
ποικῐλό-θριξ, ὁ, ἡ, αυτός που έχει τρίχωμα με βούλες, κατάστικτος, σε Ευρ.  

ποικῐλό-θρονος, -ον, αυτός που κάθεται σε θρόνο πεποικιλμένο, σε Σαπφώ.  

ποικῐλο-μήτης, -ου, ὁ, κλητ. -μῆτα (μῆτις)· γεμάτος με επινοήσεις διάφορες, 

πολυμήχανος, πανούργος, σε Όμηρ.  

ποικῐλο-μήχᾰνος, -ον, γεμάτος με διάφορα τεχνάσματα, σε Ανθ.  

ποικῐλό-μορφος, -ον, αυτός που έχει ποικίλη μορφή, ποικιλόχρωμος, σε 

Αριστοφ.  

ποικῐλό-μῡθος, -ον, αυτός που λέγει ποικίλους, διάφορους λόγους, σε Ανθ.  

ποικῐλό-νωτος, -ον, αυτός που έχει πλάτη με ποικίλες, διάφορες αποχρώσεις, 

σε Ευρ.  

ποικῐλό-πτερος, -ον, αυτός που έχει ποικιλόχρωμα φτερά, σε Ευρ.  

ποικίλος[ῐ], -η, -ον, I. πολύχρωμος, πιτσιλωτός, διάστικτος, παρδαλός, 

κατάστικτος, λέγεται για λεοπαρδάλεις ή για ελαφάκια, σε Όμηρ. κ.λπ. II. 1. 

λέγεται για ενδύματα, δουλεμένος με ποικίλα, διάφορα χρώματα, κεντημένος, 

σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· ἐν ποικίλοις κάλλεσιν, λέγεται για ένα πλούσιο κάλυμμα, 

σε Αισχύλ.· ομοίως, τὰ ποικίλα, στον ίδ. 2. χρησιμοποιείται για την εργασία 

του μεταλλουργού, τεύχεα ποικίλα χαλκῷ, δουλεμένα με χαλκό, σε Ομήρ. Ιλ. 

κ.λπ.· αλλά, ποικίλος δεσμός, πολύπλοκος, σε Ομήρ. Οδ. 3. ἡ στοὰ ἡ ποικίλη, 

μεγάλη στοά στην Αθήνα η οποία κοσμούνταν από την γραφή του 

Πολύγνωστου από τη μάχη του Μαραθώνα, σε Αισχίν. κ.λπ. III. 1. μεταφ., 

διαφορετικός, ποικίλος, παρηλλαγμένος, πολλαπλός, πολυμερής, σε Αισχύλ., 

Πλάτ.· ποικίλοι μῆνες, οι μήνες που εναλλάσσονται, σε Πίνδ. 2. λέγεται για 

την τέχνη, ποικίλος ὕμνος, τραγούδι που έχει ποικίλη μελωδία ή είναι γεμάτο 

από ανομοιόμορφη σύνθεση, στον ίδ.· ομοίως, ποικίλον κιθαρίζων, στον ίδ. 3. 

α) πολύπλοκος, περίπλοκος, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· επίρρ., ποικίλως 

αὐδώμενος, μιλώ με διπλή σημασία, διφορούμενα, σε Σοφ. β) λέγεται για την 

ασαφή γνώση, πολύπλοκη, περίπλοκη, ποικίλον τι εἰδέναι, σε Ευρ.· οὐδὲν 

ποικίλον, τίποτα ασαφές ή δύσκολο, σε Πλάτ.· ομοίως, λέγεται για πρόσωπα, 

ποικιλότροπος, πανούργος, σε Αισχύλ.· ποικίλος γὰρ ἀνήρ, σε Αριστοφ. 4. 

ευμετάβλητος, μεταβλητός, ασταθής, σε Αριστ.· ποικίλως ἔχειν, είμαι 

διαφορετικός, σε Ξεν.  

ποικῐλό-στολος, -ον (στόλος II), λέγεται για πλοίο, με πλώρη πολύχρωμη, σε 

Σοφ.  

ποικῐλο-τερπής, -ές (τέρπω), αυτός που ευχαριστιέται με την ποικιλία, σε 

Ανθ.  

ποικῐλό-τευκτος, -ον (τεύχω), πολυμερής, σε Ανθ.  

ποικῐλό-τραυλος, -ον, αυτός που τιτιβίζει σε διάφορους τόνους, σε Θεόκρ.  

ποικῐλο-φόρμιγξ, -ιγγος, ὁ, ἡ, αυτός που συνοδεύεται από ποικίλους τόνους 

της λύρας, σε Πίνδ.  

ποικῐλό-φρων, -ονος, ὁ, ἡ, = ποικιλομήτης, σε Ευρ.  

ποίκιλσις, -εως, ἡ (ποικίλλω), = ποικιλία, σε Πλάτ.  

ποικιλτέον, ρημ. επίθ. του ποικίλλω, αυτό που πρέπει να δουλέψει κάποιος 

μέσω της κεντητικής τέχνης, σε Πλάτ.  

ποικιλτής, -οῦ, ὁ (ποικίλλω), αυτός που εργάζεται στα κεντήματα, σε Αισχίν.  

ποικῐλ-ῳδός, -όν (ᾠδή), αυτός που τραγουδά περίπλοκο και αινιγματικό 

τραγούδι, σε Σοφ.  

ποιμαίνω, μέλ. -ᾰνῶ (ποιμήν)· I. 1. είμαι ποιμένας, τσοπάνης, ἐπ'ὄεσσι, είμαι 

ποιμένας προβάτων, σε Ομήρ. Ιλ.· με αιτ., φροντίζω κοπάδι, σε Ομήρ. δ., Ευρ. 

κ.λπ.· απόλ., σε Θεόκρ. — Παθ., όπως νέμομαι, περιφέρομαι στον βοσκότοπο, 

λέγεται για τα κοπάδια, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. 2. σε Αισχύλ., πᾶς πεποίμανται 



τόπος, κάθε σημείο ερευνήθηκε (όπως από τον ποιμένα που ψάχνει το 

απολωλός πρόβατο). II. 1. μεταφ., φροντίζω, περιποιούμαι, προσέχω, σε 

Πίνδ., Αισχύλ. 2. όπως το βουκολέω, εξαπατώ, σε Θεόκρ.· γενικά, απατώ, σε 

Ευρ.  

ποιμάν, ὁ, Δωρ. αντί ποιμήν.  

ποιμᾱνόριον, τό, το κοπάδι· μεταφ., στρατός, σε Αισχύλ.  

ποιμ-άνωρ[ᾱ], -ορος, ὁ (ποιμαίνω), = ποιμήν II, σε Αισχύλ.  

ποιμενικός, -ή, -όν (ποιμήν), αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε ποιμένα, σε 

Θεόκρ.· ἡ -κή (ενν. τέχνη), σε Πλάτ.  

ποιμένιος, -α, -ον, = ποιμενικός, σε Ανθ.  

ποιμήν, -ένος, ὁ, κλητ. ποιμήν· I. ποιμένας ή βοσκός, σε Όμηρ.· μετά τον 

Όμηρ., πάντοτε βοσκός, σε Ευρ., Πλάτ. κ.λπ. II. μεταφ., ποιμένας των 

ανθρώπων, λέγεται για τον Αγαμέμνονα, σε Όμηρ. κ.λπ.· γενικά, αρχηγός, 

ηγέτης, σε Σοφ., Ευρ. (αμφίβ. προέλ.).  

ποίμνη, ἡ, 1. κοπάδι, σε Ομήρ. Οδ.· κυρίως λέγεται για τα πρόβατα (πρβλ. 

ποιμήν), σε Ησίοδ., Ηρόδ.· λέγεται για το κριάρι, σε Ευρ. 2. μεταφ., λέγεται 

για πρόσωπα, σε Αισχύλ.  

ποιμνήϊος, -η, -ον, αυτός που ανήκει σε κοπάδι ή ποίμνιο, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ησίοδ.  

ποίμνιον, τό, συγκεκ. αντί ποιμένιον = ποίμνη, I. κοπάδι, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. 

II. μεταφ., λέγεται για τους ένθερμους οπαδούς, (τους μαθητές του Ιησού), σε 

Κ.Δ.  

ποιμνιο-τρόφος και ποιμνοτρ-, -ου, ὁ, = ποιμήν, σε Ακύλ., Π.Δ.  

ποιμνίτης[ῑ], -ου, ὁ, = ποιμενικός, ὑμέναιος ποιμνίτης, ποιμενικός γαμήλιος 

ύμνος, σε Ευρ.  

ποιναῖος, -α, -ον (ποινή), τιμωρητικός, εκδικητικός, σε Ανθ.  

ποινάτωρ[ᾱ], -ορος, ὁ, ἡ, εκδικητής, τιμωρός, σε Αισχύλ.  

ποινάω, παίρνω εκδίκηση, τιμωρώ — Μέσ., εκδικούμαι εναντίον κάποιου, με 

αιτ., σε Ευρ.  

ποινή, ἡ, I. 1. χρηματική ικανοποίηση που πληρώνεται από τον φονιά στους 

συγγενείς του σκοτωμένου για το αίμα που χύθηκε, (στο αρχ. αγγλικό και 

γερμανικό δίκαιο, η τιμή που ορίζεται ως η αξία ανθρώπου που φονεύτηκε και 

αποδίδεται από την οικογένεια του φονιά στην οικογένεια του θύματος για να 

αποφευχθεί ο κύκλος αίματος, ως συνέπεια αντεκδίκησης)· με γεν. προσ., 

δῶχ' υἷος ποινήν, δίνω λύτρα ή πληρώνω «φόρο αίματος» για τον γιο, σε 

Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· γενικά, τα χρήματα για ικανοποίηση, αποζημίωση, τιμωρία, 

εκδίκηση, ποινή, Λατ. poena, ἀπετίσατο ποινὴν ἑτάρων, αναγκάστηκαν να 

πληρώσουν ποινή για τους συντρόφους του, σε Ομήρ. Οδ.· δυώδεκα κούρους, 

ποινὴν Πατρόκλοιο, ως εκδίκηση για τον θάνατο του Πάτροκλου, σε Ομήρ. 

Ιλ.· τῶν ποινήν, ως ανταπόδοση γι' αυτά τα πράγματα, στο ίδ.· ποινὴν τῖσαι 

Ξέρξῃ τῶν κηρύκων ἀπολομένων, για να δώσουν στον Ξέρξη ικανοποίηση για 

το θάνατο των απεσταλμένων του, σε Ηρόδ.· στην Αττ., ο πληθ. είναι πιο 

συχνός· ποινὰς τῖσαι, δοῦναι, τιμωρούμαι, Λατ. dare poenas, σε Αισχύλ. κ.λπ.· 

ποινὰς λαβεῖν, τους επιβάλλονται ποινές, Λατ. sumere poenas, σε Ευρ. 2. με 

θετική σημασία, αμοιβή, ανταμοιβή για κάτι, τινος, σε Πίνδ. 3. ως αποτέλεσμα 

χρηματικής ικανοποίησης, απόδοση, εξόφληση, απαλλαγή, στον ίδ. II. 

προσωποπ., η θεά της εκδίκησης, σε Αισχύλ. κ.λπ.  

ποινῆτις, -ιδος, ἡ (ποινάω), αυτή που εκδικείται, σε Ανθ.  

ποίνιμος, -ον (ποινή),· 1. εκδικητικός, τιμωρός, σε Σοφ. 2. με θετική 

σημασία, αυτός που φέρνει επιστροφή ή ανταμοιβή, σε Πίνδ.  



ποιο-λογέω, μέλ. -ήσω (ποία, λέγω), συλλέγω σιτάρι μέσα σε καρούλι, σε 

Θεόκρ.  

ποιο-νόμος, -ον (νέμω), αυτός που τρέφεται με πρασινάδα ή χόρτα, σε 

Αισχύλ.  

ποῖος, -α, -ον, Ιων. -κοῖος, -η, -ον, I. 1. ποιας φύσης; τί είδους; Λατ. qualis? 

χρησιμοποιείται σε ερωτήσεις· στον Όμηρ. εκφράζει έκπληξη και θυμό, 

ποῖοντὸν μῦθον ἔειπες, τί λόγος είναι αυτός που είπες! ποῖόν σε ἔπος φύγεν 

ἕρκος ὀδόντων! ποῖον ἔειπες! κ.λπ. 2. ποῖος οὐ; ερωτημ. ισοδύν. του ἕκαστος, 

στην κατάφαση, σε Ηρόδ., Σοφ. 3. στην Αττ. συχνά με άρθρο, τὸ ποῖον 

φάρμακον; σε Αισχύλ.· τὰ ποῖα τρύχη; σε Αριστοφ.· τὸ ποῖον; σε Πλάτ. κ.λπ. 

4. ποῖός τις; κάνει την ερώτηση λιγότερο συγκεκριμένη, κοῖόν μέ τινα 

νομίζουσιν εἶναι; σε Ηρόδ.· ποῖ' ἄττα; σε Πλάτ.· τὰ ποῖ' ἄττα; σε Ξεν. 5. ποίᾳ, 

Ιων. κοίῃ, ως επίρρ. = πῶς· Λατ. quomodo? σε Ηρόδ., Αττ. II. όπως το 

ὁποῖος, σε πλάγιες ερωτήσεις, διδάξω ποῖα χρὴ λέγειν, σε Αισχύλ. κ.λπ. (τα 

ποῖος, πόσος πρέπει να αναφέρονται στον αρχικό τύπο *πός, όπως οι συσχ. 

αναφορ. αντων. οἷος, ὅσος στο ὅς).  

ποιός, -ά, -όν, αόρ. αντων., αυτός που έχει κάποια φύση, είδος ή ποιότητα, σε 

Πλάτ.  

ποιότης, -ητος, ἡ, ποιότητα, σε Πλάτ., Αριστ.  

ποιπνύω, παρατ. ἐποίπνυον, Επικ. ποίπνυον· μτχ. αορ. αʹ ποιπνύσας [ῡ]· (το υ 

του ενεστ. είναι μακρό μπροστά από μακρά συλλαβή)· (σχημ. με αναδιπλ. από 

το πνέω)· ασθμαίνω ή λαχανιάζω από τη βιασύνη, αγκομαχώ ή προχωρώ 

βιαστικά, Λατ. satagere, μοχθώ, κοπιάζω, εργάζομαι, σε Όμηρ.· μτχ. αορ. αʹ 

με άλλο ρήμα, δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι, κάντε γρήγορα και σκουπίστε το 

σπίτι, σε Ομήρ. Οδ.  

ποίφυγμα, -ατος, τό, φύσημα, ρόγχος, σε Αισχύλ.  

ποιφύσσω, (αναδιπλ. τύπος από το φυσάω), φυσώ, πνέω· με αιτ., φυσώ κάτι, 

σε Ανθ.  

ποι-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με πρασινάδα, σε Ηρόδ.  

πόκα ή ποκά[ᾰ], Δωρ. αντί πότε και ποτέ.  

πόκες, αἱ, βλ. πόκος II.  

ποκίζω (πόκος), = πέκω, κουρεύω μαλλί — Μέσ. κουρεύω κάποιον, τρίχας 

ἐποκίξατο (Δωρ. αόρ. αʹ), σε Θεόκρ.  

ποκόομαι, Παθ., ντύνομαι με μαλλί, σε Ανθ.  

πόκος, ὁ (πέκω),· I. μαλλί στην ακατέργαστη μορφή του, προβιά, τομάρι, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ευρ. κ.λπ.· βόστρυχος ή τούφα μαλλιών, σε Σοφ. II. παροιμ. με 

ετεροκλ. αιτ. της γʹ κλίσης, εἰς ὄνου πόκας, εκεί όπου κουρεύεται ο γάιδαρος, 

δηλ. πουθενά, σε Αριστοφ.  

πολέες, -έων, -έεσσι, -έας, Επικ. αντί πολλοί, -ῶν, -έσι, -ούς, από το πολύς.  

πολεμάρχειος, -ον, αυτός που προέρχεται ή ανήκει στον πολέμαρχο· 

τὸπολεμάρχειον, η κατοικία του πολεμάρχου, σε Ξεν.  

πολεμαρχέω, είμαι πολέμαρχος, σε Ηρόδ., Ξεν.  

πολέμ-αρχος, ὁ, I. αυτός που ξεκινά ή ηγείται του πολέμου, ηγέτης, 

λήσταρχος, σε Αισχύλ. II. πολέμαρχος· 1. στην Αθήνα ο τρίτος άρχοντας, που 

παρίστατο στα δικαστήρια όπου εκδικάζονταν οι υποθέσεις των μετοίκων 

(μέτοικοι), σε Αριστοφ.· στους παλαιότερους χρόνους ήταν ο γενικός αρχηγός 

σε εκστρατεία, όπως στον Μαραθώνα, σε Ηρόδ. 2. στη Σπάρτη, είδος 

ταξίαρχου, στον ίδ., Θουκ. κ.λπ. 3. στη Θήβα έτσι ονομάζονταν οι 

αξιωματικοί που ήταν αμέσως κατώτεροι από τους Βοιωτάρχους, σε Ξεν. 4. 

παρομοίως στη Μαντίνεια και σε άλλες πόλεις, σε Θουκ.  



πολεμέω, μέλ. -ήσω, παρακ. πεπολέμηκα — Παθ., μέλ. πολεμηθήσομαι, 

επίσης πολεμήσομαι (με Παθ. σημασία), αόρ. αʹ ἐπολεμήθην, παρακ. 

πεπολέμημαι· (πόλεμος)· I. 1. είμαι σε πόλεμο ή πηγαίνω σε πόλεμο, κάνω 

πόλεμο, τινί, με κάποιον, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἐπί τινα, πρός τινα, σε Ξεν. 2. 

μάχομαι, κάνω μάχη, ἀπὸ τῶν ἵππων, σε Πλάτ.· ἀπὸ καμήλων, σε Ξεν. 3. 

γενικά, φιλονικώ, λογομαχώ, ερίζω με κάποιον, σε Σοφ. κ.λπ. II. 1. με αιτ., 

κινώ πόλεμο εναντίον κάποιου — Παθ., έχω πόλεμο εναντίον μου, μου 

συμπεριφέρονται εχθρικά, σε Θουκ., Ξεν. 2. με σύστ. αιτ., πόλεμον πολεμέω, 

σε Πλάτ. — Παθ., ὁ πόλεμος οὕτως ἐπολεμήθη, σε Ξεν.· ομοίως, ὅσα 

ἐπολεμήθη, οποιεσδήποτε πολεμικές πράξεις έγιναν, στον ίδ.  

πολεμη-δόκος, Δωρ. πολεμᾱ-δόκος, ὁ, ἡ (δέχομαι), αυτός που δέχεται και 

υποστηρίζει τον πόλεμο, σε Πίνδ.  

πολεμήιος, -ον, Ιων. επίθ. (διότι δεν υπάρχει Αττ. τύπος σε -ειος), 

φιλοπόλεμος, πολεμήϊα ἔργα, σε Ομήρ. Ιλ.· τεύχεα, στον ίδ.· πολεμήϊα = 

πολέμια, τά, σε Ηρόδ.  

πολεμησείω, εφετικό του πολεμέω, σε Θουκ.  

πολεμητέον, ρημ. επίθ. του πολεμέω, αυτό για το οποίο πρέπει κάποιος να 

πολεμήσει, σε Αριστ.· πληθ. πολεμητέα, σε Θουκ.  

πολεμία, ἡ, βλ. πολέμιος III.  

πολεμίζω, Επικ. πτολεμίζω, μέλ. -ίξω, ποιητ. τύπος του πολεμέω· I. διεξάγω 

πόλεμο, κάνω πόλεμο, μάχομαι, τινί με κάποιον, σε Όμηρ.· πολεμίζω ἄντα 

τινός, ἐναντίβιόν τινος, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης σε Μέσ., Πίνδ. II. μάχομαι με, 

απόλ. ῥηΐτεροι πολεμίζειν, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολεμικός, -ή, -όν (πόλεμος), I. 1. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στον πόλεμο, 

σε Θουκ.· ἀσπὶς πολεμικωτάτη, πολύ κατάλληλη για πόλεμο, σε Ξεν. 2. ἡ -κή 

(ενν. τέχνη), η τέχνη του πολέμου, ο ίδιος ο πόλεμος, σε Πλάτ.· τὰ πολεμικά, 

οι πολεμικές ασκήσεις, σε Θουκ., Ξεν. 3. α) τὸ πολεμικόν, το σημείο για μάχη, 

σε Ξεν. β) η τάξη των πολεμιστών, αντίθ. προς τους πολίτες, σε Αριστ. II. 

λέγεται για πρόσωπα, επιδέξιος στον πόλεμο, άξιος στον πόλεμο, σε Θουκ. 

κ.λπ. III. όμοιος προς εχθρό, κινούμενος από εχθρικό πνεύμα, σε Ξεν.· επίρρ., 

πολεμικῶς ἔχειν, είμαι εχθρός, είμαι αντίπαλος, στον ίδ.  

πολέμιος, -α, -ον και -ος, -ον· I. αυτός που ταιριάζει ή ανήκει στον πόλεμο, 

σε Πίνδ., Αισχύλ. κ.λπ.· τὰ πολέμια, οτιδήποτε ανήκει στον πόλεμο, ο πόλεμος 

και τα σχετικά με αυτόν, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. II. 1. αυτός που ανήκει ή 

μοιάζει με τον εχθρό, ο εχθρικός, σε Πίνδ., Τραγ. κ.λπ.· πολέμιός τινι, ο 

εχθρικός προς κάποιον, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ως ουσ., εχθρός, σε Θουκ.· τὸ 

πολέμιον, η εχθρότητα, στον ίδ. 2. γενικά, αντίθετος, ενάντιος, σε Ηρόδ., 

Πλάτ. III. αυτός που προέρχεται ή ανήκει στον εχθρό, σε Αισχύλ., Θουκ.· 

πολέμια, τά, τα παράνομα λάφυρα του εχθρού, λαθρεμπορεύματα, σε 

Αριστοφ.· ἡ πολεμία (ενν. γῆ, χώρα), η χώρα του εχθρού, σε Ξεν. IV.επίρρ. -

ίως, με εχθρικό τρόπο, σε Θουκ.  

πολεμιστήριος, -α, -ον και -ος, -ον· I. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε 

πολεμιστή, σε Ηρόδ.· βοή, θώραξ πολεμιστήριος, σε Αριστοφ.· πολεμιστήρια 

ἅρματα, τα άρματα του πολέμου, σε Ηρόδ.· ἐλᾶν τὰ πολεμιστήρια, οδηγώ τα 

πολεμικά άρματα, στρατιωτικό αγώνισμα, σε Αριστοφ. II. τὰ πολεμιστήρια = 

τὰ πολεμικά, σε Ξεν.  

πολεμιστής, Επικ. πτολ-, -οῦ, ὁ (πολεμίζω),· I. πολεμιστής, μαχητής, σε 

Ομήρ. Ιλ., Πίνδ. κ.λπ. II. πολεμιστὴς ἵππος, πολεμικό άλογο, πολεμικός ίππος, 

σε Θεόκρ.  



πολεμό-κλονος, -ον, αυτός που εγείρει, προκαλεί, ξεσηκώνει τον θόρυβο του 

πολέμου, σε Βατραχομ.  

πολεμό-κραντος, -ον (κραίνω),· αυτός που αποφασίζει τον πόλεμο, σε 

Αισχύλ.  

πολεμο-λᾱμ-ᾰχᾱϊκός, -ή, -όν, σύνθετη λέξη από το πόλεμος το Λάμαχος και 

το Ἀχαϊκός, σε Αριστοφ.  

πόλεμόνδε, Επικ. πτόλ- (πόλεμος)· επίρρ., στον πόλεμο, μέσα στη μάχη, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

πολεμοποιέω, μέλ. -ήσω, ξεσηκώνω πόλεμο, σε Ξεν.  

πολεμο-ποιός, -όν (ποιέω), αυτός που ξεσηκώνει τον πόλεμο, σε Αριστ.  

πόλεμος, Επικ. πτόλεμος, ὁ, μάχη, αγώνας, πόλεμος, σε Όμηρ. κ.λπ.· πόλεμον 

αἴρεσθαί τινι, επιβάλλω πόλεμο ενάντια σε άλλον, σε Αισχύλ.· πόλεμον θέσθαι 

τινί, σε Ευρ.· πόλεμον ἀναιρεῖσθαι, κινεῖν, ἐγείρειν, καθιστάναι, ἐπάγειν, 

ξεκινώ πόλεμο· πόλεμον ποιεῖσθαι, κάνω πόλεμο· αντίθ. προς τα πόλεμον 

ἀναπαύειν, καταλύεσθαι, βάζω τέλος σ' αυτόν, κάνω ειρήνη, τον τερματίζω, 

όλα σε Αττ.  

πολεμο-φθόρος, -ον (φθείρω), αυτός που καταστρέφει με τον πόλεμο, σε 

Αισχύλ.  

πολεμόω, μέλ. -ώσω (πόλεμος)· καθιστώ εχθρό, αποκτώ εχθρό, τινά — Μέσ., 

πῶς οὐ πολεμώσεσθε αὐτούς; ασφαλώς θα τους κάνεις εχθρούς σου, σε Θουκ. 

— Παθ., είμαι εχθρός, γίνομαι εχθρός, στον ίδ.  

πολεύω, όπως το πολέω, μόνο στον ενεστ., I. αμτβ., περιφέρομαι, Λατ. 

versari, κατὰ ἄστυ πολεύω, συχνάζω στην πόλη, δηλ. ζω εκεί, σε Ομήρ. Οδ. II. 

μτβ., σκάβω τη γη με το άροτρο, σε Σοφ.  

πολέω (πέλω), όπως το πολεύω, μόνο σε ενεστ.· I. διαμένω, περιφέρομαι, 

τριγυρίζω, νῆσον Αἴαντος πολεῖ, σε Αισχύλ.· τί σὺ τῇδε πολεῖς; σε Ευρ.· 

ομοίως στη Μέσ., σε Αισχύλ. ΙI. μτβ., οργώνω, σε Ησίοδ.  

πόλεων, γεν. πληθ. του πόλις. II. πολέων, Ιων. αντί πολλῶν, γεν. πληθ. του 

πολύς.  

πόληος, πόληϊ, Ιων. αντί πολλοῦ, πολλῷ, γεν. και δοτ. του πολύς· πόληες αντί 

πολλοί.  

πολιά, ἡ (πολιός), το γκρίζο χρώμα των μαλλιών, σε Μένανδρ.  

πολιαίνομαι (πολιός), Παθ., γίνομαι λευκός, λευκαίνομαι, σε Αισχύλ.  

πολιάοχος, -ον, Δωρ. αντί πολιήοχος.  

πολί-αρχος, ὁ, κυβερνήτης πόλης, σε Πίνδ., Ευρ.  

Πολιάς, -άδος, ἡ (πόλις), πολιούχος, προστάτης πόλης, επίθ. που χρησιμ. για 

την Αθηνά στον αρχαιότατο ναό της που βρισκόταν στην Ακρόπολη των 

Αθηνών· διακρίνεται από το Ἀθηνὰ Παρθένος, σε Ηρόδ., Σοφ.  

πολιάτας, ὁ, Δωρ. αντί πολιήτης, αντίθ. προς ξεῖνος, σε Πίνδ.  

πόλιες, -ίεσσι, Επικ. αντί πόλεις, πόλεσι, ονομ. και δοτ. πληθ. του πόλις.  

πολίζω, Επικ. αόρ. αʹ πόλισσα, (πόλις)· I. ιδρύω πόλη, χτίζω, σε Ομήρ. Ιλ. — 

Παθ., Ἴλιος πεπόλιστο (Επικ. γʹ ενικ. υπερσ.), στον ίδ.· ομοίως σε Ηρόδ. II. 

χωρίον πολίζειν, ιδρύω αποικία σε μια χώρα χτίζοντας πόλη, οικίζω, σε Ξεν.  

πολιήοχος, -ον, Επικ. αντί πολιοῦχος.  

πολιήτης, -εω, ὁ, Ιων. αντί πολίτης· I. πολίτης, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αισχύλ.· 

συμπολίτης, ομοεθνής, σε Ηρόδ. II. ως επίθ., ψάμαθοι πολιήτιδος ἀκτᾶς, η 

άμμος στις ακτές της πατρίδας μου, σε Ευρ.  

πόλινδε, επίρρ., μέσα ή προς την πόλη, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολιό-θριξ, -τρῐχος, ὁ, ἡ, γκριζομάλλης, αυτός που έχει γκρίζα κόμη, σε 

Στράβ.  



πολιο-κρότᾰφος, -ον, αυτός που έχει γκρίζα μαλλιά στους κροτάφους, δηλ. 

έχουν μόλις αρχίσει να γίνονται γκρίζα, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.  

πολῐ-ορκέω, μέλ. -ήσω — Παθ., Μέσ. μέλ. -ήσομαι (με Παθ. σημασία), αόρ. 

αʹ ἐπολιορκήθην, παρακ. πεπολιόρκημαι· (πόλις, εἴργω, ἕρκος)· 1. 

περικυκλώνω την πόλη, αποκλείω, πολιορκώ, περιβάλλω, σε Ηρόδ., Αττ. — 

Παθ., είμαι πολιορκημένος, βρίσκομαι σε κατάσταση πολιορκίας, σε Ηρόδ.· 

λέγεται για το Σκάμανδρο, αποφράττομαι, σε Πλάτ. 2. μεταφ., πιέζομαι, 

βασανίζομαι, σε Ξεν.  

πολιορκητέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., είμαι πολιορκημένος, σε Ξεν.  

πολιορκητής, -οῦ, ὁ, πορθητής πόλεων, όνομα του Δημητρίου, γιου του 

Αντίγονου, σε Πλούτ.  

πολιορκητικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε πολιορκία, σε 

Πολύβ.  

πολιορκία, Ιων. -ίη, ἡ, 1. πολιορκία, κατάκτηση, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 2. 

μεταφ., πίεση ή ενόχληση, σε Πλούτ.  

πολιός, -ά, -όν και -ός, -όν, I. 1. γκρίζος, σταχτόχρωμος, ψαρός, λέγεται για 

τους λύκους, για τον σίδηρο, για τη θάλασσα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. α) κυρίως 

λέγεται για τα μαλλιά, γκρίζος ή ψαρομάλλης λόγω ηλικίας, σε Όμηρ.· πολιοί, 

γκριζομάλληδες άντρες, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. κ.λπ.· απόλ., αἱ πολιαί (ενν. 

τρίχες), σε Πίνδ.· ἅμα ταῖς πολιαῖς κατιούσαις, καθώς τα γκρίζα μαλλιά 

κατέβαιναν (δηλ. από τους κροτάφους στο πηγούνι), σε Αριστοφ.· πολιὸν 

δάκρυον ἐμβαλών, το δάκρυ ενός γέροντα, σε Ευρ. β) μεταφ., γκριζομάλλης, 

σεβάσμιος, στον ίδ. II. όπως το λευκός, φωτεινός, λαμπρός, καθαρός, 

γαλήνιος, σε Ησίοδ., Ευρ.  

πολι-οῦχος, -ον, Επικ. -ήοχος, Δωρ. -άοχος (ἔχω), αυτός που προστατεύει την 

πόλη, σε Ευρ.· κυρίως όπως Πολιεύς, Πολιάς, λέγεται για τη θεότητα που 

προστατεύει την πόλη, σε Ηρόδ., Αισχύλ.  

πολιό-χρως, -ωτος, ὁ, ἡ, λευκόχρωμος, λευκός, σε Ευρ.  

πόλις, ἡ, γεν. πόλεως (δισύλ. σε Αττ. ποιητές), πόλεος, Επικ. πόληος, Ιων. και 

Δωρ. πόλιος (δισύλ. σε Ομήρ. Ιλ.)· επίσης πόλευς· δοτ. πόλει, Επικ. πόληϊ, 

Ιων. πόλι· αιτ. πόλιν, Επικ. επίσης πόληα· πληθ. ονομ. πόλεις, Επικ. πόλεες, 

Ιων. πόλιες· γεν. πολίων· δοτ. πόλισι, Επικ. πολίεσσι, Δωρ. πολίεσσι· αιτ. 

πόλεις, πόλιας· I. 1. πόλη, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ.· πόλις ἄκρη και ἀκροτάτη = 

ἀκρόπολις, ακρόπολη, προπύργιο, σε Ομήρ. Ιλ.· στην Αθήνα το ονόμαζαν 

απλώς πόλις, ενώ το υπόλοιπο μέρος της πόλης ονομαζόταν ἄστυ, σε Θουκ. 

κ.λπ.· το όνομα της πόλης συχνά προστίθετο σε γεν., Ἰλίου πόλις, Ἄργους 

πόλις, η πόλη του..., σε Αισχύλ. κ.λπ.· επίσης κατά παράθεση, ἡ Μένδη πόλις, 

σε Θουκ. 2. πόλη ή πατρίδα κάποιου, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. II. 1. όταν το πόλις 

και το ἄστυ συνδυάζονται, τότε το πρώτο σημαίνει το σώμα, το σύνολο των 

πολιτών, και το δεύτερο τις κατοικίες τους, σε Ομήρ. Ιλ.· ὧν πόλις ἀνάριθμος 

ὄλλυται, όπου πόλις = ο αριθμός των πολιτών, σε Σοφ.· απ' όπου, 2. το κράτος 

(πολιτεία), σε Ησίοδ., Πίνδ., Αττ.· ιδίως, το πιο ελεύθερο κράτος, το 

δημοκρατικό, σε Σοφ., Ξεν. κ.λπ. 3. το δικαίωμα της συμμετοχής στα κοινά, 

όπως Λατ. civitas, σε Αριστοφ., Δημ.  

πόλισμα, τό (πολίζω), I. πολιτεία, πόλη, σε Ηρόδ., Αττ. II. κοινότητα, δήμος, 

σε Σοφ.  

πολισμάτιον, τό, υποκορ. του προηγ., σε Πολύβ.  

πολισσο-νόμος, -ον (σῴζω), αυτός που διοικεί ή κυβερνά μια πόλη, σε 

Αισχύλ.· πολισσονόμος βιοτά, ζωή σύμφωνα με τις κοινωνικές επιταγές, στον 

ίδ.  



πολισ-σόος, -ον (σῴζω), αυτός που σώζει και προφυλάσσει τις πόλεις, σε 

Ομήρ. Ύμν.  

πολισ-σοῦχος, -ον, I. ποιητ. αντί πολιοῦχος, σε Αισχύλ. II. αυτός που κατοικεί 

στην πόλη, στον ίδ.  

πολιτ-άρχης, -ου, ὁ, ο πολιτικός άρχοντας στη Θεσσαλονίκη, σε Κ.Δ.  

πολῑτεία, Ιων. -ηΐη, ἡ (πολιτεύω)· I. 1. η ιδιότητα και τα δικαιώματα του 

πολίτη, πολιτικά δικαιώματα, Λατ. civitas, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· πολιτείαν 

δοῦναί τινι, σε Ξεν. 2. ο βίος του πολίτη, η πολιτική ζωή, σε Δημ. 3. ως 

σύνολο, το άθροισμα των πολιτών, σε Αριστ. II. ο βίος και η πολιτεία ενός 

πολιτικού άνδρα, κυβέρνηση, διοίκηση, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ.· με 

περιληπτική σημασία, τα μέτρα της κυβέρνησης, σε Δημ. III. 1. πολιτική 

συγκρότηση, σύσταση και σύνθεση ενός κράτους, σε Θουκ. κ.λπ.· είδος 

πολιτεύματος, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. δημοκρατία, κοινοπολιτεία, σε Ξεν. κ.λπ.  

πολίτευμα, -ατος, τό (πολῑτεύω),· I. το έργο της κυβέρνησης, το έργο της 

δημόσιας διοίκησης, σε Δημ.· ἔν τε τοῖς κατὰ τὴν πόλιν πολιτεύμασι καὶ ἐν τοῖς 

Ἑλληνικοῖς, από κοινού στην πατρίδα και στην ξένη πολιτική, στον ίδ. II. 

κυβέρνηση, σε Αριστ. III. = πολιτεία III, στον ίδ.  

πολῑτεύω, μέλ. -σω (πολίτης)·  

Α. 1. ζω ως πολίτης ή ελεύθερος πολίτης, ζω σε ελεύθερο κράτος, σε Θουκ. 

κ.λπ. 2. έχω συγκεκριμένο τρόπο διοίκησης, ασκώ τη διοίκηση της 

κυβέρνησης, στον ίδ. — Παθ., λέγεται για το κράτος, κυβερνώμαι, σε Πλάτ., 

Ξεν. κ.λπ.· τὰ αὐτοῖς πεπολιτευμένα, τα μέτρα της διοίκησής τους, σε Δημ. Β. 

συνήθως ως αποθ., μέλ. πολιτεύσομαι· Μέσ. αόρ. αʹ ἐπολιτευσάμην, και Παθ. 

ἐπολιτεύθην· παρακ. πεπολίτευμαι· I. όπως το Ενεργ., είμαι ελεύθερος πολίτης, 

ζω με αυτό τον τρόπο, σε Ξεν. κ.λπ. II. 1. λαμβάνω μέρος στη διακυβέρνηση, 

σε Θουκ., Δημ.· ανακατεύομαι με τα πολιτικά, σε Πλάτ. 2. με αιτ., διοικώ ή 

κυβερνώ, σε Δημ.· πολιτεύω πόλεμον ἐκ πολέμου, καθιστώ το συνεχή πόλεμο 

αρχή της πολιτικής κυβερνήσεως, σε Αισχίν.· απόλ., διαχειρίζομαι την 

κυβέρνηση, σε Αριστοφ., Δημ.· οἱ πολιτευόμενοι, οι κυβερνώντες, σε Δημ. III. 

έχω συγκεκριμένο τύπο διακυβέρνησης, σε Πλάτ., Αισχίν.  

πολῑτηΐη, ἡ, Ιων. αντί πολιτεία.  

πολίτης[ῑ], -ου, ὁ, Ιων. πολιήτης, I. 1. μέλος πολιτείας ή κράτους (πόλις), 

πολίτης, ελεύθερος πολίτης, Λατ. civis, σε Ομήρ. κ.λπ. 2. όπως το Λατ. civis, 

συμπολίτης, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. 3. θεοὶ πολῖται = πολιοῦχοι, σε Αισχύλ.  

πολῑτῐκός, -ή, -όν (πολίτης), I. 1. αυτός που ανήκει, ταιριάζει ή αναφέρεται 

στους πολίτες, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. αυτός που αρμόζει σε πολίτη, όπως αστικός, 

πολιτικός, Λατ. civilis, σε Θουκ.· πολιτικωτέρα ἐγένετο ἡ ὀλιγαρχία, πιο 

συνταγματική (πιο δημοκρατική), σε Αριστ.· επίρρ., πολιτικῶς, όπως ο 

πολίτης, σύμφωνα με τον συνταγματικό τρόπο, Λατ. civiliter, σε Δημ. 3. 

αυτός που αποτελείται από πολίτες, τὸ πολιτικόν = οἱ πολῖται, η κοινωνία, σε 

Ηρόδ., Θουκ.· το σώμα των πολιτών, αντίθ. προς το οἱ σύμμαχοι, σε Ξεν. κ.λπ. 

4. αυτός που διάγει κοινωνικό βίο, σε Αριστ. II. αυτός που ανήκει ή αρμόζει 

σε πολιτικό άνδρα, προικισμένος με πολιτικά χαρίσματα, σε Ξεν., Πλάτ. III. 

1. αυτός που ανήκει στην πολιτεία ή στη διοίκηση της, πολιτικός, Λατ. 

publicus, σε Θουκ.· ἡ πολιτική (ενν. τέχνη), η τέχνη της διακυβέρνησης, ἡ 

πολιτικὴ ἐπιστήμη ή ἡ πολιτική μόνη της, η πολιτική επιστήμη, σε Πλάτ.· τὰ 

πολιτικά, πολιτικά πράγματα, δημόσιες υποθέσεις, κυβέρνηση, σε Θουκ. κ.λπ. 

2. πολιτικός, αστικός, δημοτικός, αντίθ. προς το έμφυτος, σε Δημ. IV. γενικά, 

αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στη δημόσια ζωή, δημόσιος αντίθ. προς το 

κατ' ἰδίας, σε Θουκ., Ξεν.  



πολῖτις, -ιδος, θηλ. του πολίτου, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.  

πολῑτο-φύλαξ[ῠ], -ᾰκος, ὁ, αυτός που φυλάσσει τους πολίτες· οἱ 

πολιτοφύλακες, στη Λάρισα, οι ανώτατοι άρχοντες, σε Αριστ.  

πολίχνη, ἡ (πόλις), η μικρή πόλη, σε Πλούτ.  

πολίχνιον, τό, υποκορ. του προηγ., σε Πλάτ. κ.λπ.  

πολι-ώδης, -ες (πολιός, εἶδος), γκριζόχρωμος, αυτός που αρχίζει να ασπρίζει, 

σε Λουκ.  

πολλάκις[ᾰ], Επικ. και Λυρ. πολλάκι (πολλός, πολύς)· επίρρ.: I. λέγεται για 

χρόνο, πολλές φορές, συχνά, πολλάκις, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· με γεν., πολλάκις 

τοῦ μηνός, πολλές φορές σε ένα μήνα, σε Ξεν. II. 1. λέγεται για βαθμό και 

αριθμό, πολλάκις μύριοι, πολλές δεκάδες χιλιάδες, σε Πλάτ. 2. τὸ πολλάκις, ως 

επί το πλείστον, για το μεγαλύτερο μέρος, σε Πίνδ.· πάρα πολύ, ολοσχερώς, 

σε Θεόκρ. III. σε Αττ., μετά τα εἰ, ἐάν, ἄν, πιθ., ενδεχομένως, Λατ. si forte, σε 

Αριστοφ., Πλάτ.· ομοίως, μὴπολλάκις, Λατ. ne forte, σε Θουκ. κ.λπ.  

πολλαπλάσιος[πλᾰ], -α, -ον, Ιων. -πλήσιος, -η, -ον (πολύς)· 1. ο τόσες φορές 

πολύς, πολλές φορές περισσότερος ή μεγαλύτερος..., στον ίδ., σε Πλάτ.· 

ομοίως με γεν., σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· ουδ. πληθ. ως επίρρ., σε Ξεν.  

πολλαπλᾰσιόω, μέλ. -ώσω, πολλαπλασιάζω, σε Πλάτ.  

πολλαπλᾰσίωσις, ἡ, πολλαπλασιασμός, σε Πλάτ.  

πολλαπλήσιος, -η, -ον, Ιων. αντί πολλαπλάσιος.  

πολλαπλόος, -η, -ον, συνηρ. -πλοῦς, -ῆ, -οῦν, I. πολλαπλός, αυτός που είναι 

τόσες φορές μεγαλύτερος, σε Πλάτ.· ὄνομα πολλαπλοῦν, πολύπλοκο, αντίθ. 

προς το ἁπλοῦν, σε Αριστ. II. μεταφ., ἀνὴρ πολλαπλόος, όχι απλός και ευθύς, 

σε Πλάτ.  

πολλᾰχῇ, επίρρ.: I. πολλές φορές, συχνά, σε Ηρόδ., Ξεν. II. με πολλούς 

τρόπους, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.  

πολλᾰχόθεν, επίρρ.: I. από πολλούς τόπους ή μέρη, σε Θουκ. κ.λπ. II. από και 

για πολλούς λόγους, στον ίδ.  

πολλᾰχόθῐ, επίρρ., σε πολλούς τόπους, σε Ξεν.  

πολλᾰχόσε, επίρρ., προς πολλά μέρη, σε πολλά σημεία ή συνοικίες, σε Θουκ.· 

με γεν., πολλαχόσε τῆς Ἀρκαδίας, σε Ξεν.  

πολλᾰχοῦ, επίρρ., I. 1. σε πολλούς τόπους, σε Ευρ., Πλάτ. 2. με γεν., 

πολλαχοῦ τῆς γῆς, σε Πλάτ. II. = πολλαχῆ, πολλές φορές, συχνά, σε Ηρόδ. 

κ.λπ.  

πολλᾰχῶς, επίρρ., με πολλούς τρόπους, σε Δημ. κ.λπ.  

πολλο-δεκάκις[ᾰ], επίρρ., πολλές δεκάδες φορές, σε Αριστοφ.  

πολλός, πολλόν, Ιων. αρσ. και ουδ. αντί πολύς, πολύ.  

πολλοστη-μόριος, -ον, αυτός που είναι πολλές φορές μικρότερος, σε Αριστ.  

πολλοστός, -ή, -όν (πολλός, πολύς)· 1. ένας από τους πολλούς, Λατ. unus e 

multis, δηλ. ο μικρότερος, ελάχιστος, σε Θουκ. κ.λπ.· επίρρ., δευτέρως καὶ 

πολλοστῶς, σε πολύ μικρό βαθμό, σε Αριστ. 2. λέγεται για χρόνο, πολλοστῷ 

χρόνῳ, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, σε Αριστοφ., Δημ.  

πόλος, ὁ (πέλω),· I. άξονας, αρμός, πόλος· 1. ο άξονας της σφαίρας της γης, 

σε Πλάτ. κ.λπ. 2. η σφαίρα που περιστρέφεται γύρω από άξονα, δηλ. ο θόλος 

του ουρανού, ουρανός ή στερέωμα, Λατ. polus, σε Αισχύλ., Ευρ. 3. τροχιά 

άστρου, σε Ανθ. II. έδαφος που καλλιεργείται με το άροτρο, σε Ξεν. III. 

κοίλωμα ηλιακού ρολογιού (ονομάζεται πόλος από το σχήμα του, που μοιάζει 

με τον θόλο του ουρανού), σε Ηρόδ., Ανθ.  

πολύ-αγρος, -ον (ἄγρα), αυτός που συλλαμβάνει πολλά θηράματα, σε Ανθ.  



πολύ-αθλος, -ον, αυτός που υπερισχύει, που αριστεύει σε πολλούς αγώνες, σε 

Λουκ.  

πολύ-αιγος, -ον (αἴξ), αυτός που αφθονεί σε κατσίκες, σε Ανθ.  

πολυ-αίνετος, -ον, = το επόμ., σε Ευρ.  

πολύ-αινος, -ον (αἰνέω), αυτός που επαινείται πολύ ή που είναι γεμάτος από 

σοφία, λόγο και γνώση, σε Όμηρ.  

πολυ-άϊξ[ᾱ], -ῑκος, πολύ σφοδρός, ορμητικός, βίαιος, σε Όμηρ.· κάματος 

πολυάϊξ, κούραση που προέρχεται από την ορμή στον πόλεμο, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολυανδρέω, είμαι γεμάτος από άνδρες, είμαι πολυάνθρωπος, πολυάριθμος, 

σε Θουκ.  

πολύ-ανδρος, -ον (ἀνήρ),· 1. λέγεται για τόπους, αυτός που έχει πολλούς 

ανθρώπους, είναι γεμάτος με ανθρώπους, σε Αισχύλ. 2. λέγεται για πρόσωπα, 

πολυάριθμος, στον ίδ.  

πολυ-ανθής, -ές, αυτός που είναι γεμάτος λουλούδια, ανθοφόρος, σε Ομήρ. 

Οδ.  

πολυανθρωπία, ἡ, μέγα πλήθος ανθρώπων, σε Ξεν.  

πολυ-άνθρωπος, -ον, I. γεμάτος με ανθρώπους, πυκνοκατοικημένος, σε 

Θουκ. κ.λπ. II. πολυσύχναστος από ανθρώπους, πολυπληθής, σε Λουκ. III. 

πολυάριθμος, σε Πολύβ.  

πολυ-άνωρ[ᾱ], -ορος, ὁ, ἡ, I. πολυάνθρωπος, πολυσύχναστος, σε Ευρ., 

Αριστοφ. II. γυνὴ πολυάνωρ, σύζυγος με πολλούς συζύγους, σε Αισχύλ.  

πολυ-άργῠρος, -ον, πλούσιος σε άργυρο, σε Ηρόδ.  

πολυ-άρητος[ᾱ], -ον (ἀράομαι), πολυπόθητος, σε Ομήρ. Οδ.  

πολυ-αρκής, -ές (ἀρκέω), αυτός που καλύπτει πολλές ανάγκες, σε Ηρόδ.· 

τὸπολυαρκές, ανθεκτικότητα, αντοχή, σταθερότητα, διάρκεια, σε Λουκ.  

πολυ-άρμᾰτος, -ον (ἅρμα), αυτός που έχει πολλά άρματα, σε Σοφ.  

πολυ-αρμόνιος, -ον (ἁρμονία), αυτός που έχει πολλές αρμονίες, σε Πλάτ.  

πολύ-αρνος, -ον, αυτός που έχει πολλά αρνιά ή πρόβατα, πλούσιος σε 

κοπάδια, ετερόκλ. δοτ. πολύαρνι, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολυ-αρχία, ἡ, διακυβέρνηση των πόλλων, σε Θουκ., Ξεν.  

πολυ-αστράγᾰλος, -ον, αυτός που έχει πολλές αρθρώσεις, σε Ανθ.  

πολύ-αστρος, -ον, αυτός που έχει πολλά άστρα, έναστρος, σε Ευρ.  

πολυ-αῦλαξ, -ᾰκος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει πολλά αυλάκια, χαντάκια, σχισμές, 

σε Ανθ.  

πολυ-αύχενος, -ον (αὐχήν), αυτός που έχει πολλούς αυχένες, σε Ανθ.  

πολυ-βᾰφής, -ές (βάπτω), αυτός που έχει βυθιστεί πολλές φορές στο νερό, σε 

Αισχύλ.  

πολυβενθής, -ές (βένθος), πολύ βαθύς, σε Όμηρ.  

πολύ-βοσκος, -ον (βόσκω), αυτός που προσφέρει άφθονη βοσκή, σε Πίνδ.  

πολυβότειρα, θηλ. επίθ. (βόσκω), αυτή που τρέφει πολλούς ή όλους, σε 

Όμηρ., Ησίοδ.· στον Επικ. τύπο πουλυβότειρα.  

πολύ-βοτος, -ον (βόσκω), αυτός που τρέφει πολλούς, σε Αισχύλ.  

πολύβοτρυς, -υος, ὁ, ἡ, αυτός που αφθονεί σε σταφύλια, σε Ευρ.  

πολύ-βουλος, -ον (βουλή), αυτός που έχει πολλές γνώμες, που σκέφτεται 

πολύ, σε Όμηρ.  

πολυ-βούτης, -ου, ὁ (βοῦς), αυτός που είναι πλούσιος σε βοοειδή, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

πολύ-βροχος, -ον, αυτός που έχει πολλές θηλειές, σε Ευρ.  

πολυ-γᾱθής, Δωρ. αντί πολυ-γηθής.  



πολυ-γάλακτος, -ον, αυτός που έχει πολύ γάλα· ποιητ. υπερθ. 

πουλυγαλακτοτάτη, σε Ανθ.  

πολυ-γηθής, Δωρ. -γᾰθής, -ές (γηθέω), πολύ εύθυμος, γοητευτικός, 

θελκτικός, σαγηνευτικός, πολύ χαρούμενος, εξαιρετικά ευχάριστος, σε Ομήρ. 

Ιλ., Ησίοδ.  

πολύ-γλευκος, αυτός που έχει άφθονο μούστο, σε Ανθ.  

πολύ-γλωσσος, Αττ. -ττος, -ον (γλῶσσα), αυτός που έχει πολλές γλώσσες, 

δρῦς πολύγλωσσος, η μαντική βελανιδιά της Δωδώνης, σε Σοφ.· πολύγλωσσος 

βοή, η πολλές φορές επαναλαμβανόμενη ή εξαιρετικά ηχηρή κραυγή, στον ίδ.  

πολύ-γναμπτος, -ον, αυτός που λυγίζει πολύ, αυτός που στρίβει, κάμπτεται 

πολλές φορές, σε Πίνδ.· σγουρός, κατσαρός, σέλινον, σε Θεόκρ.  

πολυ-γνώμων, -ον, ιδιαίτερα μυαλωμένος, οξυδερκής, σε Πλάτ.  

πολύ-γνωτος, -ον, πολύ γνωστός, σε Πίνδ.  

πολύ-γομφος, -ον, αυτός που έχει πολλά καρφιά, ο γερά και στερεά 

καρφωμένος, νῆες, σε Πίνδ.  

πολυγονέομαι, Παθ., πολλαπλασιάζω, σε Λουκ.  

πολυγονία, ἡ, παραγωγικότητα, εξαιρετική γονιμότητα, σε Πλάτ.  

πολύ-γονος, -ον, αυτός που παράγει πολλά μαζί κατά τη γέννηση, γόνιμος, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.  

πολυ-δαίδᾰλος, -ον, I. εξαιρετικά δουλεμένος, πλούσια στολισμένος, λέγεται 

για μεταλλουργική εργασία, σε Όμηρ.· λέγεται για την κεντητική τέχνη, σε 

Ησίοδ. II. Ενεργ., αυτός που εργάζεται με μεγάλη δεξιοτεχνία, πολύ 

επιτήδειος, εξαιρετικά επιδέξιος, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολυ-δάκρῠος, -ον, = το επόμ., σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.  

πολύ-δακρῠς, -ῠος, ὁ, ἡ (δάκρυ), αυτός που έχει ή συνοδεύεται με πολλά 

δάκρυα· απ' όπου, I. πολύδακρυς, γεμάτος δάκρυα, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ. II. 

λέγεται για πρόσωπα, κλαψιάρης, σε Ευρ., Αριστοφ.  

πολυ-δάκρῡτος, -ον, I. 1. αυτός για τον οποίο χύθηκαν πολλά δάκρυα, 

πολύκλαυτος, σε Ομήρ. Ιλ. 2. αξιοθρήνητος, γεμάτος δάκρυα, σε Ομήρ. Οδ., 

Αισχύλ. II. Ενεργ., πολύδακρυς, σε Ευρ.  

πολυ-δάπᾰνος, -ον (δαπάνη), I. αυτός που προκαλεί μεγάλα έξοδα και 

δαπάνες, σε Ηρόδ., Ξεν. II. λέγεται για πρόσωπα, υπερβολικός, σπάταλος, 

πολυδάπανος, σε Ξεν.  

πολυ-δέγμων, -ον, γεν. -ονος = πολυδέκτης, σε Ομήρ. Ύμν.  

πολυ-δειράς, -άδος, ὁ, ἡ, (δειρή), αυτός που έχει πολλές κορυφές, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

πολυ-δέκτης, -ου, ὁ, αυτός που δέχεται πολλούς, που υποδέχεται τους πάντες, 

δηλ. ο Άδης, σε Ομηρ. Ύμν.  

πολυ-δένδρεος, -ον, Επικ. αντί του επόμ., σε Ομήρ. Οδ.  

πολύ-δενδρος, -ον (δένδρον), αυτός που έχει πολλά δέντρα, άφθονος σε 

δέντρα, ετερόκλ. δοτ. πληθ. πολυδένδρεσσι, σε Ευρ.  

πολυ-δερκής, -ές (δέρκομαι), αυτός που βλέπει πολύ μακριά, σε Ησίοδ.  

πολύ-δεσμος, -ον, αυτός που είναι δεμένος με πολλούς δεσμούς, σε Ομήρ. 

Οδ.  

Πολυ-δεύκης, -εος, ὁ, = ὁ πολλὴν δόξαν ἔχων, ο Πολυδεύκης, ένας από τους 

Διόσκουρους, γιος της Λύδας και αδελφός του Κάστορα, σε Όμηρ.  

Πολυδεύκιον, τό, κωμ. υποκορ. του Πολυδεύκη, σε Λουκ.  

πολύ-δῐκος, -ον, αυτός που έχει πολλές δίκες, φιλόδικος, σε Στράβ.  

πολῠ-δῑνής, -ές (δίνη), αυτός που περιστρέφεται πολύ, στροβιλιζόμενος 

συνεχώς, σε Ανθ.  



πολῠ-δίψιος, -ον, πολύ διψασμένος, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολύ-δονος, -ον (δονέω), πολύ δονούμενος, πολυκλόνητος, σε Αισχύλ.  

πολύ-δοξος, -ον (δόξα), αυτός που έχει διάφορες γνώμες, σε Ανθ.  

πολῠδωρία, ἡ, γενναιδωρία, σε Ξεν.  

πολύ-δωρος, -ον (δῶρον), πλούσια προικισμένος, σε Όμηρ.  

πολύ-εδρος, -ον (ἕδρα), αυτός που έχει πολλές έδρες, πολυεδρικός, σε Πλούτ.  

πολυ-ειδής, -ές (εἶδος), αυτός που αποτελείται από πολλά είδη, σε Θουκ., 

Πλάτ.  

πολυειδία, ἡ, ποικιλία στο είδος, σε Πλάτ.  

πολυ-έλαιος, -ον (ἔλαιον), αυτός που παράγει άφθονο λάδι, σε Ξεν.  

πολυ-έλικτος, -ον, πολύ συσπειρωμένος, πολυέλικτος ἁδονά, ευχαρίστηση, 

ηδονή του μπερδεμένου και ζαλιστικού χορού, σε Ευρ.  

πολυ-επαίνετος, -ον, αυτός που επαινείται πολύ, σε Ξεν.  

πολυ-επής, -ές (ἔπος), αυτός που λέει πολλά, που μιλάει πολύ, σε Αισχύλ.  

πολυ-έραστος, -ον, πολύ αγαπητός, σε Ξεν.  

πολυ-εργής, -ές, = το επόμ., σε Ανθ.  

πολύ-εργος, -ον (*ἔργω), αυτός που εργάζεται πολύ, σε Θεόκρ.  

πολυ-ετής, -ές (ἔτος), αυτός που έχει πολλά χρόνια, που είναι γεμάτος από 

αυτά, σε Ευρ.  

πολύ-ευκτος, -ον, εξαιρετικά επιθυμητός, πολυπόθητος, σε Χρησμ. παρά 

Ηρόδ., Αισχύλ.  

πολυ-εύχετος, -ον, = πολύευκτος, σε Ομηρ. Ύμν.  

πολύ-ζηλος, -ον, I. γεμάτος από ζήλεια και ανταγωνισμό, σε Σοφ. II. 

πολυπόθητος, πολύ επιθυμητός, αγαπητός, στον ίδ.  

πολυ-ζήλωτος, -ον, αυτός τον οποίο φθονούν πολύ, επίζηλος, σε Ευρ.  

πολύ-ζῠγος, -ον (ζυγόν III), αυτός που έχει πολλά καθίσματα, νηῦς, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

πολυ-ήγορος, -ον (ἀγορεύω), αυτός που λέει πολλά, σε Ανθ.  

πολυ-ήκοος, -ον (ἀκούω), αυτός που έχει ακούσει πολλά, πολυμαθής, σε 

Πλάτ.  

πολυ-ήμερος, -ον (ἡμέρα), αυτός που αποτελείται από πολλές ημέρες, σε 

Πλούτ.  

πολυ-ήρᾰτος, -ον (ἐράω), πολύ αγαπητός, αξιαγάπητος, σε Ομήρ. Οδ.  

πολυ-ηχής, -ές (ἦχος), πολυτονικός, που έχει πολλούς ήχους, λέγεται για τη 

φωνή του αηδονιού, σε Ομήρ. Οδ.· αυτός που ηχεί πολύ ή δυνατά, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

πολυ-ήχητος, Δωρ. -άχητος[ᾱ], -ον, αυτός που ηχεί δυνατά, σε Ευρ.  

πολῠ-θάητος[ᾱ], -ον, ποιητ. αντί πολυθέατος, σε Ανθ.  

πολυ-θαρσής, -ές (θάρσος), πολύ θαραλλέος, σε Όμηρ.  

πολῠ-θεάμων[ᾱ], -ον, αυτός που έχει δει πολλά, με γεν., σε Πλάτ.  

πολύ-θεος, -ον, αυτός που προέρχεται ή ανήκει σε πολλούς θεούς, σε Αισχύλ.  

πολύ-θερμος, -ον, πολύ θερμός ή καυτός, σε Πλούτ.  

πολύ-θηρος, -ον (θήρ), αυτός που είναι άφθονος σε άγρια ζώα, σε Ευρ.  

πολυ-θρέμμων, -ον (τρέφω), αυτός που τρέφει πολλούς, σε Αισχύλ.  

πολυ-θρήνητος, -ον (θρηνέω), αξιοθρήνητος, σε Ανθ.  

πολύ-θρηνος, -ον, εξαιρετικά θρηνητικός, κλαψιάρικος, σε Αισχύλ.  

πολύ-θριξ, -τρῐχος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει πολλά μαλλιά, δασύ τρίχωμα, σε 

Ανθ.  

πολύ-θροος, -ον, συνηρ. -θρους, -ουν, αυτός που κάνει πολύ θόρυβο, 

θορυβώδης, πολύβουος, σε Αισχύλ.  



πολυ-θρύλητος[ῡ], -ον (θρυλέω), αυτός για τον οποίο γίνεται πολύς λόγος, 

διάσημος, περιβόητος, σε Πλάτ.  

πολύ-θῠρος, -ον (θύρα), I. αυτός που έχει πολλές πόρτες ή ανοίγματα, σε 

Λουκ. II. αυτός που έχει πολλές πτυχές, λέγεται για δελτίο, σε Ευρ.  

πολύ-θῠτος, -ον, αυτός που αφθονεί σε θυσίες, σε Πίνδ. κ.λπ.  

πολυϊδρεία, ἡ, μεγάλη γνώση ή σοφία, σε πληθ.· νόου πολυϊδρείῃσι, σε Ομήρ. 

Οδ.  

πολύ-ϊδρις, Ιων. γεν. -ιος, Αττ. -εως, ὁ, ἡ (εἰδέναι), αυτός που έχει πολλές 

γνώσεις, μεγάλη σοφία και εξυπνάδα, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ.  

πολύ-ϊππος, -ον, πλούσιος σε άλογα, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολυ-ίστωρ, -ορος, ὁ, ἡ, πολυμαθής, σε Ανθ.  

πολύ-ϊχθυς, -υος, ὁ, ἡ, άφθονος σε ψάρια, σε Στράβ.· επίσης -ΐχθυος, -ον, σε 

Ομηρ. Ύμν.  

πολῠ-καγκής, -ές (καίω)· I. πολύ ξηρός ή καψαλισμένος, δίψαι, σε Ομήρ. Ιλ. 

II. πολύ ξηρός, σε Ανθ.  

πολῠ-κᾱής, -ές (καίω), αυτός που καίει πολύ, σε Ανθ.  

πολῠ-καισᾰρίη, ἡ (Καῖσαρ), κυβέρνηση που αποτελείται από την 

συνδιοίκηση πολλών αυτοκρατόρων ταυτόχρονα, σε Πλούτ.  

πολῠ-κάμμορος, -ον, εξαιρετικά δυστυχής, σε Ανθ.  

πολῠ-καμπής, -ές (κάμπτω), πολύ λυγισμένος, εξαιρετικά κυρτωμένος, σε 

Ανθ.  

πολῠ-κᾰνής, -ές, (καίνω = κτείνω), αυτός που έχει κάνει πολλές σφαγές, 

εξαιρετικά θανατερός, θυσίαι πολ., βοτῶν, σφαγές πολλών ζώων, σε Αισχύλ.  

πολύ-καπνος, -ον, αυτός που έχει πολύ καπνό, καπνώδης, σε Ευρ.  

πολῠκάρηνος, Επικ. πουλ-, -ον, αυτός που έχει πολλά κεφάλια, σε Ανθ.  

πολῠκαρπία, αφθονία σε φρούτα, σε Ξεν.  

πολύ-καρπος, -ον, πλούσιος σε φρούτα, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ.  

πολῠκέρδεια, ἡ, μεγάλη πανουργία, πολυκερδείῃσιν, σε Ομήρ. Οδ.  

πολῠ-κερδής, -ές (κέρδος), πολύ πανούργος ή πονηρός, σε Ομήρ. Οδ.  

πολύ-κερως, -ωτος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει πολλά κέρατα, πολύκερως φόνος, 

σφαγέας πολλών κερασφόρων βοοειδών, σε Σοφ.  

πολύ-κεστος, -ον, καλοραμμένος, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολῠ-κέφᾰλος, -ον (κεφαλή), αυτός που έχει πολλά κεφάλια, πολυκέφαλος, 

σε Πλάτ.  

πολῠ-κηδής, -ές (κῆδος), γεμάτος από φροντίδες, στεναχώριες, έγνοιες, 

θλιβερός, σε Ομήρ. Οδ.  

πολῠ-κήριος, -ον (κήρ), εξαιρετικά θανατηφόρος, σε Ανθ.  

πολῠ-κήτης, -ες (κῆτος), γεμάτος από τέρατα, σε Θεόκρ.  

πολύ-κλαυστος ή -κλαυτος, -ον και -η, -ον, I. πολύκλαυτος, σε Αισχύλ., Ευρ. 

II. Ενεργ., αυτός που θρηνεί πολύ, σε Μόσχ.  

πολύ-κλειτος, -η, -ον, περίφημος, περιβόητος, διακεκριμένος, σε Πίνδ.  

πολυ-κλήεις, -εσσα, -εν (κλέος), περίφημος, διάσημος, επιφανής, σε Ανθ.  

πολυκλήϊς, -ῖδος, ἡ (κλείς IV), αυτός που έχει πολλά καθίσματα κωπηλατών, 

σε δοτ.· νηὶ πολυκλήϊδι, νηυσὶ πολυκλήϊσι, σε Όμηρ.· αιτ. νῆα πολυκλήιδα, σε 

Ησίοδ.  

πολύ-κληρος, -ον, αυτός στον οποίο ανήκει μεγάλο μερίδιο γης, αυτός που 

έχει μεγάλο κλήρο γης, σε Ομήρ. Οδ., Θεόκρ.  

πολύ-κλητος, -ον, αυτός που καλείται από πολλές χώρες, λέγεται για τους 

συμμάχους των Τρώων, σε Ομήρ. Ιλ.  



πολύ-κλυστος, -ον (κλύζω),· I. θυελλώδης, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ. II. Παθ., 

αυτός που κατακλύζεται από πολλά κύματα, σε Ησίοδ.  

πολύ-κμητος, -ον (κάμνω), I. αυτός που προέρχεται από μεγάλη 

επεξεργασία, που κατεργάζεται με πολλά εργαλεία, επίθ. που λέγεται για τον 

σίδηρο, σε αντιδιαστολή με τον χαλκό, σε Ομήρ. Ιλ.· πολύκμητος θάλαμος, σε 

Ομήρ. Οδ. II. επίπονος, τέχνη, σε Ανθ.  

πολύ-κνημος, -ον (κνημός), αυτός που έχει πολλές σειρές βουνών, 

πολύκορφες οροσειρές, ορεινός, σε Ομήρ. Ιλ.  

πολύ-κοινος, -ον, κοινός σε πολλούς ή σε όλους, σε Πίνδ., Σοφ.  

πολῠ-κοιρᾰνίη, ἡ (κοίρᾰνος), διακυβέρνηση, διοικητική κυριαρχία πολλών, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

πολῠ-κοίρᾰνος, -ον, αυτός που άρχει ευρέως, σε Αισχύλ., Αριστοφ.  

πολῠ-κόλυμβος, -ον (κολυμβάω), αυτός που κολυμπά συχνά, μέλη 

πολυκόλυμβα, λέγεται για τους βατράχους, σε Αριστοφ.  

πολύ-κρᾱνος, -ον (κρανίον), αυτός που έχει πολλά κεφάλια, σε Ευρ.  

Πολυκράτειος, -α, -ον, αυτός που προέρχεται ή ανήκει στον Πολυκράτη, σε 

Αριστ.  

πολυ-κρᾰτής, -ές (κράτος), πολύ ισχυρός, σε Αισχύλ.  

πολύ-κροτος, -ον και -η, -ον, αυτός που ηχεί δυνατά, σε Ομηρ. Ύμν.  

πολύ-κρουνος, -ον, αυτός που έχει πολλές πηγές, σε Ανθ.  

πολυ-κτέᾰνος, -ον (κτέανον) = πολυκτήμων, σε Πίνδ.  

πολυ-κτήμων, -ον, γεν. -ονος, αυτός που έχει πολλά κτήματα, εξαιρετικά 

πλούσιος, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· με γεν., πολυκτήμων βίου, σε Ευρ.  

πολύ-κτητος, -ον, αυτός που έχει πολλά και μεγάλα κτήματα, πλούσιος, σε 

Ευρ.  

πολυ-κτόνος, -ον (κτείνω), αυτός που φονεύει πολλούς, δολοφονικός, σε 

Αισχύλ., Ευρ.  

πολῠ-κῡδής, -ές (κῦδος), αυτός που επαινείται πολύ, πολύ ένδοξος, σε Ανθ.  

πολῠ-κύμων, -ον, γεν. -ονος (κῦμα), αυτός που παράγει πολλά κύματα, σε 

Σόλωνα.  

πολῠ-κώκῡτος, -ον, γεμάτος με θρήνους, σε Θέογν.  

πολύ-κωμος, -ον, αυτός που διασκεδάζει πολύ, σε Ανθ.  

πολύ-κωπος, -ον (κωπή), αυτός που έχει πολλά κουπιά, σε Σοφ., Ευρ.  

πολῠλήϊος, -ον (λήϊον), αυτός που έχει πολλά σιτοφόρα χωράφια, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

πολύλ-λῐθος, -ον, εξαιρετικά πετρώδης, σε Ανθ.  

πολύλ-λιστος, -ον (λίσσομαι), αυτός που επιζητά κάτι με πολλές προσευχές, 

πολύλλιστον δέσ' ἱκάνω, λέει ο Οδυσσέας στον ποταμό που τον υποδέχεται 

μετά τη θάλασσα (πρβλ. τρίλλιστος), σε Ομήρ. Οδ.  

πολῠλογία, ἡ, πολυλογία, αδολεσχία, φλυαρία, σε Ξεν.  

πολύ-λογος, -ον, αυτός που μιλά πολύ, ομιλητικός, πολυλογάς, φλύαρος, σε 

Ξεν. κ.λπ.  

πολῠ-μᾰθής, -ές (μαθεῖν), αυτός που έχει μάθει ή γνωρίζει πολλά, σε 

Αριστοφ., Πλάτ.  

πολῠ-μᾰθία, ἡ, πολυμάθεια, σε Πλάτ. κ.λπ.  

πολύμᾰκᾰρ, -ᾰρος, ὁ, ἡ, εξαιρετικά μακάριος ή ευτυχισμένος, σε Ευστ.  

πολυ-μᾰνής, Επικ. πουλυ-, -ές (μαίνομαι), αυτός που μαίνεται άγρια, 

ορμητικός, ανεξέλεγκτος, σε Ανθ.  

πολῠ-μάχητος, -ον (μάχομαι), περιμάχητος, αυτός δηλ. για τον οποίο 

γίνονται πολλές μάχες, σε Λουκ.  



πολῠ-μεθής, -ές (μέθυ), αυτός που πίνει πολύ κρασί, σε Ανθ.  

πολῠ-μελής, -ές (μέλος), αυτός που έχει πολλά μέλη, σε Πλάτ.  

πολῠ-μερής, -ές (μέρος), αυτός που αποτελείται από πολλά μέρη, πολυμερής, 

σπονδυλωτός, σε Αριστ.· επίρρ. -μερῶς, με πολλούς τρόπους, σε Κ.Δ.  

πολύ-μετρος, -ον (μέτρον)·, I. αυτός που είναι φτιαγμένος από πολλά μέτρα, 

απ' όπου άφθονος, πλούσιος, σε Ευρ., Αριστοφ. II. αυτός που εμπεριέχει 

πολλά μέτρα, σε Αθήν.  

πολῠ-μηκάς, -άδος, ὁ, αυτός που βελάζει πολύ, σε Χρησμ. Βάκιδος σε Ηρόδ.  

πολύ-μηλος, -ον (μῆλον), αυτός που έχει πολλά πρόβατα ή γίδες, πλούσιος σε 

κοπάδια, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ., Ευρ.  

πολύ-μηνις, -ιος, ὁ, άφθονος σε οργή, σε Ανθ.  

πολύ-μητις, -ιος, ὁ, ἡ, αυτός που σκέφτεται πολλά, σε Όμηρ.  

πολῠμηχᾰνία, Ιων. -ίη, ἡ, κατοχή και ικανότητα ανεύρεσης και ανάκλησης 

πολλών τρόπων διαφυγής, εφευρετικότητα, ετοιμότητα, σε Ομήρ. Οδ.  

πολῠ-μήχᾰνος, -ον (μηχανή), γεμάτος διεξόδους, εφευρετικός, αυτός που 

βρίσκεται συνεχώς σε πνευματική εγρήγορση, λέγεται για τον Οδυσσέα, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

πολῠ-μῐγής, Επικ. πουλυ-, -ές, αυτός που έχει ανακατευθεί πολύ, σε Ανθ.  

πολῠ-μῑσής, -ές (μῖσος), αυτός που μισεί πολύ, σε Λουκ.  

πολυ-μνήστευτος, -ον (μνηστεύω), αυτή που έχει πολλούς μνηστήρες, σε 

Πλούτ.  

πολυ-μνήστη, ἡ (μνάομαι), αυτή που γίνεται δέκτης μεγάλης ερωτοτροπίας ή 

φλερταρίσματος, αυτή που ζητείται από πολλούς σε γάμο, σε Ομήρ. Οδ.  

πολύ-μνηστος, -ον (μνάομαι), I. αυτός που θυμάται πολλά, επιμελής, 

προσεκτικός, σε Αισχύλ. II. Παθ., αυτός τον οποίο θυμούνται πολύ, στον ίδ.  

Πολ-ύμνια, ἡ, συνηρ. αντί Πολυ-ύμνια, η Πολύμνια ή Πολυύμνια, δηλ. αυτή 

που έχει πολλούς ύμνους, μία από τις εννέα Μούσες, σε Ησίοδ.  

πολύ-μουσος, -ον (μοῦσα), πλούσιος σε δώρα από τις Μούσες, σε Λουκ.  

πολύ-μοχθος, -ον, I. αυτός που μοχθεί πολύ, αυτός που υποφέρει από πολλά 

πράγματα, σε Σοφ., Ευρ. II. Παθ., αυτό που κερδίζεται με σκληρή εργασία, σε 

Θεόκρ.  

πολύ-μῡθος, -ον, I. αυτός που αποτελείται από πολλές λέξεις, δηλ. φλύαρος, 

σε Όμηρ. II. Παθ., πολυσυζητημένος, περίφημος στις διηγήσεις, σε Πίνδ.  

πολύ-νᾱος, -ον, αυτός που έχει πολλούς ναούς, σε Θεόκρ.  

πολῠ-ναύτης, -ου, ὁ, αυτός που έχει πολλούς ναύτες ή καράβια, σε Αισχύλ.  

πολῠ-νεικής, -ές (νεῖκος), αυτός που είναι πολύ εριστικός, σε Αισχύλ.  

πολῠ-νέφελας, Δωρ. γεν. -α, σκοτεινιά που προκαλείται από την ύπαρξη 

πολλών σύννεφων στον ουρανό, σε Πίνδ.  

πολῠ-νῐφής, -ές (νίφω), αυτός που έχει μεγάλο βάθος σε χιόνι, σε Ευρ.  
 


