
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Ούδεμία σήμερον υπάρχει αμφιβολία δτι αί παροιμίαι λαοϋ τίνος απο
τελούν γλωσσικά καί ιστορικά μνημεία μεγάλης αξίας. Όρθώς δέ ή συλλογή 
τούτων έπεξετάθη, πλήν τής απ’ευθείας έκ τοϋ λαοϋ καταγραφής καί εις τούς 
παλαιοτέρους τούτου συγγραφείς. ’Ολίγον παροιμιακόν υλικόν άπαντά εις 
τούς ευαρίθμους άλλωστε Κυπρίους συγγραφείς των μέσων χρόνων, άλλ’ϊσως 
τοΰτο δεν είναι παντελώς εύκαταφρόνητον. Αί δημοσιευόμενοι ενταύθα πα- 
ροιμίαι έσταχυολογήθησαν έκ των χρονικών τοϋ Λ. Μαχαιρά (μέσα 15ου αί.) 
καί τοϋ Γ. Βουστρωνίου (άρχαί 16ου αί.) καί τής συλλογής τών ερωτικών 
ποιημάτων (μέσα 16ου αί.).

Τάς παροιμίας ό Μαχαιράς εισάγει ενίοτε άνευ ιδιαιτέρας τίνος φρά- 
σεως, ά'λλοτε διά τών λέξεων «οί Φράγκο ι λαλούν» ή «οΐ Γενουβίσοι λαλούν» 
καί συνήθως διά τής φράσεως «ό λόγος λαλεΐ» 1 ή «δτι λαλεΐ». Ό Βου- 
στρώνιος εισάγει τάς παρ’ αύτφ παροιμίας άνευ ιδιαιτέρων λέξεων" ομοίως καί 
δ ποιητής τών ερωτικών ποιημάτων.

1. εις κονφοϋ πόρταν έαυντύχαννεν (Μ α χ., 1, 44, 16)

"Οτι μάταιοι οί λόγοι προσώπου τίνος" συμπληροΐ δέ τό νόημα ό χρο
νογράφος διά τής φράσεως: «τίποτες ονδεν έφέλεσεν». Πανελλήνιος νΰν ή
παροιμία" εν Κύπρφ ακούεται: στοϋ κουφού τήμ πόρταν, δσοϋ· δέλεις 
χτυπά ή : βρόντα \ Έν Πόντφ : ’? οοϋ κουφού την πόρταν, δσον θέλεις 1 * 3

1 Πρός τοΰτο δύναται νά παραβληδή τό παρ’ Εύριπ., Φοίν., 396: ως λόγος· 
τό παρά Πλατ., Φίληβ., 45 d : παροιμιαζόμενος λόγος· τό παρ’ Εΰσται'Κ : ό έξ αγο
ράς λόγος λαλεΐ (φ. Κουκουλ., Ευσταθίου Θεσσαλονίκης τά λαογραφικά, 2, σ. 130)· 
τό παρά Μ. Άκομιν.: τό τοϋ λόγον (Π. Παπαγεωργ., Συμβολής είς τήν έλληνικ. 
παροιμ. κεφ. τέσσερα, σ. 32 καί 35)" καί τό νΰν έν Κύπρφ έν χρήσει προκειμενου 
περί τής χρήσεως παροιμίας έν τφ προφορικφ λόγφ : ε3ει έναλ λόον ι8αΐ λαλεΐ· ή : 
είντα λαλεΐ ό λόος ή τά άλλαχοΰ τοΰ έλληνισμοΰ : είναι ένας λόγος πού λέει· ή : ένας 
λόγος λέει. Πρός τοΰτο αντιστοιχεί τό παρά Λουκ., 3, 141 (έκδ. Jacobitz) : ή πα
ροιμία φησί.

> Διά τό χρονικόν τοΰ Μαχαιρά αί παραπομπαί γίνονται κατά τήν έκδ. τοΰ 
R. Dawkins, Leontios Makhairas, Recital concerning the sweet land of 
Cyprus entitled Chronicle, τόμ. 2.

3 N. Κυριαζή, Κυπριακαί παροιμίαι, σ. 243.
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βρόντα '· εν Καππαδοκία: οοϋ σαγίρη τό ·&ύρι, ατσον dov ’υρεύ’ δώσ’τα, 
ήτοι στοΰ κουφοϋ τήν πόρτα όσο -θέλεις χτυπά 2.

ΓΙαρά Βυζαντινοΐς ό Μιχ. Γλύκας έγραψε: ονδείς γάρ είςκωφόν θνραν 
και πολλόν κροναας είσηκούσθη ποτέ3' έξ Άθωνιτικής δέ συλλογής: εις 
κονφοΰ θύραν όσα θέλεις κράζεις

Παρ’ άρχαίοις πολλαχώς διετυποΰτο ή παροιμία: κωφών θύρας κό- 
πτειν 51 ή: κωφφ όμιλεΐς"· ή: άλλ’ ήδον τό τής παροιμίας επί κωφφ 1 2 3 4 5 6 7 

ΓΙρός ταΰτα συγγενές και τό παρ’ Α ί σ χυ λ., Έπτ. επί Θήβ., 202: ήκου- 
σας, ή ουκ ήκουσας; ή κωφή λέγω;

2. καλλιών φίλος εις στράταν παρά λογάριν είς τήν ζωήν (Μ α χ.,
1,158,19).

'Ο φίλος χρησιμώτερος τών χρημάταιν. Νΰν εν Κυπρω: ένας φίλος ah 
μιαν ώραν αξίζει μιάχ χώραν ή: ριάλια χάννε τσάι φίλους μέχ χάννος 8' 
έν Κεφαλληνία:

όπόχει φίλον ακριβό 
έχει μεγάλο θησαυρό 9.

Κατά τον εκδότην τοΰ Μαχαιρά (τόμ. 2, σ. 117), ή παροιμία αυτή είναι 
γαλλική :

1 Άρχ. Πόντ., 3, 42. Παραλλαγαί, αυτ., 2, 128.
2 Λουκοπούλο υ- Δουκάτου, Παροιμίες τών Φαράσων, άρ. παροιμ. 672. 

'Ομοίως έκ Μακεδονίας :

κωφόν καμπάνα κι* άν λαλής, τυφλόν κι’ άν ϋνμιαιίζγμ 
κι μιβνσμένον άν κίονας ούλα χαμένα τά *χεις (Λαογρ., 6, σ. 492).

Παραλλαγαί ταύτης έν Λαογρ., 3, σ. 208 έκ Σερρών. Δ. Σ. Λουκά του, Κεφα- 
λονίτικα γνωμικά, άρ. 605 καί παρά I. Βενιζέλφ, Παροιμίαι δημώδεις2, σ. 145.

3 Κ. Krumbacher, Mittelgriechische Spriehworter, σ. 235.
4 Ν. Πολίτ., Παροιμ., 1, σ. 26. Έκ τής συλλογής Βάρνερ, έ'κδ. D. Η es

se 1 i n g, παρά Πολίτ., αύτ., 2, σ. 76: ωσάν ό κουφός τό τύμπανο. Παρά Γεωρ
γία) τφ Κυπρίφ : παρά κωφφ διαλέγιμ παρά Φ ω τ ί φ, Έπιστ. : κωφών δε αρα ϋνρας, 
τήν παροιμίαν άπέδειξας κύπτοντας (Paroemiograpbi grseci, εκδ. Ε. Leutsch καί 
F. S c 1ι η e i d e w i η, 1, σ. 370).

5 Leutsch καί Schneid., έ'νθ’ άν., 1, σ. 370.
6 Byz. Zeit., 3, 113,5. ”Αλλως : παρά κωφφ άποπέρδειν (Gaisford, Pa- 

rcem. graeci, σ. 215)' ή : κωφφ ει,τ’ ονν νεκρφ προς ονς πολλάκις διαλεγόμενος· ή : 
έίδειν επί κωφφ κττ.

1 Παρά Λιβανίφ, βλ. Β ο is so n., Anecd., 1, σ. 167.
8 Κυριαζ., ένίΚ άν., σ. 384.
9 Δουκάτο ς, ένθ’ άν., άρ. 619.
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Qu’ades vaut meauz amis en veie 
Que ne font denier en courreie.

’Ή: Muez vaut amis en place que argent en horse.

'Ως προς την διατύπωσιν τής παροιμίας πρβλ. έκ τοΰ κατά Λύβιστρον 
και Ροδάμνην, στ. 80 1:

Κάλλιον ενε εις δόδν αδελφός ή μήτηρ,

ής ά'στοχος ή υπό τοΰ Ν. Πολίτου 2 3 * * διόρθωσις εις:

Κάλλιον ενι συνοδός παρ’αδελφούς ή μάνναν.

3. οΐ Φράγκοι λαλοϋοιν, άηού δίδει γληγορα, δίδει δεύτερον
(Μ α χ., 1, 184, 34).

'Η έννοια τής γνώμης δτι ή ταχεία βοήθεια έχει διπλήν αξίαν. Έπεξη- 
γεϊ δέ ό χρονογράφος διατί: πρώτον δτι δείχνει πώς εχει θέλημα νά το 
δώση, και τό δεύτερον δίδει τό πράμαν δτοιμα.

4. πολλοί άνθρωποι, πολλαΐ γνώαες (Μ α χ., 1, 232, 21).
Όρθώς ό καθ. Dawkins αποδίδει τό γνωμικόν διά τοΰ: many men,

much knowledge. Ό βασιλεύς, ζητών την γνώμην τής βουλής του, αναφέρει 
την γνωμικήν παροιμίαν και συνεχίζει: διατι απον παλαιόν καιρόν εχομεν 
ανθρώπους της βουλής γερόντων πειρασμένονς (= εμπείρους), και από ’ξ 
αυτής τους (= τή βοήθεια των) ενρίσκεται ή αλήθεια.

'Η γνώμη ζώσα καί νΰν έτι έν Κΰπρω διατυποΰται ούτως: πάντα σου 
παίρνε βουλήν (= ζητεί την συμβουλήν των άλλων)- ή: παίρνε βουλήν τσάι 
που μιτσυν τσάι πού μιάλον (= ζητεί την συμβουλήν καί τοΰ μικροΰ καί τοΰ 
μεγάλου)8.

Τό αυτό νόημα εκφράζει καί ό στ. 157 (έκδ. Wagner) τοΰ Σπανέα: 

γερόντων επαιρνε βουλήν, άν&ρώπων πειρασ μενών

1 ”Εκδ. Wagner, Trois poetnes grecs, σ. 244.
2 Δημώδεις παροιμίαι έν μεσαιωνικούς ελληνικοϊς ποιήμασι, σ. 10. Ό Μ α υ- 

ροφρ., Εκλογή, σ. 326, στ. 59, έκ τοΰ κειμένου τοΟ παρισινού κωδικός: κάλλιον 
ενι εις αδελφός εις στράταν παρά μάννα, άπαλείφει τό ρήμα.

3 Κυριαζ., ενθ’ άν., σ. 95.'Υπό τοΰ καθ. Φ. Κουκουλ., Άθηνα, 52, σ.
89, προσάγονται ώς αντίστοιχοι καί α'ι παροιμίαι : δαα κεφάλια, τόσες γνώμες· καί :
όσες κεφαλές, τόσες γνώμες.
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καί τό γνωμικόν έκ Σύρου :

γερόντων παίρνε συμβουλή κι’ άνί)ρ(ύπω περασμένω, 
πώχονν περσότερο ψωμ'ι κι1 2 3 αλάτι φαγωμένο

5. οί Γενονβίαοι λαλοϋν, οπού νά οοΰ ποίση, ποΐοέ τον, και 
άνισώς καί δέν έφτάσης νά τό ποίαης, μόν τό λησμόνησες (Μ αχ.,
1, 238, 32).

Ή γνωμική αΰτη παροιμία άλλοτρία ιοϋ κυπριακού ήθους επιτάσσον- 
τος τό αντίθετον' οποίας δηλονότι μεταχειρίσεως τυγχάνεις παρά τίνος τοιαύ- 
την και συ ν’ άνταποδίδης, άλλα νά μή μνησίκακης. Τούτο δ’ εκφράζεται 
οΰτω : κατά που σον κάμνουν κάμνε τσάι κατσιάν μέγ κραης.

6. εϊναι καιρός νά ΰ'ερίαωμεν τά ατραχιδία της έχβρας (Μ α χ., 
1, 240, 31).

Ή παροιμιώδης αΰτη φράσις υπαινίσσεται την γνωστοτάτην παροιμίαν : 
δ,τι σπείρεις εν νά έλερίσης 2· η : δ,τ’ έσπειρεζ άτόεΐνο ’ά έλερίσης (Φά- 
ρασα)' η : τσάς τά έψησες φά ’τα (Φάρασα)s' η : πη σπέρ’ ϋερίζ3 (Πόντος) 4 5 * 7. 
Καί αυτός ό χρονογράφος ολίγον ανωτέρω άναφερόμενος εις τό αυτό γεγονός 
γράφει : ό εχ'&ρός ηνρεν τόπον και έσπειρεν τον σπόρον του, τουτέστιν 
εχϋ·ραν, είς τιτοίαν λογήν, δτι έ'στρεψέν του μέγαν διάφορος δ.

Ή παροιμία καί βυζαντινή. Νεόφυτος ό ’Έγκλειστος έγραψε : καθότι 
καί έκαστος ο σπείρει τοντο και ϋερίσει β. Καί δ Μ. Γλύκας, στ. 365 : 
καθείς κοιμάται ως έστρωσεν, ως έσπειρε θερίζει ’’ ή άλλως : άτοπα απεί
ρων όδύνας θερίσεις 8. Καί αρχαία' παρά Π λ ά τ., Φαΐδρ., 260 d : καρ
πόν ών έσπειρε Ίλερίζειν καί παρ’ Ά ρ ι σ τ., Ρητορ., 3, 3, 4 : αίσχρώς 
μεν έσπειρας κακώς δε είλέρισας9.

1 Παρά Πολίτ., ένθ’ άν., σ. 5.
2 Παραλλαγάς τής παροιμίας βλ. παρά Κυριαζ., ένθ’ άν., σ. 360. Νεοελλη

νικός έν γένει παραλλ. βλ. Ν. Πολίτ., εν Byz. Zeit., 7, σ. 162.
2 Λουκόπ - Λουκάτ., ένθ’ άν., άρ. 327 καί 891.
1 Άρχ. Πόντ., 3, σ, 32.
5 Διά τής τελευταίας προτάσεως ό χρονογράφος εννοεί τήν δολοφονίαν τοΰ βα- 

σιλέως Πέτρου Α'.
β Τυπική Διαθήκη, εκδ. I. Χατζηιωάννου, 'Ιστορία καί έργα Νεοφύτου 

πρεσβυτέρου μοναχού, σ. 105,16.
7 Παρά Πολίτ., ΒΖ, 7, σ. 161. Ή παροιμ. καί παρά Μ. Άκομιν. (έκδ.

Σπ. Λάμπρου), 2, σ. 248 καί παρά Νικηφ. Γρηγ., ΙΒ', 2, σ. 572 (Bonn).
9 Παρά Πολίτ., Παροιμ , Π. Κατζιούλη, Παροιμιών συναγωγή, 1, σ. 132.
9 Πρβλ. καί Αίσχ., Πέρσ., 821 -822 :

νβρις γαρ έξανϋο νο’ εκάρπωοε στάχνν 
ατης, δ&εν πάγκλαυτον έξαμσ, ϋέρος.
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7. διά τοϋτον φαίνεται μου νά δώσης τόπον τούς κακούς (Μ α χ.,
1, 254, 15).

Ή παροιμιώδης φράσις, ήτις συνήθως εκφράζεται διά τού : δώσε τό
πον στην οργή και ήτις δεν είναι εν χρήσει σήμερον εν Κΰπρφ.

8· ό λόγος λαλεΐ τόσην πέναν εχει άπού κρατεί τό πόδιν τοΰ Ερι
φίου, ώς γοιόν έκεΐνον όπού τό γδέρνει (Μ αχ., 1, 262, 34).

Ό βοηθών τον δράστην είναι καθ’ δλα συνεργός. Ό χρονογράφος άνα- 
φέρεται εις τούς αδελφούς τοΰ βασιλέως Πέτρου Α', οί όποιοι κατά τον Μα- 
χαιράν παρεσκεΰασαν τον δρόμον εις τούς δολοφόνους τοΰ αδελφού των, 
δστις είναι τό έρίφιον τής παροιμίας’ κατά τον χρονογράφον οί αδελφοί τοΰ 
βασιλέως είναι έξ ίσου ένοχοι προς τούς δολοφόνους.

Ή παροιμία καί νεοελληνική : πιάνει τό αρνί απ’ τό πόδι σημαίνει δτι 
υποκρίνεται τις τον άδιάφορον αν καί είναι συνένοχος \

9. φοβούμεσταν μέν χάαωμεν τα ήμερα διά τά άγρια (Μ α χ., 1, 
434, 15).

Τά ήμερα ώς πολυτιμότερα των αγρίων δεν πρέπει νά διακινδυνεΰωνται 
χάριν τούτων. Ή έννοια ^φαίνεται εκ τού δλου χωρίου : ’Άρχοντες, ήρταμεν 
εις την Κύπρον, και δ ϋ'εός εδωκέν μας την ’ Αμάχου στον τώρα ή λύαμε νά 
πάρωμεν την Κερννίαν, φοβονμεσταν μεν χάσωμεν τά ήμερα διά τά άγρια· 
μέ τοΰ ϋ·εον ε'χομεν την Άμόχουστον, και μεν χάσωμεν διά την Κερννίαν 
την Άμόχουστον 1 2 3 4 5.

Διάφορον κατά τι τό νόημα τής σημερινής παροιμίας : ήρταν τ’ άρκα 
(=άγρια) νά ’βκάλονν τά ήμερα, ήτις έν ΓΙόντφ : ί'ρΟε,ν τ’ άγρεν κ’ έδίωξεν 
τό ήμερον 3, έν Καππαδοκία : ήρταν άά τ'αζά νά γατιέσουν άά παλα 4 ή ; 
ερτδεται τά δξον τσαί κατακονά (= καταδιώκουν) τά ’πέσου 1 καί παρά 
Πολίτ. : ήλύον τά άγρια έξελύεΐν τά άγρια 6.

Τον τύπον : ήρταν τ’ άρκα νά ’βκάλονν τά ήμερα νομίζει ό καθ. Daw
kins (Μ α χ., 2, σ. 168) ώς νεωτέραν μορφήν τής παρά Μαχαιρφ παροιμίας. 
Μοϋ φαίνεται δτι προϋπήρχεν ή παροιμία ώς έχει σήμερον καί ταύτης έποιή-

1 'Ο Πολίτ., ί’ν0'’ άν., 2, σ. 470 : επιααε ταρνί από τό πόδι, νομίζει δτι «λογο- 
παικτικώς διά την παρήχησιν, αντί τοΰ ήρνήίίη».

’ Δέν εννοώ διατί ό Dawkins εκδίδει: 'Άρχοντες, ήρταμεν νά κάμω μεν, 
άφοϋ μεταφράζει : Sirs, we have now come here to Cyprus' ακατανόητος, είς εμέ 
τουλάχιστον, καί ή σημ. 1, σ. 494, επί της γραφής τήν οποίαν δέχεται.

3 Άρχ. Πόντ., 9, σ. 73. Καί παραλλ. Άρχ. Πόντ., 2, σ. 100.
4 Λουκόπ. - Λουκάτ., ένθ·’ άν., άρ. 274 καί 273.
5 Πολίτ., Παροιμ., Π. Κατζιουλη, Παροιμιών συναγωγή, 1, σ. 123.
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σατο χρήσιν ό χρονογράφος κάπως ελευθέριος άντικαταστήσας την έννοιαν 
τοϋ παλαιού και ήμερου δΓ εκείνης τοϋ πολυτίμου κ.ο.κ.

10. καί κεΐ δηον νά δής ιιεγάλες ταραχές, έχει ύλέλεις ίδεϊν καί 
άγάπην και φιλίαν (Μ αχ., 1, 478, 15).

Ή έννοια τής γνωμικής παροιμίας δτι ή αγάπη καί φιλία συνυπάρχουσι 
μετά τών ταραχών ή ίσως δτι ή υπερβολική αγάπη φέρνει μαλώματα. 'Ό,τι 
καθιστά δύσκολον τήν ερμηνείαν τής γνώμης ταύτης είναι ή επακολουθούσα 
αιτιολογία : δτι μετά την σκλερίαν έρχεται γαλήνη, ήτις είναι καί αυτή 
παροιμία. Μοΰ φαίνεται δτι κάπως άδεξίως χρησιμοποιούνται υπό τοϋ χρο
νογράφου καί αΐ δύο παροιμίαι' έκεΐθεν δε ή δυσκολία.

Τούτου ένεκα είναι αμφίβολον εάν ή νεοελληνική παροιμία : ή πουλλή 
άγάπ’ φέρνι κα'ι πουλλή άμαχη ' ή ή βυζαντινή : δπον πολλή αγάπη, εκεί 
και πολλή άμάχη 2 αντιστοιχούν προς τήν παροιμίαν τού Μαχαιρά.

11. δτι μετά τήν σκλερίαν έρχεται γαλήνη (Μ αχ., 1, 478, 16).

Τήν ανωμαλίαν διαδέχεται ή ηρεμία, τά μαλώματα ή άποκατάστασις τής
φιλίας. Τούτο έν τή νέα ελληνική εκφράζεται διά τού : μπάρα είναι καί ϋά 
περάση ή άλλων αναλογών παροιμιών. Παρά Μ. Γλυκά, στ· 314, φέρεται : 
ή ζάλη τούτη νά διαβή, πάλιν νά έλύλή γαλήνη 3.

12. το νερόν π άγει, και ό Άμμος μεινίσκει (Μ αχ., 1, 478, 20).

Ή παροιμία αΰτη έχει ποικίλας χρήσεις έν τή νέα ελληνική. Γενικώς
λέγεται περί τής παρελεύσεως τών παροδικών καί τής παραμονής τών σταθε
ρών πραγμάτων. Τό νερόν είναι τό παροδικόν εις τον ποταμόν, ή άμμος τό 
μόνιμον.

Τό υποστηριζόμενον υπό τού καθ. Dawkins (Μ α χ., 2, σ. 178), δτι 
διά τής παροιμίας δεν δηλοΰται δτι τό νερόν τρέχει, ούτε δτι ή άμμος τής 
κοίτης είναι σταθερά, άλλ’ δτι ή παραβολή προς μεσογειακόν χείμαρρον, έν 
τή κοίτη τού οποίου ευρίσκεται πάντοτε άμμος, αλλά νερόν υπάρχει ή δεν 
υπάρχει άναλόγως τής εποχής τού έτους καί τότε ακόμη δεν παραμένει επί 
πολύ, μού φαίνεται καί πολύπλοκον καί περιττόν. Ό χρονογράφος χρησιμο
ποιεί τήν παροιμίαν παραβολικώς : τό νερόν είναι οι ξένοι οι κατέχοντες * 2 3

Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις εις τρία μνημεία τής Κυπριακής διαλέκτου 477

' Πολίτ., Παροιμ., 1, σ. 161. Παραλλ. : Κυριαζ., σ. 7. Λουκάτ.* 
άρ. 1204.

2 Πολίτ., ένθ. άν., 1, σ. 165 καί παρά Krumbacli., ένθ’ άν., σ. 127, 
ένθα σημειοΰται ώς αντίστοιχος ή γερμ. was sich liebt, neckt sich, καθ’ ής δμως 
έναντιοΰται ό Πολίτ., ένθ’ άν., ώς διαφόρου.

3 Βλ. Ν. Πολίτ., ΒΖ, 7, σ. 156 καί Φ. Κουκουλ., ένθ’ άν., σ. 107.
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478 N. X. Κονομή

προσωρινώς την Κύπρον καί ή άμμος είναι οι εντόπιοι, οί όποιοι καί μετά 
την έξαφάνισιν των όθνείων κυριάρχων θά παραμένουν εις τήν χώραν των, 
τουτέστιν οί ξένοι θέλουν πάγειν, και οί τοπικοί θέλουν μείνειν. Ή γνώμη 
τοϋ Μαχαιρά όντως έπηλήθευσε, όταν μετά τήν τουρκικήν τής Κύπρου κατά- 
κτησιν οί Φράγκοι άφωμοιώθησαν προς τούς γηγενείς ή διέφυγον καί παρέ- 
μειναν μόνον οί 'τοπικοί’. Τήν αυτήν ακριβώς ιδέαν ό Θ. Κολοκοτρώνης 
έξέφρασε παρομοίως : τά ήμερα δεν &ά διώξουν τά άγρια· δλα φεύγουν, ό 
σπουργίτης πάντοτε μένει

Έν Καππαδοκία ή παροιμία έκφέρεται ομοίως: πηγαίνει τδ νερό, 
’πομένει ό νάμμος * 2 3, έν Συληβρίμ Θράκης : το νερό τρέχει, δ άμμος στέκε
ται, έν Δημητσάνη : το νερό φεύγει ό άμμος μένει, χρησιμοποιούμενη μετα- 
ιρορικώς επί των ανθρώπων, οΐτινες παρέρχονται μέν οί ίδιοι, αλλά παραμένει 
ή μνήμη των έργων των *,

13. ό λόγος λαλεΐ : κρατεί με ό δυνατός, καί δέρνει με ό άδύνατος
(Μ αχ., 1, 526, 18).

"Οτι αναγκάζεται τις νά ύπομένη ποικίλας πιέσεις καί εκ μέρους υπο
δεεστέρων εχόντων ισχυρούς προστάτας. Έν τή νέμ ελληνική ποικίλαι παροι- 
μίαι έκφράζουσι τήν αυτήν έννοιαν : γάμειε κ’ έσν άχελώνα, στην πομπή 
τοϋ σταυραετον 4· ή : γαμεί ή χελώνα τό λαγό γιατί ’ν πιο πάνω δ αητός 
(Αύλωνάριον Εύβοιας)' ή : τώρα εις την άνεμοταραχή κατούρει μι κι σύ 
χιλώνα (’Άνδρος)' ή : γιά τό φόβο τοϋ άετοϋ κατούρειε με και αν χελώνα 
(Πάρος) 5.

14. άπού τά δύο κακά, τό παρκάτω είναι καλλύτερον (Μ α χ.,
1, 536, 2).

Τό άρχαΐον : δυοιν κακοΐν προκειμένοιν τό μή χείρον βέλτιον.

' Διήγησις συμβάντων τής ελληνικής φυλής, έκδ. Τερτσέτη, σ. 14. Ό Κο- 
λοκ. συμφύρει δύο παροιμίας : 1) ήρθαν τά άγρια νά διώξουν τά ήμερα, χρησιμοποιών 
τόν χαρακτηρισμόν άγρια δι’ εαυτόν καί ήμερα διά τούς Τούρκους καί τούς προσκυ- 
νοΰντας τούς Τούρκους προεστούς’ καί 2) δλα φεύγουν, ό σπουργίτης πάντοτε μένει, ανά
λογου πρός τήν χρησιμοποιουμένην ύπό τοϋ Μαχαιρα' ταύτην έκδίδων δ D. Η e s- 
seling (Πολίτ., Παροιμ., 2, σ. 104) : δλα τά πουλιά παγαίνουν \ και οί αποργίτες 
απομένουν, ερμηνεύει : cum quis privatur iis quibus maxitne delectatur, rema- 
nente eo quod minus placet, ούχί όρθώς.

2 Λαογρ., 11, σ. 141, Μ α χ α ι ρ., 2, σ. 178 καί Λουκά π. - Λουκά τ., ενθ·’ 
άν., σ. 210.

3 Φ. Κουκουλ., ένθ’ άν., σ. 99.
4 Πολίτ., Παροιμ., 2, σ. 47. Συλλογή Βάρνερ, έκδ. D. Hesseling.
6 Βλ. Φ. Κουκουλ., αΰτ., σ. 89.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:32 EEST - 3.236.241.27



15. ό λόγος λαλεΐ : δνβρωπος άντί βουλής, Άνθρωπος άντί δυνά- 
μνς (Μ α χ., 1, 554, 15).

'Ως εκφράζεται ή παροιμία είναι στρυφνή, άλλ’ ’ίσως βοηθοΰμενοι έκ 
των συμφραζομένων δυνάμεθα να εξιχνιάσωμεν τό νόημα. Οι Γενουβίσοι 
πιέζουν τον βασιλέα τής Κύπρου καί τον φέρουν εις δυσκολον θέσιν. Εις 
Ενετός ιππότης εξοπλίζει εν πλοΐον καί έρχεται εις Κύπρον. Οί Γενουήνσιοι 
τοΰ επιτίθενται μέ δυο πολεμικά πλοία σκοποϋντες να αιχμαλωτίσωσι τό 
ένετικόν. Καί 6 χρονογράφος επιφέρει : ό λόγος λαλεΐ : αν&ρωπος άντί βου
λής, ό έλεος άντί δυνάμης. Και ό έλεος έ&έλησεν νά βοηϋ'ήοη τοΰ πτωχού 
ρηγάτου της Κύπρου. Τα δυο πλοία των Γενουηνσίων συνελήφθησαν υπό 
τοΰ ένετικοΰ καί μετεφέρθησαν εις Πάφον. Έκ τούτων φαίνεται δτι άλλα 
έσκόπευον οί Γενουήνσιοι καί ά'λλο έκαμεν ό θεός, ένθα συνήθως χρησιμο- 
ποιοΰμεν τό εκκλησιαστικόν : ιίλλαι μεν βονλαι άν&ρώπων, αλλα δε έλεος 
κελεύει· ή : άν&ρωπος μεν πολύβουλος, έλεος <5έ βονληκόπος, διά τούς βου
λομένους έργάσασθαί τι δεινόν, άλλ’ υπό τοΰ θεοϋ μη συγχωρουμένους ‘.

16. δτι λαλεΐ : ό παιδεύων καί πάλιν Ιατρεύει (Μ α χ., 1, 554, 17).

Ό τιμωρών βοηθεΐ τον παθόντα νά άναλάβη. Τούτο έν ΓΙόντφ : δ έλεόν
δί’ τό τέρτ\ δί’ και τό τερμάν’ (= γιατρικό) * 2. ΓΙαρ’ Άκομιν. : βεβληκός 
γοϋν με τό γράμμα εν τφ μέρει πως και ιάβατο καί : ονς ετρωσας εΐ βούλει 
μετρίως Ιάσααδαι 3. Παρ’ άρχαίοις : ό τρώσας ιάσεται 4 5.

17. δ ποιος Άλεξόπουλος ήταν Κρητικός, κακής κεφαλής, δπου πρώτα 
ακοτώνει τόν ανϋ'ρωπον καί τότε λαλεΐ τον : βαρύνω οε ■ϋ'έλω I (=θά 

σέ κτυπήσω) (Μ α χ., 1, 566, 66).
Ό λόγος περί των σκληρών προς τούς κατωτέρους των. Ούτω συμπε- 

ριφέρονται οί άρχοντες εις τά κυπριακά άκριτικά άσματα καί είναι κοινός 
δ τόπος ένθα δ υφιστάμενος τάς συνέπειας τής τοιαΰτης συμπεριφοράς ανα
φωνεί :

Θαμμάζουμαί σας, άρκοντες, μανιέραν πού κραεΐτε
πρώτ’ άχτυπάτε μουατουνιάν (—κόλαφον) τσ’ ϋστερις άρωτάτε 6.

Παροιμιαι καί παροιμιώδεις φράσεις εις τρία μνημεία της Κυπριακής διαλέκτου 479

’ Πολίτ., Παροιμ., 1, σ. 73. Παραλλ. παρά I. Βενιζέλιρ, ενϋ·’ άν., σ. 
17, άρ. 220 καί 221.

2 Άρχ. Πόντ., 3, σ. 10.
3 ”Εκδ. Σ π. Λάμπρου, 2, σ. 4δ,4 καί 66,17.
1 Πρβλ. Πλάτ., Γοργίας, 447b καί τόν άρχαϊον σχολιαστήν (Scholia Plato- 

tiica, έ'κδ. G. Greene), σ. 129.
5 Βλ. καί Μ αχ., 2, σ. 194. Περί τής κακής φήμης των Κρητικών έν Κύπρο)

ώς φιλονείκων, βλ. αύτ., σημ. § 569,2.
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18. οπού βία πρόκειται, έκεΐ νόμον μετάβεαις γίνεται (Μ α χ.,
1, 586, 18).

Τό εν τή προς Έβρ. έπιστολ. τοϋ άπ. Παύλου, 7,12 : εξ ανάγκης 
και νόμου μετά&εσις γίνεται. Καί είς μεσνκ. συλλογήν παροιμιών : οπού ή 
βία πάρεστιν, οϊ νόμοι άσϋενοϋσι ’, παρά tfj συλλογή δέ τοϋ Μενάνδρου : 
δπον βία πάρεστιν ονδεν ισχύει νόμος 1 2 3 4 *.

Σήμερον εν Κύπρφ : εξ ανάγκης καί νόμον μετά&εοις ", εν Κεφαλλή
νιοι : ανάγκη καί νόμου μετάίϊεσις ‘.

19. ό βεός ύπερηφάνονς δέν γροικφ, τούς ταπεινούς δίδει νϊκος
(Μ αχ., 1, 590, 8).

Ή έννοια σαφής' σήμερον εν Κύπρφ : τόμ περήφανον τδαί τόμ μοντ- 
τάτον | ο &εός άμπρομουττα τον ή : τδμ περήφανον τσαί τόμ μουτταν \ & 
§εός τόμ ’ποκονππα (= ανατρέπει).

20. ονά τό ’μάτιν τό ψιλόν νά καταπιάση ό βάτος ! (Μ αχ., 
1, 670, 6).

Ό αδύνατος πίπτων είς χεΐρας τοϋ ίσχυροΰ οπωσδήποτε ζημιοϋται. ΓΙρός 
τοΰτο δ καθ. Φ. Κουκούλες 6 παραβάλλει τό άρχ. : ή βάτος επιλαμβάνεται, 
παρά δέ Ν. Π ο λ ί τ., Παροιμ., 2, σ. 72, φέρεται έκ Κεφαλληνίας: οποίος 
ντέση ’ς τό βάτο ή πετσί ή κόκκαλο $ά πάρη, επί τής έννοιας δτι 'δ περι
πίπτουν είς άρπαγας ή κοινωνών άδίκοις πάντως ζημιωδήσεται’.

21. έβγήκαμεν άπό τά χεργία τοϋ σκύλλαν, και έπέααμεν είς τό 
κονκοΰτιν (= χοίρον) (Βουστρ., Μεσ. Βιβλ., 2, 514, 15).

Όσάκις είς χείρονα περιπίπτει τις. Νΰν οί Κύπριοι έκφράζουσι τούτο 
διά τής φοάσεως : ά/είρον δειρόττερα. Είπε καί ’Ιωάννης δ Κλίμακος : εκ 
βοίίύνου είς κρημνόν ".

22. ό βεός εαμιξέν μας καί δέν μας χωρίζει, καί ή άφεντιά σας 
ϋ·έλετε νά μάς χωρίσετε ; (Βουστρ., 530, 26).

480 N. X. Κονομή

1 Κ. Krumbacher, Die Moskauer Sammlung etc., σ. 415. Πρβλ. καί 
τό λατιν. : inter arma leges silent.

2 Krumbacher, ενθ·’ άν., σ. 452 καί Πολίτ., Παροιμ., 3, σ. 105-106.
3 Κυριαζ., ενθ’ άν., σ. 38. Παραλ. παρά I. Βενιζέλ., σ. 355.
4 Λουκάτ., ενθ’ άν., άρ. 1332.
6 Ένθ·’ άν., σ. 91.
6 Κ. Krumbacher, ενθ·’ άν., σ. 231.
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Υπαινιγμός εις την επιταγήν τής Εκκλησίας : οϋς ό Φεός σννέζενξε 
ανΦρωπος μη χωριζέτω.

23. τον Άμμον σπέρνω καί νερδν Φερίζω (Έρωτ. ποιήμ., 36, 8)

Φράσις παροιμιώδης επί τοϋ πάντη ματαίου έργου. Πλήθος φράσεων 
τής αρχαίας ελληνικής ελέγετο επί τής αυτής έννοιας, εξ <δν πασίγνωστα τά : 
Φύλασσαν σπείρειν, πόντον οπείρειν, εις ύδωρ σπείρειν κ.τ.δ·

24. άπού νά δη τό λαβμαρϊν καί νά μηδέν τό πιάση
δλην ήμέραν στέκεται μέ δίχα νά γελάαη (Έρωτ. ποιήμ.,115, 1 - 2).

Λίαν διαδεδομένου τό γνωμικόν, φερόμενον συχνά υπό μορφήν κατά
ρας : όπου λυγαριά δεν πιάση | την αγάπη τον νά χάση \ κι’ δπον δεν τη 
μνριστη | νά την άποχωριστη. Τοΰτου τό ακριβές νόημα μοϋ διαφεύγει' ίσως 
ήτο πίστις παρά τφ λαφ, δτι ο μή εγγίζων τήν λυγαριάν, ήθελε χάσει τήν 
αγάπην του. Διότι 6 Κύπριος ποιητής θέλει νά εΐπη δτι, παρ’ δλον δτι 
ήγγισε τό λασμαρίν, τό οποίον καί τούς ασθενείς βοηθεΐ, έν τούτοις οΰτος 
υγιής ών ήσθένησε. ’Ιδού πώς συνεχίζει ό ποιητής :

κ’ εγώ γιά τίτοιαν αφορμήν έτάνησά το ξένος 
κι’ δλον τον χρόνον έ'μεινα πάντα μου πληξημένος.
Τό λασμαρίν τους αρωστονς μ ορίζοντα βονΦα τους, 
γιανίσκει και παρηγορά κάμποσον καί βουϋα τους· 
κ’ εγώ που δεν εϊχ άρωστιάν κ’ ήμουν καλά γιαμμένος 
εμεινα ’φότις τό *,πιασα τέλεια Φανατω μένος.

25. νά λείψ’ ή εχΦρα κΤ ή ακλεριά νά βρω λιμιώναν (Έρωτ. 
ποιήμ., 143, 10).

Υπαινιγμός προς τήν ανωτέρω ύπ’ άρ. 11 παρά Μαχαιρφ παροιμίαν : 
δτι μετά την σκλερίαν ερχεται γαλήνη. Ή είσοδος εις λιμένα συχνάκις λαμ- 
βάνεται προς δήλωσιν ηρεμίας καί ασφαλείας. Ούτως εν άλλη παροιμία : 
άπορπισμένον κάτεργον σε άγαΦόλ λιμιώναν 1 2, προς δήλωσιν βελτιωθείσης 
άνελπίστως δυσκόλου καταστάσεως.

26. πλούσιος γάρ φιλιάν ούκ έχει (Έρωτ. ποιήμ., 147, 9).

Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις εις τρία μνημεία τής Κυπριακής διαλέκτου 481

1 'Η νέα πλήρης έκδ. των ποιημάτων τούτων φέρει τόν τίτλον: Poemes 
d’amour en dialecte Chypriote, υπό Themis Siapkaras-Pitsillides. 
Αί παραπομπαί γίνονται είς τόν αριθμόν καί τόν στίχον των ποιημάτων τής συλλογής.

2 Κυριαζ., ένθ1’ άν., σ. 64.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΓ' 31
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Φαίνεται ou ενταύθα πρόκειται περί γνωμικού δηλοϋντος, δτι 6 πλού
σιος τό εαυτού συμφέρον σκοπών μόνον δεν επιδεικνύει αληθή φιλίαν. Τούτο 
εκφράζει κα'ι τό άρχαΐον παρά Πλατ., Νόμ., 757 a: Ισότης φιλότητα 
απεργάζεται· ή παρ’ Ά ρ ι σ τ., Ήθ. Νικομ., 9, 8, 2 : Ισότης φιλότης, 
δηλούσα δτι ή ισότης συνέχει την φιλίαν.

27. λουκάνικα δέν βρέχει πάντα ούρανός με βίαν (Έρωτ. ποιήμ., 
147, 15).

Ή γνώμη δηλοϊ δτι αί περιστάσεις μεταβάλλονται επί τά χείρω καί ή 
παλαιά εύκολος εποχή παρέρχεται. Σήμερον παρομοίως : δε βρέχι πάτα 
μακαρόνια ή Θιός (Λέσβος) ', περί δε τής παλαιοτέρας εύκολου εποχής : 
ήταν ή εποχή που ’δέναν τους σκύλους μέ τά λουκάνικα.

28. εΐ τις τά ξένα μάχεται καί τά δικά τ’ άφήννει
μό τόν καιρόν της φάλλιας τον χολήν καί δάκρυα πίννει

(Έρωτ. ποιήμ., 148, 5-6).
Ή παραμέλησις των ιδίων χάριν των άλλοτρίων εχει επιζήμιους συνέπειας 

διά τόν άμελούντα. Παρά Κατζιούλη φέρεται : ός κύνα τρέφει ξένον, τούτα) 
μόνον λίνος μένει 1 2 *. Γενικώτερον δέ : αυλής σου διψώσης μή έκχεε ϋδωρ 8.

29. "Οταν ή τύχη στρέψη τήν ϋ·ωριάν της 
άπον κανειν άπού ’χεν πρώτα φίλον, 
γυρίζει τόσα τόν τροχόν σάν μύλον
καί ρίχνει εις δυστυχίαν πάσα φιλιάν της

(Έρωτ. ποιήμ., 154, 1-4).

Ή τύχη ασταθής καί 6 πρότερον ευτυχών αίφνιδίως δυστυχεί λόγφ τής 
μεταστροφής τής τύχης. Ή παρομοίωσις τής τύχης τού ανθρώπου προς τρο
χόν περιστρεφόμενον απαντά ήδη παρ’άρχαίοις4 *. Πολυθρύλητον τό είς πλεί- 
στας συλλογάς παροιμιών φερόμενον : τροχός τά ανθρώπινα, ήτοι λίαν εύμε- 
τάβολα' παρά δέ Μακαρίφ τφ Αΐγυπτίφ : τροχού περιστείχοντος άλλοτε η 
έτέρα άψΐς άνωθεν έστίν, άλλοτε ή έτέρα 6.

1 Πολίτ., Παροιμ., 3, σ. 249.
2 Πολίτ., ενθ’ αν., 1, σ. 127.
* Πολίτ., αΰτ. Π. Κατζιοΰλη, Παροιμ. συναγωγή, 1, σ. 76. Καί: ον τα διψά), 

ή αυλή σ’, μή δίνς τ’ άλνον (έκ Ζαγορίου), Λαογρ., 2, σ. 314.
4 *0 Μενέλαος παρά Χοφοκλεϊ ούτως είκονίζει τήν τύχην του (παρά Πλουτ., 

β. Δημητρίου, εκδ. Ά. Κοραή, τόμ. 6, σ. 43):

Άλλ’ ονμός άε'ι πότμος εν πυκνφ άεοϋ 

τροχώ κυκλεΐται, και μεταλλάσσει φύσιν.

6 Παρά L,eutsch καί Schneid., ένθ·’ άν., 2, σ. 223.
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Εις την μσνκ. γραμματείαν υπάρχει πλήθος χωρίων, είς τα οποία άπαντφ 
ή παρομοίωσις αΰτη, συναγωγήν δέ έκ πολλών μσνκ. κειμένων δυναται νά 
ΐδη τις παρά Ξάνθου δ., Έρωτόκρ., σημ. στ. 1 — 2, σ. 379 — 380. Ή 
πίστις αυτή περί τής τύχης ήτο τόσον διαδεδομένη, ώστε καί είς την τέχνην 
άπεικονίσθη πολλάκις ό τροχός ουτος.

Σήμερον υπάρχει ή αυτή άντίληψις' έκ τοΰτου καί αί φράσεις : ϋ·ά 
γυρίπγι δ τροχός· ή ; δεν ϋά γνρίοΐ] ό τροχός ;

Έκ τών ανωτέρω φαίνεται δτι οΐ τρεις Κύπριοι συγγραφείς, έξ ών αί 
παροιμίαι έσταχυολογήθησαν, κατά τό πλεΐστον χρησιμοποιοΰσι τάς παροι
μίας δπως έχουσι ή κατ’ ολίγον μόνον παρηλλαγμένας. 'Ωσαύτως δτι τό 
μεγαλυτερον μέρος τών παροιμιών τούτων διεσώθη άλώβητον μέχρι σήμερον 
παρά τφ ελληνικφ λαφ.
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