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ΟΝΕΙΡΑ

30.22. Αν δεις γυναίκα πως γέννησε, γρήγορα ο όνος σου αποθαίνει.
30.110. Γαϊδάρους αν δεις άσπρους ή πως καβαλικεύεις,
διάφορο σημαίνει.
30.207. Αν δεις γαϊδάρους,βαριά ενόχληση δηλώνει.

Σοφ. Σειραχ 25.16

25 Χορτάσματα καὶ ράβδος καὶ φορτία ὄνῳ, ἄρτος καὶ παιδεία καὶ ἔργον 

οἰκέτῃ.

Pasted from <http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=30&page=33> 

Ετυμολογία

Μέγα Ετυμολογίκον 

Screen clipping taken: 8/3/2013 4:38 μμ

Screen clipping taken: 8/3/2013 4:40 μμ

ΣΥΝΩΝΥΜΑ
Συνώνυμο προς το Γομάρι ειναι  και  το βασταγό (το βαστάζον [ενν. ζώον] δηλ. αυτο που  
βασταζει< μτχ. του βαστώ, βαστάζω, πρβλ. αρσ. βαστάζος < μσν. απο την μτχ. ο βαστάζων). Πολλές 

φορές γραφεται αβασταγό. Το  "α" το νομιζουν ως επιτατικό.Ο Μπαμπινιώτης131  το αγνοεί πλήρως 
και με "α" και χωρις "α" .  Εγω πιθανολογώ οτι  προέκυψε απο παρετυμολογία απο το βαστάζον > 
το βασταγόν> το βασταγό> πληθ. τα βασταγά> τ'αβασταγά > τ' αβασταγὀ. (Κατά ανάλογο τρόπο τα 
ωα εγιναν ουά, τα ουά, τ΄αυά, τ΄αυ[γ]ά , το αυγό).  Το "γ" παρεισέφρυσε για λογους ευφωνίας.

57 βασταγάς: Κατά τον Απολλόδωρο : ή μεν τον ίστον φέρουσα τοιαύτη, πιθανόν  η βασταγή 

αναφέρεται σε αυτο το οποιο σηκώνεται (Δες  Ησύχιο , 309:1 : βασταγή: βάρος) , και τον Trapp, 
Lexikon, Gepàck=αποσκευές), ενώ το βάσταγμα παρακάτω  αναφέρεται στο συστημα ανάρτησης . Ο 
Barocius, πάντως , αποδίδει και τους δύο ορους με το "sustentacula" (υποστηρήγματα) και ο 
Γερμανός  Schneider  με το  Gehange (γιρλάντα δηλ. περίδεσμος, φασκιά).

Από το βιβλιο του Denis F. Sullivan :  "SIEGE  CRAFT-Two Tenth-Century Instructional Manuals by Heron of Byzantium”

Σχολιο Νο 57 στα   κεφ. 22-24

ΓΑΙΔΑΡΟΣ
Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012
9:37 μμ

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 1    

http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=30&page=33


Σχολιο Νο 57 στα   κεφ. 22-24
Βλ. Παραλειπόμενα της "μπαλαντας του κυρ-Μεντιου" του Κώστα Βάρναλη

K' έλεα: όταν μιαν ημέρα
παρασφίξουνε τα γέρα,                  50
θα ξεκουραστώ κ' εγώ,
του θεού τ' αβασταγό!

Όχι ξύλο! Φόρτωμα όχι!
Θα μου δώσουνε μια κόχη,
λίγο πιόμα και σανό,
σύνταξη τόσω χρονώ!

Τα δύο τετράστιχα  προφανώς λογοκρίθηκαν  από τήν τροϊκα. Δεν βρίσκονται γραμμενα ουτε 
τραγουδιώνται. 
Ειρωνικο το σχολιο του Βαρναλη του "θεου  τ' αβασταγὀ" =το ζώον που σήκωσε το θεό (επι πωλου 
ονου την Κυριακή των Βαιων ). Η προσφορά του εκτιμαται μονον ως τιμητικη δικαιολογια για να 
μην διαμαρτύρεται, 

Κι᾿ ὁ παπὰς μὲ τὴν κοιλιά του
μ᾿ ἔπαιρνε γιὰ τὴ δουλειά του
καὶ μοῦ μίλαε κουνιστός:
"Σὲ καβάλησε ὁ Χριστός!"

οταν όμως πρέπει να συνταξιοδοτηθεί ολα ξεχνιώνται. 

Γέρασα κι᾿ ὡς δὲ φελοῦσα
κι᾿ ἀχαΐρευτος κυλοῦσα,
μὲ πετάξανε μακριὰ
νὰ μὲ φᾶνε τὰ θεριά.

Τοπωνυμια

The mountains to the south of the Isthmus were called the Oneian ridge, from their resemblance to 
an ass's back (τὸ Ὄνειον, Thuc. 4.44; Xen. Hell. 6.5. 51; τὰ Ὄνεια, Strab. viii. 

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0064:entry=corinthus-
geo&highlight=nau%3Ds> 

Screen clipping taken: 9/1/2012 4:33 πμ
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Αρποκρατίων 9308.[11]

Συναξάριον του τιμημένου γαϊδάρου

Σάτιρα κατά του κλήρου και των λογίων που καταπιέζουν τα κατώτερα στρώματα είναι το 
Συναξάριον του τιμημένου γαϊδάρου, με πρωταγωνιστές μια αλεπού και έναν λύκο που 
προσπαθούν ανεπιτυχώς να ξεγελάσουν έναν γάϊδαρο για να τον φάνε, αναγκάζοντάς τον να 
εξομολογηθεί τις «αμαρτίες» του για να του επιβάλλουν την ανάλογη τιμωρία. Ο γάϊδαρος όμως 
καταφέρνει να τους ξεγελάσει εκείνος, λέγοντας ότι το πόδι του έχει μαγικές ιδιότητες που θέλει να 
τους μεταδώσει: έτσι τους πείθει να γονατίσουν για να πάρουν την ευλογία και τους κλωτσάει.

Pasted from <http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B2%CF%85%
CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%
CE%BD%CE%AF%CE%B1> 

Ποιηση

Ἡ ἄνοιξη

Ἐδῶναι, ἐδῶναι, ἐπλάκωσε.
Γυναῖκες μαζωχτεῖτε.
Ὀμπρός, συναπαντῆστε τη
Ὀμπρὸς νὰν τὴ δεχτεῖτε.
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Νά, νἄρχεται ἡ γλυκιὰ Ἄνοιξη
Λουλουδοστολισμένη,
Ἀπάνου σ᾿ ἕνα γαΐδαρο
Ἀντρίκια καθισμένη.

Κι ὀπίσωθέ της τρέχουνε
Κοπάδια γκαριστάδες,
Ὅλοι ζουρλοὶ ἀπὸ τὸ αἴσθημα,
Ὅλοι ζεστοὶ ἐραστάδες.

Κλοτσοῦν᾿ τετραποδίζοντες
Καὶ κλαῖν᾿ ὂχ τὴ χαρά τους,
Καὶ ζωντανὴ στὰ μάτια τους
Θωρεῖς τὴ βουρλισιά τους.

Καὶ ὁλόθερμα γκαρίζοντες
Τσὴ χάρες της πολλὴ-ὥρα,
Τὴ φέρνουνε ἀλοτρίγυρα
Νὰν τήνε ἰδῇ ὅλ᾿ ἡ χώρα.

Καὶ αὐτὴ στὸ δρόμο ἐρχόμενη,
Φυσώντας ἀέρα χλιόνε
Γιομίζει ζέστα ἀπάντεχα
Τσὴ πόρτες τῶν σπητιῶνε.

Ὥστε καψιόνει ἡ νηόνυφη
Στὸ χλιούτσικο ἀγεράκι,
Κι ενδύνεται ἀλαφρότερο
Λινὸ φορεματάκι.

Καὶ ᾿βγαίνει καὶ δροσίζεται,
Καὶ βλέπεις τὸ αἴσθημά της,
Ποῦ ἀκούει νὰν τῆς ἐδρόσισε
Ὁ ἀγέρας τὴν καρδιά της.

Ἄχ! ᾿Ἀνοίξη, γλυκιὰ ᾿Ἄνοιξη!
Συντρόφισα τοῦ νηῶνε,
Ἴστρε κοινὲ ἀξεχώριστα
Σερνικοθύλικωνε!

Ἂν ἐσὺ τώρα ἐγύριζες
Κι ἀλλοῦ τὰ βήματά σου,
Πόσους στὸν κάμπο ἀκόλουθους
Ἤθελε εἰδεῖς κοντά σου!

Ναί, κι ἦθε᾿ εἰδεῖς ποὺ οἱ γέροντες
᾿Σὰ δὲ ᾿μποροῦν᾿ νὰ ἐλθοῦνε,
Μένουν᾿ ξοπίσω, κι ἄδικα
Τοὺς νηοὺς κατηγοροῦνε.

Καὶ δὲ ᾿θυμόντ᾿ ὅσα ἔκαναν
Κι ἐκεῖνοι στὸν καιρό τους,
Ὄντις ἀκούανε δύναμες
Ζεστὲς εἰς τὸν ἐαυτό τους.

Μὰ ἔτσ᾿ εἶν... τώρ᾿ ἂς τ᾿ ἀφήσωμε.
Νά, ἰδέτε τί κακὸ
Χωριατοποῦλες ὤμορφες
Ποὺ κάνουνε χορό.

Ἂχ Ἄνοιξη, ἂς γυρίσωμε
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Ἂχ Ἄνοιξη, ἂς γυρίσωμε
Σ᾿ ἐκεῖνες τὸ ποδάρι,
Μὰ βάστα τοῦ γαϊδάρου σου
Σφιχτὰ τὸ χαλινάρι.

Νά, ἰδέτες ποὺ ἀγκαλιάζουνται
ἡ πουλιὸ νηότερες τους,
Κι ἀμπόνουνται, καὶ πέφτουνε
Καὶ φαίνουντ᾿ οἱ ὠμορφιές τους.

Ἂχ Ἄνοιξη, βαστηόσουνε
Ἀπάνου στὸ σαμάρι,
Καὶ τράβαε τοῦ γαϊδάρου σου
Σφιχτὰ τὸ χαλινάρι.

Ἄνοιξη, γλυκιά μου Ἄνοιξη,
Συντρόφισα τοῦ νηῶνε,
Ἴστρε κοινὲ ἀξεχώριστα
Σερνικοθηλυκῶνε!...

Ειδικοί τινες γάιδαροι
Ρόδανος = ο γάιδαρος του μαγκανοπήγαδου (ροδάνι) , τα ροκά είναι οι αντίστοιχοι ημίονοι 
(μουλάρια) 184.1032

Ο ΡΟΔΑΝΟΣ ΕΊΝΑΙ  ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ. RHONE 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Αν δεν κλωτσήσει ο γάιδαρος, δεν τον ξεφορτώνουν.
Αν κελαηδάει ο γάιδαρος, γκαρίζουν τ' αηδόνια. (Κεφαλονίτικη)
Αντί να βογκάει ο γάιδαρος, βογκάει το σαμάρι.

Το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, όταν θέλανε να καταδείξουνε άνθρωπο που αναρριχήθηκε από τα 
χαμηλά.

Απ' όνων εις ίππους.

Βαράει το σαμάρι ν' ακούσει το γαϊδούρι.
Βρηκε ο γαιδαρος βρακι να φορεσει στο Δαφνι(=τρελοκομειο)
δαρος αμολητός, κύρης και νοικοκύρης. (Δωδεκάνησα)
Γάιδαρος αμολητός, μαγκουφιά στα λάχανα. (Δωδεκάνησα)
Γάιδαρος είν' ο γάιδαρος, αν εφορεί και σέλλα, κ' η γριά κι αν εμορφίζεται, δεν γίνεται κοπέλα. 
(Κεφαλονίτικη)
Γάιδαρος πάντα γάιδαρος κι ας του φοράν' και σέλλα.
Γαϊδάρου λύρα παίζανε κι αυτός τ' αυτά του τάραζε.
Γίνεται το γαϊδούρι άλογο;
Δέσαμε το γάιδαρό μας.
Δυό γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
Εγώ μιλάω, γαϊδούρια κλάνουνε.
Είναι για το γάιδαρο καβάλα.
Έκαμα τον γάιδαρο κι ετσούλωσε τ' αυτιά του κι επήρε το σαμάρι του και πήγε στην κυρά του.
Ήταν στραβό το κλήμα, το ’φαγε κι ο γάϊδαρος κι αποστράβωσε.
Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε.
Κατά φωνή κι ο γαίδαρος.
Μάη μήνα μη φυτέψεις, Μάη μη στεφανωθείς, Μάη μήνα μη δουλέψεις, Μάη μη ταξιδευτείς.
Μεγαλώνει το γομάρι και κονταίνει το σαμάρι
Μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου.Μη στάξει η ουρά του ποντικού, και λερωθεί το λάδι.
Σιγά μην στάξει η ουρά του γαϊδάρου.
Μητ' ο σκύλος τρώει τ' άχυρο μήτε το γάιδαρο αφήνει.
Να σηκωθεί ο άνθρωπος να κάτσει ο γάιδαρος.
Να σωπάσει ο άνθρωπος να μιλήσει το γαϊδούρι.
Ο γάιδαρος είν' γάιδαρος και ας φορεί και σέλα.
Ο κουζουλός ο γάιδαρος, πάντα πουλάρι δείχνει.
Όλοι με χρυσά βελούδα, ποιος τα βόσκει τα γαϊδούρια;
Οποίος κεντάει το γάιδαρο μυρίζεται τις πορδές του.
Όταν δεν μπορεί να δείρει το γάιδαρο, δέρνει το σαμάρι.
Όταν ψοφήσουν τ' άλογα, έχουν τιμή τα γαϊδούρια.
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Όταν ψοφήσουν τ' άλογα, έχουν τιμή τα γαϊδούρια.
Σε ξένο γάιδαρο καβάλα γρήγορα και κατέβα γρήγορα.
Σου χαρίζουν γάιδαρο και τον κοιτάς στα δόντια.
Καποιανού του χαρίζαν γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια.
Τον γάιδαρο, όσο και να τον στολίσεις, άλογο δεν γίνεται.
Τον άρχοντα και γαϊδούρι να τον δείς  μην τον καβαλικέψεις 1022.300.1039

Το μισιακο γαιδούρι το τρώει ο λύκος.1022.296.993

Απο ονων εις ιππους

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ
9158.

9158

9158.29§116

9158.36 201

9158.38 232

16/11/2011 
48 ΕΛΛ ΕΛΛ Δώδεκα Μυτιληναίοι φορτώνανε ένα γάιδαρο καί πάλι φώναζαν, ανάθεμα τή 
μοναξιά. ΓΑΙΔΑΡΟΣ
49 ΕΛΛ ΕΛΛ Εκατό Καρδαμυλίτες ένα γάιδαρο φόρτωναν. ΓΑΙΔΑΡΟΣ
64 ΟΛΑ ΕΛΛ Ό Έλληνας γλυτώνει τή ζωή του εκεί πού ό γάιδαρος ψοφάει άπό τήν πείνα

ΓΑΙΔΑΡΟΣ
113 ΓΑΛ ΑΓΓ Ό βασιλιάς της Γερμανίας βασιλιάς τών βασιλιάδων, ό βασιλιάς της Γαλλίας 
βασιλιάς τών γαϊδάρων, ό βασιλιάς της Ισπανίας βασιλιάς τών ανθρώπων, ό βασιλιάς της Αγγλίας τών 
τρελλών ΓΑΙΔΑΡΟΣ
10/11/2011 
Ονοβάτις 161.196,  ιδιο 208
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Απο ονων εις ιππους

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ
9158.

9158

9158.29§116

9158.36 201

9158.38 232
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48 ΕΛΛ ΕΛΛ Δώδεκα Μυτιληναίοι φορτώνανε ένα γάιδαρο καί πάλι φώναζαν, ανάθεμα τή 
μοναξιά. ΓΑΙΔΑΡΟΣ
49 ΕΛΛ ΕΛΛ Εκατό Καρδαμυλίτες ένα γάιδαρο φόρτωναν. ΓΑΙΔΑΡΟΣ
64 ΟΛΑ ΕΛΛ Ό Έλληνας γλυτώνει τή ζωή του εκεί πού ό γάιδαρος ψοφάει άπό τήν πείνα

ΓΑΙΔΑΡΟΣ
113 ΓΑΛ ΑΓΓ Ό βασιλιάς της Γερμανίας βασιλιάς τών βασιλιάδων, ό βασιλιάς της Γαλλίας 
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Αναφορές
ἀτεχνῶς γὰρ αἵ τε κύνες κατὰ τὴν παροιμίαν οἷαίπερ αἱ δέσποιναι γίγνονταί τε δὴ καὶ ἵπποι καὶ 
ὄνοι, πάνυ ἐλευθέρως καὶ σεμνῶς εἰθισμένοι πορεύεσθαι, κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐμβάλλοντες τῷ ἀεὶ 
ἀπαντῶντι, ἐὰν μὴ ἐξίστηται, καὶ τἆλλα πάντα οὕτω.

Πλατων -Πολιτεία -563ξ

ΟΝΟΜΑΤΑ -ΕΠΩΝΥΜΑ 
ΟΝΟΜΑΓΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Στασιαστής και σφετεριστης του Βυζαντινου θρὀνου  με συνεργασια του στρατηγού Στέργιου 

ΟΝΗΣΙΚΡΙΤΟΣ
84
Ὀνησίκριτος· τοῦτον οἱ μὲν Αἰγινήτην, Δημήτριος δ' ὁ Μάγνης
Ἀστυπαλαιᾶ φησιν εἶναι. καὶ οὗτος τῶν ἐλλογίμων Διογένους
μαθητῶν. ἔοικε δέ τι ὅμοιον πεπονθέναι πρὸς Ξενοφῶντα. ἐκεῖνος
μὲν γὰρ Κύρῳ συνεστράτευσεν, οὗτος δὲ Ἀλεξάνδρῳ· κἀκεῖνος
μὲν Παιδείαν Κύρου, ὁ δὲ πῶς Ἀλέξανδρος ἤχθη γέγραφε· καὶ ὁ
μὲν ἐγκώμιον Κύρου, ὁ δὲ Ἀλεξάνδρου πεποίηκε. καὶ τῇ ἑρμηνείᾳ
δὲ παραπλήσιος, πλὴν ὅτι ὡς ἀπόγραφος ἐξ ἀρχετύπου δευτερεύει.

Pasted from <http://www.mikrosapoplous.gr/dl/dl06.html#diogenis> 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
(ονου οφρυς εχων =δηλ. Ο στερουμενος οφρύων ο ονος δεν εχει φρύδια)

ΟΝΗΣΙΜΟΣ 
    Απόστολος Ονήσιμος, ένας από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, μαθητής του Αποστόλου Παύλου
    Επίσκοπος Βυζαντίου Ονήσιμος, επίσκοπος Βυζαντίου
    Επίσκοπος Εφέσου Ονήσιμος, επίσκοπος Εφέσου
    Οσιος Ονήσιμος
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    Απόστολος Ονήσιμος, ένας από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, μαθητής του Αποστόλου Παύλου
    Επίσκοπος Βυζαντίου Ονήσιμος, επίσκοπος Βυζαντίου
    Επίσκοπος Εφέσου Ονήσιμος, επίσκοπος Εφέσου
    Οσιος Ονήσιμος
    Δύο ακόμη μάρτυρες με το όνομα αυτό.

Ρηματικο επιθετο του ρ. Ονηνιμι. Κυριολεκτικα ονήσιμος σημαινει ωφέλιμος, 
χρησιμος,ευεργετικός , βοηθητικος.  Ολα αυτά ειναι επιθετα που ταιριάζουν στο γαιδούρι.  Οι 
ετυμολογοι ομως ανευρισκουν πιο περιεργες διεξοδους για να εξηγησουν την προελεση του 
ονοματος ονος γαιδούρι.

ΟΝΗΣΙΛΟΣ 
Ο Ονήσιλος  ήταν βασιλιάς της Σαλαμίνας της Κύπρου, που έζησε κατά τα τέλη του 6ου και τις 
αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.

Επαναστάτησε εναντίον του αδελφού του, φιλόπερσου βασιλιά Γόργου και όταν κατάφερε να τον 
εκθρονίσει, ηγήθηκε όλων των Κυπρίων (πλην των Αμαθούσιων) σε επανάσταση ενάντια στους 
Πέρσες (499 π.Χ.) Ο βασιλιάς των Περσών Δαρείος ο Α΄ έστειλε στόλο και πολύ στρατό υπό τις 
διαταγές του Αρτύβιου για να καταπνίξει την επανάσταση. Ο Ονήσιλος ζήτησε την βοήθεια των 
Ιώνων, οι οποίοι έστειλαν στην Κύπρο ισχυρό στόλο.

Έγινε ναυμαχία και πεζομαχία στην οποία αρχικά οι Ίωνες κέρδισαν τους Πέρσες. Στη μάχη 
διακρίθηκε ο Ονήσιλος που σκότωσε τον αρχηγό του Περσικού στρατού Αρτύβιο. Όταν όμως ο 
τύρρανος του Κουρίου Στασάνωρ, μαζί με τον στρατό του, απεχώρησε από την μάχη, τον 
ακολούθησαν και Σαλαμιναίοι οπλίτες με αποτέλεσμα η μάχη να γείρει προς τους Πέρσες. Ο 
Ονήσιλος, μαχόμενος απεγνωσμένα, σκοτώθηκε.

Οι Αμαθούσιοι τον αποκεφάλισαν και κρέμασαν το κεφάλι του σε δημόσια θέα. Ένα σμήνος από 
μέλισσες κατέφυγε στο κρανίο του Ονήσιλου και έκαναν εκεί τη φωλιά τους. Μετά από αυτό οι 
Αμαθούσιοι ζήτησαν χρησμό από μαντείο το οποίο τους προέτρεψε να τον θάψουν με τιμές ήρωα 
και να του προσφέρουν θυσίες, όπως και έγινε.

ΩΝΑΣΗΣ 
Όνασις  ειναι η ωφέλεια (απο το ονηνημι) . Ισως ομως να ήταν Ονήσιμος ή Ονήσιλος > Ονήσιος> 
Ονάσιος > Ονάσης (πρβλ.  Αθανάσιος, Θανάσης) ;

ΝΑΣΗΣ
Μάλλον απο το ΟΝΑΣΗΣ,  Ονησιμος. Το Ο εξελήφθη ως άρθρον.  Η εκδοχή να πρέρχεται απο το  
Θανάσης ειναι λιγοτερο πιθανη.

Αινιγματα
Πετάει ο γαιδαρος; 549.471

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΚ ΤΟΥ ΟΝΟΣ
840
ΛΕΞΙΚΟ      Σ Ο Υ ϊ Δ A
Όνεΐον εν ω οι όνοι ίστανται. Όνειρείγιαν ποιητικώς. Όνειρολεσχία  ή ύβρις.
Όνειρόπληχτον ύπό ονείρων πληττόμενον. ότι, ώς φησι Πυθαγόρας, όνείρους καί τοις κτήνεσι 
γίνεσθαι καί νόσους και σημεία. "Ονειρον ενυπνίου διαφέρει" έτερον γάρ έστι και ού ταύτό. άλλα 
καί το όνειρον καί ένύπνιον καλώς έίποι τις άν" όταν δέ τεχνικώς λέγη τις, κυρίως έκαστον χρή 
καλεΐν, καί το μεν άσή-μαντον καί ούδενός προαγορευτικόν, άλλ' έν μόνω τώ ύπνω τήν δύναμη 
έχον, γινόμενον δέ έξ επιθυμίας αλόγου ή υπερβάλλοντος φόβου ή πλησμονής ή ένδειας, ένύπνιον 
χρή καλεΐν, τό
δε μετά τον ϋπνον ενέργεια ον και άποβησόμε-νόν έστιν αγαθόν ή κακόν δνειρον. πολλάκις δε 
καταχρηστέον τοις όνόμασιν, ώς και Όμηρος" θεΐός μοι ένύπνιον ήλθεν δνειρος.
Όνεψοπολεϊ' φαντάζεται, οΰ χρεών ουν ταύτα τους Σαρακηνούς όνειροπολεΐν. όνειροπολεΐν του 
όνειρώσσειν διενήνοχε' το μεν όνειροπολεΐν έπι των ένύπνιον όρώντων, το δέ όνειρώσσειν έπ'ι τών 
αυτομάτως γονήν άφιέντων' δπερ οι έρωτόληπτοι πάσχουσιν, ή άπο βρωμάτων ή άπό δαιμόνων 
ενεργείας τούτο πάσχοντες.
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Όνεψοπολεϊ' φαντάζεται, οΰ χρεών ουν ταύτα τους Σαρακηνούς όνειροπολεΐν. όνειροπολεΐν του 
όνειρώσσειν διενήνοχε' το μεν όνειροπολεΐν έπι των ένύπνιον όρώντων, το δέ όνειρώσσειν έπ'ι τών 
αυτομάτως γονήν άφιέντων' δπερ οι έρωτόληπτοι πάσχουσιν, ή άπο βρωμάτων ή άπό δαιμόνων 
ενεργείας τούτο πάσχοντες.
Όνηλάτης' ό όνους έλαύνων.

Όνιαί'α'τοΰ'ίππου το άφόδευμα. και όνίδες, τα τών όνων άποπατήματα, ά επίτηδες πεπλασμένα 
εστίν.
Όνίδιον' ύποκοριστικώς το όνάριον. Όνίνασθαι' δνασθαι, ώφελεΐσθαι.
Όμηρος" έν δ' δνθου βοέος πλήτο στόμα, φασ'ι δέ κάνθαρον το ζωΰφιον" λέγεται δέ ε'ις

Όνθον άποσπερματίζειν και ούτω περιστρέφειν τοΐς ποσίν, έως δτου έγγυμνασθέν το σπέρμα 
άποδοθή και έγγεννήση. θήλυς δέ κάνθαρος ού γίνεται, άλλα πάντες άρσενες γεννώνται, και 
όνθηλεύουσι τον οινον συμμιγνύντες αύτώ σαπρόν.
Όνοχίνδιος' όνηλάτης, άστραβηλάτης.
Όνομήνω' ονομάσω. "Ονον άπότρεφαι Κνώμενον. 
"Ονον όρνιν λέγεται τι τοιούτον, ώς συμβολικός ερωτώμενος περι άρρωστου εΐδεν ονον έκ 
πτώματος άναστάντα. άκήκοε δέ και έτερου λέγοντος, πώς δνος ων ανέστη; ό δέ έφη" ό νόσων 
άναστήσεται. καί ανέστη, και αύθις" όρνιν νόμιζε πάνθ' δσα περι μαντείας διακρίνει, πάντα γαρ 
οιωνούς έκάλουν, και τα μή δρνεα. θεράποντ' όρνιν. έπεί τινας ειώθασι τών θεραπόντων 
καλόποδας λέγειν καί καλοιωνίστους.
Όνόουλφις' δνομα κύριον. έθνικόν. ζήτει έν τώ Άρμάτιος.
"Ονος" το ζώον, και 'Οργανον.
"Ονος- το περι τα τών υδάτων αγγεία πολύ-

Σουιδα 9220.788

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 10    



Ονον διδάσκεις : Ματαιοπονεις 
Ομοια η Λατινική
Asinus sub freno currere doces   
Ηνιοχείς τόν ονον 

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 11    



Asinus sub freno currere doces   
Ηνιοχείς τόν ονον 

9261.115 σ.88-89

Μύθοι

   ScolastikÕj qšlwn aÙtoà tÕn Ônon did£xai m¾ trègein 

oÙ parέbalen aÙtù trof£j. ¢poqanÒntoj d• toà Ônou ¢pÕ limoà 
œlege: Meg£la ™zhmièqhn: Óte g¦r œmaqe m¾ trègein, tÒte ¢
pšqanen. 

Πβλ. Τον σχετικο μυθο του Νασρεντιν Χοτζα.

ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ 
262
Oι   γάιδαροι   στόν   Δία
Κάποτε τα γαϊδούρια, στεναχωρημένα που τα φόρτωναν διαρκώς και από την ταλαιπωρία τους, 
έστειλαν πρεσβεία στο Δία καϊ τον παρακαλούσαν νά βάλει τέλος στά βάσανά τους. Κι΄ ο θεός, 
θέλοντας νά τούς απόδειξη πώς αυτό είναι αδύνατο, τούς απάντησε πώς τότε θα γλυτώσουν άπό 
τις κακοπάθειες όταν μέ τό κατούρημά τους φτιάξουν ένα ποτάμι. Καί τά γαϊδούρια, νομίζοντας 
πώς τους τό είπε αληθινά, άπό τότε και μέχρι σήμερα όταν ιδούν ούρα από τό σινάφι τους, στέκουν 
εκεί καί κατουρούν κι'  αυτά.
Ό μύθος σημαίνει πώς κανείς δέν μπορεί ν' άποφύγη τή μοίρα του.

263
Ό   αγοραστής   του   γαϊδάρου
"Ενας, σκοπεύοντας ν' άγοράση ένα γάιδαρο, τόν πήρε νά τόν δοκιμάση κι' αφού τόν έμπασε στό 
παχνί, τόν άφησε δίπλα στους άλλους  πού είχε. Ό γάιδαρος, παρατώντας τούς άλλους, πήγε κοντά 
στόν πιό τεμπέλη καί τόν πιό λαίμαργο. Και επειδή δέν πρόσφερε τίποτα, ό άνθρωπος τόν έδεσε καί 
τόν έδωσε πίσω στό αφεντικό του. Στήν ερώτηση αν ή δοκιμή πού έκανε ήταν Ικανοποιητική, ό 
άνθρωπος απάντησε: «Δέν μού χρειάζεται άλλη. Κατάλαβα οτι μοιάζει μέ κεΐνον πού διάλεξε γιά 
φίλο του ανάμεσα στους άλλους  γαϊδάρους  μου.
Ό μύθος δηλοί ότι  καθένας κρίνεται από τήν ευχαρίστηση πού βρίσκει στίς συναναστροφές του.

264
Ό   άγριος   και   ο   ήμερος   γάιδαρος
"Ένας άγριος  γάιδαρος βλέποντας ένα ήμερο σ' ενα προσήλιο, πλησίασε καί τόν μακάριζε πού ήταν 
καλοθρεμμένος και πλούσια ταϊσμένος. Άλλα αργότερα, καθώς τόν είδε φορτωμένο και τόν 
αγωγιάτη άπό πίσω νά τόν κοπανάη μέ τό ματσούκι, λέει: «Τώρα, βέβαια, δέν σέ λέω καλότυχο, 
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Ό   άγριος   και   ο   ήμερος   γάιδαρος
"Ένας άγριος  γάιδαρος βλέποντας ένα ήμερο σ' ενα προσήλιο, πλησίασε καί τόν μακάριζε πού ήταν 
καλοθρεμμένος και πλούσια ταϊσμένος. Άλλα αργότερα, καθώς τόν είδε φορτωμένο και τόν 
αγωγιάτη άπό πίσω νά τόν κοπανάη μέ τό ματσούκι, λέει: «Τώρα, βέβαια, δέν σέ λέω καλότυχο, 
γιατί βλέπω πώς τήν αφθονία πού απολαμβάνεις τήν συνοδεύουν κάμποσα κακά».
"Ετσι καί τά κέρδη μέ κίνδυνο καί ταλαιπωρία κανείς δέν τά ζηλεύει.

265
Γάιδαρος   φορτωμένος   αλάτι
Ενας γάιδαρος φορτωμένος αλάτι περνούσε ενα ποτάμι, αλλά γλίστρησε κι' έπεσε στό νερό. Τό 
αλάτι έλειωσε καί ό γάιδαρος σηκώθηκε ελαφρότερος. Αυτό τόν ικανοποίησε κι΄ δταν μια άλλη 
φορά έφθασε στό ποτάμι φορτωμένος σφουγγάρια, νόμισε πώς άν πέση πάλι στό νερό θά σηκωθή 
ελαφρότερος.  Επεσε λοιπόν με τή θέληση του, άλλα τά σφουγγάρια ρούφηξαν νερό καί. μή 
μπορώντας νά σηκωθή, πνίγηκε.
Ετσι καί μερικοί άνθρωποι κάνουν λάθη καί άπό τις δικές τους πονηριές πέφτουν σέ συμφορές.

266
Ό γάιδαρος ό φορτωμένος μ έ ένα άγαλμα
Ενας φόρτωσε στο γάιδαρο του ένα άγαλμα καί τραβούσε γιά τήν πόλη. "Οσοι τούς συναντούσαν 
στό δρόμο προσκυνούσαν τό άγαλμα καί ό γάιδαρος νομίζοντας πώς προσκυνούσαν αυτόν, πήρε 
ύφος καί γκάριζε καί αρνούνταν νά προχώρηση. Ό αγωγιάτης τό κατάλαβε καί  τόν άρχισε στό 
ματσούκι  λέγοντας: «Κακοκέφαλε, αυτό μας  έλειπε, νά προσκυνούν οι άνθρωποι τό γάιδαρο».
Ό μύθος δηλοΐ πώς οσοι ξιππάζονται γιά ξένα πλούτη γίνονται καταγέλαστοι σ' εκείνους πού τούς 
ξέρουν.

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.

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.

269
Ό γάιδαρο ς, ο πετεινός και το λιοντάρι
Μια φορά ενας γάιδαρος έβοσκε μαζύ μ' ενα πετεινό. "Ενα λιοντάρι τότε επετέθη εναντίον τοϋ 
γαϊδάρου, οπότε ο  κόκκορας λάλησε δυνατά. Τό λιοντάρι, για τό όποιο λέγεται πώς φοβάται τή 
φωνή τοΰ πετεινού, τδβαλε στα πόδια καί ό γάιδαρος, νομίζοντας οτι έξ αιτίας του λάκισε, ρίχτηικε 
αμέσως πίσω άπό λιοντάρι. Τό κυνήγησε πολύ μακριά, ώς εκεί πού δέν έφθανε ή φωνή τοΰ 
πετεινού καί τότε τό λιοντάρι γύρισε πίσω καί τόν έφαγε τό γάιδαρο. Κι' αυτός, ξεψυχώντας, λέει: 
«Τί απαίσιος βλάκας πού είμαι! Άφού δέν κρατώ άπό πολεμική γενιά, τί μ' Ιπιασε καί ρίχτηκα στή 
μάχη;».

Ό μύθος σημαίνει πώς πολλοί επιτίθενται κατά των έχθρων πού υποκρίνονται τόν αδύνατο καί ετσι 
καταστρέφονται άπ' αυτούς.

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 
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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.

271
Ό   γάιδαρος   κα i   οί   βάτραχοι
"Ενας γάιδαρος μ' Ινα φόρτωμα ξύλα στήν πλάτη του περνοΰσε μιά λίμνη. Γλίστρησε τότε κι' έπεσε 
καί μή μπορώντας νά σηκωθή δδύρονταν καί στέναζε. Οί βάτραχοι της λίμνης ακούγοντας τά 
βογγητά του είπαν: «Φιλαράκο, εσύ βρέθηκες για λίγο στό νερό καί κλαις ετσι  άν εμενες έδώ δσο 
καιρό κι' έμεΐς τί θάκανες;».

Ταιριάζει σέ άνθρωπο καλομαθημένο πού διαμαρτύρεται γιά ασήμαντες δυσκολίες, δταν άλλοι 
άντέχουν  σε μεγαλύτερες.

272
Ό   γάιδαρος   καi   το   μουλάρι με   τό   ίδιο  φορτίο
"Ενας γάιδαρος κι' ενα μουλάρι δδοιπορούσαν παρέα. Ό γάιδαρος, βλέποντας πώς τά φορτία τους 
ήταν ίσα, αγανάκτησε καί γκρίνιαζε γιατί τάχα τό μουλάρι νά μή σηκώνη βαρύτερο, άφού έτρωγε 
διπλή μερίδα. Άφοΰ πήραν λίγο δρόμο, ό αγωγιάτης είδε 
πώς ό γάιδαρος δέν βαστούσε- πήρε Ινα μέρος άπό τό φορτίο του και τό τοποθέτησε στο μουλάρι. 
Προχώρησαν παραπέρα και βλέποντας τδν γάιδαρο πιδ εξουθενωμένο ακόμα, έβαλε στο μουλάρι 
κι' άλλο άπό τό φορτίο του, ώσπου τελικά τό πήρε όλο καί τό φόρτωσε στό μουλάρι, αφήνοντας τό 
γάιδαρο χωρίς φορτίο. Τότε τό μουλάρι ερριξε μια ματιά στό γάιδαρο και λέει: «Φιλαράκο, τί λές, 
δέν μοϋ αξίζει ή διπλή μερίδα;».
Κι' έμεΐς λοιπόν ας κρίνουμε τή θέση τοϋ καθενός άπό τήν κατάληξη κι' δχι άπό την άρχή.

273
Γάιδαρος   καi   κηπουρός
"Ενας γάιδαρος δούλευε σ ένα κηπουρό. "Ετρωγε λίγο καΐ κόπιαζε πολύ. Γι΄ αυτό παρακάλεσε τό 
Δία νά τόν γλυτώση άπό τόν κηπουρό και νά πουληθή σέ άλλον αφέντη. Ό Ζεύς τόν άκουσε καί  
έδωσε εντολή νά πουληθή σ' ένα κεραμέα. Άλλά καί πάλι στενοχωριόταν καί μάλιστα περισσότερο 
άπό πρίν, κουβαλώντας τόν πηλό καί τά κεραμίδια. Πάλι λοιπόν παρακάλεσε τό Δία νά τοΰ άλλάξη 
αφεντικό και τότε τόν πουλούν σ' ενα βυρσοδέψη. "Επεσε σέ χειρότερο αφεντικό άπό πρίν καί 
βλέποντας τις αγγαρείες πού έκανε, στέναζε καί έλεγε: «Άλοίμονό μου τοΰ φουκαρά, καλύτερα 
νάμενα στά πρώτα αφεντικά μου. Αυτός, όπως πάει τό πράμα, θά μοϋ άργάση καί τό τομάρι».
Ό μΰθος δηλοΐ δτι οι υπηρέτες τότε μόνο νοσταλγούν τά παλιά αφεντικά τους όταν δοκιμάσουν τά 
χειρότερα.

274
Γάιδαρος,   κόρακας   καί   λύκος
"Ενας γάιδαρος, πληγωμένος στην πλάτη, έβοσκε σ' Ινα λιβάδι. "Ενα κοράκι έκατσε στή ράχη του 
καί τοΰ τσιμπούσε τήν πληγή καί δ γάιδαρος γκάριζε καί τσινοΰσε. Ό αγωγιάτης στεκόταν άπό 
μακριά καί γελούσε κι' ενας περαστικός λύκος, βλέποντας τή σκηνή είπε μέσα του: «Τί άτυχοι πού 
είμαστε! Καί μόνο νά μας άντικρύσουν μας κυνηγούν, ένώ τούτους εδώ καί κοντά τους όταν 
ζυγώνουν τους δέχονται μέ τό γέλιο».
Ό μύθος σημαίνει πώς οί κακούργοι διακρίνονται κι' άπό τό ίδιο τό μούτρο τους και είναι φανεροί 
άπό μακριά.

275
Γάιδαρος καi σκυλάκι  η   σκύλος   και   αφεντικό
Ενας είχε Ινα σκύλο μαλτέζικο καθώς καί Ινα γάιδαρο κι' ολο έπαιζε μέ τό σκύλο. Μάλιστα οταν 
έτρωγε έξω άπό τό σπίτι, τούφερνε πάντα κάτι καί τόρριχνε μπροστά του δταν τόν έβλεπε νά τόν 
ζυγώνη κουνώντας τήν ουρά του. Ό γάιδαρος ζήλεψε κι' έτρεξε κοντά του, άλλα καθώς πηδοΰσε 
κλώτσησε τό αφεντικό καί τότε αυτό θύμωσε καί πρόσταξε νά αρχίσουν στό ξύλο τό γάιδαρο καί νά 
τον δέσουν στή φάτνη.
Ό μύθος δηλοΐ δτι δέν είναι δλοι καμωμένοι γιά όλα.
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ζυγώνη κουνώντας τήν ουρά του. Ό γάιδαρος ζήλεψε κι' έτρεξε κοντά του, άλλα καθώς πηδοΰσε 
κλώτσησε τό αφεντικό καί τότε αυτό θύμωσε καί πρόσταξε νά αρχίσουν στό ξύλο τό γάιδαρο καί νά 
τον δέσουν στή φάτνη.
Ό μύθος δηλοΐ δτι δέν είναι δλοι καμωμένοι γιά όλα.

276
Γάιδαροις   και   σκύλος   συνοδοιπόροι
"Ενας γάιδαρος κι' ενας σκύλος ταξίδευαν παρέα. Βρίσκοντας χάμω στό έδαφος ενα σφραγισμένο 
γράμμα, τά πήρε ό γάιδαρος, εσπασε τή σφραγίδα, τό ξετύλιξε καί τό διάβασε γιά νά τ' άκούη ο 
σκύλος. Τό γράμμα έλεγε γιά βοσκοτόπια, γιά χορτάρι, γιά κριθάρι καί άχυρο. "Οσο τό διάβασε δ 
γάιδαρος δ σκύλος άκουγε μέ δυσαρέσκεια καί λέει κατόπι στό γάιδαρο: «Γιά πήδα, φιλαράκο-
κάμποσες αράδες μήπως βρής τίποτα νά λέη καί γιά κρέατα ή κόκκαλα». Ό γάιδαρος τό διάβασε 
δλο τό γράμμα καί δέν βρήκε τίποτε άπ' δσα ζητούσε ο σκύλος. Και τότε ό σκύλος τοΰ λέει καί πάλι: 
«Πέταξε το, φίλε, δέν αξίζει πεντάρα».

277
Γάιδαρος   κ α i   αγωγιάτης 
Ενας γάιδαρος πού τον τραβούσε ο αγωγιάτης του, μόλις  προχώρησε λίγο στό δρόμο, άφησε το 
ίσιο μονοπάτι καί πήρε τους γκρεμούς. Κινδύνευε να γκρεμιστη καί ο αγωγιάτης τον έπιασε από τήν 
ουρά και προσπαθούσε νά τόν τραβήξη πίσω, μα βλέποντας τον ν' αντιστέκεται γερά, τοΰ λέει, 
αφήνοντας τον: «Νίκησε, λοιπόν. Κακή νίκη κερδίζεις».
Ό μύθος ταιριάζει σέ άνθρωπο φιλὀνεικο.

278
Γάιδαρος   και   τζιτζίκια
"Ενας γάιδαρος ακούγοντας τά τζιτζίκια νά τραγουδούν ζήλεψε τήν ωραία φωνή τους και ρωτούσε 
τί τρώνε ώστε νά βγάζουν τέτοια φωνή. «Δροσοσταλίδες», τοΰ λένε εκείνα κι' δ γάιδαρος 
περιμένοντας νά ζήση μέ δροσοσταλίδες ψόφησε από τήν πείνα.
"Ετσι και δσοι επιθυμούν αταίριαστα πράγματα, δεν τά πετυχαίνουν και υφίστανται μεγάλα κακά.

279
Τό γαϊδούρι πού το πήραν για λιοντάρι
"Ενας γάιδαρος, ντυμένος μέ δέρμα λιονταριού, περνούσε σέ ὀλους για λιοντάρι και τόσο οι 
άνθρωποι, δσο καί τά ζώα τὀβαζαν στα πόδια. Κάποτε φύσηξε αέρας, τοϋφυγε τό τομάρι καί έμεινε 
δ γάιδαρος γυμνός. Τότε δλοι τοΰ έπετέθηκαν μέ ξύλα καί ρόπαλα καί τόν έκαναν τοΰ αλατιού.
"Οταν είσαι φτωχός και άσημος, μή μιμείσαι τούς πλούσιους γιά νά μή γίνης γελοίος και 
κινδυνεύσης. Κάθε ξένο είναι αταίριαστο.

280
Ό   γάιδαρος   πού   έτρωγε   αγκάθια και   ή   αλεπού
Ό γάιδαρος έχαφτε κοφτερά αγκάθια τδν είδε ή αλεπού καί τδν πειράζει τότε:
«Πώς μέ τήν τρυφερή και  απαλή σου γλώσσα, μασάς καί τρώς τόσο σκληρό προσφάγι;». Ό μύθος 
ταιριάζει σ' αυτούς πού προφέρουν μέ τή γλώσσα τους σκληρούς καί επικίνδυνους λόγους.

281
Ό   γάιδαρος   πού   εκανε   τον   κουτσό και   ό  λύκος
"Ενας γάιδαρος βόσκοντας σ' ένα λειβάδι, βλέποντας ένα λύκο νά του επιτίθεται, προσποιήθηκε 
τον κουτσό. Τον πλησίασε εκείνος καί τον ρώτησε γιατί κουτσαίνει κι' αύτός τοΰ αποκρίθηκε πώς 
καθώς περνούσε ένα φράχτη πάτησε ένα αγκάθι. Καί τον συμβούλεψε πρώτα νά τοΰ βγάλη το 
αγκάθι καί κατόπι νά τον χάψη γιά νά μή τοΰ καθήση στο λαιμό καθώς θά τον τρώη. Πείστηκε 
αύτος καί σήκωσε τό πόδι του γαϊδάρου, έχοντας τήν προσοχή του στήν οπλή, ενώ ο γάιδαρος τον 
κλώτσησε στο στόμα καί τοΰ πέταξε τά δόντια. Ό λύκος σέ κακά χάλια, λέει τότε: «Καλά νά πάθω. Ό 
πατέρας μου μέ σπούδασε χασάπη κι' εγώ ήθελα νά κάνω τό γιατρό».
Ετσι καί οί άνθρωποι πού καταπιάνονται μέ δουλειές πού άγνοοΰν δυστυχούν, δπως είναι φυσικό.

Ετράνυνεν ο γάιδαρον και εμίκρανεν τo σεμέρνατ
Μεγάλωσε ο γάιδαρος και μίκρυνε χο σαμάρι.(*)

Απο το αρχ. Σάγμα > σαγμάριον σαγμάριον >σαμάριον > σαμαριον Τουρκ. Semer.
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Από ονων εις ιππους

Ονος βεραρυμένος

Ονος σεσημασμενος
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