
το κν. Σκύλος ή Σκυλί. 
O σκύλος (αρχ. ελλ. κύων) είναι ανώτερο θηλαστικό ζώο του γένους Canis. 
Πιθανότατα η καταγωγή του προέρχεται από τον κοινό λύκο. Ο σκύλος αποτελεί ένα 
από τα κοινότερα κατοικίδια ζώα.

Η σχέση του με τον άνθρωπο χρονολογείται από τα πολύ παλαιά χρόνια. Έχει υμνηθεί 
και δοξαστεί πολλές φορές κυρίως για την (έμφυτη) τάση του να δέχεται τον άνθρωπο 
ως ηγετικό μέλος της αγέλης και  να δένεται μαζί του ιδιαίτερα στενά. Έτσι, έχουν 
υπάρξει περιπτώσεις σκύλων που θυσιάστηκαν για το "αφεντικό" τους στην 
προσπάθειά τους να το σώσουν ή να το προστατεύσουν. Ζει μεχρι 21 χρονια. 
Στη φωτογραφία ο γηραιότερος γνωστός σκύλος, ο Οττο, ηλικίας 146 σκυλίσιων ετων!
(7 σκυλισια έτη κανουν ενα χρονο)

ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 
Κύων:Προσωνύμιο του Διογένη του Σινωπέα. Κυνικού Φιλοσόφου. 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
Κυνικός :Σκυλίσιος || Μεταφορικά αυτός που ακολουθεί τήν Κυνική Φιλοσοφία
κυνισμός.

Κυνικά καύματα = καύσωνες.

Ή Μέγας Κύων (Λατινικά: Canis Major, συντομογραφία: CMa) είναι αστερισμός 
που σημειώθηκε πρώτη φορά από τον Πτολεμαίο. Ένας από τους 88 επίσημους 
αστερισμούς που θέσπισε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Βρίσκεται στο Νότιο 
ουράνιο ημισφαίριο. Είναι αμφιφανής στην Ελλάδα.

Κύων Μέγας

Αρχαίες Φράσεις - Παρομοιώσεις

Ως κύων επιστρέψας επί τον ίδιον έμετον ή επί το ίδιον εξέραμα [10.73],[10.119]

Από το  αρχ. ρ. Κυνεῖν και σαἰνειν1.
ή από το ὠκὺς 2.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ641.324

ΣΚΥΛΟΣ
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011
6:55 μμ
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ή από το ὠκὺς 2.
Ή απο το κύω : φιλῶ, προσκυνῶ, τίκτω.3.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Αν δεν κουνήσει η σκύλα την ουρά της, ο σκύλος δεν πάει κοντά της.1.
Δεμένο σκυλί, πρόβατα δε φυλάει.2.
Ζει και κάτα, ζει και σκύλος, ζει και ποντικός στην τρύπα. (Ποντιακή)3.
Η σκύλα από τη χαρά της τα 'κανε στραβά τα κουτάβια.4.
Θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.5.
Θέλει και την πίτα γεμάτη και το σκύλο χορτάτο.6.
Θέλει και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο.7.
Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει.8.
Με το στανιό ο σκύλος μαντρί δε φυλάει. (Αρκαδία)9.
Μητ' ο σκύλος τρώει τ' άχυρο μήτε το γάιδαρο αφήνει.10.
Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα.11.
Βασιλική η διαταγή και τα σκυλιά δεμένα12.
Όποιος ξένο σκύλο θρέφει, μόνο το λουρί του μένει.13.
Όση ώρα μίλαγες πατέρα, ξέρεις πόσες μύγες έχαψε ο σκύλος; (Αρκαδία)14.
Σκύλο που γαβγίζει μη φοβάσαι.15.
Σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει.16.
Το φτηνό το κρέας το τρών' οι σκύλοι.17.
Εγώ το λέω στο σκύλο μου κι ο σκύλος στην ουρά του.18.
Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος, όλοι οι σκύλοι μια γενιά.19.
Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει
Λέγεται για μακροβίωση ατόμων κακού χαρακτήρα.

20.

Το φτηνό το κρέας το τρώνε οι σκύλοι.21.

Σε σκύλο κι αν εμπιστευθείς,  σε Φραγκο μήν πιστευεις 749.513

9052 ΗΣΥΧΙΟΣ -ΛΕΞΙΚΟΝ  563

Oἵαπερ ἡ δέσποινα, τοία η κύων.
Οπως ακριβώς ειναι η δέσποινα (ιδιοκτήτρια), τέτοια καὶ ἡ σκύλα της  
Ανάλογη προς τήν σημερινή: Κατά τον αφέντη και τα τσιράκια του
Ή την Γαλλική Tel Maître tel valet και την Αγγλική ‘like mistress, like maid.’ 

ἐς κυνὸς πυγὴν ὁρᾶν.
Κυριολεκτικα σημαίνει  δες  του σκυλιου [σου] την κολοτρυπίδα.
Μεταφορικα  αντε να ξεστραβωθείς (Μετ. Θρασ. Σταυρου : αποστραβώσου)

Αριστοφάνης  Εκκησιάζουσες στ. 255

Εδω το ξε εχει αρνητικη, στερητικη σημασια  (όπως και το απο ): ξεστραβωσου = 
παψε να εισαι στραβός. (πρβλ. Ξεπαπας: αποσχηματισμένος παπας, ξεφευγω, 
ξεκουραζω). Ερμηνευεται απο λαθος ως επιτατικο οπως στο ξελιγώθηκα, 
ξεδινω, ξεθαρευω.  Και ετσι λεμε για καποιον αδαή δεν ξέρει να βγαλει τα ματια 
του οταν αυτος πρέπει να ξεστραβωθεί. Ειναι που ειναι στραβός απαιτουμε και 
να ξερει να βγάλει τα ματια του, ακούγεται μαλλον παράλογο.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΜΩΡΕ ΤΟ ΖΩΟΝ 
Ρηματα :κλαγγαίνω*,  Υλάω, υλακτω, γαυγίζω,  αλυχτώ

*Αισχὐλου Ευμενίδες .131. (LSJ)

Ουσιαστικά: Υλακή, κλαγγή, γαύγισμα.261.538

ΦΡΑΣΕΙΣ 
Έγινε ρεζίλι  (ή ρεντίκολο ή μπαίγνιο )  των σκυλιών
Λαίθαργος κύων : ο λαθραία δάκνων - Αυτός που δαγκώνει στα μουλωχτά. 
  
Νηδὐς υλακτούσα :κοιλιά που γαυγίζει , γουργουρίζει (απο τήν πείνα)
Ἀμουσα υλακτεί: γαυγίζει τα ελεινά του τραγούδια (ίσως απο εδώ το "σκυλάδικο")
261.1028

Έγινε σκύλος ή "Σκύλιασε", ή "Κάνει σαν το σκύλο", ή "γαυγίζει σαν το σκύλο", ή 
Σκύλιασε από το κακό του
σε υπέρμετρη οργή.
Σαν το σκύλο με τη γάτα
σε περιπτώσεις μόνιμης έριδας.

Σκυλίσια ζωή 
δύσκολη ζωή.

Ανάλογο " του κλώτσου και του μπάτσου", για άτομα μειωμένης κοινωνικότητας.

Τον έχουν σα σκυλί

Δεν γνωρίζει  ο σκύλος  τον  αφέντη του
λέγεται σε μεγάλη αναστάτωση

Τον ακλουθάει σα σκυλί
σε υπέρμετρη αφοσίωση
Να τον τραβούν τα σκυλιά, δεν φεύγει
σε μεγάλη εμμονή
Πήγε σαν το σκυλί στ΄ αμπέλι, ή ψόφησε σα σκυλί, 
πέθανε κάποιος αβοήθητος, χωρίς καμία φροντίδα.
Είναι σκυλί μονάχο, ή δουλεύει σα σκυλί
για άτομα δραστήρια.
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για άτομα δραστήρια.
Τοτε που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα
Παλαιότερη έκφραση για προηγούμενη, μάλλον φανταστική εποχή, ευμάρειας.
Δες και Τραγούδι

ΠΟΙΗΣΗ

γιατί έχει σκύλους δυνατούς, έχει και την ανδρεία,

Στέφανου Σαχλίκη -Γαδάρου, λύκου κι αλουπούς διήγησις ωραία Σελ. 4 στ. 85 -86.
σκύλους χοντρούς, λαγωνικά, από την Λουμπαρδία.

Και τότες  η κυρ’ αλουπού έπιασε το τιμόνι
και τον πτωχόν τον γάδαρον στέκει, ανατιμώνει:
«Γλήγορα, σκυλογάδαρε, πιάσε κουπί να λάμνεις,
γιατί θωρώ και δεν γρικάς την στράταν οπού κάμνεις.
Εμάς έν’ το ταξίδι μας να πάμε εις την Τάνα
και θέλει να ’ν’ η πλώρη μας μέσα στην τρεμουντάνα.

Στο ιδιο στ. 157-162

Εδω προφανώς δεν προκειται για υβρίδιο  μεταξύ σκύλου και γαϊδάρου αλλά περι  ύβρεως 
εις βάρος του γαιδάρου. Αν και μονη η κλήση του ονοματος "γάιδαρε" είναι ύβρη εν τουτοις 
δεν θα είναι αντιληπτή σαν τέτοια απο τον ίδιο τον γάιδαρο.

Οι σκύλοι σαν γρικήσουσι, τσιληπουρδώ και φεύγω
και δεν τους χρήζω τίποτες, μα τρέχοντας  χορεύγω.

Στο ίδιο στ. 221-222.

Το Διάκο τότε παίρνουνε και στο σουβλί τον βάζουν.
Ολόρτο τον εστήσανε κι αυτός χαμογελούσε,
την πίστη τους τους ύβριζε, τους έλεγε, μουρτάτες:
Σκυλιά, κι α' με σουβλίσετε ένας Γραικός εχάθη.
Ας είναι ο Οδυσσεύς καλά και ο καπετάν Νικήτας,

Του Διάκου - Δημοτικό 

που θα σας σβήσουν την Τουρκιά κι όλο σας το ντοβλέτι".

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ομορφή μου Αθήνα που΄ν  τα χρόνια εκεινα;
Που ΄ν τα χρονια που κυλιώμαστε αλάνικα
και που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΣΚΥΛΟΙ είναι όσοι γεννήθηκαν τα έτη:  1934, 1946, 1958,  1970,   1982,     1994
και   2006    

ΤΕΧΝΗ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Συλλογή: Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστόνη
Περίληψη: Το κεφάλι και  ώμοι σκυλιού
Τύπος: Ανάγλυφο
Υλικό: Καμέα
Διαστάσεις: L. 0.024 μ., W. 0017 m, 0008 m Θ.
Πολιτισμός: Ελληνική-Ρωμαϊκή
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ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΣΥΝΘΕΤΑ - ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ 

Κυνέη περικεφαλαία απο δερμα σκύλου. 641.315 
Αναλογα αιγίς, Αλωπεκίς

Κανδαύλης:  Λυδικο ονομα του Ερμή . Κυριολεκτικά σημαίνει σκυλοπνίχτης.  
Λέξη που χρησιμοποποιούμε και σημερα γιά να χαρακτηρισουμε ενα πλοιο.  
Ειναι πιθανότα επηρρεασμένο απο το Ερμαιον (αφιερωμα στον Ερμη άλλα και 
απωλεσθεν εν τη θαλάσση). Πρβλ. Εγινε έρμαιο των κυμμάτων ή και 
μεταφορικα το  κοριτσι εμεινε ερμαιο στα ΄χερια των σωματεμπόρων.  

Σκυλοπνίχτης :Πλοίο/φέρρυ με μεγάλη ηλικία, που θα βλαστημάς την ώρα 
που το διάλεξες για να σώσεις λίγα Ευρώ.
http://www.slang.gr/lemma/show/skulopnixtis_13476
Πχ. 
- Πώς ήταν το ταξίδι σου;
- Άσε, η φίλη μου έκλεισε εισιτήρια σε σκυλοπνίχτη. Πήρε 10 ώρες και 
βρώμαγε...

ἀπόκυνον: Φόλα. Δηλητήριο για σκύλους απο το φυτο  Marsdenia erecta (LSJ)
ἀποκυνόω:  Μεταμορφώνω σε σκύλο κάποιον  
σκυλιάζω: Μεταφορικά κάνω κάποιον να συμπεριφέρεται σαν σκύλος, τον 
εξοργίζω, τον εξαγριώνω. Η (αμετ)  εγω ο ιδιος εξαργιώνωμαι. ( LSJ)
ἀστροκύων: Ο Αστερισμός του Κυνός  (LSJ)
διασαίρω: χαμογελάω  σαν σκυλί,  χλευάζω (LSJ)
Σκυλόψαρο: ο αρχαίος γαλεός ψαρι της οικογένειας των καρχαριών.

Σκυλομούρης: Αυτός που έχει μούρη (πρὀσωπο σκύλου) 
Σκυλοκέφαλος   :Αυτος που έχει κεφἀλι σκυλου ( ο Αγιος Χριστόφορος)
Κυνοπήθικος : Ειδος πηθίκου που μοιάζει στο μουτρο με σκυλι ή με τον Αγιο 
Χριστόφορο (βοηθειά σας). 
Σκυλόδοντο: ο αρχαίος κυνόδους. Χρηση τους ειναι να τρυπουν την τροφή. 
Σκυλάδικο:Κεντρο διασκεδάσεως υψηλού επιπεδου. Εγκατεστημένο συνήθως 
σε καποιο  χλιομετρο  Εθνικής Οδού.  Λανσάρονται σε αυτό άσματα ειδικής 
αισθητικής (πχ. "Μπορεί να έχω περίοδο μα έχω κι΄αλλη δίοδο"  ή 
"AΜΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΙ ΤΗΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗ FERRARI;" και άλλα τέτοια 
ψυχωφελή).  Στα σκυλάδικα συχναζουν υψηλά πρόσωπα της λαχαναγοράς
και επίλεκτα μέλη των παρ΄ ημν οδηγών  τριαξονικών μετά ρυμουλκουμένου. 

Κάντε κλικ εδω για μια εκτενεστερη συλλογη 
από τα καλύτερα των δύο Εθνικών Οδών και του συνολικού
επαρχιακού και αγροτικού Οδικού Δικτύου

Σκυλού
α. Γυναίκα που συχνάζει ή εργάζεται σε σκυλάδικα, και  λοιπά νυχτερινά 
καταστήματα διασκέδασης και μετανυχτερινής μαζικής εστίασης ή γυναίκα 
που μοιάζει με αυτές.
http://www.slang.gr/lemma/show/skulou_17442
Β. Γυναίκα που μοιάζει με σκύλα (θηλυκό του σκύλου) εμφανισιακά και μόνο.
Σκυλομετανοιώνω:μετανοιώνω οικτρά και με βαθία θλίψη.
Σκυλοτρόγωνται: Φιλονικούν, ερίζουν.
Σκυλομασημένο: Τσαλακωμένο χαρτί ή υφασμα, κακοσιδερωμένο πουκάμισο

Σκυλος & πάπακι
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Αμα το παπακι εχει τετοιες φιλίες ειναι περιτό να πάει στην 
ποταμιά για να βρει συντροφιά. 

1016.31

1016.31

ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 10/9/2011 7:20 πμ 9235.8-9
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ΣΚΥΛΟΤΟΜΑΡΟ 

Κυνέη ή κυνή 
κυνέη , Aeol. κυνία Alc.15.2, Att. contr. κυνῆ IG12.279.62, etc.: ἡ:—prop. (sc. δορά)
A. [select] dog's skin (so only Anaxandr.65), used for making soldiers' caps: hence in Ep., 
generally, helmet, κ. ταυρείη, κτιδέη, Il.10.257, 335; κ. χαλκήρης, χαλκοπάρῃος, 3.316, 12.183; 
“κ. χρυσείη” 5.743; once of a peasant's cap, “αἰγείη κ.” Od.24.231; later περὶ τῇσι κεφαλῇσι 
[εἶχον] ἐκ διφθερέων πεποιημένας κυνέας leathern caps, Hdt.7.77, cf. Ar.Nu.268, V.445; of 
the “πέτασος, ἡλιοστερὴς κυνῆ Θεσσαλίς” S.OC314; Ἀρκὰς κ., = Ἀρκαδικὸς πῖλος, Id.Fr.272, cf. 
Paus.Gr.Fr.72; but usu. helmet, λάμπραι κ. Alc.l.c.; “κ. ἐπίχρυσος” IG12.l.c.; “τὴν κ. ἐοῦσαν 
χαλκέην” Hdt.2.151; “κ. Κορινθίη” Id.4.180; “Βοιωτία” D.59.94, Thphr.HP3.9.6.
2. [select] Ἄϊδος κ. mythical helmet which rendered the wearer invisible, worn by Athena, 
Il.5.845; by Perseus, Pherecyd.11 J., cf. Hes.Sc.227, Ar.Ach.390, Pl.R.612b; “Πλούτων κ. ἔχει 
τοῦ ἀφανοῦς πόλου σύμβολον” Porph. ap. Eus.PE3.11.

ΗΣΙΟΔΟΣ ΑΣΠΙΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ  223-4
εἶχον δὲ καὶ τὴν <Ἄϊδος> κυνῆν. ὑφηγησαμένων δὲ τῶν Φορκίδων, ἀποδοὺς τόν τε ὀδόντα καὶ 
τὸν ὀφθαλμὸν αὐταῖς, καὶ παραγενόμενος πρὸς τὰς νύμφας, καὶ τυχὼν ὧν ἐσπούδαζε, τὴν 
μὲν κίβισιν περιεβάλετο, τὰ δὲ πέδιλα τοῖς σφυροῖς προσήρμοσε, τὴν δὲ κυνῆν τῇ κεφαλῇ 
ἐπέθετο.

Κυνόσαργες -ους (το)
μικρό χωριό στα ανατολικά της Αθήνας επάνω στον ομώνυμο λόφο, όπου κατά τη διάρκεια μιας θυσίας 
προς τιμή του Ηρακλέους, κάποιος κύων αργός (αδέσποτο σκυλί) άρπαξε ένα κομμάτι κρέας και το 
έφερε εδώ. 
Αργότερα ο λόφος χάρισε το πρώτο συνθετικό του ονόματος του στους κυνικούς φιλοσόφους, μαθητές 
του Αντισθένη.
Κυνός κεφαλαί (αι) λόφος δικόρυφος στην Σκότουσσα της Θεσσαλίας όπου συνετρίβησαν οι 
Μακεδόνικες δυνάμεις από τους Ρωμαίους.
β') χωριό της Βοιωτίας, πατρίδα του Πινδάρου.
Κυνόσουρα (η) ακρωτήριο της Αττικής.
Κυνός πόλις (η) πόλη στο δέλτα του Νείλου.
Κυνός σήμα (το) ακρωτήριο της Θρακικής Χερσονήσου κοντά στην Άβυδο.
β') ακρωτήριο της Καρίας.
Κύνουρα (τα) πόλη της Αργολίδας.
Κυνουρία (η) περιοχή της Αργολίδας η οποία έπειτα
από πολλούς πολέμους  πέρασε στην κατοχή της Λακωνίας (κατ. Κυνουρευς || Κυνούριος).
Κυνών πόλις (η) η μεγάλη πόλη της Αιγύπτου στην ανατολική όχθη του Νείλου (κατ. Κυνοπολίτης).
β') η μικρά πόλη της Αιγύπτου  στο δέλτα του Νείλου

σκυλέ(α), η = δυσοσμία σκύλου. «Ακούω σκυλεα». Σκύλ-ος με κατάλ. -έ(α), δηλωτική μυρωδιάς (πβ. 
τσουκν-έΥα), θρασουλ-έΤα.) κ.τ.ό.).
σκύλεμα. το (για ζώα και μτφ. για ανθρώπους) = έντονη σεξουαλική διέγερση ή επιθυμία. «Το σκύλεμα 
τση σκύλας μας αναμάζωξε επαέ ούλους τσι σκύλους του χωργιού». Από το σκυλεύω (βλ. λ.).
σκυλεόω (για ζώα και ανθρώπους) = αισθάνομαι έντονο ερωτικό πόθο, κατέχομαι από οργασμό 
(μεταφορά από το λάγγεμα της σκύλας). Ουσ. σκύλ-α + κατάλ. -εύω.
σκυλιά, η = διάλυμα από αποπάτημα σκύλου, με το οποίο επαλείφουν τα νε-οεμβολιασμένα 
δεντράκια, για να μην «ταϊστούν» από τα ζώα. Ουσ. σχύλ-ος + κατάλ. -ιά. Πβ. σκυλιάζω.
σχολιάζω = επαλείφω τους βλαστούς των νεοεμβολιασμένων δενδρυλλίων με σκυλιά (βλ. λ.). «Επήγα κι 
εσκύλιασα τα μουρελα στο Πυργί, να μη μας τα ταΐσοανε οι γι-αίγες». Από το σκυλ-ιά + κατάλ. -ιάζω.
σχυλοβρομώ = βρομώ σα σκύλος, βρομώ υπερβολικά, είμαι πολύ ακάθαρτος. Ουσ. σκύλος + ρ. βρομώ.
σχυλοζυγώνω = διώχνω κάποιον σαν σκύλο. «Εζήτηξέ ντωνε να τονε βουη-θήξοανε κι εκείνοι τον 
εσκυλοζυγώξανε». Σκύλος + ζυγώνω (βλ. λ.). Συ-νών. σκυλομαχιάζω.
σχυλόχαχο. το = ασθένεια των σκύλων παρόμοια με το «κοράκιο» (άνθρακα). Σκύλος + κακό.
σχυλόχουμος. ο = κούμος (κτίσμα, συνήθως στρογγυλό και θολωτό) που χρησιμεύει ως ενδιαίτημα 
σκύλων. Σκύλος + κούμος (βλ. λ.). Πβ. ριφό-κουμος·. χηπό-κουμος, ορνιθό-κουμσς, γρφό-κουμος.
σκυλομαχιάζω = συμπεριφέρομαι σε κάποιον όπως σε σκύλο, τον κακομεταχειρίζομαι. «Σκυλομαχιάζει 
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σκυλομαχιάζω = συμπεριφέρομαι σε κάποιον όπως σε σκύλο, τον κακομεταχειρίζομαι. «Σκυλομαχιάζει 
το κοπέλι ντου σα νά 'ναι φαμέγιος του». Σκύλος + μαχιάζω (βλ. λ. μαχίζω ή μαχιάζω). Συνών. 
σκυλοζυγώνω, απο-σκυλακώ, απαμπώθω.
σκυλομουγκουμαι = φωνάζω σαν σκύλος, τραγουδώ άσκημα πολύ. «Δε γ-κατέει να τραγουδεί παρά 
σκυλομουγκάται εκειά». Σκύλος + μουγκού-μαι (βλ. λ.).
σκυλομουργοόμαι - κλαίω ουρλιαχτά. «Ουλημερνίσιως τση μέρας σκυλο-μουργάται κι αναπαή κιαμιά 
δεν έει». Σκύλος + μουριούμαι < νουριούμαι < νωριούμαι < άνωριοϋμαι < αρχ. άνωρύομαι = ωρύομαι 
ισχυρά. Πβ. νουρ-γιούμαι.
σκυλόμυγια, η = μύγα των σκύλων. Σκύλος + μύγια. Πβ. κρεατό-μυγ^α,
μπεγψό-μυγία κ.τ.ό. σκυλονέντουρος, επίθ. = σκληραγωγημένος, ανθεκτικός στις ασθένειες και
τις κακουχίες. «Διάλε ντο κακό ντο πάθει, γιατ' είναι σκυλονέντουρος!».
Από τα ουσ. σκύλος + εντουρά (βλ. λ.), με ανάπτ. ευφων. ν ανάμεσα στα

Δευτερονόμιον  23  19  ου προσοισεις μισθωμα πορνης ουδε αλλαγμα κυνος εις τον οικον κυριου του θεου σου προς πασαν ευχην οτι βδελυγμα κυριω τω θεω σου εστιν και 
αμφοτερα 
Α' Σαμουήλ  17  43  και ειπεν ο αλλοφυλος προς δαυιδ ωσει κυων εγω ειμι οτι συ ερχη επ' εμε εν ραβδω και λιθοις και ειπεν δαυιδ ουχι αλλ' η χειρω κυνος και κατηρασατο ο 
αλλοφυλος τον δαυιδ εν τοις θεοις αυτου 
Α' Σαμουήλ  24  15  και νυν οπισω τινος συ εκπορευη βασιλευ ισραηλ οπισω τινος καταδιωκεις συ οπισω κυνος τεθνηκοτος και οπισω ψυλλου ενος 
Β' Σαμουήλ  3  8  και εθυμωθη σφοδρα αβεννηρ περι του λογου μεμφιβοσθε και ειπεν αβεννηρ προς αυτον μη κεφαλη κυνος εγω ειμι εποιησα ελεος σημερον μετα του 
οικου σαουλ του πατρος σου και περι αδελφων και γνωριμων και ουκ ηυτομολησα εις τον οικον δαυιδ και επιζητεις επ' εμε υπερ αδικιας γυναικος σημερον 
Ψαλμοί  21  21  ρυσαι απο ρομφαιας την ψυχην μου και εκ χειρος κυνος την μονογενη μου 
Παροιμίες  33  17  ωσπερ ο κρατων κερκου κυνος ουτως ο προεστως αλλοτριας κρισεως 

Παροιμίες  7  22  ο δε επηκολουθησεν αυτη κεπφωθεις ωσπερ δε βους επι σφαγην 
αγεται και ωσπερ κυων επι δεσμους 

36 αώπηξ και κυων 
Ἀλώπηξ εἰς ἀγέλην προβάτον εἰσελθοῦσα, θηλαζόντων τῶν ἀρνίων ἓν ἀναλαβομένη, προσεποιεῖτο 
καταφιλεῖν. Ἐρωτηθεῖσα δὲ ὑπὸ κυνὸς τί τοῦτο ποιεῖ· "τιθηνοῦμαι αὐτό, ἔφη, καὶ προσπαίζω." Καὶ ὁ 
κύων ἔφη· "Καὶ νῦν, ἐὰν μὴ ἀφῇς τὸ ἀρνίον ἀφ' ἑαυτῆς, τὰ κυνῶν σοι προσοίσω."

Πρὸς ἄνδρα πᾳδιουργὸν καὶ μῶρον κλέπτην ὁ λόγος εὔκαιρος.

ΛΣΤ' – Ἀλώπηξ καὶ κύων
ΡΟΕ' – Κύνες δύο
ΡΟΣΤ' – Κύνες λιμώττουσαι
ΡΟΖ' – Κυνόδηκτος
ΡΟΗ' – Κύων ἑστιώμενος
ΡΟΘ' – Κύων θηρευτικὸς καὶ κύνες
ΡΠ' – Κύων καὶ ἀλεκτρυὼν καὶ ἀλώπηξ
ΡΠΑ' – Κύων καὶ κόχλος
ΡΠΒ' – Κύων καὶ λαγωός
ΡΠΓ' – Κύων καὶ μάγειρος
ΡΠΔ' – Κύων κοιμώμενος καὶ λύκος
ΡΠΕ' – Κύων κρέας φέρουσα
ΡΠΣΤ' – Κύων κωδωνοφορῶν
ΡΠΖ' – Κύων λέοντα διώκων καὶ ἀλώπηξ

Στα Τσακώνικα ο σκυλος λέγεται κούε ή κουνάζι85.

Τάραμα  ή λάμα = χυλός με αλεύρι και νερό ή με αλευρι και  τυρόγαλο.
Απο το ταράσσω= αναταράσσω, ανακατευω.  
Το τυρόγαλο, υποπροϊόν της  τυροκομίας, χρησιμεύει ως τροφή για τους σκύλους και τις κότες.140

Λαογραφία, Τόμος 30 Ελληνική Λαογραφική εταιρεία. - ΕΛΕ., 1976 (Τσακώνικα - Κεφ. 
Το μεγάλωμα και οι ιδιοτητας των σκυλιών. Τα ονοματα των σκυλιών)

Η τσούνα αν κι λαΐζ τ' ουράδν ατς, ο σκύλον κι ρουζ απ' οπίσ' ατς: Η σκύλα αν δεν κουνήσει την ουρά 
της, ο σκύλος δεν θα τρέξει από πίσω της.
Η τσούνα κι επαιδεύκετον και τα τσονοπούλια τς εδραμέ-νευεν: Η σκύλα δεν εκπαιδευόταν και τα 
κουτάβια της δασκάλευε.
Η τσούνα όνταν οληγορεί, στραβά εφτάει τα παιδία τς: Η
σκύλα όταν βιάζεται, στραβά κάνει τα παιδιά της.
Η τσούνα π' εκουταβίασεν μαλέζ κ' εχόρτασεν: Η σκύλα   
που γέννησε κουτάβια, αλευρόσουπα δεν χόρτασε.
Η τσούνα τα κουτάβια τς κι εγνωρίζ: Η σκύλα τα κουτάβια
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14/10/2011

Canis caninam non est.

μτφρ: ο σκύλος, σκύλο δεν τρώει.
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ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 19/10/2011 6:57 πμ  -σκριπ 15-8-1894

ΣΚΥΛΟΜΟΥΡΗΣ

1914.962 §372 ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
9213.82

ΣΚΥΛΑΔΙΚΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pKcFEQlfdF4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ΣΧΟΛΙΟ
Η undreground κουλτούρα της λαικής διασκέδασης στα μαγαζιά της δεύτερης κατηγορίας. Τα γνωστά 
ως "σκυλάδικα". Πρόκειται για ένα από τα συνολικά τρία οδοιπορικά του Αργύρη Ντινόπουλου στην 
νυχτερινή πρωτεύουσα με θέμα την "άλλη κουλτούρα" της διασκέδασης. Μαζί με την " Γενιά των 
ρέηβερς" και τον 'Αλκοολισμό" αποτελούν μια συνολική δημοσιογραφική έρευνα για κοινωνικά 
φαινόμενα της δεκαετίας του 1990.   βλ. Παραπανω σκυλαδικο

9239.6
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*Av rh ykvxavyf, S-β xakknép 'ς rn* $&χη* *ov.—-A proverbial expression which is also used, as his 
Scholiast observes, χαΧιχίν μα4#μ9α χόω* rxurè-τζαγιΐν.   And Idyll, tX, v. 43 :
"Εζα χα) τΛνξόί iv ίίλα».

Η ΣΚΥΛΑ Η ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ

γυναῖκα πιστὴν δ᾽ ἐν δόμοις εὕροι μολὼν
οἵαν περ οὖν ἔλειπε, δωμάτων κύνα
ἐσθλὴν ἐκείνῳ, πολεμίαν τοῖς δύσφροσιν,
καὶ τἄλλ᾽ ὁμοίαν πάντα, σημαντήριον 610
οὐδὲν διαφθείρασαν ἐν μήκει χρόνου.
οὐδ᾽ οἶδα τέρψιν οὐδ᾽ ἐπίψογον φάτιν
ἄλλου πρὸς ἀνδρὸς μᾶλλον ἢ χαλκοῦ βαφάς. 

Αισχύλου Αγαμέμνων 
Τραγωδία του Αισχύλου, στην οποία περιγράφεται η επιστροφή του νικητή στρατηλάτη των Ελλήνων και η δολοφονία του από 
τη γυναίκα του Κλυταιμνήστρα και τον εραστή της Αίγισθο. Αποτελεί το πρώτο έργο της «Ορέστειας» (458 π.Χ.), της μοναδικής 
σωζόμενης αρχαίας τριλογίας.

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0003:card=583&highlight=ku%2Fna > 

Κουλουκι

Σκυλάκι  απο το  κουλακιον<,κυλακιον<σκυλακιον<σκύλος
156.255

A Satyr mourning over a Nymph

Το τι σκυλολοί εχει μαζευτει  γυρω απο τον σατυρο δεν λέγεται!

A Satyr mourning over a Nymph

Pasted from <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/piero-di-cosimo-a-satyr-mourning-over-a-nymph> 

ΣΚΥΛΟΨΑΡΟ

Screen clipping taken: 30/10/2011 12:13 μμ

κύνα δέρειν δεδαρμένην 'flog a dead horse', Pherecr.179; 

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=ku/wn > 

Τῷ πριαμένῳ αὐτὸν Ξενιάδῃ φησί, "ἄγε ὅπως τὸ προσταττό-
μενον ποιήσεις." τοῦ δ' εἰπόντος (E. Med. 410),

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 10    

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0003:card=583&highlight=ku%2Fna
onenote:ΥΒΡΙΔΙΑ.one#ΣΑΤΥΡΟΣ&section-id={1C34371F-3885-41A1-8EFF-7F3D02602869}&page-id={0C3B09E7-0FBF-4F27-82F6-6A2DBE64CD49}&object-id={7BDCBF9D-D49F-4F2F-A816-0D3F9C89AEF2}&11&base-path=C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/OneNote%20Notebooks/Personal
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/piero-di-cosimo-a-satyr-mourning-over-a-nymph
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ku%2Fna&la=greek&can=ku%2Fna2&prior=ku/na
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Frein&la=greek&can=de%2Frein0&prior=ku/na
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dedarme%2Fnhn&la=greek&can=dedarme%2Fnhn0&prior=de/rein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=ku/wn


μενον ποιήσεις." τοῦ δ' εἰπόντος (E. Med. 410),
ἄνω ποταμῶν χωροῦσι παγαί,
"εἰ δὲ ἰατρὸν ἐπρίω νοσῶν, οὐκ ἄν," <ἔφη,> "αὐτῷ ἐπείθου,
ἀλλ' εἶπες ἂν ὡς ἄνω ποταμῶν χωροῦσι παγαί;" ἤθελέ τις παρ'
αὐτῷ φιλοσοφεῖν· ὁ δέ οἱ σαπέρδην δοὺς ἐκέλευσεν ἀκολουθεῖν.
ὡς δ' ὑπ' αἰδοῦς ῥίψας ἀπῆλθε, μετὰ χρόνον ὑπαντήσας αὐτῷ
καὶ γελάσας λέγει, "τὴν σὴν καὶ ἐμὴν φιλίαν σαπέρδης διέλυσε."

Pasted from <http://www.mikrosapoplous.gr/dl/dl06.html#diogenis > 

9261.239 σ.212
Ut canis e Nilo
Σαν τα σκυλιά στο Νείλο δηλ. Βιαστικά και χωρις προηγουμενο έλεγχο.

9261.284 σ. 257 ΣΚΥΛΟΣ
Απο τη βιάση η σκυλα  ...
Απο τήν βιάση η κοτα μας κανει στραβα τ΄αυγά της

9158.32 152

Συνηθως λεγεται με γύφτο αντι σκύλου.
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Canis in proesepi
Κύων εις άχυρα.
261.248 s. 221
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ΣΥΝΩΝΥΜΑ του "κυνηγος"

10/11/2011 

28 ΕΛΛ ΤΟΥ Ό Τούρκος φίλος, μούργος (μαύρος) σκύλος. ΣΚΥΛΙ

16 ΕΛΛ ΤΟΥ Τούρκος καί σκυλί εμπιστοσύνη δέν έχουν. ΣΚΥΛΙ

18 ΕΛΛ ΤΟΥ Ό Τούρκος καί τό σκυλί ένα πράμα είναι. ΣΚΥΛΙ

85 ΓΕΡ ΕΒΡ Οταν μπαίνει Εβραίος σέ χωριό τά σκυλιά γαυγίζουν ΣΚΥΛΙ

Ονόματα Σκύλων 
Μούργος 
Αζωρ
Ντικ

Επίθετα σκύλων 
Μαντρόσκυλο

16/11/2011 
Κυναμολγοί - Λαός Αιθιοπιας
Κυνοπολις - Πολις της Αιγύπτου
1019.249

Αργος
Σκύλος του Οδυσσέα 

16/11/2011 161.ββπ
σκυλλογαυγίζω 294
σκύλλοι έν άρα 334
σκύλλος μαγαρισμένος, ύβρις 299
σκύλλος, ύβρις 299, 303

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
Σκυλαξ (αρχ) κουτάβι κυνός
Σκύλακι > (δοτ) στο κουτάβι >σκυλάκι (το νομισαν  υποκοριστικο)  και  το μεγάλο σκυλακι  ονομασθηκε 
σκύλος. 

Ρατσα σκυλου
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σκύλος. 

9039.83 §100 σ. 31 Ζηνόβιος

9098.71 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

Ο Ζαχαράκης  χαρακτηριζεται με θαυμασμό σκυλι  λογω αντοχής και πεισματος, Σε δύο στιχους 
παρακατω ο Γουσούφ Αράπης  χαρακτηριζεται υποτιμητικά "σκυλι".

19/11/2011 
300.14 σ. 7323

9039.120

1017.35

Εργατικη υποχωρηση

Στο λάκκο με τους φιλελεύθερους
σα χριστιανός πρωτάρης
μας έβγαλε στη ζητιανιά
ο μαύρος καβαλάρης

Είμαι κομουνιστής, φτωχός, αόμματος
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Είμαι κομουνιστής, φτωχός, αόμματος
ορίστε έχω και χαρτιά του κόμματος
βοηθήστε με, μαντάμ, να ανανήψω
το αριστερό μου παρελθόν... να τους το κρύψω

Φέρτε μου πτώματα να τα πατήσω
να καταλάβω, να καζαντίσω
Θέλω να ονειρευτώ αμερικάνικα
και να με δένουν σα σκυλί... με τα λουκάνικα

Τζίμης Πανούσης 
Pasted from <http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=17932&hl=%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%
B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC> 

29/11/2011 9:07 μμ 
Το μέγεθος μετράει

1/12/2011 
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Ησυχιος

9052.557

σκυλοβρωμάω
Σκυλοβαριεμαι
σκυλοπαρακαλάω

Ψαλμοι Κεφ. ΚΑ (Ψαλμος  21)
21 ρῦσαι ἀπὸ ρομφαίας τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μου.
Εδω το κυνος ειναι σαφώς παρομοιωση υβριστικου χαρακτήρα αν κυριολεκτούσε θα ελεγε απο 
στοματος κυνος

Ψαλ. 21 
17 ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί, συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με, ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ 
πόδας. 18 ἐξηρίθμησαν πάντα τὰ ὀστᾶ μου, αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με. 19 διεμερίσαντο τὰ 
ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

Γνωστη η ρηση περισσοτερο απο τον τελ. Στιχο 19. 

Οονειροκριτικα
109. Αν δεις πως γαβγίζουν σκυλιά, πολλή φτώχεια.
111. Σκύλο βλέπεις πως γαβγίζει, έχθρα και βλάβη.

Ομόηχα
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Ἰστέον ὅτι ἔνδον τῶν Σκύλων, ἤγουν εἰς τὴν ἄκραν τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἵστανται οἵ τε 
μάγιστροι καὶ ἀνθύπατοι καὶ ὀφφικιάλιοι, καὶ τῶν δεσποτῶν διερχομένων, πίπτουσιν ἐπ' 
ἐδάφους, τούτους προσκυνοῦντες.
Εδώ μαλλον προκειται για τά σκύλα (ουδετερο) δηλαδή τά λάφυρα. 
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