
11ο Γυμνάσιο 
Σχολ. Έτος 2014-2015 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας οι μαθητές του Α1 και του Α2 αναζήτησαν 
αρχαίες και λόγιες φράσεις που χρησιμοποιούνται 
καθημερινά. Τις κατέγραψαν, αναζήτησαν τη 
σημασία τους στο λεξικό και σας τις 
παρουσιάζουμε παρακάτω.  
              Επιμέλεια παρουσίασης: Ντουμάνη Γεωργία (ΠΕ02) 



ἀπό μηχανῆς θεός  

   άνθρωπος 
που δίνει 
λύση στο       
αδιέξοδο 



ἀντίπαλον δέος  

αντίπαλος ίσης αξίας που εξασφαλίζει 
την ισορροπία / 

μη αναμενόμενη βοήθεια σε κάποιο 
πρόβλημα ή δύσκολη κατάσταση 



ἀσκός τοῦ Αἰόλου 

αφήνω να ξεχυθούν μύρια 
κακά / 

όταν έρχονται πολλές 
συμφορές 



ἀχίλλειος πτέρνα  

το αδύνατο σημείο κάποιου 



βίος ἀβίωτος  

ζωή ανυπόφορη 



δρακόντεια μέτρα  

πολύ σκληρά μέτρα 



ὁ κύβος ἐρρίφθη  

 λέγεται όταν παίρνεται 
μια κρίσιμη απόφαση 

(μτφ)/ 
η απόφαση έχει ληφθεί 



ἒπεα πτερόεντα  

 
αερολογίες, αβάσιμα επιχειρήματα 

λόγια του αέρα 



ἥξεις ἀφήξεις   

 λέγεται στην περίπτωση που 
κάποιος δεν έχει σταθερή 

άποψη, αλλά αλλάζει 
συνεχώς γνώμη / 

 λέγεται για κάτι διφορούμενο 
ή ασαφές  



ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων   

από μικρό παιδί, από 
νηπιακή ηλικία. 



 Εκατόμβη  

Τεράστια θυσία / 
πολλά θύματα. 



ἐξώλης καί προώλης  

ανήθικος, 
διεστραμμένος 



κρανίου τόπος  

κόλαση (μεταφορικά) 



οὒριος ἂνεμος  

 ευνοϊκός αέρας 



τά κακῶς κείμενα  

το σύνολο των αρνητικών 
πλευρών μιας κατάστασης 



ὑπεράνω πάσης ὑποψίας  

για άτομα που με τίποτα 
δεν υποπτευόμαστε 



ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ  

σαν κάτι το εξαιρετικά 
πολύτιμο και 
ευπαθές 



πατεῖς με πατῶ σε  

 λέγεται για μεγάλο 
συνωστισμό 



μή μου ἅπτου  

πολύ ευαίσθητος, 
μυγιάγγιχτος 



καλῇ τῇ πίστει  

καλοπροαίρετα 



ἐκ τοῦ πονηροῦ 

με κακή πρόθεση 



ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται  

το ένα κακό 
ακολουθούν 
πολλά άλλα 



τά ἐν οἲκῳ μή ἐν δήμῳ 

τα προσωπικά μας 
δεν πρέπει να 
βγαίνουν στη 
δημοσιότητα 
 



δοῦναι καί λαβεῖν  

δοσοληψίες, πάρε – δώσε 



ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ  

επιπόλαια, 
αστόχαστα 



ὑπό τήν αἰγίδα  
 

 υπό την προστασία 
 
 



φέρω βαρέως  

μου είναι 
αφόρητο 



οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τό εὖ 

το καλό δε βρίσκεται στο 
πολύ, η ποιότητα δεν 
εξαρτάται από την 
ποσότητα 



κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ  
 

 για κάτι ξαφνικό και 
αναπάντεχο 
 



κεκλεισμένων τῶν θυρῶν  

    με κλειστές πόρτες, 
χωρίς την παρουσία 
κοινού 
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