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Σημασία
Ανοησίες , φλυαρίες, φληναφήματα, μωρολογίες.
Αυτά που συνήθως λεει καποιος που έχασε τα μυαλά του, που τρελλάθηκε.
Οποιος ελεγε για καποιον  «ήρξατο πράττειν άλογα» εννοουσε «αρχισε να κανει παράλογα 
[πραγματα]» . 
Επειδη η διαδοση των εκφράσεων γινεται προφορικα, ευκολα η φράση παρανοηθηκε. Το πράσσειν 
αλογα ακουγεται και σαν πράσιν' αλογα. 
Το πρασινο αλογο είναι σιγουρα σημερα κατι παραλογο.
Στους Βυζαντινους  χρονους δεν υπηρχαν βεβαια πρασινα αλογα υπηρχαν όμως αλογα των 
πρασίνων. Οι πρασινοι μαζι με τους βενετους (γαλάζιοι) ηταν οι δυο αντιμαχομενες φατριες του 
ιπποδρομου. Ποτε δεν συγκυβέρνησαν πρασινοι και γαλάζιοι. 

Ετυμολογια
Οι δυο λεςξεις που αποτελουν τη φράση εχουν πολλες σημασιες.
Αλογο = το μη λογικο, το παράλογο αλλα και αλογον ζωον που συνηθισαμε να λεμε τον ιππο. 

Πρασιν'
πράσινα δηλ.  αυτά που εχουν το χρωμα του πρασου. Το πρασινος είναι επιθετο τριγενές και 
τρικαταληκτο  (-ος, -η , -ον ). Το τελικο α εκθλιβεται επειδη και η επομενη λεξη αρχιζει από αλφα. 
Πβλ. κατά αυτόν , κατ΄αυτόν.
Ετσι ερμηνευουμε σημερα το πρασιν΄αλογα δηλ ιπποι με πασινο χρωμα.

Πράσσειν 
Ομοηχο του προηγουμενου. Απαρεμφατο του ρηματος πραττω ή  πράσσω

Περνημι

Λεξικογραφικά

Πράσσω 
Τό ρήμα πράσσω είχε αρχική σημασία περάω, διέρχομαι και κατέληξε να σημαίνει ενεργώ  μέ 
ένδιάμεσες έννοιες: διαπραγματεύομαι, επιχειρώ, έπιτυγχάνω, έπιχειρώ, σχεδιάζω, κατορθώνω.

Ό έμπορος πράγματι επιχειρεί  (έπιχειρηματίας  / έπιχείρησις), έκτελεί, καί φέρει εις πέρας 

(επιτυγχάνει) σέ έμπορικές πράξεις. Είναι πρατήρ ή πράκτωρ = πωλών, πωλητής, έμπορος,ο 

μεταπράτης  και μεταγενεστερα  πραματευτής. Το πρατήριον είναι άκριβώς ό χώρος όπου 

γίνονται οί πράσσεις, οί  πωλήσεις, οι διαπραγματεύσεις μέ τόν πελάτη. Εκει ο πραματευτής
πουλάει την πραμάτεια του.

Από το πράσσω παράγεται το πράγμα και η πράξις (αυτό που πράττει κάποιος). Επισης  το 

επιθετο πραγματικός αυτος που ανηκει στο πραγμα,  δηλαδη ο απτός, ο συγκεκριμμενος, ο μη 

θεωρητικος, ο αληθης.
Ο πρακτικος σημαινει τον βολικο αυτόνπου πράττεται ευκολα.  
Το πραττω εγινε και πραγματευομαι, με την ιδια σημασια,  που απαντα συνηθεστερα σε συνθεση 

με το δια- : διαπραγματευομαι, διαπραγματευση, αδιαπραγματευτος. Σιωπηροι 

κανονες ρυθμιζουν τα της χρησης των δυο ρηματων πχ. Το εγκλημα διαπράττεται και οι 

συμβαλλομενοι  διαπραγματευονται. Ορισμενοι οροι είναι αδιαπραγματευτοι και αλλοι 

διαπραγματευσιμοι.
Αλλα συνθετα:

Εισπράττω από πού οι εισπράξεις, ο εισπρακτορας

πράσσειν άλογα
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012
4:44 πμ
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Εισπράττω από πού οι εισπράξεις, ο εισπρακτορας
Μεταπράττω (αχρηστο σημερα) αλλα εμεινε ο μεταπράτης, το μεταπρατικο εμπόριο.

Πρακτωρ  (-ορος) νοειται σημερα ο πραττων κατι για λογαριασμο άλλου. (Λατ .mandatarius) Πχ. 

Τζεημς Μποντ, πρακτωρ 007 ή Θου Βου πράκτωρ 000, πρακτωρ της Μοσχας κλπ

265

πράσσω, Ιων. πρήσσω, Αττ. πράττω* μέλ. πράξω, Ιων. πρήξω- αόρ. α' έπραξα, Ιων. επρηξα' 

παρακ. πεπραχα, Ιων. πέπρηχα- γ' ενικ. υπερσ. επεπρά-χεί' παρακ. β' πέπρΰγα, Ιων. πέπρηγα -
Μέσ., μέλ. πράξομαι, αόρ. α' επραξάμην - Παθ., μέλ. πραχθήσομαι, πεπράξομαι, αόρ. α' έπράχθην, 
παρακ. πεπραγμαι, 

I. διέρχομαι, 
άλα πρήσσοντες, σε Ομήρ. Οδ.- πράσσω κέλευθον, εκτελώ οδοιπο-ρία, σε Όμηρ.· επίσης με γεν., 
ίνα πρήσσωμεν όδοΐο, σε Ομήρ. Ιλ. 

ΙΙ.
1. κατορθώνω, εκτελώ, πραγματοποιώ, επιτελώ, κάνω, 
στο ίδ.' οτι πράσσω, δεν κατορθώνω τίποτα, στο ίδ.' πράσσω δεσμόν, προξενώ, υποκινώ, 
επιτυγχάνω την υποδούλωση κάποιου, την επιβάλλω σε κάποιον, σε Πίνδ.· πράσσω ώστε, Λατ. et 
licere ut, σε Αισχύλ. - Παθ., πεπραχται τούργον, στον ίδ.' τα πεπραγμένα, Αατ. acta, σε Πίνδ., Αττ. 

2. απόλ., εκτελώ επιτυχημένα μια ενέργεια, τη φέρω εις πέρας, είμαι επιτυχής, σε Όμηρ.

3. ενεργώ με αυτό ή με τον άλλο τρόπο (πρβλ. ποιέω III), Νηρηίδων τινά πράσσω άχοιτιν, σι Πίνδ.

4. καταγίνομαι, κάνω, είμαι απασχολημένος με, τα εαυτού πράττειν, με απασχολούν τα δικά μου, 
σε Σοφ. κ.λπ. 

5. πράττειν τά πολιτικά, τα της πόλεως, καταγίνομαι με την πολιτική, λαμβάνω μέρος στη διοίκηση, 
σε Πλάτ.- έπειτα, απόλ., χωρίς καμία προσθήκη, ικανός πράττειν, λέγεται για πολιτευόμενο, σε Ξεν. 

6. γενικά, διενεργώ, διαπραγματεύομαι, κατορθώνω, πράσσω Θηβαίοις τά πράγματα, διευθύνω τα 
πράγματα προς το συμφέρον τους, σε Δημ.* και στην Παθ., τω Ίπποχράτει τά πράγματα έπράττετο, 
διαπραγματεύονταν διάφορα ζητήματα μαζί του, σε Θουκ.' αλλά, τά πράγματα μπορεί να 
παραλείπεται, οι πράσσοντες αύτω,
αυτοί που διαπραγματεύονται μαζί του, στον ιδ.* ομοίως, πράσσειν προς τινα, στον ίδ.' ες τινα, 
στον ίδ.' επίσης, πράσσω περί ειρήνης, σε Ξεν.' οι πράσσοντες, προδότες, σε Θουκ.* επίσης, 
πράσσω 'όπως πόλεμος γένηται, στον ίδ.' με αιτ. και απαρ., την ναϋν μή δεϋρο πλεϊν επραττεν, σε 
Δημ. - Παθ., λέγεται για μυστικές ενέργειες, ει μή τι σον άργυρω επράσσετο, αν δεν είχε γίνει 
δωροδοκία, σε Σοφ.' επράσσετο προδόσιος πέρι, σε θουκ. ΠΙ. πράττω, Λατ. agere, άρετάς, σε Πίνδ.· 
δίκαια ή άδικα, σι Πλάτ.· απόλ., ενεργώ, στον ίδ. κ.λπ. 

IV. αμτβ., βρίσκομαι σε συγκεκριμένη κατάσταση ή περίσταση, διατελώ ή διάκειμαι με αυτόν ή τον 
άλλον τρόπο.
ὁ στόλος ο'ότω έπρηζε, σε Ηρόδ. κ.λπ.· εύ ή κακώς πράττειν, βρίσκομαι ή διάκειμαι σε καλή ή 
άσχημη κατάσταση, στον ίδ. κ.λπ.· πράττω καλώς, σε Αισχύλ.· ευτυχώς, σε Σοφ.' πράσσω ώς άριστα 
και κάλλιστα, σε Θουκ.· ο παρακ. β' πέπραγα χρησιμ. συνήθως με την ίδια σημασία, σε Ηρόδ., 
Αριστοφ. κ.λπ. 

V. 
1. με διπλή αιτ. προσ. και πράγμ., πράττειν τινά τι, κάνω κάτι σε κάποιον, σε Ευρ. κ.λπ. 

2. πράττειν τινά άργύριον, αποσπώ, λαμβάνω χρήματα από κάποιον, σε Ηρόδ.· συχνά στην Αττ., 

λέγεται για δημοσίους υπαλλήλους, που εισπράττουν φόρους (πρβλ. είσπράσσω, έκπράσσω
III), σε Πλάτ. κ.λπ.· επίσης, πράττω τι παρά τίνος, αποχτώ ή απαιτώ από κάποιον, σε Ηρόδ.· μεταφ., 
φόνον πράσσω, επιβάλλω τιμωρία για φόνο, εκδικούμαι, τιμωρώ, σε Αισχύλ. - Παθ., πεπραγμένος 
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φόνον πράσσω, επιβάλλω τιμωρία για φόνο, εκδικούμαι, τιμωρώ, σε Αισχύλ. - Παθ., πεπραγμένος 
τον φόρον, έχοντας κληθεί να πληρώσει φόρο, σε θουκ. - Μέσ., πράξασθαί τινα άργύριον, χρήματα, 
μισθόν, τόκους, να λαμβάνει κάποιος για τον εαυτό του, σε Ηρόδ. κ.λπ.· φόρους πράσσεσθαι άπό ή 
εκ τών πόλεων, σε Θουκ.· Παθ. παρακ. και υπερσ. με Μέσ. σημασία, ει μεν επεπραγμην τούτον την 
δίκην, εάν είχα απαίτηση να λάβω από αυτόν ολόκληρο το ποσό, σε Δημ.

Πράσον
πράσον [ ], τό, leek, Allium Porrum, Batr.54 (v.l.), Chionid.7, Ar. Ra.621, Thphr.HP7.1.2, etc.; π. 
κεφαλωτόν Dsc.2.149; πράσα τὰ κειρόμενα sliced leeks, Artem.1.67: prov., φύλλῳ πράσου τὸ τῶν 
ἐρώντων συνδέδεται βαλλάντιον Com.Adesp.197. II. leek-like seaweed. Posidonia oceanica, Ligurian 
grass-wrack, Thphr.HP4.6.2, Plin.HN 13.135; also, riband-weed, Laminaria saccharina, Thphr.HP4.6.4. 
(Cf. Lat.porrum, from I.-E. prsom).
Pasted from <http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=88765&context=lsj&action=hw-list-click> 

Παραγωγα
πρ σόχρους, ουν, (χρόα) leek-coloured, Dem.Ophth. ap.Aët.7.33, Tz.H.8.971.

 πράσ νος [ ], ον, (πράσον) leek-green, light green, Arist.Mete.372a8, al. 2. λίθος π., = 
πρασῖτις, LXX Ge.2.12. 3. οἱ π. the green faction in the Circus, Mart.11.33.1, POxy.145.2 (vi 
A.D.); τὸ π. (sc. μέρος) J.AJ19.4.4; cf. πράσιος.

Pasted from <http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=88753&context=lsj&action=hw-list-click> 

Ποιηση

Όνειρο το ’δα λυγερή να μου το ξεδυλιάνεις

απόψε χώρες όριζα και πράσα επρασολόγου
και λευκοκάρυα ετσάκιζα μικρό μου στην ποδιά σου.

Δεν το θωρείς βαριόμοιρε μόνος και μοναχός σου;

Οι χώρες είναι χωρισμοί, τα πράσα είναι πίκρες

τα λευκοκάρυα οι μπαλωθιές, ξεχωρισμοί για πάντα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ρε συ Νότη πρασαντζή
πάμε τσάρκα ρε μαζί
Όπλα όπλες!
μες την αγορά θα πάμε
εκεί θα τα κονομάμε
μες την αγορά θα πάμε
έξυπνα θα κονομάμε

Εγώ πρώτος θα φερμάρω
Νότη να σε αβαντάρω
μηχανή εγώ θα φτιάσω Ι

για να φας εσύ το πράσο

Κι αν μας πάρει κανείς πρέφα
δίνωμε κι αυτού την ρέπα
για να μην μας την καρφώσει Ι
στα λαγωνικά μας δώσει

Γιάτι μες την αγορά
είναι τα λαγωνικά
που στα αμίλητα σ’ αρπάνε Ι
και στην Τρούμπα σε πετάνε 
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Πρασαντζής ἤ πρασας = πορτοφολἀς, βαλαντιοτόμος216.420

Πράσο = το πορτοφολι216.420

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

Αναφορές

-εως, Iων. πρῆσις, ιος, Schwyzer 688C6 (Chios, v B.C.), Hdt. (v. infr.), ἡ: (πέρνημι):—πωληση, 
ὠνῇ τε καὶ πρήσι χρέωνται Hdt.1.153, cf. S.Fr.909, Pl.Sph.223d; ἐπὶ πρήσι for sale, Hdt.4.17; 
κατὰ πρᾶσιν Hermipp.63.15; πρᾶσιν ἐποιήσατο τοῦ ἀγῶνος Aeschin.1.115; εὑρεῖν π. 
Ar.Fr.567; π. αἰτεῖν Eup.225: pl., Arist.Pol.1291a5. II. of legal documents, contract for farming 
of taxes, sale, etc., PRev.Laws 55.16 (iii B.C.), POxy.95.13 (ii A.D.), etc.

πράσ μος [ ], ον, (πρᾶσις) ο προς πώλησιν , αυτος που μπορει να πουληθη, for  
Pl.Lg.848a, X.Cyr.4.5.42, PSI 4.413.4 (iii B.C.).

Παράγωγα

Πρᾶσις

Pasted from <http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=88749&context=lsj&action=hw-list-click> 

Περαω αλλα και περνῶ = εξαγω, διακινω δια θαλασσης εμπορευματα  προς πωληση 

ΗΣΥΧΙΟΣ - ΛΕΞΙΚΟΝ

Πβλ. δεν περναει η μπογια της, δεν πουλιεται, δεν την αγοράζει κανεις, δεν έχει 

πέραση. Σε ποιον τα περνᾶς αυτά, αυτά σ΄εμενα δεν περνάνε δηλ.  τινος τα πουλάς αυτά 

[ενν. τα ψεματα] , περνιεται για σπουδαίος = πουλάει τον εαυτό του.  Αλλα και Μεταβατικο 

για ποιον με περνας, για μαλάκα με πέρασες.
Όχι όμως το "δεν περνας  κυρα-Μαρία" . Περνω εδώ σημαινει διερχομαι.

Περάω, πράω, πιπράσκω, πέρνημι

Το περνημι = πουλάω είναι η Αιολικη μορφη του περαω:  μας εδωσε την πορνη 

Αναφορές
1

καί μέ βασανιστήρια ανάκρινε τον.
καί φταίξιμο άν μοῦ βρεις, θανάτωσε με.
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πάντα τρόπον, ἐν κλίμακι
δήσας κρεμάσας ὑστριχίδι μαστιγῶν, δέρων,
στρεβλῶν, ἔτι δ᾽ ἐς τὰς ῥῖνας ὄξος ἐγχέων,
πλίνθους ἐπιτιθείς, πάντα τἄλλα, πλὴν πράσῳ
μὴ τύπτε τοῦτον μηδὲ γητείῳ νέῳ.

καί φταίξιμο άν μοῦ βρεις, θανάτωσε με.
Αια:Μέ τί βασανιστήρια;
Ξανθίας: Μέ ὅποια θέλεις. σέ σκάλα δέσ' τον, 
κρέμασε τον, γδάρ' τον, μαστίγωσε τον μέ άγριο 
καμουτσίκι, ρίξ' του στή μύτη ξίδι, στρέβλωσε τον, 
βάλ'  του πλιθάρια απάνω του, δλα τ' άλλα, μόνο 
ὄχι ξύλο μέ οὐρά σκόρδου ἤ πράσο.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ -ΒΑΤΡΑΧΟΙ  618

… ἐν κλίμακι δήσας κρεμάσας … (Αριστοφάνης)

Οι αιώνες ερχονται και παρερχονται, οι αποτελεσματικές τεχνικές παραμένουν.
(Ιερα εξεταση στην Ισπανία)

2
ΟΙ Τ4 ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ - ΑΛΜΠΡΕΧΤ ΝΤΥΡΕΡ 
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ΚΑΙ  ΙΔΟΥ ΙΠΠΟΣ ΧΛΩΡΟΣ … 
Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· 
ἔρχου.  8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ 
θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, 
ἀποκτεῖναι ἐν ρομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.
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The Green Knight from the story Sir Gawain and the Green Knight.

Παροιμίες

Όσες πράσινες φοράδες, τόσες καλοπεθεράδες.

ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ
ΕΝ ΤΩ ΠΡΑΤΤΕΙΝ: ΕΠ ΑΥΤΟΦΩΡΩ, ΣΤΟ ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΕΠΡΑΤΤΕ από το φωραωμαι 
φορῶμαι
Αντιθετα το εκ του  κατά+φέρω επίθετο  κατάφορος γράφεται με ο-μικρόν.
ΙΣΩΣ ΕΞΕΛΗΦΘΗ ΩΣ ΕΝ ΤΩ ΠΡΑΣΣΕΙΝ = ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΟΥΛΟΥΣΕ
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ (ΖΩΩΝ) ΛΕΕΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΛΛΗΘΕΥΣΗ Η ΕΧΕΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ CAVEAT EMPTOR ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ)

Δυο αλλα σχολια
1. ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΠΑΝΤΑ 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
2. ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΦΑΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ.

ΙΣΩΣ ΒΟΗΘΗΣΑ
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