
προσ-εισπράσσω, μέλ. -ξω, εισπράττω επιπλέον, σε Πλούτ.  

προ-σείω, μέλ. -σω, κρατώ έξω και ανακινώ, σείω, προσείω χεῖρα, κινώ 

απειλητικά, σε Ευρ.· προσείειν ἀνασείειν τε (τὸν πλόκαμον), το «κυματίζω» 

πάνω κάτω, στον ίδ.· μεταφ., προσείω φόβον, ως μπαμπούλας, σε Θουκ.  

προσ-εκβάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, I. εκβάλλω, απορρίπτω επιπλέον, σε Δημ. II. 

επιμηκύνω, προεκτείνω, σε Στράβ.  

προσ-εκπέμπω, μέλ. -ψω, στέλνω μακριά κάτι επιπλέον, σε Ξεν.  

προσ-εκπῠρόω, μέλ. -ώσω, ρίχνω στη φωτιά κάτι επιπλέον, σε Λουκ.  

προσεκτέον, ρημ. επίθ. του προσέχω, αυτό που πρέπει κάποιος να 

επικολλήσει, να εφαρμόσει, σε Πλάτ.· απόλ., αυτός που πρέπει να προσέχει, 

τινί, σ' ένα πράγμα, σε Αισχίν.  

προσεκτικός, -ή, -όν (προσέχω), προσεκτικός, επιμελής, σε Ξεν.  

προσ-εκτίλλω, μέλ. -τῐλῶ, μαδώ κάτι επιπλέον, τὰ πτερά, σε Αριστοφ.  

προσεκτίνω[ῐ], μέλ. -τίσω [ῑ], πληρώνω επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-έκυρσα, αόρ. αʹ του προσκυρέω.  

προσ-εκχλευάζω, μέλ. -σω, ειρωνεύομαι, χλευάζω επιπλέον, τινά, σε Δημ.  

προσ-ελαύνω, μέλ. -ελάσω, Αττ. -ελῶ· αόρ. αʹ -ήλᾰσα· I. οδηγώ ή προχωρώ 

προς ένα μέρος, σε Θουκ. — Παθ., οδηγούμαι ή πορεύομαι, πρός τι, σε 

Πλούτ. II. φαινομενικά αμτβ., 1. (ενν. ἵππον), ιππεύω προς τα εμπρός, φθάνω 

έφιππος κάπου, σε Ηρόδ., Ξεν.· οἱ προσελαύνοντες, οι ιππείς, το ιππικό, σε 

Ξεν. 2. (ενν. στρατόν), παρελαύνω, φτάνω, στον ίδ.  

προσέλεκτο, γʹ ενικ. Επικ. Παθ. αορ. βʹ του προσλέγω.  

προσελήλῠθα, παρακ. του προσέρχομαι.  

προσ-έλκω, μέλ. -έλξω και -ελκύσω [ῠ]· σύρω προς τα εμπρός, προσελκύω, 

τινά· στην Μέσ., σύρω κάποιον προς το μέρος μου, τον τραβώ, τον ελκύω, σε 

Θέογν.· αόρ. αʹ προσειλκυσάμην, σε Ευρ.  

προσ-ελλείπω, μένω ακόμα πίσω, είμαι ακόμη ελλιπής, ανεπαρκής, έχω 

ακόμα έλλειψη, σε Ανθ.  

προσ-εμβαίνω, πατώ πάνω σε κάποιον, καταπατώ, τινί, σε Σοφ.  

προσ-εμβάλλω, ρίχνω ή τοποθετώ παραδίπλα, σε Πλούτ.  

προσ-εμβλέπω, μέλ. -ψω, βλέπω δίπλα, ρίχνω μια ματιά επιπλέον, σε Ξεν.  

προσ-εμπικραίνομαι, Παθ., είμαι ακόμα πολύ θυμωμένος, τινί, σε Ηρόδ.  

προσ-εμφερής, -ές, παρόμοιος, σε Ηρόδ., Ξεν.  

προσ-ενεχῠράζω, μέλ. -σω, καταλαμβάνω ως πρόσθετο ενέχυρο για 

πληρωμή, σε Δημ.  

προσ-εννέπω, 1. προσαγορεύω, προσφωνώ, σε Πίνδ., Τραγ.· τάδε σ' ἐγὼ 

προσεννέπω, απευθύνω αυτά τα λόγια σε σένα, σε Αισχύλ. 2. με απαρ., 

παρακαλώ ή διατάζω, τινὰ ποιεῖν τι, σε Πίνδ. 3. προσεννέπω τινά τι, αποκαλώ 

με το όνομα του, σε Αισχύλ.  

προσ-εννοέω, μέλ. -ήσω, σκέφτομαι για κάτι, παρατηρώ επιπλέον, σε Ξεν.  

προσ-εντείνω, μέλ. -τενῶ, τεντώνω, εντείνω ακόμα περισσότερο, προσεντείνω 

πληγάς τινι, δέρνω κάποιον με περισσότερα χτυπήματα, σε Δημ.  

προσ-εντέλλομαι, αποθ., προστάζω, διατάζω, σε Ξεν.  

προσ-εξαιρέομαι, Μέσ., επιλέγω επιπλέον, σε Ηρόδ.  

προσ-εξᾰμαρτάνω, μέλ. -αμαρτήσομαι, σφάλλω, αμαρτάνω επιπλέον ή ακόμα 

περισσότερο, σε Δημ.  

προσ-εξᾰνδρᾰποδίζομαι, αποθ., σκλαβώνω, υποδουλώνω, σε Δημ.  

προσ-εξανίσταμαι, Παθ. με Ενεργ. αορ. βʹ -ανέστην, σηκώνομαι πάνω προς 

μια κατεύθυνση, πρός τι, σε Πλούτ.  

προσ-εξᾰπᾰτάω, εξαπατώ κι άλλο, σε Αριστ.  



προσ-εξελίσσω, μέλ. -ξω, εξελίσσω επιπλέον· λέγεται για στρατιώτες, 

επιτάσσω, διατάζω αυτούς σε ημικυκλικό ελιγμό, σε Πολύβ.  

προσ-εξεργάζομαι, μέλ. -άσομαι, αποθ., εκτελώ επιπλέον, σε Δημ.· παρακ. -

εξείργασμαι, με Παθ. σημασία, στον ίδ.  

προσ-εξερείδομαι, Παθ., υποστηρίζω κάποιον με, ταῖς χερσί, σε Πολύβ.  

προσ-εξετάζω, μέλ. -σω, εξετάζω, ψάχνω μέσα σε, σε Δημ.  

προσ-εξευρίσκω, βρίσκω ή εφευρίσκω επιπλέον, σε Αριστοφ.  

προσ-εξηπειρόω, μέλ. -ώσω· κατευθύνομαι ακόμα περισσότερο στη στεριά, 

σε Στράβ.  

πρόσεξις, ἡ (προσέχω), προσοχή, σε Πλάτ.  

προσ-έοικα, παρακ. με ενεστ. σημασία (ενεστ. προσείκω όχι σε χρήση), Αττ. 

απαρ. προσεικέναι· Δωρ. υπερσ. ποτῴκειν· εκτός από αυτό έχουμε βʹ ενικ. 

Παθ. παρακ. προσήϊξαι, σε Ευρ. I. είμαι όμοιος, μοιάζω, με δοτ., στον ίδ. κ.λπ. 

II. φαίνομαι κατάλληλος, αρμόδιος, τὰ μὴ προσεικότα, πράγματα αταίριαστα 

και ανάρμοστα, σε Σοφ.· ομοίως, οὐκ ἐμοὶ προσεικότα, στον ίδ. III. φαίνομαι 

ότι κάνω κάτι, με απαρ., σε Δημ.  

προσ-επαινέω, μέλ. -έσομαι, επαινώ επιπλέον, σε Αισχίν.  

προσ-επαιτιάομαι, αποθ., κατηγορώ επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-επεῖπον, αόρ. βʹ, λέω επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-επεξευρίσκω, μέλ. -ευρήσω, εφευρίσκω, επινοώ για κάποιο ακόμα 

σκοπό, σε Θουκ.  

προσ-επιβάλλω, προσθέτω επιπλέον και περισσότερο, σε Ισοκρ.  

προσ-επιγράφω[ᾰ], μέλ. -ψω, επιγράφω επιπλέον, σε Θεόφρ.  

προσ-επίκειμαι, Παθ., βρίσκομαι επίμονα δίπλα, σε Δημ.  

προσ-επικοσμέω, καλλωπίζω, διακοσμώ επιπλέον, σε Πολύβ.  

προσ-επικτάομαι, μέλ. -κτήσομαι, αποθ., αποκτώ επιπλέον, σε Αριστ.· 

προσεπικτάομαι Λυδοῖσί (τινάς), τους προσαρτώ στο Λυδικό βασίλειο, σε 

Ηρόδ.  

προσ-επιλαμβάνομαι, μέλ. -λήψομαι — Μέσ., παίρνω μέρος μαζί με κάποιον 

άλλο σε κάποιο πράγμα, βοηθώ επιπλέον κάποιον σε κάτι, προσεπιλαβέσθαι 

τινὶ τοῦ πολέμου, σε Ηρόδ.  

προσ-επιπλήσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, επιπλήττω περισσότερο, τινί, σε 

Αριστ.  

προσ-επιπνέω, μέλ. -πνεύσομαι, φυσώ ευνοϊκά επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-επιπονέω, μέλ. -ήσω, εργάζομαι ακόμα περισσότερο, προσεπιπονεῖν 

ἀκούοντας, να καταλάβουν τον πρόσθετο κόπο του να ακούνε, σε Αισχίν.  

προσ-επιρρίπτω, μέλ. -ψω, ρίχνω επιπλέον, σε Αίσωπ.  

προσ-επισῑτίζομαι, Μέσ., προμηθεύομαι περισσότερες τροφές, σε Πολύβ.  

προσ-επισκώπτω, μέλ. -ψω, αστειεύομαι επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-επίσταμαι, αποθ., γνωρίζω επιπλέον, σε Πλάτ.  

προσ-επιστέλλω, μέλ. -στελῶ, αναγγέλλω, επιτάσσω, παραγγέλνω, ιδίως 

λέγεται για επιστολή (βλ. ἐπιστολή), σε Θουκ., Ξεν.  

προσ-επισφρᾱγίζομαι, αποθ., βάζω επιπλέον τη σφραγίδα κάποιου σ' ένα 

πράγμα, μαρτυρώ επιπλέον, προεπισφραγίζομαί τι εἶναι, σε Δημ.  

προσ-επιτάσσομαι, Μέσ., λαμβάνω, παίρνω τη θέση μου, σε Πολύβ.  

προσ-επιτείνω, μέλ. -τενῶ· I. απλώνω, εκτείνω ακόμα περισσότερο, θέτω 

περισσότερη δύναμη, τι, σε Πολύβ. II. βασανίζω ή τιμωρώ ακόμα 

περισσότερο κάποιον, τινά, στον ίδ.  

προσ-επιτέρπομαι, μέλ. -ψομαι — Παθ., διασκεδάζω τον εαυτό μου ακόμα 

περισσότερο, σε Αριστοφ.  



προσ-επιτίθημι, μέλ. -θήσω, προσθέτω επιπλέον, σε Αριστ.  

προσ-επιτροπεύομαι, Παθ., βρίσκομαι κάτω από την εποπτεία κάποιου, σε 

Δημ.  

προσ-επιφέρω, φέρω ή παράγω επιπλέον, σε Ξεν.  

προσ-επιφωνέω, μέλ. -ησω, λέω κάτι επιπλέον, προσθέτω, σε Πλουτ.  

προσ-επιχᾰρίζομαι, αποθ., χαρίζομαι επιπλέον, τινι, σε Ξεν.  

προσεπτάμην[ᾰ], αόρ. αʹ του προσπέτομαι.  

προσ-εργάζομαι, μέλ. -άσομαι, αποθ., 1. εργάζομαι επιπρόσθετα, τί τινι, σε 

Ευρ., Πλούτ.· ἀγαθὰ προσεργάζομαί τινι, προσφέρω καλές υπηρεσίες σε 

κάποιον, σε Ηρόδ. 2. κάνω ή κερδίζω επιπλέον, σε Ξεν.  

πρόσ-εργον, τό, κέρδη, ενδιαφέρον για τα χρήματα, σε Δημ.  

προσ-ερείδω, μέλ. -σω, I. ωθώ εναντίον, σε Πολύβ., Πλούτ. II. αμτβ., πιέζω 

εναντίον, σε Πολύβ.  

προσερέσθαι, απαρ. αορ. βʹ με μέλ. -ερήσομαι — Μέσ., ρωτώ επιπλέον, σε 

Πλάτ.  

προσ-ερεύγομαι, αποθ., εκτοξεύω σε ή εναντίον· μεταφ., λέγεται για κύματα, 

τα αφρισμένα κύματα που σπάνε, σε Όμηρ.  

προσ-ερέω, Αττ. συνηρ. -ερῶ, ως μέλ. του προσ- αγορεύω, αορ. βʹ προσεῖπον, 

παρακ. προσείρηκα — Παθ., μέλ. προσρηθήσομαι, αόρ. αʹ προσερρήθην, 

παρακ. -είρημαι, 1. μιλώ, προσφωνώ, προσαγορεύω, τινά, σε Ευρ. κ.λπ. 2. με 

διπλή αιτ., καλώ ή ονομάζω, πολίτας προσερέω ἀλλήλους, σε Πλάτ.  

προσ-ερίζω, Δωρ. ποτ-ερίσδω, μέλ. -σω, μάχομαι μαζί ή εναντίον, σε Θεόκρ.  

προσ-έρπω (ἔρπω), Δωρ. ποθ-έρπω, μέλ. -ψω, αόρ. αʹ προσείρπῠσα· 1. 

απόλ., έρπω ή πλησιάζω κρυφά, σε Σοφ., Αριστοφ.· μεταφ., ὁ προσέρπων 

χρόνος, δηλ. ο χρόνος που έρχεται, σε Πίνδ.· πᾶν τὸ προσέρπον, οτιδήποτε 

πλησιάζει, σε Αισχύλ.· τὸ προσέρπον, αυτό που έρχεται, το επερχόμενο 

γεγονός, σε Σοφ.· αἱ προσέρπουσαι τύχαι, σε Αισχύλ. 2. έρχομαι προς ή σε, με 

αιτ. προσ., σε Πίνδ.· με δοτ. προσ., σοὶ προσέρπον τοῦτ' ἐγὼ τὸ φάρμακον ὁρῶ, 

λέγεται για τιμωρία, σε Σοφ.  

προσέρρηξα, αόρ. του προσρήσσω.  

προσ-ερυγγάνω, αόρ. βʹ -ήρῠγον, = προσερεύγομαι, σε Θεόφρ.  

προσ-έρχομαι, παρατ. -ηρχόμην, μέλ. -ελεύσομαι (αλλά Αττ. παρατ. και μέλ., 

προσῄειν, πρόσειμι)· αόρ. βʹ -ήλυθον, -ῆλθον, παρακ. ἐλήλυθα· αποθ., I. 1. 

έρχομαι ή πηγαίνω σε, με δοτ., σε Αισχύλ. κ.λπ.· προσέρχομαι Σωκράτει, τον 

επισκέπτομαι ως δάσκαλο, σε Ξεν.· με δοτ. τόπου, σε Αισχύλ., Ευρ.· επίσης 

με αιτ. τόπου, σε Ευρ.· συχνά επίσης με πρόθ., ἐπί, εἰς, πρός· και με επιρρ. 

δεῦρο, πέλας· απόλ., πλησιάζω, έρχομαι κοντά, είμαι κοντά, είμαι πρόχειρος, 

σε Ηρόδ., Σοφ. 2. με εχθρική σημασία, προσέρχομαι πρός τινα, σε Ξεν. 3. 

εισέρχομαι, παραδίδομαι, συνθηκολογώ, σε Θουκ. 4. έρχομαι μπροστά για να 

μιλήσω, προσέρχομαι τῷ δήμῳ, σε Δημ.· πρὸς τὸν δῆμον, σε Αισχίν. 5. 

σχετίζομαι με κάποιον, πρός τινα, σε Δημ. II. εισέρχομαι ως έσοδο, υπάρχω 

ως πρόσοδο, Λατ. redire, σε Ηρόδ., Ξεν.  

προσ-ερωτάω, μέλ. -ήσω, 1. ρωτώ επιπλέον, τινά, σε Πλάτ., Ξεν. 2. με αιτ. 

πράγμ., ζητώ επιπλέον, σε Αριστ.  

προσ-εσπέριος, -ον, αυτός που είναι στραμμένος προς τη δύση, δυτικός, σε 

Πολύβ.  

προσ-έσπερος, Δωρ. ποθέσπερος, -ον, = το επόμ.· τὰ ποθέσπερα, ως επίρρ., 

προς το απόγευμα, σε Θεόκρ.  

προσ-εταιρέομαι, Μέσ., = το επόμ., σε Λουκ.  



προσ-εταιρίζομαι, Μέσ., λαμβάνω κάποιον ως φίλο μου, συσχετίζομαι με 

κάποιον, τινα, σε Ηρόδ.  

προσεταιριστός, -όν, συνδεδεμένος με κάποιον ως παρέα, προσκολλημένος 

στην ίδια ἑταιρείαν ή ομάδα, σε Θουκ.  

προσ-έτῐ, επίρρ., πέρα και πάνω από, ακόμα, εκτός από, σε Ηρόδ., Αριστοφ. 

κ.λπ.  

προσ-ευθύνω, φέρνω επιπλέον λογαριασμούς, σε Αριστ.  

πρόσευξαι, προστ. αορ. αʹ του προσεύχομαι.  

προσ-ευπορέω, μέλ. -ήσω, παρέχω επιπλέον, σε Δημ.  

προσ-ευρίσκω, μέλ. -ευρήσω, βρίσκω επιπλέον ή ακόμη, σε Σοφ.  

προσ-ευχή, ἡ, I. προσευχή, παράκληση, οἶκος προσευχῆς, λέγεται για ναό, σε 

Κ.Δ. II. τόπος για προσευχή, προσευχητάριο ή παρεκκλήσι, στο ίδ., Juvenal.  

προσ-εύχομαι, μέλ. -ξομαι, αποθ., I. 1. προσφέρω ικεσίες ή τάματα, σε 

Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ. 2. με αιτ., προσεύχομαι τὸν θεόν, τον προσφωνώ σε 

προσευχή, σε Αριστοφ. 3. απόλ., προσφέρω προσευχές, λατρεύω, σε Ηρόδ., 

Αισχύλ. κ.λπ. II. προσεύχομαί τι, προσεύχομαι για κάποιο πράγμα, σε Ξεν.  

προσ-εφέλκομαι, Μέσ., ελκύω κι άλλο προς εμένα, μεταφ., προσελκύω τους 

ξένους (για να γίνουν πολίτες), σε Αριστ.  

προσέφην, αόρ. βʹ του πρόσφημι.  

προσεχής, -ές (προσέχω), 1. λέγεται για τόπο, αυτός που βρίσκεται δίπλα, 

προσεχὴς ἑστάναι τινί, στη μάχη, σε Ηρόδ.· με γεωγραφική σημασία, αυτός 

που συνορεύει, συνορεύων, γειτνιάζων, γειτονικός, όμορος, με δοτ., στον ίδ.· 

οἱ προσεχέες, διπλανοί γείτονες, στον ίδ. 2. εκτεθειμένος στον άνεμο, σε 

Στράβ.  

προσ-έχω και προσ-ίσχω, μέλ. -ξω, αόρ. βʹ προσέσχον, I. 1. παρέχω, 

προσφέρω, σε Αισχύλ.· φέρω προς, τὴν ἀσπίδα προσίσχειν πρὸς τὸ δάπεδον, 

σε Ηρόδ. 2. προσέχω ναῦν, φέρνω πλοίο κοντά σ' ένα μέρος, το φέρνω στο 

λιμάνι, σε Ηρόδ.· Μαλέᾳ προσίσχων πρῷραν, σε Ευρ.· τίς σε προσέσχε χρεία; 

τί σε έφερε σ' αυτήν τη γη; σε Σοφ.· μόνο του, βάζω μέσα, προσεγγίζω ένα 

μέρος, προσεχεῖν ἐς τὴν Σάμον, πρὸς τὰς νήσους, σε Ηρόδ.· επίσης με δοτ. 

τόπου, προσέχω τῇ νήσῳ κ.λπ., στον ίδ.· επίσης με αιτ. τόπου, προσέσχες τήνδε 

γῆν, σε Σοφ.· απόλ., αράζω, αποβιβάζω, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3. γυρίζω σε ή προς 

ένα πράγμα, προσέχω ὄμμα, σε Ευρ.· προσέχω τὸν νοῦν, στρέφω το νου, δίνω 

προσοχή σ' ένα πράγμα, είμαι επίμονος σ' αυτό, Λατ. animadverte, τινί ή πρός 

τινι, σε Αριστοφ. κ.λπ.· στον ίδ.· απόλ., πρόσεχε τὸν νοῦν πρός τινι, στον ίδ.· 

απόλ., πρόσεχε τὸν νοῦν, πρόσεχε! φυλάξου!, στον ίδ.· ομοίως, προσέχω τὴν 

γνώμην, σε Θουκ. 4. α) χωρίς τὸν νοῦν, προσέχω ἑαυτῷ, παρέχω φροντίδα, 

προσοχή σε κάποιον, σε Αριστοφ., Ξεν.· προσέχω ἑαυτοῖς ἀπό τινος, 

φυλάσσομαι από κάποιον, σε Κ.Δ.· απόλ., προσέχων ἀκουσάτω, προσεκτικά, 

σε Δημ. β) αφιερώνω τον εαυτό μου σε ένα πράγμα, Λατ. totus esse in illo, με 

δοτ., σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. γ) με απαρ., προσδοκώ να κάνω, σε Ηρόδ. 5. 

Μέσ., προσκολλώμαι σε κάποιο πράγμα, προσχωρώ σ' αυτό, με δοτ., στον ίδ., 

σε Αριστοφ. 6. Παθ., συγκρατούμαι σταθερά από ένα πράγμα, ὑπό τινος, σε 

Ευρ.· μεταφ., προσαρτώμαι σ' ένα πράγμα, με δοτ., σε Θουκ. II. έχω επιπλέον 

ή επιπροσθέτως, σε Πλάτ., Δημ.  

προσ-εῷος, -ον, αυτός που βρίσκεται κοντά στην ανατολή, σε Στράβ.  

προσ-ζεύγνῠμαι, Παθ., είμαι συνημμένος, προσκολλημένος σε κάποιον, τινι, 

σε Λουκ.  

προσ-ζημιόω, μέλ. -ώσω, τιμωρώ επιπλέον, σε Πλάτ.  

πρόσ-ηβος, -ον (ἥβη), αυτός που πλησιάζει την εφηβική ηλικία, σε Ξεν.  



προσήγᾰγον, αόρ. βʹ του προσάγω.  

προσ-ηγορέω, μέλ. —ήσω, προσφωνώ, σε Σοφ.· παρηγορώ, σε Ευρ.  

προσηγόρημα, τό, το αντικείμενο της προσφώνησης, σε Ευρ.  

προσηγορία, ἡ, ονομασία, όνομα, σε Ισοκρ., Δημ.  

προσηγορικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε προσφώνηση, 

προσηγορικὸν ὄνομα, το Ρωμαϊκό praenomen ή επώνυμο, σε Πλούτ.  

προσ-ήγορος, Δωρ. ποτάγορος, -ον (ἀγορεύω), I. 1. προσαγορεύων, 

προσφωνών, αἱπροσήγοραι δρύες, οι ομιλούσες δρύες, σε Αισχύλ.· τί ἐμοὶ 

προσήγορον; ποια λέξη με προσφωνεί, δηλ. προσφωνείται από μένα; σε Σοφ.· 

με διπλή γεν., Παλλάδος εὐγμάτων προσήγορος, απευθύνει ευχές σ' αυτή, στον 

ίδ. 2. γενικά, ομιλητικός, ευπροσήγορος, κοινωνικά αποδεκτός, σε Πλάτ. 3. 

λέγεται για πράγματα, σύμφωνος, αρμόζων, στον ίδ. II. Παθ., τῷ προσήγορος; 

από ποιον προσφωνήθηκε; σε Σοφ.  

προσήιξαι, βʹ ενικ. Παθ. παρακ. του προσέοικα.  

προσηκάμην, Μέσ. αόρ. αʹ του προσίημι.  

προσηκόντως, επίρρ., κατάλληλα, ταιριαστά, δεόντως, προσηκόντως τῆ πόλει, 

όπως αρμόζει στην αξιοπρέπεια της πόλης, σε Θουκ.  

προσ-ήκω, Δωρ. ποθ-ήκω, μέλ. -ξω, I. έχω φτάσει σε κάποιο μέρος, έχω 

έρθει, είμαι κοντά, πρόχειρος, είμαι παρών, σε Τραγ.· προσήκω ἐπὶ τὸν 

ποταμόν, φτάνω στον ποταμό, σε Ξεν. II. 1. μεταφ., ανήκω σε, εἰ τῷ ξένῳ 

προσήκει Λαΐῳ τι συγγενές, εάν ο ξένος έχει κάποια συγγένεια με τον Λάιο, σε 

Σοφ.· τῷ γὰρ προσήκει τόδε; ποιον αφορά; στον ίδ.· ομοίως, οὐδὲν πρὸς τὸ 

Πέρσας προσήκω τὸ πάθος, σε Ηρόδ.· λέγεται για πρόσωπα, ανήκω σε, 

σχετίζομαι με, τινί, σε Ευρ.· προσήκω γένει, σε Αριστοφ.· με απαρ., οὐ 

προσήκομεν κολάζειν τοῖσδε, δεν ανήκουμε σ' αυτούς για να μας τιμωρήσουν, 

δηλ. δεν είναι στο χέρι τους να μας τιμωρήσουν, σε Ευρ. 2. α) απρόσ., ανήκει, 

αφορά, τίοὖν προσήκει ἐμοὶ Κορινθίων; τι έχω να κάνω εγώ με τους 

Κορίνθιους; σε Αριστοφ. κ.λπ. β) με δοτ. προσ. και απαρ., ανήκει σε, είναι 

αρμόδιο, οἷς προσῆκε πενθῆσαι, σε Αισχύλ.· οὔ σοι προσήκει προσφωνεῖν, σε 

Σοφ.· επίσης με αιτ. προσ., οὔ σε προσήκει λέγειν, δεν είναι καλό να μη 

μιλήσεις, σε Αισχύλ. III. σε μτχ., 1. αυτός που ανήκει σε κάποιον, αἰτία οὐδέν 

μοι προσήκουσα, σε Δημ.· τὸ προσῆκον ἑκάστῳ ἀποδιδόναι, Λατ. suum cuique 

reddere, σε Πλάτ.· απόλ., τὴν προσήκουσαν σωτηρίαν, η προσωπική ασφάλεια 

κάποιου, σε Θουκ.· τὰ μὴ προσήκοντα = ἀλλότρια, στον ίδ. 2. αρμόζων, 

κατάλληλος, αρμόδιος, πρόσφορος, στον ίδ.· τὰ προσήκοντα, ό,τι είναι 

κατάλληλο, ό,τι ταιριάζει, τα καθήκοντα κάποιου, σε Ξεν.· τὸ προσῆκον, 

καταλληλότητα, συνταίριασμα, ἐκτὸς τοῦ προσήκοντος, σε Ευρ.· μᾶλλον τοῦ 

προσήκοντος, παρὰ τῷ προσήκοντι, σε Πλάτ. 3. α) λέγεται για πρόσωπα, 

συγγενής, συγγενικός, τοῖσι Κυψελίδαισι οὐδὲν ἦν προσήκων, σε Ηρόδ.· 

προσήκων βασιλεῖ, σε Ξεν.· και ως ουσ., οἱ προσήκοντές τινος, οι συγγενείς 

κάποιου, σε Θουκ.· ή οἱ προσήκοντες μόνο του, σε Ηρόδ.· απ' όπου, αἱ 

προσήκουσαι ἀρεταί, οι κληροδοτημένες καλές φήμες, σε Θουκ. β) οὐδὲν 

προσήκων, αυτός που δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, σε Πλάτ.· με 

απαρ., οὐδὲν προσήκων ἐν γόοις παραστατεῖν, δεν αρμόζει να βοηθά κάποιον 

στη θλίψη του, σε Αισχύλ. 4. απόλ. στο ουδ., οὐ προσῆκον, αν και δεν 

ταιριάζει καθόλου ή μιας και δεν ταιριάζει, σε Θουκ., Πλάτ.  

προσ-ήλιος, -ον, αυτός που βρίσκεται προς τον ήλιο, εκτεθειμένος στον ήλιο, 

ηλιόλουστος, σε Ξεν.  



προσ-ηλόω, μέλ. -ώσω, I. καρφώνω, καρφιτσώνω, τί τινι, τι πρός τι, σε Πλάτ. 

II. στερεώνω κάτι σφιχτά, τὰ παρασκήνια, σε Δημ. — Παθ., καρφώνομαι, 

στερεώνομαι με καρφιά, στον ίδ.  

προσήλῠτος, -ον (προσελήλυθα), αυτός που έρχεται σε ένα μέρος, πάροικος, 

Λατ. advena· αυτός που έχει προσέλθει στον Ιουδαϊσμό, προσήλυτος, σε Κ.Δ.  

πρόσ-ημαι, κυρίως παρακ. του προσέζομαι, I. κάθομαι πάνω ή δίπλα σε 

κάποιον, με δοτ., σε Αισχύλ., Σοφ.· σπανίως με αιτ., καρδίαν προσήμενος, σε 

Αισχύλ.· γενικά, βρίσκομαι ή κείμαι διπλα· νάσοι τᾷδε γᾷ προσήμεναι, στον ίδ. 

II. πολιορκώ, Λατ. obsidere, σε Ευρ.  

προ-σημαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, I. προδηλώνω με σημάδια, προμηνύω, ανακοινώνω, 

λέγεται για τους θεούς, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. II. κηρύττω προηγουμένως, 

προκηρύττω, τί τινι, σε Ευρ.· προσημαίνω τινι ποιεῖν τι, δίνω σε αυτούς 

δημόσια διαταγή, σε Ηρόδ.  

προσημᾰσία, ἡ, προμήνυμα, πρόγνωση, σε Στράβ.  

προσ-ήνεμος, -ον (ἄνεμος), αυτός που είναι στραμμένος προς τον άνεμο, 

αυτός που προφυλάσσει από άνεμο, αντίθ. προς το ὑπήνεμος, σε Ξεν.  

προσ-ηνής, Δωρ. προσ-ᾱνής και ποτ-ᾱνής, -ές, I. 1. μαλακός, πράος, ήρεμος, 

σε Πίνδ.· προσηνές τι λέγειν, σε Θουκ. 2. με δοτ., λύχνῳ προσηνές, δηλ. 

κατάλληλος για καύση, σε Ηρόδ. (σχετικά με προέλευση βλ. ἀπηνής). II. 

επίρρ. -νῶς, σε Θεόφρ.  

προσηύδα, γʹ ενικ. παρατ. του προσαυδάω· προσηυδήτην, γʹ δυϊκ.  

προσ-ηχέω, μέλ. -ήσω, αντιλαλώ ή αντηχώ, σε Πλούτ.  

προσ-ηῷος, -α, -ον, Ιων. αντί προσ-εῷος, Δωρ. ποτ-αῷος, αυτός που είναι 

στραμμένος προς την ανατολή, σε Θεόκρ., Πλούτ.  

προσ-θᾱκέω, μέλ. -ήσω, κάθομαι δίπλα ή πάνω σε, ἕδραν, σε Σοφ.  

πρόσθε, Ιων. και ποιητ. αντί πρόσθεν.  

προσθεῖναι, απαρ. αορ. βʹ του προστίθημι· μτχ. προσθείς.  

πρόσθεν, πρόσθε (πρό, πρός)· Ιων. και ποιητ. επίρρ.  

Α. ΠΡΟΘ. με ΓΕΝ.: I. 1. α) λέγεται για τόπο, μπροστά, πρόσθ' ἵππων, σε 

Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· πρόσθεν ποδῶν, σε Ομήρ. Οδ.· πρόσθεν πυλάων, πρόσθεν 

πόλιος, μπροστά, δηλ. έξω από την πόλη, σε Ομήρ. Ιλ.· στην Αττ., ἐν τῷ 

πρόσθεν τοῦ στρατεύματος, μπροστά από..., σε Ξεν.· εἰς τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων 

καθέζεσθαι, στον ίδ. β) με παράλληλη σημασία υπεράσπισης, στὰς πρόσθε 

νεκύων, σε Ομήρ. Ιλ.· πρόσθε φίλων τοκέων, στο ίδ. 2. με ρήματα κίνησης, 

πρόσθεν ἔθεν φεύγοντα, στο ίδ. κ.λπ. 3. μεταφ., μπροστά, μάλλον, με 

προτίμηση σε, πρόσθεν τιθέναι τί τινος, σε Ευρ. II. λέγεται για χρόνο, πριν, 

πρόσθ' ἄλλων, σε Ομήρ. Ιλ.· τοῦ χρόνου πρόσθεν θανοῦμαι, σε Σοφ. Β. ως 

ΕΠΙΡΡ., I. 1. λέγεται για τόπο, μπροστά, εμπρός, πρόσθε λέων ὄπιθεν δὲ 

δράκων, σε Ομήρ. Ιλ.· οἱ πρόσθεν, οι άντρες στη μπροστινή σειρά, αντίθ. προς 

οἱ ὄπισθεν, στο ίδ.· Αττ. ὁ πρόσθεν, σε Ξεν.· τὰ πρόσθεν, στον ίδ. 2. με ρήματα 

κίνησης, πάνω, μπροστά, πρόσθεν ἡγεμονεύειν, σε Ομήρ. Οδ.· πάριτε ἐς τὸ 

πρόσθεν, σε Αριστοφ. II. λέγεται για χρόνο, πριν, προηγουμένως, κάποτε, 

άλλοτε, σε Όμηρ. κ.λπ.· οἱπρόσθεν ἄνδρες, οι παλιοί άντρες, σε Ομήρ. Ιλ.· 

ομοίως, τοῦ πρόσθεν Κάδμου, σε Σοφ.· ἡ πρόσθεν, η προηγούμενη, σε Ευρ.· οἱ 

πρόσθεν πόνοι, οι προηγούμενοι, οι πρωτύτεροι, κόποι, σε Αισχύλ.· ἡ πρόσθεν 

ἡμέρα, σε Ξεν.· επίσης, τὸ πρόσθεν ως επίρρ., προηγουμένως, παλιά, σε 

Όμηρ.· τὰ πρόσθεν, σε Αισχύλ. Γ. ακολουθ. εξαρτημένη πρόταση, 1. πρόσθεν, 

πρὶν, Λατ. priusquam, κυρίως με άρνηση, σε Ομήρ. Οδ., Ξεν.· επίσης, 

πρόσθεν ἤ..., σε Σοφ.· πρόσθεν πρὶν ἤ, σε Ξεν. 2. όπως το Λατ. potius, πρόσθεν 

ἀποθανεῖν ἤ..., πεθαίνω νωρίτερα από..., στον ίδ.  



προσθέοιτο, Ιων. αντί θεῖτο, γʹ ενικ. ευκτ. αορ. βʹ του προστίθημι.  

πρόσθες, προστ. αορ. βʹ του προστίθημι.  

πρόσ-θεσις, ἡ, I. τοποθέτηση, προσάρτηση σκάλας στα τείχη, σε Θουκ.· 

λέγεται για βεντούζα, σε Αριστ. II. πρόσθεση, προσθήκη, σε Πλάτ.  

προσθετέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει να αποδωθεί, τινίτι, σε Ξεν.  

πρόσθετος, -ον και -η, -ον, ρημ. επίθ. του προστίθημι, I. πρόσθετος, 

τοποθετημένος, λέγεται για ψεύτικα μαλλιά, σε Ξεν. II. Λατ. adictus, αυτός 

που δίνεται στο δανειστή, σε Πλούτ.  

προσ-θέω, μέλ. -θεύσομαι, τρέχω προς ή σε κάποιον, με δοτ., τινί, σε Θουκ., 

Ξεν.· απόλ., σε Ξεν.  

προσθήκη, ἡ (προστίθημι), I. 1. προσθήκη, παράρτημα, συμπλήρωμα, σε 

Ηρόδ., Αισχύλ.· ἐν προσθήκης μέρει, με τον τρόπο του παραρτήματος, σε Δημ. 

2. κάτι που προστίθεται, συμβαίνει, συμβάν, περίσταση, στον ίδ. II. βοήθεια, 

συνδρομή· προσθήκῃ θεοῦ, σε Σοφ.  

πρόσθημα, -ατος, τό, = προσθήκη I, σε Ευρ., Ξεν.  

προσ-θιγγάνω, μέλ. -θίξομαι· αόρ. βʹ -έθῐγον, αγγίζω, τινός, σε Σοφ., Ευρ.· 

απόλ., προσθιγών, με το άγγιγμά του, σε Αισχύλ.  

πρόσθιος, -α, -ον (πρόσθεν), μπροστινός, αντίθ. προς το ὀπίσθιος, οἱ πρόσθιοι 

πόδες, τα μπροστινά πόδια, σε Ηρόδ. κ.λπ.· οἱ πρόσθιοι ὀδόντες, σε Αριστ.· 

χοροὶ οἱ πρόσθιοι, οι μπροστινές σειρές των δοντιών, σε Αριστοφ.  

προσθό-δομος, ὁ, προηγούμενος κύριος του σπιτιού, σε Αισχύλ.  

προσ-θροέω, μέλ. -ήσω, απευθύνομαι, προσφωνώ, αποκαλώ με το όνομα, 

μιλώ σε κάποιον, τινά, σε Αισχύλ.  

προσ-θύμιος, -ον (θῡμός), αυτός που βρίσκεται στο μυαλό κάποιου, 

ευπρόσδεκτος, καλοδεχούμενος, τινι, σε Ανθ.  

προσ-ιζάνω, κάθομαι δίπλα ή κοντά σε κάποιον, με αιτ., πρὸςἄλλοτ' ἄλλον 

πημονὴ προσιζάνω, σε Αισχύλ.· μεταφ. με δοτ., προσχωρώ, προσκολλώμαι σε 

κάποιον, ἀρά μοι προσιζάνω, στον ίδ.  

προσ-ίζω, μέλ. -ιζήσω, κάθομαι δίπλα, με αιτ., σε Ευρ.  

προσ-ίημι, μέλ. προσήσω — Μέσ. -ήσομαι· αόρ. αʹ προσῆκα, Μέσ. -ηκάμην· 

I. 1. στέλνω σε ή προς, αφήνω κάποιον να πλησιάσει, τινὰ πρὸς τὸ πῦρ, σε 

Ξεν.· εφαρμόζω, τί τινι, στον ίδ. II. 1. Μέσ., προσίεμαι, αφήνω να έρθει 

κάποιος κοντά, επιτρέπω, προσίημί τιναεἰς τὴν ὁμιλίαν, σε Πλάτ.· προσίημι 

τοὺς βαρβάρους, τους αφήνω να πλησιάσουν, σε Ξεν. 2. α) παραδέχομαι, 

αποδέχομαι, πιστεύω, τοῦτο μὲν οὐ προσίεμαι, σε Ηρόδ.· προσηκάμην τὸ 

ῥηθέν, σε Ευρ. β) παραδέχομαι, αποδέχομαι, δέχομαι, ξεινικὰ νόμαια, σε 

Ηρόδ.· προσίεμαι τὰ προκεκηρυγμένα, δέχομαι, συμφωνώ με τις προτάσεις, σε 

Θουκ.· προσίεμαι φάρμακον, λαμβάνω, παίρνω φάρμακο, σε Ξεν. γ) επιτρέπω, 

παραδέχομαι, επιδοκιμάζω, τὴν προδοσίην, σε Ηρόδ.· οὐδαμῇ προσίενται οἱ 

θεοὶ τὸν πόλεμον, σε Ξεν. 3. με απαρ., αναλαμβάνω, τολμώ να πράξω, στον 

ίδ.· επίσης, παραδέχομαι ότι, στον ίδ. 4. με αιτ. προσ., προσελκύω, κερδίζω, 

ευαρεστώ, οὐδὲν προσίετό μιν, τίποτα δεν τον πείθει ή δεν τον ευχαριστεί, σε 

Ηρόδ.· ἓν δ' οὐ δύναταί με προσέσθαι, στον ίδ.  

προσ-ικνέομαι, μέλ. -ίξομαι, 1. αποθ., έρχομαι σε, φτάνω, με γεν., φτάνω 

πολύ μακριά, μέχρι, σε Αισχύλ., Αριστοφ.· επίσης, προσικνέομαι ἐφ' ἧπαρ, σε 

Αισχύλ. 2. πλησιάζω ως ικέτης, με αιτ. τόπου, στον ίδ.  

προσίκτωρ, -ορος, ὁ, I. αυτός που προσέρχεται σε ναό, ικέτης, σε Αισχύλ. II. 

Παθ., αυτός προς τον οποίο έρχεται κάποιος ως ικέτης, λέγεται για τον θεό, 

στον ίδ.  



προσ-ιππεύω, μέλ. -σω, ιππεύω εναντίον, εφορμώ, κάνω έφοδο, σε Θουκ., 

Πλάτ.  

προσ-ίστημι, μέλ. -στήσω, I. τοποθετώ κοντά, φέρνω κοντά, πρῷραν πρὸς 

κῦμα, σε Ευρ. II. 1. Παθ., προσίσταμαι, με αόρ. βʹ και Ενεργ. παρακ., 

στέκομαι κοντά ή δίπλα, με δοτ., σε Ηρόδ., Αττ.· με αιτ. με σημασία 

προσέγγισης, βωμὸν προσέστην, σε Αισχύλ.· με πρόθ., προσίστημι πρὸς τῷ 

δικαστηρίῳ, σε Αισχίν.· με γεν., καρδίας προσίσταται, βρίσκεται στη θέση της 

καρδιάς, σε Αισχύλ.· απόλ., σε Ξεν. κ.λπ. 2. μεταφ., προσίσταταί μοι, έρχεται 

στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, ὅ σοι προσέστη, σε Πλάτ.· επίσης με αιτ., ὡς 

ἄρα μιν προσέστη τοῦτο, σε Ηρόδ. 3. τοποθετούμαι εναντίον κάποιου, 

προσβάλλω, τοῖς ἀκούουσιν, σε Δημ.  

προσ-ιστορέω, διηγούμαι επιπλέον, με αιτ. και απαρ., σε Πλούτ.  

προσ-ίσχω, = προσέχω.  

προσῐτέον, ρημ. επίθ. του πρόσειμι (εἶμι ibo), πρέπει να προσέλθουμε ή να 

πλησιάσουμε, σε Ξεν.  

προσ-καθέζομαι, μέλ. -εδοῦμαι, αόρ. βʹ -καθεζόμην· 1. πολιορκώ μια πόλη, 

Λατ. obsidere, πόλιν, σε Θουκ.· απόλ., στον ίδ. 2. κάθομαι πλησίον, 

παρακολουθώ, τοῖς πράγμασιν, σε Δημ.  

προσ-καθέλκω, αόρ. αʹ -είλκῠσα, καθέλκω, ρίχνω στη θάλασσα κάτι, πλοῖα, 

σε Πλούτ.  

προσ-κάθημαι, Ιων. -κάτημαι, κυρίως παρακ. του προσκαθέζομαι· I. κάθομαι 

δίπλα ή κοντά, ζω μαζί με κάποιον, τινι, σε Ηρόδ., Θεόκρ. II. πολιορκώ, Λατ. 

obsidere, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.  

προσ-καθίζω, I. κάθομαι δίπλα ή κοντά, με αιτ., θᾶκον οὐκ εὐδαίμονα, σε 

Ευρ.· απόλ., σε Πλάτ. — Μέσ., κάθομαι αδρανής, σε Αισχίν. II. πολιορκώ μια 

πόλη, σε Πολύβ.  

προσ-καθίστημι, μέλ. -στήσω, στήνω, βάζω δίπλα, διορίζω επιπλέον, σε 

Πλούτ.  

πρόσ-καιρος, -ον, αυτός που ανήκει σε μια περίοδο, εποχικός, προσωρινός, 

σε Κ.Δ., Λουκ.  

προσ-καίω, Αττ. -κάω, μέλ. -καύσω· ρίχνω στη φωτιά ή καίω επιπλέον — 

Παθ., σκεύηπροσκεκαυμένα, που κάηκαν στη φωτιά, «ψημένα», σε Αριστοφ.· 

μεταφ. προσκαίεσθαί τινι, καίγομαι από έρωτα, σε Ξεν.  

προσ-κᾰλέω, μέλ. -έσω, I. 1. καλώ, προσκαλώ, συγκεντρώνω, σε Θουκ. κ.λπ. 

2. καλώ, επικαλούμαι, σε Σοφ. II. 1. Μέσ. με Παθ. παρακ., καλώ κάποιον 

κοντά μου, προσκαλώ, καλώ σε βοήθειά μου, σε Ηρόδ., Αττ.· με διπλή αιτ., ὃ 

προσκέκλημαι αὐτούς, για το οποίο τους έχω καλέσει, σε Κ.Δ. 2. στην Αττ., 

λέγεται για τον κατήγορο, εγκαλώ, ενάγω στο δικαστήριο, σε Αριστοφ. κ.λπ.· 

ὕβρεως, για εξύβριση, στον ίδ. — Παθ., εγκαλούμαι στο δικαστήριο, φόνου, 

με την κατηγορία του φόνου, σε Δημ. κ.λπ.· προσκληθεὶς δίκην εἰς Ἄρειον 

πάγον, εκλήθη ενώπιον του Αρείου Πάγου να δικαστεί, σε Αριστ.· ὁ 

προσκληθείς, το πρόσωπο που κλήθηκε στο δικαστήριο, σε Δημ.· ομοίως, ὁ 

προσκεκλημένος, σε Αριστοφ. 3. προσκαλώ ως μάρτυρα, σε Δημ.  

προσ-κάρδιος, Δωρ. ποτι-κ, -ον, αυτός που βρίσκεται κοντά στην καρδιά, σε 

Βίωνα.  

προσ-καρτερέω, μέλ. -ήσω, 1. επιμένω με ισχυρογνωμοσύνη σε κάτι, 

εξακολουθώ με άκρα επιμονή, σε Ξεν. κ.λπ. 2. προσκολλώμαι σταθερά σε 

κάποιον άνθρωπο, είμαι πιστός σ' αυτόν, τινί, σε Δημ.  

προσκαρτέρησις, ἡ, προσμονή, εγκαρτέρηση, σε Κ.Δ.  

προσ-καταβαίνω, μέλ. -βήσομαι, κατεβαίνω επιπλέον, σε Ανθ.  



προσ-κατάβλημα, -ατος, τό (καταβάλλω), αυτό που πληρώνεται, 

καταβάλλεται επιπλέον· στον πληθ., χρήματα που καταβάλλονται για 

αναπλήρωση, κάλυψη ελλείμματος, σε Δημ.  

προσ-καταγιγνώσκω, μέλ. -γνώσομαι, I. καταδικάζω, σε Αντιφών. II. 

επιδικάζω, τί τινι, σε Δημ.  

προσ-καταισχύνω, μέλ. -ῠνῶ, ατιμάζω, ντροπιάζω ακόμα περισσότερο, σε 

Πλούτ.  

προσ-κατακλείω, κλειδώνω κάτι καλά, σφαλίζω· Παθ. αόρ. αʹ -κατεκλείσθην, 

σε Αίσωπ.  

προσ-καταλέγω, μέλ. -ξω, I. καταχωρώ επιπλέον σε κατάλογο, καταγράφω 

επιπροσθέτως, τινάς τισι, σε Πλούτ. — Παθ., στον ίδ. II. συνυπολογίζω, 

συγκαταλέγω, σε Στράβ.  

προσ-καταλείπω, μέλ. -ψω, I. αφήνω επιπλέον ως κληρονομιά, κληροδοτώ, 

ἀρχήν τινι, σε Θουκ. II. εγκαταλείπω ή χάνω επιπλέον, τὰ αὐτῶν, στον ίδ.  

προσ-καταλλάττομαι, Παθ. με Μέσ. μέλ. -άξομαι, γίνομαι σύμφωνος, 

συμβιβάζομαι, συμφιλιώνομαι, σε Αριστ.  

προσ-κατανέμω, μέλ. -νεμῶ, κατανέμω, απονέμω επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-κατ-ᾰριθμέω, μέλ. -ήσω, λογαριάζω, αριθμώ επιπλέον, συνυπολογίζω, 

σε Πλούτ.  

προσ-κατασκευάζω, μέλ. -σω, παρασκευάζω, κατασκευάζω επιπλέον, σε 

Δημ.  

προσ-κατασύρω[ῡ], σέρνω προς τα κάτω ακόμη περισσότερο, σε Ανθ.  

προσ-κατατάσσω, μέλ. -ξω, κατατάσσω, προσαρτώ, επισυνάπτω, σε Πολύβ.  

προσ-κατατίθημι, μέλ. -θήσω, πληρώνω επιπλέον, ή ως πρόσθετη καταβολή, 

σε Αριστοφ.  

προσ-κατηγορέω, κατηγορώ επιπλέον, ἐπίδειξιν προσκατηγορέω, κατηγορώ 

κάποιον επιπλέον για επίδειξη, σε Θουκ.· προσκατηγορέω τινὸς ὅτι..., σε Ξεν.  

πρόσ-κειμαι, μέλ. -κείσομαι (για Ιων. τύπους, βλ. κεῖμαι), χρησιμ. ως Παθ. 

του προστίθημι· I. 1. είμαι τοποθετημένος, βρίσκομαι ή κείμαι σε ή πλησίον 

κάποιου, βρίσκομαι σε ή δίπλα, οὔατα προσέκειτο, υπήρχαν λαβές πάνω του, 

σε Ομήρ Ιλ.· τῇ θύρᾳ προσκεῖσθαι, βρίσκομαι κοντά στην πόρτα, σε Αριστοφ.· 

δοκοὶτῷ τείχει προσκείμεναι, που βρίσκονται κοντά στο τείχος, σε Θουκ.· 

ὁπροσκείμενος ἵππος, αυτός που κλίνει προς τα μέσα (όταν ο αρματηλάτης 

στρίβει στη γωνία), σε Σοφ. 2. βρίσκομαι δίπλα, είμαι στο πλευρό κάποιου, 

αφοσιώνομαι, στον ίδ.· λέγεται για γυναίκα, δίνομαι ως σύζυγος, τινι, σε 

Ηρόδ. II. 1. γενικά, είμαι συνδεδεμένος ή αναμεμιγμένος με το καλό ή το 

κακό, με ευτυχία ή δυστυχία, με δοτ., σε Σοφ. 2. είμαι προσκολλημένος ή 

αφοσιωμένος, σε, τινί, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· πρόσκειμαι τῷ λεγομένῳ, δίνω 

πίστη σε όσα έχουν ειπωθεί, τα πιστεύω, στον Ηρόδ.· πρόσκειμαι οἴνῳ, είμαι 

εθισμένος στο κρασί, στον ίδ.· ἄγραις, στο κυνήγι, σε Σοφ. κ.λπ. 3. α) πιέζω, 

επιμένω, παρακαλώ, ικετεύω, με δοτ., σε Ηρόδ., Ξεν.· προσκείμενος, με ζήλο, 

σε Θουκ. β) με στρατιωτική σημασία, πιέζω στενά ή σκληρά, καταδιώκω 

στενά, τινι, στον ίδ.· απόλ., ακολουθώ από κοντά, παρακολουθώ στενά, σε 

Αριστοφ.· τὸ προσκείμενον, ο εχθρός, σε Ηρόδ. III. 1. με πράγμα ως 

υποκείμενο, ακολουθώ, ανήκω, τοῖσι θεῶν τιμὴ αὕτη προσκέεται, στον ίδ.· 

πρόσκειμαί τινι δοῦλος, σε Ευρ.· μου επιρρίπτεται η ευθύνη να κάνω κάτι, με 

απαρ., σε Ηρόδ., Ευρ. 2. προστίθεμαι ή προσκολλώμαι, σε Σοφ., Ευρ.· απόλ., 

ἡ χάρις προσκείσεται, σε Σοφ.  

προσ-κερδαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, κερδίζω ακόμη περισσότερο, σε Δημ.  



προσκεφάλαιον, τό, μαξιλάρι για το κεφάλι, προσκέφαλο, σε Αριστοφ. κ.λπ.· 

έπειτα, γενικά, οποιοδήποτε μαξιλάρι, σε Θεόκρ.  

προσ-κηδής, -ές (κῆδος), I. αυτός που προξενεί οικειότητα και στενή φιλία, 

σε Ομήρ. Οδ. II. συγγενής, συγγενικός, τινί, σε Ηρόδ.· προσκηθέες, οι 

συγγενείς, σε Ανθ.  

προσ-κηρῡκεύομαι, αποθ., στέλνω κήρυκα σε κάποιον, σε Θουκ.  

προσ-κηρύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, συγκεντρώνω, συγκαλώ, προσκαλώ με 

κήρυκα, σε Λουκ.  

προσ-κικγλίζομαι, Παθ., κουνώ την ουρά μου, εὖ ποτεκιγκλίσδευ (Δωρ. αντί -

ίζου), πόσο κομψά κουνάς την ουρά σου!, σε Θεόκρ.  

προσ-κλάομαι, Παθ., συντρίβομαι πάνω σε, σε Ξεν.  

προσ-κληρόομαι, αόρ. αʹ -εκληρώθην — Παθ., προσκολλώμαι, ενώνομαι, σε 

Κ.Δ.  

πρόσκλησις, ἡ (προσκαλέω), κλήτευση σε δίκη ή παραπομπή, σε Αριστοφ., 

Δημ.  

προσ-κλίνω[ῐ], μέλ. -κλῐνῶ, I. γέρνω πάνω σε, ακουμπώ, στηρίζω πάνω σε, 

σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., θρόνος ποτικέκλῐται (Δωρ. Παθ. παρακ.) αὐτῇ (κίονι), 

στέκεται ή στηρίζεται πάνω στον κίονα, στο ίδ.· νῶτονποτικεκλιμένον, η 

πλάτη του στηρίζεται πάνω σ' αυτό, σε Πίνδ. II. Παθ., κλίνω προς κάποιον ή 

κάτι, προσχωρώ στην ομάδα κάποιου, σε Κ.Δ.  

πρόσκλῐσις, ἡ, ροπή, κλίση, σε Πολύβ.· κατὰ πρόσκλισιν, μεροληπτικά, σε 

Κ.Δ.  

προσ-κλύζω, Δωρ. ποτι-, μέλ. -σω, χτυπώ, λούζω με κύματα, σε Ξεν.· με 

δοτ., εξορμώ εναντίον, σε Χρησμ. παρ' Αισχίν.  

προσ-κνάομαι, απαρ. -κνῆσθαι, Παθ. ή Μέσ., τρίβομαι επάνω σε, τινι, σε Ξεν.  

προσ-κοιμίζομαι, Παθ., ξαπλώνω και κοιμάμαι δίπλα σε, ταῖς κώπαις, σε Ξεν.  

προσ-κοινωνέω, μέλ. -ήσω, δίνω σε κάποιον ένα μέρος από κάτι, τινὶ ἀπό 

τινος, σε Δημ.  

προσ-κολλάω, μέλ. -ήσω, κολλάω επάνω ή σε — Παθ., κολλώμαι ή 

προσκολλώμαι σε, εμμένω, σε Πλάτ., Κ.Δ.· πρός τινα, σε Κ.Δ.  

προσ-κομίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, μεταφέρω ή κομίζω σε ένα μέρος, πρός τόπον, 

σε Θουκ., Ξεν.· προσκομίζω τὴν μηχανήν, φέρνω κοντά την πολεμική μηχανή 

για να προσβάλλω το τείχος, σε Θουκ. — Μέσ., φέρνω μαζί μου, φέρνω στο 

σπίτι μου, στο ίδ.· εισάγω, σε Ξεν. — Παθ., λέγεται για πλοία, οδηγούμαι σ' 

ένα μέρος, σε Θουκ.  

πρόσκομμα, -ατος, τό (προσκόπτω), εμπόδιο, κώλυμα, σε Κ.Δ.· αποτέλεσμα 

παραπατήματος, στο ίδ.· βλάβη, πληγή, χτύπημα, στο ίδ.  

προ-σκοπέω, μέλ. -κέψομαι, αόρ. αʹ προὐσκεψάμην, γʹ ενικ. υπερσ. 

προὔσκεπτο· I. 1. βλέπω ή παρατηρώ εκ των προτέρων, εξετάζω καλά, 

στοχάζομαι, προβλέπω, προσκεψάμενος ἐπὶ σεωυτοῦ, σε Ηρόδ.· πάντα 

προσκοπεῖν, σε Σοφ.· μὴ παθεῖν προεσκόπουν, προνόησαν για να μην 

υποφέρουν, σε Θουκ.· ομοίως στη Μέσ., τὸ σὸν προσκοπούμενος, σε Ευρ. 2. 

παρακολουθώ (όπως ένας πρόσκοπος ή κατάσκοπος), τινά, σε Αριστοφ.· 

ομοίως στη Μέσ., προσκοπουμένη πόσιν, σε Ευρ. 3. προτιμώ, τί τινος, στον ίδ. 

II. παρακ. και υπερσ. με Παθ. σημασία, υπολογίζομαι εκ των προτέρων, σε 

Θουκ., Πλάτ.  

προ-σκοπή, ἡ, έρευνα με ανιχνευτές, σε Θουκ.  

προσ-κοπή, ἡ, = πρόσκομμα, προσβολή, εμπόδιο, σε Πολύβ.  



πρό-σκοπος, -ον, αυτός που εξετάζει εκ των προτέρων· ως ουσ., 

προπορευόμενος, κατάσκοπος, ανιχνευτής, σε Ξεν.· στον πληθ., 

αναγνωριστικό σώμα στρατού, στον ίδ.  

προσ-κόπτω, μέλ. -ψω, I. χτυπώ το ένα πάνω στο άλλο, τι πρός τι, σε Κ.Δ.· 

ομοίως, προσκόπτω τὸν δάκτυλόν που, σε Αριστ. II. αμτβ., προσκρούω ή 

σκοντάφτω πάνω σε κάτι, τινί, σε Ξεν.· μεταφ., προσβάλλω, δυσαρεστώ 

κάποιον, τινί, σε Πολύβ.  

προσ-κορής, -ές (κόρος), αηδιαστικός, χορτασμένος, κορεσμένος, σε Λουκ.  

προ-σκοτόω, μέλ. -ώσω, σκοτεινιάζω από πριν ή καλύπτω ολόγυρα με 

σύννεφα, σε Πολύβ.  

πρόσ-κρᾱνον, βλ. ποτί-κρανον.  

πρόσκρουσις, -εως, ἡ, πρόσκρουση, χτύπημα πάνω σε κάτι, προσβολή, σε 

Πλούτ.  

πρόσκρουσμα, -ατος, τό, αυτό πάνω στο οποίο χτυπά, σκοντάφτει κάποιος, 

εμπόδιο, κώλυμα, σε Δημ.  

προσ-κρούω, μέλ. -σω, I. προσκρούω, έρχομαι σε σύγκρουση προς, τινί, σε 

Πλάτ.· απόλ., προσκόπτω, βρίσκω, συναντώ εμπόδιο, σε Πλούτ. II. 1. έρχομαι 

σε σύγκρουση με κάποιον, προξενώ εμπόδια, σε Δημ.· προσκρούω τινί, σε 

Πλούτ. 2. θίγομαι, οργίζομαι με κάποιον, τινί, σε Δημ. κ.λπ.· απόλ., 

προσβάλλομαι, δυσαρεστούμαι, σε Πλάτ.  

προσ-κτάομαι, μέλ. -ήσομαι, 1. αποθ., αποκτώ, λαμβάνω, κερδίζω επιπλέον, 

γῆν ἄλλην προσκτάομαι τῇ ἑωυτῶν, σε Ηρόδ.· χώραν προσκτάομαι, σε Θουκ.· 

προσκτάομαι πρὸς τὴν ἑωυτοῦ μοῖραν, κερδίζω και προσθέτω στο μερίδιό μου, 

σε Ηρόδ.· βραχύτι προσκτάομαι αὐτῇ (τῇ ἀρχῇ), κάνω μια μικρή προσθήκη σ' 

αυτή, σε Θουκ.· μτχ. παρακ. με Παθ. σημασία, τὰ προσκεκτημένα, στον ίδ. 2. 

λέγεται για πρόσωπα, κερδίζω ή παίρνω με το μέρος μου, προσκτάομαί τινα 

φίλον, σε Ηρόδ.· πρ. τὸν Καλλίμαχον, πείθει τον Καλλίμαχο, τον παίρνει με το 

μέρος του, στον ίδ.  

προσ-κτίζω, μέλ. -σω, χτίζω ή ιδρύω επιπλέον, πόλιν, σε Στράβ.  

προσ-κῠλίνδω, μέλ. -ίσω [ῑ], κυλώ προς, εξακολουθώ να κυλώ, σε Αριστοφ.· 

προσκυλίσας λίθον, σε Κ.Δ.  

προσ-κῠνέω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ -εκύνησα, ποιητ. -έκῠσα, προστ. πρόσκυσον, 

απαρ. -κύσαι, μτχ. -κύσας, παρακ. -κεκύνηκα, σε Πλούτ. 1. υποκλίνομαι, 

προσπέφτω στους θεούς, λατρεύω, προσκυνώ, τιμώ, με αιτ., σε Ηρόδ., 

Αισχύλ. κ.λπ.· παροιμ., οἱ προσκυνοῦντες τὴν Ἀδράστειαν σοφοί, λέγεται γι' 

αυτούς που εύχονται την αποτροπή της οργής της Νέμεσης, σε Αισχύλ.· 

ομοίως, τὸν φθόνον δὲ πρόσκυσον, σε Σοφ.· επίσης, λέγεται για τους ιερούς 

τόπους, προσφέρω σεβασμό σε, ἕδη θεῶν, στον ίδ.· τὴν γῆν, σε Αριστοφ. 2. 

χρησιμ. για την ανατολική συνήθεια της βαθιάς υπόκλισης ή του 

προσκυνήματος μπροστά στους βασιλιάδες και τους άρχοντες, απόλ., σε 

Ηρόδ.· με αιτ., προσκυνέω τὸν Δαρεῖον ὡς βασιλέα, κάνω προσκυνήματα και 

υποκλίσεις σε αυτόν ως βασιλιά μου, στον Ηρόδ.· πάντες σε προσκυνοῦμεν, σε 

Σοφ. κ.λπ.· έπειτα, με δοτ., σε Κ.Δ.  

προσκύνησις, ἡ, λατρεία, προσκύνημα, υπόκλιση, σε Αριστ., Πλούτ.  

προσκῠνητής, -οῦ, ὁ, πιστός, σε Κ.Δ.  

προσ-κύπτω, μέλ. -ψω, παρακ. -κέκῡφα· σκύβω προς ή επάνω σε κάποιον, σε 

Αριστοφ.· προσκύπτω τινὶτὸ οὖς, σκύβω προς το μέρος κάποιου και ψιθυρίζω 

στο αυτί του, σε Πλάτ.  

προσ-κῠρέω, παρατ. -έκῡρον, μέλ. -κύρσω, αόρ. αʹ -έκυρσα (όπως από -

κύρω)· 1. προσεγγίζω, φτάνω σε, με δοτ., σε Ησίοδ. 2. συναντώ, πέφτω πάνω 



σε, τινί, σε Θεόκρ.· επίσης, με αιτ. πράγμ., ὅσ' ἐγὼ προσέκυρσ', σε Σοφ.· 

αντιστρόφως, δόμοισι πῆμα προσκυρεῖ, συμφορά πέφτει στο σπίτι, σε Αισχύλ.  

προσ-κύσαι[ᾰ], απαρ. αορ. αʹ του προσκυνέω.  

πρόσ-κωπος, -ον (κώπη), ερέτης, κωπηλάτης, σε Θουκ.  

προσλᾰβεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προσλαμβάνω.  

προσ-λαγχάνω, μέλ. -λήξομαι, παρακ. -είληχα, αποκτώ επιπλέον με κλήρο· 

δίκην προσλαγχάνω, κινώ επιπλέον αγωγή εναντίον κάποιου, σε Δημ.  

προσ-λάζῠμαι, αποθ., αναλαμβάνω τον έλεγχο, τινός, σε Ευρ.  

προσ-λᾰλέω, μέλ. -ήσω, μιλώ σε ή μαζί με κάποιον, τινί, σε Θεόκρ.  

προσ-λαμβάνω, μέλ. -λήψομαι, αόρ. βʹ -έλᾰβον· I. 1. λαμβάνω ή παίρνω 

επιπλέον, αποκτώ ακόμη περισσότερο, πρὸς τοῖς παροῦσιν ἄλλα (κακὰ) 

προσλαμβάνω, σε Αισχύλ.· προσλαμβάνω αἰσχύνην, σε Θουκ. κ.λπ.· ομοίως 

στη Μέσ., Ευρ. κ.λπ. 2. με αιτ. προσ., παίρνω μαζί μου, λαμβάνω ως βοηθό ή 

σύντροφο, σε Τραγ., Ξεν. κ.λπ.· με διπλή αιτ., προσλαμβάνω τινὰ σύμμαχον, 

σε Ξεν.· επίσης στη Μέσ., σε Πολύβ. κ.λπ. II. όπως το συλλαμβάνω, πιάνω 

κάποιον, τινά, σε Σοφ. — Μέσ., προσλαμβάνω τινός, λαμβάνω μέρος σε μια 

δουλειά, είμαι συνεργός, σε Ξεν.· προσελάβετο τοῦ πάθεος, ήταν εν μέρει 

συναίτιος του παθήματος, σε Ηρόδ.· προσλαμβάνω τινί, βοηθώ, επικουρώ, σε 

Αριστοφ.  

προσ-λάμπω, μέλ. -ψω, λάμπω μαζί ή πάνω σε, σε Πλάτ.  

προσ-λέγομαι, I. Παθ., είμαι ξαπλωμένος πλησίον, προσέλεκτο (γʹ ενικ. 

συγκοπτ. αορ. βʹ), ξάπλωσε δίπλα μου, σε Ομήρ. Οδ. II. Μέσ., μιλώ σε, 

προσφωνώ, προσαγορεύω, τινά, σε Θεόκρ.· μεταφ., κακὰ προσελέξατο θυμῷ, 

πήρε κακόβουλη συμβουλή μαζί του, σκέφτηκε το κακό, σε Ησίοδ.  

προσ-λείπω, μέλ. -ψω, είμαι ελλιπής, σε Αριστ.  

προσ-λεύσσω, μόνο στον ενεστ., παρατηρώ ή παρακολουθώ, προσβλέπω, με 

αιτ., σε Σοφ.· απόλ., στον ίδ.  

προσληπτέον, ρημ. επίθ., πρέπει να πάρουμε ακόμη περισσότερο, σε Στράβ.  

προσ-λῑπᾰρέω, μέλ. -ήσω, εμμένω ή επιμένω σε, τοῖς χρήμασι, στην 

απόκτηση χρημάτων, σε Πλούτ.· ικετεύω, τινί, σε Λουκ.· απόλ., 

θερμοπαρακαλώ, σε Πλούτ.  

προσλῑπάρησις, -εως, ἡ, επιμονή, επίμονη παράκληση, σε Λουκ.  

προσ-λογίζομαι, 1. αποθ., υπολογίζω ή λογαριάζω επιπλέον με, τί τινι, σε 

Ηρόδ. 2. καταλογίζω, τί τινι, σε Πλούτ.  

προσλογιστέον, ρημ. επίθ., σε Ηρόδ.  

προσ-μᾰθητέον, ρημ. επίθ., πρέπει να μάθουμε ακόμη περισσότερο, σε Ξεν.  

προσ-μανθάνω, μέλ. -μᾰθήσομαι, αόρ. βʹ -έμᾰθον· μαθαίνω επιπλέον, σε 

Αισχύλ., Αριστοφ.  

προσ-μαρτῠρέω, μέλ. -ήσω, I. επιβεβαιώνω με μαρτυρία, σε Δημ. II. αμτβ., 

προσμαρτυρέω τινί, φέρνω πρόσθετη μαρτυρία για κάτι, σε Πολύβ.  

προσ-μάσσω, μέλ. -ξω, προσκολλώ, συνδέω στενά με, προσμάσσω τὸν 

Πειραιᾶ τῇ πόλει, σε Αριστοφ.· στην Παθ., πλευραῖσι προσμαχθέν, 

προσκολλημένο στις πλευρές του, λέγεται για δηλητηριώδη χιτώνα, σε Σοφ.· 

μτχ. Μέσ. αορ. αʹ, τηλέφιλον ποτιμαξάμενον, το φύλλο προσκολλήθηκε στενά 

στο χέρι, κόλλησε, σε Θεόκρ.  

προσ-μάχομαι[ᾰ], μέλ. Αττ. -μαχοῦμαι, αποθ., μάχομαι ενάντια σε, τινι, σε 

Πλάτ.· επιτίθεμαι, προσβάλλω μια πόλη, σε Ξεν.  

προσ-μειδιάω, μέλ. -άσω [ᾱ], χαμογελώ σε κάποιον με την έννοια της 

επιδοκιμασίας, Λατ. arrideo, σε Λουκ.  



προσ-μένω, μέλ. -μενῶ, I. 1. αναμένω ή περιμένω ακόμα περισσότερο, σε 

Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. 2. με δοτ., παραμένω προσκολλημένος σε, τινί, σε Αισχύλ.· 

προσμένω ταῖς δεήσεσιν, συνεχίζω τις ικεσίες, σε Κ.Δ. II. μτβ., περιμένω, 

αναμένω, με αιτ., σε Θέογν., Σοφ. κ.λπ.· περιμένω κάποιον για μάχη, δηλ. για 

να τον αντικρούσω, σε Πίνδ.· επίσης με αιτ. και απαρ. μέλ., Ὀρέστην 

προσμενοῦσ' ἀεὶ ἐφήξειν, σε Σοφ.  

προσ-μεταπέμπομαι, Μέσ., στέλνω και προσκαλώ κάποιον επιπλέον, σε 

Θουκ., Αισχίν.  

προσ-μηχᾰνάομαι, I. Παθ., προσάπτομαι ευφυώς σε ή πάνω σε, σε Αισχύλ. 

II. Μέσ., επινοώ ή βρίσκω για τον εαυτό μου, αὐτοῖς ἀσφάλειαν, σε Πλάτ.  

προσμίγνῡμι ή -μίσγω, μέλ. -μίξω, αόρ. αʹ -έμιξα· I. ανακατεύω ή ενώνω με, 

συνάπτω, τί τινι, σε Πλούτ.· μεταφ., προσμίγνυμι δεσπόταν κράτει, τον οδηγώ 

σε σίγουρη νίκη, σε Πίνδ.· και αντιστρόφως, προσμίγνυμι κίνδυνόν τινι, σε 

Αισχίν. II. 1. αμτβ., συναναστρέφομαι με, πλησιάζω, τινι, σε Σοφ.· λέγεται για 

πράγματα, προσέμιξεν τοὖπος ἡμῖν, ήρθε ξαφνικά κατά πάνω μας, στον ίδ. 2. 

με εχθρική σημασία, βαδίζω ενάντια, συναντώ στη μάχη, συμπλέκομαι, τινί, 

σε Ηρόδ.· πρός τινα, σε Θουκ.· απόλ., μάχομαι, σε Ξεν.· ἄποροι προσμίσγειν, 

είναι δύσκολο να συμπλακεί κανείς με αυτούς από κοντά, σε Ηρόδ. 3. έρχομαι 

ή πηγαίνω κοντά σε, προσέμιξαν τῷτείχει, σε Θουκ.· πρὸς τὰς ἐπάλξεις, στον 

ίδ.· αλλά, πρὸς τὰς ἐντὸς (νέας) προσμῖξαι, να πλησιάσουν και να ενωθούν με 

αυτές, στον ίδ.· προσέμιξεν ἐγγὺς τοῦ στρατεύματος, ήρθε κοντά, προσέγγισε 

το στράτευμα, στον ίδ.· ποιητ. με αιτ., μέλαθρα προσμίγνυμι, σε Ευρ. 4. 

προσέμιξαν τῇ Νάξῳ, τῇ Πελοποννήσῳ, αποβιβάστηκαν, αγκυροβόλησαν, σε 

Ηρόδ.· τῷ Τάραντι προσμίσγειν, σε Θουκ.  

πρόσμιξις, ἡ, πλησίασμα, προσέγγιση σε, και (με εχθρική σημασία) επίθεση, 

έφοδος, σε Θουκ.  

προσ-μίσγω, συνηθέστερος τύπος του προσ-μίγνυμι.  

προσ-μισθόω, μέλ. -ώσω, εκμισθώνω επιπλέον, προσμισθόω ἀφορμήν, δίνω 

κεφάλαιο για τόκο, σε Δημ. — Μέσ., προσλαμβάνω κάποιον ως μισθωτό, 

μισθώνω, σε Θουκ., Ξεν. κ.λπ.  

προσ-μολεῖν, απαρ. αορ. του ενεστ. προσβλώσκω, έρχομαι ή πηγαίνω σε, 

προσεγγίζω, φτάνω σε, με αιτ., σε Σοφ.· απόλ., πλησιάζω, στον ίδ.  

πρόσ-μορος, -ον, καταδικασμένος σε θλίψη, σε Αισχύλ.  

προσ-μῡθέομαι, αποθ., προσαγορεύω, προσφωνώ, σε Ομήρ. Οδ.· Επικ. και 

Δωρ. απαρ. αορ. αʹ προτιμυθήσασθαι· με δοτ., σε Θεόκρ.  

προσ-μῡθεύω, μέλ. -σω, επινοώ μύθους, σε Στράβ.  

προσ-μῡθολογέω, μέλ. -ήσω, μιλώ ή φλυαρώ με κάποιον, τινί, σε Λουκ.  

προσ-μῡθοποιέω, επινοώ περισσότερους μύθους, σε Στράβ.  

προσ-μύρομαι[ῡ], αποθ., ρέω προς ή μαζί, σε Ανθ.  

προσ-ναυπηγέω, μέλ. -ήσω, ναυπηγώ επιπλέον — Παθ., ἑτέρας (νέας) ἔδει 

ναυπηγέεσθαι, σε Ηρόδ.  

προσ-νέμω, μέλ. -νεμῶ, I. απονέμω, προσαρτώ ή αφιερώνω σε, ἑαυτόν τινι, σε 

Δημ.· προσθέτω, στον ίδ. — Παθ., απονέμομαι, παραχωρούμαι, στον ίδ. — 

Μέσ., πρόσνειμαι χάριν, παρέχω μια επιπλέον χάρη, σε Σοφ.· προσνείμασθαί 

τινα θεῷ, αφιερώνω στον θεό, σε Αριστοφ. II. προσνέμει ποίμνας, οδηγεί το 

κοπάδι του στο βοσκότοπο, σε Ευρ.  

πρόσνευσις, ἡ, συγκατάνευση, απόφαση, σε Κικ.  

προσ-νεύω, μέλ. -σω, συγκατανεύω, συναινώ, σε Πλούτ.  

προσ-νέω, μέλ. -νεύσομαι, κολυμπώ σε ή προς, σε Θουκ.  



προσνήχομαι, I. αποθ., κολυμπώ προς, τινι, σε Πλούτ. II. αμτβ. στην Ενεργ., 

εφορμώ, χτυπώ με κύματα, προσένᾱχε θάλασσα, σε Θεόκρ.  

προσ-νίσσομαι, I. Δωρ. ποτι-νίσσομαι, μόνο στον ενεστ., αποθ., έρχομαι ή 

πηγαίνω σε, προσέρχομαι, πλησιάζω, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ.· θεοὺς θοίναις 

ποτινίσσομαι, τους πλησιάζω με προσφορές, σε Αισχύλ. II. έρχομαι εναντίον, 

χιμώ, σε Σοφ.  

προσ-νοέω, μέλ. -ήσω, κατανοώ επιπλέον, σε Ξεν.  

προσ-νωμάω, μέλ. -ήσω, τοποθετώ στα χείλη κάποιου, ὕδωρ (προσφέρεται, 

παρέχεται), σε Σοφ.  

προσ-ξυν-, για λέξεις που αρχίζουν έτσι, βλ. προσ-συν-.  

προσ-οδεύομαι, Μέσ., παίρνω εισόδημα ή αποφέρω πρόσοδο, με είσπραξη 

φόρων, σε Στράβ.  

προσοδικός, -ή, -όν (πρόσοδος II), παραγωγικός, γόνιμος, εύφορος, σε 

Στράβ.  

προσόδιος, -ον, αυτός που ανήκει ή χρησιμεύει σε πομπές, λιτανευτικός, σε 

Πλούτ.· λιτανευτικός ύμνος, ευχαριστία, Λατ. supplicatio, σε Αριστοφ.  

πρόσ-οδος, ἡ, I. 1. μετάβαση ή προσέλευση, πλησίασμα, ἡ πρόσοδος μάλιστα 

ταύτῃ ἐγένετο, η έφοδος του ιππικού ήταν πιο εφικτή από αυτή τη μεριά, σε 

Ηρόδ.· ἀπείπατο τὴνπρόσοδον, απέρριψε τις προτάσεις του, στον ίδ.· 

πρόσοδος μελάθρων, η είσοδος, σε Ευρ. 2. εισβολή, πρόσοδοι τῆς μάχης, 

επιθέσεις ή έφοδοι, στον ίδ. 3. όπως το πομπή II, επίσημη πομπή σε ναό με 

τραγούδι και μουσική, σε Αριστοφ., Ξεν. 4. προσέλευση ή παρουσίαση 

ρήτορα σε δημόσια συνάθροιση, γράφεσθαι πρόσοδον, ζητώ τον λόγο, σε 

Δημ.· πρόσοδον ποιεῖσθαι πρὸς τὸν δῆμον, σε Αισχίν. II. 1. έσοδο, εισόδημα, 

αντίθ. προς το κεφάλαιο, σε Δημ.· συνήθως στον πληθ., σε Ρήτ. 2. λέγεται για 

τα δημόσια εισοδήματα, φόρων πρόσοδος, σε Ηρόδ.· χρημάτων πρόσοδος, σε 

Θουκ.· συνήθως στον πληθ., εισπράξεις, εισοδήματα, Λατ. reditus, σε Ηρόδ., 

Θουκ. κ.λπ.  

προσ-όζω, Δωρ. ποτι-όσδω, αμτβ., μυρίζω, βγάζω μυρωδιά, είμαι γεμάτος 

μυρωδιές, μυρωδάτος, με γεν., σε Θεόκρ.  

πρόσ-οιδα, παρακ. χωρίς ενεστ. (βλ. *εἴδω Β), γνωρίζω επιπλέον· 

προσειδέναι χάριν, οφείλω επιπλέον χάρη, σε Αριστοφ., Πλάτ.  

προσ-οικειόω, μέλ. -ώσω, απονέμω κάτι σε κάποιον ως δικό του, τί τινι, σε 

Στράβ.· προσῳκείου ἑαυτὸν Ἀντώνιος Ἡρακλεῖ, συσχέτιζε τον εαυτό του με 

τον Ηρακλή, σε Πλούτ.  

προσ-οικέω, μέλ. -ήσω, 1. κατοικώ πλησίον ή κοντά, τινί, σε Ξεν.· απόλ., οἱ 

προσοικοῦντες, γειτονικές φυλές, γειτονικοί λαοί, σε Ισοκρ. 2. με αιτ., 

κατοικώ εντός ή κοντά, Ἐπίδαμνον, σε Θουκ.  

προσ-οικοδομέω, μέλ. -ήσω, χτίζω, οικοδομώ επιπλέον, προσοικοδομέω 

(τεῖχος), χτίζω άλλο τείχος, σε Θουκ.· τῷ μὲν ἐν τῇ ἀγορᾷ (βωμῷ) 

προσοικοδομήσας μεῖζον μῆκος, έχω χτίσει πρόσθετο μήκος στον βωμό της 

αγοράς, δηλ. έχω αυξήσει το μήκος του, στον ίδ.  

πρόσ-οικος, -ον, αυτός που κατοικεί κοντά σε, αυτός που συνορεύει, 

γειτονικός, σε Ηρόδ., Θουκ.· οἱ πρόσοικοι, οι γείτονες, σε Θουκ.  

προσ-οιστέος, -α, -ον, ρημ. επίθ. του προσφέρω· I. αυτός που πρόκειται να 

προστεθεί σε, τινί, σε Ευρ. II. 1. προσοιστέον, αυτό που πρέπει κάποιος να 

προσθέσει, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. αυτό που πρέπει κάποιος να βάλει σε τάξη, να 

διευθύνει, να χειριστεί, γυμνάσια, σε Αριστ.  

προσ-οίχομαι, αποθ., προσέρχομαι, πλησιάζω σ' ένα μέρος, σε Πίνδ.  



προσ-οκέλλω, 1. ρίχνω ένα πλοίο στην ξηρά, σε Λουκ. 2. απόλ., λέγεται για 

πλοίο, πέφτω έξω, στον ίδ.  

προσ-ολοφύρομαι[ῡ], αποθ., κλαίγομαι σε κάποιον, λέω τα παράπονά μου σε 

κάποιον, τινί, σε Θουκ.· πρ. ἀλλήλοις, θρηνούσαν ο ένας στον άλλο, σε Πλούτ.  

προσ-ομαρτέω, μέλ. -ήσω, βαδίζω κατά μήκος μαζί με, τινί, σε Θέογν. κ.λπ.  

προσ-ομῑλέω, μέλ. -ήσω, I. συνοδεύω με, κατοικώ με, συνδιαλέγομαι, 

συνομιλώ, τινί, σε Θέογν., Ευρ. κ.λπ.· πρός τινα, σε Ξεν.· τὰ ἴδια 

προσομιλοῦντες, κατευθύνοντας την προσωπική μας επικοινωνία, σε Θουκ. II. 

διαμένω, συχνάζω, ποτὶ πέτρῃ, σε Θέογν. III. είμαι γνώστης, έμπειρος, πείρᾳ, 

σε Σοφ.· τῷ πολέμῳ, σε Θουκ.  

προσ-όμνῡμι, μέλ. -ομοῦμαι, παίρνω επιπρόσθετο όρκο, σε Ξεν.  

προσόμοιος, -ον και -α, -ον, πολύ όμοιος με κάποιον, τινι, σε Ευρ., Αριστοφ.  

προσ-ομοιόω, μέλ. -ώσω, γίνομαι όμοιος, μοιάζω, τὴν σύνεσιν ἀνθρώπῳ, τὴν 

ἀλκὴν δὲ δράκοντι, σε Δημ.  

προσ-ομολογέω, μέλ. -ήσω, 1. αναγνωρίζω ή συναινώ επιπλέον, τί τινι, σε 

Πλάτ.· αναγνωρίζω επιπλέον, ότι οφείλω, σε Δημ.· με αιτ. και απαρ., 

παραδέχομαι ωσαύτως ότι..., σε Πλάτ. — Παθ., παλαιὰ καὶ λίαν 

προσωμολογημένα, σε Αισχίν. 2. υπόσχομαι επιπλέον, με απαρ. μέλ., σε Δημ. 

3. υποχωρώ, παραδίδομαι, σε Ξεν.  

προσομολογία, ἡ, περαιτέρω ομολογία, σε Δημ.  

προσ-ομόργνῡμι, σκουπίζω κάτι πάνω σε κάτι άλλο, μεταδίδω· ομοίως στη 

Μέσ., σε Πλούτ.  

προσ-όμουρος, -ον, Ιων. αντί προσόμορος, γειτονικός, διπλανός, 

παρακείμενος, τινι, σε Ηρόδ.  
 


