
 

       Εκφράσεις με διάφορα μέρη του σώματος: 

     Μάτια, στόμα και αυτιά 

 

1. Διαβάζω τις παρακάτω φράσεις. 

 

 

άνοιξε τα μάτια σου : δες την πραγματικότητα, ξύπνα 

βγάζω τα μάτια μου μόνος μου : με τα λάθη μου προκαλώ την καταστροφή μου 

για τα μάτια (του κόσμου) : για να τηρηθούν τα προσχήματα 

για τα μάτια σου μόνο : μόνο για χάρη σου 

γυαλίζει το μάτι μου : έχω την όψη τρελού 

γύρισε το μάτι μου : θύμωσα, εκνευρίστηκα, βγήκα εκτός εαυτού 

δε μου γεμίζει το μάτι : δε μου φαίνεται ικανός, δε μου εμπνέει εμπιστοσύνη 

έκανα μαύρα μάτια : πέρασε καιρός από τότε που... 

έχω μάτι : έχω την ικανότητα να διακρίνω κάτι που δεν είναι προφανές 

έχω τα μάτια μου δεκατέσσερα : προσέχω πάρα πολύ 

κάνω τα γλυκά μάτια : φλερτάρω 

κάνω τα στραβά μάτια : κάνω πως δεν βλέπω ή πως δεν καταλαβαίνω 

κόβει το μάτι του : είναι παρατηρητικός 

με μισό μάτι : χωρίς συμπάθεια 

με το μάτι : υπολογισμός χωρίς μέτρηση 

ONOMA: ________________________ 

 



μου άνοιξε τα μάτια : μου έδειξε το σωστό 

μπαίνω στο μάτι κάποιου : ενοχλώ κάποιον ή τον κάνω να ζηλέψει 

παίρνω τα μάτια μου (ή τον ομματιών μου) και φεύγω : αποχωρώ απογοητευμένος 

ρίχνω στάχτη στα μάτια : αποπροσανατολίζω 

στο μάτι του κυκλώνα : στο επίκεντρο της καταστροφής 

τα μάτια σου τέσσερα/δεκατέσσερα : πρόσεξε! 

το είδα με τα μάτια μου : ήμουν αυτόπτης μάρτυρας, ήμουν παρών όταν έγινε 

το έχει σαν τα μάτια του : το προσέχει πολύ 

το κακό μάτι : το βάσκανο και η ζήλια 

τον έχω πάρει με κακό μάτι : τον έχω αντιπαθήσει 

φάτε μάτια ψάρια (και κοιλιά περίδρομο) : χόρτασε με το μάτι αυτό που δεν μπορείς 

να αποκτήσεις 

 

 

 

στήνω αυτί: προσπαθώ να κρυφακούσω 

απ' το ένα αυτί μπαίνει απ΄ το άλλο βγαίνει : δεν δίνω σημασία σε ό,τι μου λένε ή 

ξεχνώ αμέσως ό,τι ακούω 

δεν ιδρώνει το αυτί μου: δεν πτοούμαι, δεν το βάζω κάτω 

μου’  φαγε τ' αυτιά: με κούρασε επαναλαμβάνοντας συνέχεια τα ίδια  

μπαίνουν ψύλλοι στ' αυτιά μου: αρχίζω και ανησυχώ για κάτι 

και οι τοίχοι έχουν αυτιά: όταν φοβόμαστε ότι κάποιος μας κατασκοπεύει 

 



 

ανοίγω το στόμα μου: αρχίζω να μιλώ 

από το στόμα σου και στου Θεού τ’ αυτί: εύχομαι να γίνει κάτι με τη βοήθεια του Θεού 

βάζω κάτι στο στόμα μου : τρώω κάτι 

γλιτώνω από το στόμα του λύκου : ξεφεύγω από άμεσο κίνδυνο 

γλιτώνω από του χάρου το στόμα : ξεφεύγω από θανάσιμο κίνδυνο 

κλείνω το στόμα κάποιου : φέρνω τέτοια επιχειρήματα που τον αναγκάζουν να 

σταματήσει να μιλά  

μ' ένα στόμα : όλοι μαζί, ομόφωνα 

μένω με το στόμα ανοιχτό : παραμένω έκπληκτος,  μένω άγαλμα 

πέφτω στο στόμα της: με κακολογεί, μιλάει άσχημα για μένα 

πέφτω στο στόμα του λύκου : πέφτω σε παγίδα 

το πήρες από το στόμα μου : ετοιμαζόμουν να το πω και το είπες πριν 

στάζει μέλι το  στόμα του : μιλάει για κάποιον με τα καλύτερα λόγια 

 

2. Συμπληρώνω τις λέξεις που λείπουν στις εκφράσεις. 
 

« κάνω τα στραβά …………..  » 

« δε μου γεμίζει το  …………..  »             

« στάζει μέλι το  ………….. του  »  

« από το ένα  ………….. μπαίνει, από το άλλο βγαίνει » 

« από το   ………….. σου και σου θεού τ’ …………… »  

« πρόσεξε μην πέσεις στο  ………….. της » 


