περι-σῡλάομαι, Παθ., περισυλᾶσθαι τὴν οὐσίαν, στερούμαι την περιουσία
μου, σε Πλάτ.
περι-σύρω[ῡ], μέλ. -σῠρῶ· I. σύρω εδώ και εκεί, ἄνω καὶ κάτω, σε Λουκ. II.
αποσπώ από κάποιον, τί τινος, σε Πολύβ.
περισφύριος[ῠ], -ον (σφῠρόν), I. αυτός που βρίσκεται γύρω από τον
αστράγαλο, σε Ανθ. II. ως ουσ. περισφύριον, τό, βραχιόλι γύρω από τον
αστράγαλο, βραχιόλι ποδιού, σε Ηρόδ., Ανθ.
περι-σχέμεν, Επικ. αντί -σχεῖν, απαρ. αορ. βʹ του περιέχω.
περί-σχεο, Επικ. προστ. Μέσ. αορ. βʹ του περιέχω.
περι-σχίζω, μέλ. -ίσω· I. σχίζω ολόγυρα, διασχίζω, σε Πλούτ., Λουκ. II.
Παθ., λέγεται για ποταμό, περισχίζεσθαι τὸν χῶρον, διαβρώνω ολόγυρα ένα
κομμάτι γης, δηλ. το χωρίζω σε δύο κομμάτια, σε Ηρόδ.· ομοίως λέγεται για
πλήθος ανθρώπων, διαιρώ, διαχωρίζω και ακολουθώ διαφορετική πορεία, σε
Πλάτ.
περι-σχοινίζω, μέλ. -σω (σχοῖνος), περιδένω με σχοινί — Μέσ., λέγεται για
το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, χωρίζω μ' ένα σχονί από το ακροατήριο, σε
Δημ.
περι-σῴζω, μέλ. -σω, διατηρώ ζωντανό, σώζω από θάνατο ή καταστροφή, σε
Ξεν. — Παθ., διασώζομαι, στον ίδ.
περιτάμνω, Ιων. αντί περιτέμνω.
περι-ταφρεύω, περιβάλλω με χαντάκι, σε Πολύβ. — Παθ., ἐν
περιτεταφρευμένῳ, σε περιχαρακωμένη, οχυρωμένη γη, σε Ξεν.
περι-τείνω, μέλ. -τενῶ, τεντώνω ολόγυρα ή πάνω από, σε Ηρόδ.
περι-τειχίζω, μέλ. -σω, I. 1. περιτειχίζω ολόγυρα, πλίνθοις Βαβυλῶνα, σε
Αριστοφ. 2. περιβάλλω με τείχος ώστε να πολιορκήσω, σε Θουκ. II. χτίζω
ολόγυρα, ὁ περιτετειχισμένος κύκλος, σε Ξεν.
περιτείχῐσις, ἡ, περιχαράκωμα, σε Θουκ.
περιτείχισμα, τό, περιχαρακωμένος τείχος, σε Θουκ.
περιτειχισμός, ὁ, = περιτείχισις, σε Θουκ.
περι-τελέθω, αναπτύσσομαι ολόγυρα, σε Ησίοδ.
περι-τελέω, μέλ. -έσω, τελειώνω ή ολοκληρώνω — Παθ., περὶ δ' ἤματα μακρὰ
τελέσθη, σε Ομήρ. Οδ.
περι-τέλλομαι, μόνο σε Παθ. μτχ., πηγαίνω ή έρχομαι ολόγυρα,
iψπεριτελλομένου ἔτεος, καθώς τα χρόνια επιστρέφουν ξανά, σε Ομήρ. Οδ.·
περιτελλομένων ἐνιαυτῶν, καθώς ο χρόνος ξαναγυρίζει, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως,
περιτελλομέναις ὥραις, σε Σοφ.
περι-τέμνω, Ιων. -τάμνω, μέλ. -τεμῶ, παρακ. -τέτμηκα, αόρ. βʹ -έτεμον· I. 1.
κόπτω ή ψαλιδίζω γύρω γύρω, Λατ. circumcidere, οἰνὰς περιταμνέμεν,
κλαδεύω τα αμπέλια, σε Ησίοδ.· τὴν κεφαλὴν περιτέμνω, κύκλῳ περὶ τὰ ὦτα,
σε Ηρόδ. — Μέσ., περιτάμνεσθαι βραχιόνας, κάνω χαρακιές παντού στα χέρια
κάποιου, στο ίδ. 2. λέγεται για την περιτομή, στον ίδ.· και στη Μέσ.,
περιτάμνουσι τὰ αἰδοῖα, ασκούν την περιτομή, στον ίδ. 3. αποκόπτω τα άκρα,
τὰ ὦτα καὶ τὴν ῥῖνα, στον ίδ. — Παθ., περιτάμνεσθαι γῆν, αποκόπτομαι από
την κυρίως χώρα, στον ίδ. II. αποκόπτω και αποχωρίζω κάτι, αποσπώ, Λατ.
intercipere· απ' όπου στη Μέσ., βοῦς περιταμνόμενος, αποσπώ βόδια για τον
εαυτό μου, δηλ. κλέβω βοοειδή, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., αποσπώμαι,
υποκλέπτομαι, σε Ξεν.
περι-τέρμων, -ον (τέρμα), περικλεισμένος από σύνορα ή δεσμά από παντού,
σε Ανθ.
περι-τέχνησις, ἡ (τεχνάομαι), πανούργο τέχνασμα ή δόλος, σε Θουκ.

περι-τίθημι, μέλ. -θήσω, αόρ. αʹ περιέθηκα, αόρ. βʹ προστ. περίθες· I.
τοποθετώ κάτι γύρω από κάτι άλλο, σε Ομήρ. Οδ.· περιτιθέναι τί τινι, σε
Ηρόδ. — Μέσ., τοποθετώ γύρω μου, περιβάλλω, σε Όμηρ., Ευρ. II. μεταφ.
όπως το περιβάλλω, παραχωρώ, χορηγώ, επιδαψιλεύω, περιτίθημί τινι
βασιληΐην ἐλευθερίην, σε Ηρόδ., Θουκ.· ομοίως, περιτίθημι τὴν Μηδικὴν ἀρχὴν
τοῖς Ἕλλησι, επιβάλλω τη Μηδική εξουσία ως ζυγό γύρω από το λαιμό των
Ελλήνων, σε Θουκ.
περι-τίλλω, μέλ. -τῐλῶ — Παθ., παρακ. -τέτιλμαι· μαδώ ολόγυρα, περιτίλλω
θρίδακα, αφαιρώ τα εξωτερικά φύλλα από ένα μαρούλι, σε Ηρόδ.· ομοίως,
θρίδαξ περιτετιλμένη, στον ίδ.
περι-τῑμήεις, -εσσα, -εν, πολυτιμημένος, σε Ομηρ. Ύμν.
περι-τῐταίνω, μτχ. αορ. αʹ -τιτήνας, τεντώνω ολόγυρα, σε Ομήρ. Ιλ.
περίτμημα, -ατος, τό (περιτέμνω), τεμάχιο, ροκανίδι, σε Πλάτ.
περιτομή, ἡ (περιτέμνω), περιτομή, σε Κ.Δ.
περίτομος, -ον (περιτέμνω), αποσπασμένος, απότομος, απόκρημνος, Λατ.
abruptus, σε Πολύβ.
περι-τοξεύω, μέλ. -σω, υπερακοντίζω, ξεπερνώ στη σκοποβολή, τινά, σε
Αριστοφ.
περι-τρέπω, μέλ. -τρέψω· I. 1. στρέφω και φέρνω ολόγυρα, σε Λυσ., Κ.Δ.
κ.λπ. 2. αναποδογυρίζω, ανατρέπω, σε Πλάτ. II. αμτβ., περιστρέφομαι, σε
Ομήρ. Οδ.
περί-τρεσαν, γʹ πληθ. Επικ. αορ. αʹ αντί περιτρέω.
περι-τρέφομαι, Παθ., περιτρέφεται κυκόωντι, (το γάλα) πήζει καθώς το
ανακατεύεις σε Ομήρ. Ιλ.· σακέεσσι περιτρέφετο κρύσταλλος, ο πάγος παγώνει,
πήζει πάνω στις ασπίδες, σε Ομήρ. Οδ.
περι-τρέχω, μέλ. -θρέξομαι και -δρᾰμοῦμαι, αόρ. βʹ -έδρᾰμον, παρακ. δεδράμηκα· I. 1. τρέχω εδώ κι εκεί, τρέχω ολόγυρα, σε Θέογν., Αριστοφ. 2.
περιστρέφομαι, σε Πλάτ.· μεταφ., είμαι επίκαιρος, στη μόδα, στον ίδ. II. με
αιτ., τρέχω ολόγυρα, σε Ηρόδ., Αριστοφ.· μεταφ., περικυκλώνω, σε Αριστοφ.
περι-τρέω, μέλ. -τρέσω, τρέμω ολόγυρα, λαοὶ περίτρεσαν, οι άνθρωποι
διασκορπίστηκαν ολόγυρα τρέμοντας από το φόβο, σε Ομήρ. Ιλ.
περί-τριμμα, τό, οτιδήποτε λειαίνεται μέσω της τριβής· μεταφ., περίτριμμα
δικῶν, λέγεται για δικηγόρο μικρών υποθέσεων, σε Αριστοφ.· περίτριμμα
ἀγορᾶς, σε Δημ.
περι-τρομέω, = περιτρέμω — Μέσ., σάρκες περιτρομέοντο μέλεσσιν, οι
σάρκες του έτρεμαν πάνω στα μέλη του, σε Ομήρ. Οδ.
περι-τροπέω, Επικ. τύπος του περιτρέπω· I. αμτβ., περιτροπέων ἐνιαυτός,
ανακυκλούμενος χρόνος, σε Ομήρ. Ιλ. II. μτβ., συγκεντρώνω από παντού
ολόγυρα, πολλὰ (μῆλα) περιτροπέοντες ἐλαύνομεν, σε Ομήρ. Οδ.· περιτροπέων
φῦλ' ἀνθρώπων, τους μπερδεύω, τους περιπλέκω, σε Ομήρ. Ύμν.
περιτροπή, ἡ (περιτρέπω), 1. μεταβολή, περιστροφή, περιφορά, σε Πλάτ. 2.
ανατροπή, αλλαγή, ἐν περιτροπῇ, κατά διαδοχή, σε Ηρόδ.
περι-τρόχᾰλος, -ον = περίτροχος· ουδ. πληθ. ως επίρρ., περιτρόχαλα
κείρεσθαι, κόβω τα μαλλιά μου γύρω-γύρω, σε Ηρόδ.
περι-τροχάω, ισοδύν. τύπος του περιτρέχω, σε Ανθ.
περί-τροχος, -ον, κυκλικός, στρογγυλός, σε Ομήρ. Ιλ.
περι-τρώγω, μέλ. -τρώξομαι, αόρ. βʹ -έτρᾰγον· ροκανίζω ολόγυρα, τσιμπώ
ελαφρά, κλέβω, σε Αριστοφ.· μεταφ., ενοχλώ, τινά, στον ίδ.
περιττός, -εύω, -ωμα, βλ. περισσός κ.λπ.

περι-τυγχάνω, μέλ. -τεύξομαι, αόρ. βʹ -έτῠχον, παρακ. -τετύχηκα· I. βρίσκω
τυχαία, συμβαίνει να συμπέσω, να συντύχω με ένα πρόσωπο ή πράγμα, με
δοτ., σε Θουκ. κ.λπ.· απόλ., στον ίδ. II. λέγεται για γεγονότα, περιτυγχάνει μοι
ἡ συμφορά, το ατύχημα συνέβη σε μένα, έτυχε σε μένα, στον ίδ.
περι-τύμβιος, -ον (τύμβος), αυτός που βρίσκεται γύρω ή δίπλα στον τύμβο,
σε Ανθ.
περι-υβρίζω, μέλ. -ίσω, μεταχειρίζομαι πολύ άσχημα, προσβάλλω αναίτια, σε
Ηρόδ., Αριστοφ. — Παθ., γίνομαι αντικείμενο προσβολής, υφίσταμαι άσχημη
συμπεριφορά, σε Ηρόδ.
περι-φαίνομαι, Παθ., είμαι ορατός ολόγυρα ή από παντού, λέγεται για τα
βουνά κ.λπ.· ὄρεος κορυφῇ περιφαινομένοιο, σε Ομήρ. Ιλ.· περιφαινομένῳ ἐνὶ
χώρῳ, σε Ομηρ. Ύμν.· ομοίως, ἐν περιφαινομένῳ (χωρίς ουσ.), σε Ομήρ. Οδ.
περιφάνεια[φᾰ], ἡ, δυνατότητα εμφάνισης από παντού, σαφήνεια,
διασημότητα, πολλὴ περιφάνεια τῆς χώρης ἐστί, είναι παντού, είναι εντελώς
γνωστό, σε Ηρόδ.· διὰ τὴν περιφάνειαν τῶν ἀδικημάτων, σε Δημ.
περιφᾰνής, -ές (περιφαίνομαι)· 1. αυτός που είναι ορατός από παντού,
λέγεται για πόλη, σε Θουκ. 2. πασιφανής, ολοφάνερος, εξαιρετικός,
πασίγνωστος, σε Σοφ., Ξεν. κ.λπ.· συγκρ. και υπερθ. -φανέστερος, -έστατος, σε
Αριστοφ., Ξεν.· επίρρ. -νῶς, φανερώς, επισήμως, προφανώς, σε Σοφ.,
Αριστοφ. κ.λπ.· συγκρ. -έστερον, σε Δημ.
περίφαντος, -ον, I. = περιφανὴς περίφαντος θανεῖται, θα πεθάνει μπροστά σε
όλους, σε Σοφ. II. φημισμένος, ονομαστός, στον ίδ.
περι-φείδομαι, αποθ., λυπάμαι και σώζω, οικτίρω και χαρίζω την ζωή σε
κάποιον, με γεν., σε Θεόκρ.
περιφέρεια, ἡ, I. γραμμή γύρω από κυκλικό σώμα, περιφέρεια, σε Αριστ. II.
εξωτερική επιφάνεια, σε Πλούτ. III. στρογγυλό σώμα, στον ίδ.
περιφερής, -ές (περιφέρομαι)· I. 1. αυτός που κινείται ολόγυρα, αυτός που
περιβάλλει, με γεν., σε Ευρ. 2. περικυκλωμένος από, με δοτ., στον ίδ. II.
στρογγυλός, κυκλικός, σε Πλάτ.· λέγεται για τα σχήματα, σφαιρικός,
σφαιροειδής, στον ίδ.· λέγεται για τα σώματα, στρογγυλός, στρογγυλεμένος,
σε Αριστ.
περιφερό-γραμμος, -ον, αυτός που ορίζεται από κυκλική γραμμή, σε Στράβ.
περι-φέρω, μέλ. -οίσω, αόρ. αʹ και βʹ -ήνεγκα, -ήνεγκον· I. 1. φέρνω κυκλικά,
σε Ηρόδ.· φέρνω κάτι ολόγυρα από κάποιον, στον ίδ., Ευρ. — Παθ., με αιτ.
τόπου, λέοντος περιενειχθέντος τὸ τεῖχος, μεταφέρεται γύρω από τον τοίχο, σε
Ηρόδ.· απόλ. περιφερόμενος, ταλαντευόμενος, αιωρούμενος (σε καλάθι), σε
Πλάτ. 2. μεταφ., οὔτε μέμνηται τὸ πρᾶγμα οὔτε με περιφέρει οὐδὲν εἰδέναι
τούτων, ο νους μου δεν με φέρνει πίσω στη γνώση αυτών των πραγμάτων, δεν
μου ανακαλεί τη γνώση, σε Ηρόδ. 3. φέρνω ολόγυρα, περιστρέφω σε πλάκα,
σε Ξεν. 4. περιστρέφω, τὴν κεφαλήν, σε Πλούτ. 5. μεταφέρω ολόγυρα,
δημοσιεύω, γνωστοποιώ — Παθ., περιεφέρετο τὸ ῥῆμα, η συζήτηση περνούσε
από στόμα σε στόμα, σε Πλάτ. 6. μεταφέρω εδώ κι εκεί, σε Πλούτ. 7. φέρνω
προς, δηλ. προς τη δύναμη κάποιου, την επιρροή του, στον ίδ. II. αμτβ.,
επιζώ, αντέχω, υπομένω, σε Θουκ. III. 1. λέγεται για χρονικές περιόδους, σε
Ηρόδ.· λέγεται για συζήτηση, περιφέρεσθαι εἰς ταὐτό, σε Πλάτ. 2.
περιπλανώμαι, σε Ξεν.· είμαι ασταθής, ταλαντευόμενος, σε Πλούτ.
περι-φεύγω, μέλ. -φεύξομαι, διαφεύγω, δραπετεύω, με αιτ., σε Ομήρ. Ιλ.·
ψάμμος ἀριθμὸν περ., η άμμος αναπαριστά την απαρίθμησή σου, σε Πίνδ.·
απόλ., ξεφεύγω από την αρρώστια, σε Δημ.
περιφλεγής, -ές, πολύ φλογερός, σε Πλούτ.

περι-φλέγω, μέλ. -ξω, κατακαίω ολόγυρα, σε Πλούτ.
περι-φλεύω ή φλύω[ῡ], καψαλίζω ή τσουρουφλίζω, καίω ολόγυρα, λέγεται
για τον κεραυνό, σε Αριστοφ. — Παθ., παρακ. -πέφλευσμαι, σε Ηρόδ.
περί-φλοιος, -ον, αυτός που έχει φλοιό, φλούδα ολόγυρά του, σε Ξεν.
περιφλύω, βλ. περιφλεύω.
περι-φοβέομαι, Παθ., φοβάμαι πάρα πολύ, σε Ξεν.
περί-φοβος, -ον, αυτός που βρίσκεται σε μεγάλο φόβο, εξαιρετικά
φοβισμένος, σε Θουκ., Ξεν.· τινος, για ένα πράγμα, σε Πλάτ.
περι-φοίτησις, ἡ (φοιτάω), περιπλάνηση, σε Πλούτ.
περί-φοιτος, -ον (φοιτάω), περιστρεφόμενος, περιπλανώμενος, σε Ανθ.
περιφορά, ἡ (περιφέρομαι), I. εδέσματα που μεταφέρονται ολόγυρα στο
τραπέζι, σε Ξεν. II. 1. περιφορά, περιστροφική κίνηση, περιστροφή,
περίμετρος, σε Αριστοφ., Πλάτ. 3. μεταφ., ἐν ταῖς περιφοραῖς, στην κοινωνία,
σε Πλούτ.
περιφόρητος, -ον, I. ικανός να μεταφερθεί, φορητός, σε Ηρόδ. II.
περιβόητος, επαίσχυντος, σε Πλούτ.
περίφραγμα, -ατος, τό (περιφράσσω), περίφραγμα, σε Στράβ.
περι-φρᾰδής, -ές (φράζομαι), σκεπτικός, πολύ προσεκτικός, σε Ομηρ. Ύμν.·
επίρρ. -δέως, σε Όμηρ.
περι-φράζομαι, Μέσ., σκέφτομαι ή θεωρώ σχετικά μ' ένα ζήτημα, με αιτ., σε
Ομήρ. Οδ.
περίφρακτος, -ον, περιφραγμένος ολόγυρα· περίφρακτον τό, περίφραξη, σε
Πλούτ.
περι-φράσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, περιζώνω με φράκτη γύρω-γύρω, σε
Πλάτ.
περι-φρονέω, μέλ. -ήσω· I. περικλείω σε σκέψεις, κάνω υποθέσεις σχετικά
με, στοχάζομαι για κάτι, τὸνἥλιον, σε Αριστοφ. II. παραβλέπω, καταφρονώ,
περιφρονώ, σε Θουκ.
περιφρόνησις, ἡ, περιφρόνηση, σε Πλούτ.
περι-φρουρέω, μέλ. -ήσω, φυλάσσω ολόγυρα, φρουρώ ασφυκτικά — Παθ.,
σε Θουκ.
περί-φρων, -ονος, ὁ, ἡ, κλητ. περίφρον (φρήν)· I. πολύ σκεπτικός, πολύ
προσεκτικός, συνετός, λέγεται για την Πηνελόπη, σε Όμηρ. II. 1. όπως
ὑπέρφρων, υπερόπτης, υπερήφανος, σε Αισχύλ. 2. με γεν., αυτός που
περιφρονεί κάτι, σε Ανθ.
περι-φύομαι, Παθ., με Μέσ. μέλ. -φύσομαι [ῡ]· Ενεργ. παρακ. περιπέφῡκα,
Επικ. -πέφῠα· Ενεργ. αόρ. βʹ περιέφῡν, απαρ. περιφῦναι, μτχ. -φύς [ῡ], σε
μεταγεν. συγγραφείς, επίσης με Παθ. απαρ. και μτχ. περιφῠῆναι και -φῠείς· 1.
αναπτύσσομαι ολόγυρα, περιφύομαι, σε Ομήρ. Οδ. 2. λέγεται για πρόσωπα,
εναγκαλίζομαι, προσκολλώμαι σε, με δοτ. ή απόλ., στο ίδ.· ομοίως λέγεται για
υποδήματα, περιέφυσαν Περσικαί τινι, σε Αριστοφ.
περι-φῠτεύω, μέλ. -σω, φυτεύω ολόγυρα, σε Ομήρ. Ιλ.
περι-φωνέω, μέλ. -ήσω, φωνάζω ολόγυρα, αντηχώ, σε Πλούτ.
περι-χᾰρᾰκόω, περικυκλώνω με πασσάλους, περιχαρακώνω, σε Αισχίν.
περι-χᾰρής, -ές (χαίρω), εξαιρετικά χαρούμενος ή ευτυχισμένος σε Ηρόδ.,
Σοφ. κ.λπ.· τινι, για ένα πράγμα, σε Ηρόδ., Αριστοφ.· τὸ περιχαρές,
υπερβολική χαρά, σε Θουκ.
περι-χειλόω, μέλ. -ώσω, ακονίζω ολόγυρα, πλαισιώνω γύρω γύρω, σε Ξεν.
περί-χειρον, τό (χείρ), βραχιόλι, σε Πολύβ.

περι-χέω, μέλ. -χεῶ, αόρ. αʹ -έχεα· Επικ. περι-χεύω, αόρ. αʹ περίχευα· χύνω
ολόγυρα ή πάνω από, τί τινι, κυρίως λέγεται για υγρά, σε Ομηρ.· λέγεται για
μεταλλουργούς, χρυσὸν κέρασιν περιχεύας, έχει απλώσει φύλλα χρυσού γύρω
από τα κέρατα δηλ. τα επιχρύσωσε, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως στη Μέσ., ὡς δ' ὅτε
τις χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., χύνομαι ολόγυρα,
περὶδ' ἀμβρόσιος κέχυθ' ὕπνος, σε Ομήρ. Ιλ.· τῶν ὀστέων περικεχυμένων,
συσσωρεύτηκαν ολόγυρα, σε Ηρόδ.· λέγεται για πρόσωπα, περιχυθέντες,
συνωστισμένοι ολόγυρα, στον ίδ.
περι-χθών, ὁ, ἡ, αυτός που βρίσκεται γύρω από το έδαφος, σε Ανθ.
περι-χορεύω, μέλ. -σω, χορεύω ολόγυρα, σε Ευρ., Λουκ.
περι-χρίω[ῑ], μέλ. -σω, πασαλείφω ή καλύπτω ολόγυρα, σκεπάζω εντελώς, σε
Λουκ.
περι-χώομαι, γʹ ενικ. Επικ. αορ. αʹ περιχώσαντο, Μέσ.· είμαι εξαιρετικά
οργισμένος με, με γεν., σε Ομήρ. Ιλ.
περι-χωρέω, μέλ. -ήσω· I. βαδίζω ολόγυρα, σε Αριστοφ. II. έρχομαι γύρω
από, έρχομαι ως διάδοχος, περιχωρέω εἰς Δαρεῖον ἡ βασιληΐη, σε Ηρόδ.
περί-χωρος, -ον, αυτός που βρίσκεται γύρω από έναν τόπο, οἱ περίχωροι, οι
γύρω άνθρωποι, οι κάτοικοι, σε Δημ. κ.λπ.· ἡπερίχωρος (ενν. γῆ), η χώρα
ολόγυρα, σε Κ.Δ.
περι-ψάω, απαρ. -ψῆν, αόρ. αʹ περιέψησα· σκουπίζω ολόγυρα, σφουγγίζω και
καθαρίζω, σε Αριστοφ.
περίψημα, -ατος, τό, οτιδήποτε σκουπίζεται, εξαλείφεται, απόρριμμα·
λέγεται για άνθρωπο ευτελή, αχρείο, σε Κ.Δ.
περι-ψῑλόομαι, αόρ. αʹ -εψιλώθην — Παθ., γίνομαι φαλακρός, γυμνός γύρωγύρω, απογυμνώνομαι ολόγυρα, περιψιλωθῆναι τὰς σάρκας, η σάρκα του
απογυμνώθηκε εντελώς, σε Ηρόδ.
περί-ψυκτος, -ον (ψύχω), πολύ κρύος, παγωμένος, σε Πλούτ.
περιωδῠνία, ἡ, υπερβολικός πόνος, σε Πλάτ.
περιώδῠνος, -ον (ὀδύνη), I. εξαιρετικά οδυνηρός, επώδυνος, σε Αισχύλ. II.
αυτός που υπομένει μεγάλο πόνο, σε Δημ.
περι-ωθέω, μέλ. -ώσω, 1. σπρώχνω ή ωθώ, εδώ κι εκεί, σε Δημ. 2. σπρώχνω
από το μέρος μου — Παθ., παρακ. περιέωσμαι, ωθούμαι μακριά, ἐκ πάντων
περιεώσμεθα, σε Θουκ.· περιωθέω ἔν τινι, χάνω την εύνοια κάποιου, στον ίδ.
περι-ωπή, ἡ (ὤψ),· I. τόπος από τον οποιο βλέπει κανείς μακριά ή σε μεγάλη
απόσταση, σε Όμηρ.· ἐκπεριωπῆς, από ψηλά, από τη θέση που βλέπει ένα
πουλί, σε Λουκ. II. περίσκεψη, πολλὴν περιωπήν τινος ποιεῖσθαι, δείχνω
υπερβολική προσοχή σε κάποιο πράγμα, σε Θουκ.
περι-ώσιος, -ον, πιθ. Ιων. αντί περι-ούσιος, άπειρος, αναρίθμητος, σε Σόλωνα,
Ανθ.· ουδ. ως επίρρ., περιώσιον, υπερμέτρως, πέραν του μέτρου, σε Ομηρ.
Ύμν.· ομοίως πληθ. περιώσια, σε Ομηρ. Ύμν.· επίσης με γεν., ακριβώς όπως
το περί, περιώσιον ἄλλων, πολύ μακριά από τους υπόλοιπους, στον ίδ., Πίνδ.
πέρκη, ἡ, ψάρι της θάλασσας που αποκαλείται έτσι από το σκοτεινό χρώμα
του (βλ. το επόμ.), η πέρκα, σε Κωμ.
περκνός, -ή, -όν, I. σκοτεινόχρωμος, λέγεται για τα σταφύλια και τις ελιές
που αρχίζουν να ωριμάζουν, σε Ανθ.· πρβλ. ἐπί-περκνος. II. ως ουσ., όνομα
αετού, μόρφνον ὃν καὶ περκνὸν καλέουσι, σε Ομήρ. Ιλ.
πέρνα, -ης, ἡ, χοιρομέρι, Λατ. perna, σε Στράβ.
πέρνημι, μτχ. περνάς· γʹ ενικ. Ιων. προστ. πέρνασκε, όπως το πιπράσκω·
εξάγω προς πώληση, πουλώ ως σκλάβο (πρβλ. περάω Β), πέρνασχ' ὅν τιν'
ἕλεσκε πέρην ἁλὸς ἐς Σάμον, σε Ομήρ. Ιλ.· περνὰς νήσων ἐπὶ τηλεδαπάων, στο

ίδ.· γενικά, τοῖς ξένοις τὰ χρήματα περνάς, σε Ευρ. — Παθ., κτήματα
περνάμενα, πράγματα πωλούμενα ή προς πώληση, σε Ομήρ. Ίλ.· πάντα
πέρναται, σε Αριστοφ.
πέρ-οδος, ἡ, Αιολ. αντί περί-οδος.
περόνᾱμα, τό, Δωρ. αντί περόνημα.
περονάω, μέλ. -ήσω· Επικ. αόρ. αʹ περόνησα· τρυπώ, διαπερνώ, σε Ομήρ. Ιλ.
— Μέσ., χλαῖναν περονήσασθαι, πιάνω με την πόρπη το μανδύα κάποιου, στο
ίδ.
περόνη, ἡ (πείρω), I. οτιδήποτε αιχμηρό για τρύπημα ή κάρφωμα, γλώσσα
από πόρπη ή καρφίτσα, η ίδια η πόρπη ή καρφίτσα, Λατ. fibula, σε Όμηρ.·
επίσης μεγάλη καρφίτσα που χρησιμοποιείται για το κούμπωμα σε εξωτερικό
ένδυμα ή μανδύα (ἱμάτιον), σε Ηρόδ., Σοφ. II. μικρό οστό ποδιού, Λατ. fibula,
σε Ξεν.
περόνημα, Δωρ. -ᾶμα, -ατος, τό, = πόρπᾱμαι, ένδυμα που μπορεί να
συρραφεί με καρφίτσες ή κουμπώνεται, σε Θεόκρ.
περονητίς, -ίδος, θηλ. επίθ., στερεωμένος, συναπτόμενος με περόνη,
καρφίτσα, πόρπη, σε Ανθ.
περονητρίς, Δωρ. -ᾱτρίς, -ίδος, ἡ (περόνη), ένδυμα που πιάνεται στον ώμο
με πόρπη, σε Θεόκρ.
περονίς, -ίδος, ἡ, = περόνη, σε Σοφ.
περπερεύομαι, αποθ., καυχιέμαι ή κομπάζω για τον εαυτό μου, σε Κ.Δ.
πέρπερος, -ον, ματαιόδοξος, καυχησιάρης, σε Πολύβ.
πέρσα, Επικ. αντί ἔπερσα, αόρ. αʹ του πέρθω.
περσέ-πολις, ποιητ. επίσης περσέ-πτολις, -εως, ὁ, ἡ (πέρθω)· I.
εξολοθρευτής των πόλεων, σε Αισχύλ. κ.λπ. II. Περσέπολις, η αρχαία
πρωτεύουσα της Περσίας, σε Στράβ.
Περσεύς, γεν. -έως, Ιων. -έος, Επικ. -ῆος, ὁ, ο Περσέας, γιος του Δία και της
Δανάης, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. κ.λπ.· επίθ. Περσεῖος, -α, -ον, σε Ευρ.· Επικ.
Περσήϊος, σε Θεόκρ.· πατρωνυμ. Περσείδης, -ου, ὁ, Επικ. -ηϊάδης, σε Ομήρ.
Ιλ.
Περσεφόνη, ἡ, Επικ. Περσεφόνεια, επίσης Φερσεφόνη, Περσέφασσα,
Φερσέφασσα, Φερσέφαττα· η Περσεφόνη, Λατ. Proserpina, κόρη του Δία
και της Δήμητρας, σε Ομήρ. Ιλ.· ο Άδης (Πλούτων) την απήγαγε και ως
σύζυγός του συνέχισε να βασιλεύει στον Κάτω Κόσμο, βλ. Ομήρ. Ύμν., σε
Δημ.· ο ναός της καλείται Φερρεφάτιον, τό, σε Δημ.
Περσηΐς, -ίδος, ἡ, αυτή που έχει γεννηθεί από τον Περσέα, όνομα της
Αλκμήνης, σε Ευρ.· ονομάζεται Περσήϊον αἷμα στον Θεόκρ.
Πέρσης, -ου, ὁ, ετερόκλ. αιτ. Πέρσεα· κλητ. Πέρσα· Πέρσης, ο κάτοικος της
Περσίας, σε Ηρόδ. κ.λπ.
Περσίζω, μιμούμαι τους Πέρσες, μιλώ περσικά, σε Ξεν.
Περσικός, -ή, -όν, 1. περσικός, ἡ Περσικὴ (ενν. χώρα), η Περσία, σε Ηρόδ.
κ.λπ. 2. Περσικαί, αἱ, είδος λεπτού παπουτσιού ή παντόφλες, σε Αριστοφ. 3.
Περσικός, ὁ, ή Περσικόν, τό, το ροδάκινο, Λατ. malum persicum.4. Περσικὸς
ὄρνις, ο κοινός πετεινός, στον ίδ. 5. τὰ Περσικά, οι Περσικοί Πόλεμοι, σε
Πλάτ. κ.λπ.· σε προγενέστερους συγγραφείς αναφέρονται ως τὰ Μηδικά.
πέρσις, ἡ (πέρθω), εκπόρθηση, άλωση, πέρσις Ἰλίου, ποίημα του Αρκτίνου,
σε Αριστ.
Περσίς, -ίδος, θηλ. του Περσικός· I. Περσικός, σε Αισχύλ. κ.λπ. II. ως ουσ.,
1. (ενν. γῆ), η Περσία, το σημερινό Ιράν. 2. (ενν. γυνή), η γυναίκα από την
Περσία, σε Ξεν. 3. (ενν. χλαῖνα), ο περσικός μανδύας, σε Αριστοφ.

Περσιστί[ῐ], επίρρ., (περσίζω), στην περσική γλώσσα, σε Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ.
Περσο-διώκτης, ὁ, διώκτης των Περσών, σε Ανθ.
Περσονομέομαι, Παθ., εξουσιάζομαι από τους περσικούς νόμους ή από τους
Πέρσες, σε Αισχύλ.
Περσο-νόμος, -ον (νέμω), αυτός που κυβερνά τους Πέρσες, σε Αισχύλ.
πέρῠσι ή πριν από φωνήεν -σιν, επίρρ., ένα χρόνο πριν, τον προηγούμενο
χρόνο, σε Αριστοφ. κ.λπ.· ἡ πέρυσι κωμῳδία, η περσινή κωμωδία μας, στον
ίδ.· νῦν τε καὶ πέρυσι, σε Ξεν.
περῠσῐνός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει στον προηγούμενο χρόνο, ο περσινός,
σε Αριστοφ. κ.λπ.
Περφερέες, οἱ, όνομα των πέντε ακολούθων που συνόδευσαν τις Υπερβόρειες
παρθένους στη Δήλο, σε Ηρόδ.
πεσδᾷ, Δωρ. αντί πεζῇ.
πεσεῖν, Επικ. -έειν, απαρ. αορ. βʹ του πίπτω· πέσε, Επικ. αντί ἔπεσε, γʹ ενικ.
πέσημα, -ατος, τό, πέσιμο, πτώση, σε Σοφ., Ευρ.· τὸ οὐρανοῦ πέσημα, δηλ. το
Παλλάδιον, σε Ευρ.· πεσήματα νεκρῶν, νεκρά σώματα, (πρβλ. πτῶμα), στον
ίδ.
πέσος, τό, = πτῶμα II. πληθ. πέσεα, σε Ευρ.
πεσοῦμαι, μέλ. του πίπτω.
πεσσεία, Αττ. πεττ-, ἡ, επιτραπέζιο παιχνίδι με πούλια, σε Πλάτ.
πεσσευτής, -οῦ, ὁ (πεσσεύω), παίχτης επιτραπέζιου παιχνιδιού με πεσσούς,
σε Πλάτ.
πεσσευτικός, Αττ. πεττ-, -ή, -όν, κατάλληλος για επιτραπέζιο παιχνίδι με
πεσσούς (πεσσοί), επιδέξιος σε αυτό, σε Πλάτ.· πεττευτική (ενν. τέχνη) =
πεσσεία, στον ίδ.
πεσσεύω, Αττ. πεττ-, μέλ. -σω, παίζω τους πεσσούς (βλ. πεσσός), σε Πλάτ.,
Ξεν.
πεσσός, Αττ. πεττός, ὁ, I. πέτρα σε σχήμα οβάλ κατάλληλη για παιχνίδι·
όπως η δική μας ντάμα, συνήθως στον πληθ., σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. κ.λπ. II. οἱ
πεσσοί, το μέρος όπου παίζεται το παιχνίδι ή το ίδιο το παιχνίδι, σε Ευρ.
πέσσω, Αττ. πέττω, μεταγεν. πέπτω (από αυτόν τον τύπο προέρχονται οι
χρόνοι), μέλ. πέψω, αόρ. αʹ ἔπεψα — Παθ., μέλ. πεφθήσομαι, αόρ. αʹ ἐπέφθην,
Παθ. παρακ. πέπεμμαι, απαρ. πεπέφθαι· μαλακώνω, ωριμάζω ή μεταβάλλω με
τα μέσα της θερμότητας· I. λέγεται για τον ήλιο, ωριμάζω τα φρούτα, σε
Ομήρ. Οδ.· πρβλ. πεπαίνω. II. λέγεται για την ενέργεια της φωτιάς,
μαγειρεύω, παρασκευάζω, ψήνω, σε Ηρόδ. Αριστοφ. — Παθ., σε Ηρόδ. —
Μέσ., πέσσεσθαι πέμματα, ψήνω γλυκίσματα, στον ίδ. III. 1. λέγεται για το
στομάχι, χωνεύω, όπως Λατ. concoquere, σε Αριστ. 2. μεταφ., χόλον πέσσειν,
υποτρέφω ή περιθάλπω την οργή κάποιου, Λατ. fovere, σε Ομήρ. Ιλ.· βέλος
πέσσειν, περιποιούμαι το τραύμα κάποιου από βέλος, στο ίδ.· αλλά με θετική
σημασία, γέρα πεσσέμεν, απολαμβάνω (τα έπαθλα), στο ίδ.· επίσης, ἀκίνδυνον
αἰῶναπέσσειν, διάγω βίο ήσυχο και ασφαλή, σε Πίνδ.
πεσών, μτχ. αορ. βʹ του πίπτω.
πετᾰλισμός, ὁ (όπως αν προερχόταν από το πεταλίζω), ο πεταλισμός, τρόπος
εξορίας εξαιρετικά ισχυρός που τον χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι στις
Συρακούσες, όπως ο ὀστρακισμός στην Αθήνα, με τη διαφορά ότι το όνομα
αναγραφόταν σε φύλλο ελιάς (αντί σε όστρακα).
πέτᾰλον, τό (πετάννυμι)· I. το φύλλο, συνήθως στον πληθ., σε Όμηρ.· ποιητ.
νεικέων πέταλα, αντικρουόμενες ψήφοι (πρβλ. πεταλισμός), σε Πίνδ. II.
φύλλο ή πλάκα μετάλλου, σε Λουκ.

πέτᾰλος, Ιων. πέτηλος, -η, -ον, πλατύς, φαρδύς, σε Ανθ.
πέτᾰμαι, = πέτομαι, βλ. το επόμ.
πετάννῡμι και -ύω, έπειτα πετάω· μέλ. πετάσω, Αττ. πετῶ, αόρ. αʹ ἐπέτᾰσα,
σε Αριστοφ.· σε Επικ. πέτασα, πέτασσα — Παθ. αόρ. ἐπετάσθην, Επικ. πετ-,
παρακ. πέπταμαι· επίσης πεπέτασμαι· γʹ ενικ. υπερσ. ἐπέπτατο, Επικ. πέπτ-·
απλώνω πανιά ή ρούχα, σε Ομήρ. Οδ.· χεῖρε πετάσσας, λέγεται για κάποιον
που κολυμπά, στο ίδ.· μεταφ., θυμὸν πετάσαι, ανοίγω την καρδιά μου, στο ίδ.
— Παθ., κυρίως στον παρακ.· είμαι απλωμένος σε όλες τις πλευρές, σε
Όμηρ.· μτχ., απλωμένος ευρέως, ανοιχτός διάπλατα, λέγεται για πόρτες με
πτυχώσεις, με παραθυρόφυλλα, πύλαι πεπταμέναι, σε Ομήρ. Ιλ.· πετάσθησαν,
σε Ομήρ. Οδ.
πέτασμα, -ατος, τό (πετάννυμι), οτιδήποτε απλώνεται, στον πληθ., χαλιά,
καλύμματα, σε Αισχύλ.
πέτᾰσος, ὁ (πετάννυμι), πλατύγυρο καπέλο από τσόχα που χρησιμοποιήθηκε
κυρίως στη Θεσσαλία.
πέταυρον ή πέτευρον, τό, ξύλο οπου κουρνιάζουν τα πουλιά το βράδυ, σε
Θεόκρ. (αμφίβ. προέλ.).
πετεηνός, -ή, -όν, Επικ. αντί πετεινός.
πετεινός, -ή, -όν, Επικ. πετεηνός,· ο ικανός να πετάξει, ο φτερωτός, αυτός
που έχει φτερά σε πλήρη ανάπτυξη ώστε να πετά, λέγεται για τους νεοσσούς,
σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για πτηνά γενικά, ικανός να πετάξει, φτερωτός, σε
Ομήρ. Ιλ.· απόλ., πετεηνά, πτηνά με φτερά, στο ίδ.· ομοίως, τὰ πετεινά, τα
πουλιά, σε Ηρόδ.
πέτευρον, τό, = πέταυρον, βλ. αυτ.
πετοῖσα, Δωρ. αντί πετοῦσα, θηλ. μτχ. αορ. βʹ του πίπτω.
πέτομαι, παρατ. ἐπετόμην, Επικ. πετ-, μέλ. πετήσομαι, συγκοπτ. πτήσομαι,
αόρ. βʹ συγκοπτ. ἐπτόμην, πτέσθαι, πτόμενος, επίσης (όπως αν προερχόταν
από το ἵπταμαι), ἐπτάμην, Επικ. πτάμην, πτάσθαι, πτάμενος, Επικ. υποτ. πτῆται,
αντί πτᾶται· επίσης Ενεργ. αορ. βʹ ἔπτην, απαρ. πτῆναι, μτχ. πτάς (όπως αν
προερχόταν από το ἵπτημι)· χρησιμ. επίσης ο ενεστ. πέταμαι· σε μεταγεν.
συγγραφείς ἵπταμαι· I. πετώ, λέγεται για πτηνά, μέλισσες, κουνούπια κ.λπ.,
σε Όμηρ. κ.λπ.· έπειτα λέγεται για βέλη, πέτρες, ακόντια κ.λπ., σε Ομήρ. Ιλ.·
επίσης χρησιμ. για κάθε γρήγορη κίνηση, πετώ ανάμεσα, ορμώ, τρέχω,
λέγεται για ανθρώπους, στο ίδ. κ.λπ. II. μεταφ., βρίσκομαι σε πτήση, πετάω,
Λατ. volitare, λέγεται για αβέβαιες ελπίδες, σε Πίνδ., Σοφ.· χρησιμ. για
ασθενείς και άστατους χαρακτήρες, σε Ευρ.· ὄρνις πετόμενος, πτηνό που
πάντοτε πετά, σε Αριστοφ.· πετόμενόν τινα διώκεις, «καταδιώκεις μια
πεταλούδα», σε Πλάτ.
πετόντεσσι, Αιολ. μτχ. αορ. βʹ δοτ. πληθ. του πίπτω.
πέτρα, Ιων. και Επικ. πέτρη, ἡ, I. 1. πέτρα, ύφαλος ή προεξοχή από πέτρα, σε
Ομήρ. Οδ. 2. βράχος, δηλ. κορυφή ή κορυφογραμμή, σε Όμηρ.· πέτρα
σύνδρομοι ξυμπληγάδες, λέγεται για τις βραχώδεις νησίδες στον Βόσπορο, σε
Πίνδ., Ευρ.· πέτραδίλοφος, λέγεται για τον Παρνασσό, σε Σοφ.· κυρίως
πέτραλέγεται ο σταθερός βράχος, πέτρος ο λίθος, το πετράδι· στη θ. Ομήρ.
Οδ., Πέτραι είναι όγκοι από κομμάτια βράχων που αποσπάστηκαν από τους
γίγαντες. 3. πέτρη γλαφυρή, βαθουλωτή πέτρα, δηλ. σπηλιά, σε Ομήρ. Ιλ.·
δίστομος πέτρα, η σπηλιά σε βράχο με διπλή είσοδο, σε Σοφ. II. παροιμ.
χρήσεις· σχετικά με το οὐκ ἀπὸ δρυὸς οὐδ' ἀπὸ πέτρης, βλ. δρῦς· ως σύμβολο
της σταθερότητας, ὁ δ' ἐστάθη ἠΰτε πέτρη, σε Ομήρ. Οδ.· σχετικά με τη
σκληροκαρδία λέγεται, ἐκπέτρας εἰργασμένος, σε Αισχύλ.

πετραῖος, -α, -ον, I. 1. αυτός που ανήκει σε βράχο, σε Ησίοδ.· αυτός που ζει
πάνω ή ανάμεσα στα βράχια, σε Ομήρ. Οδ.· Νύμφαι πετραῖαι, Νύμφες των
βράχων, σε Ευρ. 2. αυτός που προέρχεται από βράχο, βραχώδης, τάφος
πετραῖος, σε Σοφ.· πετραῖος δειράς, λέπας, χθών, ἄντρα κ.λπ., σε Τραγ. II.
Πετραῖος, επίθ. του Ποσειδώνα στη Θεσσαλία, ο οποίος διέσχισε τους
βράχους των Τεμπών, σε Πίνδ.
πετρηδόν (πέτρα), επίρρ., όπως η πέτρα, όμοια με πέτρα, σε Λουκ.
πετρήεις, -εσσα, -εν (πέτρα), πετρώδης, σε Όμηρ., Ησίοδ.
πετρ-ηρεφής, -ές (ἐρέφω), στεγασμένος σε πέτρα, υπόγειος και πέτρινος, σε
Αισχύλ., Ευρ.
πετρ-ήρης, -ες (*ἄρω), προερχόμενος από πέτρα, πετρώδης, πέτρινος, σε
Σοφ.
πετρίδιον, τό, υποκορ. του πέτρα, σε Ανθ.
πέτρῐνος, -η, -ον (πέτρα), φτιαγμένος από πέτρα, πέτρινος, σε Ηρόδ., Σοφ.,
Ευρ.
πετροβολία, ἡ, λιθοβολισμός, σε Ξεν.
πετρο-βόλος, -ον (βάλλω)· I. αυτός που πετάει πέτρες, σε Ξεν. II. ως ουσ.,
πετροβόλος, ὁ, η πολεμική μηχανή που εκτοξεύει πέτρες, Λατ. ballista, σε
Πολύβ. κ.λπ.
πετρό-κοιτος, -ον (κοίτη), αυτός που έχει πέτρινο κρεβάτι, σε Ανθ.
πετρο-κῠλιστής, -οῦ, ὁ, αυτός που κυλά βράχους ή λίθους, σε Στράβ.
πετρορ-ρῐφής, -ές (ῥίπτω), αυτός που ρίχνεται από τους βράχους, σε Ευρ.
πέτρος, ὁ, ο πέτρινος λίθος που διακρίνεται από την πέτρα(βλ. αυτ.)· στον
Όμηρ. χρησιμ. από πολεμιστές, λάζετο πέτρον μάρμαρον ὀκριόεντα, σε Ομήρ.
Ιλ.· βαλὼν μυλοειδέεϊ πέτρῳ, στο ίδ.· επίρρ., πάντα κινῆσαι πέτρον, σε Ευρ.
πετρο-τόμος, -ον (τέμνω), αυτός που κόβει πέτρες, σε Ανθ.
πετρόω, μέλ. -ώσω (πέτρος)· I. κάνω κάτι ή κάποιον πέτρα, πετρώνω,
απολιθώνω, σε Ανθ. II. Παθ., λιθοβολούμαι, σε Ευρ.
πετρ-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με πέτρα ή λίθο, πετρώδης, πέτρινος,
βραχώδης, όπως το πετραῖος, πετρώδης κατῶρυξ, λέγεται για τάφο, σε Σοφ.,
Πλάτ.
πεττεία, -ευμα, -εύω, πεττός, Αττ. αντί πεσσεία κ.λπ.
πέττω, Αττ. αντί πέσσω.
πευθήν, -ῆνος, ὁ, ερμηνευτής, κατάσκοπος, σε Λουκ.
πεύθομαι, ποιητ. αντί πυνθάνομαι, σε Όμηρ., Ησίοδ., Τραγ.· παρατ.
ἐπευθόμην, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.
πευθώ, -οῦς, ὁ (πυθέσθαι), ειδήσεις, μαντάτα, νέα, σε Αισχύλ.
πευκάεις, Δωρ. αντί πευκήεις.
πευκάλιμος[ᾰ], -η, -ον, πιθ. Επικ. εκτετ. τύπος του πυκινός, έτσι ώστε ἐνὶ
φρεσὶ πευκαλίμῃσι (η μόνη φράση που χρησιμ. από Όμηρο), πιθ. σημαίνει
αυτόν που έχει σοφία, τον συνετό, το μυαλωμένο· πρβλ. λευγάλεος και
λυγρός.
πευκεδᾰνός, -ή, -όν, επίθ. του πολέμου, = πευκήεις II, σε Ομήρ. Ιλ.
πεύκη, ἡ, I. πεύκο, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. κ.λπ. II. 1. οτιδήποτε κατασκευάζεται
από το ξύλο του πεύκου, πυρσός από ξύλο πεύκου, σε Τραγ. 2. ξύλινη
πινακίδα για γραφή, σε Ευρ.
πευκήεις, Δωρ. πευκάεις, -εσσα, -εν· I. αυτός που προέρχεται από πεύκο ή
από ξύλο πεύκου, σε Ευρ.· πευκάενθ' Ἥφαιστον, φωτιά από πεύκινους
πυρσούς, σε Σοφ. II. μεταφ., οξύς, διαπεραστικός, σε Αισχύλ.

πεύκινος, -η, -ον (πεύκη), αυτός που ανήκει ή προέρχεται από πεύκο ή ξύλο
πεύκου, σε Σοφ.· πεύκινα δάκρυα, τα δάκρυα του πεύκου, δηλ. οι σταγόνες
ρετσινιού που στάζουν από το πεύκο, σε Ευρ.
πεύσομαι, μέλ. του πυνθάνομαι· Δωρ. πευσοῦμαι.
πευστήριος, -α, -ον, αυτός που ανήκει ή αρμόζει στην έρευνα, πευστηρία (ενν.
θυσία), θυσία με σκοπό να μάθει κανείς τη βούληση των θεών, σε Ευρ.
πέφανται, I. γʹ ενικ. Παθ. παρακ. του φαίνω. II. του *φένω.
πεφάσθαι, απαρ. Παθ. παρακ. του *φένω· πεφάσθω, γʹ ενικ. προστ. Παθ.
παρακ. του φημί· πεφασμένος, μτχ. Παθ. παρακ. μαζί του φαίνω (πρβλ.
επίσης φημί) και του *φένω.
πεφήσομαι, γʹ Παθ. μέλ. του φαίνω και *φένω.
πεφῐδέσθαι, Επικ. αναδιπλ. απαρ. αορ. βʹ του φείδομαι· πεφιδοίμην, ευκτ.
πεφιλᾱμένος, Δωρ. αντί -ημένος, μτχ. Παθ. παρακ. του φιλέω.
πεφίμωσο[ῑ], προστ. Παθ. παρακ. του φιμόω.
πέφνε, πεφνέμεν, πέφνων, βλ. *φένω.
πεφοβήατο, Επικ. γʹ πληθ. Παθ. υπερσ. του φοβέω.
πεφοβημένος, -η, -ον, μτχ. Παθ. παρακ. του φοβέω· πεφοβημένως, με φόβο,
φοβισμένα, σε Ξεν.
πεφορτισμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του φορτίζω.
πέφραγμαι, Παθ. παρακ. του φράσσω.
πέφρᾰδε, πεφρᾰδέειν, πεφρᾰδέμεν, βλ. φράζω.
πέφρῑκα, παρακ. του φρίσσω.
πεφροντισμένως, επίρρ. μτχ. Παθ. παρακ. του φροντίζω, επιμελώς, με
προσοχή, σε Στράβ.
πεφύᾱσι, Επικ. αντί πεφύκᾱσι, γʹ πληθ. παρακ. του φύομαι.
πεφυγμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του φεύγω.
πεφυζότες, Επικ. αντί πεφευγότες, μτχ. παρακ. πληθ. του φεύγω.
πέφῡκα, παρακ. του φύω.
πεφῡκότως, επίρρ. του πέφυκα, φυσικά, σε Αριστ.
πεφύκω[ῡ], Επικ. ενεστ. σχημ. από πέφῡκα, παρακ. του φύω· παρατ.
ἐπέφῡκον, σε Ησίοδ.
πεφῠλαγμένως, 1. επίρρ. μτχ. Παθ. παρακ. του φυλάσσω, προσεκτικά,
επιφυλακτικά, συνετά, σε Ξεν., Δημ. 2. με ασφάλεια, σε Ξεν.
πεφῠυῖα, Επικ. αντί πεφῡκυῖα, θηλ. μτχ. παρακ. του φύω· πληθ. αρσ.
πεφῠῶτες αντί πεφῡκότες.
πη ή πῃ, Ιων. κῃ, Δωρ. πᾳ· εγκλιτ. μόριο·
Α. I. 1. του τρόπου, κατά κάποιο τρόπο, κάπως, οὔ πη, ουδόλως, καθόλου, σε
Όμηρ.· οὐδέ τί πη, σε Ομήρ. Ιλ.· οὕτω πη, κατά κάποιο τέτοιο τρόπο, κάπως
έτσι, στο ίδ.· τῇδέπῃ, σε Πλάτ.· ἄλλῃ γέ πῃ, στον ίδ.· εἴ πῃ, εάν κατά κάποιο
τρόπο, στον ίδ. II. 1. του τόπου, δίπλα σε κάποιο μέρος, σε κάποιο μέρος, σε
κάθε, οποιοδήποτε μέρος, σε Όμηρ.· με γεν., ἦ πῄ με πολίων ἄξεις; θα με
μεταφέρεις σε κάποια πόλη; σε Ομήρ. Ιλ. 2. σε κάποιο μέρος, κάπου,
οπουδήποτε παντού, σε Ομήρ. Οδ., Αττ. 3. πῇ μέν..., πῇ δέ..., απ' τη μια
μεριά..., απ' την άλλη..., σε Πλούτ.· μερικώς..., εν μέρει..., σε Ξεν. Β.πῆ ή πῇ;
Ιων. κῆ; Δωρ. πᾶ; ερωτημ. μόριο· I. 1. του τρόπου, κατά ποιο τρόπο; πώς; σε
Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· πὴ δή; πώς μου είπες; στο ίδ.· πῆ μάλιστα; πώς ακριβώς; σε
Πλάτ.· επίσης σε πλάγιες ερωτήσεις, ἐκαραδόκεον τὸν πόλεμον κῆ ἀποβήσεται,
σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. με ποιο σκοπό; για ποιο λόγο; Λατ. quorsum? σε Όμηρ. II.
1. του τόπου, σε ποιο μέρος; Λατ. qua? πῆἔβη Ἀνδρομάχη; σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.·
πᾶ τις τράποιτ' ἄν; σε Αισχύλ. 2. σπανιότερα όπως ποῦ; πού; σε Ομήρ. Ιλ.· πᾶ

πᾶ κειται, σε Σοφ.· επίσης σε πλάγιες ερωτήσεις με γεν., ἐπειρώτα, κῆ γῆς...,
σε Ηρόδ.
πηγάζω, μέλ. -άσω (πηγή), 1. αναπηδώ ή αναβλύζω, σε Ανθ. 2. με σύστ. αντ.,
αναβλύζω με νερό, στο ίδ.
πηγαῖος, -α, -ον και -ος, -ον (πηγή), αυτός που ανήκει ή προέρχεται από
πηγάδι, πηγαῖον ῥέος, νερό από την πηγή, σε Αισχύλ.· πηγαῖον ἄχθος, το
βάρος ενός δοχείου με νερό, σε Ευρ.· πηγαῖαι κόραι, Νύμφες των υδάτων,
στον ίδ.
πήγᾰνον, τό, ο απήγανος, Λατ. ruta· παροιμ., οὐδ' ἐν σελίνῳ οὐδ' ἐν πηγάνῳ,
δηλ. μόλις και μετά βίας στην άκρη ή στην αρχή, επειδή αυτά τα χόρτα
οριοθετούσαν τις άκρες των παρτεριών, σε Αριστοφ.
πηγάς, -άδος, ἡ (πήγνυμι III), οτιδήποτε καταψύχεται, πάχνη, πάγος, σε
Ησίοδ.
Πήγᾰσος, Δωρ. Πάγασος, ὁ, ο Πήγασος, το άλογο που αναπήδησε από το
αίμα της Μέδουσας και ονομάστηκε από τις πηγές (πηγαί) του Ωκεανού,
κοντά στις οποίες σκοτώθηκε η Μέδουσα· το ίππευε ο Βελλεροφόντης όταν
φόνευσε τη Χίμαιρα, σε Ησίοδ.· μεταγεν. ποιητές τον περιέγραφαν ως
φτερωτό, σε Αριστοφ.· μεταγεν. επίσης θεωρήθηκε ο αγαπημένος των
Μουσών και λέγεται ότι κάτω από τα πόδια του ανέβλυσε το νερό της
Ιπποκρήνης πηγής (ἵππου κρήνη) στον Ελικώνα, σε Στράβ. κ.λπ.· επίθ. θηλ.
Πηγασὶςκρήνη, Ιπποκρήνη, σε Μόσχ.
πηγεσί-μαλλος, -ον, αυτός που έχει πυκνά μαλλιά, ἀρνειός, σε Ομήρ. Ιλ.
πηγή, Δωρ. παγά, ἡ, I. 1. συνήθως στον πληθ., λέγεται για τρεχούμενα νερά,
για τα ποτάμια, σε Όμηρ. κ.λπ.· διακρίνεται από το κρουνὸς (πηγή ή το στόμιο
του πηγαδιού), κρουνὼ δ' ἵκανον καλλιρρόω, ἔνθα δὲ πηγαὶ δοιαὶ ἀναΐσσουσι,
σε Ομήρ. Ιλ.· στον ενικ., σε Αισχύλ. 2. μεταφ., ποτάμια από δάκρυα, πηγαὶ
κλαυμάτων, δακρύων, στον ίδ., Σοφ.· ομοίως, πηγαὶ γάλακτος, σε Σοφ.· πόντου
πηγαῖς, με θαλασσινό νερό, σε Ευρ.· παγαὶ πυρός, σε Πίνδ. II. 1. κρήνη, νάμα,
πηγή, πηγαὶ ἡλίου, πηγή φωτός, δηλ. η Ανατολή, σε Αισχύλ.· στον ενικ.,
λέγεται πηγὴ ἀργύρου, για τα μεταλλεία αργύρου στο Λαύριο, στον ίδ.· τῆς
ἀκουούσης πηγῆς δι' ὤτων, δηλ. η αίσθηση της ακοής, σε Σοφ. 2. μεταφ.,
νάμα, πηγή, απαρχή, πηγὴ κακῶν, σε Αισχύλ.· ἡδονῶν, νοσημάτων, σε Πλάτ.
πῆγμα, -ατος, τό (πήγνυμι)· I. 1. οτιδήποτε συνδέεται, συνενώνεται,
διαξύλωση, σκελετός, πλαισίωση, λέγεται για πλοίο, σε Ανθ.· Λατ. pegma, η
κινητή σκαλωσιά που χρησιμοποιείται στα θέατρα, ικρίωμα, σε Juvenal. 2.
μεταφ., πῆγμα γενναίως παγέν, δεσμός που έχει συναφθεί προς ένδειξη τιμής,
σε Αισχύλ. II. πῆγμα τῆς χιόνος, παγωμένο χιόνι, σε Πολύβ.
πήγνῡμι και -ύω, μέλ. -πήξω, Δωρ. πάξω· αόρ. αʹ ἔπηξα, Επικ. πῆξα, Δωρ.
μτχ. πάξαις — Μέσ., μέλ. πήξομαι, αόρ. αʹ ἐπηξάμην, Παθ. μέλ. πᾰγήσομαι,
αόρ. αʹ ἐπήχθην, Επικ. γʹ πληθ. πῆχθειν, Δωρ. υποτ. παχθῇ, μτχ. πηχθείς·
συνηθέστ. αόρ. βʹ ἐπάγην [ᾰ], Επικ. πάγην, Επικ. γʹ πληθ. πάγεν, μτχ. παγείς,
μτχ. παγείς· παρακ. πέπηγμαι, πέπηγα, γενικά χρησιμ. ως Παθ. παρακ.· υπερσ.
ἐπεπήγειν.
Ριζική σημασία, κάνω κάτι στερεό, αμτβ. και Παθ., είμαι στερεός. I. 1. μπήγω
ή στερεώνω, ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε (τὴν αἰχμήν), σε Ομήρ. Ιλ.· πήγνυμι ἐπὶ τύμβῳ
ἐρετμόν, σε Ομήρ. Οδ.· μπήγω στη γη, στηλώνω, καρφώνω, σε Σοφ.· σκηνὴν
πήγνυμι, στήνω σκηνή, σε Πλάτ.· (ομοίως Μέσ., σκηνὰς πήξασθαι, στήνουν
τις σκηνές τους, σε Ηρόδ.)· αμτβ. παρακ. και Παθ., δόρυ δ' ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει,
το δόρυ χώθηκε σταθερά, σφιχτά στην καρδιά του, σε Ομήρ. Ιλ.· ὀϊστοὶ
πῆχθεν ἐν χροΐ, στο ίδ.· (ξίφος) πέπηγεν ἐν γῇ, σε Σοφ. 2. μπήγω ή χώνω,

κεφαλὴν ἀνὰ σκολόπεσσι πήγνυμι, μπήγω το κεφάλι σε πασσάλους, σε Ομήρ.
Ιλ. κ.λπ. — Παθ., πηχθέντας μέλη ὀβελοῖσι, τα μέλη του σώματός τους
σφηνώθηκαν σε σούβλα, σε Ευρ.· παγέντες, ανασκολοπισθέντες, σε Αισχύλ.
3. στερεώνω το βλέμμα πάνω σ' ένα αντικείμενο, κατὰ χθονὸς ὄμματα
πήγνυμι, σε Ομήρ. Ιλ.· ὄμματα πέπηγε πρός τι, σε Πλάτ. II. στερεώνω μαζί,
συναρμολογώ, χτίζω, κατασκευάζω, νῆας πῆξαι, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως Μέσ.,
ἄμαξαν πήξασθαι, κατασκευάζω για τον εαυτό μου μια άμαξα, σε Ησίοδ. III.
κάνω κάτι σταθερό, στερεό, σκληρό, λέγεται για υγρά, παγώνω, θεὸς πήγνυσι
πᾶν ῥέεθρον, σε Αισχύλ.· ἔπηξε (ενν. ὁ Θεός) τοὺς ποταμούς, σε Αριστοφ.·
αμτβ. παρακ. και Παθ., γίνομαι στερεός, σταθερός ή σκληρός, γοῦνα πήγνυται,
τα μέλη γίνονται δύσκαμπτα, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για υγρά, καταψύχομαι,
πήζω, παγώνω, σε Ηρόδ.· ἅλες πήγνυνται, το αλάτι κρυσταλλώνεται, στον ίδ.·
κρύσταλλος ἐπεπήγει οὐ βέβαιος, δεν πάγωσε τόσο ώστε να αντέχει, σε Θουκ.
IV. μεταφ., ορίζω, Λατ. pangere foedus, αμτβ. παρακ. και Παθ., είμαι
στερεωμένος αμετάκλητα, είμαι εδραιωμένος, εἷς ὅρος ἡμῖν παγήσεται, στον
ίδ.· μὴ γὰρ ὡς Θεῷ νομίζετ' ἐκείνῳ τὰ παρόντα πεπηγέναι πράγματα ἀθάνατα,
σε Δημ.
πηγός, -ή, -όν (πήγνυμι II), τοποθετημένος καλά μαζί με, συναρμολογημένος,
δυνατός, σε Ομήρ. Ιλ.· κύματι πηγῷ, σε δυνατό, μεγάλο κύμα, σε Ομήρ. Οδ.
πηγῠλίς, -ίδος, θηλ. επίθ. (πήγνυμι III), παγωμένος, κατεψυγμένος,
παγετώδης, σε Ομήρ. Οδ.· ως ουσ., = παγετός, πάχνη, σε Ανθ.
πηδάλιον, τό (πηδός)· 1. πηδάλιο ή κουπί που χρησιμ. στην πηδαλιούχηση,
σε Ομήρ. Οδ.· έπειτα από τον Όμηρο, ελληνικό πλοίο που είχε συνήθως δύο
πηδάλια που ενώνονταν με ξύλα εγκάρσια (ζεῦγλαι) και χειριζόταν με
χειρολαβή ή λαγουδέρα (οἴαξ). 2. μεταφ., ἱππικὰ πηδάλια, λέγεται για
χαλινάρια, σε Αισχύλ.· πηδαλίῳ δικαίῳ νωμᾶν στρατόν, σε Πίνδ.· τὰ πηδάλια
τῆς διανοίας, σε Πλάτ.
πηδάω, μέλ. Αττ. -ήσομαι, αόρ. αʹ ἐπήδησα, παρακ. πεπήδηκα· I. πηδώ,
αναπηδώ, χοροπηδώ, ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα, σε Ομήρ. Ιλ.· πηδάω ἐς σκάφος, σε
Σοφ.· με σύστ. αιτ., πήδημα πηδᾶν, κάνω άλμα, σε Ευρ.· με αιτ. τόπου, πεδία
πηδᾶν, πηδώ, εκτινάσσομαι πάνω απ' αυτά, σε Σοφ.· πηδάωπλάκα, σε Ευρ. II.
μεταφ., λέγεται για βέλος, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για την καρδιά, πηδώ,
πάλλομαι, σκιρτώ, σε Αριστοφ. κ.λπ.· λέγεται για ξαφνικές αλλαγές, τί πηδᾷς
εἰς ἄλλους τρόπους; σε Ευρ.
πήδημα, -ατος, τό, I. πήδημα, σκίρτημα, άλμα, σε Τραγ. II. χτύπημα ή
παλμός της καρδιάς, τὸ μέλλον καρδία πήδημ' ἔχει, δηλ. χτυπά, πάλλεται με
φοβερά προαισθήματα, σε Ευρ.
πήδησις, ἡ, πήδημα, σε Πλούτ.
πηδητικός, -ή, -όν, αυτός που μπορεί να πηδά, σε Αριστ.
πηδός, ὁ ή πηδόν, το , πτερύγιο κουπιού, και γενικά κουπί, ἀναρρίπτειν ἅλα
πηδῷ, σε Ομήρ. Οδ.
πηκτή, Δωρ. πακτά, ἡ (πηκτός)· I. δίχτυ ή κλουβί που τοποθετείται για να
πιάνει πουλιά, σε Αριστοφ. II. ανθότυρο, σε Θεόκρ.
πηκτίς, Αιολ. και Δωρ. πακτίς, -ίδος, ἡ, I. αρχαία άρπα που
χρησιμοποιήθηκε από τους Λυδούς, σε Ηρόδ. κ.λπ. II. είδος ποιμενικού
αυλού, από πολλά καλάμια ενωμένα μαζί, όπως ο αυλός του Πάνα (σῦριγξ), σε
Ανθ.
πηκτός, -ή, -όν, Δωρ. πακτός, -ά, -όν (πήγνυμι),· 1. εμπηγμένος, σταθερός,
πάγιος, μόνιμος, εδραιωμένος, σε Σοφ. II. τοποθετημένος καλά μαζί,
συγκροτημένος, φτιαγμένος, λέγεται για ξύλινη κατασκευή, σε Όμηρ., Ησίοδ.·

τὰ πακτὰ τῶν δωμάτων, οι φράχτες του σπιτιού, σε Ευρ. παρά Αριστοφ. III.
κατεψυγμένος, πηγμένος, γάλα, σε Ευρ.
πῆλαι, απαρ. αορ. αʹ του πάλλω· πήλας, μτχ.
πῆλε, Επικ. αντί ἔπηλε, γʹ ενικ. αορ. αʹ του πάλλω.
Πηλεύς, ὁ, γεν. -έως, Επικ. -ῆος· Αττ. αιτ. Πηλῆ· Πηλέας, γιος του Αιακού,
άντρας της Θέτιδας, πατέρας του Αχιλλέα, ηγεμόνας των Μυρμιδόνων στη
Θεσσαλία, σε Όμηρ.· επίθ. Πήλειος, -α, -ον, Επικ. Πηλήϊος, -η, -ον, αυτός
που ανήκει στον Πηλέα, σε Ομήρ. Ιλ.· πατρώνυμ. Πηλεΐδης, -ου, Επικ. -εω
και -αο, ὁ, ο γιος του Πηλέα, στο ίδ.· Επικ. επίσης Πηληϊάδης, στο ίδ.· Αιολ.
Πηλεΐδας, σε Πίνδ.· επίσης Πηλεΐων, -ωνος, ὁ, σε Ομήρ. Ιλ.· Πηλεΐωνάδε,
προς τον γιο του Πηλέα, στο ίδ.
πήληξ, -ηκος, ἡ (πῆλαι), κράνος, περικεφαλαία, σε Ομήρ. Ιλ., Αριστοφ.
Πηλιᾰκός, -ή, -όν (Πήλιον), Πηλιακός, αυτός που ανήκει ή προέρχεται από
το βουνό του Πηλίου, σε Ανθ.· θηλ. Πηλιάς, -άδος, σε Ομήρ. Ιλ.
πηλίκος[ῐ], -η, -ον, ερωτημ. συσχετ. αντων. των τηλίκος, ἡλίκος· I. πόσο
φοβερός ή μεγάλος; Λατ. quantus? II. ποιας ηλικίας, συγκεκριμένης ηλικίας,
σε Αριστ.
πήλινος, -η, -ον (πηλός), αυτός που είναι φτιαγμένος από πηλό, Λατ. fictilis,
οἱ πήλινοι, οι πήλινες κατασκευές, σε Δημ.
Πήλιον, Δωρ. Πάλιον, τό, το Πήλιο, βουνό στη Θεσσαλία, σε Όμηρ., Ησίοδ.,
Πίνδ. κ.λπ.
Πηλιῶτις, -ιδος, αυτός που βρίσκεται πάνω ή δίπλα στους πρόποδες του
Πηλίου, σε Ευρ.
πηλο-βάτης[ᾰ], -ου, ὁ, αυτός που δουλεύει με λάσπη.
πηλοδομέω, μέλ. -ήσω, χτίζω, φτιάχνω από πηλό, σε Ανθ.
πηλό-δομος, -ον (δέμω), αυτός που είναι φτιαγμένος από πηλό, τοῖχοι, σε
Ανθ.
πηλόομαι, Παθ., χώνομαι στη λάσπη, κυλιέμαι στο βούρκο, σε Λουκ.
πηλο-πλάθος[ᾰ], ὁ (πλάσσω), αγγειοπλάστης, σε Λουκ.
πηλός, ὁ, ἡ, 1. πηλός, χώμα, γη, ως ύλη που χρησιμοποιείται από τον
αγγειοπλάστη και τον κεραμέα, Λατ. lutum, σε Ηρόδ., Αττ. 2. μερικές φορές
αντί βόρβορος ή ἰλύς, λάσπη, βούρκος, όπως lutum αντί ocenum, σε Ηρόδ.,
Αριστοφ. κ.λπ.· παροιμ., ἔξω κομίζειν· πηλοῦ πόδα, δηλ. εμποδίζω τις
δυσκολίες, σε Αισχύλ.· κάσιςπηλοῦ ξύνουρος, πρβλ. σύνορος.
πηλ-ουργός, -όν (*ἔργω), αυτός που δουλεύει με πηλό, σε Λουκ.
Πηλούσιον, τό, πόλη στις ακτές της Αιγύπτου στα σύνορα με την Αραβία, σε
Ηρόδ.· επίθ., τὸ Πηλούσιον στόμα, το ανατολικό στόμα του Νείλου, στον ίδ.
πηλοφορέω, μέλ. -ήσω, μεταφέρω πηλό, σε Αριστοφ.
πηλο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που μεταφέρει πηλό.
πηλό-χῠτος, -ον, διαμορφωμένος από πηλό, θάλαμοι πηλόχυτοι, λέγεται για
τις φωλιές των χελιδονιών, σε Ανθ.
πηλ-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με πηλό, πηλώδης, λασπωμένος, λέγεται για
τόπους, σε Θουκ.· λέγεται για πρόσωπα, σε Πλάτ.
πῆμα, -ατος, τό (πρβλ. πάσχω),· I. πόνος, δυστυχία, συμφορά, θλίψη,
όλεθρος, σε Όμηρ. κ.λπ.· πήματα ἐπὶ πήμασι, συμφορά πάνω στη συμφορά, σε
Σοφ.· πῆμ' ἐπὶ πήματι κεῖται, το ξίφος σφυρηλατείται πάνω στο αμόνι, σε
Χρησμ. παρά Ηροδ. II. λέγεται για ανθρώπους, συμφορές, δυστυχίες, βυθίζω
στα συντρίμμια, καταστρέφω και με ηπιότερη σημασία, λυπάμαι,
καταθλίβομαι, σε Όμηρ., Τραγ.· πημαίνω τὴν γῆν, την καταστρέφω, σε Ηρόδ.·
απόλ., κάνω κακό, σε Ομήρ. ιλ. — Παθ., υποφέρω από πληγή ή βλάβη, σε

Ομήρ. Οδ., Αισχύλ. κ.λπ.· ἴσθιπημανούμενος, μάθε ότι θα δυστυχήσεις, σε
Σοφ.
πημαντέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να πληγωθεί, σε Θέογν.
πημονή, ἡ (πήμων), = πῆμα, σε Τραγ.
πημοσύνη, ἡ, = πημονή, πῆμα, σε Αισχύλ.
Πηνελόπεια, ἡ, η Πηνελόπη, η σύζυγος του Οδυσσέα, σε Ομήρ. Οδ.·
Πηνελόπη, σε Ηρόδ., Αριστοφ.· Δωρ. Πᾱνελόπᾰ, σε Ανθ. [Το όνομά της
συνδέεται με τη μυθική αφήγηση για τον ιστό (πήνη, πηνίον), η Υφάντρια, βλ.
Ομήρ. Οδ.].
πηνέλοψ, Αιολ. και Δωρ. πᾶν-οπος, ὁ, είδος πάπιας με πορφυρές λωρίδες, σε
Αριστοφ.
πήνη, ἡ, I. κλωστή στην κουβαρίστρα ή στη σαΐτα του αργαλειού, υφάδι, και
στον πληθ., ο ιστός, σε Ευρ. II. καλάμι ή μασούρι, όπως το πήνιον, σε Ανθ.
πηνίζομαι, Δωρ. πᾱνίσδομαι, αποθ. (πήνη), μασουρίζω, τυλίγω νήμα στο
μασούρι, σε Θεόκρ.
πηνίκα; ερωτημ. συσχετ. επίρρ. με τηνίκα και ἡνίκα, I. κυρίως, σε ποια
χρονική στιγμή; σε ποια ώρα; Λατ. quota hora?σε Λουκ.· πηνίκα μάλιστα;
περίπου τί ώρα είναι; σε Πλάτ.· ομοίως, πηνίκ' ἄττα; σε Αριστοφ.· πλήρες
πηνίκ' ἐστὶ τῆς ἡμέρας; στον ίδ. II. γενικά, αντί πότε; σε Δημ.· ομοίως, σε
πλάγια ερώτηση, στον ίδ.
πηνίον, Δωρ. πανίον[ᾰ], τό (πήνη), κουβαρίστρα ή μασούρι πάνω στο οποίο
τυλίγεται το υφάδι, σε Ομήρ. Ιλ., Ανθ.
πήνισμα, -ατος, τό (πηνίζω), υφάδι πάνω στο μασούρι, σε Ανθ.
πῆξαι, απαρ. αορ. αʹ του πήγνυμι.
πῆξε, Επικ. αντί ἔπηξε, γʹ ενικ. αορ. αʹ του πήγνυμι.
πῆξις, -εως, ἡ (πήγνυμι),· I. στερέωση, συναρμογή, λέγεται για ξύλα, σε
Πλάτ. II. (από Παθ.), ψύξη, πάγωμα, στον ίδ.
πηός, Δωρ. πᾱός, -οῦ, ὁ, συγγενής εξ αγχιστείας, Λατ. affinis, σε Όμηρ.,
Ησίοδ.
πήρα, Ιων. πήρη, ἡ, δερμάτινος σάκος, δισάκι, σακούλι, Λατ. pera, σε Ομήρ.
Οδ., Αριστοφ.
πηρίδιον, [ῐ], τό, υποκορ., σε Αριστοφ.
πηρό-δετος, -ον, αυτός που περιδενει ένα σάκο, σε Ανθ.
πηρός, -ή, -όν, ανάπηρος σ' ένα μέλος, ακρωτηριασμένος, Λατ. mancus, σε
Ομήρ. Ιλ., Ανθ.
πηρόω, μέλ. -ώσω (πηρός)· κουτσαίνω κάποιον, ακρωτηριάζω, σακατεύω, σε
Αριστοφ. — Παθ., πεπηρωμένος, ακρωτηριασμένος, σε Δημ.· μεταφ.,
πεπηρωμένος πρὸς ἀρετήν, ανίκανος να φτάσει στην αρετή, σε Αριστ.
πήρωσις, ἡ, ακρωτηριασμός, σακάτεμα, ατέλεια, σε Πλάτ. κ.λπ.· τύφλωση,
τυφλότητα, σε Λουκ.
πήσομαι, μεταγεν. τύπος του πείσομαι, μέλ. του πάσχω.
πηχυαῖος, -α, -ον (πῆχυς), αυτός που έχει το μήκος ενός πήχυ, σε Ηρόδ.,
Πλάτ.
πηχύνομαι[ῡ], Μέσ., παίρνω ανάμεσα στα χέρια μου, εναγκαλίζομαι, σε Ανθ.
πῆχυς, -εως, ὁ, γεν. πληθ. πήχεων· I. αντιβράχιο, πήχυς, μέρος του χεριού από
τον καρπό μέχρι τον ώμο, Λατ. ulna, σε Ξεν. κ.λπ.· γενικά, χέρι, ἀμφὶ υἱὸν
ἐχεύατο πήχεε λευκώ, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. II. το κεντρικό μέρος που ένωνε τα
δύο κέρατα του τόξου, σε Όμηρ. III. στον πληθ., κέρατα ή μέρη λύρας, αντίθ.
προς ζυγόν, εγκάρσιο ξύλο, γέφυρα, σε Ηρόδ. IV. ως μονάδα μήκους,
απόσταση από το άκρο του αγκώνα έως το άκρο του μικρού δακτύλου, Λατ.

cubitus ή ulna, οργιά ή πήχυς που περιέχει εικοσιτέσσερις δακτύλους, στον
Ηρόδ. ο πήχυς βασιλήϊος ήταν μεγαλύτερος έχοντας 3 δακτύλους = 27
δακτύλους, στον ίδ. 2. ο κανόνας του πήχυ, καθώς λέμε ο κανόνας των ποδιών,
σε Αριστοφ.
πιάζω, Δωρ. και μεταγεν. Αττ. αντί πιέζω· μτχ. αορ. αʹ πιάξας.
πῑαίνω, μέλ. πιᾰνῶ, αόρ. αʹ ἐπίᾱνα, ποιητ. πίανα — Παθ., αόρ. αʹ ἐπιάνθην,
παρακ. πεπίασαμαι· (πίων)· I. κάνω κάτι παχύ, παχαίνω, σε Ευρ.· πιαίνω
χθόνα, παχαίνω, εμπλουτίζω το έδαφος, λέγεται για νεκρό άνθρωπο, σε
Αισχύλ. — Παθ., είμαι ή γίνομαι παχύς, σε Πλάτ. κ.λπ. II. μεταφ., 1. αυξάνω,
μεγεθύνω, πλοῦτον, σε Πίνδ. 2. κάνω κάποιον αυθάδη ή ακόλαστο, διεγείρω,
σε Αισχύλ. — Παθ., αυξάνομαι στην οργή ή διαφθείρομαι, στον ίδ.· ἔχθεσιν
πιαίνεσθαι, πλουτίζω σε βάρος άλλου με καυγάδες ή φιλονικίες, σε Πίνδ.
πῑᾰλέος, -α, -ον, ποιητ. αντί πίων, σε Ανθ.
πῖαρ, τό, άκλιτο (πίων)· 1. πάχος, σε Ομήρ. Ιλ.· οποιαδήποτε λιπαρή ουσία,
κρέμα, σε Ανθ.· μεταφ., πῖαρὕπ' οὖδας, το έδαφος από κάτω είναι πλούσιο, σε
Ομήρ. Οδ. 2. μεταφ. επίσης, όπως το Λατ. uber, αφρόκρεμα πράγματος,
άριστη ποιότητα, το καλύτερο μέρος, σε Ομηρ. Ύμν.· πῖαρ χθονός, όπως το
οὖθαρ ἀρούρης, σε Ανθ.
πίασμα, -ατος, τό (πιαίνω), αυτό το οποίο δημιουργεί πάχος, λέγεται για έναν
ποταμό, πίασμα χθονί, που φέρνει πάχος, αφθονία στο έδαφος, σε Αισχύλ.

