
προ-τένθης, -ου, ὁ, αυτός που γεύεται κάτι από πριν, λιχούδης, λαίμαργος, 

πολυφαγάς, σε Αριστοφ. (αμφίβ. προέλ.).  

προτεραῖος, -α, -ον (πρότερος), αυτός που αναφέρεται στην προηγούμενη 

μέρα, τῇπροτεραίᾳ ἡμέρᾳ, σε Πλάτ.· με γεν., τῇ προτεραίᾳ ἡμέρᾳ τῆς μάχης, σε 

Θουκ.· συχνότερα μόνο του, τῇ προτεραίᾳ (εξυπακ. ἡμέρᾳ), Λατ. pridie, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.  

προτερέω, μέλ. -ήσω (πρότερος)· 1. υπάρχω από πιο πριν, προηγούμαι, 

βρίσκομαι εκ των προτέρων, σε Ηρόδ.· προτερέω τῆςὁδοῦ, βρίσκομαι πιο 

μπροστά στον δρόμο, προπορεύομαι, στον ίδ. 2. προπορεύομαι, σε Θουκ. 3. 

κερδίζω προνόμιο, υπερέχω, ωφελούμαι, σε Φιλ. παρά Δημ.  

προτέρημα, -ατος, τό, πλεονέκτημα, νίκη, υπεροχή, σε Πολύβ.  

πρότερος και πρῶτος, συγκρ. και υπερθ. από πρόθ. πρό, όπως Λατ. prior, 

primus από πρόθ. prae.  

Α.Συγκρ. πρότερος, -α, -ον, I. λέγεται για τόπο, πρόσθιος, μπροστινός, σε 

Ομήρ. Ιλ.· πόδες πρ., στα μπροστινά πόδια, σε Ομήρ. Οδ. II. 1. λέγεται για 

χρόνο, προηγούμενος, σε Όμηρ. κ.λπ.· οἱ πρότεροι, οι άνθρωποι του παλιού 

καιρού, σε Ομήρ. Ιλ.· προτέρης γενεῇς, στο ίδ.· αλλά, πρότεροι παῖδες, από τον 

πρώτο ή τον προηγούμενο γάμο, σε Ομήρ. Οδ.· τῇ προτέρῃ (ενν. ἡμέρᾳ), την 

προηγούμενη ημέρα, Λατ. pridie, στο ίδ.· ὁ πρότερος Διονύσιος, ο 

πρεσβύτερος Διονύσιος, σε Ξεν.· το επίθ. χρησιμ. συχνά αντί του επιρρ., ὅ με 

πρότερος κάκ' ἔοργεν, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ. 2. ως συγκρ., με γεν., στο ίδ., Ηρόδ. 

κ.λπ.· επίσης ακολουθ. από ἤ, τῷ προτέρῳ ἔτεϊ ἢ κρητῆρα (ἐληΐσαντο), σε 

Ηρόδ. III. χρησιμ. για κοινωνική τάξη, αξία, και γενικά για τιμή, πρώτος, 

ανώτερος, υπέρτερος, σε Δημ.· πρ. τινος πρός τι, ανώτερος από κάποιον σε 

κάτι, σε Πλάτ. IV.μετά τον Όμηρο, ουδ. πρότερον ως επίρρ., πριν, 

προηγουμένως, νωρίτερα, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ὀλίγον πρότερον, σε Πλάτ.· με γεν., 

ὀλίγῳ τι πρότερος τούτων, σε Ηρόδ. κ.λπ.· κυρίως ακολουθ. από το ἤ, στον ίδ., 

Αττ.· επίσης ακολουθ. από τα πρίν, πρὶν ἄν, πρὶν ἤ, σε Ηρόδ., Αττ.· χρησιμ. 

επίσης με το άρθρο, τὸ πρότερον τῶν ἀνδρῶν τούτων, σε Ηρόδ.· ως επίρρ., 

συχνά ανάμεσα σε άρθρ. και ουσ., π.χ. ὁ πρότερον βασιλεύς, στον ίδ. Β. 

Υπερθ. πρῶτος, -η, -ον, συνηρ. από *πρόατος, Δωρ. πρᾶτος· I. 1. ως επίθ., ο 

πρώτος, χρησιμεύει ως τακτικό αριθμητικό του εἷς, σε Ομήρ. Οδ. 2. λέγεται 

για τόπο, αυτός που βρίσκεται στην πρώτη σειρά, επικεφαλής, ἐνὶ πρώτοισι ή 

μετὰ πρώτοισι μόνο, σε Ομήρ. Ιλ.· ἐν πρώτῳ ῥυμῷ, στο μπροστινό μέρος του, 

στο ίδ.· πρώτῃσι θύρῃσι, στις πρώτες ή στις εξωτερικές πόρτες, στο ίδ. 3. 

λέγεται για χρόνο, πρὸς πρώτην ἕω, στην αρχή της αυγής, το χάραμα, σε Σοφ. 

4. λέγεται για τάξη, σειρά, πρῶτοι πάντων ἀνθρώπων, σε Ηρόδ.· τῇ πρώτῃ τῶν 

ἡμερῶν, στον ίδ.· ἐν πρώτοις, ανάμεσα στους πρώτους, έπειτα όπως το Λατ. 

imprimis, πάνω απ' όλα, ιδίως, προ πάντων, στον ίδ., Αττ.· ἐν τοῖς πρῶτοι (βλ. 

ὁ, ἡ, τό Α. IV. 7)· μεταγεν. ακολουθ. από γεν., πρῶτός μου, σε Κ.Δ. 5. λέγεται 

για θέση ή αξίωμα, μετὰ πρώτοισιν, ανάμεσα στους πρώτους ἄνδρες της 

πόλης, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ. II. ουδ. πληθ., πρῶτα, τά, 1. (ενν. ἆθλα), το πρώτο 

βραβείο, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. 2. το πρώτο μέρος, η αρχή, τῆς Ἰλιάδος τὰ πρῶτα, 

σε Πλάτ. κ.λπ. 3. ο πρώτος, ο ανώτατος σε βαθμό, τὰ πρᾶτα τᾶς λιμῶ (Δωρ.), 

τα έσχατα του λιμού, σε Αριστοφ.· ἐςτὰ πρῶτα τιμάσθαι, σε Θουκ.· λέγεται 

για πρόσωπα, ἐὼν τῶν Ἐρετριέων τὰ πρῶτα, σε Ηρόδ.· τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ 

μοχθηρίας, η αρχή της μοχθηρίας, σε Αριστοφ. III. ως επίρρ.: 1. τὴν πρώτην 

(ενν. ὥραν, ὁδόν), στην αρχή, προς το παρόν, μόλις τώρα, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

ομοίως, τὴνπρώτην εἶναι, όπως το ἑκὼν εἶναι, στην αρχή, στον ίδ. 2. με πρόθ., 

ἀπὸ πρώτης (ενν. ἀρχῆς), σε Θουκ. 3. κυρίως σε ουδ. ενικ. και πληθ., πρῶτον, 



πρῶτα· α) πρώτον, κατά πρώτον, Λατ. primum, σε Όμηρ. κ.λπ. β) = πρότερον, 

πριν, σε Ξεν., Ανθ. 4. αρχικά, για πρώτη φορά, σε Σοφ. κ.λπ.· ἐπεὶ πρῶτον, 

Λατ. quum primum, ευθύς, σε Όμηρ.· ομοίως, ὁππότε κε πρῶτον, σε Ομήρ. 

Οδ.· ὅτε ή ὅταν πρ., σε Δημ.· ἐὰν ή ἢν πρ., σε Πλάτ. IV. επίρρ., πρώτως, σε 

Αριστ. κ.λπ.  

προτέρω, επίρρ. (από πρόθ. πρό, όπως το ἀπωτέρω από πρόθ. ἀπό), 

παραπέρα, περαιτέρω, σε Όμηρ.· καὶ νύ κε δὴ προτέρω ἔτ' ἔρις γένετ', η έριδα 

θα προχωρούσε περαιτέρω, σε Ομήρ. Ιλ.  

προτέρωσε, επίρρ., προς τα εμπρός, μπροστά, σε Ομηρ. Ύμν.  

προ-τεύχω, κάνω κάτι εκ των προτέρων — Παθ., απαρ. παρακ. προτετύχθαι, 

έχω συμβεί από πριν, γίνομαι προτού, σε Ομήρ. Ιλ.  

προτὶ[ῐ], Επικ. τύπος του πρός, σε Όμηρ.  

προτι-άπτω, -βάλλομαι, -ειλέω, -εῖπον, βλ. προσ-.  

προ-τίθημι, γʹ πληθ. προθέουσι· μέλ. -θήσω, αόρ. αʹ προὔθηκα — Μέσ., αόρ. 

αʹ προεθηκάμην — Παθ., αόρ. αʹ προὐτέθην· Παθ. ενεστ. και παρατ. από το 

πρόκειμαι· I. 1. θέτω ή τοποθετώ εμπρός, παραθέτω, ιδίως λέγεται για 

γεύματα, τραπέζας πρότιθεν (Επικ. αντί προὐτίθεσαν), σε Ομήρ. Οδ.· δαῖτά τινι 

προθεῖναι, σε Ηρόδ. κ.λπ. — Μέσ., βάζω εμπρός μου, δαῖτα, στον ίδ. 2. όπως 

το Λατ. projicere, πρ. τινα θηρσὶν ἁρπαγήν, σε Ευρ. 3. γενικά, θέτω μπροστά 

σε κάποιον, παρουσιάζω, δίνω σε, τί τινι, σε Σοφ. 4. εκθέτω νήπιο, βρέφος, σε 

Ηρόδ. κ.λπ. 5. α) ορίζω ως σημείο ή βραβείο, προτείνω, ἀέθλους, στον ίδ.· 

ἅμιλλαν, σε Ευρ. — Παθ., προὐτέθην ἆθλον δορός, στον ίδ. β) ορίζω ως ποινή, 

θάνατον πρ. ζημίαν, σε Θουκ. κ.λπ. 6. ορίζω, θέτω, ἐς ἑβδομήκοντα ἔτεα οὖρον 

τῆς ζόης πρ., σε Ηρόδ.· ομοίως στη Μέσ., οὖρον πρ. ἐνιαυτόν, στον ίδ. 7. 

προβάλλω, προτείνω ως έργο, τί τινι, σε Σοφ. — Μέσ., προτείνω στον εαυτό 

μου ως έργο ή σκοπό, σε Πλάτ. 8. Μέσ. επίσης, προβάλλω εκ μέρους μου, 

επιδεικνύω, δείχνω, εὐλάβειαν, σε Σοφ. 9. προτίθεσθαί τινα ἐν οἴκτῳ, οικτίρω, 

ελεώ, ευσπλαχνίζομαι, σε Αισχύλ. II. 1. προτίθημι νεκρόν, εκθέτω νεκρό 

σώμα, σε Ηρόδ.· ομοίως στη Μέσ., σε Ευρ. κ.λπ. 2. εκθέτω εμπόρευμα προς 

επίδειξη ή πώληση, σε Λουκ. 3. προτείνω, παρουσιάζω κάτι για συζήτηση, 

Λατ. in medium afferre, προθεῖναι πρῆγμα, λόγον, σε Ηρόδ.· γνώμας, σε 

Θουκ.· με απαρ., προθεῖναι λέγειν, προτείνω μια συζήτηση, στον ίδ. — Μέσ., 

πένθος προεθήκαντο, εξέθεσαν τον εαυτό τους σε μεγάλο θρήνο, θρήνησαν, 

σε Ηρόδ. — Παθ., ψῆφος περὶ ἡμῶν προτεθεῖσα, σε Δημ. 4. ορίζω συνέλευση, 

συνεδριάζω, σε Λουκ. — Μέσ., προὔθετο λέσχην, όρισε συμβούλιο, σύσκεψη 

γερόντων, σε Σοφ. 5. Παθ., οὐ προὐτέθη σφίσι λόγος, δεν επετράπη σε αυτούς 

να μιλήσουν, σε Ξεν. III. 1. τοποθετώ, βάζω το ένα πόδι πάνω στο άλλο, σε 

Ευρ. 2. προβάλλω ως πρόφαση, σε Σοφ. IV. 1. θέτω πρώτο, προτάσσω, τι, σε 

Πλάτ. — Μέσ., τοποθετώ στην πρώτη γραμμή, τοὺςγροσφομάχους, σε Πολύβ. 

2. θέτω εμπρός ή έμπροσθεν, πέπλον ὀμμάτων, σε Ευρ.· ἡδονὴν ἀντὶ τοῦ 

καλοῦ, σε Ευρ. — Μέσ., πάρος τοὐμοῦ πόθου προὔθεντο τὴν τυραννίδα, σε 

Σοφ.  

προτι-μάσσω, Επικ. αντί προσ-μάσσω.  

προ-τῑμάω, μέλ. -ήσω, 1. τιμώ κάποιον περισσότερο από κάποιον άλλο, 

προτιμώ τον έναν από τον άλλο, τινάή τί τινος, σε Πλάτ. κ.λπ.· τινὰ ἀντί τινος 

ή πρό τινος, στον ίδ. 2. με αιτ. μόνο, εκτιμώ περισσότερο, προτιμώ, θεωρώ 

αξιότερο, σε Αισχύλ. κ.λπ. — Παθ., προτιμώμαι, θεωρούμαι ανώτερος, σε 

Θουκ. κ.λπ.· προτιμᾶσθαι ἀποθανεῖν, εκλέγομαι ως θυσιαστήριο θύμα για να 

υποβληθώ σε θάνατο, στον ίδ. 3. με γεν. μόνο, φροντίζω, σκέφτομαι, σε 

Αισχύλ.· οὐδὲν πρ. τινός, σε Ευρ. κ.λπ. 4. με απαρ. ακολουθ. από ἤ, επιθυμώ 



περισσότερο, προτιμώ, προτιμῶντες καθαροὶ εἶναι ἢ εὐπρεπέστεροι, σε Ηρόδ.· 

με απαρ. μόνο, επιθυμώ πάρα πολύ, εύχομαι να κάνω ή να γίνω, σε Σοφ., 

Ευρ.· πρ. πολλοῦ ἐμοὶ ξεῖνος γενέσθαι, εκτιμώ σε μεγάλο βαθμό το προνόμιο 

να γίνει φίλος μου, σε Ηρόδ. 5. με μτχ., πρ. τυπτόμενος, σε Αριστοφ.  

προτίμησις[ῑ], ἡ, τιμή, σεβασμός (σε κάποιον) περισσότερο απ' ότι στους 

άλλους, προτίμηση, σε Θουκ.  

προτι-μῡθέομαι, Επικ. αντί προσ-μυθέομαι.  

προ-τῑμωρέω, μέλ. -ήσω, βοηθώ κάποιον προτού, τινί, σε Θουκ. — Μέσ., 

εκδικούμαι, τιμωρώ εκ των προτέρων, στον ίδ.  

προτι-όσσομαι, Επικ., αποθ., μόνο σε ενεστ. και παρατ., ποτέ στον κοινό 

τύπο προσ-όσσομαι· I. προσβλέπω ή κοιτάζω προς τα πάνω, σε Ομήρ. Οδ. II. 

λέγεται για το νου, βλέπω σταθερά, περιμένω, θάνατον, στο ίδ.· ἦ σ' εὖ 

γιγνώσκων προτιόσσομαι, από αυτές τις δικές σου βαθιές γνώσεις στις οποίες 

προσβλέπω τη μοίρα μου, σε Ομήρ. Ιλ.  

προ-τίω, μέλ. -τίσω [ῐ], τιμώ περισσότερο, προτιμώ, σε Αισχύλ., Σοφ.  

προ-τολμάομαι, αόρ. βʹ -ετολμήθην, Παθ., τολμώ πρώτα ή ρισκάρω, σε Θουκ.  

προτομή, ἡ (προτέμνω),· 1. το μπροστινό ή το ψηλότερο μέρος ενός 

πράγματος, προτομή ή εικόνα, σε Ανθ. 2. μπροστινό μέρος πλοίου, πλώρη, 

στον ίδ.  

προτονίζω, ανοίγω τα πανιά, σε Ανθ.  

πρότονοι, οἱ (προτείνω), I. μπροστινά καραβόσχοινα από την κορυφή του 

ιστού χρήσιμα στη στήριξή του (αντίθ. προς το ἐπίτονοι, τα πίσω σχοινιά), σε 

Όμηρ.· στον ενικ., σωτῆρα ναὸς πρότονον, σε Αισχύλ. II. στον Ευρ., οι 

πρότονοι είναι τα σχοινιά με τα οποία σηκώνονταν τα ιστία.  

προτοῦ, αντί πρὸ τοῦ, πριν από αυτό, προτού, πριν, προηγουμένως, σε Ηρόδ., 

Αττ.· ὁ προτοῦ (ενν. χρόνος), σε Θουκ.  

προτρεπτικός, -ή, -όν, παραινετικός ἡ προτρεπτικὴ σοφία, ρητορική 

ικανότητα ή δεξιότητα, σε Πλάτ.· κήρυγμα προτρεπτικώτατον πρὸς ἀρετήν, σε 

Αισχίν.· επίρρ. -κῶς, πειστικά, σε Λουκ.  

προ-τρέπω, μέλ. —τρέψω, I. παρακινώ, παρορμώ — Μέσ., τρέπομαι σε 

άτακτη φυγή (πρβλ. προτροπάδην), προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν, σε 

Ομήρ. Ιλ.· λέγεται για τον ήλιο, ὅτ' ἂν ἂψ ἐπὶ γαῖαν ἀπ' οὐρανόθεν 

προτράπηται, σε Ομήρ. Οδ.· μεταφ., ἀρχέϊ προτραπέσθαι, τρέπομαι σε θλίψη, 

σε Ομήρ. Ιλ. II. προτρέπω, ωθώ, πείθω κάποιον να κάνει κάτι, σε Ηρόδ., Αττ.· 

προτρ. τινὰ εἰς ή ἐπὶ φιλοσοφίαν, σε Πλάτ.· ομοίως στη Μέσ., με αιτ. προσ. και 

απαρ., σε Αισχύλ. κ.λπ.· τὰ κατὰ τὸν Τέλλον προετρέψατο ὁ Σόλων τὸν 

Κροῖσον, ο Σόλων διέγειρε την περιέργεια του Κροίσου για τον Τέλλο, σε 

Ηρόδ.· προτρέψομαι, θα σε παρακινήσω ή θα σε ενθαρρύνω, σε Σοφ. — Παθ., 

πείθομαι, παρακινούμαι, σε Ξεν.  

προ-τρέχω, μέλ. -δρᾰμοῦμαι, αόρ. βʹ προὔδραμον· I. τρέχω προς τα εμπρός, 

σε Ξεν. II. τρέχω πριν από κάποιον, προπορεύομαι, ξεπερνώ, τινός, στον ίδ.  

πρό-τρῐτα, επίρρ. (τρίτος), πριν τρεις ημέρες ή για τρεις συνεχόμενες μέρες, 

σε Θουκ.  

προτροπάδην[ᾰ], Δωρ. -δαν, επίρρ. (προτρέπω), τρέχοντας και χωρίς να 

γυρίζει να βλέπει πίσω, βιατικά, άρον άρον, σε Ομήρ. Ιλ., Πλάτ.  

προτροπή, ἡ (προτρέπω), προτροπή, παραίνεση, παρακίνηση, σε Αριστ.  

προ-τυγχάνω, αόρ. βʹ -έτῠχον· συμβαίνω ή γίνομαι προτού, τὸ προτῠχόν, το 

πρώτο πράγμα που τυχαίνει, σε Πίνδ.  

προ-τῠπόω, μέλ. -ώσω, σχηματίζω εκ των προτέρων — Μέσ., σχηματίζω για 

τον εαυτό μου, συλλαμβάνω, επινοώ, σε Λουκ.  



προ-τύπτω, μέλ. -ψω, αμτβ., ορμώ προς τα εμπρός, Τρῶες δὲ προὔτυψαν, σε 

Ομήρ. Ιλ.· ἀνὰ ῥῖνας προὔτυψε, σε Ομήρ. Οδ.· ομοίως στην Παθ., προτυπέν, 

όρμησε (ενάντια στην Τροία), ή πιθανόν χτυπήθηκε πρόωρα, σε Αισχύλ.  

προὔβᾰλον, προὔβην, αμτβ. αντί προ-έβαλον, προέβην.  

προὔγρᾰφον, αμτβ. αντί προ-έγραφον.  

προὐδῐδάξατο, προὔδωκα, αμτβ. αντί προ-εδιδάξατο, προέδωκα.  

προὔθετο, προὔθηκε, αμτβ. αντί προ-έθετο, προ-έθηκε.  

προὔκᾰμον, αμτβ. αντί προ-έκαμον, αόρ. βʹ του προκάμνω.  

προὔκειτο, προὐκινδύνευσε, αμτβ. του προέκειτο, προ-εκινδύνευσε.  

προὐννέπω, βλ. προ-εννέπω.  

προὐξένησε, προὐξεπίσταμαι, προὐξερευνάω και -ήτης, προὐξεφίεμαι, 

συνηρ. αντί προ-εξ-.  

προ-ϋπαρχή, ἡ, προηγούμενη υπηρεσία ή ευεργεσία, σε Αριστ.  

προ-ϋπάρχω, μέλ. -ξω, I. προηγούμαι σε κάτι, κάνω την αρχή σε κάτι, αρχίζω 

πρώτος, με γεν., ἀδικίας, σε Θουκ.· με δοτ., πρ. τῷ ποιεῖν εὖ, σε Δημ. — Παθ., 

τὰ προϋπηργμένα, οφέλη που υπήρχαν από πριν, στον ίδ. II. αμτβ., υπάρχω ή 

βρίσκομαι εκεί από πριν, σε Θουκ. κ.λπ.· προϋπάρξαντα, αυτά που συνέβησαν 

από πριν, περασμένα γεγονότα, σε Δημ.  

προὔπεμψα, συνηρ. αντί προ-έπεμψα.  

προ-ϋπεξορμάω, μέλ. -ήσω, εξορμώ κρυφά εκ των προτέρων, σε Λουκ.  

προ-ϋποβάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, υποβάλλω ως θεμέλιο — Παθ., ετοιμάζομαι ως 

υλικό, σε Λουκ.  

προ-ϋπογράφω, προσχεδιάζω, στη Μέσ., σε Πλούτ.  

προ-ϋπόκειμαι, Παθ., προϋπάρχω ως βάση ή δεδομένο, σε Πλούτ.  

προ-ϋπολαμβάνω, μέλ. -λήψομαι, νομίζω εκ των προτέρων, σε Αριστ.  

προὖπτος, -ον, συνηρ. αντί πρόοπτος.  

προὔργου, κράση αντί πρὸ ἔργου· I. χρήσιμο για ένα έργο, επωφελές, 

ωφέλιμο, σε Αριστοφ.· πρ. ἐστὶν εἴς ή πρός τι, είναι ένα βήμα προς την 

κατάκτηση ενός στόχου, σε Πλάτ.· οὐδὲν πρ. ἐστί, με απαρ., στον ίδ.· επίσης 

ως επίρρ., πειστικώς, προσφόρως, καλώς, προὔργου πεσεῖν, σε Ευρ. II. συγκρ., 

προὐργιαίτερος, -α, -ον, ωφελιμότερος, πρ. ποιεῖσθαί τι, θεωρώ κάτι ως 

σημαντικότερο, σε Θουκ.· πρ. γίγνεται, σε Πλάτ.  

προυσελέω, κακομεταχειρίζομαι, προσβάλλω, προπηλακίζω, μόνο σε δύο 

χωρία, ἴσμεν ἐμαυτὸν ὦδε προυσελούμενον, σε Αισχύλ.· οὓς μὲν ἴσμεν εὐγενεῖς 

προυσελοῦμεν, υβρίζουμε αυτούς που γνωρίζουμε ότι είναι αριστοκράτες, σε 

Αριστοφ. (αμφίβ. προέλ.).  

προὔσκεπτο, συνηρ. αντί προ-έσκεπτο, γʹ ενικ. Παθ. υπερσ. του προσκοπέω.  

προὐτίθει, προὐτρέπετο, προὔτυψα, συνηρ. αντί προ-ετ-.  

προὔφαινε, συνηρ. αντί προ-έφαινε.  

προ-ϋφαιρέω, μέλ. -ήσω, αφαιρώ από πριν κρυφά, πρ. τὴν ἐκκλησίαν, δηλ. 

συγκροτώ συνέλευση (χωρίς ανακοίνωση) πριν από τον καθορισμένο χρόνο, 

σε Αισχίν.  

προὐφάνην, συνηρ. αντί προ-εφάνην.  

προὐφείλω, συνηρ. αντί προ-οφείλω.  

προὔχω, προὔχουσι, προὔχοντο, συνηρ. αντί προ-έχ-.  

προ-φαίνω, μέλ. -φᾰνῶ, αόρ. αʹ -έφηνα — Παθ., αόρ. βʹ προὐφάνην, μτχ. 

προφᾰνείς· γʹ πληθ. παρακ. προπέφανται· I. 1. φέρνω μπροστά, φέρνω στο 

φως, φανερώνω, δηλώνω, σε Σοφ.· μεταφ., Ἀχιλλεὺς Αἴγιναν προφαίνει, την 

έφερε στο φως, την κατέστησε επιφανή, σε Πίνδ. — Παθ., φαίνομαι, γίνομαι 

προφανής, εμφανίζομαι, σε Όμηρ., Σοφ.· απρόσ., οὐδὲπροὐφαίνεσθ' ἰδέσθαι, 



δεν υπήρχε αρκετό φως ώστε να βλέπουμε, σε Ομήρ. Οδ.· μτχ. Παθ. αορ. βʹ 

προφᾰνείς, -εῖσα, αυτός που έρχεται μπροστά σε κάποιον, αυτός που 

εμφανίζεται, στο ίδ. 2. δηλώνω ή διακηρύσσω από πριν, σε Σοφ., Δημ. 3. = 

προτίθημι I. 5., προτείνω, ἆθλα, σε Ξεν. 4. Παθ., μεταφ. λέγεται για ήχο, 

ακούγομαι καθαρά, ευκρινώς, προὐφάνη κτύπος, σε Σοφ. II. φανερώνω από 

πριν, προλέγω, λέγεται για χρησμούς, σε Ηρόδ., Σοφ.· ὅκως στρατιὴν πέμψεις, 

οὐ προφαίνεις, δεν δίνεις ελπίδα ότι θα στείλεις, σε Ηρόδ. — Παθ. ή Μέσ., 

δείχνομαι, προβάλλομαι ή εμφανίζομαι εκ των προτέρων, σε Ξεν. III. 

φαινομενικά αμτβ. (ενν. σύστ. αιτ. φάοςή φῶς), εκπέμπω φως, λάμπω, οὐδὲ 

σελήνη προὔφαινε, σε Ομήρ. Οδ.· λέγεται για λυχνάρι, σε Πλούτ.· 

ὁπροφαίνων, ο προπορευόμενος δαδούχος, στον ίδ.  

προφᾰνής, -ές, I. αυτός που δείχνει τον εαυτό του ή φαίνεται εκ των 

προτέρων, σε Αριστ. II. 1. αυτός που φαίνεται καθαρά ή ευκρινώς, 

καταφανής, ολοφάνερος, σε Ξεν. 2. μεταφ., σαφέστατος, σε Πλάτ.· ἀπό ή ἐκ 

τοῦ προφανοῦς, φανερά, σε Θουκ.· επίρρ. -νῶς, σε Πολύβ.  

πρόφαντος, -ον (προφαίνω), I. αυτός που φαίνεται από μακριά, απ' όπου, 

διάσημος, περίφημος, σε Πίνδ. II. δηλούμενος εκ των προτέρων, 

προλεγόμενος, όπως για τον χρησμό, σε Ηρόδ., Σοφ.· πρόφαντα δέ σφι ἐγίνετο, 

δίνονταν χρησμοί σε αυτούς, σε Ηρόδ.  

προφᾰσίζομαι, παρατ. προὐφασιζόμην, μέλ. Αττ. προφασιοῦμαι, αόρ. αʹ 

προὐφασισάμην· I. αποθ., προβάλλω ως πρόφαση ή δικαιολογία, 

προφασίζομαι μέσω δικαιολογίας, δικαιολογούμαι, με αιτ., σε Θέογν., Θουκ. 

κ.λπ.· με απαρ., προφασίζομαι ότι..., σε Δημ.· απόλ., βρίσκω δικαιολογίες, 

προφάσεις, σε Θουκ.· αόρ. αʹ προφασισθῆναι, με Παθ. σημασία, 

χρησιμοποιούμαι ως πρόφαση, στον ίδ. II. αναφέρω (ως κατηγορία) ότι 

δήθεν..., σε Πλάτ.  

πρόφᾰσις, ἡ, γεν. -εως, Ιων. -ιος (προφαίνω ή πρόφημι)· I. 1. αυτό που 

αναφέρεται ως αιτία, αφορμή, αιτιολογία, καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βραχείᾳ 

ὁμοίως προφάσει, σε Θουκ.· πρόφασις ἀληθεστάτη, σε Θουκ. 2. κυρίως με 

αρνητική σημασία, τίποτε άλλο παρά πρόσχημα, προσποίηση, πρόφαση, σε 

Ηρόδ. κ.λπ.· αντίθ. προς την πραγματική αιτία (αἰτία), σε Θουκ.· με γεν., 

πρόφαση ή πρόσχημα για ένα πράγμα, σε Ηρόδ. κ.λπ.· απόλ. σε αιτ., 

πρόφασιν, κατά πρόφαση, φαινομενικά, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.· πρόφασιν μέν, 

αντίθ. προς τὸ δ' ἀληθές, σε Θουκ.· ομοίως στη δοτ. προφάσει, στον ίδ.· ἀπὸ 

προφάσιος τοιήσδε, από ή με κάποια δικαιολογία όπως αυτή, σε Ηρόδ. κ.λπ.· 

προφάσιος εἵνεκεν, στον ίδ.· ἐπὶ προφάσιος, σε Ηρόδ.· κατὰ πρόφασιν, στον 

ίδ.· ακολουθ. από απαρ., αὕτη ἦν σοι πρ. ἐκβαλεῖν ἐμέ, για να με απορρίψεις, 

σε Σοφ.· πρόφασιν ἔχει τοῖς δειλαίοις μὴ ἰέναι, δίνει σ' αυτούς μια δικαιολογία 

για να μην πάει, σε Πλάτ. 3. φράσεις, πρόφασιν διδόναι, ἐνδιδόναι, δίνω 

αφορμή, σε Δημ.· πρ. ἐνδοῦναί τινι, σε Θουκ.· πρ. προτείνειν, προΐσχεσθαι, 

προβάλλω μια δικαιολογία, σε Ηρόδ.· παρέχειν, σε Αριστοφ.· προφάσιας 

ἕλκειν, εξακολουθώ να προβάλλω προφάσεις, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ελλειπτικώς, μή 

μοι πρόφασιν (ενν. πάρεχε), καμία δικαιολογία, χωρίς πρόφαση, χωρίς 

αναβολή, σε Αριστοφ. II. ο Πίνδ. προσωποποιεί την πρόφαση (Πρόφασις), ως 

κόρη του Επιμηθέα. III. στον Σοφ., πρέπει να σημαίνει συμβουλή, πειθώ, 

πρόταση.  

προφερής, -ές (προφέρω)· I. ποιητ. επίθ., αυτός που προέχει, που υπερέχει, 

υπέρμετρος, έξοχος, με γεν., σε Ησίοδ.· συγκρ., υπέρτερος, ανυπέρβλητος, 

τῶν ἄλλων προφερέστερος, σε Ομήρ. Οδ.· με απαρ., (ἡμίονοι) βοῶν 

προφερέστεραί εἰσιν ἑλκέμεναι, είναι καλύτεροι από τα βόδια στην έλξη, στο 



τράβηγμα, σε Ομήρ. Ιλ.· υπερθ. προφερέστατος, στο ίδ., Ησίοδ.· επίσης συγκρ. 

και υπερθ. προφέρτερος, προφέρτατος, σε Σοφ. II. αυτός που δείχνει 

μεγαλύτερος από όσο είναι, καλοαναθρεμμένος, σε Πλάτ., Αισχίν.  

προ-φέρω, μέλ. -οίσω, αόρ. αʹ -ήνεγκα, αόρ. βʹ -ήνεγκον· Επικ. γʹ ενικ. υποτ. 

ενεστ. προφέρῃσι όπως αν προερχόταν από τύπο σε -μι· I. 1. φέρω μπροστά σε 

κάποιον, φέρνω σε κάποιον, παρουσιάζω, προσφέρω, σε Ομήρ. Ιλ., Θουκ. 2. 

λέγεται για λέξεις, προφέρω ὀνείδεά τινι, επιρρίπτω μομφές σε κάποιον, 

κακίζω, κατηγορώ, Λατ. objicere, μή μοι δῶρα πρόφερε Ἀφροδίτης, στο ίδ. 3. 

απλώς, προφέρω, λέω, αὐδάν, μῦθον, σε Ευρ.· πρ. Αἴγιναν πάτραν, 

διακηρύσσουν αυτή ως πατρίδα τους, σε Πίνδ. 4. φέρνω εμπρός, κάνω λόγω, 

μνημονεύω, σε Θουκ.· προφέρων Ἄρτεμιν, προβάλλω το αξίωμα αυτής, σε 

Αισχύλ. 5. λέγεται για μαντείο, προβάλλω ως έργο, σε Ηρόδ. — Παθ., 

προὐνεχθέντος τινί (γεν. απόλ.), εάν είχε διαταχθεί να ενεργήσει έτσι, σε 

Αισχύλ. II. παρουσιάζω, επιδεικνύω, σε Ομήρ. Ιλ.· ἔριδα προφέρω, 

αμιλλώμαι, ανταγωνίζομαι, σε Ομήρ. Οδ.· πόλεμόν τινι προφέρω, κηρύσσω 

πόλεμο εναντίον κάποιου, σε Ηρόδ. — Μέσ., ξεινοδόκῳ ἔριδα προφέρεσθαι, 

προκαλώ σε διαγωνισμό τον ξένο, σε Ομήρ. Οδ. III. φέρνω μακριά, αρπάζω 

κάτι και το μεταφέρω, λέγεται για θύελλα, σε Όμηρ. IV. 1. κινώ προς τα 

εμπρός, πόδα, σε Ευρ.· έπειτα, προάγω, ενισχύω, βοηθώ, ἠὼςπροφέρει ὁδοῦ, 

το ξημέρωμα βοηθάει στην πορεία κάποιου, σε Ησίοδ.· πρ. εἴς τι, συμβάλλω, 

συντελώ στην επίτευξη ενός αντικειμένου, σε Θουκ. 2. αμτβ., υπερέχω, 

υπερβαίνω κάποιον, με γεν., σε Ηρόδ., Θουκ.  

προ-φεύγω, μέλ. -φεύξομαι, αόρ. βʹ προὔφῠγον· I. φεύγω προς τα εμπρός, 

φεύγω μακριά, σε Ομήρ. Ιλ. II. με αιτ., φεύγω από, αποφεύγω, διαφεύγω, σε 

Όμηρ.  

προφητεία, ἡ, I. χάρισμα ερμηνείας της θέλησης των θεών, σε Χρησμ. παρά 

Λουκ. II. στην Κ.Δ., χάρισμα ερμηνείας της Αγ. Γραφής ή ομιλίας και 

διακήρυξης του λόγου του Θεού υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος.  

προφητεύω, Δωρ. προφᾱτ-· μέλ. -εύσω, αόρ. αʹ ἐπροφήτευσα· I. είμαι 

ερμηνευτής του θελήματος των θεών, μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δ' ἐγώ, 

σε Πίνδ.· τίς προφητεύει θεοῦ; ποιος ερμηνεύει τη θέλησή του; σε Ευρ.· 

ὅστιςσοι προφητεύσει τάδε, θα σου δώσει αυτή τη μαντική συμβουλή, στον ίδ. 

II. στην Κ.Δ., ερμηνεύω τη Γραφή, μιλώ και κηρύσσω υπό την επίδραση του 

Αγίου Πνεύματος.  

προφήτης, Δωρ. προφάτης[ᾱ], ὁ (πρόφημι), I. 1. αυτός που κηρύσσει αντί 

του θεού και ερμηνεύει το θέλημά του στον άνθρωπο, προφήτης, μάντης, 

ερμηνευτής· ομοίως, ο Τειρεσίας είναι προφήτης Διός, ερμηνευτής του Δία, σε 

Πίνδ.· λέγεται και για τον Απόλλωνα, Διὸς προφήτης ἐστὶ Λοξίας πατρός, σε 

Αισχύλ.· η Πυθία μετέπειτα προφῆτις του Απόλλωνα, σε Ηρόδ.· ομοίως, οι 

ποιητές καλούνται οἱ τῶν Μουσῶν προφῆται, ερμηνευτές των Μουσών, σε 

Πλάτ. 2. γενικά, ερμηνευτής, κήρυκας, ἐγὼ πρ. σοι λόγων γενήσομαι, σε Ευρ.· 

ομοίως, ο κρατήρας της σπονδής λέγεται κώμου προφάτης, σε Πίνδ. II. σε 

Κ.Δ.: 1. αυτός που κατέχει το χάρισμα της προφητείας (προφητεία), 

θεόπνευστος ιεροκήρυκας και δάσκαλος· 2. αυτός που αποκαλύπτει και 

ερμηνεύει τη βούληση του Θεού για το μέλλον, προφήτης (με τη νέα σημασία 

της λέξης), προφήτης μελλοντικών γεγονότων.  

προφητικός, -ή, -όν, προφητικός, μαντικός, σε Λουκ.  

προφῆτις, -ιδος, θηλ. του προφήτης, λέγεται για την Πυθία, σε Ευρ.  

προ-φθάνω[ᾰ], μέλ. -φθάσω [ᾰ] και -φθήσομαι, αόρ. αʹ -έφθᾰσα, αόρ. βʹ 

προὔφθην (όπως αν προερχόταν από ρήμα σε -μι)· 1. φθάνω, προφταίνω, με 



αιτ., σε Αισχύλ., Πλάτ. 2. απόλ., βρίσκομαι εκ των προτέρων, προλαβαίνω, σε 

Ευρ.  

προ-φθίμενος[ῐ], -η, -ον, νεκρός ή σκοτωμένος εκ των προτέρων, σε Ανθ.  

προ-φοβέομαι, μέλ. -ήσομαι, Παθ., φοβάμαι εκ των προτέρων, φοβάμαι στη 

σκέψη ότι..., σε Ξεν.  

προφοβητικός, -ή, -όν, φοβούμενος εκ των προτέρων, σε Αριστ.  

προ-φορέομαι, Μέσ., λέγεται για ύφανση, στήνω το στημόνι ώστε να περάσει 

το υφάδι στον ιστό· μεταφ., τὴν ὁδὸν προφορεῖσθαι, τρέχω εδώ κι εκεί, σε 

Αριστοφ.  

προ-φράζω, μέλ. -σω, προλέγω, σε Ηρόδ. — Παθ., μτχ. παρακ. 

προπεφραδμένα ἆθλα, σε Ησίοδ.  

πρόφρασσα, Επικ. θηλ. του πρόφρων, καλοσυνάτη, ευχάριστη, σε Όμηρ.  

πρό-φρων, -ονος, ὁ, ἡ (φρήν),· I. 1. αυτός που έχει πρόθυμη ψυχή, απ' όπου, 

πρόθυμος, ένθερμος, έτοιμος στο να κάνει κάτι, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. λέγεται για 

ενέργειες ή προσπάθειες, πρόθυμος, ένθερμος, στον ίδ. II. Επικ. επίρρ., 

προφρονέως, πρόθυμα, ένθερμα, με ζήλο, σε Ομήρ. Ιλ.· έπειτα, προφρόνως, 

σε Θέογν., Αττ.  

προφῠγεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προφεύγω.  

προφύγοισθα, βʹ ενικ. Επικ. ευκτ. αορ. βʹ του προφεύγω.  

προφῠλᾰκή (προφυλάσσω), οι προπορευόμενοι φύλακες, πρόσκοποι· στον 

πληθ., προφυλακή, εμπροσθοφυλακή, σε Ξεν.· στον ενικ., ἡ πρ. αὐτοῦ, η 

προωθημένη φρουρά του, στον ίδ.· διὰ προφυλακῆς, με προπορευόμενους 

ανιχνευτές, σε Θουκ.  

προφῠλᾰκὶςναῦς, ἡ, πλοίο που χρησιμεύει ως προφυλακή στόλου, σε Θουκ.  

προφύλαξ[ῠ], -ᾰκος, ὁ, εμπροσθοφύλακας, ιχνηλάτης, πρόσκοπος· οἱ 

προφύλακες = αἱ προφυλακαί, σε Θουκ., Ξεν.  

προ-φῠλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, είμαι φύλακας μπροστά από, φρουρώ 

έναν τόπο ή μια οικία, με αιτ., σε Ομηρ. Ύμν. (με Επικ. προστ. βʹ πληθ. 

προφύλαχθε, αντί προφυλάσσετε), σε Ξεν.· προφυλάσσειν ἐπί τινι, φρουρώ ένα 

πρόσωπο ή έναν τόπο, σε Ηρόδ.· απόλ., φυλάσσω, αγρυπνώ, ἡ 

προφυλάσσουσα (ενν. ναῦς) = προφυλακίς, στον ίδ. — Μέσ., βρίσκομαι σε 

επιφυλακή, προφυλάσσομαι, λαμβάνω προφυλακτικά μέτρα, μέτρα 

προφύλαξης, στον ίδ., Θουκ.· με αιτ., προφυλάσσομαι ή παίρνω 

προφυλακτικά μέτρα, στον ίδ., Θουκ.· με αιτ., προφυλάσσομαι ή παίρνω 

προφυλακτικά μέτρα ενάντια σε, Λατ. cavere, σε Ηρόδ., Ξεν.  

προ-φῡράω, μέλ. -ήσω, ανακατεύω ή ζυμώνω από πριν· μεταφ. στην Παθ., 

προπεφύραται λόγος, ο λόγος είναι παρασκευασμένος, σε Αριστοφ.  

προ-φῠτεύω, μέλ. -σω, φυτεύω από πριν· μεταφ., προκατασκευάζω, σε Σοφ.  

προ-φωνέω, μέλ. -ήσω, I. διακηρύσσω εκ των προτέρων, σε Αισχύλ.· 

προφωνεῖ τόνδε λόγον, δίνει αυτές τις εντολές εκ των προτέρων, στον ίδ. II. 

προειδοποιώ ή ανακοινώνω δημοσίως, με δοτ. και απαρ., καί σοι προφωνῶ 

τόνδε μὴ θάπτειν, σε Σοφ.· με απαρ. που παραλείπεται, ὑμῖν προφωνῶ τάδε, 

στον ίδ.  

προ-χαίρω, I. χαίρομαι εκ των προτέρων, σε Πλάτ. II. σε γʹ ενικ. προστ. 

προχαιρέτω, ας είναι μακριά από εμένα! μακριά μου! σε Αισχύλ.  

προ-χαλκεύω, μέλ. -σω, σφυρηλατώ προηγουμένως, σε Αισχύλ.  

πρό-χειλος, -ον, αυτός που έχει χείλη που προεξέχουν, σε Στράβ.  

προ-χειρίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, I. βάζω μέσα στο χέρι κάποιου, παραδίδω, σε 

Πολύβ. — Παθ., με μτχ. παρακ., αυτός που πιάνεται στο χέρι, σε Πλάτ., Δημ. 

II. 1. ως αποθ., προχειρίζομαι, μέλ. Αττ. -χειριοῦμαι· παίρνω στα χέρια μου, 



προετοιμάζω για τον εαυτό μου, σε Δημ. 2. διαλέγω, εκλέγω, στον ίδ. 3. με 

απαρ., αποφασίζω να κάνω, σε Πολύβ.  

πρό-χειρος, -ον (χείρ), I. 1. πρόχειρος, έτοιμος, σε Αισχύλ., Σοφ.· λέγεται για 

γυμνό ξίφος ή μαχαίρι, σε Σοφ., Ευρ.· λίθοις καί... ἀκοντίοις, ὡς ἕκαστός τι πρ. 

εἶχε, σε Θουκ.· n προχειρότατον ἔχω εἰπεῖν, σε Δημ. 2. πρόχειρόν (ἐστι), είναι 

εύκολο, με απαρ., σε Πλάτ. κ.λπ. II. λέγεται για πρόσωπα, έτοιμος να κάνει 

κάτι, πρόθυμος, με απαρ., σε Σοφ.· με δοτ., πρ. τῇ φυγῇ, έτοιμος για φυγή, σε 

Ευρ. III. επίρρ. -ρως, πρόχειρα, εκ του προχείρου, απρομελέτητα, σε Πλάτ.  

προ-χειροτονέω, μέλ. -ήσω, 1. εκλέγω μέσω χειροτονίας εκ των προτέρων, σε 

Πλάτ., Αισχίν. 2. αποφασίζω προηγουμένως μέσω χειροτονίας αν πρέπει να 

γίνει κάτι δεκτό, σε Δημ.  

προ-χέω, μέλ. -χεῶ, αόρ. αʹ -έχεα· χύνω μπροστά, σε Ομήρ. Ιλ., Πίνδ.· 

σπονδὰς προχέαι, σε Ηρόδ.· μεταφ., ὄπα γλυκεῖαν, σε Πίνδ. — μεταφ., λέγεται 

για μεγάλο πλήθος ανθρώπων που ξεχύνεται πάνω σε μια πεδιάδα, σε Ομήρ. 

Ιλ.  

πρό-χνῠ, επίρρ. (πρό, γόνυ), στα γόνατα, δηλ., γονατιστά, σε Ομήρ. Ιλ.· 

μεταφ., ὥς κεν ἀπόλωνται πρόχνυ, θα φθαρούν, δηλ. θα καταλύσουν τον νόμο 

και θα χαθούν ολοκληρωτικά, στο ίδ.· ομοίως, πρόχνυ ὀλέσθαι, σε Ομήρ. Οδ.  

προχόη, ἡ, = πρόχοος, σε Ανθ.  

προχοΐς, -ΐδος, ἡ, υποκορ. του πρόχοος, ουροδοχείο, σε Ξεν.  

πρόχοος, Αττ. συνηρ. πρόχους, ἡ· ετερόκλ. δοτ. πληθ. πρόχουσι· αιτ. πληθ. 

πρόχους (προχέω)· δοχείο για χοές, υδροφόρο αγγείο, υδρία, κανάτι για 

χύσιμο νερού στα χέρια των φιλοξενούμενων, σε Όμηρ., Σοφ.· αγγείο με 

κρασί από το οποίο ο οινοχόος χύνει μέσα στα ποτήρια, σε Ομήρ. Οδ.  

προ-χορεύω, μέλ. -σω, χορεύω μπροστά στον χορό, πρ. κῶμον, είμαι ο 

έξαρχος του κώμου ή εορταστικού ομίλου ή συντροφιάς, σε Ευρ.  

προ-χρίω[ῑ], μέλ. -σω, αλείφω εκ των προτέρων, προχρίω τί τινι, αλείφω ή 

τρίβω με κάτι, σε Σοφ.  

πρό-χρονος, -ον, αυτός που ανήκει στους παλαιότερους χρόνους, σε Λουκ.  

πρόχῠσις, ἡ (προχέω), έκχυση, πρόχυσις τῆς γῆς, απόθεση λάσπης από 

ποταμό, Λατ. alluvies, σε Ηρόδ.· οὐλὰς κριθῶν πρόχυσιν ἐποιέετο (πρβλ. το 

επόμ.), το πρόχυσιν ἐποιέετο, πρέπει να λαμβάνεται ως απλό ρήμα = προέχεε, 

στον ίδ.  

προ-χύται[ῠ] (ενν. κριθαί), αἱ, = οὐλο-χύται, σε Ευρ.  

προ-χύτης[ῠ], -ου, ὁ, = πρόχοος, αγγείο για σπονδές, σε Ευρ.  

προχῠτός, -ή, -όν, αυτός που είναι χυμένος προς τα εμπρός, που έχει 

σχηματισθεί από πρόχυση· Προχύτη νῆσος, σχηματισμένη από την έκρηξη του 

Βεζούβιου, σε Στράβ.  

πρό-χωλος, -ον, πολύ χωλός, κουτσός, σε Λουκ.  

προ-χωρέω, μέλ. -ήσω, I. πηγαίνω ή έρχομαι προς τα εμπρός, προχωρώ, πρὸς 

ἐμὴν χεῖρα, προς το μέρος που το χέρι μου οδηγεί σε, σε Σοφ.· λέγεται για 

στρατεύματα, σε Θουκ.· λέγεται για χρόνο, προχωρώ, περνάω, σε Ξεν. II. 1. 

μεταφ., λέγεται για πολιτείες, πολέμους, επιχειρήσεις κ.λπ., προβαίνω, 

προχωρώ, συνεχίζω, συχνά με λέξεις που δηλώνουν καλή ή κακή έκβαση, εὖ 

προχωρῆσαι, σε Ευρ.· προχωρησάντων ἐπὶ μέγα τῶν πραγμάτων, σε Θουκ.· 

τούτων προκεχωρηκότων ὡς ἐβούλοντο, σε Ξεν.· απόλ., πηγαίνω καλά, βαίνω 

ευτυχώς, σε Ηρόδ. κ.λπ. 2. απρόσ., προχωρεῖ μοι, μου πάει καλά, έχω 

επιτυχία, ὡς οἱ δόλῳ, οὐ προεχώρει, δεν μπορούσε να επιτύχει με δόλο, στον 

ίδ.· με απαρ., ἢν μὴ προχωρήσῃ ἀπελθεῖν, αν δεν είναι δυνατό να 

απομακρυνθεί, σε Θουκ.· απόλ. με μτχ., προκεχωρηκότων, όταν τα πράγματα 



είχαν προχωρήσει καλά, σε Ξεν. 3. μεταγεν. λέγεται για πρόσωπα, προβαίνω, 

προχωρώ, σε Λουκ.  

προ-ωθέω, μέλ. -ωθήσω και -ώσω, αόρ. αʹ -έωσα, συνηρ. μτχ. πρώσας· 

σπρώχνω προς τα εμπρός, σπρώχνω ή πιέζω, σε Πλάτ.· προωθέω αὑτόν, 

εφορμώ, σε Ξεν.  

προ-ώλης, -ες (ὄλλυμι), κατεστραμμένος από πριν, σε Δημ.  

πρό-ωρος, -ον (ὥρα), αυτός που βρίσκεται πριν από την ώρα του, άκαιρος, 

πρόωρος, σε Ανθ.  

πρῠλέες, -έων, οἱ, οπλισμένοι πεζοί οπλίτες, αντίθ. προς τους άρχοντες που 

μάχονται από τα άρματα, σε Ομήρ. Ιλ. (αμφίβ. προέλ.).  

πρύμνᾰ, ἡ, Ιων. πρύμνη, θηλ. του πρυμνός (ενν. ναῦς)· I. 1. το πίσω μέρος 

ενός πλοίου, πρύμνη, Λατ. puppis, σε Όμηρ. κ.λπ.· μερικές φορές ο Όμηρ. το 

έχει επίσης πλήρες, νηὶπάρα πρύμνῃ, ἐπὶ πρύμνῃ νηΐ, νηῒ ἐνὶ πρ., κα σε πληθ., 

νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσι· παρόλο που έχει επίσης, πρύμνη νηός, σε Ομήρ. Οδ.· ἐπὶ 

πρύμνην ἀνακρούεσθαι, κάνω το πλοίο να οπισθοχωρήσει, χωρίς να στραφεί 

(βλ. ἀνακρούω II)· ομοίως, χωρεῖν πρύμναν, αποσύρομαι, υποχωρώ, 

οπισθοχωρώ, σε Ευρ.· ἐπείγει κατὰ πρύμναν, λέγεται για ούριο άνεμο, σε 

Σοφ.· κατὰ πρύμναν ἵσταται τὸ πνεῦμα, σε Θουκ.· τα πλοία συνήθως 

προσδένονταν ή ανασύρονταν στην ξηρά από την πρύμνη, σε Ομήρ. Ιλ.· απ' 

όπου, πρύμνας λῦσαι, σε Ευρ., πρβλ. πρυμνήσιος· 2. μεταφ., το σκάφος της 

πολιτείας, σε Αισχύλ. II. γενικά, το κάτω μέρος, πρ.Ὄσσας, οι πρόποδες του 

όρους της Όσσας, σε Ευρ.  

πρυμναῖος, -α, -ον, αυτός που ανήκει στην πρύμνη του πλοίου, σε Ανθ.  

Πρυμνεύς, ὁ, πηδαλιούχος, όνομα ενός Φαίακα, σε Ομήρ. Οδ.  

πρύμνη, Ιων. αντί πρύμνα.  

πρύμνηθεν, Δωρ. -ᾱθεν, επίρρ. του πρύμνη, από την πρύμνη, σε Ομήρ. Ιλ., 

Αισχύλ., Ευρ.  

πρυμνήσιος, -α, -ον (πρύμνα), αυτός που ανήκει στην πρύμνη πλοίου, κάλως, 

σε Ευρ.· ουδ. πληθ. πρυμνήσια (ενν. δεσμά), σχοινιά από την πρύμη που 

ξεκινούν και προσδένονται στην ξηρά, Λατ. retinacula navis, σε Όμηρ.  

πρυμνήτης, -ου, ὁ (πρύμνα), I. πηδαλιούχος, κυβερνήτης· μεταφ., χώρας 

πρυμνήτης ἄναξ, ο κυβερνήτης της πολιτείας, σε Αισχύλ. II. ως αρσ. επίθ. = 

πρυμνήσιος, πρ. κάλως, σε Ευρ.  

πρυμνόθεν (πρυμνόν), επίρρ., από τον πυθμένα, από τον πάτο, απ' όπου, όπως 

το Λατ. funditis, ολοσχερώς, συθέμελα, σε Αισχύλ.  

πρυμνόν, τό, το χαμηλότερο μέρος, το τελευταίο, το έσχατο, το άκρο, σε 

Ομήρ. Ιλ.· πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι, κατά τα άκρα της αγοράς, σε Πίνδ.  

πρυμνός, -ή, -όν, Επικ. επίθ., έσχατος, τελευταίος· στον Όμηρ. πάντα το 

έσχατο μέρος, μέλος του σώματος, η ρίζα, πρυμνὸς βραχίων, πρυμνὴ γλῶσσα 

κ.λπ.· ομοίως, πρυμνὴν ὕλην ἐκτάμνειν, κόβω το δέντρο από την ρίζα, σύρριζα, 

σε Ομήρ. Ιλ.· δόρυ πρυμνόν, το κατώτατο μέρος της αιχμής του δόρατος, εκεί 

όπου συνάπτεται με την ξύλινη λαβή, στέλεχος, στο ίδ.· λᾶας πρυμνὸς παχύς, 

λίθος πλατύς στη βάση, αντίθ. προς το ὕπερθεν ὀξύς (που ακολουθεί), στο ίδ.· 

υπερθ. πρυμνότατος, σε Ομήρ. Οδ.· για το πρύμνη ναῦς, βλ. πρύμνα (αμφίβ. 

προέλ.).  

πρυμν-οῦχος, -ον (ἔχω), I. αυτός που κρατάει την πρύμνη του πλοίου, σε 

Ανθ. II. αυτός που συγκρατεί τα πλοία (επειδή ήταν αγκυροβολημένα από την 

πρύμνη), Αὖλις, σε Ευρ.  

πρυμν-ώρεια, ἡ (ὄρος), πόδια, πρόποδες βουνού, σε Ομήρ. Ιλ.  



πρῠτᾰνεία, Ιων. -ηΐη, ἡ (πρυτανεύω)· I. πρυτανεία ή προεδρία· στην Αθήνα 

διαρκούσε 35 ή 36 ημέρες, περίπου δηλαδή το ένα δέκατο του έτους, κατά τη 

διάρκεια του οποίου οι πρυτάνεις κάθε φυλῆς, προήδρευαν εκ διαδοχής στη 

βουλὴν και την ἐκκλησίαν, σε Ρήτ.· ἑνδεκάτῃ τῆς πρυτανείας (ενν. τῆς 

Πανδιονίδος), την ενδέκατη μέρα της προεδρίας της Πανδιονίδας φυλής, σε 

Δημ. II. οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα που έχει ορισμένη διάρκεια, πρυτανεία 

τῆς ἡμέρης, η αρχιστρατηγία της ημέρας που ασκείτο εκ διαδοχής, σε Ηρόδ.  

πρῠτᾰνεῖον, Ιων. -ήϊον, τό (πρύτανις), I. αίθουσα του πρυτάνεως, δημαρχείο, 

Λατ. curia, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· ήταν αφιερωμένο στην Εστία (Vesta), προς 

τιμήν της οποίας έκαιγε αέναη φωτιά, η οποία ερχόταν στις αποικίες από το 

πρυτανείο της μητρόπολης· στην Αθήνα οι πρυτάνεις σιτίζονταν εκεί και 

διασκέδαζαν τους ξένους πρέσβεις δημοσία δαπάνη, σε Αριστοφ., Δημ.· οι 

πολίτες επίσης που ευεργέτησαν την πολιτεία καθώς και τα παιδιά αυτών που 

έπεσαν στη μάχη ανταμείβονταν με σίτιση στο πρυτανείο, ἐν πρυτανείῳ 

δειπνεῖν, σιτεῖσθαι, σε Αριστοφ., Πλάτ. II. 1. δικαστήριο στην Αθήνα, σε 

Δημ., Πλούτ. 2. πρυτανεῖα, τά, σύνολο χρημάτων που κατατίθεται από τον 

κάθε αντίδικο στο δικαστήριο πριν ξεκινήσει η δίκη, σε Αριστοφ. κ.λπ.· 

τιθέναι πρυτανεῖά τινι, καταθέτω χρήματα εναντίον κάποιου, δηλ. κάνω αγωγή 

εναντίον του, στον ίδ.· ἵν' αἱ θέσεις γίγνοιντο τῇ νουμηνίᾳ (ενν. τῶν 

πρυτανείων), στον ίδ.· δέχεσθαι τὰ πρυτανεῖα, δέχομαι την καταβολή, δηλ. 

επιτρέπω την εισαγωγή της αγωγής, στον ίδ.  

πρῠτᾰνεύω, μέλ. -σω, I. είμαι πρύτανις ή πρόεδρος, έχω κυριαρχία, εξουσία, 

κυβερνώ, σε Ομηρ. Ύμν. II. 1. στην Αθήνα, έχω το αξίωμα του πρύτανη, 

κυρίως χρησιμ. από την προεδρεύουσα φυλή (βλ. πρύτανις II), ἔτυχεν ἡ φυλὴ 

Ἀκαμαντὶς πρυτανεύουσα, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. πρυτανεύω περὶ εἰρήνης, κάνω 

πρόταση για ειρήνη και τη θέτω σε ψηφοφορία, διότι αυτό ήταν το καθήκον 

των πρυτάνεων, σε Αριστοφ. κ.λπ. III. γενικά, διευθύνω, διοικώ, κανονίζω, σε 

Δημ. — Παθ., πρυτανεύεσθαι παρά τινος, στον ίδ.  

πρυτᾰνηΐη, -ήϊον, Ιων. αντί πρυτανεία, -νεῖον.  

πρύτᾰνις[ῠ], γεν. -εως, ὁ· πληθ. πρυτάνεις· (πιθ. από πρόθ. πρό)· I. 

κυβερνήτης, διοικητής, άρχοντας, αρχηγός, λέγεται για τον Ιέρωνα, σε Πίνδ.· 

λέγεται για τον Δία, στον ίδ., Αισχύλ. II. στην Αθήνα, πρύτανης ή πρόεδρος, 

πολιτικό αξίωμα· οι πρύτανεις ήταν η επιτροπή 50 βουλευτών, εκλεγμένη με 

κλήρο από καθεμία από τις 10 φυλές (φυλαί), ώστε η καθεμία από αυτές 

αποτελούσε το 1/10 της βουλής (βουλή) των 500· απ' αυτούς τους 50 

πρυτάνεις, ένας ήταν εκλεγμενος με κλήρο, ως ο αρχηγός-πρόεδρος 

(ἐπιστάτης)· αυτός επέλεγε 9 προέδρους (πρόεδροι)· και η πραγματική εξουσία 

ήταν στα χέρια αυτού του μικρότερου σώματος, με ένα γραμματέα 

(γραμματεύς) επιπλέον· η φυλή που αναλάμβανε την εξουσία κάθε χρόνο 

αποφασιζόταν με κλήρο και ο χρόνος της διακυβέρνησής της (πρυτανεία) ήταν 

περίπου πέντε εβδομάδες· κατά το διάστημα αυτό, όλες οι συνθήκες και οι 

δημόσιες πράξεις έφεραν το όνομά τους ως εξής: Ἀκαμαντὶς (φυλὴ) 

ἐπρυτάνευε, Φαίνιππος ἐγραμμάτευε, Νικιάδης ἐπεστάτει, η Ακαμαντίς φυλή 

ήταν στην προεδρία, ο Φαίνιππος γραμματέας, ο Νικιάδης αρχηγός-πρόεδρος, 

σε Θουκ.  

πρώ ή πρῴ, πρῳαίτερον, πρῳαίτατα, βλ. πρωΐ.  

πρῷζος, -ον, Αττ. πρώϊζος.  

πρώην, Δωρ. πρώᾱν (πρωί), I. πρόσφατα, προ ολίγου, Λατ. nuper, σε Ομήρ. 

Ιλ. κ.λπ. II. προχθές, οὐ χθές, ἀλλὰ πρώην, σε Θουκ.· πρώην τε καὶ χθές, μέχρι 



προχθές, μέχρι πρότινος, σε Ηρόδ.· ομοίως, χθές τε καὶ πρώην, σε Αριστοφ.· 

πρώην καὶ χθές, σε Δημ.  

πρωθ-ήβης, -ου, ὁ (πρῶτος), αυτός που βρίσκεται στην πρώτη ακμή της 

ήβης, σε Όμηρ.· θηλ. πρωθήβη, σε Ομήρ. Οδ.  

πρωΐ[ῠ], Αττ. πρῴ ή πρῷ, επίρρ. (πρό)· 1. νωρίς το πρωί, νωρίς, σε Ομήρ. 

Ιλ.· με γεν., πρωῒ ἔτι τῆς ἡμέρης, σε Ηρόδ.· ἑκάστης ἡμέρας τὸ πρῴ, σε Ξεν.· 

πρὼ τῇ ὑστεραίᾳ, νωρίς την επόμενη μέρα, πρωί πρωί, στον ίδ.· ἅμαπρωί, ἀπὸ 

πρωΐ, σε Κ.Δ. 2. γενικά, έγκαιρα, πολύ νωρίς, σε καλό χρόνο, Λατ. mature, 

tempestive, σε Ησίοδ., Αριστοφ. κ.λπ.· με γεν., πρῲ τῆς ὥρας, σε Θουκ. 3. = 

πρὸ καιροῦ, πολύ σύντομα, πάρα πολύ νωρίς, πρῴ γε στενάζεις, σε Αισχύλ.· 

πρῲ ἐσβαλόντες, καὶ τοῦ σίτου ἔτι χλωροῦ ὄντος, σε Θουκ.· το πρωΐ σχηματίζει 

παραθετικά από το παράγωγο επιθ. πρώιος, συγκρ. πρωιαίτερον, υπερθ. 

πρωϊαίτατα, Αττ. πρῳαίτερον, πρῳαίτατα, σε Θουκ. κ.λπ.  

πρωΐα, βλ. πρώϊος.  

πρωϊζός, Αττ. πρῳζός, -όν, I. = πρώϊος, ουδ. πληθ. πρωιζά, χρησιμ. ως 

επίρρ., ακριβώς όπως το πρώην, χθιζά τε καὶ πρωϊζά, χθές ή την προηγούμενη 

ημέρα (προχθές), σε Ομήρ. Ιλ. II. οὕτω δὴ πρ. κατέδραθες, τόσο πολύ νωρίς, 

σε Θεόκρ.  

πρώϊμος[ῐ], -ον, πρώιμος, λέγεται για καρπούς, σε Ξεν.  

πρωϊνός[ῐ], -ή, -όν, μεταγεν. τύπος του πρώϊος, σε Βάβρ.  

πρώϊος, Αττ. πρῷος, -α, -ον (πρωΐ, πρῴ)· νωρίς, I. νωρίς μέσα στην ημέρα, 

νωρίς την αυγή, το πρωί, πρωινός, σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης, περὶ δείλην πρωΐην 

(πρβλ. δείλη), σε Ηρόδ.· το πρωία χρησιμ. μόνο του, ως ουσ., ἦν δὲ πρωΐα, 

πρωΐας γενομένης, σε Κ.Δ. II. νωρίς ως προς το έτος, εγκαίρως· πρώϊος (ὁ 

στρατὸς) συνελέγετο, σε Ηρόδ.· πρῷα τῶν καρπίμων, οι πρώιμοι καρποί, σε 

Αριστοφ.  

πρωκτός, ὁ, πρωκτός, πισινός· γενικά, πίσω μέρος, ουρά, σε Αριστοφ.  

πρών, ὁ, γεν. και δοτ. πρῶνος, πρῶνι, όχι πρωνός, πρωνί (γιατί είναι συνηρ. 

από το πρεών) (πρό)· ακρωτήρι, κάβος, Λατ. promontorium, σε Ομήρ. Ιλ.· 

πληθ. πρώονες από εκτεταμ. τύπο πρώων, στο ίδ.· σε Αισχύλ. Πέρσ. 132, 

ἀμφοτέρας πρῶνα κοινὸν αἴας, η παράλια έκταση ανάμεσα στις δύο ηπείρους 

είναι πιθ. η χερσόνησος, και στον ίδ. 879, πρὼν ἅλιος, η χερσόνησος της Μ. 

Ασίας.  

πρώξ, ἡ, γεν. πρωκός, σταγόνα δροσιάς, δροσοσταλίδα, σε Θεόκρ.  

πρῷος, -α, -ον, Αττ. αντί πρώιος.  

πρῷρα, ἡ (όχι πρώρα, επειδή είναι συνηρ. από το πρώειρα) (πρό)· 1. 

μπροστινό τμήμα πλοίου, κεφαλή πλοίου, πλώρη, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.· πνεῦμα 

τοὐκ πρῴρας, αντίθετος άνεμος, αντίθ. προς το κατὰ πρύμναν, σε Σοφ. 2. 

μεταφ., πρῷρα βιότου, η πλώρη του πλοίου της ζωής, δηλ. η πρώτη νεότητα, 

σε Ευρ.· πάροιθεν πρῴρας καρδίας, μπροστά στην καρδιά μου, σε Αισχύλ.  

πρῴρᾱθεν, Ιων. -ηθεν, στους ποιητές πριν από σύμφωνο -θε, επίρρ. (πρῴρα)· 

από την πρύμνη του πλοίου, από το μπροστινό μέρος, σε Πίνδ., Θουκ. κ.λπ.· 

αρχ. γεν., ἐκ πρῴραθεν, σε Θεόκρ.  

πρῳρᾱτεύω, είμαι πρῳράτης, σε Αριστοφ.  

πρῳράτης[ᾱ], ὁ, = πρῳρεύς, σε Ξεν.  

πρῳρεύς, -έως, ἡ (πρῷρα), αξιωματικός που διευθύνει πάνω στην πρύμνη, 

σκοπός, σε Ξεν. κ.λπ.  

πρῴρηθεν, Ιων. επίρρ. αντί πρῴραθεν.  

πρώσας, συνηρ. από το προώσας, μτχ. αορ. αʹ του προωθέω.  

πρωτ-άγγελος, -ον, αυτός που αναγγέλλει πρώτος, με γεν., σε Ανθ.  



πρωτ-άγριον, τό (ἄγρα), πρώτη άγρα, πρώτα θηράματα, κυρίως στον πληθ., 

σε Ανθ.  

πρωτᾰγωνιστέω, μέλ. -ήσω, είμαι πρωταγωνιστής, σε Πλούτ.· μεταφ., παίζω 

τον πρώτο ρόλο, είμαι αρχηγός, σε Αριστ.  

πρωτ-ᾰγωνιστής, -οῦ, ὁ, αυτός που παίζει τον πρώτο ρόλο, πρώτος 

υποκριτής, Λατ. primarum partium actor, σε Αριστ.  

πρώτ-αρχος, ὁ, πρώτος, αρχικός, πρ. ἄτα, σε Αισχύλ.  

πρωτεῖον, τό (πρωτεύω), πρώτη τάξη, πρώτη θέση, σε Δημ.· κυρίως στον 

πληθ., πρώτο βραβείο, πρώτο μέρος ή θέση, σε Πλάτ., Δημ.  

Πρωτεσί-λᾱος, ὁ, Δωρ. -λας, ὁ, Ιων. και Αττ. -λέως, -εω· ο πρώτος του λαού, 

όνομα του ήρωα που πρώτος πήδησε στη γη της Τροίας, σε Ομήρ. Ιλ.· 

Πρωτεσιλάειον, τό, το μνημείο προς τιμή του, σε Στράβ.  

πρωτεύω, μέλ. -σω (πρῶτος)· 1. είμαι ο πρώτος, κατέχω την πρώτη θέση, σε 

Πλάτ. κ.λπ.· είμαι ο πρώτος σε κάτι, καρτερίᾳ, σε Ξεν.· βδελυρίᾳ, σε Αισχίν.· 

περὶ κακίαν, στον ίδ. 2. με γεν. προσ., είμαι πρώτος, ανώτερος από ή μεταξύ, 

τῶν ῥητόρων, στον ίδ.  

πρωτ-ηρότης, -ου, ὁ, αυτός που οργώνει πρώτος ή πρώιμα, σε Ησίοδ.  

πρώτιστος, -η, -ον και -ος, -ον, ποιητ. υπερθ. του πρῶτος, αληθινά πρώτος, 

πρώτος από τους πρώτους, πρώτος όλων, σε Όμηρ.· πολὺ πρώτιστος, στον ίδ.· 

ουδ. πρώτιστον, ως επίρρ., πρώτα απ' όλα, σε Ευρ.· τὰ πρώτιστα, σε Ομήρ. Οδ.  

πρωτό-βολος, -ον (βάλλω), αυτός που χτυπιέται πρώτος, σε Ευρ.  

πρωτό-γονος, -ον (γίγνομαι), 1. πρωτότοκος, πρωτογέννητος, πρώιμος, σε 

Ομήρ. Ιλ., Ησίοδ.· φοίνιξ πρ., αυτός που φύτρωσε πρώτος, σε Ευρ. 2. λέγεται 

για κοινωνική τάξη, πρ. οἶκοι, οικογένειες υψηλής καταγωγής, ευγενείς, σε 

Σοφ. 3. αυτός που ορίζεται πρώτος, σε Λουκ.  

πρωτό-ζυξ, -ῠγος (ζεύγνυμι), πρόσφατα παντρεμένος, νιόπαντρος, σε Ανθ.  

πρωτο-καθεδρία, ἡ (καθέδρα), πρώτη θέση, προεδρία, σε Κ.Δ.  

πρωτο-κλῐσία, ἡ (κλίνω), πρώτη τιμητική θέση σε τραπέζι δείπνου, σε Κ.Δ.  

πρωτο-κτόνος, -ον (κτείνω), αυτός που διαπράττει τον πρώτο φόνο, πρώτος 

ανθρωποκτόνος, λέγεται για τον Ιξίονα, σε Αισχύλ.  

πρωτο-κύων, ὁ, πρώτος των σκύλων, δηλ. ο αρχηγός των Κυνικών 

φιλοσόφων, σε Ανθ.  

πρωτόλεια, τά (λεία), τα πρώτα λάφυρα στον πόλεμο, γενικά, πρώτοι καρποί, 

απαρχές· τῶν σῶν γονάτων πρωτόλεια, στην έναρξη της ικεσίας μου, σε Ευρ.  

πρωτό-μαντις, ὁ, ἡ, πρώτος προφήτης ή μάντης, σε Αισχύλ.  

πρωτό-μορος, -ον, αυτός που πεθαίνει ή αυτός που πέθανε πρώτος, σε 

Αισχύλ.  

πρωτο-πήμων, -ονος, ὁ, ἡ, πρωταίτιος του κακού, σε Αισχύρ.  

πρωτό-πλοος, -ον, Αττ. συνηρ. -πλους, -ουν, I. αυτός που πλέει στη θάλασσα 

για πρώτη φορά, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ.· πρ. πλάτα, τα πρώτα κουπιά που έχουν 

χρησιμοποιηθεί (στο πλοίο Αργώ), σε Ευρ. II. αυτός που πλέει πρώτος ή είναι 

επικεφαλής, σε Ξεν.  

πρωτο-πορεία, ἡ, πρόσκοποι στρατού, προφυλακή, εμπροσθοφυλακή, σε 

Πολύβ.  

πρῶτος, -η, -ον, βλ. πρότερος Β.  

πρωτο-στάτης[ᾰ], -ου, ὁ (στῆναι), I. αυτός που στέκεται στην πρώτη θέση, 

προς τα δεξιά της πρώτης γραμμής της φάλαγγας, πρόμαχος, σε Θουκ.· αλλά 

οἱ πρ., άνδρες πρώτης γραμμής, σε Ξεν. II. μεταφ., ο πρώτος ή αρχηγός, σε 

Κ.Δ.  

πρωτοτόκια, τά, δικαιώματα πρωτότοκου, πατρογονικά δικαιώματα, σε Κ.Δ.  



πρωτο-τόκος, Δωρ. πρᾱτο-, -ον (τίκτω),· I. γυναίκα που γεννά πρώτη φορά, 

σε Ομήρ. Ιλ., Θεόκρ. II. προπαροξ., πρωτότοκος, -ον, Παθ., αυτός που 

γεννήθηκε πρώτος, σε Ανθ., Κ.Δ.  

πρωτό-τομος, -ον (τέμνω), αυτός που κόβεται πρώτος, σε Ανθ.  

πρώτως, επίρρ. του πρῶτος, βλ. πρότερος Β. IV.  

πρωὐδᾶν, συνηρ. αντί προ-αυδᾶν, σε Αριστοφ.  

πρώων, -ονος, ὁ, Επικ. εκτεταμ. τύπος του πρών.  

*πταίρω (ενεστ. σε χρήση το αποθ. πτάρνυμαι), αόρ. βʹ ἔπτᾰρον· 

φταρνίζομαι, μέγ' ἔπτᾰρε, φταρνίστηκε δυνατά, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ.· 

«Ζεῦσῶσον», ἐὰν πτάρῃ, καθώς λέμε εμείς «με τις υγείες σου», σε Ανθ.· 

λέγεται για καντήλι, τρεμοσβήνω, στον ίδ.  

πταῖσμα, τό, I. παραπάτημα, σκόνταμα, σφάλμα, λάθος, σε Θέογν. II. 

αποτυχία, δυστυχία, συντριβή, σε Ηρόδ., Δημ. κ.λπ.  

πταίω, μέλ. πταίσω, αόρ. αʹ ἔπταισα, παρακ. ἔπταικα — Παθ., αόρ. αʹ 

ἐπταίσθην I. μτβ., κάνω κάποιον να παραπατήσει ή να πέσει, τινὰ πρός τινι, σε 

Πίνδ. — Παθ., τὰ πταισθέντα, αποτυχίες, σε Λουκ. II. 1. αμτβ., παραπατώ, 

σκοντάφτω, πέφτω, σε Σοφ. κ.λπ.· πταίω πρός τινι, σκοντάφτω σε κάτι, πέφτω 

πάνω, σε Αισχύλ., Πλάτ.· πρός τι, σε Ξεν.· επίσης, μὴ περὶ Μαρδονίῳ πταίσῃ ἡ 

Ἑλλάς, για να μην πέσει η Ελλάδα σε αυτόν, δηλ. για να μην ηττηθεί από 

αυτόν, σε Ηρόδ. 2. μεταφ., κάνω ένα λάθος βήμα, αποτυγχάνω, σε Θουκ., 

Δημ.· επίσης, ἐλάχιστα, τὰ πλείω πταίουσιν, σε Θουκ. κ.λπ.  

πτάμενος, -η, -ον, μτχ. αορ. βʹ του πέταμαι.  

πτᾱνός, -ά, -όν, Δωρ. αντί πτηνός.  

πτάξ, γεν. πτᾰκός, ὁ, ἡ (πτήσσω), = πτώξ, σε Αισχύλ.  

πταρμός, ὁ (πταίρω), φτάρνισμα, σε Αριστοφ., Θουκ. κ.λπ.  

πτάρνῠμαι, φταρνίζομαι (βλ. *πταίρω), σε Ξεν.  

πτάς, μτχ. του ἔπτην, Ενεργ. αόρ. βʹ του πέταμαι.  

πτάσθαι, απαρ. αορ. βʹ του πέταμαι.  

πτάτο, Επικ. αντί ἔπτατο, γʹ ενικ. αορ. βʹ του πέταμαι.  

πτελέα, Ιων. -έη, ἡ, φτελιά, Λατ. ulmus, σε Ομήρ. Ιλ.  

πτέρῐνος, -η, -ον και -ος, -ον (πτερόν), I. κατασκευασμένος από φτερά, 

πτέρινος κύκλος, βεντάλια από φτερά, σε Ευρ.· πτέρινος ῥιπίς, σε Ανθ. II. 

φτερωτός, αυτός που έχει φτερά, σε Αριστοφ.  

πτερίσκος, ὁ, υποκορ. του πτερόν, σε Βάβρ.  

πτέρνα, Ιων. πτέρνη, ἡ, φτέρνα, σε Ομήρ. Ιλ.· το κάτω μέρος της φτέρνας, σε 

Αισχύλ. II. χοιρομέρι, σε Βατραχομ.  

Πτερνο-γλύφος[ῠ], ὁ (γλύπτω), αυτός που σκαλίζει τα χοιρομέρια, σε 

Βατραχομ.  

Πτερνο-τρώκτης, -ου, ὁ (τρώγω), αυτός που ροκανίζει τα χοιρομέρια, σε 

Βατραχομ.  

Πτερνο-φάγος, ὁ (φᾰγεῖν), αυτός που τρώει χοιρομέρια, σε Βατραχομ.  

πτερο-δόνητος (δονέω), αυτός που κινείται ανεβοκατεβάζοντας τις 

φτερούγες· μεταφ., αυτός που υψώνεται, ανεβαίνει ψηλά, σε Αριστοφ. 

πτερόεις, -εσσα, -εν, συνηρ. τύποι πτεροῦσσα, πτεροῦντος, πτεροῦντα· 1. 

αυτός που έχει φτερά, φτερωτός, ὀϊστοί, ἰοί, σε Ομήρ. Ιλ.· πέδιλα, σε Ησίοδ. 

κ.λπ. 2. αυτός που μοιάζει με φτερό, ελαφρύς, λαισήϊα, σε Ομήρ. Ιλ. 3. μεταφ., 

ἔπεα πτερόεντα, λόγια του αέρα, σε Όμηρ., Ησίοδ.· ομοίως, πτερόεις ὕμνος, σε 

Πίνδ.· επίσης, φυγὴ πτερόεσσα, σε Ευρ.  

πτερόν, τό (πτέσθαι)· 1. κυρίως στον πληθ., φτερά, σε Ομήρ. Οδ., Ηρόδ. 

κ.λπ.· στον ενικ., φτερό, σε Αριστοφ. 2. = πτέρυξ, φτερούγα πουλιού, στον 



πληθ., φτερούγες, σε Όμηρ., Αισχύλ.· Παλλάδος ὑπὸ πτεροῖς ὄντας, μεταφ., 

λέγεται για τα κλωσόπουλα που βρίσκονται κάτω από τα φτερά της κλώσσας, 

σε Αισχύλ.· τῷ πτερὰ γίγνετο, γίνονταν σαν φτερά, σε Ομήρ. Ιλ. 3. φτερά της 

νυχτερίδας (βλ. πτίλον II), σε Ηρόδ. II. 1. οποιοδήποτε φτερωτό 

δημιούργημα, όπως η Σφίγγα, σε Ευρ.· σκαθάρι, σε Αριστοφ. 2. όπως το 

οἰωνός, Λατ. avis, πτηνά που παρέχουν προφητικά σημάδια, προφητεία, 

οιωνός, σε Πίνδ., Σοφ. III. οτιδήποτε μοιάζει με φτερό όπως: 1. τα φτερά του 

πλοίου, δηλ. τα κουπιά (πρβλ. πτερόω), ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται, σε 

Ομήρ. Οδ.· νηὸς πτερά, σε Ησίοδ., Ευρ.· απ' όπου, χρησιμ. για τις φτερούγες 

των πουλιών, πτεροῖς ἐρέσσειν, σε Ευρ. 2. ἀέθλων πτερά, δηλ. βραβείο της 

νίκης που υψώνει τον ποιητή μέχρι τον ουρανό, σε Πίνδ. 3. φτερωτό βέλος, σε 

Ευρ. 4. τοῦ πώγωνος τὰ πτερά, τα άκρα της γενειάδας, σε Λουκ. 5. στην 

Αρχιτεκτονική, λέγεται για τις εξωτερικές σειρές των κιόνων στις πλευρές των 

ελληνικών ναών, βλ. ἄπτερος.  

πτερο-ποίκῐλος, -ον, αυτός που έχει πολύχρωμα φτερά, παρδαλός, σε 

Αριστοφ.  

πτερό-πους, -ποδος, αυτός που έχει φτερά στα πόδια, λέγεται για τον Ερμή, 

σε Ανθ.  

πτερορ-ρυέω (ῥέω), ρίχνω τα φτερά μου, τα αλλάζω, μαδώ, σε Αριστοφ.· 

μεταφ., ξεγελιέμαι, ληστεύομαι, απογυμνώνομαι, στον ίδ.  

πτερο-φόρος, -ον (φέρω), αυτός που φέρει φτερά, φτερωτός, σε Αισχύλ., 

Ευρ.· πτεροφόρα φῦλα, οι φτερωτές φυλές, σε Αριστοφ.· μεταφ., πτεροφόρου 

Διὸς βέλος, ο φτερωτός κεραυνός του Δία, στον ίδ.  

πτερο-φυέω, μέλ. -ήσω (φύω), «βγάζω φτερά», σε Πλάτ.  

πτερο-φύτωρ[ῡ], -ορος, ὁ, ἡ, αυτός που παράγει ή αναπτύσσει φτερά, σε 

Πλάτ.  

πτερόω, μέλ. -ώσω (πτερόν) · I. 1. προμηθεύω με πούπουλα ή φτερά, κοσμώ 

με φτερά, τινά, σε Αριστοφ.· πτεροῦν βιβλίον, διπλώνω χαρτί ως πτερόσχημο 

βέλος, σαΐτα, σε Ηρόδ. — Παθ., είμαι ή γίνομαι φτερωτός, αποκτώ φτερά, σε 

Αριστοφ., Πλάτ. 2. εφοδιάζω πλοίο με κουπιά· μεταφ., στην Παθ., σκάφος 

τάρσῳἐπτερωμένον, σε Ευρ. II. μεταφ., κάνω κάποιον να πετάξει, διεγείρω, 

ενθουσιάζω (πρβλ. ἀναπτερόω), σε Αριστοφ. — Παθ. είμαι συνεπαρμένος, 

αναπτερωμένος, σε Λουκ.  

πτερῠγίζω, μέλ. -ίσω (πτέρυξ), πάλλω, κουνώ, χτυπώ τα φτερά μου, όπως τα 

μικρά πουλιά που προσπαθούν να πετάξουν, σε Αριστοφ.· ανεβοκατεβάζω τα 

φτερά μου, όπως ο κόκορας όταν λαλεί, στον ίδ.· στους Ιππ., σε Αριστοφ., η 

λέξη αναφέρεται σε κάποια κωμωδία του Μάγνητα που καλείται Όρνιθες.  

πτερύγιον[ῡ], τό, I. υποκορ. του πτέρυξ, σε Αριστ. II. πτέρυγα κτιρίου, 

πυργίσκος ή έπαλξη, άκρο, σε Κ.Δ.  

πτερῠγωτός, -ή, -όν (όπως αν προερχόταν από το πτερυγόω = πτερόω), αυτός 

που έχει φτερά, φτερωτός, σε Αριστοφ.  

πτέρυξ, -ῠγος, ἡ, Επικ. δοτ. πληθ. πτερύγεσσι· (πτερόν)· I. 1. φτερούγα 

πουλιού, σε Ομήρ. Ιλ.· στον πληθ., φτερούγες, σε Όμηρ. κ.λπ. 2. φτερωτό 

πλάσμα, πουλί, πτηνό, σε Ανθ. II. 1. οτιδήποτε μοιάζει με φτερούγα, κάτω 

άκρα του θώρακα του πολεμιστή, σε Ξεν.· επίσης, λέγεται για τον Δωρ. 

χιτώνα, σε Αριστοφ. 2. λεπίδα σε μαχαίρι ή ξίφος, σε Πλούτ. III. οτιδήποτε 

καλύπτει ή προστατεύει όπως τα φτερά, πτέρυξ πέπλων, σε Ευρ.· Εὐβοίης 

πτέρυξ, δηλ. η Αυλίδα, στον ίδ. IV.μεταφ., πτέρυγες γόων, σε Σοφ.· πτέρυξ 

Πιερίδων, σε Πίνδ.  



πτερύσσομαι, Αττ. -ττομαι, μέλ. -ξόμαι, αποθ., χτυπώ τα φτερά μου όπως ο 

πετεινός όταν λαλεί, σε Βάβρ., Λουκ.  

πτέρωμα, -ατος, τό (πτερόω), I. αυτό που έχει φτερά, π.χ. το φτερωτό βέλος, 

σε Αισχύλ. II. τα ίδια τα φτερά, σε Πλάτ.  

πτέρωσις, ἡ (πτερόω), φτερά, σε Αριστοφ.  

πτερωτός, -ή, -όν και -ός, -όν (πτερόω),· I. φτερωτός, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. 

II. 1. φτερωτός, σε Ηρόδ., Τραγ.· ομοίως, πτερωτὸς φθόγγος, ήχος όπως ο 

ήχος το φτερουγίσματος, σε Αριστοφ. 2. πτερωτοί (ενν. ὄρνιθες), φτερωτά 

πτηνά, πουλιά, σε Ευρ.  

πτέσθαι, απαρ. αορ. βʹ του πέτομαι.  

πτῆναι, απαρ. του ἔπτην, Ενεργ. αορ. βʹ του πέτομαι.  

πτην-ολέτις, -ιδος, ἡ (ὄλλυμι), αυτή που σκοτώνει πουλιά, σε Ανθ.  

πτηνός, -ή, -όν και -ός, -όν, Δωρ. πτανός, -ά, -όν (πτῆναι)· I. 1. αυτός που 

έχει φτερά, φτερωτός, σε Τραγ. κ.λπ.· Διὸς πτηνὸς κύων, δηλ. ο αετός, σε 

Αισχύλ. 2. τὰ πτηνά, φτερωτά πλάσματα, πουλερικά, πουλιά, στον ίδ., Τραγ.· 

πτηνὸν ὀρνίθων γένος, σε Αριστοφ.· πταναὶ θῆραι, το κυνήγι των πτηνών, σε 

Σοφ.· II. μεταφ., πτηνοὶ μῦθοι, όπως το Ομηρικό ἔπεα πτερόεντα, σε Ευρ.· 

πτηνοὶ ὄνειροι, μάταια όνειρα, στον ίδ.  

πτῆσις, ἡ (πτῆσις), πέταγμα, πτήση, σε Αισχύλ.  

πτήσομαι, μέλ. του πέτομαι.  

πτήσσω, μέλ. πτήξω, αόρ. αʹ ἔπτηξα, Δωρ. ἔπταξα, Επικ. πτῆξα (πρβλ. κατα-

πτήσσω), παρακ. ἔπτηχα, Επικ. μτχ. πεπτηώς, -ῶτος· I. μτβ., φοβίζω, 

τρομάζω, πτοώ, Λατ. terrere, σε Ομήρ. Ιλ., Θέογν. II. 1. αμτβ., ζαρώνω ή ριγώ 

από τον φόβο (πρβλ. πτώσσω), κυρίως λέγεται για ζώα, σε Σοφ.· λέγεται για 

ανθρώπους, σε Πίνδ., Αττ.· πτήσσω βωμὸν ὕπο, σε Ευρ.· επίσης με αιτ. τόπου, 

πτήσσω βωμόν, καταφεύγω στον βωμό ζαρωμένος από τον φόβο, στον ίδ. 2. 

συμμαζεύομαι, συστέλλομαι όπως το άγριο ζώο για να ορμήσω, στον ίδ.· 

ομοίως, λέγεται για ανθρώπους, στήνω ενέδρα, ὑπὸ τεύχεσι πεπτηῶτες, σε 

Ομήρ. Οδ. 3. με αιτ. πράγμ., ζαρώνω από φόβο για, ἀπειλάς, σε Αισχύλ.  

πτῆται, γʹ ενικ. υποτ. αορ. βʹ του πέτομαι.  

πτίλον[ῐ], τό (πτέσθαι),· I. χρησιμ. κυρίως για μαλακά χνουδωτά φτερά ή για 

τα πούπουλα κάτω από τα μεγάλα και σκληρά φτερά, κομμάτι φτερού, μικρό 

φτερό, σε Αριστοφ.· πρβλ. πτιλωτός· II. πτεροειδής μεμβράνη σε ένα είδος 

φιδιού, σε Ανθ.  

πτῐλό-νωτος, -ον, αυτός που έχει φτερωτή πλάτη, σε Ανθ.  

πτῐλωτός, -ή, -όν (πτίλον), αυτός που έχει χνουδωτά νώτα, αντίθ. προς το 

πτερωτός, σε Αριστ.  

πτῐσάνη[ᾰ], ἡ (πτίσσω), ξεφλουδισμένο κριθάρι· ποτό που κατασκευάζεται 

από αυτό, κριθαρόνερο, αφέψημα, σε Αριστοφ.  

πτίσσω, αόρ. αʹ ἔπτῐσα — Παθ., αόρ. αʹ ἐπτίσθην, παρακ. ἔπτισμαι· 

αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω ή θρυμματίζω, κοπανίζω σε γουδί, σε Ηρόδ.  

πτιστής, -οῦ, ὁ, αυτός που κοπανίζει το κριθάρι, σε Ανθ.  

πτόα ή πτοία, ἡ, παράλογος φόβος, τρόμος, σε Πολύβ.  

πτοέω, Επικ. πτοιέω, μέλ. -ήσω, Επικ. αόρ. αʹ ἐπτοίησα· — Παθ., Επικ. αορ. 

αʹ ἐπτοιήθην, παρακ. ἐπτοίημαι· I. φοβίζω, τρομάζω, σε Ανθ. — Παθ. είμαι 

τρομαγμένος, τρομοκρατημένος, φρένες ἐπτοίηθεν, σε Ομήρ. Οδ.· ἐπτοημένος, 

σε Αισχύλ., Ευρ. II. μεταφ., κινώ, πάλλω, συγκινώ μέσω κάποιου 

συναισθήματος, τόμοι καρδίαν ἐπτόασεν, σε Σαπφώ — Παθ., είμαι σε 

αναστάτωση, είμαι παράφορα συνεπαρμένος, ταραγμένος, σε Θέογν.· 

ἐπτοημένοι φρένας, σε Αισχύλ.· ὡς ἐπτόηται, σε Ευρ.· γενικά, μεθ' ὁμήλικας 



ἐπτοίηται, σε Ησίοδ.· τὸ πτοηθέν, αναστάτωση, σύγχυση φρενών, διατάραξη, 

σε Ευρ.  

πτόησις, -εως, ἡ, σφοδρή συγκίνηση, σε Πλάτ.  

Πτολεμαϊκός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή προέρχεται από τον Πτολεμαίο, σε 

Στράβ.  

Πτολεμαΐς, -ΐδος, ἡ, όνομα διαφόρων πόλεων, ιδίως λέγεται για κάποια πόλη 

στη Φοινίκη, η σημερινή Άκρη, σε Στράβ.  

πτολεμίζω, πτολεμιστής, πτολεμόνδε, Επικ. αντί πολεμ-.  

πτόλεμος, ὁ, Επικ. αντί πόλεμος, όπως πτόλις αντί πόλις, σε Όμηρ., Ησίοδ.  

πτολίεθρον, τό, Επικ. εκτεταμ. από το πτόλις, σε Όμηρ.  

πτολῐ-πόρθης, -ου, ὁ, = πτολίπορθος, σε Αισχύλ.  

 
 


