
Σημασία

The European Robin was one of the many species originally described by Linnaeus in his 18th century 
work, Systema Naturae, under the name of Motacilla rubecula. Its specific epithet rubecula is a 
diminutive derived from the Latin ruber 'red'.[3] The genus Erithacus was created by French 
naturalist Georges Cuvier in 1800, giving the bird its current binomial name of E. rubecula.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Στην περιοχή του Αγρινίου, το πουλί αυτό, που είναι γνωστό ως «καλογιάννος», συνδέεται με μια 
Αγρινιώτικη λαϊκή παράδοση (βλέπε το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος 
δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975).
Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, Βασιλιάς των πουλιών δεν είναι ο αϊτός. Είναι ο καλογιάννος.
Και να πως έγινε. Μια φορά ζητούσαν τα πουλιά βασιλιά, και ο Θεός τους είπε να γίνει Βασιλιάς 
εκείνο το πουλί που θα πετάξει ψηλότερα. Τα πουλιά δεν ήθελαν να γίνει αυτή η αναμέτρηση, γιατί 
ήξευραν πως έτσι βασιλιάς θα γίνει ο αετός· μόνον ο καλογιάννος δέχτηκε. Αποφασίστηκε λοιπόν να 
γίνει ο διαγωνισμός ανάμεσα στα πουλιά. Πετάει ο αετός, πετάνε και τα άλλα πουλιά.
Άμα ο αϊτός επέρασε όλα τα πουλιά στο ύψος και έφτασε ώς εκεί που δεν ημπορούσε να πετάξει 
πλέον ψηλότερα, εφώναξε: «Ποιος μπορεί να πετάξει ψηλότερα από μένα;» Ο καλογιάννος τότε, 
που είχε κρυφτεί στη ράχη του αϊτού, πρόβαλε ολίγο πάνω από τον αϊτό και εφώναξε:
«Εγώ!» Και έτσι έγινε βασιλιάς.
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ΙΊαρ' Ευσταθίου Σταΐκου (1883). Ό Καλογιάννος εΐναι το μικρόν πτηνόν motacilla rubecula L., το υπό 
τών Γάλλων rouge-gorge και υπό τών Γερμανών Rothkelchen καλοΰμενον δια το έρυθρόν ΐοΰ 
τραχήλου και τοΰ στήθους του. Τό δημώδες Όνομα αΰτοΰ, σημαίνον τον αγαθόν Γιάννην, 
χαρακτηριστικόν δέ της ήμερότητος αΰτοΰ, ϊσως προήλθεν έκ παραδόσεως τίνος άγνωστου εις έμέ. 
Ό Βαλαωρίτης (Ποιήματα τ, Α' σ. 313 κέ. και έν Εστία 1878 τ. Co. 750-2), εις το ποίημα του 
Καλογιάννον, λέγει πώς τοΰ έμεινε « 'ς το λαιμό παντοτεινα γραμμένη ή κοκκινάδα» έξότου 
περιεπτΰχθη αιμασσουσαν την σΰντροφόν του, τραυματισθεΐσαν υπό οφεως· είναι δέ τοΰτο μάλλον 
πλάσμα τοΰ ποιητοΰ ή διασκευή δημώδους παραδόσεως.
Ό δέ μΰθος περί ανακηρύξεως τοΰ Καλογιάννου ώς βασιλέως τών πουλιών, διότι δια δόλου 
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Ό δέ μΰθος περί ανακηρύξεως τοΰ Καλογιάννου ώς βασιλέως τών πουλιών, διότι δια δόλου 
έδυνήθη να πετάξη υψηλότερα τοΰ άετοΰ, είναι αρχαίος. Κατά τον Πλοΰταρχον (Πολιτικά παράγγ. φ 
7 σ. 806e):  ό Αισώπου βασιλίσκος, επί τών ώμων τοΰ άετοΰ κομισθείς, αιφνίδιον έξέπτη και 
προεφίπτασεν». Ό άγων της πτήσεως αναφέρεται συνήθως εις τον άετόν και τον τρόχιλον. 
Παρέλαβον δέ τον μΰθον και πολλοί άλλοι λαοί, ώς δηλοΰσιν αυτά τα ονόματα βασιλίσκος, 
τύραννος, λατ. regulus, Ιταλ. regolo (riicldu, re di oceddi, re di li riiddi), γαλλ. roitelet, άρχ. γερμ. 
kunigli, γερμ. Zaunkònig κττ. Προς δέ και διάφοροι παραλλαγαί τοΰ μΰθου παρά τοις Ίταλοΐς2), τοις 
"Τωμοΰνοις3), τοις Γερμανοΐς και τοις Ίρλαν-δοις4).    .
1) Έν Ήπείρω πτηνόν τι καλείται e κοκκινοποϋλι ή κοκκινολαίμης, διότι έπί του λαιμού φέρει καλώς 
διακρινόμενην κοκκίνην ταινίαν». (ZA. j. 194). "Ισως είναι αυτός ο Καλογιάννος.
2) Pitrè Usi e costumi del popolo Siciliano τ. Ili σ. 383-4. Gubernatis Zoological Mythology τ. II σ. 208, 
της γερμ. μεταφράσεως σ. 500, 5) ΚΤΡ. 1893 σ. '595. *) Gubernatis ϊνθ, άν.
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ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ

Ο Κοκκινολαίμης, το αηδόνι του χειμώνα, γνωστός και ως Καλογιάννος, Ρούβελας, Τσιπουργιάννης ή 
Κουμπογιάννος είναι ένα μικρόσωμο, στρουθιόμορφο πουλί, που ανήκει στην οικογένεια των 
τσιχλών. 

Αν και το συνολικό του μέγεθος δεν ξεπερνάει τα 14 εκατοστά μαζί με την ουρά του, είναι από τα 
δημοφιλέστερα πουλιά της Ευρωπαϊκής αλλά και της Ελληνικής ορνιθοπανίδας. Στην ηπειρωτική 
Ελλάδα όπου και συναντάται συχνά, κατέχει τον τίτλο ενός καχύποπτου πουλιού, στην Βρετανία 
όμως είναι γνωστός ως "ο θρασύτατος φίλος του κηπουρού". 

Στην Ευρώπη ο κοκκινολαίμης έχει συνδυαστεί με τον ερχομό των Χριστουγέννων. Και αυτό 
συμβαίνει γιατί κατά τον 18ο αιώνα οι ταχυδρόμοι που έφερναν τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες 
στους Βρετανούς, φορούσαν κόκκινο γιλέκο και τους φώναζαν "κοκκινολαίμηδες"!
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Κοκκινολαίμης 

Συνώνυμα 

Αλλη παραδοση 
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Ό καλογιάννος καί ή τσίχλα

(Άγρίνιον της Τριχωνίας)
Ό καλογιάννος άγαπα την τσίχλα, αυτή όμως δεν τον θέλει, γιατί είναι μικρός. Την τσίχλα τή λεν 
'Ρήνα ή Κυριερήνη και τα παιδιά, οταν την βλέπουν, τραγουδούν :
'Ρήνα, 'Ρήνα, Κυρ΄ερήνα πάρ' τον Καλογιάννον άντρα.
Το ίδιο τραγούδι λένε και όταν θέλουν να περιπαίξουν κανένα . κοντό, που αγαπάει νέα πιο ψηλή 
άπ αυτόν.
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Απο τον Ευσταθίο Σταΐκο (1883).   Κυραρήνη  είναι ή ιξοβόρος (turdus viscivorus L.), πού λέγεται έσι 
και σε άλλα μέρη τής Στερεάς, .Στον Παρνασσό λέγεται δεντροτσίχλα και ατην Λακωνία 
βουνοτσίχλα.
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