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ΠΑΛΑΗΑ ΓΗΑΘΖΚΖ  

•  Μάνα εξ ουπανού :Σν κάλα πνπ έζηειλε ν Θεόο ζηνπο Ηζξαειήηεο κεηά ηελ 

έμνδν.ήκεξα ελλννύκε ηελ θαινηπρία πνπ δελ πεξηκέλακε. 

 

• Δλώληνο ελσπίσ: πσο κηινύζε ν Μσεζήο κε ην Θεό ζηε θελή ηνπ Μαξηπξίνπ 

ήκεξα ην ιέκε γηα νκηιίεο πξόζσπν κε πξόζσπν 

 

• Καη νύηε θσλή, νύηε αθξόαζε:Μπξνζηά ζηνλ πξνθήηε Ζιία νη ηεξείο ηνπ Βάαι 

παξαθαινύζαλ γηα νινθαύησκα ηεο ζπζίαο ηνπο. 

ήκεξα έρεη ηελ έλλνηα ηεο έιιεηςεο αληαπόθξηζεο.  

 

• ιεξόλ ζνη πξόο θέληξα ιαθηίδεηλ: Κάλεηο θαθό ζηνλ εαπηό ζνπ κε ην λα 

πξνζπαζείο λα θάλεηο θαθό ζηνπο άιινπο, ( θισηζηέο ζε κπηεξά αληηθείκελα). Σν 

είπε ν Ηεζνύο Υξηζηόο ζηελ παξνπζία ηνπ ζε όξακα ζηνλ δηώθηε ανύι ηνλ 

κεηέπεηηα Απόζηνιν Παύιν.  

 

 

 



• ηήιε άιαηνο: ηη έγηλε ε γπλαίθα ηνπ Λση όηαλ γύξηζε λα θνηηάμεη 
πίζσ γηα λα δεί ηη έγηλαλ ηα όδνκα θαη ηα Γόκνξα παξαβαίλνληαο 
ηελ εληνιή ηνπ Θενύ. ηηο κέξεο καο έρεη ηελ έλλνηα όηη δελ αληηδξάεη 
θάπνηνο. 

 

• Μλήζζεηί κνπ Κύξηε:Ο ιεζηήο ζηνλ ζηαπξό. Σν ιέκε εηξσληθά 
ζήκεξα γηα ζπγρώξεζε. 

 

o Οθζαικόλ αληί νθζαικνύ: Παιαηά Γηαζήθε, ε ηζόηεηα ζηελ 
απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο, ε αληαπόδνζε ζην ίδην κέηξν. 

 

o Μσξέο Παξζέλεο: Από ηελ παξαβνιή ηνπ Ηεζνύ, γηα ακειείο-
αθειείο αλζξώπνπο ή ππνθξηηέο.  

 

• Φύιαμε ην σο θόξε νθζαικνύ: Από ςαικό ηνπ Γαβίδ ζεκαίλεη όηη 
πξέπεη λα θπιάγνπκε θάηη κε πξνζνρή. 
 
 

 
 



• Γελ ζα κείλεη πέηξα πάλσ ζηελ πέηξα:Ο Υξηζηόο όηαλ 

πξνθήηεπζε γηα ηελ Ηεξνπζαιήκ. Λέκε  ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή.  

 

• Μαηαηώηεο καηαηνηήησλ ηα πάληα καηαηόηεο:ν Δθθιεζηαζηήο 

Π.Γηαζήθε. Έρεη ηελ έλλνηα όηη δελ πξέπεη λα δίλνπκε ππεξβνιηθή  

αμία ζηα πιηθά αγαζά  

 

• Άθεο απηνίο, νύ γάξ νίδαζη ηη πνηνύζη: Ο Ηεζνύο Υξηζηόο επάλσ 

ζην ζηαπξό. Σν ιέκε ζε απηνύο πνπ καο έθαλαλ θαθό θαη ηνπο 

ζπγρσξνύκε  

 

• Απνισιόο πξόβαην: Από ηελ παξαβνιή ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ. Σν 

ιέκε γηα λα δείμνπκε ην εμεαζηήξην ζύκα  



o Πεξίνδνο ηζρλώλ αγειάδσλ:από ην όλεηξν ηνπ θαξαώ πνπ ηνπ ην 
εμήγεζε ν Ησζήθ 

 

o απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο:ηελ Π. Γηαζήθε αλάκεζα ζηνπο 
πνιινύο θαζαξηζκνύο θαη εμηιεώζεηο ν ηεξέαο έβαδε ηα ρέξηα ηνπ 
πάλσ ζε έλαλ ηξάγν θαη εμνκνινγνύληαλ όιεο ηηο ακαξηίεο ηνπ ιανύ 
νη νπνίεο πήγαηλαλ θαη θάζνληαλ ζην θεθάιη ηνπ ηξάγνπ. ηε 
ζπλέρεηα ν ηξάγνο νδεγνύληαλ θαη αθήλνληαλ ζε έλα έξεκν ηόπν.- 
Έηζη ιέκε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα απηόλ πνπ θνξηώλεηαη ρσξίο λα 
θηαίεη ηηο ακαξηίεο ησλ άιισλ θαη δηώρλεηαη γηα λα θαζαξηζηνύλ νη 
πνιινί από απηέο. πκβνιίδεη θαη είλαη ηύπνο κέζα ζηελ Π. Γηαζήθε 
ηνπ κπζηεξίνπ ηεο εμνκνινγήζεσο. 

 

o Γεο Μαδηάκ:από ηελ Π. Γηαζήθε, αλαθέξνπκε γηα έλα ηόπν πνπ 
έπαζε κεγάιε θαηαζηξνθή 
 

o Χνπο εί θαη εηο ρνπλ απειεύζε.ή 
Γε εί θαη εηο γήλ απιειεύζε.- Ο Θεόο ζηνλ Αδάκ κεηά ηελ 
παξαθνή. 



• αληί πηλαθίνπ θαθήο- Παιαηά Γηαζήθε. Ο Ζζαύ αληάιιαμε ηα 

πξσηνηόθηα ηνπ (ηα θιεξνλνκηθά δηθαηώκαηα) κε ηνλ Ηαθώβ γηα 

έλα επηειέο πηάην θαθή. 

  

• ακαξηίαη γνλέσλ, παηδεύνπζη ηέθλα :Σα  ιάζε  ησλ  γνλέσλ, 

νη  απνηπρίεο ηνπο,θαη  γεληθά  απηά   πνπ   δελ   κπόξεζαλ λα 

θάλνπλ  νη  ίδηνη  ή  ηα  έθαλαλ  ιάζνο,  είλαη  δπλαηόλ  λα  γίλνπλ  

αθνξκή  ώζηε  ηα  ηέθλα  ηνπο  λα παηδαγσγεζνύλ 

θαη  ην  πάζεκα  ησλ  γνλέσλ  ηνπο  λα  γίλεη  γη’ απηά  κάζεκα. 

Έηζη ζα παηδαγσγνύληαη θαη ζα 

θξνληίδνπλ  λα   κε θάλνπλ  ό,ηη  έθαλαλ  νη  γνλείο  ηνπο,  αιιά  λα

πξνθόβνπλ  ώζηε,   θαηά  ην  ιεγόκελν,θαη  θαηά  θάπνην  ηξόπν,  

λα  ηνπο μεληξνπηάζνπλ  θαη 

νπσζδήπνηε   λα  ηνπο  ηθαλνπνηήζνπλ . 





ΚΑΗΝΖ ΓΗΑΘΖΚΖ  

• Θνύ, Κύξηε θπιαθήλ ην ζηόκαηί κνπ θαη ζύξαλ πεξί ην ρείιε 

κνπ. Μαηζαίνπ (14,3):Βάλε μου, Κύριε, υρουρά στο στόμα μου 

υράχτη στη θύρα των χειλιών μου» Αλαθέξεηαη ζηελ 

απηνζπγθξάηεζε θαη ζηνλ απηνέιεγρν πνπ πξέπεη λα έρεη ν 

άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ. 

• νύ δε πνηνύληνο ειεεκνζύλελ κε γλώησ ε αξηζηεξά ζνύ ηη 

πνηεί ε δεμηά ζνπ. Μαηζαίνπ (6,3):Δζύ, όκσο, όηαλ θάλεηο 

ειεεκνζύλε, αο κε γλσξίδεη ην αξηζηεξό ζνπ ηη θάλεη ην δεμί ζνπ 

ρέξη.  

 

• Ύπαγε νπίζσ κνπ, ζαηαλά. Μαηζαίνπ (16,23):Γειαδή εγώ 

κπξνζηά θη εζύ πίζσ. Αθνινύζα πίζσ κνπ, δελ ζε θνβάκαη. 

Υξεηάδεηαη λα γίλνπκε ηόζν δπλαηνί ζηελ ςπρή καο ώζηε λα 

επηηξέπνπκε ζην θαθό λα ππάξρεη, ρσξίο λα καο απαζρνιεί ε 

παξνπζία ηνπ.  

Γηαινγηζηείηε πάλσ ζε απηήλ ηελ ξήζε ηνπ Ηεζνύ! 



• Δλ απηή δε ηε νηθία κέλεηε εζζίνληεο θαη πίλνληεο ηα παξ΄ απη 

ώλ άμηνο γαξ ν εξγάηεο ηνπ κηζζνύ απηνύ εζηί ζηί κε 

κεηαβαίλεηε εμ νηθίο εηο νηθίαλ. Λνπθάο (10,7):’ απηή ινηπόλ ηελ 

νηθία κέλεηε ηξώγνληαο θαη πίλνληαο ηα θαγεηά από απηνύο γηαηί ν 

εξγάηεο είλαη άμηνο ηνπ κηζζνύ ηνπ. Μελ πεγαίλεηε από νηθία ζε 

νηθία. 

 

• π εηπαο. Μαηζαίνο (θζη’ 64): πεξηγξαθή ηεο άζθνπεο 

ηαιαηπσξίαο καο. Δίλαη θαηά Μαηζαίνλ επαγγέιην.  

 

• νη ιέγσ , έγεηξε θαη άξνλ ηνλ θξάβαηόλ ζνπ θαη ύπαγε είο ηνλ 

νίθνλ. Μαξθνο (2,11): γηα λα δνπλ όινη όηη ν παξάιπηνο 

ζεξαπεύηεθε πιήξσο, αθνύ είλαη ζε ζέζε λα θνπβαιήζεη 

ην θξεβάηη κόλνο ηνπ, κπνξεί λα βγεη από ηα αζθπθηηθά 

γεκάην δσκάηην ελαληίσλ ηόζν θόζκνπ θαη κε ην θξεβάηη 

ζην ρέξη ηνπ. 



• Ο γέγνλε, γέγνλε:ὅ,ηη ἔγηλε, ἔγηλε• αὐηὸ ηὸ ὁπνῖν ἔγηλε, ἔγηλε. 

•  Πάηεξ, εηο  ρείξαο ζνπ παξαηίζεκαη ην πλεύκα κνπ - ὁ Τἱόο 

παξαδίδεη ηὸ πλεῦµα Σνπ ζηὰ ρέξηα ηνῦ Παηξόο Σνπ  ( 

 θαηά Λνπθα. 23,46)  

• Ω γέγξαθα, γέγξαθα:  ,ηη έγξαςα, έγξαςα 

εκαζηα: ηη γξαθεη, δελ μεγξαθεη 

Πνληηνο Πηιαηνο 

• ἤγγηθελ ἡ ὥξα:έυθασε η ώρα σημασια: ιέγεηαη πξηλ από θάζε 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ελέξγεηα (επίζεζε, ζύιιεςε, εμέηαζε, 

εθδίθαζε, έθδνζε απόθαζεο θ.ιπ.) 

θαηά καηζαηνλ 45 



ΦΡΑΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΕΧΖ   
• Αγσλίδεηαη γηα ηνλ επηνύζην: Γηα ηα απνιύησο αλαγθαία. ( από ην 

«Πάηεξ εκώλ»). 

•  Αησλία ηνπ ε κλήκε: Γηα θάηη ρακέλν νξηζηηθά (από ηε λεθξώζηκε 
αθνινπζία).  
 

• Απηόο, κάηηα κνπ, είλαη αιιεινύηα: Λέγεηαη γηα κεζπζκέλνπο θαη 
ζέιεη λα πεη όηη «είλαη ηύθια ζην κεζύζη», (αιιεινύηα= εβξατθή ιέμε, 
πνπ ζεκαίλεη «πκλείηε ηνλ Κύξην»).  
 

• Άλνημε ην ιάθθν ηνπ: πνηνο από δηθό ηνπ θηαίμηκν έπαζε κεγάιε 
δεκηά. (Λάθθνλ ώξπμε θαη αλέζθαςελ απηόλ θαη εκπεζείηαη εηο ηνλ 
βόζξνλ νλ εηξγάζαην: Γαβίδ).  
 

• Απόκ' θη επί μύινπ θξεκάκελνο: Λέκε όηαλ ζέινπκε λα 
ππνγξακκίζνπκε πσο θάπνηνο θαηαζηξάθεθε εληειώο, θηώρπλε, 
έκεηλε ζην δξόκν (Από ην ζήκεξνλ θξεκάηαη επί μύινπ).  
 

• Απάλσ  πνπ είπα δόμα ζνη ν Θεόο: Μόιηο λόκηζα πσο θέξδηζα 
θάηη, πσο πήξα ην θαιύηεξν, πήξα πάιη ηελ θάησ βόιηα. (Κύξηε 
ειέεζνλ, εθθι. ύκλνο).  
 



• Απνδήκεζε εηο Κύξηνλ: Λέγεηαη γηα θάπνηνλ πνπ πέζαλε.  
 

• Απηνύ  θόβεη ε γιώζζα ηνπ ζαλ ςαιίδη: Απηόο ιέεη πνιιά, 
αληηκεησπίδεη κε ην ιόγν ηνπ δπζθνιίεο (εθόλεζαλ σο ξνκθαίαλ ηαο 
γιώζζαο απηώλ. Φαικνί Γαβίδ).  
 

• Βίνο θη πνιηηεία: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεπηνκεξή εμηζηόξεζε ηεο 
δσήο αγίσλ. αλ ιατθή όκσο έθθξαζε ζπλήζσο ιέγεηαη γηα ηνληζηεί ε 
πνιπηάξαρε δσή θάπνηνπ.  
 

• Βξώκα θη δπζσδία: Παξεμεγεκέλε έθθξαζε από ηε λεθξώζηκε 
αθνινπζία. Δλλνεί «βξσκεξή ππόζεζε» ή θαη όηη «δνύζε 
παξακειεκέλε κέζα ζηε βξώκα θαη ηε δπζσδία». (Δπίζεο, «γπκλά 
νζηέα ν άλζξσπνο, ζθσιήθσλ βξώκα θαη δπζσδία. Αθνινπζία 
Γακαζθελνύ).  
 
 



• Αλάζηα ν Κύξηνο: Έγηλε ηαξαρή κεγάιε, θαζαξία, ζόξπβνο. 
(Αλάζηα ν ζεόο θξίλσλ ηελ γελ: Φαικνί).  
 

• Γίλεηαη θη ζξήλνπο θη νδπξκόο: Έγηλε θαζαξία, ζθνησκόο, 
ραιαζηά. (Θξελώ θαη νδύξνκαη: λεθξώζηκνο αθνινπζία).  
 

• Γάζθαιε πνπ δίδαζθεο θη λόκν δελ εθξάηεο: Λέκε γηα θάπνηνλ 
πνπ δίλεη ζπκβνπιέο ζηνπο άιινπο θαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ ηηο μερλά. 
(Ο ζνπ δηδάζθσλ έηεξα ζε απηόλ νπ δηδάζθεηο: Δπαγγειηθό).  
 

• Γόμα ζνη ν Θεόο: Αλαθνπθηζηηθή αλαθώλεζε. Π.ρ.: Όζηεξα από 
ηόζα ρξόληα μαλάζαλα, είπα δόμα ζνη ν Θεόο. (Γόμα ζνη ν Θεόο... 
εθθιεζηαζηηθόο ύκλνο).  
 

• Έιησζε ζαλ ην θεξί : Γηα θάηη πνπ ράλεηαη θαη ζβήλεη. (Αθνύγεηαη 
ζηνλ όξζξν ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα).  
 
 

• Απεηαμάκελ ην ζαηαλά: Λέγεηαη, όηαλ ζέινπκε λα δηώμνπκε 
θάπνην θαθό ή γηα θάηη πνπ καο πξνθαιεί. (Από ηελ αθνινπζία ηνπ 
βαπηίζκαηνο – θαηήρεζε).  
 

 





• Δλ ηόπσ ρινεξό: Λέγεηαη γηα θάπνηνλ πνπ έρεη πεζάλεη. 
(Από ηε λεθξώζηκε αθνινπζία).  
 

• Έηξημαλ νη θνπβέληεο κνπ: Βγήθαλ αιεζηλά όζα είπα. 
(Ίλα ε γξαθή πιεξσζή, Δπαγγει.).  
 

• Ήξζε κεηά βαΐσλ: Ήξζε κεγαινπξεπώο, επίζεκα: 
(κεηά βαΐσλ θαη θιάδσλ ύκλνηο θξαπγάδνληεο. Από ηε 
ιεηηνπξγία ηεο Κπξηαθήο ησλ Βαΐσλ).  
 

• Κάλεη ηε ιεπθή πεξηζηεξά: Σν ιέκε εηξσληθά γηα 
θάπνηνλ πνπ πξνζπνηείηαη ηνλ αγλό θαη άδνιν. (Σν Άγην 
Πλεύκα θαηέβεθε ζηε βάπηηζε ηνπ Ηεζνύ κε ηε κνξθή 
ιεπθήο πεξηζηεξάο).   



• Κιαίεη θη νδύξεηαη : Σε ιέκε κεηαθνξηθά γηα λα δειώζνπκε όηη 
θάπνηνο βξίζθεηαη ζε δύζθνιε ή θαη απειπηζηηθή θαηάζηαζε. (Από 
ζηηρεξό ηνπ εζπεξηλνύ ηεο Απόθξεσ).  
 

• Κνληόο ςαικόο αιιεινύηα: Λέγεηαη, γηα θάηη πνπ ηειεηώλεη 
ζύληνκα. (Ζ εβξατθή ιέμε «αιιεινύηα», ζεκαίλεη «πκλείηε ηνλ Κύξην» 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο επσδόο εθθιεζηαζηηθώλ ύκλσλ).  
 

• Κύξηε ειέεζνλ: Σν ιέκε σο δήισζε απνξίαο ή έθπιεμεο. 
(Δπαλαιακβάλεηαη ζηε Θεία Λεηηνπξγία).  
 

• Μέγαο είζαη Κύξηε: Λέκε εθθξάδνληαο ζαπκαζκό ή απνξία γηα θάηη. 
(Δπρή ηνπ Μεγάινπ Αγηαζκνύ).  
 

• Μέιη θαη γάια: Καιά, νκόθσλα, ήξεκα. «Απηνί ηάρ’ λη κέι’ θη γάια»: 
(Υαίξε πεγή εμ εο ξέεη κέιη θαη γάια. Αθάζηζηνο ύκλνο. Καη: 
αζπάδνπζη ρείιε ζνπ λύκθε, κέιη θαη γάια ππό ηελ γιώζζαλ ζνπ, 
Άζκα Αζκάησλ δ' II).  
 
 



• Να απνρηήζεηο η’ αγαζά ηνπ Αβξαάκ (επρή): Να πινπηίζεηο, λα 
θεξδίζεηο ηε δσή ζνπ.  
 

• Όπνηνπο πξόιαβε ηνλ Κύξηνλ εηδε: πνηνο πξόιαβε είδε ην 
θαιό, επέηπρε. (Πξνιαβνύζαη ηνλ όξζξνλ νη πεξί Μαξηάκ).  
 

• Όζνπ ε αλαηνιή απ’ ηε δύζε: Δίκαζηε καθξηά πνιύ. (ζνλ 
απέρνπζηλ αλαηνιαί από δπζκώλ, Φαικνί).  
 

• Οπαί θαη αιινίκνλν ηνπ: Λέγεηαη ζπλήζσο απεηιεηηθά ζε 
θάπνηνπο πνπ έρνπλ θαθνύο ζθνπνύο.  
 

• Ο ζάλαηόο ζνπ ε δσή κνπ: Λέγεηαη κε παξεξκελεπκέλε ζεκαζία, 
ελλνώληαο όηη ε θαηαζηξνθή θάπνηνπ είλαη ζσηεξία γηα άιινλ. 
(Φξάζε ηνπ Ησάλλε Γακαζθελνύ, από ζηηρεξό εζπεξηλνύ ηεο 
Κπξηαθήο, ε νπνία ελλνεί ηελ αηώληα δσή πνπ ράξηζε κε ηε 
ζηαύξσζή ηνπ ν Ηεζνύο ζηνπο αλζξώπνπο).  
 
 



• Παληαρνύ παξώλ: Φξάζε πνπ ιέκε 
γηα θάπνηνλ πνπ ζπλαληάκε παληνύ, 
γηα δείμνπκε εηξσληθά ηελ ππεξβνιή. 
(Από ηελ Πξνζεπρή ηνπ Παξαθιήηνπ:  

 

• αλ ηελ άκκν ηεο 
ζάιαζζαο: Πιεζώξα, π.ρ. Ν’ 
απνρηήζεηο ηόζα πνιιά ζαλ ηελ άκκν 
ηεο ζάιαζζαο. (Χο ε άκκνο ηεο 
ζαιάζζεο. Πξνο Ρσκαίνπ επηζη. 
Παύινπ).  
 

• Σα ειέε ηνπ Θενύ: Λέγεηαη σο επρή 
γηα ηελ πξόνδν θαη ηελ απόθηεζε 
αγαζώλ. (Δπρή πνπ δηαβάδεη ν ηεξέαο 
ζηελ αθνινπζία ηεο αξηνθιαζίαο).  
 

• Σα θαιά θαη ζπκθέξνληα: Σε 
δηαηππώλεη ν ηεξέαο ζηε Θ. Λεηηνπξγία, 
επρόκελνο όηη είλαη θαιό θαη ζπκθέξνλ 
γηα ηε ζσηεξία ησλ ςπρώλ καο. 
Υξεζηκνπνηείηαη όκσο δηαθνξεηηθά ζηε 
ιατθή έθθξαζε γηα λα ζεκεηώζεη όηη 
ελεξγνύκε ζύκθσλα κε ην πξνζσπηθό 
(πιηθό) ζπκθέξνλ.  



• Σελ έθαγε ζην δόμα παηξί : Υηππήζεθε θαηαθέθαια. (Αθνύγεηαη ζε 
πνιιέο αθνινπζίεο ηεο εθθιεζίαο).  

 

•  Σνπ έςαιια ηνλ αλαβαιιόκελν :  (Υηηώλα κνη παξάζρνπ θσηεηλόλ 
ν αλαβαιιόκελνο. Αθνινπζία βαπηίζκαηνο). Από έλα ηξνπάξη ηεο 
Μεγάιεο Παξαζθεπήο, πνπ αξρίδεη «ε, ηνλ αλαβαιιόκελνλ (πνπ 
ξίρλεη απάλσ ηνπ, ληύλεηαη) ην θσο, ώζπεξ ηκάηηνλ» θαη πνπ βαζηά 
πνιύ, ηελ ώξα πνπ πξόθεηηαη λα γίλεη ε απνθαζήισζε. Λέγεηαη γηα 
παξαηεξήζεηο πνπ θάλεη θαλείο ζε θάπνηνλ θαη πνπ βαζηνύλ πνιιή 
ώξα. 
 

• Σν ιέεη κε ηα ρείιηα θη όρη κε ηελ θαξδηά: Γελ πηζηεύεη θάηη πνπ ιέεη. 
(Ο ιαόο νύηνο ηνηο ρείιεζη κε ηηκά, ε δε θαξδία απηνύ πόξξσ απέρεη 
απ' εκνύ).  
 

• Σνπ έςαιε ηνλ εμάςαικν: Σνπ έθαλε πνιιέο επηπιήμεηο θαη 
παξαηεξήζεηο. (Από ηνπο έμη ςαικνύο ηεο αξρήο ηνπ όξζξνπ, πνπ 
θαληάδνπλ θνπξαζηηθνί).  
 

• Χάβξα Ινπδαίσλ: Λέκε κεηαθνξηθά, όηαλ ζέινπκε λα ελλνήζνπκε έλα 
ρώξν ζπγθέληξσζεο όπνπ κηινύλ όινη καδί, γίλεηαη θαζαξία θαη δελ 
αθνύγεηαη θαλέλαο ηη ιέεη. (Υάβξα = εβξατθή ζπλαγσγή).  
 
 



• Χαξάο επαγγέιηα: Λέγεηαη σο έθθξαζε κεγάιεο ραξάο. (Δλαξθηήξηα 

θξάζε ηνπ δνμαζηηθνύ ησλ απνζηίρσλ ζηνλ εζπεξηλό ηνπ 

Δπαγγειηζκνύ).  

 

• Ψπρή ηε θαη ζώκαηη: Καηαβάιινληαη όιεο νη ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο 

δπλάκεηο, ζε θάηη πνπ επηρεηξείηαη. (Από επρή ηνπ Μ. Βαζηιείνπ πνπ 

δηαβάδεηαη θαηά ηε Θ. Μεηάιεςε).  

 

• Ωο εθ ζαύκαηνο: Δθθξάδεη ζαπκαζκό. (Από ην γ΄ απόζηηρν 

εζπεξηλνύ Κπξηαθήο).  
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