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A
ἀβδηριτικῷ τρόπῳ:* με τρόπο αβδηριτικό· με συμπεριφορά Αβ- 

δηρίτη // με τρόπο ανόητο· με τρόπο ευήθη // με ματαιόδοξη 
συμπεριφορά.

 Π.χ. Μίλησε για τα πλούτη του αβδηριτικώ τρόπω.
 Οι Αβδηρίτες (από τα Άβδηρα της Θράκης) έμειναν παροιμιώδεις για 

τη ματαιοδοξία τους και κυρίως για τη μωρία και την επιπολαιότητά 
τους. Η ιστορία διαφύλαξε πολλά ανέκδοτα με πρωταγωνιστές Αβδηρί-
τες. Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση του Διογένη προς τους Αβδη-
ρίτες με τη φράση «κλείσατε Πύλην», με την οποία σάρκαζε τη μεγά-
λων διαστάσεων πύλη τους και επισήμαινε τον φόβο μήπως «διαφύγει» 
διαμέσου της πύλης ολόκληρη η πόλη τους. Στους Αβδηρίτες οφείλεται 
και η φράση «περὶ ὄνου σκιᾶς».

 Βλ. και «περὶ ὄνου σκιᾶς».
 * Ή «ἀβδηριτικῶς», ως επίρρ.

ἄβιος βίος: βλ. «βίος ἀβίωτος».

ἀβίωτον πεποίηκε τὸν βίον: βλ. «βίος ἀβίωτος».

ἀβρόχοις ποσί(ν):* με άβρεχτα πόδια· χωρίς να βραχούν τα πό-
δια· με στεγνά πόδια // (μτφ.) χωρίς μόχθο· χωρίς κόπο // χω-
ρίς ηθικές, οικονομικές ή άλλες συνέπειες // τελείως ανώδυνα.

 Λέγεται για κάποιον που πραγματοποιεί έναν σκοπό χωρίς να 
καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια ή χωρίς να υπάρξουν 
συνέπειες γι’ αυτόν. Στη νεοελληνική αποδίδεται με τη φράση 
«χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του».

 Π.χ. Χάρη στη βοήθεια του θείου του έφτασε αβρόχοις ποσί σε 
ανώτερα αξιώματα.
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 Η στερεότυπη αυτή φράση προέρχεται από το περιστατικό της διέλευ-
σης της Ερυθράς Θάλασσας από τον Μωυσή με τις εξακόσιες χιλιάδες 
Εβραίους, καταδιωκόμενους από τον φαραώ, οπότε με θαύμα του Μω-
υσή χωρίστηκε η θάλασσα στα δύο και οι Εβραίοι μπόρεσαν να περά-
σουν «διὰ θαλάσσης ἐν μέσῳ ξηρᾶς» χωρίς να βρέξουν ούτε τα πόδια 
τους. Πρβλ. Έξοδ., ΙΑ΄.

 Για την προέλευση της φράσης πρβλ. Γρηγεντίου Τάφρων Διάλεξις 
μετά Ιουδαίου, Ερβάν τούνομα, P.G., 861, 772, Β: «εἰ δὲ καὶ τὰ θαύμα-
τα, ἅπερ εἴρηκας ὅτι πεποίηκεν ὁ Θεὸς διὰ Μωυσέως καὶ  Ἡλίου, τε-
λειότητα ἀρετῆς ταῦτα ἡγῇ, λοιπὸν καὶ ἑξακόσιαι ἐκεῖναι χιλιάδες, αἱ 
τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν ἀβρόχοις ποσὶ διαπεράσασαι». Επίσης πρβλ. 
Ἰωάννου μοναχοῦ Κανών της Αναλήψεως, ειρμός ωδής α΄: «τῷ Σωτῆρι 
Θεῷ, τῷ ἐν θαλάσσῃ λαόν, ποσὶν ἀβρόχοις ὁδηγήσαντι, καὶ Φαραὼ 
πανστρατιᾷ καταποντίσαντι, αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται»· Μ. 
Βασιλείου Ερμηνεία εις τον προφήτην Ησαΐαν, P.G., 30, 56, C: «καὶ 
τὸν Ἰορδάνην παρῆλθον ποδί, ἄβροχον τὸ ἴχνος διαφυλάξαντες». Η 
φράση συναντάται με διάφορες μορφές σε πολλά έργα με αναφορά 
πάντοτε στο περιστατικό της διέλευσης της Ερυθράς Θάλασσας από 
τους Εβραίους.

 * Ή, σπάνια, με τη μορφή «ποσὶν ἀβρόχοις».

Ἅβρωνος βίος: ζωή όπως αυτή του Άβρωνα // (μτφ.) πολυδάπα-
νη ζωή· άσωτη ζωή.

 Π.χ. Από τότε που κέρδισε την κληρονομιά ζει Άβρωνος βίον.
 Ο Άβρων ήταν διάσημος για τα πλούτη του και την άσωτη ζωή του. 

Ζούσε πολυτελώς στο Άργος.
 Πρβλ. Λεξ. Σούδα.

ἀβυδηνὸν ἐπιφόρημα:* αβυδηνή προσφορά // (μτφ.) ασεβής 
πράξη // άκαιρη ενέργεια.

  Π.χ. Του έδωσε άδεια τον χειμώνα· αβυδηνόν επιφόρημα.
 Οι κάτοικοι της Αβύδου, μετά τα γεύματα, επέτρεπαν στα παιδιά τους 

να αρπάζουν τα περισσεύματα και να ενοχλούν τους φιλοξενούμενους 
συνδαιτυμόνες. Βλ. Ηροδ., Ε΄ 117, Ζ΄ 43-45. Βλ. επίσης Μ. Ιατρού Πό-
θεν και διατί, σελ. 4.

 * Ή «ἐπιρρόφημα».
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ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται: μια αστείρευτη ποσότητα νερού 
προστίθεται πάνω στην άλλη // (μτφ.) η μια θλίψη φέρνει την 
άλλη // τα προβλήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο.

 Π.χ. Για να πληρώσει τους τοκογλύφους πούλησε το σπίτι 
του· άβυσσος άβυσσον επικαλείται.

 Βλ. Ψαλμ., ΜΑ΄ 8.
 Λατ.: «abyssus abyssum invocat».

ἄβυσσος ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου:* η ψυχή του ανθρώπου είναι 
ανεξιχνίαστη.

 Π.χ. Δεν ξέρουμε πώς θ’ αντιδράσει· άβυσσος η ψυχή του αν-
θρώπου.

 * Ή «τῆς γυναικός».

ἀγαθὰ Κιλίκων:* αγαθά όμοια με τα αγαθά των Κιλίκων // (μτφ.) 
αγαθά προερχόμενα από προδοσία // πλούτος που προήλθε 
με ανέντιμο τρόπο.

 Π.χ. Πράγματι έχει οικονομική δυνατότητα, αλλά αγαθά Κιλί-
κων.

 Η φράση προήλθε από το γεγονός της προδοσίας της Μιλήτου της Κι-
λικίας από κάποιον Μιλήσιο στους Πέρσες.

 * Ενν. «ἔχει».

ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι: τίμια (είναι) η ομολογία των αμαρτη-
μάτων // ηθική η εξομολόγηση // επωφελής η εκμυστήρευση.

 Π.χ. Καλύτερα να του τα πεις όλα, διότι αγαθόν το εξομολο-
γείσθαι.

 Πρβλ. Ψαλμ. ϞΑ΄, 1: «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ καὶ ψάλλειν 
τῷ ὀνόματί Σου, Ὕψιστε, τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός Σου καὶ 
τὴν ἀλήθειάν Σου κατὰ νύκτα ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ’ ὠδῆς ἐν 
κιθάρᾳ». Η φράση «ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ» σημαίνει ότι 
είναι επωφελές και ηθικό να δοξολογεί κάποιος τον Θεό.

 Πρβλ. τον τίτλο του έργου του Γιάννη Τσαρούχη Αγαθόν το εξομολογεί-
σθαι, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1986.

ἀγαμεμνόνεια φρέατα: φρέατα του Αγαμέμνονα // (μτφ.) μεγά-
λα δημόσια έργα.
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 Π.χ. Αγαμεμνόνεια φρέατα εξήγγειλε πάλι ο υπουργός Δημο-
σίων  Έργων.

 Φράση που προέρχεται από τα μεγάλα έργα του Αγαμέμνονα, βασιλιά 
των Μυκηνών. Επρόκειτο κυρίως για φρέατα που κατασκευάστηκαν 
στην Αυλίδα.

ἄγαμος γάμος: γάμος που δεν είναι γάμος // ολέθριος γάμος.
 Π.χ. Δεν τα πηγαίνουν καλά οι νεόνυμφοι· άγαμος γάμος.
 Πρβλ. Ευριπ. Ελ., 678: «καταστένει γάμον ἄγαμον αἰσχύνᾳ».

ἀγαπᾶτε ἀλλήλους: αγαπάτε ο ένας τον άλλον.
 Λέγεται για να τονιστεί η ανάγκη για φιλική διάθεση, συμφι-

λίωση και αφοσίωση μεταξύ των ανθρώπων.
 Π.χ. Για να κυριαρχήσει ειρήνη στον κόσμο, πρέπει να επικρα-

τήσει το αγαπάτε αλλήλους.
 Η φράση ειπώθηκε από τον Ιησού Χριστό και αποτελεί τη βάση της 

διδασκαλίας Του.
 Πρβλ. Ιω., ΙΕ΄ 12: «αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους 

καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς»· Ιω., ΙΕ΄ 17: «ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους».

 Λατ.: «amate alius alium».

ἀγέλαστος πέτρα: αγέλαστη πέτρα // (μτφ.) λυπηρός· θλιβερός 
// δυσάρεστος.

 Π.χ. Αυτός ο υπάλληλος είναι αγέλαστος πέτρα.
 Η φράση προήλθε από τον θρήνο της θεάς Δήμητρας για την αρπαγή 

της Περσεφόνης σε μια πέτρα στην Ελευσίνα. Πρβλ. τον τίτλο της κι-
νηματογραφικής ταινίας τεκμηρίωσης Αγέλαστος Πέτρα του 2000 από 
τον σκηνοθέτη Φίλιππο Κουτσαφτή, η οποία βραβεύτηκε με το Βραβείο 
Κοινού στο 41ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

ἁγνότερος πηδαλίου: πιο αγνός και από το πηδάλιο // (μτφ.) 
πολύ αγνός άνθρωπος // ειλικρινής.

 Π.χ. Δεν πρέπει να το έκανε αυτός, διότι είναι αγνότερος πη-
δαλίου.

 Είναι πολύ πιθανόν η φράση να συσχετίζεται με το φυτό «πηδάλιο».
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ἄγνωστοι αἱ βουλαὶ τοῦ Ὑψίστου:* άγνωστες οι θελήσεις του 
Θεού· άγνωστες οι σκέψεις του Θεού // (μτφ.) είναι αβέβαιο· 
είναι άγνωστο.

 Η φράση χρησιμοποιείται για να τονιστεί η αβεβαιότητα του 
μέλλοντος και η αδυναμία του ανθρώπου να γνωρίζει ή, έστω, 
να προσεγγίζει με τη σκέψη του αυτό που ο Θεός προορίζει 
γι’ αυτόν.

 Π.χ. Άγνωστοι αι βουλαί του Υψίστου για το μέλλον των λιμο-
κτονούντων του τρίτου κόσμου.

 * Ή «Κυρίου».

ἄγνωστος γῆ: άγνωστη γη // (μτφ.) ανεξερεύνητο ζήτημα.
 Π.χ. Δεν γνωρίζει το θέμα· όλα αυτά είναι γι’ αυτόν άγνωστος 

γη.
 Λατ.: «terra incognita».

ἀγνώστῳ Θεῷ: στον άγνωστο Θεό· στον μη δυνάμενο να γνω-
σθεί (από τον άνθρωπο) Θεό.

 Λέγεται συνήθως για να τονιστεί η αδυναμία του ανθρώπου να 
γνωρίζει τον Θεό, το άναρχο και αιώνιο Πνεύμα. Μερικές φο-
ρές η φράση λέγεται με πνεύμα ειρωνείας και χλευασμού, απευ-
θυνόμενη σε ανθρώπους που κηρύττουν νέες θεωρίες, θεολο- 
γικές και μη, διαφορετικές από τις καθιερωμένες, πρωτόγνωρες.

 Π.χ. Αναπέμπει ευχαριστίες τω αγνώστω Θεώ.
 Η φράση υπήρχε χαραγμένη σε βωμό αφιερωμένο στον άγνωστο θεό 

στην κλασική αρχαιότητα στην Αθήνα. Όταν ο Απόστολος Παύλος 
αργότερα κήρυξε στην Αθήνα, μερικοί επικούρειοι και στωικοί φιλό-
σοφοι τον οδήγησαν στον Άρειο Πάγο, ως κήρυκα ξένων δαιμονίων. 
Όταν είδε αυτή την επιγραφή, είπε στους Αθηναίους: «τον άγνωστο 
θεό, αυτόν που, αν και δεν γνωρίζετε, κι όμως λατρεύετε, αυτόν σας 
κηρύττω». Πρβλ. Πράξ., ΙΖ΄ 23: «διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ 
σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, ἀγνώστῳ Θεῷ. 
ὃν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν». Λέγεται 
και «τῷ ἀγνώστῳ Θεῷ».

ἄγομαι καὶ φέρομαι:* καθοδηγούμαι ακούσια· κατευθύνομαι· 
παρασύρομαι άβουλα· εξουσιάζομαι.
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 Π.χ. Κάθε τόσο άγεται και φέρεται από τις δημόσιες υπηρε- 
σίες.

 Πρβλ. Ομ. Ιλ., Ε 484, Πλουτ. Αγησ., X 12, Ηροδ., Ι 88, III 39.
 * Συνηθίζεται και στην ενεργητική φωνή (σπανιότερα βέβαια), με την 

αντίστοιχη σημασία, «ἄγω καὶ φέρω» (= καθοδηγώ κάποιον, κάνω κά-
ποιον ό,τι θέλω).

 Λατ.: «ago et fero» (με την έννοια του ρ. diripio = λεηλατώ).

ἄγροικος σοφία: άξεστη σοφία // αφέλεια.
 Π.χ. Άγροικος σοφία η καύση των αιρετικών στον Μεσαίωνα, 

αν θυμηθούμε την περίπτωση του Ιωάννου Χουσίου.
 Πρβλ. Πλάτ. Φαίδρ., 229e.

ἀγρὸν ἠγόρασε: αγόρασε αγρό // (μτφ.) αδιαφόρησε // παραμέ-
λησε // περιφρόνησε.

 Π.χ. Του συνέστησε να μην τρέχει με το αυτοκίνητο, αλλ’ αυ-
τός αγρόν ηγόρασε.

 Φράση από την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Πρβλ. Λουκά, ΙΔ΄ 
18: «καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· 
ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε 
ἔχε με παρῃτημένον».

ἀγρὸν τὴν πόλιν ποιεῖ: κάνει την πόλη χωράφι // (μτφ.) παρα-
νομεί.

 Π.χ. Η αστική τάξη αγρόν την πόλιν ποιεί.

ἀγρὸς τοῦ κεραμέως: χωράφι του κεραμιδά.
 Η φράση λέγεται μεταφορικά για οποιοδήποτε υλικό αγαθό 

(κυρίως περιουσιακό στοιχείο) το οποίο έχει εγκαταλειφθεί. 
Ιδιαίτερα για κτήμα που μένει αφύλακτο, που είναι παραμε-
λημένο και αναξιοποίητο.

 Π.χ. Το σπίτι του παππού του κατήντησε αγρός του κεραμέως.
 Οι αρχιερείς, ύστερα από τη μετάνοια του Ιούδα, αγόρασαν με τα τρι-

άκοντα αργύρια τον «αγρόν του κεραμέως», για να χρησιμεύσει ως 
τόπος ταφής των ξένων Ιουδαίων, που έρχονταν για προσκύνημα στα 
Ιεροσόλυμα. Ο αγρός αυτός ονομάστηκε κατόπιν «αγρός του αίματος». 

 Πρβλ. Ματθ., ΚΖ΄ 7: «συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν 
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τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις». Πρβλ. επίσης Ματθ.,  
ΚΖ΄ 10.

ἄγω εἰς δίκην: οδηγώ στο δικαστήριο· μηνύω.
 Π.χ. Όποτε του χρωστούν χρήματα άγει εις δίκην.

ἄγω εἰς πέρας: οδηγώ (κάτι) στο τέλος· αποπερατώνω.
 Π.χ. Πάντοτε άγει εις πέρας τις υποθέσεις του.
 Πρβλ. συνών. «φέρω εἰς πέρας».

ἄγω καὶ φέρω: βλ. «ἄγομαι καὶ φέρομαι».

ἀγὼν πρόφασιν οὐ δέχεται:* στον αγώνα δεν υπάρχουν δικαιο-
λογίες· ο αγώνας δεν θέλει προφάσεις.

 Π.χ. Δεν είναι λόγος αναβολής αυτός· αγών πρόφασιν ου δέχεται.
 Αρχαία παροιμία που λεγόταν συχνά. 
 Πρβλ. Πλάτ. Νόμοι, 751d, και Κρατ., 421d.
 * Ή «οὐκ ἐπιδέχεται». 

ἀδαμιαίᾳ περιβολῇ: βλ. «ἐν ἀδαμιαίᾳ περιβολῇ».

ἄδεια μετὰ δημοσίων θεαμάτων: άδεια με (δυνατότητα να δει 
κανείς) δημόσια θεάματα.

 Π.χ. Ήρθε στο γήπεδο, αφού πρώτα του έδωσε η γυναίκα του 
άδεια μετά δημοσίων θεαμάτων.

 Η φράση προέρχεται από τη στρατιωτική ορολογία και αφορούσε συ-
νήθως «δίωρη άδεια μετά δημοσίων θεαμάτων», που σημαίνει το δικαί-
ωμα του στρατιώτη να παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις ή κινημα-
τογραφικές προβολές. Σήμερα λέγεται σχεδόν μόνο σκωπτικά.

ἄδηλα καὶ κρύφια: άδηλα και απόκρυφα· αφανή και ανομολόγη-
τα· αφανέρωτα και απρόσιτα // άδηλα και μυστηριώδη (ενν. 
της σοφίας του Θεού).

 Π.χ. Του διηγήθηκε τα άδηλα και κρύφια της προσωπικής του 
ζωής.

 Πρβλ. Ψαλμ., Ν΄ 8: «ἰδοῦ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύ-
φια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι».
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ἀδήριτος ἀνάγκη: επιτακτική ανάγκη.
 Π.χ. Η στράτευσή σου είναι αδήριτος ανάγκη.

ἀδιάψευστον τεκμήριον: αδιάψευστη απόδειξη· αναμφισβήτητη 
απόδειξη.

 Π.χ. Η φωτογραφία αυτή είναι αδιάψευστον τεκμήριον.

ἀδιάψευστος μάρτυς: αναμφισβήτητος μάρτυρας· μάρτυρας 
που δεν επιδέχεται καμία διάψευση.

 Π.χ. Παρουσιάστηκε τότε ως αδιάψευστος μάρτυς ο τροχονό-
μος.

ἄδυτον ἀδύτων: απρόσιτο απ’ τα απρόσιτα· ολωσδιόλου απρόσι-
το· αδιαπέραστο· άβατο // μυστικό· απόκρυφο.

 Π.χ. Το σπίτι διαπιστώθηκε ότι ήταν το άδυτον των αδύτων 
της μυστικής οργάνωσης.

 «Άδυτο αδύτων», δηλαδή ολωσδιόλου άβατον, λέγεται το πιο εσωτερι-
κό μέρος του ναού, στο οποίο απαγορεύεται η είσοδος των πιστών. Σ’ 
αυτό επιτρέπεται μόνο η παραμονή των ιερέων.

 Πολλές φορές, για έμφαση, χρησιμοποιείται και ο πληθ. «τὰ ἄδυτα τῶν 
ἀδύτων».

ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι: βλ. «ἀεὶ τρὶς ἓξ πίπτουσιν οἱ 
Διὸς κύβοι».

ἀείποτε: πάντοτε· αιώνια· οποτεδήποτε.
 Π.χ. Η χώρα αείποτε έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στις εξελί- 

ξεις.

ἀεὶ τὰ πέρυσι βελτίω:* πάντοτε τα περσινά (είναι) καλύτερα.
 Η φράση λέγεται (όπως και κατά τα αρχαία χρόνια) για εκεί-

νους που στο παρελθόν είχαν οικονομική ευεξία και κατόπιν 
περιέπεσαν σε δυστυχία.

 Π.χ. Φέτος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα· 
αεί τα πέρυσι βελτίω.

 * Πρβλ. τη νεότερη φράση «κάθε πέρσι και καλύτερα».
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ἀεὶ τρὶς ἓξ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι: (κατά λέξιν) πάντοτε οι 
τρεις κύβοι του Δία φέρνουν εξάρες // (μτφ.) έχει πάντοτε την 
εύνοια του Θεού ή της τύχης.

 Π.χ. Πώς να μην κερδίσει, αφού αεί τρις εξ πίπτουσιν οι Διός 
κύβοι;

 Η φράση συναντάται και με τη μορφή «ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύ-
βοι». Κατά τον Μιχαήλ Ιατρού, η μορφή αυτή αντιστοιχεί με τη νεότερη 
«πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν ὁ Θεός». Βλ. Μ. Ιατρού Πόθεν και διατί, σελ. 15.

ἄελπτον οὐδέν: τίποτα το ανέλπιστο (ενν. δεν υπάρχει)· καθό-
λου απροσδόκητο.

 Π.χ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κέρδισε τις 
εκλογές· άελπτον ουδέν.

 Πρβλ. Σοφ. Αίας, 648.

ἀέρα δέρεις: γδέρνεις τον αέρα // (μτφ.) χτυπάς τον αέρα // μα-
ταιοπονείς.

 Π.χ. Ο φίλος σου κάθε μέρα στο χρηματιστήριο αέρα δέρει.
 Πρβλ. Παύλου Α΄ Προς Κορινθίους, Θ΄ 26.
 Πρβλ. συνών. «ἀέρα τύπτεις».

ἀέρα τύπτεις: χτυπάς τον αέρα // (μτφ.) ματαιοπονείς.
 Π.χ. Αέρα τύπτει η κυβέρνηση προσπαθώντας να μεταπείσει 

τους απεργούς.
 Πρβλ. συνών. «ἀέρα δέρεις».

ἀεργοῖς αἰὲν ἑορτά:* για τους (εκούσια) άνεργους (είναι) πά-
ντοτε γιορτή.

 Π.χ. Πάλι βόλτες κάνεις· βέβαια, αεργοίς αιέν εορτά.
 Πρβλ. Θεοκρ. Ειδ., Συρακόσ., XV 26.
 * Συναντάται και με τη μορφή «ἀργοῖς ἀεὶ ποθ’ ἑορτή».

ἀετὸν ἵπτασθαι διδάσκεις;: μαθαίνεις στον αετό να πετά;
 Η φράση λέγεται για κάποιον που προσπαθεί να διδάξει σε 

άλλον κάτι το οποίο ο δεύτερος γνωρίζει πολύ καλά.
 Π.χ. Ενώ είναι τριάντα χρόνια οδηγός, του λέει τι να κάνει· 

αετόν ίπτασθαι διδάσκει;
 Πρβλ. συνών. «δελφῖνα νήχεσθαι διδάσκεις;»

είναι ξεκλειδωμένη η 
σελίδα
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ἀετὸς ἐν νεφέλαις: αετός στα σύννεφα // (μτφ.) πράγμα πανεύ-
κολο // επόμενο ή φυσικό.

 Π.χ. Πέρασε τις εξετάσεις· αετός εν νεφέλαις.

ἀετὸς θρίπας ὁρᾷ: ο αετός βλέπει σκουλήκια // (μτφ.) κοιτά πε-
ριφρονητικά· είναι υπερόπτης.

 Π.χ. Της φερόταν περιφρονητικά· αετός θρίπας ορά.

ἀετὸς μυίας οὐ θηρεύει: ο αετός μύγες δεν κυνηγά // (μτφ.) οι 
μεγάλοι δεν ασχολούνται με μικρές υποθέσεις.

 Π.χ. Ο δικηγόρος αυτός δεν πιστεύω ότι θα αναλάβει την 
υπόθεσή σου, διότι αετός μυίας ου θηρεύει.

ἀετοῦ γῆρας κορύδου νεότης: αετού γηρατειά (που μοιάζουν 
με) κορυδαλλού νιάτα.

 Π.χ. Έχει την οικονομική δυνατότητα να ταξιδεύει, παρά την 
ηλικία του· αετού γήρας κορύδου νεότης.

ἀθύρωτον στόμα: στόμα χωρίς θύρα· στόμα χωρίς φραγμούς // 
(μτφ.) φλύαρος // αθυρόστομος.

 Π.χ. Ο συνάδελφός του, αθύρωτον στόμα, ήταν η αιτία της 
παρεξήγησης.

 Πρβλ. «ἀπύλωτον στόμα».

ἀθώα περιστερά:* αθώο περιστέρι // (μτφ.) αθώος όπως το πε-
ριστέρι· ανήξερος· ανίδεος.

 Με τη φράση αυτή χαρακτηρίζεται κάποιος που παρουσιά-
ζεται ως αθώος, όπως ένα περιστέρι, αλλά, παρ’ όλα αυτά, 
κρύβει ενοχή για κάτι επιλήψιμο.

 Π.χ. Κάθε φορά που του καταλογίζονται ευθύνες παριστάνει 
την αθώαν περιστεράν.

 Πρβλ. συνών. «λευκὴ περιστερά».
 * Συνήθως στη φράση «παριστάνει την αθώαν περιστεράν» ή «υποκρί-

νεται την αθώαν περιστεράν».

αἰάντειος γέλως:* (μτφ.) παράφορο γέλιο· παράλογο γέλιο· γέ-
λιο τρελού.
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 Π.χ. Μετά την ανάγνωση της διαθήκης τον κατέλαβε αιά- 
ντειος γέλως.

 Μετά τον θάνατο του Αχιλλέα, τα όπλα του δόθηκαν στον Οδυσσέα 
και όχι στον Αίαντα τον Τελαμώνιο, όπως αυτός περίμενε. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να παραφρονήσει ο Αίας και να αρχίσει να γελά παράλο-
γα. Πρβλ. Σοφ. Αίας.

 * Και «αἰάντιος γέλως».

αἱ γενεαὶ πᾶσαι: όλες οι γενιές (των ανθρώπων) // όλοι οι άν-
θρωποι.

 Π.χ. Το πνευματικό του έργο θα το θυμούνται αι γενεαί πά-
σαι.

 Πρβλ. Ματθ., Α΄ 17.

αἰγιαλῷ λαλεῖ: μιλάει στην ακρογιαλιά // απευθύνεται στο που-
θενά // ματαιοπονεί.

 Π.χ. Αιγιαλώ λαλεί, αν νομίζει ότι η εφορία θα του μειώσει 
τον φόρο.

Αἰγιστέου πήδημα: άλμα του Αιγιστέου // (μτφ.) πράξη αυτοθυ-
σίας υπέρ του κοινού συμφέροντος· αυταπάρνηση.

 Π.χ. Αιγιστέου πήδημα η πράξη του πυροσβέστη.
 Σύμφωνα με έναν χρησμό, ένα μεγάλο χάσμα στη Φρυγία θα έκλεινε 

μόνο εάν ο βασιλιάς της Μίδας έριχνε ό,τι πιο πολύτιμο είχε. Παρά τις 
ποσότητες χρυσού που έριξε δεν κατάφερε τίποτε. Όμως, ο γιος του Αι-
γιστέας κατάλαβε τη σημασία του χρησμού, έπεσε στο χάσμα και έσωσε 
τη χώρα δίνοντας τη ζωή του, αφού αυτό ύστερα από λίγο έκλεισε.

αἰδήμων σιγή:* ένοχη σιωπή· σιγή ντροπής.
 Π.χ. Στην απαγγελία του κατηγορητηρίου ετήρησε αιδήμονα 

σιγήν.
 * Συνήθως στη φράση «τηρεί αιδήμονα σιγήν».

αἰδὼς Ἀργεῖοι: (κατά λέξη) ντροπή, Αργείοι // ντροπή σας· λίγη 
ντροπή (χρειάζεται)· δείξτε σεβασμό.

 Η φράση λέγεται από κάποιον που θέλει να εκφράσει την 
αγανάκτησή του για κάτι που έγινε.
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 Π.χ. Όλοι οι βουλευτές, χωρίς εξαίρεση, ψήφισαν αύξηση των 
αποδοχών τους· αιδώς Αργείοι.

 Πρβλ. Ομ. Ιλ., Ε 787, Ο 502.

αἰὲν ἀριστεύειν: πάντοτε ν’ αριστεύετε· πάντοτε να είστε εξαί-
ρετοι.

 Π.χ. Εκτός από τις σπουδές σας, θα πρέπει και στις αθλητικές 
σας επιδόσεις αιέν αριστεύειν.

 Την παροιμιώδη φράση είπε ο Γλαύκος στον Διομήδη. Πρβλ. Ομ. Ιλ., Ζ 
208: «αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων». Η φράση υπάρχει 
στο έμβλημα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και στη σημαία 
του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ). 

αἰὲν ὑψικρατεῖν: να εξουσιάζετε πάντοτε τους αιθέρες.
 Η φράση δεν είναι εύχρηστη. Κοσμεί τη σημαία του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι: οι ημέρες είναι ύπουλες // (μτφ.) η χρο-
νική περίοδος που είναι γεμάτη σκάνδαλα εξαιτίας κάποιου 
επικρατούντος κακού.

 Π.χ. Αυξήθηκαν τα κρούσματα χρηματισμού των υπαλλήλων· 
αι ημέραι πονηραί εισί.

 Πρβλ. Παύλου Προς Εφ., Ε΄ 16.

Αἰθίοπα σμήχεις:* καθαρίζεις (λευκαίνεις) τον Αιθίοπα // (μτφ.) 
ματαιοπονείς.

 Π.χ. Προσπαθώντας να τον μεταπείσεις Αιθίοπα σμήχεις.
 Πρβλ. συνών. «Αἰθίοψ οὐ λευκαίνεται».
 * Ή «Αἰθίοπα λευκαίνεις».

Αἰθίοψ οὐ λευκαίνεται: ο Αιθίοπας δεν ασπρίζει // (μτφ.) μην 
προσπαθείς μάταια.

 Π.χ. Αδύνατον να ισιώσει ο άξονας· Αιθίοψ ου λευκαίνεται.
 Πρβλ. συνών. «Αἰθίοπα σμήχεις».

αἰνεῖτε τὸν Κύριον: δοξολογείτε τον Κύριο· δοξάζετε τον Θεό· 
υμνείτε τον Θεό.




