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Από το επιτατικό πρόθεμα ΛΑ και το ούς ή ὦς (γεν. ὠτός). 
Αυτός που έχει μεγάλα αυτιά.

Πβλ. μονο ενας γαιδαρος έχει αυτιά; 
Η σημασια της φρασης είναι ότι το αναφερομενον δεν είναι αποκλειστικο χαρακτηριστικο 
ενός γαιδάρου. 

Ουδεις εξετασε το ΙΕ *πελαγ ως πιθανη ριζα του λαγος.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Βαστάτε Τούρκοι το λαγό να κατουρήσει ο σκύλος. (Παξοί)
Λαγός την φτέρη έσειε, κακό του κεφαλιού του. 424.32
Λαγός τη φτέρη εκούναγε, κακό της κεφαλής του.
Του έταξε λαγούς με πετραχήλια.
ΑΜΑ ΔΕΙΣ ΛΑΓΟΝ ΕΜΠΡΟΣ ΣΟΥ  ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ 749.51 -52
Ειδα  ΄γω  να φά[ω]  λαγό από τέτοιον κυνηγό.1022.231.22

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Μαινάδες προσφέρουν λαγό  στο Διόνυσο.
Του Αμαση. Μελανόμορφος Αμφορέας  (550-530 πΧ)
Παρίσι 
Bibliothèque Nationale de France (Cabinet de Médailles 222) 

ΦΡΑΣΕΙΣ

Ετούρλωσε τ΄αυτιά του σαν το λαγό.
Τουρλώνω < μσν. Τρουλλώνω <  τρούλλος  = υψώνω,  καμπυλώνω. 
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ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΛΟΣ ΜΕΖΕΣ

10/9/2011 4:48 μμ 1022.74 - Η ΑΓΓΕΛΩ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΝ και ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΟΝ   
ΛΑΚΚΩΝ

ΛΑΓΟΣ
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011
5:31 μμ
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ΛΑΚΚΩΝ
Κατ'  απαγγελίαν Μιχαήλ Μάντακα
Δημοδιδασκάλου έν Λάκκοις

Προβάλετε φωνιάξετε 'ς τoι Λάκκους κ΄ εις τ' Ορθούνι 
Νά ΄ρθουν του Λάπαθεν οί  γυιοι και του Μπιμποσταμάτη 
Τ'  ένα λαγών ετόπωσα στου κάτω  Δρύ τον πόρο. 
Νά μή θαρρούν πώς ειν' λαγώς νά πρεμαζόνου σκύλους
όπου έχει άρματ' ας  βαστά κι΄ ὀπου δεν εχει ας εύρει.

1 Ορθούνι=χωρίον του Δήμου Λάκκων, μίαν ωραν απέχον.
2 ετόπωσα=εντόπισα, ανεκάλυψα (κυρ. Βρήκα τον τόπο του)
3 Δρυ=Χωρίον τοΰ Δήμου Κάντανου,  άπέχον από Χανίων 8.80 ωρας.

9237.48.84

9205.642.55

9041.517

9041.545

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
744.59

ΠΟΙΗΣΗ

Μουνάκι μου, μουνάκι μου

και μοσχαναθρεμμένο1

σαν το μπαρμπούνι θρέφεσαι2

σαν τό λαγό κοιμάσαι. 3

Αλήθεια και στον ύπνο σου
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Αλήθεια και στον ύπνο σου

χοντρή4 ψωλή θυμάσαι. 

1. Ανέκαθεν η διατροφή με το πανάκριβο μπαχαρικό, τον μόσχο, 
ήταν δείγμα άκρας φροντίδας από τους αναθρέφοντας.
Πρβλ. μοσχοπουλώ, μόσχος και κανέλλα, μόσχος και ξερά σκατά 
= αρωματισμενη αναπνοή, ελλειψη διάρροιας του μωρού.

2. Δεν αφορά τι τρώει το μπαρμπούνι αλλά πως το τρώει: με 
παλινδρομικές κινήσεις των χειλιών του!

3. Ο λαγός κοιμάται ελαφρά και είναι σε διαρκή ετοιμότητα.

4. Σε αντίθεση με τα άλλα γαμοτράγουδα (πχ. 8) εδώ δίνεται 
έμφαση στο πλάτος (Φ, Διατομή) και οχι στο μήκος.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΓΑΜΟΤΡΑΓΟΥΔΑ" ΤΟΥ ΦΙΛ. ΒΛΑΧΟΥ

ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΚΟΥΝΑΔΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΚΕΙΜΕΝΑ" ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1981

9213.91
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9158.38 228

Πρβλ. Και στ΄αντάρτικο ψωμί και στο στρατό χαμπέρι.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ
ό κυνηγός , κορύφαινα ή ίππουρις (coryphaena hippurus οίκ. κορυφαινίδες f. Coryphaenidae)

λέγεται και λαγός .

μήκος: 1 μ. και περισσότερο.
χρώμα: γαλάζιο στή ράχη, κίτρινη
Tò ρύγχος του στρογγυλό, όσο μι έχει δόντια ώς και τον ουρανίσκο σαν ψ αρχίζει πάνω άπ' τό κεφάλι, 
συνεχίζεται τα μαζεύει σέ μιαν εσοχή της κοιλιάς, σπάραχνα βρίσκουνται σχεδόν στο θώρακα.
Είναι πελαγίσιο ψάρι, κυνηγά ζαργ πάδια τού άφροϋ μέ πολλή αγριάδα.
Ψαρεύεται μέ συρτή και μέ καθετή .πολύ νόστιμο.

160 ΙΝΔ ΤΟΥ Τούρκος, παπαγάλος, λαγός, καί οί τρείς μπελάδες ΛΑΓΟΣ
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160 ΙΝΔ ΤΟΥ Τούρκος, παπαγάλος, λαγός, καί οί τρείς μπελάδες ΛΑΓΟΣ

Παει λαγος να πιει νερο ...

Lepus
lĕpus , ŏris, m. (com., Varr. R. R. 3, 12; Plin. 8, 55, 81, § 217;
I. v. infra) [cf. Aeol. and Sicil. λέπορις, collat. form of λαγώς, Varr. L. L. 5, § 101 Müll.; id. R. R. 3, 12; but 
Curt. compares lepor, lepidus, root in Gr. λάμπω], a hare, Varr. R. R. 3, 12; Plin. 8, 55, 81, § 217: lepus 
multum somni affert, qui illum edit, Cato ap. Diomed. p. 358 P.; Plaut. Pers. 3, 3, 31: “auritosque sequi 
lepores,” Verg. G. 1, 308: “pavidus,” Hor. Epod. 2, 35; id. C. 1, 37, 18: “dare semesum leporem,” Juv. 5, 
167.—Of the she-hare: “lepus cum praegnans sit,” Varr. R. R. 3, 12; Plin. 8, 55, 81, § 219; cf.: “fecundae 
leporis,” Hor. S. 2, 4, 44 (fecundi, Keller).—Prov.: aliis leporem exagitare, to hunt the hare for others, i. e. 
to do something of which others reap the advantage, Petr. 131; cf. Ov. A. A. 3, 661: lepus tute es et 
pulpamentum quaeris? What! you a hare, and hunting for game? —In mal. part., Liv. Andron. ap. Ter. 
Eun. 3, 1, 36; cf. Don. ad h. l. and Vop. Num. 13. —As a term of endearment: “mens pullus passer, mea 
columba, mi lepus,” Plaut. Cas. 1, 50.—
II. Transf.
A. A poisonous seafish, of the color of a hare, the Aplysia depilans, Linn.; Plin. 9, 48, 72, § 155; 32, 1, 3, § 
8.—
B. The constellation Lepus, Cic. Arat. 365; id. N. D. 2, 44, 114; Hyg. Astr. 3, 22; Manil. 5, 159.

Ο λαγός στα Λατινικά λέγεται lepus 
Ο Πλαύτος  το αναφέρει ως  χαιδευτικο το λαγουδάκι μου, μαζυ με τα σπουργιτάκι μου, και περιστέρα 
μου. Οπως και το Play-boy . Συμπτωση; Δε νομιζω!

Το μεγεθοσ μετραει
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ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 5    


