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Α 
αβρόχοις ποσί: η κυριολεκτική σηµασία της φράσης είναι "µε στεγνά 
πόδια". (µτφ.) σηµαίνει "χωρίς κόπο", "χωρίς να διακινδυνεύται τίποτα", 
ανώδυνα. 

άγοµαι και φέροµαι: δεν έχω δική µου βούληση και γνώµη, 
κατευθύνοµαι από τους άλλους, παρασύροµαι.  

άδυτο αδύτων: µυστικό και απρόσιτο µέρος, εντελώς απόκρυφο. 

αγρός του κεραµέως: η µεταφορική χρήση της φράσης προσδιορίζει ό,τι 
αγοράζεται µε χρήµατα που αποκτήθηκαν µε άνοµες ενέργεις ή 
συναλλαγές. 

αιδήµων σιγη: ένοχη σιωπή. 

αγρόν ηγόρασε: η µεταφορική χρήση της φράσης δηλώνει την 
αδιαφορία και την έλλειψη ενδιαφέροντος γύρω από ένα θέµα. 

αιδώς, Αργείοι!: η κυριολεκτική σηµασία της φράσης είναι "ντροπή σας 
Αργείοι!". Μεταφορικά η φράση δηλώνει την ηθική επίπληξη και κάποια 
ειρωνεία για τις πράξεις ή την συµπεριφορά κάποιων. 

αιχµή δόρατος: το δυνατότερο σηµείο, το ισχυρότερο ατού. 

αιώνιοι µοναί: στην αιώνια ζωή. Χρησιµοποιείται στη φράση " 
απεδήµησεν εις τας αιωνίους µονάς" . 

άκρον άωτον: το ακρότατο σηµείο, το αποκορύφωµα. 

άλας της γής: κυριολεκτικά σηµαίνει "το αλάτι της γής" , η µεταφορική 
του χρήση δηλώνει κάτι µοναδικό, αλλά µε ειρωνική χροιά. 

αλήστου µνήµης: αλησµόνητος (µε ειρωνικό και πικρόχολο τόνο). 

αµαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα: οι αµαρτίες (τα λάθη) των γονιών 
έχουν επιπτώσεις στα παιδιά τους. 

αµ' έπος αµ' έργον: µόλις το είπε και το έκανε, αµέσως, στη στιγµή. 

ανά τας ρύµας και τας αγυιάς: στα σοκάκια και στους δρόµους. 
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ανάγκα και θεοί πείθονται: στη δύναµη της ανάγκης υποκύπτουν ακόµα 
και οι θεοί. 

ανακρούω πρύµναν: κυριολεκτικά σηµαίνει "οπισθοχωρώ 
κωπηλατόντας ανάποδα", µεταφορικά έχει την έννοια της 
υπαναχώρησης. 

αναξέω πληγάς: ξύνω πληγές, φέρνω στην επιφάνεια παλιά µίση. 

αντί πινακίου φακής: κυριολεκτικά σηµαίνει "για ένα πιάτο φακή", 
χρησιµοποιείται µεταφορικά: "για ένα ασήµαντο ποσό". 

άνευ αποχρώντος λόγου: χωρίς σοβαρό λόγο. 

αντί του µάννα χολήν: χρησιµοποιείται µεταφορικά και σηµαίνει 
"αντί ευγνωµοσύνης του έδειξε αχαριστία". 

αποδιοποµπαίος τράγος: εξιλαστήριο θύµα. 

από µηχανής θεός: άνθρωπος ή µέσο που παρουσιάζεται απροσδόκητα 
και δίνει λύση στο αδιέξοδο. 

απολωλός πρόβατον: κυριολεκτικά σηµαίνει "χαµένο πρόατο", 
χρησιµοποιείται µεταφορικά όταν αναφερόµαστε σε ανθρώπους 
διεφθαρµένους ή σε αυτούς που έχουν παραστρατήσει. 

άρατε πύλας: ανοίξτε τις πόρτες. 

αυθωρεί και παραχρήµα: αµέσως, πάραυτα, στη στιγµή. 

άχθος αρούρης: βάρος της γής, άχρηστος και τεµπέλης άνθρωπος που 
δεν προσφέρει τίποτα. 

αχίλλειος πτέρνα: το αδύνατο σηµείο. 
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Β 
βαίνω κατ' ευχήν: προχωρώ ευνοϊκά. 

βαίνω κατά κρηµνών: πάω κατά διαόλου. 

βάπτισµα του πυρός: πρώτη εµπειρία. 

βαστάζω τον σταυρόν του µαρτυρίου: υποφέρω φοβερά βάσανα. 

βίος αβίωτος: ζωή ανυπόφορη, χρησιµοποιούµε τη φράση όταν κάποιος 
µας δυσκολεύει τη ζωή σε υπερβολικό βαθµό. 

βίος ανεόρτατος µακρά οδός απανδόκευτος: ζωή χωρίς γιορτές, 
µακρύς δρόµος χωρίς πανδοχείο. 

βους επί γλώσση µέγας: λέγεται για κάποιον που κρατά από δωροδοκία 
ή ανώτερη βία το στόµα του κλειστό. 

βρώµα και δυσωδία: για να χαρακτηρίσουµε ένα φαύλο πρόσωπο ή µια 
ανήθικη κατάσταση. 

Γ 
γαία πυρί µειχθήτω: ας καταστραφούν όλα, ας έρθουν όλα τα πάνω 
κάτω. 

γαίαν έχοι ελαφράν: ας είναι ελαφρό το χώµα που τον σκεπάζει. 

γάµος άγαµος: το χρησιµοποιούµε µεταφορικά για να δηλώσουµε την 
εναρµόνιση αταίριαστων και αντιφατικών πραγµάτων. 

γέεννα του πυρός: η κόλαση 

γελά ο µωρός καν τι µη γελοίον: ο ανόητος γελάει κι ας µην υπάρχει 
τίποτα αστείο. 

γενεαί δεκατέσσαρες: στη φράση "τον πέρασε γενιές δεκατέσσερες", 
του έβρισε όλο του το σόι. 

γήν και ύδωρ (δίνω): υποχωρώ εντελώς, δίνω τα πάντα για να 
γλυτώσω. "Γή και ύδωρ" ήταν σύµβολα υποταγής στην αρχαιότητα. 
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γη της επαγγελίας: λέγεται για τόπο εύφορο και ευτυχισµένο. 

γη[ς] Μαδιάµ: χρησιµοποιείται για να δηλώσει µεγάλες υλικές 
καταστροφές. 

γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκόµενος: γερνάω και πάντα µαθαίνω 
πολλά. 

γνώθι σαυτόν: έχε επίγνωση του εαυτού σου. 

γνωστός εν τη Ιουδαία: πασίγνωστος 

γυναιξί κόσµον η σιγή φέρει: η σιωπή είναι στολίδι για τις γυναίκες. 

Δ 
δαµόκλειος σπάθη: επικρεµάµενη απειλή. 

δει δε χρηµάτων: υπάρχει ανάγκη χρηµάτων, χωρίς χρήµατα δεν γίνεται 
τίποτα. 

δεινόν προς κέντρα λακτίζειν: η επίθεσή σου εναντίον µου αποβαίνει σε 
βάρος σου. 

δέοντα (τα): τα πρέποντα, τα σέβη µου. 

δεύτε λάβετε φώς: ελάτε να πάρετε φώς. 

δήλιον πρόβληµα: πολύ δύσκολο πρόβληµα. 

διά γυµνού οφθαλµού: µε γυµνό µάτι, χωρίς µικροσκόπιο. 

διαρρηγνύω τα ιµάτια µου: κυριολέκτικά σηµαίνει "σκίζω τα ρούχα 
µου", µεταφορικά χρησιµοποιείται όταν κάποιος διαµαρτύρεται έντονα. 

διεµερίσαντο τα ιµάτια (αυτού): τα µοιράστηκαν µεταξύ τους, τα 
διασπάθισαν όλα. 

διαρρήδην: ρητά, κατηγορηµατικά. 

διέβην το Ρουβικώνα: η φράση χρησιµοποιείται µεταφορικά για να 
δηλώσει τη λήψη µιας τελεσίδικης, αµετάκλητης και παράλληλα 
ριψοκίνδυνης απόφασης. 
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δις παίδες οι γέροντες: δυό φορές παιδιά οι γέροι. 

δια πυρός και σιδήρου: µε κάθε µέσο, µε τη βία. 

δόσις ολίγη τε φίλη τε: προσφορά µικρή αλλά εγκάρδια. 

δούναι και λαβείν: συναλλαγές, δοσοληψίες, αλισβερίσι. 

δρακόντεια µέτρα: αυστηρά, σκληρά µέτρα. 

δράξασθε παιδείας: εκµεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία για µόρφωση. 

δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται: κυριολεκτικά σηµαίνει "όταν 
πέσει η βελανιδιά, όλοι τρέχουν να µαζέψουν ξύλα". Η φράση 
χρησιµοποιείται µεταφορικά για να δηλώσει την εκµετάλλευση κάποιου 
από κάποιους, όταν αυτός χάσει τη δύναµή του. 

δυιλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάµηλον καταπίνοντες: κυριολεκτικά 
ή φράση σηµαίνει "κοµµατιάζουν το κουνούπι και καταπίνουν την 
καµήλα". Χρησιµοποιείται µεταφορικά για άνθρωπο που επιµένει και 
επικρίνει τα ασήµαντα σφάλµατα, ενώ παραβλέπει άλλα πολύ πιο 
σοβαρά, όταν πρόκειται για τον εαυτό του. 

δώρον άδωρον: πράγµα άχρηστο, ανώφελο.  
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Ε 
εγέρθητι: σήκω. 

εική και ως έτυχεν: στην τύχη, όπως όπως. 

ειρήσθω εν παρόδω: ας ειπωθεί παρενθετικά, παρεµπιπτόντως. 

εκ των ων ουκ άνευ: απαραίτητη προϋπόθεση. 

εκάς οι βέβηλοι: µακριά οι µολυσµένοι. 

έκαστος εφ' ω ετάχθη: κυριολεκτικά η φράση σηµαίνει "ο καθένας εκεί 
που παρατάχθηκε", µεταφορικά ορίζει πως ο καθένας πρέπει να κάνει 
αυτό που ανέλαβε ή αυτό που έχει χρέος να κάνει. 

εκτός νυµφώνος: κυριολεκτικά η φράση σηµαίνει "έξω από το νυφικό 
κοιτώνα, χρησιµοποιείται µεταφορικά για να δηλώσει πως κάποιος "µένει 
εκτός" ή εξαιρείται από τη µοιρασιά. 

εκών ακών: θέλοντας και µη. 

εν οίδα οτί ουδέν οίδα: ένα πράγµα ξέρω οτί δεν ξέρω τίποτε. 

εν τη ρύµη του λόγου: στη ροή του λόγου. 

εν ριπή οφθαλµού: ξαφνικά, ακαριαία. 

ενδον σκάπτε, ένδον βλέπε: εξέταζε βαθιά τον εαυτό σου, να είσαι 
βαθυστόχαστος, µην είσαι ρηχός και επιπόλαιος. 

εν χορδαίς και οργάνω: µε µουσική, µε τραγούδια, µε κέφι. 

ενθάδαι κείται: εδώ είναι θαµµένος. 

εξ απαλών ονύχων: από πολύ µικρή ηλικία. 

εξεµέτρησε το ζην: τελείωσε η ζωή του, πέθανε. 

έξις δευτέρα φύσις: η συνήθεια γίνεται δεύτερη φύση. 

εξ οικείων τα βέλη: επικρίσεις ή επιθέσεις προερχόµενες από οικεία 
πρόσωπα. 
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εξώλης και προώλης: άνθρωπος φαύλος, ανήθικος, διεστραµµένος. 

έπεα πτερόεντα: λόγια του αέρα. 

επιµενίδειος ύπνος: ύπνος πολύωρος, βαθύς και µακάριος. 

επί θύραις: στην πόρτα µας, πάρα πολύ κοντά. 

επί ξύλου κρεµάµενος: σε άθλια κατάσταση, αδέκαρος. 

επί τάπητος: υπό συζήτηση. 

επί τον τύπο των ήλων: η φράση χρησιµοποιείται για ανθρώπου που 
είναι δύσπιστοι και απαιτούν απτές αποδείξεις για να πεισθούν για κάτι. 

έστι δίκης οφθαλµός ος τα πανθ' ορά: υπάρχει το µάτι της δικαιοσύνης 
που βλέπει τα πάντα, τίποτε δεν µένει ατιµώρητο. 

ευήκοον ους: αυτί που ακούει µε ευνοϊκή διάθεση. 

έχουσι γνώσιν οι φύλακες: κυριολεκτικά σηµαίνει "οι φύλακες 
γνωρίζουν", µεταφορικά δηλώνει την λήψη απαραίτητων µέτρων και 
προφυλάξεων για µια κατάσταση. 
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Ζ 
ζητείτε και ευρήστε: να ζητάτε κάτι µε υποµονή και θα το βρείτε. 

Η 
ηλίου φαεινότερο: πάρα πολύ φανερό, σαφές. 

ήξεις αφήξεις: κυριολεκτικά η φράση σηµαίνει "θα πας, θα γυρίσεις", τη 
χρησιµοποιούµε µεταφορικά στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει 
σταθερή άποψη, αλλά αλλάζει συνεχώς γνώµη. 

ήρξατο χειρών αδίκων: αρχισε πρώτος τις αδικοπραγίες. 

Θ 
θάρσειν χρη: πρέπει να έχουµε θάρρος. 

θύραθεν παιδεία: η εγκύκλιος παιδεία των εθνικών σε αντιδιαστολή 
προς την εκκλησιαστική. 
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Ι 
ιδίαις χερσίν: µε τα ίδια µου τα χέρια 

ιδίοις όµµασι: µε τα ίδια µου τα µάτια 

ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα: (µτφ.) λέγεται συνήθως σ' εκείνους 
που καυχώνται για προγενέστερα ανεπιβεβαίωτα κατορθώµατά τους και 
προκαλούνται τώρα να το επαναλάβουν, για ν' αποδείξουν ότι δεν λένε 
ψέµατα. 

ιδού ο νύµφιος έρχεται: (κυριολ.) να, έρχεται ο γαµπρός· (µτφ.) λέγεται 
όταν πρόκειται να επισηµανθεί η απροσδόκητη έλευση ενός προσώπου ή 
γεγονότος που θα κρίνει τελεσίδικα το αποτέλεσµα µιας προσπάθειας. 

ιµάτιον Αντισθένους: (µτφ.) λέγεται για κάποιον που καµαρώνει 
φιλάρεσκα δήθεν για την ταπεινοφροσύνη του. 

ιστός της Πηνελοπης: (µτφ.) λέγεται για έργο µάταιο, ατελείωτο που 
αργεί πολύ να τελειώσει. 

Κ 
καδµεία νίκη: ολέφρια νίκη για το νικητή (συν. πύρρειος νίκη) 

καθ' έξιν: από συνήθεια 

καθεύδει υπό µαδραγόραν: (µτφ.) κοιµάται ύπνο βαθύ, αδιαφορεί 
τελείως. 

καινά δαιµόνια: νέες ιδέες, καινούργιες αντιλήψεις, επαναστατικές 
απόψεις. 

καιρός παντί πράγµατι: κάθε πράγµα στον καιρό του. 

καυδιανά δίκρανα: αποδέχοµαι εξευτελιστικούς όρους, ταπεινώνοµαι. 

κέρας Αµαλθείας: (µτφ.) πλούτος, αφθονία αγαθών. 

κεφαλή της Μέδουσας: (µτφ.) θέαµα αποκρουστικό και ανυπόφορο, 
όπως η κεφαλή της Μέδουσας. 

κινώ πάντα λίθον: µετέρχοµαι κάθε µέσο, θεµιτό ή αθέµιτο. 
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κλάδος ελαίας: (µτφ.) ειρηνική πρόταση. 

κλείνον άστυ: ένδοξη πόλη. 

κλίνη του Προκρούστη: λέγεται στην περίπτωση που κάποιος θέλει να 
προσαρµόσει την πραγµατικότητα σ' ένα αυθαίρετο σχήµα ώστε να 
εξυπηρετήσει τα συµφέροντά του. 

κοµίζω γλαύκα ες Αθήνας: (µτφ.) παρουσιάζω ως καινούργιο και 
πρωτοποριακό κάτι ήδη γνωστό σε όλους. 

κόπρος του Αυγείου: (µτφ.) συσσωρευµένα σκάνδαλα, καταχρήσεις, 
παρανοµίες. 

κουτί της Πανδώρας: η εµφάνιση πολλών δεινών ταυτόχρονα. 

Κρανίου τόπος: (µτφ.) ο τόπος όπου η ζωή σε αυτόν είναι πραγµατική 
κόλαση. 

κροκοδείλια δάκρυα: υποκριτικά δάκρυα. 

κρούω τας θύρας: (µτφ.) χτυπώ για βοήθεια, απευθύνοµαι κάπου 
ζητώντας συµπαράσταση στη δύσκολη στιγµή µου. 

κύκνειον άσµα: τελευταίο τραγούδι, τελευταία δηµιουργία. 

κυλώνειον άγος: λέγεται για ανίερη πράξη, ανοσιούργηµα και ίδίως για 
ενέργεια παράσπονδη προς ηττηµένο εχθρό. 

κύµβαλον αλαλάζον: λέγεται για άνθρωπο κενό περιεχοµένου. 
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Λ 
λάθε βιώσας : να ζείς στην αφάνεια, να µην επιδιώκεις την προβολή. 

λευκή περιστέρα: εντελώς αθώος. 

λίθος επί λίθον: (µτφ.) πλήρης καταστροφή. 

λίθοι τε και πλίνθοι και ξύλα και κέραµος ατάκτως ερριµένα: λέγεται 
για πράγµατα που βρίσκονται ή αφήνονται σε µεγάλη αταξία και 
σύγχυση. 

λυδία λίθος: λυδική πέτρα µε την οποία στην αρχαιότητα δοκίµαζαν το 
βαθµό καθαρότητας του χρυσαφιού· αλάθητο κριτήριο. 

Μ 
µακαρία τη λήξει: µε ευτυχή κατάληξη. 

µάχαιραν έδωκες µάχαιραν θα λάβεις: (µτφ.) ότι κακό κάνεις το ίδιο 
κακό θα πάθεις. 

µερίς (µερίδα) του λέοντος: το µεγαλύτερο µέρος, το µεγαλύτερο 
κοµµάτι. 

µέτρον άριστον: το καλύτερο απ' όλα είναι να υπάρχει µέτρο σε κάθε 
εκδήλωση της ζωής µας. 

µέχρι κεραίας: µε απόλυτη ακρίβεια, µε κάθε λεπτοµέρεια, χωρίς να 
παραληφθεί τίποτε. 

µηδείς αγεωµέτρητος εισίτω: (µτφ.) να µην µπεί κανείς άσχετος. 

µηδένα προ του τέλους µακάριζε: να µην καλοτυχίζεις κανέναν 
πριν  από το τέλος του. 

µηδενί δίκην δικάσης πριν αµφοίν µύθον ακούσης: µην καταδικάσεις 
κανέναν πριν ακούσεις τα επιχειρήµατα και των δύο αντιδίκων. 

µη δώτε το άγιον τοις κυσίν: (µτφ.) µην περιφρονείτε πολύτιµα 
πράγµατα. 

µήλον της έριδος: αντικείµενο διεκδίκησης, αιτία διαµάχης. 
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µη µου τους κύκλους τάραττε: (µτφ.) µη µε ανησυχείς, µη µε 
αναστατώνεις, µη µε βγάζεις από την ηρεµία µου. 

µωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι: αποβλακώνει ο Θεός όποιον 
θέλει να καταστρέψει. 

Ν 
νίπτω τας χείρας µου: δεν έχω καµία ευθύνη. 

νίψον ανοµήµατα µη µόναν όψιν: (µτφ.) να εξαγνιστείς. 

νους υγιής εν σώµατι υγιεί: λέγεται για να δηλωθεί η απαραίτητη 
ισορροπία µεταξύ σωµατικής και πνευµατικής υγείας. 

νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα: λέγεται όταν συµβαίνει κάτι 
που επιθυµούσαµε έντονα. 

Ξ 
ξένιος Ζεύς: η φράση αναφέρεται στο Δία ο οποίος ήταν ο προστάτης 
της φιλοξενίας. 

ξόανον: (κυριολ.) ξύλινο κακοσχηµατισµένο αγαλµατίδιο θεού, (µτφ.) 
για ανόητο, κουτό, άσχηµο άνθρωπο. 

Ο 
ο αίρων την αµαρτία του κόσµου: λέγεται µεταφορικά για κάποιον που 
παίρνει πάνω του τις συνέπειες από τα ολισθήµατα των άλλων. 

ο αναµάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω: λέγεται σε αυτούς που είναι 
έτοιµοι να καταδικάσουν κάποιον, παραβλέποντας ότι είναι και οι ίδιοι 
ένοχοι και αµαρτωλοί. 

ο γέγονε γέγονε: ό,τι έγινε έγινε. 

ο γέγραφα, γέγραφα: ό,τι έχω γράψει, έχω γράψει· ό,τι έχω αποφασίσει 
θα γίνει χωρίς καµία αλλαγή ή τροποποίηση. 

ο γέρων δις παις: ο γέρος (άνθρωπος) είναι δυο φορές παιδί. 
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ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω: αυτός που έχει διάθεση να ακούσει ας 
ακούσει. 

ο εωράκως µεµαρτύρηκε: αυτός που µε έχει δει το έχει επιβεβαιώσει. 

ο κύβος ερρίφθη: η απόφαση πάρθηκε. Λέγεται σε περιπτώσεις που 
µετά από πολλές σκέψεις και αµφιταλαντεύσεις λαµβάνεται οριστική 
απόφαση µε πλήρη επίγνωση των συνεπειών. 

ο µη εργαζόµενος µηδέ εσθιέτω: όποιος δεν εργάζεται δεν πρέπει να 
τρώει. 

ο µη ων µεθ' ηµών καθ' ηµών (εστί): όποιος δεν είναι µε το µέρος µας 
είναι εναντίον µας. 

ο συ µισείς ετέρω µη ποιήσεις: εκείνο που δεν θέλεις να γίνει στον 
εαυτό σου µην το κάνεις στον άλλο. 

ο τρώσας και ιάσεται: όποιος έκανε την πληγή θα προσπαθήσει να την 
γιατρέψει· (µτφ.) όποιος δηµιούργησε το πρόβληµα θα προσπαθήσει να 
επανορθώσει. 

ο όφις µε ηπάτησε: λέγεται όταν θέλουµε να ρίξουµε αλλού τις ευθύνες 
µας. 

οι καιροί ου µενετοί: οι καιροί δεν επιτρέπουν άλλη αναβλητικότητα και 
αδράνεια, οι ευκαιρίες δεν περιµένουν. 

όπες έδει δείξαι: αυτό ακριβώς που έπρεπε να αποδείξουµε. Φράση που 
χρησιµοποιείται στο τέλος µιας µαθηµατικής ή και λογικής απόδειξης για 
να δηλώσει ότι το αποτέλεσµα είναι αυτό που ζητείται να αποδειχτεί. 

όρθρου βαθέος: ενώ ήταν ακόµα βαθιά χαράµατα. 

ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον: τίποτα δεν µπορεί να µείνει κρυφό για 
πάντα. 

ουκ αν λάβεις παρά του µη έχοντος: δεν θα πάρεις τίποτε από αυτόν 
που δεν έχει. 

ουκ εν τω 'Αδη µετάνοια: δεν υπάρχει πια µετάνοια στον Άδη, δηλαδή 
ο καθένας κρίνεται όπως φύγει από τον κόσµο τούτο. 
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ου παντός πλειν ες Κόρινθον: (µτφ.) δεν είναι εύκολο στον καθενα να 
αποκτήσει ένα τόσο πανάκριβο πράγµα. 

ουρανόθεν επέµφθη: στάλθηκε από τον ουρανό. 

Π 
πακτωλός χρηµάτων: έκφραση που χρησιµοποιείται για καθετί που 
χαρακτηρίζεται ως πηγή αφθονίας. 

πάντα δυνατά τω πιστεύοντι: όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει. 

παραβιάζω ανοικτάς θύρας: λέω ή προτείνω κάτι που έχει ήδη ειπωθεί 
ή γίνει. 

παρελθέτω απ' εµού το ποτήριον τούτο: (µτφ.) µακάρι να αποφύγω 
αυτή τη δοκιµασία. 

Πάρθιον βέλος: (µτφ.) δόλια προσβολή, ύπουλη φραστική επίθεση της 
τελευταίας στιγµής. 

πέραν του δέοντος: παραπάνω από όσο πρέπει. 

πνέω µένεα: είµαι πολύ θυµωµένος· εξοργισµένος. 

πνέω τα λοίσθια: ψυχορραγώ, βρίσκοµαι στα πρόθυρα του θανάτου. 

πράσσειν άλογα: να κάνει κανείς παράλογες ενέργειες. 

πριν αλέκτορα φωνήσαι: (µτφ.) µέσα σε λίγη ώρα. 

πύρρειος νίκη: νίκη που συνεπάγεται όµως τεράστιες απώλειες· (µτφ.) 
εκπλήρωση ενός στόχου µε βαρύ τίµηµα. 

Ρ 
ρίπτω έλαιον εις την πυρά: υποδαυλίζω φιλονικία. 

ρόδον το αµάραντον: λέγεται µεταφορικά, συνήθως για κάποιο κορίτσι. 
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Σ 
σαρξ εκ της σαρκός: δικό µου γέννηµα. 

σοφόν το σαφές: η σαφήνεια και η ακρίβεια είναι χαρακτηριστικά του 
σοφού ανθρώπου. 

σπεύδε βραδέως: µη βιάζεσαι, προχώρα µε σύνεση. 

συν Αθηνά και χείρα κίνει: κάνε κάτι κι εσύ παράλληλα µε τη βοήθεια 
του Θεού. 

συν γυναιξί και τέκνοις: µε τις γυναικές και τα παιδιά τους, όλοι µαζί. 

συν τω χρόνω: µε την πάροδο του χρόνου. 

Τ 
τα εξ αµάξης: (µτφ.) επιτιµητικά και υβριστικά λόγια. 

τι µέλλει γενέσθαι: τι πρόκειται να γίνει. 

τι τέξεται η επιούσα: τι θα φέρει η επόµενη µέρα, τι προκείται να γίνει 
αύριο. 

τι χρείαν έχοµεν µαρτύρων: δεν υπάρχει ανάγκη από µάρτυτες, τα 
πράγµατα είναι οφθαλµοφανή. 

τις αγορεύειν: ποιος θέλει να πάρει το λόγο; 

το δέον γενέσθαι: αυτό που πρέπει να γίνει. 

τούτου δοθέντος: θεωρώντας αυτό ως δεδοµένο. 

το µη χείρον βέλτιστον: το µη χειρότερο είναι το καλύτερο. 

τυφλοίς όµµασι: µε τυφλά µάτια· (µτφ.) χωρίς εξέταση, χωρίς 
διερεύνηση. 
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Φ 
φάσκω και αντιφάσκω: αυτά που λέω δεν έχουν συνέπεια, αναιρώ ο 
ίδιος τα λόγια µου. 

φαύλος κύκλος: εσφαλµένος συλλογισµός ή επιχείρηµα, όπου το 
ζητούµενο προτάσσεται ως αποδεικτικό µέσο· κατάσταση όπου η 
επίλυση ενός προβλήµατος οδηγεί στην εµφάνιση άλλου. 

φείδου χρόνου: να τσιγγουνεύεσαι το χρόνο σου· να µη σπαταλάς 
άσκοπα το χρόνο σου. 

φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας: (µτφ.) έκφραση που δηλώνει 
ότι πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός µε ορισµένους ανθρώπους παρά 
τα εµφανή δείγµατα φιλίας τους. 

φυλάσσω Θερµοπύλες: υπερασπίζοµαι αξίες, ιερά. 

φύλλον συκής: ρούχο που δεν καλύπτει παρά µικρό µέρος του σώµατος. 

φύρδην µίγδην: ανακατεµένα, άτακτα. 

Χ 
χαίρε βάθος αµέτρητον: η φράση αυτή λέγεται µεταφορικά 
για  ανεξέλεγκτες και χαώδεις καταστάσεις. 

χαλεπά τα καλά: τα καλά πράγµατα είναι δύσκολα. 

Ω 
ώδινεν όρος και έτεκε µυν: κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε 
ποντίκι, έκφραση που δηλώνει ότι µια εντυπωσιακή και θεαµατική 
δραστηριότητα καταλήγει σε ασήµαντο αποτέλεσµα. 

ως κόρην οφθαλµού: σαν την κόρη του µατιού· µε πολύ προσοχή. 

ως πρόβατον επί σφαγήν: σαν πρόβατο που το οδηγούν για σφαγή. 
Λέγεται µεταφορικά για κάποιον που οδηγείται σε καταστροφή, χωρίς να 
το ξέρει και χωρίς να το υποψιάζεται. 


