
Σημασία
Ζώο χορδωτό, θηλαστικό , σαρκοβόρο, πελματοβάμον.
Στην Ελλάδα, η καφέ αρκούδα υπάρχει κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα ωστόσο ο 
πληθυσμός της είναι περιορισμένος. Γενικότερα, συναντάται στην Ασία, την Ευρώπη, την Βόρεια 
Αμερική και τα όρη της βόρειας Αφρικής.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
Απο το αρχαίο άρκτος γεν. άρκτου > αρκτούδιον> αρκτούδι > αρκούδι>αρκούδα
άρκτος [άρ-σις + κτάς (μετ. του κτείνω), διότι όρθια εφορμά στο θύμα της]- η αρκούδα, 
ο αστερισμός, 
Το άρκτος ισως να προέρχεται από το αρχαίο ινδικὀ ρκσαχ που σήμαινε ο καταστροφέας των 
κηρηθρών [196.26].
Στο «Βιβλιο της Ζουγκλας» του Ρ. Κίπλινγκ, η λύκαινα λέγονταν «Ράκσα»

'Άρκτος,και Aρκος  (αγγλ.  Bear).—' Από το αρκετός, αυτάρκης,
Επειδη ζει για μεγαλο διαστημα χωρις τροφη. It will
lie a whole year without eating and drinking Pkh. —
‘ Από το  άρκέω : υπεραμύνεται των παιδιών της  ἤ από το αρί-κοτος, rancorous, malicious.
Μνησίκακη, κακοβουλη.
[492.20]

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό από πολλά χρόνια στην Ελλάδα και σε άλλες Βαλκανικές χώρες. 
Το ζώο συλλαμβάνεται μικρό για να μπορέσει να εκπαιδευτεί σωστά, αφού πρώτα φονευτεί η 
μητέρα του, που δε θα επέτρεπε σε κανέναν να πλησιάσει τα μικρά της. Έτσι κάθε σύλληψη και 
αιχμαλωσία αρκούδας σημαίνει ότι η φύση χάνει τουλάχιστον δύο άτομα. Η εκπαίδευση του 
ζώου αποτελεί διαδικασία μακρόχρονη και επώδυνη.

Οι χορεύτριες αρκούδες των Αρκουδιάρηδων.

ΑΡΚΟΥΔΑ
Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012
6:10 μμ
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ζώου αποτελεί διαδικασία μακρόχρονη και επώδυνη.

Η μύτη τρυπιέται2 για να περαστεί ο χαλκάς που χρησιμεύει ως όργανο καθοδήγησης. Πολλές 
από τις αιχμάλωτες αρκούδες έχουν βαθιές πληγές στη μύτη και στα χείλη, καθώς οι χαλκάδες 
σκίζουν το δέρμα τους από το τράβηγμα και τα ζώα πρέπει να ξανατρυπηθούν σε άλλο σημείο.

Οι κυνόδοντες καταστρέφονται με τυχαία μεταλλικά εργαλεία. το σπάσιμο αυτό, αποτελεί την 
αρχή για την καταστροφή της υγείας των δοντιών του ζώου.

Κατά την εκμάθηση του "χορού" το ζώο αναγκάζεται να πατάει σε πυρακτωμένες λαμαρίνες3 υπό 
τον ήχο του ντεφιού. Στην προσπάθεια του να αποφύγει το κάψιμο, το αρκουδάκι σηκώνεται στα 
πίσω του πόδια και βηματίζει επί τόπου. Η εκμάθηση συνεχίζεται για αρκετό διάστημα ώσπου να 
δημιουργηθεί στην πραγματικότητα ένας τύπος εξαρτημένου αντανακλαστικού. (όπως τα σκυλιά 
του Παβλώφ)

Η διατροφή των αρκούδων είναι άθλια. Η επιβράβευση για την παράσταση της "χορεύτριας 
αρκούδας" απλά ξεγελά την πείνα της αφού τα γεύματα της είναι αποφάγια και σκουπίδια καθώς 
οι συνθήκες διαβίωσης της είναι άθλιες.ΠΑΡ 3

Λογω της παντελους απουσιας της Green Peace, WWF, Arkturos κλπ Γυφτοι τριγυρνουσαν στις 
συνοικιες και μαζευαν λεφτα βαζοντας τις αρκουδες να χορευουν. Ο χαλκας στην μυτη ειναι ενα απο τα 
βασανιστήρια για την συμμόρφωση της αρκουδας αν δεν χορευε καλα.2

Ουδεις παρέστη σε χοροδιδασκαλείο αρκούδων αλλα θρυλειται οτι η εκπαιδευση γινεται με την 
τοποθετηση του ζωου πανω σε ενα πυρωμένο ταψί3. Το δυστυχο ζωο χοροπηδουσε για να αποφύγει το 
καψιμο. Αρα ο χορος δεν ηταν διασκεδαση για το ζώο. Θυμηθείτε και την αλλη εκφραση : «Θα σε 
χορέψω στο ταψί». Το ντεφι και το χτυπημα του δημιουργουσαν αναταναλαστικα Παβλώφ στην 
Αρκουδα που χοροπηδούσε αργότερα και χωρις ταψί, αρκει να ακουγε το ντεφι. Για να χαμηλωσουν το 
κοστος αργοτερα αντικατεστησαν τις αρκουδες με μαιμούδες. Οι μαιμουδες1 ειναι πιο αερατες, 
εξυπνες, μοιαζουν με ανθρώπους και κυριως τρωνε λιγότερο. Μ' ολη την αντικατασταση δεν παρήχθη 
λεξη "μαιμουδιάρης".

Ο παπούς του εκΠΑΙΔΕΥΕ αρκούδες, εξ ου και το 

Επώνυμα
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Ο παπούς του εκΠΑΙΔΕΥΕ αρκούδες, εξ ου και το 
επιθετο ... αλλα και το επάγγελμα. Δεν πήγε στο 
Δημοτικό αλλά κατευθείαν στο πανεπιστήμιο.  Βλ.λ. 
Πέδη.

Κατά τον Ι. Τζέτζη "Σχόλια εις τον Λυκόφρονα"  :  πίθηκος ο λεγόμενος παρ' ιδιώταις 
αρκοβουζιανός.

1.

Προφανώς δεν έχει σχέση με το αρκεβούζιον άλλα ίσως με την εορτή αρτσιβούρζιον των 
Αρμενίων.
Πβλ. Την φραση 22.
Πβλ. Την φράση 33.

______________________________________________________

άρκος, άρκειος. άρκιος, άρκτειος, άρκειον, αρκτεία, αρκτεύω, αρκτή, άρκτιος, αρκτικός- βόρειος 
(από τον αστερισμό), αρκτωος, αρκτύλος, αρκτόχειρ, αρκτοφύλαξ, Αρκτουpoς (ούρος), αρκούδα, 
αρκουδιάρης (ο Βυζαντινος Αρκτουάριος),  αρκουδάκι, αρκουδοβότανο, αρκουδάπιδο (απίδι), 
αρκούδας, αρκούδια, ΠΑΡ3, αρκουδιάρικος, αρκουδιάζω, αρκουδώ, αρκουδίζω, αρκούδισμα, 
αρκουδίσιος, αρκουδιστά, αρκούδος.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Έφαγε το ξύλο της αρκούδας1.
Αν γίνει αυτό εμένα να μου τρυπήσεις τη μύτη.2.
Θα σε χορέψω στο ταψί . 3.

Φράσεις

Άρκον σα ξύλα έστειλαν, και γρίζεψεν το δάσος. (Ποντιακή)1.

Επι αδαων που δεν ανγνωριζουν την πραγματικη αξια του πράγματος. Αναλογη η κοινη «τι 
ξερει ο γάιδαρος από σφουγγάτο»  

Τον αρκον τραντάφλλον έδεκαν  τον κι'  αυτός εσέγκεν ασσόν κώλον  'ατ. (Ποντιακή)2.

Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.3.
Όταν ακούς την αρκούδα στου γείτονα την αυλή, καρτέρα τη και στη δική σου. (Αρκαδία)4.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
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10/9/2011 1022.82

9158.26

99 ΓΕΡ ΡΩΣ Ξύσε Ρώσο, ουρλιάζει αρκούδα ΑΡΚΟΥΔΑ

Video 
Αρκουδακι με λιοντάρι και αισιο τέλος
http://www.youtube.com/watch?v=TjLCJKoot4U&feature=player_embedded

71. Αν δεις αρκούδα, κακό δηλώνει.
73. Αν δεις πως κυνηγάς αρκούδα ή σε κυνήγαγε αυτή,
καλό.

Ονειροκριτικά

Ονοματα - Επωνυμα

Ηρωας, σωματωδης και αναίσθητος, πρωταγωνιστής  σε σειρες ταινιών της Cinecità 
επικαλούμενος Ursus ηγουν Αρκούδας - Ursula, Ursuline = αρκουδιτσα.

Ursus
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Ursula Andress Ursuline - Καλογρια Ursuline - Cartoon

Ο καπεταν- Αρκούδας.

URSS
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URSS
Αρχικά του  Union of Soviet Socialist Republics (Russian:     з      тских    и  исти ч ских 
  с   б ик, tr. Sojuz Sovetskich Socialističeskich Respublik; Ελαφρως μεταποιημενα ώστε να ταιριάζουν 
στον URS > URS = αρκούδα (σύμβολο του Βορρα).

VIDEOS
52:04 •
Polar Bears versus Walruses in the Arctic (Full Documentary) από το χρήστη Documentary Mothership 
1.353.471 προβολές

•

Pasted from <https://www.youtube.com/watch?v=CbILj_CYqno#t=101> 
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