
ΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘίΩ

ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

Γνώστης βαθύς τής αρχαίας λογοτεχνίας ό Ευστάθιος καί τοΰ παροιμιο- 
γραφικοϋ πλούτου τών τε αρχαίων καί τών συγχρόνων του, ήτο υπέρ πάντα 
άλλον είς θέσιν εν τοΐς εαυτού συγγράμμασιν άφθονον χρήσιν παροιμιών 
να κάμη, Ιπόμενος άλλως καί συνήθεια τών μεσαιωνικών συγγραφέων καί 
ρητόρων, οΐτινες προς κόσμον τού λόγου καί διέγερσιν ενδιαφέροντος, συν
ήθως μετεχειρίζοντο τάς παροιμίας1 *.

Παρά πάντα εν τοΰτοις ταΰτα, γνωρίζων ό ιεράρχης νά τηρή τό μέτρονή 
άπέφυγε τον πολύν παροιμιογραφικόν φόρτον έν τοΐς εργοις του καί μετεχει- 
ρίσθη έν τή τοΰ λόγου του πλοκή μόνον έκείνας τών παρομοιών, αϊτινες 
ήσαν άναγκαΐαι προς τον σκοπόν, δν έπεδίωκεν.

Ό Ευστάθιος δεν είναι τών συγγραφέων εκείνων, οΐτινες απλώς καί 
μόνον, προς πολυμαθείας ένδειξιν, μετεχειρίζοντο τήν παροιμίαν δι” αυτόν 
αποτελεί αυτή υποκείμενον ερευνης, καί οσάκις μάλιστα ευρίσκει ευκαιρίαν, 
συζητεΐ περί αυτής καί υγιείς εκφέρει γνώμας. Ούτω περί τής παροιμίας 
Κρότωνος υγιέστερος, παρατηρεί' «Καί τό Κρότωνος δέ υγιέστερος, ως αυτός 
λέγει Γεωγράφος, εντεύθεν (εκ τής Ιταλικής πόλεως) εΐληπται, ως τών Κρο- 
τωνιατών εύρώστων ό'ντων ώστε οί από κρότωνος τού ζωυφίου, δν κυνο- 
ραϊστήν λέγει ό "Ομηρος, είπόντες ταυτην είλήφθαι τήν παροιμίαν ούκ ευ 
λέγουσιν, άλλα παίζουσιν, ως καί εΐ τις εΐποι τινά κώνωπος άδικώτερον»3.

Δεξιάν μέθοδον προς τοΰτοις τής παροιμίας θεωρεί τό νά δυάζη αυτή, 
νά δΰναται δήλα δη κατά δυο διαφόρους τρόπους νά έρμηνευθή. Τούτο έδή- 
λωσεν είς δυο χωρία· όμιλών π. χ. περί τής παροιμίας από δρυός ή από 
πέτρης, τής δυναμένης διαφόρως νά έρμηνευθή, είπε' «Καί δρα έν τφ λόγφ 
τοΰτφ, ώς αί παροιμίαι προς διαφόρους έννοιας άμέμπτως έστιν δτε στρέ
φονται, ώς καί επί τής Καδμείας νίκης γίνεται, καθά προδεδήλωται» 
(1262.26). «Τό δέ δυάζειν τάς παροιμίας άλλη τις αυτό δεξιά μέθοδος δηλω-

1 Κ. Krumbacher, Die Moskauer Sammlung mittelgriechischer Sprickworter 
a. 364.

’ Π. Παπαγεωργίου, Συμβολής είς τήν Ελληνικήν παροιμίαν κεφάλαια τέσ- 
σαρα σ. 29.

3 Έξήγησις είς Διονύσιον τόν Περιηγητήν στίχ. 369 (σ. 283.9 εκδ. Bertihardy).
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4 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

θεΐσα καί αλλαχού, καθ’ ήν τό νίκη Καδμεία, οί μέν επί τής ακερδούς καί 
ανωφελούς έξελάβοντο ψογερώς, οί δέ επί τής όίκρας καί καθ’ υπερβολήν. 
Καί τό άλμην δέ έ'χειν, ως προδεδήλωται, πή μέν πικρόν άνθρωπον σκώπτει, 
πή δέ ήδύν παραδηλοΐ καί, δ φασιν, εΰνοστον. Όμοίφ δέ λόγφ καί τό από 
δρυός ή πέτρης είναι τινα οΰ μόνον άρχαιογονίαν παλαιτάτην σημαίνει 
Όμηρικώτερον, άλλα καί ήθος άτέραμνον κατά καιρίαν έ'στιν δτε παράχρη- 
σιν» (1927.12).

Αί παρ’ Εύσταθίω παροιμίαι δύνανται νά διαιρεθώσιν εις τρεις κατη
γορίας.

1) Εις τάς παρά τοΐς άρχαίοις συγγραφεύσι φερομένας καί κυρίως έκ 
τών συλλογών μόνον των αρχαίων παροιμιών γνωστός, ούδαμώς δέ, έφ’δσον 
δυνάμεθα νά εξακριβώσωμεν, φερομένας εν τφ στόματι τών μεσαιωνικών 
Ελλήνων.

2) Εις τάς υπό τού συγγραφέως πλασθείσας καί
3) Εις τάς συγχρόνους του δημώδεις.
Περί τών πρώτων ούδένα λόγον θά κάμωμεν ενταύθα, διότι αΰται 

κεΐνται έκτος τού υπό τής παρουσης πραγματείας έπιδιωκομένου σκοπού, 
άφ’ ού μάλιστα καί καλώς αύται συνελέγησαν υπό τού Ed Kurtz λ

Διά τάς δευτέρας, οΰσας voces sapientium καί ούχί verba rustiea1 2, 
θ’ άπέφευγον νά κάμω οίονδήποτε λόγον, άν μή δ αντάξιος τού μεγάλου 
διδασκάλου μαθητής Μιχαήλ Άκομινάτος 6 Χωνιάτης ώρισμένως άνέφερεν 
δτι πολλαί αυτών ού μόνον έφέροντο άνά τά στόματα μιας μεγάλης τάξεως, 
τών φιλολόγων, αλλά καί ως αί λαϊκαί παροιμίαι έν ταΐς άγοραίς καί τρίο
δο ις έλέγοντο3.

Κατά τον Ευστάθιον, σοφοί, μεγάλοι καί ιεροί άνδρες καταλλήλως δια- 
σκευάζοντες τά λογίως ή καί δημοτικώτερον είρημένα δύνανται νά γίνωσι 
δημιουργοί παροιμιών, ού μόνον δ’ ούτοι, αλλά καί έ'καστος, αρκεί νά όρμά-

1 Περί τών έν ταΐς εις "Ομηρον παρεκβολαΐς τοΰ Ευσταθίου παροιμιών πρώτην 
πραγματείαν έγραψεν ό A. Η ο top, De Eustalhii proverbiis, έν Jaims Jahrbficher 
Suppl. Bd. 16 (1886) σ. 294-314, άτελή όμως. Ταύτην έπηκολούθησεν ή πολύ πληρέ
στερα τοΰ Ed. Kurtz, Die Sprichworter bei Eustatliios von Thessalonike (έν Philo- 
logus Suppl. Bd. 6 (1891-1893) σ. 307-121, ήτις ελαβεν ύπ’ όψιν τά άπαντα σχεδόν 
τοΰ ιεράρχου.

2 Περί της διαφοράς τών όρων τούτων βλέπε Otto, Die SprichwOrter und Sprichv 
wortlichen Redensarten der Romer XVI.

8 Ούκοΰν τίνα τών σών, ε’ίθ’ δσα σπουδάζοντί σοι πεπόνηται είτε σχολάζοντι πέπαι- 
κται χαριέντως οΰκ άνά στόμα τοΐς φιλολόγοις φερόμενα περιάδονται; Ώς οΰκ ολίγα 
κάπί ταΐς άγοραίς καί τριόδοις άκούσαι τις ώς τά παροιμιώδη περιλαλούμενα. Μιχαήλ 
Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Μονιρδία εις τόν Θεσσαλονίκης Ευστάθιον 1.297.26 
(έκδ. Λάμπρου.) Όρα καί Π. Παπαγεωργίου, Συμβολής εις τήν 'Ελληνικήν παροι·· 
μίαν κεφάλαια τέσσαρα σ. 34,
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ται δεξιώς1. Tfj άντιλήψει ταύτη επόμενος πολλαχοϋ έπειράθη τοιαΰτά χινα 
νά παίξη, ακριβώς ως καί άλλοι σύγχρονοί του2 ή καί προγενέστεροι3. Ούτω 
π.χ. παρατηρεί' «Ό μαθών πείσμα καί πεισμονήν επί των ένστατικών είρή- 
σθαι τροπικώς από των κατά νήας πεισμάτων ήγουν σχοινιών έρεΐ παροι
μίαν ύποκλέψας εκείθεν ως πάντες τοΰ αύτοΰ λίνου ή τής αυτής καννάβεώς 
εστε, τουτέστιν ομοίως πεισματικοί» (1927.4.),

Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ή κατά μεταληπτικόν τρόπον σχημα- 
τισθεΐσα αυτή παροιμία δεν είναι καί λίαν επιτυχής, καθ’ ημάς δμως έχει 
ταύτην την αξίαν, δτι τό «πάντες τοΰ αύτοΰ λίνου έστέ» υποδεικνύει την 
σημερινήν δημώδη «δλοι είστε από ένα παννί» 4 ή «δλοι είστε έ'να μίτωμα» 5, 
ήτοι δλοι δμοιοί έστε κατά τήν πονηριάν καί κακίαν δήλα δη.

Τό από δρυός ή από πέτρης, επί τοΰ σκληροΰ, θεωρεί ό Ευστάθιος ως 
παράχρησιν τής 'Ομηρικής ρήσεως, ως καιρίαν δμως τοιαύτην προσπαθεί 
έπανειλημμένως νά τήν συστήση καί τήν εισαγάγη. «'Αλλ' ούτω μέν, ως 
έρρέθη, ούκ έστι λαμβάνεσθαι νΰν εις σκληρότητα ήθους τήν ρηθεΐσαν 'Ομη
ρικήν παροιμίαν διά τό ασυμβίβαστον, άλλως μέντοι παραποιήσαί ποτέ τον 
νοΰν αυτής ως επί σκληρότητος νοηθήναι ούχ ύποδύσκολον» (1262.20.) 
Όμοίφ δέ λόγοι καί τό από δρυός ή πέτρης ειναί τινα ου μόνον άρχαιογο- 
νίαν παλαιοτάτην σημαίνει Όμηρικώτερον, αλλά καί ήθος άτέραμνον κατά 
καιρίαν έ'στιν δτε παράχρησιν» (1927.16). «Προσενθυμητέον οτι καθά τφ 
από δρυός ή από πέτρης είναι τινα, έ'στι παραχρήσασθαι παροιμιακώς επί 
άγριότητι» (1859.53). «Ό δ’ αυτός μΰθος ό εκ λίθων ανθρώπους ποιήσας 
ληφθήσεταί ποτέ καί εις σκώμμα σκληρών ανθρώπων ως έοικέναι τοΐς τοιού- 
τοις τον μΰθον τοΰτον έπαληθεύεσθαι» (24.3).

Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμ. φράσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθίφ. 5

1 «Πολλά δέ καί άλλα πολλαχόθεν έστιν έξευρίσκεσθαι καί οΰ μόνον έκ τών λογίως 
διεσκευασμένων, αλλά καί τών δημοτικωχέρων καί γέμει χοιούχων παροιμιών ό βίος. 
"Εχει δέ καί άλλως ό καθ’ έ'να τών κατ’ άνθρωπον παροιμίας ποιεΐν έν τφ όρμάσθαί 
ποθεν δεξιώς» (1927. 3).

2 Ό I. Τζέτζης, Χιλ. 8. 243. 933 εις χήν παροιμίαν τήν λέγουσαν ή άεχοΐς χών 
νόμων χοϋ Πλάτωνος, παρατηρεί·

όμοίαν δε καί ταύτην μοι την παροιμίαν νόει 
ονααν τον Τζέτζου καί αυτήν καί μετ’ αυτήν έτέρας.

3 Πρ. χά ύπ’αύχοΰ χοϋ Ευσταθίου 923. 19 είρημένα- «Άρισχοχέλους γάρ φιλοσο- 
φώχαχα παραδομένου οίκηχήριον αίδοϋς είναι τούς οφθαλμούς, οί μετ’ αυτόν παρήγαγον 
τό νόημα εις παροιμίαν άσχείαν «αιδώς έν όφθαλμοΐς», ήγουν αίδούμεθα οί πολλοί χών 
ανθρώπων ουκ αεί, άλλ’ έως άν χινας βλέπωμεν».

4 Κοινή.
6 Έν Σάμφ. Ε. Σταματιάδου, Σαμιακά 5.54. Ό Σπ. Ζαμπέλιος, Οί Κρητι

κοί γόμοι σ. 72 έγραψεν·
είδες έ’να; τόσον φθάνει 

μια κίωοτή τούς εχ νφάνει.
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6 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

“On ό ιεράρχης ως προς τούτο είχε δίκαιον, δεικνύει ή σημερινή παροι- 
μοιώδης φράσις «ή καρδιά του είναι πέτρα» ή λεγομένη επί σκληροκαρ- 
δίου ανθρώπου.

Εις τάς υπό τοΰ Ευσταθίου πλασθείσας παροιμιώδεις φράσεις καταλε- 
κτέαι καί αί εξής δυο·

«“Οτι τό κέλεαι σχεδία πέραν μέγα λαΐτμα θαλάσσης εΐποι άν τις παροι- 
μιακώς δτε μικρώ λόγφ μεγάλα τινά διελθεΐν βούλεται» (1529.9).

«Αύτίκα δέ φιλοτιμούμενος (ό μοναχός) προσεπιφιλοσοφεΐ καί ώς φυλα- 
κτικόν τι χρήμα εις τό παν ή τοΰ άχυρου φΰσις... Ευθύς δέ καί είς οίόν τι 
πόρισμα γλαφυρώτερον έμβαθΰνας παροιμίαν εξευρίσκει αυτός ιδίαν, αυτό 
μέν τό άχυρον ευυπόληπτον όνομάζων, άνδρα δέ είδότα μυστηριάζεσθαι 
άχυρου εύυποληπτότερον παροιμιαζόμενος έπεί, φησι, καί τό ά'χυρον δεφεν- 
δευει ταμιευτικούς εν άκεραίφ τό παρατιθέμενον». Opusc. 259.37.42 εξ. 
Τοιαϋτά τινα παροιμιώδη πλάσματα τοΰ Ευσταθίου1 θά περιεφέροντο 
μεταξύ τών μαθητών καί άλλων λογίων άναστρεφομένων μετ’ αύτοϋ, δέν 
ήσαν δ’ εννοείται πάντοτε κατάλληλα νά γίνωσι πάντα λόγοι τής πλατείας 
καί τής άγοράς. Τα υπό τοΰ Μιχαήλ Άκομινάτου δθεν άναφερόμενα παροι- 
μιώδη Εύσταθιανά ρητά θά ήσαν καί άλλα τινά, δυστυχώς άγνωστα είς 
ημάς, πιθανώς άστεϊσμοί τινες καί σκώμματα. Τοΰ ιδιωτικού βίου τοΰ άνδρός 
άγνοοΰμεν τόσον πολλά άκόμη!

Άλλα τό άπό μεσαιωνικής παροιμιογραφικής άπόψεως καθιστών σπου
δαία τα συγγράμματα τοΰ ιεράρχου είναι ή εν αύτοΐς συλλογή δημωδών 
Βυζαντινών παροιμιών καί παροιμιωδών φράσεων, αϊτινες εν πολλοΐς δέν 
συμπίπτουσι μέ τάς εν ταΐς γνωσταΐς συλλογαΐς.

Γνώστης ών ό Ευστάθιος τής λαϊκής ζωής καί τής λαϊκής ψυχολογίας, 
έ'τι δέ καί ρήτωρ, δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά μή άπίδη καί είς τάς τών 
συγχρόνων παροιμίας, ών καί άρκετάς κατέγραψε- δύναμαι μάλιστα νά εί'πω, 
δτι, εξαιρέσει τοΰ Μιχαήλ Γλυκά1 2, δ Ευστάθιος είναι ό μόνος εκ τών συγγρα
φέων τοΰ ΙΒ'. αίώνος, δστις άναφέρει τάς περισσοτέρας δημώδεις παροιμίας 
καί παροιμιώδεις φράσεις 3.

Ή τάσις τοΰ λογίου νά μεταποιή επί τό Έλληνικώτερον τά τοΰ δημώ
δους λόγου στοιχεία εννοείται δτι έμφαίνεται καί εν ταϊς παροιμίαις, ας δέν

1 "Οτι έν έπιγνώσει έπλαττε παροιμίας ό Ευστάθιος φαίνεται πως καί έκ τοΰ έξης 
χωρίου του (Opusc. 324.87.) «Τί δήτα ούκ αν έργάσαιτο άνθρωπος; Παλαιός έν τφ 
καθόλου καί οΰκ έμός ό λόγος οΰτος».

* Βλ. Κ. Krumbacher, Michael Glycas 402 έξ. καί Ν. Πολίτου, Δημώδεις 
παροιμίαι έν τοΐς στίχοις τοΰ Μιχαήλ Γλυκά ΒΖ. 7.138.

3 Ό μαθητής τοΰ Ευσταθίου και μητροπολίτης ’Αθηνών Μιχαήλ Άκομινάτος, έν φ 
αναφέρει πλείστας αρχαίας παροιμίας, μνημονεύει μόνον δύο δημωδών συγχρόνων 
Π. Παπαγεωργίου, Συμβολή σ. 36- 68·
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Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμ. φράσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Ευστάθιον 7

μεταβάλλει μεν ριζικώς, ως άλλοι τινές, πάντοτε δμως μεταρρυθμίζει επί το 
καλλιεπέστερον ή άλλοιών τον δημώδη αυτών τύπον ως και την μετρικήν 
μορφήν.

Είναι δε παρατηρήσεως άξιον, κα'ι πρέπει ν’ άποδοθή εις την τελείαν 
έπίγνωσιν, ήν είχεν δ ιεράρχης τής αξίας κα'ι τοΰ χαρακτήρος τών παροιμιών, 
το δτι ουτος ουδεμίαν αυτών εζήτησε νά ερμηνευση θεολογικώς, αποφυγών 
ούτω σκόπελον, εις δν πολλοί ένέπεσον.

Ό Ευστάθιος φαίνεται δτι απέδιδε γενικωτάτην σημασίαν εις τον δρον 
παροιμία, άφ’ ου εν παροιμίας λόγφ κατατάσσει τό δτι οί σοφοί τό ανθρώ
πινον σώμα έφόλκιον ώνόμαζον (1761.42) καί τό «ήλθες γλυκερόν φάος» 
(1792.53) τό συνήθως λεγόμενον προς άποδημοΰντα καί έπανερχόμενον. Έν 
γένει υπό τον δρον παροιμίαι ό Ευστάθιος εννοεί παροιμίας, γνωμικά, άτινα 
χαρακτηρίζει ενίοτε ως τοιαϋτα, καί παροιμιώδεις φράσεις, υπό την έννοιαν 
δέ ταυτην εις τάς παροιμίας συγκατέλεξε πάντα ταϋτα καί ό Ε. Kurtz, εκ τής 
λίαν δοκίμου εργασίας τοΰ οποίου έλλείπουσί τινα, άτινα έπρεπε νά μνημο- 
νευθώσι *.

Δεν πρέπει εν τουτοις νά μείνη άπαρατήρητον δτι καί ό Kurtz, μεγάλην 
δίδων έκτασιν εις την λ. παροιμία, παραλαμβάνει έν τή συλλογή του ως 
παροιμίας άπλας φράσεις, αϊτινες ουδέ καν ώς παροιμιώδεις δυνανται νά 
χαρακτηρισθώσιν, ως λ. χ. δτι οί αγρίως κολάζοντες εκαλούντο υπό τών συγ
χρόνων τοΰ Ευσταθίου Λικίνιοι (1834.29), ό κομψός τούς τρόπους ευ νό
στος (1927.14), άνδρες τοΰ ριζικού οί άκολουθοϋντες τό στράτευμα 
καί τα εκ τύχης αγαθά καρπουμενοι(Opusc. 305.37), δτι ταρταρίζειν έλέ- 
γετο τό σφόδρα ριγούν (429.41, 694.50, 985.43) καί τό τίς ή άποκλή- 
ρωσις τοΰ... έλέγετο αντί τοΰ τίς ή σχέσιςτοΰ... (674.27).

Ή συλλογή τών παρ’ Εύσταθίφ δημωδών παροιμιών δεν είναι πάντοτε 
ευχερής. Πρώτον, διότι τόδφασι, δδή λέγεται καί τα δμοια τά συν- 
οδεΰοντα συνήθως τήν εισαγωγήν παροιμιών δυνανται πολλάκις νά άναφέ- 
ρωνται εις αρχαίας παροιμίας, καί δεύτερον, διότι ενίοτε ούτω συμπλέκει 
ό ιεράρχης τον λόγον, ώστε είναι αδύνατον νά ύπονοήση τις δτι παροιμίαν 
αναφέρει, αν μή άλλοθεν ή εκ τής σημερινής γλώσσης γνωρίζη τούτο.

Τά επόμενα λ. χ. χωρία άποδίδουσιν αρχαίας παροιμίας. Όρμώντα δίκην, 
δ φασι, άλαλάξαι κατά τού κοινού πολεμίου δαίμονος (Opusc. 1.58). Ό δέ 
αύτοκράτωρ εις κενόν, δ φασι, χαίνειν αυτόν άφιείς (Opusc. 207.52). Καί 
αυτής, δ φασι, λεβηρίδος κενώτερον άπετέλεσε (Opusc. 135.36). Γυμνή τή 1

1 Πβ. καί Κ. Krumbacher, Die Moskauer Sammlung mittelgriechischer Sprich- 
worter σ. 350.

’ Τάς παρά Kurtz έλλειποΰσας παροιμίας καί παροιμιώδεις φράσεις σημειφ 
δι’ άστερίσκου.
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8 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

κεφαλή, δ φασιν, άπηναιδευσάμην (Opusc. 330.22). Καί ποτέ και δούλος, 
δ δή λέγεται άνΕ ελευθέρου φανείς (Opusc. 110.3). "Ο δη λέγεται, τον ήλιον 
περιφρονήσαντες (Opusc. 129.80). Πάτροκλος πρόφασις, δ δή λέγεται (Opusc. 
242.94). Άστυδάμαντος δίκην, δ δή λέγεται (Opusc. 90.18). Κατά γαίης, 
δ δή λέγεται, κωφής (Opusc. 295.89).

Έν φ τα εξής αρχαίας άμα καί συγχρόνους δημώδεις. Άλλ’ έπεσεν αν 
εις παράδειγμα εκείνος καί πάρεσημάνθη όποιος αυτός ών, όποιον άπέτεκεν, 
άκανθα δήλα δή ρόδον (Opusc. 146.84). Θηήσαντο φυήν καί είδος άγητόν 
"Εκτορος. Καν γάρ ό στάχυς οΰκ ήν, άλλ’ ή καλάμη διέφαινεν εκείνον 
(1274.12). Οίνος γάρ φασι καί αλήθεια (740.14) κτλ.

Έγώ εκκαθαρίσας, δσον ήδυνήθην, παρέλαβον έν τή συναγωγή μου 
πρώτον εκείνας των παροιμιών καί παροιμιωδών φράσεων δσαι παρέχουσι 
πάσας τάς ενδείξεις δη ήσαν σύγχρονοι δημώδεις, καί δεύτερον έκ τών αρχαίων 
εκείνας, δσαι καί νϋν ως δημώδεις φερόμεναι, λίαν πιθανόν είναι ότι καί ως 
τοιαΰται έχρησιμοποιοΰντο κατά τον ΙΒ'. αιώνα, ταΰτας δε καί καταλέγω 
κατωτέρω προστιθείς καί κατάλογον τών φράσεων, δι’ ών εισάγονται ή χαρα
κτηρίζονται Χ.

Ή παροιμία οιδε 1062.42.
Ή παροιμία επιλέγεται Migne 136.736c.
Ή έξ αγοράς παροιμία λαλεΐ Opusc. 349.7.
Παροιμία έτέθη τό 1599.38.
Παροιμίαν εκτίθεται 1758.41.
Παροιμίαν έρεΐ 1927.2.
Παροιμίαν προάγει Opusc. 21.64.
Παροιμίαν εξευρίσκει Opusc 259.42.
Εις παροιμίαν κατάκειται Opusc. 330.7.
Εις παροιμίαν κεΐται 787.40, Opusc. 308.54.
Παροιμία τό 306.14.
Παροιμίας λόγφ φησί 1761.42.
Κατά τήν παροιμίαν Opusc. 323.9.
Ή γνώμη Opusc. 347.90.
Παροιμιακώς 1529.9, 1859.53.
Παροιμιακώς Ικράτησε λέγεσθαι 1839.30.
Παροιμιακώς επιπολάζει λέγεσθαι 1895.17.
Παροιμιακώς έπιφωνεΐται 1792.53.
Παροιμιώδες γέγονε 734.46.

1 Έπιθι καί Κ. Krumbacher, Die Moskauer Sammlung a. 348. Π. Παπα- 
γεωργίου, Συμβολή σ. 36. Έν μέρει τάς φράοεις ταΰτας έσημείωσε καί ό Ed. Kurtz 
έν τή προμνησθείση διατριβή του.
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Παροιμιώδες τό 1793.4.
Τό παροιμιώδες 674.27 *.
Παροιμιώδες εστιν 893 12.
Τό παροιμιακόν Opusc. 243.81.
Τό περιφδόμενον Opusc. 85.64.
Ό εξ αγοράς λόγος λαλεΐ Opusc. 347.881 2.
Ό συρφετώδης λόγος φιλεΐ Opusc. 347.84.
Άγροικικώτερον διακείμενοι... και άμαθέστερον φθεγγόμενοι Opusc. 

106.30.
Άγροικικώς λαλεΐν Opusc. 19.52.
Ή κοινή γλώσσα βούλεται 1594.32.
Λέγει ή καθωμιλημένη γλώσσα 1349.27.
Τό καθομιλοΰμενον Opusc. 294.58.
Ε’ίποι τις αν κοινότερον 1189.5.
Τό...γράφεται Opusc. 230.2.
Πολλοί επιλέγουσι λέγοντες 191.40.
Είσί πολλοί μέχρι καί έν τοΐς άρτι αυχοΰντες έκαστος έν τω λέγειν 

Opusc. 164 95.
’Έπεσεν εις παράδειγμα καί παρεσημάνθη Opusc. 146.84. 
Γνωμολογοΰμεν και άποφαινόμεθα Opusc. 22.44.
Φαμέν 1895.18.24.
Ό φαμεν 674.27.
Καθολικφ λόγφ φαμέν Opusc. 63.25.
”0 φασι 292.47, 914.47, 1372.15, 1704 36, 1840.24, 1927.15 Opusc. 

75.63, 106.30,138.90, 153.85, 329.7.
Οι πολλοί φασι 705.21.
Ό δή λέγεται 69.16, 1139.46, 1851.3 Opusc. 44.60, 292.47.
Φασι λέγεσθαι 694.50.

1 Καί ό Καισαρείας ’Αρένας, Έλεγχος τής των αρχιερέων μιαιφονίας 
(Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Varia Graeca sacra 262.32) είπε· «τό παροιμιώδες».

2 Ό Μιχαήλ Ψελλός, Έρμηνεΐαι εις κοινολεξίας (Κ. Σά·9α, Μεσ. βιβλ 5.545) 
έγραψεν εξ αγοράς δέ φαίνεται ληφθήναι καί τριόδων. Ό αύτός τήν παροιμίαν χαρα
κτηρίζει ώς λόγον (IvfP άν. σ. 554.555.557), ώς λόγον κοινόν (σ. 550), δημώδη 
λόγον (σ. 543, 546) καί δημώδη λόγον καί φλύαρον (σ. 536.) Ό Μιχαήλ 
Γλυκάς, Στίχοι, 19 έγραψε

το λέγουοτν οί χωρικοί και λόγος ό δημώδης'

ώς δημώδη λόγον χαρακτηρίζει τήν παροιμίαν καί "Αννα ή Κομνηνή έν τή 
Άλεξιάδι της (2. 64. 8). Έν Ζακύνθφ νΰν χωρικός λόγος λέγεται ή παροιμία.
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10 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

. ... το άληθεύειν κοινότερου, περινοίας άπάοης δίχα εν τώ άγροικικώς 
την σκάφην σκάφην λαλεΐν 1 Opusc. 10.51.

Άγροικικώτερον διακείμενοι και την σκάφην, σκάφην, δ φασιν, λέγοντες 
και άμαθέστερον φθεγγόμενοι προς σαφήνειαν Opusc. 106.30.

Ή παροιμία αΰτη, ήν αναφέρει δτε Ίουλιανός γραφών2 «Άλλ’ άμεινον 
άν τις διδαχθείη μή τά πράγματα άκούων αυτά μηδέ τα επ’ αύτοΐς ονόματα 
κατά τον κωμικόν την σκάφην, σκάφην λέγοντα»· και ό Μιχαήλ Άκομινάτος 
λέγων’ «ά'γροικος ών, κατά την παροιμίαν, την σκάφην, σκάφην λέγε»3, ή 
παροιμία, λέγομεν, αΰτη ή λεγομένη «επί τοϋ άληθεόειν περινοίας άπάσης 
δίχα», είναι ή αρχαία «αγροίκος είμι την σκάφην, σκάφην λέγων»4 *, ή υπό 
τοϋ Λουκιανού εις άρχαΐον κωμικόν άποδιδομένη δ, σώζεται δε ως κοινή καί 
παρ’ ήμίν, οΐτινες, προς δήλωσιν τής αυτής έννοιας, λέγομεν «αυτός λέει τή 
σκάφη, σκάφη καί τά σϋκα, σύκα».

Έδίδαξαν και μην ετι διδάσκονοιν αι βααιλικαί δνσπραγίαι, ας ή υποκρι
τική τέχνη λογογράφεΐ, μή χρήναι πιστεύειν τω περιόπτφ βίφ έστήξεσθαι διό
λου εν περιωπή, αλλά που εύλαβεΐαθαι καί κατακνλιομα Opusc. 88.35.

Και αυτοί περί βίου τροχόν είλοΰμενοι, τον μεν παραληφθήναι, τον Νικη- 
φόρον, άνειλημμένον, τον δε αφεθήναι κατακεΐσθαι ταρτάριον Opusc. 6.25.

Ούτως ουδέ ποσϊ διόλου τριπτέον τήν γην, αλλά και εποχητέον διά περι
πέτειαν, οποίας πολλάς ό τοϋ βίου τροχός περιφέρει, στρεφόμενος ανω καί 
κάτω καί άνακυκλών τά βιωτικά Opusc. 220.81.

’Ώ τοϋ παλαιοϋ πρέποντος, ώ οϊα ή παροϋσα απρέπεια. ’Αντεκυλίσθη μοι 
ό τοϋ βίου τροχός’ γυμνωθείς αισχύνην ένδέδυμαι Opusc. 330.76.

Ενκταϊον δή μοι μέχρι τοσούτου στήναι τά λυπηρά, μή καί περιάγων με ό 
τοϋ βίου τροχός εις ταυτόν άγάγοι πάθος τω θρυλλουμένω Ίξίονι Opusc. 332.13.

Τά ανωτέρω έκφράζουσι τήν παροιμιώδη έννοιαν δτι τροχός βίου τά 
ανθρώπινα6, ήν καί οί αρχαίοι "Ελληνες Ιξέφρασαν 7 καί οί μεσαιωνικοί

1 Έν ταΐς σημειουμέναις παροιμίαις δέν ανέγραψα τάς μεταξύ των σελίδων 351.30- 
361.16 τών Opuscula καταλεγομένας, διότι αί έν ταΐς σελίσι ταύταις έπιστολαί, τοΰΨελ- 
λοΰ οΰααι, κατά λάθος έξεδόθησαν ύπό τοϋ Tafel μετά των τοϋ Ευσταθίου. Όρα 
Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5 οε'.

2 Ίουλιανοΰ, Πρός Ηράκλειον Κυνικόν 269.22 (Hertlein).
3 Arsenij, Vier bisher nicht edierte Homilien σ. 248.
4 Άπ οστό λ. 1,24“ πβ. τό Corpus τών παροιμιογράφων 2.654.
4 Ούκοΰν, άκουσον, ώ Ζεΰ, μετά παρρησίας· εγώ γάρ, ως ό κωμικός έφη, αγροίκος 

είμι τήν σκάφην, σκάφην λέγων Λουκιανού, Ζευς τραγφδός 32.
6 Ψευδοφωκυλ. 27, Ά ρ ι στ οτ έλ. Φυσικ. άκρ. 4.1.4. Πβ. τό corpus τών παροι- 

μιογράφων 1. 458 καί Ed. Kurtz, Die Spricbworter bei Eustathios σ. 316.
’ Κύκλος τών άνθρωπηΐων έστί πρηγμάτων, περιφερόμενος δέ ούκ έφ τούς
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συχνά επανέλαβον 1 διά τής μεταγενεστέρας εποχής 2 μέχρις ήμών ιήν άνtί
λη ψιν ταύτην διαβιβάσαντες3.

°Οτι κειμένου "Εκτορος, περιδραμόντες Αχαιοί, δτε Άχιλλενς άπ ώμων 
τενχεα έούλα, θηήοαντο φνήν και είδος άγητδν “Εκτορος. Καν γάρ ό οτάχνς 
ουκ ήν, άλΧ ή καλά μη διέφαινεν εκείνον 1274.11.

Εκτίθεται δε ’ Οδυσσευς και παροιμίαν ελλιπή τδ εκ καλάμης είναι δηλον 
τον τεθερισμένον άοταχνν, η κείαθαι εΐωθεν επ'ι άνδρών γενναίων, οΐ περ'ι και
ρόν γήρως έμφαίνουοι λείψανα τής παλαιάς αρετής 1758.41.

°Ορα δε καί ενταύθα δτι τά περί πρόσωπον μόνα ήλλοίωται τω Όδνοοεϊ, 
τά δε λοιπά βασιλεϊ εοικεν, ώς δ Φιλοίτιος εδοκίμασεν, εκ τής καλάμης και 
αυτός οτοχαοάμενος 1890.15.

Την παροιμίαν ταΰτην, καί άρχαίαν ουσαν (πρ. εκ καλάμης γιγνώσκειν) 
πλήν τού Εΰναπίου 4 καί τοϋ Μιχαήλ Άκομινάτου 5, αναφέρει καί ή συλλογή

αυτούς εϋτυχέειν Ήροδοτ. Α. 207. Κατά τόν Σ ο φ ο κ λ έ α, Τραχιν. 128 πήμα καί χαρά 
πααι κνκλοναιν, (ηον ατροφάδες κέλενθοι

Φ. Κουκουλέ, Περί των παρά Σοφοκλεΐ γνωμών σ. 27. Έπιθι και Ν. Πολίτου, 
Παροιμ. 4. 267.

1 Πβ. τήν μεσαιωνικήν παροιμίαν καιρός ανάγει καί καιρός αΰ κατάγει Κ. Κ rum
ba cher, Die Moskaeur Sammlung σ. 404.429. Τά έκ των μεσαιωνικών συγγραφέων 
σχετικά χωρία είναι πολλά, εις ένια δέ τούτων παραπέμπω ενταύθα, χάριν τών έπιθυ- 
μούντων είδικώς ν’άσχοληθώσι μέ τήν παροιμίαν Χρυσοστόμου, Εις γένεσιν λόγος 
θ' (Migne, Ρ. G. 54. 626), Κ. Μανασσή, Σύνοψις χρονική στίχ. 124, 2088, 2880, 4548, 
6247, τού αυτού, Έκ τών κατ’ Άρίστανδρον καί Καλλιθέαν έννέα λόγων, ΓΜ, Θεοδώ
ρου τού Προδρόμου, Στίχοι μονφδικοί (Β ο ϊ s s ο n a d e, Anecdota nova στίχ. 386. 
387) Μιχ. Άκομινάτου, όμιλ. (Arsenij, Vier bisher nicht edierte Homilien 
σ. 29), ’Αλεξίου Κομνηνοΰ ,Ποίημα παραινετικόν στίχ. 572-580 (Wagner, Car
olina Graeca σ. 23), Ρημάδα τού Βελισσαρίου στίχ. 232-235 (Wagner, Carmina 
Graeca σ. 355), Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 260 (Sp. Lambros, Collection de 
romans Grecs σ. 11), Βίος ’Αλεξάνδρου στίχ. 3667 εξ. (W a g n e r, Trois poemes a. 167).

’ St. Σαχλίκη, Γραφαί και στίχοι καί έρμηνείαι στίχ. 109 (Wagner, Carmina 
Craeca σ. 82) Ποίημα περί δυστυχίας καί ευτυχίας στίχ. 754 (Sp. Lambros, Collection 
de romans Grecs a. 321). Έρωφίλη A. 569 καί Ζήνων E. 191. Πβ. καί τούς πρώτους 
στίχους τού Έρωτοκρίτου.

3 Καί ήμεΐς νΰν λέγομεν ό καιρός τά φέρνει καί ό καιρός τά παίρνει ή ό κόσμος 
μοιάζει μέ μιά σφαίρα πού γυρίζει καί άλλους άνεβάζει καί άλλους κατεβάζει ή έγύρισ’ 
ό τροχός. Βλ, καί Κ. Krum bacher, Die Moskauer Sammlung σ. 429, Ν. Πολί
του, Παροιμ. 4.267, I. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις2 σ. 189 άρ. 191.

4 Ή μέν παροιμία φησί τό θέρος έπί τή καλάμη φαίνεσθαι" Εΰναπίου, Ίστορ. 61. 
20 πβ. Ed. Kurtz, Zu den παροιμίαι δημώδεις, Philologus 49. 463.

1 Δεΐξον οΐαν ό γέρων έπιγουνίδα τρέφεις κάκ τής καλάμης τό θέρος παράστησον 
Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰΧωνιάτου, Τά σφζόμενα 2. 31.10 (εκδ. Λάμπρου).
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12 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τοΰ Πλάνου δη ', φαίνεται δ5 δτι ειχεν αυτή δυο σημασίας, ή έλέγετο δήλα 
δη επί γερόντων, οις ποτέ ισχύς έπέπρεπεν ή καθ’ όλου επί έχόντων οίαν- 
δήποτε αρετήν, ής διετήρουν ίχνη, παρά τάς αντίξοους περιστάσεις.

* Εί γάρ ποτέ και εξ ούκ αγαθών αγαθοί φύονται, άλλ' ενταύθα ουκ αν 
διέλαθε την της ιστορίας ακρίβειαν πατήρ ανόμοιος προεκβάς νιώ οντω καλώ' 
άλλ’ επεαεν αν εις παράδειγμα καί εκείνος καί πάρεσημάνθη όποιος αυτός ών, 
οποίον άπέτεκεν, ακανθα δήλα δη ρόδον, ύοακύαμος ανεμώνην, θήρ άγριος, 
άνθρωπον ιλαρόν, ννξ ημέραν καί εΐ τι τοιοντον σεμνόν αντίθετον. Opusc. 
146.81.

Τά υπό τοΰ Ευσταθίου λεγάμενα υπαινίσσονται τούς 'Ομηρικούς στίχους 
(Όδ· β 276)

πανροι γάρ τοι παΐδες όμοιοι πατρί πέλονται' 
οί πλέονες κακίους, πανροι δέ τε πατρός άρείους 

καί που και τούς αρχαίους παροιμιώδεις
ώς αν ίχινόποδας καί άνά τρηχεΐαν δνωνιν 
φύονται μαλακών άνθεα λενκοΐων 1 2,

άντιπροσωπεΰουσιν όμως δημώδη τότε παροιμίαν, ως δεικνΰουσι πολλοί τών 
μεσαιωνικών συγγραφέων. Ούτως εν τφ βίφ και τφ μαρτυρίφ τοΰ αγίου 
Δομετίου 3 φέρεται. «Έκ γάρ άκανθων άνατέλλουσι ρόδα, ούτω καί εκ τής 
άθέου φυλής τών Περσών άνέτειλαν άνδρες ευσεβείς» και έν τφ βίφ τοΰ 
οσίου πατρός ημών 'Ιλαρίωνος4 * 6 «Οΰτος γονείς έχων έκδεδομένους τοΐς εϊδώ- 
λοις ρόδον ως ειπεΐν από άκανθών έξήνθησεν». "Εγραψε, δέ καί ό Κ. Μανασ- 
σήςδ «τρυγήσεις δέ καί ρόδον έξ άκανθών καί σταφυλήν άπό βάτου, τούτο 
δη τό περιφερόμενον, καί ό Νικήτας Χωνιάτης6 «καί ώσπερ εξ άκανθών 
τρυγήσαι ρόδον ήδύπνουν ή γοΰν έξ ελλεβόρου καί κώνειου ψαρσί παραθέ- 
σθαι καί ό'ρτυξιν ήδειαν έστίασιν.»

Όποιος τις άκριβώς ήτο ό τύπος τής μεσαιωνικής παροιμίας άγνοούμεν·

1 Ίδέ τήν καλάμην καί εΐκασον τό θέρος Ed. Kurtz, Die Sprichwortersamralung 
des Maximus Planudes σ. 31 138. Όρα καί τοΰ αΰτοΰ Die Sprichworter bei Eusta
thios σ. 311. Πβ. καί δσα περί τής παροιμίας έγρα·ψεν ό Ο Crusius, tiber die Sprich- 
wotersammluug des Maximus Planudes (Rh. Mus. 42 (1887) 412). Είπε δε καί ό 
σχολιαστής τοΰ Όμηρου (Όδ. ξ 214) καί ή παροιμία άπό τής καλάμης τόν στάχυν.

2 Παρά Πλουτάρχφ, Ήθικ. 485 Α. Βλ. καί Άθήναιον 97d.
J Anal. Boll. 19. 289.23.
4 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα 'Ιεροσολυμιτικής σταχυολογίας

5. 84.12.
6 Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, Παραμυθητικόν εις τόν σεβαστόν κυρόν 

Ίωάννην τόν Κοντοστέφανον (Βυζαντ. Χρον. 7.637).
6 Χρον. Διήγ. 421.11.
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Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμ. φράσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθίφ. 13

ίσως «εξ άκάνθης ρόδον», δν δίδει ό Παρθένιος Καζούλης εν τή συλλογή 
τών παροιμιών του ί.

Σήμερον ή παροιμία είναι πάγκοινος λεγομένη «απ’ αγκάθι βγαίνει 
ρόδο κι’ από ρόδο βγαίνει αγκάθι.» 1 2.

Έχινάδας νήσους από τών εχίνων είναι παρώνομασμένας, ών παρώνυ
μου και δ έχινόπονς' εξ ον παροιμία το τάς άκάνθας συνάγων ώαάν εχινό- 
ποδας 306.13.

Ό Ed. Kurtz εν tfj περί τών παρ’ Εΰσταθίφ παροιμιών διατριβή 
του3 νομίζει δτι ό Ευστάθιος έπλασε την παροιμίαν παρανοών τον προμνη- 
μονευθέντα στίχον

ώς αν εχινόποδας καί άνά τρηχέΐαν δνωνιν

καί άναγινώσκων τό ως όίν, ωσάν, ετι δε έκλαμβάνων τό εχινόποδας αντί 
τοΰ έχίνους.

Ή παρανόησις παροιμιώδους στίχου υπό τοΰ Ευσταθίου, άνδρός υπέρ 
πάντα άλλον μελετήσαντος καί γινώσκοντος τούς αρχαίους συγγραφείς, δεν 
μου φαίνεται πιθανή, καθ’ δσον, ως εκ τής ανωτέρω παροιμίας φαίνεται, 
είχεν ό ιεράρχης ακριβή ιδέαν τής σημασίας τοΰ στίχου τούτου.

Άφ’ ού τό ωσάν αντί τοΰ ώς ήτο δημώδες μεσαιωνικόν, ή δε λ. έχι- 
νόπους (achinopus viscosus) ήτο ού μόνον αρχαία, άλλα καί μεσαιωνική, 
ώς ύπεμφαίνει ή σημερινή αύτοΰ σχεδόν κοινή ονομασία άχινοπόδι4, 
νομίζω δτι ούδένα έ'χομεν λόγον νά άμφιβάλλωμεν περί τοΰ δρθοΰ τών 
υπό τοΰ Ευσταθίου μαρτυρουμένων, έξ ών τοΰτο έμφαίνεται, δτι οί τοΰ ΙΒ'. 
αίώνος έλεγον»«συνάγειν τάς άκάνθας ώσάν εχινόποδας».

Άλλα επί τίνος έλέγετο ή παροιμία;
Περί τούτου, μή διασαφηθέντος υπό τοΰ Ευσταθίου, μόνον εικασίαν 

δύναμαι νά εκφέρω. Άχινοπόδιον θά έλέγετο ίσως κατά τούς χρόνους τοΰ 
Ευσταθίου ούχί μόνον τό άκανθωτόν φρύγανον, έν τοιαύτη περιπτώσει δεν 
ήτο άνάγκη νά διασταλή προς τάς άκάνθας, άλλά καί είδος βοτάνης. Εις

1 Ν. Πολίτου, Παροιμ. 1.116 άρ. 8.
2 Έν Κφ από τό ρόδο βγαίν’ άγκάθθι κι’ άπ’ τάγκάθθι ρόδο. Έν Λακεδαίμονι 

άπ’ άγκάθι βγαίνει μήλο κι’ άπό μήλο αγκάθι καί έν Βογατσικφ τής Μακεδονίας από 
τριαντάφυλλο βγαίν’ άγκάθι κι’άπ’αγκάθι τριαντάφυλλο. Πβ. καί I. Βενιζέλου, 
Παροιμίαι δημώδεις 2 2. σ. 22 άρ. 281.

3 Ed. Kurtz, Die Sprichworter bei Eustathios von Thessalonike a. 319.
4 Άχινοπόδι έν Θρφκη, Κρήτη καί ταϊς Κυκλάσι, χ ι ν ο π ό δ ι έν Κφ, σ χ ι ν ο- 

π ό δ ι έν Σίφνφ καί Νάξφ, άχινόποδας ένιαχοΰ, σχινόποδο έν Πάρφ καί άχι- 
νάγκαθο έν Κΰθνφ. Παρ’ Ήσυχίφ φέρεται ώς έρμήνευμα. Λυκόφανον· τ ό ν έ χ ι ν ό- 
ποδα, Μεσσήνιοι.
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14 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τοΰτο άγομαι εκ τής παρατηρήσεως δτι νΰν εν Κύθνω αχινό πόδι λέγεται 
είδος εδωδίμου χόρτου καί θινοποδίτσα ( = άχινοποδίτσα) εν Όφει τοΰ 
Πόντου είδος βοτάνης· συλλέγειν λοιπόν τάς άκάνθας ωσάν εχινόποδας θά 
εσήμαινε συλλέγειν τάς άκάνθας μεθ’ δσης εύχερείας καί τάς βοτάνας, τούτο 
δε επί επιτηδείου.

Ηυξήμεθα έφ’ δοον εδει ανξηθήναι και μύρμηκα' εδει δε πάντως ουκ 
εις λέοντας, μήποτε άρα τό τής γραφής μυρμηκολέοντες δλοίμεθα παρά το 
μή ε'χειν τροφήν. Και άλλως δε oval μνρμηκι πτεροίς άρθέντι ώς ή εξ αγο
ράς παροιμία λαλεΐ Opusc. 349.5.

Όρθώς ό Kurtz εν τή διατριβή του περί των παρ’ Εύσταθίφ παροι
μιών1 προκειμένου περί τής παροιμίας ταύτης τής λεγομένης επί ύπερφρο- 
νοΰντων παρέβαλε τήν παρά Βενιζέλφ (σ. 183 άρ. 104) ό Θεός σάν όργι- 
στή (καταραστή) τό μύρμηγκα τοΰ δίνει φτερά καί πετά.

Ή παροιμία όντως αύτη ή καί παρά τω Φυσιολόγψ κειμένη2 καί υπό 
τού Μάζαρι εν τή εις "Αδου καθόδφ μνημονευομένη3, λίαν δε γνωστή καί 
εις παλαιοτέραν εποχήν, ώς δεικνύουσι τά ονειροκριτικά τοΰ Άρτεμιδώ- 
ρου (3.6), καθ’ ά «μύρμηκας τούς μεν πτερά έχοντας ούδαμώς ΐδείν αγαθόν, 
ό'λεθρον γάρ προαγγέλλουσι καί αποδημίας επικινδύνους» 4, είναι νΰν λίαν 
γνωστή πολλαχοΰ. Οΰτω φέρεται εν ταΐς Κυκλάσι, Πελοποννήσω, Κεφαλλη
νία, Πάρω, Κρήτη, Σάμψ, Κφ, Θεσσαλία καί Αιτωλία, λεγομένη εν Τήνω 
«ό Θεός ήθελε νά καταραστή τό μέρμηγκα καί τοΰ δωκε φτερά», εν Μυκόνφ 
καί Πελοποννήσω, «ό Θεός άμα καταραστή τό μερμήγκι νά χαθή τοΰ δίνει 
φτερά», εν Αιτωλία «άμα φτιρώσ’ τού μιρμήγκ’ χάνιτι», εν «Κφ «τοΰ μέρ
μηγκα δοθήκαν τά φτερά γιά νά πετάη | καί πέφτει μέσα ’ςτή φωτιά καί 
πάει, πάντα πάει» καί τέλος εν Πόντω «ή μυρμήκα άντα νά χάται φέρ’ φτερά

1 Σελ. 316. Βλέπε τοΰ αύτοΰ Zu den παροιμίαι δημώδεις (Pbilologus 49. 467) καί 
Ν. Πολίτου, Δημώδεις παροιμίαι έν μεσαιωνικοΐς Έλληνικοϊς ποιήμααι (Έπετηρίς 
Παρνασσού 1. 215. 216.)

’ οργίζεται τους ό Θεός, κάμνονν πτερά καί φεύγουν
κί ευρίσκουν τους τά πετεινά καί τρων τους κι’ αφανίζουν 

(Annuaire de l’Association 1873 σ. 284. Ν. Πολίτης, νΕν’ άν.).
‘ Ό γάρ τής εαυτού πατρίδος άπάρας δμοιός έστι πτεροφυήσαντι μύρμηκι· καί κα- 

θάπερ έκεΐνος δλλυται διαπτάς, οΰτω καί ό τοιοΰτος διαφθείρεται ένθεν κάκεΐθεν φερό- 
μενος (Ellissen, Analekten 1.247).

4 Καί έν τφ Έλληνικφ γλωσσαρίιρ τοΰ Du Cange άναγινώσκομεν όταν όργισθή 
ό Θεός τόν μέρμηγκα τοΰ δίνει φτερά καί πετρ. Κατά τούς Ήπειρώτας μυρμήγκια μέ 
φτερά δντα φωλιάζουν ’ς τήν αυλή σας δέλνουν θάνατο.
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Δημώδεις παροιμίαν καί παροιμ. φράσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθίφ.

κι’ άναπετά» ή «ή μυρμήκα ώστάν θά ψοφά φερ φτερά και πετά» η «η 
μυρμήκα στάν φέρτ) φτερά νά χάβονται σιμά εν’» *.

Οίνος γάρ φαοι καί αλήθεια 740.14.

Ό Ευστάθιος ταΰτα γράφων είχε βεβαίως ύπ’ δψιν και τάς αρχαίας 
παροιμίας «οίνος και αλήθεια» καί «άνδρός δ’ οίνος έδειξε νόον»1 2, αλλά 
καί σύγχρονον δημώδη, ής τον τύπον εύ ρίσκο μεν παρά τε τφ Μιχαήλ Ψελλφ 
«από σαλοΰ καί μεθυστοΰ την αλήθειαν ά'κουε» 3 καί τφ Μαξίμφ Πλανούδη 
«εξ άνοήτου καί μεθύοντος μαθήσει το αληθές» 4, καί δν ύποδηλοΐ καί τό τοΰ 
Ψευδοδιογενειανοϋ (7.43) τό εν τη καρδία τοΰ νήφοντος επί τής γλώσσης τοΰ 
μεθύοντος 5.

Σήμερον ή παροιμία επί τής αυτής σημασίας είναι συνήθης καί λέγεται 
«από μεθυσμένο καί τρελλό μαθαίνεις την αλήθεια» ή «από ζουρλό καί 
μεθυστή μαθαίνεις τήν αλήθεια»6 ή «δός κρασί νά βγ’ ή αλήθεια»7.

Οίς [τοϊς εν τή θεία γραφή φερομένοις] εντακτέον και το ακάνθας εν χειρ'ι 
φνεσθαι τή τον μεθύσου καί τό γονείς μεν άκανθοφαγεϊν, αιμωδίαν δε τοϊς 
τέκνοις εμφνεσθαι. Opusc. 106.59.

Ή παροιμία, ήν υπαινίσσεται ενταύθα ό Ευστάθιος καί ής εν τή Χρο
νική του Διηγήσει εποιήσατο μνείαν καί ό Νικήτας Χωνιάτης (559.18) γρά- 
ψας· «τήν γάρ εκ τών πατρικών όμφάκων προς τούς υίεΐς καταρρέουσαν 
αιμωδίαν καί ό Κομνηνός ούτος ’Αλέξιος, ως έοικε παθειν κατεκέκριτο» ελή- 
φθη εκ τοΰ Ίερεμίου8 λέγοντος «οί πατέρες έφαγον ό'μφακα καί οι δδόντες 
τών τέκνων ήμωδίασαν» καί ’Ιεζεκιήλ 9 «οί πατέρες έφαγον ό'μφακα καί οί 
όδόντες τών τέκνων έγομφίασαν»10.

1 Σ. Ίωαννίδου, 'Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοΰντος σ. 268. Έπιθι καί τό 
περιοδικόν Άστήρ τοΰ Πόντου 2.118.

2 ’Αλκαίου άπόσπ. 53 (έκδ. Berg), ’Αθηναίος 37 f.
3 Μ ιχαή λ Ψελλοϋ, ’Επιρρήματα τών ανθρώπων (Ν. Πολίτου, Παροιμ. 1. 

6 άρ. 11.)
4 Ed. Kurtz, Die Sprichwortersammlung des Maximus Planudes σ. 15 άρ. 10.
8 Heinrich Lewy, Parallelen zu antiken Sprichwortern und Apophtegmen 

(Philologus 58 (1899) 83).
* Έπιθι καί Π. Παπαγεωργίου, Zu den mittelgriechischen Sprichwortern BZ. 

3. 554 καί Heinrich Lewy, "Ενθ’ άν. σ. 77.
1 I. Βερέττα, Συλλογή παροιμιών σ. 21 άρ. 9. I. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώ

δεις 2 σ. 62 άρ. 138 καί 150 άρ. 8.
8 38.29. Ed. Kurtz, Die Sprichworter bei Eustathios von Thessalonike a. 310.
8 18. 2.
10 Πβ. καί τό τής Εξόδου (20.5) «Έγώ γάρ είμι κύριος ό Θεός σου, Θεός ζηλω

τής άποδιδούς αμαρτίας πατέρων επί τέκνα εα'ς τρίτης καί τετάρτης γενεάς τοϊς 
μισοϋσί με».
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16 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

I αυτήν ως σημερινήν δημώδη έ'χομεν πολλαχού' «ό π (ίππος τρώει καί 
τό ’γγονι μουδιάζει» (Μάνη) «γονέοι τρώνε τά ξινά καί τά παιδιά μουδιάζουν» 
(Άθήναι) ζ «γονέοι φάν, παιδιά μουδιάσουν» 1 2, «τά πιδιά τρών’ τά μήλα 
κι’ οί γιρόντ’ μουδιάζουν τά δόντια» (Μακεδονία) «οί γονιοί τρών’ τά ξινό- 
μηλα καί τά παιδιά μουδιάζουνα» (Άρτάκη, Κυζίκου) «ό πατέρας τρώει τό 
λεμόνι καί μουδιοϋνε τά παιδιά» (Σάμος)3 «οί νέοι τρώγουν τά ξινά κι’ οί 
γέροντες μουδιάζουν»4 «εφαν ό παππούς λεμόνιν τσαί έμοΰδκιασεν τάγγόνιν» 
(Κύπρος) «ό γονέον τρώει τό κοκκΰμελον καί τό παιδίν μωδα»5 «έποίκεν 
δ κυρ’ κι’ εΰρεν τό παιδίν»6 «δ πάτρι τρώγει την άγγρέστα τσαί τό παιντί 
μουδιάτζει»7 «τά πιδιά τρών’ τζιρνίκια κι’ οί γιρόντ’ μουδιάζ’ν»8 «τά πιδιά 
τά τρών’ τά σΰκα κί τοϋν μαννάδου μουδιάζν τά δόντια»9.

Τω δμοίφ χαίρειν φαμέν τό όμοιον λόγφ καθολικά) Opusc. 63.25.
°Ίνα πάγχυ κακός κακόν ήγηλάζη, και μη τά καλά τοΐς κακοΐς συμφν- 

ρηται και ό όμοιος εις τον όμοιον άγηται Opusc. 278.90.

Ύπόκειται ενταύθα ή αρχαία παροιμία «αεί τον όμοιον άγει Θεός ώς τον 
όμοιον»10. Αύτη, ώς έκ τού πρώτου των ανωτέρω χωρίων φαίνεται, ήτο καί 
δημώδης μεσαιωνική «πάν ζφον τό δμοιον αυτού αγαπήσει»11, ώς τοιαΰτη 
δέ φέρεται καί νύν υπό τον τύπον «όμοιος τον όμοιο».

Παροιμία οίκοι λέοντες, έν δε μάχη άλώπεκες. Λέγει δέ καί ή καθα)μιλη
μένη γλώσσα τους ατυχέστερους τών αρχόντων ισχυρούς είναι κατά τον 
νπ αυτούς δήμον 1349.27.

1 Δ. Κα μπού ρ ο γ λου, 'Ιστορία τών’Αθηναίων 1. 311. 339.
2 Μ. Βενετοκλέους, Βραχεϊαί τινες παρατηρήσεις σ. 129.
* Ε. Σταματιάδου, Σαμιακά 5.141.
4 I. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις 2 σ. 185 άρ. 124.
6 Έν Πόντφ, Π. Μ ελανοφρύδου, Ή έν Πόντφ Ελληνική γλώσσα σ. 83.
“ Έν Πόντφ, A. Α. Παπαδοπούλου, Παροιμίαι Πόντου (Λαογραφία 6.53) καί 

Άρχεΐον Πόντου 3. 8.
7 Μ orosi, Bova 95.
8 Νάουσα βλ. Γ. Καψάλην έν Λαογραφίας τόμ. 3.222.
9 Ζαγόρι. Γ. ’Αναγνοστοπούλου, Περί τής κλίσεως τών ονομάτων καί αντω

νυμιών έν τφ ίδιώματι τού Ζαγορίου σ. 181.
10 Παρ’ Άριστοτέλει, (Ήθικ. 8.1. Ρητορ. 1.11) φέρεται· «άεί κολοιός ποτί 

κολοιόν ιζάνει» έν τή Δ. Π. δέ (Σιράχ. 27. 9) «πετεινά πρός τά δμοια αΰτοΐς καταλύσει».
11 Πβ. Κ. Kru m b ach er, MGS. 79, Ν. Π ο λ ί του, Παροιμ. 1. σ. 7 άρ. 26 καί σ. 40. 

άρ. 26. Heinrich Lewy, Parallelen zu antiken Sprichwotern und Apophtegmen 
(Philologus 58.83) Π. Παπαγεωργίου, Zu den mittelgriechischen Sprichwortern 
BZ. 3 557.
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Εις την παροιμίαν ταΰτην αντίστοιχον δημώδη δεν ήδυνήθην, δυστυχώς, 
νά ευρώ.

Κατά την τραγωδίαν ονκ ασφαλείς είσιν οι ταχείς φρονεΐν ή δε παροιμία 
και την κννα τυφλά τίκτειν οϊδε διά το σπενδειν ταχύ γεννάν 1062.41.

Ή πολλάκις υπό τών Βυζαντινών μνημονευόμενη δημώδης αυτή παροι
μία, ής δ γενικός τύπος είναι «ή σκύλλα σπουδαζομένη τυφλά κουλοΰκια 
έγέννησε»1 είναι αρχαία, ήδη παρ’ Άριστοφάνει φερομένη 2, ως δημώδης δέ 
διετηρήθη πολλαχοΰ παρ’ ήμΐν υπό ποικίλους τΰπους, ών οί κύριοι είναι οί 
εξής δυο· «ή σκύλλα [κάττα] από τή βιά της γέννα [βγάζει] τυφλά [στραβά] 
τά σκυλλιά της [κουλοΰκια της] ή «ή σκύλλα σπουδάζει καί τυφλά [γκαβά] 
κουλοΰκια κάνει» ή εν Πόντφ «ή τσοΰνα δντις ολιγωρεί στραβά ποίει τά 
παιδία της» ή «ή σπουδαχτή ή τσοΰνα τυφλά κουλοΰκια γέννα»3.

Δήλον γάρ ώς τοιοντον εν τοϊς είρημένοις και τδ τον Όδυοσέως ήθος 
τοΐσιν εφαρμοζόμενου ών κε δήμον ΐκηται, ώς εν τη ε ραψωδία προγέγραπται. 
”Απδ τούτων δε παραξ ίσασα καί ή κοινή γλώσσα βούλεται τον φρονοΰντα 
άνθρωπον δ τα που εις άλλοτρίαν παραβαλεί, κατά τδ εγχώριον ζώμα ζώννυ- 
αθαι καί αυτόν 1594.30.

Έν τοις υπό τοΰ Ευσταθίου είρημένοις ΰπόκειται ή υπό τών παροιμιο- 
γράφων άναφερομένη αρχαία παροιμία «άλλοτε δ’ άλλοΐον τελέθειν καί χώρα 
επεσθαι»4 ή «νόμοις επεσθαι τοϊς εγχώροις καλόν»5.

Ή παροιμία αυτή είναι κοινή καί παρ’ ήμΐν δι’ άλλων λέξεων έκφρα- 
ζομένη. Έν ταϊς Κυκλάσι π. χ. λέγουσι «κουτσαίνουν ολοι, κοΰτσαινε καί συ» 
αλλαχού «ο,τι κάνουν δλοι, κάνε καί σΰ», έν Μεγίστη «σάν κουτσεΰγουν,

1 Περί τής παροιμίας ταύτης δρα Ed. Kurtz, Die Sprichwortersammlung des 
Maximus Planudes σ. 20 άρ. 51. Τοΰ αΰτοϋ Zu den παροιμίαι δημώδεις έν Philologus 
49 (1890) 460. Κ. Krumbacher, MGS. 76. 116. 153, τοΰ αΰτοϋ Die Moskauersam- 
mlung 403, Otto Crusius, liber die Sprichwortersammlung des Maximus Planu
des (Rh. Mus. 42.404) N. Πολίτου, Παροιμ. τόμ. 1. σ. 7 άρ. 26, καί σ. 40 άρ. 27 καί 
τόμ. 3 σ. 107. 108. Τήν παροιμίαν ύπαινίσσεται καί ό προς τόν Άρέθαν γράφιον γραμμα- 
τεύς Στέφανος έν τοϊς έξης' τό τάςδέκύνας τυφλά τίκτειν έπειγομένας άφήκας; Σ. Κου- 
γέα, Ό Καισαρείας Άρέθας καί τό έργον αΰτοϋ σ. 115. Μ. Βολονάκη, Ή ανεπιστη
μοσύνη τοΰ κυρίου Σωκράτους Κουγέα σ. 12.

2 Άριστοφάν. ΕΙρήν. 1078 ή κώδων άκαλανθίς έπειγομένη τυφλά τίκτει. Όρα καί 
Γαληνόν, Περί σπέρματος 2.5 (τόμ. 4.639 Kuehn) καί πβ. Αίσωπ. μύθ. 409 (έκδ. 
Halm) καί τό corpus τών παροιμιογράφων 2.181.

3 Βλ. καί A. Α. Παπαδοπούλου, Παροιμίαι (Άρχεΐον Πόντου 2.117).
4 Ζηνόβ. 1.24, Γρηγόρ. Κύπρ 1.4.
6 Σοφοκλ. Άπόσπ. 674 (Dindorf).

Επετηριχ Εταιρειλς Βυζαντ. Σπουδών, ίτος Η- 2
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18 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

κούτσευγε», εν Λακωνική «δ,τι κάνουνε νά κάνης, κι’ αν κλουτσιαίνουνε να 
κλουτσιαίνής», εν Λιβησίφ «έ'τσα πού κάμνει ένας μίας κόσμος θά κάμης 
και σΰ», έν Άδριανουπόλει «σί οποίου αμάξι άνιβής, κείν’ τού τραγούδ’ νά 
λες», εν Σάμφ «σάν πάς ’ς ένα χωριό καί φορούν σαμάρι, βάλ’ και σύ ένα» 
ή «σάν πάς ’ς ενα χωριό κι5 είναι μ5 ενα μάτι, βγάλε καί σύ τό δικό σου»1, 
έν Κω καί Άστυπαλαία «Σ’ έναν τόπον ήτυχα [ήντζαρα] κι’ δ,τι κάμναν 
ηκαμνα»2 3, έν Πόντφ «όλοι ντ’ έφτάγνε ποΐσον»8, φέρεται δέ καί έν τη συλ
λογή τού Βερέττα4 * 6 «κατά τον τόπο πού θά πάς, έτσι καί νά περνάς».

Προς δέ το κιχάνει βραδύς ώκνν έτέθη καί παροιμία τό εστι καί χωλω 
δρόμος, προς ομοιότητα του ενεστι μνρμηκι χόλος 1599.38.

Άμφοτέρας τάς παροιμίας ταύτας θεωρώ καί δημώδεις, άφ’ ενός μέν 
διότι ό σχολιαστής τού Όμηρου (Όδ. θ 329) λέγει περί τής πρώτης «ή 
παρά πολλοΐς παροιμία» 5, την δέ δευτέραν, ήν καί ό Παρθένιος Καζούλης 
αναφέρει έν τη συλλογή του «ένεστι καί μύρμηκι χολή»6, μεταχειριζόμεθα 
καί ημείς λέγοντες· «έχει κι’ ό μέρμηγκας χολή έχει κι’ ή μυΐγα σπλήνα» 7 ή 
«έχει κι’ ό μέρμηγκας χολή καί τό κουνούπι ά'λ(ει)μμα» (Δαρδανέλλια).

Καί πνίξ ού μερίς άντιστρόφως παροιμιαζόμενοι καλόν είναι τά άλλό- 
τρία γνωμολογονμεν καί τον ξένον άρτον άποφαινόμεθα νόοτιμον καί τον 
άρπαγιμαΐον οίνον γλνκύτατον καί τό τής κλοπής νδωρ ήδύτατον καί την έξ 
αρπαγής ένδνοιν φωτός άναβολήν καί παράδεισον τον άλλότριον οίκον 
Opusc. 22.43.

Μέρος δε ουκ έλάχιστον άπολανσεως έν κοσμικούς μεν τό φαγεΐν, εν μο
ναχούς δε ού τό άαυνδέτως ειπειν φαγεΐν (αυτό γάρ πάγκοινόν έστι) άλλα τό 
λαθροφαγεΐν, ο ταντόν έστι τω ήδέως φαγεΐν, καθότι καί κλοπής νδωρ γλυ
κερόν γράφεται Opusc. 229.94.

Ότι πάντα τά υπό τού Ευσταθίου άναφερόμενα άπετέλουν πέντε δια
φόρους δημώδεις τότε παροιμίας ούδεμίαν αμφιβολίαν καταλείπει καί ό

1 Ε. Σταματιάδου, Σαμιακά 5.158.
2 Κ. Dieterich, S'prache und Volksiiberlieferung der siidlichen Sporaden 

σι. 403. Ή αυτή περίπου διατύπωσις φέρεται καί έν ΚΰΟνω.
3 A. Α. Παπαδοπούλου, Παροιμίαι Πόντου έν Λαογρ. 6.24.
4 I. Βερέττα, Συλλογή παροιμιών σ. 38 άρ. 23.
6 Ed. Kurtz, Die Sprichworter bei Eustathios von Thessalonike o. 312.
6 N. Πολίτου, Παροιμ. 1.86 άριθ. 971-972.
1 Σκ. Βυζαντίου, Λεξικόν τής καθ’ή μάς Ελληνικής διαλέκτου έν λ. μυρμήγκι. 

I. Βενιξέλου, Παροιμίαι δημώδεις2 σ. 88 άρ. 323 καί 198 άρ. 303-307 I. Βερέττα, 
Συλλογή παροιμ. σ. 27 άρ. 27.
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λεκτικός τρόπος και ή σημερινή γλώσσα, έν ή ήδυνήθην νά εξακριβώσω, ότι 
δύο φέρονται παροιμιωδώς. Οϋτω π. χ. λέγομεν «ξένο ψωμί (φάει) γλυκό σαν 
μέλι ("Ανδρος, ’Αττική) «ξένο ξίδι, γλυκό κρασ'ι» (’Αττική) «ξένο ξίδι, γλυκό 
σά μέλι» (Βόλος, Σύρος) «ξίδι χάρισμα, γλυκό σά μέλι» (Πάρος)1 «άμούχτι 
ξίδι, γλυκό σά μέλι» (Μάνη) «τζάμπα ξίδι καλύτερ’ από μέλι» (Λέσβος) καί 
εν Πόντφ «τό ξένον πάντα νόστιμον [γλυκύν] έν’» ή «τη χώρας ( = τό ξένον) 
το φαγεΐν νόστιμον έν».

Δέον δέ νά παρατηρητή δτι πασών τούτων τών παροιμιωδών φράσεων 
ή αρχή κεϊται έν ταΐς παροιμ. Σολωμ. (θ' 17) «άρτων κρύφιων ήδέως άψα- 
σθαι καί ύδατος κλοπής γλυκερού»2 *.

ΕΙ δε μη θαμίζειν ες φίλου μηδε συχνά τούτο ποιεΐν δ εξ αγοράς λόγος 
λαλεΐ, άλλ1 ούτε περί των ώς αληθώς φίλων ή γνώμη και ον δε ταντδν ποσϊ 
θαμίζειν καί γράμμασι Opusc. 347.S8.

Τήν δημώδη γνώμην έμνημόνευσεν έν τή συλλογή του ό Πλανούδης 
ως έξης· «ένθα έρας μή θάμιζε» ή φέρεται δέ και έν άλλαις μεσαιωνικών 
παροιμιών συλλογαϊς ώδε· «δπου φιλεΐς μή δάνειζε και δπου αγαπάς μή 
σύχναζε» 4 καί βραδύτερου έν τή συλλογή τού Παρθενίου Καζούλη 5 «δν αν 
φιλεΐς μή δάνειζε, φ δέ ποθείς μή σύχναζε».

Αυτή, κατά τον Ο. Crusius6, έχει τήν αρχήν της έν τή ρήσει «σπάνιον 
εΐσαγε σόν πόδα προς σαυτοϋ φίλον μήποτε πλησθείς σου μισήση σε» τή 
φερομένη έν ταΐς παροιμίαις τού Σολομώντος (25.17), είναι δέ σήμερον κοινή 
έχουσα τήν εξής διατύπωσιν «τον αγαπάς μή δάνειζε καί τον ποθείς μή 
σύχναζε»7 «’ς τού φίλου σου τήν πόρτα συχνά νά μή πηαίνης»8 ή «άλάρ- 
γ’ αλάργα ν’ άγαπειώμαστε» 9.

Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμ. φράσεις παρά τώ Θεσσαλονίκης Εύσχαθίφ. 19

1 Βλ. καί I. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις2 σ. 337 άρ. 16. καί I. Βερέττα, 
Συλλογή παροιμιών σ. 80 άρ. 5.

2 Ed. Kurtz, Ένθ'άν. σ. 314.
8 Ed. Kurtz, Die Sprichwortersammlung des Maximus Planudes σ. 17 άρ. 33 

καί τοϋ αύτοΰ Zu den παροιμίαι δημώδεις (Philologus 49. 459).
4 Περί τής παροιμίας, ή άντίστοιχος καί ζητούμενος καί μή μισούμενος, δρα Κ.

Krumbacher, MGS. 78 καί Ν. Πολίτου, Παροιμ. 1. 7 άρ. κα'. πβ. καί σελ. 47. 51.
6 Ν. Πολίτου, Παροιμ. 1.102 άρ. 1724.
6 Ο. Crusius, Tiber die Sprichwortersammlung des Maximus Planudes (Pliilolo- 

gus 42. 402) δρα καί A. Sonny, Zur Moskauer Sammlung mittelgrieckischer Sprich- 
worter (Philologus 72. 549.)

’ I. Βενιζέλου, "Evil’ άν. σ. 309 άρ. 348.
* Έν Μυκόνω.
9 Έν Έρμουπόλει.
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20 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ή εκεί που σε πολυαγαπούν νά μην παραπηαίνης, 
γιατί θε νά σε βαρεθούν κι υστέρα τί θά γένης; 1

ή «εκεί που πολυαγαπάς νά μη πολυπηγαίνης,
μη λάχη και σε βαρεθούν κι° απ'" εκεί τί θά γένης; 2 3

* Σνρφετώδης μέν, ονκ άχαρις δε λόγος, δς φιλεΐ καλόν τό ολίγον και 
πάντοτε Opusc. 347.84.

Ή γνώμη αυτή φέρεται καί παρ’ ήμΐν, οΐτινες λέγομεν· «από λίγο κάθε 
λίγο» ή «λίγο καί πάλι». Πβ. καί την παροιμίαν «από λίγο παρακάτω, νά ’ναι 
πάντοτε γεμάτο»8.

* Σχοΐνος εκ τοϋ φντον της σχοίνον λέγεται. Έπεί τό παλαιόν εκ φυτών 
σχοίνων έπλέκοντο τά τοιαΰτα, δ καί νυν έτι πολλαχοϋ παραμένει. ’Εν γονν 
Πελοποννήσφ πολλοί ουτω ποιούντες έπιλέγουσι καί καιρόν επιτήδειον τή τον 
τοιοντου σχοίνον τομή λέγοντες' Μάιον βροΰλλον, πόντια κάνναβις 191.36.

Ώς εκ των μαρτυριών τοΰ Ευσταθίου καί των σχολιαστών συνάγεται, 
σχοΐνος καί βροΰλλον ήσαν τότε συνώνυμα4 *, συνώνυμα δέ τό σχοΐνος καί 
σπάρτον 6 *· υπό την λέξιν λοιπόν βροΰλλον δυνάμεθα εν τοΐς ανωτέρω καί 
τό σπάρτον νά νοήσωμεν 6.

Άλλα διατί οί μεσαιωνικοί συνίστων προς κατασκευήν σχοινιών τοϋ 
Μαΐου τά βροΰλλα;

Ή σημερινή χρήσις νομίζω δτι άριστα δόναται νά ερμηνεΰση τό πράγμα.

1 Έν Πάλη Κεφαλληνίας.
5 I. Βερέττα, Ένθ’άν σ. 23 άρ. 9, I. Βενιζέλου, Ένθ’άν. σ. 75 άρ. 147, καί 

σ. 309 άρ. 348. Ίδέ καί Κ. Krumbacher, MGS. 143 καί Π. Παπαγεωργίου, Zu 
den mittelgriechischen Sprichwortern BZ. 3. 556.

3 I. Βενιζέλου, Ένθ’άν. o. 24 άρ. 316.
4 Σχοΐνος δέ είδος φυτοϋ, ήτοι τά βρουλλά. I. Τζέτζου, Σχόλια είς Λυκόφρ. στίχ. 

664 σ. 221. 27. σχοίνοισι-βρύοις, βρούλλοις Σχολ. Όππιαν. Άλιευτ. Δ'. 510, σχοινιά, 
α ίδιωτικώς φασι βροΰλλα Σχολιαστ. Άριστοφ. Πλούτ. 663· σχοΐνος τό λεγόμενον
ίδιωτικώς βρύλλον Σχολ. Πινδάρ. Όλυμπ. 6. 54. Όρα καί J. Kalitsunakis, Mit- 
tel und neugriechiscbe Erklarungen bei Eustathios 32.

6 σπάρτη δ’ ή σχοΐνος λέγεται καί Σπάρτη δέ ή πόλις I. Τζέτζου, Χιλ. XII ίστορ. 
420. 526.

6 Σπάρτοισιν βρούλλοις Σχολ. Όππιαν. Άλιευτ. Γ'. 342. Έν Ήπείρφ τά σπάρτα 
λέγονται βροΰλλα, τά βροΰλλα δ’ έν Θεσσαλίφ σπάρτσα. Έν Μυκόνφ καί Αΐνφ βουρ-
λεά λέγεται τό έξ Ινών σπάρτου κατασκευαζόμενον σχοινίον, κοινώς δ’ έν τή ναυτική 
γλώσση βουρλεά, ή τοΰ σπάρτου ΐς (τζίβα) Α. Σακελλαρίου, Βασιλικόν ναυτικόν 
έγχειρίδιον άρμενιστοΰ σ. 35.
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Νΰν δήλα δή κατά Μάϊον, οπότε άνθούσι τα σπάρτα, τέμνοντες οί τεχνίται 
τα κλωνιά αυτών τά κοπανίζουσι και τα μεταβάλλουσιν εις ινώδη μάζαν, 
την τζίβαν, σπαρτζίον ως έλεγον οί τοΰ ΙΒ' αίώνος, ταΰτην δ’ ως 
εύκαμπτον καί μαλακήν πλέκουσιν εΐς σχοινιά. Τά έκ σπάρτου σχοινιά ταύτα 
μεταχειρίζονται οί ναυτικοί α') διότι είναι στερεώτερα τών έκ λίνου η καν- 
νάβεως κατασκευαζομένων, β') διότι ελίσσονται εΰκολώτερον τών ά'λλων εΐς 
κΰκλους καί γ') διότι στεγνώνουσιν εΰκολώτερον λ

* Ου περιηγούμαι τρόπους η τόπους .. . ούκ άλλο τοιουτον ουδέν μη και 
αηδίας αναταράξω βόρβορον Opusc. 2S0.83.

Έν τοις ανωτέρω διακρίνω τήν παρά Πλανούδη μεσαιωνικήν παροι
μίαν «δσφ ταράττεις την κάπρον τοσοΰτφ μάλλον όζει»* 2, ως καί τάς σημε- 
ρινάς «μην τά σκαλίζης γιατί βρομούνε» ή «όσο τά σκατά αναδεύεις, τόσο 
πλειότερο βρομάνε»3, ας μεταχειριζόμεθα, προτρέποντές τινα νά μη κινή 
τον άνάγυρον.

"Εως αν συν κακω μαθόντες, δ δή λέγεται, φρόνησιν άναλάδωοι Opusc. 
44.60.

Ενταύθα έχεις τήν γνωστήν σημερινήν παροιμιώδη φράσιν «έπαθε 
κι’ έμαθε» ή «τά παθήματα, μαθήματα» 4, ήν καί έν μεσαιωνικοΐς κειμένοις 
συναντώμεν ώς λ.χ. «διενοεΐτο γάρ όντως σοφώς ώς ό παθών ακριβής έστι 
τη πείρρ διδάσκαλος» 5.

* Ώς δε ή σποδιά ώζε θείου καί ή δδμή κατεμήνυε πϋρ κρνπτειν σκη- 
πτον ολέθριου καί ονκ ήν λαθεϊν, μανθάνουσι τήν επιβουλήν οί Καίσαρες καί 
απέριττοι, ώς εϊχον, φενγονσιν εις το τής μεγίστης τοΰ Θεοϋ Σοφίας εναγέ
στατου τέμενος Opusc. 272.58.

Έν τοϊς ανωτέρω διακρίνω τήν σημερινήν παροιμιώδη φράσιν έκεΐ 
[έδώ] «βρομά μπαρούτι», ήτοι υπάρχει κίνδυνος.

* Εί ό’ αν πάλιν, ου μεν άρτον έφαγον έν ένδεια, έκεΤνος ευεργέτης έμοί 
κρίνεται καί αεμνολογικώς προφέρεταί μοι διά στόματος, δς δέ μνρίαν αχών

Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμ. φράσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθίφ. 21

' "Ορα καί Ν. Πολίτου, Παροιμ. 3. 311.
7 Ed. Kurtz, Die Sprichwortersammlung des Maximus Planudes σ. 22 άρ. 69.
3 Βλ. I. Βενιζέλου, Ένθ'άν. σ. 228 άρ. 763.
4 I. Βερέττα, ”Ενθ’άν. 25.
6 Βίος καί πολιτεία τοΰ αγίου πατρός ημών άββά Θεοδοσίου (Usener, Per beilige 

Theodosios 13. 6).
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22 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ένθεσιν εξ εμού πτέρναν εστρέβλωοεν εις πτώμα εμόν, άλλ' αυτόν ονκ έχω 
προτιθέναι καί έπίπροσθεν αγειν τον θρέψαντος Opn.sc. J18.S7.

Λαός σκληροτράχηλος και της βρώσεως έτι οϋσης έσω τον στόματος τον 
ευεργέτου καταλαλών Rcgel, Fontes rcrum byzantinarum 129.5.

Τά ανωτέρω κάλλιστα συμπληροΰσι και τά έξης δυο χωρία α') to άνα- 
φερόμενον ύπό τοΰ συγχρόνου Νικολάου Κέρκυρας1

ό νυν τον άρτον έσθίων σου γνησίως 
μετά βραχύ πλήττει σε δυσμενούς πλέον

καί β') ύπό τοΰ Μιχαήλ Δούκα εν τή ιστορία του 2 «Όράτε τοίνυν τούς σύν 
αύτφ εύαριθμήτους όντας καί έτι έν ταις ραγμάσι των δδόντων τον άρτον 
τοΰ κυρίου μου φέροντας».

Έν πάσι τοΰτοις, ως εννοεί ό αναγνώστης, ύπόκεινται δΰο παροιμιώ- 
δεις φράσεις δεικνύουσαι την ευγνωμοσύνην τοΰ φαγόντος τον άρτον τινός, ως 
τουναντίον τό μέγεθος τής αγνωμοσύνης τοΰ συντόμως έπιλαθομένου τούτου.

Όποιαν διατύπωσιν είχον αί δύο παροιμιώδεις φράσεις δυνάμεθα να 
είκάσωμεν, δν παραβάλωμεν άφ’ ενός μέν τό «ου άρτον έφαγον», «ό νΰν 
τον άρτον έσθίων σου», «ό μυρίαν σχών ενθεσιν έξ έμοΰ», «τής βρώσεως έτι 
ούσης έσω στόματος», άφ’ ετέρου δέ τά σημερινά «έφαγα τό ψωμί του» ή 
έν Πόντφ «τό ψωμίν άτ’ έφαγα» τό έπί εύγνώμονος λεγόμενον, ή «ακόμη 
τό ψωμί μου είναι ’ςτό στόμα του» ή έν Πόντφ «άκόμαν τό ψωμίν ’ςσό 
στόμαν άτ’ έν’» ή «νά σκαλίσης τά δόντια του άκόμη τό ψωμί μου θά 
βρης», «έχει τά δόντια του γεμάτα ψωμί άπό τον...» (’Ήπειρος) «άν ξεσκα- 
λίσ’ τά δόντια τ’ψουμί δικό μας θά βρή» 3 τά έπί άγνώμονος λεγάμενα.

Τάς παρατηρήσεις ταύτας κλείω με την σημείωσιν ότι την αυτήν περί 
άγνωμόνων έννοιαν έκφράζουσι καί τά νΰν παροιμιωδώς λεγάμενα «έπάτησε 
τό ψωμί» 4, «λησμόντσιν τού ψουμί» 5 6, έτι δέ καί αί άραί «νά σηκωθή τό 
ψωμί ποΰ μοΰ φαγες καί νά σε πνίξη» fi.

σπυρί φαρμάκι νά γενή 
τά ανγλυνα και τό ψωμ'ι 
ποΰ φάγασι ’ς τό σπίτι μας 7.

1 Νικολάου Κέρκυρας, Στίχοι ιαμβικοί στίχ. 204 (παρά Σ. Λάμπρφ, Κερκυ- 
ραϊκά ανέκδοτα σ. 37).

! Την φρ. έσημείωσεν ό Ν. Πολίτης, Παροιμ. 4.511.
8 Έν Σέρραις, Λαογραφίας τόμ. 3 σ. 200.
4 Έν Ήπείρφ. Εντεύθεν καί τό έν Μάνη έπίθετον ψ ο> μ ο π ά τ η ς, τό έπί άχαρίστου 

λεγόμενον. Πβ. καί τό άρχ. «άλας καί τράπεζαν μή παραβαίνειν».
5 Έν Βογατσικφ Μακεδονίας.
6 Α. Βαλαωρίτου, ’Αθανάσιος Διάκος σ. 85.
1 Ν. Πολίτου, Προλήψεις καί δοξασίαι τοΰ καθ’ ήμας λαού, έν Βύρωνος τόμ. 2.137·
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Δημώδεις παροιμίαι και παροιμ. φράσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθίφ. 23

Ίοτέον δέ δτι τδ γναθμοϊσι γελάν άλλοτρίοις καί νυν επιπολάζει λέγεοθαι 
παροιμιακώς4 τους γάρ τοι, εφ’ οΐς μη αξιον γελώντας εκ θυμόν η αμηχανίας 
τινός, ξέναις φαμ'εν γελάν παρειαΐς, ώσπερ και τους προς βίαν έσθίοντας άλλο
τρίοις εσθίειν γναθμοϊς, ώς των οικείων δήθεν δκνονντων 1895.17.

Ουτω καί τον μη μετά επιθυμίας εσθίοντα στόματι άλλοτρίω φαμ'εν 
εσθίειν 1895.24.

Εννοείται δτι τό μέν νόημα τής παροιμιώδους φράσεως διεφΰλαξεν δ 
Ευστάθιος, τάς λέξεις δμως οΰχί, διότι επί των χρόνων του δημωδώς οΰτε 
παρειάς οΰτε γναθμοΰς έλεγον.

Των παροιμιωδών δέ τοΰτανν φράσεων ή έτέρα, ήτις και παρά Λατίνοις 
ήτο συνήθης1, σφζεται μέχρι και νϋν. Νυν δήλα δη έπ'ι τοΰ παρά θέλησιν 
γελώντος λέγομεν δτι «γέλα μέ ξένο γέλοιο» ή «ψιμουγιλάει» 2 ή «γελάει μέ 
μισό στόμα ή μισό χείλι».

Προς δε τον εθέλοντα νποχωρεΐν εκ τίνος μη πάνυ τοϋτο έθέλοντος καλόν 
ρηθηναι τό, εϊ σοι θυμός επέσσυται έ’ρχεο, πάρ τοι οδός, ήτοι πάρεστί σοι 
όδεύειν καί ώς είπεΐν νφήπλωτ αί σοι ή οδός. Τοϋτο δε η δη καί παροιμιώδες 
γέγονεν 734.45.

Ή παροιμ. φράσις σώζεται καί σήμερον προς τον παρά την ήμετέραν 
δηλ. θέλησιν έπιθυμοϋντα νά άπέλθη λέγομεν «νά ό δρόμος», εν Μάνη «ε δ 
δρόμος» και κοινώς «δ δρόμος είναι ανοιχτός [κι’ δπου θέλεις πήγαινε]»3

... μεμφομένονς απαν, δπερ αν η δρώμεν η λέγομεν καί αυτήν δέ, δ φασι, 
την αναπνοήν ημών Opusc. 153.85.

"Αν ύπάρχη αντίστοιχος σημερινή φρ. «καί τήν αναπνοή μου κατηγο
ρεί», επί φιλοψόγου, αγνοώ.

Τίνα δε ταΰτα τά καιριώτερα, εχετε μέν καί αλλοθεν είδότες κάλλιον ηπερ 
έκαστος τό έαντον, δ φασιν, δνομα Opusc. 138.90.

’Αγνοώ επ’ ίσης αν ΰπάρχη νϋν ανάλογος παροιμιώδης φρ. π. χ. «τό 
ξέρω καλύτερα άπ’ τδνομά μου» ή «τδνομά μου δεν ξέρω γώ;»

’ Malis ridentem alienis, Η or at. Satir. 2.3.72, Sittl, Die Gebarden der Grie- 
chen σ. 10 ύποσ. 1.

2 = ψεμογελάει, έν Άρτοτίνη.
s I. Βενιζέλον, Ένθ’ άν. σ. 260 άρ. 189.
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24 Φαίδωνος I. Ιίουκουλέ

Παροιμιάζεται τό μη άλμην έχειν επί των αηδέστερων άνδρών και ώς 
είτιεϊν άναρτντων, εφ’ ών, κατά τινας, καί τό άναλτον ήρμοσται Opusc. 139.67.

"Οτι δε άλμη λαμβάνεταί ποτέ καί επί άγαθοΰ, δηλο'ι παροιμία είπονσα 
τό' «άλμη ούκ ένεστιν αντφ» ήγονν άγλευκής έστιν καί άηδής, ταυτόν δ’ ειπεϊν 
ον νόστιμος 1506.59.

Δεινάρχου άναλτον είπόντος τό παρ’ άλλοις άναλον, ήγονν τό χωρίς (ίλών, 
ενταύθα ονκ εστι νοήσαι ιοιοϋτον τον ΤΙρον ώς δήθεν άχρεΐον καί μή άλμην, 
6 δη λέγεται, έχοντα καί, δ φασιν, άνάρτντον καί αηδή, εκ μεταφοράς εδεσμά
των ονκ εχόντων άλας 1840.23.

5 Εκ μεν τής πίκρας (άλμης) άκράχολός τις άνθρωπος άλμίων έακώφθη, 
εκ δε τής νοστίμον άλμην έχειν λέγεται 4 ήδνς άνθρωπος 1859.54.

Καί τό άλμην δε έχειν, ώς προδεδήλωται, πή μεν πικρόν άνθρωπον σκώ
πτει, πή δε ήδυν παραδηλοϊ καί, δ φασιν, εϋνοστον 1927.14.

Ή αρχαία παροιμία ή επί αηδούς λεγομένη, ήν Ινταΰθα υπαινίσσεται 
ό Ευστάθιος είναι ή παρ’ Άποστολίφ (Β'. 1 8), Ζηνοβίφ (Α63) καί Ψευδο- 
διογενειανφ (Β'. 12) φερομένη· «άλμη ούκ ενεστιν αύτφ» επί τοΰ αηδούς καί 
άναρτύτου.

Καθ’ δσον εκ των λεγομένων τοΰ Ευσταθίου καί τής ερμηνείας των 
παροιμιογράφων δυνάμεθα νά κρίνωμεν, ό άκομψος καί άηδής ελέγετο τότε, 
άνάρτυτος, μή ήρτυμένος δήλα δή άλατι \ ώς ενιαχού νύν παρ’ ήμϊν2 
παράδοξον δ’ είναι δτι υπό τού ιεράρχου δεν έμνημονεύθη καί τό άναλος, 
τό εν Πόντψ νύν φερόμενον 3, δπερ ασφαλώς θά ήτο καί μεσαιωνικόν.

Τουναντίον ό ήδύς καί κομψός εκαλείτο εύ'νοστος, εμνοστος ή, 
ώς παρ’ ήμϊν, νόστιμος.

Καί ταντα μεν ίσως Όδυσσευς άκαίρως είπεν, εκ τον ταπεινόν δρέπανου 
μεταβάς εις άροτρον καί άτι αυτόν εις ξίφη καί νπολαλήαας νποθετικω σχή- 
ματι άνυπόπτως καθάπερ αυτά ουτω καί την είσαύριον μάχην. Τί γάρ σήμερον, 
δ δή λέγεται, τί δε αυριον ; 1851.1.

Τί σήμερα, τί αύριο λέγομεν καί ημείς παροιμιωδώς παρορμώντές τινα 
προς ταχεΐαν έργου τίνος έκτέλεσιν. 1

1 Λόγα λιπαρά καί φαγία άνάρτυτα λέγουσιν έν Κερασοΰντι επί τών πολλά μέν όπι- 
σχνουμένων, μηδέν δ’ έκπληρούντων.

5 Δέν έχει άλατι* επί άηδοϋς I. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις2 σ. 55 άρ. 48 
καί I. Β ε ρ ί τ τ α, Συλλογή παροιμιών σ. 21 άρ. 3.

! "Αναλος ή άναλος καί άβρωτος λέγεται έν Πόντφ ό άχαρις καί αηδής, φαγίν 
δ' άνάλιν, τό άναλον, Γνιορτόν ότι ό αηδής νυν κοινώς ανάλατος λέγεται.
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* Τέσααρας χρυαίνων χιλιάδας έγκρατώς έζητήθημεν, οι μη δε ψαμμίων 
ή χοδς δράκα η τδ καθομιλούμενον σίελον επί στόματος εχοντες Opusc. 294 58.

«
Δεν τοΰ μείνε [έχει] σάλιο ’ς τό στόμα λέγεται και παρ’ ήμΐν παροιμιω- 

δώς επί τοΰ μηδέν έχοντος.

* Καί είσί μεν πολλοί μέχρι καί εν τοϊς άρτι ανχοϋντες έκαστος εν τφ 
λέγειν άτι ό έμ'ος λόγος λόγος έστίν Opusc. 164.95.

Και παρ’ ήμΐν ό τσέλων την σταθερότητα των λόγων του νά εξάρη λέγει' 
«ό λόγος μου είναι λόγος».

* ’Επί δη τοντοις προκαλοϋμαι.. . άφίεσθαι τών καί απείρων καί άκαίρων 
απειλών, τον παρά ώραν βρνγμον τών δδόντων, τών εν κενοΐς γλωσσαλγιών, 
ενθυμούμενους τδ περιαδόμενον ώς άνδρών μεν τδ ποιεΐν, γυναικών δε τδ 
λαλεΐν Opusc. 85.60.

Ή παροιμιώδης αυτή φράσις, ήν ύπεμφαίνει καί έτερος σύγχρονος περί
που συγγραφεύς λέγων1- «άλλα την συμμετρίαν ήδη τφ λόγω παραχωρή- 
σωμεν ως ή πολυλογία τών αδυνάτων, τό δ’ έργον των ισχυρών» δεν σφζεται 
πλήρης παρ’ ήμΐν. Ημείς περί γυναικών λέγομεν συνήθως «οί γυναίκες είναι 
μόνο για λόγια», έν γένει δ’ επ'ι ατόμου λέγοντος και μή πράττοντος μετα- 
χειριζόμεθα τάς φράσεις «είναι μόνο γιά λόγια» «μόνο νά λέη είναι».

’' Νουν ορθόν εξάγγελων λόγον άληθη, γλώσσαν άρρύπαρον, τδ μη τρίζειν 
τους δδόντας επί τοϊς μηδέν αίτίοις Opusc. 152.57.

Άχιλλενς δε καναχην δδόντων εχει πάνυ θυμού μένος καί ώσπερ πρίων 
αυτούς. ’Άλλος δ’ αν εΐποι τις κοινότερον τρίζων 1189.4.

Τρίζει τά δόντια του λέγομεν σήμερον έπ'ι δργιζομένου, «τοΰ τρίξε τα 
δόντια» δε ή «τοΰ δείξε τά δόντια» επί τοΰ άπειλοΰντός τινα.

Αί δυο αΰται παροιμιώδεις φράσεις, ών ή δευτέρα ελήφθη έκ τοΰ ανά
λογου σχήματος, περιέχονται εΐς τά λεγάμενα τοΰ Ευσταθίου, δστις και παρά
φρασε την έτέραν αυτών ειπών «τών άκαίρων απειλών, τοΰ παρά ώραν 
βρυγμοϋ τών δδόντων» Opusc. 85.65.

Τό τρίζω τούς δδόντας, δπερ ώς φρ. φέρεται πολύ προ τοΰ Ευσταθίου 1 2,

Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμ. φράσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εύσταθίφ. 25

1 Τοΰ Θεολογάκη, Ώς έκ προσώπου τών καλούμενων τζύρων (2. Λάμπρου, 
Ν. Έλλην. 7. 359).

2 Πόσοι είσίν άρτι τρίζοντες τούς όδόντας άπό τοΰ κρύους. Η. Gelzer, Leontios 
von Neapel, das Eeben cjes heil. Johannes des barmherzigen 38.19,
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26 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

έλέγετο, ως πληροφορούμεθα παρά τοΰ Προδρόμου, και σφίγγω τούς όδόντας \ 
επί τής εποχής δε τοΰ Καισαρείας Άρέθα καί άποτιγρώνω, ήτοι ως τίγρις 
δεικνύω τούς όδόντας 1 2. ·

Τό δε έπ Άμαξαν 5Ιωνικήν ψίλωσιν τής άμάξης δηλοϊ' ει δέ τις ίσχυρο- 
γνωμονεΐ γράφων εφ’ Άμαξαν, εϊη αν προσήκων ταϊς εξ άμάξης, δ φασι, λοι- 
δορίαις 1372.15.

Ή παροιμία, ήν καί Θεόδωρος ό Πρόδρομος αναφέρει «νϋν δ’ εξ άμά
ξης ύβριεΐ τό τοΰ λόγου»3 * είναι ή αρχαία, τα εξ άμάξης, άναφέρεται δ= ύφ’ 
ημών ενταύθα διότι, άφ’ ου είναι καί σημερινή «τοΰ ψάλε τά εξ άμάξης» 
ασφαλώς θά ήτο καί μεσαιωνική, ως ά'λλως υποδεικνύει πως καί τό «ό φασι» 
καί «τό τοΰ λόγου».

Γέλφ εκθανον ώς οία λιποθυμήσαντες εκ τον γελάν, δ και μέχρι νΰν 
παροιμιακώς έπ'ι μεγάλου καί άθρόου γέλωτος εκράτησε λέγεσθαι 1839.29. 
μή καί προσκόψαντες ή άπολώμεθα ή παρενεχθώμεν εις τό βλάσφημον καί 
μηδε οι έπ,ιγαίοοντες ήμΐν γέλωτι, κατά τον ειπόντα, εκθάνωσι, τέλεον εγκαυ- 
χησάμενοι Opusc. 104.60.

Έκ τών δύο παροιμιωδών φράσεων «γέλφ εκθανον» καί «λιποθυμεΰν 
έκ τοΰ γελάν» ό Ευστάθιος δέχεται την έτέραν ως λεγομένην παροιμιωδώς 
επί τών χρόνων του, φαίνεται δμως δτι τότε άμφότεραι έλέγοντο, άλλως δεν 
δύναται νά έξηγηθή τό δτι σήμερον τό υπό τοΰ γέλωτος παρίεσθαι λέγομεν 
ού μόνον «πέθανα ή ξεράθηκα ’ςτά γέλοια», αλλά καί «λιγοθύμησα ή λιγώ
θηκα ’ς τά γέλοια».

* Καλόν ή παλαιά ημών γνμνιτεία μακαρισμού είχε πλάσμα· εχρα)μάτιζε 
τον εν βίφ σπονδαίω άπέριττον. ΤΙ δε γνμνωοις αΰτη κατά την εκ κοιλίας 
μητέρος καθίσταται Opusc. 330.10.

Ύπόκειται ενταύθα ή παροιμία «γυμνός ως έκ μήτρας» ή επί τών άπό-

1 καί πιάσω καί ονντρίψω τον καί σφίξω τους όδόντας 

Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques 3.170.
2 Σ. Κ ο υ γ έ α, Αί έν τοίς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις (Λαογραφίας 

τόμ. 4.263.) Ώς αλλαχού υπέδειξα, Φ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν μεσαιωνικήν 
'Ελληνικήν λαογραφίαν (’Αθήνας τόμ. 26 σ. 143 - 144) τό τιγρώνω τούτο ώς ά π ο τ σ ι γ- 
γρώνοι καί τσιγγρίζω σφζεται καί σήμερον.

3 Θεοδώρου Προδρόμου, Στίχοι σχετλιαστικοί είς τήν Πρόνοιαν (Migne,
Ρ. G. 133. 1335 β).
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Δημώδεις παροιμίαν καί παροιμ. φράσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθίφ.

ρων λεγομένη κα'ι υπό Γρηγορίου τοϋ Κυπρίου1 και άλλων μεσαιωνικών 
συγγραφέων μνημονευόμενη 2.

Αυτή έκ τών εξής χωρίων τής Π. Δ. προερχομένη (’Ιώβ. 1.21). «Αυτός 
γυμνός έξήλθον εκ τής κοιλίας μητρός μου γυμνός καί άπελεΰσομαι εκεί» και 
(Εκκλησιαστής 5.14) και καθώς έξήλθεν από γαστρός μητρός αυτοΰ γυμνός, 
έπιστρέψει τοϋ πορευθήναι ως ήκει»3, φέρεται καί παρ’ ήμΐν, οΐτινες επί 
ενδεών καί γυμνών λέγομεν «σαν από την κοιλιά τής μάννας του»4.

Θριξ, δ φασιν άνά μέοον και έβλεπε θάνατον Opusc. 292.47.
ΟΙ νεότεροι έπι κινδύνων ένενοήσαντο παροιμίαν έπι τρίγος φάσκοντες 

ήρτήσθαι τά πράγματα, εξ ου παραποιήσας δ Θεόκριτος έφη τδ θριξ άνα 
μέοον 796.59.

μηδέν τον λοιπού μεσολαβεΐν τη προς Θεόν ενώσει τοϋ κατ’ άνθρωπον 
λογιστικού, ΐνα μη δ’ αυτό τούτο λέγηται παροιμιακώς ενταύθα τδ θριξ άνά 
μέσον Opusc. 232.67.

Έν τοΐς ανωτέρω δυο ΰπόκεινται έννοιαι, άφ’ ενός μεν ή τής τοϋ έπι- 
κρεμαμένου μεγάλου κίνδυνου, άφ’ ετέρου δε ή τής παρά μικρόν διαφυγής 
αυτοϋ. Τήν πρώτην παροιμίαν «έκ τριχός κρέμαται» επί τών σφοδρά κινδυ- 
νευόντων, έμνημόνευσεν δ τε Ψευδοδιογενειανός (4.41) καί δ Ζηνόβιος (3.47) 
τήν ευ ρίσκο μεν δέ καί εν τή Παλατίνη ’Ανθολογία (5.230) «από τριχός ήέρ- 
τημαι»5. καί παρά Ζωναρα έν τφ χρονικώ του (15.29) «έπεί τήν ζωήν εαυτοϋ 
έκ λεπτοΰ ήδη μίτου ήρτήσθαι διέγνωκε» 6, συνήθης δέ είναι καί παρ’ ήμΐν 
υπό τους τόπους «από τήν τρίχα κρέμεται»7 ή «από μιά τρίχα κρέμεται».

1 Πβ. Ψευδοδιογεν. 4. 2 καί Άποστόλ. 5. 72 καί το corpus τών παροιμιο- 
γράφων 2. 72.

2 Καί ήρξατο λέγειν τόν δημώδη λόγον· πτωχός μέριμναν μή έχέτω' γυμνός έξήλθον 
έκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και άπελεΰσομαι έκεΐ (Διήγησις περί τοΰ βίου καί τής 
πολιτείας τοΰ μακαρίου Φιλαρέτου, Βυζαντινά Χρονικά 5.73.2.) Έγραψε δέ καί ό 
Νικήτας Χωνιάτης (Χρον. Διήγ. 404.9) γυμνός όποιος πρώτως προσεΐπε τόν ήλιον 
τής μητρικής νηδΰος έκθΟρών.

3 Heinrich Lewy, Parallelen zu antiken Sprichwortern und Apopthegmen 
(Pbilologus 68 (1899) 82).

4 N. Πολίτου, Παροιμ. 4. 177, I. B ε v ιζέ λου, “Evil’άν. σ. 44 άρ. 18.
6 Ed. Kurtz, Die Sprichwortersammlung bei Eustathios von Thessalouike 

σ. 320.
6 Νΰν έν Μάνη έπι τοϋ έν μεγάλψ κινδύνω εύρισκομένου λέγουσι «κρέμεται ή ζωή 

του άπό μιά μπαμπακερή κλωστή».
7 Έν Ήπείρψ καί Λιβησίψ. Πβ. καί I. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις2 σ. 28 

άρ. 360 καί 361, I. Βερέττα, Χυλλογή Παροιμιών σ. 15 άρ. 30, Μ. Μουσαίου, 
Βατταρισμοί σ. 145.
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28 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ή δεύτερα παροιμιώδης φρ. είναι επ’ ίσης συνήθης παρ’ ήμΐν, οϊτι- 
νες «παρά τρίχα» ή «από τρίχα»1 λέγομεν προς δήλωσιν διαφυγής μεγάλου 
κινδύνου.

* Δαίμονα δε δώοειν φησί, κακόν δη λα δή ... εντεύθεν δ’ ιοως οί πολλοί 
τον θροήοαντά τινας επί εκ π λήξει δαίμονα δούναι τοϊς τεθαμβημένοις φασι 
705.18.

Εις την φρ. δαίμονα δοϋναί τινι = έκταράττειν τινά, ήν αναφέρει καί 6 
πρεσβΰτερος Νικηφόρος εν τφ βίψ Άνδρέου τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ 2, μόνον 
την εξής δύναμαι νά δώσω ερμηνείαν.

Κατά τό ύπ’ άριθ. 1493 χειρόγραφον τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθη
νών καί εν φύλλφ 181Ρ «επιληψία [νόσημα] δ'περ οι ίδιώται δαίμονα καλοΰσι». 
Κατά ταϋτα δαίμονα δούναι σημαίνει παρέχειν τινί τοιαύτην ταραχήν καί 
συσπασμόν, όποιον πάσχει ό υπό δαίμονος, ήτοι επιληψίας καταλαμβανό
μενος. Πβ. ά'λλως καί τάς φράσεις «θά σε κάνω νά σε πιάση πιασμός», 
«διάολο θά φάς», «έφαγε τον πυρετό3, τη ζάλη, τον περίδρομο», ένθα τό 
νόσημα παρίσταται ώς άντικείμενον προσλαμβανόμενον οίονεί υπό τοΰ 
νοσοϋντος.

* Ονκονν θέατρον γινόμεθα επί γέλωτι και γνμνικδν olov άθλον τούτον 
αοχημοοννης αννομεν Opusc. 329.87.

Κατά τον ΙΒ'. αιώνα σύνηθες ήτο τό ρήμα θεατρίζω επί τής σημα
σίας τοΰ έκπομπεύω 4, ώς καί παρ’ ήμΐν 5 6, ομοίως δε καί ή παροιμιώδης φράσις

1 Έν Μακεδονία «παρά ράμμα» ή «άπό ράμμα» (Λαογρ. 6 σ. 486 ) Έν Κρήτη «άπό 
τήν τρίχα τσή μπαμπακερής κλωστής».

2 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος Άνδρέου τοΰ κατά 
Χριστόν σαλοΰ (Migne, Ρ. G. 111.649 c).

* Και φρΐξε, πιε τον πυρετόν, παϋοε τάς φλυαρίας

Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques 3.358.
‘ N. Πολίτου, Υβριστικά σχήματα (Λαογρ. 4.646.) Έκτος τών αυτόθι άναφερο- 

μένων χωρίων πβ. και τά εξής τοΰ Ζωναρά (Χρον. 14.7.25, 15.5) «τά λάφυρα τοΰ πολέ
μου διά μέσης τής πόλεως κομιζόμενα καί θεατριζόμενα» «διά τής αγοράς περιαγαγών 
καί θεατρίσας» «θεατρίζων ταότην καί έμπομπεύων». Κατά τόν Ησύχιον, έξεθεάτρισαν 
έστηλίτευσαν, έξεπόμπευσαν. ’Εννοείται δ’ δτι τό θεατρίζομαι έπί τής σημασίας ταύτης 
φέρεται ήδη έν τή Κ.Δ. Ό Παΰλος π. χ. (πρός Εβραίους ι' 33) είπεν· όνειδισμοΐς καί 
θλίψεσι θεατριζόμενοι.

6 Τό θεατρίζω έπί τής ανωτέρω σημασίας λέγεται καί νΰν έν Κεφαλληνίφ, Θήρφ, 
Κρήνη καί 2ύρφ.
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«γίνομαι θέατρο», ήτις επ’ ίσης καί νϋν φέρεται1. “Οτι τό τε ρήμα και ή 
φράσις έλήφθησαν εκ τής διαπομπεΰσεως δεν είναι ανάγκη, φρονώ, ένταΰθα 
διά μακροτέρων ν’ άναπτυχθή. Τόν αναγνώστην παραπέμπω εις δσα σχετικά 
έσημείωσα εν τή μελέτη μου «από τά Βυζαντινά έθιμα»2.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμ. φράσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθίφ. 29

1 Εν ταϊς Κυκλάσι, Κρήτη, Μακεδονίφ καί Πόντφ.
2 Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος τού 1928 σ. 362 καί 363.
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