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Εισαγωγή  

Ως γνωστόν  απέτυχα στις εισαγωγικές μου εξετάσεις στην κόλαση. Άρτι επιστρέψας από του 
χάρου τα δόντια σκέφτηκα  ότι ο διάολος αυτήν την περίοδο θα είχε δουλειά και μάλιστα πολύ 
πιο ευχάριστη από το περιποιηθεί την αφεντομουτσουνάρα μου. (πβλ. δουλειά δεν είχε ο 
διάολος γαμούσε τα παιδιά του). Με τον Κύριο δεν τα πάω και πολύ καλά και το πιθανότερο 
ήταν ότι δεν ήθελε και αυτός να ασχοληθεί μαζί μου αφού λόγω θέσεως και συμπεριφοράς 
σαφώς ανήκω στον κάτω όροφο. Έτσι επέστρεψα στον μάταιο τούτο κόσμο χωρίς να βρω τον 
διάβολο μου.  

Όμως ο απλός λαός με τα τραγούδια τις φράσεις και τις 
παροιμίες του διαμόρφωσε την λαϊκή εικόνα του διαβόλου  
με μεγάλη λαϊκή σοφία και ευφυείς χαρακτηρισμούς.  

Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια 

Τα οποία όταν τα σπάει κάτι δυσάρεστο γίνεται. Πχ.  «Αν 
σπάσει ο διάολος το ποδαρά του και χάσουμε το τρένο …» 

Φοράει μαγικές κάλτσες 

Γιατί λέμε για κάποιον έξυπνο ότι αυτός είναι διαβόλου 
κάλτσα. 

Δεν αποτελεί αυτός ο έξυπνος και κανένα σπάνιο είδος δεδομένου ότι ο διάβολος έχει πολλά 
ποδάρια και ισάριθμες κάλτσες. 

 

Πρέπει να είναι φοβερός στην όψη 

Γιατί παρ’ όλο που διαθέτουμε αποτρεπτικά μέσα προτιμούμε να μην τον συναντήσουμε. 

Ούτε το διάβολο να δεις ούτε το σταυρό σου να κανείς. 

Έχει ουρά 

Την βάζει οπουδήποτε οπότε αρχίζουν αναποδιές πάσης φύσεως. 

Έχει κέρατα  

  Η διαβολογυναίκα είναι μάλλον άτακτη και άπιστη έτσι μοιραία ως σύζυγος ο διάβολος είναι 
κερασφόρος. 
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Είναι πολυώνυμος  

Όπως όλοι οι εγκληματίες! Λέγεται:   

Διάβολος 

Το επίσημο όνομα και το συνηθέστερο. Συνήθως προφέρεται με σίγαση του «β»: διάολος. 
Yυποκοριστικό διαβολάκος.  

Εωσφόρος ή Lucifer 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 

Έργο του William Blake. Εικονογράφηση στον 
Απολεσθέντα Παράδεισο του Μιλιτωνος. 

Ελληνικά εωσφόρος σημαίνει αυτός που φέρνει την αυγή  
(αρχ έω = αυγή), το φως. Το πρωινό αστέρι που 
προμηνύει την ανατολή του Ηλίου, η Αφροδίτη. 
Πβλ εωθινό  = πρωινή προσευχή. 
Lucifer  είναι μετάφραση στα Λατινικά του «Εωσφόρος»  
Άγγελος που έπεσε στη δυσμένεια1 του Θεού και  
εκδιώχθηκε από τον παράδεισο.  Η όλη υπόθεση θυμίζει 
τον Προμηθέα της ελληνικής Μυθολογίας. 
 

Σατανάς  

Βλ . ξενόγλωσσα 

Βελζεβούλ  

 

Υποκοριστικό βελζεβούλης. 

Beelzebub ήταν αρχικά το όνομα ενός Φιλισταίου θεού (από το σόι του 
Baal), το πλήρες όνομα ήταν Baal Zebûb,που κυριολεκτικά σημαίνει ο 

βασιλιάς των μυγών. Στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται ως 
συνώνυμο του Σατανά . Η παραφθορά σε  "Belzeboub," εμφανίζεται στη 
Θεια Κωμωδία του Δάντη. 

                                                           
1
 ΗΣΑΙΑΣ 14.12 12 πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωΐ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ 

ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη. 

Δες και  ΙΩΒ 11.17 ἡ δὲ εὐχή σου ὥσπερ ἑωσφόρος, ἐκ δὲ μεσημβρίας ἀνατελεῖ σοι ζωή·  και ΙΩΒ 38.1212 ἦ ἐπὶ σοῦ 
συντέταχα φέγγος πρωϊνόν; ἑωσφόρος δὲ εἶδε τὴν ἑαυτοῦ τάξιν 13 
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Βελίαρ 
Προφέρεται και Βελίαλ. Κυριολεκτικα σημαινει ο αρχων του δάσους. Είναι ένα από 
τα ονοματα του Σατανά. Ιδιαιτερα απανιο. Το αναφέρει ο Παυλος στη Β προς 
Κορινθίους επιστολή του κεφ 6 §15 

15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 

 

Ο περί ου ο λόγος Βελίαλ έχει και στρατιωτικό βαθμό: Είναι ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ. Το  

Βελίαλ , είναι Εβραϊκό όνομα και σημαίνει «ο χωρίς αξία, ο ανάξιος». Στον πόλεμο των παιδιών 
του φωτός και των παιδιών του σκότους, πήρε μέρος ως ο μεγάλος στρατηγός των δαιμόνων 
της κολάσεως σύμφωνα με τα χειρόγραφα της νεκρής θάλασσας. Είναι  και ένας από τους γιους 

του σκότους. Με τον ερχομό του Αντίχριστου ο Βελίαλ θα ξαμοληθεί ελεύθερος εναντίον του 
Ισραήλ , όπως μίλησε ο Θεός μέσα από τα χείλια του προφήτη Ησαΐα .(6:9) .  

Υπάρχουν και αναφορές που αναφέρουν  ως αντίπαλο του Θεού τον Βελίαλ αλλά κατά πάσα 

πιθανότητα συγχέεται  το όνομα του Βελίαλ με του αντίχριστου . Πηγές αναφέρουν το Βελίαλ 
να εξουσιάζει η να τιμωρεί ανάλογα τις διεφθαρμένες ψυχές. Ακόμα στο (20:2) ο Ιωσήφ 
προφητεύει ότι μόλις φύγουν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο το σκοτάδι θα μείνει πίσω μαζί με 
τον Βελίαλ, ενώ εκείνοι θα βαδίσουν προς το φώς του Θεού. 

Ο Βελίαλ μάλλον διαψεύδει το όνομα του «ο χωρίς αξία»  αφού και στρατηγός είναι και είναι 
άξιος να κάνει σημεία και τέρατα.  

Οι χριστιανοί υμνωδοί χώσανε τον Βελίαρ στα Απολυτίκια των Αγίων Προκόπιου, Αγίας 
Ευφροσύνης, Αγίου Γεώργιου του Πασγιάννου (sic!) αν και αμφιβάλω αν οι ανωτέρω Άγιοι 
είχαν ποτέ  γνωρίσει τον Βελίαρ προσωπικώς. 

Ο Θεόκτιστος ο Στουδίτης παρακαλεί τον Ιησού: 
Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον, εκ της χειρός του δολίου Βελίαρ με, Ιησού και 
ποίησον, δεξιόν καμέ παραστάτην της δόξης σου, Ιησού Χριστέ μου, μοίρας ευωνύμου 
λυτρωσάμενος. 
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Πειρασμός 

Πειρασμός κυριολεκτικά σημαίνει το πείραμα  την δοκιμασία. Ο σατανάς καλείται Πειρασμός επειδή 
πειράζει (δοκιμάζει) τους ανθρώπους. Αν η δοκιμή είναι επιτυχής το κέρδος είναι μια θέση στην 
Κόλαση όπου εδρεύει ο Σατανάς. Η περιποίηση εκεί είναι θερμή. Σύμφωνα με την θρησκεία επιτυχία 
είναι να μην επιτύχεις στο τεστ!  
ΦΡ Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 
Ο πειρασμός ως Κύριο όνομα  απαντά συνήθως στα πατερικά κείμενα.  

Εξαποδώ η οξαποδώ   

Δαίμων ή Δαίμονας ή δαιμόνιον  

Άλλη σημασία έδιναν στη λέξη  οι Αρχαίοι Έλληνες. Ο αρχαίος δαίμων ήταν ο Θεός. 

Πβλ το Γνωστο ποιημα του Κ. Π. καβάφη  

«Άγε, ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων»   
Δεν καταδέχονταν η Κρατησίκλεια 
ο κόσμος να την δει να κλαίει και να θρηνεί· 
και μεγαλοπρεπής εβάδιζε και σιωπηλή. 
Τίποτε δεν απόδειχνε η ατάραχη μορφή της 
απ’ τον καϋμό και τα τυράννια της. 
Μα όσο και νάναι μια στιγμή δεν βάσταξε· 
και πριν στο άθλιο πλοίο μπει να πάει στην Aλεξάνδρεια, 
πήρε τον υιό της στον ναό του Ποσειδώνος, 
και μόνοι σαν βρεθήκαν τον αγκάλιασε 
και τον ασπάζονταν, «διαλγούντα», λέγει 
ο Πλούταρχος, «και συντεταραγμένον». 
Όμως ο δυνατός της χαρακτήρ επάσχισε· 
και συνελθούσα η θαυμασία γυναίκα 
είπε στον Κλεομένη «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.» 
 
Και μες στο πλοίο μπήκε, πηαίνοντας προς το «διδώ». 
 

*)Όπως θέλει ο θεός, όπως  είναι θεού θέλημα. 

Ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή Άνυτος έγραψεν: Αδικει Σωκρατης ους μεν η 

Πόλις θεούς νομίζει ου νομίζων , έτερα δε καινά δαιμόνια εισηγούμενος  … 
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Η φράση σημαίνει εισηγείται νέους θεούς πήρε όμως στη  καθημερινή γλώσσα την έννοια 

ενσπείρει ζιζάνια, διαβολιές ή διαβολές.  

Ξενόγλωσσα 

Devil 

Αγγλικά από το διάβολος 

Diable 
 Γαλλικά από το διάβολος 
Diavolo  
 Ιταλικα από το διάβολος 

Σεϊτάν  

 Στα τούρκικα και  αραβικά.  Εξελληνίστηκε σε σατανάς 

 Εμείς τον συναντούμε ως Σεϊταν Αλαμάν, πράκτορα των Γερμανών και αντίπαλο του Γιώργου Θαλάσση, 
του παιδιού-Φάντασμα. Τον συναντούμε επίσης στο Επώνυμο Σεϊτανίδης. (πβλ. Βάσσος Σειτανίδης, 
Τραγουδιστης της μεταπολεμικης εποχης.)  

 

Έχει παράξενες φοβίες 

 Πχ. Φοβάται το λιβάνι 
 

Έχει συγγενείς στο εξωτερικό  

Π.χ. «που να τρέχω τώρα στου διάολου τη μάνα»  φράση που λέγεται για την κατάδειξη 
μεγάλης απόστασης ή απομακρυσμένης τοποθεσίας. 
 
Όμοια φράση λέγεται «στου διαόλου τον κώλο» και εννοεί μακρύνει απόκρυφη και δυσπρόσιτη 
τοποθεσία. Δεδομένου ότι βρίσκουμε πολύ εύκολα το διάβολο μας και ότι είναι ακόμα πιο 
εύκολο, αφ΄ης στιγμής τον βρούμε,  να βρούμε και τον κώλο του, μου είναι δύσκολο να 
καταλάβω γιατί είναι δυσπρόσιτος ο κώλος του διαβόλου.  

 

Είναι παντρεμένος  

… με μια Διαβολογυναίκα από την οποία απέκτησε τα διαβολόπαιδα τα όποια, όταν δεν έχει 
δουλειά, τα περιποιείται καταλλήλως. 
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Έχει παιδιά 

 … αγνώστου αριθμού.  Συλλογικά ονομάζονται  διαβολόπαιδα.  Όταν δεν έχει δουλειά τα 

γαμάει. Έκαστον χωριστά λέγεται διαβόλου γέννα. 

Είναι αγνώστου διαμονής     

Μάλλον μένει στην κόλαση, αλλά μπαίνει και μέσα στους ανθρώπους. Πβλ. Που να μπει ο 
διάολος μέσα σου και να ‘ ναι  και  τσαγκάρης. Τότε  λέμε ότι ο άνθρωπος  βρήκε το 
διάβολο του, ότι τον πιασαν τα διαόλια του, η διαβολίστηκε. Η εκκλησία τον θεώρει 

δαιμονισμένο.  
 
Μολονότι ι ο διάβολος χαρακτηρίζεται ως «αγνώστου διαμονής» μπορεί κανείς  να τον βρει πολύ 
εύκολα. Τρόποι για να βρει κανείς το διάολο του υπάρχουν πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι 
σχετίζονται με εμπλοκή σε θέματα με Δημόσιες υπηρεσίες 
Πβλ. Και το τραγουδάκι  

Στέλνει ο νέος Ναπολέων 
Μεραρχίες πειναλέων 
Στο βουνό ψηλά 

Για να βρουν το διάβολό τους 
Κι’ ο στρατός μας αιχμαλώτους 
 τσούρμο κουβαλά. 

«Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του» Μ. Τραϊφόρος – Σ. Βέμπο  

 
Για να σου βγάλουν το διάολο από μέσα σου υπάρχουν ειδικοί  παπάδες που λέγονται εξορκιστές 
που με χαμηλή χρέωση στέλνουν τον διάολο στη μάνα του. Τα κέρδη προκύπτουν από τις ταινίες του 
κινηματογράφου  ΕΞΟΡΚΙΣΤΗΣ 1, 2. …, ν 
 

Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στον διάολο, τον Πειρασμό, μη βλέπετε που λέμε μη 
εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν ή μπήκα στον πειρασμό να φάω ένα γλυκάκι.  Εδώ πρόκειται 
για δοκιμασία - πειρασμό. Ο διάολος είναι ο Πειρασμός. 

 

Αλλάζει εμφάνιση 

Σατανάς μεταμορφωμένος ονομάζεται κάποιος πανούργος άνθρωπος. Πολλές φορές ο 

διάβολος αρκείται σε ένα απλό μακιγιάζ οπότε ονομάζεται σατανάς βερνικωμένος.   

Σημαντικός ανταγωνιστής του ο θεός. 

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

Ο διάβολος όπου ο θεός δεν προλαβαίνει, παρεμβαίνει με γενόσημα: 
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‘Οπου δεν δίνει ο θεός παιδιά δίνει ο διάολος ανίψια. 

 

 

Είναι υπεραπασχολημένος 

Διότι παντού συναντούμε αποτελέσματα που τα χαρακτηρίζουμε του διαβόλου συνέργειες. 

Οι εργασίες του διάβολου είναι οι διαβολιές (ή ζαβολιές). Οποίος τον μιμείται λέγεται 

ζαβολιάρης, Η λέξη περιορίστηκε στην έννοια  «δόλιες παραβιάσεις κανόνων παιχνιδιού». 

Δεν μπορεί να κάτσει ήσυχος. Όταν δεν έχει δουλειά ασχολείται με τα παιδιά του. 

Είναι σπάταλος 

Πασίγνωστο δείγμα σπατάλης είναι τα διαβολοσκορπίσματα. 

Έχει αριθμό μητρώου  

Τον αριθμό του θηρίου 666  
 

Τηρεί λογιστικά  βιβλία 

Στα οποία όλοι έχουν πρόσβαση. Πβλ. Την φράση τα έγραψε στου διάολου το κατάστιχο. Και 
το σχετικό τραγουδάκι   

Στου διαόλου τά ‘γραψα όλα το κατάστιχο 
Και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο  

 
 Δεδομένου ότι ο διάβολος δεν είναι ιδιαίτερα επιμελής η καταχώριση στο κατάστιχό του  δεν 
σημαίνει σχεδόν τίποτε.  Έτσι η φράση σημαίνει «αδιαφόρησε τελείως». Βέβαια το γράψιμο που 
κάνουν, σε άλλο μέρος, οι σταρχιδισταί iείναι πιο διαδεδομένο για την δήλωση της παντελούς 
αδιαφορίας. 

Είναι παροιμιώδης 

 Ο διάολος γέρασε και εγινηκε περάτης 

 Σαν γερασει ο διάολος καλογερος θα γίνει 

 Αδε με παρει ο διάολος του μπαινω εγω στο σβέρκο 

 Γαλα δεν ειχει ο διάολος κι επουλα χλωροτύρι 

 Η γρια δεν ειχε διάολο κι αγορασε γουρούνι 

 Κάθε διάολος και το θυμιατό του 

 Ξαγορευε διαβόλους να κανεις καλογερους 

 Οσα δυο δινει ο διάολος  τα παιρνει πανωπροίκι 
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 Φυγε από μενα διαβολε κι αντε στο γειτονά μου. 

 Απ του διαβόλου το μαντρί ουτ’ ερίφι ουτ’ αρνί. 

 Βλαστημάς καραβοκύρη; - μα ‘ντα διάβολο να κάνω 

 Παπά παιδί διαβόλου εγγόνι 

 Θυμιάτισε το διάολο να σε κάνει να χεστείς 

 Μήτε στο διάολο κερί μήτε στον Τούρκο κώλο 

 Που κάθεται εις την στεριά και θάλασσα γυρεύει  ο διάβολος του κώλου κουκιά του 
μαγειρεύει. 

 Ο άντρας στη γωνιά κι ο διάολος στην πόρτα. 

 Ο,τι δεν μπόρειε ο διάολος τ’ έκανε η γυναίκα. 

Συμπέρασμα: 

Ο διάβολος  όπως τον κατασκευάζει η λαϊκή φαντασία είναι πολύ πιο διαβολικός από τις 
εκκλησιαστικές περιγραφές. 

Εγώ πάντως ξέμπλεξα (επί του παρόντος) από θεούς και δαίμονες και τους βγάζω την γλώσσα 
μου και τα υπογλώσσιά μου. Όλα ευτυχώς ήταν στα χέρια της επιστήμης που ευχαριστώ από το 
«Βήμα του Λόγου»  μου και από τα βάθη της φραγμένης καρδιάς μου. 

Άρης Στουγιαννίδης  

 

 

                                                           
i Σταρχιδισταί: ειδική κατηγορία ανθρώπων που επιδεικνύουν παντελή αδιαφορία για τα πάντα. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις κατά τις όποιες τους παρέχονται πληροφορίες απαντούν δια της χυδαίας 

εκφράσεως «στ’ αρχίδια μου» συνοδεύοντες την φράση με συνένωση των παλαμών άνωθεν της κεφαλής και 

βίαιαν καταβίβασιν προς την βουβωνικήν χώραν.  
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