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Τον όρο «παροιµιόµυθος» πρότεινε ο ∆ηµήτριος Λουκάτος στην ενδια-

φέρουσα µελέτη του «Νεοελληνικοί παροιµιόµυθοι» (1972). Ο ίδιος έδωσε 

τον ακόλουθο ορισµό: «Είναι η συνήθως αλληγορική παροιµία, που έχει θέµα 

της ένα µύθο ή ένα περιστατικό, και το διατυπώνει βραχυλογικά σαν αφήγηση ή 

σαν περιγραφή, σαν διάλογο ή και σαν φευγαλέα αποσπασµατική φράση» (Λου-

κάτος 1998
2
, σ. αθ΄). Νωρίτερα και άλλοι λαογράφοι εξηγούσαν την προέλευ-

ση παροιµιών που κατέγραφαν και τις συµπλήρωναν µε το µύθο απ’ τον οποίο 

προήλθαν. Ο Νικόλαος Πολίτης χρησιµοποιούσε τους όρους «Μύθοι µεταπε-

σόντες εις παροιµίας» (Αθανασόπουλος 1917, σ. 643-646) ή «Μύθοι συµπτυ-

χθέντες εις παροιµίας» (Κορύλλος 1917, σ. 646-652), ενώ ο Στ. Κυριακίδης 

«παροιµιώδη ανέκδοτα» και «παροιµιώδεις µύθοι» (Κυριακίδης 1965
2
, σ. 309-

319). Ο τελευταίος γράφει για τη δηµιουργία τους: «διά της συγκεφαλαιώσεως 

του µύθου εις µίαν φράσιν, γεννάται η παροιµία» (Κυριακίδης 1965
2
, σ. 309). 

Ο Λουκάτος χωρίζει τους παροιµιόµυθους σε πέντε (5) οµάδες: 

Α) Αφηγηµατικοί. «∆ιατυπώνονται σε ιστορικό χρόνο και αντιπροσωπεύ-

ουν πραγµατικά µια λαϊκή διήγηση ή ένα µύθο» (Λουκάτος 1998
2
, σ. µγ΄). 

Β) Περιγραφικοί. «Παρουσιάζουν την εικόνα του πιθανού µύθου τους 

µε ενεστωτική περιγραφή» (Λουκάτος 1998
2
, σ. µγ΄). 

Γ) ∆ιαλογικοί. «Είναι χαρακτηριστική περίπτωση απανωτών φράσεων, 

που διασταυρώνονται µε συζήτηση και ενώνονται σε παροιµία» (Λουκάτος 

1998
2
, σ. µγ΄). 

∆) Φραστικοί. «Είναι οι καλοθύµητες κι’ εντυπωσιακές φράσεις των 

προσώπων ενός µύθου ή ανεκδότου, που µας έµειναν να τις λέµε σαν παροι-

µίες» (Λουκάτος 1998
2
, σ. µδ΄). Υποκατηγορία τους είναι οι Βελλερισµοί. 

Ε) Παροµοιαστικοί. «Εδώ οι µικροµύθοι δίνονται παροµοιαστικά, µε 

σύντοµο υπαινιγµό, επάνω στο λόγο» (Λουκάτος 1998
2
, σ. 154). 

Παροιµιόµυθοι παράγονται από κάθε είδους αφήγηση (από αληθινά πε-

ριστατικά και από φανταστικές ιστορίες). Οι καρπαθιακοί παροιµιόµυθοι προ-
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έρχονται από περιστατικά απ’ τα χρόνια της τουρκοκρατίας ή της ιταλοκρατί-

ας, από συµβάντα απ’ την καθηµερινή ζωή των Καρπαθίων, από θρύλους και 

παραδόσεις και από φανταστικές ιστορίες (παραµύθια, µύθους, ανέκδοτα). 

Φαίνεται οι περισσότεροι να έχουν την πηγή τους στις ευτράπελες ιστορίες. Τα 

ανέκδοτα, που στο νησί είναι πολυάριθµα, όπως έδειξα στη διδακτορική µου 

διατριβή (Γεργατσούλης 2007), τροφοδότησαν µε πλούσιο υλικό τις παροιµί-

ες. Ο Λουκάτος είχε προσέξει ότι «η χρήση των παροιµιόµυθων γίνεται συχνό-

τερη στις εριστικές ώρες» (Λουκάτος 1998
2
, σ. µβ΄). 

Η αξία της παροιµίας (και του παροιµιόµυθου) ως διδακτικού και πα-

ραδειγµατικού µέσου
1
 είναι µεγάλη. Ο ∆. Λουκάτος γράφει: «Είναι τα σο-

φά κληρονοµήµατα των αιώνων, που µε φραστική συντήρηση παραδίδονται 

από τη µια γενιά στην άλλη, διδάσκοντας µε την εµπειρία τους και δίνοντας 

έτοιµους τύπους αλληγορίας και παροµοίωσης, που χρειάζονται για να στη-

ρίζουν ή να τεκµηριώνουν το λαϊκό λόγο» (Λουκάτος 1992
4
, σ. 122). Ο Βα-

σίλειος Κύρκος επισηµαίνει ότι «είναι κυριώτατα ψήγµατα ηθικής φιλοσο-

φίας, απηχούν έναν κώδικα ηθικών και κοινωνικών αξιών» (Κύρκος 1998-

2001, σ. 145). Χρησιµοποιούν τον «εικονικό τρόπο έκφρασης», που αποτε-

λεί «κύριο ειδολογικό γνώρισµα» (Μερακλής 1992, σ. 33). Η εικόνα δεν 

εµποδίζει την αφηρηµένη σκέψη, αφού µέσω αυτής επιτυγχάνεται η µετα-

φορά απ’ τον απτό στον αφηρηµένο κόσµο των ιδεών. 

Οι παροιµιόµυθοι ως συνοπτική µορφή µιας εκτεταµένης αφήγησης, δί-

νουν στην αφήγηση απ’ την οποία προήλθαν νέα δυναµική. Την µετατρέπουν 

σε εργαλείο µετάδοσης συµβουλών, παραδειγµάτων, επιχειρηµάτων και, κυ-

ρίως, ηθικών στάσεων και κοινωνικών αξιών. Ως αφηγήσεις διασκέδαζαν τις 

ώρες της εργασίας ή της ανάπαυσης όσους τις άκουγαν. Τώρα, ως παροιµιό-

µυθοι, γίνονται διδακτικά εργαλεία
2
 στο στόµα του θυµόσοφου λαού. Ακόµα 

                                                           
1
 «Οι παροιµίες αποτέλεσαν ένα σπουδαίο παιδαγωγικό υλικό που µετέδιδε α-

ξίες, πρακτικές, νοοτροπίες και συµπεριφορές µε σκοπό να καθοδηγούνται τα µέλη 

της –πιο πολύ τα νεαρά– αλλά και να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα, αναπαραγωγή 

και εν τέλει η ισορροπία της οµάδας» (Ράπτης 2003, σ. 620). 
2
 «Παιδαγώγησε επί αιώνες το λαό στο σωστό, στο ηθικό και στο πρακτικό. 

Του έδειξε τι πρέπει να κάνει στις δύσκολες ώρες και πώς να αντιµετωπίζει τον ο-

ποιοδήποτε εχθρό του» (Λουκάτος 1992
4
, σ. 126). 
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και στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον διατηρούν τη δυναµική τους και εξακο-

λουθούν να λέγονται, να παραδειγµατίζουν και να διδάσκουν. 

Η συνοπτική µορφή τους ευνοεί την επανάληψη και βοηθά να µην ξε-

χαστούν οι αφηγήσεις που τις έθρεψαν. Πολλές απ’ αυτές θα λησµονού-

νταν αν δεν οξυγονώνονταν απ’ αυτές τις παροιµιακές περιλήψεις τους. 

Η ανακάλυψη της προέλευσης ενός παροιµιόµυθου δεν είναι πάντα 

εύκολη. Συχνά πλάθονται εκ των υστέρων αφηγήσεις για να εξηγήσουν 

παροιµίες, η αρχική πηγή των οποίων έχει λησµονηθεί. Έτσι εµφανίζονται 

περισσότερες από µία αφηγήσεις να επεξηγούν έναν παροιµιόµυθο, πολλές 

απ’ τις οποίες δε συνδέονται σταθερά µε αυτόν
3
. 

Καρπαθιακούς παροιµιόµυθους κατέγραψα µε επιτόπια έρευνα, ενώ άλ-

λους εντόπισα αποδελτιώνοντας συλλογές τοπικού λαογραφικού υλικού (Μι-

χαηλίδης-Νουάρος 1932, σ. 344-389, Μανωλακάκης 1896, σ. 270-290, Μηνάς 

2005, σ. 110-159 και 213-217). Στην παρούσα µελέτη θα παρουσιάσω µέρος 

του σχετικού υλικού, καθώς οι παροιµιόµυθοι του νησιού είναι πολυάριθµοι. 

Θα µελετήσω τη χρήση και λειτουργία τους στο λόγο, θα τους κατατάξω στις 

οµάδες που πρότεινε ο ∆. Λουκάτος και θα αναφέρω, όπου υπάρχει, και τον 

τύπο τους (ATU) στο ∆ιεθνή Κατάλογο Παραµυθιών των Aarne-Thompson-

Uther (Uther 2004). Το σύνολο του υλικού που συγκέντρωσα αισιοδοξώ να 

παρουσιάσω µελλοντικά σε σχετική µονογραφία. 
 

1. Γά(δ)αροι δ)υο µαλλώνουσιν… - Πέντε κλέφτες εµαλλώνναν… 

Ο Εµµανουήλ Μανωλακάκης κατέγραψε τον αφηγηµατικό παροιµιό-

µυθο «Γά(δ)αροι δ)υο µαλλώνουσιν, για ξένο(ν χλωρονόµι» (Μανωλακάκης 

                                                           
3
 Ο Στίλπων Κυριακίδης περιγράφει αυτή τη διαδικασία: «Η απόσπασις όµως αύ-

τη των παροιµιών από των µύθων και η αυτοτελής χρησιµοποίησις αυτών επιδρά εις τας 

περαιτέρω τύχας των. Ο µύθος περιπίπτων εις αχρηστίαν πολλάκις βαθµηδόν λησµονεί-

ται, οι δε λέγοντες, µη εννοούντες πλέον την παροιµίαν, διορθώνουν πολλάκις αυτήν και 

µεταβάλλουν ούτως, ώστε εις το τέλος να αποβαίνη γενική τις ρήσις χωρίς να υπενθυµίζη 

διόλου την εκ µύθου προέλευσιν αυτής» (Κυριακίδης 1965
2
, σ. 310). «Άλλοτε πάλιν λη-

σµονηµένου του µύθου, επειδή η µορφή της παροιµίας προδίδει την εκ µύθου προέλευσιν 

και απαιτεί την διά µύθου συµπλήρωσιν και ερµηνείαν, πλάττεται εκ των υστέρων νέος 

µύθος αιτιολογικός αυτής. Εντεύθεν και οι πολλαπλοί περί της αυτής παροιµίας µύθοι» 

(Κυριακίδης 1965
2
, σ. 311). «Τόση δε είναι η συνήθεια του λαού να σχετίζη τας παροι-

µίας προς µύθους, ώστε πολλάκις και εν ου δέοντι πλάττει τοιούτους, διά παροιµίας δη-

λαδή, αι οποίαι δεν έχουν την αρχήν των εις µύθον» (Κυριακίδης 1965
2
, σ. 312). 
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1896, σ. 278 [αρ. 127]), ο οποίος λέγεται ως σήµερα «∆υο γά(δ)αροι µαλώ-

νασι σε ξένον αχυρώνα» (Σεβαστή Γεργατσούλη, Απέρι). Τον παροιµιόµυ-

θο κατέγραψε και ο Κωνσταντίνος Μηνάς, µε τη δράση να µεταφέρεται 

στην ανθρώπινη κοινωνία: «Πέντε κλέφτες εµαλλώνναν εις το ξένον αµπε-

λώνα» (Μηνάς 2005, σ. 119). Χρησιµοποιείται ως πείραγµα για όσους ερί-

ζουν διεκδικώντας κάτι που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο. 

Οι παροιµίες προήλθαν από τον έµµετρο µύθο «Ονοµαχία» που έγρα-

ψε ο ∆ηµήτριος Καµπούρογλους (1852-1942) (Κάσσαρης – Σακελλαρίου 

1987, σ. 57-58). ∆υο γάιδαροι µάλωναν σε ξένο αχυρώνα ποιος θα φάει το 

πίτουρο, το κριθάρι, το άχυρο, το βίκο και το σανό. Η φασαρία πρόδωσε 

την παρουσία τους. Ο ιδιοκτήτης του αχυρώνα τους εκδίωξε χτυπώντας 

τους. Τα δυο ζώα κατέληξαν να τρώνε θυµάρι στο βουνό. Με την πλεονε-

ξία και την αµυαλιά τους έχασαν το πλούσιο γεύµα. Η παροιµία είναι γνω-

στή σε πολλούς τόπους µε διάφορες µορφές (Καρανικόλας – Καρανικόλας 

1980, σ. 174 [αρ. 1012: «Σε ξένον άbελοδ δυο λωλ-λοί µαλ-λώνασι»]). 
 

2. Ο κούνουπας εκάετο στου ’ουδιού το τσέρατσο. 

Ο Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος κατέγραψε τον αφηγηµατικό παροιµιόµυ-

θο «Ο κούνουπας εκάετο στου ’ουδιού το τσέρατσο» (Μιχαηλίδης-Νουάρος 

1932, σ. 350 [αρ. 29]). Κάποτε η παροιµία περιγράφει όλο το µύθο, µε το διά-

λογο µεταξύ κουνουπιού και βοδιού (τότε γίνεται διαλογικός παροιµιόµυθος): 

«Κούνουπας εκάετο στου βουδιού το τσέρατο. “Να καΐσω ή να φύω;” Λέει: 

“Θέλεις κάθου, θέλεις φύε! Τσ’ απού ’ρτες (δ)ε’ σ’ ήνιωσα!”» (Σεβαστή Γερ-

γατσούλη, Απέρι) ή «Κούνουπας εκά’ετο στου βουδιού το τσέρατο. Λέει: 

“Φο’έρα µού κάνεις; Θέλεις κάθου, θέλεις φύ’ε, ’έ µε κόφτει!”» (Κρητσιώτη – 

Ράφτης 2003, σ. 305). Η παροιµία είναι γνωστή και στη Σύµη (Καρανικόλας – 

Καρανικόλας 1980, σ. 131 [αρ. 715, «Κούνουπ-πας εκάετο στου βοδιού το κέ-

ρατο. Άρα κι αν εκάετο, άρα κι α(ν) (δ)εν δεκάετο»]). 

Πρόκειται για τον αισώπειο µύθο «κώνωψ και ταύρος» (Σαρίκας 

1993, σ. 180-181 [αρ. 140]), που ανήκει στον τύπο ATU 281 («Miscellane-

ous Tales of Gnats»). 

Για τη σηµασία του, παραθέτω το επιµύθιό του: «Αυτός ο µύθος µπο-

ρεί να χρησιµοποιηθεί για άνθρωπο ανίσχυρο, ο οποίος ούτε παρών ούτε 

απών είναι επιβλαβής ή ωφέλιµος» (Σαρίκας 1993, σ. 181). 
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3. Αλλού πα’ ο γάαρος… 

Ο Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος κατέγραψε τον περιγραφικό παροιµιό-

µυθο «Αλλού πα’ ο γάαρος τσ’ αλλού ο Κωσταντής» (Μιχαηλίδης-Νουάρος 

1932, σ. 346 [αρ. 10]). Τον παροιµιόµυθο γνωρίζει η Σεβαστή Γεργατσού-

λη (Απέρι), αφού τον έλεγε συχνά, κάποια χρόνια πριν, η συγχωριανή της 

Στασία Γεωργιάδου-Πετρίτη. Χρησιµοποιείται ως πείραγµα για αδέξιους 

και ανίκανους να εκτελέσουν µια εύκολη εργασία. 

Ο Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος γράφει για την προέλευση και ερµηνεία 

του: «Ο πατήρ ενός νεανίσκου εν Καρπ. λέγεται ως επαναλαµβάνων την 

φράσην ταύτην διά την αδεξιότητα του υιού του να οδηγή φορτωµένον όνον 

εις τον προορισµόν του. Εκ τούτου διεδόθη η παροιµ. φράσις λεγοµένη σήµε-

ρον επί αδεξίων ανθρώπων». 
 

4. Αναρά ’χει τσαι του τα βλέπει! 

Αν οι εργασίες ενός κτηνοτρόφου προόδευαν απρόσµενα, εγειρόταν η 

υποψία πως κάποια αναρά (νεράιδα) τον βοηθούσε στα κρυφά. Υπήρχε η 

πίστη ότι τα υπερφυσικά όντα, άλλοτε µε φιλική πρόθεση κι άλλοτε µε ε-

χθρική διάθεση, αρέσκονταν να παρεµβαίνουν στις ανθρώπινες υποθέσεις. 

Αυτό είναι το θέµα του περιγραφικού παροιµιόµυθου «Αναρά ’χει τσαι του 

τα βλέπει!» (Άννα Έλληνα, Πηλές).  

Στις αφηγήσεις του νησιού οι αναράδες είναι συνήθως κακές. Σωµατι-

κά ελαττώµατα, πνευµατικά και ψυχικά νοσήµατα των ανθρώπων αποδίδο-

νταν στη βλαπτική δράση τους. Πίστευαν όµως ότι υπήρχαν και καλές α-

ναράδες (τις έλεγαν «Καλές Γυναίκες»). «Εις του καλούς είναι καλαί και 

πολλά καλά τους διδάσκουν. ∆ίδουν π.χ. φυλαχτά, βοηθούν τους άνδρας εις 

τα έργα των και προ πάντων διδάσκουν διάφορα ιατρικά και γητέµατα απο-

τελεσµατικώτατα» (Κυριακίδης 1965
2
, σ. 198). Αυτές βοηθούσαν τους γε-

ωργούς και τους κτηνοτρόφους (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1932, σ. 238-240), 

άρµεγαν και τυροκοµούσαν. Κάποτε µια γυναίκα απαίτησε από τον κτηνο-

τρόφο άντρα της να της αποκαλύψει το µυστικό του. Όµως οι Καλές Γυ-

ναίκες
4
 τον είχαν προειδοποιήσει να σιωπήσει. Για τιµωρία γκρέµισαν το 

                                                           
4
 Και σε παραµύθια του νησιού εµφανίζονται αναράδες ως Καλές Γυναίκες 

(Μιχαηλίδης-Νουάρος 1932, σ. 294 και 325). 



∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – Τόµος ΚΕ΄                                                           Βασίλης Ι. Γεργατσούλης     

 

 

733 

κοπάδι του και του άφησαν µόνο µια κουτσή κατσίκα. Σε αφήγηση της Άν-

νας Έλληνα (Πηλές) τιµωρία του είναι ο θάνατος: 

Η αλαφρόστοιχη. 

Ήταν ένας άθθρωπος στο Προνί. Η γυναίκα του ήτον αλαφρόστοιχη. Φεύ-

γει η γυναίκα, ήρθε στο χωριό να ζυµώσει τσαι να πλύνει τσαι να πάρει κάτω τ’ 

αντρός της φαγιά, που ’το Σάββατο βράδυ. Σαν ήρθε πάνω η γυναίκα τσαι ζύ-

µωσε, επήαινε κάτω τσαι στο στάβλο απ’ έξω είδε µια γυναίκα µε τ’ άσπρα. Λέ-

ει: «Αγαπητιτσά τ’ αντρός µου θα ’ναι!». Τσαι ήρµεε τα ζωντάρια. Λέει: «Τώρα, 

τι θα κάµω; Να γυρίσω κάτω; Άµα γυρίσω, θα του κάµω τη(ν) τσηδεία του!». 

Γυρίζει αυτή κάτω, βρίσκει τον άντρα της, λέει: «∆ε µου λέεις, άντρα µου, η 

γυναίκα που σου ’ρµεε εδώ στη µάντρα µπροστά, ποια ήτο; Γυναίκα είχες εδώ 

κάτω, ε;». Λέει: «Γυναίκα, µη µε αναγκάζεις να µιλήσω!». Του ’χε ψήσει αυτή 

πιο το ψάρι στα χείλη του. Της λέει: «Μη µε αναγκάζεις να σου πω, γιατί θα µε 

χάσεις!». Λέει: «Όπου θέλεις πήαινε!». Αυτή εθάρρε πως ήτο να φύ’. Λέει: «∆εν 

ήτο τίποτε, γυναίκα! ∆ε(ν) µπορώ να σου πω! Μη µε βάζεις σε ζόρι». Γιατί, άµα 

ήτο να τα πει, ήτο να το(ν) τσεντήσει το τσιλό της αναράς. (Η νεράιδα, η τελευ-

ταία, η πιο µικρή, ήτο µ’ ένα γαϊδουρινό πόδι. Τσ’ άµα ήτο να σε αγγίσει µε το 

γαϊδουρινό, επόθαινε ο άθθρωπος). Ετσείνη πιο δεν ήκουε! Λέει: «Εγώ θα σου 

πω τσαι θα µε χάσεις!». 

Είπε της λοιπό: «Έσσι τσ’ έσσι, γυναίκα, τσ’ εµένα µε βοηθού’ νεράι-

δες!». (Είδες που λέου’: «Αναρά ’χει τσαι του τα βλέπει!»;). ∆εν ήκουσε η 

γυναίκα. Της τα ’πε. 

Ο άντρας σιγά σιγά εµαράζωνε, ερρώστησε ο άθθρωπος τσ’ επόθανε. 
 

5. Τσαι το Χάρο να ’χεις κουµπάρο, δε γλιτώνεις! 

Ο θάνατος είναι αναπότρεπτος και αναπόφευκτος. Αυτό εκφράζει η 

φράση «Τσαι το Χάρο να ’χεις κουµπάρο, δε γλιτώνεις!» (Σεβαστή Γεργα-

τσούλη, Απέρι). 

Ο περιγραφικός παροιµιόµυθος προέρχεται από το παραµύθι «Ο Χά-

ρος Κουµπάρος» (ATU 332 “Godfather Death”. Συχνά συµφύρεται µε τον 

τύπο ATU 335 «Death’s Messengers»). Ένας άνθρωπος απορρίπτει το 

Χριστό και διαλέγει το Χάρο να βαφτίσει το παιδί του. Όταν έρχεται η ώρα 
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του να πεθάνει προσπαθεί να πείσει τον ισχυρό κουµπάρο
5
 να παρατείνει 

τη ζωή του. Ο Χάρος όµως τον παίρνει. Με τον παραµυθιακό αυτό τύπο 

ασχολήθηκα σε δύο µελέτες µου (Γεργατσούλης 2009β, σ. 248-268, Γερ-

γατσούλης 2012, σ. 198-227). 
 

6. Απού τη[ν µάνdραν, εις την βάρκαν - Φουντούκια θέλει η θάλατσα! 

Πρέπει να έχουµε επίγνωση των δυνατοτήτων µας σε κάθε εργασία 

που επιχειρούµε. Η απειρία και η αµάθεια µπορούν να αποβούν καταστρο-

φικές. ∆εν πρέπει να εµπιστευόµαστε τη θάλασσα γιατί κρύβει κινδύνους 

για τους αµύητους. Αυτά µας διδάσκουν δυο περιγραφικοί παροιµιόµυθοι 

που κατέγραψαν οι Εµµ. Μανωλακάκης και Κων/νος Μηνάς: «Απού τη[ν 

µάνdραν, εις την βάρκαν» (Μανωλακάκης 1896, σ. 275 [αρ. 74])
6
 και 

«Φουντούκια θέλει η θάλατσα» (Μηνάς 2005, σ. 116). 

Το θέµα της ανταλλαγής εργασίας µεταξύ βοσκού και ναυτικού
7
 είναι 

γνωστό από τον Αίσωπο στο µύθο «Ποιµήν και θάλασσα» (Σαρίκας 1993, 

σ. 266-269 [αρ. 223]). Στο δεύτερο παροιµιόµυθο το φορτίο του καϊκιού 

µπορεί να ποικίλει (φουντούκια, λεµόνια, σύκα): «Θάλασσα, κυρά θάλασ-

σα! Να ’χες βλάχους να γελάς και λεµόνια να κυλάς!» (Λουκάτος 1998
2
, σ. 

121 [αρ. 415]). Ο ∆. Λουκάτος παραθέτει και διήγηση των Παροιµιογρά-

φων, όπου «Σικελός τις, σύκα άγων εναυάγει. Είθ’ ορών την θάλατταν αγρι-

ουµένην, επί πέτρας καθήµενος “οίδα”, φησίν, “ό θέλεις· σύκα θέλεις!” 

(∆ιογενιαν. VII, 6)». Με τη διήγηση αυτή στην αρχαιότητα σατίριζαν τους 

Σικελούς, όπως µαρτυρεί η φράση «Σικελός την θάλασσαν». «Όπως παρα-

δίδει ο ποιητής Αλκµάν, κάποιος Σικελός έµπορος σύκων ναυάγησε µε τα 

προϊόντα του. Όταν επιτέλους κατόρθωσε να φτάσει στην ακτή και από κει 

                                                           
5
 Στην κουµπαριά µε το Χάρο αναφέρεται στο τραγούδι του «Μάρα» ο Νικό-

λας Άσηµος: «Χάρο, Χάρο, σ’ έκανα κουµπάρο, / κι ήταν µια φορά / σε ήρεµα νερά / 

που κάναµε τσιγάρο». (∆ιαθέσιµο: http://www.asimos.gr/asimos_lyrics07.html 

[21/12/2011]). 
6
 Όµοια στη Σύµη «Απού τηµ µάdρα g’ εις τηβ βάρκα» (Καρανικόλας – Κα-

ρανικόλας 1980, σ. 38 [αρ. 127]) και «Από τσοπάν-νης καραβοκύρης» (Κοντός 

1989, σ. 92 [αρ. 326]). 
7
 Άλλοτε ένας τσοπάνος ανταλλάσει την εργασία του µε αυτήν του βαρελά ή 

του ξυλουργού (ATU 1015: «Forging a Hiss») (Γεργατσούλης 2007, σ. 275-276 

[αρ. 293], Μάλαµας 1989, σ. 62-64 [αρ. 79, «Ο λύκος κι ο τσοµπάνος»]). 
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είδε τη θάλασσα γαλήνια, είπε: “Οίδα ό θέλει, σύκα θέλει”» (Σέργης 2005, σ. 

132). Σε αφήγηση απ’ τη Μάνη ένας Βλάχος βοσκός πούλησε τα ζώα του, α-

γόρασε καράβι και εµπορευόταν «λεµονοπορτόκαλα» (Κάσσης 1983, σ. 312 

[αρ. 105]). Ο Ευάγγελος Αυδίκος γράφει: «ο βλάχος που στον ορεινό χώρο υ-

µνολογείται και είναι πρότυπο θάρρους, αγωνιστικότητας και φορέας δυναµι-

σµού, στη θάλασσα γίνεται άθυρµα των κυµάτων, ανίκανος να αντιδράσει. Το 

δίπολο, κατά την παροιµία, είναι µια κανονιστική αρχή που οργανώνει τις κοι-

νωνικές σχέσεις µέσα σε δεδοµένο περιβάλλον. Η θάλασσα, λοιπόν, για τους ο-

ρεινούς είναι ο τόπος της αταξίας» http://www.vimaideon.gr/Article.aspx?d= 

0080704&nid=9094096&sn=ΚΥΡΙΟ%20ΤΕΥΧΟΣ&spid=1478[22/12/2011]. 

Έµµετρη παροιµία απ’ τις Σέρρες µιλά για το ρίσκο που αναλαµβάνουν οι 

στεριανοί όταν στρέφονται στη θάλασσα: «Όποιους αφήνει τη στεργιά κι θά-

λασσα γυρεύει / ου διάβουλους τουν κώλου του κουκκιά του µαγειρεύει» (Σχινάς 

1911-1912, σ. 204)
8
. Παραθέτω αφήγηση του Νικολάου Γιάννακα (Πηγάδια): 

Πάλι φουντούκια θέλεις; 

Είχε ένα βοσκό στη Σαρία τσαι έβοσκε τα ζώα του. Λοιπόν έβλεπεν ότι 

κάθε Σάββατο ερχόταν ένα καΐκι από το πέλαγος τσαι άραζε από κάτω, στα 

Παλάτια. Έβλεπε αυτός ταχτικά. Εκατέβη κάτω. Παίρνει µια κατσίκα, τη 

σφάζει ετσεί να γνωριστεί. Γνωρίστητσε λοιπόν. Λέει: «Τι δουλειά κάνετε;». 

Λέει: «Είµαστε ναυτικοί τσαι έχουµε το καΐτσι, πάµε στην Ανατολή, στο Κου-

σάντασι, φορτώνουµε φουντούκια, καρύδια… Τσαι ερχόµαστε, πάµε στα Πη-

γάδια τσαι τα πουλάµε τσαι γυρίζουµε. Αυτή ’ναι η δουλειά µας!». Αυτός, 

σαν Ολυµπίτης πονηρός, λέει: «Τσαι πώς πάει η δουλειά δηλαδή;». «Βγαί-

νει! Τυραννιόµαστε, αλλά βγαίνει η δουλειά! Έχει χρήµα!». 

Πονηρός ο Ολυµπίτης, την εποµένη σφάζει ένα κασσίκι, το ψήνει, τρώνε, 

πίνουνε, λέει: «Να κάνοµε µια δυνατή δουλειά!». Λέει: «Τι;». Λέει: «Να σας δώ-

σω τη µάντρα, διακόσια ζώα που έχω, να µου δώσετε το καΐτσι, αλλά µε τη δια-

φορά ότι να µε πάρετε ένα ταξίδι στη(ν) Τουρκία, να µου δείξετε τι εµπόριο κάνε-

τε, πώς δουλεύει δηλαδή το εµπόριο, τσαι να µε γυρίσετε πίσω µόνο, φορτωµένο, 

στη Σαρία, τσ’ από τσει φύγετε!». Πιο πονηροί ετσείνοι, λένε: «Εντάξει!». 

                                                           
8
 Και στην Κάρπαθο είναι γνωστή η παροιµία και λέγεται γενικά, χωρίς να 

αναφέρεται στη θάλασσα: «Όποιος κάθεται καλά τσαι πιο καλά γυρεύγει, / ο Πειρα-

σµός του κώλου του, κουτσά του µαειρεύγει» (Σεβαστή Γεργατσούλη, Απέρι). 
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Το κάνουν λοιπόν, αλλάζουνε, παίρνουν τη µάντρα, τη φορτώνουνε, 

τη(ν) παίρνουν απ’ τη Σαρία στη Σύµη −ήτο Συµιατσοί αυτοί− τσαι τραβάνε, 

πάνε απέναντι στη(ν) Τουρκία, αγοράζει αυτός φιστίκια, καρύδια, φουντού-

κια… Εγεµίσα’ το καΐτσι. Τον εφέρα’ πάλι αυτοί, µε άλλο καΐτσι συνοδεία, 

τον εφέρα’ στα Παλάτια στη Σαρία. Από τσει χαιρετιστήκαν, φύγανε. 

Αυτός επή(γ)ε από πάνω στο ύψωµα ετσεί τσαι τσοιµήθητσε. Τη νύχτα 

όµως επήρε σορόκος ο τσαιρός… Ο µόνος τσαιρός ο οποίος βλάφτει το λι-

µάνι αυτό. Ήτο µοναχός του, δεν ήξερε. Ούτε ναυτικός ήτο ούτε τίποτα. Το 

πρωί, που σηκώθη, πάει ετσει(δ)ά από κάτω στο λιµανάτσι. Βλέπει λοιπόν 

σανίδια, καρύδια, φιστίκια στη θάλασσα. Το ’χε διαλύσει. 

Τι να κάµει; Εξανάπιασε πάλι τη µάντρα. Έκαµε τη µάντρα. Ότα λοιπό 

ήτανε µπονάτσα, επή(γ)ε από πάνω από το βουνό, που ’τον από κάτω το λι-

µάνι, τσαι λέει: «Μωρή πουτάνα θάλασσα, πάλι φουντούκια θέλεις;». ∆ηλα-

δή είσαι τόσο ήρεµη, τόσο όµορφη και θέλεις να µε ξεγελάσεις πάλι! 
 

7. Μελισσοκρουσµένος. 

Στην Κάρπαθο ο ένοχος αποκαλείται «µελισσοκρουσµένος», σύµφω-

να µε µαρτυρία της Σεβαστής Γεργατσούλη (Απέρι): «Αυτός είναι µελισσο-

κρουσµένος!». Την προσφώνηση εντόπισα και σε καρπαθιακό δηµοτικό 

τραγούδι «Μόνον ο Γιάννης ο µικρός ο µελισσοκρουσµένος» (Μιχαηλίδης-

Νουάρος 1928, σ. 285, στ. 19 [αρ. 4, «Το µάτιασµα της Μάγδας»]). 

Η λέξη (ως περιγραφικός ή παροµοιαστικός παροιµιόµυθος) προήλθε 

από αφήγηση για έναν έξυπνο δικαστή ή ιερέα (Μιχαηλίδης-Νουάρος 

1928, σ. 286), οποίος µε δόλο έκανε τον κατηγορούµενο να παραδεχτεί την 

ενοχή του
9
 (ATU 926C «Cases Solved in a Manner Worthy of Solomon»). 

Παραθέτω αφήγηση της Μαρίας Καµαράτου (Πηλές): 

Ο έξυπνος δικαστής. 

Κάποιος επήγε µια νύχτα στου γείτονά του, που είχε κυψέλες, µελίσσια, 

τσαι ξεσκέπασε το µελίσσι τσαι πήρε από µέσα τις κηρύθρες. 

                                                           
9
 Οι Σ. και Α. Καρανικόλας αποδίδουν στην εξεταζόµενη αφήγηση και την 

παροιµία «’Που ’χει τηµ µύ(γ)αµ µυ(γ)άζεται» (Καρανικόλας – Καρανικόλας 1980, 

σ. 164 [αρ. 940, υποσηµ. 1], Αναγνωστόπουλος 2001, σ. 72 [αρ. 3, «Ο παπάς και 

τα κλεµµένα µελίσσια»]). 
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Ο άθθρωπος επήε το πρωί να τρυ(γ)ήσει... άδεια η κυψέλη του! Λοιπόν 

του λέει: «Τι ’ναι αυτά που µου ’καµες χτες το βράδυ; Επήες τσαι µου άδεια-

σες την κυψέλη!». Λέει: «Εγώ; Ούτε είδηση ξέρω!». Λέει: «Τσαι όµως είναι 

δουλειά σου!». Λέει: «Όχι!». «Θα πάµε δικαστικώς!». Τον εκατάγγειλε λοι-

πόν, πήγαν στο δικαστήριο. 

Λοιπόν ο δικαστής αυτός ήτον έξυπνος. Μόλις τον αντίκρισε, του λέει 

ότι: «Κάποιος που έχει κλέψει µία κυψέλη µε µέλι ενός αθθρώπου είναι τώ-

ρα εδώ τσαι µια µέλισσα κάθεται στο κουκούλι του!». Κουκούλι ελέα’ το 

σκούφο παλιά. Κάνει αυτός έτσι δα [σήκωσε το χέρι στο σκούφο του]. Λέει: 

«Έλα εδώ!». Τσαι πλέρωσε του αθθρώπου το µέλι. 
 

8. …Σαν τον Αµέτην. 

Για κάποιον που κάνει τακτικά την ίδια διαδροµή, στα χωριά Όλυµπος 

και ∆ιαφάνι, λένε τον παροµοιαστικό παροιµιόµυθο: «Πάει κι έρχεται σαν τον 

Αµέτην απού τον Εµπολά!» (Γιάννης Φουντής, Όλυµπος), «Πάω κι έρχοµαι 

απού τον Εµπολά σα(ν) τον Αµέτη!» (Νικόλαος Μαστροµανώλης, Όλυµπος). 

Ποιος ήταν όµως ο Αµέτης; Την ιστορία του κατέγραψα σε τρεις (3) παραλλα-

γές. Παραθέτω την αφήγηση του Γιάννη Φουντή (Όλυµπος): 

Ο Αµέτης από τον Εµπολά. 

Κάποτε, λέει, στα Παλάτια της Σαρίας ήτανε οι γεωργοί εκεί το χειµώνα 

και σκάβανε τα χωράφια τους. Είχε λοιπόν µια σοροκάδα πολύ δυνατή. Ξέ-

ρεις, η σοροκάδα… αυτές οι κακοκαιρίες εφέρνανε και ξύλα, που γινόντου-

σαν ναυάγια –τα σκάφη τότε ήτανε ξύλινα– και εφέρνανε ξυλεία µπόλικη-ν 

έξω. Πρέζες, τα λέγανε τα ξύλα αυτά που έφερνε η θάλασσα. 

Κατεβαίνει λοιπόν ένα βρακάς εκεί κάτω, κανακάρης, Πρωτοπαπά τον ε-

λέγανε, ο Νικολής ο Πρωτοπαπάς, θα ’τανε των Πρωτοπαπάδων ο πάππους, για 

πρέζες και εκεί βλέπει έναν άθθρωπο στο κύµα και µόλις τον είχε πετάξει έξω. 

Πάει να δει… ζωντανός ο άθθρωπος. Τον τραβάει έξω. Νέος άθθρωπος. Εζω-

ντάνεψε. ∆εν είχε πνιγεί, να πούµε. Ίσως είχε πιει λίγο θάλασσα. Ήταν άραβας. 

∆εν ήξερε τη γλώσσα. Είχε βουλιάξει κανένα σκάφος τότε πειρατικό εκεί έξω 

από τα Παλάτια και γλίτωσεν αυτός. Τους άλλους τους έφαεν η θάλασσα. 

Τον επήρε λοιπόν κοντά του, τον εντύσανε, ήτανε χειµώνας, τον εταΐσανε, 

εσυνήρθε. Τον είχε-ν όλο το χειµώνα. Ύστερα το Μάιο τον είχε φέρει έξω βέβαια 

στην Όλυµπο. Τον επήρε στην Αυλώνα, εκεί µε το θερισµό τον Ιούνιο µήνα… 
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Ιούλιο. Επήγανε σ’ ένα µέρος λοιπόν εκεί, έξω από την Αυλώνα, που βλέπεις τον 

Άη Γιάννη τη Βρουκούντα, όλα αυτά τα µέρη… λέγεται Εµπολάς, ένα µέρος που 

έχει ορατότητα µεγάλη. Και τι έκανε αυτός τώρα; Τον ελέγαν Αµέτη –αραβικό 

όνοµα. Του δίναν έναν ασκί φυσερό τότε που ’χανε –ασκούλια τα λέ(γ)αν εκεί 

στην Όλυµπο– για το νερό και επειδή ήτανε ζέστες µεγάλες και διψούσανε τον 

εστέλλανε στην Αυλώνα κι έφερνε νερό και πίνανε. Και πάλι µόλις άδειαζε τ’ 

ασκούλι τον εξαναστέλλαν και το ξαναγέµιζε. Και βγήκε τότε αυτό που λένε, το 

λένε και σήµερα, λέει: «Πάει κι έρχεται σαν τον Αµέτην απού τον Εµπολά!». Ο 

Αµέτης επήγαινε στην Αυλώνα και γέµιζε τ’ ασκούλι, το πίναν το νερόν εκεί γιατί 

’χε πολλούς εργαζόµενους εκεί αυτός, φαµίλια µεγάλη, και θερίζα’, ζέστες… επί-

να’ πολύ νερό. Να πιουν από µια πινιάν όλοι, µια γουλιά, άδειαζε τ’ ασκούλι. 

Ξανά ο Αµέτης στην Αυλώνα. Λέει: «Πάει κι έρχεται σαν τον Αµέτην απού τον 

Εµπολά!». Κι έµεινεν αυτό. Το λένε-ν ακόµα. 

Μετά όµως –έχει συνέχεια η ιστορία– µπορέσανε και συνεννοηθήκανε 

µε τον Άραβα, έµαθεν αυτός σιγά σιγά τα ολυµπίτικα εκεί, και τους είπεν ότι 

καταγόταν από την Αίγυπτο (δεν ξέρω από ποιο µέρος της Αιγύπτου) και πή-

γανε αργότερα, µετά από δυο τρία χρόνια, ταξιδέψανε µαζί του και πήγανε 

στο σπίτι του και τους εφιλοξενήσαν κάτω εκεί, αυτόν τον Πρωτοπαπά. Έτσι 

λέει τουλάχιστον η παράδοση. ∆ηλαδή αυτή η ιστορία έχει και ναυαγοσωστι-

κό ενδιαφέρον. Αλλά έµεινε και η ιστορία, ο Αµέτης
10

 από τον Εµπολά. 
 

9. Ταν είχε-ν η Μαρούκλα; 

Στην Κάρπαθο πειράζουν τους Ολυµπίτες µε τη φράση «Τίαν ήπαθε η 

Μαρούκλα τσ’ ήσπασε του Μηνακού την κούτλα;» (Μιχαήλ Γιαβάσης, Αρκά-

σα). Κάποτε ο παροιµιόµυθος έχει και συνέχεια (γίνεται διαλογικός): «“Ταν 

(=τι) είχε-ν η Μαρούκλα τσ’ ήσπασε του Μηνακού τη(ν) κούτλα;”. “Μαυροχα-

ρακία της εζήτηξε τσαι λά(β)ωσέ το(ν)!”» (Νικόλαος Γιάννακας, Πηγάδια). Ο 

Ολυµπίτης Μηνακός (Μηνάς) προκάλεσε ερωτικά, µα µε άκοµψο και απρεπή 

τρόπο, τη συντοπίτισσά του Μαρούκλα (της ζήτησε «µαυροχαρακία»). Ο πα-

                                                           
10

 Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, ο Ολυµπίτης άφησε ελεύθερο τον Αµέτη, που ήταν 

τουρκικής καταγωγής. Εκείνος πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε δικαστής 

των Οθωµανών. Όταν ο Ολυµπίτης βρέθηκε άδικα κατηγορούµενος για σοβαρή υπό-

θεση, ο δικαστής Αµέτης τον αθώωσε ανταποδίδοντας έτσι την ευεργεσία. 
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ροιµιόµυθος αναφέρεται στην τιµωρία του Μηνακού. Η Μαρούκλα, η οποία 

δεν ανεχόταν πειράγµατα, τον τραυµάτισε (τον λάβωσε). 
 

10. Μη σε κουτ(ου)λήσει ο βους! 

Η Σεβαστή Γεργατσούλη (Απέρι) µου ανέφερε τον φραστικό παροιµιό-

µυθο «Φύε από µπροστά µου µη σε κουτλήσει ο βους!». Ο παροιµιόµυθος συ-

χνότερα είναι διαλογικός: «“Φύε αοµπρός µη σε κουτ(ου)λήσει ο βους!”. “Πού 

’ναι ο βους;”. “Άι το σχοινί που πάω να τον φέρω!”» (Μηνάς Γεωργόπουλος, 

Πηλές και ∆ηµήτρης Πανάρετος, Πηγάδια). Επίσης, «Ψου το ’ούδδιµ µητ σε 

κουτ(ου)λήσει. Λέει: Και πού ’ναι; Λέει: Στην Ανατολή» (Μηνάς 2005, σ. 113). 

Είναι γνωστός σε πολλούς ελληνικούς τόπους (Μαυρακάκης 1983, σ. 20 [αρ. 

4]). «Λέγεται για όσους προεξοφλούν επιχειρήσεις µε τιποτένια µέσα, ή βιάζο-

νται να ετοιµαστούν για κάτι αµφίβολο» (Λουκάτος 1998
2
, σ. 94-95 [αρ. 332]). 

Ο ∆ηµήτρης Πανάρετος εξήγησε τον παροιµιόµυθο µε άλλον νοηµατικά ισο-

δύναµο: «Ακόµα δεν τον είδαµε, Γιάννη τον εβγάλαµε». 
 

11. Γυρίζεις στα Τριπέλουρα. 

∆υο παροιµιόµυθοι µε διαφορετική σηµασία και λειτουργία προήλθαν 

από µια ευτράπελη διήγηση: «Πού γυρίζεις, µωρή, στα Τριπέλουρα πάλι;» 

(Σοφία Καλίτση, Μενετές-Απέρι) και «Άκου, στο σακί δεµένος / και στον 

τοίχο ακουµπισµένος!» (Σακέλλη Ειρήνη, Σπόα). Τον πρώτο έλεγε ειρωνι-

κά η Σοφία Καβαλλιέρου στις εγγονές της όταν επέστρεφαν στο σπίτι τις 

µεταµεσονύκτιες ώρες από τα µπαρ του νησιού, εννοώντας ότι πήγαιναν σε 

ανύπαρκτο, µακρινό ή άγνωστο τόπο. Ο δεύτερος λέγεται από κάποιον που 

επιβεβαιώθηκε από την εξέλιξη των γεγονότων, για να θυµίσει στο δύσπι-

στο συνοµιλητή του προηγούµενο προφητικό λόγο του
11

. 

Οι παροιµιόµυθοι προήλθαν από ευτράπελη διήγηση µε θέµα τις απι-

στίες µιας παπαδιάς (ATU 1360C «Old Hildebrand»), η οποία για να δε-

χτεί ανενόχλητα στο σπίτι τον αγαπητικό της, στέλνει τον παπά της να λει-

τουργήσει σε ανύπαρκτο άγιο, στον άγιο Ζαµπλακά –δηλαδή Βλάκα (Με-

                                                           
11

 Στη Σύµη υπάρχει ο παροιµιόµυθος «Γρίκα, παπά, ’που το σακ-κί». «Απευθύνε-

ται σ’ αυτούς που δεν επίστευαν στα λόγια µας και από άλλη αφορµή, κάποιος άλλος, 

χωρίς να γνωρίζει τα όσα διαµείφθησαν µεταξύ µας, επιβεβαιώνει τους λόγους µας» 

(Κοντός 1989, σ. 62-64 [αρ. 215], Καρανικόλας – Καρανικόλας 1980, σ. 77 [αρ. 361]). 
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ρακλής 1980, σ. 27)– ή στον Άη Γιάννη στη Βρουκούντα ή στα Τρισβέ-

λουρα (Τριπέλουρα ή Βερβέλουρα). Η παπαδιά τραγουδά ένα δίστιχο: 

«Παπά µου, στα Τρισβέλουρα πάεις τσαι δε γυρίζεις, / τσαι ’µεις ξεκοκαλιά-

ζουµε τη(ν) κότα µε το ρύζι!». Ένας αγωγιάτης λέει στον παπά ότι η παπα-

διά είναι άπιστη, µα εκείνος δεν τον πιστεύει. Για να του αποδείξει τον ι-

σχυρισµό του, κρύβει τον ιερέα σε σακί και τον φέρνει στο ίδιο του το σπί-

τι σαν εµπόρευµα. Εκεί βρίσκεται ήδη ο εραστής της παπαδιάς. Ο αγωγιά-

της τραγουδάει στον παπά: «Άκου, στο σακί δεµένος / και στον τοίχο ακου-

µπισµένος!». Η αφήγηση είναι γνωστή και σε άλλους τόπους (Κυριακίδης 

1965
2
, σ. 318-319, Μελισσουργάκη-Αρφαρά 1989, σ. 89-90 [«Η παπαδιά 

κι ο “καύκος”»], Πάγκαλος 1983, σ. 460-461 [αρ. 47], Μάλαµας 1989, σ. 

109-112 [αρ. 145, «Η τσιλιµπούρδα η παπαδιά»], Τρουπής 1999, σ. 212 

[αρ. 194, «Άκου τα σακοδεµένε…»], Παµπούκης 1945, σ. 333 [αρ. 1], Με-

ρακλής 1980, σ. 26-28, ∆αµιανού 2005, σ. 222-223 και 244-245). Τελειώ-

νει µε την τιµωρία της άπιστης γυναίκας. Παραθέτω απόσπασµα από αφή-

γηση της Ειρήνης Σακέλλη (Σπόα): 

Ο Άγιος Ζαµπλακάς. 

Μια φορά κι ένα καιρό ήτανε ένα αντρόγυνο, ο παπάς και η παπαδιά. 

Παιδιά δεν είχανε. Ζούσανε καλά. Η παπαδιά κατά περιόδους έκανε την άρ-

ρωστη. Η γυναίκα είχε γνωριστεί µε φίλο. Και έκανε την άρρωστη. «Μα τι 

έχεις; Μα τι έχεις;». Κάποτε ήθελε να φέρει το φίλο στο σπίτι και λέει του 

παπά ότι είδε όνειρο ότι πρέπει να πάει να λειτουργήσει τον Άγιο Ζαµπλακά. 

Κοιτάει ο παπάς το καλαντάρι του. Άγιο Ζαµπλακά δεν είχε µέσα. Λέει: 

«Παπαδιά µου, δεν έχει!». Λέει: «Μα εγώ είδα ότι θα πας! Τρεις µέρες και 

τρεις νύχτες θα βαδίζεις για να βρεις τον Άγιο Ζαµπλακά». Ε! Πήγε και ο 

παπάς µε το όνειρο. 
 

12. Βούι τσαι συ, βούι τσαι ’γω! 

Όταν δυο άνθρωποι ή δυο οµάδες ανθρώπων διαπράττουν το ίδιο σφάλ-

µα, τους λένε πειρακτικά τη φράση: «Βούι τσαι συ, βούι τσαι ’γω!» (Σεβαστή 

Γεργατσούλη, Απέρι)
12

 ή στον πληθυντικό «Βούδτζα τσαι ’σεις; Βούδτζα τσαι 

                                                           
12

 Η Σεβαστή Γεργατσούλη (Απέρι) χρησιµοποιεί τη φράση, αλλά αγνοεί το 

σχετικό ανέκδοτο. 
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’µεις!» (Μαριγούλα Κρητσιώτη, Όθος και Πρεάρης Γεώργιος, Όλυµπος). Ο 

παροιµιόµυθος προήλθε από ανέκδοτο, µε το οποίο σκώπτονται οι κουτοί 

Χαλκίτες, που µεταφέρουν µε το καΐκι τους βόδια ή γαϊδούρια (τότε η κατα-

ληκτική φράση είναι «Γαϊδούρια εσείς, γαϊδούρια τσαι ’µεις!»). Παραθέτω το 

ανέκδοτο σε αφήγηση του Αλέξανδρου Μαναρουλά (Αρκάσα): 

’Ούδια. 

Ήτανε δύο από τη Χάλκη και θέλανε να µεταφέρουνε κάπου βούδια µε 

το καΐκι. Και τα βάλανε λοιπόν στη µέση του καϊκιού. Ήτανε µεγάλο το καΐ-

κι. Και φύγανε από τη Χάλκη. 

Στη µέση της διαδροµής λοιπόν έπεσε οµίχλη πολλή. Λέει ο ένας του άλ-

λου: «Πήγαινε εσύ µπροστά στην πλώρη, να κάτσω εγώ στην πρύµνη, να 

βλέπουµε µήπως έρχεται άλλο καΐκι, για να µη χτυπήσουµε!». «Εντάξει!». 

Ο άλλος λοιπόν, που πήγε µπροστά, άναψε τσιγάρο. Μέσα στην οµίχλη 

ο άλλος από την πίσω µεριά τον επέρασε για καΐκι. Και του λέει: «Ε! Ίντα 

’στε;». «Καΐκι!», λέει ο άλλος από µπροστά. «Ίντα καΐκι;». Λέει: «Χαλτσίτι-

κο!». Λέει: «Χαλτσίτικο τσαι ’σεις; Τσαι ’µεις!». Λέει: «Τσαι ίντα 

κου(β)αλείτε;». «’Ούδια!» του κάνει ο άλλος από µπροστά. Λέει: «’Ούδια 

τσαι ’σεις, ’ούδια τσαι ’µεις!»
13

. 
 

13. Μίλα (ε)σού, Σταµάτα, τώρα! 

Στα χωριά Σπόα και Μεσοχώρι συνηθίζουν τη φράση: «Μίλα (ε)σού, 

Σταµάτα, τώρα!» (Βασίλης Μενεάκης και Μανόλης ∆ήµαρχος, Σπόα & Θεο-

χάρης Χαροκόπος, Μεσοχώρι). Ο φραστικός παροιµιόµυθος προήλθε από α-

φήγηση για έναν κουµπάρο που πείραξε µια άγνωστη κοπέλα, η οποία έτυχε 

να είναι η κόρη του κουµπάρου του. Όταν αποκαλύφθηκε η ενέργειά του, έ-

νιωσε αµηχανία και ζήτησε απ’ τη γυναίκα του, τη Σταµάτα, να τον δικαιολο-

γήσει. Η αφήγηση διδάσκει να προσέχουµε τα λόγια µας. Η επίκληση προς τη 

                                                           
13

 Σε χιακή παραλλαγή, «Μια Πυργούσαινα ερωτά µιαν αρραβωνιασµένην: 

“Πότε θα παντρευτείς; –Την Τσυριατσή. –Τσ’ εώ την άλλη Τσυριατσή. –Τσ’ είντα θα 

σφάξης; –Βούιν. –Βούιν τσ’ εώ, βούιν τσ’ εσύ”». Ίδια «σκωπτική διήγησιν λέγουσι 

εν Γκιουµουλτζίνη της Θράκης περί των κατοίκων του χωρίου Κιουτσιούκιοϊ και αλ-

λαχού περί άλλων τόπων» (Κυριακίδης 1965
2
, σ. 225). Την παραλλαγή του ο Κυ-

ριακίδη άντλησε από τη συλλογή του Βίου (Βίος 1912-1913, σ. 488 [αρ. 49]). 
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Σταµάτα είναι άσκοπη, αποτελεί έκφραση αµηχανίας
14

. Η φράση λέγεται όταν 

αδυνατούµε να αρθρώσουµε λόγο, επειδή είµαστε ένοχοι, και ζητάµε από άλ-

λους υποστήριξη. Παραθέτω αφήγηση του Βασίλη Μενεάκη (Σπόα): 

Μίλα σου, Σταµάτα, τώρα! 

Απ’ το Μισοχώρι εκατάγοντο δύο αθθρώποι τσαι είχαν κάποιο σύντεχνο 

βοσκό. Τότες επήγαιναν µε τα ποδάρια. Επήραν το δρόµον τσαι πηγαίνασι τ’ α-

ντρόγυνο. Τον άντρα τον ελέ(γ)α’ Γιάννη τσαι τη γυναίκα Σταµατίνα, Σταµάτα. 

Στο δρόµο λοιπόν βρήκαν µια κοπέλα. Αλλά δεν εγνωρίζανε πως ήταν του 

συντέχνου η κόρη. Ο άντρας λοιπόν επείραξε την κοπέλα. Η κοπέλα έφυγε. 

Όταν εφτάσαν όµως στο µαντροκάισµα, στη µάντρα, ήρτε τσ’ η κόρη ε-

τσεί. Αλλά δεν επλησίαζε η κόρη. Λέει: «Έλα δω, παιδί µου!». Λέει: «Με 

πείραξεν αυτός ο άθθρωπος!». Τώρα ο σύντεχνος τι να πει στον άλλο σύντε-

χνο; Λέει: «Μίλα (ε)σού, Σταµάτα, τώρα!». ∆ηλαδή «Πες τσαι συ! 

∆ιτσαιολόγησε την πράξη!». 
 

14. Της γυναίκας τις δουλειές τις τρών’ οι κότες. 

Η διαπάλη µεταξύ άντρα και γυναίκας για την ενδοοικογενειακή κα-

τανοµή εργασιών και υποχρεώσεων δεν χαρακτήριζε τις παλιές κλειστές 

κοινωνίες, όπου οι ρόλοι ήταν διακριτοί και αδιαπραγµάτευτοι. Το έθιµο 

της γυναικοκρατίας
15

 πρέπει να αντιµετωπιστεί ως εξαίρεση που επιβεβαί-

                                                           
14

 «Εµείς στα Σπόα τσαι στο Μισοχώρι συνηθίζουµε να λέµε τη φράση: “Μίλα 

(ε)σού, Σταµάτα, τώρα!”. ∆ηλαδή σου λέµε κάτι που δε σ’ αρέσει, λέει: “Μίλα 

(ε)σού, Σταµάτα, τώρα!”. Ή µε κατηγοράς, λέω: “Μίλα (ε)σού, Σταµάτα, τώρα!”. 

∆ε λένε όλη την ιστορία. Λένε τη φράση χωρίς να ξέρουν την ιστορία. ∆εν ξέρουν ότι 

αυτό ήτο γεγονός. Συνέβη στο Μισοχώρι αυτό το γεγονός» (Βασίλης Μενεάκης, 

Σπόα). «Όταν καµιά φορά σε συζήτηση λένε κάτι που µας φέρνει σε αµηχανία, λέµε: 

“Μίλα συ, Σταµάτα, τώρα!”. ∆ηλαδή συζητούµε τσαι σ’ αυτό που λέει ο άλλος δε 

χρειάζεται απάντηση. Λέει: “Τι να του πω τώρα; Μίλα συ, Σταµάτα, τώρα!”. ∆ηλα-

δή δε χρειάζεται απάντηση». (Θεοχάρης Χαροκόπος, Μεσοχώρι). 
15

 Ο Γιάννης Κιουρτσάκης µας πληροφορεί: «Όσο για την αντιστροφή των 

κοινωνικών ρόλων, τη συναντούµε όχι µόνο σε κάθε ελληνικά αποκριά, αλλά και σ’ 

ένα άλλο έθιµο της αρχής του χρόνου, διαδεδοµένο στο βορειοελλαδικό χώρο: τη 

µέρα της µαµής ή της µπάµπως, που τελείται στις 8 Ιανουαρίου (γιορτή της Αγίας 

∆οµνίκης ή ∆οµνής), όπου οι παντρεµένες γυναίκες και κυρίως οι µητέρες παίρνουν 

την “εξουσία” του χωριού ή την παραδίδουν στη µαµή και στη γυναικεία “αστυνο-

µία” της, αναγκάζοντας τους άντρες να κλειστούν στα σπίτια, και ξεφαντώνουν λέ-
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ωνε τον κανόνα της κυριαρχίας του άντρα στην οικογένεια. Η Σεβαστή 

Γεργατσούλη (Απέρι) µου είπε φραστικό παροιµιόµυθο «Της γυναίκας τις 

δουλειές τις τρών’ οι κότες». Στη Σύµη λένε την παροιµία «Της γυναίκας 

τη-δ-ούλεψη έφαέ-ν-τη-νν-η κάττα κι ’εν εχόρτασε» (Κοντός 1989, σ. 64-65 

[αρ. 217]). Αλλού, «Της γυναίκας οι δουλειές είναι σαν τα πουλοσκαλίσµα-

τα»
16

. Το νόηµα είναι ότι, η εργασία της γυναίκας µέσα στο σπίτι δεν φαί-

νεται
17

 ούτε µπορεί να εκτιµηθεί. 

Τη σχετική αφήγηση δεν εντόπισα στην Κάρπαθο. Την κατέγραψα 

όµως στη Νάξο από τη Μαρία Κατσούλη. Γυναίκα και άντρας συµφωνούν 

να αλλάξουν ρόλους, όπως γίνεται και σε θρακική (Βεΐκου-Σεραµέτη 1961, 

σ. 223-224) και σε µανιάτικη αφήγηση (Μανιατέας 2005, σ. 235-236 

[«Τρως κρεµµύδι; Τρως δροσιά»]). Η πρώτη πηγαίνει στο µεροκάµατο, ενώ 

ο άντρας αναλαµβάνει το νοικοκυριό (ATU 1408 «The man Who Does His 

Wife’s Work»). Παραθέτω απόσπασµα. 

Της γυναίκας τις δουλειές τις τρώνε οι κότες!» (απόσπασµα). 

[…] Κάποια στιγµή βαρέθηκε, λέει, η γυναίκα να εκτελά αυτά που έλεγε ο 

σύζυγος. Λέει: «Ξέρεις τι λέω; ∆ε γίνεται να µπεις εσύ µέσα στο σπίτι και να 

πάω εγώ στο χωράφι; Να αλλάξοµε!». «Αυτό, λέει, θέλω και ’γω! ∆εν κάνεις, 

λέει, και τίποτα µέσα στο σπίτι. Αυτά εγώ σε µισή ώρα τα κάνω όλα!». Έφυγε 

λοιπόν η γυναίκα, πήγε στο χωράφι. Άρχισε να κάνει µια δουλειά όλη µέρα στο 

χωράφι. Ούτε φαινόταν η δουλειά της ούτε µπορούσε να της κάνει ο άντρας της 

έλεγχο πόση δουλειά έκανε µέσα στο χωράφι. Αλλά εκείνη είπε του άντρα της: 

«Κάθε µια δουλειά που θα κάνεις, απάνω στο τραπέζι θα βάλουµε ένα πιάτο και 

θα βάζεις µέσα ένα κουκί σιτάρι. Κάθε µια δουλειά που θα κάνεις… θα σκουπί-

                                                                                                                                      

γοντας µεταξύ τους αθυρόστοµα χωρατά: εξ ου και η ονοµασία “γυναικοκρατία” 

που πήρε στα χρόνια µας τούτη η γιορτή» (Κιουρτσάκης 1995
2
, σ. 57). 

16
 Την παροιµία έχω ακούσει, αλλά δε θυµάµαι από ποιον. 

17
 Σε µια αφήγηση ο Χριστός, µεταµορφωµένος και αγνώριστος, δίδαξε στη 

γυναίκα πώς να υφαίνει αποδοτικά και στον άντρα πώς να οργώνει βουστροφηδόν. 

Αργότερα, µε διαφορετική µορφή, ρώτησε την υφάντρια και το γεωργό ποιος τους 

δίδαξε την τέχνη τους. Η πρώτη καυχήθηκε πως σκέφτηκε µόνη της τον τρόπο, 

ενώ ο δεύτερος παραδέχτηκε ότι ένας άγνωστος περαστικός τον δίδαξε. Ο Χριστός 

καταράστηκε τη γυναίκα «να κάνεις δουλειά και να µην φαίνεται η δουλειά σου!» 

και ευχήθηκε στον άντρα «ό,τι δουλειά κάνεις να φαίνεται» (∆ιαθέσιµο: 

http://www.eratyra.gr/el/gynaika [7/12/2011]). 
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ζεις και θα βάζεις ένα κουκί µέσα… θα πλύνεις τα πιάτα και θα βάζεις ένα κου-

κί…». Αυτός, λέει, έκανε καµιά δουλίτσα, έτρεχε και έβαζε το σιτάρι. Έκανε… 

έβαζε… Γέµισε το πιάτο αυτό µε σιτάρι. 

Κάποια στιγµή λοιπόν το βράδυ ήρθε η γυναίκα του από το χωράφι. «Ά-

ντρα µου, λέει, τι έκανες σήµερα;». Λέει: «∆ε µου ’πες να βάζω ένα κουκί σι-

τάρι µέσα στο πιάτο για να µετρήσουµε πόσες δουλειές ήκανα;». Πάνε στο 

τραπέζι για να δούνε το σιτάρι, έλειπε όλο το σιτάρι από µέσα από το πιάτο. 

Λέει: «Τι έγινε;». Επήγε µια κότα και είχε φάει όλο το σιτάρι! Και λέει: «Της 

γυναίκας τις δουλειές τις τρώνε οι κότες!». 

Και από τότε πήγαινε ο άντρας στο χωράφι και έµενε η γυναίκα στο σπί-

τι και δεν της ξαναµουρµούρισε πια, δεν εγκρίνιασε. 
 

15. Κατά που λαλεί η φλάσκα… 

Στην Κάρπαθο κατέγραψα τους φραστικούς παροιµιόµυθους «Κατά 

που λαλεί η φλάσκα µή(τ)ε φέτη Λαµπρή µή(τ)ε του χρόνου Πάσχα!»
18

 (Σε-

βαστή Γεργατσούλη, Απέρι και Μανόλης Μακρής, ∆ιαφάνι) και «Πάσχα 

πάνω, Πάσχα κάτω, Πάσχα τσαι τ’ αδρύ
19

, / του παπά η κολοκύθα, δε(ν) τ’ 

οµολογεί!» (Μαρία ∆ηµάρχου, Σπόα). Οι παροιµίες, που λέγονται για υπό-

θεση που αργεί να τελειώσει ή δε φαίνεται να οδηγείται σε αίσιο τέλος, 

προήλθαν από δηµοφιλές στο νησί ανέκδοτο (ATU 1848A «The Clergy-

man’s Calendar»), γνωστό και σε πολλούς άλλους τόπους
20

. ∆ιακρίνω δύο 

διαφορετικούς τύπους: στον πρώτο ένας αγράµµατος παπάς προσπαθεί µε 

τη χρήση κουκιών να υπολογίσει το Πάσχα (Μπουκουβάλας 1966, σ. 50-

51, Μαυρακάκης 1983, σ. 91 [αρ. 171, «Το Πάσχα και τα κουκιά του πα-

πά»], Ρουσάλη-∆ιατσίντου 1977, σ. 83-84 [«Αγραµµατοσύνη ιερέως»], 

Καψάλης 1951, σ. 116-117 [αρ. 1, «Μα η κολοκύθα δεν το µολογεί»], Πα-

πάνης 1966, σ. 404 [αρ. 3, «Μηδί φέτου Λαµπρή, µηδί τ’ χρόν’ Πάσχα»], 

Τρουπής 1999, σ. 263 [αρ. 245, «Τα κουκιά της παπαδιάς»]). Στο δεύτερο ο 

Ναστραντίν Χότζας, ρίχνοντας λιθαράκια σε ένα πήλινο σταµνί, προσπαθεί 

                                                           
18

 Η παροιµία υπάρχει και στη Σύµη. Βλ. Σωτήριος Αλ. Καρανικόλας – Αλέξαν-

δρος Σ. Καρανικόλας, Παροιµίες και φράσεις από τη Σύµη, ό.π., σ. 189 (αρ. 1109). 
19

 Σε µανιάτικη παραλλαγή η φράση είναι «Πάσχα και στου ∆ρυ» (Μανιατέας 

2005, σ. 235 [«Πάσχα στους Μπουλαριούς»]). 
20

 Ενδεικτική βιβλιογραφία δίνει ο Μέγας (Μέγας 1966, σ. 406). 
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να υπολογίσει πότε έρχεται το Ραµαζάνι (Τρικογλίδης 1921, σ. 119-120 

[αρ. 110, «Οι µέρες του Ραµαζανιού»], Τσουκαλάς 1969, σ. 6-7 [«Το ηµε-

ρολόγιο του Χότζα»], Μαγιόπουλος 1980
2
, σ. 368-369 [αρ. 397, «Θα είτανε 

εκατόν είκοσι του µηνός»]). Στην πρώτη περίπτωση η παπαδιά χαλάει τον 

υπολογισµό του παπά συµπληρώνοντας κουκιά στο φλασκί ή στο ράσο 

του. Στη δεύτερη, τα παιδιά του Χότζα προσθέτουν λιθαράκια στο σταµνί. 

Η παραλλαγή µε το Χότζα τελειώνει µε το αστείο συµπέρασµα, ότι ο µή-

νας έχει 120 µέρες, αφού τόσα λιθαράκια βρίσκει στο σταµνί του. Παραθέ-

τω την αφήγηση του Μανόλη Μακρή (Όλυµπος): 

Κατά που λαλεί η φλάσκα. 

Κάποιος παπάς παλιά ήτον αγράµµατος. Και για να τον διευκολύνει ο 

δεσπότης ή για να τον διευκολύνει κάποιος γραµµατισµένος που περνούσεν 

από κει, έπαιρνε και του έβαζε µέσα στη φλάσκα µετρηµένα κουκιά. Θα 

’τρω(γ)ε κάθε µέρα ένα και όταν τέλειωνε τα κουκιά, θα ήταν το Πάσχα. 

Ήταν λοιπόν ένα είδος κλεψύδρας, να πούµε. 

Η παπαδιά έβλεπε και έπαιρνε ο παπάς κάθε µέρα ένα κουκί και έτρω-

γε, και λέει: «Ε τον καηµένο τον παπά! Του αρέσουνε τα κουκιά!». Οπότε 

παίρνει µια δυο χούφτες κουκιά και τα πετάει µέσα στη φλάσκα. Ήρθεν η ά-

νοιξη, πέρασεν η άνοιξη, ήτρω(γ)εν ο παπάς τα κουκιά. Πού το Πάσχα; Βρε, 

αρχίζει το καλοκαίρι… τελειώνει το καλοκαίρι… τίποτε! Τον ρωτούσαν λοι-

πόν όταν ήρθαν τα πρωτοβρόχια: «Παπά, σαν να άργησε εφέτος το Πάσχα, 

τι λες;». «Αφήστε, ρε παιδιά, λέει, και κατά που λαλεί η φλάσκα µή(τ)ε φέτη 

Λαµπρή µή(τ)ε του χρόνου Πάσχα!». 
 

16. (∆)ουλειά-ν, είχεκ και στη Κρήτη. 

Ο Κωνσταντίνος Μηνάς κατέγραψε τον φραστικό παροιµιόµυθο «Αν 

ήτογ για ’ουλειάν, είχεκ και στη Κρήτη» (Μηνάς 2005, σ. 115). Προήλθε 

από περιστατικό, που µου αφηγήθηκε ο Γεώργιος Γεργατσούλης (Απέρι): 

Ο τεµπέλης Κρητικός. 

Είχε κα(ν)ένα Κρητικό τσαι ήρτεν εδώ στη(ν) Κάρπαθο τσαι παντρεύτη. 

Τσ’ απόειν όλον ήτρωε τσαι κά(θ)ετο. Του λέα’ λοιπόν: «Ετσειά έχει ’ου-

λειά, να πάεις να ’ουλέψεις!». Λέει τσ’ αυτός: «Α! Αν ήτο για ’ουλειά, είχε 

τσαι στη(ν) Κρήτη!». 
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17. Φέξε µου να κατεβώ! 

Κάποιοι παροιµιόµυθοι είναι γνωστοί σε στενά τοπικά πλαίσια. Τέ-

τοιος είναι ο φραστικός παροιµιόµυθος: «Φέξε µου να κατεβώ!» (Μαρία 

Κρητσιώτη, Όθος), που λέγεται στο χωριό Όθος. Προήλθε από τοπικό πε-

ριστατικό. Χρησιµοποιείται για να ειρωνευτεί κάποιος έναν ανίκανο κλέ-

φτη
21

. Παραθέτω αφήγηση της Μαρίας Κρητσιώτη (Όθος): 

Τα µανταρίνια της Αντιγόνης. 

Ή Αντιγόνη είχε τα καλύτερα µανταρίνια. Επήγε µία παρέα να τα κλέ-

ψει. Ανέβηκε ο Μιχαλιός ο ∆ιακοσταµάτης πάνω. Τα άλλα παιδιά, που ήτανε 

πιο ζωηρά, φύγανε. Αυτός έµεινε λοιπόν πάνω στη µανταρινιά. Ήρθε η Αντι-

γόνη, λέει: «Ω! Τώρα θα σας κανονίσω! Ποιος είναι πάνω;». Αυτός δεν 

µπορούσε να κατέβει κάτω. Φοβήθηκε κιόλας. Και της κάνει: «Ω Αντιγόνη! 

Φέξε µου να κατεβώ κάτω!». ∆ηλαδή: «Φέρε το φακό…». 

Αυτό έχει µείνει τώρα. Αν καµιά φορά κλέβει κάποιος, λέει: «Φέξε µου 

να κατεβώ!». 
 

18. Θάψετέ τον για λιακόν. 

Ο Εµµανουήλ Μανωλακάκης κατέγραψε τον φραστικό παροιµιόµυθο 

«Για καλό(ν και για κακό(ν, θάψετέ τον για λιακόν» (Μανωλακάκης 1896, 

σ. 278 [αρ. 128], Λουκάτος 1998
2
, σ. 107 [αρ. 364]). 

 Ο ίδιος γράφει ότι λέγεται «επί των προφυλαττοµένων». Η παροιµία 

προήλθε από ανέκδοτο για µια παπαδιά που την ώρα του θανάτου του παπά 

της σκεφτόταν την πιθανότητα να ξαναπαντρευτεί και µεριµνούσε γι’ αυτό. 

Παραθέτω αφήγηση του Γεωργίου Πρεάρη (Όλυµπος): 

Σαν παπάς ή σαν λαϊκός; 

Ήτανε κάποιος παπάς που πέθανε και ρωτήσανε την παπαδιά, λέει: 

«Τώρα να τον θάψουµε σαν λαϊκό ή να τον θάψουµε σαν ιερέα;». Λέει: «Και 

τι διαφορά έχει;». Λέει: «Αν τον θάψουµε σαν παπά, δεν µπορείς να πα-

                                                           
21

 Τους Οθίτες τους αποκαλούν µε το ακλήρηµα «Κλέφτες». Οι ίδιοι, όπως οι 

αρχαίοι Σπαρτιάτες, καµαρώνουν για την ικανότητά τους να κλέβουν δίχως να συλ-

λαµβάνονται, µετατρέποντας έτσι το εναντίον τους ακλήρηµα σε ευκλήρηµα. Αν 

κάποιος κλέφτης συλληφθεί, η ντροπή είναι διπλή, πρώτα γιατί συνελήφθη να κλέβει 

και µετά γιατί δεν ήταν άξιος να κρυφτεί (Γεργατσούλης 2009α, σ. 227-243). 
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ντρευτείς. Αν τον θάψουµε σαν λαϊκό, µπορείς!». Εσκέφτη λοιπόν η παπαδιά 

και λέει: «Ε! Για καλό και για κακό / θάψετέ τον σαν λαϊκό!»
22

. 
 

Αν έθαβαν τον παπά ξαπλωτό, όπως θάβουν τους λαϊκούς, η παπαδιά είχε 

δικαίωµα να ξαναπαντρευτεί. Πράγµατι υπήρχε έθιµο να θάβουν τους ιερωµέ-

νους (ιδίως τον ανώτερο κλήρο) θρονιασµένους. Σε µελέτη του ο Κωνσταντί-

νος Πιτσάκης (Πιτσάκης 2002, σ. 569-611) τοποθετεί την αρχή του εθίµου στη 

µεταβυζαντινή εποχή [16ος αι.]. Αποσκοπούσε στον τονισµό της επισκοπικής 

εξουσίας και της Εκκλησίας ως θεµατοφύλακα της αυτοκρατορικής ιδέας, το-

ποτηρητή της χαµένης ή χηρεύουσας χριστιανικής βασιλείας. Το ανέκδοτο εί-

ναι γνωστό σε πολλούς ελληνικούς τόπους (Τρουπής 1999, σ. 152 [αρ. 134, 

«Πέρα-δώθε βάλτε τον…»]). Η Ελένη Ψυχογιού κατέγραψε σχετικό παροιµιό-

µυθο: «Στα πέρα κείθε βάλτε τον, δεν ξέρω τι µε βρίσκει» (Ψυχογιού 2008, σ. 

295). Στην καρπαθιακή παροιµία «λιακόν» σηµαίνει λαϊκόν (που δεν είναι 

κληρικός), δηλαδή ξαπλωτό («πέρα κείθε»). 
 

19. Ότι(ν)ος τις φυλάου’… 

Στην Κάρπαθο κάποτε ξεστοµίζεται η απειλή «Ότι(ν)ος τις φυλάου’, 

είναι ελί(γ)ες!» (Σεβαστή Γεργατσούλη, Απέρι). Η πληροφορήτρια θεωρεί 

ότι το επίθετο «ελί(γ)ες» πρέπει να συνοδευτεί από τη λέξη «ξυλιές». Όµως 

ο Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος κατέγραψε στον φραστικό παροιµιόµυθο το 

ουσιαστικό «µακαρούνες»: «Ότιος τοις φυλάου τοις µακαρούνες ελίες του 

’ναι» (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1932, σ. 366-367 [αρ. 141]). Η παροιµία προ-

ήλθε από ανέκδοτο, στο οποίο ένα παιδί πονηρά ζητά να του δοθεί η µεγα-

λύτερη µερίδα φαγητού, σαν να επρόκειτο να καταναλωθεί από άλλον 

(Λουκάτος 1998
2
, αρ. 321). Ο Μιχαηλίδης-Νουάρος γράφει για τη σηµασία 

της παροιµίας: «Αι ευκαιρίαι του απόντος είναι πάντοτε ολίγαι και πενιχραί» 

(Μιχαηλίδης-Νουάρος 1932, σ. 366 [αρ. 141]). Παρουσιάζω το ανέκδοτο 

σε αφήγηση του ∆ηµητρίου Πανάρετου (Πηγάδια): 

Ότι(ν)ος τις φυλάου’. 

                                                           
22

 Ο αφηγητής αγνοεί τον διαφορετικό τρόπο ταφής λαϊκών και ιερέων. Λέει: 

«∆εν υπάρχει διαφορά. Τον παπά τον θάβουν σαν παπά, αλλά για να ψαρέψουν την 

παπαδιά την ρωτήσανε: “Τι λες, παπαδιά, να τον θάψουµε σαν λαϊκό ή να τον θά-

ψουµε σαν ιερέα;”». 
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Μια φορά ετσακώθη µια οικογένεια τσ’ ο πιτσιρικάς παρεξηγήθη. Λέει: 

«Έλα να φάεις µακαρούνες, Μιχαλιώ!» Τίποτα. «Όχι! ∆ε θέλω!», λέει. «Βρε, 

έλα να φας µακαρούνες!». «∆ε θέλω!», λέει. «Καλά, βρε γυναίκα, βγάλ’ του 

λίγες ετσεί πέρα στην άκρα. Μετά µπορεί να θέλει!». 

Σε µια στιγµή τους κάνει: «∆ε µε νοιάζει εµένα, αλλά, ότι(ν)ος τις φυ-

λάου’, είναι λί(γ)ες!». Μενεδιάτης ήτον αυτός τσαι έµεινε παροιµία µε το «ό-

τιος τις φυλάου’, είναι λί(γ)ες!». 

Όταν κάποιος δεν ησύχαζε, «κάτσε ήσυχα, βρε Γιωργάκη!», εκείνος δεν 

ησύχαζε… λοιπόν µας ήλε(γ)ε η µάνα µας: «Ότι(ν)ος τις φυλάου’, είναι 

λί(γ)ες!». Λέγανε µόνο τη φράση αυτή. 
 

20. Φάε, σύντεκνε, τσ’ ελιές! 

Στον παροιµιόµυθο που ακολουθεί διαλέγονται ένας τσιγκούνης οι-

κοδεσπότης και ο πονηρός φιλοξενούµενός του: «“Φάε, σύντεκνε, τσ’ ε-

λιές!”. “Καλό ’ναι τσαι το κρέας!”» (Σεβαστή Γεργατσούλη, Απέρι) ή 

«“Φάε, σύντεχνε, τσ’ ελιές!”. Λέει: “Καλό ’ναι τσαι το τυρί, σύντεχνε!”» 

(Καλλιόπη Κοντού, Μενετές). Παραθέτω σχετικό ανέκδοτο σε αφήγηση 

Γεωργίου Χατζηγιωργάκη (Μενετές): 

Καλό ’ναι τσαι το τυρί. 

Ήρθε κα(ν)ένας Απερίτης απού τη Σµύρνη. Στ’ Απέρι κάθε Σάββατο εί-

χε δικαστήρια τσ’ ήρχετο ο δικαστικός τσ’ ήφευγε τη ∆ευτέρα το πρωί. 

Λοιπό, ήτο ένας Απερίτης τσαι τον εκάλεσε, που ’το κουµπάρος του. Εί-

χε φέρει λοιπόν ένα τσεφαλοτύρι απού τη Σµύρνη τσ’ ήκαµε φαΐ, ψωµί τσ’ 

ελιές. Λέει: «Φάε, σύντεκνε, τσαι τυρί της Σµύρνης!». Λέει: «Καλές είναι τσ’ 

οι ελιές!». …Γιατί δεν είχε µαχαίρι να κόψει το τσεφαλοτύρι. 

Το άλλο Σάββατο, που ’το πάλι δικαστικός, ήβαλε ένα µαχαίρι στη µέση 

του. Τον εκάλεσε πάλι ο Απερίτης για τραπέζι. Αυτός είχε όµως τη χασοµα-

χαίρα στη µέση του τσαι ήκοβγε, λε, το τυρί φέτες. Λέει: «Φάε, σύντεκνε, τσ’ 

ελιές!». Λέει: «Καλό ’ναι τσαι το τυρί!». Λέει: «Μα στοιχίζει!». Έχει ακριβά 

δηλαδή. Λέει: «Τ’ αξίζει η Σµύρνη!». 
 

Στο ανέκδοτο, µε θέµα την υποκριτική και επιδεικτική προσφοράς φι-

λοξενίας, ο Απερίτης κουµπάρος εµφανίζεται τσιγκούνης, ενώ ο φιλοξε-

νούµενός του αχόρταγος, αδιάκριτος, θρασύς και αγενής. Με τον παραπά-
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νω παροιµιόµυθο σκώπτουν τους κατοίκους του Απερίου, καθώς «εκ των 

περιπαιγµάτων αποσπώνται ή συµπτύσσονται φράσεις ως παροιµιώδη 

σκώµµατα ή προκύπτουν διάφορα παροιµιώδη παρωνύµια, αποδιδόµενα 

από κοινού εις όλους τους περιπαιζοµένους κατοίκους» (Κυριακίδης 1965
2
, 

σ. 315). Το θέµα της προσφοράς τυριού χωρίς µαχαίρι ανήκει στον τύπο 

ATU 1449* («The Stingy Hostess at the Inn»). Το ανέκδοτο είναι γνωστό 

και σε άλλους ελληνικούς τόπους. Ο φιλοξενούµενος επιλέγει πάντα το 

ακριβότερο φαγητό: απ’ τις ελιές το χαβιάρι (Καρανικόλας – Καρανικόλας 

1980, σ. 244 [αρ. 1456 «Καλές οι ελιές, σύdεκνε, καλό gαι το χαβιάρι. Ή: 

Καλό gαι το χαβιάρι, σύdεκνε»], Ρήγας 1962, σ. 123-124 [αρ. 66], Κωνστα-

ντινίδης 1944, σ. 200-201 [«Το χαβιάρ’ πα καλόν έν’»]), απ’ τις πατάτες το 

κρέας (Περάκης 1990, σ. 105 [«∆εν εκαλοθωρούσε ο εφτακακοµοίρης!»]), 

απ’ το ψωµί τα κοψίδια, απ’ τα λάχανα το λάδι, απ’ τα κουκιά το ψάρι και 

απ’ τις ελιές το τυρί (Orso 1979, σ. 74-75, ∆απόντες 2005, σ. 79-80 [«Φάε, 

µωρέ, και κοµµάτι τυρί»], Πριναράκης 2000, σ. 42-43, Μαυρακάκης 1983, 

σ. 122 [«Ο σύντεκνος µε το τυρί και τις ελιές»]). 

Μεγάλο αριθµό σχετικών παροιµιόµυθων κατέγραψε ο ∆ηµήτριος 

Λουκάτος: 

Α) «-Κουµπάρε, φάε και ψωµί! -Καλά ’ν’ και τα κοψίδια!» (Λουκάτος 

1998
2
, σ. 83 [αρ. 293]). 

Β) «-Κουµπάρε, φάε λάχανα! -Στον πάτο πάει το λάδι». «Ο κουµπάρος 

άφηνε τα χόρτα και βουτούσε το ψωµί του στο λάδι, που το προτιµούσε» 

(Λουκάτος 1998
2
, σ. 83 [αρ. 294]). 

Γ) «-Πάρε και κουκιά, κουµπάρε! -Ευχαριστώ, κουµπάρε· και το ψάρι 

καλόν είναι» (Λουκάτος 1998
2
, σ. 88 [αρ. 308]). 

∆) «-Συχώρεσέ µε, σύντεκνε, που δεν είχαµε και τυρί κοµµένο! -Μα άρ-

γητα ήτανε, συντέκνισσα, να κόψωµε;». «Εδώ κι’ η κουµπάρα ήταν τσιγκού-

να κι’ ο κουµπάρος αδιάκριτος» (Λουκάτος 1998
2
, σ. 92 [αρ. 322]). 

Ε) «-Φάε, κουµπάρ’, ελιές. -Καλό ’ν’ και το χαβιάρι! -Καλό είναι, µα 

είν’ ακριβό. -Ακριβό είναι, αλλά τ’ αξίζει!» (Λουκάτος 1998
2
, σ. 94 [αρ. 

331], Λασκαράτος 2003
2
, σ. 114 [«Μεταξύ χοντρανθρώπων»]). 

Στ) «Ήθελα, κουµπάρε, να σου πω “φάε”, βλέπω όµως τα χέρια σου 

και δεν αδειάζουνε» (Λουκάτος 1998
2
, σ. 119 [αρ. 408]). 
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Ζ) «Είναι κείνο της ιστορίας του κουµπάρου µε το ψάρι: “Και το ψάρι 

καλό είναι, κουµπάρε!”» (Λουκάτος 1998
2
, σ. 155 [αρ. 512]). 

 

21. Τίος η µάνα κουλουµπά… 

Ο Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος αναφέρει τον φραστικό παροιµιόµυθο 

«Τίος η µάνα κουλουµπά…!» (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1932, σ. 356 [αρ. 

71]). Πληρέστερα τον κατέγραψα από τη Σεβαστή Γεργατσούλη (Απέρι): 

«Τίος η µάνα κουλουµπά µες στα κρύα τα νερά;». Η παροιµία λέγεται σε 

κάποιον ο οποίος αγνοεί κακό ή ζηµιά που έπαθε και χαίρεται. Η ίδια αφη-

γήτρια µου ανέφερε τον, επίσης φραστικό, παροιµιόµυθο «Η αυγή το θέλει 

δείξει τίος µάνα θε να λείψει!», ο οποίος προήλθε από την ίδια ευτράπελη 

διήγηση. Αποτελεί µια προειδοποίηση ότι «πλησιάζει η ώρα να αποκαλυ-

φθεί η αλήθεια». Την ευτράπελη διήγηση, η οποία είναι γνωστή και στον 

Πόντο (Παµπούκης 1945, σ. 338-339 [αρ. 20]), κατέγραψα σε δύο πα-

ραλλαγές στο Απέρι. Παραθέτω την αφήγηση της Πόπης Παχούντη: 

Του παπά η µάνα. 

Μια φορά κι ένα(ν) καιρό είχε ένα(ν) παπά και µια παπαδιά. Κι είχεν ο 

παπάς µια µάνα και η παπαδιά άλλη µια µάνα. Η παπαδιά όµως δε συµπα-

θούσε τη µάνα του παπά κι όλη την ώρα έλεγε του παπά: «Ω παπά, η µάνα 

σου! Ω παπά, η µάνα σου!». «Τι σου κάνει, παπαδιά, η µάνα µου;». Λε: 

«Τρώει πολλά ψωµιά!». Λέει: «Με, τι να κάνοµε, παπαδιά; Να τη(ν) σκοτώ-

σοµε;». «Ναι! Να τη(ν) σκοτώσοµε, παπά!». Συνεννοηθήκανε λοιπόν, τη νύ-

χτα που θα κοιµηθούνε να πάνε να τη(ν) πιάσουνε και να τη(ν) βάλουνε σε 

µια σακούλα µεγάλη, να τη βάλουνε πάνω στο γάαρο και να τη(ν) 

(γ)κρεµίσουν. 

Ο παπάς όµως ήτο πονηρός. Πάει τσαι λέει στη µάνα του: «Θωρείς µά-

να; Απόψε θα πάεις νωρίς νωρίς να τσοιµηθείς ετσειά που τσοιµάται η συ-

µπεθέρα σου, της παπαδιάς η µάνα!». Φεύγει λοιπό του παπά η µάνα νωρίς 

νωρίς, πάει τσαι παίρνει τη θέση της συµπεθέρας της κι εκοιµήθη-ν εκεί. 

Φώτα δεν είχε. Πάει τσ’ η µάνα της παπαδιάς να τσοιµηθεί στη θέση της, 

βρίσκει τη συµπεθέρα της τσαι τσοιµόταν ετσεί πέρα. «Ας µη τη(ν) ξυπνήσω! 

Ας πάω στη θέση της!». (Αυτές ήτο καλές οι κακοµοίρες! Η γυναίκα του πα-

πά ήτον η κακιά!). 
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Ο παπάς έκανε το κορόιδο. Η παπαδιά όµως εσκούντρα το(ν) παπά. Λε: 

«Ώρα είναι, παπά;». Λέει τσαι ’τσείνος: «Ώρα είναι, παπαδιά!». Σηκώνονται 

τσαι πάνε ετσεί που τσοιµόταν του παπά η µάνα –αλλά δεν ήξερε πως ελλά-

ξα’ θέση– τσαι πιάνου’ τη γυναίκα, η οποία ήτο της παπαδιάς η µάνα. Τη 

βάλλου’ σ’ ένα τσουβάλι, τη ρίχτου’ πάνω στο γάαρο τσαι την επήρανε στο 

Προφήτη Ηλία απάνω, σ’ ένα ύψωµα µεγάλο, τσ’ από κάτω ήτο θάλασσα. 

Από τσει της δίνου’ µια τσαι τη ρίχτου’ µες στη θάλασσα.  

Ήρχουττο πάνω τότες. Η παπαδιά εκοροΐδευε το(ν) παπά τσ’ έλεγε: 

«Τίος η µάνα κουλουµπά / στα κρύα τα νερά;». Τσαι της απαντούσε ο παπάς: 

«Η αυγή θε να το δείξει, / τίος µάνα θε να λείψει!». 

Ώσπου να ’ρθουνε πάνω ήτανε αυγή και η γριά, του παπά η µάνα, εση-

κώθη τσαι φώναζε τω(ν) κοτώ(ν) της: «Πρου! Πρου! Πρου! Πρου!», για να 

τις ταΐσει. «Ω παπά!». Κάνει ο παπάς: «Τι ’ναι, παπαδιά;». Ήκανε τον ανή-

ξερο. «Τη µάνα µου ερίξαµε στο γιαλό;». «Τία σου φταίω ’γω, παπαδιά; Εγώ 

’νοια τη σακούλα τσαι συ την ήριχτες µέσα!». 
 

22. ∆εν έχεις δει καλο(γ)έρου αρχίδια! 

Η Σεβαστή Γεργατσούλη (Απέρι) χρησιµοποιεί ως απειλή τον φραστι-

κό παροιµιόµυθο «∆εν έχεις δει καλο(γ)έρου αρχίδια!» για να συνετίσει κά-

ποιον θρασύ ψευτοπαλληκαρά. Η ίδια αγνοεί την προέλευσή του. Παραθέ-

τω σχετική αφήγηση του Γεωργίου Νιοτή (Απέρι), στην οποία ο ψευτο-

παλληκαράς συνετίζεται και νουθετεί και τους οµοίους του: 

Καλο(γ)έρου αρχίδια. 

Είχε κάποιο –έλεγε ο µπάρµπας ο Χαζζηάννης ο Λεντής– και έκανε 

το(ν) παλληκαρά. Λοιπόν όποιον έβρισκε τον πλάκωνε στο ξύλο. «Τάκα!». 

Τους είχε ρηµάξει όλους. 

Λοιπό µια µέρα πλακώθηκε µ’ έναν καλό(γ)ερο. Ο καλό(γ)ερος ήταν 

παλληκάρι όµως. Τον βάζει κάτω, τον έκαµε τούµπανο στο ξύλο. Τον έβαλε 

λοιπόν και τον πατούσε µε το πόδι του στο λαιµό. Αλλά ο καλό(γ)ερος από 

κάτω από το ράσο δεν φορούσε τίποτε και κρέµουττο τ’ αρχίδια του. Αυτός 

λοιπό πάνω… πέρα… δώθε… Μόλις τον απόλυσε, έγινε αυτός λαγός. 

Πήγαινε λοιπόν µετά στο καφενείο και καθόταν, έπινε τον καφέ του. 

Όταν έβλεπε κανένα να κάνει τον παλληκαρά, του ’λεγε, λέει: «Εσύ, λέει, δεν 

έχεις δει καλο(γ)έρου αρχίδια!». 



∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – Τόµος ΚΕ΄                                                           Βασίλης Ι. Γεργατσούλης     

 

 

752 

 

23. Τον ερχόµενο Μάη… - Να τηθ θάλασσα τσαι ’ούττα! 

Η πονηριά είναι χαρακτηριστικό που πάντα θαυµάζει ο λαός µας. Οι ναυ-

τικοί θεωρούνται ανοιχτόµυαλοι και έξυπνοι άνθρωποι και οι έµποροι ικανοί 

και πονηροί. Από µια αφήγηση για έναν τετραπέρατο έµπορο της θάλασσας 

βγήκαν αρκετοί παροιµιόµυθοι. Ο Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος αναφέρει τον 

φραστικό παροιµιόµυθο «Να τηθ θάλασσα τσαι ’ούττα, να τσαι τη στεριά τσαι 

κούτλα!» (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1932, σ. 356-357 (λήµµα «κουτλώ»). Για τη 

σηµασία του γράφει: «Λέγεται ως δίληµµα ειρωνικόν προς τους απαιτούντας τα 

αδύνατα». ∆υο ακόµη φραστικούς παροιµιόµυθους κατέγραψα απ’ την προ-

φορική παράδοση: «Τον ερχόµενο Μάη θα πληρωθεί!» (π. Γεώργιος Κωνστα-

ντινίδης, Αρκάσα) ή «Τον κόκκινο Μάη θα σε πληρώσω» (Βασιλεία-Μαρία 

Γεργατσούλη, Απέρι). Τους τελευταίους λένε κακοπληρωτές, που δε σκοπεύ-

ουν να εξοφλήσουν ποτέ το χρέος τους. Παραθέτω την αφήγηση του ιερέα 

Γεωργίου Κωνσταντινίδη (Αρκάσα): 

Τον ερχόµενο Μάη.  

Κάποτε εµείς από δω είχαµε ένα(ν) καπετάνιο στο Φοινίκι, καπετάν 

Κανάκης Φελλουζής Νικόλαος. Αυτός λοιπόν έφευγε από δω και επήγαινε 

Πειραιά, Κύπρο, Σµύρνη… Έκανε ταξίδια, να πούµε, όπως και οι άλλοι ναυ-

τικοί. Τότε το Φοινίκι ήκµαζε εδώ πέρα. Προτού να αναπτυχθούν τα Πηγά-

δια ήτανε το Φοινίκι ο κόµβος ο λιµενικός και κατεβαίναν απ’ όλα τα χωριά 

εδώ πέρα. Εγώ τα ’ζησα αυτά, παιδί µικρό, δέκα δώδεκα χρονών ακόµα. Και 

είχε τριακόσια ζώα κάθε µέρα δεµένα εκεί, σε διάφορα µέρη, για να ψουνί-

σουνε, να τα φορτώσουνε και να φύγουνε άλλοι Μενετές, άλλοι Πηλές, Όθος, 

Βωλάδα… Όλο το γενικό εµπόριο γινόταν στο Φοινίκι. Αυτός λοιπόν έφευγε, 

πήγαινε µε το καΐκι του, τότες ιστιοφόρα, και γυρνούσε και έφερνε τα εµπο-

ρεύµατα. Ο κάθε καραβοκύρης είχε και το µαγαζί εδώ πέρα. Το κοιτούσεν η 

γυναίκα, τα παιδιά… 

Μια µέρα περνούσε από τη Χάρκη. Είχε τσαι κουµπάρο εκεί πέρα το(ν) 

πρόεδρο της Χάρκης. ∆ίπλα ετσεί τα χωράφια τα ’χανε θερίσει οι Χαρτσίτες, 

µε κριθάρια τα ’χαν σπαρµένα, τσαι εβοσκούσανε πολλά γαϊδουράκια. Είπε 

στους ναύτες: «Να φορτώσουµε µερικά να τα πάρουµε να τα πουλήσουµε, να 

πάρουµε χρήµα;». Βγάζουν όξω τη βάρκα, ένα ένα, δυο δυο… Παπ… τα 

φορτώνανε! Πήραν καµιά δεκαπενταριά. 



∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – Τόµος ΚΕ΄                                                           Βασίλης Ι. Γεργατσούλης     

 

 

753 

Εντωµεταξύ όµως είχε κάποια κοπέλα τσαι έβοσκεν ετσεί παραπέρα 

τσαι πήρε χαπάρι αυτό το οποίο εγίνετο. Τσαι πή(γ)ε µέσα στη Χάρκη τσαι 

λέει: «Βρε παιδιά, γρήγορα! Κλέβουν τα γαϊδούρια κάποιοι τσαι τα παίρνουν 

στο καΐκι µέσα!». Τρέχουν λοιπόν µε τις βάρκες µε τα κουπιά οι Χαρτσίτες, 

−ήτανε νηνεµία, δεν είχεν άνεµο να φύγει το καράβι− µια και δυο, απάνω! 

Αυτοί µόλις τους είδανε ότι ετρέχανε απάνω, καταλάβανε ότι το µυστικό 

εφανερώθηκε. Αρχίσανε να δένουνε τη σαβούρα που πάντα έχουνε. Όταν είναι 

το καράβι αφόρτωτο βάζουνε σαβούρα για να µην τουµπάρει. Βάζουνε πέτρες, 

βάζουνε χαλίκι… ∆ένανε µια πέτρα στο κάθε γαϊδουράκι, µπαπ… τσαι κάτω, για 

να µη φανεί η κλοπή! Τσαι τα πνίγανε! Πάνε λοιπόν οι Χαρτσίτες απάνω, εκά-

µασι ρεσάλτο. Λέει: «Τι γίνεται, καπετάν Κανάκη; Πού ’ναι τα γαϊδούρια;». Πά-

ει τσαι ο πρόεδρος, λέει: «Μα τσαι το δικό µου επήρες πρώτο πρώτο;». Λέει: 

«Μα δε σου ’µοιασε, λέει, κουµπάρε, να το ξεχωρίσω απού τους άλλους!». 

«Τώρα, λέει, τι θα γίνει;». Λέει: «Ε! Τώρα θα σας τα πληρώσοµε!». Λέει: «Πά-

µεν έξω στη Χάλτση!». Ήραξε λοιπόν στη Χάλτση. 

Λέει: «Να κάνοµεν ένα συµφωνητικό!». Έλεγε λοιπόν αυτός τσαι εγρά-

φαν οι Χαρτσίτες, έγραφεν ο γραµµατικός ετσείνης της εποχής. Λέει: «Εγώ, ο 

καπετάν Κανάκης Φελλουζής απού το Φοινίκι Καρπάθου υποχρεούµαι να 

πληρώσω σε σας τους Χαρτσίτες τον ερχόµενο Μάη τα γαϊδούρια!». Εντάξει! 

Αυτοί εµείναν ικανοποιηµένοι. Λέει: «Κάµετε δυο χαρτιά, να κρατάει η κάθε 

πλευρά από ένα χαρτί! ∆υο συµφωνητικά!». Λέει: «Παιδιά, φέρτε να πιούµε! 

Τώρα δεν έχω! Τον ερχόµενο Μάη θα σας πληρώσω!». 

Πάει λοιπόν αυτός, έκαµε το εµπόριό του, έφτασε στο Φοινίκι. 

Ξαναπερνά πάλι το Μάη απ’ τη Χάρκη. Βγαίνει έξω. Λένε: «Τώρα ο-

πωσδήποτε θα µας πλερώσει!». Πάει στο καφενείο. Λέει ο κουµπάρος: «Γεια 

σας, παιδιά! Τσέρασε τον καπετάν Κανάκη τσαι τα παιδιά όλα!». «Αΐβα!». 

Του λέει ο δήµαρχος: «Θα µας πληρώσεις τώρα τα γαϊδούρια, κουµπάρε;». 

Λέει: «Φέρτε το χαρτί! Ό,τι λέει το χαρτί!». Φέρνει το χαρτί ο δήµαρχος. Λέ-

ει: «Εγώ, ο καπετάν Κανάκης Φελλουζής απού το Φοινίκι, υποχρεούµαι να 

πληρώσω σε σας τους Χαρτσίτες τα γαϊδούρια τον ερχόµενο Μάη!». Λέει: 

«Τον ερχόµενο Μάη λέει το χαρτί! Εντάξει! Τον ερχόµενο Μάη θα σας πλη-

ρώσω!». Ακόµη να τους πληρώσει τα γαϊδούρια. Γιατί στο χαρτί τούς έλεγε 
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τσαι γράφανε όπως ήθελε. Τσαι ακόµη τα γαϊδούρια είναι απλήρωτα! Τώρα 

είναι η υπόθεση αυτή διακόσια χρόνια τσαι ακόµα είναι απλήρωτα. 

Αυτή η ιστορία έχει µείνει. Ήτανε σωστή, αληθινή. Αυτός ήτο πανέξυ-

πνος τσαι τους την εσκάρωσε. Όταν τύχει τσαι είναι κακοπληρωτής ο ένας 

προς τον άλλο, λέµε: «Τον ερχόµενο Μάη θα πληρωθεί!». Τσαι φέρνουν πα-

ράδειγµα τον καπετάνιο. 
 

Κατέγραψα δύο παραλλαγές µε πρωταγωνιστές τον καπετάν Κανάκη 

Φελλουζή Νικόλαο στην πρώτη και τον «Καλαϊτζή» (Μανόλη Πρωτόπα-

πα), θυµόσοφο της Ολύµπου στη δεύτερη. Παραλλαγή, πλουσιότερη σε ε-

πεισόδια, κατέγραψαν οι Τρύφων Ευαγγελίδης και Μ. Μιχαηλίδης-

Νουάρος στην «Ιστορία της νήσου Κάσου» µε πρωταγωνιστή το ∆ιάκο Μα-

νόλη Φελλουτζή (Ευαγγελίδης – Μιχαηλίδης-Νουάρος 1935, σ. 343-345 

[«Ο ∆ιάκο Μανόλης ο Φελλουτζής»]). Σε αυτήν, µετά την υπογραφή του 

οµολόγου για πληρωµή τον «ερχόµενο Μάιο» και την αποτυχία των Χαλκι-

τών να πληρωθούν την αξία των γαϊδάρων τους, ο πονηρός ναυτικός υπέ-

γραψε και δεύτερο οµόλογο και έβαλε ενέχυρο «ούλη τηπ περιουσίατ του, 

θάλατσα τσαι ξερά». Όταν οι Χαλκίτες διεκδίκησαν ξανά την πληρωµή των 

ζώων τους, εκείνος τους απάντησε: «Να η θάλατσα τσαι ’ούττα, να τσαι η 

στεριά τσαι κούτλα!». Τελικά ο Φελλουτζής µετέφερε µερικά φορτία πέτρες 

στην ανέγερση του µοναστηριού του Άη Νικόλα στη Χάλκη και έτσι ξε-

πλήρωσε το χρέος του. Σε ουγγρικό παραµύθι (Röhrich 2008, σ. 78) µια 

γριά ξεγελά το Χάρο µε παρόµοιο τέχνασµα. Ο Χάρος αναρτά στην πόρτα 

της ένα χαρτί µε τη λέξη «Αύριο». Όταν την επόµενη µέρα έρχεται να την 

πάρει, αυτή του υπενθυµίζει ότι το χαρτί λέει να έρθει αύριο κι όχι σήµερα, 

παρατείνοντας επ’ αόριστον τη ζωή της (ATU 1188 «Come Tomorrow»). 
 

24. Σαν του Γαρέφαλλου το γάαρο. 

Έναν παροµοιαστικό παροιµιόµυθο, τον οποίο δεν εντόπισα στην 

προφορική παράδοση, διασώζει ο Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος: «’Υρίζει 

σαν του Γαρέφαλλου το γάαρο!» (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1932, σ. 350 [αρ. 

35]). Ο ίδιος γράφει ότι λέγεται «επί των ασκόπως περιφεροµένων και αέρ-

γων» και παραθέτει σχετική διήγηση: «Εις την παροιµίαν υπόκειται ιστορι-

κόν συµβάν της κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν τροµοκρατίας των ανταρ-
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τών Κρητών εν Καρπάθω, ων εις Γαρύφαλλος άφηνε τον όνον του να περι-

φέρεται ελεύθερος και να τρώγη τας σποράς των χωρικών, µη τολµώντων να 

κάµουν εις τον κύριόν του και την ελαχίστην παρατήρησιν». 
 

25. Επέρασες τη δεκαοχτούρα! 

Οι αδερφές Σεβαστή Γεργατσούλη και Σοφία Βουνάτσου (Απέρι) 

χρησιµοποιούν τον παροµοιαστικό παροιµιόµυθο «Εσύ επέρασες τη δεκαο-

χτούρα!». Τον λένε για κάποιον που επαναλαµβάνει την ίδια κουβέντα. Το 

πουλί δεκαοχτούρα (ή δεκοχτούρα) φαίνεται να επαναλαµβάνει µονότονα 

τον αριθµό δεκαοχτώ. Λαϊκές δοξασίες φαίνεται να συνδέονται µε αυτό. Η 

Μαριγούλα Κουτσοδόντη (Πηλές) µου είπε: «Άµα θα πει, λε, άλλο νούµερο, 

λένε ότι θα χαλάσει ο κόσµος. Τώρα το ακούω ταχτικά αυτό το πουλί και 

λέω: “∆όξα τω Θεώ που λέει δεκαοχτώ!”». Στο νησί υπάρχει σχετική δει-

σιδαιµονία (Μιχαηλίδης-Νουάρος 1934, σ. 369). Μια αφήγηση, γνω-

στή σε πολλούς τόπους (Πολίτης 1904, σ. 189-191 [αρ. 344, 345, 346], Λε-

λέκος 1888, σ. 258), αναφέρεται στην παράξενη συνήθεια του πουλιού. 

Παραθέτω αφήγηση του Γεωργίου Γεργατσούλη (Απέρι): 

Η δεκαοχτούρα. 

Είχε, λέει, καµιά µητριά τσαι εβασάνιζε τη(ν) ψυχοκόρη. Λοιπό της ή-

δωσε δεκαοχτώ ψωµιά να τα πάρει στο φούρνο. Τσαι µετά της ήλεε ότι ήτο 

δεκαεννιά. 

Ε! Τσ’ αυτή λοιπό επαρακάλεσε το Θεό να τη(ν) κάµει πουλdί, όπως την 

ήκαµε. Τσ’ ύστερα πιο εφώναζε: «∆εκαοχτώ! ∆εκαοχτώ!» για τα ψωµιά. ∆η-

λαδή δεν ήτο δεκαεννιά. Αυτή είναι η δεκαοχτούρα. 
 

26. Σαν τον Πισωκωλάκη. 

Τον παροµοιαστικό παροιµιόµυθο «Πετιέσαι στη µέση σαν τον Πισω-

κωλάκη» άκουσα απ’ τη Σοφία Καλίτση (Μενετές & Απέρι). Η φράση λέ-

γεται σε παιδιά ή σε αδαείς, όταν παρεµβαίνουν σε συζήτηση που κάνουν 

οι µεγάλοι ή οι ειδικοί. 

Ο παροιµιόµυθος προήλθε από το γνωστό και δηµοφιλές στο νησί πα-

ραµύθι «Ο Πισωκωλάκης», γνωστό σε πολλούς τόπους (Μερακλής – Βαρ-

βούνης 2002, Τόµος Α΄, σ. 328 [αρ. 81] και 329-331 [αρ. 82] και Τόµος Γ΄, 

σ. 810-814 [σχόλια και τρεις παραλλαγές], Σοφός 1987, σ. 44-45 [αρ. 8, «Η 
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Μαρουδιά»] και βιβλιογραφία σ. 159-160 [αρ. 38, «Η πίττα»], Καφαντάρης 

1988, σ. 60-62 [αρ. 121, «Ο Μισοκωλάκης»], Γιαλούρης 1978, σ. 40-44 

[«Το Μιτσοκωλάι»], Αντωνίου-Αντωνάκου 2003
6
, σ. 145-156 [ιδίως 153]). 

Αν και το παραµύθι παρουσιάζει στην Κάρπαθο αξιοσηµείωτη ποικιλία, 

βασικό χαρακτηριστικό του είναι η παρουσία ενός µικροσκοπικού ήρωα, 

του Πισωκωλάκη, ο οποίος είναι σκανταλιάρης, εύστροφος και πονηρός, 

παρά το µικρό σωµατικό µέγεθός του (ATU 700 «Thumbling»). Άλλοτε 

εξοντώνει µια φοβερή στρίγγλα (ATU 327C «The Devil (Witch) Carries 

the Hero Home in a Sack»), άλλοτε νικά ένα δράκο και άλλοτε µε τεράστια 

βουλιµία τρώει τα ψωµιά της µάνας του, αντικαθιστώντας το ζυµάρι µε 

κόπρανα. 
 

27. Σαν της νεράιδας το πέπλο! 

Η Ειρήνη Λυτού (Βωλάδα) ανέφερε τον παροµοιαστικό παροιµιόµυθο 

«Μην το κάνουµε σαν της νεράιδας το πέπλο!». Λέγεται για κάτι που δανεί-

ζουµε και ανησυχούµε µήπως δε µας επιστραφεί
23

. Εξαιρετικά όµορφους 

νέους ή νέες τους αποκαλούν στο νησί «γιους (ή κόρες) της νεράιδας» και 

«νεραϊδογεννηµένους», αφού πιστεύεται ότι είναι καρποί ερωτικής συνεύ-

ρεσης ανθρώπου και νεράιδας (Πολίτης 1904, παραδόσεις αρ. 761-785). 

Σε σχετικό παραµύθι, ένα παλληκάρι άρπαξε το πέπλο µιας όµορφης 

νεράιδας και δεν της το επέστρεφε. Χωρίς αυτό έγινε µια απλή γυναίκα και 

δεν µπορούσε να του ξεφύγει (Πολίτης 1904, παραδόσεις αρ. 269, 657 και 

658). Την παντρεύτηκε και απόκτησε παιδιά µαζί της. Μια µέρα της ζήτη-

σε να χορέψει. Εκείνη τον παρακάλεσε να της δώσει να φορέσει το πέπλο 

της (Κυριακίδης 1965
2
, σ. 197-198, και υποσχέθηκε ότι δε θα τον ξεγε-

λάσει. Όµως στο τέλος του χορού η νεράιδα πέταξε και ο νέος δεν κατάφε-

ρε ποτέ να την ξαναβρεί (ATU 400 «The Man on a Quest for His Lost 

Wife»). Παραθέτω την αφήγηση της Ειρήνης Λυτού (Βωλάδα): 

Ο γιος της νεράιδας. 

Ήτανε κάποιο παλληκάρι, το λέγαν Αλέξανδρο. Ήτανε πανέµορφος και 

πανέξυπνος και πολύ θαρραλέος. Αυτός λοιπόν ήθελε να βρει όµορφη γυναί-

κα και έλεγε ότι: «Αν δε βρω όµορφη γυναίκα, δεν παντρεύοµαι!». Κάποιος 

                                                           
23

 Βλ. την τελευταία παράγραφο της αφήγησης που παραθέτω. 
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του έδωσε την ιδέα, λέει: «Να πας, καηµένε, στο ποτάµι που λούνονται οι 

νεράιδες. Κι όταν κατορθώσεις και πιάσεις το πέπλο της, την αιχµαλώτισες, 

την έκαµες γυναίκα σαν τις άλλες. ∆ε θα ’ναι πια νεράιδα!». 

Πήγε λοιπόν αυτός. Πράγµατι το βράδυ στα ποτάµια βγαίνανε οι νεράι-

δες και χορεύανε µε πολύχρωµα φορέµατα. Αυτός είδε µία που του τράβηξε 

την προσοχή ιδιαίτερα. Πήγε κοντά της κι όπως χόρευε… χόρευε… χόρευε… 

χόρευε… την πλησιάζει αυτός, τσακ… της παίρνει το πέπλο! Και µε το που 

της πήρε το πέπλο, η νεράιδα έχασε τη δύναµή της. Έγινε απλή γυναίκα. Του 

λέει: «∆ώσε µου το πέπλο µου! ∆ώσε µου το πέπλο µου! ∆ώσε µου το πέπλο 

µου!». Λέει: «Όχι! Να ’ρτεις µαζί µου!». Εντέλει την παίρνει. Λέει: «Σ’ αγά-

πησα, θα σε παντρευτώ, είµαι ο τάδε… και αυτά…». Αυτή βέβαια τι να κά-

νει; Έµεινε εκεί, παντρεύτηκε. Του είπε όµως ένας γέρος συµβουλάτορας, 

που είχε αυτός, λέει: «Πρόσεχε το πέπλο αυτό να το κρύψεις γιατί έτσι και το 

βρει και το ξαναβάλει θα γίνει πάλι νεράιδα και θα την χάσεις!». Το ’κρυβε 

κι αυτός µες στο µπαούλο όσο πιο βαθιά µπορούσε, είχε τα κλειδιά, δεν υ-

πήρχε περίπτωση να το βρει αυτή. 

Τελικά έµεινε έγκυος και εγέννησε ένα παιδί που ήτανε όµορφο σαν τον 

ήλιο. Ο γιος της νεράιδας αυτός. Μεγάλωνε το παιδί… µεγάλωνε το παιδί… 

Κάποτε είχε ένα γλέντι µεγάλο και ήτανε όλοι οι αρχηγοί της πόλεως, ας 

πούµε, οι προύχοντες και οι άρχοντες. Και εχορεύανε και επίνανε. Εντύθηκε 

και η νεράιδα και επήγε στο γάµο. Όταν όµως µέθυσε λίγο ο Αλέξανδρος, εί-

δε που χορεύανε των φίλων του οι γυναίκες και λέει: «Τώρα εγώ θα βγάλω 

τη δική µου πάνω να τις κάνω όλες πέρα!». Λέει λοιπόν της γυναίκας του, 

λέει: «Θα ανεβείς να χορέψεις;». Αυτή δεν απάντησε. Λέει: «Να ανεβείς να 

χορέψεις να τους µαγέψεις όλους γιατί, βλέπεις αυτές που χορεύουνε δεν εί-

ναι σαν και σένα καν! Εσύ θα βγεις και θα χορέψεις και θα τους µαγέψεις 

όλους!». Του λέει λοιπόν µετά, λέει: «Πώς θα βγω, λέει, να χορέψω; Το πέ-

πλο µου το έχεις εσύ! Αν είχα το πέπλο µου θα χόρευα!». Αυτός, πάνω στα 

κέφια του, µεθυσµένος, λέει: «Μην το πάρεις και φύγεις!». Λέει: «Αστειεύε-

σαι; Και σένα, λέει, να θέλω να αφήσω, το γιο µου δε θα τον αφήσω!». Αυτό 

τον έπεισε. Και πράγµατι πάει και φέρνει το πέπλο. Της το φέρνει, το βάζει. 

Ανέβηκε, λέει, αυτή πάνω και χόρεψε τόσο ωραία που έµειναν όλοι άφωνοι. 
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Εχόρευε εχόρευε… εχόρευε… εχόρευε… Τελευταία, λέει, πάει στον άντρα της 

µπροστά, του ’καµε δυο τρεις τέσσαρις κύκλους, τσακ… πέταξε κι έφυγε! 

Η ζωή του πέρασε να την ψάχνει. Το µόνο, λέει, στο κρεβατάκι του παι-

διού από πάνω, τις νύχτες άκουγε το νανούρισµα της µάνας, που ερχότανε. 

Ούτε και την ξαναείδε ποτέ ούτε και την ξανασυνάντησε ούτε και στο ποτάµι, 

που πήγαινε, που χορεύαν οι άλλες, την ξανασυνάντησε. Κι έτσι χάθηκε κι 

έµεινε πια ο γιος της νεράιδας, ο οποίος ήτανε πρώτος στην οµορφιά και στο 

χορό της έµοιασε πολύ. Αλλά ο Αλέξανδρος πέθανε µε τον καηµό της νεράι-

δας. ∆εν την ξαναβρήκε ποτέ. Γιατί; Γιατί έδωσε το πέπλο. 

Και καµιά φορά η µητέρα µου το ’χε σαν παράδειγµα, άµα έδινε κάτι, 

λέει: «Μην το κάνουµε σαν της νεράιδας το πέπλο!». ∆ηλαδή µην το δώσεις 

και δεν το ξαναδείς κι αυτό σαν της νεράιδας το πέπλο, που το πήρε και δεν 

το ξαναγύρισε. Άµα καµιά Ελληνοαµερικάνα παντρευόταν Καρπάθιο του έ-

λεγαν: «Πρόσεχε µην τα κάµει σαν τη νεράιδα!». ∆ηλαδή θα ’ρτει κάποια 

στιγµή που θα νοσταλγήσει και θα πάρει δρόµο. Το ’λεγε και σε τέτοιες 

περιπτώσεις η µάνα µου. 
 

28. Την έκανε σαν το(ν) Πολυχρόνη στο Λούτσιο. 

Ολοκληρώνω τη µελέτη µου µε έναν παροιµιόµυθο απ’ την εποχή της 

ιταλοκρατίας, τον οποίο έχω σχολιάσει και στη διδακτορική µου διατριβή 

(Γεργατσούλης 2007, σ. 254-255 και 433). Πονηροί Καρπάθιοι προσπα-

θούσαν να εξαπατήσουν και να γελοιοποιήσουν τους Ιταλούς κατακτητές 

(κατά κάποιο τρόπο, ήταν κι αυτός ένας τρόπος αντίστασης). Η αφέλεια 

και τα παθήµατα των Ιταλών γίνονταν ευχάριστες αφηγήσεις στο νησί. 

Κάποτε ένας γέρος Καρπάθιος εξαπάτησε τον Ιταλό Λούτσιο και του πού-

λησε µια γάτα για λαγό. Σχετικός είναι ο τύπος ATU 1528 («Holding 

Down the Hat»). Ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης (Αρκάσα) παρατηρεί: «Κα-

µιά φορά, άµα ’ρτει παρόµοιο περιστατικό, τη λέει: “Την έκανε, λέει, σαν 

το(ν) Πολυχρόνη στο Λούτσιο!”» (παροµοιαστικός παροιµιόµυθος). Παρα-

θέτω αφήγηση του ιερέα Γεωργίου Κωνσταντινίδη (Αρκάσα): 

Το πάθηµα του Λούτσιο. 

Μια φορά εδώ στα ∆υο Βουνά έξω είχαν οι Ιταλοί το βαρύ πυροβολικό. 

Ήτανε στα ∆υο Βουνά, στο(ν) Κάστελλο απάνω, στο Σκαλί, στη(ν) Κεφάλα, 
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στον Προφήτη Ηλία τσαι µπροστά στην Κήπο, στο Βουνό. Σ’ αυτά τα βουνά 

ήτανε το βαρύ πυροβολικό. 

Είχε ένα(ν) Ιταλό, που τον ελέγανε Λούτσιο τσαι ήτανε µουλαριέρης. Αυτός 

επαιρνόφερνε από το ένα οχυρό στο άλλο φαγητό. Τα µουλάρια του ήτανε καλά, 

µεγάλα ζώα. Είχε ένα γεροντάκι. Αυτός ήτανε στις κλεψιές επιτήδειος. Χρόνια 

ήλειπε στην Ιταλία. Είπανε µες στο(ν) Πόλεµο ότι πέθανε τσαι του ’κανε η κόρη 

του κόλλυβα τσαι ξαφνικά… να σου τον τσαι ξεµπαρκαίρει εδώ! Τον ελέγανε 

Πολυχρόνη. Λέει λοιπόν στον Ιταλό, που κάνανε πιάτσα τότε στα καφενεία, λέει: 

«Ρε Λούτσιο, έχω ένα λαγό εδώ πέρα!». Αυτός είχε βάλει ένα γάτο µέσα. Τσαι ο 

γάτος, σαν να τον είχες αρµηνέψει, ούτε νιαούριζε ούτε τίποτα. Λέει: «Πόσο τον 

πουλάς, Πολυχρόνη;». Λέει: «Είκοσι φράγκα!». «Βρε!…». «Α! Είναι λαγός τσαι 

για να τον φας θα πληρώσεις!». Του παίρνει του Ιταλού το (ει)κοσιάρικο τσαι 

του δίνει το τσουβαλάκι µε το… «λαγό». 

Αυτός τώρα τραβάει προς το Φοινίκι να πάρει το φαγητό. Είχε φυλάκια 

εδώ συνεχόµενα. Κάθε διακόσια µέτρα, τρακόσια είχε φυλάκια µε µια οµάδα 

δέκα Ιταλούς, οχτώ… ανάλογα. Η περιέργειά του να δει το λαγό. Λέει: «Να 

τον δω, να τον καµαρώσω!». Άνοιξε λοιπόν το τσουβάλι. Με το που είχε λα-

σκάρει λίγο… ξεπετάγεται ο γάτος, κοντά να του βγάλει τα µάτια του! «Ε 

το(ν) µπαγάσα, τι µου ’καµε!».  

Γυρίζει πίσω πάλι τσαι τον βρίσκει ακόµα στο καφενείο. Αυτός τα λεφτά 

τα ’χε σχεδόν ξοδέψει να πίνει. Λέει: «Πολυχρόνη, τα λεφτά!». «Τι λεφτά, 

ρε;». «Γάτο µου πούλησες!». Λέει: «Όχι! Λαγό σου πούλησα!». «Γάτο!». 

«Λαγό!». Κοντά να αρπαχτούν στα χέρια. Τελικά ο Πολυχρόνης δεν του ’δινε 

τα λεφτά, τα ’χε φάει στο καφενείο.  

Αυτός ο Ιταλός ήτανε αρχικλέφτης της περιφέρειας, δεν άφηνε ούτε 

σταφύλι ούτε (µ)ποστανικά ούτε τίποτα. Του κάνανε λοιπόν: «Την άκρα σου 

σού ’βρεν ο γέρος ο Πολυχρόνης!». 

Εγώ αυτά τα έζησα, τα είδα. Καµιά φορά, άµα ’ρτει παρόµοιο περιστα-

τικό, τη λέει: «Την έκανε, λέει, σαν το(ν) Πολυχρόνη στο Λούτσιο!». Ο Ιτα-

λός ήτανε ατσίδα
24

. Τσαι να τον γελάσει, λε, ο Πολυχρονάτσης, είναι µεγάλο 

κατόρθωµα! 

                                                           
24

 Η αναφορά ότι «ο Ιταλός ήτανε ατσίδα» λειτουργεί λιγότερο ως έπαινος της ε-

ξυπνάδας του Λούτσιο και περισσότερο ως ύµνος της ικανότητας του Πολυχρόνη. 
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