
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ
ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

Κύριος σκοπός τής αποστολής μου στή Νότιο 'Ιταλία κατ' έντολήν τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών, τον Αύγουστο τοϋ 1962, ήταν ή ερευνά τών ιδιωμάτων τών δύο
'Ελληνοφώνων γλωσσικών νησίδων Καλαβρίας και 'Απουλίας (Salento) και ή άποθη-
σαύριση γλωσσικού ύλικοΰ, χρήσιμου για τή σύνταξη τοϋ 'Ιστορικού Λεξικοΰ τής
Νέας 'Ελληνικής και τών ιδιωμάτων της.

Ή άνάγκη συγκεντρώσεως γλωσσικού ύλικοΰ άπό τά Ελληνικά ιδιώματα τής
Νοτίου 'Ιταλίας, σύμφωνα με τό σύστημα τοϋ 'Ιστορικού Λεξικοΰ τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, προέκυπτεν άπό τό ότι τό πλούσιο γλωσσικό ύλικό, πού περιέχεται στο
Lexicon Graecanicum Italiae inferioris και τά άλλα σχετικά δημοσιεύματα τοϋ
Rohlfs, κατά τό μεγαλύτερο τμήμα του δέ συνοδεύεται μέ φράσεις άπό τήν καθημερινή
ομιλία τοϋ λαοΰ. Οί φράσεις άπό τον άβίαστο λόγο έκτος τοΰ ότι βοηθοΰν γιά τήν
έτυμολόγηση τών λημμάτων και τήν άποσαφήνιση τής κυρίας σημασίας και τών
διαφόρων σημασιολογικών άποχρώσεων τών λέξεων, δίνουν παράλληλα τή μορφή
τής περισπούδαστης γλώσσας τών 'Ελληνοφώνων, πού, μολονότι βρίσκεται σέ
πλήρη υποχώρηση, διατηρεί άκόμη μεγάλο μέρος τοΰ λεξιλογικοΰ της πλούτου και
τήν πλαστικότητά της.

Γιά νά συμπληρώσω τήν έ'λλειψη αύτή, έπεδίωξα νά άντλήσω ύλικό άπό τον
τρέχοντα λόγο και άπό ολα τά εΐδη τοΰ προφορικοΰ λόγου: διηγήσεις, παραδόσεις,
παραμύθια, άσματα, παροιμίες, γνωμικά, αινίγματα, έπωδές, καθαρογλωσσήματα
κ.ά. Γνήσιοι άπόγονοι τών άποικων τής Μεγάλης 'Ελλάδος οί σημερινοί 'Ελληνό-
φωνοι τής Νοτίου 'Ιταλίας, διατηροΰν τό θυμόσοφο 'Ελληνικό πνεΰμα.

Οί παροιμίες και τά γνωμικά τους διακρίνονται γιά τήν πρωτοτυπία τους. 'Ολίγες
μόνον άπ' αυτές συμπίπτουν μέ εκείνες τοΰ Έλλαδικοΰ χώρου, οί περισσότερες
είναι πηγαία δημιουργήματα τής παρατηρητικότητας τοΰ λαοΰ.

Άπό τήν πλούσια συλλογή τών παροιμιών και τών γνωμικών, πού έ'χω μέχρι
σήμερα συγκεντρώσει, παραθέτω εδώ αύτές, πού άναφέρονται στόν γεωργικό και
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ποιμενικό βίο, προέρχονται δέ οί περισσότερες άπό τούς Ελληνοφώνους τής Καλα-
βρίας, οί όποιοι άσχολοΰνται κυρίως μέ τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία. Τις δίνω
στό ιδίωμα τού χωριού άπό τό όποιο προέρχονται καί σέ συνέχεια δίνω τή μετάφρα-
ση στή Νεοελληνική. Μέσα σέ παρένθεση δίνω τήν έρμηνεία τών ιδιωματισμών, τών
'Ιταλικών δανείων καί τή σημασία της παροιμίας.

Γιά τήν πιστή άπόδοση τής φωνητικής τών ιδιωμάτων χρησιμοποιώ λατινικούς
καί έλληνικούς χαρακτήρες μέ σύμβολα: b: à μ ϋέλι ) άμπέλι, άμ δλίκι ) άμπλίκι,
d: αν do α ) άντρας, δένάρο ) δένδρο, δόνάι ) δόντι, d-d γιά τό διπλό προουρανικό
λ-λ: äd-da ) άλλα, nod-da ) πολλά, d'Q: άζοννάρι ) ζωνάρι, άζημία ) ζημία,
πού προφέρεται όπως τό συμφωνικό σύμπλεγμα τζ στή λ. τζίρος, Χ γιά τό ούρανικό
λ: ή%ιο ) ήλιος, κόΧΛ-ΐο ) κάλλιον, ν γιά τό ούρανικό ν: σινιάλο ) σινιάλον, κ
μπροστά άπό τά φωνήεντα ε καί ι: κερί ) κερί, κήπο ) κήπος, προφέρεται όπως
τό'Ιταλικό C μπροστά άπό τά φωνήεντα e καί ι: cento, circa, g γιά τό μεσοουρανικό
γγ, γκ : ενφίζω ) έγγίζω καί τό λαρυγγικό γκα, γκο: άρξάστι ) άδράχτι, μάνξανο
) μάγγανο, άρξο ) αργός, g όπως τό Ίταλ. g μπροστά άπό τά φωνήεντα e, ί, σ καί
σ-σ γιά τό τραχύ, τό ούρανικό σ: σ-σερό ) ξερός, ασ-σημο ) άσχημος, σ-σνλο ) ξύλο,
προφέρεται όπως στά 'Ιταλικά scena, scia, τ γιά τό δασύ τ, προφέρεται ώς τΚ:
πέτ-τω ) πέφτω, συμϋέτ-τερο ) συμπέθερος, π = πΚ: άγράπ-πιδο ) άγριάπιδο.

Συντομογραφίες

Άπουλ. = 'Απουλία, Γαλλικ. = Γαλλικιανό, Καλαβρ. = Καλαβρία, Καλημ. — Καλημέρα,
Kovdocp. = Κοντοφούρι, Μαρτάν. = Μαρτάνο, Μπόβ. = Μπόβα, Ροχούδ. = Ροχούδι, Στερν. =
Στερνατία, TNC = Testi Neogreci di Calabria, Χωρίο Ροχούδ. = Χωρίο Ροχούδι.

1. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

αβρο (άγουρος): 7" άπ-mdi αβρο ποά-άές φορε πέτ-τει πρόπ-πι 'ο γιανωμένο —
τό άγουρο άπίδι πολλές φορές πέφτει (άπό τήν άπιδιά) πριν άπό τό γινωμένο, τό
ώριμο (πολλές φορές νέοι άνθρωποι πεθαίνουν πριν άπό τούς ηλικιωμένους, ό θάνατος
δέν κάνει διακρίσεις) Άπουλ. (Καλημ.)

άγράπ-πιδο (άγριάπιδο): Τί δ-δεν εσκάστει καί δεν £ενάρών-νει, τρώγει άγράπ-
πιδα καί τσωμί τή γ-γή = όποιος δέ σκάφτει (τούς άγρούς) καί δέ μπολιάζει (τά
άγρια δέντρα), τρώγει άγριάπιδα καί ψωμί τής γής (=είδος χόρτου" δποιος δέν
εργάζεται, δέν άπολαμβάνει τά άγαθά) Καλαβρ. (Μπόβ.) —TNC, 381.

«ίγα (αΐγα) (I): Πώς εναι ή αίγα, ερκεται ή χίμαιρα = όπως είναι ή γίδα,
έρχεται (γίνεται) τό ρίφι (ή κόρη μοιάζει τής μάνας) Καλαβρ. (Ροχούδ.)
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αίγα (αίγα) (II): 01 αΐγε πάοι πάν da στα άζουνάρια = οί γίδες πηγαίνουν
πάντα στούς κρημνούς (ό καθένας άκολουθεΐ το φυσικό του) Καλαβρ. (Μπόβ.)

αϊρα (αΐρα): Νά μή φάη αΐρα, τί δ-δέ θ-θέλεί σκότα = νά μή φάη αΐρα όποιος
δέ θέλει ζαλάδες, σκοτοδίνες (σ' όποιον δέν αρέσουν οί στενοχώριες, νά μή τίς προ-
καλή) Καλαβρ. (Μπόβ.)

άκάθ-θι (άγκάθι): Μή πάη τσυπόγλντο, τί σπέρ-ρει άκάϋ-Οια = νά μή πάη
(περπατή) ξυπόλητος, όποιος σπέρνει άγκάθια (εκείνος, πού δημιουργεί σκάνδαλα,
πρέπει νά προφυλάσσεται) Καλαβρ. (Μπόβ.)

άλεάτα (άγελάδα): Τίς άλατρέει με άλεάε 'έ κ-κάν-νει ποά-άύ σιτάρι =
όποιος οργώνει μέ άγελάδες δέν κάνει πολύ σιτάρι (ή εργασία άποδίδει άνάλογα
μέ τά μέσα, πού χρησιμοποιούμε) 'Απουλ. (Μαρτάν.)

άλιπούνα (άλεπούδα): Όόπου τί ε άλιπούνα εν ετ-τασε 'ο σταφύλι, είπε κά εν'
αβρο = όταν δέν έφθασεν ή άλεπού (νά πιάσει) τό σταφύλι, ειπεν ότι είναι άγουρο
(άόπαν = τό Ίταλ. έπίρρ. dopo = κατόπιν) 'Απουλ. (Καλημ. )" πβ. τή νεοελληνική
«όσα δέ φτάνει ή άλεπού, τά κάνει κρεμαστάρια» καί την άρχαία «όμφακές είσι».

άμαλό (όμαλόν): Τί π-πάει άμαλό, πάει καλό = οποίος πάει άπό τό ομαλό
μέρος, πάει καλά (φθάνει στόν προορισμό του όποιος άποφεύγει τίς κακοτοπιές)
Καλαβρ. (Μπόβ.)

άμbέλι (άμπέλι) (I): Τι σπερ-ρει στόν άμάέλα, 'e θ-θερίάζει κ 'εν άρυγάει =
όποιος σπέρνει (σιτάρι) μέσα στό άμπέλι, δέ θερίζει (τό σιτάρι) καί δέν τρυγάει (τό
άμπέλι) (ή άπληστία τιμωρείται) Καλαβρ. (Μπόβ.)

άμbέλι (άμπέλι) (II): "Α δ-δεν έσκάστη καί δεν gλaδέgη τόν άμΒέλι, τρώει
φυά-άάμίελο και δε σταφύά-di = άν δέ σκάφτης καί άν δέν κλαδεύης τό άμπέλι,
θά τρώγης άμπελόφυλλα καί οχι σταφύλια (αν δέ γίνει συστηματική εργασία, τά
αποτελέσματα δέ θά είναι ικανοποιητικά) Καλαβρ. (Μπόβ.)

àμbλίκι (άπλίκι): Σάν έμδαίν-νη ό χειμώνα, μάρο τί δεν έχει άμί)λίκι = όταν
μπαίνη ό χειμώνας είναι δυστυχής, όποιος δέν έχει άπλίκι (άμδλίκι = άπό τό βυζαντ.
ούσ. άπλίκιν = μικρό, πρόχειρο σπίτι στήν εξοχή, μό.ρο = άπό τό έπίθ. μαύρος έξιτα-
λισμένο = δυστυχής" δυστυχής είναι έκεΐνος, πού άντιμετωπίζει τίς άντιξοότητες
χωρίς τά άπαιτούμενα έφόδια) Καλαβρ. (Μπόβ.)

άρςάστι (άδράχτι): Κάν-νει πλέο μία γυναίκα στ άρξα/.εΐο, πάρα ' κατ ό στ
άρξάστι = κάμνει (έργάζεται, άποδίδει) περισσότερο μιά γυναίκα στόν άργαλειό,
παρά έκατό γυναίκες στό άδράχτι (ή άπόδοση τής έργασίας είναι μεγαλύτερη, όταν
έχουν γίνει προηγουμένως οί λεπτομέρειες) Καλαβρ. (Μπόβ.)

apgo (άργός): Τί κ-κάν-νει τσωμί στόν άρgό, νά μή τοϋπη τώ π-παιδίως του ==
οποίος κάμνει ψωμί (σιτάρι) στό αργό (τό χέρσο χωράφι), νά μή τό πει στά παιδιά
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του (διότι τό χέρσο χωράφι δεν άποδίδει καί αν κάποτε άποδώση, πράγμα σπάνιο,
δέν πρέπει νά τό ξέρουν οί νεώτεροι, για νά μή συνηθίζουν στην εύκολη εργασία χωρίς
άπόδοση) Καλαβρ. (Μπόβ.)

άρνι (I): πεθαίνου πλεν άρνία πάρα πρόβατα = πεθαίνουν περισσότερα αρνιά
παρά προβατίνες (διότι τό κρέας τοϋ άρνιοΰ είναι πιο νόστιμο άπο τό κρέας τής προ-
βατίνας καί έξοδεύεται ένωρίς) Καλαβρ. (Χωρίο Ροχούδ. )

άρνι (II): Πρώμον άρνί, πρώμον βέρατο = πρώιμο άρνί, πρώιμο κέρατο (τά
πρώιμα αποδίδουν ένωρίτερα) Καλαβρ. (Βουνί)

βγυν-νο (γυμνός): Με τά ρονχα τά δικά του εμεινε βγυν-νό = μέ τά δικά του
ροΰχα (μέ τήν περιουσία του) εμεινε γυμνός (γιά τον σπάταλο, πού έξανεμίζει τήν
περιουσία του καί μένει πάμπτωχος) Καλαβρ. (Χωρίο Ροχούδ.)

βίτσιο (vizio): Ό γάδαρο, τι τρώει τή σ-σουκία, άφήν-νει το βίτσιο, σάμ
ίεθαίνη — ό γάιδαρος, πού τρώει τή συκιά, άφήνει τήν κακή συνήθεια, όταν πεθάνη
(βίτσιο = τό Ίταλ. ούσ. vizio = έλάττωμα, κακή συνήθεια" οί κακές συνήθειες
δύσκολα ξεριζώνονται) Καλαβρ. (Kovdocp.)

βούδι (βόιδι): Βονδια γι' aogaata και βουθουλεϊε για σποριά = βόδια άρσενικά
γιά το πρώτο όργωμα χέρσου χωραφιού καί άγελάδες γιά τή σπορά τοΰ οργωμένου
χωραφιού (ό κατάλληλος έργάτης γιά τήν κατάλληλη έργασία) Καλαβρ. (Μπόβ.)

βουθουλεία (βοϋς θήλεια) (I): Μή βάλη βουθουλεϊε στ ες άοξασίε = μή βάλης
άγελάδες νά οργώσουν τά χέρσα χωράφια (νά μην άναθέτωμε τις δύσκολες έργασίες
στους άδύνατους εργάτες) Καλαβρ. (Μπόβ.)" πβ. τήν προηγούμενη.

βουθουλεία (II): Τι μ-με βουθουλεϊε άλάν-νει, ποά-άύ καρπό δεν ξάν-νει =
όποιος οργώνει μέ άγελάδες, δέν κάμνει πολύ καρπό (άλάν-νω, άπο τό άρχ. έλαύνω
= οργώνω- τά άποτελέσματα τής έργασίας είναι άνάλογα μέ τά μέσα, πού χρησι-
μοποιούμε) Καλαβρ. (Μπόβ.)" πβ. τις δύο προηγούμενες.

βρέχω: Τοϋ καλόμοιρου τοϋ βρέχει στομ Ιιλάκι = τοΰ καλότυχου τοΰ βρέχει
(πέφτει ή βροχή) μέσα στο πιλάκι (πιλάκι, ύποκορ. τοΰ βυζαντ. ούσ. πίλα, Λατιν.
pila = μικρή δεξαμενή, όπου συγκεντρώνεται ό μούστος" ό καλότυχος έχπ ωφέλειες
καί άπο έκεϊ πού δέν περιμένει) Καλαβρ. (Μπόβ.)

γάδαρο (γάιδαρος): Σαν ο γάδαρο 'έ θ-θέληνά πίση, άμύάτονλα τοϋ σουλαυράει
= όταν ό γάιδαρος δέ θέλη νά πιή νερό, μάταια τοΰ σφυρίζεις (άμάάτονλα = Ίταλ.
ΐδιωματικόν έπίρρ. = μάταια" όταν έ'νας δέν έ'χη όρεξη νά κάμη κάτι, χαμένες πάνε
οί παροτρύνσεις) Καλαβρ. (Μπόβ. κ.ά.)

γείτονα (γείτονας): Γιά 'να αχαρο γείτονα, μή πούληση τ άμhéh = νά μή
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πουλήσης τό άμπέλι έξ αιτίας ένός κακού γείτονα (νά μή θυσιάζουμε τά μεγάλα
συμφέροντα γιά ν' άποφύγουμε μετριότερα κακά) Καλαβρ. (Μπόβ.)

γιαλό (αιγιαλός): Ό γιαλό γελάει όλώ = ό γιαλός, ή πεδινή παρά τήν παρα-
λίαν έ'κταση γελάει (ευχαριστεί) σέ όλους (διότι άποδίδει περισσότερον άπό τά ορεινά
χωράφια) Καλαβρ. (Βουνί)

γίδι: "Εναν giôi σκουλικάρι γυν-νών-νει εν αν gaö-σάρι = ένα γίδι πού έχει
σκουλήκια (άρρωστο ) γυμνώνει ένα κοπάδι (καο-σάρι = άπό τό Λατιν. ούσ. casea-
rium = τυροκομείο και κατά σημασιολογική έπέκταση κοπάδι προβάτων ή γιδιών"
ένας διεφθαρμένος ήμπορεΐ νά διαφθείρη τό σύνολο) Καλαβρ. (Μπόβ.)

δενάρο (δενδρόν): Α εν do ό, τι δε φ-φέρ-ρει, δώο' του με το πελέκι = τή δρυ,
πού δέν παράγει καρπό, δώσ' της μέ τό πελέκι, κόψε τη (ό,τι είναι άχρηστο, πρέπει
νά έκλείπη) Καλαβρ. (Βουνί)

άζουνάρι (ζωνάρι): ΤΙ κ-κάν-νει τά τσνλα στο άζουνάρι, νά τά ξονάλη στο
μάλι = όποιος κάνει ξύλα (κόπτει ξύλα) στον κρημνό (άπό δένδρα, πού είναι στον
κρημνό), νά τά βγάλη στο όμαλό μέρος (άζουνάρι — ζωνάρι, κρημνός" ό,τι άποκτά
κανείς μέ κίνδυνο, πρέπει καινά τό άπαλλάσση άπό νέο κίνδυνο) Καλαβρ. (Μπόβ.)

δισπάω (διψώ): Σαν άισπάης-ε, ëgova στο μ ύποταμό, δε στο ρυάκι = όταν
διψάς, πήγαινε (έ'βγα) στον ποταμό, οχι στο ρυάκι (όταν έχης άνάγκη βοηθείας, νά
καταφεύγης στον ισχυρό και οχι στον άνίσχυρο) Καλαβρ. (Ροχούδ. )

ζμ^ω (σμίγω): Έζμίχτησ-σα στέριφα και γαλάρια = έσμιξαν στείρα και
έ'γγαλα (πρόβατα" άνακατώθηκαν οί έργατικοί μέ τούς άκαμάτηδες) Καλαβρ. (Μπόβ.)

ήλ^ιο (ήλιος): Δεν όλοι αγαπούνε τον ήλβίο, τί τρακλένει = δέν άγαποΰν όλοι
τον ήλιο, πού πάει νά βασιλέψη (όταν οί ισχυροί χάνουν τή δύναμή τους, χάνουν και
τούς φίλους των) Καλαβρ. (Χωρίο Ροχούδ.)

ισών-νω (ίσόω): Πις ΐσών-νει καλά, κιουμάται κάξ-ξιο = όποιος ΐσώνει (στρώνει
τό κρεβάτι) χαλά., κοιμάται καλύτερα (όποιος τακτοποιεί τις υποθέσεις του, άνα-
παύεται ήσυχος)" πβ. τή νεοελληνική «όπως στρώσεις, θά κοιμηθής».

Kàg-gio (κάλλιον) (I): Kàg-gio στα κέρατα τοϋ άρξάτη, πάρα στο στόμα σ-σον
= καλύτερα (νά πέσω) στά κέρατα ένός ταύρου, παρά στο στόμα (γλώσσα) σου
(àρgάτη = έργάτης, τό γερό βόδι, ό ταύρος" ή χειρότερη σωματική κάκωση είναι
προτιμότερη άπό τήν ήθική προσβολή) Καλαβρ. (Ροχούδ.)

κάΧ-Χιο (κάλλιον) (II): ΚάλΜο σ-σήμερον d' άβγό και δεν ανρι τημ bovd-da
= καλύτερα (νά πάρης) σήμερα τό άβγό, παρά αύριο τήν όρνιθα. Συνών. μέ τή νεοελ-
ληνική «κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει» Καλαβρ. (Βουνί)

καλό (καλός ) : Ή καλή δακία κάν-νει τήν gaλή δ-δουλεία = ή καλή μπουκιά
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(το καλά φαγητό), κάνει τήν καλήν έργασία (δακία — άπό τό άρχ. ούσ. δάκος,
δάκνυμι- έργάζεται καλά όποιος σιτίζεται καλά) Καλαβρ. (Μπόβ.)

καρκαράω (κακκαρίζω): Ή πούd-da κάν-νει τ' àgovo και ό άλέστορα καρκα-
ράει = ή όρνιθα κάνει τ' άβγό καί ό άλέκτορας κακκαρίζει (γιά κείνους, πού σφε-
τερίζονται τις έπιτυχίες άλλων) Καλαβρ. (Ροχούδ.)

κλήμα: Πώς εν' do κλήμα, θέλει το παλούκι = όπως είναι τό κλήμα, χρειάζεται
τό παλούκι, τό υποστήριγμα (ή βοήθεια, ή υποστήριξη, πρέπει νά είναι άνάλογη μέ
τις άνάγκες αύτοΰ, πού έχει άνάγκην ύποστηρίξεως) Καλαβρ. (Ροχούδ.)

λαγό (λαγός): Ό λαγό τή β-βραδεϊα govaiv-νει στήν gaμbίa = ό λαγός βγαίνει
στήν πεδιάδα τό βράδυ (ό δειλός ξανοίγεται, όταν δέν ύπάρχη κίνδυνος) Καλαβρ.
(Μπόβ.)

λάχρι (βλάχρον): Ίκεϊ, πού 'εν 'ιστάάζει τ' αλατρο. lgaiv-νει τό λάχρι =
έκεΐ πού δέ φτάνει τό άροτρο, βγαίνει (φυτρώνει) ή φτέρα (λάχρι — άπό τό άρχ.
ούσ. βλάχρον, δωρ. τύπ. τοΰ ούσ. βλήχρον = φτέρα- στήν άκαλλιέργητη κοινωνία
φυτρώνουν τά ζιζάνια) Άπουλ. (Μαρτάν.). Ή σημ. μεταφορική.

λόγο (λόγος ) : Τό βούδι κρατέται άν do κέρατο και ό αθρωπο άν do λ-λόγο =
τό βόδι συγκρατείται άπό τό κέρατο καί ό άνθρωπος άπό τό λόγο (γιά τά λογικά όντα
ισχύει ό λόγος, ή ύπόσχεση, γιά τά άλογα ή βία) Καλαβρ. (Χωρίο Ροχούδ.)

μάνα: Τό σπολάσ-σιν αθ-θιε, ό λύκο σώζ-ζει φάει τή μ-μάνα μ-μου, εΐπεν do
χιμαίρι = τ' άσπαλάθι άνθισε, ό λύκος ημπορεί νά φάη τή μάνα μου, είπε τό ριφάκι
(διότι δέν έχω πιά άνάγκην άπό τό γάλα της" γιά τούς άχαρίστους, πού άδιαφοροΰν
τελείως γιά τούς εύεργέτες τους, όταν παύσουν νά έ'χουν άνάγκη τής βοήθειάς τους)
Καλαβρ. (χωρίο Ροχούδ. )

Μάρτη (Μάρτιος): Ό Μάρτης εκόμύωε τή μ-μάναν dov κ' εκείνο έμάαίθη γ ε-
λών da = ό Μάρτης ξεγέλασε τή μάνα του κ' έκεΐνος άρχισε νά γελάη (κομίών-νω =
κομπώνω, ξεγελώ, έμίαίθη = άόρ. τοΰ έμβαίνω = άρχίζω" ή παροιμία ύπαινίσσεται
τις άπότομες μεταβολές τοΰ καιρού κατά τό μήνα Μάρτιο) Καλαβρ. (Βουνί)

νύφτα (νύκτα) = Τις 'φαίνει ννφτον, 'ε κ-κάν-νει 'μάτι = όποιος υφαίνει τή
νύχτα, δέν κάμνει πουκάμισο (ννφτοϋ — νυκτός, έν καιρώ νυκτός, 'μάτι = ίμάτιον,
πουκάμισο" ή έργασία, πού γίνεται τή νύχτα, είναι έλλιπής) Άπουλ. (Καλημ. )"πβ. τή
νεοελληνική «της νύχτας τά καμώματα τά βλέπει ή μέρα καί γελά».

πατρούνα, ό (πατρώνος): Τ' άμ-μάτι τον πατρούνα Ικάν-νει παχύ τ αμπάρι =
τό μάτι τοΰ ιδιοκτήτη κάμνει παχύ (παχαίνει) τό άλογο (πατρούνα = άπό τό Ίταλ.
ούσ. padrone — κύριος, ιδιοκτήτης, αμπάρι = ίππάρι(ον)· τό μάτι, ή φροντίδα τοΰ
ιδιοκτήτη γεωργοΰ συμβάλλει, ώστε όλα νά πάνε καλά καί τά ζώα του νά τρέφωνται
καλά) Άπουλ. (Στερν.)
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πίσκοπο (επίσκοπος ) : Σαν ό πίσκοπο πεινάη, μαναχόν dov πάει στο μ-μνλο —
όταν πεινάη ό επίσκοπος, πάει μόνος του στο μύλο (γιά νά τ' αλέσουν τό σιτάρι, νά
κάμη ψωμί" ή ανάγκη καταργεί τούς τύπους) Καλαβρ. (Μπόβ.)

nod-do (πολύς): Καρκαρίματα ποά-άά. λίγα àgovà = κακκαρίσματα πολλά,
λίγα άβγά (γι' αυτούς, πού διατυμπανίζουν τις παραμικρές έπιτυχίες τους) Καλαβρ.
(Ροχούδ.)· πβ. τή νεοελληνική «πολύς θόρυβος γιά τό τίποτε».

πούςΐ-da (πούλλα): Στ ο σπίτι, τι τραγουδάει ή πονά-da δέν βάν-νει μάϊ ήμερα
= στο σπίτι πού τραγουδεΐ ή όρνιθα δέ ξημερώνει ποτέ (μάϊ = τό Ίταλ. έπίρρ. mai
= ποτέ' τό ξημέρωμα τό αναγγέλλει ό κόκορας καί όχι ή όρνιθα" δέν ξετελεύει μιά
έργασία, όταν ό έργάτης είναι άναρμόδιος) Καλαβρ. (χωρίο Ροχούδ.)

σπέρ-ρω (σπέρνω): Τι σπέρ-ρει στο κατέφορο. δέν de λέγει τή σπορά — όποιος
σπέρνει στο κατήφορο, δέ μαζεύει (οΰτε) τό σπόρο (ματαιοπονεί αύτός, πού δέν
ένεργεΐ στά σίγουρα) Καλαβρ. (Βουνί)

τρυπούςΐ-da (τρυπούλλα): Μία τρυπούά-άα, σαν αν άηνέρι, τελειών-νει το σπίτι
και τ' άμδέλι = μιά τρυπούλλα, όσο ενα δηνάριο, τελειώνει (ξεπαστρεύει) τό σπίτι
καί τό άμπέλι (τρυπούά-da = μεταφορικώς τό μικρό χρέος" τό χρέος άπο δάνειο,
όσο μικρό καί αν είναι, ημπορεί νά έξαφανίση ολόκληρη περιουσία) Καλαβρ. (Μπόβ.)

τσοφω (ψοφώ): Τσόφα, γάδαρο μ-μου, σήμερο, τι αϋρι σοϋ φέρ-ρω χόρτα =
ψόφησε, γάιδαρέ μου, σήμερα, γιατί αύριο θά σοϋ φέρω χόρτα (γιά τις καθυστερη-
μένες ένέργειες, πού άποβαίνουν άνωφελεΐς) Καλαβρ. (Μπόβ.)

φράστη (φράχτη): Άν dé ψ-φράστε και άν dov ξλέφτα νά σας εβλέτση ό θιο =
άπο τούς φράχτες καί άπο τόν κλέφτη νά σας φυλάξη ό θεός (διότι ό κλέφτης κρύβεται
πίσω άπο τό φράχτη" ό κρυφός έχθρός είναι πιο έπικίνδυνος) Καλαβρ. (Μπόβ.)

φτωχό (πτωχός): Στοϋ φτωχοϋ βρέχει στό-ν άλώνι = στο άλώνι τοϋ φτωχοΰ
(γεωργού) πέφτει βροχή (όλες οί άναποδιές συμβαίνουν στούς φτωχούς) Καλαβρ.
(Μπόβ.). Πβ. τή νεοελληνική «ό φτωχός κ' ή μοϊρα του».

χιονίάζει (χιονίζει): Σα χ-χιονίάζη στην ότσεϊα, οί λύκοι κατεβαίν-νου στην
ξαμίία = όταν χιονίζη στο βουνό, οί λύκοι κατεβαίνουν στήν πεδιάδα (ότσεϊα —
οξεία, έννοεΐται τό ούσ. κορυφή, οξεία κορυφή βουνοΰ = τό βουνό" στήν άνάγκη
άλλάζει κανείς παλιές συνήθειες) Καλαβρ. (Μπόβ.)

2. ΓΝΩΜΙΚΑ

Άγουστο (Αυγουστος): "Αγονστο άμύιέει γράμ-ματα = ό Αυγουστος πέμπει
γράμματα (προειδοποιεί γιά τήν άφιξη τοΰ χειμώνα) Άπουλ. (Μαρτάν.)

Γενάρη (Ιανουάριος) (I): Τις εσπέρ-ρει τον Οενάρη, δέ χ-χωρεΐ ποά-άύ
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σιτάρι = οποίος σπέρνει το Γενάρη, δέ θωρεί πολύ σιτάρι (διότι τά όψιμα σπαρτά
δέν άποδίδουν) Καλαβρ. (Μπόβ.)

Γενάρη (II): 01 καλέ μέρε τοϋ Γενάρου δών-νουσι καλόν gagno τοϋ μασ-σάρου
= οί καλές ημέρες τοΰ Γενάρη δίνουν καλό καρπό στό γεωργό (μασσάρο = τό
Ίταλ. ούσ. massaro = ιδιοκτήτης χωραφιού, γεωργός· οί καλωσυνάδες κατά τόν
μήνα 'Ιανουάριο ωφελούν τά σπαρτά) Καλαβρ. (Μπόβ.) — TNC, 372.

δρών-νω (ιδρώνω): Σπόρο δρών-νονάα καί σκαλεστήρα παλαίνονάα =νά σπέρ-
νης ιδρώνοντας καί νά σκαλίζης τό σπαρτά βρεχόμενος (γιά τή σπορά χρειάζεται
ξερός καιρός, γιά νά μή σαπίζη μέ τή βροχή ό σπόρος, γιά τό σκάλισμα βροχερός)
Καλαβρ. (Μπόβ.)

θερίζ-ζω (θερίζω): Θερίετε και άλωνίετε, ό χειμώνα ερκεται = θερίσετε καί
άλωνίσετε, ό χειμώνας έρχεται (οί γεωργικές εργασίες πρέπει νά γίνωνται έγκαίρως)
Καλαβρ. (Βουνί, χωρίο Ροχούδ. )

καιρό (καιρός ) : Τίς ισπέρ-ρει μέ τόν άχαρον ga^ô, κάν-νει χόρτο καί δέν gaρπό
= όποιος σπέρνει μέ άσχημο καιρό (κακοκαιρία), κάμνει χόρτο καί όχι καρπό
(διότι μέ τή βροχή πολύς σπόρος σαπίζει καί στη θέση του φυτρώνουν άγρια χόρτα)
Καλαβρ. (χωρίο Ροχούδ.)

καλό: Χωράφι άνάήΖιο καί ποτιστικό, γιομών-νει τό σπίτι άσ-σέ καλό = χω-
ράφι άντήλιο (πού τό χτυπάει δ ήλιος) καί πού ποτίζεται, γεμίζει τό σπίτι άπό άγαθά
(διότι άποδίδει περισσότερο) Καλα,βρ. (Βουνί, Χωρίο Ροχούδ.)

καμουλία: Μέ τέ κ-καμουλίε δέ σ-σηκών-νει τ' άσκάδια — μέ τήν ομίχλη δέν
άποθηκεύεις τά ξερά σύκα (καμουλία = ομίχλη, άσκάδι = τό άρχ. ίσχάδιον = ξερό
σύκο" διότι, όταν τά σύκα είναι ύγρά, σκουληκιάζουν) Καλαβρ. (Ροχούδ.)

κροπία (κοπριά) (I): Κροπία ποά-άή και λίγο νερό, κάν-νει αχερο μέγα, λίγο
καρπό = πολλή κοπριά καί λίγο νερό κάμνει μεγάλο (πολύ) άχυρο καί λίγο καρπό
(διότι χωρίς νερό τά στάχυα δέ μεστώνουν) Καλαβρ. (Μπόβ.)

κροπία (II): Τίς έχει κροπία καί καιρό, κρατάει άν τήμ bàçba τό Χριστό =
όποιος έχει κοπριά καί διαθέσιμο καιρό, κρατεί τό Χριστό άπό τά γένεια (όποιος
κοπρίζει τά χωράφια του καί έχει διαθέσιμο χρόνο νά τά καλλιεργή, ικανοποιείται
άπό τήν παραγωγή) Καλαβρ. (Μπόβ.)

λίρι (ίρις): Λίρι τή π-πουρ-ρή, έμ ba στή μ-μονή, λίρι τή βραδεία, έg-goυa
στήν άουλεία = ούράνιο τόξο (άν φανή) τό πρωί, έμπα στό σπιτάκι (τής έξοχης),
ούράνιο τόξο τό βράδυ, έβγα στή δουλειά, πήγαινε νά δουλέψης (λίρι = τό άρχ. ούσ.
ΐρις' άν φανή τό ούράνιο τόξο τό πρωί, προμηνύεται κακοκαιρία, άν φανή τό βράδυ,
προμηνύεται καλωσύνη) Καλαβρ. (Μπόβ., Ροχούδ., Χωρίο Ροχούδ.)

Μάγη (Μάιος): Ό Μάγη βρέχει καί οι μύλοι άλέθουσι = τόν Μάιο βρέχει καί
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οί μύλοι άλέθουν (το Μάιο, αν και βρέχει ακόμη και τά σιτηρά δέν έχουν ωριμάσει
τελείως, όμως οί μύλοι άλέθουν τό καινούργιο σιτάρι, πού οί γεωργοί θερίζουν πρόωρα,
έπειδή έχουν τελειώσει οί προμήθειες τοϋ χρόνου) Καλαβρ. (Μπόβ.)

Μάρτη (Μάρτιος) (I): ΚάΧ-Χιο ή μάνα σον νά σε κλάτση, πάρα ό ηΧ-Χιο τον
Μαρτίου νά σε κάτση = καλύτερα νά σέ θρηνήση ή μάνα σου, παρά νά σέ κάψη ό
ήλιος τοΰ Μάρτη (διότι τό Μάρτη έχει περισσότερη ηλιοφάνεια άπό τούς μήνες τοΰ
χειμώνα και οί άκτίνες τοΰ ήλιου καίνε τήν έπιδερμίδα τών άνθρώπων, πού είναι
άσυνήθιστη άπό ήλιο) Καλαβρ. (Μπόβ.)

Μάρτη (II): Άτ-το Μ-μάρτη καλοκαίρι κι άτ-τον "Αγουστο σ-σειμώνα =
άπό τό Μάρτιο (άρχίζει) καλοκαίρι και άπό τον Αύγουστο χειμώνας (διότι τόν Μάρτη
άρχίζει νά ύποχωρή ό χειμώνας και βελτιώνεται ό καιρός, ένώ τόν Αύγουστο άρχίζει
νά χαλάη) 'Απουλ. (Μαρτάν.)

πρόβατο: Σαν dà πρόβατα παίάζουσι και κάν-νου σινιάΧια, γένονάαι πέλαγα
όλα τά μάΧια = οταν παίζουν τά πρόβατα και κάμνουν διάφορες κινήσεις, γίνονται
λίμνες όλες οί πεδιάδες (σινιάλο = άπό τό Ίταλ. ούσ. segnale = σημεΐον, ένδειξη"
όταν χοροπηδούν τά πρόβατα, είναι ένδειξη έπικείμενης νεροποντής) Καλαβρ. (Μπόβ. )
σπέρ-ρω (σπέρνω ) : Τι π-πρωμα σπέρ-ρει, πρώμα σέρ-ρει, κι äv εσπείρη κριθάρι,
ξουάά-άει τήμ ίρωτινήμ bsïva = όποιος σπέρνει πρώιμα, πρώιμα μαζεύει (σύρνει)
και άν σπείρη κριθάρι, βγάλλει (διώχνει) τήν πρώτη πείνα (διότι τό κριθάρι ωριμάζει
ένωρίς και προσφέρει στό γεωργό ψωμί μόλις τελειώνουν οί προμήθειες τοΰ χειμώνα)
Καλαβρ. (χωρίο Ροχούδ.)

τσυχράδα (ψυχράδα): Τσυχράδα τον γιαλον και άζέστα της ότσεία = ψύχρα
τής παραλίας και ζέστη τοΰ βουνού (ή ψύχρα εϊναι πιο αισθητή στήν παραλιακή ζώνη,
έπειδή υπάρχει ύγρασία και ή ζέστη πιο αισθητή στό βουνό) Καλαβρ. (Μπόβ.)

RÉSUMÉ

Proverbes et sentences des Hellénophones de l'Italie du Sud

par Anast. Karanastassis

L'auteur publie et interprète des proverbes et sentences relatifs à la vie agricole
et pastorale des populations de langue grecque de l'Italie du sud, en particulier
de la région de la Calabre, textes qu'il a recueillis en même temps que d'autres ma-
tériaux folkloriques et linguistiques au cours de longues recherches effectuées sui
le terrain.


