
Απο τ΄αυγό στην όρνιθα κι από τ΄αρνί στο βόδι. (Κεφαλλονιά)
Βόιδι πήγε, μοσχάρι γύρισε.
Βους επί γλώσση μέγας. 
Καθ' ενού η πορδή, μόσχος του μυρίζει.
Ο καθένας την πορδή του μοσχολίβανο την έχει. (από Μακεδονία)
Που έχει αδερφό καλόγερο, έχει ζευγάρια βόδια.
Στο αγελαδοκούρεμα. (=στις καλένδες)
Τα βόδια τα δένουν απ' τα κέρατα, τον άνθρωπο απ' το λόγο του.
Το βουβάλι κι αν ξεπέσει πάλι αξίζει ένα βόιδι.

ΒΟΥΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

3/9/2011 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΔΕΝ ΞΑΝΑΒΟΣΚΩ ΑΛΛΕΣ ΒΟΥΒΑΛΕΣ

Στίχοι: Γιάννης Μηλιώκας
Μουσική: Γιάννης Μηλιώκας
Πρώτη εκτέλεση: Γιάννης Μηλιώκας

Δεν ξαναβόσκω άλλες βουβάλες, δεν θέλω μήτε να τις δω

Με μπίζνες έμπλεξα μεγάλες και στην Αθήνα κατοικώ
Εδώ ό,τι θέλεις κάνεις και κανένα δε ρωτάς
στο χωριό για να φιλήσεις, νιώθεις σαν κλεφτοκοτάς

(Ρεφραίν)
Στο σπίτ' στο Κακοσάλεσ' δεν ματαξαναγυρνώ
Στάνες και βουβάλες να γίνουν όλα ρημαδιό
Με πουλήσαν παραμύθι, θα τα βρω μπαστούνια δήθεν
Παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξεφτίλα

Ξένοιασα απ' τους μπελάδες, του χωριού τα προξενιά
Τώρα μ' όποιαν θέλω μένω κι αν δε θέλω λέω γεια
Με κομπίνες και τερτίπια κονομάω ποσοστά
και θα πάρω πέντε σπίτια στην Ακρόπολη μπροστά

Τα σκουπίδια στα σακούλια μου μυρίζουν γιασεμιά
και το νέφος στην Ομόνοια μια κολόνια γαλλικιά
Πέταξα και το ταγάρι, μη μάς πάρουνε χαμπάρ'
κι όλα του χωριού τα βίτσια, την τραγιάσκα και τη γκλίτσα

Ποιμενικον

Στίχοι: Γιάννης Μηλιώκας
Μουσική: Γιάννης Μηλιώκας
Πρώτη εκτέλεση: Γιάννης Μηλιώκας

Ιγώ απ' τη ζουή πουλλά κατάλαβα
κι σ' ούλα τα τιρτίπια είμι μέσα,
κι αν ίμπλιξα μι πρόβατα κι γάλατα,
ας όψιτ' η ζουή η παλιουμπαμπέσα.
Ιμένα που μι βλέπς να βόσκου πρόβατα,
μι κάπα και μι σκαλισμένη αγκλίτσα,
του βράδυ πλιένω σβουνιές κι χώματα
κι τρέχω στο σιργιάνι για κουρίτσα.

(Ρεφραίν)
Κι ιπειδή ούλη τη μέρα φκιάνου του τσουμπάν'
γινικά στου άρμιγμα κανένας δε μι φτάν'.

Ιφτά γιλάδια κι ένα στρέμμα πώλησα
κι πήρα μια κουρσάρα απού πιτάει
στην τράπιζα κομπόδιμα κατάθισα
κι έχω η ψυχή μου ό,τι ζητάει.

ΕΠΙΘΕΤΑ ΒΩΔΙΟΥ

ΒΟΔΙ
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011
6:09 μμ
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http://www.youtube.com/watch?v=TrXdWTTvxYc&feature=player_detailpage


ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
GNU

ANTILOPE

ΒΙΣΩΝ

ΒΙΣΩΝ Ο ΒΟΝΑΣΣΟΣ

Κολώνια ζιβανσί κι στα ποδάρια μο
κι ρούχα ιυρωπαϊκά φουράου
ας είν' καλά τα αρνιά κι τα γιλάδια μο
μι τα κορίτσα να καλοπιρνάω.

Σχουλιό κι τέτοια πράματα δι  γνώριζα
στην πρώτη τάξ' με πήγανι διμένο
μι ζόρισαν, τους ζόρισα, μι ζόρισαν
αλλά νικάει πάντα ιπιμένον.

Φαντάρος τα καψόνια ήταν χειρότιρα,
μι ψόφησαν, μι φάγαν το καϊμάκι,
μα πάει κι αυτό κι γύρισα στ' ανθότυρα
κι βγαίνω τώρα πάλι για καμάκι.

http://www.youtube.com/watch?v=rnSY_OUM0UM&feature=player_detailpage

ΦΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 
Βόιδι της κυράς της  Παναγιάς - Κορυδού ηλιθιότερος 
1016.219.48

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΠΩΣ ΝΑ ΠΙΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΑΥΡΟ  ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ
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ΒΙΣΩΝ Ο ΒΟΝΑΣΣΟΣ

ΣΥΝΚΕΡΩΣ Ο ΚΑΦΡΟΣ

ΒΟΥΒΑΛΟΣ Ο ΒΟΥΒΑΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΒΟΥΒΑΛΟΣ - Ovibos moschatus

ΤΑΥΡΟΤΡΑΓΟΣ

LeBrun

32_βοδι9098_Λεμπρέν.gif

ΔΑΜΑΛΙΣ

Χορός
Παλαίχθονος τέκος, κλῦθί μου
πρόφρονι καρδίᾳ, Πελασγῶν ἄναξ.
ἴδε με τὰν ἱκέτιν φυγάδα περίδρομον,
λυκοδίωκτον ὡς δάμαλιν ἂμ πέτραις
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ΒΟΥΒΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ 1937      1949      1961      1973      
1985      1997      2009      

λυκοδίωκτον ὡς δάμαλιν ἂμ πέτραις
ἠλιβάτοις, .... 

Αισχύλος - Ικέτιδες 348

Γιέ του Παλαίχθονα, άρχοντα των Πελασγών,  ακούσε  με  θετική διάθεση. 
Να εγώ, ικέτης σας, φυγάδας, τρέχω  τριγύρω  όπως μιά δαμάλα  κυνηγημένη 
από τους  λύκους στις απόκρημνες πλευρές του νησιού ...

ΕΚΑΤΟΜΒΗ

Mature weights of cows depend on the breed. Smaller breeds of cattle such as Dexter and Jersey mature 
anywhere between 600 and 1000 lbs. Large Continental breeds such as Charolais, Marchigiana, Belgian 
Blue and Chianina mature up to 1400 to 2500 lbs. British-breed cows such as Hereford, Angus (including 
Red Angus and Black Angus), and Shorthorn mature between 1000 to 2000 lbs, occasionally higher 
particularly with Angus and Hereford.

Read more: http://wiki.answers.com/Q/How_much_do_cows_weigh#ixzz1YE3hvBdI

ASTO says: Min-average of one animal  is 800 lbs ie. Circa 363 kilos ie. The total sacrifice of 100 beefs is 
36.300 kilos . Allowing 500 gr per person means that the sacrifice will feed 72.600 persons. A line of 100 
beefs  is about 500m 3  times more  than a stadium  184m 

9239

9041.154

Εύραμε τον γιατρόν, ας βγάλομεν τη βουδί τ' ομμάτ.
Βρήκαμε γιατρό, ας βγάλουμε του βοδιού το μάτι.
744.67
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9041.154

744.60

ΤΑΥΡΟΣ

9079.18
A bO'IJ8 majm iJiaeit OII'UIJ minor. Pf"OfJ. -" The young ox
learns to plough from the older." See Ne 8U8, &C.

Αθως σκιάζει νώτα Λημνίας βούς (sic)
Έν γαρ τη Λήμνω βοϋς χαλκή ΐδρυται, έφ' ἧν του Ὰθω ή σκιά φθάνει. 

ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
Μπουγάς:Ταύρος (Ιδιώματα :Θράκης , Κωνσταντινούπολης και Πόντου).
Από το τουρκικό boğa 281.51

Μαντάς: Βούβαλος  (Ιδιώματα :Θράκης  και Κωνσταντινούπολης )
Από το τουρκικό manda || μεταφορικά άνθρωπος ή πραγμα ογκώδες και  δυσκίνητο.

Εύραμε τον γιατρόν, ας βγάλομεν τη βουδί τ' ομμάτ.
Βρήκαμε γιατρό, ας βγάλουμε του βοδιού το μάτι.
744.67
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ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ

ΖΕΥΓΑΡΙ < μεσν ζευγάριον Υποκ. ζευγοαριον<αρχ. Ζεύγος = άροτρο που το σέρνουν δύο βώδια.
ΒΙΔΕΛΟ από το Ιταλικο vitello = βόδι κυριολεκτικά κατά συνεκδοχήν σημαίνει λεπτό δέρμα βοδιού 
μεταφορικά σημαίνει στην  αργκό: άνθρωπος βραδύνους, βλάξ. Πβλ. Φράση Ο Μιστόκλης δεν ήτουνα 
και κανένα βιδέλο, και την ανθίστηκε αμέσως τη λαδιά.  
ΖΕΥΓΑΣ< ζευγάρι = ο γεωργός που οργώνει
Πρβλ. 

9213

Επιασε τον ταυρο από τα κερατα.

9213.101

9213.110

Παραλαγη της επιτυχίας SPEEDY GOZALES 
εκανε ο Γιάννης Mιλιώκας
ΔΕΝ ΞΑΝΑΒΟΣΚΩ ΑΛΛΕΣ  ΒΟΥΒΑΛΕΣ 

http://youtu.be/2sZjfvr-Ad0

Ονθος' βόλβιτον. τουτέστιν ή τών βοών κόπρος.ΣΟΥΙΔΑ

ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 1/11/2011 5:22 πμ  9261,60 Ƥ83
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ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 1/11/2011 5:22 πμ  9261,60 Ƥ83

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Screen clipping taken: 1/11/2011 5:46 πμ

Bos alienus prospectat foras 9261.67 σ. 40

Το ξένο βώδι συχνοκυττάζει την πόρτα [του σταύλου, γιατι επιθυμει την επιστροφή στο οικείο 
περιβάλλον του}.
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9158.46

Αρχ.παρ. στην "ΑΙΓΑ"

1065
104

300-03.405 σ. 1458
ΒΟΥΒΑΛΑ
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Screen clipping taken: 6/11/2011 4:00 μμ

ΒΟΥΔΟΡΟΣ
300-3. Σ.1461

Screen clipping taken: 6/11/2011 4:05 μμ

300-3-407-1460

ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ 

Screen clipping taken: 6/11/2011 6:24 μμ

ΒΟΥΣ - 300-3-422 
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ΒΟΥΣ - 300-3-422 

10/11/2011 4:26 πμ 

97 ΙΡΛ ΑΓΓ Φυλάξου άπό τά κέρατα τού ταύρου, άπό τά πέταλα τού ΒΟΔΙ
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97 ΙΡΛ ΑΓΓ Φυλάξου άπό τά κέρατα τού ταύρου, άπό τά πέταλα τού 
άλογου κι' άπό τό χαμόγελο τού Εγγλέζου 

ΒΟΔΙ

143 ΓΑΛ ΙΣΠ Μιλάει ισπανικά σάν ισπανική γελάδα ΒΟΔΙ

Η λατρεία του Χρυσού Μόσχου

Η ιστορία βρίσκεται στην  Εξοδο 32:1-4

Η λατρεία του Χρυσού Μόσχου  - Nicolas Poussin 1593/94 – 1665   - Λάδι σε καμβά (154 × 214 cm) — ~ 1634 
Museum National Gallery, London

Και ἰδὼν ὁ λαὸς ὅτι κεχρόνικε Μωυσῆς καταβῆναι ἐκ τοῦ ὄρους, συνέστη ὁ λαὸς ἐπὶ 
᾿Ααρὼν καὶ λέγουσιν αὐτῷ· ἀνάστηθι καὶ ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ 
γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί 
γέγονεν αὐτῷ. 2 καὶ λέγει αὐτοῖς ᾿Ααρών· περιέλεσθε τὰ ἐνώτια τὰ χρυσὰ τὰ ἐκ τοῖς ὠσὶ 
τῶν γυναικῶν ὑμῶν καὶ θυγατέρων καὶ ἐνέγκατε πρός με. 3 καὶ περιείλαντο πᾶς ὁ λαὸς τὰ 
ἐνώτια τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν πρὸς ᾿Ααρών. 4 καὶ ἐδέξατο ἐκ τῶν 
χειρῶν αὐτῶν καὶ ἔπλασεν αὐτὰ ἐν τῇ γραφίδι καὶ ἐποίησεν αὐτὰ μόσχον χωνευτὸν καὶ 
εἶπεν· οὗτοι οἱ θεοί σου, ᾿Ισραήλ, οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου

Με λίγα λόγια. 
Ο Μωυσης ανεβαινει στο Σινά. Αργεί ομως. Ο λαος ζηταει απο τον Ααρών να τους δώσει 
θεούς  για μπροστάρηδες."Δώστε όλα τα χρυσά σας σκουλαρικια" τους λεει ο  Ααρών. Με  
τά σκουλαρικια φτιαχνει ενα χρυσο μοσχάρι που οι Εβραίο το λατρεψαν, έστω και αν το 
μοσχοπλήρωσαν.

Ενα μοσχαρι των διαστασεων της εικόνας  κατασκευασμενο απο τά σκουλαρίκια ενος  
λαού  ποιμένων!
Μονο οι Ινδοι και οι Κινέζοι μαζυ μπορουσαν να συνειφέρουν τοσο χρυσάφι.
Πως ο Ααρων καταφερε να αποσπάσει τοσο χρυσάφι απο τους συμπατριώτες του;
Θα πρεπει να θεωρηθει ενας απο τους μεγαλύτετρους Fund-hunters (κυνηγους 
χρηματοδοτων).  
Μαλλον μουσι  ή συμβολικη η Ιστορια. 
Για τι αν ειναι αληθεια οι  δικες μας θυσιες για το ΔΝΤ  δεν ειναι τιποτε  μπροστά σ΄ 
αυτην.  

ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΔΟΓΗ 
Το πετουσε στη θαλασσα με τον Βουκένταυρο

http://www.xiamenoilpainting.com/upload1/file-admin/images/new12/Paris%20Bordone-568946.jpg
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Herakles and the Cretan bull     

15/11/2011 3:08 πμ 

lion and cattle

16/11/2011 
Μνευης Ιερος Ταυρος Αιλ. 1019.251 ΙΑ 11

16/11/2011 
Ο Ομηρος Ιλιας Ψ 30 ομιλει για βοες αργούς δηλαδη βόδια με γυαλιστερό τρίχωμα

161 ΒΒΠ 

Το σκατό του βοδιού 

Κν. Σβουνιά ( από το «μαζεψε τις βουνιές»  εξεληφθησαν ως σβουνιές)
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161 ΒΒΠ 
Βουβ-άλι,  -ος (ΒΡΙΣΙΆ) 301

9032,104 §75 σ. 52

9098.85 ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ

ΒΟΥΦΟΝΙΑ
Αρχαία εορτή με θυσία βοδιών  

ὅτι Ἀττικὸν τοῦτο τὸ ἔθος, ὅταν ὁ βοῦς ἀποσφαγῇ, τῶν μὲν ἄλλων ἀποψηφίζονται, κρίνοντες ἕκαστον 
ἐν τῷ μέρει φόνου: καταγινώσκουσι δὲ τῆς μαχαίρας, καὶ λέγουσι ταύτην ἀποκτεῖναι αὐτόν. καὶ ἐν ᾗ 
ταῦτα ἡμέρᾳ δρῶσι, Διιπόλια τὴν ἑορτὴν καλοῦσι καὶ Βουφόνια. 

Claudii Aeliani de natura animalium libri xvii, varia historia, epistolae, fragmenta, Vol 2. Aelian. Rudolf 
Hercher. In Aedibus B.G. Teubneri. Lipsiae. 1866. 

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0545,002:8:3&lang=original> 

Ἄδικος Λόγος

ἀρχαῖά γε καὶ Διιπολιώδη καὶ τεττίγων ἀνάμεστα καὶ Κηκείδου καὶ Βουφονίων.

Αριστοφάνης -Νεφέλαι  985 Aristophanes Comoediae, ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, vol. 2. F.W. Hall 
and W.M. Geldart. Oxford. Clarendon Press, Oxford. 1907. 

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0027%3Acard%3D961> 

ΕΚΑΤΟΜΒΗ
ἑκατόμβη , ἡ, (ἑκατόν, βοῦς) κυριολεκτικη έννοια.
A. Θυσία απο εκατο βοδια. Αλλά ακομα και στον Ομηρο γενικά 
σημαινε θυσια, Ιλιάδα.6.115 (πρβλ. 93), Οδύσσεια.3.59 ; 
Βοδίών και τράγων, Ιλιάδα.1.315 ; Πενηντα κριών , 23.146 ; 
Τριών θυμάτων, κ.α.: Φράση με μεταφορικη έννοια: “ὅστις 
στρατηγεῖ μὴ στρατιώτης γενόμενος οὗτος ἑκατόμβην ἐξάγει 
τοῖς πολεμίοις” .(*)

(πρβλ. Ρωμιων καβγάς Τούρκων χαλβάς)
Θυσια πολλων πολεμιστών. Πχ. Οι εκατόμβες των ηρωικων μας 
πολεμιστων στον αγώνα για τήν απελευθέρωση. 

ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
Αγελάδα :   Βουκέλα
Άγελάδια : Βουκέλια

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

Screen clipping taken: 30/8/2012 10:29 πμ
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πολεμιστων στον αγώνα για τήν απελευθέρωση. 

*)Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. 
revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones. 
with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon 
Press. 1940. 

POBHPOΣ ΜΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Εκδοσεις ΕΞΑΝΤΑΣ

Του βοδιού το κἐρατο
Ειναι ιδιατερα εντυπωσιακό

Βρε το βόδι!

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 14    



Screen clipping taken: 7/9/2012 5:44 πμ1/12/2011 
APPENDIX PROVERBIORUM
BODLEIAN
A, VATICANA, COISLINIANA.

9247_1.253

Screen clipping taken: 11/12/2011 4:44 πμ

30.10. Βόδια αν δεις πως μαλώνουν, αμέλεια πραγμάτων.
30.11. Βόδι αν δεις πως έσφαξες, καλό για όλους.
30.12. Βόδια αλετρίζουν, ομόνοια και φιλία.
30.13. Σε βόδι κάθεσαι, φιλία.
30.14. Βόδια βόσκουν, χαρά και κέρδος είναι.
30.15. Βόδια βλέπεις πως παλεύουν αγώνα, πράγματα (=δυσκολίες, στενοχώριες).
30.16. Βόδια τρέχουν, χαρά σημαίνει.
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quod licet Jovi, non licet bovi
Αυτό που επιτρέπεται στον Δία δεν επιτρέπεται στο βόδι.
Αυτό που κάνει ένας ισχυρός, δεν επιτρέπεται να το κάνει όποιος κι όποιος.
1151.135

Screen clipping taken: 18/4/2012 5:01 μμ

ΤΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥ ΤΟ ΜΥΓΙΑΣΜΑ

Έβγα, μύγια, άπου το βώλο
κεμπα στοΰ βουγιοϋ τον κώλο. 
Δός του να πυροβόληση
και τα ορη να γυριση. 
Κού-κου! κού-κου! κού-κου!

... εκίνησε την περιέργειάν του και τον έσταμάτησε μια βουκολική 
σκηνή. Κάμποσοι μικροί βουκόλοι εΐχον περιστοιχίση εξ αποστάσεως 

ενα ταΰρον κέπροσπάθουν να τον «μυγιάσουν». Και προς τοΰτο 

έξεφώνουν εν χορω τα έξης:

Ό βουκόλος, εις τό όποιον άνήκεν ό ταύρος, έπροσπάθει να τους 
έμποδίση, ίκετεύων, βλάσφημων, καταδιώκων ...
Ιωαννη ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ - ΠΑΤΟΥΧΑΣ σ.145 - ΤΟ ΒΗΜΑ -2009

Στην ουσια η σκοπιμοτητα αυτου του παιχνιδιου ηταν να κανουν το 
ταυρο να αφηνιασει.

Όμως η φράση οποιος έχει την μύγα μυγιάζεται εχει άλλη 

σημασια που βασιζεται σε αγνωστό μου μύθο. Το νοημα της φρασης 
ειναι : ο ενοχος αποκαλύπτεται και  καταδεικνύεται από τις  μετέπειτα 
ενεργειες του
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