πτολῐ-πόρθιος, -ον, = το επόμ., λέγεται για τον Οδυσσέα, σε Ομήρ. Οδ.
πτολί-πορθος[ῐ], -ον (πέρθω), αυτός που λεηλατεί ή κυριεύει πόλεις, σε
Ομήρ. Ιλ., Πίνδ.
πτόλις, -ιος, ἡ, Επικ. αντί πόλις, σε Όμηρ., Αισχύλ., Ευρ.
πτόρθος, ὁ, I. νεαρός βλαστός, βλαστάρι, ριζοβλάσταρο, φυντανάκι, σε
Ομήρ. Οδ., Ευρ. κ.λπ.· πτόρθος μέγας, λέγεται για το ρόπαλο του Ηρακλή, σε
Ανθ. II. βλάστηση, μπουμπούκισμα, σε Ησίοδ.
πτύγμα, -ατος, τό (πτύσσω), δίπλωμα, πέπλοιο πτύγμα, δίπλωμα πέπλου, σε
Ομήρ. Ιλ.
πτυκτός, -ή, -όν (πτύσσω), διπλωμένος, πτυκτὸς πίναξ, δύο διπλωμένες
ξύλινες πινακίδες, σε Ομήρ. Ιλ.
πτύξ, ἡ (όχι σε ονομ., στη θέση της χρησιμ. η πτυχή), δοτ. πτῠχί, αιτ. πτύχα,
πληθ. πτύχες, πτύχας (πτύσσω)· I. πτυχή, φύλλο από μέταλλο, στρώμα,
δίπλωμα, κυρίως στον πληθ., πτύχες σάκεος, στρώματα από μέταλλο ή δέρμα
που χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν την ασπίδα, σε Ομήρ. Ιλ.· πτυχές
ενδύματος, σε Ομηρ. Ύμν., Ευρ.· λέγεται για τα εντόσθια ζώου, σε Ευρ.·
λέγεται για πλάκες γραφής (πρβλ. πτυκτός), σε Τραγ. II. στον πληθ., για
πλευρές βουνού (που από μακριά φαίνεται να έχει πτυχές), χαραμάδα,
φαράγγι, λαγκάδι, γκρεμός, χαράδα, σε Όμηρ. κ.λπ.· επίσης στον ενικ., σε
Ομήρ. Ιλ., Σοφ.· ομοίως, επίσης, λέγεται για τον ουρανό με τις πτυχές που
σχηματίζουν τα σύννεφα, σε Ευρ.· μεταφ., ὕμνων πτυχαί, για τις ποικίλες
μορφές και στροφές της ποίησης, σε Πίνδ.
πτύον, τό (πτύω), φτυάρι που χρησιμεύει για λίχνισμα, Λατ. vannus, με το
οποίο το σιτάρι μετά το θέρισμα πεταγόταν αντίθετα προς τον άνεμο και
καθάριζε από τα άχυρα, σε Ομήρ. Ιλ. (σε ποιητ. γεν. πτυόφιν), σε Θεόκρ.
πτύρομαι[ῡ], αόρ. βʹ ἐπτύρην [ῠ] — Παθ., φοβάμαι ή είμαι τρομαγμένος,
«σκιάζομαι», κυρίως λέγεται για άλογα, σε Πλούτ.
πτυρτικός, -ή, -όν, τρομαγμένος, σε Στράβ.
πτύσσω, μέλ. πτύξω, αόρ. αʹ ἔπτυξα — Μέσ., μέλ. πτύξομαι, αόρ. αʹ
ἐπτυξάμην — Παθ., αόρ. αʹ ἐπτύχθην, αόρ. βʹ ἐπτύγην [ῠ], παρακ. ἔπτυγμαι· γʹ
ενικ. παρακ. ἔπτυκτο· διπλώνω, χιτῶνα εἵματα πτύξαι, διπλώνω τα ενδύματα
και τα τοποθετώ δίπλα, σε Ομήρ. Οδ.· χεῖρας πτύξαι ἐπί τινι, τυλίγω, βάζω τα
χέρια μου γύρω από, εναγκαλίζομαι, σε Σοφ.· βιβλίον πτύσσω, διπλώνω ή
κλείνω το βιβλίο, σε Κ.Δ. — Παθ., προσεγγίζω, σε Ομήρ. Ιλ. — Μέσ.,
συγκαλύπτομαι, σκεπάζομαι, σε Αριστοφ.
πτῠχή, ἡ, = πτύξ, σε Τραγ.
πτύω[ῠ], μέλ. πτύσω [ῠ] ή πτύσομαι, αόρ. αʹ ἔπτῠσα, παρακ. ἔπτῠκα — Παθ.,
αόρ. αʹ ἐπτύσθην· 1. φτύνω, σε Ομήρ. Ιλ.· απόλ., φτύνω, σε Ηρόδ., Ξεν. 2.
λέγεται για τη θάλασσα, εκβάλλω, ξεβράζω, σε Ανθ.· απόλ., ἐπ'ἀϊόνι πτύοντα,
λέγεται για κύματα, σε Θεόκρ.· πτύσας, με πάταγο, σε Ανθ. 3. μεταφ., πτύσας,
ως σημάδι αποστροφής ή βδελυγμού, σε Σοφ.· πτύσας προσώπῳ, με έκφραση
αποστροφής, αηδίας στο πρόσωπό του, στον ίδ. 4. εἰς κόλπον πτύειν, Λατ. in
sinum spuere, γίνεται τρεις φορές για να αποτραπεί ο κακός οιωνός, σε
Θεόκρ.
πτωκάς, -άδος, ἡ (πτώσσω), δειλή, φοβισμένη, Επικ., σε Όμηρ.· πτωκάδες,
σε Σοφ.· φαίνεται να είναι τα φοβισμένα πλάσματα, τα πουλιά.
πτῶμα, τό (πίπτω, πέ-πτωκα), I. 1. πτώση, πέσιμο, πεσεῖν πτώματ' οὐκ
ἀνασχετά, σε Αισχύλ.· πίπτουσι πτώματ' αἰσχρά, σε Σοφ. 2. μεταφ., πτώση,
ατυχία, δυστυχία, Λατ. casus, σε Ευρ. II. λέγεται για πρόσωπα, νεκρό σώμα,

πτώμα, κουφάρι, πτῶμα Ἑλένης, Ἐτεοκλέους, στον ίδ.· επίσης, πτώματα μόνο,
σε Αισχύλ.
πτώξ, ὁ, γεν. πτωκός, (πτώσσω) όπως το πτάξ, φοβισμένο ζώο, δηλ. λαγός, σε
Ομήρ. Ιλ., Θεόκρ.· επίσης, πτῶκα λαγῳόν (με δύο ουσ. να συνάπτονται, όπως
στα ἴρηξ κίρκος, σῦς κάπρος), σε Ομήρ. Ιλ.
πτώσιμος, -ον (πίπτω, πέ-πτωκα), αυτός που έχει πέσει, σκοτωθεί στη μάχη,
σε Αισχύλ.
πτῶσις, -εως, ἡ (πίπτω, πέ-πτωκα), I. πτώση, πέσιμο, σε Πλάτ. II. Λατ.
casus, η κάθε πτώση κλιτών ονομάτων στη γραμματική εκτός της
ονομαστικής, σε Αριστ.
πτωσκάζω, ποιητ. αντί πτώσσω, σε Ομήρ. Ιλ.
πτώσσω, παράλληλος τύπος του πτήσσω, μόνο σε ενεστ.· I. 1. συστέλλομαι ή
ζαρώνω από τον φόβο, κυρίως λέγεται για άλογα (πρβλ. πτάξ, πτώξ,
πτωκάς), σε Ομήρ. Οδ.· πτώσσουσι καθ' ὕδωρ, πέφτουν από τον φόβο μέσα
στο νερό, στο ίδ.· λέγεται για ανθρώπους, στο ίδ.· πτ. ὑφ' Ἕκτορι, πέφτω
τρομαγμένος μπροστά στον Έκτορα, στο ίδ.· ομοίως, εἰς ἐρημίαν πτ., σε Ευρ.
2. προχωρώ συνεσταλμένος ή φοβισμένος, όπως ο επαίτης, σε Ομήρ. Οδ.,
Ησίοδ. II. με αιτ. προσ., οὐδ' ἔτι ἀλλήλους πτώσσοιμεν, δεν φοβηθήκαμε ο
ένας τον άλλο περισσότερο, σε Ομήρ. Ιλ.· ποῖ καί με φυγᾷ πτώσσουσι; προς τα
πού έχουν φύγει εξαιτίας του φόβου τους για μένα; σε Ευρ.
πτωχεία, Ιων. -ηΐη, ἡ, φτώχεια, επαιτεία, σε Ηρόδ., Αριστοφ.
πτωχεύω, Ιων. παρατ. πτωχεύεσκον, μέλ. -εύσω, I. είμαι φτωχός, δηλ.
επαίτης, πηγαίνω να ζητιανέψω, ζητιανεύω, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ. κ.λπ. II.
1. μτβ., λαμβάνω επαιτώντας, δαῖτα, σε Ομήρ. Οδ. 2. με αιτ. προσ., επαιτώ ή
ζητώ ελεημοσύνη από, σε Θέογν.
πτωχηΐη, Ιων. αντί πτωχεία.
πτωχικός, -ή, -όν (πτωχός), αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε επαίτη,
επαιτικός, σε Ευρ., Πλάτ. κ.λπ.
πτωχίστερος, ανώμ. συγκρ. του πτωχός.
πτωχό-μουσος, ὁ, ζητιάνος ποιητής, σε Γοργία παρ' Αριστ.
πτωχο-ποιός, -όν, 1. αυτός που κατασκευάζει φτωχούς και άθλιους
χαρακτήρες, λέγεται για ποιητή, σε Αριστοφ. 2. αυτός που κάνει κάποιον
φτωχό, σε Πλούτ.
πτωχός, -ή, -όν και -ός, -όν (πτώσσω), I. αυτός που φοβάται, μαζεύεται ή
ζαρώνει, επαίτης, φτωχός (βλ. πτώσσω I. 2), σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ. κ.λπ.·
πτωχὸς ἀνήρ, επαίτης, ζητιάνος, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· πτωχή, η ζητιάνα, σε
Σοφ., Κ.Δ. II. ως επίθ., ταπεινός, όπως το πτωχικός, σε Σοφ., Κ.Δ.· με γεν.,
φτωχός σε κάτι, σε Ανθ. 2. συγκρ. πτωχότερος, ανώμ. πτωχίστερος, σε
Αριστοφ.· υπερθ. πτωχότατος, σε Ανθ. 3. επίρρ. -χῶς, φτωχικά, ανεπαρκώς,
σε Βάβρ.
Πυᾰν-έψια (ενν. ἱερά), τά, Πυανέψια, Αθηναϊκή γιορτή κατά τον μήνα
Πυανεψιώνα (Πυανεψιών), προς τιμή του Απόλλωνα· λέγεται ότι
ονομάστηκαν έτσι από τη συνήθεια να μαγειρεύουν κατά τη γιορτή όσπρια
(πύανον ἕψειν), σε Πλούτ.
Πυᾰνεψιών, -ῶνος, ὁ, ο τέταρτος μήνας του Αττ. χρόνου, ονομάζεται έτσι
από τη γιορτή Πυανέψια, που ελάμβανε χώρα από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι
τις αρχές Νοεμβρίου, σε Θεόκρ.
πύᾰνος, ὁ, κουκί.
πῡγαῖος, -α, -ον (πυγή), αυτός που ανήκει ή βρίσκεται πάνω στον γλουτό· τὸ
πυγαῖον = ἡ πυγή, γλουτός, πισινός, σε Ηρόδ.

πύγ-αργος, ὁ (πῡγή),· I. αυτός που έχει λευκό γλουτό, όνομα είδους
αντιλόπης, σε Ηρόδ. II. αετός που έχει λευκή ουρά, θαλασσοπούλι, σε Σοφ.
κ.λπ.
πῡγή, -ῆς, ἡ, γλουτοί, οπίσθια, σε Αριστοφ. κ.λπ.
πῡγίδιον, τό, υποκορ. του πυγή, μικρά οπίσθια, σε Αριστοφ.
πυγμαῖος, -α, -ον (πυγμή II), αυτός που έχει μήκος ή μέγεθος μιας πυγμῆς·
λέγεται για μικρόσωμους ανθρώπους, νάνος, σε Ηρόδ.· Πυγμαῖοι, οἱ, οι
Πυγμαίοι, φυλή νάνων στη βόρεια πλευρά του Νείλου· λέγεται ότι
πολεμήθηκαν και καταστράφηκαν από τους γερανούς, σε Ομήρ. Ιλ.
πυγμᾰχέω, μέλ. -ήσω, μάχομαι με τη γροθιά, είμαι πυγμάχος, σε Επιγρ. παρ'
Ηροδ.
πυγμᾰχία, ἡ, πυγμαχία, Λατ. pugilatus, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ.
πυγ-μάχος[ᾰ], ὁ (πυγμή, μάχομαι), αυτός που μάχεται με τη γροθιά,
πυγμάχος, Λατ. pugil, σε Ομήρ. Οδ., Πίνδ. κ.λπ.
πυγμή, ἡ (πύξ), I. 1. πυγμή, γροθιά, Λατ. pugnus, πυγμῇ νικήσαντα, έχω
επικρατήσει με την πυγμή, στην πυγμαχία, σε Ομήρ. Ιλ.· μεταγεν., πυγμὴν
νικᾶν, σε Ευρ.· πυγμᾶς ἄεθλα, σε Πίνδ. 2. πυγμῇ νίψασθαι, στην Κ.Δ.,
ερμηνεύεται = πύκα, επιμελώς· ή = πυκνά, συχνά, πρβλ. πυκνός Β. II. και III.
II. μονάδα μήκους, η απόσταση από τον αγκώνα μέχρι του σημείου που
ξεκινούν τα δάχτυλα = 18 δάχτυλοι, περίπου 13 1/2 ίντσες.
πῡγο-στόλος, -ον (στολή), αυτός που στολίζει τους γλουτούς του, σε Ησίοδ.
πῠγούσιος, -α, -ον, ποιητ. αντί πυγονιαῖος, αυτός που έχει μήκος έναν πύγονα,
έναν πήχυ (πυγών), σε Ομήρ. Οδ.
πῠγών, -όνος, ἡ, απόσταση από τους αγκώνες μέχρι την πρώτη άρθρωση των
δαχτύλων = 20 δάκτυλοι ή 5 παλαισταί, μάλλον περισσότερο από 15 ίντσες, σε
Ηρόδ., Ξεν.
πύελος, ἡ, σκαφίδι, μακριά ταΐστρα ή σκάφη για την τροφή των ζώων, σε
Ομήρ. Οδ.· λουτήρας, σε Αριστοφ.· λεκάνη, σκεύος του μαγειρείου, στον ίδ.
Πῡθᾰγόρας, -ου, Δωρ. -α, ὁ, ο φιλόσοφος Πυθαγόρας, σε Ηρόδ. κ.λπ.· απ'
όπου, Πῡθᾰγόρειος, -ον, Πῡθᾰγορικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει στον
Πυθαγόρα, σε Αριστ.· Πῡθᾰγορίζω, είμαι οπαδός του Πυθαγόρα κ.λπ.
Πυθᾱεύς, -έως, ὁ, όνομα του Απόλλωνα στους Δελφούς· Πυθαϊστής, -οῦ, ὁ,
αυτός που ρωτάει το μαντείο του Απόλλωνα, σε Στράβ.
Πῡθία (ενν. ἱέρεια), ἡ, η Πυθία, η ιέρεια του Πυθικού Απόλλωνα στους
Δελφούς, σε Ηρόδ. κ.λπ.
Πύθια (ενν. ἱερά), τά, οι Πυθικοί αγώνες που γιορτάζονταν κάθε τέσσερα
χρόνια (πιθ. κατά το τρίτο έτος των Ολυμπιάδων) στους Δελφούς προς τιμή
του Πυθικού Απόλλωνα, σε Πίνδ. κ.λπ.
Πῡθιάς, -άδος, ιδιότυπο θηλ. του Πύθιος· 1. (ενν. ἱέρεια) = ἡ Πυθία, η ιέρεια
των Δελφών, σε Αισχύλ. 2. (ενν. ἑορτή), η γιορτή των Πυθικών αγώνων, σε
Πίνδ. 3. (ενν. πομπή), ιερή αποστολή από την Αθήνα στους Δελφούς, σε
Στράβ.
Πῡθικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στην Πυθώ, Πυθικός, σε Τραγ.
κ.λπ.
Πύθιον[ῡ], τό (Πυθώ), ο ναός του Πυθικού Απόλλωνα στους Δελφούς, σε
Θουκ.
Πῡθιο-νίκης[ῑ], -οῦ, ὁ (νικάω), νικητής στους Πυθικούς αγώνες, σε Πίνδ.
Πῡθιό-νῑκος, -ον (νίκη), αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στην Πυθική νίκη, σε
Πίνδ.

Πύθιος, -α, -ον (Πῡθώ),· I. 1. Πυθικός, δηλ. Δελφικός, αυτός που ανήκει
στον Απόλλωνα, σε Ομηρ. Ύμν., Πίνδ., Αττ.· Πύθιος μόνο του, σε Ευρ.· ἐν
Πυθίου, στο ναό του, σε Θουκ. 2. = Πυθικός, σε Πίνδ., Σοφ. κ.λπ. II. οἱ
Πύθιοι, Λακων. Ποίθιοι, στη Σπάρτη τέσσερα πρόσωπα που καθήκον τους
ήταν να συμβουλεύονται το μαντείο των Δελφών για υποθέσεις της πολιτείας,
σε Ηρόδ., Ξεν.
πυθμήν, -ένος, ὁ, I. 1. κατώτατο σημείο ή πάτος δοχείου, Λατ. fundus, σε
Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. κ.λπ. 2. λέγεται για τη θάλασσα, πάτος, πυθμένας, σε
Ησίοδ., Σόλωνα κ.λπ. 3. βάση ή θεμέλιο ενός πράγματος, στον πληθ., χθόναἐκ
πυθμένων κραδαίνειν, σε Αισχύλ.· ἐκ π. ἔκλινε κλῇθρα, σε Σοφ.· δίκας πυθμήν,
αμόνι στο οποίο σφυρηλατείται το ξίφος της εκδίκησης, στον ίδ. II. κάτω
μέρος, ρίζα ενός δέντρου, σε Ομήρ. Οδ., Σόλωνα· μεταφ., στέλεχος ή ρίζα
οικογενείας, σε Αισχύλ.· σμικροῦ γένοιτ' ἂν σπέρματος π. μέγας, δηλ. μεγάλα
πράγματα μπορούν να προέλθουν από μικρά, στον ίδ.
Πῡθοῖ, επίρρ. (Πυθώ)· 1. στα Πύθια ή στους Δελφούς, σε Πίνδ., Ξεν. κ.λπ. 2.
προς τους Δελφούς, σε Πλούτ.
Πῡθό-κραντος, -ον (κραίνω), αυτός που βεβαιώνεται από τον Πυθικό θεό· τὰ
Πυθόκραντα, οι Πυθικοί χρησμοί, σε Αισχύλ.
Πῡθό-μαντις, -εως, ὁ, ἡ, ο Πυθικός μάντης, σε Αισχύλ.· Πυθόμαντις ἑστία, η
προφητική έδρα στους Δελφούς, σε Σοφ.
Πῡθό-νῑκος, -ον, = Πυθιόνικος, σε Πίνδ.
Πῡθο-χρήστης, Δωρ. -τας, ὁ (χράω), αυτός που πέμπεται, δίνεται, στέλνεται
από το Πυθικό μαντείο, σε Αισχύλ.
Πῡθό-χρηστος, -ον (χράω),· I. αυτός που παραδίδεται, χρησμολογείται από
τον Πυθικό θεό, σε Αισχύλ., Ξεν. II. = το προηγ., σε Ευρ.
πύθω[ῡ], μέλ. πύσω, αόρ. αʹ ἔπῡσα, Επικ. πῦσα· κάνω κάτι σάπιο, σαπίζω, σε
Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. — Παθ., γίνομαι σάπιος, αποσυντίθεμαι, σε Όμηρ.
Πῡθώ, γεν. -οῦς, δοτ. -οῖ, ἡ, η Πυθώ, αρχ. όνομα του μέρους εκείνου της
Φωκίδας στους πρόποδες του Παρνασσού, όπου βρισκόταν η πόλη των
Δελφών, σε Όμηρ. κ.λπ.
Πῡθώδε, επίρρ. (Πυθώ), στην Πυθώ, στους Δελφούς, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ.,
Αριστοφ., κ.λπ
Πῡθῶθεν, επίρρ. (Πυθώ), από την Πυθώ, από τους Δελφούς, σε Πίνδ.
Πύθων[ῡ], -ωνος, ὁ (πρβλ. Πυθώ),· I. το φίδι Πύθωνας, το οποίο φονεύτηκε
από τον Απόλλωνα. II. πνεῦμα Πείθωνος, το πνεύμα της μαντείας, σε Κ.Δ.· οι
ἐγγαστρίμυθοι ονομάζονταν Πύθωνες, σε Πλούτ.
Πῡθών, -ῶνος, ἡ, =Πῡθώ, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ., Σοφ. κ.λπ.
Πῡθῶνάδε, επίρρ., = Πυθώδε, σε Πίνδ.
Πῡθωνόθεν, επίρρ., = Πυθώθεν, σε Τυρτ., Πίνδ.
πύκᾰ[ῠ], ποιητ. επίρρ., βλ. πυκνός Β III.
πῠκᾱείς, -έσσα, -έν (πύξ), = ἰσχυρός, βίαιος, σφοδρός, σε Αισχύλ.
πῠκάζω, Δωρ. πυκάσδω· Επικ. αόρ. αʹ πύκασα, πύκασσα — Παθ., αόρ. αʹ
ἐπυκάσθην, παρακ. πεπύκασμαι (πύκα, πύξ)· I. 1. κάνω κάτι πυκνό, καλύπτω ή
σκεπάζω, περισκεπάζω, σε Ομήρ. Ιλ.· πυκάζω νῆα λίθοισι, υποστηρίζω ένα
πλοίο από παντού με πέτρες έτσι ώστε να το προστατεύσω αφού το ανελκύσω,
σε Ησίοδ.· καλύπτω πυκνά, λέγεται για το πηγούνι ενός νέου, σε Ομήρ. Οδ.·
πυκ. στεφάνοις, καλύπτω πυκνά με στεφάνια, σε Ευρ., Θεόκρ.· ομοίως στη
Μέσ., στεφάνοις κεφαλὰς πυκασώμεθα, σε Ανθ.· επίσης χωρίς το στεφάνοις,
στεφανώνω, περιβάλλω με στεφάνια, σε Ευρ. — Παθ., στέμμασι πυκασθείς, σε
Ηρόδ.· δάφνῃ πυκασθείς, σε Ευρ.· μτχ. παρακ. πεπυκασμένος, πυκνά

καλυμμένος, ὄρος πεπυκασμένον, βουνό που καλύπτεται με πάρα πολλά
δέντρα, δασώδες, σε Ησίοδ. — Μέσ., πυκάζου, κάλυψε τον εαυτό σου,
καλύψου με αυτή την πανοπλία, σε Ευρ. 2. μεταφ., Ἕκτορα ἄχος πύκασε
φρένας, μια σκιά απλώθηκε στην ψυχή του, την επισκίασε, σε Ομήρ. Ιλ. —
Παθ., νόον πεπυκασμένος, συνετός, συγκροτημένος στο νου, σοφός, σε Ησίοδ.
II. κλείνω, μαγκώνω, ασφαλίζω, ἐντὸς πυκάζειν σφέας αὐτούς, τους κρατώ
κλεισμένους μέσα σε, σε Ομήρ. Οδ.· πύκαζε (ενν. τὸ δῶμα), κλείσ' το
γρήγορα, σε Σοφ.
πῠκῐ-μηδής, -ές (πύκα, μῆδος), αυτός που έχει συνετό και συγκροτημένο
νου, έξυπνος, σώφρων, σε Όμηρ.
πῠκῐνά, ουδ. πληθ. που χρησιμ. ως επίρρ.· βλ. πυκνός Β.
πῠκῐνός, πυκνῶς, βλ. πυκνός.
πῠκῐνό-φρων, ὁ, ἡ, = πυκιμηδής, σε Ομηρ. Ύμν.
πυκνά, ουδ. που χρησιμ. ως επίρρ., βλ. πυκνός Β. II.
πυκνίτης[ῐ], -ου, ὁ, αυτός που συναθροίζεται στην Πνύκα (για συνέλευση), σε
Αριστοφ., πρβλ. πνύξ.
πυκνόν, ουδ. επίθ., χρησιμ. ως επίρρ., βλ. πυκνός Β. II.
πυκνό-πτερος, -ον (πτερόν), αυτός που έχει πυκνά φτερά, πυκνόπτεροι
ἀηδόνες, όπου φαίνεται να είναι ποιητ. περιφρ. αντί του πυκναί, πολυπληθείς,
σε Σοφ.
πυκνορράξ, -ᾶγος (ῥάξ), αυτός που έχει πυκνές ρώγες (σταφύλι), σε Ανθ.
πυκνός, -ή, -όν, Επικ. πῠκῐνός, -ή, -όν (πύξ)·
Α. πυκνός, συμπυκνωμένος, απ' όπου, I. λέγεται για τη σύσταση ενός
πράγματος, πυκνός, στερεός, συμπαγής, αντίθ. προς αυτό που είναι χαλαρό
και πορώδες (μανός, ἀραιός), σε Όμηρ.· πυκινὸν λέχος, το καλά γεμισμένο
στρώμα, στον ίδ. II. συμπαγής, πυκνός, σφιχτός, αδιαπέραστος, στον ίδ.·
λέγεται για τα φτερά που έχει το θαλασσοπούλι, στον ίδ.· λέγεται για το
φύλλωμα, στον ίδ.· λέγεται για τη βροχή από βέλη ή πέτρες, στον ίδ., Ηρόδ.·
λέγεται για τα μαλλιά, σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. συχνός, πολύς, Λατ. creber, στον
ίδ., Ευρ. κ.λπ. III. τοποθετημένος σωστά, συμπαγής, ασφαλισμένος, σε Ομήρ.
Ιλ. IV.κλειστός, κρυμμένος, κρυφός, δόλος, στο ίδ. V. γενικά, ισχυρός στο
είδος του, φοβερός, πολύς, υπέρμετρος, ἄτη, στο ίδ. VI. μεταφ., λέγεται για το
νου, ευφυής, συνετός, σοφός, σε Όμηρ.· πυκινοί, οι σοφοί, σε Σοφ.· λέγεται
για τον πανούργο, σε Αριστοφ.Β. I. 1. επίρρ. πυκινῶς, και μετά τον Όμηρο,
πυκνῶς, θύραι ή σανίδες πυκινῶς ἀραρυῖαι, γερά ή στερεά κλεισμένες, σε
Όμηρ. 2. πάρα πολύ, συνεχώς, πολύ, λίαν, στον ίδ. 3. με ευφυία, με εξυπνάδα,
με πανουργία, στον ίδ. II. ο Όμηρος χρησιμ. επίσης τα ουδ. πυκνόν και πυκνά,
πυκινόν και πυκινά ως επίρρ., πολύ συχνά· ομοίως επίσης στην Αττ.· συγκρ.
πυκνότερον, πυκνότερα· υπερθ. πυκνότατα· III. 1. ποιητ. επίρρ. πύκα (˘˘),
όπως αν προερχόταν από το πύκος, δυνατά, στερεά, σε Όμηρ. 2. πύκα βάλλετο,
με βέλη που ρίχνονται πυκνά, σε Ομήρ. Ιλ. 3. προσεκτικά, επιμελώς, στο ίδ.
πυκνός, γεν. του πνύξ.
πυκνό-στικτος, -ον, αυτός που έχει πυκνά στίγματα, κατάστικτος, ἔλαφοι, σε
Σοφ.
πυκνότης, -ητος, ἡ (πυκνός),· I. στερεότητα, πυκνότητα, θαμπάδα, σε
Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ. II. συχνότητα, σε Ισοκρ. κ.λπ. III. μεταφ., ευφυία,
δεξιότητα, πανουργία, σε Αριστοφ.
πυκνόω, μέλ. -ώσω (πυκνός)· I. κάνω κάτι συμπαγές ή στερεό, συμπυκνώνω,
π. ἑαυτούς, συμπυκνώνουν τις τάξεις τους, σε Ηρόδ.· σαυτὸν στρόβει
πυκνώσας, κούνα το κεφάλι σου και συγκέντρωσε τις σκέψεις σου, σε

Αριστοφ. — Παθ., είμαι συμπιεσμένος, συμπυκνώνομαι, πυκνουμένῳ
πνεύματι, δηλ. χωρίς αναπνοή, σε Πλούτ. II. Παθ., είμαι πυκνά καλυμμένος,
σε Ξεν.
πύκνωμα, -ατος, τό, 1. πυκνό ένδυμα ή εξοπλισμός, σε Πλούτ. 2. στον πληθ.,
συμπυκνωμένοι φθόγγοι ή επαναλαμβανόμενοι φθόγγοι, στη μουσική, σε
Πλάτ.
πυκτεύω, μέλ. -σω, εξασκώ την πυγμαχία, πυγμαχώ, προπονούμαι στην
πυγμαχία, σε Ξεν. κ.λπ.· εἰς κρᾶτα πυκτεύω, χτυπώ με γροθιά στο κεφάλι, σε
Ευρ.
πύκτης, -ου, ὁ (πύξ), πυγμάχος, αυτός που μάχεται με τη γροθιά, σε Πίνδ.,
Σοφ.
πυκτικός, -ή, -όν, 1. επιδέξιος στην πυγμαχία, σε Πλάτ.· ἡ -κή (ενν. τέχνη), η
τέχνη της πυγμαχίας, στον ίδ. 2. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στους
πυγμάχους, στον ίδ.
πυκτίς, -ίδος, ἡ, = πυκτίον, πλάκα για γραφή, σε Ανθ.
πυκτίς, -ίδος, πιθ. ἡ, άγνωστο ζώο, ίσως ο κάστορας, σε Αριστοφ.
Πῠλ-ᾱγόρας, -ου, ὁ (Πύλαι, ἀγείρω), αυτός που πέμπεται ως ρήτορας στις
Πύλες (Πύλαι), όπου γινόταν το αμφικτυονικό συνέδριο, απεσταλμένος ή
αντιπρόσωπος ελληνικής πόλης στο συνέδριο, σε Δημ., Αισχίν.
Πῠλᾱγορέω, είμαι ή ενεργώ όπως ο Πυλαγόρας, σε Δημ.
Πύλαι, αἱ, βλ. Πύλη II. 2.
Πῠλαία, Ιων. -αίη (ενν. σύνοδος), ἡ, θηλ. του πυλαῖος· I. 1. η φθινοπωρινή
συνεδρία των Αμφικτυόνων στις Πύλες, στον Ηρόδ.· απ' όπου, γενικά, το
Αμφικτυονικό συνέδριο, στον ίδ. 2. το δικαίωμα να στέλνει κανείς
αντιπροσώπους σ' αυτό το συνέδριο, σε Δημ. II. ανάμικτο πλήθος, όπως αυτό
των συνεδρίων στις Πύλες, σε Πλούτ.· έπειτα, ανόητα σκώμματα, φλυαρία,
στον ίδ.
πῠλᾱϊκός, -ή, -όν, αστείος, ανόητος, σε Πλούτ.
πυλαι-μάχος, -ον (μάχομαι), αυτός που μάχεται στις πύλες ή στην Πύλο, σε
Αριστοφ.
πυλαῖος, -α, -ον (Πύλαι), αυτός που βρίσκεται στις Πύλες, στις Θερμοπύλες,
σε Ανθ.
πῠλ-άρτης, -ου, ὁ (ἄρω), αυτός που συγκρατεί τις πύλες, αυτός που φυλάσσει
τις πύλες του Άδη κλειστές, σε Όμηρ.
πῠλᾶτις, -ιδος, θηλ. επίθ., αυτή που βρίσκεται στις πύλες, σε Σοφ.
πῠλᾰ-ωρός, ὁ, Επικ. αντί πυλωρός, αυτός που συγκρατεί τις πύλες, φύλακας
των πυλών, σε Ομήρ. Ιλ. (μεταβάλλεται χάριν Επικ. μέτρου, από το πυλαορός,
πρβλ. τιμαορός, τιμωρός, και βλ. οὖρος, φύλακας).
πύλη[ῠ], ἡ, I. 1. το ένα φύλλο από το ζευγάρι φύλλων μιας δίφυλλης πόρτας,
σε Ηρόδ.· κυρίως στον πληθ., οι πύλες της πόλης, αντίθ. προς το θύρα (η
πόρτα του σπιτιού), σε Ομήρ. Ιλ., Αττ. 2. στους Τραγ., μερικές φορές λέγεται
για την πόρτα του σπιτιού. 3. Ἀΐδαο πύλαι, περιφρ. για τον Κάτω Κόσμο, σε
Όμηρ., Αισχύλ. κ.λπ. II. 1. γενικά, είσοδος, άνοιγμα, στόμιο, λέγεται για το
συκώτι, π. καὶ δοχαὶ χολῆς, το στόμιο της χοληδόχου κύστης, σε Ευρ. 2.
είσοδος στη χώρα μέσα από τα βουνά, ορεινή διάβαση, σε Ηρόδ.· ιδίως,
Πύλαι, αἱ, το κοινό όνομα των Θερμοπυλών (Θερμοπύλαι), η είσοδος μέσα
από τα βουνά από τη Θεσσαλία στη Λοκρίδα που θεωρείται η πύλη της
Ελλάδας, στον ίδ.· ομοίως, λέγεται για το πέρασμα από τη Συρία στην
Κιλικία, σε Ξεν. κ.λπ. 3. επίσης λέγεται για στενό πορθό μέσω του οποίου
εισέρχεται κανείς στην ανοιχτή θάλασσα, στο πέλαγος, ἐπ' αὐταῖς λίμνης π.,

λέγεται για το Θρακικό Βόσπορο, σε Αισχύλ.· ἐν πύλαις, για τον Εύριπο, σε
Ευρ.
Πῠληγενής, = Πυλοιγενής.
Πῠληγόρος, ὁ, Ιων. αντί Πυλαγόρας, σε Ηρόδ.
πῠλη-δόκος, ὁ (δέχομαι), αυτός που φυλάσσει την πύλη, λέγεται για τον
Ερμή, σε Ομηρ. Ύμν.
πῠλίς, -ίδος, ἡ, υποκορ. του πύλη, μικρή πύλη, σε Ηρόδ., Θουκ.
Πῠλόθεν, επίρρ., από την Πύλο, σε Ομήρ. Οδ.
Πῠλοι-γενής, -ές (γίγνομαι), αυτός που γεννήθηκε στην Πύλο, αυτός που
προέρχεται από την Πύλο, σε Ομήρ. Ιλ.
Πῠλόνδε, επίρρ., στην ή προς την Πύλο, σε Όμηρ.
πύλος[ῠ], ὁ, = πύλη, σε Ομήρ. Ιλ.
Πύλος[ῠ], ὁ και ἡ, Πύλος, η πόλη και ο τόπος στην Τριφυλία της
Πελοποννήσου, όπου βασίλευε ο Νέστορας, σε Όμηρ.· δύο πόλεις με το ίδιο
όνομα υπήρχαν στην Ήλιδα και τη Μεσσηνία, και συχνά συγχέονται με την
Πύλο της Τριφυλίας.
πῠλ-ουρός, ὁ (οὖρος, φύλακας), = πυλωρός, σε Ηρόδ.
πῠλόω, μέλ. -ώσω (πύλη), εφοδιάζω, ασφαλίζω με πύλες, σε Ξεν. — Παθ.
ασφαλίζομαι με πύλες, σε Αριστοφ.
πύλωμα, [ῠ], -ατος, τό, πύλη, είσοδος, σε Αισχύλ., Ευρ.
πῠλών, -ῶνος, ὁ (πύλη), εξωτερική πύλη, πύλη με τον πύργο της, σε Πολύβ.
κ.λπ.
πῠλωρέω, είμαι πυλωρός, φυλάσσω την πύλη, σε Λουκ. κ.λπ.
πῠλ-ωρός, ὁ, αυτός που φυλάσσει την πύλη, φρουρός, θυρωρός (βλ.
πυλαωρός), σε Αισχύλ., Ευρ.· επίσης ως θηλ., ἡ πυλωρὸς δωμάτων γυνή, σε
Ευρ.· μεταφ., τοῖον πυλωρὸν φύλακα τροφῆς, τέτοιο άγρυπνο φύλακα της ζωής
σου, σε Σοφ.
πῠμᾰτ-ηγόρος, -ον (ἀγορεύω), αυτός που μιλά ή ηχεί τελευταίος, ἠχώ, σε
Ανθ.
πύμᾰτος[ῠ], -η, -ον, 1. έσχατος, τελευταίος, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, εξώτατος,
στο ίδ.· κατώτατος, φάρος, σε Πλάτ.· π. Ταρτάρου βάθη, σε Λουκ. 2. λέγεται
για χρόνο, τελευταίος, σε Όμηρ.· ουδ. πύματον και πύματα, ως επιρρ., για
τελευταία φορά, σε Όμηρ. 3. λέγεται για βαθμό, ὅτι πύματον, έσχατο ή
χείριστο, σε Σοφ.
πύνδαξ, -ᾰκος, ὁ (πρβλ. πυθμήν), πάτος αγγείου, σε Θεόκρ.
πυνθάνομαι, εκτεταμ. από √ΠΥΘ (βλ. πεύθομαι)· Επικ. παρατ. πυνθανόμην,
μέλ. πεύσομαι, Δωρ. πευσοῦμαι, αόρ. βʹ ἐπῠθόμην, προστ. πυθοῦ, Ιων. πύθευ·
Επικ. γʹ ενικ. ευκτ. πεπύθοιτο· παρακ. πέπυσμαι, βʹ ενικ. πέπῠσαι, Επικ.
πέπυσσαι, απαρ. πεπύσθαι· υπερσ. ἐπεπύσμην, γʹ ενικ. ἐπέπυστο, Επικ.
πέπυστο, γʹ δυϊκ. πεπύσθην· μαθαίνω εξ ακοής ή ρωτώντας, σε Ηρόδ. 1. πυνθ.
τί τινος, μαθαίνω κάτι από ένα πρόσωπο, σε Όμηρ. κ.λπ.· τι ἀπό τινος, σε
Αισχύλ.· ἔκ τινος, σε Σοφ.· παρά τινος, σε Ηρόδ. 2. με αιτ. πράγμ. μόνο,
ακούω ή μαθαίνω κάτι, σε Ομήρ. Οδ., Αττ. 3. με γεν., ακούω, ακούω να
γίνεται λόγος για κάτι, ακούω νέα για κάτι, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 4. π. τινά τινος,
ζητώ να μάθω από κάποιον για κάτι, σε Αριστοφ.· ομοίως, π. περί τινος, σε
Ηρόδ., Αττ. 5. με μτχ., πυθόμην ὁρμαίνοντα ὁδόν, σε Ομήρ. Οδ.· π. τὸ
Πλημμύριον ἑαλωκός, άκουσα ότι το Πλημμύριο είχε κυριευθεί, σε Θουκ.·
ομοίως, οὔπω πυθέσθαι Πατρόκλοιο θανόντος, δεν είχαν ακόμα ακούσει για
τον θάνατό του, σε Ομήρ. Ιλ. 6. με απαρ., ακούω ή μαθαίνω ότι, σε Σοφ. κ.λπ.

πύξ, επίρρ., με σφιχτή γροθιά, με πυγμή, πὺξ ἀγαθὸς Πολυδεύκης, καλός στη
γροθιά, δηλ. στην πυγμαχία, σε Όμηρ. κ.λπ.· πὺξ μάχεσθαι, με τις γροθιές, σε
Ομήρ. Ιλ.· πὺξ πατάσσειν, παίειν, σε Αριστοφ.
πυξίνεος, -α, -ον, = το επόμ., σε Ανθ.
πύξῐνος, -η, -ον (πύξος), φτιαγμένος από ξύλο θάμνου (πύξου), σε Ομήρ. Ιλ.,
Θεόκρ.
πυξίον, τό, πίνακας γραφής από ξύλο θάμνου, σε Λουκ.
πυξίς, -ίδος, ἡ, μικρό κιβώτιο από ξύλου θάμνου, σε Λουκ.
πύξος, ἡ, είδος θάμνου (πύξος) ή το ξύλο του πύξου, Λατ. buxus.
πῡός, ὁ, το πρώτο γάλα μετά τον τοκετό, το πρώτο γάλα γυναίκας ή ζώου,
Λατ. colostrum, σε Αριστοφ.
πύππαξ, επιφών. έκπληξης, μπράβο! σε Πλάτ.
πῦρ, πῠρός, τό, δεν χρησιμ. στον πληθ. (βλ. πυρά)· I. 1. φωτιά, σε Όμηρ.
κ.λπ.· πῦρ καίειν ή δαίειν, ανάβω φωτιά, στον ίδ.· πῦρ ἀνακαίειν, ἅπτειν,
ἐξάπτειν, αἴθειν, ἐναύειν, βλ. αυτ.· πῦρ ἐμβάλλειν νηυσί, σε Ομήρ. Ιλ. 2.
νεκρική πυρά (πρβλ. πυρά), στο ίδ. 3. φωτιά της εστίας, πυρὶ δέχεσθαί τινα, σε
Ευρ.· πῦρ ἄσβεστον ή ἀθάνατον, η άσβεστη φωτιά της Εστίας στο Πρυτανείο,
σε Πλούτ. II. ως σύμβολο πραγμάτων ακατάσχετων ή τρομερών, μάρναντο
δέμας πυρὸς αἰθομένοιο, μάχονταν όπως η φωτιά που μαίνεται, σε Ομήρ. Ιλ.·
κρεῖσσον ἀμαιμακέτου πυρός, σε Σοφ.· διὰ πυρὸς ἰέναι, προχωρεί μέσω φωτιάς
και νερού, δηλ. ορμά προς κάθε κίνδυνο, σε Ξεν.· αλλά, διὰ πυρὸς ἦλθε ἑτέρῳ
λέχεϊ, οργίστηκε μανιωδώς με το έτερον ήμισυ, σε Ευρ.· λέγεται για πρόσωπα,
ὦ πῦρ σύ, σε Σοφ.
πῠρά, -ῶν, τά, φωτιές στο στρατόπεδο που φαίνονται από μακριά, κυρίως
στην αιτ., καίωμεν πυρὰ πολλά, σε Ομήρ. Ιλ.· πυρὰ ἐκκαίειν, σε Ηρόδ.·
φωτιές, σηματοδότες, φωτιές προειδοποίησης, σε Θουκ.· ἄτιμος ἐν πυροῖσι,
λέγεται για φωτιές θυσιών, σε Αισχύλ. (ο τονισμός, όπως και η δοτ. πυροῖς,
δείχνει ότι δεν ανήκουν οι τύποι του πληθ. στον τριτόκλιτο τύπο πῦρ, αλλά
στη δεύτερη κλίση - ετερόκλιτο).
πῠρά, -ᾶς, Ιων. πῠρή, -ῆς, ἡ, οποιοδήποτε μέρος όπου ανάβεται φωτιά· 1.
νεκρική πυρά, Λατ. bustum, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ. 2. χώμα που
συσσωρεύεται στο τόπο της πυράς, τύμβος, σε Σοφ., Ευρ. 3. βωμός για θυσία
στην πυρά, σε Ηρόδ., Ευρ.· επίσης, η φωτιά που καίει σ' αυτόν, σε Ηρόδ.
πῠρ-άγρα, ἡ, λαβίδα για τη φωτιά, μασιά, τσιμπίδα, σε Όμηρ.
πῠραγρέτης, -ου, ὁ, αυτός που προσέχει τις γλώσσες της φωτιάς, μασιά,
τσιμπίδα, λαβίδα, σε Ανθ.
πῠρ-ακτέω, μέλ. -ήσω (ἄγω), σκληρύνω στη φωτιά, πυρακτώνω στη φωτιά,
καψαλίζω, σε Ομήρ. Οδ.
πῠρ-ακτόω, μέλ. -ώσω, = το προηγ., σε Στράβ., Λουκ.
πῡρᾰμίς, -ίδος, ἡ, πυραμίδα, γνωστό Αιγυπτιακό οικοδόμημα, σε Ηρόδ. (πιθ.
αιγυπτ. λέξη).
πῡρᾰμοῦς, -οῦντος, ὁ, αντί πυραμόεις (πυρός), γλύκισμα φτιαγμένο από
σιτάρι και μέλι που δινόταν ως βραβείο, σε Αριστοφ.
πῠρ-αυγής, -ές (αὐγή), λαμπρός όπως η φωτιά, σε Ομηρ. Ύμν., Ανθ.
πυργηδόν, επίρρ., όμοια με πύργο· λέγεται για στρατιώτες, σε σχηματισμό
φάλαγγας, σε πυκνή παράταξη, σε Ομήρ. Ιλ.· βλ. πύργος II.
πυργηρέομαι, Παθ., κλείνομαι όπως μέσα σε έναν πύργο, πολιορκούμαι, σε
Αισχύλ., Ευρ.
πυργ-ήρης, -ες (*ἄρω), λέγεται για τόπο ή χώρα, αυτός που έχει
οχυρωμένους πύργους, Χρησμ. παρά Παυσ.

πυργίδιον[ῐ], τό, υποκορ. του πύργος, σε Αριστοφ.
πύργῐνος, -η, -ον (πύργος), αυτός που μοιάζει με πύργο, σε Αισχύλ.
πυργο-δάϊκτος, -ον (δαΐζω), αυτός που καταστρέφει πύργους, σε Αισχύλ.
πυργο-μᾰχέω, μέλ. -ήσω (μάχομαι), προσβάλλω, πλήττω έναν πύργο, σε Ξεν.
πύργος, ὁ, I. πύργος, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ. 1. α) στον πληθ., τα τείχη της
πόλης με τους πύργους τους, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, συνεκδοχικά, στον ενικ.,
σε Ομήρ. Οδ., Ευρ. β) κινητός πύργος με τον οποίο προσέβαλλαν πόλεις, σε
Ξεν. 2. μεταφ., πύργος ισχυρής υπεράσπισης, όπως ο Αίας καλείται πύργος
Ἀχαιοῖς, σε Ομήρ. Οδ.· παῖς ἄρσην πατέρ' ἔχει πύργον μέγαν, σε Ευρ.· θανάτων
πύργος, πύργος υπεράσπισης από τον θάνατο, αμυντήριος πύργος, σε Σοφ. 3.
το ψηλότερο μέρος κάθε οικοδομήματος, πυργοειδές ανώγειο όπου
κατοικούσαν οι γυναίκες, σε Ομήρ. Ιλ. II. μέρος στρατού παρατεταγμένο σε
κλειστό σχηματισμό, φάλαγγα, στο ίδ.· πρβλ. πυργηδόν.
πυργοφορέω, μέλ. -ήσω, έχω πάνω μου πύργο ή πύργους, σε Λουκ.
πυργο-φόρος, -ον, αυτός που φέρει πύργο στο κεφάλι, λέγεται για την
Κυβέλη, σε Ανθ.
πυργο-φύλαξ[ῠ], ὁ, φύλακας πύργου, φρουρός, σε Αισχύλ.
πυργόω, μέλ. -ώσω (πύργος)· I. περιζώνω ή περιφράσσω με πύργους, σε
Ομήρ. Οδ., Ευρ. — Μέσ., χτίζω πύργους, σε Ξεν. — Παθ., πυργωθείς,
εφοδιασμένος με πύργο, λέγεται για τον ελέφαντα, σε Ανθ. II. μεταφ.,
ανυψώνω, σηκώνω σε μεγάλο ύψος, πυργῶσαι ῥήματα σεμνά, «δημιουργώ
υψηλή ρίμα», σε Αριστοφ.· ομοίως, ἀοιδὰς ἐπύργωσε, σε Ευρ.· απ' όπου,
εξυψώνω, ανεγείρω, υψώνω, στον ίδ.· ομοίως, πυργόω χάριν, τη μεγαλοποιώ,
την εξογκώνω, στον ίδ. — Παθ., επαίρομαι, σε Ανθ.· πεπύργωσαι θράσει,
λόγοις, σε Ευρ.
πυργ-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με πύργο, σε Σοφ.
πύργωμα, -ατος, τό (πυργόω), αυτός που εφοδιάζεται με πύργους,
οχυρωμένη, τειχισμένη πόλη, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ., Ευρ.· στον πληθ., τείχη
που έχουν πύργους, σε Αισχύλ., Ευρ.
πυργῶτις, -ιδος, θηλ. επίθ., πυργωτή, σε Αισχύλ.
πυρ-δαής, -ές (δαίω), αυτός που καίει στην πυρά, καυστικός, φλογερός, σε
Αισχύλ.
πῠρεῖον, Ιων. -ήΐον, τό, κυρίως στον πληθ., κομμάτια από ξύλο που
προστρίβονται το ένα με το άλλο για να ανάψουν φωτιά, σε Ομηρ. Ύμν., Σοφ.
κ.λπ.
πῠρέσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, αόρ. αʹ ἐπύρεξα, παρακ. πεπύρεχα (πυρετός)·
είμαι άρρωστος με πυρετό, σε Ευρ., Αριστοφ.
πῠρετός, -οῦ, ὁ (πῦρ), I. πυρωμένη θερμότητα, καυτή ζέστη, σε Ομήρ. Ιλ. II.
πυρετική θερμότητα, πυρετός, σε Αριστοφ. κ.λπ.
πυρέττω, Αττ. αντί πυρέσσω.
πῠρεύς, -έως, ὁ (πῦρ), ανθεκτικό στη φωτιά σκεύος, πυρίμαχο σκεύος, σε
Ανθ.
πυρή, -ῆς, ἡ, Ιων. και Επικ. αντί πυρά.
πῠρήιον, τό, Ιων. αντί πυρεῖον.
πυρήν, -ῆνος, ὁ, το σκληρό μέρος μέσα σε καρπούς ή φρούτα, κουκούτσι,
όπως στην ελιά, σε Ηρόδ.
πυρή-νεμος, -ον (ἄνεμος), αυτός που φυσάει ελαφρά τη φωτιά, σε Ανθ.
πῠρη-τόκος, -ον (πῦρ, τεκεῖν), αυτός που παράγει φωτιά, σε Ανθ.

πυρή-φᾰτος, -ον (πυρός, πέφαται, γʹ ενικ. Παθ. παρακ. του *φένω), π. λάτρις
Δήμητρος, ο υπηρέτης της Δήμητρας που κόβει το σιτάρι, δηλ. η μυλόπετρα,
σε Ανθ.
πῡρη-φόρος, -ον (πυρός, φέρω), ποιητ. αντί πυροφόρος, αυτός που έχει
σιτάρι, σιτοφόρος, σε Ομήρ. Οδ.
πῠρία, Ιων. -ίη, ἡ (πῦρ), λουτρό με ατμό, που δημιουργείται ρίχνοντας
ευώδεις ουσίες πάνω σε διάπυρους λίθους, σε Ηρόδ.
πῠριάτη[ᾱ], ἡ (πυός), πηγμένο γάλα, σε Αριστοφ.
πῠριᾱτήριον, τό (πυριάω), λουτρό με ατμό, που θερμαίνεται από ένα καμίνι
στο κάτω μέρος, σε Πλούτ.
πῠρῐ-γενέτης, -ου, ὁ, = το επόμ., δουλεμένος στη φωτιά, σε Αισχύλ.
πῠρῐ-γενής, -ές (γίγνομαι), = το προηγ., γεννημένος στη φωτιά· λέγεται για
εργαλείο, σφυρηλατημένος στη φωτιά, σε Ευρ.
πῠρῐ-γόνος, -ον, αυτός που παράγει φωτιά, σε Πλούτ.
πῠρί-δαπτος, -ον (δάπτω), αυτός που καταστρέφεται από τη φωτιά, σε
Αισχύλ.
πῠρι-ηκής, -ές (ἀκή), αυτός που έχει πύρινη αιχμή, σε Ομήρ. Οδ.
πῠρῐ-θαλπής, -ές (θάλπω), αυτός που θερμαίνεται μέσα στη φωτιά, σε Ανθ.
πῠρῐ-κᾱής, -ές, = πυρίκαυστος, σε Ανθ.
πῠρί-καυστος, -ον ή -καυτος, αυτός που έχει καεί στη φωτιά, διάπυρος,
πυρακτωμένος, σε Ομήρ. Ιλ.
πῠρῐ-κοίτης, -ες (κοίτη), αυτός που κοιμάται στη φωτιά, λέγεται για τη
ράβδο του Προμηθέα, σε Ανθ.
πῠρῐ-λαμπής, -ές (λάμπω), αυτός που λάμπει όπως η φωτιά, σε Πλούτ.
πῠρί-ληπτος, -ον, αυτός που καταλαμβάνεται από τη φωτιά, ηφαιστειακός, σε
Στράβ.
πῠρῐ-μᾰνέω, μέλ. -ήσω (μαίνομαι), ξεσπώ σε σφοδρή φωτιά, σε Πλούτ.
πύρῐνος[ῠ], -η, -ον (πῦρ), αυτός που προέρχεται από τη φωτιά, πυρώδης,
καυτός, σε Ανθ.
πύρῐνος[ῡ], -η, -ον (πῡρός), αυτός που προέρχεται από σιτάρι, σιταρένιος, σε
Ξεν. κ.λπ.
πῠρι-πνέων, -ουσα, -ον, μτχ. χωρίς ρήμα σε χρήση, αυτός που βγάζει, φυσά
φωτιά, σε Ευρ.
πῠρί-πνοος, -ον, συνηρ. -πνους, -ουν (πνέω), αυτός που βγάζει, φυσάει
φωτιά, πύρινος, φλογισμένος, σε Ανθ.
πῠρι-σμάρᾰγος[ᾰ], -ον, αυτός που αντηχεί μέσα στη φωτιά, σε Θεόκρ.
πῠρί-σπαρτος, -ον (σπείρω), σπαρμένος με φωτιά, φλεγόμενος, σε Ανθ.
πῠρί-στακτος, -ον, αυτός που σκορπίζει φωτιά, σε Ευρ.
πῠρίτης[ῑ], -ου, ὁ, αυτός που γίνεται, παράγεται από τη φωτιά ή μέσα στη
φωτιά, σε Λουκ.
πῠρῐ-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που τρέφει τη φωτιά.
πῠρῐ-φλεγέθων, -ουσα, -ον, αυτός που λάμπει, όπως η φλόγα της φωτιάς· ως
ουσ., ο Πυριφλεγέθονας, ένας από τους ποταμούς του Άδη, σε Ομήρ. Οδ.
πῠρι-φλεγής, -ές (φλέγω), φλογερός, πύρινος, σε Ευρ.
πῠρι-φλέγων, -οντος, ὁ, = το προηγ., σε Ευρ.
πῠρί-φλεκτος, ον, (φλέγω), αυτός που αναδίδει πύρινες φλόγες, σε Ευρ.
πῠρίχη[ῐ], ἡ, ποιητ. αντί πυρρίχη, σε Ανθ.
πῠρί-χρως, -ωτος, ὁ, ἡ, αυτός που έχει το χρώμα της φωτιάς, δηλ. πύρινο
χρώμα, σε Αλκιδάμ. παρά Αριστ.

πυρ-κᾰϊά, Επικ. και Ιων. -ιή, ἡ (καίω), 1. οποιοδήποτε μέρος όπου ανάβεται
φωτιά, νεκρική πυρά, σε Ομήρ. Ιλ. 2. φωτιά, πυρκαγιά, σε Ηρόδ.· εμπρησμός,
σε Νόμ. παρά Δημ. 3. μεταφ., η φλόγα του έρωτα, σε Ανθ.
πυρναῖος, -α, -ον (πύρνον), κατάλληλος για βρώση, βρώσιμος, σε Θεόκρ.
πύρνον, τό (πύρινος), ψωμί απο σιτάρι, σταρένιο ψωμί, σε Ομήρ. Οδ.
πῠρο-βόλος, -ον (βάλλω), αυτός που βγάζει φωτιά· τὰ πυροβόλα, ακόντια ή
βέλη που πλήττουν με φωτιά, δηλ. φλογοβόλα, σε Πλούτ.
πῡρο-γενής, -ές (πυρός, γίγνομαι), γεννημένος από φωτιά, σε Ανθ.
πῠρόεις, -εσσα, -εν (πῦρ), 1. πυρώδης, σε Ανθ. 2. ὁΠυρόεις, ο πλανήτης
Άρης, εξαιτίας του πυρρώδους, ερυθρού χρώματός του, σε Αριστ.
πῠρο-κλοπία, ἡ (κλοπή), κλοπή της φωτιάς, σε Ανθ.
πῡρο-λόγος, -ον (πύρος, λέγω), αυτός που θερίζει σιτάρι, σε Ανθ.
πῡροπωλέω, μέλ. -ήσω, πουλώ σιτάρι, σε Δημ.
πῡρο-πώλης, -ου, ὁ (πωλέω), πωλητής σιταριού, σιτέμπορος.
πῠρορ-ρᾰγής, -ές (ῥήγνυμι), αυτός που εκρήγνυται, αυτός που ραγίζει στη
φωτιά, σπασμένος, ραγισμένος από τη φωτιά, σε Αριστοφ.
πῡρός, ὁ, σιτάρι, σε Όμηρ.· επίσης στον πληθ., σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.
πῡρο-φόρος, -ον (πυρός, φέρω), αυτός που φέρει, παράγει σιτάρι, σε Ομήρ.
Ιλ., Ευρ.
πῠρόω, μέλ. -ώσω (πῦρ)· I. 1. καίω με φωτιά, κατακαίω, σε Ηρόδ., Σοφ.·
καίω όπως σε έμπυρη θυσία, σε Αισχύλ., Ευρ.· π. Κύκλωπος ὄψιν, κατακαίω
το μάτι του Κύκλωπα, σε Ευρ. — Μέσ., παῖδα πυρωσαμένη, τοποθετώντας
τον γιο της στην πυρά, σε Ανθ. — Παθ., τοποθετώ τον εαυτό μου στη φωτιά,
πυρπολούμαι, καίγομαι, σε Πίνδ., Ευρ. 2. μεταφ. στην Παθ., φλέγομαι ή
εξάπτομαι, διακαίομαι, σε Αισχύλ. II. Παθ. επίσης, λέγεται για τον χρυσό,
δοκιμάζομαι στη φωτιά ή υφίσταμαι πύρωση, σε Κ.Δ. III. καπνίζω, σε Θεόκρ.
πυρπαλαμάω, μέλ. -ήσω, παίζω με τη φωτιά, παίζω ριψοκίνδυνα παιχνίδια,
σε Ομηρ. Ύμν.
πυρ-πάλᾰμος, -η, -ον (παλάμη), δουλεμένος, κατασκευασμένος στη φωτιά,
λέγεται για τον κεραυνό, σε Πίνδ.
πύρ-πνοος, -ον, συνηρ. -πνους, -ουν=πυρίπνοος, αυτός που έχει πύρινη
αναπνοή, Τυφών, σε Αισχύλ., Ευρ.
πυρ-πολέω, μέλ. -ήσω (πύρπολος)· I. ανάβω και διατηρώ τη φωτιά,
παρακολουθώ τη φωτιά, σε Ομήρ. Οδ., Ξεν.· πυρπολέω τοὺς ἄνθρακας,
ανακινώ τη φωτιά, σε Αριστοφ. II. φθείρω με τη φωτιά, καίω και
καταστρέφω, στον ίδ. — Μέσ., πυρπολέεσθαι πᾶσαν τὴν Ἀττικήν, ενεργώ ώστε
να εμπρηστεί με φωτιά, σε Ηρόδ.
πυρπόλημα, -ατος, τό, σημάδι, σινιάλο από φωτιά, πυρσός, σε Ευρ.
πυρ-πόλος, -ον (πολέω), αυτός που καταστρέφει με τη φωτιά, φλεγόμενος,
κεραυνός, σε Ευρ.
πυρράζω (πυρρός), είμαι φλογερός ή όπως η φωτιά κόκκινος, λέγεται για τον
ουρανό, σε Κ.Δ.
Πυρρῐκός, -ή, -όν, ονομασμένος από τον Πύρρο, σε Θεόκρ.
πυρρίχη[ῐ] (ενν. ὄρχησις), ἡ, 1. είδος πολεμικής ορχήσεως, σε Αριστοφ., Ξεν.·
το όνομα έχει αποδοθεί στον Πύρριχο (Πύρριχος) που την επινόησε· 2. γενικά,
δειναὶ π., οι παράδοξες συστροφές του σώματος, σε Ευρ.· — παροιμ.,
πυρρίχην βλέπειν, «βλέπω κάτι πολεμικό ή ένοπλο», σε Αριστοφ.
πυρρῐχίζω, χορεύω στο ρυθμό του πυρρίχιου, σε Λουκ.

πυρρίχιος[ῐ], ὁ, I. αυτός που προέρχεται ή ανήκει στο χορό της πυρρίχης, σε
Λουκ. II. ποὺς πυρρίχιος, πόδας που αποτελείται από δύο βραχείες συλλαβές
και χρησιμ. στην πυρρίχη ή σε πολεμικό άσμα.
πυρρῐχιστής, -οῦ, ὁ, χορευτής της πυρρίχης· οἱ πυρριχισταί, χορός των
ορχηστών της πυρρίχης, σε Λυσ., Ισαίο.
πύρρῐχος, -η, -ο, Δωρ. αντί πυρρός, κόκκινος, σε Θεόκρ.
πυρρο-γένειος, -ον (γένειον), αυτός που έχει κοκκινωπή, πυρρόχρωμη
γενειάδα, σε Ανθ.
πυρρό-θριξ, ὁ, ἡ, αυτός που έχει κόκκινα μαλλιά, σε Σόλωνα.
πυρρο-κόραξ, -ᾰκος, ὁ, κόρακας που έχει κόκκινο ράμφος, σε Πλίν.
πυρρόομαι, Παθ., γίνομαι κόκκινος, σε Αριστ.
πυρρ-οπίπης[ῑ], -ου, ὁ (ὀπιπτεύω), αυτός που γλυκοκοιτάζει ξανθόμαλλα
νεαρά αγόρια, παιδεραστής, λογοπαίγνιο στη λέξη πῡρο-πίπης, αυτός που
«γλυκοκοιτάζει» το σιτάρι (δηλ. τη σίτηση στο Πρυτανείο), σε Αριστοφ.
πυρρός, -ά, -όν, Ιων. -ή, -όν· αλλά στην αρχ. Αττ. και Δωρ. πυρσός, -ή, -όν
(πῦρ),· 1. φλογερός στο χρώμα, ερυθροκίτρινος· λέγεται για πρόσωπα με
κόκκινα μαλλιά, όπως οι Σκύθες, Λατ. rufus, σε Ηρόδ.· λέγεται για το χρώμα
της πρώτης γενειάδας, σε Αισχύλ., Ευρ. 2. γενικά, κόκκινος, πυρρόχρωμος,
ξανθοκόκκινος, Λατ. fulvus, λέων, σε Ευρ., Ξεν. 3. λέγεται για πρόσωπα
επίσης, με κόκκινες ερυθριάσεις, σε Αριστοφ.· αλλά, κύων πύρσ' ἔχουσα
δέργματα, προσβλέποντας με κόκκινα μάτια, σε Ευρ.
πυρρό-τρῐχος, -ον, = πυρρόθριξ, σε Θεόκρ.
πυρσαίνω (πυρσός), κάνω κάτι κόκκινο, χρωματίζω με κόκκινο, κοκκινίζω,
σε Ευρ.
πυρσεύω, μέλ. -σω (πυρσός)· I. λάμπω, ανάβω, πυρσεύσας σέλας Εὐβοίαν,
έκανε την Εύβοια να λάμπει με τους πυρσούς (το σέλας συντάσσεται με τη
σημασία του ρήματος), σε Ευρ. II. κάνω σινιάλο με πυρσούς ή σημάδια από
φωτιά, σε Ξεν.· μεταφ., πυρσεύετε κραυγὴν ἀγῶνος, εκπέμπετε κραυγή μάχης,
σε Ευρ. — Παθ., δόξα ὥσπερ ἀπὸ σκοπῆς πυρσεύεται, σε Πλούτ.· απρόσ.,
πυρσεύεται, γίνονται σινιάλα με πυρσούς, σε Λουκ.
πυρσο-βόλος, -ον (βάλλω), αυτός που εξακοντίζει φωτιά, σε Ανθ.
πυρσό-νωτος, -ον, αυτός που έχει κόκκινα, πυρρόχρωμα νώτα, σε Ευρ.
πυρσός, -οῦ, ὁ, ετερόκλ. πληθ. πυρσά (πῦρ)· I. φανός, πυρσός, λάμψη φωτιάς,
σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.· στον πληθ., φωτιές, πυρά, σε Ανθ.· μεταφ., πυρσὸς ὕμνων,
σε Πίνδ.· πληθ., τα πυρά, η φλόγα του έρωτα, ερωτική έξαψη, σε Θεόκρ. II. 1.
σημείο ή σινιάλο από φωτιά, σε Ηρόδ. 2. πληθ., πυρσά, φωτιές σκοπιάς, σε
Ευρ.
πυρσός, -ή, -όν, αρχ. Αττ. τύπος αντί πυρρός.
πυρσο-τόκος, -ον (τίκτω), αυτός που παράγει φωτιά, πυρσοτόκος λίθος,
πυρίτης, σε Ανθ.
πυρσ-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με πυρσό, σε Ευρ.
πυρφορέω, μέλ. -ήσω, I. είμαι πυρφόρος, φέρω πυρσό, σε Ευρ. II. ρίχνω
φωτιά, πυρπολώ, σε Αισχύλ.
πυρ-φόρος, -ον (φέρω), I. αυτός που φέρει πυρ, που έχει φωτιά, σε Ευρ.·
λέγεται για τον κεραυνό, σε Πίνδ., Αισχύλ.· πυρφόροι ὀϊστοί, βέλη με
εύφλεκτες ουσίες πάνω τους, σε Θουκ. II. Ειδικότερες σημασίες: 1. επίθ. του
Δία για τους κεραυνούς του, σε Σοφ.· λέγεται για τη Δήμητρα, αναφορικά
προς τους πυρσούς που κρατούσαν οι λάτρεις της, σε Ευρ.· λέγεται για την
Άρτεμη, σε Σοφ.· αλλά θεὸς πυρφόρος, θεός που φέρνει πυρ, φωτιά, θεός που
φέρνει λοιμό ή πυρετό, στον ίδ. 2. ὁπυρφόρος, στο στρατό των

Λακεδαιμονίων ήταν ο ιερέας που κρατούσε την ιερή φωτιά για τη θυσία, η
οποία δεν επιτρεπόταν να σβήσει ποτέ, σε Ξεν.· απ' όπου παροιμ., λέγεται για
ολοσχερή ήττα, ἔδεε δὲ μηδὲ πυρφόρον περιγενέσθαι, σε Ηρόδ.
πῠρ-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με φωτιά, φλογερός, σε Αριστοφ. κ.λπ.
πῠρ-ωπός, -όν (ὤψ), αυτός που έχει πύρινη όψη, πυρώδης, σε Αισχύλ.
πύστις, -εως, ἡ (πυθέσθαι),· I. σπανιότερος τύπος του πεῦσις, ερώτηση,
εξέταση, τὰς πύστεις ἐρωτῶντες, εἰ..., εισάγοντας την ερώτηση αν, είτε..., σε
Θουκ. II. αυτό που μαθαίνει κανείς έπειτα από ερώτηση, πληροφορία,
αγγελία, φήμη, σε Αισχύλ., Ευρ.· κατὰ πύστιν ᾗ χωροίη, σύμφωνα με τις
πληροφορίες που έμαθαν για το πού είχε πάει, σε Θουκ.· πύστει τῶν
προγενομένων, εξαιτίας της πληροφορίας για ό,τι είχε γίνει από πριν, στον ίδ.
πῡτῑναῖος, -α, -ον, πλεγμένος με κλαδιά λυγαριάς ή ιτιάς, πτερὰ πυτιναῖα
δίνονταν στο Διιτρέφη, επειδή είχε γίνει πλούσιος από το εμπόριο κατασκευής
καλαθιών, σε Αριστοφ.
πῡτίνη[ῑ], ἡ, φλασκί που είναι καλυμμένο ολόγυρα με πλεγμένα κλαδιά
λυγαριάς.
πῶ; επίρρ., Δωρ. αντί ποῦ; I. πού; σε Αισχύλ. II. πῶ μάλα; ή πώμαλα; πώς
επιτέλους; ουδόλως, σε Αριστοφ., Δημ.
πω, Ιων. κω, εγκλιτ. μόριο· I. μέχρι αυτή τη στιγμή, ακόμη, σχεδόν πάντα με
άρνηση (όπως το Λατ. -dum στο non-dum) με την οποία αποτελεί μια λέξη,
οὔπω, μήπω· II. μετά τον Όμηρο με ερωτήσεις που υπονοούν άρνηση, σε
Σοφ., Θουκ.
πώγων, -ωνος, ὁ, γενειάδα, γένι, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.· μεταφ., πώγων
πυρός, γλώσσες φωτιάς, σε Αισχύλ. σε Λουκ., Ανθ.
πωγωνο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρει γενειάδα, σε Ανθ.
πώεα, τά, πληθ. του πῶϋ.
πωλεία, ἡ, ανατροφή νεαρών αλόγων, σε Ξεν.
πώλειος, -α, -ον, αυτός που ανήκει σε μικρό άλογο, χαίτη, σε Σουΐδ.
πωλέομαι, Ιων. πωλεῦμαι· Επικ., παρατ. πωλεύμην, βʹ ενικ. πωλέο, Ιων. γʹ
ενικ. πωλέσκετο· μέλ. πωλήσομαι, Επικ. βʹ ενικ. πωλήσεαι· θαμιστικό του
πολέομαι· πηγαίνω πέρα-δώθε, περιφέρομαι, τριγυρίζω, συχνάζω, Λατ. versari
in loco· απ' όπου, πηγαινοέρχομαι, τριγυρίζω συχνά, συχνάζω,
συναναστρέφομαι, εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο, σε Ομήρ. Ιλ.· εἰς ἡμέτερον (δῶμα)
πωλεύμενοι, σε Ομήρ. Οδ.
πώλευσις, ἡ, δαμασμός, εξημέρωση αλόγων, σε Ξεν.
πωλεύω, μέλ. -σω (πῶλος), δαμάζω, ημερώνω, εκπαιδεύω, γυμνάζω νεαρό
άλογο, σε Ξεν.
πωλέω, Ιων. γʹ ενικ. παρατ. πωλέσκεε, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐπώλησα· 1. πουλώ
ή ανταλλάσσω αγαθά, πουλώ ή προσφέρω εμπορεύματα προς πώληση, σε
Ηρόδ., Αττ.· με γεν. του τιμήματος, ἐς Σάρδις χρημάτων μεγάλων π., πουλώ σε
υψηλή τιμή στις Σάρδεις, σε Ηρόδ.· ἐπώλεε οὐδενὸς χρήματος, αρνήθηκε να
το πουλήσει σε οποιαδήποτε τιμή, στον ίδ.· ἐρέσθαι ὁπόσου πωλεῖ, ρωτώ πόσα
χρειάζεται γι' αυτό (δηλ. σε ποια τιμή το πουλάει), σε Ξεν.· απόλ., πωλέω
πρός τινα, συναλλάσσομαι με κάποιον, σε Αριστοφ. 2. πωλέω τέλη, πουλώ
τους φόρους, Λατ. locare, σε Αισχίν. 3. πουλώ, δηλ. εγκαταλείπω, προδίδω,
σε Δημ.· λέγεται για πρόσωπα, προδίδομαι, εξαπατώμαι, σε Αριστοφ.
πώλης, -ου, ὁ, αυτός που πουλάει, πωλητής, σε Αριστοφ.
πώλησις, ἡ, πώληση, έκθεση πραγμάτων προς αγορά, σε Ξεν.
πωλητήριον, τό (πωλέω)· I. μέρος όπου γίνεται η πώληση, πρατήριο,
κατάστημα, σε Ξεν. II. επάγγελμα των πωλητῶν, σε Δημ.

πωλητής, -οῦ, ὁ, αυτός που πουλάει· στην Αθήνα οι πωληταί ήταν δέκα
άρχοντες που εκμίσθωναν (Λατ. locabant) τους φόρους και τις δημόσιες
προσόδους σε πλειοδότες, σε Δημ.
πωλικός, -ή, -όν (πῶλος), 1. αυτός που ανήκει στα πουλάρια, στις φοράδες ή
στα νεαρά άλογα, ἀπήνη πωλική, τετράτροχη άμαξα που σύρεται από νεαρά
άλογα, σε Σοφ., Ευρ.· πωλικὰ διώγματα, καταδίωξη με άμαξες που σύρονται
από άλογα, σε Ευρ. 2. λέγεται για κάθε νεαρό ζώο, πωλικά ἑδώλια, τα
διαμερίσματα των κοριτσιών, σε Αισχύλ.
πωλίον, τό, υποκορ. του πῶλος, πουλάρι, σε Αριστοφ.
πωλοδαμνέω, μέλ. -ήσω, 1. δαμάζω και εκπαιδεύω νεαρά άλογα, σε Ευρ.,
Ξεν. 2. μεταφ., παιδαγωγώ, σε Σοφ.
πωλο-δάμνης, -ου, ὁ (δαμάω), δαμαστής αλόγων, σε Ξεν.
πωλο-μάχος[ᾰ], -ον (μάχομαι), αυτός που μάχεται από άλογο ή από άρμα, σε
Ανθ.
πῶλος, ὁ και ἡ, 1. πουλάρι, νεαρό άλογο, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, σε
Όμηρ.· στους ποιητές γενικά αντί ἵππος, σε Σοφ. κ.λπ. 2. νεαρό ζώο, μικρό, σε
Ανθ. 3. στους Ποιητές, θηλ., νεαρό κορίτσι, κοπέλα, κόρη, όπως τα δάμαλις,
μόσχος, πόρτις, Λατ. juvenca, σε Ευρ.· σπανιότερα αρσ., νεαρός άντρας, σε
Αισχύλ.
πωλο-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που εκτρέφει νεαρά άλογα, σε Ανθ.
πῶμα, -ατος, τό, σκέπασμα, κάλυμμα, σε Όμηρ. (άγν. προέλ.).
πῶμα, -ατος, τό (√ΠΟ σε μερικούς χρόνους του πίνω), ποτό, ρόφημα, σε
Τραγ., Πλάτ. κ.λπ.
πωμάζω, σκεπάζω με πώμα, καλύπτω, σε Βάβρ.
πώμᾰλᾰ, βλ. πῶ.
πώ-ποτε, (πω, ποτέ), ήδη ποτέ, ποτέ ως τώρα, κυρίως με άρνηση, οὐπώποτε,
μὴ πώποτε, σε Όμηρ. κ.λπ.
πώρῐνος, -η, -ον, βλ. πῶρος.
πῶρος, ὁ, Λατ. tophus, Ιταλ. tufa, είδος μαρμάρου· ο πώρινος λίθος του Ηροδ.
πωρόω, μέλ. -ώσω, απολιθώνω, μετατρέπω σε πέτρα· μεταφ. στην Παθ.,
γίνομαι σκληρός όπως η πέτρα, γίνομαι αναίσθητος, λέγεται για την καρδιά,
σε Κ.Δ.
πώρωσις, -εως, ἡ, απολίθωση· μεταφ., σκληρότητα, σε Κ.Δ.
πῶς; Ιων. κῶς; I. 1. ερωτημ. επίρρ. του τρόπου, πώς; με ποιο τρόπο ή
τέχνασμα; Λατ. qui? quomodo? χρησιμ. στις ευθείες ερωτήσεις όπως το ὅπως
στις πλάγιες, σε Όμηρ. κ.λπ.· με δεύτερη ερώτηση στην ίδια πρόταση, πῶς ἐκ
τίνος νεώς... ἥκετε; πώς και με ποιο πλοίο ήρθατε; σε Ευρ.· με γεν., πῶς
ἀγῶνος ἥκομεν; πώς έχουμε φτάσει στον αγώνα; στον ίδ. 2. με ρήματα που
σημαίνουν πώληση, πόσο; σε ποια τιμή; πῶς ὁ σῖτος ὤνιος; σε Αριστοφ. 3.
πῶς δοκεῖς; βλ. δοκέω I. 2. II. 1. με άλλα μόρια, πῶς ἄν...; Επικ., πῶς κε ή
κεν...; πώς αλήθεια;, σε Όμηρ., Ευρ.· σε Τραγ., πῶςἄν με ευκτ. εκφράζει ευχή,
επιθυμία, πώς μπορεί να γίνει, δηλ. πώς θα μπορούσε να είναι...! Λατ. O sI..!
O utinam...! πῶς ἂν θάνοιμι; πῶς ἂν ὀλοίμην; κ.λπ. 2. πῶς ἄρα...; σε
απάντηση, πώς λοιπόν; σε Όμηρ. 3. πῶς γάρ...; επίσης σε απάντηση, σαν κάτι
να έχει προηγηθεί (που όμως δεν μπορεί να γίνει), διότι πώς είναι δυνατόν...;
στον ίδ., Σοφ. 4. πῶς δή; πώς μα την αλήθεια; σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· επίσης, πῶς
γὰρ δή; σε Ομήρ. Οδ.· πῶς δῆτα...; σε Αισχύλ. κ.λπ. 5. καὶ πῶς...; για να
δηλώσει αντίρρηση, πώς μπορεί να είναι, να συμβαίνει ακόμα; σε Αττ. 6. πῶς
οὐ... πώς όχι...; δηλ. βέβαια είναι έτσι..., σε Θουκ. κ.λπ. 7. πῶς οὖν...; όπως
πῶς ἄρα..., σε Αισχύλ. κ.λπ. 8. πῶς ποτε...; πώς άραγε...; σε Σοφ.

πως, Ιων. κως, εγκλιτ. επίρρ. του τρόπου· I. με κάθε τρόπο, κάπως, με όλα τα
μέσα, σε Όμηρ.· ὧδέπως, κατ' αυτόν περίπου τον τρόπο, σε Ξεν.· ἄλλως πως,
με κάποιον άλλο τρόπο, στον ίδ.· έπειτα από υποθετικά μόρια, εἴ πως, ἐάν ή
ἤν πως, Λατ. si qua, si forte, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. II. πως, πώς ή πῶς, όχι
εγκλιτ., κατά κάποιον τρόπο, με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, αντίθ. προς το
ἁπλῶς, σε Αριστ.
πωτάομαι, Επικ. γʹ πληθ. παρατ. πωτῶντο· αόρ. αʹ ἐπωτήθην· Επικ. τύπος
του ποτάομαι· πετώ, ίπταμαι ολόγυρα, περιίπταμαι, σε Ομήρ. Ιλ., Ομηρ. Ύμν.,
Απόλλ.
πώτημα, -ατος, τό, βλ. πότημα.
πῶϋ, -εος, τό, πληθ. πώεα, τά (βλ. ποιμήν), ποίμνιο, λέγεται για πρόβατα,
αντίθ. προς το ἀγέλη(κοπάδι με βοοειδή), σε Όμηρ., Ησίοδ.

