
ΙΟ

Γ. Α. ΜΕΓΑ

γνωρισμάτοον τών διωρόφων θρακικών οικιών παρουσιάζουν καί, ώς φαίνεται,
υπέστησαν τήν επίδρασιν τής εις τα αστικά κέντρα ασκούμενης οικοδομικής. Πώς
λοιπόν \)ά εξηγηθή ή ύπαρξις τών ξύλινων μερών εϊς τους τοίχους τών οικιών τοϋ
ΙΙαλιοτιριοϋ καί τού Σιναπλί, ή κατασκευή τοϋ υψηλού καί ευρέος βάθρου διά τήν
εστίαν ; Διά τίνος τρόπου εκ τού τύπου εκείνου τής μονώροφου οικίας, όστις μέ τήν
τριμερή του σύστασιν φαίνεται άπηρτισμένος, ήχθησαν εις τήν διώροφον μορφήν ;

Εις τήν εξήγησιν τούτου δύναται νά μάς βοηθήση ή συνήθεια τών χωρι-
κών τής Θράκης ν' ανυψώνουν δι' επιχωματώσεως τό δάπεδον τοϋ απιτιοΰ αρκετά
υπέρ το έδαφος1). Τό ούτω σχηματιζόμενον κρηπίδωμα ήτο φυσικόν οί ευπορώ-
τεροι νά κατασκευάζουν ύψηλότερον καί ενιαχοϋ τόσον ίνψηλόν, ώστε νά εξοικο-
νομήται κατά τήν επέκτασιν αήτοΰ χώρος αρκετός δι' άποθήκην τροφίμων ή στά-
βλον διά τους βοϋς. Τούτο βλέπομεν εις τάς οικίας τών Πετράδων καί τοϋ Βρυ-
σικοϋ, ως καί τής περιοχής Καβακλί, όπου τό κρηπίδωμα διά τό σπίτι έχει ύψος
1,30-1,50 μ., δ κάτωθεν δέ τοϋ χαγιατιοϋ χώρος είναι κενός. Εις τάς οικίας
όμως τοϋ Παλιουριού ή έπιχωμάτωσις περιωρίσθη εις μέρος μόνον τής εκτάσεως
τοϋ σπιτιού, τό αντιστοιχούν προς τήν εστίαν, ούτω δ'αποτελεί εύρείαν καί στε-
ρεάν δι'αυτήν βάσιν, άσφαλίζουσαν τήν οίκίαν από τοϋ κινδύνου τής πυρκαϊάς. Τό
υπόλοιπον μέρος, τό όποιον αφέθη κάτωθεν τοϋ δωματίου κενόν, χρησιμεύει ώς
αποθήκη τροφίμων καί σκευών, αλλά καί διά τον άερισμόν τής σιταποθήκης, ή
οποία ευρίσκεται άνωθεν αυτού.

Τά ξύλινα τέλος μέρη εις τήν κατά τά λοιπά λιθόκτιστον οίκοδομήν, τά
κατεσκευασμένα εκ ξύλου δρυός κατά όλως πρωτόγονον τρόπον (ξύλα πελεκημένα,
χωρίς καρφιά, ϋλνκωτά), αποτελούν αναμφιβόλως λείψανον τής παλαιάς ξυλοδο-
μίας, μαρτυρούν ότι άλλοτε, άφί)ονούσης καί εδώ τής ξυλείας, ή οικία κατεσκευά-
ζετο εν όλο) ή εν μέρει ξύλινη, ώς εΐδομεν εις τά χωρία Ναίμονα καί Σιναπλί
τάς παλαιοτέρας οικίας. Είναι δέ γνωστόν, ότι ή ξυλοδομία καί ιδία ή χρήσις χον-
δροπελεκημένων δοκών ανήκει εις τους μάλλον αρχέγονους τρόπους τής τοιχοδο-
μίας 2). Άξιον σημειώσεως είναι καί ότι τά ξύλινα τοιχώματα εις τάς οικίας ταύ-
τας διετηρήΟησαν κατά τήν πλευράν αυτών έκείνην, κατά τήν οποίαν κατασκευά-

') Ή συνήθεια αυτη είναι ευρέως διαδεδομένη. Κατά τον Fr. Oelmann, ενθ' άνω τ. σ.
13, τό γήϊνον ή λίθινον κρηπίδωμα αντικατέστησε τήν επί πασσάλων εσχάραν, ούτω δ' ή άνύ-
ψωσις τοϋ δαπέδου, εις ήν έκ τών πασσαλοκτίστων οικήσεων ήσαν συνηθισμένοι, διετηρήθη,
αλλ' έν άλλη μορφή.

2) Fr. Oelmann ενθ' άνωτ. σ. 55. Πρβλ. όμοιας οικήσεις της Δυτ. Βαλκανικής έν
Busohan 111. Volkerk. II 2, σ. 414 κέ. καί τής Ρουμανίας έν Τ. Papahagi Images d'Ethnographie
Roumaine, Bucuresti 1930, τ. 2 σ 45 κέ.
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ζεται ή σιταποθήκη. Τούτο πρέπει ν'άποδοθή είς τήν πειραν, τήν οποίαν ειχον
οί χωρικοί, ότι τό ξύλον τής δρυός προφυλάσσει τα σιτηρά κατά τής υγρασίας
καί τών ποντικών. "Αν τήν πεΐραν ταύτην άπεκύμιζον έκ τών πασσαλοκτίστων
αποθηκών, αί όποϊαι ακριβώς διά τήν άσφάλειαν τών σιτηρών από τής υγρασίας
τοϋ έδάφους καί από τών ποντικών κατασκευάζονται έκπαλαι έκ ξύλου σκληροϋ
καί εις ύψος τι από τοϋ έδάφους, δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν. Τοιαϋται άπο-
θήκαι απαντώνται μέν σήμερον έν τή Δυτική Βαλκανική, ώς καί πολλαχοϋ τής
Εύρώπης, αλλ' όχι έν Θράκη. Καί είναι μέν έκ τής «ίριδος τοϋ Τραϊανού καί έκ
τοϋ Ηροδότου1) γνωστά! αί πασσαλόκτιστοι οικήσεις τών αρχαίων Θρακών 2),
αλλ' ένεκα ελλείψεως ειδήσεων άδυνατοϋμεν νά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν τήν έξέλιξιν
αύτών καί νά γνωρίσωμεν τήν έπίδρασιν, τήν οποίαν δυνατόν νά ειχον αύται
εις τήν γένεσιν τών διωρόφων οικιών έν Θράκη, ώς καί άλλαχοϋ ι).

Περί τής σχέσεως, τήν οποίαν ή βορειοελληνική αγροτική οικία δύναται νά
έχη προς τάς άναλόγους οικήσεις τών βορειότερον ημών οίκούντων λαών, καί δή
τών Βουλγάρων, τών Σέρβων, τών 'Αλβανών και τών Ρουμάνων, θά γίνη λόγος,
αφού πρότερον ερευνηθούν από τής απόψεως ταύτης καί αί άλλαι ελληνικά! χώραι.

Ήροδ. δ,16.

'-') θ. Kazarow, Beitrage zur Kulturgeschichte der Thraker, Sarajevo 1916 o. 26 - 29.
J) a. Buschan 111. Volkerk. II, 2 σ. 429, Fr. Oelmann, Hans u. Hof a. 73.

Σημ. Τά σχέδια συνετάχθησαν υπ' αύτοϋ τοϋ συγγραφέως, άντεγράφησαν δέ διά με-
?.άνης υπό τοϋ κ. Κ. Κυριάκη.

Έπερατώϋη τ»/ν β Φεβρουαρίου 1939.

ΕΠΕΤΗΡΙΓ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ. Α
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Το υπ' αριθ. 39 χειρόγραφον τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθηνών έν τοις
φ. 1α-813-') περιέχει συλλογήν δημωδών παροιμιών μετά θεολογικής ερμηνείας.

Χ) κώδι'Ε, έκ χάρτου κοινού (0,14x0,10), έκ φύλλων 157 έν σύνολοι, πε-
ριέχει προσέτι :

φφ. 9α - 44α : Γραμματικούς κανόνας.

φφ. 44- 156 : Ιστορίας έκ τής Π. Διαθήκης.

φ. 157° : Τό τέλος προσευχής τίνος.

Έν τφ Καταλόγω τοϋ Ί. Σακκελίωνος ύ κώδιξ ούτος φέρεται ώς ανήκουν
είς τόν IT' αιώνα, αί παροιμίαι όμως, περί ων πραγματευόμείΐα ένταΰθα, δέν
άνεγράφησαν μεταξύ τών περιεχομένων αυτού. Αί παροιμίαι δέν προέρχονται έκ
τής αυτής χειρός, έξ ής καί τά λοιπά περιεχόμενα τοϋ τεύχους, άλλ'έκ τής γρα-
φής συμπεραίνομεν, ότι καί τό χειρόγραφον τών παροιμιών άνήκει είς τόν αυ-
τόν αιώνα, είναι όμως παλαιότερον κατά τινας δεκαετηρίδας τών άλλων χειρο-
γράφων, μετά τών οποίων συνεσταχώθη.

Ό βιβλιογράφος είναι άμαθής, περιπίπτων είς πλείστα όρί)ογραφικά λάθη.
Γράφει κατά διάφορον τρόπον τήν ιδίαν λέξι,ν, π.χ. φησι, φυσήν, φησήν καί συν-
τετμημένως φϊ, πολλάς λέξεις διχάζει, ενώ τουναντίον άλλας διαφόρους συνάπτει
πρός άλλήλας. Τους τόνους τοποθετεί εική καί ώς έτυχεν. 'Αφειδώς χρησιμο-
ποιεί τήν τελείαν στιγμήν, έπικρατοΰσαν άνε\> λόγου τών λοιπών σημείων στί-
ξεως. Τάς παροιμίας χωρίζει άπό τής ερμηνείας άλλαχοϋ μέν διά παύλας, άλλα-
χού δέ διά δύο στιγμών ή και διά κόμματος. Επίσης ουδέν σύστημα τηρεί είς

') ΑΙ παροιμίαι έμελετή·θησαν καθ'ύπόδειξιν τοΰ Διευθυντοΰ τοϋ Λαογραφικού 'Αρ-
χείου κ. Γ. Μέγα, δστις έξ άλλων αναζητήσεων ορμώμενος άνεΰρεν αΐιτάς· όφείλομεν δέ νά
εύχαριστήσωμεν τόν καθηγητήν κ. Σ. Κουγέαν, Διευθυντή ν τοΰ τμήματος χειρογράφων, όστις
έπέτρεψεν είς ημάς τήν έκδοσιν τοϋ χειρογράφου.

-) Έκ τούτων τά φφ. 3β - 4« δέν περιέχουν παροιμίας, άλλά διάφορα σκαλαθύρματα
πέννας, σταυρούς κλπ., μή προερχόμενα έκ τής αυτής χειρός, έξ ής καί αί παροιμίαι.
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τά αρχικά γράμματα τών λέξεων. Εις μεν τά φ. 1-2 τά αρχικά γράμματα εκά-
στης παροιμίας, πλην τής γράφει δι'ερυθράς μελάνης, από δε τών φ. "i^-S11
γράφει τό περίγραμμα τών κεφαλαίων διά κιρράς μελάνης πληρών τούτο δι' ερυ-
θράς1). Άλλα και εις τά αρχικά ταύτα ουδεμία τάξις επικρατεί 2).

ΙΊρόδηλον επίσης είναι, ότι ό βιβλιογράφος δεν εννοεί όλας τάς παροιμίας,
τάς όποιας αντιγράφει εξ άλλου παλαιοτέρου χειρογράφου, καί δή τήν θεολογι-
κήν ερμηνείαν τούτων3). Εις τήν άδυναμίαν ταΰτην τού άντιγραφέως οφείλονται
πολλαι άνευ νοήματος λέξεις καί κενά, ιδία εν ταΐς έρμηνείαις' λέξεις, τάς οποίας,
ώς φαίνεται, δεν ήδυνήθη ν' άναγνώση, παραλείπει. 'Επίσης παραλείπει όλοκλή-
ρους παροιμίας, ώς καί τήν ερμηνείαν τών παροιμιών 1. 3 καί 144).

Αί παροιμίαι τού ημετέρου χειρογράφου ανήκουν εϊς τήν τάξιν τών δημω-
δών βυζαντινών παροιμιών μετά θεολογικής ερμηνείας, αίτινες εγράφοντο είς
φυλλάδια καί εχρησιμοποιούντο διά κατηχητικούς σκοπούς, χάριν τών οποίων
καί διεστρέφετο τό αληθές νόημα αυτών').

Τον κώδικα ημών δηλούμεν διά τού στοιχείου U, επιτάσσοντες τούτον εις
τον υπό Krumbacher καί Πολίτου καταρτισί)έντα πίνακα αντιστοιχίας συλλογών").

Αί παροιμίαι τού U είναι μεν 31, αλλ1 έχομεν καί 3 ερμηνείας λανθανου-

') 'Επίσης δι' ερυθράς μελάνης πληροί τά γράμματα α, ε, ο τής πρώτης παροιμίας,
ώς καί πλείστα γράμματα μή αρχικά άλλων παροιμιών καί δή έν ταϊς τελευταίαις σελίσιν.

') Οΰτω π. χ. εισάγονται δι'έρυθροϋ κεφαλαίου γράμματος έν φ. 1« αί παροιμίαι 2 καί

3 καί ή ερμηνεία έλλειπούσης παροιμίας ( 4η ), έν φ. 1β ή 5η παροιμία καί ή ερμηνεία
ταύτης. Έν φ. 2α δέν διακρίνει τήν 8ην παροιμίαν, ένφ αντιθέτως δι' ερυθράς μελάνης δή-
λοι τήν ερμηνείαν. Τό αϋτύ έν φ. 4β είς τήν 16ην παροιμίαν κ.τ.λ.

3) Παρατηρήσεις σχετικάς περί τών αδυναμιών τών βιβλιογράφων καί περί τής σύν
τω χρόνιο έκ παρεξηγήσεως καί άφροντισίας τούτων επερχόμενης συγχύσεως έν ταΐς θεολο-
γικαϊς έρμηνείαις βλ. έν Κ. Krumbacher, Mittelgriechiche Sprichworter, Miinchen 1893 σ.
71-2. 'Εφεξής τήν διατριβήν ταΰτην τοΰ Krumbacher, είς ήν συνεχώς παραπέμπομεν, δη-
λοΰμεν άπλώς διά MGS.

4) Τό αυτό προκειμένου περί τοΰ βιβλιογράφου 'Α. Λαρμαρίου παρατηρεί ό Κηιτη-
baclier έ. ά. σ. 44.

") Τοιαύτη χρήσις τών παροιμιών ήτο συνήθης καί παρά τοις λαοΐς τής Δύσεως'
βλ. Krumbacher έ. ά. σ. 67-8 καί Fr. Seller, Deutsche Sprichworterkunde, Miinchen
1922 σ. 98 ff.

Βλ. Krumbacher, MGS a. 128 κέ. Ν. /'. Πολίτου, Παροιμίαι τόμ. Α' σ. κ' - κγ'. Οί
κώδικες R καί S, εκδοθέντες ΰπό τοΰ Ν. Γ. Πολίτου τό πρώτον έν τφ Δ' τόμφ τών παροι-
μιών, κατεγράφησαν έν τφ έν σ. 13 τοΰ τόμου τούτου συμπληρωματικφ πινάκι αντιστοι-
χίας. Ό Τ (= Cod. Vatic. 18S2 fol. \2y XIII αί.) περιέχων 15 παροιμίας μετά βραχειών
θεολογικών ερμηνειών είναι ακόμη ανέκδοτος, άντίγραφον δ' αύτοϋ ευρίσκεται είς τό Λαο-
γραφικόν Άρχεΐον έν τοις καταλοίποις τού Ν. Γ. Πολίτου. Τήν συλλογήν τών παροιμιών τοΰ
Πολίτου, έκδεδομένην (τόμ. Α'-Δ' Άθ. 1899-1902) καί άνέκδοτον δηλοΰμεν έφεξής διά ΓΙ. II.
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σων παροιμιών1). Έκ τών παροιμιών τούτων αί 10, ών ή μία λανθάνει εν τη
ερμηνεία, δεν ευρίσκονται ουχε παρά ΙΙολίτη ούτε παρά Krumbacher, ώστε μετά
τήν προσθήκην τοϋ κώδικος U το σύνολον τών εκ συλλογών γνωστών ήμΐν βυ-
ζαντινών παροιμιών αυξάνεται από 224 εις 234. Έκ τών 10 τούτων παροιμιών
αί οκτώ2) είναι γνωσταί καί σήμερον παρά τω Έλληνικώ λαω, τών λοιπών όμως
δύο3) παρομοίας ή αντιστοίχους νεοελληνικάς δεν γνωρίζομεν. ΓΙαραθέτομεν κα-
τωτέρω πίνακα αντιστοιχίας συμπληρώνοντες διά τών κωδ. Τ καί U τον πίνακα
Krumbacher- Πολίτου.

Πίναξ αντιστοιχίας συλλογών

(Συμπλήρωμα τον πίνακας Krumbacher-Πολίτου) *)

Κώδιξ Τ Κώδιξ U Κώδιξ U
1 . . . 72 . . 68 18 24
2 . . . 37 . . 35 19 .......62
3 . . . 38 . . 225 20 .......213
4* . . . 39 . . 1 21 .......216
5 . . . 40 . . 69 22 .......217
6 . . . 41 . . 70 23* .......226
7 2 . . 36 24 .......219
8 . . . 42 . . 37 25 .......220
9 . . . 43 . . 38 26 .......227
10 . . . 131 . . 39 27 .......228
11 . . . 44 . . 40 28 .......229
12 . . . 74 . . 65 29 .......20
13 75 . . 26 30 .......230
14 ... Τι . . 32 31 .......231
15 . . . 50 . . 31 32 .......232
16 2 33 .......233
17* . . 42 34 .......234

Χάριν ευκολίας καταγράφομεν καί ιδιαιτέρως τάς 10 νέας παροιμίας, αρι-

') Ταύτας δηλοϋμεν έν τώ πίνακι δι' άστερίσκου.

') Αί παροιμίαι : ■>. 27. 28. 30. 31. 33. 34 καί ή λανθάνουσα έν τί) ερμηνεία 23.

'Αριθ. 26. 32.

4) Π. Π. τόμ. Δ' σ. 13. Έν τω πίνακι ημών ή μέν πρώτη στήλη έμφαίνει τήν έν ταΐς
συλλογαΐς Τ καί U άριθμητικήν τάξιν τής παροιμίας, οί δ' έν ταΐς δύο άλλαις στήλαις
αριθμοί τήν τάξιν εκάστης παροιμίας έν ταΐς συλλογαΐς Krumbacher - Πολίτου. Ή αντι-
στοιχία τοΰ Τ είρηται ιδιοχείρως ύπύ Πολίτου γεγραμμένη έν τώ 'ιδίω αϋτοϋ άντιτύπω.
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θμούντες έν συνεχεία τού παρά Πολίτη πίνακος') περατουμένου είς τον αριθμόν
222, εις τον οποίον όμως πρέπει νά προστεθώσιν έκ τού R δύο άλλαι, εύρι-

σκομεναι εν τη ερμηνεία ·

225

226

227

228
229

U, 3
Π, 23*
U, 26
U, 27
U, 28

230

231

232
2:53
234

U, 30 βλ. καί Πλανούδη άρ. 264

U
U
U
U

31

32

33
34.

Ή τάξις συστημάτων τινών παροιμιών τού U άντιοτοιχεί προς τήν τάξιν
τών ομοίων παροιμιών έν άλλαις συλλογαΐς. Ούτως έχομεν :

U,7-11 Η,36-40 — U,8-11 Ρ,45-48 - 1,45-48 = L,57 - 60 PQ.1-4
11,7-10= Μ,18-21 — U.7-9 = R, 35-37 — U.8-9 = Κ,8-9 —U,21-22 = PQ,
7-8 — U,24-25 = PQ.11 -12. —U.5-6 - F.40-41 = 1,40-41 = R,33-34.

'Ιδιαιτέρα συνάρτησις υπάρχει μεταξύ U καί PQ, ων έκαστος περιέχει 34
παροιμίας. Κοιναί εις άμφοτέρους τούς κώδικας είναι 14 παροιμίαι, άλλ' ουχί
άπασαι έν αντιστοιχώ τάξει. Αί 6 πρώται καί αί 9 τελευταίοι τού U ελλείπουν
έκ τού PQ, καθώς και έν τφ μεταξύ αί 12. 15. 18. 19. 23, Τής αντιστοιχίας
U-Pζ) παραθέτομεν ένταύθα πίνακα :

υ pc υ pc
7 13 16 5
8 1 17* 6
9 2 20 9
10 3 21 7
11 4 223) 8
13 17 24 1 1
14 18 25 12

Λιεπιστώσαμεν προσέτι, ότι καί ή ερμηνεία πολλών παροιμιών τοϋ U πλη-
σιάζει περισσότερον προς τήν τών άντιστοίχων έν PQ4), άλλ' εις μέν τούς PQ

') ΓΙ. Π. τόμ Λ' σ. ιη' - ιΟ'.

*) βλ. II. Π. τόμ. Δ' σ. 8-9. Ταύτας ύ Ιίολίτης προσέθηκεν ύπ' αριθ. 223 καί 221
(R 31α καί R 14α) ιδιοχείρως είς τόν συμπληρωματικών πίνακα έν τφ ίδίω αύτοϋ άντιτϋπω,
ένθα καί άλλας κατεχώρησε προσθήκας.

3) Περί τών παροιμιών U,22 - ΡΟ, 8 βλ. κατώτερο) σ. 65.

*) Τάς ερμηνείας τοϋ U παρέβαλον πρός τάς τών λοιπών κωδίκων, τάς ύπό Krutn-
bacher καί Πολίτου έκδοθείσας. Ένίας τών μή υπό Krumbacher καταχωρισθεισών άνεΰοον
είς αντίγραφα έκ τών κωδίκων, τά όποια είχεν ούτος αποστείλει είς τόν Ν. Γ. Πολίτην καί
ευρίσκονται ήδη είς τό Λαογρ. Άρχεΐον.
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ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΙΝΙΔΟΥ

(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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