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(ΙΖ' αι.) έχομεν βραχείας έρμηνείας, δείγμα όψιγενείας τής συλλογής1), καί δη-
μωδεστέραν γλωσσική ν μορφή ν, είς δέ τόν II αί έρμηνεΐαι, αν καί έν συγκρίσει
πρός τάς τών παλαιοτέρων συλλογών είναι σύντομοι, όμως απηχούν έτι τάς μα-
κροσκελείς έρμηνείας έκείνων. Είναι δέ τούτο μία έπί πλέον άπόδειξις, ότι ό
ημέτερος βιβλιογράφος έχει προ οφθαλμών συλλογήν παλαιοτέρων χρόνων, είς
τήν δυσκολίαν δέ τής αναγνώσεως ταύτης οφείλονται, ώς έλέχθη άνωτέρω, αϊ
ακατανόητοι λέξεις καί φράσεις καί τά πολλά χάσματα 2).

Ώς πρός τόν τρόπον, καθ' όν εισάγεται ή ερμηνεία τής παροιμίας έν τή
ημετέρα συλλογή, παρατηρούμεν ώρισμένον «είσαγωγικόν τύπον» έν ταΐς παροι-
μίαις 6-13, 15-16 καί 18, οίον: ένταΰϋα ό λύγος φησί,-έν τούτοι ό λ. ψ. ή τοντο
διά ... Ή τυπική αύτη εισαγωγή είς τήν έρμηνείαν άπαντα μόνον εις τάς ένδεκα
ταύτας παροιμίας' έν ταΐς λοιπαίς ή ερμηνεία άκολουθεϊ τήν παροιμίαν αμέσως.

Καί τό μέτρον τών προκειμένων παροιμιών αλλού μεν βαίνει όμαλώς, ε'ις τάς
πλείστας όμως, ώς άλλως συμβαίνει εις τάς τοιαύτας συλλογάς, δέν είναι άτρογον.

Είς τήν κατωτέρω έκδοσιν δέν τηρούμεν τήν όρί)ογραφίαν καί τόν τονι-
σμόν τοΰ χειρογράφου, προβαίνομεν δέ καί εις διόρθωσιν τών εξ απροσεξίας
προφανώς σφαλμάτων ή παραδρομών τοϋ βιβλιογράφου, ύποσημειοϋντες μόνον
τάς κυριωτέρας έκ τών γραφών, άς διωρθώσαμενΛιότι ή ημετέρα εργασία
έχει κυρίως λαογραφικόν χαρακτήρα, έπιδιώκουσα νά συμβάλη, κατά τό δυνα-
τόν, εις τήν μελέτην τής ελληνικής παροιμίας.

/. Όιρέ τά άγια Κούντουρα και σήμερον της 'Ανάληψις.
2. Γυνή, oh5α ουκ οίδα, ου πλούτο ν με ν καί αυτό μεν τοίνυν
τ δ προζύμιν..

. . . ίνα άνοιξη θεός τήν όδόν, τήν κωλνουσαν άπό τών αμαρτιών.

5 3. Ό μυλωνάς άφρόσας (sic) τά γένει α α ντο ν τινάσσει.
4. —

'Αδάμ εχδιωχ&εϊς έκ τον Παραδείσου, έΟρήνει αυτόν έως τέλους ζωής

I κονιαρα 2 νννή 'Αποκατέστησα γυνή, ώς δίδουν δλοι οί άλλοι κώδικες. 4 Τά
άποσιωπητικά ετέθησαν ένταϋθα, ώς καί κατωτέρω, νπ' έμοϋ πρός δήλωσιν δτι παρελείφιΊη
κείμενον. .5 "Ανωθεν τής λ. μυλωνάς έ'χει προστεθή δι' άλλης, μεταγενεστέρας χειρός, ή λ.
πίτα, ήτις άπαντα καί είς νεοελληνικός παραλλαγάς τής παροιμίας (βλ. κατώτεροι σ. 60).

') Πρβλ. Π. II. τόμ. Λ' σ. 11-12.

•) 'Αλλά καί μεταξύ Π καί άλλων χειρογράφων παρατηρείται όμοιότης ερμηνειών
π. χ. U, 5 — περίληψι.ς τής I, 40. U, 8=^ αρχή τής πλήρους Η, 37 καί 1,45. Γ, 12 όμοίςι τή I,
29. Ή έν U,ll ερμηνεία είναι φράσις έκ τοΰ 1,48 κ. ά.

3) Δείγμα τού χειρογράφου βλ. έν τω παρατιθεμένω πίνακι.
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αυτόν, καθώς ό θείος απόστολος λέγων: πάσα παρακοή και παράβασις
ελαβεν ενδικον μισθαποδοσίαν, όντως καί πάς άνθρωπος \ ό παρακονων φ. I1'
ουκ ωφελείται.

δ. "Ατυχος νεο^τερος τήν ιδίαν χώραν έκούρσευεν.
5 "Ατυχος νεώτερος τον νουν λέγει και ,ιιή ίσχύσας ό νους κυριεύει

τά τοΰ σώματος, τήν ιδίαν ιρυχήν αιχμαλωτίζει.

(>. Σαρακηνοί εί,ς τό σπίτιν σου και εσύ, δπου θέλεις, όδευε.

Έν τούτω ό λόγος φηοί, δτι Σαρακηνούς λέγει τους δαίμονας' δτι, έ'νθα
θέλεις, πορεύου είς άμαρτίαν και οι δαίμονες χαίρουσι έν τω οΐκφ σου.
10 7. Πριν πνίγη ς, δός τον ν αν λ ο ν.

'Ενταύθα ό λόγος φησίν, δτι, πριν τα | πεινώ θής, δός τον ναύλον, 'ίνα φ. 2"
ευκόλως διαβής . . . τών τελωνίων τοΰ άέρος.

8. (Ό) κόσμος έποντίζετ ον και ή έμή γυνή έκτε νίζ(ετ)ο ν.

'Ενταύθα ό λόγος φησίν, βλέπει ό νους τής ψυχής τάς αισθήσεις υπό
15 τού κακούργου α'ιχμαλωτιζομένας και... ήγουν ό κόσμος επο(ν)τίζετον.
!). Ώς έδέξω τήν πηκτήν, δέξου και τάς έβγαλτάς.

Ένταύϋα ό λόγος φησίν διά τον πλούσιον και τον Αάζαρον, δτι, ώς
έχαίρου και εύφραινα ν, δέξου καί τό αίώνιον πϋρ.

10. Πριν ποτα/ιού τά ιμάτιά σου σήκωνε.

20 'Ενταύθα ό λόγος φησίν, \ δτι πριν θανάτου, πριν ταπεινώσεως, με- φ. 2Ρ

ρίμνα περί τήν ξενιτείαν σου, ίνα ευκόλως πεοάσης τον ποταμόν τον πυρός.

11. Ποντικού βούλας κόψει 6 γάτης.

Ένταϋ'θα ό λόγος φησίν, δτι ό θεός αφανή ποιήσει τά βουλεύματα
τον κεκρυμμένον ποντικού.
25 12. Εύφράνθη ή 'Αγία Σοφία μετά τής φόλζλης') τό έλάδιν.

'Εν τούτοι ό λόγος φηοί, δτι εύφράνθη ό Κύριος μετά τής χήρας τά
δύο λ,επτά, τής έν τω γαζοφυλακίω βαλούοης.
13. "Αν με τό έγλντώσης, νά βάλω τό ιμάτιόν σον.

Οντως τον λόγον ό διάβο/,ος λέγει προς τονς άγαιίαρέτως διάγοντας,

2 έκνχι.κόν μιαϋω άνζαποόωοιαν. 'Αποκατεστήσαμεν τό κείμενον έκ τής Έπιστολ. ΙΙρός
Εβραίους 2,2, όθεν προφανώς προέρχεται ή φράσις αΰτη τής ερμηνείας. 7 Σαρεκεινή.
8 Σαρεκείνους. 9 τή οίκοι 12 τό τέλος ών τοϋ άέρος. Άποκατεστήσαμεν έκ τοΰ κειμένου
ερμηνείας τών Η, 36. Μ, 18. Ν, 10. /.'>' Προσεθέσαμεν τό άρθρον, δι' οΰ άποκαιΉσταται
καί τό μέτρον (ίαμβ. 8 συλ.), έκ τών άλλοιν χειρογράφων. 15 αιχμαλώτιζα μένην. 22 καί 24
τ.ονδικοϋ. 25 φωλ-. 27 βακουηιν. "Αποκατεστήσαμεν έκ τοϋ I, 29 καί Μ, 13. πρβλ. Λουκά
21,2 2H άγαιίαρέτας. Έγράψαμεν αγαΰαρέχως ώς επίρρημα, τό όποιον "ίσως έ'πλασεν ό
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καί . . . καλά π.ορεύεσθε | καί, αν μεν το άποβάλ^ς, εί δέ καί εϋρω και- φ. α
ρδν τής ένθυμήοεώς μου, νά βάλω και τό ιμάτιόν που.

14. "Οπου ε χει περισσδν πιπέρι, βάνει και εις τά λαχανά τον.

15. 'Εδώ μένω και άλλον φροντίζω.

5 'Ενταύθα υ λόγος φησί, κατά τον άπόστολον ΙΙανλον, δτι εδώ μένο-

μεν ώς πάροικοι κα) παρεπίδημοι, άλλον δέ το κήρυγμα ημών. Διά τοντο
φησίν, δτι, οι προφήται έκήρυξαν, ήγουν έκυβέντισαν, αλλ' ουκ είδον
θεδν ααρκοφόρον, οι απόστολοι ενρήκαν τδ ποθούμενοι'.

16. 'Απα κλέπτην κλέψε (καΐ) κρίμα ουκ έχεις.

10 Ενταύθα ό λόγος φηοί, δτι, κλέπτε τον διάβολοι· καΐ σύχναζε εις φ. 4

την έκκλησίαν και ποίει έλεος εις τους πτωχούς, καί αυτόν τον κλέπτεις
ουκ έχεις . . .

17.—

"Οποιι πολλο'ι, καί μοχθηροί, άνθρωποι είσίν καί ανόητοι καί κακοσυμ-
βούλευτοι, εκεί σωτηρία ου γίνεται.
15 18. Διπλόν σώζει, μοναπλόν ου σώζει.

Τοντο διά τον άνθρωπον φηοί, δτι μοναπλδς ον σωθήσεται, δτι ό'ισπερ
άφον βάλΐ) τδ διπλδν ενθύμημα, ήγουν τδ μοναχικδν σχήμα.

19. Τον γάδαρον έκούρεναν καί (από τήν άλλη ν ουλι.ζεν).
Αποτασσόμενον μηκέτι άψασθαι τον κόσμου προς . . . | καί προσενχήν και φ. 5

20 μετάνοια ν καί. ήσνχίαν καί. νά ιδης τδ σώμα σον άποκτείνον τα καί τά
πάθη άφίνοντα.

20."Ας λείψουν τά νερά μου καί νά ιδώ τήν μαγειρίαν σου.
'Εάν ού καταλείψει άν&ρωπος τον κανχάσϋαι ή ευλόγως, δτι άπδ άγω-

νίσεως αντοΰ κατώρθωσεν άρετήν, γή καί σποδός, έν ταπεινώσει ένώ-
25 πιο ν του θεοϋ καί έν άνθρώποις αιτείται τον θεό ν, ίνα οκέπΐ] αυτόν
καθώς εΐπεν ό Κύριος : χωρίς έμον ου δύνασθε ποιεΐν ουδέν.

21. Μία ώρα και λαγοδέρματα.

Σήμερον εάν ον μετανοή | άνθρωπος καί ανριον τελευτήσΐ], έδέχθη φ. &
ό θεός τήν μετάνοιάν σου ώς τοϋ ληστον καί ώς της πόρνης' εάν δίκαιος

ό βιβλιογράφος κατ'άναλογίαν προς τό εναρέτως τών άλλων κωδίκων (Η, 26 καί 1,30). 4 εδον.
ψ οονίζου. Τήν γραφήν φροντίζω έχει ό L. Οί λοιποί: φουρνίζω F. Η.Ι.Ν. φονρνίζομεν Ν. Ο.
β πρβλ. 1 ΙΙετρ. Α' 2, π. 9 ΙΙροσε&έσαμεν τόν σΰνδεσμον καί, δστις ύπάρχει εις δλα τά
λοιπά χειρόγραφα. II εαυτόν... κλέπτε ιν. 18 Συνεπληρο'»σαμεν τήν παροιμίαν έκ τών F. I.L. Ν.
Ι'Ι Άποταοσόμενον... προς Αί λέξεις αύται είναι διαγεγραμμέναι ύπ' αϋτοϋ τοϋ άντιγραφέως,
άλλ' ανήκουν προφανώς εις τήν παροιμίαν, ώς φαίνεται έκ τής ερμηνείας εις τήν αυτήν
παροιμίαν έν I, 24 καί Μ, 9. (MGS σ. 96, 24, Π. Π. τ. Α' σ. 12, θ'). 20 άποκταίνοντα,.
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άνθρωπος σήμερον άμαρτήση σωματικώς και ανριον τελεντήση, τής δι-
καιοσύνης αύτοϋ ού μη μνησθή ό Κύριος, αλλ' έσται κ)εκριμένος μετά
τών οχολαζόντο)ν είς άπεράντους αιώνας.

22. 'Εάν ουκ ύπά(^ύ)η το ΐππάρι ν οοιι, κόψε τήν ούράν τον.
ί) 'Εάν ίδής δτι. ουκ ώψελεϊς τήν ψυχήν σου, [εάν/ τοϊς οχληροΐς τοϋ

βίου εν μετανοία πρόσδραμε και σώζε, καθώς γέγραπται: άψες, ά κατέ-
χεις, και πρόσδραμε τήν μετάνοιαν.

23.—

'Ως θετορεΐ τι,ς τόν έξουοιάζοντα πράττοντα, τό αυτό μιμείται και αυ-
τός και ιιανθάνει και εργάζεται πάντα αγαθά, πάντα φαύλα, και έκαστος
10 άπολογίαν δούναι υπέρ αυτών.

24. Τι ώ φελούν εκατόν τυφλοί προς ε ν α βλέποντα ;
'Εκατόν αμαρτωλοί ουκ ώ<γελούν προς ένα δίκαιον.

25. Άββάς είς ορος κάθεται, ού θεο)ρεΐ ουδέ λέγει,, και ουδέν
θεωρεΐν και, ουδέν λαλεΐν.

15 Άββάς ενάρετος, [ού / βλέπων και άκούιον τά έργα τών ανθρώπων,

ού ζηλώσζει) αυτά ούδ° είδε ιός φαί | νονται αύτώ, άλλ' είς τό ορος βλέ-
πων διηνεκώς, ήγουν εις τήν αύτοϋ άρετήν, καθώς γέγραπται: ού βλά-
πτει ημάς ουδέ τόπος ουδέ άνθρωποι, άλλ' Υ/, οικεία / ή έμή / πρόθεσις
ή σώζει, ή άπόλλι>(σι).
20 26. Πολλοί άββάδες καί ολίγοι μοναχοί.

Πολλοί εκλήθησαν εις μετάνοιαν καί άπετάχθησαν τόν κόομον Ίησονν
Χριστον άγαπήσωσιν (sic) γνησίως, ολίγοι δέ τάς εντολάς τοϋ θεού
τετηρήκασιν καί αυτός εκείνους, καθώς γέγραπται: Ό αγαπών με τας
εντολάς μου τηρήσει, κάγώ αγαπήσω αυτόν καί ό πατήρ μου.
25 27. Πολλοί έχουν οφθαλμούς, άλλ' ολίγοι \ βλέπουν.

Πολλοί σοφοί, σοφοί κατά σάρκα καί διδάσκαλοι γεγόνασιν, καί ον
πάντες [ονκ] ορθώς διδάοκονσιν, αλλά πλάνης καί απώλειας.
28. Μετά ευγενούς μη κάθισον καί κρισον (sic) έχων χορ-
τάσει π ο λ λ ή ν .

30 Ό κοσμικός άνθρωπος, εάν διατριβή ή κατοική πλησίον μοναχών ή

■') το ουκ οφελής. 13-14 Ή ελλιπής πρότασις « και... λαλεΐν νομίζω, δτι δέν ανήκει είς
τήν παροιμίαν, άλλά χρησιμεύει μάλλον ώς εισαγωγή είς ιήν έρμηνείαν, δηλ. είναι έπανάλη-
ψις τοΰ λήμματος. 18 άλλα οικία ή εμοι προϋεοεις. ή έμή : ίσως ερμήνευμα παρασελίδιον
τοϋ οικεία, εισαχθέν είς τό κείμενον. 28 ευγενείς.

φ. 6Ρ

φ. 7"·
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ού πράττει, κ&ν θλίβεται βλέπων και κατακινεϊ αντί>ν καί ταπεινοϋται
καί [έκ] Θεοί' χάριτι άναβλέπει καί άναζή, νεκρός ών.
2!). Κατά τά σακκία μερίζει ο Θεός τήν κρυάδα.

Κατά τήν δύναμιν καί τήν γνώσιν τον άνθριόπον | παραχωρεί πει- φ. 7$
5 ρασμον δ Θεός, καρδιογνώστης ων καί ελεήμων, ίνα μή ύψωθέντες
εκπέσω μεν έξ αυτόν, καί πάλιν ίνα μή καταπίη ημάς πλήρεις δ εχθρός.
■ II). Καί δ αλέκτωρ είς τήν κοπριάν τον δυνατός έστι.

'() άνθρωπος δ ασθενής τω σαρκίφ, εάν ταπεινιόσΐ) αυτόν και συν-
τριβή καί καταπατή τόν διάβολο ν θεον επικουρία ....
10 31. Δίδει μου ή μ ή τη ρ μου ψ ω μ ί, άλλά κάλλιο ν έστι ν
δτι έπαίρνω άτ ό ς μου.

'Η μετάδοσις γάρ έκατονταπλασίονα λαμβάνει δ διανέμω)' τοις πένησιν
...ή άπάρνησι,ς κόσμου, δι ου ζωήν αίιδνιον κληρονοιι ήσει. ψ. Sa

32. Ημείς κ α) αν έμ ι σε ύ σ α μ ε ν , ουκ ήτοι> άπό πτώχεια
15 μας, ά μή τά χρέη μας έποι κ αν και έφύγαμεν τήν νύκτα.

Τό χρέος καί τό βάρος τής ψυχής ή άκαρπία και ή αμαρτία έστί
/καί/ τον σώματος καί ο ν χι πτώχεια έν τούτοι τοι, αιών ι' καί ίδιον ό
Θεός τόν πλούτοι■ τοΰ σιόιιατος καί τήν ψνχήν χρέ/ειί) πιεζομένην, χωρί-
ζει τήν ψνχήν έκ τον σώματος διά τής νυκτός.
2(1 .7.7. Ό παπάς ψάλλει καί ό Θεός μαγειρεύει.

Τόν ποι.οϋντα τό θέλημα τον Θεού καί εργαζόμενοι· ιόν όρι.σμόν αν- ψ. 8μ
τον, καί ού φρόντιζαν τα τά τού σώματος, άλλά μόνον τά τον Θεον και
τής εαυτού ψυχής νυκτός καί ημέρας, ούτω καί ό Θεός φροντίζει αυ-
τού δι,ατροφάς καί σκ.επάσματα.
2ο ·74. Ό κακότνχος μηδέ είς τό πανηγύρι.

Ό τάς έντολάς τοϋ Θεού μϊ/ άσχολεΐσθαι (βίο) έν τή έκκλησία καί
ψαλμωδία καί προσευχή καί ιόρα τοϋ μεσονυκτίου, άλλά μάλλον έκδιόσας
εαυτόν είς παίγνια καί άσματα τών δαιμόνιοι', ίνα τι καί λέγει : έν τω
Θεώ ελπίζω, φροντίζει μου έν τω θελήματι αυτού, τό θέλημα τού Θεού
30 ού ποιείς.

■ί - β ίνα μή . .. εξ αυτόν Ή πρότασις αϋτη επαναλαμβάνεται τρις έν τφ χειρογράφψ.
Χ άοϋ-ενες οι. 12-13 πρβλ. ΜατΟ. 19. 2». Μάρκ. 10, SO. IS Χρε ου πιενομένην 22 φρον-
τίζει. 23-24=·ϊιμόθ. Α'. 6. s.
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l.1) Ή γραφή όι/'έ μόνον έν τώ κώδικι ημών άπαντα, ενώ οι λοιποί
κιόδικες παρέχουν σήμερον ή άπόι/ιε'2). Ή λέξις μετά τής σημασίας τού χθες, ως
ενταύθα, λέγεται έτι καί νύν πολλαχού 3). Κατά τον Πολίτην (εν λ. κούντουρος τοΰ
ανεκδότου τμήματος τών ΙΙαροιμιών αήτοΰ) ή παροιμία λέγεται επί τών μετα-
πηδώντων από ευτελών καί ταπεινών πράξεων εις έργα υψηλότερα. Διότι ή λ.
κοΰντουρος σημαίνει τον έχοντα άποκεκομμένην τήν ουράν, τον κολοβόν, τον
κατώτερον, ως και τον περιττόν αριθμόν δοθέντος αρτίου. Ούτω κονντούρα
μέρα καλείται πολλαχού τό Σάββατον εν αντιθέσει προς τάς άλλας εργασί-
μους ημέρας-1), εν άλλη δέ ελληνική παροιμία τά κόντουρα γαϊδούρια αντιτίθεν-
ται προς τά εξαίρετα αλόγα (ΓΙ. Π. τόμ. Β' λ. από 20)5). Κατά ταύτα άγια
Κούντουρα είναι ή παραμονή τής 'Αναλήψεως, ή 3!>η ημέρα, ή οποία είναι κονν-
τούρα ημέρα εν αντιθέσει προς τήν 40ην, τήν τής 'Αναλήψεως. 'II παροιμία,
κατΤ όσον γνωρίζομεν, δεν είναι γνωστή σήμερον παρά τώ ελληνικοί) λαφ

2. Ή παροιμία, ώς τήν παρουσιάζει ό βιβλιογράφος, είναι ακατανόητος,
αποκαθίσταται όμως ευκόλως διά τών γραφών τών άλλων κωδίκων : οίδα ουκ
οι,δα, γυνή, ον πλοντούμεν, καν ας φάγωμεν τό προζνμιν (F. I. Κ.). Οΐδαμεν,

') Οί αριθμοί δηλοϋσι τήν άριθμητικήν τάξιν εκάστης παροιμίας έν τφ χειρογράφω
(βλ. καί ανωτέρω έν σ. 54-58 τήν έ'κδοσιν).

-) Τάς διαφόρους γραφάς τών κωδίκων ευρίσκει ό βουλόμενος παρά Krumbacher
(MGS) καί Πολίτη (Παροιμίαι) οδηγούμενος έκ τοϋ πίνακος αντιστοιχίας (βλ. ανώτερο) σ. 52).

') Έν Μεγάροις, Κυθήροις, Εύβοια, Κερκύρα, Καρπάθφ, Κρήτη, Μακεδονία. Τρα-
πεζοϋντι, Χαλδία Πόντου κ. ά. ώς μας πληροφορεί τό Ιστορικόν Λεξικόν. Εύχαριστοϋμεν
δέ τόν συντάκτην κ. Στ. Καψωμένον διά τήν προθυμίαν, μεθ' ής παρέσχεν είς ημάς πλη-
ροφορίας περί τής σημασίας λέξεών τίνων έκ τοϋ 'Αρχείου τοϋ Λεξικού.

4) Πρβλ. καί σχετικήν παροιμίαν έν Σακελλαρίον Ά. Τά Κυπριακά τόμ. Β' Άθ.
1891 σ. 612.

,Γ') Έν Αύδημίο) Θράκης επί ματαίας αναζητήσεως λέγεται ή παροιμία: οτα κούάρα
άλογα, ατα ιιακρυγια γαϊδούρια. (Θρακικά, τόμ. 10 (1938) σ. 295, 6).

Κ) Διά τάς νεοελληνικάς παροιμίας έχρησιμοποιήσαμεν έκτός τής συλλογής τοϋ Ν. Γ.
IΙολάου, όπου είναι συγκεντρωμέναι άπαοαι αί γνωσταί αύτφ έκδεδομέναι καί ανέκδοτοι
συλλογαί, και τό ύλικόν τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου, τό κατά τό σύστημα Ν. Γ. Πολίτου κα-
τατασσομενον, δηλοϋμεν δέ τοϋτο διά ΛΑ.
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γυνή, ον πλουτοϋμεν, καν ας φάμεν τό προζύμιν (Η)' βλ. MGS σ. 120, 35. "Ισως
τήν ακατανόητον εις aUtov παροιμίαν νά εΕέλαβεν ό βιβλιογράφος ως ερμηνείαν
πάντως ή ερμηνεία τής παροιμίας ταύτης είναι ακέφαλος άρχίζουσα από τής τελι-
κής προτάσεως. Νομίζομεν ότι ή έννοια τής παροιμίας διασαφηνίζεται διά τών
νεοελληνικών: σαν δεν ε χ?] ς ψωμί, καλό ναι καί τό προζύμικαί σα δεν έχουμε
ψωμί, ας φάμε καί τό προζύμι'2), μολονότι ή μορφή τούτων άγει εκ πρώτης
όψεως εις διάφορόν πως ερμηνείαν διότι το ον πλουτοϋμεν τής βυζαντινής, ισο-
δυναμεί προς τό είμεθα πάμπτωχοι, δεν έχουμε ψωμί νά φάμε.

3. Ή παροιμία δεν υπάρχει εις τους άλλους κώδικας' προς νεοελληνικάς
δέ παραλλαγάς δύναται νά σχετισθή, αν υποτεθή ότι υπό τό άνύπαρκτον καί
ακατανόητον άφρόοας") τοϋ βιβλιογράφου υποκρύπτεται λέξις, έχουσα έννοιαν
συναφή προς τό ρ. πεινώ. Ιίλησιεστέρα τότε προς τήν βυζαντινήν, ώς προς τήν
διατύπωσιν, θά ήτο ή εκ Σινασοΰ : ό μυλωνάς έπείνασε κι έτίναξε τά γένεια τ' 4).
'Άλλαι σχετικά! νεοελληνικά! παροιμίαι : "Αν τινάξι/ ό μυλωνάς τά γένεια του,
φτιάνει πίττα καί κουλλούρα (Έπτάνησοι, βλ. Π. II. λ. μυλωνάς 1), ή σαν τι-
ναχτη ό μυλωνάς, πολλές κονλλονρες φτειάγνει").

4. Ή τήν τρίτην παροιμίαν ακολουθούσα ερμηνεία δεν ανήκει εις αυτήν.
Πιθανώς δύναται αύτη νά σχετισθή προς τήν εν Μ, 44 ερμηνείαν παροιμίας
(βλ. II. II. τόμ. Α' σ. 20, μδ'), όπου πρόκειται περί παρακοής τοϋ 'Αδάμ καί
έκδιώξεως τούτου έκ τοϋ Παραδείσου. Διότι, όσονδήποτε καί αν αί θεολογικά!
έρμηνεϊαι απομακρύνονται τής πραγματικής εννοίας τής παροιμίας, όμως ώρι-
σμέναι λέξεις τής παροιμίας χρησιμεύουσιν ώς οδηγοί καί τρόπον τινά ώς λήμ-
ματα διά τήν άλληγορικήν ερμηνείαν' τάς δέ λέξεις ταύτας βλέπομεν επαναλαμ-
βανομένας εν ταΐς Ιρμηνείαις. Ή ενταύθα όμως παρατιθεμένη ερμηνεία είναι
τελείως ξένη προς τήν παροιμίαν.

') Π. Π. έν λ. εχω 170.

') Κατ' άνακοίνωσιν τής δ. Γ. 'Γαρσούλη ή παροιμία λέγεται έν Κορώνη έπί τών κα-
ταοτρεφόνιων τ' αναγκαιότατα πράγματα έν ώρα ανάγκης.

3) Ό καθηγητής κ. Φ. Κουκουλές, τόν όποιον ήρωτήσαμεν περι τής λ. άφρόοας, εικάζει
ότι υπό ταΰτην κρύπτεται ή λ. φυράοας, τήν οποίαν κακώς θά άνέγνωσε καί έγραψεν ό βιβλι-
ογράφος. Ή παροιμία τότε θά έσήμαινεν ότι, άφοϋ ό μ. έφύρασε (= άνέμιξεν, έζΰμωσε)
δηλ. άφοϋ έτελείωσε τήν έργασίαν του, έτίναξε τά γένεια του. Ή τοιαύτη όμως, παλαιο-
γραφικώς δικαιολογουμένη, άνάγνιοσις δέν δίδει τήν μεταφορικήν έννοιαν, τήν οποίαν τόσον
χαρακτηριστικούς παρέχουσιν αί νεοελληνικαί παροιμίαι, λεγόμεναι έπί εκείνων, ο'ίτινες, καί
άν εύρεθώσι ποτέ εις στενόχωρον θέσιν, θά εϋρωσι διέξοδον λόγω της προγενεστέρας εύπο-
ρίας των.

*) Σαραντίόου 'Αρχελάου, Ή Σινασός, 'AO. 1899 σ. 180.

5) Κηιιπούρογλου Α. 'Ιστορία 'Αθηναίων Γ', ν'= Π. Π. λ. μυλωνάς 11.
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Γ). Τον παρατατικόν έκονρσευεν δίδει μόνον τό χειρόγραφο ν ημών. Τούτον
έζήτει ν' άποκαταστήση χάριν τού μέτρου (ίαμβ. 8 συλλ.) αντί τού ένεστώτος
κουρσεύει δ Krumbacher (MGS. σ. 195, 69). 'Αλλ' επειδή καί οΐ δύο κώδικες,
τους οποίους ούτος είχεν ύπ' όψιν (Κ. I) '), έδιδον ενεστώτα, ένόμιζεν ότι δεν
ήδυνατο νά προβή εις τήν διόρθωσιν.

Ή λ. άτυχος άγει τον Πολίτην (ΓΙ. II. τόμ. Β' λ. άτυχος 1) εις τό νά
θεώρηση ουχί ίκανοποιητικήν τήν ερμηνείαν τοΰ Krumbacher (MGS έ. ά.),
κατά τον οποίον ή παροιμία αναφέρεται εις τους βλάπτοντας ή καταστρέφοντας
την περιουσίαν των ή τους συγγενείς των, καί νά ύποθέσϊ] ότι ίιπόκειται είς τήν
παροιμίαν «μΰθός τις περί παλληκαριού, «τό οποίον εβγήκεν είς τό κούρσος», αλλ'
αντί νά δηώση ξένη ν τινά χώραν, υπό τρικυμίας ή οπωσδήποτε άλλως νύκτα εις
αυτήν προσοκείλαντος τού πλοίου του, άγνοών έπέδραμεν ώς επί άλλοτρίαν». Ή
παροιμία δύναται, νομίζομεν, νά ερμηνευθή καί άνευ τής ιιποθέσεως μύθου,
δυνατόν δέ ή λ. Άτυχος ενταύθα νά μήν έχη τήν σημασίαν τοΰ κακοτυχήσαντος,
αλλά τού κακοκέφαλος, κακορρίζικος, άμυαλος. Τήν σημασίαν ταύτην έχει ή λέξις
νΰν εν ΙΙόντφ2), ίσως δέ καί άλλαχοϋ, ότε έν τή ημετέρα παροιμία Άτυχος είναι
εκείνος, όστις ουχί ένεκα ατυχίας, αλλ' επειδή ό νούς αυτού δέν βοηθεΐ είς τό νά
διακρίνη τό καλόν από τοΰ κακού, χωρίς νά τό έννοήση καί επειδή δέν δύναται
νά ύπολογίση τάς κακάς συνεπείας τών πράξεών του, πολλάκις βλάπτει εαυτόν καί
τά οικεία. Τήν δέ εκδοχήν περί τής τοιαύτης εννοίας τής λέξεως ενταύθα ενι-
σχύει κα'ι τό νεώτερος ( παλληκάρι) τής παροιμίας. Και ή θεολογική ερμηνεία,
ώς ήδη παρετήρησεν ό Krumbacher (έ. ά.), τοιαύτην έννοιαν αποδίδει είς τήν
παροιμίαν.

6. Ή παροιμία αύτη καί εν ταΐς λοιπαίς συλλογαίς (F. I. R.) ακολουθεί
εις παροιμίαν όμοίαν κατ' έννοιαν προς τήν προηγουμένην ενταύθα, δηλ. τήν 5ην,
είς τούτο δ'ήγαγε τους συλλογείς ή κοινή έννοια τοΰ κούρσους, τής λεηλασίας3).
Τήν γραφήν δδενε δίδουν ό ημέτερος U καί ό L. Οί F. Ι.Κ έχουν γύρευε.

Ιίερί τής παροιμίας πραγματεύεται ό Πολίτης4), ερμηνεύει δέ ταΰτην, ώς
λεγομένην επί τών μακράν αναζητούντων κακά, εγγύτατα κείμενα, επί τών μή

') Καί ό μή γνωστός αύτώ R έχει ένεστώτα κουρσεύει.

") Κατά τάς πληροφορίας τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού. Ή λ. έ'χει καί τήν σημασίαν τοΰ
δειλός βλ. Χρον. Μωρ. 3889 Ρ (Schmitt), πρβλ. καί Ξανΰουδίδον Στ., Έρωτόκριτος 1910 έν
Γλωσσαρίω σ. 514.

") Βλ. σχετικήν παρατήρησιν τοϋ Ν. Γ. Πολίτου έν IT. Π. τόμ. Α' σ. ιζ'.
4) Ερμηνευτικά είς βυζαντινάς παροιμίας ΆΟ. 1898 σ. 42-43. Εφεξής τήν μελέτην
ταύτην τοϋ Πολίτου δηλοϋμεν απλώς Έρμην.
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εννοούντων, ότι ή κλοπή η άλλο τι κακόν έν τώ οίκω προήλθεν Ιξ οικείου, αλλ'
έρευνώντων έξω τού οίκου νά εΰρακτι τον ένοχον. "Ισως όμως ή παροιμία νά
έλέγετο είρωνικώς έπί έκείνων, οΐτινες ένεπιστεύοντο τήν οίκίαν των καί έν γένει
ο, τ ι πολύτιμον ειχον εις άνθρωπον, μί] δυνάμενον νά έμπνέη έμπιστοσύνην' δηλ.
ή έννοια ί)ά ήτο περίπου ή εξής: αφού έχεις Σαρακηνό στο σπίτι σου ώς φύ-
λακα, έχεις άσφάλειαν, μένε ήσυχος καί πήγαινε όπου θέλεις. Εις τήν ύπόθεσιν
ταύτην μέ φέρει ιδία ή διατύπωσις και or όπου. . Δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά
εύρω άντίστοιχον νεοελληνικήν παροιμίαν προς διαφώτισιν, ή δέ θεολογική ερμη-
νεία δέν βοηθεί εις κατανόησιν τής παροιμίας.

7. Ιίερί τής ερμηνείας βλ. Ν. Γ. Πολίτην έν τόμ. Λ' λ. δίνω 101, ένθα
καί παραλλαγαί τής παροιμίας. Όμοία νεοελληνική έκ Λέσβου: πριν πηγής, όώα'
ror ναύλου (II. II. έ. ά. αριθ. 102).

8. Ή έν πολλοίς κώδιξι φερομένη παροιμία αύτηι) είναι κοινή καί σήμε-
ρον παρά τώ έλληνικφ λαώ. Ή τού 1Τ παραλλαγή είναι ή μόνη έχουσα το ρ.
κκτενίζετον, πλησιάζουσα ούτω προς τάς νεοελληνικάς: ό κόσμος έχαλιότανε κι' ή
γριά έςεροχτενιζό τ αν ε (Πελοπόννησος, Π. Π. λ. κόσμος 34), ό κόσμος έχιονίζετο
κι' ή γριά ξεροχτενίζετο-), ενώ οί άλλοι κώδικες έχουν έστιλβο'>νετυ, έστολίζετο :ί),
εβρυλλίζετο.

9. Ή λ. έβγαλτάς μόνον έν U. Οί άλλοι κώδικες έχουν έμπηκτάς ή εμπη-
κτή πλην τοΰ F, όστις δίδει εκπληττάς· τούτο δέ τό δεύτερον θεωρεί ό Πολίτης
(Έρμην. σ. 22) ώς παραφθοράν τού έμπηκτάς. Καί πηκτή μέν είναι ή γνωστή
καί νϋν πιιχτή (gelee), έ/ιπηκτή δέ ή κοινώς λεγομένη μπηχτή, ή μαχαιριά. Τό ήμέ-
τερον εβγαλτάς έν τή σημασία ταύτη οΰδαμοϋ ήδυνήθημεν ν'άνεύρωμεν'), φαίνε-

') Ή έν ΡΟ, 1 (— Π. Π. τ. Α' σ. 57, 1) φερομένη ώς παροιμία Μία γυνή έκτενίζετο καϊ
ή ψυχή εποντίζετο καϊ ό νους φροντίζει, νομίζομεν οτι δέν είναι παροιμία, άλλ' άρχή ερμη-
νείας, έν Γ| περιέχονται λέξεις τής παροιμίας ώς λήμμα. Πρβλ. προς τοϋτο έρμηνείαν τής
παροιμίας έν τοις Μ. Ν. Η. καί U.

'-') Βενιζέλου Ί. Παροιμίαι δημώδεις, Έρμοΰπολις 1867 σ. 190, 194 κ. ά. Νεοελληνικάς
παραλλαγάς τής παροιμίας συγκεντρωμένος βλ. έν Π. Π. καί ΛΑ λ. κόσμος.

;) 'Εοτολίζετο έχει καί ή παρά Βενιζέλο) έ. ά. σ. 190, 193. Ό κόαμος εποντίζετο κι ή
γυναίκα μ' εοτολίζετο. Έν Πόντω λέγεται ό κόσμος έποντίγετον κ'ή κόρη έστολίγετον (Άρχεΐον
Πόντου τόμ. Γ' σ. 14, 1054).

J) Έν τφ Άρχείω τοϋ Ίστορ. Λεξικοϋ, όπου άνεζητήσαμεν τήν λέξιν, ευρομεν τά
εξής: τό βγαλτό, βγαρτό, βγατό, βγάσιμο καί ό βγαλτός σημαίνουν τό σπυρί, απόστημα, τήν
δέ λ. ό Κοραής ("Ατακτα τόμ. Ε' σ. 74), παράγει έκ τον ρ. έκβαίνω. Παρά Du Cange αί
λ. ενγαρμαν, εκβαλμαν, έκβατα έχουν τήν αυτήν σημασίαν περίπου. Έν Κυνουρία βγυλτό νερό
λέγεται τό άναβρυτόν ϋδωρ καί έν Αιτωλία τό φρεάτιον. Έν Κυπριαν. Ίστορ. σ. 15 τά
έβγαλτα νερά. Βγαρτός δ' έν Κιμώλω λέγεται ύ έκριζωτός έκ τής γής δι' αποσπάσεως.
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ται όμως ότι και τούτο οφείλεται είς τήν προσπάθειαν παρηχήσεως (πι/κτή-
εμπηκτή-έβγαλτή), ήτις τά μάλιστα σννέβαλεν εις τήν διαμόρφωσιν τής παροι-
μίας '), άν καί ό Πολίτης αποκρούει τήν ήδη υπό τού Meyer (εν Byz. Zeitschrift
3 (ι S94) ο. 403) εκφρασίΐείσαν γνώμην, ότι ή λ. έμπηκτή ετέθη ενταύθα χάριν
παρηχήσεως. Ή έννοια τής παροιμίας κατά τον Πολίτην (ε. ά. σ. 22-24) είναι,
ότι σι>χνάκις ταΐς εύωχίαις έπακολουθοΰσιν έριδες και πληγαί, κατά μεταφορών
δέ, ότι συνήθως τη ηδονή παρομαρτεΐ ή λύπη. Βλ. αυτόθι τάς αντιστοίχους
νεοελληνικός.

10. Ή έννοια τής παροιμίας, τής κατ'αυτόν τον τύπον -) ήτοι διά προστα-
κτικής εις πλείστους κώδικας φερομένης, είναι παραινετική, δηλ. πρέπει τις νά
φροντίίΐΐ] έν καιρώ, νά προνοή προ τού φθάση τό κακόν. Νεοελληνικός παραλ-
λαγάς έχομεν εν συλλογή Μανασείδον :i) πριν ψϋάσης είς τόν πυταμόν, σήκωσε
τά βρακιά σον και παρά Warner L. (έν Π. II. τόμ. Ι:!' σ. 104) πρϊι· κατέβι/
υ ποταμός, φύλαξε τό ρούχο σοι·.

11. Ή παροιμία είναι κοινή καί σήμερον παρά τώ Έλληνικώ λαώ' π. χ.
τ,- βουλές τ ποντκού κύψ' κάτα (Λέσβος έν Π. Π. λ. ποντικός 20), ποντικού
βουλή γλήγορα κόβ' ή γάτα (Βενιζέλος '/. σ. 260, 200). κλπ.

12. Ή γραφή εύφράνϋη μόνον ενταύθα (έζωογονήβη F, υίκονομήιίη
I.L. Χ, υικοδομή-ιh] Μ), διά ταύτης δέ τονίζεται τά μάλιστα ή ειρωνεία, τήν
οποίαν διαβλέπει έν τώ εζωογονήΰη δ Πολίτης (Έρμην. σ. 41). Κατά τον
Krumbacher (MOS σ. 192, 65) ή παροιμία αναφέρεται εις ώρισμένον τι γε-
γονός ή υπαινίσσεται παράδοσίν τινα περί τής Άγ. Σοφίας, ενώ κατά τήν
ερμηνείαν τοϋ Πολίτου (έ. ά.) ή παροιμία ελέγετο εϊρωνικώς επί εκείνων πιθα-
νώς, οΐτινες ελάχιστα παρέχοντες 4) ήξίουν, ότι μέγιστα διά τής συνδρομής των
κατώρθωσαν, όπως δηλ. ή αντίστροφος έννοια αποδίδεται διά τής γνωστής
παροιμίας ι)ά χάση ή Βενετία βεΐύνι .'

') Σχετικώς προς τήν παρήχησιν καί το λογοπαίγνιον είς τήν παροιμίαν βλ. Setter
έ. ά. α 175, 198 καί Α. Taylor, The Proverb, Cambridge 1931 a. 154 κ. ε.

'-') Ό τύπος ούτος δέον νά διακρίνεται τοΰ κατ' ενεστώτα ή κατ' αόριστον έκφερομέ-
νου, πριν ιδούμε τά ποτάμι, άνασχουμπωϋήκαμ' ή πριν δον ν το ποτάμι, άνασχονμπώνονται (Λα-
κωνία. ΛΑ 330, 1402 καί 883, 551, 321«· όμοια έκ Πύλου, ΛΑ 1159 Β, 198), ότε ή πα-
ροιμία λέγεται είρωνικώς έπί τών προτρεχόντων άνευ άποχρώντος λόγου. Όμοια καί ή
παρά Κατζιούλη (Π. Π. τόμ. Α' σ. 107, 2050) προ ποταμών αναστέλλει τά ιμάτια.

ΛΑ. άριί). 360 σ. 174, 170. Ό συλλογεύς διορθώνει, κατά τήν παλαιάν συνή-
Οειαν, τον τύπον φτάσ^ς είς φ&άσι/ς.

4) Φόλλη ή φόλλις - εως : νόμισμα μικράς αξίας. Βλ. Schrotter, Worterbucli der
Miinzkunde, Berlin - Leipzig 1930, έν λ. follis.
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13. Ή φράσις αύτη, φερομένη ώς παροιμία εν τοις κώδιξι, είναι συνήθης
τύπος «ταξίματος» παρά τώ Έλληνικώ λαώ, οίον : κάνε τό παιδί μου καλά και
νά τό ρασοφορέσω (Κορώνη), ή αν μον τό γλυτώσης, νά τό ντύσω (Κεφαλλη-
νία) κ. ά. Περί τής παροιμίας, ώς καί περί τού παγκοίνου καθ' άπασαν τήν
Ελλάδα εθίμου, εις τό όποιον αύτη αναφέρεται, διαλαμβάνει έν έκτάσει ο
Πολίτης έν τόμ. Γ' λ. γελώ 3.

14. Ή παροιμία κοινοτάτη νϋν.

15. ΙΙερί τής γνωστής και νϋν παρά τώ Έλληνικώ λαώ παροιμίας ταύτης
βλ. ΓΙ. Π. τόμ. Α' έν λ. αλλού, (περί τής βυζαντινής ιδία έν αριθ. 62, ένθα
είναι συγκεντρωμένοι αί παραλλαγαί) καί MGS σ. 165, 31.

16. Τήν βυζαντινήν παροιμίαν δίδουν οί πλείστοι κώδικες. 'Αντιστοίχους
νεοελληνικός δεν γνωρίζω άλλοθεν ειμή μόνον μίαν, τήν οποίαν αναφέρει ώς λε-
γομένην έν Μακεδονία ό Π. ΙΙαπαγεωργίου εν Byz. Zeitsclir. 3 (1894) σ. 553-4:
κλέψ τον κλέφτη και μη φοβίχσαι (ενν. τον Θεόν). Όμοιας αρχαίας καί ξένας πα-
ραθέτει ό Levy εν Philologus 58 (1899) σ.78.

17. Εις τήν ενταύθα ερμηνείαν ιιπολανθάνει ή βυζαντινή παροιμία όπου
πολλοί πετεινοί, εκεί ημέρα ου γίνεται '), ώς καταδεικνύεται έκ τής θεολογικής
ερμηνείας τής παροιμίας έν ταΐς λοιπαΐς συλλογαΐς, ιδίςι έν ΡΟ, όμοιας ούσης
προς τήν τού IT.

18. Περί τής παροιμίας βλ. Π. Π. τόμ. Δ' λ. διπλός 4.

19. Ή παροιμία κολοβή. Οί άλλοι κώδικες δίδουν πλήρη τον τύπον ταύ-
της: τον γάϊδαρον έκούρεναν και από τήν αλλην ονλιζεν (F.I. Ι,. Ν.), — — και
από τήν ονλην οϋριζεν (Μ), οϋριξε (Κ).

Άπίθανον είναι ότι πρόκειται ενταύθα περί τής συνεπτυγμένης μορφής
τής παροιμίας, οία ή νεοελληνική γάϊδαρον έκούρεναν, λεγομένη έπί τών αδύ-
νατα ζητούντων (ΛΑ 883 σ. 100, 3), διότι τότε θά έλειπεν τό εϊσάγον τήν νέαν
πρότασιν καί. Νεοελληνικός άναλόγους έχομεν τάς εξής: τον λύκο τον έκούρεναν
xC από πίσω μάλλιαζε (Πορταριά' βλ. Π. Π. λ. κουρεύω 18), τον δαίμονα άπ
εμπρός τον κούρευα κι' από πίσω μάλλιαζε (Βενιζέλου έ. ά. 351, 6) καί κάποιον
άπό μπρος τον κούρευαν κι' από πίσω μάλλιαζε (Κορώνη)' λέγονται δέ αΰται
επί ματαιοπονίας2). Άνωμαλίαν παρουσιάζει καί ή ερμηνεία' ή αρχή αυτής είναι
διαγεγραμμένη, μολονότι ανήκει πράγματι ενταύθα (βλ. άνωτ. έκδοσιν σ. Γ>6).

') Νεοελληνικής παραλλαγάς συγκεντρωμένος βλ. έν Π. Π. καί ΛΑ λ. πολύς.
'-') Έν Λατσίδα Κρήτης, κατ' άνακοίνωσιν Μ. Λιουδάκη, λέγουν τον γάϊδαρον εγώνανε
κι η ουρά τον ψαίνοννταν.
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20. Οί δύο άλλοι κώδικες, όπου ευρίσκεται ή παροιμία (Ο. PQ), έχουν
άντί τοϋ νερά, πιπέρι. Αί νεοελληνικοί παραλλαγαι τής κοινοτάτης σήμερον
παροιμίας δίδουν τάς λ. νερά, λάδια., ξύλα, πιπέρι, οίον : άς λείψουν τά πιπέρια

μου νά ιδώ τις μαγειριές σον, ή ας λείψοννε τά λάδια μου----(πολλαχοϋ),

βλ. Π. Ιί. καί ΛΑ έν λ. λείπω.

21. Αί νεοελληνικά! παραλλαγαι τής παροιμίας, δίδουσαι καί τό ρήμα,
διασαφηνίζουν καί τήν βυζαντινήν: γιά μνιά βραδεία τσι τλ.αγοϋ γ'ή προυβειά
βαστά (Λέσβος' βλ. Π. Π. τόμ. Γ' λ. βραδειά 1) ή γιά τόσες δά μέρες καί τοϋ
λα(γ)οϋ προβειά βαστά (. ίρακίδη /'. Ροδιακά, Άθ. 1937 σ. 175). ΤΙ παροιμία
προήλθεν έκ τής λαϊκής παρατηρήσεως, διότι πράγματι τό δέρμα τοϋ λαγού
πολύ ταχύτερον τών άλλων άποσυντίθεται.

22. Έν τή διατυπώσει ταύτη ή παροιμία μόνον έν II άπαντα. Έν PQ
(Π. Π. τόμ. Α' σ. 58, 8) άναγιγνώσκομεν : εάν ουκ ένε παχνν τό φαρίν σοι: (τι)
καϊ αν σηκιόνΐ] τήν ονράν τον. Παρά τό γεγονός, ότι εις άμφοτέρας τάς παροι-
μίας οί κώδικες δίδουν τήν αί>τήν έρμηνείαν, νομίζομεν ότι αύται δέν πρέπει νά
ταυτισθώσιν. Νεοελληνικάς δέν ήδυνήθην ν' άνεύρω, ή δέ θεολογική έρμηνεία
δέν διαφωτίζει τήν έννοιαν. Λίαν εύλογοφανής όμως φαίνεται ή γνώμη, ήν έκ
τοΰ προχείρου εξέφρασε φίλη συνάδελφος, ότι δηλ. ή παροιμία, ώς παραδίδε-
ται έν τώ U, ϊσως έλέγετο περιπαικτικώς, οίον «τό άλογο σου θά τό βαραίνη
ή ουρά του καί δέν τρέχει, γι' oUto νά τοϋ τήν κόψης!», ούτω δέ θά ήτο άνά-
λογος πρός τήν επίσης χάριν άστειότητος λεγομένην : πονεΐ κεφάλι, κόψε κεφάλι.

23. Καί ενταύθα, ώς καί ανωτέρω αριθ. 4 καί 17, πρόκειται περί έρμηνείας
ελλειπούσης παροιμίας. Ή έρμηνεία αύτη, περισσότερον λογική τών άλλων θεο-
λογικών, ί)'άνεφέρετο πιθανώς είς παροιμίαν τινά, ώς ή βυζαντινή πώς δρχεΐται
ό γάιδαρος, ώς ϋ-ειορεΐ τόν κϋριν τον, (MGS σ. 127, 118), αν καί ή έρμηνεία
τής έν λόγω παροιμίας είναι τελείως διάφορος τής ημετέρας τοϋ ΙΤ, ή αί νεοελ-
ληνικοί τό βασιλιά κλον&άει τ' άσκέρι (II. ΓΙ. τόμ. Γ' λ. βασιλιάς 16. Επίσης
πρβλ. αυτόθι τόμ. Β' λ. άρχοντας 42.43).

24. Ή παροιμιώδης αύτη φράσις, ή μόνον έν ΙΤ καί ΡΟ άπαντώσα, νο-
μίζω ότι είναι μάλλον έπιτυχής έκφρασις γραπτού λόγοχι, μεταπεσοϋσα εις
παροιμίαν.

25. Έρμηνείαν τής παροιμίας, ώς καί άντιστοίχους νεωτέρας και ξένας,
βλ. έν ΓΙ. Π. τόμ. Γ' λ. βλέπω 1.

26. Ή παροιμία τό πρώτον φέρεται ενταύθα καί άκολουθεί τήν λ. άββάς,
ώς πάλιν είς ταύτην έπεται ή 27η, ένεκα τής εσωτερικής μεταξύ των όμοιότητος
καί τής όμοιας εξωτερικής διατυπώσεως. Ή έννοια ταύτης θά είναι, ότι, αν καί

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Α'. 5
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πολλοί είναι οί ιερωμένοι, ολίγοι μόνον είναι ικανοί νά ζήσουν έν στερήσει τόν
μοναχικύν βίον" ένθυμίζει δέ τύ τού Πλάτωνος, Φαίδ. 6ί), C ναρί)ηκοΐ/όροι μέν
πολλοί, βάκχοι δέ τε παϋροι, ώς καί τήν ευαγγελικήν ρήσιν πολλοί γαρ fiat κλι/τοί,
δ λίγοι ό' εκλεκτοί (Ματθ. 20, Hi. 22, 14).

27. 'Ανάλογος πρός τήν παροιμίαν ταύτην είναι ή παρά Ματθαίο) 13, 13
ρήσις: βλέποντες or βλέπουσι καί ακονοντες ουκ άκούουσιν, ώς και ή νεοελληνική
παροιμία /ιάτια έχει και δεν βλέπει, αυτιά καί δέν ακούει (Π. Π. λ. μάτι 65).

28. Ή παροιμία έν τω χειρογράφω φέρεται έν συνεχεία προς τήν έρμη-
νείαν τής προηγουμένης καί συναντάται τό πρώτον ένταύθα. Έκ τής διατυπώ-
σεα)ς έν τφ χειρογράφω δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τήν παροιμίαν. "Αν όμως
τό κρισον άναγνωσθή ώς χρυσό ν '), δύναται τότε ίσως νά σχετισίΐή πρός νεοελ-
ληνικός παροιμίας, οίαι : ιΓ ευγενικόν κουβέντιαζε και ξόδευε τό βιό που (Π.II.
λ. ευγενής 4) ή ή έξ Ίνναχωρίου Κρήτης με τόν Υ,αλλιά σου κάθιζε και νηστι-
κός πορπάϋειε (ΛΑ 1161, Α' σ. 86), [ --σηκώνου] εν Λατσίδα Άν. Κρήτης κ. ά.
Ή δ' έννοια τής παροιμίας, τήν οποίαν καί ή θεολογική ταύτης έρμηνεία ύπεμ-
φαίνει, θά ήτο ότι μεγίστη είναι ή έκ τής μετ' άγαθών άναστροφής (Αφέλεια
καί ότι ουδεμίας υλικής θυσίας πρέπει νά φειδώμεθα χάριν ταύτης.

29. Ή παροιμία κοινή και νύν παρά τώ έλληνικώ λαφ, ώς κατά τά ρούχα
μοιράζει ό θεός τό κρύο ή : ό θεός κατιί τά ρούχα μοιράζει και τήν κρνάδα'
βλ. Π. Π. καί ΛΑ έν λ. Θεός καί λ. κατά.

30. Ή παροιμία αύτη είναι δ δημώδης τύπος τής μόνον παρά Πλα-
νούδη φερομένης και δ άλέκτιυρ έν τ ή οικεία κοπριά ισχυρός έστι 2). Τάς νεοελ-
ληνικός παραλλαγάς τής παροιμίας βλ. έν Π. Π. τόμ. Δ' λ. εαυτού.

31. Ή παροιμία μόνον εν U υπάρχει, ή δ'έννοια ταύτης είναι σαφής, ότι
δηλαδή έκαστος μόνον εις τάς ιδίας δυνάμεις καί τήν ιδίαν αυτού προσπάθειαν
πρέπει νά εμπιστεύεται. Νεοελληνικάς άντιστοίχους έχομέν τινας, π. χ. μδδωκε
και ή μάννα μου, άλλ,ά σαν μόδιυκαν τά χέρια μου!3) ή μοϋ δωσε ή μάνα μου,
μοϋ δωσε δ πατέρας μου, δσα μοϋ δωπαν τά χέρια μου δέν μοϋ έδωσε κανένας.
('Αθήναι· Π. Π. λ. χέρι 40) κ. ά.

32. Ή επίσης τό πρώτον ενταύθα φερομένη παροιμία αύτη δέν έχει μετα-
φορικήν τινα έννοιαν. Θά έλέγετο ίσως είρωνικώς έπί τών ίσχυριζομένων, ότι

') Τήν είκασίαν περί τοιαύτης αναγνώσεως έξέφρασεν ό κ. Λ. Πολίτης, τόν όποιον
καί συνεβουλεύθημεν διά τήν άνάγνωσιν καί χρονολόγησιν τοϋ χειρογράφου.

-) Ε. Kurz, Sprichwortersammlung (les Maximus Planudes, Lpz. 1886 σ. 46, 264.

Π. ΙΙαπαζαφειροτιονλον, Περισυναγωγή γλωσ. ϋλης καί εθίμων τού ελληνικού λαού,
ΓΙάτραι 1897 σ. 576. 261.
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ευρίσκουν διαφοράν έκεΐ, όπου ουδόλως υπάρχει, ώς π. χ. αί παροιμίαι όχι Γιάν-
νης, άλλά Γιαννάκης ή οχι γριά, μονν ζαρονμένη ').

33. Τής μόνον έν U φερομένης παροιμίας ταύτης, νεοελληνικήν άντίστοιχον
γνωρίζομεν τήν εξής: τον παπά πον 'φημερεύει |] ο Θεός τον μαγειρεύει (ΛΑ,
520, 29. Δημητσάνα). Καί ό μέν συλλογεύς ερμηνεύει : ότι ό άνθρωπος τοϋ Θεού
δέν θά πεινάση ποτέ, κοινώς όμως λέγεται ή παροιμία χλευαστικώς έπί τών
οκνηρών. 'Ως μακρινή άπήχησις τής περί ης δ λόγος παροιμίας δύνανται, ϊσως, νά
θεωρηθώσιν και αί εξής : άποχει τ ε ς έρπίδες τον εις τον Θεόν τον ένα || τρώγει
και πίννει -ήσυχα και ππέφΓ άναπαμένα (Π. II. λ. θεός 32;). Κύπρος) ή :
άποχ' τά θάρρη τον στο Θιδ άδείπνητος δέν πέφτει (j αν πέοΐ] και άδείπνητος ή
χάρις τον τον τρέψει.

34. Όμοίαν βυζαντινήν ή νεοελληνικήν παροιμίαν δέν γνωρίζο). Ώς προς
τήν έννοιαν αντίστοιχοι νεοελληνικά! είναι: ό άτυχης (φτωχός) και ατά ρόδ' αν
πέοΐ/ σπάζει τή μύτη τον, (Βενιζέλος, έ. ά. σ. 178, 32) αν καί δέν είμαι βεβαία,
ότι ή παροιμία είναι ελληνική καί όχι μετάφρασις ξένης τινός ή : άτυχος πάει
νά πνίγη, στρεφεύουν τά πηγάδια. (ΓΙ. ΙΊ. τόμ. Β' λ. άτυχος 2). Βυζαντινάς άνα-
λόγους βλ. II. II. αύτ. 4.

') 'Αμφιβάλλω αν δύναται νά σχετισθή πως πρός τήν βυζαντινήν παροιμίαν ή έν Λυτ.
Μακεδονία ώς περίπαιγμα λεγομένη φράσις : γιατί εφ'γις ; - ό.χ τον μπόρτζ' (=άπό τό χρέος).
η Μ. Λελέκον, Έπιδόρπιον, Ά·». 1888 α. 158. ΓΙαραλλαγαί έν Π. Π. λ. Θεός 193.

16. 6. 3.9.
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Τό υλικόν τής προκειμένης εργασίας συνελέγη κατά τό θέρος τοϋ 1938,
δτε εντολή τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών έπεσκέφθην τήν "Αράχοβαν διά λαογραφι-
κούς σκοπούς.

"ΤΙ ιστορική 'Αράχοβα, ήτις ένεκα της θέσεως καί τοϋ κλίματος αυτής κα-
τέστη κέντρον παραθερισμού, παρέχει παρά τήν πυκνήν συγκοινωνίαν καί έπι-
κοινωνίαν προς τους ξένους μέγα λαογραφικόν ενδιαφέρον καί γενικώς καί ειδι-
κώς ώς προς τήν οίκίαν.

Αί άσχολίαι τών κατοίκων είναι ή γεωργία, ιδιαιτέρως δέ ή αμπελουργία,
καί ή κτηνοτροφία. Οί κτηνοτρόφοι, οί τβιοπάνηδες, αποτελούν τό ι/4 περίπου
τού όλου πληθυσμού, περί τάς 150 οικογενείας, καί κατοικούν ώς έπί τό πλείστον
τάς άκρας τοϋ χωρίου. Σημαντικήν ένίσχυσιν εις τά έσοδα τών κατοίκων φέρει
ή υφαντική. Ή οίκογένεια κατά μέγα μέρος, ενίοτε δέ καί έξ ολοκλήρου, συντη-
ρείται έκ ταύτης' διότι ή γή είναι πολύ όλίγη καί αύτη ουχί τόσον εύφορος,
ώστε ή γυναικεία εργασία καθίσταται απαραίτητος. Γραίαι, νέαι, ανήλικα κορί-
τσια, όλαι ασχολούνται μέ τον έργαλειόν.

Τά έθιμα τά παλαιά διατηρούνται έν Άραχόβη μέ πολύν έτι σεβασμόν παρά
τήν προς νεωτερισμόν τάσιν τών νέων, έκδηλουμένην ιδία εις τ' άφορώντα τήν
ένδυμασίαν.

Εις τό βλέμμα τοϋ άντικρύζοντος τό πρώτον τό χωρίον, ιδία τοϋ από ανα-
τολών εκ Λεβαδείας ερχομένου, προσπίπτει αμέσως τό επικλινές τού εδάφους καί
ή θέσις τών οικιών, αΐτινες φαίνονται, ούτως ειπείν, άναρριχώμεναι εις τάς νο-
τίους κλιτύς τοϋ Παρνασσού. Τό επικλινές τούτο καί πετρώδες έδαφος έχει δια-
μορφώσει καί τό βήμα τών κατοίκων τοϋ χωρίου, ώστε ν' άποβαίνη χαρά ματιού
το έλαφρόν καΐ άρμονικόν βάδισμα των.

Έκαστη οικία έχει τήν αύλήν της, τον οβονρύ, περιφραγμένην μέ μάνδραν,
άπο ταύτης δέ φθάνει τις εις τήν κυρίαν εΐσοδον τής οικίας. 'Απαραίτητος εις
τήν αύλήν είναι ή κληματαριά, ή οποία συνήθως προεκβαλλομένη καλύπτει τό
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