
παμ-φᾰνόων, γεν. -ωντος, θηλ. παμφᾰνόωσα, Επικ. μτχ. όπως αν προερχόταν 

από παμφᾰνάω (= παμφαίνω), αυτός που απαστράπτει, που λάμπει, λέγεται 

για γυαλιστερό μέταλλο, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τον ήλιο, σε Ομήρ. Οδ.  

παμ-φάρμᾰκος, -ον, έμπειρος σε όλα τα είδη των μαγικών ή των φαρμάκων, 

σε Πίνδ.  

παμ-φεγγής, -ές, = παμφαής, σε Σοφ.  

πάμ-φθαρτος, -ον (φθείρω), αυτός που καταστρέφει τα πάντα, σε Αισχύλ.  

πάμφλεκτος, -ον (φλέγω), αυτός που κατακαίει τα πάντα, σε Σοφ.  

πάμ-φορβος, -η, -ον, (φέρβω), αυτός που τρέφει τους πάντες, σε Ανθ.  

πάμ-φορος, -ον (φέρω)· I. αυτός που έχει τα πάντα, παραγωγικότατος, Λατ. 

omnium ferax, χώρη παμφορωτέρη, σε Ηρόδ.· ένας φίλος λέγεται 

παμφορώτατον κτῆμα, από Ξεν. II. αυτός που φέρει τα πάντα μαζί του, 

πάμφορος χέραδος, ανάμεικτη μάζα από σκουπίδια, απόβλητα, σε Πίνδ.  

πάμ-φῡλος, -ον, αυτός που αποτελείται από ανάμεικτες φυλές, από όλα τα 

γένη, σε Αριστοφ.  

πάμ-φωνος, -ον (φωνή), αυτός που αποτελείται από όλες τις φωνές, γεμάτος 

φωνές ή πολύφωνος, σε Πίνδ.· γενικά, εκφραστικός, σε Ανθ.  

παμ-ψηφεί (ψῆφος), επίρρ., με όλες τις ψήφους, σε Ανθ.  

πάμ-ψῡχος, -ον (ψυχή), με όλη την ψυχή του, ή = πασῶν τῶν ψυχῶν, σε Σοφ.  

Πάν, γεν. Πᾱνός, ὁ, Πάνας, θεός της Αρκαδίας, γιος του Ερμή, σε Ομηρ. 

Ύμν.· αναπαρίστατο με πόδια τράγου, κέρατα και σκληρά, πυκνά μαλλιά. 

Στην Αθήνα η λατρεία του ξεκίνησε μετά τη μάχη του Μαραθώνα, σε Ηρόδ.· 

πληθ. Πᾶνες, σε Αριστοφ., Θεόκρ.  

πάν-αβρος, -ον, αρκετά ή πολύ μαλακός, σε Πλούτ.  

πᾰν-ᾰγής, -ές, ιερώτατος, πάναγνος, Λατ. sacrosanctus, σε Πλούτ.  

πᾰν-αγρεύς, ὁ, αυτός που αλιεύει τα πάντα, σε Ανθ.  

πάν-ᾰγρος, -ον, (ἄγρα), αλιεύς των πάντων.  

πᾰν-άγρυπνος, -ον, εντελώς άγρυπνος, σε Ανθ.  

πανάγῠρις, Δωρ. αντί πανήγυρις.  

Πᾰν-ᾰθήναια (ενν. ἱερά), τά, τα Παναθήναια, δυο γιορτές των Αθηναίων, 

τὰμεγάλα και τὰ μικρά, προν τιμήν της Αθηνάς, σε Αριστοφ. κ.λπ. Τα μεγάλα 

γιορτάζονταν τον τρίτο χρόνο κάθε Ολυμπιάδας, τα μικρά ετησίως.  

Πᾰνᾰθηναϊκός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή χαρακτηρίζει τα Παναθήναια, σε 

Θουκ.  

πᾰν-άθλιος, -α, -ον, εντελώς άθλιος, σε Τραγ.  

πᾰν-αιγλήεις, -εσσα, -εν, ολόλαμπρος, σε Ανθ.  

πάν-αιθος[πᾰν-], -η, -ον, αυτός που ακτινοβολεί από παντού, ολόφωτος, 

ολόλαμπρος, σε Ομήρ. Ιλ.  

πᾰν-αίολος, -ον, I. επίθ. για τον στρατό, είτε πολυποίκιλος, αστραφτερός ή 

αρκετά ελαφρύς, ευκίνητος, σε Ομήρ. Ιλ. II. μεταφ., ποικίλος, σε Αισχύλ.  

πᾰν-αισχής, -ές (αἶσχος), εντελώς άσχημος, ασχημότατος, σε Αριστ.  

πάν-αισχρος, -ον, = παναισχής· υπερθ. -αίσχιστος, σε Ανθ.  

πᾰν-αίτιος, -ον (αἰτία)· 1. υπαίτιος για όλα, σε Αισχύλ. 2. αυτός στον οποίο 

ανήκει ολόκληρη η ενοχή, ένοχος για όλα, στον ίδ.  

πᾰν-ᾰλάστωρ, -ορος, ὁ, γεμάτος εκδίκηση, σε Ανθ.  

πᾰν-ᾰληθής, -ές, 1. όλος αληθινός, εντελώς αληθινός, λέγεται για άνθρωπο, 

σε Αισχύλ. 2. λέγεται για πράγματα, απόλυτα αληθινό ή πραγματικό, σε Πλάτ.  

πᾰν-αλκής, -ές, (ἀλκή), γεμάτος και ολόκληρος με δύναμη, σε Αισχύλ.  

πᾰν-άλωτος[ᾰλ], -ον, αυτός που συλλαμβάνει τους πάντες, σε Αισχύλ.  

πᾰνάμερος, -ον, Δωρ. αντί πανήμερος.  



πᾰν-άμμορος, -ον, αυτός που δεν έχει καθόλου συμμετοχή σε κάτι, με γεν., σε 

Ανθ.  

πᾰν-άμωμος, -ον, εντελώς αγνός, σε Σιμων.  

πᾰν-αοίδιμος, -ον, τραγουδισμένος από όλους, σε Ανθ.  

πᾰν-άπᾰλος, -ον, εντελώς απαλός, εντελώς τρυφερός, σε Ομήρ. Οδ.  

πᾰν-ᾰπήμων, -ον, εντελώς αβλαβής, σε Ησίοδ., Ανθ.  

πᾰν-άποτμος, -ον, ολότελα ατυχής, σε Ομήρ. Ιλ.  

πᾰν-άργῠρος, -ον, όλος ασημένιος, σε Ομήρ. Οδ.  

πᾰν-άρετος[ᾰρ], -ον (ἀρετή), γεμάτος αρετή, εντελώς ενάρετος, σε Λουκ.  

πᾰν-άριστος, -ον, καλύτερος από όλους, σε Ησίοδ., Ανθ.  

πᾰν-αρκής, -ές (ἀρκέω), αρκετός σε όλους· η γεν. θηλ. παναρκέτας στον 

Αισχύλ. είναι πιθ. παρεφθ. τύπος.  

πᾰν-αρμόνιος, -α, -ον (ἁρμονία)· 1. στη μουσική, αυτός που ταιριάζει σε 

όλες τις αρμονίες· τὸ παναρμόνιον (ενν. ὄργανον), όργανο στο οποίο μπορούν 

να παιχτούν όλες οι αρμονίες, σε Πλάτ. 2. μεταφ., εντελώς αρμονικός, στον ίδ.  

πάν-αρχος, -ον, ολοκληρωτικά δυνατός, αρχηγός όλων, σε Σοφ.  

πᾰν-ατρεκής, -ές, εντελώς ακριβής, παναληθής, σε Ανθ.  

πᾰν-ᾰφῆλιξ, -ῐκος, ὁ, ἡ, ολότελα απομακρυσμένος από τους φίλους στη 

νεανική ηλικία, σε Ομήρ. Ιλ.  

πᾰν-άφθῐτος, -ον, εντελώς άφθαρτος, σε Ανθ.  

πᾰν-άφυκτος, -ον, αναπόφευκτος, σε Ανθ.  

πᾰν-άφυλλος, -ον, αυτός που δεν έχει καθόλου φύλλα, σε Ομηρ. Ύμν.  

Πᾰν-ᾰχαιοί, οἱ, όλοι οι Αχαιοί, σε Όμηρ.  

πᾰν-αώριος, -ον (ἄωρος), εντελώς άμοιρος, ολότελα καταδικασμένος σε 

πρόωρο τέλος, σε Ομήρ. Ιλ., Ανθ.  

παν-δαισία, Ιων. -ίη, ἡ (δαίς), πλήρες συμπόσιο, συμπόσιο στο οποίο τίποτα 

δεν λείπει, σε Ηρόδ., Αριστοφ..  

παν-δάκρῡτος, -ον, I. γεμάτος δάκρυα, σε Σοφ. II. εντελώς οδυνηρός, 

παντελώς δυστυχισμένος, σε Τραγ.  

παν-δᾰμάτωρ[μᾰ], -ορος, ὁ (δαμάω), αυτός που υποτάσσει, δαμάζει τα 

πάντα, εξημερωτής των πάντων, σε Όμηρ., Σοφ.  

πανδαμεί, πάνδαμος, Δωρ. αντί πανδημεί, πάνδημος.  

πάν-δεινος, -ον, I. εντελώς φοβερός, απαίσιος, σε Πλάτ.· πάνδεινόν ἐστι, είναι 

τραγικό, σε Δημ. II. έξυπνος σε όλα τα πράγματα, σε Πλάτ., Δημ.  

πανδελέτειος, -ον, μοχθηρός όπως ο Πανδέλετος (ένας συκοφάντης), σε 

Αριστοφ.  

παν-δερκέτης, -ου, ὁ, = το επόμ., σε Ευρ.  

παν-δερκής, -ές (δέρκομαι), αυτός που βλέπει τα πάντα, σε Ανθ.  

πανδημεί ή -μί, Δωρ. πανδᾱμί, επίρρ. του πάνδημος, με όλο τον λαό, 

μαζεμένος σε ένα σύνολο ή σώμα, σε Ηρόδ.· σε Αισχύλ., πανδημεὶ βοηθεῖν, 

στρατεύειν, λέγεται για το σύνολο ενός εκστρατευτικού σώματος, σε Θουκ.  

πανδημία, ἡ, το σύνολο των ανθρώπων, σε Πλάτ.  

πανδήμιος, -ον, = το επόμ., πτωχὸς πανδήμιος, αυτός που ζητιανεύει σε όλους 

τους ανθρώπους, δημόσιος επαίτης, σε Ομήρ. Οδ.· πανδήμιος πόλις, η πόλη με 

όλους τους κατοίκους της, σε Σοφ.  

πάν-δημος, Δωρ. πάν-δᾱμος, -ον, I. αυτός που προέρχεται ή ανήκει σε όλους 

τους ανθρώπους, δημόσιος, κοινός, σε Σοφ., Ευρ.· πάνδημος πόλις, στρατός, 

ολόκληρο το σώμα της πόλης, σύσσωμος ο στρατός, σε Σοφ. II. πάνδημος 

Ἔρως, κοινός έρωτας, συνηθισμένη αγάπη, αντίθ. προς την πνευματική 

μορφή (οὐράνιος), σε Πλάτ., Ξεν.  



Πάν-δια (ενν. ἱερά), τά (Διός), γιορτή προς τιμή του Δία, σε Δημ.  

πάν-δῐκος, -ον (δίκη), δικαιότατος, σε Σοφ.· επίρρ. -κως, πάρα πολύ δίκαιος, 

σε Αισχύλ.· αλλά απλώς =πάντως, σε Σοφ.  

Πανδῑονίδης, -ου, ὁ, I. γιος του Πανδίονα, θηλ. Πανδῑονίς, -ίδος, κόρη του 

Πανδίονα, δηλ. το χελιδόνι (ή χελιδόνα), σε Ησίοδ. II.Πανδιονίς, ἡ, μια από 

τις Αττικές φυλές, σε Αισχίν.  

πανδοκεῖον, τό, οικία για τη διαμονή των ξένων, ξενώνας, ξενοδοχείο, σε 

Αριστοφ., Δημ. κ.λπ.  

πανδοκεύς, -έως, ὁ (πάνδοκος), αυτός που δέχεται όλους τους επισκέπτες, 

ξενοδόχος, οικοδεσπότης, σε Πλάτ. κ.λπ.· μεταφ., πάσης κακίας πανδοκεύς, 

στον ίδ.  

πανδοκεύτρια, ἡ, ξενοδόχος, σε Αριστοφ.· μεταφ., φάλαινα πανδοκεύτρια, 

θαλάσσιο τέρας έτοιμο να υποδεχτεί στην κοιλιά του τα πάντα, έτοιμο να τα 

καταβροχθίσει, στον ίδ.  

πανδοκεύω, μέλ. -σω, (πάνδοχος), υποδέχομαι και διασκεδάζω κάποιον 

φιλοξενούμενο, σε Ηρόδ., Πλάτ.· απόλ., διατηρώ πανδοχείο ή ξενώνα, σε 

Θεόφρ.  

πανδοκέω, = το προηγ.· μεταφ., παίρνω μαζί μου, αναλαμβάνω, σε Αισχύλ.  

πάν-δοκος ή -δόκος, -ον (δέχομαι), αυτός που δέχεται τους πάντες, κοινός σε 

όλους, σε Πίνδ., Αισχύλ.· με γεν., δόμοι πάνδοκοι ξένων, σε Αισχύλ.  

παν-δοξία, ἡ (δόξα), απόλυτη φήμη, τέλεια δόξα, σε Πίνδ.  

πάν-δυρτος, -ον, ποιητ. αντί παν-όδυρτος, θρηνητικός, γεμάτος οδυρμούς, σε 

Τραγ.  

παν-δῠσία, ἡ (δύω), ολοκληρωτική δύση ενός αστεριού, σε Ανθ.  

παν-δώρα, ἡ (δῶρον)· I. αυτή που δίνει τα πάντα, χορηγός όλων. II. Παθ., ως 

θηλ. κύριο όνομα, η Πανδώρα, δηλ. η ολότελα προικισμένη, όμορφη γυναίκα, 

που φτιάχτηκε από τον Ήφαιστο και η οποία δεχόταν δώρα από όλους τους 

θεούς με σκοπό να κερδίσει την καρδιά του Επιμηθέα, σε Ησίοδ.  

πάν-δωρος, -ον (δῶρον), αυτός που παρέχει τα πάντα, σε Επικ., σε Όμηρ.  

πᾰν-εθνεί, επίρρ. (ἔθνος), με όλο το έθνος, σε Στράβ.  

παν-είκελος, -ον, όμοιος σε όλα τα σημεία, σε Ανθ.  

Πᾱνεῖον, τό (Πάν), ναός του Πάνα, σε Στράβ.  

πᾰν-ελεύθερος, -ον, εντελώς ελεύθερος, σε Ανθ.  

Πᾰν-έλληνες, οἱ, όλοι οι Έλληνες, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ., Ευρ.  

Πάνεμος, ὁ, Βοιωτ. όνομα του μήνα Μεταγειτνίονα, σε Φιλιπ. παρά Δημ.  

πᾰν-επήρᾰτος, -ον, καθ' όλα αγαπητός, σε Ανθ.  

πᾰν-επίσκοπος, -ον, αυτός που βλέπει τα πάντα, σε Ανθ.  

πᾰν-εργέτης, -ου, ὁ (*ἔργω), αυτός που εκτελεί τα πάντα, Δωρ. γεν. -εργέτα, 

σε Αισχύλ.  

πᾰν-έρημος, -ον, εντελώς απομονωμένος, σε Λουκ.  

πᾰν-έσπερος, -ον, αυτός που διαρκεί ολόκληρο το απόγευμα, σε Ανθ.  

πᾰν-έστιος, -ον (ἑστία), αυτός που βρίσκεται με ολόκληρη την οικοσκευή, σε 

Πλούτ.  

πάν-ετες, επίρρ. (ἔτος), στη διάρκεια όλου του χρόνου, σε Πίνδ.  

πᾰν-ευδαίμων, -ον, πολύ ευτυχισμένος, σε Λουκ.  

πᾰν-εύτονος, -ον, αυτός που βρίσκεται μέσα σε μεγάλη ένταση, πολύ 

δραστήριος, σε Ανθ.  

πάν-εφθος[ᾰ], -ον, λέγεται για μέταλλα, πολύ καθαρός, ολότελα ανόθευτος ή 

αμιγής, σε Ανθ.  



πᾰνηγῠρίζω, μέλ. -σω, γιορτάζω ή παρακολουθώ γιορτή, πανήγυρις 

πανηγυρίζω, τηρώ τις αργίες των δημοσίων εορτών, γιορτάζω, σε Ηρόδ.  

πᾰνηγῠρικός, -ή, -όν· 1. αυτός που είναι κατάλληλος για δημόσια γιορτή, ὁ 

λόγος ὁ πανηγυρικός ή ὁ πανηγυρικός μόνο του, πανηγυρικός, εορταστικός, σε 

Ισοκρ., Αριστ. 2. επιδεικτικός, πομπώδης, σε Πλούτ.  

πᾰν-ήγῠρις, Δωρ. παν-ᾱγ-, -εως, ἡ (πᾶς, ἄγυρις = ἀγορά)· 1. γενική ή εθνική 

συνέλευση, ιδίως εορταστική γιορτή προς τιμή ενός θεού, σε Πίνδ., Αισχύλ. 

κ.λπ.· πανηγύριας πανηγυρίζειν, ἀνάγειν ποιεῖσθαι, τηρώ τέτοιου τύπου 

γιορτές, σε Ηρόδ. 2. οποιαδήποτε συνέλευση, θεῶν, σε Αισχύλ.· φίλων, σε 

Ευρ.· συνέλευση, συνάθροιση, συνεδρίαση, σε Θουκ.  

πᾰνηγῠριστής, -οῦ, ὁ, αυτός που παρακολουθεί μία πανήγυριν, σε Λουκ.  

πᾰν-ῆμαρ, επίρρ., όλη μέρα, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, σε 

Ομήρ. Οδ.  

πᾰνημερεύω, καταναλώνω, δαπανώ ολόκληρη τη μέρα σε κάποιο πράγμα, με 

αιτ., σε Ευρ.  

πᾰν-ημέριος, Δωρ. παν-ᾱμ, -α, -ον, 1. αυτός που αναφέρεται σε όλη τη 

διάρκεια της ημέρας, πανημέριοι θεὸν ἱλάσκοντο, συνέχιζαν να καταπραΰνουν 

τον θεό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε Ομήρ. Ιλ.· ὅσσον τε πανημερίη 

νηῦς ἤνυσεν, τόσο πολύ όσο ταξιδεύει το πλοίο στη διάρκεια μιας μέρας, σε 

Ομήρ. Οδ.· ουδ. πανημέριον, ως επίρρ. πανῆμαρ, σε Ομήρ. Ιλ. 2. αυτός που 

αποτελείται από ολόκληρη τη μέρα, σε Ευρ.  

πᾰν-ήμερος, -ον, I. = το επόμ., σε Αισχύλ.· ουδ. πανημερόν (οξύτ.) ως επίρρ., 

σε Ηρόδ. II. Δωρ. πανάμερος = πάντως τῇδε τῇ ἡμέρα, σε Σοφ.  

παν-θηλής, -ές (θάλλω), αυτός που αποτελείται από όλα τα είδη των 

δέντρων, σε Ανθ.  

πάνθηρ, -ηρος, ὁ, πάνθηρας ή λεοπάρδαλη, σε Ηρόδ., Ξεν.  

παν-θῡμᾰδὸν (θυμός), επίρρ., με πολύ μεγάλο θυμό, σε Ομήρ. Οδ.  

πάν-θῠτος, -ον (θύω), εορταζόμενος με όλα τα είδη των θυσιών, σε Σοφ.  

Πᾱνῐκός, -ή, -όν (Πάν)· I. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στον Πάνα, σε Λουκ. 

II. λέγεται για το φόβο, πανικός, επειδή τέτοια συναισθήματα αποδίδονταν 

στον Πάνα, σε Πλούτ.  

πᾰν-ίμερος[ῑ], -ον, I. αγαπητός σε όλους, σε Ανθ. II. αυτός που φλέγεται από 

επιθυμία, σε Σοφ.  

πᾱνίσδομαι, Δωρ. αντί πηνίζομαι.  

Πᾰν-ίωνες, οἱ, 1. ολόκληρο το σύνολο των Ιώνων· Πᾰνιώνιον, το μέρος όπου 

αυτοί συγκεντρώνονταν στη Μυκάλη και ο κοινός ναός που έχτισαν εκεί, σε 

Ηρόδ. 2. Πανιώνια (ενν. ἱερά), τά, γιορτή των Ιώνων με γυμνικούς αγώνες, 

στον ίδ.  

παν-λώβητος, -ο, φοβερά δύσμορφος, αποκρουστικός, σε Λουκ.  

πάννῠχα, βλ. πάννυχος.  

παννῡχίζω, μέλ. -σω (παννυχίς)· I. γιορτάζω νυχτερινή γιορτή, ξενυχτώ, 

κρατώ αγρυπνία προς τιμήν κάποιου, τῇ θεᾷ, σε Αριστοφ. II. γενικά, κάνω 

οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της νύχτας, φλὸξ συνεχὲς παννυχίζει, διαρκεί 

ολόκληρη τη νύχτα, σε Πίνδ.· με αιτ., παννυχίζω τὴν νύκτα, περνώ τη νύχτα, 

διανυκτερεύω, σε Αριστοφ.  

παννῠχικός, -ή, -όν, κατάλληλος για ολονύχτιο γλέντι, σε Ανθ.  

παν-νύχιος, [ῠ], -η, -ον και -ος, -ον, αυτός που διαρκεί όλη τη νύχτα, εὖδον 

παννύχιοι, σε Ομήρ. Ιλ.· παννύχιοι χοροί, σε Σοφ.· τὸ ἐλλύχνιον καίεται 

παννύχιον, σε Ηρόδ.· ουδ. ως επίρρ., σε Ομήρ. Ιλ.  



παν-νῡχίς, -ίδος, ἡ (νύξ)· I. γιορτή που γίνεται τη νύχτα, αγρυπνία, σε Ηρόδ., 

Ευρ. κ.λπ. II. επιφυλακή καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, αγρυπνία, σε Σοφ.  

πάν-νῠχος, -ον, 1. = παννύχιος, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., Αττ. 2. αυτός που 

διαρκεί ολόκληρη τη νύχτα, τί πάννυχον ὕπνον ἀωτεῖς; σε Ομήρ. Ιλ.· πάννυχος 

σελάνα, σε Ευρ.· ουδ. πληθ. ως επίρρ. πάννυχα, κατά τη διάρκεια όλης της 

νύχτας, σε Σοφ.  

πᾰν-όδυρτος, -ον, εξαιρετικά αξιοθρήνητος, σε Ανθ.  

πάν-οιζυς, -υ, γεν. -υος, εντελώς δυστυχισμένος, σε Αισχύλ.  

πανοικησίᾳ δοτ. = πανοικίᾳ, σε Θουκ.  

πᾰν-οικίᾳ, Ιων. -ίῃ, επίρρ. (η ονομ. πανοικία δεν χρησιμ.)· ολόκληρο το σπίτι, 

όλος ο οικιακός εξοπλισμός, νοικοκυριό, σε Ηρόδ.  

πᾰν-οίκιος, -ον (οἶκος), αυτός που έρχεται ή βρίσκεται με ολόκληρο το σπίτι 

του, σε Στράβ.  

παν-οίμοι, επιφών., ω υπέρτατη δυστυχία!, σε Αισχύλ.  

πᾰν-όλβιος, -ον, πάρα πολύ ευτυχισμένος, σε Ομηρ. Ύμν.  

πᾰν-ομῑλεῖ (ὅμιλος), επίρρ., με όλο το πλήθος, σε Αισχύλ.  

πᾰν-όμμᾰτος, -ον (ὄμμα), αυτός που είναι γεμάτος μάτια, σε Ανθ.  

πᾰν-όμοιος, Επικ. -ομοίῑος, -ον, ακριβώς όμοιος, σε Ανθ.  

πᾰν-ομφαῖος, ὁ (ὀμφή), αυτός που εκπέμπει κάθε θεία φωνή, δημιουργός 

όλων των μαντικών τεχνών, σε Ομήρ. Ιλ., Ανθ.  

πᾰν-οπλία, Ιων. -ίη, ἡ, ολόκληρη η πανοπλία του ὁπλίτου, δηλ. ασπίδα, 

περικεφαλαία, θώρακας, κνημίδες, ξίφος και δόρυ, ολόκληρη η αμυντική 

στολή, πανοπλία, σε Θουκ. κ.λπ.· πανοπλίᾳ, Ιων. —ίῃ, εν πλήρει εξαρτύσει, 

σε Ηρόδ.· ομοίως, πανοπλίαν ἔχων στῆναι, σε Αριστοφ.· τὴν πανοπλίαν 

λαβεῖν, στον ίδ.· μεταφ., ἡ πανοπλία τοῦ θεοῦ, σε Κ.Δ.  

πᾰν-οπλίτης[ῑ], -ου, ὁ, οπλίτης πλήρως θωρακισμένος με πανοπλία, σε Τυρτ.  

πάν-οπλος[ᾰ], -ον (ὅπλον), άνθρωπος με πλήρη οπλισμό, πάνοπλος, σε 

Αισχύλ., Ευρ.· πάνοπλα ἀμφιβλήματα, σε Ευρ.  

πᾰν-όπτης, -ου, ὁ (ὄψομαι), αυτός που βλέπει τα πάντα, λέγεται για τον ήλιο, 

σε Αισχύλ.· λέγεται για το βοσκό Άργο, σε Ευρ.  

πάν-ορμος, -ον· I. αυτός που είναι καθόλα κατάλληλος για προσάραξη ή 

αποβίβαση, σε Ομήρ. Οδ. II.Πάνορμος, ὁ, αρχαίο όνομα για το Παλέρμο, σε 

Θουκ.· Πανορμῖτις, -ιδος, ἡ, η γεωγραφική περιοχή του, σε Πολύβ.  

πᾱνός, ὁ, δάδα, = φανός, σε Αισχύλ.  

πᾰνουργέω, μέλ. -ήσω, παρακ. πεπανούργηκα· φέρομαι ως πανούργος ή 

απατεώνας, σε Ευρ., Αριστοφ.· ἃ πανουργεῖς, οι απατεωνιές που κάνεις, σε 

Αριστοφ.· ὅσια πανουργήσασα (οξύμωρο), έχω διαπράξει ένα ιερό έγκλημα, 

σε Σοφ.  

πᾰνούργημα, -ατος, τό, πανούργο τέχνασμα, απάτη, σε Σοφ.  

πᾰνουργία, ἡ, πανουργία, δόλος, απάτη, Λατ. malitia, σε Αισχύλ., Σοφ.· σε 

πληθ., δόλοι, απάτες, σε Σοφ. κ.λπ.  

πᾰνουργ-ιππαρχίδας, -ου, ὁ, ο πανούργος Ιππαρχίδης, σε Αριστοφ.  

πᾰν-οῦργος, -ον (*ἔργω)· I. 1. αυτός που είναι έτοιμος να κάνει κάτι κακό, 

πανούργος, απατεώνας, σε Αισχύλ. κ.λπ.· ως ουσ., δόλιος, πανούργος, 

απατεώνας, σε Ευρ., Αριστοφ.· τὰ πανοῦργα, πανούργοι στο είδος, σε Σοφ.· 

αλλά επίσης = πανουργία, στον ίδ.· συγκρ. -ότερος, υπερθ. -ότατος, σε 

Αριστοφ. 2. επίρρ. -γως, υπερθ. -ότατα, στον ίδ. II. με λιγότερο αρνητική 

σημασία, πονηρός, επιτήδειος, ευφυής, έξυπνος, σε Πλάτ. κ.λπ.  

πᾰν-όψιος, -ον (ὄψις), αυτός που είναι ορατός απ' όλους, που βρίσκεται στο 

οπτικό πεδίο όλων, σε Ομήρ. Ιλ.  



παν-σᾰγία, ἡ (σάγη), = πανοπλία, δοτ. πανσαγίᾳ, με πλήρη οπλισμό, εν 

πλήρει εξαρτύσει, σε Σοφ.  

παν-σέληνος ή πασ-σέληνος, -ον (σελήνη)· 1. λέγεται για τη σελήνη όταν 

φαίνεται ολόκληρη, ἡ σελήνη ἐτύγχανε οὖσα πανσέληνος, σε Θουκ.· 

πανσέληνος κύκλος, ο πλήρης κύκλος της σελήνης, σε Ευρ. 2. ἡ πανσέληνος 

(ενν. ὥρα), η ώρα της πλήρους σελήνης, σε Ηρόδ., Αριστοφ.· τὰν αὔριον 

πανσέληνον, στην επόμενη πανσέληνο, σε Σοφ.· χωρίς άρθρο, σε Αισχύλ.  

πάν-σεμνος, -ον, εξαιρετικά μεγαλοπρεπής, σε Λουκ.  

πάν-σκοπος, -ον, αυτός που βλέπει τα πάντα, σε Ανθ.  

πάν-σοφος και πάσ-σοφος, -ον, πάρα πολύ σοφός, σε Ευρ., Πλάτ.  

παν-σπερμία, ἡ, μίξη από όλα τα είδη σπέρματος, σε Λουκ.  

πάν-σπερμος, -ον (σπέρμα), αυτός που αποτελείται από όλα τα είδη 

σπέρματος, σε Ανθ.  

παν-στρατιά, Ιων. -ιή, ἡ, επιστράτευση ολόκληρου του εκστρατευτικού 

σώματος, πανστρατιᾶς γενομένης, σε Θουκ.· αλλού μόνο σε δοτ., πανστρατιᾷ 

ως επίρρ., με όλο το στράτευμα, σε Ηρόδ., Θουκ.· πρβλ. πανσυδίῃ.  

παν-σῠδί ή -δεί, επίρρ., (σεύομαι), με όλη τη δύναμη· πανσυδὶ διεφθάραι, 

παντελώς, απόλυτα, σε Θουκ.  

παν-σῠδίᾳ, επικ. —ίῃ, επίρρ., (σεύομαι), με ολόκληρη την ταχύτητα = πάσῃ 

τῇ σπουδῇ, σε Ομήρ. Ιλ.· Αττ. πανσυδίᾳ ή πασσυδίᾳ σε Ευρ. — Δεν απαντάται 

ονομ., πρβλ. πανστρατιᾷ.  

πάν-συρτος, -ον (σύρω), αυτός που συμπαρασύρει τα πάντα, αἰὼν πάνσυρτος 

ἀχέων, ζωή με συσσωρευμένες δυστυχίες, σε Σοφ.  

παντᾷ, Δωρ. αντί πάντῃ.  

παν-τάλᾱς, -αινα, -αν, πανάθλιος, σε Αισχύλ., Ευρ.  

παντά-πᾱσι ή πριν από φωνήεν -ιν, 1. επίρρ., όλα μαζί με όλα, όλα μαζί, 

ολοκληρωμένα, ολοσχερώς, εξολοκλήρου, σε Ηρόδ., Αττ.· οὐ παντάπασι 

οὕτως ἀλόγως, όχι απόλυτα χωρίς λόγο, σε Θουκ.· με το άρθρο, τὸ παντάπασι, 

στον ίδ. 2. σε απαντήσεις, σημαίνει ισχυρή βεβαίωση, μάλιστα, έτσι ακριβώς, 

αναμφίβολα, σε Πλάτ., Ξεν.  

παντ-αρκής, -ές (ἀρκέω), πάρα πολύ δυνατός, σε Αισχύλ.  

παντ-άρχας, -ου, ὁ, Δωρ. αντί -άρχης, αρχηγός όλων, σε Αριστοφ.  

πάντ-αρχος, -ον, παντοκράτορας, σε Σοφ.  

παντᾰχῇ (πᾶς), επίρρ.: I. 1. του τόπου, παντού, Λατ. ubique, ubinis, σε Θουκ., 

Πλάτ. κ.λπ.· με γεν. τόπου, σε κάθε μέρος, πανταχῇ τοῦ Ἑλλησπόντου, σε 

Ηρόδ.· πανταχῇ ἄστεως, σε Ευρ. 2. σε κάθε πλευρά, σε κάθε κατεύθυνση, με 

κάθε τρόπο, σε Ηρόδ., Αττ. II. με κάθε μέσο, απόλυτα, σε Ηρόδ.· οὐ κατ' ἓν 

μόνον, ἀλλὰ πανταχῇ, με όλο το σεβασμό, στον ίδ.· πανταχῇ δρῶντες, δηλ. 

οτιδήποτε κάνουμε, σε Σοφ.  

παντᾰχόθεν (πᾶς), επίρρ., I. από όλα τα μέρη, σε όλους τους τόπους, σε κάθε 

πλευρά, Λατ. undique, σε Ηρόδ., Αττ. II. από κάθε πλευρά, δηλ. με κάθε 

τρόπο, σε Θουκ., Ξεν.  

πανταχόθι (πᾶς), επίρρ. = πανταχοῦ, με γεν., σε Λουκ.  

πανταχοῖ (πᾶς), επίρρ., σε κάθε κατεύθυνση, σε οποιοδήποτε μέρος, με κάθε 

τρόπο, Λατ. quovis quoquoversus, σε Αριστοφ., Δημ.  

παντᾰχόσε (πᾶς), επίρρ. = το επόμ., σε Θουκ., Πλάτ.  

παντᾰχοῦ (πᾶς), επίρρ.: I. παντού, Λατ. ubique, ubinis, σε Ηρόδ., Αττ.· με 

γεν., πανταχοῦ τῆς γῆς, σε Πλάτ. II. ολοκληρωτικά, πάντα, απόλυτα, στον ίδ.  

πανταχῶς (πᾶς), επίρρ., με όλους τους τρόπους, ολοκληρωτικά, Λατ. omnino, 

σε Πλάτ.  



παντέλεια, ἡ, ολοκλήρωση, τελειοποίηση, σε Πολύβ.  

παν-τελής, -ές (τέλος)· I. ολοκληρωμένος, απόλυτος, ολοσχερής, καθολικός, 

σε Αισχύλ. κ.λπ.· παντελὴς δάμαρ, Λατ. uxor legitima, οικοδέσποινα σπιτιού, 

κυρία οίκου, σε Σοφ.· παντελεῖς ἐσχάραι, ο συνολικός αριθμός των βωμών 

όπου γίνονται θυσίες, όλοι οι θρύλοι που σχετίζονται με αστούς, στον ίδ. II. 

Ενεργ., αυτός που κάνει τα πάντα, που κατορθώνει τα πάντα, σε Αισχύλ. III. 

1. επίρρ. παντελῶς, Ιων. -έως, ολοκληρωτικά, εξολοκλήρου, απόλυτα, 

καθολικά, εντελώς, σε Ηρόδ., Αττ.· παντελέως εἶχε, είχε σχεδόν τελειώσει, σε 

Ηρόδ.· παντελῶς θανεῖν, πεθαίνω εντελώς, σε Σοφ. 2. σε απαντήσεις, πολύ 

σίγουρα, βεβαιότατα, παντελῶς γε παντελῶς, μὲν οὖν, στον ίδ., Πλάτ. 3. 

αργότερα, εἰς τὸ παντελές = παντελῶς, σε Κ.Δ.  

παν-τευχία, ἡ (τεῦχος), = πανοπλία, σε Ευρ.· ὅπλων πολέμιος παντευχία, 

εχθροί σε πλήρη παράταξη, στον ίδ.· ξὺν παντευχίᾳ, με πλήρη οπλισμό, σε 

Αισχύλ.  

πάν-τεχνος, -ον (τέχνη), χρήσιμος σε όλες τις τέχνες, σε Αισχύλ.  

πάντῃ, Δωρ. παντᾷ (πᾶς), επίρρ.: I. με κάθε τρόπο, σε κάθε πλευρά, σε 

Όμηρ., Ηρόδ., Αριστοφ. II. με κάθε τρόπο, με όλα τα μέσα, ολοκληρωτικά, 

καθολικά, σε Πλάτ. κ.λπ.  

πάν-τῑμος, -ον (τιμή), πολύτιμος, σε Σοφ.  

παν-τλήμων, Δωρ. -τλάμων, -ον, γεν. -ονος = παντάλας, σε Σοφ., Ευρ.  

παντο-βίης, -ου, ὁ (βιάω), αυτός που καταβάλλει, νικά όλους τους άλλους, σε 

Ανθ.  

παντο-γήρως, -ων, γεν. -ω (γῆρας), αυτός που κάνει όλους να μοιάζουν 

φθαρμένοι, δηλ. αυτός που καταβάλλει, δαμάζει τους πάντες, σε Σοφ.  

παντοδᾰπός, -ή, -όν (πᾶς), με κατάληξη -δαπός, πρβλ. ποδαπός. 1. ο κάθε 

είδους, κάθε λογής, πολυμερής, σε Ομηρ. Ύμν., Αισχύλ. κ.λπ.· σε πληθ. 

πολλοὶ καὶ παντοδαποί, σε Ηρόδ.· επίρρ. -πῶς, με όλα τα είδη των τρόπων, 

ποιητής σε Αριστ. 2. παντοδαπὸς γίγνεται = παντοῖος γίγνεται, αυτός που 

εκλαμβάνει κάθε σχήμα, σε Αριστοφ.  

πάντοθε, = το επόμ., σε Ηρόδ., Θεόκρ.  

πάντοθεν, επίρρ. (πᾶς), από όλα τα μέρη, από κάθε πλευρά, Λατ. undique, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Τραγ.  

πάντοθῐ (πᾶς), επίρρ., παντού, σε Ανθ.  

παντοῖος, -α, -ον (πᾶς),· I. 1. από όλα τα είδη ή γένη, πολυμερής, σε Όμηρ., 

Ηρόδ., Σοφ. 2. παντοῖος γίγνεται, παίρνει όλα τα σχήματα, δηλ. δοκιμάζει κάθε 

αλλαγή, «γυρίζει κάθε πέτρα», σε Ηρόδ. II. επίρρ. -ως, με όλα τα είδη των 

τρόπων, στον ίδ., Πλάτ.  

παντοκράτωρ, -ορος, ὁ (κρᾰτέω), παντοδύναμος, σε Κ.Δ., Ανθ.  

παντ-ολῐγο-χρόνιος, -ον, αυτός που έχει πολύ λίγα χρόνια ζωής, σε Ανθ.  

πάν-τολμος, -ον, αυτός που τολμά τα πάντα, αδίστακτος, αυθάδης, σε 

Αισχύλ., Ευρ.  

παντό-μῑμος, ὁ, ηθοποιός που μιμείται τους άλλους, σε Λουκ.  

παντομῑσής, -ές (μῑσος), μισητός σε όλους, σε Αισχύλ.  

παντο-ποιός, -όν, έτοιμος για όλα, παράτολμος, σε Θεόφρ.  

παντο-πόρος, -ον, εφευρετικός σε όλα, αντίθ. προς ἄπορος, σε Σοφ.  

παντ-όπτης, -ου, Δωρ. -τας, -α, ὁ, = παντόπτης, σε Σοφ., Αριστοφ.  

παντο-πώλιον, τό, μέρος όπου όλα τα πράγματα είναι προς πώληση, γενική 

αγορά, παζάρι, σε Πλάτ.  

πάντοσε, επίρρ., με κάθε τρόπο, προς κάθε κατεύθυνση, σε Ομήρ. Ιλ., Ξεν.  

παντό-σεμνος, -ον, = πάνσεμνος, σε Αισχύλ.  



πάντοτε (πᾶς), επίρρ., όλες τις φορές, πάντα, σε Κ.Δ.  

παντό-τολμος, -ον, = πάντολμος, σε Αισχύλ.  

παντ-ουργός, -ον, = παν-οῦργος, σε Σοφ.  

παντο-φάγος, -ον (φᾰγεῖν), αυτός που καταβροχθίζει τα πάντα, σε Ανθ.  

παντό-φυρτος, -ον (φύρω), ολότελα αναμεμειγμένος, σε Αισχύλ.  

πάν-τρομος, -ον (τρέμω), αυτός που τρέμει ολόκληρος, σε Αισχύλ.  

πάν-τροπος, -ον (τρέπω), αυτός που στρέφεται εξολοκλήρου, που τρέπεται 

ολόκληρος σε φυγή, θορυβώδης, ταραχώδης, αυτός που έχει κατατροπωθεί 

ολοκληρωτικά, σε Αισχύλ.  

πάν-τροφος, -ον (τρέφω), αυτός που τρέφει τους πάντες, πάντροφος πελειάς, 

περιστέρι που ανατρέφει όλους τους νεοσσούς του, σε Αισχύλ.  

πάντως, επίρρ. (πᾶς)· I. συνολικά· στον Όμηρ. πάντως οὐ, καθόλου με 

κανένα τρόπο, τίποτε, Λατ. omnino non·ἔδεε πάντως, ήταν απολύτως 

απαραίτητο, σε Ηρόδ.· εἰ πάντως ἐλεύσεσθε, εάν θα έρθετε σίγουρα, στον ίδ. 

II. 1. ως διαβεβαίωση, σε κάθε περίπτωση, οπωσδήποτε, στον ίδ., Αττ.· ἄλλως 

τε πάντως καί, πάνω απ' όλα, μάλιστα..., σε Αισχύλ. 2. με προστ., λέγεται σε 

διαταγή ή παράκληση, πάντως παρατίθετε, μόνο βάλτε στο τραπέζι, σε Πλάτ. 

3. σε απαντήσεις, ναι με κάθε τρόπο, στον ίδ.· ομοίως, πάντως γάρ..., σε 

Αριστοφ.· πάντως δήπου, σε Πλάτ.  

πάνῠ[ᾰ], επίρρ. (πᾶς)· I. 1. συνολικά, εντελώς, σε Αισχύλ. κ.λπ.· πάνυ 

μανθάνω, τέλεια, σε Αριστοφ.· με επίθ., πολύ, υπερβολικά, πάνυ πολλοί, 

ὀλίγοι, πάνυ μικρός, μέγας, σε Αισχύλ. κ.λπ.· με επίρρ., πάνυ σφόδρα, σε 

Αριστοφ.· μόλις ή μόγις, σε Πλάτ.· με ουσ. στην επιρρ. σημασία, πάνυ 

σπουδῇ, σε πολύ μεγάλη βιασύνη, σε Δημ.· πάνυ ἐξ εἰκότος λόγου, σε Πλάτ.· 

με μτχ., πάνυ ἀδικῶν, πάρα πολύ άδικος, σε Θουκ. 2. επιτετ., καὶ πάνυ, στον 

ίδ., Ξεν. 3. οὐ πάνυ όπως οὐ πάντως, Λατ. omnino non, καθόλου, σε Σοφ. 

κ.λπ. 4. σε απαντήσεις, ναι με κάθε τρόπο, χωρίς αμφιβολία, βεβαίως, σε 

Αριστοφ.· πάνυ γε, πάνυ μὲν οὖν, στον ίδ., Πλάτ.· — πάνυ καλῶς, Λατ. 

benigne, όχι ευχαριστώ, σε Αριστοφ. II. ὁ πάνυ (όπου το κλεινός μπορεί να 

προστεθεί), τέλειος, φημισμένος, οἱ πάνυ τῶν στρατιωτῶν, σε Θουκ.· ὁ πάνυ 

Περικλῆς, σε Ξεν.  

πᾰν-ῠπείροχος, -ον, αυτός που είναι ο διαπρεπέστερος όλων, σε Ανθ.  

παν-ῠπέρτατος, -η, -ον, αυτός που είναι πιο ψηλά από όλους, σε Ομήρ. Οδ.  

πᾰν-υστάτιος, -α, -ον, μεταγεν. του επόμ., σε Ανθ.  

πᾰν-ύστᾰτος, -η, -ον, αυτός που είναι ο τελευταίος απ' όλους τους άλλους, σε 

Όμηρ., Σοφ., Ευρ.· — ουδ. πανύστατον, επίρρ., για την πραγματικά ύστατη, 

τελευταία στιγμή, σε Σοφ., Ευρ.· ομοίως πανύστατα, σε Ευρ.  

πᾰνωλεθρία, ἡ, απόλυτη πανωλεθρία, ολική καταστροφή· στη δοτ., 

πανωλεθρίῃ ὄλλυσθαι, σε Ηρόδ.· πανωλεθρίᾳ ἀπώλετο, σε Θουκ.  

πᾰν-ώλεθρος, -ον (ὄλεθρος)· I. 1. απόλυτα κατεστραμμένος, ολοκληρωτικά 

διαλυμένος, σε Ηρόδ.· πανωλέθρους ὀλέσθαι, σε Σοφ.· πανώλεθρος πίπτειν, σε 

Αισχύλ. κ.λπ. 2. με ηθική σημασία, εντελώς παρατημένος, Λατ. perditissimus, 

σε Σοφ., Ευρ. II. Ενεργ., εξ ολοκλήρου καταστρεπτικός, απόλυτα ολέθριος, 

σε Ηρόδ., Αισχύλ.  

πᾰν-ώλης, -ες (ὄλλυμι), I. 1. = πανώλεθρος, σε Αισχύλ. 2. με ηθική σημασία, 

όπως το πανώλεθρος I. 2, σε Σοφ., Ευρ. II. Ενεργ., εντελώς καταστρεπτικός, 

σε Σοφ.  

πᾰν-ωπήεις, -εσσα, -εν = πανόψιος, ορατός σε όλους, σε Ανθ.  

πάξαις, Δωρ. αντί πήξας, μτχ. αορ. αʹ του πήγνυμι· — πάξαιτο, Δωρ. γʹ ενικ. 

Μέσ. αορ. αʹ.  



πάξω, Δωρ. αντί πήξω, μέλ. του πήγνυμι.  

*πάομαι, μέλ. πάσομαι [ᾱ], αόρ. αʹ ἐπᾱσάμην· αποθ., κατέχω, αποκτώ, Λατ. 

potior, πᾱσάμενος ἐπίτασσε, όταν έχεις δούλους, να τους διατάζεις, σε Θεόκρ.· 

κυρίως σε παρακ. πέπᾱμαι = κέκτημαι, κατέχω, σε Πίνδ., Ευρ., Αριστοφ., γʹ 

πληθ. πέπανται, σε Ξεν.· απαρ. πεπᾶσθαι, σε Σόλωνα, Ευρ.· μτχ. πεπᾱμένος, 

σε Αισχύλ., Ξεν.· υπερσ. ἐπεπάμην, σε Ξεν. (οι τύποι ἐπᾱσάμην, πέπᾱμαι δεν 

πρέπει να συγχέονται με τα ἐπᾰσάμην, πέπασμαι από το πατέομαι, τρώω).  

πᾰπαῖ, επιφών., I. λέγεται για πόνο, Λατ. vae, oh! σε Τραγ. φεῦ παπαῖ, παπαῖ 

μάλ' αὖθις, σε Σοφ.· επίσης, παππαπαππαπαῖ, στον ίδ.· παπαῖ, ἀπαππαπαῖ, 

παπαπαππαπαππαπαππαπαῖ, στον ίδ. II. χρησιμοποιείται για να εκφράσει 

έκπληξη, όπως Λατ. papae, vah, atat, σε Ηρόδ.  

πᾰπαιάξ, I. κωμική παρέκταση του παπαῖ, ἀππαπαῖ, παπαιάξ, σε Αριστοφ. II. 

ως επιφών., λέγεται για έκπληξη, σε Ευρ.  

πά-ποκα, Δωρ. αντί πῆ ποτε, σε Θεόκρ.  

παππάζω, μόνο στον ενεστ., αποκαλώ κάποιον «πατερούλη», σε Ομήρ. Ιλ.  

παππα-παππα-παῖ, βλ. παπαῖ.  

πάππας, -ου, ὁ, μπαμπάκας, πατερούλης, παιδική λέξη αντί πατήρ, πατέρας 

(όπως μάμμα για τη μήτηρ), στην κλητ.· πάππᾰ, φίλε, σε Ομήρ. Οδ.· με αιτ., 

πάππαν καλεῖν, όπως παππάζειν, σε Αριστοφ.  

παππίας, -ου, ὁ, υποκορ. του πάππας, αγαπημένε μου πατερούλη, σε 

Αριστοφ.  

παππίδιον[πῐ], τό, = το επόμ., σε Αριστοφ.  

παππίζω, = παππάζω, χαϊδεύω, καλοπιάνω τον πατέρα μου, σε Αριστοφ.  

πάππος, ὁ (συγγενές προς το πάππας)· I. παππούς, σε Ηρόδ., Αριστοφ.· στον 

πληθ., οι παππούδες κάποιου, πρόγονοι, σε Αριστ. II. μικρό πουλί, σε 

Αριστοφ.  

παππῷος, -α, -ον, αυτός που ανήκει ή προέρχεται από τους παππούδες 

κάποιου, σε Αριστοφ.  

πάπραξ, -ακος, ὁ, λιμνόβιο ψάρι στη Θράκη, σε Ηρόδ.  

παπταίνω, μέλ. -ᾰνω, αόρ. αʹ ἐπάπτηνα, Επικ. πάπτηνα · I. βλέπω 

προσεκτικά, παρατηρώ, σε Όμηρ.· κυρίως με σημασία φόβου ή προφύλαξης, 

κοιτάζω ή περιεργάζομαι τριγύρω, στον ίδ. II. με αιτ., κοιτάζω ολόγυρα, 

αναζητώ, ψάχνω, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ.· παπτάναις (μτχ. Δωρ. αορ. αʹ), ρίχνω τα 

μάτια μου πάνω σ' ένα πράγμα, σε Πίνδ.· αγριοκοιτάζω, τινά, σε Σοφ.  

πάπῡρος, ὁ και ἡ, 1. πάπυρος, αιγυπτιακό φυτό με τριγωνικά κοτσάνια· το 

χαρτί που βγαίνει από τον πάπυρο, κατασκευάζεται με αποφλοίωση του 

εξωτερικού φλοιού (βύβλος), και συγκόλληση όλων των σχοινιών του μαζί. 2. 

οτιδήποτε φτιάχνεται από πάπυρο, λινάρι, σχοινί, σπάγγος κ.λπ., σε Ανθ.  

πᾰρά[ρᾰ], Επικ. και Λυρ. παραί και συντετμ. παρ, πρόθ. με γεν., δοτ. και 

αιτ.· κυρίως σημαίνει κίνηση δίπλα σε κάτι.  

Α. ΜΕ ΓΕΝ.: I. από την πλευρά όπου, από δίπλα, από, φάσγανον ὀξὺ 

ἐρυσσάμενος παρὰ μυροῦ, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. κυρίως λέγεται για ανθρώπους, 

ἦλθε πὰρ Διός, στο ίδ.· ἀγγελίη ἥκει παρὰ βασιλῆος, σε Ηρόδ.· ὁ παρά τινος 

ἥκων, ο αγγελιοφόρος του, σε Ξεν. 2. αυτός που προέρχεται από κάποιον 

άνθρωπο, γίγνεσθαι παρά τινος, γεννιέμαι απ' αυτόν, σε Πλάτ.· όταν 

ακολουθεί ουσ. μπορεί να προστεθεί μια μτχ., ἡ παρὰ τῶν ἀνθρώπων δόξα, 

δόξα δοσμένη από τους ανθρώπους, στον ίδ.· τὸπαρ' ἐμοῦ ἀδίκημα, που έχω 

προκαλέσει εγώ, σε Ξεν.· παρ' ἑαυτοῦ διδόναι, δίνω από τα δικά μου, δηλ. από 

δικά μου χρήματα ή με δικά μου έξοδα, σε Ηρόδ. 3. με ρήματα που δηλώνουν 

αποδοχή ή λήψη, τυχεῖν τινος παρά τινος, σε Ομήρ. Οδ.· εὑρέσθαι τι παρά 



τινος, σε Ισοκρ.· δέχεσθαι, λαμβάνειν τι παρά τινος, σε Θουκ.· μανθάνειν, 

ἀκούειν παρά τινος, σε Ηρόδ. 4. με Παθ. ρήματα, από την πλευρά κάποιου, εκ 

μέρους κάποιου (όπως το ὑπό· όχι στον ευθύ λόγο), παρὰ θεῶν δίδοταί ή 

σημαίνεταί τι, σε Πλάτ.· τὰ παρά τινος λεγόμενα ή συμβουλευόμενα, σε Ξεν.· 

φάρμακον πιεῖν παρὰ τοῦ ἰατροῦ, σύμφωνα με τη συνταγή του, σε Πλάτ. III. 

στα ποιητικά κείμενα, αντί παρὰ με δοτ., κοντά, δίπλα, πὰρ Σαλαμῖνος, σε 

Πίνδ.· πὰρ Κυανεᾶν σπιλάδων, σε Σοφ.· παρ' Ἰσμηνοῦ ῥείθρων, στον ίδ. Β. 

ΜΕ ΔΟΤ.: πλησίον, δίπλα, κοντά, με ρήματα που δηλώνουν στάση· 

χρησιμοποιείται για να απαντήσει στην ερώτηση «πού»; I. λέγεται για τόπο, 

ἧσθαι πὰρ πυρί, σε Ομήρ. Οδ.· ἑστάναι παρ' ὄχεσφιν, σε Ομήρ. Ιλ.· πὰρ ποσσί, 

στα πόδια κάποιου, στο ίδ.· παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης, στο ίδ. II. 1. λέγεται για 

ανθρώπους, κεῖτοπαρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ, σε Ομήρ. Ιλ.· στῆναι παρά τινι, 

στέκομαι κοντά σ' αυτόν, σε Ομήρ. Ιλ. 2. όπως το Λατ. apud, Γαλλ. chez, στο 

σπίτι κάποιου, μένειν παρά τινι, στο ίδ.· οἱ παρ' ἡμῖν ἄνθρωποι, οι άνθρωποι 

εδώ (κοντά μας), σε Πλάτ.· ἡπαρ' ἡμῖν πολιτεία, σε Δημ.· όπως το Λατ. apud 

αντί penes, στα χέρια κάποιου, ἔχειν παρ' ἑωϋτῷ, σε Ηρόδ. 3. Λατ. coram, 

μπροστά σε, ενώπιον, ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν, σε Ομήρ. Οδ.· πριν από τη δίκη, 

σε Ηρόδ., Αττ.· παρ' ἐμοί, Λατ. me judice, σε Ηρόδ.· εὐδοκιμεῖν, μέγα 

δύνασθαι, τιμᾶσθαι παρά τινι, με κάποιον, σε Πλάτ. Γ. ΜΕ ΑΙΤ.: δίπλα από 

κάτι ή με κίνηση παράλληλη προς αυτό. I. λέγεται για τόπο, 1. με ρήματα 

κίνησης, βῆ παρὰ θῖνα, σε Ομήρ. Ιλ.· παρ' Ἥφαιστον, στον θάλαμό του, σε 

Θουκ., Πλάτ. 2. με ρήματα στάσεως, πλησίον, κοντά, σε, κεῖται ποταμοῖο παρ' 

ὄχθας, βρίσκεται στις όχθες του ποταμού, σε Ομήρ. Ιλ.· παρ' ἔμ' ἵστασο, έλα 

και στάσου δίπλα μου, στο ίδ. 3. με ρήματα που δηλώνουν πλήγμα ή 

τραυματισμό, βάλε στῆθος παρὰ μαζόν, σε Ομήρ. Ιλ.· αἰχμὴ δ' ἐξεσύθη παρὰ 

ἀνθερεῶνα, στο ίδ. 4. α) με ρήματα που δηλώνουν πέρασμα κοντά από κάπου, 

σε Όμηρ.· παρὰ τὴν Βαβυλῶνα παριέναι, σε Ξεν. β) πὰρ δύναμιν, πάνω από τη 

δύναμη κάποιου, σε Ομήρ. Ιλ. γ) αντίθετα προς, εναντίον, παρὰ μοῖραν, 

ενάντια στη μοίρα, σε Όμηρ.· παρ' αἶσαν, παρὰ τὰς σπονδάς, σε Θουκ.· παρὰ 

δόξαν, αντίθετα με τη γνώμη, στον ίδ.· παρ' ἐλπίδας, σε Σοφ. 5. πλην, εκτός, 

οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτ' ἄλλα, πέρα απ' αυτό δεν υπάρχει τίποτε άλλο, σε 

Αριστοφ.· παρὰ ἐν πάλαισμα ἔδραμε νικᾶν Ὀλυμπιάδα, θα κέρδιζε το 

Ολυμπιακό βραβείο παρά ένα αγώνισμα, την πάλη, δηλ. ήταν κοντά στο να το 

κερδίσει, σε Ηρόδ.· ομοίως, παρὰ ὀλίγον, περίπου, για λίγο, σε Ευρ.· παρ' 

ἐλάχιστον ἦλθε ἀφελέσεσθαι, έφτασε στο ύστατο σημείο να φύγει, σε Θουκ.· 

παρὰτοσοῦτον ἦλθε κινδύνου, έφτασε πολύ κοντά στον κίνδυνο, δηλ. ο 

κίνδυνος ήταν εξαιρετικά άμεσος, στον ίδ.· αντίθ. προς αυτές τις φράσεις είναι 

το παρὰ πολύ, πολύ μακριά, δεινότατον παρὰ πολύ, σε Αριστοφ.· παρὰ πολὺ 

νικᾶν, σε Θουκ.· αλλὰ 6. παρὰ ὀλίγον ποιεῖσθαι, ἡγεῖσθαι, θεωρώ κάτι ανάξιο 

λόγου, κάνω κάτι ασήμαντο, σε Ξεν.· παρ' οὐδέν ἐστι, λογίζεται ως τίποτα, σε 

Σοφ. 7. με τη σημασία της εναλλαγής, παρ' ἡμέραν ή παρ' ἦμαρ, Δωρ. παρ' 

ἆμαρ, μέρα με τη μέρα, σε Πίνδ., Σοφ.· πληγὴ παρὰ πληγήν, χτύπημα ως 

ανταπόδοση χτυπήματος, σε Αριστοφ. 8. με τη σημασία της σύγκρισης, παρὰ 

τὰ ἄλλα ζῷα ὥσπερ θεοί οἱ ἄνθρωποι βιοτεύουσι, οι άνθρωποι —σε αντίθεση 

με τα υπόλοιπα ζώα— ζουν όπως οι θεοί, σε Ξεν.· χειμὼν μείζω παρὰ τὴν 

καθεστηκυῖαν ὥραν, σε Θουκ. 9. μεταφ., λέγεται για να δηλώσει εξάρτηση, 

εξαιτίας, ένεκα, παρὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀμέλειαν, στον ίδ.· παρὰ τοῦτο γέγονε, σε 

Δημ. II. 1. λέγεται για χρόνο, καθόλη τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια, παρὰ τὴν 

ζόην, σε Ηρόδ.· παρὰ πάντα τὸν χρόνον, σε Δημ.· παρὰ ποτόν, καθώς έπιναν, 

σε Αισχίν. 2. κατά τη στιγμή όπου, παρ' αὐτὰ τἀδικήματα, Λατ. flagrante 



delicto, σε Δημ. Δ. ΘΕΣΗ: το παρὰ μπορεί να ακολουθεί το ουσ. σε όλες τις 

πτώσεις, αλλά έπειτα γίνεται με αναστροφή πάρα. Ε. ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ: το πάρα 

επίσης τίθεται αντί πάρεστι και πάρεισι. ΣΤ. ΑΠΟΛΥΤΟ: παρά ως επίρρ., 

κοντά, μαζί, πλησίον, σε Όμηρ. Ζ. ΣΤΑ ΣΥΝΘ., I. παράλληλα με, δίπλα, 

παράλληλοι, παραπλέω. II. προς το μέρος, σε, προς, παραδίδωμι, παρέχω. III. 

κοντά σε κάποιο μέρος, δίπλα, παρέρχομαι, παρατρέχω. III. μεταφ., 1. πέρα 

από, δηλ. εσφαλμένα, λάθος, παραβαίνω, παρακρούω. 2. ως σύγκριση, 

παραβάλλω, παρατίθημι. 3. λέγεται για μεταβολή, παραλλάσσω, παράφημι.  

παρα-βαίνω, μέλ. -βήσομαι, παρακ. -βέβηκα, -βέβαα, μτχ. -βεβώς, Επικ. -

βεβαώς· αόρ. βʹ παρέβην· — Παθ., αορ. αʹ παρεβάθην [ᾰ]· παρακ. 

παραβέβασμαι· I. προχωρώ πέρα από κάτι, με δοτ.· Ἕκτορι παρβεβαώς, 

στέκομαι δίπλα στον Έκτορα μέσα στο άρμα, σε Ομήρ. Ιλ.· παρβεβαῶτε 

ἀλλήλοιιν, στο ίδ.· ομοίως ο παρατ. παρέβασκε χρησιμ. ως = ἦν παραβάτης, 

στο ίδ. II. 1. περνάω δίπλα ή πιο πέρα, προσπερνώ, παραβαίνω, τὰ νόμιμα, σε 

Ηρόδ.· δίκην, σε Αισχύλ.· τὰς σπονδάς, σε Αριστοφ., Θουκ.· απόλ., 

παραβάντες, οι παραβάτες, σε Αισχύλ. — Παθ., παραβιάζομαι, καταπατώμαι, 

σπονδὰς ἅς γε ὁ θεὸς νομίζει παραβεβάσθαι, σε Θουκ.· νόμῳ παραβαθέντι, 

στον ίδ.· παραβαινομένων, απόλ., παρόλο που γίνονται παραβάσεις, στον ίδ. 

2. αφήνω, παραλείπω, σε Σοφ., Δημ.· οὔμε παρέβα φάσμα, δεν μου διέφυγε, σε 

Ευρ. III. προχωρώ εμπρός, παραβαίνω πρὸς τὸ θέατρον, εμφανίζομαι μπροστά 

για να μιλήσω στους θεατές (δηλ. στη σκηνή), σε Αριστοφ.· πρβλ. παράβασις 

III.  

παρα-βάκτρος, -ον (βάκτρον), όμοιος με ραβδί, παραβάκτρος θεραπεύμασι, 

υπηρετώντας, χρησιμεύοντας ως ραβδί, σε Ευρ.  

παρά-βακχος, -ον, όμοιος με βακχιστή, θεατρικός, σε Πλούτ.  

παρα-βάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, αόρ. βʹ παρέβᾰλον, παρακ. παραβέβληκα. — Παθ., 

παρακ. βέβλημαι·  

Α. I. 1. ρίχνω δίπλα ή μπροστά, ρίχνω κάτι σε κάποιον, οπως τροφή στα 

άλογα, σε Όμηρ.· κρατώ ως δόλωμα, σε Ξεν. 2. ρίχνω στα δόντια κάποιου, 

Λατ. objicere, παρέβαλεν ἐμέ, με εξέθεσε, με παρέδωσε σε αυτούς, σε 

Αριστοφ. — Μέσ., εκθέτω σε κίνδυνο κάποιον ή ό,τι του ανήκει, αἰέν ἐμὴν 

ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν, την διακινδυνεύω στον πόλεμο, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ομοίως, παραβάλλεσθαι τὰ τέκνα, σε Ηρόδ. — Παθ., κύβοισι 

παραβεβλημένος, δοσμένος στα ζάρια, σε Αριστοφ. 2. Μέσ., εκθέτω σε 

κίνδυνο, διακυβεύω, πλείω παραβαλλόμενοι, αυτοί που έχουν περισσότερα 

συμφέροντα σε διακινδύνευση, σε Θουκ.· ομοίως σε Παθ. παρακ., 

Λακεδαιμονίοις πλεῖστον δὴ παραβεβλημένοι, αυτοί που διακινδύνευσαν 

περισσότερο, στον ίδ.· επίσης, τὸν κίνδυνον τῶν σωμάτων παραβαλλομένους, 

στον ίδ. III. 1. τοποθετώ δίπλα, συγκρίνω κάτι με κάτι άλλο, τί τινι, σε Ηρόδ.· 

τι πρός τι, σε Ξεν.· τι παρά τι, σε Πλάτ.· ομοίως σε Μέσ., απόλ., 

παραβαλλόμεναι, συγκρινόμενες με κάτι άλλο, σε Ευρ.· και σε Παθ., ἀπάτα δ' 

ἀπάταις παραβαλλομένα, απάτη που απαντά σε άλλες απάτες, σε Σοφ. 2. Μέσ., 

φέρνω παραπλεύρως, τὴν ἄκατον παραβάλλου, φέρε τη βάρκα σου παραδίπλα, 

σε Αριστοφ.· και απόλ., παραβαλοῦ, στον ίδ. IV. ρίχνω, γυρίζω, λυγίζω προς 

τα πλάγια, παραβάλλειν τὸν ὀφθαλμὸν ή τὼ ὀφθαλμῷ, ρίχνω πλάγιο βλέμμα, 

όπως κάνει ένα δειλό ζώο, στον ίδ., Πλάτ.· ομοίως, παραβάλλω τὸ ἔτερον οὖς 

πλάγιον, λυγίζω το αυτί μου έτσι ώστε να ακούσω, σε Ξεν.· παραβάλλω τοὺς 

γομφίους, τοποθετώ πλάγια στους γομφίους, σε Αριστοφ. V. εναποθέτω, 

εμπιστεύομαι, Λατ. committere, τί τινι, σε Ηρόδ. VI. σε Μέσ., εξαπατώ, 

προδίδω, στον ίδ., Ευρ. κ.λπ. Β. Αμτβ., I. έρχομαι κοντά, πλησιάζω, σε Πλάτ., 



Αριστ.· παραβάλλω ἀλλήλοις, συναντάμε ο ένας τον άλλο, σε Πλάτ. II. 

πορεύομαι μέσα από την θάλασσα, διέρχομαι, Λατ. trajicere, παρέβαλε νηυσί, 

σε Ηρόδ.· ομοίως, λέγεται για τα πλοία, ναῦς Πελοποννησίων παρέβαλον εἰς 

Ἰωνίαν, σε Θουκ. III. στρέφομαι προς, μεταβαίνω, σε Αριστ.  

παρα-βάπτω, μέλ. -ψω, βάφω την ίδια χρονική στιγμή, σε Πλούτ.  

παραβᾰσία, ἡ, Επικ. παραιβασίη, = παράβασις II, σε Ησίοδ.· ποιητ. 

παρβασία, σε Αισχύλ.  

παρά-βᾰσις, Επικ. παραί-β-, ἡ, I. παρεκτροπή, μεταβολή, παρέκκλιση, σε 

Αριστ. II. υπέρβαση, τῶν δικαίων, σε Πλούτ.· απόλ., παράβαση, στον ίδ. III. 

παράβασις, μέρος της αρχαίας Κωμωδίας, κατά το οποίο ο Χορός έρχονταν 

μπροστά και απευθυνόταν στο κοινό εν ονόματι του ποιητή.  

παραβάτης, ποιητ. παραιβάτης και παρβάτης, -ου, ὁ (παραβαίνω I)· I. 1. 

αυτός που στέκεται κοντά, κυρίως ο πολεμιστής που στέκεται δίπλα στον 

ηνίοχο, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ., Ξεν. 2. στον πληθ., ψιλοί στρατιώτες (ελαφρώς) 

οπλισμένοι που έτρεχαν δίπλα στους ιππείς, σε Πλούτ. II. (παραβαίνω II. 1), 

παραβάτης, αμαρτωλός, σε Αισχύλ.  

παραβάτις, ποιητ. παραιβάτις, -ιδος, θηλ. του παραβάτης· γυναίκα που 

ακολουθεί τους θεριστές, σε Θεόκρ.  

παρα-βᾰτός, ποιητ. παρ-βατός, -όν, αυτός που μπορεί να παραβιαστεί ή να 

εξαπατηθεί, σε Αισχύλ., Σοφ.  

παραβεβάσθαι, απαρ. Παθ. παρακ. του παραβαίνω.  

παρα-βιάζομαι, μέλ. -άσομαι, αποθ., χρησιμοποιώ βία εναντίον κάποιου, 

εκβιάζω, εξαναγκάζω κάποιον, σε Κ.Δ.  

παρα-βλαστάνω, μέλ. -βλαστήσω, αόρ. βʹ ἔβλαστον, αναπτύσσομαι, φυτρώνω 

δίπλα ή πλησίον, σε Πλάτ.  

παρα-βλέπω, μέλ. -ψω, 1. κοιτώ λοξά, ρίχνω πλάγιο βλέμμα, σε Αριστοφ.· 

παραβλέπω θατέρῳ (ενν. ὀφθαλμῷ), κοιτώ ύποπτα με το ένα μάτι, στον ίδ. 2. 

δεν βλέπω καλά, παρορώ, σε Λουκ.  

παραβλήδην, επίρρ., (παραβάλλω), με πλάγιο υπαινιγμό, με ειρωνική 

διάθεση, παραβλήδην ἀγορεύων, μιλάω πλαγίως εννοώντας άλλα, δηλ. με 

πονηρούς σκοπούς, παραπλανητικά, προσποιητά, με κακόβουλες προθέσεις, 

σε Ομήρ. Ιλ.· πρβλ. παράβολος I.  

παράβλημα, -ατος, τό (παραβάλλω), αυτό που κρέμεται δίπλα ή μπροστά 

από κάτι, σκέπασμα ή παραπέτασμα που χρησιμοποιείται για να καλύψει τις 

πλευρές των πλοίων, σε Ξεν.  

παραβλητέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του παραβάλλω, αυτός που μπορεί να 

συγκριθεί, τινί, με κάποιον, σε Πλούτ.  

παραβλητός, -ή, -όν (παραβάλλω), συγκρίσιμος, σε Πλούτ.  

παρα-βλώσκω, Επικ. παρακ. παρ-μέμβλωκα, συνοδεύω κάποιον με σκοπό να 

τον προστατέψω, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ.  

παραβλώψ, -ῶπος, ὁ, ἡ (παραβλέπω), αυτός που κοιτάζει λοξά, αλλήθωρος, 

σε Ομήρ. Ιλ.  

παραβοήθεια, ἡ, βοήθεια, αρωγή, επικουρία, σε Πλάτ.  

παρα-βοηθέω, μέλ. -ήσω, έρχομαι να βοηθήσω κάποιον, τινί, σε Θουκ.· 

απόλ., έρχομαι προς διάσωση ή σωτηρία, σε Αριστοφ., Θουκ.  

παραβολεύομαι (παράβολος), αποθ., ριψοκινδυνεύω, σε Κ.Δ.  

παραβολή, ἡ (παραβάλλω)· 1. παράθεση, σύγκριση, αντιπαραβολή, σε Πλάτ. 

2. σύγκριση, παράδειγμα, αναλογία, 3. παραβολή, δηλ. πλαστή διήγηση από 

την οποία συνάγεται κάποιο ηθικό ή θρησκευτικό δίδαγμα, σε Κ.Δ. 4. 

αλληγορία, παροιμία, στο ίδ.  



παράβολος, ποιητ. παραιβ-, -ον (παραβάλλω)· I. αυτός που ρίχνεται 

πλαγίως, υπαινικτικός, προσποιητός, απατηλός, παραίβολα = παραβλήδην, σε 

Ομηρ. Ύμν. II. αυτός που εκθέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, 1. λέγεται για 

ανθρώπους, τολμηρός, ριψοκίνδυνος, σε Αριστοφ. 2. λέγεται για πράγματα 

και πράξεις, επικίνδυνος, επισφαλής, ριψοκίνδυνος, παράτολμος, σε Ηρόδ.  

παράβυστος, -ον, παραγεμισμένος, χωμένος ανάμεσα σε κάτι· 

απομονωμένος, παραγκωνισμένος, τοποθετημένος δίπλα ή μέσα σε γωνία, ἐν 

παραβύστῳ, στριμωγμένος μέσα σε γωνία, σε Δημ.  

παρα-βύω, μέλ. -βύσω, παραγεμίζω, φράζω, παρεισάγω, σε Λουκ.  

παρ-αγγελία, ἡ, I. διαταγή ή εντολή που δίνεται σε στρατιώτες, στρατιωτικό 

παράγγελμα, σε Ξεν., Κ.Δ. II. 1. πρόσκληση πολιτών να υποστηρίξουν 

κάποιον στο δικαστήριο, κλήτευση προς μαρτυρία, άσκηση βίας ή επιρροής, 

σε Δημ. 2. σύσταση φατρίας για επιδίωξη κατάληψης δημοσίου αξιώματος, 

Λατ. ambitus, σε Πλούτ. III. άθροισμα κανόνων, σε Αριστ.  

παρ-αγγέλλω, μέλ. -ελῶ, αόρ. αʹ -ήγγειλα, παρακ. -ήγγελκα· I. διαβιβάζω ως 

μήνυμα, όπως μέσω του τηλέγραφου, παραγγείλασα σέλας, σε Αισχύλ.· 

μνήμην παραγγέλλοντες ὧν ἐκύρσατε, σε Ευρ.· παραγγέλλω τὸ σύνθημα, δίνω 

το σύνθημα, σε Ξεν. II. 1. γενικά, εκδίδω διαταγή, δίνω εντολή, κυρίως 

λέγεται για στρατηγό, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· παραγγέλλω τινὶ ποιεῖν τι, σε 

Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ. — Παθ., τὰ παραγγελόμενα, στρατιωτικές διαταγές, σε 

Θουκ.· ομοίως, τὰ παρηγγελμένα, σε Ξεν. 2. παραγγέλλω, προτρέπω, διατάζω, 

παραγγέλλω τινὶ ποιεῖν τι, σε Σοφ. κ.λπ.· τί τινι, σε Ευρ.· ὅπως ἄν..., δίνω 

διαταγές με σκοπό να..., σε Πλάτ.· με αιτ. πράγμ. μόνο, παραγγέλλω, διατάζω, 

παραγγέλλω παρασκευὴν σίτου, παραγγέλνω να προετοιμαστεί σιτάρι, Λατ. 

imperare frumentum, σε Ηρόδ.· παραγγέλλω σιτία, σε Θουκ.· στρατείαν, σε 

Αισχίν. III. ενθαρρύνω, παροτρύνω, ἵππους, σε Θέογν.· παραγγέλλω εἰς ὅπλα, 

καλώ στα όπλα, σε Ξεν. IV.1. καλώ σε βοήθεια, προσκαλώ τους πολίτες της 

δικής μου πολιτικής παράταξης, σχηματίζω φατρία, σε Δημ. 2. παραγγέλλω 

τὴν ἀρχήν, δημιουργώ φατρία με σκοπό την κατάληψη δημοσίου αξιώματος, 

Λατ. magistratum ambire, σε Πλούτ.· παραγγέλλω εἰς ὑπατείαν, είμαι 

υποψήφιος για το αξίωμα του υπάτου, στον ίδ.  

παρ-άγγελμα, -ατος, τό, I. 1. μήνυμα που μεταφέρεται μέσω πυρσών, σε 

Αισχύλ. II. διαταγή, εντολή, ἀπὸ παραγγέλματος, με πρόσταγμα, σε Θουκ. III. 

διδασκαλία, συμβουλή, σε Ξεν.  

παρ-άγγελσις, ἡ, λέγεται στον πόλεμο, πρόσταγμα, εντολή, σε Θουκ.· ἀπὸ 

παραγγέλσεως πορεύεσθαι, σε Ξεν.  

παρα-γεύω, δίνω μόνο τη γεύση ενός πράγματος, τινός, σε Πλούτ.  

παρα-γηράω, μέλ. -άσομαι, είμαι υπέργηρος, ξεμωραίνομαι, σε Αισχίν.  

παρα-γίγνομαι, Ιων. και αργότερα -γίνομαι [ῑ]· μέλ. -γενήσομαι, αόρ. 

παρεγενόμην· I. 1. στέκομαι δίπλα, βρίσκομαι πλάι ή κοντά, παραβρίσκομαι, 

με δοτ., σε Ομήρ. Οδ., Πλάτ.· με δοτ. πράγμ., παραγίγνομαι τῇ μάχῃ, είμαι 

παρών σ' αυτήν, σε Πλάτ. 2. παραγίγνομαι τινι, έρχομαι με το μέρος κάποιου, 

έρχομαι να βοηθήσω, παραστέκομαι, υποστηρίζω, βοηθώ, σε Ησίοδ., Ηρόδ., 

Αττ. 3. λέγεται για πράγματα, αποκτώμαι, επέρχομαι, συσσωρεύομαι, 

προκύπτω, παραγίγνομαι τινί, Λατ. contringere alicui, σε Θουκ., Ξεν.· απρόσ., 

σῷ τρόπῳ παραγίγνεται εἰδέναι, σε Πλάτ. II. 1. έρχομαι, τινι, σε Θέογν., 

Ηρόδ.· παραγίγνομαι ἐς τὠυτό, έρχομαι στο ίδιο σημείο, σε Ηρόδ.· απόλ., 

φτάνω, παρουσιάζομαι, στον ίδ. 2. ωριμάζω, λέγεται για το σιτάρι, στον ίδ.· 

λέγεται για τα κέρατα των βοδιών, φτάνω στην τέλεια ανάπτυξη, στον ίδ.  



παρα-γιγνώσκω, μετέπειτα -γῑνώσκω, μέλ. γνώσομαι, αόρ. βʹ ἔγνων· 

αποφασίζω εσφαλμένα, κάνω λάθος στην κρίση μου, σε Ξεν.  

παρ-αγκάλισμα, -ατος, τό (ἀγκαλίζομαι), αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει 

κάποιος στα χέρια του, να αγκαλιάσει αγαπημένο πρόσωπο, σε Σοφ.  

παρ-αγκωνίζω, μέλ. -σω, λυγίζω τα χέρια προς τα έξω, — Μέσ., σπρώχνω με 

τους αγκώνες, παραγκωνίζω, σε Λουκ.  

παρα-γνᾰθίς, -ίδος, ἡ (γνάθος), το κομμάτι της περικεφαλαίας ή της 

βασιλικής τιάρας που κατεβαίνει ως το σαγόνι και το καλύπτει, σε Στράβ.  

παρα-γνούς, μτχ. αορ. βʹ του παραγιγνώσκω· παραγνῶναι, απαρ.  

παρ-ᾱγορέομαι, Δωρ. αντί παρ-ηγ-.  

παράγραμμα, -ατος, τό (παραγράφω), αυτό που γράφεται δίπλα, 

επιπρόσθετη πρόταση, προσθήκη, σε Δημ.  

παραγρᾰφή, ἡ (παραγράφω), οτιδήποτε σημειώνεται δίπλα, σημείωση στο 

περιθώριο, ένσταση περί του αγωγίμου της δίκης (γραφή), σε Δημ.  

παρα-γράφω, μέλ. -ψω, γράφω παραπλεύρως, γράφω, σημειώνω στο 

περιθώριο, σε Αριστοφ.· γενικά, I. προσθέτω όρο σε νόμο ή συμβόλαιο, σε 

Πλάτ., Δημ.· ιδίως, λέγεται για πλαστογράφηση, ἄλλου πατρὸς ἑαυτὸν 

παραγράφειν, καταχωρώ κάποιον με λάθος πατρώνυμο, σε Δημ. II. Μέσ. με 

Παθ. παρακ., 1. παραγράφεσθαι τὸν νόμον, έχω γράψει το νόμο σε 

παράλληλες στήλες με ψήφισμα που θεωρείται παράνομο, στον ίδ. — Παθ., οἱ 

παραγεγραμμένοι νόμοι, σε Δημ., Αισχίν. 2. παραγραφὴν παραγράφεσθαι, 

προβάλλω αντιρρήσεις ως προς το αγώγιμο της αξίωσης, (βλ. παραγραφή), 

σε Δημ.  

παρα-γυμνόω, μέλ. -ώσω, ξαπλώνω γυμνός δίπλα από κάτι· μεταφ., 

απογυμνώνω, αποκαλύπτω, τὸν πάντα λόγον, σε Ηρόδ.  

παρ-άγω, μέλ. -άξω, αόρ. βʹ παρήγαγον·  

Α. I. 1. οδηγώ κοντά ή μέσα σ' έναν τόπο, με αιτ. τόπου, σε Ηρόδ. 2. ως 

στρατιωτικός όρος, παρατάσσω τους άντρες, τους φέρνω από τη διάταξη της 

«στήλης» σε ευθεία γραμμή, σε Ξεν. II. 1. οδηγώ πλαγίως, ξεστρατίζω, βγάζω 

από το δρόμο, παρασύρω, παραπλανώ, Λατ. seducere, σε Πίνδ., Αττ. — Παθ., 

φόβῳ παρηγόμην, σε Σοφ.· ἀπάτῃ, σε Θουκ. 2. γενικά, οδηγώ προς ή μέσα σε 

κάποιο πράγμα, ἔς τι, σε Ευρ.· συνήθως λέγεται για κάτι κακό, σε Θέογν. 

κ.λπ. — Παθ., εξωθούμαι, είμαι πεπεισμένος, με απαρ., παρηγμένος εἰργάσθαι, 

τι, σε Σοφ. 3. λέγεται για πράγματα, οδηγώ δίπλα, μεταβάλλω την πορεία ενός 

πράγματος, σε Ηρόδ., Πλάτ. III. 1. φέρνω και τοποθετώ κάτι κοντά στους 

άλλους, παρουσιάζω ενώπιον, εισάγω, ἐς μέσον, σε Ηρόδ.· παράγω εἰς τὸ 

δικαστήριον, εισάγω υπόθεση στο δικαστήριο, σε Δημ.· επίσης, παρουσιάζω 

ενώπιον του δικαστηρίου ως μάρτυρα, στον ίδ. 2. εισάγω λαθραία, με τη 

σημασία της μυστικότητας, σε Ηρόδ. — Παθ., εισέρχομαι κρυφά, μπαίνω, σε 

Σοφ. Β. Αμτβ., 1. παρέρχομαι, περνώ απ' το δρόμο κάποιου, σε Ξεν. 2. 

εκλείπω, σε Κ.Δ.· ομοίως σε Παθ., στον ίδ., Πλούτ.  

παραγωγή, ἡ (παράγω)· I.1. μετακίνηση μέσω ή δίπλα, μεταφορά απέναντι, 

σε Ξεν. 2. ως στρατιωτικός όρος, παράταξη από τη διάταξη της «στήλης» σε 

γραμμή, στον ίδ. 3. παραγωγὴ τῶν κόπων, η αθόρυβη κίνηση των κουπιών, 

έτσι ώστε να μη δημιουργούν πιτσίλισμα (πίτυλος) καθώς βγαίνουν έξω από 

το νερό, σε Ξεν. II. 1. παραπλάνηση, αποπλάνηση, σε Ηρόδ.· εσφαλμένο 

επιχείρημα, απάτη, σόφισμα, σε Δημ.· επίσης, καθυστέρηση, σε Πλούτ. 2. 

τροποποίηση, μεταβολή, ποικιλία, όπως στη γλώσσα, σε Ηρόδ. 3. πειθώ, σε 

Πλάτ.  

παρα-δακρύω, μέλ. -σω, κλαίω δίπλα ή μαζί με κάποιον, τινί, σε Λουκ.  



παρα-δαρθάνω, μέλ. δαρθήσομαι, αόρ. βʹ παρέδαρθον, Επικ. παρέδρᾰθον, 

απαρ. παραδραθέειν· κοιμάμαι δίπλα σε κάποιον άλλο, με δοτ., σε Όμηρ.  

παράδειγμα, -ατος, τό (παραδείκνυμι)· I. 1. υπόδειγμα ή σχέδιο κάποιου 

πράγματος, υπόδειγμα του πράγματος που πρέπει να υλοποιηθεί, Λατ. 

exemplar, σχέδιο οικοδομής αρχιτέκτονα, σε Ηρόδ.· σχέδιο γλύπτη ή 

ζωγράφου, σε Πλάτ. 2. τύπος, παράδειγμα, σε Θουκ., Πλάτ.· ἐπὶ 

παραδείγματος, με την ευκαιρία του παραδείγματος, σε Αισχίν. 3. παράδειγμα, 

δηλ. δίδαγμα ή προειδοποίηση, παράδειγμα ἔχειν τινός, παίρνω μάθημα από 

κάποιον άλλο, σε Θουκ.· τὸ σὸν παράδειγμα ἔχων, σε Σοφ.· ζῶντά τινα τοῖς 

λοιποῖς παράδειγμα ποιεῖν, σε Δημ. 4. επιχείρημα, απόδειξη μέσω 

παραδείγματος, σε Θουκ. II. ομοίωμα ή εικόνα υπαρκτού πράγματος, σε 

Ηρόδ.  

παραδειγμᾰτίζω, μέλ. -σω, διδάσκω με το παράδειγμα κάποιου, προβάλλω 

ως παράδειγμα, με αιτ., σε Πολύβ., Κ.Δ.  

παραδειγμᾰτώδης, -ες (εἶδος), αυτός που χαρακτηρίζεται από παραδείγματα, 

σε Αριστ.  

παραδείκνυμι και -ύω, μέλ. -δείξω, 1. επιδεικνύω, παραβάλλω, συγκρίνω 

γραμμή προς γραμμή· γενικά, επιδεικνύω, φέρνω μπροστά, σε Μέσ., σε Δημ. 

2. παρουσιάζω κάποιον ως τέτοιον, παραδείκνυμί τινα οὐκ ὄντα, σε Πολύβ.· 

επίσης με αρνητική σημασία, όπως το παραδειγματίζω, σε Πλούτ. 3. 

παριστάνω και αποδίδω κάποιον, τί τινι, σε Ξεν.  

παρα-δειπνέομαι (δεῖπνον), Παθ., στερούμαι δείπνου, σε Θεόκρ.  

παράδεισος, ὁ, πάρκο, κήπος, περσική λέξη που χρησιμ. από τον Ξεν.· 

λέγεται για τον κήπο της Εδέμ, Παράδεισος, σε Κ.Δ.  

παραδέκομαι, Ιων. αντί παραδέχομαι.  

παραδεκτέον, ρημ. επίθ. του παραδέχομαι, I. αυτός που πρέπει να παραδεχθεί 

κάτι, σε Πλάτ. II. παραδεκτέος, -α, -ον, αυτός που γίνεται αποδεκτός, στον ίδ.  
 


