
προετικός, -ή, -όν (προΐημι), εύκολος στο να δίνει, αυτός που δίνει με 

αφθονία, άφθονος, πλούσιος, σε Ξεν. κ.λπ.· προετικός τινι, αυτός που παρέχει 

αφθονία σε..., σε Αριστ.· επίρρ. -κῶς, στον ίδ.  

προετοιμάζω, είμαι έτοιμος από πριν — Μέσ., ετοιμάζω εκ των προτέρων για 

δική μου χρήση ή σκοπό, σε Ηρόδ.  

προ-ευαγγελίζομαι, αποθ., φέρνω καλές ειδήσεις από πριν, σε Κ.Δ.  

προ-ευλᾰβέομαι, αόρ. αʹ -ευλαβήθην· αποθ., προσέχω, γίνομαι προσεκτικός 

από πριν, σε Δημ.  

προέφθᾰσα, αόρ. αʹ του προφθάνω.  

προ-εφοδεύομαι, Παθ., διατρέχομαι από πριν, σε Στράβ.  

προ-έχω, συνηρ. προὔχω, μέλ. -έξω, αόρ. βʹ -έσχον — Μέσ., -εσχόμην, 

προὐσχόμην· πρβλ. προΐσχω·  

Α. I. 1. κρατώ μπροστά έστι ώστε να προστατέψω κάποιον άλλο, σε 

Αριστοφ., Ξεν. — Μέσ., έχω μπροστά μου, έχω κάτι προτεταμμένο μπροστά 

σε κάποιον άλλο, σε Όμηρ., Αριστοφ. 2. α) μεταφ. στη Μέσ., τοποθετώ 

μπροστά, προφασίζομαι, σε Σοφ.· ὅπερμάλιστα προὔχονται, μὴ ἂν γίγνεσθαι 

τὸν πόλεμον, ο οποίος είναι ο κύριος λόγος που προβάλλουν για να δείξουν ότι 

ο πόλεμος δεν μπορεί να γίνει, σε Θουκ. β) προτείνω, προσφέρω, στον ίδ. II. 

1. κατέχω ή πληροφορούμαι κάτι από πριν, σε Ηρόδ. 2. έχω πριν από τους 

άλλους, τιμὴνπροέξουσ' τῶν ἐνδίκων, θα τιμηθούν πριν από τους δίκαιους, σε 

Σοφ.· απόλ., ὁ προέχων, ο πρώτος κάτοχος, σε Αριστ. Β. Αμτβ., I. εξέχω, 

προεξέχω, λέγεται για ακρωτήρια, πύργους, λόφους, σε Όμηρ., Ηρόδ. κ.λπ. II. 

1. λέγεται για αγώνισμα δρόμου, είμαι πρώτος, κάνω την αρχή, σε Ομήρ. Ιλ.· 

με γεν., προέχων τῶν ἄλλων, αυτός που βαδίζει πριν από τους υπόλοιπους, σε 

Ηρόδ.· προέχω ἡμέρης ὁδῷ, προηγούμαι μιας μέρας δρόμο, στον ίδ.· προέχω 

τῇ κεφαλῇ, προηγούμαι με διαφορά ενός κεφαλιού στον αγώνα, σε Ξεν.· 

λέγεται για χρόνο, προεῖχε (ἡ τριήρης) ἡμέρα καὶ νυκτί, προηγούνταν κατά ένα 

ημερονύχτιο, σε Θουκ. 2. λέγεται για τάξη, με γεν., δήμου προὔχουσιν, είναι οι 

πρώτοι ανάμεσα στον δήμο ή οι αρχηγοί του λαού, σε Ομηρ. Ύμν.· απόλ., 

είμαι ανώτερος, υπερέχω, σε Θουκ.· τὸ προὔχον, λέγεται για οτιδήποτε είναι 

εξαίσιο, διακεκριμένο, υπερέχει των άλλων, στον ίδ.· οἱ προὔχοντες, οι 

αρχηγοί, στον ίδ. 3. α) υπερβαίνω, υπερέχω, με γεν., σε Ηρόδ., Αττ.· προέχω 

τινὸς τιμήν, είμαι ανώτερος από κάποιον στην τιμή, σε Σοφ. β) σπανίως με αιτ. 

προσ., σε Ξεν. — Παθ., είμαι υπέρτερος, διαπρεπής, σε Κ.Δ. III. απρόσ., οὔ τι 

προέχει, καθόλου δεν ωφελεί, με απαρ., σε Ηρόδ.  

προ-εώρακα, παρακ. του προοράω.  

προ-ηγεμών, -όνος, ὁ, αυτός που οδηγεί, καθοδηγεί ως αρχηγός, ηγέτης, σε 

Δημ.  

προ-ηγέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ. 1. βαδίζω πρώτος και δείχνω τον δρόμο, 

είμαι οδηγός, σε Ηρόδ. κ.λπ.· τινι, ενός προσώπου, δηλ. το οδηγώ, σε 

Αριστοφ., Ξεν.· προηγέομαι τὴν ὁδόν, σε Ξεν. 2. με γεν., λαμβάνω την 

αρχηγία σε, στον ίδ.· μεταγεν. με αιτ., σε Κ.Δ. 3. λέγεται για πράγματα, 

βρίσκομαι μπροστά, προηγούμαι, σε Ξεν. 4. μτχ. προηγούμενος, -η, -ον, 

προπορευόμενος, τὸ προηγούμενον στράτευμα, εμπροσθοφυλακή, στον ίδ.  

προηγητής, -οῦ, ὁ, αυτός που βαδίζει μπροστά για να δείχνει το δρόμο, 

οδηγός, σε Σοφ.· ομοίως, προηγητήρ, -ῆρος, ὁ, σε Ευρ.  

προ-ηγορέω (προήγορος), μέλ. -ήσω, μιλώ υπέρ των άλλων, σε Ξεν.· 

προηγορῶ τινί, μιλώ αντί για άλλους, σε Πλουτ.  

προηγορία, ἡ, ομιλία υπεράσπισης άλλων, σε Λουκ.  

προ-ήγορος, ὁ (ἀγορά), αυτός που μιλά υπέρ των άλλων, συνήγορος.  



προηγουμένως, επιρρ. μτχ. του προηγέομαι, πιο πριν, προγενέστερα, σε 

Πλούτ.  

προῄδεον, Αττ. -ῄδη, υπερσ. του πρόοιδα.  

προ-ήδομαι, Παθ., χαίρομαι πιο πριν ή πρώτος, σε Αριστ.  

προῆκα, αορ. αʹ του προΐημι.  

προ-ήκης, -ες, (ἀκή), αυτός που έχει προβεβλημένη ή προεξέχουσα αιχμή, σε 

Ομήρ. Οδ.  

προ-ήκω, μέλ. -ήξω, I. 1. βρίσκομαι από πριν, είμαι πρώτος, σε Θουκ., Ξεν. 

2. υπερέχω, προήκω ἐς βαθὺ τῆς ἡλικίας, σε Αριστοφ.· εἰς τοῦτο προήκειν, έχω 

φτάσει σ' αυτό το σημείο, σε Δημ.· λέγεται για χρόνο, τῆς ἡμέρας προηκούσης, 

σε Πλούτ. II. εκτείνομαι πιο πέρα, τῆς ἄρκυος, σε Ξεν.  

προ-ησσάω, Αττ. -ηττάω, μέλ. -ήσω, κατανικώ εκ των προτέρων, σε Πολύβ.· 

Παθ. παρακ. και υπερσ., ηττώμαι, καταβάλλομαι εκ των προτέρων, στον ίδ.  

προθᾰλής, -ές (θάλλω), αυτός που αναπτύσσεται πρόωρα, που μεγαλώνει 

νωρίς, σε Ομηρ. Ύμν.  

προ-θέλυμνος, -ον (θέλυμνον), I. αυτός που προέρχεται από θεμέλια ή ρίζες, 

προθελύμνους ἕλκετο χαίτας, τραβούσε τα μαλλιά από τις ρίζες, σε Ομήρ. Ιλ.· 

προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα, έριχνε κάτω τα δέντρα με τις ρίζες, στο ίδ.· 

ἐφόρει τὰς δρῦς προθελύμνους, σε Αριστοφ. II. σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ 

φράξαντες, ασπίδα πάνω σε ασπίδα στενά συμπιεσμένες μεταξύ τους, όπου 

θέλυμνα είναι το σύνολο των ασπίδων, από τις οποίες η καθεμιά καλύπτει την 

από κάτω της, σε Όμηρ.  

προ-θερᾰπεύω, μέλ. -σω, I. ετοιμάζω από πριν, σε Πλάτ. II. περιποιούμαι 

από πριν, σε Πλούτ.  

πρόθεσις, ἡ (προτίθημι), I. 1. έκθεση στο κοινό· λέγεται για νεκρό σώμα, 

δημόσια έκθεση αυτού (πρβλ. προτίθημι II), σε Πλάτ., Δημ. 2. δημόσια 

δήλωση, σε Αριστ. 3. έκθεση της υπόθεσης, στον ίδ. 4. οἱ ἄρτοι τῆς 

προθέσεως, άρτοι που τίθενται στην Αγία Τράπεζα από πριν, άρτος 

μετάληψης, σε Κ.Δ. II. σκοπός, πρόθεση, σε Φιλιππ. παρά Δημ. III. υπόθεση, 

υπολογισμός, σε Πολύβ.  

προ-θέσμιος, -α, -ον (θεσμός), I. ορισμένος εκ των προτέρων, σε Λουκ. II. 

προθεσμία (ενν. ἡμέρα), ἡ, στο Αττ. δίκαιο, ημέρα καθορισμένη από πριν μέσα 

στην οποία έπρεπε να πληρωθούν χρήματα, να ασκηθεί αγωγή, να 

εκτελεστούν ενέργειες, εκλογές, σε Δημ., Αισχίν.· γενικά, προκαθορισμένος 

χρόνος, σε Πλάτ.  

προ-θεσπίζω, μέλ. -σω, θεσπίζω από πριν, σε Αισχύλ.  

προθέω, μέλ. -θεύσομαι, I. 1. προτρέχω, τρέχω εμπρός, σε Ομήρ. Ιλ.· πολὺ 

προθέεσκε (Ιων. παρατ.), κατά πολύ προηγείτο στο δρόμο, σε Όμηρ. 2. τρέχω 

προς τα εμπρός ή μπροστά, σε Ξεν. II. με αιτ., υπερβαίνω, υπερτερώ, στον ίδ.· 

με γεν., σε Πλούτ.  

προ-θέω, παλιός τύπος του προ-τίθημι, τοὕνεκά οἱ προθέουσιν ὀνείδεα 

μυθήσασθαι, γι' αυτό του επιτρέπουν να μιλά με υβριστικές λέξεις, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

προ-θνῄσκω, μέλ. -θᾰνοῦμαι, αόρ. βʹ -έθανον, I. πεθαίνω πιο πριν, σε Θουκ. 

II. πεθαίνω για κάποιον άλλο, με γεν., σε Ευρ.  

προθορών, μτχ. αορ. βʹ του προθρῴσκω.  

πρό-θρονος, ὁ, πρόεδρος, σε Ανθ.  

προ-θρυλέω[ῡ], μέλ. -ήσω, κάνω θόρυβο από πριν, σε Λουκ.  

προ-θρῴσκω, ορμώ από πριν, ξεπηδώ εμπρός, μόνο στην μτχ. αορ. βʹ 

προθορών, σε Ομήρ. Ιλ.  



πρόθῡμα, τό (προθύω), αυτά που προσφέρονταν πριν από τη θυσία, σε 

Αριστοφ.· μεταφ., ἐμὸν θάνατον προθύματ' ἔλαβεν Ἄρτεμις, σε Ευρ.  

προ-θῡμέομαι (πρόθυμος), παρατ. προεθυμεόμην, συνηρ. προὐθυμούμην, 

Μέσ. μέλ. -θυμήσομαι και Παθ. -θυμηθήσομαι, αόρ. αʹ προὐθυμήθην· 1. είμαι 

έτοιμος, πρόθυμος, ενθουσιώδης, έχω ζήλο να κάνω ένα πράγμα, με απαρ. σε 

Ηρόδ., Αττ.· επίσης, προθυμέομαι ὅπως, σε Ηρόδ., Αττ. 2. απόλ., δείχνω ζήλο, 

δείχνω προθυμία, σε Ηρόδ.· είμαι εύθυμος, φαιδρός, σε Ξεν. 3. με αιτ. πράγμ., 

είμαι πρόθυμος ή ενθουσιώδης για κάτι, εκτιμώ θερμά, ποθώ διακαώς, σε 

Θουκ. κ.λπ.  

προθῡμητέον, ρημ. επίθ., αυτό για το οποίο πρέπει κάποιος να φανεί 

πρόθυμος, σε Πλάτ.  

προθῡμία, Ιων. -ίη, ἡ, I. 1. διάθεση, προθυμία, ετοιμότητα, ζήλος, ἧσι 

προθυμίῃσι [ῑ] πεποιθώς, δηλ. πρόθυμος ὤν, σε Ομήρ. Ιλ.· πάσῃ προθυμίᾳ, με 

όλο τον ζήλο, σε Πλάτ.· ὑπὸ προθυμίας, με ζήλο, στον ίδ. 2. με γεν. προσ., ἐκ 

τῆς Κλεομένεος προθυμίης, στην επιθυμία του, σε Ηρόδ.· κατὰ τὴν τούτου 

προθυμίην, τόσο μακριά όσο πηγαίνει η επιθυμία του, στον ίδ.· τοῦ θεοῦ 

προθυμίᾳ, με τη θέληση του θεού, σε Ευρ. 3. με γεν. πράγμ., προθυμίη 

σωτηρίης, ζήλος να τον σώσει, σε Ηρόδ.· προθυμία ἔργου, ετοιμότητα για 

δράση, πρόθεση ή σκοπός για ενέργεια, σε Σοφ. 4. προθυμίαν ἔχειν = 

προθυμεῖσθαι, σε Ηρόδ.· με απαρ., στον ίδ., Αττ. II. καλή θέληση, ευμενής 

διάθεση, σε Ηρόδ.  

πρό-θῡμος, -ον, I. 1. έτοιμος, πρόθυμος, ενθουσιώδης, αυτός που έχει ζήλο, 

πρόθυμός εἰμι, με απαρ., = προθυμέομαι, σε Ηρόδ., Αττ. 2. με γεν. πράγμ., 

ενθουσιώδης για..., σε Σοφ., Θουκ. 3. με πρόθ., πρόθυμος εἴς τι, σε Αριστοφ., 

Θουκ. κ.λπ.· ἐπί τι, πρός τι, σε Ξεν. 4. απόλ., σε Ηρόδ. κ.λπ.· τὸ πρόθυμον = 

προθυμία, σε Ευρ. II. αυτός που έχει καλή διάθεση, αυτός που εύχεται το 

καλό, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ. III. επίρρ. -μως, με προθυμία, με ζήλο, έμπρακτα, 

σε Ηρόδ. κ.λπ.· πρόθυμος μᾶλλον ἢ φίλως, με περισσότερο ζήλο παρά 

αγαθοσύνη, σε Αισχύλ.· συγκρ. -ότερον, σε Θουκ. κ.λπ.· υπερθ. -ότατα, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.  

προ-θύραιος[ῠ], -α, -ον και -ος, -ον (θύρα), αυτός που βρίσκεται μπροστά 

στην πόρτα, σε Ομηρ. Ύμν.· προθύραια, τά, χώρος πριν από την πόρτα, σε 

Ομηρ. Ύμν.  

πρό-θῠρον, τό (θύρα), 1. μπροστινή πόρτα, πόρτα που οδηγει από την αὐλήν 

στο εσωτερικό, σε Όμηρ.· επίσης στον πληθ., στον ίδ. 2. χώρος πριν από την 

πόρτα, είδος υπόστεγου ή βεράντας, Λατ. vestibulum, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ., 

Αττ. 3. μεταφ., Κόρινθος πρόθυρον Ποτειδᾶνος, σε Πίνδ.· πρόθυρα ἀρετῆς, σε 

Πλάτ.  

προ-θύω, μέλ. -θύσω και -θύσομαι, I. θυσιάζω ή προσφέρω από πριν, σε 

Πλάτ.· Μέσ., έχω θυσιάσει ή σφαγιάσει ένα πρόσωπο από πριν, σε Λουκ. II. 

θυσιάζω αντί ή στη θέση κάποιου άλλου, με γεν., σε Ευρ.· ὑπέρ τινος, στον ίδ.  

προΐ, πρόϊος, πρόϊμος, μέλ., σε Ομήρ. Ιλ. αντί πρωΐ, πρώϊος, πρώϊμος.  

προ-ϊάλλω, μόνο σε παρατ., στέλνω από πριν, πέμπω προς τα μπρος, σε 

Όμηρ.  

προ-ϊάπτω, μέλ. -ψω, αόρ. αʹ -ίαψα· στέλνω προς τα εμπρός, στέλνω πρόωρα 

στον Κάτω Κόσμο, σε Ομήρ. Ιλ., Αισχύλ.  

προῐδών, μτχ. του προεῖδον.  

προΐει = προίησι, γʹ ενικ. του προΐημι· προίειν, σε Αττ. παρατ., προϊείς, μτχ.  

προ-ΐζομαι, Μέσ., κάθομαι από πριν, λαμβάνω την πρώτη θέση, σε Ηρόδ.  



προ-ΐημι, γʹ ενικ. ενεστ. προΐει (όπως αν προερχόταν από προΐω), γʹ ενικ. 

ευκτ. προΐοι· Αττ., παρατ. προΐειν, -εις, -ει· μέλ. προήσω, αόρ. αʹ προῆκα, 

Επικ. προέηκα· γʹ πληθ. αορ. βʹ πρόεσαν, ευκτ. προεῖεν, προστ. πρόες, γʹ ενικ. 

προέτω, απαρ. προέμεν αντί προεῖναι· — Μέσ., αόρ. αʹ προηκάμην· γʹ πληθ. 

ευκτ. αορ. βʹ πρόοιντο ή πρόειντο,  

Α. I. 1. στέλνω από πριν, στέλνω μπροστά, προπέμπω, σε Όμηρ.· επίσης, 

στέλνω κάτι σε κάποιον άλλο, ἀγγελίας φήμην, σε Ομήρ. Οδ.· στον Όμηρ. 

συχνά με απαρ., αἰετὼ προέηκα πέτεσθαι, οὖρον προέηκεν ἀῆναι, σε Ομήρ. Οδ. 

2. στέλνω μακριά, αποπέμπω, αφήνω να φύγει, σε Ομήρ. Ιλ.· τήνδε θεῷ πρόες, 

άφησέ τη να πάει στον θεό, δηλ. με ευλάβεια σ' αυτόν, στο ίδ. 3. αφήνω να 

χαθεί, αφήνω να πέσει, ιδίως απερίσκεπτα, ἔπος προέηκε, άφησε να πέσει ο 

λόγος αψήφιστα, σε Ομήρ. Οδ.· πηδάλιον ἐκ χειρῶν προέηκε, άφησε να πέσει 

το πηδάλιο από τα χέρια του, στο ίδ.· δάκρυα προῆκεν, σε Ευρ. 4. λέγεται για 

βλήματα, βέλη, στέλνω μπροστά, πυροβολώ, εξακοντίζω από μπροστά, σε 

Όμηρ. 5. λέγεται για ποταμό, ὕδωρ προΐει ἐς Πηνειόν, χύνει το νερό του στον 

Πηνειό, σε Ομήρ. Ιλ. 6. προΐημί τινι ποιεῖν τι, επιτρέπω σε κάποιον να κάνει 

κάτι, σε Πίνδ. II. 1. παραδίδω, αφήνω, προδίδω κάποιον στον εχθρό του, σε 

Ηρόδ., Θουκ. — Παθ., παραδίδομαι ή αφήνομαι μακριά, εἰ προεῖτο ταῦτα, σε 

Δημ. 2. ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ προΐημι αὐτόν, παραδίδω ή αφήνω τον εαυτό μου 

στις παρούσες (προσωρινές) ηδονές, σε Ξεν. Β. Μέσ., I. στέλνω μπροστά από 

κάποιον, οδηγώ μπροστά, αποδιώχνω προς κάποιο μέρος, σε Ξεν.· λέγεται για 

ήχους, εκπέμπω, σε Αισχίν. κ.λπ. II. 1. παραδίδω, αφήνω, παραδίδω στον 

εχθρό, σε Θουκ. κ.λπ.· προΐημι σφᾶς αὑτούς, παρέδωσαν τους εαυτούς τους ως 

ηττημένους, απέβαλαν κάθε ελπίδα νίκης ή διάσωσης, στον ίδ. 2. 

εγκαταλείπω, αφήνω, στον ίδ.· οὐδαμῇ προΐεντο ἑαυτούς, δεν παραχώρησαν 

τους εαυτούς τους (δηλ. δεν δωροδοκήθηκαν), σε Δημ. 3. παρέχω, χαρίζομαι, 

σε Θουκ. κ.λπ.· προέσθαι ἀπὸ τῶν ἰδίων, σε Δημ. 4. αποβάλλω, πετώ τα ρούχα 

μου, στον ίδ.· και με αρνητική σημασία, ρίχνω μακριά, τὸν καιρόν, στον ίδ.· 

τὰ πατρῷα, σε Αισχίν.· απόλ., είμαι σπάταλος, σε Αριστ. 5. πολλές φορές 

προστίθεται δεύτερο κατηγορ., ἡμᾶς προέσθαι ἀδικουμένους, μας 

εγκατέλειψαν να αδικούμαστε (μας άφησαν στην αδικία), σε Θουκ.· 

προέμενοι αὐτοὺς ἀπολέσθαι, σε Ξεν.· προΐημί τινι ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι, σε Δημ. 

6. αφήνω κάποιον να φύγει, σε Πολύβ. 7. σπανίως με θετική σημασία, 

παραδίδω σε κάποιον, εμπιστεύομαι στη φροντίδα κάποιου, σε Ξεν. III. 

απορρίπτω, αμελώ, περιφρονώ, σε Αριστ.· απόλ., παραμελώ κάθε συμβουλή, 

είμαι απερίσκεπτος, σε Δημ.  

προῖκα, βλ. προίξ II.  

προίκιος, -ον (προίξ), αυτός που δίνεται ως προίκα, σε Ανθ.  

προΐκτης, -ου, ὁ (προΐσσομαι), αυτός που ζητά δώρο, ελεημοσύνη, ζητιάνος, 

σε Ομήρ. Οδ.· ἀνὴρ προΐκτης, επαίτης, στο ίδ.  

προίξ, προικός, ἡ, I. 1. δώρο, δωρεά, προικὸς γεύσασθαι, γεύομαι ένα δώρο, 

σε Ομήρ. Οδ.· προικὸς χαρίσασθαι, χαρίζω προίκα (προικός είναι στη γεν. 

pretii), στο ίδ. 2. μερίδιο που αποδίδεται στους γάμους, προίκα, σε Πλάτ., 

Δημ. II. οι Αττ. χρησιμ. την αιτ. προῖκα ως επίρρ., όπως το δωρεά, ελεύθερη 

δωρεά, χάρισμα, πράγμα διδόμενο άνευ κόστους, Λατ. gratis, σε Αριστοφ., 

Πλάτ.· προῖκα κρίνειν, χωρίς προίκα, χωρίς δώρο, σε Δημ.  

προϊππεύω, μέλ. -σω, ιππεύω μπροστά από τους άλλους, με γεν., σε Πλούτ.  

προ-ΐστημι, μέλ. -στήσω, αόρ. αʹ προὔστησα, μτχ. προστήσας, απαρ. 

προστῆσαι·  



Α. Μτβ. σε αυτούς τους χρόνους, καθώς επίσης σε ενεστ. και Μέσ. αόρ. αʹ, I. 

1. στήνω από πριν ή εμπρός, προστήσας (σε) Τρωσὶ μάχεσθαι, σε Ομήρ. Ιλ. 2. 

στήνω, τοποθετώ πάνω από τους άλλους, με γεν., σε Πλάτ. II. 1. Μέσ., κυρίως 

στον αόρ. αʹ, τοποθετώ κάποιον μπροστά μου, εκλέγω κάποιον ως αρχηγό, σε 

Ηρόδ.· με γεν., προΐσασθαι τουτονὶ ἑαυτοῦ, θέτω κάποιον ως οδηγό μου, σε 

Πλάτ. 2. τοποθετώ εμπρός μου, τοποθετώ μπροστά, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3. μεταφ., 

τοποθετώ μπροστά, προβάλλω ως δικαιολογία, προφασίζομαι, τὰ τῶν 

Ἀμφικτυόνων δόγματα προστήσασθαι, σε Δημ.· με γεν., χρησιμοποιώ ένα 

πράγμα ως πρόφαση για κάτι άλλο, στον ίδ. 4. προτιμώ, εκτιμώ κάποιον 

ανώτερο από κάποιον άλλο, τινά τινος, σε Πλάτ. Β. Παθ., με Ενεργ. αόρ. βʹ 

προὔστην, παρακ. προέστηκα, Ιων. βʹ πληθ. προέστατε, απαρ. προεστάναι, μτχ. 

προεστώς, Παθ. αόρ. αʹ προεστάθην· I. 1. τοποθετώ τον εαυτό μου μπροστά, 

στέκομαι μπροστά, σε Δημ. 2. με αιτ., πλησιάζω, σε Σοφ. 3. με δοτ., στέκομαι 

μπροστά, απέναντι, ή αντιμετωπίζω τον άλλο, στον ίδ. II. με γεν., είμαι 

τοποθετημένος επάνω, είμαι η κύρια δύναμη, τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἀρκάδων, σε 

Ηρόδ.· είμαι στην κορυφή της συντροφιάς, ενεργώ ως αρχηγός ή οδηγός, 

τῶνπαράλων, τῶν ἐκ τοῦ πεδίου, στον ίδ.· τοῦ δήμου, σε Θουκ.· απ' όπου 

απόλ., οἱ προεστῶτες, Ιων. -εῶτες, οδηγοί, αρχηγοί, ηγέτες, σε Ηρόδ., Θουκ. 

κ.λπ. 2. δηλώνει ποικίλες σχέσεις, κυβερνώ, διευθύνω, διοικώ, οὐκ ὀρθῶς 

σεωυτοῦ προέστηκας, δεν κυβερνάς καλά τον εαυτό σου, σε Ηρόδ.· προέστηκα 

τοῦ ἑαυτοῦ βίου, σε Ξεν. 3. στέκομαι μπροστά έτσι ώστε να οδηγώ αυτόν, σε 

Ηρόδ.· πρόστητε τύχης, ο υπερασπιστής μας ενάντια στη μοίρα, σε Σοφ.· ὁ 

προστὰς τῆς εἰρήνης, προστάτης της ειρήνης, σε Αισχίν.· επίσης, προὐστήτην 

φόνου, ήταν πρωτεργάτες του φονικού, σε Σοφ.· απόλ., βέλεα ἀρωγὰ 

προσταθέντα, στον ίδ.  

προ-ΐσχω = προέχω, I. κρατώ προς τα εμπρός, προτείνω, λέγεται για αγόρια 

που παίζουν στην ποσίνδα, σε Ξεν.· κυρίως σε Μέσ., κρατώ μπροστά από 

κάποιον, κρατώ εμπρός, χεῖρας, σε Θουκ.· με γεν., κρατώ ενώπιον, τῶν ὄψεων 

τὰς χεῖρας, σε Πλούτ. II. μεταφ. στη Μέσ., 1. τοποθετώ μπροστά, 

χρησιμοποιώ ως πρόφαση, προφασίζομαι, ισχυρίζομαι, σε Ηρόδ., Θουκ. 2. 

προτείνω, προσφέρω, στο ίδ.  

Προιτίδες (πύλαι), αἱ, μία από τις πύλες της Θήβας που ονομάστηκε έτσι από 

τον Προίτο, σε Αισχύλ.  

προιών, μτχ. του πρό-ειμι (εἶμι, Λατ. ibo).  

προ-ΐωξις[ῑ], ἡ, αναζήτηση πρωτιάς, επιδίωξη διάκρισης, σε Ησίοδ.  

πρόκᾰ (πρό), Ιων. επίρρ., ευθύς, αμέσως, ξαφνικά, σε Ηρόδ.· πρόκατε ή 

πρόκατε.  

προ-καθεύδω, μέλ. -ευδήσω, κοιμάμαι από πριν ή πρώτος, σε Αριστοφ.  

προ-καθηγέομαι, αποθ., βαδίζω από εμπρός και οδηγώ, σε Πολύβ.· 

προκαθηγέομαι τῆς κρίσεως, συμβουλεύω, προτείνω από πριν, στον ίδ.  

προ-κάθημαι, Ιων. -κάτημαι, κυρίως παρακ. του προκαθέζομαι· I. 1. κάθομαι 

από πριν, πρὸ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος προκαθέζομαι, είμαι μπροστά από την 

υπόλοιπη Ελλάδα, λέγεται για τους Θεσσαλείς, σε Ηρόδ. 2. με γεν., κάθομαι ή 

βρίσκομαι μπροστά από ένα μέρος, και επομένως, προστατεύω, 

υπερασπίζομαι, στον ίδ., Θουκ.· στρατιᾶς προκάθημαι, σε Ευρ. II. προεδρεύω, 

τῆς πόλεως, σε Πλάτ.  

προ-καθίζω, Ιων. -κατίζω, I. 1. καθίζω μπροστά ή σπρώχνω προς τα εμπρός, 

σε Ομήρ. Ιλ. 2. κάθομαι σε δημόσιο χώρο, κάθομαι επισήμως, ἐς θρόνον, σε 

Ηρόδ.· ομοίως σε Μέσ., στον ίδ. 3. εγκαθίσταμαι εμπρός, στον ίδ. II. μτβ., 

κάθομαι πάνω σε, σε Πολύβ.  



προ-καθίημι, μέλ. -ήσω, κάθομαι από πριν· μεταφ., πόλιν προκαθίημι εἰς 

ταραχήν, ρίχνω την πόλη σε σύγχυση, την φέρνω σε αναταραχή, σε Δημ.· 

προκαθίημί τινα ἐξαπατᾶν, τοποθετώ ένα πρόσωπο μπροστά μου με σκοπό να 

παραπλανήσω, να εξαπατήσω, στον ίδ.  

προ-καθίστημι, μέλ. -στήσω· I. τοποθετώ κάτι εμπρός· ομοίως στη Μέσ., σε 

Ξεν. II. Παθ., με αόρ. βʹ και Ενεργ. παρακ., φυλακῆς μὴ προκαθεστηκυίας, δεν 

έχουν τοποθετήσει φρουρά από πριν, σε Θουκ.  

προ-καθοράω, μέλ. -κατόψομαι, εξετάζω από πριν, εξερευνώ προκαταρτικά, 

σε Ηρόδ.  

προ-καίω, μέλ. -καύσω, καίω από πριν — Παθ., καίγομαι εκ των προτέρων, 

λέγεται για φωτιά, σε Ξεν.  

πρόκᾰκος, -ον, υπερβολικά κακός, κακὰ πρόκακα, συμφορές πάνω στις 

συμφορές, σε Αισχύλ.  

προ-κᾰλέω, μέλ. -έσω, I. καλώ εμπρός, κυρίως σε Μέσ., γʹ ενικ. Επικ. αόρ. αʹ 

προκαλέσσατο, προστ. προκάλεσσαι· 1. καλώ σε μάχη, προκαλώ σε 

αναμέτρηση, προκαλώ, Λατ. provoco, σε Όμηρ.· ομοίως, προκαλέω εἰς 

ἀγῶνα, σε Ξεν. 2. προσκαλώ εκ των προτέρων ή καλώ, τινὰ ἐς λόγους, σε 

Ηρόδ., Θουκ.· ἐς σπονδάς, σε Θουκ.· ἐπὶ ξυμμαχίαν, στον ίδ. 3. με αιτ. και 

απαρ., προσκαλώ κάποιον να κάνει κάτι, στον ίδ. κ.λπ. 4. απόλ., αὐτῶν 

προκαλεσαμένων, στην ή έπειτα από την πρόσκλησή τους, στον ίδ. II. 1. με 

αιτ. πράγμ., προσφέρω ή προτείνω, δίκην, στον ίδ.· τὰς σπονδάς, σε Αριστοφ.· 

με αιτ. προσ. να ακολουθ., προκαλεῖσθαί τινα τὴν εἰρήνην, προσφέρω σε 

κάποιον ειρήνη, στον ίδ. 2. ως Αττ. δικανικός όρος, κάνω μια προσφορά ή 

προκαλώ τον αντίδικο, να διευκολύνει την απόφαση αποδεχόμενος την λύση 

της υπόθεσης με τη διαιτησία, αφήνω τους δούλους να υποστούν 

βασανιστήρια, σε Δημ.· πρβλ. πρόκλησις — Παθ., προκαλέω ἐς κρίσιν περί 

τινος, σε Θουκ. III. προσκαλώ να εμφανιστεί κάτι, εὐγένειαν, σε Ευρ.  

προ-κᾰλίζομαι, αποθ., μόνο σε προστ. ενεστ. προκαλίζεο, Επικ. γʹ ενικ. 

παρατ. προκαλίζετο· προκαλώ σε αγώνα, σε συμπλοκή, σε Όμηρ.  

προκᾰλινδέομαι, Παθ., πέφτω πρηνής, γονατιστός, μπρούμυτα, μπροστά από 

κάποιον άλλο, σε Ισοκρ., Δημ.  

προκάλυμμα, -ατος, τό, 1. οτιδήποτε τοποθετείται μπροστά από κάτι άλλο, 

παραπέτασμα, όπως αυτό που κρεμόταν στα ανοίγματα της πόρτας, αντί για 

πόρτα, σε Αισχύλ. 2. κάλυμμα, ως προστασία, σε Θουκ. 3. μεταφ., πρόσχημα 

ή πρόφαση, στον ίδ., Λουκ.  

προ-κᾰλύπτω, μέλ. -ψω, I. κρεμώ μπροστά ως κάλυμμα — Μέσ., βάζω πάνω 

μου ως κάλυμμα ή μανδύα, σε Ευρ.· οὐ προκαλυπτομένα παρηΐδος, δεν 

τοποθετεί κάλυμμα μπροστά στο πρόσωπό της, στον ίδ. II. καλύπτω ολόγυρα, 

ἥλιος νεφέλην προκαλύπτει, σε Ξεν. — Μέσ., προὐκαλύψατο ὄμματα, έκρυψε 

με πέπλο τα μάτια της, σε Ευρ.  

προ-κάμνω, μέλ. -καμοῦμαι, αόρ. βʹ προέκᾰμον, I. εργάζομαι ή μοχθώ από 

πριν, σε Θέογν. II. κοπιάζω για χάρη ή για την υπεράσπιση κάποιου, τινός, σε 

Σοφ. III. κουράζομαι, εγκαταλείπω, μὴ πρόκαμνε, σε Αισχύλ.· μὴ προκάμητε 

πόδα, σε Ευρ. IV. έχω προηγούμενη ασθένεια, σε Θουκ.· θλίβομαι εκ των 

προτέρων, στον ίδ.  

προ-κάρηνος[ᾰ], -ον (κάρηνον), αυτός που έχει το κεφάλι μπροστά, σε Ανθ.  

προκάς, -άδος, ἡ, = πρόξ, σε Ομηρ. Ύμν.  

προ-καταγγέλλω, μέλ. -αγγελῶ, ανακοινώνω ή δηλώνω από πριν, σε Κ.Δ.  

προ-καταγιγνώσκω, μέλ. -γνώσομαι, 1. καταψηφίζω ομόφωνα εκ των 

προτέρων, καταδικάζω με προηγούμενη απόφαση, με γεν. προσ., σε Δημ. 



κ.λπ.· απόλ., σε Αριστοφ.· μὴ προκατεγνωκέναι μηδέν, μην προδικάζεις 

τίποτα, σε Δημ. 2. με απαρ., προκαταγιγνώσκετε ἡμῶν ἥσσους εἶναι, μας 

καταδικάζεται εκ των προτέρων και λέτε ότι είμαστε κατώτεροι, σε Θουκ. 3. 

προκαταγιγνώσκω τί τινος, όπως το φόνον τινός, εκδίδω εκ των προτέρων 

καταδικαστική απόφαση για φόνο, σε Ρήτ.  

προ-κατάγομαι, Παθ., φθάνω στο λιμάνι πιο πριν, τινος, σε Λουκ.  

προκαταγωγή, ἡ, πρόωρος ελλιμενισμός, σε Αρρ.  

προ-καταθέω, τρέχω μπροστά από κάτι, σε Ξεν.  

προ-κατακαίω, μέλ. -καύσω, καίω τα πάντα από πριν, σε Ξεν.  

προ-κατάκειμαι, Παθ., ξαπλώνω μπροστά από κάτι, σε Λουκ.  

προ-κατακλίνω[ῑ], μέλ. -κλῐνῶ, κάνω κάποιον να ξαπλώσει μπροστά από 

άλλους, σε Ιώσηπ. — Παθ., = προκατάκειμαι, σε Λουκ.  

προ-καταλαμβάνω, μέλ. -λήψομαι, I. καταλαμβάνω, κυριεύω από πριν, σε 

Θουκ. κ.λπ. — Παθ., προκαταλαμβάνομαι, στον ίδ. II. μεταφ., προλαμβάνω, 

ματαιώνω, στον ίδ., Αισχίν.· λέγεται για πρόσωπα, προλαμβάνω ή βρίσκω 

αιφνιδίως, σε Θουκ. III. καταβάλλω εκ των προτέρων, στον ίδ.  

προ-καταλέγομαι, Παθ., περιγράφομαι εκ των προτέρων, σε Ηρόδ.  

προ-καταλήγω, μέλ. -ξω, τερματίζω από πριν, σε Πολύβ.  

προ-καταλύω, μέλ. -λύσω [ῡ], καταλύω, ακυρώνω ή καταργώ από πριν, σε 

Θουκ.· τὸν βίον προκαταλύω τοῦ ἔργου, πεθαίνω πριν τελειώσω το έργο μου, 

σε Πλούτ. — Μέσ., προκαταλύω τὴν ἔχθρην, παύουν από πριν την αμοιβαία 

έχθρα τους, σε Ηρόδ.  

προ-καταπίπτω, πέφτω κάτω από πριν· λόγοι προκατέπιπτον εἰς τὴν Ῥώμην, 

φήμες εξαπλώθηκαν στη Ρώμη από πριν, σε Πλούτ.  

προ-καταπλέω, μέλ. -πλεύσομαι, καταπλέω από πριν, σε Πολύβ.  

προ-καταρτίζω, μέλ. -σω, τελειοποιώ εκ των προτέρων, σε Κ.Δ.  

προ-κατάρχομαι, μέλ. -ξομαι, I. ξεκινώ κάτι πριν τους άλλους, ξεκινώ 

πρώτος τις εχθροπραξίες, σε Πολύβ. II. προκατάρχεσθαί τινι τῶν ἱερῶν, 

παρέχω σε κάποιον την πρώτη μερίδα του θυσιάσματος (ένα από τα 

δικαιώματα των πολιτών της μητρόπολης στις αποικίες), σε Θουκ.  

προ-κατασκευάζω, μέλ. -σω, ετοιμάζω από πριν, σε Ξεν.  

προ-κατασκευή, ἡ, προετοιμασία, πρόλογος, εισαγωγή, σε Πολύβ.  

προ-καταφεύγω, μέλ. -φεύξομαι, δραπετεύω από πριν σε ασφαλές μέρος, σε 

Θουκ.  

προ-καταχράομαι, παρακ. -κέχρησμαι, αποθ., καταναλώνω εκ των προτέρων, 

σε Δημ.  

προ-κατελπίζω, μέλ. -σω, ελπίζω από πριν, σε Πολύβ.  

προ-κατεσθίω, μέλ. -έδομαι, τρώω από πριν, σε Λουκ.  

προ-κατέχω, μτχ. -καθέξω, κατέχω ή κερδίζω θέση εκ των προτέρων, 

προκαταλαμβάνω, σε Θουκ., Ξεν. — Μέσ., κρατώ κάτι μπροστά μου από 

πριν, σε Ομηρ. Ύμν.  

προ-κατηγορέω, κατηγορώ, επισύρω κατηγορίες από πριν, σε Δημ.  

προκατηγορία, ἡ, προηγούμενη κατηγορία, κατηγορία που έχει απαγγελθεί 

από πριν, σε Θουκ.  

προκατόψομαι, μέλ. του προκαθοράω.  

πρόκειμαι, Ιων. απαρ. -κέεσθαι, μέλ. -κείσομαι· χρησιμ. ως Παθ. του 

προτίθημι, I. 1. βρίσκομαι μπροστά από κάποιον, λέγεται για δείπνο, σε 

Όμηρ., Ηρόδ. 2. κείμαι εκτεθειμένος, λέγεται για παιδί, σε Ηρόδ.· βρίσκομαι 

νεκρός, σε Αισχύλ., Σοφ.· ὁ προκείμενος, το πτώμα που κείτεται έτοιμο για 

ταφή, σε Σοφ. κ.λπ. 3. είμαι εκτεθειμένος ενώπιον όλων, είμαι προς 



διεκδίκηση από όλους ως βραβείο ενός αγώνα, σε Ησίοδ.· μεταφ., τίθεμαι 

ενώπιον όλων, προτίθεμαι, προβάλλομαι, Λατ. in medio poni, γνῶμαι τρεῖς 

προεκέατο, τρεις γνώμες είχαν προταθεί, είχαν προβληθεί, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

λέγεται για μόχθους, αγώνες, πόνος τε καὶ ἀγὼν πρόκειται, σε Πλάτ.· με μτχ., 

ἄεθλος προκείμενος, το έργο που προτάθηκε, σε Ηρόδ. κ.λπ.· τὰ προκείμενα, 

αντίθ. προς τα μέλλοντα, σε Σοφ.· τὸ προκείμενον πρῆγμα, υπόθεση που 

βρίσκεται στα χέρια μας, σε Ηρόδ. 4. κείμαι εκ των προτέρων, είμαι 

ορισμένος από πριν, αἱ προκείμεναι ἡμέραι, οι ορισμένες μέρες, στον ίδ.· 

ομοίως, ἐνιαυτοὶ πρόκεινται ἐς ὀγδώκοντα, είναι ορισμένοι, καθορισμένοι, 

στον ίδ.· ομοίως, λέγεται για νόμους, νόμοι οἱ προκείμενοι, σε Σοφ.· λέγεται 

για ποινές, σε Θουκ. II. βρίσκομαι μπροστά από, κείμαι ενώπιον, με γεν., 

Αἴγυπτος προκειμένη τῆς ἐχομένης γῆς, σε Ηρόδ.· τὰ προκείμενα τῆς χώρας 

ὄρη, σε Ξεν. III. προηγούμαι, γράμμα πρόκειται, αρχικό γράμμα, σε Ανθ.  

προ-κέλευθος, -ον, πρόδρομος, τινος, σε Μόσχ.  

προ-κενόω, μέλ. -ώσω, αδειάζω από πριν, σε Λουκ.  

προ-κήδομαι, αποθ., μόνο σε ενεστ., φροντίζω για κάποιον, σκέφτομαι, 

μεριμνώ για κάποιον, τινος, σε Αισχύλ., Σοφ.  

προ-κηραίνω, μέλ. -ᾰνῶ, ανησυχώ για, τινός, σε Σοφ.· επίσης, τί ποτ' ὦ 

τέκνον, τάδε κηραίνεις; γιατί τελοσπάντων είσαι τόσο ανήσυχος; σε Ευρ.  

προ-κηρῡκεύομαι, αποθ., προκηρύσσω με κήρυκα, σε Αισχίν.  

προ-κηρύσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, ανακοινώνω με κήρυκα, διακηρύσσω 

δημοσίως, σε Σοφ.· με αιτ. πράγμ., στον ίδ.  

προ-κινδῡνεύω, μέλ. -σω, διακινδυνεύω πριν από τους άλλους, είμαι 

θαρραλέος στον πρώτο κίνδυνο, είμαι αυθεντικός στη βιαιότητα της μάχης, σε 

Θουκ., Δημ.· τῷβαρβάρῳ, ενάντια στους βάρβαρους, σε Θουκ.  

προ-κῑνέω, κινώ προς τα εμπρός, τὸν στρατόν, σε Ξεν.· αναγκάζω να 

προχωρήσει, σπιρουνίζω (άλογο), ἵππον, στον ίδ. — Παθ., με Μέσ. μέλ. 

προχωρώ, στον ίδ.  

προ-κλαίω, Αττ. -κλάω· μέλ. -κλαύσομαι, I. δακρύζω από πριν ή φανερά, σε 

Σοφ., Ευρ. II. μτβ., θρηνώ εκ των προτέρων, σε Ηρόδ., Ευρ.  

προκληθείς, μτχ. Παθ. αορ. αʹ του προκαλέω.  

πρόκλησις, -εως, Ιων. -ιος, ἡ (προκαλέω),· I. κάλεσμα για να έρθει κάποιος 

μπροστά, πρόσκληση, αμφισβήτηση, ἐκ προκλήσιος, από ή λόγω πρόκλησης, 

σε Ηρόδ. II. πρόσκληση, προσφορά, πρόταση, σε Θουκ. κ.λπ. III. ως 

δικανικός όρος, πρόταση που έγινε στον αντίδικο, για την επίλυση των 

σημείων διαφοράς, όπως το Ρωμαϊκό sponsio, σε Δημ. κ.λπ.· πρόκλησιν 

προκαλεῖσθαι, κάνω, δημιουργώ πρόκληση, δέχεσθαι, την αποδέχομαι, στον 

ίδ.  

προκλητικός, -ή, -όν, αυτός που καλεί κάποιον να έρθει εμπρός, 

προκλητικός· προκλητικόν, τό, πρόκληση, σε Πλούτ.  

προ-κλίνω[ῑ], μέλ. -κλῐνῶ, έχω κλίση από πριν, σε Σοφ.  

πρό-κλῠτος, -ον (κλύω), αυτός που ακούγεται από πριν, ξακουστός από την 

παλιά εποχή, σε Ομήρ. Ιλ.  

προ-κλύω, ακούω από πριν, σε Αισχύλ.  

προ-κνημίς, -ίδος, ἡ, κάλυμμα για την κνήμη του ποδιού, σε Πολύβ.  

προκοιτία, ἡ, φρούρηση μπροστά από κάποιο τόπο· στον πληθ., όπως το Λατ. 

excubiae, σε Πολύβ.  

πρό-κοιτος, ὁ (κοίτη), αυτός που περιφρουρεί μπροστά από ένα μέρος, σε 

Πολύβ.  

προ-κολάζω, μέλ. -άσομαι, τιμωρώ εκ των προτέρων, σε Αριστ.  



προ-κολᾰκεύω, μέλ. -σω, καλοπιάνω εκ των προτέρων, σε Πλάτ.  

προ-κόλπιον, τό, ύφασμα που πέφτει γύρω από το στήθος, σε Θεόφρ.  

προ-κομίζω, μέλ. -σω, I. φέρνω μπροστά, παρουσιάζω, σε Λουκ. II. Παθ., 

μεταφέρομαι από πριν σ' ένα μέρος με ασφάλεια, σε Ηρόδ.  

προ-κόμιον, τό (κόμη), χαίτη αλόγου, σε Ξεν.  

προκοπή, ἡ, πρόοδος στην πορεία, γενικά, πρόοδος, επίδοση, σε Πολύβ.· 

στον πληθ., σε Πλούτ., Λουκ.  

προ-κόπτω, μέλ. -ψω, Αττ. παρατ. προὔκοπτον, I. αφαιρώ κόβοντας από 

μπροστά, απ' όπου, προωθώ μια δουλειά — Παθ., προάγομαι, προχωρώ, 

ακμάζω, σε Ηρόδ. II. 1. με ουδ. επίθ., τὰ πολλά προκόψασ', έχω τα 

περισσότερα πράγματα έτοιμα, σε Ευρ.· τίἂν προκόπτοις; τί καλό ήθελες να 

λάβεις; στον ίδ.· οὐδὲν προὔκοπτον, δεν έκαναν καμία πρόοδο, σε Ξεν. 2. με 

γεν. πράγμ., τοῦ ναυτικοῦ μέγα μέρος προκόψαντες, έχουν κάνει βελτιώσεις 

στο ναυτικό τους σε μεγάλο βαθμό, σε Θουκ.· ἡμῶν προκοπτόντων τῆς ἀρχῆς 

ἐκείνοις, εφόσον προωθούμε την επέκταση της αυτοκρατορίας τους, στον ίδ.· 

ἐπὶ πλεῖον προκόπτω ἀσεβείας, έχουν ξεπεράσει πολύ την ασέβεια, σε Κ.Δ. 3. 

απόλ., ἡ νὺξ προέκοψεν, η νύχτα προχώρησε προς το τέλος της, στο ίδ.· 

προκόπτω σοφίᾳ, προκόβω στη σοφία, γίνομαι πολύ σοφός, στο ίδ.  

πρόκρῐμα, τό, πρόωρη κρίση, πρόκριση, προκατάληψη, σε Κ.Δ.  

προ-κρίνω[ῑ], μέλ. κρῐνῶ, I. 1. διαλέγω πριν από τους άλλους, διαλέγω με 

κριτήρια προτίμησης, προτιμώ, επιλέγω, σε Ηρόδ., Αττ. — Παθ., επιλέγομαι 

πριν από τους άλλους, σε Πλάτ. — Παθ., τῶν ἄλλων προκεκρίσθαι, σε Ηρόδ. 

II. με αιτ. και απαρ., κρίνω ή αποφασίζω από πριν ότι..., σε Ξεν.  

πρόκρῐτος, -ον, επιλεγμένος πριν από τους άλλους, εκλεκτός, σε Πλάτ.  

πρό-κροσσοι, -αι ή -οι, -α, ανά τακτά διαστήματα, αυτοί που είναι 

παρατεταγμένοι σε επάλληλες σειρές, όπως οι βαθμίδες ή οι επάλξεις (βλ. 

κρόσσαι)· λέγεται για πλοία, παρατεταγμένα στην ακτή, παρατεταγμένα σε 

σειρά, σε Ομήρ. Ιλ.· πρόκροσσαι ἐςπόντον ἐπὶ ὀκτώ, παρατεταγμένα σε σειρές 

προς τα εμπρός σε βάθος οκτώ πλοίων, σε Ηρόδ.· λέγεται για ποτήρι, πέριξ 

αὐτοῦ γρυπῶν κεφαλαὶ οἱ πρόκροσσοι ἦσαν, τα κεφάλια γρυπαετών ήταν 

κατασκευασμένα ανά διαστήματα γύρω από αυτό, στον ίδ.  

προ-κῠλινδέομαι, Παθ., κυλιέμαι μπροστά στα πόδια κάποιου, Λατ. provolvi 

ad genua alicujus, τινι, σε Αριστοφ.· τινος, σε Δημ.  

προ-κῠλίνδομαι, Παθ., κυλιέμαι, ξετυλίγομαι μπροστά, λέγεται για κύμα, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

προ-κύπτω, μέλ. -ψω, σκύβω και λυγίζω προς τα εμπρός, κρυφοκοιτάζω, σε 

Αριστοφ.  

προ-κῡρόομαι, Παθ., επιβεβαιώνομαι από πριν, σε Κ.Δ.  

Προ-κύων, κυνός, ὁ, I. αστέρι που ανατέλλει (περίπου στα μέσα Ιουλίου) 

πριν από το άστρο του Σείριου, σε Ρήτ. II. πικροὶ Καλλιμάχου πρόκυνες, 

παρατσούκλι των Γραμματικών, στριμμένοι και δύστροποι, σε Ανθ.  

προ-κώμιον, τό, εισαγωγικό άσμα, προοίμιο του κωμού (κῶμος), σε Πίνδ.  

πρό-κωπος, ον, (κώπη), λέγεται για ξίφος, αυτό που πιάνεται, που τραβιέται 

από, σε Αισχύλ., Ευρ. — μεταφ., έτοιμος, σε Αισχύλ.  

προ-λάζῠμαι, αποθ., λαμβάνω από πριν ή εκ των προτέρων, τινος, μέρος από 

κάποιο πράγμα, σε Ευρ.  

προ-λᾰλέω, μέλ. -ήσω, λαλώ εκ των προτέρων, σε Ανθ.  

προ-λαμβάνω, μέλ. -λήψομαι, αόρ. βʹ προὔλαβον, παρακ. -είληφα — Παθ. -

είλημμαι, I. 1. λαμβάνω ή παίρνω από πριν, σε Ευρ., Δημ. κ.λπ. 2. λαμβάνω, 

παίρνω ή κυριεύω, σε Δημ.· προλαμβάνω ὅπως..., προλαβαίνω να..., σε Δημ.· 



προλαβὼν προεγνωκότας ὑμᾶς, δίνοντας πρώτος την ψήφο για την καταδίκη, 

στον ίδ. 3. λαμβάνω από πριν, λαμβάνω κατά προτίμηση, τι πρό τινος, σε Σοφ. 

4. παίρνω, αφαιρώ, ξεκινώ, προὔλαβον μόγιςπόδα, σε Ευρ. II. είμαι εκ των 

προτέρων με το μέρος κάποιου, προκαταλαμβάνω· 1. με αιτ. προσ., κάνω την 

αρχή με, σε Ξεν., Δημ.· επίσης με γεν. προσ., σε Δημ. 2. με αιτ. πράγμ., σε 

Ευρ. 3. με γεν. του διαστήματος, προλαμβάνω τῆς ὁδοῦ, ξεκινώ τον δρόμο, σε 

Ηρόδ.· προλαμβάνω τῆς φυγῆς, σε Θουκ. 4. απόλ., πολλῷ προὔλαβε, ήταν 

πολύ μακριά, προηγείτο πολύ, στον ίδ.· κρίνω από πριν τὸ γεγονός, προκρίνω, 

σε Δημ.· προλαβόντες, πρόγονοι, σε Ξεν. III. επαναλαμβάνω από την αρχή, σε 

Ισοκρ.  

προ-λέγω, μέλ. -ξω· I. 1. επιλέγω, διαλέγω πριν από τους άλλους, προτιμώ — 

Παθ., Ἀθηναίων προλελεγμένοι, σε Ομήρ. Ιλ.· πασᾶν ἐκ πολίων προλέγω, σε 

Θεόκρ. II. 1. λέω, μαντεύω από πριν, ανακοινώνω εκ των προτέρων, λέγεται 

για χρησμό, σε Ηρόδ., Αττ. 2. λέω δημόσια, διακηρύσσω, με αιτ. και απαρ., 

σε Αισχύλ. κ.λπ. 3. προλέγω τινὶ ποιεῖν τι, διατάζω αυτόν να κάνει κάτι, σε 

Ξεν.· καθιστώ κάποιον προσεκτικό, προειδοποιώ, σε Θουκ. 4. απαγγέλλω 

τιμωρία, προλέγω δεσμόν τινι, σε Δημ.  

προ-λείπω, μέλ. -ψω, παρακ. -λέλοιπα, αόρ. βʹ προὔλῐπον, I. 1. προχωρώ και 

αφήνω, βαδίζω εμπρός και φεύγω, αφήνω πίσω, εγκαταλείπω, παρατάω, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· μῆτίς σε προλέλοιπε, η φρόνηση σε έχει εγκαταλείψει, σε Ομήρ. 

Οδ.· χώρανπρολείπω, εγκαταλείπω τη χώρα, σε Θουκ. 2. με απαρ., παραλείπω 

να κάνω κάτι, σε Θέογν., Σοφ. 3. λέγεται για πράγματα, εγκαταλείπω, αφήνω 

κάποιον, σε Πλάτ. II. αμτβ., σταματώ ή αφήνω εκ των προτέρων, παραλείπω, 

Ἀτρείδαις οὐ προλείπει φόνος, σε Ευρ.· εἴ τῳ προλείποι ἡ ῥώμη, σε Θουκ.· 

λέγεται για πρόσωπα, λιποθυμώ, λιποψυχώ, αποδυναμώνομαι λόγω 

λιποθυμίας, εξασθενίζω, σε Ευρ.  

προ-λεσχηνεύομαι, αποθ., συνδιαλέγομαι με κάποιον από πριν, με δοτ. προσ., 

σε Ηρόδ.  

προ-λεύσσω, βλέπω πριν από κάποιον ή πιο μπροστά, προβλέπω, σε Σοφ.  

προλῐπεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προλείπω.  

πρόλογος, ὁ (προλέγω), στους Τραγ. και τους αρχ. Κωμ. ποιητές, πρόλογος, 

το μέρος του έργου που έρχεται πριν από το πρώτο χορικό (πάροδος), σε 

Αριστ.· αλλά από τον καιρό του Ευρ., διήγηση γεγονότων εισαγωγικών και 

σχετικών με την πλοκή, σε Αριστοφ.  

προ-λοχίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, I. στήνω ενέδρα εκ των προτέρων — Παθ., αἱ 

προλελοχισμέναι ἐνέδραι, οι ενέδρες που έχουν τοποθετηθεί από πριν, σε 

Θουκ. II. περικλείω με ενέδρες, στον ίδ.  

προ-λῡμαίνομαι, αποθ., καταστρέφω εκ των προτέρων, σε Πολύβ.  

προ-λῡπέομαι, Παθ., αισθάνομαι λύπη, λυπάμαι εκ των προτέρων, σε Πλάτ.  

προλύπησις, ἡ, προηγούμενη λύπη, σε Πλάτ.  

προμᾱθεία, προμᾱθής, Δωρ. αντί προμηθ-.  

προ-μᾰλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, μαλακώνω, απαλύνω εκ των προτέρων· 

ομοίως στη Μέσ., σε Πλούτ.  

πρόμᾰλος, ἡ, δέντρο, πιθ. είδος ιτιάς, σε Ανθ.  

προ-μανθάνω, μαθαίνω από πριν και (σε αόρ. βʹ προὔμαθον) γνωρίζω από 

πριν, σε Πίνδ., Θουκ. κ.λπ.· με αιτ., μαθαίνω μηχανικά, σε Αριστοφ.· με 

απαρ., προὔμαθον στέργειν τάδε, σε Σοφ.  

προμαντεία, Ιων. -ηΐη, ἡ, το δικαίωμα να συμβουλεύεται κανείς πρώτος το 

μαντείο των Δελφών, σε Ηρόδ., Δημ.  



προ-μαντεύομαι, μέλ. -σομαι, αποθ.· προφητεύω, σε Ηρόδ.· με αιτ., 

προμαντεύω, προλέγω, σε Λουκ.  

προμαντηΐη, ἡ, Ιων. αντί προμαντεία.  

πρό-μαντις, -εως, Ιων. -ιος, ὁ, ἡ,· I. 1. προφήτης ή προφήτισσα, σε Ευρ. 2. ο 

τίτλος της Πυθίας ή της Δελφικής ιέρειας, που έδινε τους χρησμούς του 

μαντείου, σε Ηρόδ., Θουκ.· ομοίως χρησιμ. για την ιέρεια στη Δωδώνη, σε 

Ηρόδ. II. ως επίθ., προφητικός, δίκη πρόμαντις, η δίκη που στέλνει 

προμήνυμα για την απόφαση, σε Σοφ.· θυμὸς πρόμαντις, «η προφητική μου 

ψυχή», σε Ευρ.· με γεν., τούτων πρόμαντις οὖσα, προφητική, αυτή που 

προλέγει κάτι, σε Αισχύλ.  

προ-μαρτύρομαι[ῡ], αποθ., είμαι μάρτυρας, μαρτυρώ εκ των προτέρων, σε 

Κ.Δ.  

προμάτωρ, Δωρ. αντί προμήτωρ.  

προμᾰχέω (πρόμαχος), μέλ. -ήσω, μάχομαι μπροστά, μάχομαι, στην πρώτη 

σειρά, πολεμώ στην πρώτη γραμμή, σε Ξεν.  

προμᾰχεών, -ῶνος, ὁ, προπύργιο, προμαχώνας, Λατ. propugnaculum, σε 

Ηρόδ., Ξεν.· προμαχέων τοῦ τείχεος, σε Ηρόδ.  

προμᾰχίζω (πρόμαχος), μάχομαι από πριν, Τρωσί, μπροστά από τους Τρώες, 

ως πρόμαχος αυτών, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, μάχομαι ως πολεμιστής μαζί με 

άλλον, Ἀχιλῆι, στο ίδ.  

προ-μάχομαι[ᾰ], αποθ., I. μάχομαι από πριν, ἁπάντων, πριν από όλους, σε 

Ομήρ. Ιλ. II. μάχομαι υπέρ ή για την υπεράσπιση κάποιου, τινος, σε Αριστοφ.  

πρό-μᾰχος, -ον (μάχομαι),· 1. αυτός που μάχεται μπροστά ή στην πρώτη 

γραμμή· πρόμαχοι, οἱ, οι πολεμιστές της πρώτης γραμμής, πρόμαχοι, σε 

Όμηρ.· ἐν προμάχοισιν, ανάμεσα στους πρώτους πολεμιστές, σε Ομήρ. Ιλ.· ως 

επίθ., πρόμαχον δόρυ, το νικηφόρο δόρυ, σε Σοφ. 2. αυτός που μάχεται υπέρ 

κάποιου, πόλεως, δόμων, σε Αισχύλ.  

προ-μελετάω, μέλ. -ήσω, μελετώ από πριν· με απαρ., σε Ξεν.  

Προ-μένεια, ἡ (μένος),· όνομα ιέρειας στο μαντείο της Δωδώνης, αυτή που 

προβλέπει, αυτή που προμαντεύει, σε Ηρόδ.  

προ-μεριμνάω, μέλ. -ήσω, σκέφτομαι από πριν, σε Κ.Δ.  

προ-μετωπίδιος, -α, -ον (μέτωπον), 1. αυτός που βρίσκεται μπροστά ή στο 

μπροστινό μέρος· προμετωπίδιον, τό, το δέρμα ή τα μαλλιά του μετώπου, σε 

Ηρόδ. 2. η προμετωπίδα των αλόγων, σε Ξεν.  

προμήθεια, Δωρ. -μάθεια, Ιων. προμηθίη, σε Αττ. ποιητές προμηθία· 

(προμηθής)· πρόβλεψη, πρόνοια, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· ἐν προμηθίῃ ἔχειν 

τινά, έχω σε μεγάλη υπόληψη, σε Ηρόδ.· προμηθίαν ἔχειν τινός, σε Ευρ., 

Πλάτ.  

προμήθειος, -α, -ον και -ος, -ον (Προμηθεύς),· I. αυτός που ανήκει στον 

Προμηθέα, σε Ανθ. II.Προμήθεα, τά, εορτή προς τιμήν του Προμηθέα, σε 

Ξεν.  

προμηθέομαι (προμηθής), μέλ. -ήσομαι, αόρ. αʹ προὐμηθήθην· αποθ.· 

φροντίζω εκ των προτέρων, προνοώ για κάτι, με γεν., σε Ηρόδ.· ὑπέρ τινος, 

περί τι, σε Πλάτ.· απόλ., σε Αισχύλ.· γενικά, προσέχω, Λατ. cavere, 

προμηθέομαι μή..., σε Ηρόδ.· με αιτ., δείχνω εκτίμηση ή σεβασμό για, στον 

ίδ., Πλάτ.  

Προμηθεύς, -έως, Ιων. -έος, ὁ, Δωρ. Προμᾱθεύς, I. ο Προμηθέας, γιος του 

Τιτάνα Ιαπετού και της Θέμιδας, επινοητής πολλών τεχνών· λέγεται ότι 

έπλασε τον άνθρωπο από πηλό και του προσέφερε το ἔντεχνον πῦρ, αφού το 

έκλεψε από τον Όλυμπο· απ' όπου επίσης το όνομά του (από το προμηθής), 



αντίθ. προς τον απερίσκεπτο αδελφό του Επιμηθέα (Ἐπιμηθεύς)· προνοητικός, 

προσεκτικός, σε Ησίοδ., Αισχύλ. κ.λπ. II. ως προσηγορικό, προνοητικός, σε 

Αισχύλ.  

προ-μηθής, Δωρ. -μᾱθής, -ές (μᾰθεῖν), προνοητικός, προβλεπτικός, 

προσεκτικός, σε Θουκ.· τὸπρομηθές = προμήθεια, στον ίδ.· με γεν., αυτός που 

με ανησυχία φροντίζει για ένα πράγμα, σε Σοφ.  

προμηθία, -ίη, βλ. προμήθεια.  

προμηθικῶς, επίρρ., εύστοχα, προσεκτικά, με άμεση συσχέτιση στη λέξη 

Προμηθέας, σε Αριστοφ.  

προ-μήκης, -ες (μῆκος), παρατεταμένος, επιμηκυμένος, σε Πλούτ.  

προ-μηνύω, μέλ. -ύσω [ῡ], ανακοινώνω εκ των προτέρων, τινί τι, σε Σοφ.· 

δείχνω εκ των προτέρων, τι, σε Πλούτ.  

προ-μήτωρ, Δωρ. -μάτωρ[ᾱ], -ορος, ἡ, η πρώτη μητέρα ενός γένους, όπως 

προπάτωρ, σε Αισχύλ., Ευρ.  

προ-μηχᾰνάομαι, αποθ., επινοώ εκ των προτέρων, σε Λουκ.  

προ-μίγνῡμι, μέλ. -μίξω, αναμειγνύω από πριν — Παθ., παλλακίδι προμῐγῆναι 

(απαρ. αορ. βʹ), συνευρίσκομαι μαζί της από πριν, σε Ομήρ. Ιλ.  

προ-μισθόομαι, Παθ., ενοικιάζομαι από πριν, σε Πλούτ.  

προ-μνάομαι, αποθ., I. 1. ζητώ σε γάμο, ερωτοτροπώ για λογαριασμό 

κάποιου, ἡ προμνησαμένη = προμνήστρια, σε Ξεν. 2. γενικά, ζητώ, στον ίδ., σε 

Πλούτ. II. προμνᾶταί τί μοι γνώμα, το μυαλό μου προβλέπει κάτι, σε Σοφ.  

προ-μνηστεύομαι = προμνάομαι, σε Λουκ.  

προ-μνηστῖνοι, -αι, ένας ένας, ο ένας μετά τον άλλο, σε Ομήρ. Οδ. (πιθ. από 

το μένω, προμενετῖνοι, ο καθένας περιμένει τον προηγούμενο).  

προμνήστρια, ἡ (προμνάομαι), γυναίκα που ζητά σε γάμο ή φλερτάρει στο 

όνομα κάποιου άλλου, προξενήτρα, σε Αριστοφ., Πλάτ.· μεταφ., κακῶν 

προμνήστρια, αυτή που επιφέρει συμφορές, σε Ευρ.  

πρό-μοιρος, -ον (μοῖρα), αυτός που ανήκει στον προηγούμενο από τη μοίρα 

ορισμένο χρόνο, δηλ. πρόωρος, λέγεται για τον θάνατο, σε Ανθ.  

προμολεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προβλώσκω.  

προμολή, ἡ, λέγεται για πρόποδες βουνού, σε Ανθ.· στόμιο ποταμού, στον ίδ.  

προμολών, μτχ. αορ. βʹ του προβλώσκω.  

πρόμος, ὁ (πρό), ο προηγούμενος άνθρωπος, = πρόμαχος, σε Όμηρ.· πρόμος 

τινί, αυτός που αντιμάχεται κάποιον στην πρώτη γραμμή, σε Ομήρ. Ιλ.· 

γενικά, αρχηγός, Λατ. primus, princeps, σε Τραγ.· πάντων θεῶν θεὸς πρόμος, 

λέγεται για τον Ήλιο, σε Σοφ.  

προ-μοχθέω, μέλ. -ήσω, εργάζομαι από πριν, σε Ευρ.  

πρό-νᾱος ή πρό-ναιος, -α, -ον, Ιων. προνήϊος, -η, -ον, Αττ. πρό-νεως (ναός)· 

I. αυτός που βρίσκεται μπροστά από το ναό, ιδίως λέγεται για θεούς των 

όποιων οι βωμοί και τα αγάλματα στέκονταν μπροστά στον ναό, όπως της 

Αθηνάς στους Δελφούς, σε Ηρόδ.· Παλλὰς προναία, σε Αισχύλ. II. ως ουσ., 

πρόναος, ὁ = πρόδομος, προθάλαμος ναού, μέσω του οποίου κάποιος 

οδηγούνταν στον κυρίως ναό (ναός) ή στα άδυτα του ναού, σε Ηρόδ.  

προ-ναυμαχέω, μέλ. -ήσω, μάχομαι στη θάλασσα υπέρ ή για την υπεράσπιση 

κάποιου, με γεν., σε Ηρόδ.  

προ-νέμω, μέλ. -νεμῶ , I. παραχωρώ, απονέμω εκ των προτέρων, τί τινι, σε 

Πίνδ.· καθαρὰς χεῖρας προνέμω, παρουσιάζω, έχω ακηλίδωτα χέρια, σε 

Αισχύλ. II. Μέσ., βαδίζω μπροστά για βοσκή, απ' όπου, κερδίζω έδαφος, 

βαίνω προς τα εμπρός, λέγεται για πόλεμο κ.λπ.  



προ-νεύω, μέλ. -σω, γέρνω ή σκύβω εμπρός, σε Πλάτ.· λέγεται για ιππέα, σε 

Ξεν.· λέγεται για κωπηλάτες, στον ίδ.  

πρόνεως, Αττ. και προνήϊος, Ιων. αντί πρόναος.  

προ-νηστεύω, μέλ. -σω, νηστεύω εκ των προτέρων, σε Ηρόδ.  

προ-νῑκάω, μέλ. -ήσω, κερδίζω τη μάχη από πριν, σε Θουκ.  

προ-νοέω, μέλ. -ήσω,  

Α. I. αντιλαμβάνομαι από πριν, προβλέπω, σε Ομήρ. Ιλ., Θουκ., Αριστ.· 

προνοῶν ὅτι..., προβλέποντας ότι..., σε Ξεν. II. 1. σκέφτομαι ή σχεδιάζω κάτι 

εκ των προτέρων, προνοώ, σε Ομήρ. Οδ.· απόλ., είμαι προνοητικός, λαμβάνω 

μέτρα προστασίας, προφύλαξης, σε Ευρ., Θουκ.· προνοέω ὅτι..., προνοώ, 

φροντίζω να..., σε Θουκ.· ὅπως..., σε Ξεν. κ.λπ. 2. με γεν., προνοώ για, 

φροντίζω εκ των προτέρων για, στον ίδ.Β. με την ίδια σημασία, αποθ. προ-

νοοῦμαι· μέλ. -ήσομαι, Μέσ. αόρ. αʹ προὐνοησάμην και Παθ. προὐνοήθην· 

παρακ. προνενόημαι· Ενεργ., 1. προνοώ, σε Θουκ. κ.λπ.· με απαρ., φροντίζω 

να κάνω, σε Ευρ. 2. με γεν., φροντίζω εκ των προτέρων για, σε Θουκ. κ.λπ.  

προνοητέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει κάποιος να φροντίσει, σε Ξεν.  

προνοητικός, -ή, -όν, I. προνοητικός, προβλεπτικός, προσεκτικός, 

επιφυλακτικός, σε Ξεν. II. λέγεται για πράγματα, αυτός που δείχνει πρόνοια ή 

προμελέτη, στον ίδ.· επίρρ. -κῶς, στον ίδ.  

πρόνοια, Ιων. -οίη, ἡ (πρόνοος),· I. προφητεία, πρόγνωση, σε Αισχύλ., Σοφ. 

II. 1. πρόβλεψη, πρόνοια, προεκτίμηση, σε Σοφ.· ἐκ προνοίας, με πρόβλεψη, 

με σκοπιμότητα, Λατ. consulto, σε Ηρόδ.· ἀπὸ προνοίας τίνων, με τις 

προφυλάξεις τους, σε Θουκ.· ιδίως, λέγεται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν 

με σχέδιο ή με εχθρική πρόθεση, ἐκ προνοίας τραύματα, σε Αισχίν.· τὰ ἐκ 

προνοίας, αντίθ. προς τα ἀκούσια, σε Αριστ.· πρόνοιαν ἔχειν (ή ἴσχειν) τινός, 

λαμβάνει πρόνοια για..., δείχνει φροντίδα για..., σε Ευρ. κ.λπ.· περί τινος, σε 

Σοφ.· με απαρ., πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμως πεσεῖν, σε Ευρ. 2. η πρόνοια 

του Θεού, σε Ηρόδ., Αττ.  

προνομαία, ἡ, = προνομή II, σε Πλούτ.· λέγεται για προβοσκίδα μύγας, σε 

Λουκ.  

προνομεύω, μέλ. -σω, βγαίνω εξω για λεηλασία, πλιάτσικο, σε Πολύβ.  

προνομή, ἡ (προνέμω), I. λεηλασία, εκστρατεία για αρπαγή, εισβολή για 

αρπαγή τροφίμων, σε Ξεν.· στον πληθ., οι ομάδες λεηλασίας, στον ίδ. II. η 

προβοσκίδα ελέφαντα, σε Πολύβ. III. = το επόμ., σε Λουκ.  

προ-νομία, ἡ (νόμος), δικαίωμα, προνόμιο, σε Στράβ., Λουκ.  

προνόμιον, τό (προνέμω), χρηματική προκαταβολή, σε Λουκ.  

πρό-νοος, -ον, συνηρ. -νους, -ους, = προμηθής, προσεκτικός, σε Ηρόδ.· 

συγκρ. προνούστερος, σε Σοφ.  

προ-νωπής, -ές (πρό, ὤψ, με το ν να παρεμβάλλεται), 1. αυτός που σκύβει 

προς τα εμπρός, αυτός που έχει το κεφάλι γερμένο, Λατ. pronus, στείχει 

προνωπής, λέγεται για κάποιον σε βαθιά κατάθλιψη, σε Ευρ.· προνωπής ἐστι, 

λέγεται για κάποιον που πεθαίνει, στον ίδ.· ομοίως, προνωπὴς λαβεῖν, την 

κράτησε καθώς έπεφτε λιπόθυμη προς τα εμπρός, σε Αισχύλ. 2. μεταφ., 

κυρτός, επιρρεπής, έτοιμος, πρόχειρος, προνωπὴς ἐς τὸ λοιδορεῖν, σε Ευρ.  

προνώπια, τά, I. μπροστινό μέρος σπιτιού (πρβλ. ἐνώπια), σε Ευρ.· μεταφ. 

σε ενικ., χώρας Πελοπίας προνώπια, λέγεται για την Τροιζήνα, τα εξώτατα 

προπύλαια της Πελοποννήσου, στον ίδ. II. ως επίθ., μπροστινός, αυτός που 

βρίσκεται μπροστά από την πόρτα, στον ίδ.  

πρόξ, ἡ, γεν. προκός, είδος ζαρκαδιού ή ελαφιού, σε Ομήρ. Οδ.· πρβλ. 

προκάς.  



πρόξεινος, ὁ, Ιων. αντί πρόξενος.  

προξενέω, μέλ. -ήσω, παρατ. προὐξένουν, μέλ. -ήσω, παρακ. προὐξένηκα, I. 

είμαι πρόξενος κάποιου, διὰ τὸ προξενεῖν ὑμῶν, επειδή είναι δικός σου 

πρόξενος, σε Ξεν.· προξενέω τῶν πρέσβεων, ενεργώ ως πρόξενος, λέγεται για 

τους απεσταλμένους ή τους αντιπροσώπους φιλικής πόλης, σε Δημ.· γενικά, 

είμαι προστάτης κάποιου, ευεργέτης, σε Ευρ. II. λέγεται για καθήκοντα 

πρόξενου, (πρόξενος, σημ. II)· 1. πράττω ή εκτελώ κάτι εκ μέρους άλλου, 

στον ίδ.· προξενέω θράσος, προσδίδω τόλμη, θάρρος, σε Σοφ.· προξενέω τιμήν 

τινι, παρέχω τιμή σε αυτόν, σε Πλούτ.· επίσης, με αρνητική σημασία, 

προξενέω κίνδυνόν τινι, επιφέρω κίνδυνο πάνω σε κάποιον, σε Ξεν.· επίσης, 

με δοτ. και απαρ., προξενέω τινὶ ὁρᾶν, είμαι το μέσο της όρασής του, σε Σοφ.· 

προξενέω τινὶ καταλῦσαι βίον, κάνω τη χάρη σε κάποιον να πεθάνει, σε Ξεν.· 

επίσης, προξενέω τινί, είμαι οδηγός κάποιου, σε Σοφ. 2. προτείνω ή συνιστώ 

σε κάποιον, σε Πλάτ., Δημ.  

προξενία, ἡ (πρόξενος), 1. προξενία, δηλ. συμφωνία ανάμεσα στην πόλη και 

σε κάποιον ξένο, Λατ. hospitium, σε Θουκ. κ.λπ.· προξενίᾳ πέποιθα, 

εμπιστεύομαι τη φιλία του δήμου, σε Πίνδ.· τίναπροξενίαν ἐξευρήσεις; τί 

προστάτη θα βρεις; σε Ευρ. 2. δικαιώματα ή προνόμια προξένου (πρόξενος), 

σε Δημ.  

πρό-ξενος, Ιων. πρό-ξεινος, ὁ, I. δημόσιος ξένος, δημόσιος επισκέπτης ή 

φίλος με απόφαση της πολιτείας, όπως ήταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας στους 

Αθηναίους (Αλέξανδρος Αʹ), σε Ηρόδ.· η λέξη δήλωνε την ίδια σχέση μεταξύ 

πολιτείας και ατόμου από άλλη πόλη, όπως η λέξη ξένος, αλλά μεταξύ 

ατόμων από διαφορετικές πόλεις· ο πρόξενος απολάμβανε τα προνόμιά του με 

τον όρο να περιποιείται και να βοηθά τους πρέσβεις και τους πολίτες της 

πολιτείας που αυτός εκπροσωπούσε, έτσι ώστε οι πρόξενοι αντιστοιχούσαν 

στους σημερινούς προξένους, πράκτορες, υπουργούς, αρμοστές, παρόλο που ο 

πρόξενος ήταν πάντα μέλος ξένης πολιτείας· II. γενικά, προστάτης, ευεργέτης, 

σε Αισχύλ.· ως θηλ., προστάτιδα, σε Σοφ.  

προ-οδεύω, μέλ. -σω, ταξιδεύω από πριν, σε Λουκ.  

προ-οδοιπορέω, μέλ. -ήσω, περιοδεύω από πριν, σε Λουκ.  

προ-οδοποιέω, μέλ. -ήσω, παρακ. προωδοποίηκα· I. ετοιμάζω τον δρόμο από 

πριν, τινί, για κάποιον, σε Αριστ. II. με αιτ., ετοιμάζω από πριν, σε Πλούτ. — 

Παθ., ετοιμάζομαι από πριν, σε Αριστ.· μτχ. προωδοποιημένος, -η, -ον, 

προετοιμασμένος, έτοιμος, στον ίδ.  

πρό-οδος, -ον, προπορευόμενος· οἱ πρόοδοι είναι προπορευόμενο τμήμα 

στρατού, σε Ξεν.  

πρό-οδος, ἡ, πρόοδος, προώθηση, εξέλιξη, σε Ξεν.  

πρό-οιδα, παρακ. (πρβλ. προεῖδον), απαρ. -ειδέναι, μτχ. -ειδώς, υπερσ. -ῄδη, -

ῄδειν, μέλ. -είσομαι· γνωρίζω εκ των προτέρων, σε Ηρόδ., Αττ.  

προ-οικοδομέω, μέλ. -ήσω, χτίζω από πριν, οικοδομώ εκ των προτέρων — 

Παθ., σε Λουκ.  

προοιμιάζομαι, Αττ. συνηρ. φροιμιάζομαι· μέλ. -άσομαι, παρακ. 

πεφροιμίασμαι· αποθ.· κάνω πρόλογο, προοίμιο, εισαγωγή, σε Αισχύλ., Ξεν. 

II. με αιτ., λέω με μορφή προλόγου, προτάσσω, αναφέρω εισαγωγικά, 

φροιμιάζομαι θεούς, ξεκινώ με επίκληση σε αυτούς, σε Αισχύλ.· τίφροιμιάζῃ; 

σε Ευρ.· παρακ. με Παθ. σημασία, περφροιμιάσθω τοσαῦτα, άφησε τόσα 

πολλά να ειπωθούν εισαγωγικά, σε Αριστ.  

προ-οίμιον, τό, Αττ. συνηρ. φροίμιον (οἶμος), I. 1. είσοδος ή εισαγωγή σ' ένα 

πράγμα· στη μουσική, πρελούδιο, εισαγωγή, σε Πίνδ.· στα ποιήματα και τους 



ρητ. λόγους, προοίμιο, πρόλογος, είσοδος, εισαγωγή, Λατ. exordium, στον ίδ., 

Ξεν. 2. μεταφ., λέγεται για κάθε προοίμιο ή αρχή, φροίμιον χορεύσομαι, σε 

Αισχύλ.· μηδέπω 'ν προοιμίοις, μόνο στην αρχή ακριβώς, στο ίδ.· εἴ τι τοῦδε 

φροίμιον ματᾷ, εάν κάθε μέρος αυτού του προοιμίου ήταν άσκοπο, στον ίδ. II. 

γενικά, ύμνος, σε Θουκ., Πλάτ.  

προ-οίχομαι, αποθ., έχω φύγει από πριν, σε Ξεν.  

προ-όμνῡμι, Αττ. αορ. αʹ προὔμοσα· 1. ορκίζομαι από πριν ή εκ των 

προτέρων, σε Δημ. 2. μαρτυρώ, βεβαιώνω με όρκο πριν από αυτό..., με αιτ. 

και απαρ., σε Αισχύλ., Δημ.  

προ-ομολογέω, μέλ. -ήσω, αναγνωρίζω ή παραδέχομαι, σε Πλάτ. — Παθ., 

προωμολόγηταί τι εἶναι, στον ίδ.  

προοπτέον, ρημ. επίθ. του προοράω· αυτό που πρέπει κάποιος να κοιτάξει, με 

το οποίο πρέπει να είναι προσεκτικός, με γεν., σε Ηρόδ.  

πρό-οπτος, Αττ. συνηρ. προὖπτος, -ον, ρημ. επίθ. του προοράω (μέλ. -

όψομαι), προβλεπόμενος, καταφανής, σε Ηρόδ., Αττ.  

προ-ορᾱτός, -ή, -όν, είμαι προβλεπόμενος, σε Ξεν.  

προ-οράω, μέλ. -όψομαι, παρακ. -εόρᾱκα· (πρβλ. αορ. βʹ προεῖδον), I. 1. 

βλέπω πριν από κάποιον, βλέπω αυτά ακριβώς που είναι μπροστά στα μάτια 

μου, σε Θουκ.· προσβλέπω σε κάτι, σε Ξεν.· απόλ., κοιτάζω μπροστά ή προς 

τα εμπρός, στον ίδ. 2. βλέπω μπροστά, προβλέπω, τὸμέλλον, σε Ηρόδ., Αττ.· 

απόλ., τὸ προορᾶν σευ, η πρόβλεψή σου, σε Ηρόδ. 3. με γεν., προνοώ ή κάνω 

πρόβλεψη για, στον ίδ. II. 1. στην Αττ. επίσης σε Μέσ., με Παθ. παρακ. και 

υπερσ., κοιτάζω μπροστά, σε Ξεν. 2. προβλέπω, σε Θουκ., Δημ. 3. φροντίζω 

για, σε Θουκ., Δημ.  

προ-ορίζω, μέλ. -σω, ορίζω εκ των προτέρων, ορίζω από πριν, προορίζω, σε 

Κ.Δ.  

προ-ορμάω, μέλ. -ήσω, οδηγώ μπροστά — Παθ., κινώ προς τα εμπρός, ωθώ, 

σε Ξεν.· ομοίως, αμτβ. στην Ενεργ. στον ίδ.  

προ-ορχηστήρ, -ῆρος, ὁ, αυτός που οδηγεί τον χορό, σε Λουκ.  

προ-οφείλω, Αττ. συνηρ. προὐφ-, μέλ. -ήσω, I. οφείλω από πριν· προοφείλω 

κακόν τινι, οφείλω να ανταποδώσω σε κάποιον κακό, σε Ευρ.· προοφείλω 

κακὸνταῖς πλευραῖς, χρωστώ κακό στα πλευρά κάποιου, δηλ. του αξίζει 

πλήγμα εκεί, σε Αριστοφ. — Παθ., οφείλομαι εκ των προτέρων, λέγεται για 

χρέη, ὁ προοφειλόμενος φόρος, τα προοφειλόμενα χρέη των φόρων, σε Ηρόδ.· 

ἔχθρηπροοφειλομένη εἴς τινα, μίσος που αισθανόταν κάποιος για πολύ καιρό, 

στον ίδ.· εὐεργεσία προὐφειλομένη, καλοσύνη που παρέμενε πολύ καιρό ως 

χρέος, σε Θουκ. II.=ὀφείλω I, είμαι υπόχρεος να κάνω κάτι από πριν, σε Ευρ.  

πρό-οψις, -εως, ἡ, πρόβλεψη, σε Θουκ.· οὐκ οὔσης τῆς προόψεως, καθώς δεν 

υπήρχε όψη, πρόσοψη, στον ίδ.  
 


