Λεξικό Γεωργίου Β. Κάτου

προχωρώ
προχωρώ κ. προχωράω, ρ. [<αρχ. προχωρώ], προχωρώ. 1. προοδεύω, προκόβω σε κάτι: «δεν το περίμενε κανείς
να προχωρήσει αυτό το παιδί τόσο πολύ στη ζωή του!». 2. εξελίσσομαι θετικά, ευοδώνομαι: «όσο κι αν
προσπάθησα, δεν προχώρησε η δουλειά || προχώρησαν οι συζητήσεις και τα βρήκαν στη δουλειά». 3. ξεπερνώ τα
ανεκτά όρια: «κάτσε φρόνιμα, γιατί μου φαίνεται πως πολύ προχώρησες!». 4. σε ερωτηματικό τύπο στο β΄ πλ.
πρόσ. αορ. προχωρήσατε; φτάσατε στην ερωτική πράξη; συνουσιαστήκατε(;): «μπορεί να την είχες όλο το
βράδυ στο δωμάτιό σου αλλά, δε μου είπες, προχωρήσατε;». (Ακολουθούν 19 φρ.)·
- δεν προχωράει άλλο, βλ. λ. άλλος·

ας

- δεν προχωράει το πράγμα, βλ. λ. πρά(γ)μα·

σσ

- η δουλειά προχωράει σαν τη χελώνα ή προχωράει σαν τη χελώνα η δουλειά, βλ. λ. δουλειά·

Γλ
ώ

- η δουλειά προχωράει σαν τον κάβουρα ή προχωράει σαν τον κάβουρα η δουλειά, βλ. λ. δουλειά·
- κάνε το σταυρό σου και προχώρησε, βλ. λ. σταυρός·
- προχώρα στο δια ταύτα, βλ. λ. ταύτα·

ής

- προχώρα στο παρασύνθημα, βλ. λ. παρασύνθημα·

ην

- προχωράει η δουλειά, βλ. λ. δουλειά·

ικ

- προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα! ειρωνική προτροπή από την ομήγυρη σε άτομο που λέει ανοησίες, φαιδρότητες.
Αναφορά στο σύνθημα των οπαδών του ΠΑ.ΣΟ.Κ.: «Αντρέα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα»·

Ελ
λ

- προχωράει με το σταυρό στο χέρι, βλ. λ. σταυρός·

- προχωράει σαν κάβουρας ή προχωράει σαν τον κάβουρα, βλ. λ. κάβουρας·

ο

- προχωράει σαν πάπια ή προχωράει σαν την πάπια, βλ. λ. πάπια·

τρ

- προχωράει σαν πέρδικα ή προχωράει σαν την πέρδικα, βλ. λ. πέρδικα·

Κ
έν

- προχωράει σαν χελώνα ή προχωράει σαν τη χελώνα, βλ. λ. χελώνα·
- προχωρείτε στο βάθος, βλ. λ. βάθος·
- προχωρείτε στο διάδρομο, βλ. λ. διάδρομος·
- προχωρώ στα σκοτεινά, βλ. λ. σκοτεινός·
- προχωρώ στα τυφλά, βλ. λ. τυφλός·
- προχωρώ τη δουλειά, βλ. λ. δουλειά.
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