
ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 

 

Αρχαιοπρεπείς και λόγιες φράσεις που περιλαμβάνονται στο 
λημματολόγιο των λεξικών της Νεοελληνικής, τα οποία είναι 
αποδεκτά στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ. 
 

αβλεπεί 
αβλεπτί 
αβοηθητί 
αβρόχοις ποσί 
άγγελος κακών επών 
αγγλιστί 
αγεληδόν 
άγνωσται αι βουλαί του Υψίστου / του Κυρίου 
αγρόν ηγόρασα / ηγόραζα 
άδακρυς μάχη 
άδηλον και κρύφιον 
αδολεσχώ 
αδύνατον! 
αθώα περιστερά 
αι ειδοί του Μαρτίου 
αιγιαλίτις ζώνη 
αιδώς Αργείοι 
αιέν αριστεύειν 
αίρομαι στο ύψος των περιστάσεων 
αίσιμον ήμαρ 
αίσιον και ευτυχές το νέον έτος! 
αιώνιοι μοναί 
αιωνίως και τυμπανίως 
άκουσον – άκουσον! / άκουσον Κύριε! 
ακροβολιστί 
άκρον άωτον 
ακροποδητί 
άκτιστον φως 
άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων άλλα δε Θεός κελεύει 
άλλοθεν 
αμ’ έπος αμ’ έργον 
άμα τη αφίξει 
αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία ουκ έστι 



αμαρτία εξομολογημένη ουκ έστιν αμαρτία 
αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα 
αμαχητί 
αμελλητί 
αμισθί 
άμμες δε γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες 
αμφοτέρωθεν 
ανά τας οδούς και τας ρύμας / τας αγυιάς 
ανά πάσα στιγμή 
αναβράζον δισκίο 
ανάγκα και θεοί πείθονται 
ανακρούω πρύμναν 
ανά χείρας 
αναφανδόν 
ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος 
ανέγνων, έγνων, κατέγνων 
ανέκαθεν 
ανεπιστρεπτί 
άνευ όρων 
άνθρωπον ζητώ 
αντί πινακίου φακής 
αντί του μάννα χολήν 
αντίπαλον δέος 
αντλώ εις πίθον Δαναΐδων 
άνω ποταμών 
άνωθεν 
ανωμοτί 
ανωτέρα βία / διαταγή 
άξιον εστί 
απ’ άκρου εις άκρον 
άπαγε απ’ εμού 
άπαγε της βλασφημίας 
άπαντο(ν) 
άπαξ και δια παντός 
άπαξ λεγόμενον 
απεδήμησεν εις τας αιωνίους μονάς 
απειράκις 
απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο 
απεταξάμην 
απέχω παρασάγγας 



απλοελληνιστί 
απνευστί 
από άμβωνος 
από Θεού άρξασθαι / άρξασθε 
από θέσεως ισχύος 
από καθέδρας 
από καιρού εις καιρόν 
από κορυφής μέχρις ονύχων 
από πάσης απόψεως 
από του κρατίστου 
αποβάλλω πάντα χαλινόν 
απολωλός πρόβατο(ν) 
αποδημώ εις Κύριον 
αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων 
αποινεί 
αποινί 
αποπτύω πάντα χαλινόν 
απορία ψάλτου, βηξ 
αποφώλιον τέρας 
αραβιστί 
αργία μήτηρ πάσης κακίας 
αργυρούς αιών 
άρδην 
αριστερόθεν 
αριστίνδην 
άρξατε πυρ! 
άρον τον κράβατόν σου και περιπάτει 
άρτι αφιχθείς 
άρτος ο επιούσιος 
αρχαί ωδίνων 
αρχαϊστί 
άρχεται η συνεδρίασις 
αρχή άνδρα δείκνυσι 
αρχή της ήσσονος προσπαθείας 
αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω 
αρχής γενομένης 
αρχήθεν 
άσβεστο πυρ 
ασθενής και οδοιπόρος αμαρτίαν ουκ έχει 
ασκαρδαμυκτί 



ασπαίρω 
αστραπηδόν 
ασφοδελός λειμώνας 
ασυζητητί 
ατιμωρητί 
αττικόν άλας 
αυθωρεί και παραχρήμα 
αυξάνεσθε και πληθύνεσθε 
αυτολεξεί 
αυτονυκτί 
αυτός έφη / έφα 
αυτοστιγμεί 
αυτοχειρί 
αφ’ ης στιγμής 
αφ’ υψηλού 
αφετήριον έρμα 
άχθος αρούρης 
αχίλλειος πτέρνα 
άχρι τούδε 
άχρις αστραγάλων 
βάδην 
βαθμηδόν 
βαίνω επί τα ίχνη 
βαρβαριστί 
βγαίνω προς άγραν 
βίβλος γενέσεως 
βίον ανθόσπαρτον 
βουστροφηδόν 
βροχηδόν 
γαία πυρί μιχθήτω 
γαίαν έχοι ελαφράν 
γαλλιστί 
γεγωνυία τη φωνή 
γέεννα πυρός 
γελά ο μωρός καν τι μη γελοίον η 
γενηθήτω το θέλημά σου 
γενηθήτω φως! 
γην και ύδωρ 
γηράσκω αεί διδασκόμενος 
για το θεαθήναι 



γίνεσθε φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί 
γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει 
γλώττα λανθάνουσα την αλήθειαν λέγει 
γνώθι σαυτόν 
δει δη χρημάτων 
δεινόν / σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν 
δελτίο θυέλλης 
δεν είναι δυνατόν άλλως γενέσθαι 
δεν είναι και προς ψόγον 
δεν είναι προς θάνατον 
δεν έχει πού την κεφαλήν κλίνη 
δεν έχω πού την κεφαλήν κλίναι 
δεξιόθεν 
δεσμείν και λύειν 
δεύτε λάβετε φως 
δεύτε προσκυνήσωμεν 
δεύτε τελευταίον ασπασμόν 
δευτέρα χειρ 
δήθεν 
δήλιον πρόβλημα 
δήλιος κολυμβητής 
δηλονότι 
δημοσία δαπάνη 
δι’ ασήμαντον αφορμήν 
δι’ επιφοιτήσεως 
δι’ ο 
δι’ ολίγον 
δια βίου 
δια βοής 
δια βραχέων 
δια γυμνού οφθαλμού 
διά ζώσης 
δια μακρών 
δια μέσου 
δια παν ενδεχόμενον 
δια πυρός και σιδήρου 
δια της πλαγίας οδού 
διά τον φόβο(ν) των Iουδαίων 
δια χειρός 
διαβιβρώσκω 



διαπλάττω 
διαπρύσιος κήρυκας 
διαρκούντος του… / διαρκούσης της… 
διαρρηγνύω τα ιμάτιά μου 
διαρρήδην 
διατελώ μετά τιμής / μεθ’ υπολήψεως 
διάττων αστήρ 
διγλώχιν βαλβίς 
διεμερίσαντο τα ιμάτια αυτού 
διέρχομαι από καβδιανά δίκρανα 
δίνω το παρών 
διπλούν 
δίσημος πους 
διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον 
δοθείσης της ευκαιρίας 
δόξα πατρί 
δόξα τω Θεώ 
δόξα σοι ο Θεός 
δούναι και λαβείν 
δοχείο πάσης ρυπαρότητος 
δράξασθε παιδείας 
δράττομαι της ευκαιρίας 
δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται 
δυοίν θάτερον 
δυστυχώς επτωχεύσαμεν 
δώρον άδωρον 
εάν το άλας μωρανθεί 
εβραϊστί 
ει δυνατόν 
ει μη μόνον 
είδη προικός 
εική και ως έτυχε 
εικότως 
ειμή μόνον 
ειρήσθω εν παρόδω 
εις ανώτερα 
εις άτοπον απαγωγή 
εις άφεσιν αμαρτιών 
εις γνώσιν 
εις διπλούν 



εις έκαστος 
εις ένδειξιν 
εις έπαρσιν σημαίας 
εις επήκοον όλων 
εις επίμετρον πάντων 
εις επίρρωσιν 
εις θέσιν 
εις μάτην 
εις μεταφοράν 
εις μνήμην 
εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης 
εις πίστωσιν 
εις τα εξ ων συνετέθη 
εις τας δυσμάς του βίου 
εις τας Ευρώπας 
εις το ακέραιον 
εις το διηνεκές 
εις το έπακρον 
εις το επανιδείν 
εις το πυρ το εξώτερον 
εις τον αιώνα τον άπαντα 
εις τόπον χλοερόν 
εις τους αιώνας των αιώνων 
εις τριπλούν 
εις υγείαν 
εις χρέωσιν 
εισάγω καινά δαιμόνια 
εισέτι 
εκ βαθέων 
εκ βάθους ψυχής 
εκ βάθρων 
εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί 
εκ γενετής 
εκ διαμέτρου 
εκ θεμελίων 
εκ καρδίας 
εκ κοιλίας μητρός 
εκ μανδραγόρου καθεύδω 
εκ μέρους 
εκ νέου 



εκ παραδρομής 
εκ παραλλήλου 
εκ πείρας 
εκ πεποιθήσεως 
εκ περιτροπής 
εκ προμελέτης 
εκ προοιμίου 
εκ πρώτης όψεως 
εκ συστήματος 
εκ του ασφαλούς 
εκ του μακρόθεν 
εκ του μη όντος 
εκ του περισσού 
εκ του πλησίον 
εκ του προχείρου 
εκ του σύνεγγυς 
εκ του συστάδην 
εκ των ένδον 
εκ των ενόντων 
εκ των πραγμάτων 
εκ των ων ουκ άνευ 
εκ φύσεως 
εκάς οι βέβηλοι! 
έκαστος εφ’ ω ετάχθη 
εκατέρωθεν 
εκδημώ εις Κύριον 
εκείθεν 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
έκπαλαι 
εκτάδην 
εκτός απροόπτου 
εκτός νυμφώνος 
εκών άκων / εκόντες άκοντες / εκόντως 
ελαύνω, -ομαι 
ελαφρά τη καρδία 
ελαφρά τη συνειδήσει 
ελεύθερον το εύψυχον 
ελέω Θεού 
ελλείψει χρόνου 
ελληνιστί 



εμβριθής βλαξ 
εμμέσως πλην σαφώς 
έμπροσθεν 
εν αγνοία 
εν αδαμιαία περιβολή  
εν αδίκω 
εν άλλοις λόγοις 
εν ανάγκη 
εν αναμονή 
εν ανεπαρκεία 
εν αντιθέσει 
εν απορία 
εν αποστρατεία 
εν αρχή ην… 
εν βρασμώ ψυχής 
εν γένει / ενγένει 
εν γνώσει 
εν δια δυοίν 
εν διαστάσει 
εν δράσει 
εν δυνάμει 
εν είδει 
εν εκτάσει 
εν εναντία περιπτώσει 
εν ενεργεία 
εν εξάλλω 
εν έτει 
εν ευθέτω χρόνω 
εν ζωή 
εν θερμώ 
εν ισχύι 
εν καιρώ πολέμου 
εν κατακλείδι 
εν κενώ αέρος 
εν κρυπτώ και παραβύστω 
εν λευκώ 
εν λόγω 
εν μέρει 
εν μέση οδώ 
εν μέσω 



εν μία νυκτί 
εν οίδα ότι ουδέν οίδα 
εν ολίγοις 
εν όλω 
εν ονόματι 
εν όψει / ενόψει 
εν παντί 
εν πάση περιπτώσει 
εν περιλήψει 
εν πλήρει συνειδήσει 
εν πλω 
εν πολλοίς 
εν πομπή και παρατάξει 
εν προκειμένω 
εν πρώτοις 
εν πτήσει 
εν ριπή οφθαμού 
εν σπέρματι 
εν στάσει 
εν στολή 
εν συγκρίσει 
εν συνόλω 
εν συντομία 
εν σχέσει 
εν σώματι 
εν τάχει 
εν τέλει 
εν τη απλότητι το κάλλος 
εν τη γενέσει 
εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν 
εν τη ρύμη του λόγου 
εν τίνι μέτρω 
εν τοιαύτη περιπτώσει 
εν τόπω χλοερώ 
εν τούτοις 
εν τω άμα και το θάμα 
εν τω βάθει 
εν τω γίγνεσθαι 
εν τω μέσω 
εν τω μεταξύ 



εν τω συνόλω 
εν χορδαίς και οργάνοις 
εν χορώ 
εν χρήσει 
εν χρω κεκαρμένος 
εν ψυχρώ 
εναβρύνομαι 
εναρμόνιον μέλος 
ένδοθεν 
ένθα ανωτέρω 
ενθάδε κείται 
ένθεν κακείθεν 
ενιαχού 
ενταύθα 
εντεύθεν 
ενώπιος ενωπίω 
εξ αγχιστείας 
εξ αδιαιρέτου 
εξ ακοής 
εξ αμελείας 
εξ ανάγκης 
εξ αντικειμένου 
εξ απαλών ονύχων 
εξ άπαντος 
εξ απορρήτων 
εξ αποστάσεως 
εξ απροόπτου 
εξ αρχής 
εξ αφορμής 
εξ εναντίας 
εξ ενστίκτου 
εξ επαγγέλματος 
εξ επαφής 
εξ εφέδρων 
εξ εφόδου 
εξ ημισείας 
εξ ιδίας αντιλήψεως 
εξ ιδίων τα αλλότρια 
εξ οικείων τα βέλη 
εξ ολοκλήρου 



εξ ονόματος 
εξ όνυχος τον λέοντα 
εξ ορισμού 
εξ ου / εξού 
εξ όψεως 
εξ υπαμοιβής 
εξ υπογυίου 
εξαπίνης 
εξεμέτρησε το ζην / τον βίον 
έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν 
έξις δευτέρα φύσις 
εξοφλώ το κοινόν χρέος 
έξω φρενών 
έξωθεν καλή μαρτυρία 
εξώλης και προώλης 
εξώρας 
επ’ αγαθώ 
επ’ αμοιβή 
επ’ ανδραγαθία 
επ’ αόριστον 
επ’ άπειρον 
επ’ αυτοφώρω 
επ’ εσχάτων 
επ’ ευκαιρία 
επ’ ονόματι 
επ’ ουδενί 
επ’ ώμου 
επ’ ωφελεία 
επανάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεως 
έπεα πτερόεντα 
επέπρωτο 
επί δικαίους και αδίκους 
επί θύραις 
επί ίσοις όροις 
επί κοντώ 
επί λέξει 
επί μακρόν 
επί ματαίω 
επί ξύλου κρεμάμενος 
επί ξυρού ακμής 



επί παντός του επιστητού 
επί παραγγελία 
επί παραδείγματι 
επί πίνακι 
επί πιστώσει 
επί πληρωμή 
επί ποδός 
επί ποινή 
επί πόνου 
επί πτυχίω 
επί σειράν ετών 
επί σκοπόν! 
επί συμβάσει 
επί τα βελτίω 
επί τα χείρω 
επί τάπητος 
επί τη βάσει 
επί τη εμφανίσει 
επί τη ευκαιρία 
επί τη υποθέσει 
επί της αρχής 
επί της ουσίας 
επί το έργον 
επί τοις χιλίοις 
επί το λαϊκότερον 
επί το ορθότερο(ν) 
επί τον τύπον των ήλων 
επί του παρόντος 
επί του πιεστηρίου 
επί του πρακτέου 
επί του προκειμένου 
επί τούτω 
επί τροχάδην / επιτροχάδην 
επί των επάλξεων 
επί χάρτου 
επί χρήμασι 
επικεφαλής 
εποίει 
έργον δ’ ουδέν όνειδος, αεργίη δε τ’ όνειδος 
έργω 



ερήμην 
έρπης ζωστήρ 
ερρέτω 
ερρωμένως 
έρχομαι εις γάμου κοινωνίαν 
έρως ανίκατε μάχαν 
ερωτιδεύς 
ες αεί / εσαεί 
ες αύριον τα σπουδαία 
ες κόρακας 
έσο έτοιμος! 
έσσετ’ ήμαρ 
έστι(ν) δίκης οφθαλμός (ος τα πάνθ’ ορά) 
εσχάτη προδοσία 
έσωθεν 
έτερον εκάτερον 
έτερος εξ ετέρου σοφός 
έτι μάλλον 
έτι περαιτέρω 
ευ αγωνίζεσθαι 
ευκαίρως ακαίρως 
ευχής έργον 
εφ’ όλης της ύλης 
εφ’ όπλου λόγχη! 
εφ’ όρου ζωής 
εφάπαξ 
εφεξής 
έχουσι γνώσιν οι φύλακες 
έχω ιδίαν αντίληψιν 
έχω κατά νουν 
έχω λαμβάνειν 
έχω μέσον 
έχω σώας τας φρένας 
ζητείτε και ευρήσετε 
η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα 
η εις (τόπον) Άδου κάθοδος 
η επαύριον 
η ισχύς εν τη ενώσει 
η οδός της απωλείας 
η περί ης ο λόγος 



η σιγή κόσμον φέρει 
ή ταν ή επί τας 
ήγγικεν η ώρα 
ηγιασμένος άρτος και οίνος 
ήγουν 
ηθικόν ακμαιότατον 
ήλθον, είδον και απήλθον 
ηλίου φαεινότερον 
ήμαρτον! 
ήξεις αφήξεις 
ήρξατο χειρών αδίκων 
ησυχία, τάξις και ασφάλεια 
θάλαττα! θάλαττα! 
θαύμα ιδέσθαι 
θείο(ν) βρέφος 
θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία 
Θέμιδος μέλαθρον 
θεόθεν 
Θεός φυλάξει 
Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος 
θεραπεύει πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν 
θέσει μακρά συλλαβή 
θέτω εκποδών 
θέτω εν αμφιβόλω 
θέτω τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων 
θεωρίης είνεκεν 
θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου 
θυέστεια δείπνα 
θύραθεν παιδεία 
ίδε ο άνθρωπος! 
ιδία βουλήσει 
ιδία δαπάνη / ιδίαις δαπάναις 
ιδία ευθύνη 
ιδία και δημοσία 
ιδίαις δαπάναις 
ιδίαις χερσί(ν) 
ιδίοις αναλώμασι(ν) 
ιδίοις όμμασι 
ιδίω δικαιώματι 
ιδίω ονόματι 



ιδού στάδιον δόξης λαμπρόν 
ιθύνων νους 
ιθύνουσα τάξη 
ιππαστί 
ισάκις 
ίτε, παίδες Ελλήνων 
ιώβειος υπομονή 
ιωνιστί 
καδμηίη νίκη 
καθ’ εκάστην 
καθ’ έξιν 
καθ’ ημάς 
καθ’ ο 
καθ’ οδόν 
καθ’ ολοκληρίαν 
καθ’ ύλην αρμόδιος 
καθ’ υπαγόρευσιν 
καθ’ υπέρβασιν 
καθ’ υπερβολήν 
καθ’ ύπνους 
καθ’ υποβολήν 
καθ’ υπόδειξιν 
καθ' υψηλήν επιταγήν 
καθά 
καθάπερ 
καθάπτομαι 
καθεστηκυία τάξη 
και εγένετο φως 
και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης 
και ούτω καθεξής 
και συ (τέκνον) Βρούτε; 
καίπερ 
καιρός παντί πράγματι 
κακήν κακώς 
κακού κόρακος, κακόν ωόν 
καλή τη πίστει 
καλή(ν) αντάμωση! 
καλόν ύπνο 
καλός καγαθός 
καλούμαι υπό τας σημαίας 



καμμύω 
κάρφος οφθαλμών 
κατ’ ανάγκην 
κατ’ αναλογία(ν) 
κατ’ αντιδιαστολή(ν) 
κατ’ αντιμωλίαν 
κατ’ αντιστοιχία(ν) 
κατ’ αξίαν 
κατ’ αποκοπή(ν) 
κατ’ αρχάς 
κατ’ αρχήν 
κατ’ έθος 
κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν 
κατ’ ελάχιστον 
κατ’ εντολήν 
κατ’ εξαίρεσιν 
κατ’ εξακολούθησιν 
κατ’ εξοχήν 
κατ’ επάγγελμα 
κατ’ επανάληψιν 
κατ’ επέκτασιν 
κατ’ επιλογήν 
κατ’ επιταγήν 
κατ’ επίφασιν 
κατ’ ευθείαν 
κατ’ ευφημισμόν 
κατ’ ευχήν 
κατ’ εφαρμογήν 
κατ’ έφεσιν 
κατ’ ιδίαν 
κατ’ οίκον 
κατ’ οικονομίαν 
κατ’ όναρ 
κατ’ όροφον 
κατ’ ουδένα(ν) τρόπο 
κατ’ ουσίαν 
κατ’ όψιν 
κατά βάσιν 
κατά βούλησιν 
κατά γη(ν), ξηρά(ν) και θάλασσα(ν) 



κατά διαδοχήν 
κατά δύναμιν 
κατά κανόνα 
κατά κεφαλήν 
κατά κόρον 
κατά κορυφήν γωνίες 
κατά κόσμον 
κατά κρημνών 
κατά λέξιν 
κατά μέτωπον 
κατά μόνας 
κατά παράβαση 
κατά παραγγελία(ν) 
κατά παράλειψιν 
κατά πάσαν πιθανότητα 
κατά περίπτωσιν 
κατά πόδας 
κατά προαίρεση 
κατά πρόσωπον 
κατά πρώτον 
κατά ριπάς 
κατά σειράν 
κατά συνέπεια(ν) 
κατά συνθήκη(ν) 
κατά συρροήν 
κατά τα ειρημένα 
κατά τας Κυριακάς και τας εορτάς 
κατά το δέον / πρέπον 
κατά το δη λεγόμενον 
κατά το δοκούν 
κατά το δυνατόν 
κατά το εικός και το αναγκαίον 
κατά το ειωθός / κατά τα ειωθότα 
κατά το ήμισυ 
κατά το κοινώς λεγόμενον 
κατά το κράτιστον 
κατά το κρείττον 
κατά το μάλλον ή ήττον 
κατά το πλείστον 
κατά το ποθούμενον 



κατά το σύνηθες 
κατά τύχη(ν) 
κατά φαντασίαν ασθενής 
κατά φύσιν 
κατά χάριν 
κατά χώραν 
καταλογάδην 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
κατεξοχήν 
κατόπιν εορτής 
κάτωθεν 
κεκλεισμένων των θυρών 
κεραυνός εν αιθρία 
κεχηνώς, -υία, -ός / κεχηνότως 
κινάμμωμον 
κινούν αίτιον 
κινώ πάντα λίθον 
κλάδος ελαίας 
κλασαυχενίζομαι 
κλαυθμός και οδυρμός 
κλεινόν άστυ 
κληρονομικώ δικαίω / δικαιώματι 
κλιμακηδόν 
κλίνω το γόνυ 
κλοτσηδόν / κλωτσηδόν 
κοιλάς του κλαυθμώνος 
κοινή συναινέσει 
κόκκος σινάπεως 
κομίζω γλαύκα ες / εις Αθήνας 
κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει 
κράτος εν κράτει 
κρουνηδόν 
κρούω τον κώδωνα του κινδύνου 
κτήμα ες αιεί 
κυάμων απέχεσθαι 
κύκλω 
κύκνειο(ν) άσμα 
κύμβαλον αλαλάζον 
Κύριε ελέησον! 
Κύριος οίδε 



κωδίκελλος 
(Λάζαρε) δεύρο έξω! 
λάθε βιώσας 
λαϊκιστί 
λάκκος των λεόντων 
λατινιστί 
λείχοντες και έρποντες 
λεοντιδεύς 
λευκόθριξ 
λίαν καλώς 
λίθοι, πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα 
λιμώττω 
λογάδην 
λόγου χάριν 
λόγω τιμής 
λυδία λίθος 
μαθητιώσα νεολαία 
μακάριοι οι κατέχοντες 
μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην 
μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι 
μακράν 
μακρόθεν 
μάννα εξ ουρανού 
μαρμαίρω 
μάρτυς κατηγορίας 
ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης 
μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις 
με ολίγη 
μεγαλαυχώ 
μεγαλορρημονώ 
μεγάλως 
μεθίσταμαι φρενών 
μέλλεται / εμέλλετο 
μερίμνη (κάποιου) 
μεσούντος / μεσούσης 
μετ’ επαίνων 
μετ’ επιστροφής 
μετ’ επιτάσεως 
μετά βαΐων και κλάδων 
μετά βδελυγμίας 



μετά μακρόν 
μεταλλίτις γη 
μεταξύ σφύρας και άκμονος 
μετοικεσία Βαβυλώνος 
μετρικός πους 
μέτρον άριστον 
μέχρι τελευταίας ρανίδος 
μέχρις εσχάτων 
μη δώτε τα άγια τοις κυσίν 
μη μου τους κύκλους τάραττε 
μήγαρις 
μηδαμώς 
μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω 
μηδέν άγαν 
μηδέν εις το πηλίκον 
μηδένα προ του τέλους μακάριζε 
μηδενί δίκην δικάσης, πριν αμφοίν μύθον ακούσης 
μηδενός εξαιρουμένου 
μηδέποτε 
μηδόλως 
μηκέτι 
μήνας του μέλιτος 
μήτηρ αμήτωρ 
μητρόθεν 
μία(ν) ωραία(ν) πρωία(ν) 
μικρόν κατά μικρόν 
μικρός το δέμας 
μικρού δειν 
μινυρίζω 
μνημείο του αφανούς ναύτου 
μνήσθητί μου Κύριε 
μολών λαβέ 
μορμολύκειο 
μόρσιμον ήμαρ 
μυριάκις 
μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι 
νεκρά φύσις 
νεοελληνιστί 
νεφεληγερέτης 
νεωστί 



νηλεές ήμαρ 
νηπιόθεν 
νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες 
νίπτω τας χείρας μου 
νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν 
νοείται οίκοθεν 
νόμω 
νόστιμον ήμαρ 
νους υγιής εν σώματι υγιεί 
νύκτωρ 
νυν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα 
νυν υπέρ πάντων ο αγών 
ξενηλασία 
ξηρά τροφή 
ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω 
ο αποθανών / ο τεθνεώς / ο νεκρός δεδικαίωται 
ο γέγονε γέγονε 
ο επιμένων νικά 
ο ευρών αμειφθήσεται 
ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω 
ο κλέψας του κλέψαντος 
ο κύβος ερρίφθη 
ο μη γένοιτο 
ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω 
ο νοών νοείτο 
ο όφις με ηπάτησε / εξηπάτησε / εξαπάτησε 
ο περί ου ο λόγος 
ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσης 
ο σώζων εαυτόν σωθήτω 
ο τρώσας και ιάσεται 
ο υπ’ αριθμόν… 
ό,τι / όπως προαιρείσθε 
όζει ελλυχνίου 
όθεν 
οι έσχατοι έσονται πρώτοι 
οι καιροί ου μενετοί 
οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ 
οίκαδε 
οικεία βουλήσει 
οίκοθεν 



οίκος ανοχής 
οίκος απωλείας 
οικουρώ 
οιμώζω 
οίνος ευφραίνει καρδίαν 
οινόφλυξ 
οιονεί 
οκλαδόν 
ολέθριον ήμαρ 
ολετήρας / ολέτειρα 
ολιγάκις 
ολίγον κατ’ ολίγον 
ολίγον τι 
ολολύζω 
όλως απιθάνως 
όλως περιέργως 
όλως τυχαίως 
ομαδόν 
ομνύω να φυλάττω το Σύνταγμα και τους νόμους 
ομοθυμαδόν 
όμοιος ομοίω αεί πελάζει 
όμφακες εισί 
ον αγαπά Κύριος παιδεύει 
ονομαστί 
όπερ έδει δείξαι 
όπερ εστί μεθερμηνευόμενον 
όπερ και εγένετο 
όπισθεν ολοταχώς! 
οπόθεν 
οπόταν 
οποσάκις 
όπου γης και πατρίς 
οπωσούν 
όρθρου βαθέως 
ορρωδώ 
ορχούμαι 
οσάκις 
οσημέραι 
όσον αφορά 
οσονούπω 



οτέ μεν…, οτέ δε… 
ου γαρ έρχεται μόνον 
ου γαρ οίδασι τι ποιούσι 
ου με πείσεις καν με πείσης 
ου παντός πλειν εις Κόρινθον 
ουαί και αλίμονο 
ουαί τοις ηττημένοις 
ουαί υμίν (Γραμματείς και Φαρισαίου υποκριταί) 
ουδαμόθεν 
ουδαμού 
ουδαμώς 
ουδείς εκών κακός 
ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν  
ουδείς μωρότερος των διδασκάλων, αν δεν υπήρχον οι ιατροί 
ουδείς προφήτης στον τόπο του / εν τη εαυτού πατρίδι 
ουδέν κακόν αμιγές καλού 
ουδέν καινόν / κρυπτόν υπό τον ήλιον 
ουδέν μονιμότερον του προσωρινού 
ουδέν νεότερον / νεώτερον 
ουδέν σχόλιον 
ουδόλως 
ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος 
ουκ εά με καθεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον 
ουκ εν τω πολλώ το ευ 
ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος 
ουκ οίδα τον άνθρωπο 
ουκ ολίγα 
ουκέτι 
ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτω 
ούτε κατά διάνοια(ν) 
ούτως ειπείν 
ουχ ήττον 
οφθαλμικός κόγχος 
οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος 
οψέποτε 
οψόμεθα εις Φιλίππους 
παίδες εν καμίνω 
παιδιόθεν 
παίζω εν ου παικτοίς 
πάλαι ποτέ 



παλαιόθεν 
παλαίω 
παλίμπαις 
παμψηφεί 
πανδαμάτωρ χρόνος 
πανδημεί 
πανήγυρις 
πανοικεί 
πάντα εν σοφία εποίησας 
παντάπασι(ν) 
πανταχόθεν 
πανταχού 
παντεπόπτης οφθαλμός 
πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών 
παντί τρόπω 
παντοίως 
πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος 
παπαγαλιστί 
παρ’ αξίαν 
παρ’ ελπίδα 
παρ’ ολίγον 
παρ’ όλον 
παρά θίν’ αλός 
παρά πάντα λόγον 
παρά πάσαν ελπίδα 
παρά πάσαν προσδοκίαν 
παρά πόδα! 
παρά το πλευρόν κάποιου 
παρά φύσιν 
παράδειγμα προς αποφυγήν / προς μίμησιν 
παραδείγματος χάριν 
παράσχου Κύριε 
παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο 
παρέργως 
πάρθιον βέλος 
πάση θυσία 
πάσης φύσεως 
πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται 
πάταξον μεν, άκουσον δε 
πατρίς, θρησκεία, οικογένεια 



πατρόθεν 
παύσασθε 
παύσατε πυρ! 
πεδίον / στάδιον δόξης λαμπρόν 
πενία τέχνας κατεργάζεται 
πέπρωται / επέπρωτο 
πέραν πάσης αμφιβολίας 
περί ανέμων και υδάτων 
περί δικαίου αίσθημα 
περί λύχνων αφάς 
περί όνου σκιάς 
περιδεώς 
περιέρχομαι εις γνώσιν (κάποιου) 
περινούστατος, -η, -ο 
περιούσιος λαός 
περιπεπλεγμένες περιπλοκές 
περιπλανώμενος Ιουδαίος 
περιποιώ τιμή(ν) 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
περίφροντις 
περνώ από καβδιανά δίκρανα 
πεφυσιωμένος, -η, -ο 
πεφωτισμένη δεσποτεία 
πλανώμαι πλάνην οικτράν 
πλειστάκις 
πλείστοι όσοι / πλείστα όσα 
πλέον ή βέβαιον 
πλέον του δέοντος 
πλην Λακεδαιμονίων 
πλήρης ημερών 
πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν 
πνευστιώ 
πνέω τα λοίσθια 
πνέω (τα) μένεα 
πόθεν έσχες 
ποιητική αδεία 
ποίον σ’ έπος φύγεν έρκος οδόντων; 
ποιώ / ποιούμαι την νήσσαν 
πόλεμος πάντων πατήρ 
πολλάκις 



πολλαχόθεν 
πολλαχώς 
πολλού (γε και) δει 
πολλώ μάλλον 
πολυΐστωρ 
πόρρω απέχει 
πόρρωθεν 
ποσάκις 
πόσω μάλλον 
ποσώς 
ποταμηδόν 
πρεπόντως 
πρηνηδόν 
πριν αλέκτορα φωνήσαι 
πριχού 
προβεβηκώς / προβεβηκυία τη ηλικία 
προγάστωρ 
προϊόντος του χρόνου 
προοιμιάζομαι 
προς ανατολάς 
προς βρώσιν 
προς γνώσιν και συμμόρφωσιν 
προς δόξαν (κάποιου) 
προς επίρρωσιν 
προς στιγμήν 
προς τέρψιν του κοινού / του ακροατηρίου κτλ. 
προς τιμήν (κάποιου) 
προς το παρόν 
προς τούτοις 
προσέτι 
προσηκόντως 
πρόσθεν 
προσμετρώ το ζην 
προστράτειος δόξα 
προσώρας 
προτροπάδην 
προφάσεις εν αμαρτίαις 
πρώτον και κύριον 
πρώτος διδάξας 
πρώτος τη τάξει 



πυρ, γυνή και θάλασσα 
πυρέσσω 
πύρρειος νίκη 
ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει 
ρινόμακτρο(ν) 
ρωμαϊστί 
ρωσ(σ)ιστί 
σάκχαρις 
σαρδεληδόν 
σάρωθρο(ν) 
σε λίγον καιρό 
σεισοπυγίς 
σεμίδαλις 
σημαντήρ 
σηπεδών 
σιδηρούν παραπέτασμα 
σκαρδαμύσσω 
σκευοφύλαξ 
σκίμπους 
σκολόπαξ 
σκωληκιώ 
σοφόν τα σαφές 
σπεύδε βραδέως 
σποράδην 
στάγδην 
στιχηδόν 
στο νυν και αεί 
στοιχηδόν 
στον κάλαθο των αχρήστων 
στρίβειν δια του αρραβώνος 
στώμεν καλώς 
συ είπας 
συλλήβδην 
συμβιβάζω τα διεστώτα 
συν Αθηνά και χείρα κίνει 
συν γυναιξί και τέκνοις 
συν τοις άλλοις 
συν τω χρόνω 
συνελόντι ειπείν 
συνωδά τω νόμω 



συχνάκις 
σχεδόν 
σχολάζουσα κληρονομία 
σχολάζων επίσκοπος 
σωρηδόν 
σώσον Κύριε τον λαόν Σου  
σωτήριο(ν) έτος 
τ’ αγαθά κόποις κτώνται 
τα άγια τοις κυσί 
τα εν οίκω μη εν δήμω 
τα εξ αμάξης 
τα επίχειρα 
τα κακώς κείμενα 
τα μάλα 
τα μετόπισθεν 
τα παιδία παίζει 
τα του καίσαρος τω καίσαρι 
τα υπερκείμενα τοις υποκειμένοις 
τάδε έφη 
τανάπαλιν 
τάσσομαι παρά το πλευρόν κάποιου 
ταύρος εν υαλοπωλείω 
τείνω / στρέφω ευήκοον ους 
τείνω χείρα βοηθείας / επαιτείας 
τελευτώ τον βίον 
τελώ εν αδίκω 
τεμαχηδόν 
τετέλεσται 
τετραποδητί 
τέττιξ 
τήδε κακείσε 
την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος 
την σήμερον ημέρα(ν) 
τηρεί κάποιος αιδήμονα σιγήν / σιωπήν 
τηρώ σιγήν ιχθύος 
τι εστί βερίκοκο 
τι μέλλει γενέσθαι 
τι τέξεται η επιούσα 
τι χρείαν έχομεν μαρτύρων; 
τίλλω τας τρίχας της κεφαλής μου 



τιμής ένεκεν 
τίνι τρόπω 
τις αγορεύειν βούλεται; 
τις ει; 
τις οίδε; 
τις πταίει; 
τιτρώσκω 
το άβατον 
το αβέβαιο(ν) 
το άδικον ουκ ευλογείται 
το απευκταίο(ν) 
το αυθυπόστατον 
το αυτεξούσιον 
το αυτόνομον 
το βέβαιο(ν) είναι… 
το γελοίο(ν) 
το γνήσιο(ν) της υπογραφής 
το γοργόν και χάριν έχει 
το δέον γενέσθαι 
το δια ταύτα 
το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι 
το δικαίωμα του συνέρχεσθαι 
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 
το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού 
το εξόδιον 
το επέκεινα 
το επιθυμητικό(ν) 
το επινίκιον 
το εταιρικό(ν) 
το έτερον ήμισυ 
το ευ ζην 
το εφύμνιον 
το ζευκτό(ν) 
το κατά δύναμιν 
το καταλογιστό(ν) 
το κλειθροποιείο(ν) 
το κοινωνικό(ν) 
το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν 
το λέγειν 
το λειτουργικόν 



το λόγιο(ν) 
το μάκτρο(ν) 
το μέγιστο(ν) 
το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής 
το μέσο(ν) 
το μεταθετό(ν) 
το μη χείρον βέλτιστον 
το μήλον της Έριδος 
το μικρό(ν) 
το ναυαρχικόν 
το νεαρόν της ηλικίας 
το όλον 
το ομοιοτέλευτο(ν) 
το ομοούσιο(ν) 
το όντως ον 
το ορθό(ν) 
το πάνθεο(ν) 
το παράδοξο(ν) 
το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον 
το περίαπτο(ν) 
το πιστάκιον 
το πλανάσθαι ανθρώπινον 
το πλευστόν 
το πολύπτυχο(ν) 
το πολυχρόνιο(ν) 
το προάριστο(ν) 
το προδόρπιο(ν) 
το πυρ το αιώνιον 
το σημειωτόν 
το σιτηρέσιον της Μεγάλης Παρασκευής 
το σκοπούμενον 
το στιχηρό(ν) 
το σφάλλειν ανθρώπινον 
το σώτρον 
το ταμείον είναι μείον 
το τέλειο(ν) 
το τελεσίδικο(ν) 
το τερπνόν μετά του ωφελίμου 
το χαμαίμηλο(ν) 
το χίμετλο(ν) 



το ώκιμο(ν) 
το ωφέλιμον 
τοιουτοτρόπως 
τοις μετρητοίς 
τοις πάσι 
τον πλούτον πολλοί εμίσησαν, την δόξαν ουδείς 
τονθορύζω 
τοσάκις 
τόσην ώρα 
τοσούτω μάλλον 
του Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει 
τούμπαλιν 
τουρκιστί 
τριγλώχιν βαλβίς 
τρικυμία εν κρανίω / εν ποτηρίω 
τριπλούν 
τρόπον τινά 
τροχάδην 
τύποις 
τυπωθήτω 
τυρβάζω 
τω καιρώ εκείνω 
τω όντι / τωόντι / τόντι 
των οικιών υμών εμπιπραμένων υμείς άδετε 
υγρόν πυρ 
υδρολαίλαψ 
υδροπέπων 
υιός της απωλείας 
υμέναιος 
ύμνος εις την ελευθερίαν 
υπ’ αριθμόν 
υπ’ ατμόν 
υπ’ όψιν 
υπεζωκώς 
υπέρ βωμών και εστιών 
υπέρ πίστεως και πατρίδος 
υπέρ το δέον 
υπεράγαν 
υπεραίρομαι 
υπερβάλλω ε(μ)αυτόν 



ύπερθεν 
υπερφυώς 
υπέχω ευθύνη(ν) 
υπνώττω 
υπό αίρεσιν 
υπό διωγμό(ν) 
υπό δοκιμή(ν) 
υπό μάλης 
υπό μορφήν 
υπό σημείωσιν 
υπό σκέψιν 
υπό σκιάν 
υπό συνοδεία(ν) 
υπό τα όμματα 
υπό τας διαταγάς (κάποιου) 
υπό την σκέπη(ν) 
υπό το πρόσχημα 
υπό τον μανδραγόρα καθεύδω 
υπό τύπον αστείου 
υπομιμνήσκω 
υποτονθορύζω 
υπουρίς 
ύστατο χαίρε 
υφ’ όρον απόλυση 
φαλαγγηδόν 
φερειπείν 
φέρω εις γνώσιν 
φέρω εις πέρας 
φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί 
φιλίστωρ 
φίλος Πλάτων, αλλά φιλτέρα η αλήθεια 
φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας 
φρίξον ήλιε! 
φύρδην μίγδην 
φυσικώ τω λόγω 
φωνή βοώντος εν τη ερήμω 
φως ιλαρόν 
φως των ομματιών μου 
χαίρε βάθος αμέτρητον! 
χαίρετε και αγαλλιάσθε 



χαίρω άκρας υγείας 
χαίρω / απολαύω της (απολύτου) εμπιστοσύνης (κάποιου) 
χαλκούς, -ή, -ούν 
χαρίεις, -εσσα, -εν / χαριέντως 
χάριν ευφωνίας 
χάριν παιδιάς 
χάριν συντομίας 
χαριτοβρύτως 
χάρμα ιδέσθαι 
χάρμα οφθαλμών 
χείρα βοηθείας 
χειρόμακτρο(ν) 
χειρώναξ 
χιαστί 
χρόνου φείδου 
χρυσούς αιών / κανών 
χυδαϊστί 
χύδην 
χωρισμός από κοίτης και τραπέζης 
ψηλαφητί 
ψιλώ ονόματι 
ψοφοδεώς 
ψυχή τε και σώματι 
ω γλυκύ μου έαρ 
ώδινεν όρος και έτεκε μυν 
ωκύπους, -ους, -ουν 
ων ουκ έστιν αριθμός 
ως γνωστό(ν) 
ως δια μαγείας 
ως έγγιστα 
ως είθισται 
ως εκ περισσού 
ως εκ τούτου 
ως επί το πλείστον 
ως κόρη(ν) οφθαλμού 
ως μη ώφειλε / ως μη ώφελε 
ως πρόβατον επί σφαγήν 
ωσαννά ο εν τοις υψίστοις 
ωσεί παρών 
ώσπερ 


