
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλλι, και τον Αύγουστο σταφύλι.•
Καβάλα πάν' στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε.•
Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις,
για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις.

•

Ο που καβαλάει ξένο άλογο, μεσοδρομίς πεζεύει.•
Σ' άλογο ξένο αν ανεβείς, μεσοστρατίς πεζεύεις.•
Όσες πράσινες φοράδες, τόσες καλοπεθεράδες.•
Όταν ψοφήσουν τ' άλογα, έχουν τιμή τα γαϊδούρια.•
Πράσιν' άλογα [ή/και] Πράσσειν άλογα.•
Τ' άλογο το πληγωμένο όταν δει τη σέλλα τρέμει.•
Το φαϊ κανει φαρί , το ντύμα παλληκάρι. 1022.299.1029•
Χέστηκε η φοράδα στ΄ αλώνι. •
Αλογο χωρίς χαλινάρι Καλιε πα καπιστρε.24.11 π3•
Κόψε κλαρί και μαύλα το [το άλογο].
Πάρε κλαρί, ξύλο για τον εκμαυλίσεις, να τον γοητεύσεις.
Λέγεται για αυτούς που χρησιμοποιούν ανόητους τρόπους 
προσέλκυσης

•

Αραβαντινου - ΠΑΡΟΙΜΙΑΣΤΗΡΙΟΝ σ. 67 π.662

ΑΛΟΓΟΜΥΓΑ
    Ποιά μύγα σε τσίμπησε;
    Τι μύγα σε τσίμπησε;

Ιδιωματικές ονομασίες

Το άλογο στα αλειφιάτικα λέγεται Λασκάρι
Πιθανώς επειδή του λασκάρουν τα ηνία για να τρέξει.
Επωδή συμπτωματικά με έχουν βαπτίσει Λάσκαρη αισθάνομαι υπερήφανος γι΄αυτή την χρήση του 
ονόματος μου. 
BRW-1001-15 ΤΑ ΑΛΕΙΦΙΑΤΙΚΑ - Η ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΓΑΝΩΤΖΗΔΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ

Ησύχιος

ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ
268
Ό   γάιδαρος   πού   μακάριζε   τό   άλογο
"Ενας γάιδαρος μακάριζε Ινα άλογο επειδή τό τρέφανε καλά και για τήν περιποίηση πού είχε, ένώ 
αυτός, παρά τούς κόπους του, δέν είχε οϋτε άχυρο αρκετό. "Ήρθε ωστόσο εποχή πολέμου και ό 
στρατιώτης καβάλησε: ένοπλος τό άλογο καί τό τριγύριζε παντού ώσπου τόρριξε ανάμεσα στους 
εχθρούς.  Τό άλογο πληγώθηκε καί σωριάστηκε στή γη. "Οταν τό είδε αυτό ο γάιδαρος μετανοησε καί 
κακοτύχιζε τό άλογο.

Ό μύθος δηλοϊ πώς δέν πρέπει να φθονούμε τούς άρχοντες καί τούς πλούσιους. "Ας σκεπτόμαστε πόσο 
κινδυνεύουν και πόσο τούς φθονούν καί ας αγαπάμε τήν πενία μας.

ΣΥΝΘΕΤΑ
Ιπποπὀταμος

Ιππόκαμπος

Ιπποφαές (καρποί) 

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ

Τι λεει μωρε το ζώον!

9359.195 [323]

ΦΡΑΣΕΙΣ
Απο ρυτήρος =στα 4 
Φοράει παρωπίδες = εχει προκταταλήψεις που δεν τον 
αφήνουν νά δεί  ολες τις πλευρές. 

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ
Αμπυξ = ηνια, χαμουρα, ρυτηρ, γκεμια  (προσοχή τα 
περιπου ομοηχα: το αμβυξ και το αβαξ  ειναι και τα δύο  
ασχετα με το αμπυξ). 

Το Ονομαστικον του Πολυδευκους  στο  βιβ. Α αφιερωνει  
τις  §181 έως και §220 στα συγγενικα του ιππου.

Παρωπις= παρα+ωψ (γεν. Ωπός)=οφθαλμος. Καλυμα των 
οφθαλμων των ιππων ελάσεως για να μην τους περισπα 
την προσοχή σε κατευθυνσεις περαν της προβλεπομενης.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ἱππο-τέκτων , -ονος, ὁ,
Ο κατασκευαστής του Δουρείου ίππου, 

Λυκούργος - Κατά Λεωκράτους 930.

ἱππό-λοφος , ον, 
A. Με λοφίο απο τρίχες αλόγου , “κόρυς” IG12(2).129
(Mytilene); ἱππολόφιοι . λόγοι, στους κωμωδιογράφους 
μεταφορικώς, Ar.Ra.818.

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%
3Atext%3A1999.04.0057%3Aalphabetic+letter%3D*i%3Aentry+group%
3D24%3Aentry%3Di%28ppo%2Flofos> 

Eις Κωνσταντίνον ηνίοχον Λευκών *

Κωνσταντίνος ην, άλλα τοις πάλαι χρόνοις 

λευκής χρόας τεθριππον** ελκών εύστρόφως
άφ' ου δή τούτον ηρπασε δράκων, εδυ 
το φως αμίλλης ιππικών δρομημάτων,
και πασα τερψις του θεάτρου και  τέχνη.

ΛΕΥΚΩΝ = [ΤΗΣ ΦΑΤΡΙΑΣ ΤΩΝ] ΛΕΥΚΩΝ 
Οι άλλες φατρίες ήταν οι Βένετοι  (μπλέ) οι Πάσινοι και οι 
Ρούσιοι (κόκκινοι).
ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ [ΑΡΜΑ] = Αρμα (αμάξι) που σύρεται απο 4 
άλογα. (Τετταρα+ιππος)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΩΝΥΜΑ 

veredus, post-horse, Procop.Pers.2.20:—hence 
βερεδάριος , ὁ, Id.Aed.5.3:—also written βερηδάριος , “τί 
ἐστί ναύτης; θαλάσσης β.” Secund.Sent.18.

Henry George Liddell. Robert Scott

Γνοὺς δὲ τὴν Περσῶν ἔφοδον Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς 
Βελισάριον αὖθις  π  αὐτοὺς ἔπεμψεν. ὁ δὲ ἵπποις τοῖς 
δημοσίοις ὀχούμενος, οὓς δὴ βερέδους καλεῖν 
νενομίκασιν, ἅτε οὐ στράτευμα ξὺν αὑτῷ ἔχων, τάχει 
πολλῷ  ς Εὐφρατησίαν ἀφίκετο, Ἰοῦστος δέ, ὁ βασιλέως 
ἀνεψιός,  ν [p. 436] Ἱεραπόλει ξύν τε τῷ Βούξῃ καὶ 
ἑτέροις τισὶ καταφυγὼν ἔτυχεν. [21

Προκόπιος - De 
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα.... 

Στίχοι: Κώστας Βίρβος
Μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα
να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω
τον ντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα
καβαλάρης μια φορά να σεργιανίσω

Ρεφραιν 
Το ένα τ' άλογο να είναι άσπρο
όπως τα όνειρα που έκανα παιδί
το άλλο τ' άλογο να είναι μαύρο
σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή

Να χτυπώ το καμουτσίκι μου το άπονο
σαν της μοίρας μου τ' αβάσταχτα χαστούκια
και ν' ακούγεται τη νύχτα σαν παράπονο
σαν πενιά λυπητερή από μπουζούκια

http://www.youtube.com/watch?v=wn_I-kWU7EY&feature=player_detailpage

ΙΠΠΟΣΥΝΗ
ΠΡΟΣΘΉΚΗ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Αίνιγμα λέγεται η πρόταση, έμμετρη ή πεζή, που εκφράζει αλληγορικά κάτι, μια έννοια ή ένα 
όνομα, που καλειται να ανακαλύψει ο ακροατής ή αναγνώστης.

- Μαύρο άλογο σε άσπρο κάμπο , τρεις το κρατούν, δύο το 
ακολουθούν, τι είναι; 
Απάντηση:Το μολύβι.

ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Άμιππος
Στρατιώτης του ελαφρού πεζικού , παραστάτης του ιππέα. 
Πολεμούσε πεζός δίπλα του και πολλές φορές μροστά του. Συχνά 
και οι δύο χρησιμοποιούσαν το ίδιο άλογο*. Άμιππους  
χρησιμοποιούσαν οι Αθηναίοι και οι Βοιωτοί. 

Το ιδιο πράγμα λέγεται οτι έκαναν και οι Ναϊτες Ιππότες: 
καβαλούσαν το ιδιο άλογο για λόγους ταπεινότητας και 
οικονομίας. Το έπαιζαν οτι ήταν φτωχοί στρατιώτες του Χριστού, 
(Poor Knights of Christ and the Temple of Solomon) μέχρι που 
κατέληξαν οι πλουσιότεροι Τραπεζίτες της εποχής τους.   
Βλέπε σκίτσο και  σιγγίλιον.

ΣΣ : Πιστευω οτι προκειται περι παπαδιστικης υποκρισιας. Το 
ζωντανό θα είχε λυγίσει σε λίγα βήματα με δύο πάνοπλα 
ζωντόβολα επάνω του. Η ιδέα όμως βοηθούσε επικοινωνιακά: 
"Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε δύο άλογα (ντε σεβώ). Τον οβολόν 
σας,  καλοί μου χριστιανοί,  για την σωτηρία του παναγίου 
τάφου!".

9041

Εγώ γαμπρόν κι εποίκα, αλεπόν εποίκα: Εγώ δεν έκαμα γα μπρό, αλεπού απέκτησα.
744.449041.523

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 2    

http://www.youtube.com/watch?v=wn_I-kWU7EY&feature=player_detailpage


Το πουλάκι στα καπούλια!
Γιατι να ειναι αηδονι; 

Αλλη εκδοση λεει 

9205.714.1

10/9/2011 1022.101

9205.743.25

Obverse: Horned head of bridled horse
Collection: Museum of Fine Arts, Boston
Context: Pergamon
Material: Silver
Denomination: Tetradrachm
Issuing Authority: Seleucus I
Actual Weight: 16.91 g.
Die Axis: 11
Date: exact 281 BC - exact 280 BC
Dimensions: 30.5 mm.
Region: Mysia
Period: Hellenistic

μή τι τλῇς τὰν ἱκέτιν εἰσιδεῖν 
ἀπὸ βρετέων βίᾳ 
δίκας ἀγομέναν 
ἱππηδὸν ἀμπύκων, 
πολυμίτων πέπλων τ᾽  πιλαβὰς  μῶν.
Αυσχυλου  - Ικέτιδες   430
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ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

- SEWELL ANNA, Η Μαύρη Καλλονή. Αυτοβιογραφία ενός αλόγου. (Εικονογραφημένο). Μτφρ.: Κώστα 
Παπαδάκη. Ατλαντίς, 1954, σελ. 283+εικόνες εκτός αρίθμησης. [10 Ευρώ]

ΠΟΥ ΜΈΝΕΙ ΤΟ ΖΩΟΝ

ΦΙΛΙΣΤΩΡ ΤΟΜ 1. ΣΕΛ. 89 - Ετυμολογία - Δ. Ι. Μαυροφρύδης 

Συδεσεις: ΓΑΙΔΑΡΟΣ, ΒΟΔΙ

9245 Ioannis Meursi Glossarium graeco-barbarum 1614: p. 661
Johannes Meursius (van Meurs) (February 9, 1579 – September 20, 1639), Dutch classical scholar and antiquary, was born at Loosduinen, near 
the Hague.

φάτνη In) κ· μσν. κ. νεώτ. ξύλινο ν εντός στάβλου κατασκεύασμα ή κοίλωμο, έν φ παρατίθεται ή τροφή 
ε)ς τά υποζύγια ζφα, τό ποχνί* ΕΜ 789,\7 «φάτνη* πορά το φαγεϊν φάγνπ κοί φοτνπ. Δυνατοί δέ καΙ 
παρά τφ πατώ, το έοθϊω, ώς το πάσασθαι, πάτνη καΙ φάτνη» : ίχ.Ε27Ι ΐΤππσυς) άτίταλλ* Ani φάτνη, 
αύτ.Ζ506, αύτ.Ο 263, αοτ.Ω 280, Όδ.Δ535 κατέκτανε βοϋν ini φάτνη, αύτ.Λ 411, Εύρ.Ήλ.1136. 
Πλάτ.Φαϊδρ.247Ε ό ηνίοχος πρός την φάτνη ν τους Ιππους στ ή σος, ΚΔΛουκ.2,7 ετβκε τον υ Ιόν αυτής 
τον πρωτότοκσν, κ αϊ .. άνέκλινεν αυτόν έν tQ φάτνη,, σΰτ. 13,15 ου λύει τον βοΰν αύτοϋ ή τόν δνον 
άπό της φάτνης καΙ άπαγαγών ποτίζει
Λόγγ.67 βοών επί φάτ-ναις, Κάλανδ.Χριατουγένν. έν τφ σπηλαίω τίκτεται έν φάτνη των άλογων || 
πσροιμ. Φιλόστρ. 828 ΒοΟς ini φάτνη (έπΐ ήσυχου κοί άνετου βίου), ΛΕξ.Ρητ.276,6 κύων έν φάτνη ή ini 
φάτνην (ténl των μήτε αυτών χρωμένων μήτε άλλοις επιτρέπον · των»|, Λουκ.Τ)μ.ΐ4 κσθάπβρ τήν έν τή 
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φάτνην (ténl των μήτε αυτών χρωμένων μήτε άλλοις επιτρέπον · των»|, Λουκ.Τ)μ.ΐ4 κσθάπβρ τήν έν τή 
φάτνη κύνα μήτ* αυτήν έσθίουσαν των κριθών μήτε τφ Τπηω ηεινώντι έηιτρέπουσσν, Φώτ.Βιβλ.503,25 
τφ τρυ-φώντι βίω ώς φάτνη βοϋς προσδβδεμένος" 2) τράπΕζα' Ήσ. ιφάτνη κα) ή τράπεζα», Ιουΐδ.; 
ΕΟβουλ.άπ.17 πολλοί φυγόντες δέσποτας έλεύθε -ροι δντες πάλιν ζήτοϋσι την αυτήν φάτνην, Εύρ. 
άπ.379 ήν τις οΤκων πλουσίαν δχη φάτνην, Αίλ.π. Χουΐδ.ένλ. τους έκ τής αυτής φάτνης* 3) κτ. πληθ. ά. 
φατνώματα βλ.Κ. II : Διόδ.Σΐ,όό μονόλιθος ήν οροφή, φάτναις τισΐ διαγεγλυμμένη' 4) κ. νεώτ. άστρο ν. 
σμήνος αστέρων έν τφ άστερισμφ τοϋ Καρκίνου : Θεόφρ.Σημ.),23,788 (Ικδ. Schn.) έν τφ καρκίνω δύο 
αστέρες eloiv ο( καλούμενοι Ονοι, ών το μεταξύ τό νβφίλιον, ή φάτνη καλούμενη, αύτ.3,6, Άρατ.892, 
αύτ-996 ές φάτνπν όράαν, τήν καρκίνος άμφιβλίσσει.

Φατνη (κατ' επέκταση) κάθε αναπαράσταση του στάβλου που γεννήθηκε ο Χριστός, στην οποία 
συνυπάρχουν τουλάχιστον  η Παναγία και το βρέφος- Ιησούς. Ας θυμώμαστε οτι η φάτνη δεν είναι 
συνωνυμη του σταύλου. Συνώνυμο της φάτνης ειναι μόνον το  παχνί (<φατνί ) 

300 τ. 11 σ. 5600 pdf. Pag. 197 
ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΑΧΝΙ 
καὶ τὴν σκηνὴν τὴν Μαρδονίου οὗτοι ἦσαν οἱ διαρπάσαντες͵ τά τε ἄλλα  ξ αὐτῆς καὶ τὴν φάτνην τῶν 
ἵππων͵  οῦσαν χαλκέην πᾶσαν καὶ θέης ἀξίην. Τὴν μέν νυν φάτνην ταύτην τὴν Μαρδονίου ἀνέθεσαν  ς 
τὸν νηὸν τῆς Ἀλέης Ἀθηναίης Τεγεῆται (Ηρόδοτος, 9.70)

17/10/2011 
ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η ΜΑΥΡΗ  ΚΑΛΟΝΗ  
Είναι η  αυτοβιογραφία ενος αλόγου οπως παρουσιάζεται στην Αγγλική νουβέλα της Anna  Sewell που 
πρωτοκυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου του 1877

Ιππήλατο Λονδλεζικο ταξί (cab) του 1877

Σκοτώνουν τα Άλογα Όταν Γεράσουν 
Nουβ λα του 1935 του Horace McCoy και ταινία του 1969 με σκηνοθεσια 
Sydney Pollack - Jane Fonda
Αγγλικός Τίτλος: They Shoot Horses, Don`t They?

Υπόθεση:

Τις σκοτεινές μέρες τις οικονομικής κρίσης, οι ‘χορευτικοί μαραθώνιοι’ αποτελούσαν έναν τρόπο για να 
διαγωνιστούν οι απελπισμένοι άνθρωποι με σκοπό τα χρηματικά έπαθλα. Το θέαμα κρατούσε μέρες, 
καθώς οι διαγωνιζόμενοι πίεζαν τους εαυτούς τους πέρα από τα όρια της εξάντλησης, ενώ το βάρβαρο 
κοινό παρακολουθούσε στοιχηματίζοντας χρήματα για σπορ ή κέρδος. Ενάντια σ’ αυτό το σκηνικό, οι 
ζωές μιας άνισης ομάδας διαγωνιζομένων περιπλέκονται. Συναντιούνται τυχαία, κινούνται ανελέητα 
στην πίστα ψάχνοντας ένα όνειρο.

Συνώνυμα

ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  +
οὐδὲ τὰ τρία Στησιχόρου  γνῶναι,  χαρακτηρισμος αγράμματου ανθρώπου, Διογενειανός.7.14
Στησίχορος , Δηλαδή την στροφή, την αντιστροφή, επωδή

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*sthsixo%2Frou&la=greek&can=*sthsixo%2Frou0&prior=o( > 

ΙΠΠΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ 

Η Λεωφόρος των Ακακιών ή Σταδίου  απέκτησε κάποια στιγμή ιπποσιδηρόδρομο, ένα τράμ που 
δούλευε με άλογα! Ωραία συγκοινωνία, δεν είχε στάσεις, όπου ήθελες κατέβαινες, αλλά στην Αιόλου 
βρωμούσε πολύ.

1118.75

9213

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΊΕΣ ΑΛΟΓΩΝ
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Pasted from <https://www.google.gr/search?num=10&hl=el&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1144
&bih=561
&q=teeth&oq=teeth&gs_l=img.1.0.0l4j0i24l6.7092.16281.0.25356.6.6.0.0.0.0.181.917.0j6.6.0...0.0...1ac.1.w446
USbc8UI> 

Ποντιακο αλογο ΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΧΑΡ ΠΟΝΤΙΑΚΟ

Χάιτε ας πάμε σο παρχάρ'
με τ' εμέν ρο παλληκάρ'
τ' αλογόπο μ' γολγονίζ'
η κεμεντζέ μ' κωδωνίζ'.

Εγώ είμαι λυριτζής
ποδεδίζω την κουτσή σ'
έλα δώσατεν εμέν
θεία μ' λελεύω την ψυ σ'.

Εγώ είμαι σεβνταλής
κουίζω σε και κι λαλείς
εντώκα απάν σ' ωμί σ'
ωράσον ποιον καλείς.

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω
σην σεβντάν απ' οπίσ' τρέχω
η αρρώστεια σ' θα τρώει με
εγώ θαρρώ τηδέν κι έχω.

Έλα ποδεδίζω σε,
πουλί μ', τρώω το Θεό σ'
έλα τηδέν κι επέμνεν
την εγάπη σ' γιαβρί μ' δος.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ
Απο τον Α. Στουγιαννίδη

Αντε ας παμε στήν εξοχη
Με εμενα το παλληκάρι
Το αλογακι  μου κουδουνιζει
σαν τα κουδουνια της λυρας μου

Ειμαι λυραρης 
Κι΄αγαπάω την κόρη σου
Δωστην μου θειτσα
Να σε χαρώ

Εγω ειμαι ερωτευμενος
Σου μιλω και δεν απαντας
Ακουμπω στον ωμο σου
Προσεχε σε ποιον μιλάς

Βηχω βηχω ξεροβήχω
Και τρεχω πισω απο τον ερωτα
Η αρρώστεια θα με φάει
Και έγω νομιζω πως δεν έχω τίποτα

Ελα πουλάκι μου να σε χαρω
Αλλο τιποτα δεν απομεινε: 
δωσ΄μου την αγάπη σου

ΤΙ ΦΟΡΑΕΙ ΤΟ ΖΩΟΝ
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ΣΥΝΘΕΤΑ
Μασσαγέται δὲ  σθῆτά τε ὁμοίην τῇ Σκυθικῇ φορέουσι καὶ δίαιταν ἔχουσι, ἱππόται δὲ εἰσὶ καὶ ἄνιπποι

These Massagetae are like the Scythians in their dress and way of life. They are both cavalry and infantry
οΙ Μασσαγέται είναι σαν τους Σκύθες στην ενδυμασία και τον τρόπο ζωής τους. Μάχαονται  και ως  
ιππεις και ως πεζοί

Συγγενικα

ἀμπυκτήρ , -ῆρος, ὁ,
A. horse's bridle, A.Th.461.

1/11/2011 4:50 πμ 
9261.60 88

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

Flogging a dead horse ή beating a dead horse 
Μαστίγωνω ένα ψόφιο άλογο ή  δέρνω ένα ψοφιο άλογο  ειναι  ένας ιδιωματισμός που σημαίνει ότι 
ενα θεμα η απαίτηση ή  συνομιλία είναι ήδη περατωθεί και επιλυθεί με άλλο τρόπο, και ότι 
οποιαδήποτε προσπάθεια να συνεχιστεί είναι μάταιη.

Ανάλογη η λατινικη Mortum flagellas (μαστιγώνεις νεκρό)  και η αρχ.  ελληνικές "ωόν τίλλεις"  και 
κύνα δέρειν δεδαρμένην 'flog a dead horse', Pherecr.179; 

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=ku/wn > 

ως και η σύγχρονη  πιασ΄τ΄αυγο και κουρευτο.  
Pasted from <http://en.wikipedia.org/wiki/Flogging_a_dead_horse> 

Οιμοια και η 
Άετον ίπτασθαι διδάσκεις. 

9261.121 Ƥ94

from the horse's mouth

Εισαι νβεβαιος οτι θα νικήσει;; Σίγουρα,το  έχω ακούσει κατ 'ευθείαν από στόμα του αλόγου»
Εξ εγκύρου πηγής. 

Στα 1958, παρουσιαστηκε προσαρμοσμενο για τον κινηματογραφο το μυθιστορημα του Arthur Joyce Lunel Cary, December 7, 
1888 – March 29, 1957 με τιτλο The Horse's Mouth, που πήρε το  Academy Award-nominated, με πρωταγωνιστη τον  Sir Alec 
Guinness. 

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ & ΟΙ  4 ΚΑΒΑΛΑΡΗΔΕΣ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Apocalypse_vasnetsov.jpg/1280px -
Apocalypse_vasnetsov.jpg

Το κειμενο της Αποκαλυψης  θεωρειται οτι υπαγορευτηκε απο τον ιδιο τον ΠΑΝΑΓΑΘΟ θεό: 
2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, 
καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 3 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου 
ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. 4 καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ 
λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 5 Καὶ ὅτε 
ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος
μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· 6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν 
τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ 
τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου 
λέγοντος· Ἔρχου. 8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ 
θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι 
ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 

Ἱππόβι_νος , ὁ, (βινέω) comic distortion of the pr. n. Ἱππόνικος,= ἱππόπορνος, Ar.Ra.433. 
265

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aalphabetic+letter%3D*i%
3Aentry+group%3D22%3Aentry%3D*%28ippo%2Fbinos > 
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Εν τω πλαισιω της αυτου αγαθότητος δεν θα μεινει λιθος επι λίθου. Η γοητεια του συγκραμματος ειναι 
ομως μεγάλη,  ισως επειδη ειναι τελειως ακατανόητο.. Παρεθέτω μερικα κινηματογραφικα εργα:  "Ιδου 
ιππος χλωρός", "Οι 4 Ιπποτες της Αποκαλύψεως", "η έβδομη σφραγίδα", "αποκάλυψη τώρα" , το 
τελευταιο "Αποκαλύπτω" .

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ+

κύνα δέρειν δεδαρμένην 'flog a dead horse', Pherecr.179; 

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=ku/wn > 

   

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΕΣ 
to express anything large or coarse, as in our horse-chestnut, horse-laugh, 
Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon

Πρβλ. Ισα με ενα άλλογο της ομιλουμένης

Και 

ΦΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ
Ιππέλαφος (ο) Ινδικός  - nylghau
large Indian antelope; male is blue-grey with white markings; 
female is brownish with no horns [syn: nilgai, nylghai, blue bull,

Poseidon as creator of the horse, B.16.99, A.Th.130 (lyr.), Ar.Eq.551, Nu.83, IG 12.310.142, 
etc.; hence, of Colonos as sacred to him, Arg.S.OC, Paus.1.30.4
LSJ
Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%
3Aalphabetic+letter%3D*i%3Aentry+group%3D22%3Aentry%3Di%28%2Fppios> 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ 

It is a common misconception that the position of the horse's legs in a military hero's statue signifies 
how the rider died; i.e. both legs raised means that the rider was killed in battle, one leg raised means 
the rider died later of wounds caused in battle, all four legs on the ground means the rider died of 
natural causes.

This is not correct, however. There are two prime examples which refute this explanation. The well -
known statue of Andrew Jackson in New Orleans (duplicated in Nashville and Washington, D.C.) in which 
the horse has two legs raised, yet Jackson died of old age in 1845, and the statue of Confederate 
General P.G.T. Beauregard (who commanded the forces which fired on Ft. Sumter to start the Civil War), 
also in New Orleans, in which the horse has one leg raised, yet General Beauregard also died of old age 
in 1893. In these statues, both Jackson and Beauregard are dressed in full military uniform.

Undoubtedly there are instances where the position of the horses legs might seem to confirm such 
significance, but these are merely coincidental, not a rule.

Read more: 
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_meaning_of_the_Horse_leg_position_in_a_statue_of_a_hero
#ixzz1cTMIN2vK

Screen clipping taken: 1/11/2011 6:32 μμ

The worlds biggest equestrian statue of Chinggis Khaan

Pasted from <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chinggis_Khan_Statue.jpg> 

ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 1/11/2011 7:00 μμ
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ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ἱππο-κέλευθος , ον, 
A. Αυτός που ταξιδεύει με άλογο : ηνιοχος, Επιθετο του Πατρόκλου στη Ιλιάδα. Il.16.126,584,839; 
αναβάτης, AP9.210.

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28ppoke%2Fleuqe&la=greek&can=i%28ppoke%2Fleuqe0
&prior=*patro/klees> 

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ+
μπατανια

Μαστιξ
(γεν μαστιγος) > μαστίγιον  Καμουτσίκι  ή καμουτσί ή ταυρέα || μεταφορικά 
σημαίνει κοινωνικό χρόνιο και επιζήμιο φαινόμενο πρβλ. Η μάστιξ των 
ναρκωτικών.

Ιμας λουρι, ιμαντας, 
Τα βοδια του Αισωπου λενε "εξ ημών ο ιμας"  δηλαδη: απο βοδινό πετσι εγινε το 
μαστιγιο που μας δέρνουν. 

Βουνευρο ή βοιδόπουτσα το χρησιμοπουσαν οι αναβάτες ιππων  165.219. 232

Λατ. Flagellum. : φραγγέλιον
πρβλ. Το βιβλικο  ὁ δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ 
παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ.

Κατά Μάρκον Κεφ. 15 στ. 15

Το φραγγελιο ηταν μαλλον οργανο βαρειας τιμωριας και βασανισμου. Δεν ταιριαζε σα αλογα

Βούρδουλας 
<Λατ. Burdo = ο βυζ. Βόρδων   βλ. 165.77 βορδοναρείον

Ηνία 
(τα) > ηνιοχος (πρβλ. Ηνιοχος των Δελφών) (ομοηχο το υνίον του αρότρου) 
Λουριά για την διακυβέρνηση και κατεύθυνση του αλόγου. Χαλινάρια, γκέμια.

Χαλινός
> χαλινάριον >   χαλινάρι > αχαλίνωτος= Μεταφορικώς : ασυγκράτητος, 
ασύδοτος, αυτος που δεν συγκρατείται 

Ίλη = λόχος ιππικού > ίλαρχος, υπίλαρχος, ανθυπίλαρχος
Αχούρι
Ρυτηρ

Ρετενα 
ηνία (retineo =συγκρατώ).
Τα λουριά (λώροι, λουρίδες) Πρβλ. αμα της απολύσεις τα λουρια,  τρεχα μ ετα να 

Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ

ΔΟΥΡΕΙΟΣ
Ή δουράτεος [ ], α, ον, από ξυλινες σανιδες ή δοκαρια,δουρειος  ἵππος = ξύλινο άλογο, Od.8.493,512; 
ὀβελοί h.Merc.121; πύργοι A.R.2.381.
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Τα λουριά (λώροι, λουρίδες) Πρβλ. αμα της απολύσεις τα λουρια,  τρεχα μ ετα να 
την βρεις.

Στάβλος
Σέλα σάγμα αλογου  (μερος της βράκας μεταξυ των σκελων )

Ε, τζι ήρτεν ο κάβαλλος μακρύς,
τζι ήρτεν ο κάβαλλος μακρύς,
τζι εσάριζεν - τζι εσάριζεν
την στράταν.

Καβάλος  και  Κυπρ κάβαλος 

Φορβή: τροφή του αλόγου (πρβλ. Ιπποφορβειον)
Παρωπιδες < αρχ. Παρωπίς || μεταφορικά αδυναμία ορθής κρίσης λόγω 
προκαταλήψεων.
Γκέμια < τουρ. Gem = ηνίον, χαλιναρι.
Καπιστρι
Πατάκτρια [ραβδος] = βίτσα βέργα χρησιμοποιουμενη αντι μαστιγιου
Αμαξα > Αμαξας > αμαξηλάτης
Αστραβη
Απήνη > φρ. Εξ' απήνης 
Καρότσι> καροτσέρης 
Σουστα
Εντελήνα

Του ιπποδρομου  του βυζαντιου
Αρήνα = απο το λατ arena = αμμος δηλ. Ο στιβος του ιπποδρομιου και κατα 
συνεκδοχήν ο ιπποδρομιακος αγωνας.

315.263 σ.246  
Κρακται, φωνοβόλοι  = Βυζ. Κλακαδόροι στον ιπποδρομο
Σιλεντιαριος, 
Φακτιονάριοι
Κομβινογραφοι - Καταγραφείς  των συνδυασμών ηνιόχων ανα καθε βαϊον
Μαπαριοι
Μακελλαρικον ιπποδρομιον
Βιγες (αρματα)
Βαιον (η συναντηση, το σημερινο ματς)
Ρωσθελιον
Ο επι της καταστασεως
Θεσαριος
Κουστωδιαριος
Τα μαγγανα>μαγγαναριος

Δημοι  ή μερη : οι πρασινοι.,οι βενετοι, οι ρουσιοι και οι λευκοι ή αλβατοι.
=φατριες ηνιόχων του βυζαντινου ιπποδρομιου

Βλ. 161. Κουκουλε ββΠ 

9158.23 49,50

ατ ολουρ ... + 

9263.112

9416.39 [71]

ΚΑΠΟΥΛΙΑ

Η ΚΑΠΟΥΛΙ ΚΗ [ΤΕΧΝΗ] 

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ

ΑΝΤΕΛΗΝΑ 
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9263.242 178 

Scapulae
scăpŭlae , ārum, f.,
I. the shoulder-blades, in men and animals.
I. Lit., Cels. 8, 1 med.; Plin. 21, 21, 89, § 155; 30, 14, 43, § 125; Ov. 
A. A. 3, 273; Varr. R. R. 2, 7, 5; Plin. 11, 29, 35, § 107 al. —
II. Transf.
A. The shoulders, back, in gen.: “qui saepe ante in nostras scapulas 
cicatrices indiderunt,” have cut me over the shoulders, Plaut. As. 
3, 2, 7; 2, 2, 49; id. Cas. 5, 3, 14; id. Ep. 1, 2, 22; id. Poen. 1, 1, 25; 
id. Pers. 1, 1, 32; id. Trin. 4, 3, 2; id. Truc. 4, 3, 19; Ter. Phorm. 1, 2, 
26; Sen. Ira, 3, 12, 5: pro scapulis cum dicit Cato, significat pro 
injuriă verberum. Nam complures leges erant in cives rogatae, 
quibus sanciebatur poena verberum, etc., Fest. p. 234 M üll.—
B. Of inanim. things: “machinae,” shoulder -pieces, cheeks, Vitr. 
10, 3: “montium,” the higher ridges, Tert. Pall. 2. —
C. Sing.: scăpŭla , ae, the shoulder (late Lat.): “panem imposuit 
scapulae ejus,” Vulg. Gen. 21, 14; id. Zach. 7, 11.

Συγγενικα
Ρέτενα =  ηνια ,  
Απο το Γαλατικό ressnes > Fr. Retenenir 
Τα ρέτενα απολύσσασι, τον καμπον ευκαιρώνουν

Ανώνυμος - Γάμοι Θησέως  βιβ. 1

Μ΄απολυμένα ρέτενα στην τύχης μου το θάρος
Στο ιδιο β. 3

Τα χαλιναρια μάσιζαν στο στόμ'[α] αφροκοπόντας
Κρατώντας και τα ρέτενα οι δουλευτάδες όλοι 

Στο ιδιο β. 7

1290 duCange - Glossarum Graecitatis

Ισως και απο το ελληνικο ερετμός < ερεσσω που μεταφορικα 
σημαίνει "σπευδω προς τα εμπρος". 261.389

Ομως το  πιθανότερο να ήταν retenda
rĕ-tĭnĕo , ŭi, tentum, 2, v. a. teneo.
I. (With the signif. of the re predominating.) To hold or keep back, 
not let go; to detain, retain; to restrain (class.; cf. restringo).
A. Lit.: Ep. Asta, abire hinc non sinam. Th. Quid nunc me retines? 
Plaut. Ep. 1, 1, 61: “quotiens foras ego ire volo, me retines, 
revocas,” id. Men. 1, 2, 5: “quid, malum, astas? Quin retines 
altrinsecus?” id. Mil. 2, 5, 36; id. Stich. 2, 3, 11: “te dexterā 
retinens manu Opsecro,” id. Capt. 2, 3, 82: si magis vis, eam 
omittam. Py. Nolo; “retine,” id. Mil. 4, 8, 27: “retine me,” id. Curc. 
2, 3, 11; Ter. Heaut. 2, 4, 23: “concilium dimittit, Liscum retinet,” 
Caes. B. G. 1, 18: “homines,” Cic. Att. 13, 14, 1: “ab his fit initium 
retinendi Silii, etc.,” Caes. B. G. 3, 8; 3, 9; 3, 10 et saep.: “milites,” 
id. ib. 7, 47; 7, 52; cf.: “milites in loco,” id. B. C. 3, 92: “legiones ad 
urbem,” id. ib. 1, 2; “1, 9: cohortes apud se,” id. ib. 2, 19: “venit 
Varro ad me, et quidem id tempus, ut retinendus esset,” when he 
must be kept, Cic. Att. 13, 33, 4: “biduum tempestate retentus,” 
detained, Caes. B. C. 3, 102; cf. id. B. G. 7, 1; Plaut. Curc. 2, 1, 12; 
cf.: “aegre sunt retenti, quin oppidum irrumperent,” Caes. B. C. 2, 
13 fin.: “vi me, vi inquam, Plancius et complexu suo retinuit,” Cic. 
Planc. 41, 100: “nisi jam profecti sunt, retinebis homines,” id. Att. 
13, 14, 1: “euntem,” Ov. H. 18, 99: “aliquem vinclis,” id. R. Am. 
213: “consulem,” Liv. 37, 51: “morbo retineri,” id. 34, 10; “v. also 
infra, B.: armorum parte tertiā celatà atque in oppido retentā,” 
Caes. B. G. 2, 32 fin.; 2, 33: “naves pro bonis Tarquiniorum ab 
Aristodemo retentae sunt,” i. e. as security, Liv. 2, 34, 4: “vinum 
portantes naves tempestatibus retentas esse,” id. 37, 27, 2; Plaut. 
Stich. 5, 4, 45: “mercedem,” to keep back, stop, id. As. 2, 4, 37: 
“alienum,” Cic. Fl. 23, 56: “lacrimas,” Ov. M. 1, 647: “manus ab 
ore,” id. ib. 9, 575 et saep.: “mulierem,” to hold, Plaut. Ep. 4, 1, 
33; cf.: “mulierem per vim,” id. Bacch. 4, 8, 2: “arcum manu,” Cic. 
Verr. 2, 4, 34, § 74: “faculas sagittas,” Prop. 2, 29 (3, 27), 5; cf.: 
“injectā manu ferreā et retentā utrāque nave,” Caes. B. C. 1, 58: 
“sudor madidā veste retentus,” Mart. 5, 79, 3. —
B. Trop., to hold in check, keep within bounds, to restrain, check, 
repress, etc.: hoc servi esse officium reor, retinere at salutem 
(erum), Plaut. Aul. 4, 1, 8: “liberos retinere,” Ter. Ad. 1, 1, 33; Cic. 
Rep. 2, 25, 46; cf.: “moderantem cursum atque in suā potestate 
retinentem,” id. ib. 1, 29, 45: “gaudia,” Ov. M. 12, 285: “rabiem,” 
id. ib. 3, 566: “verba dolore,” id. ib. 10, 474: “aliquem in officio,” 
Cic. Rosc. Am. 25, 70: “animos sociorum in fide,” Liv. 25, 40: 
“retineri nequeo quin dicam ea, quae promeres,” Plaut. Trin. 3, 2, 
15 (cf. supra, A.): “quae (varietas) vehementer animos hominum 
in legendo tuo scripto retinere possit . . . ordo ipse annalium 
mediocriter nos retinet,” binds, enchains, Cic. Fam. 5, 12, 4 and 5: 
“(picus) Ore suo volucres vagas retinere solebat,” Ov. M. 14, 340: 
“lingua retenta metu,” id. H. 11, 82: “retinentibus vobis, 
erumperem,” Curt. 6, 3, 5.—
II. (With the signif. of the verb predominant.) To hold fast, keep, 
retain, preserve, maintain, etc. (freq. only since the class. per.; 
esp. freq. in the trop. signif.; cf. obtineo).
A. Lit.: potius mansuetudine et innocentiā imperatoris provinciam 
quam vi militum aut benignitate deorum retentam atque 
conservatam esse, Cato ap. Cic. Fam. 15, 5, 2: “oppidum,” Caes. B. 
G. 7, 21 fin.: “arces (Minerva),” to preserve, protect, Cat. 64, 8: “id 
egit, ut amicos observantiā, rem parsimoniā retineret,” Cic. Quint. 
18, 59; cf.: “retinere servareque amicos,” Hor. S. 1, 1, 89: 
“summos cum infimis pari jure,” Cic. Off. 2, 12, 41: “Aegyptum,” 
Curt. 4, 1, 30: “regionem,” id. 6, 5, 21: “neque virtutem qui habet 
virtute retinetur in vitā,” Cic. Fin. 3, 18, 61 B. and K.: fortunam 
citius reperias quam retineas, Publ. Syr. 168 Rib. —
B. Trop.: “retinete (fidem), post factum ut laetemini,” Plaut. Rud. 
prol. 30: “existimo jus augurum . . . rei publicae causā 
conservatum ac retentum,” Cic. Div. 2, 35, 75; so, “jus suum,” Cic. 
Verr. 2, 3, 14, § 37; Caes. B. C. 1, 5: “statum suum,” Cic. Rep. 2, 23, 
43: “pristinam virtutem,” Caes. B. G. 5, 48, 91; cf.: “vestigium 
pristinae dignitatis,” Cic. Sull. 32, 91: “officium,” id. Off. 3, 29, 105: 
“justitiam (with colere),” id. ib. 2, 12, 42 Beier; id. Inv. 1, 1, 3: 
“caritatem in pastores,” id. Lael. 19, 70: “utilitatem in amiciti ā et 
fidem,” id. ib. 24, 88: “hunc morem usque adhuc,” id. Rep. 2, 20, 
36; cf. id. ib. 2, 9, 16: “de finibus retentae defensaeque 
sententiae,” id. Tusc. 5, 30, 84: “gravitatem retinere, iracundiam 
pellere,” id. Off. 1, 38, 137: “ferociam animi in vultu,” Sall. C. 61, 4: 
“memoriam suae pristinae virtutis, tot secundissimorum 
proeliorum,” Caes. B. G. 2, 21; 7, 62: “aliquid memoriā,” Cic. Imp. 
Pomp. 7, 19; id. Rosc. Am. 12, 33: “commissa (aures),” Hor. Ep. 1, 
18, 70 et saep.: “ut Palaemo et Telamo et Plato dicerentur, 
retinuerunt,” Quint. 1, 5, 60.— With ne, Cic. Rep. 2, 32, 56.—
2. Post-class. for memoriā retinere, to keep in mind, remember: 
“sive ille Hasdrubal est, sive quis alius, non retineo,” Gell. 17, 9, 
16.—With object-clause: “retineo me dixisse,” Dig. 35, 1, 92 init. —
Hence, rĕtĭnens , entis, P. a., holding fast, tenacious, observant of 
any thing (class.; cf. tenax); constr. with gen.: “homo sui juris 
dignitatisque retinens,” Cic. Q. Fr. 1, 2, 3, § 11: “nimium equestris 
juris et libertatis,” id. Planc. 23, 55: “avitae nobilitatis,” Tac. A. 2, 
38 fin.: “modestiae,” id. ib. 5, 11: “Seleuci conditoris (civitas),” i. e. 
retaining his institutions, id. ib. 6, 42; cf.: “antiqui moris,” id. ib. 
16, 5 et saep. — Sup.: “proprietatum in verbis retinentissimus,” 
Gell. 10, 20, 10.

161.

300-12.6443

ῥυ_τήρ (A), ῆρος, ὁ, (ἐρύω (A))
A. one who draws or stretches, ῥ. βιοῦ, ὀϊστῶν, drawer of the bow, of arrows, Od.21.173, 18.262.
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A. one who draws or stretches, ῥ. βιοῦ, ὀϊστῶν, drawer of the bow, of arrows, Od.21.173, 18.262.
2. strap by which one holds a horse, rein, Il.16.475 (pl.); σπεύδειν ἀπὸ ῥυτῆρος with loose rein, at full 
gallop, S.OC900; “ἀπὸ ῥ.  λαύνειν τοὺς ἵππους” D.H.4.85, cf. 11.33, D.S.19.26 (Phryn.PSp.41 B. expl. ἀπὸ 
ῥ. by ἄνευ χαλινοῦ): “ῥυτῆρα χαλινόν” Pancrat.Oxy.1085.4; “χαλινὸν . . ἔχον ῥυτῆρας” PCair.Zen.659.11 
(iii B.C.).
b. strap to flog with, D.19.197, Aeschin.2.157, cf. S.Aj.241 (anap.), Fr.501.
Henry George Liddell. Robert Scott.

9247 ΣΤΟΒΑΙΟΣ

479.18

Μετα την εκδοση της 9/11/11

77 ΠΟΛ ΕΒΡ Τιμώρησε τόν Εβραίο μέ βούρδουλα καί τόν χωριάτη μέ λεφτά ΑΛΟΓΟ

98 ΓΕΡ ΡΩΣ Ρώσος χωρίς κνούτο δέν κάνει τίποτα ΑΛΟΓΟ

115 ΙΤΑ ΑΓΓ Ή Αγγλία είναι ό παράδεισος τών γυναικών, τό καθαρτήριο τών ανδρών 
καί ή κόλαση τών άλογων 

ΑΛΟΓΟ

123 ΙΤΑ ΓΑΛ Αττίλας, ή μάστιγα τού θεού, Γάλλοι τ' αδέρφια του ΑΛΟΓΟ

151 ΕΒΡ ΠΟΛ Ό Εβραίος σκέφτεται τή γυναίκα καί τό παιδί του, ό Πολωνός τό άλογο του 
καί τόν σκύλο του 

ΑΛΟΓΟ

Φυλάξου άπό τά κέρατα τού ταύρου, άπό τά πέταλα τού

Λεμε συχνά "Το αλογο ειναι ενα πιονι του σκακιου"  αυτο ειναι λανθασμένο γιατι πιονι σημαινει τον 
πεζο στρατιωτη στα ινδικά. 
Το καλθε χρωμα εχει 8 πιονια, συνολικα δηλ 16 πιονια.  4 πυργους, 4 αλογα, 4 αξιωματικους ή 
τρελλους η επισκοπους 9bishops) 2 βασιλιαδες και 2 βασιλισες . Ολα αυτα ειναι τά κομματια του 
σκακιού (αρχ πεσσοί). 

453.9

Συγγενικά

Καπίστρι
Συγγενικό των ρετενων, του ρυτηρος και του χαλινου είναι το σύγχρονο καπίστρι.
căpistrum , i, n. capio.
I. A halter, a muzzle of leather for animals, Gr. φορβεία, Varr. R. R. 2, 6, 4; Ov. M. 10, 125; Verg. G. 3, 
188; 3, 399.—
B. Trop.: maritale capistrum, the matrimonial halter, Juv. 6, 43. —
II. Transf., of plants,
A. A band for fastening up vines, Col. 4, 20, 3.—
B. A band for the wine-press, Cato, R. R. 12.
A Latin Dictionary. Founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary. revised, enlarged, and in 
great part rewritten by. Charlton T. Lewis, Ph.D. and. Charles Short, LL.D. Oxford. Clarendon Press. 1879.

Φορβειά

ἤ φορβειά
Λουρί που δένουν τα υποζὐγια, καπιστρι
Ο Στραβων  15.1.52 : οἱ ἵπποι ἀπὸ φορβειᾶς ἄγονται
Από το ρ. φέρβω 

vĕrēdus , i, m. 
Λατινικά: Ταχυδρομικό άλογο ή μεταφορικα ελαφρό, κυνηγετικό άλογο Cod. Just. 12, 51, 4; 12, 51, 7; 
Aus. Ep. 8, 7; 8, 14.—
Mart. 12, 14, 1; 14, 86, 1.

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=veredus > 

Απο οπου και το βέρεδος, βερεδάριος

A. veredus, post-horse, Procop.Pers.2.20:—hence βερεδάριος , ὁ, Id.Aed.5.3:—also written βερηδάριος , “τί ἐστί ναύτης; 
θαλάσσης β.” Secund.Sent.18.

Γνοὺς δὲ τὴν Περσῶν ἔφοδον Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς Βελισάριον αὖθις  π  αὐτοὺς ἔπεμψεν. ὁ δὲ ἵπποις 
τοῖς δημοσίοις ὀχούμενος, οὓς δὴ βερέδους καλεῖν νενομίκασιν, ἅτε οὐ στράτευμα ξὺν αὑτῷ ἔχων, 
τάχει πολλῷ ἐς Εὐφρατησίαν ἀφίκετο, Ἰοῦστος δέ, ὁ βασιλέως ἀνεψιός, ἐν  Ἱεραπόλει ξύν τε τῷ Βούξῃ 
καὶ ἑτέροις τισὶ καταφυγὼν ἔτυχεν.
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Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0670:book=2:chapter=20
&highlight=bere%2Fdous> 

>ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 2.20

Ο Cantalicio Cantalice 1445 - 1515, στο βιλιο του Spectacula Lucretiana, spectacula Lucretiana spect. 
Divo Alexandro pontifici maximo spectacula Lucretiana αφιερώνει το κεφάλαιο 17 με τιτλο "cursus 
equorum veredorum" δηλ. Ιπποδρομίες  ταχυδρομικών αλόγων στη Ρώμη.

Παρομοιώσεις
ΑΧ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΕΛΕΝΗ 

Ο Αισχύλος χαρακτηριζει τους Αργειους αλόγου γέννα  

 φραξάμεσθα καὶ γυναικὸς οὕνεκα 
πόλιν διημάθυνεν Ἀργεῖον δάκος , ἵππου νεοσσός, ἀσπιδηφόρος λεώς, 
πήδημ᾽ ὀρούσας ἀμφὶ Πλειάδων δύσιν: 
ὑπερθορὼν δὲ πύργον ὠμηστὴς λέων 
ἄδην ἔλειξεν αἵματος τυραννικοῦ. 
Aeschylus, Agamemnon  824

γιατί έτσι και την αδιάντροπη εκδικήσαμε αρπαγή που για τη χάρη μιας 
γυναίκας όλη την πόλη αφάνισε τ' αργίτικο θεριό, του αλόγου η γέννα1: ο 
ασπιδοφόρος λαός, που χίμησε όταν οι Πλειάδες γέρναν στη δύση, και 
πηδώντας πάνω στους πύργους σαν τ'  ανήμερο λιοντάρι, χόρτασε 
γλείφοντας βασιλικό αίμα.
654.99 Αισχύλος - "Αγαμέμνων". 

Πρόκειται για τον Δούρειο ίππο, που από το σώμα του βγήκαν οι Αχαιοί και κυρίευσαν 
αιφνιδιαστικά την Τροία.

1)
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horse protome on panel, dolphin on neck.    

Κορμός: Προτομή αλόγου που κυττάζει προς τα δεξιά, συμπεριλαμβανομένων των μπροστινων πόδιων. 
Στο λαιμο : δελφίνι που κυττάζει  προς τα αριστερά.

16/11/2011 
Ξάνθος Αλογο του 
Αχιιλλέα
Αιλ. 1019.251

16/11/2011 
ΒΒΠ 161
άγεται Ιππικόν 51, 62 
άγεται ιπποδρόμιον 62 

9098.139 Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ

Εργατικη υποχωρηση

Στο λάκκο με τους φιλελεύθερους
σα χριστιανός πρωτάρης
μας έβγαλε στη ζητιανιά
ο μαύρος καβαλάρης

Τζίμης Πανούσης 

1/12/2011 9052.556

3/12/2011 
Ιππηλατα ΜΜΜ  στο Λονδίνο
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Ιππηλατα ΜΜΜ  στο Λονδίνο

Αλογάκι πονυ σερνει  
παιδικο αμαξακι

9247_1_249 - Περι Σοφρωσύνης  (Επίκτητος) 

Ονειροκριτης 
30.79. Σε άλογο άσπρο αν κάθεσαι, μακρινή ζωή σημαίνει.
30.80. Αλογο γοργό αν καβαλικέψεις, κέρδος και στράτα.

Ο Ψαρής 
Από το μσν. Ψαρός
ΨΑΡΟΣ, επίθ. άρσ. είδος χρώματος (gris étourneau), απο τον Ψαρον, τò όρνεον, του οποίου το σώμα 
είναι κατάστικτον ( marqueté ) από διάφορα χρώματα. « Ψαροί, ποικιλοι * είδος χρώματος » λέγει ό 
Ησύχιος (ίδε και Ατακτ. II, Ελ. 393). — 2) Ψαρόν, Δ. και συνθ. Ψαρογενην, 2. (Ψαρογένειον) ονομάζομεν 
και τον πολιόν, Ελλ. (qui a les cheveux gris), όταν η Ψαρότης φαινεται εις το χένειον. Εκ τούτου και ρἠμ. 
άμετάβ. Ψαρίζω, Σ. γίνομαι ψαρός (devenir gris), Πολιούμαι, Ελλ.
352.253

Επώνυμα Ψαρός, Ψάρης  πολλα όμως προερχονται απο το επαγγελματικό ψαράς πχ. Ψαραντώνης.

352,655

Επώνυμα Αλογα
Τά ονόματα τών άλογων ήταν:
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Τά ονόματα τών άλογων ήταν:
Του Έκτορα : Ξάνθος, Πόδαργος, Αίθος, Λάμπος. (Ιλιάδα θ 185)
Του Αχιλλέα : Ξάνθος (καί Βάλιος) (Ιλιάδα Π149)
Του Μενέλαου : Πόδαργος (Ιλιάδα Ψ 295)     
Του Αγαμέμνονα : Αίθη (φοράδα) (Ιλιάδα    κ Ψ 295)
της Ήοΰς : Λάμπος (καί Φαέθων)
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