
ποσσί-κροτος, -ον, αυτός που χτυπά με θόρυβο τα πόδια του στον χορό, σε 

Χρησμ. παρ' Ηροδ.  

ποσταῖος, -α, -ον (πόστος), σε πόσες μέρες; Λατ. quota die?σε Ξεν.  

πόστος, -η, -ον (πόσος), ποιος κατά την αριθμητική σειρά; Λατ. quotus? 

πόστον δὴ ἔτος ἐστὶν ὅτε ξείνισσας ἐκεῖνον; πόσα έτη είναι αφ' ότου...; από 

τότε που...;, σε Ομήρ. Οδ.· σε πλάγιες ερωτήσεις, πόστῳ μέρει, με πόσο μικρό 

μέρος, σε Ξεν.  

πότ, αποκομ. αντί ποτί, Δωρ. αντί πρός.  

πότα, Αιολ. αντί πότε.  

πότ-ᾰγε, Δωρ. αντί πρόσαγε, σε Θεόκρ.  

ποτ-αείδω, Δωρ. αντί προσ-αείδω.  

ποτ-αίνιος, -α, -ον και -ος, -ον (ποτί=πρός, αἶνος), 1. πρόσφατος, νέος, Λατ. 

recens, σε Πίνδ., Αισχύλ. 2. μεταφ., νέος, απροσδόκητος, ανήκουστος, σε 

Αισχύλ., Σοφ.  

ποτ-ᾰμέλγω, μέλ. -ξω, Δωρ. αντί προσαμέλγω, σε Θεόκρ.  

ποτᾱμηδόν (ποτᾱμός), επίρρ., ομοίως με ποταμό, κατά την ροή του ποταμού, 

σε Λουκ.  

ποτάμιος, -α, -ον και -ος, -ον (ποτᾰμός), αυτός που ανήκει ή προέρχεται από 

ποταμό, σε Αισχύλ., Ευρ.· οἱ ἵπποι οἱ ποτάμιοι, βλ. ἱπποπόταμος.  

ποτᾰμό-κλυστος, -ον (κλύζω), αυτός που ξεπλένεται, κατακλύζεται από 

ποταμό, σε Στράβ.  

ποτᾰμόν-δε, επίρρ., στον ποταμό ή προς τον ποταμό, σε Όμηρ.  

ποτᾰμός, -οῦ, ὁ (√ΠΟ για κάποιους χρόνους του πίνω), I. ποταμός, υδάτινο 

ρεύμα, σε Όμηρ. κ.λπ.· παροιμ., ἄνω ποταμῶν χωροῦσι παγαί, λέγεται για 

παράξενα, ασυνήθιστα πράγματα, σε Ευρ.· λέγεται για ποταμούς από φωτιά ή 

λάβα, σε Πίνδ. II. ως πρόσωπο, Ποταμός, η θεότητα του ποταμού, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

ποτᾰμο-φόρητος, -ον, αυτός που μεταφέρεται μακριά από τον ποταμό, σε 

Κ.Δ.  

ποτᾰμό-χωστος, -ον, αυτός που έχει εναποτεθεί και κατακαθίσει από τα νερά 

ποταμού, σε Στράβ.  

ποτᾱνής, -ές, Δωρ. αντί προσηνής.  

ποτᾱνός, -ά, -όν, Δωρ. αντί ποτηνός, φτερωτός, ιπτάμενος, αυτός που 

εφοδιάζεται με φτερά, σε Πίνδ., Ευρ.· ἐν ποτανοῖς, ανάμεσα στα πτηνά, σε 

Πίνδ.· μεταφ., ποτανὸς ἐν Μοίσαισι, δηλ. αυτός που πετά ψηλά στις τέχνες 

των Μουσών, στον ίδ.· ποτανᾷ μαχανᾷ, μέσω της τέχνης που έχει υψηλά 

φτερά, δηλ. μέσω της ποίησης, στον ίδ.  

ποτάομαι, Επικ. -έομαι, θαμιστικό του πέτομαι· Δωρ. μτχ. ποτήμενος· μέλ. 

ποτήσομαι, αόρ. αʹ ἐποτήθην, Δωρ. -άθην [ᾱ], παρακ. πεπότημαι, Δωρ. -ᾶμαι, 

Επικ. γʹ πληθ. πεποτήᾰται· γʹ ενικ. υπερσ. πεπότητο, I. πετώ ολόγυρα, σε 

Όμηρ.· κεραυνοὶ ποτέοντο, σε Ησίοδ.· απλώς, = πέτομαι, πετώ, σε Αισχύλ., 

Ευρ.· τὰ ποτήμενα συλλαβεῖν, λέγεται για μάταιες αναζητήσεις, σε Θεόκρ.· 

παρακ. (με σημασία ενεστ.), είμαι έτοιμος να πετάξω, σε Όμηρ. II. 1. μεταφ., 

μετεωρίζομαι, τριγυρίζω, σε Αισχύλ. 2. βρίσκομαι σε πτήση, φτερουγίζω, σε 

Ευρ., Αριστοφ.  

ποτ-αυλέω, Δωρ. αντί προσ-αυλέω.  

ποτ-ᾱῷος, -ῴα, -ῷον, Δωρ. αντί προσ-ηῷος.  

πότε, Ιων. κότε, Δωρ. πόκα, (*πός), ερωτημ. μόριο, χρησιμ. σε ευθείες και 

πλάγιες ερωτήσεις και αντιστοιχεί προς τα αναφορ. ὅτε, ὁπότε και το δεικτικό 

τότε· I. πότε; σε ποια στιγμή; τί ώρα; σε Όμηρ.· πότ' εἰ μὴ νῦν, σε Αισχύλ.· 



επίσης, ἐς πότε λήξει; σε Σοφ. II.ποτέ, Ιων. κοτέ, Δωρ. ποκά, εγκλιτ. μόριο· 

1. σε κάποιο χρόνο ή άλλο, κάποτε, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. σε κάθε χρόνο, πάντα, 

σε Σοφ. κ.λπ.· συχνά μετά από αναφορ. λέξεις, ὅστις ποτέ, ὅστις δήποτε, ὅστις 

δηποτοῦν, βλ. δήποτε· επίσης μετά από το πω, βλ. πώποτε· και μετά από 

αρνητικά μόρια, όπου συνήθως ενώνεται με αυτά, οὔποτε, μήποτε, οὐδέποτε, 

μηδέποτε. 3. στη παρατακτική σύνδεση προτάσεων τίθεται στην αρχή, ποτὲ 

μέν..., ποτὲ δέ..., τη μια στιγμή... την άλλη..., Λατ. modo... modo..., σε Πλάτ. 

III. λέγεται για άγνωστο ή αόριστο χρονικό σημείο, 1. στο παρελθόν, κάποτε, 

άλλοτε, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ.· σε αφηγήσεις, μια φορά και έναν καιρό, σε 

Αριστοφ. 2. στο μέλλον, (σε) κάποια στιγμή, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· με προστ., 

Λατ. tandem aliquando, σε Σοφ. 3. σε ερωτήσεις, τίς ποτέ; Λατ. qui tandem? 

ποιος επιτέλους; σε Αισχύλ. κ.λπ.· βλ. τίποτε;τίπτε.  

Ποτειδᾶν, Ποτείδαν, Δωρ. αντί Ποσειδῶν.  

ποτεῖδον, ποτιδών, Δωρ. αντί προσεῖδον, προσιδών.  

ποτένθῃς, Δωρ. αντί προσέλθῃς.  

ποτέομαι, Επικ. αντί ποτάομαι.  

ποτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του πίνω, I. πόσιμος. II. ποτέον, αυτό που πρέπει 

να πιει κάποιος, σε Πλάτ.  

ποτ-ερίσδω, Δωρ. αντί προσ-ερίζω.  

πότερος, -α, -ον, Ιων. -κότερος, -η, -ον (*πός), I. ποιος από τους δύο; Λατ. 

uter? σε ευθείες και πλάγιες ερωτήσεις, ὁπότερος είναι ο αναφορ. τύπος, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., Αττ. II. 1. ουδ. πότερον, πότερα, ως επίρρ. στην αρχή 

ερωτημ. πρότασης· περιέχει δύο διαζευκτικές προτάσεις, πότερον... ἤ..., Λατ. 

utrum... an..., είτε... είτε..., τίνες κατῆρξαν, πότερον Ἕλληνες ἢ παῖς ἐμός; σε 

Αισχύλ.· πότερ' ἄκων ἢ ἑκών; σε Δημ. 2. ενίοτε μια τρίτη πρόταση (με το ἤ) 

προστίθεται μη ορθώς, πότερα παρὰ δήμου ἢ ὀλιγαρχίης ἢ μουνάρχου; σε 

Ηρόδ. 3. δεύτερη διαζευκτική πρόταση μερικές φορές παραλείπεται ως 

ευκόλως εννοούμενη, πότερα δὴκερτομῶν λέγεις τάδε (ἢ μή...), σε Σοφ. III. 

χωρίς ερώτηση, όπως το ἅτερος, ο ένας από τους δύο, Λατ. alteruter, σε Πλάτ.  

ποτ-έρχομαι, Δωρ. αντί ποσ-έρχομαι.  

ποτέρωθι (πότερος), επίρρ., προς ποιο από τα δύο μέρη; ή σε ποιο μέρος από 

τα δύο;, σε Ξεν. κ.λπ.  

ποτέρως, επίρρ. του πότερος, 1. με ποιον από τους δύο τρόπους; Λατ. utro 

modo? σε Ξεν. κ.λπ. 2. σε πλάγιες ερωτήσεις, διορίσαι ποτέρως λέγεις, 

προσδιόρισε ποιο εννοείς, σε Πλάτ.  

ποτ-έχω, Δωρ. αντί προσ-έχω.  

ποτή, ἡ, = πτῆσις, πτήση, σε Ομήρ. Οδ.  

πότημα, -ατος, τό (ποτάομαι), πτήση, σε Αισχύλ.  

ποτήρ, -ῆρος, ὁ (√ΠΟ από κάποιους χρόνους του πίνω), ποτήρι, κύπελο για 

κρασί, σε Ευρ.  

ποτήριον, τό (√ΠΟ από κάποιους χρόνους του πίνω), ποτήρι, κύπελλο για 

κρασί, σε Ηρόδ., Αττ.  

ποτής, -ῆτος, ἡ (√ΠΟ από κάποιους χρόνους του πίνω), πόση, ποτό, σε Όμηρ.  

πότης, -ου, ὁ, θηλ. πότις (√ΠΟ από κάποιους χρόνους του πίνω), πότης, 

μέθυσος, μπεκρής· μεταφ., πότης λύχνος, μεθυσμένο λυχνάρι, δηλ. αυτό που 

καταναλώνει πολύ λάδι, σε Αριστοφ.· κωμ. υπερθ. ποτίστατος, στον ίδ.  

ποτητός, -ή, -όν (ποτάομαι), ιπτάμενος, φτερωτός· ποτητά, τά, πτηνά, πουλιά, 

σε Ομήρ. Οδ.  

ποτί[ῐ], Δωρ. αντί πρός, σε Όμηρ., Ησίοδ., Τραγ.· και ως συνθ. όπως στο 

ποτινίσσομαι, πρβλ. προτί.  



ποτι-βλέπω, Δωρ. αντί προσ-βλέπω.  

Ποτῑδᾶς, Ποτῑδάν, Ποτῑδάων, Δωρ. αντί Ποσειδῶν, απ' όπου το όνομα της 

Δωρ. πόλης Ποτῑδαία, ἡ, (βλ. αυτ.), σε Αριστοφ. κ.λπ.· Ποτῑδαιάτης, Ιων. -

ήτης, ὁ, κάτοικος της Ποτίδαιας, σε Ηρόδ. κ.λπ.· Ποτῑδαιατικός, -ή, -όν, 

αυτός που προέρχεται από την Ποτίδαια, σε Θουκ.  

ποτῐδέγμενος, Δωρ. μτχ. του προσδέχομαι, επίσης σε Όμηρ.  

ποτῐδεῖν, Δωρ. αντί προσιδεῖν.  

ποτῐ-δέρκομαι, Δωρ. αντί προσ-δέρκομαι, επίσης σε Όμηρ.  

ποτι-δεύομαι, Δωρ. αντί προσ-δέομαι.  

ποτι-δόρπιος, -ον, Δωρ. τύπος που χρησιμ. από τον Όμηρ. (ο συνήθης τύπος 

προσ-δόρπιος δεν χρησιμ.)· αυτός που ανήκει ή είναι χρήσιμος στο δείπνο, 

ὄβριμον ἄχθος ὕλης ἵνα οἱ ποτιδόρπιον εἴη, για να του χρησιμεύσει στην 

προετοιμασία του δείπνου του, σε Ομήρ. Οδ.  

ποτίζω, Δωρ. ποτίσδω (πότος), μέλ. -ίσω και -ιῶ, 1. δίνω σε κάποιον να πιει, 

με διπλή αιτ., τοὺς ἵππους νέκταρ ἐπότισε, έδωσε στα άλογα νέκταρ να πιούν, 

σε Πλάτ.· ποτήριον ποτίζω τινά, σε Κ.Δ. 2. ποτίζω τη γη, σε Ξεν.· ποτίζω τα 

ζώα, σε Θεόκρ.  

ποτί-θει, Δωρ. αντί πρόσ-θες.  

ποτῐ-κλίνω, Δωρ. αντί προσ-κλίνω, σε Ομήρ. Οδ.  

ποτικός, -ή, -όν (πότος), αυτός που αγαπά να πίνει, σε Πλούτ.· επίρρ., 

ποτικῶς ἔχειν, είμαι δοσμένος στο ποτό, ενδίδω σε αυτό, στον ίδ.  

ποτί-κρᾱνον, Δωρ. αντί πρόσ-κρᾱνον, προσκέφαλο, σε Θεόκρ.  

ποτι-λέγω, ποτι-μάσσω, Δωρ. αντί προσ-.  

πότιμος, -ον (πότος), 1. λέγεται για νερό, πόσιμο, φρέσκο, σε Ηρόδ., Ξεν. 

κ.λπ. 2. μεταφ., δροσερός, γλυκός, ευάρεστος, σε Πλάτ. κ.λπ.· λέγεται για 

πρόσωπα, πράος, ήσυχος, σε Θεόκρ.  

ποτι-μυθέομαι, Δωρ. αντί προσ-μυθέομαι.  

ποτι-νίσσομαι, Δωρ. αντί προσ-νίσσομαι, σε Αισχύλ.  

ποτι-πίπτω, Δωρ. αντί προσ-πίπτω, σε Αισχύλ.  

ποτι-πτήσσω, Δωρ. αντί προσ-πτήσσω (που δεν χρησιμ.), μαζεύομαι, ζαρώνω 

από φόβο, με γεν., ἀκταὶ λιμένος ποτιπεπτηυῖαι, (Επικ. θηλ. μτχ. παρακ. αντί 

προσπεπτηκυῖαι), που προσκλίνουν έτσι ώστε να το εγκλείσουν αυτό μέσα 

τους, σε Ομήρ. Οδ.  

ποτι-πτύσσω, Δωρ. αντί προσ-πτύσσω, σε Ομήρ. Οδ.  

πότις, -ιδος, θηλ. του πότης.  

ποτι-στάζω, Δωρ. αντί προσ-στάζω.  

ποτι-τέρπω, Δωρ. αντί προσ-τέρπω, σε Ομήρ. Οδ.  

ποτι-τρόπαιος, -ον, Δωρ. αντί προσ-τροπαῖος, σε Αισχύλ.  

ποτι-φωνήεις, -εσσα, -εν, Δωρ. αντί προσφωνήεις, σε Ομήρ. Οδ.  

πότμος, ὁ (√ΠΕΤ του πίπτω), 1. αυτό που συμβαίνει σε κάποιον, η τύχη 

κάποιου, μοίρα· συνήθως λέγεται για την κακή μοίρα, το θάνατο· λέγεται για 

το φονιά, πότμον ἐφεῖναι, ή για αυτόν που έχει φονευτεί, πότμον ἐπισπεῖν, σε 

Όμηρ.· επίσης σε Πίνδ., Τραγ. 2. χωρίς τη σημασία του κακού, πότμος 

συγγενής, τα φυσικά «δώρα», χαρίσματα κάποιου, σε Πίνδ.· εὐτυχεῖ πότμῳ, σε 

Αισχύλ.· πότμος ξυνήθης πατρός, η συνηθισμένη μοίρα του πατέρα μου, σε 

Σοφ. (η παραλήγουσα συχνά βραχεία, σε Τραγ.).  

πότνᾰ, ἡ, συντετμ. τύπος του πότνια, πότνα θεά, σε Ομήρ. Οδ.· πότνα θεάων, 

σε Ομηρ. Ύμν.· πότνα θεῶν, σε Ευρ.  

πότνιᾰ, ἡ (από την ίδια ρίζα όπως πόσ-ις, δεσ-πότ-ης), ποιητ. τίτλος τιμής· 

χρησιμ. κυρίως σε προσφωνήσεις θεών ή θνητών γυναικών: 1. = δέσποινα, 



κυρία, βασίλισσα, με γεν., πότνια θηρῶν (ονομ.), βασίλισσα των άγριων 

θηρίων, Λατ. potens ferarum, σε Ομήρ. Ιλ.· πότνια βέλεων, σε Πίνδ.· απόλ., 

πότνι' Ἐρινύς, σε Αισχύλ.· συχνά με κλητ.· ὦ πότνι' Ἥρα, στον ίδ.· ὦ πότνια 

(ενν. Ἀθηναία), σε Αριστοφ.· στον πληθ., λέγεται για τις Ευμενίδες, σε Ηρόδ., 

Σοφ.· επίσης λέγεται για τη Δήμητρα και την Περσεφόνη, σε Σοφ. κ.λπ. 2. ως 

επίθ., σεβάσμιος, σεπτός, σε Όμηρ.  

Ποτνιαί, αἱ, αρχ. Βοιωτική πόλη, σε Στράβ.· απ' όπου, θηλ. επίθ. Ποτνιάς, -

άδος, Βοιωτία, Ποτνιάδες ἵπποι, βοιωτικά άλογα (φοράδες), περίφημα για την 

έντονη σκληρότητά τους στη μάχη, απ' όπου, μαινόμενος, άγριος, σε Ευρ.  

ποτνιάομαι, αποθ., κλαίω ή θρηνώ μεγαλόφωνα, ουρλιάζω, σκούζω, σε 

Πλούτ., Λουκ.  

ποτνιασμός, ὁ, θρήνος, σε Στράβ.  

ποτ-οπτάζω, Δωρ. ρήμ., = προσ-οράω, σε Ανθ.  

πότ-ορθρος, Δωρ. αντί πρόσ-ορθρος.  

ποτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. (√ΠΟ από κάποιους χρόνους του πίνω), I. πόσιμος, 

κατάλληλος προς πόση, σε Αισχύλ., Ευρ. II. 1. ως ουσ., ποτόν, τό, αυτό που 

πίνει κάποιος, ποτό, ιδίως λέγεται για κρασί, σε Όμηρ., Ηρόδ., Αττ.· σῖτα καὶ 

ποτά, φαγητά και ποτά, σε Ηρόδ. 2. πάτριον ποτόν, πίνω από το ποτό που 

έπιναν οι πρόγονοί μου, σε Αισχύλ.· ποτὸν κρηναῖον, σε Σοφ.  

πότος, ὁ (√ΠΟ από κάποιους χρόνους του πίνω), οινοποσία, κρασοκατάνυξη, 

συμπόσιο, σε Ξεν.· παρὰ πότον, Λατ. inter pocula, στον ίδ.· ἐν τοῖς πότοις, σε 

Αισχίν.  

ποτ-όσδω, Δωρ. αντί προσ-όζω.  

ποτ-τῶ, ποτ-τῷ, ποτ-τόν, ποτ-τώς, ποτ-τάν, Δωρ. αντί πρὸς τῶ, πρὸς τῷ 

κ.λπ.  

ποτ-ῴκειν, Δωρ. αντί προσ-εοίκειν.  

ποῦ; Ιων. κοῦ; ερωτημ. επίρρ., σε ευθείες ή πλάγιες ερωτήσεις, αντίστοιχο 

προς το αναφορ. ὅπου (κυρίως γεν. του *πός; Λατ. quis?) I. πού; Λατ. ubi? σε 

Όμηρ. κ.λπ.· με γεν. τόπου, ποῦ γῆς; ποῦ χθονός; πού στον κόσμο; Λατ. 

ubinam terrarum, σε Αισχύλ. κ.λπ.· ομοίως, ποῦποτ' εἶ φρενῶν; σε Σοφ.· ποῦ 

γνώμης εἶ; στον ίδ.· ποῦ τύχης; σε ποιο σημείο της τύχης; στον ίδ. II. λέγεται 

για τρόπο, πώς; σε Ευρ.· χρησιμ. για να εκφράσει συμπέρασμα πολύ έντονα, 

κοῦ γε δή... οὐκ ἂν χωσθείη κόλπος; πώς δεν θα..., δηλ. αναμφίβολα θα..., σε 

Ηρόδ.· επίσης σε Τραγ., σε ερωτήσεις με αγανάκτηση, πώς; με ποιο δικαίωμα; 

ποῦ σὺ μάντις εἰ σοφός; σε Σοφ.  

πού, Ιων. κού, εγκλιτ. επίρρ., I. οπουδήποτε, κάπου, σε Όμηρ. κ.λπ.· συχνά με 

άλλα επιρρ. του τόπου, οὐχ ἑκάς που, κάπου όχι πολύ μακριά, σε Σοφ.· πέλας 

που, στον ίδ.· ἄλλοθί που, σε Δημ.· με γεν., ἀλλά που αὐτοῦ ἀγρῶν, σε κάποιο 

μέρος αυτών των αγρών, σε Ομήρ. Οδ.· εἴ που τῆς χώρας τοῦτο συνέβη, σε 

Δημ. II. επίσης, χωρίς αναφορά σε τόπο, σε κάποιο βαθμό, καί πού τι, σε 

Θουκ.· συχνά λέγεται για να τροποποιήσει μια δήλωση, με κάθε τρόπο, 

πιθανόν, ίσως, υποθέτω, στοχάζομαι, σε Όμηρ. κ.λπ.· εἴ που, ἐάν που, εἰ μή 

που, σε Ξεν.· τί που..., τί στον κόσμο; σε Αισχύλ.· μαζί με αριθμητικά, δέκα 

κου, περίπου δέκα, σε Ηρόδ.· οὔ τί που, εκφράζει άρνηση με αγανάκτηση ή 

θαυμασμό, βεβαίως δεν είναι δυνατόν, σε Σοφ. κ.λπ.· ή αλλιώς, οὐ δήπου, 

εκφράζει υποψία ότι κάτι είναι έτσι, οὐ δήπου Στράτων;, σε Αριστοφ.  

πουλῠ-βότειρα, ἡ, Ιων. αντί πολυ-βότειρα.  

πουλύπους, ὁ, βλ. πολύπους.  

πουλύς, πουλύ, Επικ. αντί πολύς, πολύ.  



πούς, ὁ, ποδός, ποδί, πόδα· δοτ. πληθ. ποσί, Επικ. ποσσί, πόδεσσι· γεν. και 

δοτ. δυϊκ. ποδοῖν, Επικ. ποδοῖιν· I. 1. πόδι, Λατ. pes, pedis, σε Όμηρ. κ.λπ.· σε 

πληθ., επίσης, νύχια πουλιών, σε Ομήρ. Οδ.· πλοκάμια χταποδιού, σε Ησίοδ.· 

ξύλινος πούς, λέγεται για τεχνητό πόδι, σε Ηρόδ.· λέγεται για αθλητικούς 

αγώνες, περιγιγνόμεθ' ἄλλων πόδεσσιν, είμαστε καλύτεροι από τους άλλους 

στο τρέξιμο, σε Ομήρ. Οδ.· ποσὶν ἐρίζειν, αγωνίζομαι με τα πόδια, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ποσὶ νικᾶν, ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο, σε Όμηρ.· η δοτ. ποσί προστίθεται σε 

όλες τις κατηγορίες ρημάτων κίνησης, ποσὶ βῆναι, δραμεῖν, ὀρχεῖσθαι κ.λπ.· 

αντί, πόδα βαίνειν, βλ. βαίνω Α. II. 3· μεταφ., νόστιμον ναῦς ἐκίνησεν πόδα, 

ξεκίνησε τον δρόμο για την επιστροφή στην πατρίδα του, σε Ευρ. 2. ως 

ένδειξη μεγάλης εγγύτητας, πρόσθεν ποδός ή ποδῶν, προπάροιθε ποδῶν, 

ακριβώς πίσω από κάποιον, σε Όμηρ.· πὰρ ποδί, πρόχειρα, σε Πίνδ.· αλλά, 

παρὰ ή πὰρ ποδός, αυθόρμητα, μια στιγμή, σε Θέογν.· ομοίως, παρὰπόδα, σε 

μια στιγμή, σε Σοφ.· παρὰ πόδας, σε Πλούτ.· ἐν ποσί, όπως ἐμποδών, πλησίον, 

σε Ηρόδ., Αττ.· τὰ πρὸς ποσί, σε Σοφ.· αυτές οι φράσεις είναι αντίθ. προς το 

ἐκ ποδῶν, έξω από την πορεία, μακριά από, σε Ηρόδ. (πρβλ. ἐκποδών). 3. 

λέγεται για να δηλώσει στενή παρακολούθηση, κατὰ πόδας, στα ίχνη, Λατ. e 

vestigio, στον ίδ., Αττ.· με γεν. προσ., κατὰ πόδας τινὸς ἔρχεσθαι, ἰέναι, 

«πλησιάζω κοντά στις φτέρνες κάποιου», τον ακολουθώ, σε Ηρόδ. 4. α) 

διάφορες φράσεις: ἐπὶ πόδα, προς τα πίσω, με το πρόσωπο προς τον εχθρό, 

ἐπὶπόδα ἀναχωρεῖν, ἀνάγειν, ἀναχάζεσθαι, υποχωρώ αργά με ησυχία (χωρίς να 

τραπώ σε φυγή), Λατ. pedetentim, σε Ξεν. β) περὶ πόδα, κυρίως λέγεται για 

πέδιλο, γύρω από το πόδι, δηλ. αυτό που αρμόζει κατάλληλα, σε Θεόκρ., 

Λουκ. γ) ὡς ποδῶν ἔχει, με όλη τη δύναμη των ποδιών του, δηλ. όσο πιο 

γρήγορα μπορεί, σε Ηρόδ. δ) ἔξω τινὸς πόδα ἔχειν, έχω το πόδι μου έξω από 

ένα πράγμα, δηλ. είμαι καθαρός από αυτό, ἔξω κομίζου πηλοῦ πόδα, σε 

Αισχύλ.· πημάτων ἔξω πόδα ἔχειν, στον ίδ.· αντίθ. προς το εἰς ἄντλον ἐμβῆσαι 

πόδα, σε Ευρ. ε) λέγεται για να δηλώσει ενέργεια, ἀμφοῖν ποδοῖν, σε 

Αριστοφ.· βοηθεῖν ποδὶ καὶ χειρὶ καὶ πάσῃ δυνάμει, σε Αισχίν.· αντί ὀρθῷ 

ποδί, βλ. ὀρθός II. 5. πούς τινος, περιφρ. αντί του προσ., σὺν πατρὸς μολὼν 

ποδί, δηλ. σὺν πατρί, σε Ευρ.· παρθένου δέχου πόδα, στον ίδ.· επίσης, ἐξ ἑνὸς 

ποδός, δηλ. μόνος ὤν, σε Σοφ.· οἱ ἀφ' ἡσύχου πόδες, δηλ. οἱ ἡσύχως ζῶντες, 

σε Ευρ. II. 1. μεταφ., λέγεται για πράγματα, πόδι ή το τελευταίο μέρος, ιδίως 

η βάση ενός λόφου, πρόποδες, Λατ. pes montis, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. λέγεται 

για πλοίο, πόδες ονομάζονται τα δύο κατώτατα άκρα ή γωνίες ή τα σχοινιά 

που είναι δεμένα σ' αυτές, σε Ομήρ. Οδ.· χαλᾶν πόδα, λασκάρω ή χαλαρώνω 

το σχοινί, σε Ευρ.· τοῦ ποδὸς παριέναι, αφήνω ελεύθερο το πηδάλιο, σε 

Αριστοφ.· ἐκπετάσαι πόδα(αναφορ. προς το ιστίο), σε Ευρ.· αντίθ. προς το 

τείνειν πόδα, τραβώ σφιχτά, σε Σοφ.· ναῦς ἐνταθεῖσα ποδί, πλοίο με το ιστίο 

τεντωμένο γερά, σε Ευρ. III. πόδι, ως μονάδα μήκους, τέσσερις παλάμες 

(παλαισταί) ή έξι δάχτυλα, σε Ηρόδ. κ.λπ. IV. ο πόδας της προσωδίας, σε 

Αριστοφ., Πλάτ.  

ποῶ, = ποιῶ, ποιέω.  

πο-ώδης, Ιων. ποι-ώδης, -ες (πόα, εἶδος), όμοιος με πρασινάδα, γρασίδι, 

πρασινωπός, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

πρᾶγμα, Ιων. πρῆγμα, τό (πράσσω), I. 1. αυτό που έχει ήδη συντελεστεί, 

έργο, πράξη, Λατ. facinus, σε Ηρόδ., Αττ.· τῶν πραγμάτων πλέον, 

περισσότερο από τα πράγματα, σε Ευρ.· τὸ σὸν τί ἐστι τὸ πρᾶγμα; ποιο είναι το 

έργο της ζωής σου; σε Πλάτ.· γυναίου πράγματος ποιεῖν, κάνω γυναικείες 

δουλειές, σε Δημ. II. 1. όπως Λατ. res, πράγμα, υπόθεση, εργασία, σε Ηρόδ., 



Αττ.· σφίσι τε καὶ Ἀθηναίοις εἶναι οὐδὲν πρᾶγμα, δεν είχαν τίποτα κοινό, σε 

Ηρόδ. 2. οτιδήποτε απαραίτητο ή συμφέρον, πρῆγμά ἐστι, με απαρ., είναι 

απαραίτητο, συμφέρον να γίνει, είναι καθήκον μου ή υποχρέωσή μου να 

κάνω, όπως Λατ. opus est, σε Ηρόδ. 3. πράγμα που έχει σημασία ή 

σπουδαιότητα, πρᾶγμα ποιεῖσθαί τι, στον ίδ.· λέγεται για πρόσωπο, ἦν 

μέγιστον πρᾶγμα Δημοκήδης παρὰ βασιλέϊ, απολάμβανε μεγάλες τιμές από τον 

βασιλιά, στον ίδ.· ἄμαχον πρᾶγμα, λέγεται για γυναίκα, σε Ξεν.· 

ἀσταθμητότατον πρᾶγμα ὁ δῆμος, σε Δημ. 4. λέγεται για μάχη, όπως λέμε 

πράξη, δράση, ενασχόληση, σε Ξεν. 5. ευφημ., λέγεται για κάτι κακό ή 

αισχρό, πράγμα, ασχολία, σε Θουκ.· Εὐρυβάτου πρᾶγμα, οὐ πόλεως ἔργον, η 

δουλειά του, σε Δημ. III. στον πληθ. πράγματα, 1. περιστάσεις, υποθέσεις, σε 

Ηρόδ., Αττ.· τοῖς πράγμασιν τέθνηκα τοῖς δ' ἔργοισι δ' οὔ, από τις περιστάσεις, 

όχι από τα έργα, σε Ευρ.· ἀπηλλάχθαι πραγμάτων, είμαι απαλλαγμένος από τις 

υποχρεώσεις της ζωής, σε Πλάτ.· ἀποτυγχάνειν τῶν πραγμάτων, αστοχώ στην 

επιτυχία, σε Ξεν. 2. οι υποθέσεις της πόλης, σε Ευρ. κ.λπ.· τὰ πολιτικὰ 

πράγματα, σε Πλάτ.· επίσης, τὰ Περσικὰ πράγματα, η περσική δύναμη, σε 

Ηρόδ.· ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν Ἑλλήνων τὰ πράγματα ἐγένετο, σε Θουκ.· 

καταλαμβάνειν τὰ πράγματα, καταλαμβάνω τη διακυβέρνηση, Λατ. rerum 

potiri, στον ίδ.· ἔχειν, κατέχειν τὰ πράγματα, στον ίδ.· οἱ ἐν τοῖς πράγμασι, 

όπως οἱ ἐν τέλει, αυτοί που είναι στην εξουσία ή τελούν σε αξίωμα, άρχοντες, 

στον ίδ.· οἱ ἐπὶ τοῖς πράγμασι ὄντες, οἱ ἐπὶ τῶν πραγμάτων, σε Δημ.· νεώτερα 

πράγματα, καινοτομίες, Λατ. res novae, σε Οράτ. 3. ιδιωτικές υποθέσεις ή 

περιστάσεις του ανθρώπου, σε Ηρόδ., Αττ. 4. με αρνητική σημασία, 

ενοχλητική εργασία, ενόχληση, δυσφορία, σε Αριστοφ.· πράγματα ἔχειν, με 

μτχ., έχω ενοχλήσεις ως προς κάποιο πράγμα, σε Ηρόδ.· πράγματα παρέχειν 

τινί, προκαλώ σε κάποιον ενόχληση, στον ίδ.· με απαρ., προκαλώ κάποιον να 

κάνει, τον υποκινώ να ενεργήσει, σε Πλάτ.  

πραγμᾰτεία, I. προσεκτική εκπόνηση, διεκπεραίωση μιας ασχολίας, επιμελής 

ενασχόληση, επίπονη εργασία, σε Πλάτ., Δημ. κ.λπ. II. ενασχόληση, 

επιχείρηση, σε Πλάτ., Αισχίν.· στον πληθ., υποθέσεις, γενικά, συναλλαγές, σε 

Πλάτ. κ.λπ. III. διαπραγμάτευση, χειρισμός μιας υπόθεσης, στον ίδ.· 

πραγματεία, διατριβή, σε Αριστ.· ιστορικό έργο, συστηματική ιστορία, σε 

Πολύβ., Λουκ.  

πραγμᾰτεύομαι (πρᾶγμα), Ιων. πρηγμ-, αόρ. αʹ ἐπραγματευσάμην και 

ἐπραγματεύθην, παρακ. πεπραγμάτευμαι· αποθ.· I. 1. ασχολούμαι ή φροντίζω 

κάποιον, καταβάλλω κόπο, σε Ηρόδ., Ξεν., Πλάτ. 2. ασχολούμαι με κάποια 

εργασία, καταναλώνω τον χρόνο μου σε εργασία, σε Ξεν. κ.λπ. II. 1. με αιτ. 

πράγμ., καταγίνομαι με κάτι, ασχολούμαι με μόχθο και κούραση, επιχειρώ, σε 

Πλάτ.· λέγεται για συγγραφείς, επεξεργάζομαι μια εργασία, σε Αριστοφ., 

Πλάτ. 2. λέγεται για τους ιστορικούς συγγραφείς, επεξεργάζομαι 

συστηματικώς, σε Πολύβ.· οἱ πραγματευόμενοι, οι συστηματικοί 

ιστοριογράφοι, στον ίδ. III. παρακ. πεπραγμάτευμαι, επίσης με Παθ. σημασία, 

τυγχάνω επίπονης εργασίας και απασχόλησης, σε Πλάτ., Αισχίν.  

πραγματευτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να τύχει 

διαπραγμάτευσης, ενασχόλησης, σε Αριστ.  

πραγμᾰτικός, -ή, -όν (πρᾶγμα), I. 1. κατάλληλος για ασχολία, ενεργητικός, 

δραστήριος, οἱ πραγματικοί, οι άνθρωποι της δράσης, σε Πολύβ. 2. στους 

Ρωμαίους συγγραφείς, pragmaticus ήταν ένα είδος πληρεξούσιου δικηγόρου, 

σε Κικ. II. λέγεται για την ιστορία, συστηματικός, σε Πολύβ.· λέγεται για 

ομιλία, διαγωγή κ.λπ.· ικανός, φρόνιμος, στον ίδ.· επίρρ. -κῶς, στον ίδ.  



πραγμάτιον, τό, υποκορ. του πράγματος, μηδαμινή υπόθεση, μικρή και 

ασήμαντη δίκη, σε Αριστοφ.  

πραγμᾰτο-δίφης[ῑ], -ου, ὁ (διφάω), αυτός που κυνηγά, επιδιώκει να 

αποκτήσει δίκες, δικολάβος, σε Αριστοφ.  

πραγμᾰτ-ώδης, -ες (εἶδος), κοπιώδης, ενοχλητικός· επίρρ. -δως, συγκρ. -

έστερον, σε Δημ.  

πρᾶγος, -εος, τό, 1. ποιητ. αντί πράγματος, σε Πίνδ., Αισχύλ., Σοφ., Αριστοφ. 

2. = πράγματα, πολιτικές υποθέσεις.  

πραθέειν, Επικ. αντί πραθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του πέρθω.  

πρᾰιτώριον, τό, Λατ. Praetorium, η κατοικία του κυβερνήτη, διοικητήριο, σε 

Κ.Δ.· στη Ρώμη, Casta Praetoriana, στο ίδ.  

πρακτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του πράσσω, I. αυτός που πρέπει να γίνει, σε 

Πλάτ. κ.λπ. II. πρακτέον, αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος, σε Σοφ., Πλατ.  

πρακτήρ, Ιων. πρηκτήρ, -ῆρος, ὁ (πράσσω), I. αυτός που ενεργεί, 

αυτουργός, δράστης, σε Ομήρ. Ιλ. II. έμπορος, Λατ. negotiator, σε Ομήρ. Οδ.  

πρακτικός, -ή, -όν (πράσσω), I. 1. κατάλληλος για δράση, κατάλληλος για 

απασχόληση, εργασιομανής, πρακτικός, σε Ξεν., Πλάτ.· αἱ πρακτικαὶ ἀρχαί, οι 

αρχές της δράσης, σε Αριστ. 2. ενεργητικός, δραστήριος, σε Πολύβ.· 

πρακτικὸς παρά τινος, αυτός που κατορθώνει να λάβει από κάποιον αυτό που 

ποθεί, σε Ξεν. 3. I. με γεν., ικανός να κατορθώσει κάτι κ.λπ., σε Αριστ. II. 

λέγεται για πράγματα, δραστικός, ισχυρός, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

πρακτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του πράσσω· τὰ πρακτά, πράγματα που πρέπει να 

γίνουν, στοιχεία ηθικής υφής, σε Αριστ.  

πράκτωρ, -ορος, ὁ, = πρακτήρ, I. αυτός που εκτελεί ή φέρει εις πέρας, 

εκτελεστής, σε Σοφ.· με θηλ. ουσ., στον ίδ. II. 1. αυτός που απαιτεί πληρωμή, 

εισπράκτορας φόρων, σε Δημ. κ.λπ. 2. στους Ποιητές επίσης, αυτός που 

επιβάλλει τιμωρία, τιμωρός, εκδικητής, σε Αισχύλ., Σοφ.· επίσης ως επίθ., με 

θηλ. ουσ. εκδίκηση, σε Αισχύλ.  

Πράμνειοςοἶνος, ὁ, το Πράμνειο κρασί, σε Όμηρ.· επίσης Πράμνος, σε 

Αριστοφ.· ονομάζεται έτσι από την Πράμνο ή Πράμνη, πιθ. βουνό στο νησί 

της Ικαρίας.  

πράν[ᾱ], Δωρ. επίρρ., = πρίν, άλλοτε, παλιά, σε Θεόκρ.  

πρᾱνής, Δωρ. και Αττ. αντί πρηνής.  

πραξῐ-κοπέω (κόπτω), μέλ. -ήσω, κυριεύω, καταλαμβάνω με αιφνιδιασμό ή 

με τέχνασμα, σε Πολύβ.· εξαπατώ, ξεγελώ, τινά, στον ίδ.  

πρᾶξις, -εως, Ιων. πρῆξις, -ιος, ἡ (πράσσω), I. 1. πράξη, διεξαγωγή, 

επιχείρηση, πλεῖν κατὰ πρῆξιν, σε εμπορικό ταξίδι, σε Ομήρ. Οδ.· πρῆξις δ' ἥδ' 

ἰδίη, οὐ δήμιος, ιδιωτική, όχι δημόσια υπόθεση, στο ίδ. 2. αποτέλεσμα ή 

συμπέρασμα υπόθεσης, οὐ γάρ τις πρᾶξις πέλεται γόοιο, κανένα καλό δεν 

βγαίνει με τα δάκρυα, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, οὔ τις πρᾶξις ἐγίγνετο 

μυρομένοισιν, σε Ομήρ. Οδ.· πρᾶξιν οὐρίαν θέλων, σε Αισχύλ.· χρησμῶν 

πρᾶξις, το αποτέλεσμα αυτών, στον ίδ. II. 1. ενέργεια, εκτέλεση, δράση, 

κακότητος, σε Θέογν.· πρᾶξις πολεμική, ποιητική, πολιτική, σε Πλάτ.· 

ενέργεια, αντίθ. προς το πάθος, στον ίδ.· ἐν ταῖς πράξεσι, στη δραστήρια, 

ενεργητική ζωή, στον ίδ. 2. ενέργεια, άσκηση, χειρῶν, σκελῶν, στον ίδ. III. 

ενέργεια, πράξη, σε Σοφ. κ.λπ. IV. όπως το εὖ ή κακῶς πράσσειν, καλή ή κακή 

πράξη που διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο τη μοίρα κάποιου, την 

κατάσταση, τις συνθήκες, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. V. πρακτική ικανότητα, 

επιδεξιότητα, σε Πολύβ.· επίσης, τέχνασμα, απάτη, στον ίδ. VI. αξίωση για 

απόδοση χρημάτων, ανάκτηση ανεξόφλητων χρεών ή καθυστερούμενων 



οφειλών, πρᾶξις συμβολαίων, σε Πλάτ., Δημ.· απ' όπου, αξίωση εκδίκησης, 

τιμωρία, σε Ευρ. VΙI. σε πληθ., δημόσια ή πολιτική ζωή, σε Δημ.  

πρᾱό-νως, επίρρ. από *πρᾴων (= πρᾶος), με πραότητα, συγκρατημένα, σε 

Αριστοφ.  

πρᾶος, -ον, επίσης πραΰς, Ιων. πρηΰς, -εῖα, -ΰ· η κλίση ποικίλλει μεταξύ δύο 

τύπων· ο Αττ. ενικ. προέρχεται από το πρᾶος, εκτός από το θηλ. πραεῖα· 

ποιητ. ενικ. από το πραΰς, Ιων. πρηύς· σε πληθ., Αττ. ονομ. πρᾶοι· ουδ. 

πραέα, πρᾶα· γεν. πραέων· δοτ. πραέσι· αιτ. πράους· συγκρ. πραότερος, Ιων. 

πρηύτ-· υπερθ. πραότατος, Ιων. πρηύτατος, I. 1. ήπιος, μαλακός, γλυκύς, 

μειλίχιος, σε Ομηρ. Ύμν., Πίνδ., Πλάτ.· λέγεται για άλογο, ήμερος, σε Ξεν.· 

λέγεται για άλλα ζώα, πράος, στον ίδ. 2. λέγεται για ενέργειες, αισθήματα, 

ήπιος, σε Πλάτ. II. αυτός που καταπραΰνει, αυτός που ηρεμεί, σε Πίνδ. III. 

επίρρ. πράως (από πρᾶος), ήρεμα, ήσυχα, σε Πλάτ.· πράως ἔχειν πρός τι, στον 

ίδ.· πράως λέγειν τὸ πάθος, μιλώ με απάθεια, νηφάλια γι' αυτό, σε Ξεν.· 

πράωςδιακεῖσθαι, αντίθ. προς το ὀργίζεσθαι, σε Δημ.· συγκρ., σε Πλάτ.· 

υπερθ. πραότατα, στον ίδ.  

πρᾱότης, -ητος, ἡ, ηπιότητα, απαλότητα, κομψότητα, ομαλότητα, σε Πλάτ. 

κ.λπ.  

πρᾰπίδες, αἱ, δοτ. πραπίσιν, Επικ. πραπίδεσσι, ποιητ. λέξη, 1. κυρίως = 

φρένες, στομάχι, διάφραγμα, σε Ομήρ. Ιλ.· έπειτα, 2. όπως το φρένες, νους, 

διάνοια, πνεύμα, ψυχή, στο ίδ.· ενικ. πραπίς, -ίδος, σε Πίνδ., Ευρ.  

πρᾰσιά, Ιων. -ιή, ἡ (πράσον), κυρίως παρτέρι με πράσα· γενικά, 

λαχανόκηπος, σε Ομήρ. Οδ.· μεταφ., πρασιαὶ πρασιαί, κατά ομάδες ή 

συντροφιές, σε Κ.Δ.  

πράσῐμος, -ον (πρᾶσις), αυτός που προορίζεται για πώληση, αυτός που 

μπορεί να πουληθεί, Λατ. venalis, σε Ξεν.  

πρᾶσις, -εως, Ιων. πρῆσις, -ιος, ἡ (πι-πράσκω), πώληση, εμπόρευμα, ὠνῇ τε 

καὶ πρήσι (Ιων. δοτ.) χρέωνται, σε Ηρόδ.· ἐπὶ πρήσι, προς πώληση, στον ίδ.· 

πρᾶσιν ποιεῖσθαι, σε Αισχίν.  

πρᾰσό-κουρον, τό (κείρω), δρεπάνι για πράσα, σε Ανθ.  

πράσον[ᾰ], τό, πράσο, Λατ. porrum, σε Αριστοφ.  

Πρασσαῖος, ὁ, ποιητ. αντί πρασαῖος (= πράσινος), πράσινος, όπως το πράσο, 

όνομα βατράχου, σε Βατραχομ.  

Πρασσο-φάγος, ὁ, αυτός που τρώει πράσα, όνομα βατράχου, σε Βατραχομ.  

πράσσω, Ιων. πρήσσω, Αττ. πράττω· μέλ. πράξω, Ιων. πρήξω· αόρ. αʹ 

ἔπραξα, Ιων. ἔπρηξα· παρακ. πέπρᾱχα, Ιων. πέπρηχα· γʹ ενικ. υπερσ. 

ἐπεπράχει· παρακ. βʹ πέπρᾱγα, Ιων. πέπρηγα — Μέσ., μέλ. πράξομαι, αόρ. αʹ 

ἐπραξάμην — Παθ., μέλ. πραχθήσομαι, πεπράξομαι, αόρ. αʹ ἐπράχθην, παρακ. 

πέπραγμαι, I. διέρχομαι, ἅλα πρήσσοντες, σε Ομήρ. Οδ.· πράσσω κέλευθον, 

εκτελώ οδοιπορία, σε Όμηρ.· επίσης με γεν., ἵναπρήσσωμεν ὁδοῖο, σε Ομήρ. 

Ιλ. II. 1. κατορθώνω, εκτελώ, πραγματοποιώ, επιτελώ, κάνω, στο ίδ.· οὔτι 

πράσσω, δεν κατορθώνω τίποτα, στο ίδ.· πράσσω δεσμόν, προξενώ, υποκινώ, 

επιτυγχάνω την υποδούλωση κάποιου, την επιβάλλω σε κάποιον, σε Πίνδ.· 

πράσσω ὥστε, Λατ. efficere ut, σε Αισχύλ. — Παθ., πέπρακται τοὖργον, στον 

ίδ.· τὰ πεπραγμένα, Λατ. acta, σε Πίνδ., Αττ. 2. απόλ., εκτελώ επιτυχημένα μια 

ενέργεια, τη φέρω εις πέρας, είμαι επιτυχής, σε Όμηρ. 3. ενεργώ με αυτό ή με 

τον άλλο τρόπο (πρβλ. ποιέω III), Νηρηΐδων τινὰ πράσσω ἄκοιτιν, σε Πίνδ. 4. 

καταγίνομαι, κάνω, είμαι απασχολημένος με, τὰ ἑαυτοῦ πράττειν, με 

απασχολούν τα δικά μου, σε Σοφ. κ.λπ. 5. πράττειν τὰ πολιτικά, τὰ τῆς πόλεως, 

καταγίνομαι με την πολιτική, λαμβάνω μέρος στη διοίκηση, σε Πλάτ.· έπειτα, 



απόλ., χωρίς καμία προσθήκη, ἱκανὸς πράττειν, λέγεται για πολιτευόμενο, σε 

Ξεν. 6. γενικά, διενεργώ, διαπραγματεύομαι, κατορθώνω, πράσσω Θηβαίοις 

τὰ πράγματα, διευθύνω τα πράγματα προς το συμφέρον τους, σε Δημ.· και 

στην Παθ., τῷ Ἱπποκράτει τὰ πράγματα ἐπράττετο, διαπραγματεύονταν 

διάφορα ζητήματα μαζί του, σε Θουκ.· αλλά, τὰ πράγματα μπορεί να 

παραλείπεται, οἱ πράσσοντες αὐτῷ, αυτοί που διαπραγματεύονται μαζί του, 

στον ίδ.· ομοίως, πράσσειν πρόςτινα, στον ίδ.· ἔς τινα, στον ίδ.· επίσης, 

πράσσω περὶ εἰρήνης, σε Ξεν.· οἱ πράσσοντες, προδότες, σε Θουκ.· επίσης, 

πράσσω ὅπως πόλεμος γένηται, στον ίδ.· με αιτ. και απαρ., τὴν ναῦν μὴ δεῦρο 

πλεῖν ἔπραττεν, σε Δημ. — Παθ., λέγεται για μυστικές ενέργειες, εἰ μή τι σὺν 

ἀργύρῳ ἐπράσσετο, αν δεν είχε γίνει δωροδοκία, σε Σοφ.· ἐπράσσετο 

προδόσιος πέρι, σε Θουκ. III. πράττω, Λατ. agere, ἀρετάς, σε Πίνδ.· δίκαια ἢ 

ἄδικα, σε Πλάτ.· απόλ., ενεργώ, στον ίδ. κ.λπ. IV. αμτβ., βρίσκομαι σε 

συγκεκριμένη κατάσταση ή περίσταση, διατελώ ή διάκειμαι με αυτόν ή τον 

άλλον τρόπο, ὁ στόλος οὕτω ἔπρηξε, σε Ηρόδ. κ.λπ.· εὖ ή κακῶς πράττειν, 

βρίσκομαι ή διάκειμαι σε καλή ή άσχημη κατάσταση, στον ίδ. κ.λπ.· πράττω 

καλῶς, σε Αισχύλ.· εὐτυχῶς, σε Σοφ.· πράσσω ὡς ἄριστα καὶ κάλλιστα, σε 

Θουκ.· ο παρακ. βʹ πέπρᾱγα χρησιμ. συνήθως με την ίδια σημασία, σε Ηρόδ., 

Αριστοφ. κ.λπ. V. 1. με διπλή αιτ. προσ. και πράγμ., πράττειν τινά τι, κάνω 

κάτι σε κάποιον, σε Ευρ. κ.λπ. 2. πράττειν τινὰ ἀργύριον, αποσπώ, λαμβάνω 

χρήματα από κάποιον, σε Ηρόδ.· συχνά στην Αττ., λέγεται για δημοσίους 

υπαλλήλους, που εισπράττουν φόρους (πρβλ. εἰσπράσσω, ἐκπράσσω III), σε 

Πλάτ. κ.λπ.· επίσης, πράττω τι παρά τινος, αποκτώ ή απαιτώ από κάποιον, σε 

Ηρόδ.· μεταφ., φόνον πράσσω, επιβάλλω τιμωρία για φόνο, εκδικούμαι, 

τιμωρώ, σε Αισχύλ. — Παθ., πεπραγμένος τὸν φόρον, έχοντας κληθεί να 

πληρώσει φόρο, σε Θουκ. — Μέσ., πράξασθαί τινα ἀργύριον, χρήματα, 

μισθόν, τόκους, να λαμβάνει κάποιος για τον εαυτό του, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

φόρους πράσσεσθαι ἀπό ή ἐκ τῶν πόλεων, σε Θουκ.· Παθ. παρακ. και υπερσ. 

με Μέσ. σημασία, εἰ μὲν ἐπεπράγμην τοῦτον τὴν δίκην, εάν είχα απαίτηση να 

λάβω από αυτόν ολόκληρο το ποσό, σε Δημ.  

πρᾱτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του πιπράσκω, αυτός που πωλείται, που 

προορίζεται για πώληση, Λατ. venalis, σε Πλάτ.  

πρᾱτήρ, -ῆρος, ὁ (πι-πράσκω), πωλητής, σε Πλάτ., Δημ.  

πρᾱτήριον, Ιων. πρητ-, τό, μέρος όπου γίνονται πωλήσεις, πωλητήριο, 

μαγαζί, σε Ηρόδ.  

πρᾱτός, -ή, -όν, ρημ. επίθ. του πιπράσκω, αυτός που μπορεί να πωληθεί, σε 

Σοφ.  

πρᾶτος, -α, -ον, Δωρ. αντί πρῶτος (συνηρ. του πρόατος), σε Αριστοφ., 

Θεόκρ.· υπερθ. πράτιστος, σε Θεόκρ.  

πράττω, Αττ. αντί πράσσω.  

πρᾱΰ-γελως, Ιων. πρηΰγ-, ὁ, ἡ, αυτός που χαμογελά αμυδρά, μειδιά, σε Ανθ.  

πρᾱΰ-μητις, -ιος, ὁ, ἡ, λέγεται για ευγενικό σύμβουλο, χαρισματικός, 

προσηνής, καλοσυνάτος, σε Πίνδ.  

πρᾱΰνοος, Ιων. πρηύ-, [ῠ], -ον, αυτός που έχει ήρεμο νου, ήσυχη σκέψη, σε 

Ανθ.  

πράϋνσις, -εως, ἡ, καταπράυνση, ησυχασμός, κατευνασμός, σε Αριστ.  

πρᾱϋντικός, -ή, -όν, κατάλληλος στο να καταπραΰνει, να κατευνάζει, σε 

Αριστ.  

πρᾱΰνω (πραΰς), Ιων. πρηΰνω [ῡ], μέλ. -ῠνῶ, αόρ. αʹ ἐπράῡνα — Παθ., αόρ. 

αʹ ἐπραΰνθην· 1. κάνω κάτι μαλακό, ήρεμο ή ήσυχο, μαλακώνω, κατευνάζω, 



ηρεμώ, σε Ησίοδ. κ.λπ.· πραΰνω ἕλκος, καταπραΰνω τους πόνους μου, σε 

Σοφ.· πραΰνω τινὰ λόγοις, σε Αισχύλ. — Παθ., γίνομαι μαλακός ή πράος, 

μετριάζομαι, σε Ηρόδ.· λέγεται για οργή, καταπίπτω, χάνω τη δύναμή μου, 

εξασθενίζω, στον ίδ. 2. εξημερώνω άγρια ζώα, σε Ησίοδ., Ξεν.  

πρᾱΰς, βλ. πρᾶος.  

πραϋ-τένων, Ιων. πρηϋτ-, ὁ, αυτός που έχει δαμασμένο, υποταγμένο 

τράχηλο, σε Ανθ.  

πράως, βλ. πρᾶος III.  

πρέμνοθεν, επίρρ., από τον κορμό, δηλ. από τη ρίζα και τα κλαριά, 

ολοσχερώς, συθέμελα, σε Αισχύλ.  

πρέμνον, τό, I. βάση, κατώτερο μέρος κορμού δέντρου· γενικά, το στέλεχος, 

κορμός, Λατ. codex, caudex, σε Ομηρ. Ύμν., Ξεν. κ.λπ. II. ρίζα ή κατώτερο 

μέρος οποιουδήποτε πράγματος, πρέμνον πράγματος, σε Αριστοφ.  

πρέπον, -οντος, τό, μτχ. του πρέπω III 2.  

πρεπόντως, επίρρ. μτχ. του πρέπον, 1. με κατάλληλο τρόπο, πειθήνια, 

προσηκόντως, κομψά, χαριτωμένα, σε Πίνδ., Αισχύλ. 2. με δοτ., με τρόπο που 

αρμόζει, κατάλληλα με, σε Πλάτ.· επίσης με γεν.· όπως ἀξίως, στον ίδ.  

πρεπτός, -ή, -όν, διακεκριμένος, περίφημος, σε Αισχύλ.  

πρέπω, παρατ. ἔπρεπον, μέλ. πρέψω, αόρ. αʹ ἔπρεψα· λέγεται για εντυπώσεις 

σχετικά με αισθήσεις: I. 1. λέγεται για την όραση, φαίνομαι καθαρά, 

διακρίνομαι, είμαι ορατός, ὁ δ' ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων, σε Ομήρ. Ιλ.· με δοτ. 

πράγμ., διακρίνομαι σε κάποιο ή από κάποιο πράγμα, σε Αισχύλ., Ευρ.· απόλ., 

λάμπω, διακρίνομαι, είμαι εμφανής, σε Πίνδ., Αισχύλ.· με μτχ., είμαι 

ευδιάκριτος καθώς ενεργώ ή υπάρχω, σε Αισχύλ. 2. λέγεται για την ακοή, βοὰ 

πρέπει, η κραυγή ηχεί δυνατά και καθαρά, σε Πίνδ., Αισχύλ. 3. λέγεται για την 

όσφρηση, είμαι δυνατός ή δύσοσμος, σε Αισχύλ. II. 1. είμαι εξαιρετικά 

όμοιος, μοιάζω, με δοτ., σε Πίνδ., Ευρ. 2. με απαρ., δράμημα φωτὸς Περσικὸν 

πρέπει μαθεῖν, το τρέξιμο αυτού είναι όμοιο με το περσικό, όταν το βλέπει 

κανείς, δηλ. μπορεί να διακρίνει εμφανώς ότι είναι περσικό, σε Αισχύλ.· 

ομοίως, πρέπει ὡς τύραννος εἰσορᾶν, σε Σοφ. III. 1. είμαι εξαιρετικά 

κατάλληλος, γίνομαι, φαίνομαι, αρμόζω, ταιριάζω, με δοτ. προσ., θνατὰ 

θνατοῖσι πρέπει, σε Πίνδ. κ.λπ.· συχνά ως μτχ., πρέπον ἐστί ή ἦν, αντί πρέπει ή 

ἔπρεπε, σε Θουκ. κ.λπ., σπανίως με γεν., πρέπει ἦν δαίμονος τοὐμοῦ τόδε, σε 

Σοφ.· μτχ. ουδ. τὸ πρέπον, -οντος, αυτό που είναι αρμόζον, κατάλληλο, 

ταιριαστό, Λατ. decorum, σε Πλάτ. 3. σπανίως με πρόσωπο ως υποκ., πρέπων 

ἔφυς φωνεῖν, είσαι το αρμόδιο, κατάλληλο πρόσωπο να μιλήσει, σε Σοφ. 4. 

απρόσ., πρέπει, Λατ. decet, ταιριάζει, αρμόζει, πρέπει, με δοτ. προσ. και 

απαρ., οὐ πρέπει ἄμμιν λύειν τείχη, σε Θέογν.· ὡς πρέπει δούλοις λέγειν, σε 

Ευρ.· επίσης, με αιτ. προσ. και απαρ., τὸνπρέπει τυγχανέμεν ὕμνων, σε Πίνδ. 

κ.λπ.· μόνο με απαρ., πρέπει γαρυέμεν, στον ίδ.· όταν η αιτ. ακολουθ. μόνη 

της, πρέπει να εννοηθεί απαρ., τείσασθαι ὡς ἐκείνους πρέπει (ενν. τίσασθαι), 

σε Ηρόδ.  

πρεπ-ώδης, -ες (εἶδος), ταιριαστός, αρμόζων, κατάλληλος, αρμόδιος, σε 

Αριστοφ.· με δοτ., σε Ξεν. κ.λπ.  

πρέσβᾰ, -ης, ἡ, Επικ. θηλ. του πρέσβυς, σεβαστή, τιμημένη, συνήθως λέγεται 

για την Ήρα, Ἥρη, πρέσβα θεά, σε Ομήρ. Ιλ.  

πρεσβεία, ἡ (πρεσβεύω), I. 1. ηλικία, ηλικία του μεγαλύτερου, κατὰ 

πρεσβείαν, σε Αισχύλ. 2. υπεροχή θέσεως, αξίωμα, σε Πλάτ. II. 1. αποστολή 

πρέσβεων, σύνολο πρέσβεων χώρας, σε Θουκ., Πλάτ. 2. σώμα πρέσβεων, 



Πρεσβεία, σε Αριστοφ., Θουκ.· οι πρέσβεις των αρχ. χρόνων ήταν οι μεγάλοι 

σε ηλικία.  

πρεσβεῖον, Ιων. -ήϊον, τό (πρέσβυς)· 1. δώρο ως ένδειξη τιμής, τέτοιο όπως 

αυτά που προσφέρονταν στους μεγαλύτερους, σε Ομήρ. Ιλ. 2. δικαίωμα, 

προνόμιο της πρεσβευτικής ηλικίας, και γενικά, προνόμιο, σε Πλάτ. κ.λπ. 3. 

δικαίωμα των μεγαλύτερων στην ηλικία, μερίδιο πρεσβύτερου σε κληρονομιά, 

σε Δημ.  

πρέσβειρα, ἡ, θηλ. του πρέσβυς = πρέσβα, σε Ομηρ. Ύμν., Ευρ.  

πρέσβευμα, τό, πρεσβεία, σώμα πρέσβεων, σε πληθ., σε Ευρ.  

πρέσβευσις, ἡ, πρεσβευτική ηλικία, σε Θουκ.  

πρεσβευτής, -οῦ, ὁ (πρεσβεύω), I. πρέσβης, πρεσβευτής, σε Θουκ., Πλάτ. 

κ.λπ. II. πράκτορας ή επίτροπος, σε Δημ.  

πρεσβεύω (πρέσβυς), μέλ. -σω, παρακ. πεπρέσβευκα — Μέσ., αόρ. αʹ 

ἐπρεσβευσάμην — Παθ., παρακ. πεπρέσβευμαι, I. κυρίως λέγεται για ηλικία, 1. 

α) αμτβ., είμαι μεγαλύτερος ή ο μεγαλύτερος, ο πρεσβύτερος, σε Σοφ.· τῶν 

προτέρων ἐπρέσβευε, ήταν ο πιο μεγάλος σε ηλικία από τα μεγαλύτερα παιδιά 

του, σε Ηρόδ.· πρεσβεύω ἀπ' αὐτοῦ, είμαι ο μεγαλύτερος γιος του, σε Θουκ. β) 

λαμβάνω την πρώτη θέση, είμαι ο καλύτερος, ο άριστος, σε Σοφ.· με γεν., έχω 

τα πρωτεία, έχω προτεραιότητα σε σχέση με τους άλλους, πρεσβεύω 

τῶνπολλῶν, σε Πλάτ.· κυβερνώ, Ὀλύμπου πρεσβεύω, σε Σοφ. 2. αμτβ., είμαι ο 

πρεσβύτερος ή ο πρώτος, απονέμω τα πρωτεία, απονέμω τιμή ή λατρεία σε, σε 

Αισχύλ., Σοφ. — Παθ., τίθεμαι στην πρώτη θέση, κατέχω την πρώτη θέση, 

Λατ. antiquior sum, σε Αισχύλ.· με γεν., πρεσβεύεται κακῶν, είναι 

αξιοσημείωτος, κυρίως για τα σφάλματά του, στον ίδ. II. 1. είμαι πρεσβευτής 

ή στέλνομαι ως πρεσβευτής, υπηρετώ ή διαπραγματεύομαι ως ένας από το 

σώμα αυτών, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· βλ. πρεσβεία, 2. με αιτ., πρεσβεύω τὴν 

εἰρήνην, διαπραγματεύομαι την ειρήνη, σε Δημ.· ομοίως, πρεσβεύω ὑπὲρ 

τουτωνί, στον ίδ. 3. Μέσ., αποστέλλω πρέσβεις, σε Θουκ.· επίσης πηγαίνω ως 

πρεσβευτής, στον ίδ. 4. Παθ., τὰ ἑαυτῷ πεπρεσβευμένα, οι διαπραγματεύσεις 

του, σε Δημ.  

πρεσβήιον, Ιων. αντί πρεσβεῖον.  

πρεσβηΐς, -ΐδος, ἡ, = πρέσβα, πρεσβηῒς τιμή, ανώτερη, υψηλότερη ή η πιο 

παλιά τιμή, σε Ομηρ. Ύμν.  

πρέσβις, ἡ, ποιητ. αντί πρεσβεία, ηλικία, κατὰ πρέσβιν, σύμφωνα με την 

ηλικία, σε Ομηρ. Ύμν., Πλάτ.  

πρέσβιστος, -η, -ον, ποιητ. υπερθ. του πρέσβυς, ο μεγαλύτερος, ο πιο 

σεβαστός, ο πιο τιμημένος, σε Ομηρ. Ύμν., Αισχύλ.  

πρέσβος, τό (πρεσβύς), αντικείμενο τιμής, σε Αισχύλ.· πρέσβος Ἀργείων, η 

σεβάσμια συνέλευση των Αργείων, στον ίδ.  

πρεσβῠγένεια, προτεραιότητα στη γέννηση, σε Ηρόδ.  

πρεσβῠ-γενής, -ές (γίγνομαι), I. ο μεγαλύτερος στη γέννηση, αυτός που 

γεννήθηκε πρώτος, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. II. οἱ πρεσβυγενεῖς, οι γέροντες, σε 

Πλούτ.  

πρέσβυς, -εως, ὁ, κλητ. πρέσβυ, I. 1. μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος, Λατ. senex 

(στον πεζό λόγο ο τύπος είναι πρεσβύτης), σε Σοφ., Ευρ.· ο πρέσβυς χρησιμ. 

περισσότερο όπως το πρεσβύτερος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ο γεροντότερος, 

σε Αισχύλ.· πληθ. πρέσβεις, οι ηλικιωμένοι, οι γέροντες, πάντα με τη σημασία 

του αξιώματος, εννοώντας δηλ. οι άρχοντες, οι ηγεμόνες, στον ίδ.· Επικ. 

πρέσβηες, σε Ησίοδ. 2. ο Όμηρ. χρησιμοποιεί μόνο τον συγκρ. και υπερθ.· 

συγκρ. πρεσβύτερος, -α, -ον, μεγαλύτερος, γεροντότερος, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ., 



Πίνδ., Αττ.· ἐνιαυτῷ, κατά ένα έτος, σε Αριστοφ.· βουλαὶ πρεσβύτεραι, οι 

σοφές γνώμες των ηλικιωμένων, σε Πίνδ.· υπερθ. πρεσβύτατος, -η, -ον, ο πιο 

μεγάλος, ο πιο ηλικιωμένος, σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. κ.λπ.· ο συγκρ. και υπερθ. 

λέγεται για πράγματα, πρεσβύτερόν τι (ή οὐδὲν) ἔχειν, Λατ. aliquid (ή nihil) 

antiquius habere, θεωρώ κάποιον εντιμότερο ή πιο σημαντικό, τὰ τοῦ θεοῦ 

πρεσβύτερα ποιεῖσθαι ἢ τὰ τῶν ἀνδρῶν, σε Ηρόδ.· πρεσβύτατον κρίνειν τι, σε 

Θουκ.· πρεσβυτέρως γυμναστικὴν μουσικῆς τετιμηκέναι, πιο υψηλά από..., σε 

Πλάτ.· απ' όπου, απλώς λέγεται για μέγεθος, πρεσβύτερον κακὸν κακοῦ, το ένα 

κακό πιο φοβερό από το άλλο, σε Σοφ. II. όπως πρεσβευτής, εκπρόσωπος, σε 

Αισχύλ., Αριστοφ.· πληθ. πρέσβεις, χρησιμ. περισσότερο απ' ότι το 

πρεσβευταί, σε Αριστοφ., Ξεν. κ.λπ. III. άρχοντας, πρόεδρος· συγκρ. 

πρεσβύτερος, πρεσβύτερος, μέλος του Ιουδαϊκού συμβουλίου, σε Κ.Δ. κ.λπ.· 

πρεσβύτερος της Εκκλησίας, ιερέας, στο ίδ.  

πρεσβῠτέριον ή -εῖον, τό, συμβούλιο πρεσβύτερων, σε Κ.Δ.  

πρεσβύτης[ῡ], -ου, ὁ, = πρέσβυς I, σε Αισχύλ. κ.λπ.· θηλ. πρεσβύτις, -ιδος, 

ηλικιωμένη γυναίκα, στον ίδ.  

πρεσβῡτικός, -ή, -όν,· 1. αυτός που μοιάζει με μεγάλο άνθρωπο, ηλικιωμένος, 

Λατ. senilis, ὄχλος, σε Αριστοφ.· κακὰ πρεσβυτικά, τα κακά της 

προχωρημένης ηλικίας, στον ίδ. 2. απαρχαιωμένος, αρχαΐζων, στον ίδ.· επίρρ. 

-κῶς, σε Πλούτ.  

πρευμένεια, ἡ, πραότητα διάθεσης, ηπιότητα, σε Ευρ.  

πρευμενής, -ὲς (πρᾶος, μένος), ποιητ. επίθ., I. πράος στη διάθεση, φιλικός, 

ήπιος, αγαπητός, σε Αισχύλ., Ευρ.· επίρρ. -νῶς, σε Αισχύλ. II. εξιλαστήριος, 

εξευμενιστικός, στον ίδ.  

πρεών, -όνος, ὁ, ποιητ. αντί πρών, σε Ανθ.  

πρῆγμα, πρηγμᾰτεύομαι, Ιων. αντί πραγμ-.  

πρηγορεών ή πρηγορών, -ῶνος, ὁ, ο πρόλοβος των πτηνών, σε Αριστοφ. 

(από τα πρὸκαι ἀγείρω, επειδή τα πτηνά συγκεντρώνουν εκεί την τροφή τους 

πριν αυτή περάσει στο δεύτερο στομάχι).  

πρηθῆναι, απαρ. Παθ. αορ. αʹ του πιπράσκω.  

πρήθω, παρατ. ἔπρηθον, αόρ. αʹ ἔπρησα· ο παρακ. δεν χρησιμ., 1. φυσώ, 

φουσκώνω με φύσημα, ἔπρησεν δ' ἄνεμος μέσον ἱστίον, σε Ομήρ. Οδ. 2. 

εκφυσώ, εκπνέω, εκβάλλω φυσώντας, τὸ δ' (αἷμα) ἀνὰ στόμα πρῆσε, έφτυσε 

πολύ αίμα από το στόμα, σε Ομήρ. Ιλ.  

πρηκτήρ, πρηκτός, Ιων. αντί πρακτήρ, πρακτός.  

πρημαίνω (πρήθω), φυσώ δυνατά, σε Αριστοφ.  

πρηνής, -ές (πρό), Δωρ. και Αττ. πρᾱνής, γεν. -έος, συνηρ. -οῦς· I. αυτός που 

έχει το πρόσωπο προς τα κάτω, γυρισμένος μπρούμυτα, Λατ. pronus, αντίθ. 

προς το ὕπτιος (Λατ. supinus), σε Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ. II. λέγεται για τις πλευρές 

του λόφου, πρὸς κατὰ πρανοῦς, προς το κάτω μέρος, στον κατήφορο, σε Ξεν.· 

κατὰτὰ πρανῆ, στον ίδ.  

πρηνίζω, καταρρίπτω, ρίχνω κάτω — Παθ., πέφτω κάτω, καταρρίπτομαι, 

πρηνιχθείς, σε Ανθ.  

πρῆξαι, πρῆξις, Ιων. αντί πρᾶξαι, πρᾶξις.  

πρήσεν, Επικ. αντί ἔπρησεν, γʹ ενικ. αορ. αʹ του πρήθω.  

πρῆσις, Ιων. αντί πρᾶσις.  

πρήσσω, Ιων. αντί πράσσω.  

πρηστήρ, -ῆρος, ὁ (πρήθω), τυφώνας, ανεμοστρόβιλος, σε Ησίοδ., Ηρόδ.  

πρήσω, μέλ. του πίπρημι, καίω, και του πρήθω, φυσώ.  

πρητήριον, τό, Ιων. αντί πρατήριον.  



πρηύ-γελως, -νοος, πρηύνω, πρηύς, πρηυ-τένων, βλ. πραϋ-.  

πρηών, -ῶνος, ὁ, Επικ. αντί πρών, σε Ησίοδ.  

*πρίᾰμαι (περάω), ελλιπές αποθ., από το οποίο σχηματίζεται το ἐπριάμην 

(αόρ. βʹ του ὠνέομαι)· βʹ ενικ. ἐπρίω, Επικ. γʹ ενικ. πρίατο· προστ. πρίασο, 

πρίω· υποτ. πρίωμαι, βʹ ενικ. πρίῃ· ευκτ. πριαίμην· απαρ. πρίασθαι (όχι 

πριάσθαι)· μτχ. πριάμενος· 1. έχω πουλήσει κάτι σε κάποιον, αγοράζω, 

ψωνίζω, σε Όμηρ., Αττ.· με δοτ. της αξίας, πρίαμαι κτεάτεσσιν ἑοῖσιν, 

αγοράζω με τα χρήματα κάποιου, σε Ομήρ. Οδ.· με γεν., πρίαμαι θανάτοιο, 

εξαγοράζω με τον θάνατό του, σε Πίνδ.· πρίαμαί τι ταλάντου, σε Ξεν.· πρίαμαι 

πολλοῦ, στον ίδ.· μεταφ., οὐδενὸς λόγου πρίασθαι, δεν θα το αγόραζα ούτε σε 

ελάχιστη τιμή, σε Σοφ.· πρίαμαί τιπαρά τινος, σε Ηρόδ.· πρίαμαι τίμιον 

τοὔλαιον, το αγοράζω ακριβά, σε Αριστοφ. 2. εκμισθώνω τους φόρους, σε 

Ξεν.  

Πρίᾰμος, -ου, ὁ, ο Πρίαμος, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· πιθ. αρχηγός, βασιλιάς (πιθ. 

από πρό), πατρωνυμ. Πριαμίδης, ὁ, Επικ. γεν. -εω και -αο, σε Ομήρ. Ιλ.· επίθ. 

Πριαμικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή μοιάζει με τον Πρίαμο, σε Αριστ.· 

ποιητ. θηλ. Πριαμίς, -ίδος, σε Ευρ.  

Πρίᾱπος, Ιων. Πρίηπος, ὁ, ο Πρίαπος, θεός των κήπων και των αμπελώνων, 

και γενικά, του αγροτικού βίου, σε Λουκ.· επίθ. Πρῑάπειος, -α, -ον, σε Ανθ.  

πρίν[ῐ], επίρρ., σχηματισμένο με τη συγκρ. ισχύ της πρόθ. πρό. 

Α. επίρρ. χρονικό, πριν. I. λέγεται για μελλοντικό χρόνο, πριν από αυτήν τη 

στιγμή, νωρίτερα, με οριστ. μέλ. ή υποτ. = μέλ., σε Όμηρ.· με ευκτ. και κεν, 

σε Ομήρ. Οδ. II. λέγεται για παρελθοντικό χρόνο, παλαιότερα, πρωτύτερα, 

κάποτε, νωρίτερα, σε Όμηρ.· ομοίως, με άρθρο, τὸ πρίν γε..., νῦν δέ..., νῦν δέ... 

τὸ πρίν γε, σε Ομήρ. Ιλ.· με άρθρο η μτχ. ὤν πραλείπεται· τὰ πρὶν πελώρια 

(ενν. ὄντα), οι γίγαντες του παρελθόντος, σε Αισχύλ.· ἐντῷ πρὶν χρόνῳ, σε 

Σοφ.· ἐν τοῖς πρὶν λόγοις, σε Θουκ. Β. πρὶν ἤ, I. ως σύνδ., πριν απ' αυτό, πριν, 

προηγουμένως, Λατ. priusquam, σε Όμηρ.· αλλά το ἤ συχνά παραλείπεται, 

έτσι ώστε το πρίν γίνεται σύνδ.· η κύρια πρόταση έχει επίσης το πρίν (ή 

πρότερον, πρόσθεν, πάρος), έτσι που ο σύνδεσμος πρίν συγχέεται με το επίρρ. 

πρίν, ιδίως μετά από άρνηση· με απαρ., ναῖε δὲ Πήδαιον, πρὶν ἐλθεῖν υἷας 

Ἀχαιῶν, σε Ομήρ. Ιλ.· οὐδὲ παύσεται χόλου, πρὶν κατασκῆψαί τινα, σε Ευρ. II. 

με ρήμα σε παρεμφατικό τύπο: 1. με οριστ., σ' αυτήν την περίπτωση ο Όμηρ. 

χρησιμ. το πρίν γ' ὅτε δὴ Ζεὺς κῦδος Ἕκτορι δῶκε, σε Ομήρ. Ιλ.· ομοίως, οὐκ 

ἦν ἀλέξημ' οὐδέν, πρίν γ' ἐγὼ σφίσιν ἔδειξα, σε Αισχύλ. 2. με υποτ. μόνο μετά 

από αποφατικές ή ισοδύν. προτάσεις, οὐ καταδυσόμεθ', πρὶν μόρσιμον ἦμαρ 

ἐπέλθῃ, δεν θα καταποντιστούμε, δεν θα κατανικηθούμε, προτού να έρθει η 

μέρα του θανάτου, σε Ομήρ. Οδ.· σε Αττ., πρὶν ἄν είναι τύπος ομαλός, οὐδέν 

ἐστι τέρμα μοι μόχθων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐκπέσῃ τυραννίδος, σε Αισχύλ.· αλλά, το 

ἄν μερικές φορές παραλείπεται, μὴ στέναζε, πρὶν μάθῃς, σε Σοφ.· πάντοτε με 

πρὶν ἤ, πρὶν ἢ ἀνορθώσωσι, σε Ηρόδ. 3. με ευκτ. έπειτα από ιστορικούς 

χρόνους, οὐκ ἔθελεν φεύγειν πρὶν πειρήσαιτ' Ἀχιλῆος, σε Ομήρ. Ιλ.· ἔδοξέ μοι 

μὴ ποιεῖσθαι, πρὶν φράσαιμί σοι, σε Σοφ.  

πρῑνίδιον[νῐ], τό, υποκορ. του πρῖνος, σε Αριστοφ.  

πρίνῐνος, -η, -ον, κατασκευασμένος από τον πρῖνον, Λατ. iligneus, σε Ησίοδ., 

Αριστοφ.· μεταφ., δρύινος, δηλ. σκληρός, τραχύς, σε Αριστοφ.  

πρῖνος, ἡ, ὁ, αειθαλής βελανιδιά, ελαιόπρινο ή κόκκινος πρίνος, Λατ. quercus 

coccifera, σε Ησίοδ., Αριστοφ. κ.λπ.  

πρῑν-ώδης, -ες (εἶδος), σκληρός όπως ο πρίνος, σε Αριστοφ.  

πρίονθ', δηλ. πρίοντε, δυϊκ. της μτχ. πρίων, αυτός που πριονίζει.  



πριον-ώδης, -ες (εἶδος), όμοιος με πριόνι, σε Ανθ. (ῐ, χάριν μέτρου).  

πριστήρ, -ῆρος, ὁ (πρίω), πριόνι, πριστῆρες ὀδόντες, κοπτήρες, αυτοί που 

τέμνουν, κομματιάζουν, σε Ανθ.  

πριστός, -ή, -όν, ρημ. επίθ., αυτός που μπορεί να πριονιστεί, να κοπεί, σε 

Ομήρ. Οδ.  

πρίω, προστ. του ἐπριάμην (βλ. *πρίαμαι), πρβλ. πρίων.  

πρίω, προστ. πρῖε, παρατ. ἔπρῑον, αόρ. αʹ ἔπρῑσα — Παθ., αόρ. αʹ ἐπρίσθην, 

παρακ. πέπρισμαι· I. πριονίζω, κόβω, πρίω δίχα, κόβω στα δύο, σε Θουκ. — 

Παθ., κόβομαι σε κομμάτια, σε Ευρ. II. πρίειν τοὺς ὀδόντας, τρίζω ή δαγκώνω 

τα δόντια, σε Αριστοφ.· μεταφ. στην Παθ., εξοργίζομαι, σε Ανθ. III. αρπάζω 

κάτι με τα δόντια, δένω στερεά, ζωστῆρι πρισθεὶς ἱππικῶν ἐξ ἀντύγων, σε Σοφ.  

πρίων (Α), ὁ, γεν. πρίονος και πρίωνος· I. αυτός που πριονίζει, πριονιστής, σε 

Αριστοφ. II. πριόνι, σε Σοφ.· πρίων ὀδόντων, πριόνι από δόντια, δηλ. 

οδοντωτό πριόνι, σε Ανθ.· βλ. πρίων Β (ῑ, σε Αττ.· αλλά ῐ σε μεταγεν. 

ποιητές).  

πρίων (Β), ὁ, κωμικό ουσ. από το πρίω, προστ. του ἐπριάμην, με λογοπαίγνιο 

στη λέξη πρίων, πριόνι, ὁ πρίων ἀπῆν, σε Αριστοφ.  

πρό, πριν, Λατ. prae·  

Α.ΠΡΟΘ. με γεν.: I. 1. λέγεται για τόπο, μπροστά, μπροστά από, πρὸ ἄστεος, 

πρὸ πυλάων, σε Όμηρ.· οὐρανόθι πρό, σε Ομήρ. Ιλ.· χωρεῖν πρὸ δόμων, 

έρχομαι μπροστά, δηλ. έξω από αυτά, σε Σοφ. 2. μπροστά, μπροστά από, 

λέγεται για υπεράσπιση ή φύλαξη, στῆναι πρὸ Τρώων, σε Ομήρ. Ιλ.· σε 

υπεράσπιση, μάχεσθαι πρὸ γυναικῶν, στο ίδ.· ὀλέσθαι πρὸ πόληος, Λατ. pro 

patria mori, στο ίδ. 3. πρὸ ὁδοῦ, μπροστά στο δρόμο, δηλ. μπροστά, προς τα 

εμπρός, σε Ομήρ. Ιλ., (απ' όπου φροῦδος). II. λέγεται για χρόνο, πριν, πρὸ 

γάμοιο, σε Ομήρ. Οδ.· πρὸ ὁ τοῦ (= ὁ πρὸ τοῦ) ἐνόησεν, ο ένας πριν από τον 

άλλο, σε Ομήρ. Ιλ.· πρὸτοῦ θανάτου, σε Πλάτ. κ.λπ.· πρὸ πολλοῦ, πριν από 

πολύ καιρό, σε Ηρόδ.· τὸ πρὸ τούτου, πριν από αυτό, προτού, σε Θουκ.· πρὸ 

τοῦ (συχνά γράφεται προτοῦ), πριν, προτού, σε Ηρόδ., Αττ. III. για άλλες 

σχέσεις: 1. λέγεται για προτίμηση· πριν, μπροστά ή καλύτερα από, κέρδος πρὸ 

δίκας αἰνῆσαι, επαινείς την πανουργία περισσότερο παρά τη δικαιοσύνη, σε 

Πίνδ.· πᾶν πρὸ τῆς παρεούσης λύπης, οτιδήποτε άλλο παρά την παρούσα 

δυστυχία τους, σε Ηρόδ.· πρὸ πολλοῦ ποιεῖσθαι, εκτιμώ πολύ παραπάνω, δηλ. 

έχω σε υψηλή εκτίμηση, σε Ισοκρ.· ομοίως, πρὸ πολλῶν χρημάτων τιμᾶσθαι, 

σε Θουκ.· πλεονάζει μετά από συγκρ., ἡ τυραννὶς πρὸ ἐλευθερίης 

ἀσπαστότερον, σε Ηρόδ. 2. λέγεται για αιτία ή κίνηση, Λατ. prae, εξαιτίας, για 

να, από, πρὸ φόβοιο, εξαιτίας του φόβου, σε Ομήρ. Ιλ.· πρὸ τῶνδε, εξαιτίας 

αυτών, σε Σοφ. Β. ΘΕΣΗ: ποτέ μετά από την πτώση (γεν.), εκτός από την 

Επικ. γεν., Ἰλιόθι πρό, οὐρανόθι πρό, ἠῶθι πρό. Γ. πρό, απόλ. ως ΕΠΙΡΡ., I. 

λέγεται για τόπο, μπροστά, μπροστά από, εμπρός, προς τα εμπρός, σε Ομήρ. 

Ιλ. II. λέγεται για χρόνο, πριν, προτού, εκ των προτέρων, σε Ομήρ. Οδ.· πριν, 

προηγουμένως, νωρίτερα, σε Ησίοδ.· πρόωρα, σε Αισχύλ. III. με άλλες προθ., 

ἀποπρό, διαπρό, ἐπιπρό, περιπρό, προπρό, επιτατ. της πρώτης πρόθεσης. Δ. 

πρό, σε ΣΥΝΘ., I. με ουσ., λέγεται για να δηλώσει: 1. θέση εμπρός ή ενώπιον, 

πρόθυρον, προπύλαια. 2. τα πρωτεία σε βαθμό, πρόεδρος ή προτεραιότητα, 

προοίμιον. 3. αυτόν που στέκεται, που βρίσκεται στη θέση άλλου, πρόμαντις, 

πρόξενος. II. με επίθ., λέγεται για να δηλώσει: 1. εγγύτητα, ετοιμότητα, 

πρόχειρος, πρόθυμος. 2. μπροστά από, το μαζί, προθέλυμνος, πρόρριζος. 3. το 

πρόωρο, πρόμοιρος, πρόωρος. III. με ρήματα, 1. λέγεται για τόπο, μπροστά, 

προς τα εμπρός, προβαίνω, προβάλλω· επίσης, χρησιμ. για υπεράσπιση, 



προκινδυνεύω. 2. εμπρός, λέγεται για κίνηση, προέλκω, προφέρω· επίσης, 

δημοσίως, προειπεῖν. 3. κινώ προς τα εμπρός, ενδίδω, προδίδωμι. 4. πρό, 

λέγεται για προτίμηση, προαιροῦμαι, προτιμάω. 5. προτού, εκ των προτέρων, 

προαισθάνομαι, προνοέω, προοράω.  

προ-αγγέλλω, μέλ. -αγγελῶ, ανακοινώνω από πριν, εκ των προτέρων, σε Ξεν.  

προάγγελσις, ἡ, προαναγγελία, πρόωρη, έγκαιρη ειδοποίηση, σε Θουκ.  

προ-άγνυμι, αόρ. αʹ -έαξα, σπάζω, θραύω από πριν, σε Ομήρ. Οδ.  
 


