
παρα-πνέω, μέλ. πνεύσομαι, αόρ. αʹ παρα-έπνευσα· πνέω παραπλεύρως, 

βρίσκω παράπλευρη διέξοδο διαφυγής, λέγεται για τους ανέμους που 

βρίσκονται κλεισμένοι σε ασκό από τον Αίολο, σε Ομήρ. Οδ.  

παρα-ποδίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, μπερδεύω τα πόδια, γενικά, παρεμποδίζω, 

παρακωλύω, σε Πολύβ. — Παθ., εξαπατώμαι, παγιδεύομαι, σε Πλάτ.  

παρα-πόδιος, ποιητ. παρπ-, -ον (πούς), αυτός που βρίσκεται μπροστά στα 

πόδια, δηλ. παρών, ενεστώς, σε Πίνδ.  

παρα-ποιέω, μέλ. -ήσω· 1. νοθεύω, διαστρεβλώνω — Μέσ., 

παραποιησάμενος σφραγῖδα, έχοντας φτιάξει πλαστή σφραγίδα, σε Θουκ. 2. 

αλλάζω ελαφρώς ή λίγο, σε Αριστ.  

παρ-ᾰπολαύω, απολαμβάνω επιπλέον ή παράπλευρα προνόμια, τινός, σε 

Λουκ.  

παρ-απόλλυμι, 1. καταστρέφω επιπλέον — Μέσ., με παρακ. βʹ παραπόλωλα, 

χάνομαι δίπλα από, παραπολεῖ (βʹ ενικ. μέλ.), σε Αριστοφ. 2. καταστρέφομαι 

άδικα, σε Δημ.  

παραπομπή, ἡ (παραπέμπω), I. 1. αποστολή με συνοδεία σίτου, σε Ψήφ. 

παρά Δημ. II. 1. παροχή, προμήθεια, σε Αριστ. 2. αυτό που παρέχεται, 

προμήθειες, Λατ. commeatus, σε Ξεν.  

παραπομπός, -όν (παραπέμπω), αυτός που συμμετέχει στην αποστολή 

κάποιου πράγματος με συνοδεία, σε Πολύβ.  

παρα-πόντιος, -ον, αυτός που βρίσκεται πλησίον ή κοντά στη θάλασσα, σε 

Ανθ.  

παραπορεύομαι, αποθ. με Μέσ. μέλ. και Παθ. αόρ. αʹ, I. βαδίζω πλησίον ή 

κατά μήκος, σε Πολύβ. II. πορεύομαι δίπλα, με αιτ. τόπου, στον ίδ.· 

διαπερνώ, διὰ τῶν σπορίμων, σε Κ.Δ.  

παρα-ποτάμιος, -α, -ον, αυτός που βρίσκεται κοντά σε ποτάμι, που βρίσκεται 

δίπλα σε ποτάμι, σε Ηρόδ.  

παρα-πράσσω, Αττ. -ττω, Ιων. -πρήσσω, μέλ. -ξω· I. κάνω κάτι εκτός ή 

πέρα από τον κύριο σκοπό μου, σε Ηρόδ. II. βοηθώ στην εκτέλεση ενός 

πράγματος, σε Σοφ.  

παρα-πρεσβεία, ἡ, δόλια αποστολή πρεσβείας, σε Δημ.  

παρα-πρεσβεύω, εκτελώ ανέντιμα τα καθήκοντα πρεσβευτή, σε Δημ., 

Αισχίν.· ομοίως αποθ. παραπρεσβεύομαι, σε Δημ.  

παρά-πρισμα, -ατος, τό (πρίω), ροκανίδι, πριονίδι, μεταφ. λέγεται για 

ποιητικές φράσεις, σε Αριστοφ.  

παρ-άπτομαι, Μέσ., δένομαι κοντά σε — Παθ., χερσὶ παραπτομένα πλάτα, 

προσαρμοσμένα στα χέρια, εφαρμοσμένα στα χέρια, σε Σοφ.· άλλοι το 

θεωρούν συγκοπτ. του παραπετομένα, πετόμενος.  

παρά-πτωμα, -ατος, τό (παραπίπτω), σφάλμα, παράβαση, αμαρτία, σε Κ.Δ.  

παράπτωσις, ἡ (παραπίπτω), πτώση από τα πλάγια, κατὰ τὴν παράπτωσίν 

τινος, κατά τη διάρκεια ή την εξέλιξη μιας ενέργειας, σε Πολύβ.  

παρα-πύθια, τά, κωμική λέξη, νόσος η οποία εμποδίζει κάποιον από το να 

ανακηρυχτεί νικητής στα Πύθια, σε Ανθ.  

πάρᾱρος, -ον, Δωρ. αντί παρήορος III, σε Θεόκρ.  

παρ-αρπάζω, αρπάζω πλαγίως, σε Ανθ.  

παραρ-ράπτομαι, Παθ., ράβομαι ως κρόσσι κατά μήκος, σε Ηρόδ.  

παραρ-ρέω, μέλ. -ρεύσομαι, αόρ. βʹ -ερρύην, παρακ. Ενεργ. -ερρύηκα· I. ρέω 

κοντά ή πλησίον, τόπον ή παρὰ τόπον, σε Ηρόδ.· σβήνομαι, εξαλείφομαι, 

παρασέρνομαι, σε Κ.Δ. II. πέφτω ή ολισθαίνω, σε Σοφ., Ξεν. III. ρέω 

ξαφνικά, σε Δημ.  



παραρ-ρήγνῡμι ή -ύω, μέλ. -ρήξω· I. σπάζω από τα πλάγια, ιδίως σπάζω την 

πολεμική γραμμή, σε Θουκ.· και στην Παθ., έχω υποστεί ρήγμα, στον ίδ. III. 

1. Παθ. αόρ. βʹ παρερράγην [ᾰ], με παρακ. βʹ Ενεργ. παρέρρωγα, σπάζω ή 

διαρρηγνύω, σε Σοφ., Πλούτ. 2. φωνή παρερρωγυῖα, φωνή «σπασμένη» (από 

το πάθος), σε Θεόκρ.  

παραρ-ρητός, -ή, -όν, I. λέγεται για ανθρώπους, που μπορούν να 

συγκινήσουν με τις λέξεις, σε Ομήρ. Ιλ. II. λέγεται για λέξεις, πειστικός, στο 

ίδ.  

παραρ-ρίπτω έπειτα -έω, ρίχνω πλησίον· μεταφ., παίρνω το ρίσκο να κάνω 

κάτι· με μτχ., παραρρίπτω λαμβάνων, σε Σοφ.· πετώ κατά μέρος, απορρίπτω, 

σε Ανθ.  

παράρ-ρῡμα, -ατος, τό, οτιδήποτε εξαπλώνεται στα πλάγια· δερμάτινο ή 

μάλλινο παραπέτασμα που απλώνεται στα πλευρά των πλοίων για να 

προστατεύει τους άνδρες, σε Ξεν.  

παρ-αρτάομαι, Παθ., αναρτώμαι στα πλάγια, σε Πλούτ.  

παραρτέομαι, Ιων. ρήμ. (πρβλ. ἀρτέομαι), Μέσ. I. μτβ., παρασκευάζω κάτι 

για κάποιον, παραρτέετο στρατίην, ασχολήθηκε με την προετοιμασία του 

στρατεύματος, σε Ηρόδ. II. με Παθ. σημασία, βρίσκομαι σε επιφυλακή, στον 

ίδ.  

παρ-αρτύω, λέγεται για τροφή, νοστιμίζω με την προσθήκη άλλων υλικών, 

κάνω κάτι πικάντικο.  

παρᾱσάγγης, -ου, ὁ, παρασάγγης, αρχαίο μέτρο μήκους (το περσικό farsang, 

που περιέχει τριάντα στάδια), σε Ηρόδ., Ξεν.  

παρα-σάττω, μέλ. -ξω, παραγεμίζω, τι παρά τι, σε Ηρόδ.  

παρά-σειον, τό, ανώτατο ιστίο, σε Λουκ. (αμφίβ. προέλ.).  

παρά-σειρος, -ον (σειρά), στερεωμένος παραπλεύρως, παράσειρος ἵππος, 

άλογο ζευγμένο στα πλάγια του συνηθισμένου ζεύγους, προώστης· μεταφ., 

ομόζυγος, αληθινός σύντροφος, σε Ευρ.  

παρα-σείω, μέλ. -σω, σείω παραπλεύρως, παρασείω τὰς χεῖρας, κινώ τα χέρια 

στο τρέξιμο· έπειτα (χωρίς το χεῖρας) φεύγειν παρασείσας, όπως το Λατ. 

demissis manibus fugere, δηλ. celerrime, σε Αριστ.  

παρα-σημαίνομαι, 1. Μέσ., βάζω τη σφραγίδα μου δίπλα σε άλλη, θέτω νέα 

σφραγίδα, σφραγίζω, σε Δημ.· μτχ. παρακ. παρασεσημασμένος, με Παθ. 

σημασία, στον ίδ. 2. σημειώνω στο περιθώριο, κάνω παρατηρήσεις στα 

πλάγια, σε Αριστ.  

παρά-σημον, τό (σῆμα), σημείωση στο περιθώριο· διακριτική σημείωση στα 

πλάγια, τα διακριτικά ενός πλοίου, Λατ. insigne, σε Κ.Δ.· διακριτικό 

γνώρισμα στρατιώτη, σε Πλούτ.  

παρά-σημος, -ον (σῆμα),· I. 1. παραποιημένος, λανθασμένα χτυπημένος, 

χαραγμένος, πλαστογραφημένος, λέγεται για νόμισμα, σε Δημ.· μεταφ., 

λέγεται για ανθρώπους, σε Αριστοφ.· ομοίως, παράσημος δόξα, σε Ευρ.· 

παράσημος αἴνῳ, αυτός που του έχει αποδοθεί εσφαλμένα έπαινος, δηλ. 

επαινούμενος από λάθος λόγο, σε Αισχύλ. 2. λέγεται για λέξεις, εσφαλμένη, 

λανθασμένη, σε Ανθ. II. διακεκριμένος, σε Πλούτ.  

παρα-σῑγάω, μέλ. -ήσομαι, περνώ από δίπλα σιωπηλά, σε Στράβ.  

παρασῑτέω, μέλ. -ήσω, λειτουργώ ως παράσιτος ή κόλακας, σε Λουκ. II. 

τιμώμαι με μια θέση στο δημόσιο τραπέζι, σε Πλούτ.  

παρασῑτῐκός, -ή, -όν, αυτός που ταιριάζει σε παράσιτον· ἡ -κή (ενν. τέχνη), η 

ιδιότητα του παρασίτου, κολακεία, σε Λουκ.  



παρά-σῑτος, ὁ, κάποιος που τρώει στο τραπέζι άλλου, που ζει με έξοδα άλλου, 

παράσιτος, κόλακας, σε Κωμ., σε Λουκ.  

παρα-σιωπάω, μέλ. -ήσομαι, αποσιωπώ, περνώ στη σιωπή, αποκρύπτω, σε 

Πολύβ.  

παρα-σκευάζω, μέλ. -άσω — Παθ. παρακ. παρασκεύασμαι, γʹ πληθ. Ιων. 

υπερσ. παρεσκευάδατο·  

Α. I. 1. είμαι έτοιμος, ετοιμάζομαι, σε Ηρόδ., Αττ. 2. προμηθεύω, 

εξασφαλίζω, σε Δημ. 3. κάνω ή καθιστώ τέτοιου είδους, με μτχ. ή επίθ., 

παρασκευάζω τινὰ εὖ ἔχοντα, παρασκευάζω τινὰ ὅτι βέλτιστον, με απαρ., 

παρασκευάζω τινὰ ὡς μὴ ποιεῖν, τον συνηθίζω να μην κάνει κάτι, σε Δημ.· 

ομοίως, παρασκευάζω ὅπως ὡς βέλτισται ἔσονται αἱ ψυχαί, σε Πλάτ. 4. απόλ., 

κάνω κάποιον φίλο μου, σε Δημ. Β. Μέσ. και Παθ., I. 1. με την κύρια 

σημασία της Μέσ., παρασκευάζω ή προετοιμάζω για τον εαυτό μου, σε Ηρόδ., 

Αττ. 2. στους Ρήτ., προετοιμάζω ανθρώπους ως μάρτυρες, έτσι ώστε να 

πετύχω ευνοϊκή απόφαση μέσω εξαπάτησης (πρβλ. παρασκευή I. 3)· απόλ., I. 

διοργανώνω φατρία, δολοπλοκώ, σε Δημ.· ομοίως στην Ενεργ., σε Ξεν. II. 1. 

στη Μέσ. απόλ., προετοιμάζω τον εαυτό μου, κάνω προπαρασκευή, σε Ηρόδ., 

Αττ. 2. παρακ. παρεσκεύασμαι, στην Παθ. κυρίως, είμαι έτοιμος, 

προετοιμάζομαι, σε Ηρόδ., Αττ.· παρεσκευάσθαι τι, προετοιμάζω ένα πράγμα, 

σε Πλάτ.· απρόσ., ὡςπαρεσκευάσατο, όταν έγιναν οι προετοιμασίες, σε Θουκ.  

παρασκεύασμα, -ατος, τό, οτιδήποτε παρασκευάζεται, παρασκεύασμα, 

μηχάνημα, σύνεργο, σε Ξεν.  

παρασκευαστέον, ρημ. επίθ., 1. αυτός που πρέπει να προετοιμαστεί ή να 

συντηρηθεί, σε Πλάτ., Ξεν. 2. (από Παθ.), αυτός που πρέπει να ετοιμάσει τον 

εαυτό του, να είναι έτοιμος, σε Πλάτ.  

παρασκευαστής, -οῦ, ὁ, τροφοδότης, προμηθευτής, τινος, σε Πλάτ.  

παρασκευαστικός, -ή, -όν, έμπειρος στην παρασκευή, τινος, σε Ξεν.  

παρα-σκευή, ἡ, I. 1. προετοιμασία, σε Ηρόδ., Αττ.· ἐν τούτῳ παρασκευῆς, σ' 

αυτήν την φάση της προετοιμασίας, σε Θουκ.· προετοιμασία ομιλίας, σε Ξεν.· 

με πρόθ., ἐκ παρασκευῆς, από προετοιμασία, μάχη ἐγένετο ἐκ παρασκευῆς, 

στημένη μάχη, σε Θουκ.· ομοίως, ἀπὸ παρασκευῆς, στον ίδ.· δι' ὀλίγης 

παρασκευῆς, με λίγη ετοιμασία, πρόχειρη, στο ίδ.· ἐν παρασκευῇ, στην πορεία 

της προετοιμασίας. 2. εξασφάλιση, προπαρασκευή, παρασκευή φίλων καὶ 

οὐσίας, σε Πλάτ. 3. δολοπλοκία ή σκευωρία, παρασκευὴ φίλων καὶ οὐσίας, με 

σκοπό να κερδίσουν την ετυμηγορία ή την επιψήφιση προτάσεως, σε Δημ. 

κ.λπ. III. στους Ιουδαίους, η μέρα της ετοιμασίας, η μέρα πριν το Σάββατο 

του Πάσχα, σε Κ.Δ.  

παρα-σκηνάω ή -έω, μέλ. -ήσω, στήνω τη σκηνή μου δίπλα ή κοντά σε άλλη, 

σε Ξεν.  

παρα-σκήνια, τά (σκηνή), χώροι στα πλάγια της κεντρικής σκηνής, σε Δημ.  

παρα-σκηνόω, μέλ. -ώσω, απλώνω πάνω από κάτι σαν σκηνή ή 

παραπέτασμα, σε Αισχύλ.  

παρα-σκήπτω, μέλ. -ψω, πέφτω δίπλα, εἰς τι, σε Λουκ.  

παρα-σκιρτάω, μέλ. -ήσω, ορμώ εναντίον κάποιου, σε Πλούτ.  

παρα-σκοπέω, I. ρίχνω πλάγια ματιά σε, τινά, σε Πλάτ. II. με γεν., 

παραλείπω να δω τη δύναμη κάποιου πράγματος, σε Αισχύλ.  

παρα-σκώπτω, μέλ. -ψω, χλευάζω έμμεσα, σε Ομηρ. Ύμν.  

παρα-σοβέω, μέλ. -ήσω, τρομάζω πουλιά· αμτβ., προχωρώ αργά από δίπλα 

και με αλαζονεία, σε Πλούτ.  



παρα-σοφίζομαι, αποθ., ξεπερνώ στην τέχνη ή στην ικανότητα, τινα, σε 

Αριστ.  

παρα-σπάω, μέλ. -άσω [ᾰ], σύρω με ορμή στα πλάγια, αποσπώ πλαγίως, σε 

Σοφ.· μεταφ., παρασπᾶν τινα γνώμης, στον ίδ.· ἀδίκους φρένας παρασπᾷς, δηλ. 

ὥστε εἶναι ἀδίκους, στον ίδ. — Μέσ., παρασπᾶσθαί τινά τινος, αποσπώ 

κάποιον από το μέρος κάποιου άλλου, σε Ξεν.  

παρ-ασπίζω, μέλ. -σω, φέρω ασπίδα στο πλάι, δηλ. μάχομαι πλησίον, 

στέκομαι δίπλα, σε Ευρ.· μεταφ., (τόξα) παρασπίζοντ' ἐμοῖς βραχίοσι, στον ίδ.  

παρ-ασπιστής, -οῦ, ὁ, σύντροφος στα όπλα, σε Ευρ.  

παρασπονδέω, μέλ. -ήσω· I. ενεργώ αντίθετα προς μια συμμαχία ή 

συμφωνία, σπάω συμφωνία, σε Δημ. II. μτβ., παραβαίνω την πίστη μου σε 

κάποιον, σε Πολύβ. — Παθ., πάσχω, μαστίζομαι από παραβίαση 

εμπιστοσύνης ή αθέτηση υπόσχεσης, στον ίδ.  

παρασπόνδημα, -ατος, τό, παραβίαση εμπιστοσύνης, σε Πολύβ.  

παρασπόνδησις, ἡ, παραβίαση σπονδών, σε Πολύβ.  

παρά-σπονδος, -ον, αυτός που είναι ενάντια στις σπονδές, σε Θουκ., Ξεν.  

παραστᾰδόν, επίρρ., στην πλευρά κάποιου, σε Όμηρ., Θέογν.  

παρασταίην, ευκτ. αορ. βʹ του παρίστημι· -στάς, μτχ.  

παραστάς, -άδος, ἡ (παρίσταμαι), οτιδήποτε στέκεται δίπλα· πληθ. 

παραστάδες, τα φύλλα της πόρτας, παραστάδες, Λατ. antae· επίσης ο χώρος 

ανάμεσα στις παραστάδες, προθάλαμος, σε Ευρ.· μερικές φορές στον ενικ.  

παράστᾰσις, -εως, ἡ, I. 1. (παρίστημι) στάση, τοποθέτηση δίπλα ή μακριά, 

εκδίωξη, εκτόπιση, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. έκθεση πραγμάτων προς πώληση, 

εμπόριο λιανικής πώλησης, σε Αριστ. II. (παρίσταμαι) αμτβ.· στάση, πλησίον· 

1. θέση ή αξίωμα δίπλα στον βασιλιά, σε Ξεν. 2. ύπαρξη μυαλού, θάρρος, σε 

Πολύβ.· επίσης, απόγνωση, στον ίδ. III. ως δικανικός όρος, μικρή χρηματική 

καταβολή για τη διεξαγωγή δίκης, σε Ρήτ.  

παραστᾰτέω, μέλ. -ήσω· 1. στέκομαι δίπλα ή κοντά, σε Τραγ. 2. στέκομαι 

δίπλα, υποστηρίζω, βοηθώ, τινί, σε Αισχύλ., Σοφ.  

παραστάτης[ᾰ], -ου, ὁ (παρίσταμαι), I. αυτός που στέκεται δίπλα, 

υπερασπιστής, σε Ευρ. II. 1. ο στρατιώτης που συμπαρίσταται (προστάτης 

καλείται ο στρατιώτης που στέκεται μπροστά από κάποιον άλλο), ενώ 

ἐπιστάτης, ο στρατιώτης που στέκεται πίσω από κάποιον άλλο), σε Ηρόδ., 

Ξεν.· γενικά, σύντροφος, υποστηρικτής, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. αυτός που 

βρίσκεται στα δεξιά ή στα αριστερά κάποιου στο Χορό, σε Αριστ.  

παραστᾰτικός, -ή, -όν, I. 1. ικανός να στέκεται δίπλα. 2. ικανός να προτρέψει 

ή να διεγείρει, με γεν., σε Πολύβ., Πλούτ. II. εχέφρων, θαρραλέος, 

εμψυχωτικός, σε Πολύβ.  

παραστάτῐς, -ῐδος, θηλ. του παραστάτης, βοηθός, επίκουρος, σε Σοφ., Ξεν.  

παρα-στείχω, αόρ. βʹ παρέστῐχον, I. πηγαίνω ή περνώ δίπλα από, με αιτ. 

τόπου, σε Ομηρ. Ύμν., Αισχύλ.· απόλ., σε Σοφ. II. εισέρχομαι, μπαίνω, 

δόμους, στον ίδ.  

παρα-στῆναι, -στῆσαι, απαρ. αορ. βʹ και αʹ του -ίστημι.  

παρα-στορέννυμι, απλώνω κατά μήκος, εξαπλώνω, ἐγώ σε παραστορῶ (Αττ. 

μέλ.), σε Αριστ.  

παρα-στρᾰτηγέω, μέλ. -ήσω, βρίσκομαι κοντά στο στρατηγό, αναμειγνύομαι 

στις υποθέσεις του, μετέχω σε αυτές, σε Πλούτ.  

παρα-στρᾰτοπεδεύω, κατασκηνώνω απέναντι, τινί, σε Πολύβ.  



παρα-στρέφω, μέλ. -ψω· 1. γυρίζω πλάγια, μεταφ. μτχ. Παθ. παρακ. 

παρεστραμμένος, διεστραμμένος, σε Αριστ. 2. παραστρέφω τὸν τριβῶνα, είμαι 

ανειλικρινής, σε Θεόκρ.  

παρα-συγγρᾰφέω, παραβαίνω τη συμφωνία μου, τινα, σε Δημ.  

παρα-συλλέγομαι, Παθ., συγκεντρώνομαι μαζί με άλλους, σε Ανδοκ.  

παρα-σύρω[ῡ], μέλ. -σῠρῶ, I. παρασύρω, μεταφέρω μακριά, λέγεται για 

γρήγορο ποτάμι, σε Αριστοφ. II. παρασύρω ἔπος, πετώ μια βιαστική κουβέντα 

σε συζήτηση, τη χρησιμοποιώ άκαιρα και άτοπα, σε Αισχύλ.  

παρα-σφάλλω, μέλ. -σφᾰλῶ, αόρ. αʹ παρ-έσφηλα· κάνω κάτι να πάρει πλάγια 

κλίση, σε Ομήρ. Ιλ.· παρασφάλλω τινάτινος, προκαλώ αποτυχία στα σχέδια 

κάποιου στην απόκτηση ενός πράγματος, σε Πίνδ.  

παρασχέ, προστ. αορ. βʹ του παρέχω.  

παρασχεθεῖν, απαρ. ποιητ. αορ. βʹ του παρέχω.  

παρασχεῖν, Επικ. -χέμεν, απαρ. αορ. βʹ του παρέχω.  

παρα-σχίζω, μέλ. -σω, σχίζω κατά μήκος, ξεσχίζω, σε Ηρόδ.  

παράταξις, ἡ, I. θέση στη γραμμή της μάχης, ἐκ παρατάξεως, σε κανονική 

μάχη, σε Θουκ. κ.λπ. II. λέγεται για πολιτική παράταξη, πολιτική μερίδα, σε 

Αισχίν., Δημ.  

παρα-τάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω· 1. παρατάσσω δίπλα-δίπλα, βάζω στη 

γραμμή της μάχης, σε Ξεν.· ομοίως λέγεται για πλοία, σε Θουκ. — Μέσ. και 

Παθ., τοποθετούμαι κατά μήκος, παρατετάχατο παρὰ τὴν ἀκτήν, σε Ηρόδ.· 

ἑκατέρωθεν παρατεταγμένοι, σε Ηρόδ.· ομοίως, παρετάξαντο ἀλλήλοις, σε 

Ξεν.· απόλ., παρατεταγμένος ή παραταξάμενοι, σε σειρά μάχης, σε Θουκ., 

Δημ. 2. στη Μέσ. και Παθ. επίσης, στέκομαι προετοιμασμένος, παρατετάχθαι 

πρὸς τὸ ἀποκρίνεσθαι, σε Πλάτ.  

παρα-τείνω, μέλ. -τενῶ, αόρ. αʹ -έτεινα, παρακ. -τέτᾰκα· I. 1. εκτείνω κατά 

μήκος ή δίπλα, επεκτείνω τη γραμμή της μάχης, Λατ. ordines explicare, σε 

Ξεν.· παρατείνω τάφρον, εκτείνω κατά μήκος την τάφρο (χαντάκι), στον ίδ. — 

Παθ., είμαι τεντωμένος κατά μήκος (βλ. κατωτ. II. 1)· είμαι τεντωμένος στο 

μήκος, σε Αριστοφ. 2. καταπονώ, βασανίζω, σε Ξεν. — Παθ., είμαι 

κουρασμένος, φθαρμένος, εξαντλημένος, σε Πλάτ. 3. Παθ., παρατείνεσθαι εἰς 

τοὔσχατον, αγωνίζομαι μέχρις εσχάτων, κρατώ μέχρι το τέλος, σε Θουκ. 4. 

προεκτείνω, παρατείνω, σε Αριστ., Λουκ. 5. βάζω κάποιο σχήμα σε ευθεία 

γραμμή, σε Πλάτ. 6. λέγεται για προφορά, επιμηκύνω στην προφορά, Λατ. 

producere, σε Λουκ. II. 1. αμτβ., τεντώνω κατά μήκος, λέγεται για τείχος ή 

για τη συνοριογραμμή χώρας, σε Ηρόδ.· ομοίως επίσης λέγεται στην Παθ.· 

παρατέταται τὸ ὄρος, στον ίδ. κ.λπ. 2. λέγεται για χρόνο, συνεχίζω, 

εξακολουθώ την ζωή μου, σε Λουκ.  

παρα-τείχισμα, τό, τείχος που χτίστηκε δίπλα ή παραπλεύρως, σε Θουκ.  

παρα-τεκταίνομαι, Επικ. αόρ. αʹ -ετεκτηνάμην — Μέσ., I. λέγεται για ξύλο, 

μεταβάλλω σε άλλη μορφή, έπειτα γενικά μεταμορφώνω, αλλάζω, οὐδέκεν 

ἄλλως Ζεὺς παρατεκτήναιτο, ούτε ο ίδιος ο Δίας μπορεί να κάνει αλλιώς, σε 

Ομήρ. Ιλ.· αἶψά κε ἔπος παρατεκτήναιο, σύντομα θα μπορέσεις να φτιάξεις 

κάποια ιστορία, σε Ομήρ. Οδ. II. Ενεργ., χτίζω άλλη ιστορία πιο πέρα ή 

επιπλέον, σε Πλούτ.  

παρατεταγμένως, επίρρ. από μτχ. Παθ. παρακ. του παρατάσσω, όπως στην 

παράταξη μάχης, σταθερά, σε Πλάτ.  

παρα-τηρέω, μέλ. -ήσω· 1. παρατηρώ από κοντά, παρακολουθώ προσεκτικά, 

επιτηρώ κάποιον, σε Ξεν.· ομοίως στη Μέσ., σε Κ.Δ. 2. φροντίζω, ὅπως μή..., 

σε Δημ.  



παρα-τήρησις, ἡ, παρατήρηση, παρακολούθηση, μετὰ παρατηρήσεως, έτσι 

ώστε αυτό να μπορεί να παρατηρηθεί, σε Κ.Δ.  

παρα-τίθημι, ποιητ. παρ-τίθημι· βʹ και γʹ ενικ. -τιθεῖς, -τιθεῖ· παρατ. -ετίθεις, 

-ετίθει, αόρ. αʹ Ενεργ. παρέθηκα, παρακ. παρατέθεικα — Μέσ., αόρ. βʹ 

παρεθέμην, Επικ. μτχ. παρθέμενος· στους Αττ. παράκειμαι, γενικά λειτουργεί 

ως Παθ.·  

Α. 1. τοποθετώ δίπλα, σε Ομήρ. Οδ., Αττ.· λέγεται για γεύματα, παραθέτω, 

σερβίρω, τί τινι, σε Όμηρ.· οἱ παραθέντες, αυτοί που προσφέρουν το γεύμα, σε 

Ξεν. — Παθ., τὰ παρατιθέμενα φαγητά που σερβίρονται μπροστά σε κάποιον, 

στον ίδ. 2. γενικά, προσφέρω, παρέχω, σε Ομήρ. Οδ., Πλάτ. 3. τοποθετώ 

ψηλά, στεφάνους παρέθηκε καρήατι, σε Ησίοδ. 4. προβάλλω μπροστά σε 

κάποιον, εξηγώ, τί τινι, σε Ξεν., Κ.Δ. 5. συγκρίνω, τί τινι, σε Πλούτ. Β. Μέσ., 

1. τοποθετώ μπροστά μου, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ. κ.λπ. 2. αφήνω ό,τι μου 

ανήκει στα χέρια άλλου, παραδίδω στη φροντίδα κάποιου, εμπιστεύομαι, 

εναποθέτω, σε Ηρόδ., Ξεν.· τι εἴς τινα ή τινά τινι, σε Κ.Δ. 3. διακινδυνεύω, 

στοιχηματίζω, ριψοκινδυνεύω, παρθέμενοι κεφαλάς, ψυχάς, σε Ομήρ. Οδ. 4. 

εφαρμόζω κάτι για κάποιο σκοπό, τι ἔν τινι, σε Πλάτ.  

παρα-τίλλω, μέλ. -τῐλῶ, αποσπώ, αφαιρώ, βγάζω τα μαλλιά, σε Αριστοφ. — 

Μέσ., ξεριζώνω τα μαλλιά κάποιου, στον ίδ.· μτχ. Παθ. παρακ. 

παρατετιλμένος, -η, εντελώς μαδημένος, στον ίδ.  

παρά-τολμος, απερίσκεπτος, παρακινδυνευμένος, παράτολμος, σε Πλουτ.  

παράτονος, -ον, (παρατείνω), τεντωμένος δίπλα από, αυτός που κρέμεται στα 

πλάγια, σε Ευρ.  

παρα-τρᾰγεῖν, απαρ. αορ. βʹ του παρατρώγω.  

παρα-τρέπω, μέλ. -τρέψω, 1. γυρνώ ανάποδα, σε Ομήρ. Ιλ.· ποταμὸν 

παρατρέπω, εκτρέπω τη ροή ενός ποταμού από το κανάλι του, Λατ. derivare, 

σε Ηρόδ.· παρατρέπω ἄλλῃ τὸ ὕδωρ, σε Θουκ. — Παθ., παρατρεπόμενος εἰς 

Τένεδον, γυρίζοντας παραπέρα προς..., σε Ξεν. 2. μετακινώ κάποιον από τη 

γνώμη του, του αλλάζω γνώμη, σε Ησίοδ.· ομοίως στη Μέσ., σε Θεόκρ. 3. 

λέγεται για πράγματα, παρατρέπω λόγον, διαστρέφω ή παραποιώ μια ιστορία, 

σε Ηρόδ. 4. αλλάζω ή μεταβάλλω ψήφισμα, στον ίδ.  

παρα-τρέφω, μέλ. -θρέψω, τρέφω μαζί μου — Παθ., λέγεται για ανθρώπους 

που δεν αξίζουν να τους τρέφει κάποιος, τρέφω με έξοδα άλλου, σε Δημ.  

παρα-τρέχω, μέλ. -θρέξομαι και δραμοῦμαι· αόρ. βʹ παρέδρᾰμον, γʹ πληθ. 

υπερσ. -δεδραμήκεσαν· 1. τρέχω πιο πέρα ή προσπερνώ, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αριστοφ. 2. προσπερνώ, προφθάνω, σε Ομήρ. Ιλ.· παρατρέχω τὰ τότε κακά, 

πηγαίνω πιο πέρα, τα ξεπερνώ, σε Ευρ. 3. διασχίζω τρέχοντας ή διατρέχω, 

μέσω κομματιού γης που είναι ορισμένο ή νοητό, σε Ξεν. 4. διατρέχω 

γρήγορα, δηλ. διέρχομαι επιτροχάδην, σε Ισοκρ.· αψηφώ, παραμελώ, σε 

Θεόκρ. 5. διαφεύγω απαρατήρητος, τινά, σε Πολύβ.  

παρα-τρέω, αόρ. αʹ παρ-έτρεσα, Επικ. -έτρεσσα· τρομάζω και φεύγω, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

παρα-τρίβω[ῑ], μέλ. -ψω, I. τρίβω κάτι δίπλα ή μαζί με κάτι άλλο, παρατρίβω 

χρυσὸν ἀκήρατον ἄλλῳ χρυσῷ (ενν. εἰς βάσανον), τρίβω καθαρό χρυσό μαζί με 

άλλο χρυσό στη λίθο της Λυδίας για να δω τα σημάδια που αφήνουν και τη 

διαφορά τους, σε Ηρόδ. II. παρατρίψασθαι τὸ μέτωπον, Λατ. frontem 

perfricare, σκληραίνω το μέτωπο από το τρίψιμο, δηλ. σκληραίνομαι, γίνομαι 

αναίσθητος, σε Στράβ.  

παρα-τροπέω, = παρατρέπω, τί με ταῦτα παρατροπέων ἀγορεύεις; γιατί μου το 

λες αυτό, προσπαθώντας να με παραπλανήσεις, σε Ομήρ. Οδ.  



παρατροπή, ἡ, I. μέσο αποστροφής, τρόπος αποφυγής, θανάτου, σε Ευρ. II. 

αμτβ., παρεκτροπή, σε Λουκ.  

παράτροπος, -ον, I. αυτός που παρεκτρέπεται, παράνομος, αλλόκοτος, 

ασυνήθιστος, σε Πλούτ. II. Ενεργ., αυτός που αποφεύγει κάτι, με γεν., σε 

Ευρ.  

παρα-τροχάζω, ποιητ. αντί παρατρέχω, έρχομαι τρέχοντας, τινά, σε Ανθ.· 

περνώ δίπλα ή πάνω από, προσπερνώ, αφήνω απαρατήρητο, στο ίδ.  

παρα-τρώγω, μέλ. -τρώξομαι, αόρ. βʹ -ἔτραγον· δαγκώνω στα πλάγια, τσιμπώ 

λίγο-λίγο, παίρνω κομμάτι από κάτι, με γεν., σε Αριστοφ.  

παρα-τρωπάω, ποιητ. αντί παρατρέπω, θεοὺς θυέεσσι παρατρωπῶσ' 

ἄνθρωποι, παίρνω πίσω, καταπραΰνω το θυμό των θεών με θυσίες, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

παρα-τυγχάνω, μέλ. -τεύξομαι, αόρ. βʹ παρέτυχον 1. τυχαίνει να είμαι κοντά, 

βρίσκομαι ανάμεσα σε άλλους, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ.· παρατυγχάνω τῷ λόγῳ 

τῷ πάθεϊ, είμαι παρών σε..., Λατ. interesse, σε Ηρόδ. 2. απόλ., τυχαίνει να 

είμαι παρών, στον ίδ.· λέγεται για ένα πράγμα, προσφέρω αυτό το ίδιο, 

παρατυχούσης τινός σωτηρίας, σε Θουκ. 3. συχνά στη μτχ. παρατυχών, όποιος 

έτυχε να είναι δίπλα, δηλ. ο πρώτος τυχών, κάθε τυχαίος άνθρωπος, σε Θουκ.· 

ομοίως, τὸ παρατυγχάνον ή παρατυχόν, οτιδήποτε εμφανίζεται ή τυχαίνει, πρὸς 

τὸ παρατυγχάνον, καθώς οι συνθήκες το απαιτούν, στον ίδ.· ονομ. απόλ., ἐν τῷ 

παρατυχόντι, στον ίδ.· παρατυχόν, ενώ ήταν στην εξουσία μου, αφού ήταν στο 

χέρι μου να το κάνω, με απαρ., σε Θουκ.  

παρ-αυγάζω, μέλ. -σω, φωτίζω λίγο — Παθ., είμαι φωτισμένος, σε Στράβ.· 

λέγεται και για τον ήλιο, στον ίδ.  

παρ-αυδάω, μέλ. -ήσω, I. μιλώ έτσι ώστε να παρηγορήσω ή να ενθαρρύνω, 

σε Ομήρ. Οδ.· μὴ ταῦτα παραύδα, μη μου μιλάς γι' αυτό, στο ίδ. II. με αιτ. 

πράγμ., μιλώ ελαφρά, αψήφιστα για κάτι, μὴδή μοι θάνατόν γε παραύδα, σε 

Ομήρ. Οδ.  

παρ-αυλίζω, βρίσκομαι δίπλα σ' ένα μέρος, με δοτ., σε Ευρ.  

πάρ-αυλος, -ον (αὐλή), αυτός που κατοικεί δίπλα, πάραυλον οἰκίζειν τινά, 

τοποθετώ κάποιον στα σύνορα της χώρας, σε Σοφ.· βοὴ πάραυλος, φωνή που 

έφτασε εδώ δίπλα, στον ίδ.  

πάραυτᾰ, επίρρ. αντί παρ' αὐτά (ενν. τὰ πράγματα), με παρόμοιο τρόπο, Λατ. 

perinde ή (όπως σε άλλους) = παραυτίκα, στην αρχή, σε Αισχίν., Δημ.  

παρα-αυτίκᾰ, επίρρ., 1. αμέσως, αυτοστιγμεί, ευθύς, Λατ. illico, σε Ηρόδ.· 

επίσης, τὸ παραυτίκα, στον ίδ.· ἐν τῷ παραυτίκα, σε Θουκ. 2. μαζί με κύρια 

ονόματα χρησιμοποιείται για τη δήλωση σύντομης διάρκειας, Ἅιδηντὸν 

παραυτίκα, θάνατος παρών, σε Ευρ.· ἡ παραυτίκα λαμπρότης, στιγμιαία 

μεγαλοπρέπεια, σε Θουκ.· ἡ παραυτίκα ἐλπίς, στον ίδ.  

παρ-αυχένιος, -η, -ον, αυτός που κρεμιέται από τον λαιμό, σε Ανθ.  

παρα-φᾰγεῖν, απαρ. αορ. βʹ του παρεσθίω.  

παρα-φαίνω, ποιητ. παρ-φ-, I. 1. αποκαλύπτω πλαγίως ή ξεσκεπάζοντας, σε 

Ησίοδ. 2. περπατώ πλησίον και φέγγω, φωτίζω το μέρος προς κάποιο τόπο, σε 

Αριστοφ. II. Παθ., εμφανίζομαι πλαγίως, αποκαλύπτομαι, σε Πλάτ.  

παράφᾰσις, ἡ (παράφημι), μόνο στους ποιητ. τύπους παραίφασις, 

πάρφασις· 1. ομιλία, ενθάρρυνση, παραμυθία, σε Ομήρ. Ιλ. 2. θέλγητρο, 

πειθώ, λέγεται για την ζώνη της Αφροδίτης, στο ίδ.· δόλος, απάτη, σε Πίνδ.  

παρα-φέρω, ποιητ. παρ-φέρω, μέλ. -οίσω·  

Α. I. 1. φέρνω στην πλευρά κάποιου, παραδίδω, παραθέτω μπροστά σε 

κάποιον, σε Ηρόδ., Ξεν.· παραφέρω τὰς κεφαλάς, εκθέτω, παρουσιάζω αυτές, 



σε Ηρόδ. — Παθ., είμαι τοποθετημένος πάνω στο τραπέζι, στον ίδ. 2. φέρνω 

μπροστά ως επιχείρημα στη συζήτηση, παραφέρω ἐς μέσον, στον ίδ.· 

αναφέρω, ισχυρίζομαι, μνημονεύω, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. 3. παραδίδω, 

μεταβιβάζω, σε Ευρ. II. φέρνω δίπλα, τί τινι, στον ίδ. III. 1. φέρνω πέρα ή 

μακριά, σε Πλάτ.· παραφέρω τὴν χεῖρα, κουνώ το χέρι, γνέφω, σε Δημ. — 

Παθ., μεταφέρομαι πέρα ή μακριά, σε Θουκ.· τοῦ χειμῶνος παραφερομένου, 

καθώς ο χειμώνας περνούσε, σε Πλούτ. 2. αποστρέφω, τὴν ὄψιν παραφέρω 

τινός, σε Ξεν.· βάζω μακριά, παραμερίζω, σε Κ.Δ. 3. στρέφω σε λάθος 

κατεύθυνση, σε Δημ. — Παθ., κινούμαι προς λάθος κατεύθυνση, λέγεται για 

παραλυμένα άκρα, σε Αριστ. 4. οδηγώ μακριά από, παροδηγώ, σε Πλάτ. 

IV.παρασύρω, λέγεται για ποτάμι, σε Πλούτ. — Παθ., παρασύρομαι μακριά, 

σε Ανθ. V. αφήνω να περάσει, Λατ. praetermittere, τὰς ὥρας παρηνέγκατε τῆς 

θυσίας, σε Χρησμ. παρά Δημ. — Παθ., παρασύρομαι, διαφεύγω, σε Ξεν. Β. 

αμτβ., πηγαίνω παραπέρα ή παρέρχομαι, ἡμερῶν ὀλίγων παρενεγκουσῶν, 

ἡμέρας οὐ πολλὰς παρενεγκούσας, λίγες μέρες πέρασαν, λίγο ή πολύ, σε Θουκ.  

παρα-φεύγω, διαφεύγω διερχόμενος δίπλα ή πιο πέρα, παρφυγέειν (Επικ. 

απαρ. αορ. βʹ), σε Ομήρ. Οδ.  

παρά-φημι, ποιητ. παραί-φημι και πάρ-φημι, 1. μιλώ ευγενικά, 

συμβουλεύω, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ. — Μέσ., πείθω, καταπραΰνω, με αιτ., σε 

Όμηρ. 2. μιλώ απατηλά ή ψεύτικα, σε Πίνδ.· και στη Μέσ., στον ίδ.  

παρα-φθάνω[ᾰ], αόρ. βʹ παρέφθην, Ενεργ. μτχ. και Μέσ. παραφθάς, -

φθάμενος· προφταίνω, προλαμβάνω, ξεπερνώ, σε Ομήρ. Ιλ.· εἰδ' ἄμμε 

παραφθαίησι πόδεσσι (γʹ ενικ. Επικ. ευκτ.), στο ίδ.  

παρα-φθέγγομαι, μέλ. -φθέγξομαι, 1. αποθ., προσθέτω τροποποιητικό όρο σε 

ομιλία, μιλώ εν παρόδω, μιλώ ασυνάρτητα, σε Πλάτ. 2. διακόπτω, σε Πλούτ.  

παραφορά, ἡ (παραφέρομαι), παράσυρση, παραφέρσιμο· λέγεται για το 

μυαλό, διαταραχή, παραφροσύνη, σε Αισχύλ.  

παρα-φορέω, μέλ. -ήσω, = παραφέρω, τοποθετώ εμπρός, τί τινι, σε Αριστοφ. 

— Παθ., σε Ηρόδ.  

παράφορος, -ον (παραφέρομαι)· 1. αυτός που παραφέρεται, παρεκτρέπεται, 

σε Πλούτ. 2. περιπλανώμενος, που παραπαίει, που τρικλίζει, σε Ευρ., Λουκ. 3. 

τρελός, αλλόφρων, σε Πλούτ., Λουκ.  

παράφραγμα, τό, πρόχωμα στην κορυφή ενός λόφου, μόνο στον πληθ., σε 

Θουκ.· σε πλοίο, τα περιφράγματα, κουπαστές, στον ίδ.· χαμηλό 

παραπέτασμα, σε Πλάτ.  

παρα-φράσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, κλείνω, φράζω με πρόχωμα, οχυρώνω, 

σε Πολύβ.  

παρα-φρονέω (παράφρων), είμαι εκτός λογικής, διαταραγμένος ή τρελός, σε 

Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· ποιητ. παραιφρ-, σε Θεόκρ.  

παραφρονία, ἡ, = παραφροσύνη, σε Κ.Δ.  

παραφρόνιμος, -ον, = παράφρων, σε Σοφ.  

παραφροσύνη, ἡ (παράφρων), διαταραχή, σε Πλάτ.  

παρα-φρουρέω, μέλ. -ήσω, φρουρώ δίπλα σε κάποιον, με αιτ., σε Στράβ.  

παρά-φρων, -ον (φρήν), αυτός που εκτρέπεται από τη λογική, νοητικά 

διαταραγμένος, τρελός, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.  

παραφυάς, -άδος, ἡ (παραφύομαι), παρακλάδι, σε Αριστ.  

παραφυής, -ές, αυτός που αναπτύσσεται δίπλα, παραφυές, τό = παραφυάς, σε 

Αριστ.  

παραφῠλᾰκή, ἡ, φρουρά, φύλαξη, φυλακή, σε Πολύβ.  



παρα-φῠλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω· 1. φυλάσσω πλησίον, φρουρώ στενά, 

κοιτάζω προσεκτικά, σε Ξεν. κ.λπ. 2. Μέσ., βρίσκομαι σε επιφυλακή, σε 

Πλάτ.  

παρα-φύομαι, Παθ. με Ενεργ. παρακ. -πέφῡκα, και αόρ. βʹ ἔφυν, 

αναπτύσσομαι δίπλα ή στην άκρη, σε Ηρόδ.  

παρα-χᾰλάω, μέλ. -άσω [ᾰ], χαλαρώνω στα πλευρά· λέγεται για πλοίο, 

αφήνω να μπει νερό, εισρέω, σε Αριστοφ.  

παρα-χᾰράσσω, Αττ. -ττω, χαράσσω με ψεύτικη σφραγίδα, πλαστογραφώ, σε 

Λουκ.  

παρα-χειμάζω, μτχ. παρακ. -κεχειμακώς, περνώ το χειμώνα μέσα ή σε κάποιο 

μέρος, σε Δήμ. κ.λπ.  

παραχειμᾰσία, ἡ, ξεχειμώνιασμα σ' ένα μέρος, σε Πολύβ.  

παρ-αχελῳίτης[ῑ], ὁ, ο κάτοικος δίπλα στον Αχελώο, σε Στράβ.· θηλ. 

παραχελωῖτις, -ιδος (ενν. χώρα), η περιοχή κατά μήκος του Αχελώου, σε 

Στράβ.  

παρα-χέω, μέλ. -χεῶ, αόρ. αʹ -έχεα, παρακ. -κέχῠκα· I. χύνω κάτι δίπλα, 

ρίχνω μέσα, σε Ηρόδ. II. 1. λέγεται για στερεά σώματα, συσσωρεύομαι στην 

άκρη, στον ίδ. 2. Παθ., βρίσκομαι κοντά, λέγεται για χώρα, σε Πλούτ.  

παρα-χράομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., I. 1. χρησιμοποιώ ακατάλληλα, κάνω 

κακή χρήση, κακομεταχειρίζομαι, με δοτ., σε Πολύβ. 2. παραχράομαι ἔς τινα, 

φέρομαι λανθασμένα ή ανέντιμα σε κάποιον, σε Ηρόδ. II. ἐκ παρέργου 

χράομαι, αντιμετωπίζω με περιφρόνηση, περιφρονώ, απαξιώ, με αιτ., στον ίδ.· 

Ιων. μτχ. παραχρεώμενοι, λέγεται για ορμητικούς πολεμιστές, που δεν 

φροντίζουν καθόλου για την ζωή τους, στον ίδ.  

παραχρῆμα, επίρρ. αντί παρὰ τὸ χρῆμα, αμέσως, πάραυτα, παρευθύς, σε 

Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· με άρθρο, τὸ παραχρῆμα, σε Ηρόδ., Αττ.· ἐκ ή ἀπὸ τοῦ 

παράχρημα, αυτοσχέδιος, πρόχειρος, άμεσος, σε Ξεν.· ἐν τῷ παραχρῆμα, σε 

Πλάτ. κ.λπ.· ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν, σε Θουκ.  

παρα-χρηστηριάζω, μέλ. -σω, δίνω λανθασμένο χρησμό, σε Στράβ.  

παρά-χροος, -ον, συνηρ. -χρους, -ουν (χρόα), αυτός που έχει ψεύτικο ή 

αλλαγμένο χρώμα, άχρωμος, ξεθωριασμένος, σε Λουκ.  

παρα-χρώννῡμι, μέλ. -χρώσω, διαφθείρω τη μουσική μέσω της ἁρμονίας 

χρωματικῆς, σε Αριστ.  

παράχωμα, τό, σωρός χώματος που χρησιμεύει ως ανάχωμα, τάφρος, σε 

Στράβ.  

παρα-χώννῡμι, μέλ. -χώσω, συσωρεύω χώμα στα πλάγια, σε Ηρόδ.  

παρα-χωρέω, μέλ. -ήσομαι, αργότερα -ήσω, 1. πηγαίνω παράμερα, κάνω 

χώρο, δίνω τόπο, αποχωρώ, σε Αριστοφ. κ.λπ.· παραχωρέω τινί, υποχωρώ σε, 

υποκύπτω, υποτάσσω, σε Πλάτ. κ.λπ.· παραχωρέω τινός, αποσύρομαι από, σε 

Δημ. 2. στέκομαι στην άκρη του δρόμου για κάποιον ως ένδειξη σεβασμού, 

ὁδοῦ παραχωρέω πρεσβυτέρῳ, σε Ξεν.· παραχωρέω τινι τοῦ βήματος, σε 

Αισχίν.· τῇ πόλει παραχωρῶ τῆς τιμωρίας, αφήνω το έργο της τιμωρίας στην 

πόλη, σε Δημ. 3. παραχωρώ ένα πράγμα, με αιτ., σε Πλάτ.  

παραχώρησις, ἡ, υποχώρηση· με γεν., αποχώρηση από, τῆς ἀρχῆς, σε Πλούτ.  

παραχωρητέον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να υποχωρήσει, σε Ξεν.  

παρα-ψάλλω, αγγίζω ελαφρά, σε Πλούτ.  

παρα-ψελλίζω, μέλ. -σω, ψελλίζω μέρος της αλήθειας, σε Στράβ.  

παραψῠχή, ἡ, αναψυχή, αναζωογόνηση, παραμυθία, σε Ευρ.· ἀλγέων 

παραψυχή, στον ίδ.· παραψυχὴ τῷ πένθει, σε Δημ.  

παραψύχω[ῡ], ψύχω ελαφρά· μεταφ., παρηγορώ, καταπραΰνω, σε Θεόκρ.  



παρ-βασία, -βάτης, -βεβᾰώς, ποιητ. αντί παρα-βασία κ.λπ.  

παρδᾰκός, -όν, βρεγμένος, υγρός, σε Αριστοφ. (άγν. προέλ.).  

παρδᾰλέη (ενν. δορά), ἡ, το δέρμα της λεοπάρδαλης, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· 

Δωρ. παρδαλέα, σε Πίνδ.  

παρδάλεος, -α, -ον (πάρδᾰλις), αυτός που ανήκει στη λεοπάρδαλη.  

παρδαλιο-κτόνος, -ον (κτείνω), αυτός που σκοτώνει λεοπαρδάλεις, σε Ανθ.  

πάρδᾰλις, ἡ, γεν. -εως, Ιων. -ιος, δοτ. -ει, λεοπάρδαλη, πάνθηρας ή 

αιλουροειδές, σε Όμηρ., Αττ.  

παρδᾰλωτός, -ή, -όν (όπως από παρδαλόω), αυτός που είναι πιτσιλωτός όπως 

η λεοπάρδαλη, σε Λουκ.  

παρδεῖν, απαρ. αορ. βʹ του πέρδομαι.  

παρέᾰσι, γʹ πληθ. του πάρειμι (εἰμὶ Λατ. sum).  

παρεβάθην[ᾰ], Παθ. αόρ. αʹ του παραβαίνω.  

παρέβᾰλον, αόρ. αʹ του παραβάλλω.  

παρέβασκε, Επικ. αντί παρέβη, γʹ ενικ. αορ. βʹ του παραβαίνω.  

παρέβην, αόρ. βʹ του παραβαίνω.  

παρ-έγγραπτος, -ον, εγγεγραμμένος παράνομα, παρέγγραπτος πολίτης, νόθος 

πολίτης, σε Αισχίν.  

παρ-εγγράφω, μέλ. -ψω, παραποιώ, σε Αισχίν.· παρεγγραφείς πολίτης = 

παρέγγραπτος, στον ίδ.  

παρ-εγγυάω, μέλ. -ήσω, I. μεταβιβάζω σε άλλον, εμπιστεύομαι ή αναθέτω 

στη φροντίδα του, σε Ηρόδ. II. 1. ως στρατιωτικός όρος, μεταβιβάζω το 

σύνθημα σε όλη τη γραμμή, Λατ. imperium tradere per manus, σε Ευρ., Ξεν. 

2. γενικά, δίνω διαταγή να κάνει κάποιος ένα πράγμα, διατάζω ξαφνικά, 

παρεγγυάω τινὶ ποιεῖν τι, σε Ξεν. 3. γενικά, μεταφέρω μήνυμα πριν τη μάχη, 

στον ίδ. 4. εγγυώμαι, υπόσχομαι, με αιτ. και απαρ. μέλ., σε Σοφ.  

παρ-εγγύη, ἡ, διαταγή, σε Ξεν.  

παρεγγύησις, ἡ (παρεγγυάω), μεταβίβαση συνθήματος ή προστάγματος, σε 

Ξεν.  

παρ-εγείρω, μέλ. -εγερῶ, εγείρω, ξεσηκώνω μερικώς, σε Πλούτ.  

παρ-εγκλίνω[ῑ], μέλ. -κλῐνῶ, κάνω κάτι να γέρνει προς τα πλάγια — Παθ., 

γέρνω στα πλάγια, σε Πλούτ.  

παρεδόθην, Παθ. αορ. αʹ του παραδίδωμι.  

παρέδρᾰθον, αόρ. βʹ του παραδαρθάνω.  

παρέδρᾰμον, αόρ. βʹ του παρατρέχω.  

παρεδρεύω, μέλ. -σω (πάρεδρος)· 1. κάθομαι συνεχώς δίπλα, παρακολουθώ 

προσεκτικά, είμαι πάντα κοντά, Λατ. assidere, με δοτ., σε Ευρ. 2. λέγεται για 

τους δικαστές, είμαι πραγματογνώμονας ή πάρεδρος, σε Δημ.  

πάρ-εδρος, -ον (ἕδρα)· I. 1. αυτός που κάθεται δίπλα, παρακάθεται, όπως στο 

τραπέζι, σε Ηρόδ.· γενικά, καθισμένος δίπλα, κοντά, τινι, σε Ευρ. II. 1. ως 

ουσ., εκτιμητής, επίκουρος, συνέταιρος, ακολουθ. από δοτ. ή γεν., σε Πίνδ., 

Ευρ. 2. στον πεζό λόγο, συγκαθήμενος ή βοηθός βασιλιά ή άρχοντα, σε Ηρόδ.  

παρέδωκα, αόρ. αʹ του παραδίδωμι.  

παρ-έζομαι, αποθ., κάθομαι δίπλα, σε Θέογν.· πρβλ. παρίζω.  

παρεζόμην, Μέσ. αορ. βʹ του παρίζω.  

παρέθηκα, αόρ. αʹ του παρίημι.  

παρεθῆναι, απαρ. Παθ. αορ. αʹ του παρίημι.  

πᾰρειά, ἡ, μάγουλο, κυρίως στον πληθ. (το παρήιον χρησιμ. από τον Όμηρ. 

στον ενικ.), σε Όμηρ., Τραγ. (πιθ. από παρά, που κυριολεκτικά είναι ή όψη 

του προσώπου).  



πᾰρείας, -ου, ὁ, καστανοκόκκινο φίδι, αφιερωμένο στον Ασκληπιό, σε 

Αριστοφ., Δημ. (άγν. προέλ.).  

παρ-εῖδον, αόρ. βʹ του παροράω χρησιμ. ως ενεστ. I. παρατηρώ εν παρόδω, 

προσέχω, τί τινι, κάτι σε κάποιον, σε Ηρόδ. II. παραβλέπω, παραμελώ, 

αδιαφορώ, σε Δημ.  

παρείθην, Παθ. αόρ. αʹ του παρίημι.  

παρ-εικάζω, μέλ. -σω, συγκρίνω, τινί τι, σε Πλάτ.  

παρείκω, μέλ. -ξω, ποιητ. αόρ. βʹ παρείκᾰθον, απαρ. -αθεῖν· I. υποχωρώ, τινί, 

σε κάποιον, σε Σοφ.· απόλ., επιτρέπω, ανέχομαι, σε Πλάτ.· κατὰ τὸ παρεῖκον, 

με τέτοιους τρόπους ώστε να είναι δυνατό ή κατορθωτό, σε Θουκ. II. απρόσ., 

παρείκει μοι, είναι δυνατό, κατορθωτό σε μένα, εἴ μοι παρείκοι, σε Σοφ.· ὅπῃ 

παρέκει, οπουδήποτε ήταν κατορθωτό, σε Θουκ.  

παρείμενος, μτχ. Παθ. παρακ. του παρίημι.  

παρείμην, Μέσ. αόρ. βʹ του παρίημι.  

πάρ-ειμι (εἰμί, Λατ. sum), Επικ. γʹ πληθ. παρέᾱσι, υποτ. παρῶ, Επικ. παρέω, 

απαρ. παρεῖναι, Επικ. παρέμμεναι, μτχ. παρών, Επικ. παρέων, παρατ. παρῆν, 

Επικ. παρέην, γʹ πληθ. πάρεσαν, Επικ. μέλ. παρέσσομαι· I. 1. είμαι δίπλα ή 

παρών, σε Όμηρ. 2. είμαι δίπλα ή κοντά σε κάποιον, με δοτ., σε Ομήρ. Οδ., 

Σοφ. κ.λπ.· είμαι παρών μέσα ή σε κάποιο πράγμα, σε Όμηρ., Αττ. 3. 

παρίσταμαι ώστε να βοηθήσω, συμπαραστέκομαι, Λατ. adesse, τινι, σε Ομήρ. 

Ιλ. 4. παρεῖναι εἰς, φτάνω, έχω έρθει σ' ένα μέρος, σε Ηρόδ.· πάρειμι ἐπὶ 

δεῖπνον, στον ίδ., Αττ. II. 1. λέγεται για πράγματα, είμαι δίπλα, δηλ. είμαι 

έτοιμος ή πρόχειρος, Λατ. praesto esse, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· εἴ μοι δύναμίς γε 

παρείη, εάν είχα δύναμη, εξουσία, στο ίδ.· ομοίως λέγεται για αισθήματα, 

φόβος βαρβάροις παρῆν, σε Αισχύλ.· θαῦμα παρῆν, σε Σοφ. 2. λέγεται για 

χρόνο, ὁ παρὼν νῦν χρόνος, στον ίδ.· τὰ παρόνια (Ιων. παρεόντα), η παρούσα 

κατάσταση των πραγμάτων, οι παρούσες συνθήκες, σε Θουκ.· ἐν τῷ παρόντι, 

αντίθ. προς ἐν τῷ ἔπειτα, στον ίδ.· πρὸς τὸ αὐτίκα, στον ίδ. III. απρόσ., 

πάρεστί μοι, είναι στο χέρι μου, εξαρτάται από εμένα να κάνω κάτι, με απαρ., 

σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· και χωρίς δοτ., παρῆν κλύειν, αυτός που μπορεί να 

αντέξει, σε Αισχύλ. 2. μτχ. παρόν, Ιων. παρεόν, είναι πιθανό από τη στιγμή 

που επιτρέπεται, Λατ. quum liceret, παρεὸν αὐτῷ βασιλέα γενέσθαι, σε Ηρόδ.  

πάρ-ειμι (εἶμι ibo), απαρ. -ιέναι, χρησιμ. ως μέλ. του παρέρχομαι και το 

παρῄειν ως παρατ. I. 1. διέρχομαι δίπλα ή πέρα, προσπερνώ, περνώ, σε Ομήρ. 

Οδ., Πλάτ. κ.λπ.· βαδίζω κατά μήκος, σε Θουκ.· βαδίζω κατά μήκος της 

ακτής, λέγεται για στράτευμα όπως το παραπλέω για στόλο, στον ίδ., Ξεν. 2. 

με αιτ. τόπου, διέρχομαι από, σε Ηρόδ., απόλ., στον ίδ. 3. λέγεται για χρόνο, 

προχωρώ, περνώ, στον ίδ. II. υπερβαίνω, ξεπερνώ, υπερτερώ, σε Ξεν. III. 1. 

μπαίνω, εισέρχομαι, σε Ηρόδ., Ευρ. 2. λέγεται στον λόγο, περνώ από το ένα 

μέρος του θέματος στο άλλο, σε Αριστοφ. IV. 1. στον Αττ. πεζό λόγο, 

έρχομαι μπροστά, παρουσιάζομαι, σε Ξεν. πάριτ' ἐς τὸ πρόσθεν, σε Αριστοφ. 

2. εμφανίζομαι να μιλήσω, σε Πλάτ., Δημ.· οἱ παριόντες, οι ρήτορες, σε 

Δημ.V. περνώ, μεταβιβάζομαι από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε Ξεν.  

παρεῖναι, απαρ. του πάρειμι (Λατ. adsum).  

παρ-εῖπον, αόρ. βʹ χωρίς ενεστ. σε χρήση, το παρά-φημι ή το παρ-αγορεύω, 

χρησιμ. στη θέση του ενεστ.· πείθω με πλάγια μέσα, αλλάζω σε κάποιον 

γνώμη, τον κατανικώ, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.· παρειπών, με την δική σου 

πειθώ, σε Ομήρ. Ιλ.· με σύστ. αντ., δίνω συμβουλή, αἴσιμα παρειπών, στο ίδ. 

(στην Ομήρ. Ιλ. η πρώτη συλλ. είναι μακρά, πᾱρειπών, πᾱρειποῦσα, ο αρχικός 

τύπος είναι παρϜειπών).  



παρ-ειρύω, ποιητ. και Ιων. αντί παρερύω.  

παρ-είρω, μόνο στον ενεστ., I. προσδένω πλαγίως, εισάγω, σε Ξεν.· νόμους 

παρείρων, εάν προσθέσει την φρούρηση των νόμων, σε Σοφ.  

πᾰρείς, μτχ. αορ. βʹ του παρίημι. II. μτχ. Παθ. αορ. βʹ του πείρω.  

παρεῖσα, βλ. παρίζω.  

παρ-εισάγω, μέλ. -ξω, οδηγώ προς την πλευρά κάποιου, φέρνω μπροστά, 

εισάγω, παρουσιάζω κρυφά, σε Ισοκρ., Κ.Δ.  

παρείσακτος, -ον, αυτός που εισάγεται κρυφά, που παρουσιάζεται μυστικά, 

σε Κ.Δ.  

παρ-εισέρχομαι, αποθ. με Ενεργ. αορ. και παρακ., έρχομαι ή πηγαίνω 

πλαγίως ή κρυφά, σε Πολύβ., Κ.Δ.  

παρ-εισπίπτω, αόρ. βʹ -εισέπεσον, εισέρχομαι πλαγίως, μπαίνω κρυφά, σε 

Πολύβ.  

παρ-εισρέω, μέλ. -εισρεύσομαι, ρέω πλαγίως, σε Πλούτ.  

παρ-εισφέρω, I. εισάγω ως συμπλήρωμα, παρεισφέρω νόμον, εισάγω νέο 

νόμο για να αντικαταστήσει τον παλιό, Λατ. subrogare, σε Δημ. II. εφαρμόζω 

επιπλέον, σε Κ.Δ.  

πᾰρ-έκ, πριν από φωνήεν πᾰρ-έξ (παρά, ἐκ)·  

Α. ως πρόθ., I. 1. με γεν. τόπου, έξω, εκτός, παρὲκλιμένος, σε Ομήρ. Οδ.· 

παρὲξ ὁδοῦ, έξω από το δρόμο, σε Ομήρ. Ιλ. 2. όπως το χωρίς, πέραν, εκτός, 

με εξαίρεση, παρὲξ τοῦ ἀργύρου, σε Ηρόδ. II. με αιτ., έξω από το μέρος όπου, 

κατά μήκος της πλευράς, παρὲξ ἅλα, σε Ομήρ. Ιλ.· παρὲξ τὴν νῆσον, μακριά 

από το νησί, σε Ομήρ. Οδ.· παρέξ δοῦρα, εκτός της πορείας των δοράτων, στο 

ίδ.· παρὲκ νόον, έξω από φρόνηση και λογική, ανοήτως, σε Ομήρ. Ιλ.· παρὲξ 

Ἀχιλῆα, εν αγνοία του Αχιλλέα, στο ίδ.Β. ως επίρρ., 1. λέγεται για τόπο, προς 

τα έξω, στῆ δὲ παρέξ, πολύ κοντά, σε Ομήρ. Ιλ.· νῆχε παρέξ, κολυμπούσε κατά 

μήκος της ακτής, σε Ομήρ. Οδ. 2. μεταφ., εκτός σκοπού, παρὲξ ἀγορεύειν, σε 

Ομήρ. Ιλ. 3. ἄλλα παρὲξ μεμνώμεθα, ας μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, σε 

Ομήρ. Οδ.· παρὲξ ἢ ὅσον, πλην, εφόσον, σε Ηρόδ.  

παρ-εκβαίνω, μέλ. -βήσομαι, αόρ. βʹ παρεξέβην· 1. με γεν., ανοίγω το βήμα 

μου μακριά από, απομακρύνομαι από, σε Ησίοδ., Αριστ. 2. με αιτ., 

υπερβαίνω, παραβιάζω, σε Αισχύλ., Αριστ. 3. απόλ., παρεκτρέπομαι, σε 

Αριστ.· κάνω παρέκβαση, στον ίδ.  

παρέκβᾰσις, -εως, ἡ, παρέκκλιση, απομάκρυνση από, με γεν., σε Αριστ.· για 

τους κυριότερους πολιτειακούς τύπους, η τυραννίς είναι η παρέκβασις από τη 

μοναρχία, η ολιγαρχία από την αριστοκρατία, στον ίδ.  

παρεκέσκετο, Ιων. αντί -έκειτο, γʹ ενικ. παρατ. του παράκειμαι.  

παρ-εκκλίνω[ῑ], μέλ. -κλῐνῶ, παρεκκλίνω, εκτρέπομαι, σε Αισχίν.  

παρ-εκλέγω, μέλ. -ξω, συγκεντρώνω κρυφά, παρεκλέγω τὰ κοινά, υπεξαιρώ 

δημόσιο χρήμα, το οικειοποιούμαι, σε Δημ.  

παρ-εκπροφεύγω, φεύγω μπροστά από, ξεφεύγω, ἵνα μή σε παρεκπροφύγῃσιν 

ἄεθλα (γʹ ενικ. υποτ. Επικ. αόρ. βʹ), σε Ομήρ. Ιλ.  

παρ-εκτείνω, μέλ. -τενῶ, εκτείνω σε γραμμή, αναπτύσσω στρατιωτικό σώμα 

σε ευθεία διάταξη, σε Πολύβ.  

παρ-εκτελέω, μέλ. -έσω, πραγματοποιώ με άλλο τρόπο (και παρά τη θέληση 

κάποιου), σε Μόσχ.  

παρ-εκτέον, ρημ. επίθ. του παρέχω, αυτό που πρέπει να προξενήσει κάτι, σε 

Ξεν.  

παρ-εκτός, επίρρ., πέραν ή εκτός από, με γεν., σε Κ.Δ.· απόλ., τὰ παρεκτός, 

πράγματα εξωτερικά, στο ίδ.  



παρ-εκτρέπω, μέλ. -ψω, εκτρέπω, διαστρέφω, παρεκκλίνω, αποκλίνω, σε 

Ευρ.  

παρ-εκτρέχω, μέλ. -δραμοῦμαι, παρέρχομαι, σε Πλούτ.  

παρ-εκχέω, μέλ. -χεῶ, χύνω βαθμηδόν — Παθ., λέγεται για ποτάμια και 

λίμνες, υπερχειλίζω, σε Στράβ.  

παρέκχῠσις, ἡ, εκχείλιση, λέγεται για ποτάμια, σε Στράβ.  

παρέλᾰβον, αόρ. βʹ του παραλαμβάνω.  

παρέλασσα, Επικ. αντί -ήλᾰσα, αόρ. αʹ του παρελαύνω.  

παρ-ελαύνω ή -ελάω, μέλ. -ελάσω, Αττ. -ελῶ, αόρ. αʹ -ήλᾰσα, Επικ. -έλασσα· 

I. οδηγώ δίπλα ή πέρα, ἐναντίω δυ' ἅρματε παρελαύνω, τα οδηγώ ενάντια το 

ένα προς το άλλο, σε Αριστοφ.· τὰς αἶγας παρελᾶντα (μτχ. Δωρ. ενεστ.), σε 

Θεόκρ. II. αμτβ., 1. οδηγώ πλησίον, σε Ομήρ. Ιλ.· έπειτα με αιτ. προσ., 

παρέρχομαι, ξεπερνώ, στον ίδ., Ξεν. 2. κωπηλατώ ή παραπλέω, σε Ομήρ. Οδ.· 

με αιτ. προσ., Σειρῆνας παρήλασσε, στο ίδ. 3. ιππεύω πλησίον, τρέχω δίπλα, με 

αιτ., σε Ξεν. 4. σπανιότερα, ελαύνω, ορμώ προς, στον ίδ.· ιππεύω στο δρόμο 

κάποιου, στον ίδ.  

παρέλεκτο, γʹ ενικ. Επικ. Παθ. αορ. βʹ του παραλέγω.  

παρελεύσομαι, μέλ. του παρέρχομαι.  

παρ-έλκω, μέλ. -ξω, επίσης -ελκύσω [ῡ], αόρ. αʹ παρείλκῠσα, Παθ. παρακ. 

παρείλκυσμαι· I. 1. παίρνω παράμερα, σύρω, εξαπατώ, σε Πίνδ. — Μέσ., 

σύρω τον εαυτό μου έξω, οδηγούμαι έξω, τί τινος, σε Ομήρ. Οδ. 2. οδηγώ 

πλαγίως, όπως οδηγεί κάποιος ένα άλογο, σε Ηρόδ.· παρέλκειν ἐκ γῆς, 

ρυμουλκώ πλοία από την όχθη, στον ίδ. 3. κενὰς παρέλκειν (ενν. τὰς κώπας), 

κωπηλατώ στον αέρα χωρίς να βυθίζω τα κουπιά, δηλ. παριστάνω ότι 

εργάζομαι, σε Αριστοφ. II. επιμηκύνω, παρατείνω, μὴ μύνῃσι παρέλκετε, μην 

αναβάλλετε τα πράγματα με προφάσεις, σε Ομήρ. Οδ. III. αμτβ., 

επιμηκύνομαι, εξακολουθώ, σε Λουκ.  

παρ-εμβάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, I. 1. βάζω πλησίον ή μεταξύ, εισάγω, παρενθέτω, 

παρεμβάλλω, τι, σε Αριστοφ., Δημ.· παρεμβάλλω ὑποψίας, παρεμβάλλω 

υποψίες, σε Αισχίν. 2. τοποθετώ τους μισθοφόρους στη γραμμή μάχης μαζί με 

τους στρατιώτες, σε Πολύβ. II. αμτβ., εμβάλλω πλαγίως, κάνω εισβολή, στον 

ίδ.  

παρ-εμβλέπω, μέλ. -ψω, βλέπω λοξά, κοιτώ πλαγίως, σε Ευρ.  

παρεμβολή, ἡ (παρεμβάλλω), I. παρεμβολή, παρένθεση, παρέμβαση, σε 

Αισχίν. II. παράταξη, στρατοπέδευση, σε Κ.Δ.  

παρ-εμβύω[ῡ], μέλ. -βύσω, στριμώχνω, γεμίζω, παραγεμίζω, βάζω ανάμεσα, 

σε Λουκ.  

παρέμμεναι, Επικ. αντί -εἶναι, απαρ. του πάρειμι (εἰμί, Λατ. sum).  

παρ-εμπίπλημι, γεμίζω κρυφά με κάτι, με γεν., σε Πλούτ.  

παρ-εμπίπραμαι, Παθ., παίρνω φωτιά από την τριβή, σε Στράβ.  

παρ-εμπίπτω, μέλ. -πεσοῦμαι, αόρ. βʹ -ενέπεσον· διεισδύω λαθραίως, 

διολισθαίνω, μπαίνω κρυφά, σε Πλάτ., Αισχίν.  

παρ-εμπολάω, μέλ. -ήσω, εμπορεύομαι κάτι λαθραία, κάνω λαθρεμπόριο, σε 

Ευρ.  

παρ-εμπόρευμα, -ατος, τό, εμπόρευμα μικρής αξίας· μεταφ., παράρτημα, σε 

Λουκ.  

παρ-εμπορεύομαι, αποθ., εμπορεύομαι επιπροσθέτως· μεταφ., τὸ τερπνὸν 

παρεμπορεύομαι, προσφέρω τέρψη εκτός από διδασκαλία, σε Λουκ.  

παρενεγκεῖν, απαρ. αορ. βʹ του παραφέρω.  

παρενήνεον, παρατ. του παρανηνέω.  



παρενήνοθε, βλ. ἐνήνοθε.  

παρενθεῖν, Δωρ. αντί παρελθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του παρέρχομαι.  

παρ-ενθήκη, ἡ, κάτι που τοποθετείται επιπλέον, προσθήκη, παράρτημα, σε 

Ηρόδ.· παρενθήκην ἔχρησε ἐς Μιλησίους, έδωσε χρησμό με τη μορφή της 

παρένθεσης, στον ίδ.  

παρ-ενοχλέω, μέλ. -ήσω, ενοχλώ φοβερά, σε Κ.Δ. — Παθ., καὶ ὑμεῖς 

παρηνώχλησθε (βʹ πληθ. Παθ. παρακ.), σε Δημ.  

παρ-ενσᾰλεύω, μέλ. -σω, σαλεύω εδώ και εκεί, σε Αριστοφ.  

παρ-εντείνω, μέλ. -τενῶ, διεγείρω τη δραστηριότητα κάποιου, τον υποκινώ, 

σε Πλούτ.  

πᾰρέξ, βλ. παρέκ.  

παρ-εξαίρω, μέλ. -ᾰρῶ, υψώνω πλησίον, σε Στράβ.  

παρ-εξαυλέω, μέλ. -ήσω, από όπου η μτχ. Παθ. παρακ. παρεξηυλημένοι· 

λέγεται για μουσικά όργανα φθαρμένα από την πολλή χρήση, και επομένως 

γενικά, καταπονημένος, φθαρμένος, σε Αριστοφ.  

παρ-έξειμι (εἶμι Λατ. ibo), απαρ. -εξιέναι· I. 1. περνώ πλησίον, παρέρχομαι, 

με αιτ. τόπου, σε Ηρόδ.· απόλ., στον ίδ., σε Ευρ. κ.λπ. 2. παρεκτρέπομαι από 

το δρόμο, σε Πλάτ. II. παραστρατώ, παραβιάζω, Διὸς νόον, σε Ομήρ. Οδ.· 

δίκην, σε Σοφ.  

παρεξ-ειρεσία, ἡ, μέρος του πλοίου που δεν είναι κατειλημμένο από 

κωπηλάτες, πρύμνη ή πλώρη, σε Θουκ.  

παρ-εξελαύνω, μέλ. -ελάσω, I. ξεπερνώ, υπερέχω σε αγώνισμα, σε Ομήρ. Ιλ.· 

προσπερνώ κωπηλατώντας, με αιτ., σε Ομήρ. Οδ.· περνώ από κοντά, σε 

Ηρόδ. ΙI. πηγαίνω σε συνάντηση, ἀλλήλοις, σε Πλούτ.  

παρεξελθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του παρεξέρχομαι.  

παρεξέμεν, Επικ. αντί -εξεῖναι, απαρ. αορ. βʹ του παρεξίημι.  

παρ-εξέρχομαι, αποθ., αόρ. βʹ -εξῆλθον, παρακ. -εξηλήλῠθα· I. 1. περνώ 

δίπλα από κάποιον, περνώ κρυφά, ξεγλιστρώ, σε Ομήρ. Οδ.· π. τινα, σε Ηρόδ. 

2. παρεξελθεῖν πεδίοιο τυτθόν, διαβαίνω ένα μικρό μέρος του, σε Ομήρ. Ιλ.· ΙI. 

υπερβαίνω, παραβαίνω, Διὸς νόον, σε Ομήρ. Οδ.· δίκην, σε Σοφ.  

παρ-εξετάζω, μέλ. -σω, εξετάζω με σύγκριση, με αντιπαραβολή, σε Δημ.  

παρ-εξευρίσκω, μέλ. -εξευρήσω, βρίσκω επιπλέον, παρεξευρίσκω ἄλλον 

νόμον, βρίσκω έναν άλλο διαφορετικό νόμο, σε Ηρόδ.  

παρ-εξίημι, αφήνω να περάσει· λέγεται για το χρόνο, αφήνω να φύγει από 

δίπλα, σε Ηρόδ.  

παρεξίμεν, Επικ. αντί -εξιέναι, απαρ. του παρέξειμι (εἶμι, Λατ. ibo).  

παρεοῖσα, Δωρ. θηλ. μτχ. του πάρειμι (εἰμί, Λατ. sum).  

παρ-έπαινος, ὁ, κατώτερος ή τυχαίος, συμπτωματικός έπαινος, σε Πλάτ.  

παρ-επάλλομαι, Ιων. αντί παρ-εφάλλομαι.  

παρέπεισα, αόρ. αʹ του παραπείθω.  

παρ-επιγράφω, μέλ. -ψω, διορθώνω μια επιγραφή, γράφω πλησίον αυτής, σε 

Στράβ.  

παρ-επιδείκνῡμαι, Μέσ., επιδεικνύω άκαιρα, θέτω σε κοινή θέα εκτός 

εποχής, κάνω επίδειξη, σε Λουκ.  

παρ-επιστροφή, ἡ, στροφή στο πλάι, κοίταγμα, σε Πλούτ.  

παρεπλάγχθην, αόρ. αʹ του παραπλάζω.  

παρέπλω, γʹ ενικ. Επικ. αόρ. βʹ του παραπλέω.  

παρ-έπομαι, μέλ. -έψομαι, αποθ., ακολουθώ κατά μήκος, ακολουθώ στενά, με 

δοτ., σε Ξεν.· απόλ., σε Πλάτ.  

παρ-εργάτης, -ου, ὁ, εργάτης για μικροδουλειές, σε Ευρ.  



πάρ-εργον, τό, δευτερεύον έργο, μη ανεξάρτητη, δευτερεύουσα δουλειά, 

συμπλήρωμα ή παράρτημα, πάρεργο, σε Ευρ.· πάρεργ' ὁδοῦ, δευτερεύων 

σκοπός του ταξιδιού, στον ίδ.· πάρεργον τύχης, θλιβερή προσθήκη στην τύχη 

μου, στον ίδ.· πάρεργα κακῶν, πράγματα άχρηστα στην ίαση των συμφορών 

μου, στον ίδ.· ἐν παρέργῳ, ως πάρεργο, ως υποστηρικτικό ή δευτερεύον, Λατ. 

obiter, ἐν παρέργῳ θέσθαι, μεταχειρίζομαι ως πάρεγο, σε Σοφ.· ὡς ἐν 

παρέργῳ, σε Ευρ.· ἐκ παρέργου, σε Θουκ.  
 


