περιηγητής, -οῦ, ὁ (περιηγέομαι), αυτός που οδηγεί τους ξένους τριγύρω και
τους παρουσιάζει τα αξιοθέατα, ξεναγός, παρουσιαστής, σε Λουκ.· αυτός που
περιγράφει γεωγραφικές λεπτομέρειες, στον ίδ.
περιῄδη, Αττ. υπερσ. του περίοιδα.
περι-ήκω, μέλ. -ξω, 1. έχω περικυκλώσει κάποιον, τὰ σὲ περιήκοντα, αυτά
που περιήλθαν στον κλήρο σου, σε Ηρόδ.· τοῦτον τὸνἄνδρα φαμὲν περιήκειν
τὰ πρῶτα, λέμε ότι η καλύτερη τύχη έχει πέσει σ' αυτόν τον άνθρωπο, στον ίδ.
2. λέγεται για χρόνο, έχω έλθει, σε Πλούτ.
περιῆλθον, αόρ. βʹ του περιέρχομαι.
περι-ήλῠσις, ἡ, 1. περιφορά, περίκλειση, σε Πλούτ. 2. περιστροφή, σε Ηρόδ.
περι-ημεκτέω, μέλ. -ήσω, είμαι εξαιρετικά πικραμένος, δυσφορώ
υπερβολικά, με δοτ., σε Ηρόδ.· με γεν. προσ., αγανακτώ με κάποιον, στον ίδ.
(η προέλ. από το -ημεκτέω είναι αμφίβ.).
περιήνεικα, Ιων. αντί -ήνεγκα, αόρ. αʹ του περιφέρω, σε Ηρόδ.
περι-ηχέω, μέλ. -ήσω, ηχώ παντού ολόγυρα, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως στη Μέσ.,
νῆσος περιηχουμένη τῷ κύματι, σε Λουκ.
περιήχησις, -εως, ἡ, αντήχηση, αντίλαλος, σε Πλούτ.
περι-θαμβής, -ές (θάμβος), εξαιρετικά έκθαμβος, έκπληκτος, κατάπληκτος,
σε Πλούτ.
περιθεῖναι, απαρ. αορ. βʹ του περιτίθημι· περιθείς, μτχ.
περίθεσις, -εως, ἡ, περιβολή, επίθεμα, σε Κ.Δ.
περί-θετος, -ον ή περιθετός, -ή, -όν, αυτός που μπορεί κάποιος να περιθέσει,
τοποθετημένος τριγύρω, περιθεταὶ τρίχες, ψεύτικα μαλλιά, περούκα, σε
Πολύβ.
περιθέω, μέλ. -θεύσομαι· I. τρέχω γύρω, σε Όμηρ., Ηρόδ.· με αιτ. τόπου, σε
Ηρόδ., Ξεν. II. τρέχω εδώ κι εκεί, Λατ. discurro, σε Αριστοφ., Πλάτ. III.
περιστρέφω, στριφογυρίζω, ἀσπίδος αἰεὶ περιθεούσης, δηλ. καθώς
περιέστρεφε πάντα την ασπίδα του τριγύρω, σε Ηρόδ.
περι-θεωρέω, μέλ. -ήσω, προχωρώ γύρω και παρατηρώ, σε Λουκ.
περι-θρηνέομαι, Παθ., αντηχώ με θρήνο, σε Πλούτ.
περι-θριγκόω, μέλ. -ώσω, πλαισιώνω ή περιφράσσω ολόγυρα, σε Πλούτ.
περί-θῡμος, -ον, πολύ οργισμένος, σε Αισχύλ.· επίρρ. -μως, στον ίδ.·
περιθύμως ἔχειν, είμαι πολύ θυμωμένος, σε Ηρόδ.
περι-ιάπτω, τραυματίζω παντού ολόγυρα, περὶ θυμὸς ἰάφθη (γʹ ενικ. Παθ.
αορ. αʹ), σε Θεόκρ.
περι-ιάχω[ᾰ], ηχώ ολόγυρα, αντηχώ, σε Ομήρ. Οδ.· Επικ. προστ. περίαχε [ῑ]
αντί περιίαχε, σε Ησίοδ.
περιῐδεῖν, απαρ. αορ. βʹ του περιοράω.
περιίδμεναι, Επικ. απαρ. παρακ. του περίοιδα.
περι-ίζομαι, αποθ., κάθομαι ολόγυρα, σε Ηρόδ.· με αιτ., στον ίδ.
περι-ιππεύω, μέλ. -σω, ιππεύω ολόγυρα, σε Πολύβ.
περι-ίστημι,
Α. σε μτβ. χρόνους, μέλ. -στήσω, αόρ. αʹ -έστησα· I. 1. τοποθετώ ολόγυρα,
περιίστημί τί τινι, σε Ηρόδ.· στρατὸν περὶ πόλιν, σε Ξεν.· μεταφ., περιίστημί
τινι πλείω κακά, σε Δημ. 2. φέρω ολόγυρα, περιίστημι πολιτείαν εἰς ἑαυτόν, τη
στριφογυρίζει γύρω από τον εαυτό του, σε Αριστ.· ιδίως φέρνω σε χειρότερη
κατάσταση, σε Αισχίν. II. σε Μέσ. αόρ. αʹ, τοποθετώ γύρω μου, σε Ξεν. Β.
Παθ. και Μέσ. με Ενεργ. αόρ. βʹ -έστην, παρακ. -έστηκα, υπερσ. -έστηκεν· I. 1.
στέκομαι ολόγυρα, σε Ομήρ. Ιλ.· κῦμα περιστάθη, κύμα σηκώθηκε ολόγυρα
(Επικ. Παθ. αορ. αʹ), σε Ομήρ. Οδ. 2. με αιτ., στέκομαι ολόγυρα,

περικυκλώνω, περιβάλλω, σε Όμηρ.· μή πώς με περιστήωσ' ἕνα πολλοὶ (Επικ.
υποτ. γʹ πληθ. αορ. βʹ), ότι οι αριθμοί τους δεν με περικυκλώνουν, σε Ομήρ.
Ιλ.· μεταφ., τὸ περιεστὸς ἡμᾶς δεινόν, σε Θουκ. II. 1. έρχομαι γύρω από
κάποιον, νομίσαντες τὸπαρανόμημα ἐς τοὺς Ἀθηναίους περιεστάναι, σε Θουκ.·
με δοτ., συναντώ, έρχομαι κατά πάνω, ἡμῖνἀδοξία περιέστη, στον ίδ.· τοῦ
πολέμου περιεστηκότος τοῖς Θηβαῖοις, σε Δημ. 2. λέγεται για συμβάντα,
καταντώ, αποβαίνω, ιδίως προς το χειρότερο, ἐς τοῦτο περιέστη ἡ τύχη, η τύχη
μετατράπηκε εντελώς, σε Θουκ.· τοὐναντίον περιέστη αὐτῷ· απέβη γι' αυτόν
εντελώς αντίθετα, στον ίδ.· με απαρ., περιειστήκει τοῖς βοηθείας δεομένοις
αὐτοὺς ἑτέροις βοηθεῖν, ήρθε γύρω από αυτούς που ζητούσαν βοήθεια για να
δώσουν βοήθεια σε άλλους, σε Δημ. III. σε μεταγεν. συγγραφείς, πηγαίνω
τριγύρω για να αποφύγω κάτι, σε Λουκ., Κ.Δ.
περιίσχω, = περιέχω.
περι-ιτέον, ρημ. επίθ. του περίειμι (εἶμι, Λατ. ibo), αυτό που πρέπει να κάνει
κύκλο, σε Πλάτ.
περιιών, μτχ. του περίειμι (εἶμι, Λατ. ibo).
περικάδομαι, Δωρ. αντί -κήδομαι.
περι-καής, -ές (καίομαι), αυτός που καίγεται ολόγυρα· επίρρ. περικαῶς ἔχειν
τινός, είμαι καυτός από αγάπη για..., σε Πλούτ.
περι-καθάπτω, μέλ. -ψω, προσδένω ή κρεμώ ολόγυρα, ἀγγεῖον, σε Πλούτ.
περι-κάθαρμα, -ατος, τό, καθαρμός, εξαγνισμός, σε Κ.Δ.
περι-καθέζομαι, αποθ., κάθομαι ολόγυρα, σε Λουκ.· με αιτ., κάθομαι
ολόγυρα, πολιορκώ την πόλη, σε Δημ.
περι-κάθημαι, Ιων. -κάτημαι, απαρ. -ῆσθαι, Ιων. γʹ πληθ. παρατ.
περιεκατέατο (κυρίως παρακ. του περικαθέζομαι)· είμαι καθισμένος ή κάθομαι
ολόγυρα, σε Ηρόδ.· λέγεται για το στράτευμα, πολιορκώ, περικυκλώνω την
πόλη, στον ίδ.· λέγεται για πλοία, παρεμποδίζω, στον ίδ.· με αιτ. προσ.,
κάθομαι δίπλα σε κάποιον, στον ίδ.
περι-καίω, Αττ. -κάω, μέλ. -καύσω, καίω ολόγυρα — Παθ., είμαι
φλογισμένος, σε Ηρόδ.
περι-κᾰκέω (κακός), είμαι υπερβολικά άτυχος, σε Πολύβ.
περικάκησις, -εως, ἡ, υπερβολική ατυχία, σε Πολύβ.
περι-καλλής, -ές (κάλλος), πολύ όμορφος, σε Όμηρ.
περικᾰλυπτέα, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να περιτυλιχτεί ή να διπλωθεί, σε
Αριστοφ.
περι-κᾰλύπτω, μέλ. -ψω, I. καλύπτω ολόγυρα, σε Ομήρ. Ιλ. II. τοποθετώ
ολόγυρα ως κάλυμμα, αὐτῷ περὶ κῶμ' ἐκάλυψα, τον περιέβαλα με ύπνο
ολόγυρα σαν μανδύας, στο ίδ.· περικαλύπτω τοῖσι πράγμασι σκότον, ρίχνω
πέπλο σκοταδιού πάνω..., σε Ευρ.
περι-κάμπτω, μέλ. -ψω, λυγίζω ολόγυρα, παίρνω στροφή, οδηγώ ολόγυρα
(ενν. ἅρμα ή ἵππους), σε Πλάτ.
περι-καταρρέω, πέφτω προς τα μέσα και καταρρέω, σε Λυσ.
περι-καταρρήγνῡμι, μέλ. -ρήξω, κατασχίζω ολόγυρα, αφαιρώ — Μέσ.,
περικατερρήξατο τὸν ἄνωθεν πέπλον, έβγαλε και έσκισε το πανωφόρι της, σε
Ξεν.
περικάτημαι, Ιων. αντί -κάθημαι.
περικάω, Αττ. αντί περικαίω.
περί-κειμαι, απαρ. -κεῖσθαι, μέλ. -κείσομαι· χρησιμ. ως Παθ. του
παρακατατιθημι, I. 1. βρίσκομαι ολόγυρα, με δοτ., εὗρεδὲ Πατρόκλῳ
περικείμενον ὃν φίλον υἱὸν, βρήκε το γιο της ξαπλωμένο έχοντας τα χέρια του

γύρω από τον Πάτροκλο, σε Ομήρ. Ιλ.· γωρυτὸς τόξῳ περίκειτο, υπήρχε θήκη
γύρω από το τόξο, σε Ομήρ. Οδ.· απόλ., είμαι ξαπλωμένος ή κείμαι ολόγυρα,
σε Ησίοδ.· τὰ περικείμενα χρυσία, φύλλα χρυσού τοποθετημένα από πάνω (σε
άγαλμα από ελεφαντοστό), σε Θουκ. 2. μεταφ., οὐδέ τί μοι περίκειται, δεν
υπάρχει ωφέλεια για μένα, δεν υπάρχει τίποτα για μένα, σε Ομήρ. Ιλ. II. με
αιτ. πράγμ., έχω ολόγυρά μου, φορώ, κυρίως στη μτχ. περικείμενοι
(τελαμῶνας) περὶ τοῖσι αὐχέσι, σε Ηρόδ.· περίκειμαι δύναμιν, προικισμένος με
δύναμη, σε Πλούτ.· περίκειμαι ἅλυσιν, με αλυσίδα ολόγυρά μου, σε Κ.Δ.
περι-κείρω, μέλ. -κερῶ, κουρεύω ή ψαλιδίζω ολόγυρα, σε Ηρόδ. — Μέσ.,
περικείρεσθαι τρίχας, έχω τα μαλλιά μου κομμένα, στον ίδ.
περι-κεφαλαία, ἡ, κάλυμμα για το κεφάλι, περικεφαλαία, κράνος, σε Πολύβ.·
επίσης, περικεφάλαιον, τό, στον ίδ.
περι-κήδομαι, αποθ. μόνο στον ενεστ., φροντίζω υπερβολικά ένα πρόσωπο,
με γεν., σε Ομήρ. Οδ., Πίνδ.· περικήδομαί τινι βιότου, προσέχω την ζωή
κάποιου, σε Ομήρ. Οδ.
περί-κηλος, -ον (κῆλον), υπερβολικά ξηρός, αποξηραμένος εντελώς, λέγεται
για το ξύλο, σε Ομήρ. Οδ.
περι-κίων[ῑ], -ον, αυτός που περιβάλλεται με κίονες, σε Ευρ.
περίκλᾰσις, ἡ, πετρώδες έδαφος, τραχύτητα εδάφους, σε Πολύβ.
περι-κλάω, μέλ. -κλάσω, συντρίβω κάτι γύρω ή πάνω σε κάτι άλλο, τί τινι, σε
Πλούτ.· περικλάω τὸν Τίβεριν, εκτρέπω αλλού την ροή του, στον ίδ.
περι-κλειτός, -ή, -όν, ολόγυρα ονομαστός, περίφημος, ξακουστός, σε Θεόκρ.
περι-κλείω, Ιων. -κληΐω, παλιός Αττ. -κλῄω, μέλ. -σω, κλείνω κάτι ολόγυρα,
περικυκλώνω από όλες τις πλευρές, σε Ηρόδ., Θουκ.· ομοίως στη Μέσ.,
περικλῄσασθαι τὰς ναῦς, για να τις περικυκλώσει, σε Θουκ.· και στην Παθ.,
ὑπὸπλήθους περικλῃόμενοι, στον ίδ.
περι-κλῐνής, -ές (κλίνω), αυτός που έχει κλίση σε όλες τις πλευρές, σε
Πλούτ.
περι-κλίνω, μέλ. -κλῐνῶ, γέρνω, έχω κλίση, λέγεται για τον ήλιο, σε Στράβ.
περι-κλύζομαι, Παθ., βρέχομαι ολόγυρα από θάλασσα, λέγεται για νησί, σε
Θουκ.· λέγεται για πορθμό, σε Πλούτ.
περίκλυστος, -η, -ον και -ος, -ον, βρεγμένος ολόγυρα από θάλασσα, λέγεται
για νησιά, σε Ομηρ. Ύμν., Αισχύλ. κ.λπ.
περι-κλῠτός, -ή, -όν, ονομαστός παντού, ολόγυρα ξακουστός, φημισμένος,
ένδοξος, Λατ. inclytus, σε Όμηρ.
περι-κνημίς, ἡ (κνήμη), κάλυμμα για το πόδι, προστατευτικό της κνήμης, σε
Πλούτ.
περι-κνίζω, μέλ. -σω, γαργαλώ παντού, τσιμπώ ελαφρά παντού· ομοίως στον
Μέσ. αόρ. αʹ περικνίξασθε, λέγεται για τις μέλισσες, σε Ανθ.
περι-κοκκάζω ή -ύζω, αόρ. αʹ -εκόκκασα ή -υσσα, κράζω τριγύρω σαν
κούκος, σε Αριστοφ.
περι-κομίζω, μέλ. -σω, μεταφέρω ολόγυρα, σε Θουκ. — Παθ., γυρίζω
ολόγυρα, στον ίδ.
περίκομμα, -ατος, τό (περικόπτω), αυτό που περικόβεται, γαρνίρισμα, κρέας
ψιλοκομμένο, κιμάς, σε Αριστοφ.
περίκομψος, -ον, πολύ κομψός, φίνος, σε Αριστοφ.
περικοπή, ἡ, I. περικοπή, ακρωτηριασμός, σε Θουκ.· τρυπάνισμα, σε Πλούτ.
II. περίγραμμα ή γενική μορφή προσώπου ή πράγματος, σε Πολύβ. III. τμήμα
(απόσπασμα) ή μικρό χωρίο συγγραφέα· τμήμα από τις Επιστολές και τα
Ευαγγέλια.

περι-κόπτω, μέλ. -ψω· 1. κόβω ολόγυρα, ψαλιδίζω, ακρωτηριάζω,
περικόπτω, σε Δημ. — Παθ., περιεκόπησαν τὰ πρόσωπα, είχαν τα πρόσωπά
τους ακρωτηριασμένα, σε Θουκ. 2. περικόπτω χώραν, ερημώνω τη χώρα του
εχθρού, από τη συνήθεια να κόβονται οι καρποί των δέντρων της χώρας
αυτής, σε Δημ.· απ' όπου, ληστεύω κάποιον, στον ίδ.· απλώς, παρακωλύω,
εμποδίζω, σε Πλούτ.
περι-κράνιος[ᾱ], -ον, αυτός που βρίσκεται γύρω από το κρανίο, πῖλος
περικράνιος, σκούφος, σε Πλούτ.
περι-κρᾰτής, -ές (κράτος), αυτός που έχει πλήρη εξουσία πάνω σε κάτι, με
γεν., σε Κ.Δ.
περικρεμάννῡμι, κρεμώ ολόγυρα, τί τινι, σε Ανθ. — Παθ., κρεμιέμαι
ολόγυρα, κρέμωμαι από παντού, προσκολλώμαι, με δοτ., στον ίδ.
περί-κρημνος, -ον, απόκρημνος, σε Πλούτ.
περι-κρούω, μέλ. -σω, αφαιρώ με χτύπημα — Παθ., περικρουσθεῖσα πέτρας τε
καὶ ὄστρεα, έχοντας διώξει πέτρες και όστρακα, την απογύμνωσε από αυτά, σε
Πλάτ.
περι-κρύπτω, μέλ. -ψω, αόρ. βʹ -έκρῠβον· κρύβω εντελώς, σε Λουκ., Κ.Δ.
περι-κτίονες, -όνων, οἱ, Επικ. δοτ. περικτιόνεσσι, (κτίζω) κάτοικοι που
μένουν τριγύρω, γείτονες, σε Όμηρ.· πρβλ. ἀμφικτίονες.
περι-κτίται[τῐ], -ῶν, οἱ, = το επόμ., σε Ομήρ. Οδ.
περι-κυκλόω, μέλ. -ώσω, I. περικυκλώνω, περικλείω· συνήθως στη Μέσ.,
περικυκλώνω τον εχθρό, σε Ηρόδ., Ξεν. II. αμτβ., περιέρχομαι, σε Λουκ.
περι-κύκλωσις, ἡ, περικύκλωση, περιβολή, περιστοίχιση, σε Θουκ.
περι-κῠλινδέω, μεταγεν. -κυλίω [ῑ]· αόρ. αʹ -εκύλῑσα· κυλιέμαι ολόγυρα, σε
Αριστοφ.
περι-κύμων[ῡ], -ον (κῦμα), περικυκλωμένος από κύματα, λέγεται για νησιά,
σε Ευρ.
περι-κωμάζω, μέλ. -σω, γλεντώ, ξεφαντώνω, παλαίστρας, σε Αριστοφ.
περι-κωνέω, μέλ. -ήσω (κῶνος), αλείφω ολόγυρα με πίσσα, περικωνέω τὰ
ἐμβάδια, μελανώνω υποδήματα, τα μαυρίζω, σε Αριστοφ.
περι-λαμβάνω, μέλ. -λήψομαι, αόρ. βʹ -έλᾰβον· I. 1. πιάνω, εναγκαλίζομαι, σε
Ξεν. 2. περικλείω ή περικυκλώνω τον εχθρό για να τον αναχαιτίσω στη
θάλασσα, σε Θουκ.· ἐπεὰν δὲ αὐτὸν περιλάβῃς, όταν τον συλλάβεις ή τον
πιάσεις, σε Ηρόδ. — Παθ., συλλαμβάνομαι, οἴμοι, περιείλημμαι μόνος, σε
Αριστοφ. II. περιλαμβάνω, συμπεριλαμβάνω, λέγεται για αριθμό πραγμάτων,
σε Ισοκρ., Πλάτ.
περι-λαμπής, -ές (λάμπω), πολύ λαμπρός, σε Πλούτ.
περι-λάμπω, μέλ. -ψω, I. λάμπω ολόγυρα, σε Πλούτ. II. με αιτ., ακτινοβολώ,
φῶς περιλάμπω τινά, σε Κ.Δ. — Παθ., είμαι φωτισμένος, σε Πλούτ., Λουκ.
περι-λείπομαι, αόρ. αʹ -ελείφθην — Παθ., υπολείπομαι, παραμένω, επιζώ, σε
Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.
περι-λείχω, μέλ. -ξω, γλείφω ολόγυρα, σε Αριστοφ.
περί-λεξις, ἡ, περίφραση, σε Αριστοφ.
περι-λέπω, μέλ. -ψω, γυμνώνω ολόγυρα, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.
περι-λεσχήνευτος, -ον, αυτός που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε κάθε
λέσχη (λέσχη), που αποτελεί θέμα κοινής συζήτησης, σε Ηρόδ.
περι-ληπτός, -ή, -όν, αυτός που αγκαλιάζεται ή μπορεί να αγκαλιαστεί, σε
Πλούτ.
περι-λιμνάζω, μέλ. -σω, περιβάλλω με νερό, απομονώνω με νερό, τὴν πόλιν,
σε Θουκ.

περι-λῐπής, -ές (περιλείπομαι), αυτός που απομένει, που διασώζεται, σε
Πλάτ.
περι-λιχμάομαι, αποθ., 1. γλείφω ολόγυρα, σε Θεόκρ., Λουκ. 2. γλείφω
παντού, σε Λουκ.
περίλοιπος, -ον = περιλιπής, σε Θουκ.
περι-λούω, μέλ. -σω, βρέχω παντού ολόγυρα, σε Πλούτ.
περί-λῡπος, -ον (λύπη), βαθιά λυπημένος, σε Ισοκρ., Αριστ.
περι-μαιμάω, κοιτάζω ή ρίχνω γρήγορη ματιά με επιθυμία τριγύρω, σκόπελον
περιμαιμώωσα (Επικ. μτχ.), σε Ομήρ. Οδ.
περι-μαίνομαι, Παθ., ορμώ μανιωδώς, σε Ησίοδ.
περι-μάκης[ᾱ], Δωρ. αντί περι-μήκης.
περι-μάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, σκουπίζω ολόγυρα, εξαγνίζω από μαγεία,
απαλλάσσω με καθαρμό, σε Δημ.
περι-μάχητος[ᾰ], -ον (μάχομαι), αυτός για τον οποίο γίνεται μάχη, σε
Αριστοφ., Θουκ.· οὐ περιμαχητόν, πράγμα για το οποίο δεν θα πολεμούσε
κάποιος, σε Ξεν.
περιμένω, μέλ. -μενῶ, I. 1. περιμένω, προσμένω, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ. 2.
λέγεται για συμβάντα, αναμένω, περιμένω, σε Σοφ., Πλάτ. II. με απαρ., οὐ
περιμένουσιν ἄλλους σφᾶς διολέσαι, δεν περιμένουν άλλους για να τους
καταστρέψουν, σε Πλάτ.· μηδ' ἐφ' ἑαυτὸν (ταῦτα) ἐλθεῖν περιμένω, σε Δημ.
III. απόλ., περιμένω, στέκομαι ακίνητος, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.
περί-μεστος, -ον, γεμάτος από παντού, αρκετά γεμάτος, τινός, σε Ξεν.
περι-μετρέω, μέλ. -ήσω, μετρώ ολόγυρα, σε Λουκ.
περίμετρον, τό, περιφέρεια, σε Ηρόδ.
περίμετρος, -ον (μέτρον)· I. υπερβολικός στο μέγεθος ή την ομορφιά, πολύ
μεγάλος ή πολύ όμορφος, λέγεται για τον ιστό της Πηνελόπης, σε Ομήρ. Οδ.
II. περίμετρος (ενν. γραμμή), ἡ = περίμετρον, σε Πολύβ.
περιμήκετος, -ον, ποιητ. αντί επόμ. (πρβλ. πάχετος), πολύ ψηλος ή πολύ
μεγάλος, σε Όμηρ.
περι-μήκης, -ες, Δωρ. -μάκης[ᾱ], -ες (μῆκος), πολύ ψηλός ή μεγάλος,
μακρύς, σε Ομήρ. Οδ.· πολύ μεγάλος, τεράστιος, σε Ηρόδ.
περι-μηχᾰνάομαι, Επικ. γʹ πληθ. παρατ. -μηχανόωντο, αποθ., μηχανεύομαι με
πανουργία, επινοώ με δολιότητα, σε Ομήρ. Οδ.
περι-μῡκάομαι, αποθ., βρυχώμαι ολόγυρα, τινα, σε Πλούτ.
περι-ναιετάω, 1. διαβίω τριγύρω ή γύρω στη συνοικία, σε Ομήρ. Οδ. 2. με
Παθ. σημασία, κατοικούμαι, στο ίδ.
περι-ναιέτης, -ου, ὁ (ναίω), ένας από αυτούς που διαμένουν τριγύρω,
γείτονας, σε Ομήρ. Ιλ.
περι-νέω, μέλ. -νήσω, αόρ. αʹ απαρ. -νῆσαι, εκτεταμ. -νηῆσαι· 1. συσσωρεύω
ολόγυρα, ὕλην (ενν. περὶ τὸν πύργον), σε Ηρόδ. 2. περινέω τὴν οἰκίην ὕλῃ,
συσσωρεύω ξύλα γύρω απ' αυτή, στον ίδ.
περί-νεως, ὁ, γεν. -νεω, ονομ. πληθ. -νεῳ· (ναῦς)· υπεράριθμο φορτίο πλοίου
ή απλά ο επιβάτης, σε Θουκ.
περινῆσαι, Επικ. -νήησαι, απαρ. αορ. αʹ του περινέω.
περι-νίζω, μέλ. -νίψω, ξεπλένω παντού τριγύρω — Παθ., περὶ δ' αἷμα
νένιπται, σε Ομήρ. Ιλ.
περι-νίσσομαι, αποθ., περιτρέχω, λέγεται για το χρόνο, σε Ευρ.
περι-νοέω, μέλ. -ήσω· I. επινοώ ευφυώς, σε Αριστοφ. II. εξετάζω από όλες
τις πλευρές, σκέφτομαι πολύπλευρα ή σφαιρικά, σε Πλούτ.
περίνοια, ἡ, ευφυία, οξυδέρκεια, σε Θουκ.

περι-νοστέω, μέλ. -ήσω, περιέρχομαι ολόγυρα, επισκέπτομαι ή επιθεωρώ,
τὰςπαλαίστρας, σε Αριστοφ. 2. απόλ., περιφέρομαι, περιτριγυρίζω,
επισκέπτομαι ή επιθεωρώ, στον ίδ., Πλάτ.
πέριξ, επιτετ. αντί περί, I. 1. ως πρόθ., γύρω από, ολόγυρα, με γεν., σε Ηρόδ.,
Ξεν. 2. με αιτ. σε Ηρόδ., Αισχύλ., Ευρ. II. ως επίρρ., γύρω, ολόγυρα, σε
Ηρόδ., Τραγ.· μεταφ., πέριξ φρονεῖν, κυκλικά, σφαιρικά, σε Ευρ.
περι-ξεστός, -ή, -όν, αυτός που έχει ξυστεί γύρω γύρω, σε Θεόκρ.
περι-ξέω, μέλ. -έσω, ξύνω, γυαλίζω ολόγυρα, σε Θεόκρ.
περι-ξῠράω, Ιων. -έω, μέλ. -ήσω, ξυρίζω ολόγυρα, σε Ηρόδ. — Παθ.,
περιεξυρημένος τὸν πώγωνα, είναι καλοξυρισμένος στο μούσι, στη γενειάδα,
σε Λουκ.
περι-οδεία ή -οδία, ἡ (ὁδός), περιοδεία, κυκλική διαδρομή, σε Στράβ.
περιοδεύω, μέλ. -σω, πηγαίνω ολόγυρα, περιέρχομαι, με αιτ., σε Πλούτ.
περιοδίζω, είμαι περιοδικός, σε Στράβ.
περί-οδος, ἡ, I. πορεία ολόγυρα, βάδισμα κυκλικό, σε Ηρόδ., Θουκ. II.
κυκλική οδός, περιφέρεια, κυκλική διαδρομή, περίμετρος, τοῦ τείχεος, τῆς
λίμνης, σε Ηρόδ.· απόλ., τὴν περίοδον, σε περίμετρο, στο ίδ. III. γῆς περίοδος,
πίνακας ή χάρτης της γης (πρβλ. πίναξ), στον ίδ., Αριστοφ. IV. 1. πορεία
τριγύρω σε κύκλο, περιστροφή, σε Πλούτ. 2. λέγεται για χρόνο, κύκλος ή
περίοδος χρόνου, σε Πίνδ., Πλάτ. κ.λπ. 3. προδιαγεγραμμένος τρόπος ζωής,
σύστημα ζωής, σε Πλάτ. 4. παροξυσμός διαλείποντος πυρετού, σε Δημ. 5. =
περιφορά, περιφορά εδεσμάτων στο δείπνο, σε Ξεν.· περίοδος λόγων,
κουβέντες του τραπεζιού, στον ίδ. 6. τροχιά ουρανίου σώματος, στον ίδ.V.
καλώς σχηματισμένη περίοδος λόγου, περίοδος, σε Αριστ.
περί-οιδα, περι-ῄδη, παρακ. και υπερσ. (με ενεστ. και παρατ. σημασία),
γνωρίζω καλά πώς να πράξω, με απαρ. περίοιδε νοῆσαι, σε Ομήρ. Ιλ.· με δοτ.,
ἴχνεσι γὰρ περιῄδη, γι' αυτόν που γνωρίζει καλά να ακολουθεί τα ίχνη, σε
Ομήρ. Οδ.· με αιτ. πράγμ. και γεν. προσ., βουλῇ περιίδμεναι ἄλλων (Επικ.
απαρ.) είμαι περισσότερο επιδέξιος στο να συμβουλεύω απ' όσο οι άλλοι, σε
Ομήρ. Ιλ.
περιοικέω, μέλ. -ήσω (περίοικος), διαμένω γύρω από ένα πρόσωπο ή τόπο, με
αιτ., σε Ηρόδ., Ξεν.
περιοικίς, -ίδος, ἡ, θηλ. του περίοικος· I. αυτή που κατοικεί ή βρίσκεται
ολόγυρα, γειτονική, σε Ηρόδ., Θουκ. II. 1. ως ουσ. (ενν. γῆ, χώρα), η περιοχή
που βρίσκεται γύρω από την πόλη, το προάστιο, σε Θουκ. 2. πόλη περιοίκων,
πόλη μη ανεξάρτητη, σε Αριστ.
περι-οικοδομέω, μέλ. -ήσω, I. οικοδομώ ολόγυρα, σε Δημ. II. περικλείω
οικοδομώντας ολόγυρα, στον ίδ. — Παθ., οικοδομούμαι, περιτειχίζομαι, σε
Θουκ., Ξεν.· τὸ περιοικοδομημένον, τόπος περικεκλεισμένος, χώρος
περίφρακτος, Λατ. ovile, σε Ηρόδ.
περί-οικος, -ον, I. αυτός που κατοικεί τριγύρω, σε Ηρόδ.· οἱ περίοικοι, οι
γείτονες, στον ίδ. II. στη Λακωνία, οἱ περίοικοι ήταν ελεύθεροι κάτοικοι, που
αποτελούσαν κατάλοιπα του αρχέγονου πληθυσμού, και που απολάμβαναν
αστική αλλά όχι πολιτική ελευθερία, αντίθ. προς τους Σπαρτιάτες και προς
τους είλωτες, στον ίδ., σε Θουκ.
περι-ολισθάνω, αόρ. βʹ -ώλισθον, ολισθαίνω ολόγυρα, ξεγλιστρώ, σε Πλούτ.
περιολίσθησις, ἡ, ολίσθηση, πέσιμο, διαφυγή, σε Πλούτ.
περι-οπτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του περιοράω, I. 1. αυτός που μπορεί να
παραβλέπεται ή να γίνεται ανεκτός, με μτχ., οὔ σφι περιοπτέα Ἑλλὰς
ἀπολλυμένη, σε Ηρόδ.· με απαρ., ἡμῖν τοῦτό ἐστι οὐ περιοπτέον, γένος τὸ

Εὐρυσθένεος γενέσθαι ἐξίτηλον, στον ίδ. 2. παρακολουθούμαι ή
προστατεύομαι εναντίον, σε Θουκ. II. περιοπτέον, αυτό που πρέπει κάποιος να
παραβλέπει ή να ανέχεται, σε Ξεν.
περί-οπτος, -ον (ὄψομαι),· 1. αυτός που φαίνεται, είναι ορατός από παντού,
που βρίσκεται σε στρατηγική θέση, σε Πλούτ. 2. διαπρεπής, θαυμαστός, στον
ίδ.· επίρρ. -τως, με λαμπρότητα, στον ίδ.
περι-οράω, παρατ. περιεώρων, Ιων. παρακ. περιεόρᾱκα· μέλ. -όψομαι, Παθ.
παρακ. -ῶμμαι, αόρ. αʹ Παθ. -ώφθην, αόρ. βʹ περιεῖδον· αντί παρακ. περίοιδα,
βλ. αυτ.· επιθεωρώ, παραβλέπω, δηλ. επιτρέπω, ανέχομαι, I. 1. κυρίως με
μτχ., ἢν τούτους περιίδῃς διαρπάσαντας, εάν ανεχτείς, εάν επιτρέψεις σε
αυτούς να αρπάξουν..., σε Ηρόδ.· μὴ περιιδεῖν τὴν ἡγεμονίην αὖτις ἐς Μήδους
περιελθοῦσαν, στον ίδ. κ.λπ.· ταῦτα περιιδεῖν γιγνόμενα, σε Δημ.· αλλά, εἰ ὑμᾶς
τοὺς ἐναντιουμένους περιίδοιμεν, αν παραβλέψουμε την αντίθεσή σας, σε
Θουκ. 2. με απαρ., περιιδόντες τοὺς Πέρσας ἐσελθεῖν, ανεχτήκαμε να
εισχωρήσουν αυτοί, σε Ηρόδ. κ.λπ.· με παράλειψη του απαρ., οὐκ ἄν με
περιεῖδες (ποιέειν), στον ίδ.· περιοράω τὴν ὕβριν, σε Ξεν. II. περιμένω, τὸ
μέλλον περιιδεῖν, σε Θουκ. III. 1. Μέσ., εξετάζω πριν να πράξω κάτι,
παρατηρώ την πορεία των πραγμάτων, αγρυπνώ και περιμένω, στον ίδ. 2. με
γεν., βλέπω τριγύρω με προσοχή, προστατεύω, προφυλάσσω, στον ίδ.
περι-οργής, -ές (ὀργή), πολύ θυμωμένος ή οργισμένος, σε Θουκ.· επίρρ. γῶς, σε Αισχύλ.
περί-ορθρος, -ον, ο κοντινός προς τον όρθρο· τὸ περίορθρον, ξημέρωμα,
αυγή, σε Θουκ.
περι-ορίζω, μέλ. -σω, περικλείω όρια, οριοθετώ, περιορίζω, σε Πλούτ.
περιορισμός, ὁ, περιορισμός, οριοθέτηση, σε Πλούτ.
περι-ορμέω, μέλ. -ήσω, αγκυροβολώ τριγύρω, αποκλείω, παρεμποδίζω, σε
Θουκ.
περι-ορμίζω, μέλ. -ίσω, φέρνω ολόγυρα (ένα πλοίο), αγκυροβολώ, σε Δημ.
— Μέσ., αγκυροβολώ, σε Θουκ.
περι-ορύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, 1. σκάπτω ολόγυρα, περιορύσσω λίμνην,
σκάβω τριγύρω για να κατασκευάσω λίμνη, σε Ηρόδ. 2. περισκάπτω, σε
Πλούτ. 3. ξεθάβω, στον ίδ.
περι-ορχέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., χορεύω τριγύρω, σε Λουκ.
περιουσία, ἡ, (περί-ειμι, Λατ. supersum)· I. αυτό που βρίσκεται πέρα και
πάνω από τα απαραίτητα έξοδα, πλεόνασμα, περίσσευμα, αφθονία, σε
Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ. II. 1. απόλ., αφθονία, πλούτος, περιουσία, σε
Αριστοφ., Πλάτ. κ.λπ.· ἀπὸ περιουσίας, με αφθονία σε άλλα μέσα, Λατ. ex
abundanti, σε Θουκ. κ.λπ.· εἰς περιουσίαν, έτσι ώστε να προκύψει όφελος, σε
Δημ.· ἐκ περιουσίας, σε αφθονία, στον ίδ. 2. υπεροχή σε αριθμό ή δύναμη, σε
Θουκ. 3. διάσωση κάποιου, επιβίωση, τίς οὖν ἡ ταύτης περιουσία; ποια είναι η
πιθανότητα σωτηρίας; σε Δημ.
περιούσιος, -ον, αυτός που έχει περισσότερα από αρκετά, πλούσιος· ιδίως,
εκλεκτός, σε Κ.Δ.
περιοχή, ἡ (περιέχω)· I. περιοχή, έκταση· μάζα, σώμα, σε Πλούτ. II. χωρίο
που έχει περιγραφεί, τμήμα βιβλίου, σε Κ.Δ.
περι-πᾰθής, -ές (παθεῖν),· 1. αυτός που βρίσκεται σε σφοδρή έξαψη, ο
φοβερά λυπημένος, σε Πολύβ. 2. απόλ., ο γεμάτος πάθος, σε Λουκ.· επίρρ. θῶς, στον ίδ.
περι-παπταίνω, κοιτάζω ολόγυρα με δειλία, σε Μόσχ.

περιπᾰτέω, μέλ. -ήσω (περίπατος)· 1. περπατώ πάνω και κάτω, περιδιαβαίνω,
σε Αριστοφ., Ξεν.· γενικά, περπατώ, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. μεταφ. πορεύομαι,
διέρχομαι, δηλ. ζω, σε Κ.Δ.
περιπᾰτητικός, -ή, -όν, αυτός που περπατά ολόγυρα ενώ διδάσκει· απ' όπου,
ο Αριστοτέλης και οι οπαδοί του ονομάζονταν περιπατητικοί, οι
Περιπατητικοί, σε Κικ., Λουκ.
περί-πᾰτος, ὁ, I. περπάτημα τριγύρω, περίπατος, σε Πλάτ. κ.λπ. II. τόπος για
περπάτημα, περπάτημα κάτω από υπόστεγο, σε Ξεν. III. 1. συζήτηση κατά τη
διάρκεια περιπάτου, φιλοσοφικός διάλογος, σε Αριστοφ. 2. οἱ ἐκ τοῦ
περιπάτου, οι Περιπατητικοί της σχολής του Αριστοτέλη, ονομάστηκαν έτσι
επειδή αυτός δίδασκε προχωρώντας στον περίπατον του Λυκείου στην Αθήνα,
σε Πλούτ. κ.λπ.
περι-πείρω, τρυπώ στη σούβλα· μεταφ., διαπερνώ, ἑαυτοὺς περιπείρω
ὀδύναις, σε Κ.Δ.
περι-πέλομαι, αποθ., 1. περιφέρομαι, τριγυρίζω, μόνο στην Επικ. συγκοπτ.
μτχ., λέγεται για τόπο, με αιτ., ἄστυ περιπλομένων δηΐων, ενόσω οι εχθροί
είναι γύρω από την πόλη, σε Ομήρ. Ιλ. 2. λέγεται για χρόνο, περιπλομένου δ'
ἐνιαυτοῦ, καθώς το έτος πέρασε, συμπληρώθηκε, σε Ομήρ. Οδ., Ησίοδ.·
περιπλομένων ἐνιαυτῶν, σε Ομήρ. Οδ.· πέντε περιπ. ἐνιαυτοὺς, κατά τη
διάρκεια πέντε παρερχομένων ετών, σε Ομήρ. Ιλ.
περίπεμπτος, -ον, αυτός που έχει σταλεί τριγύρω, σε Αισχύλ.
περι-πέμπω, μέλ. -ψω, στέλνω τριγύρω από το ένα μέρος στο άλλο, στέλνω
προς όλες τις κατευθύνσεις, σε Ηρόδ., Θουκ.
περιπεσεῖν, απαρ. αορ. βʹ του περιπίπτω.
περι-πέσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -πέψω, λέγεται για το ψωμί, ψήνω ολόγυρα,
Λατ. obcrustare· μεταφ., σκεπάζω ή καλύπτω εντελώς, πιάνω κρούστα,
«μαγειρεύω», σκαρώνω, σε Αριστοφ.· περιπέσσω ἀβλαβῶς, καλύπτω τους
ανθρώπους χωρίς να τους βλάψω, σε Πλούτ. — Παθ., ῥηματίοις περιπεφθείς
(μτχ. αορ. αʹ) δελεασμένος από τα λόγια, σε Αριστοφ.
περι-πετάννῡμι και -ύω, μέλ. -πετάσω [ᾰ], Παθ. παρακ. -πέπτᾰμαι· απλώνω ή
τεντώνω, εκτείνω ολόγυρα, χέρα τινί, σε Ευρ.· περιπετάννυμι φοινικίδας, τις
απλώνω ολόγυρα, σε Αισχίν. — Παθ., περιπέπταται ὑγρὸς ἄκανθος, απλώνεται
παντού, σε Θεόκρ.
περιπεταστός, -ή, -όν, απλωμένος τριγύρω ή από πάνω, σε Αριστοφ.
περιπέτεια, ἡ, στριφογύρισμα, δηλ. αιφνίδια μεταβολή της τύχης, γύρω από
την οποία περιστρέφεται η πλοκή της τραγωδίας, σε Αριστ.
περιπετής, -ές (περιπεσεῖν)· I. 1. αυτός που πέφτει τριγύρω, ἀμφὶμέσσῃ
προσκείμενος περιπετής, βρίσκεται να αγκαλιάζει με τα χέρια του ολόγυρα τη
μέση της, σε Σοφ. 2. τυλιγμένος, πέπλοισι, σε Αισχύλ. 3. ἔγχος περιπετές, το
ξίφος γύρω από το οποίο (δηλ. πάνω στο οποίο) έπεσε, ρίχτηκε (ο Αίας), σε
Σοφ. II. αυτός που πέφτει σε κίνδυνο κ.λπ.· με δοτ., σε Δημ.· περιπετὴς
γενέσθαι τῇ αἰτίᾳ, υπόκειμαι σε..., σε Πλούτ. III. αυτός που μεταβάλλεται
ξαφνικά, περιπετέα πράγματα, ξαφνική τροπή προς την αντίθετη κατεύθυνση,
σε Ηρόδ.· περιπετεῖς τύχαι, σε Ευρ.
περι-πέτομαι, μέλ. -πτήσομαι, αόρ. -επτόμην· αποθ.· πετώ ολόγυρα, σε
Αριστοφ.
περιπέττω, Αττ. αντί περιπέσω.
περι-πευκής, -ές (πεύκη), πολύ απότομος, οξύς ή αυτός που προξενεί πόνο,
οδυνηρός, σε Ομήρ. Ιλ.

περι-πήγνῡμι, μέλ. -πήξω· στερεώνω ολόγυρα, φτιάχνω φράχτη τριγύρω, με
αιτ. τόπου, σε Πίνδ. — Παθ., με Ενεργ. παρακ. περιπέπηγα, σταθεροποιούμαι
ολόγυρα, σε Πλούτ. — Παθ., τὰ ὑποδήματα περ., πάγωναν στα πόδια, σε Ξεν.
περι-πηδάω, μέλ. -ήσομαι, πηδώ γύρω ή πάνω, σε Λουκ.
περί-πηξις, ἡ, πήξη ολόγυρα, σε Στράβ.
περι-πίμπλαμαι, αόρ. αʹ περιε-πλήσθην, Παθ., πληρούμαι, γεμίζω εντελώς, σε
Ξεν.
περι-πίμπρημι, πυρπολώ τα περίχωρα· προστ. περιεπίμπρα, σε Ξεν.· γʹ πληθ.
-επίμπρασαν, σε Θουκ.
περι-πίπτω, μέλ. -πεσοῦμαι, αόρ. βʹ -έπεσον· I. 1. πέφτω, απλώνομαι τριγύρω
έτσι ώστε να αγκαλιάζω, τινί, σε Ξεν. 2. πέφτω δηλ. πάνω σ' ένα όπλο, τῷ
ξίφει, σε Αριστοφ. II. 1. με δοτ., συναντιέμαι με, σε Ηρόδ., Ξεν.· λέγεται για
πλοία που συναντώνται κατά τύχη στη θάλασσα, σε Ηρόδ., Θουκ. 2.
συγκρούομαι με άλλα πλοία, σε Ηρόδ.· περὶἀλλήλας, η μια στην άλλη, στον
ίδ.· επίσης, περιπίπτω περὶ τόπου, ναυαγώ σε ένα μέρος, στον ίδ. 3. μεταφ.,
συμπέφτω μαζί με, εμπίπτω, με δοτ., περιπίπτω ἀδίκοισι γνώμῃσι,
αντιμετωπίζω άδικες κρίσεις, στον ίδ.· περιπίπτω δουλοσύνῃ, στον ίδ.· αἰσχρᾷ
τύχῃ, σε Ευρ.· αλλά, ἑωυτῷ περιπίπτειν, πιάνομαι στη δική μου παγίδα, σε
Ηρόδ.· ομοίως, τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις περιπίπτειν, σε Αισχίν. III. 1. αλλάζω
ξαφνικά, μεταβάλλομαι, σε Πολύβ. 2. πέφτω προς το ένα μέρος, σε Πλούτ.
περι-πίτνω, ποιητ. αντί περιπίπτω, με αιτ., καρδίαν περιπίτνω, επέρχομαι ή
πλήττω την καρδιά, σε Αισχύλ.
περι-πλᾰνάομαι, 1. Παθ., περιφέρομαι εδώ και εκεί σε έναν τόπο, με αιτ., σε
Ηρόδ.· μεταφ., πέφτω χυτά γύρω από, γλιστρώ ελαφρά, όπως το δέρμα του
λιονταριού γύρω από τον Ηρακλή, σε Πίνδ. 2. απόλ., περιπλανώμαι, ταῦτα
περιπλανῶμαι, βρίσκομαι σε κατάσταση αβεβαιότητας, σε Ξεν.
περι-πλάνιος[ᾰ], -ον, (πλάνη), σε Ανθ.
περι-πλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -πλάσω· πλάθω, επιθέτω ένα πράγμα πάνω σε
ένα άλλο, σχηματίζω, διαπλάθω με χώμα ή καλουπώνω, με δοτ., σε Πλάτ.
κ.λπ.
περίπλεκτος, -ον, περιπλεκόμενος, διασταυρωμένος, λέγεται για τα πόδια των
χορευτών, σε Θεόκρ.
περι-πλέκω, μέλ. -ξω· I. πλέκω ή συστρέφω ολόγυρα — Παθ.,
εναγκαλίζομαι, με δοτ., ἱστῷ περιπλεχθείς, σε Ομήρ. Οδ.· απόλ., δίκτυον εὖ
μάλα περιπλεχθείς, σε Ομήρ. Οδ.· απόλ., δίκτυον εὖ μάλα περιπλεκόμενον,
υπερβολικά πολύπλοκο, σε Ξεν. II. 1. περιπλέκω, μπερδεύω, σε Λουκ. 2.
τυλίγω σε λόγια, σε Αισχίν.
περιπλευμονία ή -πνευμονία, Ιων. -ίη, ἡ (πλεύμων), φλεγμονή των
πνευμόνων, σε Πλάτ., Λουκ.
περί-πλευρος, -ον (πλευρά), αυτός που καλύπτει τα πλάγια μέρη, σε Ευρ.
περι-πλέχθην, Επικ. Παθ. αορ. αʹ του περιπλέκω.
περι-πλέω, Ιων. —πλώω,· πλέω ή κολυμπώ ολόγυρα, απόλ., σε Ηρόδ. κ.λπ.·
ἀνὴρ πολλὰ περιπλευκώς, πολυταξιδεμένος άνθρωπος, σε Αριστοφ.· με αιτ.,
περιπλέω Λιβύην Πελοπόννησον κ.λπ., σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.
περί-πλεως, -ων, πληθ. -πλέω, ουδ. -πλεα, με γεν., I. αρκετά γεμάτος από ένα
πράγμα, σε Θουκ. κ.λπ.· με δοτ., πλήρης από κατι, σε Ανθ. II. απόλ.,
υπεράριθμος, περιττός, σε Ξεν.
περι-πληθής, -ές (πλῆθος),· 1. γεμάτος με ανθρώπους, σε Ομήρ. Οδ. 2. πολύ
μεγάλος, σε Πλούτ.· συγκρ. -έστερος, σε Λουκ.
περίπλικτος, -ον, διασταυρωμένος, σε Λουκ.

περι-πλίσσομαι, αποθ., τοποθετώ τα πόδια σε κύκλο ή σταυρωτά.
περιπλοκή, ἡ (περιπλέκω), περιστροφή, εμπλοκή, περιπλέξιμο, σε Ευρ.
περίπλοκος, -ον (περιπλέκω), πεπλεγμένος, μπερδεμένος, περίπλοκος, σε
Ανθ.
περιπλόμενος, συγκοπτ. μτχ. του περιπέλομαι.
περί-πλοος, -ον, συνηρ. -πλους, -ουν (πλέω), I. αυτός που πλέει ολόγυρα, σε
Ανθ. II. Παθ., αυτό που μπορεί κανείς να πλεύσει γύρω του, σε Θουκ.
περί-πλοος, ὁ, συνηρ. -πλους, γεν. -πλου, ονομ. πληθ. -πλοι (πλέω)· I. πλεύση
γύρω από ένα μέρος, με γεν., σε Ηρόδ.· περὶ τόπον, σε Θουκ. II. αφήγηση
παράκτιου θαλάσσιου ταξιδιού, σε Λουκ.
περι-πλύνω[ῡ], πλένω κάτι καλά, καθαρίζω καλά, σε Δημ.
περιπλώω, Ιων. και ποιητ. αντί περιπλέω.
περιπνείω, Επικ. αντί περιπνέω.
περιπνευμονία, βλ. περιπλευμονία.
περι-πνέω, μέλ. -πνεύσομαι, πνέω γύρω ή πάνω από ένα μέρος, με αιτ., σε
Πίνδ.
περι-πόθητος, -ον, υπερβολικά ποθητός, σε Λουκ.
περι-ποιέω, μέλ. -ήσω, I. 1. κάνω να παραμείνει κάτι πάνω και ψηλά,
διατηρώ ασφαλές, διασώζω, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 2. λέγεται για χρήματα,
αποταμιεύω, αποθησαυρίζω, σε Ξεν. 3. τοποθετώ ολόγυρα ή πάνω,
προμηθεύω, τὴν δυναστείαν ἑαυτοῖς, σε Αισχίν.· περιποιέω τὰ πράγματα εἰς
αὐτούς, παίρνουν τα πράγματα στην εξουσία τους, σε Θουκ. II. Μέσ.,
διαφυλάσσω ή διασώζω για τον εαυτό μου, σε Ηρόδ. κ.λπ.· περιλαμβάνω,
κατέχω, αποκτώ, σε Θουκ., Ξεν.· απόλ., κερδίζω χρήματα, σε Ξεν.
περιποίησις, ἡ, I. ασφαλής διατήρηση, συντήρηση, σε Κ.Δ. II. 1. (από Μέσ.),
επικερδής κατοχή, απόκτημα, απόκτηση, στο ίδ. 2. κατοχή, κτήση, στο ίδ.
περι-ποίκῐλος, -ον, ποικιλόχρωμος ή πιτσιλωτός, διάστικτος παντού ολόγυρα,
σε Ξεν.
περιπολ-άρχης ή -αρχος, -ου, ὁ (περίπολος, ἄρχω), αρχηγός των περιπόλων,
σε Θουκ.
περι-πολέω, μέλ. -ήσω· I. πηγαίνω εδώ και εκεί, περιπλανώμαι, σε Σοφ., Ευρ.
II. 1. με αιτ. τόπου, διέρχομαι, σε Πλάτ.· περιπολέω στρατόν, περιφέρομαι στο
στρατό, σε Ευρ. 2. στην Αθήνα, περιπολεῖν τὴν χώραν, περιπολώ τη χώρα (βλ.
περίπολος), σε Ξεν.
περιπόλιον, τό, ο σταθμός των περιπόλων, φυλάκιο, σε Θουκ.
περιπόλιος, -ον, αυτός που βρίσκεται γύρω από ένα μέρος, με γεν., σε Στράβ.
περί-πολος, -ον (πολέω), αυτός που περιέρχεται, που περιπολεί· απ' όπου, ως
ουσ., 1. φύλακας ή περιπολία, σε Πλούτ. κ.λπ.· στην Αθήνα, οι περίπολοι ήταν
νέοι πολίτες ανάμεσα στα 18 και τα 20 έτη, που σχημάτιζαν ένα είδος
περιπολίας για να φυλάσσουν τα σύνορα, σε Αριστοφ., Θουκ. 2. γενικά,
ακόλουθος, οπαδός, θιασιώτης, ως θηλ., σε Σοφ.
περι-πόνηρος, -ον, εξαιρετικά άθλιος, λογοπαίγνιο στο περιφόρητος, σε
Αριστοφ.
περι-πορεύομαι, μέλ. -σομαι, αποθ., ταξιδεύω ή περιοδεύω σ' ένα μέρος, με
αιτ., σε Πολύβ.
περι-πόρφῠρος, -ον (πορφύρα), αυτός που έχει πορφυρές καταλήξεις,
περιπόρφυρος ἔσθης, ένδυμα με πορφυρές παρυφές, το Ρωμ. toga praetextataή
laticlavia, σε Πολύβ. κ.λπ.· απ' όπου, περι-πορφῠρό-σημοςπαῖς, ὁ, Λατ. puer
praetextatus, σε Ανθ.
περι-ποτάομαι, ποιητ. αντί -πέτομαι, πετώ ολόγυρα, σε Σοφ.

περι-πρό, επίρρ., πάρα πολύ, πρωτίστως, ιδιαιτέρως, σε Ομήρ. Ιλ.
περι-προχέομαι, Παθ., χύνομαι παντού τριγύρω, σε μτχ. αορ. αʹ ἔροςθυμὸν
περιπροχῠθείς, σφοδρός έρωτας όρμησε ως χείμαρρος στην καρδιά του, σε
Ομήρ. Ιλ.
περι-πταίω, μέλ. -σω, συναντώ τυχαία, τινί, σε Πλούτ.
περι-πτίσσω, αφαιρώ το φλοιό· μτχ. Παθ. παρακ. περιεπτισμένοι,
απαλλαγμένοι από το άχυρο, καθαρισμένοι, καθαροί στην όψη, σε Αριστοφ.
περίπτυγμα, -ατος, τό, οτιδήποτε διπλωμένο τριγύρω, περικάλυμμα,
περιτύλιγμα, σε Ευρ.
περίπτυξις, ἡ, εναγκαλισμός, σε Πλούτ.
περι-πτύσσω, μέλ. -ξω, 1. περιτυλίγω, συσκευάζω σε κάτι, τινὰ τινι, σε Σοφ.·
πέπλοι περιπτύσσοντες δέμας, σε Ευρ.· περιπτύσσω γόνυ, δέμας, κρατώ σφιχτά,
αγκαλιάζω, στον ίδ. 2. ως στρατιωτικός όρος, περικυκλώνω, σε Ξεν. II.
περιβάλλω με τα χέρια, περιπτύσσω χέρας, βάζω τα χέρια μου γύρω από τον
άλλο, αγκαλιάζω, σε Ευρ.
περι-πτῠχή, ἡ, I. κάτι που περιτυλίγει, περίβλημα, τειχέων περιπτυχαὶ,
περιπτυσσόμενα τείχη, σε Ευρ.· δόμων, σε Αριστοφ.· Ἀχαιῶν ναύλοχοι
περιπτυχή, το ναυτικό τους τείχος ή φράγμα, σε Ευρ. II. περίπτυξη,
εναγκαλισμός, στον ίδ.· ἐνἡλίου περιπτυχαῖς, σε όλα όσα περιπτύσσει,
αγκαλιάζει ο ήλιος, δηλ. όλο τον κόσμο, στον ίδ.
περιπτῠχής, -ές (περιπτύσσω), 1. αυτός που περιβάλλει κάτι τριγύρω, σε
Σοφ. 2. φασγάνῳ περιπτυχής, αυτός που πέφτει ολόγυρα (δηλ. πάνω) στο
ξίφος του, στον ίδ.
περί-πτωμα, -ατος, τό, συμφορά, δυστυχία, σε Πλάτ.
περι-πτώσσω, φοβάμαι πολύ, σε Ανθ.
περί-πτυστος, -ον, γνωστός παντού τριγύρω, περιβόητος, σε Ανθ.
περιρ-ρᾰγής, -ές, σχισμένος ή σπασμένος παντού γύρω γύρω, σε Ανθ.
περιρ-ραίνω, ραντίζω παντού τριγύρω, ιδίως σε ιερές τελετές — Μέσ.,
εξαγνίζω τον εαυτό μου, σε Θεόκρ., Πλούτ.
περιρραντήριον, τό, I. σκεύος για ράντισμα ή δοχείο για καθαρό,
εξαγνισμένο νερό, Λατ. aspergillum, σε Ηρόδ. II. περιρραντήρια ἀγορᾶς, τα
μέρη της Ρωμ. αγοράς που ραντίζονται με εξαγνισμένο νερό, σε Νόμ. παρά
Αισχίν.
περιρ-ρέω, μέλ. -ρεύσομαι, παρακ. -ερρύηκα, Παθ. αορ. βʹ (με Ενεργ.
σημασία) -ερρύην· I. με αιτ., ρέω ολόγυρα, τὸν δ' αἷμα περίρρεε, σε Ομήρ.
Οδ.· νῆσον περιρρέει ὁ Νεῖλος, σε Ηρόδ. κ.λπ. — Παθ., περιβάλλομαι από
νερό, σε Ξεν. II. 1. γλιστρώ, πέφτω, διαρρέω ολόγυρα σε όλες τις πλευρές, ἡ
ἀσπὶς περιερρύη εἰς τὴν θάλασσαν, γλίστρησε από το χέρι του και έπεσε στη
θάλασσα, σε Θουκ.· (αἱ πέδαι) αὐτόμαται περιρρέουσιν, σε Ξεν. 2. υπερχειλίζω
από όλες τις πλευρές, σοὶ περιρρείτω βίος, αφθονούν τα αγαθά στην ζωή σου,
σε Σοφ.· οὐδενὸς περιρρέοντος, χωρίς τίποτα να είναι περιττό, σε Πλούτ. —
Παθ., στάζω από παντού, ἱδρῶτι, με ιδρώτα, στον ίδ.
περιρ-ρήγνῡμι και -ύω, μέλ. -ρήξω· λέγεται για ενδύματα, σχίζω ολόγυρα,
σχίζω και κάνω κουρέλια, σε Δημ. — Μέσ., περιερρήξατο τοὺς πέπλους,
διέρρηξε τα ενδύματά του, σε Πλούτ. — Παθ., έχω αφαιρεθεί, έχω
αποσπαστεί, σε Αισχύλ. II. κάνω έναν ποταμό να διαβρώσει ή να διαχωρίσει
κομμάτι γης, (Βούσιρις) τὸν Νεῖλον περὶ τὴν χώραν περιέρρηξε, σε Ισοκρ. —
Παθ., κατὰ τὸ ὀξὺ τοῦ Δέλτα περιρρήγνυται ὁ Νεῖλος, στην απόληξή του ο
Νείλος καταλήγει στο Δέλτα, δηλ. σπάει σε πολλά παρακλάδια, σε Ηρόδ. III.

σπάζω ένα πράγμα γύρω ή πάνω σε άλλο, καταστρέφω, τὸ σκαφίδιον πρὸς
πέτραν, σε Λουκ.
περιρ-ρηδής, -ές, αυτός που πέφτει ανεστραμμένος γύρω από ή πάνω σ' ένα
πράγμα, με δοτ., περιρρηδὴς τραπέζῃ, σε Ομήρ. Οδ. (Η προέλ. του -ρηδης
είναι αμφίβ.· πιθ. από ῥέω).
περιρροή, ἡ (περιρρέω), ροή γύρω από, σε Πλάτ.
περιρ-ρομβέω, μέλ. -ήσω, κάνω κάτι να περιστρέφεται ολόγυρα, όπως η
σβούρα, σε Πλούτ.
περίρ-ροος, -ον, συνηρ. -ρους, -ουν, = περίρρυτος, σε Ηρόδ.
περίρρῠτος, -ον και -η, -ον όπως το περίρροος· 1. περικυκλωμένος από νερό,
περιζωσμένος με θάλασσα, λέγεται για τα νησιά, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ. 2.
Ενεργ. αυτός που ρέει ολόγυρα, με γεν., περιρρύτων ὑπὲρ ἀκαρπίστων πεδίων
Σικελίας, πάνω από τις άγονες πεδιάδες που διατρέχουν τη Σικελία, δηλ. πάνω
από τη θάλασσα, σε Ευρ.
περι-σαίνω, Επικ. περισ-σαίνω, κουνώ την ουρά μου γύρω γύρω, κολακεύω,
με αιτ. ή απόλ., σε Ομήρ. Οδ.
περι-σείομαι, Παθ., κινούμαι, τραντάζομαι ολόγυρα, ἔθειραι περισσείοντο
(Επικ. αντί περισσείοτο), τα μαλλιά ανεμίζουν ολόγυρα· κυμαίνομαι, σε Ομήρ.
Ιλ.
περί-σεμνος, -η, -ον, πολύ σεμνός, σε Αριστοφ.
περί-σεπτος, -η, -ον, εξαιρετικά σεβαστός, αξιοσεβάσμιος, σε Αισχύλ.
περί-σημος, Δωρ. -σᾱμος, -ον (σῆμα),· πολύ γνωστός ή σημαντικός, Λατ.
insignis, σε Ευρ., Μόσχ.
περισθενέω, είμαι υπερβολικά δυνατός, Επικ. μτχ. περισθενέων, σε Ομήρ.
Οδ.
περι-σθενής, -ές (σθένος), υπερβολικά δυνατός, σε Πίνδ.
περι-σκελής, -ές (σκέλλω), αυτός που είναι στεγνός και σκληρός ολόγυρα,
εξαιρετικά σκληρός, λέγεται για τον σίδηρο, σε Σοφ.· μεταφ., επίμονος,
πεισματάρης, στον ίδ.
περι-σκελίς, -ίδος, ἡ (σκέλος), επίδεσμος των ποδιών, δηλ. βραχιόλι ποδιού ή
περικνήμιο, σε Μένανδρ., Ρήτ.
περι-σκέπτομαι, βλ. περισκοπέω.
περί-σκεπτος, -ον, 1. αυτός που είναι ορατός από όλες τις πλευρές, ορατός
από μακριά, πασιφανής, σε Ομήρ. Οδ. 2. αξιοθαύμαστος, σε Ανθ.
περισκέπω, = περισκεπάζω, σε Πολύβ., Μόσχ.
περι-σκιρτάω, μέλ. -ήσω, πηδώ ολόγυρα, με αιτ., σε Ανθ.
περι-σκοπέω, μέλ. -σκέψομαι, παρακ. -έσκεμμαι· I. κοιτάζω τριγύρω, σε Σοφ.
II. εξετάζω ολόγυρα, παρατηρώ προσεκτικά, θεωρώ σωστά, σε Ηρόδ., Θουκ.·
μτχ. παρακ. περιεσκεμμένος, παρατηρητικός, σε Λουκ.
περι-σκῠλᾰκισμός, ὁ (σκύλαξ), θυσία κατά την οποία θυσιαζόταν ένα
κουτάβι και έπειτα περιφερόταν, σε Πλούτ.
περι-σμᾰρᾰγέω, μέλ. -ήσω, κροταλίζω, κουδουνίζω ολόγυρα, σε Λουκ.
περι-σοβέω, μέλ. —ήσω · I. περιφέρω, περισοβέω ποτήριον, δίνω σε κύκλο το
ποτήρι μου με το κρασί, σε Μένανδρ. II. τρέχω βιαστικά γύρω από, τὰςπόλεις,
σε Αριστοφ.
περι-σοφίζομαι, αποθ., εξαπατώ, κοροϊδεύω, σε Αριστοφ.
περισπασμός, ὁ, απόσπαση προσοχής, αφηρημάδα, αντιπερισπασμός, σε
Πολύβ.
περι-σπάω, μέλ. -σπάσω, I. 1. αποσπώ από τα πέριξ, αφαιρώ — Μέσ.,
απογυμνώνω κάποιον, τὴν τιάραν, σε Ξεν. 2. εξάγω, σε Ευρ. II. παρακάμπτω,

λέγεται για το στράτευμα, σε Πολύβ.· λέγεται για το χαλινάρι του αλόγου, οὐ
πάνυ περισπάω, δεν τραβώ εδώ και εκεί με δύναμη, σε Λουκ. — Μέσ.,
περισπώμενος τὰς ὄψεις, περιστρέφω τα μάτια μου, στον ίδ. III. έλκω ή
αποσπώ την προσοχή, σε Αριστ. — Παθ., είμαι ταραγμένος ή απασχολημένος
σε δουλειά, περί τι, σε Κ.Δ.
περισπεῖν, απαρ. αορ. βʹ του περιέπω.
περι-σπειράω, μέλ. -άσω, περιελίσσω, τυλίγω, σε Πλούτ. — Μέσ.,
περικυκλώνω με στρατιώτες, στον ίδ. — Παθ., λέγεται για στρατιώτες,
συσπειρώνομαι γύρω από τον αρχηγό, τινι, στον ίδ.· λέγεται για ερπετά,
πλέκομαι ολόγυρα, γίνομαι κουλούρα γύρω από, τινι σε Λουκ.
περισπερχέω, είμαι πολύ οργισμένος, σε Ηρόδ.
περι-σπερχής, -ές (σπέρχω), πολύ ορμητικός, περισπερχὲς πάθος,
παράτολμος, πολύ βίαιος, θάνατος, σε Σοφ.
περί-σπλαγχνος, -ον (σπλάγχνον), εξαιρετικά εγκάρδιος, σε Θεόκρ.
περι-σπογγίζω, μέλ. -σω, σφουγγίζω ολόγυρα, σε Θεόκρ.
περι-σπούδαστος, -ον (σπουδάζω), εξαιρετικά περιζήτητος, ιδιαίτερα
ποθητός, σε Λουκ.
περισσεία, ἡ (περισσός), πλεόνασμα, περίσσευμα, σε Κ.Δ.
περισσείομαι, Επικ. αντί περισείομαι.
περίσσευμα, Αττ. -ττευμα, -ατος, τό, αυτό το οποίο περισσεύει, πλεόνασμα,
σε Κ.Δ.
περισσεύω, Αττ. -ττεύω, μέλ. -σω, παρατ. ἐπερίσσευον· (περισσός)· I. είμαι
πάνω και πέρα από τον αριθμό, με γεν., περιττεύουσιν ἡμῶν οἱ πολέμιοι, οι
εχθροί θα μας ξεπεράσουν, θα μας υπερφαλαγγίσουν, σε Ξεν. II. 1. απόλ.,
είμαι περισσότερος από αρκετός, παραμένω περισσότερος, πλεονάζω, στον ίδ.
κ.λπ.· τοσοῦτον τῷ Περικλεῖ, σε Θουκ. 2. με αρνητική σημασία, είμαι
περιττός, σε Σοφ. III. 1. λέγεται για πρόσωπα, έχω αφθονία, αφθονώ σ' ένα
πράγμα, με δοτ., σε Κ.Δ.· επίσης με γεν., περισσεύω ἄρτων, έχω περισσότερο
ψωμί από όσο χρειάζομαι, στο ίδ. 2. είμαι ανώτερος, έχω το πλεονέκτημα, στο
ίδ. IV. Μτβ., κάνω κάποιον να προαχθεί, να προβιβαστεί, στο ίδ.
περισσολογία, ἡ, περιττά λόγια, πολυλογία, σε Ισοκρ.
περισσο-λόγος, -ον (λέγω), αυτός που μιλάει πολύ, πολυλογάς, φλύαρος.
περισσός, Αττ. περιττός, -ή, -όν (περί)·
Α. I. 1. ο πέρα από τον κανονικό αριθμό ή μέγεθος, υπερβολικός, σε Ησίοδ. 2.
αυτός που βρίσκεται εκτός του συνηθισμένου τρόπου, έκτακτος, ασυνήθης,
αξιοσημείωτος, έξοχος, παράδοξος, εἴ τι περισσὸν εἰδείη σοφίης, αν έχει
κάποιο έξοχο δώρο σοφίας, σε Θέογν.· ομοίως, περισσὸς λόγος, σε Σοφ.· οὐ
γὰρ περισσὸν οὐδὲν οὐδ' ἔξω λόγου πέπονθας, σε Ευρ. 3. λέγεται για πρόσωπα,
θαυμάσιος, διαπρεπής, αξιοπρόσεκτος, ιδίως λέγεται για τη μάθηση, στον ίδ.
4. με γεν., περισσὸς ἄλλων πρός τι, ανώτερος από τους άλλους σε κάτι, σε
Σοφ.· θύσειτοῦδε περισσότερα, πράγματα μεγαλύτερα απ' αυτό, σε Ανθ.·
περιττότερος προφήτου, μεγαλύτερος από προφήτη, σε Κ.Δ. II. 1.
περισσότερος από επαρκής, πλεονάζων, περιττός, σε Ξεν.· περιττὸν ἔχειν, έχω
πλεόνασμα, στον ίδ.· με γεν., τῶν ἀρκούντων περιττά, περισσότερα από τα
αναγκαία, στον ίδ.· συχνά με στρατιωτική σημασία, οἱ περισσοὶ ἱππεῖς, το
εφεδρικό ιππικό, στον ίδ.· περισσαὶ σκηναί, εφεδρικές σκηνές, στον ίδ.· τὸ
περισσόν, τα περιττά, τα υπολείμματα, στον ίδ. 2. με αρνητική σημασία,
ανώφελος, άχρηστος, σε Τραγ. 3. υπερβολικός, υπέρμετρος, περισσὰ
μηχανᾶσθαι, πράττω, κάνω περιττά πράγματα, σε Ηρόδ.· περισσὰ δρᾶν,
πράσσειν, είμαι πολυπράγμων, σε Σοφ. 4. λέγεται για πρόσωπα, εκκεντρικός,

εξαιρετικά περίεργος, περισσὸς καὶ φρονῶν μέγα, σε Ευρ.· περισσὸς ἐν τοῖς
λόγοις Δημοσθένης, σε Αισχίν. III. στην Αριθμητική, ἀριθμὸς περιττός,
περιττός, ακανόνιστος αριθμός, αντίθ. προς το ἄρτιος, σε Πλάτ. κ.λπ. Β. επίρρ.
περισσῶς, I. 1. εκτάκτως, υπερβολικά, σε Ηρόδ., Ευρ.· περισσῶς παῖδας
ἐκδιδάσκεσθαι, τα έχω εκπαιδεύσει υπερβολικά πολύ, σε Ευρ.· επίσης
περισσά, σε Πίνδ., Ευρ. 2. με ιδιαίτερο τρόπο, αξιοσημείωτα, περισσότερον
τῶν ἄλλων θάψαι τινά, πολυτελώς, σε Ηρόδ. 3. συχνά με άρνηση, οὐδὲν
περισσότερον τῶν ἄλλων, σε Πλάτ. 4. τὰ περισσά, μάταια, σε Ανθ. II. ἐκ
περιττοῦ, ως επίρρ., πλεοναστικά, ανώφελα, σε Πλάτ.
περισσότης, μεταγεν. στην Αττ. περιττ-, -ητος, ἡ, πλενοασμός, περίσσευμα,
σε Ισοκρ.
περισσό-φρων, ὁ, ἡ (φρήν), υπερβολικά σοφός, σε Αισχύλ.
περισσῶς, επίρρ. βλ. περισσός Β.
περιστᾰδόν (περιστῆναι), επίρρ., σταθερά ολόγυρα από, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.,
Αττ.
περι-στάζομαι, Παθ., είμαι ραντισμένος παντού ολόγυρα, σε Ανθ.
περιστάθη, Επικ. γʹ ενικ. Παθ. αορ. αʹ του περιίστημι.
περισταίην, ευκτ. αορ. βʹ του περιίστημι· -στας, μτχ.
περίστᾰσις, ἡ (περιστῆναι),· I. 1. πλήθος που στέκεται τριγύρω, Λατ. corona,
σε Θεόκρ. κ.λπ. I. 1. περίσταση, κατάσταση των πραγμάτων, σε Πολύβ.· με
αρνητική σημασία, κατὰ τὰς περιστάσεις, σε κρίσιμους καιρούς, στον ίδ. 2.
εξωτερική πομπή και περίσταση, στον ίδ.
περίστᾰτος, -ον (περιστῆναι), αυτός που περικυκλώνεται και θαυμάζεται από
το πλήθος, σε Ισοκρ.
περι-σταυρόω, μέλ. -ώσω, περιφράζω ολόγυρα με πασσάλους, οχυρώνω, σε
Θουκ. — Μέσ., περισταυρωσάμενοι, οχυρωμένοι, σε Ξεν.
περι-στείλας, μτχ. αορ. αʹ του περιστέλλω.
περιστείχω, μτχ. αορ. αʹ περίστειξας, βαδίζω ολόγυρα, με αιτ., σε Ομήρ. Οδ.
περι-στέλλω, μέλ. -στελῶ, αόρ. αʹ -έστειλα· I. 1. ενδύω, περιβάλλω,
περιτυλίγω, σε Πίνδ., Πλούτ.· ἔπηξα δ' αὐτὸν εὖ περιστείλας, έμπηξα το ξίφος,
αφού το είχα περιβάλλει καλά με χώμα, δηλ. το έμπηξα σταθερά στο έδαφος,
σε Σοφ. 2. ενδύω ή περικαλύπτω το νεκρό, Λατ. componere, σε Ομήρ. Οδ.,
Ηρόδ., Αττ.· απλώς, θάβω, ενταφιάζω, σε Πλάτ. II. 1. μεταφ., περικαλύπτω,
καλύπτω, σκεπάζω, τ' ἄδικ' εὖ περιστέλλω, σε Ευρ. — Μέσ., τὰ σὰ περιστέλλου
κακά, στον ίδ. 2. φροντίζω, προστατεύω, υπερασπίζομαι, σε Ηρόδ., Σοφ.·
περιστέλλω τοὺς νόμους, διαφυλάττω τους νόμους, σε Ηρόδ.· τὰ πάτρια, σε
Δημ.· περιστέλλω ἀοιδάν, περιποιούμαι, καλλιεργώ επιμελώς, σε Πίνδ.
περι-στενάζομαι, Μέσ., θρηνώ θλιβερά, σε Πλούτ.
περιστενᾰχίζομαι, Μέσ., ηχώ παντού τριγύρω, σε Ομήρ. Οδ.
περι-στένω, I. κάνω κάτι στενό, συμπιέζω, στενεύω — Παθ., περιστένεται δέ
τε γαστήρ, λέγεται για τους λύκους, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. ηχώ παντού ολόγυρα,
με αιτ., σε Ομηρ. Ύμν. 2. στενάζω, σε Λουκ.
περιστερά, ἡ, περιστερά ή περιστέρι, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. (άγν. προέλ.).
περιστερεών, ῶνος, ὁ, περιστερώνας, σε Πλάτ.· περιστερῶν, σε Αίσωπ.
περι-στεφᾰνόω, μέλ. -ώσω, στεφανώνω, περικυκλώνω, σε Αριστοφ. — Παθ.,
πῖλοιπτεροῖσι περιεστεφανωμένοι, σε Ηρόδ.· οὔρεσι περιεστεφάνωται
Θεσσαλίη, στον ίδ.
περι-στεφής, -ές (στέφω),· I. στεφανωμένος, εστεμμένος, ἀνθέων
περιστεφής, αυτός που έχει στεφάνι από λουλούδια, σε Σοφ. II. Ενεργ., αυτός
που στεφανώνει, που περιβάλλει, κισσός, σε Ευρ.

περι-στέφω, μέλ. -ψω, στεφανώνω, περικυκλώνω, νεφέεσσι περιστέφει
οὐρανὸν Ζεύς, σε Ομήρ. Οδ.
περιστῆναι, απαρ. αορ. βʹ του περιίστημι.
περι-στήωσι, Επικ. γʹ πληθ. υποτ. αορ. βʹ του περιίστημι.
περι-στίζω, μέλ. -ξω, τρυπώ, κεντώ, κοσμώ με στίγματα ολόγυρα, περιέστιξε
τοῖς μαζοῖς τὸ τεῖχος, «στόλισε» το τείχος ολόγυρα με αποκομμένους μαστούς,
σε Ηρόδ.· και επίσης περιστίξαντες κατὰ τὰ ἀγγήϊα τοὺς τυφλούς, τοποθέτησαν
αυτούς σε ίση απόσταση γύρω από τα αγγεία, στον ίδ.
περι-στῐχίζω (στίχος), κυκλώνω ολόγυρα, σε Αισχύλ.
περι-στοιχίζομαι, Μέσ., περικυκλώνω όπως με δίχτυα, λέγεται για στράτευμα
που βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας, σε Δημ.
περί-στοιχος, -ον, αυτός που τοποθετείται κυκλικά σε σειρές, σε Δημ.
περί-στονᾰχίζω, βογγώ ολόγυρα, σε Ησίοδ.
περι-στρᾰτοπεδεύομαι, μέλ. -εύσομαι, αποθ., κατασκηνώνω, περιβάλλω,
κυκλώνω, απόλ. ή με αιτ., σε Ξεν.· η Ενεργ., σε μεταγεν. συγγραφείς, σε
Πολύβ., Πλούτ. κ.λπ.
περι-στρέφω, μέλ. -ψω, 1. στριφογυρίζω ολόγυρα, λέγεται για κάποιον που
ετοιμάζεται να ρίξει κάτι, σε Όμηρ.· περιστρέφω ἵππον, τον στρέφω ολόγυρα,
σε Πλούτ. — Παθ., στρέφομαι ολόγυρα, κάνω στροφή, σε Ομήρ. Ιλ.·
περιστρέφω εἰς τἀληθῆ, καταλήγω εκεί, σε Πλάτ. 2. περιστρέφω τὼ χεῖρε, δένω
τα χέρια του πίσω, σε Λυσία.
περιστροφή, ἡ, στροφή ή περιστροφή, σε Πλάτ.
περι-στρωφάομαι, θαμιστικό του περιστρέφομαι, περιστρωφώμενος πάντα τὰ
χρηστήρια, τριγύρω σε όλα τα μαντεία, σε Ηρόδ.
περί-στῡλος, -ον, I. αυτός που έχει κίονες, στύλους γύρω στον τοίχο, αυτός
που περιβάλλεται από περιστύλιο, σε Ηρόδ., Ευρ. II. ως ουσ., περίστυλον, τό ή
περίστυλος, ὁ, περιστύλιο, κιονοστοιχία γύρω από ναό ή από αυλή οικίας, σε
Πλούτ.

