
προσ-ονομάζω, μέλ. -σω, καλώ κάποιον με το όνομά του, προσονομάζω 

θεούς, τους αποδίδω το όνομα θεοί, σε Ηρόδ.  

προσ-οράω, μέλ. -όψομαι, Δωρ. -ποθ-όρημι, απαρ. -ορῆν· κοιτάζω, 

παρατηρώ, σε Μίμνερμ., Σοφ. κ.λπ.· πρβλ. αόρ. βʹ προσεῖδον· ομοίως στη 

Μέσ., προσορωμένα, σε Σοφ.  

προσ-ορέγομαι, Μέσ., εκτείνομαι προς τα εμπρός, λαχταρώ, τινί, σε Ηρόδ.  

πρόσ-ορθρος, -ον, αυτός που βρίσκεται προς το πρωινό, πρωινός· Δωρ., τὸ 

πότορθρον, ως επίρρ., σε Θεόκρ.  

προσ-ορίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, 1. περικλείω εντός ορίων, προσθέτω σε ένα 

κράτος, προσαρτώ, σε Στράβ. 2. ορίζω ή καθορίζω επιπλέον, σε Πλούτ. 3. στη 

Μέσ. ως Αττ. νομικός όρος, προσωρίσατο τὴν οἰκίαν δισχιλίων, σημείωσε την 

οικία του επιπλέον με λίθινα σημεία (βλ. ὅρος II) για το ποσό των 2.000 

δραχμών, δηλ. το υποθήκευσε έναντι του ποσού αυτού, σε Δημ.  

προσ-ορμάω, μέλ. -ήσω, αμτβ., ορμώ σε κάποιον, επιτίθεμαι, σε Ξεν.  

προσ-ορμίζομαι, μέλ. αιτ. -ιοῦμαι, Μέσ., αγκυροβολώ κοντά σε ένα μέρος, σε 

Ηρόδ., Δημ.· ομοίως, στον Παθ. αόρ. αʹ προσωρμίσθην, σε Κ.Δ.  

προσόρμῐσις, ἡ, άραγμα, αγκυροβόληση σε λιμάνι ή στεριά, σε Θουκ.  

πρόσ-ορμος, ὁ, τόπος απόβασης, αραξοβόλι, σε Στράβ.  

πρόσ-ορος, βλ. πρόσ-ουρος.  

προσ-ορχέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., χορεύω προσέτι, σε Λουκ.  

προσ-ουδίζω, μέλ. -σω (οὖδας), ρίχνω κατά γης, σε Ηρόδ. κ.λπ.  

προσ-ουρέω, παρατ. -εούρουν, μέλ. -ήσω· κατουρώ πάνω σε κάτι, τινί, σε 

Δημ.· μεταφ., προσουρέω τῇ τραγῳδίᾳ, δηλ. παίζω με αυτή, σε Αριστοφ.  

πρόσ-ουρος, -ον, Ιων. αντί πρόσορος, εφαπτόμενος, γειτονικός, τῇ Ἀραβίῃ, σε 

Ηρόδ.· απόλ., τὰ πρόσορα, τα γειτονικά μέρη, σε Ξεν.· σε Σοφ., ἵν' αὐτὸς ἦν 

πρόσουρος, όπου δεν είχε κανένα γείτονα παρά μόνο τον εαυτό του, δηλ. 

ζούσε στην απομόνωση.  

προσ-οφείλω, μέλ. -ήσω, αόρ. βʹ -ῶφλον· οφείλω επιπλέον ή ακόμη 

περισσότερο, σε Θουκ., Ξεν.· απόλ., προσοφείλοντας ἡμᾶς ἐνέγραψεν, σε Δημ. 

— Παθ., οφειλόμενος ακόμα, αυτός που χρωστιέται ακόμα, σε Θουκ.· ομοίως, 

ἡ ἔχθρη ἡ προσοφειλομένη ἐς Ἀθηναίους ἐκ τῶν Αἰγινητέων, η έχθρα που 

οφείλεται ακόμα από τους Αιγινήτες στους Αθηναίους, δηλ. η μεταξύ τους 

αρχαία έχθρα, σε Ηρόδ.  

προσ-οφλισκάνω, μέλ. -οφλήσω, αόρ. βʹ -ῶφλον, απαρ. -οφλεῖν· 1. χρωστώ 

επιπλέον, σε Δημ.· απόλ., έχω χρέος, χρωστώ, σε Αριστ. 2. ως δικανικός όρος, 

χάνω τη δίκη και υποβάλλομαι επιπλέον σε πρόστιμο, σε Αισχίν. 3. γενικά, 

αποδεικνύομαι άξιος ή αξίζω επιπλέον, θεωρούμαι άξιος, αἰσχύνην, σε Δημ.  

προσοχή, ἡ (προσέχω), προσοχή, σε Λουκ.  

προσ-όψιος, -ον όπως το ἐπ-όψιος, ολοφάνερος, σε Σοφ.  

πρόσ-οψις, ἡ, I. εμφάνιση, εξωτερική όψη, παρουσιαστικό, σε Πίνδ.· 

περίφραστ., σὴ πρόσοψις, η παρουσία σου, εσύ, σε Σοφ. II. βλέμμα, κοίταγμα, 

όψη, όραση, θέα, σε Ευρ., Θουκ.  

προσ-παίζω, μέλ. -παίξομαι, αόρ. αʹ -έπαισα και -έπαιξα· I. 1. παίζω ή 

διασκεδάζω με, τινί, σε Ξεν., Πλάτ. 2. απόλ., παίζω, αστειεύομαι, σε Πλάτ. II. 

1. με αιτ., προσπαίζω θεούς, τραγουδώ, άδω προς τιμήν των θεών, ὕμνον πρ. 

τὸν Ἔρωτα, ψάλλω ύμνο προς τιμή του Έρωτα, στον ίδ. 2. αστειεύομαι, 

πειράζω, ειρωνεύομαι, στον ίδ.  

πρόσ-παιος, -ον (παίω), αυτός που έπεσε πάνω, απ' όπου, ξαφνικός, 

πρόσφατος, σε Αισχύλ.· ἐκ προσπαίου, ξαφνικά, απροσδόκητα, σε Αριστ.  



προσ-πᾰλαίω, μέλ. -σω, παλεύω ή αγωνίζομαι εναντίον κάποιου, τινί, σε 

Πίνδ., Πλάτ.  

Προσπαλτόθεν, επίρρ., από τα Πρόσπαλτα, σε Δημ.  

προσ-παραγράφω, μέλ. —ψω, γράφω επιπλέον, προσθέτω, σε Πλάτ., Δημ.  

προσ-παρακαλέω, μέλ. -έσω, 1. προκαλώ επιπλέον, προσκαλώ, σε Θουκ. 2. 

προτρέπω επιπλέον, παραγγέλω, τινὰ εἶναι ἑτοῖμον, σε Πολύβ.  

προσ-παραμένω, μέλ. -μενῶ, παραμένω επιπλέον, μένω ακόμη περισσότερο, 

σε Αίσωπ.  

προσ-παρασκευάζω, μέλ. -σω, παρασκευάζω, ετοιμάζω επιπλέον, ἑτέραν 

δύναμιν, σε Δημ. — Μέσ., παρασκευάζω κι άλλο για τον εαυτό μου, στον ίδ.  

προσ-παρατίθημι, τοποθετώ μπροστά από κάποιον επιπλέον, παραθέτω 

ενώπιον κάποιου επιπλέον, σε Πολύβ.  

προσ-παρέχω, μέλ. -έξω, παρέχω ή προμηθεύω επιπλέον, τί τινι, σε Θουκ.· 

ομοίως στη Μέσ., σε Πλάτ.  

προσ-παροξύνω, μέλ. -ῠνῶ, προκαλώ, ερεθίζω επιπλέον, σε Στράβ.  

προσ-παρτός, -όν (πείρω), καρφωμένος (στον βράχο), σε Αισχύλ.  

προσ-πᾰσσαλεύω, Αττ. προσ-παττ-, μέλ. -σω, I. καρφώνω σταθερά σ' ένα 

σημείο, τινά τινι, σε Αισχύλ.· πρός τι, σε Αριστοφ.· αντιστρόφως, σανίδα 

προσπασσαλεύσαντες (ενν. αὐτῷ), σε Ηρόδ. II. καρφώνω ή κρεμώ πάνω σε 

πάσσαλο, τὸν τρίποδα, στον ίδ.  

προσ-πάσχω, I. έχω κάποιο πρόσθετο ή ιδιαίτερο ψυχικό πάθος, αίσθημα, σε 

Πλάτ.· τινί, για κάτι, σε Λουκ. κ.λπ. II. νιώθω παράφορη αγάπη, σε Ισοκρ.  

πρόσ-πεινος, -ον (πεῖνα), πεινασμένος, πειναλέος, σε Κ.Δ.  

προσ-πελάζω, μέλ. -άσω [ᾰ]· I. κάνω κάτι να πλησιάσει, φέρνω κάτι κοντά 

σε κάτι άλλο, νέα ἄκρῃ προσπελάσας, έχει οδηγήσει το πλοίο αντίθετα από το 

ακρωτήρι, σε Ομήρ. Οδ. — Παθ., πλησιάζω, με γεν., Πανὸς προσπελασθεῖσα, 

συνευρέθη με τον Πάνα, σε Σοφ. II. αμτβ., προσεγγίζω, πλησιάζω, τινί, σε 

Πλάτ.  

προσ-πέμπω, μέλ. -ψω, στέλνω, ιδίως λέγεται για αγγελιαφόρους ή πρέσβεις, 

σε Αριστοφ., Θουκ.· προσπέμπω τινά τινι, στέλνω ή οδηγώ ένα πρόσωπο προς 

ένα άλλο, σε Σοφ., Θουκ.· απλώς, προσπέμπω τινί, στέλνω σε κάποιον (ενν. 

ἄγγελον), σε Θουκ. κ.λπ.· επίσης, προσπέμπω λόγους ἔς τινας, στον ίδ.· απόλ., 

σε Ηρόδ., Θουκ.  

προσ-περιβάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, I. 1. τοποθετώ ολόγυρα επιπλέον, περιβάλλω 

επιπλέον, περιτείχισμα τῇ πόλει, σε Θουκ. — Μέσ., εγείρω ή χτίζω ολόγυρά 

μου, τείχη, σε Ισοκρ. — Παθ., χτίζομαι, οικοδομούμαι ολόγυρα, στρατοπέδῳ 

ἐρύματος προσπεριβαλλομένου, σε Θουκ. 2. Μέσ., περικυκλώνω, τὸν πεζὸν 

στρατὸν ταῖς ναυσὶ προσπεριβάλλω, σε Πλούτ. II. Μέσ. επίσης, προσπαθώ να 

πετύχω, σε Δημ.  

προσ-περιγίγνομαι, αποθ., μένω επιπλέον ή παραπάνω, δηλ. ως περίσσευμα ή 

καθαρό κέρδος, σε Δημ., Πλούτ.  

προσ-περιλαμβάνω, περιλαμβάνω, συμπεριλαμβάνω επιπλέον, σε Δημ.  

προσ-περιοδεύω, μέλ. -σω, περιηγούμαι και περιγράφω επιπλέον, σε Στράβ.  

προσ-περιποιέω, μέλ. -ήσω, βάζω στην άκρη, εξοικονομώ ή αποταμιεύω 

επιπλέον, σε Δημ.  

προσ-περονάω, μέλ. -ήσω, συνδέω, ενώνω με καρφίτσα (περόνη), και, γενικά, 

στερεώνω γερά, τι πρός τι, σε Πλάτ.· πρός τι, σε Ξεν.  

προσπεσεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προσπίπτω.  

προσ-πέτομαι, μέλ. -πτήσομαι, αόρ. βʹ -επτάμην [ᾰ], αλλά ποιητ. επίσης, με 

Ενεργ. αόρ. βʹ προσέπτην· I. αποθ., πετώ προς, σε Αριστοφ., Ξεν. II. γενικά, 



έρχομαι ξαφνικά, κυριεύω κάποιον, ὀδμὰ προσέπτα με, σε Αισχύλ.· μέλος 

προσέπτα μοι ή με, η μουσική έφτασε στα αυτιά μου, στον ίδ.· τίςἀρχὴ τοῦ 

κακοῦ προσέπτατο; σε Σοφ.  

προσ-πεύθομαι, ποιητ. αντί προσπυνθάνομαι, σε Σοφ.  

προσ-πήγνῡμι και -ύω, μέλ. -πήξω· στερεώνω, μπήγω ή καρφώνω πάνω σε, τί 

τινι, σε Ευρ.· απόλ., καρφώνω στο σταυρό, σταυρώνω, σε Κ.Δ.  

προσ-πίλναμαι, Παθ., πλησιάζω γρήγορα, νήσῳ, σε Ομήρ. Οδ.  

προσ-πίπτω, μέλ. -πεσοῦμαι (για το ποτιπεπτηυῖαι, βλ. προσπτήσσω)· I. 1. 

πέφτω πάνω, προσκρούω, ἔςτι, σε Σοφ.· τινί, σε Ξεν.· πέφτω κατά πάνω, 

σωριάζομαι, σε Θουκ. 2. πέφτω πάνω, επιτίθεμαι, ορμώ, τινί, στον ίδ., Ξεν. 

κ.λπ.· απόλ., σε Θουκ., Ξεν. 3. απλώς, τρέχω προς, σε Ηρόδ., Ξεν. 4. πέφτω 

πάνω σε, εναγκαλίζομαι, τινί, σε Ευρ.· απ' όπου, προσπίπτω τινί, προσχωρώ 

στην παράταξη κάποιου, σε Ξεν. 5. συναντώ τυχαία κάποιον, βρίσκω τυχαία, 

συναντιέμαι με, ανταμώνω, μὴ λάθῃ με προσπεσών, σε Σοφ.· με δοτ. πράγμ., 

συναντώ τυχαία κάποιον, εμπίπτω, σε Ευρ., Ξεν.· με αιτ., μείζω βροτείας 

προσπίπτω ὁμιλίας, σε Ευρ. II. λέγεται για πράγματα: 1. για συμβάντα, 

επέρχομαι ξαφνικά, συμβαίνω σε κάποιον, τινί, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ.· απόλ., 

συμβαίνω, σε Ηρόδ., Θουκ.· πρὸς τὰ προσπίπτοντα, σύμφωνα με τις 

περιστάσεις, σε Αριστ. 2. λέγεται για δαπάνες, πέφτω πάνω, επιβαρύνω, σε 

Θουκ. 3. φτάνω στα αυτιά κάποιου, λέγομαι ως νέο, σε Αισχίν. III. 1. πέφτω 

στα πόδια κάποιου, προσπέφτω σε κάποιον, ικετεύω, εκλιπαρώ, σε Ηρόδ., 

Σοφ.· με δοτ., προσπίπτω βωμοῖσι, σε Σοφ.· γόνασί τινος, σε Ευρ.· θεῶν πρὸς 

βρέτας, σε Αριστοφ. 2. με αιτ., πέφτω κάτω μπροστά σε κάποιον, ικετεύω, σε 

Ευρ.  

προσ-πίτνω, ποιητ. αντί προσ-πίπτω· I. 1. πέφτω πάνω στον λαιμό κάποιου, 

αγκαλιάζω κάποιον, τινί, σε Ευρ.· ἀμφὶ γενειάδα, στον ίδ. 2. έρχομαι, 

παρουσιάζομαι πάνω στη σκηνή, στον ίδ. II. λέγεται για πράγματα, πέφτω 

πάνω, λέγεται για βέλη, σε Αισχύλ.· λέγεται για θυμό, σε Ευρ. III. πέφτω 

κάτω ή μπροστά σε κάποιον, ικετεύω, σε Σοφ.· με δοτ., προσπίτνομέν σοι, 

στον ίδ.· αλλά πιο συχνά με αιτ., σε Αισχύλ. κ.λπ.· προσπίτνω σε γόνασι, σε 

Σοφ.· με απαρ., προσπίτνω σε μὴ θανεῖν, σε ικετεύω να μην πεθάνω, στον ίδ.  

προσ-πλάζω, ποιητ. συντετμ. του προσπελάζω (αμτβ.), έρχομαι κοντά, 

πλησιάζω, προσεγγίζω, σε Ομήρ. Ιλ.· με δοτ., σε Ομήρ. Οδ.  

προσ-πλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -άσω, πλάθω ή σχηματίζω πάνω σε — Παθ., 

μτχ. παρακ., νεοσσιαὶ προσπεπλασμέναι ἐκ πηλοῦ πρὸς ἀποκρήμνοισι οὔρεσι, 

φωλιές που σχηματίστηκαν από πηλό και προσκολλήθηκαν σε απόκρημνα 

όρη, σε Ηρόδ.  

πρόσ-πλᾱτος, -ον (προσπλάζω), προσιτός, προσεγγίσιμος, σε Αισχύλ.  

προσ-πλέκω, -ξω, συνδέω μαζί — Παθ., προσκολλώμαι σε, εμπλέκομαι με, 

τινί, σε Στράβ.  

προσ-πλέω, μέλ. -πλεύσομαι· Ιων. ενεστ. -πλώω, αόρ. αʹ προσέπλωσα· πλέω 

προς ή εναντίον κάποιου, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· τινί, εναντίον κάποιου, σε 

Θουκ.· λέγεται για πλοία, σε Ξεν.  

προσ-πληρόω, μέλ. -ώσω, 1. γεμίζω ή συμπληρώνω έναν αριθμό, ἱππέας 

προσπληρόω εἰς δισχιλίους, σε Ξεν. 2. εφοδιάζω κι άλλο τα πλοία, τα εξοπλίζω 

περισσότερο, γεμίζω με άνδρες περισσότερα ακόμη πλοία, σε Θουκ.· ομοίως 

στη Μέσ., σε Ξεν.  

προσ-πλωτός, -ή, -όν, προσβάσιμος από τη θάλασσα, δηλ. πλωτός, σε Ηρόδ.  

προσ-πλώω, Ιων. αντί προσπλέω.  



προσ-πνέω, Επικ. -πνείω· μέλ. -πνεύσομαι, I. πνέω εναντίον, εμπνέω, σε 

Θεόκρ. II. απρόσ. με γεν., προσπνεῖ μοι κρεῶν, μου έρχεται μυρωδιά κρέατος, 

σε Αριστοφ.  

προσ-ποιέω, μέλ. -ήσω, I. παραχωρώ σε, Λατ. tradere alicui in manus, 

προσποιέω τινὶ τὴν Κέρκυραν, σε Θουκ.· προσποιέω Λέσβον τῇ πόλει, σε Ξεν. 

II. 1. Μέσ., με Μέσ. και Παθ. αόρ., προσάπτω, προσθέτω στον εαυτό μου, 

αποκτώ, κερδίζω, τινά, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· τὸν δῆμον, σε Αριστοφ.· με την 

προσθήκη δεύτερης αιτ., φίλους προσποιέω τοὺςΛακεδαιμονίους, ως φίλους, 

σε Ηρόδ.· ὑπηκόους προσποιέω τὰς πόλεις, σε Θουκ. 2. παίρνω κάτι που δεν 

ανήκει σε μένα, ιδιοποιούμαι, προβάλλω διεκδικήσεις, τὴντῶν γεφυρῶν 

διάλυσιν, στον ίδ. 3. προσποιούμαι, υποκρίνομαι, παριστάνω, προφασίζομαι, 

ὀργήν, σε Ηρόδ.· προσποιέω ἔχθραν, τη χρησιμοποιώ ως πρόσχημα, 

προφασίζομαι, σε Θουκ. 4. με απαρ., προσποιούμαι ότι κάνω ή είμαι, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.· προσποιέω μὲν εἰδέναι, εἰδότες δὲ οὐδέν, σε Πλάτ.· με απαρ. μέλ., 

κάνω ότι τάχα, σε Ξεν. 5. με αρνητικό, Λατ. dissimulare, δεῖ δέ, εἰ καὶ 

ἠδίκησαν, μὴ προσποιεῖσθαι, να προσποιηθούν ότι δεν ήταν έτσι, ότι δεν 

αδίκησαν, σε Θουκ.  

προσποίημα, -ατος, τό, προσποίηση, πρόφαση, αξίωση, σε Αριστ.  

προσποίησις, ἡ, 1. προσάρτηση πράγματος, πρόσκτηση, σε Θουκ. 2. 

πρόφαση ή αξίωση για κάτι, με γεν., στον ίδ. 3. απόλ., προσποίηση, 

υποκρισία, σε Αριστ.  

προσποιητικός, -ή, -όν, προσποιούμενος κάτι, τινός, σε Αριστ.  

προσποιητός, -όν και -ή, -όν, ψεύτικος, προσποιητός, υποκριτικός, σε Δημ.· 

επίρρ. -τῶς ή -τως, αντίθ. προς τῷ ὄντι, σε Πλάτ.· επίσης προσποιητά, ως 

επίρρ., σε Βάβρ.  

προσ-πολεμέω, μέλ. -ήσω, διεξάγω πόλεμο εναντίον κάποιου, βρίσκομαι σε 

πόλεμο με κάποιον άλλο, σε Θουκ., Ξεν.  

προσ-πολεμόομαι, Μέσ., κάνω κάποιον εχθρό μου ή πηγαίνω σε πόλεμο με 

κάποιον άλλο ακόμα, τινά, σε Θουκ.  

προσπολέω, μέλ. -ήσω (πρόσπολος)· I. υπηρετώ, φροντίζω, τινί, σε Ευρ. II. 

Παθ., συνοδεύομαι από μεγάλη ακολουθία υπηρετών, σε Σοφ.  

πρόσ-πολος, ὁ (πολέω),· 1. υπηρέτης, σε Σοφ., Ευρ.· ο εν υπηρεσία ιερέας, σε 

Τραγ.· πρόσπολος φόνου, ο υπηρέτης φόνου, σε Αισχύλ. 2. θηλ., υπηρέτρια, 

σε Σοφ.  

προσ-πορίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, προμηθεύω ή εφοδιάζω επιπλέον, σε Ξεν., Δημ.  

προσ-πορπᾱτός, -ή, -όν (πορπάω), στερεωμένος με πόρπη, καρφιτσωμένος, 

σε Αισχύλ.  

πρόσπταισμα, -ατος, τό, εμπόδιο ενάντια σε ένα πράγμα, πρόσκομμα, 

κώλυμα, σε Αριστ.  

προσ-πταίω, μέλ. -σω, I. προσκρούω σε κάποιο πράγμα, σκοντάφτω, 

στραμπουλίζω, τὸ γόνυ, σε Ηρόδ.· προσπταίω τὸν πόδα, σκοντάφτω εμπρός, 

σκουντουφλώ, σε Πλούτ.· απόλ., παραπατώ, κουτσαίνω, σε Αριστοφ., Ξεν.· 

με δοτ., προσκρούω, χτυπώ πάνω σε, τινί, σε Δημ.· λέγεται για πλοία, 

συντρίβομαι, καταστρέφομαι, προσαράζω, σε Ηρόδ. II. μεταφ., αποτυγχάνω, 

ιδίως στον πόλεμο, νικιέμαι, στον ίδ. III. προσπταίω τινί, προσβάλλω, 

συγκρούομαι, σε Πλούτ.  

προσπτῆναι, απαρ. του προσ-έπτην, αόρ. βʹ του προσπέτομαι.  

προσ-πτήσσω, μέλ. -ξω, σκύβω ή ζαρώνω προς τα κάπου, ἀκταὶ λιμένος 

ποτιπεπτηυῖαι (Επικ. μτχ. παρακ. αντί προσπεπτηκυῖαι), ακρωτήρια κλίνουν 

προς το λιμάνι, δηλ. το περιβάλλουν, σε Ομήρ. Οδ.  



προσπτῆται, γʹ ενικ. υποτ. Μέσ. αορ. βʹ του προσπέτομαι,  

πρόσ-πτυγμα, τό, αντικείμενο του εναγκαλισμού, αγκάλιασμα, σε Ευρ.  

προσ-πτύσσω,  

Α. μέλ. -ξω, εναγκαλίζομαι, σε Ευρ. Β. I. κυρίως ως αποθ., προσ-πτύσσομαι, 

Δωρ. ποτι-πτ-· μέλ. -πτύξομαι, παρακ. προσ-έπτυγμαι · λέγεται για ένδυμα, 

διπλώνομαι, πτυχώνομαι γύρω από, αγκαλιάζω, προσπτύσσετο πλευραῖσιν 

χιτών, σε Σοφ. II. λέγεται για πρόσωπα: 1. αγκαλιάζω τον κόρφο κάποιου, 

σφιχταγκαλιάζω, περιπτύσσομαι, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ. κ.λπ.· στόμα γε σὸν 

προσπτύξομαι, θα το πιέσω στα χείλη μου, σε Ευρ. — Παθ. με δοτ., 

συμπτύσσομαι κοντά σε, σε Σοφ. 2. μεταφ., ασπάζομαι, χαιρετώ ένθερμα, 

καλωσορίζω, σε Ομήρ. Οδ.· με διπλή αιτ., προσπτύσσω τινά τι, απευθύνω 

φιλικό χαιρετισμό σε κάποιον, στο ίδ.· προσπτύσσεσθαι μύθῳ, ικετεύω 

ένθερμα, ζητώ επίμονα, στο ίδ.· θεῶνδαῖτας προσπτύσσεσθαι, καλωσορίζω, 

χαιρετίζω τις γιορτές των θεών, σε Πίνδ.  

προσ-πτύω, μέλ. -πτύσω και -πτύσομαι [ῠ]· 1. φτύνω πάνω σε κάποιον, τινί, 

σε Θεόκρ., Λουκ. 2. μεταφ., προσπτύω τῷ καλῷ· απόλ., προσπτύσας, σε 

Πλούτ.  

προσ-ραίνω, ραντίζω πάνω σε κάποιον, τινί τι, σε Στράβ.  

προσραπτέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει κάποιος να ράψει, σε Πλούτ.  

προσ-ράπτω, μέλ. -ψω, ράβω κάτι πάνω σε κάτι άλλο, Παθ. μτχ. παρακ., 

τρίβωνες προσερραμμένοι, μπαλωμένα πανωφόρια, σε Πλούτ.  

προσ-ρέω, μέλ. -ρεύσομαι, Παθ. αόρ. βʹ -ερρύην· 1. ρέω προς κάποιο σημείο, 

χύνομαι μέσα, συναθροίζομαι, σε Ηρόδ. 2. έρπω, πλησιάζω προς, τινί, σε 

Πλούτ.  

προσ-ρήγνῡμι και -ύω, μέλ. -ρήξω, χτυπώ και συντρίβω (αμτβ), προσέρρηξεν 

ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ, σε Κ.Δ.  

πρόσ-ρημα, -ατος, τό, I. προσαγόρευση, χαιρετισμός, σε Πλάτ. II. αυτό με το 

οποίο κάποιος αποκαλείται, όνομα, επωνυμία, στον ίδ., Δημ.  

πρόσ-ρησις, ἡ, προσαγόρευση, προσφώνηση, πρόσρησιν διδόναι τινί, 

προσφωνώ, σε Ευρ.· ἕνεκ' ἐμῆς προσρήσεως, για να μπορέσω να σε 

προσαγορεύσω, στον ίδ.  

προσ-ρητέος, -α, -ον, I. ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει κάποιος να 

προσαγορεύσει, να καλέσει, σε Πλάτ. II. προσρητέον, προσφωνητέα, στον ίδ.  

προσ-ριπτέω, = το επόμ., σε Πλούτ.  

προσ-ρίπτω, μέλ. —ψω, ρίχνω προς κάποιον, τί ή τινά τινι, σε Πλούτ.  

προσ-σαίνω, Δωρ. ποτι-σαίνω, αόρ. αʹ -έσηνα· 1. φέρομαι κολακευτικά, 

θωπεύω, κυρίως λέγεται για σκύλους· μεταφ., φῶτα προσσαίνειν κακόν, σε 

Αισχύλ. 2. λέγεται για πράγματα, ευχαριστώ, ευαρεστώ, όπως Λατ. arridere, 

τινά, στον ίδ., Ευρ.  

προσ-σέβω, λατρεύω ή τιμώ επιπλέον, σε Αισχύλ.  

προσ-σημαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, δηλώνω επιπλέον, σε Αριστ.  

πρόσσοθεν, επίρρ., Επικ. αντί πρόσθεν, σε Ομήρ. Ιλ.  

προσσοτέρω, επίρρ., ποιητ. αντί προσωτέρω.  

προσ-στάζω, Δωρ. ποτι-στ-, μέλ. -ξω, στάζω πάνω σε, ρίχνω ολόγυρα, σε 

Πίνδ.· πραῢνποτιστάζων ὄαρον, άφησε να πέσουν σοφά, ήπια λόγια, στον ίδ.  

προσ-σταυρόω, μέλ. -ώσω, φράσσω μπροστά με πασσάλους, με αιτ., σε 

Θουκ.  

προσ-στείχω, μέλ. -ξω, αόρ. βʹ -έστῐχον· πηγαίνω ή προχωρώ μπροστά, σε 

Ομήρ. Οδ.· δεῦροπροστείχω, σε Σοφ.  



προσ-στέλλω, μέλ. -στελῶ, I. τοποθετώ πάνω σε, επιθέτω — Μέσ., μένω 

κοντά, τοῖς ὀρεινοῖς, λέγεται για στρατηγό, σε Πλούτ. II. στον Παθ. παρακ., 

είμαι συνεσταλμένος, σφιγμένος, ἰσχίαπροσεσταλμένα, συνεσταλμένα, λέγεται 

για σκύλους, σε Ξεν.  

προσ-στρατοπεδεύω, μέλ. -σω, στρατοπεδεύω κοντά, τόπῳ, σε Πολύβ.  

προσ-σῡκοφαντέω, μέλ. -ήσω, συκοφαντώ επιπλέον, σε Δημ.  

προσ-συμβάλλομαι, Μέσ., συνεισφέρω επιπλέον ή συγχρόνως, 

προσσυνεβάλετο τῆς ὁρμῆς, συνέβαλε, συνετέλεσε στην προθυμία τους, σε 

Θουκ.  

προσ-συνοικέω, μέλ. -ήσω, εγκαθίσταμαι μαζί με άλλους σ' έναν τόπο, 

ενώνομαι με άλλους σε συνοικισμό, με δοτ. προσ., σε Θουκ.  

προσ-σφάζω ή -ττω, σφάζω επάνω σε, με δοτ., σε Πλούτ.  

πρόσσω, ποιητ. αντί πρόσω.  

προσ-σωρεύω, μέλ. -σω, συσσωρεύω, συγκεντρώνω επιπλέον, σε Λουκ.  

πρόσταγμα, -ατος, τό (προστάσσω), προσταγή, διαταγή, σε Πλάτ. κ.λπ.· ἐκ 

προστάγματος, σε Δημ.  

προ-στᾰθείς, I. μτχ. Παθ. αορ. αʹ του προΐστημι, II.προσ-τᾰθείς του 

προστήκω.  

προσ-τακτεόν, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει κάποιος να προστάξει, σε Πλάτ.  

προσ-τακτικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στις προσταγές, 

επιτακτικός, προστακτικός, σε Πλούτ.  

προσ-τακτός, -ή, -όν, προσταγμένος, τακτικός, σε Ψήφ. παρά Δημ.  

προσ-τᾰλαιπωρέω, μέλ. -ήσω, επιμένω ή εμμένω ακόμα περισσότερο σ' ένα 

πράγμα, με δοτ., σε Θουκ.  

πρόσταξις, ἡ (προστάσσω), I. τακτοποίηση, διάταξη, διαταγή, σε Πλάτ. II. 

υπολογισμός, σε Θουκ.  

προ-στᾰσία, Ιων. -ίη, ἡ (προστῆναι)· I. στήσιμο μπροστά, πρόστηση, 

εξουσία, τοῦ δήμου, τοῦ πλήθους, σε Θουκ.· απόλ., προεδρία, αξίωμα, στον ίδ. 

II. 1. προστασία, υπεράσπιση· και με αρνητική σημασία, φατριασμός, σε Δημ. 

2. = Ρωμ. patronatus, σε Πλούτ. III. τόπος μπροστά από ένα οικοδόμημα, 

αυλή, προαύλιο, σε Αισχίν.  

πρό-στᾰσις, ἡ (προστῆναι), εξωτερική μεγαλοπρέπεια, πομπώδης επίδειξη, 

σε Πλάτ.  

προσ-τάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, I. με αιτ. προσ., 1. τοποθετώ ή παρατάσσω 

σε ένα μέρος, χωρεῖτε οἷ προστάσσομεν (ενν. ὑμᾶς), σε Ευρ. — Παθ., προστ. 

πύλαις, σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. τοποθετώ κοντά σε κάποιον, συνάπτω, προσαρτώ, 

σε Ηρόδ.· προστάσσει τινάς τινι, τους υποβάλλει στις διαταγές του, σε Θουκ. 

— Παθ., Ἰνδοὶ προσετετάχατο Φαρναζάθρῃ, σε Ηρόδ. 3. αντιστρόφως, 

προστάσσω ἄρχοντα, διορίζω ως άρχοντα άλλων, ως κυβερνήτη, στον ίδ. II. 1. 

με αιτ. πράγμ., δίνω διαταγή, ορίζω, διατάσσω, ἔργον, πόνον προστάσσω τινί, 

στον ίδ. κ.λπ. — Παθ., τοῖσι δὲ ἵππος προσετέτακτο, σε αυτούς είχε δοθεί 

διαταγή (είχε ορισθεί) να προσφέρουν ιππικό, στον ίδ.· τὰ προσταχθέντα, οι 

διαταγές που έχουν δοθεί, στον ίδ.· τὸπροστεταγμένον, στον ίδ.· τὰ 

προσταχθησόμενα, οι διαταγές που θα δοθούν, σε Ξεν.· απόλ., προσταχθέν μοι, 

η διαταγή που έχει δοθεί σε μένα, σε Δημ. 2. με δοτ. προσ. και απαρ., 

διατάζω, προστάζω κάποιον να κάνει κάτι, σε Ηρόδ. κ.λπ. — Παθ. απρόσ., 

προσετέτακτό τινι πρήσσειν, στον ίδ. 3. με αιτ. και απαρ., σε Ευρ. — Παθ., 

διατάζομαι να κάνω, σε Ηρόδ.· απόλ., λαμβάνω διαταγές, σε Θουκ.  

προστᾰτεία, ἡ (προστάτης), = προστασία II, σε Ξεν.  



προστᾰτεύω, = προστατέω· I. είμαι προστάτης ή κυβερνήτης, με γεν., σε 

Ξεν.· απόλ., ασκώ εξουσία, στον ίδ. II. προστατεύω ὅπως..., υπερασπίζομαι ή 

προσέχω, είμαι φύλακας, προασπιστής, στον ίδ.  

προστᾰτέω, μέλ. -ήσω (προστάτης)· I. προΐσταμαι, είμαι κυβερνήτης, ασκώ 

εξουσία, χθονὸς δώματων, σε Ευρ.· προστατέω τοῦ ἀγῶνος, είμαι επιμελητής 

του αγώνα, σε Ξεν.· απόλ., ὁπροστατῶν, αυτός που ενεργεί ως αρχηγός, στον 

ίδ. II. στέκομαι μπροστά ως υπερασπιστής, είμαι φύλακας ή προστάτης σε, 

πυλῶν, σε Αισχύλ.· Ἀργείων, σε Ευρ. III. ὁ προστατῶν χρόνος, ο 

πλησιέστατος χρόνος, σε Σοφ.  

προστᾰτήριος, -α, -ον, I. αυτός που στέκεται μπροστά σε κάποιον, δεῖμα 

προστατήριον καρδίας, φόβος που αιωρείται στην καρδιά μου ή την κυριεύει, 

σε Αισχύλ. II. αυτός που στέκεται μπροστά, προστατευτικός, στον ίδ., Σοφ.  

προστάτης, -ου, ὁ (προστῆναι),· I. αυτός που στέκεται εμπρός, 

παρατεταγμένος στη μπροστινή γραμμή, σε Ξεν. II. 1. αρχηγός, επικεφαλής 

πολιτικής παράταξης, σε Ηρόδ.· ὁ προστάτης τοῦ δήμου, σε Θουκ. 2. γενικά, 

προϊστάμενος, κυβερνήτης, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ.· προστάται τῆς εἰρήνης, 

αυτοί που πρώτοι έκαναν ειρήνευση, σε Ξεν. III. 1. αυτός που στέκεται 

μπροστά, προστάτης, υπερασπιστής, πρόμαχος, πυλωμάτων, σε Αισχύλ., Σοφ. 

κ.λπ. 2. στην Αθήνα, λέγεται για τον πολίτη που είχε υπό την προστασία του 

τους μετοίκους (μέτοικοι), όπως ο Ρωμ. patronus είχε υπό την προστασία του 

τους clientes· προστάτην γράφεσθαί τινα, διαλέγω τον προστάτη μου, σε 

Αριστοφ.· αλλά, γράφεσθαι προστάτου, γράφω το όνομά μου στο όνομα του 

προστάτη, προσκολλώμαι σε έναν προστάτη, σε Σοφ. IV. προστάτης θεοῦ, 

αυτός που στέκεται μπροστά από κάποιο θεό για να τον ικετεύσει, ικέτης, 

στον ίδ.  

προστᾰτικός, -ή, -όν, 1. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στον προστάτη 

(σημασία II), σε Πλάτ. 2. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε κοινωνική τάξη ή 

σε τιμή, σε Πολύβ.  

προστάτις, -ιδος, θηλ. του προστάτης, σε Λουκ.  

προστάττω, Αττ. αντί προστάσσω.  

προ-σταυρόω, μέλ. -ώσω, φράζω μπροστά ή κατά μήκος με πασσάλους, 

τὴνθάλασσαν, σε Θουκ.  

προσ-τειχίζω, μέλ. -σω, προσθέτω οχύρωση, περικλείω επιπλέον το τείχος 

της πόλης, σε Θουκ.  

προσ-τεκταίνομαι, Μέσ., επινοώ επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-τελέω, μέλ. -έσω, πληρώνω ή ξοδεύω επιπλέον, σε Ξεν.  

προ-στέλλω, μέλ. -στελῶ, φυλάσσω ή καλύπτω από μπροστά, προφυλάσσω, 

σε Θουκ. — Μέσ., προστέλλεσθαί τινα, στέλνω κάποιον οπλισμένο στον 

πόλεμο, σε Αισχύλ. — Παθ., προὐστάλης ὁδόν, έκανες πολύ δρόμο, 

επιχείρησες ένα μακρύ ταξίδι, σε Σοφ.  

προ-στένω, αναστενάζω ή θλίβομαι προτού, σε Αισχύλ.  

προ-στερνίδιον, τό (στέρνον), κάλυμμα ή κόσμημα για το στήθος, λέγεται 

για άλογα, σε Ξεν.  

πρό-στερνος, -ον (στέρνον), αυτός που βρίσκεται μπροστά από ή πάνω στο 

στήθος, σε Αισχύλ.  

προσ-τέρπω, Δωρ. ποτι-τέρπω, μέλ. -ψω, τέρπω ή ευχαριστώ επιπλέον, σε 

Ομήρ. Ιλ.  

προστεχνάομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., μηχανεύομαι επιπλέον, σε Πλούτ.  

προσ-τήκομαι, μέλ. -τήξομαι, Παθ. με παρακ. προστέτηκα, λιώνω και κολλώ 

γερά πάνω σε, προσκολλώμαι σε, προστᾰκέντος ἰοῦ, λέγεται για τον 



δηλητηριώδη χιτώνα που προσκολλήθηκε στον Ηρακλή, σε Σοφ.· για αυτόν 

επίσης λέγεται πως ήταν ὕδρας προστετᾱκὼς φάσματι, στον ίδ.  

προσ-τίθημι, Δωρ. ποτι-· προστ. προστίθει, μέλ. -θήσω, αόρ. αʹ -έθηκα, αόρ. 

βʹ -έθην, υποτ. -θῶ — Μέσ., αόρ. αʹ -εθηκάμην, αόρ. βʹ -εθέμην, υποτ. -

θῶμαι, γʹ ενικ. ευκτ. -θεῖτο — Παθ., αόρ. αʹ -ετεθην·  

Α. I. 1. τοποθετώ πλησίον, Λατ. apponere, σε Ομήρ. Οδ.· προστίθημι τὰς 

θύρας, τοποθετώ στην πόρτα, σε Ηρόδ.· προστίθημι κλίμακας τοῖς πύργοις, σε 

Θουκ. 2. παρέχω, χορηγώ ή παραδίδω, θεῶν γέρα ἐφημέροισι προστίθει, σε 

Αισχύλ.· γυναῖκα προστίθημί τινι, την δίνω σε αυτόν ως σύζυγο, σε Ηρόδ. 

κ.λπ. 3. απλώς, δίνω, παρέχω, φερνάς, σε Ευρ.· χρήματα, σε Δημ. II. 1. 

προστίθημι πρῆγμά τινι, επιβάλλω περαιτέρω εργασία σε κάποιον, επιφορτίζω, 

σε Ηρόδ.· επίσης με απαρ., προστίθημί τινι πρήσσειν, στον ίδ.· έπειτα, 

προστίθημί τινι ἀτιμίην, επιβάλλω σε κάποιον την ατίμωση ως τιμωρία, στον 

ίδ.· λύπην, πόνους, σε Ευρ.· ζημίας τινί, σε Θουκ. 2. αποδίδω ή καταλογίζω σε 

κάποιον, αἰτίαν τινί, σε Ευρ.· θράσος τινί, στον ίδ. III. 1. προσθέτω, 

προστίθημί τι τῷ νόμῳ, σε Ηρόδ.· ὅρκῳ προστίθημι (ενν. τὸν λόγον), δηλ. 

πρώτα ορκίζομαι και έπειτα λέω τον λόγο, σε Σοφ.· απόλ., κάνω προσθήκες, 

επαυξάνω, σε Θουκ. 2. ιδίως λέγεται για την προσθήκη σε έκθεση γεγονότων 

ή σε έγγραφα, προστίθημί τι περὶ τῆς ξυμμαχίας, στον ίδ.· προστίθημι τῷ 

δικαίῳ, προσθέτω στον ορισμό της δικαιοσύνης, σε Πλάτ. 3. με αιτ. προσ., 

προστίθημι ἑαυτόν τινι, προσχωρώ στην παράταξη κάποιου, σε Θουκ. Β. Μέσ., 

I. 1. προστίθεσθαι τὴν γνώμην τινί, προσεταιρίζομαι τη γνώμη κάποιου, δηλ. 

συμφωνώ με αυτόν, σε Δημ.· απόλ., συναινώ με, οἷς ἂν σὺ προσθῇ, σε Σοφ.· 

προστίθημι τῷ ἀστῷ, είμαι καλώς διατεθειμένος προς αυτόν, διάκειμαι 

ευνοϊκά, σε Ηρόδ.· απόλ., υποκύπτω, υποτάσσομαι, σε Δημ. 2. δίνω 

συγκατάθεση, συμφωνώ με ένα πράγμα, συναινώ, με δοτ., σε Ηρόδ., Θουκ. 

κ.λπ. 3. ψῆφον δ' Ὀρέστῃ τήνδ' ἐγὼ προσθήσομαι, κυριολεκτικά, θα ρίξω την 

ψήφο μου για χάρη του Ορέστη, δηλ. θα ψηφίσω υπέρ του Ορέστη, σε 

Αισχύλ.· ομοίως, μὴ μιᾷ ψήφῳ προστίθεσθαι (ενν. τὴν γνώμην), ἀλλὰ δυοῖν, σε 

Θουκ. II. 1. με αιτ. προσ., προσεταιρίζομαι κάποιον, δηλ. κάνω κάποιον 

φίλον, προστίθημί τινα, σε Ηρόδ.· ταύτην πρόσθου δάμαρτα, πάρε αυτή για 

σύζυγο, σε Σοφ. 2. α) με αιτ. πράγμ., προσθέτω, εφαρμόζω σε εμένα, αποκτώ, 

πρ. πλέον;, σε τί μπορώ να σε βοηθήσω;, στον ίδ.· πρ.χάριν = ἐπιχαρίζεσθαι, 

στον ίδ.· λέγεται για συμφορές, επιφέρω κατά του εαυτού μου, σε Τραγ. κ.λπ. 

β) επιφέρω εναντίον άλλων, προσεθήκαντο πόλεμον, έκαναν πόλεμο, σε 

Ηρόδ.· μῆνιν προσθέσθαι τινί, ξεσπώ την οργή μου σε κάποιον, στον ίδ.  

προσ-τῑλάω, μέλ. -ήσω, κοπρίζω, κουτσουλίζω, σε Αριστοφ.  

προσ-τῑμάω, μέλ. -ήσω, επιβάλλω πρόσθετη ποινή πέραν της κανονικής, σε 

Πλάτ., Δημ.· προστιμάω τῷ δημοσίῳ, επιδικάζω στο δημόσιο ως οφειλή, σε 

Δημ.· Ενεργ. χρησιμ. για τα δικαστήρια, Μέσ. για τον δικαστή που πρότεινε 

το πρόσθετο πρόστιμο, σε Νόμ. παρά Δημ.  

προστίμημα[ῑ], -ατος, τό, αυτό που επιδικάζεται πέρα και παραπάνω από την 

κανονική ποινή, πρόστιμο, σε Δημ.  

προσ-τρᾰγῳδέω, μεγαλοποιώ με τραγικό τρόπο, σε Στράβ.  

προσ-τρέπω, μέλ. -ψω, 1. στρέφομαι προς τον θεό, πλησιάζω με προσευχή, 

ικετεύω, σε Σοφ.· με αιτ. προσ. και απαρ., ικετεύω, παρακαλώ κάποιον να 

κάνει κάτι, στον ίδ.· με αιτ. πράγμ. και απαρ., προσεύχομαι να, σε Ευρ.· 

ομοίως στη Μέσ., σε Αισχύλ. 2. πλησιάζω, προσεγγίζω (όπως ένας εχθρός), 

σε Πίνδ.  



προσ-τρέφω, μέλ. -θρέψω, ανατρέφω εντός — Παθ., αόρ. αʹ προσεθρέφθην, 

σε Αισχύλ.  

προσ-τρέχω, μέλ. -δρᾰμοῦμαι, αόρ. βʹ -έδρᾰμον· 1. τρέχω σε ή προς, έρχομαι, 

προσέρχομαι, πρός τινα, σε Πλάτ.· τινί, σε Αριστοφ.· απόλ., προστρέχω, 

ανατρέχω, σε Ξεν. κ.λπ. 2. με εχθρική σημασία, εφορμώ εναντίον, κάνω 

εξόρμηση, πρός τινα, στον ίδ.  

προσ-τρίβω[ῑ], μέλ. -ψω, 1. τρίβω σε κάτι — Παθ., προστετριμμένος τισί, 

εξαντλημένος από τη συναναστροφή με τους άλλους, σε Αισχύλ. — Μέσ. 

κυρίως με αρνητική σημασία, ενεργώ ώστε να επιβληθεί κάτι, πληγάς τινι, σε 

Αριστοφ. — Παθ., επιβάλλομαι σε, τινί, σε Αισχύλ. 2. με θετική σημασία, 

πλούτου δόξαν προστρίβεσθαί τινι, συνδέω κάποιον με τη δόξα του πλούτου, 

σε Δημ.  

πρόστριμμα, -ατος, τό, αυτό που τρίβεται πάνω, που προσάπτεται σε κάτι· 

μεταφ., στίγμα, όνειδος, σε Αισχύλ.  

προσ-τρόπαιος, Δωρ. ποτι-τρόπαιος, -ον (προστροπή), I. αυτός που γυρίζει, 

στρέφει τον εαυτό του προς τα κάπου, απ' όπου: 1. αυτός που (έχοντας 

προκαλέσει μίασμα από αμάρτημα ή φόνο) στρέφεται στο θεό για εξαγνισμό, 

ικέτης, σε Σοφ. κ.λπ.· ως επίθ., ικετευτικός, προστρόπαιοι λιταί, στον ίδ. 2. γι' 

αυτόν που δεν έχει εξαγνιστεί ακόμα, μιασμένος άνθρωπος, μιαρός, Λατ. 

homo piacularis, σε Αισχύλ., Ευρ. 3. λέγεται για το μίασμα ή για το άγος στο 

οποίο ενέχεται κανείς, προστρόπαιον αἷμα, ενοχή για φόνο, σε Ευρ. II. 1. 

ικέτης που ζητά εκδίκηση, σε Αισχύλ. 2. Παθ., αυτός στον οποίο το 

δολοφονημένο πρόσωπο στρέφεται ζητώντας εκδίκηση, δηλ. τιμωρός, 

εκδικητής, σε Αισχίν. κ.λπ.  

προστροπή, ἡ (προστρέπω), 1. τροπή κάποιου προς τον θεό για εξιλέωση ή 

εξαγνισμό, ικεσία ενός μιαρού ανθρώπου, σε Αισχύλ.· οποιαδήποτε δέηση 

στον θεό, προσευχή, στον ίδ., Ευρ.· προστροπὴν θεᾶς, υποχρέωση προσευχής 

στους θεούς, το λατρευτικό καθήκον του ιερέα, σε Ευρ.· πόλεως προστροπήν, 

αίτηση προς την πόλη, σε Σοφ. 2. προστροπὴ γυναικῶν, χορός ικέτιδων, σε 

Αισχύλ.  

πρόστροπος, -ον (προστρέπω), όπως το προστρόπαιος, ικέτης, τινος, σε Σοφ.· 

απόλ., στον ίδ.  

προσ-τυγχάνω, μέλ. -τεύξομαι, αποκτώ μερίδιο από κάτι, με γεν., σε Σοφ.· με 

δοτ., πετυχαίνω, συναντώ τυχαία, βρίσκω στην τύχη, σε Πλάτ.· ὁ 

προστυγχάνων, ὁ προστυχών, ο πρώτος άνθρωπος που συναντά κάποιος, ο 

πρώτος που παρουσιάζεται, ο πρώτος τυχών, στον ίδ.· τὰ προστυχόντα ξένια, 

τροφή που προσφέρεται σε κάποιον επισκέπτη, σε Ευρ.  

προ-στῷον, τό (στοά), πρόναος, σε Πλάτ.  

προσ-υβρίζω, μέλ. -σω, κακομεταχειρίζομαι παραπάνω, προσβάλλω, σε Δημ.  

προ-συγγίγνομαι, αρχ. Αττ. προ-ξυγγ-, αποθ., συνομιλώ με κάποιον 

προηγούμενα, τινι, σε Θουκ.  

προ-συμμίσγω, αναμιγνύω από πριν, τὸ ὕδωρ ἐς τὠυτό, σε Ηρόδ.  

προ-συνοικέω, συζώ με κάποιον από πριν, τινί, σε Ηρόδ.  

προσ-υπάρχω, μέλ. -ξω, υπάρχω επιπλέον, οὐδὲ ταφῆναι προσυπῆρχεν ἐμοί, 

και επιπλέον ούτε να ταφώ μπορούσα, σε Δημ.  

προσ-υπέχω (ενν. λόγον), είμαι υπόλογος επίσης για, τῆς τύχης, σε Δημ.  

προσ-φάγιον, τό (φαγεῖν), οτιδήποτε τρώγεται μαζί με άλλο φαγητό· γενικά, 

φαγητό, έδεσμα, σε Κ.Δ.  

πρόσφαγμα, τό, I. θύμα που θυσιάζεται για τους άλλους, σε Ευρ.· λέγεται για 

το αίμα του θύματος, στον ίδ. II. θυσία, σφαγή, σε Αισχύλ., Ευρ.  



προ-σφάζω, μεταγεν. Αττ. σφάττω, μέλ. -ξω, θυσιάζω εκ των προτέρων, τινι, 

σε Ευρ.  

προσ-φαίνομαι, Παθ., εμφανίζομαι επιπλέον, σε Ξεν.  

προσφάσθαι, απαρ. Μέσ. ενεστ. ή αορ. βʹ του πρόσφημι.  

πρόσ-φᾰτος, -ον (πέφαμαι, Παθ. παρακ. του *φένω)· I. αυτός που 

σφαγιάστηκε μόλις, πρόσφατα σκοτωμένος, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. II. γενικά, 

νωπός, φρέσκος, νέος, σε Αισχύλ., Δημ. III. πρόσφατον, ως επίρρ. χρόνου, 

πρόσφατα, τελευταία, σε Πίνδ.  

προσφερής, -ές (προσφέρω), I. αυτός που βρίσκεται κοντά, αυτός που 

πλησιάζει· μεταφ., πανομιότυπος, όμοιος, παρόμοιος, τινι, σε Ηρόδ., Αισχύλ. 

κ.λπ.· τὸ σῶμα προσφερὲς τῇ ψυχῇ, σε Πλάτ.· σπανίως με γεν., πατρὸς 

προσφερεῖς ὀμμάτων, σε Ευρ.· πρβλ. ἐμφερής. II. = πρόσφορος, χρήσιμος, 

ωφέλιμος, τινι, σε Ηρόδ.  

προσ-φέρω, Δωρ. ποτι-φέρω· μέλ. προσοίσω· Ιων. Παθ. αορ. αʹ -ενείχθην·  

Α. I. 1. φέρνω προς ή πάνω σε, εφαρμόζω, Λατ. applicare, σε Ηρόδ., Ευρ. 

κ.λπ.· αλλά, προσφέρω χεῖρά τινι, απλώνω τα χέρια επάνω σε, σε Ηρόδ.· 

επίσης προσφέρω, τα χέρια μου ως φίλος, σε Ξεν.· χωρίς δοτ., εφαρμόζω, 

μεταχειρίζομαι, χρησιμοποιώ, βίην, σε Ηρόδ.· προσφέρω τόλμαν, θέτω σε 

ενέργεια, σε Πίνδ.· επίσης, προσφέρω πόλεμον, σε Ηρόδ. 2. προσθέτω, τί τινι, 

σε Σοφ., Ευρ.· τι πρός τι, σε Ηρόδ.· 3. α) προσφέρω, δωρίζω, παρέχω, λουτρὰ 

πατρί, σε Σοφ.· δῶρα, σε Θουκ.· θυσίας, σε Κ.Δ. β) ιδίως λέγεται για φαγητό 

και ποτό, προσφέρω, παραθέτω μπροστά σε κάποιον, σε Ξεν.· προσφέρω τινὶ 

ἐμπιεῖν καὶ φαγεῖν, στον ίδ. 4. φέρνω μπροστά, παραθέτω, παρουσιάζω, 

μνημονεύω, σε Πίνδ. 5. κάνω προτάσεις, προσφέρω λόγον ή λόγους τινι, σε 

Ηρόδ., Θουκ.· απόλ., προσφέρω περὶ ὁμολογίας, σε Ηρόδ., Θουκ. II. 

συνεισφέρω, παρέχω, εισφέρω, ἑκατὸν τάλαντα, σε Ηρόδ. κ.λπ. III. φέρνω ένα 

πράγμα κοντά σε άλλο, το κάνω παρόμοιο με αυτό, του μοιάζω, προσφέρω 

νόον ἀθανάτοις, σε Πίνδ. Β. Παθ., με Μέσ. μέλ. προσοίσομαι· I. 1. 

μεταφέρομαι προς κάποιο μέρος, λέγεται για πλοία, προσορμίζομαι, σε Ξεν. 2. 

βαδίζω εναντίον, χτυπώ, ορμώ, επιτίθεμαι, τινι ή πρός τινα, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

απόλ., ορμώ, κάνω εισβολή, στον ίδ.· προσφέρεσθαι ἄποροι, δύσκολο να 

συμπλακούν μαζί τους από κοντά, στον ίδ. 3. απλώς, πηγαίνω σε ή προς, ἐκ 

τοῦ Ἰκαρίου πελάγεος προσφερόμενοι, πλέοντες, στον ίδ. 4. συναλλάσσομαι, 

συμπεριφέρομαι με συγκεκριμένο τρόπο σε κάποιον, στον ίδ., Θουκ.· 

προσφέρεσθαι πρὸς λόγον, απαντώ, σε Ξεν. 5. προσφέρεσθαί τινι, έρχομαι 

κοντά σε κάποιον, πλησιάζω, είμαι όμοιος, σε Ηρόδ. II. προσφέρεσθαί τινι, 

τοποθετούμαι ή επιβάλλομαι σε κάποιον, τὰπροσφερόμενα πρήγματα, στον ίδ. 

Γ. 1. Μέσ., προσφέρεσθαί τι, παρέχω στον εαυτό μου φαγητό ή ποτό, σε Ξεν. 

— Παθ., τὰ προσφερόμενα, τροφή, φαγητό, ποτό, στον ίδ. 2. επιδεικνύω, 

φιλοτιμίαν ὑμῖν, σε Κ.Δ. 3. εφαρμόζω, βάζω σε εφαρμογή, σε Πολύβ.  

προσ-φεύγω, μέλ. -φεύξομαι, καταφεύγω σε κάποιον για να βρω άσυλο, τινί, 

σε Πλούτ.  

προσφευκτέον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει κάποιος να του ασκήσει 

επιπλέον δίωξη, σε Δημ.  

πρόσ-φημι, κυρίως χρησιμ. σε γʹ ενικ. αορ. βʹ προσέφη· μιλώ σε, προσφωνώ, 

απευθύνομαι σε, τινα, σε Όμηρ., Ησίοδ.· απόλ., σε Όμηρ.· επίσης Μέσ. απαρ. 

προσφάσθαι, σε Ομήρ. Οδ.  

προσ-φθέγγομαι, Δωρ. ποτί-φθ-, 1. αποθ., προσφωνώ, προσαγορεύω, 

αποκαλώ, χαιρετώ, τινα, σε Ευρ. 2. προσφωνώ κάποιον με το όνομα του, 

ονομάζω, σε Πίνδ.  



προσ-φθεγκτός, Δωρ. ποτί-φθ-, -ον, I. προσφωνούμενος, αυτός προς τον 

οποίο απευθύνεται χαιρετισμός, σοῦ φωνῆς, με τη φωνή σου, σε Σοφ. II. 

Ενεργ., αυτός που χαιρετά, σε Ανθ.  

πρόσφθεγμα, -ατος, τό, προσφώνηση, χαιρετισμός, σε Τραγ.  

πρόσ-φθογγος, -ον, προσφωνητικός, χαιρετιστικός, μῦθοι πρόσφθογγοι, λόγοι 

χαιρετιστικοί, σε Αισχύλ.  

προσ-φθονέω, μέλ. -ήσω, εναντιώνομαι σε κάποιον μέσω του φθόνου, σε 

Πλούτ.  

προσφίλεια[ῐ], ἡ, καλοσύνη, καλή θέληση, ευμένεια, σε Αισχύλ.  

προσ-φῐλής, -ές (φιλέω)· I. αγαπητός, αγαπημένος, τῶν ἡλίκων 

προσφιλεστάτῳ, σε Ηρόδ.· προσφιλέες τῷ βασιλέϊ, αγαπητοί, φίλοι, στον ίδ.· 

λέγεται για πράγματα, ευχάριστος, αρεστός, ευάρεστος, αγαπητός, Λατ. 

gratus, σε Αισχύλ., Σοφ. II. Ενεργ., λέγεται για πρόσωπα, αυτός που έχει καλή 

διάθεση, ευχάριστος, διατεθειμένος ευνοϊκά, ευμενής, σε Σοφ., Θουκ.· επίρρ. 

-λῶς, ευχάριστα, ευμενώς, σε Σοφ.· προσφιλὴς ἔχειν τινί, διάκειμαι ευμενώς 

απέναντι σε κάποιον, σε Ξεν.  

προσ-φῐλοκᾰλέω, μέλ. -ήσω, προσθέτω, στολίζω από αγάπη στη 

μεγαλοπρέπεια, με φιλοκαλία, σε Στράβ.  

προσ-φῐλονεικέω, μέλ. -ήσω, φιλονικώ, ανταγωνίζομαι με κάποιον σε κάτι, 

τινι πρός τι, σε Πολύβ.  

προσ-φῐλοσοφέω, μέλ. -ήσω, I. διαλογίζομαι ακόμα περισσότερο σε κάτι, 

τινί, σε Λουκ. II. φιλοσοφώ με κάποιον άλλο, με δοτ. προσ., στον ίδ.  

προσ-φοιτάω, μέλ. -ήσω, πηγαίνω κάπου συχνά, συχνάζω, προσφεύγω σε ένα 

μέρος, σε Δημ. κ.λπ.· προσφοιτάω τινί, επισκέπτομαι συνεχώς, συχνάζω, σε 

Στράβ.  

προσφορά, ἡ (προσφέρω),· I. προσκόμιση, προσαγωγή, χρήση, σε Πλάτ. II. 

1. (από Παθ.), αυτό που φέρεται σε κάποιον ή κάτι, προσθήκη, αύξηση, σε 

Σοφ. 2. προσθήκη, όφελος, πλεονέκτημα, στον ίδ.· δώρο, σε Θεόκρ.· 

προσφορά, σε Κ.Δ.  

προσφορέω, φέρνω προς, εισάγω, προσάγω, σε Ηρόδ., Ξεν.  

προσφόρημα, -ατος, τό, τα χρειώδη, τροφή, τρόφιμα, σε Ευρ.  

πρόσ-φορος, Δωρ. ποτί-, -ον (προσφέρω),· 1. χρήσιμος, ωφέλιμος, 

επωφελής, σε Ηρόδ., Σοφ.· απόλ., ἔχοντας τὰ πρόσφορα, σε Ηρόδ., Θουκ. 2. 

κατάλληλος, αρμόζων, άξιος, σε Πίνδ.· με δοτ., στον ίδ., Ευρ. κ.λπ.· με απαρ., 

οὐ πρόσφορον μολεῖν, δεν είναι πρέπον ή ταιριαστό να πάω, σε Αισχύλ. 3. 

πρόσφορον, τό, αυτό που είναι ταιριαστό ή κατάλληλο, σε Αριστοφ.· 

πρόσφορα, τά, οι κατάλληλες περιποιήσεις, σε Αισχύλ.· τὰ πρόσφορα, όλα τα 

πρέποντα ή τα οφειλόμενα πράγματα (για τους νεκρούς), σε Ευρ.· τὰ 

πρόσφορα, ως επίρρ., καταλλήλως, στον ίδ.  

προσφυής, -ές (προσφύω),· 1. αυτός που φυτρώνει, που αναπτύσσεται επάνω 

σε ή προερχόμενος από, προσκολλημένος σε, ἔκ τινος, σε Ομήρ. Οδ. 2. 

προσφυής τινι, προσκολλημένος ή αφοσιωμένος σε, σε Πλάτ.· επίρρ. -ῶς, Ιων. 

-έως, προσφυέως λέγειν, μιλώ καταλλήλως, σε Ηρόδ.  

προσ-φύω, μέλ. -φύσω [ῡ], αόρ. αʹ -έφῡσα· I. κάνω κάτι να φυτρώσει· 

μεταφ., κάνω κάτι σίγουρο, επιβεβαιώνω, σε Αισχύλ., Αριστοφ. II. Παθ. ή 

Μέσ., μέλ. -φύσομαι, Ενεργ. με αόρ. βʹ ἔφυν, παρακ. -πέφῡκα· φυτρώνω, 

αναπτύσσομαι σε ή επάνω σε, με δοτ., σε Ευρ.· μεταφ., προσκολλώμαι, τῷ 

προσφυὲς ἐχόμην, σε Ομήρ. Οδ.· και απόλ., προσφῦσα, σε Ομήρ. Ιλ.· λέγεται 

για ψάρια, τὠγκίστρῳ ποτεφύετο, σε Θεόκρ.  



προσ-φωνέω, μέλ. -ήσω, I. 1. καλώ ή μιλώ σε, προσφωνώ, φωνάζω σε, 

απευθύνομαι σε, τινά, σε Όμηρ. κ.λπ.· απόλ., σε Ομήρ. Οδ.· τοῖσιν 

προσεφώνεε, τους προσφώνησε με αυτές τις λέξεις, στο ίδ.· (αλλά με δοτ. 

προσ., σε Κ.Δ.)· με διπλή αιτ., απευθύνω λόγους σε κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ., 

Ευρ. 2. καλώ με το όνομα του, σε Ευρ. II. με αιτ. πράγμ., προφέρω, λέγω, σε 

Σοφ.  

προσ-φωνήεις, -εσσα, -εν, αυτός που προσφωνεί, ικανός να προσφωνήσει, σε 

Ομήρ. Οδ., στον Δωρ. τύπο ποτι-φωνήεις.  

προσ-φώνημα, -ατος, τό, αυτό που απευθύνεται προς κάποιον άλλον, 

προσφώνηση, σε Σοφ., Ευρ.  

προσφώνησις, ἡ, προσφώνηση, αφιέρωση, σε Πλούτ.  

προσ-χαίρω, χαίρομαι με, τινί, σε Πλούτ.  

προσ-χᾰρίζομαι, αποθ., κάνω για χάρη κάποιου, τινί, σε Ξεν.· τινί τι, δωρίζω 

επιπλέον, σε Στράβ.  

προσ-χάσκω, αόρ. βʹ -έχᾰνον, παρακ. με ενεστ. σημασία προσκέχηνα· χάσκω 

ή κοιτάζω με ανοιχτό το στόμα κάποιον, μὴ χαμαιπετὲς βοάμα προσχάνῃς ἐμοί, 

μην προσπέσεις μπροστά μου με μεγάλες κραυγές, σε Αισχύλ.  

προσχεθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προέχω (βλ. σχέθω), κρατώ κάτι μπροστά για 

προστασία, — Μέσ., αποκρούω από εμένα, σε Θεόκρ.  

προσ-χέω, μέλ. -χεῶ, στάζω σε ή επάνω, σε Λουκ.  

πρόσχημα, -ατος, τό (προ-έχω), αυτό που κρατιέται μπροστά για προφύλαξη, 

απ' όπου: I. παραπέτασμα, προκάλυμμα, σε Θουκ.· πρόφαση, προσποίηση, 

πρόσχημα, φαινομενική αιτία, σε Σοφ.· ομοίως, πρόσχημα τοῦ λόγου, σε 

Ηρόδ.· πρόσχημα ποιεῖσθαι ὡς ἐπ' Ἀθήνας ἐλαύνει, χρησιμοποιώ πρόσχημα ή 

τέχνασμα για να προχωρήσω εναντίον της Αθήνας, στον ίδ.· με απαρ., 

πρόσχημα ποιούμενοι μὴ προδώσειν, προφασιζόμενοι ότι δεν θα προδώσουν, 

σε Θουκ.· επίσης, πρόσχημα ποιεῖσθαί τι, τοποθετώ μπροστά παραπέτασμα ή 

προσωπείο, σε Πλάτ.· πρόσχημα, ως αιτ. απόλ., κατά πρόφαση, ψευδώς, σε 

Ηρόδ. II. κόσμημα, στολίδι, όπως η Μίλητος ονομάζεται πρόσχημα τῆς 

Ἰωνίης, το κύριο στολίδι της Ιωνίας, στον ίδ.· και οι Πυθικοί αγώνες, 

τὸκλεινὸν Ἑλλάδος πρόσχημα ἀγῶνος, σε Σοφ.· πρόσχημα τῆς τραγῳδίας, 

επίδειξη της τραγωδίας, σε Αριστοφ.  

πρό-σχισμα, -ατος, τό, παπούτσι που έχει άνοιγμα μπροστά, σε Αριστ.  

προσχόω, αρχ. ενεστ. του προσχώννυμι.  

προσ-χρῄζω, μέλ. -ῄσω, Ιων. -χρηΐζω, μέλ. -ηΐσω· χρειάζομαι επιπλέον, με 

γεν., σε Ηρόδ., Σοφ.· με γεν. προσ. και απαρ., προσχρηΐζω ὑμέων πείθεσθαι, 

απαιτώ να υπακούετε, σε Ηρόδ.· με απαρ. μόνο, τίπροσχρῄζων μαθεῖν; σε 

Σοφ.· πᾶν ὅπερ προσχρῄζετε (ενν. πυθέσθαι), σε Αισχύλ.  

προσ-χρίμπτω, Δωρ. ποτι-, μέλ. -ψω, έρχομαι κοντά, αγγίζω, πλησιάζω, σε 

Αισχύλ.  

πρόσχῠσις, ἡ (προσχέω), ράντισμα, ψέκασμα, σε Κ.Δ.  

πρόσχωμα, -ατος, τό, εναπόθεση λάσπης που μεταφέρεται από το νερό, 

πρόσχωμα Νείλου, λέγεται για το Δέλτα του Νείλου, σε Αισχύλ.  

προσ-χώννῡμι και -ύω· αόρ. αʹ προσέχωσα· ενεστ. προσ-χόω, επίσης στον 

Θουκ.· συσσωρεύω επιπλέον λάσπη· I. 1. πρ. ταῦτα τὰ χωρία, σχηματίζω, 

μορφοποιώ νέα εδάφη με εναπόθεση λάσπης, λέγεται για ποταμούς, σε Ηρόδ. 

2. φράζω με λάσπη, γεμίζω με λάσπη, τὸν ἀγκῶνα (τοῦ Νείλου), στον ίδ.· 

απόλ., ὁ ποταμὸς προσχοῖ ἀεί, σχηματίζει ακατάπαυστα νέες προσχώσεις, σε 

Θουκ. II. ρίχνω χώμα προς τη γη — Παθ., ᾗ προσεχοῦτο (τὸ τεῖχος), όπου 

ριχνόταν χώμα στον τοίχο, στον ίδ.  



προσχωρέω, μέλ. -ήσω και -ήσομαι, I. πηγαίνω προς, πλησιάζω, με δοτ., σε 

Ηρόδ., Θουκ.· απόλ., σε Ξεν. II. 1. έρχομαι ή προσέρχομαι σε, συντάσσομαι, 

τινί ή πρός τινα, σε Ηρόδ., Αττ.· απόλ., σε Θουκ.· επίσης, προσχωρέω 

ἐςὁμολογίαν ή ὁμολογίᾳ, σε Ηρόδ., Θουκ. 2. συμφωνώ με μια άποψη, 

παραδέχομαι, σε Ηρόδ.· προσχωρέω λόγοις τινός, σε Σοφ.· παραδέχομαι, σε 

Ευρ. 3. πλησιάζω, δηλ. συμφωνώ με, μοιάζω, τινί, στον ίδ.  

προσχώρησις, ἡ, πορεία προς κάπου, προσέγγιση, σε Ξεν.  

πρόσ-χωρος, -ον (χώρα),· I. αυτός που βρίσκεται δίπλα, πλησιόχωρος, 

γειτονικός, όμορος, σε Ηρόδ.  

πρόσχωσις, ἡ, I. = πρόσχωμα, σε Θουκ. II. ανάχωμα, σωρός που σηκώνει 

κάποιος, που υψώνεται εναντίον, στον ίδ.  

προσ-ψαύω, Δωρ. ποτι-, μέλ. -σω, αγγίζω, άπτομαι, τινί, σε Πίνδ.· απόλ., σε 

Σοφ.  

προσ-ψηφίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι — Μέσ., ψηφίζομαι επιπλέον, παρέχω με 

την πλειονότητα των ψήφων, σε Πλούτ.  

προσ-ψύχω[ῡ] (ψυχή), αφοσιώνομαι με την καρδιά και το σώμα, 

ολοκληρωτικά, σε Ανθ.  

πρόσω, ποιητ. πρόσσω· Δωρ. και αρχ. Αττ. πόρσω· μεταγεν. Αττ. πόρρω· 

ομαλ. συγκρ. και υπερθ. προσωτέρω, προσωτάτω, βλ. προσωτέρω· ποιητ. 

πόρσιον, πόρσιστα, σε Πίνδ. (πρό) · 

Α. απόλ.: I. λέγεται για τόπο, προς τα εμπρός, περαιτέρω, εις το εξής, σε 

Όμηρ. κ.λπ.· μὴ πόρσω φωνεῖν, μη μιλάς περισσότερο, στον ίδ.· μηκέτι 

πάπταινε πόρσιον, σε Πίνδ.· επίσης με άρθρο, πορεύεσθαι αἰεὶ τὸ πρόσω, σε 

Ηρόδ.· ἰέναι τοῦ πρόσω, σε Ξεν. II. 1. λέγεται για απόσταση, μακριά από, 

πολύ μακριά, σε μεγάλη απόσταση, σε Πίνδ.· ἐγγύς, οὐ πρόσω βεβηκώς, σε 

Ευρ. 2. πάρα πολύ μακριά, σε Πλάτ. III. λέγεται για χρόνο, μπροστά, στο 

μέλλον, πρόσσω καὶ ὀπίσσω, βλ. ὀπίσω· στο εξής, από εδώ κι εμπρός, σε 

Αισχύλ.· ὡςπόρσιστα, όσο είναι δυνατόν αργά, σε Πίνδ.· ἤδη πόρρω τῆς 

ἡμέρας οὔσης, αργά κατά πολύ, σε Αισχίν.Β. με γεν.: I. 1. λέγεται για τόπο, 

πέραν, πρόσωτοῦ ποταμοῦ, σε Ξεν.· μεταφ., πρόσω ἀρετῆς ἀνήκειν, σε μεγάλο 

βαθμό αρετής, σε Ηρόδ.· πόρρω τῆς μοχθηρίας, σε μεγάλο βαθμό κακίας, σε 

Ξεν. κ.λπ.· επίσης με άρθρο, προβήσομαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου, σε Ηρόδ.· ἐς 

τὸ πρόσω μεγάθεος τιμᾶσθαι, τιμώμαι σε μεγάλο βαθμό λαμπρότητας, δηλ. 

εξαιρετικά, στον ίδ. II. λέγεται για απόσταση, μακριά, σε απόσταση, οὐ 

πρόσω τοῦ Ἑλλησπόντου, στον ίδ.· μεταφ., πρόσω δικαίων, σε Αισχύλ.· πόρρω 

εἶναι τοῦ οἴεσθαι, σε Πλάτ.· επίσης ακολουθ. από πρόθ. ἀπό, πρόσω ἀπὸ τῶν 

φορτίων, σε Ηρόδ.· ἀπὸ τοῦ τείχους, σε Ξεν. III. λέγεται για χρόνο, πρόσω τῆς 

νυκτός, αργά τη νύχτα, σε Ηρόδ., Πλάτ.· μέχρι τῆς ἡμέρας, σε Ξεν.  

προσῳδία, ἡ (ᾠδή), I. τραγούδι που άδεται με μουσική από όργανα. II. τόνος 

ή προφορά συλλαβής, σε Πλάτ.  

προσ-ῳδός, -όν (ᾠδή), αυτός που βρίσκεται σε αρμονία, μελωδικός, 

αρμονικός, σε Ευρ.· με δοτ., προσῳδὸς ἡ τύχη τὠμῷ πάθει, στον ίδ.  

πρόσωθεν, Αττ. πόρρωθεν, Επικ. πρόσσοθεν, επίρρ. (πρόσω)· I. από μακριά, 

σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ. κ.λπ.· συγκρ. πορρωτέρωθεν, από μακρινό σημείο, σε 

Ισοκρ. II. λέγεται για χρόνο, από πολύ καιρό, σε Ευρ., Πλάτ. κ.λπ.  

προσ-ωνέομαι, αποθ., αγοράζω επιπλέον, σε Ξεν., Δημ.  

προσ-ωνῠμία, ἡ (ὄνομα), επωνυμία, σε Πλούτ.  

προσώπατα, τά, αρχ. Επικ. πληθ. της λέξης πρόσωπον.  

προσωπεῖον, τό (πρόσωπον), προσωπίδα, μάσκα, σε Λουκ.  

προσωποληπτέω, μεροληπτώ, κάνω διακρίσεις, σε Κ.Δ.  



προσωπο-λήπτης, -ου, ὁ (λαμβάνω), αυτός που χαρίζεται στους ανθρώπους, 

μεροληπτικός, σε Κ.Δ.  

προσωποληψία, ἡ, μεροληψία, σε Κ.Δ.  

πρόσ-ωπον, τό, πληθ. πρόσωπα, Επικ. προσώπατα, δοτ. προσώπασι (ὤψ)· I. 

πρόσωπο, όψη, παρουσιαστικό, κυρίως στον πληθ., ακόμη και για έναν μόνο 

άνθρωπο, σε Όμηρ., Σοφ. κ.λπ.· βλέπειν τινὰ εἰς πρόσωπον, σε Ευρ.· ἐς 

πρόσωπόν τινος ἀφικέσθαι, έρχομαι ενώπιον του, στον ίδ.· κατὰ πρόσωπον, 

μπροστά, με το πρόσωπο στραμμένο ενώπιον, αυτοπροσώπως, σε Θουκ. 

κ.λπ.· ἡ κατὰ πρόσωπον ἔντευξις, πρόσωπο με πρόσωπο, «τετ-α-τετ», σε 

Πλούτ.· επίσης, πρὸς τὸ πρόσωπον, σε Ξεν.· λαμβάνειν πρόσωπόν τινος = 

προσωποληπτεῖν τινα, σε Κ.Δ.· μεταφ., ἀρχομένου πρόσωπον ἔργου, σε Πίνδ. 

II. εμφάνιση κάποιου, όψη, φυσιογνωμία, Λατ. vultus instantis tyranni, σε 

Σοφ. III. 1. = προσωπεῖον, προσωπίδα, μάσκα, σε Δημ., Αριστ. 2. εξωτερική 

εμφάνιση, ομορφιά, σε Πίνδ. IV.πρόσωπο, άνθρωπος, σε Κ.Δ. κ.λπ.· 

προσώπῳ, σε προσωπική παρουσία, στο ίδ.  

προσωτέρω, Αττ. πορρωτέρω, συγκρ. του πρόσω· I. 1. περαιτέρω, πιο πέρα, 

σε Ηρόδ.· με γεν., περαιτέρω από, στον ίδ.· πορρωτέρω τοῦ καιροῦ, σε Ξεν.· 

επίσης με άρθρο, τὸ προσωτέρω, σε Ηρόδ. 2. μακριά από, τῶν πυλῶν, σε 

Πλούτ. II. 1. υπερθ. προσωτάτω, Αττ. πορρωτάτω, πολύ μακριά, σε Ξεν.· τὰ 

προσωτάτω, τα πιο απομακρυσμένα μέρη, σε Ηρόδ.· επίσης, προσώτατα, στον 

ίδ.· ὡς προσωτάτω, όσο το δυνατόν πιο μακριά, σε Σοφ. 2. με γεν., πολύ πιο 

πέρα από, σε Πλάτ.  

προσ-ωφελέω, μέλ. -ήσω, βοηθώ ή επικουρώ επιπλέον, συνεισφέρω βοήθεια, 

τινά, σε Ηρόδ., Ευρ.· επίσης με δοτ., όπως ἐπωφελέω, σε Ηρόδ., Ευρ.  

προσωφέλημα, τό, βοήθεια ή αρωγή σε κάτι, με γεν., σε Ευρ.  

προσωφέλησις, ἡ, βοήθεια, αρωγή, όφελος, σε Σοφ.  

προσωφελητέον, ρημ. επίθ., πρέπει κάποιος να βοηθήσει, σε Ξεν.  

πρόταγμα, -ατος, τό (προτάσσω), προφυλακή, εμπροσθοφυλακή, σε Πλούτ.  

προταινί[ῐ], επίρρ. (πρό), μπροστά από, με γεν., σε Ευρ.  

προτακτέον, ρημ. επίθ. του προτάσσω· 1. αυτό που πρέπει κάποιος να 

τοποθετήσει μπροστά, σε Ξεν. 2. αυτό που πρέπει κάποιος να προτιμήσει, τί 

τινος, σε Αισχίν.  

πρότακτος, -ον, τοποθετημένος μπροστά, προτεταγμένος, οἱ πρότακτοι, 

προφυλακή, εμπροσθοφυλακή, σε Πλούτ.  

προ-τᾰμιεῖον, τό, δωμάτιο μπροστά από την αποθήκη, σε Ξεν.  

προ-τᾰμιεύω, μέλ. -σω, αποταμιεύω εκ των προτέρων, σε Λουκ.  

προτάμνω, Ιων. αντί προτέμνω.  

προ-ταρβέω, μέλ. -ήσω, I. φοβάμαι εκ των προτέρων, σε Αισχύλ.· με απαρ., 

σε Ευρ. II. ανησυχώ για κάποιον, τινός, σε Σοφ.  

πρό-τᾰσις, ἡ (προτείνομαι), πρόταση, δήλωση, δεδομένο συλλογισμού ή 

επιχειρήματος, σε Αριστ.  

προ-τάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, I. τοποθετώ ή βάζω μπροστά, προτάσσω 

σφῶν αὐτῶν Ἀστύμαχον, τον τοποθετώ πριν από τους άλλους, ως ομιλητή, σε 

Θουκ. — Μέσ., προετάξατο τῆς φάλαγγος τοὺς ἱππέας, τοποθέτησε τους ιππείς 

μπροστά από αυτή, σε Ξεν. — Παθ., στέκομαι μπροστά από κάποιον έτσι 

ώστε να τον προστατεύω, να τον προασπιστώ, σε Αισχύλ.· τὸ προταχθέν, οἱ 

προτεταγμένοι, οι μπροστινές σειρές, προφυλακή, εμπροσθοφυλακή, σε Ξεν. 

II. γενικά, ορίζω ή καθορίζω εκ των προτέρων, χρόνον, σε Σοφ.  

προ-τέγιον, τό (τέγος), μπροστινό μέρος στέγης, γείσο, σε Πλούτ.  



προ-τείνω, μέλ. -τενῶ, I. 1. τεντώνω, απλώνω προς τα εμπρός, σε Ξεν. 2. 

εκθέτω σε κίνδυνο, σε Σοφ. 3. μεταφ., προβάλλω ως πρόφαση ή δικαιολογία, 

σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. II. 1. τεντώνω, απλώνω τα χέρια προς τα εμπρός ως 

ικέτης, σε Ηρόδ. κ.λπ.· (ομοίως επίσης στη Μέσ., στον ίδ.)· προτείνω τινὶ 

χεῖρα, σε Σοφ.· αμτβ., εκτείνομαι προς τα εμπρός ή μακριά, εἰς τὸ πέλαγος, σε 

Πλάτ. 2. προτείνειν δεξιάν, την προσφέρω ως απόδειξη πίστεως, σε Σοφ. 

κ.λπ.· ομοίως στη Μέσ., σε Ηρόδ., Πλάτ. 3. προβάλλω, προτείνω, Λατ. 

ostentare, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· ομοίως στη Μέσ., σε Ηρόδ., Πλάτ. 4. 

προβάλλω ως ένσταση, σε Δημ.· ομοίως στη Μέσ., σε Πλάτ. 5. στη Μέσ., 

μισθὸν προτείνεσθαι, απαιτώ ως αμοιβή, σε Ηρόδ.  

προ-τέλειος, -ον (τέλος),· I. ο πριν τον καθαγιασμό· ως ουσ. προ-τέλεια (ενν. 

ἱερά), τά, θυσία που προσφέρεται πριν από κάθε ενέργεια, προτέλεια ναῶν, 

όπως θυσία που προσφέρεται υπέρ των πλοίων, σε Αισχύλ.· προτέλεια παιδός, 

θυσία πριν από το γάμο, σε Ευρ. II. γενικά, αρχή, ἐν προτελείοις κάμακος, 

κατά τους προημιτελικούς, προκαταρκτικούς αγώνες, σε Αισχύλ.· ἐν βιότου 

προτελείῳ, στον ίδ.  

προ-τελέω, μέλ. -έσω, I. πληρώνω ως φόρο αίματος ή φόρο υποτέλειας, και 

γενικά πληρώνω ή δαπανώ εκ των προτέρων, προκαταβάλλω, τί τινι, σε Ξεν. 

II. μυώ αρχικά, σε Λουκ.  

προτελίζω, προσφέρω πριν τον γάμο, σε Ευρ.  

προ-τεμένισμα, -ατος, τό (τέμενος), περίβολος ή είσοδος ναού, σε Θουκ.  

προ-τέμνω, Ιων. και Επικ. -τάμνω· μέλ. -τεμῶ, αόρ. βʹ προὔτᾰμον· I. 

περικόπτω εκ των προτέρων, σε Ομήρ. Ιλ. II. αποκόπτω το επάνω μέρος ή 

απλώς κόβω, Λατ. praecidere, σε Ομήρ. Οδ. III. Μέσ., κόβω μπροστά σε 

κάποιον, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην, εάν στο όργωμα ανοίξω ένα μεγάλο 

αυλάκι μπροστά μου, στο ίδ.  

προτενθεύω, δοκιμάζω ή γεύομαι εκ των προτέρων κάτι· γενικά, 

ξερογλείφομαι, σε Αριστοφ.  
 


