἐν φόβῳ, σε Ευρ.· πίπτω
δυσπραξίας, σε Σοφ. 2. πίπτω εἰς ὕπνον, πέφτω για ύπνο, στον ίδ.· ή απλώς
ὕπνῳ, σε Αισχύλ.· IV. 1. πίπτειν μετὰ ποσσὶ γυναικός, πέφτω ανάμεσα στα
πόδια της, δηλ. γεννιέμαι, σε Ομήρ. Ιλ.V. 1. λέγεται για τα ζάρια, τὰ δεσποτῶν
εὖ πεσόντα θήσομαι, θα θεωρήσω τις βολές του κυρίου μου καλές ή τυχερές,
σε Αισχύλ.· ομοίως λέγεται για τους κλήρους, ὁ κλῆρος πίπτει τινί ή παρά
τινα, σε Πλάτ.· ἐπί τινα, σε Κ.Δ. 2. γενικά, πέφτω, αποβαίνω, εὖ, καλῶς
πίπτειν, είμαι τυχερός, σε Ευρ. κ.λπ. VI.υπάγομαι, ανήκω σε κάποια τάξη, σε
Αριστ.
πί-ρωμις, Αιγυπτιακή λέξη = καλὸς κἀγαθός, σε Ηρόδ.· στη μοντέρνα
διάλεκτο των Κοπτών romi είναι = Λατ. vir.
Πῖσα ή Πίση, Δωρ. Πίσα, -ης, ἡ (πῖσος), πηγή στην Ολυμπία, σε Ηρόδ.,
Πίνδ.· επίρρ. Πίσηθεν, σε Ανθ.· επίθ. Πισαῖος, -α, -ον, αυτός που προέρχεται
ή ανήκει στην Πίσα, στον ίδ.· επίσης Πισάτης [ᾱ], -ου, ὁ, θηλ. Πισᾶτις, ιδος, σε Πίνδ.
πίσῐνος[ῐ], -η, -ον, αυτός που είναι φτιαγμένος από μπιζέλια· ἔτνοςπίσινος,
σούπα με μπιζέλια, σε Αριστοφ.
πίσος[ῐ], ὁ, μπιζέλι, Λατ. pisum, σε Αριστοφ.
πῖσος, τό (πίνω), μόνο στον πληθ., λιβάδια, σε Όμηρ.
πίσσᾰ, Αττ. πίττᾰ, ἡ, πίσσα, Λατ. pix, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· παροιμ.,
ἄρτι μῦς πίττης γεύεται, δηλ. παίρνει την πρώτη γεύση της δυστυχίας, σε Δημ.
πισσ-ήρης, -ες (*ἄρω), = πισσήεις, σε Αισχύλ.
πίσσῐνος, Αττ. πίττινος, -η, -ον, αυτός που είναι όπως η πίσσα, σε Λουκ.
πισσόομαι, Αττ. πιττ-, Μέσ. (πίσσα), αφαιρώ τις τρίχες με ένα έμπλαστρο
από πίσσα, σε Λουκ.
πισσωτής, -οῦ, ὁ, αυτός που αλείφει με πίσσα, σε Λουκ.
πίστευμα, -ατος, τό, = πίστωμα, σε Αισχύλ.
πιστευτικός, -ή, -όν, I. αυτός που πιστεύει εύκολα, εύπιστος, σε Αριστ.·
επίρρ., πιστευτικῶς ἔχειν τινί, στηρίζομαι πάνω σε κάποιον, σε Πλάτ. II. αυτός
που δημιουργεί πίστη, προξενεί πίστη, στον ίδ.
πιστεύω, μέλ. -εύσω, υπερσ. πεπιστεύκειν (πίστις)· I. 1. εμπιστεύομαι,
στηρίζομαι πάνω ή σε, έχω πίστη, βασίζομαι, πιστεύω σ' ένα πρόσωπο ή
πράγμα, με δοτ., πιστεύω τινί, σε Ηρόδ., Αττ.· με ουδ. επίθ., λόγοις ἐμοῖσι
πίστευσον τάδε, πίστεψε αυτά εδώ τα λόγια μου, σε Ευρ.· έπειτα, πιστεύω εἰς
Θεόν, πιστεύω στον Θεό, σε Κ.Δ.· πιστεύω ἐπὶ τὸν Κύριον, στον ίδ.· απόλ.
πιστεύω, θεωρώ, παραδέχομαι ως αληθές, σε Ηρόδ., Θουκ. — Παθ.,
πιστεύομαι, θεωρούμαι πιστευτός, σε Πλάτ.· πιστεύεσθαι ὑπό τινος,
απολαμβάνω την εμπιστοσύνη κάποιου, σε Ξεν.· πιστεύομαι παρά τινι, πρός
τινα, σε Δημ.· ὡς πιστευθησόμενος, σαν να επρόκειτο να γίνει πιστευτός, στον
ίδ. — Μέσ., πιστεύω αμοιβαία, στον ίδ. 2. συμφωνώ, σε Σοφ. 3. με απαρ.,
πιστεύω ότι, αισθάνομαι σίγουρος ή πεπεισμένος ότι ένα πράγμα είναι, θα
είναι, έχει υπάρξει, σε Ευρ. κ.λπ.· πιστεύω ποιεῖν, τολμώ να κάνω ένα πράγμα,
σε Δημ. — Παθ., πιστεύομαι ἀληθεύσειν, θεωρούμαι ότι είναι πιθανόν να λέω
την αλήθεια, σε Ξεν. 4. με δοτ. και απαρ., τοῖσι ἐπίστευε σιγᾶν, σ' αυτούς που
πίστευε ότι θα τηρούσαν σιγή, στην εχεμύθεια αυτών που είχε εμπιστοσύνη,
σε Ηρόδ. 5. πιστεύω, έχω πίστη, σε Κ.Δ. II. πιστεύω τί τινι, εμπιστεύομαι κάτι
σε κάποιον άλλο, σε Ξεν. κ.λπ. — Παθ., πιστεύομαί τι, μου έχει ανατεθεί
εμπιστευτικά κάτι, στον ίδ.

πιστικός (Α), -ή, -όν (πίνω), υγρός, σε Κ.Δ.· άλλοι αποδίδουν τη λέξη στο
πίστις, με την έννοια του γνήσιος, αυθεντικός, αγνός.
πιστικός (Β), -ή, -όν (πίστις), 1. πιστός, αφοσιωμένος· επίρρ., πιστικῶς ἔχειν
τινί, σε Πλούτ. 2. γνήσιος, βλ. το επόμ.
πίστις, ἡ, γεν. -εως· δοτ. πίστει, Ιων. πίστῑ· Ιων. ονομ. και αιτ. πληθ. πίστις,
δοτ. πίστισι (πείθομαι)· I. 1. εμπιστοσύνη σε άλλους, πίστη, Λατ. fides,
fiducia, σε Ησίοδ., Θεόγν., Αττ.· με γεν. προσ., πίστη ή πεποίθηση σε
κάποιον, σε Ευρ.· γενικά, πειθώ σ' ένα πράγμα, εμπιστοσύνη, βεβαιοτητα, σε
Πίνδ., Αττ. 2. καλή πίστη, αξιοπιστία, αφοσίωση, ειλικρίνεια, Λατ. fides, σε
Θέογν., Ηρόδ., Αττ. 3. με εμπορική σημασία, εμπορική πίστη, υπόληψη,
πίστις τοσούτων χρημάτων ἐστί μοι παρά τινι, του έχω πιστώσει τόσα χρήματα,
σε Δημ.· εἰς πίστιν διδόναι τί τινι, στον ίδ. 4. στη θεολογία, πίστη, δόγμα,
αντίθ. προς την όραση και τη γνώση, σε Κ.Δ. II. αυτό που παρέχει
εμπιστοσύνη· απ' όπου, 1. διαβεβαίωση, εχέγγυο καλής πίστης, εγγύηση,
ενέχυρο, σε Σοφ., Ευρ.· πίστιν καὶ ὅρκια ποιεῖσθαι, κάνω συμφωνία ή
συνθήκη ανταλλάσσοντας αμοιβαίες διαβεβαιώσεις και όρκους, σε Ηρόδ.·
οὔτε πίστις οὔθ' ὅρκος μένει, σε Αριστοφ.· πίστιν διδόναι, παρέχω
διαβεβαιώσεις, σε Ηρόδ.· πίστιν διδόναι καὶ λαμβάνειν, ανταλλάσσω
διαβεβαιώσεις, σε Ξεν.· λέγεται για όρκο, θεῶνπίστεις ὀμνύναι, σε Θουκ.·
πίστιν ἐπιτιθέναι ή προστιθέναι τινί, σε Δημ.· φόβων πίστις, βεβαίωση ενάντια
στους φόβους, σε Ευρ. 2. μέσα πειθούς, συζήτηση, απόδειξη, όπως
χρησιμοποιούνταν από τους ρήτορες, σε Πλάτ. κ.λπ.
πιστός (Α), -ή, -όν (πίνω), υγρός· πιστά (ενν. φάρμακα), ρευστά, υγρά
φάρμακα, αντίθ. προς βρώσιμα, σε Αισχύλ.
πιστός (Β), -ή, -όν (πείθω)· Παθ., είμαι πιστευτός ή αξιόπιστος.
Α. I. 1. λέγεται για πρόσωπο, αξιόπιστος, έμπιστος, αληθινός, σε Ομήρ. Ιλ.,
Ησίοδ., Αττ.· στην Περσία οἱ πιστοί ήταν ιδιαίτεροι σύμβουλοι του βασιλιά,
έμπιστοι και αγαπητοί από εκείνον, σε Ξεν.· πιστὰ πιστῶν = πιστότατοι, σε
Αισχύλ. 2. αξιόπιστος, αυτός που αξίζει την εμπιστοσύνη σε Θουκ. κ.λπ. II. 1.
λέγεται για πράγματα, αξιόπιστος, σίγουρος, λέγεται για όρκους κ.λπ., σε
Όμηρ. κ.λπ.· οὐκέτι πιστὰ γυναιξίν, δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί τις
γυναίκες περισσότερο, σε Ομήρ. Οδ.· ἐλπὶς πιστὴ λόγῳ, εγγυημένη με λόγο,
σε Θουκ. 2. άξιος πίστεως, πιστός, πιθανός, σε Ηρόδ., Πλάτ. κ.λπ. III. πιστόν,
τό, ως ουσ. όπως το πίστις II, ενέχυρο, ασφάλεια, εγγύηση, βεβαιότητα, σε
Σοφ. κ.λπ.· τὸ πιστὸν τῆς ἐλευθερίας, σε Θουκ.· τὸ πιστὸν ἔχοντες κἂν
περιγενέσθαι, αισθάνονται σιγουριά ότι θα επιζήσουν, στον ίδ.· στον πληθ., τὰ
πιστὰ ποιεῖσθαι = πίστιν ποιεῖσθαι, σε Ηρόδ.· πιστὰ θεῶν, λέγεται για όρκους,
σε Ξεν.· πιστὸν ή πιστὰ δοῦναι καὶ λαβεῖν, δίνω και παίρνω εχέγγυα,
ανταλλάσσω εγγυήσεις, στον ίδ. κ.λπ. Β. Ενεργ., 1. όπως το πίσυνος, αυτός
που πιστεύει, πεπεισμένος, βασισμένος σε, τινι, σε Θέογν., Αισχύλ. κ.λπ. 2.
πειθαρχικός, σε Ξεν. 3. πιστός, αφοσιωμένος, σε Κ.Δ. Γ. επίρρ. πιστῶς, I. με
καλή πίστη, πειστικά, σε Δημ. II. με διάθεση για πίστη, στον ίδ.
πιστότης, -ητος, ἡ, καλή πίστη, ειλικρίνεια, τιμιότητα, σε Ηρόδ., Πλάτ.
πιστόω, μέλ. -ώσω (πιστός)· I. κάνω κάτι αξιόπιστο, πιστοῦν τινα ὄρκοις,
δένω κάποιον με όρκους, σε Θουκ. II. 1. Παθ., γίνομαι αξιόπιστος, δίνω
εχέγγυο ή εγγύηση, ὅρκῳ πιστωθῆναί τινι, συνδέω κάποιον με κάποιον άλλο
μέσω όρκου, σε Ομήρ. Οδ. 2. νιώθω εμπιστοσύνη ή σιγουριά, δηλ.
εμπιστεύομαι, πείθομαι, πιστωθῆναι ἐνὶ θυμῷ, στο ίδ.· πιστωθεὶς ὅτι...,
αίσθηση πίστης σε κάποιον ότι..., σε Σοφ. III. 1. Μέσ., δίνω αμοιβαία ενέχυρα
πίστης, ανταλλάσσω πίστη, χεῖράς τ' ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο, σε

Ομήρ. Ιλ.· πιστοῦσθαί τινα ὑφ' ὅρκου, εξασφαλίζω την καλή πίστη κάποιου με
όρκους, σε Σοφ. 2. επιβεβαιώνω, εξασφαλίζω, αποδεικνύω, κάνω έγκυρο,
εγγυώμαι, τι, σε Πολύβ., Λουκ.
πίστρα, ἡ (πι-πίσκω), ποτίστρα για ζώα, σε Ευρ.
πίστωμα, -ατος, τό (πιστόω)· I. διαβεβαίωση, εγγύηση, ενέχυρο, εχέγγυο, σε
Αισχύλ. κ.λπ. II. λέγεται για πρόσωπα, γηραλέα πιστώματα = πιστοὶ γέροντες,
στον ίδ.
πιστώσαντο, Επικ. γʹ πληθ. Μέσ. αορ. αʹ του πιστόω.
πιστωτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να εγγυηθεί, σε Λουκ.
πίσῠνος[ῑ], -ον (πείθω), αυτός που βασίζεται ή στηρίζεται, εύπιστος σε
κάποιον άλλο, με πλήρη εμπιστοσύνη σ' αυτόν, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.
πίσῠρες[ῐ], πίσυρα, Αιολ. αντί τέσσαρες, τέσσαρα.
πίσω[ῑ], μέλ του πιπίσκω.
Πῐτάνη[ᾰ], Δωρ. -να, ἡ, μέρος στη Λακωνία, σε Ηρόδ.· ὁ Πιτανητέων λόχος,
λόχος, σώμα του σπαρτιατικού στρατού, στον ίδ.
πίτνημι, ποιητ. τύπος του πετάννυμι, εκτείνω, ἠέρα πίτνα (Επικ. αντί ἐπίτνα),
σε Ομήρ. Ιλ.· πιτνὰς εἰς ἐμὲ χεῖρας, τέντωσε τα χέρια του σε μένα, σε Ομήρ.
Οδ.· πίτναν τ'εἰς αἰθέρας χεῖρας (αντί ἐπίτναν), σε Πίνδ. — Παθ., ἀμφὶ δὲ
χαῖται πίτναντο, σε Ομήρ. Ιλ.
πίτνω, = πεττάννυμι, σε Ησίοδ.
πίτνω, ποιητ. τύπος του πίπτω, χρησιμοποιείται από Πίνδ. και Τραγ., όταν η
παραλήγουσα χρειάζεται να είναι βραχεία· πρβλ. ἴσχω, μίμνω αντί για ἔχω,
μένω.
πίττᾰ, ἡ, Αττ. αντί πίσσα.
πίττῐνος, πιττόω, Αττ. αντί πίσσινος, πισσόω.
πῐτῠλεύω, μέλ. -σω (πίτυλος), χειρίζομαι το κουπί που παφλάζει, δημιουργώ
ήχο με το κουπί, πιτσιλίζω, σε Αριστοφ.
πίτῠλος[ῐ], ὁ, I. επαναλαμβανόμενος ρυθμός του παφλασμού των κουπιών, σε
Ευρ.· ἑνὶ πιτύλῳ, με ένα χτύπημα, όλα μαζί, σε Αισχύλ. II. ο οποιοσδήποτε
γρήγορα επαναλαμβανόμενος ήχος. 1. παφλασμός, ήχος των σταγόνων που
πέφτουν, πίτυλος δακρύων, σε Ευρ.· πίτυλος σκύφου, λέγεται για το κρασί που
στάζει μέσα σε κούπα, στον ίδ. 2. ήχος από επαναλαμβανόμενα χτυπήματα, σε
Αισχύλ., Ευρ.· μεταφ., πίτυλος Ἀργείου δορός, σε Ευρ.· δὶς δυοῖν πιτύλοιν,
διπλός με δύο χτυπήματα, στον ίδ.· επίσης λέγεται για βίαιες και παράφορες
χειρονομίες, βιαιότητα, πάθος, στον ίδ.
πῐτῠο-κάμπτης, -ου, ὁ, αυτός που λυγίζει τα πεύκα, επίθ. για τον ληστή Σίνη,
που σκότωνε ταξιδιώτες αφού τους έδενε ανάμεσα σε δύο πευκόδεντρα που
είχε λυγίσει κάτω έτσι ώστε να συναντηθούν, και έπειτα τα άφηνε να
εκτοξευτούν, σε Στράβ., Πλούτ.
πῐτῠο-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που εκτρέφει πεύκα, σε Ανθ.
πίτῡρον, τό (πτίσσω), φλοιός σιταριού, πίτουρο, κυρίως στον πληθ., σε Δημ.,
Θεόκρ.
πίτυς[ῐ], -υος, ἡ, Επικ. δοτ. πληθ. πίτυσσιν, πεύκο, απολιθωμένο πεύκο, σε
Όμηρ.· παροιμ., πίτυος τρόπον ἐκτρίβεσθαι, καταστρέφομαι όπως το πεύκο,
δηλ. ολοσχερώς, καθώς το πεύκο όταν κοπεί δεν αναπτύσσεται ποτέ ξανά, σε
Ηρόδ.
πῐτύ-στεπτος, -ον (στέφω), αυτός που είναι γεμάτος πεύκα, σε Ανθ.
πῐτυ-ώδης, -ες (εἶδος), άφθονος σε πεύκα, σε Στράβ.
πι-φαύσκω, αναδιπλ. τύπος από √ΦΑ του φαίνω, μόνο στον ενεστ. και
παρατ.· Επικ. απαρ. πιφαυσκέμεν· I. 1. κάνω διακήρυξη, δηλώνω,

υποδεικνύω, σε Όμηρ., Αισχύλ.· απόλ., πιφαύσκων Διομήδεϊ, στέλνω σήμα σ'
αυτόν, σε Ομήρ. Ιλ. 2. προφέρω λόγους, διακηρύσσω, εξιστορώ, μῦθον ἔπεα,
σε Ομήρ. Οδ. 3. με αιτ. και απαρ., λέω σε κάποιον να πράξει, σε Αισχύλ. II.
Μέσ., διακηρύσσω, κάνω επίσημη και δημόσια δήλωση, σε Ομήρ. Ιλ.· ορίζω,
γνωστοποιώ, σε Όμηρ., Ησίοδ.
πίω, υποτ. αορ. βʹ του πίνω.
πίων[ῑ], ὁ, ἡ, ουδ. πῖον, γεν. πίονος· I. χοντρός, παχουλός, Λατ. pinguis, σε
Όμηρ.· πίων δημός, πλούσιος σε λίπος, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για λάδι, σε
Ηρόδ. II. 1. λέγεται για έδαφος, παχύς, πλούσιος, άφθονος, γόνιμος, εύφορος,
σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, πίονα ἔργα, Λατ. pingues segetes, στο ίδ.· ὀπώρας πίων
ποτός, λέγεται για το κρασί, σε Σοφ. 2. λέγεται για πρόσωπα και τόπους,
πλούσιος, άφθονος, σε Όμηρ., Αισχύλ.· πίονι μέτρῳ, με μέτρο άφθονο, σε
Θεόκρ. III. ο συγκρ. και υπερθ. ειναι πῑότερος, πῑότατος, όπως από πῖος.
πλᾱγά, Δωρ. αντί πληγή.
πλᾰγιάζω, μέλ. -άσω, (πλάγιος), γυρίζω λοξά ή πλάγια, πλαγιάζω πρὸς τοὺς
ἀντίους ἀνέμους (ενν. τὴν ναῦν), λοξοδρομώ κόντρα στους αντίθετους
ανέμους, σε Λουκ.· μεταφ., πλαγιάζω ἢ φωνὴν ἢ πρᾶξιν, τις προσαρμόζω στις
συνθήκες, σε Πλούτ.
πλᾰγί-αυλος, ὁ, πλάγιος αυλός αντίθ. προς το κλαρίνο, σε Θεόκρ., Βίωνα.
πλάγιος[ᾰ], -α, -ον και -ος, -ον (πλάγος)· I. 1. τοποθετημένος λοξά, κυρτός,
γυρτός, Λατ. obliquus, σε Θουκ. 2. πλάγια, τά, οι πλευρές, σε Ηρόδ.· με
στρατιωτική σημασία, τοῖς πλαγίοις ἐπιέναι, χτυπώ τις πλευρές, σε Θουκ.· εἰς
τὰ πλάγια παράγειν ή παραπέμπειν, διατάζω το στράτευμα να παραταχτεί δεξιά
και αριστερά, σε Ξεν.· πλαγίους λαβεῖν τοὺς πολεμίους, προσβάλλω τον εχθρό
από τα πλάγια, στον ίδ. 3. με πρόθ. με επιρρ. σημασία, εἰς πλάγιον, πλαγίως,
λοξά, στον ίδ.· εἰς τὰ πλάγια, αντίθ. προς εἰς τὸ ἀντίον, σε Θουκ.· -ἐκ πλαγίου
κατά τα πλευρά, στον ίδ.· κατὰ πλάγια, σε Ξεν. II. μεταφ., ο μη ευθύς,
πλάγιος, σκάρτος, ύπουλος, φρένες, σε Πίνδ.· πλάγια φρονεῖν, σε Ευρ.
πλᾰγιόω, = πλαγιάζω I, σε Ξεν.
πλαγκτήρ, -ῆρος, ὁ (πλάζω), είτε Ενεργ., αυτός που εξαπατά είτε Παθ., αυτός
που περιπλανιέται, λέγεται για τον Βάκχο, σε Ανθ.
πλαγκτός, -ή, -όν και -ός, -όν (πλάζομαι),· I. 1. περιπλανώμενος,
περιφερόμενος, σε Αισχύλ., Ευρ. 2. μεταφ., πλανώμενος στο νου,
παραπλανημένος, αλλόφρων, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ. II. Πλαγκταὶ πέτραι είναι
βράχοι πέρα από τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη που διέθεταν ένα τόσο στενό
πέρασμα που και τα πτηνά μόλις και μετά βίας μπορούσαν να περάσουν, σε
Ομήρ. Οδ.· οι μεταγεν. συγγραφείς μετέφεραν τον τόπο αυτό στις γνωστές
Συμπληγάδες, σε Ηρόδ. κ.λπ.
πλαγκτοσύνη, ἡ, ποιητ. αντί πλάνη, περιπλάνηση, περιφορά, σε Ομήρ. Οδ.
πλάγος, τό, πλευρά, αρχ. Δωρ. λέξη.
πλάγξομαι, Μέσ. μέλ. του πλάζω.
πλαγχθῆναι, απαρ. Παθ. αορ. αʹ του πλάζω.
πλᾰδᾰρός, -ά, -όν, υγρός, βρεγμένος, σε Ανθ.
πλάζω, Επικ. παρατ. πλάζον, αόρ. αʹ ἔπλαγξα, Επικ. πλάγξα — Παθ. και Μέσ.,
Δωρ. πλάσδομαι, Επικ. παρατ. πλαζόμην, μέλ. πλάγξομαι, αόρ. αʹ ἐπλάγχθην,
Επικ. πλάγχθην· όπως το πλανάω· I. 1. κάνω κάποιον να περιπλανιέται ή να
περιφέρεται, σε Όμηρ. 2. οδηγώ σε σφάλμα, μπερδεύω, παραπλανώ, στον ίδ.
II. Παθ., περιπλανιέμαι, περιφέρομαι, τριγυρίζω, σε Ομήρ. Οδ.· ἀπὸχαλκόφι
χαλκὸς ἐπλάγχθη, ο χαλκός εξοστρακίστηκε από τον χαλκό, σε Ομήρ. Ιλ.· με
γεν., περιπλανιέμαι από κάποιον, ἁμαξιτοῦ, σε Ευρ.· ομοίως, τίς πλάγχθη

πολύμοχθος εἶναι; σε Σοφ. III. μέγα κύμα πλάζ' ὤμους, το κύμα οδήγησε τον
ώμο του πιο πέρα, σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., κύματι πλάζετο, οδηγήθηκε
παράμερα από το κύμα, σε Ομήρ. Οδ.
πλάθᾰνον[ᾰ], τό (πλατύς), πλαστήρι, καλούπι, σκεύος στο οποίο ψήνονται τα
γλυκίσματα, σε Θεόκρ.
πλάθω[ᾱ], ποιητ. τύπος του πελάζω, αμτβ., πλησιάζω, προσεγγίζω, με δοτ.,
σε Σοφ.· με αιτ., σε Ευρ.· απόλ., στον ίδ.
πλαίσιον, τό, επίμηκες σχήμα ή σώμα, σε Αριστοφ.· ἰσόπλευρον πλαίσιον,
τετράγωνο, σε Ξεν.· λέγεται για το στράτευμα, ἐνπλαισίῳ τετάχθαι,
παρατάχθηκε σε τετράγωνο σχηματισμό, Λατ. agmire quadrato, σε Θουκ.,
Ξεν. (πιθ. από την ίδια ρίζα όπως το πλατ-ύς).
πλᾰκείς, μτχ. Παθ. αορ. βʹ του πλέκω.
πλᾰκερός, -ά, -όν (πλάξ), = πλατύς, πλατύς, φαρδύς, ευρύς, σε Θεόκρ.
πλάκινος[ᾰ], -η, -ον (πλάξ), αυτός που είναι κατασκευασμένος με σανίδες,
πλάκινος τρίπους, τρίποδας με σανίδες, με πλάκες πάνω σ' αυτόν, σε Ανθ.
πλᾰκοῦς, -οῦντος, ὁ, συνηρ. τύπος από το πλακόεις (πλάξ), πλατύ ζυμαρικό,
Λατ.placenta, σε Αριστοφ.
πλάκτωρ, -ορος, ὁ, Δωρ. αντί πλήκτωρ, σε Ανθ.
πλάν, Δωρ. αντί πλήν· πλανάτας, Δωρ. αντί πλανήτης.
πλᾰνάω, μέλ. -ήσω, Παθ. και Μέσ. μέλ. -ήσομαι και -ηθήσομαι, αόρ. αʹ
ἐπλανήθην, παρακ. πεπλάνημαι· (πλάνη)· I. 1. όπως το πλάζω, κάνω κάποιον
να περιπλανηθεί, οδηγώ κάποιον στην περιπλάνηση, σε Ηρόδ., Αισχύλ.·
παρασύρω από την υπόθεση κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σε Δημ. 2.
οδηγώ εσφαλμένα, παραπλανώ, εξαπατώ, σε Σοφ., Πλάτ. II. 1. Παθ.,
περιπλανιέμαι, περιφέρομαι, ξεστρατίζω, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· με αιτ.
τόπου, τριγυρίζω παντού, Λατ. oberrare, σε Ευρ.· αλλά με σύστ. αντ., πολλοὺς
ἑλιγμοὺς πλανᾶσθαι, περιφέρομαι ολόγυρα όπως σε λαβύρινθο, σε Ξεν.·
λέγεται για φήμες, περιπλανώμαι μακριά από την αλήθεια, σε Σοφ. 2.
απομακρύνομαι από το θέμα της συζήτησης, παρεκτρέπομαι, σε Ηρόδ. 3. με
γεν., πλαναθεὶς καιροῦ, έχασε την ευκαιρία, απέτυχε, σε Πίνδ. 4. κάνω κάτι
χωρίς τάξη και στην τύχη, σε Ηρόδ.· ἐνύπνια τὰἐς ἀνθρώπους πεπλανημένα,
έχουν έρθει σ' αυτούς με αταξία, στον ίδ. 5. πλανιέμαι νοερά, είμαι
ονειροπόλος, στον ίδ., Αισχύλ.
πλάνη[ᾰ], ἡ όπως το ἄλη· I. 1. περιπλάνηση, περίπατος, σε Ηρόδ., Αισχύλ. 2.
παρεκτροπή, σε Πλάτ. II. μεταφ., παραπλάνηση, σφάλμα, στον ίδ. κ.λπ.
πλάνημα[ᾰ], -ατος, τό, περιπλάνηση, σε Αισχύλ., Σοφ.
πλάνης[ᾰ], -ητος, ὁ, I. 1. περιπλανητής, περιφερόμενος, αλήτης, σε Σοφ.,
Ευρ. 2. πλάνητες ἀστέρες, σε Ξεν. II. ως επίθ., περιπλανώμενος, νομαδικός, σε
Πλούτ.
πλάνησις, -εως, ἡ (πλανάω), περιπλάνηση, διασκόρπιση, τῶν νεῶν, σε Θουκ.
πλᾰνητέον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να περιφέρεται, σε Ξεν.
πλᾰνήτης, -ου, Δωρ. πλανάτας, ὁ, I. = πλάνης, σε Σοφ., Πλάτ. II. ως επίθ.,
περιπλανώμενος, περιφερόμενος, σε Ευρ.
πλᾰνητικός, -ή, -όν (πλανάομαι), περιπλανώμενος, σε Πλάτ.
πλᾰνητός, -ή, -όν (πλανάομαι), περιπλανώμενος, σε Πλάτ.
πλάνιος, -ον, ποιητ. αντί πλάνος, σε Ανθ.
πλαν-όδιος, -α, -ον, αυτός που βαδίζει σε μονοπάτια, περιπλανώμενος, σε
Ομηρ. Ύμν. (ᾱ χάριν μέτρου).
πλάνος[ᾰ], -ον, I. 1. Ενεργ., αυτός που παραστρατεί, οδηγεί σε σφάλμα,
απατεώνας, απατηλός, σε Θεόκρ., Μόσχ. III. 1. πλάνος, ὁ = πλάνη. 2. μεταφ.,

φροντίδος πλάνοι, περιπλανήσεις του μυαλού, τρέλα, σε Ευρ.· πλάνοις, με
ασταθή ξεσπάσματα, εξάρσεις, λέγεται για ασθένεια, σε Σοφ.· κερκίδος
πλάνοι, λέγεται για τις ενέργειες της ύφανσης, σε Ευρ. III. λέγεται για
πρόσωπα, πλάνος, ὁ, απατεώνας, αγύρτης, σε Κ.Δ.
πλᾰνο-στῐβής, -ές, περπατημένος από περιπλανώμενους ανθρώπους, από
διαβάτες, σε Αισχύλ.
πλᾰνύττω, = πλανάομαι, περιπλανιέμαι ολόγυρα, σε Αριστοφ.
πλάξ, ἡ, γεν. πλᾰκός, 1. επίπεδη επιφάνεια, πλατύς χώρος γης, πεδιάδα, σε
Αισχύλ.· πόντου πλάξ, ωκεανός, σε Πίνδ.· αἰθερία πλάξ, σε Ευρ.· επίπεδη
κορυφή ενός βουνού, οροπέδιο, σε Σοφ. 2. επίπεδη πέτρα, πλάκα, σε Λουκ.,
Κ.Δ.
πλᾶξεν, Δωρ. αντί πλῆξεν, γʹ ενικ. αορ. αʹ του πλήσσω.
πλάξιππος, -ον, Δωρ. αντί πλήξιππος.
πλάσμα, -ατος, τό (πλάσσω), οτιδήποτε σχηματισμένο, διαμορφωμένο,
εικόνα, είδωλο, σε Αριστοφ. κ.λπ. II. οτιδήποτε έγινε από μίμηση κάποιου
άλλου, παραχαραγμένο, κίβδηλο, πλαστό, σε Δημ. III. διαμορφωμένο ύφος,
προσποίηση, λέγεται στους ρήτορες και τους υποκριτές του θεάτρου, σε
Πλούτ.
πλασμᾰτίας, -ου, ὁ, εθισμένος στα ψεύδη, σε Πλούτ.
πλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. πλάσω [ᾰ], αόρ. αʹ ἔπλᾰσα, ποιητ. ἔπλασσα, Επικ.
πλάσσα· παρακ. πέπλᾰκα· Μέσ. αόρ. αʹ ἐπλασάμην· Παθ. αόρ. αʹ ἐπλάσθην,
παρακ. πέπλασμαι· I. σχηματίζω, διαπλάθω, διαμορφώνω, μορφοποιώ, Λατ.
fingere, κυρίως λέγεται για καλλιτέχνη που εργάζεται με πηλό ή κερί, σε
Ησίοδ., Ηρόδ.· τὴν ὑδρίαν πλάσαι, πλάθω πήλινο σκεύος για νερό, σε
Αριστοφ.· ἔπλαττεν οἰκίας, έφτιαχνε πήλινα σπίτια, στον ίδ. — Παθ.,
σχηματίζομαι, πλάθομαι, ὁ μὲν πλάσσεται, κάποιος είναι κατασκευασμένος,
σχηματίζεται, σε Ηρόδ. II. γενικά, διαπλάθω και διαμορφώνω με την
εκπαίδευση, σε Πλάτ. III. πλάθω στο νου, σχηματίζω νοητικά την έννοια ενός
πράγματος, στον ίδ. IV. τοποθετώ σε συγκεκριμένη φόρμα — Μέσ.,
πλασάμενος τῇ ὄψει, ἔδωσε μορφή στο πρόσωπό του, ρύθμισε τις εκφράσεις
του προσώπου του, σε Θουκ. V. μεταφ., καλύπτω, επινοώ, παραποιώ, πλάθω,
σε Σοφ., Δημ.· απόλ., πλάσας λέγειν, λέω πλαστές ιστορίες, δηλ. όχι την
αλήθεια, σε Ηρόδ.· ομοίως στη Μέσ., σε Ξεν. κ.λπ. — Παθ., οὐ πεπλασμένος
ὁ κόμπος, όχι πλαστός, σε Αισχύλ.
πλάστειρα, θηλ. του πλάστης, σε Ανθ.
πλαστεύω, παραποιώ, σε Βυζ.
πλάστης, -ου, ὁ, αυτός που πλάθει, που σχηματίζει, πλάστης σε Πλάτ.
πλάστιγξ, Ιων. πλήστιγξ, -ιγγος, ἡ, I. δίσκος ζυγαριάς, σε Αριστοφ.· δυϊκ.,
ζευγάρι ζυγαριάς, στον ίδ. II. κολάρο για άλογα, σε Ευρ. III. μαστίγιο, σε
Αισχύλ. (μ' αυτή την τελευταία σημασία, σε όλες τις περιπτώσεις, από το
πλήσσω).
πλαστικός, -ή, -όν (πλάσσω), κατάλληλος να πλαστεί, πλαστικός, αἱ
πλαστικαὶ τέχναι, οι τέχνες της πλαστικής (π.χ. η αγαλματοποιΐα), σε Πλάτ.
πλαστός, -ή, -όν (πλάσσω), I. πλασμένος, σχηματισμένος από πηλό ή κερί, σε
Ησίοδ., Πλάτ. κ.λπ. II. μεταφ., κατασκευασμένος, κίβδλος, παραποιημένος,
ψευδής, σε Ηρόδ., Ευρ.· πλαστός, νόθος γιος, σε Σοφ.
πλάτα[ᾰ], Δωρ. αντί πλάτη.
πλᾰτᾰγέω, μέλ. -ήσω· I. χειροκροτώ, χτυπώ τα χέρια, σε Θεόκρ.· κρούω,
κάνω κρότο, στον ίδ.· ομοίως στη Μέσ., σε Ανθ. II. χτυπώ τα στήθη, σε
Βίωνα· πλαταγέω τύμπανα, σε Ανθ.

πλᾰτᾰγή, ἡ (πλατάσσω), κρότος, θόρυβος, σε Αριστ.
πλᾰτάγημα, -ατος, τό (πλαταγέω), κρότος, πλατάγισμα, σε Θεόκρ.
πλᾰτᾰγώνιον, τό (πλαταγέω), οι ερωτευμένοι σχημάτιζαν έναν κύκλο με τον
αντίχειρα και τον δείκτη του αριστερού χεριού και έβαζαν ένα πέταλο
παπαρούνας ή ανεμώνης. Χτυπούσαν με το δεξί χέρι τον κύκλο και από την
ένταση του ήχου (που παραγόταν από τον αέρα λόγω πίεσης) εξαρτιόταν το
πόσο πολύ τους αγαπούσε το ταίρι τους, σε Θεόκρ.
Πλάταια, ἡ, και στον πληθ. Πλαταιαί, -ῶν, αἱ, Πλάταια ή Πλαταιές, πόλη
στη Βοιωτία, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίρρ. Πλαταιᾶσι και πριν από φωνήεν -σιν,
στις Πλατιαές, σε Θουκ.· Πλαταιεῖς, -έων, οἱ, Ιων. -έες, Αττ. Πλαταιῆς, αιτ. ᾶς, οι Πλαταιείς, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίθ. Πλαταιικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει
στους Πλαταιείς, στον ίδ.· τὰΠλαταιικά, τα γεγονότα που συμβαίνουν τις
Πλαταιές, στον ίδ.· θηλ. ἡ Πλαταιὶς γῆ, χώρα, στον ίδ.
πλᾰτᾰμών, -ῶνος, ὁ (πλατύς), πλατύς λίθος, σε Ομηρ. Ύμν.· στον πληθ.,
πλατιές ξέρες, ύφαλοι, πλατιά στρώματα βράχω, σε Στράβ.
πλᾰτάνιστος, ἡ, = πλάτανος (βλ. αυτ.), σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.
πλᾰτᾰνιστοῦς, -οῦντος, ὁ, συνηρ. αντί πλατανιστοεις, δάσος με πλατάνια,
Λατ. platanetum, σε Θέογν.
πλάτᾰνος, ἡ, μεταγεν. τύπος του πλατάνιστος, ανατολίτικος, ασιάτικος
πλάτανος, Λατ. platanus, σε Αριστοφ., Πλάτ. (από το πλατύς επειδή έχει
πλατιά φύλλα).
πλᾰτεῖα, ἡ, βλ. πλατύς.
πλᾰτειάζω, Δωρ. -άσδω (πλατύς), μιλώ ή προφέρω ευρέως, λέγω
γενικολογίες, όπως οι Δωριείς, σε Θεόκρ.
πλᾰτεῖον, τό (πλατύς), πλάκα, σε Πολύβ.
πλᾰτέως, επίρρ. του πλατύς.
πλάτη, Δωρ. πλάτα, ἡ (πλᾰτύς), επίπεδη επιφάνεια· 1. πλατύ πτερύγιο
κουπιού, κουπί, σε Τραγ.· ναυτίλῳ πλάτῃ, με πλοίο, μέσα από τη θάλασσα, σε
Σοφ.· οὐρίῳπλάτῃ, με καλό ταξίδι, στον ίδ. 2. φύλλο χαρτιού, σε Ανθ.
πλατίον[ᾱ], Δωρ. αντί πλησίον.
πλᾶτις, -ιδος, ἡ, ποιητ. αντί πελάτις, σύζυγος, σε Αριστοφ.
πλᾰτόομαι, Παθ., γίνομαι πλατύς όπως το πτερύγιο του κουπιού, σε Αριστοφ.
πλάτος, -εος, τό (πλᾰτύς), εύρος, φάρδος, πλάτος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· απόλ.,
πλάτος ή τὸ πλάτος, κατά το πλάτος, στον ίδ., σε Ξεν.
πλᾱτός, -ή, -όν, συντετμ. αντί πελᾱτός, προσιτός, προσεγγίσιμος, σε Αισχύλ.
πλάττω, Αττ. αντί πλάσσω.
πλᾰτῠγίζω, μέλ. -σω (πλατύς), λέγεται για χήνα, χτυπώ το νερό με τις
φτερούγες μου, πιτσιλίζω ολόγυρα· μεταφ., κάνω εντύπωση, κορδώνομαι, σε
Αριστοφ.
πλᾰτῠ-λέσχης, -ου, ὁ, πλατύστομος, φλύαρος, σε Ανθ.
πλατυντέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να διαπλατυνθεί, σε Ξεν.
πλᾰτύνω, μέλ. -ῠνῶ, (πλατύς), πλατύνω, κάνω πλατύ, σε Κ.Δ. — Μέσ.,
πλατύνεσθαι γῆν, πλαταίνω τη γη, ευρύνω το έδαφός μου, σε Ξεν. — Παθ.,
αναπτύσσομαι σε πλάτος, ευρύνομαι, πλαταίνω, σε Ανθ.· μεταφ., ἡ καρδία
πεπλάτυνται, είναι ανοιχτή, διευρυμένη, σε Κ.Δ.
πλᾰτύ-νωτος, -ον, αυτός που έχει πλατιά νώτα, σε Βάτραχομ.
πλᾰτύ-πῡγος, -ον (πυγή), αυτός που έχει πλατιά οπίσθια, φαρδιά ύφαλα,
πλοῖα, σε Στράβ.
πλᾰτύρ-ρῑς, -ῑνος, ὁ, ἡ, σιμός, πλακουτσομύτης, σε Στράβ.
πλᾰτύρ-ροος, συνηρ. -ρους, -ουν, αυτός που έχει πλατύ ρέμα, σε Αισχύλ.

πλᾰτύς, -εῖα, -ύ, Ιων. θηλ. πλατέα· I. 1. φαρδύς, πλατύς, σε Ομήρ. Ιλ.· αἰπόλια
πλ. αἰγῶν, ευρύ κοπάδι, δηλ. πλατιά απλωμένο (σε μεγάλη έκταση), σε Όμηρ.·
πλατεῖαι πρόσοδοι, σε Πίνδ. 2. επίπεδος, πλατύς, σε Ηρόδ., Πλάτ.· κάρυα τὰ
πλατέα, δηλ. τα κάστανα, σε Ξεν. 3. λέγεται για άνθρωπο, μεγαλόσωμος, σε
Σοφ. 4. μεταφ., πλατὺς κατάγελως, ευρεία (δηλ. ολοφάνερη) κοροϊδία, σε
Αριστοφ.· ουδ. ως επίρρ., ευρέως, επίπεδα, απλώς, στον ίδ. 5. πλατεῖα (ενν.
ὁδός), ἡ, δρόμος, Λατ. platea, σε Ξεν.· — (ενν. χείρ), το πλατύ μέρος της
παλάμης, σε Αριστοφ. II. αλμυρός, γλυφός, σε Ηρόδ.
πλᾰτύτης, -ητος, ἡ, πλάτος, όγκος, ποσότητα, σε Ξεν.
Πλάτων[ᾰ], -ωνος, ὁ, ο Πλάτωνας· απ' όπου το επίθ. Πλατωνικός, -ή, -όν,
αυτός που ανήκει στον Πλάτωνα, σε Ανθ.· υπερθ. -ώτατος, σε Λουκ.· επίρρ. κῶς, κατά τον τρόπο του Πλάτωνα, σε Στράβ.
πλέγδην (πλέκω), επίρρ., πολύπλοκα περιπλεγμένα, σε Ανθ.
πλέγμα, -ατος, τό, έργο με πλέξη, πλεχτό, σε Πλάτ., Ξεν.· πληθ., στεφάνια,
πλεξίδες, σε Ευρ., Κ.Δ.
πλέες, αιτ. πλέᾰς, βλ. πλείων.
πλεθριαῖος, -α, -ον (πλέθρον), πλατύς ή φαρδύς ίσα με ένα πλέθρο, σε Ξεν.
πλεθρίζω, μέλ. -σω, τρέχω το διάστημα ενός πλέθρου, πλέθρον· μεταφ.,
καυχιέμαι, σε Θεόκρ.
πλέθρον, τό, I. ως μονάδα μήκους, το πλέθρο = 100 ελληνικούς πόδες, το 1/6
του σταδίου, σε Ηρόδ., Ξεν. II. ως τετραγωνικό μέτρο, 10.000 τετραγωνικοί
πόδες (ελληνικοί), σε Πλάτ., Δημ.· χρησιμοποιείται για να μεταφράσει το
Ρωμ. jugerum, παρόλο που αυτό ήταν περίπου δύο στρέμματα, δεκαεννιά
περίπου μέτρα, σε Πλούτ. (αμφίβ. προέλ.).
Πλειάδες, Ιων. Πληϊάδες, αἱ, οι Πλειάδες, οι επτά κόρες του Άτλαντα, που
τοποθετήθηκαν από τον Δία ανάμεσα στα αστέρια, σε Όμηρ., Ησίοδ.· μόνο
έξι είναι ευκρινώς ορατές, απ' όπου και ο μύθος για τη «χαμένη Πλειάδα»
στον Οβίδ. (πιθ. από το πλέω, πλέω, επειδή υψώθηκαν στην αρχή της πλόιμης
εποχής, όπως οι Ὑάδες από το ὕω, με αναφορά στην εποχή των βροχών. Οι
Ποιητές, υιοθετώντας τον τύπο Πελειάδες, παρέστησαν αυτές ως περιστερές,
και τις ὑάδεςως χοίρους).
πλεῖν, Αττ. αντί πλέον, βλ. πλείων.
πλεῖος, πλειότερος, βλ. πλέως.
πλειστάκις[ᾰ], επίρρ. (πλεῖστος), συνήθως, πιο συχνά, πολύ συχνά, σε Ξεν.
κ.λπ.
πλειστ-ήρης, -ες (*ἄρω), πολυμερής, πολλαπλός, ἅπας πλειστήρης χρόνος,
ολόκληρη η έκταση του χρόνου, σε Αισχύλ.
πλειστηρίζομαι, αποθ., υπολογίζομαι ως πολύ σημαντικός, σε Αισχύλ.
πλειστο-βόλος, -ον, ρίχνω τα περισσότερα, λέγεται γι' αυτούς που παίζουν
ζάρια, σε Ανθ.
πλειστόμ-βροτος, -ον, υπερβολικά γεμάτος από ανθρώπους, σε Πίνδ.
πλεῖστος, -η, -ον, υπερθ. του πολύς· I. 1. περισσότερος, υπερβολικά πολύς,
επίσης πάρα πολύς, πιο πολύς, και σε αριθμό και σε μέγεθος, σε Όμηρ. κ.λπ.·
πλεῖστός εἰμιτῇ γνώμῃ, κλίνω πιο πολύ ως προς τη γνώμη, σε Ηρόδ. 2. μαζί με
το άρθρο, οἱ πλεῖστοι, περισσότερο όπως οἱ πολλοί, ο μεγαλύτερος αριθμός, σε
Θουκ. κ.λπ.· τὸ πλεῖστον τοῦ βίου, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής, σε Πλάτ.·
επίσης ἡπλείστη τῆς στρατιᾶς, σε Θουκ. II. Ειδικότερες χρήσεις· ὅσα ἂν
πλείστας δύναιντο καταστρέφεσθαι, ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να
υποταχθεί, σε Ηρόδ.· ὅτι πλεῖστον, σε Θουκ. κ.λπ.· εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον
παρασχών, οι περισσότεροι απ' όλους τους ανθρώπους, σε Αισχύλ. III. 1.

Επιρρ. χρήσεις: πλεῖστον = μάλιστα, πιο πολύ, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.· ὡς
πλεῖστον, Λατ. quam maxime, σε Ξεν.· μερικές φορές προστίθεται σ' έναν
υπερθ., πλεῖστον ἐχθίστη, πλεῖστον κάκιστος, σε Σοφ.· ομοίως, πλεῖστα, στον
ίδ.· -απώτατα, σε Πλάτ. 2. μαζί με το άρθρο, τὸ πλεῖστον, για το μεγαλύτερο
σημείο, σε Αριστοφ. IV.με πρόθ., 1. διὰ πλείστου, αυτοί που απέχουν πάρα
πολύ, με την έννοια του χρονικού διαστήματος, σε Θουκ. 2. εἰς πλεῖστον,
περισσότερο, σε Σοφ. 3. ἐπὶ πλεῖστον, στη μεγαλύτερη απόσταση, στη
μεγαλύτερη έκταση, με την έννοια του τόπου ή του χρόνου, σε Ηρόδ., Θουκ.·
ὡς ἐπὶ πλεῖστον ή ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, για το μεγαλύτερο μέρος, σε Πλάτ.· περὶ
πλείστου ποιεῖσθαι, βλ. περὶ Α IV. 4. ἐν τοῖς πλεῖστοι ή πλεῖσται, περίπου οι
περισσότεροι, σε Θουκ.
πλείω, ποιητ. αντί πλέω, πλέω.
πλείων και πλέων, ὁ, ἡ, ουδ. πλεῖον, πλέον, Αττ. επίσης πλεῖν· πληθ. πλείονες,
πλέονες, Αττ. πλείους, Αττ. ουδ. πλείω· επ. πληθ. πλέες, αιτ. πλέας, δοτ.
πλεόνεσσι· Ιων. και Δωρ. ουδ. πλεῦν, πληθ. πλεῦνες — συγκρ. του πολύς, πιο
πολύς, περισσότερος, λέγεται για τον αριθμό και για το μέγεθος, σε Όμηρ.
κ.λπ.· τὸν πλείω λογον, όλο τον επιπρόσθετο λόγο, σε Σοφ.· πλείω τὸν πλοῦν,
το μεγαλύτερο μέρος από..., σε Θουκ. I. 1. λέγεται για χρόνο, μακρύτερος,
πλείων χρόνος, σε Ηρόδ.· πλείων νύξ, το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, σε
Ομήρ. Ιλ. 2. με άρθρο, οἱ πλείονες, ο μεγαλύτερος αριθμός, όπως οἱ πολλοί, η
μάζα ή το πλήθος, σε Όμηρ.· οἱ πλεῦνες, σε Ηρόδ. κ.λπ.· με γεν., τὰς πλεῦνας
τῶν γυναικῶν, στον ίδ.· οι πολλοί, το πλήθος, αντίθ. προς τους αρχηγούς, σε
Θουκ. κ.λπ.· τὸ πλεῖον πολέμοιο, το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, σε Όμηρ.
III. Ειδικότερες χρήσεις του ουδ.· 1. ως ουσ., το πιο πολύ, πλεῦν ἔτι τούτου, σε
Ηρόδ.· τὸ δὲ πλέον, το περισσότερο, αυτό που είναι πιο πολύ, σε Ευρ., Θουκ.·
πλέον ή τὸ πλέον τινός, ο ανώτερος βαθμός ενός πράγματος, σε Σοφ.· τὸ πλέον
τοῦ χρόνου, σε Θουκ.· πλέον ἔχειν, έχω το καλύτερο μέρος από κάτι, κερδίζω,
υπερτερώ, στον ίδ.· επίσης, όπως το πλεονεκτέω με γεν., σε Ηρόδ. κ.λπ.·
επίσης, πλέον ποιεῖν, σε Πλάτ.· ἐς πλέον ποιεῖν, σε Σοφ.· οὐδὲν πλέον πράσσειν
κ.λπ., σε Ευρ.· τί πλέον; τί περισσότερο; δηλ. ποια ωφέλεια ή χρησιμότητα
έχει αυτό; σε Αριστοφ.· ομοίως, οὐδὲν ἦν πλέον, σε Δημ.· ἐπὶ πλέον ή
ἐπίπλεον, ως επίρρ., πιο πολύ, περαιτέρω, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· με γεν.,
πέραν, ἐπὶ τὸ πλέον τινὸς ἱκέσθαι, σε Θεόκρ.· πρβλ. περί Α. III. 2. α) ως
επίρρ., περισσότερο, πλέον ἔφερέ οἱ ἡ γνώμη, η γνώμη του έκλινε περισσότερο
στο..., σε Ηρόδ.· επίσης, τὸ πλέον, Ιων. τὸ πλεῦν, για το μεγαλύτερο μέρος,
κατά το πλείστον, στον ίδ. κ.λπ.· τὸ πλέον = μᾶλλον, σε Θουκ. β) με
αριθμητικά, τοξότας πλέον ἢ εἴκοσι, σε Ξεν.· με αυτή τη σημασία ο
συνηρημένος τύπος πλεῖν χρησιμοποιείται από τους Αττ. συγγραφείς, πλεῖν ἢ
τριάκονθ' ἡμέρας, σε Αριστοφ.· πλεῖν ἢ χιλίας (ενν. δραχμάς), στον ίδ. κ.λπ.·
αλλά το ἢ συχνά παραλείπεται, όπως στα Λατ. quam μετά το plus, πλεῖν
ἑξακοσίας, στον ίδ.· ομοίως, ἔτη γεγονὼς πλείω ἑβδομήκοντα, Λατ. annos plus
septuaginta natus, σε Πλάτ.· κωμικές φράσεις, πλεῖνἢ μαίνομαι, μου αρέσει
υπερβολικά, σε Αριστοφ. γ) ο πληθ. πλείω χρησιμοποιείται επίσης όπως το
πλέον, σε Θουκ., Δημ.
πλειών, -ῶνος, ὁ (πλέος), μια πλήρης χρονική περίοδος, ένας ολόκληρος
χρόνος, σε Ησίοδ.
πλέκος, -έος, τό (πλέκω), πλεκτό έργο, σε Αριστοφ.
πλεκτᾰνάομαι, Παθ., εμπλέκομαι, πεπλεκτανημέναι δράκουσι, λέγεται για τις
Ερινύες, σε Αισχύλ.

πλεκτάνη[ᾰ], ἡ (πλέκω),· I. οτιδήποτε συμπλέκεται ή περιπλέκεται, κουβάρι,
πλόκαμος, σπείρα, λέγεται για ερπετά, σε Αισχύλ.· πλεκτάνη καπνοῦ,
συστροφή καπνού, σε Αριστοφ. II. στον πληθ., τα δίχτυα του ιστού της
αράχνης, σε Λουκ.· μεταφ., αἱ τῶν λόγων πλεκτάναι, οι περίπλοκοι λόγοι,
στον ίδ.
πλεκτή, ἡ, κυρίως θηλ. του πλεκτός, 1. σπείρα, συστροφή, σε Αισχύλ. 2.
συνεστραμμένο σχοινί, σπάγγος, σχοινί, κορδόνι, σε Ευρ.
πλεκτικός, -ή, -όν (πλέκω), αυτός που ανήκει ή σχετίζεται με το πλέξιμο,
τέχναι, σε Πλάτ.
πλεκτός, -ή, -όν (πλέκω), 1. πλεκτός, στριφτός, πεπλεγμένος, σε Όμηρ.,
Ησίοδ. κ.λπ.· πλεκταὶ στέγαι, οικήματα από πλεγμένα υλικά, λέγεται για τις
Σκυθικές άμαξες, σε Αισχύλ.· πλεκτὴ Αἰγύπτου παιδεία, η πλεκτή εργασία της
Αιγύπτου, δηλ. σχοινιά από βύβλο, σε Ευρ. 2. πεπλεγμένος, στεφανωμένος,
ἄνθη, σε Αισχύλ.· στέφανος, σε Ευρ.

