
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Ἀετοῦ γῆρας, κορυδοῦ νεότης. 
Μάτι αετού.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
331 - Ο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΥΠΟΣΚΕΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΕΤΟ

339 -Ο αετός πρώην βοσκός
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ΑΕΤΟΣ
Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011
4:43 μμ
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

DuCange 67-68

ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 9/9/2011 5:33 μμ

ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 10/9/2011 3:50 μμ 9222.57
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ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 10/9/2011 1022.66

ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 10/9/2011 4:44 μμ 1022.71

9237.26 13/9/2011 

http://www.youtube.com/watch?v=b_ULl_nEPw4&feature=player_detailpage

Pasted from 
<https://plus.google.com/u/0/photos/100658132860902129471
/albums/5653222216168692801> 

Άετον ίπτασθαι διδάσκεις. " You are teaching an eagle to fly."

Screen clipping taken: 1/11/2011 10:00 πμ

9261.121 Ƥ94
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14/10/2011 
9237.26

Screen clipping taken: 30/10/2011 12:44 μμ

9257.168

Aηuile senecta.
Living like an old eagle. Syrus meeting
Chrernes early in the morning, whom he knew
to have drunk bard the night before, addressed
him with this phrase, intimating that drinking
suited him as it did an old eagle. The eagle,
Pliny says, is in the latter part of its life in
capable of eating any solid food, the upper
mandible growing to such a length, and be
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mandible growing to such a length, and be
coming so hooked, that ΅t can only open its
mouth sufficiently to suck the blood of the
animals it takes. Old tapers therefore who
usually eat but little, may be said like that
bird, if the story is correct, to live on suction.
The adage may be applied, and with more
propriety, perhaps, to persons enjoying a high
state of health, spirits, and activity to an ex
treme old age, which the eagle, upon better
grounds, is known to do.

αρχ παρ εις  "ΑΗΔΟΝΙ"

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
Αιλιανος - Περι ζώων ιδιοτητος

Ο αετολιθος ειναι μια πετρα που βάζουν οι αετοι στη φωλια τους για να προστατεψουν τα παιδια τους. 
Το χρησιμοποιουνε και οι εγκυες ως αποτρεπτικο των αποβολων Α 35. 

Η χολή αετου ανακατεμενη με μελι  βελτιωνει την όραση Α 42•

Ελεγχος πατροτητας. Ο αετος βαζει τα νεογεννητα του να αντικρυσουν τον ηλο κταματα. 
Οποιοανοιγοκλεισει τα ματια αποβάλλεται απο τη φωλια ως νοθο. Β 26,

Ο χρυσαετος ειναι ο μεγαλύτερος του γένους, πληφώνει του ταυρους και τους κανει να τρεχουν 
αφηνιασμενει τους οδηγει σε ενα γκρεμο. Λιγο πριν φθάσουν καθεται το κεφάλι τους και με τα φτερά 
τους τους κλειφει τα ματια. Αυτοι πεφτου και τσδακιζονται.
Μετά τρωει το πτωμα με την ησυχια του Β39

Οταν πεθανε ο Πυρρος ο αετος που ετρεφε οταν ζουσε, σταματησε να τρωει και ψοφησε απο την πεινα 
οικειοθελως. Β 40

Οι γέρανοι οταν δουν αετο να τους πλησιάζει  σχημαι΄ζουν κυκλο γύρω που και τον απειλουν και 
εκεινος φεύγει. Γ,13

Οι Ινδοι΄δενους κρέας πανω σε ημερο λαγο και τον αμολανε. Ωπισω του αμολάνε νεοσους αετων ή 
γερακιων. Οταν μεγαλώσουν οι νέοσσοι γινονται κυνηγετικά πτηνα. Τα ανατανακαλαστικα τους 
υπενθυμιζουν την τροφή καιετσι κυνηγουν τον αγριο λαγο.• Δ 26

Δες κυκνος Ε 34,

ο Ανθος ο Αυτονομου, γιος της Ιπποδάμειας δεχθηκε επιθεση τν αλογων οταν θελησε να 
τ΄απομακτυνει απο το βοσκοτοπι. Ο Διας και ο απολλων τους απαλλαξεν απο την στεναχώρια κανοντας 
τους πουλια Ο ανθος εγινα το πτηνο ανθος που μοιαζει μα κορυδαλλο. Το πουλι αυτο εχθρέυεται  τα 
άλογα.Ε48,

Κατα παράδοξο τροπο τα περιστερα δεν φοβουνται το κρωξιμο του αετου. Ε50
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Κατα παράδοξο τροπο τα περιστερα δεν φοβουνται το κρωξιμο του αετου. Ε50

Ενα παιδι  ειχε σαν οικιακο πουλι ενα αετο που του εκανε μερα νυχτα παρεα. Το πασιδι ομως πεθανε 
και  ο αετος επεσε αυτοβουλως πανα στην νεκρικη πυρα κια καηκε μαζι με τον κυριο του.ΣΤ 29,

Οι αετοι συλλαμβανουν  τις χελωνες και τις πετάνε πνα στα βράχια. Το καυκαλο τους σπαει  και  ετσι 
τρωνε το κρεας τους. Ο φαλακρος τραγικος αισχυλος πεθανε απο μια χελωνα που του πεταξε ενας 
αετος στο κεφαλι γιατι το περασε για βράχο.Ζ16,

Ο Πρρος της Ηπείρου ειχε το παρατσύκλι αετός και του αρεσε.Ζ45-
Φτερα αλλων πουλιών σαπιζουν αν  φυλαχθουν μαζι με  φτερα αετυου, εκεινα μενουν αβλαβη.Θ2,
Θ3, 

Ο αετος του Δία είναι χορτοφάγοςΘ10•
Οι κουρουνες παρενοχλουν συστηματικα τους αετους. Αυτοι τις αντιμετωπιζουν με περιφρονηση ΙΕ 19, 
22• ΙΖ 24, 37•

9098.62 Ο Κατσούδας Τ.385  Αγραφα, Καρπενησι

9098.121 σ. Ο ΟΛΥΜΠΟΣ

9098.122 Σ. 104 Ο ΟΛΥΜΠΟΣ  Β

Screen clipping taken: 21/11/2011 3:53 μμ 
352.1.17  σ.7
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Oneirokriths
30.74. Αν δεις άστρο, πως προσκυνάς ξένους αφεντάδες,
ή βλέπεις αετοΰ λαλήματα ή βλέπεις μαντατοφόρο,
λόγια είναι.

ΣΟΥΔΑ 
ΑΕΤΩΜΑ
Souda, Alpha 576:1–2: 

ΣΣ: Εννοεί τήν οροφήν1.

Αρποκρατίων

Screen clipping taken: 3/4/2012 3:54 πμ

9307.14

Αετός τῶν οἰκοδομημάτων τό κατά τον ὄροφον1, ὅ τινές ἀέτωμα καλοῦσιν
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