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για να δηλωθεί έκπληξη ή απορία (διάβολε! πάλι δε λειτουργεί το μηχάνημα) · 

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 ποδάρια 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 · 

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 

Συνώνυμο κατά Καπερναούμ.(βλ. ΑΝΑΦΟΡΑ 1 )

πάει κατά διαβόλου, 

τον έχει πάρει ο διάβολος,

είναι κατεστραμμένος, ιδίως οικονομικά ·

κατοικεί πολύ μακριά 

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

για το διάολο

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013
3:31 μμ
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είναι πανέξυπνος 

πάρα πολύ, σε έσχατο βαθμό · 

αποφεύγω κάποιον ή κάτι όπως ο διάβολος το λιβάνι, 

περνώ πολλές στενοχώριες και ταλαιπωρίες

τραβώ το διάβολο 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 · 

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.), 

Εικονες
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Εικονες

Αναφορές

ΑΝΑΦΟΡΑ 1 
Ο Ιησους τα ειχε βαλει με την Καπερναουμ , για λογους δυσεξήγητους.

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ 
μετενόησαν· 21 Οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ 
δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν. 22 πλὴν 
λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν. 23 καὶ σύ Καπερναούμ, 
ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ 
δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. 24 πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων 
ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί. 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11. 20-24

Με το πρωτο ακουσμα κατανοει κανεις ότι να παει καποιος ανθρωπος ή καποια υποθεση «κατά 
Καπερναουμ» δεν ηταν καθολου ευχάριστο πραγμα. 
Το γιατι αυτή η απεχθεια το αφήνω στους θεολογους και τους μαντεις.
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Το γιατι αυτή η απεχθεια το αφήνω στους θεολογους και τους μαντεις.

Τα πραγματικα περιστατικα δεν συνηγορουν  με αυτή την αποψη γιατι: η Καπερναούμ είναι πόλη της 
Γαλιλαίας κοντά στη λίμνη Γεννησαρέτ, που έχει το εβραϊκό όνομα Καφάκρ-Ναχούμ, δηλαδή χωριό 
παρακλήσεων ή χωριό του Ναούμ. (άλλη γραφη για αναζήτηση: καφαρναουμ)

Ήταν ο δεύτερος τόπος κατοικίας του Ιησου μετά τη Ναζαρέτ. (ΠΒΛ. ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΙΝΕΨΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΣΟΥ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΝΑ ΣΕ ΠΛΑΚΩΣΕΙ)

•

Ματθαίος, 4:13  και καταλιπων την Ναζαρετ ελθων κατωκησεν εις Καπερναουμ την 
παραθαλασσιαν εν οριοις Ζαβουλων και Νεφθαλιμ.

•

Ήταν ο τόπος κατοικίας των αποστόλων Πέτρου, Ανδρέα, Ιακώβου, Ιωάννη και Ματθαίου•
Ο Ιησούς δίδαξε στη συναγωγή της Καπερναούμ (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:59)•
Στην Καπερναούμ έγιναν κάποιες πολύ γνωστές θεραπείες: άνδρας με ακάθαρτο Πνεύμα, πεθερά 
Πέτρου, ο δούλος εκατοντάρχου, ο παραλυτικός της Καπερναούμ.

•

Η προφητεια του παραπανω στιχου 23 δεν πραγματοποιηθηκε. Τα ερειπεια της Καπερναουμ δεν 
εχουν καταβιβασθει εις Αδην αλλα ευρισκονται επι της επιφανειας της γης.

Πολλές αφηγήσεις των Ευαγγελιών αναφέρουν την πόλη της Καπερναούμ:
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