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Multi-Word Expressions
Ρηματικές Πολυλεκτικές Εκφράσεις
ανάβω
ανάβουν (V) τα λαμπάκια κπ (Subj)
ανάβουν (V) τα πνεύματα (Subj)
ανάβω (V) τα λαμπάκια κπ (Obj)
ανάβω (V) τα πνεύματα (Obj)
ανάβω μεγάλο κακό σε κπ
ανάβω μία σε κπ
ανάβω τα λαμπάκια σε κπ
ανάβω το πράσινο φως
ανάβω το πράσινο φως για/προς κτ
ανάβω το πράσινο φως σε κπ
ανάβω φωτιά
ανάβω φωτιά σε κπ
ανάβω φωτιές

14 ανάβω φωτιές σε κπ
15 κάθομαι σε αναμμένα κάρβουνα
16 την ανάβω σε κπ
ανακατεύω
17

ανακατεύομαι με τα πίτουρα

Semantics
Σημασία
κπ εκνευρίζεται
προκαλούνται εντάσεις
εκνευρίζω κπ
προκαλώ εντάσεις, εκνευρισμό
προκαλώ μεγάλο κακό σε κπ
χτυπώ κπ, χαστουκίζω κπ
εκνευρίζω κπ
δίνω άδεια σε κπ να κάνει κάτι
δίνω άδεια σε κπ να κάνει κάτι
δίνω άδεια σε κπ να κάνει κάτι
προκαλώ εντάσεις
προκαλώ εντάσεις, προβλήματα σε κπ
προκαλώ εντάσεις, προκαλώ συναισθήματα στο αντίθετο φύλο
προκαλώ προβλήματα σε κπ, προκαλώ συναισθήματα σε κπ, προσελκύω το
αντίθετο φύλο
έχω ανησυχία και αγωνία
πυροβολώ, κτυπώ κπ

ασχολούμαι με μικροπράγματα, επεμβαίνω σε θέματα που δεν με αφορούν

18 ανακατεύομαι σε (Adj) υποθέσεις
19 ανακατεύομαι σε ξένες υποθέσεις
20 ανακατεύομαι στις υποθέσεις κπ
ανεβάζω
21 ανεβάζω κπ στο (Adj: θεατρικό) σανίδι
22 ανεβάζω κπ στο σανίδι
23 ανεβάζω κπ/κτ στα ουράνια/στα μεσουράνια
24 ανεβάζω κτ στα ύψη
25 ανεβάζω την πίεση κπ
26 ανεβάζω το ηθικό
27 ανεβάζω το ηθικό κπ
28 ανεβάζω τον πήχυ (+Gen)
ανεβαίνω
29 ανεβαίνει η πίεση σε κπ
30 ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι κπ
31 ανεβαίνει το κρασί στο κεφάλι κπ
32 ανεβαίνω στα ύψη
33 ανεβαίνω στο (Adj: θεατρικό) σανίδι
34 δάκρυα ανεβαίνουν στα μάτια μου
35 θλίψη ανεβαίνει στα μάτια μου
36 κπ/κτ ανεβαίνει στα μάτια κπ
37 κπ/κτ ανεβαίνει στο ADJ στερέωμα
αξίζω
38 Αξίζει τον κόπο να το δεις!
39 Αξίζει τον κόπο να το ζήσεις!
40 κπ/κτ άξιζε κάθε δεκάρα που έδωσα
41 κπ/κτ αξίζει όλο το χρυσάφι του κόσμου
42 κπ/κτ αξίζει τον κόπο

επεμβαίνω σε θέματα που δεν με αφορούν
επεμβαίνω σε θέματα που δεν με αφορούν

43 κτ/κπ αξίζει + Gen (ιδιαίτερης προσοχής/συνεχείας/μνείας…)
κτ/κπ αξίζει + Gen (της ιδιαίτερης προσοχής/συνεχείας/μνείας…)
44 κπ
45 κτ/κπ αξίζει τα μάτια της Παναγιάς
46 κτ/κπ δεν αξίζει δεκάρα
47 κτ/κπ δεν αξίζει (ούτε μια) δεκάρα τσακιστή
αρπάζω
48 Άρπα την!
49 αρπάζω κπ από τα μούτρα
50 αρπάζω κπ από το λαιμό/από το σβέρκο
51 αρπάζω κπ από τον γιακά
52 αρπάζω κπ πίσω από τον γιακά
53 αρπάζω κπ/κτ από τα χέρια κπ
54 αρπάζω κπ/κτ από την αγκαλιά κπ
55 αρπάζω κπ/κτ μέσα από τα χέρια κπ
56 αρπάζω την (πρώτη) ευκαιρία (+ Gen or Comp)
57 αρπάζω την ευκαιρία από τα μαλλιά
58 αρπάζω την μπουκιά (κπ) μέσα από το στόμα (κπ)
59 αρπάζω το ψωμί (κπ) μέσα από το στόμα (κπ)
60 Μην τ 'αρπάξω τώρα!
61 Τις άρπαξε!
αφήνω
62 άσε τα αστεία!
63 άσε τι άκουσα για…

πρέπει να προσεχθεί, να συνεχιστεί, να μνημονευθεί….

επεμβαίνω στις υποθέσεις κπ
παρουσιάζω ως ηθοποιό στη σκηνή, κάνω κάποιον ηθοποιό
παρουσιάζω ως ηθοποιό στη σκηνή, κάνω κάποιον ηθοποιό
εξυψώνω κπ/κτ
αυξάνω
εκνευρίζω κπ
εμψυχώνω
εμψυχώνω κπ
περιμένω καλύτερη επίδοση
θυμώνω, εκνευρίζομαι
θυμώνω, εκνευρίζομαι
τον πειράζει το κρασί
παίρνω αξία, καλυτερεύει η θέση μου σε σύγκριση με άλλους
γίνομαι ηθοποιός
δακρύζω
θλίβομαι
κπ / κτ αποκτά αξία
αναγνωρίζεται σε αξία
πρέπει να το δεις!
πρέπει να το ζήσεις!
έχει μεγάλη αξία
είναι ανεκτίμητο
πρέπει να διαθέσει κπ δυνάμεις ή ο,τιδήποτε άλλο για κτ αξιόλογο

πρέπει να προσεχθεί, να συνεχιστεί, να μνημονευθεί….από κπ
κοστίζει πολλά χρήματα
δεν έχει καμία αξία
δεν έχει καμία απολύτως αξία
καλά να πάθεις!
επιτίθεμαι σε κάποιον
γίνομαι φορτικός, καταναγκαστικός σε κάποιον
πιάνω και τραβάω βίαια
πιάνω και τραβάω βίαια και ύπουλα
κλέβω, υφαρπάζω, στερώ κάτι από κάποιον
αφαιρώ κάτι από κάποιον βίαια, απότομα
κλέβω, υφαρπάζω, στερώ κάτι από κάποιον
εκμεταλλεύομαι, αξιοποιώ κατάλληλα
εκμεταλλεύομαι, αξιοποιώ κατάλληλα
παίρνω την τελευταία στιγμή κάτι που προορίζεται για κάποιον άλλον
κλέβω, υφαρπάζω, στερώ κάτι από κάποιον
μη θυμώσω τώρα!
τον έδειραν!
σταμάτα, διάκοψε συγκεκριμένη συμπεριφορά και σοβαρεύσου
μη ρωτάς…

64
65
66
67

άσε τον κόσμο να λέει ό,τι θέλει!
άστα να πάνε!
άστον να λέει
άστον να λέει ό,τι θέλει!
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αφήνω (πολύ) λάσκα τα λουριά σε κπ
αφήνω αυτόν τον κόσμο για έναν άλλον καλύτερο
αφήνω ελεύθερο/ανοιχτό το πεδίο δράσης σε κπ
αφήνω ελεύθερο/ανοιχτό το πεδίο σε/για κπ
αφήνω κπ αμανάτι
αφήνω κπ με τη γλύκα
αφήνω κπ με την όρεξη
αφήνω κπ με το στόμα ανοικτό

76 αφήνω κπ μπουκάλα
77 αφήνω κπ πάνω στη γλύκα

78 αφήνω κπ ρέστο
79 αφήνω κπ σέκο
80 αφήνω κπ στα κρύα του λουτρού
81 αφήνω κπ στην ησυχία του
82 αφήνω κπ στον τόπο
83
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αφήνω κπ στο πόδι μου
αφήνω κπ στους πέντε δρόμους
αφήνω κπ σύξυλο / κόκαλο
αφήνω κτ / κπ στην τύχη του
αφήνω κτ μισό
αφήνω κτ/κπ στα χέρια κπ
αφήνω παιδιά πίσω μου
αφήνω τα κόκαλά μου/τα κοκαλάκια μου +loc
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αφήνω τα λουριά λάσκα σε κπ
αφήνω τα μεγάλα/πολλά/κούφια λόγια
αφήνω τα πράγματα στην τύχη τους
αφήνω την κουβέντα στη μέση
αφήνω το πεδίο ελεύθερο/ανοιχτό σε/για κπ
Αφήστε τόπο στα νιάτα!
δεν αφήνω κπ λεπτό από τα μάτια μου
δεν αφήνω κπ σε ησυχία
δεν αφήνω τίποτα (απολύτως) να πάει χαμένο
δεν αφήνω τίποτα όρθιο
δεν αφήνω τίποτα στη θέση του
δεν αφήνω τίποτα στην τύχη
Μας άφησε χρόνους!
με αφήνουν αμανάτι

105 τα αφήνω όλα σύξυλα
αφήνομαι
106 αφήνομαι στα χέρια κπ
107 αφήνομαι στην τύχη μου
βαδίζω
108 βαδίζω στα βήματα κπ
109 βαδίζω στα ίχνη κπ
110 βαδίζω στα χνάρια κπ
111 βαδίζω στις μύτες των ποδιών μου
112 βαδίζω/περπατάω (πάνω) σε τεντωμένο σκοινί
113 βαδίζω/περπατάω ξυπόλητος στα αγκάθια
114 βαδίζω/περπατάω σε αναμμένα κάρβουνα
115 βαδίζω/περπατάω στις άκρες των ποδιών μου
βάζω
116 βάζω λυτούς και δεμένους
117 βάζω πρώτη
118 βάζω στεφάνι
119 βάζω ένα χεράκι
120 βάζω την ουρίτσα / την ουρά μου
121 βάζω το ξερό μου να δουλέψει
122 βάζω το χεράκι μου
123 Ο θεός να βάλει το χέρι του
124 βάζω κπ πλάτη
125 βάζω πλάτη (+ αθλητική ομάδα)
126 βάζω ιδέες σε κπ
127 βάζω πλάτη σε κτ/κπ

αδιαφόρησε!
μη συνεχίζεις τη συζήτηση!
μη λαμβάνεις υπόψη σου αυτά που λέει
αδιαφόρησε!
παρέχω πολλά δικαιώματα σε κάποιον χωρίς να πρέπει, δίνω παραπάνω
ελευθερίες, αφήνω κπ ανεξέλεγκτο
φεύγω
δίνω ελευθερίες σε κπ να κάνει κάτι, επιτρέπω να γίνει κάτι
δίνω ελευθερίες σε κπ να κάνει κάτι, επιτρέπω να γίνει κάτι
εγκαταλείπω κπ/κτ σε κάποιον χωρίς τη θέλησή του δεύτερου
απογοητεύω κπ που του έχω χαρίσει ελπίδες για κτ θετικό
απογοητεύω κπ που έχει ελπίδες για κτ θετικό
προκαλώ έκπληξη σε κπ
παρατάω, εγκαταλείπω κπ χωρίς να πραγματοποιήσω ό,τι του υποσχέθηκα
απογοητεύω κπ που του έχω χαρίσει ελπίδες για κτ θετικό
α. για κπ. που ξοδεύει ή που του παίρνουν όλα του τα χρήματα β. για κπ. που τον
εγκαταλείπουν χωρίς συντροφιά ή που δεν προφταίνει να συμμετάσχει σε κτ
προκαλώ το θάνατο κπ
παρατάω κπ/ για αιφνίδια, απρόσμενη αποτυχία, διάψευση ελπίδων ή για ξαφνική
διακοπή μιας διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη
δεν ενοχλώ κπ, δεν πιέζω κπ
προκαλώ έντονο τραυματισμό σε κπ, σκοτώνω, τον χτυπώ έτσι ώστε να έρθει
ακαριαία ο θάνατος
βάζω αντικαταστάτη, αναθέτω σε κπ να με αντικαταστήσει σε έργο ή σε καθήκον,
κατά την απουσία μου
φεύγω και εγκαταλείπω κπ απροστάτευτο
παρατάω, δεν δίνω ελπίδες σε κπ, αφήνω εμβρόντητο
δεν επεμβαίνω για να επηρεάσω την έκβασή του
δεν ολοκληρώνω κτ
δίνω κτ σε κάποιον, εμπιστεύομαι κτ σε κάποιον ή εγκαταλείπω κτ σε κπ
πεθαίνω και κπ μένει ορφανός
πεθαίνω
παρέχω πολλά δικαιώματα σε κάποιον χωρίς να πρέπει, δίνω παραπάνω
ελευθερίες, αφήνω κπ ανεξέλεγκτο
διακόπτω μια ενέργεια, παύω να φλυαρώ, να κομπάζω…
εγκαταλείπω, αδιαφορώ για κπ/κτ
διακόπτω μια ενέργεια
δίνω ελευθερίες σε κπ να κάνει κάτι, επιτρέπω να γίνει κάτι
επιτρέπω σε κπ να ενεργήσει
παρακολουθώ στενά
ενοχλώ κπ
εκμεταλλεύομαι τα πάντα
καταστρέφω τα πάντα
καταστρέφω τα πάντα
υπολογίζω και εκτιμώ
πέθανε!
μένω χωρίς παρέα, δεν ικανοποιείται η επιθυμία μου
για κπ. που διακόπτει ξαφνικά μια δραστηριότητα εξαιτίας κάποιου απρόβλεπτου
γεγονότος
εμπιστεύομαι τον εαυτό μου σε κάποιον ή εγκαταλείπομαι σε κπ
εγκαταλείπομαι
μιμούμαι τις πράξεις κπ
μιμούμαι τις πράξεις κπ
μιμούμαι τις πράξεις κπ
ενεργώ κρυφά
ενεργώ με επικίνδυνο τρόπο, ριψοκινδυνεύω
ενεργώ χωρίς να παίρνω προφυλάξεις, χωρίς να έχω τα απαραίτητα εφόδια
ενεργώ με επικίνδυνο τρόπο, οδηγούμαι σε επικίνδυνες καταστάσεις
ενεργώ κρυφά
ψάχνω εξονυχιστικά, κάνω τα πάντα, ενεργοποιώ τους πάντες
θέτω σε κίνηση κάποια μηχανή, αλλάζω ταχύτητα
στεφανώνομαι, παντρεύομαι
βοηθάω
επεμβαίνω
ενεργώ με σύνεση σε αντίθεση με το παρελθόν
με την επέμβασή μου συμβάλλω σε κτ
Ας βοηθήσει ο θεός, λόγω αδυναμίας μου
έχω κπ για στήριγμα
αφήνω πίσω στη βαθμολογία
προβληματίζω, δημιουργώ ανησυχίες
υποστηρίζω κτ/κπ
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βάζω τα γυαλιά σε κπ
βάζω το χεράκι του σε/για κτ
βάζω χέρι σε κτ
βάζω χέρι σε κπ
βάλ' του ρίγανη
τα βάζω με κπ
βάζω/ έχω κπ στο βρακί μου
βάζω κπ στο χέρι
βάζω κπ κάτω
βάζω κπ κάτω
βάζω κπ μέσα/τον βάζω μέσα
βάζω κπ μπροστά
βάζω κπ σε (ένα) λούκι
βάζω κπ σε κόπο
βάζω κπ σε νέο/κακό λούκι
βάζω κπ στα αίματα
βάζω κπ στη θέση κπ άλλου
βάζω κπ στη θέση του
βάζω κπ στο νόημα (+Gen)
βάζω κπ στο παιχνίδι /στο κόλπο
βάζω κπ στο τσεπάκι / στην τσέπη μου
βάζω κπ/κτ στο μάτι ενός κυκλώνα
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βάζω κτ κάτω (στο τραπέζι)
βάζω κτ μπρος
βάζω κτ σε δεύτερη μοίρα
βάζω κτ στην τσέπη (μου)
βάζω κτ στο πετσί κπ
βάζω κτ στο πετσί κπ
βάζω κτ στο πετσί μου
βάζω κτ στο συρτάρι
βάζω κτ στο τραπέζι
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βάζω κτ στο τσεπάκι/στην τσέπη μου
βάζω κτ στο χέρι
βάζω μπρος να…
βάζω πλώρη για loc
βάζω στη γωνία κπ/κτ
βάζω στο μάτι κπ/κτ
βάζω/ρίχνω κπ στο παιχνίδι (+Gen)
τους βάζω στο ίδιο τσουβάλι
βάζω το μαχαίρι στο/ως/ μέχρι το κόκαλο
βάζω θηλειά στο λαιμό κπ
βάζω ιδέες στο μυαλό / στο κεφάλι κπ
βάζω κάτι στο μυαλό μου
βάζω νερό στο κρασί μου
Βάζω σε κπ τη θηλειά στο λαιμό
βάζω τα δυο πόδια κπ σε ένα παπούτσι
βάζω τα πόδια στην πλάτη
βάζω τα πόδια στον ώμο

176 βάζω τα πράγματα στη θέση τους
177 Βάζω τα χέρια στις τσέπες
βάζω την ουρά στα σκέλια/ κάτω από τα σκέλια/ ανάμεσα στα
178 σκέλια
179 βάζω το καπέλο\καπελάκι μου στραβά
180 βάζω το κεφάλι κάτω
181 βάζω το κεφάλι μου στη θηλειά/ στον τορβά
182 βάζω το κεφάλι μου στο στόμα του λύκου
183 βάζω το λύκο να φυλάει τα πρόβατα
184 βάζω το μαχαίρι στο λαιμό κπ
185 βάζω το νερό στο αυλάκι
186 βάζω το χέρι μου στη φωτιά
187 βάζω το χέρι μου στην καρδιά
188 βάζω το χέρι στην τσέπη
189 βάζω φτερά στα πόδια
190 βάζω ψύλλους στ' αυτιά κπ
191 δεν το βάζω κάτω
192 μη βάζεις ιδέες με το μυαλό σου/ με το νου σου
193 το βάζω στα πόδια
194 βάζω κπ από το παράθυρο/από την πίσω πόρτα+ loc
195 βάζω βαθιά το μαχαίρι σε κτ
196 βάζω βαθιά το χέρι στην τσέπη
197 βάζω κτ καλά στο μυαλό μου
198 βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κπ
199 βάζω φυτιλιές σε κπ
βαράω

επιδεικνύω ανωτερότητα
βοηθάω, συντελώ, συμβάλλω σε
κλέβω
παρενοχλώ ή επιπλήττω κπ για κτ
για ανεπανόρθωτο κακό ή για δήλωση αδιαφορίας ή υποτίμησης
τσακώνομαι με κπ
εκμεταλλεύομαι κπ
πιάνω, συλλαμβάνω, εκμεταλλεύομαι κπ
νικώ κπ
νικώ κπ
οδηγώ στη φυλακή κπ, χρεώνω
θέτω κπ αρμόδιο να διεκδικήσει αντί εμού
περιορίζω κπ
προτρέπω κπ να κάνει κτ που πιθανόν δεν θέλει
αναγκάζω κπ να κάνει κτ
προκαλώ θυμό, εξοργίζω κπ, τον ερεθίζω ή τον παρασύρω να κάνει κτ
δημιουργώ για κπ τις ίδιες συνθήκες με κπ άλλον
με τη δική μου συμπεριφορά τον αναγκάζω να συμπεριφερθεί όπως πρέπει
δίνω εξηγήσεις για κτ σε κπ
συμπεριλαμβάνω κπ στα σχέδια μου/ προς εξαπάτηση κπ
ασκώ απόλυτο έλεγχο επάνω σε κπ, έχω σίγουρα στη διάθεσή μου
προκαλώ προβλήματα, κλυδωνισμούς
ασχολούμαι με κάτι: «βάζουν κάτω» την εφευρετικότητα, τα «μυαλά» τους, τα
ταλέντα τους.
ξεκινώ κτ, το θέτω σε κίνηση
δεν θέτω κτ στις προτεραιότητές μου, παραμερίζω κτ για κάποιο διάστημα
οικειοποιούμαι
κάνω κάποιον να αντιληφθεί, να καταλάβει κτ, να ταυτιστεί με κτ
κάνω κάποιον να αντιληφθεί, να καταλάβει κτ, να ταυτιστεί με κτ
αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω κτ, ταυτίζομαι με κτ
για κτ. που μένει ξεχασμένο και αναξιοποίητο
θέτω προς συζήτηση
έχω εξασφαλίσει κτ., είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχω/ έχω σίγουρα στη διάθεσή
μου
οικειοποιούμαι κι εκμεταλλεύομαι κτ
ξεκινώ κτ, αρχίζω να ενεργώ για κτ
φεύγω, ταξιδεύω
στριμώχνω (μτφ), θέτω περιορισμούς σε κπ
εστιάζω σε κπ προς διεκδίκησή του ή με σκοπό να τον βλάψω
συμπεριλαμβάνω κπ στα σχέδιά μου
αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο
επιτίθεμαι σε κτ για να το εξαλείψω
εξαναγκάζω κπ να κάνει κτ, καταπιέζω κπ
προβληματίζω, δημιουργώ ανησυχίες σε κπ
σκέφτομαι κτ και επιθυμώ να το υλοποιήσω
υποχωρώ, συμβιβάζομαι
εξαναγκάζω κπ να κάνει κτ, καταπιέζω κπ
ταλαιπωρώ κπ
φεύγω ταχέως
φεύγω ταχέως
διευθετώ μια κατάσταση, εκθέτω τα πραγματικά περιστατικά ενός ζητήματος, ώστε
να αποκαταστήσω την αλήθεια
δεν κάνω τίποτα, είμαι τεμπέλης
αποσύρομαι ταπεινωμένος ύστερα από κάποια αποτυχία μου
φεύγω και παρατάω κπ
υποχωρώ, συμβιβάζομαι
ρισκάρω
διακινδυνεύω, εκτίθεμαι σε μεγάλο κίνδυνο.
βάζω για προστασία κπ που δεν εμπιστεύομαι
πιέζω κπ, εξαναγκάζω κπ να κάνει κτ
διευθετώ, ρυθμίζω μια κατάσταση
παίρνω όρκο για κτ/κπ
είμαι ειλικρινής
δίνω χρήματα, συμβάλλω οικονομικά
βιάζομαι, σπεύδω να κάνω κτ
προβληματίζω κπ, του προκαλώ ανησυχίες για κτ
δεν εγκαταλείπω, δεν τα παρατάω
μην προβληματίζεσαι, μη σου δημιουργούνται ανησυχίες
φεύγω, λιποτακτώ
διορίζω κπ με πλάγιο τρόπο
επιτίθεμαι σε κτ για να το εξαλείψω
δίνω χρήματα, συμβάλλω οικονομικά
το συνειδητοποίησε
είμαι σίγουρος για κτ
προβληματίζω, δημιουργώ ανησυχίες

201 βαράω στο ψαχνό
202 βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο

πυροβολώ εναντίον ανθρώπου, χωρίς κανέ να δισταγμό, για να σκοτώσω (και όχι
για να εκφοβίσω)
πυροβολώ εναντίον ανθρώπου, χωρίς κανέ να δισταγμό, για να σκοτώσω (και όχι
για να εκφοβίσω)
απογοητεύομαι, νιώθω άσχημα για κτ, μετανιώνω για κτ

203
204
205
206

κάνω κτ. να διαλυθεί (μια σχέση, ένας δεσμός, μια επιχείρηση, συντροφιά κτλ.)
χρεωκοπώ, πτωχεύω
χρεωκοπώ, πτωχεύω
εκνευρίστηκα, συγχύστηκα, οργίστηκα & αποφάσισα αυθαίρετα

200 βαράω κπ στο ψαχνό

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

κπ/κτ βαράει διάλυση
κπ/κτ βαράει κανόνι
κπ/κτ βαράει φαλιμέντο
μου τη βάρεσε
βγάζω
βγάζω δίσκο + Loc (στην εκκλησία)
βγάζω (έναν) άσο από το μανίκι (μου)
βγάζω (μόνος μου) το λερό φίδι από την τρύπα
βγάζω απ' τη μύγα ξύγκι
βγάζω από τη μύγα ξύγκι
βγάζω βρώμα
βγάζω βρώμα για κπ
βγάζω γλώσσα σε κπ
βγάζω έξω την ουρά μου
βγάζω κπ (έξω) από τα ρούχα του
βγάζω κπ από την ησυχία του
βγάζω κπ από το καβούκι του
βγάζω κπ από το μυαλό μου /νου μου

220 βγάζω κπ ασπροπρόσωπο
221 βγάζω κπ λάδι
222 βγάζω κπ στην πιάτσα/ στο κουρμπέτι
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

βγάζω κπ στο δρόμο
βγάζω κπ στο κλαρί
βγάζω κτ από την κοιλιά μου
βγάζω κτ από το κεφάλι μου/ μυαλό μου/ νου μου
βγάζω κτ από το μυαλό/από το νου κπ
βγάζω κτ στο σφυρί
βγάζω λεφτά με τη σέσουλα
βγάζω μια γλώσσα σε κπ
βγάζω μόνος μου τα κάστανα από τη φωτιά
βγάζω τ' άπλυτα κπ στη φόρα
βγάζω τα άντερα κπ
βγάζω τα άντερά μου

235 βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά

236
237
238
239

βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά για λογαριασμό κπ
βγάζω τα μάτια μου (με κπ)
βγάζω τα μάτια μου (με τα ίδια μου τα χέρια)
βγάζω τα μάτια μου με κπ

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

βγάζω τα μάτια μου σε κτ/πάνω σε κτ
βγάζω τα μάτια σε κτ
βγάζω τα νύχια μου
βγάζω τα συκώτια κπ
βγάζω τα συκώτια μου
βγάζω τη γλώσσα (μου) σε κπ
βγάζω τη γλώσσα σε κπ
βγάζω τη μάσκα (+Gen)
βγάζω τη χρυσή
βγάζω την ιλαρά
βγάζω την μπέμπελη
βγάζω την ουρά μου απέξω
βγάζω την ουρά του έξω από την υπόθεση
βγάζω την υπόθεση στο φως

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

βγάζω το άχτι / τα απωθημένα μου
βγάζω το καπέλο σε κπ
βγάζω το λάδι κπ
βγάζω το λάδι σε κπ
βγάζω το φίδι από την τρύπα
βγάζω το ψωμί μου με τον ιδρώτα του προσώπου μου
δεν βγάζει γρυ
δεν μου το βγάζετε από το μυαλό/από το νου
δεν τα βγάζω πέρα με κπ
θα του βγάλω τα μάτια, αν …..
μου βγάζουν κτ από τη μύτη

περιφέρω το δίσκο της Εκκλησίας προς συλλογή χρημάτων
αποκαλύπτω τελευταία στιγμή κτ που είναι υπέρ μου
αναλαμβάνω να λύσω ένα πρόβλημα, αναλαμβάνω τις ευθύνες.
ερευνώ κτ εξονυχιστικά
ερευνώ κτ εξονυχιστικά
συκοφαντώ
συκοφαντώ κπ
αντιμιλάω, αυθαδιάζω
αποποιούμαι των ευθυνών
εκνευρίζω κπ
ξεσηκώνω κπ, ενοχλώ κπ
ενεργοποιώ κπ
σταματώ να σκέφτομαι κπ/κτ, ξεχνώ κπ/κτ
ενεργώ με τρόπο που αναδεικνύω κπ, τον κάνω περήφανο, με την επιτυχία μου
κάνω κπ. να αισθάνεται υπερήφανος
αποδεικνύω την αθωότητα κπ
εκδίδω κπ
ξεσπιτώνω κπ, τον διώχνω από το σπίτι που μένει και τον αφήνω άστεγο ή
γενικότερα του στερώ τα μέσα επιβίωσης
παρασύρω σε ανήθικο τρόπο ζωής
επινοώ κτ
επινοώ κτ
κάνω κπ να σταματήσει να σκέφτεται κπ/κτ
ξεπουλάω κτ
βγάζω πολλά χρήματα
αντιμιλάω
αναλαμβάνω τον κίνδυνο ή το κόστος μιας ενέργειας
αποκαλύπτω αρνητικά στοιχεία για κπ
κουράζω, ταλαιπωρώ κπ
κάνω εμετό, νιώθω δυσαρέσκεια
αναλαμβάνω τον κίνδυνο ή το κόστος μιας ενέργειας για λογαριασμό κάποιου
άλλου, που τελικά επωφελείται από την αίσια έκβαση της προσπάθειάς μου
αναλαμβάνω τον κίνδυνο ή το κόστος μιας ενέργειας για λογαριασμό κάποιου
άλλου, που τελικά επωφελείται από την αίσια έκβαση της προσπάθειάς μου
συνευρίσκομαι με κπ
προκαλώ κακό στον εαυτό μου
έχω ερωτική σχέση με
κουράζομαι, με κουράζει κτ εξαιτίας της συνεχούς μου ενασχόλησης με αυτό
χαλάω, καταστρέφω
είμαι έτοιμος για καβγά
κουράζω, ταλαιπωρώ κπ
κάνω εμετό
κοροϊδεύω κπ
κουράζω, ταλαιπωρώ κπ
αποκαλύπτομαι
φοβάμαι, θυμώνω πολύ
ζεσταίνομαι πάρα πολύ
ζεσταίνομαι
αποποιούμαι των ευθυνών
αποποιούμαι των ευθυνών
αποκαλύπτω, γνωστοποιώ
εκδικούμαι/δίνω διέξοδο σε επιθυμίες και τάσεις που έμεναν πολλά χρόνια
ανικανοποίητες, συνήθ. με έναν τρόπο που ξενίζει ή δυσαρεστεί
παραδέχομαι την αξία κπ
ταλαιπωρώ κπ
ταλαιπωρώ κπ
αναλαμβάνω να λύσω ένα πρόβλημα, αναλαμβάνω τις ευθύνες.
εργάζομαι σκληρά για να επιβιώσω
σωπαίνει
είμαι σίγουρος, πεπεισμένος για κπ/κτ
δεν μπορώ να αντιμετωπίσω κτ/κπ
χτυπώ, επιτίθεμαι, κάνω κακό σε κπ
δεν με αφήνουν να απολαύσω κτ

265 μου βγάζουν ξινό κτ
266 τα βγάζω όλα από την κοιλιά μου
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

τα βγάζω όλα από το κεφάλι μου/ το μυαλό μου/ το νου μου
τα βγάζω όλα στη φόρα
την βγάζω καθαρή
την βγάζω κοτσάνι
την βγάζω φτηνά/τζάμπα
του βγάζω κτ με το τσιγκέλι
του βγάζω τα λόγια με το τσιγκέλι από το στόμα
βγαίνω
βγαίνει βρώμα για κπ
βγαίνει κτ από τη μύτη κπ
βγαίνω (έξω) από τα ρούχα μου
βγαίνω αληθινός σε κτ
βγαίνω από το αβγό (μου)
βγαίνω από το καβούκι μου
βγαίνω ασπροπρόσωπος
βγαίνω λάδι
βγαίνω προς νερού μου
βγαίνω στη σκηνή/ στο σανίδι
βγαίνω στο κλαρί/στο κουρμπέτι
βγαίνω στο σφυρί
βγαίνω στο φως
βγαίνω στο φως της δημοσιότητας
βγαίνω στο φως της ημέρας
βγήκαν τα άπλυτα κπ στη φόρα
κτ βγαίνει ξινό σε κπ

μη μου τη βγαίνεις έτσι!

μου βγαίνει η γλώσσα έξω PPcause
μου βγαίνει το λάδι / η πίστη / η Παναγία / η ψυχή / ο κώλος / ο
293 πάτος
294 μου βγαίνουν τα μάτια PPcause
295 μου τη βγαίνει από τα αριστερά/ από τα δεξιά
296 μου τη βγαίνει άσχημα

έχει άσχημη κατάληξη κάτι που προσφέρει αρχικά απόλαυση.
επινοώ κτ
επινοώ κτ
αποκαλύπτω, προβάλλω κτ
ξεφεύγω από μια δύσκολη κατάσταση
περνάω εξαιρετικά καλά
δεν ξοδεύομαι
δυσκολεύομαι να κάνω κπ να μιλήσει
δυσκολεύομαι να κάνω κπ να μιλήσει
υπάρχουν συκοφαντίες για κπ
κτ καλό αποβαίνει αρνητικό για μένα
εκνευρίζομαι, απαυδώ
αποδεικνύομαι
είμαι μικρός, ανώριμος για κτ, είμαι πρωτάρης
ενεργοποιούμαι
περνάω με επιτυχία από κάποια δοκιμασία
καταφέρνω να πείσω ότι είμαι αθώος, ανεύθυνος, μη υπόλογος για κτ. (έστω κι αν
είμαι ένοχος)
πηγαίνω στην τουαλέτα να ουρήσω
εμφανίζομαι σε παράσταση, γίνομαι ηθοποιός
ξεφεύγω από αυτό που θεωρείται κοινωνικά, ηθικά ή πολιτικά σωστό
πωλούμαι
αποκαλύπτομαι
αποκαλύπτομαι
αποκαλύπτομαι
αποκαλύπτονται αρνητικά στοιχεία για κπ
κτ καλό αποβαίνει αρνητικό για μένα
συμπεριφέρομαι με τρόπο αντίθετο του αναμενόμενου
κουράζομαι από κτ
κουράζομαι από μια προσπάθεια, ταλαιπωρούμαι
κουράζομαι από κτ
μου συμπεριφέρεται με τρόπο αντίθετο του αναμενόμενου
μου συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο

βλέπω
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

(δεν) βλέπω θεού πρόσωπο
(δεν) βλέπω φως στην άκρη του τούνελ
βλέπω αστράκια/άστρα
βλέπω μακριά
βλέπω με άλλο μάτι κτ/κπ
βλέπω με καλό/κακό μάτι κτ/κπ
βλέπω με μισό μάτι κτ/κπ
βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια
βλέπω το θάνατο / το χάρο από κοντά
βλέπω το φως της δημοσιότητας/της ημέρας
βλέπω το χάρο με τα μάτια του

308
309
310
311
312
313
314
315

βλέπω τον ουρανό σφοντύλι
δεν βλέπω μπροστά μου από την πείνα
δεν βλέπω ούτε τη μύτη μου
δεν βλέπω πέρα από τη μύτη μου
δεν βλέπω την ώρα να...
δεν βλέπω τίποτα πέρα από τη μύτη μου
δεν βλέπω φως στο τούνελ (+Gen)
τα βλέπω όλα μπαστούνια
γλιτώνω
316 γλιτώνω από τα χέρια κπ
317
318
319
320

γλιτώνω από το στόμα του λύκου
γλιτώνω από του Χάρου τα δόντια/το στόμα/τα νύχια
γλιτώνω κπ από τα δόντια του Χάρου
γλιτώνω κπ από τα χέρια κπ

321
322
323
324
325

γλιτώνω κπ από του λύκου το στόμα
γλιτώνω κπ από του Χάρου τα δόντια
γλιτώνω κπ μέσα από τα δόντια του Χάρου
γλιτώνω κπ παρά τρίχα
γλιτώνω μέσα από τα δόντια του Χάρου

326
327
328
329

γλιτώνω παρά τρίχα
γλιτώνω παρά τρίχα από κτ/κπ
γλιτώνω παρά τρίχα κπ από τα χέρια κπ
δεν τη γλιτώνω

ξεπερνώ τις δυσκολίες και βλέπω καλά αποτελέσματα σε κάποιους τομείς της ζωής
μου
(δεν) βρίσκω κάποια διέξοδο στο μέλλον
ζαλίζομαι, χάνω την ισορροπία μου
είμαι διορατικός, έχω οξεία αντίληψη
αντιμετωπίζω με διαφορετικό τρόπο
κρίνω με θετικό / αρνητικό τρόπο
είμαι εχθρικός απέναντι σε κπ/κτ
είμαι σίγουρος για κτ
βρίσκομαι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο
αποκαλύπτομαι, γίνομαι γνωστός σε…
βρίσκομαι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο
ζαλίζομαι από απότομο χτύπημα, ταράζομαι πολύ από κάποιο απρόοπτο και
δυσάρεστο γεγονός
πεινάω πολύ
δεν είμαι ανοιχτόμυαλος
δεν είμαι ανοιχτόμυαλος
ανυπομονώ να
δεν είμαι ανοιχτόμυαλος
είμαι σε αδιέξοδο
αντιμετωπίζω μεγάλες δυσκολίες
κατορθώνω να σωθώ, να απαλλαγώ από πολύ μεγάλο κίνδυνο
κατορθώνω να σωθώ, να απαλλαγώ από πολύ μεγάλο κίνδυνο (που αφορά κυρίως
σε ανθρώπους που μπορούν να με βλάψουν)
κατορθώνω να σωθώ, να απαλλαγώ από πολύ μεγάλο κίνδυνο
σώζω κπ, τον απαλλάσσω από πολύ μεγάλο κίνδυνο
σώζω κπ, τον απαλλάσσω από πολύ μεγάλο κίνδυνο
κατορθώνω να σωθώ, να απαλλαγώ από πολύ μεγάλο κίνδυνο (που αφορά κυρίως
σε ανθρώπους που μπορούν να με βλάψουν)
σώζω κπ, τον απαλλάσσω από πολύ μεγάλο κίνδυνο
σώζω κπ, τον απαλλάσσω από πολύ μεγάλο κίνδυνο
σώζω κπ, τον απαλλάσσω από πολύ μεγάλο κίνδυνο την τελευταία στιγμή
κατορθώνω να σωθώ, να απαλλαγώ από πολύ μεγάλο κίνδυνο
κατορθώνω να σωθώ την τελευταία στιγμή, να απαλλαγώ από πολύ μεγάλο κίνδυνο
την τελευταία στιγμή
κατορθώνω να σωθώ, να απαλλαγώ από πολύ μεγάλο κίνδυνο
σώζω κπ, τον απαλλάσσω από πολύ μεγάλο κίνδυνο την τελευταία στιγμή
δεν κατορθώνω να σωθώ, να απαλλαγώ από κπ κίνδυνο

330 τη γλιτώνω από του λύκου το στόμα
331 φτηνά τη γλίτωσα
δίνω
332
333
334
335
336
337

δεν δίνω (ούτε) δεκάρα/ δεκαράκι/πεντάρα/φράγκο σε κπ
δεν δίνω (ούτε) έναν παρά για κπ/κτ
δεν δίνω δεκάρα τσακιστή/φράγκο τσακιστό σε κπ
δεν δίνω νερό ούτε στον άγγελό μου
δεν δίνω νερό του αγγέλου μου
Δίνε του! / Είναι ώρα να του δίνουμε!

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

δίνω γραμμή σε κπ για κτ
δίνω (μία) χείρα βοηθείας σε κπ
δίνω αέρα σε κπ
δίνω άλλον αέρα σε κπ
δίνω βάση σε κτ
δίνω γη και ύδωρ σε κπ
δίνω δρόμο σε κπ
δίνω ένα μπερτάκι/ ένα χεράκι ξύλο / ένα χέρι ξύλο σε κπ
δίνω ένα χεράκι βοηθείας σε κπ
δίνω ένα χεράκι σε κπ
δίνω ιδέες σε κπ
δίνω κτ στη δημοσιότητα (στο φως της δημοσιότητας)
δίνω λαβή για + Ν-hum
δίνω λαβή σε κπ για + Ν-hum
δίνω λαβή σε κπ να….
δίνω μασημένη τροφή σε κπ
δίνω μεγάλη έκταση σε κάτι
δίνω πασαπόρτι σε κπ
δίνω πέντε φάσκελα σε κπ

357 δίνω περισσότερο αέρα απ' ό,τι πρέπει
358 δίνω πληρωμένη απάντηση σε κπ
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

δίνω σάρκα και οστά σε κτ/κπ
δίνω σε κπ τα παπούτσια στο χέρι
δίνω στα αυτιά κπ / του 'δωσα στα αυτιά
δίνω στα νεύρα κπ
δίνω τα χέρια
δίνω τη χαριστική βολή σε κπ
δίνω το ελεύθερο σε κπ να….
δίνω το όνομά μου σε κπ
δίνω το πράσινο φως σε κπ για κτ
δίνω τον αέρα σε κπ να…
δίνω τροφή για σχόλια
δίνω τροφή για σχόλια σε κπ
δίνω φτερά σε κπ
δίνω χτυπήματα κάτω από τη ζώνη
δίνω χυλόπιτα σε κπ
δίνω ψήφο εμπιστοσύνης σε κπ
δώσε βάση στην πενιά
δώσε τόπο στην οργή
Και τι δεν θα έδινα….

378
379
380
381

κτ/κπ μού τη δίνει
τα δίνω μασημένα σε κπ
τα δίνω όλα σε κπ/κτ
του δίνω δρόμο /δώστου δρόμο
του δίνω να καταλάβει (του' δωσα να καταλάβει/του' δωσα και
κατάλαβε)
έχω
δεν έχεις παρά να…..
δεν έχω μάτια για άλλον/άλλη
δεν έχω μοίρα στον ήλιο/ στον ήλιο μοίρα
δεν έχω την όρεξη κπ
δεν έχω το Θεό μου
δεν το έχω σε τίποτε να…
έχει γούστο να...

382
383
384
385
386
387
388
389

κατορθώνω να σωθώ, να απαλλαγώ από πολύ μεγάλο κίνδυνο (που αφορά κυρίως
σε ανθρώπους που μπορούν να με βλάψουν)
κατορθώνω να σωθώ με τις λιγότερες απώλειες

δεν με ενδιαφέρει
δεν με ενδιαφέρει
δεν με ενδιαφέρει
δεν μοιράζομαι κτ με κπ άλλον, δεν βοηθάω
δεν μοιράζομαι κτ με κπ άλλον, δεν βοηθάω
φύγε! είναι ώρα να φύγουμε!
διατάζω, επιβάλλω σε κάποιους να ακολουθήσουν κοινή πορεία, δίνω κομματικές
εντολές
βοηθάω κπ
δίνω θάρρος σε κπ, παραχωρώ δικαιώματα και ελευθερίες σε κπ.
αντιμετωπίζομαι διαφορετικά από κπ, παίρνω θάρρος
επικεντρώνω την προσοχή μου σε κτ
προσφέρω σε κπ ό,τι μού ζητήσει
διώχνω κπ (ή για πράγμα: πετάω κτ)
δέρνω κπ
βοηθάω κπ
βοηθάω κπ
εμπνέω κπ με τις προτάσεις μου
αποκαλύπτω κτ
παρέχω πρόφαση, αφορμή, ευκαιρία
παρέχω πρόφαση, αφορμή, ευκαιρία
παρέχω πρόφαση, αφορμή, ευκαιρία
τα προσφέρω όλα έτοιμα σε κπ
ασχολούμαι διεξοδικά, μεγαλοποιώ
διώχνω κπ
αποδοκιμάζω κπ ή κτ, διώχνω κπ
δίνω περισσότερο θάρρος σε κπ, παραχωρώ περισσότερα δικαιώματα και
ελευθερίες σε κπ απ' ό,τι πρέπει
απαντώ σε κπ με μη αναμενόμενο τρόπο
υλοποιώ, πραγματώνω, ζωντανεύω, για κτ. το οποίο υλοποιείται, το οποίο γίνεται
πραγματικότητα
χωρίζω κπ, τον διώχνω
τον τιμώρησα, τον εκδικήθηκα σκληρά, τον επέπληξα πολύ αυστηρά
θυμώνω, νευριάζω, εκνευρίζομαι για κτ ή με κπ
συνάπτω συμφωνία με κπ, συμφιλιώνομαι με κπ
αποτελειώνω κπ, οδηγώ σε αδιέξοδο
παραχωρώ δικαιώματα σε κπ
παντρεύομαι κπ
παραχωρώ την άδεια σε κπ
επιτρέπω σε κπ να κάνει κτ
παρέχω πληροφορίες, στοιχεία
παρέχω πληροφορίες, στοιχεία σε κπ
ενδυναμώνω, εμψυχώνω
βλάπτω κπ με ύπουλο τρόπο
απορρίπτω κπ (για δεσμό)
εμπιστεύομαι κπ
επικέντρωσε την προσοχή σου σε κτ
σταμάτα να είσαι οργισμένος
επιθυμώ πολύ να…

κπ/κτ με εκνευρίζει ή μου αρέσει ιδιαίτερα (σε Ενεστώτα η δεύτερη σημασία)
προσφέρω τα πάντα έτοιμα
ενεργοποιώ όλες μου τις δυνάμεις για κτ

διώχνω κπ
εξηγώ σε κπ. κτ. για να το καταλάβει καλά και μτφ. συμπεριφέρομαι σε κπ. με
τέτοιον τρόπο, ώστε να καταλάβει το σφάλμα του
χρειάζεται μόνο να….
δεν επιθυμώ άλλον/άλλη για σύντροφο μου
είμαι κακότυχος
δεν θέλω κπ
είμαι απαράδεκτος, δεν με νοιάζει για κανέναν και για τίποτα
μου είναι εύκολο να…
απεύχομαι να…

390 έχω (ADJ: πλήρη/μαύρα/άγρια/πραγματικά) μεσάνυχτα από/ σε… δεν έχω καμία γνώση επί του θέματος
διαθέτω ισχυρούς προστάτες.
391 έχω (γερές) πλάτες
έχω υπόψη μου πολλά επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος κάποιου και του
επιφυλάσσω δυσάρεστη ανταπόδοση
392 έχω (πολλά) ράμματα για τη γούνα κπ
έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και συμπεριφέρεται ανάλογα
393 έχω / παίρνω τον αμανέ (πολύ) ψηλά
είμαι ξεροκέφαλος
394 έχω αγύριστο κεφάλι
έχω κρυφό πλεονέκτημα που θα χρησιμοποιηθεί την κατάλληλη στιγμή
395 έχω έναν άσο στο μανίκι μου

396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

έχω έναν κόμπο στο λαιμό (μου)
έχω έναν κρυφό άσο στο μανίκι
έχω καρφιά στον πισινό μου
έχω κάτι
έχω κάτι με κπ
έχω κάτι στο νου μου/στο μυαλό μου
έχω κπ περί πολλού
έχω κπ σαν τα μάτια μου
έχω κπ στα πούπουλα/ στα όπα - όπα
έχω κπ στην μπούκα του κανονιού
έχω κπ στην τσέπη μου/στο τσεπάκι μου
έχω κπ στο μάτι
έχω κπ στο νου μου
έχω κτ κατά νου

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438

έχω κτ στην τσέπη μου/στο τσεπάκι μου
έχω κτ στο αίμα μου
έχω κτ στο μάτι
έχω κτ στο μυαλό μου/ στο νου μου
έχω μάτια και στην πλάτη
έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου
έχω μεγάλη/μακριά γλώσσα
έχω πολλά στο μυαλό μου/στο κεφάλι μου
έχω προ οφθαλμών κτ/κπ
έχω στο νου μου/ στο μυαλό μου να…
έχω τα μάτια μου δεκατέσσερα
έχω τα μυαλά μου πάνω από τη σκούφια (μου)
έχω τα μυαλά πάνω από το κεφάλι μου
έχω τα χρονάκια μου
έχω τα ψωμάκια μου
έχω τη φωλιά μου βρεγμένη
έχω την ουρά στα σκέλια
έχω την τελευταία λέξη / τον τελευταίο λόγο σε κτ
έχω τις πλάτες + Gen
έχω το διάβολο μέσα μου
έχω το κεφάλι + Gen
έχω το κεφάλι μου ήσυχο
έχω το κοκαλάκι της νυχτερίδας
έχω το πάνω χέρι σε…
έχω τον άσο στο μανίκι μου
έχω φτερά στα πόδια μου
τα έχω με κπ
τα έχω τετρακόσια
την έχω άσχημα

439
440
441
442
443
444
445

την έχω στημένη σε κπ
το είχα να…
το έχω μαράζι (που…..)
το έχω μαράζι να...
το έχω να…
το έχω σε καλό/ το έχω σε κακό να…
το έχω στο αίμα μου
ζυγίζω
ζυγίζω καλά τι θα πω
ζω
ζω το σήμερα
ζω κάτω από τη στέγη του πατέρα μου
ζω κτ στο πετσί μου
ζω με αέρα κοπανιστό
ζω με τα πόδια στη γη

446
447
448
449
450
451

452 ζω πίσω από τον ήλιο
ζω στα σύννεφα / σε άλλον πλανήτη / σε άλλον κόσμο / στη
453 Σελήνη / στον Άρη
454 ζω στη σκιά
455 ζω στον κόσμο μου
καθίζω - κάθομαι
456 κάτσε να δεις!
457 καθίζω κπ στο σκαμνί
458 κάθομαι (πάνω) σε αναμμένα κάρβουνα
459 κάθομαι με σταυρωμένα χέρια
460 κάθομαι πάνω από το κεφάλι κπ
461 κάθομαι σε/στα χρυσά αβγά
462 κάθομαι στα αβγά μου
463 κάθομαι στα καρφιά
464 κάθομαι στη γωνιά μου

νιώθω άβολα
έχω κρυφό πλεονέκτημα που θα χρησιμοποιηθεί την κατάλληλη στιγμή
βρίσκομαι σε συνεχή αναζήτηση, εγρήγορση
είμαι στενοχωρημένος
είμαι δυσαρεστημένος, θυμωμένος με κπ
σκέφτομαι, σχεδιάζω κτ, έχω μια ιδέα
δίνω αξία σε κπ, εκτιμώ ιδιαίτερα κπ
προσέχω κπ
περιποιούμαι κπ πάρα πολύ
εχθρεύομαι/κατατρέχω κπ
ασκώ απόλυτο έλεγχο σε κπ/ έχω σίγουρα στη διάθεσή μου
επιθυμώ να βλάψω κπ ή να αποκτήσωκπ/κτ
προσέχω κπ
σχεδιάζω κτ
επιτυγχάνω, κατακτώ κτ, έχω εξασφαλίσει κτ., είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχω/ έχω
σίγουρα στη διάθεσή μου
με διακρίνει ένα χαρακτηριστικό
επιθυμώ να αποκτήσω κτ
σκέφτομαι συνεχώς κτ, είμαι απορροφημένος σε κτ, σχεδιάζω κτ
έχω ανεπτυγμένη την προσοχή μου, είμαι έξυπνος
υπερηφανεύομαι, είμαι αλαζόνας
μιλάω με άσχημο τρόπο, συμπεριφέρομαι άσχημα, αυθαδιάζω
ασχολούμαι με πολλά, έχω προβλήματα
ασχολούμαι με κτ/κπ αυτή τη στιγμή
σχεδιάζω κτ
είμαι πάρα πολύ προσεκτικός
δεν σκέφτομαι συνετά
δεν σκέφτομαι συνετά
είμαι μεγάλης ηλικίας
για εξωτερικά εμφανή συσσώρευση λίπους στους γλουτούς των γυναικών
είμαι ένοχος για κτ
φοβάμαι
εγώ παίρνω την τελική, οριστική απόφαση
έχω στη διάθεσή μου ισχυρούς προστάτες, ισχυρά μέτρα
είμαι κακός & βρίσκομαι σε εγρήγορση προς επίτευξη του στόχου μου
μοιάζω στο χαρακτήρα με κπ
εφησυχάζω, δεν έχω προβλήματα
είμαι τυχερός
υπερέχω
έχω κρυφό πλεονέκτημα που θα χρησιμοποιηθεί την κατάλληλη στιγμή
είμαι γρήγορος, δυναμικός
εκνευρίζομαι με κπ, έχω ερωτικό δεσμό με κπ
είμαι πολύ έξυπνος, ξέρω τι μου γίνεται
είμαι μπλεγμένος σε κάτι που θα μου βγει σε κακό
βάζω παγίδα σε κπ, περιμένω την κατάλληλη στιγμή για να κάνω κακό σε κπ
θεωρώ σωστό να…
στενοχωριέμαι
επιθυμώ κτ που δεν έχω και η έλλειψή του με στενοχωρεί
έχω ικανότητα σε κτ
θεωρώ καλό/κακό να…
με διακρίνει ένα χαρακτηριστικό
προσέχω τι λέω, υπολογίζω τα επακόλουθα του λόγου μου
απολαμβάνω τη ζωή μου χωρίς να σκέφτομαι μελλοντικές καταστάσεις
εξαρτάμαι οικονομικά από κπ
βιώνω
δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις
έχω σωστή εκτίμηση της πραγματικότητας, είμαι ρεαλιστής
έχω ψευδή αντίληψη ή εκτίμηση της πραγματικότητας μέσα στην οποία ζούμε, είμαι
απομονωμένος
έχω ψευδή αντίληψη ή εκτίμηση της πραγματικότητας μέσα στην οποία ζούμε
μένω στην αφάνεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
έχω ψευδή αντίληψη ή εκτίμηση της πραγματικότητας μέσα στην οποία ζούμε
πρόσεξε τι θα σου πω
οδηγώ κπ στο δικαστήριο
αγωνιώ, ανησυχώ για κτ
αδρανώ
ελέγχω, επιτηρώ με ενοχλητικό τρόπο/ ενοχλώ κπ
έχει καλή οικονομική κατάσταση
δεν ασχολούμαι με ξένες υποθέσεις, δεν ανακατεύομαι, δεν εμπλέκομαι
ανυπομονώ ή ανησυχώ για την εξέλιξη μιας κατάστασης
δεν ασχολούμαι με ξένες υποθέσεις, δεν ανακατεύομαι, δεν εμπλέκομαι

επιβαρύνω κπ, κπ φέρει την ευθύνη μου, με συντηρεί κπ
επιβάλλω σε κπ. τη θέλησή μου καταπιέζοντάς τον
οδηγούμαι στο δικαστήριο
είμαι αντιπαθής σε κπ, δεν μπορώ να ανεχθώ κπ/κάτι
επιβαρύνω κπ, κπ φέρει την ευθύνη μου, με συντηρεί κπ
επιβάλλω σε κπ. τη θέλησή μου καταπιέζοντάς τον
είμαι αντιπαθής σε κπ, δεν μπορώ να ανεχθώ κπ/κάτι

472
473
474
475
476
477

κάθομαι στη ράχη / στην καμπούρα κπ
κάθομαι στο σβέρκο κπ
κάθομαι στο σκαμνί
κάθομαι στο στομάχι/στο λαιμό κπ
του κάθομαι στην ράχη/στην καμπούρα
του κάθομαι στο σβέρκο
του κάθομαι στο στομάχι /στο λαιμό
κάνω
δεν κάνω χωριό με κπ
δεν μου κάνει καρδιά να…
δεν μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη
κάνω (πολύ) θόρυβο γύρω από κτ/κπ
κάνω θόρυβο για το τίποτα
κάνω καλοκαιρινό/θερινό το μαγαζί του

478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

κάνω κέφι/γούστο/γέλιο/μόκο/χάζι/κόνξες
κάνω κπ από δυο παράδες
κάνω κπ βούκινο
κάνω κπ δικό/δική μου
κάνω κπ έναν παρά
κάνω κπ ζάφτι
κάνω κπ κόσκινο
κάνω κπ κουρέλι/σκουπίδι
κάνω κπ μαύρο/τουλούμι/τόπι στο ξύλο
κάνω κπ με τα κρεμμυδάκια
κάνω κπ παπί/λούτσα
κάνω κπ σκόνη
κάνω κπ τόπι/μαύρο/τελατίνι/του αλατιού
κάνω κτ για τα μάτια
κάνω κτ για τα μάτια του κόσμου

493
494
495
496
497
498
499
500

κάνω κτ θέμα / το κάνω θέμα
κάνω κτ κόσκινο
κάνω κτ με κλειστά μάτια
κάνω κτ με την ησυχία μου
κάνω κτ πίσω από την πλάτη κπ
κάνω κτ σαν τα μούτρα μου
κάνω μαύρα μάτια να..
κάνω μια τρύπα στο νερό

501
502
503
504
505
506
507

κάνω μπαμ
κάνω ντου
κάνω ντου σε κπ
κάνω ό,τι μου καπνίζει / ό,τι μου καπνίσει
κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου
κάνω πέτρα την καρδιά μου
κάνω πίσω

508
509
510
511

κάνω πλάτες σε κπ
κάνω πλύση εγκεφάλου σε κπ
κάνω πως δεν ακούω/πως δεν βλέπω/πως ξεχνάω
κάνω τα γλυκά μάτια σε κπ

μου αρέσει κτ/γουστάρω κτ/γελάω/σταματώ να μιλώ/χαζεύω-θαυμάζω κτ/αντιδρώ
εξευτελίζω κπ
κάνω κάποιον ρεζίλι
σχετίζομαι ερωτικά με κπ
εξευτελίζω κπ
υποτάσσω κπ στη θέλησή μου ή στη δύναμή μου
τρυπώ κπ με σφαίρες & ανακρίνω κπ
στενοχωρώ, εξευτελίζω κπ
δέρνω κπ ανηλεώς
νικώ κπ
βρέχω κπ πολύ
εκμηδενίζω κπ, καταρρίπτω όλα του τα επιχειρήματα
δέρνω κπ ανηλεώς
ενεργώ για το θεαθήναι
ενεργώ για το θεαθήναι
για κτ. ασήμαντο που του δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι πρέπει, που του
δίνουμε διαστάσεις
τρυπώ κτ με σφαίρες
ενεργώ χωρίς επιφύλαξη
ενεργώ χωρίς πίεση
ενεργώ ύπουλα
χαλάω κτ
για πρόσωπο που το επιθυμήσαμε πολύ, που μας έλειψε
αποτυγχάνω σε κτ
είμαι πολύ θυμωμένος, προκαλώ εντύπωση, εμφανίζομαι ξαφνικά, φαίνομαι
ξεκάθαρα
επιτίθεμαι, επεμβαίνω, κάνω έφοδο
επιτίθεμαι, επεμβαίνω, κάνω έφοδο σε κπ
ενεργώ χωρίς να υπολογίζω κανέναν και τίποτα
ενεργώ με όλες μου τις δυνάμεις
συμβιβάζομαι με κτ που δεν θέλω
υποχωρώ
στηρίζω, βοηθώ κπ, καλύπτω κπ. που κάνει μια (συνήθ. επιλήψιμη, παράνομη)
πράξη
επηρεάζω σκόπιμα τη σκέψη κπ
υποκρίνομαι
καλοπιάνω κπ, προκαλώ κπ ερωτικά

465
466
467
468
469
470
471

δεν μπορώ να συνεργαστώ/συνευρεθώ με κπ
δεν θέλω να…
αδιαφορώ
συζητώ διαρκώς για κτ/κπ
συζητώ διαρκώς για κτ που τελικά αποδεικνύεται ασήμαντο
καταστρέφω, διαλύω κτ/την περιουσία κπ

512 κάνω τα στραβά μάτια

προσποιούμαι ότι δε γνωρίζω, δεν καταλαβαίνω κτ., αποφεύγω να πάρω θέση

513 κάνω τα στραβά μάτια σε κπ

προσποιούμαι σε κπ ότι δε γνωρίζω, δεν καταλαβαίνω κτ., αποφεύγω να πάρω θέση

514
515
516
517
518
519

κάνω την ανάγκη φιλοτιμία
κάνω την καρδιά κπ περιβόλι
κάνω την Οσία Μαρία /κάνω τον ψόφιο κοριό
κάνω την τρίχα τριχιά
κάνω το κεφάλι κπ κουδούνι
κάνω το μαγαζάκι κπ γυαλιά καρφιά

520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532

κάνω το μπαμ
κάνω το ντου
κάνω τον βίο αβίωτο σε κπ
κάνω τον Κινέζο
κάνω τόπο στα νιάτα/στους νέους
κάνω του κεφαλιού μου
κάνω χρυσές δουλειές
κάνω χρυσές δουλειές με κπ
μου έκανε την καρδιά μου περιβόλι
μου κάνει το κεφάλι μου κουδούνι
τα έκανα μούσκεμα/ρόιδο/θάλασσα/σαλάτα
τα έκανα πλακάκια/καπάκια
τα κάνω

αυτό που πρέπει να κάνω αναγκαστικά, το εμφανίζω σαν να το κάνω οικειοθελώς.
στενοχωρώ κπ
παριστάνω τον αθώο ενώ είμαι ένοχος
μεγαλοποιώ τις καταστάσεις
κουράζω κπ, του προκαλώ πονοκέφαλο
καταστρέφω, διαλύω κτ
είμαι πολύ θυμωμένος, προκαλώ εντύπωση, εμφανίζομαι ξαφνικά, φαίνομαι
ξεκάθαρα
επιτίθεμαι, επεμβαίνω, κάνω έφοδο
δημιουργώ προβλήματα σε κπ ώστε να υποφέρει
υποκρίνομαι πως δεν καταλαβαίνω
δίνω τη θέση μου στους νεώτερους
ενεργώ χωρίς να υπολογίζω κανέναν και τίποτα
η εργασία μου αποφέρει κέρδη
συνεργάζομαι με κπ και η συνεργασία μας αποφέρει μεγάλα κέρδη
κπ με στενοχωρεί
με κουράζει κπ, μου προκαλεί πονοκέφαλο
αποτυγχάνω σε κτ

συνεργάζομαι με κπ., ώστε να συγκαλύψω κάποια παρανομία
κάνω κακά μου, ενεργούμαι

533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

τα κάνω γυαλιά καρφιά/γης Μαδιάμ /μαντάρα/λίμπα/μπίλιες
τα κάνω πάνω μου
τα κάνω σκατά
τα κάνω στα βρακιά μου
τα κάνω ψιλά / (πιο) λιανά σε κπ
την έκανα ταράτσα/νταούλι
την κάνω λαχείο
το κάνω
του κάνω τα νεύρα κουρέλι
καταπίνω-πίνω
είναι να τον πιεις στο ποτήρι
καταπίνω τη γλώσσα μου/ το σάλιο μου
καταπίνω την προσβολή
καταπίνω/πίνω το πικρό ποτήρι
πίνω το αίμα κπ/του πίνω το αίμα
πίνω το αίμα του κοσμάκη/του κοσμάκη το αίμα
πίνω το αμίλητο νερό
πίνω το πικρό ποτήρι + Gen
πίνω το πικρό ποτήρι ως τον πάτο/ως τον πάτο το πικρό ποτήρι/
πίνω το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους
τα πίνω

552 το καταπίνω
κατεβάζω
553 έχω κατεβασμένα ρολά
554 κάθομαι με κατεβασμένα τα μούτρα μου (μια πιθαμή)
555 κατεβάζω κπ στους δρόμους
556 κατεβάζω μούτρα
557 κατεβάζω τα αυτιά μου/την ουρά μου
558 κατεβάζω τα μάτια
559
560
561
562
563
564
565
566
567

κατεβάζω τα ρολά
κατεβάζω τα μούτρα μου (μια πιθαμή)
κατεβάζω το κεφάλι
κατεβάζω τον περίδρομο/τον αγλέουρα
του κατεβάζω μια στο κεφάλι
κατεβαίνω
κατέβαινε το παραδάκι
κατεβαίνω στο δρόμο/στους δρόμους
κόβω
δεν κόβει η γκλάβα μου
έκοψε η μαγιονέζα

προκαλώ μεγάλη καταστροφή, αναστάτωση
φοβάμαι
αποτυγχάνω τελείως
φοβάμαι πάρα πολύ
εξηγώ με λεπτομέρειες σε κπ
έφαγα υπερβολικά
εκπλήσσομαι, οργίζομαι, θυμώνω έντονα
συνευρίσκομαι ερωτικά
θυμώνω, εξοργίζω κπ
είναι πολύ όμορφος
μένω άναυδος ή απλώς δεν θέλω να μιλήσω
δέχομαι μια δυσάρεστη κατάσταση χωρίς αντιδράσεις ή διαμαρτυρίες
περνώ ψυχική δοκιμασία
εκμεταλλεύομαι σκληρά κπ, του παίρνω τα πάντα
εκμεταλλεύομαι σκληρά το λαό, του παίρνω τα πάντα
παραμένω σιωπηλός
περνώ ψυχική δοκιμασία
περνώ ψυχική δοκιμασία
μεθάω
δέχομαι κτ χωρίς αντιδράσεις, πιστεύω με μεγάλη ευκολία ό,τι μου πουν, δείχνω
αφέλεια και ευπιστία, χάφτω
ξεκουράζομαι, δεν λειτουργώ σωστά όπως συνήθως, δεν ασχολούμαι με κτ
θυμωμένος
κάνω κπ να ξεσηκωθεί, να επαναστατήσει
θυμώνω με κπ και δεν του μιλώ
υποχωρώ ντροπιασμένος
ντρέπομαι, υποτάσσομαι
διακόπτω τη λειτουργία του καταστήματος ή κουράστηκα και πάω να
ξεκουραστώ/κοιμηθώ ή δεν ασχολούμαι πια με κτ
θυμώνω
ντρέπομαι, υποτάσσομαι, θλίβομαι
τρώω υπερβολικά μεγάλη ποσότητα φαγητού
χτυπώ κπ
δώσε χρήματα
ξεσηκώνομαι, επαναστατώ, παίρνω μέρος σε εκδήλωση διαμαρτυρίας

568 κόβει το μάτι μου
569 κόβει το μυαλό μου/το κεφάλι μου

δεν έχω κοφτερό μυαλό
χάλασε μια δουλειά, μια σχέση
έχω την ικανότητα να διακρίνω κτ., συνήθ. να ξεχωρίζω την ποιότητα ενός
πράγματος
είμαι έξυπνος

570
571
572
573
574

επιλέγω πιο σύντομη διαδρομή/θέτω στόχο και επιταχύνω για την εκπλήρωσή του
τραυματίζω πολύ κπ, απειλώ κπ
καταλαβαίνω το ποιόν του
καταλαβαίνω αμέσως το ποιόν του
σταματώ κάθε σχέση με παρελθούσες καταστάσεις

κόβω δρόμο + Loc
κόβω κπ λωρίδες/φέτες
κόβω κπ/ τον κόβω
κόβω κπ/ τον κόβω (με την πρώτη ματιά)
κόβω όλες τις γέφυρες με το παρελθόν

575 κόβω τα ήπατα / τα πόδια κπ (του κόβω τα ήπατα/τα πόδια)

τρομάζω, φοβίζω κπ

576 κόβω τα πόδια κπ (του κόβω τα πόδια / θα σου κόψω τα πόδια)
577 κόβω τα πολλά-πολλά κπ (του κόβω τα πολλά-πολλά)
578 κόβω τα φτερά κπ (του κόβω τα φτερά)

απειλώ κπ
δεν δίνω δικαιώματα, αποθαρρύνω κπ να έχει ιδιαίτερες σχέσεις μαζί μου
αποθαρρύνω κπ
δεν αφήνω κπ να ενεργήσει (για κτ. πολύ χρήσιμο που δεν το έχω ή που δε
λειτουργεί πια)

579 κόβω τα χέρια κπ (του κόβω τα χέρια)
κόβω την ανάσα/την αναπνοή / τη λαλιά κπ (του κόβω την
580 ανάσα/την αναπνοή/τη λαλιά)
581 κόβω την κουβέντα κπ (του κόβω την κουβέντα)
582 κόβω την όρεξη / τη δίψα κπ (του κόβω την όρεξη/τη δίψα)
583 κόβω τις γέφυρες (επικοινωνίας)
584 κόβω τις γέφυρες (επικοινωνίας) με κπ/κτ
585 κόβω τις φλέβες μου
586 κόβω το βήχα/τον αέρα κπ (του κόβω τον βήχα/τον αέρα)
587
588
589
590
591
592
593
594

κόβω το δρόμο κπ (του κόβω το δρόμο)
κόβω το νήμα
κόβω φλέβες
κοφ'το
κόψε κτ
με έκοψε η πείνα/η λόρδα
με κόβει κρύος ιδρώτας
μου κόβει

τρομάζω, φοβίζω κπ
σταματώ τη συζήτηση
αποθαρρύνω κπ., τον αναγκάζω να παραιτηθεί από τις επιθυμίες του
σταματώ κάθε σχέση, κάθε επικοινωνία
διακόπτω τις σχέσεις με κπ/κτ
δεν αντέχω άλλο
αποθαρρύνω κπ., τον αναγκάζω να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις του
εμποδίζω κπ να περάσει (μτφ) /εμποδίζω κπ να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του
τερματίζω πρώτος, φτάνω πρώτος σε ένα αποτέλεσμα
δεν αντέχω κτ
σταμάτα, μην συνεχίζεις
μην υπερβάλλεις
πεινάω πολύ
φοβάμαι πολύ
είμαι πολύ έξυπνος

595
596
597
598
599
600
601
602
603
604

να μου κοπούν τα χέρια…/να μου κοπούν τα πόδια…
την κόβω/ πέφτω δίπλα
κόβομαι-κόπτομαι
κόβεται η όρεξή μου / μου κόπηκε η όρεξη
κόβεται κτ (με το) μαχαίρι
κόπηκαν τα γόνατά μου/τα πόδια μου
κόπτομαι για τους φίλους μου
μαχαίρι κόβεται κτ
μου κόπηκαν τα γόνατα/πόδια
μού κόπηκαν τα ήπατα

605 μού κόπηκαν τα χέρια
606 μου κόπηκε το αίμα/η χολή (μου)
κρατάω
607 κρατάω τα κλειδιά του παραδείσου
608 κρατάω κπ/κτ στη σκιά
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623

624
625
626
627

αρνούμαι να κάνω κτ
κοιμάμαι, αράζω
δεν επιθυμώ πια
διακόπτω κτ για πάντα
φοβήθηκα για κτ ή κουράστηκα ή εξαντλήθηκα
υπερηφανεύομαι για τους φίλους μου, υποστηρίζω με πάθος
διακόπτω κτ για πάντα
φοβήθηκα για κτ ή κουράστηκα ή εξαντλήθηκα
φοβήθηκα πάρα πολύ για κτ
δεν μπορώ να ενεργήσω (για κτ. πολύ χρήσιμο που δεν το έχω ή που δε λειτουργεί
πια)
φοβήθηκα πάρα πολύ για κτ
υπόσχομαι την επιτυχία, την ευτυχία
διατηρώ στην αφάνεια, δεν αποκαλύπτω

κρατάω κτ μέσα μου
κρατάω τα μπόσικα
το κρατάω μανιάτικο
το κράτησε το παιδί
κρατιέμαι
κρατιέμαι καλά
δεν κρατιέμαι στα πόδια μου
κρατιέμαι/ζω/μένω στη σκιά
κρατιέμαι/κρέμομαι από μια κλωστή
κρεμώ
κρεμάω τα αυτιά μου
κρεμάω το ζωνάρι μου για καβγά
κρεμώ κπ (τον κρέμασε/ θα τον κρεμάσω (απειλή))
κρεμώ/ κατεβάζω (τα) μούτρα
κρέμομαι
κτ κρέμεται πάνω από το κεφάλι μου
κρέμομαι από τα χείλη κπ
κρέμομαι/ κρατιέμαι από μια κλωστή/από μια τρίχα
λέω

δεν εκδηλώνω τη στενοχώρια, την οργή, το μίσος κτλ. που έχω στην καρδιά μου
αδρανώ ή έχω επιφυλάξεις σχετικά με κτ
θυμώνω με κπ και δεν τον συγχωρώ
δεν έκανε έκτρωση

(δεν) λέω μεγάλα / κούφια / παχιά λόγια/μεγάλες κουβέντες
δεν λέω πολλά / δεν λέει πολλά
δεν λέω πολλά πράγματα/ δεν λέει πολλά πράγματα
δεν λέω τίποτα/ δεν λέει τίποτα

(δεν) υπερβάλλω / (δεν) δίνω υποσχέσεις που δεν θα τηρήσω
δεν αξίζει
δεν αξίζει
δεν αξίζει

628 Θα τα πούμε… / Να τα πούμε;
629 λέω πολλά

το λέει η καρδιά του / η καρδούλα του / η ψυχή του / η
630 περδικούλα του.
631 για να πούμε και του στραβού το δίκιο…
λέω λόγια του αέρα
λέω την τελευταία λέξη/τον τελευταίο λόγο
δεν λέω (ακόμη) την τελευταία μου λέξη
λέω το νερό νεράκι
λέω το ψωμί ψωμάκι
μην το πεις ούτε του παπά
δεν λέω πολλά σε κπ
δεν λέω τίποτα σε κπ
λέω λόγια για κπ
λέω πολλά σε κπ/ πολλά μου τα είπες / σαν πολλά δεν μου τα
641 'πες;
642 λέω την αμαρτία μου σε κπ

είμαι σε καλή φυσική κατάσταση για την ηλικία μου
δεν αντέχω άλλο, είμαι πολύ κουρασμένος
μένω στην αφάνεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
κινδυνεύω
ντροπιάζομαι
επιζητώ αφορμή για καβγά, είμαι εριστικός χαρακτήρας
αθετώ την υπόσχεσή μου
θυμώνω, κατσουφιάζω
κτ με απειλεί
ακούω κπ προσεκτικά
κινδυνεύω

α. θα συναντηθούμε και θα συζητήσουμε. β. απειλητικά, θα λύσουμε τις
διαφορές μας, θα λογαριαστούμε γ. η ερώτηση και για κάλαντα
αυθαδιάζω
έχω θάρρος
δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχει μια δικαιολογία, ένα ελαφρυντικό

632
633
634
635
636
637
638
639
640

αναφέρομαι σε θέματα που δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, σε κενολογίες
εγώ παίρνω την τελική, οριστική απόφαση
επιφυλάσσομαι για κτ
υπάρχει μεγάλη έλλειψη νερού
βρίσκομαι σε έσχατη ένδεια, στερούμαι τα προς το ζην
κρατάω μυστικό
δεν αξίζω
δεν αξίζω, είμαι ανούσιος
συκοφαντώ κπ

643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656

αυθαδιάζω
ομολογώ
λέω ό,τι θέλω χωρίς να υπολογίζω τίποτα (για διαφορετικές γνώμες και απόψεις,
άσχετες και περιττές)
πιστεύω αυτό που λέω
μιλάω συγκεκαλυμμένα, όχι απροκάλυπτα
συκοφαντώ κπ
ισχυρίζομαι κτ για το θεαθήναι
δε με ακούει, δε με προσέχει κανείς, δε βρίσκω ανταπόκριση
δεν μιλώ/δεν αποκαλύπτω
αστειεύεσαι
δε με ακούει, δε με προσέχει κανείς, δε βρίσκω ανταπόκριση
δεν λέω ανακρίβειες
δεν λέω ανακρίβειες
μιλάω χωρίς περιστροφές, καθαρά
δε μιλώ καθαρά προσπαθώντας να αποκρύψω κτ
μιλάω με υπεκφυγές

λέω το μακρύ μου και το κοντό μου σε κπ
λέω κτ με την καρδιά μου
λέω κτ μέσα από τα δόντια μου
λέω κτ πίσω από την πλάτη του Νhum
λέω/κάνω κτ για τα μάτια του κόσμου
(δεν) λέω λόγια στον αέρα
δεν λέω λέξη/κουβέντα σε κανέναν
Δεν το λες με τα σωστά σου
λέω λόγια στον αέρα
λέω τα πράγματα με το όνομά τους
λέω τα πράγματα όπως είναι
λέω τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη
τα λέω μασημένα
λέω κτ απέξω απέξω

657 λέω πράματα και θάματα για κτ/κπ σε κπ

αποκαλύπτω σημαντικά γεγονότα που φαίνονται απίθανα αλλά είναι αληθινά

658 λέω τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη σε κπ
659 τα λέω ένα χεράκι σε κπ
660 τα λέω έξω από τα δόντια σε κπ
661 τα λέω μασημένα σε κπ
μένω
662 δεν έμεινε πέτρα πάνω στην πέτρα/ λίθος επί λίθου
663 δεν μένω/κάθομαι με σταυρωμένα χέρια
664 μένω (ο) μισός
665 μένω άναυδος/ άγαλμα/κόκαλο/μάρμαρο
666 μένω με άδειες τσέπες
667 μένω με τη γλύκα/με την όρεξη
668 μένω με την κακία (μου)/μου μένει η κακία
669 μένω με το στόμα ανοιχτό

μιλάω χωρίς περιστροφές, καθαρά
κάνω μια έντονη συζήτηση που αφορά κάποια διαφορά μου με κπ, συζητώ ή
λογομαχώ με κπ για κτ
μιλάω χωρίς περιστροφές, καθαρά
δε μιλώ καθαρά προσπαθώντας να αποκρύψω κτ
για ολοσχερή καταστροφή
κάνω ό,τι είναι δυνατόν
αδυνατίζω πολύ
μένω άναυδος, εμβρόντητος, από μεγάλη και συνήθ. δυσάρεστη έκπληξη
δεν έχω καθόλου χρήματα
την τελευταία στιγμή δεν απολαμβάνω αυτό που λαχταρώ/για κτ. που περιμένω να
αποκτήσω και τελικά δεν το αποκτώ

δεν πραγματοποιείται η επιθυμία μου που ήταν βλαβερή, επιζήμια για κπ. άλλο

671 μένω ξερός/σύξυλος
672 μένω πανί με πανί

μένω κατάπληκτος
εγκαταλείπομαι χωρίς να πραγματοποιηθούν όσα μου υποσχέθηκαν ή δεν
πραγματοποιείται κάποια επιθυμία μου, προσδοκία μου κτλ
μένω κατάπληκτος/ για κπ. που μένει ακίνητος και άφωνος από δυσάρεστη συνήθ.
κατάπληξη
δεν έχω καθόλου χρήματα, είμαι απένταρος, είμαι ταπί

673 μένω πίσω

α. δεν προχωρώ με ικανοποιητικό ρυθμό, καθυστερώ. β. δεν παρακολουθώ μια
εξέλιξη, μια πρόοδο, ειρωνικά, για κπ. που δεν είναι ενημερωμένος, σύγχρονος.

670 μένω μπουκάλα

674 μένω ρέστος
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686

μένω στα κρύα του λουτρού
μένω στα συρτάρια/ στο συρτάρι/στα χαρτιά/ στο σκοτάδι
μένω στα χέρια κπ
μένω στήλη άλατος
μένω στο δρόμο
μένω στο ράφι
μένω στον άσο
μένω στον τόπο
μένω στους πέντε δρόμους
μένω ταπί (και ψύχραιμος)
μένω/ζω στη σκιά
μένω/ζω στη σκιά κπ

687 να μένει το βύσσινο
μιλάω
688 μιλάει από μόνο του / "Το πράγμα μιλάει από μόνο του"
689 μιλάω ανοιχτά σε κπ
690 μιλάω για όλα και για τίποτα με κπ
691 μιλάω με την τύχη μου
692 μιλάω με το "σεις" και με το "σας"
693 μιλάω με το χέρι στην καρδιά
694 μιλάω με το χέρι στην καρδιά σε κπ
695 μιλάω μέσα από τα δόντια μου
696 μιλάω πάνω στο χέρι / "Mη μιλάς πάνω στο χέρι"
697 μιλάω περί ανέμων και υδάτων
698 μιλάω περί παντός του επιστητού
699 μιλάω σαν ίσος προς ίσο σε κπ
700 μιλάω σε κπ έξω από τα δόντια
701 μιλάω στην έρημο /στο βρόντο/στο κενό/στον αέρα/στον τοίχο
702 μιλάω φαρσί
μπαίνω
703 μπαίνουν ιδέες στο μυαλό κπ
704 μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους
705 μπαίνουν ψύλλοι στα αυτιά του
706 μπαίνω στη μύτη, στο ρουθούνι κπ

707 μπαίνω από τη μικρή πόρτα/ από την πίσω πόρτα + Loc
708 μπαίνω από την πόρτα

709 μπαίνω από το παράθυρο

710 μπαίνω από το παράθυρο + Loc

α. για κπ. που ξοδεύει ή που του παίρνουν όλα του τα χρήματα. β. για κπ. που τον
εγκαταλείπουν χωρίς συντροφιά ή που δεν προφταίνει να συμμετάσχει σε κτ
για αιφνίδια, απρόσμενη αποτυχία, διάψευση ελπίδων ή για ξαφνική διακοπή μιας
διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη
για κτ. που μένει ξεχασμένο και αναξιοποίητο
πεθαίνω, λιποθυμώ
μένω ξαφνικά ακίνητος, συνήθ. από μεγάλη και δυσάρεστη έκπληξη
χωρίς στέγη ή χωρίς δουλειά και μέσα επιβίωσης
μένω ανύπαντρος
με εγκαταλείπουν όλοι και μένω μόνος & δεν έχω χρήματα καθόλου
πεθαίνω αμέσως
μένει ένα παιδί συνήθως ορφανό και απροστάτευτο
μένω άφραγκος, απένταρος
στην αφάνεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
είμαι στην αφάνεια, ζώντας δίπλα σε μια ισχυρή προσωπικότητα
για μη αποδοχή πρότασης, προσφοράς που ο αποδέκτης την κρίνει ως ασύμφορη,
βλαπτική (για τον εαυτό του
είναι ολοφάνερο, ξεκάθαρο
αναφέρομαι σε κτ με παρρησία, χωρίς φόβο
αναφέρομαι σε διάφορα θέματα, συνήθως άσχετα
από τυχαίους παράγοντες πλουτίζω ή πετυχαίνω κτ άλλο
με μεγάλη και συνήθ. προσποιητή ευγένεια
είμαι ειλικρινής
είμαι ειλικρινής
μιλάω συγκεκαλυμμένα, όχι απροκάλυπτα
μιλάω την ώρα που γίνεται κάποια συνήθ. δύσκολη χειρωνακτική εργασία
αναφέρομαι σε άσχετα θέματα
μιλώ για όλα τα θέματα
μιλάω με ίσους όρους
συζητώ χωρίς περιστροφές, καθαρά
δεν με προσέχουν, δεν λογαριάζουν όσα λέω
μιλάω άπταιστα, τέλεια (για γνώση ξένων γλωσσών)
έχω υποψίες για κτ ΥΠΟΚ
εκθέτω τα πραγματικά περιστατικά ενός ζητήματος, ώστε να αποκαταστήσω την
αλήθεια
αρχίζω να υποψιάζομαι, να υποπτεύομαι κτ. που με κάνει να ανησυχώ, ψυλλιάζομαι
ΥΠΟΚ
είμαι ενοχλητικός σε κπ
α. διορίζομαι, προσλαμβάνομαι, καταλαμβάνω μια θέση κατά παράκαμψη των
τυπικών, των νόμιμων διαδικασιών. β. εισέρχομαι σε ένα χώρο κατά ανορθόδοξο,
πλάγιο τρόπο
α. διορίζομαι, προσλαμβάνομαι, καταλαμβάνω μια θέση με νόμιμες διαδικασίες. β.
εισέρχομαι σε ένα χώρο νόμιμα
α. διορίζομαι, προσλαμβάνομαι, καταλαμβάνω μια θέση κατά παράκαμψη των
τυπικών, των νόμιμων διαδικασιών. β. εισέρχομαι σε ένα χώρο κατά ανορθόδοξο,
πλάγιο τρόπο
α. διορίζομαι, προσλαμβάνομαι, καταλαμβάνω μια θέση κατά παράκαμψη των
τυπικών, των νόμιμων διαδικασιών. β. εισέρχομαι σε ένα χώρο κατά ανορθόδοξο,
πλάγιο τρόπο

711 μπαίνω κάτω

γίνομαι θέμα συζήτησης, συνυπολογίζομαι / τα στοιχεία θα μπουν κάτω, στο
τραπέζι, και θα δούμε τι θα κάνουμε

712 μπαίνω μέσα

α. φυλακίζομαι. β. ζημιώνομαι, ιδίως από οικονομική άποψη γ. κάνω επίθεση
(μτφ)

713
714
715
716
717
718
719
720
721
722

μπαίνω μπροστά
μπαίνω σε δεύτερη μοίρα
μπαίνω σε κακό λούκι
μπαίνω σε κόπο για κπ/κτ
μπαίνω σε ξένα οικόπεδα
μπαίνω στα αίματα
μπαίνω στη γωνία / στο περιθώριο / στην άκρη
μπαίνω στη θέση κπ
μπαίνω στο βρακί κπ
μπαίνω στο δρόμο κπ

723 μπαίνω στο καβούκι μου

724
725
726
727
728
729
730
731

μπαίνω στο λούκι
μπαίνω στο μάτι κπ
μπαίνω στο μυαλό/στο κεφάλι κπ
μπαίνω στο νόημα
μπαίνω στο νόημα με το πρώτο
μπαίνω στο παιχνίδι / στο κόλπο
μπαίνω στο παιχνίδι κπ
μπαίνω στο πετσί κπ

732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743

μπαίνω στο πετσί του ρόλου
μπαίνω στο πνεύμα / στο κλίμα
μπαίνω στο συρτάρι
μπαίνω στο τραπέζι
μπαίνω στο φρέσκο
μπήκε το νερό στο αυλάκι
του μπαίνω
παίρνω
δεν παίρνω δεκάρα (τσακιστή)
δεν παίρνω δεκάρα (τσακιστή) από κπ
δεν παίρνω κουβέντα από κπ
δεν παίρνω λέξη από κπ
παίρνω / αρπάζω κπ από τα μούτρα

744
745
746
747
748

παίρνω / αρπάζω την μπουκιά από το στόμα
παίρνω / έχω τον αμανέ (πολύ) ψηλά
παίρνω / κόβω τον αέρα κπ
παίρνω γουρούνι στο σακί
παίρνω δίπλα τα βουνά

749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

παίρνω δρόμο / πόδι / παπούτσι / φύσημα
παίρνω δρόμο loc
παίρνω κεφάλια
παίρνω κπ /κτ πρέφα, είδηση, μυρωδιά, χαμπάρι
παίρνω κπ από κοντά
παίρνω κπ από πίσω
παίρνω κπ για άλλον
παίρνω κπ για σοφό
παίρνω κπ για τον Ν
παίρνω κπ μάτι
παίρνω κπ στο ψιλό/ στο μεζέ

760
761
762
763
764
765
766

παίρνω κτ / κπ σβάρνα
παίρνω κτ από το στόμα κπ
παίρνω κτ για ένα κομμάτι ψωμί
παίρνω κτ κατά γράμμα
παίρνω κτ σκοινί κορδόνι / γαϊτάνι
παίρνω κτ/κπ μαζί μου
παίρνω κτ/κπ τοις μετρητοίς

767
768
769
770
771
772
773
774

παίρνω μέτρα
παίρνω μπρος/ μπροστά
παίρνω πόδι
παίρνω πόδι loc
παίρνω σάρκα και οστά
παίρνω στροφές
παίρνω στροφή
παίρνω τα αυτιά κπ

τολμώ, καθοδηγώ / ξεκινώ (μπαίνουν μπροστά οι μηχανές της ανάπτυξης/ βάζω
μπροστά)
δεν ανήκω στις προτεραιότητες κπ
οδηγούμαι σε μια πορεία με κακό τέλος
κουράζομαι για κτ που δεν θέλω
ασχολούμαι με κτ που δεν με αφορά
ερεθίζομαι ή παρασύρομαι
αποσύρομαι για λίγο διάστημα / παραμερίζομαι, παραγκωνίζομαι
προσπαθώ να κατανοήσω κπ

γίνομαι υποχείριο κπ
εμποδίζω κπ από την υλοποίηση των σχεδίων του
αποφεύγω τον κόσμο και τις συναναστροφές, ύστερα από μια απογοήτευση ή
δυσαρέσκεια
περιορίζομαι στα στενά όρια του συνηθισμένου, του καθημερινού, του σταθερά
επαναλαμβανόμενου και γενικότερα σε ένα συμβιβασμένο τρόπο ζωής από τον
οποίο δεν μπορώ να ξεφύγω
ενοχλώ κπ, προκαλώ το φθόνο του
γίνομαι κατανοητός
καταλαβαίνω κτ σε βάθος
καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι αμέσως
συμμετέχω σε οργανωμένο σχέδιο / για εξαπάτηση κπ
συμμετέχω σε οργανωμένο σχέδιο κπ
γίνομαι δεύτερη φύση του, τον κατανοώ
συνήθ. για ηθοποιό που έχει ταυτιστεί πλήρως με τον υποδυόμενο ήρωα, που
ερμηνεύει τέλεια το ρόλο του
καταλαβαίνω κτ / αντιλαμβάνομαι
μένω ξεχασμένος, αναξιοποίητος
γίνομαι θέμα συζήτησης
φυλακίζομαι
για διαδικασία που μπήκε σε ένα στάδιο ομαλής εξέλιξης
προκαλώ κπ / του επιτίθεμαι
δεν δέχομαι χρήματα( λόγω υπερηφάνειας)
δεν δέχομαι χρήματα( λόγω υπερηφάνειας)
δεν μου αποκαλύπτει κπ κτ/ δεν μου μιλάει
δεν μου αποκαλύπτει κπ κτ/ δεν μου μιλάει
επιτίθεμαι σε κπ με λόγια
προλαβαίνω την τελευταία στιγμή να αποκτήσω, να απολαύσω κτ. που είχε
επιθυμήσει κάποιος άλλος.
έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και συμπεριφέρεται ανάλογα
επιβάλλομαι σε κπ
αγοράζω κτ χωρίς έλεγχο
περιπλανιέμαι
φεύγω γρήγορα για να προλάβω κτ. ή με διώχνουν από κάπου/ διώχνομαι,
απομακρύνομαι βίαια από κάπου (συνήθ. από εργασία, θέ ση κτλ.)
φεύγω ή με διώχνουν από κάπου
επιβάλλω κυρώσεις, απολύω, τιμωρώ
αντιλαμβάνομαι κπ. ή κτ
ακολουθώ/ παρακολουθώ κπ
παρακολουθώ κπ κρυφά για κάποιο λόγο
μπερδεύω
θεωρώ
μπερδεύω
παρακολουθώ κπ κρυφά (για ηδονοβλεψία)
κοροϊδεύω, χλευάζω
α. παρασύρω κπ. ή κτ. στο διάβα μου και το(ν) ρίχνω κάτω· σβαρνίζω 2. β. αναζητώ
κτ. ή κπ. επίμονα πηγαίνοντας παντού χωρίς διάκριση, πηγαίνω με τη σειρά σε
διάφορα μέρη, το ένα μετά το άλλο
λέω αυτό ακριβώς που ήθελε να πει εκείνη τη στιγμή
αγοράζω κτ πολύ φτηνά
ακολουθώ κτ πιστά
επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα με ενοχλητικό τρόπο
με ακολουθεί κτ με το θάνατό μου
το αντιμετωπίζω και ιδίως το πιστεύω κατά γράμμα.
κάνω ορισμένες ενέργειες για να αντιμετωπίσω κάποια δύσκολη κατάσταση, ένα
πρόβλημα κτλ
α. ξεκινώ, τίθεμαι σε λειτουργία, β. αρχίζω να καταλαβαίνω
εκδιώχνομαι
εκδιώχνομαι
για κτ. το οποίο υλοποιείται, το οποίο γίνεται πραγματικότητα
αντιλαμβάνομαι
περιστρέφομαι
ζαλίζω κπ

775 παίρνω τα βουνά (τα όρη)
776 παίρνω τα βρε(γ)μένα μου
777 παίρνω τα μέτρα κπ
778 παίρνω τα μέτρα μου
779 παίρνω τα μυαλά / το μυαλό κπ
780 παίρνω τα πόδια μου από Loc
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794

παίρνω τα πράγματα / τη ζωή όπως έρχονται / όπως έρχεται
παίρνω τα πράγματα στα χέρια μου
παίρνω τη θέση κπ
παίρνω τη μερίδα του λέοντος
παίρνω την ευθύνη πάνω μου / το παίρνω πάνω μου
παίρνω την πάνω / κάτω βόλτα
παίρνω την υπόθεση στα χέρια μου
παίρνω τις ευθύνες μου
παίρνω το αίμα μου πίσω
παίρνω το βάπτισμα (του πυρός)
παίρνω το κεφάλι κπ
παίρνω το κολλάει
παίρνω το λόγο μου πίσω / το παίρνω πίσω
παίρνω τον αέρα κπ

παίρνω τους δρόμους
παίρνω των ομμάτιών μου (και φεύγω)
παίρνω/ βάζω τα πόδια μου στο σβέρκο / στον ώμο
πάρε πέντε
πάρε τη βόλτα σου
τα παίρνω
τα παίρνω στο κρανίο
το παίρνω πάνω μου
τον πήρε το ποτάμι / να το πάρει το ποτάμι
πατάω
804 δεν πατάω γερά στα πόδια μου
795
796
797
798
799
800
801
802
803

α. καταλαμβάνομαι από απόγνωση, απελπισία. β. γίνομαι έξαλλος, παραφρονώ
φεύγω ντροπιασμένος χωρίς να (έχω να) πω τίποτε
μετρώ τις διαστάσεις του /είμαι έτοιμος να μπω σε καβγά με κπ που θεωρώ ότι θα
τον κερδίσω
κάνω ορισμένες ενέργειες για να αντιμετωπίσω κάποια δύσκολη κατάσταση, ένα
πρόβλημα κτλ
ξεμυαλίζω κπ
κινούμαι, περπατώ, απομακρύνομαι από κπ
είμαι ρεαλιστής
έχω τον έλεγχο
αντικαθιστώ κπ
απολαμβάνω τα περισσότερα οφέλη
αναλαμβάνω την ευθύνη / αναλαμβάνω κτ
για καλή / κακή τροπή πραγμάτων
έχω τον έλεγχο, αναλαμβάνω
αναλαμβάνω την ευθύνη
εκδικούμαι
δοκιμάζω κτ για πρώτη φορά
σκοτώνω κπ
συνηθίζω
αθετώ την υπόσχεσή μου
επιβάλλομαι σε κπ
βγαίνω από το σπίτι μου και ψάχνω να βρω κπ. ή κτ. ή περιφέρομαι χωρίς
συγκεκριμένο σκοπό
φεύγω απογοητευμένος και οριστικά.
φεύγω γρήγορα
έκφραση που συνοδεύει τη μούντζα
φύγε
δωροδοκούμαι & θυμώνω
εκνευρίζομαι
1. αναλαμβάνω την ευθύνη / αναλαμβάνω κτ 2. επαίρομαι
απέτυχε, καταστράφηκε τελείως /να αποκαλύψω τη λύση;
δεν είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου
είμαι ρεαλιστής, προσγειωμένος / είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου (πατάω γερά)
επιβάλλω σε κπ. τη θέλησή μου καταπιέζοντάς τον
αρχίζω ξαφνικά να φωνάζω σε κπ, να τον μαλώνω
είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου
επιπλήττω κπ
κάνω τα πάντα για να πετύχω τον σκοπό μου
νικώ, σκοτώνω, τιμωρώ κπ (συνήθως ως απειλή: θα τον πατήσω κάτω)
θίγω κπ στο πιο ευαίσθητο σημείο του, με λόγια ή με πράξεις
απαιτώ με επιμονή, αποφασιστικότητα ή επιβάλλω τη θέλησή μου
απαιτώ με επιμονή, αποφασιστικότητα ή επιβάλλω τη θέλησή μου σε κπ
αρχίζω ξαφνικά να κλαίω
παρασύρομαι από κτ. και κάνω λάθος, σφάλμα
αρχίζω ξαφνικά να φωνάζω
θίγω κπ στο πιο ευαίσθητο σημείο του, με λόγια ή με πράξεις
σταματώ
ακολουθώ κπ, μιμούμαι
περπατώ σιγά για να μην κάνω θόρυβο
δεν απέφυγα, μου συνέβη τελικά αυτό ακριβώς που ήθελα να αποφύγω
δεν απέφυγα, μου συνέβη τελικά αυτό ακριβώς που ήθελα να αποφύγω
εξαπατήθηκα, ζημιώθηκα κτλ. από αφέλεια, επιπολαιότητα, απροσεξία

825
826
827
828

πατάω (γερά) στη γη / σε στέρεο/σίγουρο έδαφος / στα πόδια μου
πατάω / καβαλώ κπ πάνω στο σβέρκο
πατάω det φωνές σε κπ
πατάω γερά
πατάω γκάζια σε κπ
πατάω επί πτωμάτων
πατάω κπ κάτω
πατάω κπ στον κάλο
πατάω πόδι
πατάω πόδι σε κπ
πατάω τα κλάματα
πατάω την πεπονόφλουδα
πατάω τις / κάτι φωνές
πατάω τον κάλο κπ
πατάω φρένο
πατάω/βαδίζω πάνω στα ίχνη κπ
πατάω/περπατάω στα νύχια
πάτησα στην πίτα
πάτησα την πίτα
την πάτησα
περνάω
(δεν) περνάει από το χέρι μου
(την) περνάω / βγάζω κοτσάνι
(την) περνάω ζάχαρη
δεν θα του περάσει

829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

δεν περνάει από το μυαλό / νου μου
δεν περνάνε σε κπ
θα του περάσει
περνάει από τα χέρια μου
περνάει από το μυαλό / νου κπ
περνάω από όλα τα χέρια
περνάω από σαράντα κύματα
περνάω από το ένα άκρο στο άλλο
περνάω από χέρι σε χέρι
περνάω ζωή και κότα

δεν έχω κάποια ιδέα, δεν σκέφτομαι κτ, δεν καταλαβαίνω/αντιλαμβάνομαι κτ
δεν μπορώ να ξεγελάσω κπ
θα αλλάξει στάση
ασχολούμαι με κτ. ή με κπ. για κάποιο διάστημα
σκέφτομαι συνέχεια κτ, έχω μια ιδέα
με δοκιμάζουν όλοι, είμαι μεταχειρισμένος
ζω πολυτάραχα
αλλάζω στάση, ασχολούμαι με δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα
αλλάζω ιδιοκτήτη
ζω πλουσιοπάροχα, με όλες τις ανέσεις
διαφεύγω μπροστά στα μάτια κπ χωρίς να με πάρουν χαμπάρι, ενώ θα έπρεπε να
γίνω αντιληπτός
εξετάζω κπ. ή κτ. εξονυχιστικά
ταλαιπωρώ κπ

805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824

839 περνάω κάτω από τη μύτη κπ
840 περνάω κπ / κτ από ψιλό κόσκινο
841 περνάω κπ από σαράντα κύματα

(δεν) μπορώ να κάνω κτ, δεν είναι στη δικαιοδοσία μου
καλοπερνώ, ζω πολύ ωραία, εξαιρετικά
καλοπερνώ, ζω πολύ ωραία, εξαιρετικά
δεν θα γίνει αυτό που θέλει

842
843
844
845
846

περνάω κπ γενεές δεκατέσσερεις
περνάω κπ διά πυρός και σιδήρου
περνάω κπ σκάλες σε κτ
περνάω κπ/κτ από το παράθυρο / από την πίσω πόρτα
περνάω κτ από χέρι σε χέρι

847
848
849
850
851
852
853
854

περνάω πάνω από το πτώμα / σώμα κπ
περνάω στα χέρια κπ
περνάω στο άλλο άκρο
περνάω τα εσκαμμένα
περνάω τη θηλειά / το σκοινί στο λαιμό
περνάω/μπαίνω σε δεύτερη μοίρα
περνάω/ρίχνω το μπαλάκι σε κπ
της/του τα περνάω
πετάω (με δύο σημασίες: κινούμαι στον αέρα & ρίχνω)

855
856
857
858
859

πετάω / βγάζω τη μάσκα
πέταξε το πουλί/το πουλάκι
πετάω / ρίχνω το γάντι σε κπ
πετάω από τη χαρά μου
πετάω κπ έξω με τις κλωτσιές

860 πετάω κπ σαν (στυμμένη) λεμονόκουπα
861
862
863
864
865

πετάω κπ στην ψάθα / στο δρόμο
πετάω κτ στο δρόμο
πετάω λάσπη σε κπ
πετάω με τα δικά μου φτερά
πετάω με τα φτερά της φαντασίας μου

866
867
868
869

πετάω στα σύννεφα
πετάω στα ύψη / στον έβδομο ουρανό
πετάω τη σκούφια μου (για καβγά)
πετάω/ρίχνω το μπαλάκι σε κπ
πετάγομαι
870 πετάγομαι από το ένα ψέμα στο άλλο
πέφτω
871 (δεν) σου πέφτει λόγος
872 έπεσε περονόσπορος
873 μου έπεσε λαχείο
874 μου έπεσε το πρώτο λαχείο
875 μου την πέφτει
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886

πέφτει βροχή / σύννεφο
πέφτει η μύτη μου / του έπεσε η μύτη
πέφτει νερό με το τουλούμι
πέφτει το ταβάνι να με πλακώσει
πέφτουν κεφάλια / κορμιά
πέφτουν οι μάσκες
πέφτουν τα μαλλιά μου /μου έπεσαν τα μαλλιά
πέφτουν τα μούτρα μου / του έπεσαν τα μούτρα
πέφτουν τα νεφρά μου / μού έπεσαν τα νεφρά
πέφτουν τα σάλια μου / μου πέφτουν τα σάλια
πέφτω (πολύ) χαμηλά

887 πέφτω από δίπλα σε κπ
888 πέφτω από έκπληξη σε έκπληξη
889
890
891
892
893
894

πέφτω από τα σύννεφα
πέφτω από τη σκύλα στη χάρυβδη
πέφτω για ύπνο
πέφτω έξω
πέφτω έξω στους υπολογισμούς μου
πέφτω (ε)πάνω σε κπ

895 πέφτω εύκολα
896 πέφτω και στη φωτιά για κτ/κπ
897
898
899
900
901
902
903

πέφτω με κλειστά τα μάτια σε κπ/κτ
πέφτω με τα μούτρα σε κτ/κπ
πέφτω μέσα από τα χέρια κπ
πέφτω να πεθάνω
πέφτω στα γόνατα κπ
πέφτω στα μαλακά
πέφτω στα μάτια κπ

βρίζω κπ πάρα πολύ
ταλαιπωρώ κπ, εξετάζω εξονυχιστικά
υπερέχω
διορίζω κπ με παράνομο τρόπο / κάνω κάτι με ύπουλο τρόπο
διαδίδω, κάνω κτ αντικείμενο χρήσης/εκμετάλλευσης πολλών
θα περάσεις πάνω από το πτώμα μου: επίμονη αντίδραση ή κατηγορηματική
άρνηση
γίνομαι ιδιοκτησία κπ
αλλάζω στάση
ξεπερνώ τα επιτρεπόμενα, ιδίως από ηθική άποψη, όρια.
εκβιάζω, πιέζω κπ
δεν αποτελώ προτεραιότητα
μεταφέρω ευθύνες σε κπ
απατώ, κερατώνω

αποκαλύπτω τις πραγματικές μου διαθέσεις, δείχνω τον πραγματικό μου εαυτό
χάθηκε η ευκαιρία
προκαλώ κπ
είμαι πολύ χαρούμενος
διώχνω με βίαιο τρόπο
εγκαταλείπω κπ., όταν πια δεν τον έχω ανάγκη και αφού πήρα από αυτόν ό,τι
χρειαζόμουν
τον διώχνω από το σπίτι που μένει και τον αφήνω άστεγο ή γενικότερα του στερώ
τα μέσα επιβίωσης
το αχρηστεύω, το σπαταλώ
διαβάλλω κπ
στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις
φαντάζομαι
για κπ. που δεν αντιμετωπίζει ρεαλιστικά την πραγματικότητα ή που είναι πολύ
αφηρημένος και δεν παρακολουθεί τι συμβαίνει γύρω του
είμαι πολύ χαρούμενος
συμμετέχω με ενθουσιασμό σε κτ
υπεκφεύγω, αποφεύγω να κάνω κτ. μεταθέτοντάς το σε κπ. άλλο
λέω ψέματα
(δε) σε αφο ρά, (δεν) έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, να εκφέρεις γνώμη
υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε κτ.
α. για τυχαίο, απροσδόκητο κέρδος, όφελος. β. (ειρ.) για τυχαία, απρόσμενη
συμφορά
για μεγάλο κέρδος ή (ειρ.) για μεγάλη συμφορά
εκδηλώνει το ερωτικό του ενδιαφέρον προς εμένα
για κτ. δυσάρεστο που επαναλαμβάνεται ή που παρουσιάζεται με μεγάλη ένταση
(π.χ. το ψέμα πέφτει βροχή)
χάνω την υπεροψία μου
βρέχει ραγδαία
νιώθω ένα αίσθημα ψυχικής δυσφορίας
τιμωρούνται οι υπαίτιοι
αποκαλύπτονται οι πραγματικές διαθέσεις κπ
για κτ. πολύ παράξενο, παράδοξο που πέφτει στην αντίληψή μου
ντρέπομαι
όταν σηκώνω μεγάλα βάρη και αισθάνομαι πόνους στη μέση
έντονη επιθυμία για φαγητό ή πολύ μεγάλη λαχτάρα για κτ. ή για κπ.
ξεπέφτω

πλησιάζω κπ. για να του αποσπάσω οτιδήποτε, με επιτηδιότητα ή επιμονή
εκπλήσσομαι διαρκώς
εκπλήσσομαι, ξαφνιάζομαι ή αντιμετωπίζω ξαφνικά μια κατάσταση που
φανταζόμουν πως θα ήταν πολύ διαφορετική, πολύ καλύτερη

πηγαίνω από το κακό στο χειρότερο
ξαπλώνω για να κοιμηθώ, πλαγιάζω, κατακλίνομαι
αποτυγχάνω σε υπολογισμούς, σχέδια, κρίσεις, ενέργειες κτλ
αποτυγχάνω σε υπολογισμούς, σχέδια, κρίσεις, ενέργειες κτλ
συναντώ
α. στον ερωτικό τομέα, για κπ. που ενδίδει. β. γενικότερα, για κπ. που πείθεται,
που υποχωρεί, που υποκύπτει εύκολα
για απόλυτη αγάπη, εμπιστοσύνη, αφοσίωση.
ασχολούμαι έντονα, με όρεξη ή αφοσιώνομαι σ΄ αυτό χωρίς να ελέγξω τα υπέρ ή τα
κατά
ασχολούμαι έντονα, με όρεξη ή αφοσιώνομαι σ΄ αυτό
χάνω κτ χωρίς να το περιμένω
στενοχωριέμαι πολύ για κτ
παρακαλώ, εκπλΙπαρώ, ικετεύω κπ
δεν παθαίνω σοβαρή ζημιά

μειώνεται η εκτίμηση που μου έχει κάποιος

904 πέφτω στα νύχια κπ

915
916
917
918
919
920
921
922
923

πέφτω στα χέρια κπ
πέφτω στην παγίδα / στη λούμπα
πέφτω στο κεφάλι κπ
πέφτω στο στόμα κπ
πέφτω στο στόμα του λύκου
πέφτω στο τραπέζι
πέφτω του θανατά
πολύ μου/σου/του πέφτει
την πέφτω δίπλα
της/του την πέφτω από δίπλα
πιάνω
γράφω κπ εκεί που δεν πιάνει μελάνι
δεν πιάνω δεκάρα/διάρα/μία/φράγκο/πόντους
δεν πιάνω μπάζα μπροστά σε κπ
πιάνει κπ λάστιχο
πιάνω / αρπάζω κπ από τα μαλλιά / από το αυτί
πιάνω / αρπάζω την ευκαρία από τα μαλλιά
πιάνω / βάζω κπ στο στόμα μου
πιάνω / κρατάω τον παπά από τα γένια
πιάνω κπ κορόιδο/κότσο

924
925
926
927
928
929
930
931

πιάνω κπ στην παγίδα / (σαν τον ποντικό) στην φάκα
πιάνω κπ στο αγκίστρι μου / στα δίχτυα μου
πιάνω την καλή
πιάνω την μπάλα στον αέρα
πιάνω τον ταύρο από τα κέρατα
πιάνω τόπο
πιάνω/ αρπάζω κπ από το γιακά / από τα πέτα
πιάνω/αρπάζω κπ από το λαιμό / από το κεφάλι

905
906
907
908
909
910
911
912
913
914

932 πιάνω/παίρνω τα βουνά
933 το πιάνω / σε πιάνω
πιάνομαι
934 πιάνομαι μαλλί με μαλλί με κπ
935 πιάνομαι στα γρανάζια κπ
936 πιάνομαι στα δίχτυα κπ
937 πιάνομαι στη φάκα
ρίχνω
938 ρίχνει καρεκλοπόδαρα/καλαπόδια/τουλούμια νερό
939 ρίχνει νερό με το τουλούμι
940 ρίχνει τουλούμια νερό
941 ρίχνω / βαράω φαλιμέντο
942 ρίχνω / πετάω το γάντι σε κπ
943 ρίχνω / χτυπώ στο ψαχνό
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969

ρίχνω άδεια για να πιάσω γεμάτα
ρίχνω κπ / κτ στα μαλακά
ρίχνω κροκοδείλια δάκρυα για κτ/κπ
ρίχνω λάδι στη φωτιά
ρίχνω λάσπη σε κπ
ρίχνω μαύρη πέτρα πίσω μου
ρίχνω μαύρο δάκρυ
ρίχνω νερό στο κρασί μου
ρίχνω στα αυτιά κπ
ρίχνω τα δίχτυα μου σε κπ
ρίχνω τα μούτρα μου
ρίχνω την πέτρα / το λίθο του αναθέματος σε κπ
ρίχνω το μπαλάκι σε κπ
ρίχνω τον κύβο/ ο κύβος ερρίφθη
ρίχνω/ πετάω τη μάσκα / τις μάσκες
ρίχνω/κρεμώ τα αυτιά μου
ρίχνω/πετάω το γάντι
τα ρίχνω όλα πάνω του
τα ρίχνω σε κπ
την έριξε
το ρίχνω δαγκωτό
το ρίχνω δαγκωτό σε κπ
το ρίχνω έξω
το ρίχνω κορόνα-γράμματα
το ρίχνω σε κάτι
το ρίχνω σε κπ

γίνομαι θύμα εκδίκησης ή εκμετάλλευση

α. περιέρχομαι στην εξουσία κπ, (απειλή) Aν πέσει στα χέρια μου, θα τον
κανονίσω! β. (για πράγμα) περιέρχομαι στη κατοχή κάποιου τυχαία
πέφτω θύμα απροσεξίας, συμπαιγνίας.

επιβαρύνω κπ/ τα πρόστιμα θα πέσουν στο κεφάλι μας
γίνομαι αντικείμενο κουτσομπολιού
βρίσκομαι σε μεγάλο κίνδυνο
γίνομαι αντικείμενο συζήτησης
είμαι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση

δε μου / σου κτλ. αξίζει
κοιμάμαι, αράζω (λαικ)

πλησιάζω κπ. για να του αποσπάσω οτιδήποτε, με επιτηδειότητα ή επιμονή
δεν υπολογίζω κπ
δεν αξίζει τίποτα, είναι μηδαμινής αξίας
δεν μπορώ να συγκριθώ με κπ., είμαι πολύ κατώτερος από αυτόν.
για αδυναμία κίνησης, δράσης, ΥΠΟΚ

πιέζω, ζορίζω, εκβιάζω κπ. / μαλώνω, τιμωρώ
βρίσκω αφορμή, εκμεταλλεύομαι την περίσταση
σχολιάζω κπ
για κπ. που καυχιέται χωρίς να το αξίζει
εξαπατώ, ξεγελώ κπ
συλλαμβάνω κπ. επ΄ αυτοφώρω, τον αιφνιδιάζω (τη στιγμή που κάνει κτ. παράνομο,
παράτυπο κτλ.)

παγιδεύω κπ, εξαπατώ, ξεγελώ κπ
πετυχαίνω σε κάποια οικονομική δραστηριότητά μου
είμαι πολύ έξυπνος, ικανός
αντιμετωπίζω αποφασιστικά μια δυσκολία

κτ είναι χρήσιμο, τελεσφόρο, φέρνει αποτέλεσμα
πιέζω, ζορίζω, εκβιάζω κπ.
πιέζω, ζορίζω, εκβιάζω κπ.
α. καταλαμβάνομαι από απόγνωση, απελπισία. β. γίνομαι έξαλλος, παραφρονώ
αντιλαμβάνομαι κτ/κπ
τσακώνομαι με κπ
δεν μπορώ να ξεφύγω από μια αλληλουχία καταστάσεων
παγιδεύομαι
συλλαμβάνομαι επ΄ αυτοφώρω, αιφνιδιάζομαι (τη στιγμή που κάνει κτ. παράνομο,
παράτυπο κτλ.)
βρέχει ραγδαία
βρέχει ραγδαία
βρέχει ραγδαία
χρεοκοπώ, πτωχεύω
για πρόκληση (από παλαιότερη συνήθεια πρόσκλησης σε μονομαχία)
πυροβολώ εναντίον ανθρώπου, χωρίς κανέ να δισταγμό, για να σκοτώσω (και όχι
για να εκφοβίσω)
λέω πράγματα, φαινομενικά άσχετα και χωρίς σημασία, για να αναγκάσω κπ. να
αποκαλύψει την αλήθεια.
δεν προκαλώ σοβαρή ζημιά
υποκρίνομαι
οξύνω τα πάθη, τη φιλονικία με λόγια ή με ενέργειες
διαβάλλω κπ, συκοφαντώ, λασπολογώ
φεύγω οριστικά και συνήθ. απογοητευμένος
στενοχωριέμαι πάρα πολύ
υποχωρώ, συμβιβάζομαι
τιμωρώ κπ, τον εκδικούμαι σκληρά, τον επιπλήττω πολύ αυστηρά
παγιδεύω
ταπεινώνομαι
τον θεωρώ μοναδικό υπεύθυνο για κάποια κοινή συμφορά.
υπεκφεύγω, αποφεύγω να κάνω κτ. μεταθέτοντάς το σε κπ. άλλο
παίρνω την τελική απόφαση
αποκαλύπτω τις πραγματικές μου διαθέσεις
ντροπιάζομαι
για πρόκληση (από παλαιότερη συνήθεια πρόσκλησης σε μονομαχία)
επιρρίπτω όλες τις ευθύνες σε κπ
προκαλώ κπ ερωτικά
πείθω κπ να συνδεθεί ερωτικά μαζί μου
για ψήφο που τη ρίχνω με φανατισμό
ψηφίζω κπ με φανατισμό
διασκεδάζω
ριψοκινδυνεύω
παραδίδομαι σε κπ πάθος
επιρρίπτω τις ευθύνες σε κπ

970 το ρίχνω στην παλαβή / στην τρελλή
971 τον έριξε
ρίχνομαι σε κπ / του ρίχνομαι
972 ρίχνομαι στα πόδια κπ
973 ρίχνομαι στον καβγά
974 ρίχνομαι στο στόμα του λύκου
τραβάω
975 δεν τραβάω πολύ
το τραβάει η καρδιά / η όρεξή μου / Tο τραβάει ο οργανισμός του
976 το ξύλο
977 το τραβάει το κρασί/τη ρακή
978 το τραβάω πολύ
979 τράβα και το καζανάκι
980 τράβα στη δουλειά σου
981 τραβάω (τον) κόσμο
982 τραβάω κτ σε μάκρος
983 τραβάω μπροστά
984 τραβάω τα μαλλιά μου
985 τραβάω τα πάθη του λιναριού/του λιναριού τα πάθη
986 τραβάω το σκοινί
987 τραβάω το σκοινί μέχρι να σπάσει
988 τραβάω το χαλί κάτω από τα πόδια κπ
τραβάω των παθών μου τον τάραχο /τον τάραχο των παθών μου
989 / το διάολό μου
990 τραβιέμαι με τον έναν και με τον άλλον
τρώω
991 (δεν) τρώω κουτόχορτο
992 έφαγα τον κόσμο να….
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001

θα φας καλά!
κπ με τρώει όλη την ώρα
κτ θα μου φάει (+ time)
κτ με (focus) τρώει μέσα μου
με τρώνε τα φίδια
τις τρώω (άγρια)

1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011

τρώω αέρα κοπανιστό
τρώω από δέκα μεριές
τρώω από δέκα μπάντες
τρώω από τις σάρκες μου
τρώω από το χέρι κπ
τρώω δεξιά κι αριστερά στους δρόμους
τρώω ένα καζίκι
τρώω κπ λάχανο/ζωντανό
τρώω κπ με τα μάτια/με το βλέμμα
τρώω κπ ως το κόκαλο

1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022

τρώω κτ / κπ με το κουτάλι
τρώω κτ στα πεταχτά/στα όρθια/στο πόδι
τρώω με δυο / δέκα μασέλες ή τρώω από δέκα μεριές
τρώω με χρυσά κουτάλια
τρώω μέσα από το χέρι κπ
τρώω πόρτα
τρώω στα όρθια/στα πεταχτά/στο πόδι
τρώω τα αυτιά κπ/ μου έφαγε τα αυτιά
τρώω τα λεφτά του κοσμάκη
τρώω τα λυσσ(ι)ακά μου
τρώω τα μουστάκια μου με κπ

1023
1024
1025
1026

τρώω τα νιάτα μου
τρώω τα νύχια μου
τρώω τα σίδερα για να
τρώω τα συκώτια μου

δεν αντέχω
επιθυμώ πάρα πολύ/ επιζητώ
πίνω πολύ
επιμένω σε υπερβολικό βαθμό εξωθώντας μια κατάσταση
πειραχτικά σε κπ. που είπε κτ. γελοίο, ανόητο ή χυδαίο
φύγε
προσελκύω
διαρκώ πολύ
προοδεύω
είμαι σε απόγνωση
περνώ πολλές ταραχές, στενοχώριες και ταλαιπωρίες
εξωθώ μια κατάσταση στα άκρα
εξωθώ μια κατάσταση στα άκρα
με τις ενέργειές μου προκαλώ, ύπουλα, την αποτυχία των σχεδίων κάποιου
περνώ πολλές ταραχές, στενοχώριες και ταλαιπωρίες
για γυναίκα που δε μονιμοποιεί έναν ερωτικό δεσμό
(δεν) είμαι εύπιστος, ανόητος
επιδιώκω κάτι πολύ έντονα και πιεστικά

ειρωνικά σε κπ. που μάταια περιμένει την εκπλήρωση μιας επιθυμίας του ή την
επίτευξη ενός σκοπού/ για κπ που θα απολαύσει κτ
ζητάει επίμονα
μου παίρνει χρόνο

με βασανίζει κάποια υποψία
διαβλέπω, υποψιάζομαι κίνδυνο, νιώθω βαθιά ανησυχία
με δέρνουν

τρώει κπ το μαύρο χώμα/το μαύρο σκοτάδι/η μαρμάγκα

πεθαίνω/εξαφανίζομαι, χάνομαι

τρώω (τη) χυλόπιτα
τρώω (το) πακέτο

για ερωτική αποτυχία
ταλαιπωρούμαι με κτ
δεν τρώω τίποτε είτε γιατί δε θέλω είτε γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να
συντηρηθώ
εκμεταλλεύομαι τους πάντες και τα πάντα
εκμεταλλεύομαι τους πάντες και τα πάντα
αυτοκαταστρέφομαι
κπ μου δίνει εργασία
δεν έχω σταθερό τρόπο ζωής
με ξεγέλασαν και μου έβαλαν χρέος
νικώ κπ, υπερτερώ κπ, σκοτώνω κπ κρυφά κι άδικα, εξουδετερώνω κπ

1027 τρώω τα ψωμιά μου
1028 τρώω τη ζωή με το κουτάλι
1029
1030
1031
1032

προσποι ούμαι τον αδιάφορο ή τον αμέτοχο, κάνω πως δε με ενδιαφέρει κτ
τον εξαπάτησε
επιτίθεμαι ερωτικά
ικετεύω κπ
μπαίνω σε καβγά
οδηγούμαι σε επικίνδυνες καταστάσεις

τρώω τη θάλασσα με το κουτάλι
τρώω τη μια κατραπακιά μετά την άλλη
τρώω τη μούρη / τα μούτρα μου Loc
τρώω τη σκόνη κπ

το(ν) παρατηρώ επίμονα και με έκδηλη επιθυμία
τον εκμεταλλεύομαι οικονομικά
αφιερώνω πολύ χρόνο σε κτ/κπ, ασχολούμαι πάρα πολύ, έχω μεγάλη εμπειρία
α. πρόχειρα, βιαστικά β. όρθιος, απασχολημένος, χωρίς ξεκούραση
κάνω μεγάλες καταχρήσεις
ζω πλουσιοπάροχα
κπ μου δίνει εργασία
δεν μου επιτρέπεται η είσοδος
α. πρόχειρα, βιαστικά β. όρθιος, απασχολημένος, χωρίς ξεκούραση

με κούρασε με τη φλυαρία του
κλέβω κπ
καταβάλλω μανιώδεις, παθιασμένες προσπάθειες για κτ
τσακώνομαι με κπ

περνάω το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου (συνήθως με κάτι που δεν μου
αρέσει)
έχω άγχος, αγωνία για κτ
θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να
στενοχωριέμαι, είμαι ανήσυχος
για πράγμα το οποίο, εξαιτίας της πολλής χρήσης του, έχει αχρηστευθεί ή θα
αχρηστευθεί σε λίγο. β. για πρόσωπο που έχει γεράσει και βρίσκεται κοντά στο
τέλος του βίου
για μακρόχρονη και πλούσια εμπειρία
συνήθ. για ναυτικό που έχει ταξιδέψει πολύ και έχει αποκτήσει πολλές εμπειρίες
αποτυγχάνω συνέχεια, δέχομαι διαρκώς χτυπήματα της τύχης
αποτυγχάνω σε μια προσπάθεια

ηττούμαι από κπ

1033 τρώω της χρονιάς μου
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044

τρώω τις σάρκες μου
τρώω το κεφάλι μου/τα μούτρα μου
τρώω το ξύλο της χρονιάς μου / το ξύλο της αρκούδας
τρώω το παραμύθι
τρώω το ψωμί κπ
τρώω τον περίδρομο/τον αγλέουρα/τον άμπακα/του σκασμού/ το
καταπέτασμα
τρώω φούμο και κατράμι
τρώω ψωμί
τρώω ψωμί και αλάτι με κπ/ φάγαμε ψωμί και αλάτι (μαζί)
τρώω ψωμί και ελιές
τρώω/μασάω σίδερα

1045 τρώγομαι με τα ρούχα μου/με τον εαυτό μου
φέρω-φέρνω
1046 με έφερε ο δρόμος
1047 τα φέρνω βόλτα
1048 τα φέρνω γύρω
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062

τα φέρνω δύσκολα
τα φέρνω τσίμα-τσίμα
τη φέρνω σε κπ
το 'φερε ο δρόμος/η κουβέντα/η συζήτηση
φέρνω κπ βόλτα
φέρνω κπ γύρα
φέρνω κπ γυροβολιά
φέρνω κπ στα νερά μου
φέρνω/φτάνω κπ στο αμήν / στα όριά του/στο όριο
φέρνω κτ στο πιάτο σε κπ
φέρνω κτ/κπ στη δημοσιότητα/ στο φως της δημοσιότητας
φέρνω σε κπ / του φέρνω
φέρνω τα πάνω κάτω
φέρνω τον κατακλυσμό/την καταστροφή

1063 φέρω κτ βαρέως
1064 φέρομαι με το γάντι σε κπ
φθάνω (ως μεταβατικό και ως αμετάβατο)
1065 δεν φθάνω κπ ούτε στο νυχάκι του/ στο νύχι του
1066 φθάνει ο κόμπος στο χτένι
φθάνω στα άκρα/στα όρια/ σε αδιέξοδο/σε οριακό σημείο/στο
1067 έσχατο σημείο + γενική
1068 φθάνω στο απροχώρητο/ στο αμήν

1069 φθάνω στο μεδούλι + Gen
1070 φθάνω στο πι και φι
1071 φθάνω στο πιτς φυτίλι
1072 φθάνω στο σημείο να…
1073 φθάνω στο τσακ
1074 φθάνω τελευταίος και καταϊδρωμένος
1075 φθάνω το μαχαίρι στο κόκαλο
1076 φθάνω ψηλά/στην κορυφή
χάνω
1077 τα (το) έχω χάσει, τα (το) έχω χαμένο
1078 τα χάνω
1079 χάνω κπ / κτ από μπροστά μου
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

χάνω τα αυγά και τα καλάθια/πασχάλια

χάνω τάξη

χάνω την τάξη
χάνω το έδαφος / τη γη κάτω από τα πόδια μου
χάνω το νήμα (της κουβέντας, των σκέψεων/των λόγων μου)
χάνω το σάλιο μου
χάνω το τρένο
χάνω το ψωμί μου
χάνω τον λογαριασμό με κτ
χάνω τον μπούσουλα
χάνομαι
1090 δεν χάθηκε ο κόσμος…
1091 χάνομαι από προσώπου γης

με δέρνουν πάρα πολύ

για κπ. που ξοδεύοντας ασυλλόγιστα εξαντλεί όλες τις οικονομικές του
δυνάμεις.
είμαι υπεύθυνος για την αποτυχία μου
με δέρνουν πάρα πολύ
πιστεύω ψέματα, ξεγελιέμαι
κλέβω κπ, παίρνω την εργασιακή θέση κπ άδικα
τρώω υπερβολικά
αποτυγχάνω να εκλεγώ
επιβιώνω μέσα από την εργασία μου
μας συνδέει στενή μακρόχρονη και δοκιμασμένη φιλία
βρίσκομαι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση
είμαι ρωμαλέος, δυνατός
εκνευρίζομαι, δυσανασχετώ, γκρινιάζω χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν ξέρω τι θέλω
ήρθα με αφορμή κτ άλλο
τα καταφέρνω, τα βγάζω πέρα
τα καταφέρνω, τα βγάζω πέρα
δεν μπορώ να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις της ζωής, δεν μπορώ να τα καταφέρω
εύκολα
τα καταφέρνω οριακά
εξαπατώ κπ

για κτ. που αναφέρεται με αφορμή κτ. άλλο
τον πείθω, τον τουμπάρω, τον καταφέρνω.
τον γυροφέρνω, τον πολιορκώ με σκοπό να πετύχω κτ
αντιμετωπίζω κπ. με διπλωματία, τον καταφέρνω
τον κάνω να συμφωνήσει με τις απόψεις μου
εξωθώ κπ ως το τελευταίο όριο της αντοχής ή της υπομονής του.
προσφέρω κτ σε κπ χωρίς αυτός να κουραστεί
δημοσιοποιώ
μοιάζω σε κπ
ανατρέπω μια κατάσταση
μεγαλοποιώ μια δυσάρεστη κατάσταση και την παρουσιάζω τραγική
δυσανασχετώ, στενοχωριέμαι για κτ., δεν μπορώ να το ανεχτώ, να το υποφέρω
συμπεριφέρομαι με ήπιο τρόπο
είμαι πολύ κατώτερος κπ
έφτασε η ώρα να αντιμετωπίσουμε δραστικά μια δυσάρεστη κατάσταση
περιέρχομαι σε μια ακραία κατάσταση
περιέρχομαι σε μια ακραία κατάσταση
πλησιάζω την ουσία (για μεγάλη ένταση αισθήματος ή συναισθήματος και γενικά
για κατάσταση ή ιδιότητα που υπάρχει ή εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό)
φτάνω αμέσως
φτάνω αμέσως
για να δηλώσουμε ότι μια κατάσταση έχει φτάσει σε ένα οριακά αρνητικό σημείο
φτάνω την κατάλληλη στιγμή και προλαβαίνω κτ δυσάρεστο
πειραχτικά για κπ. που και την τελευταία ακόμη θέση την κατέλαβε με πολύ κόπο ή
έφτασε κάπου ιδιαίτερα αργοπορημένος.
επιδεινώνεται η κατάσταση, έτσι ώστε να μην υπάρχει άλλο περιθώριο υπομονής
καταξιώνομαι
βρίσκομαι σε μεγάλη αμηχανία, σύγχυση διανοητική κτλ. ή έχω άνοια ή δεν ξέρω
πώς να αντιδράσω σε μια δυσάρεστη κατάσταση

παθαίνω μεγάλη ταραχή, σαστίζω από κτ. δυσάρεστο, ευχάριστο ή θαυμαστό
εξαφανίζεται
βρίσκομαι σε μεγάλη αμηχανία, σύγχυση διανοητική κτλ. ή καταστρέφομαι
ολοκληρωτικά

πηγαίνω στο σχολείο σε ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική
δεν προάγομαι
αναστατώνομαι με κτ
διακόπτεται ο ειρμός
μιλάω άσκοπα σε κπ

χάνω την ευκαιρία
απολύομαι από την εργασία μου
μπερδεύομαι, δεν μπορώ να υπολογίσω, χάνω τον έλεγχο
βρίσκομαι σε πλήρη σύγχυση
δεν είναι σημαντικό
εξαφανίζομαι

1092 χάνομαι από τα μάτια κπ
1093 χάνομαι σε μια κουταλιά νερό
1094 χάσου από μπροστά μου
χτυπάω-κτυπάω
1095 χ(κ)τυπάω ξύλο - χτύπα ξύλο
1096 για κπ χτυπά η καμπάνα (Για ποιον χτυπά η καμπάνα;)
1097 κτ χτυπάει άσχημα στο αυτί μου
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115

χ(κ)τυπάω κπ στο ψαχνό
χ(κ)τυπάω δυο τριγόνια με έναν σμπάρο
χ(κ)τυπάω κπ από πίσω/πισώπλατα
χ(κ)τυπάω κπ εκεί που τον πονάει
χ(κ)τυπάω κπ κάτω σαν χταπόδι
χ(κ)τυπάω κπ πίσω από την πλάτη του
χ(κ)τυπάω κπ σαν χταπόδι
χ(κ)τυπάω κπ στα νεύρα
χ(κ)τυπάω λάθος πόρτα
χ(κ)τυπάω σε λάθος πόρτα
χ(κ)τυπάω στα νεύρα κπ
χ(κ)τυπάω στο μάτι
χ(κ)τυπάω στο μάτι κπ
χ(κ)τυπάω στο μάτι κπ
χ(κ)τυπάω το κακό από τη ρίζα
χ(κ)τυπάω το κακό στη ρίζα του
χ(κ)τυπάω το κεφάλι μου
χ(κ)τυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο

1116 χ(κ)τυπάω/βαρώ/ρίχνω στο ψαχνό
1117 χ(κ)τυπούν οι φτέρνες μου στους ώμους / στις πλάτες
1118 χτυπιέμαι σώμα με σώμα με κπ

εξαφανίζομαι
δεν μπορώ να αντιμετωπίσω την παραμικρή δυσκολία
φύγε, εξαφανίσου
απεύχομαι κτ για να αποτρέψω κάποιο κακό (συνήθως Προστακτική)
κπ έχει σειρά να τιμωρηθεί ή να αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία
προκαλώ άσχημη εντύπωση
πυροβολώ εναντίον ανθρώπου, χωρίς κανένα δισταγμό, για να σκοτώσω (και όχι για
να εκφοβίσω)
επιτυγχάνω δύο στόχους με μια προσπάθεια
προκαλώ κακό με ύπουλο τρόπο
πολεμώ κπ στα ευαίσθητα σημεία του
βασανίζω κπ, ταλαιπωρώ κπ
προκαλώ κακό με ύπουλο τρόπο
βασανίζω κπ, ταλαιπωρώ κπ
εκνευρίζω κπ
απευθύνομαι (συνήθ. για βοήθεια) σε ακατάλληλο πρόσωπο
απευθύνομαι (συνήθ. για βοήθεια) σε ακατάλληλο πρόσωπο
εκνευρίζω κπ
προκαλώ εντύπωση, τραβάω την προσοχή
προκαλώ εντύπωση, τραβάω την προσοχή
προκαλώ εντύπωση, τραβάω την προσοχή
ψάχνω να βρω την αιτία του κακού και το αντιμετωπίζω
αντιμετωπίζω το κακό καταπολεμώντας τα αίτιά του
μετανιώνω πικρά για κτ. που έκανα ή για κτ. που παρέλειψα να κάνω
μετανιώνω πικρά για κτ. που έκανα ή για κτ. που παρέλειψα να κάνω
πυροβολώ εναντίον ανθρώπου, χωρίς κανένα δισταγμό, για να σκοτώσω (και όχι για
να εκφοβίσω)
τρέχω πάρα πολύ γρήγορα (ιδίως ατόμου που καταδιώκεται, κινδυνεύει, είναι
τρομοκρατημένο)
αντιμετωπίζω κπ με ίσους όρους

