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Κέρας
Γενικη (Ομηρος)  κέραος, άττ. κέρως, νεώτερο κέρατος, μτγν. Στους έπικους συγγραφεις  κερᾶατος, το 
κέρας, «κέρατο»,

Ποτήρι από  κέρατο βοδιου ἤ μέταλλο ή που εχει το σχήμα κέρατου,

παν άντικείμενον κατεσκευασμένον απο κέρατο ζώου ή όμοιάζον προς αυτό, 

βραχίων πόταμου, 

Πτέρυγα παρατάξης στρατού ἤ στόλου

Κερατάς 
Αυτός που εχει κερατα. Ο κερασφόρος

Σημασία:

Εγκυκλοπαιδικά:

Κέρατον. Κέρας-ως (το), corne, θ. hois (Ιδιαιτερα του ελαφιού). 
Του εβαλε/φορεσε τα κερατα .
Μεταφορικως σημαινει : η γυναικα του μοιχευεται.

Κερας 

έκ του *ker-aa-, πβ. άρχ. Ινδ\ Srngam ούΟ\ = κέρας (*krn-g-, πβ. xpayycwr), λατ. cornu ουδ. = κέρας, 
γοτθ. haurn. άρχ. γερμ. horn, νεογερμ. Horn «κέρας, gall.-λατ. carntiatus -- κερασφόρς;. χήρνο» "τήν 
σάλπιγγα Γα-λάται" Ήσύχ., κάρνυξ, ή "σάλπιγξ", κυμβρ. carn-οπλή (χηλή ή σχιστός ονυξ) των μονωνύχων 
ζώων.

Πβ. IE krs- (έλλ. *καοασ-) έν τοϊς : χά-ραψο*, τό, χαρόρά, ή "κεφαλή" Ήσύχ. (βλ. καρι/τα), *kr*s- έν τοις : 
κράσπεδο», τ6 "ή Ακρα, παρυφή, το κράσπεδον, τα δρια χώρας τίνος, ol πρόποδες, αϊ ύπώρειαι, τά ἄκρα 
στρατοπέδου*, κρανίον, τό "τό άνώτερον καΐ όπίσθιον κοίλον μέρος τοΰ σκελετού της κεφαλής, 
κρανίον, «καύκαλο»" (•χρσσ-j'-), ναύ-κραρος, ο αρχηγός του πλοίου, κυβερνήτης, πλοίαρχος" (-χραα-
ρο-),

Ομορριζα 
κραιρα, ή "κεφαλή, κορυφή" (πβ. έπίσης κρήδεμνον και κόρση, κράνος). Πβ. άρχ. Ινδ. sirah, sirsan. λατ. 
cerebrum ούδ. = εγκέφαλος (*kere9-rom}, cer-nuus ό βαίνων τήν κεφαλήν έχων κάτω xal τους ποδας 
προς τα ανω" , 

cervix θηλ. — αύχήν, τράχηλος , 

Παράγωγα
έκ τοΰ κέρας: 

κεράτιον, τό μικρόν κέρας, «κερατάκι». Από εδώ και η μοναδα βαρους πολυτιμων αντικειμενων το 
καράτι. 

κερατίζω "κτυπώ τι να διά των κεράτων, κτυπώ, καταβάλλω", 

κεράτινος "ο κατεσκευασμένος από καρατο".  

Κερατοειδης :Αυτος που μοιαζει σε σκληροτητα με το κερατο. ο κερατοειδης χιτων τουματιου.

Σύνθετα 

Ετυμολογία:

κερας
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013
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ώς α' συνθετ. : 
κερασφόρος ό φέρων κέρατα, 

κεραοξόος "ο  ξέων κέρατα, ο κατασκευάζων έκ κεράτων τόξα και αλλα σκεύη",

κεράεις, κεράστης "ό έχων κέρατα, κερασφόρος" 

ώς β' συνθετικό
: αίγό-κερος:  τό "fænum græcum, είδος μαράθου", αἰγο-κέρως (και συνηθέστερα αιγόκερως λατινικα  

ό "Capricornus - αιγόκερως κ.τ.λ." 

196

Κερατο
Από το μεσαιωνικο κερατιον υποκοριστικο του κερας με αποβολη του ιωτα.  

Κερατας 
Εκδοχή 1

Κατά το «Μέγα Ετυμολογικόν Η-Ν» (Αρχική σύνταξη 10-11 αιώνας μ.Χ., 1η Έντυπη έκδοση 1499 –
Μάρκος Μουσούρος) – Κάκτος 641 σ. 228 (βλ. Αποσπασμα):

κέρας είναι η τρίχα επειδή φυτρώνει στο κεφάλι όπως και τα κέρατα. Μια σημασία «η διαρκώς 
κειρoμένη» = αυτή που συνέχεια κουρεύεται ίσως να συσχετίζεται με την διαρκώς διαπομπευόμενη: την 
μοιχαλίδα.

Εκδοχή 2

Το κράνος των αρχαίων πολεμιστών έφερε κέρατα. Βλ. Εικόνα. Όταν ο πολεμιστής φόραγε 
τα κέρατα, πήγαινε δηλαδή στον πόλεμο, η σύζυγος εμοιχευετο με κάποιον ή κάποιους 
απόλεμους. 

Εκδοχή 3

O Μιχαήλ Ψελλός (11ος μ.Χ. αιώνας) στο σύγγραμμά του «Πόθεν το του κερατά όνομα» (περί ονόματος 
του κερατά) αναφέρει ότι το «κερατάς» προέρχεται:

Από τα κερασφόρα ζώα βόδια κλπ που δεν έχουν μόνιμη ερωτική σύντροφο[*] και είναι νωθρά και 
βλακώδη.

Όλα τα κερασφόρα ζώα είναι κουτά. Το ελάφι, το σαλιγκάρι και το βουβάλι θεωρούνται τα πιο ηλίθια 
ζώα.

Έτσι και ο ηλίθιος άντρας που δεν παίρνει είδηση ότι η γυναίκα του δεν κλείνει πόδι όλη νύχτα, θα 
έπρεπε να είναι , κατά Ψελλόν, «ζώον κερασφόρον»! 

[*] Τωρα το να μην έχεις μόνιμη ερωτική συντροφο είναι δείγμα βλακείας; Το συζητώ με όποια ενδιαφέρεται.

Εκδοχή 4

Από το κέραξ, κέρας που στον Ησύχιο (ε-κ) 9052,σ. 466 (468) σημαίνει τρίχα, τόξο και αιδοίο.

Και επειδή παρακάτω αναφέρει

Η των κεράτων χρήσις είναι υπό της συζύγου χρήσις του αιδοίου απόντος του συζύγου.

Εκδοχη 5
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Εκδοχη 5
Πελασγική

Απο το ΚΡΝ, το κ.ρ.ν. σημαίνει συνδυασμό δυο ομοιογενών πραγμάτων, το να εύρίσκωνται 
συνδεδεμένα, συνδυασμένα τα δυο oμοια ώς π.χ. τα έπί του κρανίου τής κεφαλής δυο κέρατα 
και κατά συνεκδοχήν καί αυτά τα δυο κέρατα, άτινα ευρίσκονται αδιαχώριστα και συνδυασμένα 
επί τής κεφαλής, ώς επίσης και αυτήν τήν κεφαλήν και επειδή τα κέρατα είναι οστέϊνα και 
σκληρά και άπολήγουσιν εις οξύ σημεΐον και ή κεφαλή δέ είναι το άκρον, ή κορυφή του 
σώματος, ή αυτή λέξις κ.ρ.ν. σημαίνει και τήν κορυφήν, τήν αιχμήν, το άκρον παντός πράγματος 
και πάν οστεώδες καί σκληρον πράγμα.
Έκ του Πελασγικού τούτου κ.ρ.ν. έγένοντο το Έλληνικον κράνος, κρανίον, κραναός υπό τήν 
εννοιαν του πετρώδης, τραχύς, σκληρός, κραίνω, εξασκώ έξουσίαν, άρχω, βασιλεύω, κυρίως 
έχω κέρατα, ίσχΰν, έξουσίαν, είμαι ή κεφαλή, ό αρχηγός, κοίρανος ό άρχων (> τύραννος) , 
κοιρανέω: άρχω, εξουσιάζω, κοιρανία: ή αρχή, η εξουσία, Κρέων, κρείων. Κρόνος, κέρας, 
Λατινιστί cornu το κέρας καί ή ΐσχύς, corneus ό κεράτινος, corona, κορώνη, ό στέφανος, το έπί 
τής κεφαλής «κρανίου» έπιτεθέμενον, κορωνίς, Κορώνεια, Γοτθ. haurn, 'Αγγλ. horn, Γαλλ. corne 
το κέρας. Έπί τής εννοίας του συνάπτω, συνδυάζω δυο δμοια πράγματα προέρχεται το 
Έλληνικον κεράννυμι, ή νήσος Κύρνος (ή νυν Κορσική) ώς αποτελούσα μετά τής Σαρδηνίας 
δίδυμους νήσους, Κόριννα ή πιστή σύντροφος κ.τ.λ. 

cornu

Λατινικά 

Corno κέρατο, κέρας > cornuto = κερατάς
Κορνάρω : σημαίνω (φυσώ το ηχητικόν κέρας) 

Ιταλικά 

horn

Αγγλικά

Corne = κερατο > cocu = κερατας.
Cornet = κερατακι

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα
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Εικόνες
1
Ηχητικόν κέρας ἤ κλάξον ἤ κόρνα

2
Του βοδιου το κερατο

3 
Υποψηφιος κερατας 
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4
Το κερας της Αμαλθειας

Η Αμάλθεια ήταν η τροφός του Δία στο Ιδαίο Άντρο, όπου τον είχε κρύψει η μητέρα του η Ρέα για να 
γλυτώσει από τον πατέρα του, Κρόνο, ο οποίος έτρωγε τα παιδιά του. Άλλοτε περιγράφεται ως νύμφη 
Υάδα και άλλοτε ως κατσίκα, από το κέρας της οποίας τρεφόταν ο Δίας με γάλα και μέλι.

Στην τέχνη των αρχαίων, πολλοί θεοί εικονίζονταν να κρατούν το κέρας της Αμαλθείας.[1] Το Κέρας της 
Αμάλθειας ήταν σύμβολο της αφθονίας, της πλησμονής των αγαθών και της ευημερίας του ανθρώπου. 
Αναφέρεται στο σπασμένο κέρατο της κατσίκας Αμάλθειας το οποίο μπορούσε να γεμίζει με 
οποιοδήποτε αγαθό επιθυμούσε ο κάτοχος του

Λατινικα cornucopia 

Στον Ελευθεροτεκτονισμοι του Αρχαιου και Αποδεδειγμένου Σκωτικου δὀγματος το κερας της 
Αμαλθείας είναι το διασημο του Ελεονομου κάθε Στοάς. Στις Γερμανικές Τκτονικές Στοές είναι το 
διασημο του Βοηθου επιστάτου.

Φράσεις:
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Τον απατά, μοιχεύει.

Του τα φοράει [εν. τα κέρατα] 

Ανθρωπος ιδιατερα δυστροπος, κακοτροπος. Το βερνικωμενο τιθεται με επιτατικη σημασια.

Κερατο βερνικωμένο

Εκφραση αγανακτησης . Το γιατι είναι δυσερμήνευτο!

*Το τραγιο λεγεται με επιτατικη σημασια (οπως και το κερατο 
βερνικωμενο). Ισως κατσικισιο ηταν σωστοτερο.

Αναλογη φραση  «γαμώ την ατυχία μου»

Καποιος που γαμει δεν δικαιολογειται να αγανακτει. Όμως 
κατά την Εκδοχή 4 κέραξ=κερας = αιδοίον. Το αιδοιον είναι το 
γεννητικο μοριο αμφοτερων των φυλων. Το κερατο μου είναι 

το προσωπικον μου αιδοιον, το δια προσωπικην χρήσιν, το 

αιδοιον της συζυγου μου. Το οποιον δικαιολογει και την 

αγανάτηση. Βλ. ΦΡ το ξενο είναι πιο γλυκό!  Επισης και  γαμώ 
το κέρατο μου το τράγιο*

γαμώ το κέρατο μου, 

Η Αγγλική φρἀση have the horn, υποδηλώνουν την ανδρική σεξουαλική διέγερση  στύση αλλά 
τελικά λεγεται  επίσης και για γυναίκες . Η λεξη horny σημαινει στη χυδαια Αγγλικη σεξουαλικα 
ερεθισμένος (κν καβλωμενος)

Αγγλικο κέρατο

Επιφώνημα αναγνώρισης πανουργίας ή και ικανότητας κάποιου. Παραλλαγή βρε τον 

κερατούκλη (χρήση ιδίως για βρέφη που δεν είναι μωρά άλλα ευφυή).

Στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιαίτερα όταν η λέξη λέγεται με κολακευτικό χαρακτήρα, άφορα 
τον διάβολο, σατανά και όχι τον απατημένο σύζυγο που κάθε άλλο πάρα ευφυής θεωρείται.

Τον κερατά! 

Διαβολικό, υπερβολικό και φυσικά σατανικό. 

Κάνει ένα σκατόκρυο του κερατά.

Είναι μια καραπουτανάρα του κερατά
Παρόμοια ευφημιστικη εκφραση  "του Μενελάου"

Το λαικο συμπερασμα είναι πως ο,τι προερχεται από το διαβολο είναι επιζημιο, ασχημο και 
κακο σε αντιθεση με την εκκλησιαστικη ρήση:

Πᾶσα δόσις ἀγαθή καὶ πὰν δώρημα τέλειον ἄνωθεν ἐστι καταβαῖνον ...

Του Κερατά! 

Έκφραση που σημαίνει αγανάκτηση: «Φθάνει ! Πλέον έχω απαυδήσει»

Ε! του κερατά πια! 

Πολύ μεγάλη ποσότητα, ή άξια

Πλήρωσα τα κερατά μου (συνώνυμα: τα μαλλιά της κεφαλής μου, τα μαλλιοκέφαλα μου, 

της Παναγίας τα μάτια.)

Τα κέρατα μου
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της Παναγίας τα μάτια.)

Αυτός ο τερματοφύλακας πιάνει τα κερατά του ( ... αλλά και τ΄άντερά του).

Απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη περιοχή. 
Και στου βοδιού το κέρατο να κρυφτείς θα σε βρω. Δηλ. Δεν γλιτώνεις.
Αναλογη και συγγενης φραση στου διαόλου τη μανα.

Στου βοδιού το κέρατο 

Βλ. παρακατω τον μυθο του Αισώπου
Λεγεται για καποιο ασημαντο ατομο.  

Κώνωψ επι κέρατι βοός καθήμενος

Προτιμοτερο να σε θεωρουν πονηρο παρα ταλαίπωρο 

Κάλλιο να λεν «τον κερατά!» παρά «τον κακομοίρη!»

Των αργοσχολων οι γυναικες δυσαρεστουντσαι και τους απατουν.

Οσο καθίζει ο κερατάς το κερατό του αυξάνει

Για καταφωρες αδικίες

Και κερατάς και δαρμένος

Τα κέρατα ως όπλο
Λατινική Παροιμια : Ο λύκος με τα δόντια και ο ταύρος με τα κέρατα (ενν. μάχεται).
Στις ελληνικές παροιμίες δεν βρήκα κάτι ανάλογο.
Ο Ελύτης λεει Ὁ καθεις και τα οπλα του ειπα.  

Lupus dentis, Taurus cornis.

Παροιμίες

Βουτσινάς 

Χορν

Κορνάρος

Κουρνούτος

Βοκκάκιος 

Κορνήλιος

Ονοματα και επωνυμα

Αναφορές

Το κέρας στην Παλαιά Διαθήκη
Λεγεται shofar
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Λεγεται shofar

Εικονα απο το Word of Judaica
Το κερατο τους είναι εμπορευμα με την εξης επεξηγηση.
Αυτό κερας κριαριου είναι γυαλισμένο* και εμφανίζεται σε ανοιχτό καφέ με μαύρο και καφέ ραβδώσεις στο 
σώμα του. Το Shofar είναι κατασκευασμένο από ένα αυθεντικό κέρατο κριαριου και προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί στο Rosh Hashanah (Πρωτοχρονια). Η Shofar είναι ένα τέλειο δώρο για ένα Bar Mitzvah 
(τελετή ενηλικίωσης) !
Αυτό κερας Shofar προέρχεται από το Ισραήλ και πιστοποιήθηκε Kosher από την ισραηλινό Ραβινάτο αφού 
δοκιμαστεί και ελεγχθεί. 
*) Το κερατο το βερνικωμενο.

This Ram Horn Shofar has been polished and appears in light brown with black and brown streaks on its body. 
The Shofar is made from an authentic ram horn and is meant to be used on Rosh Hashanah. This Shofar is a 
perfect gift for a Bar Mitzvah!
This Ram Horn Shofar comes from Israel and was certified Kosher by the Israeli Rabbinate after being tested 
and checked. Please note that the size is measured around the outer edge of the bend in the Shofar.

Ηταν σκευος οπου έβαζαν το ελαιον του χρισματος. Εχει την έννοια της δύναμης, της ισχύος.

Α' Σαμουὴλ  2  10  Κύριος ἀσθενῇ ποιήσει ἀντίδικον αὑτοῦ κύριος ἅγιος μὴ καυχάσθω ὁ 
φρόνιμος ἐν τῇ φρονήσει αὑτοῦ καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὑτοῦ καὶ μὴ 
καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῳ πλούτῳ αὑτοῦ ἀλλ' ἡ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος 
συνιείν καὶ γινώσκειν  τὸν Κύριον καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς 
κύριος ἀνέβη εἰς οὐρανοὺς καὶ ἐβρόντησεν αὐτὸς κρινεῖ ἄκρᾳ γῆς καὶ διδῶσιν ἰσχὺν τοῖς 

βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ ὑψώσει κέρας χριστου αυτου 

Α' Σαμουὴλ  16  1  καὶ εἶπεν Κύριος πρὸς Σαμουηλ ἐῷς πότε σὺ πενθεῖς ἐπὶ Σαουλ κἀγὼ 

εξουδενωκα αὑτὸν μὴ βασιλεύειν ἐπὶ ἰσραὴλ πλῆσον τὸ κέρας σου ἐλαίου καὶ δεῦρο 

ἀποστείλω σε πρὸς Iεσσαι ἐως εἰς βηθλεὲμ ὅτι ἑόρακα ἐν τοῖς υἱοῖς αὑτοῦ ἐμοὶ 
βασιλεύειν 

Α' Σαμουὴλ  16  13  καὶ ἔλαβεν Σαμουήλ τὸ κέρας του ἐλαίου καὶ ἔχρισεν αὑτὸν ἐν 

μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὑτοῦ καὶ ἐφήλατο πνεῦμα κυρίου ἐπὶ Δαυίδ ἀπό τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
καὶ ἐπάνω καὶ ἀνέστη Σαμουήλ καὶ ἀπῆλθεν εἰς Αρμαθαιμ 

Α' Βασιλέων  1  39  καὶ ἔλαβεν σαδωκ ὁ ἱερεύς τὸ κέρας του ἐλαίου ἐκ τῆς σκηνῇς καὶ 

ἔχρισεν τὸν Σαλωμών καὶ ἐσάλπισεν τῇ κερατίνῃ [Σσ ενν. σάλπιγγι] καὶ εἶπεν πᾶς ὁ 

λαὸς ζητῶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμών
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λαὸς ζητῶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμών

Ψαλμοὶ  74  6  μὴ ἐπαίρετε εἰς ὕψος τὸ κέρας ὑμῶν μὴ λαλεῖτε κατά του θεοῦ ἀδικίαν 

Ψαλμοὶ  88  18  ὅτι τὸ καύχημα τῆς δυνάμεως αὑτῶν εἰ σὺ καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου 

ὑψωθήσεται τὸ κέρας ἡμῶν 

Ψαλμοί  88  25  και η αληθεια μου και το ελεος μου μετ' αυτου και εν τω ονοματι μου 

υψωθησεται το κερας αυτου 

Ψαλμοὶ  91  11  καὶ ὑψωθήσεται ὡς μονοκέρωτος τὸ κέρας μου καί τὸ γήρας μου ἐν 

ἐλαίῳ πίονι

Σε χριστιανικές παρακλήσεις:
‘Υψωσον κέρας – χάρισε την νίκη.

Υψώσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφ’ ημάς τα ελέη σου τα 
πλουσία.
Αφού με τα κέρατα (βούκινα) σάλπιζαν, σηκώνοντας τα ψηλά, όταν νικούσαν ή με τα κέρατα έπιναν 
κρασί σε νικητήριες ευωχίες.

Το εβραικό σοφαρ (κερας) εριξε κατά την ΠΔ τα τειχη της Ιεριχους. 

Σημειώσεις 

Το κερας και η μουσικη
Από το κέρατο του βοδιού κατασκευάζονταν το βούκινο. Οι Βυζαντινοί είχαν κάτι ανάλογο με τη 

σάλπιγγα (Λατιν. buccina που τη χρησιμοποιούσαν, για να μεταδώσουν ειδήσεις ή διαταγές στο ναυτικό και 

το στρατό. Το κατασκεύαζαν απο ενα μεγάλο κογχύλι ή από ξύλο, χαλκό ή κέρατο βοδιού. Πολλοί 

συσχετίζουν τη λέξη «βούκινο» όχι από το λατιν. buccina αλλά με το βόδι ή γιατί χρησιμοποιούσαν το 

κέρατο του, για να το κατασκευάσουν ή γιατί ο ήχος του «βούκινου» μοιάζει με το μηκυθμό του βοδιού. 

Η αρχαια βυκάνη.
Στον Ηροδοτο η λέξη βεκός =ψωμι στα αιγυπτιακα πρβ. Μπεκός > μπουκιά , ορισμενοι ιταλοι ετυμολογοι 
ετυμολογουν από το βόσκω=(πρφ) μποσκω=τρεφω, τρωγω, πιμαινω,  βλωμος> μπλωμός

Η buccina προερχεται από τη μπουκια και η μπουκια από το bocca από το οποιο πηρε το ονομα ο 

Βοκκάκιος (πβλ. Ο Λενυ ο βρωμόστομος) , το μπουκωνομαι . Αλλα επειδη μπουκα  κυριολεκτικα 

σημαινει στομιο, οπη, τρυπα εχουμε το μπούκωμα*, ρημα μπουκαρω, διαρρηκτικη επαγγελματικη 

κατηγορια ο μπουκαδορος,  και ο τραμπούκος:εισβολέας, μπουγάδα, . 

Εμφραξη, βουλωμα της μυτης ἤ των αυτιων.(όταν είναι στη μυτη λεγεται ρινικη συμφόρηση και 
τα αυτια).

1

Πλυσεις του στοματος και μετα απορριψη του υγρου. Όχι γαργάρες.  ΦΡ:Να κανεις μπουκώματα 
με αλατόνερο.

2

Μπούκωμαν τρώω ἄνθρωπον
Το γιῶμα την κοπέλλα 

Οπου βεβαια η κοπελλα δεν είναι άνθρωπος,( γι αυτό τρωγεται ως ελαφρο πρωινό!)

Προγευμα , πρωινό , breakfast (Στο κυπριακο ιδιωμα) Ο "κακός"  των Κυπριακων Ακριτικων 
ποιηματος λεει 

3

*) Μπουκωμα

Η λατινικη καταληξη της buccin-a πιστεψαν ότι αφορα πληθυντικο του (ανυπαρκτου) ουδετερου  

βουκινον :τα βουκινα.  Και ετσι  εγένετο το βουκινον. Ο σαλπιγκτης στο Βυζάντιο λεγονταν 

βουκιναριος.
πρβλ. Ερωτόκριτο 

«τα βούκινα ξανακτυπού κι οι σάλπιγγες επαίξα

Κι απ ολους το Ρωτοκριτο στο νικος εδιαλέξα» 
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Κι απ ολους το Ρωτοκριτο στο νικος εδιαλέξα» 

Επίσης από το Λατινικό κέρας Cornum πρέκυψε το μουσικό όργανο κόρνο (βλ. εικὀνα) που έχει 

καταντήσει αρκετά πιο περίπλοκο απο ένα κέρατο βοδιού.

Τα κέρατα ως μέθοδος ανόδου

Είναι γνωστό το να εκδίδεις την σύζυγο σου (η μέθοδος του «εθελοντή κερατά») είναι  και αυτός ένας 

καλός τρόπος σταδιοδρομίας. Το μεσον είναι η συζυγος (στα Ιταλικα la moglie) που προφέρεται  λα 

Μόλιε, από εκει το  λαμόλιε έγινε λαμόγιε, και οι πραξεις  λαμογιές=μέθοδοι παράνομου πλουτισμού, 

και ο διαπράτων τις  λαμογιές ,  λαμόγιο.

Μυθοι

Ανοδικη πορεια
Αετός βρήκε στην κορυφή ενός βουνού ένα σαλιγκάρι και το ερώτησε «Πως έφθασες εδώ;» . «Έρποντας, 

γλύφοντας και με τα κερατά μου» απάντησε το σαλιγκάρι.

Περί κεράτου μύθος
Κώνωψ ἐπιστὰς κέρατι ταύρου καὶ πολὺν χρόνον ἐπικαθίσας, ἐπειδὴ ἀπαλλάττεσθαι ἔμελλεν, ἐπυνθάνετο 

τοῦ ταύρου εἰ ἤδη βούλεται αὐτὸν ἀπελθεῖν. Ὁ δὲ ὑποτυχὼν εἶπεν· «Ἀλλ᾿ οὔτε, ὅτε ἦλθες, ἔγνων, οὔτε, ἐὰν 
ἀπέλθῃς, γνώσομαι.» Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις πρὸς ἄνδρα ἀδύνατον, ὃς οὔτε παρὼν οὔτε ἀπὼν 
ἐπιβλαβὴς ἢ ὠφέλιμός ἐστι.

Αισώπου μύθοι "Κώνωψ και Ταύρος"

Ποίηση
Ο Φασουλής Φιλοσοφος
Ο Φασουλης συγκρινει τον ανθρωπο με τα λοιπα ζωα
και επισημαινει τις αδυναμιες του.

Μέ όλη τήν σοφίαν σου, τήν τόσον πνευματώδη,
δέν ήμπορείς στά σύννεφα και μιά φωλιά νά κτίσεις,
μηδέ νά βγάλεις κέρατα σάν τράγος ή σάν βόδι,
καί μοναχά ώς σύζυγος μπορεί νά τ’ άποκτήσεις.

Ένα κουνούπι ζωηρό εκάθησε μιά μέρα
σ’ ένός βοδιού τό κέρατο κ’ έσφύριζ’ εκεί πέρα
κ’ είπε τό βόδι μέ ψυχρόν Εγγλέζου χαρακτήρα:
«-Καί όταν ήλθες κ’ έφυγες χαμπάρι δέν σέ πήρα.»
Άν ήμπορείς, βρέ άνθρωπε, πές του καί σύ αυτά,
όταν στ’ άφτιά σου νηστικό σφυρίζοντας πετά-
μέ σφύριγμα καί δάγκωμα κακά σέ ξημερώνει,
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μέ σφύριγμα καί δάγκωμα κακά σέ ξημερώνει,
άν δέν σκεφθείς δελτάριον ν’ άνάψεις Ζαμπιρόνι.
Γ. Σουρή 

*) Το Δελτάριο Ζαμπιρονι ηταν εντομοαπωθητικο χαρτι που καιομενο αφηνε μια απωθητικη 
οσμη. Κατι σαν τα φιδακια βλ. εικονα 

Βιβλιογραφία

Η ιεραρχία του κερατώματος - 76 τρόποι κερατώματος του άνδρα - Σαρλ Φουρνιε
Ψυχολογία Συριανού Συζύγου - Εμμανουήλ Ροΐδη
Πόθεν το του κερατά όνομα  - Μιχαήλ Ψελλού

Υπογλώσσιο #2  Το κέρατο - Αρη Στουγιαννιδη 
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