
Σημασία
Ωδικο πουλι αλλα και κυριο ονομα. 
Μεταφοροκά φλώρος σημαίνει θηλυπρεπής και γενικότερα λίγος για άντρας και αυτός που 
ακολουθεί δουλικά την μόδα.

Παλαιότερα, φλώρους αποκαλούσαν όσους ακολουθούσανε την μόδα της POP μουσικής, για τον λόγο ότι είχαν 
ένα θηλυπρεπές στυλ, π.χ. Boy George, Wham, Duran Duran κτλ., αλλά και γιατί πολλοί πιστεύουν ότι δεν ταιριάζει 
σε άντρα να ακολουθεί δουλικά την μόδα και να ντύνεται με τις ακριβότερες μάρκες να περιμένει στις ουρές των 
Hi μαγαζιών, όπως της παραλιακής, για να ελέγξει το στυλ του ο πορτιέρης, να το σκεφτεί και να τον αφήσει να 
μπει μέσα. Οταν σταμάτησε η συγκεκριμένη μόδα, ο όρος παρέμεινε για να περιγράψει αυτούς που ακολουθούν 
δουλικά την μόδα.

Slang.gr

- Φόρα κάτι πιο καλό για το βράδυ, το μαγαζί που θα πάμε είναι Hi όχι σαν τα μπαράκια που 
πάμε συνήθως.
- Κατάλαβα, σε φλωρομάγαζο θέλεις να μας βγάλεις, καλύτερα να αράξω σπίτι, το στυλάκι 

μου δεν κολλάει, δεν είμαι φλώρος

Φράσεις

Ετυμολογειται από το λατινικο επιθετο florus, flora, florum  = γυαλιστερός, λαμπερός.  
Υπαρχει και το αντιστοιχο ρήμα floreo (ανθώ) που μεταφορικά σημαινει  ειμαι λαμπρός και 
πολύχρωμος. Βλ. και τραγούδι. Πβλ. ΦΡ ανθησητης Γλυπτικης στην Αρχαια Αθήνα, Ανθούσα 
οικονομια, Ανθουσα τοπωνύμιο και ονομα. Λεξη για κάθε τι που ακμάζει, που φθανει στα 
καλύτερά του. 

Ετυμολογία

Flora

Θηλυκο Κύριο ονομα θεοτητα του Ρωμαικου πανθέου προστατις των λουλουδιων 
και της Ανοιξης.

flora 

Ως προσηγορικο ονομα το σύνολο των φυτών (συνήθως μιας περιοχής).

Ανθολόγιο:  συλλογη από διαφορα ομοειδή λογοτεχνηματα όπως ρητα, 
παροιμιες, ποιηματα ή  μουσικα κομματια.

Florilegium

Λατινικα florus  ○

Πβλ. Γρ. Ξενοπολου «Το φιόρο του Λεβάντε»

Ιταλικα Fioro○

Αγγλικα Flower○

Γαλλικά Fleur ○

Ξενόγλωσσα

Υπαρχουν πολλα παραγωγα που προερχονται από την ιδια ριζα 

Φλωρεντια (ανθούσα [πόλις]) > το νομισμα της Φλωρενιας  το  φλουρι  με πολλά κατάλοιπα 

στις παραδόσεις.  Βλ. Φλουρι
Πβ

Παράγωγα

ΦΛΩΡΟΣ
Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013
6:24 πμ
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http://www.slang.gr/lemma/show/floros_3723


Πβ

λ. Το τελειωμα των καλαντων της Χριστουγέννας

Φλώρος (ο ιπτάμενος)

Εικόνες

Το ανθολόγιον ή florilegium του Στοβαίου
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Η θεά Flora - Rembrandt (1606–1669) 

Οι άγιοι Φλώρος και Λαύρος
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Ονοματα - Επώνυμα

Το ονομα Φλόρα είναι αρκετά συνηθισμενο στις Κυκλάδες.
Το θυληκο Φλόρα γραφεται συχνα  και Φλώρα από επιδραση από το παρομοιο Λώρα < από 
το Λατινικο Laura > Lauretta = Δάφνη > Δαφνούλα  

Φλόρα

Το αρσενικο Φλόρος δινονταν σε αγορια μεχρι τοτε που απεκτησε την κακη σημασια που 
αναφέρω.  

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος ήταν δίδυμα αδέλφια και ήταν άρρηκτα ενωμένοι δια της θερμής πίστεως και 
αγάπης που είχαν προς το Χριστό. Κατάγονταν από το Βυζάντιο και είχαν διδαχθεί το χριστιανισμό και την 
τέχνη του λιθοξόου από τους Αγίους Πρόκλο (ή Πάτροκλο σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο) και Μάξιμο, οι 
όποιοι υπέστησαν και μαρτυρικό θάνατο για το Χριστό.

Για να έχουν και τους Ορθοδοξους και τους φραγκολεβαντίνους ευχαριστημ ένους   οι 
παπαδες ανεκαλυψαν του Αγιους Φλωρο και Λαυρο  που εορτάζουν στις 18 Αυγούστου 
εκάστου έτους.

Στην πράξη ο απώτερος σκοπός ηταν να εξαφανίσουν την Ρωμαική θεότητα, τη Flora που 
ηταν ονομα ειδωλολατρικο.Γι΄αυτό και δεν υπαρχει Αγια Φλλορα. 
Αυτή την μεθοδο (μια στο καρφι μια στο πεταλο) την εφαρμοζαν συχνα : Δημιουργια αγιου ή  
αγιας με παρομοιο ονομα. Αν υπηρχε δε και ναος αυής της θεότητας εχτιζαν ακριβως πανω 
στα ερείπια του ναού την ομωνυμη εκκλησία. Αν ο αρχαιος ναος σωζωνταν ακεραιος, 
φροντιζαν πρωτα να τον κανουν ερειπια ( εγκρίσει και συναινέσει του Μεγάλου Θεοδοσίου) 
και μετά εκτιζαν την εκκλησια με αρκετά σπόλια (υλικα κατεδαφίσεως του αρχαιου ναου) .   
Πχ Η Δημητρα (Γη+μητηρ, Δημητηρ) εγινε αγιος Δημητριος. Ο Ερμης ( Mecurius) έγινε αγιος 
Μερκούριος ή Αγιος Ερμολαος. Οι Αγιοι Σεργιος και Βακχος,  

Αυτος πρεπει να παραηταν φλώρος! 
Υπάρχει και Αγιος ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο ΚΑΤΑΦΛΩΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Όσιος Φλώρος, έζησε την εποχή που βασίλεψαν οι Ιουστίνος Β' (565 - 578 μ.Χ.), 
Τιβέριος (578 - 582 μ.Χ.) και Μαυρίκιος (582 - 602 μ.Χ.) και επί των πατριαρχών 
Κωνσταντινουπόλεως Ευτυχίου και Ιωάννου του Γ'. Ο πατέρας του ονομαζόταν και 
αυτός Φλώρος η δε μητέρα του Ευφυΐα.
Αυτός τουλάχιστον ειχε καποια ευφυϊα στο σόι του, το ποση ευφυϊα ειχε ο ιδιος 

Στον τοπο καταγωγής μου ειχαμε τον ΟΣΙΟ ΦΛΩΡΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΙΣΟΥ 

Φλώρος 
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Αυτός τουλάχιστον ειχε καποια ευφυϊα στο σόι του, το ποση ευφυϊα ειχε ο ιδιος 
παραμενει άγνωστο.

Ποιηση
Γνωστό επυλλιο του μεσαίωνα 

Τραγούδι

Καρδερίνα και Φλώρος - Ανθή Ζαχαράτου Μιχάλης. 1925 
http://captain-posi.blogspot.com/2010/05/blog-post_2022.html

Tempus est iocundum,
o virgines,
modo congaudete
vos iuvenes.

Oh - oh, totus floreo,

iam amore virginali
totus ardeo,
novus, novus amor est,
quo pereo. 

Η επωδός κατά δική μου μετάφραση 
Ω! λάμπω ολοκληρος
Τωρα  με την πρωτη μου ειμαι ενθουσιασμενος,
πεθαινω για την νεα μου αγάπη.

ΑΚΟΥΣΜΑ

Carmina Burana  - TEMPUS EST IOCUNDUM
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http://captain-posi.blogspot.com/2010/05/blog-post_2022.html
https://www.youtube.com/watch?v=JbEd2AV3pXQ

