
Περιλαμβάνει ΑΡΟΥΡΑΙΟ, ΑΣΠΑΛΑΚΑ (Τυφλοπόντικα)

ΠΟΝΤΙΚΟΣ
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011
8:00 μμ

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 1    



ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ

Μῦς ἀρουραῖος καὶ μῦς ἀστικός

Μύες δύο, ὁ μὲν ἀρουραῖος, ὁ δὲ οἰκόσιτος κοινὸν εἶχον τὸν βίον. Ὁ δὲ οἰκόσιτος ἦλθε πρῶτος 
δειπνήσων ἐπὶ τῆς ἀρούρης ἔτι ἀνθούσης. Τρώγων δὲ σῖτον καὶ ῥίζας σὺν τοῖς βώλοις εἶπεν · Μύρμηκος 
ζῇς βίον ταλαιπώρου· ἐμοὶ δὲ πολλὰ ἔνεστιν ἀγαθά· τὸ κέρας οἰκῶ τῆς Ἀμαλθείας ὡς πρὼς σέ. Ἐὰν 
ἔλθῃς μετ᾿ ἐμοῦ, ὡς θέλεις ἀσωτεύσῃ. Ἀπῆγε πείσας τὸν μῦν ἐν τῷ οἴκῳ. Ἔδειξε δὲ αὐτῷ σῖτον καὶ 
ἄλευρα καὶ ὄσπρια καὶ σῦκα καὶ μέλι καὶ φοίνικας. Οὗτος δὲ ἐτέρφθη καὶ διεχύθη. Ὁ δὲ ἤγαγε καὶ 
τυρὸν ἐκ κανισκίου σύρων. Ἤνοιξέ τις τὴν θύραν · οἱ δὲ ἔφυγον εἰς στενὴν τρώγλην, ἔτριζον δὲ ὑπ᾿ 
ἀλλήλων στενούμενοι. Ὡς δὲ πάλιν ἤμελλον ἐκκύψαι καὶ μικρὰν ἰσχάδα σῦραι, ἕτερος ἦλθεν ἄλλο τι 
ἆραι· οἱ δὲ ἔνδον ἐκρύπτοντο. Ὁ δὲ ἀρουραῖος μῦς, καίπερ τοσαῦτα πεινῶν, εἶπε · Χαῖρε καὶ πλούτει καὶ 
τρύφα, ἔχων τὰ πάντα μετὰ κινδύνων· ἐγὼ δὲ βοτάνας καὶ ῥίζας τρώγων ἀφόβως καὶ λιτῶς ζήσω.
Ὅτι λιτῶς διάγειν καὶ ζῆν ἀταράχως μᾶλλον συμφέρει ἢ ἐν φόβῳ καὶ κινδύνῳ δαψιλῶς τρυφᾶν.

Μῦς καὶ βάτραχος
Χερσαῖος μῦς κακῇ μοίρᾳ βατράχῳ ἐφιλιώθη. Ὁ δὲ βάτραχος κακῶς βουλευσάμενος τὸν πόδα τοῦ μυὸς 
τῷ ἑαυτοῦ ποδὶ συνέδησε. Καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ τῆς χώρας ἦλθον σῖτον δειπνήσοντες · ἔπειτα δὲ τῷ 
χείλει τῆς λίμνης πλησιάσαντες, ὁ μὲν βάτραχος τὸν μῦν εἰς τὸ βάθος κατῆγεν, αὐτὸς βρυάζων τῷ ὕδατι 
καὶ τὸ βρεκεκεκὲξ ἀνακράζων. Ὁ δὲ ἄθλιος μῦς τῷ ὕδατι φυσηθεὶς ἐτεθνήκει · ἐπέπλει δὲ τῷ ποδὶ τοῦ 
βατράχου συνδεδεμένος. Ἰκτῖνος δὲ τοῦτον ἰδὼν τοῖς ὄνυξιν ἣρπασεν · βάτραχος δὲ δεσμώτης 
ἐπηκολούθει, δεῖπνον καὶ αὐτὸς τῷ ἰκτίνῳ γενόμενος. Ὅτι, κἂν νεκρὸς ᾖ τις ἰσχύει πρὸς ἄμυναν · ἡ γὰρ 
θεία δίκη ἐφορᾷ πάντα καὶ τὸ ἴσον ἀποδίδωσι ζυγοστατοῦσα.

Λέων καὶ μῦς ἀντευεργέτης

Λέοντος κοιμωμένου μῦς τῷ σώματι ἐπέδραμεν. Ὁ δὲ ἐξαναστὰς καὶ συλλαβὼν αὐτὸν οἷός τε ἦν 
καταθοινήσασθαι. Τοῦ δὲ δεηθέντος μεθεῖναι αὐτὸν καὶ λέγοντος ὅτι σωθεὶς χάριτας αὐτῷ ἀποδώσει, 
γελάσας ἀπέλυσεν αὐτόν. Συνέβη δὲ αὐτὸν μετ᾿ οὐ πολὺ τῇ τοῦ μυὸς χάριτι περισωθῆναι · ἐπειδὴ γὰρ 
συλληφθεὶς ὑπό τινων κυνηγετῶν κάλῳ ἐδέθη τινὶ δένδρῳ, τὸ τηνικαῦτα ἀκούσας ὁ μῦς αὐτοῦ 
στένοντος ἐλθὼν τὸν κάλων περιέτρωγε καὶ λύσας αὐτὸν ἔφη · «Σὺ μὲν οὕτω μου τότε κατεγέλασας ὡς 
μὴ προσδεχόμενος παρ᾿ ἐμοῦ ἀμοιβὴν κομιεῖσθαι · νῦν δὲ εὖ ἴσθι ὅτι ἐστὶ καὶ παρὰ μυσὶ χάρις.»
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι καιρῶν μεταβολαῖς οἱ σφόδρα δυνατοὶ τῶν ἀσθενεστέρων ἐνδεεῖς γίνονται.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ἐστὶ καὶ παρὰ μυσὶ χάρις.
Βλ. Μυθο Αισώπου Λέων καὶ μῦς ἀντευεργέτης

Ζει και κάτα, ζει και σκύλος, ζει και ποντικός στην τρύπα. (Ποντιακή)
Μη στάξει η ουρά του ποντικού, και λερωθεί το λάδι.

ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ

15
Γίδα  και  γιδο6οσκός
"Ενας γιδοβοσκδς μάζευε τις γίδες στό μαντρί, άλλά μιά άπ' •αυτές Ιμεινε πίσω βρίσκοντας γλυκιά τή 
βοσκή. Ό βοσκός τής πέταξε μιά πέτρα καί πέτυχε τό κέρατο της, τό δποΐο καί Ισπασε, 
^ερμοπαρακαλοϋσε κατόπι τήν γίδα νά μή τό μαρτυρήση στό αφεντικό καί τότε αυτή τοΰ λέει: «Κι' άν 
έγώ δέν μιλήσω πώς θά μείνη κρυφό; Τό σπασμένο μου κέρατο είναι φανερό γιά δλους ».
Πού Θά πή δτι δταν ή αιτία είναι προφανής δέν είναι δυνατό ~νά τήν συγκαλύψουμε.
16
Γίδα  κ α ι. γάιδαρος "Ενας έτρεφε μιά γίδα κι' ενα γάιδαρο. Ή γίδα, φθονώντας
2

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 10/9/2011 7:34 πμ 9235.10

ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 10/9/2011 2:46 μμ 9235.207
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Μη στάξει η ουρά του ποντικού, και λερωθεί το λάδι.
Ειδα και παραείδα αλλά  ποντικού ψωλή δεν ειδα 1022.231.22
Όταν οι γάτες κυνηγούν ποντίκια, δε νιαουρίζουν.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
* 355
To σπαλάγγι
(Βιζύη Θράκης)
Το σπαλάγγι ήταν νεκροθάφτης, και μια φορά σε μια μεγάλη αρρώστια πού πέθαναν πολλοί έθαψε 
έναν μισοζώντανο. Και δ θεος τον καταράστηκε νά τυφλωθεἰ γιατί δέν έπρόσεξε, και όλο νά σκάφτει το 
μνήμα του. Και έγινε σπαλάγγι.

Σιφνευς ο ασπάλαξ 377

1013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ -ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΜΟΣ Α -ΕΡΓΑΝΗ -1965

The Taming of the Shrew is a comedy by William Shakespeare, believed to have been written between 
1590 and 1594.

The play begins with a framing device, often referred to as the Induction, in which a drunken tinker 
named Sly is tricked into thinking he is a nobleman by a mischievous Lord. The Lord then has a play 
performed for Sly's amusement, set in Padua with a primary and sub -plot.

The main plot depicts the courtship of Petruchio, a gentleman of Verona, and Katherina, the headstrong, 
obdurate shrew. Initially, Katherina is an unwilling participant in the relationship, but Petruchio tempers 
her with various psychological torments – the "taming" – until she is an obedient bride. The sub-plot 
features a competition between the suitors of Katherina's more tractable sister, Bianca.

❶

9041.517
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9041.518

14/10/2011 

16/10/2011 

onenote:///C:\Documents%20and%20Settings\User\My%20Documents\OneNote%20Notebooks
\Personal\ΒΡΕ%20ΖΩΟΝ!.one#ΠΟΝΤΙΚΟΣ&section-id={85ACF8D0-821C-45E2-
BB15-1CCDC21A0FCB}&page-id={85F467E6-CED9-47CA-8070-D033EBB0C826}&object-id={A1383F2A-
F7F8-4177-9BC1-33A38797780C}&17

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ

131. πολλάκις δὲ τοιούτου γινομένου, τέλος Δαρεῖος τε ἐν ἀπορίῃσι
Ηροδοτος - Ιστοριαι - 4- 132-133
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26/10/2011 
Picture on page "ΜΠΟΣΤ"

Μυς261.
Τρωκτικός ή Τρώκτης:  ο ροκανίζων , ο φαγάς. 

Ομοριζα τρωγλη: σπηλια ή οριζοντιο ορυγμα σε βουνο ή βράχο|| μεταφορικά παλιόσπιτο. , 
Τρωγλοδύτης: αυτος που χώνεται και διαβιώνει σε σπηλιές.
τρωγάλια (στραγάλια)
Αγγλ. Rodent, Γαλ. Rongeur Ιταλ. Roditore Γερμ. Nagetier

27/10/2011 

6
και εβαρυνθη χειρ κυριου επι αζωτον και επηγαγεν αυτοις και εξεζεσεν αυτοις εις τας ναυς και μεσον
της χωρας αυτης ανεφυησαν μυες και εγενετο συγχυσις θανατου μεγαλη εν τη πολει
Α' ΣΑΜΟΥΉΛ Κεφ. 5. στ.6

Pasted from <http://www.newlife4you.gr/searchbible.asp?testament=0&s_text=Please+Wait&andor=1&lan=0&pass1=%26%
23956%3B%26%23965%3B%26%23949%3B%26%23962%3B&how=0&ver=2> 

hamster  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hamster_Ruso.jpg

ΡΩΣΣΙΚΟ ΧΑΜΣΤΕΡ - ΝΑΝΟΣ

Παραλαγή ποντικιου το hamster  το συντηρουν σε κλουβια και τρώει ροκανιδια

Screen clipping taken: 30/10/2011 4:55 μμ

ΑΡΡΟΥΡΑΙΟΣ

Ο 
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http://youtu.be/CWqgwuGkXBE

Παραλαγη του εκανε ο Γιάννης μιλιωκας 

http://youtu.be/2sZjfvr-Ad0

ΦΡΑΣΕΙΣ

Talpa cœcior 

Screen clipping taken: 1/11/2011 8:42 πμ 9261.101 σ.74

Ασπάλακος τυφλότερος

Talpa is a genus in the mole family Talpidae. Among the first taxa in science [3], Carolus Linnaeus used 
the Latin word for "moles", talpa, in his Regnum Animale to refer to the commonly known European 
form of mole. The group has since been expanded to include nine species, found primarily in Europe and 
western Asia. The common European Mole, found throughout most of Europe and Russia, is a member 
of this genus, as are several species restricted to small ranges. One, Père David's Mole, is critically 
endangered. These moles eat worms, insects, and other invertebrates found in the soil.

Pasted from <http://en.wikipedia.org/wiki/Talpa_(genus)> 

Ακόμη και ένα ποντίκι μπορεί να τρομοκρατήσει 
το μυαλό ενός ανθρώπου που έχει διαπράξει οποιαδήποτε
εγκλημα. Με συνείδηση της ανομίας του,
ακούει  ενα διώκτη σε κάθε ελαφρύ θόρυβο, για,
η ένοχη συνείδηση δεν χρειάζεται κατήγορος? β αυτής,
τουλάχιστον, είναι η περίπτωση με πρόσωπα μόνο com
mencing καριέρα τους από την αμαρτία, για τους βετεράνους στην
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mencing καριέρα τους από την αμαρτία, για τους βετεράνους στην
ανομία δεν είναι, ίσως, τόσο εύκολα affrighted.
P.vore calent qui nibil commiierunt? Ένα pΒ nam
Semper ob oculo. veiwi putant Qui pcccarunt.
Η αθώα είναι ελεύθεροι από το φόβο?, Αλλά η
ένοχος ζουν κάτω από την αέναη ανησυχία
ότι τα εγκλήματα τους θα ανακαλυφθεί, και ότι
η τιμωρία που άξιζε πάνω θα
tak. τους. β Vivir bien destierra MIDO, β
να livc διώχνει και φόβο.

“The mountain laboured and brought forth
a mouse.” “La montagne est accouchιe
d’une souriL” This may be applied to persona
introducing a story with great pomp and
so)emnity, which turns out to he tnš ng and
insignificant; to vain and empty boasters,
who bave neither the power, nor perhaps the
inclination to do what they are very free in
promising; or when any project, of which
great hopes were formed, proves abortive.

Αναλογη της ελληνικής ώδυνεν ορος και απέτοκεν μύν.

Εκανε τον ποντικο καλογερο

9158.15 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΡΟΙΜΙΑΣΤΗΡΙΟΝ 
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1017.35

9314.646
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