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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

Η ΚΕΡΚΟΣ ΤΗ ΑΛΏΠΕΚΙ ΜΑΡΤΥΡΕΊ.
Η ουρά προδιδει την αλεπου. 

Γριά αλεπού στην παγίδα δεν πιάνεται.

Η αλεπού σαν γεράσει γίνεται καλόγρια.
Η αλεπού εκατό και το αλεπουδάκι εκατόν δέκα.

Η αλπού ικατό τα αλπούδια ικατόν δέκα.

Η αλεπού εργάτες έβαζε και 'κείνη ακριδολόγαγε.
Η γριά αλεπού δεν πιάνεται με ξόβεργες.
H πονηρή αλεπού πιάνεται απ' τα τέσσερα.
Μία αλεπού κοψονούρα όλες τις θέλει κοψονούρες. (Αρκαδία)
Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι;

ΠΑΡΑΓΩΓΑ
    ἀλωπεκίς: καλύπτρα κεφαλής απο δέρμα αλεπούς.

ΑΛΩΠΕΚΉ: Φυλή των Αθηναίων

ΣΥΝΩΝΥΜΑ
ΑΛΩΠΗΞ ή Τρωκτης  (ψαρι) 1016.29

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
1016.209.39

ΣΥΝΩΝΥΜΑ
βασσάρ-α [α^ρ], ἡ,
A. = ἀλώπηξ, fox, Sch.Lyc.771 (Cyren. acc. to Hsch.).
II. dress of Thracian bacchanals, made of fox-skins, AB 222, Hsch.
2. Thracian bacchanal, in pl., ΒΑΚΧΑΙ τιτλος εργου του Αισχύλου

Ετυμολογία 
Μια ενδιαφερουσα ετυμολογικη ερμηνεια δινει ο Στ. Βασδέκης στον πρόλογο του  
Ετυμολογικού λεξικού του:
Στο λεξικό Liddell & Scott στη λέξη αλώπηξ διαβάζουμε: «Ο Pott παραβάλλει το 

σανσκριτικό lopacas, ο εσθίων θνησιμαία. Ο Κούρτιος νομίζει ότι η ομοιότης είναι 
τυχαία και ταυτίζει το α),ώπηξ (του α λαμβανομένου ως προθεματικού ευφωνικου) με 
τα λιθουανικά Lape, lapiicus (vulpes). Η λατινική λέξις vulpus δυνατόν να είναι επίσης 
η αυτή με τας ανωτέρω λέξεις, αν είναι δυνατόν να έχη απολεσθή το u εν τε τη 
ελληνική και λιθουανική».
Κατ' αρχάς, η αλεπού δεν είναι πτωματοφάγο αλλά αρπακτικό θηλαστικό που 
τρέφεται κυρίως με αρουραίους, λαγούς. κ.ά.. Και αναρωτιέται κανείς πώς είναι 
δυνατόν αυτά τα « ιερά τέρατα» της ετυμολογίας, να μη πρόσεξαν και να μη 
διερεύνησαν την περίπτωση το α να είναι προθεματικό και το υπόλοιπο η λέξη λώπη 
(= ιμάτιο), αφού και αλωπός λέγεται η αλεπού. Όποιος έχει παρατηρήσει αλεπού 
χειμώνα καιρό με την εντυπωσιακή γούνα της (οπότε το α είναι επιτατικό) και κατόπιν 
το καλοκαίρι όταν αποβάλλει το τρίχωμα της και φαίνεται σαν γυμνή, δηλαδή δίχως 
την λώπη της (οπότε το α είναι στερητικό), αμέσως θα αντιληφθεί τον λόγο για τον 
οποίο ονομάστηκε αλώπηξ ή αλωπός το ζώο αυτό.

ΑΛΕΠΟΥ
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011
7:42 μμ
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ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ
267
Ό γάιδαρος μέ τή λεοντή και ή αλεπού
Ενας γάιδαρος ντύθηκε μέ τό δέρμα λιονταριού καί περιφέρονταν φοβίζοντας τά 
ζωντανά. Βλέποντας μιά αλεπού θέλησε να τήν κάνη κι  αυτή νά φοβηθή, μά εκείνη ,  πού 
είχε ακούσει πρωτύτερα τό γάιδαρο νά γκαρίζει, τοΰ λέει: «Γνώριζε πώς κι έγώ θά σέ 
φοβόμουν, άν δέν είχα ακούσει τό γκάρισμά σου».
"Ετσι καί μερικοί απαίδευτοι φαντάζουν γιά σπουδαίοι μέ τό εντυπωσιακό εξωτερικό 
τους, άλλα ή φλυαρία τους τους αποκαλύπτει.

270
Ό γάιδαρος, ή αλεπού κ α i τό λιοντάρι
"Ενας γάιδαρος καί μια αλεπού έκαναν κολλεγιά καί βγήκαν στο κυνήγι. Παρουσιάστηκε 
τότε Ινα λιοντάρι καί ή αλεπού, βλέποντας τόν κίνδυνο μπροστά της, ζύγωσε τό λιοντάρι 
καί τουταξε, πώς θά τοΰ παράδινε τόν γάιδαρο, άν της δήλωνε πώς ή ίδια δέν θά 
κινδύνευε. Τό λιοντάρι της είπε τότε πώς θά τήν άφηνε ελεύθερη καί τότε αυτή παρέσυρε 
τό γάιδαρο σέ μιά παγίδα καί κατάφερε να τόν ρίξη μέσα. Καί τό λιοντάρι βλέποντας πώς 
ό γάιδαρος δέν μπορούσε νά φύγη, έπιασε πρώτα τήν αλεπού καί κατόπι στράφηκε προς 
τόν γάιδαρο.
"Ετσι καί δσοι στήνουν παγίδα στους συντρόφους τους χάνονται πολλές φορές αστόχαστα 
κι' οί ίδιοι.

2. Thracian bacchanal, in pl., ΒΑΚΧΑΙ τιτλος εργου του Αισχύλου
3. impudent woman, courtesan, Lyc.771, 1393.
Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.  Oxford. Clarendon Press. 1940.  

Βασάρα = αλεπου ||
μεταφορικά  αυτη που φοράει δερμα αλεπους, πορνη, βακχευτρια,γαμιόλα.

βασσάρα : f. * αλέπου  κατά Κατά τον Ι. Τζέτζη "Σχόλια εις τον Λυκόφρονα" . 771, «Ενδυμα των 
Βακχίδων της Θάκης , από δέρμα αλεπους (AB 222, Hsch.), «Βακχιδες» (Sch. Lyc. 771, EM 191), au 
pluriel titre d'une tragedie d'iEsch. sch. Ar. Th. 142; ffemme de mauvaise vie » (Lyc. 771, 1393).

Παράγωγα : βασσάριον «αλεπου » (Ηροδοτου Ιστοριαι 4,192 κατά την περγραφή της Λυβυης ; Hsch. 
donne le mot comme «libyen») ; βασσαρίς, -ίδος f. «bacchante» (Anacr., AP 6,74) le mot figure chez 
Hsch. dans l'explication de ψυΐαι, valant άλώπηξ ; βασσαρεύς προσωνυμιο του Δινύσου (Horace, 
Corn.) ; βάσσαρος = βασσαρεύς (Orph.) mais aussi glose par « renard », cf. Hsch. βάσσαρος * άλώπηξ 
παρά Κυρηναίοις, cf. EM 191,1 ; βασσαρικός = βακχικός {AP 6,165). — Verbe denomi nati f 
άναβασσαρέω a vec tmese de άνα- {Anacr. 43) «sauter de joie ».
El.: η ομάδα των λέξεων είναι στενά συνδεδεμένη με τη λατρεία του Διονύσου και αυτό είναι που 
εξηγεί την εξέλιξη σημασιολογική ποικιλότητα (« βακχευομενη = αυτή που αναπηδαει από χαρα» ; a 
I'origine il doit y avoir un nom du renard. Les noms du renard, en raison en partie d'un tabou 
linguistique, sont nombreux et divers. Βασσάρα a l'aspect d'un mot d'emprunt, p.-e\ arrive avec le culte 
de Dionysos. L'origine libyenne indiquee par Hsch. n'est guere probable.
Hypotheses chez Pisani, St. It. Fit Class. 11, 1934, 217-224; Kretschmer, Anz. Ak. Wien 1950, 548-550, 
critique par Heubeck, Praegraeca 81, n. 10.

ΣΥΝΘΕΤΑ

Πηθικαλωπηξ ; Άνθρωπος πανούργος
1077

Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ἐπὶ δὲ τοῖς βωμοῖς οἷς ἔθυσαν εὗρον σημεῖα κείμενα οἱ μὲν λαχόντες Ἄργος φρῦνον, οἱ δὲ Λακεδαίμονα 
δράκοντα, οἱ δὲ Μεσσήνην ἀλώπεκα. περὶ δὲ τῶν σημείων ἔλεγον οἱ μάντεις, τοῖς μὲν τὸν φρῦνον 

καταλαβοῦσιν ἐπὶ τῆς πόλεως μένειν ἄμεινον （μὴ γὰρ ἔχειν ἀλκὴν πορευόμενον τὸ θηρίον）, τοὺς δὲ 
δράκοντα καταλαβόντας δεινοὺς ἐπιόντας ἔλεγον ἔσεσθαι, τοὺς δὲ τὴν ἀλώπεκα δολίους. 

Απολλοδωρος - Βιβλιοθήκη - Βιβ. 2. Κεφ 8 στ.5 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ Σ
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9257.180 Σ. 167
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9261 

9261.236 σ. 209
Annosa vulpes haud capitur laqueo
Η γέρικη αλεπού δεν πιάνεται δύο φορές στην παγίδα 

αρχ παρ  απο  "ΛΥΚΟΣ"
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Άλλ' από τό Πελασγικόν μ.λ. h. ένωρίτατα απεβλήθη τό αρχικόν μ,
όπως συνέβη και είς άλλας λέξεις της Ελληνικής, ως π.χ.
από τό μόσχος εγένετο όσχος καί άπό τό μοχλεύς οχλεύς και τα
μία, μιας, μίαν  έλέγετο από τους Ιωνες  ΐα, ϊας, ιαν.
Συχνά δ' απεβάλλετο τό πρώτον ΐδίως γράμμα έν τή Έλληνικη 

καί ούτως εχομεν Βοίτυλος και Οϊτυλος, βιός και ιός. Κατά τον αυτόν δέ τρό-
πον καί άπό τό Πελασγικόν σάλως—ου έγένετο τό Έλληνικόν
άλώπηξ (κοινώς άλεπού), άντί σαλώπηξ και από το kouli—
oouli, houli έγένετο το Έλληνικο ολος, όλος, όλοι.
401

Αντιθετα ετυμολογει ο Βασδέκης στο Ετυμολογικό του 
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