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ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Εις τήν γνωστήν συλλογή ν τών παροιμιών του ό Νικόλαος Γ. Πολίτης χα-
ρακτηρίζει ώς πλατυσμούς τάς παρατηρουμένας ενίοτε έπαυξήσεις εις τά κεί-
μενα τών παροιμιών. Τόν όρον χρησιμοποιεί τό πρώτον εις τήν ύπό τό λήμμα
αγάλια έκ Λακεδαίμονος παροιμίαν:

'Αγάλια αγάλια γίνεται ή αγουρίδα μέλι
κι από το μέλι τό κρασί καί στό βαένι μπαίνει,
όπου παρατηρεί: «Πλατυσμός τής κοινής παροιμίας: αγάλια άγάλια γίνεται ή
άγουρίδα μέλι»,1

"Εκτοτε έπαναλαμβάνει τόν χαρακτηρισμόν κατά διαφόρους τρόπους, όταν
παρουσιάζωνται ομοιαι περιπτώσεις. Παραθέτω τινάς έκ τούτων.

Βραχυγραφίαι

Ί. Βενιζέλος = 'Ιωάννου Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις, εκδ. Β', έν Έρμουπόλει 1867.

Λ. Α. άρ. = Δαογραφικόν Άρχεΐον' αριθμός χειρογράφου συλλογής.

Migne, P. G. = Migne, Patrologia Graeca.

P. G. — Paroemiographi Graeci. Ed. E. L. Leutsch —- F. G. Schneidewin. Tom. I - II, Got-
tingae 1839 - 1851.

Ν- Γ. Πολίτου, Έκλογαι —Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ,
έν 'Αθήναις 1914.

Ν· Γ. Πολίτου, Παροιμ. = Ν. Γ. Πολίτου, Μελέτη περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ 'Ελλη-
νικού λαοΰ. Παροιμίαι, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1899, τόμ. Β', 1900, τόμ. Γ', 1901,
τόμ. Δ', 1902.

Ν. Γ. Πολίτου, Π. = Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι άνέκδοτοι είς χειρόγραφον συλλογήν άποκει-
μένην είς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον.

λ. = λήμμα.

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 140, άρ. 4.
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α . 'Αγάλια αγάλια φύτενεν δ φρόνιμος αμπέλι,
κι αγάλια αγάλια εγίνετο ή αγουρίδα μέλι.1
Ό Ν. Πολίτης ένταύθα παρατηρεί: «Πλατυσμός τής κοινής [ά.ά.φ. ό φρ.
άμπ.], ήτις (sic) επεκτείνει τήν ίδέαν, έκθέτουσα τά γενόμενα προ τής βλαστήσεως
τής αμπέλου»·

β . Άπό τά χείλη πηγαδιού δέ λείπει πρασινάδα,

άγάπη χωρίς πείσματα δέν 'έχει νοατιμάδα. *
Τό σχόλιον τού Ν. Πολίτου ενταύθα είναι, ότι ή γνωστή παροιμία τοΰ β'
στίχου διεπλατύνθη δια τοΰ α' στίχου «πρός έμφαντικήν βεβαίωσιν». Καί ανα-
πτύσσει τήν παρομοίωσιν : «Ώς είναι βέβαιον, ότι ούδέποτε στερούνται χλόης τά
χείλη τοΰ πηγαδιού, ούτω καί ότι άναγκαΐον ά'ρτυμα τοΰ έρωτος είναι τά πείσματα»,
γ'. "Αδειασέ μας τή γωνιά

τή φετεινή χρονιά (Μάνη).9
Ό Ν. Πολίτης σημειώνει: «'Ο δεύτερος στίχος είναι έκ τών ούχί άσυνήθων
παραπληρωμάτων, τών ούδέν άξιον λόγου προσθετόντων εΐς τήν έννοιαν τής
παροιμίας».

δ'. "Αρχοντας και διάολος δέ αυμπεϋερεύουνε·

σάν νά λές, πώς είν' άδρεφοξάδερφα (Λευκάς).4
Τό β' μέρος καί τής παροιμίας ταύτης ό Ν. Πολίτης χαρακτηρίζει πλατύ-
σ μ ό ν.

ε'. "Οποιος δουλεύει βασιλιά, πρέπει τό νου τον νά 'χγι,

ο(χ)ι τόν νοϋν τοϋ βασιλιά, μόνο τόν εδικό του (Κρήτη). 5
Ένταύθα ό Ν. Πολίτης σημειώνει: «Παραλλαγή τής παροιμίας [τής περι-
λαμβανομένης εΐς τόν α στίχον] διακρινομένη ταύτης διά τής εύφυεστάτης
προσθήκης τής επεξηγήσεωςεντφβ' στίχω-
ς' Τό βιό μας ατή βιά μας

καί τό κρασί στήν κοιλιά μας ( Ιωάννινα).6
Ό Ν. Πολίτης χαρακτηρίζει έπίσης τό β' μέρος «προσθήκη ν έπί τό
άστειότερον, ούτω λεγομένην έν πότοις».

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 144 άρ. 13 (Θήρα).

2 Αΰτ., σ. 154 άρ. 8.

5 Αύτ., σ. 286 άρ. 2.

4 "Ενθ' άν., τόμ. Β', σ. 516, 11.

5 "Ενθ' άν., τόμ. Γ', σ. 57, 8.

6 Αύτ., σ· 128, άρ- 11
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ζ'. Βάστα, γέρο, βάοτα

γιά τά γεράματά σου ! (Κων/πολις).1

'Ενταύθα χρησιμοποιείται πάλιν ή λέξις πλατυσμός διά τόν πρόσθετον
προσδιορισμόν τού β' μέρους τής παροιμίας.

η'. Αέ σου δίνω, γρά, ψωμί.

— Βρέξε μου το στο ζουμί !

Δέ σου δίνω σκιαουλιάς.

— Βρέξε μου το σκιάς καλά (Κρήτη). '

Καί τοΰ διαλόγου τούτου τήν έπαύξησιν ο Πολίτης ονομάζει πλατυσμόν.

Έκ τών άνωτέρω παραδειγμάτων συνάγεται, ότι «πλατυσμός» ή «παραπλή-
ρωμα» μιας παροιμίας δύναται νά όνομασθή πάσα έπαύξησις τοΰ κειμένου της, ή
οποία γίνεται κατ' έπίτασιν ή κατά προσδιορισμόν, προκειμένου τό κείμενον τοΰτο
νά διατυπωθή πληρέστερον καί έντονώτερον, νά προσδιορισθή (τοπικώς, χρονικώς,
συγκριτικώς κλπ.), νά κριθή κάποτε σκωπτικώς ή καί νά συμπληραιθή άφηγημα-
τικώς. 'Η έπαύξησις αύτη γίνεται ύπό τοΰ λέγοντος όχι μόνον συνειδητώς, άλλα
καί μηχανικώς, όταν συνειρμικοί λόγοι τόν οδηγούν εις τήν προέκτασιν ή τήν συμ-
πλήρωσιν τοΰ κειμένου

"Αλλά τό θέμα δέν είναι απλούν. Έάν εξετάσω μεν τάς ποικίλας μορφάς τών
έπηυξημένων παροιμιών, θά ΐδωμεν ότι αύται, γεννώμεναι έκ περισσοτέρων ψυχι-
κών παρορμήσεων τού γνωμολογοΰντος καί παροιμιακώς έκφραζομένου λαοΰ, είναι
πολλοί, δύνανται δέ νά ύπαχθοΰν είς χωριστά κεφάλαια καί κατηγορίας, άναλόγως
πρός τήν έ'μπνευσιν, τήν διάταξιν, τήν σκοπιμότητα καί τό περιεχόμενόν των.

Κυριώτατα οί συνειρμικοί νόμοι τής όμοιότητος, τής άντιθέσεως καί τής δια-
δοχής φέρουν εις τό στόμα τοΰ λαοΰ τάς περιστατικός συμπληρώσεις, τάς κλιμακω-
τός επαυξήσεις, τάς άντιθέσεις, τά παράλληλα καί τάς επεξηγήσεις, αΐτινες συνιστούν
τούς ποικίλους πλατυαμους τών παροιμιών, μετ' αύτών δέ καί ή περαιτέρω άφηγη-
ματική διάθεσις, ή κριτική ή ειρωνική τάσις, ή ψυχολογική άνάγκη τής έπιτάσεως
καί ή αγάπη τού λαοΰ πρός τούς αμέσους προσδιορισμούς πλουτίζουν τάς μορφάς
τών πλατυσμών τούτων, άπό τήν άπλήν λέξιν έ'ως τόν παραστατικόν διάλογον \

1 Ν. Γ. Πολίτου, ΙΙαροιμ. Α', σ. 579, 9.

2 "Ενθ' άν., τόμ. Δ', σ. 455, 15.

8 Τήν προέκτασιν ταύτην έπιφέρει ένίοτε καί ό άκούων, όστις κατά τό λεγόμενον «εγ-
κρίνει καί επαυξάνει».

4 Σχετική άλλ' άντίστροφος είναι ή περίπτωσις των ελλιπώς έκφερομένων παροιμιών,
τάς οποίας ό μέν λέγων άπαγγέλλει κατά τό ήμισυ (*Άπό κακό χρεωφειλέτη/»), ό δέ άκούων
συμπληρώνει («καί οακκί αχερα!»). Δι' άρχαίας φράσεις, βλ. Χ Χαριτωνίδον, Παροιμίαι έλλι-
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Έχρησιμοποίουν καί οί ά ρ χ α I ο ι Έλληνες πλατυσμούς είς τάς παροι-
μίας καί τάς παροιμιώδεις φράσεις των, όπως δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν από
πολλά κείμενα των Παροιμιογράφων.

1. Άγων πρόφασιν ουκ επιδέχεται, οΰτε φιλία.

P. G. I 44, 45 (πρβλ. II 56, 10-11)

2. Πϋρ επί πυρ καί κακόν έπί κακφ.

P. G. I 148, 69

3. Οίκοι τά Μιλήσια■ μή γάρ ενθάδε.

P. G. I 369, 22 β'

4. Χρήματ' άνήρ- πενιχρός δ' ούδέποτ' έσθλός.

P. G. I 377, 98 (Πρβλ. I 173, 43)

5. Ήλιξ ήλικα τέρπει, γέροντα δέ γέρων.

P. G. II 33, 88 (Πρβλ. I 253, 16)

6. Τ" ανω κάτω φασί· τά κάτω δέ άνω.

P. G. II 61, 61

7. Μία χελιδών έ'αρ ου ποιεί, ουδέ μία μέλισσα μέλι.

P. G. II 79, 71 (Πρβλ. I 121, 12)

8. Δεινά τά δεινά καί δεινότερα Δεινίου.

P. G. II 156, 28

9. Ου πρέπει γαλή κροκωτός, οΰτε πορφύρα.

P. G. II 197, 65

10. Ουδείς εκών πονηρός, οϋδ' άκων μάκαρ.

P. G. II 197, 72

11. Γέρων πίϋ-ηκος οϋχ άλίοκεται πάγη. — 'Αλίσκεται μέν, μετά χρόνον δ' άλί-
σκεται.

P. G. II 343, 37α

12. Διαβολής όξύτερον ξίφος, ει τό ξίφος προφθάσει τόν διαβάλλοντα.

P. G. II 365, 3 (Πρβλ. Πλουιάρχ. ΆποφίΚ Λακεδ. 221 c)

13. Δις και τρις τό καλόν, τό δέ κακόν ούδ' άπαξ.

P. G. II 369, 26 (Πρβλ. I 66, 33)

14. 'Εξ ονύχων λέοντα ενεοτι μα&ειν καί εκ μικρας γεύσεως πηγήν.

P. G. II 409, 57 (Πρβλ. II 389, 93)

15. Αεβηρίδος γυμνότερος καί κινδάλου.

P. G. II 499, 49 (Πρβλ. I 56, 95)

16. Όνος λύρας άκούων καί σάλπιγγος ύς.

P. G. II 193, 38

πως έκφερόμεναι. Πλάτων, τόμ. Α', 'Αθήναι, 1949, σελ. 180 - 185. Πρόκειται περί συνειρμικής
Επίσης ενεργείας, fjτις δέν επαυξάνει ο(λλ° αποδίδει ÇÎÇ τήν παροιμίαν τό έλλειπαν μέρος.
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17. Αίεί τοι τόν δμοιον άγει θεός εις τόν δμοιον καί ποιεί γνώριμον.

P. G. II 746, 6 (Πρβλ. II 54, 7)

18. "Ερωτα παύει λιμός- ει δε μή χρόνος. Έάν δέ μηδέ ταϋτα τήν φλόγα
σβέσγ], θεραπεία σοι τό λοιπον ήρτήσθω βρόχος.

P. G. II 754, 61

19. Σπάρταν έ'λαχες, κείναν κόσμει' τάς δέ Μυκήνας ήμεΐς ιδία.

P. G. II 772, 86 (Πρβλ. I 307)

Καί παρά βυζαντινοίς:

1. Δειλού μήτηρ ού κλαίει, αλλ' ουδέ χαίρει.

«Αισώπου κωμφδίαι». (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ· 3, 10)

2. Δός μοι τήν σήμερον καί λάβε τήν αϋριον.

Ίωάνν. Χρυσόστομος. (Migne, P. G. 61, 462)

3. Έάν τά πρώτα καλά καί τά υστέρα κακά, όλα κακά·

καί πάλιν εί τά πρώτα κακά καί τά υστέρα καλά, όλα καλά.

«Ψελλοΰ, Επιρρήματα». (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν-, σ. 9, ξζ')

4. Εΐπερ μη δε μία χελιδών έ'αρ ποιεί
μτ,δέ γραμμή μία τον γεωμέτρην
ή πλους είς τον θαλάττιον ...

Γρηγ. Ναζιανζηνός, παρά P. G. II, σ. 79,71)

5. Λογισμός
αγνισμός,

καί κοτύλη δακρύων !

(Μ. Πλανούδη, Συλλογή παροιμιών, εκδ. Kurtz, Αειψ. 1886 άρ. 265)

6. Ουδέ του φεύγοντος, ουδέ τού τρέχοντος,
εί μή τοΰ θεοϋ θέλοντος.

«'Αθωνική συλλογή ΣΤ ». (Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 59, 19. Πρβλ. 46, 46)

7. ία εκατόν προσκυνήματα αξια φόλεως [φόλλης] ουκ είσιν άλλα είς τόπον
ώφελοΰσι.

Συλλ. Krumiacher. (Ν. Γ. Πολίτου, Π λ. προσκύνημα 1. Πρβλ. Παροιμ. Α', σ. 43, 34)
Οί ξένοι λαοί χρησιμοποιούν έπίσης πλατυσμούς εις τάς παροιμίας των, όχι

όμως πάντοτε μέ τήν αύτήν συχνότητα.1

__ "ν

1 Νομίζω ότι εξαρτάται άπό τήν ίδιοσυγκρασίαν καί τόν χαρακτήρα ενός λαοΰ, άπό τήν
ταχύτητα τής σκέψεως, τήν άνάγκην της έκδηλώσεως, τήν πληθωρικότητα τοΰ λόγου, τήν τά-
σιν πρός ύπερθεματισμόν, πρός άνιίρρησιν άλλα καί άπό τήν συνήθειαν τοΰ μετρικού ρυθμοΰ,
νά χρησιμοποιή περισσόιερον τούς πλατυσμούς είς τάς παροιμίας του. "Ο 'Ελληνικός λαός, ώς
μεσογειακός καί μέ μακραίωνα παράδοσιν λόγου, έ'χει έντόνως άνεπτυγμένας τάς ιδιότητας
αντάς.
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Παραθέτω παραδείγματα εξ αγγλικών, γαλλικών καί ιταλικών συλλογών πα-
ροιμιών, τάς οποίας έχω ύπ' όψιν μου·
α) "Αγγλικαί.

1. Let your letter stay for the post, not the post for the letter.

(Smith \ a. 362).

2. Like than Jack fletcher and his bolt. No more.

(Αυτόθι, σ. 368).

3. Like to like, and Nan for Nicholas.

(Αυτόθι, σ. 368).

4. Bring your line to the wall ; not the wall to the line.

(Αυτόθι, σ· 370).

5. Little fishes slip through nets, but great fishes are taken.

(Αυτόθι, σ. 373).

6. Little sticks Kindle the fire ; great ones put it out.

(Αυτόθι, σ. 375).

7. Long and lazy, little and loud ; fat and fulsome, pretty and proud.

(Αυτόθι, ο 380).

8. Love asks faith, and faith (asks) firmness.

(Αυτόθι, σ. 388).

9. Many rains, many rowans ; many rowans, many yawns.

(Αυτόθι, σ. 406).

10. Many women, many Words ; many geese, many turds.
(Αυτόθι, σ. 406).

β) Γαλλικαί.

1. A père avare, fils prodigue ;

à père pilleur, fils gaspilleur.
Martel, άρ. 233 2.

2. Un malheur ne vient jamais seul ;
un maleur amene son frère.

Martel, άρ. 386.

3. Chacun à son métier et les vaches seront bien gardées.

Martel, άρ. 405.

4. On ne peut contenter tout le monde et son père.

Martel, άρ. 483.

1 The Oxjord, Dictionary oj English Proverbs, compiled by William George Smith. Se-
cond edition revised throughout by Sir ΓαιιΙ Harvey, Oxford (at the Clarendon Press)

1952, σελ. XXXII + 740.

31. Martel, Petit recueil des proverbes français (5e édition), Paris [1939].
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5. Grand navire veut grande eau ;
et gros moine gras veau.

De Lincy \ I, 24.

6. Noir terrain porte gain et bien ;
et le blanc ne porte rien.

De Lincy, I, 59.

7. La bonne année en peu de temps s'en va ;
La petite se garde.

De Lincy, I, 61.

8. Brume obscure, trois jours dure ;
si elle poursuit, en dure huit.

De Lincy, I, 63.

9. A la fête de la. Chandeleur.

les jours croissent de plus d' une heure,
et le froid pique avec douleur.
De Lincy, I, 64.
10. Chat miaulleur ne fut jamais bon chasseur,
non plus que sage homme grand caqueteur.
De Lincy, I, 99.

γ) Ίταλικαί.

1. Amor non ha sapienza, e 1' ira non ha consiglio.

Giusti- Capponi 3, σ. 4.

2. In casa dell' amico ricco, sempre ammonito ;
in quella dell' amico povero, sempre lodato.

(Αυτόθι, a. 3)

3. A Natale, mezzo pane ;
à Pasqua, mezzo vino.

(Αυτόθι, a. 7)

4. Chi troppo ride, ha natura di matto ;
e chi non ride è di razza di gatto-

(Αυτόθι, σ. 19)

5. Per far un amico, basta un bicchier di vino ;
per conservarlo, è poca una botte.

(Αυτόθι, a. 25)

1 Le Roux de Lincy, Le livre des proverbes français, Tome I-II, Paris 1842.
? Giuseppe Giusti-Gbw Capponi, Dizionario dei Proverbi Itali^ni, Varese 1956.
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6. Ama chi t' ama, e chi non t' ama lascta;

chi t' ama di buon cuore, strigni e abbraccia.

(Αυτόθι, σ. 2ß)

λ

7. Non ν' è s al· at ο senza sole,
non ν' è donna senza amore
nè domenica senza sapore
nè vecchio senza dolore.

(Αυτόθι, σ. 31)

8· Il lianco e il rosso va e vien,
ma il giallo si mantien :
anzi il giallo è un color forte,
che dura anche dopo morte.

(Αυτόθι, σ. 39)

9. Uomo peloso, ο força ο lussurioso ;
ο matto ο avventuroso.

(Αυτόθι, σ. 40)
10. Dio ti salvi da un cattivo vicino
e da un principiante di violino.

(Αυτόθι, σ. 52)

Έκ τών ανωτέρω παραδειγμάτων φαίνεται ότι ό πλατυσμός χρησιμοποιείται
ψυχολογικώς καί εΐς άλλων εθνών τάς παροιμ ιολογίας, άφοΰ είναι φυσική λει-
τουργία τής συνειρμικής σκέψεως τών λαών καί τής διαθέσεώς των πρός παιγνιώδη
κριτικήν.

'Ιδιαζόντως είς τάς νεοελληνικός παροιμίας τό φαινόμενον παρουσιάζεται συ-
χνότατον καί ποικίλον, ώς θέλει δείξει ή εις τά οικεία κεφάλαια παράθεσις περι-
πτώσεών του.

Προτού όμως προχωρήσωμεν εΐς τήν έξέτασιν τοΰ καθαρώς παροιμιακοΰ
πλατυσμοΰ, σκόπιμον είναι νά γνωρίσωμεν τόν κατά γενικώτερον τρόπον χρησιμιο-
ποιούμενον πλατυσμόν εΐς τά έκ τής Γραφής καί τής φιλολογίας άπομνη-
μονευόμενα χωρία, όπου ούτος γίνεται έξ άναπλάσεως τών γνωστών
παραστάσεων καί έχει χρώμα παροιμιακόν, όταν μάλιστα τά έν λόγω κείμενα
έχουν καταστή δημώδη.1

'Σημειώνομεν ότι τό φαινόμενον τοΰ πλατυσμοΰ εμφανίζεται επίσης εντονον καί εις τάς
ελληνικός εΰχάς, τάς αράς, τάς βλασφημίας, τούς χαιρετισμούς, εχει δέ στενή ν σχέσιν μέ τήν
λεγομένην άντιλαβήν, ήτις είναι ασυγκράτητος είς τήν ψυχολογίαν τοΰ "Ελληνος. 'Ομοίως έμ-
φανίζεται ούτος καί μεταξύ τών στίχων τών δημοτικών ασμάτων, είς τά δίστιχα καί εις τά
διάφορα παιδικά άσμάτιο;.
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Είς τάς περιπτώσεις ταύτας των κατ' άνάπλασιν παροιμιών ό λέγων (ή ό
άκούων) δέν περιορίζεται είς τήν φράσιν, τήν παροιμίαν ή τό γνωμικόν, τά όποια
έ'χουν αύτοτελώς ληφθή έκ τίνος κειμένου (τής Γραφής, τών κλασσικών συγγραφέων
ή τής νεωτέρας φιλολογίας), αλλά προχωρεί μέ συνειρμικήν άνάπλασιν σχεδόν aU-
τόματον καί εις τούς άκολουθοϋντας λόγους ή στίχους \

Παραθέτω παραδείγματα τοιούτων πλατυσμών, διακρίνων τάς έπί μέρους
περιπτώσεις.

α) έκ τής Βίβλου και τών εκκλησιαστικών κειμένων.

— Γενέσεως το ανάγνωσμα ! Σοφία πρόσχωμεν.

Συνήθης προσθήκη εΐς τήν πρώτην φράσιν (λεγομένην έπί φλυάρων ή κα-υ-
χωμένων διά τήν καταγωγήν των), ήτις έ'χ,ει ληφθή άπό τήν άντιφώνησιν τού
ιερέως.

— Ανξάνεσ&ε και πληΰύνεσΟε ! ... καί κατακυριεύσατε τήν γην !

Τό συμπλήρωμα έπιτείνει τήν γνωστήν εύλογίαν τής Γραφής, έχει δέ ληφθή
άπό τό σχετικόν εδάφιον τής Βίβλου (Γενέσ. 1, 28), όπου άκριβέστερον λέγειαι :
«καί πληρώσατε τήν γήν και κατακυριεύσατε αύτής».

— Στήτω ό ήλιος !... κατά Γαβαών !.. . καί ή σελήνη κατά φάραγγα Αίλών.

'Ενώ άρκεΐ εΐς τήν κοινήν παροιμιολογίαν ή πρώτη φράσις, συμπληροΰται

συνήθως μέ τά συμφραζόμενά της έν τή Γραφή (Ιησούς 10, 12).

— Στενά μοι πανταχόθεν ! ... σφόδρα έστί.

Ή συμπλήρωσις χρησιμοποιείται συνήθως άπό τούς καλούς γνώστας τής
Γραφής. (Βασιλ. II 24, 14).

— Διεμερίσαντο τά ίμάτιά μον έαντοΊς /... καί έπί τόν ίματισμόν μου εβαλον
κληρον.

Ή συνέχεια τής παροιμιακής φράσεως είναι γνωστή άπό τήν Γραφήν
(Ψαλμ. 21, 19) άλλά καί άπό τήν ύμνογραφίαν τής 'Εβδομάδος τών Παθών.

—'Ανάστα ό Θεός! ή Εγινε τό'Ανάστα ό Θεός... κρίνων τήν γήν!

Ή φράσις, γνωστή άπό τήν άκολουθίαν τοΰ Μ. Σαββάτου, λέγεται παροι-
μιακώς έπί τών άναταραχών καί θορύβων, μέ τήν προσθήκην ενίοτε τής βιβλικής
συνεχείας της.

— Γρηγορείτε και προσεύχεστε ! ... ίνα μή είσέλθητε εΐς πειρασμόν.

Ή συμπλήρωσις άπό τον Ματ&αΐον (26, 41) καί άπό τήν ύμνογραφίαν τής
Μεγ. Εβδομάδος.

1 Συγγενής περισσότερον είναι ενταύθα ή περίπτωσις τών ελλιπώς έκφερομένων παροι-
μιών ή φράσεων, ας καλείται ό άκούων νά συμπληρώση. (Βλ. καί Χ. Χαριτωνίδην, ενθ' άν.).



tÎAPÔÎMIÔN ΠΛΑΤΫΣΜόί

IS?

Αλλη δόξα ηλίου καί αλλη δόξα σελήνης !... καί άλλη δόξα άστέρων.
Άνευρίσκομεν ήδη τόν πλατυσμόν είς τό κείμενον τής Καιν. Διαθήκης
(Α' Κορινθ. 15, 41).

— Ό απείρων φειδομένως, φειδομένως και θερίσει· καί ό σπείρων επ' εόλογίαις,

Ιπ' εύλογίαις καί θερίσει.
Ό πλατυσμός ενταύθα γίνεται κατ' αντίθεσιν, όπως ακριβώς έχρησιμοποιήΟη
καί υπό τοΰ 'Αποστόλου Παύλου (Β' Κορινθ. 9, 6).

Εις τούς έκ τής Γραφής πλατυσμούς υπάγονται καί αί έκ τοΰ κειμένου έκτρο-
παί, όταν συνεχίζουν τοΰτο έν παρωδία :
—"Αρμα Φαραώ ... καί καρδιά μπούφα !

(Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ , Β', σ. 461, 3)

— Kai Σαούλ εν Προφήταις... καί κόρκορος έν λαχάνοις ;

Συμπλήρωσις τοΰ Βιβλικού (Βασιλ. I 10, 12) φερομένη ήδη είς βυζαντινά
κείμενα.

Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. προφήτης 1. (Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί
πολιτισμός, τόμ. Στ', 1957, σ. 446).
—Ή ράβδος σου και ή βακτηρία σου... αυτή μέ κατασκότωσε !
'Αντί τοΰ βιβλικού: «αύται με παρεκάλεααν». (Ψαλμ. 22, 4).
— Αός ήμιν σήμερον ... καί αύριο βλέπουμε !...

Άπό τήν Κυριακήν Προσευχήν, αντί τοΰ «καί άφες ήμιν κτλ.». Όμοίως καί
παρά Ίω. Χρυσοστόμφ : Αός μοι τήν σήμερον καί λάβε τήν aöpiov ! (Migne P. G.,
61, 462).

'Αλλά καί άπλαΐ λέξεις συμπληροΰνται έκ τής Γραφής συνειρμικώς.

— Ξύλο !... της γνώσεως !

— Κλειδιά!... τοϋ Παραδείσου.

— Ζωή!... καί άνάστασις κ.ά.
β) Έξ αρχαίων κείμενων.

—"Εργον ουδέν δνειδος /... άεργίη δέ τ' όνειδος !
Ησιόδου, "Εργα καί Ήμέραι, στ. 309.

— Πολύτροπος!... 8ς μάλα πολλά !

Όδύσσ. α', 1.
—*Ω κοινδν αυτάδελφον/... 'Ισμήνης κάρα!

Σοφοκλ. Άντιγ., στ. 1.
—"Ερως άνίκατε μάχαν !... έρως δς έν κτήμασι πίπτεις!
Αυτόθι, στ. 781.

— Πολλά τά δεινά /... κ' ουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει !

Αυτόθι, στ. 332.
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—"Ανω ποίαμών Λ .. Ιερών χωροϋσι παγαί !
Εύριπ., Μήδεια, στ. 410.

γ) Έκ τής νεωτέρας λογοτεχνίας καί τής δημώδους Λοιήσεως.

— Γλυκεία ή ζωή !... κι ό θάνατος μαυρίλα !

(Σολωμός)

"Αργειε νά ' ρϋη εκείν' ή μέρα !... κ' ήταν όλα σιωπηλά !...
(Σολωμός)

" Οντις επλασεν ό Θ ιός τήν οικουμένη !... τό Ληξούρι καί τόσους άλλους τό-
πους!

(Δασκαράτος)

Πώς μας θωρείς άκίνητος ;... που τρέχει ό λογισμός σου; (καί παρωδία:...
το μυαλό σου ;)

(Βαλαωρίτης)

Καλότυχοι οί νεκροί που λησμονάνε !... τήν πίκρα τής ζωής!
(Μαβίλης)

Άνά&εμά σε ξενιτειά/... μέ τά φαρμάκια πό'χεις !

(Κρυστάλλης)
Και τώρα τί ί)ά γίνουμε ; ... χωρίς βαρβάρους !
(Καβάφης)

Καί από τά δημοτικά τραγούδια:

— Τρία πουλάκια κάθονται !... στη ράχη, στό λημέρι !

Ή αρχική φράσις λέγεται παροιμιωδώς διά τούς άνοήτους ή βραδεΐς εις τήν
άντίληψιν. Ή συμπλήρωσις γίνεται έκ τοΰ στίχου τού δημοτικού τραγουδιού.1

— Σαράντα παλληκάρια!... άπό τή Λεβαδειά.

Ή αρχική φράσις λέγεται έπίσης παροιμιωδώς έπί τή έμφανίσει ή τφ άκού-
σματι περί νέων καί γενναίων ανδρών. Ή συνέχεια είναι γνωστή έκ τού στίχου
τοΰ αύτοΰ δημοτικοΰ ςίσματος.2

— Βασίλη, κάτσε φρόνιμα/... νά γίνης νοικοκύρης!

Ή πρώτη φράσις λέγεται συμβουλευτικώς είς πάσαν περίπτωσιν άταξίας ή
αφροσύνης. Συνήθως προστίθεται καί τό υπόλοιπο ν τοΰ στίχου.8

— Λάμπουν τά χιόνια στά βουνά κι ό ήλιος ατά λαγκάδια,
λάμπουν καί τ' άλαφρά σπαθιά τών Κολοκοτρωναίων.

1 Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 49, στ. 1.
' Αυτόθι, άρ. 22, 1.
' Αυτόθι, άρ. 25, 1.
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'Ëvcjj ό πρώτος στίχος είναι έπαρκής και αύτοτελής δια τήν περιγραφήν τής
φύσεως, συνήθως έρχεται εις τό στόμα, ώς πλατυσμός, καί ό δεύτερος στίχος.1

— Καβάλλα πάν' στην εκκλησιά, καβάλλα προσκυνάνε ! ...
καβάλλα παίρν' άντίδερο άπ' του παπα τό χέρι.

Ό πρώτος στίχος λέγεται παροιμιωδώς δια τούς ισχυρούς καί αύταρχικούς· ό
δεύτερος, γνωστός επίσης, προστίθεται διά νά έπιτείνη τήν προηγουμένην περι-
γραφήν. 2

— Προξενητάδες ήρθανε ! ... από τή Βαβυλώνα !

Ή αγγελία περί τής άφίξεως προξενητοΰ φέρει εις τόν νουν στίχον τοΰ
γνωστού άσματος «τοΰ νεκροΰ αδελφού». 'Αλλά κάποτε λέγεται ολόκληρος ό
στίχος παροιμιωδώς, έπί περιζητήτου νύμφης, οπότε είναι δυνατόν νά προστεθή μέ
πλατυσμόν καί ό επόμενος στίχος.

νά πάρουνε τήν 'Αρετή πολύ μακριά στα ξένα. '

—Ή άγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη ...

θέλει λαγοΟ περπατησιά, πουλιού γρηγορωσύνη.

Γνωμική παροιμία, αύτοτελής μέν έν τφ πρώτφ στίχω, συμπληρουμένη όμως
καί μέ τόν δεύτερον.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 157, 15).

—'Αλησμονιώνται κ ' οί φιλιές, ξεχνιώνται κ οι αγάπες

στο δρόμον ανταμώνονται σάν ξένοι, σά διαβάτες.

Όμοίως γνωμική παροιμία, συμπληρουμένη, όπως καί είς τό δίστιχον.4

— Για Ιδές καιρόν που διάλεξε δ Χάρος νά μέ (σέ, τόν) πάρη /...

τώρα π ανθίζουν τά κλαριά καί βγάζει ή γης χορτάρι.

Δίστιχον άπό μοιρολόγι, τό όποιον έγινε γνωστότερον μέ τόν Άθανάσιον
Διάκον. Επαναλαμβάνεται παροιμιωδώς συνήθως ό α' στίχος, άκολουθεΐ δέ, ώς
πλατυσμός, καί ό β'.δ

— Τρώτε και πίνετ άρχοντες !... κ' έγώ νά σας δηγοϋμαι. 8

Ή άρχική φράσις λέγεται έν χαιρετισμώ, όταν κάποιος εισέρχεται είς συμπό-
σιον ή συνεστίασιν. Ή επομένη προστίθεται πλατυαστικώς, κάποτε δέ καί έν παροι-
δίςι:... κ' έγώ νά σας κοιτάζω ή άστειότερον: νά κάτσγι στο λαιμό σας!

1 Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 64, 1-2.

2 Αύτ. στ. 7-8.

5 Αύτ. άρ. 92, 6-7.

4 Αύτ., άρ. 135, η'.

5 Αύτ., άρ. 212, στ. 1-2.

® Αύτ., άρ. 215, στ. 1.
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II. ΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΟΙ ΠΛΑΤΥΣΜΟΙ

Προβαίνομεν ήδη εΐς τήν έξέτασιν τών κυρίως παροιμιακών πλατυσμών, οΐ-
τινες άνεπτύχθησαν αύτοτελώς καί ασχέτως πρός αλλα φιλολογικά κείμενα. 'Από
τάς ομοιότητας καί τάς αντιθέσεις τών έννοιών οδηγείται ό λαός νά σύνθεση τό
όλον κείμενον τής παροιμίας ή νά τό έπαυξήση, ακολουθών άλλοτε τόν στιχουργι-
κόν ρυθμόν καί τήν όμοιοκαταληξίαν (ρίμαν), άλλοτε τήν συνειρμικήν διατύπωσιν
τοΰ ιδίου λόγου.

Α' Πλατυσμοί έξ αναπλάσεως όμοιων «αί αντιθέτων έννοιών.
α') Πλατυσμοί καθ' ομοιότητα.

1. Παράλληλοι καί αντίστοιχοι.

1. "Ανθρωπος ανθρώπου μοιάζει
καί το πράμα τοΰ πραμάτου.

(A.A. άρ. 438, σ. 11, Κεφαλληνία). 1

2. Άπό τής συκιάς το γάλα κι άπ' αμυγδαλιάς ζουμί.

(Λ. Α. άρ. 1421, σ. 458. 'Ακαρνανία, Δ. Λουκόπουλος)

3. Βγάζει άπο τή μνΐγα ξύγκι
κι άπ' τό τσίπουρο στελιάρι.

(Λ7. Γ. Πολίτου, Π. λ. μΰγα 3, Χίος).

4. Βλέπει δ γύφτος στ' δνειρό του
κάρβουνα, σφυριά κι αμόνια·
βλέπει κ' ή Τριανταφυλλιά
πώς κοιμώμαστε αγκαλιά.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. όνειρο 5, Κεφαλληνία)

5. Αεν πιστεύει δ χορτάτος τοΰ νηστικού, κι ό καβαλλάρης τοΰ πεζοϋ.

(Λ Α. άρ. 489, σ. 612, Γορτυνία)

6. Εϊδεν τον ουρανόν σποντύλ', καί τήν (γ)ήν χαμαιλέτεν.

('Αρχ. Πόντου, τόμ. Θ', σ. 70, 102, Σταυρίν)

7. Είσαι νοικοκύρης καί καραβοκύρης.

(Κεφαλληνία)

8. 'Εξανόστηαες, κερά μου,
σάν τοΰ Μάρτη τό ραπάνι,
σάν του Μάη το σέλινο.

Συλλ. Βάρνερ, Μάρτης 1. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 85)

1 "Η παραπομπή γίνεται είς τήν πλατύνΟεισαν παροιμίαν μέ τήν προϋπόθεσιν ότι τό
πρώτον μέρος της (αρχική φράσις) είναι κοινότερον είς τήν έλληνικήν ιταροιμιολογίαν.
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9. °Ηλιος και βροχή,
παντρεύονται οί φτωχοί'
ήλιος καί φεγγάρι,
παντρεύονται οί γαϊδάροι"
ήλιος καί χιόνι,
παντρεύονται οί άρχόντοι.

(Λ. Α. άρ. 1101, σ. 57. Καστοριά)1

10. Κ' ή φακή μαγέρεμα ; κι ό Χασάνης Τούρκος;

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. φακή 18)

11. Κούφιο καρύδι καί σάπιο ρόϊδο.

(Λ.Α. άρ. 819, σ. 22. "Ηπειρος)

12. Λάδι βρέχει, κάστανα χιονίζει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λάδι 20. Ήπειρος)

13. 'Μ εις οί Βλάχοι,
όπως λάχη !
'Μεϊς οί Γραικοί
όπως πρέπει.

(ευγενής άπάντησις των φιλοξενουμένων).
(A.A. 1465, 6. 'Αλμυρός. Δ. Πουλάκης)

14. Μέ γ' αρνιά κουρεύεται, μέ τά κατσίκια παίζει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. κουρεύω)

15. Νηστικός κομμάτια βλέπει, κι ό ξυπόλυτος τσαρούχια !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. νηστικός 6. Δακκοβίκια 'Ανατ. Μακεδονίας)

16. Ξέρει δ Βλάχος τί 'ναι δ σφόγγος,

κι ό Ρωμιός ή μαμαλίγκα ;

(Γερ. Δρακίδου, Ροδιακά (1937, σ. 196)

17. Ό Θεός νά σέ φυλάη άπό φτωχό περήφανο και άπό γέρο πόρνο'

άπό φαγα κεραστή

καί άπό τήν γυναίκα τήν κακή.

(Ν. Ί. Λάσκαρη, Ή Δάστα καί τά μνημεία της, έν Πύργφ 1902, σ. 227).

18. "Ολοι οί χοίροι μιά γενιά, κ' οί ψύλλοι μια κουβέντα!

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Γ', σ. 533, 15. Κεφαλληνία)

1 Περί τής παροιμίας ταύτης καί των είς άλλους λαούς παραλλαγών της, αί όποΐαι
παρουσιάζουν έπίσης ομοίους πλατυσμούς, εχει πραγματευθή ό Φινλανδός Matti Kuusi είς
τήν έκτενή μελέτην του «Regen bei Sonnenschein» (F. F. Commun., τόμ. LXIX, άρ.
171, Helsinki 1957).

11
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19. cO λόγος τρνπα ôèv κάνει
καί λάκκο δέ σκάφτει.

(Ί. Βενιζέλος, α. 194, 246)

20. Ό λύκος μπήκε στ' Άντερα κ' ή αλεπού στα σκώτια.

(Αύιτό&ι, 197, 276)

21. Ό παπάς, παπά δέ θέλει

κι ό γιατρός γιατρό δέ θέλει
κ' ή μαμμή μαμμή δέ θέλει.

(Λ. Α. άρ. 883, 450. Λακωνία).

22.Ό,τ ι πάρη ή νύφη ατό θρονί, κ' ή λεχώνα στο στρωσίδι.

(Λ. Α. άρ. 662, 56. 'Αρκαδία).

Ή παροιμία άναφέρεται είς τό εθιμον τών δώρων, πρός μεν τήν νύμφην,

όταν κάθεται έπισήμως είς τόν παστόν, πρός δέ τήν λεχώ, εφ' όσον είναι

κλινήρης.

23. Πέσε πίττα, νά σέ φάω

τσί κουλλίκα νά σ άρπάξου.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ· πέφτω, 22. Λέσβος).

24. Πίσω εΐν' τής λύρας ό χαβάς καί τοΰ βιολιού ή άντάρα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. πίσω 31 Πελοπόννησος).

25. Πολλά ξύλα στο λόγγο·
πολλές πέτρες στό δρόμο.

(Λ. Α. άρ. 883, 549. Μεσσηνία).

26. Σάν ή Σούλτω μέ τήν δκνά
κ' ή Χάϊδω μέ τά φρύδια.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. δκνά, 2).

27. Τά προγόνια
εΐν' περόνια·
τ' άνιψίδια
άπονιψίδια !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. προγόνι 5. Στερεά Ελλάς).

28. Τό κρομμύδι τό ταχυ
κάνει τ' άντερο παχύ
καί τό σκόρδο τήν ημέρα
δίνει της καρδιάς άγέρα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. κρεμμύδι, 1. Χίος).

29. Το πρώτο μον στεφάνι ( = παντρειά, γάμος)
στον κόσμο δέν εφάνη·
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κ' ή πρώτη μου αρραβώνα
δέν Ιφάνη στον αιώνα.

(Λ. Α. άρ. 883 658. Λακωνία).

30. Φάε λάδι

κ' ελα βράδυ-
φάε βούτυρο
κ' ελα κούτσουρο.

(Λ. Α. άρ. 330, 1725).

Ενδιαφέρουσα περίπτωσις είναι έκείνη, κατά τήν οποίαν ό παράλληλος πλα-
τυσμός γίνεται δ ι ' ε τ έρ ας γνωστής π α ρ ο ι μ ί α ς ή παροιμιώδους φράσεως:

31. 'Αγάλι' αγάλια πάς μακρνά, ρωτώντας είς τήν Πόλη.

(Λ. Α. άρ. 219, 38. Κάρπαθος).

32. "Αδηλα και κρύφια

κ' Ινας Θεός τά ξέρει !

(Λ. Α. άρ. 527, 3. "Ηπειρος, Χρ. Χρηστοβασίλης).

33. Αυτά εΐν' τά λόγια τής κυρ-Γιαννάκαινας
καί τά κουμπιά της κυρ-'Αλέξαινας.

(Λ. Α. άρ. 763, 234. Καλάβρυτα).

34. "Εχεις γρόσια ; εχεις γλώσσα-

Ιχεις φλωριά ; έ'χεις θωριά.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 166, άρ. 10. Μήλος).

35. Λέει καί ξελέει, γράφει καί ξεγράφει.

(Λ. Α. άρ. 489, 587. Γορτυνία).

36. Ξύλα κούτσουρα, δαυλιά καμένα
κ' ή άλεπου στο μεϊντάνι.

(Λ. Α· άρ. 883, 417. Θεσσαλία).

37. Ό λύκος παστρομά δέ φκειάνει- κι ό σκύλος σκαλτσοδέτα.

(Λ. Α. άρ. 883, 449. Λακωνία)

38. " Ο λωλός μέ τά θυμάται χαίρεται- καί μέ τό νου πλουταίνει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. θυμούμαι 8 (24) Χίος).

39. "Οξω νους καί πέρα βρέχει!

(Λ. Α. άρ. 441, 105. Κρήτη).

40. Ό,τι μέλει, δέν ξεμέλει, κι ό',τι γράφει, δέν ξεγράφει.

Ν- Γ. Πολίτου, Π. λ. μέλει, 9).

41. Τό πείσμα βγάζει πρήσμα, καί τό γινάτι μάτι.

Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. πείσμα, 8).
42- Τον λωλοϋ όλα του λωλά, κι ό γάμος τήν Τετράδη.
Λ. Α. άρ. 432, 52. Κάρυστος).
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2. Παρομοιωτικοί.

Οί πλατυσμοί εκ παρομοιώσεως είναι συχνοί αλλά παρουσιάζονται υπό ποί»
κίλας μορφάς συγχεόμενοι κάποτε πρός άλλας περιπτώσεις.

1 .'Αγάλια αγάλια γίνεται ή αγουρίδα μέλι

κ' εκείνη πού σου τσούνευε, μεθαύριο σέ θέλει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Α', σ. 139, άρ. 3. Πάρος).

Ό Πολίτης παρατηρεί ότι «διά τής προσθήκης τού δευτέρου στίχου μερι-
κεύεται ή παροιμία τοΰ πρώτου». Ή προσθήκη δηλαδή αύτη είναι πλατυσμός
έπί τό μερικώτερον καί ενέχει τήν παρομοίωσιν : "Οπως ή αγουρίδα γίνεται άγάλια
άγαλια μέλι, έ'τσι καί ή δύσκολη ερωμένη σιγά σιγά μεταβάλλει γνώμην.

2. 'Αλλου τά κακκαρίσματα κι άλλου γεννούν οί κόττες,
άλλη φιλεΐ τόν άγαπώ κ' έγώ μετρώ τΙς μπόττες !

(Ν. Γ. Πολίτου Παροιμ. Α', σ. 582, άρ. 40. Θήρα).

Όμοίως ένταΰθα παρατηρεί ό Πολίτης, ότι «διά τοΰ δευτέρου στίχου ειδι-
κεύεται ή παροιμία, μεταβάλλεται δέ είς κωμαστικόν δίστιχον». Είναι πλατυσμός
παρομοιωτικός.

3. Γάδαρος εΐν' ό γάδαρος, άνέ φορή και σέλλα

κ' ή γρά κι αν όμορφίζεται, δέν γίνεται κοπέλλα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 326, 7).

Παρατηρεί καί έδώ ό Πολίτης, ότι «προστίθεται έν τώ δευτέρα) στίχω μία
τών είδικωτέρων περιπτώσεων τής χρήσεως τής παροιμίας». Ό πλατυσμός όμως
είναι παρομοιωτικός καί σημαίνει ότι, όπως ό γάδαρος κτλ..., έτσι κ' ή γριά...

4. "Εχει τδ σκυλί Τετράδη κι ό κακός συνείδηση ;

{Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Τετράδη 2. Γορτυνία).

5. Κάθε τρύπα τδ καρφί της· κι ό λόγος τον αντίλογο του.

(Λ. Α. άρ. 219, 47. Κάρπαθος).

6. Λείπει δ Μάρτης από τή Σαρακοστή καί το χαλάζι άπό τ' αμπέλια τά
Λαγκαδινά ;

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λείπω 24. Γορτυνία).

7. Ό λύκος γερνώντας γίνεται μασκαράς τών σκυλιώνε,
κι ό άνθρωπος των παιδιώνε.

(«'Αγροτικός κόσμος», Φεβρ. 1937. Ηλεία).

8. "Ομοιος τον δμοιον αγαπά κ' ή γάτα τό ποντίκι.

('/. Βενιζέλος, σ. 198, 305).

Ή έλευθερία τού πλατυσμοΰ οδηγεί καί εις άλλα συμπληρώματα τής ώς άνω
παροιμίας, οία τά:... κ' ή κοπριά τά λάχανα... ψεύτης τον ψεύτη θέλει... Εις μίαν
δέ έκ Κρήτης παραλλαγήν ό πλατυσμός είναι τριπλοΰς :
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"Ομοιος τον δμοιον αγαπά, κοπέλι τό κοπέλι
κι ό άρχοντας τον άρχοντα καί ή κοπριά τ' αμπέλι.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. όμοιος 11).
9. Πότε Μάης, πότε λουλούδια, πότ' έγώ [ό] φτωχός γυναίκα ;

(Συλλ. Βάρνερ, Μάης 1. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 83).
10. Στάλα με στάλα τό νερό τό μάρμαρο τρυπά το·
το πραμα π' άγαπα κανείς γυρίζει καί μισα το.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. νερό 56. Θήρα).

11. Τά λόγια γυρίζουν τόν άνθρωπο κι ό άέρας τό νερό.

(Ί. Βενιζέλος, σ. 289, 85).

12. Τ' αρκούδι νηστικό δε χορεύει:
κ' ή Μαρία νηστικιά δέ δουλεύει.

(Λ. Α. άρ. 1148, 125 Μ. Λιουδάκη, Βιθυνία).
Ενδιαφέρει μία προτρέχουσα μορφή παρομοιωτικών πλατυσμών, τούς οποίους
δυνάμεθα νά όνομάσωμεν προπλατυσμούς. Εις ταύτην, διάλογους στιχουργι-
κής ομοιοκαταληξίας (ρίμας), προτάσσεται στίχος προχείρου συνί)έσεως καί άκολου-
ί)εΐ ή ούσιαστική παροιμία, ήτις ούτω σχηματίζει δίστιχον.

13. Άπό τά χείλη πηγαδιού δέ λείπει ή πρασινάδα,
αγάπη χωρίς πείσματα δεν έχει νοστιμάδα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 154, 8, Θήρα).

Ό Ν. Πολίτης δέχεται έπίσης ότι ό πρώτος στίχος άποτελεΐ πλατυσμόν
καί παρομοίωσιν: «Ή παροιμία διεπλατύνθη διά τής προσθήκης τού πρώ-
του στίχου, πρός έμφαντικήν βεβαίωσιν. Ώς είναι βέβαιον ότι ουδέποτε στερούν-
ται χλόης τά χείλη πηγαδιού, ούτω καί on άναγκαΐον άρτυμα τοΰ έ'ρωτος είναι τά
πείσματα».

14. Άπό τή γης βγαίνει νερό κι άπ* τήν έλιά τό λάδι

κι άπό τή μάννα τήν καλή βγαίνει τό παλληκάρι.

(Λ. Α. άρ. 489, 427. Γορτυνία. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 121, στ. 1-2).

15. Ή θάλασσα είναι ταπεινή κι ό άέρας τήν ταράζει,
ή μάννα κάνει τό παίδι κι ό ξένος τ' αγκαλιάζει.

(Κεφαλληνία).

16. Ή πρώτη μέρα των Φωτών είναι όπου φωτίζει,

ό ύστερος μετανοιωμός τίποτε δέν άξίζει.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ύστερος, 11).

17. Ό κουλιανός άγάπησε κουρούνας θυγατέρα,

κατά τή νύφη κι δ γαμπρός είναι κ' ή συμπεθέρα.

(Γ. Καζαβη, Νισύρου Λαογραφικά, Νέα Υόρκη 1940, σ· 160, 249).
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18. "Ολα τά δέντρα δέντρα 'ναι, μά ή έλιά έλιά 'ναι

κι άπ άνθρωπο ως άνθρωπο μεγάλη διαφορά 'ναι
(Αυτόθι, σ. 160, 251).

Εις τήν κατηγορίαν τών στιχουργικών γενικώς προπλατυσμών, (οί όποιοι δέν
είναι πάντοτε παρομοιωτικοί), ύπάγονται καί οι άλφαβητικοί ή άριθμητι-
κοί προπλατυσμοί, οΐτινες συνοδεύουν όμοιοκαταληκτικώς μίαν παροιμίαν ή φράσιν.

19. "Αλφα βήτα καί μια γιώτα

που 'ν' τά νιάτα πού 'χα πρώτα ;
(Λ.Α. άρ. 494, σ. 245. Μακεδονία).

20. Τέσσερα καί πέντ' εννιά,

άδειασε μας τή γωνιά.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 291, 10).

Διά τήν παροιμίαν ταύτην ό Ν. Πολίτης σημειώνει: «Παιγνιωδώς καί χάριν
τοΰ όμοιοτελεύτου προσετέθη ό ούδέν λέγονν πρώτος στίχος».

21. Τρεις έφτά εικοσιένα,

φάε εσύ, δώ' μου κ' έμενα.
(Επτάνησος).

β'. ΠλατυσμοΙ κατ' αντίθεσιν.

1· 'Αντιθετικοί ιδιοτήτων.

1. "Αδειο σακκι δέ στέκεται, γεμάτο δέ λυγάει.

(Έπετ. τών Βουρβούρων, τόμ. Β' (1925-26) σ. 150, όπου ή άλληγορική ερ-
μηνεία, ότι ό νηστικός δέν δύναται νά έργασθή, άλλα ομοίως καί ό παραχορ-
τασμένος. Ό πλατυσμός όμως προσετέθη κατ' αντίθεσιν).

2. "Αν είναι μήλο, θά μυρίση-

κι άν είναι γουμαράγκαθο, θ' άγκαθίση.

(Λ. Α. άρ. 1141 συλλ. Ά. Τζαρτζάνου, Τίρναβος).

1 Παρομοιωτικός προπλατυσμός είναι προφανώς καί ό πρώτος στίχος διστίχου τοΰ
15ου ή 16ου αιώνος, τοΰ οποίου ό δεύτερος συνιστά παροιμίαν :
Άπο πηγή κι άλλη πηγή, κι άπο πηγή πηγάδι,
κι απο παλιά, φιλήματα πάλι καινοΰρι* αγάπη.
(Η. Pernot, Chansons populaires grecques des XV et XVI siècles, Paris 1931, σελ. 88,
lig). Τό θέμα τής παρομοιώσεως είς τά δίστιχα, είς τά όποια αΰτη έμφανίζεται σιιχνοτάτη,
είναι γενικώτερον καί περιλαμβάνεται έπίσης εις τήν λογοτεχνικήν μελέτην τής λαϊκής στιχουρ-
γίας. (Βλ. Dim.. Pétropoiilos, La comparaison dans la chanson populaire grecque, Athènes,
1954, όπου καί βιβλιογραφία). Ή ειδική όμως περίπτωσις τοΰ προπλατυσμοΰ ή τής προτασ-
σομένης ομοιοκαταληξίας, ή άφορώσα είς τάς παροιμίας, δέν έτιιχε τής δεούσης προσοχής
είς τάς μέχρι τοΰδε έργασίας.
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3. "Α(ν)θρωπος αγράμματος ξύλον άπελέκητον
ά(ν)θρωπος γραμματισμένος, γάιδαρος ξετελεμένος.

(Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκι, Συμβολή στα λαογραφικά τής Κρήτης,
'Αθήνα 1949, σ. 125).

4. "Ανοιξε το ξερό ... κ' έβγαλα χλωρό.

(Λ. Α. άρ. 360, 175, Θράκη. Δι' όσους θέτουν άνθος είς τό αυτί των).

5. 'Από οιγαλό ποτάμι νά φοβάσαι κι ό'χι άπό φουρτουνιάρικο !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ποταμός 4. Δημητσάνα)·

6. Άπον χει τήν άπομονή, τρώει τή νύχτα ψάρι·

μ' άπού 'χει τή λιγοψυχιά, δέν τό θωρεί που πάει.

(Λ. Α. άρ. 433, 137. Κρήτη). Ό πρώτος στίχος φέρεται μόνος
ώς παροιμία έν Κύπρφ. Λ Α. άρ. 347, 50).

7. 'Αφύσικος φορεί βρακί,

καί τον φαίνεται μακρύ·
τό φόρεσε κι ό φυσικός
καί τοϋ φάνηκε κοντό.

(Λ. Α. άρ. 337, 101 Κεφαλληνία).

8. Γάλα γνρεντό (=ζητηθέν)
πικρό σά γιατρικό·

Γάλα φερτό ( = προσφερθέν)
γλυκό ζαχαρωτό·

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ',σ. 250, Ια. Γορτυνία).
9.Ή άλή&ειαι 'ναι μαλώτρα
κ' ή ψευτιά λιγοχαροϋσα.

(Λ. Α. άρ. 431, 69. Κάρπαθος).

10. Ή παντρειά είναι σκλαβιά, ή άνυπαντρειά σκουλήκι.
(Λ. Α. άρ. 330, 672).

1 1. "Η παπάς-παπάς
ή ζενγάς-ζευγάς·
ή καθάριος μυλωνάς !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. παπάς 109. Καλάβρυτα).

12. Καινούργιο κοσκινάκι μον, και που νά σέ κρεμάσο) ;
Παλιό μου παλιοκόσκινο, καί που νά σέ πετάξω ;

(Κεφαλληνία)

13. Μεγάλον καράβι, μεγάλη φουρτούνα-
μικρόν καράβι, μικρή φουρτούνα !

(Λ· Α· άρ. 671, 1Ç. Καστελλόριζον).
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14. Μικρός είσαι κι δ,τι πής, πεντάρα δεν αξίζει·
μεγάλος είσαι κι όί,τι πης, βασίλειο αξίζει.

(Α. Α. άρ. 883, 383. Λακωνία).

15. Ό άσπρος μέ τον κόκκινο, ήλιος μέ τό φεγγάρι·
κι ό μαΰρος με τόν κόκκινο, ή στιά με το τηγάνι !

(Συλλ. Βάρνερ, λ. άσπρος 2. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', σ. 41).

16. Ό λωβός αντρας αν τάς,

ό λωβότερος χειλάς-
ö κάλος άντρας μυτάς,
ό καλύτερος δοντάς !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 239, 68. Γορτυνία).

17. Ό Νάχας και δ Νανρας πέθαναν

ο Δουλεψενακάμης ζτ, καί βασιλεύει.1

(Νεοελλ. Άνάλ. Παρνασσού, τόμ. Α' (1870) σ. 184. Χίος).

18."Οποιος εχει καλή γυναίκα, στη χαρά νά μην πηγαίνη-

, < ,
τη χαρα την εχει στο σπίτι.

"Οποιος έχει κακή γυναίκα, στο νεκρό νά μήν πηγαίνη·
τό νεκρό τόν έ'χει στό σπίτι.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 232, 94 Σιάτιστα. Πρβλ. καί σ. 233, 94α).

19. "Οσες κουρούνες γαλανές,
τόσες μητρυιές καλές-

κι όσες κουρούνες μαύρες,
τόσες καλές μαννάδες !

(Λ. Α. άρ. 1161 Δ', 6. Κρήτη).

20. Πόση γνώση κρύβει ή κάππα ;
πόσες τρέλλες κρύβ' ή γοϋννα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 72, 31. Αθήναι).

21. Πρώιμο αρνί, μαλλί και κέρατο-
έ'ψιμο άρνί, ουτε μαλλί ουτε κέρατο !

(Δ. Λονχάτου, Κεφαλονίτικα γνωμικά, άρ. 134).

22. Τό μακρόν τσαϊ τό φαρδύ
ντρέπεται νά ξεσκιστή·

1 Παραλλαγάς τής άνω παροιμίας μετά τών πλατυσμών αύτής βλέπε είς μελέτην μου:
«Εικόνες καί προσωποποιήσεις για τό αβέβαιο στις κυπριακές καί τις άλλες ελληνικές παροι-
μίες». Κυπρ. Γράμμ., τόμ. ΚΑ', Λευκωσία 1956, σ. 169-170.
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το στενόν τσαΙ το κοντό
ντρέπεται νά 'ναι γερό i

(Λ. Α. άρ. 675, 359. Μεγίστη (Καστελλόριζον).

23. Τον νοικοκνρον το μάτι
κοπριά 'ναι στο χωράφι'
καί του ξένου 'ναι φωτιά !

(Λαογρ., τόμ. IB' σ. 127, Ρόδος. Συλλ. Ά. Βρόντη).

2. "Αντιθετικοί σχέσεων καί ενεργειών.

1. "Αλλοι κλαιν' κι άλλοι 'ελονσι (=γελοναι)
κι άλλοι τρων' κι άλλοι πεινοϋσι-

κι άλλοι έπά καρτσολοοϋσι ( = ήσυχοι πλέκουν κάλτσα).
(Νάξος' άνακ. Διαλεκτής Ζευγώλη-Γλέζου).

2. "Αν ζητφ; και δίδονσί σε,

αλλην τέχνη μή μαθαίνγ/ς-
κι αν ζητ^ς καί δέν σέ δίδουν,
άλλην έντροπήν δέν θέλεις.

(Συλλ. Βάρνερ λ. ζητώ 1. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 61).

3 "Αντρα θέλω, τώρα θέλω,
σάν γεράσω, δέν τόν θέλω.
(Λ. Α. αρ. 410)

4. Άπον 'χει μοίρα, γεννά κι ό πετεινός τον

κι άπου δέν εχει, ψοφ^ κι ό γάιδαρος του.

(Είρ. Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοΰ, Άθ. 1938, σ. 209, 24).

5. 'Η πέτρα στον τόπο της είναι βαρειά ' έ'ξω γίνεται 'λαφριά καί κυλάει.

(Θράκη1 σημειώσεις Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή).

6. Καλώς τηνε τή σνφορά κι αν ελθη μοναχή της,
μήν ελθη μέ τόν άντρα της καί μέ τήν αδελφή της.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. συφορά 3. Ζάκυνθος).

7. Κάνει τόν κονφό κι ό'που τ' άρέσει, ακούει.

(Λ. Α. άρ. 3, 504. Πάτραι).

8. Κάψα, λάβρα, νοικοκύρη,
νά πονλήσωμε τό στρώμα'
κρύο ζάλη, νοικοκύρη,

ν' άγοράσωμε τό στρώμα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ· πουλώ. Λευκάς).



170

ΔΗΜ. Σ. ΑΟΥΚΑΤΟΥ

9. Κρύο, κρύο,
καιρός για δύο·

καί μοναχός, κουβάρι!

(Νάξος' σημ. Διαλεκτής Ζευγώλη-Γλέζου).

10. Μπαίνει τό Τριώδι ;
βγαίνει τοΰ παπά τό δόντι-
μπαίνει το Πεντηκοστάρι ;
γίνετ' ό παπάς λιοντάρι!

(Ν. Ί. Λάσκαρι, Ή Αάστα καί τά μνημεία της,σ. 200).

11. Νύμφη τον Χριστού.

καί όχι του παστοϋ. (ό γαμήλιος παστός).
(Λ. Α. άρ. 1512, σ. 241. Κρήτη).

12. eΟπ' εχει μοίρα, ας κάθεται και ριζικό, ας κοιμάται·
κι όπ' είναι κακορρίζικος, άς κλαίη καί άς λυπάται.

(Λ. Α. άρ. 1423, σ. 31. Ζάκυνθο^.

13. Όπου κρατεί, καλά κρατεί-
κι όπό'χασ' άς γυρεύη.

(Δ. Λονκάτον, Κεφαλονίτικα γνωμικά, άρ. 1328).

14. Σ' εχω χάρη, κάβονρα,
νά [πηδφς] στά κάρβουνα'
άν είναι γι à τόν ποταμό,
τόνε πηδώ κ' έγώ !

(Λ. Α. άρ. 702, σ. 136. Σμύρνη). ^

15. Συμπεθέροι και συντέκνοι,
δ,τι φαν' τον πρώτο χρόνο-

κ' ΰστερ' άντεροσφάζουνται καί τσοί κρατεί καί πόνος.
Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. συμπέθερος 8. Κρήτη)..

16. Τό ζουρλό και τό χωριάτη
ξένοι πόνοι τόν γηράζονν

κ' οί δικοί του μαραγγιάζουν.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ξένος 190. Σιάτιστα).

17. Φόρτσα ήλιος, φόρτσα αέρας-
κάτω ήλιος* κάτω αέρας !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 342, 25. Κυνουρία [μετεωρολογική]).

Περί τήν δύσιν ό άνεμος γίνεται ασθενέστερος, ενώ κατά τήν άνύψωσιν τού
ηλίου ήτο ισχυρότερος.
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18. Ψάρια στο γιαλό,

όσα θέλεις σοΰ πουλώ·
ψάρια όμως στη στεριά
θά στά δώσω άκριβά.

(Λ. Α. άρ. 337, σ. 130. Κεφαλληνία).

3. 'Αποφατικοί. ('Από τήν κατάφασιν είς τήν οίρνησιν).

1. "Από Μαρτίου καλοκαιριού, κι άπ' Αυγουστο χειμώνα'

μήτ' ό Μάρτης καλοκαίρι, μήτ' ό Αΰγουστος χειμώνας.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Μάρτης' κοινή).

2. Είναι κι άλλοι γάιδαροι στήν Πόλη· δέν είσαι μοναχός σου !

{Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 336, 34. Μεσσηνία).

3. "Εχεις γρόσα ; ε χεις γλώσσα·

δέν έ'χεις γρόσα ; μηδέ γλώσσα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 168, 14. Λέσβος).

4. Ή πίττα ή καλή περιμένει καλό μουσαφίρη·

άν μείνη γιά τό πρωί,

frà τήν φάη τό σκυλί.

(Λεφτανά "Αρτης, 1957).

5. Ηύρε ή κορφή τόν πάτο ·
δέν πάει άλλο παρακάτω !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. πάτος 1. "Επτάνησος).

6. Λίγα λόγια και δεμένα,

μή πολλά καί μπερδεμένα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λόγος 57. Κεφαλληνία).

7. Νά 'ταν ή δουλειά καλή,
τήν αγάπα κι δ καδής·
μόν' γιατί δέν εΐν' καλή,
δέν τήν άγαπα κανείς.

{Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 532, 44. Χίος).

8. Ό λόγος είς τήν ώραν τον χίλια τσιτσίνια 1 αξίζει'

κι & δέν τόν πής στήν ώρα του, τίποτας δέν άξίζει.
(Λ. Α. άρ. 1380 Β', σ. 194. Κρήτη).1

9. Ό παπάς δυο χέρια έχει· μέ τό 'να ευλογάει, μέ τ' αλλο παίρνει·

τρίτο χέρι δέν έ'χει γιά νά δίνη !

(Α· Α. άρ. 34, 41. Άδριανούπολις).

1 τσιτσίνια = τσεκίνια, χρήματα.
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10. "Οποιος μ' αγαπά, με κάνει και κλαίω·

κι όποιος δέν μ' άγαπα, μέ κάνει καί γελώ.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. κλαίω 45. 'Αθήναι).

11. "Οποιος μίλησε, μετανόησε·

κι οποίος δέ μίλησε, ποτέ δέ μετανόησε.
(Λ. Α. άρ. 244, 6. Γορτυνία).

12. "Οποιος μπορεί, κάνει δ,τι θέλει·

κι όποιος δέ μπορεί, κάνει δ,τι δέ θέλει.
(Λ. Α. άρ. 3, σ· 735. Πάτραι).

13. Όσα δύνασαι νά βγάζης

κι απ τά ίδια νά ξοδιάζης-
νά μή βγάζης δύο-τρία
καί ξοδιάζης δεκατρία !

(Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Ίστορ. τών 'Αθηναίων, τόμ. Γ'., "Αθ· 1896.
Παράρτημα, σελ. ματ').

14. Σάν δέν εχει δ μήνας ρό
βάλε στο κρασί νερό-

κι άν ό μήνας έ'χει ρό
μή βάλης στο κρασί νερό.

(Λ. Α. άρ. 24, 202, Αίνος Θράκης).

15. Τό μετάξι θέλει τάξη

κι άνθρωπος νά τό κοιτάξη·
κι αν δέν τό καλοζετάξη,
θέλει γιά νά τό πετάξη.

{'Ι. Πέτση, Συλλογή άνεκδ. δημοτ. άσμ. Μακεδονίας, 1931, σ. 60).

16. Τόν ξένον είς τό σπίτι σον γιά μάρτυρα τόν εχεις·
κι ό'χι γιά μάρτυρα σωστό, μόνο γιά ψωματάρη !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ξένος 182. Κρήτη).

4. Καταφατικοί ('Από τήν αρνησιν εις τήν κατάφασιν).

1. Ή λωλιά στά βουνά δέ γυρίζει- μέσα σ' τσ' άνθρωποι είναι!

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. μωρία 8. Κρήτη).

2. Μάης αβρεχος, μούστος άμετρος-

Μάης βρεμένος, μούστος μετρημένος.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Μάης 68, κοινή).

3. Μέ πορδές αβγά δέ βάφουνταν θέλουνε μπακάμι. .

(Λ. Α. άρ. 1422, σ. 356. "Ηπειρος).
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Α. Μήτε γλυκύς και φααι σε, πρικύς και ρίξοναί σε'
συγκεραστός σάν τό κρασί, νά σ' άγαό κόσμος !

(Λ. Α. άρ. 1105. Κρήτη).

5. Ξέρει ή γίδα νά φάη χορτάρι ; Αφήνει τό χορτάρι καί τρώει κλαδί.

(Α. Α. άρ. 188, σ. 27. Μακεδονία).

6. Ό Θεδς δέν εΐν' Αρβανίτης ! Είναι δικαιοκρίτης !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Θεός).

7. 01 άλλοι δέν τρώνε αχερο' ψωμί τρώνε !

(Θρακικά, τόμ. ΙΣ'Γ', σελ. 205, Κ. Χουρμουζιάδης).

8. "Οποιος μήνας εχει ρό,
τό κρασί δίχως νερό'

κι όποιος μήνας χωρίς ρό,
τό κρασί μέ τό νερό.

(Λ. Α. άρ. 462. 198. Ρόδος)

9. Τό γαϊδούρι δέν τό καλούν στο γάμο, ουτε γιά νά τραγονδήση ούτε γιά
νά χορέψη' αλλά γιά να κουβαλήση νερό ή ξύλα.

(Λ. Α. άρ. 3, σ. 203. Πάτραι).

10. Τού Μαρτίου τά σκοτεινά,
äv τά ίδής, μή φοβηϋης
καί άν τά ΐδης καί φοβηθης,
ευρε τρϋπα νά κρυφτής.

(Λ. Α. άρ. 956, σ. 47. Λακωνία).

5·'Αντιστροφικοί (ή κατ' αντιστροφή ν).

1. Ακριβαίνεις, λιγοστεύω'
λιγοστεύεις, άκριβαίνω.

(Κεφαλληνία)

Λέγεται διά τήν άντίστροφον σχέσιν ακριβείας τών είδών καί ζητήσεως ή
σπάνιος αύτών καί άκριβείας. Όταν ή τιμή αύξάνη, οί άγορασταί άραιώνουν· καί
όταν, τό είδος σπανίζη, οί άγορασταί πληρώνουν άκριβά.

(Πρβλ. και Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 416, 1).

2. Άπό λύχνον αναμμένο
θέλει ανάψεις τόν σβημένο-
μ' άπό λύχνονε σβημένο
δέν ανάβεις άναμμένο.

(Λ. Α. άρ. 337, σ. 100. Κεφαλληνία).

Ό πλατυσμός άνήκει συγχρόνως καί είς τούς «άποφατικούς». 'Αλλά ή αντι-
στροφή είναι πλήρης.
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3. Άπό ρόδο βγαίνει αγκάθι,
κι άπ' άγκάθΊ βγαίνει ρόδο.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Α', σ. 254, 5. "Ηπειρος κ.ά.).

4. Από τή φράχτη στο κλαρί,
κι άπ' τό κλαρί στη φράχτη.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', σ. 374, 45. Επτάνησος).
Λέγεται επί περιορισμένων κινήσεων.

5. "Ασχημο παιδί στήν κούνια,

έμορφο παιδί στή ρούγα-
έμορφο παιδί στήν κούνια,
άσχημο παιδί στή ρούγα.

(Ν· Γ. Πολίτου, Π. λ. παιδί 20. Γορτυνία).

6. Είδες δόξα τήν αυγή ;
κακωσύνη τό βραδύ-
εΐδες δόξα τό βραδύ ;
καλωσύνη τήν αυγή.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ· Δ', σ. 515, 2. 'Αθήναι).
Δόξα ένταύθα είναι ή ιρις, τό ούράνιον τόξον η δοξάρι.

7. "Ενας μήνας θρέφει τους 'ένδεκα'
κ' οί ενδεκα τόν εναν·

(Π. Άραβαντινου, Παροιμιαστήριον, έν Ίωαννίνοις 1863, σ. 146).

8. "Ενας πατέρας μπορεί νά θρέψϊ/ δέκα παιδιά,

μά δέκα παιδιά δέ μπορ' à θρέψουν' εναν πατέρα.
(Α. Λουκάτου, Κεφαλονίτικα γνωμικά, άρ. 454).

9. Κάνει τή νύχτα μέρα καί τή μέρα νύχτα.

(Κοινή).

10. Κυλάει ή πέτρα στ αβγό; αλίμονο στ' αβγό'
κυλάει τ' άβγό στήν πέτρα ; αλίμονο στ' άβγό !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 610, 59, κοινή).

11. Νεκρόν άνασταίνουνε, καί πεθαίνουνε ζωντανό !

{Γρ. Ξενοπούλον, Θέατρον Α', σ. 104. Ζάκυνθος).
Λέγεται διά λουλούδια μέ μεθυστικόν άρωμα.

12.' Ολόρθο φεγγάρι, δίπλα καραβοκύρης·
δίπλα φεγγάρι, ολόρθος καραβοκύρης.

(Κοινή).

Είναι ή γνωστή παροιμία τών ναυτικών, οΐτινες μαντεΰουν τάς προσεχείς και-
ρικάς συνθήκας άπό τήν θέσιν τήν νέας σελήνης.
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13. Ό Πέτρος εΐν' τον Παύλου
κι ό Παύλος εΐν' τοΰ Πέτρου·

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 666, 21).

14. "Οπου λείπει, περισσεύει-
κι ό'που περισσεύει, λείπει.

(Λ. Α. άρ. 319, σ. 29. "Ηπειρος).

15. "Οσα φέρνει ή ώρα, δέν τά φέρνει δ χρόνος-
κι δσα φέρνει ό χρόνος, δέν τά φέρνει ή ώρα.

(77. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή κλπ., έν Πάτραις 1887, σ. 275, 730).

16. "Οταν είχα γρόσι, δέν είχα γνώση·
τώρα πό 'χω γνώση, δέν έχω γρόσι !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 71, 27. Μεσσηνία).

17. Πέντε μήνες, εν α γρόϋο'
πέντε γρόθους, έ'να μήνα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 161, 4. Χίος).
Λέγεται διά τά σπαρτά, τά όποια άπό τοΰ 'Απριλίου αυξάνουν άποτόμως.
6 Έναντιωματικοί ή παραχωρητικοί.

Εις τούς πλατυσμούς τούτους αίρεται πρός στιγμήν ή θέσις τής παροιμίας, διά
νά δειχθή, ότι καί εις τήν έναντίαν περίπτωσιν τό άποτέλεσμα παραμένει.

1. Άπ' άτον κορώνα 'κι γαστροϋται· νά γαστρουται πα 'κί πιάν' ( = 'Απ' αύτόν
κουρούνα δέν γαστρώνεται, αλλά κι άν γαστρωθή, δέν πιάνει). Έπί φυ-
λαργύρων.

(Ξ. Κ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυα>ρων, 'ΑΦ. 1939, σ. 471, 21).

2. Ευχή γονιού αγόραζε καί στα βουνά περπά&ει
καί τά βουνά νά σείνουνται κ' Ισύ νά μή φοβάσαι.

(=άκόμη καί αν σείονται τά βουνά... Λ. Α. άρ. 2241, σ. 90. Κρήτη).

3. Ή κορώνα ήμπαν πάει, μαύρα ώβά εύτάει-

πέραν ποταμού π' άν πάη, μαϋρα ώβά ευτάει ( = Ή κουρούνα όπου κι άν
πάη, μαΰρα άβγά κάνει" καί πέρα άπό τόν ποταμό αν πάη, πάλι μαύρα ά.κ.).
(Ξ. "Ακογλου, ενθ' άν·, σ. 479, 106).

4. Ή οκνιά παιδιά δέν κάνει

κι άν τά κάμγ), δέν προκόβουν.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. όκνιά 3).

5. "Η πείνα μάτια δέν έ'χει, κι άν τά 'χη, δέν ή βλέπει.

(Α. Λουκάτου, Κεφαλονίτικα γνωμικά, άρ. 205).

6. Κάμε το καλό

καλό και ρίξ 'το ατό γιαλό,
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κι ά δέν το γρωνίσν) (γνωρίση) τό ψάρι,
θά το γρωνίσ' ό Θεός !

(Είρ. Παπαύάκη, Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοΰ, σ. 198, 20. Κρήτη).

7. Κλεψιμιο απειρι στο σπόρο,
ä φντρώση, δε σταχυάζει-

κι ά σταχυάση, δέν ψωμώνει.

(Λ. Α. άρ. 798, σ. 556. Επτάνησος).

8. Κρυφός παπάς δε γίνεται
κι άν γινη, δέ λειτρουγα.

(Λ. Α. 431, σ. 102. Κάρπαθος).

9. Με τό μεγαλύτερο σον κουκκιά μή οπέρνης
γιατ' άν σπείρης, δέ φυτρώνουν

κι άν φυτρώσουν, δέ θά βράζουν !
('/. Βενιζέλος, σ. 158, 125).
'Ενταύθα έ'χομεν δύο πλατυσμους, έκ τών οποίων ενδιαφέρει ό δεύτερος.

10. Παπούτσι άπό τόν τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο·
άν εΐν' κακό τό μπάλωμα, θά 'ναι καλορραμένο.

(Λαογρ., τόμ. Η' σ. 544, 118. Αίγινα).

11. Τα ξένα ξύλα 'κι αφτουνε"

κι άν άψουν, φώς 'κί δείχνουνε (=δέν δείχνουν).
(Λ. Α. άρ. 1151, σ. 67. Σινώπη Πόντου).

12. Τό αίμα νερό δέ γίνεται
καί άν γένη, δέν πίνεται.

(Κοινή).

13. Τό μήλο κάτ απ' τή μηλιά πέφτει· κι άν δέν πέση άπό κάτ' τή μηλιά, θά
πέση στον ήσκιο της.

(Λ. Α. άρ. 1100Β' σ. 27. Καστοριά).

14. Χωριάτης, κι άγιος κι αν γενή, νά μήν τόν προσκύνησης·
κι άν τοϋ άνάψης καί κερί, χάρη μήν τοϋ ζητήσης.

(Λ. Α. άρ. 117, σ. 201, 63. Χίος).

Β. Πλατυσμοί κατ' έπίτασιν.

'Ονομάζομεν ούτω τάς περιπτώσεις προεκτάσεως τών παροιμιών, όταν ό λέ-
γων ή ό άκούων ζητή νά έπιτείνη τήν έννοιαν τής άρχικής παροιμίας, προσθέτων
είς ταύτην ισχυρότερα τεκμήρια, η απλώς προεκτείνων αύτήν κατά παράταξιν ή καί
κατά σατιρικόν στίχον. Ουτω αί μορφαί τών κατ' έπίτασιν πλατυσμών δύνανται νά
είναι αί έξης:
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Άπλοΐ κατά ιταράΐαξιν πλατυσμοί.

1. Ψυχολογικά! άμεσοι προσθήκαι.

1 ."Αλλος θέλει τον παπά, άλλος τήν παπαδιά,

κι άλλος τήν παπαδοπούλα !

(Λ. Α. αρ. 494, σ. 297. Μακεδονία)

2."Επαθε τοϋ λιναριού τά βάσανα καί τοϋ Χριστού τά πάθη.
(Ί. Βενιζέλος, σ. 80)

3. Ζήσε, μαϋρε μου, νά φάς τριφύλλι
καί τόν Αύγουστο σταφύλι !

(Ζάκυνθος)

4. Κάποιος λύκος ψόφησε
καί κάποια γίδα βρώμησε !

(Θεσσαλία)

δ. Κουτσοί, στραβοί στον "Αη Παντελεήμονα
κι αρρωστημένοι στην Άγιάσο !

(Λ. Α. άρ. 1446 Α', σ. 339. Λέσβος)

6. Μαθημένα V τά βουνά άπό χιόνια κι άπό κρύσταλλα,
(Λ. Α. άρ. 124, 43. Ευρυτανία)

7- Μήν κάμης, μή σοϋ κάμουνε, μήν πής νά μή σοϋ πούνε,
μήν κάτσης νά καταλαλης, μή σέ καταλαλοϋνε !
(Λ. Α. άρ. 1105, σ. 10. Κρήτη)

8. Νοικοκυρά κ' ή γάτα μας, ειπε τόν ψύλλο μούχο

καί τό ψωμί μαμά

καί τήν ψείρα μπούμπα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. νοικοκυρά, 30)

9. °0 Μανόλης μέ τά λόγια
χτίζει ανώγεια και κατώγεια
κ' έκατό παραθυράκια ! ...

(Λ. Α. άρ. 883, σ. 451. Ζάκυνθος)

10. Ό μουρλός στ ανήφορο ή τρώει ή τραγουδάει
ή σουράει!

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 273, 13. Γορτυνία)
1 \ Οποιος τή νύχτα περπατει, ή κλέβει ή πορνεύει
ή τήν άγάπη του έχασε καί πάει νά τή γυρεύη.
(Λ. Α. άρ. 1421, 1207. Κρήτη)
12/0 Χριστός πρώτα ευλόγησε τά γένεια του

κ' ύστερα τών 'Αποστόλων !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. γένεια 27. Κρήτη)
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13. Πόσα παράδικα θωρεί ό ήλιος τήν ήμερα

καί τό φεγγάρι τήν αυγή καί τ' άστρ' άπ' τήν 'πουσπέρα !
(Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. παράδικο, 1. Μ. 'Ασία)

14. Πρίτς, Μάρτη μου ! γλύτωσα τ' αρνάκι μου
καί τό κατσικάκι μου!

(Λ Α. άρ. 1358. σ. 242)

15. Τά ξένα θέλουν φρόνιμα, θέλουν ταπεινοσύνη,
θέλουν λαγοΰ περπατησά, άετοΰ γρηγορωσύνη'
θέλουν τά μάτια χαμηλά, θέλουν τά λίγα λόγια.

(Λ. Α. άρ. 2276, σ. 204. Μεγανήσι Λευκάδος)

16. Τά φέρν' ή ώρα, δέν τά φέρνει δ χρόνος·
καί τί θα γένη, ό Θεός τό ξέρει μόνος !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. ώρα 20. Χίος)

2. Σατιρικά ομοιοκατάληκτα.

1 .'Αγάπα με και μήν τό λές,
νά τελειώνουν οί δουλειές.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 169, 2. Φολέγανδρος)

2."Ακουρα και κουρεμένα
καί γαϊδούρια φορτωμένα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. κουρεύω, 1. Κεφαλληνία)

3. "Αμε λούσου και χτενίσου,

στον μπαρμπέρη μπαρμπερίσου.

{Ν. Γ. Πολίτου, Π.λ. λούζω 1. Γορτυνία)

4. 'Από τήν Πόλη έρχομαι και στήν κορφή κανέλλα

καί στά ξανθά σου τά μαλλιά κρέμεται μια τσαπέλλα.
[Ν. Γ. Πολίτου, ΙΙαροιμ. Β', σ. 370, 34. Κορινθία)
"Εχουν γραφή πολλά διά τήν προέλευσιν, τήν σημασίαν καί τήν χρήσιν τού
πρώτου έκ τών άνωτέρω στίχων, όστις κυκλοφορεί μέ ποικιλίαν πλατυσμών καί χα-
ρακτηρίζει συνήθως τούς άσυναρτήτους καί μωρούς λόγους.1 Ό παρατιθέμενος έν-
ταύθα πλατυσμός είναι ομοιοκατάληκτος, ένφ είναι γνωστόν ότι λέγονται συνήθως
πολλά άσυνάρτητα καί άνευ καταληκτικής όμοιότητος (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν.
άρ. 33-40). Τό φαινόμενον έπρόσεξε καί ό Δημήτριος Καμπούρογλους, όστις άναγνω-

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., τόμ. Β', σ. 369, 32. Φ. Κονκουλέ, Βυζαντινών βίος καί
πολιτισμός, τόμ. Ε — Παράρτημα, 'Αθήναι 1952, σ. 68 - 69. Γιάννη Βλαχογιάννη, «Άπό τήν
Πόλη έρχομαι», Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 1935, σελ. 6-11 (όπου ή παροιμία σημειώνεται
έν Χίω άπό τοΰ 1839, ό δέ πλατυσμός της ονομάζεται «παραστόλι»).
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ρίζει πλατυσμούς εις τάς διαφόρους αναδιπλώσεις τοΰ πρώτου στίχου, σημειώνει δέ
τοΰτο εις μικράν μελέτην του, μέ διαφορετικήν όρολογίαν. Λέγει: «Δέν ήργησαν
όμως οί έξυπνολόγοινάεπαυξήσουν τούς δύο στίχους τής παροιμίας καί
μέ άλλους, φρονοΰντες ότι μέ αύτόν τόν τρόπον εντείνουν τήν έ'ννοιαν τοΰ
αρχικού». Καί παραθέτει μερικά άπό τά «έ π α υ ξ ή μ α τ α» ταύτα, ώς :

καί πέφτω μέσ' στη θάλασσα, νά πιάσω μιά σαρδέλλα

Μ

η

τό γάιδαρο μου έχασα καί καλή μοίρα νά 'χη.1

Είναι πιθανόν ότι έκ τοΰ άρχικοΰ δεκαπεντασυλλάβου στίχου των άνωτέρω
περιπτώσεων, μόνον τό α' όκτασύλλαβον ήμιστίχιον παρελήφθη έκ δημώδους κει-
μένου («άπό τήν Πόλη έρχομαι»),2 πάντα δέ τά άλλα, άπό τοΰ β ήμιστιχίου καί
εξής, είναι σατιρικοί πλατυσμοί έπιτείνοντες τήν έ'ννοιαν τού βραδύνου, τήν οποίαν
υπαινίσσεται παροιμιακώς τό α' ήμιστίχιον.

5. "Λρες μάρες κουκουνάρες
καί οί τρύπιες οί χουλιάρες.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', 414, 2)

6. Γουρούνι στο σακκί,
νά μήν άβασκαθη.

(Λ. Α. άρ. 662, σ. 50. 'Αρκαδία)

7. "Εχε τήν ευκή μου
μέσ' άπ' το βρακί μου.

(Άστεϊσμός συνήθης τών άνδρών)

8. Ή Σάρα και ή Μάρα
καί ή γαλανή γαϊδάρα !

(Κρήτη)

9. Και χορεύει δ γιός μον δ Γιάννης
και χορεύει κι δ ντρουβάς τον

κ' έχει μέσα δυο σκορπίνες
καί χορεύουνε κ' έκεΐνες.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χορεύω 12. Σίφνος)

1 Βλ. Δ. Γρ. Κάμπουρογλου, Άπό τήν Πόλην έρχομαι. .. Μικρασ. Χρονικά, τόμ. Δ,
(1948) σελ. 9 - 13.

2 Πρβλ. τά : «'Απ' την Πόλη ερχόμουν κι απ'τα νησιά...·». «*Ηρτε μια γρια άπ'την
Πόλη» (παιδικόν (^ομάτιον). *'Απε την Πόλην έρχομαι την ο,οτραποκαμένην ...■». {Έ. Κριαρά, Το
άνακάλημα τής Κωνσταντινούπολης, Θεσσαλονίκη 1956, σ. 29, στίχ. 11).
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10. Λάαπ ή δουλειά μας·
καήκαν τά χαρτιά μας.

(Λ. Α. αρ. 330, σ. 889. 'Αθήναι)

11. Λόγια καλά

καί πέτρες στον ντρουβά.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λόγος 60. Λέσβος)

12. Μάζεψε τά πλυμένα του
καί τά κατουρημένα του.

(Λ. Α. άρ. 431, σ. 106. Κάρπαθος)

13. Μέ τά λόγια χτίζ' ανώγεια
καί μέ τΐς πορδές κατώγεια.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λόγος 95. Μεγίστη)

14. c Ο Θεός κ' ή ψυχή του

κ' οί διάβολοι στο πετσί του !

(Λ. Α. άρ. 240 Α', σ. 8. Βιθυνία)

15. Όπου πεινά φούρνους θωρεί κι όπου διψάει βρύσες'
θωρεί κι ό άζυπόλυτος παπούτσια μέ τΙς μύτες.

{Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. πεινώ 36. Σΰρος)

16. "Οσα όσα!

καί τήν όκά τρακόσα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. όσος 2. Μεσσηνία)

17. Ό χαριστής έπέϋανε... κι ό γιός του πάει στήν Πόλη.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χαριστής 1)

18. ΊΊές μου το, νά μή στο πώ
καί τ' άκούσω καί ντραπώ !

(Λ. Α. άρ. 238 Α', σ. 14. Βιθυνία)

19. Σκόρδά χω τήν άγάπη σου, κρομμύδια τή φιλιά σου
καί σάν τά παλιοπάπουτσα έχω τήν άφεντιά σου.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 167, 40. Θήρα)

20. 7α καλά και συμφέροντα
δι' εμένα τον γέροντα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. συμφέρον 2. Μεσσηνία)

21. Το βιό μας στή βιά μας

καί τό κρασί στήν κοιλιά μας !
(Λ. Α. άρ. 36, 213. Ήπειρος)
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22. Το μυαλό οον καί μια λύρα
καί μιά κόκκινη κλοντήρα,
νά χορεύ' ή κακομοίρα !

(Λ. Α. άρ. 956, σ. 59. Λακωνία)

23. Φύσις τή φύαιν ε'συρε κ' ή γάτα τό ποντίκι
κι ό μυλωνάς άπέθανε μέσ' στήν άλευροθήκη.

(7. Βενιζέλου, α. 336, 72)

24. "Ωρα σου καλή !

κ' ή στράτα σου γυαλί
κι ό πισινός σ' ροδάνι !

(Λ. Α. άρ. 756, σ. 69. Ήπειρος)

3. Εσωτερικοί ή παρεμβαλλόμενοι πλατυσμοί.
'Ενταύθα ό λέγων, αφού άπαγγείλη τήν πρώτην φράσιν ή τόν πρώτον στί-
χον μιας παροιμίας, πριν ή προχωρήση εΐς τήν γνωστήν το)ν συνέχειαν, παρεμβάλ-
λει μικρούς πλατυσμούς, εσωτερικούς, σχέσιν έχοντας μέ τό πρώτον εκείνο μέρος.

1. Άλλος εψενε τ' άβγό,
άλλος τό παράστεκε

κι άλλος ήρθε τό "φάγε !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 540, 110. "Ηπειρος)
"Ανευ πλατυσμού ή παροιμία θά ειχε τήν διατύπωσιν τών συνήθων άντιθέ-
σεων : "Αλλος εψενε τ' άβγό κι άλλος ήρθε τό 'φάγε !

2. Αμπέλι τοΰ χεριοΰ σου,
συκιά του κυροϋ σου

και ελιά τοΰ πάππου σου !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 165, 4. Θήρα Πρβλ. τήν παρατιΌεμένην
παροιμίαν έκ Μεσσηνίας, άριϋμ. 3, άνευ εσωτερικού πλατυσμοΰ)

3. "Αν κάμγι ό Μάρτης δυο νερά τζ' Απρίλης άλλον ένα,
τζ' άδ δόξη τζαΐ τοΰ Μά' τζαί μιλλοψιχαδίση,

χαρά σέ τζεΐνον τόν ζευκάν, πό 'σει πολλά σπαρμένα.
(Λ. Α. άρ. 347, σ. 43. Κύπρος)

4. "Ηκαμα και γούμενος
καί δοξολογούμενος,
ήκαμα και κελλάρης !

(Νάξος, άνακ. Διαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζοι')

5. Μάτια που δένε βλέπουνται, μάτια που δέν θωριοϋνται,
τήν έβδομάδχ μια φορά, γλή(γ)ορ' άλησμονιοΰνται.

(Ν. Γ· Πολίτου, Π. λ. μάτι 75. Πάτμος)
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Είναι γνωστή ή απλή παροιμία: Μάτια που δε βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.

6. Ό λαγός και το περδίκι
κι ό καλός ό νοικοκύρης
τό Γεννάρη χαίρονται.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 538, 12. Πελοπόννησος)

Είναι πιθανόν, ότι είς τήν άρχικήν διατύπωσίν της ή παροιμία ώμίλει μόνον
διά τά δύο ζώα.

7. "Οπου κουτσός κι οπου στραβός,
τσίρος καί γόμπος καί σπανός
στον "Αι1 Παντελεήμονα.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α", σ. 248, 5 Κεφαλληνία)

8. Τ' αμπέλι θέλει αμπελουργό
καί τό μελίσσ' μελισσουργό
και τό καράβι ναύτη.

(Ν. Γ Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 169, 19. Λέσβος)

9. Τόν αράπη νά λευκαίνης,
του κουφού νά τυμπανίζης,

τοΰ τυφλού νά δείχνης στράταν,
εύκαιρα τόν κόπο χάνεις.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 422, 16. Ήπειρος)

Άνευ πλατυσμών ή παροιμία αναφέρεται είς μόνον τόν «άράπην». (Τόν α-
ράπη κι αν λευκάνης, αδικα τόν κόπο χάνεις κ.τ.ό.), είναι δέ συνέχεια τού Αίσω-
πείου μύθου, συμπτυχ&έντος εΐς τά γνωστά « Αιθίοπα σμήχειν», «Αιθίοπα λευκαί-
νειν» κτλ. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ'άν., σ. 417, 12). Οι πλατυσμοί εΐσεχώρησαν
αθρόοι εΐς τάς διαφόρους παραλλαγάς, προερχόμενοι έξ άλλων άλληγοριών περί
ματαιοπονίας· Τό φαινόμενον σημειώνει ό Ν. Πολίτης ώς έξης: «Πολλαί τών
παραλλαγών τής παροιμίας ταύτης προσθέτουσι καί άλλας παρομοιώσεις, ών
τίνες μεν φέρονται καί ώς αύτοτελεΐς παροιμίαι, όλίγαι δέ τίνες μόνον έν προσ-
θήκης μοίρ$ μετ' άλλοον παροιμιών (έ'νθ' άνωτ., σ. 421).

10. Φασουλάκι, φασουλάκι

κι άσπρουλάκι, άσπρουλάκι (=άσπρο νόμισμα)
άδειάζει γλήγορα τό σακκουλάκι !

(Ί. Βενιζέλος, σ. 330, 9)

Ενταύθα ό πλατυσμός επηρέασε τήν παροιμίαν, ώστε νά όδηγήση εΐς γνω-
μικόν περί τής σπατάλης, ένώ ή άρχική : «φασούλι τό φασούλι···» λέγεται διά τήν
άποταμίευσιν.
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β ) Ύπερθεματίζοντες πλατυσμοί.

Πολλάκις ό λέγων ή καί ό άκούων τήν παροιμίαν είναι τόσον βέβαιος ή
σύμφωνος πρός τήν άλήθειάν της, ωστε προσθέτει λόγον καί κρίσιν, ύπερθεματίζων
εις τήν έφαρμογήν τής παροιμίας καί τάς συνεπείας της. Θά ένόμιζε κανείς ότι
πρόκειται πάντοτε περί τρίτου προσώπου, τό οποίον προσθέτει τον πλατυσμόν.*

1. Άπό 'κειά πον πήδηξ' ή κατσίκα, θά πηδήξη και το κατσικάκι
κι ακόμη πιο ψηλά, γιατί 'ναι πια ( = πιό) άλαφροκόκκαλο.

(Είρ. Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοΰ, Ά θ. 1938, σ. 199, 26)

2. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει
καί στάλα δέν άφήνει !

(Λ. Α. άρ. 2276, σ. 416. Μεγανήσι Λευκάδος)

3. Γύρευε ψύλλο στ' αχερα... καί νά 'ναι καί σκοτάδι !

(Ν. Γ· Πολίτου, Π. λ. ψύλλος 5. Ζάκυνθος)

4. Έκεΐ πον μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόϊδι
καί γιά τόν τόκο μας έδωσαν κλωτσιές !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χρωστώ 19. Μακεδονία)

5. "Εχει νου κι άνανοΰ
καί κόντρα νου !

(Λ. Α. άρ. 883, σ. 210. Λακωνία)

6. Ζήσης χρόνισες, χουλιάρι μή σοΰ λείψη
κι ας εΐν' καί ζεστό νερό !

(Λ. Α άρ. 244, σ. 228. Χίος)

7. Ή όρνιθα σκαλίζοντας έβγαλε το μάτι της
καί ξανασκαλίζοντας έβγαλε καί τ άλλο της !

(Ν. Γ Πολίτου, Π. λ. όρνιθα 5. Νάξος)

8. Ή χάρη θέλει άντίχαρη ... καί πάλι νά 'ναι χάρη !

(Ν. Π. Δημητρακοπούλου, Νομικαί ενασχολήσεις, τόμ. Β', 1925, ο. 125)

9. Λόγος κι αντίλογος καί δέκα παραπάνω.

(Λ. Α. άρ. 319, σ. 23- Ήπειρος)

10. Μέ τά εκατό στή φυλακή καί μέ τά χίλια μέσα-
θά δώσω κι άλλα έκατό, νά πάω παραμέσα !
(Νάξος, άνακ Διαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζου)

' Οί «ύπερθεματίζοντες» πλατυσμοί ομοιάζουν πρός τούς έναντιωματικούς τών σελ.
175 - 6, άλλα εκεί ή έπίτασις γίνεται διά συλλογισμοί καθ' ύπόθεσιν, ενώ ενταύθα συνεχίζεται
παρατακτικώς.
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11. 01 δύο ενας γίνονται κι δ μονάχος κουβάρι·
κι άγκαλιά το μαξιλάρι !

(Σάμος, άνακ. Νικ. Γαλάνη)

12. Όκνδν υιδν κι αν κόμης, τόν προφήτη τί τόν θέλεις ;
κι άν τόν παραναγκάσης, γίνεται κι άστρονόμος.

(Λ. Α. άρ. 462, σ. 195. Ρόδος)

13. Όλις τόν δέρνουν δεκοχτώ και δέν τόν δέρνει ό νους τον !

(καί) τούς δεκοχτώ κουμπώνει τους καί τά 'χει ό νους του κάμνει !

(Γερ. Αρακίδου, Ροδιακά, 'Αθήναι 1937, σ. 200)

14. "Ολον τόν Μάρτη φύλαγε
και τ' ' Απριλιοϋ τις δώδεκα·
άκόμα καί τΙς δεκοχτώ
πέρδικα ψόφησε στ' άβγό !

(Λ. Α. άρ. 26, σ. 63. Θεσσαλία)

15. Ό Μάρτης δ πεντάγνωμος
εφτά φορές εχιόνισε,

και πάλι ξαναχιόνισε-
καί πάλι τό μετάγνωσε
πώς δέν έξαναχιόνισε !

(Λ. Α. άρ. 1161 Β', σ. 43. Κρήτη)

16. Ό παπάς κι ή παπαδιά
πέντε μήνες δυο παιδιά·
κι άλλο ένα στην κοιλιά !

(Δ. Α. άρ. 34, σ. 146. Άδριανοΰπολις)

17. "Οποιος θέλει ν' άγαπήση,
θέλει νά χασομερήση·
θέλει κι άσπρα νά ξοδιάση
καί νά μή τά λογαριάση.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Α', σ. 186, 49. Κάρπαθος)

18. Όπου σέ είδε κ' εφαγε, μεγάλη πείνα εϊχεν
άμά ά δέν έξέρασε, καλό στομάχι εΐχεν.

(Συλλ. Βάρνερ, Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', σ· 44, 3)

19. "Οταν Ιδής τ' αφτί σον
χωρίς γυαλί! (=καθρέπτη)

(Δ. Α. άρ. 1508, σ. 109. Μανιάκι Μεσσηνίας)
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20. Ό χωριάτης κι Άν πλοντηνη,
το τσαρούχι δεν τ' αφήνει-
καί στην εκκλησιά που πάει,
το τσαρούχι προσκυνάει !

(Λ. Α. άρ· 883, σ. 506. Επτάνησος)

21. Σαρανταπέντε Γιάννηδες, ενον κοκκόρου γνώση'
κ' εκείνοι έθαμάζασιν που την εύρηκαν τόση !

(Νάξος, άνακ. Διαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζου)

22. Τα παιδιά είναι παιδεμός·

καΐ στόν ύπνο σ' νά τά δης, παίδεψη θά πάθης !
(Λ. Α· άρ. 51, σ. 34. Ήπειρος)

23. Ίέτοια δρνια τρώει δ λύκος
καΐ κάτι άλλα μεγαλύτερα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. όρνιο 3. Γορτυνία)

24. (Τέτοιον αν&ρωπο) νά πλύνης τά πόδια του !
καί νά πίνης τό ζουμί !

("Ανατ. Θράκη. Σημειώσεις 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή)

25. Την ε'φαε τη χνλόπιττα κ' είχε και άμμο μέσα !

(Λ. Α. άρ. 1358, σ. 219. Κυδωνίαι Μ. Ασίας)

26. Το παιδί μου πάντρεψα,
γείτονα το έκαμα-

κι δχι κοντογείτονα,
μόνο μακρογείτονα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. παντρεύω 57. Πάρος)

27. Χίλια λόγια ενα άσπρο·
καΐ πάλι κρίμα στ' άσπρο !

(Λ. Α. άρ. 506, σ. 170. Θήρα)

28. Χίλιος κόσμος, χίλια λόγια·
κι χπ τά χίλια κάν κανένα !

{Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λόγος 205. "Ηπειρος)
γ') Κλιμακωτοί πλατυσμοί

"Οταν εις την άρχικήν παροιμίαν έχη διαΐυπώί)ή μετάβασις απο εννοίας εις
έννοιαν μέ βαθμιαίαν σχεσιν, τότε είναι δυνατόν ν' άκολουθήση πλατυσμός συνε-
χίζων την κλιμακωτήν ταΰτην (άνιοΰσαν ή κατιοΰσαν) πορείαν. 1

1 Ή βαθμιαία αυτή οχέσις των παροιμιακών εννοιών δύναται νά είναι: γενεαλογική,
μετεωρολογική, γεωργικής παραγωγής, χρονική μηνών, εορτών, ημερών κλπ., άριθμητική, το-
πική, ζφων, μελών του σώματος, είδών φαγητού κ.ά.
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1. 'Αγάλια αγάλια γίνεται ή αγουρίδα μέλι

κι άπο το μέλι το κρασί καί στο βαένι μπαίνει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 4. Λακωνία, όπου ή προσθήκη
ονομάζεται άπλως πλατυσμός)

2. 'Αγία Βαρβάρα γέννησε, κι "Α η ς Σάββας το δέχτη
κι "Αης Νικόλας έτρεξε να πάη να τό βαφτίση !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 238, 1. Σύμη)
Ή παροιμία αναφέρεται εις τάς τρεις συνεχομένας εορτάς της 4ης, 5ης καί
6ης Δεκεμβρίου καί υπαινίσσεται τό χιόνι, τό όλονέν επισωρευόμενον, των ήμερων
εκείνων. Τό κείμενον φέρεται υπό πλείστας παραλλαγάς, τάς οποίας βλέπε παρά
Ν. Πολίτη, ενθ' αν., αρ. 1 - 20.

3. "Αν δεν άατράχργι, δε βροντφ κι άν δεν βροντή, δέ βρέχει !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', σ. 567, Β. Θήρα κ.ά. Τό β' ήμιστίχιον
χαρακτηρίζεται καί παρά Πολίτη ώς πλατυσμός)

4. "Αν σε φάω ' γώ, ή μάννα,
'τοίμασε πολλά βοτάνια·

äv σε φάω 'γώ, τ' άατρίτσι,
"τοίμασε το σαβανίται-
αν σέ φάη ή δενδρογαλιά,
οΰτε κρίσ' ουτε λαλιά-
αν σέ φάγ) τό κονάκι,
'τοίμασε το σαβανάκι.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 576, 2. "Ηπειρος)
Πρόκειται περί μνημονικών στίχων, οΐτινες καθιστούν προσεκτικόν τόν αν-
θρωπον εις τα δήγματα των δ'φεων. (Βλ. περί τούτων παρά Ν. Πολίτη, ένθ' αν.»
αριθμοί 1-3). Ένταΰθα προσετέθη τό β' τετράστιχον, ώς κλιμακωτός ή καί παράλ-
ληλος πλατυσμός.

5. 'Απο έπαρχος δήμαρχος- κι άπο δήμαρχος κλητήρας !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 360, 9. Πελοπόννησος)

6. 'Από νά'χγι η γειτονιά μον,
κάλλιο νά 'χουν τα παιδιά μου■
κι άπό νά 'χουν τα παιδιά μου,
κάλλιο νά 'xfi ή αφεντιά μου.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 673, 2. Κεφαλληνία)

7. Βαρβάρα βαρβαρώνει,
Σάββας σαβανώνει'

"Αη Νικόλας παραχώνει !

[Ν- Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 242, 18. Σιάτιστα)
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Είναι επίσης ή γνωστή διαδοχή τών τριών αγίων τού Δεκεμβρίου, διατυπου-
μένη ένταΰθα μέ παρετυμολογικά λογοπαίγνια, είς τά όποια τό τρίτον προσετέθη
μάλλον ώς κλιμακωτός πλατυσμός.

8. Είναι και μάννες γροσαριές, είναι και πέντε στ' άσπρο, 1
είναι καί άλλες μερικές, π' αξίζουν ένα κάστρο !

(ΛΤ. Γ. Πολίτου, Π. λ. μάννα 15. Σίφνος)

9. "Εφερεν ή κάτα τον πεντικον μάρτυραν κι ό πεντικός τ' ούράδιν άτ.

(Λ. Α. άρ. 31 Α', σ. 35. Πόντος)

"Η παροιμία ενθυμίζει τό: 'Εγώ πέμπα> τό σκύλο μον κι ό σκύλος τήν
ουρά τον (όπου ή κλιμάκωσις ενυπάρχει ήδη εις τήν παροιμίαν).

10. Ή νύχτα 'Επίσκοπο γεννά κ' ή αυγή Μητροπολίτη-
καί τές μεγάλες τές αυγές γεννάει 'Αρχιμανδρίτη !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. νύχτα 13. Τήνος)
ή, μέ κατιούσαν κλιμάκωσιν:
καί μέσα στά μεσάνυχτα κάνει παπά καί διάκο !
(Αυτόθι, άρ. 16. Χίος)

11. Κόψε ξύλο, κάμε 'Αντώνη,
κι άπό πλάτανο Μανόλη

κι άν ρωτάς καί για τό Γιάννη,
δ,τι ξύλο κόψης, κάνει.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 638, 17)

Εΐς τάς πολλάς παραλλαγάς τής κλιμακωτής αύτής παροιμίας ό χαρακτηρι-
σμός τού ονόματος Γιάννης παρουσιάζεται ώς έπιστέγασμα (Βλ. παρά Ν. Πολίτη,
ένθ' άν., άρ. 15-24).

12. Νά σέ δώ τό Μάη μέ γούνα,
τόν 'Απρίλη με σιγούν α !

καί τό Θεριστή μέ κάπα
νά φωνάζης «μάννα, κάκκα!»
('/. Βενιζέλος, σ. 170, 28)

13. Οι δκνό ( = δυό) τόν έ'ναδ δέρνουν τον
τζ' οί τρεις καταχαλούν τον

τζ' οί τέσσερις σκοτώνουν τον
τζ' οί πέντε κουβαλούν τον !

(Ν. Γ. Κυριαζη, Κυπριακα! παροιμίαι, έν Δάρνακι 1940, σελ. 165, 10)

1 γροσαριά = πού έχει άξια ν ενός γροσίου.
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14. Ό κλέφτης και ό ψεύτης
τον πρώτο χρόνο χαίρονται-
τον δεύτερο μαραίνονται,
τον άλλο μασκαρεύονται.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. κλέφτης 11. Καρυστία Ευβοίας)

15. Ό λόγος έχει αντίλογο,
τ' άντίλογό 'χει πίκρα.

(Ν. Ί. Λάσκαρη, Ή Δάστα [Γορτυνία], σ. 186)

16. Ό π' έχει δνό άγαπητικές,
νά 'χη καί δέκα μαχαιριές-
όπ' έ'χει τρεις καί τέσσαρες,
νά 'χη σαραντατέσσαρες·

κι όπου δέν έχει καμμιά,
μπάλα νά του 'ρΰϊ] στήν καρδιά*
κι όπ' έχει μιά καί μοναχή,
ό ©ιός νά τοΰ τήνε χαρή !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ· 168, 1. Θήρα)

Οί πλατυσμοί ένταύθα φαίνονται έσωτερικοι καί εξωτερικοί, ανήκουν όμως
εΐς τους κλιμακωτούς. Τό σύνολον τών στίχων αποτελεί κωμαστικόν ασμάτιον.

17. "Οποιος γελάει τσιούπα (=κοπέλα), χαλάει μοναστήρι,

όποιος χήρα, χαλάει εκκλησιά"

κι όποιος παντρεμένη, κάνει ψυχικό !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', ο. 503, 48α. Γορτυνία)

Τό «γελώ» ενταύθα σημαίνει απατώ. Είναι φανερόν ότι ή τρίτη περίπτωσις
προσετέθη ύπό φιλοπαίγμονος.

18. "Οποιος λυπάται τό καρφί, χάνει και τό πέταλο-

κι ό'ποιος λυπάται τό πέταλο, χάνει καί τό σαμάρι"
κι όποιος λυπάται τό σαμάρι, χάνει τ' άλογο.
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χάνω 66 (34))

Χαρακτηριστική περίπτωσις κλιμακωτής προσθήκης πλατυσμών.

19. "Οπου δέν μπαίνει ό ήλιος... μπαίνει δ γιατρός"
κι όπου δέν μπαίνει ό γιατρός, μπαίνει ό παπάς.

(Λ. Α. άρ. 685, σ. 44. Θήρα)

Είναι πιθανόν ότι τόν πλατυσμόν διετύπωσε, πρός όφελος τοΰ έπαγγέλμα-
τός του, ιατρός τις.
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20. " Ορνι&ά μου, το Γεννάρη
καί nam τον °Αλωνάρη-
καί τον Αύγουστο κοκκόρι,

νά μην είναι άποσπόρι ( = καπόνι)
(Λ. Α. άρ. 685, β. 42. Θήρα)

21. Ό Φλεβάρης κι α φλεβίση,
καλοκαίρι ϋά μνρίση·

κι άν τσί φλέβες του άνοιξη,
θέ νά κάψη, θά φλο'ί'ση ( = φλογίση)
κι αν στ' αλήθεια θά φλοιση,
πόσους σκύλους θα ψοφήση !
Μά ά σώση καί κακιώση,
μέσ' στό χιόνι θά μας χώση !

(Ζάκυνθος. Βλ. Λαογρ., τόμ. IB', σ. 81)

22. Πάσα ·&αϋμα, τρεις ημέρες·
τό δικό μας τέσσαρες !

(Συλλογή Βάρνερ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β', σ. 62, θαΰμα 2)

23. Πέσε, πίττα, νά σε φάω

και κουλλούρα, νά σ' αρπάξω
καί κροντήρι, νά σέ πιω !

(Λ. Α. άρ. 29, σ. 194. Αίνος Θρφκης)

24. Περσινά ξινά σταφύλια
κάί προπέρσινα κεράσια !

(Λ. Α. άρ. 1159 Β', σ. 168. Λαμία)

25. Που 'χει κατάρα βονιτση ( = γονική),
το μ Μάν εμπαίν' αργάτης-

τσ' άπου 'χει παπποονιτσή ( = παππογονική),

έμπαίνει τον Πρωτόλη (= Ιούνιο)

(Μ. Μιχαηλίόου Νουάρου, Λαογρ. Σΰμμ. Καρπάθου, τόμ. Α', 1932, σ. 378, άρ. 67)

26. Στους είκοσι τριαντάφυλλο και σ' τσου τριάντα ρόδο !

κ' είς τους σαράντα χλιό νερό καί σ' τσοίι πενήντα μπόρα !
(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', ο. 663, 4. Κεφαλληνία)
Ό β' στίχος, καί αν ακόμη έχη ληφθή άπο συγκροτημένον λαϊκόν ασμα,
χρησιμοποιείται συνήθως σχετλιαστικώς υπό τών γεροντότερων, ως πλατυσμός.

27. Γ' αη Νικολοβάρβαρα οι τοίχοι 'δρώνουν
μά τά Φωτοκάλαντρα άποξυλώνουν !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 245, 32. Θήρα)
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28. Τη πίσω φίδια 'χουν δρές· τά παραπίσω φούντες !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. πίσω 11. Κεφαλληνία)1

29. Της Άγια Μαρίνας ρώγα,
και του Άγιο Αιος σταφύλι-

καί τ' Άγιο Παντελεήμονος ξεκούτρουλο κοφίνι !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 211, 3. Μεσσηνία. Βλέπε αυτόθι καί αλλας
παραλλαγάς μέ πλατυσμούς περί της ώριμάσεως των καρπών)

30. Της δμορφης το μάγουλο, όταν γελάη, βουλιάζει
καί της πενταμορφότερης βουλιάζει το σαγόνι.

(Κυνουρία)

31. Το λέ' η μάννα στη γωνιά
και το παίδι στη γειτονιά-

κ' ή γειτονιά τό φώναξε σ' ολην την οικουμένη !
(Κεφαλληνία)

32. Τό Νοέμβρη νόγα σπέρνε
το Δ ικέμβρη δίκια σπέρνε-

τό Γεννάρη κάτσε στη γωνιά καί τραύα τά γένεια σου !
(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Νοέμβρης 6. Κεφαλληνία)

33. Τρέχει η λίγδα στον παστό,
κι ό παστός στο βούτυρο.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. παστό 6. «'Επί τών έχόντων καί άεί κερδιζόντων»)

Γ'. Περιγραφικοί πλατυσμοί

Όνομάζομεν οίίτω τάς περιγραφικός ή αφηγηματικός επαυξήσεις τών παροι-
μιών, αΐτινες άναπτΰσσουν, προσδιορίζουν ή αιτιολογούν τό περιεχόμενον τοΰ προ-
ηγηθέντος κειμένου. Δηλαδή πρόκειται περί πλατυσμών, εις τους οποίους δυνάμε&α
νά διακρίνωμεν τάς εξής περιπτώσεις,
α'. 'Αφηγηματικοί πλατυσμοί.

1. 'Απλής συνεχείας (αφηγηματικής ή περιγραφικής).
1. 'Ανάθεμα τά βλίτα
κι όπου τά κάνει πίττα-
μ όπου τά μαγερεύει,
παντρειά νά μή γυρεύη.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 176, 2. Ψαρά κ.ά. «Ό πλατυσμός Οφείλεται εις
την πρόληψιν ότι κόρη μαγειρεύουσα βλίτα δυσχεραίνει τους γάμους της»)

1 Περί της παροιμίας καί τών παραλλαγών της βλέπε μελέτην μου είς τά «Ελληνικά»!
(τιμητικόν τόμον Σωκράτους Β. Κουγέα), Θεσσαλονίκη 1957, σελ. 80 - 84.
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2. "Αν σέ φάχι τό 'κονάκι,

ξιναράκι και φκυαράκι !

καί στον "Αγιο Νικολάκη! ( = νεκροταφεΐον).
(Λ. Α. άρ. 330, σ. 111. Πελοπόννησος)

3. "Αχ, σάν πέθανε, και τί ;
κι <5 χορός καλά κρατεί-
κ' ή λαμπάδα στό καρφί !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χορός 34. Σέρραι)

4. Δανειζόμουν κ' έτρωγα,
θάρρεια Θιός μον τά 'δινε !
σά μου τά γυρευανε,
Ικαθόμουν κ' έκλαιγα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 285, 3. 'Αθήναι)

5. "Έναν έναν παίρνει ό Χάρος

καί κανένα δέν άφήνει !

(Άνατολ. Έπιθεώρ , τόμ. Α', 453, 120)

6. "Εφτασε δ κόμπος ατό χτένι- ή ό κόμπος θά λυθή ή τό χτένι θά χαλάσγ].

(Λεξικογρ. Δελτίον Άκαδ. 'Αθηνών, τόμ. Δ', 1942 - 8, σ. 105-6. Πελοπόννησο;)

7. Ή γυναίκα είναι κόλλα
καϊ χρειάζεται άπ' όλα !

κι όποιος θέλει να τήν πάργ),

πρέπει πρώτα νά πεσάργ) ( = pensare).

(Ν. Γ. Πολίτου, ΙΙαροιμ. Δ', σ. 203, 35α. Κεφαλληνία)

8. Κρΐμαν 'ς σό βονδιν τ' έσπαζα και 'ς σον γάμον τ° έποίκαμ'-

πήραμ' τή λιροπρόσωπον, τήν άγγουρομυτίαν.
(Λαογρ., τόμ. ΣΤ', σ. 44. Πόντος)

9. Ανκον είδες ; πρώτα σέ εΐδε

κι άν πεινάση, 9-ά σέ φάγ) !

(Ν. Ί. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία της, έν Πΰργφ 1901, σ. 187)

10. Μά δέ θέλω άπό τήν ΙΙάρο
μήτε κόττα γιά νά πάρω-
μήτ' άβγό, μήτε κορκό,

μήτε πράμα θηλυκό.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Πάρος 7)

11. Μαντζονράνα στό κατώι,
κι άλεπον ατό παρεθνρι
έχορτάσανε κουβέντα.

(Λ. Α. άρ. 883, σ· 357. Μεσσηνία)
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12. Μάρτης, γδάρτης

και κακός παλονκοκάφτης!
Τά παλιό βοϊδα τά γδέρνει,
τά δαμάλια τά παιδεύει,
τίς παλωγριες τΙς γδέρνει
καί τις νέες τίς παιδεύει !

(Λ. Α. άρ. 763, α. 227. Καλάβρυτα)

13. Μή σε μέλει γιά τ' 'Αλή τά γίδια

κούτ'λα ήτανε για μύδια (άκέρατα ή ώτόεντα).
(Α. Α. άρ. 1160, Β', σ. 200. Λήμνος)

14. Ό Μάρτ'ς φέρ' τά χελιδόνια-
κελαϊδοΰν καί λύν'ν τά χιόνια !

(Ξ. "Ακογλον, Λαογραφικά Κοτυώρων, Ά&. 1939, σ. 260)
15 .Ό φτωχός μέ τ' δνειρό τον,
τό θωρεί τό ριζικό τον
καί λογιάζει πώς πλουτίζει
καί τον( κόσμο πώς κερδίζει !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. φτωχός 18. Κρήτη)

16. Πάν' τά νιάτα, παν' τά κάλλη,
δέ ματαγνρίζονν πάλι-
οποίος τά 'χει, άς τά χάρη,
γιά δέν τά ματακαρτερεϊ.

(Κεφαλληνία)

17. Παρηγοριά στον άρρωστο, δσο νά βγή ή ψυχή τον
κι ό'σο νά κατεβάσουνε στον Ά^7! κορμί του !

(Λ. Α. άρ. 2364, σ. 9. Θράκη)

18. Σέ τόπον άδιαφόρεντο νά μήν πολυκαθήσης'

σήκω' τά ρούχα σου αψηλά, νά μή τά κουρνιαχτίσης !
(Ί. Βενιζέλος, σ. 40, 47)

19. Τί νά σον πρωτοθν μηθώ
κρομμνδάκι καψερό;
Κάθε μπουκιά καί δάκρυο !

(Νάξος κ.ά.)

20. Χάρου, μάννα, τόν ν'ιό σον
κι αδελφή, τόν αδελφό σου'
ανριο θά *ρθη ή χιονρχιουρίστρα
κ' ή κρεββατομονρμουρίστρα.
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«Έβγα, μάννα μ', άπ' τήν πόρτα
κι αδελφή άπ' τό παραθύρι!»

(Λ. Α. άρ. 1141, σ. 199. Σινώπη. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 300-1)
21. Ώς τ' "Αη Γιαννιού, τρυγόνα,
εΐν' ή φούρια τοϋ χειμώνα-
κι άπο κει καί πίσω, Χιόνα,
κορφοκόβετ' ο χειμώνας !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 230, 10. Κορινθία)

2. Επεξηγηματικοί ή παραθετικοί πλατυσμοί.

1. Βερεοιάν κρασιν 'που πίν', δύο φοράς μεΰεΐ-

μίαν ό'νταν πίν' καί μίαν ό'νταν θά δί' ( = δίνη) τά παράδες.
('Αστήρ τοϋ Πόντου, ετ. Β' (1886) σ. 56, 48. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', 97,1)

2. Δεν τρώγονται !... άλλοι από τή νοστιμάδα καί άλλοι από την άλμυράδα !
( = κόλακες ή άγροΐκοι).

(Λ. Α. άρ. 330, σ. 441. Κρήτη)

3. "Εφεξε, ξημέρωσε,
δώστε στά παιδιά νά φαν-
γιά φασούλια, για κουκκιά,
για τοϋ γέρου τά κακά !

(Λ. Α. άρ. 965, σ. 40. Φιλιππούπολις)

4. Ό Θεός σκάλες φτειάνει-

άλλους κατεβάζει κι άλλους ανεβάζει.

(Ν. Ί. Λάσκαρη, Ή Λάστα (1902), σ. 168)

5. Ό Μάρτης δ πεντάγνωμος κι ό πεντοταχινάρης,
άπού 'χει πέντε ταχινές καί πέντε μεσημέρια
καί πέντε προσαργατινές κι άκόμα έχει ώρα !

(Λ. Α. άρ. 433, σ. 79. Κρήτη)

6. Ο Μάρτης δ πεντάγνωμος, πού 'χει τις πέντε γνώμες"

μία βρέχει, μια χιονίζει,

μιά τόν ήλιο καμινίζει!

(Λ. Α. άρ. 462, σ. 191. Ρόδος)

7. Ό μπεκιάρης είναι σαν το λεύτερο πουλί·
άπου θέλει φκειάνει φωλιά !

(Λ. Α. άρ. 952, σ. 38. "Ηπειρος)

8. Τά λόγια είναι σάν τά κεράσια" πιάνεις Ινα καί σηκώνονται δέκα !

(Λ. Α. άρ. 29, σ. 191. Θράκη)

13
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9. Τό μπαστούνι εχει δυο άκρες' μια του μουσαφίρη κι άλλη του νοικοκύρη.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Α', σ. 414, 11)
10. Τρεις κι δ κονκκος ... τέσσαρες!

(Λ. Α. άρ. 883, σ. 696. "Ηπειρος)

3. Αιτιολογικοί πλατυσμοί.

1. Άπου 'χει κόρη ν όμορφη, τον Μάρτη μην τη δείξΐγ
γιατ' είν' ό Μάρτης 'πίβουλος καί θά του την μαυρίση.

(Λ.'Α. άρ."1161 Β', σ. 49. Κρήτη)

2. Καινούργια αγάπη επιασες, παλιά μη λησμονηοης,
γιατί θέ νά 'ρθη ενας καιρός καί θά μετανοήσης.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ, Α', σ. 163, 28)

3. Κάτι λάκκο εχει η φάβα,
πού χαμογέλα το λάδι !

('/. Βενιζέλος, σ. 139, 346)

4. Αίγα λόγια καί δεμένα,
γιά νά είναι κερδεμένα.

(Λ. Α. άρ. 125, σ. 286. Γορτυνία)

5. 01 λωλοϊ κουδούνια ·&οροΰν ( = φοροΰν), να τούςε γρωνίζουν (=γνωρίζουν)

(Ευατ. Λαγκάνη, Ροδιακόν Ήμερολ., ετος Β' (1930) σ. 112)

6. "Οπου ίδης κακη γυναίκα,
τρεις φορές τηνε χαιρέτα·

μή σου πη τά 'χει ή ποδιά της
καί τά κάνει ήγ άφεδιά της.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Δ', σ. 234, 97. Κρήτη. Πρβλ. εκεί καί άρ. 96)

7. Ονλλοι φοοϋνται τ od Θεόν, τζ' δ κουτσαγγάς τον τοιχον,
μέν τζ'αί φατσήση πάνω του τζ'αί σπάση τά κουτσάγγεια !

(Ν. Γ. Κνριαζή, Κυπριακαί Παροιμ., Λάρναξ, 1940, σ. 386)

8. Παλιά αγάπη μην άφησης
και καινούργια ν' αρχίνησες'
[τί] ή παλιά θά καινουργώση
κ' ή καινούργια θά παλιώση !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Α', σ. 167, 37. Θήρα)

9. Στη λάσπη πέτρα μη ρίξης· γιατί θα σέ λερώση.

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. λάσπη 6. "Αθήναι)
10. Τό μάτι τον άνϋρώπου είναι αχόρταγο· καί γι' αυτό, όταν πεθαίνη, του
ρίχνουν πρώτα χώμα στά μάτια.

(Λ. Α. άρ. 3, 712. Πάτραι)
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11. Taiι γυναικός τό παίδι θέλει ξύλο- γιατ' είναι παραπανήσιο !

(Κεφαλληνία. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Δ'. σ· 204, 38)

4. Τελολογικοί πλατυσμοί.

1. Δέν πάς và Çvrjç κοιλιές. ■. . νά φκειάνης φανάρια !

(Λ Α. άρ. 180, σ. 235. Κοζάνη)

2. Δέν πάς να ψάλης τό Λάζαρο.... νά μάσης κλουβίτες !

(Λ. Α. άρ. 1421, 726. "Ακαρνανία. 'Εννοεί τά άβγά, πού μαζεύουν
τά παιδιά, όταν ψάλλουν τά κάλανδα τοΰ Λαζάρου)

3. "Επαρ' άνθρωπο άπό σπίτι
και σκυλί άπό κοπάδι-
α άνθρωπος νά σέ τιμάη,
τό σκυλί γιά ν' άλυχτάγ] !

(Ζάκυνθος)

4. Μακρυγιά τά ρούχα μας, νά 'μαστι άγαπ'μένοι!

(Ν· Γ. Πολίτου, Π. λ. μακριά 5. Λέσβος)

5. Νά πεθάν' ή πεθερά μου,
νά πλατύνιι ή γωνιά μον,

νά χωρούν καί τά παιδιά μου !

(Άν. Θρ<ϊκη, Σημειώσεις 'Ελπινίκης Σταμούλη -Σαραντή)

6. "Οταν δλοι άποτρνγοΰνε,

ή Μαριά πλέκει σφενδόνα,
νά σκοτώνη τά πουλάκια,
νά μή τρων τά σταφυλάκια.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Β', σ. 396, 4. Αθήναι)

7. Σάν ερτ* ο Μάς,
έ'ναι γιά τά μας,

νά ζαπλώνωμε τήν άρίδα μας !

(Λ· Α. άρ. 1160, Β', σ. 220. Λήμνος)

5. 'Αποτελεσματικοί πλατυσμοί.

1. Άλλον δ παπάς κι άλλου τά ράσα του,
δουλειά δέν γίνεται.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 580, 33. Πύργος)

2. Δέ σ' είπανε καμπούρη ... νά μανίσης !

(Λ. Α. άρ. 448, σελ. 7. Λέσβος)

3. Δυο χειμωνικά σέ μιά άμοσκάλη δέ βαστιώνται·
θά πέσουν καί τά δύο.

(Κεφαλληνία)
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4. "Ητανε στραβό το κλήμα, τό 'φαγε κι ό γάιδαρος....
κι άποστραβώθηκε !

(77. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή . . . ■, Πάτραι, 1887, σ. 242, 352)

5. Μάθε πρώτα νά περπατάς καί νστερα νά τρέχης,
άν δέ θέλης σκοντάματα στο δρόμο σου νά έχη ς !

(Λ. Α. άρ. 337, σ. 116. Κεφαλληνία)

6. Ξένο ψωμί, δικό σου μαχαίρι...
κόβεις δσο θέλεις, κι όπως το θέλεις !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ξένος. 'Αθήναι)

7. Ό λόγος είναι σπόρος... καί μαθαίνεται! (σκορπίζεται).

(Λ. Α. άρ. 21, σ. 150. Βογατσικόν)

8. Ό μύλος αλέθει... αλεύρια βγάζει !

(Λ. Α. άρ. 883, σ. 451. Λακωνία)

9. Πέρασ' ή μπογιά τον ... καί δέ φελάει !

(κοινή)

10. Σάν κάμ δ Μάρτης δυο νερά κι 'Απρίλης αλλο ενα,
χαρά σ' εκείνον τό ζευγά, πού 'χει πολλά σπαρμένα·
θα δη κουλλούρια σίτινα καί πίττες ρουκουνάτες,

θά δη καί τά μικρά παιδιά μέ τΙς χονδρές κομμάτες.
(Λ. Α. άρ. 1139, σ. 19. Κρήτη)

11. Τοϋ Μάρτη νήλιος μή σέ δή, τ' 'Απρίλη μή σέ κ άψη,
τσαί τή μεγάλην Πασκαλιά θά 'σαι μαϋρον τσεράτσι.

(Λ. Α. άρ. 434, σ. 40. Καστελλόριζον. ['Εθεωρείτο άσχημον
κατά τό Πάσχα τό μελαψόν χρώμα τοΰ δέρματος])

12. Χέατηκ' ή φοράδα στ' αλώνι... κι άβγάτισ' ό σωρός !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. χέζω 17, κοινή)
β'. Προσδιοριστικοί πλατυσμοί (χρόνου, τόπου, τρόπου, ποσοϋ κλπ.).

1. "Ασ' τον νά κουρεύεται.... μέ δεκοχτώ ψαλίδια!

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. κουρεύω 2. 'Επτάνησος)

2. Βλέποντας και κάνοντας .... κατά τόν καιρό.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 146, 27)

3. Βράζει τό αίμα του____σάν τοϋ ψόφιου λαγοϋ !

(Λ. Α. άρ. 1460, σ. 3. Αιτωλία)

4. Γελάει κι δ νοικοκύρης,
σάν νά 'ναι μουσαφίρης !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 494, 9. Γορτυνία. Ό Πολίτης παρατηρεί :
«'Ανόητος πλατυσμός τής παροιμίας». 'Αλλά είναι πιθανόν, ότι άντεστρά·
φησαν τά υποκείμενα : Γελ. κι ό μουσ. σάν νά 'ναι νοικ.
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5. Έδά 'ναι για φίλου σπίτι.... που νά στάζγ) τό δώμα του ..

.. νά πεινούν καί να κλαϊσι τά κοπέλια του .. καί νά κοιλοπονα ή γυναίκα του !
(Λ. Α. άρ. 441, σ. 16. Κρήτη. Ειρωνικός πλατυσμός τών συνθηκών τοΰ
πτωχού φίλου)

6. "Εφαε τό κουτόχορτο .... άτελώνιστο !

(συνήθης)

7. "Εχει κόπο τό σφογγάτο,
όσο νά σου ποϋνε «φά'το»

καί νά τό 'χγ]ς μέσ' στο πιάτο !
(Κεφαλληνία)

8. Καλός νοννός ατά Μέγαρα,
νά κουβαλάη ρετσίνι !

(Λ. Α. άρ. 883, σ. 308. Μεσσηνία)

9. "Ογοιος γέρος δεν κρατεί,

ϋ·έλει δέκα μετ αύτη (τή ράβδο),
απουκάτ' άπου τ' άφτί !

(Λ. Α. άρ. 675, σ. 137. Μεγίστη)

10. Πάρ' τονε στο γάμο σου .... νά σου πη «καί τοΰ χρόνου» !

(κοινή)

11. Ροϋπι η βελονιά... καί νωρίς στό σπίτι!

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 96, 3. Έπί οκνηρών ραπτών)

12. Σε μεγάλο ποτάμι πιάνονται μεγάλα ψάρια ... μέ μεγάλο όμως αγκίστρι !

(Κεφαλληνία)

13. Στις εννιά τό 'νοιωσ' ό κουφός... πώς τοϋ πήραν τή γυναίκα!
γ'. Διαλογικοί πλατυσμοί.1

Είναι ή περίπτωσις τών πλατυσμών, οΐτινες γεννώνται από την άπόκρισιν
(συμφωνον ή άντιρρητικήν) τοΰ άκοΰοντος η τοΰ πρός δν άπευθυνόμεθα.
1. "Αγιε μου Γιώργη, βόηϋ·α με,
νά φάνω τό παννάκι μου·
— Κούνα κ' εσύ τό χέρι σου!

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 231, 2)

1 01 «διαλογικοί πλατυσμοί» είναι περίπτωσις τοΰ γενικοΰ φαινομένου τών διαλογικών
ελληνικών παροιμιών, τάς οποίας ιδιαιτέρως έπρόσεξεν ό D. C. Hesseling εν τή μελέτη του
'Έλληνικαί καί Όλλανδικαί παροιμίαι». Έν 'Αθήναις, τύποις Π· Δ· Σακελλαρίου, 1903,
σελ. 11 - 13 (έκ τοϋ 'Ολλανδικού περιοδ. De Gids, 'Οκτώβριος 1902).
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2. Α(ν)γονστε, καλέ μον μήνα,
νά 'οονν δνό φορές τό χρόνο !

— Νά 'μ°υν φορές τό χρόνο,
ήθελα νά τρώς τον πόνο !

(Είρ. Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοΰ, Άθ. 1938, σ. 234)

3. Αυτή ή γνναΐκα γυαλίζει !

*

— Γυαλίζει, μά δέν δανείζει !

(Λ. Α. άρ. 897, σ. 16. Θράκη, Αίνος)

4. Δέ σον δίνω γρά, ψωμί.

— Βρέξε μον το στό ζονμί.

— Δέ σου δίνω σκιαουλιάς ( = καθόλου).

— Βρέξε μου το σκιάς καλά ( = τουλάχιστον).

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Δ', σ. 455, 15. Κρήτη)

5. Ή ομορφιά τής γνναικός εΐν' ή μισή της μοίρα.

— Πολλές φορές κι ή ομορφιά τήν κάνει κακομοίρα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. ομορφιά 3β. Κεφαλληνία)

6. Θειά μον, θειά μον, νά 'σουν ξένη,
τί κακό που ήθελε γένει !

— Κάμε, γιέ μου, τή δουλειά σου,
κ" υστέρα είμαι πάλι θειά σου !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. θειά)

7. Μέ τόν κλεψίον νά επέγ νεν εμπροστά ή δουλεία,
οί πεντικοί πα θά εγίν'σαν ( = θά έπλούτιζαν).

— Μέ τήν καματερωσύναν πα νά Ιπέγ'νεν Ιμπροστά,

οί μερμηκες πα θά έγίν'σαν. [Άλλα ούτε καί οί μύρμηκες πλουτίζουν],
('Αρχ. Πόντου, τόμ Β' (1929) σ. 134, 909. "Α. 'Α. Παπαδόπουλος)

8. Ό Βοριάς κ ή Τραμουντάνα
είπαν τή Νοτιά πουτάνα·

κ' ή Νοτιά τούς άπεκρίθη :

— Βρέ Βοριά, καραβοπνίχτη,
οπού πνίγεις τά καράβια,
τά μικρά καί τά μεγάλα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. Νοτιά 4)

9. Ποιος σον 'βγάλε τό μάτι;—Ό δικός ! — Γιά δαϋτο είναι βαθιά βγαλμένο!

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Δ', σ. 432, 18. Κρήτη. Πρβλ. καί άρ. 19)
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10. Στον παπά τη σίκαλη
τέτοια βόιδια βοσκάνε·

— τέτοια καί καλύτερα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ., Γ', σ. 199, 40. Πύργος)

11. Στραβός βελόνα γύρευε μέσα στον άχερώνα·

κ' είπε ό κουφός που ήτον έκεϊ : — «"Ακου το, που βροντάει!»
(Λ. Α. αρ. 1423, 40α. Ζάκυνθος)

12. Φάε, κουμπάρε, ελιές. — Καλό εΐν' και τό χαβιάρι.

— Καλό είναι, μά εΐν' ακριβό !— 'Ακριβό είναι, μά τ' αξίζει!

(Κεφαλληνία. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Π. λ. τρώγω 319)
δ'. Πλατυσμοί βελλερισμών.

Οί βελλερισμοί είναι κυριώτατα παροιμίαι μετά των οποίων συνδηλοϋται
καί τό είπόν ταύτας πρόσωπον.1 Ή αναγραφή τοΰ προσώπου τούτου (επωνύμου ή
ανωνύμου) γίνεται είτε εν προλόγω, προ τοΰ κειμένου της παροιμίας, είτε εν επι-
λόγω, μετ' αυτήν. Ή δευτέρα αύτη περίπτωσις δύναται, κατά τά προεκτεθέντα, νά
χαρακτηρισθη καί ώς πλατυσμός.

1. Έργάζον και πορενου, λέει ό Θεός.

(Λ. Α. άρ. 480, σ. 1062. Γορτυνία)

2. Εύτες οι δουλείες εντά εχουνε ! ελεγ' ό γέρο Τράμπος.

(Κονίστρες Ευβοίας' άνακοίν. κ. "Ιω. Καλλέρη)

3. Κάλλιο νά μας άκοϋνε, παρά νά μας βλέποννε ! είπ' ό Κολοκοτρώνης.

(Λ. Α. άρ. 3, 86. Πάτραι)

4. Καμός ! πού λέει κι ό Μαϊδανός.

(Νάξος' άνακοίν. Διαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζου)

5. Μάτια μου, τ' αγουρα φρούτα !
είπε κ' ή γριά ή φαφούτα.

(Κωνσταντινούπολις' άνακοίν. Πάνου Τζελέπη)

6. Με τις υγείες σας! πού λένε καί στα κουρεία.

(κοινή)

7. "Ολα μη λέγωμε ! είπεν καί τη Βελβελέ ό Γιώρτ'ς.

(Ξενοφ. "Ακογλον, Λαογρ. Κοτυώρων, σ. 488, 214)

8. Τά στερνά νικάν τά πρώτα,
κι όποιον θέλεις σϋρε ρώτα.

(Λ. Α. άρ. 1442, 11. Γορτυνία)

1 Βλέπε την μελέτην μου «ΒελλερισμοΙ ή Παροιμίες καί φράσεις επιμαρτυρούμενες»
εις τόν τόμον «Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην» (Παράρτημα «Ελληνικών»), Θεσσα-
λονίκη 1953, σελ. 442 - 455.
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9. "Y(y)eia μ' κι άρχοντία μελε(γ)εν ή Σιμέλα τή Χατζηγοργόρ'.
(=ή υγεία μου είναι αρχοντιά μου).

(Πόντος, Κοτύωρα- άνακοίν. Ξενοφ. "Ακογλου, 1954)

10. Φύσα, βοριαδάκι μου,

νά κρυώση το στηθάκι μου !
που είπε κ' ή Χαρικλάνα.

(Λ. Α. άρ. 1479, Γ', 10. 'Αγ. "Αννα Ευβοίας)

Νομίζω ότι δεν έμειναν αλλαι περιπτώσεις πλατυσμών προς εξέτασιν, ή του
λάχιστον ότι δεν έμειναν σημαντικαί. Πιθανόν είναι ότι ωρισμέναι κατατάξεις δεν
υπήρξαν ακριβείς. Τό φαινόμενον τοΰτο, πολλαχώς ψυχολογικόν, παρουσιάζει πε-
ριπτώσεις δυσκόλως ΰπαγομένας εις είδολογικήν κατάταξιν. Εκείνο τό όποιον, εξ
όσων εξητάσαμεν, δυνάμεθα να συναγάγωμεν, είναι ότι ό πλατυσμός αποτελεί φρα-
στικόν καί ψυχολογικόν στοιχεϊον συχνότατον εν τη ελληνική παροιμιολογία, καί ότι
τοΰτο χαρακτηρίζει την στοχαστικήν διάθεσιν τοΰ λαοΰ νά κρίνη, νά έγκρίνη καί
νά επαυξάνη τό σοφόν περιεχόμενον τών παροιμιών του. Πολλάκις δεικνύει επίσης
τό σατιρικόν καί είρωνικόν πνεΰμα του, όταν διασΰρη τό κείμενον, προσέτι δέ καί
την ποιητικήν εμπειρίαν του, όταν συνεχίζη μέ τό αυτό μέτρον καί τόν ρυθμόν
τα διατυπωθέντα νοήματα.

Οι πλατυσμοί βοη&οΰν καί φιλολογικώς νά εξηγήσωμεν την δημιουργίαν
ομοίων επαυξήσεων εις ά'λλα είδη τών μνημείων τοΰ λόγου τοΰ λαοΰ, ως είναι τά
$σματα, τά δίστιχα, τά αινίγματα καί τα παιδικά ασμάτια. Επίσης βοηθούν εις τήν
άνεύρεσιν τοΰ βασικού κειμένου και τών πρώτων λέξεων μιας παροιμίας, τήν οποίαν
ό χρόνος παρέδωσεν εις ημάς είτε έπηυξημένην είτε άπογυμνωμένην τών αρχικών
της συστατικών. 'Αλλά, γενικώτερον, ή μελέτη τών πλατυσμών, Ιπιστημονική άπαί-
τησις της ελληνικής παροιμιολογίας, είναι πολύτιμος καί δια τήν συστηματικήν
συγκριτικήν εξέτασιν τοΰ αυτού φαινομένου εις τάς παροιμίας τών άλλων λαών.

1 Τόν κλαιυημόν εις τάς ξένας παροιμίας εχει επισημάνει καί ό Αμερικανός παροιμιο-
λόγο Archer Taylor, υπό τό δ*ομα «expansion» (ή καί «enlargement») εις τό βιβλίον του
The Proverb (Harvard University Press-Cambridge Mass. 1931). Βλ σ. 25-27-
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.

Παροιμίαι μετά «πλατυσμού» παρά Ν. Γ. Πολίτη· («πλατυσμοί», «παραπλη-
ρώματα», «προσθήκαι»), σ. 148- 150.

Τί είναι ό πλατυσμός καί εΐς ποίους ψυχολογικούς νόμους οφείλεται, σ. 150.
Παραδείγματα πλατυσμών : εις αρχαίας ελληνικός παροιμίας, σ. 151-152,
εις βυζαντινάς παροιμίας, σ. 152, εις παροιμίας ξένων λαών: α') αγγλικός, σ. 153,
β') γαλλικός, σ. 153- 154, γ') ίταλικάς, σ. 154- 155.

Πλατυσμοί - συμπληρώματα έκ φιλολογικής έμπειρίας: α') έκ τής Βίβλου καί
τών εκκλησιαστικών κειμένων, σ 156- 157· β') έξ αρχαίων κειμένων, σ. 157-158"
γ') έκ τής νεωτέρας λογοτεχνίας καί τής δημώδους ποιήσεως, σ. 158- 159-

II. ΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΟΙ ΠΛΑΤΥΣΜΟΙ.

Α') Πλατυσμοί έξ αναπλάσεως ομοίων καί άντιθέτων έννοιών,
σ. 160- 176.

α') Πλατυσμοί καθ' ομοιότητα, σ. 160- 166.

1. Παράλληλοι καί άντίστοιχοι, σ. 160- 163.

2. Παρομοιωτικοί, σ. 164- 166.

2α. Προπλατυσμοί, σ. 165- 166. ('Αλφαβητικοί ή άριθμητικοί προπλαττι-
σμοί, σ. 166).
β ) Πλατυσμοί κατ' άντίθεσιν, σ· 166- 176.

1. 'Αντιθετικοί ιδιοτήτων, σ. 166- 169.

2. 'Αντιθετικοί σχέσεων καί ένεργειών, σ. 169-171.

3. Άποφατικοί (άπό τήν κατάφασιν εις τήν άρνησιν), σ. 171 - 172.

4. Καταφατικοί (άπό τήν άρνησιν είς τήν κατάφασιν), σ. 172- 173.

5. 'Αντιστροφικοί (ή «κατ' άντιστροφήν»), σ. 173 - 175.

6. Έναντιωματικοί ή παραχωρητικοί, σ. 175- 176.

Β) Πλατυσμοί κατ'έπίτασιν, σ. 176-190.
α') 'Απλοί κατά παράταξιν πλατυσμοί, σ. 177.

1. Ψυχολογικοί άμεσοι προσθήκαι, σ. 177- 178.

2. Σατιρικά ομοιοκατάληκτα, σ. 178-181.

3. Εσωτερικοί ή παρεμβαλλόμενοι πλατυσμοί, σ. 181 - 182.
β') Ύπερίΐεματίζοντες πλατυσμοί, σ. 183- 185.

γ ) Κλιμακωτοί πλατυσμοί (μέ άνιούσαν ή κατιούσαν πορείαν), σ. 185- 190.
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Γ ') Περιγραφικοί πλατυσμοί, σ. 190 - 200.
α') 'Αφηγηματικοί πλατυσμοί, σ. 190- 196.

1. Απλής συνεχείας (αφηγηματικής ή περιγραφικής), σ. 190- 193.

2. Επεξηγηματικοί ή παραθετικοί πλατυσμοί, σ. 193-194.

3. Αιτιολογικοί πλατυσμοί, σ. 194- 195.

4. Τελολογικοί πλατυσμοί, σ. 195.

5. 'Αποτελεσματικοί, σ· 195- 196.

β ) Προσδιοριστικοί πλατυσμοί (χρόνου, τόπου, τρόπου, ποσού κλπ.), σ. 196-
197.

γ') Διαλογικοί πλατυσμοί, σ. 197 - 199.
δ') Πλατυσμοί βελλερισμών, σ. 199-200.

résumé

«Prolongements» ou «Elargissements» des proverbes

Le phénomène est bien connu : on ajoute au texte d'un proverbe
donné, d'autres expressions, parallèles ou contradictoires, ayant pour but de
renforcer le sens déjà exprimé, de préciser dans le même esprit certains cas
particuliers, ou bien de contester le contenu du proverbe et parfois le sati-
riser. Il semble alors que celui qui parle devient un interlocuteur, qui re-
prend à son compte la sentence exprimée. En tout cas, la loi psychologique
qui, en grande partie, règle ce prolongement ou élargissement du prover-
be, est celle de l'association des idées.

Le prolongement peut être court ou long, selon le cas, et il peut s'ex-
primer en forme positive ou négative.

Les cas particuliers d'application d'un proverbe original, les éléments
de son histoire, ses justifications, ses torts ou défauts, ses résultantes, etc...
se retrouvent habituellement dans ces prolongements, qui forment souvent
un très long texte. On dirait qu'il s'agit d'un rebondissement d'idées et on
pourrait appeler ces textes «proverbes à rebondissements», puisque tout
revient dans la pensée et tout se reprend \ Beaucoup de proverbes actuel-
lement en usage, avec leurs comparaisons, leurs parallèles, leurs wella-
rismes ou leurs contradictions, n'étaient au début que de simples sentences,
qui ont été depuis prolongées par le peuple.

1 C'est une métaphore, que M. Roger Lecotté, folkloriste français bien connu,
m'a suggérée à Athènes (été 1962).
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Nicolas Politis, le savant folkloriste grec, nota quelques cas de ce
phénomène dans sa Collection de proverbes grecs (vol. I - IV, 1899-1902),
et lui donna le nom de πλατυσμοί^ ( = élargissements). De même Archer
Taylor, dans son livre: The Proverb (Harvard Univ. Press 1931) a constaté
le phénomène dans la paroemiologie internationale, et lui a donné le nom
d'«expansion» (p. 25-27).

Après avoir donné quelques exemples pris dans l'antiquité et dans la
paroemiologie byzantine, ainsi que parmi les proverbes anglais, français et
italiens, et après avoir montré certains cas de prolongements proverbiaux
dans les textes connus de la Bible ou de la Littérature (ancienne et mo-
derne), l'auteur passe à l'étude détaillée du phénomène de «platysmos»
dans les proverbes néo- grecs, dont il donne quelques centaines d'exemples,
qu'il classe sous trois chapitres généraux: a' Prolongements qui utilisent
des éléments pareils ou contraires, b' Prolongements qui renforcent le sens
du texte, c' Prolongements qui décrivent ou déterminent le contenu du
proverbe. Ces chapitres généraux se subdivisent, bien entendu, en plusieurs
catégories, qu'on trouve, détaillées et avec leur terminologie nouvelle, à la
Table des matières.


