
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Από τα μετρημένα τρώει ο λύκος. (Παξοί)
Βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.Έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Βλέπεις το λύκο, κι εσύ ψάχνεις τ’ αχνάρια. 
Δέσε το αρνί, όπου θέλει ο νοικοκύρης και μη σε νοιάζει αν το φάει ο λύκος.
Εμπήκ' ο λύκος στο μαντρί, αλί που 'χε το ένα. (Αρκαδία)
Ο λύκος δε βρωμίζει τη φωλιά του.
Ο λύκος έχει τ' όνομα κι η αλεπού τη χάρη.
Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμην άλλαξε μήτε την κεφαλήν του.
Ο λύκος σαν γεράσει, μασκαράς των σκυλιών γίνεται.
Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται.
Ο λύκος στην αντάρα χαίρεται.
Στην αντάρα τρέχει ο λύκος.
Όποιος φεύγει απ' το μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
Λὐκον ὁρῶ (αρχ) :μένω αλαλος, βουβός.
Αρχαία πρόληψη γι΄αυτόν που θα δεί  πρώτος ο λύκος.

Αριστοτέλης -Ηθικά Ευδήμεια

ἔγνω δὲ φώρ τε φῶρα, καὶ λύκος λύκον.

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
Λύκιον:Τοποθεσίαστή θεσσαλία οπου, κατά την παράδοση, απολιθώθηκε κάποιος λύκος που θέλησε 
να φάει  τα βώδια του Πηλέα .
Λυκωρεία:Πολη στον Παρνασσό  που έκτισε ο Λυκώρος 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Λυκόφως: Αυτό  που είναι ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, απο το χρώμα των τριχων του λυκου που 
στην κοιλιά ειναι λευκο και στή ράχη μαύρο. 641.373

Μάλλον ομως απο την αρχαία λύκη 
Λύκη:φως,  απ' όπου και τα λύχνος, λυκαβητός, λυκαυγές και το Λατινικό lux=φως. 261.586

Λύκειος Απόλλων (Ο θεός του φωτός=λύκη ) 
Λύκειον: γυμνάσιο κοντά στο ναό του Λυκείου Απόλλωνα.

Lupercalia : Το  όνομα Lupercalia  σχετίζεται μέ την αρχαία ελληνική γιορτή των Αρκαδικών Λυκαίων   
(από το "λύκος", στα Λατινικά lupus) και τη λατρεία του Λυκαίου Πανός. Ο Παν  υποτίθεται ότι είναι 
ένα ελληνικό ισοδύναμο με Φαυνο (Faunus), συμφωνα με τον Ευανδρο. Στη Ρωμη ηταν ποιμενική 
γιορτη 13-15 Φεβρουαρίου προς τιμην της Lupa της λυκαινας δηλαδή που συμφωνα με την παράδοση 
θήλασε τουν Ρώμο και τον Ρωμύλο. 

Ομως πρει να λαβουμε σοβαρά υποψη μια αλλη εκδοχη:
Loupa με την μεταφορική εννοια θα πει περιπλανώμενη πόρνη. Αρα ειναι πολύ πιο λογικοφανες να 
περιμαζεψε τα παιδια μια περιπλανώμενη πόρνη και να τα θήλασε παρά μια κανονική λυκαινα. 
Γιατί ομως αυτο το ονομα;  
Οι πουτάνες αυτές, οι Λύκαινες ,  ορεσίβιες πόρνες της Ρωμαικής αρχαιότητας,  ικανοποιούσαν τους 
βοσκούς. Αυτοί τις πληρωναν με πρόβατα. Επειδή η αυξημένη σεξουαλική στέρηση των βοσκών 
απαιτούσε συχνά την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, οι πόρνες αυτές είχαν παρόμοιες επιπτώσεις στο 
κοπάδι με την επιδρομή λύκων. Τους εξαφάνιζαν δηλαδη τα προβατα μεχρι να πεις κυμινο.  Γι΄αυτο 
τους κόλλησαν το παρατσούκλι «λύκαινες». Μια τέτοια «λύκαινα» είχε βρεί και θηλάσει τον Ρωμύλο 
και τον Ρέμο, τους μετέπειτα ιδρυτές της Ρώμης. Οι μεταγενέστεροι* Ρωμαιοι δεν ήξεραν την σημασία 
του «λύκαινα» και το ερμήνευσαν κυριολεκτικα. 

ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ

281
Ό   γάιδαρος   πού   εκανε   τον   κουτσό και   ό  λύκος
"Ενας γάιδαρος βόσκοντας σ' ένα λειβάδι, βλέποντας ένα λύκο νά του επιτίθεται, 
προσποιήθηκε τον κουτσό. Τον πλησίασε εκείνος καί τον ρώτησε γιατί κουτσαίνει κι' 
αύτός τοΰ αποκρίθηκε πώς καθώς περνούσε ένα φράχτη πάτησε ένα αγκάθι. Καί τον 
συμβούλεψε πρώτα νά τοΰ βγάλη το αγκάθι καί κατόπι νά τον χάψη γιά νά μή τοΰ 
καθήση στο λαιμό καθώς θά τον τρώη. Πείστηκε αύτος καί σήκωσε τό πόδι του 
γαϊδάρου, έχοντας τήν προσοχή του στήν οπλή, ενώ ο γάιδαρος τον κλώτσησε στο 
στόμα καί τοΰ πέταξε τά δόντια. Ό λύκος σέ κακά χάλια, λέει τότε: «Καλά νά πάθω. Ό 
πατέρας μου μέ σπούδασε χασάπη κι' εγώ ήθελα νά κάνω τό γιατρό».
Ετσι καί οί άνθρωποι πού καταπιάνονται μέ δουλειές πού άγνοοΰν δυστυχούν, δπως 
είναι φυσικό.

274
Γάιδαρος,   κόρακας   καί   λύκος
"Ενας γάιδαρος, πληγωμένος στην πλάτη, έβοσκε σ' Ινα λιβάδι. "Ενα κοράκι έκατσε στή 
ράχη του καί τοΰ τσιμπούσε τήν πληγή καί δ γάιδαρος γκάριζε καί τσινοΰσε. Ό 
αγωγιάτης στεκόταν άπό μακριά καί γελούσε κι' ενας περαστικός λύκος, βλέποντας τή 
σκηνή είπε μέσα του: «Τί άτυχοι πού είμαστε! Καί μόνο νά μας άντικρύσουν μας 
κυνηγούν, ένώ τούτους εδώ καί κοντά τους όταν ζυγώνουν τους δέχονται μέ τό γέλιο ».
Ό μύθος σημαίνει πώς οί κακούργοι διακρίνονται κι' άπό τό ίδιο τό μούτρο τους και 
είναι φανεροί άπό μακριά.

ΛΥΚΟΣ
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011
6:08 μμ
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Το αγαλμα της κυριολεκτικης Λύκαινας που θηλάζει τους δύο ιδρυτές έγινε το συμβολο της Ρωμης. 

*)  ή λύκαινα ειναι  πολύ μεταγενεστερη του 4ου π.Χ. αιώνα συμφωνα τον Καθηγητή της 
Ετρουτσκολογίας  ADRIANO LA REGINA του  Πανεπιστημιου  La Sapienza.
Τα δίδυμα προστέθηκαν το 1471 ή λίγο αργότερα, όταν το χάλκινο, δωρήθηκε από τον Πάπα Σίξτο IV 
στη Ρώμη, και μεταφέρθηκε από το Λατερανό στο Καπιτώλιο.

Τώρα προκύπτει , με αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα ότι ούτε η Λύκαινα είναι καν παλιά. Ως προς την 
τεχνική ταιριάζει με συνέπεια στην κατηγορία ενός μεγάλου  χάλκινου γλυπτού του Μεσαίωνα, ενώ οι 
ιδιότητές του το ανάγουν σε μια περίοδο από την καρολίγγεια μέχρι και την  ρωμανική.

ΠΗΓΗ: http://www.etimo.it/?term=lupa&find=Cerca

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
367

1013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ -ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΜΟΣ Α -ΕΡΓΑΝΗ -1965

ΠΟΙΗΣΗ

Νύφη και πεθερά 
-Φωτιά να κάψει τ' άσπρα του και φλόγα τα φλουριά του,
λύκος να φάει τα πρόβατα κι αρκούδα τ' άλογό του,
μπροστά στον άντρα τον καλό, μπροστά στο παλικάρι!

Αφήνω γεια τις όμορφες

Λύκος να φάει τα πρόβατα
και σκάρκαλος τα γίδια
να μείνει η βλάχα η έμορφη.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Περπατω περπατώ εις το δάσος 
Οταν ο λυκος δεν ειναι εδω!
Λύκε, λύκε εισ΄ εδώ;
ΛΥΚΟΣ
Βαζω τα παπουτσια μου

Τα παιδια επαναλαβανουν και  ο λυκος προσθετει αλλο στοιχειο ενδυσης πχ. 
Βαζω το σακακι μου.

Μεχρις οτου φθασει να αποβλακωσει τα παιδακια που εχουν μπαφιασει να 
τον ακουν τι φοράει  και τοτε ο λυκος λεει :
Παιρνω το καπελο μου κα σας κυνηγω 
Τα παιδακια φευγουν τρέχοντας. Οποιο πιασει ο λυκος, το τρωει 
(μεταφορικα: φευγει απο το παιχνίδι). Το παιχνίδι συνεχιζεται μεχρι ο λυκος 
να φαει ολα τα παιδάκια ή να προβει σε εθελουσία εξοδο οποτε 
αναλαμβάνει αλλος λύκος. 

ΦΡΑΣΕΙΣ

Βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα

ΛΥΚΟΣ - ΠΛΟΙΟ

ΕΝΑς άπό τούς περιφημότερους κουρσάρους τοΰ ΑΙ γαίου κατά το 
17ο αιώνα ήταν ό διαβολεμένος Κορσικανός Γεώργιος Μαρίνο, ό 
όποιος άρχισε το πολυτάραχο στάδιο του κυβερνώντας ένα 
καραβάκι. Δεν άργησε όμως να γίνη θλιβερά γνωστός με τα 
τρομερά κατορθώματα του.
Το καράβι του έφερε το Ιταλικά συμβολικό δνομα «Λουπέτο» 
δηλαδή μικρός λύκος, τό όποιο, παρά το όνομα του ήταν ένα 
τέρας σωστό πού γεννούσε τρόμο στά ειρηνικά νησιά τοΰ 
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τέρας σωστό πού γεννούσε τρόμο στά ειρηνικά νησιά τοΰ 
Αιγαίου.

1109

300 Τ.8 σελ. 4192 419

ΟΜΟΡΡΙΖΑ\

ΡΗΜΑΤΑ ΟΜΟΗΧΑ

ΚΥΩΝ - ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

61. Δεν φθάνει του λύκου αρνί και μιλιόρα*, τ' αρπάζει καθ' ώρα που τα κτυπήσει. Υπονοεί τις 
ιδιότητες του φιλόνικου και πολεμοχαρούς ανθρώπου.424.44

*πρόβατο η γελάδα μικρής ηλικίας που εμεινε εγγυος   Πιθ. Απο το Ιταλ. Migliora =καλύτερα

Pasted from <http://www.pardalilexi.gr/words.php?id=5875>  
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9213.94

9261.141 σ.114

Screen clipping taken: 1/11/2011 5:04 μμ
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In laqueos lupus

Ο λύκος έχει πέσει σε μια παγίδα
Λέγεται οταν  ένας πανούργος και κακός άνθρωπος, που ήταν μια μάστιγα για τους γείτονές του, έπαθε 
μια οποιοδήποτε μεγάλη ατυχία, ή υπέστη σημαντικές απώλειες, ιδιαίτερα εάν αυτό συνέβη όταν 
προσπαθούσε να δημιουργήσει αναστάτωση για κάποιο άλλο πρόσωπο. δηλαδή, ότι τίποτα δεν είναι 
μόνιμο. Οκλέφτης και ο ψέυτης τον πρωτο χρόνο χαίρονται.

Ανάλογο το βιβλικό : Ο ορυσσων βοθρον εν αυτώ εμπεσείται και ο ιστων παγίδα εν αυτή αλώσεται.

Pasted from <http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT> 
9261.236 σ.209

9158.34 172

339

10/11/2011 
163 ΒΟΣ ΤΟΥ Στό λόγγο λύκος, στόν κάμπο Τούρκος ΛΥΚΟΣ
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λύκειον ἀμφὶ νῶτ᾽ ἐνάψομαι δορὰν
καὶ χάσμα θηρὸς ἀμφ᾽ ἐμῷ θήσω κάρᾳ,
βάσιν τε χερσὶ προσθίαν καθαρμόσας
καὶ κῶλα κώλοις, τετράπουν μιμήσομαι
λύκου κέλευθον πολεμίοις δυσεύρετον,
τάφροις πελάζων καὶ νεῶν προβλήμασιν.
ὅταν δ᾽ ἔρημον χῶρον ἐμβαίνω ποδί, δίβαμος εἶμι.

Θα στερεώσω ένα λυκοτομαρο στην πλάτη μου, και πάνω από το κεφάλι 
μου θα βάλω ανοιχτα τα  σαγόνια του τέρατος, στη συνέχεια, τα  
μπροστινά πόδια του στα  χέρια και πίσω-τα πόδια του στα πόδια μου, 
θα πάω στα τέσσαρα μίμούμενος το βάδισμα του λύκου κι αγνωριστος 
στον  εχθρο, θα προσέγγισω  τα χαρακώματα τους και τα εμπόδια γύρω 
από τα πλοία.. Κάθε φορά που έρχομαι σε μια ερημική τοποθεσία, θα 
περπατώ στα δύο πόδια.
Με δική μου μετάφραση

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0119%3Acard%3D201> 
Ευριπίδης - Ρήσσος 209-216

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ 
Λύκος : ποταμός  1019.250 (ιβ 14)
Λύκων Πόλις(Αιγυπτος) 

9213.26

9039.121

εἶδον γὰρ βαλιὰν ἔλαφον λύκου αἵμονι χαλᾷ
σφαζομέναν, ἀπ᾽ ἐμῶν γονάτων σπασθεῖσαν ἀνοίκτως.
καὶ τόδε δεῖμά μοι
Γιατι  είδα ένα πιτσιλωτό ελάφι παραμορφωμένo από τα ματοβαμένα δόντια ενός λύκου, 
αποσπασμένο ανελλέητα από τα γόνατά μου με τη βία, .  Και αυτὀ υπερβολικά με φοβίζει

Ευριπιδης -Εκάβη - 90
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19. Ο λύκος δεν τολμά να πλησιάσει ταύρο και να τον αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο, φοβάται τα 
κερατά του κι αποφεύγει τις άκρες τους. Απειλεί, λοιπόν, πως θα επιτεθεί στον ταύρο κατά μέτωπο, 
αλλά δεν το κάνει, μόνο δίνει την εντύπωση πως ετοιμάζεται να το επιχειρήσει. Όταν ο ταύρος του 
ορμήσει, ο λύκος παραμερίζει και πηδά στη ράχη του, όπου αρπάζεται και παλεύει θεριό με θεριό, κι ο 
λύκος του επιβάλλεται, αξιοποιώντας με φυσική εξυπνάδα την έλλειψη δύναμης.
1017.31

Λυκο
302.419

1/12/201

1 

9247.1 σ 253

Screen clipping taken: 11/12/2011 4:46 πμ

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ
Βιντεο : http://youtu.be/dIH0nfgvUt0

τί κοινωνήσει λύκος ἀμνῷ; οὕτως ἁμαρτωλὸς 

πρὸς εὐσεβῆ

Pasted from <http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=30&page=13> 

Παιχνίδι : λύκε λυκε, εισ΄ εδώ;

http://users.sch.gr/vaxtsavanis/like,_like_eisai_do.html
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