
Περιλαμβάνει και τα συνωνυμα ἠ συγγενη ΚΑΠΡΟΣ, ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ, ΣΚΡΟΦΑ, ΓΡΩΝΗ, ΧΟΙΡΟΣ , ΥΣ , ΔΕΛΦΑΞ

ΣΗΜΑΣΙΑ
Οικοσιτο θηλαστικο ζωο που διατρεφεται κυριως για το κρέας του.

Επιστημονική Ονομασία:γένος: Sus οικογένεια Suidae 

Tο αρχαίο όνομα του γουρουνιού ήταν χοίρος (ἠδη από τον Όμηρο[1]) ή σῦς , γενική συός ή ὗς, γενική ὑός. 
Το μεσαιωνικό γρούνι < Λακωνικό γρώνη σημαινει τον θηλυκό χοίρο.

Ο Ησύχιος αναφέρει γρωνάδες: θηλυκοί σύες. Θηλυκό: σκρόφα.

Μονιός : μοναχικος αγριόχοιρος ο ὗς ἄγριος του Αισωπου (μονιός και αλώπηξ). Porcus singularis. Βλ. ψαλμό 79.14

ὗς (A), ὗν, gen. ὑός [ ]
σῦς, σῦν, gen. σ ός,
Συς
Χοιρος
Γουρουνι 
Καπρος
Μονιός από το μονος, ὁ μὴ τοῖς ἄλλοις συναγελαζόμενος, ο μονιάς λεγεται για λυκους. 

Ετυμολογικά

Ξενόγλωσσα 

Porcus Sus
Λατινικα

Porco 
Ιταλικα 

ΓΟΥΡΟΥΝΙ
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011
6:50 μμ
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Όσοι επισκέπονται το  Porcellino βάζουν ένα νόμισμα στα ανοιχτά σαγόνια του αγριόχοιρου, με την 
πρόθεση να αφήσουν να πέσει μέσα και τρίβουν για καλή τύχη το ρύγχος του αγριόχοιρου για να 
εξασφαλίσει την επιστροφή στη Φλωρεντία, μια παράδοση ήδη από το 1766, η οποία έχει διατηρήσει το 
ρύγχος γυαλισμένο , ενώ το υπόλοιπο σώμα του αγριόχοιρου έχει μια πατίνα σε ένα θαμπό καφέ-πράσινο

Porcellino -Mercato Nuovo in Florence, Italy

maiale 

pig swine boar  
Αγγλικα

Γαλλικα

ΕΙΚΟΝΕΣ
1 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

2
ΚΑΠΡΟΣ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟ  ΑΓΓΕΙΟ
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ΚΑΠΡΟΣ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟ  ΑΓΓΕΙΟ

3
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠΡΟ

Στον Ερύμανθο είχε χαρίσει η Θεά Άρτεμις έναν τεράστιο αγριόχοιρο. Από εκεί εξορμούσε σε ολόκληρη την περιοχή 
της Ψωφίδος και του Λασιώνα στην Πελοπόννησο, όπου τρομοκρατούσε και κατέστρεφε τα σπαρτά των χωρικών, ενώ 
με τους χαυλιόδοντές του ξέσκιζε όποιο ζώο έβρισκε μπροστά του. Αυτό το αγρίμι ενοχλούσε ακόμη και τους 
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με τους χαυλιόδοντές του ξέσκιζε όποιο ζώο έβρισκε μπροστά του. Αυτό το αγρίμι ενοχλούσε ακόμη και τους 
Κενταύρους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν όταν κατέβαινε για τροφή (βελανιδια) στο δάσος της 
Φολόης και για νερό στο φαράγγι.

Ο Ευρυσθέας ανέθεσε στον Ηρακλή να πιάσει τον κάπρο και να τον φέρει ζωντανό στο Άργος, βέβαιος ότι ο Ηρακλής 
δεν θα μπορούσε να το πιάσει. Ο ήρωας όμως, προτού βγει για κυνήγι, πέρασε από τον φίλο του Κένταυρο Φόλο για 
να πάρει πληροφορίες για το άγριο ζώο. Έπρεπε να έχει επιδεξιότητα, ώστε να μην το σκοτώσει, γιατί ο άθλος του δεν 
θα εκτελείτο, αλλά ούτε και να το πλησιάσει από μπροστά γιατί θα τον ξέσκιζε με τα άγρια δόντια του. Έπρεπε λοιπόν 
να το προσεγγίσει κρυφά από τα πλάγια και να το δέσει.

Έτσι ο Ηρακλής, παρά τις προσδοκίες του Ευρυσθέα, πέτυχε με το τέχνασμά του να οδηγήσει το ζώο στο Φαράγγι της 
Φολόης( Αντρωνίου] στο γεφύρι του Μπερή στο Αντρώνι) που είχε φράξει με δίχτυ. Πήρε στους ώμους το ζωντανό 
γουρούνι και το μετέφερε στις Μυκήνες (εικονα αριστερα) . Όταν αντίκρισε ο Ευρυσθέας τον Ηρακλή φορτωμένο με το 
κάπρο κρύφτηκε σε ένα μεγάλο πιθάρι (ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΞΙΑ). Ο Ηρακλής σαν ανάθημα έστειλε τα δόντια του κάπρου στο 
Ναό του Απόλλωνος της Κύμης.

4
Κινουμενο σχεδιο Porky Pig 

5

ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΗΜΕΡΟΓΟΥΡΟΥΝΟ

ΚΑΠΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥΤΣΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

6
Καπρος - φωτογραφια ταυτοτητος
ΑΜΑ ΕΧΕΙΣ ΔΟΝΤΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΟΠΟΥ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙΣ
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7
ΚΑΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ (ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ)

ΟΛΟ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΟΣΟΓΟ ΤΡΩΕΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΟΝΟ

8
ΚΑΛΥΔΩΝΙΟΣ ΚΑΠΡΟΣ
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ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Ο αγαπημένος της Αφροδίτης ο  Άδωνις σκοτώθηκε σε κυνήγι κάπρου.

ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ή ΚΑΠΡΟΣ
Το αγριογούρουνο ζει και αναπαράγεται σε όλη την Ευρώπη, κάτω από τον 58ο βόρειο παράλληλο, στην βόρεια 
Αφρική, στην κεντρική και νότια Ασία. Έχει εισαχθεί επίσης με επιτυχία στη βόρεια Αμερική και την Αυστραλία. Στην 
Ελλάδα υπήρχε σχεδόν παντού από χιλιάδες χρόνια, ενώ σήμερα συναντάται στη Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, 
Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και στη νήσο Σάμο. Έχει επίσης επανεισαχθεί από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις με μεγάλη 
επιτυχία στην Πελοπόννησο και πολύ πρόσφατα έγινε εισαγωγή του στη νήσο Λέσβο, συγκεκριμένα στο όρος 
Όλυμπος Λέσβου του νησιού.

Είναι είδος δασόβιο. Ζει στα πυκνά θαμνώδη δάση πλατύφυλλων, δρυός, καστανιάς και οξιάς. Συχνά όμως 
μετακινείται για αναζήτηση τροφής σε ελώδης εκτάσεις, σε γεωργικές καλλιέργειες που συνορεύουν με δάση ή ακόμα 
σε μεγάλα υψόμετρα το καλοκαίρι.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

Άλλο ο χήρος (=χοίρος) γείτονας κι άλλο ο γείτονας γουρούνι. (Παξοί)
Γουρούνι στο σακί.
Θέλει και το γουρούνι κουδούνι.
Λύσε δέσε το γουρούνι, μακρυσκοίνησε την κλώσα, πέρασε η μέρα. (Αρκαδία)
Συντροφικό γουρούνι ποτέ του δεν παχαίνει.
Του χοίρου το μαλλί δε γίνεται μετάξι.
Όλα τα γουρουνια την ιδια μουρη εχουν 
Σαπονίζοντας γουρουνι χανεις χρονο και σαπουνι.
Το γουρούνι το κράζουν στο χυλό και εκείνο πηγαίνει στο σκατό 1022.295.971

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

Συλλογή: Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστόνη
Πλαίσιο: Ρώμη
Υλικό: Ασημί
Ονομασία: Δηνάριο
Εκδούσα Αρχή: Caius Hosidius Γαϊου filius Geta
Πραγματική Βάρος: 3,8 g.
Ημερομηνία: 68 π.Χ.
Διαστάσεις: 18 mm.
Περιφέρεια: Λάτιο
Περίοδος: Δημοκρατία

Αγριογούρουνο που  βλέπει  προς τα δεξιά, τρυπημένο με ένα δόρυ
και που δέχεται  επίθεση από σκύλο (κάτω)
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ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΧΟΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ   ΟΣΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΤΗ:    
1935     
1947     
1959    
1971    
1983    
1995     
2007

Αγριόχοιρος
Αγριογούρουνο
Γουρουνόπουλο
Γουρουνοπούλα
Γουρουνοσταλιό
Ακανθόχοιρος
Σκαντζόχοιρος 
Χοιρομέρι
Χοιροσφάγια
Χοιροβοσκός 

Στην ελληνική μυθολογία ο Εύμαιος είναι ένα αρκετά σημαντικό πρόσωπο της Οδύσσειας του Ομήρου. Ο 
Εύμαιος ήταν ο πιστός χοιροβοσκός του Οδυσσέα, που έκανε κάθε προσπάθεια για να διατηρηθεί η 
περιουσία του κυρίου του κατά τη διάρκεια της εικοσάχρονης απουσίας του. 
Μόλις ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη συνάντησε πρώτο τον Εύμαιο στην καλύβα του, και από αυτόν 
έμαθε λεπτομερώς όλα τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν κατά την απουσία του. Στην καλύβα του 
Ευμαίου έγινε η αναγνώριση Τηλεμάχου και Οδυσσέα. Ο Εύμαιος οδήγησε τον Οδυσσέα μεταμφιεσμένο 
και τον παρουσίασε στην Πηνελόπη. Στο τέλος ο Εύμαιος απέκτησε την ελευθερία του  και έγινε ο 
γενάρχης του γένους των Κολιαδών στην Ιθάκη.

Στο κλασικό μυθιστόρημα του Γουόλτερ Σκοτ Ιβανόης (1819), ο χοιροβοσκός Gurth αναφέρεται ως «αυτός 
ο δεύτερος Εύμαιος» μετά τη συζήτηση για την άδικη κατάσχεση του κρέατος των κοπαδιών από τους 
Νορμανδούς βαρόνους. 

Παροιμίες Σολομωντος 11. στ.22

ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ρινὶ ὑός, οὕτως γυναικὶ κακόφρονι κάλλος.
Σαν σκουλαρίκι  στη μύτη γουρουνιού  έτσι είναι και η ο ομορφιά στην κακιά γυναίκα.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΠΔ

ΣΥΝΘΕΤΑ
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Σαν σκουλαρίκι  στη μύτη γουρουνιού  έτσι είναι και η ο ομορφιά στην κακιά γυναίκα.

Κατά Ματθαίον 7
6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε 
καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Ψαλμος 79 στ. 14,15

21/10/2011 

Θυσια δελφακος 

Screen clipping taken: 20/3/2013 6:18 πμ

Συγγενικά
Συφορβός = εκτροφἐας χοίρων. Υποτιμητικό επάγγελμα στο Βυζάντιο.Ετυμολογία: συς+φορβή = διατροφή .
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Συφορβός = εκτροφἐας χοίρων. Υποτιμητικό επάγγελμα στο Βυζάντιο.Ετυμολογία: συς+φορβή = διατροφή .
160.232

Συφιλη <Συς + φίλος =κτηνοβάτης  

Συνώνυμα 
Μουχτερό

ΚΙΡΚΗ - Κατασκευαζονται γουρουνια παντος τυπου.

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ!.one Page 9    



ΚΙΡΚΗ - Κατασκευαζονται γουρουνια παντος τυπου.

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ 
Στις 16 του μήνα (Σεπτέμβρη)  Βοηδρομιώνα, οι μύστες, όσοι 
δηλαδή είχαν μυηθεί στα Ελευσίνια μυστήρια, έπρεπε να λουστούν 
στη θάλασσα. Ακόμη οι μύστες έπλεναν κι ένα χοιρίδιο, πού την 
άλλη μέρα θα θυσίαζαν στις θεές. Ή μέρα αυτή λεγόταν "Αλαδε 
μύσται", δηλαδή «πηγαίνετε στη θάλασσα μύστες».
Την τρίτη μέρα, στις 17 Σεπτεμβρίου, ό Βασιλιάς με τούς τέσσερες 
επιμελητές των μυστηρίων, έκανε μεγάλη θυσία στο Ελευσίνιο. 
Τότε οι μύστες θυσίαζαν το χοιρίδιο.1119.24

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΗ
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9261.189 σ.16

Αγριογουρουνολάτρης Αυτοκράτορας

Όπως ο προκάτοχός του, ο   Λέων ο  Σοφός, ο αυτοκράτωρ 
Αλέξανδρος (912-913), είχε μια κλίση προς τη μαγεία και τα 
παραφυσικά φαινόμενα. Ανάμεσα στις άλλες τρέλες του, είχε 
πειστεί πως ένα αρχαίο χάλκινο άγαλμα στην Αγορά, που 
απεικόνιζε ένα αγριογούρουνο, ήταν το δαιμόνιό του.
Είναι αυτό που λέμε "βρήκε τον διάβολο του".

Έτσι το άγαλμα αντιμετωπίσθηκε με μεγάλη ευλάβεια και τιμές: 
του φόρεσαν καινούργιους  χαυλιόδοντες και άλλα στολίδια, και 
διοργανώθηκε μεγάλη γιορτή για την μετεγκατάστασή του στον 
Ιππόδρομο, που περιλάμβανε άσεμνες παραστάσεις και παρωδίες 
θρησκευτικών τελετών. Ο λαός του Βυζαντίου γενικά διασκέδαζε με 
κάτι τέτοια, αλλά είναι βέβαιο ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να 
ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα... 

Βυζαντινά επώνυμα και παρωνύμια
Ο Λέων Χοιροσφάκτης, πρεσβευτής τού Βυζαντίου στους 
Άραβες της Μάλτας, της Ταρσού και της Βαγδάτης, 
υπερηφανευόταν, ότι κατόρθωσε να εξαγοράσει (πέτυχε 
«αλλάγιον») εκατόν είκοσι χιλιάδες αιχμαλώτους, που είχαν 
συλληφθεί κατά τις επιδρομές των πειρατών στα εδάφη της 
αυτοκρατορίας.

Έβερτ  Μιλτιάδης  
βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος της  ΝΔ. βλ. και λ. 
μπουλντόζα 
Είναι ευρέως διαδομένο ανθρωπωνύμιο, σε όλη τη Γερμανία 
και τις γερμανόφωνες περιοχές, με τις μορφές Ebbert, Ebert, 
Ewert, Ebart, Eppart.

Νεώτερα Επώνυμα

Είναι γνωστό το μύθευμα-θαύμα του ΚΥΙΧ με  την εξαγωγή 
κοινών δαιμονίων από ένα δυστυχή δαιμονιζόμενο και η 
εισαγωγή αυτών εις αγέλη χοίρων στη χωρά των 
Γεργεσηνων(Λουκάς 8:26)  ή Γαδαρηνων (Ματθαίος 8:28), 
Γερασηνων  (Μαρκ 5:1)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βέβαια ο Νόμος απαγόρευε και να αγγίζουν ακόμη τα 
γουρούνια. Οι Γεργεσηνοι  έβοσκαν 2000 γουρούνια απλώς 

Εισαγωγαί - εξαγωγαί δαιμονίων 
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γουρούνια. Οι Γεργεσηνοι  έβοσκαν 2000 γουρούνια απλώς 
για χόμπι, για την χαρά του βοσκήματος. Το διακυβεύουμε 
ήταν να βόσκεις τα γουρούνια χωρίς να τα αγγίζεις. Θ εια 
χαριτι απηλλάγησαν από τα γουρούνια. Δεν τους πείραξε και 
πολύ και "πάσα η πόλις εξήλθεν εις συνάντησιν του Ιησού, 
και ιδόντες αυτόν παρεκάλεσαν να μεταβή από των ορίων 
αυτών". Ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε να τον είχαν σαπίσει 
στο ξύλο,  τον τιμώρησαν με απλό χαρακτηρισμό ως persona 
non grata, χωρίς καν να τον απελάσουν βιαίως. Μετά βρήκαν 
άλλο χόμπι, ίσως λόττο, ή πρώτο. 

ΦΡΑΣΕΙΣ

Συμπεριφέρεται σαν γουρούνι
Τρωει σαν γουρουνι
Κανει γουρουνίες

Τραγούδι
Έτσι πρέπει να γίνει
...
Στους μπουρζουάδες
Κριτική να κάνουμε
αυτό δεν φτάνει

Του γουρουνιού του αστισμού

Να κόψουμε πρέπει τα πόδια
Έτσι πρέπει να γίνει
Έτσι θα γίνει

Η ελευθερία για μας
Είναι μια ωραία γυναίκα
Έχει υπογάστριο και υπεργάστριο

Δεν είναι κάνα χοντρογούρουνο αστικό

...
Στίχοι: Wolf Birman 
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος
Πρώτη εκτέλεση: Μαρία Δημητριάδη

Pasted from <http://www.stougiannidis.gr/hypoglossal/32_gourouni.htm> 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1] 
ὣς εἰπὼν ζωστῆρι θοῶς συνέεργε χιτῶνα,

βῆ δ’ ἴμεν ἐς συφεούς, ὅθι ἔθνεα ἔρχατο χοίρων.

ἔνθεν ἑλὼν δύ’ ἔνεικε καὶ ἀμφοτέρους ἱέρευσεν,
εὗσέ τε μίστυλλέν τε καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειρεν.  (75)
ὀπτήσας δ’ ἄρα πάντα φέρων παρέθηκ’ Ὀδυσῆϊ 
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9158.39 133

9158.42 270

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EUm-vAOmV1o" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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http://youtu.be/EUm-vAOmV1o

10/11/2011 

9 ΕΛΛ ΒΟΥ Οταν τού γουρουνιού ή τρίχα γίνει μετάξι τότε ό Βούλγαρος θά μάθει τάξη. ΓΟΥΡΟΥΝΙ

84 ΟΥΓ ΕΒΡ Τίποτα χειρότερο άπό φτωχό Εβραίο, αχαμνό γουρούνι καί μεθυσμένη 
γυναίκα

ΓΟΥΡΟΥΝΙ

90 ΓΕΡ ΕΒΡ Ό Εβραίος καλύτερα νά γίνει γουρούνι παρά άνθρωπος ΓΟΥΡΟΥΝΙ

Βαρύς και ασήκωτος
Ο Κοραής αναφέρει στα Ατακτα του οτι ο Θεοδωρος Προδρομος είχε προηγουμενα με καποιον με το 
επώνυμο  Βαρύς. Ο Πτωχοπροδομος εκανε γι΄αυτο το επωνυμο την εξης ετυμολογικη αναλυση. ΒΑΡ = 
"γιός του ..."(ΒΑΡ εβραικά γιός. πρβλ. Βαρναβας, Βαραβας, Βαριωνας και πλειστα οσα εβραικά 
προσωνυμια που αναφερονται στα Ευαγγέλια). 
ΥΣ = υός το γουρούνι (αρχ).
Αρα ΒΑΡ+ΥΣ = ο γιος του γουρουνιού. 
Ο Κοραης δεν τον παιρνει στα σοβαρά. Γιατι, οπως λεει, δεν μπορει να συντεθεί  λέξη απο δύο 
γλώσσες.
Το Βαρτιμαιος (ΒΑΡ=Τιμαίος) και βαρθολομαιος  (ΒΑΡ+Πτολεμαίος) συνετέθησαν. Παρ΄ολα αυτά η 
ετυμολογια είναι  απαράδεκτη αν και διασκεδαστική.

16/11/2011 
Χατζρις  < αρ. hin

Λέει, λοιπόν, 0 Αίσωπος, ότι, αν αγγίξει κανείς το χοίρο, ουρλιάζει. Και πολύ φυσικό, γιατί ο χοίρος ούτε 
μαλλιά έχει ού τε γάλα δίνει ούτε άλλο τίποτε εκτός απ' το κρέας. Λ μέσως, λοιπόν, μόλις τον αγγίξεις 
βλέπει μπροστά του το θάνατο, γιατί έχει επίγνωση ότι από φυσι του είναι ωφέλιμος στον άνθρωπο για 
το κρέας του,
Στοβαίος Ανθολγιον Τομος . ΣΕΛ.265 §24

Ειναι μεγάλη σκρόφα!1
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Αυτή πισω απο το γουρούνι! Ξέρετε ποσο ε΄χει βαλει το εισιτήριο; 30€!1.

1/12/2011 Πιθανον να ηταν "δελφακας θυσας". Αφου ερριπτοντο εις τα μεγαρα. 

2/12/2011
Τις παραμονές των Χριστουγέννων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σφάζουν ένα 
γουρούνι. Το έθιμο των χοιροσφαγίων έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, τότε που 
θυσίαζαν το χοίρο για να έχουν την εύνοια της Δήμητρας και του Κρόνου

Pasted from <http://www.radicio.com/forum/index.php?showtopic=4482> 

165.koykoyles
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11/1/2012 
280.592
Μοχθηρος, μουχτερο= χοιρος, γουρουνι (αρθρο)
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