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Στον ύπ’ άριθ. 101 πολύμειχτο κώδικα της Ιστορικής ζα- 
γοριανής Βιβλιοθήκης, ύπάρχει μιά συλλογή από παροι
μίες, άγνωστη — απ’ δσο ξέρω — στούς λαογράφους. Στήν 
πραγματικότητα πρόκειται γιά ένα εράνισμα άποφθεγμά- 
των, πού αποτείνονται στούς απλοϊκούς άνθρώπους, μ’ 
αντικειμενικό σκοπό νά τούς δώσουν μερικούς κανόνες 
ήθικής καί, σέ τελευταία ανάλυση, νά τούς βοηθήσουν 
στή μόρφωση μιας βιοθεωρητικής πίστης.

Ό τίτλος τής συλλογής είναι: «’Αποφθέγματα 
άπλα διά τούς αμαθείς». Ρήτρες, μ’ άλλα λό
για, σ’ άπλή διατύπωση, γιά ώφέλεια των ά μ α θ ώ ν, των 
ανθρώπων δηλαδή πού δεν είχαν τήν εύκαιρία νά πάρουν 
μιά σχολική παιδεία, μικρή ή μεγάλη άδιάφορο. Αυτή 
τή συγκεκριμένη σημασιολογική άπόχρωση έχει τό επί
θετο αύτό, κι έτσι τό χρησιμοποιούσαν οί λόγιοι τής τουρ
κοκρατίας.

Ό ΙΗ' αιώνας είναι ή έποχή τού νεοελληνικού διαφωτι
σμού. Στό χώρο τής τουρκοκρατούμενης Ελλάδας παρου
σιάζεται μιά έντονη δραστηριότητα γιά τή μόρφωση τού 
λαού' γιά μιά εσωτερική καλλιέργεια πού θά βοηθήση τό 
έθνος άπό τή μιά νά συγχρονιστή μέ τήν πολιτισμένη Δύ
ση, κι άπό τήν άλλη νά σφυρηλατήση τίς ψυχικές δυνά
μεις καί πεποιθήσεις του γιά ν’ άγωνιστή καί ν’ άπαιτήση 
τελικά τή λευτεριά του. Προς τό σημείο αύτό συγκλίνουν 
οί προσπάθειες τού έλληνισμοΰ τόν αιώνα αύτόν. Οί λό
γιοι του βρίσκονται σ’ ένα συγγραφικό κι εκδοτικό όργα- 
σμό’ οί ταξιδιάρηδες κι οί άπόδημοι είναι οί μετοχετευτές 
των νέων πολιτειακών, φιλοσοφικών κι επιστημονικών 
ιδεών. "Οσο κυλούν οί δεκαετίες ή συνείδηση τών ραγιά
δων απολεπίζεται άπό τά ψυχικά κατάλοιπα τής σκλαβιάς. 
Ή ήθική διαπαιδαγώγηση, περισσότερο άπό κάθε άλλη 
φορά, παρουσιάζεται σάν αίτημα στις περιόδους τής άνο- 
δικής πορείας τών λαών. Τότε πρυτανεύει ό στοχασμός, 
ξανακαινουργιώνουν περασμένες ήθικές φιλοσοφίες, άνε- 
βαίνουν στήν επιφάνεια ξεχασμένες βιοθεωρητικές θέ
σεις, συνθέτονται καινούργιες άντιλήψεις, οί έπιταγές τού 
νέου καιρού παίρνουν τή μορφή κατορθωτών επιδιώξεων. 
Μέσα σ’ αύτό τό πνευματικό κλίμα βρήκε τή σύνθεσή του 
καί τό άνέκδοτο άποφθεγματάριο τής Ζαγοράς.

Κτήτορας τού κώδικα αύτοΰ είναι ό οικουμενικός πα
τριάρχης Καλλίνικος Γ', μιά άπό τίς πιο ενδιαφέ
ρουσες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες τού ΙΗ' αιώνα. Γεν
νήθηκε στή Ζαγορά στά 1713. Χρημάτισε μέγας πρωτο- 
σύγκελλος τού πατριαρχικού θρόνου, μητροπολίτης στή 
Μπραΐλα τής Ρουμανίας, οικουμενικός πατριάρχης στά 
1757, εξόριστος στό Σινά, καί τέλος, ισόβια περιορισμέ
νος στή Ζαγορά, όπου καί πέθανε στά 1791. Ή θεολογική 
καί φιλολογική του παιδεία ήταν εξαίρετη, έτσι πού νά 
λογίζεται ένας άπό τούς πιο μορφωμένους ιεράρχες τής 
έποχής του. Ό Καλλίνικος διαπνεόταν άπό μιά βαθειά 
άγάπη στό Γένος. ’Ανήκε στήν κατηγορία τών άνθρώπων 
εκείνων, πού πίστευαν άδιάσειστα στή δύναμη τής άγω- 
γής. Τά σχολεία, τούς δασκάλους καί τά βιβλία, τά θεω
ρούσε σά βασικούς παράγοντες γιά τό άνέβασμα τής 
εθνικής ζωής. Γι’αύτό κι άφιέρωσε τόν εαυτό του στήν 
εξυπηρέτηση κι ενίσχυσή τους. Τά χειρόγραφά του τά 
δώρισε στή βιβλιοθήκη τής Σχολής Ζαγοράς. Πολλά άπ’ 
αύτά είναι ιδιόγραφα, μ’ έργα πρωτότυπα ή άντίγραφα. Καί 
τά χάρισε — όπως σημειώνει ό ίδιος — «πρός ώφέλειαν 
τών κατά καιρούς διδασκόντων καί διδασκομένων».

Αύτόν τόν προορισμό είχε κι ό ύπ’ άριθ. 101 κώδικας 
μέ τά ποικίλα περιεχόμενά του, πού ένα του άποτελεΐ κι 
ή συλλογή τών παροιμιών. Συλλογέας τών παροιμιών αύ- 
τών δέν άποκλείεται νά είναι ό ίδιος ό Καλλίνικος. Τά 
πολλά διαβάσματά του, τά ταξίδια του, τ’ άξιώματά του, 
ή άναστροφή του μέ λογής-λογής άνθρώπους, τά παθήμα- 
τά του, ή τριαντάχρονη παραμονή του στό Πήλιο — ένα 
τόπο μ’ άνθηρή οικονομία καί πολιτισμό — τού επιτρέ
πανε νά έπιχειριστή ένα τέτοιο έργο. Ό καταρτισμός άλ
λωστε συλλογών μ’ άποφθεγματικά διατυπωμένη γνώση τού 
ήταν ιδιαίτερα άγαπητή ενασχόληση άπ’ τά εφηβικά του 
άκόμα χρόνια. "Ετσι βρίσκουμε στά γραφτά του ιδιόγραφη 
τή γνωστή σ’ αυτή τήν έποχή συλλογή πού τιτλοφορείται 
«Παροιμίαι έπ’ άδυνάτου», φρασάρια διάφορα, καταλό
γους βασιλέων, σουλτάνων, πατριαρχών, λογίων, άγιων, 
νομοκανονικών διατάξεων, επιστολών κ.ά. Μιά άσταμάτη- 
τη κι ισόβια προσπάθεια ν’ άποσημειώνη γνώσεις, πού τίς 
θαρρούσε χρήσιμες γιά τόν έαυτό του καί γιά τούς άλλους.

Ό κώδικας αύτός, υπερβολικά φθαρμένος άπό τήν υγρα
σία καί τά ποντίκια, είναι γραμμένος άπό δυο βιβλιογρά- 
φους. Τό μεγαλύτερο μέρος του τό έχει γράψει ό ίδιος ό 
Καλλίνικος. Πολλές σελίδες του επίσης έχει γράψει ό άνι- 
ψιόςτου Εύστάθιος Νικολάου Ρεΐζης ή Κα
λαφάτης, γιός τής άδερφής του Μαρίας, πού τόν χρη
σιμοποιούσε ό γερο-ίεράρχης γιά γραμματικό του. Τό τμή
μα πού περιέχει τά άποφθέγματα είναι όλο γραμμένο άπό 
τόν Εύστάθιο, έχτός άπό τίς δυό τελευταίες παροιμίες τής 
συλλογής (άριθ. 1287 καί 1288) πού είναι γραμμένες μέ τό 
γεροντικό, τρεμάμενο χέρι τού Καλλίνικου, γύρω στά 
1790.

"Αν καί πουθενά δέν άναφέρεται στόν κώδικα τό όνομα 
τού Εύστάθιου, τό πράγμα δέ σηκώνει καμμιά άμφιβολία, 
μιά κι ό γραφικός χαραχτήρας του είναι γνωστός στόν εκ
δότη κι άπό άλλα ένυπόγραφα γραφτά του, όπως είναι 
επιστολές του ή κείμενα συμφωνητικών. Ό Εύστάθιος 
Νικολάου — έτσι ύπογράφεται ό ίδιος — φαίνεται άνθρω
πος μέ γερή γραμματική συγκρότηση. Σπούδασε στή Σχο
λή τής Ζαγοράς, μέ παραστάτη του καί άνεπίσημο δάσκα
λο τόν ίδιο τόν Πατριάρχη. Είναι εξαιρετικός καλλιγρά
φος καί σπάνια κάνει ορθογραφικά λάθη. Ή γραφή του 
είναι στρογγυλή, κομψή καί χωρίς συντομογραφίες.

Τό κείμενο τού Παροιμιαστηρίου άπλώνεται στις σελί
δες 233 - 267. Κάθε σελίδα έχει 43 περίπου στίχους. Τό 
πάνω μέρος τών σελίδων είναι κιτρινισμένο άπό τήν ύγρα- 
σία καί μέ τό μελάνι ξεθωριασμένο. Ή καθαρή ώστόσο 
γραφή δέ δυσκολεύει τήν άνάγνωση. Ό Εύστάθιος άντί- 
γραψε τή συλλογή άπό άλλο χειρόγραφο ή σημειωματάρι, 
κι άνάμεσα στά χρόνια 1780 - 5. Σέ δυό σημεία μόνο βρί
σκει κανείς λάθη άπό παραναγνώσεις, καί λιγοστές πα
ροιμίες έχουν καταχωρισθή δυό φορές.

*

Δέ θέλει ρώτημα πώς ένα μεγάλο μέρος άπ’ τό νεοελλη
νικό παροιμιακό θησαυρό έχει τίς ρίζες του στό βυζαντινό 
μεσαίωνα· εκεί βρίσκονται οί έννοιολογικές καί μορφολο- 
γικές καταβολές του. Πολλές άκόμα παροιμίες είναι προ- 
χριστιανικές, κι άλλες πάλι άπαντοΰν πανομοιότυπες ή 
παραλλαγμένες σ’ όλο τό χώρο τής μεσογειακής Εύρώπης 
ή τής κοντινής ’Ανατολής. Τά σημεία αύτά τάχουν άρκετά 
ξεκαθαρίσει ντόπιοι καί ξένοι ερευνητές. Καί μ’ όλα αυτά 
τό ζαγοριανό Παροιμιαστήριο δέν παύει νά είναι πολύτιμο. 
Στις σελίδες του έχουν άποθησαυριστή παροιμίες, πού είναι 
κοινολεχτούμενες καί σήμερα. "Ετσι μπορεί κανείς νά 
διαπιστώση, ώς ένα σημείο, τήν παλαιότητά τους μέ τή 
ρητή αυτή μνεία τους. Βρίσκει ένα θετικό, χρονολογικό 
ορόσημο μ’ άναμφισβήτητο κύρος κι άξιοπιστία. Ή πα
ρουσία τών παροιμιών αύτών ταυτόχρονα σέ περασμένους 
καί τωρινούς καιρούς, οδηγεί τόν ερευνητή καί σέ γενικώ- 
τερες κοινωνικές έρμηνεΐες. Δείχνει ότι πολλές μορφές
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τής νεοελληνικής ζωής διατηρήθηκαν άνάλλαχτες ώς τις 
μέρες μας, διαποτισμένες από ένα έντονο συντηρητισμό 
καί μέ ομόλογο αντίχτυπο στή λαϊκή βιοθεωρητική πίστη.

Οί παροιμιολόγοι τής τουρκοκρατίας, ακολουθώντας 
παλιότερη συνήθεια, συγκέντρωναν καί καταγράφανε τις 
παροιμίες μ’ αγάπη. Στήν προσπάθειά τους ώστόσο αυτή 
δεν υπάρχει ούτε ή πρόθεση οΰτε κι ή συνείδηση τής επι
στημονικής σκοπιμότητας. 'Η λαογραφία σάν επιστήμη 
ήταν πέρα γιά πέρα άγνωστη. Θά κυλήσουν κάμποσα άκό- 
μα δεκάχρονα ώσπου νά έμφανιστή καί νά διοργανιστή. 
Ένδιαφέρονταν μονάχα γιά τόν εποικοδομητικό, τό διδα- 
χτικό τους χαραχτήρα. Τις έβλεπαν κυριώτατα από τήν 
ήθική σκοπιά, σάν ευσύνοπτες αλήθειες, σά ρήτρες γνωμο- 
λογικές, σάν έγκυρη συσφαίρωση βιοτικής πείρας και 
φρονιμάδας· κοντολογής, πρόσφορα μέσα λαϊκής παι
δείας. Τις ζυγίζουν ανάλογα μέ τό ώφελιμιστικό τους βάρος. 
Γι’ αύτό καί δεν προσέχουν στήν απόδοση τής γλωσσικής, 
φωνητικής ή στιχερής άκρίβειάς τους. Τις σημειώνουν 
άταχτα κι άνέμελα, καθένας μέ τήν αίσθηση καί τή μόρ
φωσή του. Τό κορφολόγο χέρι τους άπλώνεται άδίσταχτο 
παντού. Στή στοματική παράδοση, στό παλιό χειρόγραφο, 
στο έντυπο βιβλίο. Τέτοια είναι ή υφή καί τής ζαγοριανής 
αυτής συλλογής. "Ενα άπανθισματάριο γνωμικών, ανθολο
γημένων άπ’ τήν καθημερινή ζωή, από τήν Παλιά καί 
Καινή Διαθήκη, άπό τά πατερικά βιβλία, άπό σχολικά 
κείμενα άρχαίων συγγραφέων, άλλα παραφρασμένα, άριά 
καί πού αυτούσια, μά πάντα μ’ έντονο τό γλωσσικό ύφος 
τού συλλογέα τους ιεράρχη.

Στή συλλογή βρίσκουμε ένα μεγάλο άριθμό άπό πα
ροιμίες μέ θρησκευτικό περιεχόμενο. Τό λόγο τής προτί
μησης αυτής στήν εκλογή καί καταχώρισή τους εύκολα 
τόν καταλαβαίνει κανείς. Ή θρησκεία τήν εποχή τής 
τουρκοκρατίας διαδραμάτιζε ένα σημαντικό ρόλο στή συ
νείδηση των Ελλήνων. Ή σχολική άγωγή έπίσης ήταν 
στή βάση της θρησκευτική. Τά βιβλία πού κυκλοφορού
σαν— έντυπα ή χειρόγραφα — ήσαν στήν πλειονότητά 
τους κείμενα πατέρων ή άλλων κληρικών λογίων, πού μέ 
τά έργα τους προσπαθούσαν νά υπηρετήσουν τή χριστια
νική άγωγή ή τή θέση τής ορθόδοξης άνατολικής πίστης. 
Κοντά σ’ αυτά, άν προστέσουμε καί τό γεγονός, ότι ό 
συλλογέας είναι ανώτερος κληρικός, θά μπορούμε χωρίς 
κόπο νά αιτιολογήσουμε τή συχνή παρουσία των θρη
σκευτικών παροιμιών.

Ύστερ’ άπ’ αύτά, δίκια ξυπάζεται ό άναγνώστης, συναν
τώντας καί δυό-τρεϊς παροιμίες μέ άντικληρικές αιχμές. 
Τό δίχως άλλο δέ θά περίμενε κανείς νά διαβάση γνωμικά 
σάν τά παρακάτω, σε συλλογή, πού ένα σημαντικό της 
τμήμα διαπνέεται άπό έντονο θρησκευτικσμό:
»Δέν είναι χειρότερον πείσμα, ώσάν τού καλογέρου. 
»Όλα τά πράγματα πηγαίνουν κακά, άφ’ ού έκαβαλλίκευ- 

σαν οί καλόγεροι.
»Κρεΐττον νά χαρής τό έχει σου, παρά νά τό δώσης τών κα- 

λογήρων.
'Ωστόσο μπορούμε, κάπως έτσι, νά εξηγήσουμε τό γε

γονός. Μέσα στίς άθλιες βιοτικές συνθήκες πού ζοΰσαν 
οί ραγιάδες τής τουρκοκρατίας μέ τή χρόνια φτώχεια, τήν 
πασίλογη κακοπραγιά καί τήν άχτημοσύνη, φυσικό ήταν 
νά τρέφουν μιά σιωπηρή άποστροφή στούς μοναχούς, πο
λύ περισσότερο πού μεγάλες μάζες τής αγροτιάς δούλευαν 
σάν κολλήγοι ή εργάτες στ’ απέραντα μοναστηριακά χτή
ματα. Κοντά σ’ αύτό τό βασικό καί γενικό στοιχείο, άς 
προστεθή καί τούτο τό είδικώτερο: 'Ο Πατριάρχης Καλ
λίνικος Γ' ήταν άπό πεποίθηση εχθρός τού μοναχισμού.

Είναι γνωστό πώς στό δεύτερο μισό τού ΙΗ' αιώνα πα
ρουσιάζεται στήν Ελλάδα μιά ζωηρή βιοτεχνική κι εμπο
ρική δραστηριότητα. Σέ διάφορες περιοχές τής δυτικής 
Μακεδονίας, τής ’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας άναπτύσ- 
σονται κέντρα παραγωγής βιοτεχνικών προϊόντων, πού άλ

λα ξοδεύονται στίς άγορές τής Ανατολής κι άλλα φτάνουν 
μέχρι τήν κεντρική Εύρώπη. ’Εκείνη τήν εποχή ό πρα- 
γματευτής μέ τις συχνές μετακινήσεις του, τό ξυπνό πνεύμα 
του, καί προπαντός τήν οικονομική του ευχέρεια, άρχισε 
ν’ άποτελή τόν ιδανικό τύπο τού κοινωνικού άνθρώπου. 
Τό εμπόριο σάν επιτήδευμα μπαίνει στήν πρώτη αξιο
λογική βαθμίδα, καί τά καθέκαστα τής διεξαγωγής του 
απασχολούν ζωηρά καί τούς πραγματευτές καί τήν κοινή 
γνώμη. Οί έμπορικές επιτυχίες ή άποτυχίες, οί κίντυνοι, 
οί ώφέλειες, τά κέρδη καί τά επιχειρησιακά θέλγητρά του, 
άφοΰ πρώτα γίνηκαν πείρα καί κατάσταση, πέρασαν κατό
πιν καί στόν πνευματικό χώρο τής γνωμολογίας. Τό ζα- 
γοριανό παροιμιαστήριο έχει πολλές παροιμίες σχετικές 
μέ τήν εμπορική ψυχολογία τού καιρού.

’Ανάλογη ανάπτυξη παρουσιάζει κι ή έλληνική ναυτι
λία. Στενά δεμένη μέ τή βιοτεχνική κι εμπορική κίνηση, 
ένισχυμένη άπ’ τις ευεργετικές διατάξεις τής ρωσοτουρκι- 
κής συνθήκης τού Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), έφτασε, 
σέ μιά-δυό δεκαετίες, νά γίνη άξιόλογη δύναμη στά νερά 
τής άνατολικής λεκάνης τής Μεσογείου, μέ ορμή καί τά
ση γιά μακρινώτερα ταξίδια. Οί ρωμιοί ναυτίλοι, ξεθαρ
ρεμένοι καί πάντα άνήσυχοι, οργώνουν τις θάλασσες καί 
φέρνουν σέ γόνιμη επαφή τήν ξυπνημένη Δύση μέ τή νω- 
χελική ’Ανατολή. ’Ιδιαίτερη ναυτική δραστηριότητα πα
ρουσιάζει ή περιοχή τού Πηλίου μέ τά όνομαστά «ζαγο- 
ριανά καράβια», τά μιντζελιώτικα, τά τρικεριώτικα καί 
τά κεραμιδιώτικα μπάρκα. Σημαντικός είναι ό άριθμός τών 
παροιμιών τής συλλογής, πού σχετίζεται μέ τή θαλασσινή 
ζωή. Άρμενίσματα, παρομοιωτικές ρήτρες άπ’τά καθέκα
στα τής θαλασσοπορίας, κίντυνοι, προβλέψεις καί τά πα
ρόμοια, απαντούν συχνά μέσα στό ζαγοριανό αύτό έκλο- 
γάδι.

Βρίσκει άκόμα κανείς καί παροιμίες άπ’ τήν ψυχολογία 
τών άπόδημων καί τών ταξιδιάρηδων. ’Αξιολογικές γνώ
μες γιά διάφορους άλλοτινούς τόπους, ένας πόθος γιά 
γλωσσομάθεια, μιά νοσταλγία γιά τή γενέτειρα, μιά με
λαγχολική άναπόληση τής πατρικής έστίας, κοντολογής 
τά βάσανα κι οί καημοί τής ξενιτειάς, προβάλλουν συχνά- 
πυκνά άπό τις σελίδες τής συλλογής. ’Ακόμα κι ή εκδή
λωση τής έμπραχτης άγάπης στή γενέτειρα καί τούς συν
τοπίτες· ή ευεργεσία. Τό κύριο χαραχτηριστικό γνώρισμα 
τών άπόδημων πηλιορειτών, πού κόσμησαν τά χωριά τους 
μ’ έκκλησιές, σχολειά, βιβλιοθήκες, δρόμους, υδραγωγεία, 
κληροδοτήματα:

»Είς ήν πατρίδα γεννηθής, στόλιζέ την.
"Εντονο έπίσης παρουσιάζεται τόν ΙΗ' αιώνα καί τό 

αίτημα γιά τή μόρφωση τού σκλάβου έλληνισμοΰ. Όλοι 
πιστεύουν πώς ή Ελλάδα θ’ άποτινάξη τό ζυγό, άν ξυπνή- 
ση, άν εύθυγραμμιστή πνευματικά μέ τή Δύση. Τήν έλλει
ψη συγχρονισμένης παιδαγωγικής μεθόδου, πού έκανε τήν 
παιδεία βασανιστική, δάσκαλοι καί κοινή γνώμη, προσ
παθούσαν νά τήν άντισταθμίσουν μέ τά λογής-λογής παρο- 
τρυντικά συνθήματα γιά τή χρησιμότητα τών γραμμάτων 
καί γενικώτερα τής αγωγής. Ή συλλογή έχει κι αύτοΰ 
τού είδους άποφθέγματα.

Πολλές άκόμα είναι οί παροιμίες πού σχετίζονται μέ 
τήν υγεία τού άνθρώπου. Ό κομπογιανιτισμός πού μάστι
ζε τότε τήν τουρκοκρατούμενη ’Ανατολή, ή άγνοια κι ή 
άγυρτεία, ή κακή διατροφή τού λαού κι ή χαμηλή βιοτική 
στάθμη του, οί συχνές λοιμικές άρρώστειες, έκαναν τήν 
υπόθεση τής υγείας ένα άσίγαστο, ομαδικό πόθο. ’Από τό 
πλήθος άλλωστε τών συνταγολογίων καί ιατροσοφίων πού 
κυκλοφορούσαν, άποσπάστηκαν διάφορες φράσεις κι άπο- 
τέλεσαν παροιμιακές συμβουλές μέ διαιτητικό καί θερα
πευτικό περιεχόμενο.

Άπό τις παροιμίες πού είναι θησαυρισμένες στή συλλο
γή, άλλοτε ρητά κι άλλοτε έμμεσα, μπορεί νά διακρίνη 
ό προσεχτικός άναγνώστης τήν ψυχολογία τού σκλάβου.
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Μιά καταπτόηση πού τον οδηγεί σέ μιά άντίδραση, πού 
ξεστρατίζει τελικά σέ κάποια διάστροφη δουλικότητα. Δια
κρίνει δμως παράλληλα καί μιά έκδηλη τάση άνταρσίας, 
φωναχτής καί θαρρετής, τη ραγιάδικη ψυχή πού συνεπαίρ- 
νεται άπό τό γλυκό άγάπημα τής λευτεριάς. Καί δε μπορού
σε νά είναι καί διαφορετικά. Ό συλλογέας άνήκει στούς 
άνθρώπους τού μεταιχμίου. Στήν ψυχή του είναι καταστα
λαγμένη ή λασπερή κλήρα τού ραγιαδισμού, μά τά μάτια 
του κοιτάζουν μπροστά καί προφοιβάζονται μιά άναγέν- 
νηση. Τό παροιμιαστήριο άρμολογήθηκε σέ μιά κρίσιμη 
εποχή κυοφορίας καινούργιων εθνικών δυνάμεων.

*

Οί παροιμίες τού ζαγοριανοΰ κώδικα δημοσιεύονται 
όπως είναι. Χωρίς προσθήκες κι άλλοιώσεις. Δέν άκο- 
λουθοΰν ούτε σχόλια ούτε όπομνηματισμοί. Ή έννοιά 
τους είναι ξεκάθαρη· λαγαρές κι οί μεταφορικές ή παρο- 
μοιωτικές τους υποδηλώσεις. Τό δίχως άλλο ό λεπτολόγος 
άναγνώστης θά είχε κι άλλες άπαιτήσεις. Θά μπορούσε 
έξαφνα νά ζητήση μιά βραχύλογη ιστορία τής κάθε πα
ροιμίας· ποιά είναι ή παλιότερη καί ποιά ή τωρινή της 
μορφή· σέ ποιόν έλλαδικό τόπο έξακολουθεΐ νά λέγεται, 
καί τις πιθανές παραλλαγές της. Θά ήθελε ίσως μιά άκρι- 
βολογημένη άναφορά στις πηγές καί παράθεση κειμένων, 
σχετικά μέ τις παροιμίες έκεϊνες πού έχουν λόγια, βιβλική 
ή πατερική προέλευση. Θά επιθυμούσε άκόμα μιά άνακα- 
τάταξη τού παροιμιακοΰ αυτού υλικού καί τήν έννοιολογι- 
κή του ταξινόμηση σέ ταυτόσημα ή συγγενικά σύνολα. 
Κοντολογής θά είχε κι άλλες πολλές μεθοδολογικές άπαι- 
τήσεις.

Ό έκδοτης, άν καί τά υποψιάζεται όλα αύτά, προτίμησε 
νά έκδώση τή συλλογή μέ τή μορφή ενός κειμένου μ’ άπο- 
καταστημένα τά λιγοστά ορθογραφικά του λάθη κι άρι- 
θμημένα τ’ άποφθέγματα. Άρκεΐται απλά στήν άνακοί- 
νωση. Δέν προχώρησε περισσότερο γιατί ούτε χρόνο δια
θέσιμο έχει γιά μιά τέτοια θεώρηση, ούτε κι ειδικός λαο- 
γράφος είναι. Στέργει μονάχα στή μικρή χαρά, όταν σκέ
φτεται ότι παρουσιάζει ένα άγνωστο ύλικό στούς ειδικούς 
παροιμιολόγους νά τό χρησιμοποιήσουν σάν πηγή στήν 
έρευνά τους, κι ένα καθρέφτη στούς ιστορικούς γιά νά 
τεκμηριώσουν τις άπόψεις τους, στήν προσπάθεια πού κά
νουν νά μελετήσουν τήν ψυχολογία τού τουρκοκρατού
μενου έλληνισμοϋ.

[σελ. 233]
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΑΘΕΙΣ

1. ’Αγόραζε παλαιόν σπίτι, καί φυλάγου άπό παλαιό 
Χρέος.

2. Σάν δέν άποπλήρωσε, άς πώ δέν έξώφλησε.
3. Πίνων πολ[.....................] εις τήν ράχιν του.
4. "Οποιος δέν έχει, δέν χρεωστεΐ.
5. Δέν χρειάζεται άπό[κρισιν] κάθε ερώτημα.
6. Σάν κερδαίνης καλά, ξόδευε καλά.
7. Φρονήσεως έργον, τό νά φυλάγη τινάς διά τό γήρας 

του.
8. Τρέλα, νά καζαντίζη καλά, καί νά ξοδεύη κακά.
9. Κακά κερδίζει, όστις έξοδιάζει όλα τά κερδημένα.

10. Ό πλούτος εις νέον κληρονόμον, είναι έξοδευμένος.
11. "Οστις δέν ήξεύρει ύπόκρισιν, δέν ήξεύρει νά δρίζη.
12. Αυτός δίδει εν αύγό διά νά πάρη ένα βόδι.
13. Διά νά δανεισθή έτοιμος, εϊδέ νά τά έπιστρέψη ζα

λίζεται.
14. Καθένας παίρνει, άλλά δέν επιστρέφει.
15. Καλή γνώσις, καί λίγα λόγια, είναι καλά.
16. Ή πείνα έβγάζει τήν άλεποΰ άπό τό δάσος.
17. Εις πεινασμένον, άχαμνό ψωμί δέν είναι.
18. Πείνα θέ νάναι εις τό δάσος, σάν τρώγωνται τά ζώα 

ένα μέ τ’ άλλο.

19. Όστις πηγαίνει εις γυναίκα, άποθνήσκει πτωχός.
20. Μέ γυναίκα λωλήν, νά μήν έχη τις νά κάμη.
21. 'Ωραία γυναίκα, κακόν κεφάλι.
22. Ή ώραιότης τής γυναικός είναι μία καλή ήμέρα.
23. Εις κακόν άλογον τό κέντρον, καί εις κακήν γυναίκα 

ή ράβδος.
24. Νά φεύγης τάς φκιασιδωμένας γυναίκας.
25. Ό καπνός, ή σταλαμίδα, καί ή άγνωστη (=άνόητη· 

χωρίς γνώση) γυναίκα διώχνει τόν άνδρα άπό τό 
σπίτι.

26. Ή γυνή, καί τά πεπόνια, είναι κακό διαλεχτό.
27. Τό νά χάση τις τιμίαν γυναίκα, είναι τό νά χάση μίαν 

δωρεάν τού Θεού.
28. 'Η γνωστική γυνή, είναι στολή τού οίκου.
29. Είς άχυρένιος άνδρας, άξίζει μίαν χρυσήν γυναίκα.
30. Πόλις τις σάν κάνη συμφωνίαν, είναι μισοπαραδο- 

μένη.
31. Φρόνιμος άνήρ, ού λέγει τό μυστικόν του τής γυ- 

ναικός.
32. Τά παιγνίδια τής γυναικός, καί ό οίνος, κάνουσι τόν 

άνδρα τρελόν γελώντα.
33. Άναγκαΐον κακόν ή γυναίκα.
34. Τόν χρυσόν τόν δοκιμάζουν είς τόν λίθον μέγκι, τήν 

γυναίκα μέ τά χρυσά, καί τόν άνδρα μέ τήν γυναίκα.
[σελ. 234]

35. Μετά τήν εορτήν, ξύομεν τήν κεφαλήν.
36. Είς τάς καλάς ήμέρας, καλά είναι.
37. Δυο γυναίκες νά είναι όμού, μεγάλη κακομοιριά.
38. ’Εργάσιμος ήμέρα, ήμέρα κέρδους.
39. Τό άπίδι σάν ώριμάση, πίπτει μοναχόν του.
40. Ό πανούργος είναι ώσάν ή άλώπηξ.
41. Οί μαργιολιές σου είναι ραμμένες μέ άσπρο ράμμα.
42. Σά λουλουδίζουν τά φασούλια, τότε λουλαίνονται οί 

τρελοί.
43. Δέν έχει γνώσιν, όστις δέν φοβάται τόν τρελόν.
44. Τρελός είναι, όστις λαβώνεται μέ τό μαχαίρι του.
45. Λουλός πραγματευτής, ό καταφρονών τήν πραγμα

τείαν του.
46. Τοίχος άσπρος, χαρτί τών λουλών.
47. Είς λουλός, συγχίζει μίαν συντροφιάν.
48. "Οστις δέν βαίνει είς κίνδυνον τόν έαυτόν του, δέν 

καβαλλικεύει μήτε άλογον μήτε μουλάρι.
49. Μίσος άδελφών, μίσος διαβόλου.
50. Ό τρώγων πολύ τυρί, καί άλμυρόν κρέας, είναι άφρο- 

νέστατος.
51. Τό καλόν κέρδος κάνει καλήν καρδίαν.
52. Ή ελπίς τού κέρδους όλιγοστευει τήν ταλαιπωρίαν.
53. Αύτός κερδαίνει περισσότερον στο σπίτι ή στό ερ

γαστήρι.
54. Τρέλα νά τρώγη τις καρπούς μέ τούς μεγαλυτέρους 

του, ότι αυτοί διαλέγουν τά ώριμώτερα.
55. Τά μεγάλα ψάρια τρώγουν τά μικρά.
56. Δέν είναι χειρότερος πόλεμος, ώσάν αί πολλαί χεΐ- 

ρες είς ένα σκουτέλι.
57. Κάθε ένας αισθάνεται τό κρύον κατά τά ρούχα του.
58. Κακοφορεμένος, ό μή μετέχων άρετής.
59. Τό κακόν χόρτον αυξάνει όγλήγορα.
60. Ή παλαιά παντέρα, τιμή τού καραβοκυροΰ.
61. Τό βράδι έπαίνα τόν άργάτην.
62. Νά μήν χαρίζης είς άχάριστον.
63. Ό μή πταίσας έπιφέρει τήν διαφέντευσίν του.
64. Ό νέος είναι άκατάστατος.
65. Ό νέος ιατρός θάπτει πολλούς.
66. Είς νέον άνδρόγυνον, άθλιον τό σπίτι.
67. Νέος διδάσκαλος, νέα λόγια.
68. Ό καθείς διά λόγου του, καί ό Θεός διά όλους.
69. Καλόν διά καλόν, νά άποδίδεται, δίκαιον.
70. Τό καλόν δίκαιον, δεΐται καί βοήθειας.
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71. Ό κάθε ένας σηκώνει τό φορτίον του.
72. Είς ψεύτης πραγματευτής, είναι διά ένα πανηγύρι.
73. Ό άδικήσας τινα νά τό πλερώση· εί δέ, κόλασις,

[σελ. 235]
74. Μή δώσης πολύ του Πέτρου, δτι δέν φθάνει εις τον 

Παύλον.
75. Ό ποιων καλόν, καρτερεί καλόν.
76. Ό ποιων καλόν, ευρήσει αύτό.
77. Επάνω εις τό ψάρι, είναι τό γάλα φαρμάκι.
78. Κρασί έπάνω εις τό γάλα, καλόν.
79. Γάλα έπάνω στό κρασί φαρμάκι.
80. 'Η διπλή γλώσσα, αιτία θορύβου καί ταραχής.
81. Ή ευκαιρία τού καιρού κάνει τον κλέπτην.
82. Ό παίζων μέ άσπρα (=λεφτά) χαλά τον οίκοκύρη.
83. Ή κλεψία φέρνει τήν φούρκα.
84. Δεΐξον μοι ένα ψεύτην καί δείξω σε ένα κλέπτην.
85. Σάν διαβάζης καί δέν καταλαμβάνης, είναι σάν νά 

κυνηγάς καί νά μην πιάνης.
86. Τά κακά κερδεμένα είναι χαμένα.
87. ’Από κακά κέρδη, ό καρπός ολίγος.
88. Κρεΐττον τό μικρό πουλί εις τό δάσος, παρά εις με

γάλο κλουβί.
89. Νέος βασιλεύς, νέος νόμος.
90. Κάθε ένας είναι βασιλεύς εις τό σπίτι του.
91. Δέν είναι οίκοκύρης, ό μή τολμών προστάξαι.
92. Τό μάτι τού αυθέντου παχαίνει τ’ άλογον.
93. Κάθε τιμημένος πρέπει νά είναι οίκοκύρης στό σπίτι 

του.
94. Λίγον καιρόν χρειάζεται τό κακοποιήσαι.
95. Ό ζητών κακόν ταχέως τό ευρίσκει.
96. Κακόν νά άνταμείβης, στό καλόν, σκληρότης.
97. Νά λέγη καλά καί νά κάμνη κακά, είναι σάν νά κτί- 

ζη μέ τό ένα χέρι καί μετ’ άλλο νά κρεμνίζη.
98. Μέ τόν καιρόν γνωρίζομεν τον καλόν πραγματευ- 

τήν.
99. Οί άχαμνές πραγματείες (=τά σκάρτα έμπορεύμα- 

τα) χρειάζονται έπαινον.
100. Σήμερον πανδρεύεται καί αϋριον μετανοεί.
101. Τήν άχαμνήν πανδρείαν τήν αισθάνεται εις δλην του 

τήν ζωήν.
102. Όστις γέρων υπανδρεύεται, κακοπανδρεύεται.
103. Ό βιαζόμενος νά ύπανδρευθή, ευρίσκει καιρόν νά 

μετανοήση.
104. Ό ύπανδρευόμενος μέ άγάπην, έχει νύκτα καλήν καί 

ήμέραν κακήν.
105. Ό προβλέψας κρέας, χρή προβλέψαι καί άρτον μω

ρία.
106. Τρελάδα οί γιατροί δέν γιατρεύουν. Όποιος γεννηθή 

λουλός δέν γιατρεύεται ποτέ.
107. Μωρία, τό νά κάμη τις ιατρόν κληρονόμον του.
108. Τό πολύ πιστόν βλάπτει τήν ένθύμησιν.
109. Αυτός έχει τό μνημονικόν τού λαγού.
110. Αυτός ψεύδεται ώς ένας ματζουκάς (=κομπογιανίτης).
111. Δέν είναι χειρότερον πείσμα, ωσάν τού καλογέρου.
112. Όλα τά πράγματα πηγαίνουν κακά, άφ’ ού έκαβαλλί-

κευσαν οί καλόγηροι.
113. Κρεΐττον νά χαρής τό έχει σου, παρά νά τό δώσης 

των καλογήρων.
114. Άνεμώδης Μάρτης καί βροχερός ’Απρίλης, κάνουν 

τόν Μάϊον έξαίρετον.
115. Ψοφά καί τό μοσχάρι ώσάν τό βόδι.
116. ’Αποβαίνει ό άδιάντροπος ώσάν τόν ντροπαλόν.
117. Ό θάνατος είναι ό πλέον καλλίτερος ιατρός τού κό

σμου, δστις ιατρεύει δλα τά κακά.
118. Μεταχειρίσου τά πλούτη σου, δτι μετά θάνατον τά 

άφίνεις.
119. 'Ότι έχει νά άποθάνη κάθε ένας είναι βέβαιον, άμή

τινάς δέν ήξεύρει πότε καί πώς;

120. Ό καλλίτερος θάνατος είναι τό φαρμάκι.
121. Τό προβάτου κρέας διά τούς λαιμάργους.
122. ’Από ένα σακκί δέν ήμπορεΐ νά έβγάλη τινάς περισ

σότερον άπό δ,τι έχει μέσα.
123. Ή ανάγκη κάνει τήν γραίαν νά τρέχη.
124. Ή άνάγκη νόμον δέν έχει.
125. Ό χιονισμένος χρόνος, είναι ό καρπερός.
126. Κρεΐττον δούλος στήν ειρήνην ή αρχών εις τόν 

πόλεμον.
127. Πατέρα μητέρα καί διδάσκαλον, κατ’αξίαν, ού δυ- 

νάμεθα νά τούς τιμήσωμεν.
128. ’Από ένα μοσχάρι έλπίζομεν ένα βόδι, καί άπό μίαν 

όρνιθα εν αύγό.
129. Δέν είναι καλλίτερος συγγενής άπό τόν γνωστικόν 

φίλον.
130. Ό άστόχαστος άς προσέχη στό ποτάμι.
131. Ό άοκνος σηκώνεται τό πουρνό.
132. Ό οκνηρός θέλει έχει κακά γεράματα.
133. Ή οκνηρία είναι δρόμος διά τό ξενοδοχεΐον (=φτω- 

χοκομεΐο).
134. "Οποιος δέν λέγει τίποτες, δέν ψεύδεται.
135. Ή πολυμιλία ζημία, καί τό πολύ ξύσιμον πονεΐ.
136. Τά ζώα κρατούνται άπό των κεράτων, καί οί άνθρω

ποι άπό τών λόγων τους.
137. Ή γλυκομιλία σπανίως είναι χωρίς ύπόκρισιν.
138. "Οποιος όμιλεΐ πολλά, είναι μωρός.
139. Οί καλοί λόγοι δέν πληγώνουν τήν γλώσσαν.
140. Μακριά γλώσσα, κοντά χέρια.
142. Μεγάλα λόγια, καί μικρά έργα.
142. Ό πολύς ύπνος, δέν είναι χωρίς δνειρον καί τά πολ

λά λόγια χωρίς ψέματα.
143. Άφρων ό μή σιωπών.
144. Άπό μεγάλους λόγους ολίγος καρπός, καί μεγάλη 

ζημία.
145. 'Η πολυλογία κοντεύει τάς ήμέρας.
146. Καλλίτερο νά πεδοκλώνη τινάς μέ τό ποδάρι, παρά 

μέ τήν γλώσσαν.
147. Γνωρίζομεν τά πουλιά άπό τά φτερά καί κελάδισμα, 

καί άπό τήν ομιλίαν τήν καλήν γνώσιν.
148. 'Η υπομονή νικμ τήν μάθησιν.
149. Ή Ρώμη δέν έκτίσθη εις μίαν ήμέραν.
150. Δέν ήμπορούμεν εις τόν αυτόν καιρόν νά πίνωμεν 

καί νά φυσοΰμεν.
151. "Ενας σοφός στήν πατρίδα του είναι ώς ό χρυσός στό

μαντέμι ( =όρυχεΐο).
152. 'Η έλλειψις έμπιστοσύνης καί άσπρων λυπεί τόν 

άνθρωπον.
153. Κατά τήν τάξιν τής κρίσεως, ό μή έχων δέν χρεωστεΐ.
154. Κόκκινον βράδυ καί μαυρουδερόν πουρνό, είναι 

ώς ποθεί, οποίος σεργιανίζει.
155. Ό καλός πατήρ είναι νά σηκώνεται τό ταχύ πρώτος 

καί ύστερος τό βράδυ νά κοιμάται.
156. Κάθε σπόρος έχει τήν φλούδα του καί κάθε ένας 

έχει τήν έλλειψίν του.
157. Ό λουλός σκαφεύς, δέν βλέπει τόν τροβά στήν ράχιν 

του- σάν τόν χαλάση, τότε νιώνει (=νιώ9ει).
158. Κάλλιον νά χάση εν παραθύρι, παρά δλο τό σπίτι.
159. Κανένας δέν χάνει, οπού νά μήν κερδίση άλλος.
160. "Οποιος χάσει τό τίποτές του, χάνει καί τόν νουν του.
161. Εϊς μικρός άνθρωπος ρίχνει κάτω έν μέγα δένδρον.
162. Τό ίδρωμένον σκυλί φοβάται τό κρύον νερό.
163. Άς μήν πάμε εις τό δάσος, σάν φοβούμεθα τά φύλλα.
164. Ό φοβούμενος τόν Θεόν πανταχοϋ είναι καλά.
165. Ό άγαπών τόν Θεόν πανταχοϋ βέβαιος.
166. Ό δουλεύων τόν Θεόν έχει καλόν αύθέντην.
167. Αγάπα πάντα νά δουλεύης.
168. "Εχε καλλίτερα τήν δουλειάν άπό τό σεργιάνι.
169. Διά μίαν ήδονήν χίλιες θλίψεις.
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170. Μικρή βροχή, παύει μεγάλον άέρα.
171. Δέν είναι χύτρα τόσον άσχημη, όπού νά μήν εύρη 

τό καπάκι της.
172. "Οστις πίνει μέ τήν σκούφια του, κάνει κακόν τοϋ 

έαυτοΰ του.
173. Τό χαρισμένο τ’ άλογο μήν τό κοιτάζης στά δόντια.
174. Μία κόρη όπού θέλει νά φυλάξη τήν τιμήν της, ούτε 

νά δώση, ούτε νά πάρη.
175. Πέντε πράγματα καλοζώσιν εις τόν κόσμον: ό πετει

νός τοϋ μυλωνά, ή γάτα τοϋ κασάπη, ό σκύλος τοϋ 
τυφλοϋ, ό δοϋλος τοϋ μαγείρου, καί ή δουλεύτρα τοϋ 
παπά.

176. Σάν παρακαλής χωριάτη, δέν άκούει.
177. Κάθε ένας θέλει νά περνμ διά τιμημένος.
178. Πρέπει νά όμιλοϋμεν μέ τιμημένους.
179. 'Ο υποσχόμενος χωρίς έργων, είναι ώς δένδρον πολύ

φυλλον χωρίς καρπούς.
180. Ό άνθρωπος διορίζει, άλλ’ό Θεός ορίζει.
181. Ή βροχή έρχεται όταν ό Θεός θελήση.
182. *0 έχων προσοχήν έχει δύο σαγίτας διά τό τόξον του.
183. Κάθε ένας κάνει ό,τι ήμπορεΐ καί ούχ ό,τι θέλει.
184. Αυτός τώρα θά σφυρίζη διατί τά έξώδευσεν όλα.
185. Ή άγάπη τοϋ σκύλλου είναι όση ώρα τοϋ δίδεις νά 

τρώγη.
186. Φέρε του κηρί, διά νά ίδή τί θέ νά είπή.
187. 'Υπόθεσις ή λαληθεΐσα καλά, δέν έχει άντιλογίαν.
188. ’Από τό σκυλλί όποΰ σέ δάγκασε βάλε μαλλί.
189. "Ενα καλόν όνομα είναι καλλίτερον άπό μίαν χρυσήν 

ζώνην.
190. "Οστις έχει όνομα πώς σηκώνεται τό πουρνό, άς κοι

μάται όσον θέλει.
191. Ζή κακά, όποιος δέν καλλιτερεύει τήν ζωήν του.
193. Κάθε ένας είναι συγγενής τοϋ πλουσίου.
193. "Οστις έχει άσπρα, άς κάνη τραπέζας.
194. Μεγάλη θλΐψις, τό νά είναι τινάς πτωχός καί γέρων.
195. Ό πλούσιος, πλησίον ή μακράν, χρειάζεται τόν πτω

χόν.
196. Μεταχειρίσου τό έχει σου είς έλεημοσύνην, ότι μετά 

θάνατον, δέν τό έχεις έδώ πλέον.
197. "Ενας φιλάργυρος δέν είναι πλούσιος.
198. 'Η πτωχία είναι ψώρα καί τήν άποφεύγει κάθε ένας.
199 Οί πλουσιώτεροι είναι ένίοτε καί φιλαργυρότεροι.
200. Είναι καλλίτερον όλίγον πράγμα καί βέβαιον, παρά 

μεγάλος θησαυρός μέ φόβον.
201. Όποιος έχει τόπον, έχει πόλεμον.
202. Διά νά πλουτήση τις, δεϊται προσοχής μεγάλης.
203. "Οποιος καλοπλερώνει αύτός πλουταίνει.
104. Ό έμπορος όταν χάνη δέν ήμπορεΐ νά γελάση.
205. Ό άμμος πάντα κάτω βουλά.
206. Ό καιρός καί ή δοκιμή ποιεί τόν άνθρωπον φρόνιμον.
207. Οί γνωστικοί διορθώνονται μέ λόγους καί οί τρελοί 

μέ τό ξύλο.
208. Δέν είναι άνθρωπος, όπού όσον γνωστικός καί αν 

είναι, όποϋ νά μήν έχη καί καμμίαν τρέλαν.
209. "Οστις δέν πίνει κρασί στήν σαλάτα, ασθενεί.
210. Ή σαλάτα καλά πλυμένη καί άλατισμένη.
211. Ό οίνος, ή θλΐψις, ή άσωτία, αδυνατεί τό σώμα τοϋ 

άνθρώπου.
212. Δέν είναι τιμή ούτε αξία, όπού νά συγκριθή μέ τήν 

σοφίαν καί υγείαν.
213. Νομίζει κάθε ένας πώς είναι υγιής, καί κάθε ένας 

περιπατεΐ μέ τόν θάνατον.
214. Πολλοί κρύπτουν τήν άμάθειάν τους υπό τό σκέπα

σμα τής σιωπής
215. "Οστις δέν ήξεύρει τήν τέχνην του, άς κλείση τ’ άρ-

γαστήρι του.
216. Μή λέγε τό μυστικόν σου, άν θέλης τήν ελευθερίαν 

σου.

217. Ούδέν κρυπτόν, όπού νά μήν φανερωθή.
218. Δέν ήξεύρει νά γράψη μυστικά, ός δέν ήξεύρει τήν 

τέχνην νά σιωπά.
219. Είναι μυστικόν ώς τήν άστραπήν.
220. "Οταν λείπη ό αύθέντης γνωρίζονται οί δοϋλοι.
221. Νά βαδίζωμεν τήν μεγάλην στράταν.
222. 'Όποιος πίνει πολύ, δέν ήξεύρει τί κάνει.
223. Διά νά ζήσης πολύ, λιγόστευε τό φαγί σου.
224. Ούδείς ομοιάζει τόν λουλόν, ώς ένας μεθυσμένος.
225. Δέν είναι Σάββατον χωρίς Κυριακήν.
226. Εις όλίγον πράγμα, ολίγη φροντίς.
227. Κλείει τόν στάβλον, άφ’ ού έφυγε τό άλογον.
228. Δέν είναι πολυτιμότερον τοϋ καιροϋ.
229. Δέν είναι πάντα καιρός νά κουρεύουν τά πρόβατα.
230. Ό κεφαλόπονος θέλει νά φάγη· ό κοιλόπονος, καθάρ- 

σιον καί γλυστήρι.
231. Δούλευε καί θέλεις έχει- σπείρε καί θέλεις θερίσει.
233. "Οστις δέν αρχίσει, δέν τελειώνει.
233. Γύριζε τά πανιά, καί άρμένιζε κατά τόν άέρα.
234. Ό καλός φοβείται τόν Θεόν καί δέν άμαρτάνει καί 

ό κακός τήν πανδρείαν καί τό παλούκι.
235. Οί εύγενεΐς είναι άγενεΐς· ό κάθε ένας έχει τό ελάτ

τωμά του.
236. 'Ημείς γεννώμεθα μέ δάκρυα, ζώμεν δουλεύοντας καί 

τελευτώμεν μέ θλΐψιν.
237. Είς οίκον παλαιόν, όταν βρέχη στάζει.
238. Παρμένη χώρα, χαλασμένον κάστρον.
239. Ή Ρώμη είναι παλαιά, ή Μπολώνια παχειά, ή Φιο- 

ρέντζα ώραία, τό Μελάνο μεγάλο, ή Άνάπολις πα
στρική, ή Γένοβα περίφημος, ή Βενετία πλούσια, τό 
Παρίσι έξαίρετον.

240. Τό πουρνό νά πίνης κρασί άσπρον, τό βράδυ κόκκι- 
νον, διά τό αίμα.

241. Δέν είναι κρασί χωρίς θλΐψιν.
242. Δέν είναι χρεία, νά σφυρίζης νά πιή.
243. Τά μήλα, απίδια καί καρύδια, χαλοϋν τήν φωνήν.
244. Δέν έχει εύμορφα μάτια, οστις δέν βλέπει καλά.
245. Βίος ήσυχος, χρημάτων πολλών περιφανέστερος.
246. Σήμερον εν τιμή, αΰριον εν τή γή.
247. Σήμερον εν δόξη, αΰριον εν θήκη.
248. Σήμερον έν θρόνφ, αΰριον έν θρήνω.
249. Σήμερον έν τύφω, αΰριον έν τάφω.
250. Σήμερον έπί βήματος, αΰριον έπί μνήματος.
251. Σήμερον προεστώς, αΰριον σποδός.
252. Σήμερον λαμπρός, αΰριον πηλός.
253. Σήμερον εμφανής, αΰριον άφανής.
254. Σήμερον εύγλωττος, αΰριον άφωνος.
255. Σήμερον φαίνεσαι, αΰριον φθείρεσαι.
256. Σήμερον ευωδίας άσκός, αΰριον δυσωδίας μεστός.
257. Τό μέλος γυρεύει τό μέλος του· όμοιος τόν όμοιον 

αγαπά.
258. Όσον θλίβεσαι, τόσον πλησιάζεις είς τόν Θεόν.
259. Ύπόφερε μέ ΰπομονήν είς τά έρχόμενα άπό τόν Θεόν.
260. "Οπου πϋρ μήν άπλώνεις, νά μή καής.
261. Είναι δρόμος ζωής καί θανάτου- διάλεγε τόν κρείττω.
262. Ζήτει καί θέλει σοί δοθή, γύρευε [καί θέλεις] εΰρει.
263. "Ελεγχε κρυφά, καί έπαίνα φανερά.
264. Μή δίδης εΰθύς τόν πόθον τής εύχαριστήσεώς σου.
265. Έκεΐ όποΰ δέν φθάνεις, μήν άπλώνης.
266. ’Άν πλησιάσης είς τό πϋρ, θέλεις καή.
267. Είς τό μή σόν, μήν άπλώνης.
268. Τό άρκετόν (=τό αναγκαίο) είς όλα έχε- τό πολύ 

είναι ζημία.
269. Μήν πολυτρώγης ό,τι ορέγεσαι, ότι θέλεις τό σιχαθή.
270. Νά μήν είναι τά ξύλα όλα είς τήν φωτιάν, ότι καίον- 

ται καί ταχέως σβήνει.
271. Νά λείπουν αί σπίθες τής έπιθυμίας.
272. "Εν δένδρον δέν μεγαλώνει είς μίαν ήμέραν.
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273. Κανένα δένδρον δέν πίπτει μέ μίαν τζικουριάν.
274. Πολλά, άλλα φαίνονται, καί άλλα είναι.
275. ’Απ’ έξω γερά, καί από μέσα σάπια.
276. "Οσα γυαλίζουν, δέν είναι μάλαγμα.
277. "Οποιοι δουλεύουν, δέν πεινούν.
278. Όπου περιπατεΐ μυρίζει, καί όπου κάθεται βρωμεΐ.
279. Μακάριοι οί ύπομένοντες πειρασμούς.
280. Ή τέχνη νικά τήν δύναμιν
281 "Αν είναι τά μάτια σου πλανεμένα, όλος είσαι χαμένος.
282. Οί ώριμοι καρποί πίπτουν κάτω άπό τό δένδρον μόνοι·
283. Γυρεύεις νά πιάσης, κοίταζε μήν πιασθής.
284. Σάν είσαι ευχαριστημένος, είναι όλα καλά.
285. Ό ευχαριστημένος καί εις τήν εξορίαν ζή έν άνέσει.
286. Ή δυναστεία κάνει νά τραγωδής καί άκων.
287. Ή αρετή είναι διδάσκαλος τής σπουδής.
288. "Οσα κάνει τις μέ τό θέλημά του, δέν είναι βαρετά.
289. Ή ελευθερία υπερβαίνει όλα, καί ή υγεία.
290. "Ο,τι έχει στήν καρδιά του ό άνθρωπος, τό φέρνει

μαζί του.
291. "Οπου υπάγει ό ποιων τήν αμαρτίαν δούλος έστί τής

αμαρτίας.
292. Κάθε ένας φέρνει μαζί του τό βάρος του.
293. Όστις ζή κακά, κακόν είναι καί τό τέλος του.
294. Καθώς τά πτερά είναι στήν όρνιθα κολλημένα καί 

τά φέρνει μαζί της, έτζι τά πάθη όλα άπό ολίγον αρ
χίζουν καί καταντούσιν εις πολύ, εις τήν άρχήν είναι 
μικρά κι ύστερα μεγαλήνουν.

295. "Οποιος βλέπει στο φως, δέν σκοντάπτει.
296. 5Από μίαν σπίθαν, γίνεται πυρκαϊά, καί μ’ ένα φύση

μα γίνεται μεγάλη, καί καίει πολλούς.
297. Τού πυρός είναι ό καπνός.
298. Ό καθείς όμιλεΐ εκείνο όποΰ ποθεί.
299. Ό θέλων φαγεϊν κάρυα, χρεία είναι νά τά τζακίση.
300. Μετά τήν θλΐψιν έρχεται ή χαρά.
301. Δούλευσε τό αμπέλι σου νά καρποφορήση.
302. Πολλά λόγια, καί ολίγη δουλειά.
303. Πόσα κακά είναι κοντά εις τά καλά!
304. Άν άποθάνης πριν άποθάνης, δέν άποθαίνεις, όταν

άποθαίνης.
305. Τό άνοιχτό στόμα δείχνει τό βάθος του.
306. Καί ή σπουδή μετρία θέλει νά είναι.
307. Τά μικρά δέν ήθελες, τά μεγάλα γύρευες. Τράβα τα.
308. Ζητώντας τά μεγάλα τις, χάνει τά μικρά.
309. Γνώσις είναι τό νά καλοζή τινάς.
310. Δέν είναι όλα εις όλους.
311. Των καλών καλά, τών κακών κακά.
312. "Ολοι ομιλούν, άλλ’ όλοι δέν ομιλούν ώς πρέπει.
313. Πολλάκις προσέχων τις, βλάπτεται άπ’ άλλον.
314. Άν είχε γνώσιν ή κεφαλή δέν χρειάζεται δέσιμον,

διά τόν πονοκέφαλον.
315. Ή μωρία είναι ή αγνωσία.
316. Άν στοχάζεσαι πρώτα τί θά κάμης, δέν λυπάσαι 

ύστερα.
317. Όστις τό επέτυχε, τό επέτυχε.
318. Τύχη είναι τό νά κρατής έκεΐνο όπού έχεις.
319. Πολλοί δίδουν, ό,τι καί άν έχουν.
320. Πολλοί μωροί έρμηνεύουν άλλους μωρά.
321. Ό άμαρτωλός διορθώνει τήν άμαρτίαν.
322. Τό πρώτον σφάλμα διορθώνει τό δεύτερον.
323. Δέν είναι καλό, χωρίς κακόν.
324. Οί χαρές γεννούν θλίψεις.
325. Κατά τόν άέρα γύριζε τά πανιά.
326. Ό,τι θέλει ό Θεός.
327. Θέλει νά πιάση, καί πιάνεται.
328. Άλλος τά κερδαίνει καί άλλος τά έχει.
329. Άλλος τά θρέφει καί άλλος τά άρμέγει.
330. Εις τάς πολλάς φιλίας ή ύπόκρισις.
331. Ή ματαία έλπίς ξυπνητόν όνειρον.

332. Σάν σμίξης μέ κακούς κακά θά νάχης.
333. Ό διά λόγου του κακός, ου καλός διά άλλον.
334. Ύπόφερε τό μικρό, διά νά φύγης τό μεγάλον.
335. Μακρύνου άπό τήν φωτίαν, διά νά μή καής.
336. Ό εύτυχής μακρύνει άπό τόν Θεόν ό δυστυχής πλη

σιάζει.
337. Νά φοβάσαι άπό άνθρωπον, όπού δέν φοβάται τόν 

Θεόν.
338. "Οστις δέν ζή καλά, καλόν νά μή ζή.
339. Όστις εύκολα πιστεύει, εύκολα πλανάται.
340. "Οστις δέν φοβείται τό μικρόν, πίπτει εις μέγα κακόν.
341. "Οστις δέν ψηφά τό ολίγον, μήτε τό πολύ.
342. Γλυκό, χωρίς πικρό δέν είναι.
343. Μήν είσαι άπρόκοπος, άνάξιος, άργός, όκνηρός.
344. Δίωκε τό καλόν σου, τήν ευτυχίαν σου.
345. Άπό τόν πολύν καρπόν τζακίζεται τό δένδρον.
346. Αγάπη είναι ν’ άγαπμς τήν ψυχήν σου.
347. Τό έχει σου, σάν δέν τό όρίζης, σέ ορίζει.
348. Όταν ή κεφαλή παραφρονήση, πλησίον ή νόσος σώ

ματος καί ό θάνατος.
349. Ή άγάπη δέν κρύπτεται.
350. Τά δώρα ποιούσι φίλους.
351. Ή έν όμονοία ζωή μακαρία.
352. Μήν ψαρεύης, όπου δέν είναι ψάρια.
353. Κατά τόν βασιλέα καί τό υπήκοον.
354. Δέν είναι γλυκύτερον άπό τήν ελευθερίαν.
355. Ή ζωή, άνθος καιρού φαινόμενον.
356. Ούδείς ψαρεύει, χωρίς δόλωμα.
357. Ό άκριβός καί έξοδιαστής εύκολα συμφωνοϋσι.
358. Μέ γλυκούς λόγους πλανά τις τόν άλλον, καί πρόσεχε.
359. Τούς τρελούς πρέπει νά τούς φυλάττουν.
360. Ούδέν κάλλιστον, ώς τό όμοιον μέ τό όμοιον.
361. Όριζε τού λόγου σου νά μήν πέσης.
362. Μή κολυμβμς πολλά βαθιά, μή κινδυνεύσης πολλά.
363. Τό χαμηλότερον, βεβαιότερον.
364. Τά δώρα είναι φαρμάκι, όταν έχθρός σέ χαρίζη.
365. Μή συλλογίζεσαι άργά, άλλά πριν γενή τό κακόν.
366. Θέλει λάβει κάθε ένας κατά τά έργα του.
367. Κάμνε ό δέν μετανοείς ύστερον.
368. Κρεϊττον εις τό σπίτι ή εις κακόν δρόμον.
369. Ό νέος οίνος σπά τό βαρέλι του.
370. Μή παρατραβάς τό σχοινί.
371. Δύο σβεστά κηριά, δέν άνάπτει τό ένα τ’ άλλο.
372. Τό ψεΰμα λυώνει ώσάν ή χιών.
373. Παπούτζι άπό τόν τόπον σου καί άς είν’ καί μπαλω- 

μένον.
374. Μή βλέπης τά φαινόμενα, άλλά τά έρχόμενα.
375. Πρόσεχε άπό παγίδας.
376. Βλέπε πρώτα τί θά κάμης.
377. "Οστις περιπατεΐ ελαφρά, πηγαίνει μακρά.
378. Μεγάλες φαντασίες, μεγάλα πλούτη.
379. Πρός ένα ένας, άρκετόν.
380. Κράτει, ό έχεις.
381. "Εχε καθρέπτην τά μαθήματα.
382. Μήν άφίνης νά σέ καταπατώσι.
383. Μή πιστεύης εύκολα.
384. "Ισαζε τό δένδρον όσον είναι μικρόν καί λυγά.
385. 'Η άνατροφή ύπερβαίνει τήν φύσιν.
386. Ή καλή ήμέρα φαίνεται άπό τό πουρνό.
387. Νά άλλάξη ήθος, δύσκολον.
388. Δύσκολον νά διορθώσης γέροντα.
389. Παλαιόν στραβό, δέν ισάζει.
390. Είπέ με μέ ποιόν συναναστρέφεσαι, νά είπώ τήν 

καρδιά σου.
391. Όστις μέ λύκον συναναστρέφεται, μανθάνει νά άρ- 

πάζη.
392. "Οστις μέ γάδαρον συναναστρέφεται, μανθάνει νά γκα-

Ρίζΐΐ·
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393. Ό μέ κακούς συναναστρ[εφόμενος] κακά, μέ καλούς 
καλά.

394. Ό κοιμώμενος μέ σκύλλους, ξυπνεΐ μέ ψύλλους.
395. Όποιος υπάγει στον μύλον, αλευρώνεται.
396. Ό έχων γείτονα κακόν, τό έχει άπό τό πουρνόν.
397. Όστις άγγίξει τό κατράνι, μουρδαρεύεται.
398. 'Η κακή συναναστροφή φουρκίζει (=όδηγεΐ στή 

φούρκα- στήν κρεμάλα) τούς ανθρώπους.
399. Είς λυπημένος λυπεί έκατόν.
400. Ή φωτιά είναι αιτία τοϋ καπνού.
401. Άπό σκαλί σκαλί, ανεβαίνει τήν σκάλα.
402. Κάλλος χωρίς φρόνησιν δέν αξίζει τι.
403. Τό στεφάνι δέν κάνει τό κρασοπωλεϊον.
404. Τό κοινόν κακό διά όλους είναι.
405. Ή άγάπη μανθάνει νά τραγωδή.
406. Ή καλή φύλαξις άποδιώκει πολλά.
407. Όσον τό κακόν συνεχές, κυβερνήσου.
408. Άν δέν ίδή τό μάτι, ή καρδιά δέν αναστενάζει.
409. Μήν άγοράζης διαμάντια τήν νύκτα.
410. Μέ τό φως τού κηρίου, κάθε άσχημο φαίνεται ώραΐον.
411. Όστις αγοράζει, θέλει έκατόν μάτια καί όστις πω- 

λεϊ, τού φθάνει εν.
412. Έκ τοϋ όραν, τό έραν.
413. Αγάπα τον άγαπώντα σε, καί άποκρίσου τόν κρά- 

ζοντα.
414. Τό ένα χέρι νίβει τό άλλο καί τά δυο τό πρόσωπον.
415. Ή χάρις χάριν φέρνει.
416. Ώραΐον ού τό ώραΐον, άλλ’ δ σέ αρέσει.
417. Κάθε ένας έπαινεΐ τήν τέχνην του.
418. Σπιτάκι μου, άν είσαι καί μικρό, μοΰ φαίνεσαι μέγα.
419. Άγάπη, πόνος καί άσπρα δέν κρύβονται.
420. Μήτε έρως, μήτε φωτιά, δέν θέλουν συντροφιά.
421. Δύο σκύλλοι σ’ένα κόκκαλο δέν συμφωνούν.
422. Δύο κόρακες σ’ ένα κλαδί δέν στέκουν.
423. Δύο βασιλείς σ’ ένα βασίλειο ποτέ δέν συμφωνούν.
424. Σ’ ένα σπίτι δύο σκύλλοι δέν χωρούν.
425. Μήτε ή γη δύο ήλιους, μήτε βασιλεία δύο βασιλείς.
426. Ή δουλειά νικά όλα.
427. Ή δουλειά είναι αδελφή τής τύχης.
428. Μέ τήν δουλειάν μάς χαρίζει ό Θεός τά καλά του.
429. Δέν ήμπορεΐς νά αγαπάς δύο.
430. Όπού κυνηγά δύο λαγούς, δέν πιάνει κανένα.
431. Εις ήν πατρίδα γεννηθείς, στόλιζέ την.
432. Έχεις όλίγον, έχεις πλούτον κατ’ αύτό κυβερνοΰ.
433. Ό έχων ένα χοίρον εύκόλως τόν παχαίνει.
434. Τό πράγμα δέν είναι έκείνου όπού τό έχει, άλλ’ έκεί- 

νου όπού τό χαίρεται.
435. Τά καλά δύσκολα.
436. Δέν είναι άγάπη χωρίς πόνον.
437. Τό ράσον δέν κάνει τόν μοναχόν.
438. Ό κόραξ κόρακα γεννά.
439. Τό άπίδι δέν πίπτει μακράν άπό τό δένδρον.
440. 'Η προσοχή υπερβαίνει τήν σοφίαν.
441. Άπό τήν ισότητα γίνεται ή φιλία.
442. Ό λυπημένος μέ τόν λυπημένον συμφωνεί.
443. Άλίμονον εις τό σπίτι όπού λαλούν οί όρνιθες καί 

σιωπούν οί πετεινοί.
444. Τού οίκου καί τού μύλου, πάντα κάτι τού λείπει.
445. Παλαιός καί νέος τοίχος μαζί δέν άγαπώνται.
446. Κάλλιον λιγώτερος νοΰς μέ τίμιους, παρά νά μοιρά- 

ζη μέ τούς κλέπτας.
447. Κάλλιον μοναχός, παρά κακά συντροφιασμένος.
448. Ό,τι αξίζει ή τέχνη δέν αξίζουν τά άσπρα.
449. Τά καλέσματα των τραπέζιών δέν δίδουν διάφορο.
450. Άγάπη καί τραγούδι μέ δυναστεία δέν γίνεται.
451. Τά άσπρα είναι βουβά" ισάζουν όμως τά στραβά.
452. 'Όποιος κλειδώνει καλά, άνοίγει καλά.

453. Ανοικτό πουγγί, κασέλλα καί πόρτα, πάντα κάτι τι 
θέ νά λείψη.

454. Όστις έχει καλόν άλογο καί άλλο τι ώραΐον, δέν εί
ναι χωρίς φόβον ή καί πόνον.

455. Δέν είναι κόπος νά φυλάξης άσπρα, ώσάν τήν τιμήν.
456. 'Η κακία, αιτίαν γυρεύει.
457. Δέν έσφαλαν όσοι δέν ήτον αιτία.
458. Λόγον καί πέτραν σάν ρίψης, δέν γυρίζει πλέον.
459. Στό σφαλιστό στόμα δέν μπαίνουν μύγες.
460. Δουλώνεται, όστις λέγει τό μυστικόν του εις άλλον.
461. Νά σιωπής είναι γνώσις, νά προδίδης δυσαρέσκεια.
462. Όστις σιωπά συνάγει, δς όμιλεΐ σκορπίζει.
463. Ός συλλογίζεται όλίγον, λαλεΐ όγλήγορα.
464. Αμπέλι κοντά στήν στράτα δέν φυλάγεται.
465. Τό φτηνόν κρέας τό τρώγουν οί σκύλλοι.
466. 'Η πολλή συναναστροφή γεννά καταφρόνησιν.
467. Τό σπάνιον τίμιον, τό δυσεύρετον ακριβόν.
468. Ός έχει τόν λύκον κουμπάρον, κρύπτει τόν σκύλλον 

υπό τό φόρεμά του.
469. Ός έχει τό πταίσμα έχει τήν υποψίαν.
470. 'Ός έχει τήν αλεπού κουμπάρα, νά κράτη τήν όρνιθα 

στό χέρι του.
471. Τό στουπί, ου καλόν νά είναι κοντά εις τήν φωτίαν.
472. Άπό μικρά έρχονται στά μεγάλα.
473. Άπό μικρή σπίθα γίνεται μεγάλη φλόγα.
474. 'Η άνάπαυσις κάνει τόν άνθρωπον κλέπτην.
475. Άπό τό όλίγον έρχεται στό πολύ.
476. Σ’ όλα τά σφάλματα, μικρά ήτον ή άρχή.
477. Ή πολλή εμπιστοσύνη κάνει νά μετανοής ύστερα.
478. Ό πολλά έμπιστευόμενος ύστερον μετανοεί.
479. Τό σκυλλί όπού γλείφει τήν στάκτην, μή τό έμπι- 

στευθής εις τό άλεύρι.
480. Μωρός όπού πιστεύει σέ γελαστικά πρόσωπα.
481. Μέ τό νά έπίστευες έγελάσθης.
482. Δέν έγελάσθην, παρά μέ τό νά έμπιστεύθην.
483. Άπό έκεΐνον όπου έμπιστεύομαι νά μέ φυλάγη ό 

Θεός" είδέ άπό όποιον δέν πιστεύομαι, φυλάγομαι 
μόνος μου.

484. Μέ τό νά έμπιστεύθην, πολλά μέ έκλεψαν.
485. Ή στάμνα συχνάζουσα στήν βρύση τζακίζεται.
486. Τόσον πηγαίνει ή άλώπηξ στό κυνήγι, έως νά άφίση 

τήν προβιάν.
487. Τάπίδι σάν ώριμάση, χρεία νά πέση.
488. Πολλάκις τά καλλίτερα τ’ άπίδια, πέφτουν στό στό

μα τού χοίρου.
489. Όταν ή γίδα χάση τόν δρόμον, τήν δαγκάνουν οί 

σκύλλοι.
490. Κάθε πράγμα στόν καιρό του χρειάζεται.
491. Οίνος καί άλογον πλανά τόν άνθρωπον.
492. 'Η καλή φήμη είναι σάν τό δένδρον σάν τζακισθή 

πλέον δέν κολνά.
493. Τό ψάρι νά τό μεταζεστάνης, δέν είναι νόστιμον.
494. 'Η χαμένη τιμή, δέν γυρίζει πλέον.
495. Άπό λόγους έως έργα, μεγάλη διαφορά.
496. Πολλά τάζει καί ολίγα δίδει.
497. Όπου άκούει ταξίματα, δέν είναι δοσίματα.
498. Όποιος έχει τόν ένα πόδα εις τήν άπώλειαν, ό άλλος 

θέ νάναι στό σπιτάλι (=νοσοκομεΐο).
499. Όποιος κυνηγά γάδαρον, δέν κουράζεται.
500. Χαρτιά, γυνή καί κρασί, φθείρουν τόν άνδρα γε- 

λώντα.
501. Χάδια σκύλλου καί κάλεσμα ταβέρνας, δέν θέλει 

λείψει νά ξοδιάσης.
502. Γυναίκα καί κρασί είναι φαρμάκι.
503. Όποιος κάνει μέ άχυρα φωτίαν, δέν έχει άλλο παρά 

καπνόν.
504. 'Η πληρωμή τής άμαρτίας είναι ή λύπη.
505. 'Όπου δέν είναι έντροπή, ούτε τιμή.
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506. Ή γνώσις τοϋ πτωχού καί δύναμις τοϋ χαμάλη δεν 
άξίζουν τίποτες.

507. Ή εύμορφία είναι νά έχη γνώσιν καί σωφροσύνην.
508. Τόσον πηγαίνει ή γάτα στό κυνήγι, έως νά άφίση 

τήν προβιά.
509. Τόσον πηγαίνει εμπρός όπίσω ή άλεποϋ, εως ού 

πίπτει εις τήν θηλιάν.
510. 'Όταν έχης τον καιρόν ή τον άέρα πρίμον, ήξευρε 

νά ταξιδεύης.
511. Τό νά κάνης καλόν μή φοβάσαι, διατί ταχέως περνά 

ή ώρα.
512. Πρέπει νά πιάνης τά τυχηρά δταν ό Θεός τά δίδη.
513. Κάθε άνθος, στό τέλος, χάνει τήν ευωδίαν του.
514. Δεν έστάθη ποτέ εύμορφο παπούτζι οπού νά μή πάλιω

σε, μήτε καλό, νέον άλογον, πού νά μήν έγήρασε.
515. Κάθε πράγμα θνητόν είναι καί τέλος έχει.
516. 'Ημείς παρομοιάζομεν τά φύλλα τοϋ δένδρου όπού 

πέφτουν.
517. Ή άνατροφή νικά τό φυσικόν.
518. Εις τού Θεού τον δρόμον, είναι Θεού ευλογία.
519. "Ενα παλαιόν δένδρον κακά λυγάει.
520. "Ενα μικρό σκυλλάκι μαθαίνει νά πηδά.
521. "Ενα μικρό πουλάκι μανθάνει νά κιλαϊδή, αλλά σάν 

γηράση δύσκολα μαθαίνει.
522. Ός κάνει καλόν, λαμβάνει ανταμοιβήν.
523. Ός κάμνει κακόν, τό απολαμβάνει.
524. "Ος αγαπά τό παιδί του, τό παιδεύει.
525. Μάζωξε τον σίτον στό αμπάρι σου, ότι δέν τόν 

ευρίσκεις πάντα.
526. Φεύγε τάς κακάς συναναστροφάς.
531. Τόν γάδαρον καί στό σχολείο σάν τόν στείλης, ό 

ίδιος γυρίζει.
532. ’Αλλάζει τόπον, άλλ’ όχι καί ήθη.
533. "Οπου άν άπέλθης, τό σπίτι σου είναι καλλίτερον.
534. Κάθε πουλί επαινεί τήν φωλεάν του.
535. Έπαίνει τήν θάλασσα, κάθου όμως στήν ξηράν.
536. Μεγάλο πανί σέ μικρό καΐκι, δέν συμφέρει.
537. Μικρό πανί, μικρός άέρας.
538. Μεγάλο καράβι μεγάλην θάλασσαν θέλει.
539. Σ’ ένα μεγάλο καράβι δέν χρειάζονται δύο μεγάλα 

κατάρτια.
540. Ταξίδευε όσον έχεις τόν άέρα.
541. Μεγάλα δίκτυα, μεγάλα ψάρια.
542. Τά σιγανά νερά έχουν βάθος.
543. Εις θολόν νερόν, ψάρευε μέ ψάρια.
544. "Οστις γυρεύει, ευρίσκει.
545. "Οστις καρτερεί, κερδαίνει.
546. Τό άγώγι ξυπνεϊ τόν άγωγιάτην.
547. Διά αΰριον, μέριμνα αΰριον.
548. Τά δώρα είναι φαρμάκια.
549. Τόσοι άνθρωποι είναι εις ένα, δσας γλώσσας ήξεύρει.
550. Μή σεργιανίζης τόσον πολύ, πού ν’ άφίνης τήν δου

λειάν σου.
551. Μέ σκύλλους όπού δέν κυνηγούν μήν ύπάγης.
552. Τά στολίδια δέν κάνουν τ’ άλογο, καλλίτερον άπ’ δ,τι 

είναι.
553. Κάθε λυπημένον σκυλλί, σεϊ τήν ουράν του- μή τού 

δίδης τόσον ψωμί όπού ζητεί ή ούρά του.
554. Τό σκυλλί όπού γαυγίζει δέν δαγκάνει.
555. Καλλίτερα έν σκυλλί φίλος, παρά ό εχθρός.
556 Μέ τήν καλλιτέραν έλπίδα περνά ό καιρός.
557. Μέτρα πρώτον τό ροΰχον κι υστέρα κόψε το.
558. Όποιος τρέχει όγλήγορα, πεδικλώνεται.
559. Μέ γληγοράδα καλή δουλειά δέν γίνεται.
560. Μέ τήν δουλειά βγάζομεν καί πΰρ άπό τήν πέτραν.
561. Ό σταθερός κυνηγός πιάνει τό κυνήγι.
562. "Οστις μισά τό ολίγο, δέν αγαπά τό πολύ.
563. Μεγάλες δουλειές δέονται μεγάλης βοήθειας.

564. Ή κακία δέν έχει συμβουλήν.
565. "Οπου βασιλεύει ή άγάπη, δέν γνωρίζονται τά λάθη.
566. "Οστις θέλει νά πουλήση τό σπίτι του, τό άσβεστώνει.
567. Κατά τό καμπαναρεϊον είναι καί ή καμπάνα.
568. Κατά τόν τέντζερε καί τό κουτάλι.
569. Διά αγάπην τού κηρίου, γλείφει ή γάτα τό κανδήλι.
570. Τής νύκτας τά καμώματα, τά βλέπ’ ή μέρα καί γελά.
571. Κελαηδεΐ ό κυνηγός, έως νά βάλη τό πουλί στό 

κλουβί.
572. Οί γνωστικοί στοχάζονται μέ σιωπή.
573. Οί λωλοί περιπαίζουν τούς γνωστικούς.
574. Οί γνωστικοί ποτέ δέν περιπαίζουν τούς λουλούς.
575. "Οστις δέν έχει άσπρα στήν τζέπη, έχει γλυκούς λό

γους.
576. ’Αδυνατείς εις δ θέλεις, θέλε εις δ μπορείς.
577. Μικρός έργαστηριάρης, μικρό εργαστήρι.
578. Κτίζε μέ δμοιόν σου· άρχων μέ άρχοντα καί πτωχός 

μέ πτωχόν.
579. 'Ένα πήλινο τζικάλι, κι εις τά σιδηρένια τζακίζεται.
580. Πτωχός υπανδρευθείς μέ πλουσίαν, δούλος έγινε.
581. Άσύμφωνες καρδιές νά μήν σμίγουν καλλίτερον.
582. Νέος μέ γριά, δέν είναι καλή ύπανδρειά.
583. Νέος όπού βλέπει γριά, δείχνει δτι άσπρα άγαπά.
584. "Οστις σκάπτει άλλουνού λάκκον, πίπτει μέσα άτός

του.
585. Πηδώντας πολλά παλούκια, καρφώνεσαι είς κανένα.
586. Τό κρασί δέν έχει τιμόνι.
587. 'Η άρκούδα νηστική δέν χορεύει.
588. Τό κρασί είναι του έρωτος γάλα.
589. Σάν έμβη τό κρασί, βγαίνει ή γνώσις.
590. Πολλήν έννοιαν δεΐται νά άρμενίζης επάνω στόν 

άέρα.
591. Τό ψάρι άπό τό κεφάλι του άρχίζει νά βρωμά.
592. Κατά τόν βασιλέα, καί τόν υπήκοον.
593. Κατά τό χέρι καί τό μαχαίρι.
594. "Ομοιος τόν δμοιον θέλει.
595. Λεοντάρι μέ λεονταρίνα δέν πολεμμ.
596. Δύο κακοί σκύλλοι, δέν δαγκάνονται κακά.
597. Κόραξ κοράκου μάτια δέν έβγάζει.
598. "Οστις δέν δουλεύει, άς μήν τρώγη.
599. Μέ τόν ίδρωτά σου, νά τρως τό ψωμί σου.
600. Καί τά θηρία καί πτηνά κυνηγούν, διά νά ζήσουν.
601. Μέλι χωρίς μέλισσες δέν είναι μηδέ ρόδον χωρίς 

άγκάθια.
602. Μή ανακατώνεσαι μέ ξένα όνειρα.
603. Σάν δέν είσοδιάσης τό καλοκαίρι, δέν έχεις τόν χει

μώνα.
604. 'Η οκνηρία είναι δυστυχία.
605. Ό ύπνος καί ή αμέλεια είναι δυστυχία.
606. Όπ’ άγαπάει τό κρασί, καί τήν δροσοπεζούλα, 

πολλά καλά στερεύεται, ή έρημή του γούλα.
607. ΔΤ όλα είναι καλό νά σιωπά τινάς.
608. Μεγάλη άρετή ή σιωπή.
609. Όστις λέγει δτι αυτός ήξεύρει, κάνει δ,τι ήμποοεΐ.
610. Τρώγει δ,τι έχει καί δέν τού μένει τίποτα.
611. 'Η γάτα όπού δέν νεανίζει (=νιαουρίζει), είναι καλ

λίτερη.
612. Ό γνωστικός ειρηνικά χαίρεται.
613. 'Ός δέν ήξεύρει νά σιωπά, δέν ήξεύρει νά χαίρεται.
614. Συλλογίζου πολύ, λάλει όλίγο, καί γράφε λιγώτερον.
615. Πολλά ήξεύρει, δς δέν ήξεύρει' άν σιωπά, ήξεύρει.
616. Μή χάσκης έδώ κι εκεί, άμή κοίταζε τήν δουλειάν 

σου.
617. Τήν τύχην σου νά τήν άρπάζης άν σου τύχη.
618. "Αν δέν τήν πιάσης, σάν σου τύχη, θέλει σου λείπει 

έν δσφ ζής.
619. Τό νά κάμης καλόν, μή βαρύνεσαι, δτι γλήγορα 

περνά ή ώρα.
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620. Πρέπει νά πιάσης τήν τύχη, άφ’ ου ό Θεός τήν στείλη.
621. "Οστις νυκτώσει, κατοικεί εις τό ξενοδοχεΐον.
622. Άν ήτον νά γίνεται δύο φορές ή δουλειά, ήθελε είναι 

γνωστικός ό κάθε ένας.
623. "Οστις δέν κάνει όταν ήμπορή, δέν θά ήμπορή νά τό

κάμη όταν θέλη.
624. Κτύπα τό σίδηρον όταν είναι ζεστό.
625. "Οποιος θέλει άργά, δέν θέλει.
626. "Εως ού έχεις τον άέρα πρίμον, είναι χρεία νά ήξεύ-

ρης νά ταξιδεύης.
627. Μήν άναβάλης τον καιρόν δι’ αϋριον τίς οΐδε τό 

αϋριον;
628. Τήν ώρα άφήνης όλη, δέν ήξεύρεις τι φέρνει ή ώρα.
629. Τό μέλλον είναι ίσον μέ τήν άπραξίαν, ή ούδέν.
630. Τό νά κάνη τις περισσότερον άπ’ δ,τι ήμπορεϊ, ζη

μία καί εντροπή.
631. Σήκωνε κατά τήν δύναμίν σου, ύστερον μήν μετανοή-

σης·
633. Νά μή πηδάς χωρίς μέτρον.
634. Μήν ξαπλώνεσαι περισσότερον άπ’ δ,τι ήμπορεϊς.
635. "Απλωνε τούς πόδας σου κατά τό πάπλωμά σου.
636. Κάνε τά έξοδά σου, κατά τά έσοδά σου.
637. Κάνε τές μπουκουσιές κατά τό στόμα σου.
638. Μή ύπέρ τον πόδα τό υπόδημα.
639. Μέ ψάρι δόλωμα, πιάνομεν ψάρι.
640. Μέ πουλιά, πιάνομεν πουλιά.
641. Σάν είναι ένα άσπρο στό πουγγί, δέν κτυπά.
642. Τό δένδρο μεγαλήνει καλλίτερα δπου είναι καί άλ

λα δένδρα.
643. Ή φωτιά βοηθεΐ τόν μάγειρα.
644. Στους μικρούς μικρά δίδει ό Θεός.
645. Τό χρυσό κλειδί άνοίγει κάθε θύρα.
646. Τ’ άσπρα κάνουν νά τρέχουν τά άλογα.
647. "Οποιοι έχουν φλωρία, αύθέντας τούς καλοΰσι.
648. Ή καλή όρνιθα γίνεται χωρίς βούτυρον.
649. ’Απ’ άνθρωπον ήμπορεϊς νά κρύψης, άπό τόν Θεόν δχι.
650. Τήν ύγείαν δέν τήν γνωρίζεις, παρά δταν τήν χάσης.
651. ’Αναπαυμένος είναι, δς ζή μέ τό έδικόν του.
652. Τό καλοκαίρι κάνουν είσοδείαν διά τόν χειμώνα.
653. Των φρονίμων τά παιδιά, πρό ήμερων μαγειρεύουν.
654. Ή μικρή κουζίνα, κάνει τό σπίτι μεγάλον.
655. "Οστις έχει, κάνει σάν (=όπως) θέλει· οστις δέν 

έχει, κάνει ώς ήμπορεϊ.
656. Μεγάλες δουλειές, μεγάλη καρδιά.
657. Σάν πετάξη τό πουλί, τί ώφελεΐ νά σφαλίσης τό 

κλουβί;
658. Τί δφελος νά σφαλίσης τόν στάβλον, δταν κλέψουν 

τό άλογον;
659. Σάν πνίγη τό μοσχάρι στό πηγάδι, τί τό σκεπάζεις 

ύστερα;
660. Άπό τάς δυστυχίας μανθάνομεν.
661. Σφαλείς τήν μάνδραν άφ’ού χαθήκαν τά βόδια.
662. Μετά τόν πόλεμον ή συμμαχία.
663. Τό ψάρι δέν γυρίζει.
664. Άν ήτον νά γίνωνται τά πράγματα δύο φορές, ήθελε 

νά είναι κάθε ένας καί σοφός.
665. Μετά τό κάμωμα δέν ώφελεΐ ή μετανόησις.
666. Ή δοκιμή είναι ό διδάσκαλος.
667. Εις κάθε πράγμα χρειάζεται μέτρον.
668. Τό πολύ καί όλίγον είναι έξω άπό τό μέτρον.
669. Κάθε καλό παιγνίδι χρειάζεται όλίγην ώρα.
670. Φυλάγου άπό τό ξείδι καί άπό τό γλυκό κρασί.
671. Άν έχθρευθής μέ τινά, κάμε νά άγαπήσης.
672. Ποτέ δέν αύξήθη ποτάμι, οπού νά μήν θολώση.
673. Μή φορής εκείνα όπού δέν σοϋ πρέπουν.
674. Ό καλλίτερος θησαυρός είναι νά ζής εύχαρίστως.
675. Τά καλά, σάν δέν τά κυβερνάς καλά, φθείρονται.
676. Πλούσιος είναι, δστις δέν τού λείπουν τά άναγκαΐα.

677. Ό πλούτος εις τόν ακριβόν είναι βάσανον.
678. Τό νά ζής ευχαριστημένα, δέν στέκει εις τά πολλά.
679. Ός θέλει νά μάση τριαντάφυλλα, θέ νά ύποφέρη τά 

άγκάθια- καί μέλι, νά ύποφέρη τές μέλισσες.
680. Δέν ήμπορεϊς νά έχης μέλι χωρίς μέλισσες καί ρόδα 

χωρίς άγκάθια.
681. Τά σύκα τ’αγαπούν, άμή συκιές δέν φυτεύουν.
682. Ός μακραίνει άπό τόν μύλον, δέν άλευρώνεται.
683. Ή θάλασσα τής επιστήμης είναι ή εργασία.
684. Γάτα δεμένη ποντικούς δέν πιάνει.
684. Άπλοι [οί] λόγοι τής άληθείας.
685. Λουλούδια ψεύτικα δέν μυρίζουν.
686. Στό καλό κρασί δέν χρειάζεται μεζές.
687. "Ος δέν ψηφά τό άσπρο, γρόσι δέν κάνει.
688. Αγάλια αγάλια, πηγαίνει μακριά.
689. Άπό φτερό φτερό μαδιέται ή όρνιθα.
690. Άπό ρανίδα ρανίδα σώνεται ή θάλασσα.
691. Άπό όλίγον όλίγον γίνεται πολύ.
692. Εις μικρόν φούρνον ολίγα ξύλα φθάνουν.
693. Τό βόδι έγινε μεγάλον καί ή μάνδρα μικρή.
694. Σέ φημισμένο ποτάμι μή πας νά ψαρεύσης.
695. Μή σηκώνης τόσο, όπού νά σέ κουράζη.
696. Τά χοντρά ψάρια κόβουν τό άγκίστρι.
697. Οί μεγάλοι ποντικοί τζακίζουν τήν ξυλόγατα.
698. Τά μεγάλα ψάρια πηδούν έξω άπό τόν τέντζερε.
699. Οί μεγάλες μύγες χαλούν τά άϋφαντόπανα.
700. Ουδείς βλάπτει τόν δμοιόν του.
701. Ήμερη κατάστασις είναι ή πλέον άναπαυμένη.
702. Ή άνάπαυσις στέκει, εις τό νά είσαι ευχαριστημένος 

εις τήν κατάστασίν σου.
703. Ό εύχαριστημένος πτωχός δέν είναι πτωχός.
704. Ό κακοευχαριστημένος πλούσιος δέν είναι πλούσιος.
705. Ή εύχαρίστησις ύπερβαίνει τόν πλούτον.
706. Πλούσιος ό ευχαριστημένος στήν κατάστασίν του.
707. Ό πτύων έναντίον τού άέρος, έρχεται στό πρόσωπόν 

του.
708. Ό πτύων στόν ούρανόν πέφτει στό πρόσωπόν του.
709. Καιρω δουλεύειν, μηδ’ άντιπνέειν άνέμοις.
710. Μήν στέκης κοντά εις τόν θυμωμένον.
711. Τά μεγάλα χρειάζονται μεγάλα.
712. Πολύ φαγί, πολλοί φαγάδες.
713. Μεγάλο καράβι, μεγάλη συλλογή.
714. Μεγάλο σπίτι, μεγάλα έξοδα.
715. Μικρό σπίτι, μικρή μέριμνα.
716. Μικρό καράβι, μικρά πανιά.
717. Μικρός φούρνος, λίγα ξύλα.
718. Σπέρνε μέ τό χέρι καί δχι μέ τό τζουβάλι.
719. Ή οικονομία είναι συμφέρον.
720. Τά μεγάλα δένδρη έχουν πολύν ίσκιον.
721. Μέ δυνατώτερόν σου μή τά βάνης.
722. Μέ μεγαλύτερόν σου μή συντροφεύης.
723. Τού δυστυχούς τό ψωμί στό φούρνο καίεται.
724. "Ο,τι ήμπορεϊς νά φυσήσης μόνος σου, μή κράζης 

άλλον.
725. "Οποιος ήμπορεϊ νά περάση τό νερόν, γεφύρι δέν θέλει.
726. Μή μεγαλύτερο σπίτι άπ’ δ,τι χωρεΐς.
727. Αγάπα άλλά μή τό άποδείχνης.
728. Ή πολλή συναναστροφή γεννά καταφρόνησιν.
729. Πράγμα συνειθισμένον, δέν είναι ζηλευμένον.
730. "Οπου πολλοί πετεινοί, άργεΐ νά ξημερώση.
731. Δέν είναι δλη μέρα Πάσχα.
732. Τά άρεστά νά μή τά πολυκυνηγώμεν.
733. Τό καλόν ζώον μή τό πολυφορτώνης.
734. "Ενα ζαχαρένιον άνθρωπον μή τόν άποφάγωμεν.
735. Όστις παραφορτώση τόν όνον του, θά συλλογίζεται 

ύστερα.
736. Ξένος πόνος ξέγδαρμα.
737. Άπό ξένο πετζί κόπτουν πλατιά λωρίδια.
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738. Τό δένδρον όπου μεταφυτεύεται, δέν καρποφορεί.
739. Λύκος κυλιόμενος, τό φϋκος ού ποιεί.
740. Πέτρα όπού κυλαται δεν μαλλιάζει.
741. Σάν δεν τρέχη τό νερόν δέν γυρίζει ό μύλος.
742. Σάν δέν είναι αήρ, δέν γυρίζει ό άνεμόμυλος.
743. Κάθε μεταλλαγή είναι κινδυνώδης.
744. Όστις στέκει καλά, ας μήν ζητή καλλίτερα.
745. Όστις αλλάζει τόπον, αλλάζει τύχην.
746. Όστις αφήνει τον παλαιόν δρόμον, έβγαίνει γελα

σμένος.
747. Νά πίνη και νά σφυρίζη έν ταύτω δέν γίνεται.
748. Μή πλανάσαι μέ γλυκείς λόγους κολάκων.
749. Μέλι στό στόμα καί φαρμάκι στήν καρδιά.
750. Διπροσώπους καί διγλώσσους μή πιστεύης.
751. Φοβοϋ τήν γάτα όπού άπ’ εμπρός γλείφει καί από πί

σω δάκνει.
752. Όστις σέ χαδεύει υπέρ τό μέτρον, νά σέ γελάση θέλει.
753. "Αν είχαν τά χάπια καλήν γεΰσιν, δέν τά χρύσωναν.
754. Μέ τό χέρι μέ χαδεύει καί μέ τό άλλο μέ κτυπά.
755. Γλυκείς λόγοι καί κακά έργα γελούν τούς τρελλούς.
756. Τό άργύριον υποτάσσει τά πάντα.
757. Τάσπρα κάνουν νόμους σ’ δλον τόν κόσμον.
758. "Ολοι υποτάσσονται εις τόν ορισμόν των άσπρων.
759. Διά τά άσπρα δουλεύουν οί έργάται.
760. Διά τά άσπρα κινδυνεύουν εις τήν θάλασσαν [καί οί] 

στρατιώται εις τόν πόλεμον.
761. Μέ άσπρα αγοράζουν τάς αμαρτίας.
762. Τό χρυσάφι όταν λαλή, ή γλώσσα δέν έχει δύναμιν.
763. Δέν βρίσκω βοηθόν μου φίλον [έκτος] από τά άσπρα 

μου.
764. Χωρίς άσπρα δέν γίνεται τίποτες.
765. Δέν είναι καλλίτερος φίλος άπό τό πουγγί σου.
766. Σάν έχης άσπρα, έχεις όλα.
767. Τό άσημένιον σφυρί τζακίζει πόρταν σιδηράν.
768. Τά άσπρα κάνουν τόν πόλεμον.
769. Τό άδύνατον τό κάνουν δυνατόν τά άσπρα.
770. Τά άσπρα δύνανται νά κάμουν καί νόμον.
771. Κάθε πετεινός σκαλίζει πρός τού λόγου του.
772. Βλέπε τίνα εμπιστεύεσαι.
773. Κάθε ένας τραβά τό νερό πρός τού λόγου του.
774. Βλέπε τίνα εμπιστεύεσαι.
775. Κάθε ένας κυνηγά διά λόγου του.
776. Μή κάμης φίλον, άν δέν τόν δοκιμάσης φίλον πρώ

τον.
777. Τό χρυσίον τό δοκιμάζει τό πΰρ καί τόν φίλον ό 

καιρός.
778. "Αν καί σέ γνωρίζη ό σκύλλος, σάν τόν πειράξης σέ

δαγκάνει.
779. Στάς ζημίας γνωρίζεται ό φίλος καί εις τάς χρείας.
780. “Οσον είναι παλαιόν [τό] πουλί τόσον δύσκολα βγά

ζεις πτερό.
781. "Οποιον δέν τό έπραξες δέν τόν γνωρίζεις.
782. Τόν άνθρωπον όπού δέν μιλεΐ καί σκύλλον όπού δέν 

γαυγίζει, φεύγε.
783. Εις τρύπαν όπού δέν χωρεΐς νά έβγης μήν έμπαίνης.
784. Τά βαθέα νερά δέν ταράττονται.
785. Σάν δέν βλέπης τό βάθος, μήν άπεράσης τό νερόν.
786. Μή βάνης δακτυλίδι πολλά στενό στό δάκτυλον.
787. ’Απίδια όπού δέν ταράττονται, είναι τά καλλίτερα.
788. Στό μύλο καί στό καράβι πάντα κάτι λείπει.
789. Στό σπίτι όπού λαλεϊ ή δρνις καί οί πετεινοί σιω

πούν λείπει ή ειρήνη.
790. 'Η οικονομία είναι τό πρώτον κέρδος.
791. Τά χαρτία κακή συνήθεια.
792. Τό καλοκαίρι προβλέπουν διά τόν χειμώνα.
793. “Εχε ρούχα στό σεντούκι σου, ίσως σέ χρειασθοΰν.
794. Τό καλόν δέν είναι καλόν, σάν δέν γένη καλώς.
795. 'Η όπίσω θύρα χαλά τό σπίτι.

796. Ό καλός διά λόγου του είναι καί διά άλλον.
797. Σάν δανείζης τό άλογό σου, θέ νά περιπατήσης πεζός.
798. Δέν είναι καλλίτερον σάν τό σπιτάκι σου.
799. Σά λείπη ή γάτα, χορεύουν οί ποντικοί.
800. "Ο,τι ήμπορεΐς νά κάμης μόνος σου, μή ζητής βοηθόν.
801. Σπιτάκι μου δσον μικρό καί άν είσαι μέ φαίνεσαι 

ένα παλάτι.
802. “Οποιος έχει σκέπασμα, δταν βρέχη είναι στεγνός.
803. Μή ζητής, δ δέν σέ έγγίζει (=δέν είναι κοντά σου).
804. Ός βάνει τήν χεϊρα του στό πυρ, καίεται.
805. Πολλή ταραχή καί όλίγον μαλλί άπό τόν χοίρον.
806. Δέν είναι καλά δλα τά καλά διά δλους.
807. "Ος θέλει νά κερδήση πρέπει νά ριζικάρη (=κιντυ- 

νεύη).
808. Χωρίς κίνδυνον δέν κερδίζεις.
809. Χωρίς γνώσι δέν τά φυλάγεις.
810. Κάλλιον τό σημερινό αύγό παρά ή αύριανή όρνιθα.
811. Κάλλιο δρνιθα στό χέρι, παρά ένα βόδι στήν έρημον.
812. Σάν δέν γυρίζη ό μύλος, δέν άλέθει.
813. Ός δέν φυλάγει ένα άσπρον, δέν άξίζει τόσον.
814. Σάν δέν φυλάγης τά μικρά δέν θά κάμης μεγάλα.
815. Τά μεγάλα ψάρια, σχίζουν τά δίκτυα.
816. Ή δυστυχία είναι ή πληρωμή τής οκνηρίας.
817. Ό Θεός δίδει τών πουλιών τήν τροφήν, άμή πρέπει 

κι αυτά νά άπετάξουν.
818. Ός ζή μέ τόν κόπον του, δέν προσκυνεϊ άνθρώπους.
819. Κρεΐττον νά σέ ζηλεύουν παρά νά σέ λυπούνται.
820. Τό καλόν κέρδος τό κάνει ή καλή στόχασις.
821. Ή γάτα κυνηγά πλέον δταν έχη γατάκια.
822. Σάν σιωπούν τά παιδιά κάτι θά κάμουν άχαμνά.
823. "Ενα Θεόν έχε καί πολλούς φίλους.
824. Μέ φίλον σου φάγε καί πίε καί πραγματείαν μήν 

κάμης.
825. ’Από παλαιούς λογαριασμούς νέοι καβγάδες γίνονται.
826. Κοντόν λαιμόν καί μακράν φιλία.
827. "Οστις πολλά πιστεύεται, πολλά γελάται.
828. Ή θάλασσα τά δίδει, ή θάλασσα τά παίρνει καί 

πρόσεχε.
829. Φίλοι όπού δλον παίρνουν καί δέν δίδουν, δέν είναι 

φίλοι.
830. Καλλίτερα έγγίζει τό πουκάμισο παρά τό ρούχο.
831. Όστις νικηθή άπό τά πάθη του, είναι χαμένος.
832. "Οστις βλέπει τό τέλος κάθε άρχής, είναι σοφός.
833. Άναψε τόν λύχνον σου πριν σκοτεινιάση.
834. Σοφός είναι ό ζητών τήν σοφίαν.
835. Όστις νομίζει πώς είναι σοφός, είναι μωρός.
836. Σοφός ό νικών τά πάθη του.
837. Ό λέγων καί μή ποιών, νέφος άνυδρον.
838. Πλούσιος χωρίς έλεος, δένδρον άνευ καρπού.
839. Μή χαίρης εις τήν πτώσιν τών εχθρών σου, δτι 

αγνοείς τί σου συμβαίνει.
840. Μή κρίνης ϊνα μά κριθής.
841. Ή μία έπιθυμία γεννςί τήν άλλην.
842. Μωρία είναι νά μάθης, δ έως τώρα δέν έμαθες.
843. Στό κενόν άμπάρι οί ποντικοί φωλεάν δέν κάνουν.
844. Τό σφαλιστό πουγγί φίλους δέν ευρίσκει.
845. Τών ευτυχούντων δλοι συγγενείς, τών πτωχών ούδείς.
846. Ό έχων άσπρα έχει συγγενείς.
847. Ή μαϊμού δσον ψηλότερα άνεβαίνει, τόσον δείχνει 

τάς έντροπάς της.
848. Μή κάνης τό ροϋχον σου πλατύτερον άπ’ δ,τι χρειά

ζεται.
849. "Οστις είναι δνος καί λογιάζει πώς είναι έλαφος σάν 

πηδήση φαίνεται.
850. Όλα ή γνώσις τά κυριεύει.
851. Πράγμα ήμποροϋμε νά δώσωμεν άλλον, είδέ γνώσιν 

δχι.
853. Τόν δνον στόν γάμον τόν θέλουν νά φέρνη ξυλά.
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854. Όποιος δέν είναι άξιος διά τό παλάτι, άς μήν πηγαίνη.
855. Δέν είναι καμμία αρετή, οπού νά μήν τήν φθείρη ή 

δυστυχία.
856. Στά άπαχα άλογα πηγαίνουν οί μύγες.
857. Όστις δέν έχει, δέν ήξεύρει.
858. ’Ανάγκη ό γνωστικός νά ύποφέρη τον τρελλόν.
859. 'Η ύπομονή είναι τό κλειδί τής χαράς.
860. Μέ μέτρον κτύπα όταν είσαι σφυρί.
861. "Οστις γενναται άπό όρνιθα, πρέπει νά κακαρίζη.
862. Τό καλό άμόνι δέν φοβάται τό σφυρί.
863. Τόν πλέον φυλαγμένον όνον τόν τρώγει ό λύκος.
864. Πολλοί στρατηγοί καρδίαν άπώλεσαν.
865. "Ενα σπίτι δύο σκύλλους δέν έχει.
866. Βουνό μέ βουνό δέν σμίγει.
867. Ποτέ δέν κλαίγει ένας, οπού ό άλλος νά μή γελά.
868. ’Από των άλλων τά ελαττώματα διορθωνόμεθα.
869. Όστις πέτα ύψηλότερα άπ’ δ,τι δύναται, πίπτει.
870. Πολύ ύψος, μέγας κρημνός.
871. Τό μεγάλο δένδρον έχει καί μεγάλο πέσιμον.
872. Όστις μετρά τά πατήματά του καί περιπατεΐ, δέν πί

πτει.
873. Ό καιρός συμβουλεύει.
874. Ή νύκτα μήτηρ τής συμβουλής.
875. Τό σκότος καί ή νύξ είναι καλά διά συλλογήν.
876. Οί δεύτεροι συλλογισμοί, καλλίτεροι.
877. Σπεύδε βραδέως.
878. 'Η άμάθεια θράσος [φέρει].
879. Τρέχε, όμως βλέπε καί όπίσω.
880. Βλέπε τί κάμνεις στόν μικρότερόν σου, νά μήν τό 

εϋρης άπό τόν μεγαλύτερόν σου.
881. Όποιος κλέπτει, θά τού τά κλέψουν.
882. Άκουε τάς καλάς βουλάς των γερόντων.
883. Ή νέα όρνιθα κάμνει αύγά, ή παλαιά καλό ζουμί.
884. Θέλω νέου δούλευσιν, άνδρός βουλήν, γέρου εύχήν.
885. Τό παλαιό βόδι σαλεύει τό αμάξι.
886. Γριά μαϊμού δέν πιάνεται στά βρόχια.
887. Δέν γίνεται κάθε δουλειά άπό κάθε ξύλο.
888. "Οστις μέ γάτες μόνον κυνηγά, ποντικούς μόνο πιάνει.
889. Είς ποντικός νικά έναν ελέφαντα.
890. Πρόσεχε άπό τόν εχθρόν σου καί άς είναι καί μικρός.
891. Άς είναι μικρός ό σκύλλος πιάνει έναν μέγαν χοίρον.
892. "Εχει καί ή μύγα τόν θυμόν της.
893. Καί οί βαθρακοί δαγκάναν άν είχαν δόντια.
894. Σου φτάνει τό μαλλί, μή γυρεύης καί τήν προβιά.
895. Νά καθαρίζης τό άμπέλι καί νά μήν τό ξερριζώνης.
896. Όστις παρά πολύ άρμέγει έβγάζει αίμα.
897. Ή άλήθεια δέν θάπτεται.
898. Δέν χιονίζει τόσον είς τά βουνά, οπού νά μήν τό 

λύη ό ήλιος.
899. Ό καιρός είναι πατήρ τής άληθείας.
900. Τά ψεύδη έχουν πόδας κοντούς.
901. Χρόνω καί πόνω τ’άληθές έκλάμψει.
902. Κατά τήν κυβέρνησίν σου νά βράζη τό τζουκάλι σου.
903. Μήν έχης νά κάμης μέ τούς λωλούς, ότι δέν τούς 

ώφελεΐς.
904. Δέν σιωπά ό φθόνος, όταν ή δόξα μακρύνεται.
905. Δέν είναι άρετή χωρίς φθόνον.
906. Είς τόν λόγον σου στέκου διά νά σέ έπαινούσι.
907. Δέν είναι όλοι χαρούμενοι ώς φαίνονται άπ έξω.
908. Δέν είναι εύτυχία χωρίς καί δυστυχία, μήτε καλό 

χωρίς κακόν.
909. Πολλάκις καί μεγάλα καράβια πίπτουν σέ ξέρα.
910. Τό καράβι πρέπει νά έχη τιμόνι.
911. Ουκ άρκεΐ τό λέγειν: γινώσκω- άλλά καί τό δεΐξαι.
912. Νά συμβουλεύωμεν άλλους εύκολον, άλλά νά κά- 

μνωμεν κιόλα.
913. Τό κουρούπι πολλάκις περιγελά τό τζουκάλι.

914. Τά των άλλων βλέπομεν, τά ήμών είναι όπισθεν στήν 
ράχην.

915. Άλλους ερμηνεύει καί τό έδικόν του σφάλμα δέν τό 
διορθώνει.

916. Άλλων νόμους ποιοϋμεν, καί τού έαυτοΰ μας τίποτε.
917. Ό κατήγορων άλλους εαυτόν κατηγορεί.
918. Άλλους ιατρεύει, καί αυτός άσθενεΐ.
919. Κάθε ένας έχει τό ελάττωμά του· μόνος ό Θεός άνα- 

μάρτητος.
920. Όταν γεμίση ή γκάϊδα άρχίζει νά κελαδή.
921. Σάν γεμίση ή κοιλία άρχίζει νά τραγωδή.
922. Τού χωριάτου μήν τού δίδης ραβδί.
923. Νά κυβερνά λωλούς χρειάζεται γνώσις.
924. "Οστις κάνει τί γλήγορα, ύστερα μετανοεί.
925. Οί πάπιες χάσκουν, μά δέν δαγκάνουν.
926 Ή γάτα όπού νιαρίζει ποντικούς δέν πιάνει.
927. "Οπου πολλά λόγια, ολίγα έργα.
928. Ό σκύλλος όπού γαυγίζει δέν δαγκάνει.
929. Ό ολιγόκαρδος έχει γλώσσαν μεγάλην.
930. Τά λόγια δέν φθάνουν.
931. Πολλή ταραχή καί ολίγο μαλλί.
932. Μή βλέπης τί λέγει, άμή τί κάνει.
933. Τό στόμα είναι χωρίς χόρτασιν.
934. Νά σηκώνης όσον μπορείς νά βαστάς.
935. Αδύνατον νά άρέσης όλους.
936. "Οσον καί άν είσαι καλός θέ νά σέ περιπαίξουν.
937. Άς είναι διδάσκαλος τέλειος, θά σφάλη εις τι.
938. Οί γνωστικοί πολλάκις σφάλλουν.
939. Πίπτει καί ό ίππος μ’ δλον όπού έχει πόδας τέσσα- 

ρας.
940. Μή πλανάσαι άπό εύμορφα λόγια.
941. Τούς άνθρώπους τούς γνωρίζομεν άπό τούς λόγους 

των.
942. Όστις έχει χολήν στό στόμα, δέν πτύει μέλι.
942. Γνώριζε τά δένδρα άπό τούς καρπούς.
944. Κάθε πουλί κελαδεΐ τό χαβά του.
945. Κατά τούς άνθρώπους είναι καί οί λόγοι των.
946. Τό βαρέλι βγάζει κατά τό κρασί όπού έχει.
947. Άν θέλης νά γνωρίσης τινά, κάμε τον νά μιλήση.
948. Άπό τέσσερα γνωρίζουν τόν άνθρωπον: άπό τό μί

λημα, άπό τό ροΰχον, άπό τό φαγί καί άπό τό πιστόν.
949. Τό βιολί γνωρίζεται άπό τό παίξιμον [καί] τό κάλπι- 

κον γρόσι άπό τόν κτύπον του.
950. Όστις δέν φυλάγει τό στόμα του, θά κακοκαρδίζη·

μέ τά λόγια ξανοίγει τά βάθη τής καρδίας του.
951. Ό λουλός λουλά μιλεΐ.
952. Φωνή λαού, φωνή Θεού.
953. Τούς διαλογισμούς των πολλών εις άδυνατεΐ νά τούς 

ήξεύρη.
954. Δέν δύναται νά άρέση ένας πολλούς.
955. Όστις έχει κακόν όνομα, είναι μισοκρεμασμένος.
956. Κάμνε καλά, καί άς λέγη ό κόσμος.
957. Μή βλέπης τόν έαυτόν σου μέ ξένους καθρέπτας.
958. Τά έλαττώματα τών άλλων άς μάς γίνονται μαθήματα.
959. Κόπον έχει, όστις κάθεται μέ λωλούς.
960. Φεύγε τάς κακάς συναναστροφάς.
961. Κάλλιο μοναχός παρά μέ καβγά συντροφιασμένος.
962. Σάν είναι φωτιά στήν γειτονιά σου, ετοίμαζε νερό κι 

εσύ.
963. Ό καπνός δείχνει πώς είναι φωτιά.
964. Μέ θυμωμένην γάτα, κακόν νά πολεμής.
965. 'Η άνάγκη κάμνει μεγάλα πράγματα.
966. 'Η άνάγκη πολλά έφευρίσκει.
967. Δέν είναι καλλίτερος διδάσκαλος άπό τήν άνάγκην.
968. Δέν είναι μάλαγμα χωρίς σκουριάν.
969. Ή πτωχία είναι ό πρώτος διδάσκαλος.
970. Μή πίνης, σάν δέν διψάς.
971. Στόν χορτάτον όλα άνοστα καί τό γλυκό πικρό.
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972. Στον πεινασμένον δλα νόστιμα.
973. Τό χωρίς μέτρον, βλαβερόν, φαγί ή πιοτόν.
974. Ός τρώγει χωρίς όρεξιν, θνήσκει νέος.
975. Μέσα τό κρασί έξω γνώσις.
976. Ό,τι θά κάμης, σολλογοϋ πρώτα.
977. Ό,τι θάν’ άρχίζης, άπόβλεπε τό τέλος.
978. Μέτρα τρεις καί κόβε μίαν.
979. Πρώτα συλλογίσου καί υστέρα κάμε.
980. Μέ τον καιρόν ώριμαίνει ή αγουρίδα.
981. Ό καιρός κάνει τά άγουρα ώριμα.
982. Ό καιρός ιατρεύει τήν πληγήν.
983. Ό καιρός διδάσκαλος κάθε επιστήμης.
984. Δέν είναι μήλον άγουρον, όπου νά μήν τό ώριμάση 

ό καιρός.
985. Σταλαγματιά σταλαγματιά τρώγει τήν πέτραν.
986. Μέ τούς κλέπτας πιάνεις τούς κλέπτας.
987. ’Από τά σφάλματα τών μεγάλων πάσχουν οι μικροί.
988. "Αλλος κάμνει τό κακόν, καί άλλος παιδεύεται.
989. "Ενα κακόν μίαν χώραν ήμπορεΐ νά χαλάση.
990. Στό θολό νερό είναι τά ψάρια.
991. Σάν κτυποϋν τά τύμπανα, δέν άκούομεν τί λέγουν.
992. Εις άχαμνό καράβι όλοι οί άνεμοι είναι ενάντιοι.
993. Σέ ψόφιο λεοντάρι τρέχουν καί οί λαγοί.
994. ’Ολίγον λυπούνται όταν ψοφήση παλαιόν βόδι.
995. Είναι τρέλα σέ μένα πρώτα νά μάθης μπαρμπέρης.
996. Γνωστικό χέρι χρειάζεται νά ξουρίση λουλόν.
997. Ό παλαιός τοίχος κρεμνίζεται εύκολα
998. Φυλάγου άπό τούς πανούργους.
999. Φύλαγε τά έδικά σου, νά τά έχης.
1000. 'Η συμφωνία καί ομόνοια είναι δύναμις· ή άσυμφω- 

νία καί διχόνοια άφανισμός.
1001. Μέ τήν ομόνοιαν τά μικρά γίνονται μεγάλα.
1002. Μέ τήν άσυμφωνίαν τά μεγάλα βασανίζονται.
1003. Στούς φθονερούς δλα βλάπτουν.
1004. Τό σκυλλΐ δαγκάνει τήν πέτραν, καί δχι τό χέρι 

οπού τήν ρίπτει.
1005. Μή δαγκάνης μέ τον φθόνον.
1006. "Ος θέλει νά είπή κακόν διά άλλον, άς στοχασθή 

πρώτον τού λόγου του.
1007. Όστις δέν σέ έγγίζει μήν είπής, ούτε καλόν, ούτε 

κακόν.
1008. Μή θέλε νά άκούσης εάν ομιλούν κρυφά, μήτε εις 

άλλου βιβλίον βλέπε τά γεγραμμένα.
1009. Μή βάνης τό χέρι σέ ξένη κασέλλα μέ άσπρα.
1010. Μή ζητής εκείνο οπού δέν σέ έγγίζει.
1011. 'Όποιος κάνει τήν δουλειάν του, δέν λερώνει τά χέ

ρια του.
1012. Καλές δουλειές κάμνει, δστις συμβουλεύεται.
1013. Οί ποντικοί νομίζουν πώς φεύγουν σάν φαν τό τυρί 

στήν παγίδα.
1014. Τό σκυλλΐ έζεματίσθη μέ ζεστό νερό, καί φοβάται 

και τό κρύο.
1015. Ό σκύλλος δέν βάνει τήν μύτη του εκεί όπού μίαν 

φοράν έκάη.
1016. 'Ός έδαγκάσθη άπό φίδι, φοβείται καί τόν ίσκιον 

του.
1017. Μετά τό πικρόν έρχεται τό γλυκό.
1018. Ή ζωή μας τρέχει ώσάν τό νερόν, καθώς τό δένδρον 

όπού πίπτουν τά φύλλα του, καθώς τό κηρί τό άναμ- 
μένο σβήνει, καθώς ένα φανάρι σβεΐ.

[σελ. 260]
1019. Καπνός, σκιά καί δνειρον είναι ή ζωή τού άνθρώπου.
1020. Ό άνθρωπος είναι πνεύμα καί σκιά μόνον περνά 

ό καιρός του ώς σαΐττα.
1021. Θνήσκουν καί οί νέοι ώς καί τούς γέροντας.
1022. Ό άνθρωπος είναι γη καί σποδός.
1023. Ό λύκος μαλλί άλλάσσει καί δχι γνώμην.

1024. Περισσότερες γούνες γίνονται άπό άλεπούδες παρά 
άπό δ νους.

1025. Ή κακή συμβουλή κάκιστη διά τόν συμβουλεύ- 
σαντα.

1026. Ός ζητεί νά γελάση άλλον, άς μήν παραπονήται 
δταν τόν γελούσιν αύτόν άλλοι.

1027. Δέν είναι χλεύη όπού νά μήν γελασθή μέ χλεύην.
1028. Ή πλάνη έπιστρέφει στόν πλανέσαντα.
1029. ’Άν δέν έχη τις πλούτη, έχει καν άνάπαυσιν.
1030. Κοντός λογαριασμός μακρά φιλία.
1031. "Εως όπού τό κακόν είναι νωπόν, κυβέρνησέ το.
1032. Ό καιρός τρέχει καί ό θάνατος έρχεται.
1033. Χαλίνωνε τόν εαυτόν σου άπό τά πάθη.
1034 "Ο,τι έχουν έδώ τ’ άφίνουν καί τό σώμα πηγαίνει εις 

τόν τάφον.
1035. Μή ζυγώνης (=ζεύεις στό ζυγό) γάδαρο μέ βόδι.
1036. Καλούς μέ κακούς μή συντροφιάζης.
1037. Άσύμφωνες γνώμες δέν συμφωνούν.
1038. Ό χορτάτος καταφρονεί τό φαγί.
1039. Άπόφευγε τά μικρά, νά μήν πέσης σέ μεγάλα.
1040. Τό κακόν έπιστρέφει εις τόν ποιοϋντα αυτό.
1041. "Ος παρατηρεί τόν άέρα δέν σπέρνει.
1042. "Ος βλέπει τά σύννεφα δέν θερίζει.
1043. Όπου είναι τό ψοφίμι, τρέχουν οί άετοί.
1044. ’Ασθενείς; Μετά θεόν πάρε ιατρόν.
1045. Άπό τό θανατικόν φεύγε μακράν.
1046. Παίρνε αίμα μίαν φοράν τόν χρόνον.
1047. Στό λουτρόν μίαν φοράν τόν μήνα πήγαινε καί τρώγε 

μίαν φοράν τήν ήμέραν.
1048. Μήν τρώς ποτέ χωρίς δρεξιν.
1049. Έχε τήν καρδίαν σου άναπαμένην.
1050. Νά φορής ζεστά, τρώγε ολίγον, πίνε πολύ.
1051. Τήν νύκτα κείτου, τό ταχύ κάθου, τό άπόγευμα στέ- 

κου καί τό βράδυ περιπάτει.
1052. ’Ελαφρά φαγητά διά τούς γνωστικούς.
[σελ. 261]
1053. Ό,τι όρέγεσαι, έκεϊνο τρέφει.
1054. Ός θέλει νά ήξεύρη πολλά, άς τρώγη όλίγον.
1055. Σάν τρώγης καί πίνης ολίγο, νικάς τά πάθη.
1056. Σάν έχης ψωμί καί νερό, μή λέγης πώς πεινώ.
1057. 'Η πείνα καί τά κουκκιά κάμνει καλά.
1058. Τό γαδούρι σάν πεινά τρώγει δ,τι τού δώσουν.
1059. ’Άν δέν έχης όρνιθες, φάγε καί χόρτα.
1060. Πλείονες άπέθαναν άπό τήν πολυφαγίαν παρά άπό 

τήν πείναν.
1061. Όστις πηγαίνει στό στρώμα άδειπνος, γυρίζει δλην 

τήν νύκτα.
1062. Μή προσέχης εις όνειρα, ότι είναι δλα μάταια.
1063. Άν ό νέος δέν κοιμάται, καί ό γέρων δέν άγρυπνεΐ.
1064. 'Όστις γεννηθή τρελός, σ’ δλην τήν ζωήν έτζι θέ 

νάναι.
1065. Ός είναι άρρωστος τόν Μάϊον, εις δλον τόν χρό

νον καλά.
1066. Δίδε τού υιού σου νά τρώγη μέ άσπρα.
1067. Νέος ιατρός, νέος τάφος.
1068. Πλύνε τάς χεϊρας σου καί πόδας καί στόμα, είδέ 

τήν κεφαλήν σου ποτέ.
1969. Νά σηκώνεσαι στάς 6 ώρας καί τρώγε τάς 10 καί 

πάλιν εις 6.
1070. Άπό τό σκύλλο όπού σέ δαγκάσει, πάρε μαλλί διά 

τήν πληγή.
1071. Αυγό μιάς ώρας, ψωμί μιάς ήμέρας, άλεύρι μιας 

έβδομάδος, τυρί τριών μηνών, οίνον ένός χρόνου, 
τρώγε καί πίνε.

1072. Τό ροδάκινο θέλει κρασί, καί τά σύκα νερόν.
1073. 'Η καλή σαλάτα θέλει όλίγον ξείδι καί πολύ λάδι.
1074. Τό κρέας κάνει κρέας· νέον κρέας, καί ψάρι παλαιόν.
1075. Κρασί στό γάλα καλό, είδέ γάλα πρώτον, ού καλόν.
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1076. Τρώγε βρασμένον, πίνε καθαρόν, λάλει άλήθειαν, 
άναστρέφου μέ όμοιους σου.

1077. Μή τρως σαλάτα χωρίς κρασί, ότι άρρωστεϊς.
1078. ’Ελαφρό ψωμί καί βαρύ τυρί.
1079. Τοΰ εχθρού σου δίδε ροδάκινα καί τού φίλου σου 

σύκα.
1080. Παλαιόν κρασί χαράν φέρνει.
1081. Στόν πόνον όπου σιωπμς δέν είναι ιατρεία.
1082. Τό κρυφό κακόν δέν έχει συμβουλήν.
1083. Πολυκαιρινός ιατρός, καλλίτερος.
1084. Παχύ κεφάλι, άπαχο μυαλό.
1086. "Εως νά μάθωμεν άποθνήσκομεν.
1087. Πριν μεγαλώση, ξηραίνεται.
1096. Φεύγε τοΰ βίου τάς ταραχάς, προσεύχου ώσαύτως, 

εύαρέστει Θεω, τά γήινα καταφρονεί, τά ουράνια 
πόθει, μή φθονής, μή ψεύδεσαι, μή πλεονεκτής.

1097. "Ο,τι δώσης διά τό όνομα τού Θεού, εκείνο παίρνεις 
μαζί σου.

1098. "Ολα τά άφίνεις εδώ όπου τά εύρες.
1099. Όστις ζή καλά, δέν άποθνήσκει κακά.
1100. Ό άριθμός των ήμερων μας ολιγοστεύει κάθε ήμέ- 

ραν.
1101. Προαίρεσις χωρίς δύναμιν, τί ώφελεΐ;
1102. Ό γυμνός μισεί τόν ένδυμένον, ό πεινασμένος τόν 

χορτάτον, ό ξεπεσμένος τόν σπιτωμένον.
1103. Γνώριζε πρώτα καί τότε άγάπα.
1104. Δουλειά χωρίς γνώσιν είναι ζημία.
1105. Ό,τι δέν γνωρίσης, μή τό ποθήσης.
1106. Άπ’ έξω φαίνεται γερό, καί άπό μέσα κούφιο.
1107. ’Εκεί όπού χρειάζεται άλογο μή βάνης βόδι.
1108. Ή δουλειά, είναι υγεία.
1109. Μακάριος ό ύπομένων πειρασμούς.
1110. Μή πιστεύης κάθε ένα ευκόλως.
1111. "Ωριμον απίδι πίπτει εύκολα.
1112. Ός περιπατεϊ πολύ, σκοντάβει.
1113. Εις ευχάριστον καρδίαν όλα καλά.
1114. Ή στενοχώρια μανθάνει τό πουλί νά λαλή.
1115. 'Η θεληματική σκλαβιά, ευχαριστημένη είναι.
1116. Καλή υπομονή όταν πάσχωμεν.
1117. Φέρνε τά έδικά σου μαζί σου.
1118. "Εχε υπομονήν, άγάπην τήν καθαρωτάτην, μετάνοιαν 

κτώ.
1119. Ψυχή, μετανοεί, ό θάνατος έγγίζει.
1120. Τό όνομα τού Χριστού μελέτα.
1121. Άπαρνήσου ορέξεις σαρκός.
1122. Έσο εύσπλαχνος καί φιλόξενος.
1123. Ή φωτία καπνόν προξενεί.
1124. Ή έξαψις σβήνει (sic) όγλήγορα.
1125. Τό εύκολον φυσικόν διορθώνεται.
[σελ. 263]
1126. Τό καλόν όπού γίνεται άπό κακόν, δέν μένει καλόν.
1127. Τί λογής νά είναι ό άνθρωπος.

» Μήτε πολλά γλυκύς διατί τόν τρώγουν.
» Μήτε πολλά πικρός διατί τόν φτούσι.
» Μήτε πολλά μαλακός, μήτε πολλά σκληρός.
» Μήτε πολλά άνάλατος, μήτε πολλά άλμυρός.
» Μήτε πολλά γνωστικός, μήτε πολλά λουλάς.
» Μήτε πολλά άργός, μήτε πολλά όγλήγορος.
» Μήτε πολλά τολμηρός, μήτε πολλά φοβιτζιάρης. 
» Μήτε πολλά ύψηλόφρων, μήτε πολλά καταφρονε- 

μένος.
» Μήτε πολλά ίσιος, μήτε πολλά στρεβλός.
» Μήτε πολλά αγροίκος, μήτε πολλά άγροικος.
» Μήτε πολλά μακρύς, μήτε πολλά κοντός.
» Μήτε πολλά χοντρός, μήτε πολλά λιγνός.
» Μήτε πολλά καλός, μήτε πολλά κακός.
» Μήτε πολλά ύπερήφανος, μήτε πολλά ταπεινός.
» Μήτε πολλά ντροπαλός, μήτε πολλά αδιάντροπος.

1127. Μήτε πολλά ακριβός, μήτε πολλά φτηνός.
» Μήτε πολλά ήμερος, μήτε πολλά άγριος.
» Μήτε πολλά παχύς, μήτε πολλά ξερός.
» Μήτε πολλά παστρικός, μήτε πολλά μορδάρης (sic). 
» Μήτε πολλά χαρούμενος, μήτε πολλά λυπημένος.
» Μήτε πολλά όγλήγορος, μήτε πολλά όκνός, καί άρ

γός.
1128. Τήρει τάς δέκα έντολάς καί θέλεις εόλογηθή.
1129. Τό μέρος πάντα ζητεί τό μέρος του.
1130. Πάσχει χωρίς νά τού κακοφαίνεται.
1131. "Οπου πολλή ή θλΐψις, έγγύτης προς Θεόν.
1132. Μή βάνης τό χέρι σου όπου καίει.
1133. Ζήτει καί ευρίσκεις.
1134. Οίος ό πατήρ, τοιοΰτος καί ό υιός.
1135. Οί κλώνοι είναι κολλημένοι στό δένδρον.
1136. Άπό τό κακόν καλόν τι δέν γίνεται.
1137. "Οστις θέλει νά φάγη καρύδια, χρεία νά τά τζακίση.
1138. Διά τό δόλωμα πιάνεται τό ψάρι στ’άγκίστρι καί 

ό ποντικός εις τήν παγίδα διά τό φαγί.
1139. Ός έχει τόλμην, καλόν.
1140. "Εν βάρος κεφαλής μένει πάντα ομοίως.
1141. Εϊς όπού είναι στό κυνήγι, δέν συλλογίζεται δι’ 

άλλον.
1142. Διά μικράν όπόθεσιν, μεγάλες δουλειές.
1143. Μήν άρμενίζης εναντίον τού άέρος.
1144. Μετά τήν χαρά θλΐψις, καί μετά τήν θλΐψιν χαρά.
1145. "Οποιος δέν θέλει νά ύπάγη τόν πηγαίνουν.
1146. Θέλεις νά είσαι αναπαυμένος, μή μιλής πολλά.
1147. "Εν ανοικτόν στόμα βλέπουν τόν λάρυγγά του.
1148. Στό σεργιάνι ξεδίνει ό νούς.
1149. Σιωπών ό λωλός, είναι ίσια μέ τόν γνωστικόν.
1150. Στά μαθήματα χρειάζεται μέτρον.
1151. Είναι κακόν, δι’ όποιον κάνει κακόν.
1152. Διά νά ζήση τις χρειάζεται γνώσις.
1153. Δέν είναι όλα διά όλους.
1154. Στούς καλούς καλά, στούς κακούς κακά.
1155. Καθ’ένας άς έχη τό έδικόν του.
1156. Ός φυλάγεται άπό τά τής σαρκός πάθη έχει τόν 

νουν του.
1157. Άν είχε ή κεφαλή γνώσι δέν έπονούσε.
1158. "Οστις δένει ανάποδα είναι άγνωστος (=μή γνωστι

κός).
1159. Τούς λουλούς τούς δένουν.
1160. Πας νά πιάσης, ιδέ νά μή σέ πιάσουν.
1161. Ό φοβούμενος τόν Θεόν ποιεί τό θέλημά του.
1162. Όλην σου τήν ελπίδα έχε εις τόν Θεόν.
1163. Όλα τά φθαρτά νά τά συγχαίνεσαι.
1164. Τό καλόν φίλει ώς αθάνατον.
1165. Τά ουράνια μόνον στοχάζου.
1166. Μάρανε μέ νηστείας τής σαρκός τάς κινήσεις.
1167. Μακάριοι οί φοβούμενοι τόν Θεόν.
1168. Τά έν νόμω τού Θεού μελέτα πάντοτε.
1169. Δικαιοσύνην καί εύθύτητα φιλεϊ ό Θεός.
1170. Μή καταφρονής μέ άμαρτίας τόν Θεόν.
1171 Ό Θεός κάνει δυνατά τά αδύνατα
1172. Μάθε νά είσαι ταπεινός καί μεταδοτικός.
1173. Ό τροχός δίνει εκείνο όπού δέν έχει- τροχα τά μα

χαίρια καί κόπτουν.
1174. Τούς άλλους μαθητεύει καί τόν έαυτόν του όχι.
1175. Κατά τόν αέρα γύριζε, όπου θέλει ό Θεός.
1176. Μή κυνηγάς, νά μή σέ κυνηγήσουν.
1177. Συνάζουν καί τίς θά τά πάρη δέν ήξεύρουν.
1178. Άλλοι τά μαζεύουν καί άλλοι θά τά έχουν.
1179. Όταν ό εχθρός κάνη τόν φίλον, είναι έχθρότατος.
1180. Στήν φιλίαν είναι φίνα τά μαλώματα.
1181. Τό στόμα καί ή κακοήθεια φθείρει πολλά.
1182. 'Η ματαία ελπίς είναι όνειρον.
[σελ. 265]
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1183. Όποιος ζή κατά Θεόν, άγαπά τόν Θεόν.
1184. Καθ’ένας πολεμεϊ μέ τόν εναντίον του.
1185. Ό εχθρός τής ψυχής δεν πολεμεϊ τόν ζώντα μέ άμαρ- 

τίαν.
1186. Νά άνακατώνεσαι μέ κακοροίζικους, έτζι γίνεσαι.
1187. Θέλεις νά μήν έμπαιχθής, διάλεξε τό καλόν.
1188. Ό δι’αυτόν κακός, διά ούδένα καλός.
1189. Φύλαγε τά έδικά σου, νά τά έχης.
1190. Οί έχοντες τήν κοιλίαν τους Θεόν, γήϊνοι είναι.
1191. ’Υποφέρουν τό μικρόν διά τό μεγάλον.
1192. Όστις κάνει τόν άχμάκην, γελά τόν άλλον εύκολα.
1193. Όν γνωρίζεις κακόν, φυλάγου.
1194. Όν άγαθοποιήσης, θέλει σέ μισήσει.
1195. Υπερήφανοι οί εύτυχοϋντες.
1196. Σάν δυστυχήση, σιμώνει εις τόν Θεόν.
1197. Φοβοϋ τόν άνθρωπον, όπου δέν φοβείται τόν άν

θρωπον.
1198. Πάθε πρώτα, διά νά χαρής ύστερα.
1199. Μή ζητής γλυκό χωρίς ξυνόν, ότι δέν είναι.
1200. Μή κατακρίνης, αν πρώτα δέν ίδής.
1201. Μετά τήν θλΐψιν ή χαρά.
1202. Νά είσαι σταθερός εις τό καλόν.
1203. Μή τά δίδης όλα μίαν φοράν.
1204. Μή βλέπης μόνον τό σήμερον, άλλά καί τό αΰριον.
1205. Εις μικρόν νοϋν μεγάλη τέχνη δέν χωρεΐ.
1206. 'Υστερινή μου γνώσι, άχ νά σέ είχα πρώτα.
1207. Μή δίδης τή κοιλία σου όσον γυρεύει- όσον δί

δεις, τόσον περισσότερο θέλει.
1208. "Οστις δέν πάθει, δέν καταλαμβάνει.
1209. ’Από τούς λόγους καταλαμβάνεις τήν υπόθεσιν.
1210. ’Από τούς λόγους του στόματος γνωρίζεις τά βάθη 

τής καρδίας.
1211. Καλότυχος όπού πάσχει άδίκως.
1212. ’Από όλα δέν έχομεν άλλο, παρά όσα εϊδαμεν.
1213. Τά άσύμφωνα άς μήν συντροφεύουν.
1214. Μαύρο κι άσπρο δέν είναι ζευγάρι.
1215. Οί άρματωλοί φοβούνται καί έκεϊ όπού δέν είναι 

φόβος.
1216. Οί ζώντες εις τόν φόβον τού Θεού δέν φοβούνται 

τίποτες.
1217. Ή άγάπη φαίνεται άπό μακράν, δέν κρύβεται.
1218. Ή αμαρτία είναι φθορά τού σώματος καί κόλασις 

τής ψυχής
1219. Όλα πρόσκαιρα καί διαβαίνουν ώς έρχονται.
1220. Όλα τά τού κόσμου τούτου μία φαντασία.
1221. Τό μετά πανουργίας γεγονός ούχ ϊσταται.
[σελ. 266]
1222. Μή κρίνης στά φαινόμενα, ήγουν διά χατίρι.
1223. Ό τοίχος όταν σείεται θά πέση.
1224. Στο σώμα σάν λείψη ή δύναμις, άποθνήσκει.
1225. Άνευ χρημάτων, καί χωρίς φίλων.
1226. Τίποτες δέν έφέραμεν στόν κόσμον καί τίποτες δέν 

παίρνομεν.
1227. "Αν όλα παρέρχωνται, τί λοιπόν τόσος κόπος διά τά 

μάταια;
1228. Ή ελευθερία, τό καλλίτερον πράγμα.
1229. Τέχνη χρειάζεται ενάντια εις τήν δύναμιν.
1230. Καλή ή δύναμις, άλλά καλλιτέρα ή πιδεξιοσύνη.
1231. Οί μικροί νά μήν άνακατώνωνται στά μεγάλα.
1232. Τό άνθος μαραίνεται, ή χιών λύει.
1233. Τής νύκτας τά καμώματα, τά βλέπ’ ή μέρα καί γελά.
1233. Μέ τά πουλιά πιάνονται τά πουλιά. ’Εκείνα ποδναι 

στό κλουβί γελοϋσι τά άλλα καί πιάνονται.
1234. Μή φθονής τό καλόν τού πλησίου σου.
1235. Μή γυρεύης νά πηδάς πλατιά αυλάκια.
1236. Μή παρατραβάς τό σχοινί, ότι κόπτεται.
1237. ’Εκεί όπού δέν φθάνεις μήν άπλώνης, ότι τόν κόπον 

χάνεις.

1238. Σάν είσαι χαμηλά μή φοβάσαι νά πέσης.
1239. Ποτέ μή χάσης τό θάρρος σου άπό τόν Θεόν.
1240. Μή κινδυνεύης διά ολίγον, καί τό πολύ διαβαίνει.
1241. Ό φιλάργυρος εύκολα γελάται.
1242. Φυλάγου άπό άσυνήθιστες τιμές.
1243. "Οστις πολλά σέ χαδεύει, νά σέ γελάση θέλει.
1244. Μέ τούς λόγους πιάνονται οί τρελοί.
1245. Όμοιον μέ τόν δμοιον, είναι καλά νά ζώσι.
1246. Καθ’ ένας πρέπει νά είναι στά όριά του.
1247. Κάμε έργα κατά τήν δύναμίν σου καί μή έξω τού 

δρόμου.
1248. ’Ολίγον παραπονούνται, οί μή κινδυνεύοντες πολύ.
1249. ’Εχθρών τά δώρα άδωρα, φαρμάκι είναι.
1250. Ό ζητών κακοποιήσαι άλλον, βλάπτει έαυτόν.
1251. Πολλοί λέγουν: Τί είναι τούτο πού μοϋ έσυνέβη; 

καί έπήγε μοναχός του στόν κίνδυνον.
1252. Πρόσεχε άπό παγιδεύματα, νά μή παγιδευθής.
1253. Ή ευκαιρία πολλάκις φέρνει τήν αμαρτίαν.
1254. Μέ δυναστεία δουλειά, δέν βαστά πολύ.
1255. Τό δοξάρι σάν τό πολυλυγίσης, τζακίζεται.
1256. Σάν δέν τζιμπίσης τό κάστανον, δέν ψήνεται- σκά

ζει καί σκορπά. ’Έτζι καί τό παιδί, σάν δέν έχη καλήν 
άνατροφήν.

1257. Όπου σέ θέλουν θέλε, καί όχι όπου δέν σέ θέλουν.
1258. Μέ τό στανιό κανένα καλό δέν γίνεται.
1259. Ή προθυμία έχει πολλήν δύναμιν.
1260. Ό μαγνήτης τραβά τό σίδηρον πρός τού λόγου του- 

έτζι καί καθ’ ένας στό συμφέρον του.
[σελ. 267]
1261. Σάν πηγαίνουν οί δουλειές του δεξιά καί πλουτεΐ, 

άπό κάθε ένα επαινείται. Σάν πηγαίνουν άνάποδα, 
καί δυστυχεί, δέν γυρίζει τις νά τόν ίδή.

1262. Καθ’ ένας στόν τόπο του κι εις τό σπίτι του, είναι 
τό καλλίτερο.

1263. Σάν ζητής πολλά, δέν θέ νά έχης μήτε όλίγα.
1263. Μή ποιής φίλον εύκολα, άν δέν τόν δοκιμάσης καλά.
1264. Πολλοί έγελάσθησαν άπό φαινομένους φίλους.
1265. Κατά μικρόν ζήτει πλουτεϊν, καί όχι ταχέως.
1266. Ή προθυμία έχει πολλήν δύναμιν.
1267. Σάν θηλιάσουν ένα δένδρον, κόπτουν όλα τά βλα

στάρια. Έτζι καί οί χριστιανοί, εις Χριστόν μόνον 
νά αυξάνουν εκεί όπού θέ νά υπάγουν. Είδε εδώ 
πλούτη καί δόξα καί τ’ άλλα πρόσκαιρα διαβαίνουν.

1268. Κάμε ώς ή μέλισσα, έπαρε τά καλά άπό τά εδώ γε- 
γραμμένα, καί όσα δέν είναι καλά νά μή τά παίρνης.

1269. Χρειάζεται δύναμις, μά μέ γνώσι- ή μιά χωρίς τήν 
άλλην δέν δύναται.

1270. Χρειάζεται ιατρός, άλλά καί ιατρικά- τό ένα χωρίς 
τό άλλο δέν φθάνει.

1271. Όταν (δέν) κάνης τό βολετόν σου, τί φταίγει ό Θεός 
καί τόν μέμφεσαι; Σείσου καί νά σέ σείση. Όχι νά 
μήν δουλεύης καί νά πλουτής. Αύτό δέν γίνεται.

1272. Όστις καταφρονεί τά μικρά δέν έχει μήτε τά μεγάλα.
1273. ’Από ρανίδα σταλαγματιά, γεμίζει τό πιθάρι- καί πά

λιν ομοίως άδειάζει.
1274. Οί καλοί έχουν τά καλά.
1275. Ή έπιμέλεια νικά τήν φύσιν.
1276. Τήν άγάπην δείξε την μέ έργον.
1277. Μή χάνης τόν καιρόν, όταν έχης καιρόν.
1278. Ζητών ά ουκ έχεις, βλέπε μή χάσης ά έχεις.
1279. Μήτε έφέραμέν τι εις τόν κόσμον, μήτε θά πάρωμεν.
1280. Ή καθαρότης των δικαίων ό ουρανός- ή άκάθαρτος 

αμαρτία γή είναι.
1281. Ποίει δ,τι δέν βλάπτει άλλον.
1282. Μή γένης ποτέ κακόν παράδειγμα τινός- γίνου αί

τιος καλού παραδείγματος.
1283. Στοχάσου τί καλόν κατώρθωσες καί τί ήμποροΰσες 

νά κάμης καί δέν τό έκαμες.
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