
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Γλαῦκ᾿ εἰς Ἀθήνας. 
Κομίζει γλαύκα ες Αθήνας.*

Κατά τον Ευστάθιο Θεσσαλονικης - Σχόλια εις το Ομηρον σ. 147*
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Ο νοσοκόμος, ο ανθοκόμος και ο ιπποκόμος είναι παραδείγματα  αυτής της σημασίας. (κομέω = φροντίζω) Ισως ο κομιζων γλαυκας εις 
Αθηνας να ηταν καποιος επιτετραμένος υπαλληλος που φροντιζε τα ιερα αυτά πουλιά της Αθηνάς στην Αθήνα. Η Αθηνά ηταν η πολιούχος 
της Αθήνας.  

Η φράση λέγεται γιατί στην Αθήνα η γλαύκα, η κουκουβάγια, ήταν πασίγνωστη, σαν σύμβολο της Αθήνας και εικονιζόταν παντού, όπως 
στις οροφές των σπιτιών, στα νομίσματα κ.λ.π.
Ο Αριστοφάνης, στους  Όρνιθες στ.  301. Αναφέρει τη γλαυκα  ως το πουλι της Παλλάδας αλλα όχι την επιμαχη φράση.

Η φράση "Κομίζει γλαύκα ες Αθήνας" λέγεται με την σημασια "εισαγει κατι στην Αθηνα,  που εντουτοις υπερπλεονάζει" . Ενεργεια 
δηλαδή που κανει καποιος ανοήτος εμπορος κουκουβαγιων. Η κουκουβάγια δεν συλλαμβάνεται ευκολα ζωντανη και δεν εχει καμια 
πρακτικη σημασία να συλληφθεί.

Είναι προφανες ότι αν ισχύει αυτή η υποθεση ο κομιζων γλαυκας,  ο κουκουβαγιο-φροντιστής ηταν καποιος αργόμισθος της Αθηναικης 
Πολιτείας και γι΄αυτόν αναφέρονταν η φράση. 
Αν το σκεφτουμε πως μπορει καποιος να συλλάβει γλαύκες και γιατι να τις κομίσει (μεταφέρει) στην Αθηνα ή κάπου αλλού.  

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟ  (16 γραμ) 
ΣΥΛΛΟΓΗ: Bowdoin College Museum of Art
Κουκουβαγια και αμφορέας με φύλλα δάγνης.

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟ  (17 γραμ)  του 450 πΧ

ΠΟΙΗΣΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Πρώτη εκτέλεση: Μαρία Φαραντούρη

Oι κουκουβάγιες ουρλιάζουνε κι οι πεθαμένες καλογριές
σηκώνουνται να χορέψουν με ντέφια τούμπανα και βιολιά,
με πίπιζες και λαγούτα, με φλάμπουρα και με θυμιατά,
με βότανα και μαγνάδια με της αρκούδας το βρακί στην παγωμένη κοιλάδα
τρώνε τα μανιτάρια των κουναβιών παίζουν κορώνα-γράμματα
το δαχτυλίδι τ' Aη-Γιαννιού και τα φλουριά του Aράπη.

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011
7:41 μμ
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το δαχτυλίδι τ' Aη-Γιαννιού και τα φλουριά του Aράπη.
Περιγελάνε τις μάγισσες, κόβουν τα γένια ενός παπά
με του Kολοκοτρώνη το γιαταγάνι, λούζονται μες στην άχνη του λιβανιού.
Kι ύστερα ψέλνοντας αργά μπαίνουν ξανά στη γη και σωπαίνουν
όπως σωπαίνουν τα κύματα, όπως ο κούκος τη χαραυγή, όπως ο λύχνος το βράδυ.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
341 -Η χουχουβάγια (Του νεκρου Αδελφου οπως δεν εγράφη).
366 -Κουκουβάγια και η Παναγία η  Ζωόφιλος

1013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ -ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΜΟΣ Α -ΕΡΓΑΝΗ -1965

ΓΛΑΥΞ ΣΕ ΑΘΗΝΑΙΚΟ  ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
744,56

9181,  [21] παρ. 70

ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

ΟΒΙΔΙΟΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
The Transformation of Ascalaphus into an Owl

The Goddess now, resolving to succeed,
Down to the gloomy shades descends with speed;
But adverse fate had otherwise decreed.
For, long before, her giddy thoughtless child
Had broke her fast, and all her projects spoil'd.
As in the garden's shady walk she stray'd,
A fair pomegranate charm'd the simple maid,
Hung in her way, and tempting her to taste,
She pluck'd the fruit, and took a short repast.
Seven times, a seed at once, she eat the food;
The fact Ascalaphus had only view'd;
Whom Acheron begot in Stygian shades
On Orphne, fam'd among Avernal maids;
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On Orphne, fam'd among Avernal maids;
He saw what past, and by discov'ring all,
Detain'd the ravish'd nymph in cruel thrall.

But now a queen, she with resentment heard,
And chang'd the vile informer to a bird.
In Phlegeton's black stream her hand she dips,
Sprinkles his head, and wets his babling lips.
Soon on his face, bedropt with magick dew,
A change appear'd, and gawdy feathers grew.
A crooked beak the place of nose supplies,
Rounder his head, and larger are his eyes.
His arms and body waste, but are supply'd
With yellow pinions flagging on each side.
His nails grow crooked, and are turn'd to claws,
And lazily along his heavy wings he draws.
Ill-omen'd in his form, the unlucky fowl,
Abhorr'd by men, and call'd a scrieching owl.

1/11/2011 5:30 πμ 
9261,65 Ƥ88

Ειναι άσχημη1.
Ζει την νυκτα (περιοδο των φαντασματων , νεκρων, βρυκολάκων κλπ)2.
Το λατινικο ονομα της Ulula ακούγεται σαν όλωλα = χάθηκα (ο λωλος < ολολώς=ο χαμένος, 
πεθαμένος  μτχ. Παρακ. Του ολυμι) 

3.

Αντίθετα με τους αρχαιους που τήν θεωρουσαν καλό οιωνό, οι νεώτεροι τήν θερωρουν γρουσούζικ 
πουλι και ισως έχουν δικαιο:

9158.21 §26
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9158.21 §26

Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 1013.185 341 ΣΧ. 1014.15

9213.23

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 4    



Screen clipping taken: 20/11/2011 9:55 μμ

9039.107

1/12/2011 

C:\ARIS\BOOKS\byzantine

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 5    



\Corpus_paroemiographorum_graecorum_Zenob.pdf

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 6    


