
Προσταγή, εντολή ,διαταγή , κέλευσμα 

Σημασία:

Από το ρ. προστάσσω =πρόσω τάσσω  ή προστάττω =  βάζω  εμπρός , κινητοποιώ, διεγείρω, κελεύω 

 βάζω κατι εμπρός, το κανω να προ-ισταται, 

 Ορίζω κάποιον επι κεφαλής : ορίζω ως προισταμενον, προστάτη , του οποιου το λειτούργημα είναι η 
προστασία. Με την σειρα του ο προστατης δινει προσταγές, προσταγματα στους υφισταμενους του

Ετυμολογία:

ή διατασσω > διαταγή, διάταγμα, διατεταγμένη υπηρεσια, διατακτική [ενν. επιστολη] 
Προστ: Διατάξτε! < διατάξατε  η φραση παλαιοτερα ήταν: «[ειμαι] στις προσταγές σας »

Διατάζω 

εντολευς> εντολοδοχος, εντεταλμένος
Αι 10 εντολαί
Mandatarius, mandator

Εντέλλω

Επιστολεύς  αντιναύαρχος , επιστολή 

Επιστέλλω

ΦΡ Αλλαι μεν βουλαί ανθρώπων άλλα δε θεός κελεύει
Παράγωγα: κέλευσμα, κελευστής.
Προστ: Κελεύσατε, κέλευσον Δεσποτα.

Κελεύω

Παραγγελία

Παραγγέλω

Ορισμος πβλ. Αν είναι ορισμός σας 
Προστ: Οριστε

Ορίζω

Συνώνυμα

Υπηρετώ
Υπακούω, υπήκοος
Υποτάσσομαι υποτακτικός 
Εκτελώ

Αντίθετο

Οι προσταγές μεταδίδονται μεγαλοφώνως από τον κελευστή, ναύκληρο, κυβερνήτη του πλοίου.
Αν συντρέχει λόγος  χρησιμοποιείται ο τηλεβόας (τρόμπα μαρίνα)
Είναι κατά κανονα προστακτικές ρημάτων ή έπιρρήματα και επιρρηματικοί προσδιορισμοί με καποιο 
εννοούμενο ρήμα.  Το υποκείμενο και το αντικείμενο αναφέρεται μόνον όταν συντρέχει λόγος.

Εγκυκλοπαιδικά

Ιταλικά comando

Αγγλικά command 

Γαλλικά commande

Ξενόγλωσσα

Εικόνες

πρόσταγμα
Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012
7:26 μμ
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πρηνηδόν 

Γονυπετώς. Οι ειδικες δυνάμεις χρειαζεται να φέρουν και πλαστικο στρώμα για να πυροβολήσουν 
γονυπετως. Η γιαγια του οπλιτη πηγαινε γονυπετως στην παναγια της Τηνου χωρις στρωμα ή 
επιγονατιδες. Ω καιροι! Ω ήθη!

Εγέρθητι = σήκω

Εγερθήτε = σηκωθείτε 

Εγέρθητο = Ειδικό πρόσταγμα υπερπατριωτων για να τιμήσουν τον Αρχηγο του κομματος,

Δεν προέρχεται από το εγερθήτω (ας εγερθεί) όπως θα πιστευε κανεις . Τα εγέρθητο εχει 
απολυτως αναγκαστικο χαρακτηρα.  Αν δεν εγέρθητο θα σε εγέρθητο εγώ δια της βιας.ητοι 
ερχονται δυο φουσκωτοι γοριλλες και σε πετάνε έξω.

Το πρόσταγμα εγέρθητο είναι προϊόν εντονης αγραμματοσύνης και εμβριθούς ενασχολησης με 
την φρασεολογία του καραγκιόζη. 

Παλιότερη μορφή ηταν εγέρθητος. Ανάλογο  του εκκλησιαστικού προστάγματος "Σοφια! 
Ορθοι!". 

Ρηματα απλα 

Προκειμένου περι σημαίας εχει προηγηθεί το προσταγμα "Προς επαρσιν σημαιας 
Προσοχη! " (κν. βιρα αγκυρα, βλ. όμως και ισα για τα πανια)

αίρω

Ενετική 
Κράτα καλά, αντέχε. Κατά συνεκδοχή από το γάντι (χειρόκτιο).

αγάντα

βλ. βάρα

άπωσον 

Ρήματα με εννοούμενο υποκείμενο η/και αντικείμενο

Φράσεις
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βλ. βάρα

Ποντίζω: ρίπτω εις τον πόντον. μαινάρω την αγκυρα.

Πόντισον [την αγκυρα]  επι περισσοτερων λεγεται ποντισον η δεξιά ή αριστερα.

πτεροω την ναυν : εξαπλωνω τα κουπια  σαν φτερά έτοιμα να βουτήξουν στο νερό
Plb.1.46.11 (intr. in pf., ναῦς ἐπτερωκυῖα ib.9), Βλ.. Πλούταρχος - βιος Αντωνιου.63, arito 
1.9; “ταρσῷ κατήρει πίτυλος ἐπτερωμένος” E.IT1346.

Πτέρωσον  [κωπας] 

και οι δύο πλευρές κωπηλατων, ειδ΄άλλως : ορθωσον η δεξια.

Σημ. Εννοείται η αριστερά τοιχαρχία, η μπάντα. κατά το Βυζ. το βάνδον του ζερβίου. 

Ορθωσον [κωπας]

Κράτει

Σχάζε  ( σχαζε καλώς, σχάζε βαθέως) 

Εχε στερρως  (αγάντα) 

Ρηματα με προσδιορισμους

αβάρα= πλευσον με την βάρα , το σταλικι

προσω ολοταχώς = ενν. οι μηχανες  ή η αριστερα / δεξια

Επιρρηματα

βάδην

τροχάδην

οκλαδον

πρυμνηδον ή πρόμυτα κν μπρούμυτα  : προβαλλονται τα οπισθια μερη. Βλ. Εικονα πρηνους 
θήλεος.

γονυπετώς βλ. εικονα βαλλοντος ΛΟΚατζη 

Τετοια προσταγματα απαντωνται στη γυμαστικη και γυμάσια  εως τις μερες μας

Από ρηματα κελευω προερχεται ο κελευστης

Το βυζαντινο κελευσατε ή κελευσον  είναι με προστακτικη του κελευω αλλα δεν είναι προσταγμα 

αλλα μαλλον παράκληση κατώτερο προς ανώτερο. πβ. το σύγχρονο ορίστε. 

Παραδειγματα 

Παραγωγα
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Ποίηση

Η Βασιλική προστάζει : Βεζύρη Αλη-Πασσά

βάλε φωτιά στα ΄τόπια* κάψε τα Γιάννενα

Δημοτικο 

____________________________________
 Τόπι: σφαίρα, βλήμα και κατά συνεκδοχη πυροβόλο, κανόνι. Η φραση σημαινει κυριολεκτικα «άρξασθε πυρ»  και 

μεταφορικα «ας αρχισει το γλεντι ή ο χορος» .

Με πορφυρό στα χείλη μου κοχύλι σε προστάζω.

Στο χέρι το γεράκι σου και τα σκυλιά λυτά.

Απάνωθέ μου σκούπισε τη θάλασσα που στάζω

και μάθε με να περπατώ πάνω στη γη σωστά.
Νίκος Καββαδίας - Yara - yara

Τεχνη 

1. Απολυτίκιον του Ακάθιστου Ύμνου - Το προσταχθέν μυστικώς

Το προσταχθέν μυστικώς λαβών έν γνώσει,
εν τή σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη,
ο ασώματος λέγων τή Απειρογάμω.
Ο κλίνας τή καταβάσει τους ουρανούς,
χωρείται αναλλοιώτως όλος εν σοι·
ον καί βλέπων εν μήτρα σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
εξίσταμαι κραυγάζειν σοι·

Αναφορές
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εξίσταμαι κραυγάζειν σοι·
Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

2. Ο μη υπακουων εις το προσταχθεν τιμωρειται 

Ηρόδοτος - Ιστοριαι -

3. Δέσποτα μέμνεο των Αθηναίων
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