Λεξικό Γεωργίου Β. Κάτου

Ελλάδα
Ελλάδα κ. Ελλάς, η, γεν. Ελλάδας κ. Ελλάδος, της, ουσ. [<αρχ. Ἑλλάς], η Ελλάδα·
- για την Ελλάδα, ρε γαμώτο! επιφωνηματική έκφραση της Βούλας Πατουλίδου, όταν πρώτευσε στα εκατό μέτρα
στους Ολυμπιακούς αγώνες της Βαρκελώνης του 1992 και που έκτοτε εξελίχθηκε σε εθνικό σύνθημα με την
έννοια, για χάρη της Ελλάδας. (Τραγούδι: να το πιστέψω δεν μπορώ πως γίναμε μπουρλότο κι ακόμα αγωνίζομαι
για την Ελλάδα, για την Ελλάδα, ρε γαμώτο)·

σσ

ας

- Ελλάς το μεγαλείο σου! επιφωνηματική έκφραση με ειρωνική ή επιτιμητική διάθεση, για τα αρνητικά ή
ευτράπελα της ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής ή για τη δυσλειτουργία της ελληνικής κρατικής
μηχανής, που έχει αντίκτυπο στον πολίτη: «ο άνθρωπος έχει πεθάνει πριν από πέντε χρόνια και φέτος, του ’ρθε
το εκκαθαριστικό της εφορίας. -Ελλάς το μεγαλείο σου!». Πολλές φορές, της φρ. προτάσσεται το α ρε ή το ε ρε
και κλείνει με το τελειωμό δεν έχει·

Γλ
ώ

- ο Θεός της Ελλάδας, αναφορά στο Θεό ως προστάτη και αρωγού κάθε ελληνικής προσπάθειας: «ο Θεός της
Ελλάδας βοήθησε το 2004 στην Πορτογαλία την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να κατακτήσει το ευρωπαϊκό
κύπελλο». Από το ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Παρόμοια πίστη έχουν και οι
Ισραηλίτες. Μόνο αυτοί οι δυο λαοί είναι οι περιούσιοι λαοί του Θεού· όλοι οι άλλοι λαοί είναι δευτέρας
κατηγορίας(!!!)·

ής

- παλιά Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος: «όσοι κατάγονται από την παλιά Ελλάδα
χαρακτηρίζονται ως παλιολλαδίτες»·

Κ
έν

τρ

ο

Ελ
λ

ην

ικ

- στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ειρωνική διαπίστωση, από το ότι ο Έλληνας αυτοχαρακτηρίζεται με μεγάλη
ευκολία αυτό που θα ήθελε να είναι και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες της πολιτείας για την απόδειξη
περί του αντιθέτου: «ο ένας είναι ποιητής, ο άλλος ζωγράφος, ο άλλος εφοπλιστής· εντέλει στην Ελλάδα είσαι
ό,τι δηλώσεις». Η πατρότητα της έκφρασης ανήκει στο ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη· βλ. και φρ. το να λες πως
είσαι αυτό που είσαι, δε σημαίνει ότι και είσαι, λ. αυτός.
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