
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Γέρος γάτος, τρυφερά ποντίκια θέλει.
Ειδε η γάτα το μουνί της και το πέρασε πληγή
Ζει και κάτα, ζει και σκύλος, ζει και ποντικός στην τρύπα. (Ποντιακή)
Η γάτα για το ψάρι της, πούλησε τ' αμπέλι της.
Κάτα σο κρέας κι έφτασεν και είπεν: Παρασκευή έν'. (Ποντιακή)
Λείπ' ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια
Όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια.
Όταν οι γάτες κυνηγούν ποντίκια, δε νιαουρίζουν
Ο γάτος κι ο καλόγερος πολυαγαπούν το ψάρι, κι η παντρεμένη το φιλί, κι η λεύτερη το χάδι.
Ούτε γάτα ούτε ζημιά.
Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια...

Αθηνᾶ τον αἲλουρον  (αρχ)

Προς την Αθηνα [συγκρινεις] τη γάτα
Συγκριση σπουδαίων πραμάτων προς ευτελή

8/9/2011 

ΓΑΤΟΣ
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011
7:21 μμ
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Συγκριση σπουδαίων πραμάτων προς ευτελή
Ελευθερουδάκη Εγκυλοπαίδεια τ 1 σελ 314

ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ
14

Γάτος  καί  όρν ιθες
"Ενας γάτος, ακούγοντας ότι σέ κάποια αγροικία ήταν άρρωστες οί κόττες, ντύθηκε γιατρός καί 
παίρνοντας μαζύ του τά εργαλεία της επιστήμης, έτρεξε εκεί. Στήθηκε μπροστά στήν αγροικία καί 
ρωτούσε τις κόττες πώς έχουν στήν υγείας τους. Κι' αυτές αποκρίθηκαν: «Καλά αν σύ φύγεις άπό δώ».
Ετσι καί οί πονηροί άνθρωποι δέν ξεγελούν τους φρόνιμους, ακόμα κι' αν προσποιούνται τούς καλούς.

12

Ό   γάτος   καί   ό   πετεινός
"Ενας γάτος έπιασε ενα πετεινό καί θέλησε νά βρή μιά δικαιολογημένη αιτία γιά νά τόν φάη. "Αρχισε 
λοιπόν νά τδν κατηγορεί δτι ήταν ενοχλητικός στους ανθρώπους, επειδή λαλούσε τις νύχτες καί δεν 
άφηνε τόν κόσμο νά κοιμηθή. Ό πετεινός απολογήθηκε δτι αύτδ τδ κάνει γιά τό καλό τών ανθρώπων, 
γιά νά σηκώνονται καί νά επιδίδονται στά συνήθη έργα τους. Καί πάλι b γάτος τόν κατηγόρησε δτι ήταν 
περιφρονητής τών νόμων της φύσεως καί Ισμιγε ερωτικά μέ τήν μάνα του καί τις αδελφές του. Ό 
πετεινός είπε πώς κι' αύτδ τδ κάνει πρός όφελος τών αφεντικών γιατί έτσι γεννιούνται πολλά αυγά. 
Τότε τοΰ λέει δ γάτος: «Άλλά άν έσύ τά καταφέρνεις στίς Εξυπνες δικαιολογίες έγώ δέν θά μείνω 
βέβαια νηστικός». Καί τόν Εφαγε.
Ό μύθος σημαίνει δτι μιά φύση εγκληματική, αποφασισμένη νά κάνη τδ Εγκλημα, δν δέν μπορή νά 
κάνη τό κακό μέ κάποιο εύλογο πρόσχημα, τότε τό κάνει ανοικτά καί απροκάλυπτα.

DuCange 311.365-366 
Αλώπεκας και τας ενδρύμους κάττας  και μονιούς εσθίοντες.
Γρ. Καισαρέως Διάλογοι. σ. 100
Ευαγρίου  Βιβ. 6. κεφ. 13 ο και  έφη  αίλουρον είναι, τον κατταν συνήθεια  
λέγει. 

ΓΑΤΟΣ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
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10/9/2011 1022.126-127

ΚΑΡΑΒΟΓΑΤΟΣ
Αφού υπάρχει κατηγορία μυών που ζουν στα πλοία (μυς ο ποντικός)  είναι επόμενο 
να υπάρχουν αντίστοιχες γάτες (καραβόγατες) . Ο "αβύθιστος Σαμ" υπήρξε ένας 
διάσημος καραβόγατος που επέζησε από τρία ναυάγια πολεμικών πλοίων στα οποία 
υπηρέτησε (στο γερμανικό  "Βισμαρκ" και στα βετανικά " Cossack" και "Ark Royal")
Συνταξιοδοτήθηκε το 1951
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΙΛΟΥΡΟΣ απο το αιγίλουρος  (αυτός που  κινεί την ουρά)
Ομορριζα:  Αιγιαλός αιγα  αιγίς 

Κατά το Μεγα Ετυμολογικό 639.70

16/10/2011 4:32 μμ

Επιμυθιο στο Αιλουρος και μύες

Ἔν τινι οἰκίᾳ πολλοὶ μύες ἦσαν. Αἴλουρος δὲ τοῦτο γνοὺς ἦκεν ἐνταῦθα καὶ συλλαμβάνων ἕνα 
ἕκαστον κατήσθιεν. Οἱ δὲ μύες συνεχῶς ἀναλισκόμενοι κατὰ τῶν ὀπῶν ἔδυνον, καὶ ὁ αἴλουρος 
μηκέτι αὐτῶν ἐφικνεῖσθαι δυνάμενος, δεῖν ἔγνω δι' ἐπινοίας αὐτοὺς ἐκκαλεῖσθαι. Διόπερ ἀναβὰς 
ἐπί τινα πάσσαλον καὶ ἑαυτὸν ἐνθένδε ἀποκρεμάσας προσεποιεῖτο τὸν νεκρόν. Τῶν δὲ μυῶν τις 
παρακύψας, ὡς ἐθεάσατο αὐτὸν, εἶπεν· "Ἀλλ', ὦ οὗτος, σοί γε, κἂν θύλαξ γένῃ, οὐ 
προσελεύσομαι."

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἱ φρόνιμοι τῶν ἀνθρώπων, ὅταν τῆς ἐνίων μοχθηρίας πειραθῶσιν, οὐκέτι 
αὐτῶν ταῖς ὑποκρίσεσιν [ οὗτοι ] ἐξαπατῶνται.

Επιμύθιον.
Ot πανούργοι άπατώσι
κατ άρχάς, πρίν γνωρισθώσι

προς άπατην των άθώων . 
Μετά ταύτ ' άνωρελης
πάσα  πλέον τεχνουργία  
τής κακής των κεφαλής, 
[9217.25] 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΆΛΟΥΣ
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΆΛΟΥΣ

ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΓΑΤΑ ΚΑΙ SEX

Υπάρχουν πολλά οικιακά ζώα και θα υπήρχαν πολλά περισσότερα, αν δεν ήταν αυτό που 
συμβαίνει μεταξύ των γατών. Όταν τα θηλυκά γέννουν, δεν είναι πλέον δεκτικές στις 
απαιτησεις των αρσενικών. Οι  γάτοι  που επιδιώκουν να έχουν επαφή μαζί τους δεν τα 
καταφέρνουv.
πολλῶν δὲ ἐόντων ὁμοτρόφων τοῖσι ἀνθρώποισι θηρίων πολλῷ ἂν ἔτι πλέω ἐγίνετο, εἰ μὴ κατελάμβανε τοὺς 
αἰελούρους τοιάδε: ἐπεὰν τέκωσι αἱ θήλεαι, οὐκέτι φοιτέουσι παρὰ τοὺς ἔρσενας: οἳ δὲ διζήμενοι μίσγεσθαι 
αὐτῇσι οὐκ ἔχουσι.

Ηρόδοτος - Ιστορία 2.66

Του Μποστ η Γατα

Συνευρεση  γατων
Ιεραποστολικη σταση γατων μυθος το doggy style
http://youtu.be/ViFx1N40Q3E

ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ

Μποστ Μαντρα θελω!
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ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ
Σαν το σκυλο με τη γατα

Λατ. Extra telorum jactum

Κείμενον εκτός βολής ή αυτο που βρίσκεται εκτος εμβελίας. 
Αγγ. Out of Harm;s Way

9261.108-109 σ. 81-82

Αλλά και αυτόθι 164

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 6    



30.189 Αν δεις γατα, κλέφτη  δηλώνει
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