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Βλ. 9359.207-8 [334-5

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες.
Για το γαμπρό γεννάει κι ο κόκορας, για το γιο ουτ' η κότα.
Έφτασε το αβγό στον κώλο.
Η γριά η κότα έχει το ζουμί.
Η γριά η κότα έχει το ζουμί, μα η πουλάδα κάνει τον πετεινό και λαλεί!
Και τ' αυγού το μέσα και τ' αυγού το έξω. (Ποντιακή)
Λύσε δέσε το γουρούνι, μακρυσκοίνησε την κλώσσα, πέρασε η μέρα. (Αρκαδία)
Όλο το αβγό στην πίτα.
Όποιος μπλέκει με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες.
Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες.
Όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει.
Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξημερώσει.
Πρώτα όβασον κι'επεκεί κακάντσον. (Ποντιακή)
Σαρανταπέντε Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση.
Σηκωσε τ αυγο με τον κωλο!

Ανάλογη του ούτε "γάτα ούτε ζημιά"

Ούτε κότες έχω ούτε με την αλέπού μαλώνω 1022.278.769

ΦΡΑΣΕΙΣ 
Μαλλώνουν σαν τα κοκκόρια.
Αυγό να πάρεις απ' αυτόν δεν έχει κρόκο μέσα.
Ζωή και κοτα
Κάτσε στ' αυγά σου
Κοκορεύεται  

Κόκορες ειναι όσοι γεννήθηκαν τά έτη:1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993,     
   2005 ...

Βασιλιάς δεν είμαι , κορώνα φορώ , ρολόι δεν έχω , τις ώρες μετρώ , τι είναι;•
Απάντηση: ο Κόκορας  

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Είναι ένα μικρό σπιτάκι, δίχως στέγη και ταράτσα, μήτε γύρω παραθύρια , μήτε 
πόρτα μήτε φάτσα , τι είναι; 

•

Απάντηση:  το αυγό

Έχω ένα βαρελάκι που 'χει δυο λογιών κρασάκι,  τι είναι; •
Απάντηση:  το αυγό

Με πουπουλένιο πάπλωμα μια φαμελιά σκεπάζεται , τι είναι;
Απάντηση: η κλώσσα και τα πουλάκια της.  

•

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΚΟΤΑ
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011
6:52 μμ
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ
156.243
κοκορίζω και κουκουρίζω = 
1 ερωτοτροπώ. «Κοκορίζει  όντε δει κοπελιές».
2 κάνω τον παλληκαρά. «Μη μου κοκορίζεις εμένα.γιατί δε σε 

ξυπούμαι».
Κόκορ-ας + κατάλ. -ίζω. Ο β' τύπος από τον α'. Συνών. (στην α' 

σημασία του) τσαπιρντίζω.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ 
156.253
κούκλης. ο = ο κόκορας, ο πετεινός. Από το κούκλ-α με κατάλ. αρσ. 
σε -ης.

9041.498

ΣΥΝΘΕΤΑ

κουκλοπετεινός και κουκουλοπετεινός, ο = τσαλαπετεινός. Κούκλης 
(βλ. λ.) ή κουκούλα + πετεινός. 156.253

Συγγενικά

Ξυπνα με στις 7!

ΣΚΡΙΠ  28/8/1893
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9213.81

9213.93

screen clipping taken: 30/10/2011 4:05 μμ

9257.176 σ.163

Screen clipping taken: 1/11/2011 4:45 πμ

9261.58 σ. 81

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

.. Μέ τόν κόμπο σταυρώνουμε τον άρρωστο τρεις φορές ψιθυριστά, να μην τα καλακούει ούτε ό 
άρρωστος ουτε παραστεκούμενος : "Στο όνομα τον Πατρός καί του Υίου και του Άγιου Πνεύματος. 
Αμήν. Άγιοι Ανάργυροι θαυματουργοί, πρώτοι γιατροί του κόσμου, δωρεάν ελάβετε, δωρεά δότε, 
βγάλετε το αβάσκαμα άπο τον (την) . . . και βάλετε το επάνω στα όρη και στα βουνά εκεί πού κόκορος 
δε λαλεί, καμπάνα δε σημαίνει, εκεί πού μικρού παιδιού κουλούρα δεν ψένεται.
1091.54

9261.257 σ. 230
Ab ovo [usque ad mala]
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Ab ovo [usque ad mala]
Απο το αυγό  [ μέχρι το μήλο] 
Τουτέστιν απο την αρχή ως το τέλος.
Στα Ρωμαικά συμπόσια το αυγό σερβρονταν πρωτο και το μηλο τελευταίο.
Οχι το αυγό της Λήδας οπως λένε ορισμένοι.
Βλ. Και 9158.28

9158.20 §15

13

-----

9158.23. 47

9158.32 149

9158.32 157

9158

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 4    



46 ΕΛΛ ΕΛΛ Μά δέν θέλω άπό τήν Πάρο μήτε κότα γιά νά πάρω, μήτε 
αυγό, μήτε κορκό, μήτε πράμα θηλυκό.

ΚΟΤΑ

18/11/2011 
9039.77 §68

ΣΥΝΘΕΤΑ
Τσαλαπετεινος ο έποψ και κουκουλοπετεινός (300.14.319 σ.7323) 

3/12/2011 

Καπόνι
Ομοηχο
Δοκαρι για το ανακεμασμα της βαρκας 
Αρχ.  Επωτις 
303.223

303.222
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Screen clipping taken: 14/1/2012 2:58 πμ

http://youtu.be/q7WMclKw5c0
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