
Απιαστα πουλιά χίλια στον παρά 1022.219.74•
Το πουλί ψηλά πετάει, μα στη γη θα βρει να φάει•
Ψηλά μη χτίζεις τη φωλιά, γιατί θα γείρ’ ο κλώνος 
και θα σου πάρουν τα πουλιά 
και θα σου μείνει ο πόνος

•

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ
Του πουλιού το γάλα

ΟΙΩΝΟΙ 
Είς οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης.

Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής (Ιλιάδα Μ, ρήση του Έκτορα)

ΟΙΩΝΟΙ Που προμυνύουν  Θάνατο 

A-Z of birds and their death omens:

Bittern:
• A bittern flying overhead.

Cock:
• The persistent crowing of a cock.
• A cock crowing late at night.

Crow:
• Hearing a crow caw three times or seeing one flying about a house.
• A crow fluttering around a window.
• A crow settling in a churchyard.

Cuckoo:
• Hearing the cuckoo’s call coming from the north or while looking at the ground, or after August.
• A cuckoo perching on a rotten branch.
• A cuckoo flying directly overhead.

Dove:
• A dove flying near the window of a sickroom.

Eagle:
• An eagle screeching.

Goose:
• A goose flying around the house.

• Hen:
• Hens grubbing at midday.
• Hens laying eggs which double yolks.

Jackdaw:
• A jackdaw coming down the chimney.

Lark:
• A lark averting its gaze from a sick person.

Magpie:
• A magpie flying around the house croaking.
• A magpie flying before you on the way to touch.
• A flock of magpies flying past a house.
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Owl:
• An owl flapping against a window.

• An owl perching on a house.
• An owl screeching.

Pigeon:
• A lone white pigeon on a roof.
• A wild pigeon becoming tame.
• A pigeon flying into the house or settling on a kitchen table.

Plover:
• Hearing a golden plover.

Raven:
• A raven croaking between ten o’clock and midnight.
• A raven croaking over a house.

Robin:
• A robin singing in a church.
• A robin flying through an open window.
• A robin tapping on a window.

Gulls:
• Seeing three gulls flying together.
• A gull flapping its wings at you.

Sparrow:
• A sparrow flying into the house.

Swallow:
• A swallow alighting on you.

Vulture:
• Meeting a vulture.

Whippoorwill:
• Seeing a whippoorwill.

Source: Birds of Omen, Death - Find your fate
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Μετάφραση
Α-Ω των πτηνών και των οιωνοί θανάτου τους:

Μικροτσικνιάς:
• Μια μικροτσικνιάς φέρουν εναέρια.

κόκορας:
• Η επίμονη λάλημα ενός κόκορα.
• ένα λάλημα κόκορα αργά το βράδυ.
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• ένα λάλημα κόκορα αργά το βράδυ.

κοράκι:
• Άκουσμα ενός κράξιματος κόρακα τρεις φορές ή να δει 
κάποιον που φέρουν για ένα σπίτι.
• Ένα κοράκι πετάει γύρω από ένα παράθυρο.
• Ένα κοράκι που εγκαθίσταται σε νεκροταφείο.

κούκος:
• Ακρόαση κλήση του κούκου που προέρχονται από τα 
βόρεια ή κοιτάζοντας το έδαφος, ή μετά τον Αύγουστο.
• Ένας κούκος κούρνιασμα σε ένα σάπιο υποκατάστημα.
• Ένας κούκος που φέρουν άμεσα γενικά έξοδα.

περιστέρι:
• Ένα περιστέρι που φέρουν κοντά στο παράθυρο ενός 
Sickroom.

αετός:
• Ένας αετός ουρλιάζει.

Goose:
• Μια χήνα που πετούν γύρω από το σπίτι.

• Κότα:
• εκρίζωσης Κότες το μεσημέρι.
• ωοτόκες όρνιθες αυγά που διπλά τους κρόκους.

Κολοιός:
• Μια κάργια κατεβαίνει από την καμινάδα.

Lark:
• Μια κορυδαλλός αποτροπή βλέμμα του από ένα άρρωστο 
άτομο.

καρακάξα:
• Μια καρακάξα πετούν γύρω από το κοάζοντας σπίτι.
• Μια καρακάξα πετούν πριν από σας για τον τρόπο να 
αγγίξει.
• Ένα σμήνος από καρακάξες πετούν παρελθόν ένα σπίτι.

κουκουβάγια:
• Μια κουκουβάγια χτύπημα ενάντια σε ένα παράθυρο.

• Μια κουκουβάγια κούρνιασμα σε ένα σπίτι.
• Μια κουκουβάγια ουρλιάζει.

περιστέρι:
• Ένας μοναχικός λευκό περιστέρι σε μια στέγη.
• Ένα άγριο περιστέρι να γίνει ήμερο.
• Ένα περιστέρι που φέρουν στο σπίτι ή τη διευθέτηση σε 
ένα τραπέζι κουζίνας.

βροχοπούλι:
• Άκουσμα ενός βροχοπούλι.

κοράκι:
• Μια κοάζοντας κοράκι μεταξύ δέκα και τα μεσάνυχτα.
• Μια κοάζοντας κοράκι πάνω από ένα σπίτι.

κοκκινολαίμης:
• Ένα τραγούδι κοκκινολαίμη σε μια εκκλησία.
• Ένα robin πετούν μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο.
• Ένα άγγιγμα κοκκινολαίμης σε ένα παράθυρο.
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γλάροι:
• Βλέποντας τρεις γλάροι πετούν μαζί.
• Ένας γλάρος φτερά της σε εσάς.

Σπουργίτης:
• Ένα σπουργίτι που φέρουν στο σπίτι.

Χελιδόνι:
• Ένα χελιδόνι για την αποβίβαση σας.

Γύπας:
• Συνάντηση με μία γύπας.

αντρόστρομος:
• Η επίσκεψη σε έναν αντρόστρομος.

Πηγή: Πουλιά του Omen, Θάνατος - Βρείτε την τύχη σας

ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ειναι ταχυδρόμος συνήθως προφορικων μηνυμάτων. Παντα με ανθρωπινη ομιλια ή λαλιτσα.
Συναντάται ομως και να λειτουργει ως ταχυδρομικη περιστερά, κουβαλώντας γράμμα στο ποδι οτυ.

9098.77 

9098.84
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9098.84

Η φράση "Τρια πουλάκια καθονταν" απαντιεται πολύ συχνά στη Δημοτκή ποιηση. Στη συγχρονοι 
γλωσσα λεγεται για καποιον αδιαφορο, ασχετο που ζει στο δικο του κοσμο και δεν μπορει να 
αντιληφθει τι γινεται γύρω του. Ενδεχομένως απο τή εμμονή του να λέει ενα ασχετο τραγούδι. 
Πχ. "Εδω χανόμαστε κια αυτος 'τρια πουλάκια καθονταν' [ενν. τραγουδάει] " 

19/11/2011 
9098.93 

9098.107

19/11/2011 
9098.108
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9098.172 σ.154 Η ΤΖΑΒΕΛΑΙΝΑ

9098.174-175 Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
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