
λεία, λάφυρο,  το προϊόν του ρεσάλτου η της εκστρατείας.

λεία, Ιων. λη(η, Δ<ορ. λαία, ή, 1. κλοπιμαία, λάφυρα που προέρχονται από αρπαγή, σε Ηρόδ., Σοφ., Ευρ., 
κ.λπ.* γενικά, περιουσία που μπορεί να ληστευθεί, σε Θουκ., Ξεν.· λείαν ποιείσθαι χώραν = λεηλατεΐν 
χώραν, σε Βουκ.* Μυσών λεία, λέγεται για κάθε πράγμα που μπορεί να αρπάξει κάποιος χωρίς να 
τιμωρηθεί -«ξέφραγο αμπέλι», διαρπαγή, σε Δτ,μ. 2. λαρυφαγώγηση (ως πράξη), ζω από ληίης, σε 
Ηρόδ.

Λήζομαι: λαμβάνω ώς λάφυρον, λεηλατώ, λαφυραγωγώ, λαμβάνω δια της βίας

Νεωτ. πρέζα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ποσότητα ουσίας σε μορφή σκόνης, που μπορεί να κρατηθεί 
ανάμεσα σε ένα δάχτυλο και τον αντίχειρα, γενικότ. η μικρή ποσότητα: μία πρέζα  αλάτι



2. η δόση ναρκωτικής ουσίας: παίρνω πρέζα

3. (συνεκδ.-αργκό) η λήψη ναρκωτικών ουσιών:

Σημασία:

Η λεία λέγονταν «πρέζα» (από το Ιτ ρήμα prendere = λαμβάνω, λεηλάτώ  και  πρέζα=λήψη πρβλ το κν. 
«πρίζα» για το ηλεκτρικό ρεύμα και «πρέζα» για τα ναρκωτικά. Η πρέζα είναι η αρχαία δραχμή (από το 
δράττομαι = αρπάζω). Σήμαινε το ποσό των οβελών (τα σουβλάκια) που μπορούσε να αδράξει μια 
χούφτα. 



Στα λατινικα η λεια λεγεται præda
Η λεξη είναι ηχητική συγγενης και εχει την ιδια περιπου σημασια με το presa . Επι ανθρώπων rapina και 
επι οπλων ως λαφύρων λεγεται spolium. Spolia λεγονται στην αρχαιολογια  τα λεηλατημἐνα δομικα 
στοιχεια αρχαιων ναων που τοποθετούνται σαν δομικα υλικα σε νεοτέρα κτίσματα συνηθως 
χριστιανικές εκκλησιές. Ανακύκλωση με υψηλο πνευμα καταστροφής! Οι ανρώπινες λειες, τα 
ανδράποδα, (rapinae) οφειλαν  να καταβαλουν λύτρα για να ελευθερωθουν. 



Πβλ. Πάσχα τὸ τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε, Πάσχα, ἐν 
χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, ὦ Πάσχα λύτρον λύπης· καὶ γὰρ ἐκ τάφου σήμερον ὥσπερ ἐκ 
παστοῦ, ἐκλάμψας Χριστός, τὰ Γύναια χαρᾶς ἔπλησε λέγων· Κηρύξατε Ἀποστόλοις. 

Από τα λυτρα > λυτρώνω καταβαλλω τα λύτρα για να ελευθερωθει καποιος, ειμαι λυτρωτης. Λυτρωτής 
καλειται και ο Ιησους αφου υποτιθεται ότι λυτρωσε τους ανθρωπους.



Από τα στιχηρά του Πασχα 



Ετυμολογία:

πρέζα
Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012
6:38 μμ
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PRAEDA signifies moveable things taken by an enemy in war. Such things were either dustribnted by the 
Imperalor among the soldiers {I. ι v. ii. 18, xi 13 ; Sail. Jap. 68), or sold by the quaestors, and the produce 
was brought into tha Aerarium: —



λειά άττ., λαϊα, δωρ., ληΐη (*λαΡι3) ίων., ληΐς, -18ος,ή Ιων., άττ. «λάφυρα, λεία, λαφυραγώγησις», ληΐζομαι, 
άττ. λήζομαι «λαμβάνω ώς λάφυρον, λεηλατώ, λαφυραγωγώ, λαμβάνω δια της βίας", ληΐστωρ, -ορός, ληΐ-
στήρ, -ήρος, 6, ληστήί· δωρ. βαστάς, 6 ·ό διαρπάζων, ληστής, πειρατής·, ληστεύω "είμαι ληστής ή πειρατής, 
λεηλατώ", Xjiaxela, ή "βίος ληστοϋ, ληστεία, πειρατεία», ληατήριον, τό "συμμορία ληστών, καταφύγιον 
ληστών», όμ. ληίτ«ς, -ιΑ>,-, ή "ή της λείας προϊσταμένη, διανέμουσα τήν λείαν» |έπί(Ι. τής Ά&ηνάς, άλλαχοϋ 
άγιλείη "ή άγουσα την λείαν") : συγγ. τοις: άρχ. Ενδ. ldtr»m=Xeta, λατ. lucrum=κέρδος, έλλ. απολαύω "δ,τι 
καΐ νΰν, απολαύω" (δ ίδέ)· πβ. λήΐον, -Λ "τ6 «καλλιεργημένο χωράφι» προ τοΰ θερι-σμοϋ, τά σπαρτά, αγρός 
έσπαρμένος μέ σΐτον". καΐ λάρός »6 ευχάριστος τήν γεΰσιν, γλυκύς, ηδύς, ευχάριστος».

Η "μισθοδοσία" των εκστρατευτικών σωμάτων του μεσαίωνα. Οι εκστρατεύοντες δεν πλήρωναν πάντα 
με μισθό (ρόγα) αλλά αφήναν το στρατό τους να λεηλατεί τις κατειλημμένες περιοχές. Αυτό ήταν και το 
κέρδος των στρατιωτών. Οι αιχμάλωτοι  πουλιόνταν ως δούλοι στο Τούνεζι στη Μπαρμπαριά και το 

τίμημα  συμπλήρωνε τις πρέζες των πολυτίμων αντικειμένων της λεηλασίας, Τα λύτρα.1 από την 

απελευθέρωση των αιχμαλώτων συνέβαλλαν στην κάλυψη του προϋπολογισμού της εκστρατείας.



Εγκυκλοπαιδικά

presa 
PRESA από το Λατινικό PRENSUS = PREHENSUS μετοχή αορίστου του PREHENDERE 
παίρνω, λαμβάνω, prendere .
Η πράξη της κατάσχεσης, λήψης1)
Αλλά και το ίδιο το αντικείμενο, αυτό που παίρνουμε τα κατασχεθέντα πράγματα ή ζώα.2)

Ιταλικά 

Συνώνυμο
roba

Ξενόγλωσσα
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Από εδώ rubare = ληστευω
Πβλ. Και τον γλωσσοδέτη ο ρουμπης ο κουμπης ο ρουμποκομπολογης και τα ρηματα  
ρουμπωνω και κουμπωνω. Τα επώνυμα Ροβας. Ρουμπάκης, κουμπής κλπ.

Η Φράση γίναμε ρόμπα (εδώ με την εννοια λαφυρο) είναι συνώνυμο του διαπομεπευτηκαμε, 

γιναμε θεατρο. Οι Ρωμαιοι επεφύλασσαν ατιμωτικο θριαμβο στους ηττημενους εχθρους 

τους. 
Μαζυ με τους εξευτελιζομενους περιέφεραν και τα λαφυρα, την λεια, τη roba. 

roba

loot λάφυρο, λεία  
ransom λύτρα
booty λεία, λάφυρο
prize βραβείο, έπαθλο, λάφυρο, μόχλευση
plunder λεηλασία, αρπαγή, λάφυρο
spoil λεία, λάφυρο

Αγγλικά 

rançon λύτρα
butin λεία, λάφυρο
prix βραβείο, έπαθλο, λάφυρο
pillage λεηλασία, αρπαγή, λάφυρο
gâcher λεία, λάφυρο
proie

Γαλλικά

Γιάγμα yağma < μσν διακομιζω  απ ο που και το ΝΕ διαγουμίζω 

Τουρκικά

Εικονα 1 - Η πρέζα

Εικόνες
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Εικονα 2 - Τα λύτρα 

Πληρωμή λύτρων για τους αιχμάλωτους της μάχης της Νικόπολης

Βγάλε το βραστήρα από την πρίζα

Μπηκαν διαρρηκτες και τα τα κανανε λεια-δα (Δηλ. τα λεηλάτησαν).

Πβλ.λείαν ποιείσθαι χώραν  με επιδραση από την αλιαδα, σκορδαλια, αλοιφη.

Η ομόνοια γέμισε πρεζάκηδες

Τον σκότωσε η πρέζα

Περιεφέρετο εις άγραν πελατών (η πουτάνα!) (αγρα= λεια συνώνυμο του πρέζα)

Φράσεις
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___9490.44_________________________________________________

Ανδραποδον
Το ἐν πολέμω λαμβανόμενον ἀνδράποδον ἐν πραίδᾳ ἐστίν, οὑ μην τῷ δικαίῳ τῆς ὑποστροφῆς 
ἑπανέρχεται. 

Κων. Αρμενοπουλος   - Εξάβιβλος 499.148 - Ζ 5. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΝΑΥΑΓΙΩ ΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ.

Praeda 1

578 mater triumph praeda fraterni vehar? For praeda used

of human beings in the context of military conquest, cf. also Sen.

Troad. 58, 150, 980; [Sen.] Herc. 0e!. 1789. The effect is to

dehumanise, by designating people as no more than movable objects

of some value. For praeda used of people in other context.s. cf. Sen.

Phoen. 15 [Acicion] .. . nova praeda canibus and OLD praeda 2b.

triumphi. . . fraterni = ‘of a triumph over a brother’; for

triumphus with an objective genitive in the sense ‘triumph over’, sec

OLD triumphus 2b; here the objective genitive (fratris) has been re

placed by an adjective (fraterni) (sec KS 1.212—13).

For the genitive of origin with praeda, cf. Sen. Troad. 150 Argo/id

praeda triumphi, where, as at Again. 804 and HTC. Fur. 58—9, the sug

gestion of a Roman triumph occurs in a Greek Context. On Seneca’s

treatment of this, see Walter, 81—9. It was more usual for captives to

be driven into Rome on foot in chains before the chariot of the

triumphator, but there is archaeological evidence of human booty being

transported in wagons (D&S 5.489). On the organisation of the Roman triumph, 

see Ernst Künzl, The romische Triumph Siegesfeiern im antiken Rom (Munich, 1988), chap. V.
Seneca's Phoenissae: Introduction and Commentary σελ.233

Praeda 2

Αναφορές
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Dictionnaire Gaffiot latin-français  (1934)

Λεια 1

… πολλοὶ δὲ καὶ λείαν πλείστην ἄγοντες. ὡς δὲ παρῆν

ἡ λεία, συγκαλέσας τούς τε τῶν Μήδων ἄρχοντας καὶ τῶν

Ὑρκανίων καὶ τοὺς ὁμοτίμους ἔλεξεν ...
ΞΕΝΟΦΩΝ - ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ 5.3.2.2

Λεία 2

Κολοφώνιοι δὲ προσεχώρησαν. καὶ τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἐνέβαλον εἰς τὴν 
Λυδίαν ἀκμάζοντος τοῦ σίτου, καὶ κώμας τε πολλὰς ἐνέπρησαν καὶ χρήματα 
ἔλαβον καὶ ἀνδράποδα καὶ ἄλλην λείαν πολλήν.
Ξενοφών Ελληνικά 1.2.5

Η πειρατεια (πβλ. Κουρσάρος) < Λατ. Cursor επι-δρομέας.
Αλλά και το αποτέλεσαμα της πειρατείας, η λεία, ή πρέζα.

Κούρσος

Συνώνυμα

πριζα ο ηλεκτρικος ακροδέκτης (θηλυκός ή αρσενικός)

πρεζάκιας τοξικομανης, ο που κανει χρήση πρέζας

πρεζόνι  φτωχος και νεαρος τοξικομανής

Παραγωγα

πένσα (λαβίς,  τσιμπίδα) < Λατ. PRENSA 

Ομόρριζα

Κάτω στη Μήλο

Μη μου λες Τζαφέρ Μπέη Ία τη φαρσέζα*

Ίατί 'vαι τω μπαλληκαριώ μου η φρέζα.**
293.66

Ποίηση 
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293.66

Φαρσεζα = σεντουκι, χρηματοκιβώτιο

Φρεζα = πρέζα ή πραίδα 

293.172

31

Άλλους διήγειρε πολλούς

η όψις των θελγήτρων

της κόρης της περικαλλούς,

και ενεψύχου τους δειλούς

ελπίς πλουσίων λύτρων.

Αλ. Ραγκαβή - Διονύσου πλους
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