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'Απαραίτητος προϋπόθεσις διά πασαν συστηματικήν μελέτην και έ'κδοσιν λαο-
γραφικών κειμένων είναι ή έπιστημονική κατάταξις αύτών. 'Ιδιαιτέρως διά τάς
παροιμίας, πολυπληθή κείμενα μέ βραχεΐαν διατύπωσιν και ποικιλίαν παραλλαγών,
ή μεθοδική κατάταξις έπιβάλλεται δ'χι μόνον δι' έπιστημονικούς, άλλά καί διά
πρακτικωτέρους χρηστικούς λόγους.

Είναι δύσκολον νά παρακολουθήση κανείς καί νά μελετήση μέ άνεσιν παροι-
μίας, αϊτινες προσφέρονται έστω καί άλφαβητικώς, άλλά χωρίς έσωτερικήν συνοχήν.
Ή προσοχή τού μελετητού περισπάται τότε άπό τάς ποικίλας έννοιας καί καταπο-
νείται τάχιστα άπό τά άλματα εΐς τά όποια τόν παρασύρουν αί διάφοροι άπό τών
παροιμιών έντυπώσεις. Άλλά και διά τήν έν δεδομένη στιγμή άνεύρεσιν ώρισμένης
τινός παροιμίας, μόνη ή οργανική κατάταξις δύναται κατά τρόπον άμεσον νά βοη-
θήση τόν έρευνητήν, καί μόνη αύτη εξασφαλίζει γενικώτερον τήν εύκολωτέραν καί
σκοπιμωτέραν χρησιμοποίησιν τών συλλογών.

Τάξις τις περί τήν παράθεσιν τών παροιμιών ή ύποτυπώδης κατάταξις αυτών
παρατηρείται καί εΐς άνεπιτηδεύτους συλλογάς, επειδή καί αύτομάτως έν τή διανοία
τού καταγράφοντος γεννάται ή σκέψις τής καθ' ομοίους κύκλους ή κατά πρακτικήν
τινα βάσιν συγκεντρώσεως τών παροιμιών. Οί διάφοροι άπό παλαιοτέρων χρόνων

(*) [ΑΙ δυσχέρειαι, τάς όποιας δι' εύνοήτους λόγους παρουσιάζει τό σύστημα τής κατά
τήν κυρίαν λέξιν κατατάξεως τών παροιμιών, τό όποιον έφήρμοσεν είς τήν εκδοσιν του
ό άείμνηστος Νικόλαος Πολίτης καί άκολουθεϊ είς τήν κατάρτισιν τής συλλογής του τό
Λαογραφικόν Άρχεϊον, έπέβαλον τήν διατύπωσιν κανόνων τινών, δυναμένων νά χρησιμεύσουν
πρός καθοδήγησιν τών συλλογέων είς τήν κατάταξιν καί δημοσίευσιν παροιμιών. Τήν έργα-
σίαν ταύτην άνεθέσαμεν είς τόν συντάκτην τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου κ. Δ· Λουκάτον, όστις
εργαζόμενος άπό τοΰ 1938 ειδικώς είς τήν κατάταξιν τών παροιμιών άπέκτησε τήν άπαιτου-
μένην πεΐραν. Ό κ. Λουκάτος έπεξετάθη καί είς τήν ύποτύπωσιν διαγραμμάτων πολλαπλής
κατατάξεως καί άλλας χρησίμους παρατηρήσεις' άλλ' εννοείται ότι αί άπό\|>εις αύτοΰ δέν
αντιπροσωπεύουν κατά πάντα τάς γνώμας τής υπηρεσίας τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου.

2. τ. Δ.]
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συλλογείς, ε'ίτε καταχωρίζοντες κατά τήν σειράν τής σταχυολογήσεως αύτών γνώμας
και παροιμίας και απλώς άριθμοΰντες αύτάς, ε'ίτε καταγράφοντες κατ' άλφαβητικήν
σειράν, ε'ίτε και χωρίζοντες αύτάς εις ηθικολογικούς κύκλους, ήκολούθουν ούτως ένα
τρόπον κατατάξεως. 'Ακόμη και όταν κατέγραφον τάς παροιμίας όλως άτάκτως,
παρεσύροντο συνήθως ύπό συνειρμικής τίνος σκέψεως, ήτις συνεκέντρου αύτομά-
τως πλησίον άλλήλων τάς συναφείς παροιμίας1).

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους, ή ανάγκη τής ύπό έν σοβαρόν σύστημα συγ-
κεντρώσεως και έκδόσεως τών παροιμιών έχει εύτυχώς καταστή επιστημονική συνεί-
δησις έν τε τή Ελλάδι και άλλαχοΰ, άπασαι δέ σχεδόν αι νΰν έκδιδόμεναι συλ-
λογαι άκολουθοΰν συστήματα καθιερωθέντα παρ' έπιστημόνων έρευνητών καί
εισηγμένα έν χρήσει παρά τοις κατά τόπους Άρχείοις. Λόγφ δμως τής ανεπαρκείας
τήν οποίαν έν εκαστον τών συστημάτων τούτων παρουσιάζει διά τήν έξαντλητικήν
κατάταξιν τών παροιμιών, ώς καί τής άσυμφωνίας τών συλλογέων έν τή προτι-
μήσει τούτου ή εκείνου τοΰ τρόπου κατατάξεως, ύφίσταται πάντοτε τό ζήτημα τής
αποδοχής ενός ενιαίου συστήματος ή καί συνδυασμοΰ συστημάτων, τά όποια άκο-
λουθούμενα άπό τούς συλλογείς μιας χώρας θά ώδήγουν ε'ις τήν ταχυτέραν συγκέν-
τρωσαν, τήν μεθοδικωτέραν κατάταξιν καί τήν εύχερεστέραν μελέτην τών παροιμιών
τής χώρας αύτής 2).

*) Πρβλ. καί Ν. Γ· Πολίτην έν τή εισαγωγή τών Παροιμιών αύτοΰ (τόμ. Α', σ. ιζ ).

2) Είναι άξιον απορίας ότι είς συστηματικάς περί παροιμιών μελέτας, οίαι τοΰ Archer
Tylor, The proverb (Harvard Mass. 1931), τοΰ Friedrich Setter, Deutsche Sprichworter-
kunde (Miinchen 1922) καί τοΰ J. Dejardin (εισαγωγή είς τό Dictionnaire des spots ou
proverbes wallons (Liege 1891), ούδέν περί κατατάξεως τών παροιμιών άναφέρεται. Ό Ν.
Γ. Πολίτης ομοίως, έν τη εισαγωγή τών Παροιμιών αύτοΰ (τόμ. Α', σ. ε'-οε') ούδέν λέγει περί
τής κατατάξεως αύτών. "Οσα γνωρίζομεν περί τών σχετικών απόψεων αύτοΰ τά άρυόμεθα
έκ κριτικής του δι' άλλας έκδόσεις παροιμιών καί έξ άρθρου του έν τφ περιοδικφ Παρθε-
νών, «Περί τών δημωδών παροιμιών» (1872, σελ. 92~jy.. ε.). Ό γάλλος εθνολόγος Mauss, έξαί-
ρων τήν σημασίαν τών παροιμιών διά τήν μελέτην τής ηθικής τών λαών, άδιαφορεΐ διά τόν
τρόπον τής κατατάξεως αυτών: L'observateur choisira un priticipe de classification quel·
conque, en s'effor9ant simplement d'etre aussi complet que possible. (Marcel Mauss, Ma-
nuel d'Ethnographie, Paris 1947, a. 162). Είδικήν μελέτην περί κατατάξεως τών παροι-
μιών άνεύρομεν μόνον έν τφ άγγλικφ περιοδικφ Folk-Lore δημοσιευθεΐσαν έν έ'τει 1894
(τόμ. V σ. 229-274) ύπό τοΰ G. W. Wood, On the classification of proverbs and sayings
of the isle of Man. "Εκ τών Ελλήνων, μετά τόν Πολίτην, συνεζήτησε τό ζήτημα καί ό
καθηγητής Στίλπων Κυριακίδης έν τφ οίκείω κεφαλαίφ τής «Ελληνικής Λαογραφίας» αύτοΰ
(Μέρος Α','Αθήναι 1923, σ. 312-314). "Ολαις προχείρως έχουν έκτεθή καί αί ήμέτεραι από-
ψεις έν τή εισαγωγή τής συλλογής παροιμιών έκ Φαράσων τής Καππαδοκίας. (Αονκ. σελ. η'
καί κα').
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Ύπό τόν γενικόν τίτλον Ζητήματα κατατάξεως παροιμιών θέλομεν διαλάβει
ενταύθα περί τών συστημάτων καί τών τρόπων κατατάξεως, δσοι μέχρι τοΰδε έχρη-
σιμοποιήθησαν διά τήν συλλογήν καί τήν έ'κδοσιν τών παροιμιών έν τε τη Ελλάδι
καί άλλαχοΰ καί θέλομεν εκθέσει τάς ημετέρας παρατηρήσεις περί τών συστημάτων
τούτων, ως καί τάς άπόψεις ημών διά τήν άποδοχήν τοΰ έξ αυτών πρακτικωτέρου
καί σκοπιμωτέρου.

Δίδομεν αμέσως, οιονεί καί ως πίνακα περιεχομένων, τό διάγραμμα τής έργα-
σίας ήμών μετά τών έπί μέρους κεφαλαίων αυτής.

μεροσ πρωτον

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ
Α '. Τά συστήματα

1. Τό άλφαβήτικόν. 2. Τό λημματοθετικόν. 3. Τό είδολογικόν. 4. Τό έννοιο-
λογικόν.

Β'. Παράλληλοι μορφολογικά! διαιρέσεις

1. Παροιμιολογική. 2. Φιλολογική. 3. Χρονολογική. 4. Γλωσσογεωγραφική.
5. Προσφδιακή.

μεροσ δευτερον

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Τοΰ άλφαβητικοΰ. 2. Τοΰ λημματοθετικοΰ. 3. Τοΰ ειδολογικού. 4. Τοΰ εν-
νοιολογικού.

μεροσ τριτον

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Τό λημματοθετικόν, βασικόν σύστημα κατατάξεως.

2. Περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως τών άλλων συστημάτων.

3. Οί βοηθητικοί πίνακες.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

1. Υποδείγματα ειδολογικής καί εννοιολογικής κατατάξεως.

2. Συγκριτικός πίναξ κατατάξεως τών αύτών παροιμιών κατά τά έκτεθέντα
τέσσαρα συστήματα.
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Βραχνγραφίαι

Bonser=Proverb Literature. A bibliography of works relating to Proverbs. Edited
by W. Bonser, compiled by T.A. Stephens (Folk-Lore Society, London 1930).

Ε.Ε.Β.Σ= Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών σπουδών.

F. F. C. = Folklore Fellows Communications. Helsinki.

Κνριαχ. — Στίλπωνος Κυριακίδου, Ελληνική Λαογραφία. (Μέρος Α'), 'Αθήναι 1923.

λ. = λήμμα.

Α. Α — Λαογραφικόν Άρχεΐον. Συλλογή παροιμιών, κατατεταγμένων κατά τό σύστημα Ν. Γ.
Πολίτου.

Ααογρ. — Περιοδικόν «Λαογραφία». Δελτίον τής Ελληνικής λαογραφικής 'Εταιρείας.

Αονκ. = Λ. Λουκοπούλου-Δημ. Σ. Λουκάτου, Παροιμίες τών Φαράσων ('Εκδόσεις τοΰ Γαλλ·
'Ινστιτούτου 'Αθηνών. Κέντρο Μικρασιατικών σπουδών. 'Αθήνα 1951).

77.77= Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου και τής γλώσσης τοΰ ελληνικού λαοΰ. Παροι-
μίαι. (Έκδεδομένον μέρος: Τόμοι Α'-Δ', 'Αθήναι 1899 -1902. Άνέκδοτον μέρος έν
χειρογράφφ συλλογή παρά τφ Ααογρ. Άρχείφ).



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
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Α'. Τά συστήματα

1. Τό άλφαβητικόν αύατημα.

Κατά τό σύστημα τοΰτο αί παροιμίαι τίθενται εν άλφαβητική τάξει, λαμβα-
νομένου υπ' όψιν τοΰ άρχικοΰ γράμματος τής πρώτης λέξεως αυτών. Ύπό τοΰτο
καταγράφονται πάσαι εί'τε άναμείξ καί άδιαφόρως είτε κατ' αΰστηράν λεξιλογικήν
διάταξιν, άκολουθοΰσαι τήν καί ύπό τών επομένων γραμμάτων τής λέξεως κα-θορι-
ζομένην σειράν 2).

Παραλλήλως πρός τήν άλφαβητικήν αύτήν τάξιν δύναται νά βαίνη καί ή
άρίθμησις τών παροιμιών, γινομένη εΐτε τμηματικώς κατά στοιχεΐον, ε'ίτε ολικώς
άπό τής άρχής μέχρι τοΰ τέλους τής συλλογής 3).

Τό άλφαβητικόν τοΰτο σύστημα κατατάξεως, απλούν εις τήν διάταξίν του
καί πρόχειρον, έ'χει χρησιμοποιηθή έν μεγάλφ βαθμφ, ίδί$ εις παλαιοτέρας έποχάς,
παρά συλλογέων, οΐτινες άγνοοΰντες ή καί άδιαφοροΰντες διά μεθοδικώτερα συστή-
ματα ήθελον απλώς νά δημοσιεύσουν έ'να αριθμόν παροιμιών καί φράσεων, ύπό
πνεύμα μάλλον συλλεκτικόν καί γλωσσολογικόν παρά λαογραφικόν. Όμοίως επε-
κράτησε νά χρησιμοποιήται τό σύστημα τοΰτο εις πολυγλώσσους μέ συγκριτικόν

') Παράδειγμα ή συλλογή παροιμιών έκ Ρόδου, ύπό Γερασίμου Δ. Δρακίδου: Ροδιακά,
(Αθήναι 1937), σελ. 169-225.

*) Παράδειγμα ή συλλογή Ά. Α. Παπαδοπούλου (Άρχεΐον Πόντου, τόμ. Β', σ. 49-136
καί Γ" ο. 3-78).

8) Ή άρίθμησις τών παροιμιών ένδείκνυται δι' όλα τά συστήματα κατατάξεως, καθό-
σον όχι μόνον βοηθεϊ αΰτη είς τήν άκριβεστέραν παραπομπήν, άλλά καί δίδει στατιστικώς τό
σύνολον ή καί τά μέρη τών άναγραφομένων παροιμιών. Έπί τη ευκαιρία άναφέρομεν ότι
άπλή άρίθμησις τών παροιμιών, άνευ ούδεμιάς άλλης τάξεως, έμφανίζεται παρά τισι συλ-
λογεΰσι καί ώς μόνος τρόπος κατατάξεως. Τοΰτο συμβαίνει συνήθως είς προχείρους καί
μίκράς συλλογάς (πρβλ. Λαογρ. Δ', σ. 293-297), είς συλλογάς παλαιών χειρογράφων '(πρβλ.
Π.Π. Α' σ. 6-52) καί είς συλλογάς άνευ άλλης φροντίδος καταρτισθείσας (πρβ. Νεοελληνικά
'Ανάλεκτα Παρνασσού. Τόμ. Α' (1870) σ. 131-190). Άπλή άριθμητική είναι καί ή διάταξις
1655 γνωμών έν τη άγγλική συλλογή τοΰ Francis Bacon, The promus "of formularies and
elegancies. London 1883 (Bonser 8).



250

ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

σκοπόν συλλογάς παροιμιών *), εις συλλογάς διά τά σχολεία 2), εΐς σειράς λαϊκών
εκφράσεων 3), ώς και εΐς πίνακας ή ευρετήρια παροιμιών 4), 'Αξιοσημείωτον είναι
εντούτοις δτι άξιόλογοι καί μεγάλαι συλλογα! παροιμιών διαφόρων εθνών τοΰ 19ου
καί τοΰ 20οΐ αιώνος έχουν καταρτισθή μέ βάσιν τό συνεχές άλφαβητικόν σύστημα

Παραδείγματα ελληνικών συλλογών κατ' άλφαβητικήν τάξιν δημοσιευθεισών
έ'χομεν άφθονώτατα ού μόνον πρό τής ύπό τοΰ Πολίτου έκδόσεως τών παροιμιών
αύτοΰ (1899), άλλά και μετ' αύτήν. 'Αναφέρομεν πρώτον τάς έν παλαιοϊς κώδιξι
καταγεγραμμένος, οιαι αί τοΰ Corpus Paroemiographorum Graecorura, αί παρά
Leutsch καί Schneidewin δημοσιευόμενοι (άλφαβητικωτέρα πασών είναι ή τοΰ
Άποστολίου) 6), καί έπειτα νεωτέρας, αύτοτελώς ή μετ'άλλης λαογραφικής ύλης εκδο-
θείσας. Τοιαΰται είναι αί συλλογαί: Α. Negris, A Dictionary of Modern Greek
proverbs (Edimburgh 1831). I. Μανιάρη, Ή Σφίγξ ή συλλογή ελληνικών παροι-
μιών (Τεργέστη 1832). Τ. Βερέττα, Συλλογή παροιμιών τών νεωτέρων Ελλήνων (Λα-
μία, 1860). Π. "Αραβαντινον, Παροιμιαστήριον ή συλλογή παροιμιών έν χρήσει πα-
ρά τοις Ήπειρώταις ('Ιωάννινα 1863). I. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις ("Εκδ. β'
Έρμούπολις 1867)7). Γ. Καβαδία, Ό πρακτικός λόγος ή συλλογή 10.000 παροιμιών
(Κέρκυρα 1876). Δ, Κράχτογλον, Συλλογή τών έν Βάρνη καί τών πέριξ αύτής έν
χρήσει δημωδών παροιμιών ('Αθήναι 1880). Π. Παπαζαφειροπονλον, Περισυναγω-

') Πβλ. Henry-George Bohn, A polyglot of foreign proverbs. London 1857 (Bonser
21). Ε. B. Mawer, Analogous proverbs in ten languages. London 1885 (Bonser 123).
Z. de Alberti, Proverbs in Spanish and English. London 1920 (Bonser 1314).

s) Leroux de Lincy, Le livre des proverbes francais. Paris 1842. Proverbes moraux
(τόμ. II, σελ. 162-334). Henri de Vibraye, Tresor des proverbes frangais, anciens et mo-
dernes. Paris 1934.

s) Πβλ. Ά. Α. Παπαδοπούλου, Φρασεολογικά, ('Αθήναι 1951). Έπίσης είς τό Nouveau
fetit Larousse illustre, Locutions latines et etrangeres. Paris 1948, σελ. 1115-1146.

4) Πβλ. Henri- George Bohn, A Hand-book of Proverbs. London, εκδ. 1882 (Alpha-
betical Index έν σελ. 281-583). Otto Crusius, Analecta critica ad paroemiographos Grae-

cos (πίνακες). Lipsiae. 1883. Μ. Α. Τριανταφυλλίδη, Παροιμιακές φράσεις άπό τήν ιστορία
καί τή λογοτεχνία (ευρετήριο) 'Αθήνα. 1947.

6) Πβλ. παρά Bonser τούς άριθμούς: 108, 270, 430, 660, 745, 841, 886, 1065, 1377
1767, 2675 καί 3589.

6) Gottingae (2 τόμοι) 1839—1851.

') Διά τήν συλλογήν ταύτην ήδη ό Ν. Γ. Πολίτης παρετήρησεν ότι αί παροιμίαι είναι
«κατατεταγμέναι ατελέστατα αλφαβητικώς, δριζομένης τής τάξεως νπδ μόνου τοΰ πρώτου γράμ-
ματος εκάστης», και δτι «πλείστα παραδείγματα παρατηρούνται έν αυτή τοΰ σφάλματος έκείνον των
άλφαβητικώς κατατασσόντων συλλογέων, καϋ·' ο άπροσεκτοΰντες ενίοτε ταράσσουσι την άλφαβητικήν
τάξιν διά νά &έοωσι πλησίον αλλήλων συναφείς παροιμίας». (Παροιμίαι, τόμ. Α' σ. ιζ' καί μγ');
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γη γλωσσικής ύλης και εθίμων (Πάτραι 1887). Κ. Κανελλάκη, Χιακά ανάλεκτα
(ΆΦήναι 1890). Ά. Α. Παπαδοπούλου, Παροιμίαι (Πόντου). Άρχεΐον Πόντου τόμ.
Β', σ. 49-136 και Γ'3-78 *). Αεβίδον-Daw kins, Παροιμίαι έκ Φαράσων, έν Λαο-
γραφία τόμ. ΙΑ'. (1934) σ. 131-150. Γ. Δρακίδου, Ροδιακά ('Αθήναι 1937). Γ.
Καζαβή, Νισΰρου λαογραφικά (Νέα Υόρκη 1940).

2. Τό λημματοθετικόν σύστημα·

Όνομάζομεν ούτω τό σύστημα έν τφ όποίφ αΐ παροιμίαι κατατάσσονται
κατά τήν κυρίαν λέξιν αύτών, τήν συγκεντρούσαν τό βάρος τής όλης έννοιας και
πληροφορούσαν περι τού θέματος αύτών.

Ή κυρία αύτη λέξις, άναγραφομένη άνωθεν τής παροιμίας ύπό τόν εύθύν
αύτής γραμματικόν τύπον, χρησιμοποιείται ως λήμμα, ύπό τό όποιον έπειτα παρα-
τίθενται έν άλφαβητική τάξει πάσαι αί ομοίου θέματος παροιμίαι. Ή όλη σειρά
τών λημμάτων τούτων, χωρούσα καί αύτη κατ' άλφαβητικήν τάξιν, άπαρτίζει τό
περί ού ό λόγος σύστημα, διά τού όποιου προσφέρεται είς τόν έρευνητήν ή δυνα-
τότης μιας άλφαβητικής άμα καί ειδολογικής άναζητήσεως τών παροιμιών 2).

Τό λημματοθετικόν σύστημα είναι συγχρόνως λεξικογραφικόν καί λαογρα-
φικόν. Λεξικογραφικόν μέν καθόσον τά λήμματα τίθενται έν λεξιλογική σειρά, αί
δέ άκολουθούσαι ταύτα παροιμίαι έπέχουν θέσιν οιονεί παραδειγμάτων μαρτυ -
ρούντων περί τής χρήσεως τοΰ λήμματος' λαογραφικόν δέ καθόσον ύπό τάς κυρίας
ταύτας λέξεις τοποθετεί ό συλλογεύς καί άνευρίσκει ό μελετητής τας περί ενός
θέματος παροιμίας, ως καί τάς συγγενείς αύτών, αΐτινες καί διά μόνου τοΰ όγκου
των πληροφορούν περί τής παροιμιακής έκτάσεως καί τών παραλλαγών τοΰ έρευ-
νωμένου θέματος.

Τό λημματοθετικόν σύστημα έχρησιμοποιήθη διά τήν κατάταξιν τών παροι-

') Κρίνων τήν συλλογήν ταύτην ό Στίλπων Κυριακίδης γράφει: «Αυπηρόν είναι οτι

6 εκδότης εις τήν κατάταξιν ήκολονϋηοε τό άατοχώτατον τών συστημάτων, τό κατά τό πρώτον
γράμμα τής πρώτης λέξεως» (Λαογραφ. I' σ. 236). Σημειωτέον ότι ό αυτός συλλογεύς έδημο-
σίευσε παλαιότερον παροιμίας κατατεταγμένας λημματοθετικώς κατά τό σύστημα Πολίτου
(Ααογρ. ΣΤ' σ. 3-77).

') Ό όρος λήμμα, λεξικογραφικός κυρίως, έχρησιμοποιήθη παρά τοΰ Λαογραφικού
'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κατ' άπομίμησιν τής έν τω Ίστορικφ Λεξικώ καί τή γλωσ-
σολογική έπιστήμη χρήσεως αύτοΰ. Νομίζομεν ότι πρώτοι μεταχειριξόμεθα τόν όρον λημματο-
ϋετική κατάταξις. Οι Πολίτης καί Κυριακίδης προσδιορίζουν άπλώς τήν κατάταξιν ταύτην ώς
γινομένην κατά τήν κυρίαν λέξιν τής παροιμίας. Τήν κυρίαν ταύτην λέξιν οί "Αγγλοι ονομά-
ζουν principal -word, ol Γάλλοι mot-clef ν.αΐ οί Γερμανοί Stichwort.
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μιών πολύ βραδΰτερον άπό τό άλφαβητικόν1). Ώς πρώτην δμως αύτοΰ μορφήν
δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν εις τά λεξικογραφικά άρθρα παρά\%σιν τών παροι-
μιών, αιτινες έχρειάζοντο, ίνα διασαφηνίζουν τήν έννοιαν και τήν χρήσιν τών έρμη-
νευομένων λέξεων2). Χαρακτηριστικόν είναι δτι καί σήμερον άκόμη, tStQc. έν τή ξένη
παροιμιογραφίςι, πλεΐσται τών συλλογών, αϊτινες άκολουθούν τό σύστημα κατατά-
ξεως τούτο, ονομάζονται «Λεξικά παροιμιών»3).

Κλασσικόν παράδειγμα λημματοθετικής κατατάξεως παροιμιών παρ' ήμΐν
αποτελεί ή άπό τοΰ έτους 1899 άρξαμένη έκδοσις τών ελληνικών παροιμιών ύπό
τού άειμνήστου Νικολάου Γ. Πολίτου4), άνακοπεΐσα μέν μετά τόν Δ'τόμον (1902)
συνεχιζομένη δ' έν τοις χειρογράφοις αύτοΰ τοις κατατεθειμένοις έν τφ Λαογραφικφ
Άρχείω τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Έν τή συλλογή ταύτη τά λήμματα, τυπούμενα
διά ζωηροτέρων στοιχείων και τιθέμενα άνω άριστερά κατά τόν γνωστόν λεξικογρα-
φικόν τρόπον, συνοδεύουσι τάς ομάδας τών παροιμιών, αιτινες παρατίθενται κατ'
άλφαβητικήν καί αύτοτελώς ήριθμημένην τάξιν και ύπομνηματίζονται κατά χώραν,
ού μόνον διά τών ερμηνειών αύτών, άλλά και διά τής αναγραφής τών τόπων προε-
λεύσεως και τών πηγών έξ ών ήντλήθησαν, έτι δέ και διά τής παραθέσεως πολλών
ομοίων ελληνικών καί ξένων παροιμιών.

') Συστηματικήν χρήσιν τοΰ συστήματος τούτου έν συλλογαϊς παροιμιών συναντώμεν
κυρίως άπό τοΰ 19ου αιώνος, ίδίςι ύπό Γερμανών συλλογέων.Έκ τών παλαιοτέρων είναι αί κατα-
τάξεις είς τάς συλλογάς τών J. Eiselein, Die Sprichworter und Sinnreden des deutschen
Volkes in alter und neuer Zeit (Donaueschingen 1838) καί Karl Wander, Deutsclies
Sprichworter-Lexicon (Leipzig 1867-80). Ήδη όμως τφ 1780 εϊχεν έκδοθή έν Λισσαβώνι
άριστη συλλογή παροιμιών μέ λημματοθετικήν κατάταξιν, ή τοΰ Francisco Rolland, Adagios,
proverbios, rifaos e anexius da lingua portugueza (Lisboa 1780). Πβλ. Bonser, άριθμούς
1576, 1820 καί 1498.

2) Είς τοΰτο άκριβώς οφείλεται ότι πλεΐσται παλαιότεροι παροιμίαι μετά τών σημασιών
των κατέστησαν είς ημάς γνωσταί άπό τών Λεξικογράφων (Σουίδα, Ducange, Σκαρλάτου
Βυζαντίου, κ ά.), άπό τούς όποιους καί ήρύσθησαν οί πρώτοι συλλογείς (πβλ. καί Ν. Πολίτου,
Παροιμ. Α' σ. ζ ).

3) Πβλ. Jean Meyer, Dictionnaire des proverbes danois etc. Copenhague 1757
(Bonser 862). Karl Wander, Deutsches Sprichworter-Lexicon έ'. ά. J. Preston, A dictio-
nary of English proverbs and proverbial phrases. London 1880 (Bonser 624). J. De-
jardin, Dictionnaire des spots ou proverbes Wallons. Tomes 2, Liege 1891-92. /. M. Sbarhv
Diccionario de refranes etc. de la lengua espanola, Madrid 1922 (Bonser 1415). Είς τήν
κατηγορίαν ταύτην υπάγονται καί τά σύγχρονα λεξικά τής λεγομένης «argot» (Dictionnaire
d'Argot διά τήν γαλλικήν φρασεολογίαν—«Λεξικό τής πιάτσας» διά τήν έλληνικήν), όπου ύπό
τάς λέξεις τίθενται καί λαϊκαί παροιμιακαί φράσεις.

4) Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Παροι-
μίαι. Τόμοι Α'-Δ'. Έν'Αθήναις, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1899-1902 (Βιβλιοθ. Μαρασλή)·
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Μέ υπόδειγμα τήν συλλογήν ταΰτην τοϋ Πολίτου ήρχισαν έ'πειτα κατα-
τάσσοντες τάς παροιμίας αυτών ot πλείστοι τών Ελλήνων συλλογέων, ΐδίςι οί δημο-
σιεύοντες έν τω περιοδικώ «Λαογραφία», οΐτινες και παρέπεμπον εις τάς αντιστοί-
χους της συλλογής αύτοϋ, ου μόνον τάς έκδεδομένας άλλά καί τάς ανέκδοτους1).

'Υπάρχει δμως έν τφ Ιδίφ συστήματι καί έτερος τρόπος παραθέσεως τών
παροιμιών μετά τών λημμάτων αυτών, δστις είναι ή κατά χώραν ΰπογράμμισις
τής κυρίας λέξεως εκάστης παροιμίας. 'Αντί δηλονότι νά συγκεντρώνται αί παροι-
μίαι τής συλλογής ύπό χωριστά λήμματα, παρατίθενται αύται έν συνεχείς, λαμβα-
νομένης μόνον φροντίδος. ώστε ή κυρία αύτών λέξις νά ρυθμίζη καί τήν άλφαβη*
τικήν των σειράν.

"Ιχνη τοιαύτης κατατάξεως εις έλληνικήν συλλογήν παροιμιών διέκρινεν
ό Ν. Πολίτης έν άθωνικφ χειρογράφφ τοΰ ΙΖ' αιώνος, δημοσιευομένη ν έν τφ Α'
τόμφ τών Παροιμιών αύτοΰ 2). Παραθέτομεν ώς δείγμα ενταύθα τινάς τών έν
λόγφ παροιμιών 3).

25. Κλείδωνε τό σπίτι σον και τόν γείτονά σον κλέπτην μη τόν κάμνης.

26. Τινάς εκ της γενεάς μας κονταρίαν ουκ εδωκεν.

27. "Οταν σε τάξουν γέννημα, τρέχε με τό σακκί σον.

29. Ή γραία τό μισοχείμωνον πεπόνι ε&νμή'&ηκεν.

30. Μάτια ουκ είναι, δάκρνα πόϋεν νά "ρϋονν;

31. Ενρομεν τό λοντρόν άδειον και πον λονστην ονκ εΐχαμεν.

32. 'Εγώ εις μίαν χερίαν νερόν πνίγομαι.

Τόν τρόπον τούτον τής κατά χώραν λημματοθεσίας συναντώμεν σπανιώτατα
εις νεωτέρας, έλληνικάς ή ξένας συλλογάς. Άναφέρομεν έκ τούτων, έκ μέν τής
ξένης παροιμιογραφίας τάς συλλογάς: Henri G. Bohn, A hand-book of proverbs,
London, έ'κδ. 1882 (σελ. 1-24,49-61 καί 66-146), Archet Tylor, An index to «The

l) Ώς πρώτην μίμησιν άναφέρομεν τήν ύπό τοΰ D. C. Hesseling γενομένην κατάταξιν
τών παροιμιών τοΰ L Warner, τήν δημοσιευθεΐσαν έν τφ Β' τόμφ τών Παροιμιών τοΰ Πο-
λίτου (βλ. δήλωσιν τοΰ συλλογέως έν σελ. ιβ'). Έκ τών πρώτων επίσης έφαρμογών τοΰ συστή-
ματος δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τάς έν ταϊς συλλογαΐς Γ. Π. 'Αναγνωστοπούλου, Συλλογή παροι-
μιών τοΰ Ζαγορίου (Λαογρ. Β' σ. 307-329) καί Όρ. Δ. Σχινα, Παροιμίαι καί παρ. φράσεις έκ
Σερρών τής Μακεδονίας (Λαογρ. Γ' σ· 180-227) κατατάξεις. ΑΙ παραπομπαί είς τάς άνεκδότους
παροιμίας τοΰ Πολίτου έγίνοντο φροντίδι, παλαιότερον μέν αύτοΰ τοΰ Πολίτου, βραδύτερον δέ
τών διευθυντών τοΰ Λαογραφικού Άρχείου. Πρβλ. καί Νίκης Πέρδικα, Σκΰρος, τόμ. II ('Αθή-
ναι, 1943), σ. 9-89.

") Σελίδες ιζ' καί 57-62.

') Έκ τών σελίδων 60 - 61. Αί κύριαι λέξεις δέν είναι εκεί υπογραμμισμένοι.
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Proverb» εν F.F.C. Ν° 113, Helsinki 1934 (σελ. 11-101) και F. DeprStre,
Mechon de 1400 rebus de la region du Gentre, La Louviere (Βέλγιον)
και εκ τών ελληνικών συλλογών τήν εν τφ βιβλίφ τής Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκη,
Συμβολή στά Λαογραφικά τής Κρήτης ('Αθήνα 1949), περιλαμβανομένων (σελ.
123-163) *).

Παρέκκλισις drco τάς άρχάς τής λημματοθετικής κατατάξεως, έξωτερικής
ή έσωτερικής, είναι ή περίπτωσις καθ' ήν άναμειγνύονται μετά τών παροιμιών ενός
λήμματος και άλλαι σχετικαί, έ'στω και άν έν τω κειμένφ των δέν περιέχεται τό
λήμμα τοΰτο. Ή τοιαΰτη έ'νταξις τών παροιμιών, γινομένη άνευ συστήματος και
άναμείξ, δέν είναι έπιστημονική.

Χαρακτηριστικόν αυτής δείγμα έ'χομεν έν τφ βιβλίφ τοΰ Ν. Λάσκαρη,
Ή Λάστα και τά μνημεία της (μέρος Γ' Έν Πΰργφ, 1906), δπου π.χ. υπό τό λήμ-
μα Άρρωστος (σελ. 137) άνευρίσκομεν τάς παροιμίας:

''Άρρωστος που κλάνει, το γιατρό τόν βγάνει.

"Εφτασε στοϋ παππά τό χουλιάρι.

Οί πολλοί γιατροί έχασαν τόν άστενή.

"Οποιος κρύβει τήν άρρώστεια τον, πάει με δαύτηνε.

Έλύθηκαν τά γόνατά μου.

Λάθος γιατρού, βονλή Θεον. 2)

3. Το είδολογικόν σύστημα.

Τό σύστημα τοΰτο, άποτελοΰν πρόοδον έν τή έξελίξει τών τρόπων κατατά-
ξεως τών παροιμιών και όφειλόμενον περισσότερον εις τήν άπό εθνολογικής πλευ-
ράς άναζήτησιν και μελέτην αυτών, συνίσταται εις τήν καθ' δμοια είδη κατάταξιν
τών παροιμιών, ήτοι τήν συγκέντρωσα- αύτών καθ' ομάδας, συμφώνως ε'ίτε πρός
τούς κόσμους άπό τών οποίων έμπνέονιαι, είτε πρός τά θέματα περί τών όποιων
πραγματεύονται.

Ήδη άπό τοΰ 1872 ό Πολίτης ονομάζει τό σύστημα τοΰτο «είδολογικόν» 3),

') Ή συλλογεύς δέν ύπογραμμίζει έπίσης τάς ρυθμιζούσας τήν κατάταξιν λέξεις τών
παροιμιών, ούδέ τηρεί αύστηρώς τήν άλφαβητικήν των σειράν.

2) Παρομοίαν κατάταξιν εύρίσκομεν έν τή συλλογή J. Malathouras, English proverbs
and maxims (μετά μεταφράσεως είς τήν έλληνικήν). Athens 1946.

3) Πβλ. άρθρον αύτοΰ έν «Παρθενώνι», έ.ά. ώς καί μεταγενεστέραν ύπ' αύτοΰ χρήσιν
τοΰ όρου έν Ααογρ. Β', σελ. 510, όπου καί καθορίζει: «-Υπό κοινήν επιγραφή ν τάσσονται αί
συγγενείς τήν εννοιαν παροιμίαι».
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Ivco παλάιότερον (1867) δ συλλογεύς Ί. Βενιζέλος τό αναφέρει ώς «καϋ·' νλην διαί-
ρεαιν» *). Και δ Στίλπων Κυριακίδης ονομάζει αυτό «σύστημα καϋ·' νλην» έξηγώνδτι
κατ' αυτό «αί παροιμίαι κατατάσσονται ύπό διαφόρους τίτλους, αντιπροσωπεύοντας
τό πράγμα εΐς^ό όποιον εκάστη αναφέρεται» 2). Καί είναι όντως σύστημα «καθ'
ύλην», επειδή λαμβάνει υπ' ό'ψιν καί τό ύλικόν περιεχόμενον τών παροιμιών,
τάς λέξεις μέ τό συγκεκριμένον νόημα καί τάς εικόνας μέ τήν φυσικήν αύτών
παράστασιν, περισσότερον πολλάκις άπό τάς αλληγορίας καί τάς εμμέσους διδα-
σκαλίας αύτών.

Είς τήν διεθνή όρολογίαν γνωσταί είναι αί εκφράσεις par themes ή par
sujet, by subjects ή under subject headings, αί όποΐαι άντιστοιχοϋν είς τάς
εκφράσεις, τάς οποίας καί ημείς θά ήδυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν: κατά δέμα-
τα ή κατά τό περιεχόμενον.

Παραδείγματα τοιούτων κατατάξεων παρ' ήμΐν έχομεν ελάχιστα, καθ' δσον
ό Πολίτης, καίτοι ύπέδειξεν έν αρχή τό σύστημα τούτο, έπέδρασεν έπειτα άλλως
έπί τών Ελλήνων συλλογέαιν διά τοϋ παραδείγματος τής λημματοθετικής κατατά-
ξεως τών παροιμιών αύτοΰ.

Δίδομεν πάντως ένταΰθα τό διάγραμμα τής ύπό τοΰ Ν. Γ. Πολίτου προταθεί-
σης έν έτει 1872 ειδολογικής κατατάξεως διά τάς έλληνικάς παροιμίας8).

α'. ΚοινωνικαΙ παροιμίαι: 1. Γενικαί άρχαί περί τής κοινωνίας. 2. Αί περί ηθών καί
νόμων ίδέαι. 3. Αί σχέσεις τών αρχών πρός τούς πολίτας. 4. Βασιλείς καί άρχοντες. 5. 'Ισχυ-
ροί. 6. Πλούσιοι, πτωχοί καί ή έν τή κοινωνία θέσις αύτών. 7. Αί συναναστροφαί καί κοινω-
νίαι (I φιλ.ίαι, II έχθραι, III γείτονες). 8. Ή κοινωνική τών πολιτών σχέσις πρός αλλήλους
(τρόπος τοΰ συμπεριφέρεσθαι). 9. Κοινωνικά καθήκοντα (I ελεημοσύνη καί άγαθοποιΐα, II
ευγνωμοσύνη καί άγνωμοσύνη). 10. Ή θέσις τοϋ άτομου έν τη πολιτεία.

β'. Παιδαγωγικοί παροιμίαι: 1. Όμοιότης τών τέκνων πρός τούς γονείς. 2. Ή μικρά
τοΰ παιδός ηλικία. 3. Τρόπος ανατροφής. 4. Συναναστροφαί. 5. 'Ανάγκη τής παιδείας.

γ'. ΟικογενειακαΙ παροιμίαι: 1. Καθήκοντα τοΰ τέκνου πρός τούς γονείς. 2. Γάμος. 3.
Συζυγικά καθήκοντα. 4. Ό οικοδεσπότης καί τά κτήματα. 5. Ποικίλα περί οικογενείας.

δ'. Βιοτιχαι παροιμίαι: 1. Τρόπος τοΰ ζήν. 2. 'Ανάγκη τής εργασίας" κακά τής αργίας
3. Πρόνοια. 4. Μαθήματα έκ παθημάτων. 5. 'Ανάγκη τής βραδείας σκέψεως καί τής μή ταχύ-
τητος έν ταΐς έργασίαις. 6. 'Ολιγάρκεια καί βεβαιότης είς τάς έπιθυμίας· 7. Οικονομική δια-
χείρισις. 8. Άποφασιστικότης έν ταις έπιχειρήσεσι.

ε'. 'ΕπιτηδενματικαΙ παροιμίαι ·* 1. Γενικά περί τεχνών καί επιτηδευμάτων. 2. Τρόπος

') «Παροιμίαι δημώδεις» έ'κδ. Β'., σ. ζ'.

2) Κυριακ., σ. 312.

3) Έν Παρθενώνι, έ. ά.
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έργασίας. Β. Πολυτεχνΐται. 4.Επαγγέλματα (αναγραφή αύτών κατ' άλφαβητικήν τάξιν). 5.
Μαγειρικοί γαστρονομικοί παροιμίαι (I ανάγκη τροφής, II εδέσματα, III τροφή πτωχών,
πλουσίων) 6. Ναυτικοί. 7. 'Ιατρικοί. 8. Οικονομολογικοί.

ζ1'. Ψυχολογικοί παροιμίαι: 1. Κυρίως ψυχολογικοί. 2. Τό άναλλοίωτον τών χαρα-
κτήρων. Β. Ή διανοητική άνάπτυξις κατά τάς διαφόρους ήλικίας. 4. Περί ορέξεων 5. Περί
φρονήσεως, περί παραφροσύνης. 6. "Ονειρα. 7. "Έρως. 8. Έχθραι, μίση. 9. 'Ανάγκη. 10.
'Απληστία. 11. Φυσιογνωμικά. 12. Ποικίλοι -ψυχολογικοί παρατηρήσεις.

ζ". ΦιλοσοφιχαΙ παροιμίαι 1. Μεταφυσικοί ίδέαι (Θεός, κόσμος κλπ ). 2. Θρησκεία. 3.
Κρίσις καί άνταπόδοσις (I δι' άμαρτήματα γονέων, παίδων, συγγενών. II δι* ίδια άμαρτήματα.
III διά ξένα. IV άλλαι περί άνταποδόσεως). 4. Ειμαρμένη.

η. Γνωμικά xal ή&ικά παραγγέλματα. (Έπί διαφόρων άντικειμένων κατ' άλφαβ. τάξιν).

■Θ·'. Ποικίλαι παροιμίαι (Έπί διαφόρων άντικειμένων, κατ' άλφαβητικήν τάξιν).

Άναφέρομεν επίσης έξ ελληνικών συλλογών παραδείγματα ειδολογικής κατα-
τάξεως : τήν μικράν επιλογήν τοΰ Δημ. Λονκοπονλον, Φώς άπό τούς μύθους μας,
τόμ. Α' 'Αθήναι 1926 και τήν πρόσφατον άποδελτιωτικήν έργασίαν τοΰ Δημ. Α.
Τσίριμπα, Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις παρά τώ έπιστολογράφφ Άρισται-
νέτφ ('Αθήναι, έκ τοΰ περιοδικοΰ «Πλάτων», έ'τος Β', 1951).

Έκ τών ξένων έχρησιμοποίησαν περισσότερον τό εΐδολογικόν σύστημα κατα-
τάξεως οί "Αγγλοι, οί 'Αμερικανοί, οΐ 'Ιταλοί και οΐ Γάλλοι, μελετώντες, ώς άνε-
φέραμεν, τάς παροιμίας ύπό έθνολογικόν πρίσμα '). Δίδομεν κατωτέρω δύο δια-
γράμματα ειδολογικής κατατάξεως άπηχοΰντα, τό μέν τάς άγγλικάς, τό δέ τάς γαλ-
λικός άπόψεις.

1. Leath Rachel YOFFIE, Yiddish proverbs, sayings etc. in St Louis Mo.

(The Journal of American Folklore, vol. 33, New York 1920, σ. 134-165*)

α'. Θρησκεντικαί. Θεός καί Μοίρα.

β'. Πνευματιχαί ιδιότητες. Σοφία καί μωρία. Προνοητικότης.

') Μεταξύ τών 'Ιταλών συλλογέων πρώτος έχρησιμοποίησε τό σύστημα τοΰτο ό Orlando
Pescetti έν τή συλλογή αύτοΰ Proverbi italiani, (Venetia 1598). (Bonser 2307). To σύστημα
έπανέλαβεν έν ετει 1853 ό Giuseppe Giusti (Raccolta di proverbi toscani) καί έπειτα
άνεδημοσίευσεν ό G. Pitre' (1880 καί 1910) έν τή βιβλιογραφία του. "Εκτοτε οί "Ιταλοί συλλο-
γείς κατατάσσουν μάλλον ε'ιδολογικώς τάς παροιμίας αύτών. (Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτην έν Λαογρ.
Β', σ. 510 καί Bonser 2473),

2) Ό συλλογεύς αναφέρει δτι διά τήν κατάταξιν του ήκολούθησεν, άφ' ενός μέν τό
σύστημα τοΰ /. Long (Handbook of Folklore, London 1890), άφ'έτερου δέ τούς πίνακας τοΰ
G. W. Wood, δπως ούτοι έδημοσιεΰθησαν έν τω 5φ τόμφ (1894) τοΰ περιοδ. Folklore (βλ.
άνωτέρω).
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γ'. Άρεται και κακίαι. 1. 'Ομόνοια, πάλη- 2. Έργατικότης, καρτερία, οκνηρία, άνικανό-
της. 3. 'Αλήθεια, ψεΰδος, υποκρισία. 4. Ειλικρίνεια. 5. Άγαθότης, κακία. 6. Ταπεινοσύνη, ΰπβ-
ρηφάνεια, μεγαλαυχία. 7. Μετριοπάθεια, εγκράτεια, λαιμαργία. 8. Φιλοφροσύνη, ελεημοσύνη,
σκληρότης. 9 Γενναιοδωρία, φιλαργυρία. 10. Ευγνωμοσύνη, αχαριστία.

δ'. Οικογενειακοί παροιμίαι. 1. Οικογένεια, γονείς, τέκνα. 2. Γάμος. 3. Πενθερά και
νύμφη. 4. Συγγενείς.

ε'. Κοινωνικοί. 1. Φίλοι καί εχθροί. 2. Κοινή γνώμη. 3. Συμφωνίαι, ομοιότητες, σχέσεις.
4. Σπερμολογία, φλυαρία. 5. "Ηθη καί έθιμα.

ς'. Παροιμίαι και εκφράσεις δηλονσαι ■ 1. Δεισιδαιμονίας. 2. Άδιαφορίαν καί άφρον-
τισίαν 3. Άσυναρτησίαν καί παράδοξα.

ζ'. Οικονομικών σχέσεων. 1· Χρήματα καί έργασίαι. 2. Έμπόριον καί συναλλαγαί. 3.
Πτωχεία καί πλούτος- 4. Οικονομία καί σπατάλη

η'. ψυχολογικοί. Ταραχή καί λύπη. 2. Ευτυχία καί κακοδαιμονία. 3. Φιλοσοφία.
■β·'. ΦνσικαΙ Ιδιότητες. 1. Νεότης καί γήρας. 2. 'Ωραιότης, προσωπική χάρις.
ι', 'Ιδιαίτεροι αντιλήψεις. 1. Γυνή. 2. Ποτά. 3. Θάνατος. 4. "Εγκλημα καί ποιναί.
to'. Μετεωρολογικοί. Τοΰ καιροϋ.
ιβ'. Έ&νοΧογιχαί. (Παροιμίαι περί άλλων λαών).

2. Monseigneur Michel FEGHALI, Proverbes et dictons Syro — Libanais.

(Paris, Institut d'Ethnologie, 1938)
a'. Προσωπική και εσωτερική ζωή τον ατόμου. 1. 'Ικανότητες ή άδυναμίαι φυσικαί καί
ήθικαί (τιμιότης - κακουργία, πρόνοια - απρονοησία, φρόνησις - μωρία, αλήθεια - ψεΰδος, φιλο-
δοξία καί εγωισμός, ειλικρίνεια - υποκρισία, μετριοφροσύνη ■ αλαζονεία, δραστηριότης-οκνη-
ρία, φιλαρέσκεια-αβουλία, γενναιοδωρία - φιλαργυρία, όργή-υπομονή, φυσικαί Ικανότητες
καί άδυναμίαι κ. ά.). 2. Συνθήκαι καί ψυχικαί καταστάσεις διάφοροι: Κακοδαιμονία καί απαι-
σιοδοξία, ευτυχία καί αισιοδοξία' απογοητεύσεις, πλούτος, πτωχεία, φρενοβλάβεια.

β'. Οικιακός και οικογενειακός βίος. 1. Οικία καί αγροτικά κτίσματα. 2-6. Σχέσεις
μεταξύ τών μελών τής οικογενείας. 7. Σχέσεις μεταξύ κυρίου καί υπηρετών. 8. Ή οικοδέσποινα
καί αί οίκιακαί έργασίαι. 9. Ό φοΰρνος καί ή παρασκευή τοϋ άρτου- 10. Μαγειρική. 11. Συγκεν-
τρώσεις περί τήν έστίαν. 12. Παιδιαί καί ψυχαγωγία ι. 13. Οικιακά σκεύη καί εργαλεία. 14. Ά-
ποδημίαιεΐς τό έξωτερικόν.

γ'. Κοινωνικός βίος. 1. Φιλία, ερως, πάθη. 2. "Αγαμος βίος, άρραβών, γάμος. 3. Ψυχαγω-
γίαι καί λαϊκαί έορταί. 4. Μίση καί εκδικήσεις. 5. 'Αλληλοβοήθεια, προστασία- 6. Φιλοξενία,
καλοί τρόποι, επισκέψεις. 7. Φιλανθρωπία, Ιπαιτεία. 8. Ευγνωμοσύνη άγνωμοσύνη. 9. Γείτο-
νες, γειτνίασις. 10. Δικαιώματα καί καθήκοντα έν xfj κοινωνία. 11. Κράτος καί πατρίς' πόλε-
μος καί ειρήνη. 12. 'Επαγγέλματα- 13. Θάνατος, κηδεία, πένθη. 14. Κοινωνικά! σχέσεις' διά-
σιασις καί συμφιλίωσις.

δ'. *Αγροτικός και ποιμενικός βίος. 1. Ό γεωργός καί ή γή. 2. Οί βόες καί τό άρο-
τρον. 3. Σπορά, καλλιέργειαι. 4. Συγκομιδή - θερισμός. 5. "Αλως, άλωνισμός, μϋλος. 6. Καρ-
ποφόρα δένδρα, λαχανόκηποι, φυτά. 7. 'Αμπελουργία. 8. Σηροτροφία. 9-10. Βοσκοί, ποίμνια,
νομαί. 11. Κυνήγιον καί ψάρευμα. 12. Νομάδες. 13. Άσθένειαι, δημώδης ιατρική. 14. Έπο-
χαί, λαϊκή μετεωρολογία.

19
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ε'. Εμπορικός καί βιομηχανικός βίος. 1. Μέτρα καί σταθμά. 2. Έμπόριον καί εμπο-
ρεύματα. 3. 'Αγορά, καταστήματα. 4. Άγοραί, πωλήσεις, τιμαί. 5. 'Εμπορικοί συναλλαγαί'
πιοτωταί καί οφείλεται.

ς'. Θρησκευτικός καί πνευματικός βίος. 1. Θρησκευτικά! δοξασίαι καί προλήψεις. 2.
Καρτερία καί μοιρολατρεία. 3. Προσευχαί καί αλλαι θρησκευτικοί ένέργειαι. 4. Έορταί καί
τελεταί. Οί άγιοι καί ό διάβολος. 5. 'Ιεροί τόποι, αντικείμενα λατρείας. 6. 'Ιερείς καί μάν-
τεις. 7. Σχέσεις τοΰ ανθρώπου πρός τόν Θεόν. Κατάραι, εϋχαί, βλασφημίαι. 8· Παροιμίαι άπό
τήν Γραφήν. 9. Σχολεΐον καί σπουδαί.

ζ'. Ό βίος και τά η&η των ζώων. 1. Ό όνος 2. Ό ίππος. 3. Ή κάμηλος. 4. Ό
κύων- 5. Ό λέων καί τά άλλα ισχυρά ζωα. 6. Ό λΰκος καί ή άλώπηξ. 7. Ή δρνις 8. Ή γαλή
καί ό μϋς. 9. Τά πτηνά- 10. "Αλλα ζωα. Τά ερπετά. 11. Τά ζωύφια καί τά έντομα.

Ώς καί έκ τών άνωτέρω διαγραμμάτων εμφαίνεται, οι πόλοι περι τούς
οποίους περιστρέφεται πάσα ειδολογική κατάταξις είναι, άφ' ενός μέν ο! κόσμοι
(φυσικοί, κοινωνικοί, τεχνικοί) άπό τούς οποίους εμπνέονται αί παροιμίαι, άφ'ετέ-
ρου δέ τά θέματα περί τών οποίων πραγματεύονται. Τοΰτο άλλωστε αντιστοιχεί
καί πρός τήν φύσιν τής παροιμίας, ήτις περιγράφει ή διδάσκει, στηρι-
ζομένη ε'ίς τε τήν παρατήρηαιν καί τήν άλληγορίαν.

Καί τά μέν εκτεθέντα διαγράμματα, κατηρτισμένα έπί τή βάσει τών ποικί-
λων εθνολογικών διαφερόντων, περιλαμβάνουν εύρύτερον όλους τούς κύκλους τής
φυσικής, κοινωνικής καί ψυχικής ζωής τοΰ ανθρώπου, ώς καί τοΰ περιβάλλοντος
αύτόν κόσμου, δυνάμεθα όμως νά καταρτίσωμεν καί στενώτερα λαογραφικά, περι-
οριζόμενοι εΐς τά ειδικά διαφέροντα άτινα απασχολούν τήν λαογραφικήν επι-
στήμην *).

Εύνόητον είναι ότι ή ώς άνω ευρύτης ή στενότης τών διαγραμμάτων δέν
εξαρτάται άπολύταις άπό τήν πρωτοβουλίαν τοΰ συλλογέως. Τό ύλικόν κυρίως είναι

') Παραδείγματα διά τήν πρώτην κατηγορίαν δυνάμεθα εισέτι ν* άναφέρωμεν «αί
τά ύπό τοΰ Στίλπωνος Κυριακίδου αναγραφόμενα έν tfj Ελληνική Λαογραφία αΰτοΰ (σελ.
312—313) τών Long καί Sebillot διά δέ τήν δευιέραν , άφ' ενός μέν τό πλείστον μέρος
τοΰ παρατεθέντος διαγράμματος Feghali, άφ' έτερου δέ τήν είς τά «Ζητήματα 'Ελληνικής
Λαογραφίας» τοΰ Γεωργίου Μέγα ακολουθούμενη ν διάταξιν τών κεφαλαίων, ύπό τά όποια
σχεδόν πάντοτε ύπάρχει θέσις διά σχετικάς παροιμίας. ΕΙς τά «Ζητήματα» ταΰτα, κυκλοφο-
ρήσαντα καί είς Ιδιαίτερα τεύχη ύπό μορφήν Έρωτηματολογίων('Επετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, ετη
1939—1949), ό συγγραφεύς είς πάσαν σχεδόν περίπτωσιν εθίμου δέν παραλείπει νά ύπεν-
θυμίσχι δτι ύπάρχουν σχετικαί παροιμίαι καί νά ζητήσχ) τήν έπ" ευκαιρία τοΰ εθίμου τού-
του περισυλλογήν των. Οΰιω καί μέ μόνα τά κεφάλαια χών «Ζητημάτων» αυτών θά ήδυνά-
μεθα νά καταρτίσωμεν είδολογικόν λαογραφικόν πίνακα κατατάξεως παροιμιών, όστις θά έδιδε
πολύτιμα στοιχεία διά τήν γνώσιν τών εθίμων, τών τρόπων ζωής καί τών αντιλήψεων τοΰ
ελληνικού λαοΰ.
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έκεΐνο, τό όποιον ρυθμίζει και συνθέτει τόν πίνακα κατατάξεως μιας συλλογής.
Εξαρτάται όμως και άπό τό πνεϋμα μέ τό όποιον εγινεν ή συλλογή καί άπό τήν
άποψιν άπό τής οποίας μελετώμεν τάς παροιμίας, διά νά έχωμεν ταΰτην η εκεί-
νην τήν μορφήν τής ειδολογικής κατατάξεως.

Είς τό οίκεϊον κεφάλαιον θέλομεν παραθέσει σχετικούς πίνακας διά τήν κατά-
ταξιν ελληνικών παροιμιών.

4, Τό έννοιολογικόν σύοτημα.

Ένω τό είδολογικόν σύστημα αναφέρεται και είς τήν έξωτερικήν μορφήν
τής παροιμίας, περιλαμβάνον κύκλους καί θέματα τοΰ υλικού καί φυσικού βίου, ώς
καί τών πρακτικών εκδηλώσεων τής ζωής, τό έννοιολογικόν στηρίζεται κυρίως είς
τό έσωτερικόν νόημα τής παροιμίας, τήν ήθικήν ή άλληγορικήν έ'ννοιαν αύτής,
ήτις ώς γνωστόν δέν ελλείπει ούδ' άπό τάς κοινάς παροιμιώδεις φράσεις. Πλην
τών πρακτικής φύσεως παροιμιών (μετεωρολογικών, γεωργικών, ιατρικών κ.λ.π.)
ώς καί τών κυριολεκτούντων γνωμικών, αί λοιπαί παροιμίαι καί τά γνωμικά
κρύπτουν πάντοτε ύπό τήν φαινομενικήν διατύπωσιν αύτών έ'να ύπαινιγμόν, μίαν
παράλληλον άλληγορικήν έ'ννοιαν, ήτις μεταφέρει τό δίδαγμα ή τήν παρατήρησιν
άπό τόν ύλικόν κόσμον καί τόν κόσμον τών ζώων εις τόν ψυχικόν καί κοινωνικόν
τοϋ ανθρώπου.

Τάς ύπό άλληγορικήν λοιπόν μορφήν κρυπτομένας έν ταϊς παροιμίαις εννοίας,
ομού μετά τών φανερώς διατυπουμένων, λαμβάνει αποκλειστικώς υπ' ό'ψιν αύτοΰ
τό έννοιολογικόν σύστημα κατατάξεως, μη ένδιαφερόμενον άλλως διά τήν έξωτερι-
κήν ή ύλικήν μορφήν τής παροιμίας.

Κεφάλαια εννοιολογικής κατατάξεως περιλαμβάνονται βεβαίως καί εις τάς
εΐδολογικάς κατατάξεις, ίδια όπου παρέχονται παροιμίαι είλημμέναι έκ τής ατομικής
καί έσωτερικής ζωής τοΰ ανθρώπου ή τών κοινωνικών αύτοΰ σχέσεων 1). Όμοίως
έν τή λημματοθετικη κατατάξει, ύπό λήμματα εννοιών οιαι αί: αγάπη, άλήϋεια, ελεη-
μοσύνη, κλοπή, συμφέρον κ.λ.π., αί παροιμίαι δίδονται και κατ'έννοιολογικόν τρό-
πον. Δέν εξαντλούνται όμως ύπό τάς κατατάξεις ταύτας πάσαι αί έ'ννοιαι, διότι πολλαί
τούτων δέν φαίνονται εις τά κείμενα τών παροιμιών, ύπό τά όποια κρύπτονται μέ
άλληγορικήν διατύπωσιν.

Διά τοΰτο ή εννοιολογική κατάταξις δύναται νά είναι ανεξάρτητος καί έξαντλη-
τική. Ό έπιθυμών ν' άνευρη καί νά μελετήση έν ταΐς παροιμίαις τάς περί διαφόρων
εννοιών καί θεσμών (δικαίου, τιμής, άξιοπρεπείας, γάμου, γυναι ' |ς

*) Πρβλ. σχετικάς υποδιαιρέσεις είς τά εκτεθέντα διαγράμματα.
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κ.λ.π.) αντιλήψεις τοΰ λαοΰ, θά επιτυχή εύχερέστερον τοΰτο, έάν χρησιμοποίηση μίαν
Ιπιμελώς κατηρτισμένην έννοιολογικήν κατάταξιν. Αύτη θά τόν ενημερώση πολύ
πλουσιώτερον καί άκριβέσιερον παρά αί αντίστοιχοι ειδολογική καί λημματοθετική.

Τόν όρον «εννοιολογική κατάταξις» διά τάς παροιμίας μεταχειριζόμεθα, έξ
όσων γνωρίζομεν, έπίσης πρώτοι'). Συνεχωνεύετο μέχρι τοΰδε τό όνομα καί τό
είδος τοΰτο τής κατατάξεως μέ τήν έν γένει «είδολογικήν». Έν τούτοις έχρησιμο-
ποιήθη και αυτοτελώς ή κατάταξις αΰτη ύπό τών Ελλήνων παροιμιογράφων, πλεΐ-
σται δέ είναι αί συλλογαί παρ' ήμΐν, ώς καί παρά τοις ξένοις, εις τάς όποιας αύτη
εφαρμόζεται. Οί διεχΊνώς επικρατούντες δι'αύτήν όροι είναι: παρά μέν τοις Γάλλοις
«classement ideologique», παρά δέ τοΐς'Άγγλοις «arrangement under abstract
subjects»

Τήν κατάταξιν ταύτην άνευρίσκομεν τό πρώτον είς τάς δι7 ηθοπλαστικούς και
παιδαγωγικούς σκοπούς καταρτισθείσας άνθολογίας γνωμών καί άποφθεγμάτων
γνωστών συγγραφέων, τάς φερομένας ύπό τό όνομα «Γνωμολογίαι» ή λατινιστί
«Gnomologiae®2). "Επειτα καί είς συλλογάς καθαρώς λαϊκών παροιμιών, οία
παρ'ήμΐν ή υπό τοΰ Παρθενίου Κατζιούλη, περί τάς αρχάς τοΰ 18ου αιώνος, καταρ-
τισθείσα, κατανεμημένη εΐς 103 κεφάλαια ύπό περιγραφικούς εννοιολογικούς τίτλους.

'Ιδού οί πρώτοι έξ αύτών.

1. Έπί τών άνοήτοις καί άδυνάτοις έπιχειρούντων. 2. Έπί τών μάτην πονοΰντων.
3. Έπί τών μάτην λαλοΰντων τοις μή έπαισθανομένοις. 4. Έπί τοΰ μή δεϊν έπί ταΐς τών
θεών έλπίσι καθήμενους άργεΐν. 5. Έπί τών σκυθρωπών καί σιωπηλών. 6. Έπί τών άπό
έλάττονος κακοϋ είς μείζον περιπιπτόντων. 7. Έπί τών άπό ευγενών ή αγενών γονέων
άγενών ή ευγενών γινομένων" ή έπί τών άπό τών σεμνών έπί τά άσεμνα ήκόντων" ή τό άνά-
παλιν. 8. Έπί τών^έν έσχάτοις κινδΰνοις δντων. 9. Έπί τών ταΰτα διδόντων οϊσι χαίρονσιν
οί λαμβάνοντες. 10. Έπί τών διά τήν οίκείαν άρετήν πάντας είς έαυτοϋς έλκόντων. 11. Έπί

') Πρβλ καί ήμειέραν είσαγωγήν είς τάς παροιμίας ιών Φαράσων (Αουκ. σελ. η' καί
199). «Κατάταξις κατ' έννοιαν» είναι έπίσης ό δρος τόν όποιον έχρησιμοποίησαν οί Νικ.
Β. Τωμαδάκης καί Σόλ. Π. Βογιατζάκης, δημοσιεύοντες έν έτει 1931 παροιμίας (λογίας) έκ
κωδικός τής Μονής Γωνιάς (Κρήτης). «Σημειώματα έκ τής 'Ιεράς Μονής Γωνιάς. Έν Χανίοις
1931» (σελ. 15).

') Έκ τών παλαιότατων είναι αί «Gnomologiae sive Sententiae ex Demosthenis
orationibus et epistolis (Βασιλεία 1551), δπου τά αποφθέγματα χωρίζονται ύπό τά κεφάλαια:
Περί τοΰ Θεον, περί της φιλοσοφίας η παιδείας, περί φρονήσεως, περί αφροσύνης, περι τών νόμων
και τών τούτων επαίνων, περί δικαιοσύνης, περι πλεονεξίας καί αδικίας, περί δίκαιον καί άγαΰον
ανθρώπου, περί πονηρίας, περί φϋ·όνον, περί ανκοφάντον καί συκοφαντίας, περί δρκυν, περί πολι-
τείας, περί δικαστών και δικαστηρίων επαίνου, περί τοΰ βουλεύεσ&αι, περί ρήτορος, περί στρατη-
γού κ.λ.π. 'Ομοίως καί είς τό Gnoruologium baroccianum, (Oxonii 1878), αί άπανΟιζόμεναι
γνώμαι έκ τοΰ Δημοκρίτου, Επικτήτου καί 'Ισοκράτους κατανέμονται υπό παρόμοια κεφάλαια.
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τοΰ τόν φεύγοντα μή άπ' εύθείας τήν φυγήν ποιεϊσθαι, άλλ' είλεϊσθαι. 12. Έπι τών
τοις μεγάλοις τά μικρά φιλοτιμουμένων κ.τ.λ. ').

Ή εννοιολογική κατάταξις δύναται νά είναι ε'ίτε αμιγώς ηθικολογική, περι-
λαμβάνουσα εννοίας άφορώσας μόνον εΐς τήν άγωγήν, τάς περι ηθικής αντιλήψεις
καί τήν κοινωνικήν συμπεριφοράν ενός λαοΰ, είτε καί πλατΰτερον έθολογική, παρέ-
χουσα θέσιν καί εΐς θεσμούς καί έθιμα καί εκδηλώσεις χαρακτηρίζοντα συνθετώτε-
ρον τήν έθνικήν παράδοσιν.

Παραθέτομεν δείγματα, διά μέν τήν προκην περίπτωσιν τό έν συλλογή τοΰ
γάλλου R. Trautmann κατηρτισμένον διάγραμμα, διά δέ τήν δευτέραν τό έν έτερα
συλλογή τοΰ έπίσης γάλλου Η. Gaden άκολουθούμενον.

1. Rene TRAUTMANN, La litterature populaire a la cote des
Esclaves. (Contes, proverbes, devinettes). (Paris, Institut d'Ethnologie, 1931).

Φιλανθρωπία, ευσπλαχνία, επιείκεια, ευεργεσία, καρτερία, υπομονή, χρηστότης, υπακοή.

Σκέψις, έτοιμότης πνεύματος, φρόνησις, δυσπιστία, καλώς έννοοΰμενον συμφέρον.

Πονηρία, σκληρότης, σεμνοτυφία, άπαίτησις, άδιακρισία, φλυαρία.

'Αξιώσεις, ματαιοδοξία, έγωϊομός.

'Οκνηρία, λαιμαργία.

'Υποκρισία, ψευδός, ορκοι γυναικός, συκοφαντία, προδοσία, κακαί συμβουλαί.
ζηλοτυπία.

Φιλαργυρία, πλεονεξία, φθόνος.

'Αχαριστία, αστάθεια, απιστία, μοιχεία.

Έκδίκησις, έριδες, θεία δίκη, πεπρωμένον.

2. Henri GADEN, Proverbes et maximes Peuls et Toucouleurs.
(Paris, Instritut d'Ethnologie, 1931).

a . Τά αισθήματα τής ατοργής. Ή οικογένεια. 1. Ή καρδία (ώς κέντρον στοργής).
01 φίλοι καί οί εχθροί' ή έκδίκησις. 2. Ή εκλογή τών φίλων. 3. Ή γυνή. 4. Γάμος καί
διαζύγιον' ή πενθερά. 5. Τό άνδρόγυνον' ή οικογένεια. 6. Οί γείτονες. 7. Τά τέκνα.

β". Τό κράτος. 1. Ό βασιλεύς, οί αυλικοί, οί φορείς τής εξουσίας. 2. Πασα δύναμις
εχει όρια. 3. Πρέπει νά υποχωρώ τι; πρό τής ισχύος.

') Παρθενίου Ίερομονάχου Κατζιονλη τοΰ εξ 'Ιωαννίνων, «Περί τών ταυτοοημάντων, άπό
διαφόρων αρχομένων στοιχείων» (βλ. Π. Π. Α'σ. 115 132).— 'Αναφερόμενος είς την κατά-
ταξιν ταύιην τοΰ Κατξιούλη ό Πολίτης γράφει: «... και τάς ταντοσημάντονς είς ίδια κεφάλαια
κατέταξεν, δπερ ουδείς των αρχαιοτέρων παροιμιογράφων εποίησε, πλην τοΰ έρανιστοϋ τής συλλο-
γής, τής νπό το ονομα μεν τοΰ Πλουτάρχου φερομένης, υπό τοΰ Boissonade δε τό πρώτον εκδο&είσης
(έν τη Γοττιγκείω έκδόσει τών Παροιμιογρ. τ. Α' σ. 343 κέ), ήτις δμως εκ δύο μόνον κεφαλαίων
αποτελείται, (αυτόθι σ. λβ').
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γ'. Τά αγαθά και τα κακά. 1. Ή τύχη, ή ευτυχία. 2. Ή δυστυχία. 3. Ό πλούτος.

4. Ή πενία. 5. Ή ασθένεια καί ό θάνατος. 6. Καρτερία καί θάρρος πρό τής άντιξοότητος.

δ'. Χαρακτήρ, θάρρος, ευφυΐα. 1. Ή προσωπικότης, ό χαρακτήρ. 2. Τό θάρρος
καί ή δειλία. 3. Ή εύφν'ία καί ή βλακεία.

ε'. Τά προσωπικά αισθήματα. 1. 'Αλαζονεία καί ματαιοδοξία. 2. 'Εγωισμός.
3. Φιλοδοξία. 4. Πλεονεξία, πόθος, φθόνος.

ς'. Ό λόγος. 1. Ή γλώσσα καί ό λόγος. 2. Ή κρυψίνοια καί ή εχεμύθεια. 3. Ή
φλυαρία καί ή άκριτομυθία. 4. Καυχησιολογίαι. Οί λόγοι καί τά εργα. 5. 'Αλήθεια καί
■ψευδός' δικαιοσύνη. 6. Οί ύποκριταί. 7. Κακολογία καί συκοφαντία.

ξ'. Ευεργεσία καί φιλαργυρία. Ευγνωμοσύνη καί αχαριστία. 1. Ή ευεργεσία καί ή
γενναιοδωρία. 2. Ή φιλοξενία. 3. Οί παράσιτοι καί οί έπαΐται. 4. Άσωτεία καί σπατάλη.

5. Φιλαργυρία. 6. Ευγνωμοσύνη καί αχαριστία.

η'. Τιμιότης, ανεντιμότης, κακία. 1 Τιμιότης, χρηστότης, εμπιστοσύνη. 2. 'Ανεντι-
μότης καί κακία. 3. Τό κακόν πάντοτε τιμωρείται.

θ'. Ή πρακτική σοφία. 1. 'Εργατικότης καί οκνηρία. 2. 'Υπομονή καί επιμονή.
3. Κίνδυνος καί παρατολμία. 4. Σύνεσις καί προνοητικότης. 5. 'Ολιγάρκεια. 6. 'Υπερβολή.
7. 'Ανάμιξις εις τά ξένα. 8. "Η διοίκησις τών επιχειρήσεων.

ι.' Ή ζωή. 1. Πείρα. 2. Τά όνειρα. 3. Ό κόσμος καί οί άνθρωποι. 4. Οί ισχυροί.
5. 'Ανάγκη ενός προστάτου. 6. 'Αλληλεγγύη. Ή μικρά πατρίς.

ta'. Προσήλωσις είς τάς παραδόσεις. 1. 'Εμμονή εις τά πατροπαράδοτα. Κίνδυνος άπό
τούς νεωτερισμούς. 2. Κίνδυνος άπό τά μή είθισμένα καί άπό τήν παράβασιν τών εθίμων.
3. "Εκαστος είς τήν ίδίαν θέσιν. "Εκαστος μέ τό 'ίδιον έπάγγελμα.

ιβ'. Παροιμίαι διά τήν χώραν, τους κατοίκους και τό παρελθόν αυτής, 1. Ή χώρα
2. Οί κάτοικοι. 3. Τό παρελθόν.

Είς τήν δευτέραν ταΰτην κατηγορίαν τής ευρυτέρας εννοιολογικής κατατά-
ξεως δυνάμεθα νά ΰπαγάγωμεν καί τήν εν τή ήμετέρα συλλογή παροιμιών τών
Φαράσων, έν τφ εΰρετηρίφ αυτής, ύποτυπουμένην (σ. 199—202), ένθα παρά τάς
ήθικάς εννοίας καί τάς ιδιότητας, οιαι αί αγάπη, άδιακρισία, αλήθεια, λαιμαργία,
κ.λ.π., τίθενται πρόσωπα, καταστάσεις καί θεσμοί, οία τά: γερατειά, γυναίκα, διάβο-
λος, διοίκηση. Όμοίως καί ή έν τή μελέτη τοϋ Μ. Κριαρά «Μελετήματα εις τήν Έρω-
φίλην τοΰ Χορτάτζη», έν Ε.Ε.Β.Σ. τόμ. ΙΑ' (1935), παρεχομένη εννοιολογική κατά-
ταξις τών έν τφ ποιήματι τούτω γνωμών, (βλ. σελ. 266-279: Τό γνωμολογικόν
στοιχεΐον εν rfi "Εοωφίλη) δύναται νά ύπαχθή είς τήν δευτέραν ταΰτην κατηγορίαν
άτε περιλαμβάνουσα τά κεφάλαια: α' Γνώμαι άφορώααι εις ψυχικά χαρακτηρι-
στικά, β' Γνώμαι άφορώααι είς τόν κοινωνικόν βίον καί γ' Γνώμαι περί θανάτου,
θείας δίκης κλπ.

Εννοιολογική κατάταξις χωρεί καί είς τάς είδικάς συλλογάς παροιμιών, τάς
πραγματευομένας μονογραφικώς περί ενός θέματος. Παραδείγματα αί μελέται:
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α') τοΰ Γερασίμου Δ. Καψάλη, «Οί Τούρκοι έκ τών παροιμιών τού ελλη-
νικού λαού»1), όπου οί Τούρκοι εξετάζονται κεχωρισμένως ώς: κακοί καί σκληροί,
φιλοχρήματοι, αχάριστοι, άπιστοι, φιλήδονοι, νωθροί κ.λ.π. καί

β') τού Ν. Π. 'Ανδριώτη, «Δοκίμιο γιά λαογραφική σύνθεση»2), όπου εξετά-
ζεται ή γριά υπό τά ελαττώματα, τά όποια τής αποδίδονται είς τάς ελληνικάς πα-
ροιμίας: 'Απρονοησία και άκαιρη πρόνοια, άνοια και ανόητη απαίτηση, ασυνειδησία
και αναισθησία, άδιάκρισία και κατάχρηση αδείας, επιμονή και μικρολογία κ.λ.π.

Β'. Παράλληλοι μορφολογιπαί διαιρέσεις3).
1. Παροιμιολογική διαίρεσις.

Όνομάζομεν οΰτω τήν άπό ουσιαστικής απόψεως διαίρεσιν τών παροιμιών
είς κατηγορίας, οίαι τά γνωμικά αποφθέγματα, αί άπλαϊ παροιμίαι, αί παροιμιώ-
δεις φράσεις, αί συνήθεις εκφράσεις κ.λ.π.

Ό συνήθης τίτλος, ύπό τόν όποιον οί διάφοροι συλλογείς δημοσιεύουν τάς
παροιμίας των, είναι: «Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις» 4).

Ό Πολίτης, έν τφ προμνησθέντι άρθρω του «περί τών δημωδών παροιμιών»
(Παρθενών 1872), διαιρεί τ«ς παροιμίας εις τρία μεγάλα είδη: εις κυρίως παροι-

') Έν Λαογρ. Ζ' (1923) α. 385 -421.

') Έν Ne<? Έστίςι, τόμ. ΚΔ' (1938) σ. 1373 ■ 77.

s) Αί μορφολογικά! διαιρέσεις τών παροιμιών είναι συνήθως ανεξάρτητοι άπό τά
συστήματα της κατατάξεως αύτών. Συμβαίνει δμως πολλάκις ν' αποτελούν αύται τήν μόνη ν
διάχαξιν τής ΰλης εν χινι συλλογή, ή νά βαίνουν παραλλήλως πρός εκείνα. Διά χοϋτο κρίνο-
μεν σκόπιμεν νά πραγματευθώμεν ένταΰθα καί περί χών διαιρέσεων χούχων.

*) Ό Ν. Πολίτης έξέδωκε χήν συλλιγήν αύτοΰ ύπό μόνον χόν τίιλον Παροιμίαι, σημειοΐ
δμως έν xfj εισαγωγή χου δχι αύτη περιλαμβάνει «τάς παροιμίας και παροιμιώδεις φράσεις τοϋ
καθ' ημάς ελληνικού λαοϋ» (χόμ. Α' σ. ε')· "Αλλοι συλλογείς πρό αύτοΰ έγραψαν: Ό Ί. Δεκι-
γόλας (1852) «Σΰντομον δοκίμιον περι παροιμιών καί παροιμιωδών εκφράσεων τής νεοελληνικής
γλώσσης» (Πανδώρα, τόμ. Γ' σ. 320-4) καί ό Γ.Κ Υ (περείδης), εχη 1872 καί 1873: «Παροι-
μίαι καί παροιμιώδεις εκφράσεις» (βλ. Π.Π. Α' σ. νγ').— Βραδύχερον ή εκφρασις «Παροιμίαι καί
παροιμιώδεις φράσεις» κατέστη συνήθης τίτλος δημοσιεύσεως χών συλλογών. Πρβλ. Ό· Δ. Σχινα
(1911) «Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Σερρών» (Λαογρ. Γ' σ. 180). Πολνδ. Παπαχριστο-
δούλον (1928). «Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις Σαράντα Εκκλησιών Άν. Θράκης» (Θρα-
κικά, Α'σ· 141). Κ. Χονρμουζιάδον (1941) «Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Πετροχωρίου»
(θρακικά, ΙΣΤ' σ. 191-266) κ ά·

'Ομοίως καί παρά τοις ξένοις άπαντώμεν τάς άνιιστοίχους εκφράσεις ώς «π.χ. «prover-
bes et locutions proverbiales» (Bonser 1096), «Proverbs and proverbial phrases» (Bonser 624),
«Sprichworter und sprichwdrtliche Redensarten» (Bonser 1635), «Proverbi e modi prover-
biali (Bonser 2168), «Refranesy /rases proverbiales' (Bonser 1337).
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μίας, όπου περιλαμβάνονται καί τά γνωμικά, εΐς παροιμιακής εκφράσεις και εΐς γρα-
φικά ρητά.

Ό Στίλπων Κυριακίδης εΐς τό περί παροιμιών κεφάλαιον τής "^Ελληνικής
Λαογραφίας» αύτοΰ (σελ. 300 κ.έ.) διακρίνει τρία κυρίως είδη παροιμιακού λόγου :
α') τάς κυρίως παροιμίας («παρομοιώσεις, αί όποΐαι γενόμεναι ύπό πάντων άποδε-
κταί κατέστησαν δημοτικαί καί πάγκοινοι»), β') τάς γνώμας ή γνωμικά (αΐτινες
«εκφράζουν διαφόρους έκ τής πείρας κτηθείσας πρακτικάς αληθείας») καί γ ) τάς
παροιμιώδεις φράσεις («πολυποίκιλους μεταφορικός εκφράσεις», αΐτινες «στερούνται
τής αυτοτελείας τήν οποίαν έ'χει ή παροιμία»),

Τήν διαίρεσιν ταύτην ακολουθούν έν τή δημοσιεύσει τών παροιμιών αύτών
πλείστοι συλλογείς, οΐτινες χωρίς άλλην κατάταξιν παραθέτουν άλφαβητικώς καί
αυτοτελώς ήριθμημένας: α') τάς άπλας παροιμίας, β') τά γναιμικά καί γ') τάς παροι-
μιώδεις φράσεις1).

Ενδιαφέρουσα είναι ή παροιμιολογική διαίρεσις, τήν οποίαν δίδει γάλλος
συλλογεύς, ό L. Martel'2). Οΰτος χωρίζει τάς παροιμίας του : α') εΐς παροιμιώδεις
φράσεις (locutions proverbiales), β') είς παροιμίας διαπιστούσας εν γεγονός (pro-
verbes enongant un fait) καί γ') εΐς παροιμίας διατνπούσας παράγγελμα (formant
precepte) ). Τάς παροιμιώδεις φράσεις ονομάζει άλλως τρόπους τοΰ λέγειν (fa^ons
de parler), ε'ίτε ούτοι περιέχουσι μεταφοράν είτε ό'χι. Διά τάς παροιμίας «τάς δια-
πιστούσας εν γεγονός» παρατηρεί ότι αύται δέν προσφέρονται άναγκαίως ώς κανό-
νες συμπεριφοράς, ένφ άντιθέτως αί άλλαι, «αί διατυποΰσαι παράγγελμα» περι-
κλείουν μίαν ήθικήν διδασκαλίαν ή δίδουν μίαν πρακτικήν συμβουλήν. "Οθεν τά λε-
γόμενα «γνωμικά» κατανέμονται έν τή διαιρέσει ταύτη, ότέ μέν εΐς την μίαν, ότέ δέ
εΐς τήν άλλην κατηγορίαν τών παροιμιών, επειδή ή διδασκαλία τούτων γίνεται είτε
αμέσως διά συμβουλής ε'ίτε εμμέσως διά παρατηρήσεων και μεταφορών.

Νομίζομεν δτι ή φυσικωτέρα μορφολογική διαίρεσις τών παροιμιών μιας
συλλογής θά ήτο ή εΐς παροιμίας άφ' ενός καί εις παροιμιακάς φράσεις άφ* ετέρου.
Ό λαός ονομάζει «παροιμίας» καί τά γνωμικά αυτού, πολλάκις μάλιστα κυρίως ταύτα.
Τήν παροιμιακήν φράσιν χρησιμοποιεί παρεμβολικώς ώς απλούν τρόπον τοΰ λέγειν,
χωρίς πάντοτε νά τήν προαγγέλλη. Είναι ό'ντως αύτη «άνευ αύτοτελείας».

') Πρβλ. Βαγγέλη Κ. Μάκρη, «Κεφαλλωνίτικη λαογραφία», έν Παγκεφαλληνιακφ Ήμε-
ρολογίφ 1938, σ. 146 -164.

2) L. Martel, Petit recueil de proverbes fran^ais. (is1! έκδοσις, Paris, ά.έ.). Έν όλφ
530 παροιμίαι. Άρίθμησις ολική· κατάταξις αλφαβητική κατά τμήματα.

*) Μόνη ή διαίρεσις αυτή δέν φαίνεται νά ίκανοποιη τόν συλλογέα, διά τοΰτο και πα-
ραθέτει έν τφ τέλει τής συλλογής αύτοΰ εδρετηριακόν πίνακα μέ λημματοθετικήν κατάταξιν
των παροιμιών.
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Πρακτικοί όμως λόγοι, ιδία ή ύπό ενιαία λήμματα συγκέντρωσις όλων τών
σχετικών εκφράσεων, αναγκάζουν ήμας νά δεχθώμεν to καί έν τη συλλογή τοΰ
Πολίτου έφαρμοζόμενον σύστημα τής αναμίξεως παροιμιών καί παροιμιακών φρά-
σεων έν τή κατατάξει. "Αλλως έ'χει τό ζήτημα, όταν προβαίνη τις εΐς χωριστάς δημο-
σιεύσεις γνωμικών, παροιμιών, παροιμιακών φράσεων ή φραστικών τρόπων τοΰ
ελληνικού λαοΰ ι)·

Χωρισταί συλλογαί γνωμικών παροιμιών ήρχισαν ένωρίτατα νά δημοσιεύωνται
διά παιδαγωγικούς καί ηθοπλαστικούς λόγους, άρχής γενομένης άπό τών ρητών καί
αποφθεγμάτων τών αρχαίων σοφών ή καί τών ιερών βιβλίων 2).

Διά τάς παροιμιώδεις φράσεις εχομεν έπίσης αυτοτελείς συλλογάς, άναφέρο-
μεν δ'έκ τών προσφάτως έκδοθεισών τάς: Μ. Τριανταφυλλίδη «Παροιμιακές φρά-
σεις άπό τήν ιστορία καί τή λογοτεχνία» ('Αθήνα 1947) καί Ά. Α. Παπαδοπούλου
«Φρασεολογικά» ('Αθήναι 1951). Έκ τούτων ή τελευταία περιλαμβάνει μετά τών
μεταφορικών εκφράσεων καί απλούς φραστικούς τρόπους καί ιδιωματισμούς.

2. Φιλολογική διαίρεσις.

'Ως τοιαύτην έννοοΰμεν τήν έπί tfj βάσει τών φιλολογικών πηγών τών παροι-
μιών γινομένην διαίρεσιν, ήτις πολλάκις και αυτοτελείς συλλογας έξ εκάστης τών
προελεύσεων τούτων καταρτίζει3).

') Καθ" ήμας, ό παροιμιακοί λόγος έν γένει δύναται νά χωρισθή, ώς ίίπομεν, α') είς πα-
ροιμίας καί β' είς παροιιιιακάς φράσεις. Τας παροιμίας ίιποδιαιροΰμεν είς γνωμικάς καί περι-
στατικάς. Αί πρώται διδάσκουν τι πάντοτε είτε αμέσως (συμβουλή είς β' πρόσωπον) είτε έμμέ-
σως (διαπίστωσις είς γ' καί α' πρόσωπον). Αί δεύτεροι αναφέρουν ή συγκρίνουν τι πρός τι
γενόμενον, μέ σκοπούς όχι μόνον διδακτικούς, άλλά καί ψυχαγωγικούς (σάτιρα, λογοπαίγνιον
κλπ·). Τάς παροιμιακός φράσεις χωρίζομεν είς κυρίως παροιμιακάς καί είς σννήϋεις εκφρά-
σεις. Αί πρώται είναι είτε αποσπάσματα παροιμιών είτε μεταφορικοί περιφράσεις. Αί δεύ-
τεροι είναι άπλοϊ φραστικοί τρόποι καί ιδιωματισμοί της λαλουμένης γλώσσης, οΤιινες δέν
περιέχουν άπαραιτήτως μεταφοράς ή άλλα παροιμιακά στοιχεία.

Πρβλ, Τών ' Επτά Σοφών καί τών σύν αύτοϊς καταριθμουμένων αποφθέγματα,
συμβουλαί καί ύποθήκαι (Parisiis 1563).— Mathurino Corderio Sententiae proverbiales
gallicoromanae (Parisiis 1547).—Natinus Mirabellius Florilegii magni... libri XX (Lug-
duni 1620). — Charles Palmer: A collection of select aphorisms and maxims (London
1748) (Bonser 143). Καί παρ' ήμΐν: Ό Παρθένιος Καιζιούλης συλλέξας ιγνώμας καί απο-
φθέγματα καί παροιμίας άρχαίας... έχώρισεν έπιμελώς τός παροιμίας άπό τών άποφθεγμάτων
δύο διακεκριμένος άλλήλων σύλλογος καιαρτίσας» (Π. Π. Α'σ. κθ'-λ'). Βλέπε έπίσης: Γνω-
μικά έν περιοδικφ Κασταλίςι τής Κων)πόλεως (τόμ. Α' (1861) σελ. 144 κοί 192) καί διάκρι-
σιν έν τοις τίτλοις: Παροιμίαι καί γνωμικά έν τφ τόμω τών «Σαμιακών» τού Ε. I. Σταματιά-
δου (εν Σάμιρ, 1887 σ. 100-175). Γνωμικά καί Παροιμίαι έν Tfj συλλογή Ε. Φραγκάκη (ε. ά.
σελ. 122). Όμοίως καί τήν ύπό εκτύπωσιν ήμετέραν συλλογήν: Κεφαλονίτικα Γνωμικά.

') Είναι φανερόν δτι δπου γίνεται λόγος περί φιλολογικών πηγών δέν πρόκειται μόνον
περί λάί<ών παροιμιών, άλλά καί περί λογίων, είσηγμένων ή μή παρά τφ λαφ έκ κειμένων.
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Τήν διαίρεσιν ή τήν διάκρισιν τών παροιμιών κατά τάς πηγάς αυτών άνευ-
ρίσκομεν ένωρίτατα είς παλαιάς συλλογάς, αΐτινες περιελάμβανον τάς παρά τινι συγ-
γραφεί άπαντώσας παροιμίας ή τάς παρά γνωστών φιλολόγων άποθησαυρισθείσας.
'Αντιπροσωπευτική είναι ή διάταξις τών έπί μέρους τούτων συλλογών είς to Corpus
Paroemiographorum Graecorum two τών Leutsch καί Schneidewin '), όπου
δίδονται έν διαδοχή τά ονόματα τών παροιμιογράφων μετά ιών πηγών έξ ων
ήντλησαν: Ζηνοβίον επίτομη έκ τών Ταρραίον και Διδύμου παροιμιών... Διογενιανοϋ,
Πλουτάρχου, Γρηγορίου του Κυπρίου κ.λ.π.' καί ακολουθούν αί παροιμίαι κατ'
αυτοτελή άρίθμησιν καί διάταξιν άλφαβητικήν, συνενούμεναι εις γενικούς πίνακας
έν τφ τέλει τής όλης συλλογής.

Είς τοιαύτην φιλολογικήν διαίρεσιν στηρίζονται καί αί άποδελτιωτικαί είς
διαφόρους συγγραφείς έργασίαι διά τάς παροιμίας, οιαι αί τών Α. Hotop, De
Eustathii proverbiis (Lipsiae 1888)2), Th. Rein, Sprichworter und sprich-
wortliche Redensarten bei Lucian (Tiibingen 1894), I. Kein, Sprichwro-
ter und paroemiographische LJberlieferung bei Strabo (Miinchen 1909),
D. K. Karathanasis, Sprichworter und spr. Redensarten des Altertums in
den rhetorischen Schriften κ.λ.π. (Diss. Miinchen 1936), Ν. Γ. Πολίτου, Δημώ-
δεις παροιμίαι έν μεσαιωνικοΐς έλληνικοϊς ποιήμασι. Έπετ. Παρνασοϋ Α' (1896),
Φ. Κονκουλέ, Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις παρά Χρυσοστόμφ
(έν Τεσσαρακονταετηρίδι Θ. Βορέα, 'Αθήναι 1939), Κ. Δ. Παπαϊωαννίδου, Σωζο-
πολιτικαί παροιμίαι είλημμέναι έκ δημοτικών ασμάτων (Λαογρ. Α' σ. 693), Στ.
Ξαν&ουδίδου, Παροιμίαι, γνώμαι κλπ. Έρωτοκρίτου. (Βιτζέντζου Κορνάρου, Έρω-
τόκριτος, 1916, σ. 774-782), Δημ. Α.Τοίριμπα, Παροιμίαι καί παρ. φράσεις παρά
τώ έπιστολογράφω Άρισταινέτω> ε. ά.

Φιλολογική είναι κατά ταύτα καί ή παρά Πολίτη, έν τφ πρώτω τόμω τών
Παροιμιών αυτοΰ (σελ. 3 - 132), διαίρεσις τών βυζαντινών παροιμιών κατά συλλο-
γάς (Α—Ζ), άναγραφούσας τό ό'νομα τοϋ συλλογέως, τόν τίτλον αυτών καί τό χει-
ρόγραφον έξ ου έλήφθησαν.

Έν τή ξένη παροιμιογραφίςι, ίδίςι έν ταΐς χώραις όπου κλασσικοί συγγραφείς
συνετέλεσαν εϊς τόν πλουτισμόν τής εθνικής παροιμιολογίας, πλεΐσται συλλογαί

') EL. Leutsch—F.G. Schneidewin, professores gottingenses, Paroemiographi Graeci.
Tom. I-II. Gottingae 1839-1851.

') Πρβλ. και Φ. Κουκονλέ, Δημώδεις παροιμίαι και φράσεις παρά τφ Εύσταθίψ θεσ-
σαλονίκης, ΕΕΒΣ τόμ. Η' σ. 3-29.
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κατηρτίσθησαν περιλαμβάνουσα! εν χωριστοΐς κεφαλαίοις τάς εκ τών συγγραφέων
τούτων ληφθείσας παροιμίας. Άναφέρομεν: έκ τών αγγλικών συλλογών τό βιβλίον
τοΰ J. Α. Mair, A handbook of proverbs (London-New York 1874) (Bonser
612), όπου δίδονται κεχωρισμένως αί παροιμίαι άπό τήν Βίβλον, άπό άρχαίους κλασ-
σικούς συγγραφείς, άπό τόν Σαίξπηρ,') ώς καί αι αμερικανικής καί σκωτικής προε-
λεύσεως' επίσης τό βιβλίον τού U. R. Burke, Shanco Panza's proverbs,
London 1872 (Bonser 1322), όπου δίδονται αί έν τφ έργω «Δον Κιχώτος» τού
Θερβάντες περιλαμβανόμενοι παροιμίαι. Καί έκ τών γαλλικών τήν συλλογήν τού
Leroux de Lincy (Paris 1842), δπου έν τφ τέλει τού Β' τόμου ευρίσκει τις πα-
ροιμίας προερχομένας α) έκ γάλλων συγγραφέων άπό τού 12ου μέχρι τοΰ 16ου αιώνος
β) έκ τών γνωστών διστίχων τοϋ Κάτωνος γ) έκ χειρογράφου περιέχοντος στίχους
τοΰ λαϊκού τύπου Vilain καί δ) έκ τίνος χειρογράφου τοΰ Καϊμπριτζ.

Χωριστήν κατηγορίαν άποτελούν πάντοτε, κρινόμεναι άπό τοιαύτης φιλολο-
γικής πλευράς, καί αί έκ τής Γραφής καί τής εκκλησιαστικής ύμνογραφίας εϊλημ-
μέναι παροιμίαι καί φράσεις. 'Ασχέτως πρός τάς αλληγορίας τάς οποίας αύται έκ-
φράζουσι καί τήν έκ τούτων ένταξίν των εις τόν κοινόν παροιμιακόν λόγον, καταγρά-
φονται συνήθως καί είς χωριστά κεφάλαια, ύπό τίτλους οΐοι: βΡητά έξηγμένα έκ τής
Άγιας Γραφής» 2), ''Ρητά έξαχϋέντα έκ τής Άγιας Γραφής και άλλων εκκλησια-
στικών συγγραμμάτων» 3) ^Εκκλησιαστικαι παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις» 4).
Καί ό Πολίτης έθεώρει, ώς εΐδομεν, τά γραφικά ρητά ώς εν έκ τών τριών μεγάλων
ειδών, εις τά όποια πρέπει νά διαιρώνται αί παροιμίαι δ).

Διά λόγους ιστορικούς, θρησκευτικούς καί γλωσσικούς τά τοιαύτα παροιμιακά
δάνεια έκ τών ιερών κειμένων εμφανίζονται παρά τφ έλληνικώ λαφ άφθονώτερα
ή παρά τοις άλλοις λαοϊς, διά τούτο καί ή χωριστή συγκέντρωσις καί μελέτη αύτών
ενδείκνυνται σοβαρώς6).

') Πρβλ. καί Μ. C. Wahl, Das paromiologische Sprachgut bei Shakespeare,

εν Jahres - Bericht der hoheren Handes - Fach · Schule zu Erfurt - Leipzig 1885.

s) Π. Άραβαντινον, Πσροιμιαστήριον. (Ιωάννινα 1863) οελ. 172.

3) '/· Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις, Έκδ. Β' σ. 353.

*) Τάσου Ζενγώλη Λαογραφικά σημειώματα. Τόμ. Α' 'Αθήναι 1950 α. 11 -49.

6) Βλ. άνωτ. σελ. 263-4.

β) Ό συγγραφεύς τής παρούσης μελέυης εχει ήδη καταθέσει έν χειρογράφφ έκ 304
σελίδων είς τήν Φιλολογικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου τών Παρισίων έγκριθεΐσαν έπί διδα-
κτορία διατριβήν αύτοΰ, ύπό τόν τίτλον «La Bible dans le parler proverbial du peuple
grec*. Πρβλ. καί προγενέστερα αρθρα αύτοΰ έν τφ περιοδικφ Νέα'ΕστίςμΟι 'Ακολουθίες τής
Μεγάλης εβδομάδος κι' ή επίδραση τους στη Νεοελληνική γλώσσα (τόμ. 19ος (1936) σ. 491 - 3). Ή
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3. Χρονολογική διαίρεσις.

Κατά τήν διαίρεσιν ταύτην αί συλλογαί χωρίζονται είς περιόδους χρονολο-
γικός, μαρτυρούσας περί τοΰ βίου τών παροιμιών διά μέσου τών αιώνων καί περί
τής ιστορίας αυτών·

Ώς παραδείγματα τοιούτων συλλογών άναφέρομεν, έκ τών ξένων, τάς:
W. W.Skeat, Early English proverbs, chiefly of the thirteenth and four-
teenth centuries. Oxford 1910 (Bonser 640), C. Von Wurzbach, Die Sprich-
worter der Polen, Wien, 1852 (Bonser 2872), J. Morawski, Proverbes frangais
anterieurs au XV siecle, Paris 1925 (Bonser 1065) καί Μ. P. Tilley,
A dictionary of the Proverbs in England, in the Sixteenth and Sevente-
enth centuries» (University of Michigan Press, 1950).

Εις τήν έλληνι,κήν παροιμιογραφίαν τοΰτο έγένετο είτε μέ μονομερείς συλ-
λογάς αρχαίων καί βυζαντινών παροιμιών'), είτε μέ συγκριτικήν παράθεσιν
αρχαίων, βυζαντινών καί νεοελληνικών παροιμιών ').

Ή παρά Πολίτη, έν τφ πρώτω τόμω τών Παροιμιών αύτοΰ, πρόταξις τών
συλλογών τών βυζαντινών παροιμιών τοιαύτην τινά χρονολογικήν διάταξιν ύπο-
τυποϊ. Σαφέστερον όμως ακολουθείται ή διαίρεσις αΰτη εΐς μελέτην τοΰ Ν. Π. 'Αν-
δριώτη, Die Ausdrucksmittel fur nichts, wenig, viel im Griechischen3),
οπου αί περίοδοι αρχαία, μεσαιωνική καί νεωτέρα πλαισιοΰν έν διαδοχική σειρά
τάς άναγραφομένας εκφράσεις.

Όμοίως καί παρά Μ. Τριανταφυλλίδη (έ'.ά) αί παροιμιακοί φράσεις χωρί-
ζονται εΐς «αρχαίες φράσεις», «μεσαιωνικές φράσεις», «εκκλησιαστικές φράσεις» καί
«νεοελληνικές φράσεις».

4. Γλωααογεωγραφικη διαίρεσις.

Όνομάζομεν οΰτω τήν κατά γεωγραφικάς περιφερείας καί διαλέκτους, ή κατά

εκκλησιαστική φρασεολογία στη νεοελληνική γλώσσα (τόμ. 20ος (1936) σ. 1572-6 καί 1654-60)
καί έν τφ περιοδικφ L'Hellenisme conternporain : Locutions proverbiales du peuple
grec venant des epitres de St Paul (έ'τος 1951, άρ. 3 σ. 247 -267).

') Πρβλ. Karl Krunibhacher, Mittelgriechische Sprickworter (Munchen 1893) καί
I. Φονστάνον, 'Αστέρες, ήτοι συλλογή παροιμιών καί παροιμιωδών εκφράσεων αρχαίων Ελλή-
νων. (ΆΟήνησιν 1877).

2) Πρβλ. 'Ιωάννου Βερέττα, Συλλογή παροιμιών τών νεωτέρων Ελλήνων, μετά πα-
ραλληλισμού πρός τάς τών αρχαίων, έν Ααμίφ 1860, καί Φ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν βυ-
ζαντινήν παροιμιογραφίαν, 'Αθηνά τόμ. ΝΒ' (1948) σ. 87 -112.

') Έν Byz Neugr. Jahr. τόμ. XVI (1939 - 40) σ. 59 -155.
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έθνη καί γλώσσας, γινομένην διαίρεσιν τών παροιμιών, τήν οποίαν άπαντώμεν ίδίςι
εις πολυγλώσσους συλλογάς.

Χαρακτηριστικόν παρ'ήμϊν παράδειγμα τοιαύτης διαιρέσεως αποτελεί ή χιακή
συλλογή παροιμιών έν τω βιβλίο> τών Rose καί Άργέντη, The Folklore of
Chios1), όπου αί παροιμίαι δίδονται κατά κώμας, ακολουθούσας άλλήλας έν
αλφαβητική σειρά. 2)

Διά τήν περίπτωσιν τοϋ κατά έθνη καί γλώσσας χωρισμού τών παροιμιών,
άναφέρομεν τάς παλαιοτέρας πολυγλώσσους συλλογάς, περί τών οποίων ώμιλήσαμεν
καί είς τό περί αλφαβητικού συστήματος κεφάλαιον, ώς καί τήν έν Βρυξέλλαις, έν έ'τει
1871, έκδοθεΐσαν συλλογήν 2.090 καί πλέον παροιμιών, περιέχουσαν γαλλικάς, ρωσ-
σικάς, ίνδικάς, άραβικάς, ίουδαϊκάς, κινεζικός, άγγλικάς, γερμανικάς, ίσπανικάς, ίτα-
λικάς καί όλλανδικάς. (Bonser 148).

Χωρισμον κατά διαλέκτους άνευρίσκομεν εις τήν συλλογήν τοΰ R.F. Burton,
Wit and wisdom from West Africa (London 1865), δπου αί παροιμίαι δίδονται
κατά ιθαγενείς γλώσσας, οιαι αί Wolof tongue, Kanuri tongue, Oji tongue, Ga-
or Accra langage κλ.π. (Bonser 3544).

Ύπό πνεύμα τοιαύτης γλωσσογεωγραφικής διαιρέσεως καταρτίζονται, ώς
γνωστόν, καί αί κατ'επαρχίας συλλογαί παροιμιών, συχναί ευτυχώς έν Ελλάδι,
καταγραφόμεναι αί πλεΐσται είς τό οίκείον διαλεκτικόν ιδίωμα (Πόντου, Καππα-
δοκίας, Δωδεκανήσων, Κύπρου, Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου, Λέσβου, Σκύρου
Κρήτης κ.λ.π.).

5. Προαφδιακη διαίρεσις.

Είναι γνωστόν ότι ή μορφή ύπό τήν οποίαν διατυποΰνται κατά τό πλείστον
αί παροιμίαι είναι έμμετρος ή ρυθμική. Ό Ν. Γ. Πολίτης έν τή μελέτη αυτοΰ «περί
τών δημωδών παροιμιών (έ.ά. σ. 926) γράφει: «Αί πλεΐσται τών παροιμιών είσιν
έμμετροι... εις πολλάς δέ άλλας διακρίνονται 'ίχνη μέτρου λυθέντος ενεκα μή καλής
άπομνημονεύσεως. Ενίοτε δέ, καίτοι μή έμμετροι, είσίν όμως διατεταγμέναι καί
προφέρονται οΰτως ώστε απαγγελλόμενοι άποτελοϋσι ρυθμόν τινα». Καί προσ-

') Philip I. Argenti and H.J· Rose, The Folklore of Chios (Gambridge, University
press Vol. I - II 1949).

') Τόμ. II, σ. 888-938. Κρίνων τήν κατάταξιν ταύιην ό Στ. Κυριακίδης (Λαογρ. ΙΓ'
σ. 398) γράφει : *Αεν δύναται επίσης νά χαρακτηριοΰγ) ώς επιτυχής ή διασπορά τών παροιμιών και
τών αινιγμάτων κατά τά τοπικά τής νήσου διαμερίσματα. Αϋτη έφερε τους έκδοτα; είς την ανάγκην
νά επαναλαμβάνουν εν ού δέοντι τά αυτά, ένφ ήτο δυνατόν να συγκεντρώνουν τα όμοια κείμενα επι
τό αυτό, σημειουμένων τών τόπων εν οϊς απαντώοι».
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θέτει: «Ό Ross πρώτος κατέδειξε τά μέτρα πολλών παροιμιών" καί ταΰτα ώς επί
τό πλείστον τεσσάρων μόνον ειδών είσι: α' τετράμετρον ΐαμβικόν καταληκτικόν,
β' δίμετρον τροχαϊκόν άκατάληκτον, γ' δίμετρον τροχαϊκόν καταληκτικόν, δ' δίμε-
τρον ΐαμβικόν άκατάληκτον μετά καταληκτικού» 1).

Στηριζόμενοι είς τήν ρυθμικήν ταύτην φύσιν τών παροιμιών, πολλοί συλ-
λογείς προέβησαν είς τήν κατά τά μέτρα καί τόν τονισμόν αύτών διαίρεσιν τών
παροιμιών. "Ηδη είς συλλογάς αρχαίων ελληνικών παροιμιών, εκδοθείσας κατά τά
πρώτα άπό τής ευρέσεως τής τυπογραφίας ετη, άπαντώμεν τό σύστημα τοΰτο. Ούτω
έν τη συλλογή τοΰ I. Scaliger (1594)2) εχομεν τήν διαίρεσιν: α') παροιμίαι Εμμε-
τροι από έξα μέτρων, β ) παροιμίαι έμμετροι άπό τροχαϊκών, γ') παροιμίαι εμμετροι
άπό Ιάμβων.

Καί έν άλλη συλλογή, τοΰ 1612, φερούση τίτλον «Στρωματεύς έμμετρων
παροιμιών» 3) ή διαίρεσις βαίνει ώς κάτωθι: α') άπό έξαμέτρων, β ) άπό ιαμβείων
γ') άπό τροχαϊκών, αί δέ παροιμίαι παρατίθενται ύφ' έκάστην κατηγορίαν έν αλφα-
βητική τάξει.

'Αντιπροσωπευτική τοΰ συστήματος τούτου καί μετά πολλής λεπτομερείας
κατηρτισμένη είναι ή διαίρεσις εΐς τήν οποίαν προβαίνει έν τφ χειρογράφω αύτοΰ
ό έξ 'Αμοργού λόγιος Ε. Ίωαννίδης. 4) Ούτος χωρίζει τήν έκ 10000 περίπου πα-
ροιμιών συλλογήν αύτοΰ εΐς κατηγορίας, έχουσας κοινόν γνώρισμα τόν αριθμόν
τών συλλαβών καί τών στίχων, ώς καί τόν καταληκτικόν τονισμόν αύτών. Οΰτω δια-
κρίνει παροιμίας:

Δισυλλάβους όξυτόνους: Παϋ·ός, μα&ύς.
» παροξυτόνους: Είπα, ξείπα.

Τρισυλλάβους όξυτόνους: "Η παπάς η ζευγάς.
» παροξυτόνους: 'Ανέβα κατέβα.

» προπαροξύτονους: "Αρρατα,ϋ·έματα.

') "Ολων σχεδόν χών δημοτικών στίχων τά μέτρα άνευρίσκονχαι εΐς τάς παροιμίας. Ό
δεκαπεντασύλλαβος στίχος κυριαρχεί είς ίΰτάς, ώς καί είς χό δημώδες ασμα. 'Ακολουθούν
οί βραχύτεροι σχίχοι, οί άποκληθέντες «παιδιά χοϋ δεκαπεντασυλλάβου» (Σ. Κυριακίδης, έν
Η Μ.Ε. έτος 1923), ήτοι οί : ιαμβικός οκτασύλλαβος, ιαμβικός έπτασύλλαβος καί τροχαϊκός
οκτασύλλαβος, έτι δέ καί τετρασύλλαβος καί τρισύλλαβος (π χ. ά-κλη-ρος/ά-θε-ος).

2) Παροιμίαι έμμετροι. Proverbiales graecorum versus. I. Scaliger pridera colle-
git, composuit, digessit. Lutetiae 1594.

") Παρά Andrea Schotto, Παροιμίαι Έλληνικαί, sive proverbia Graecorum. Atitver-
piae 1612 a. 580 - 645.

4) Α. Δ. αριθ. 1357 Α-Τ (έτος 1876).
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Έπτασυλλά βους

όξυτόνους μονάς: Μηδέ καΐται μήό' έργα.
» δίπλας: Τό πολν απ αρχοντιά

και τό λίγ' αφ' την καρδιά.
παροξύτονους μονάς: Ό ενας οάν κανένας.
» δίπλας: Φάβα χωρίς κρεμμύδι,
γάμος χωρίς παιγνίδι.
προπαροξύτονους μονάς: Βλέποντας καί κάνοντας.

»

»

»

δίπλας: Μέ τον ήλιο τά 'μπαζα

μέ τον ηλιο τά 'βγαζα.
'Οκτασύλλαβους όξυτόνους μονάς: Ό πρώτος έχει προτιμή.

»

δίπλας: Μηδέ καλή μηδε κακιά
μηδε πηλένια πεθερά.

κ. ο. κ.

Παράδειγμα παρομοίας κατατάξεως έν τή ξένη παροιμιογραφία άναφέρομεν
τήν έν τω Journal of American Folklore (τόμ. 59 (1946) σελ. 365-386) δημο-
σιευομένην συλλογήν τών Charles Α. Ferguson καί W. D. Preston, 107 Ben-
gali proverbs, όπου, ώς οί ίδιοι συλλογείς άναγράφουσι, «The proverbs are clas-
sified according to prosodic structure» (σελ. 366).

1. Τοϋ άλφαβητικοϋ συστήματος.

Κρίνων ό Πολίτης, έν έ'τει 1909, συλλογήν παροιμιών δημοσιευθεΐσαν έν τω
«Κρητικφ 'Αστέρι» τών Χανίων, γράφει: «Δυσχεραίνει δέ τήν χρήσιν αυτών καί
ή έ'λλειψις οιασδήποτε κατατάξεως. Διότι κατάταξις δέν δύναται νά θεωρηθη βε-
βαίως ή καταγραφή κατ'άλφαβητικήν τάξιν, όριζοαένην έκ τοϋ αρκτικού γράμ-
ματος της πρώτης λέξεως εκάστης παροιμίας. Ή αλφαβητική τάξις καθόλου ούδε-
μίαν έχει έννοιαν καί χρησιμότητα, άλλά συλλογή έν ή τό άσπρος λ.χ. προτάσσεται
τοΰ ακριβός ή τό αυγό τοϋ άσκημη δέν δύναται νά θεωρηθη ώς έχουσα οιανδή-
ποτε κατάταξιν» ').

Καί ό Στίλπων Κυριακίδης έν τη «Έλληνικη Λαογραφία:» αύτοϋ (σελ. 312)
γράφει: «Τό χείριστον πάντων (τών συστημάτων) είναι ή αλφαβητική κατάταξις
κατά τό πρώτον γράμμα τής πρώτης λέξεως τής παροιμίας. Διά τοΰ συστήματος
τούτου παραλλαγαί τής αύτής παροιμίας διασπείρονται εϊς διάφορα στοιχεία τοΰ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

') 'Εν Λαογρ. Α' σ. 3δ0—1.
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αλφαβήτου, καθόσον δέν συμβαίνει πάντοτε ν' αρχίζουν άπό τό αυτό γράμμα.
Ούτως ή παροιμία, τι γυρεύει η άλωπου 'ς το παζάρι; θά καταταχθή εΐς τό τ, ένφ ή
κρητική παραλλαγή αυτής, ειντα γυρεύ' ή άλωπου 'ςτο παζάρι; θά καταταχθή
εΐς τό ε».

"Ή αλφαβητική λοιπόν κατάταξις τών παροιμιών, ε'ίτε γίνεται κατά τό άρχι-
κόν αύτών γράμμα, ε'ίτε καί έν συνδυασμφ πρός τ'άκολουθοϋντα, δέν είναι σύστημα
έπιστημονικόν ουδέ πρακτικόν. Είναι πάντοτε μία πρόχειρος λύσις, μία λεξιλογική
ταξινόμησις τών παροιμιών, ήτις αναμένει τήν λαογραφικήν κατάταξιν. Ό μελετών
τήν έλληνικήν γλώσσαν καί τάς διαλέκτους αυτής ή ό θέλων απλώς νά λάβη γνώ-
σιν δειγμάτων έκ τών παροιμιών τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ δύναται βεβαίως νά χρησι-
μοποίηση άλφαβητικώς κατατεταγμένας συλλογάς' ό θέλων όμως νά μελετήση τάς
επί ώρισμένων θεμάτων καί εννοιών σκέψεις καί δοξασίας τοΰ λαοΰ, ό θέλων νά
χρησιμοποίηση παροιμίας διά τάς λαογραφικάς αύτοΰ μελέτας, μεγάλως θέλει κατα-
πονηθή αναζητών τάς άγνωστον πού τής συλλογής κειμένας παροιμίας τών δια-
φερόντων του')'

Σοβαρόν έπίσης ελάττωμα τής άλφαβητικής κατατάξεως τών παροιμιών είναι
ή εκ τής παραθέσεως τών παραλλαγών άνωμαλία, καθόσον αύται άναγραφόμεναι
όχι μόνον διασκορπίζονται τήδε κακεϊσε καί δυσκόλως ανευρίσκονται, άλλά καί διογ-
κοΰσι ψευδώς τόν αριθμόν τών παροιμιών τής συλλογής. Διά τοΰτο πολλοί συλλο-
γείς, καίτοι άκολουθοΰντες άλφαβητικήν διάταξιν, παραθέτουν αμέσως μετά τής
βασικής παροιμίας καί τάς παραλλαγάς, αδιαφορούντες διά τήν διακοπήν τής όλης
σειράς 2), άλλοι δέ άποφεύγουν τήν παράθεσιν δλων τών παραλλαγών.

Παρά ταύτα, τό άλφαβητικόν σύστημα κατατάξεως δέν είναι παντελώς άπορ-
ριπτέον. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς οποίας τούτο ου μόνον συγχωρείται άλλά
καί συνιστάται. Αί περιπτώσεις αΰται είναι:

α) Όταν ό συλλογεύς εΐναι άπειρος παντός άλλου συστήματος κατατάξεως ή
γνωρίζη ταΰτα ατελώς. Προκειμένου ούτος νά προβαίνη εΐς κατατάξεις προκαλούσας
σύγχυσιν, είναι προτιμότερον νά ταξινομή τάς παροιμίας του άλφαβητικώς. Ή

!) Έξαίρεσιν αποτελούν αί περιπτώσεις καθ' α;, λόγω της συμπτώσεως τών αρχικών
γραμμάτων τών παροιμιών, πολλαί δμοιαι αναγράφονται έν ομαδική συνεχείς. (Π. χ. ό
Θεός... ό Θεός... ό Θεός... τό καλό... τό καλό... τό καλό... άγαπώ, Λγάπα με, άγάπη... κ. ά.).
Άλλά και είς τός περιπτώσεις ταύτας, πλήθος δμοιαι παροιμίαι ευρίσκονται άναγεγραμμέ-
ναι καί υπό άλλα στοιχεία (τό Θεό, γιά τό καλό, εγώ άγαπώ), δπου ό μελετητής πολλάκις
δέν σκέπτεται νά τάς άναζητήση.

!) Πρβλ. Thomas Gaisford, Paroemiographi Graeci, Oxonii 1836, καί I. Βενιζέλου,
Παροιμίαι δημώδεις.
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τοιαύτη ταξινόμησις είναι τότε εξυπηρετική διά μίαν γενικήν έποπτείαν, διά τόν
χαρακτηρισμόν καί τήν διαίρεσιν ή τήν λημματοθέτησιν τών παροιμιών αυτού. ΑΙ
είδικαί ύπηρεσίαι τών λαογραφικών 'Αρχείων, έφ' όσον δέν εκλήθησαν έκ τών
προτέρων νά υποδείξουν τόν ορθόν τρόπον κατατάξεως, θά χρησιμοποιήσουν και
τάς άλφαβητικώς προσφερομένας ταύτας συλλογάς ώς πρώτην ΰλην διά τήν γενικήν
έπιστημονικήν κατάταξιν τών ελληνικών παροιμιών ').

β) Όταν πρόκειται περί μικράς επιλογής σοφών λόγων, προοριζομένων
δι' ηθικοπλαστικούς καί παιδαγωγικούς σκοπούς.

γ) "Οταν αί παροιμίαι άναφέρωνται είς εν κεχωρισμένον θέμα. Π. χ. παροι-
μίαι διά τήν βροχήν, διά τόν πλοϋτον, διά τήν μητέρα κλπ.2).

δ) "Οταν, έν τω τέλει μιας μελέτης ή συλλογής, καταρτίζεται πίναξ τών άνα-
γραφεισών παροιμιών.

2. Τοϋ λημματο&ετικοϋ συστήματος·

Τό σύστημα τοΰτο λειτουργεί μέ καθωρισμένον μηχανισμόν καί στηρίζεται,
ώς ε'ίπομεν, είς τούς λεξικογραφικούς τρόπους συγκεντρώσεως φράσεων ύπό δο-
θέντα λήμματα.

"Αν έξαιρέσωμεν τήν δυσκολίαν, τήν οποίαν παρουσιάζει ή επιτυχής άνεύρεσις
τής κυρίας λέξεως διά τό λήμμα, κατά τά άλλα ή λημματοθετική κατάταξις χωρεί
σχεδόν αύτομάτως, συγκεντροϋσα τάς παροιμίας μετά τών παραλλαγών αυτών κατά
τρόπον ένιαΐον καί έξαντλητικόν.

Είς μίαν πλουσίαν συλλογήν παροιμιών τό λημματοθετικόν σύστημα εφαρ-
μόζεται άνέτως καί άποδοτικώς. Είς τάς μικράς ομως καί άνευ παραλλαγών ουλ-
λογάς, όπου έ'καστον λήμμα δύναται νά συνοδεύη μίαν μόνον ή καί ουδεμίαν παροι-
μίαν, τό σύστημα τούτο έφαρμοζόμενον φαίνεται σχολαστικόν καίίσχνόν. Άλλά τοΰτο
δέν αποτελεί λόγον εγκαταλείψεως αυτού, διότι κάποτε καί αί μικραί αΰται συλλογαί
συνενούμεναι θ' άπαρτίσωσι τό Corpus τών ελληνικών παροιμιών, όπου ό μελετητής
θά δύναται ν' άναζητήση, ώς εν Λεξικφ, άπάσας τάς σχετικάς μέ τά διαφέροντά
του παροιμίας.

Παραλλήλως πρός τήν λεξικογραφικήν ταύτην φύσιν του, τό λημματοθετικόν
σύστημα είναι καί λαογραφικόν, επειδή διά τής κατατάξεως άφ' ενός μέν καθιστά

') Αυτός ό Ν. Γ. Πολίτης καίτοι είχε δημοσιεύσει τάς παροιμίας του μέ λημματοθετικόν
υπόδειγμα, έδέχετο μετά ταύτα και έδημοσίευεν είς τήν «Λαογραφίαν» συλλογάς παροιμιών
μέ άλφαβητικήν κατάταξιν. (Πρβλ. τόμους Α' σ. 299 καί 650, Β' σ. 689, Δ' σ. 292).

J) Είς τήν περίπτωσιν ταύτην υπάγονται καί αί άλφαβητικαί σειραί τών έπί μέρους
ομάδων τής λημματοθειικής, τής ειδολογικής καί της έννοιολογικής κατατάξεως.

19
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αμέσως φανερά τά θέματα καί τούς κύκλους εμπνεύσεως τών παροιμιών, άφ' ετέρου
δέ παρέχει προχείρους εις τήν λαογραφικήν έ'ρευναν τάς παροιμίας, συγκεντροϋν
ταύτας ύπό λήμματα ότέ μέν ειδολογικά ότέ δ' εννοιολογικά·

Έν γένει διά τήν όλην συγκέντρωσιν, άρχειακήν ταξινόμησιν καί χρησιμοποίησιν
τών παροιμιών, τό λημματοθετικόν σύστημα είναι τό πρακτικώτατον πάντων. Άπα-
σαι ανεξαιρέτως αί παροιμίαι ευρίσκουν θέσιν έν τή κατατάξει ταύτη, εύκολώτερον
δέ δύναται τις ν' άνεύρη λήμματα άνευ παροιμιών, ή παροιμίας άνευ λημμάτων.

Ή μόνη, ώς εΐπομεν, δυσχέρεια παρουσιάζεται κατά τήν έκλογήν τών λημ-
μάτων τούτων. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς οποίας δύο ή και περισσότεροι λέξεις
διεκδικούν τήν κυρίαν θέσιν. Παράδειγμα ή παροιμία: Τό ντουφέκι σου, τή γυναίκα
σου και τ' άλογό σον νά μην τό δίνης ς τόν άλλο, τήν οποίαν ό Πολίτης κατατάσσει
ύπό τό λήμμα άλογο 1). Τήν παροιμίαν ταΰτην θά ήδυνάμεθα έξ 'ίσου λογικώς νά
κατατάξωμεν καί ύπό τάς λέξεις γυναίκα ή ντουφέκι. Υπάρχουν άντιστρόφως και
παροιμίαι είς τάς οποίας ούδεμία λέξις ενδείκνυται σαφώς διά τήν κυρίαν αύτήν
θέσιν. Παράδειγμα ή παροιμία: Τραύα τ άλογό σου μή σέ πατήση τό γομάρι μου,
λεγομένη είρωνικώς παρά τών πτωχότερων πρός νούς πλουσιωτέρους, τήν οποίαν ό
Πολίτης κατατάσσει ύπό τό λήμμα άλογο s). Διατι δμως ουχί καί ύπό τό λήμμα
τραυώ ή γομάρι; Καί είς τήν παροιμίαν: Ό λωλός αν δέν κουραοτή δεν καθίζει,
ποία λέξις πρέπει νά χαρακτηριβθή ώς βαρύνουσα έν τή χρήσει τής παροιμίας, τό
λωλός ή τό κάθημαι;

Υπάρχουν ακόμη καί παροιμίαι, είς τάς οποίας τό πραγματικόν λήμμα δέν
περιλαμβάνεται είς τό κείμενον. Τοιαύτη είναι ή παροιμία: Νειό παλιό ανακατω-
μένο, κι ά γλντο')πης θαύμα πές το! 3) Βεβαίως τό ανακατώνω έ'χει ενταύθα τά
μεγαλύτερα δικαιώματα κυρίας λέξεως, εφόσον μάλιστα περιλαμβάνεται έν τω κει-
μένφ, ούσιαστικόν δμως λήμμα είναι τό κρασί, περί τού οποίου κυρίως πρόκειται.

Αί άνωτέρω περιπτώσεις δεικνύουν ώρισμένας δυσχερείας τοϋ λημματοθετι-
κοϋ συστήματος, έκ τών οποίων πολλαί πολλάκις άμφιταλαντεΰσεις καί άστοχίαι
περί τήν κατάταξιν παρουσιάζονται. Καί αύτός ό Πολίτης δέν άπέφυγεν έν τή συλ-
λογή αύτοϋ τά σχετικά σφάλματα, δπως θέλομεν 'ίδει κατωτέρω. 'Ασφαλής πάντως
τρόπος άντιμετωπίσεως τών σφαλμάτων αύτών είναι ή χρήσις παραπομπών δι' δλας
τάς βαρυνούσας λέξεις, 4) ώς καί ή τήρησις ώρισμένων κανόνων, περί τών οποίων
θέλομεν ομιλήσει εις τό οίκεΐον κεφάλαιον.

') Π. Π. Α' 596, 21.

*) Αύτόθι άριθ. 23.

·) Λ. Α. 798 (δελιίον).

4) Πρβλ. καί Κυριακ. α. 313-314.
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5. Του είδολογικοϋ αυοτήματος.

Τό είδολογικόν σύστημα αποτελεί, ώς εΐπομεν, πρόοδον έν τή εξελίξει τών
τρόπων κατατάξεως, καθόσον διά τοΰ διαγράμματος αΰτοΰ παρέχει αμέσως, άφ' ενός
μέν συγκριτικήν εικόνα τών τομέων εμπνεύσεως και τών θεμάτων τής λαϊκής παρα-
τηρήσεως κα! σοφίας, άφ' ετέρου δέ συγκεντρωμένας τάς ε'ις τούς τομείς καί τά θέ-
ματα ταΰτα άντιστοιχοΰσας παροιμίας. Έάν τελικός σκοπός πάσης συλλογής παροι-
μιών είναι ή διά τούτων γνώσις ού μόνον τών τρόπων εκφράσεως, άλλά καί τής
σοφίας, τών αντιλήψεων καί τοΰ τρόπου τής ζωής ενός λαοΰ, ή ειδολογική κατάταξις
οδηγεί πρός τόν σκοπόν τούτον κατά τόν πρακτικώτερον καί πλέον ά'μεσον τρόπον.

Τό σύστημα τοΰτο είναι καί λαογραφικώτερον τοΰ λημματοθετικοΰ, καθότι
έλευθερούμενον άπό τόν περιορισμόν ενός λεξικοΰ, διαμορφοΰται εις συνθετική ν
έποπτείαν τοΰ υλικού, χωροΰσαν έν συμφωνία πρός τά έπί μέρους κεφάλαια τής
εθνολογικής καί λαογραφικής επιστήμης· Καί σχι μόνον ακολουθεί τά ποικίλα δια-
φέροντα τών επιστημών τούτων, άλλά καί τά συμπληροΐ προσκομίζον χαρακτηρι-
στικά παροιμιακά στοιχεία.

Συγκρίνων ό Πολίτης, έ'ν έ'τει 1872, τήν κατάταξιν ταύτην πρός τήν συνήθη
τότε άλφαβητικήν, σημειοΐ δτι αΰτη πλεονεκτεί εκείνης κατά τό δτι «ευκολύνει τήν
τών παροιμιών ζήτησιν καί τήν έξέτασιν περί τών 'ιδεών τοΰ λαοΰ έπί τούτου ή
έκείνου τοΰ αντικειμένου» 1).

'Υπάρχουν δμως καί αντιρρήσεις διά τό σύστημα τοΰτο, όρμώμεναι κυρίως
έκ τόΰ γεγονότος δτι αι παροιμίαι υπό τήν φαινομενικήν κυριολεξίαν αύτών κρύ-
πτουν κατά τό πλείστον μεταφοράς, άλλοιούσας διά τής εννοίας αύτών τάς άμε-
σους φραστικάς παραστάσεις. Αυτός ό Πολίτης επανερχόμενος επί τοΰ θέματος, εν
έ'τει 1910, δτε καί άπό πολλού ειχεν εκδώσει λημματοθετικώς κατατεταγμένας τάς
παροιμίας αύτοΰ, παρατηρεί«Ή ειδολογική μέθοδος παρουσιάζει μεγάλας καί
άνυπερβλήτους ενίοτε δυσχερείας... Σπουδαιοτάτη δέ τών δυσχερειών είναι δτι ή
μέν κατάταξις άναγκαίως γίνεται κατά τήν κυρίαν τής παροιμίας σημασίαν, ένφ ή
χρήσις αύτής υπονοεί μεταφορικήν ή άλλην τινά δευτέραν σημασίαν». Καί προσ-
θέτει αμέσως, αναφερόμενος εΐς τάς ύπό τοΰ G. Pitre, έν τφ προλόγορ τής συλ-
λογής τών ιταλικών παροιμιών (1880) εκτιθεμένας όμοιας αντιρρήσεις : «Καί άν εΐς
τάς παροιμίας τών λατινικών εθνών, ων αι παροιμίαι ώς επί τό πλείστον είναι
γνώμαι ή αξιώματα, τοσούτον προσκόπτει ή ειδολογική κατάταξις, αναδεικνύεται
ανεφάρμοστος καί παντελώς άσκοπος εΐς τάς έλληνικάς, περιλήψεις κατά τό πλείστον

/

!) Έν «Παρθενώνι», ε. ά.
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ούσας μύθων και λεγομένας εΐς περιστάσεις ούδέν έχούσας κοινόν, ειμή σπανιώτατα,
πρός τήν κυρίαν έννοιαν αύτών» χ).

Όμοίως ό Στίλπων Κυριακίδης εν τή «Ελληνική Λαογραφία» (σελ. 313) γρά-
φει: «Ή τοιαύτη (ειδολογική) κατάταξις εύκολύνει βέβαια πολύ τούς μελετητάς, τούς
ερευνώντας ειδικά θέματα, δέν είναι δμως καί πολύ πρακτική. Διότι πολλάκις ή
αύτή παροιμία θά έ'πρεπε νά επαναλαμβάνεται ύπό πλείονας τίτλους, καθ' δσον ή
χρησιμοποίησις αύτής είναι ποικίλη. Έν εναντία περιπτώσει, εάν άνεγράφετο εφ'
άπαξ, θά ήτο δύσκολος ή άνεύρεσίς της... "Επειτα είναι πολλαι και μάλιστα έκ τών
κυρίως παροιμιών, αΐ όποϊαι ώς άπλαΐ παρομοιώσεις δυσκόλως θά ήδύναντο νά
ύπαχθούν ύπό έ'να οιονδήποτε τίτλον έκ τών ανωτέρω, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει
θά παρίστατο άνάγκη πολλαπλασιασμού τών τίτλων, τό όποιον βεβαίως θά μας
έ'φερεν εΐς άδιέξοδον χωρίς νά διευκολύνη καθόλου τήν εύρεσιν».

Αΐ επιφυλάξεις αύται, άναφερόμεναι εΐς τό πρακτικόν μέρος καί τήν άρχεια-
κήν χρηστικότητα τού ειδολογικού συστήματος, είναι βεβαίως δικαιολογημένοι. Είναι
δμως υπερβολική ή γνώμη τού Πολίτου καθ'ήν τοΰτο άναδεικνύεται «άνεφάρμο-
στον και παντελώς άσκοπον» εΐς τάς έλληνικάς παροιμίας, επειδή αύται είναι «κατά
τό πλείστον περιλήψεις μύθων καί λέγονται εΐς περιστάσεις ούδέν έχούσας κοινόν
εΐμή σπανιώτατα πρός τήν κυρίαν έ'ννοιαν αύτών». Αΐ κυριολεκτοΰσαι παροιμίαι
δέν είναι «σπανιώταται». Αΐ μετεωρολογικαί, γεωργικαί, ναυτικαί, έορτολογικαί,
ΐατρικαί, γαστρονομικοί, δεισιδαιμονικαί και εννοιολογικά! παροιμίαι διδάσκουν άπ'
εύθείας καί άνευ άλληγορίας τό πρακτικώς ώφέλιμον, τό γινόμενον ή τό δέον γενέ-
σθαι. Έν αύτή ταύτη τή συλλογή παροιμιών τοΰ Πολίτου, πλείστα καί στατιστι-
κώς βαρύνοντα παραδείγματα λημμάτων καί παροιμιών άνευρίσκομεν μέ κυρίαν
και ούχΐ μεταφορική ν σημασίαν 2).

Έξ άλλου αΐ παροιμίαι παρουσιάζουν έπιστημονικόν ενδιαφέρον οχι μόνον
διά τήν άλληγορικήν έ'ννοιαν αύτών, άλλά καί διά τό ύλικόν περιεχόμενον καί τήν
καθαρώς εΐδολογικήν των μορφήν. Αΐ παροιμίαι: Θέλεις fi-έριζε και δένε, ΰέλεις
δένε καϊ κονβάλειε —Είπε ό γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα —'Ανύπαντρος προξενη-
τής για λόγου τον γνρενει, δέν είναι μόνον μεταφοραί, μΰι^οι και άλληγορίαι, έπί
ώρισμένων περιστάσεων λεγόμεναι, άλλά και δείγματα έλληνικοΰ αγροτικού βίου καί
κοινωνικών θεσμών, άπό τούς οποίους ένεπνεύσθησαν.

"Ωστε δυνάμεθα εΐς μίαν εΐδολογικήν κατάταξιν, όταν αί μεταφοραί τών πα-

») Λαογρ. Β' σ. 510.

3) Πρβλ. έν τφ Α' ιόμω τά λήμματα : αγάπη, άγαπώ, άγιος . . . αδελφή, αδελφός, αδικία
άδικος, αλήθεια, κ. ά., μέ τάς έντεταγμένας είς αύτά παροιμίας.
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ροιμιών και αϊ παρομοιώσεις δέν βοηθούν, νά τάς ύπαγάγωμεν ύπό έ'να γενικόν
τίτλον, νά στηριζώμεθα εις τήν φαινομένην εννοιαν αύτών και νά τάς κατατάσσωμεν
ύπό τίτλους υλικού περιεχομένου. Άλλά συνήθως αί μεταφορικαί εννοιαι αί κρυπτό-
μεναι είς τάς παροιμίας αύτάς δύνανται νά συγκεντρούνται εις τά ιδιαίτερα εννοιο-
λογικά κεφάλαια, άτινα, ώς εΐδομεν, δέν ελλείπουν άπό τάς εϊδολογικάς κατατάξεις,
ή καί ν' άποτελέσουν τό περιεχόμενον μιας ιδιαιτέρας εννοιολογικής κατατάξεως, περί
τής οποίας διαλαμβάνομεν εις τά οικεία κεφάλαια.

Τό μειονέκτημα τής επαναλήψεως τών παροιμιών, περί τοΰ όποιου γίνεται
λόγος είς τήν δευτέραν τών έκτεθεισών άπόψεων, είναι βεβαίως άναπόφευκτον,
δυνάμεθα δμως νά προσφύγωμεν εις τάς παραπομπάς, αΐτινες, ώς γνωστόν, δέν
έλλείπουν ούδέ άπό τήν λημματοθετικήν κατάταξιν. Άφοΰ δηλαδή κατατάξωμεν
κατά τό κυριαρχούν περιεχόμενον αύτής μίαν παροιμίαν, δυνάμεθα έπειτα νά τήν
άναφέρωμεν παραπεμπτικώς, δταν καί άλλα κεφάλαια τήν διεκδικούν. Τήν παροι-
μίαν π.χ. Ή κόττα πίνει νερό, κοιτάει καί τόν ουρανό, θά τήν κατατάξωμεν μέν έν
τφ παρατεθέντι διαγράμματι ειδολογικής κατατάξεως τοΰ Feghali, εις τήν κατηγο-
ρίαν : eΗ όρνις (ζ' 7), θά παραπέμψωμεν δμως είς ταύτην καί δταν εύρεθώμεν πρό
τών κατηγοριών: Ευγνωμοσύνη και άγνωμοσύνη, (γ' 8) καί Σχέσεις τοϋ άν&ρώπου
πρός τόν Θεόν (στ' 7) ').

Τέλος ας σημειωθή και τοΰτο, δτι ή ειδολογική κατάταξις δύναται νά βοηθήση
καί διά τήν ρύθμισιν ετέρας άνωμαλίας έν τή καταγραφή τών παροιμιών. Πολλοί
συλλογείς άποφεύγουν έξ αϊδοΰς ν3 άναμείξωσι μετά τών άλλων παροιμιών τάς αί-
σχράς ή τολμηράς περί τήν έ'κφρασιν παροιμίας. Όσάκις άποτολμώσι τοΰτο, καλύ-
πτουν τάς σχετικάς λέξεις μέ άποσιωπητικά. Μέ τήν είδολογικήν δμως κατάταξιν δυ-
νάμεθα νά συγκεντρώσωμεν τάς παροιμίας ταύτας ύπό ϊδιον κεφάλαιον, φέρον
τόν τίτλον «"Ασεμνοι παροιμίαι» καί νά τάς παραθέσωμεν ώς ακριβώς λέγονται,
χωρίς νά εύθυνώμεθα διά τάς εκφράσεις των, άφοΰ έπληροφορήσαμεν περί τούτου
τόν άναγνώστην 1).

4. Τοΰ έννοιολογικοΰ συστήματος.

Έδείξαμεν' εν τφ άντιστοίχφ κεφαλαίφ τόν μηχανισμόν καί τήν φύσιν τοΰ
συστήματος τούτου, ώς καί τινας τών ιδιοτήτων καί τών άρετών αύτοΰ. Έπανα-
λαμβάνομεν ενταύθα δτι ή έννοιολογική κατάταξις δύναται νά είναι άνεξάρτητος
καί σχετικώς έξαντλητική. "Οσον καί αν αύτη άποτελή σύστημα είδικόν, ένδια-
φερόμενον μόνον διά τάς έν ταΐς παροιμίαις ύπαρχούσας έννοιας, άλληγορίας καί

') Τοιούτον χωρισμόν έχει κάμει είς τήν συλλογήν τών παροιμιών αύτοΰ καί ό Ν.
Λάσκαρης, έν τφ τόμφ «Ή Λάστα καί τά μνημεία της». (Μέρος Γ' Ο- α-η').
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μεταφοράς, ευρίσκεται πλησιέστατα πρός τήν φΰσιν καί τήν χρήσιν τοΰ συνόλου τών
παροιμιών, άφοΰ αΰται χρησιμοποιούνται σχεδόν πάσαι μέ διδακτικήν σκοπι-
μότητα *).

'Ακόμη καί α! πρακτικής φύσεως παροιμίαι δύνανται νά θεωρηθούν ώς
περιλαμβανόμενοι ύπό θέμα τι έννοιολογικόν, εις τήν γνώσιν καί τόν έλεγχον τοΰ
οποίου άποβλέπουσιν. Ούτω αί γεωργικαί παροιμίαι δύνανται νά συγκεντρώνωνται
ύπό τήν έ'ννοιαν καλλιέργεια ή γεωργία, αί μετεωρολογικοί ύπό τήν έ'ννοιαν καιρός,
αί ίατρικαί ύπό τό υγεία καί αί τεχνικαί ύπό τό εργασία.

"Αλλαι εύρεϊαι προσηγορικαί έννοιαι, οιαι αί: γυναίκα, άρχων, διάβολος,
πλούσιος, "Ελλην, Θεός δύνανται νά συγκεντρώνουν έπίσης κατά τόν έννοιολογικόν
τρόπον όλοκλήρους κύκλους παροιμιών. Ή λέξις Θεός, απλούν λήμμα έν τή λημ-
ματοθετική κατατάξει, ύποδιαίρεσις τοΰ κεφαλαίου «Θρησκευτικαί παροιμίαι» έν τή
ειδολογική, εμφανίζεται ένταΰθα μέ αύτοτελή τίτλον «Ή έννοια τοΰ Θεού παρά τφ
λαφ» συγκεντρώνουσα πλήθος παροιμιών, ένδεικτικών τών σχετικών λαϊκών δογμά-
των καί άντιλήψεανν.

Άλλά περισσότερον παντός άλλου σκόπιμος καί πολύτιμος είναι ή εννοιολο-
γική κατάταξις διά τήν μελέτην τών περί ήθικής άντιλήψεων ενός λαού, τής ήθικής
αγωγής καί τοΰ πολιτισμοί; αύτοΰ.

Ό γάλλος έθνολόγος Mauss, είς τό κεφάλαιον *περί ήθικών φαινομένων»
(phenomenes moraux) τοΰ έγχειριδίου του γράφει: «Δύναται τις έπίσης νά μελε-
τήση τήν ήθικήν μιας κοινωνίας έξετάζων τήν φιλολογίαν της καί είδικώτερον τάς
παροιμίας αύτής» 2).

Παρά τφ έλληνικφ λαφ ή τάσις τής έν παροιμίας διατυπώσεως τών ήθικών
άντιλήψεων καί άπαιτήσεων αύτού είναι έντονος καί συχνή. "Οθεν ή έννοιολογική
κατά τάξις, έφαρμοζομένη εις τάς έλληνικάς παροιμίας, δύναται νά παρουσιάση
ώς τίτλους άπάσας τάς ήθικάς εννοίας, αΐτινες έδιδάχθησάν ποτε είς τόν άνθρω-
πον ή άπητήθησαν παρ' αύτοΰ. Καί δύναται άντιστοίχως νά έξυπηρετήση τήν
παιδαγωγικήν διδασκαλίαν καί τήν λαϊκην άγωγήν, παρέχουσα συγκεντρωμένος τάς
περί ταύτης ή εκείνης τής έννοιας — ήθικής, πνευματικής, φυσικής — γνώσεις καί
απόψεις τών γεροντοτέρων. Όμοίως έξυπηρετεΐ καί τήν έθνολογικήν έπιστήμην,

ι) Ό διαπρεπής βέλγος λαογράφος Roger Pinon αναφερόμενος είς παρασκευαζο-
μένην παρ' αύτοΰ εκδοσιν παροιμιών, μοΰ γράφει: θ" άκολουθήσω τήν λημματοθετικήν κατά-
ταξιν, όπως διαγράφεται αύτη είς τήν συλλογήν βελγικών παροιμιών τοΰ Dejardin- Θά έπρο-
τίμων όμως μίαν έννοιολογικήν κατάταξιν στηριζομένην είς τήν σημασίαν τών παροιμιών, τήν
χρησιμότητα των καί τήν χρήσιν των. (Επιστολή 18 Φεβρ. 1951).

') Marcel Mauss, Manuel d'Ethnographle, Paris I947j σ. 162.
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ΐδίςι τά κοινωνιολογικά, θρησκευτικά καί ηθικολογικά διαφέροντα αύτής, πληρο-
φορούσα άμέσως καί συγκριτικώς περί τών παρ' ήμΐν άντιλήψεων καί τού σχετικού
κύρους αύτών.

Εΐς τό οΐκεΐον τμήμα θέλομεν ύποδείξει τόν τρόπον τής παραθέσεως τών έν-
νοιών, έν αύτοτελεΐ συστήματι καί ε'ις βοηθητικούς εύρετηριακούς πίνακας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΘΕΤΙ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Τό λημματοθετικόν ώς βαοικόν ανοτημα κατατάξεως.

Στηριζόμενοι εΐς τό γεγονός ότι τό λημματοθετικόν σύστημα, ως σύστημα
λεξικογραφικόν, εξαντλεί έν τή κατατάξει αύτών άπάσας τάς συλλεγομένας παροι-
μίας, δτι είναι τό άρχειακώς μεθοδικώτερον, διότι οδηγεί κατά τρόπον ένιαΐον καί
άμεσον εΐς τήν εύρεσιν τών παροιμιών μετά τών παραλλαγών των, διευκολύνον
ούτω και τήν περί τούτων γλωσσικήν καί φιλολογικήν έ'ρευναν, δτι διά τής επιλο-
γής τών λημμάτων άναπληροϊ έν πολλοίς τήν τε εΐδολογικήν καί έννοιολογικήν κα-
τάταξιν, δτι προσφέρει τό ύλικόν αύτού έ'τοιμον διά τάς άλλας κατατάξεις καί ότι
τέλος έ'χει καθιερωθή έν τή ελληνική παροιμιογραφία άπό τής έποχής τού Πολίτου,
θεωροϋμεν τό σύστημα τούτο βασικόν καί τό πρακτικώτερον πάντων διά τόν άπο-
θησαυρισμόν καί τήν μελέτην τών κειμένων τών νεοελληνικών παροιμιών.

Κρίνομεν όμως άπαραίτητον νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τών συλλογέων
έπί τίνων βασικών άπαιτήσεων περί τήν έκλογήν καί τήν διατύπωσιν τού λήμμα-
τος, ώστε νά επιτυγχάνεται έν τή κατατάξει ή κατά τό δυνατόν άκριβεστέρα λημ-
ματοθεσί» καί νά συμπίπτη αύτη παρά τοις διαφόροις συλλογεύσιν *).

Α'. Ώςπρός τή ν^δ ιατύπωσινκαί τήν κατανομήν τών λημμάτων.

α'. Τό λήμμα πρέπει νά λαμβάνεται άπαραιτήτως έκ τού κειμένου τής πα-
ροιμίας. Ή κατά συγγενείς ομάδας παροιμιών λημματοθεσία, περί τής οποίας διελά-
βομεν εν σελίσι 253-4, άτε διασπώσατήν ενότητα τών λημμάτων καί οδηγούσα εΐς
εΐδολογικήν κατάταξιν, δέν πρέπει νά χρησιμοποιήται2).

') Οί διατυπούμενοι κατωτέρω κανόνες στηρίζονται μέν κατά πρώτον >όγον είο τά ύπό
τοΰ Πολίτου έν τή Συλλογή τών παροιμιών αύτοΰ άκολουθούμενα, λαμβάνουν δμως ύπ'
όψιν και ξένους λημματοθετικούς τρόπους κατατάξεως, ώς καί τήν έκ τής πολυετούς εργα-
σίας ήμών πεΐραν.

') Καϊ άν ακόμη ή βαρύνουσα λέξις παραλειπόμενη νοήται οίκοθεν, δέν πρέπει νά
τίθεται ώς λήμμα. Τήν παροιμίαν π.χ. στους είκοσι γνώση, στους τριάντα γρόσι, στους σαράντα



280

ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

β'. Τό λήμμα νά τίθεται έξω τής παροιμίας καί έν ευθεία λεξιλογική
μορφή, ήτοι είς δνομαστικήν ενικού διά τά έπίθετα, τάς μετοχάς καΐτάς άντωνυμίας,
εΐς ένεστώτα τής οριστικής (α' πρόσωπον, σπανιώτ. τρίτον) διά τά ρήματα. Ή «έσω-
τερική» ή «κατά χώραν» λημματοθεσία, κατά τήν οποίαν τό λήμμα μένει ύπό τήν
γραμματικήν μορφήν αύτού έν τφ κειμένω, ύπογραμμιζόμενον απλώς έν τή οΐκείςι
θέσει, δέν βοηθεϊ εΐς τόν λεξικογραφικόν τρόπον προσφοράς τών παροιμιών, τόν
όποιον άπαιτεΐ ή λημματοθετική κατάταξις.

γ . Ό γλωσσικός τύπος τού λήμματος νά λαμβάνηται άπό τήν κ ο ινήν νεοελ-
ληνικήν γλώσσαν, ή δέ ορθογραφία αύτού ν' άκολουθή τήν έν χρήσει τής δημοτι-
κής, ούχΐ δέτήν ίστορικήν τοιαύτην Εΐς σύλλογος παροιμιών μέ ιδιωματικά κείμενα
πρέπει ν' άποφεύγεται κατά τό δυνατόν ή άναγραφή διαλεκτικών λημμάτων. Σύλ-
λογοι χωρούσαι ύπό λήμματα οίατά: άδέρκια, άδρωπος, άϊος, άμμάτιν, αύκά, βλά-
σκα, βρένιμος, Γριστός, καλοπκιορώνω κ.λ.π.2) όχι μόνον χρησιμοποιούνται δυσκό-
λως, άλλά και δυσχεραίνουν τήν συγκέντρωσιν και τήν συγκριτικήν μελέτην τών
και έκ τής άλλης Ελλάδος παροιμιών3).

δ'. Λήμματα τής αύτής γλωσσικής ρίζης πρέπει νά έμφανίζωνται ύπό εν ι αί αν
λεξικογραφικήν μορφήν. Ούτω θά γράφωμεν ανδρόγυνο παρά τό άνδρας, αραι-
ώνω παρά τό αραιός, γάιδαρος δπως και γαϊδονροδένω, εμπροστινός δπως εμπρός,
ντύνω δπως ντύσιμο, ομιλώ δπως ομιλία, κ.τ.λ. ούχΐ δέ ώς άνομοίως γράφονται τά
λήματα ταύτα παρά Πολίτη, άνδρας — αντρόγυνο, άραιός — άριώνω, γάδαρος-γαϊ-
δουροδένω, εμπρός—μπροστινός, ντύσιμο —εντύνω, μιλώ —ομιλία'1).

γυναίκα, ήμεΐς δένθά λημματοθετήσωμεν μέ τό έννοούμενον χρόνος, ώς παρά Πολίτη (άριθ. 22),
άλλά μέ τήν λέξιν είκοσι, τήν πρώτην τών άναγραφομένων, παραπέμποντες βεβαίως καί είς
τό χρόνος, ώς καί εις τό τριάντα καί σαράντα.

') "Εχομεν ύπ' όψει λήμματα παρά Πολίτη, άτινα εγράφησαν μέ τήν ίστορικήν χων
όρθογραφίαν, οίον: αραις, γγαστρώνω, στουππεΐ, φαγεϊ κ.ά.

') Κ. Π. Χατζηϊωάννου: «Κυπριακές παροιμίες». Ααογρ. IB' σ. 231-252.

8) Είς τάς ύφ" ήμών εκδοθείσας «Παροιμίας τών Φαράσων» (ε.ά ), τών όποιων σημει-
ωτέον τήν λημματοθεσίαν, γενομένην πρό πενταετίας, δέν παρουσιάζομεν ώς άπολύτως ύπο-
δειγματικήν, έφροντίσαμεν διά τής μεταφράσεως τών λημμάτων καί διά τών παραπομπών νά
έξουδετερώσωμεν τήν έκ τών Ιδιωματικών λημμάτων άνοιμαλίαν.

4) Ό τρόπος έν γένει τής διατυπώοεο^ς τών λημμάτων δέν πρέπει νά παρουσιάζω με
γάλας γλωσσικάς καί γραμματικός διαφοράς. 'Αναφερόμεθα έπίσης είς σχετικός άνωμαλίας
περί τήν διατύπωσιν τοΰ λήμματος παρά Πολίτη, όπου - Τνα άρκεσθώμεν είς τό έκδεδομένον
μέρος τής συλλογής αύτοΰ - παρά τούς λαϊκούς τύπους : άγιος Νικόλας, αρφανός, άστενεια,
βρίσκω, γγαστρώνω, Δεκέμπρης, συναντώμεν τά καθαρεύοντα: αδελφός, άλας, άσχημος,
διάβολος.
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ε'. Τό γένος τών ονομάτων, τών μέν ουσιαστικών νά δίδεται κατά χωριστά λήμ-
ματα διά τό άρσενικόν και τό ϋ·ηλνκόν (αδελφός—αδελφή, γέρος — γριά,
καλόγερος—καλογριά, νοικοκύρης — νοικοκυρά, παπάς — παπαδιά, σκύλος —σκύλα *),
τών δέ επιθέτων καί τών άντωνυμιών ε'ις μόνον τόν άρσενικόν αύτών τύπον
{καλός, όμορφος, πονηρός, τσιγκούνης κ.τ.λ.). Έξαίρεσις θά γίνεται διά τά ούδέτερα
τών επιθέτων, δσα λαμβάνονται ώς ούσιαστικά : τό καλό, τό κακό, τό δίκαιο, τό σωστό.

ς'. Τά ρήματα νά τίθενται κεχωρισμένωςείς τήν ένεργητικήν καί τήν μέσην
φωνήν των, άναλόγως τής διαθέσεως τού λήμματος, αί δέ μετοχαί των νά έντάσ-
σαννται ύπό τήν άντίστοιχον φωνήν. Ούτω ί)ά έ'χωμεν αγαπώ καί άγαπειέμαι (άγα-
πημένος), ακούω καί ακούομαι, ανακατώνω καί άνακατώνομαι (ανακατωμένος), α,πτω
και άπτομαι, βαστώ καί βαστειέμαι, βρέχω καί βρέχομαι (βρεμένος), γεννώ καί γεν-
νειέμαι, γράφω και γράφομαι, δανείζω καί δανείζομαι, μεϋώ (μεθυσμένος), παντρεύω
καί παντρεύομαι, τρώγω καί τρώγομαι { = μαλώνω) 2).

ζ'. Έν γένει πάσα αύτοτελής λέξις νά τίθεται ώς αύτοτελές λήμμα, χωρίς νά
συγχωνεύεται μέ άλλην συγγενούς συνθέσεως ή σημασίας, ώς τά: γερόβοϊδο καί
γέρος, δασκαλόπουλο και δάσκαλος, παρά Πολίτη (Γ', 601 καί Δ', 303). Όμοίως
αί χωρισταί έ'ννοιαι ζαβός, κουτός, λωλός, παλαβός, τρελλός, χαζός κ.λ.π. νά δί-
δωνταικεχωρισμένως καί ούχί, ώς παρά Πολίτη, ένσωματωμέναι εις τήν πλατυτέραν
έ'ννοιαν μωρός3). Άλλως έ'χει τό ζήτημα διά λέξεις τής αύτής ρίζης καί σημασίας,
διαφερούσας μόνον κατά τήν κατάληξα'. Ταύτας είναι όρθότερον νά ένώνωμεν ύπό
τό αύτό λήμμα: Άδειος (καί αδειανός), βία (καί βιάση και βιασύνη), κλειδαριά (καί
κλειδωνιά), μόνος (καί μοναχός), πρώιμος (καί πρόμιος).

Β'. Ώς πρός τήν έκλογήν τού λήμματος.
Διά τόν επιτυχή καθορισμόν τής κυρίας λέξεως τής παροιμίας απαιτείται πρό
πάντων λεξικογραφική τις πείρα καί σαφής γνώσις τού πνεύματος εκάστης παροιμίας-
Παρέχομεν δμως ενταύθα καί πρακτικάς τινας οδηγίας, αϊτινες δύνανται νά βοηθή-
σουν τούς συλλογείς διά τήν σχετικώς άσφαλή καί όμοιόμορφον λημματοθέτησιν
τών παροιμιών αύτών.

') Τά γένη τών ζφων χωρίζονται εκεί μόνον, όπου ύ.τάρχει καταφανής διαφορά ση-
μασίας καί χαρακιήρος. Πετεινός καί κόττα χωρίζονται βεβαίως, όχι όμως ελάφι καί άλαφίνα.
Διά τά γάτος καί γάτα, γάιδαρος καί γαϊδονρα δύναται έπίοης νά γίνη διάκρισις.

*) Άπό τά ρήματα ταύτα, μόνον τα άπτω, γεννώ καί δανείζω χρησιμοποιεί μέ δύο φω-
νάς ό Πολίτης.

') "Οτι αί έ'ννοιαι αΰται σαφώς διακρίνονται άττ' άλλήλων, μαρτυρούν καί αί παροι-
μίαι: Πκιό καλά νά τά 'χης μ έ'να λωλό παρά μ' ίνα ζαβό. (Λ. Α. 1609, 84) καί: Και ό κοντός
σαν τόν ζουρλό θέλει δέσιμο κι έκειός. (Λ· Α. '(98, 448).
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α'. Ώς λήμμα πρέπει κυρίως νά λαμβάνεται ή λέξις εκείνη τοϋ κειμένου, ήτις
προεκάλεσε τήν παροιμίαν, έδωσε δηλαδή άφορμήν εις τόν λέγοντα νά ένθυ-
μηθή ή νά διατύπωση τήν έν λόγφ παροιμίαν.

Οΰτως εις τάς παροιμίας και τάς παροιμιώδεις φράσεις: — Στον κουφού τήν
πόρτα, δοο ΰέλεις βρόντα.— Τό σκνλί σον και τό γατί σον, δπως τά μά&ης κάνουν.—
Δεν είναι παίξε, γέλασε.— "Ολα τά κάνουν οί άν&ρώποι, μόνο τό γάμο δ Θεός.—
"Αδειασε μας τή γωνιά.— Τον Μαρτίου τό χιόνι τό κατουροϋν οί σκύλοι, θά δώσω-
μεν κατά σειράν λήμματα τά: κονφός, μαθαίνω, παίζω, γάμος, αδειάζω καί
Μάρτης, έπειδή έξ αφορμής αύτών καί μόνον τών έννοιών, καί διά νά εΐπη
τάς απόψεις του έπ' αύτών τών έννοιών, ανέφερε τάς αντιστοίχους παροιμίας ό λαός.

Όμοίως τάς παροιμίας: — Τά ίδια και τά ίδια, πατάτες με τά μύδια. — Βρέχει
βρέχει και χιονίζει κι ό παπάς χερομνλίζει. —c Υπομονή υπομονή, ώς πότε νά
υπομένω γιά δέστε ή νποιιονη πώς μ εχει καμωμένο. — Ό δείπνος ό μυστικός,
θά θέσωμεν ύπό λήμματα: ίδιος, βρέχω, υπομονή καί δείπνος, έπειδή ήλθον εις
τόν νοϋν τού είπόντος έξ αφορμής τής άπαγγελίας ή τής παραστάσεως τών ιδίων
αύτών λέξεων Χ).

'Ακόμη καί εις παροιμίας, δπου γίνεται λόγος περί δύο συγχρόνως ή περισ-
σοτέρων ύποκειμένων έξ ίσου άπασχολούντων τήν σκέψιν τού λέγοντος, δυνάμεθα
νά διακρίνωμεν τό ούσιωδώς έπικρατούν καί νά τό θεωρήσωμεν κυρίαν λέξιν τής
παροιμίας.

Ούτως εις τάς παροιμίας: — Λιχονδιάρης κι* ακριβός κι οί δνότους άνεχόρτα-
γοι·—Ό στραβός κι' ανήξερος εΐν τό ενα.~Μήτε στ' αντρόγυνο χολή, μήτε στ αδέρ-
φια μάχη. ~ "Οποιος γελάει τσιοϋπα, χαλάει μοναστήρι, όποιος χήρα, χαλάει εκκλησιά,
κι όποιος παντρεμένη, κάνει ψυχικό, θά έκλέξωμεν διά τήν λημματοθεσίαν
τάς λέξεις: ακριβός, ανήξερος, αδελφός, παντρεμένη, διότι ταύτας έπιζητεϊ νά έξάρη
διά τών συγκρίσεων ό λαός. Διά τάς άλλας θά σημειώσωμεν μόνον παραπομπάς.

β'. Τό λήμμα πρέπει περισσότερον ν3 άντιπροσωπεύη τήν αλληγορίαν τής πα-
ροιμίας καί δλιγώτερον τό ύλικόν περιεχόμενον αύτής. Ή αρχή αύτη είναι συνέ-
πεια τής προηγουμένης. Ή έννοιολογική μορφή τής παροιμίας καί ούχί ή ειδολο-
γική είναι πάντοτε πλησιεστέρα πρός τήν σκέψιν τού λαού καί τό παροιμιακόν
πνεύμα τοϋ^κειμένου. Ούτως εις τάς παροιμίας: Τό σκοινί όταν τεντώση, κόβεται.

*) Κατά παρόμοιον συνειρμικόν τρόπον εκφέρονται παροιμιωδώς και αί διάφοροι γνω-
στοί εκκλησιαστικοί φράσεις. Ούτω λέγει ό λαός: φόβος και τρόμος, όταν άκούη ή σκέπτεται
χήν^λέξιν : φόβος- Χαΐρε και άγάλλον, όταν θέλη νά εΐπη: χαίρε. Διεμερίσαντο τα ίμάτιά μου,
όταν άκούη ή βλέπη διαμοιρασμόν περιουσίας τινός. Δια τήν κατάταξιν τών φράσεων αυτών
θά προτιμηθούν ώς λήμματα αί πρώται έκεΐναι λέξεις.
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— Με τό στανιό τό σκυλί μαντρί δε φυλάει. —Τό ήσυχο νερό τρυπάει τό βουνό. — Σά
μά&ϊ] ό σκύλος στά πετσιά όλο πετσί φωνάζει. —Άπό σιγαλό ποταμό χμηλά τά ροϋχα
σου. — Στη βράση απάνω κολλά τό σίδερο, θά δώσωμεν τά λήμματα: τεντώνω,
στανιό, ήσυχος, μαϋαίνω, σιγαλός κα! βράση, τά όποια δεικνύουν κα! τάς άλληγο-
ρίας τών παροιμιών, ουχί δέ τά ύπό τοΰ Πολίτου είδολογικώς τεθέντα: σκοινί (άρ.
11), σκύλος (άρ.98), νερό (άρ. 63), σκύλος (άρ. 67), ποταμός (άρ. 21) κα! σίδερο (άρ. 13).

γ'. Εις παροιμίας, αΐτινες, εμφανίζονται ύπό πολλάς παραλλαγάς, προτιμώ-
μεν ως λήμμα τήν λέξιν, ήτις παραμένει εΐς τάς παραλλαγάς κα! δέν άντικαθίσταται.

Ούτω π.χ. εΐς τάς παροιμίας: —"Αδουλος δουλειά δεν εχει, τό βρακί του λεϊ
και δένει (77.77. Δ' 521) — Δουλειά δεν εχει ό διάβολος, τ αρχίδια του ·&ά τρίβη
(Π.ΠΛ' 373)— cO ζουρλός δουλειά δεν εχει, τά βρακιά τον λει και δένει (Π.ΠΛ' 533)
τήν θέσιν λήμματος πρέπει νά λάβη ή λέξις δουλειά, ήτις παραμένει βασική κα!
άναντικατάστατος εΐς τάς παραλλαγάς, έ'στω κα! έάν αί λέξεις άδουλος, διάβολος,
ζουρλός, λωλός διεκδικούν έξ 'ίσου τήν θέσιν κυρίας λέξεως. Ουχί ορθώς λοιπόν
ό Πολίτης λύει τήν συνοχήν τών παραλλαγών τούτων, κατατάσσων τήν δευτέραν
ύπό τό λήμμα διάβολος.

Όμοίως τάς παραλλαγάς: "Ανεμος πού δεν σε βλάφτει, άφησέ τον νά φυσά
(77.77.Γ" 131)— "Ανθρωπος π,ου δεν βλάφτει, αυτός και δεν ωφελεί (77.77.Γ' 132) —
Γάιδαρος πού δεν σε βλάφτει, άφησέ τον νά γκαρίζη (αύτόθι), θέτομεν, ώς καί ό
ό Πολίτης, ύπό τό λήμμα βλάφτω, έπειδή ή λέξις αΰτη παραμένει άμετάβλητος έν
τφ κειμένφ αύτών.

Καί τάς παροιμίας: Ό ενας κόβει κι ό άλλος ράβει (77.77. ράβω 3) — "Ενας
με λούζει κι άλλος με χτενίζει (77.77. έ'νας 35)—"Ενας του μακρύ κι άλλους τού κ ου ν-
το (77.77. άλλος 149).—rO ενας όρτσα κί ό άλλος φόρτσα {ΓΙ.Π. ενας 90), πρέπει νά
τάς ένώσωμεν ύπό τά λήμματα ενας ή άλλος, άανα παραμένουν εΐς τά κείμενα,
καί νά μή τάς διασπάσωμεν, ώς ό Πολίτης, ύπάγοντες τάς αέν ύπό τό 'ένας, τάς δέ
ύπό τό άλλος ή ύπό τό ράβω 1).

Όμοίως καί τάς παροιμιώδεις φράσεις: "Ωσπου νά πής κρεμμύδι — "Ωσπου
νά πής αλάτι — "Ωσπου νά πής κύμινο — "Ωσπου νά πής Κύρι ελέη σον, πρέπει
νά τάς συγκεντρώσωμεν όλας ύπό τήν κοινήν λέξιν λέγω, καί νά μή τάς χωρίζω-
μεν εΐς κρεμμύδι, κνμινον, Κύριος, αλάτι1).

Τό κριτήριον τοΰτο τής κοινής καί σταθεράς έν ταϊς παραλλαγαϊς λέξεως

(ι) 'Αναφερόμεθα καί είς τό άδημοσίευτον μέρος τής συλλογής τοΰ Πολίτου, έπειδή
καί εκείνος, είς τούς έκδεδομένους τόμους τών Παροιμιών αΰτοΰ, σημειώνει παραπομπας
είς τά χειρόγραφα του.
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τότε μόνον δύναται νά μή ΐσχύση, δταν φανεροί παράγοντες συνηγορούν διά τήν
προτίμησιν άλλης λέξεως. Παράδειγμα αί παροιμίαι: Τέχνη ΰέλει τό ραπάνι, κάϋ·ε
τόπος δεν τό κάνει (Λ.Α. 798, 1160)— Τέχνη &έλει τό πριόνι, κι όπου δέν τήν ξέρ
ιδρώνει (αυτόθι)—Τέχνη ΰέλει ώς κι* ή όρμήνεια, σάν που ϋέλει κά$ε τέχνη (αυ-
τόθι). Έκ τούτων αΐ μέν δύο πρώται θά κρατήσουν ώς λήμμα τήν λέξιν τέχνη, διά
τήν οποίαν και άπηγγέλθησαν, ή δέ τρίτη θά τεθή ύπό τό όρμήνεια, τό όποιον κυ-
ρίως άπησχόλησε τήν σκέψιν τού λέγοντος.

δ'. 'Ιδιαιτέρως διά τήν προτίμησιν τούτου ή έκείνου τού μέρους τού
λό γ ο υ, ώς λήμματος, πρέπει νά έ'χωμεν ύπ' όψιν τά εξής:

1. Τό ούσιαστικόν έκλέγεται ώς λήμμα, δταν δεικνύη τό πρόσω-
πον, τό ζώον ή τό πράγμα, περι τού οποίου γίνεται λόγος έν τή παροιμία, είτε
τούτο είναι ύποκείμενον, ε'ίτε άντικείμενον, είτε και άλλος προσδιορισμός τής προ-
τάσεως. Παραδείγματα έκ τών τού Πολίτου: Καινούρια αγάπη χάνεται, παλιά δέ
λησμονιέται (77.77.Α' 164) — Τού ά η Παντελεήμονος, πέντε μέρες κι
Αυγουστος (Π.ΙΙ.Α' 248)—Ή άλ ή ι*} ε ι α πλέει σάν τό λάδι στο νερό (1777. Α'
497) — Είς τόν δόκανο δέν μπαίνει δυο φορές ή ά λ ε π ο ύ (77/7.Α' 454)—
"Αλογο πράσινο ζητά (Π.ΙΙ.Α' 588) — Θέλεις ά λ ε ύ ρ ι νά βγάλης καρβέλι
(Π.Π.Α' 467) — "Οποιος άγαπάει τήν ά δ ι κ ι ά, βρίσκει στο σπίτι τον κακά (Π.Π.Α'
324). — Για τόν κά-&ε κλέφτη ξύλο, γιά τόν άκαμάτη φούρκα. {Π.Π:Α' 375).

2. Τό έπίθετον λαμβάνεται ώς λήμμα και ύπό τάς δύο αύτοΰ ιδιότητας,
τοΰ τε έπιθετικοΰ και τοΰ κατηγορηματικού προσδιορισμού.

Ώς επιθετικός προσδιορισμός χρησιμοποιείται:
α'.) "Οταν άντικαθιστφ τό ούσιαστικόν του. Π.χ. Ό καλός καλό δέν έχει
(Π.Π. 40).—Τόν άκάλεστο στο γάμο σάν τό γάιδαρο τόν έχουν. (Π.Π.Α' 371)·—
Τ' άγνεστα, τ άνφαντα στον πλόκο απλωμένα (77/7.Α' 263)— Αυτό ήταν άπό
τ'άγραφα (77.77. 281).

β.') "Οταν είναι ΐσχυρότερον τοΰ ούσιαστικοΰ του κατά τήν σημασίαν καί τήν
θέσιν του έν τή παροιμίςι. Π.χ. Σέ δένδρον άδιαφόρετον μήν κάτσης στον
δροσόν του (77.77.Α' 323) — Ή άδικη πέτρα τρώει τό δίκιον βουνόν (Π.Π.Α'
330) — Τό πολύ Κνριελέησον κι δ παπάς τό βαριέται (77.77. 83). Τοιαύτα ισχυρά
επίθετα είναι συνήθως τά: καλός, κακός, πονηρός, έξυπνος, δίκαιος, άδικος κ.λ,π.1)·
Ώς κατηγορηματικός προσδιορισμός χρησιμοποιείται χωρίς

*) "Οταν όμως χό ούσιαστικόν είναι ΐσχυρότερον καί άποτελεΐ αυτό καθ" αυτό θέμα
παροιμιακόν, τότε τό έπίθετον τό όποιον τό συνοδεύει δέν υπολογίζεται, π.χ. καλός γείτονας,
κακή πε&ερά, πονηρή αλεπού, δίκαιος κριτής, μεγάλη γυναίκα κ.τ.λ.
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δυσκολίαν, διότι τό βάρος αύτοΰ φαίνεται αμέσως δτι πίπτει έπι τής παροιμίας.
Π.χ. 'Ακριβά τά σφονγγάτα του {Π.Π.Κ 419) — Γδυμνός σαν άπό την κοι-
λιά της μάννας τον {Π.Π. Δ' 177) — Νηστικός περνάς, μά γυμνός δχι {Π.Π. Δ'
181) — Μ' άδεια χέρια πάει στο μοναστήρι {Π.Π.Κ' 298) — Λύκο, γιατί'ν' ό
σβέρκος σον χοντρός; Γιατί -κάνω τή δουλειά μου μοναχός μου {Π.Π. 11).

3. 'Η αντωνυμία χρησιμοποιείται δπως και τό έπίθετον, περισσότερον
δμως ύπό τήν ίδιότητά της τοΰ κατηγορηματικού προσδιορισμού. Αϊ πλέον έν χρή-
σει, ως λήμματα, άντωνυμίαι είναι:

— Αι π ρ ο σ ω πικα ί: εγώ (εις παροιμίας εγωιστικού περιεχομένου, οίαι αί:
'Αγαπώ και σένα μά κάλλιο εχω μένα. {Π.Π- Δ' 647) — 'Εγώ 'μαι δώ που σπώ
τ' αυγό! {Π.ΠΛ' 651) και συ (εις παροιμίας εύθύνης, οιαι αί; 'Εσύ ·&εοϋσα τ
άναψες, εσν &εονσα σβύστα {Π.Π. 2).

— Αί κτητικά ί: δικός μον κ.λ.π. είς παροιμίας οίαι αί: Δική μου μάννα
πέ&ανε, καμμιά μην άπομείνη ! {Π.Π. Δ' 435) — Καθενός τό δικό τον. {Π.ΙΙΛ'
438) — Και τά μονά και τά ζυγά δικά τον {Π.Π. Δ' 446).

— Αί αύτοπα&εϊς εαυτόν καί τον λόγου του εις παροιμίας οιαι: Καδένας
τή βρώμα τον δεν τή σιχαίνεται. {Π.ΠΛ' 625) — Κά'&ε πετεινός στην αυλή του
κράζει Π.Π. Δ' 625) — Ποιος λέγει τό γιαούρτι του ξινό; {Π.ΠΛ' 630) — Κά'&ε
τσαπί γιά λόγου του δουλεύει {Π.Π. δ).

— Αί δ ε ικτ ι κ αϊ αυτός καί τέτοιος είς παροιμίας οίαι: Α ν τ ά και πάλι αυτά /
{Π.Π. Β'661) — 'Απ' αυτά σου κι* άπ αυτά σου έμακρύνανε τ αντιά σου {Π.Π. Β'
660) — Τέτοιος είσαι τέτοια κάνεις {Π.Π. 1).

Αί άό ρ ιστοί κά&ε καί άλλος εις παροιμίας μέ γνωμικόν περιεχόμενον, οίαι
αί: Κά'&ε λαγγαδάκι με τ' άέριτου {Π.ΤΙ. 3) — Κά'&ε ποταμάκι με τήν κατεβα-
σιά του {Π.Π. 5) καί είς τάς γνωστάς κοινωνιολογικός: "Αλλος χάσκει κί άλλος
χάφτει. {Π.Π. Α' 549) — "Αλλοι κλαιν κ" άλλοι γελούν {Π.ΠΛ' 532)—"Αλλος
εφαγε τά σνκα κι άλλος τά πλερώνει. {Π.ΠΛ' 539) —"Αλλο σέμπρος κι άλλο
δονλος. {Π.ΠΛ' 539) κ.λ.π.

4. Τό ρήμα λαμβάνεται ως λήμμα εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων, καί
συνενώνει ύπ'αύτό τάς μεγολυτέρας ομάδας παροιμιών. Τούτο ιδίως συμβαίνει, δταν
ή παροιμία άναφέρεται είς πράξεις ή καταστάσεις προσώπων καί πραγμάτων, τάς
οποίας ό λέγων θέλει νά έξάρη, έπαινών αύτάς ή ψέγων, ή νά τάς χρησιμοποίηση
ώς πάράδειγμα διά τήν διατύπωσιν γνωμικών. Π.χ.

— Κότσνφά μον, κερομύτη, δ,τι ά ρ π ά ξ η ς με τή μύτη. {Π.Π. Β' 477) —
"Αν άρτν&η ς ας εΐν° λαρδί, κι άν κλέψης άς εϊν λογάρι {Π.Π. Β' 495) — 'Ανά-
μενε, κερά μον, νά κάμω γιά νά σ" αγαπά {Π.Π. Β' 205)—"Οποιος βιάζεται
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σκοντάφτει (77.77 Γ' 112) "Οποιος πεινάει βλέπει στον ϋπνο τον κουλούρες
(77.77. 23) —"Η ft ε λ ές τα κ' επαφές τα. (77.77. 31)—"Αρχισαν τά μυρμήγκια
νά τρων τή ζάχαρη (Π.77. Β' 509) — Οί μάννες τρώνε τά ξινά και τά παιδιά
μονδιοΰνε. (77.77. 159)·

5. Ή μετοχή εμφανίζεται καί είς τάς παροιμίας υπό τήν διπλήν ιδιότητα
της, τήν ρηματικήν και τήν έπιθετικήν, λαμβάνει δέ θέσιν λήμματος άναλόγα>ς πρός
τήν έν τή παροιμία σημασίαν αύτής. Και είς τάς δύο δμως περιπτώσεις αναγρά-
φεται, ώς ε'ίπομεν, αύτη ύπό τόν άντίστοιχον ένεργητικόν ή παθητικόν τύπον τού
ρήματος είς τόν όποιον ανήκει.

Ούτως αί παροιμίαι : *Από τά μετρημένα τρώει δ λύκος — 'Ανακατω-
μένος ό ερχόμενος — Θ'έ λοντ α ς μή θέλοντας, φόρεσε και σύ, Χριστέ, κόκκινα
ποδήματα — Τ'άρεοούμενο τ° ανθρώπου, τό καλύτερο τον κόσμου —Ό πεινα-
σμένος κουλούρες βλέπει στον ύπνο του — Ό χορτασμένος δεν πιστεύει τον
νηστικού. — Μαδημένο 'ναι τ άρνι νά κουρεύεται νά ζή, τ^ά τεθώσι ύπό τά λήμ-
ματα: μετρώ, ανακατώνομαι, ΰ·έλω, αρέσω, πεινώ, χορταίνω και μαΰαίνα).

6. Έκ τών π ροθέσεων τίθενται ώς λήμματα αί αντί, άπό καί κατά, δταν
χρησιμοποιούνται μέ έπιρρηματικήν σημασίαν. π.χ. Άντι γιά λαγό εβγαλε αρκούδα.
(Π.Π. Β' 322). -- Άντίς ^ά τρίζη ό ζυγός τρίζει τό βόϊδι. (Π.Π. Β' 324). - Ά π ό
δήμαρχος κλητήρας (Π.Π. Β' 360).— Ά π ό πέτρα σε λιϋάρι. (Β' 363).—Ά π ό τή
μαμμή ώς τή λεχού. (Π.Π. Β' 368) Κατά τό Μαστρογιάννη και τά κοπέλια του.
(Π.Π. 22).—Κα τ ά τό γάιδαρο και τό φόρτωμα. (Π.Π. 13).

7. Τό έ π ί ρ ρη μ α τίθεται ώς λήμμα, δταν έπέχη θέσιν κατηγορηματικού
προσδιορισμού καί αναφέρεται είς όλόκληρον τό κείμενον τής παροιμίας. Π.χ. Ά γ ά-
λ ι α αγάλια γίνεται ή αγουρίδα μέλι. (Π.Π.Α' 138) — Αύριο εχει ό -&εός(Π.Π.
Α ' 636) — 'Ακριβά πονλεϊ ό χωριάτης και ΰαρρεΐ πώς διαφορίζει. (Π.Π.Α' 415).
— 'Αλλιώς, βαβά, τό κόσκινο, αλλιώς και τό πλαστήρι (ΙΙ.Π.Α' 510) — Πρώτα
καβαλλίκεψε τ' άλογο, κι 'έπειτα βάρ' τον νά περπατήσγ]. (Π.Π 1) — Τον φιδιού τό
δάγκαμα ύστερα πονεΐ. (Π.Π. 50).

8. Έκ τών συνδέσμων τέλος χρησιμοποιούνται ώς λήμματα τά ζεύγη ή... ή,
καί... και, μήτε... μήτε, οντε... ούτε, Π.χ. "if τον νψονς ^ τον βά&ονς. (Π.Π. 14).
"Η ανγά ·ή πουλιά. (Π.Π. 3) — "Η παπάς παπάς ί) ζενγας ζενγάς (ό Πολίτης τό
κατατάσσει εις τό παπάς) —Μήτε σύ, παπα, κουκιά, μ ή τ εγώ β εργατικά (Π.Π. 14).

Αί ανωτέρω ύποδείξεις βοηθούν, νομίζομεν, σημαντικώς διά τήν κατά τό δυ-
νατόν συνεπεστέραν καί ομοιογενή κατάταξιν τών παροιμιών, κατά τόν λημματοθετι-
κόν τρόπον. Έλπίζομεν εξάλλου δτι καί μέ τήν έκδοσιν, εις τό άμεσον μέλλον, ελλη-
νικών παροιμιών παρά τού Λαογραφικού 'Αρχείου θά ύπάρχη διά τούς συλλογείς
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πλήρης καί άκριβέστερον καθοριστικός γνώμων διά τήν κατάταξιν τών παροιμιών
των. Σημειοΰμεν πάντως ότι σκόπιμον συμπλήρωμα τής λημματοθετικής η και άλλης
κατατάξεως είναι ή έν τέλει τής συλλογής παράθεσις πίνακος τών κνριωτέρων λέξεων
τών παροιμιών, όστις αυτομάτως δύναται ν' άναπληρώση πάσαν ελλειψιν έν tfj λημ-
ματοθεσίοι και νά ικανοποίηση τήν άναζήτησιν οιουδήποτε θέματος μεταξύ τών
παροιμιών Ο.

2. Περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως τών ϋλλων συστημάτων·

Ό ειδολογικός καί ό εννοιολογικός τρόπος κατατάξεως τών παροιμιών, έπειδή
αποτελούν συστήματα ειδικής επιλογής καί έρεύνης, δέν ενδείκνυνται βεβαίως διά
τήν κατάρτισιν αρχειακών συλλογών καί corpus παροιμιών. Δύναται όμως ό συλ-
λογεύς, μετά πάσαν λημματοθετικήν κατάταξιν, ιδία τών έπί μέρους συλλογών, νά
προβαίνη καί είς εΐδολογικήν ή έννοιολογικήν κατάταξιν, ε'ίτε έπαναλαμβάνων έν
παραρτήματιτάς παροιμίας ε'ίτε παραπέμπων εύρετηριακώς εΐς τους αντιστοίχους των
άριθμούς. Τήν χρήσιν όμως έκατέρου τών συστημάτων τούτων συνιστώμεν ού μόνον
ύπό μορφήν βοηθητικών πινάκων, άλλά καί αυτοτελώς, μέ ά'μεσον αύτών έφαρ-
μογήν εΐς μικροτέρας ιδία συλλογάς, άπό τάς όποιας θά ήδυνάμεθα ν' άρυσθώμεν
καί εθνογραφικά τοπικά συμπεράσματα. Ιδιαιτέρως διά τόπους, τών όποιων τό πα-
ροιμιακόν ύλικόν έ'χει επαρκώς άποθησαυρισθή (είτε εΐς λημματοθετικάς είτε καί
εις άλφαβητικάς κατατάξεις), αί εΐδικαί αύται κατατάξεις καθίστανται πολύτιμοι καί
απαραίτητοι2). Μέ πολλάς τοιαύτας κατατάξεις συλλογών έκ πολλών περιοχών, ή
σχετική συγκριτική έρευνα θ° άνεύρισκε χαρακτηριστικώς τάς διαφοράς καί τά κοινά
σημεία εμπνεύσεως καί περιεχομένου τών κατά τόπους παροιμιών.

'Αλλά καί διά πρακτικωτέρους παιδαγωγικούς καί εκλαϊκευτικούς λόγους, ώς
κα! διά τήν δημιουργίαν ενδιαφέροντος παρά τφ λαφ διά τάς παροιμίας του, αϊ
δύο αΰται κατατάξεις, χωρισταί ή ένιαΐαι3), ενδείκνυνται περισσότερον. Τά σχολεία,
οί λογοτέχναι, οί άνθολογεΐς παροιμιών καί γενικώτερον τό κοινόν, εύρίσκουσι προ-
χειροτέρας, εΐς τάς κατατάξεις ταύτας, τάς παροιμίας τών διαφερόντων των καί τάς
χρησιμοποιούν συχνότερον 4).

') Βλ. κεφάλαιον: Οί βοηθητικοί πίνακες.

") Διά τάς παροιμίας π χ. τοΰ Πόντου, τής Θράκης, τής Δωδεκανήσου καί τής Κύπρου,
αΐτινες έχουν δημοσιευθή έν σχετικχί έπαρκείςι είς βιβλία καί περιοδικά, μία άνακατάταξις
κατά τόν είδολογικόν τρόπον θά ήτο ενδιαφέρουσα καί άποκαλυπτική.

*) Έννοοΰμεν ενιαίας τάς εύρυτέρας ειδολογικός κατατάξεις, αΐτινες περιλαμβάνουν
καί εννοιολογικά κεφάλαια, καί ενδιαφέρονται μετά τής αύτής προσοχής καί διά τάς άλληγο-
ρικάς εννοίας τών παροιμιών.

*) Ύπό τοιούτον πνεΰμα κατηρτίσαμεν καί τήν ύπό έκδοσιν συλλογήν ήμών Κέφαλο-
νίτικα γνωμικά.
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Ώς πολυτίμους επίσης διά τήν λαογραφικήν έρευναν συνιστώμεν καί τάς μ ο -
ν ογραφικάς συλλογάς παροιμιών, ήτοι τήν επί τό αυτό συγκέντρωσιν ώρισμένης
φύσεως παροιμιών, οιαι αί νομικαί, ίατρικαί, μετεωρολογικαί, αλιευτικοί κ.λ.π., χω-
ριζόμενων επίσης εσωτερικώς μέ είδολογικήν κατάταξιν *).

Αί μονογραφικαί αΰται συλλογαί δύνανται νά είναι συγχρόνως καί συνθετι-
κοί έργασίαι, μελετώσαι άναλυτικώτερον τόν τρόπον, καθ' όν ό λαός παρετήρησε
καί άπεφάνθη περί τών διαφόρων φυσικών ή κοινωνικών φαινομένων 2).

3. Οί βοη&ητιχοϊ πίνακες

Είς τό τέλος πάσης συλλογής παροιμιών, ΰφ' οιονδήποτε σύστημα κατατάξεως
καί αν προσφέρεται αΰτη, άπαραίτητος είναι ή παράθεσις ευρετηρίων καί πι-
νάκων άνακεφαλαιοΰντων τήν ΰλην ή άλλως βοηθούντων είς τήν μελέτην αυτής.

Έάν ή συλλογή περιλαμβάνη κείμενα εις διαλεκτικόν ιδίωμα, τήν πρώτην
θέσιν μεταξύ τών πινάκων τούτων πρέπει νά κατέχη τό λεξιλόγιο ν. Τοΰτο θά
περιλαμβάνη άπάσας τάς ίδιωματικάς λέξεις τών κειμένων, παραπέμπον εις τούς
αριθμούς τών παροιμιών, είς τάς οποίας αί λέξεις αΰται άπαντώσι s).

'Ακολουθούν οί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες τών παροιμιών, οιτινες
δύνανται νά δώσουν συντόμως καί κατ' άλφαβητικήν σειράν τάς παροιμίας τής
συλλογής. Τοΰτο κυρίως γίνεται εις τό τέλος μελετών, όπου έχρησιμοποιήθησαν
σποραδικώς παροιμίαι, ή συλλογών κατατεταγμένων κατά τό είδολογικόν ή έννοιο-
λογικόν σύστημα. Ή συνοπτική αΰτη παράθεσις τών παροιμιών γίνεται διά μεθο-
δολογικούς συγκεντρωτικούς λόγους, εξυπηρετεί όμως καί τήν άντίστροφον πλευράν
τής έρεύνης, κατά τήν οποίαν ό μελετητής έκκινών άπό γνωστήν του παροιμίαν
αναζητεί τήν θέσιν αυτής έν τινι ειδολογική συλλογή ή έν τινι πραγματεία. Παρα-

ι) Έν τή βιβλιογραφία παροιμιών τών Stephens - Bonser (έ. ά.) χωρίζεται είς τό
τέλος τοΰ βιβλίου ίίδικόν κεφάλαιον διά τός έπί μέρους ταύτας συλλογάς. (Βλ. σελ. 418-
456 «Νοη regional proverbs»). Έχει άνευρίσκει τις συλλογάς περιλαμβανούσας αυτοτελώς,
κατά μέν τόν είδολογικόν τρόπον, παροιμίας διά τα ζώα, διά τό άν&ρώπινον σώμα, διά την
γεωργίαν, την ενδυμασίαν, την οικίαν, τάς τροφάς, τό κυνήγιον, κ.τ.λ., κατά δέ τόν έννοιολογικόν,
διά τους τρελλονς καί τους αστείους, διά τούς νόμους καϊ τό έγκλημα, διά τήν υγείαν, τήν πο-
λιτικην οϊκονομίαν κ.λ.π.

-) 'Υποδειγματική είς τό είδος τοΰτο είναι ή έργασία τοϋ R. Ο. Prick - »Le peuple
et la prevision du temps» έν Schweizerisches Archiv fur Volkskunde, Basel 1926
σ. 254—279. Έκ τών ελληνικών έργασιών άναφέρομεν επίσης τήν ύπό τίτλον «Στοιχεία τοϋ
ποινικού δικαίου είς τάς παροιμίας» τοϋ Μ. Τονρτόγλον έν Έπετ. Λαογρ. Άρχείου τόμ. Ε'
(1945 - 48) σ. 126 - 158.

') Πρβλ. Λουκ. σ. 171 - 190 (Λεξιλόγιον καταρτισθέν ύπό I. Κεσίσογλου).
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δείγματα τοιούτων αλφαβητικών πινάκων τών παροιμιών έν τώ τέλει συλλογών
καί μελετών άναφέρομεν εΐς τά κάτωθι βιβλία:

Έκ τών ξένων: 1. Leutsch-Schneidewin, Paroemiographi Graeci (Got-
tingae 1839-1851). Ό πίναξ παρατίθεται έν τώ τέλει τοΰ Α' καί τοΰ Β' τόμου,
ύπό τόν τίτλον Appendix proverbiorum, καί περιλαμβάνει άναμείξ τάς παροιμίας
όλα·ν τών επί μέρους συλλογών τοΰ βιβλίου. 2. Henri G. Bohn, A hand - book
of provebs (London 1882). Alphabetical index σελ. 281 — 583. Δίδονται εκεί
άλφαβητικώς όλαι αί παροιμίαι τής συλλογής, αί ύπό ποικίλα συστήματα παρα-
τεθεΐσαι. 3. Augusti Hotop, De Eustathii proverbiis (Lipsiae 1888). Ό πίναξ
περιλαμβάνει άπάσας τάς άναφερομένας παροιμίας τοΰ Ευσταθίου. 4. Karl Krum-
bacher, Mittelgriechische Sprichworter (Miinchen 1893). Τήν άνευ τάξεως, ώς
έν τοις χειρογράφοις, παράθεσιν τών παροιμιών άκολουθεϊ πίναξ άπασών έν αλφα-
βητική σειρά. 5. L. Martel, Petit recueil des proverbes frangais (Ρ3Π5).'Ακο-
λουθεΐ αλφαβητικός πίναξ τών 530 παροιμιών τής συλλογής, χωριστός διά τάς φρά-
σεις καί χωριστός διά τάς παροιμίας.

Έκ τών ημετέρων: 1. Ίω. Φουστάνον, 'Αστέρες, ήτοι συλλογή παροιμιών
καί παροιμιωδών φράσεων αρχαίων Ελλήνων μετά τών αναγκαίων επεξηγήσεων.
('Αθήναι 1877). Αί παροιμίαι δίδονται έν τή συλλογή χα>ρίς ούδεμίαν τάξιν, άκο-
λουθεϊ δμως αλφαβητικός πίναξ πασών εΐς τό τέλος. 2. Δημ. Α. Τοίριμπα, Παροι-
μίαι καί παρ. φράσεις παρ' Άρισταινέτω· Μελέτη εΐς τήν οποίαν άκολουθεϊ
πίναξ τών παρατεθεισών παροιμιών καί φράσεων. 7. D. S. Loucatos, Locutions
proverbiales du peuple grec, venant des epitres de saint Paul «L'Hellenisrae
contemporain» Athenes, Mai — Juin 1951, σελ. 247—257. Παρατίθεται συγκεν-
τρωτικός άλφαβητικός πίναξ τών άναφερθεισών φράσεων.

Τά ευρετήρια καταρτίζονται είτε κατά τό εΐδολογικόν σύστημα είτε κατά
τό έννοιολογικόν καί δύνανται ε'ίτε νά ταξινομούν εκ νέου τάς παροιμίας, όταν αύται
άνεγράφησαν κατ' άλλο σύστημα έν τή συλλογή, ε'ίτε νά παραπέμπουν απλώς είς
ταύτας. Παραδείγματα τοιούτων εύρετηριακών πινάκα»' άναφέρομεν τά έν ταΐς
συλλογαΐς: 1. F. Η. Koerte, Die Sprichworter und sprichwortliche Redens-
arten der Deutschen etc. Β' εκδοσις, Leipzig 1861, όπου ακολουθούν πίνακες
χωρίζοντες τάς παροιμίας εΐς άγροτικάς, ημερολογιακός, τον ποτοΰ κ.τ.λ (Bonser
1651). 2 .J. Dejardin, Dictionnaire des spots Wallons. Είς τάς σελίδας 497—501
καί ύπό τόν τίτλον «Table synoptique» φέρεται πίναξ, όστις κατατάσσει ειδολο-
γικούς τά έν τή συλλογή χρησιμοποιηθέντα λήμματα. 3. Δ. Αουκοπούλον—Δ. Αον-
κάτου: Παροιμίες τών Φαράσων. Εΐς τάς σελίδας 199 — 202 παρατίθεται εύρε-
τήριον έννοιολογικόν.

19
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ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

'Απαραίτητος, ώς καί άλλαχοΰ έτονίσαμεν, εΐναι καί δ π ίνα ξ τών κυ-
ρίων λέξεων τών παροιμιών. Οΰτος, περιλαμβάνων τάς στοιχειώδεις λέξεις
τών κειμένων καί παραπέμπων εΐς τούς άριθμούς τών περιλαμβανουσών ταύτας
παροιμιών, καθίσταται μία πλήρης λημματοϋετική κατάταξις, επεκτεινόμενη καί εις
δευτερεύοντα λήμματα καί παρέχουσα πλουσιώτερον ύλικόν διά τήν εΐδολογικήν
καί τήν έννοιολογικήν κατάταξιν ').

Εΐς τήν κατηγορίαν ταύτην τών πινάκων τών κυρίων λέξεων δυνάμεθα νά
ύπαγάγωμεν καί τούς πίνακας τών λημμάτων, οΐτινες είτε άκολουθοϋν
τάς λημματοθετικάς κατατάξεις 2) ε'ίτε δίδονται ύπό τύπον ευρετηρίου εΐς συλλογάς
ύπό άλλο σύστημα κατατεταγμένας. 3)

Άνακεφαλαιοϋντες τά περί τής συνθέσεως καί τοΰ τρόπου κατατάξεως μιας
επιστημονικής συλλογής παροιμιών, παρέχομεν ενταύθα τήν σειράν καί τό είδος
τών συστημάτων, άτινα, ώς νομίζομεν, πρέπει νά περιλαμβάνη ή συλλογή αύτη.

1. Βασικήν παράθεσιν τών παροιμιών έν λημματοθετική κατατάξει.

2. Λεξιλόγιον (έάν πρόκειται περί ιδιωματικής συλλογής).

3. Εύρετήριον τών παροιμιών, μέ άπλας άριθμητικάς παραπομπάς, είτε ύπό
είδολογικόν ε'ίτε ύπό έννοιολογικόν διάγραμμα.

4. Πίνακα τών κυριωτέρων λέξεων τών παροιμιών 4).

ΕΓΓΙΜ ΕΤΡΟΝ

1. Δείγματα ειδολογικής και εννοιολογικής κατατάξεως.

Διά τήν εΐδολογικήν κατάταξιν τών παροιμιών δυνάμεθα, ώς καί άλλαχοΰ
άνεπτύξαμεν, ν'άκολουθώμεν δύο διαγράμματα: εν ύπό εύρύτερον έθνογραφικόν
πνεύμα καί εν ύπό στενώτερον λαογραφικόν. Δίδομεν κατωτέρω διαγράμματα ειδολο-
γικής καί εννοιολογικής κατατάξεως, τά όποια κατηρτίσαμεν δι' έλληνικάς παροιμίας,
καί τά όποια βεβαίως δύνανται νά τροποποιούν οί συλλογείς, έφ' όσον ό αριθμός
καί τό είδος τών ύπό κατάταξιν παροιμιών τό απαιτούν.

') Είς τάς Ιδιωματικός συλλογάς παροιμιών το Λεξιλόγιον, έφ" όσον παραπέμπει είς
τους άριθμούς τών παροιμιών, άναπληροΐ έν πολλοίς τόν πίνακα τοϋτον.

') Βλ. Λονκ. σελ. 191 - 198.

3) Πρβλ. L. Martel, ε. ά. σελ. 289-310: «Table alphabetique».

4) Διά τάς εκλαϊκευτικός εκδόσεις, ώς εϊπομεν, ή ειδολογική κατάταξις είναι προ-
τιμότερα. Θά άκολουθτ; δμως καί είς ταύτην ό πίναξ τών κυριωτέρων λέξεων, μέ παρα-
πομπάς είς τάς παροιμίας, ώστε νά έξυπηρετήται καί ή λημματοϋετική.
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I. ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Α'. Γεωγραφικής φύσεως παροιμίαι.

α· Μετεωρολογικοί. (Κλίμα, καιροί, χρόνος, φύσις, ουρανός),
β. Μορφογεωλογικαί- ("Εδαφος, ποταμοί, θάλασσα, ορυκτά),
γ. Φυτών καί ζφων.

Β'· Άν&ρωπολογικαϊ παροιμίαι.

α· Τοΰ ανθρωπίνου σώματος,
β. 'Υγιεινής καί δημώδους ιατρικής-

γ. Τών ανθρωπίνων ιδιοτήτων (χαρακτήρες, φύσις ανδρών καί γυναικών),
δ. Χαρακτηρισμοί ξένων ομάδων (χωριών, επαρχιών, εθνών).

Γ'. Βιοτικαι και οικονομολογικοί παροιμίαι.
α. Κατοικία καί κτήματα,
β. Τροφαί καί ένδυμασία.

γ- Γεωργικός, αλιευτικός καί ποιμενικός βίος.
δ. 'Εργασία, εργαλεία καί μισθοδοτικαί σχέσεις,
ε. Έμπόριον καί επαγγέλματα. Χρέη καί δάνεια.
ζ. Πλούτος καί πτωχεία.

Δ' Κοινωνιολογικοί παροιμίαι.

α. Οικογένεια καί συγγ£νικαί σχέσεις.

β. Κοινωνικαί σχέσεις (κουμπάροι, γείτονες, φίλοι, έχθροί).

γ. Παροιμίαι άφορώσαι επισήμους θεσμούς (κράτος, εκκλησία, στρατός, κλήρος),
δ. 'Ιστορικοί παροιμίαι (γεγονότα, ανέκδοτα, παραδόσεις).

Ε' Πνευματικής φύσεως παροιμίαι.

α. "Αντίληψις, μάθησις, σχολεϊον.
β. Πείρα, σωφροσύνη, προνοητικότης.

Τ' ψνχικής φύσεως παροιμίαι.

α. Θρησκευτικοί (αντιλήψεις περί Θεοϋ, αγίων καί δια,ίόλου)
β. Συναισθηματικοί (άγάπη, έρωτες, φιλία),
γ. 'Ανθρωπιστικοί (εΰσπλαγχνία, αγαθοεργία),
δ. Ψυχολογικοί (συνείδησις καί έσωτεςικός βίος).

Ζ' 'Ηθικολογικά! παροιμίαι.

α. 'Ηθικοί καί ανήθικοι χαρακτήρες *)
β. "Αδικον καί τιμωρία. Παροιμίαι λαϊκοΰ δικαίου,
γ. Δεοντολογικοί παροιμίαι (καθήκοντα απέναντι τοΰ Θεοΰ, τών γονέων, τής πατρίδος,
τής έκκλησίας, τών άλλων ανθρώπων).

') Εις ταύτας άνήκουν καί αί σατιρικαί παροιμίαι, αί μαστιγοϋσαι ελαττώματα καί
ανήθικους πράξεις. Πολλοί τούτων είναι άσεμνοι.
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ΔΗΜ. 2. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

Η' Έθιμικαι παροιμίαι.
α. Λατρευτικά έθιμα,
β. Κοινωνικά έθιμα,
γ. 'Επαγγελματικά έθιμα,
δ. Δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις.

II. ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Α' 'Ατομικός βίος.

α. Παροιμίαι άφορώσαι τό παιδίον, (γέννησις, ανατροφή, χαρακτήρ).
β. Παροιμίαι διά τήν γυναίκα, τάς ερωτικός σχέσεις καί τόν γάμον.
γ. Παροιμίαι περί τήν τελευτήν καί τά μετά θάνατον,
δ. Παροιμίαι άφορώσαι τόν χαρακτήρα τών ατόμων.

Β' Κοινωνικός βίος.

α. Παροιμίαι οικογενειακών σχέσΐων.

β, Παροιμίαι αναφερόμενοι είς τάς κοινωνικάς τάξεις καί σχέσεις,
γ. Παροιμίαι λαϊκοϋ δικαίου.

Γ' Θρησκευτικός βίος.

α. 'Αντιλήψεις περί Θεοΰ, άγιων καί διαβόλου,
β. Φράσεις έκ της Γραφής. Χριστιανικά παραγγέλματα,
γ. Παροιμίαι λατρείας, εορτών καί εκκλησιαστικών θεσμών,
δ. Στοιχειολατρεία.

Δ' Φυσικός βίος.

α. Κατοικία, ένδυμασία, τροφαί.

β. 'Ιδιότητες τοΰ ανθρωπίνου σώματος. ΆσΟένειαι, δημώδης ιατρική,
γ. Μετεωρολογία, (παροιμίαι τοΰ καιροΰ, τών μηνών καί τών ημερών),
δ. Παροιμίαι τοΰ έδάφους, ορυκτών, ζώων καί φυτών.

Ε' Μαγεία και μαντική.

α. Παροιμίαι μέ ένδείξεις μαγείας.

β. Παροιμίαι μαντικής, άστρολογίας καί όνειροκριιικής.
γ. Παροιμίαι δεισιδαιμονιών καί προλήψεων.

Τ' Οικονομικός βίος.

α. 'Επαγγέλματα καί τέχναι.
β. Έμπόριον καί δοσοληψίαι (χρέη καί δάνεια),
γ. Παραγωγικαί άσχολίαι (γεωργία, άλιεία, «οιμεν. βίος),
δ. Λαϊκή οίκονομολογία.

Ζ' Καλλιτεχνικός βίος.

α. Λαϊκαί τέχναι καί χειροτεχνία,
β. Παροιμίαι διά τό ώραΐον καί τό άσχημον.
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III· ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ1)

'Αγάπη, (στοργή, ερωτες, περιποιήσεις).
Άδιακρισία, (θράσος, απαιτήσεις).
'Αδιαφορία, (περιφρόνησις, σκληρόχης).
"Αδύνατον, (ματαιοπονία).
'Αλήθεια, (είλικρίνεια).

'Αλληλεγγύη, (άμοιβαιότης, αλληλοσεβασμός).
Άνικανότης, (αδυναμία, αβουλία).
'Ανυπομονησία, (θυμός, νευρικότης).
'Απροθυμία, (προφάσεις).
Άσωτεΐαι, (πορνικά, μέθη).
'Ατυχία, (ζάλη, στενοχώρια),

Γενναιότης, (άποφασιστικότης, σωματική ρώμη).
Γήρας, (νεότης).

Γυνή, (ή θέσις αύτής είς τήν οίκογένειαν καί
τήν κοινωνίαν).

Διάβολος, (δοξασίαι και γνώμαι).
Δικαιοσύνη, (τιμιότης, αδικία, μεροληψία)
Διοίκησις, (δεσποτεία, επιρροή).
Δουλικότης, (ύ.χοταγή, φόβο;).
Δυσκολίαι, (άδιέξοδον, άνάγκη).

Εγωισμός, (ύποκειμενικότης, επιμονή).
Ελαττώματα, (κακαί συνήθειαι).
Εμπιστοσύνη, (δυσπιστία).

'Ικανότης, (εύφυΐα, κατορθώματα).

Κακία, (ζηλοτυπία, έχθρότης, έκδίκησις).
Κακολογία, (δυσφήμισις, συκοφαντία).

Καλωσύνη, (είρηνικότης, φιλανθρωπία).
Κλοπή, (άρπακτικότης, έκμετάλλευσις).
Κοινωνία, (ζωή, κοινή γνώμη).

Λαιμαργία, (απληστία, πλεονεξία).

Μωρία, (βραδύνοια, φρενοπάθεια).

Ξενητεία, (ξένα ήθη, ξένοι λαοί).

Οικογενειακή τιμή.

Οικονομία, (έπάρκεια, αύτοσυντήρησις).

Παιδίον, (παιδαγωγικαί άρχαί).
Πατρίς, (γενέτειρα, τόπος).
Πείρα, (απειρία, μάθηυις).
Πόθοι, (όνειρα, έπιθυμίαι).
Πονηρία, (υποκρισία, διαφθορά).
Πτώχεια, (στέρησις, όρφάνεια, χρέη).

Συμφέρον, (υπολογισμός).
Σωφροσύνη, (προνοητικότης, οικονομία).

ΤάξΐΓ, (ακαταστασία, οκνηρία).

Τιμωρία, (Οεοϋ καί ανθρώπων), άνταπόδοσις.

Ενοχλητικότης, (πολυπραγμοσύνη, ύπερβολή). Τύχη (καί μοίρα).

Επακολουθήματα, (συνέπειαι).
Επικαιρότης, (άκαιρία, χρόνος).
Εργασία, (προσπάθεια, μέθοδος).
Ευγένεια, (αγένεια, αγροικία).
Εύγνωμοσύνη, (αχαριστία).
Εύθύνη, (θάρρος, δικαιώματα).
Ευσυνειδησία, (φιλοτιμία, εύθιξίο).
Εύτυχία, (έπιτυχία, εύκαιρίαι).

Θεός, (θεϊκά, άγιοι).

'Υπερηφάνεια, (αλαζονεία, καυχησιολογία).
'Υπομονή, (έγκαρτέρησις, έλπίς είς τόν Θεόν).

Φιλία, (σχέσεΐΓ, συνεταιρισμοί, όμοιότης χα-
ρακτήρων).

Φιλοδοξία, (ματαιοδοξία).

Φλυαρία, (άκριτομυθία, έπιφυλακτικότης. Λό
γοι καί εργα).

Χρήματα, (πλούτος, φιλαργυρία^γενναιοδωρία).
Ψεϋδος, (ανειλικρίνεια). ' . ·.

') Κατηρτίσαμεν συνθέτου; ομάδας συγγενών έννοιών, 'ίνα μή αί παροιμίαι διασπεί-
ρονται εις πάσας τα ς έπί μέρους αλληγορίας. Πρβλ. καί Λονκ. σ. 199-202.



2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ (ΉΝΑΞ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΚΤΕΘΕΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Άλψαβητικώς * Λημματοϋ·ετικώς ΕΙδολογικώς ' Εννοιολογικώς
1 Ό,τι βγάλη τό μοναστήρι. Λήμμα: μοναστήρι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι έκκλησιαστικών θεσμών. Οικονομία, επάρκεια, αυ- τοσυντήρηση.
2 "Ο,τι βλέπεις στή γειτονιά σου, πάντεχε καί στή γωνιά σου. * γειτονιά ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ : Παροιμίαι γει- τονικών σχέσεων. αλληλεγγύη, άμοιβαιότης
3 "Ο,τι γυαλίζει, δέν είναι διαμάντι. » γυαλίζω ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι φυτών καί ορυκτών. εμπιστοσύνη - δυσπιστία.
4  5 "Ο,τι δέ μοιάζει, μήτε γειτονιάζει. "Ο,τι δέν απόθεσες, μή τό σηκώσης. > δμοιάζω σηκώνω ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ : Παροιμίαι γει- τονικών σχέσεων.  Παροιμίαι λαϊκοϋ δικαίου. φιλία,
σχέσεις, δμοιόιης  χαρακτήρων, δικαιοσύνη, ιιμιότης άδι· κ ία.
6 "Ο,τι δέν κερδίζεις άπ'τό χέρι σου, κέρδιζε άπ' τό δόντι σου. » δόντι ΛΑΤΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ οικονομία, επάρκεια, αυ- τοσυντήρησις.
7 "Ο,τι έ'βρεξε, κατέβασε. » βρέχω ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΣ : Μετεωρολογικά! πα- ροιμίαι. επακολουθήματα, συνέ- πειαι.
8 "Ο,τι εχ' ή γριά στο νοϋ της τά'βλεπε καί στ'ό'νειρό της. » δνειρο ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΚΗ : Παροιμίαι όνειροκριτικής. πόθοι, όνειρα, έπιθυμίαι.
9 "Ο,τι εχεις νά κάμης, κάμε το, μά συλλογοΰ καί τά στερνά. » νστερινός ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ : Παροιμίαι λαϊ- κού δικαίου· τιμωρία, θεϊκή ανταπό- δοσις.
10 "Ο,τι έχω 'μπρός μου τό λέγωτ' άντρός μου. » λέγω ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι συζυγικών σχέσεων. αλήθεια, ειλικρίνεια.

(*) Τά παραδείγματα έχουν ληφθή τυχαίως έκ τής συλλογής I. Βενιζέλου (εκδ. Β' σ 238-240).



Άλφαβητίπως

Λημματο&ετ ικώς

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ό,τι κάμης λάβης, καρδιά μή σέ
πονέση.

Ό,τι κόψη τό δόντι μου κι' δ,τι
βάλ' ή ράχη μου.

Ό,τι λάβ' ή νύφη στον παστό.

"Ο,τι λέγει τ' αχείλι σου νά 'χω
κι' δ,τι λέγ' ή καρδιά σου νά 'χης.

"Ο,τι μέλλει, δέν ξεμέλλει .

κι'ότι γράφει, δέν ξεγράφει.

"Ο,τι μόκαμες, γειτόνισσα, στον εδι-
κό μου γάμο, νά μ' άξιώση ό
Θεός διπλά νά σοϋ τά κάμω.

"Ο,τι ξέρει ό μυαλός μου,
δέν τά ξέρει ό καλός μου.

"Ο,τι σπέρνει, εκείνο θά φυτρώση.

"Ο,τι τρώγει τό παιδί, είναι χαλάλι
κι' ο,τι φορεί, χαράμι.

Ό,τ' ό νοΰς μου βάνει,
αργάτης δέ βγάνει.

Λήμμα: κανω

» δόντι

» νύφη

» καρδιά

» μέλλω

» κάνω

» μυαλό

» οτιέρνω

» παίδι

Θ >

ΕΙδολογιχ&ς

Έννοιολογιχώς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι λαϊ-
κού δικαίου.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι χαρα-
κτήρος καί συμπεριφοράς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι σχε-
τικοί μέ τόν γάμον.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι χαρα-
κτήρος καί συμπεριφοράς.

ΜΑΓΕΙΑΙ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΚΗ: Δοξασίαι
καί προλήψεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι γει-
τονικών σχέσεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ : Παροιμίαι ερω-
τικών σχέσεων.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι
άναφερόμεναι εΐς τό παιδίον.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι χαρα-
κτήρος καί συμπεριφοράς.

τιμωρία, θεϊκή άνταπό-
δοαις.

εγωισμός, νποκειμενι-
κότης.

επιτυχία, ευκαιρίαι.

αλήθεια, ειλικρίνεια.

τύχη, μοίρα, πεπρωμέ-
νον.

τιμωρία, θεϊκή άνταπό-
δοσις.

εμπιστοσύνη - δυσπιστία

έπακολουθήματα - σννέ-
πειαι.

παιδαγωγικοί άρχαί.

εγωισμός, υποκειμενικό■
της.
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ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

α) 'Ελληνικά:

'Αναγνωστόπουλος Γ. σ. 253
'Ανδριώτης Ν. Π. σ. 263,268
Άΐίοστόλιος (Μ) σ. 250.
Άραβοντινός Π. σ.'250, 267.
Βενιζέλος I. σ. 250,255, 267,
294.

Βερέττας I. σ· 250, 268.
Βογιατζάκης Σ.Π, σ. 260.
Δεκιγάλας I. σ. 263.
Δρακίδης Γ. Δ. σ· 249, 251.
Ζευγώλης Τ. σ. 267.
Ίωαννίδης Ε. σ. 270.
Καβαδίας Γ. σ· 250.
Καζαβής Γ. σ. 251.
Κανελλάκης Κ. σ. 251.
Κατζιούλης Π. σ. 260, 261, 265.
Καψάλης Γ. Δ. σ. 263.
Κεσίσογλου I. σ. 288.
Κουκουλές Φ. σ. 266, 268.
Κράχτογλου Δ. σ. 250.
Κριαρας Μ. σ· 262.
Κυριακίδης Στ. σ. 241,251,255,

258, 264, 269, 271, 276.
Λάσκαρης Ν. σ. 254' 277.
Λεβίδης Α. σ. 251.
Λουκάτος Δ. σ. 246, 265, 267,

270, 287, 289, 290.
Λουκόπουλος Δ. 248, 256, 289.
Μακρής Β. Κ. σ. 264.
Μανιάρης I. σ. 250.
Μέγας Γ. σ. 258.
Ξανθουδίδης ΣΤ. Α. 266.
Παπαδόπουλος Α. Α. 249, 250,

251, 265.
Παπαζαφειρόπουλος Π. σ. 250.
Παπαΐωαννίδης Ιί.Δ σ. 266.
Παπαχριστοδούλου Π. σ. 263.
Πέρδικα Ν. σ. 253.
Πολίτης Ν.Γ. σ. 246, 250, 251,

252, 253, 254, 255, 263, 266,
267, 271, 273, 274, 275, 276,
279, 280, 281, 283, 284.

Σκαρλάτο; Βυζάντιος σ. 252.
Σουΐδας σ. 252.
Σταματιάδης Ε Ι. σ. 265.
Σχινας Ο. Δ. σ. 253, 263.
Τουρτόγλου Μ. σ. 283.
Τριανταφυλλίδης Μ.Α. σ. 250,

265, 268.
Τσίριμπας Δ. Α. σ. 256, 266,
289.

Τωμαδάκης Ν.Β. σ. 260.
Ύ(περείδης) Γ.Κ. σ. 263.
Φουσιανος I. σ. 268, 289.
Φραγκάκη Ε. Κ. σ. 254, 265.
Χατζιμωάννου Κ. Π. σ. 280.
Χουρμουζιάδης Κ. σ 263.

β) Ξένα:

Alberti L. de, 250.
Argenti Ph., 269.
Bacon F. 249.
Bohn H. G. 25θΓ253, 289.
Bonser W. 248, 288 κά.
Burke U. R. 267.
Burton R. F. 269.
Corderio Math. 265.
Crusius O. 250.
Dejardin J. 246, 252, 289.
Depretre F. 254.
Dawkins R. M. 251.
Du Cange (Ch.) 252.
Eiselein J. 252.
Feghali M. (Mr) 257, 277.
Ferguson Ch. A. 271.
Frick R. O. 288.
Gaden H. 261.
Gaisford Th. 272.
Giusti G. 256.
Hesseling D. C. 253.
Hotop A. 266, 289.
ICarathanasis D. K. 266.
Kein J. 266.
Koerte F. H. W. 289.

Krumbacher K. 268, 289.
Larousse 250.

Le Roux de Lincy 250, 267.

Leutch E. L. 250, 266, 289.

Long J. 256, 258.

Mair J. A. 267.

Maiathouras J. 254.

Martel L. 264, 289, 290.

Mauss M. 246, 278.

Mawer Ε. B. 250.

Meyer J Β 252.

Mirabellius N. 265.

Morawski J. 268.

Negris A. 250.

Palmer Ch. 265.

Pescetti Ο 256.

Pinon R. 278.

Pitre G. 275.

Preston J. 271.

Preston W. D. 252.

Rein T. W. 266

Rolland F. 252.

Rose H.J. 269.

Ross L. 270.

Sbarbi J. M..251.

Scaliger J. 270.

Schneidewin F.—W. 250,

266, 289.
Schottus A. 270.
Sebillot P. Y. 258.
Seiler F. 246.
Skeat W. W. 268.
Stephens T. A. 248, 288-.
Tilley M. P. 268.
Trautmann R. 261.
Tylor A. 246, 253.
Vibraye H. de, 250.
Wahl M. C. 267.
Wander K. F. W. 252.
Warner L. 253.
Wood G. W. 249, 256.
Wurzbaeh C. 268.
Yoffie L. R. 256.
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