
Εικόνες

Φράσεις

Οδόντα αντι οδόντος 
Ερκος οδοντων 

Αρχαίες

Απειλώ
Κατάτον Κουκουλέ το ρημα τσουγκριζω και η φραση τα τσουγκρισαμε (συνεκρουσθημεν, 
τσακωθηκαμε) προερχεται από το μεσν. Τσιγκριζω και αυτό από το τιγριζω δηλ. κανω σαν τιγρη 
επομενως απειλω.

Τριζω τα δοντια

Εξω απ΄ τα δοντια

δόντι
Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012
4:04 μμ
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Χωρις περιστροφές ή υπονοούμενα, σταράτα, τσεκουράτα ,  ντομπρα.

Συνηθως στις φραστικες περιστροφες δεν μιλαμε ξακαθαρα, μιλαμε μασωντας τα λογια μας, τα λεμε 
μασημενα. 

ΣΥΝΩΝΥΜΟ του τα ει πε χύμα*
________________
*) χυμα τροπος ψαλσιματος  ''ανευ μελους". Βλ. Ωρολογιον το Μέγα σελ. 148

Εξω απ΄ τα δοντια

Διατήρηση με κάθε μεσον . Παρομοιωση από τα αρπακτικα ορνεα και θηρια.

Με νυχια και με δοντια

Είναι ερωτευμενος με καποια .  Από την εικόνα του απελπισμένου ερωτευμένου  που κρατεί το 
μάγουλο του, όπως κάποιος που εχει πονόδοντο.

Ποναει το δοντάκι του 
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http://www.stougiannidis.gr/AENAON/eb112/eb112.pdf


Δεν μπορεις να την αποκτήσεις. Δεν είναι τροφή για σένα. Δεν μπορείς να την κατακτήσεις και να την 
δαγκώσεις ερωτικά! 

Εξαιρέσεις υπάρχουν!

Δεν είναι για τα δόντια σου

Στην φραση Γλυτωσε από του Χαρου τα δόντια. Διεφυγε από θανασιμο μιδυνο.

Με επίδραση από την άλλη Φράση:   Από του λυκου το στομα. Ο χάρος δεν δαγκωνε, επαιρνε!

Από του χάρου τα δόντια

Κανω υπομονη. Προσπαθώ να αντεξω τον πονο

βλ.  Εφαγε ξύλο  
Aλλά μτφ Προσπαθώ να αντεξω τις  συμφορες.

Σφιγγω τα δοντια

Ετοιμάζομαι για μάχη  ή καβγά . Από το ακονιζω/ξυνω  τα νυχια για καβγα. Η εικονα από οικιακα ζωα 
που συνηθίζουν να ακονιζουν τα νυχια τους σε ξυλα (γατες και σκυλοι)

Ακονιζω τα δοντια
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Με μεγαλη δυσκολια.  Η εικονα από τον  Κυναιγειρο  στην Μαχη του Μαραθώνα.

Και κατά την αποψη μου με δωροδοκιες. Από τη δοτικη της μετοχης αοριστου του δουναι (διδω) που 
είναι ο δους , του δόντος, τῷ δὀντι . 
Δες όμως περισσότερα στο Facebook

Κρατάμε με τα δοντια 

Λεγεται για την πρωτη μετάληψη σε μωρα. 
Αντι να του πουμε έλα να φάς το κρέας και το αιμα του Ιησου και τρομάξει! 

Κανω χρυσο δοντάκι

Η εικονα του ρισάλτου οπου οι πειρατες κρατουσαν τους σαλτιμαρες (μαχαιρια ) στο στομα.
Λέγεται με την εννοια ότι πλεον δεν εχει που να κρεμασει  το τελευταιο οπλο και το κρατάει στα δοντια.

Οπλισμενος ως τα δοντια
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https://www.facebook.com/notes/aris-stougiannidis/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9/10211134659952254?notif_t=like&notif_id=1477411742101382


Εχει καποιο δοντι  στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Το δοντι είναι το μεσον ο μεσαζων, το δόντι μεσω του οποιου τρώμε κατι από τον Δημοσιο κορβανα.
Δες όμως και μια αλλη αποψή μου στο Facebook

Παροιμίες
30
14

εκγονον κακον μαχαιρας τους οδοντας εχει και τας μυλας τομιδας ωστε αναλισκειν και κατεσθιειν τους
ταπεινους απο της γης και τους πενητας αυτων εξ ανθρωπων

Pasted from <http://www.newlife4you.gr/searchbible.asp?B_modern_greek_utf8Page=4&andor=1&lan=0&pass1=%26%2310%3B%
26%23956%3B%26%23945%3B%26%23967%3B%26%23945%3B%26%23953%3B%26%23961%3B%26%2310%3B&testament=0
&s_text=Please+Wait&how=0&ver=2> 
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https://www.facebook.com/notes/aris-stougiannidis/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9/10211134659952254?notif_t=like&notif_id=1477411742101382
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=20&c=30&ver=2&l=0&v=14
http://www.newlife4you.gr/searchbible.asp?B_modern_greek_utf8Page=4&andor=1&lan=0&pass1=%26%2310%3B%26%23956%3B%26%23945%3B%26%23967%3B%26%23945%3B%26%23953%3B%26%23961%3B%26%2310%3B&testament=0&s_text=Please+Wait&how=0&ver=2
http://www.newlife4you.gr/searchbible.asp?B_modern_greek_utf8Page=4&andor=1&lan=0&pass1=%26%2310%3B%26%23956%3B%26%23945%3B%26%23967%3B%26%23945%3B%26%23953%3B%26%23961%3B%26%2310%3B&testament=0&s_text=Please+Wait&how=0&ver=2
http://www.newlife4you.gr/searchbible.asp?B_modern_greek_utf8Page=4&andor=1&lan=0&pass1=%26%2310%3B%26%23956%3B%26%23945%3B%26%23967%3B%26%23945%3B%26%23953%3B%26%23961%3B%26%2310%3B&testament=0&s_text=Please+Wait&how=0&ver=2


Εξοδος
21
24

οφθαλμον αντι οφθαλμου οδοντα αντι οδοντος χειρα αντι χειρος ποδα αντι ποδος

Pasted from <http://www.newlife4you.gr/searchbible.asp?andor=1&lan=0&pass1=%26%23959%3B%26%23948%3B%26%23959%3B%
26%23957%3B%26%23964%3B%26%2310%3B%26%2310%3B&testament=0&s_text=Please+Wait&how=0&ver=2
&B_modern_greek_utf8Page=1> 
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http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=2&c=21&ver=2&l=0&v=24
http://www.newlife4you.gr/searchbible.asp?andor=1&lan=0&pass1=%26%23959%3B%26%23948%3B%26%23959%3B%26%23957%3B%26%23964%3B%26%2310%3B%26%2310%3B&testament=0&s_text=Please+Wait&how=0&ver=2&B_modern_greek_utf8Page=1
http://www.newlife4you.gr/searchbible.asp?andor=1&lan=0&pass1=%26%23959%3B%26%23948%3B%26%23959%3B%26%23957%3B%26%23964%3B%26%2310%3B%26%2310%3B&testament=0&s_text=Please+Wait&how=0&ver=2&B_modern_greek_utf8Page=1
http://www.newlife4you.gr/searchbible.asp?andor=1&lan=0&pass1=%26%23959%3B%26%23948%3B%26%23959%3B%26%23957%3B%26%23964%3B%26%2310%3B%26%2310%3B&testament=0&s_text=Please+Wait&how=0&ver=2&B_modern_greek_utf8Page=1


Το Γρανάζι της Σαρδηνίας με εμφανή
την καμπυλότητα οδόντωσης
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