προᾰγόρευσις, ἡ, ομιλία εκ των προτέρων, διακήρυξη από πριν, σε Αριστ., σε
Πλουτ.
προ-ᾰγορεύω, αόρ. αʹ -ηγόρευσα, παρακ. -ηγόρευκα (αλλά, Αττ. μέλ. προερῶ,
αόρ. προεῖπον, παρακ. προείρηκα) — Παθ. -εύσομαι (σε Μέσ. τύπο), παρακ. ηγόρευμαι· I. 1. λέω από πριν, σε Θουκ.· με απαρ., λέω ή δηλώνω εκ των
προτέρων ότι..., σε Ηρόδ. κ.λπ.· ομοίως, προαγορεύω ὅτι..., σε Ξεν. 2.
προλέγω, προφητεύω, τὸ μέλλον, στον ίδ. II. 1. μιλώ ενώπιον όλων,
διακηρύσσω, δηλώνω ή κηρύττω δημοσίως, σε Ηρόδ., Θουκ.· έχω
προδηλώσει με κήρυκα, σε Ηρόδ. 2. με απαρ., παραγγέλλω, διατάσσω
δημοσίως, προαγορεύω ὑμῖν παρεῖναι, στον ίδ.· προαγορεύω τοῖς πολίταις μὴ
κινεῖν, απαγορεύω στους πολίτες να κινηθούν, σε Πλάτ. — Παθ., γυμνάζεσθαι
προαγορεύεται ἅπασι, σε Ξεν.· τὰ προηγορευμένα, στον ίδ. 3. ανακοινώνω,
κοινοποιώ, σε Πλάτ.
προ-άγω[ᾰ], μέλ. -άξω, παρακ. -ῆχα, αόρ. βʹ -ήγᾰγον — Παθ., αόρ. αʹ -ήχθην,
παρακ. -ῆγμαι, I. 1. οδηγώ μπροστά, επάνω, προς τα εμπρός, σε Ηρόδ. κ.λπ.·
συνοδεύω, στον ίδ., Ξεν. 2. φέρω, οδηγώ στη δημοσιότητα, σε Πλάτ. 3.
παρακινώ, πείθω, σε Ηρόδ., Θουκ.· με απαρ., προάγω τινὰ κινδυνεύειν, σε
Θουκ.· με πρόθ., προάγω θυμὸν ἐς ἀμπλακίην, σε Θέογν.· τινὰ εἰς φιλοποσίαν,
εἰς μίσος, σε Ξεν.· ἐπ' ἀρετήν, στον ίδ.· ομοίως, στη Μέσ., ἐς γέλωτα
προαγαγέσθαι τινά, παρακινώ κάποιον να γελάσει, σε Ηρόδ.· εἰς ἀνάγκην, σε
Δημ. 4. α) οδηγώ πάνω ή εμπρός, επεκτείνω, προάγω τὴν πόλιν, την οδηγώ σε
μεγάλη δύναμη, σε Θουκ.· μέχρι πόρρω προήγαγον τὴν ἔχθραν, την οδήγησαν
πολύ πιο πέρα, μακριά, σε Δημ. — Παθ., προάγομαι, αυξάνομαι, στον ίδ. β)
λέγεται για πρόσωπα, προάγω, προτιμώ ή προβιβάζω στην τιμή, σε Πλούτ. 5.
Παθ. παρακ. με Μέσ. σημασία, προῆκται παῖδας οὕτως ὥστε..., έχει αναθρέψει
έτσι ώστε να..., σε Δημ.· αλλά, επίσης με Παθ. σημασία, τοῖς ἔθεσι
προηγμένοι, σε Αριστ. II. αμτβ., οδηγώ εμπρός, προχωρώ, προπορεύομαι, σε
Πλάτ., Ξεν. κ.λπ.· ακολουθ. αιτ., προπορεύομαι κάποιου, σε Κ.Δ.
προᾰγωγεία, ἡ, το επάγγελμα του προαγωγού (προαγωγός), μαστροπεία, σε
Ξεν., Αισχίν.
προᾰγωγεύω (προαγωγός), μέλ. -σω, 1. μαστροπεύω, σε Νόμ. παρ' Αισχίν. 2.
μεταφ., προαγωγεύω ἑαυτὸν ὀφθαλμοῖς, σε Αριστοφ.
προᾰγωγή, ἡ (προάγω), προαγωγή, προώθηση, προεξοχή, υψηλή θέση,
αξίωμα, σε Πολύβ.
προᾰγωγός, ὁ (προάγω), 1. αυτός που οδηγεί σε κάτι, μαστροπός,
σωματέμπορος, προαγωγός, σε Αριστοφ., Αισχίν. 2. μεσολαβητής, σε Ξεν.
προ-ᾰγών, -ῶνος, ὁ, προκαταρκτικός αγώνας, προγύμναση, προετοιμασία, σε
Αριστοφ., Πλάτ.· προετοιμασία για γιορτή, σε Αισχίν.
προ-ᾰγωνίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι, παρακ. -ηγώνισμαι, I. αποθ., μάχομαι εκ
των προτέρων, από πριν, ἐξ ὧν προηγώνισθε = ἐξ ἀγώνων οἷς προηγώνισθε,
από τους αγώνες που έχεις κάνει από πριν, σε Θουκ.· παρακ. επίσης με Παθ.
σημασία, οἱ προηγωνισμένοι ἀγῶνες, σε Πλούτ. II. μάχομαι για ή υπέρ
κάποιου άλλου, στον ίδ.
προᾰγωνιστέον, ρημ. επίθ. του προαγωνίζομαι, σε Πλάτ.
προᾰγωνιστής, -οῦ, ὁ, αυτός που μάχεται για κάποιον άλλο, πρόμαχος, σε
Πλούτ.
προ-ᾰδικέω, μέλ. -ήσω, είμαι πρώτος στην αδικία — Παθ., αδικούμαι από
πριν ή πρώτος, σε Δημ., Αισχίν.
προ-ᾴδω, μέλ. -άσομαι τραγουδώ από πριν, προαγγέλλω, σε Αισχίν.

προ-αιδέομαι, Ιων. -εῦμαι· Ιων. γʹ πληθ. υπερσ. -ῃδέατο· αποθ., οφείλω σε
κάποιον εξαιρετικό σεβασμό, έχω υποχρέωση σε κάποιον, με δοτ., σε Ηρόδ.
προαίρεσις, -εως, ἡ (προαιρέομαι), 1. εκλογή ενός πράγματος πριν από
κάποιο άλλο, πράξη ώριμης επιλογής, απόφαση, προτίμηση, σε Πλάτ. κ.λπ.·
κατὰ προαίρεσιν, με τη θέληση, εκούσια, σε Αριστ. 2. σκοπός, σχέδιο ή
περιθώριο δράσης, τρόπος ζωής, βιοθεωρία, αρχή δράσης, σε Δημ. 3. στην
πολιτική γλώσσα, επιτηδευμένος τρόπος πολιτικής δράσης, πολιτική, τακτική,
στον ίδ.· επίσης, τρόπος διακυβέρνησης, όπως η ολιγαρχία, στον ίδ.· στον
πληθ., τὰς κοινὰς προαιρέσεις, δημόσιες αρχές, γενικά, πολιτική, στον ίδ. 4.
τομέας διακυβέρνησης, στον ίδ. 5. πολιτική μερίδα, παράταξη, στον ίδ.
προαιρετέον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει να διαλεχθεί, να προτιμηθεί, σε
Πλάτ.
προαιρετικός, -ή, -όν (προαιρέομαι), 1. αυτός που επιλέγει, αυτός που
διαλέγει κατόπιν προτίμησης ένα πράγμα, με γεν., σε Αριστ. 2. απόλ.,
σκόπιμος, εσκεμμένος, στον ίδ.
προαιρετός, -ή, -όν, επιλεγμένος κατά βούληση, σκόπιμος, σε Αριστ.
προ-αιρέω, μέλ. -ήσω, παρακ. -ῄρηκα, αόρ. βʹ -ῄρηκα, αόρ. βʹ προεῖλον, I. 1.
φέρνω μπροστά, βγάζω από τον ίδιο μου τον εαυτό, σε Θουκ., Θεόκρ. 2.
λαμβάνω κάτι πριν από κάποιον άλλο, σε Βάβρ. II. κυρίως στον Μέσ. μέλ. αιρήσομαι, αόρ. βʹ -ειλόμην, Παθ. παρακ. (με Μέσ. σημασία) -ῄρημαι· 1.
εκλέγω και παίρνω πρώτος κάτι για τον εαυτό μου, διώχνω από το δρόμο
κάποιου, σε Πλάτ. 2. διαλέγω πιο πριν ή νωρίτερα από κάτι άλλο, προτιμώ, τί
τινος ή τι πρό τινος, στον ίδ.· τι ἀντί τινος, σε Ξεν. 3. με αιτ. μόνο, παίρνω με
συνειδητή επιλογή, επιλέγω εσκεμμένα, προτιμώ, σε Πλάτ. κ.λπ.· απόλ.,
προαιρούμενος, με προτίμηση, σε Αριστ. 4. με απαρ., προτιμώ να κάνω, στον
ίδ.· έχω σκοπό ή σκοπεύω να κάνω κάτι, σε Δημ.
προ-αισθάνομαι, μέλ. -αισθήσομαι, αόρ. βʹ -ῃσθόμην· αποθ., αισθάνομαι ή
καταλαβαίνω εκ των προτέρων, σε Θουκ., Ξεν.· προαισθάνομαί τινος,
μαθαίνω κάτι εκ τωνπροτέρων, σε Θουκ.
προ-αιτιάομαι, αποθ., επιρρίπτω ευθύνες ή κατηγορίες από πριν, τινα εἶναι,
σε Κ.Δ.
προ-ᾰκοντίζομαι, Παθ., εξακοντίζομαι προς τα εμπρός όπως το ακόντιο, σε
Λουκ.
προ-ᾰκούω, μέλ. -ακούσομαι, παρακ. -ακήκοα· ακούω από πριν, σε Ηρόδ.,
Αττ.
προ-ᾰλής, -ές (ἅλλομαι), I. αυτός που πέφτει, ρέπει προς τα κάτω,
κατωφερής, απότομος, κρημνώδης, σε Ομήρ. Ιλ. II. μεταφ., = προπετής·
συγκρ. επίρρ. προαλέστερον, πιο πρόθυμα, σε Στράβ.
προ-ᾰλίσκομαι, Παθ. μέλ. -ᾰλώσομαι, αόρ. βʹ -εάλων ή -ήλων, παρακ. εάλωκα ή -ήλωκα· κυριεύομαι εκ των προτέρων, σε Δημ.
προ-ᾰμαρτάνω, μέλ. -ᾰμαρτήσομαι, αόρ. βʹ -ήμαρτον· αμαρτάνω ή σφάλλω
από πριν, σε Κ.Δ.
προ-ᾰμύνομαι[ῡ], μέλ. -αμῠνοῦμαι, Μέσ., υπερασπίζομαι κάποιον ή λαμβάνω
μέτρα υπεράσπισης από πριν, σε Θουκ.· με αιτ., λαμβάνω τέτοιου είδους
μέτρα εναντίον κάποιου, στον ίδ.
προ-αναβαίνω, μέλ. -βήσομαι, ανεβαίνω εκ των προτέρων έτσι ώστε να
κατακτήσω, τὸν λόφον, σε Θουκ.
προ-αναβάλλομαι, αόρ. βʹ -εβᾰλόμην, Μέσ., μιλάω ή τραγουδώ εν είδει
προανακρούσματος, σε Αριστοφ.

προ-ᾰνάγω, αναβιβάζω από πριν· Παθ., ανοίγομαι μπροστά στο πέλαγος, σε
Θουκ.
προ-αναιρέω, μέλ. -ήσω, αόρ. βʹ -ανεῖλον· απομακρύνω από πριν, αναιρώ εκ
των προτέρων, αποσύρω προκαταβολικά, σε Δημ.· αναιρώ όσα σκόπευα να
πω εξαιτίας μιας πρόβλεψης, σε Αριστ.
προ-ᾰναισῐμόω, μέλ. -ώσω, ξοδεύω προκαταβολικά, καταναλώνω από πριν
— Παθ., παρακ. -ανῃσίμωμαι, Ιων. -αναισίμωμαι, ἐν τῷ προαναισιμωμένῳ
χρόνῳ πρότερον ἢ ἐμὲ γενέσθαι, σε καιρούς του παρελθόντος προτού να
γεννηθώ, σε Ηρόδ.
προ-ανακῑνέω, μέλ. -ήσω, I. ανακινώ από πριν, σε Πλούτ. II. απόλ., κάνω
προκαταβολικές, προπαρασκευαστικές κινήσεις, σε Αριστ.
προ-ανακρίνω[ῑ], μέλ. -κρῐνῶ, εξετάζω από πριν, λέγεται για μέτρα που
πρέπει να ανατεθούν στην κρίση του λαού, σε Αριστ.
προ-ανᾱλίσκω, μέλ. -ώσω, αόρ. αʹ -ανάλωσα· ξοδεύω ή καταναλώνω από
πριν, εκ των προτέρων, σε Θουκ., Δημ. — Παθ., εκθέτω σε κίνδυνο την ζωή
κάποιου, σε Θουκ.
προ-αναρπάζω, μέλ. -σω και -ξω, αρπάζω ή συλλαμβάνω από πριν, σε Δημ.·
προαναρπάζω τῆς παρασκευῆς = ἀναρπάζειν πρὸ τῆς παρασκευῆς, σε Πλούτ.
προ-αναστέλλω, μέλ. -στελῶ, ανακόπτω, εμποδίζω εκ των προτέρων, σε
Πλούτ.
προαναφωνέω, μέλ. -ήσω, μιλώ χρησιμοποιώντας πρόλογο, σε Πλούτ.
προ-αναχώρησις, ἡ, πρόωρη αποχώρηση, σε Θουκ.
προ-ᾰνύτω, μέλ. -ύσω [ῠ], τελειώνω, ολοκληρώνω από πριν, σε Ξεν.
προ-ᾰπαγορεύω, (βλ. προ-απεῖπον), απαγορεύω ἐκ των προτέρων,
αποκηρύττω από πριν, σε Ισοκρ.
προ-απαντάω, μέλ. -ήσω, I. πηγαίνω από πριν για να συναντήσω, σε Θουκ.
II. προϋπαντώ, συναντώ από πριν, στον ίδ.
προ-άπειμι (εἶμι, Λατ. ibo), αποχωρώ, φεύγω πρώτος, σε Λουκ.
προ-απεῖπον, αόρ. βʹ του ἀπαγορεύω, αποκηρύσσω, παραιτούμαι, σε Ισοκρ.·
παρακ. προαπείρηκα, στον ίδ.
προ-απέρχομαι, μέλ. -απελεύσομαι, αόρ. βʹ -απῆλθον· αποθ., φεύγω από πριν,
αποχωρώ πρόωρα, σε Θουκ., Δημ.
προ-απεχθάνομαι[ᾰ], Παθ., φέρομαι εχθρικά εκ των προτέρων, σε Δημ.
προ-απηγέομαι, Ιων. αντί προ-αφηγέομαι.
προ-αποδείκνῡμι, μέλ. -δείξω, αποδεικνύω εκ των προτέρων, σε Ισοκρ.
προ-αποθνήσκω, μέλ. -θᾰνοῦμαι, αόρ. βʹ -έθᾰνον· πεθαίνω εκ των προτέρων
ή πρώτος, σε Ηρόδ., Πλάτ.· λέγεται για δειλό άνθρωπο, προαποθνήσκω ἀπὸ
τοῦ φόβου, δηλ. πριν από τον πραγματικό του θάνατο, σε Ξεν.
προ-αποθρηνέω, μέλ. -ήσω, θρηνώ εκ των προτέρων, σε Πλούτ.
προ-αποκάμνω, μέλ. -κᾰμοῦμαι, αόρ. βʹ -έκᾰμον· κουράζομαι πριν από το
τέλος, σταματώ, κάνω παύση από κάποιο έργο, με απαρ., σε Πλάτ.· με γεν.,
σε Πλούτ.
προ-αποκληρόομαι, διανέμομαι με κλήρο εκ των προτέρων, σε Λουκ.
προ-αποκτείνω, μέλ. -κτενῶ, σκοτώνω, φονεύω από πριν, σε Λουκ.
προ-απολαύω, μέλ. -αύσομαι, απολαμβάνω εκ των προτέρων, σε Πλούτ.
προ-απολείπω, μέλ. -ψω, αμτβ., εγκαταλείπω εκ των προτέρων, αποτυγχάνω
πρώτος, δηλ. σε σύγκριση με κάποιον άλλο, με γεν., σε Αντιφών.
προ-απόλλῠμαι, μέλ. -ολοῦμαι, παρακ. -όλωλα — Παθ., καταστρέφομαι
πρώτος, χάνομαι εκ των προτέρων ή πρώτος, σε Θουκ.· μὴ ἡ ψυχὴ
προαπολλύηται (όπως αν προερχόταν από -απολλύω), σε Πλάτ.

προ-αποπέμπω, μέλ. -ψω, διώχνω μακριά από πριν, σε Θουκ. — Μέσ., σε
Ξεν.
προ-αποστέλλω, μέλ. -στελῶ, στέλνω μακριά, αποστέλλω από πριν ή εκ των
προτέρων, σε Θουκ. — Παθ., αποστέλλομαι εκ των προτέρων, στον ίδ.· αλλά,
προαποσταλῆναί τινος = ἀποσταλῆναι πρό τινος, στον ίδ.
προ-αποσφάζω, μέλ. -ξω, σφάζω εκ των προτέρων, σε Λουκ.
προ-αποτρέπομαι, Μέσ., στρέφομαι πίσω από πριν, εγκαταλείπω, με μτχ.,
προαποτρέπομαι διώκων, σε Ξεν.
προ-αποφαίνω, μέλ. -φᾰνῶ, αποφασίζω εκ των προτέρων — Μέσ.,
προαποφαίνω τὴν γνώμην, αποφαίνομαι τη γνώμη μου από πριν, σχηματίζω
άποψη εκ των προτέρων, σε Πλάτ.
προ-αποχωρέω, μέλ. -ήσω, αποχωρώ πρώιμα, από πριν, σε Θουκ.
προ-αρπάζω, μέλ. -σω και -ξω, αρπάζω από πριν, σε Λουκ.· μεταφ.,
προαρπάζω τὸ λεγόμενον, προλαμβάνω τα συμπεράσματα των άλλων,
προτρέχω βιαστικά, σε Πλάτ.
προ-ασκέω, μέλ. -ήσω, ασκώ ή γυμνάζω εκ των προτέρων, σε Ισοκρ.
προ-άστειον, Ιων. -ήϊον, τό, μέρος που βρίσκεται ακριβώς μπροστά ή
ολόγυρα από την πόλη, το προάστιο, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.
προάστιον, τό, = προάστειον, σε Σοφ.
προ-αυδάω, μέλ. -ήσω, προκηρύσσω εκ των προτέρων ή πρώτος, σε
Αριστοφ., με συνηρ. απαρ. πρωὐδᾶν.
προ-αυλέω, μέλ. -ήσω, εκτελώ στον αυλό προοίμιο ποιήματος, σε Αριστ.
προ-αύλιον, τό (αὐλός), προοίμιο που εκτελείται με τον αυλό, σε Αριστ.
προ-αφηγέομαι, Ιων. προ-απηγ-, μέλ. -ήσομαι, αποθ., αφηγούμαι από πριν,
σε Ηρόδ.
προ-αφικνέομαι, μέλ. -ίξομαι, αποθ., φτάνω πρώτος, σε Θουκ.
προ-αφίσταμαι, Παθ., με Ενεργ. παρακ. και αόρ. βʹ I. επαναστατώ ή
εξεγείρομαι εκ των προτέρων, σε Θουκ. II. αποχωρώ ή απέχω εκ των
προτέρων, σε Πλάτ.
πρόβα, αντί προβῆθι, προστ. αορ. βʹ του προβαίνω.
προβάδην[ᾰ] (προβαίνω), επίρρ., βαδίζοντας, σε Ησίοδ.· προβάδην ἔξαγε,
τους οδήγησε προς τα εμπρός, σε Αριστοφ.
προ-βαίνω, μέλ. -βήσομαι, παρακ. -βέβηκα· Αττ. αόρ. βʹ προὔβη· επίσης,
Επικ. μτχ. προβιβάς (όπως αν προερχόταν από βίβημι), I. 1. βαδίζω, βαίνω
εμπρός, προχωρώ, σε Όμηρ. κ.λπ.· λέγεται για χρόνο, ἄστρα προβέβηκε, έχουν
προχωρήσει πολύ στον ουρανό, δηλ. είναι περασμένα μεσάνυχτα, σε Ομήρ.
Ιλ.· ἡ νὺξ προβαίνει, η νύχτα προχωρεί γρήγορα, σε Ξεν.· έπειτα, λέγεται για
τον χρόνο τον ίδιο, τοῦ χρόνου προβαίνοντος, καθώς ο χρόνος, ο καιρός
προχωρεί, παρέρχεται, σε Ηρόδ.· ομοίως, προβαίνοντος τοῦ ἔργου, τοῦ
πολέμου, στον ίδ.· λέγεται και για πρόσωπα, τοὺς προβεβηκότας τῇ ἡλικίᾳ, οι
προχωρημένοι στην ηλικία, σε Λυσ. κ.λπ. 2. μεταφ., λέγεται για διήγηση,
επιχείρημα, συζήτηση, ενέργεια, προβήσομαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου, σε
Ηρόδ.· προβαίνω ἐπ' ἔσχατον θράσους, σε Σοφ.· τὸ τῆς τύχης ἀφανὲς οἷ
προβήσεται, σε Ευρ.· προβαίνω πόρρω μοχθηρίας, είμαι σε προχωρημένο
βαθμό μοχθηρίας, είμαι μοχθηρός πολύ, σε Ξεν.· προβαίνω εἰς τοῦτο ἔχθρας,
σε Δημ. 3. προοδεύω, προχωρώ, προέβαινε τὸ ἔθνος ἄρχον, το έθνος προόδευε
αυξάνοντας την κυριαρχία του, συνέχισε επεκτείνοντας την επιβολή του, σε
Ηρόδ.· μὴ προβαίη μεῖζον ἢ τὸ νῦν κακόν, για να μην προχωρήσει
περισσότερο, για να μην αυξηθεί, σε Ευρ. II. υπερβάλλω, υπερτερώ, δηλ.
βρίσκομαι μπροστά ή είμαι ανώτερος από τον άλλο, με γεν., προβέβηκας

ἁπάντων, σε Ομήρ. Ιλ.· Τρηχῖνος προβέβηκε, ανεδείχθη υπέρτερος, δηλ.
νίκησε, σε Ησίοδ. III. με αιτ. πράγμ., υπερβαίνω, τέρμα προβάς (αντί
ὑπερβάς), σε Πίνδ. IV. στους Ποιητές, πόδα προβαίνω, προχωρώ, κινώ το
πόδι, σε Θέογν.· τὸν πόδα, σε Αριστοφ.· προβὰς κῶλον, ἀρβύλαν προβάς, σε
Ευρ.· βλ. βαίνω Α. II. 3. V. μτβ., σε Ενεργ. μέλ., τοποθετώ μπροστά, προωθώ,
τίς τρόπος ἄνδρα προβάσει [ᾱ];, σε Πίνδ.
προ-βακχήϊος, ὁ, Ιων. αντί -ειος, λέγεται για τον Βάκχο, ο οδηγός των
οπαδών του θεού, σε Ευρ.
προ-βάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, παρακ. -βέβληκα, αόρ. βʹ προέβᾰλον, Αττ.
προὔβαλον, Ιων. προβάλεσκον·
Α. I. ωθώ ή σπρώχνω μπροστά μου, Λατ. projicere, Νότος Βορέῃ προβάλεσκε
σχεδίην, σε Ομήρ. Οδ.· τοὺς μαζοὺς κυσί, προέβαλε, σε Ηρόδ. II. 1. τοποθετώ
μπροστά, δηλ. αρχίζω, ξεκινώ, ἔριδα προβαλόντες, σε Ομήρ. Ιλ. 2. τοποθετώ
μπροστά ως υπεράσπιση ή δικαιολογία (λέγεται για επιχείρημα), σε Σοφ.,
Ευρ. — Παθ., σε Θουκ. 3. προτείνω κάποιο έργο, σε Ανδοκ. 4. προτείνω,
προβάλλω, παρουσιάζω ένα πρόβλημα, αίνιγμα (πρβλ. πρόβλημα IV), σε
Αριστοφ. κ.λπ. 5. προεκτείνω κάτι πέρα από κάτι άλλο, σε Σοφ. III.
προβάλλω ἑαυτόν, πέφτω σε απόγνωση, Λατ. spem abjicere, σε Ηρόδ.·
ομοίως, προβάλλω ἐμαυτὸν εἰς δεινὰς ἀράς, σε Σοφ. Β. Μέσ. με Παθ. παρακ.
(που χρησιμ. επίσης με Παθ. σημασία): I. 1. ρίχνω ή χύνω μπροστά από
κάποιον, οὐλοχύτας προβάλοντο, σε Όμηρ.· πετώ μακριά, ρίχνω έξω, εκθέτω,
σε Σοφ. 2. βάλλω πιο πριν ή πρώτος, θεμείλιά τεπροβάλοντο, σε Ομήρ. Ιλ. 3.
προβάλλω στον εαυτό μου, κάνω την αρχή, ἔργον, σε Ησίοδ. 4. προτείνω σε
εκλογή, Λατ. designare, σε Ηρόδ., Αττ. — Παθ., προτείνομαι σε εκλογή, σε
Ηρόδ. II. ρίχνω πιο πέρα από κάποιον άλλο, νικώ στο ρίξιμο· και ομοίως,
υπερβαίνω, υπερτερώ, με γεν. προσ. και δοτ. πράγμ., ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματί γε
προβαλοίμην, σε Ομήρ. Ιλ. III. 1. κρατώ κάτι εμπρός μου, τὼχεῖρε, σε
Αριστοφ.· προβαίνω τὰ ὅπλα, δηλ. προτείνω, εμφανίζω τα όπλα, είτε για
επιθετικούς, είτε για αμυντικούς λόγους, σε Ξεν.· ομοίως, σε Παθ. παρακ.,
κόντον προβεβλημένον, έχω το κοντάρι προβεβλημένο, παρατεταγμένο
οριζοντίως, σε Λουκ.· επίσης, προβεβλημένοι τοὺς θωρακοφόρους, είχαν
αυτούς εμπρός τους για να τους προστατεύσουν, σε Ξεν.· απόλ., στέκομαι
μπροστά, στέκομαι εμπρός για υπεράσπιση, στον ίδ.· προαίρεσις
προβεβλημένη, σύστημα αμύνης, σε Δημ.· με γεν., προβεβλῆσθαί τινος,
στέκομαι μπροστά για να τον προασπίσω, στον ίδ. 2. μεταφ., προτάσσω,
τοποθετώ μπροστά, στον ίδ.· προβάλλω ή μνημονεύω ως μαρτυρία, σε Πλάτ.·
μνημονεύω ως παράδειγμα, σε Ηρόδ.· μεταχειρίζομαι ως δικαιολογία ή
πρόφαση, σε Θουκ.· προβέβληνται (με Μέσ. σημασία), στον ίδ. IV.ως Αττ.
νομικός όρος, προσάγω ή κατηγορώ κάποιον ενώπιον της Εκκλησίας του
Δήμου με αγωγή που καλείται προβολή (βλ. προβολή IV)· ὁ προβαλλόμενος,
ο κατήγορος μιας προβολῆς, σε Δημ. — Παθ., κατηγορούμαι, σε Ξεν.
προ-βᾰσᾰνίζω, μέλ. -σω, βασανίζω από πριν, σε Λουκ.
προβάς, μτχ. αορ. βʹ του προβαίνω.
πρόβᾰσις, ἡ, = προβατεία II, περιουσία σε βοοειδή (πρόβατα), τα ίδια τα
βοοειδή, σε Ομήρ. Οδ.
προβᾶτε, βʹ πληθ. προστ. αορ. αʹ του προβαίνω.
προβᾰτεία, ἡ (προβατεύω), I. κατάσταση φύλαξης προβάτων, η ζωή του
βοσκού, σε Πλούτ. II. περιουσία σε βοοειδή, κοπάδι με πρόβατα, όπως το
ομηρ. πρόβασις, σε Στράβ.

προβᾰτευτικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στα βοοειδή· ἡ-κή (ενν.
τέχνη), η τέχνη εκτροφής ή συντήρησης προβάτων, Λατ. pecuaria, σε Ξεν.
προβᾰτεύω (πρόβᾰτον), μέλ. -σω, προσέχω τα πρόβατα, είμαι ποιμένας, σε
Ανθ.
προβᾰτικός, -ή, -όν (πρόβᾰτον), αυτός που ανήκει σε πρόβατα ή τράγους· ἡ
προβατική (ενν. πύλη), πύλη προβάτων, σε Κ.Δ.
προβάτιον, τό, υποκορ. του πρόβατον, μικρό πρόβατο, Λατ. ovicula, σε
Αριστοφ., Πλάτ.· πρβλ. πρόβατον.
προβᾰτο-γνώμων, -ον, καλός στη διαλογή των προβάτων· μεταφ., έμπειρος
κριτής χαρακτήρων, σε Αισχύλ.
προβᾰτο-κάπηλος, -ον, κάπηλος προβάτων, προβατέμπορας, σε Πλούτ.
πρόβᾰτον, τό (προβαίνω), συνήθως στον πληθ. πρόβατα, 1. κυρίως,
οτιδήποτε βαδίζει προς τα εμπρός· στον Όμηρ. γενικά λέγεται για βοοειδή, για
κοπάδια και αγέλες, σε Ηρόδ., Πίνδ.· επίσης λέγεται για άλογα, τὰ λεπτὰ τῶν
προβάτων, τα μικρά πρόβατα, δηλ. τα πρόβατα και οι γίδες, σε Ηρόδ.· αλλά,
στους Αττ. λέγεται πάντα για πρόβατα, σε Αριστοφ., Θουκ. 2. παροιμ.,
χρησιμ. για νωθρούς, οκνηρούς ανθρώπους, πρόβατ' ἄλλως, ομάδα προβάτων,
σε Αριστοφ.· ομοίως, προβατίου βίος, δηλ. τεμπέλικη ζωή, στον ίδ.
προβᾰτο-πώλης, -ου, ὁ (πωλέω), αυτός που πουλά πρόβατα, σε Αριστοφ.
προβέβηκα, παρακ. του προβαίνω.
προβέβληκα, παρακ. του προβάλλω.
προ-βέβουλα, μεμονωμένος ποιητ. παρακ. βʹ (προ-βούλομαι, δεν απαντά),
προτιμώ κάποιον έναντι κάποιου άλλου, τινά τινος, σε Ομήρ. Ιλ.
πρό-βημα, -ατος, τό (προβαίνω), βήμα προς τα εμπρός, σε Αριστοφ.
προβήσομαι, μέλ. του προβαίνω.
προ-βιάζομαι, αποθ., εφαρμόζω κάποιο μέτρο με τη βία, σε Αισχίν.
προ-βῐβάζω, μέλ. Αττ. -βῐβῶ, μτβ. του προβαίνω, 1. κάνω βήμα μπροστά,
οδηγώ μπροστά, φέρω προς τα εμπρός, τινά, σε Σοφ., Αριστοφ. κ.λπ.· οδηγώ,
παρακινώ, λόγῳτινά, προβιβάζω, σε Ξεν. 2. ωθώ προς τα εμπρός, εκτείνω,
προβάλλω, μεγαλύνω, τὴν πατρίδα, σε Πολύβ. 3. διδάσκω εκ των προτέρων,
τινά τι, LXX. — Παθ., πιθ. στην Κ.Δ.
προβῐβάς, μτχ. (όπως αν προερχόταν από -βίβημι) του προβαίνω.
προβλέπω, βλέπω εκ των προτέρων· ομοίως στη Μέσ., σε Κ.Δ.
πρόβλημα, -ατος, τό (προβάλλω), I. οτιδήποτε προεξέχει, κάβος, ακρωτήριο,
σε Σοφ. II. 1. οτιδήποτε τοποθετείται μπροστά από κάτι άλλο, εμπόδιο,
φράχτης, παραπέτασμα, σε Ηρόδ., Αττ.· πρόβλημα σώματος, λέγεται για
ασπίδα, σε Αισχύλ.· προβλήματα ἵππων χαλκᾶ, χάλκινος οπλισμός αλόγων, σε
Ξεν. 2. με γεν., προστασία απέναντι σε κάτι, πέτρων, σε Αισχύλ.· χείματος, σε
Ευρ.· κακῶν, σε Αριστοφ. 3. πρόβλημα φόβου ἢ αἰδοῦς ἔχειν, έχω το φόβο ή
την αιδώ ως αμυντική δύναμη, σε Σοφ. III. οτιδήποτε προβάλλεται, τίθεται
μπροστά ως πρόφαση ή πρόσχημα, σε Δημ.· ομοίως, πρόβλημα λαβεῖν τινα,
(καθώς λέμε) χρησιμοποιώ κάποιον ως «Δούρειο Ίππο» μου, δηλ. ως μέρος
για να κρυφτώ, σε Σοφ. IV. 1. αυτό που προβάλλεται, έργο, επιχείρηση, σε
Ευρ. 2. πρόβλημα στη Γεωμετρία, σε Πλάτ.
προβλημᾰτ-ώδης, -ες (εἶδος), προβληματικός, σε Πλούτ.
προβλής, -ῆτος, ὁ, ἡ (προβάλλω), προεκτεινόμενος, προέχων, εξέχων, σε
Όμηρ.· προβλῆτες, χωρίς ουσ., προβλήτες, ακρωτήρια, σε Σοφ.
πρόβλητος, -ον (προβάλλω), ριγμένος έξω, πεταμένος μακριά, Λατ.
projectus, σε Σοφ.

προ-βλώσκω, Επικ. απαρ. -βλωσκέμεν, αόρ. βʹ απαρ. προμολεῖν· πηγαίνω ή
έρχομαι, εξέρχομαι από το σπίτι, σε Όμηρ.
προ-βοάω, φωνάζω μπροστά από κάποιον, κραυγάζω δυνατά, σε Ομήρ. Ιλ.,
Σοφ.
προ-βοηθέω, Ιων. -βωθέω, μέλ. -ήσω, σπεύδω πρώτος να βοηθήσω,
προβωθῆσαι ἐς τὴν Βοιωτίην, σε Ηρόδ.
προβόλαιος, -ον, αυτός που βρίσκεται μπροστά σε κάποιον, προτεταγμένος,
προβεβλημένος, λέγεται για δόρυ, σε Θεόκρ.· ὁ προβόλαιος (μόνο του), δόρυ,
σε Χρησμ. παρ' Ηροδ.
προβολή, ἡ (προβάλλω), I. τοποθέτηση εμπρός, ιδίως, λέγεται για όπλο
υπεράσπισης, άμυνας, τὰ δόρατα εἰς προβολὴν καθιέναι, προτάσσω τα όπλα,
σε Ξεν.· ἐν προβολῇ θέσθαι ξίφος, το προτάσσω στον φύλακα, σε Ανθ.· ἐν
προβολῇ ἑστάναι, στέκομαι έχοντας το δόρυ προτεταμένο, σε Πλούτ.· λέγεται
για την πυγμή, επίθεση με πυγμή, πρόταξη γροθιάς, σε Θεόκρ. II. προεξοχή,
μέρος που εξέχει, ακρωτήρι ή κάβος ξηράς, σε Σοφ.· Νειλόρυτος προβολή,
δηλ. το Δέλτα του Νείλου, σε Ανθ. III. το αντικείμενο που κρατείται μπροστά
από κάποιον ως υπεράσπιση, άμυνα, φράγμα, προπύργιο, αμυντήριο, σε Ξεν.·
με γεν., υπεράσπιση, προφύλαξη ενάντια, δείματος καὶ βελέων, σε Σοφ.·
θανάτου, σε Ευρ. IV. τύπος δημόσιας αγωγής κατά την οποία ο κατήγορος
ζητά από την Εκκλησία του Δήμου να υποστηρίξει την υπόθεσή του πριν
εισαχθεί στο δικαστήριο, πληθ. προβολαί, σε Ξεν., Δημ. κ.λπ.
προβόλιον, τό, υποκορ. του πρόβολος II, είδος δόρατος για κυνήγι βοοειδών,
σε Ξεν.
πρόβολος, -ου (προβάλλω), οτιδήποτε προεξέχει· I. 1. μέρος γης που
εισχωρεί στη θάλασσα, ακρωτήρι, σε Ομήρ. Οδ.· μεταφ., πέτρα στη μέση του
δρόμου, εμπόδιο, σε Δημ.· λιμένας προβόλων ἐμπλῆσαι, στον ίδ.· πρόβολοι
ξύλων, προεξέχοντες φράχτες από ξύλα, σε Πλούτ. 2. προφυλακτήριο,
προπύργιο, φρούριο, σε Ξεν.· λέγεται για πρόσωπο, υπερασπιστής, φρουρός,
σε Αριστοφ. II. θηρευτικό δόρυ, σε Ηρόδ.· πρβλ. προβόλαιος.
προβοσκίς, -ίδος, ἡ, μέσο για τη λήψη τροφής, προβοσκίδα ελέφαντα, σε
Αριστ.
προ-βοσκός, ὁ, βοηθός βοσκού, σε Ηρόδ.
προβούλευμα, -ατος, τό, στην Αθήνα, η προκαταρκτική απόφαση της
βουλής, σε Δημ., Αισχίν.
προβουλευμάτιον, τό, υποκορ. του προηγ., σε Λουκ.
προ-βουλεύω, μέλ. -σω, I. 1. σκέφτομαι ή μελετώ πιο πριν, σε Θουκ.· συζητώ
ή θεωρώ πρώτος, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. λέγεται για τη βουλή στην Αθήνα, κρίνω ή
αποφασίζω ένα προβούλευμα, σε Ξεν., Δημ.· λέγεται για άρχοντες, προτείνω
ψήφισμα, σε Θουκ.· απρόσ. σε Παθ., τῇ βουλῇ προβεβούλευται, με αιτ. και
απαρ., έχει αποφασιστεί με προβούλευμα ότι..., σε Ξεν. 3. αποφαίνομαι με
τέτοια απόφαση, σε Δημ. II. έχω τον πρώτο λόγο στη βουλή και στην ψήφιση
των βουλευμάτων, σε Ξεν. III. προβουλεύω τινός, προνοώ για κάποιον,
φροντίζω για το καλό του, σε Αριστοφ., Ξεν.
προ-βούλη, ἡ, πρόνοια, προμελέτη, ἐκ προβουλῆς, από προμελέτη του κακού,
σε Αντιφών.
προβουλό-παις, ἡ, σε Αισχύλ., προβουλόπαις Ἄτης = πρόβουλος παῖς Ἄτης, το
παιδί της Άτης που σκέφτεται από πριν.
πρό-βουλος, -ον (βουλή), αυτός που συζητά εκ των προτέρων, πληθ.
πρόβουλοι. 1. οι επίτροποι που εξέταζαν τα μέτρα πριν αυτά τεθούν στην
κρίση του λαού, σε Αριστοφ. κ.λπ. 2. αντιπρόσωποι από τις Ιωνικές πόλεις

στο Πανιώνιο, σε Ηρόδ.· επίσης, επίτροποι ελληνικών πόλεων που έκαναν
σύσκεψη για να συναποφασίσουν πώς να απαντήσουν στον Ξέρξη, σε Ηρόδ.
3. στην Αθήνα, το συμβούλιο των δέκα, που συστάθηκε πριν την καθίδρυση
της βουλής των τετρακοσίων, σε Αριστοφ.
προ-βύω[ῡ], μέλ. -βύσω· προβύω λύχνον, βγάζω το φιτίλι από τη λάμπα,
περικόπτω, ελαττώνω, σε Αριστοφ.
προβωθέω, Ιων. αντί προβοηθέω.
προ-βώμιος, -ον (βωμός), αυτός που βρίσκεται μπροστά στον βωμό, σφαγαί,
σε Ευρ.· προβώμια, τά, χώρος μπροστά από τον βωμό, στον ίδ.
προγαργαλίζω (ενν. ἑαυτόν), μέλ. -σω, ετοιμάζω από πριν τον εαυτό μου για
να γαργαληθεί, σε Αριστ.
προ-γαστρίδιον, τό (γαστήρ), ψεύτικη κοιλιά που φορούσαν οι ηθοποιοί, σε
Λουκ.
προ-γάστωρ, -ορος, ὁ, ἡ (γαστήρ), αυτός που έχει προτεταμένη κοιλιά,
κοιλαράς, σε Ανθ.
προ-γένειος, -ον (γένειον), αυτός που έχει προτεταμένα τα γένια, δηλ. αυτός
που έχει μακριά γένια, σε Θεόκρ.
προ-γενής, -ές (γίγνομαι), αυτός που έχει γεννηθεί από πριν, πανάρχαιος, σε
Σοφ.· συγκρ. προγενέστερος, -α, -ον, αυτός που γεννήθηκε νωρίτερα, δηλ.
μεγαλύτερος σε ηλικία, σε Όμηρ.· οἱ προγενεῖς, πρόγονοι, οι παλαιότεροι, οι
προγενέστεροι, σε Αριστ.· υπερθ. προγενέστατος, πρεσβύτατος, γεννημένος
πριν από όλους, σε Ομηρ. Ύμν.
προ-γεννήτωρ, -ορος, ὁ, στον πληθ., πρόγονοι, σε Ευρ.
προ-γίγνομαι, Ιων. και έπειτα -γίνομαι [ῑ], μέλ. -γενήσομαι, αόρ. βʹ προὐγενόμην, παρακ. προγέγονα και -γεγένημαι, αποθ. I. έρχομαι μπροστά,
τάχα προγένοντο, εμφανίστηκαν γρήγορα, σε Ομήρ. Ιλ. II. 1. έχω γεννηθεί πιο
πριν, υπάρχω από προηγουμένως, σε Ηρόδ.· οἱ προγεγονότες θεοί, στον ίδ.· οἱ
προγεγονότες ἄνθρωποι, οι παλαιότερα γεννημένοι άνθρωποι και οἱ
προγεγενημένοι, σε Ξεν. 2. λέγεται για γεγονότα και άλλα παρόμοια, ταῦτά μοι
προὐγεγόνει, σε Πλάτ.· τὰ προγεγενημένα, γεγονότα του παρελθόντος, σε
Θουκ.· προγεγενημένοι πόλεμοι, καιροί, στον ίδ.
προ-γιγνώσκω, Ιων. και μεταγεν. -γινώσκω, μέλ. -γνώσομαι, αόρ. βʹ -έγνων,
Επικ. απαρ. -γνώμεναι, I. 1. γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι, κατανοώ ή
καταλαβαίνω εκ των προτέρων, σε Ομηρ. Ύμν., Πλάτ. κ.λπ.· απόλ., σε Ευρ. 2.
γνωρίζω από πριν, σε Κ.Δ. II. κρίνω εκ των προτέρων, σε Θουκ.· αποδεικνύω,
σε Ξεν.
πρόγνωσις, ἡ, γνώση εκ των προτέρων, σε Λουκ.· στην ιατρική,
προδιάγνωση των ασθενειών, σε Ανθ.
πρό-γονος, ὁ, I. γεννημένος πιο παλιά, προπάτορας, σε Ηρόδ., Αττ.· οἱ
ἄνωθεν πρόγονοι, σε Πλάτ.· ἐκ προγόνων, Λατ. antiquitus, στον ίδ.· επίσης,
λέγεται για θεούς που είναι αρχηγέτες ή γενάρχες, Ζεῦ πρόγονε, σε Ευρ.· θεοὶ
πρόγονοι, σε Πλάτ.· μεταφ., πόνοι πρόγονοι πόνων, κόποι και πατέρες των
πόνων, δηλ. πόνοι και βάσανα πολύ παλιά, σε Σοφ. II. παιδί από προηγούμενο
γάμο, δηλ. προγονός, Λατ. privignus, σε Ευρ.· θηλ. προγονή, σε Πλούτ.
πρόγραμμα, -ατος, τό, δημόσια προκήρυξη ή γραπτή διάταξη, πρόγραμμα, σε
Δημ.
προγρᾰφή, ἡ, δημόσια γνωστοποίηση, σε Ξεν.· ιδίως, πώληση δημευμένης
περιουσίας, Λατ. proscriptio, σε Στράβ.
προ-γράφω[ᾰ], μέλ. -ψω, I. γράφω από πριν ή εκ των προτέρων, σε Θουκ. II.
1. γνωστοποιώ στο δημόσιο εγγράφως, σε Αριστοφ., Δημ.· επίσης, συγκαλώ

με δημόσια γνωστοποίηση, ἐκκλησίαν, σε Αισχίν. — Παθ., κηρύσσομαι
δημόσια, σε Κ.Δ. 2. = Λατ. proscribere, σε Πλούτ. III. γράφω όνομα στην
κορυφή του καταλόγου, στον ίδ.
προ-γυμνάζω, μέλ. -σω, γυμνάζω ή ασκώ από πριν, σε Λουκ.
προ-δαῆναι, απαρ. Παθ. αορ. βʹ (με Ενεργ. σημασία) από *προδάω, γνωρίζω
εκ των προτέρων, μτχ. προδαείς, σε Ομήρ. Οδ.
προ-δᾰνείζω, μέλ. -σω, δανείζω από πριν ή πρώτος, σε Πλούτ.
προ-δᾰπᾰνάω, μέλ. -ήσω, ξοδεύω εκ των προτέρων, σε Λουκ.
προδέδωκα, παρακ. του προδίδωμι — Παθ., προδέδομαι.
προδείδω, μέλ. -σω, φοβάμαι εκ των προτέρων, σε Σοφ.
προ-δείελος, -ον, αυτός που υπάρχει ή συμβαίνει πριν το απόγευμα, σε
Θεόκρ.
προ-δείκνῡμι και -ύω, μέλ. -δείξω, Ιων. -δέξω, I. 1. δείχνω με τη μέθοδο του
παραδείγματος, σε Ηρόδ.· τὸν ζωστῆρα προδέξας, έδειξα τη χρήση του
ζωστήρα, στον ίδ. 2. απόλ., μιλώ πρώτος, σε Αισχύλ. II. γνωρίζω από πριν τί
πρόκειται να γίνει, σε Ηρόδ. κ.λπ.· με αιτ. και απαρ., κάνω γνωστό εκ των
προτέρων ότι..., σε Θουκ. III. 1. δείχνω πριν από κάποιον, σκήπτρῳ
προδείκνυμι (ενν. τὴν ὁδόν), βρίσκω τον δρόμο με ραβδί, λέγεται για άνθρωπο
τυφλό, σε Σοφ. 2. ως τεχνικός όρος, χερσὶ προδείκνυμι, κάνω παραπλανητικές
επιθέσεις με τα χέρια, κάνω όπως κάποιος που ετοιμάζεται να χτυπήσει
κάποιον άλλο, Λατ. praeludere, σε Θεόκρ.· χρησιμ. σε πόλεμο, κάνω επίδειξη
δύναμης, σε Ξεν.
προ-δειμαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, φοβάμαι εκ των προτέρων, σε Ηρόδ.
προδέκτωρ, -ορος, ὁ (προδείκνυμι), Ιων. αντί προδείκτωρ, παντομίμος, σε
Ηρόδ.
προ-δέρκομαι, αποθ., βλέπω από πριν, σε Αισχύλ.
πρό-δηλος, -ον, διαυγής ή φανερός από πριν, σε Ευρ. κ.λπ.· πρόδηλον ἤδηἦν
ὅτι..., σε Ξεν.· ομοίως, πρόδηλα γάρ (ἐστι), ὅτι μέλλουσι, σε Ηρόδ.· ἐκ
προδήλου, από τόπο εμφανή, σε Σοφ.· επίρρ. -λως, στον ίδ.
προδηλόω, μέλ. -ώσω, κάνω φανερό από πριν, δείχνω φανερά, φανερώνω, σε
Θουκ.
προδήλωσις, ἡ, δήλωση εκ των προτέρων, πρόγνωση, σε Πλούτ.
προ-διαβαίνω, βαδίζω πριν από τους άλλους, τάφρον, σε Ξεν.
προ-διαβάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, εξαπολύω κατηγορίες εναντίον κάποιου εκ των
προτέρων, σε Αριστ.
προ-διαγιγνώσκω, μέλ. -γνώσομαι· I. γνωρίζω ή καταλαβαίνω εκ των
προτέρων, σε Θουκ. II. λαμβάνω προηγούμενη απόφαση, στον ίδ.
προ-διαίτησις, ἡ, προετοιμασία με δίαιτα, σε Λουκ.
προ-διαλέγομαι, Μέσ., με Παθ. αόρ. αʹ, μιλώ ή συζητώ από πριν, σε Ισοκρ.
προδιασύρω[ῡ], μέλ. -σῠρῶ, διασύρω ή εμπαίζω εκ των προτέρων, σε Θουκ.
— Παθ., έχει σχηματιστεί αρνητική γνώμη εναντίον μου, σε Αριστ.
προ-διαφθείρω, μέλ. -φθερῶ, καταστρέφω εκ των προτέρων, σε Ισοκρ.·
αφανίζω εκ των προτέρων, σε Δημ. — Παθ., σε Θουκ.
προ-διαχωρέω, έχω προηγούμενη διαφωνία, διαφορά, με κάποιον άλλο, σε
Αριστ.
προ-δῐδάσκω, μέλ. -άξω, διδάσκω σε κάποιον κάτι εκ των προτέρων, τινά τι,
σε Σοφ., Αριστοφ.· προδιδάσκω τινά, σε Πλάτ.· με αιτ. και απαρ., προδιδάσκω
τινὰ σοφὸν εἶναι, σε Σοφ. — Μέσ., έχω διδάξει κάποιον εκ των προτέρων,
στον ίδ. — Παθ., μαθαίνω εκ των προτέρων, σε Θουκ.

προ-δίδωμι, μέλ. -δώσω, I. δίνω εκ των προτέρων, πληρώνω από πριν, σε
Ξεν. II. 1. παραδίδω στον εχθρό, επιδίδω, προδίδω, Λατ. prodere, σε Ηρόδ.·
με απαρ., ὃν σὺ προὔδωκας θανεῖν, σε Ευρ. — Παθ., σε Ηρόδ., Σοφ. 2.
αποδεικνύομαι προδότης, φαίνομαι άπιστος, εγκαταλείπω, σε Ηρόδ., Αττ. —
Παθ., σε Ηρόδ. 3. απόλ., προδίδω, αφήνω, εγκαταλείπω, στον ίδ. κ.λπ.·
προδοῦσ' ἁλίσκεται, είναι ένοχη προδοσίας, σε Σοφ.· προδίδωμι πρὸς τοὺς
κατιόντας, φέρομαι προδοτικά σε αυτούς, σε Ηρόδ. 4. με πράγμα ως
υποκείμενο, προδίδω ή αφήνω κάποιον, σε Ξεν.· αμτβ. εκλείπω, Λατ.
deficere, λέγεται για ποταμό που αποξηράθηκε, σε Ηρόδ.· λέγεται για
ετοιμόρροπο τοίχο, στον ίδ. 5. με πράγμα ως αντικείμενο, προδίδω ή
φανερώνω, σε Ευρ.· χάριν προδίδωμι, είμαι αχάριστος, στον ίδ.· απ' όπου,
αφήνω, αποχαιρετώ, εγκαταλείπω, ἡδονάς, σε Σοφ.· τὰς ἐλπίδας, σε Αριστοφ.
προ-διεξέρχομαι, αποθ., διεξέρχομαι από πριν, βγαίνω έξω εκ των προτέρων,
σε Ξεν.· μεταφ., διαπερνώ μέσα από κάτι από πριν, τι, σε Αισχίν.
προ-διεργάζομαι, μέλ. -άσομαι, παρακ. δι-είργασμαι· αποθ., εργάζομαι ή
παρασκευάζω εκ των προτέρων, σε Αριστ.
προ-διερευνάω, μέλ. -ήσω, ανακαλύπτω μετά από έρευνα, σε Ξεν.
προδιερευνητής, -οῦ, ὁ, αυτός που αποστέλλεται εκ των προτέρων για να
διερευνήσει, σε Ξεν.
προ-διέρχομαι, αποθ., διέρχομαι εκ των προτέρων, περνώ διαμέσω από πριν,
σε Ξεν.
προ-διηγέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., διηγούμαι εκ των προτέρων, αναφέρω
εισαγωγικά, σε Ηρόδ.
προδιήγησις, ἡ, διήγηση εκ των προτέρων, σε Αισχίν.
πρό-δῐκος, ὁ (δίκη), 1. συνήγορος, υπερασπιστής, εκδικητής, σε Αισχύλ. 2.
στη Σπάρτη, επίτροπος νεαρού βασιλιά, σε Ξεν.· αντιβασιλέας, σε Πλούτ.
προ-διοικέω, μέλ. -ήσω, διοικώ, διατάσσω, κυβερνώ, κυριαρχώ εκ των
προτέρων, σε Δημ. — Μέσ., με Ενεργ. σημασία, σε Αισχίν.
προ-διομολογέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., συμφωνώ εκ των προτέρων —
Παθ., είμαι συμφωνημένος και στις δυο μεριές εκ των προτέρων, σε Αριστ.
προ-διώκω, μέλ. -ώξομαι, καταδιώκω από μακριά ή σε απόσταση, σε Θουκ.,
Ξεν.
προ-δοθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του προδίδωμι.
προ-δοκέω, μόνο σε Παθ. παρακ. και υπερσ., ὥσπερ προεδέδοκτο αὐτοῖς,
καθώς είχε προαποφασιστεί από αυτούς, σε Θουκ.· τὰ προδεδογμένα, στον ίδ.·
προὐδέδοκτο ταῦτά μοι, αυτή ήταν η αρχική γνώμη μου, σε Πλάτ.
προ-δόκη, ἡ (δοκεύω), τόπος όπου κάποιος περιμένει το θήραμα, μέρος
ενέδρας, σε Ομήρ. Ιλ.
πρό-δομος, -ον, δωμάτιο που βρίσκεται αμέσως μετά την αὐλήν·
χρησιμοποιούναν ως ξενώνας, σε Όμηρ.
πρόδομος, -ον, αυτός που βρίσκεται μπροστά από το σπίτι, σε Ανθ.
προ-δοξάζω, μέλ. -σω, κρίνω εκ των προτέρων, σε Πλάτ., Αριστ.
προδοσία, Ιων. -ίη, ἡ (προδίδωμι), εγκατάλειψη, προδοσία, φυγή, απιστία,
σε Ηρόδ., Ευρ., Δημ.
πρό-δοσις, ἡ, πληρωμή εκ των προτέρων, προκαταβολή ή καταβολή
χρημάτων, πρώιμα χρήματα, σε Δημ.
προδότης, -ου, ὁ (προδίδωμι), 1. προδότης, άπιστος, φυγάς, σε Ηρόδ., Αττ.
2. αυτός που εγκαταλείπει στον κίνδυνο, σε Αισχύλ.
προδοτικός, -ή, -όν, προδοτικός, εξαπατητικός, παραπλανητικός, σε Λουκ.
προδότις, -ιδος, θηλ. του προδότης, προδότρια, σε Ευρ.

πρόδοτος, -ον (προδίδωμι), προδομένος, σε Σοφ., Ευρ.
πρό-δουλος, -ον, αυτός που υπηρετεί ως δούλος, λέγεται για υπόδημα, σε
Αισχύλ.
προδοῦναι, απαρ. αορ. βʹ του προδίδωμι· προδούς, μτχ.
προ-δρᾰμεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προτρέχω.
προδρομή, ἡ, τρέξιμο προς τα εμπρός, χτύπημα, ξαφνική έφοδος, σε Ξεν.
πρό-δρομος, -ον, 1. αυτός που τρέχει προς τα μπρος, που προπορεύεται, σε
Τραγ. 2. αυτός που τρέχει προς τα εμπρός, αυτός που βαδίζει από πριν, σε
Ηρόδ., Ευρ.· οἱ πρόδρομοι, πρόσκοποι, πρόδρομοι φρουροί, μονάδα στο σώμα
του Μακεδονικού στρατού, σε Αρρ. 3. μεταφ., αυτός που προπορεύεται, σε
Πλάτ.
προ-εγείρω, μέλ. -εγερῶ, εγείρω, σηκώνω εκ των προτέρων, σε Αριστ.
προ-εγκάθημαι, Παθ., ενυπάρχω από πριν, βρίσκομαι εκ των προτέρων, σε
Πολύβ.
προεδρεύω (πρόεδρος), μέλ. -σω, διατελώ στο προεδρικό αξίωμα, ενεργώ ως
πρόεδρος, σε Αισχίν.· προεδρεύω τῆς βουλῆς, σε Δημ.
προεδρία, Ιων. -ίη, ἡ,· I. 1. προνόμιο να κάθεται κανείς στις μπροστινές
θέσεις στους δημόσιους αγώνες, στα θέατρα, στις δημόσιες συνελεύσεις·
παρεχόταν τιμητικά στους επίσημους ξένους κ.λπ., σε Ηρόδ., Αριστοφ. 2. με
συγκεκριμένη σημασία, η πρώτη έδρα, θέση, ἐν προεδρίῃ κατήμενος, σε έδρα
δημόσια, σε Ηρόδ. II. το αξίωμα του προέδρου, πρόεδρος II, σε Αριστ.
πρό-εδρος, ὁ (ἕδρα), I. αυτός που κάθεται στην πρώτη θέση, πρόεδρος, σε
Θουκ. κ.λπ. II. στην Αθηναϊκή ἐκκλησία, οι πρυτάνεις εν ενεργεία
αποκαλούνταν πρόεδροι (βλ. πρύτανις), παρά Δημ.
προ-εέργω, Επικ. αντί -είργω, σταματώ με το να στέκομαι μπροστά, με αιτ.
και απαρ., προέεργε πάντας ὁδεύειν, σε Ομήρ. Ιλ.
προ-εθίζω, μέλ. -σω, γυμνάζω από πριν — Παθ., είμαι γυμνασμένος με τέτοιο
τρόπο, σε Ξεν. κ.λπ.
προέηκα, Επικ. αντί -ῆκα, αόρ. αʹ του προίημι.
προ-εῖδον, αόρ. βʹ χωρίς ενεστ. σε χρήση (το προοράω χρησιμ. αντί αυτού),
μτχ. προ-ϊδών, απαρ. ἰδεῖν· πρβλ. πρόοιδα, I. 1. βλέπω εκ των προτέρων,
ρίχνω βλέμμα από πριν πάνω σε, σε Όμηρ. κ.λπ.· ομοίως, στη Μέσ.,
προϊδέσθαι, σε Ομήρ. Οδ.· απόλ., κοιτάζω μπροστά, στον ίδ. 2. λέγεται για
χρόνο, προβλέπω, προοιωνίζομαι, σε Χρησμ. παρ' Ηροδ., Πίνδ.· ομοίως, στη
Μέσ., σε Ξεν. κ.λπ. II. φροντίζω, προνοώ, με γεν., ἡμέων οἰκοφθορημένων, σε
Ηρόδ.· αὐτῶν (ενν. τῶν ἀποβαινόντων), σε Θουκ.· ομοίως, στη Μέσ.,
προϊδομένους αὐτῶν, στον ίδ.· λαμβάνω πρόνοια, προϊδέσθαι ὑπέρ τινος, σε
Δημ.
προ-εικάζω, μέλ. -σω, εικάζω, υποθέτω εκ των προτέρων, σε Αριστ.
πρό-ειμι, (εἶμι, Λατ. ibo), 1. βαδίζω μπροστά, προχωρώ, προωθώ, σε Θουκ.
κ.λπ. 2. λέγεται για χρόνο, προϊόντος τοῦ χρόνου, καθώς ο χρόνος περνούσε,
σε Ηρόδ.· ομοίως, προϊόντος, σε Ξεν.· προϊούσης τῆς νυκτός, στον ίδ. κ.λπ. 3.
λέγεται για πρόσωπα που διαβάζουν, προϊὼν καὶ ἀναγιγνώσκων, προχωρώ
στην ανάγνωση, σε Πλάτ. 4. πηγαίνω πρώτος, προχωρώ μπροστά, σε Ξεν.· με
γεν., προχωρώ ή προπορεύομαι, τῆς στρατιῆς, σε Ηρόδ. 5. εξέρχομαι, σε Ξεν.
6. πρόειμι εἴς τι, μεταβαίνω σε κάτι, αρχίζω κάτι άλλο, στον ίδ., Αριστ. 7.
λέγεται για πράξη, προχωρώ καλά, επιτυγχάνω, σε Ξεν.
πρό-ειμι (εἰμί, Λατ. sum), βρίσκομαι μπροστά από κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ.
προ-εῖπον, αόρ. βʹ χωρίς ενεστ. σε χρήση, (τα πρόφημι και προαγορεύω
χρησιμ. στη θέση του), μτχ. προειπών, απαρ. -ειπεῖν· βλ. προερέω, I. λέγω ή

διηγούμαι πιο πριν, σε Πλάτ.· απαγγέλλω το προοίμιο, σε Αισχίν. II.
προκηρύττω ή δηλώνω δημοσίως, Λατ. indicere, πόλεμόν τινι, σε Ηρόδ. κ.λπ.·
προεῖπόν τινι φόνου, έκανε προκήρυξη φόνου εναντίον αυτού, σε Δημ. III. με
απαρ., διατάσσω ή παραγγέλλω από πριν, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· το απαρ.
μερικές φορές παραλείπεται, προεῖπον Λυδοῖσι (ενν. ποιέειν) τὰ ὁ Κροῖσος
ὑπετίθετο, σε Ηρόδ.· προεῖπον ξεινίην τοῖσι Ἀκανθίοισι, όπως Λατ. imperare
frumentum, στον ίδ.
προείρηκα, παρακ. του προερέω· προειρήσομαι, Παθ. μέλ.
προ-εισάγω[ᾰ], Ιων. προ-εσ-, μέλ. -ξω, I. φέρνω μέσα ή εισάγω πιο πριν, σε
Δημ. — Μέσ., εισάγω εκ των προτέρων για τον εαυτό μου, εισάγω από τον
αγρό στην πόλη, σε Ηρόδ. II. αμτβ., προεισάγω ἑαυτοῦ, πηγαίνω, ανεβαίνω
στη σκηνή πριν από κάποιον άλλο, σε Αριστ.
προεισενεγκεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προεισφέρω.
προ-εισέρχομαι, αποθ., έρχομαι ή προχωρώ μέσα πιο πριν, σε Δημ.
προεισοίσω, μέλ. του προεισφέρω.
προ-εισπέμπω, μέλ. -ψω, στέλνω μέσα εκ των προτέρων, σε Ξεν.
προ-εισφέρω, μέλ. -οίσω, αόρ. βʹ -ήνεγκον· παρέχω χρήματα για την
πληρωμή της εἰσφορᾶς για άλλους, σε Δημ.
προεισφορά, ἡ, χρήματα που προσφέρονται για να πληρώσουν την εἰσφοράν
άλλων, σε Δημ.
προεῖτο, γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. του προΐημι.
προ-εκδέχομαι, αποθ., εμποδίζω από πριν, σε Στράβ.
προ-έκθεσις, ἡ, εισαγωγή, προοίμιο, πρόλογος, σε Πολύβ.
προ-εκθέω, μέλ. -θεύσομαι, τρέχω έξω εκ των προτέρων, εξορμώ από τις
τάξεις του στρατού, εξορμώ με γρηγοράδα, σε Θουκ.
προ-εκκομίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, μεταφέρω, εκφέρω από πριν, σε Ηρόδ.
προ-εκλέγω, μέλ. -ξω, συλλέγω χρήματα που δεν οφείλονται ακόμα, σε Δημ.
προ-εκπέμπω, μέλ. -ψω, στέλνω έξω από πριν, σε Πλούτ.
προ-εκπλέω, μέλ. -πλεύσομαι, πλέω προς τα έξω από πριν, σε Πλούτ.
προ-εκπλήσσω, μέλ. -ξω, εκπλήσσω από πριν, σε Πλούτ., Λουκ.
προ-έκπτωσις, -εως, ἡ, πορεία πέρα από τα σύνορα, σε Στράβ.
προ-εκτίθεμαι, Μέσ., εκθέτω από πριν ή με τη μορφή του προλόγου, σε
Πολύβ.
προ-εκτρέχω, αόρ. βʹ -εξέδρᾰμον, τρέχω έξω από πριν, σε Πλούτ.
προ-εκφοβέω, μέλ. -ήσω, φοβίζω κάποιον από πριν, σε Πλούτ., Λουκ.
προεκφόβησις, -εως, ἡ, φόβος εκ των προτέρων, πανικός που προηγείται, σε
Θουκ.
προέλᾰσις, ἡ, εξόρμηση προς τα εμπρός, επέλαση, σε Ξεν.
προ-ελαύνω, μέλ. -ελάσω, φαινομενικά αμτβ. (ενν. ἵππον), ελαύνω, ιππεύω
προς τα εμπρός, σε Ξεν.· με γεν., ιππεύω πριν από κάποιον, στον ίδ. — Παθ.,
λέγεται για χρόνο, ὡς πρόσω τῆς νυκτὸς προελήλατο (γʹ ενικ. απρόσ. υπερσ.)
καθώς η νύχτα ήταν τώρα αρκετά προχωρημένη, σε Ηρόδ.
προελθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προέρχομαι.
προ-ελπίζω, μέλ. -σω, ελπίζω εκ των προτέρων, σε Κ.Δ.
προελών, μτχ. αορ. βʹ του προαιρέω.
προ-εμβαίνω, μέλ. -βήσομαι, αόρ. βʹ -ενέβην· επιβιβάζομαι πρώτος ή εκ των
προτέρων, σε Πλούτ.
προ-εμβάλλω, μέλ. -βαλῶ, Παθ. παρακ. -βέβλημαι· I. τοποθετώ μέσα ή
εισάγω από πριν, σε Αριστ. II. 1. απόλ., προεμβαλλόντων ἐς τὴν γῆν τῶν
κερέων, τα κέρατα πρώτα χτυπούν στο έδαφος, λέγεται για τους βόας

ὀπισθονόμους, οι οποίοι εξαιτίας των προεξεχόντων κεράτων τους, ήταν
αναγκασμένοι να βόσκουν κινούμενοι προς τα πίσω, σε Ηρόδ. 2. λέγεται για
πλοία (ναυμαχίες), κάνω πρώτος την επίθεση (ἐμβολή), σε Θουκ.
προ-εμβῐβάζω, μέλ. -βῐβῶ, εμβιβάζω από πριν, προεκθέτω, προεμβιβάζω τινὰ
εἰς ἀπέχθειαν, κάνω κάποιον να είναι μισητός εκ των προτέρων, σε Πολύβ.
προέμεν, Επικ. αντί προεῖναι, απαρ. αορ. βʹ του προΐημι.
προ-εν-άρχομαι, αποθ., αρχίζω εκ των προτέρων, σε Κ.Δ.
προενδείκνῠμαι, αποθ., επιδεικνύω τον εαυτό μου ή κάνω επίδειξη από πριν
μπροστά σε κάποιον άλλο, με δοτ., σε Αισχίν.
προενεγκεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προφέρω.
προ-εννέπω, συνηρ. προὐννέπω, μόνο σε ενεστ. και παρατ. προκηρύσσω,
ανακοινώνω, σε Αισχύλ., Ευρ.· προεννέπω τινὶ ὅτι..., σε Αισχύλ.· με απαρ.,
προεννέπω τινὰ χαίρειν, χαιρετώ δημοσίως τον κήρυκα, σε Σοφ., Ευρ.
προενοίκησις, ἡ, διαμονή σε ένα μέρος από πριν, προδιαμονή, σε Θουκ.
προ-ενσείω, μέλ. -σω, σείω, κινώ από πριν, τινά τινι, σε Πλούτ.
προ-εντυγχάνω, μέλ. -τεύξομαι, συνομιλώ με κάποιον εκ των προτέρων, σε
Πλούτ. κ.λπ.· ὄψις προεντυγχάνει τῆς φωνῆς, το πρόσωπο αρχίζει να μιλά πριν
από τη φωνή του, στον ίδ.
προ-εξαγγέλλω, ανακοινώνω από πριν, προκηρύσσω, σε Δημ.
προ-εξαγκωνίζω, μέλ. -σω, λέγεται για τους πυγμάχους, κινώ τα χέρια πριν
ξεκινήσω να μάχομαι· επίσης λέγεται για ομιλητή, σε Αριστ.
προ-εξάγω, μέλ. -ξω, I. οδηγώ ή φέρω έξω από πριν, σε Ηρόδ., Θουκ. II.
αμτβ., προχωρώ πρώτος, τῷ κέρᾳ, σε Θουκ.· επίσης στην Παθ., στον ίδ.
προ-εξαιρέω, αφαιρώ εκ των προτέρων — Παθ., αποστερούμαι κάποιον ή
κάτι από πριν, τι, σε Λουκ.
προ-εξαΐσσω, Αττ. -ᾴσσω, μέλ. -ξω, πηδώ έξω από πριν, έξω από τις τάξεις
του στρατού σε ώρα μάχης, σε Ηρόδ.· μτχ. αορ. αʹ προεξᾴξαντες, σε Θουκ.
προ-εξᾰμαρτάνω, κάνω λάθος εκ των προτέρων, σε Ισοκρ.
προ-εξανίσταμαι, Παθ., με Ενεργ. αόρ. βʹ, παρακ. και υπερσ. 1. εγείρομαι και
εξέρχομαι από πριν ή πρώτος σε Ηρόδ., Δημ. 2. στον αγώνα, ξεκινώ πριν
δοθεί το σήμα, σε Ηρόδ.
προ-εξᾰπᾰτάω, μέλ. -ήσω, εξαπατώ από πριν, σε Αριστ.
προ-εξαποστέλλω, μέλ. -στελῶ, στέλνω προς τα έξω εκ των προτέρων, σε
Πολύβ.
προ-εξέδρα, Ιων. -η, ἡ, επίσημος θρόνος, σε Ηρόδ.
προ-έξειμι (εἶμι, Λατ. ibo), εξέρχομαι από κάτι, σε Θουκ.
προεξελαύνω, μέλ. -ελάσω [ᾰ], 1. εκδιώκω από πριν, σε Πλούτ. 2.
προεξελαύνω πλοίῳ, προχωρώ με πλοίο πριν από τους άλλους, στον ίδ.
προ-εξεπίστᾰμαι, συνηρ. προὐξ-, αποθ., γνωρίζω καλά από πριν, σε Αισχύλ.
προ-εξερευνάω, συνηρ. προὐξ-, μέλ. -ήσω, ερευνώ από πριν, σε Ευρ.
προεξερευνητής, συνηρ. προὐξ, -οῦ, ὁ, ερευνητής που αποστέλλεται από
πριν, σε Ευρ.
προ-εξέρχομαι, αποθ., βγαίνω έξω από πριν, τῷ πεζῷ, με το πεζικό, σε Θουκ.
προ-εξετάζω, μέλ. -σω, εξετάζω από πριν, σε Λουκ.
προ-εξεφίεμαι, συνηρ. προῦξ-, Μέσ., παραγγέλλω από πριν, σε Σοφ.
προ-εξορμάω, μέλ. -ήσω, εξορμώ ή ξεκινώ από πριν, σε Ξεν.
προ-επαγγέλλομαι, Μέσ., υπόσχομαι από πριν, σε Κ.Δ.
προ-επαινέω, μέλ. -ήσω, επαινώ, αποδίδω έπαινο εκ των προτέρων, σε Θουκ.
προ-επανασείω, μέλ. -σω, σηκώνω το χέρι εναντίον από πριν· μεταφ. στην
Παθ., ἡ παρασκευὴ προεπανεσείσθη, απειλήθηκε πιο πριν, σε Θουκ.

προ-επαφίημι, στέλνω από πριν εναντίον του εχθρού, σε Λουκ.
προ-επιβουλεύω, μέλ. -σω, επιβουλεύω, συνομωτώ εναντίον κάποιου από
πριν, τινί, σε Θουκ. — Παθ., είμαι το αντικείμενο τέτοιων επιβουλεύσεων,
στον ίδ.
προ-επιξενόομαι, Παθ., γίνομαι δεκτός ως ξένος ή φίλος από πριν, σε Λουκ.
προ-επιπλήσσω, είμαι ο πρώτος που κατηγορώ, τινί, σε Αριστ.
προ-επισκοπέω, με Μέσ. αόρ. αʹ -εσκεψάμην, Παθ. παρακ. -έσκεμμαι·
επισκοπώ, θεωρώ ή εξετάζω από πριν, σε Στράβ., Λουκ.
προ-επίστᾰμαι, αποθ., γνωρίζω ή καταλαβαίνω από πριν, σε Πλάτ., Ξεν.
προ-επιχειρέω, μέλ. -ήσω, I. είμαι ο πρώτος που επιτίθεται, σε Θουκ., Πλούτ.
κ.λπ. II. με απαρ., επιχειρώ από πριν, σε Πλούτ.
προ-εποικέω, μέλ. -ήσω, εγκαθίσταμαι από πριν σε κάποιο μέρος, σε Στράβ.
προ-εργάζομαι, αποθ. με μέλ. -άσομαι, παρακ. -είργασμαι· κάνω κάτι ή
εργάζομαι από πριν, σε Ηρόδ., Ξεν.· παρακ. επίσης με Παθ. σημασία, τὰ
προειργασμένα, τα προηγούμενα κατορθώματα, σε Θουκ.· ἡπροειργασμένη
δόξα, η δόξα που κερδήθηκε από πριν, σε Ξεν.
προέργου, βλ. προύργου.
προ-ερέσσω, αόρ. βʹ -ήρεσα, Επικ. -έρεσσα, κωπηλατώ από πριν, σε Όμηρ.
προερευνάομαι, Μέσ., ερευνώ πρώτος ή πιο πριν, οἱ προερευνώμενοι ἱππεῖς,
πρόσκοποι, σε Ξεν.
προ-ερέω, αιτ. συνηρ. -ερῶ, χρησιμ. ως μέλ. του προεῖπον· απ' όπου, παρακ.
προείρηκα, Παθ. -ημαι, αόρ. αʹ προερρήθην, συνηρ. προὐρρήθην· I. λέγω εκ
των προτέρων, σε Πλάτ. — Παθ., ἐκ τῶν προειρημένων, στον ίδ.· τὰ
προρρηθέντα, στον ίδ.· ταῦτά μοι προειρήσθω, λέγονται με τη μορφή
προοιμίου, σε Ισοκρ. II. διατάζω κάποιον να κάνει κάτι από πριν ή δημοσίως,
τινί, με απαρ., σε Ηρόδ.· επίσης, προερέω τινί ὡς..., στον ίδ. — Παθ. απρόσ.,
προείρητο αὐτοῖς μὴ ἐπιχειρεῖν, δόθηκαν διαταγές σε αυτούς από πριν να μην
επιτεθούν, σε Θουκ.· τὸ προειρημένον, διαταγή που έχει προλεχθεί, σε Ηρόδ.·
δεῖπνον προειρημένον, διατεταγμένο από πριν, στον ίδ.· πόλεμος προερρήθη,
Λατ. indictus est, σε Ξεν.
προ-ερύω, Επικ. αόρ. αʹ -έρυσσα, 1. σύρω προς τα εμπρός, νῆα ἅλαδε
προέρυσσεν, τράβηξε το πλοίο μπροστά, το καθείλκυσε από την παραλία στη
θάλασσα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. λέγεται για πλοία στη θάλασσα, = προέρεσσω, σε
Όμηρ.
προ-έρχομαι, αόρ. βʹ -ῆλθον, παρακ. -ελήλῠθα, συνηρ. προὐλήλυθα· αποθ.·
όπως το πρόειμι (που λειτουργεί ως μέλ.), I. 1. βαδίζω μπροστά, προχωρώ,
προβαίνω, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· απόλ., προελθὼν ὁ κῆρυξ ἐκήρυττε, σε
Αισχίν. 2. λέγεται για χρόνο, προελθόντος πολλοῦ χρόνου, σε Θουκ.· λέγεται
για πρόσωπα, προεληλυθὼς τῇ ἡλικίᾳ, αρκετά προχωρημένος στην ηλικία, σε
Ξεν. 3. προχωρώ σε μια συζήτηση ή διήγηση, σε Πλάτ. 4. μεταφ., τὰ Περσέων
πρήγματα, ἐς τοῦτο προελθόντα, η δύναμη των Περσών έφθασε σ' αυτό το
σημείο, σε Ηρόδ.· εἰς πᾶν μοχθηρίας προέρχομαι, σε Δημ.· εἰς τοῦτο
προβέβηκεν ἔχθρας, ὥστε..., στον ίδ. 5. πηγαίνω από πριν ή πρώτος, σε Ξεν.·
προέρχομαί τινος, πηγαίνω πριν από αυτόν, στον ίδ.· μεταγεν., προέρχομαι
τινα, σε Κ.Δ. II. με όργανο κίνησης, προέρχομαι πόδα, προχωρώ, έπειτα, κινώ
το πόδι μου, σε Λουκ.
πρό-ες, -έστω, προστ. αορ. βʹ του προΐημι.
προ-εσαξάμην, Μέσ. αόρ. αʹ του προεισάγω.
προέσθαι, απαρ. Μέσ. αορ. βʹ απαρ. του προΐημι.
πρόεσις, ἡ (προΐημι), κβολή, εκροή, σε Αριστ.

προέστατε, Ιων. αντί -εστήκατε, βʹ πληθ. παρακ. του προΐστημι· προεστώς,
μτχ.
προ-έσχον, αόρ. βʹ του προέχω.

