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Κάθε ανθρωπος εχει τον αγγελο του. Είναι ο φυλακας αγγελος. Αυτος που τον προφυλάσσει. 

Όταν δει τον αγγελο του τοτε πνεει πλεον τα λοισθια ή αγγελοκρουεται και μετ΄ου πολύ 

ταξιδευει εν τοπω χλοερω ενθα οι δικαιοι αναπαυονται.

Αντιστοιχα κάθε ανθρωπος εχει τον διαολο του. Δεν τον γνωριζει ουτε μπορει να τον παρακαλεσει. 

Όταν μπλεξει καπιος σε μπελάδες λεμε ότι βρήκε το διαολο του*.  Ο διαβολος είναι αυτος που 

μας βασανιζει και που τελικα μας παιρνει για την μετάβαση στα βασιλεια του άδου αν το ποινικο 

μας μητρωο δεν είναι λευκο. Μας παει στη γεεναν του πυρος και μας βασανιζει λεμε τοτε ότι 

τραβάμε το διαβολό μας η τον παθών μας τον τάραχο. 
Όταν καποιος/α  πεθαινει, η φέυγει απ το προσκήνιο  λεμε τον/την  πηρε ο διάολος

Αναλογα πιο αμαρτημα εχετε κανει σας παιρνει και ο αναλογος διάβολος.

Οκνηρία (acedia), δαίμονας ο Βηλφεγώρ[Belphegor].•
Αλαζονεία (superbia), δαίμονας ο Εωσφόρος[Lucifer].•
Λαιμαργία (gula), δαίμονας ο Βελζεβούλ[Beelzebub].•
Λαγνεία (luxuria), δαίμονας ο Ασμοδαίος[Asmodeus].•
Απληστία (avaritia), δαίμονας ο Μαμμωνάς[Mammon].•
Οργή (ira), δαίμονας ο Σατανάς[Satan/Amon].•
Ζηλοφθονία (invidia), δαίμονας ο Λεβιάθαν[Leviathan].•

Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα, ταξινομημένα κατά αύξουσα σοβαρότητα είναι:

Οκνηρία=η φυγοπονία, η τεμπελιά•
Αλαζονεία=το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του ανώτερο•
Λαιμαργία=κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος τρώει πολύ, ασταμάτητα και γρήγορα•
Λαγνεία=κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν ελέγχει τις σεξουαλικές του επιθυμίες•
Απληστία=πλεονεξία,αυτός που θέλει όλο και περισσότερα.•
Οργή=θυμός,μνησικακία•
Ζηλοφθονία=Οταν καποιος ενοχλείται με την επιτυχία των άλλων.•

Η Αλαζονεία θεωρείται ως η μητέρα όλων των αμαρτιών.

wikipedia
______________________________________________________________
*)Κατά καιρους ολοι βρισκουν το διαβολό τους. Μηδενoς εξαιρουμένου.

Βρήκε τον διαβολο του
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013
9:16 μμ
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*)Κατά καιρους ολοι βρισκουν το διαβολό τους. Μηδενoς εξαιρουμένου.

Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος 
εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ 
πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν 
δόξαν αὐτῶν,  καὶ λέγει αὐτῷ· Ταῦτά σοι 
πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 

10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὕπαγε 
ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, 

Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ 
αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

Κατά Ματθαίον 4.8

Jésus tenté par le diable.- G. Doré

Το προπατορικο αμαρτημα

Το μυθευμα πασιγνωστο και δεν το επαναλαμβάνω. Καλα που 
ηρθε ο Ιησους και μας εσωσε, διο και εκληθη Σωτηρ. Φαινεται 
όμως ότι το προπατορικο αμαρτημα ειανι από τους δύσκολους 
λεκέδες και παρ΄ολες τις φιλοτιμες  προσπαθειες του Γιαχβε 
Jr,  απαιτειται και μια προπλυση πριν να αρχισει ο ανθρωπος 
να αμαρτάνει. Η προπλυση λεγεται βαπτισμα. Οι σεσωσένοι 
δεν πρεπει να ξεχνουν πως οι παπαδες πρεπει να εισπρατουν 
και οι εισπραξεις γίνονται συνήθως από τους αναμάρτητους-
αμαρτωλους, τα νήπια!  

Συνώνυμα 
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Συνώνυμα 
Διάβολος, 

Ο θεος το θειον 
«Άγε, ω βασιλεύ

Λακεδαιμονίων, όπως, επάν έξω
γενώμεθα, μηδείς ίδη δακρύοντας
ημάς μηδέ ανάξιόν τι της Σπάρτης
ποιούντας. Τούτο γαρ εφ’ ημίν μόνον·

αι τύχαι δε, όπως αν ο δαίμων διδώ, πάρεισι.»
Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ ΑΓΕ Ω ΒΑΣΙΛΕΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ 

Δαιμων

Πβλ. 
Και βγάνει από τον κόρφο της τρία μήλα μαραμμένα.
Το να ρήξε 'ς το τρίστρατο, να πάψουν οι διαβάταις,
τάλλο ρήξε 'ς τον ποταμό, να πάψουν τα ποτάμια,
το τρίτο ρήξ' 'ς τη λυγερή, να ρθή γυρεύοντας σε."

Το νά ρηξε 'ς το τρίστρατο και πάψαν οι διαβάταις,
τάλλό ρηξε 'ς τον ποταμό και πάψαν τα ποτάμια,
το τρίτο το φαρμακερό 'ς της λυγερής τς αγκάλαις.

Ως τό είδε η κόρη εσβήστηκε, ως το είδε δαιμονίστη. 

Συνολο διαβολων. Πολλες φορες αναφερονται ΚΑΙ  ιδιοκτητα δαιμονια : τον επιασαν τα

δαιμόνια του, δαιμονιστηκε αλλα και διαβολίστηκε.

Ακριτικα - ΤΗΣ ΛΙΟΓΕΝΝΗΤΗΣ

Δαιμονια

Σαταν, Σατανας, 

Beelzebub (pron.: /biːˈɛlzɨbʌb/ bee-EL-zə-bub or /ˈbiːlzɨbʌb/ BEEL-zə-bub; (Hebrew:             , 
Baʿal Zəvûv; Arabic:            , Ba‘al adh-Dhubāb; literally "Lord of the Flies"; Greek: 
Βεελζεβούλ, Velzevoúl; Latin: Beelzebūb), with numerous archaic variants,[1]

Βελζεβούλης, 

Βελίαρ, 
Πονηρος,
Πειρασμός, 

Καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ 

λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· Γέγραπται, Οὐκ ἐπ' 
ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ 
στόματος Θεοῦ.

πειράζων  

Φράσεις 

Πέθανε! Εισαι δε και τοσο αχρειος που αν πεθάνεις σιγουρα θα πας στην κολαση.  
ΣΥΝ: αντε, αε (αγε)
Αρχ. Ες κορακας. Που το λεμε αν θελουμνε αποφυγουμε το αε στο διαλο

Αμε στο διάολο
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για να δηλωθεί έκπληξη ή απορία (διάβολε! πάλι δε λειτουργεί το μηχάνημα) · 
Γαλλ: Que diable! Αγγλικα: What a hell! Ιταλικα: Che cazzo!

διάβολε! ή τι διάβολο!

Είναι πανέξυπνος. Ο διάβολος είναι τόσο πονηρός που ακόμη και οι κάλτσες του είναι 
έξυπνες! Δεδομένου ότι ο διάβολος έχει πολλά ποδαρά έχει και ανάλογο πλήθος καλτσών. 
Έτσι προοδεύει η ανθρωπότητα. 

Είναι διαβόλου  κάλτσα

(με αρνητική σημασία) για πονηρούς, (με θετική σημασία) για ευφυείς και δραστήριους ·

έχει το διάβολο μέσα του

άνθρωπος αναξιοπαθών, δυστυχής · 
Από το γαλλικο pauvre diable  = pauvre bougre, miséreux pitoyable

πτωχόδιάβολος

ότι, παρά τις προφυλάξεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ατυχήματος 

ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια,

δέχομαι μεγάλες ενοχλήσεις, βρήκα τον μπελά μου 

βρήκα το διάβολο μου

οι πειρασμοί είναι πολλοί · 

Θέλω ν αγιάσω κι οι διάβολοι δε μ' αφήνουν,

δεν τρέφω καμιά υπόληψη γι' αυτόν, τον αντιπαθώ

τον έχω [γράψει, ή γραμμένο] στου διαβόλου το κατάστιχο, 

οτιδήποτε και αν συμβεί θα... 

ο διάολος να σκάσει θα....

είναι άνθρωπος άχρηστος ή πράγμα άχρηστο, για πέταμα 

είναι για το διάολο πεσκέσι

τον φοβάμαι πάρα πολύ

τον φοβάμαι σαν ο διάολος το Θυμίαμα ή το λιβάνι,

η τύχη του  φάνηκε ανέλπιστα ευνοϊκή 

έσπασε ο διάβολος το πόδι του

βαδίζει προς την καταστροφή 

πάει κατά διαβόλου, 

είναι κατεστραμμένος, ιδίως οικονομικά ·

τον έχει πάρει ο διάβολος,

κατοικεί πολύ μακριά 
Γαλλ: au diable vauvert  ( vas au vert) 
Από το Vauvert, ονομα ενός καστρου στο Gentilly. Κατά  Sainte-Foix (Essais sur Paris), το 
καστρο περιβάλλετο από μοναστηρια ενός αλλου γειτονικου καστρου που για να ερεθισουν 
τον Λουδοβικο τον 14ο  να κανει δωρεες σε αυτοα οργανωναν εμφανισεις διαολων για να 
πετυχουν το σκοπο τους.

le château aurait été convoité par les Chartreux propriétaires d'un château voisin, qui pour 
inciter le roi Louis IX à leur en faire la donation, organisèrent des apparitions de diables, et 
ainsi en vinrent à leur fin 

κάθεται στου διαβόλου τη μάνα

διάβολος μεταμορφωμένος ή με κέρατα, άνθρωπος μοχθηρός, κακεντρεχής, χαιρέκακος 

που να μπει ο διάολος μέσα σου!

είναι πανέξυπνος 

έχει το διάβολο μέσα του

πάρα πολύ, σε έσχατο βαθμό · 

αποφεύγω κάποιον ή κάτι όπως ο διάβολος το λιβάνι, 
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πάρα πολύ, σε έσχατο βαθμό · 

τραβώ το διάβολο μου, 

περνώ πολλές στενοχώριες και ταλαιπωρίες

βρίσκω τον διάβολό μου

.. Και συμβαίνουν επιπλοκές.

βάζει ο διάβολος την ουρά του,

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Ο διάβολος όπου ο θεός δεν προλαβαίνει, παρεμβαίνει με γενόσημα:
Τα ανίψια εκμεταλλεύονται την αδυναμία που τους έχουν οι άτεκνοι θειοι.

Όπου δεν δίνει ο θεός παιδιά δίνει ο διάολος ανίψια.

Όταν δίνει ο θεός τ’ αλεύρι παίρνει ο διάολος το σακί.

είναι καλό ν' αποφεύγει κάποιος τους κακούς, έστω κι αν έχει τη δύναμη να τους καταστήσει 
αβλαβείς · 

ούτε το διάβολο να δεις, ούτε το σταυρό σου να κάμεις (παρ.)

πρέπει να αποφεύγουμε τις συναλλαγές με τους πονηρούς · 

Απ' του διαβόλου την αυλή μήτ'  ερίφι, μήτε αρνί (παρ.)

για πονηρό και μοχθηρό άνθρωπο, που είναι χειρότερος και από το διάβολο · 

και από το διάβολο, τρεις μέρες πιο μπροστά είναι γεννημένος (παρ.)

όταν έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής, καλό είναι να προσπαθούμε να διαλέγουμε ό,τι 
είναι λιγότερο επιζήμιο · 

από ένα σακί διαβόλους, διάλεξε τον καλύτερο (παρ.),

για μια υπόθεση, που δεν έχει την εξέλιξη που θέλουμε · 

έβαλε ο διάβολος την ουρά του (παρ.), 

το ένα κακό φέρνει το άλλο και οι κακοί άνθρωποι συναναστρέφονται ομοίους τους · 
Πβλ. αρχ. 
Κακοῦ κόρακος κακὸν ὠὸν ἔφυ : ἐπὶ τῶν ἐκ κακῶν γονέων ὄντων. 
Διογενειανος - ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

ο διάβολος διαβολόπουλα γεννάει (παρ.), 

όταν αποκτάμε κάτι με δόλο, τότε κάποια στιγμή θα γυρίσει εναντίον μας · 

όσα και να σου δώσει ο διάβολος, τα παίρνει απανωπροίκι (παρ.),

για κακό άνθρωπο που, όταν γεράσει και δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε στα νιάτα του, 
υποκρίνεται ότι έχει μετανιώσει · 

σαν γεράσει ο διάολος, γίνεται καλόγερος (παρ.), 

ο ισχυρός σκάει από το κακό του, όταν ακούει κάποιον ανίσχυρο και φτωχό να κομπάζει ενώ 
δεν έχει τίποτε 

σκάει ο διάβολος που κλάνει ο πεθαμένος (παρ.), 

   ΑΣ10 ΦΡΑΣΕΙΣ Page 5    


