πενταχοῦ (πέντε), επίρρ., σε πέντε μέρη, σε Ηρόδ.
πέντε, Αιολ. πέμπε, οἱ, αἱ, τά, άκλιτο, πέντε, σε Όμηρ. κ.λπ.
πεντε-καί-δέκα, οἱ, αἱ, τά, άκλιτο, δεκαπέντε, σε Ηρόδ. κ.λπ.
πεντεκαιδεκᾰ-νᾱΐα, ἡ (ναῦς), μοίρα απο δεκαπέντε πλοία, σε Δημ.
πεντεκαιδεκᾰ-τάλαντος, -ον, αυτός που αξίζει δεκαπέντε τάλαντα, σε Δημ.
πεντε-και-δέκᾰτος, -η, -ον, ο δέκατος πέμπτος, σε Κ.Δ.
πεντεκαιπεντηκοντα-ετής, -ές ή -έτης, -ες, αυτός που είναι είκοσι πέντε
ετών στην ηλικία, σε Πλάτ.
πεντ-επι-και-δέκᾰτος, -η, -ον, ποιητ. αντί πεντεκαιδέκατος, σε Ανθ.
πεντε-σύριγγος[ῡ], -ον (σῦριγξ), αυτός που έχει πέντε τρύπες, ξύλον
πεντεσύριγγον, πάσσαλος για βασανισμό με πέντε οπές από τις οποίες
περνούσαν το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια των εγκληματιών, σε Αριστοφ.
πεντε-τάλαντος[ᾰ], -ον (τάλαντον), αυτός που έχει αξία ή αποτελείται από
πέντε τάλαντα, σε Δημ.· πεντετάλαντος δίκη, δίκη για την επιστροφή πέντε
ταλάντων, σε Αριστοφ.
πεντ-ετηρικός, -ή, -όν, αυτός που συμβαίνει κάθε πέντε χρόνια, πενταετής, σε
Στράβ.
πεντ-ετηρίς, -ίδος, ἡ (ἔτος), I. διάστημα πέντε χρόνων, Λατ. quinquennium,
διὰ πεντετηρίδος, κάθε πέντε χρόνια, σε Ηρόδ. II. γιορτή που τελείται κάθε
πέντε χρόνια, στον ίδ., Θουκ.
πεντ-έτης, -ες (ἔτος), αυτός που αποτελείται από πέντε χρόνια, σπονδαί, σε
Αριστοφ.
πεντε-τριάζομαι, αποθ., κυριεύω πέντε φορές, σε Ανθ.
πεντήκοντα, οἱ, αἱ, τά, άκλιτο, πενήντα, Λατ. quinquaginta, σε Ομήρ. Ιλ.
κ.λπ.
πεντηκοντά-δραχμος, -ον, αυτός που έχει αξία πενήντα δραχμών, σε Πλάτ.
πεντηκοντα-ετής, -ές ή -έτης, -ες (ἔτος), I. αυτός που έχει ηλικία πενήντα
χρόνων, σε Πλάτ. II. αυτός που αποτελείται ή διαρκεί πενήντα χρόνια· θηλ.,
πεντηκονταέτιδες σπονδαί, σε Θουκ.
πεντηκοντᾰ-και-τρῐέτης, -ες, αυτός που αποτελείται από πενήντα τρία
χρόνια, σε Πολύβ.
πεντηκοντᾰ-κάρηνος, -ον (κάρηνον), αυτός που έχει πενήντα κεφάλια, σε
Ησίοδ.
πεντηκοντά-παις, -παιδος, ὁ, ἡ, I. αυτός που περιέχει πενήντα παιδιά, σε
Αισχύλ. ΙI. αυτός που έχει πενήντα παιδιά, στον ίδ.
πεντηκονταρχέω, μέλ. -ήσω, κατέχω το αξίωμα του πεντηκοντάρχου, σε Δημ.
πεντηκόντ-αρχος, ὁ, ο αρχηγός πενήντα αντρών, σε Ξεν., Δημ.
πεντηκόντερος, ἡ, = πεντηκόντορος, σε Ηρόδ.
πεντηκοντήρ, -ῆρος, ὁ, αρχηγός σώματος πενήντα αντρών, διοικητής του
σπαρτιατικού στρατού, σε Θουκ., Ξεν.
πεντηκοντό-γῠος, -ον (γύης), αυτός που αποτελείται από πενήντα στρέμματα
σιτοκαλλιέργειας, σε Ομήρ. Ιλ.
πεντηκοντ-όργυιος, -ον (ὄργυια), αυτός που έχει βάθος, ύψος, μήκος,
πενήντα οργιές, σε Ηρόδ.
πεντηκόντορος (ενν. ναῦς), ἡ, φορτηγό πλοίο με πενήντα κουπιά, σε Πίνδ.,
Ευρ., Θουκ.
πεντηκοντ-ούτης, -ες, συνηρ. αντί πεντηκοντα-έτης, αυτός που έχει ηλικία
πενήντα χρόνων, σε Πλάτ.
πεντηκόσιοι, -αι, -α, Επικ. αντί πεντᾰκόσιοι, πεντακόσιοι, σε Ομήρ. Οδ.

πεντηκοστεύομαι, Παθ., φορολογούμαι με τον φόρο της πεντηκοστῆς για
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, σε Δημ.
πεντηκοστο-λόγος, ὁ (λέγω), αυτός που εισπράττει το φόρο της πεντηκοστῆς,
σε Δημ.
πεντηκοστός, -ή, -όν (πεντήκοντα)· I. πεντηκοστός, σε Πλάτ. II. ως ουσ. ἡ
πεντηκοστή, 1. (ενν. μερίς), στην Αθήνα φόρος του ενός πεντηκοστού ή του
δύο τοις εκατό σε όλα τα εξαγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα, σε Ρήτ.· εὕρηκε
καινὴν ἱππικῆς τινα πεντηκοστήν, βρήκε νέο είδος φόρου δύο επι τοις εκατό,
στη θέση της ιππικής υπηρεσίας, δηλ. πλήρωσε αυτό στη θέση εκείνης, σε
Δημ. 2. (ενν. ἡμέρα), η πεντηκοστή μέρα μετά το Πάσχα, Πεντηκοστή, σε
Κ.Δ.
πεντηκοστύς, -ύος, ἡ (πεντήκοντα), ο αριθμός πενήντα, ιδίως ως
υποδιαίρεση του σπαρτιατικού στρατού, σε Θουκ.· κατὰ πεντηκοστῦς (αιτ.
πληθ.), σε Ξεν.
πεντ-ήρης (ενν. ναῦς), ἡ, πλοίο με πέντε ιστία, σε Ηρόδ.· ομοίως, πεντηρικὸν
πλοῖον, σκάφος, σε Πολύβ.· βλ. τριήρης.
πέντ-οζος, -ον όπως το πεντάοζος, αυτός που έχει πέντε κλάδους· ο Ησίοδ.
ονομάζει το χέρι πέντοζον, οι πέντε κλάδοι, οι πέντε διακλαδώσεις.
πεντ-όργυιος, -ον (ὄργυια), αυτός που αποτελείται από πέντε οργιές, σε Ανθ.
πεντ-ώρυγος, -ον, Αττ. μορφή του πεντόργυιος, σε Ξεν.
*πένω, βλ. πένομαι.
πεξάμενος, μτχ. Μέσ. αορ. αʹ του πέκω.
πεξῶ, Δωρ. αντί πέξω, μέλ. του πέκω.
πέος, -εος, τό, η μεμβράνη του ανδρικού γεννητικού οργάνου, το πέος, σε
Αριστοφ. κ.λπ.
πεπᾰθυῖα, Επικ. αντί πεπονθυῖα, θηλ. μτχ. παρακ. του πάσχω.
πεπαίνω, αόρ. αʹ ἐπέπᾱνα· Παθ., μέλ. πεπανθήσομαι, αόρ. αʹ ἐπεπάνθην·
(πέπων)· 1. ωριμάζω, κάνω κάτι ώριμο, μεστώνω, σε Ηρόδ.· απόλ., διακοπῶν
τὰς ἀμπέλους, εἰ πεπαίνουσι ἤδη, δηλ. εάν τα σταφύλια ωριμάσουν, σε
Αριστοφ. — Παθ., γίνομαι ώριμος, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. μεταφ., κατευνάζω,
καταπραΰνω την οργή, σε Αριστοφ., Ξεν.· λέγεται για ανθρώπους, ἢν
πεπανθῇς, σε Ευρ.
πεπαίτερος και -τατος, ανώμ. συγκρ. και υπερθ. του πέπων.
πεπᾰλαγμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του παλάσσω· πεπάλακτο, γʹ ενικ. υπερσ.
πέπαλμαι, Παθ. παρακ. του πάλλω.
πεπᾰλών, αναδιπλ. μτχ. αορ. βʹ του πάλλω.
πέπᾱμαι, παρακ. του πάομαι, γʹ πληθ. πέπανται.
πέπᾰνος, -ον, σπάνιος ισοδυν. τύπος του πέπων, σε Ανθ.
πεπᾰρεῖν, απαρ. αορ. βʹ μόνο στον Πίνδ., επιδεικνύω, δείχνω (αμφίβ. προέλ.).
πέπαρμαι, Παθ. παρακ. του πείρω.
πεπάσθαι, I. απαρ. παρακ. του πατέομαι· αλλά, II.πεπᾶσθαι, του πάομαι.
πεπάσμαι, Παθ. παρακ. του πατέομαι· πεπάσμην, Επικ. υπερσ.
πέπειρος, -ον και -α, -ον, όπως το πέπων, 1. ώριμος, Λατ. maturus, σε Ανθ. 2.
μεταφ., καταπραϋμένος, ὀργή, σε Σοφ.
πέπεισθι αντί πέποιθε, προστ. αμτβ. παρακ. του πείθω.
πέπεισμαι, Παθ. παρακ. του πείθω.
πεπέρασμαι, Παθ. παρακ. του περαίνω· γʹ πληθ. πεπέρανται.
πεπερημένος, μτχ. Παθ. παρακ. του περάω (Β).
πέπερῐ, τό, πιπέρι, το φυτό πιπεριά, Λατ. piper· γεν. πεπέρεως, πεπέριος,
πεπέριδος.

πεπέτασμαι, Παθ. παρακ. του πετάννυμι.
πέπηγα, αμτβ. παρακ. του πήγνυμι.
πεπῐθεῖν, Επικ. αναδιπλ. αορ. βʹ του πείθω· πεπίθοιμεν, -οῖεν, ευκτ. αʹ και γʹ
πληθ.· πεπίθωμεν, υποτ. αʹ πληθ.
πεπῐθήσω, Επικ. αναδιπλ. υποτ. αορ. αʹ του πείθω.
πέπλασμαι, Παθ. παρακ. του πλάσσω.
πεπλασμένως, επίρρ., ψεύτικα, προσποιητά, σε Πλάτ., Αριστ.
πέπλευσμαι, Παθ. παρακ. του πλέω.
πέπληγον, Επικ. αναδιπλ. αορ. βʹ του πλήσσω· απαρ. πεπληγέμεν, μτχ.
πεπληγώς· Μέσ. γʹ ενικ. πεπλήγετο.
πεπλημένος, μτχ. Παθ. παρακ. του πελάζω.
πέπλος, ὁ, σε μεταγεν. ποιητές με ετερογενή πληθ. πέπλα· I. οποιοδήποτε
υφασμάτινο ρούχο που χρησιμοποιείται ως κάλυμμα, σεντόνι, χαλί,
παραπέτασμα, πέπλο, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. II. 1. πέπλο που φοριόταν από τις
γυναίκες πάνω από το κανονικό φόρεμα, και έπεφτε σχηματίζοντας πτυχές
στο σώμα, αντίστοιχο του αντρικού ἱματίου ή της χλαίνης, σε Όμηρ. κ.λπ. 2.
ιδίως λέγεται για τον πέπλον της Αθηνάς που ήταν πεποικιλμένος με
μυθολογικές παραστάσεις και τον οποίο μετέφεραν όπως το ιστίο ενός
μεγάλου πλοίου σε δημόσια πομπή κατά τα Παναθήναια, σε Ευρ., Πλάτ. 3.
ανδρικό ένδυμα, σε Τραγ.· ιδίως λέγεται για τα μακρυά Περσικά ενδύματα, σε
Αισχύλ.
πέπλῠμαι, Παθ. παρακ. του πλύνω.
πέπλωμα, -ατος, τό (όπως αν προερχόταν από το πεπλόω), ένδυμα, σε Τραγ.
πέπνῡμαι, αρχ. Επικ. Παθ. παρακ. του πνέω, με ενεστ. σημασία· έχω πνοή ή
ψυχή και μεταφ., είμαι σοφός, συνετός, φρόνιμος, πέπνῡσαι νόῳ, σε Ομήρ.
Ιλ.· απαρ., πεπνῦσθαι, σε Όμηρ.· βʹ ενικ. υπερσ. με σημασία παρατ. πέπνῡσο,
σε Ομήρ. Οδ.· μτχ. πεπνῡμένος ως επίθ., σοφός, σώφρων, έξυπνος, σε Όμηρ.,
Ησίοδ.
πέποιθα, αμτβ. παρακ. του πείθω.
πεποίθησις, ἡ, πίστη, εμπιστοσύνη, πεποίθηση, σε Κ.Δ.
πεποίθομεν, Επικ. αντί πεποίθωμεν, αʹ πληθ. υποτ. παρακ. του πείθω.
πεπόλισμαι, παρακ. Παθ. του πολίζω· πεπόλιστο, Επικ. γʹ ενικ. υπερσ.
πέπονθα, παρακ. του πάσχω.
πεπόσθαι, απαρ. Παθ. παρακ. του πίνω.
πέποσθε, Επικ. αντί πεπόνθατε, βʹ πληθ. παρακ. του πάσχω.
πεπότημαι, παρακ. του ποτάομαι· Επικ. γʹ πληθ. πεποτήαται.
πέπρᾱγα και πέπρᾱχα, παρακ. του πράσσω· πέπραγμαι, Παθ. παρακ.
πέπρᾱκα, παρακ. του πιπράσκω.
πέπρωται, πέπρωτο, γʹ ενικ. παρακ. και υπερσ. του *πόρω· πεπρωμένος,
μτχ.
πέπτᾰμαι, Παθ. παρακ. του πετάννυμι.
πεπτεώς, μτχ. Επικ. παρακ. του πίπτω.
πεπτηώς, Επικ. αντί -ηκώς, μτχ. παρακ. από κοινού σε πτήσσω και πίπτω.
πέπτω, βλ. πέσσω.
πέπτωκα, παρακ. του πίπτω.
πεπύθοιτο, γʹ ενικ. Επικ. αναδιπλ. ευκτ. αορ. βʹ του πυνθάνομαι.
πεπῠκασμένος, μτχ. Παθ. παρακ. του πυκάζω.
πέπυσμαι, παρακ. του πυνθάνομαι· πέπυστο, Επικ. γʹ ενικ. υπερσ.
πέπων-ον, γεν. -ονος· συγκρ. και υπερθ. πεπαίτερος, -τατος· I. λέγεται για
φρούτο, ψημένος από τον ήλιο, ώριμος, μεστός, Λατ. mitis, σε Ηρόδ.,

Αριστοφ. κ.λπ. II. μεταφ. στην κλητ. ως έκφραση τρυφερότητας, γλυκός,
φιλικός, ὦ πέπον, καλέ μου φίλε, σε Ομήρ. Ιλ.· κριὲ πέπον, αγαπημένο μου
κριάρι, σε Ομήρ. Οδ.· με αρνητική σημασία, μαλακός, αδύναμος, σε Ομήρ.
Ιλ.· ὦ πέπονες, μαλθακά, ασθενικά πλάσματα, στο ίδ.· μόχθος πέπων,
καταπραϋμένος πόνος, σε Σοφ. κ.λπ.· με δοτ., ἐχθροῖς πέπων, πράος προς τους
εχθρούς, σε Αισχύλ.
πέρ, εγκλιτ. μόριο, που επιτείνει τη λέξη στην οποία προστίθεται, δηλ. της
δίνει έμφαση· 1. όταν η λέξη είναι ουσ., προτίθεται η μτχ. ὤν ή ἐών,
μινυνθάδιόν περ ἐόντα, όλοι θνητοί όπως εγώ, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀγαθὸς περ ἐών,
όσο γενναίος και να είναι, Λατ. quamvis fortis, στο ίδ.· ἀλόχῳ περ ἐούσῃ,
μολονότι είναι σύζυγός μου, στο ίδ.· η μτχ. ὤν συχνά παραλείπεται, φράδμων
περ ἀνήρ, πόσο πονηρός, στο ίδ.· κρατερός περ, θεοί περ, σε Όμηρ.· επίσης
επισυνάπτεται και σε άλλες μετοχές, ἱεμένων περ, πόσο ανυπόμονος, σε Ομήρ.
Ιλ.· ἀχνύμεν περ, παρόλο που είναι λυπημένος κ.λπ. 2. ενίοτε προσθέτει απλώς
ένταση, ἐλεενότερός περ, κατά πολύ περισσότερο αξιολύπητος, στο ίδ.·
μίθυμνά περ, αντί πολύ λίγο, ὀλίγον περ, στον ίδ.· επίσης χρησιμοποιείται για
να επιτείνει την άρνηση, οὐδέ περ, όχι, όχι ακόμα, καθόλου, οὐδ' ὑμῖν ποταμός
περ ἐΰρροος ἀρκέσει, στο ίδ. 3. εστιάζει την προσοχή σε ένα ή περισσότερα
πράγματα, από ένα πλήθος πραγμάτων, τουλάχιστον, σχεδόν, βεβαίως, τιμήν
πέρ μοι ὄφελλεν ἐγγυαλίξαι, τουλάχιστον τιμή (από οτιδήποτε άλλο) μου
χρωστάει, στο ίδ.· τόδε πέρ μοι ἐπικρήηνον ἐέλδωρ. II. Προστίθεται σε
διάφορους συνδ. και αναφ. λέξεις, με τα οποία μπορεί να σχηματίζει λέξεις. 1.
μετά από υποθ. συνδ., βλ. εἴπερ. 2. μετά από χρον. συνδ., ὅτε περ, ακριβώς
όταν, σε Ομήρ. Ιλ.· ὅταν περ, σε Σοφ. 3. μετά από αιτιολ. συνδ., βλ. ἐπείπερ,
ἐπειδήπερ. 4. μετά από αναφ., βλ. ὅσπερ, οἷόςπερ, ὥσπερ. 5. μετά από καί,
βλ. καίπερ.
πέρᾱ, επίρρ., I. 1. πέρα, κατά μήκος ή πιο πέρα, περαιτέρω, Λατ. ultra, σε
Πλάτ. 2. με γεν., Ἀτλαντικῶν πέρα ὅρων, σε Ευρ. II. 1. λέγεται για χρόνο,
επιπλέον, μακρύτερα, σε Ξεν. 2. με γεν., πέρα μεσούσης ἡμέρας, στον ίδ. III.
1. πέρα από το μέτρο, υπερβολικά, υπέρμετρα, πέρα λέγειν, φράζειν, σε Σοφ.
κ.λπ. 2. με γεν., πλέον, πέραν, παραπέρα, πέραν δίκης καιροῦ, σε Αισχύλ.·
πέραν τῶν νῦν εἰρημένων, σε Σοφ.· θαυμάτων πέραν, πέρα από τους μύθους,
σε Ευρ.· ενίοτε η γεν. παραλείπεται, ἄπιστα καὶ πέρα, πράγματα απίστευτα και
ακόμα πιο πολύ, σε Αριστοφ. 3. επίσης ως συγκρ. ακολουθ. από ἤ, σε Σοφ.
IV. ψηλότερα, πιο πάνω από, τῶν ἐχθρῶν πέρα, στον ίδ.
πέρα, ἡ, βλ. πέραν, ενικ. τέλ.
περαᾶν, Επικ. αντί περᾶν, απαρ. του περάω· περάασκε, γʹ ενικ. Ιων. προστ.
πέρᾱθεν, Ιων. -ηθεν, επίρρ. (πέρα), από πέρα, από το μέρος που είναι πιο
πέρα ή πιο απομακρυσμένο, σε Ηρόδ., Ευρ.
περαίη, ἡ, βλ. περαῖος.
περαίνω, ποιητ. πειραίνω· μέλ. περανῶ, αόρ. αʹ ἐπέρᾱνα — Μέσ., μέλ.
περᾰνοῦμαι, αόρ. αʹ ἐπερᾱνάμην — Παθ., αόρ. αʹ ἐπεράνθην· γʹ ενικ. παρακ.
πεπέραναι, ποιητ. πεπείρανται· (πέρας)· I. 1. φέρνω σε τέλος, τελειώνω,
ολοκληρώνω, φέρνω εις πέρας, σε Τραγ. κ.λπ. — Παθ., έρχομαι σε ένα τέλος,
ολοκληρώνομαι, πάντα πεπείρανται, σε Ομήρ. Οδ.· πληρούμαι, εκτελούμαι, σε
Ευρ. κ.λπ. 2. στην ομιλία, τελειώνω το λόγο, σταματώ να μιλάω, σε Αισχύλ.
κ.λπ. 3. επαναλαμβάνω από την αρχή ως το τέλος, σε Αριστοφ.· διηγούμαι, σε
Ευρ. 4. απόλ., εκτελώ το σκοπό μου, ιδίως μαζί με άρνηση, οὐδὲν περαίνω,
δεν φθάνω σε αποτέλεσμα, δεν καταφέρνω, δεν σημειώνω πρόοδο, σε Ευρ.,

Θουκ. II. αμτβ., διαπερνώ, φτάνω ή διέρχομαι, σε Αισχύλ., Πλάτ. III. αμτβ.,
έρχομαι σ' ένα τέλος, τελειώνω, σε Πλούτ.
περαῖος, -α, -ον (πέραν), αυτός που βρίσκεται στην άλλη πλευρά· ως ουσ.
ἡπεραίη (ενν. γῆ, χῶρα), η απέναντη χώρα, η χώρα στην απέναντι όχθη του
ποταμού, σε Στράβ.· ἡ περαῖα τῆς Βοιωτίης χώρης, το μέρος της Βοιωτίας που
βρίσκεται απέναντι (από τη Χαλκίδα), σε Ηρόδ.· ἡ περαῖα τῶν Τενεδίων, η
ακτή (της Ασίας) απέναντι από την Τένεδο, σε Στράβ.
περαιόω, μέλ. -ώσω· I. μεταφέρω στην απέναντι πλευρά, μεταφέρω πιο πέρα
ή απέναντι, στρατιὰν ἐπεραίωσε, Λατ. trajecit exercitum, σε Θουκ. — Παθ. με
Μέσ. μέλ., προσπερνώ, διαβαίνω, περνώ, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ., Θουκ.·
επίσης με αιτ. τόπου, ἐπεραιώθη τὸν Ἀράξεα, σε Ηρόδ.· τὸ πέλαγος, σε Θουκ.
περαίτερος, -α, -ον, συγκρ. επίθ. (πέρα)· I. αυτός που βρίσκεται πιο πέρα,
ὁδοὶ περαίτεραι, δρόμοι που οδηγούν παραπέρα, σε Πίνδ. II. 1. επίρρ.
περαιτέρω, πιο πέρα, σε Ευρ.· καὶ ἔτι περαίτερος, σε Θουκ. 2. με γεν., τῶνδε
καὶ περαίτερος, σε Αισχύλ.· περαίτερος τοῦ μετρίου, σε Ξεν.· και απόλ.
περαίτερος (ενν. τοῦ δέοντος), αυτά που έχουν γίνει πέραν αυτού που αρμόζει,
πολύ μακριά από αυτό, σε Σοφ.
περαίωσις, ἡ (περαιόω), διέλευση, μεταφορά, μετάβαση στο απέναντι μέρος,
σε Στράβ.
πέρᾱν, Ιων. και Επικ. πέρην, επίρρ., I. 1. στην άλλη πλευρά, απέναντι, πιο
πέρα, Λατ. trans, με γεν., πέρην ἁλός, σε Ομήρ. Ιλ.· τὰ πέρην τοῦ Ἴστρου, σε
Ηρόδ.· πόντου πέραν, σε Αισχύλ. 2. απόλ., στην άλλη πλευρά, σε Ηρόδ., Ξεν.
3. με ρήμ. κίνησης ακολουθ. από εἰς, πιο πέρα, απέναντι σε, πέρην ἐς τὴν
Ἀχαιίην διέπεμψαν, σε Ηρόδ.· πέραν εἰς τὴν Ἀσίαν διαβῆναι, σε Ξεν.· επίσης
χωρίς εἰς, διαβαλόντες πέρην, έχουν διασχίσει την κεντρική χώρα, σε Ηρόδ. 4.
με άρθρο, διαβιβάζειν εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ, σε Ξεν.· τὰ πέραν, τα
πράγματα που έγιναν στην απέναντι πλευρά, στον ίδ.· ἡ πέραν γῆ, η χώρα
αμέσως μετά τα σύνορα, όμορη χώρα, σε Θουκ. II. έναντι, απέναντι, με γεν.,
πέρην Εὐβοίης, σε Ομήρ. Ιλ. III. = πέρα, πιο πέρα, με γεν., πέραν γε πόντου
τερμόνων τ' Ἀτλαντικῶν, σε Ευρ.
περαντικός, -ή, -όν (περαίνω), τελικός, τελειωτικός, αμφισβήτητος, σε
Αριστοφ.
περάπτων, Αιολ. αντί περιάπτων.
πέρᾰς, -ᾰτος, τό (πέρα)· I. τέλος, όριο, σύνορο, ἐκ περάτων γῆς, σε Θουκ. II.
1. τέρμα, τέλος, οὐ πέρας ἔχων κακῶν, σε Ευρ.· πέρας ἐστὶ τοῦ βίου, θάνατος,
σε Δημ. 2. τελειότητα, περάτωση, σε Λουκ. III. ως επίρρ. όπως το τέλος, ως
το τέλος, επιτέλους, σε Αισχίν. κ.λπ.
περάσιμος[ᾱ], -ον (περάω), διαβατός, σε Πλούτ.
πέρᾱσις, ἡ (περάω), διάβαση, βίου πέρασις, πέρασμα από την ζωή στο
θάνατο, σε Σοφ.
πέρασσα, Επικ. αντί ἐπέρᾰσα, αόρ. αʹ του περάω
Β.
πέρᾰτος, -η, -ον (πέρα), στην απέναντι πλευρά· ως ουσ. περάτη (ενν. χώρα), η
απέναντι χώρα ή επικράτεια, ιδίως λέγεται για τη δυτική αντίθ. προς την
ανατολική, ἐν περάτῃ, σε Ομήρ. Οδ.
περᾱτός, Ιων. -ητός, -ή, -όν, = περάσιμος, σε Πίνδ., Ηρόδ.
περάω (Α), Επικ. απαρ. περάαν· Ιων. γʹ ενικ. προστ. περάασκε· μέλ. περάσω
[ᾱ], Ιων. περήσω· αόρ. αʹ ἐπέρᾱσα, Ιων. ἐπέρησα, παρακ. πεπέρᾱκα· (πέρα)· I.
1. διαπερνώ, λευκοὺς ἐπέρησεν ὀδόντας, σε Ομήρ. Ιλ. 2. συνήθως, περνώ
απέναντι ή από πλευρά σε πλευρά, προσπερνώ, περνώ, διασχίζω, διέρχομαι,

περᾶν θάλασσαν, πόντον, σε Ομήρ. Οδ.· πύλας πέρησεν, πέρασε ανάμεσα από
τις πύλες, σε Ομήρ. Ιλ.· τάφρος ἀργαλέη περάαν, δύσκολη να τη διαβείς, στο
ίδ.· τὰς φυλακὰς περάω, περνώ τις πύλες, σε Ηρόδ.· μεταφ., κίνδυνον περάω,
περνώ μέσα από, δηλ. υπερνικώ τον κίνδυνο, σε Αισχύλ.· περάω ὅρκον, πιθ.
διέρχομαι τις λέξεις του όρκου, δίνω όρκο, Λατ. jusjurandum peragere, στον
ίδ. 3. σπανίως λέγεται για χρόνο, διέρχομαι, συμπληρώνω, τοῦ βίου τέρμα, σε
Σοφ.· τὴν τελευταίαν ἡμέραν, σε Ευρ. II. 1. αμτβ., διαπερνώ ή τρυπώ, με όπλο,
σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τη βροχή, σε Ομήρ. Οδ.· ρίχνομαι σ' ένα μέρος, σε
Ξεν. 2. περνώ διαμέσου, διαρκώ, εξελίσσομαι, περνώ, δι' Ὠκεανοῖο, σε Ομήρ.
Οδ.· ἐπὶ πόντον, σε Ομήρ. Ιλ.· διὰ Κυανέας ἀκτάς, μέσω των Συμπληγάδων,
σε Ευρ. 3. περνώ σε ή από κάποιο τόπο, εἰς Ἀΐδαο, σε Θέογν.· ἔξω δωμάτων,
σε Σοφ.· με αιτ. τόπου, περάω Δελφούς, σε Ευρ. 4. σπανίως λέγεται για χρόνο,
διὰ γήρως περάω, σε Ξεεν.· εὐδαίμων περάω, ζω ευτυχισμένος, σε Χρησμ.
παρά Ξεν. 5. υπερβαίνω όλα τα όρια, προχωρώ εξαιρετικά μακριά, σε Σοφ.·
ομοίως, περάω ὀργῆς, ξεπερνώ όλα τα όρια θυμού (ή παύω από τον θυμό),
στον ίδ. 6. με όργανο κίνησης σε αιτ., περάωπόδα, ἴχνος, σε Ευρ.
περάω (Β), μέλ. περάσω [ᾰ], Αττ. περῶ· αόρ. αʹ ἐπέρᾰσα, Επικ. πέρασσα,
ἐπέρασσα· Παθ. παρακ. πεπέρημαι· (πέρα)· μεταφέρω πέρα από τη θάλασσα
για να πουλήσω, εξάγω προς πώληση· έπειτα όπως το πέρνημι, πουλώ
ανθρώπους ως σκλάβους, σε Όμηρ.· περάωτινὰ Λῆμνον, πουλώ κάποιον στη
Λήμνο, σε Ομήρ. Ιλ.· ή με πρόθ. περάω τινὰ ἐς Λῆμνον, στο ίδ.· περάω τινὰ
πρὸς δώματά τινος, σε Ομήρ. Οδ.
Πέργᾰμος, ἡ, 1. Πέργαμος, η ακρόπολη ή το κάστρο της Τροίας, σε Ομήρ.
Ιλ.· τὸ Πριάμου Πέργαμον, σε Ηρόδ.· τὰ Πέργαμα, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.·
αργότερα οποιαδήποτε ακρόπολη, σε Αισχύλ., Ευρ. 2. επίσης Περγαμία, ἡ, σε
Πίνδ.
Περγᾰσή, ἡ, δήμος της φυλῆς Ἐρεχθηίδος· Περγασῆσι, στην Περγασή, σε
Αριστοφ.
περδῑκο-τρόφος, -ον (τρέφω), αυτός που εκτρέφει πέρδικες, σε Στράβ.
πέρδιξ, -ῑκος, ὁ και ἡ, πέρδικα, Λατ. perdix, σε Σοφ.
πέρδομαι, αποθ. με Ενεργ. αόρ. βʹ ἔπαρδον, παρακ. πέπορδα, υπερσ.
πεπόρδειν, κλάνω, Λατ. pedere, σε Αριστοφ.
πέρηθεν, πέρην, Ιων. αντί πέρᾱθεν, πέραν.
περητός, -ή, -όν, Ιων. αντί περᾱτός.
πέρθω, μέλ. πέρσω, αόρ. αʹ ἔπερσα, αόρ. βʹ ἔπρᾰθον, απαρ. πρᾰθεῖν, Επικ.
πρᾰθέειν — Παθ., με Μέσ. μέλ. πέρσομαι· συγκοπτ. απαρ. αορ. βʹ πέρθαι,
όπως το δέχθαι από το δέχομαι· 1. καταστρέφω, ερημώνω, λεηλατώ, αφανίζω,
μια πόλη, σε Όμηρ. 2. λέγεται για πρόσωπα, σκοτώνω, θανατώνω, σε Πίνδ.,
Σοφ.· μεταφ. λέγεται για τον έρωτα, σε Ευρ. 3. λέγεται για πράγματα,
καταστρέφω, σε Αισχύλ., Σοφ. II. αποκτώ με λεηλασία, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ.
περί, πρόθ. με γεν. δοτ. και αιτ.· ριζική σημασία, επί τόπου, ολόγυρα, αντίθ.
το ἀμφί σημαίνει κυρίως και στις δύο πλευρές.
Α. ΜΕ ΓΕΝ.· I. 1. λέγεται για τόπο, πέριξ, ολόγυρα, Λατ. circum, σε Ομήρ.
Οδ. 2. γύρω, πλησίον, περὶ σοῦ πάντα γένοιτο ῥόδα , σε ελληνικές επιγραφές.
II. λέγεται για αιτία, σημαίνει το σκοπό σχετικά με ή για τον οποίο κάποιος
κάνει κάτι. 1. με ρήμ. που σημαίνουν μάχομαι ή πολεμώ, μάχεσθαι περὶ
πτόλιος, σε Ομήρ. Ιλ.· περὶ Πατρόκλοιο θανόντος, στο ίδ.· ομοίως, τρέχειν περὶ
ἐωυτοῦ, περὶ τῆς ψυχῆς, σε Ηρόδ. 2. περί, για, με σκοπό να, μερμηρίζειν περί
τινος, σε Ομήρ. Ιλ.· φροντίζειν περί τινος, σε Ηρόδ. 3. με ρήμ. που σημαίνουν
άκουσμα, γνώση, ομιλία, σχετικά με, ως προς, Λατ. circa, de, περὶ νόστου

ἄκουσα, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. 4. πιο πολύ σχετικά με το κίνητρο παρά με το
αντικείμενο, περὶ ἔριδος μάρνασθαι, μάχομαι εξαιτίας μεγάλης έχθρας, σε
Ομήρ. Ιλ.· περὶ τῶνδε, γι' αυτούς τους λόγους, στο ίδ. 5. σχετικά, για να, σε
σχέση με, οὕτως ἔσχε περὶ τοῦ πρήγματος τούτου, σε Ηρόδ.· ομοίως, τὰ περί
τινος, οι σχετικές μ' αυτόν περιστάσεις, σε Θουκ.· επίσης χωρίς το άρθρο,
ἀριθμοῦ πέρι, σχετικά με τον αριθμό, σε Ηρόδ. III. όπως Λατ. prae, πριν,
πάνω από, πέρα, περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, σε Ομήρ. Ιλ.· τετιμῆσθαι περὶ
πάντων, στο ίδ.· κρατερὸς περὶ πάντων, σε Όμηρ.· μ' αυτή τη σημασία συχνά
χωρίζεται από τη γεν., περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, στη φρόνηση ξεπερνά τους
άλλους, σε Ομήρ. Ιλ. IV.για να δηλώσει αξία, περὶ πολλοῦ ἐστιν ἡμῖν, είναι
πολύ άξιος για εμάς, σε Ηρόδ.· περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαί τι, θεωρώ κάτι άξιο,
δηλ. πολύ σπουδαίο, Λατ. magni facere, στον ίδ.· περὶ πλείστου ἡγεῖσθαι, σε
Θουκ. Β. ΜΕ ΔΟΤ.· I. 1. λέγεται για τόπο, γύρω από, τριγύρω, λέγεται για
ιματισμό, οπλισμό, κ.τ.λ.· ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα, σε Ομήρ. Ιλ.·
κνημῖδας περὶ κνήμῃσιν ἔθηκεν, στο ίδ.· περὶ δ' ἔγχεϊ... καμεῖται, θα κουραστεί
κρατώντας το δόρυ, στο ίδ.· περὶ δουρὶ πεπαρμένος, τρυπήθηκε απ' αυτό,
καρφώθηκε απ' αυτό, στο ίδ.· πεπτῶς περὶ ξίφει, σε Σοφ. 2. λέγεται για
πολεμιστή που στέκεται πάνω από ή τριγυρίζει γύρω από νεκρό ή
συμπολεμιστή για να τον υπερασπιστεί, (βλ. ἀμφιβαίνω, περιβαίνω), Αἴας,
περὶ Πατρόκλῳ βεβήκει, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. λέγεται για αιτία, σχεδόν όπως η
περὶ, με γεν., λέγεται για αντικείμενο για το οποίο ή σχετικά με το οποίο
κάποιος μάχεται, μαχήσασθαι περὶ δαιτί, σε Ομήρ. Οδ.· περὶ τοῖς φιλτάτοις
κυβεύειν, σε Πλάτ. 2. ομοίως επίσης χρησιμοποιείται με ρήμ. που σημαίνουν
φόβο, ἔδεισεν δὲ περὶ ξανθῷ Μενελάῳ, σε Ομήρ. Ιλ.· δεῖσαι περὶ τῷ χωρίῳ, σε
Θουκ. 3. γενικά, λέγεται για αιτία ή αφορμή, για, με σκοπό να, εξαιτίας, Λατ.
prae, μὴ περὶ Μαρδονίῳ πταίσῃ ἡ Ἑλλάς, σε Ηρόδ.· περὶ σφίσιν αὐτοῖς πταίειν,
σε Θουκ. I. στους Ποιητές επίσης, περὶ δείματι, για φόβο, σε Πίνδ.· περὶ
τάρβει, περὶ φόβῳ, σε Αισχύλ. Γ. ΜΕ ΑΙΤ.· I. 1. λέγεται για τόπο, κυρίως
αναφέρεται στο αντικείμενο γύρω από το οποίο γίνεται η κίνηση, περὶ βόθρον
ἐφοίτων, έρχονταν κατά πλήθη γύρω από το λάκκο, σε Ομήρ. Οδ.· ἄστυ πέρι
διώκειν, σε Ομήρ. Ιλ.· απ' όπου, κοντά, ἑστάμεναι περὶ τοῖχον, σε Ομήρ. Ιλ.· οἱ
περὶ Πηνειὸν ναίεσκον, στο ίδ.· περὶ τὴν κρήνην, κάπου κοντά σ' αυτή, σε
Πλάτ.· ἡ περὶ Λέσβον ναυμαχία, η ναυμαχία στα ανοιχτά της Λέσβου, σε Ξεν.
2. λέγεται για πρόσωπα που βρίσκονται γύρω από κάποιον, οἱ περί τινα, η
συνοδεία κάποιου, ακόλουθοι, βοηθοί, σύντροφοι, οἱ περὶ τὸν Πείσανδρον
πρέσβεις, σε Θουκ.· οἱ περὶ Ἡράκλειτον, οι μαθητές του, σε Πλάτ.· οἱ περὶ
Ἀρχίαν πολέμαρχοι, ο Αρχίας και οι πολεμικοί συνεργάτες του, σε Ξεν.·
έπειτα, οἱ περί τινα, περιφραστικά αντί του προσώπου του ιδίου, σε Πλούτ. 3.
λέγεται για το αντικείμενο με το οποίο κάποιος ασχολείται ή σχετίζεται, περὶ
δόρπα πονεῖσθαι, σε Όμηρ.· εἶναι ή γίγνεσθαι περί τι, σε Θουκ. κ.λπ.· ὁ περὶ
τὸν ἵππον, ιπποκόμος, σε Ξεν. 4. σημαίνει κίνηση γύρω ή σε ένα μέρος, περὶ
νῆσον ἀλώμενοι, περιπλάνηση γύρω από το νησί, σε Ομήρ. Οδ.· χρονίζειν
περὶΑἴγυπτον, σε Ηρόδ. 5. σχετικά, σε περίπτωση που, τὰ περὶ τὴν Αἴγυπτον
γεγονότα, σε Ηρόδ.· εὐσεβεῖν περὶ θεούς, σε Πλάτ.· επίσης χωρίς ρήμα,
σχετικά, από την άποψη, σε σχέση με, πονηρὸς περὶ τὸ σῶμα, σε Πλάτ.·
ἀκόλαστος περὶ ταῦτα, σε Αισχίν.· τὰ περὶ τὰς ναῦς, οι ναυτικές εργασίες, σε
Θουκ.· τὰ περὶ τοὺς θεούς, σε Ξεν. κ.λπ. II. 1. λέγεται για χρόνο, περὶ λύχνων
ἁφάς, περίπου την ώρα που ανάβουν τους λύχνους, σε Ηρόδ.· περὶ μέσας
νύκτας, περίπου τα μεσάνυχτα, σε Ξεν.· περὶ ἡλίου δυσμάς, στον ίδ. 2. λέγεται
για αριθμούς που δόθηκαν χωρίς ακρίβεια, περὶ ἑβδομήκοντα, περίπου

εβδομήντα, σε Θουκ. Δ. ΘΕΣΗ· η περί μπορεί να ακολουθεί το ουσ. όταν
γίνεται αναστροφή, ἥν περι, ἄστυ πέρι. Ε. Απόλ. ως επίρρ., I. γύρω, ολόγυρα,
επίσης κοντά, δίπλα, σε Όμηρ. II. 1. μπροστά ή υπεράνω των άλλων, στην
οποία περίπτωση συνήθως παθαίνει αναστροφή, Τυδεΐδη, πέρι μέν σε τίον
Δαναοί, σε Ομήρ. Ιλ.· πέρι κέρδεα οἶδεν, σε Ομήρ. Οδ. 2. περὶ κῆρι, από τα
βάθη της καρδιάς, από καρδιάς, περὶ κῆρι φιλεῖν, σε Ομήρ. Ιλ.· περὶ κῆρι
χολοῦσθαι, στο ίδ.· ομοίως, περὶ σθένεϊ, στο ίδ. 3. επιτετ. περὶ πρό, όπου η περί
ανακτά την προφορά της, στο ίδ. ΣΤ. ΣΤΑ ΣΥΝΘ.· απαντούν όλες οι κύριες
σημασίες· I. ολόγυρα, όπως στο περιβάλλω, περιβλέπω, περιέχω. II. λέγεται
για επιστροφή στο ίδιο σημείο, γύρω, όπως σε περιάγω, περιβαίνω,
περιστρέφω. III. υπέρ, μπροστά, όπως στο περιγίγνομαι, περιτοξεύω· επίσης
πέρα από το μέτρο, πολύ, υπερβολικά, όπως στο περικαλλής, περιδείδω, όπως
Λατ. per-in permultus, pergatus. IV. σπανίως = ἀμφί, όπως στο περιδέξιος. Ζ.
ΠΡΟΣΩΔΙΑ· αν και το ι στην περί είναι βραχύ, η περί δεν παθαίνει έκθλιψη.
Οι εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό είναι λίγες.
περι-αγγέλλω, μέλ. -αγγελῶ, I. 1. αναγγέλλω με μηνύματα προς διάφορες
κατευθύνσεις, σε Θουκ. 2. απόλ., στέλνω ή μεταφέρω ένα μήνυμα γύρω, σε
Ηρόδ. II. με δοτ. προσ. και απαρ., στέλνω διαταγές προς διάφορες διευθύνσεις
για να εκτελέσουν κάτι, περιήγγελλον ταῖς πολεσι στρατιὰν παρασκευάζεσθαι,
σε Θουκ. κ.λπ.· με το απαρ. να παραλείπεται, ναῦς περιήγγελλον, Λατ.
imperabant naves, στον ίδ.
περιᾰγείρω, τριγυρίζω και μαζεύω χρήματα — Μέσ., κάνω το ίδιο για
λογιαριασμό κάποιου άλλου, σε Πλάτ.
περιᾱγής, -ές (περιάγνυμι)· I. σπασμένος σε κομμάτια, σε Ανθ. II. =
περιηγής, αρκετά στρογγυλός, στο ίδ.
περι-αγνίζω, μέλ. -σω, εξαγνίζω τα πάντα ολόγυρα μου, σε Λουκ.
περι-άγνῡμι, μέλ. -άξω, κάμπτω και σπάζω ολόγυρα — Παθ., ὂψ περιάγνυται,
η φωνή παρηχεί ολόγυρα, δηλ. απλώνεται ολόγυρα, σε Ομήρ. Ιλ.
περι-άγω, μέλ. -ξω, I. 1. οδηγώ ή περιφέρω, σε Ηρόδ. 2. οδηγώ κάποιον μαζί
μου, τον έχω πάντα κοντά μου, σε Ξεν.· ομοίως στη Μέσ., στον ίδ. 3.
περιφέρω, περιστρέφω, τὴν κεφαλήν, σε Αριστοφ. κ.λπ.· περιάγω τὴν
σκυταλίδα, στρίβω μέχρις ότου να σφίξει η θηλειά, σε Ηρόδ. 4. αναβάλλω, σε
Λουκ. 5. φέρνω γύρω σ' ένα σημείο, πρός τι, σε Αριστ. κ.λπ. II. με αιτ. τόπου,
πηγαίνω ολόγυρα, περιάγουσι τὴν λίμνην κύκλῳ, σε Ηρόδ.· περιάγω τὰς
πόλεις, σε Κ.Δ.
περιᾰγωγεύς, ὁ, εργάτης για την περιστροφή της άγκυρας, σε Λουκ.
περιᾰγωγή, ἡ, περιφορά, περιστροφή, σε Πλάτ.
περι-ᾴδω, μέλ. -άσομαι, περιφέρομαι τραγουδώντας, σε Λουκ.
περιαιρετός, -ή, -όν, αυτός που μπορεί κάποιος να αφαιρέσει, σε Θουκ.
περι-αιρέω, μέλ. -ήσω, παρατ. -ῄρηκα, αόρ. βʹ περι-εῖλον, απαρ. -ελεῖν· I.
αφαιρώ κάτι που περιβάλλει, αφαιρώ εξωτερικό περίβλημα, παίρνω μακριά,
αφαιρώ από, τὰ τείχη, σε Ηρόδ., Θουκ.· περιαιρέω τὸν κέραμον, αφαιρώ το
πήλινο αγγείο μέσα στο οποίο περιχύθηκε ο χρυσός, σε Ηρόδ. — Μέσ.,
αφαιρώ από τον εαυτό μου, περιαιρέω τὴν κυνέην, βγάζω την περικεφαλαία
μου, σε Ηρόδ.· βιβλίον περιαιρεόμενος, αφαιρώ (το κάλυμμα) από μια
επιστολή, δηλ. την ανοίγω, στον ίδ.· αλλά η Μέσ. συχνά όπως ακριβώς η
Ενεργ., αφαιρώ από, παίρνω μακριά, σε Ξεν., Πλάτ. — Παθ., αφαιρούμαι, τοῦ
ἄλλου περιῃρημένου, όταν το υπόλοιπο έχει αφαιρεθεί, σε Θουκ. II. Παθ.
επίσης με αιτ. πράγμ., στερούμαι κάποιου πράγματος, περιῃρημένοι χρήματα
καὶ συμμάχους, σε Δημ.· τοὺς στεφάνους περιῄρηνται, στον ίδ.

περιακτέον, ρημ. επίθ. του περιάγω, αυτός που πρέπει να τον περιφέρουν, σε
Πλάτ.
περι-αλγέω, στεναχωριέμαι πάρα πολύ για, τινί, σε Θουκ.
περι-αλγής, -ές (ἄλγος), αυτός που είναι πολύ στενοχωρημένος, περίλυπος,
σε Πλάτ.
περι-ᾰλείφω, μέλ. -ψω, αλείφω ολόγυρα, γύρω παντού, πασαλείφω, σε
Αριστοφ.
περίαλλος, -ον, αυτός που βρίσκεται μπροστά από όλους τους άλλους· ως
επίρρ. περίαλλα, πριν απ' όλα, σε Ομηρ. Ύμν., Πίνδ.· υπερβολικά, σε Σοφ.
περι-ᾰλουργός, -όν, αυτός που έχει βυσσινί χρώμα, κακοῖς περιαλουργός,
διπλοβαμμένος, βαμμένος άσχημα, σε Αριστοφ.
περίαμμα, -ατος, τό (περιάπτω), οτιδήποτε φοριέται πάνω σε κάποιον,
περίαπτο, φυλαχτό, βασκάνιο, χαϊμαλί, σε Ανθ.
περι-αμπέχω, μέλ. -αμφέξω, αόρ. βʹ -ήμπεσχον· επίσης, περιαμπίσχω, παρατ.
-ήμπισχον· I. περιβάλλω, περιαμπέχω τινά τι, βάζω κάτι γύρω ή πάνω από
κάποιον, σε Αριστοφ. — Μέσ., περιβάλλομαι, περικαλύπτομαι, σε Πλάτ. II.
καλύπτω ολόγυρα, στον ίδ.
περι-ᾰμύνω[ῡ], υπερασπίζω ή φυλάσσω ολόγυρα, περιφρουρώ παντού, σε
Πλούτ.
περί-απτος, -ον, κρεμασμένος ολόγυρα· ως ουσ., περίαπτον τό = περίαμμα, σε
Πλάτ.· προσάρτημα, σε Αριστ.
περι-άπτω, μέλ. -ψω, I. 1. δένω, προσδένω, εξαρτώ γύρω ή πάνω, εφαρμόζω,
γυίοις φάρμακα περάπτων (Αιολ. τύπος), σε Πίνδ. — Μέσ., θέτω γύρω από
τον εαυτό μου, φορώ πάνω μου, σε Πλάτ. 2. μεταφ., περιάπτω τιμάς, αἶσχός
τινι, προσάπτω σε κάποιον, σε Αριστοφ.· ἀντὶ καλῆς (δόξης) αἰσχρὰν περιάπτω
τῇ πόλει, σε Δημ. II. ανάβω φωτιά ολόγυρα ή στη μέση, σε Κ.Δ.
περι-αρμόζω, προσαρμόζω κάτι σε κύκλο, τί τινι, σε Πλούτ.
περι-αρτάω, μέλ. -ήσω, αναρτώ ολόγυρα ή πάνω σε κάτι — Παθ., είμαι
κρεμασμένος ολόγυρα ή πάνω σε, με δοτ., είμαι αναρτημένος, σε Πλούτ.
περι-αστράπτω, μέλ. -ψω, αστράπτω ολόγυρα, με αιτ., σε Κ.Δ.
περι-ασχολέω, μέλ. -ήσω, είμαι απασχολημένος με κάποιο πράγμα, σε Λουκ.
περι-αυχένιος, -ον (αὐχήν), αυτός που τοποθετείται γύρω από το λαιμό, σε
Ηρόδ.
περ-ίαχε, Επικ. αντί περι-ίαχε, γʹ ενικ. παρατ. του περιιάχω.
περι-βαίνω, μέλ. -βήσομαι, αόρ. βʹ περι-έβην, Επικ. περί-βην· I. βαδίζω
ολόγυρα, λέγεται για κάποιον που υπερασπίζεται το νεκρό σύντροφό του είτε
περπατώντας γύρω γύρω απ' αυτόν, είτε, όπως το ἀμφιβαίνω, με το να
στέκεται από πάνω του, απόλ., σε Ομήρ. Ιλ.· με γεν., περιβῆναι ἀδελφειοῦ
κταμένοιο, στο ίδ.· επίσης με δοτ., Πατρόκλῳ περιβάς, το ίδ.· ομοίως, περὶ
τρόπιος βεβαῶτα, στέκομαι πάνω από την καρίνα του πλοίου, σε Ομήρ. Οδ.·
με αιτ., περιβαίνω ἵππον, καβαλώ άλογο, σε Πλούτ. II. λέγεται για ήχο,
αντηχώ στα αυτιά κάποιου, σε Σοφ.
περι-βάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, αόρ. βʹ -έβᾰλον· I. 1. ρίχνω ολόγυρα, περὶ χαῖρε
βαλών, έχοντας βάλει τα χέρια του ολόγυρα του, σε Ομήρ. Οδ.· χέρας
περιβάλλω τινί, σε Ευρ.· περὶ δι' ὠλένας δέρᾳ βάλοιμι, στον ίδ.· περιβάλλω τινὶ
δεσμά, σε Αισχύλ.· περιβάλλω, ναῦν περὶ ἕρμα, προσαράζω σε ξέρα, σε Θουκ.
— Μέσ., βάζω κάτι επάνω μου, φορώ, με αιτ. πράγμ., τεύχεα περιβαλλόμενοι,
φόρεσαν τα όπλα τους, σε Ομήρ. Οδ.· περιβάλλω ἔρυμα, ἕρκος, τείχεα,
περιβάλλω κάποιον για να τον υπερασπίσω, περιτειχίζω, σε Ηρόδ.· με διπλή
αιτ., τεῖχος περιβάλλεσθαι πόλιν, χτίζω τείχος γύρω της, στον ίδ.· σε Παθ.

παρακ., έχω τοποθετήσει ένα πράγμα γύρω από κάποιον, σε Πλάτ.·
περιβεβλημένος το τεῖχος, έχει το τείχος γύρω του, στον ίδ. 2. μεταφ.,
τοποθετώ κάτι γύρω από ένα πρόσωπο, δηλ. τον περιβάλλω μ' αυτό,
περιβάλλω τινὶ βασιληΐην, τυραννίδα, στον ίδ., Ευρ.· δουλείαν Μυκήναις, σε
Ευρ.· περιβάλλω ἀνανδρίαν τινί, δηλ. κάνω κάποιον άτολμο, δειλό, στον ίδ. II.
αντιστρόφως με δοτ. πράγμ., περιβάλλω, περιστοιχίζω, περιτριγυρίζω,
περιβάλλειν βρόχῳ τὸν αὐχένα, στον ίδ.· μεταφ., περιβάλλω τινὰ χερσί,
εναγκαλίζομαι, στον ίδ.· μεταφ., περιβάλλω τινὰ συμφοραῖς, κακοῖς, εμπλέκω
κάποιον σε συμφορές, δυστυχίες κ.λπ., στον ίδ.· ομοίως στη Μέσ., περικλείω
ή περιβάλλω για την υπεράσπισή μου, σε Ξεν. 2. περιβάλλω τινὰ χαλκεύματι,
περιβάλλω κάποιον με το ξίφος μου, δηλ. τον διαπερνώ με αυτό, σε Αισχύλ.
III. 1. με αιτ. μόνο, περικυκλώνω, περικλείω, περιβάλλει με σκότος, σε Ευρ.·
περιβάλλω τινά, αγκαλιάζω αυτόν, σε Ξεν.· αλλά επίσης και ενδύω, ντύνω, σε
Κ.Δ. — Παθ., τὸ περιβεβλημένον, περίβολος, περίφρακτος χώρος, σε Ηρόδ. —
Μέσ. ἤλαυνον περιβαλλόμενοι (τὰ ὑποζύγια), περιτριγυρίζοντας, στον ίδ. 2.
φέρνω την πυξίδα γύρω-γύρω, αναστρέφω, με αιτ., ἵπποι περὶ τέρμα βαλοῦσαι,
σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για πλοία, περιβάλλω τὸν Ἄθων, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3.
συχνάζω, αγαπώ ένα μέρος, σε Ξεν. IV. 1. Μέσ., προσπαθώ να κερδίσω προς
όφελός μου, στοχεύω, Λατ. affectare, καθώς λέμε «μηχανεύομαι» ένα πράγμα,
περιβάλλω ἑωυτῷ κέρδεα, σε Ηρόδ.· σωφροσύνης δόξαν περιβάλλω, σε Ξεν.·
Παθ. παρακ., έχω την κατοχή ενός πράγματος, σε Ηρόδ. 2. καλύπτω ή
σκεπάζω με λόγια, σε Πλάτ. V. υπερβάλλω, και επομένως γενικά, υπερέχω,
υπερβαίνω, μνηστῆρας δώροισι, σε Ομήρ. Οδ.· απλώς, περιβάλλω ἀρετῇ,
υπερέχω στην αρετή, σε Ομήρ. Ιλ.
περί-βᾰρυς, -υ, γεν. -εος, αυτός που είναι υπερβολικά βαρύς, σε Αισχύλ.
περιβάς, μτχ. αορ. βʹ του περιβαίνω.
περιβέβλημαι, Παθ. αόρ. του περιβάλλω.
περί-βην, Επικ. αντί περι-έβην, αόρ. βʹ του περιβαίνω.
περιβῆναι, απαρ. αορ. βʹ του περιβαίνω.
περιβιόω, επιζώ, σε Πλούτ.
περί-βλεπτος, -ον, αυτός που παρατηρείται από όλες τις πλευρές, θαυμάζεται
από όλους τους παρατηρητές, σε Ευρ., Ξεν.
περῑ-βλέπω, μέλ. -ψω, I. βλέπω ολόγυρα, ατενίζω ολόγυρα, σε Ξεν. κ.λπ. II.
1. μτβ., βλέπω ολόγυρα προς, πάντας, στον ίδ.· ομοίως στη Μέσ., σε Κ.Δ. 2.
επιζητώ, εξετάζω γύρω για, τινά ή τι σε Λουκ. 3. ατενίζω, θαυμάζω, σέβομαι,
σε Σοφ.· περιβλέπω βίαν, φθονώ, υποπτεύω ή εποφθαλμιώ, σε Ευρ. — Παθ.,
περιβλέπεσθαι τίμιον, Λατ. digito monstrari, στον ίδ.
περίβλεψις, -εως, ἡ, ματιά ολόγυρα, κοίταγμα τριγύρω, ακριβής εξέταση, σε
Πλούτ.
περι-βόητος, -ον, ποιητ. περί-βωτος· I. 1. διαδεδομένος, πολυσυζητημένος,
φημισμένος, σε Θουκ., Δημ. 2. με αρνητική σημασία, διαβόητος,
σεσημασμένος, σκανδαλώδης, σε Δημ.· επίρρ. -τως, διαβόητα, περιβόητα, σε
Αισχίν., Δημ. II. αυτός που έρχεται μαζί ή ανάμεσα σε κραυγές, επιθ. για τον
Άρη, σε Σοφ.
περιβόλαιον, τό (περιβάλλω), αυτό το οποίο καλύπτει ή περιβάλλει κάποιον,
κάλυμμα, θανάτου περιβόλαια, καλύμματα νεκρού, σε Ευρ.· περιβόλαιον
σαρκὸς ἡβῶντα, νεανικά περιβλήματα σαρκός, δηλ. νιάτα, νεανική ηλικία,
στον ίδ.· κάλυμμα άρματος ή δίφρου, σε Πλούτ.
περιβολή, ἡ (περιβάλλω),· I. οτιδήποτε περιβάλλει, περίβλημα, περιβολή, σε
Πλάτ.· χειρῶν περιβολαί, εναγκαλισμοί, σε Ευρ.· ομοίως περιβολαί μόνο, σε

Ξεν.· περιβολαὶ χθονός, δηλ. ο τάφος, σε Ευρ.· περιβολὴ (ξίφεος), θήκη, στον
ίδ.· απόλ. λέγεται για τα τείχη γύρω από την πόλη, ἑπτάπυργοι περιβολαί, στον
ίδ. II. 1. χώρος που περιφράζεται, περιφέρεια, επικράτεια, οἰκίης μεγάλης
περιβολή, σπίτι με μεγάλη έκταση, σε Ηρόδ. 2. περιφέρεια, περίμετρος, σε
Θουκ.· π. ποιεῖσθαι, κάνω κυκλική διαδρομή, σε Ξεν. ΙΙI. μεταφ., 1. αγώνας,
προσπάθεια, τῆς ἀρχῆς, Λατ. affectatio imperii, στον ίδ. 2. ἡ περιβολὴ τοῦ
λόγου, όλη η έκταση της υπόθεσης, το μήκος και μάκρος αυτής, σε Ισοκρ.
περίβολος, -ον (περιβάλλω), I. περιβεβλημένος, περιφραγμένος,
περικυκλωμένος, σε Ευρ. II. 1. ως ουσ. περίβολος, ὁ, = περιβολή, ἐχίδνης
περίβολοι, το δηλητήριο ή το κουλούριασμα του ερπετού, στον ίδ.· στον
πληθ., τα τείχη γύρω από την πόλη, σε Ηρόδ., Ευρ.· ομοίως στον ενικ., σε
Θουκ. 2. περίφραγμα, περιφέρεια, περίμετρος, περίβολος νεωρίων, σε Ευρ.·
λέγεται για ναό, περίβολος, σε Πλούτ.
περι-βόσκω, βόσκω ολόγυρα — Παθ., λέγεται για βοοειδή, με αιτ., σε Λουκ.
περι-βρᾰχῑόνιος, -α, -ον (βραχίων), αυτός που βρίσκεται γύρω ή πάνω στο
χέρι, σε Πλούτ.· περιβραχιόνιον τό, περιβραχιόνιο ή μέρος οπλισμού για το
χέρι, σε Ξεν.
περι-βρύχιος[ῠ], -α, -ον, αυτός που καταποντίζεται από το φούσκωμα των
κυμάτων ολόγυρα, οἴδματα περιβρύχια, κύματα που καταπίνουν το ένα το
άλλο, δηλ. κύμα πάνω στο κύμα, σε Σοφ.
περι-βύω, μέλ. -βύσω [ῠ], στουπώνω, βουλώνω, τί τινι, σε Λουκ.
περίβωτος, -ον, ποιητ. αντί περιβόητος, σε Ανθ.
περι-γίγνομαι, Ιων. και μεταγεν. -γίνομαι [ῑ], μέλ. -γενήσομαι, αόρ. βʹ εγενόμην, παρακ. -γέγονα· I. 1. είμαι ανώτερος από τους άλλους, υπερισχύω,
υπερνικώ, υπερέχω, με γεν., ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.·
σπανίως με αιτ., περιγίγνομαι Ἕλληνας, σε Ηρόδ.· απόλ., είμαι ανώτερος,
επικρατώ, στον ίδ., Θουκ. κ.λπ. 2. λέγεται για πράγματα, ἤν τι περιγένηταί σφι
τοῦ πολέμου, αν κέρδιζαν κάποιον προνόμιο στον πόλεμο, σε Θουκ.·
περιγίγνομαι ὑμῖν πλῆθος νεῶν, έχω υπεροχή στον αριθμό των πλοίων, στον ίδ.
II. 1. επιζώ, ξεπερνώ, διασώζομαι, διαφεύγω, Λατ. salvus evadere, σε Ηρόδ.,
Θουκ. κ.λπ.· οἱ περιγενόμενοι, οι επιζώντες, σε Ηρόδ.· επίσης με γεν. πράγμ.,
περιεγένετο τούτου τοῦ πάθεος, επέζησε της συμφοράς, στον ίδ. 2. λέγεται για
πράγματα, περισσεύω, σε Αριστοφ., Ξεν. 3. λέγεται για πράγματα επίσης,
μένω ως κέρδος ή αποτέλεσμα, ἐκτῶν μεγίστων κινδύνων μέγισται τιμαὶ
περιγίγνονται, σε Θουκ.· περιγίγνεταί τι, το αποτέλεσμα της υπόθεσης είναι
τέτοιο, σε Δημ.
περι-γλᾰγής, -ές (γλάγος), αυτός που είναι γεμάτος γάλα, σε Ομήρ. Ιλ.
περιγληνάομαι, αποθ., (γλήνη), γυρίζω τα μάτια μου ολόγυρα, ατενίζω
ολόγυρα, λέγεται για λιοντάρι, σε Θεόκρ.
περί-γλωσσος, -ον (γλῶσσα), ετοιμόλογος, σε Πίνδ.
περι-γνάμπτω, μέλ. -ψω, παρακάμπτω ένα ακρωτήριο, Μάλειαν, σε Ομήρ.
Οδ.
περίγραμμα, -ατος, τό, γραμμή ζωγραφισμένη γύρω από κύκλο,
ιχνογράφημα, σε Λουκ.
περιγραπτέον, ρημ. επίθ. του περιγράφω, αυτός που μπορεί να χαραχθεί, να
αντιγραφεί, σε Πλάτ.
περι-γραπτός, -όν, σημειωμένος γύρω-γύρω, περιγεγραμμένος, ἐκ
περιγραπτοῦ, από ένα περιγεγραμμένο διάστημα, σε Θουκ.

περιγρᾰφή, ἡ, I. 1. γραμμή περιγεγραμμένη, περίγραμμα, σκίτσο, σε Πλάτ.,
Αριστ. 2. περιφέρεια, περίμετρος, σε Αριστ. 3. αυτό που σημειώνεται με μια
γραμμή, περίγραμμα, περιγραφὴ ποδοῖν, σε Αισχύλ. II. περιβολή, σε Λουκ.
περι-γράφω[ᾰ], μέλ. -ψω· I. 1. σύρω γραμμή ολόγυρα, σημειώνω ολόγυρα,
Λατ. circum scribo, σε Ηρόδ.· περιγράφω κύκλον, σχεδιάζω κύκλο ολόγυρα,
στον ίδ.· απόλ., ζωγραφίζω κύκλο, σε Αριστοφ. 2. ορίζω, καθορίζω, σε Ξεν.
— Παθ., περιεγέγραπτο, έχουν καθοριστεί τα όρια, στον ίδ. II. γράφω σε
περίληψη, φτιάχνω σε περίγραμμα, διατυπώνω σε γενικές γραμμές, Λατ.
delineare, σε Αριστ. III. περικλείω όπως μέσα σε αγκύλες, ακυρώνω, σε Ανθ.·
περιγράφω τινὰ ἐκ πολιτείας, αποκλείω από τα πολιτικά δικαιώματα, σε
Αισχίν.
περιδέδρομα, παρακ. του περιτρέχω.
περι-δεής, -ές (δέος), πολύ δειλός ή φοβιτσιάρης, σε Ηρόδ.· τινος, αυτός που
προέρχεται ή ανήκει σε πρόσωπο ή πράγμα, σε Θουκ.· περιδεὴς μή..., στον ίδ.·
επίρρ. -ῶς, σε μεγάλο φόβο, στο ίδ.
περι-δείδω, μέλ. -δείσομαι, αόρ. αʹ περιέδεισα, Επικ. γʹ πληθ. περίδδεισαν,
μτχ. περιδδείσας, παρακ. περιδέδοικα, Επικ. περιδείδια· βρίσκομαι σε μεγάλο
φόβο σχετικά με, με γεν., Δαναῶν περιδείδια, σε Ομήρ. Ιλ.· με δοτ., είμαι σε
μεγάλο φόβο για κάποιον ή εξαιτίας του, Αἴαντι περιδδείσαντες, στο ίδ.· ἐμῇ
κεφαλῇ περιδείδια, στο ίδ.
περι-δέξιος, -ον, 1. = ἀμφιδέξιος, αυτός που έχει δεξιά και τα δύο χέρια, δηλ.
αυτός που χρησιμοποιεί τα δύο χέρια κατά τον ίδιο τρόπο, σε Ομήρ. Ιλ. 2.
εξαιρετικά επιδέξιος, σε Αριστοφ.
περι-δέραιος, -ον (δέρη), αυτός που περνά γύρω από το λαιμό· ως ουσ.,
περιδέραιον, τό, περιδέραιο, κολιέ, σε Αριστ., Πλούτ.
περι-δέω, μέλ. -δήσω, δένω, δένω ολόγυρα ή προσδένω, τί τινι, σε Ηρόδ. —
Μέσ., δένω ολόγυρά μου, επιδένω, προσθέτω, στον ίδ., Αριστοφ.
περι-δίδομαι, Μέσ. του περιδίδωμι (το οποίο δεν συναντάται), βάζω
στοίχημα, στοιχηματίζω, με γεν. πράγμ. (δηλ. της τιμής), τρίποδος
περιδώμεθον ἠέ, άσε μας να βάλουμε στοίχημα έναν τρίποδα, δηλ. άσε μας να
στοιχηματίσουμε έναν τρίποδα (και να τον πληρώσει δηλ. όποιος χάσει), σε
Ομήρ. Ιλ.· ἐμέθεν περιδώσομαι αὐτῆς, θα στοιχηματίσω για τον εαυτό μου,
δηλ. θα είμαι ο ίδιος εχέγγυος, σε Ομήρ. Οδ.· περιδίδομαι πότερον, βάζω
στοίχημα εάν, σε Αριστοφ.· ομοίως, περιδίδομαι περὶ τῆς κεφαλῆς,
στοιχηματίζω το κεφάλι μου, στον ίδ.· με την προσθήκη δοτ., περίδου μοι περὶ
θυματιδᾶν ἁλῶν, στον ίδ.· περίδου νῦν ἐμοί, στον ίδ.
περι-δῑνέω, μέλ. -ήσω, στροβιλίζω ή γυρίζω ολόγυρα, σε Αισχίν. — Παθ.,
τρέχω γύρω-γύρω σε κύκλο, πόλιν περιδινηθήτην (γʹ δυϊκ. Παθ. αόρ. αʹ) σε
Ομήρ. Ιλ.· ομοίως στη Μέσ., σε Ανθ.· περιστρέφομαι ολόγυρα σαν σβούρα,
σε Ξεν.
περι-δῑνής, -ές, αυτός που περιστρέφεται ολόγυρα, σε Ανθ.
περιδίνησις, -εως, ἡ, περιστροφή ολόγυρα, στροβιλισμός, περιδίνηση, σε
Πλάτ.
περι-δίω, παλιός τύπος του περιδείδω, βρίσκομαι σε μεγάλο φόβο, με δοτ.,
μόνο στο γʹ ενικ. παρατ. περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.
περι-διώκω, καταδιώκω από όλες τις πλευρές, σε Στράβ.
περίδου, προστ. Μέσ. αορ. βʹ του περιδίδομαι.
περιδρᾰμεῖν, απαρ. αορ. βʹ του περιτρέχω.
περι-δράσσομαι, Αττ. -ττομαι, αποθ., αρπάζω, πιάνω ένα πράγμα με το χέρι,
γραπώνω, με γεν. πράγμ., σε Πλούτ.

περιδρομή, ἡ (περιδρᾰμεῖν),· 1. τρέξιμο γύρω από, σε Πλούτ.· περιδρομὴ
ποιεῖσθαι, κάνοντας περιστροφή, σε Ξεν. 2. περιφορά, τροχιά, σε Ευρ.
περίδρομος, -ον (περιδρᾰμεῖν), I. 1. αυτός που τρέχει γύρω-γύρω, λέγεται
για άρμα σε τροχιά ή για την περιφέρεια της ασπίδας, σε Ευρ. 2.
περιφερόμενος εδώ και εκεί, περιπλανώμενος, σε Θέογν., Αριστοφ. II. Παθ.,
αυτός που μπορεί να τρέξει ολόγυρα, και ομοίως αυτός που στέκεται χωριστά,
αποκολλημένος, σε Όμηρ.
περίδρομος, ὁ (περιδρᾰμεῖν), ως ουσ., αυτό που περικυκλώνει, όπως το
στεφάνι (η περιφέρεια) της ασπίδας, σε Ευρ.· σχοινί που περιελίσσεται στο
επάνω μέρος ενός διχτυού (πρβλ. ἐπίδρομος), σε Ξεν.· αρχιτεκτονικά τόξα
γύρω από οικοδόμημα, στον ίδ.
περι-δρύπτω, μέλ. -ψω, σχίζω ολόγυρα, ξεφλουδίζω τον φλοιό από δέντρο,
σε Ανθ. — Παθ., ἀγκῶνας περιδρύφθη (Επικ. Παθ. αόρ. αʹ) είχε το δέρμα του
ξεσχισμένο στους αγκώνες, σε Ομήρ. Ιλ.
περι-δύω, μέλ. -σω, αφαιρώ από γύρω, απεκδύω, βγάζω τα ρούχα μου,
περίδυσε χιτῶνας, σε Ομήρ. Ιλ.
περιδῶκα, Επικ. αντί περι-έδωκα, αόρ. αʹ του περιδίδωμι.
περιδώμεθον, αʹ δυϊκ. υποτ. Μέσ. αορ. βʹ του περιδίδωμι.
περιεῖδον, αόρ. βʹ του περιοράω.
περι-ειλίσσω, Ιων. αντί περι-ελίσσω.
περιεῖλον, αόρ. βʹ του περιαιρέω.
περι-είλω, -ειλέω ή -ίλλω, 1. διπλώνω, περιτυλίγω, σάκια περὶ τοὺς πόδας, σε
Ξεν. 2. τυλίγω, επιδένω — Μέσ., τυλίγομαι, περιειλάμενος (αόρ. αʹ μτχ.), σε
Αριστοφ.
περί-ειμι (εἰμί, Λατ. sum), απαρ. -εῖναι, μτχ. περι-ών· I. βρίσκομαι γύρω από
ένα μέρος, με δοτ., σε Θουκ.· τὰ περιόντα, οι περιστάσεις, σε Δημ. II. είμαι
καλύτερος από, ανώτερος από τον άλλο, υπερέχω, εξέχω, με γεν., σε Ομήρ.
Ιλ., Ηρόδ.· περίεσσι γυναικῶν εἶδός τε μέγεθός τε, σε Ομήρ. Οδ.· οἳ περὶ μὲν
βουλὴν Δαναῶν περὶ δ' ἐστὲ μάχεσθαι (= μάχην), σε Ομήρ. Ιλ.· με δοτ. πράγμ.,
σοφίᾳ περίειμι τῶν Ἑλλήνων, σε Πλάτ.· απόλ., είμαι ανώτερος, σε Ηρόδ.
κ.λπ.· ἐκ περιόντος, σε Θουκ. III. 1. επιζώ, ζω μετά από κάτι ή κάποιον, τινι,
σε Ηρόδ.· απόλ., επιζώ, παραμένω ζωντανός, στον ίδ., σε Δημ. κ.λπ.· λέγεται
για πράγματα, υφίσταμαι, υπάρχω, σε Ηρόδ. 2. βρίσκομαι πέρα ή πάνω από,
υπολείπομαι, παραμένω, λέγεται για περιουσία, χρήματα κ.λπ., σε Θουκ.·
οἰόμενοι περιεῖναι χρήματά τῷ φανταζόμενοι, θεωρώντας ότι ο καθένας έχει
μια ζυγαριά στα χέρια του, σε Δημ. 3. έρχομαι ως αποτέλεσμα ή συνέπεια,
περίεστιν ὑμῖν ἐκ τούτων, στον ίδ.· τοσοῦτον ὑμῖν περίεστιν τοῦ πρὸς ἐμὲ
μίσους, έχει παραμείνει σ' εσάς τόσο μίσος εναντίον μου, σε Φίλιπ. παρά
Δημ.· με απαρ., περίεστι ὑμῖν αὐτοῖς ἐρίζειν, απομένει σε σένα να φιλονικείς
μαζί τους, σε Δημ.
περίειμι (εἶμι, Λατ. ibo), απαρ. -ιέναι, μτχ. περι-ιών· I. 1. κινούμαι κυκλικά,
περικυκλώνω, σε Ηρόδ.· περίειμι κατὰ νώτου τινί, κυκλώνω και προσβάλλω
στα νώτα, σε Θουκ.· περιφέρομαι ασχολούμενος με μάταιες ερωτήσεις ή
διηγήσεις, σε Δημ. 2. με αιτ. τόπου, περιέρχομαι, περιτριγυρίζω, περίειμι τὸν
νηὸν κύκλῳ, σε Ηρόδ.· περίειμι φυλακάς, περιτριγυρίζω τους φύλακες, τους
επισκέπτομαι, στον ίδ.· λέγεται για ήχους, αὐλῶν σε περίεισιν πνοή, σε
Αριστοφ. II. 1. έρχομαι μετά από κάποιον, κατά διαδοχή ή από
κληρονομικότητα, ἡ ἀρχή, βασιληΐη περίεισι εἴς τινα, σε Ηρόδ. 2. λέγεται για
επαναλαμβανόμενες χρονικές περιόδους, χρόνου περιιόντος, καθώς ο χρόνος
παρήλθε, πέρασε, στον ίδ.· περιιόντι τῷθέρει, σε Θουκ.

περιείργω, Αττ. αντί περιέργω.
περι-είρω, παρεμβάλλω ή προσαρμόζω ολόγυρα, σε Ηρόδ.
περιέκρῠβον, αόρ. βʹ του περικρύβω· βλ. περικρύπτω.
περιεκτικός, -ή, -όν (περιέχω), αυτός που περιλαμβάνει κάτι, περιεκτικός, σε
Λουκ.
περιέλᾰσις, -εως, ἡ, τόπος για περιέλαση, πέρασμα, λεωφόρος, σε Ηρόδ.
περι-ελαύνω, μέλ. -ελῶ· I. 1. οδηγώ ολόγυρα, τὰς κύλικας περιελαύνω,
σπρώχνω τα κύπελα ολόγυρα, σε Ξεν. 2. κατατρέχω, βασανίζω, σε Αριστοφ.
— Παθ., σε Ηρόδ. 3. σχηματίζω κύκλο, οικοδομώ γύρω, περὶ δ' ἕρκος ἔλασσε,
σε Ομήρ. Ιλ. — Παθ., περὶ δ' ἕρκος ἐλήλαται, σε Ομήρ. Οδ. II. φαινομενικά
αμτβ. (ενν. ἅρμα, ἵππον), οδηγώ ή ιππεύω ολόγυρα, σε Ηρόδ., Αττ.
περι-ελίσσω, Αττ. -ττω, Ιων. -ειλίσσω, μέλ. -ξω· τυλίγω ή περιτυλίγω, τι περί
τι, σε Ηρόδ. — Μέσ., περιελίσσομαι ἱμάντας, τυλίγω στα χέρια μου λουριά για
πυγμαχία, σε Πλάτ. — Παθ., κυκλώνω κάτι σε «δαχτυλίδια», περιελιχθέντα
περὶ τὴν γῆν, στον ίδ.
περι-έλκω, αόρ. αʹ περιείλκῠσα· 1. σύρω γύρω-γύρω, σύρω εδώ κι εκεί· σε
Ξεν. 2. περισπώ, αποσπώ από το προκείμενο, κύκλῳ περιέλκω τινά, Λατ. huc
illuc ducere, σε Πλάτ. — Παθ., στον ίδ.
περι-έννῡμι, Επικ. αόρ. αʹ περίεσσα, τοποθετώ ολόγυρα, περὶ εἵματα ἕσσον, σε
Ομήρ. Ιλ.· περὶ τεύχεα ἕσσεν, στο ίδ. — Μέσ., χλαῖναν περιέσσασθαι, φορώ
τον μανδύα μου, σε Ησίοδ.
περι-έπω, παρατ. -εῖπον, μέλ. -έψω, αόρ. βʹ -έσπον, απαρ. -σπεῖν — Μέσ.,
μέλ. -έψομαι — Παθ., αόρ. αʹ απαρ. -εφθῆναι· μεταχειρίζομαι με μεγάλη
φροντίδα· 1. με θετική σημασία, εὖ περιέπω τινά, μεταχειρίζομαι κάποιον με
ευγενικό τρόπο, τον περιποιούμαι, σε Ηρόδ.· ὡς κάλλιστα περιέπω τινά, στον
ίδ.· περιέπω τινὰ ὡς εὐεργέτην, σε Ξεν.· μόνο του επίσης, μεταχειρίζομαι με
σεβασμό ή τιμή, θωπεύω, Λατ. colo, foveo, στον ίδ. 2. με αρνητική σημασία,
τρηχέως κάρτα περιέπω, μεταχειρίζομαι, συμπεριφέρομαι με τραχύτητα, σε
Ηρόδ.· περιέπω τινὰ ὡς πολέμιον, στον ίδ. — Παθ., τρηχέως περιεφθῆναι ὑπό
τινος, στον ίδ.
περι-εργάζομαι, μέλ. -εργάσομαι, παρακ. -είργασμαι· αποθ.· I. κοπιάζω
περισσότερο απ' όσο πρέπει σχετικά με κάτι, δαπανώ κόπο γι' αυτό, με μτχ.,
Σωκράτης περιεργάζεται ζητῶν, σε Πλάτ.· περιείργασμαι περὶ τούτων εἰπών, σε
Δημ.· με δοτ. τρόπου, τῷ θυλάκῳ περιειργάσθαι, σε Ηρόδ.· παρακ. με Παθ.
σημασία, οὐδὲ περιείργασται, δεν υπάρχει τίποτα περιττό, σε Λουκ. II. είμαι
περίεργος, ανακατεύομαι σε υποθέσεις άλλων, σε Δημ.
περιέργια, ἡ, I. υπερβολική ακρίβεια στην εκτέλεση πράγματος, σε Λουκ. II.
ανακατωσούρα, περιέργεια, υπερβολικός ζήλος, σε Θεόκρ., Λουκ.
περί-εργος, -ον (*ἔργω)· I. 1. αυτός που είναι υπερβολικά προσεκτικός, σε
Λυσ. κ.λπ. 2. αυτός που ασχολείται με τις υποθέσεις των άλλων,
ανακατωσούρης, κουτσομπόλης, σε Ξεν. II. 1. Παθ., φτιαγμένος με ιδιαίτερη
φροντίδα, καλοδουλεμένος, σε Αισχίν. κ.λπ. 2. περιττός, σε Πλάτ. κ.λπ. 3.
περίεργος, προληπτικός, σε Πλούτ.
περι-έργω, Αττ. —είργω, εσωκλείω όλα τριγύρω, περικλείω, σε Ηρόδ.,
Θουκ. — Παθ., ἐν περιειργμένοις παραδείσοις, σε περιφραγμένα άλση, σε Ξεν.
περι-ερρύην, Παθ. αόρ. βʹ (με Ενεργ. σημασία) του περιρρέω.
περι-έρχομαι, αποθ., I. 1. γυρωφέρνω, περιφέρομαι, σε Ηρόδ., Αττ.·
περιφέρομαι ως ζητιάνος, σε Ξεν.· περιδιαβαίνω όπως ο ψηφοθήρας, Λατ.
ambire, σε Δημ.· με μτχ., περιφέρομαι κάνοντας κάτι, σε Πλάτ.· με σύστ. αντ.,
περιέρχομαι στάδια χίλια, σε Αριστοφ.· με αιτ. τόπου, περιέρχομαι τὸν βωμὸν,

περιφέρομαι γύρω από το βωμό, στον ίδ.· τὴνἀγοράν, σε Δημ. 2. με αιτ. προσ.,
έρχομαι ολόγυρα, περιστοιχίζω, λέγεται για ήχους, περὶ κτύπος ἦλθε ποδοῖιν, ο
ήχος των ποδιών ακουγόταν ολόγυρά του, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για την
επίδραση του κρασιού, Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος, στο ίδ. 3. όπως
Λατ. circumvenire, εξαπατώ, κοροϊδεύω, σε Ηρόδ., Αριστοφ. II. 1.
περιέρχομαι και επιστρέφω σ' ένα σημείο, περιτριγυρίζω, ἡ βασιληΐη περιῆλθε
ἔς τινα, σε Ηρόδ.· ἐς φθίσιν περιῆλθε ἡ νοῦσος, η ασθένεια κατέληξε σε...,
στον ίδ.· με αιτ., ἡτίσις περιῆλθε τὸν Πανιώνιον, στο τέλος τον κατέλαβε η
εκδίκηση, στον ίδ. 2. λέγεται για χρόνο, περιστρέφομαι, σε Ξεν.
περι-εσθίω, μέλ. -έδομαι, αόρ. βʹ -έφᾰγον· τρώω ολόγυρα, κατατρώγω,
τσιμπολογώ, σε Λουκ.
περιέσπᾰσα, αόρ. αʹ του περισπάω.
περιεστώς, αντί -εστηκώς, μτχ. παρακ. του περιίστημι.
περι-έσχᾰτα, τά, οι τριγύρω ακρότητες, σε Ηρόδ.
περί-εφθος, -ον (ἕψω), ολοκληρωτικά καλομαγειρεμένος, σε Λουκ.
περι-έχω, επίσης -ίσχω· μέλ. -έξω και -σχήσω, αόρ. βʹ -έσχον, αόρ. βʹ εσχόμην· περικλείω, εμπεριέχω, περιλαμβάνω, σε Πλάτ. 2. περικυκλώνω για
να φυλάξω, σε Πλούτ. 3. στην Παθ., είμαι εγκλεισμένος ή περικυκλωμένος,
ὑπό τινος, σε Ηρόδ., Ξεν. 4. περικλείω, εμπεριέχω, συμπεριλαμβάνω, σε Πλάτ.
κ.λπ. II. υπερνικώ, κερδίζω τη νίκη, σε Θουκ.· λέγεται για στράτευμα,
κυκλώνω τον εχθρό, στον ίδ. III. 1. Μέσ., έχω τα χέρια μου γύρω από
κάποιον, προστατεύω, με γεν. προσ., περίσχεο (Ιων. προστ. Μέσ. αορ. βʹ)
παιδὸς ἐῆος, σε Ομήρ. Ιλ.· με αιτ., προστατεύω, σε Ομήρ. Οδ. 2.
προσκολλώμαι, αγαπώ πολύ ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα, με γεν., σε Ηρόδ. 3.
με απαρ., περιείχετο μὴ ἐκλιπεῖν, επέμενε ότι δεν έπρεπε να τον αφήσουν, στον
ίδ.
περι-ζᾰμενῶς, επίρρ., πολύ βίαια, σε Ομηρ. Ύμν.
περι-ζέω, βράζω γύρω-γύρω, σε Λουκ.· ποιητ. -ζείω, σε Ανθ.
περί-ζῠγον, τό, εφεδρικός ιμάντας, σε Ξεν.
περί-ζωμα, τό, φαρδιά ζώνη γύρω από τη μέση, ποδιά, σε Πλούτ.
περι-ζώννῠμαι, Μέσ. με Παθ. παρακ. -έζωσμαι, ζώνω ολόγυρά μου,
περιζώνομαι, ἐσθῆτα, σε Πλούτ.· τοῦτον τὸν ἄνδρα περιεζώσατο, τον έβαλε
μπροστά για προστασία, σε Αριστοφ.· περιεζῶσθαι τὴνφορβείαν, φόρεσαν τα
χαλινάρια γύρω τους, σε Αριστ.
περι-ζώστρα, ἡ, I. ποδιά, II. κορδέλα, ταινία πλεγμένη γύρω από στεφάνι, σε
Θεόκρ.
περι-ηγέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., 1. οδηγώ τριγύρω, περιηγέομαι τινι τὸ
οὖρος, δείχνω σε κάποιον το δρόμο γύρω από το βουνό, σε Ηρόδ. 2. εξηγώ,
περιγράφω, σε Λουκ.
περι-ηγής, -ές, = περιαγής II· λέγεται για τα χέρια, δεμένος από πίσω, σε Ανθ.
περιήγησις, -εως, ἡ (περιηγέομαι), I. όπως το περιγραφή, περίγραμμα,
διάγραμμα, σε Ηρόδ. II. οδηγώ κάποιον ολόγυρα και του εξηγώ όσα είναι
αξιοπρόσεχτα, πλήρης περιγραφή, όπως δίνεται από οδηγούς, συνοδούς και
ξεναγούς, σε Λουκ.· γεωγραφική περιγραφή, σε Στράβ.

