πατρ-ωνύμιος, -ον (ὄνομα), αυτός που παίρνει το όνομα του πατέρα του, σε
Αισχύλ.
πατρῷος, -α, -ον και -ος, -ον, Ιων. πατρώϊος, -η, -ον (πατήρ)· I. αυτός που
ανήκει ή προέρχεται από τον πατέρα κάποιου, προερχόμενος ή
κληρονομημένος από αυτόν, Λατ. paternus, σε Όμηρ. κ.λπ.· ξεῖνος πατρώϊος,
παλιός πατρικός φίλος, σε Ομήρ. Ιλ.· γαῖα πατρωΐη, η πατρίδα κάποιου, στον
ίδ.· πατρώϊα, η πατρική κληρονομιά κάποιου, στον ίδ. κ.λπ.· πατρῷα δόξα,
κληρονομική δόξα, σε Ξεν.· Ζεὺςπατρῷος, επίσης ο θεός που προστατεύει τα
πατρικά δικαιώματα, σε Αριστοφ. II. όπως το πάτριος, αυτός που προέρχεται
ή ανήκει στον πατέρα κάποιου, σε Πίνδ., Σοφ.· τὰ πατρώϊα, τα δικαιώματα
του πατέρα, αντίθ. προς τα μητρώια, σε Ηρόδ.
πάτρως, ὁ, γεν. -ωος και -ω, δοτ. πάτρῳ, αιτ. πάτρων· (πατήρ)· αδελφός του
πατέρα, θείος από την πλευρά του πατέρα, Λατ. patruus, σε Ηρόδ., Πίνδ.
παττᾰλεύω, πάττᾰλος, πάττω, Αττ. αντί πασσ-.
παῦλα, ἡ (παύω)· 1. παύση, ανάπαυση, σταμάτημα, τέλος, ανάπαυλα, σε
Σοφ.· οὐκ ἐν παύλῃ ἐφαίνετο, φαίνεται πως δεν υπάρχει τέλος σ' αυτό, σε
Θουκ. 2. με γεν., παῦλα νόσον, παύση της ασθένειας ή τέλος αυτής, σε Σοφ.·
παῦλάν τιν'αὐτῶν, κάποια μέσα για να σταματήσουν αυτούς, σε Ξεν.
παυράκι[ᾰ], επίρρ., όπως το ὀλιγάκις, σπανίως, σε Θέογν.
παυρίδιος, -α, -ον = παῦρος, σε Ησίοδ.
παυρο-επής, -ές (ἔπος), ολιγόλογος, σε Ανθ.
παῦρος, -ον (παύω),· 1. λίγος, μικρός, λέγεται για χρόνο, σύντομος, σε
Ησίοδ., Πίνδ. 2. λέγεται για αριθμούς, λίγοι, σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ.· συγκρ.
παυρότερος, λιγότερος, σε Ομήρ. Ιλ.· ουδ. πληθ. παῦρα, ως επίρρ., λίγες
φορές, σπάνια, σε Ησίοδ., Αριστοφ.
παυσ-άνεμος, αυτός που κατευνάζει τους ανέμους, θυσία, σε Αισχύλ.
παύσειεν, γʹ πληθ. ευκτ. αορ. αʹ του παύω.
παυσί-λῡπος, -ον (λύπη), αυτός που σταματά τη λύπη, σε Ευρ.
παυσί-νοσος, -ον, αυτός που παύει τη νόσο, σε Ανθ.
παυσί-πονος, -ον, αυτός που καταπαύει, που κατευνάζει τον πόνο, με γεν., σε
Ευρ.
παυστέον, ρημ. επίθ. του παύω, αυτός που πρέπει να σταματήσει, σε Πλάτ.
παυστήρ, -ῆρος, ὁ (παύω), κάποιος που σταματά, που καταπραΰνει, ο
περιθάλπων, νόσου, σε Σοφ.
παυστήριος, -ον, κατάλληλος για ανακούφιση ή περίθαλψη νόσου, σε Σοφ.
παυσωλή, ἡ, όπως το παῦλα, ανάπαυση, ξεκούραση, σε Ομήρ. Ιλ.
παύω, Ιων. παρατ. παύεσκον, μέλ. παύσω, αόρ. αʹ ἔπαυσα, παρακ. πέπαυκα —
Μέσ. και Παθ., γʹ ενικ. Ιων. παρατ. παυέσκετο, μέλ. παύσομαι, πεπαύσομαι,
παυθήσομαι, αόρ. αʹ ἐπαυσάμην, ἐπαύθην, παρακ. πέπαυμαι· Ενεργ., I.
διακόπτω· 1. λέγεται για ανθρώπους, φέρνω σ' ένα τέλος, ανακόπτω,
τελειώνω κάτι (με το θάνατο), σε Όμηρ. κ.λπ. — Παθ. και Μέσ., ανακουφίζω,
ανακόπτω, σταματώ, διακόπτω, παύω, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης λέγεται για
πράγματα, τελειώνω, σταματώ, ελαττώνω, στο ίδ. κ.λπ.· παύω τόξον, αφήνω
το τόξο μου να ξεκουραστεί, σε Ομήρ. Οδ.· παύω τὸν νόμον, τον καταργώ, σε
Ευρ.· παύω τυραννίδα, την καταστέλλω, σε Δημ. 2. με αιτ. προσ. και γεν.
πράγμ., κάνω κάτι να παύσει, σταματώ, εμποδίζω, απωθώ κάποιον από κάτι,
παύω Ἕκτορα μάχης κ.λπ., σε Όηρ.· παύω τινὰ τῆς βασιλείας, εκθρονίζω, σε
Ηρόδ. κ.λπ. — Παθ. και Μέσ., σταματώ από, πολέμου, σε Όμηρ. κ.λπ.· τῆς
μάχης, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἐκ τρόχων πεπαυμένοι, στην ανάπαυση από το παιχνίδι,
σε Ευρ. 3. σπανίως με γεν. πράγμ. μόνο, αἴ κέ ποθι Ζεὺς παύσῃ ὀϊζύος, ο Δίας

θα δώσει τέλος στη συμφορά! σε Ομήρ. Οδ.· φάρμαχ' ἅ κεν παύσῃσι ὀδυνάων,
σε Ομήρ. Ιλ. 4. με μτχ. ενεστ., παύω κάποιον από το να κάνει ή να είναι, παύω
τινὰ ἀριστεύοντα, σταματώ κάποιον από το να είναι πρώτος, στο ίδ., Αττ. —
Παθ. και Μέσ., διακόπτω από το να κάνω ή να είμαι, ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο
θύων, σταμάτησε να φυσά, σε Ομήρ. Οδ.· η μτχ. παραλείπεται, αἷμα
ἐπαύσατο, το αίμα σταμάτησε (να τρέχει), σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 5. απαρ. αντί
μτχ., ἔμ' ἔπαυσας μάχεσθαι, στο ίδ.· με μὴ μαζί, θνητοὺς γ' ἔπαυσα μὴ
προδέρκεσθαι, σε Αισχύλ. II. αμτβ. στην προστ. παῦε, σταμάτα, πάψε, σε
Σοφ., Αριστοφ.· ομοίως, παῦε, παῦε τοῦ λόγου, σε Αριστοφ.
Παφλᾰγών, -όνος, ὁ, αυτός που προέρχεται από την Παφλαγονία, σε Ομήρ.
Ιλ.· επίθ. Παφλαγονικός, -ή, -όν, σε Ξεν.
παφλάζω, μέλ. -άσω, αναβράζω, θορυβώ, κοχλάζω, λέγεται για τον
οργισμένο Κλέωνα (απ' όπου καλείται Παφλαγών), σε Αριστοφ. (ηχομιμ.
λέξη).
πάφλασμα, -ατος, τό, αναβρασμός, παφλασμός, λέγεται για τη θάλασσα·
μεταφ. παφλάσματα, λυσσομανιάσματα, σε Αριστοφ.
Πάφος[ᾰ], ἡ, Πάφος, πόλη της Κύπρου, περίφημη για τον ναό της Αφροδίτης,
σε Ομήρ. Οδ.· επίθ. Πάφιος, -α, -ον, λέγεται για την Αφροδίτη, σε Αριστοφ.
πάχετος, -ον, φαινομενικά ποιητ. τύπος του παχύς, συμπαγής, ατόφιος, όπως
το περιμήκετος του περιμήκης, σε Ομήρ. Οδ.
παχθῇ, Δωρ. αντί πηχθῇ, υποτ. Παθ. αορ. αʹ του πήγνυμι.
πᾰχίων[ῑ], πάχιστος, ανώμ. συγκρ. και υπερθ. του παχύς.
πάχνη, ἡ (πᾰγῆναι), κρυσταλλωμένη παγωνιά, πάχνη, Λατ. pruina, σε Ομήρ.
Οδ., Αισχύλ.· μεταφ., κουροβόρος πάχνη, το πηγμένο αίμα των
καταβροχθισμένων παιδιών, σε Αισχύλ.
παχνόω, μέλ. -ώσω (πάχνη), καταψύχω, κάνω κάτι στερεό ή συμπαγές·
μεταφ., ἐπάχνωσεν φίλον ἦτορ, έκανε το αίμα του να πήξει, να παγώσει, σε
Ησίοδ. — Παθ., ἦτορ παχνοῦται, η καρδιά του είναι παγωμένη και σκληρή
(από θλίψη), σε Ομήρ. Ιλ.· παχνοῦσθαι πένθεσιν, λύπῃ, σε Αισχύλ., Ευρ.
πάχος[ᾰ], -εος, τό (παχύς), 1. πυκνότητα, σε Ομήρ. Οδ., Θουκ.· απόλ., πάχος,
το πάχος, σε Ηρόδ. 2. πάχος σαρκός, σωματική, μυική δύναμη, σε Ευρ.
πᾰχύ-κνημος, -ον (κνήμη), αυτός που έχει δυνατές κνήμες, σε Αριστοφ.
πᾰχῠλός, -ή, -όν (παχύς), αρκετά πυκνός· επίρρ. -λῶς, με τρόπο τραχύ,
απότομο, σε Αριστοφ.
πᾰχῠ-μερής, -ές, αυτός που αποτελείται από πυκνά και χοντρά κομμάτια·
μεταφ. ως επίρρ., χονδροειδώς, σε Στράβ.
πᾰχύνω[ῡ], μέλ. -ῠνῶ, Παθ. παρακ. πεπάσχυμαι· (παχύς)· 1. πυκνώνω,
παχαίνω, σε Πλάτ., Ξεν. — Παθ., γίνομαι παχύς, σε Αριστοφ.· γίνομαι
στέρεος, αυξάνω, μεγαλώνω, λέγεται για κρανίο, σε Ηρόδ. 2. μεταφ., αυξάνω
— Παθ., ὄλβος ἄγαν παχυνθείς, σε Αισχύλ. 3. μεταφ., κάνω κάτι μεγάλο,
χοντρό ή ανόητο — Παθ., σε Κ.Δ.
πᾰχύς, -εῖα, -ύ (πᾰγῆναι)· I. 1. ογκώδης, χοντρός, σε Όμηρ., Ησίοδ.· έπειτα,
εύρωστος, χοντρός, σε Αριστοφ. 2. λέγεται για πράγματα, πυκνός, συμπαγής,
σε Όμηρ., Αριστοφ.· επίρρ. -έως, απότομα, σε Αριστ.· παχύτερον ή -έρως, σε
Πλάτ. 3. λέγεται για υγρά, πυκνός, πηχτός, πηγμένος, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. II.
οἱ παχέες, άνθρωποι με περιουσία ή ανήκοντες στην πλούσια τάξη, σε Ηρόδ.·
τοὺς παχεῖς καὶ πλουσίους, σε Αριστοφ. III. στους Κωμ. και στον πεζό λόγο,
χοντρόμυαλος, χοντροκομμένος, βλάκας, ηλίθιος, όπως Λατ. pinguis,
χοντροειδής, στον ίδ. IV. συγκρ. παχύτερος, υπερθ. -ύτατος· ανώμ. συγκρ.
πάσσων, -ον, σε Ομήρ. Οδ.· υπερθ. πάχιστος, σε Ομήρ. Ιλ.

πᾰχύ-στομος, -ον, αυτός που μιλάει χοντροκομμένα ή απότομα, σε Στράβ.
πᾰχύτης, -ητος, ἡ (παχύς)· 1. πυκνότητα, δύναμη, ευρωστία, σε Ηρόδ. 2.
συμπυκνωμένο κατακάθι υγρού, στον ίδ.
πεδά, Αιολ. και Δωρ. αντί μετά.
πεδάᾳ, Επικ. γʹ ενικ. του πεδάω· πεδάασκον, Ιων. παρατ.
πεδ-αίρω, Αιολ. ή Δωρ. αντί μετ-αίρω.
πεδ-αίχμιος, -ον, Αιολ. ή Δωρ. αντί μετ-αίχμιος.
πεδ-ᾰμείβω, Αιολ. ή Δωρ. αντί μετ-αμείβω.
πεδ-άορος, -ον, Αιολ. και Δωρ. αντί μετ-ήορος.
πεδ-άρσιος, -ον, Αιολ. ή Δωρ. αντί μετ-άρσιος.
πεδ-αυγάζω, Αιολ. αντί μετ-αυγάζω.
πεδάω, Επικ. γʹ ενικ. πεδάᾳ· Ιων. παρατ. πεδάασκον· μέλ. -ήσω, (πέδη)· 1.
δένω με ποδοπέδες, δένω γερά, κάνω κάτι ακίνητο, στερεώνω, σε Ομήρ. Οδ.,
Ηρόδ., Αισχύλ. 2. αλυσοδένω, εμποδίζω, περιορίζω, σε Όμηρ., Σοφ.· με
απαρ., αναγκάζω κάποιον να κάνει κάτι, σε Όμηρ.
πεδ-έρχομαι, Αιολ. και Δωρ. αντί μετ-έρχομαι, καταδιώκω.
πεδ-έχω, Αιολ. αντί μετ-έχω.
πέδη, ἡ (πέζα)· I. ποδοπέδη, Λατ. pedica, compes, κυρίως στον πληθ.,
ποδοπέδες, αλυσίδες, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· πεδέων (Ιων.) ζεῦγος, ζευγάρι
δεσμών, σε Ηρόδ.· μεταφ., πέδαι ἀχάλκευτοι, δεσμά από σίδερο, λέγεται για
το ένδυμα μέσα στο οποίο μπερδεύτηκε ο Αγαμέμνονας, σε Αισχύλ. II.
τρόπος εξημέρωσης του αλόγου, σε Ξεν.
πεδητής, -οῦ, ὁ (πεδάω), αυτός που δημιουργεί εμπόδια, σε Ανθ.
πεδήτης, -ου, ὁ (πεδάομαι), δεσμώτης, φυλακισμένος, σε Λουκ.
πεδιᾰκός, -ή, -όν (πεδίον), αυτός που ανήκει ή βρίσκεται πάνω σε πεδιάδα· οἱ
πεδιακοί, η πολιτική παράταξη της πεδιάδας, δηλ. αυτοί που αντιστάθηκαν
στον Πεισίστρατο, σε Αριστ.· ονομάζονταν και οἱ ἐκ τοῦ πεδίου, από Ηρόδ.·
οἱ πεδιεῖς, από Πλούτ.
πεδιάς, -άδος, ποιητ. θηλ. του πέδιος· I. πεδινός, επίπεδος, ισόπεδος, σε
Ηρόδ.· ἡ πεδιάς (ενν. γῆ), επίπεδη χώρα, στον ίδ. II. αυτός που ανήκει ή
βρίσκεται πάνω στην πεδιάδα, σε Σοφ.· λόγχηπεδιάς, ακοντιστές στην
πεδιάδα, στον ίδ.
πεδιάσιος, -ον (πεδίον), αυτός που ανήκει στην πεδιάδα, σε Στράβ.
πεδιεύς, -έως, ὁ, βλ. πεδιακός.
πεδι-ήρης, -ες, (*ἄρω), αυτός που έχει πολλές πεδιάδες, επίπεδος, σε Αισχύλ.
πέδῑλον, τό (πέδη)· I. κυρίως στον πληθ., σανδάλια, σε Όμηρ., Ησίοδ., Ευρ.
II. οτιδήποτε καλύπτει τα πόδια, παπούτσια ή μπότες, σε Ηρόδ. III. μεταφ.,
Δωρίῳ πεδίλῳ φωνὰν ἐναρμόζαι, δηλ. ανασκευάζω τραγούδια σύμφωνα με το
Δωρικό ρυθμό, σε Πίνδ.· επίσης, ἐν τούτῳ πεδίλῳ πόδ' ἔχειν, βάζω τα πόδια
μου στο παπούτσι κάποιου άλλου, δηλ. έχω την ίδια τύχη ή βρίσκομαι στην
ίδια κατάσταση με αυτόν, στον ίδ.
πεδῐνός, -ή, -όν (πεδίον), I. επίπεδος, ισόπεδος, σε Ηρόδ.· συγκρ.
πεδινώτερος, σε Πλάτ. II. αυτός που ανήκει ή βρίσκεται πάνω σε πεδιάδα, σε
Ξεν.
πεδίον, τό (πέδον), πεδιάδα ή κάμπος, και περιληπτικά, πεδινή, ανοιχτή χώρα,
σε Όμηρ., Ησίοδ. κ.λπ.
πεδίονδε, επίρρ., στην πεδιάδα, σε Όμηρ., Αριστοφ.
πεδιο-νόμος, -ον (νέμομαι), αυτός που κατοικεί σε πεδιάδες, πεδιονόμοι θεοί,
θεοί της χώρας, σε Αισχύλ.
πεδο-βάμων[ᾱ], -ον (βαίνω), αυτός που βαδίζει στη γη, σε Αισχύλ.

πεδόθεν, επίρρ., (πέδον), I. από το έδαφος, από τη γη, σε Ησίοδ., Ευρ. II. 1.
από το βάθος, σε Πίνδ.· μεταφ., από τα βάθη της καρδιάς, σε Ομήρ. Οδ. 2.
από την αρχή, σε Πίνδ.
πέδοι, επίρρ., πάνω στο έδαφος, πάνω στη γη, σε Αισχύλ.
πεδο-κοίτης, -ου, ὁ (κοίτη), αυτός που ξαπλώνει στη γη, σε Ανθ.
πέδον, -ου, τό (πούς)· 1. έδαφος, γη, σε Ομηρ. Ύμν., Αττ.· πέδῳ πεσεῖν,
πέφτω πάνω στο έδαφος, στη γη, σε Αισχύλ.· ομοίως, ῥίπτειν πέδῳ, σε Ευρ. 2.
= πεδίον, σε Σοφ., Αριστοφ.
πέδονδε, επίρρ., 1. προς το έδαφος, προς τη γη, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. 2. στην
πεδιάδα, σε Ομήρ. Οδ.
πεδόσε, επίρρ. = το προηγ., σε Ευρ.
πεδο-στῐβής, -ές (στιβεῖν), αυτός που πατά στη γη, σε Ευρ.· πεζό, αντίθ. προς
το ἱππηλάτης, σε Αισχύλ.
πεδ-ώρῠχος, -ον (ὀρύσσω), αυτός που σκάβει τη γη, σε Ανθ.
πέζᾰ, -ης, ἡ, I. = πούς, σε Ανθ. II. 1. μεταφ., η άκρη ή το τέλος ενός
σώματος, πέζῃ ἔπι πρώτῃ, στο μακρινό τέλος, σε Ομήρ. Ιλ. 2. το άκρο ή
σύνορο, το τελείωμα οποιουδήποτε πράγματος, λέγεται για ένδυμα, σε Ανθ.
πέζ-αρχος, ὁ, οδηγός του πεζικού, σε Ξεν.
πεζ-έμπορος, -ον, έμπορος που διέρχεται την ξηρά, σε Στράβ.
πεζ-έταιροι, οἱ, οι πεζοί στρατιώτες στο Μακεδονικό στρατό· οι ιππείς
λέγονταν ἑταῖροι, σε Δημ.
πεζεύω, μέλ. -σω (πεζός)· 1. πηγαίνω ή ταξιδεύω με τα πόδια, περπατώ αντίθ.
προς ιππεύω, σε Ευρ. 2. πηγαίνω από την ξηρά, αντίθ. προς το πηγαίνω από τη
θάλασσα, σε Ξεν.· οἱ πεζεύοντες, δυνάμεις ξηράς, σε Αριστ.
πεζῇ, βλ. πεζός III.
πεζικός, -ή, -όν (πεζικός)· 1. πεζός, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε πεζό
στρατιώτη, τὸ πεζικόν, ο πεζός στρατός, πεζικό, σε Ξεν.· τὰ πεζικά, οι
επιθέσεις του πεζικού, στον ίδ. 2. όπως το πεζός, λέγεται για δύναμη ξηράς
αντίθ. προς το στόλο, στον ίδ., σε Αισχίν. κ.λπ.
πεζο-βᾰτέω, μέλ. -ήσω, κερδίζω εύκολα, σε Ανθ.
πεζο-βόας, Δωρ. αντί -βόης, -ου, ὁ (βοάω), αυτός που κραυγάζει στη μάχη
πεζός, πεζός στρατιώτης, σε Πίνδ.
πεζομᾰχέω, μάχομαι από ξηράς, αντίθ. προς το ναυμαχέω, σε Ηρόδ.,
Αριστοφ.· τισί, με άλλους, σε Θουκ.· πεζομαχέω ἀπὸ τῶν νεῶν, μάχομαι όπως
οι στρατιώτες αλλά από το πλοίο, στον ίδ.
πεζο-μάχης, -ου, ὁ, = πεζομάχος, σε Πίνδ.
πεζομαχία, Ιων. -ίη, ἡ, μάχη κατά ξηρά αντίθ. προς ναυμαχία, σε Ηρόδ.,
Θουκ. κ.λπ.
πεζο-μάχος[ᾰ], -ον (μάχομαι), I. μαχητής πεζός, σε Λουκ. II. αυτός που
μάχεται όπως ο στρατιώτης αντίθ. προς το ναυμάχος, σε Πλούτ.
πεζο-νόμος, -ον (νέμω), αυτός που διοικεί στην ξηρά, σε Αισχύλ.
πεζο-πορέω, I. πηγαίνω με τα πόδια, σε Ξεν. II. πηγαίνω κατά ξηρά, βαδίζω,
σε Πολύβ.
πεζο-πόρος, -ον, αυτός που βαδίζει στην ξηρά, σε Ανθ.· ναύτης ἠπείρου,
πεζοπόρος πελάγους, λέγεται για τον Ξέρξη, στο ίδ.
πεζός, -ή, -όν (πούς)· I. 1. πεζός, αυτός που βαδίζει με τα πόδια· πεζοί,
μαχητές του πεζικού αντίθ. προς τους ιππείς, σε Όμηρ.· επίσης αυτός που
βρίσκεται πάνω στη χώρα, διαβάτης στην ξηρά, αντίθ. προς τον ταξιδιώτη στη
θάλασσα, στον ίδ.· ομοίως, ὁ πεζὸς στρατὸς ή ὁ πεζός μόνο του, μερικές φορές
πεζός στρατιώτης, πεζικό, αντίθ. προς ιππικό (ἡἵππος), σε Ηρόδ., Ξεν. 2. ὁ

πεζός επίσης, δύναμη ξηράς ή στρατός, αντίθ. προς ναυτική δύναμη, σε
Ηρόδ., Θουκ.· ομοίως, τὸ πεζόν, σε Ηρόδ.· στρατιὰ καὶ ναυτικὴ καὶ πεζή, σε
Θουκ.· τὰ πεζὰ κράτιστοι, δυνατώτεροι στην ξηρά, στον ίδ. 3. λέγεται για ζώα,
χερσαίος αντίθ. προς τα πουλιά και τα ψάρια, τὰ πεζὰ καὶ τὰ πτηνά, ζώα και
πουλιά, σε Πλάτ. II. μεταφ. λέγεται για τη γλώσσα, αυτός που δεν ανεβαίνει
πάνω από το συνηθισμένο επίπεδο, πεζός, ανιαρός, τετριμμένος, σε Λουκ. III.
1. δοτ. θηλ. πεζῇ (ενν. ὁδῷ) ως επίρρ., με τα πόδια, σε Ξεν. 2. από την ξηρά,
σε Θουκ.
πειθ-άνωρ[ᾱ], -ορος, ὁ, ἡ, αυτός που πείθεται στους ανθρώπους, πειθήνιος,
υπάκουος, σε Αισχύλ.
πειθαρχέω, μέλ. -ήσω, υπακούω σε κάποια αρχή, με δοτ., πειθαρχέω πατρί, σε
Σοφ.· τοῖς νόμοις, σε Αριστοφ.· απόλ., είμαι υπάκουος, σε Αριστ.· ομοίως στη
Μέσ., σε Ηρόδ.
πειθαρχία, ἡ, υπακοή σε διαταγή, σε Αισχύλ., Σοφ.
πειθαρχικός, -ή, -όν, αυτός που υπακούει προσεκτικά, που πειθαρχεί πιστά,
σε Αριστ.
πείθ-αρχος, -ον (ἀρχή), υπάκουος, σε Αισχύλ.
πειθός, -ή, -όν, μεταγεν. τύπος του πιθανός, σε Κ.Δ.
πείθω, μέλ. πείσω, αόρ. αʹ ἔπεισα, αόρ. βʹ ἔπῐθον. Επικ. αναδιπλ. αʹ πληθ.
υποτ. και ευκτ. πεπίθωμεν, πεπίθοιμεν, απαρ. πεπῐθεῖν, μτχ. πεπῐθών, παρακ.
πέπεικα — Μέσ. και Παθ., μέλ. πείσομαι, αόρ. βʹ ἐπῐθόμην, γʹ ενικ. αναδιπλ.
πεπίθοιτο· μέλ. πεισθήσομαι, αόρ. αʹ ἐπείσθην, παρακ. πέπεισμαι. II. αμτβ.
χρόνοι Ενεργ. με Παθ. σημασία, παρακ. βʹ πέποιθα, προστ. πέπεισθι, υποτ.
πεποίθω, Επικ. αʹ πληθ. πεποίθομεν (αντί -ωμεν)· ευκτ. πεποιθοίη (αντί -θοι)·
υπερσ. ἐπεποίθειν, Επικ. πεποίθεα, συγκοπτ. αʹ πληθ. ἐπέπιθμεν. III. όπως αν
προερχόταν από παράλληλο τύπο πῐθέω, στον Όμηρ. έχει μέλ. πῐθήσω, και
μτχ. αόρ. βʹ πῐθήσας, και τα δύο μτβ.· αλλά αναδιπλ. υποτ. αορ. αʹ πεπῐθήσω
μτβ., σε Ομήρ. Ιλ.
Α. Ενεργ., πείθω κάποιον να κάνει κάτι, κερδίζω, πείθω, τινά, σε Όμηρ. κ.λπ.·
με αιτ. προσ. και απαρ., πείθω κάποιον να κάνει, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· επίσης,
πείθω τινὰ ὥστε δοῦναι κ.λπ., σε Ηρόδ.· πείθω τινὰ ὡς χρή, σε Πλάτ.· πείθω
τινὰ εἴς τι, σε Θουκ.· στη μτχ. πείσας, μέσω πειθούς, με εύλογα μέσα, σε Σοφ.
II. Ειδικές χρήσεις· 1. αλλάζω την γνώμη κάποιου, παραπλανώ, ἔληθε δόλῳ
καὶ ἔπεισεν Ἀχαιούς, σε Ομήρ. Οδ. 2. πείθω μέσω θερμής παράκλησης, σε
Όμηρ. 3. πείθω τινὰ χρήμασι, δωροδοκώ, σε Ηρόδ.· ομοίως, πείθω ἐπὶ μισθῷ
ή μισθῷ, στον ίδ., Θουκ.· ομοίως, πείθειν τινά μόνο του, σε Ξεν., Κ.Δ. 4. με
διπλή αιτ., πείθειν τινά τι, πείθω κάποιον να κάνει κάτι, σε Ηρόδ., Αισχύλ.
κ.λπ. Β. Παθ. και Μέσ., I. 1. πείθομαι, κατακτώμαι, είμαι πεπεισμένος, απόλ.,
σε Όμηρ., Αττ.· η προστ. πείθου ή πιθοῦ, άκουσε, συμμορφώσου, σε Τραγ.·
με απαρ. είμαι πεπεισμένος να κάνω, σε Σοφ.· επίσης, πείθεσθαι ὥστε..., σε
Θουκ. 2. πείθεσθαί τινι, ακούω κάποιον, υπακούω σ' αυτόν, σε Όμηρ. κ.λπ.·
νῦν μὲν πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνῃ, αφήνοντας τους κόπους της ημέρας, σε
Ομήρ. Ιλ.· πάντα πείθεσθαί τινι, υπακούω αυτόν σε όλα τα πράγματα, σε
Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 3. πείθεσθαί τινι επίσης, πιστεύω ή εμπιστεύομαι ένα
πρόσωπο ή πράγμα, σε Όμηρ. κ.λπ.· με αιτ. και απαρ., πιστεύω ότι, σε Ομήρ.
Οδ. κ.λπ.· με ουδ. επίθ., πείθω τὰ περὶ Αἴγυπτον, σε Ηρόδ.· ταῦτ' ἐγώ σοι οὐ
πείθομαι, δεν σε πιστεύω σε αυτά, σε Πλάτ. II. παρακ. βʹ πέποιθα όπως το
Παθ., εμπιστεύομαι, στηρίζομαι σε, έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον ή κάτι, σε
Όμηρ. κ.λπ.· με απαρ., πέποιθα τοῦτ' ἐπισπάσειν κλέος, έχω πεποίθηση ότι θα
αποκτήσω αυτή τη φήμη, σε Σοφ.· πέποιθα τὸν πυρφόρον ἥξειν, σε Αισχύλ.·

πέποιθα εἴς τινα, ἐπί τινα, σε Κ.Δ. III. Παθ. παρακ. πέπεισμαι, πιστεύω,
εμπιστεύομαι, με δοτ., σε Αισχύλ., Ευρ.· με αιτ. και απαρ., πέποιθα ταῦτα
συνοίσειν, σε Δημ.
Πειθώ, γεν. -όος, συνηρ. -οῦς, ἡ, I. η Πειθώ ως θεότητα, Λατ. Suada,
Suadela, σε Ησίοδ., Ηρόδ., Τραγ. II. 1. ως προσηγορικό, η δύναμη της
Πειθούς, πειστική ευγλωττία, πειστικότητα, σε Αισχύλ., Πλάτ. κ.λπ. 2.
ενδόμυχη πεποίθηση, σε Αισχύλ. 3. μέσα πειθούς, παρότρυνση,
επιχειρηματολογία, σε Ευρ., Αριστοφ. 4. υπακοή, σε Ξεν.
πεῖνα, Ιων. πείνη, -ης, ἡ, 1. πείνα, λιμός, σε Ομήρ. Οδ., Πλάτ. 2. μεταφ.,
σφοδρή επιθυμία ή πόθος για κάποιο πράγμα, σε Πλάτ.
πεινᾰλέος, -α, -ον, επίσης -ος, -ον, πεινασμένος, σε Ανθ.· πειναλέοι πίνακες,
άδεια πιάτα, στον ίδ.
πεινάω (τύποι με αε συναιρούνται σε η όχι ᾱ, όπως στο διψάω), βʹ και γʹ ενικ.
πεινῇς, πεινῇ, απαρ. πεινῆν, Επικ. πεινήμεναι· παρατ. ἐπείνων· μέλ. πεινήσω,
αργότερα -άσω [ᾱ]· αόρ. αʹ ἐπείνησα, ἐπείνᾱσα, παρακ. πεπείνηκα· (πεῖνα)· I.
είμαι πεινασμένος, υποφέρω από πείνα, πεθαίνω της πείνας, Λατ. esurio, σε
Όμηρ. κ.λπ.· πεινᾶντι (Δωρ. αντί -ῶντι) μὴ ποτένθῃς, μην πλησιάζεις
πεινασμένο άνθρωπο, σε Θεόκρ. II. με γεν., ποθώ, σε Ομήρ. Οδ.· μεταφ.,
πεινάω χρημάτων, ἐπαίνου, σε Ξεν., Κ.Δ.
πεῖρα, ἡ, I. 1. δοκιμασία, προσπάθεια, πείραμα, δοκιμή, σε Θέογν., Σοφ.
κ.λπ.· πεῖραν ἔχειν, αποδεικνύομαι, σε Πίνδ.· αλλά, πεῖραν ἔχειν τινός, έχω
εμπειρία σε κάποιο πράγμα, σε Ξεν.· πεῖραν ἔχειτῆς γνώμης, συνεπάγεται μια
δοκιμασία για την απόφαση, σε Θουκ.· πεῖράν τινος λαμβάνειν, κάνω δοκιμή ή
απόδειξη σε..., σε Ξεν. κ.λπ.· πεῖράν τινος διδόναι, Λατ. specimen sui edere,
σε Θουκ. 2. με πρόθ., ἀπὸ πείρης, με πείραμα, σε Ηρόδ.· εἰς πεῖράν τινος
ἔρχεσθαι, ἰέναι, σε Ευρ., Θουκ.· ἐν πείρᾳ τινὸς γίγνεσθαι, είμαι ενήμερος ή
σχετικός με κάποιον, σε Ξεν.· ἐπὶ πείρᾳ, στο δρόμο της δοκιμασίας ή της
κρίσης, σε Αριστοφ. II. απόπειρα εναντίον κάποιου, με γεν., σε Σοφ. III.
γενικά, προσπάθεια, εγχείρημα, σε Αισχύλ., Σοφ.
πειράζω, Παθ. αορ. αʹ ἐπειράσθην, παρακ. πεπείρασμαι· όπως το πειράω· I.
εξετάζω ή δοκιμάζω, τινός, σε Ομήρ. Οδ.· με απαρ., προσπαθώ να κάνω, σε
Κ.Δ. — Παθ., πεπειράσθω, αφήνω τη δοκιμασία να γίνει, σε Αριστοφ. II. με
αιτ. προσ., δοκιμάζω ή παρασύρω έναν άνθρωπο, φέρνω σε πειρασμό, σε
Κ.Δ.· απόλ., ὁ πειράζων, ο Πειρασμός, στο ίδ. — Παθ., δοκιμάζομαι σκληρά,
γίνομαι επιρρεπής στην αμαρτία, στο ίδ.
Πειραιεύς ή Πειρᾱεύς, ὁ, ο Πειραιάς, το πιο γνωστό λιμάνι της Αθήνας· γεν.
Πειραιέως, Αττ. Πειραιῶς, δοτ. Πειραιεῖ, αιτ. Πειραιᾶ, Ιων. Πειραιέα· επίθ.
Πειραϊκός, -ή, -όν, σε Πλούτ.
πειραϊκός, -ή, -όν, αυτός που βρίσκεται πέρα από τα σύνορα, γῆ πειραϊκή,
όμορη χώρα, σε Θουκ.
πειραίνω, αόρ. αʹ ἐπείρηνα, (πεῖραρ)· στερεώνω, δένω από τα δύο άκρα,
προσδένω, σειρὴν ἐξαὐτοῦ πειρήναντε, έχοντας δέσει σχοινί σ' αυτόν, σε
Ομήρ. Οδ.
πεῖραρ, -ᾰτος, τό, ποιητ. αντί πέρας· I. τέλος, συνήθως στον πληθ., πείρατα
γαίης, τα πέρατα της γης, σε Όμηρ.· απόλ., πείρατα, τα άκρα ή ακροτελεύτιοι
κόμποι σχοινιών, σε Ομήρ. Οδ.· πρβλ. ἐπαλλάσσω. II. τέλος ή κατάληξη ενός
πράγματος, στο ίδ.· ἑκάστου πείρατ' ἔειπεν, για τα κύρια ή πρωταρχικά σημεία,
σε Ομήρ. Ιλ.· πλεοναστικά, πείρατα νίκης = νίκη, πείρατ' ὀλέθρου = ὄλεθρος,
σε Όμηρ. III. Ενεργ., αυτό που τελειοποιεί κάτι, πείρατα τέχνης, τα
φινιρίσματα της τέχνης (λέγεται για τα εργαλεία), σε Ομήρ. Οδ.

πειρασμός, ὁ (πειράζω), δοκιμασία, πειρασμός, σε Κ.Δ.
πειραστικός, -ή, -όν (πειράζω), δοκιμαστικός, σε Αριστ.
πειρᾱτέον, ρημ. επίθ. του πειράω, αυτός που πρέπει να προσπαθήσει, σε
Πλάτ.
πειρᾱτεύω (πειρατής), είμαι πειρατής, σε Στράβ.
πειρᾱτήριον, Ιων. πειρητ-, τό, I. = πεῖρα, φόνια πειρατήρια, φονική
δοκιμασία, σε Ευρ. II. ορμητήριο πειρατή, σε Στράβ., Πλούτ.
πειρᾱτής, -οῦ, ὁ (πειράω), πειρατής, Λατ. pirata, δηλ. αυτός που επιτίθεται
σε πλοία, σε Πολύβ., Πλούτ.
πειρᾱτικός, -ή, -όν, πειρατικός, σε Πλούτ.· τὰ πειρατικά, συμμορία πειρατών,
σε Στράβ.
πειράω,
Α. μέλ. -άσω [ᾱ], αόρ. αʹ ἐπείρᾱσα, παρακ. πεπείρᾱκα — Παθ., αόρ. αʹ
ἐπειράθην [ᾱ]. Β. αποθ. πειράομαι, μέλ. -ᾱσομαι, Δωρ. βʹ πληθ. πειρασεῖσθε·
αόρ. αʹ Μέσ. ἐπειρᾱσάμην, Ιων. -ησάμην, Παθ. ἐπειρήθην, Αττ. -άθην [ᾱ],
παρακ. πεπείρᾱμαι· Ιων. -ημαι· Ιων. γʹ πληθ. υπερσ. ἐπεπειρέατο· (πεῖρα),
Α. Ενεργ., I. προσπαθώ, αποπειρώμαι, προσπαθώ να κάνω, με απαρ., σε
Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ. II. με γεν. προσ., κάνω δοκιμή σε κάποιον, σε Ομήρ.
Ιλ.· με εχθρική σημασία, επιχειρώ κάτι εναντίον κάποιου, σε Όμηρ., Ηρόδ.
III. απόλ., δοκιμάζω την τύχη μου, δοκιμάζω την ικανότητά μου στο κλέψιμο,
σε Ομηρ. Ύμν.· ναυσὶ πειράω, κάνω απόπειρα από τη θάλασσα, σε Θουκ.·
πρβλ. πειρατής. IV. με αιτ. προσ., κάνω απόπειρα εναντίον κάποιου, σε
Αριστοφ. Β. I. αποθ. με την ίδια σημασία, με απαρ., προσπαθώ να κάνω, σε
Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· επίσης ακολουθ. από εἰ, προσπαθώ σαν..., σε Ομήρ. Ιλ.· από
μή, σε Ομήρ. Οδ. II. πιο συνηθισμένο με γεν., 1. με γεν. προσ., κάνω
δοκιμασία σε κάποιον, βλέπω κατά πόσο είναι αξιόπιστος, σε Όμηρ., Ηρόδ.·
επίσης με εχθρική σημασία, δοκιμάζω τις δυνάμεις του εχθρού, σε Ομήρ. Ιλ.·
πειράω τῆς Πελοποννήσου, κάνω μια απόπειρα εναντίον της, σε Ηρόδ.· τοῦ
τείχους, σε Θουκ. 2. με γεν. πράγμ., κάνω δοκιμασία ή δοκιμάζω τη δύναμη
κάποιου, σε Όμηρ.· δοκιμάζω την τύχη μου σε μια εργασία ή έναν
διαγωνισμό, στον ίδ.· επίσης, δοκιμάζω κάτι για να δω αν είναι καλό, τόξου,
νευρῆς, σε Ομήρ. Οδ.· δοκιμάζω, έχω εμπειρία από, έρχομαι σε γνωριμία, σε
Ηρόδ., Θουκ. 3. απόλ., δοκιμάζω την τύχη μου στον πόλεμο, σε Ομήρ. Ιλ. III.
με δοτ. τρόπου, δοκιμάζω ή επιχειρώ μαζί με, ἐπειρήσαντο πόδεσσι,
δοκίμασαν την τύχη τους στον αγώνα δρόμου, σε Ομήρ. Οδ.· σφαίρῃ
πειρήσαντο, στον ίδ.· επίσης, πειράω σὺν ἔντεσι, σὺν τεύχεσι πειρηθῆναι, σε
Ομήρ. Ιλ. IV. 1. με αιτ. πράγμ., ἤ ἕκαστα πειρήσαιτο, ή πρέπει να εξεταστεί το
κάθε ένα χωριστά, σε Ομήρ. Οδ. 2. με αιτ. προσ., επιχειρώ για προσπάθεια
σε..., σε Πίνδ.
πειρητίζω, Επικ. τύπος του πειράω, μόνο στον ενεστ. και παρατ., I.
προσπαθώ, δοκιμάζω, αποδεικνύω, με απαρ. ή απόλ., σε Όμηρ. II. με γεν.
προσ., δοκιμάζω κάποιον, στον ίδ.· με γεν. πράγμ., σθένεος καὶ ἀλκῆς, σε
Ομήρ. Οδ. III. με αιτ., πειρητίζω στίχος ἀνδρῶν, επιχειρώ, δηλ. επιτίθεμαι
στις γραμμές παράταξης, σε Ομήρ. Ιλ.
πείρινς, -ινθος, ἡ, καλαμένιο καλάθι (πλεκτό) προσαρτημένο πάνω σε άμαξα
ή όχημα, αποτελώντας στην ουσία το κύριο τμήμα της άμαξας, σε Όμηρ.
πείρω, αόρ. αʹ ἔπειρα, Επικ. πεῖρα, σε Όμηρ. — Παθ., παρακ. πέπαρμαι, αόρ.
βʹ ἐπάρην [ᾰ]· I. διαπερνώ, τρυπώ το κρέας στη σούβλα για ψήσιμο, σε Ομήρ.
Ιλ.· κρέα ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειραν, στο ίδ.· επίσης, διὰ πεῖρεν ὀδόντων ἔγχεϊ, τον
τρύπησε μέσα στα δόντια με το δόρυ, στο ίδ. — Παθ., ἥλοισι πεπαρμένον,

στολισμένο με χρυσά νύχια, στο ίδ.· αλλά, ὀδύνῃσι πεπαρμένος, τρυπημένος
με πόνο, στο ίδ.· επίσης, πεπαρμένη περὶ δουρί, στο ίδ. II. μεταφ., κύματα
πείρειν, να διασχίζει τα κύματα, σε Όμηρ.· πεῖρε κέλευθον, διέσχισε την
πορεία της μέσα από τη θάλασσα, σε Ομήρ. Οδ.
πεῖσα, -ης, ἡ, ποιητ. αντί πειθώ, υπακοή, ἐν πείσῃ κραδίη μένε, δηλ. παρέμεινε
ήσυχο, σε Ομήρ. Οδ.
πείσαις, Δωρ. αντί πείσας, μτχ. αορ. αʹ του πείθω.
πείσειε, Αιολ. αντί πείσαι, γʹ ενικ. ευκτ. αορ. αʹ πείθω.
πεισέμεν, Επικ. αντί πείσειν, μέλ. απαρ. του πείθω.
πεισί-βροτος, -ον, αυτός που πείθει ή ελέγχει τους θνητούς, λέγεται για το
βασιλικό σκήπτρο, σε Αισχύλ.
πεισῐ-χάλῑνος, -ον, αυτός που υπακούει στα χαλινάρια, σε Πίνδ.
πεῖσμα, -ατος, τό (πείθω), σχοινί πλοίου, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ.· γενικά,
σχοινί, σε Ομήρ. Οδ. (κυρίως, αυτό που εξωθεί σε υπακοή).
πεισμονή, ἡ, = πειθώ, πίστη, πειθώ, σε Κ.Δ.
πείσομαι, I. Μέσ. μέλ. του πείθω. II. ανώμ. μέλ. του πάσχω.
πεῖσος, τό, βλ. πίσεα.
πειστέον, ρημ. επίθ. του πείθω, I. αυτός που πρέπει να πειστεί, σε Πλάτ. II.
(από Παθ.), αυτός που πρέπει να υπακούσει, σε Σοφ., Ευρ.
πειστήρ, -ῆρος, ὁ = πεῖσμα, σχοινί, σε Θεόκρ.
πειστήριος, -α, -ον, = το επόμ., πειστικός, σε Ευρ.
πειστικός, -ή, -όν (πείθω), πειστικός, σε Πλάτ.
πείσω, μέλ. του πείθω.
πεκτέω, κουρεύω, ψαλιδίζω, σε Αριστοφ.
πέκω, Επικ. πείκω· Δωρ. μέλ. πεξῶ· αόρ. αʹ ἔπεξα — Μέσ., αόρ. αʹ ἐπεξάμην
— Παθ., αόρ. αʹ ἐπέχθην· 1. ξαίνω ή ξυστρίζω μαλλί, σε Ομήρ. Οδ. — Μέσ.,
χαίτας πεξαμένη, χτένισε τα μαλλιά της, σε Ομήρ. Ιλ. 2. κουρεύω πρόβατα, σε
Ησίοδ., Θεόκρ. — Μέσ., πόκως πέξασθαι, έχουν κόψει το μαλλί, σε Σιμων.
παρ' Αριστοφ.
πελᾰγίζω, μέλ. -ίσω (πέλαγος), I. σχηματίζω θάλασσα ή λίμνη, λέγεται για
ποτάμι που έχει υπερχειλίσει, στον ίδ. II. διέρχομαι τη θάλασσα, σε Ξεν.
πελάγιος, -α, -ον και επίσης -ος, -ον· (πέλαγος)· 1. θαλάσσιος, Λατ. marinus,
σε Ευρ.· λέγεται για ζώα, αυτός που ζει στη θάλασσα, στον ίδ. 2. αυτός που
βρίσκεται έξω από τη θάλασσα στο ανοιχτό πέλαγος, σε Σοφ., λέγεται για
σημαδούρες ή πλοία, σε Θουκ., Ξεν.
πελᾰγῖτις, -ιδος, θηλ. επίθ., αυτή που προέρχεται ή βρίσκεται πάνω στη
θάλασσα, σε Ανθ.
πέλᾰγος, -εος, τό, γεν. πληθ. πελαγέων, πελαγῶν· Επικ. δοτ. πληθ. πελάγεσσι·
I. θάλασσα, ιδίως η μεγάλη θάλασσα, ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος, ωκεανός,
Λατ. pelagus, σε Όμηρ. κ.λπ.· συνάπτεται με άλλες λέξεις που δηλώνουν
θάλασσα, ἁλὸς ἐν πελάγεσσιν, (πρβλ. aequora ponti), σε Ομήρ. Οδ.· πόντιον
πέλαγος ή πόντου πέλαγος, σε Πίνδ.· ἄλς πελαγία, σε Αισχύλ.· ἅλιον πέλαγος,
σε Ευρ.· συχνά λέγεται για τμήματα της θάλασσας, Αἰγαῖον πέλαγος, σε
Αισχύλ.· ἐκ μεγάλων πελαγῶν, τοῦ τε Τυρσηνικοῦ καὶ τοῦ Σικελικοῦ, σε Θουκ.
II. μεταφ., λέγεται για κάθε τεράστια ποσότητα, πέλαγος κακῶν, θάλασσα από
συμφορές, σε Αισχύλ.· πέλαγος δύης, στον ίδ.· εἰς τὸ πέλαγος τῶν λόγων, σε
Πλάτ.· επίσης λέγεται για φοβερές δυσκολίες, σε Σοφ.
πελάζω, μέλ. -άσω, Αττ. πελῶ, ποιητ. πελάσω, αόρ. αʹ ἐπέλασα, Επικ. πέλασα,
ἐπέλασσα, πέλασσα — Μέσ., αόρ. αʹ ευκτ. πελασσαίατο — Παθ., αόρ. αʹ

ἐπελάσθην, επίσης ἐπλάσθην [ᾱ]· Επικ. γʹ ενικ. και πληθ. συγκεκ. Παθ. αορ. βʹ
ἔπλητο, πλῆτο, ἔπληντο, πλῆντο· παρακ. πέπλημαι, μτχ. πεπλημένος· (πέλας),
Α. Αμτβ., 1. πλησιάζω, έρχομαι κοντά, προσέρχομαι, έλκω πλησίον ή κοντά,
με δοτ., πέλασεν νήεσσι, σε Ομήρ. Ιλ.· τούτοις σὺ μὴ πελάζεις, σε Αισχύλ. κ.λπ.
2. σπανίως με γεν., πελάσαι νεῶν, έρχομαι κοντά στα πλοία, σε Σοφ.· πελάζειν
σῆς πάτρας, στον ίδ. 3. με πρόθ., πελάζω πρὸς τοῖχον, σε Ησίοδ., στον ίδ.·
οὐκέτι πελᾶτε, δεν θα με πλησιάσει άλλο περισσότερο, σε Σοφ. 4. απόλ., σε
Ξεν. Β. Μτβ., 1. φέρνω κοντά, κάνω να πλησιάσει, Κρήτῃ ἐπέλασσεν (ενν. τὰς
νέας), σε Ομήρ. Οδ.· νευρὴν μαζῷ πέλασεν, έφερε τη χορδή ψηλά στο στήθος
του στο τράβηγμα του τόξου, στο ίδ.· ἐπέλασσα θαλάσσῃ στῆθος, στο κολύμπι,
στο ίδ.· πέλασε χθονί, τους έφερε στη γη, σε Ομήρ. Ιλ.· ἔπος ἐρέω, ἀδάμαντι
πελάσσας, το έκαναν ισχυρό όπως το διαμάντι, σε Χρησμ. παρά Ηροδ. 2.
ακολουθ. από πρόθ., μὲ νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, σε Ομήρ. Οδ. Γ. στην
Παθ. όπως το Ενεργ. αμτβ., I. 1. έρχομαι πλησίον, πλησιάζω κ.λπ., με δοτ., σε
Ομήρ. Ιλ.· πλῆτο χθονί, ήρθε κοντά (δηλ. βούλιαξε) στη γη, στο ίδ. 2. σπανίως
με γεν., σε Σοφ. 3. ακολουθ. από πρόθ., πελασθῆναι ἐπὶ τὸν θεόν, στον ίδ. II.
κάνω την πρώτη επαφή ή παντρεύομαι, λέγεται για γυναίκα, σε Αισχύλ.
πελάθω[ᾱ], ισοδ. του πελάζω (αμτβ.) μόνο στον ενεστ., σε Αισχύλ. παρά
Αριστοφ., Ευρ.
πέλᾰνος, ὁ, I. οποιαδήποτε ουσία σε ημίυγρη κατάσταση, ποικίλης
συστάσεως, όπως το λάδι, σε Αισχύλ.· πηγμένο αίμα, στον ίδ.· αφρός στο
στόμα, σε Ευρ. II. μείγμα που προσφερόταν στους θεούς από αλεύρι, μέλι και
λάδι, σε Αισχύλ., Ευρ. (άγν. προέλ.).
πελαργῐδεύς, ὁ, μικρός πελαργός, σε Αριστοφ.
Πελαργικός, -ή, -όν = Πελασγικός· τὸ Πελαργικόν, η βόρεια πλευρά της
Ακρόπολης στην Αθήνα, σε Αριστοφ.· γράφεται Πελασγικὸν σε Ηρόδ., Θουκ.
πελ-αργός, ὁ, πελαργός, Λατ. ciconia, σε Αριστοφ. κ.λπ. (από το πελός και
ἀργός, κυρίως με τη σημασία του άσπρου-μαύρου).
πελαργ-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με πελαργό, σε Στράβ.
πέλᾰς, επίρρ., I. 1. κοντά, πλησίον, κοντινά, με γεν., σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.,
Τραγ. 2. όπως το ἐγγύς, με δοτ., σε Πίνδ., Αισχύλ. 3. απόλ., χριμφθεὶς πέλας,
σε Ομήρ. Οδ.· πέλας στείχειν, παρεῖναι, στῆναι, σε Τραγ. II. οἱ πέλας (ενν.
ὄντες), οι γείτονες κάποιου, σε Θουκ. κ.λπ.· απ' όπου, οι συνάνθρωποι,
ολόκληρη η ανθρωπότητα, σε Ηρόδ., Τραγ.· στον ενικ., ὁ πέλας, γείτονας
κάποιου, συνάνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, σε Ηρόδ., Ευρ.
πελᾰσαίατο, Επικ. γʹ πληθ. ευκτ. Μέσ. αορ. αʹ του πελάζω.
Πελασγός, ὁ, Πελασγός, σε Ομήρ. Ιλ.· οι Πελασγοί εμφανίζονται ως
σύμμαχοι των Τρώων· στην Ομήρ. Οδ. ακούμε γι' αυτούς στην Κρήτη· αλλά
στην Ομήρ. Ιλ., ο Αχιλλέας προσεύχεται στο Δωδωναίο Δία ως Πελασγό· Τὸ
Πελασγικὸν Ἄργος, ήταν το Θεσσαλικό Άργος, η αρχική έδρα των Ελλήνων· ο
Ηρόδ. τους αντιπαραθέτει με τους Έλληνες· αλλά ο όρος Πελασγοί
χρησιμοποιείται για τους Έλληνες στον Ευρ., όπως και στον Βιργ. Απ' όπου,
επίθ. Πελασγικός, -ή, -όν, θεσσαλικός, έπειτα αντί του αργείτικος, σε Ευρ.·
ομοίως, Πελάσγιος, -α, -ον, σε Αισχύλ., Ευρ.· Πελασγιῶται, οἱ, Πελασγιώτες
(στη Θεσσαλία), σε Στράβ.· θηλ. επίθ. Πελασγίς, -ίδος, σε Ηρόδ. (αμφίβ.
προέλ.).
πελάτης[ᾰ], -ου, ὁ (πελάζω)· I. αυτός που πλησιάζει ή έρχεται κοντά, σε
Σοφ.· γείτονας, Λατ. accola, σε Αισχύλ. II. ιδίως λέγεται για κάποιον που
πλησιάζει μια γυναίκα, τὸν πελάταν λέκτρων Διός, λέγεται για τον Ιξίονα, σε
Σοφ. III. αυτός που πλησιάζει για να ζητήσει προστασία, κηδεμονευόμενος,

υπηρέτης, υποτελής, προστατευόμενο μέλος, σε Πλάτ.· το Ρωμ. cliens, σε
Πλούτ.
πελάτις[ᾰ], -ιδος, ἡ, θηλ. αντί πελάτης, σε Πλούτ.
πελάω, ποιητ. τύπος αντί ενεστ. πελάζω, απαρ. πελᾶν, σε Σοφ.· προστ. πέλα,
σε Ομηρ. Ύμν.
πέλεθος, ὁ, κόπρανα, σε Αριστοφ.
πέλεθρον, τό, αρχ. τύπος του πλέθρον, σε Όμηρ.
πέλεια, ἡ (πελός)· I. άγριο περιστέρι, «πέτρινο» περιστέρι, καλείται έτσι από
το σκούρο χρώμα του, σε Ομηρ., Σοφ. II. πέλειαι, αἱ, όνομα ιερειώνπροφητισσών, πιθ. από τα προφητικά περιστέρια της Δωδώνης, σε Ηρόδ.
πελειάς, -άδος, ἡ, I. = πέλεια, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Τραγ. II. = το προηγ. II,
σε Σοφ.
πελειο-θρέμμων, -ον (τρέφω), αυτός που τρέφει περιστέρια, σε Αισχύλ.
πελεκᾶς, -ᾶντος, ὁ, αυτός που τρώει ξύλα, τρυποκάρυδος, σαν να πρόκειται
για πουλί-ξυλουργό (από το πελεκάω), σε Αριστοφ.
πελεκάω, μέλ. -ήσω (πέλεκυς), πελεκώ ή σχηματίζω με τσεκούρι, Λατ. dolare,
σε Ομήρ. Οδ. (σε Επικ. αορ. αʹ πελέκκησε), σε Αριστοφ.
πελεκίζω, μέλ. -ίσω (πέλεκυς), κόβω με το τσεκούρι, ιδίως αποκεφαλίζω, σε
Πολύβ.
πελεκῖνος, ὁ, θαλάσσιο πουλί της οικογένειας των πελεκανιδών, σε Αριστοφ.
πελέκκησε, Επικ. γʹ ενικ. αορ. αʹ του πελεκάω.
πέλεκκον, τό ή πέλεκκος, ὁ (πέλεκυς), τσεκούρι, λαβή τσεκουριού, σε Ομήρ.
Ιλ.
πέλεκῠς, -εως Ιων. -εος, ὁ· δοτ. πληθ. πελέκεσι, Επικ. πελέκεσσι· 1. τσεκούρι
με δύο άκρες για υλοτομικές εργασίες, αντίθ. προς το ἡμιπέλεκον, σε Όμηρ.,
Ξεν. 2. ιερός πέλεκυς, σε Όμηρ. Το ότι δεν ήταν κυρίως όπλο μάχης φαίνεται
από τη φράση, οὐ δόρασι μάχεσθαι, ἀλλὰ καὶ πελέκεσι, μάχομαι όχι μόνο με
δόρατα, αλλά και με κοινούς πέλεκεις, δηλ. με όλες τις δυνάμεις, σε Ηρόδ. 3.
στους Χαρακτ. του Θεοφρ. πέλεκυς, ως παιδικό παρωνύμιο (παρατσούκλι),
φαίνεται να σήμαινε «κοφτερή λεπίδα, ξυράφι».
πελεκῠ-φόρος, ὁ, αυτός που φέρει πέλεκυ, Λατ. consul ή praetor, μπροστά
από τους οποίους κουβαλούσαν πέλεκεις, σε Πολύβ.
πελεμίζω, Επικ. απαρ. -έμεν· Επικ. αόρ. βʹ πελέμιξα — Παθ., Επικ. παρατ.
πελεμίζετο· αόρ. αʹ πελεμίχθην· (πάλλω)· 1. κουνώ, κάνω να τρέμει ή να ριγεί,
σε Ομήρ. Ιλ.· πελεμίζω (τόξον) αγωνίζομαι στο τόξο, με σκοπό να το λυγίσω,
σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., κουνιέμαι, τρεμουλιάζω, ριγώ, σείομαι, σε Ομήρ. Ιλ. 2.
κινώ ή σπρώχνω κάποιον από τη θέση του, στο ίδ. — Παθ., χασσάμενος
πελεμίχθη, στο ίδ.
πελέσκεο, Ιων. και Επικ. βʹ ενικ. παρατ. του πέλομαι· προστ. πέλευ αντί
πέλου.
πελιδνός ή πελιτνός, -ή, -όν = πελιός, μαυροκίτρινος, σε Θουκ.
πελιός, -ά, -όν (πελός), μαυροκίτρινος, σε Δημ.
πελιτνός, -ή, -όν, βλ. πελιδνός.
πέλλα, Ιων. πέλλη, -ης, ἡ, Λατ. pelvis, ξύλινο κύπελο, κάδος για γάλα,
καρδάρα, σε Ομήρ. Ιλ., Θεόκρ.
πελλός, -ή, -όν, βλ. πελός.
πέλομαι, βλ. πέλω.
Πελοπόννησος, ἡ αντί Πέλοπος νῆσος, η Πελοπόννησος, ο επονομαζόμενος
και ως Μοριάς, σε Ομηρ. Ύμν. κ.λπ.· οἱ Πελοποννήσιοι, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίθ.

Πελοποννησιακός, -ή, -όν, σε Στράβ.· επίρρ. Πελοποννᾱσιστί, στην
Πελοποννησιακή (δηλ. Δωρική) διάλεκτο, σε Θεόκρ.
πελός ή πελλός, -ή, -όν, Λατ. pullus, σκουρόχρωμος, σκονισμένος,
σταχτόχρωμος, σε Θεόκρ.
Πέλ-οψ, -οπος, ὁ (πελός, ὄψ), Πέλοπας, δηλ. αυτός που έχει σκοτεινή όψη, ο
γιος του Τάνταλου που ήρθε από τη Λυδία και έδωσε το όνομά του στην
Πελοπόννησο, σε Ομήρ. Ιλ.
πελτάζω, μέλ. -σω (πέλτη), υπηρετώ ως πελταστής, σε Ξεν.
πελταστής, -οῦ, ὁ (πελτάζω), αυτός που φέρει ελαφριά ασπίδα (πέλτη) αντί
για βαρύ ὅπλον, ο πελταστής, Λατ. cetratus, σε Ευρ., Θουκ. κ.λπ. Οι
πελταστές βρίσκονταν ανάμεσα στους ὁπλῖταις και στους ψιλούς.
πελταστικός, -ή, -όν, επιδέξιος στη χρήση της πέλτης, όπως ο πελταστής, σε
Πλάτ.· ἡ πελταστική (ενν. τέχνη), τέχνη ή ικανότητα πελταστή, στον ίδ.· τὸ
πελταστικόν = οἱ πελτασταί, σε Ξεν.· επίρρ. υπερθ. πελταστικώτατα, κατά πολύ
με τον τρόπο των πελταστών, με το πιο επιδέξιο τρόπο, στον ίδ.
πέλτη, ἡ, I. 1. μικρή ελαφριά ασπίδα από δέρμα χωρίς στεφάνη γύρω της
(ἴτος), ασπίδιο, Λατ. cetra, αρχικά σε χρήση από τους Θράκες, σε Ηρόδ., Ευρ.
κ.λπ. 2. το σώμα των πελταστῶν, σε Ευρ. 3. στολίδι αλόγου, στον ίδ. II. =
παλτόν, ακόντιο, κοντάρι, σε Ξεν.
πελτο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρει ασπίδα, σε Ξεν.
πέλυξ, -υκος, ὁ, είδος πέλεκυ, σε Βάβρ.
πελῶ, Αττ. μέλ. του πελάζω.
πέλω και πέλομαι, μόνο στον ενεστ. και παρατ.· Ενεργ. κυρίως στον γʹ ενικ.
του ενεστ. πέλει, Επικ. παρατ. πέλεν, συγκοπτ. με αύξηση ἔπλεν· σπανίως σε
άλλα πρόσωπα, ἔπελες, πέλες. Δωρ. αʹ πληθ. πέλομες, γʹ πληθ. πέλοντι· θηλ.
μτχ. πέλουσα. Ακόμα πιο συνηθισμένο ως αποθ. με την ίδια σημασία, πέλομαι,
πέλει, πέλεται, πελόμεσθα, πέλονται· παρατ. συγκοπτ. βʹ ἔπλεο, συνηρ. ἔπλευ,
ἔπλετο, πέλοντο· Ιων. βʹ ενικ. πελέσκεο· προστ. πέλευ· υποτ. πέληται, -ώμεθα, ωνται· ευκτ. πέλοιτο. I. Αρχική σημασία, είμαι σε κίνηση, εμφανίζεται στον
Όμηρ.· κλαγγὴ πέλει οὐρανόθι πρό, η κραυγή ξεσηκώνεται, ανεβαίνει στον
ουρανό, σε Ομήρ. Ιλ.· τῷ δεκάτῃ πέλεν ἠώς, σ' αυτόν ήρθε το δέκατο πρωινό,
σε Ομήρ. Οδ.· γῆρας καὶ θάνατος, ἐπ' ἀνθρώποισι πέλονται, τα γεράματα και ο
θάνατος έρχονται πάνω στους ανθρώπους, στο ίδ.· αυτή η σημασία της
κίνησης είναι φάνερη στις σύνθετες μετοχές ἐπιπλόμενος, περιπλόμενος. II.
συνήθως, είμαι, σε Όμηρ.· αλλά γενικά έχοντας τη σημασία της συνέχειας,
συνηθισμένος να είμαι, σε Ομήρ. Ιλ.· ο παρατ. έχει ενεστ. σημασία, ὀϊζυρὸς
ἔπλεο, προορισμένος για να είσαι δηλ. είσαι, στο ίδ.
πέλωρ, τό, οιωνός, τερατούργημα, τέρας, μόνο στην ονομ. και αιτ., λέγεται
για τους Κύκλωπες, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για τη Σκύλλα, στο ίδ.· αλλά
ακόμα και για τον Ήφαιστο, σε Ομήρ. Ιλ.
πελώριος, -ον όπως πέλωρος, γιγάντιος, σε Όμηρ.· λέγεται για πράγματα,
τεράστιος, ἔγχος, λᾶας, κύματα, στον ίδ.· τὰ πρὶν πελώρια, τα μεγάλα
πράγματα ή οι πανίσχυροι άνθρωποι, λέγεται για την παλιά εποχή, σε Αισχύλ.
πέλωρον, τό, = πέλωρ, τέρας, τερατούργημα, παράδοξο τέρας,, λέγεται για τη
Γοργόνα, σε Όμηρ.· λέγεται για μεγάλο ελάφι, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για τα
ζώα που μεταμορφώθηκαν από την Κίρκη, στο ίδ.· πέλωρα θεῶν, οιωνός
σταλμένος από τους θεούς, σε Ομήρ. Ιλ.
πέλωρος, -η, -ον και -ος, -ον (πέλωρ), τερατώδης, πελώριος, τεράστιος,
γιγάντιος, με παράλληλη έννοια της απέχθειας προς αυτό, όπως το πελώριος,

σε Όμηρ., Ησίοδ.· ουδ. πληθ. ως επίρρ., πέλωρα βιβᾷ, κάνει πελώρια βήματα,
σε Ύμν. στον Ερμή.
πέμμα, -ατος, τό (πέσσω), οποιοδήποτε είδος μαγειρεμένου φαγητού, αλλά
συνήθως στον πληθ., γλύκισμα, κέικ, γλυκό φαγητό, σε Ηρόδ.
πεμπάδ-αρχος, ὁ, αρχηγός ενός σώματος από πέντε μέλη, σε Ξεν.
πεμπάζω, μέλ. -άσω (πέμπε), κυρίως μετράω στα πέντε δάχτυλα, δηλ. μετρώ
ανά πέντε, και έπειτα γενικά, μετρώ, σε Αισχύλ.· ομοίως στη Μέσ.· ἐπὴν
πάσας πεμπάσσεται (Επικ. αντί πεμπάσηται, υποτ. αορ. αʹ) όταν τα έχει
μετρήσει όλα, σε Ομήρ. Οδ.
πεμπάς, -άδος, ἡ (πέμπε), σύνολο, σώμα από πέντε μέλη, σε Πλάτ., Ξεν.
πεμπαστής, -οῦ, ὁ (πεμπάζω), αυτός που μετράει· χρησιμ. ως ρηματικό με
αιτ., μύρια πεμπαστής, αυτός που αριθμεί ανά δεκάδες ή χιλιάδες, σε Αισχύλ.
πέμπε, Αιολ. αντί πέντε.
πεμπταῖος, -α, -ον (πέμπτος), κατά την πέμπτη μέρα· σε συμφωνία με το
υποκ., πεμπταῖοι ἱκόμεσθα, ήρθαμε την πέμπτη μέρα, σε Ομήρ. Οδ.· πεμπταῖον
ἐγένετο, συνέβη την πέμπτη μέρα, σε Δημ.· πεμπταῖος προκεῖσθαι, πέντε μέρες
βρισκόταν νεκρός και ξαπλωμένος έξω (δηλ. άταφος), σε Αριστοφ.
πεμπτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του πέμπω· I. αυτός που πρέπει να σταλεί, σε
Λουκ. II. πεμπτέον, αυτό που κάποιος πρέπει να στείλει, σε Ξεν.
πέμπτος, -η, -ον (πέντε),· I. πέμπτος, εγώ μαζί με τέσσερις άλλους, πέμπτος
μετὰ τοῖσιν, σε Ομήρ. Οδ.· πέμπτος αὐτός, σε Θουκ.· πέμπτη σπιθαμή, δηλ.
τέσσερις πήχεις και μια σπιθαμή, σε Ηρόδ.· τὸπέμπτον μέρος, το πέμπτο στη
σειρά, σε Πλάτ. II. ἡ πέμπτη (ενν. ἡμέρα), η πέμπτη μέρα, σε Ησίοδ.,
Αριστοφ.
πεμπτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ., αυτός που στέλεται, σε Θουκ.
πέμπω, Επικ. απαρ. -έμεναι, -έμεν· Ιων. παρατ. πέμπεσκε· μέλ. πέμψω, Δωρ.
πεμψῶ, Επικ. απαρ. πεμψέμεναι, αόρ. αʹ ἔπεμψε, Επικ. πέμψα· παρακ.
πέπομφα· γʹ ενικ. υπερσ. ἐπεπόμφει, Ιων. -έε — Μέσ., μέλ. πέμψομαι, αόρ. αʹ
ἐπεμψάμην — Παθ., μέλ. πεμφθήσομαι, αόρ. αʹ ἐπέμφθην· γʹ ενικ. παρακ.
πέπεμπτται, μτχ. πεπεμμένος·
Α. I. στέλνω, αποστέλλω, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· λέγεται για πλοίο, μεταφέρω,
μεταβιβάζω, σε Ομήρ. Οδ.· με διπλή αιτ., ὁδὸν πέμπω τινά, οδηγώ κάποιον
στο δρόμο του, σε Σοφ. II. 1. στέλνω μπροστά ή μακριά, διώχνω, όπως το
ἀποπέμπω, στέλνω στο σπίτι, σε Όμηρ.· χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα
δὲ πέμπειν, «σα βρίσκεται σιμά σου, φίλευέ τον, αν πάλι θέλει να φύγει,
καλοπροβόδιζέ τον», σε Ομήρ. Οδ. 2. λέγεται για βλήματα, εκπυρσοκροτώ,
πυροβολώ μπροστά, σε Ησίοδ. 3. λέγεται για λέξεις, αποδίδω, προφέρω, σε
Αισχύλ., Σοφ. III. οδηγώ πομπή, συνοδεύω, Λατ. deduco, σε Όμηρ. κ.λπ.· ὁ
πέμπων, απόλ. λέγεται για τον Ερμή, σε Σοφ.· πομπὴν πέμπειν, οδηγώ πομπή,
σε Ηρόδ., Θουκ.· πέμπω χορούς, σε Ευρ., Ξεν.· στην Παθ., πέμπεσθαι
Διονύσῳ, οδηγούμαι σε πομπή προς τιμήν κάποιου, σε Ηρόδ. IV. στέλνω με
κάποιον, δίνω ως εφόδια για το ταξίδι, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ. V. όπως το
ἀναπέμπω, προωθώ, παράγω, σε Σοφ. Β. στη Μέσ., πέμπεσθαί τινα =
μεταπέμπεσθαι, στέλνω να φωνάξουν κάποιον, σε Σοφ., Ευρ. II. στέλνω για
λογαριασμό κάποιου, στην υπηρεσία του ή ενεργώ ώστε να σταλεί κάποιος,
σε Σοφ.
πεμπ-ώβολον, τό (πέμπε, ὀβελός), πηρούνια με πέντε δόντια για να
ανακατεύει τη θυσιαστήρια πυρά, σε Όμηρ.
πέμψειας, βʹ ενικ. Αιολ. ευκτ. αορ. αʹ του πέμπω.
πεμψέμεναι, Επικ. αντί πέμψειν, απαρ. μέλ. του πέμπω.

πέμψις, -εως, ἡ (πέμπω), αποστολή, στάλσιμο, απόπεμψη, σε Ηρόδ., Θουκ.
πεμψῶ, -εῖς, -εῖ, Δωρ. μέλ. του πέμπω.
πενεστεία, ἡ = οἱ πενέσται, η τάξη των πενεστών, σε Αριστ.
πενέστερος, -τατος, συγκρ. και υπερθ. του πένης.
πενέστης, -ου, ὁ (πένομαι)· I. εργάτης, τεχνίτης· οι πενέστες ήταν Θεσσαλοί
δουλοπάροικοι, Λατ. ascripti glebae, σε Αριστοφ., Ξεν. κ.λπ., όπως οι Εἵλωτες
στη Λακωνία, αρχικώς ήταν φυλή που ηττήθηκε στον πόλεμο, έπειτα
αυξήθηκαν από τους αιχμάλωτους του πολέμου και σχημάτισαν μια μέση
κοινωνική τάξη που βρισκόταν ανάμεσα στους ελεύθερους και τους εκ
γενετής δούλους. II. γενικά, οποιοσδήποτε σκλάβος ή δούλος, σε Ευρ.·
φτωχός άνθρωπος, σε Αριστοφ.
πένης, -ητος, ὁ (πένομαι)· I. αυτός που δουλεύει για το καθημερινό ψωμί
του, μεροκαματιάρης, φτωχός άνθρωπος, που διακρίνεται από τον πτωχόν
(ζητιάνος), σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. II. ως επίθ. λέγεται για φτωχό άνθρωπο,
δόμος, σε Ευρ.· ἐν πένητι σώματι, στον ίδ.· με γεν., πένης χρημάτων, φτωχός
από χρήματα, στον ίδ.· πένης φίλων, σε Πλάτ.· συγκρ. πενέστερος, σε Ξεν.·
υπερθ. πενέστατος, σε Δημ.
πενητο-κόμος, -ον (κομέω), αυτός που φροντίζει τους φτωχούς, σε Ανθ.
πενθᾰλέος, -α, -ον, θλιμμένος, μελαγχολικός, σε Ανθ.
πένθεια, ἡ, ποιητ. τύπος αντί πένθος, σε Αισχύλ.
πενθείετον, Επικ. αντί πενθεῖτον, γʹ δυϊκ. του πενθέω.
πενθερά, Ιων. -ρη, ἡ, θηλ. του πενθερός, πεθερά, Λατ. socrus, σε Δημ.
πενθερός, ὁ, I. πεθερός, Λατ. socer, σε Όμηρ. κ.λπ.· στον πληθ., τα πεθερικά,
σε Ευρ. II. γενικά, συγγένεια κατόπιν γάμου, π.χ. γαμπρός, κουνιάδος, στον
ίδ.
πενθέω, Επικ. γʹ δυϊκ. πενθείετον, απαρ. πενθήμεναι· μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ
ἐπένθησα, παρακ. πεπένθηκα· (πένθος)· θρηνώ, κλαίω, πενθώ, σε Ομήρ. Ιλ.·
πενθεῖν τινα ὡς τεθνεῶτα, σε Ηρόδ. κ.λπ. — Παθ., οδύρομαι για, σε Ισοκρ.
πένθημα, -ατος, τό, θρήνος, πένθος, σε Αισχύλ., Ευρ.
πενθήμεναι, Επικ. απαρ. του πενθέω.
πενθ-ήμερος, -ον, αυτός που διαρκεί πέντε μέρες, κατὰ πενθήμερον, λέγεται
για διαδοχικά διαστήματα των πέντε ημερών, σε Ξεν.
πενθ-ημῐ-μερής, -ές, αυτός που αποτελείται από πέντε μισά μέρη, ή από
δυόμιση· στην προσωδία, τομὴ πενθημιμερής, η τομή έπειτα από δύομιση
πόδες, όπως στα εξάμετρα και τα ιαμβικά μέτρα.
πενθ-ημῐ-πόδιος, -α, -ον (πούς), αυτός που αποτελείται από πέντε ημιπόδια,
δηλ. από δυόμιση πόδια, σε Ξεν.
πενθ-ήρης, -ες (*ἄρω), πλήρης πένθους, γεμάτος θρήνο, πένθιμος,
θρηνητικός, σε Ευρ.
πενθητήρ, -ῆρος, ὁ, ἡ (πενθέω), αυτός που πενθεί, σε Αισχύλ.· θηλ. κακῶν
πενθήτριᾰ, αυτή που θρηνεί για τις συμφορές, σε Ευρ.
πενθητήριος, -α, -ον (πενθέω), αυτός που αναφέρεται ή έρχεται ως ένδειξη
πένθους, σε Αισχύλ.
πενθῐκός, -ή, -όν (πένθος), αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στο πένθος,
πένθιμος· επίρρ., πενθικῶς ἔχειν τινός, βρίσκομαι σε πένθος για κάποιον, σε
Ξεν.
πένθῐμος, -ον· I. πένθιμος, μελαγχολικός, θλιμμένος, σε Αισχύλ., Ευρ. II.
πένθιμος, λυπημένος, δυστυχής, γῆρας, σε Ευρ.
πένθος, -εος, τό, I. θλίψη, μελαγχολία, στενοχώρια, σε Όμηρ. κ.λπ.· τινός, για
κάποιον, σε Ομήρ. Οδ.· ιδίως λέγεται για εξωτερικά σημεία θλίψης,

μοιρολόγημα του νεκρού, σε Όμηρ. κ.λπ.· πένθος ποιήσασθαι, δημόσιος
πένθος, σε Ηρόδ. II. δυστυχία, σε Ηρόδ., Πίνδ. III. λέγεται για πρόσωπα,
δυστυχία, σε Σοφ. (σχετίζεται με το πάθος, όπως το βένθος με το βάθος).
πενία, Ιων. -ίη, ἡ (πένομαι), φτώχεια, ανάγκη, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.
πενιχρᾰλέος, -α, -ον, ισοδύν. τύπος του πενιχρός, σε Ανθ.
πενιχρός, -ά, -όν, όπως το πένης, φτωχός, πάμπτωχος, σε Ομήρ. Οδ., Θέογν.
πένομαι, αποθ., χρησιμ. στον ενεστ. και παρατ., I. 1. αμτβ., δουλεύω για το
καθημερινό ψωμί μου, για τον επιούσιο· γενικά, μοχθώ, δουλεύω, κοπιάζω, σε
Όμηρ. 2. είμαι φτωχός ή πάμφτωχος, σε Σόλωνα, Ευρ. κ.λπ. 3. με γεν., είμαι
φτωχός από, έχω ανάγκη, έχω έλλειψη, χρειάζομαι, σε Αισχύλ., Ευρ. II. μτβ.,
δουλεύω, επεξεργάζομαι, προετοιμάζω, ετοιμάζω, δαῖτα πένοντο, σε Ομήρ.
Οδ.· τί σε χρὴ ταῦτα πένεσθαι, στο ίδ.
πενταδραχμία, ἡ, πέντε δραχμές, σε Ξεν.
πεντά-δραχμος, -ον (δραχμή), λέγεται για το βάρος ή την ονομαστική αξία
των πέντε δραχμών, σε Ηρόδ.
πεντάεθλος, -άεθλον, ποιητ. και Ιων. αντί πένταθλος, -ον.
πενταετηρίς, -ίδος, ἡ (ἔτος), = πεντετηρίς, σε Αριστ. II. ως επίθ., αυτός που
έρχεται κάθε πέμπτο έτος, σε Πίνδ.
πεντα-έτηρος, -ον (ἔτος), ποιητ. αντί πενταετής, πέντε χρόνων στην ηλικία, σε
Όμηρ.
πεντα-ετής, -ές ή πεντα-έτης, -ες, I. πέντε χρόνων σε ηλικία, σε Ηρόδ. II.
λέγεται για χρόνο, αυτός που διαρκεί πέντε χρόνια, σε Θουκ.· ουδ. επίρρ.
πεντάετες, αυτό που έχει διάρκεια πέντε χρόνων, σε Ομήρ. Οδ.
πενταετία, ἡ = πενταετηρίς, σε Πλούτ.
πεντά-ζωνος, -ον (ζώνη), αυτός που έχει πέντε ζώνες, σε Στράβ.
πενταθλία, ἡ = πένταθλον· ομοίως, πεντάθλιον, τό, σε Πίνδ.
πέντ-αθλον, Ιων. -άεθλον, τό, αγώνισμα που αποτελείται από πέντε
αθλήματα, Λατ. quinquertium, σε Πίνδ.· πεντάεθλον ἀσκεῖν ή ἐπασκεῖν, σε
Ηρόδ. Τέτοιες ασκήσεις ήταν το ἅλμα, ο δίσκος, ο δρόμος, η πάλη, η πυγμή, η
τελευταία αντικαθιστώντας το αγώνισμα ἀκόντισις ή ἀκών· αυτά
συνοψίζονται στον πεντάμετρο στίχο του Σιμων., ἅλμα, ποδωκείην, δίσκον,
ἄκοντα, πάλην.
πέντ-αθλος, Ιων. -άεθλος, ὁ, αυτός που αγωνίζεται στο πένταθλον και νικά σε
αυτό, σε Αριστ.· μεταφ., λέγεται για άνθρωπο που ασχολείται και επιχειρεί τα
πάντα, σε Ξεν.
πέντ-αιχμος, -ον (αἰχμή), αυτός που έχει πέντε αιχμές, πέντε σημεία, σε Ανθ.
πεντάκῐς[ᾰ], (πέντε), επίρρ., πέντε φορές, σε Πίνδ., Αισχύλ. κ.λπ.· σε
μεταγεν. ποιητές πεντάκῐ, σε Ανθ.
πεντᾰκισ-μύριοι[ῡ], -αι, -α, πέντε φορές επί δέκα χιλιάδες, πενήντα χιλιάδες,
σε Ηρόδ.
πεντᾰκισ-χίλιοι[ῑ], -αι, -α, πέντε χιλιάδες, σε Ηρόδ.
πεντᾰκοσι-άρχης ή -αρχος, ὁ, ο αρχηγός πεντακοσίων ατόμων, πεντακοσίων
ανδρών, σε Πλούτ.
πεντᾰκόσιοι, Επικ. πεντηκόσιοι, -αι, -α, I. πεντακόσιοι, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ.
I. πεντακόσιοι, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. II. στην Αθήνα, οἱ πεντακόσιοι, η Βουλή
των πεντακοσίων (ἡ Βουλή), εκλεγμένη με κλήρο (ἀπὸ κυάμου), με πενήντα
αντιπροσώπου από κάθε φυλή, σε Δημ. κ.λπ.
πεντᾰκοσιο-μέδιμνος, ὁ, κάτοχος γης που παράγει πεντακόσιους μέδιμνους
σιταριού ετησίως, σε Θουκ., Αριστ.· αναφορικά προς την κατά Σόλωνα

διαίρεση των Αθηναίων πολιτών, οι πεντακοσιομέδιμνοι σχημάτιζαν την
πρώτη τάξη.
πεντᾰκοσιοστός, -ή, -όν, πεντακοσιοστός, ο τελευταίος από τους
πεντακοσίους, σε Αριστοφ.
πεντᾰκῡμία, ἡ, το πέμπτο κύμα, θεωρείται πως είναι μεγαλύτερο από τα
τέσσερα που προηγούνται, σε Λουκ.
πεντᾰ-μερής, -ές (μέρος), αυτός που αποτελείται από πέντε μέρη, σε Στράβ.
πεντᾰ-πάλαστος ή -πάλαιστος, -ον, αυτός που έχει μήκος πέντε παλάμες,
πολύ μακρύς, σε Ξεν.
πεντά-πηχυς, -υ, γεν. -εος, αυτός που έχει πέντε πήχεις μήκος ή πλάτος, σε
Ηρόδ.
πεντα-πλάσιος, -α, -ον, Ιων. -πλήσιος, -η, -ον, πέντε φορές μεγαλύτερος, σε
Ηρόδ.· πενταπλάσιός τινος, πέντε φορές πιο μεγάλος όσο..., σε Αριστ.
πεντάρ-ρᾱγος, -ον (ῥάξ), αυτός που έχει πέντε ρώγες, σε Ανθ.
πεντ-αρχία, ἡ, εξουσία των πέντε, σε Αριστ.
πεντάς, -άδος, ἡ, μεταγεν. του πεμπάς.
πεντα-σπίθᾰμος, -ον, αυτός που έχει πέντε σπιθαμές μήκος ή πλάτος, σε Ξεν.
πεντα-στάδιος, -ον (στάδιον), αυτός που έχει πέντε στάδια, σε Στράβ.·
επίσης πεντα-σταδιαῖος, σε Λουκ.
πεντά-στῐχος, -ον, αυτός που έχει πέντε γραμμές ή στίχους, σε Ανθ.
πεντά-στομος, -ον (στόμα), αυτός που έχει πέντε στόματα ή ανοίγματα,
λέγεται για ποτάμια, σε Ηρόδ.
πεντά-τευχος, -ον, αυτός που αποτελείται απο πέντε βιβλία· ως ουσ.
ἡπεντάτευχος (ενν. βίβλος), τα πέντε βιβλία του Μωυσή, η Πεντάτευχος.
πεντᾰφυής, -ές (φυή), με πενταπλάσια φύση, πενταπλός, σε Ανθ.
πέντᾰχᾰ (πέντε), επίρρ., σε πέντε τμήματα, σε πέντε διαιρέσεις, σε Ομήρ. Ιλ.

