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ΑΙΓΑΓΡΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
Μπήκαν τα γίδια στο μαντρί
http://www.youtube.com/watch?v=dSVIS06IhPw&feature=player_detailpage

ΣΥΝΘΕΤΑ
Απο το Κριος
Μπροσταροκριος

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πτωχοπρόδρομος - Κατά Ηγουμένων 

Αν δεν το δείχνει η γίδα, το δείχνει το κέρατό της.•
Πρβλ.  Ου δύναται πόλις κρυβήναι  επάνω  όρους κειμένη, Χωριό που φαίνεται κολαούζο δε θέλει.

Εις υγείαν του κορόιδου. (κουρόγιδου< κουρά+γίδι)•
Η γίδα από τ' αυτί δεν κουτσαίνει•
Θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι. 
Δες εξήγηση μπυ έχω δώσει.

•

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΓΡΙΜΙ

αγρίμι. το = ο κρητικός αίγαγρος. «Αγρίμια κι αγριμάκια μου. λάφια μου ρερωμένα» (από ριζίτικο). 
Μσν. άγρίμιν < μτγν. άγριμαϊον, ουδ. του επιθ. Αγρψαϊος < άγριμος < αρχ. άγρα. Πβ. αγριμουτσα.
αγριμόγα. η = αίγα που ζει ελεύθερη στα βουνά, άγρια γίδα. «Ανε μ-πάεις οθε ντο βουνό. σκότωσε
κιαμιά αγριμόγα να τηνε φέρεις επαέ να τηνε φάμε». Αγρίμι + αίγα (βλ. λλ.). Συνών. φουριαρόγα.
αγρίμοκέρης. επίθ. (για κερασφόρα ζώα) = αυτός του οποίου τα κέρατα μοιάζουν με τα κέρατα 
αγριμιού. Αγρίμι + αρχ. ουσ. κέρας. Πβ. μασαδο-κέρης. πισωκέρης, σιμοκέρης, σπαβοκέρης, 
σμιχτοκέρης κ.τ.ό.

mepqtoXe. η = άγρια ελιά, αγριελιά. Θέμα αγριμ- (του αρχ. επιθ. άγριμ-αϊος) 1 ♦ έλέ (βλ. λ.). Συνών. 
αγρουλιά.
αγριμό(γ)ος. ο = ο επιδέξιος κυνηγός αγριμιών. Αγρίμι + κατάλ. -λόγος <αρχ  ρ. λέγω = μαζεύω. Πβ. 
περδικο-λοος, ζουριδο-λόος κ.τ.ό. Αλλα και το βυζαντνό πουλολόγος.
αγριμοπόδαρος. επίθ. = αυτός που έχει πόδια γρήγορα και δυνατά όπως το αγρίμι . Αγρίμι + ποδάρι.
αγριμότραος. ο = αγρίμι αρσενικό (το θηλυκό λέγεται «σανάδα»- βλ. λ.).
Αγρίμι + τράγος. Βλ. αγρίμι.

αγριμούτσα. η = ακρίδα. Από το θέμα αγριμ- (του αρχ. επιθ. άγριμ-αϊος) + r mm ίλ -ούδα. Αγριμ-ούδα > 
αγριμουτσα (τσιτακισμός· πβ. γιτσικός < γιδινός, αμμούδα > αμμούτσα). Πβ. αγρίμι.
-

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ οκ
156.258
κουραδάρης, ο = κτηνοτρόφος, βοσκός. Από το κουράδ-ι (βλ. λ.) + 
κατάλ. -άρης.
κουραδάρικος. επίθ. = αυτός που ανήκει στο κουράδι (= κοπάδι (βλ. 
λ.)). «Κουραδάρικα οζά». Από το κουραδάρ-ης (βλ. λ.) + κατάλ. -ικος.
κουράδι, το = κοπάδι αιγοπροβάτων. Όχι από το κουρά < αρχ. κείρω 
= κουρεύω, αλλ' από το ιταλ. διαλ. kuratulu (= ποίμνιο) < λατ. curator 
= φροντιστής. (Κοντοσόπουλος (1975), σσ. 177-180).
κουραδόγα, η = αίγα,γίδα του κοπαδιού. Από το κουραδοαίγα 
< κουράδι + αίγα με συγκοπή του αι. Πβ. ως προς το β' συνθετ. 
γροΥα, γεροντοΥα. φουργιαρογα, αγριμόγα κ.τ.ό. Βλ. λ. κουράδι, 
αίγα.-

κουργιάλι, το (Χαν.) και κοργιάλι (Ρέθ.): λέγεται ως δηλωτικό της απόλυτης 
καθαρότητας πράγματος. «Έπλυνα τα χρασίδια και τά 'καμα κουργιάλι». Από το 
κοράλλι με ανάπτ. ευφων. γι. Πβ. Κοργιαλένιος (Επωνυμο) κα η Κοργιαλένειος Σχολή 
απο τον ιδυρήτη της 

κουργιαλόμαυρος, επίθ. (για αιγοπρόβατα) = ζώο του οποίου το 
τρίχωμα είναι κουργιάλι (= τελείως μαύρο, κατάμαυρο) απο το  
Κουργιαλός (βλ. λ.) + μαύρος. Συνών. καηλόμαυρος.

κουργιαλός, επίθ. (για αιγοπρόβατα) = ζώο του οποίου το τρίχωμα 
είναι γυαλιστερό (στιλπνό) μαύρο. Από το ουσ. κουργιάλι (βλ. λ.). Πβ. 
κουρ-γιαλό-μαυρος. Πβ. ουσ. κουργιαλός.

ΓΙΔΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ-οκ

Στίχοι Μουσική: Παραδοσιακό
Εκτελέσεις:Νίκος Καλλέργης - Μπάμπης Τσέρτος -Έφη Θώδη

Μπήκαν - μωρέ - μπήκαν
τα γίδια στο μαντρί
Τα πρόβατα στη στρούγκα
Χρυσούλα κι αδερφούλα

Κι η Χρύ - μωρέ -
κι Χρύσω δεν εφάνηκε
να ροβολάει στη στάνη
μαζί με το Γιουρντάνι.

Eδώ πέρα κι αντίπερα

Αχ! εδώ πέρα κι αντίπερα,
στου Μαυριανού τ’ αλώνια
Αχ! εκεί οι δώδεκα λιχνούν, οι δέκα συνεμπάζουν
Αχ! και μια μικρή μελαχρινή τ’ αλώνι εφροκάλει

Αχ! η μάνα της τήνε λαλεί, η μάνα της τής λέγει :
«Έβγα κόρ’ απ’ το κουρνιαχτό,
έβγα κι από τον ήλιο»
«Εγώ τον ήλιο θέλω τον, το κουρνιαχτό ‘γαπώ τον
Μάνα μ’ τον πρώτο λιχνιστή,
Άντρα να μού τον δώσεις»

«Κόρη μ’ ο πρώτος λιχνιστής
πολλά προυκιά γυρεύει
Γυρεύει τ’ άστρι πρόβατα και το φεγγάρι γίδια
Γυρεύει τον αυγερινό μαντρί να τα μαντρίζει»
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ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ

Αἴξ καὶ αἰγοβοσκός

Αἰγοβοσκὸς τὰς αἶγας ἀνεκαλεῖτο πρὸς τὴν μάνδραν. Μία δὲ ἐξ αὐτῶν 
ὑπελείφθη, ἡδύ τι βοσκομένη. Ῥίψας δ' ὁ ποιμὴν πέτραν τὸ κέρας αὐτῆς 
κατέαξεν εὐστοχήσας. Ἐδυσώπει δὲ τὴν αἴγα μὴ εἰπεῖν τοῦτο τῷ δεσπότῃ. Ἡ 
δὲ εἶπεν· "Κἂν ἐγω σιωπήσω, πῶς κρύψω; πρόδηλον γάρ ἐστι πᾶσι τὸ κέρας 
μου κεκλασμένον."

Αἶξ καὶ ὄνος

Αἶγα καὶ ὄνον ἔτρεφέ τις. Ἡ δὲ αἶξ, φθονήσασα τῷ ὄνῳ διὰ τὸ περισσὸν τῆς 
τροφῆς, ἔλεγεν ὡς ἄπειρα κολάζῃ, ποτὲ μὲν ἀλήθων, ποτὲ δὲ ἀχθοφορῶν, 
καὶ συνεβούλευεν ἐπίληπτον ἑαυτὸν ποιήσαντα καταπεσεῖν ἔν τινι βόθρῳ 
καὶ ἀναπαύσεως τυχεῖν. Ὁ δὲ πιστεύσας καὶ πεσὼν συνετρίβη. Ὁ δὲ 
δεσπότης τὸν ἰατρὸν καλέσας ᾔτει βοηθεῖν. Ὁ δὲ αἰγὸς πνεύμονα 
ἐγχυματίσαι ἔλεγεν αὐτῷ καὶ τῆς ὑγείας τυχεῖν. Τὴν δὲ αἶγα θύσαντες τὸν 
ὄνον ἰάτρευον. Ὁτι ὅστις καθ' ἑτέρου δόλια μηχανᾶται ἑαυτοῦ γίνεται τῶν 
κακῶν ἀρχηγός.

Αἰπόλος καὶ αἶγες ἄγριαι

Αἰπόλος τὰς αἶγας αὑτοῦ ἀπελάσας ἐπὶ νομήν, ὡς ἐθεάσατο ἀγρίαις αὐτὰς 
ἀναμιγείσας, ἑσπέρας ἐπιλαβούσης, πάσας εἰς τὸ ἑαυτοῦ σπήλαιον 
εἰσήλασε. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ χειμῶνος πολλοῦ γενομένου, μὴ δυνάμενος ἐπὶ 
τὴν συνήθη νομὴν αὐτὰς παραγαγεῖν, ἔνδον ἐτημέλει, ταῖς μὲν ἰδίαις 
μετρίαν τροφὴν παραβάλλων πρὸς μόνον τὸ μὴ λιμώττειν, ταῖς δὲ ὀθνείαις 
πλείονα παρασωρεύων πρὸς τὸ καὶ αὐτὰς ἰδιοποιήσασθαι. Παυσαμένου δὲ 
τοῦ χειμῶνος, ἐπειδὴ πάσας ἐπὶ νομὴν ἐξήγαγεν, αἱ ἄγριαι ἐπιλαβόμεναι 
τῶν ὀρῶν ἔφευγον. Τοῦ δὲ ποιμένος ἀχαριστίαν αὐτῶν κατηγοροῦντος, εἴγε 
περιττοτέρας αὐταὶ τημελείας ἐπιτυχοῦσαι καταλείπουσιν αὐτὸν, ἔφασαν 
ἐπιστραφεῖσαι· "Ἀλλὰ καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο μᾶλλον φυλαττόμεθα· εἰ γὰρ ἡμᾶς 
τὰς χθές σοι προσεληλυθυίας τῶν πάλαι σὺν σοὶ προετίμησας, δῆλον ὅτι, εἰ 
καὶ ἕτεραί σοι μετὰ ταῦτα προσπελάσουσιν, ἐκείνας ἡμῶν προκρινεῖς."

Ὁ λόγος δηλοῖ μὴ δεῖν τούτων ἀσμενίζεσθαι τὰς φιλίας οἷ τῶν παλαιῶν 
φίλων ἡμᾶς τοὺς προσφάτους προτιμῶσι, λογιζομένους ὅτι, κἂν ἡμῶν 
ἐγχρονιζόντων ἑτέροις φιλιάσωσιν, ἐκείνους προκρινοῦσιν.

Λύκος καὶ αἴξ

Λύκος θεασάμενος αἶγα ἐπί τινος κρημνώδους ἄντρου νεμομένην, ἐπειδὴ 
οὐκ ἠδύνατο αὐτῆς ἐφικέσθαι, κατωτέρω παρῄνει αὐτῇ καταβῆναι, μὴ καὶ 
πέσῃ λαθοῦσα, λέγων ὡς ἀμείνων ὁ παρ᾿ αὐτῷ λειμών ἐστι, ἐπεὶ καὶ ἡ πόα 
σφόδρα εὐανθής. Ἡ δὲ ἀπεκρίνατο πρὸς αὐτόν· «Ἀλλ᾿ οὐκ ἐμὲ ἐπὶ νομὴν 
καλεῖς, αὐτὸς δὲ τροφῆς ἀπορεῖς.»
Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ κακοῦργοι, ὅταν παρὰ τοῖς εἰδόσι πονηρεύωνται 
ἀνόητοι τῶν τεχνασμάτων γίνονται.

ΑΓΡΙΜΙ

Η ΚΑΛΗ ΣΥΖΥΓΟΣ 
9237.45.78 13/9/2011 

Αχ! η μάνα της τήνε λαλεί, η μάνα της τής λέγει :
«Έβγα κόρ’ απ’ το κουρνιαχτό,
έβγα κι από τον ήλιο»
«Εγώ τον ήλιο θέλω τον, το κουρνιαχτό ‘γαπώ τον
Μάνα μ’ τον πρώτο λιχνιστή,
Άντρα να μού τον δώσεις»

«Κόρη μ’ ο πρώτος λιχνιστής
πολλά προυκιά γυρεύει
Γυρεύει τ’ άστρι πρόβατα και το φεγγάρι γίδια
Γυρεύει τον αυγερινό μαντρί να τα μαντρίζει»

9343
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σφόδρα εὐανθής. Ἡ δὲ ἀπεκρίνατο πρὸς αὐτόν· «Ἀλλ᾿ οὐκ ἐμὲ ἐπὶ νομὴν 
καλεῖς, αὐτὸς δὲ τροφῆς ἀπορεῖς.»
Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ κακοῦργοι, ὅταν παρὰ τοῖς εἰδόσι πονηρεύωνται 
ἀνόητοι τῶν τεχνασμάτων γίνονται.

Η ΚΑΛΗ ΣΥΖΥΓΟΣ 
9237.45.78 13/9/2011 

Ή γιδοβίτσα.
01 περισσότεροι χωρικοί έχουν στό σπίτι τους άπό μιά ή δυό γίδες, «έτσι γ ι ά τ ό ν κ α λ ό ί σ κ ι ο», 
πούλένε: νά πιάσουν τό γάλα καί νά τρώνε κανένα κατσικάκι. Είναι όμως πολύ δύσκολο στό νοικοκύρη 
πού έχει μιά ή δυό γίδες νά βγαίνει στό λειβάδι νά τίς σκαρίζει. Τό ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν καί 
δλοι οί άλλοι χωριανοί πού έχουν στό κατώγι τους δυό γιδοϋλες. Γιά νά βγουν άπ' τό μπελά αυτό, 
βρίσκουν ένα γ ι δ ο β ιτ σ ά ρη. Ό νεαρός αυτός τσοπάνης περνάει άπ' δλα τά σπίτια τοϋ χωριού κάθε 
πρωί καί μαζεύει τά γίδια. "Ετσι σχηματίζεται ενα κοπάδι, ήγιδοβίτσα, πού τό πηγαίνει στη βοσκή. Τό 
βράδυ ό γιδοβιτσιάρης επιστρέφει στό χωριό. Στήν άκρη, σφυρίζει δυνατά. Οί νοικοκυραίοι 
καταλαβαίνουν πώς ήρθαν τά ζωντανά τους. Ή ρόγα τοϋ γιδοβιτσιάρη εϊναι μικρή. Παίρνει δυό οκάδες 
καλαμπόκι στό κάθε γίδι γιά διάστημα έξι μηνών. Επίσης ή κάθε οικογένεια θά τόν πάρει σπίτι της νά 
φάει τόσα βρά-δυα, όσες γίδες έχει. Όταν τελειώσει ή σειρά, αρχίζει πάλι άπ' τήν άρχή. Ό 
γιδοβιτσιάρης βοσκάει παντού, φοβάται δμως νά βοσκήσει στά μοναστηριακά λειβάδια. Είναι κτήμα 
τοΰ "Αγίου. Πιστεύει πώς όποιος έφαγε άπ' τό βακούφικο, προκοπή δεν έκαμε. Κι δσοι «κρουνέ» είναι 
τρισκατάρατοι κι άνεπρόκοβοι.

14/10/2011 

—Πώς τα περνάτε Βλάχισσες, στά χειμαδιά που πατε;
—Πώς να περνάμε  οι άμοιρες  στα χειμαδιά που πάμε.
Tα πρόβατα ψοφήσανε τα γίδια  ν'  εψειριασαν 
και τα σκυλιά ελύσσαξαν, στους κάμπους  κείθε κατου.

9237.24

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ

Μουτάφης : Κατασκευαστής ειδών απο γιδότριχα.(νήματαα, σχοινιά, χαλάκια) 281. 57,  145.250
(Ιδιώματα: Θράκης, Πόντου, Μακεδονίας)  

84. Μα είσαι καλός για τ' άρματα;
Σου φαίνουνται παιγνίδια;
Πες μου, μωρέ, στο Θέο σου,
θα πας να μπάσεις γίδια; 

Στο δεύτερο στίχο εννοεί: Πες μου, στο Θεό σου, σκοπεύεις να κάνεις δουλειά που δεν γνωρίζεις;

424.51

20-10-2011

ΑΙΠΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΙΞ

Ο ΜΥΘΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ 

Αἰγοβοσκὸς τὰς αἶγας ἀνεκαλεῖτο πρὸς τὴν μάνδραν. Μία δὲ ἐξ αὐτῶν ὑπελείφθη, ἡδύ τι βοσκομένη. 
Ῥίψας δ' ὁ ποιμὴν πέτραν τὸ κέρας αὐτῆς κατέαξεν εὐστοχήσας. Ἐδυσώπει δὲ τὴν αἴγα μὴ εἰπεῖν τοῦτο 
τῷ δεσπότῃ. Ἡ δὲ εἶπεν· "Κἂν ἐγω σιωπήσω, πῶς κρύψω; πρόδηλον γάρ ἐστι πᾶσι τὸ κέρας μου 
κεκλασμένον."

Pasted from <http://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%
B8%CE%BF%CE%B9/%CE%91%CE%B9%CE%BE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%
BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%82> 

Το αξιον λογου ειναι οτι ο συγγραφεας σε λυρική γλώσσα ονομαζει χίμαιρα την αιγα οπως αναφέρω στα συνώνυμα. 

ΦΡΑΣΗ/ΕΙΣ
Ο Νίκος Χανιάς γράφει ακόμα ότι... τρέμει στην προοπτική να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία καθώς 
όπως γράφει αν πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας στις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ «θα γελάσει και το 
παρδαλό κατσίκι»!
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 9213.80

ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 26/10/2011 11:23 πμ 9225.26

Screen clipping taken: 26/10/2011 11:42 πμ

Screen clipping taken: 26/10/2011 11:27 πμ

ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 

Screen clipping taken: 30/8/2012 10:47 πμ

BRW-1001-15 ΤΑ ΑΛΕΙΦΙΑΤΙΚΑ - Η ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΓΑΝΩΤΖΗΔΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
Αιγάλεως (ο) ή Αιγάλεων (το)
Βουνο στο Δυτικό μερος το λεκανοπεδίου της Αθήνας.
14.62

Ibidem 
Αιγαίον
Αιγαί

ΖΗΝΟΒΙΟΣ

Pasted from <http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=112879611 > 
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Capra = κατσικα, αιγα (ισως απο το ελληνικο κάπρος+ αγριόχοιρος, επειδη και αυτος ειναι βραδύνους 
και πεισμων). 
Το capriccio παράγεται απο το capra και σχετίζεται με το ελαφρο, ελαφρομυαλο, επιπολαιο . 
Χαρακτηριστικά που έχει το κατσίκι  (παραδαλο ή οχι).

Το λεμε κει εμείς με την  εννοια της παράλογης απαιτησης, παραξενιάς, ιδιορυθμίας εκκεντρικότητας. 
αλλά αποτελει και διεθνη΄ορο της μουσικής. 
Capriccio is the final opera by German composer Richard Strauss, subtitled "A Conversation Piece for 
Music". The opera received its premiere performance at the Nationaltheater München on October 28, 
1942. Clemens Krauss and Strauss himself wrote the German libretto. However, the genesis of the 
libretto came from Stefan Zweig in the 1930s, and Joseph Gregor further developed the idea several 
years later. Strauss then took on the libretto, but finally recruited Krauss as his collaborator on the 
opera. Most of the final libretto is by Krauss.[1]

Pasted from <http://en.wikipedia.org/wiki/Capriccio_(opera)> 

A capriccio (Italian: "following one's fancy") is a tempo marking indicating a free and capricious 
approach to the tempo (and possibly the style) of the piece. This marking will usually modify another, 
such as lento a capriccio, often used in the Hungarian rhapsodies of Franz Liszt. Perhaps the most 
famous piece to use the term is Ludwig van Beethoven's Rondo a capriccio (Op. 129) his so-called 
Rage Over a Lost Penny.

Pasted from <http://en.wikipedia.org/wiki/A_capriccio> 

Σαμαροσκούτι

Screen clipping taken: 2/11/2011 8:50 πμ

300.6462\
Τουρκιστί   sele-battaniye .  εξαρτημα της σαγής,  ονομαζονται μπατανίες υφαντά κλινοσκεπασματα. 
171,1138 

αρχ παρ εις "ΑΛΕΠΟΥ"
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Τραγινο αυτι
165.298

10/11/2011 

Οι Σμυρνιοι εγνωριζαν για την Αμαλθεια οπως φαινεται και απο τον τιτλο του τυπογραφειου,

Πινακας του Ρεμπραντ 
Ο τυφλος Τοβιτ κατηγορη την Αννα σαν κλεφτρα ενος κατσικιού.
Αποδιδει την τυφλωσή του σ΄αυτή τήν κλοπη 
Rijksmuseum

Stadhouderskade / Museumplein, Amsterdam

16/11/2011 

300.2.928 εν αργιπόδης

18/11/2011 
Ζωή στα κατσικομούλαρά μας
πέθανε ο Θύμιος, συμφορά μας.
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πέθανε ο Θύμιος, συμφορά μας.
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=24823

9039.60

Ακομα δεν τον ειδαμε Γιάννη τον εβγάλαμε.

-------------------
9039.61

Τοπωνύμια

19/11/2011 
9098.84
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9039.88 

Το πιο εύκολο κυνήγι είναι το κυνήγι του αποδιοπομπαίου τράγου.

Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, 1890-1969, Αμερικανός στρατηγός & πρόεδρος 

4:23 πμ 28/11/2011 

Θάεο τὸν Βρομίου κεραὸν τράγον, ὡς ἀγερώχως
ὄμμα κατὰ λασιᾶν γαῦρον ἔχει γενύων
κυδιόων, ὅτι οἱ θάμ’ ἐν οὔρεσιν ἀμφὶ παρῆιδα

Του Βάκχου δες περήφανο τον τράγο τον προκέρα
τηρώντας τ' άσπρα γένια του, το μάτι πως σφαλά,
καμαρωτός γιατί συχνά στα βράχ' η Νύμφη πέρα

μετάφρ. Σιμ. Μενάρδος (Στέφανος, 1924)
τα μάγουλά του χάδεψε με χέρια ροδαλά.

βόστρυχον εἰς ῥοδέαν Ναὶς ἔδεκτο χέρα.

Παλατινή Ανθολογία, IX, 745

Ανύτη

Η Ανύτη ήταν αρχαία Ελληνίδα ποιήτρια και επιγραμματοποιός από την Τεγέα, το κυρίως έργο της οποίας τοποθετείται λίγο μετά το300 π.Χ.. Η Ανύτη 

έγραψε στη δωρική διάλεκτο.

Pasted from <http://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8D%CF%84%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%
CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1> 

1/12/2011 
APPENDIX PROVERBIORUM
BODLEIANA, VATICANA, COISLINIANA.

Σαν είναι ο τράγος δυνατός
δεν τον βαστάει η μάντρα
Ο άντρας κάνει τη γενιά
κι οχι η γενιά τον άντρα

ΠΑΡΔΑΛΟ ΚΑΤΣΙΚΙ

http://youtu.be/3PMWat4MJ-8

Le Supplice de la Chévre
http://youtu.be/hcoyRlvTyrs

ΤΟ ΠΑΡΔΑΛΟ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 1945-1947
συγγραφέας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ

Γέλασε και το παρδαλό κατσίκι, λέει χαρακτηριστικά ο λαός μας μπροστά σε περιστατικά που, καθώς 
ξεπερνούν τα όρια του αστείου, καταντούν  γελοία εγείροντας ενίοτε την αγανάκτηση ή το χλευασμό. 
Στα δύσκολα χρόνια της ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους μετά την Κατοχή, το μόνο όπλο 
εκτόνωσης που απέμενε στον ελληνικό λαό ήταν το γέλιο. Το βιβλίο αυτό είναι το γελοιογραφικό 
χρονικό της περιόδου 1945 έως 1947, το σύνολο των σκίτσων του γελοιογράφου που εκδόθηκαν σε 
εφημερίδες, εμπλουτισμένο με σχόλια, έτσι ώστε να κατατοπίζεται ο αναγνώστης έως προς το 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής.

Αργιμι
Λέσκες τα χειμαδιά μας
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