
προόψομαι, μέλ. του προοράω.  

προ-πᾰγής, -ές (πήγνυμι), αυτός που προεξέχει, εξέχων, διακεκριμένος, σε 

Λουκ.  

προπᾰθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προπάσχω.  

προπαιδεία, ἡ, προπαρασκευαστική διδασκαλία, σε Πλάτ.  

προ-παιδεύω, μέλ. -σω, διδάσκω εκ των προτέρων — Παθ., σε Πλάτ.  

πρό-πᾰλαι, επίρρ., πολύ καιρό πριν, σε Αριστοφ.  

πρόπαππος, ὁ, ο πατέρας του παππού, σε Ρητ.  

πρό-πᾰρ (παρά),· I. πρόθ. με γεν., μπροστά, μπροστά από, σε Ησίοδ., Ευρ. II. 

επίρρ., πιο πριν, προηγουμένως, νωρίτερα, σε Αισχύλ.  

προπαραβάλλω, τοποθετώ πλησίον σε κάποιον από πριν· Μέσ., κάνω το ίδιο 

για μένα, σε Θουκ.  

προ-παρασκευάζω, μέλ. -σω, ετοιμάζω εκ των προτέρων, σε Θουκ. κ.λπ. — 

Μέσ., ετοιμάζω, παρασκευάζω για τον εαυτό μου, στον ίδ. — Παθ., ἐκ πολλοῦ 

προπαρασκευασμένοι, στον ίδ.  

προ-παρέχω, μέλ. -παρέξω· I. προσφέρω από πριν, σε Ξεν. II. παρέχω από 

πριν, στον ίδ.  

προ-πάροιθε, πριν από φωνήεν -θεν· I. 1. πρόθ. με γεν., μπροστά, εμπρός 

από, σε Όμηρ.· προπάροιθε ποδῶν, μπροστά στα πόδια κάποιου, δηλ. πολύ 

κοντά, στον ίδ.· ἠιόνος προπάροιθε, εμπρός, δηλ. κατά μήκος της ακτής, σε 

Ομήρ. Ιλ.· προπάροιθε νεός, εμπρός, δηλ. πιο πέρα από το πλοίο, σε Ομήρ. 

Οδ. 2. πριν από τον καιρό του, σε Αισχύλ. II. ως επίρρ., 1. λέγεται για τόπο, 

μπροστά, πρόσω, προς τα εμπρός, εμπρός, σε Όμηρ., Ησίοδ. 2. λέγεται για 

χρόνο, πριν, προηγουμένως, σε Όμηρ., Αισχύλ.  

πρό-πᾱς, -πᾱσα, -πᾰν, επιτετ. ποιητ. τύπος αντί πᾶς· πρόπαν ἦμαρ, κατά τη 

διάρκεια όλης της ημέρας, σε Όμηρ.· νῆαςπροπάσας, όλα τα πλοία μαζί, σε 

Ομήρ. Ιλ.· πρόπασα χώρα, γαῖα, σε Αισχύλ.· πρόπαντος χρόνου, στον ίδ.· 

πρόπας στόλος, σε Σοφ.· πρόπαντα κακὰ κακῶν, στον ίδ.· ουδ. πρόπαν, ως 

επίρρ., σε Ευρ.  

προ-πάσχω, υποφέρω πρώτος ή από πριν, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· υφίσταμαι 

άσχημη μεταχείριση από πριν, ὑπό τινος, σε Θουκ.· επίσης, ἀγαθὸν προπάσχω, 

σε Ξεν.  

προ-πάτωρ, -ορος, ὁ (πᾰτήρ), ο πρώτος θεμελιωτής της οικογένειας, του 

γένους, γενάρχης, σε Ηρόδ., Ευρ.· σε πληθ., πρόγονοι, προπάτορες, σε Ηρόδ. 

κ.λπ.· ὦ Ζεῦ, προγόνων προπάτωρ, σε Σοφ.  

προ-πείθω, πείθω εκ των προτέρων, σε Λουκ.  

πρό-πειρα, ἡ, προηγούμενη δοκιμασία ή εγχείρημα, πρόπειραν ποιεῖσθαι ἔν 

τινι, Λατ. periculum facere in..., σε Ηρόδ.· πρόπειρα ποιεῖσθαι εἰ..., σε Θουκ.  

πρό-πεμπτος, -ον, μόνο σε ουδ. πληθ. πρόπεμπτα, ως επίρρ., πέντες μέρες 

πριν, την πέμπτη μέρα, σε Νόμ. παρά Δημ.  

προ-πέμπω, μέλ. -ψω, αόρ. αʹ προέπεμψα, συνηρ. προὔπεμψα, I. 1. στέλνω 

από πριν, στέλνω μπροστά ή προς τα εμπρός, από πριν, σε Όμηρ., Ηρόδ., 

Αττ.· προπέμπω ἄχη, τα προξενώ, σε Σοφ. 2. λέγεται για πράγματα, στέλνω 

προς τα εμπρός, σε Αισχύλ.· ἰοὺςπροπέμπω, εξακοντίζω βέλη προς τα εμπρός, 

σε Σοφ. II. συνοδεύω, ακολουθώ, φρουρώ, σε Ηρόδ., Αττ.· συνοδεύω τον 

νεκρό στον τάφο, σε Αισχύλ.· τιμὰς θεοῖς προπέμπω, μεταφέρω προσφορές σε 

πομπή, στον ίδ.· τὸν ἕνα ψωμὸν ἐνὶ ὄψῳ προπέμπω, αφήνω ένα κομμάτι ψωμί 

με καρύκευμα να φτάσει στο στόμα, τρώγω, σε Ξεν. 2. διώκω, ψάχνω, στον 

ίδ.  

προ-πέρῠσι, επίρρ., δύο χρόνια πριν, σε Πλάτ., Δημ. κ.λπ.  



προ-πεσεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προπίπτω.  

προ-πετάννῡμι και -ύω, μέλ. -πετάσω, απλώνω μπροστά από, σε Ξεν.  

προπέτεια, ἡ, απερίκεπτη βιασύνη, ορμητικότητα, απερισκεψία, αδιακρισία, 

σε Δημ. κ.λπ.  

προπετής, -ές (προπεσεῖν), I. 1. αυτός που πέφτει προς τα εμπρός, 

κατωφερής, Λατ. proclivis, σε Ξεν. 2. αυτός που ρίχνεται μακριά, κεῖται 

προπετὲς (τὸ κάταγμα), σε Σοφ. 3. κεκλιμένος, φθίνων στο σημείο του 

θανάτου, στον ίδ.· πρβλ. προνωπής· II. μεταφ., 1. αυτός που βρίσκεται στο 

σημείο, προπετὴς ἐπὶ πολιὰς χαίτας, σε Ευρ. τύμβου προπετὴς παρθένος, στον 

ίδ. 2. έτοιμος για, επιρρεπής σ' ένα πράγμα, ἐπί ή εἴς τι, σε Ξεν.· πρός τι, σε 

Πλάτ. 3. παράτολμος, βιαστικός, εσπευσμένος, βίαιος, σε Αισχίν.· ἡ προπετὴς 

ἀκρασία, σε Αριστ.· λέγεται για κλήρο, τραβηγμένος στην τύχη, σε Πίνδ.· 

λέγεται για πρόσωπα, οἱ θρασεῖς προπετεῖς, σε Αριστ. III. 1. επίρρ. -τῶς, προς 

τα εμπρός, σε Ξεν. 2. ορμητικά, βιαστικά, στον ίδ. κ.λπ.· προπετῶς ἔχειν, είμαι 

σε βιασύνη, βιάζομαι, στον ίδ.  

προπέφανται, γʹ ενικ. Παθ. παρακ. του προφαίνω.  

προ-πηδάω, μέλ. -ήσομαι· 1. πηδώ εκ των προτέρων, τῶν ἄλλων, σε Λουκ. 2. 

πηδώ προς τα εμπρός, με γεν., σε Βάβρ.  

προ-πηλᾰκίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ (από πῆλαξ = πηλός)· I. λασπώνω, επιχρίω με 

λάσπη ή καλύπτω με λάσπη· μεταφ., συμπεριφέρομαι υβριστικά, προσβάλλω 

αισχρά, τινά, σε Σοφ., Θουκ. κ.λπ. — Παθ., ἰδὼν προπεπηλακισμένην (τὴν 

φιλοσοφίαν), σε Πλάτ. II. με αιτ. πράγμ., εξυβρίζω καποιον για κάποιο 

πράγμα, σε Δημ.  

προπηλάκῐσις, ἡ, υβριστική συμπεριφορά, σε Πλάτ.  

προπηλᾰκισμός, ὁ, = το προηγ., σε Ηρόδ., Δημ. κ.λπ.  

προπηλᾰκιστικῶς, επίρρ., προσβλητικά, υβριστικά, σε Δημ.  

προ-πίνω, παρατ. προὔπῑνον· μέλ. -πίομαι, αόρ. βʹ προὔπιον, παρακ. 

προπέπωκα· I. πίνω πριν από άλλον, με γεν., σε Λουκ. II. 1. πίνω για χάρη 

κάποιου, πίνω στην υγεία του, κάνω πρόποση σε αυτόν, Λατ. propinare, 

επειδή η συνήθεια ήταν να πίνει κάποιος πρώτος και έπειτα να δίνει το ποτήρι 

σε αυτόν προς τον οποίο έγινε η πρόποση, προπίνω σοι, σε Ξεν.· επίσης, 

προπίνω φιλοτησίας τινί, (βλ. φιλοτήσιος II), σε Δημ. 2. σε εορταστικές 

περιστάσεις ήταν έθιμο να δίνεται δώρο ένα ποτήρι στο πρόσωπο για το οποίο 

γινόταν πρόποση, τὰἐκπώματα ἐμπίμπλας προὔπινε καὶ ἐδωρεῖτο, σε Ξεν.· απ' 

όπου απλώς, δωρίζω, προσφέρω δώρο, προπίνω τὴν ἐλευθερίαν Φιλίππῳ, 

χαρίζω την ελευθερία ως δώρο στον Φίλιππο, παραδίδω αυτήν απερίσκεπτα 

στον Φίλιππο, σε Δημ. — Παθ. με γεν. του τιμήματος, προπέποται τῆς αὐτίκα 

χάριτος, τὰ τῆς πόλεως πράγματα, τα συμφέροντα της πολιτείας θυσιάστηκαν 

για απλή και πρόσκαιρη ευχαρίστηση, στον ίδ.  

προ-πίπτω, μέλ. -πεσοῦμαι, αόρ. βʹ προὔπεσον· I. πετώ ή ρίχνω κάποιον προς 

τα εμπρός, όπως στην κωπηλασία, προπεσόντες ἔρεσσον, όπως το Λατ. 

incumbere remis, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για ικέτες, πέφτω στα γόνατα, σε 

Ευρ. II. ορμώ προς τα εμπρός, φέρομαι ορμητικά, σε Σοφ., Θεόκρ. III. κινώ 

προς τα εμπρός, προηγούμαι των υπολοίπων, σε Πολύβ.· προέχω, στον ίδ.  

προ-πιστεύω, μέλ. -σω, εμπιστεύομαι ή πιστεύω εκ των προτέρων, σε Ξεν., 

Δημ.  

προ-πίτνω, ποιητ. αντί προπίπτω, πέφτω στα γόνατα, πρηνής, ἐς γᾶν, σε 

Αισχύλ., Σοφ.  

προ-πλέω, μέλ. -πλεύσομαι, πλέω από πριν, σε Θουκ.  



πρό-πλοος, -ον, συνηρ. -πλους, -ουν, αυτός που πλέει από πριν ή εκ των 

προτέρων, αἱπρόπλοι νῆες, πλοία που προηγούνται, σε Θουκ.  

προ-πλώω, Ιων. αντί προπλέω, σε Ηρόδ.  

προ-ποδίζω (πούς), μόνο σε ενεστ., κινώ προς τα εμπρός το πόδι μου, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

προ-ποδών, επίρρ., καλύτερα γραμμένο χωριστά πρὸ ποδῶν.  

προ-ποιέω, μέλ. -ήσω, I. κάνω από πριν ή εκ των προτέρων, σε Ηρόδ.· απόλ., 

προποιῆσαι, κάνω την πρώτη κίνηση, σε Θουκ. II. ετοιμάζω εκ των προτέρων, 

Παθ. υπερσ. προεπεποίητο, σε Ηρόδ.  

προ-πολεμέω, μέλ. -ήσω, κάνω πόλεμο χάριν κάποιου ή για την υπεράσπιση 

κάποιου άλλου, τινός, σε Ισοκρ. κ.λπ.· ὑπέρ τινος, σε Πλάτ.· απόλ., οἱ 

προπολεμοῦντες, φύλακες, πρόμαχοι ή υπερασπιστές πόλης, στον ίδ.· τὸ 

προπολεμῆσον, σώμα που πρόκειται να λειτουργήσει ως εμπροσθοφυλακή, σε 

Αριστ.  

προπόλευμα, -ατος, τό, υπηρεσία, εκτελέσιμη υπηρεσία προπόλευμα δάφνης, 

η υπηρεσία ή η χρήση της, = πρόπολος δάφνη, σε Ευρ.  

προπολεύω (πρόπολος), υπηρετώ.  

πρό-πολος, -ον (πολέω), αυτός που υπηρετεί κάποιον από πριν: I. 1. υπηρέτης 

που ακολουθεί πίσω από κάποιον, ακόλουθος, υπηρέτης, σε Αισχύλ., Ευρ. 

κ.λπ.· κωπηλάτης, σε Πίνδ. 2. αυτός που υπηρετεί κάποιο θεό, θεράπων, 

υπηρέτης, σε Ομηρ. Ύμν., Αριστοφ.· γενικά, υπηρέτης ναού, ραβδούχος όπως 

το νεωκόρος, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ. II. ως επίθ., αυτός που υπηρετεί ένα 

πράγμα, αφοσιωμένος σ' αυτό, σε Πίνδ.  

προπομπεύω (προπομπός), μέλ. -σω, αυτός που βαδίζει από πριν, 

προπορεύεται σε μια πομπή, τινός πριν από αυτόν ή αυτό, σε Λουκ.  

προπομπή, ἡ (προπέμπω), ακολουθία, συνοδεία, σε Ξεν.· συνοδεία με 

πομπή, σε Πλούτ.  

προπομπός, -όν (προπέμπω), I. συνοδός, ιδίως σε πομπή, ακολουθία, σε 

Ξεν.· με αιτ., προπομπὸς χοάς, αυτός που μεταφέρει χοές (υγρά αφιερώματα) 

σε πομπή, σε Αισχύλ. II. ως ουσ., φύλακας, συνοδός, υπερασπιστής, στον ίδ., 

Ξεν.  

προ-πονέω, μέλ. -ήσω, I. 1. εργάζομαι ή δουλεύω εκ των προτέρων, σε Ξεν. 

2. εργάζομαι για ή στη θέση άλλου, τινός, στον ίδ. 3. με γεν. πράγμ., δουλεύω 

για να αποκτήσω, τῶν εὐφροσυνῶν, στον ίδ. 4. με αιτ. πράγμ., αποκτώ, 

κερδίζω με προηγούμενο κόπο, σε Λουκ. — Παθ., τὰ προπεπονημένα, αγαθά 

που αποκτώνται με αυτόν τον τρόπο, σε Ξεν. II. Μέσ., καταπονούμαι από 

κατάθλιψη, σε Σοφ.  

Προποντίς, -ίδος, ἡ, η θάλασσα πριν τον Πόντο, δηλ. η θάλασσα του 

Μαρμαρά που οδηγεί στον Πόντο, σε Ηρόδ., Αισχύλ.  

προπορεύομαι, Παθ., με Μέσ. αόρ. αʹ 1. βαδίζω μπροστά ή προς τα εμπρός, 

σε Ξεν. 2. έρχομαι μπροστά, σε Πολύβ. 3. προάγομαι, προβιβάζομαι, στον ίδ.  

προ-πορίζομαι, Παθ., πορίζομαι, προχωρώ εκ των προτέρων, στον ίδ.  

πρόποσις, -εως, ἡ (προπίνω), πρόποση, πόση προς τιμή κάποιου, σε Πολύβ.  

προπότης, ὁ (προπίνω), αυτός που πίνει στην υγιεία, προπόται θίασοι, όμιλοι 

συμποτών που διασκεδάζουν, σε Ευρ.  

πρό-πους, -ποδος, ὁ, το προεξέχον πόδι του βουνού, δηλ. το χαμηλότερο 

σημείο του, πρόποδας, σε Πολύβ. κ.λπ.  

προ-πράσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω· I. κάνω εκ των προτέρων, σε Αριστ., 

Λουκ. II. επιβάλλω, εκτελώ, σε Αισχύλ.  

προ-πρεών, ὁ, = το επόμ.· μεταφ., φιλικός, ευγενικός, σε Πίνδ.  



προ-πρηνής, -ές, επιτετ. τύπος του πρηνής, αυτός που έχει το πρόσωπο 

στραμμένο προς τα κάτω, Λατ. pronus, σε Ομήρ. Ιλ.· φασγάνῳ προπρηνέϊ, με 

την άκρη του ξίφους, σε Ομήρ. Οδ.· ουδ. προπρηνές, ως επίρρ., μπροστά, προς 

τα εμπρός, σε Ομήρ. Ιλ.  

προπρο-κῠλίνδομαι, Παθ., εξακολουθώ να κυλιέμαι μπροστά από κάποιον, 

κυλιέμαι στα πόδια του, με γεν., προποκυλινδόμενος πατρὸς Διός, σε Ομήρ. 

Ιλ.· απόλ., πλανώμαι ατέρμονα, σε Ομήρ. Οδ.  

πρό-πρυμνα, επίρρ., μακριά από την πρύμνη, πρόπρυμνα ἐκβολὰν φέρει, 

λέγεται για μεταφορά εμπορευμάτων· λέγεται για τη σωτηρία σκάφους, 

μεταφ. σε Αισχύλ.  

προ-πύλαιος[ῠ], -α, -ον (πύλη), I. αυτός που βρίσκεται πριν από την πύλη, 

λέγεται για αγάλματα θεών, σε Αριστοφ. κ.λπ.· ΙI. προπύλαια, τά, διάδρομος 

που οδηγεί σε πύλες ναού, σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ., στον ενικ., σε Ανθ.  

πρόπῠλον, τό (πύλη), στον πληθ. όπως προπύλαια, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.· στον 

ενικ., σε Ανθ.  

προ-πυνθάνομαι, μέλ. -πεύσομαι, αόρ. αʹ προὐπῠθόμην· αποθ.· μαθαίνω αφού 

ερευνήσω πρώτα, ακούω εκ των προτέρων, σε Ηρόδ., Θουκ.  

πρό-πυργος, -ον, αυτός που προσφέρεται για τους πύργους, δηλ. για την ίδια 

την πόλη, θυσίαι, σε Αισχύλ.  

προ-ρέω, μέλ. -ρεύσομαι, ρέω προς τα εμπρός, ρέω δυνατά, λέγεται για 

ποταμούς, σε Όμηρ.  

προρρηθῆναι, απαρ. Παθ. αορ. αʹ του προερέω.  

πρόρ-ρησις, ἡ, I. προμήνυμα, πρόβλεψη, προηγούμενη διδαχή ή 

προειδοποίηση, σε Θουκ. II. δημόσια ανακοίνωση, προκήρυξη, πολεμεῖν ἐκ 

προρρήσεως, σε Δημ.  

πρόρ-ρητος, -ον, αυτός που έχει προκηρυχθεί, έχει διαταχθεί, σε Σοφ.  

πρόρ-ριζος, -ον (ῥίζα), αυτός που προέρχεται από τις ρίζες, από τη ρίζα και 

τα κλαδιά, ολοκληρωτικός, Λατ. radicitus, σε Ομήρ. Ιλ.· πρόρριζόν τινα 

ἀνατρέπειν, σε Ηρόδ.· ἐκτρίβειν, σε Ευρ.· πρόρριζος ἔφθαρται, σε Σοφ.  

πρός, πρόθ. με γεν., δηλώνει κίνηση από τόπο· με δοτ., στάση σε τόπο· με 

αιτ., κίνηση προς τόπο· Επικ. επίσης προτί, ποτί, Δωρ. ποτί.  

Α. ΜΕ ΓΕΝ.: I. 1. λέγεται για τόπο, από, εκ, σε Όμηρ., Σοφ. 2. λέγεται για 

δήλωση θέσης αντικειμένων, νήσοισι πρὸς Ἤλιδος, τα νησιά που κοιτάζουν 

προς το μέρος της Ήλιδας, δηλ. είναι κοντά στην Ήλιδα, σε Ομήρ. Οδ.· πρὸς 

τοῦ Ἑλλησπόντου ἵδρυται μᾶλλον ἢ τοῦ Στρυμόνος, βρίσκεται αρκετά κοντά 

(δηλ. πιο κοντά) στον Ελλήσποντο παρά στον Στρυμόνα, σε Ηρόδ.· 

ἐστρατοπεδεύοντο πρὸς Ὀλύνθου, σε Θουκ. κ.λπ.· συχνά με λέξεις που 

δηλώνουν σημείο του ορίζοντα, δύω θύραι εἰσίν, αἱ μὲν πρὸς βορέαο, αἱ δ' αὖ 

πρὸς νότου, η μία κοιτάζει προς το βορρά, η άλλη προς το νότο, σε Ομήρ. Οδ.· 

ομοίως, οἰκέουσι πρὸς νότου ἀνέμου, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3. μπροστά, προς το 

μέρος, μπροστά στα μάτια σε, πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν 

ἀνθρώπων, σε Ομήρ. Ιλ.· ἄδικον οὔτε πρὸς θεῶν οὔτε πρὸς ἀνθρώπων, σε 

Θουκ. 4. λέγεται για ικεσία, διαμαρτυρία, διακήρυξη, όρκος, ενώπιον, στο 

όνομα, Λατ. per, γουνάζομαί σε πρός τ' ἀλόχου καὶ πατρός, σε Ομήρ. Οδ.· 

ἐπιορκεῖν πρὸς δαίμονος, ορκίζομαι ψευδώς στους θεούς, σε Ομήρ. Ιλ.· 

πρὸςθεῶν, σε Αττ.· οι Αττ. μερικές φορές εισάγουν την αντων. σε ανάμεσα 

στην πρόθ. και την πτώση, όπως το Λατ. per te omnes deos oro, πρός νύν σε 

πατρὸς πρός τε μητρὸς ἱκνοῦμαι, σε Σοφ.· μὴ πρός σε γούνων, σε Ευρ. 5. 

λέγεται για προέλευση ή καταγωγή από, από μέρους του, τὰ πρὸς πατρός, από 

την μεριά του πατέρα, σε Ηρόδ.· Ἀθηναῖον καὶ τὰ πρὸς πατρὸς καὶ τὰ πρὸς 



μητρός, σε Δημ.· πρὸς αἵματος, συγγενείς εξ αίματος, σε Σοφ. II. λέγεται για 

πράγματα που προέρχονται από μια αιτία, από, από τη μεριά, τιμὴν πρὸς 

Ζηνὸς ἔχοντες, σε Ομήρ. Οδ.· τυγχάνειν τινὸς πρὸς θεῶν, σε Αισχύλ.· ομοίως, 

με όλα τα παθητικά ρήματα, προτὶἈχιλλῆος δεδιδάχθαι, διδάσκομαι από τον 

Αχιλλέα, σε Ομήρ. Ιλ.· τὸποιεύμενον Λακεδαιμονίων, σε Ηρόδ. κ.λπ.· με τα 

μέσα ή τη βοήθεια από, πρὸς ἀλλήλοιν θανεῖν, σε Ευρ.· επίσης, λέγεται για 

πράγματα, πρὸς τίνος πότ' αἰτίας τέθνηκεν, από ή για ποια αιτία; σε Σοφ. III. 

λέγεται για εξάρτηση ή στενή σχέση, και ομοίως· 1. εξαρτώμενος από 

κάποιον, υπό την προστασία κάποιου, πρὸς Διός εἰσι ξεῖνοι, σε Ομήρ. Οδ.· 

πρὸς ἄλλης ἵστὸν ὑφαίνειν, υφαίνω για άλλη γυναίκα, σε Ομήρ. Ιλ. 2. για 

κάποιον, για χάρη κάποιου, πρὸς σοῦ, σε Σοφ.· πρὸς τῶν ἐχόντων τὸν νόμον 

τίθης, σε Ευρ. 3. παρά, με, μέσω, μνήμην πρός τινος λείπεσθαι, σε Ηρόδ. IV. 

αρμόζον, κατάλληλο, οὐ πρὸς τοῦ ἅπαντος ἀνδρός, δεν είναι αρμόζον σε κάθε 

άνδρα, στον ίδ.· ἦκάρτα πρὸς γυναικός ἐστιν, είναι πολύ όμοιο με γυναίκα, σε 

Αισχύλ.· οὐπρὸς ἰατροῦ σοφοῦ θρηνεῖν, σε Σοφ.· επίσης, λέγεται για ποιότητα, 

πρὸς δίκης, σύμφωνα προς το δίκαιο, στον ίδ.· οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας δόξης, σε 

Θουκ. Β. ΜΕ ΔΟΤ.: I. 1. πλησίον, κοντά σε, πάνω, μέσα, ποτὶ γαίῃ, σε Ομήρ. 

Οδ.· ποτὶ δρυσίν, ανάμεσα στις βελανιδιές, σε Ομήρ. Ιλ.· ἄγκυραν ποτὶ ναU 

κρημάντων, στο ίδ.· πρὸς μέσῃ ἀγορᾷ, σε Σοφ.· πρὸς τῇ γῇ ναυμαχεῖν, σε 

Θουκ.· αἱ πρὸς θαλάττῃ πόλεις, σε Ξεν.· τὰ πρὸς ποσί, αυτά που βρίσκονται 

κοντά στα πόδια, αυτά που βρίσκονται μπροστά σε κάποιον, σε Σοφ. 2. 

ενώπιον, με την παρουσία κάποιου, πρὸς τοῖς θεσμοθέταις λέγειν, σε Δημ. 3. 

με ρήματα που δηλώνουν κίνηση και ακολουθ. από στάση σε τόπο ή 

δηλώνουν το πλησίον, επάνω, εναντίον, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ, σε Όμηρ.· 

βάλλειν τινὰ πρὸς πέτρῃ, σε Ομήρ. Οδ. 4. με τη σημασία της στενής 

προσκόλλησης, πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχεσθαι, στο ίδ.· προσπεπλασμένας πρὸς 

οὔρεσι, σε Ηρόδ.· ομοίως λέγεται για να δηλώσει εγγύτατη ενασχόληση, σε, 

επάνω, πρὸς αὐτῷ γ' εἰμι τῷ δεινῷ λέγειν, σε Σοφ.· εἶναι ή γίγνεσθαι πρός τινι, 

ασχολούμαι με ή πάνω σ' ένα πράγμα, σε Πλάτ.· ὅλον εἶναι πρός τινι, σε Δημ. 

II. λέγεται για προσθήκη, επιπλέον, πρὸς τοῖς παροῦσιν ἄλλα, σε Αισχύλ.· 

δέκα μῆνας πρὸς ἄλλοις πέντε, σε Σοφ.· πρὸς τῇ σκυτοτομίᾳ, κοντά στο 

επάγγελμα του σκυτοτόμου, σε Πλάτ.· πρὸςτούτοις, πέρα απ' αυτά, Λατ. 

praeterea, σε Ηρόδ. κ.λπ.· πρὸς τοῖς ἄλλοις, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, σε 

Θουκ. Γ. ΜΕ ΑΙΤ.: I. 1. λέγεται για τόπο, προς, σε, Λατ. versus, ἰέναι πρὸς 

Ὄλυμπον, σε Ομήρ. Ιλ.· πρὸς ἠῶ τ' ἠέλιον, ποτὶ ζόφον, στο ίδ. 2. με ρήματα 

που υπονοούν προηγούμενη κίνηση, επάνω, εναντίον, ἑστάναι πρὸς κίονα, σε 

Ομήρ. Οδ.· ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες, ποτὶ βωμὸν ἵζεσθαι, στο ίδ.· ἑστάναι πρὸς 

σφαγάς, στέκομαι έτοιμος για σφαγή, σε Αισχύλ. 3. με ρήματα που δηλώνουν 

όραση κ.λπ.· προς, ἰδεῖνπρός τινα, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως, στῆναι ποτὶ πνοίην, 

στέκομαι έτσι ώστε να το αντιμετωπίσω, αντιστέκομαι, σε Ομήρ. Ιλ.· κλαίειν 

πρὸς οὐρανόν, έκλαιγε βλέποντας τον ουρανό, στο ίδ.· λέγεται για τα σημεία 

του ορίζοντα, πρὸς ζόφον κεῖσθαι, βρίσκομαι προς τη δύση, σε Ομήρ. Οδ.· 

ναίειν πρὸςἨῶ τ' Ἠέλιόν τε, στο ίδ.· πρὸς ἑσπέραν, ἄρκτον, προς τη δύση κ.λπ. 

4. λέγεται με εχθρική σημασία, εναντίον, πρὸς Τρῶας μάχεσθαι, σε Ομήρ. Ιλ.· 

πρὸς θεὸν ἐρίζειν, σε Πίνδ.· χωρεῖν πρός τινα, σε Σοφ.· χρησιμ. σε ομιλίες, 

λογικά επιχειρήματα, πρός τινα, ως απάντηση προς, Λατ. adversus, λιγότερο 

ισχυρό από το κατά τινος, εναντίον, Λατ. in, σε Δημ. 5. χωρίς εχθρική 

σημασία, ἀγορεύειν, εἰπεῖν πρός τινα, λέγω, απευθύνομαι σε αυτόν, σε Ομήρ. 

Ιλ.· ἀμείβεσθαι πρόςτινα, σε Ηρόδ.· επίσης, λέγεται για κάποιον που 

συνδιαλέγεται, εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν, προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν, σε 



Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για κάθε είδους σχέση, ὀμόσαι πρός τινα, ορκίζομαι στο 

όνομά του, σε Ομήρ. Οδ.· σπονδάς, συνθήκας ποιεῖσθαι πρός τινα, σε Θουκ.· ἡ 

πρός τινα ξυμμαχία, στο ίδ.· ἡ πρός τινα φιλία, πίστις, σε Ξεν. κ.λπ.· αλλά 

επίσης, πρός τινα ἔχθρα, ἀπιστία, μῖσος, πόλεμος, σε Αισχύλ., Ξεν. κ.λπ. 6. 

λέγεται για συναλλαγή, πρὸς Τυδεΐδην τεύχε', αντάλλαξε τα όπλα του με τον 

Τυδείδη, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για υποθέσεις που έφταναν μπροστά στους 

άρχοντες, λαγχάνειν πρὸς τὸν ἄρχοντα γράφεσθαι πρὸς τοὺς θεσμοθέτας, παρά 

Δημ. 7. εἶναι πρός τι, είμαι απασχολημένος με..., σε Πλούτ. II. λέγεται για 

χρόνο, περίπου ή κοντά, κατά ή περίπου κατά, ποτὶ ἕσπερα, κατά την εσπέρα, 

σε Ομήρ. Οδ.· ἐπεὶ πρὸς ἑσπέραν ἦν, σε Ξεν.· πρὸς ἠῶ, σε Θεόκρ.· πρὸς 

γῆρας, προς, κατά τα γεράματα ή στα γεράματα, σε Ευρ. III. λέγεται για να 

δηλώσει σχέση ανάμεσα σε δύο αντικείμενα· 1. σε σχέση με, αναφορικά με, 

τὰπρὸς τὸν πόλεμον, δηλ. τα πολεμικά πράγματα, σε Θουκ.· τὰ πρὸς τὸν 

βασιλέα, οι σχέσεις μας με το βασιλιά, σε Δημ.· τὰπρὸς τοὺς θεούς, τα 

καθήκοντά μας προς τους θεούς, σε Σοφ.· ὁλόγος οὐδὲν πρὸς ἐμέ, δεν έχει να 

κάνει με εμένα, δεν με ενδιαφέρει, σε Δημ.· οὐδὲν αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν ἐστίν, 

αυτός δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτή, στον ίδ.· συχνά με επίρρ., ἀσφαλῶς 

ἔχεινπρός τι, σε Ξεν. 2. σε σχέση με, ως συνέπεια, πρὸς τοῦτο τὸ κήρυγμα, σε 

Ηρόδ.· ἀθύμως ἔχειν πρός τι, σε Ξεν.· συχνά με ουδ. αντων., πρὸς τί; για ποιο 

σκοπό; για ποιο τέλος; σε Σοφ.· πρὸςοὐδέν, για το τίποτα, μάταια, στον ίδ.· 

πρὸς ταῦτα, για αυτά, με το να έχουν αυτά έτσι, σε Ηρόδ., Αττ. 3. για κάποιο 

σκοπό, ὡς πρὸς τί χρείας;, σε Σοφ.· ἕτοιμος πρός τι, σε Ξεν. 4. σε σχέση ή 

συνάφεια, σε σύγκριση με, κοῖός τις ἀνὴρ δοκέοι εἶναι πρὸς τὸν πατέρα, σε 

Ηρόδ.· δηλώνει υπεροχή, πρὸς πάντας τοὺς ἄλλους, Λατ. prae aliis omnibus, 

στον ίδ.· πρὸς τὰς μεγίστας καὶ ἐλαχίστας ναῦς τὸ μέσον σκοπεῖν, ο μέσος όρος 

ανάμεσα στα μεγαλύτερα και στα μικρότερα πλοία, σε Θουκ. 5. σε σχέση με, 

σύμφωνα με, πρὸςτὸ παρεὸν βουλεύεσθαι, σε Ηρόδ.· πρὸς τὴν δύναμιν, 

σύμφωνα με τη δύναμη κάποιου, σε Δημ.· πρὸς τὰς τύχας, σύμφωνα με την 

τύχη κάποιου, σε Ευρ. 6. σε συμφωνία με τα μουσικά όργανα, πρὸς κάλαμον, 

σε Πίνδ.· πρὸς αὐλόν ή τὸν αὐλόν, σε Ευρ. 7. συχνά τίθεται περιφραστικά αντί 

επιρρ., όπως το πρὸς βίαν = βιαίως, με βία, βιαίως, σε Αισχύλ.· πρὸς τὸ 

καρτερόν, στον ίδ.· πρὸς ἰσχύος κράτος, σε Σοφ.· πρὸς ἡδονὴν λέγειν, 

δημηγορεῖν, έτσι ώστε να προκαλέσει ηδονή, σε Θουκ.· πρὸς τὸ τερπνόν, 

υπολογισμένο ώστε να προκαλέσει ηδονή, στον ίδ.· πρὸς χάριν, έτσι ώστε να 

ευχαριστήσει, σε Δημ.· και με γεν. πράγμ., πρὸς χάριν τινός, όπως το χάριν 

μόνο του, Λατ. gratia, για το καλό του, πρὸς χάριν βορᾶς, σε Σοφ.· πρὸς 

ἰσχύος χάριν, με τη δύναμή της, σε Ευρ.· επίσης, πρὸς ὀργήν, με οργή, 

οργισμένα, σε Σοφ. κ.λπ.· πρὸς τὸ λιπαρές, με πολλή επιμονή, στον ίδ.· πρὸς 

καιρόν, εποχιακά, στον ίδ. Δ. ΑΠΟΛ. ΩΣ ΕΠΙΡΡ.: =πρόςΒ.II., εντούτοις, 

πέρα και επιπλέον, πρὸς δέ ή ποτὶ δέ, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. κ.λπ.· πρὸς δὲ καί, 

πρὸς δὲ ἔτι, καὶ πρός, σε Ηρόδ. κ.λπ.· καὶ πρός γε, σε Ευρ.· καὶ δὴ πρός, σε 

Ηρόδ. Ε. ΣΕ ΣΥΝΘ.: I. κίνηση προς, προσάγω, προσέρχομαι. II. προσθήκη, 

το επιπλέον, προσκτάομαι, προστίθημι. III. σύνδεση και εγγύτητα με ένα 

πράγμα, όπως πρόσειμι, προσγίγνομαι.  

προ-σάββᾰτον, τό, η μέρα πριν το Σάββατο, η παραμονή του Σαββάτου, σε 

Κ.Δ.  

προσ-αγγέλλω, μέλ. -αγγελῶ, I. ανακοινώνω, τινά τινι, σε Λουκ. II. 

καταμηνύω, τῇ βουλῇ τινα, σε Πλούτ.  



προσᾰγορευτέος, -α, -ον, ρημ. επίθ., I. αυτός που πρέπει να κληθεί ή να 

κατονομαστεί, σε Πλάτ. II. προσαγορευτέον, αυτό που πρέπει κάποιος να 

ονομάσει, τινά τι, σε Αριστ.  

προσ-ᾰγορεύω, μέλ. -σω, αόρ. αʹ -ηγόρευσα· (αλλά ο Αττ. αόρ. είναι 

προσεῖπον), μέλ. και παρακ. προσερῶ, προσείρηκα· Παθ. αόρ. αʹ 

προσηγορεύθην· 1. απευθύνω, χαιρετώ, ασπάζομαι, Λατ. salutare, σε Ηρόδ. — 

Παθ., δυστυχοῦντες οὐ προσαγορευόμεθα, στη δυστυχία δεν μας χαιρετούν, σε 

Θουκ. 2. με διπλ. αιτ., προσφωνώ ή χαιρετώ κάποιον, Δίκανδέ νιν 

προσαγορεύομεν, σε Αισχύλ.· τὸν αὐτὸν πατέρα προσαγορεύω, σε Ξεν.· με 

απαρ., προσαγορεύω τινὰ χαίρειν, χαιρετώ ή αποχαιρετώ κάποιον με 

προσφώνηση, σε Αριστοφ. 3. καλώ με το όνομα, αποκαλώ, τὸνἈγαμέμνονα, 

προσαγορεύω ποιμένα λαῶν, σε Ξεν.· τί τὴν πόλιν προσαγορεύεις, σε Πλάτ.  

προσ-άγω, μέλ. -ξω, αόρ. βʹ προσήγᾰγον, σπανίως αόρ. αʹ προσῆξα, Μέσ. 

μέλ. (με Παθ. σημασία), προσάξομαι·  

Α. I. 1. φέρνω σε ή πάνω σε, τίς δαίμων τόδε πῆμα προσήγαγε, σε Ομήρ. Οδ.· 

θυσίας προσάγω τινί, σε Ηρόδ.· προσάγω πάντα, παρέχω, προμηθεύω, σε Ξεν. 

2. τοποθετώ σε, προσθέτω, ἅμα ἠγόρευε καὶ ἔργον προσῆγε, σε Ηρόδ. 3. θέτω 

σε, φέρνω σε, κινώ προς, εφαρμόζω, όπως το Λατ. applicare, τὴν ἄνω γνάθον 

προσάγω τῇ κάτω, στον ίδ.· ὀφθαλμὸν προσάγω κεγχρώμασι, φέρνω κοντά, 

εφάπτω το μάτι ακριβώς στις οπές, σε Ευρ. 4. λέγεται για τροφές, θέτω 

ενώπιον, παραθέτω, βρώματά τινι, σε Ξεν. 5. μεταφ., προσάγω ὅρκον τινί, 

θέτω όρκο σ' αυτόν, τον βάζω να ορκιστεί, σε Ηρόδ. 6. με στρατιωτική 

σημασία, οδηγώ εναντίον κάποιου, άγω σε επίθεση, κινούμαι προς, τῇ 

Ποτειδαίᾳ τὸν στρατόν, σε Θουκ.· στρατιὰν προσάγω πρὸς πολεμίους, προσάγω 

μηχανὰς πόλει, στον ίδ. 7. μεταφ., τὰς ἀνάγκας, στον ίδ.· προσάγω τόλμαν, 

επιδίδομαι ή καταβάλλω τόλμη, σε Ευρ. 8. προσάγω φόρον, αποδίδω φόρο, σε 

Θουκ. 9. οδηγώ σε ή ενώπιον, τῷ Κύρῳ τοὺς αἰχμαλώτους, σε Ξεν.· εισάγω, 

παρουσιάζω, τινὰ πρὸς τὸν δῆμον, πρὸς τὴν βουλήν, σε Θουκ.· προσάγω τοὺς 

πρέσβεις, σε Δημ.· 10. φέρνω πλησιέστερα, οδηγώ, ἐλπίς μ' ἀεὶ προσῆγε, σε 

Ευρ. — Παθ., οἴκτῳ καὶ ἐπιεικείᾳ προσάγεσθαι, σε Θουκ., Ομήρ. Ιλ. — Παθ., 

προσκολλώμαι σε κάτι, τινι, στον ίδ. II. 1. φαινομενικά μτβ. (ενν. ἑαυτόν, 

στρατόν κ.λπ.), πλησιάζω, προσεγγίζω, ιδίως με εχθρική σημασία, σε Ξεν. 2. 

(ενν. ναῦν), φέρνω σε, έρχομαι στην ξηρά, σε Πολύβ. Β. I. 1. Μέσ., ελκύω ή 

φέρνω προς το μέρος μου, προσεγγίζω την πλευρά κάποιου, Λατ. sibi 

conciliare, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· πάντων προσάγω ὄμματα, τραβώ όλα τα 

βλέμματα επάνω μου, σε Ξεν. 2. απόλ., έλκω προς εμένα, εναγκαλίζομαι, σε 

Ευρ., Αριστοφ. 3. με απαρ., προσελκύω κάποιον να κάνει κάποιο πράγμα, ἡ 

Σφὶγξ σκοπεῖν ἡμᾶς προσήγετο, σε Σοφ.· προσάξομαι δάμαρτ' ἐᾶν, θα τὴν 

προτρέψω να τα υποστεί, σε Ευρ. II. παίρνω κάτι μαζί μου, προμηθεύομαι, 

ὀστᾶ, στον ίδ.· τὰ ναυάγια, σε Θουκ.· προμηθεύω, εισάγω, σε Ξεν.· τὰ 

προσαχθέντα, εισαγωγές, στον ίδ.  

προσᾰγωγεύς, -έως, ὁ, αυτός που φέρνει, οδηγεί σε· προσαγωγεὺς λημμάτων, 

αυτός που αναζητά τα κέρδη για κάποιον άλλο, σε Δημ.  

προσᾰγωγή, ἡ, I. 1. καθοδήγηση σε ή πάνω σε, ανατροφή, σε Πολύβ. 2. 

προσέγγιση, απόκτηση, ξυμμάχων, σε Θουκ. II. 1. (αμτβ.), η επίσημη 

προσέγγιση, όπως στις γιορτές ή στις ικεσίες, σε Ηρόδ. 2. προσέγγιση, 

πλησίασμα σε ένα πρόσωπο, στην παρουσία του βασιλιά, σε Ξεν., Κ.Δ.  

προσαγωγός, -όν, ελκυστικός, πειστικός, σε Θουκ., Λουκ.  

προσ-ᾴδω, μέλ. -ᾴσομαι, Δωρ. ποτ-αείσομαι· I. 1. τραγουδώ, σε Θεόκρ. 2. 

προσᾴδω τραγῳδίαν, τραγουδώ τα μουσικά άσματα σε μια τραγωδία, δηλ. τα 



χορικά μέρη, σε Αριστοφ. II. εναρμονίζομαι, συμφωνώ, τινί, με κάποιον, σε 

Σοφ.· απόλ., σε Πλάτ.  

προ-αιθρίζω, σηκώνω κάτι ψηλά στον αέρα, σε Αισχύλ.  

προσ-αιρέομαι, Μέσ., I. διαλέγω για τον εαυτό μου, ἑαυτῷ προσαιρέομαί 

τινα, προσλαμβάνω ως σύντροφο ή σύμμαχο, Λατ. cooptare, σε Ηρόδ. II. 

γενικά, εκλέγω επιπλέον, τινά τινι, σε Θουκ., Ξεν.  

προσ-ᾱΐσσω, Αττ. -ᾴσσω, μέλ. -ξω, πηδώ, ορμώ σε κάτι, σε Ομήρ. Οδ.· 

ὁμίχλη προσαΐσσει ὄσσοις, ένα σύννεφο έρχεται πάνω στα μάτια μου, σε 

Αισχύλ.  

προσ-αιτέω, μέλ. -ήσω, I. ζητώ επιπλέον, αἷμα προσαιτέω, απαιτώ 

περισσότερο αίμα, σε Αισχύλ.· προσαιτέω, απαιτώ υψηλότερο μισθό, σε Ξεν. 

II. με αιτ. προσ., ζητώ επίμονα, ζητώ την ελεημοσύνη κάποιου, σε Ηρόδ.· με 

αιτ. πράγμ., παρακαλώ για κάποιο πράγμα, σε Ευρ.· με διπλή αιτ., παρακαλώ 

κάτι από κάποιον, στον ίδ., Ξεν.· απόλ., ζητώ επίμονα, γίνομαι φορτικός, σε 

Ευρ., Αριστοφ.  

προσαίτης, -ου, ὁ, ζητιάνος, επαίτης, σε Λουκ.  

προσ-αιτιάομαι, κατηγορώ επιπλέον, τινα, σε Πλούτ.  

προσ-ᾰκοντίζω, μέλ. -σω, ρίχνω κάτι, όπως το ακόντιο, σε Λουκ.  

προσ-ακούω, μέλ. -ακούσομαι, ακούω επιπλέον, σε Ξεν.  

προσ-ακροβολίζομαι, αποθ., ακροβολίζομαι εκ των προτέρων, σε Πολύβ.  

προσακτέον, ρημ. επίθ. του προσάγω, 1. αυτό που πρέπει κάποιος να φέρει 

κοντά ή πλησίον, σε Πλάτ. 2. αυτό που πρέπει κάποιος να εισάγει, σε Αριστ.  

προσ-ᾰλείφω, μέλ. -ψω, τρίβω ή αλείφω πάνω σε, τί τινι, σε Ομήρ. Οδ.  

προσ-άλλομαι, αποθ., πηδώ επάνω σε κάποιον, όπως ο σκύλος, σε Ξεν.  

προσ-άλπειος, -ον (Ἄλπεις), αυτός που βρίσκεται κοντά στις Άλπεις, σε 

Στράβ.  

προσ-άμβᾰσις, ἡ, ποιητ. αντί προσ-ανάβασις.  

προσ-αμείβομαι, Δωρ. ποτ-, Μέσ., απαντώ τινα, σε Θεόκρ.  

προσ-ᾰμέλγομαι, Δωρ. ποτ-, Παθ. με Μέσ. μέλ., παράγω επιπλέον γάλα, σε 

Θεόκρ.  

προσᾰμύνω[ῡ], μέλ. -αμῠνῶ, έρχομαι σε βοήθεια, τινί, σε Ομήρ. Ιλ.  

προσ-αμφιέννῡμι, Αττ. μέλ. -αμφιῶ, ντύνω επιπλέον, τί τινα, σε Αριστοφ.  

προσ-αναβαίνω, μέλ. -βήσομαι, ανεβαίνω ή ανέρχομαι επιπλέον, σε Ξεν.· 

υψώνομαι περισσότερο, όπως ο φουσκωμένος ποταμός, σε Πολύβ.· μεταφ., 

προσαναβαίνω τῷ Ῥωμύλῳ, πηγαίνω πίσω στον Ρωμύλο, σε Πλούτ.  

προσ-ανάβᾰσις, ποιητ. προσ-άμβ-, ἡ, ανοδική πορεία, άνοδος, ανάβαση, 

κλίμακος προσαμβάσεις, άνοδος με σκάλα, δηλ. πολιορκητική σκάλα, 

ανεμόσκαλα, σε Αισχύλ., Ευρ.· προσανάβασις, σε Ευρ.· τειχέων 

προσανάβασις, σημείο όπου μπορούν να προσεγγιστούν τα τείχη, δωμάτων 

προσανάβασις, δηλ. οι σκάλες που οδηγούν στο σπίτι, στον ίδ.  

προσ-αναγιγνώσκω, μέλ. -γνώσομαι, αναγιγνώσκω, διαβάζω, σε Αισχίν.  

προσ-ανᾰγκάζω, μέλ. -σω· Επικ. αόρ. αʹ -ηνάγκασα· I. 1. αναγκάζω ή 

εξαναγκάζω επιπλέον, σε Θουκ. 2. αναγκάζω κάποιον να υπακούσει ή να 

πειθαρχήσει, στον ίδ. II. με αιτ. και απαρ., αναγκάζω κάποιον να κάνει κάτι, 

σε Ομηρ. Ύμν.· προσαναγκάζω τινὰ παρεῖναι, ὁμολογεῖν, σε Ξεν.· αλλά με το 

απαρ. να παραλείπεται, τοὺςμὴ δεχομένους τὰς σπονδὰς προσαναγκάζω, (ενν. 

δέχεσθαι), σε Θουκ.  

προσ-ανᾰγορεύω, ανακοινώνω επιπλέον, σε Πλάτ.  

προσ-αναγράφω[ᾰ], αναγράφω επιπλέον, σε Λουκ.  



προσ-ανάγω, μέλ. -ξω, φαινομενικά αμτβ., προσανάγω τῇ γῇ, επανέρχομαι 

στη γη, σε Πλούτ.  

προσ-αναιρέω, μέλ. -ήσω· I. σηκώνω επιπλέον — Μέσ., αναλαμβάνω, 

επιχειρώ επιπλέον, πόλεμον, σε Θουκ. II. καταστρέφω επιπλέον, τἀληθές, σε 

Αριστ. III. λέγεται για χρησμό, δίνω μια επιπλέον απάντηση, σε Πλάτ.· 

προσαναιρέω τινὶ ποιεῖν τι, σε Δημ.  

προσ-ᾰναισῐμόομαι, Παθ., δαπανώμαι επιπλέον, σε Ηρόδ.  

προσ-ανακᾰλύπτω, μέλ. -ψω, ανακαλύπτω επιπλέον, σε Στράβ.  

προσ-ανάκλῐμα, τό, αυτό πάνω στο οποίο στηρίζεται κάποιος, σε Ανθ.  

προσ-αναλαμβάνω, μέλ. -λήψομαι· I. αναλαμβάνω επιπλέον, σε Δημ. — 

Παθ., πλειόνων προσαναλαμβανομένων εἰς τὴν σύγκλητον, λέγεται για την 

ομάδα των νέων συγκλητικών, σε Πλούτ. II. ανακτώ δυνάμεις· αμτβ., 

επανακτώ, σε Πολύβ.  

προσ-ᾰνᾱλίσκω, μέλ. -ανᾱλώσω, σκορπώ ή καταναλώνω επιπλέον, σε Πλάτ., 

Δημ.  

προσ-αναπαύομαι, μέλ. -σω, Μέσ. ή Παθ., κοιμάμαι επιπλέον, τινι, σε Πλούτ.  

προσ-αναπληρόω, μέλ. -ώσω, αναπληρώνω ή συμπληρώνω κάτι επιπλέον, σε 

Αριστ., Κ.Δ. — Μέσ., προσθέτω τόσο ώστε να γεμίσω, σε Πλάτ.  

προσ-αναρρήγνῡμι, μέλ. -ρήξω, σπάζω, διαλύω κάτι επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-ανασείω, μέλ. -σω, ανακινώ ή σείω εδώ κι εκεί επιπλέον — Παθ., 

διεγείρομαι ακόμα πιο πολύ, σε Πολύβ.· δίκαι αὐτῷ προσανεσείοντο, 

επισείονταν εναντίον του, σε Πλούτ.  

προσ-αναστέλλω, κρατώ πίσω επιπλέον, τὸν ἵππον, σε Πλούτ.  

προσ-ανατέλλω, ποιητ. προσ-αντ-, ανυψώνομαι, ανεβαίνω προς τα πάνω, σε 

Ευρ.  

προσ-ανατίθεμαι, Μέσ., I. αναλαμβάνω επιπρόσθετο βάρος, σε Ξεν.· αλλά, 

προσανατίθεμαί τί τινι, συνδράμω, προσφέρω ο ένας στον άλλο, σε Κ.Δ. II. 

προσανατίθεσθαί τινι, συσκέπτομαι με κάποιον, στο ίδ.  

προσ-ανατρέχω, μέλ. -δρᾰμοῦμαι, ανατρέχω πίσω, στα παλιά, αναπολώ παλιά 

γεγονότα, σε Πολύβ.  

προσ-ανατρίβομαι[ῑ], Μέσ., τρίβομαι πάνω σε ή έναντι ενός πράγματος, 

συχνάζω στο γυμνάσιο, σε Θεόφρ.  

προσ-άνειμι, (εἶμι, Λατ. ibo), ανέρχομαι, σε Θουκ.  

προσ-ανεῖπον, αόρ. βʹ του προσαναγορεύω, δηλώνω, δημοσιοποιώ, 

διακηρύσσω, διατάζω επιπλέον, σε Ξεν.  

προσ-ανέρπω, μέλ. -ψω, έρπομαι προς τα πάνω, σε Πλούτ.  

προσ-ανερωτάω, μέλ. -ήσω, ρωτώ ή ζητώ να μάθω περισσότερα, σε Πλάτ.  

προσ-ανευρίσκω, μέλ. -ευρήσω, βρίσκω επιπλέον, σε Στράβ.  

προσ-ανέχω, μέλ. -ανέξω, περιμένω υπομονετικά κάτι, με δοτ., σε Πολύβ.· 

επίσης με αιτ., στον ίδ.  

προσ-ᾱνής, -ές, Δωρ. αντί προσ-ηνής.  

προσ-άντης, -ες (ἄντην), I. αυτός που υψώνεται ενάντια σε, ανωφελής, 

απότομος, απόκρημνος, Λατ. adversus, σε Πίνδ., Θουκ. II. 1. μεταφ., 

δύσκολος, δυσχερής, ενάντιος, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. 2. λέγεται για πρόσωπα, 

ενάντιος, εχθρικός, τινί, σε κάποιον, σε Ευρ.· προσάντης πρός τι, είμαι 

ενάντιος σε κάτι, σε Ξεν.  

προσ-αντιλαμβάνομαι, Μέσ., πιάνομαι αμοιβαία ο ένας από τον άλλο, τῶν 

χειρῶν, από τα χέρια, σε Στράβ.  

προσ-αξιόω, μέλ. -ώσω, απαιτώ επιπλέον, σε Πολύβ.  

προσ-απαγγέλλω, μέλ. -αγγελῶ, ανακοινώνω επιπλέον, σε Ξεν.  



προσ-απαιτέω, μέλ. -ήσω, απαιτώ από κάποιον ως υποχρέωση, σε Λουκ.  

προσ-ᾰπᾰτάω, μέλ. -ήσω, εξαπατώ επιπλέον, σε Στράβ.  

προσ-απειλέω, μέλ. -ήσω, απειλώ επιπλέον, παρά Δημ.  

προσ-απεῖπον, αόρ. βʹ του προσαπαγορεύω, σε Αισχίν.  

προσ-απερείδομαι, Παθ., βασίζομαι κυρίως πάνω σε, σε Πολύβ.  

προσ-αποβάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, αποβάλλω, διώχνω ακόμα πιο μακριά, σε 

Αριστοφ.  

προσ-αποδείκνῡμι, μέλ. -δείξω, I. αποδεικνύω επιπλέον, σε Πλάτ. II. 

δηλώνω επιπλέον, σε Στράβ.  

προσ-αποδίδωμι, μέλ. -δώσω, I. πληρώνω ως παραπάνω οφειλή, σε Δημ. II. 

προσθέτω κάτι ως συμπλήρωμα, σε Στράβ.  

προσ-αποκρίνομαι[ῑ], αποθ., απαντώ με μερικές προσθήκες, σε Πλάτ.  

προσ-αποκτείνω, μέλ. -κτενῶ, σκοτώνω επιπλέον, σε Ξεν.  

προσ-απόλλῡμι και -ύω, μέλ. -ολέσω, I. καταστρέφω επιπλέον ή επίσης, σε 

Ηρόδ., Ευρ. — Μέσ., αόρ. βʹ -ωλόμην, παρακ. -όλωλα· χάνομαι, 

καταστρέφομαι επιπλέον ή μαζί με άλλους, σε Ηρόδ., Δημ. II. χάνω επιπλέον, 

τὴν ἀρχήν, σε Ηρόδ., Πλάτ.  

προσ-αποπέμπω, μέλ. -ψω, στέλνω μακριά ή διώχνω επιπλέον, σε Αριστοφ.  

προσ-απορέω, απορώ ακόμα περισσότερο, σε Αριστ.  

προσ-αποστέλλω, μέλ. -στελῶ, αποστέλλω, στέλνω επιπλέον, σε Θουκ.  

προσ-αποστερέω, αποστερώ, στερώ από, επιπλέον, τῆς νίκης, σε Δημ.  

προσ-αποτῑμάω, μέλ. -ήσω, υπολογίζω, εκτιμώ επιπλέον, σε Δημ.  

προσ-αποτίνω[ῐ], μέλ. -τίσω [ῑ], πληρώνω επιπλέον, σε Πλάτ.  

προσ-αποφέρω, μέλ. -αποίσω, αποφέρω, κερδίζω επιπλέον — Παθ., 

επιστρέφομαι επιπλέον ως υποκείμενος στη φορολογία, σε Δημ.  

προσ-απτέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει κάποιος να εφαρμόσει, τινί τι, σε 

Πλάτ.  

προσ-άπτω, Δωρ. προτι-άπτω, μέλ. -ψω, I. 1. προσεγγίζω, προσαρτώ, 

αποδίδω, τί τινι, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. κ.λπ.· με αρνητική σημασία, εκδικούμαι, 

μή τι χρέος ἐμᾷ πόλει προσάψῃς, σε Σοφ. 2. με αιτ. μόνο, προσθέτω, σε Ευρ. 3. 

παραδίδω ή αναθέτω σε, ναυτικόν τινι, σε Ξεν. II. αμτβ., προστίθεμαι, εἰ 

κακοῖς κακὰ προσάψει, σε Σοφ. III. 1. Μέσ., προσκολλώ πάνω σε κάποιον, 

προσάπτομαι, εκτείνομαι, απλώνομαι, άπτομαι, αγγίζω, σε Ξεν. 2. 

αναμειγνύομαι, με γεν., σε Αισχίν.  

προσ-ᾰρᾰρίσκω, προσαρμόζω· παρακ. βʹ προσάρᾱρα, Ιων. -άρηρα· αμτβ., 

προσαρμόζομαι, ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, καλά προσαρμοσμένα, σε Ομήρ. 

Ιλ.· σε Ιων. Παθ. παρακ. προσαρήρεται, σε Ησίοδ.  

προσ-αράσσω, Αττ. -ττω, μέλ. —ξω, εξορμώ εναντίον, πέφτω με δύναμη, 

ναῦς σκοπέλοις, σε Πλούτ.  

προσ-αρκέω, μέλ. -έσω, παρέχω την αναγκαία βοήθεια, συντρέχω, βοηθώ, 

τινί, σε Σοφ.· απόλ., στον ίδ., Ευρ.  

προσ-άρκτιος, -ον (ἄρκτος), αυτός που στρέφεται προς βορρά, σε Στράβ.  

προσ-αρμόζω, μεταγεν. Αττ. -όττω· μέλ. -όσω, 1. ταιριάζω, προσαρτώ, 

εφάπτω προσεκτικά σε κάτι, τί τινι, σε Ευρ.· εἴς τι, σε Πλάτ. 2. μεταφ., 

προσαρμόζω, ταιριάζω, στον ίδ. 3. με αιτ. μόνο, προσαρμόζω τὴν χεῖρα, το 

εφαρμόζω στο χέρι, σε Ξεν.· προσαρμόζω δῶρα, παρέχω κατάλληλα δώρα, σε 

Σοφ. II. αμτβ., προσκολλώμαι σε κάποιον, συμφωνώ ή ταιριάζω με ένα 

πράγμα, τινί, σε Πλάτ.· πρός τι, σε Ξεν.  



προσ-αρτάω, μέλ. -ήσω, προσδένω ή προσκολλώ σε κάτι, τί τινι, σε Βάβρ. — 

Παθ., προσδένομαι ή προσκολλώμαι, προσηρτημένον τῷ καλῷ τὸ ἀγαθόν, σε 

Ξεν.· προσγίγνομαι, προσκύπτω σε κάποιον, λῆμμα προσήρτηται, σε Δημ.  

προσ-ᾰτῑμόω, μέλ. -ώσω, αποστερώ κάποιον από τα πολιτικά του 

δικαιώματα, σε Δημ. — Παθ., μτχ. παρακ. προσητιμωμένος, στον ίδ.  

προσ-αυαίομαι, Παθ., μαραίνομαι επάνω σε κάτι, πέτραις, σε Αισχύλ.  

προσ-αυδάω, μέλ. -ήσω, I. 1. μιλώ, προσφωνώ, πλησιάζω, τινά, σε Ομήρ. Ιλ., 

Τραγ. 2. με αιτ. απευθύνω λόγια σε κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ. II. μιλώ σχετικά με 

κάτι, τύχαν σέθεν, σε Ευρ.· Παθ., ἀδελφὴ προσηυδώμην, απευθύνομαι στην 

αδελφή μου, σε Σοφ.  

προσ-αύλειος, -ον, αυτός που βρίσκεται κοντά στην αυλή αγροικίας, 

αγροτικός, εξοχικός, σε Ευρ.  

προσ-αύω, μέλ. -αύσω, φέρω προς, πρὶν πυρὶ θερμῷ πόδα τις προσαύσῃ, σε 

Σοφ.· (η λέξη αὔω δείχνει να είναι ισοδύν. του αἴρω).  

προσ-αφαιρέομαι, μέλ. -ήσομαι, αφαιρώ επιπλέον, σε Δημ.  

προσ-αφικνέομαι, μέλ. -αφίξομαι, αποθ., I. φτάνω σ' ένα μέρος ή φτάνω και 

ενώνομαι με στρατιωτική δύναμη, σε Θουκ. II. πλησιάζω, τινα, σε Ανθ.  

προσ-αφίστημι, προκαλώ επιπλέον αποστασία, σε Θουκ.  

προσ-βαίνω, μέλ. -βήσομαι, αόρ. βʹ προσέβην· γʹ ενικ. Μέσ. αορ. αʹ 

προσεβήσατο, Επικ. -ετο, 1. πατώ επάνω, σε Ομήρ. Ιλ.· πρὸς τὸ κάτω τοῦ 

τόξου τῷ ἀριστερῷ ποδὶ προσβαίνω, ώστε να βρω ένα στήριγμα καθώς το 

τραβώ, σε Ξεν. 2. πηγαίνω σε ή προς, πλησιάζω, με αιτ. τόπου, σε Όμηρ. 

κ.λπ.· με δοτ., σε Πλάτ. 3. ανέρχομαι, ανυψώνομαι, σε Ηρόδ., Σοφ. 4. απόλ., 

στέκομαι πάνω, προχωρώ, περιπατώ, σε Σοφ. 5. μεταφ., επέρχομαι, τίς σε 

προσέβα μανία;, στον ίδ.· ἄλλοις ἄλλα πρ. ὀδύνα, σε Ευρ.  

προσ-βάλλω, Δωρ. προτι-βάλλω, μέλ. -βᾰλω.  

Α. I. 1. χτυπώ ή εξορμώ εναντίον, τί τινι, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀψῖδα πέτρῳ 

προσβάλλω, αφήνω να χτυπήσει εναντίον, σε Ευρ.· τὸν πρὶν ὄλβον ἕρματι 

προσβάλλω, καταστρέφω την ευτυχία του πάνω σε έναν βράχο, σε Αισχύλ.· 

προσβάλλω θηρία τινί, τα βάζω να του επιτεθούν, σε Δημ.· προσβάλλω δόρυ 

τινί, σε Ευρ.· χωρίς καμία σημασία βίας, επιβάλλω, επιθέτω, μαλακὰν χέρα 

προσβάλλω (ἕλκει), λέγεται για χειρουργό, σε Πίνδ.· προσβάλλω παρειὰν 

παρηΐδι, σε Ευρ.· ὄμματα τέκνοις, στον ίδ. 2. παρέχω, παραχωρώ σε, κέρδος 

τινί, σε Ηρόδ.· προσβάλλω Λακεδαιμονίοις Ὀλυμπιάδα, τους δίνω την τιμή 

μιας ολυμπιακής νίκης, στον ίδ.· προσβάλλω κακὸν τῇ πόλει, σε Αισχύλ.· 

εὔκλειαν σαὐτῇ, σε Σοφ.· προσβάλλω δεῖμά τινι, Λατ. incutere timorem alicui, 

σε Ευρ. 3. με αιτ. του προσβαλλόμενου πράγματος, ἀρούρας προσβάλλειν, 

λέγεται για τον ήλιο, προσβάλλω τη γη με τις ακτίνες, σε Όμηρ.· λέγεται για 

μυρωδιές, βροτοῦ (ὀσμή) με προσέβαλε, σε Αριστοφ. 4. μεταφ., προσέχω σε 

κάποιο πράγμα ή προσθέτω, σε Σοφ. 5. μή μ' ἀνάγκῃ προσβάλῃς τάδ' εἰκαθεῖν, 

μη με αναγκάσεις να υποκύψω σ' αυτά, στον ίδ. II. 1. αμτβ., εφορμώ, κάνω 

επίθεση ή έφοδο πάνω σε, τινί, σε Αισχύλ. κ.λπ.· πρὸς τὸ τεῖχος, σε Ηρόδ.· 

απόλ., χτυπώ, κάνω έφοδο, επιτίθεμαι, στον ίδ.· προσβαλὼν αἱρεῖ τὴν πόλιν, 

με έφοδο, σε Ξεν. 2. μπαίνω μέσα με καράβι, προσορμίζομαι, ἐς τὸν λιμένα, 

σε Θουκ.· πρὸς Τάραντα, στον ίδ.· με δοτ., Σικελίᾳ, στον ίδ. Β. Μέσ., τιμωρώ, 

σωφρονίζω, τινα, σε Ομήρ. Ιλ.  

πρόσβᾰσις, ἡ (προσβαίνω), μέσο προς ανάβαση, προσέγγιση, σε Ηρόδ., 

Θουκ.· προσβάσεις πύργων, μέσα ανάβασης στους πύργους, σε Ευρ.  

προσ-βᾰτός, -ή, -όν, προσιτός, τινι, σε Ξεν.· χωρίον ἔνθα οὐ προσβατὸν 

θανάτῳ, δεν είναι δυνατό να φτάσει ο θάνατος, στον ίδ.  



προσ-βιάζομαι, μέλ. -άσομαι, I. αποθ., αναγκάζω, βιάζω, τινα, σε Αριστοφ. 

II. αόρ. αʹ προσβιασθῆναι, με Παθ. σημασία, αναγκάζομαι ή πιέζομαι, 

βιάζομαι, σε Θουκ.  

προσ-βῐβάζω, μέλ. Αττ. -βιβῶ, μτβ. του προσβαίνω, 1. κάνω να πλησιάσει, 

φέρνω κοντύτερα, τινά, σε Πλάτ. 2. μεταφ., προσελκύω, πείθω, εὖ 

προσβιβάζεις με, σε Αριστοφ., Ξεν.· λέγεται για πράγματα, προσβιβάζω τι 

κατὰ τὸ εἰκός, κάνω κάτι να συμφωνήσει με τις πιθανότητες, το φέρνω σε 

συμφωνία με αυτές, σε Πλάτ.  

προσ-βιόω, μέλ. -βιώσομαι, ζω περισσότερο, επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-βλέπω, Δωρ. ποτι-βλέπω, μέλ. -βλέψω και -ψομαι, 1. προσβλέπω, 

παρατηρώ, κοιτάζω προς κάποιον ή κάτι, τινά, σε Τραγ.· σπανίως με δοτ., σε 

Ξεν., Πλούτ. 2. λέγεται για πράγματα, προσέχω, παρατηρώ, σε Σοφ., Δημ.  

προσ-βοάομαι, Ιων. αορ. αʹ -εβωσάμην, Μέσ., καλώ κάποιον, φωνάζω, 

προσκαλώ, σε Ηρόδ.  

προσ-βοηθέω, Ιων. -βωθέω, μέλ. -ήσω, έρχομαι να βοηθήσω, έρχομαι να 

συντρέξω, προσβωθῆσαι ἐς τὴν Βοιωτίην, σε Ηρόδ.· απόλ., σε Θουκ.  

προσβολή, ἡ (προσβάλλω), I. επιβολή, επίθεση, π.χ. λέγεται για τη Λυδία 

λίθο (βλ. βάσανος), σε Αισχύλ.· λέγεται για τη βεντούζα, σε Αριστ.· φίλιαι 

προσβολαὶ προσώπων, λέγεται για τα φιλήματα, σε Ευρ.· απόλ., φιλί ή 

εναγκαλισμός, στον ίδ. II. 1. (από αμτβ. σημασία), επίθεση, έφοδος, 

εφόρμηση, σε Ηρόδ. κ.λπ.· προσβολὴ Ἀχαιΐς, επίθεση Αχαιών, σε Αισχύλ. 2. 

γενικά, επιθέσεις, προσβολές, επισκέψεις, προσβολαὶ Ἐρινύων, στον ίδ.· 

μιασμάτοιν, στον ίδ. 3. χωρίς καμία εχθρική σημασία, πλησίασμα, μέσα της 

προσέγγισης, προσβολὴν ἔχειν τῆς Σικελίας, διαθέτω τα μέσα να εισέλθω στη 

Σικελία, σε Θουκ.· λέγεται για πλοία, τόπος προσορμίσεως, μέρος για 

αγκυροβόλι, στον ίδ.· ἐν προσβολῇ εἶναι, είναι τόπος κατάλληλος για 

προσάραξη των πλοίων, στον ίδ.  

πρόσ-βορρος, -ον (βορρᾶς), εκτεθειμένος στον βορρά, σε Ευρ.  

προσ-βρᾰχής, -ές (βράχος), κάπως ρηχός, σε Στράβ.  

πρόσ-γειος, Δωρ. προτί-γειος, -ον (γῆ), αυτός που βρίσκεται κοντά στη γη, 

κοντά στο έδαφος, σε Λουκ.  

προσ-γελάω, μέλ. -άσομαι [ᾰ], 1. κοιτάζω κάποιον γελώντας, τινά, σε Ηρόδ., 

Ευρ. κ.λπ.· με σύστ. αιτ., προσγελᾶτε τὸν πανύστατον γέλων, δώσε το 

τελευταίο σου χαμόγελο σε μένα, σε Ευρ. 2. μεταφ., όπως το Λατ. arrideo, 

ευφραίνω, τέρπω, ὀσμὴ βροτείων αἱμάτων με προσγελᾷ, σε Αισχύλ.  

προσ-γίγνομαι, Ιων. και μεταγεν. -γίνομαι [ῑ]· μέλ. -γενήσομαι, παρακ. -

γεγένημαι· αποθ., 1. έρχομαι ή πηγαίνω σε, προσκολλώμαι σε κάποιον, τινί, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.· τοῖς προσγιγνομένοις, με την ενίσχυση, σε Θουκ. 2. γενικά, 

προστίθεμαι, συσσωρεύομαι, Λατ. accedere, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. 3. έρχομαι 

σε, συμβαίνω σε, τινι, σε Σοφ.  

προσ-γράφω[ᾰ], μέλ. -ψω, γράφω επιπλέον, προσθέτω στο γράψιμο, σε Δημ. 

— Παθ., τὰ προσγεγραμμένα, όροι που προστίθενται σε μια συνθήκη, σε Ξεν. 

— Μέσ., ενεργώ ώστε να εγγραφεί κάποιος παραπάνω, σε Δημ.  

προσ-γυμνάζω, μέλ. -σω, εξασκώ σε ή μέσα σε ένα πράγμα, σε Πλάτ. — 

Παθ., προσγεγυμνασμένος πολέμῳ, σε Πλούτ.  

προσ-δᾰνείζω, μέλ. -σω, δανείζω επιπλέον — Μέσ., δανείζομαι, δηλ. 

δανείζομαι επιπλέον, σε Ξεν.  

προσ-δᾰπᾰνέω, μέλ. -ήσω, ξοδεύω επιπλέον, σε Λουκ.  

πρόσδεγμα, -ατος, τό (προσδέχομαι), υποδοχή, σε Σοφ.  



προσ-δεής, -ές (δέω Β), αυτός που έχει επιπλέον ανάγκη, αυτός που έχει 

ακόμα έλλειψη, τινος, σε Πλάτ.  

προσ-δεῖ, βλ. προσδέω Β.  

προσ-δέομαι, Δωρ. ποοτι-δεύομαι, μέλ. -δεήσομαι, αόρ. αʹ -εδεήθην· αποθ., 

I. 1. είμαι σε έλλειψη, βρίσκομαι σε στέρηση, ζητώ, απαιτώ επιπλέον, τινος, 

σε Θουκ. κ.λπ.· ἤν τι προσδέωμαι, εάν είμαι εξ ολοκλήρου σε στέρηση, σε 

Ξεν.· με απαρ., επιθυμώ επιπλέον να κάνω ένα πράγμα, στον ίδ. 2. σπανίως 

απρόσ., = προσδεῖ, στον ίδ. II. παρακαλώ ή ζητώ από κάποιον, τί τινος, σε 

Ηρόδ.· με αιτ. προσ. και απαρ., ικετεύω κάποιον να κάνει κάτι, στον ίδ.· με 

γεν. προσ. και απαρ., παρακαλώ κάποιον να κάνει κάτι, στον ίδ.  

προσ-δέρκομαι, Δωρ. ποτι-δέρκομαι· μέλ. -δέρξομαι· με Ενεργ. αορ. βʹ -

έδρᾰκον, Παθ. αόρ. αʹ -εδέρχθην, παρακ. -δέδορκα, αποθ. I. παρατηρώ, 

βλέπω, σε Ομήρ. Οδ., Αισχύλ. κ.λπ. II. βλέπω από κοντά, σε Σοφ.  

πρόσ-δετος, -ον, δεμένος μ' ένα πράγμα, τινι, σε Ευρ.  

προσ-δέχομαι, Ιων. -δέκομαι, μέλ. -δέξομαι, Επικ. συγκοπτ. μτχ. αορ. βʹ 

ποτιδέγμενος· αποθ. I. 1. δέχομαι ευχαρίστως, αποδέχομαι, σε Ηρόδ.· δέχομαι 

φιλόξενα, σε Σοφ. κ.λπ.· δέχομαι σε έναν τόπο, σε Θουκ.· δέχομαι ως πολίτη, 

σε Πλάτ. 2. δέχομαι σε μια συζήτηση κάτι, στον ίδ. II. 1. Επικ. μτχ. 

ποτιδέγμενος, αυτός που περιμένει ή προσδοκεί, σε Όμηρ.· ομοίως, 

προσδεκομένους τοιοῦτο οὐδέν, σε Ηρόδ.· τῷ Νικίᾳ προσδεχομένῳ ἦν, ήταν 

σύμφωνα με την προσδοκία αυτού, σε Θουκ.· με αιτ. και απαρ. μέλ., 

προσδοκώ, προσμένω ότι, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. περιμένω υπομονετικά, σε Όμηρ.  

προσ-δέω (Α), μέλ. -δήσω, δένω πλησίον ή συνδέω, επισυνάπτω, σε Ηρόδ.  

προσ-δέω (Β), μέλ. -δεήσω, 1. έχω ανάγκη επιπλέον, με γεν., σε Ευρ. 2. 

απρόσ., προσδεῖ, υπάρχει ακόμα έλλειψη από, με γεν. πράγμ., σε Θουκ., Ξεν. 

κ.λπ.· με απαρ., ἔτι προσδεῖ ἐρέσθαι, σε Πλάτ.  

προσ-δηλέομαι, αποθ., βλάπτω ή καταστρέφω επιπλέον, σε Ηρόδ.  

προσ-διαβάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, 1. υπονοώ επιπλέον, σε Πλούτ. 2. συκοφαντώ, 

στον ίδ.  

προσ-διαιρέομαι, Μέσ., διαιρώ περαιτέρω, σε Αριστ.  

προσ-διαλέγομαι, αποθ., απαντώ σε συζήτηση ή λογομαχία, σε Ηρόδ.  

προσ-διαμαρτῠρέω, μαρτυρώ επιπλέον, σε Αισχίν.  

προσ-διανέμω, μέλ. -νεμῶ, διανέμω, μοιράζω, επιπλέον, σε Πλούτ. — Μέσ. 

στον πληθ., διανέμουν επιπλέον αυτά μεταξύ τους, σε Δημ.  

προσ-διαπράσσω, μέλ. -ξω, κατορθώνω κάτι επιπλέον, σε Ξεν.  

προσ-διασᾰφέω, μέλ. -ήσω, προσθέτω με τη μορφή της διασαφήνισης, σε 

Πολύβ.  

προσ-διαφθείρω, μέλ. -φθερῶ, καταστρέφω επιπλέον, σε Σοφ. — Παθ., 

χάνομαι, πεθαίνω, σε Ισοκρ.  

προσ-δῐδάσκω, μέλ. -άξω, διδάσκω επιπλέον, σε Πλάτ.  

προσ-δίδωμι, μέλ. -δώσω, δίνω επιπλέον, σε Σοφ., Ευρ. κ.λπ.  

προσ-διηγέομαι, αποθ., διηγούμαι επιπλέον, σε Θεόφρ.  

προσ-δῐκάζομαι, Μέσ., εμπλέκομαι σε δίκη, σε Δημ.  

προσ-διορθόομαι, Μέσ., διορθώνω επιπλέον, σε Αισχίν.  

προσ-διορίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, ορίζω ή καθορίζω επιπλέον, σε Δημ.· ομοίως 

στη Μέσ., σε Αριστ.  

προσ-δοκάω, Ιων. -έω, μέλ. -ήσω, αόρ. αʹ ἐδόκησα· προσδοκώ· 1. με απαρ. 

μέλ., προσδοκώ ότι κάποιος θα κάνει ή ότι ένα πράγμα θα γίνει, σε Ηρόδ. 

κ.λπ.· επίσης με απαρ. αορ. και ἄν, προσδοκώ ότι κάποιος θα έπραττε ή ότι 

ένα πράγμα θα γινόταν, σε Αριστοφ. κ.λπ.· χωρίς ἄν, Μενελέων προσδόκα 



μολεῖν, προσδοκώ την επιστροφή του, σε Αισχύλ. 2. με απαρ. ενεστ., 

σκέφτομαι, υποθέτω ότι κάποιος κάνει ή ότι ένα πράγμα είναι, σε Ευρ. 3. με 

αιτ. πράγμ., προσδοκώ, περιμένω ένα πράγμα, σε Αισχύλ. κ.λπ.· προσδοκάω 

τινά, προσμένω, περιμένω ένα πρόσωπο, σε Ευρ. κ.λπ. 4. Παθ., τὸ 

προσδοκώμενον, αντίθ. προς το ἄελπτον, σε Πλάτ. κ.λπ.  

προσ-δοκέω, αόρ. αʹ -έδοξα, θεωρούμαι επιπλέον, με απαρ., ἀπειρόκαλος 

προσέδοξεν εἶναι, σε Δημ.  

προσδοκητός, -ή, -όν (προσδοκάω), προσδοκώμενος, αναμενόμενος, σε 

Αισχύλ.  

προσδοκία, ἡ (προσδοκάω), 1. προσμονή, προσδοκία, αναμονή, μέλλοντος 

κακοῦ, θανάτου, σε Πλάτ.· απόλ., σε Δημ.· ακολουθ. από εξαρτημένη 

πρόταση, προσδοκία ἦν μή... ή μὴ οὐ..., σε Θουκ.· προσδοκίαν παρέχειν ὡς..., 

στον ίδ. 2. με πρόθ., πρὸς προσδοκίαν, κατά την προσδοκία, στον ίδ.  

προσ-δόκιμος, -ον, 1. προσδοκώμενος, αναμενόμενος ή αυτός που 

αναμένεται, σε Ηρόδ. 2. συχνά για πρόσωπα, προσδόκιμος ἐς τὴν Κύπρον, ἐπὶ 

τὴν Μίλητον προσδόκιμος, αναμένεται να έρθει στην Κύπρο, ενάντια στη 

Μίλητο, σε Ηρόδ.· τοῦ βαρβάρου, προσδοκίμου ὄντος, σε Θουκ.  

προσδρᾰκεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προσδέρκομαι.  

προσδρᾰμεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προστρέχω.  

προσ-εάω, μέλ. -εάσω [ᾱ], αφήνω να προχωρήσει περισσότερο κάποιος, τινά, 

σε Κ.Δ.  

προσέβην, αόρ. βʹ του προσβαίνω.  

προσεβήσετο, Επικ. αντί -ατο, γʹ ενικ. Μέσ. αορ. αʹ του προσβαίνω.  

προσ-εγγίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, πλησιάζω, τινί, σε Ανθ.  

προσ-εγγράφω[ᾰ], μέλ. -ψω, εγγράφω επιπλέον σε στήλη, σε Ηρόδ.· 

προσθέτω περιοριστική πρόταση, σε Αισχίν.  

προσ-εγγυάομαι, μέλ. -ήσομαι, Μέσ., γίνομαι εγγυητής επιπλέον, 

προσεγγυάομαί τινα ὀφλήματος, γίνομαι εγγυητής κάποιου για το οφειλόμενο 

ποσό, σε Δημ.  

προσ-εγκελεύομαι, Μέσ., παρακινώ επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-εγχρίω[ῑ], πασαλείφω επιπλέον ή ακόμα μια φορά, σε Ανθ.  

προσ-εδᾰφίζω, μπήγω, ρίχνω στο έδαφος — Παθ., παρακ., 

κύτοςπροσηδάφισται, η ασπίδα είναι στέρεα κατασκευασμένη, σε Αισχύλ.  

προσεδρεία, ποιητ. -εδρία, ἡ, κάθισμα δίπλα, 1. πολιορκία, αποκλεισμός, 

Λατ. obsessio, σε Θουκ. 2. καθίσμα δίπλα στο κρεβάτι του ασθενή, σε Ευρ.  

προσεδρεύω (πρόσεδρος), μέλ. -σω, 1. κάθομαι πλησίον, είμαι πάντα δίπλα 

σε κάποιον, με δοτ., σε Ευρ., Δημ.· προσεδρεύω τῷδιδασκαλείῳ, βρίσκομαι σε 

κανονική παρακολούθηση στο σχολείο, στον ίδ. 2. μεταφ., κάθομαι δίπλα και 

παρατηρώ, τοῖς πράγμασι, στον ίδ.  

προσεδρία, ἡ, βλ. προσεδρεία.  

πρόσ-εδρος, -ον (ἕδρα), αυτός που κάθεται δίπλα, πρόσεδρος λιγνύς, καπνός 

που αιωρείται, σε Σοφ.  

προσ-έειπον, Επικ. αντί προσεῖπον.  

προσ-εθίζω, συνηθίζω ή εξοικειώνομαι μ' ένα πράγμα, τινά τι, σε Ξεν.· με αιτ. 

και απαρ., στον ίδ. — Παθ., εθίζω τον εαυτό μου σ' ένα πράγμα, εθίζομαι, τινι, 

στον ίδ.  

προσειδέναι, απαρ. του πρόσοιδα.  

προσ-εῖδον, απαρ. -ῐδεῖν, μτχ. -ῐδών, αόρ. βʹ χωρίς ενεστ. σε χρήση, 

προσοράω, χρησιμοποιούμαι στη θέση άλλου, I. παρατηρώ ή βλέπω σε, σε 

Ηρόδ., Αισχύλ. II. Παθ., προσείδομαι, μοιάζω, σε Αισχύλ.  



προσεῖκα, Αττ. αντί προσέοικα.  

προσ-εικάζω, μέλ. -άσω, αόρ. αʹ -ῄκασα, I. φτιάχνω κάτι όμοιο με κάτι άλλο, 

εξομοιώνω, τί τινι, σε Ξεν. — Παθ., είμαι όμοιος, μοιάζω, τινι, σε Αισχίν. II. 

μεταφ., συγκρίνω, τί τινι, σε Αισχύλ., Ευρ.· κακῷ δέ τῳ προσεικάζω τόδε, 

νομίζω ότι αυτό φαίνεται ως κακό, σε Αισχύλ.· εικάζω μετά από σύγκριση, 

υποθέτω, πιθανολογώ, στον ίδ.  

προσ-είκελος, -ον, αυτός που είναι περίπου όμοιος, με δοτ., σε Ηρόδ.  

προσ-ειλέω, Δωρ. ποτι-ειλέω, μέλ. -ήσω, πιέζω ή αναγκάζω κάποιον να 

στραφεί μπροστά, σε Ομήρ. Ιλ.· μὴ προσείλει χεῖρα, μην σφίγγεις το χέρι σου 

εναντίον μου, σε Ευρ.  

προσειλόμην, αόρ. βʹ του προσαιρέομαι.  

πρόσ-ειλος, -ον (εἵλη), 1. προσήλιος, ηλιόλουστος, σε Αισχύλ.  

πρόσ-ειμι, απαρ. -εῖναι (εἰμί, Λατ. sum), 1. προστίθεμαι, προσκολλώμαι, 

ανήκω σε, τινι, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. 2. απόλ., είμαι εδώ, είμαι πλησίον, είμαι 

παρών, σε Αισχύλ. κ.λπ.· οὐδὲν ἄλλο προσῆν, δεν υπήρχε τίποτα άλλο στον 

κόσμο, σε Δημ.· τὰ προσόνθ' ἑαυτῷ, η περιουσία κάποιου, στον ίδ.· ταῦτα 

πρόσεσται, αυτό επίσης θα είναι δικό μας, σε Ξεν.· τὸπροσόν, πλεόνασμα, σε 

Δημ.  

πρόσ-ειμι, απαρ. -ιέναι (εἶμι, Λατ. ibo), χρησιμ. στην Αττ. ως μέλ. του 

προσέρχομαι και προσῄειν ως παρατ. I. 1. πηγαίνω προς ή μπροστά, πλησιάζω 

κάποιον, σε Ηρόδ. κ.λπ.· πρόσειμι Σωκράτει, τον επισκέπτομαι ως δάσκαλο, 

σε Ξεν.· με αιτ. τόπου, δῶμα, δόμους, σε Αισχύλ., Ευρ.· πρόσειμι εἰς..., 

πρός..., σε Σοφ. κ.λπ. 2. με εχθρική σημασία, πηγαίνω ή έρχομαι εναντίον, 

επιτίθεμαι, τῇ πόλει, σε Ξεν.· πρός τινα, σε Ηρόδ.· ἐπί τινα, σε Ξεν. 3. πηγαίνω 

προς το μέρος κάποιου, λέγεται για τον πόλεμο, σε Θουκ. 4. έρχομαι μπροστά 

να μιλήσω, πρόσειμι τῷ δήμῳ, σε Ξεν.· τῇ βουλῇ, σε Δημ.· πρὸς τὰς ἀρχάς, σε 

Θουκ. 5. λέγεται για πράγματα, προστίθεμαι, ἐλπὶς προσῄει, μόνη η ελπίδα 

έμεινε, σε Αισχύλ. ΙI. λέγεται για χρόνο, προχωρώ, πλησιάζω, ἐπεὰν προσίῃ ἡ 

ὥρη, σε Ηρόδ.· ἑσπέρα προσῄει, σε Ξεν. III. έρχομαι σε, εισέρχομαι, λέγεται 

για έσοδα, σε Ηρόδ., Θουκ.· τὰ προσιόντα, πρόσοδοι, κέρδη, σε Αριστοφ.  

προσεῖπον, απαρ. -ειπεῖν, χρησιμ. ως αόρ. βʹ του προσαγορεύω· Επικ. προσ-

έειπον, Δωρ. γʹ ενικ. ευκτ. ποτιείποι· Αττ. επίσης αόρ. αʹ προσεῖπα (πρβλ. 

προσερέω), 1. μιλώ σε κάποιον, προσφωνώ, λέγω, μιλώ, σε Όμηρ. κ.λπ.· 

προσεῖπον ὀνόματί τινα, σε Δημ.· με διπλή αιτ., τί προσείπω σ' ἔπος; σε 

Αριστοφ. 2. προσφωνώ ως, προσεῖπόν τινα ὡς ἀλλότριον, σε Πλάτ.· προσεῖπον 

τινὰ χαίρειν, προστάζω κάποιον να χαιρετήσει, σε Ευρ. 3. καλώ, ονομάζω, τί 

νιν προσείπω; σε Αισχύλ.· τοῦτο γάρ σ' ἔχω μόνον προσειπεῖν, σε Σοφ.· ὅν μοι 

προσεῖπας πόσιν, τον οποίον ονόμασες σύζυγό μου, σε Ευρ.  

 


