πλέκω, μέλ. πλέξω, αόρ. αʹ ἔπλεξα, παρακ. πέπλεχα — Μέσ., αόρ. αʹ
ἐπλεξάμην — Παθ., μέλ. πλεχθήσομαι, αόρ. αʹ ἐπλέχθην· αλλά αόρ. βʹ ἐπλάκην
[ᾰ], παρακ. πέπλεγμαι· I. πλέκω, στρίβω, συστρέφω, ελίσσω, πλέκω κοτσίδα,
σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. — Μέσ., πεῖσμα πλεξάμενος, έπλεξε γύρω μου ένα σχοινί,
σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., κράνεα πεπλεγμένα, τα πλεκτά, σε Ηρόδ.· σειραὶ
πεπλεγμέναι ἐξ ἱμάντων, στον ίδ. II. 1. μεταφ., σχεδιάζω, επινοώ,
μηχανεύομαι, όπως τα ῥάπτειν, ὑφαίνειν, λέγεται κυρίως για ύπουλα μέσα,
πλέκω δόλον, σε Αισχύλ.· μηχανάς, σε Ευρ.· παντοίας παλάμας, σε Αριστοφ.
2. λέγεται για ποιητές, πλέκω ὕμνον, ῥήματα, σε Πίνδ.· πλέκω λόγους, σε Ευρ.
3. στην Παθ., περιπτύσσομαι, περιβάλλομαι από κάποιον, αγκαλιάζομαι, σε
Αισχύλ.
πλεονάζω, μέλ. -άσω, Παθ. παρακ. -ασμαι· (πλέον)· I. είμαι περισσότερος,
ιδίως είμαι περισσότερος από αυτό που πρέπει, πιο πολύς από αρκετός, είμαι
πλεοναστικός, πλεονάζω, σε Αριστ. II. 1. λέγεται για πρόσωπα, υπερβαίνω τα
όρια, λαμβάνω ή απαιτώ πάρα πολλά, έχω υπέρμετρες αξιώσεις, σε Δημ.· με
δοτ., επαίρομαι για κάτι, τῇ εὐτυχίᾳ, σε Θουκ.· λέγεται για συγγραφέα, είμαι
μακρύγορος, ανιαρός, βαρετός, Λατ. multus sum, σε Στράβ. 2. πλεονάζειν
τινός, υπάρχει πλεονασμός σε, αφθονία σ' ένα πράγμα, σε Αριστ. III. με αιτ.,
παριστάνω κάτι ως περισσότερο, σε Στράβ. — Παθ., μεγαλύνομαι,
μεγαλοποιούμαι, σε Θουκ.
πλεονάκις[ᾰ], επίρρ. (πλέων), πιο συχνά, συχνότερα, σε Πλάτ.· περισσότερες
φορές, συχνά, σε Αριστ.
πλεονᾰχῇ (πλέων), επίρρ., από πολλές απόψεις, σε Πλάτ.
πλεονᾰχῶς, επίρρ., με ποικίλους τρόπους, σε Αριστ.
πλεονεκτέω, μέλ. -ήσω και -ήσομαι (πλεονέκτης)· I. 1. έχω ή απαιτώ
περισσότερα απ' όσα δικαιούμαι να απαιτήσω, αποκτώ ή έχω περισσότερα,
είμαι άπληστος, υπερόπτης, αλαζόνας, σε Ηρόδ., Πλάτ.· επίσης κερδίζω ή έχω
κάποιο πλεονέκτημα, χωρίς κάποια αρνητική σημασία, σε Θουκ., Ξεν. 2. με
γεν. πράγμ., έχω ή απαιτώ περισσότερα από κάποιο πράγμα, έχω ή απαιτώ
μεγαλύτερο μερίδιο, σε Θουκ. κ.λπ. II. 1. με γεν. προσ., έχω ή κερδίζω
πλεονέκτημα πάνω από κάποιον, τῶν ἐχθρῶν, σε Πλάτ. 2. με αιτ. προσ.,
εξαπατώ, λαμβάνω με απάτη, σε Μένανδρ., Κ.Δ. — Παθ., εξαπατώμαι, σε
Θουκ., Ξεν.
πλεονέκτημα, -ατος, τό, I. πλεονέκτημα, απόκτημα, προνόμιο, σε Πλάτ.,
Δημ.· στον πληθ., αποκτήματα, επιτυχίες, προνόμια, σε Ξεν. II. πράξη
απάτης, ιδιοτελές τέχνασμα, σε Δημ.
πλεον-έκτης, -ου, ὁ, = ὁ πλέον ἔχων· 1. αυτός που έχει ή απαιτεί περισσότερα
από όσα δικαιούται, ο άπληστος, υπερόπτης, αλαζόνας, σε Θουκ. κ.λπ.· ως
επίθ., λόγος πλεονέκτης, σε Ηρόδ.· υπερθ. πλεονεκτίστατος, σε Ξεν. 2.
πλεονέκτης τῶν πολεμίων, αυτός που κερδίζει από τις αποτυχίες τους, στον ίδ.
πλεονεκτητέον, ρημ. επίθ. του πλεονεκτέω, αυτός που μπορεί να πάρει
περισσότερο από το μεριδιο που του αναλογεί, σε Πλάτ.
πλεονεκτικός, -ή, -όν, αυτός που επιδιώκει να λάβει πάρα πολλά, άπληστος,
σε Δημ. κ.λπ.· επίρρ. -κῶς, σε Πλάτ.· πλεονεκτικῶς ἔχειν, σε Δημ.
πλεονεξία, Ιων. -ίη, ἡ, I. 1. ο χαρακτήρας και ο τρόπος του πλεονέκτου,
πλεονεξία, απληστία, αλαζονεία, υπεροψία, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. II. 1.
απόκτημα, προνόμιο, σε Ξεν. κ.λπ.· ἐπὶ πλεονεξίᾳ, με σκοπό το προσωπικό
κέρδος, σε Θουκ., Ξεν. 2. με γεν. προσ., υπεροχή έναντι κάποιου, σε Ξεν. 3.
με γεν. πράγμ., το μεγαλύτερο μέρος από κάποιο πράγμα, σε Αριστ.·
απόκτημα που προέρχεται από ένα πράγμα, σε Δημ.

πλέος, -η, -ον, Ιων. αντί πλέως, γεμάτος, πλήρης.
πλέτο, Επικ. αντί ἔπλετο, γʹ ενικ. παρατ. του πέλομαι.
πλεύμων, -ονος, ὁ, μεταγεν. Αττ. τύπος του πνεύμων.
πλεῦν, Ιων. και Δωρ. αντί πλέον, ουδ. αντί πλέων· γεν. πλεῦνος, πληθ. πλεῦνες.
πλεύνως, επίρρ. Ιων., αντί πλεόνως (πλέων), σε Ηρόδ.
πλευρά, -ᾶς, ἡ = πλευρόν, I. πλευρά, Λατ. costa, σε Ηρόδ.· κυρίως στον
πληθ., τα πλευρά, οι πλευρές, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ.· στον ενικ. επίσης,
από το μέρος κάποιου, σε Σοφ. II. τα πλευρά, λέγεται για πράγματα και
τόπους, πλευραὶ νηός, σε Θέογν.· χωρίου, ποταμοῦ, σε Πλάτ.· λέγεται για
στράτευμα, αἱ πλευραὶ τοῦ πλαισίου, σε Ξεν. III. σελίδα βιβλίου, σε Ανθ.
πλευρόθεν, επίρρ., απο την πλευρά, σε Σοφ.
πλευρο-κοπέω, μελ. -ήσω (κόπτω), χτυπώ τις πλευρές, στα πλάγια, σε Σοφ.
πλευρόν, τό, I. = πλευρά, πλευρό, κυρίως στον πληθ.· τα πλευρά, οι πλευρές,
σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· επίσης στον ενικ., σε Σοφ. II. λέγεται για τόπους,
πλευρὸν νεῶν, η πλευρά της παραλίας όπου αγκυροβολούν τα πλοία, στον ίδ.·
τὸ δεξιὸν πλευρόν, η δεξιά πλευρά παράταξης (λέγεται για το στρατό), σε Ξεν.
πλευρο-τῠπής, -ές, αυτός που χτυπά από τα πλάγια ή στα πλευρά, σε Ανθ.
πλεύρωμα, τό, όπως το πλευρόν· στον πληθ., τα πλευρά, σε Αισχύλ.
πλευστέον, ρημ. επίθ. από το πλέω, πρέπει να πλεύσουμε, σε Δημ.
πλευστικός, -ή, -όν, κατάλληλος ή ευνοϊκός προς πλεύση, σε Θεόκρ.
πλέω, Επικ. πλείω, Αττ. προστ. πλεῖ· μέλ. πλεύσομαι, Δωρ. πλευσοῦμαι,
μεταγεν. πλεύσω· αόρ. αʹ ἔπλευσα, παρακ. πέπλευκα — Παθ., αόρ. αʹ
ἐπλεύσθην, παρακ. πέπλευσμαι· εκτός από το πλώω, Επικ. προστ. πλῶον, ο
Όμηρ. έχει συγκοπτ. αόρ. βʹ ἔπλων, -ως, -ω, μτχ. πλώς, σύνθ. ἀπέπλω κ.λπ.·
Ιων. απαρ. πλώειν, παρατ. ἔπλωον, μέλ. πλώσομαι, αόρ. αʹ ἔπλωσα, μτχ.
πλώσας, παρακ. πέπλωκα· οι Αττ. συναιρούν μονο τα εε και ει, όπως στο χέω·
I. πλέω, πηγαίνω μέσα από τη θάλασσα, σε Όμηρ. κ.λπ.· με σύστ. αντ., ὑγρὰ
κέλευθα πλεῖν, πλέω στις θαλάσσιες οδούς, σε Ομήρ. Οδ.· απ' όπου στην Παθ.,
τὸ πεπλευσμένον πέλαγος, σε Ξεν.· μεταφ., πλεῖν ὑφειμένῃ, πρβλ. ὑφίημι III.
II. 1. λέγεται για πλοία, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ. 2. λέγεται για άλλα
πράγματα, κολυμπώ, επιπλέω, σε Όμηρ. κ.λπ. 3. μεταφ., ταύτης ἔπι πλέοντες
ὀρθῆς, ενόσω διατηρούμε το πλοίο της πόλης μας ορθό, σε Σοφ.· οὐδ' ὅπως
ὀρθὴ πλεύσεται (ενν. ἡ πόλις) προείδετο, σε Δημ.
πλέων, ουδ. πλέον, πληθ. πλέω = πλείων, πλείον, πλείονα.
πλέως, πλέᾱ, πλέον, πληθ. πλέῳ, πλέᾳ, πλέᾱ· Ιων. πλέος, -η, -ον, Επικ. πλεῖος,
-η, -ον (πίμ-πλημι)· I. 1. γεμάτος από κάποιο πράγμα, με γεν., πλεῖαι οἴνου
κλισίαι, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. ῥάκη νοσηλείας πλέα, κουρέλια μολυσμένα από
τις πληγές του, σε Σοφ. II. 1. απόλ., γεμάτος, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. λέγεται για
χρόνο, πλήρης, συμπληρωμένος, δέκα πλείους ἐνιαυτοὺς, δέκα ολόκληρα
χρόνια, σε Ησίοδ. III. συγκρ. πλειότερος, σε Ομήρ. Οδ.
πληγή, Δωρ. πλᾱγά, ἡ (πλήσσω),· 1. πλήγμα, χτύπημα, Λατ. plᾱga, σε Όμηρ.
κ.λπ.· πληγὴν πέπληγμαι καιρίαν, σε Αισχύλ.· σε τέτοιες φράσεις το πληγήν ή
το πληγάς συχνά παραλείπεται, πολλὰς τυπτόμενος, σε Αριστοφ. κ.λπ.· λέγεται
για το πρόσωπο που δέχεται χτυπήματα, πληγὰς λαβεῖν, στον ίδ.· λέγεται γι'
αυτόν που χτυπά, πληγὰς δοῦναι, ἐμβάλλειν, ἐντείνειν τινί, σε Ξεν. 2. χτύπημα
από κεραυνό, σε Ησίοδ.· πλήγμα, χτύπημα από ξίφος, σε Αισχύλ.· πληγὴθεοῦ,
θεόπεμπτη συμφορά, σε Σοφ.
πληγῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ του πλήσσω.
πλῆγμα, -ατος, τό, = πληγή, σε Σοφ., Ευρ.

πλῆθος, -εος, τό, Δωρ. πλᾶθος, (πίμ-πλημι)· I. 1. ο πολύ μεγάλος αριθμός, το
μεγαλύτερο μέρος, η μάζα, το κυρίως σώμα, σε Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ.·
πλειοψηφία, λαός, όπως δῆμος, Λατ. plebs, σε Ηρόδ., Αττ.· επίσης, λαός,
όχλος, σε Ξεν. II. ποσότητα ή αριθμός, σε Ηρόδ., Αττ.· πλήθει παρόντες, με
πολλή δύναμη, σε Θουκ.· απόλ. με αιτ., πόσοιτὸ πλῆθος;, σε Ηρόδ.· πλῆθος
ἀνάριθμοι, σε Αισχύλ. III. 1. μέγεθος, διάσταση ή έκταση, ὄροςπλήθεϊ·
μέγιστον, σε Ηρόδ.· πεδίον πλῆθος ἄπειρον, στον ίδ. κ.λπ. 2. ποσότητα ή ποσό,
σε Θουκ., Πλάτ. κ.λπ. IV.λέγεται για το χρόνο, μήκος, διάρκεια, σε Θουκ.
κ.λπ. V. με πρόθ. ή με ὡς με επιρρ. σημασία, ἐς πλῆθος, σε μεγάλους
αριθμούς, στον ίδ.· ὡς πλήθει, εξ ολοκλήρου, γενικά, σε Πλάτ.· ομοίως, ὡς
ἐπὶ τὸ πλῆθος, ως επί το πλείστον, συνήθως, Λατ. ut plurimum, στον ίδ.
πληθύνω[ῡ], μεταβατικό του πληθύω, μόνο στον ενεστ. και παρατ. I. κάνω
κάτι πλήρες, αυξάνω, πολλαπλασιάζω, σε Κ.Δ., Ηρόδ. II. Παθ., ανήκω στην
πλειοψηφία, επικρατώ, σε Αισχύλ.· με απαρ., ἐπαινεῖν πληθύνομαι,
καθοδηγούμαι από τη γενική γνώμη ώστε να αποδεχτώ, στον ίδ.
πληθύς[ῡ], -ύος, ἡ, Επικ. δοτ. πληθυῑ, πληρότητα, πλήθος, όχλος, λέγεται για
πρόσωπα, σε Όμηρ., Πλούτ. κ.λπ.
πληθύω, αμτβ. τύπος του πληθύνω, κυρίως στον ενεστ. και παρατ., 1. είμαι ή
γεμίζω, τινός, από ένα πράγμα, σε Ευρ.· απόλ., ἀγορῆς πληθυούσης, βλ.
ἀγορά· λέγεται για ποτάμια, φουσκώνω, υψώνομαι, εξογκώνομαι, σε Ηρόδ.·
ομοίως στη Μέσ., στον ίδ. 2. αυξάνομαι στον αριθμό, πολλαπλασιάζομαι, σε
Αισχύλ. 3. αφθονώ, τινί, σ' ένα πράγμα, σε Σοφ. 4. εκτείνομαι, επικρατώ, Λατ.
invalescere, λέγεται για τα λόγια, σε Αισχύλ., Σοφ.· ὁ πληθύων χρόνος, ο
χρόνος, η ηλικία που αυξάνεται, σε Σοφ.
πλήθω, Δωρ. πλάθω[ᾱ], ποιητ. παρακ. (με σημασία ενεστ.) πέπληθα, αμτβ.
τύπος του πίμπλημι, κυρίως στον ενεστ.· (πίμ-πλημι)· I. είμαι ή γίνομαι
πλήρης από κάτι, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· χεῖρας κρεῶν πλήθοντες,
έχουν τα χέρια τους γεμάτα από κρέατα, σε Αισχύλ.· με δοτ., σε Θεόκρ.·
απόλ. λέγεται για ποτάμια, είμαι γεμάτος, εξογκωμένος, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως,
πλήθουσα Σελήνη, πανσέληνος, στο ίδ.· ἀγορᾶς πληθούσης, ἐν ἀγορᾷ πληθούσῃ
κ.λπ.· βλ. ἀγορά. II. μτβ. όπως το πληθύνω, σε Ανθ.
πληθώρη, ἡ, Ιων. λέξη, I. πληρότητα, πληθώρη ἀγορῆς = ἀγορὰ πληθοῦσα, σε
Ηρόδ.· βλ. ἀγοράν. II. κορεσμός, χόρτασμα, ικανοποίηση, στο ίδ.
Πληϊάς, -ϊάδες, Επικ. αντί Πλειάς, -άδες.
πλήκτης, -ου, ὁ (πλήσσω), αυτός που χτυπά, που διαπληκτίζεται, που έρχεται
σε συμπλοκή, σε Πλούτ.
πληκτίζομαι, αποθ., μόνο στον ενεστ.· I. διαπληκτίζομαι, συμπλέκομαι με
κάποιον, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ. II. χτυπώ το στήθος μου από θλίψη, Λατ.
plangere, σε Ανθ. III. ερωτοτροπώ με κάποιον, σε Στράβ.
πλῆκτρον, Δωρ. πλᾶκτρον, τό (πλήσσω), αυτό με το οποίο κάποιος χτυπά, 1.
όργανο με το οποίο κρούει κάποιος τις χορδές της λύρας, πλήκτρο, σε Ομηρ.
Ύμν., Ευρ. κ.λπ. 2. αιχμή δόρατος, πλῆκτρον διόβολον, λέγεται για την
αστραπή, σε Ευρ. 3. κεντρικό νύχι του πετεινού, Λατ. calcar, σε Αριστοφ. 4.
κουπί ή κώπη, σε Ηρόδ.
πλημμέλεια, ἡ, λάθος στη μουσική, λανθασμένη νότα, παραφωνία· μεταφ.,
λάθος, αμαρτία, σφάλμα, σε Πλάτ.
πλημμελέω, μέλ. -ήσω, κάνω σφάλμα στη μουσική· μεταφ., κάνω λαθος,
αμαρτάνω, σφάλλω, τι, σε κάποιο πράγμα, σε Ευρ., Πλάτ. κ.λπ.· εἴς τινα, σε
Αισχίν. — Παθ., πλημμελεῖσθαι ὑπό τινος, τυγχάνω κακής μεταχείρισης από
κάποιον, δεινοπαθώ από αυτόν, σε Πλάτ., Δημ.

πλημμέλημα, -ατος, τό, παράπτωμα, αμαρτία, σε Αισχίν.
πλημ-μελής, -ές (πλήν, μέλος),· I. 1. αυτός που βρίσκεται έξω από τη
μελωδία, αντίθ. προς το ἐμμελής. II. μεταφ., αυτός που βρίσκεται σε
παραφωνία, εσφαλμένος, παραπλανημένος, σε Πλάτ. 2. λέγεται για πράγματα,
δυσάρεστος, ασύμφωνος, μη χαρούμενος, πλημμελές τι δρᾶν παθέω, σε Ευρ.
κ.λπ.
πλήμμῡρα, ἡ, = πλημμυρίς, πλημμύρα, σε Ανθ.
πλημμῡρέω, μέλ. -ήσω, υψώνομαι, εξογκώνομαι όπως η πλημμύρα,
υπερχειλίζω, σε Ανθ., Πλούτ.
πλημμυρίς[ῡ], -ίδος, ἡ, 1. ύψωση των υδάτων της θάλασσας, πλημμυρὶς ἐκ
πόντοιο, από το κύμα που σηκώθηκε εξαιτίας των βράχων που έριξαν οι
Κύκλωπες, σε Ομήρ. Οδ.· η πλημμυρίδα (πρβλ. ῥαχία) αντίθ. προς το ἄμπωτις
(οπισθοχώρηση), σε Ηρόδ. 2. γενικά, πλημμύρα, κύμα, κατακλυσμός, σε
Αριστ.· λέγεται για τα δάκρυα, σε Αισχύλ., Ευρ. (ῠ σε Όμηρ., ῡ σε Αττ.)
(αμφίβ. προέλ.· πιθ. από τα πλήθω, μύρω).
πλήμνη, ἡ, ομφαλός τροχού, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. (πιθ. από το πλήθω, τρύπα
του τροχού όπου σφηνώνεται ο άξονας).
πλήν, Δωρ. πλάν = πλέον·
Α. ως πρόθ. με γεν., πιο πολύ από· και ομοίως, εκτός από, πλην, σε Ομήρ.
Οδ., Ηρόδ.· ὑπεγγύους πλὴν θανάτου, υποκείμενη σε κάθε τιμωρία πλην της
θανατικής, σε Ηρόδ.· ἐπιτρέψαι περὶ σφῶν αὐτῶν πλὴν θανάτου, με εξαίρεση
το θάνατο, σε Θουκ. Β. ως επίρρ., I. Με μεμονωμένες λέξεις και φράσεις όταν
προηγείται άρνηση, οὐκ οἶδα πλὴν ἕν, σε Σοφ. κ.λπ.· μετά τα πᾶς, πάντες,
ἕκαστος, και άλλα παρόμοια, παντὶ δῆλον πλὴν ἐμοί, σε Πλάτ.· το πᾶς μερικές
φορές παραλείπεται, θνῄσκουσι (πάντες) πλὴν εἷς τις, σε Σοφ.· μετά το ἄλλος,
τί ἄλλο πλὴν ψευδῆ, τί άλλο παρά ψέμματα, στον ίδ.· μετά από συγκρ. όπως το
ἤ, πιο πολύ, ταῦτ' ἐστὶ κρείσσω, πλὴν ὑπ' Ἀργείοις πεσεῖν, σε Ευρ. II. 1. συχνά
συνάπτεται με άλλα μόρια· 1. πλὴν εἰ, πλὴν ἐάν, Λατ. nisi si, πλὴν εἴ τις
κωμωδοποιός τυγχάνει ὤν, σε Πλάτ.· πλὴν ὅταν, σε Αισχύλ. κ.λπ.· το ρήμα
συχνά παραλείπεται, όπως μαζί με τα ὡσεί, ὡσπερεί, οὐδεὶς οἶδεν, πλὴν εἴ τις
ὄρνις, σε Αριστοφ. 2. πλὴνἤ, περίπου ίδιο το πλὴν εἰ, οὐκ ἄλλως πλὴν ἢ
προδίκῳ, στον ίδ. 3. πλὴν οὐ, μόνο εκτός από, ἀπέπεμψε κήρυκας ἐς τὴν
Ἑλλάδα, πλὴν οὐ ἐς Ἀθήνας, σε Ηρόδ.· πάντες πλὴν οὐχ οἱ τύραννοι, σε Ξεν. 4.
πλὴν ὅτι, εκτός από αυτό..., πλὴν αὐτοῦ καίτοι τί διαφέρουσιν ἡμῶν ἐκεῖνοι,
πλὴν ὅτι ψηφίσματ' οὐ γράφουσιν;, σε Αριστοφ.· ομοίως, πλὴν ἢ ὅτι, σε Ηρόδ.
5. πλὴν ὅσον, εκτός ή πλην όσον, στον ίδ.· πλὴν καθόσον εἰ, σε Θουκ.· χωρίς
ρήμα, πάντων ἑρήμους, πλὴν ὅσον τὸ σὸν μέρος, εκτός από το μέρος που
αφορά εσένα, σε Σοφ.
πλῆντο, γʹ πληθ. Επικ. αορ. βʹ μαζί του πίμπλημι και του πελάζω.
πλῆξα, Επικ. αντί ἔπληξα, αόρ. αʹ του πλήσσω.
πλήξι-ιππος, Δωρ. πλαξ-, -ον, αυτός που χτυπά ή οδηγεί τα άλογα, σε Ομήρ.
Ιλ., Ησίοδ.
πλήρης, -ες, γεν. -εος, συνηρ. -ους· συγκρ. -έστερος, υπερθ. -έστατος· (πλέος)·
I. 1. με γεν., πλήρης, γεμάτος από κάτι, σε Ηρόδ., Τραγ. 2. μεστός ή
μολυσμένος από, πλήρης ὑπ'οἰωνῶν τε καὶ κυνῶν βορᾶς, μιασμένο από πουλιά
και σκύλους με κρέας (το οποίο έχει ξεσχιστεί από το σώμα του Πολυνείκη),
σε Σοφ. 3. κορεσμένος από κάτι, στον ίδ.· πλήρης ἐστὶ θηεύμενος, κοιτούσε
κορεσμένος, σε Ηρόδ. II. σπανίως με δοτ., κορεσμένος με, σε Ευρ. III. 1.
απόλ., πλήρης, γεμάτος, λέγεται για φουσκωμένο ποταμό, σε Ηρόδ.· λέγεται
για τη σελήνη, στον ίδ.· λέγεται για κύπελα, σε Ευρ.· ιδίως, γεμάτος με

ανθρώπους, σε Αριστοφ. 2. γεμάτος, πλήρης, λαβεῖν τι πλῆρες, σε Ηρόδ.,
Ευρ.· λέγεται για αριθμούς, τέσσερα ἔτεα πλήρεα, τέσσερα ολόκληρα χρόνια,
σε Ηρόδ.
πληρο-φορέω, μέλ. -ήσω (φέρω)· I. ικανοποιώ, σε Κ.Δ. II. στην Παθ.,
λέγεται για πρόσωπα, έχω πλήρη ικανοποίηση, είμαι πλήρως βέβαιος, στο ίδ.·
λέγεται για πράγματα, γίνομαι πλήρως πιστευτός, στο ίδ.
πληροφορία, ἡ, πλήρης βεβαιότητα, πεποίθηση, σε Κ.Δ.
πληρόω, μέλ. -ώσω, παρακ. πεπλήρωκα, Μέσ. μέλ. πληρώσομαι, αόρ. αʹ
ἐπληρωσάμην — Παθ., μέλ. -ωθήσομαι, επίσης Μέσ. μέλ. με Παθ. σημασία·
(πλήρης)· κάνω κάτι γεμάτο. I. 1. με γεν. πράγμ., γεμίζω κάτι εντελώς με, σε
Ηρόδ. κ.λπ. — Παθ., είμαι γεμάτος εντελώς με κάτι, σε Αισχύλ. κ.λπ. 2.
γεμίζω εντελώς με φαγητό, παραχορταίνω, μπουχτίζω, βορᾶς ψυχὴν ἐπλήρουν,
σε Ευρ.· μεταφ., πληροῦν θυμόν, να χορτάσω το θυμό μου, Λατ. animum
explere, σε Σοφ. κ.λπ. II. με δοτ., συμπληρώνω με, γεμίζω με, σε Ευρ. —
Παθ., πνεύμασι πληρούμενοι, γεμίζουν με αέρα, σε Αισχύλ.· πεπληρωμένος
ἀδικίᾳ, σε Κ.Δ. III. 1. πληρόω ναῦν, τριήρη, επανδρώνω πλοίο, σε Ηρόδ.·
πληροῦτε θωρακεῖα, γεμίστε με άνδρες τις επάλξεις, σε Αισχύλ.· στη Μέσ.,
πληροῦσθαι τὴν ναῦν, επανδρώνω το πλοίο, σε Ξεν. — Παθ., λέγεται για
καράβια, σε Θουκ. 2. λέγεται για αριθμό, κάνω κάτι γεμάτο ή πλήρες, τοὺς
δέκα μῆνας, σε Ηρόδ.· ομοίως στη Μέσ., σε Κ.Δ. — Παθ., είμαι πλήρης, σε
Ηρόδ., Κ.Δ. 3. πληρόω δικαστήριον, το γεμίζω, σε Δημ. 4. εκπληρώνω,
πληρώνω εντελώς, καλύπτω, σε Αισχύλ., Θουκ. — Παθ., νόμοι πληρούμενοι,
που τηρούνται εντελώς, σε Αισχύλ. 5. ἐς ἄγγος Βακχίου μέτρημα πληρώσαντες,
έσταξαν κρασί μέσα στο δοχείο ενώ αυτό ήταν ακόμη γεμάτο, σε Ευρ. —
Παθ., συγκεντρώνομαι σ' ένα μέρος, στον ίδ. IV. αμτβ., ἡ ὁδὸς πληροῖ ἐς τὸν
ἀριθμὸν τοῦτον, το μήκος του δρόμου ολοκληρώνεται σ' αυτόν τον αριθμό, σε
Ηρόδ.
πλήρωμα, -ατος, τό, I. 1. γέμισμα, σε Ευρ. 2. πλήρωμα δαιτός, κορεσμός
ευωχίας, πανδαισίας, στον ίδ.· πλήρωμα τυρῶν, χορτασμός από τυρί, στον ίδ.
3. λέγεται για πλοία στο σύνολό τους, πλήρης αριθμός, σε Ηρόδ., Ευρ.·
λέγεται για μεμονωμένα πλοία, το πλήρωμά τους, σε Θουκ. κ.λπ. 4. λέγεται
για αριθμό, το όλο, το σύνολο, σε Ηρόδ., Αριστοφ. 5. το μέρος που
παρεμβάλλεται για να συμπληρωθεί κάτι, σε Κ.Δ. 6. πληρότητα, πλήρης και
τέλεια φύση, στο ίδ. II. 1. πλήρωση, συμπλήρωση, σε Σοφ.· κυλίκων
πλήρωμα, έχω το καθήκον του γεμίσματός τους, σε Ευρ. 2. εκπλήρωση, σε
Κ.Δ.
πλήρωσις, ἡ (πληρόω),· 1. συμπλήρωση, γέμισμα, σε Πλάτ.· συχνά λέγεται
για φαγητό και ποτό, ο κορεσμός, στον ίδ. 2. συμπλήρωση ενός αριθμού, σε
Ηρόδ.
πληρωτής, -οῦ, ὁ (πληρόω), αυτός που συμπληρώνει, σε Δημ.
πλήσαι, μτχ. αορ. αʹ του πίμπλημι.
πλησαίατο, Επικ. γʹ πληθ. ευκτ. Μέσ. αορ. αʹ του πίμπλημι.
πλησιάζω, μέλ. -άσω, παρακ. πεπλησίᾰκα· (πλησίος)· I. φέρνω κοντά, τινά
τινι, σε Ξεν. — Παθ., έρχομαι κοντά, πλησιάζω, τινί, σε Ευρ. II. 1. αμτβ. με
Παθ. σημασία, απόλ., είμαι κοντά, σε Σοφ.· οδηγώ κοντά σε, πλησιάζω, με
δοτ., σε Ξεν.· σπανίως με γεν., στον ίδ. 2. με δοτ. προσ., είμαι πάντοτε δίπλα,
συναναστρέφομαι ή συσχετίζομαι, τῷ ἀνδρί, σε Σοφ.· γυναικί, σε Δημ.
πλῆσθεν, Επικ. γʹ πληθ. Παθ. αορ. αʹ του πίμπλημι.
πλησθήσομαι, Παθ. μέλ. του πίμπλημι.
πλησιαίτερος, -αίτατος, ανώμ. συγκρ. και υπερθ. του πλησίος.

πλησιασμός, ὁ, Δωρ. πλᾱτιασμός, Δίος παρά Στοβ.· πλησίασμα, προσέγγιση,
σε Αριστ.
πλησίος, -α, -ον (πέλας),· I. αυτός που βρίσκεται κοντά, εγγύς σε κάτι, με
γεν. ή δοτ., πλησίοι ἀλλήλων ή ἀλλήλοισι, σε Όμηρ.· απόλ., αυτός που
βρίσκεται δίπλα, γειτονικός, ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. II. 1.
επίρρ., πλησίον, Δωρ. πλᾱτίον = πέλας, κοντά, εγγύς, πλησίον, με γεν., σε
Όμηρ., Ηρόδ. κ.λπ.· με δοτ., σε Ευρ. 2. με το άρθρο, ὁ πλησίον (ενν. ὤν), ο
γείτονας κάποιου, σε Θέογν., Ευρ. κ.λπ.· ομοίως στη Δωρ., ὁ πλᾱτίον, σε
Θεόκρ.· επίσης με ουσ., ὁ πλησίον παράδεισος, σε Ξεν. III. συγκρ.
πλησιαίτερος, υπερθ. -αίτατος, στον ίδ.· συγκρ. επίρρ. πλησιαιτέρω, σε Ηρόδ.·
-αίτερον, σε Ξεν.· υπερθ. -αίτατα, στον ίδ.
πλησιό-χωρος, -ον, αυτός που βρίσκεται πλησίον της χώρας, αυτός που
συνορεύει, τινι, σε Ηρόδ.· απόλ., οἱ πλησιόχωροι, οι άνθρωποι που ζουν στην
γειτονική χώρα, οι όμοροι γείτονες, Λατ. finitimi, στον ίδ., Θουκ.
πλησ-ίστιος, -ον (πίμ-πλημι), I. αυτός που φουσκώνει τα πανιά, οὖρος, σε
Ομήρ. Οδ., Ευρ. II. Παθ., αυτός που έχει φουσκωμένα πανιά, σε Πλούτ.
πλήσμιος, -α, -ον (πίμ-πλημι), χορτασμένος, κορεσμένος, ικανοποιημένος, σε
Πλούτ.· τὸπλήσμιον, κορεσμός, στον ίδ.
πλησμονή, ἡ (πίμ-πλημι), γέμισμα, πλήρωση ή ικανοποίηση, η κατάσταση
του κορεσμού, ιδίως λέγεται για το φαγητό, πλήρωση του στομάχου,
κορεσμός, κόρος, σε Ευρ., Ξεν.· με γεν., τῶν ἄλλων ἐστι πλησμονή, σε
Αριστοφ.
πλήσσω, μέλ. πλήξω, αόρ. αʹ ἔπληξα, Επικ. πλῆξα· παρακ. πέπληγα (χρησιμ.
ως Παθ. σε μεταγεν. συγγραφείς)· Επικ. αναδιπλ. αόρ. βʹ ἐπέπληγον ή
πέπληγον, απαρ. πεπληγέμεν — Μέσ., μέλ. πλήξομαι, αόρ. αʹ ἐπληξάμην· Επικ.
γʹ ενικ. αόρ. βʹ πεπλήγετο, γʹ πληθ. πεπλήγοντο — Παθ., μέλ. πληγήσομαι και
πεπλήξομαι, αόρ. αʹ ἐπλήχθην, αόρ. βʹ ἐπλήγην, μεταγεν. ἐπλάγην [ᾰ], παρακ.
πέπληγμαι· (√ΠΛΑΓ ή √ΠΛΗΓ)· I. 1. χτυπώ, πατάσσω, σε Όμηρ.· λέγεται για
πλάγιο χτύπημα, αντίθ. προς το βάλλω, σε Όμηρ. κ.λπ.· με δύο αιτ. προσ. και
πράγμ., τὸν πλῆξε αὐχένα, τον χτύπησε στον αυχένα, σε Ομήρ. Ιλ.· πὺξ
πεπληγέμεν, λέγεται για τους πυγμάχους, στο ίδ.· με σύστ. αιτ., πλῆξ'
αὐτοσχεδίην (ενν. πληγήν), στο ίδ.· πεπληγὼς πληγῇσιν, τον οδήγησε έξω με
χτυπήματα, στο ίδ.· πέπληγον χορὸνποσίν, όπως Λατ. terram pede pulsare, σε
Ομήρ. Οδ.· ἵππους ἐς πόλεμον πεπληγέμεν, μαστιγώνουμε τα άλογα για να
ορμήσουν στη μάχη, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για το Δία, πλήττω με κεραυνό, σε
Ησίοδ. — Μέσ., μηρὼ πληξάμμενος, έχει χτυπηθεί στους μηρούς του, σε
Ομήρ. Ιλ.· πλήξασθαι τὴνκεφαλήν, ως ένδειξη θλίψης, σε Ηρόδ. — Παθ.,
χτυπιέμαι, λαμβάνω δυνατό χτύπημα, πλήττομαι, σε Όμηρ., Τραγ. 2. με αιτ.
του πράγμ. που τίθεται σε κίνηση, κονίσαλον ἐς οὐρανὸν ἐπέπληγον πόδες
ἵππων, αφού χτυπήθηκαν γύρισαν προς τον ουρανό, σε Ομήρ. Ιλ. 3. Παθ.,
λαμβάνω δυνατό χτύπημα, χτυπιέμαι, σε Ηρόδ., Θουκ.· πλήττομαι από τη
δυστυχία, σε Ηρόδ.· στρατὸν τοσοῦτον πέπληγμαι, δηλ. τον έχασα από αυτό το
χτύπημα, σε Αισχύλ. II. μεταφ., λέγεται για ζωηρά αισθήματα, χτυπώ κάποιον
και τον στερώ από τις αισθήσεις της λογικής, εκπλήσσω, φέρνω σε
παραφροσύνη, σε Όμηρ. — Παθ., συμφορῇ πέπληγμαι, σε Ηρόδ. κ.λπ.·
δώροισι πληγείς, δελεάστηκε από δωροδοκίες, στο ίδ.
πλήστιγξ, Ιων. αντί πλάστιγξ.
πλῆτο, γʹ ενικ. Επικ. Παθ. αορ. βʹ και του πίμπλημι και του πελάζω.
πλινθεύω, μέλ. -σω (πλίνθος)· I. κατασκευάζω με πλίνθους δηλ. τούβλα, τὴν
γῆν, σε Ηρόδ.· απόλ., κατασκευάζω πλίνθους, σε Αριστοφ.· ομοίως στη Μέσ.,

σε Θουκ. II. χτίζω από πλίνθους, τείχη, στον ίδ. III. κατασκευάζω κάτι σε
σχήμα πλίνθου ή τούβλου, σε Αριστοφ.
πλινθηδόν, επίρρ., (πλίνθος), κατά τον τρόπο των πλίνθων, δηλ. με
αλλεπάλληλες σειρές πλίνθων στους αρμούς, σε Ηρόδ.
πλίνθῐνος, -η, -ον (πλίνθος), αυτός που είναι κατασκευασμένος από πλίνθο,
σε Ηρόδ., Ξεν.
πλινθίον, τό, υποκορ. του πλίνθος· I. μικρός πλίνθος, σε Θουκ., Ξεν. II. =
πλαίσιον, ορθογώνιο ή τετράγωνο, σε Πλούτ.
πλινθίς, -ίδος, ἡ, υποκορ. του πλίνθου, μικρός πλίνθος, ακονόπετρα, σε Ανθ.
πλινθόομαι, Μέσ., οικοδομώ όπως με πλίνθους, σε Ανθ.
πλινθο-ποιέω, μέλ. -ήσω, κατασκευάζω πλίνθους, σε Αριστοφ.
πλίνθος, ἡ, τούβλο, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· πλίνθους ἑλκύσαι, εἰρύσαι, Λατ.
ducere lateres, κατασκευάζω τούβλα, σε Ηρόδ.· ὀπτᾶν, τα ψήνω, στον ίδ.
πλινθουργέω, μέλ. -ήσω, κατασκευάζω πλίνθους, τούβλα, σε Αριστοφ.
πλινθ-ουργός, ὁ (*ἔργω), αυτός που κατασκευάζει πλίνθους, σε Πλάτ.
πλινθοφορέω, μέλ. -ήσω, μεταφέρω πλίνθους, σε Αριστοφ.
πλινθο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που μεταφέρει πλίνθους, σε Αριστοφ.
πλινθ-ῠφής, -ές (ὑφαίνω), αυτός που είναι κατασκευασμένος με πλίνθους, σε
Αισχύλ.
πλίσσομαι, αόρ. αʹ ἐπλιξάμην, παρακ. πέπλιγμαι· σταυρώνω τα πόδια, όπως
στο τρέξιμο, πλίσσοντο πόδεσσιν, έτρεχαν, σε Ομήρ. Οδ.· ως συνθ., ἂν
ἀπεπλίξατο, θα είχαν φύγει μακριά, σε Αριστοφ.
πλοη-τόκος, -ον (τεκεῖν), αυτός που επιφέρει, δημιουργεί, προκαλεί την
πλοήγηση, σε Ανθ.
πλοιάριον[ᾰ], τό, υποκορ. του πλοῖον, μικρό πλοίο, βάρκα, σε Αριστοφ., Ξεν.
πλόϊμος, βλ. πλώιμος.
πλοῖον, τό (πλέω), σκάφος που επιπλέει, πλοίο, βάρκα, σε Ηρόδ., Αισχύλ.
κ.λπ.· πλοῖα λεπτά, πλοιάρια, σε Ηρόδ., Θουκ.· πλοῖα ἱππαγωγά, φορτηγά
πλοία, σε Ηρόδ.· πλοῖα μακρά, πλοία για τον πόλεμο (πολεμικά), στον ίδ.·
πλοῖα στρογγύλα ή φορτηγικά, τα εμπορικά, για τη μεταφορά των φορτίων, σε
Ξεν.· όταν είναι αντίθ. προς το ναῦς σημαίνει πλοίο εμπορικό ή για μεταφορά,
τοῖς πλοίοις καὶ ταῖς ναυσί, σε Θουκ.
πλοκᾰμίς, -ῖδος, ἡ, = πλόκαμος, βόστρυχος ή πλεξίδα μαλλιών, λέγεται για
τις γυναίκες, σε Βίωνα· στον ενικ., μαλλιά σγουρά, σε Θεόκρ.
πλόκᾰμος, ὁ (πλέκω), βόστρυχος ή πλεξίδα από μαλλιά, σε Αισχύλ.· στον
πληθ., βόστρυχοι, κυρίως λέγεται για γυναίκες, σε Ομήρ. Ιλ.· στον ενικ.
περιληπτικώς, κόμη, σε Ηρόδ.· τριχὸς πλόκαμος, σε Αισχύλ.
πλόκᾰνον, τό (πλέκω), πλέγμα, πλεγμένο σχοινί, σε Ξεν.
πλοκή, ἡ (πλέκω)· I. πλέξιμο, οτιδήποτε πλεγμένο, ύφασμα, σε Ευρ. II.
μεταφ., περιπλοκή μιας υποθέσεως, αντίθ. προς το λύσις, σε Αριστ.
πλόκος, ὁ (πλέκω)· I. βόστρυχος από μαλλιά, πλεξίδα, μπούκλα, σε Τραγ. II.
στεφάνι ή στεφάνι λουλουδιών, πλόκοι σελίνων, βραβείο κατά τους Ισθμικούς
αγώνες, σε Πίνδ.· μυρσίνης πλόκοι, σε Ευρ. κ.λπ.
πλόοςὁ, Αττ. συνηρ. πλοῦς· πληθ. πλοῖ· μεταγεν. έχουμε γεν. ενικ. πλόος, ως
τριτόκλιτο· (πλέω), 1. πλους, πλεύση, ταξίδι, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ.·
πλοῦν στέλλειν, ποιεῖσθαι, σε Σοφ.· μῆκός ἐστι πλόος ἡμέραι τέσσερες, η
διάρκειά του είναι ισοδύναμη με τέσσερις ημέρες ταξίδι, σε Ηρόδ. 2. καιρός ή
ευνοϊκός άνεμος για πλεύση, σε Ησίοδ., Σοφ. κ.λπ.· πλῷ χρήσασθαι, έχω
ευνοϊκό, ούριο άνεμο, σε Θουκ. 3. παροιμ., δεύτερος πλοῦς, «ο επόμενος

καλύτερος τρόπος» (εμπνευσμένο από την χρησιμοποίηση κουπιών όταν
πέφτει ο αέρας), σε Πλάτ.
πλουθ-ῠγίειᾰ, ἡ (πλοῦτος), πλούτος και υγιεία, σε Αριστοφ.· παροξύτ.
πλουθυγιείᾱ (χάριν μέτρου), στον ίδ.
πλοῦς, Αττ. συνηρ. αντί πλόος.
πλούσιος, -α, -ον (πλοῦτος),· I. 1. πλούσιος, αυτός που έχει άφθονα αγαθά,
εύπορος, πολυτελής, σε Ησίοδ., Θέογν., Αττ. 2. με γεν. πράγμ., πλούσιος σε
κάτι, Λατ. dives opus, σε Ευρ., Πλάτ.· επίσης με δοτ., σε Πλούτ. II. λέγεται
για πράγματα, πολυτελής, άφθονος, πλούσιος, σε Σοφ., Ευρ. III. επίρρ. -ίως,
σε Ηρόδ., Ευρ.
Πλουτεύς, ὁ, ισοδύν. τύπος του Πλούτων, γεν. Πλουτέως, -έος, σε Ανθ.· δοτ.
Πλουτέϊ, ῆϊ· αιτ. Πλουτέα, στον ίδ. κ.λπ.
πλουτέω, μέλ. -ήσω (πλοῦτος)· 1. είμαι πλούσιος, έχω πλούτη, σε Ησίοδ.,
Θέογν., Ηρόδ., Αττ.· πλουτέω ἀπὸ τῶν κοινῶν, γίνομαι πλούσιος από τα
δημόσια χρήματα, σε Αριστοφ. 2. με γεν. πράγμ., είμαι πλούσιος σε κάτι, σε
Ξεν. 3. με δοτ. πράγμ., πλουτέω ἐμπύροισιν, σε Ευρ. Ξεν. 4. με σύστ. αιτ.,
πλουτέω πλοῦτον, σε Λουκ.
πλουτηρός, -ή, -όν, εμπλουτιστικός, ἔργον, σε Ξεν.
πλουτητέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να γίνει πλούσιο, άφθονο, σε Λουκ.
πλουτίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ (πλοῦτος), κάνω κάποιον πλούσιο, πλουτίζω, σε
Αισχύλ., Ξεν.· ειρωνικά, πλουτίζω τινὰ ἄταις, σε Αισχύλ. — Παθ. Ἅιδης γόοι
πλουτίζεται, σε Σοφ.· πλουτίζω ἀπὸ βοσκημάτων, ἐκ τῆς πόλεως, κερδίζω τα
πλούτη μου από..., σε Ξεν.
πλουτίνδην (πλοῦτος), επίρρ., σύμφωνα με τον πλούτο, πλουτίνδην αἱρεῖσθαι
τοὺς ἄρχοντας, σε Αριστ.
πλουτο-γᾱθής, -ές, Δωρ. αντί -γηθής (γηθέω), αυτός που ευφραίνεται με τον
πλούτο, πλούσιος, σε Αισχύλ.
πλουτοδοτήρ, -ῆρος, ὁ, = το επόμ., σε Ανθ.
πλουτο-δότης, -ου, ὁ, αυτός που δίνει πλούτο, σε Ησίοδ.
πλουτο-κρᾰτία, ἡ (κρατέω), πλουτοκρατία, σε Ξεν.
πλουτο-ποιός, -όν, αυτός που δημιουργεί πλούτο, σε Πλούτ.
πλοῦτος, ὁ (πιθ. από το πίμ-πλημι)· I. πλούτος, αγαθά, σε Όμηρ. κ.λπ.·
πλοῦτος χρυσοῦ, ἀργύρου, αυτός που αποτελείται από χρυσό και άργυρο, σε
Ηρόδ.· μεταφ., γᾶς πλοῦτος ἄβυσσος, λέγεται για ολόκληρη τη γη, σε Αισχύλ.·
πλοῦτος εἵματος, στον ίδ. II. ως κύριο όνομα, Πλούτος, ο θεός του πλούτου,
σε Ησίοδ.
πλοῦτος, -εος, τό, = πλοῦτος, ὁ, σε Κ.Δ.
πλουτό-χθων, -ονος, ὁ, ἡ, πλούσιος σε επίγειους θησαυρούς, με αναφορά πιθ.
στα μεταλλεία αργύρου στο Λαύριο, σε Αισχύλ.
Πλούτων, -ονος, ὁ, I. ο Πλούτωνας, ο θεός του Κάτω Κόσμου, σε Τραγ. (πιθ.
από το πλοῦτος), αυτός που δίνει τον πλούτο, σύζυγος της Δήμητρας, που
προσέφερε στους ανθρώπους τους καρπούς της γης.
πλοχμός, -οῦ, ὁ, I. όπως το πλόκαμος, συνήθως στον πληθ., πλεξίδες,
βόστρυχοι, σε Ομήρ. Ιλ., Ανθ. II. πλοκάμια χταποδιού, σε Ανθ.
πλῦναν, Επικ. αντί ἔπλυναν, γʹ πληθ. αορ. αʹ του πλύνω.
πλῠνός, ὁ (πλύνω)· I. σκάφη, κάδος, δοχείο, στο οποίο έπλεναν τα βρόμικα
ρούχα αφού τα πατούσαν πρώτα, σε Όμηρ. II. μεταφ., πλυνὸν ποιεῖν τινα =
πλύνω II, σε Αριστοφ.

πλυντήριος, -ον, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στο πλύσιμο· πλυντήρια (ενν.
ἱερά), τά, γιορτή στην Αθήνα, κατά την οποία έπλεναν τα ρούχα του
αγάλματος της Αθηνάς, σε Ξεν. κ.λπ.
πλύνω[ῠ], Ιων. παρατ. πλύνεσκον· μέλ. πλυνῶ, Ιων. και Επικ. πλῠνέω· αόρ. αʹ
ἔπλῡνα, Επικ. πλῡνα — Παθ., μέλ. πλῠνοῦμαι, παρακ. πέπλῠμαι· I. 1. πλένω,
καθαρίζω, κυρίως λέγεται για λινά και ενδύματα, (αντίθ. προς το λούομαι
κάνω μπάνιο η το νίζω, πλένω τα χέρια ή τα πόδια), σε Όμηρ., Αττ. 2.
καθαρίζω από τις ακαθαρσίες, από τους λεκέδες, σε Ομήρ. Οδ. II. (αργκό)
πλύνειν τινά (καθώς λέμε) «τον έλουσε», «τον στόλισε», σε Αριστοφ., Δημ.
πλύσις[ῠ], -εως, ἡ, πλύσιμο, σε Πλάτ.
πλωΐζω, Ιων. παρατ. πλωΐζεσκον· πλέω πάνω από τη θάλασσα, σε Ησίοδ.· οἱ
Ἕλληνες μᾶλλον ἐπλώϊζον, ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν πλοία ή να
επιδίδονται στη ναυτιλία, σε Θουκ. — αποθ. πλωΐζομαι, σε Στράβ., Λουκ.
πλώϊμος ή πλόϊμος, -ον (πλώω), κατάλληλος προς πλεύση· 1. λέγεται για
πλοίο, κατάλληλος για τη θάλασσα, αξιόπλοος. 2. λέγεται για τη ναυτιλία,
πλωϊμοτέρων γενομένων ή ὄντων, καθώς η ναυσιπλοΐα εξελισσόταν, καθώς οι
περιστάσεις γίνονταν καλύτερες για τη ναυσιπλοΐα, στον ίδ.
πλώσιμος, -ον (πλώω), κατάλληλος προς πλεύση, πέλαγος, σε Σοφ.
πλωτεύω (πλώτης)· I. πλέω. II. Παθ., διαπλέομαι, λέγεται για τη θάλασσα,
διαπλέω, πλοηγώ, σε Πολύβ.
πλωτή, ἡ, βλ. πλωτός.
πλωτήρ, -ῆρος, ὁ (πλώω), ναύτης, θαλασσοπόρος, σε Αριστοφ., Πλάτ.·
περιλαμβάνει τους κωπηλάτες και τους άλλους ναύτες, σε Αριστ.
πλωτικός, -ή, -όν, επιδέξιος στη ναυτική τέχνη, ναύτης, σε Πλάτ., Πλούτ.·
επίσης, ναύκληρος, σε Πλούτ.
πλωτός, -ή, -όν (πλώω),· I. πλωτός, αυτός που επιπλέει, σε Ομήρ. Οδ.,
Ηρόδ.· πλωτοί, οι κολυμβητές, δηλ. τα ψάρια, σε Ανθ. II. 1. πλωτός, πλόιμος,
σε Ηρόδ. 2. λέγεται για τις εποχές, κατάλληλος προς πλεύση, σε Πολύβ.
πλώω, Ιων. αντί πλέω.
πνείω, Επικ. αντί πνέω.
πνεῦμα, -ατος, τό (πνέω)· I. 1. φύσημα, πνεύματα ἀνέμων, σε Ηρόδ.,
Αισχύλ.· μόνο του, ο άνεμος, το ισχυρό φύσημα, σε Τραγ. κ.λπ. 2. μεταφ.,
θαλερωτέρῳ πνεύματι, με πιο ευνοϊκό αεράκι, σε Αισχύλ.· λύσσης πνεῦμα
μάργῳ, στον ίδ.· πνεῦμα ταὐτὸν οὔποτ' ἐν ἄνδρασιν φίλοις βέβηκεν, ο άνεμος, η
διάθεση συνεχώς αλλάζει ακόμα και ανάμεσα στους φίλους, σε Σοφ. II. 1.
όπως το Λατ. spiritus ή anima, η ανάσα, η πνοή, σε Αισχύλ.· πνεῦμα βίου, η
πνοή της ζωής, στον ίδ.· πνεῦμα ἀθροίζειν, παίρνω την ανάσα, σε Ευρ.·
πνεῦμα ἀφιέναι, ἀνιέναι, μεθιέναι, παραδίδω το πνεύμα, στον ίδ.· πνεύματος
διαρροαί, φλογέρα, στον ίδ. 2. αυτό που μυρίζεται, άρωμα, μυρωδιά, στον ίδ.
III. πνεύμα, Λατ. afflatus, σε Ανθ.· θεία έμπνευση, σε Κ.Δ. IV.πνεύμα
ανθρώπου, στο ίδ. V. το άϋλο ον, σε Κ.Δ.· λέγεται για το Άγιο Πνεύμα,
τὸΠνεῦμα, Πνεῦμα Ἅγιον· επίσης για τους αγγέλους, στο ίδ.· λέγεται και για τα
πονηρά πνεύματα, στο ίδ.
πνευμᾰτικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει στο πνεύμα, ο πνευματικός, σε Κ.Δ.
πνεύμων, στους μεταγεν. Αττ., πλεύμων, -ονος, ὁ (πνέω), το όργανο της
αναπνοής, οι πνεύμονες, Λατ. pulmo, σε Ομήρ. Ιλ., Πλάτ.· κυρίως στον πληθ.,
σε Τραγ.· πνεῦμ' ἀνεὶς ἐκ πλευμόνων, σε Ευρ.
πνεῦν, Δωρ. ποιητ. αντί ἔπνεον, παρατ. του πνέω.
πνευστιάω, αναπνέω βαριά, ασθμαίνω, λαχανιάζω, σε Αριστ.· Επικ. μτχ.
πνευστιόων, σε Ανθ.

πνέω, Επικ. πνείω, Ιων. παρατ. πνείεσκον· μέλ. πνεύσομαι, Δωρ. πνευσοῦμαι,
αόρ. αʹ ἔπνευσα, παρακ. πέπνευκα· όπως άλλα δισύλ. ρήμ. σε -έω, και αυτό το
ρήμα συναιρεί μόνο τα εε, εει· I. φυσάω, φυσώ, λέγεται για τον άνεμο και τον
αέρα, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ.· ἡπνέουσα (ενν. αὔρα), αναπνοή, ανάσα, σε
Κ.Δ. II. αναπνέω, βγάζω ανάσα, σε Ομήρ. Οδ.· με γεν. πνέω ή αποπνέω οσμή
ενός πράγματος, σε Ανθ. III. λέγεται για ζώα, ανασαίνω βαριά, ασθμαίνω,
λαχανιάζω, αγκομαχώ, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. IV. γενικά, παίρνω ανάσα,
αναπνέω, και συνεπώς ζω, σε Όμηρ.· οἱ πνέοντες = οἱ ζῶντες, σε Σοφ. V. 1.
μεταφ., με σύστ. αντ., ανασαίνω, αναπνέω, μένεα πνείοντες, ομοίως πνέοντες
τόλμη, λέγεται για τους πολεμιστές, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, πῦρ πνέω, σε
Ησίοδ.· φόνον, κότον, Ἄρη, σε Αισχύλ.· ομοίως, πνέοντας δόρυ και λόγχας, σε
Αριστοφ.· Ἀλφειὸν πνέων, λέγεται για γρήγορο δρομέα, στον ίδ. 2. μέγα πνεῖν,
έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, υπερηφανεύομαι, σε Ευρ.· τόσονδ'
ἔπνευσας, στον ίδ.· επίσης με ονομ., σαν να υπήρχε άνεμος, μέγας πνέων, στον
ίδ.· πολὺς ἔπνει καὶ λαμπρὸς ἦν, σε Δημ.
πνῐγεύς, -έως, ὁ (πνίγω), κλίβανος, φούρνος θερμαινόμενος από καυτά
κάρβουνα που τοποθετούνται μέσα του, όπως οι δικοί μας φούρνοι με τούβλα,
σε Αριστοφ.
πνῑγηρός, -ά, -όν (πνίγω), αποπνικτικός, ασφυκτικός, σε Αριστοφ.
πνῑγίζω, = πνίγω, σε Ανθ.
πνιγμός, ὁ (πνίγω), πνίξιμο ή πνιγμός, σε Ξεν.
πνῐγόεις, -εσσα, -εν = πνιγηρός, σε Ανθ.
πνῖγος, τό (πνίγω), πνιγηρός καύσωνας, σε Αριστοφ., Θουκ.
πνίγω[ῑ], μέλ. πνίξω, αόρ. αʹ ἔπνιξα — Παθ., μέλ. πνῐγήσομαι, αόρ. αʹ
ἐπνίχθην, αόρ. βʹ ἐπνίγην [ῐ], παρακ. πέπνιγμαι· I. 1. πνίγω, στραγγαλιζω,
σφίγγω τον λαιμό, σε Πλάτ.· παροιμ., ὅταν τὸ ὕδωρ πνίγῃ τί δεῖ ἐπιπίνειν; εάν
το νερό μπουκώνει κάποιον, γιατί πρέπει κάποιος να πιει περισσότερο; σε
Αριστ. — Παθ., πνίγομαι, ασφυκτιώ, σε Αριστοφ.· είμαι πλημμυρισμένος,
πνιγμένος, σε Ξεν. 2. μεταφ., ενοχλώ, βασανίζω, σε Λουκ. II. μαγειρεύω μέσα
σε σκεπασμένο σκεύος, βράζω ή ψήνω, σε Ηρόδ., Αριστοφ.
πνικτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ., πνιγμένος, στραγγαλισμένος, σε Κ.Δ.
πνοή, Επικ. πνοιή, -ῆς, ἡ· Δωρ. πνοά και πνοιά, -ᾶς (πνέω)· I. φύσημα, αύρα,
αεράκι, σε Όμηρ.· ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο, μαζί με την πνοή του ανέμου, δηλ.
γρήγορος όπως οι πνοές του ανέμου, στον ίδ.· μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο, στον ίδ.
κ.λπ.· το φύσημα μέσα στα φυσερά, σε Θουκ. II. 1. λέγεται για ζώα,
ανασαίνω βαριά, λέγεται για άλογα, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. 2. γενικά, η αναπνοή,
ἔμπνους μέν εἰμι καὶ πνοὰς πνέω, σε Ευρ.· μεταφ., πνοιὴ Ἡφαίστοιο, η ανάσα
του Ηφαίστου, δηλ. η φωτιά, η φλόγα, σε Ομήρ. Ιλ.· Θεοῦ πνοαῖσιν ἐμμανεῖς,
σε Ευρ. III. άρωμα, ατμός, αναθυμίαση, σποδὸς προπέμπει πλούτου πνοάς,
λέγεται για πόλη που καίγεται, σε Αισχύλ. IV. φύσημα πνευστού μουσικού
οργάνου, σε Πίνδ., Ευρ.
πνοιή, Επικ. αντί πνοή.
πνύξ, γεν. πυκνός (όχι πνυκός), ἡ, η Πνύκα, ο τόπος στην Αθήνα όπου
γίνονταν οι συγκεντρώσεις του λαού, ἐκκλησίαι, σε Αριστοφ.· ἐν πυκνὶ ἐν τῇ
ἐκκλησίᾳ, σε Δημ. Ήταν σκαμμένη στην πλευρά μικρού λόφου δυτικά της
Ακρόπολης και είχε σχήμα ημικυκλίου όπως το θέατρο.
πόα, ἡ, Ιων. ποίη· Δωρ. ποία, I. 1. χλόη, χόρτο, σε Όμηρ. κ.λπ.· ποία Μηδική,
Λατ. herba Medica, βότανο ή τριφύλλι, σε Αριστοφ. 2. γρασίδι, δηλ. χλοώδης,
χορταριασμένος τόπος, σε Πλάτ., Ξεν. II. σε ποιητές, λέγεται για χρόνο,
πίσυρας πόας, τέσσερα χόρτα, δηλ. θέρη, σε Ανθ.

ποάζω, λέγεται για το έδαφος, παράγω γρασίδι, σε Στράβ.
ποδ-αβρός, -όν, αυτός που έχει λεπτά, μαλακά πόδια, σε Χρησμ. παρά Ηροδ.
ποδᾱγός, βλ. ποδηγός.
ποδ-άγρα, ἡ, I. παγίδα για τα πόδια, σε Ξεν., Ανθ. II. αρθρίτριδα στα πόδια,
αντίθ. προς χειράγρα.
ποδαγράω, έχω αρθρίτιδα στα πόδια, σε Αριστοφ.
ποδαγρικός, -ή, -όν, υποκείμενος σε ποδάγρα, σε Πλούτ.
ποδαγρός, -όν, = το προηγ., σε Λουκ.
ποδᾰ-νιπτήρ, -ῆρος, ὁ (νίζω), αγγείο, δοχείο για το πλύσιμο των ποδιών,
νιπτήρας για τα πόδια, σε Ηρόδ.
ποδά-νιπτρον[ᾰ], τό, νερό για το πλύσιμο των ποδιών μέσα σ' αυτό, σε πληθ.,
σε Ομήρ. Οδ.
ποδᾰπός, -ή, -όν, 1. από ποια χώρα; Λατ. cujas? γενικά, από πού; γεννημένος
πού; σε Ηρόδ., Τραγ.· τίς καὶ ποδαπός; σε Πλάτ. 2. γενικά, τί είδους; ποδαπός;
οἷος μὴ δάκνειν..., τέτοιος που δεν θα δαγκώσει, σε Δημ. (όπως στα
ἀλλοδαπός, ἡμεδαπός, ὑμεδαπός, τηλεδαπός, το -δαπος είναι κατάληξη αμφίβ.
προέλ.).
πόδ-αργος, -ον, γοργοπόδαρος ή αυτός που έχει λευκά πόδια· Πόδαργος, ὁ, ο
Ωκύπους ή Λευκόπους, το άλογο του Έκτορα, σε Ομήρ. Ιλ.· θηλ. Ποδάργη,
μία από τις Άρπυες, μυθικό τέρας, στο ίδ.
ποδαρκής, -ές (ἀρκέω), επαρκής στα πόδια, γοργοπόδαρος, λέγεται για τον
Αχιλλέα, σε Ομήρ. Ιλ.· ποδαρκὴς ἁμέρα, μέρα της ταχύτητας, δηλ. η μέρα που
αγωνίζονται οι γρήγοροι δρομείς, σε Πίνδ.· ποδαρκέων δρόμων τέμενος, ιερός
χώρος για τους αγώνες ταχύτητας, δηλ. το Πυθικό στάδιο, στον ίδ.
ποδ-ένδῠτος, -ον (ἐνδύω), αυτός που έχει καλυμμένα τα πόδια, σε Αισχύλ.
ποδεών, -ῶνος, ὁ (πούς),· I. στον πληθ., τα σκληρά άκρα στο δέρμα των
ζώων, που αποτελούνται από τα πόδια και την ουρά, δέρμα λέοντος ἀφημμένον
ἄκρων ἐκ ποδεώνων, το δέρμα του λιονταριού που γαντζώνεται στον λαιμό
κάποιου με τα νύχια, σε Θεόκρ. II. 1. στον ενικ., λαιμός ή στόμιο ασκού, που
αποτελείται από ένα από τα άκρα, τα υπόλοιπα είναι συρραμμένα, σε Ηρόδ. 2.
γενικά, κάθε στενό άκρο, λωρίδα γης, στον ίδ. 3. κατώτερη γωνία ιστίου,
«πόδι» ιστίου, σε Λουκ.
ποδ-ηγός, Δωρ. και Τραγ. -ᾱγός, ὁ (ἡγέομαι), οδηγός, συνοδός, φύλακας, σε
Σοφ., Ευρ.
ποδ-ηνεκής, -ές (ἐνέγκαι), αυτός που φτάνει μέχρι τα πόδια, σε Ομήρ. Ιλ.,
Ηρόδ.
ποδ-ήνεμος, -ον, γρήγορος σαν τον άνεμο, λέγεται για την Ίριδα, σε Ομήρ. Ιλ.
ποδ-ήρης, -ες (*ἄρω),· 1. αυτός που φτάνει στα πόδια· πέπλος, το ένδυμα που
κατεβαίνει μέχρι τα πόδια, όπως στα αρχαία ελληνικά αγάλματα, σε Ευρ.,
Ξεν.· ποδήρης ἀσπίς, η μεγάλη ασπίδα που κάλυπτε το σώμα εντελώς από
πάνω μέχρι τα πόδια, σε Ξεν.· στῦλος ποδήρης, ευθύς, στερεός κίονας, σε
Αισχύλ. 2. τὰ ποδήρη, τα μέρη του σώματος γύρω από τα πόδια, δηλ. τα ίδια
τα πόδια, στον ίδ.
ποδιαῖος, -α, -ον (πούς), αυτός που είναι ίσος με έναν πόδα, σε πλάτος ή
ύψος, σε Ξεν.
ποδίζω, μέλ. -ίσω (πούς), δένω τα πόδια — Παθ., έχω τα πόδια δεμένα ή
δένομαι από τα πόδια, λέγεται για τα άλογα, σε Ξεν.
ποδί-κροτος, -ον, αυτός που έχει ενωμένα πόδια, σε Ανθ.
ποδιστήρ, -ῆρος, ὁ (ποδίζω), μπερδεμένος στα πόδια, λέγεται για μακρύ
ένδυμα, σε Αισχύλ.

ποδίστρα, ἡ, παγίδα για τα πόδια, σε Ανθ.
ποδοῖιν, Επικ. γεν. και δοτ. δυϊκ. αντί ποδοῖν.
ποδο-κάκη, ἡ, επίσης ποδοκάκκη, κυρίως, όργανο βασανισμού των ποδιών,
είδος ξύλου, σε Δημ. κ.λπ.
ποδο-κρουστία, ἡ, κρότος με τα πόδια, σε Στράβ.
ποδορ-ρᾰγής, -ές (ῥήγνυμι), αυτός που σπάζει κατά την κρούση των ποδιών,
σε Ανθ.
ποδο-στράβη, ἡ, δόλωμα ή παγίδα για το δέσιμο των ποδιών, σε Ξεν.
ποδό-ψηστρον, τό (ψάω), αυτό που καθαρίζει τα πόδια, πανί σε Αισχύλ.
ποδώκεια, ἡ, ταχύτητα ποδιών, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.
ποδ-ώκης, -ες (ὠκύς),· 1. γρήγορος, ταχύς στα πόδια, γοργοπόδαρος, λέγεται
για τον Αχιλλέα, σε Ομήρ. Ιλ.· ποδώκης ἄνθρωπος, σε Θουκ.· λαγώς, σε Ξεν.
2. γενικά, γρήγορος, ταχύς, ὄμμα, σε Αισχύλ.· θεῶν ποδώκεις, βλάβαι, σε Σοφ.
ποέω, βλ. ποιέω.
ποηφᾰγέω, Ιων. ποιηφαγέω, μέλ. -ήσω, τρώγω πρασινάδα, σε Ηρόδ.
ποη-φάγος[ᾰ], -ον (φαγεῖν), αυτός που τρώει πρασινάδα ή χόρτα.
ποθεινός, -ή, -όν και -ός, -όν (ποθέω), ο επιθυμητός, ποθητός, ιδιαίτερα
αγαπητός, ιδίως, αν είναι απών ή χαμένος (βλ. πόθος), σε Τραγ.· ποθεινὸς
ἦλθες, σε Ευρ.· ποθεινὰ δάκρυα, τα δάκρυα μετάνοιας, στον ίδ.· ποθεινὸς τοῖς
φίλοις, σε Αριστοφ.· επίρρ., ποθεινοτέρως ἔχειν τινός, λαχταρώ πολύ ένα
πράγμα, σε Ξεν.
πόθεν; Ιων. κόθεν, I. ερωτημ. επίρρ., από πού; 1. λέγεται για τόπο, ἠρώτα, τίς
εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι; σε Όμήρ. Οδ.· ποῖ δὴ καὶ πόθεν; σε Πλάτ.· με γεν., τίς
πόθεν εἶς ἀνδρῶν; ποιος είσαι και από ποια χώρα έρχεσαι; σε Ομήρ. Ιλ.· πόθεν
γῆς; σε Ευρ. 2. λέγεται για προέλευση, πόθενγένος εὔχεται εἶναι; από ποια
πλευρά καυχιέται ότι είναι η καταγωγή του γένους του; σε Ομήρ. Οδ. 3.
λέγεται για την ομιλία, πόθεν ἄρξωμαι; σε Αισχύλ. 4. λέγεται για αιτία, από
πού; για ποιο λόγο; στον ίδ.· μόνο του, πόθεν; πώς μπορεί να συμβαίνει;
αδύνατον! σε Ευρ., Αριστοφ. II. πόθεν, εγκλιτ. επίρρ., από το ένα μέρος ή το
άλλο, εἰπόθεν, σε Ομήρ. Ιλ.· εἰ καὶ πόθεν ἄλλοθεν ἔλθοι, σε Ομήρ. Οδ.
ποθέρπω, Δωρ. αντί προσέρπω.
ποθέσπερος, -ον, Δωρ. αντί προσέσπερος.
ποθέω, Επικ. απαρ. ποθήμεναι (όπως αν προερχόταν από πόθημι)· Επικ.
παρατ. πόθεον, Ιων. ποθέεσκον· μέλ. ποθήσω και ποθέσομαι, αόρ. αʹ ἐπόθεσα,
Επικ. πόθεσα, επίσης ἐπόθησα· παρακ. πεπόθηκα· (πόθος)· I. 1. λαχταρώ κάτι,
ποθώ διακαώς κάτι που μου λείπει ή λυπάμαι για κάτι που είναι χαμένο, Λατ.
desiderate, σε Ομήρ. κ.λπ.· ποθεῖς τὸν οὐ παρόντα, σε Αριστοφ.· ποθέω τὰς ἐν
νεότητι ἡδονάς, σε Πλάτ. — Παθ., ὦ ποθουμένη (ενν. εἰρήνη), σε Αριστοφ. 2.
λέγεται για πράγματα, απαιτώ, ἡ ἀπόκρισις ἐρώτησιν τοιάνδε, σε Πλάτ. II. με
απαρ., είμαι ανήσυχος να κάνω κάτι, σε Ευρ.· τὸ νοσοῦν ποθεῖ σε
ξυμπαραστάτην λαβεῖν, η ασθένειά μου επιβάλλει να πάρω εσένα για βοηθό,
σε Σοφ. III. 1. απόλ., τὸ ποθοῦν, η επιθυμία κάποιου, η λαχτάρα κάποιου,
στον ίδ. 2. ως αποθ., ποθουμένη φρήν, η ψυχή που λαχταρά, στον ίδ.
ποθή, ἡ, 1. = πόθος, τρελή επιθυμία για κάποιον, ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος
ἔχουσιν, σε Ομήρ. Ιλ.· σῇ ποθῇ, από την επιθυμία για σένα, στο ίδ. 2. έλλειψη
πράγματος, με γεν., σε Ομήρ. Οδ.
πόθῐ,
Α. ερωτημ. ποιητ. επίρρ. αντί ποῦ;· πού; σε Ομήρ. Οδ., Σοφ.· 1. με γεν. πόθι
Νύσας; σε ποιο μέρος της Νύσας; σε Ευρ. 2. αντί ποῖ; προς ποιο μέρος; σε
Ανθ. Β.ποθί, εγκλιτ. επίρρ. αντί που· 1. οπουδήποτε ή κάπου, σε Ομήρ. Ιλ.,

Σοφ. 2. λέγεται για χρόνο, αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι, εάν βέβαια ποτέ μας
ενισχύσει ο Δίας, σε Ομήρ. Ιλ.· τελικώς, ευλόγως, σε Ομήρ. Οδ. 3. αόριστα,
κατά τύχη, ενδεχομένως, πιθανόν, σε Όμηρ.
ποθῐνός, -ή, -όν, ποιητ. αντί ποθεινός, σε Ανθ.
ποθό-βλητος, -ον, ερωτοχτυπημένος, σε Ανθ.
πόθοδος, ἡ, Δωρ. αντί πρόσοδος.
ποθόρημι, Δωρ. αντί προσοράω.
πόθος, ὁ, I. 1. πόθος, επιθυμία, λαχτάρα, σφοδρή επιθυμία, στοργή ή λύπη
(για κάτι απόν ή χαμένο), Λατ. desiderium, σε Όμηρ κ.λπ. 2. με γεν., επιθυμία
ή λύπη για πρόσωπο ή πράγμα, στον ίδ.· ομοίως, σὸς πόθος, λαχτάρα για
σένα, σε Ομήρ. Οδ.· τοὐμῷ πόθῳ, σε Σοφ. II. αγάπη, ερωτική επιθυμία, σε
Ησίοδ. κ.λπ.
ποῖ; ερωτημ. επίρρ., (πρβλ. ποῦ)·
Α. I. 1. προς ποιο μέρος; Λατ. quo? σε Θέογν. κ.λπ. 2. με γεν., ποῖ χθόνος; ποῖ
γῆς; σε ποιο μέρος της γης; σε Αισχύλ.· ποῖ φροντίδος; ποῖ φρενῶν; ποῖ
γνώμης; σε Σοφ. II. προς ποιο σκοπό; προς ποιο σημείο; ποῖ τελευτᾷ; σε
Αισχύλ. Β.ποι, εγκλιτ. επίρρ., προς κάποιο μέρος, προς τα κάπου, σε Σοφ.,
Αριστοφ. κ.λπ.
ποία, ποιάεις, συνηρ. ποιᾶς, αντί ποίη, ποιήεις.
ποιέω, Επικ. παρατ. ποίεον, συνηρ. ποίει, Ιων. ποιέεσκον — Μέσ., γʹ ενικ.
Ιων. παρατ. ποιέσκετο· μέλ. ποιήσομαι (επίσης χρησιμ. με Παθ. σημασία) —
Παθ., μέλ. ποιηθήσομαι, αόρ. αʹ ἐποιήθην, παρακ. πεποίημαι (επίσης χρησιμ.
με Μέσ. σημασία) — οι Αττ. ποιητές χρησιμοποιούν την παραλήγουσα
βραχεία, όπως ποῐῶ, ποῐεῖν κ.λπ., που συχνά γράφονται και ποῶ, ποεῖν κ.λπ.,
όπως στα Λατ. poëta, poësis.Έχει δύο γενικές σημασίες· κατασκευάζω και
κάνω.
Α. I. 1. κατασκευάζω, παράγω, δημιουργώ· στον Όμηρ. συχνά λέγεται για
οικοδόμηση, ποιῶδῶμα, τεῖχος κ.λπ.· λέγεται για την εργασία του
σιδηρουργού, ποιῶ σάκος, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τα έργα τέχνης, στο ίδ.
κ.λπ.· ποιεῖν τι ἀπὸ ξύλου, κατασκευάζω κάτι από ξύλο, σε Ηρόδ.· ποιῶ πλοῖα
ἐκ τῆς ἀκάνθης, στον ίδ.· ομοίως με γεν., ποιῶ νηὸν λίθου, στον ίδ.· φοίνικος
αἱ θύραι πεποιημέναι, σε Ξεν. — Μέσ., οἰκία ποιήσασθαι, τους χτίζω σπίτια,
σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, έχω φτιάξει κάτι, το ετοιμάζω, σε Ηρόδ., Δημ. 2.
φτιάχνω, δημιουργώ, ἕτερον Φίλιππον ποιήσετε, σε Δημ. 3. λέγεται για
ποιητές, συνθέτω, γράφω, Λατ. carmina facere, σε Ηρόδ., Αττ.· επίσης, κάνω
ή αναπαριστώ στην ποίηση, Ὅμηρος Ἀχιλλέα πεποίηκε ἀμείνω Ὀδυσσέως, σε
Πλάτ.· περιγράφω με στίχους, στον ίδ.· βάζω σε στίχους, στον ίδ. II. 1. δίνω,
επιφέρω, προκαλώ, σε Όμηρ. κ.λπ.· με αιτ. και απαρ., προξενώ ή επιφέρω, σε
Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 2. λέγεται για θυσίες και άλλα τέτοια, ποιέω ἱρά, όπως ἕρδειν,
Λατ. sacra facere, σε Ηρόδ., Ξεν., Θουκ. κ.λπ.· ποιῶ Ἴσθμια, διεξάγω αγώνες
στον Ισθμό, δηλ. τα Ίσθμια, σε Ξεν.· ποιῶ ἐκκλησίαν (όπως λέμε,
κατασκευάζω ένα σπίτι), σε Θουκ.· Μέσ. με την ίδια σημασία, αλλά με
εννοούμενη μέση ενέργεια, ἀγορὴν ποιήσατο, σε Ομήρ. Ιλ. 3. λέγεται για τον
πόλεμο και την ειρήνη, πόλεμον ποιεῖν, προξενώ πόλεμο, αλλά πόλεμον
ποιεῖσθαι, διεξάγω πόλεμο (στο πλευρό κάποιου άλλου), σε Ξεν.· ομοίως
εἰρήνην ποιῶ, κάνω ειρήνη (για τους άλλους)· αλλά, εἰρήνην ποιεῖσθαι, κάνω
ειρήνη (για τον εαυτό μου) κ.λπ.· 4. η Μέσ. συχνά χρησιμ. περιφρ. με ουσ.,
ποιεῖσθαι ὁδοιπορίην αντί ὁδοιπορεῖν, ποιεῖσθαι πλόον αντί πλέειν, θαῦμα
ποιεῖσθαι αντί θαυμάζειν, ὀργὴν ποιεῖσθαι αντί ὀργίζεσθαι, σε Ηρόδ. κ.λπ.·
ποιεῖσθαι λόγον τινός, λέω σχετικά με, διηγούμαι, στον ίδ.· αλλά, τοὺςλόγους

ποιῶ, συσκέπτομαι, διεξάγω συζήτηση, σε Θουκ. III. με επίθ. ως κατηγορ.,
καθιστώ κάποιον τέτοιο ή άλλο, ποιεῖν τινα βασιλῆα, σε Ομήρ. Οδ.· Ἀθηναῖον
ποιεῖν τινα, σε Θουκ. — Μέσ., ποιεῖσθαί τινα ἄλοχον ή ἄκοιτιν, καθιστώ αυτή
σύζυγό μου, σε Ομήρ. Ιλ.· ποιεῖσθαί τινα ὑιόν, κάνω κάποιον γιο μου, δηλ. τον
υιοθετώ ως παιδί μου (πρβλ. εἰσποιέω), στον ίδ., Αττ.· επίσης, ἑωυτοῦ
ποιεῖσθαι τι, κάνω ένα πράγμα δικό μου, σε Ηρόδ. IV.1. βάζω, τοποθετώ,
ποιέω, ποιῶ ἐνὶ φρεσί τινι, σε Ηρόδ. 2. στον πόλεμο, ποιῶ τινας, ὑπό τινι,
οδηγώ κάτω από την εξουσία..., σε Δημ. — Μέσ., ποιεῖσθαι ὑπ' ἑωυτῷ, σε
Ηρόδ.· ποιεῖσθαί τινας ἐς τὸ συμμαχικόν, στον ίδ. κ.λπ. V. στη Μέσ., στηρίζω,
θεωρώ, υπολογίζω, λογαριάζω, κρίνω ένα πράγμα ως..., συμφορὴν ποιεῖσθαί
τι, θεωρώ κάτι ως συμφορά, στον ίδ.· δεινὸν ποιεῖσθαί τι, Λατ. aegre ferre,
στον ίδ.· μέγα ποιῶ, με απαρ., θεωρώ κάτι πολύ σπουδαίο να..., στον ίδ.· οὐκ
ἀνάσχετον ποιῶ τι, σε Θουκ. κ.λπ.· συχνά με πρόθ., δι' οὐδενὸς ποιῶ, δεν
θεωρώ κάτι ως σημαντικό, σε Σοφ.· ἐνἐλαφρῷ ἐν ὁμοίῳ ποιῶ, σε Ηρόδ.· ἐν
σμικρῷ ἐν ὀργῇ, σε Δημ.· παρ' ὀλίγον, παρ' οὐδέν τι, σε Ξεν.· περὶ πολλοῦ, περὶ
πλείονος, περὶ πλείστου ποιεῖσθαί τι, σε Αττ. VI. θεωρώ την περίπτωση,
υποθέτω ότι..., σε Ηρόδ., Ξεν. — Παθ., οἱ φιλοσοφώτατοι ποιούμενοι, γι'
αυτούς που έχουν υπόληψη..., σε Πλάτ. VII. λέγεται για χρόνο, οὐ ποιῶ
χρόνον, δεν επιμηκύνω τον χρόνο, δηλ. δεν αργοπορώ, σε Δημ.· τὴν νύκτα ἐφ'
ὅπλοις ποιεῖσθαι, διέρχομαι (περνάω) τη νύχτα ένοπλος, σε Θουκ. Β. I. 1.
κάνω, περίπου όπως το πράσσω, σε Όμηρ. κ.λπ.· οὐδὲν ἂν ὧν νυνὶ πεποίηκεν
ἔπραξεν, σε Δημ.· Σπαρτιητικὰ ποιέειν, λειτουργώ όπως ένας Σπαρτιάτης, σε
Ηρόδ.· προσταλθὲν ποιῶ, σε Σοφ. κ.λπ. 2. με διπλ. αιτ., κάνω κάτι σε κάποιον,
κακὰ ή ἀγαθὰ ποιεῖν τινα, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίσης εὖ, κακῶς ποιῶ τινα, σε Ξεν.
κ.λπ.· επίσης με δοτ. προσ., ἵππῳ τἀναντία ποιῶ, στον ίδ.· ομοίως, στη Μέσ.,
φίλα ποιεῖσθαί τινι, σε Ηρόδ. 3. με επίρρ., ὧδε ποίησον, πράξε με αυτό τον
τρόπο, έτσι, στον ίδ.· ποίειὅπως βούλει, σε Ξεν.· ομοίως με μτχ., εὖ ἐποίησας
ἀπικόμενος, σε Ηρόδ. κ.λπ.· το καλῶς ποιῶν, μερικές φορές είναι σχεδόν
επιρρηματικό, καλῶς ποιοῦντες πράττετε, σε Δημ.· εὖ ποιοῦν, ευνοϊκά,
ευτυχώς, στον ίδ. II. απόλ., κάνω, πράττω ή ενεργώ, ποιέειν ἢ παθέειν, κάνω ή
έχω κάνει σε κάποιον, σε Ηρόδ.· λέγεται για φάρμακο, ενεργώ, φέρνω
αποτέλεσμα, σε Πλάτ.· ομοίως, ἡ εὔνοια παρὰ πολὺ ἐποίει ἐς τοὺς
Λακεδαιμονίους, η καλή θέληση, η εύνοια έκλινε πάρα πολύ προς τους
Λακεδαιμόνιους, σε Θουκ.· ομοίως απρόσ., ἐπὶ πολὺ ἐποίει τῆς δόξης τῆς μὲν
ἠπειρώταις εἶναι, είναι γενικό χαρακτηριστικό τους να είναι χερσαίοι κ.λπ.,
στον ίδ.
ποίη, ων. αντί πόα, πρασινάδα.
ποιήεις, Δωρ. -άεις, -εσσα, -εν (ποίη), πρασινωπός, πλούσιος σε πράσινο, σε
Όμηρ., Σοφ.· ουδ. πληθ. συνηρ. ποιᾶντα, σε Πίνδ.
ποίημα, -ατος, τό (ποιέω), οτιδήποτε φτιάχνεται ή γίνεται· απ' όπου, I. έργο,
σε Ηρόδ., Πλάτ. 2. ποιητικό δημιούργημα, ποίημα, σε Πλάτ. II. πράξη,
ενέργεια, στον ίδ.
ποιημάτιον, τό, υποκορ. του ποιήματος, σε Πλούτ.
ποιηρός, -ά, -όν, = ποιήεις, σε Ευρ.
ποίησις, -εως, ἡ (ποιέω),· I. 1. κατασκευή, δημιουργία, παραγωγή, αντίθ.
προς το πρᾶξις (ενέργεια), σε Ηρόδ., Αττ. 2. α) λέγεται για την ποίηση,
ἡποίησις τῆς τραγῳδίας κ.λπ., σε Πλάτ.· απόλ., ποιητική ικανότητα, ποίηση,
ποιητική τέχνη, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ. β) ποιητική σύνθεση, ποίημα, σε
Θουκ., Πλάτ. II. = εἰσποίησις, υιοθέτηση, σε Δημ.

ποιητέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να κατασκευαστεί ή να γίνει,
σε Θουκ.
ποιητής, γεν. -οῦ, Ιων. -έω, ὁ, I. αυτός που κατασκευάζει, ο κατασκευαστής,
σε Ξεν. κ.λπ. II. 1. δημιουργός ποιήματος, ποιητής, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. γενικά,
συγγραφέας, σε Πλάτ.
ποιητικός, -ή, -ον (ποιέω), · I. ικανός να κατασκευάσει, δημιουργικός,
παραγωγικός, σε Αριστ. II. αυτός που αρμόζει σε ποιητή, ποιητικός, σε
Πλάτ.· ἡ -κή (ενν. τέχνη), η τέχνη της ποίηση, η ίδια η ποίηση, στον ίδ.· επίρρ.
-κῶς, στον ίδ.
ποιητός, -ή, -όν (ποιέω),· I. καλοκατασκευασμένος, με τη σημασία του εὖ
ποιητός, καλοφτιαγμένος, δόμοις ἐνὶ ποιητοῖσι, σε Όμηρ.· φτιαγμένος,
δημιουργημένος, αντίθ. προς αυτόν που υπάρχει από μόνος του είναι δηλ.
αυθύπαρκτος, σε Θέογν. II. υιοθετημένος, ιδίως υιοθετημένος γιος, θετός γιος,
σε Πλάτ.· ποιητοὶ πολῖται, οι μη ιθαγενείς πολίτες, αυτοί που δεν είναι πολίτες
από τη γέννησή τους, σε Αριστ. III. αυτός που κατασκευάζεται, εφευρίσκεται
από κάποιον, δηλ. επινοημένος, προσποιητός, πλαστός, σε Πίνδ., Ευρ.
ποιήτρια, ἡ, θηλ. του ποιητοῦ, ποιήτρια, σε Λουκ.
ποιηφᾰγέω, ποιη-φάγος, = ποηφαγέω, -φάγος.
ποικιλ-άνιος, -ον, Δωρ. αντί -ήνιος, αυτός που έχει πολυποίκιλτα ηνία, σε
Πίνδ.
ποικῐλ-είμων, -ον, γεν. -ονος (εἷμα), αυτός που φορά στολισμένο ένδυμα, νὺξ
ποικιλείμων, σε σχέση με τα αστέρια, σε Αισχύλ.
ποικῐλία, ἡ (ποικίλλω), I. σημάδι με πολλά χρώματα, πεποικιλμένο, κέντημα,
σε Πλάτ.· στον πληθ., κομμάτια κεντήματος, σε Ξεν. II. 1. ποικίλη όψη,
ποικιλότητα, σε Πλάτ. 2. ευστροφία, λεπτότητα, επιδεξιότητα, σε Δημ.
ποικίλλω, απαρ. αορ. αʹ ποικῖλαι, παρακ. πεποίκιλκα — Παθ. πεποίκιλμαι·
(ποικίλος), I. 1. εργάζομαι με διάφορα χρώματα, κεντώ, εργάζομαι στην
κεντητική τέχνη, σε Ευρ.· χορὸν ποίκιλλε, παρέστησε χορὸν με ιδιαίτερη
τεχνική επιδεξιότητα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. κεντώ ύφασμα, σε Πίνδ., Πλάτ. κ.λπ. II.
γενικά, διαφοροποιώ, ποικίλλω, διαφέρω, σε Ευρ., Πλάτ.· λέγεται για το ύφος,
εξωραΐζω, καλλωπίζω, σε Πίνδ.· μιλάω με γρίφους, σε Σοφ.
ποίκιλμα, τό, I. 1. κεντημένο ύφασμα, χρυσοποίκιλτο κέντημα, σε Αισχύλ. 2.
κεντητική εργασία, εργόχειρο, σε Όμηρ. II. γενικά, ποικιλία,
διαφορετικότητα, σε Πλάτ.
ποικῐλό-βουλος, -ον (βουλή), αυτός που έχει διαφορετικές γνώμες,
πανούργος, σε Ησίοδ., Ανθ.
ποικῐλό-γηρυς, Δωρ. -γᾱρυς, -υος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει ποικίλες φωνές, αυτός
που έχει πολλούς μουσικούς τόνους, σε Πίνδ.
ποικῐλό-δειρος, -ον (δειρή), αυτός που έχει ποικιλόχρωμο λαιμό, σε Ανθ.
ποικῐλο-δέρμων, -ον (δέρμα), αυτός που έχει πολύχρωμο δέρμα, σε Ευρ.

