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Αναφέρεται σ' αυτόν που υπομένει την προσβολή από κάποιον κατώτερο του, διότι την ίδια 
στιγμή έχει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερο κακό.

Για χάρη του σταυραετού γάμα κι εσύ, χελώνα.

ΧΕΛΩΝΑ
Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011
4:40 μμ
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αρχ παρ εις "ΛΑΓΟΣ"

338
Ό Χριστον και ό ψωμάς
( Κεραοούντα Πόντου)

Μίαν ο Χριστον έγέντον  γυρευός,  και ερθεν 'ς ένος ψωμα αργαστήριν και ελεγεν'  «Πεινώ δόμ μ' έναλ 
λαβάσιν » Ό ψωμάς έχάτευέν άτον, και ο Χριστον όπισ^ 'κ έπήγαινεν' ολον ελεγεν ' «Ας εν για τ' όνομα 
του θεού. » Άς το ειδεν δ ψωμάς πως
ò γυρευος άς σα λόγια κι΄παίρει, έπήρεν 'ς σο σέριν τήμ  πυ-ρίφτεν, κ' έκατέβασέν άτον ξυλέας άμον 
βροσ ήν. Ο Χριστον άτότες έκατάρωσέν άτον «Να γίνεσαι σ'ελώνα, και ν α εγης άποιτάν' τοb σκαφίδισ 
σ' και άποφκα τήμ πυρίφτεσ σ . » Και  ο ψωμάς έγέντον σ'ελώνα, καί γιατ' έκεινο τήγ σ'ελώναν λέγουνε 
καί ψωμαν.

338
Παρά Ίωά. Βαλαβάνη (1890). — Παράψραση. Μίαν (φορά) ό Χριστός εγίνε ζητιάνος και πήγε 'ς ενός 
ψωμά τάργαστήρι και έλεγε·«Πεινώ, δό μου μια λαγάνα». Ό ψωμάς τον έδιωχνε καί ό Χριστός" δεν 
επήγαινε πίσω. Ολοένα έλεγε: «Ας είναι για το ονομα του Θεοΰ». Σαν ειδεν ψωμάς πώς ο ζητιάνος  από 
λόγια, παίρνει  στο χέρι το συντραΰλιστρο καί του έκατέβασε ξυλιες σαν βροχή. Ό Χριστός τότες τον 
έκαταράστηκε' «Να γίνεις χελώνα, και να εχεις από πάνου το σκαφίδι σου καί από κάτου το 
συντραύλιστρό σου». Καΐ ό ψωμάς έγινε χελώνα, και γι' αυτό τή χελώνα τή λεν και ψωμά.

Καί κατά τον Αισώπειο μΰθο (154 Halm, 105 και  σ. 318 Κορ.), ή χελώνα απο την  κατάρα του Δία  
περιφέρει πάνω της το ιδιο της το σπίτι .

Χελώνες του Αμαστριανου στην Πόλη
Σύμφωνα με τις βυζαντινές πηγές, ο Αμαστριανός ήταν υπαίθριος χώρος που 
οριοθετούνταν από ημικυκλικό προστώο και συνδεόταν με τη Μέση οδό 
περίπου στην τοποθεσία της ροτόντας του Μυρελαίου. Το ημικυκλικό 
προστώο χωριζόταν από τη Μέση με ευθύγραμμο τοίχο που περιλάμβανε 
μια πύλη. 
Τα Πάτρια (10ος αιώνας) μας δίνουν άλλες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες: 
Για παράδειγμα, υπήρχαν διάφορα ανάγλυφα και αγάλματα στο προαύλιο 
του Αμαστριανού, όπως ο Δίας που οδηγούσε ένα άρμα, χελώνες, μια 
προσωποποίηση του ποταμού Λύκου και ένα ανάγλυφο ενός άνδρα από την 
Άμαστρη με το δούλο του.6 Τον 8ο αιώνα, η ροτόντα πίσω από το προστώο 
πρέπει να ήταν ήδη κατεστραμμένη (κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις 
ανασκαφές του 20ού αιώνα) και είναι πολύ πιθανό ότι η ημικυκλική αυλή 
μετατράπηκε σε αγορά κατά την εποχή εκείνη.

Πρβλ. Φράση  "οπως τα κάνατε να τα φάτε"

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ

Δειτε το με τα μάτια σας.
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Βέλτιον δέ προσάγειν και τας λεγομένας γερροχελώνας.
έλαφροτέρας τών ρηθεντων έμβόλων κα’ι όμοιοσχήμους ουσας.
κατασκευαζομινας έκ πλοκής ίτείνων βεργών νεοτμήτων ή έκ
μυρικης ή φιλυρας, οξείας και αυτάς κατά πρόσωπον ούσας
άχρι τής κατά κορυφήν ράχεως

Ηρωνος του Βυζαντιου Πολιορκητικά σ. 40
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