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Αγαπούσι Μάρου του χουρό, βρήκι κι άντρα ζουρνατζή. • ∆ες πρµ.129.
Άδεια βούζα χουρταίν(ει), άδειου σπίτ(ι) δε γιουµόζ(ει).
Ακόµα δεν καβαλίκιψι, κνάει τα πουδάρια.
Αλήθεια κι στου µπγάδ(ι) να πέσ(ει) πάλι θα φανεί.
Αλί που το ’χει κούτρα τ’ να κατιβάζ(ει) ψείρις.
Αλί π’ τουν έχασι κι πα να τουν βρει.
Άλλα λέει παπάς, άλλα ακούν τ’ αυτιά σ’.
Άλλαξι Πιπιλιός/Καπαλιός(Νιγρ.), έβανι την κάπα τ’ αλλιώς.
• ∆ες πρµ. 192 και 193.
Άλλου ναυτς, άλλου καντηλάναφτς. (Νιγρ.).
Άλλους τα γένεια τ’ καίουντι, άλλους του τσιουµπούκι τ’ ανάβ(ει).
Αλλού τρώµι κι πίνουµι, αλλού πααίνουµι κι του δίνουµι.
• Λέγεται για τις µοιχαλίδες γυναίκες.
Άλνοι σκάβουν κι κλαδεύουν, άλνοι πίνουν κι χουρεύουν.
• Λέγεται και µτφ. για όλες τις δουλειές που δίνονται µε αµοιβή σε άλλους.
Άµα γιράσ(ει) λύκους ριζίλ(ι) στα σκλια γένιτι.
Άµα έρτ(ει) τ’ αβγό στουν κώλου, χτάζουµι τότι για φουλιά.
Άµα εχς ιργαλεία κάντς τραχανά.
• Μια δουλειά µπορεί να γίνει µόνον αν υπάρχουν τα σχετικά εργαλεία.
Άµα εχς του τσιουµπίδ(ι), δε πιαντς τα κάρνα µι του χέρ(ι).
Άµα πίν(ει) άνθρουπους νιρό, ούτι του φίδ(ι) δεν τουν τσιουµπάει.
• Λέγεται καθοδηγητικά στα µικρά παιδιά, για να µην ενοχλούν τους άλλους όταν πίνουν νερό.
Άµα σ(η)κώεισς του µάνταλου, θα βρεις τ’ σακούλα.
● Χρειάζεται και κάποια προσπάθεια στο ψάξιµο.
Άµα φουκαλί(ει)ζς του προυί, είνι για του πρόσουπου σ’· του βράδ(υ) είνι για
τουν κώλου σ’.
Αν δε βρέξ(ει), θα στάξ(ει).
Αν δε βρεξς κώλουν δεν τρως ψάρια.
Αν έκαναν όλις µέλτσις/µπουµπούρ(οι) µέλ(ι) θα ’τρουγαν κι κατσιβέλ(οι).
Αν ήταν καλή δλεια θα δούλιβι κι ∆ισπότς.
Ανήφουρους φέρ(ει) κι κατήφουρου.
Άνθρουπους π’ δα γέν(ει), ’π’ τα σκατά τ’ φαίνιτι.
• Ο χαρακτήρας του ανθρώπου φαίνεται από µικρή ηλικία.
Αντίς να πιρπατούµι αρκουδίζουµι.
Άντρας µε στου σπίτ(ι), διάβουλους πις στην πόρτα. (Νιγρ.).
• Εννοείται ο ξένος άντρας ως πειρασµός, χρησ. όµως µε τη σηµ. ότι ο αντρας του σπιτιού είναι εµπόδιο στις δουλειές της νοικοκυράς.
Άντρας µι του τσιουβάλ(ι) να βάζ(ει) κι γναίκα µι του βιλόν(ι) να βγάζ(ει), του
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σπίτι χαλνάει.
Αντρέας αντρειών(ει). • Τον Άγιο Ανδρέα δυναµώνει το κρύο. ∆ες πρµ. 49.
Αντρουπίτσα τρώει πικρίτσα.
Απόµνι γύρους κι τριγύρους, γιακάς κι τα µανίκια.
• Λέγεται ειρων. όταν σε µια δουλειά είµαστε µακριά από το τέλος.
Απόµνι σα τ’ … (παροξύτονο δισύλλαβο όνοµα) µι τ’ν ουκνά.
• Ενώ της πήγαν την ουκνά, δεν έγινε ο γάµος της. Ό,τι η κ. φρ. «έµεινε
στα κρύα του λουτρού».
Απού ένα ξύλου βγαίν(ει) φουρνόφκυαρου, βγαίν(ει) κι σκατόφκυαρου.
Απού µακριά κι αγαπµέν(οι).
Απού µικρό κι παλαβό/µιτζµένου µαθαίντς τ’ν αλήθεια.
Απού µιτζµένου κι απού παλαβό να φουβάσι.
Απού παλούκ(ι) σι παλούκ(ι), σέφκι ένα στουν κώλου τ’. • ∆ες πρµ. 250.
Απού πις κι του βασιλιά τουν βρίζουν.
Απ’ την πλάτ(η) τσιαρβούλια βγάζ(ει).
• Λέγεται γι’ αυτούς που παιδεύουν πολύ τους άλλους στη δουλειά.
Απ’ την Τρίτ(η) ως την Τιτράδ(η). • Ειρων., για ό,τι κρατά λίγο.
Απ’ του γάµου έρχουµι, µα την πείνα που τραβώ.
Απ’ τουν Αλή στου µπαµπαλή.
● Ό,τι η κ. φράση «από τον Άννα στον Καϊάφα».
Απ’ τουν κώλου ως του µνι. ● Αναφέρεται εµφαντικά σε µικρές αποστάσεις.
Απ’ του νταούλ(ι) δε βγαίν(ει) κουρνιαχτός
Αρνίθα όταν πίν(ει) νιρό χτάζ(ει) κι του Θιό.
Αρνίθα πίτα του Γινάρ(η) κι πιτνιάρ(ι) τουν Αλουνάρ(η).
• Οδηγία για φαγητό.
Άσι νύφ(η) κείνα που ’ξιρις κι διες αυτά που βρήκις.
Άφραγους µπαξές, έρµα τα λάχανα.
Βαρβάρα βαρβαρών(ει), Σάββας σαβανών(ει), Νικόλας παραχών(ει), Άννα
ξινιχών(ει).
• Αναφέρεται στο χιόνι των πρώτων ηµερών του ∆εκέµβρη. ∆ες πρµ. 29.
Βαφτίζου κι µυρώνου. • Λέγεται για τις δουλειές που γίνονται βιαστικά.
Βγήκι ψείρα στην κουρφή.
• Λέγεται για τους ασήµαντους που κάνουν το σπουδαίο.
Βιρισέ γιννήθκι, τζιάµπα θα πιθάν(ει).
• Λέγεται γι’ αυτούς που δεν κάνουν τίποτε ουσιαστικό στη ζωή τους.
Βρήκαµι παπά, να παραχώσουµι.
• Λέγεται ειρωνικά για τους βιαστικούς, που κάνουν δουλειές χωρίς να
εξετάζουν τις συνθήκες.
Βρήκι αλιπού µέλ(ι), άλειψι κι τουν κώλου τ’ς.
Βρήκι νύφ(η) του σκιπάρ(ι)/γνι πις στην πόρτα.
Βρήκι ψείρα τ’ ραφή τ’ς.
Βρόµια ψάρια καλά παζάρια.
Βρύσ(η) π’ ανιβράει µη τ’ φουβάσι.
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• Ίδια µε την πρµ. 286. Λέγεται µτφ. όταν υπάρχει σταθερό εισόδηµα.
Βρύσ(η) που ήπχις νιρό µην την κατράς, γιατί θα γυρί(ει)σς να ξαναπιείς.
• Οφείλουµε ευχαριστίες στους ευεργέτες.
Γάδαρους διµένους, νοικουκύρς αναπαµένους/θιραπαµένους.
Γάδαρους µι του ουµούτ(ι) ψουφάει. • ∆ες και την πρµ. 188.
Γαµπρός π’ θα γιννηθεί τουν πιθιρό τ’ θα µνοιάσ(ει).
Γεία έχουν κι τα γιουφτούδια, µα λουγυρνούν ξυπόλτα.
Γεία κι καλός κιρός δε χουρταίνουντι.
Γέρους θα πάει ή που πέσ(ι)µου ή που χέσ(ι)µου.
Γιατί τρεµς γιούφτι; Σι χαίρουµι αγά µ’.
• Γι’ αυτούς που από φόβο δεν τολµούν να πουν την αλήθεια.
Για του γαµπρό κι πέτνιους γιννάει.
• Για την περιποίηση του γαµπρού τα αδύνατα γίνονται δυνατά.
Γίνκι κι λαγός αγρίµ(ι).
Γιούφτους πάινι για βασιλιάς κι φώναζι, ι! λυγαριές για κουφίνια!
Γιρό πιδί να είνι κι αλόρτου να κατράει. • Ευχή για να γεννηθεί αγόρι.
Γκαβές χήνις τ’ νύχτα βόσκουν.
Γκουντρουκύλτσι τζέντζιρς κι βρήκι του καπάκι τ’.
Γλώσσα µου συρµαταρένια όσα ξέρ(ει)ς όλα πες τα.
• Λέγεται για να καυτηριάσει τις γλωσσούδες γυναίκες.
Γναίκα του κάν(ει) του σπίτ(ι), γναίκα του χαλνάει.
Γρια πούν’ τα δόντια σ’ κι τα δουδουκάρια σ’; Έφαγα ξινόµπλα κι έπισαν.
• Λέγεται όταν κάποιος αποφεύγει να αναφερθεί στις πραγµατικές αιτίες
µιας δυσάρεστης κατάστασης.
Γρια στου µισουχείµουνου ξυλάγγουρου θυµήθκι/δουκήθκι.
∆έκα αλιπού, δικαπέντι τ’ αλιπούδια.
∆έκα µας τιτιώνουν έναν µαρτυρούµι.
● Από φόβο ή από υπολογισµό δε φανερώνουµε αυτούς που µας βλάπτουν.
∆εν είνι αβγό, µόνου αβγουζούµ(ι).
∆εν είνι γρια, είνι σουφρουµέν(η).
• Όπως η κ. πρµ. «δεν είναι Γιάννης είναι Γιαννάκης».
∆εν είνι στου µπγάδ(ι) µόνου τα σταυρώµατα.
● Στο πηγάδι πηγαίνουµε για δουλειά, όχι µόνο για συναντήσεις.
∆εν ξέρ(ει) να ουµιλά, δεν ξέρ(ει) κι να µουλών(ει).
∆εν τουν έχου τ’ς γούνα µ’ του µανίκ(ι).
• ∆εν είναι δικός µου, δεν έχω στενή σχέση µαζί του.
∆έσι του δάχλου σ’ κι βγες όξου να σι πουν χίλις γιατριές.
• ∆ες πρµ. 85 και 223.
∆έσι του δάχλου σ’ µι παλιαντζίδα κι έβγα όξου να σι πουν χίλια ιλιάτσια.
• ∆ες πρµ. 84 και 223.
∆έσι του κιφάλι σ’ µι παλιαντζίνα/ παλιαντζίδα.
• Λέγεται όταν οι δουλειές γίνονται µε προχειρότητα και τα µέσα που χρησιµοποιούνται δεν είναι τα κατάλληλα.
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∆ε φτάν(ει) του πανί να γέν(ει) βρακί.
∆ιαβόλ(οι) τριβόλ(οι) κι πράσινα άλουγα.
∆ιάβουλους δλεια δεν είχι, τα πιδιά τ’ βάρινι.
∆ιαλέξου διαλέξου, (πάρι τώρα) τ’ Γκαβαλέξου.
∆ιε µι µι του ένα να σι διω µι τα δυο.
• Πρόσεξέ µε λίγο, να σε προσέξω διπλά, να σε δω µε τα δύο µάτια.
∆ίνι µι χέρια, γύριβι µι πουδάρια.
• Άµα δανείζεις πρόθυµα τα εργαλεία, τρέχα να τα γυρεύεις.
∆λεια ’π’ δεν την τρων τα σκλια. • ∆ουλειά τσαπατσούλικη, κακή, πρόχειρη.
∆ω πέρασαν άτια κι δε µας κουρνιάχτσαν, τώρα στα κουτσουγάδρα απόµνι
αράδα.
• Λέγεται ειρων. όταν κάποιος ασήµαντος επιχειρεί να µας εντυπωσιάσει ή
να µας απειλήσει. ∆ες πρµ. 302.
∆ω που είσι ήµαµ, κει που είµι θά ’ρτς.
∆ώσι µι έναν κόµπου νιρό κι µια χαψιά ψουµί. • ∆εν έχω πολλές απαιτήσεις.
∆ώσι µι µια ιλιά, να σι δώσου ένα τουλούµ(ι) λάδ(ι). • Ό,τι και η πρµ. 135.
∆ώσι µι να φάου κι βάρι µι να πάου.
• Μόνο από χορτάτο ζώο µπορούµε να έχουµε απαίτηση για δουλειά, λέγεται όµως και για τον εργάτη.
Έβγαλι κι του Τζίντζιους στιάρ(ι).
• Λέγεται ειρων. όταν γίνεται λόγος µε παινέµατα για κάτι συνηθισµένο.
Έβγα όξου πουµπιφτούς, έµπα/σέβα µέσα πουριφτούς.
Είδι αλιπού τουν κώλου τ’ς κι θάρσι ήταν γιαράς.
Είδις γέρου παλαβό, θάρια τουν κια ’πού τα νιάτα τ’.
• Είδες γέρο παλαβό, ήταν έτσι και στα νιάτα του.
Είδις φαΐ κάτσι φάι, είδις ξύλου σήκου φεύγα.
Είπι αφέντς του σκλι, κι του σκλι είπι τ’ νουρά τ’.
Έκανα πίτα µι χιόν(ι). ● Λέγεται στις αποτυχίες.
Έκλασι νύφ(η), σκόλασι γάµους.
● Λέγεται όταν ένα ασήµαντο γεγονός γίνεται αφορµή για να λήξει άδοξα µια
σοβαρή προσπάθεια. ∆ες πρµ. 385.
Έκουψαν τουν τσιουτσιουλιάνου, γιόµουσαν τ’ αυλάκια αίµα.
● Λέγεται ειρων. για τις περιπτώσεις που ασήµαντα πράγµατα παρουσιάζονται για σπουδαία.
Έµαθα να βιλουνιάζου, τέτοιουσα του µάστουρα µ’.
Εµ ντίλαλας, εµ ντιγκιντάγκας.
Ένα µυαλό πού µπρουστά, τ’ς γιουρτές ή τ’ς καθηµιρνές;
• ∆ικαιολογία για τις παραλείψεις. Το πρώτο µέρος της φράσης εννοεί
«πού να φθάσει πρώτα», ενώ το δεύτερο µέρος λέγεται µε διάφορους τρόπους, π.χ. του χ(ει)µώνα ή του καλουκαίρ(ι).
Έπιασα ένα λύκου, γω τουν αφήνου κείνους δε µ’ αφήν(ει).
• Λέγεται, όταν κάτι που το επιδιώξαµε, µας βγαίνει σε κακό και στη συνέχεια δεν µπορούµε να απαλλαγούµε απ’ αυτό.
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Έπιασι του διάβουλου ’π’ τα κέρατα.
Έπιασι του λαγό ’π’ τα φτια.
Έπισι του βαρύ, σ(η)κώθκι τ’ αλαφρύ.
• Στους συνεργάτες, συνεταίρους, αντρόγυνο κλπ., αν αρρωστήσει ο σηµαντικός, αναλαµβάνει και αναδεικνύεται ο αδύνατος.
Έτσ(ι) ξιγιλνούν τα πλαρούδια κι τα βάζουν σαµαρούδια.
Ε τώρα ξανά πις, Γιάνν(η), αγγούρ(ι). • ∆ύσκολο το πισωγύρισµα.
Έφαγι Αυδουκιά την Πασχαλιά κρες κι τ’ν έπιασι κόψ(ι)µου.
Έφαϊς παπά; Έφαα. Έφαϊς παπαδιά; ΄Εφαα. Σήκου νύφ(η) του τραπέζ(ι).
• Απόσπασµα από παραδοσιακό παραµύθι, που σχολιάζει ειρωνικά αυτούς
που διαχειρίζονται την εξουσία τους κάνοντας διακρίσεις.
Έχ(ει) Θιό, έχ(ει) κι παραθιό.
• Εκτός από το Θεό, βοήθεια µπορεί να αναζητηθεί και από αλλού.
Έχ(ει) κι για τ’ς παλαβοί/γκαβοί παζάρ(ι). • Για όλους έχει ο Θεός.
Έχ(ει) να σκούξ(ει) για βρουχή!
• Λέγεται ειρων. µε τη σηµ. «θα περιµένει πολύ και χωρίς αποτέλεσµα».
Έχουµι αµπέλια κι τρυγούµι λυγαριές.
● Λέγεται όταν αγνοούµε σπουδαία αγαθά, που έχουµε στη διάθεσή µας,
και κυνηγούµε τα ευτελή.
Ζήσι τουν Μάη να φας τριφύλλ(ι) κι τουν Aύγουστου σταφύλ(ι).
Ήθιλι καµήλα κέρατα, τ’ν έκουψαν κι τα φτιά.
Ήθιλι να πέσ(ει), καλά π’ τουν σκούντσαν.
Η νύχτα είνι αγκαστρουµέν(η). • ∆εν ξέρουµε τι θα φέρει τη νύχτα.
Ήρτα για τουν πέτνιου, µ’ έφαγαν αρνιθόψειρις.
• Ό,τι η κ. πρµ. «πήγα για µαλλί και βγήκα κουρεµένος».
Ήρτι Τέτραδους, πάει βδόµαδους / Ήρτι Τιτραδίτσα, πάει βδουµαδίτσα
Ήταν η Μάρω κιφαλού, πήρι κι άντρα ζουρνατζή.
● Λέγεται σε αταίριαστες καταστάσεις. ∆ες πρµ. 1.
Η χήρα µιάφρα γιλιέτι, ύστρα µανταλώνιτι.
Θα αλλάξ(ει) τρύπα του παλούκ(ι).
• Λέγεται όταν υπάρχει ελπίδα για κάποια αλλαγή προς το καλύτερο.
Θα ανοίξουµι πόρτα για του χ(ει)µώνα.
• Λέγεται όταν κάποιος αρχίζει αβασάνιστα συναναστροφές, που από πρώτη µατιά δεν είναι καλές.
Θα αφήσουµι του γάµου να πάµι για πουρνάρια.
Θα µας κάν(ει) του κόκκινου τ’ αβγό. • Ειρων., δεν θα µας κάνει τίποτε.
Θα σι δώσου µια ιλιά, να µι δώ(ει)σς ένα τουλούµ(ι) λάδ(ι).
• Ό,τι και η πρµ. 97.
Θα σι κυνηγώ µέχρι να πατή(ει)σς µαύρου/σάπιου χιόν(ι).
Θέλτσι να καβαλκέψ(ει) Ουβραίους κι έτυχι Σαββάτου.
Θιός άλνοι τ’ς έπλασι κι άλνοι τ’ς έκλασι. • Παράπονο των άτυχων.
Θιός να σι φλάξ(ει) ’πού λυσσιάρκ(η) αχιλώνα.
Θιός σκάλις ανιβάζ(ει), σκάλις κατιβάζ(ει).
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Θκο τ’ ψουµί τρώει, ξένου βάσανου/γκαϊλέ τραβάει.
Θουµαή µαρ’ Θουµαή, απ’ τουν ύπνου στου φαΐ.
Θύµουσι αγάς κι έκουψι την τέτοια τ’.
● Λέγεται όταν ο θυµός οδηγεί σε ολέθριες αποφάσεις.
Ιλάτι γνουσ(ι)κοί να φάτι τ’ παλαβού του βιο.
Κάηκαµι στου γάλα, φσούµι/φσάµι κι του γιαούρτ(ι).
Κάθι πέτνιους στην κουπριά τ’ λαλεί.
• Ο καθένας στο χώρο του είναι κυρίαρχος. Παλιότερα στα αγροτόσπιτα η
κοπριά από τα ζώα µαζευόταν στην αυλή σε σωρό και οι πετεινοί, συνηθίζοντας να λαλούν σε ψηλά σηµεία, ανέβαιναν στους φράχτες ή στην κοπριά
για να λαλήσουν.
Καληµέρα να τουν πεις του µπιλιά σ’ θα βρεις. • Για τους ιδιότροπους.
Κάλλιου πρώτους στου χουριό, πέριξ δεύτιρους/(τιλιφταίους) στην πόλ(η).
Κάλλιου ύπνου παρά δείπνου.
Καλόµαθι γρια στα σύκα, τρώει κι τα σ(υ)κόφλα.
Καλός είνι αφουρισµός/(αγιασµός), παρίτι όµους κι µια γάτα.
• ∆εν αρκεί ο αγιασµός για να φύγουν τα ποντίκια.
Καλότχια τ’ π’ δεν τουν κόβ(ει).
Καλύτιρα αλιπού γδαρµέν(η) παρά σπιτόγαµπρους.
Καλύτιρα να σι λεν κιαρατά παρά καηµένου/φουκαρά.
Κάν(ει) µια τρύπα στου νιρό.
Κάνι µαυρουµάτα πίτα. Φέρι κασιδιάρ(η) αλεύρ(ι).
Κάνι µι µι τύχ(η) κι ρίξι µι στην κουπριά.
Κάνι πιδιά, να σι τραβούν τα σκλια.
Κάνι σκλια να σι γκαβγκίζουν.
Κάνι του καλό, σ’ διαβόλ’ του χουριό.
Κατά µάνα κατά κύρ(η)/(τάτα) έκαναν κι γιο Ζαφείρ(η).
Κατά την ψ(υ)χη τ’, το ’δουνι κι Θιός.
Κα/κατά του µπγάδ(ι) χτάζ(ει), νιρό θα θέλ(ει).
● Στη Νιγρίτα κάποιος που διψούσε ζήτησε «ύδωρ» κι έριχνε µατιές προς
το πηγάδι όλο επιθυµία. Τότε πρωτοειπώθηκε η παροιµία και τώρα λέγεται
για να σχολιάσει ειρωνικά εκείνους που δεν τους καταλαβαίνουν οι άλλοι.
Κει π’ δεν τουν σπέρνουν, κει φυτρών(ει).
Κει που δεν έβανι Θιός, άνθρουπους δεν µπουρεί να βάν(ει).
Κει που είνι τσιρούτκου, κει κόβιτι.
• Λέγεται για το νήµα και µτφ. για κάθε αδύνατο σηµείο.
Κει που µας χρουστούσαν, µας πήραν κι του βόδ(ι).
Κι καµήλα (έχει γινάτι)! Μα κι καµπλάρ(η)ς (έχει µεγαλύτερο)!
Κι κώλου τ’ µάτια έχ(ει). • Βλέπει παντού.
Κινούργιου µ’ κόσκινου πού να σι κριµάσου, παλιό πού να σι πιτάξου.
Κι παπά να γιλά(ει)σς, παπάς δα γεντς.
• Ό,τι κοροϊδεύεις το παθαίνεις ο ίδιος. ∆ες πρµ. 222.
Κιρός πανιά, κιρός πιδιά.
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• Κάθε πράγµα γίνεται στον καιρό του, όπως τα πανιά που η γυναίκα τα
υφαίνει όταν είναι ελεύθερη, ενώ τα παιδιά τα κάνει όταν είναι παντρεµένη.
Κι τα πουρνάρια κλήµατα.
• Λέγεται ειρωνικά όταν κάποιος παινεύεται για πράγµατα που δεν έκανε.
Kι του µούτσιου καφέ, κι του σκλι µπακλαβά.
• ∆ε δίνουµε/(κερνούµε) στον καθένα.
Κιφάλ(ι) αγύρστου, κουλόκθα ρουµανίσια. • Ξεροκέφαλος, κρατσνάς.
Κνιούντι τα βιλόνια, κνιούντι κι τα κουτσουβέλουνα.
• Λέγεται για τους ασήµαντους που θέλουν να κάνουν το σπουδαίο. ∆ες
πρµ. 303.
Κουντά στουν αϊτό, τέτοιουσι κι συ αχιλώνα.
● Περίπου ό,τι η κ. πρµ. «Κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα».
Κουσεύ(ει) κι δε φτάν(ει). • ∆εν προλαβαίνει.
Κρες ουµό κι ψάρ(ι) ψηµένου. • Οδηγία για φαγητό.
Κώλου µας βρακί δεν έχ(ει), τέτοια µας τραντάφλου θέλ(ει).
Κώλου µας ’π’ του Φιτόκ(ι) φαίνιτι.
• Η απόσταση Τερπνής/Νιγρίτας από το Φιτόκ(ι) είναι 4km περίπου και
υπάρχει ανάµεσά τους οπτική επαφή. Η παροιµία λέγεται όταν η άσχηµη
κατάστασή µας στα οικονοµικά ή στο παιχνίδι είναι ολοφάνερη και φαίνεται από µακριά. ∆ες πρµ. 182.
Κώλου µας ’π’ τ’ς Φιρτζιανοί/Βιρτζιανοί θα φαίνιτι. • ∆ες πρµ. 181.
Κώλους καθούµινους, χέρια πινιµένα.
• Το στρώσιµο στη δουλειά φέρνει αποτελέσµατα.
Λαγός κυνηγάει την πέρδικα κι λαγουνίκα του λαγό.
Λαγός πιπέρ(ι) έσπιρνι, κακό για του κιφάλι τ’.
• Ο λαγός µαγειρεύεται µε πιπέρι.
Λάκκους δεν κατιβάζ(ει) µόνου κούτσουρα, κατιβάζ(ει) κι πέτρις.
• ∆ες πρµ. 229.
Λουγυρνάει σαν τ’ άλουγου τ’ µυλουνά.
• ∆εν κάθεται ήσυχος, στριφογυρίζει συνεχώς. Η φράση έχει την αρχή της
στο γεγονός, ότι παλιότερα τις πέτρες στους µύλους τις γύριζαν άλογα,
όπως γύριζαν άλογα του µάγκανου για την άντληση νερού στους λαχανόκηπους.
Λύκους µι του ουµούτ(ι) ψουφάει. • ∆ες την πρµ. 61.
Λύκους σ’ν αντάρα κυνηγάει.
Λύκους την τρίχα τ’ τ’ν αλλάζ(ει) του χούι τ’ δεν τ’ αλλάζ(ει).
Μάθι τέχν(η) για να ζή(ει)σς κι ιµπόριου για να κιρδί(ει)σς.
Μάντσι καπαλιός (Νιγρ.), γύρσι την κάπα τ’ αλλοιώς. • ∆ες πρµ. 8 και 193.
Μάντσι πιπιλιός, γύρσι την κάπα τ’ αλλοιώς. • ∆ες πρµ. 8 και 192.
Μ’ ένα χέσ(ι)µου δε βραδιάζ(ει).
• Λέγεται για όσους ψάχνουν ευκαιρίες να χασοµερήσουν στη δουλειά.
Μέχρι να ρίξ(ει) του ένα του πουδάρ(ι), τ’ άλλου µουχλιάζ(ει).
Μέχρι να σ(η)κώσ(ει) του ένα του πουδάρ(ι), τ’ άλλου βρουµάει.
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Μέχρι να σκιφτεί γνουσ(ι)κός, παλαβός του πέρασι του γιουφύρ(ι).
Μη πατάς πολύ ψηλά, γλήγουρα θα πέ(ει)σς.
Μη χτά(ει)ζς του πουδάρι µ’ του στραβό, διες την τύχη µ’ τ’ν ίσια.
Μι θκο σ’ κάτσι φάι πιες, αλισβιρίσ(ι) αχώρια.
Μικροί δλεύουν, τρανοί πνουν. ● ∆ες πρµ. 202.
Μικροί τρων τα δαµάσκηνα, τρανοί µουδιάζουν. ● ∆ες πρµ. 201.
Μικρόν κώλου δε βάρισις, τρανόν µην καταπιάνισι.
• Ο χαρακτήρας των παιδιών διαµορφώνεται µόνο σε µικρή ηλικία.
Μι πουρδές δε βάφουντι αβγά.
Μι τα λόια γένουντι ανώια κι κατώια.
Μι τ’{ντ} βούζα δεν έχ(ει) παραµύθια.
Mι την κουσά/(του διρπάνι) να τ’ς κοβς, δε µπιτίζουν παλαβοί.
Μι του κιρί δε βράζ(ει) του γάλα. • Κάθε δουλειά θέλει τα εργαλεία της.
Μι του µυαλό τ’ µπαριάµ(ι) κάν(ει). • Οι φτωχοί ονειρεύονται.
Μι τουν κώλου τ’ καρύδια σπάζ(ει). • Λέγεται όταν κάποιος είναι αδιάφορος.
Μι του πουρνάρ(ι) αέρα.
• Λέγεται όταν παρέχεται ανώφελη βοήθεια· παλαιότερα, όταν κάποιος πέθαινε και είχε ζέστη του έκαναν αέρα µε πουρνάρι, για να κρατήσουν δροσερό το περιβάλλον.
Μι του τάξ(ι)µου σπίτ(ι) δε χαλνάει, µι του δόσ(ι)µου χαλνάει.
Μι τ’ ράχη τ’ γινάτ(ι) βάζ(ει).
• Λέγεται για τους πεισµατάρηδες που αυτοκαταστρέφονται.
Μ’ όποιουν δάσκαλου δα κατς, τέτοια γράµµατα θα µαθς.
Μούγκρισµα πουλύ κι γάλα στου φλιτζιάν(ι).
● Ό,τι η κ. πρµ. «Όπου ακούς πολλά κεράσια βάστα και µικρό καλάθι».
Μουνός καβγάς δε γένιτι.
Μπαΐρ(ι) να πινάς, κάµπου να προυσκνάς.
• Το βουνό είναι όµορφο για να το παινεύεις, στον κάµπο όµως είναι καλύτερα να βόσκεις τα πρόβατα.
Μπιρδεύει τ’ νήρα µι του στιάρ(ι), (Νιγρ.).
Μπούλου κλήµα, πιε κρασί.
● Φύτεψε αµπέλι να έχεις κρασί, λέγεται όµως και µε µτφ. σηµασία.
Μπρουστά χουρεύ(ει) φακή κι πις πααίν(ει) τ’ αρνί.
● Σχολιάζει την οικονοµική συµπεριφορά των ανθρώπων. Σύµφωνα µε ένα
µύθο, δυο γυναίκες µε περιορισµένα οικονοµικά µέσα, έκαναν την Πασχαλιά διαφορετικές επιλογές. Η πρώτη ξόδεψε όλα τα χρήµατά της για καινούρια ρούχα κι έφαγε αναγκαστικά µόνο φακή, ενώ η δεύτερη προτίµησε
το ψητό αρνί και παραµέλησε την εµφάνισή της. Στο σιργιάν(ι) της Πασχαλιάς όµως, η πρώτη µε τα καινούρια ρούχα µπήκε µπροστά στο χορό, ενώ η
δεύτερη χόρευε πίσω.
Να κάψουµι του πάπλουµα να µη µας τρων ψύλλ(οι).
● Ό,τι η κ. «για τον ψύλλο έκαψε τον αχυρώνα».
Να µη γιλάς τίπουτα, γιατί θα σ(ι) έρτ(ει) στου κιφάλ(ι). • ∆ες πρµ. 171.
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Να µη δέ(ει)σς του δάχλου σ’ κι βγεις όξου· τι τζιάπ(ι) δίντς τουν κόσµου.
• ∆ες πρµ. 84 και 85.
Να µουστιρής για παλιουπάπτσα, (Νιγρ.).
• Θέλει να του δώσουµε, ως άχρηστα, πράγµατα που τα χρειαζόµαστε.
Να πάου λαγό αντρέπουµι, πέρδικα είνι λίγου. ● Εννοεί δώρο.
Να σι φλάξ(ει) Θιός ’πού νέουν πλούσιου κι παλιό ζήτλα.
Να φταντς σ’{ζ} βρύσ(η) κι νιρό να µην πιντς.
Νηστεύ(ει) δούλους του Θιού όταν δεν έχ(ει) να φάει.
Ντάιµα λάκκους κούτσουρα δεν κατιβάζ(ει). ● ∆ες πρµ. 186.
Νύφ(η) π’ δε θέλ(ει) να ζ(υ)µώσ(ει), όλ(η) τ’ µέρα/(δέκα µέρις) κουσκνίζ(ει).
Ξένους ξινιές µυρίζ(ει).
• Ο ξένος δεν µας κάνει για γαµπρός. Παιχνίδι µε τις λ. ξένος και ξινός.
Ξέρ(ει) κι µάνα µ’ να κάν(ει) πίτα, µα δεν έχ(ει) λάδ(ι).
Ξισήκουµα θέλ(ει) παλαβός.
Ξυθούς κει π’ δε σι τρώει.
Ξύσι τουν κώλου σ’ µι του χαχαλά.
• Λέγεται όταν τα εργαλεία είναι ακατάλληλα.
Όλα τα ’χι Μαρουδιά/(Μαριουρή, Νιγρ.), κόµα φιριτζές τ’ν έλειπι.
Όλ(η) µέρα πέντι-πέντι κι του βράδ(υ) δικαπέντι.
Όλνοι γιλούσαν µι τιµένα, κόφτουµαν κι γω.
• Λέγεται γι’ αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, όταν τους κοροϊδεύουν.
Όλνοι ’π’ τ’ς γναίκα τ’ς του χουριό είνι.
• Γενικεύει ειρων. την προσκόλληση µερικών ανδρών στο περιβάλλον των
γυναικών τους.
Όλου τ’ αβγό στην πίτα.
• Λέγεται ειρων., για να σχολιάσει, ανάλογα µε τον τόνο, τη σπατάλη ή την
τσιγκουνιά.
Όµοιους στουν όµοιου κι κουπριά στα λάχανα
Όντας έβριχι δε χείµαζι κι τώρα χαλαζών(ει).
• Στη βροχή δεν έπαιρνε µέτρα προστασίας, (χείµαζε), τώρα στο χαλάζι,
που είναι χειρότερα, µένει ακάλυπτος. Λέγεται και µτφ. ανάλογα µε την κ.
πρµ. «ο καλός ο νοικοκύρης πριν πεινάσει µαγειρεύει».
Όποια πέτρα κι αν σ(η)κώ(ει)σς, ’πού κατ τουν βρισκς.
Όποιους αλ(υ)πάτι τα ξένα κόκαλα, τα θκα τ’ τα τρων τα σκλια.
Όποιους αφκριέτι, την πουµπή τ’ ακούει.
Όποιους δεν έχ(ει) µυαλό έχ(ει) πουδάρια.
Όποιους έχ(ει) µυαλό δεν πατάει σι σάπιου σανίδ(ι).
Όποιους κυνηγάει δυο λαγοί, χάν(ει) κι τουν έναν.
Όποιους µανίζ(ει), να κι του ξίδ(ι).
Όποιους µπδάει πουλλά παλούκια, σιβαίν(ει) κανέ στουν κώλου τ’.
• ∆ες πρµ. 37.
Όποιους νικατεύιτι µι τα πίτυρα τουν τρων τα γρούνια.
Όποιους πίνει βιρισέ, µιθάει δυο φουρές.
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• Μεθάει όταν πίνει και ζαλίζεται όταν πληρώνει.
Όποιους φλάει του φούρνου τρώει την πίτα.
Όποιους φουβάτι τα σπουρτούδια δε σπέρ(ει) στιάρ(ι).
Όπου πέσ(ει) φουτιά, κει καίιτι. • Το κακό το νιώθει όποιος το παθαίνει.
Όσα κνιούντι δεν πέφτουν.
Όσα παν σ’ τ’ βουσκή κι όσα έρθουν στου µαντρί.
• Ό,τι η κ. φρ. «όσα πάνε κι όσα έρθουν».
Όσα πιτούν δεν τρώουντι.
Όσα φέρν(ει) ώρα δεν τα φέρ(ει) χρόνους.
Όσνοι κοιτάζουν ψηλά, πιρδουκλώνουντι.
● Όσοι βάζουν στόχους υψηλότερους από τις δυνατότητές τους, δεν τα κατάφέρνουν.
Όταν µαλώνουν τα βουβάλια, τα πλιαρώνουν τα τζιαµπλιάκια.
Ό,τι σπερς θα θιρί(ει)σς.
Ό,τι τραβάει του παν του κιφάλ(ι), τα φταίει του κατ.
• Αιτία των κακών είναι η αλόγιστη ερωτική επιθυµία.
Ούλου βάια µοιράζουν σ’ν ικκλησιά.
• Την είπε κάποιος βοσκός που πήγαινε στην εκκλησία µόνο των Βαΐων.
Τώρα λέγεται ειρων. γι’ αυτούς που πηγαίνουν σπάνια στην εκκλησία.
Ουρίστι µας γαµπρέ κουφέτα.
• Λέγεται όταν κάποιος κάνει άλλα αντί άλλων· από το γεγονός ότι στο γαµπρό δεν προσφέρουν κουφέτα.
Πάγουσι γρια στου θέρους.
Παλαβός είδι του µιτζµένου κι φουβήθκι.
Παλαβοί γκδούνια δεν έχουν,’π’ τα καµώµατά τ’ς φαίνουντι.
Παλιά γαδούρα κινούργια πιρπατσιά.
● Λέγεται ειρων. για τους ηλικιωµένους, που θέλουν να φέρονται όπως οι
νεότεροι.
Παλιά καµήλα, κινούρια χάντρα/(κόκκινις χάντρις).
• Λέγεται για ηλικιωµένες γυναίκες, όταν στολίζονται όπως οι νέες.
Παλιό άλουγου αραβάν(ι) δε µαθαίν(ει).
Παπαντή τ’ς µαζεύ(ει) µι τ’ αντί.
• Με την Υπαπαντή τελειώνουν οι γιορτές του χειµώνα.
Παπάς χαϊδιµένους σ’ν ικκλησιά κλάν(ει).
• Το κλάσιµο µπροστά σε κόσµο δείχνει έλλειψη σεβασµού.
Παπούτσ(ι) απού τουν τόπου σου | κι ας είνι µπαλουµένου |
γω του ’θιλα ξιµπάλουτου | γι’ αυτό του πήρα ξένου.
• Η πρµ. λέγεται και µόνο µε τους δυο πρώτους στίχους.
Πάρι λόια κι πάνι στου παζάρ(ι).
• Λέγεται όταν κάποιος προτείνει αδύνατα πράγµατα ή λέει ασυναρτησίες.
Πάρτουν ’πού χέρ(ι), να βρεις κι του µπιλιά σ’.
• Λέγεται για τους αχάριστους.
Πα σ’ βράσ(η) ακουλνάει του σίδηρου.
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Πα στου γιαρά µάς βγήκι κι κουκούδ(ι).
• Λέγεται όταν έρχονται οι αναποδιές ή οι κακοτυχίες απανωτά. ∆ες και
επόµενη.
Πα στου φουρτιό κι πανουγόµ(ι). • Πιο ήπια διατύπωση της προηγούµενης.
Πάτσι τ’ αβγό κι έφτασι τουν ουρανό.
Πέθανι να σι αγαπώ, ζήσι να σι έχου αµάχ(η). (Νιγρ.).
• Λέγεται µε παράπονο για τους γέρους, που ταλαιπωρούν τους νέους µε
τα φερσίµατά τους.
Πε µι µι ποιον καντς παρέα, να σι πω ποιος είσι.
Πέτρα που γκουντρουκλάει µαχό δεν πιάν(ει).
• Όποιος αλλάζει συνέχεια δουλειές δεν προκόβει.
Πεφτς, αβγό µ’, δε σπάειζς, γκουντρουκλάς τσακίζισι.
Πήγα στ’ Νιγρίτα για ένα φιλί πίτα.
● Λέγεται όταν η κινητήρια δύναµη, σε κάποια δραστηριότητα, είναι ασήµαντη, όπως είναι ένα φιλί πίτα.
Πηγή π’ ανιβράει µη τ’ φουβάσι. • Ίδια µε την πρµ. 58.
Πήγι για νιρό κι νιρό γίνκι.
• Πήγε για νερό και άργησε να γυρίσει· το νερό δεν γυρίζει πίσω.
Πήρι την κουλόκθα στ’ νουρά τ’ κι έφκι. ● Πέθανε.
Πιάσ(ι) του Βλάχου κι άσ(ι) του λύκου.
● Εκφράζει την αντιπάθεια προς τους Βλάχους.
Πιάσκαµι στου χουρό, θα χουρέψουµι.
• Αρχίσαµε µια δουλειά, θα την τελειώσουµε.
Πιθαµένους δεν κλάν(ει).
Πίτα που κάθιτι, καλό φίλου καρτιρά.
Πλέκουν βάρκις/(τα µήλα) στου γιαλό, πλέκουν κι κουράδις.
Ποιος γκαβός δε θέλ(ει) τα µάτια τ’.
Ποιος σ’ έβγαλι του µάτ(ι);
Αδερφό µ’ κι γι’ αυτό είνι τόσου βαθειά βγαλµένου.
Πότι αρχόντυνις, κυρά µ’; Κάτ(ι) ιχτές κι κάτ(ι) προυχτές.
• Ειρων. για τους νεόπλουτους.
Πότι Γιώργης δεν µπουρεί, πότι κώλου τ’ τουν πουνεί.
Πότι να γιράσου να πινιούµι.
Πούλα κι πισµάνιβι.
• Λέγεται για την πώληση των αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα όµως για
τον καπνό.
’Π’ τιαυτό που φουβάσι ’π’ τιαυτό δε γλιτώντς.
’Π’ τουν Άι Σπυρίδουνα κι πέρα, µέρα παίρ(ει) κάθι µέρα ’πού ένα σπυρί.
• Η γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, στις 12 ∆εκεµβρίου, αν υπολογιστεί µε
το παλιό ηµερολόγιο είναι περίπου κοντά στη χειµερινή ισηµερία.
Σ’ αυτόν τουν κόσµου πέρασαν άτια µι χρυσά πέταλα κι δεν άφσαν
κουρνιαχτό, τώρα στα κουτσουγάδρα απόµνι αράδα. ● ∆ες πρµ. 94.
Σειούντι τ’ άτια, σειούντι κι τα κουτσουγάδρα. ● ∆ες πρµ. 176.
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Σι κάψου Γιάνν(η), σ(ι) αλείψου µύξα να γιάν(ει).
Σι ξένουν αργαλειό πανί δεν έχου. • ∆εν ανακατώνοµαι σε ξένες δουλειές.
Σι ξένουν κώλου κατό δικανίκια. • ∆ες επόµενη.
Σι ξένουν κώλου χίλια δικανίκια/(χίλις ξυλιές) έναν παρά.
• Όταν υποφέρουν οι άλλοι εµείς δεν το νιώθουµε.
Σι παντρεύου, γιόκα µ’, κι κρίµα στα φασούλια.
● Λέγεται ειρων. για τη µη ορθή αξιολόγηση των καταστάσεων.
Σκότου παλαβοί, πλήρου τζιριµέδις.
Σ’ν ίδια κρατούνα κλάνουµι. • Κοινή είναι η µοίρα µας.
Στα καλάθια δε χουράει, στα κουφίνια πιρισσεύ(ει).
Στάµνα πουλλές φουρές πααίν(ει) στου µπγάδ(ι), µνιάφρα σπάζ(ει).
Στάσ’ να διουµι τουν κιρό, κάτ(ι) πλαστά έχ(ει) κι δω.
• Στάσου να δούµε τον καιρό, αν θα πάµε για δουλειά, έχουµε ακόµα να
φάµε κάτι πλαστά. Λέγεται γι’ αυτούς που, όταν έχουν τα στοιχειώδη, ψάχνουν να βρουν αφορµές, ώστε να αποφύγουν τη δουλειά.
Στου γάµου σ’ θα κουβανώ νιρό µι του κόσκινου.
Στου διάβουλου θυµνιάµα δε δίν(ει). • Είναι µεγάλος τσιγκούνης.
Στου χουριό δε µας θέλουν, τ’ παπά τ’ θυγατέρα γυρεύουµι.
Σώπα συ να πω ιγώ, σήκου συ να κάτσου γω.
Τα γαδούρια κουπάδ(ι) δε γένουντι.
• Λέγεται για ανθρώπους που δεν µπορούν να λειτουργήσουν ως οµάδα.
Τα γκαβά τα πλια θιός τα κάν(ει) φουλιά.
• Λέγεται για τους ανάξιους που απολαµβάνουν αγαθά πάνω από την αξία
τους, ιδιαίτερα στην παντρειά.
Τα µούτρα σ’ για ξινόγαλου είνι.
• Λέγεται ειρωνικά γι’ αυτούς που έχουν υπερβολικές απαιτήσεις.
Τα ντουβάρια έχουν φτια κι ου κάµπους έχ(ει) µάτια.
Τα ξένα είνι καρύδια κι βρουντούν, τα θκα µας είνι σύκα κι ζλιούντι.
Τα παλιά µπαλώντς, τα ράµµατα χαλνάς.
Τ’ άπιαστα τα πλια, δέκα στουν παρά.
Τ’ απίδ(ι) κατ’ απ’ τ’ν αµπδιά θα πέσ(ει) ή µια πθαµή σιαπέρα.
Τα πρόβατα αν δε φαν χαράµ(ι) δε βγάζουν γάλα.
• Ήταν το άλλοθι για τους βοσκούς που άφηναν τα πρόβατά τους να
βόσκουν µέσα σε καλλιέργειες.
Τ’ αψύ του ξίδ(ι) τ’ αγγειό τ’ χαλνάει.
• Ο ευέξαπτος κάνει κακό στον εαυτό του.
Τ’ γκουρατζάνου τα πιδιά όσου παν µαυρίζουν.
Τέτοια γρούνια χόριβαν, τέτοια κι χειρότιρα.
• Λέγεται για να χαρακτηρίσει την ατσαλιά στο φαγητό και γενικότερα την
απρεπή, την αγενή συµπεριφορά.
Τέτοιου πουρνάρ(ι) έχει η νύφ(η), τέτοιου ψουµί είνι καλό.
• Ανάλογα µε τα υλικά είναι και τα προϊόντα.
Τέτοιους κόσµους τέτοια σκούφια.
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● Λέγεται όπως η κ. φράση, «τέτοιος λαός, τέτοια εξουσία του ταιριάζει».
Τι δα γέν(ει) άµα δε βρέξ(ει) κι άµα βρέξ(ει) πού θα πάµι.
• Λέγεται όταν δεν είµαστε ευχαριστηµένοι από καµιά κατάσταση.
Τι δλεια έχ(ει) του σιµίτ(ι) µι του ριπάν(ι); (Νιγρ.).
Τι έριξι ουρανός κι δεν του κατάπχι γης.
• Όλα περνούν, και τα καλά και τα κακά, όπως η βροχή και το χαλάζι.
Τι καντς Γιάνν(η); Γναίκα µ’ γέντσι. • Όπως η κ. πρµ. "… κουκιά σπέρνω".
Τιτάρτ(η) κι Παρασκιβή τα νύχια σ’ µην τα κοψς
κι Κυριακή να µη λουστείς αν θελτς για να προυκόψς.
Τ’ κόσµου βουή, τ’ Θιού ουργή.
Τ’ν αρρουστιά τ’ δε δίν(ει). ● Χαρακτηρίζει τον υπερβολικά τσιγκούνη.
Του άµα του έσπειραν, µα δε φύτρουσι.
• Με τις υποθέσεις και τις αναβολές δεν τελειώνουν οι δουλειές.
Του βιο παντρεύ(ει) του στχειο.
Του βόδ(ι) του έφαγαµι, νουρά µας απόµνι.
Του βουβάλ(ι) κι αν παλιώσ(ει), του τουµάρι τ’ αξίζ(ει).
Του γαδούρ(ι) του καλούν στου γάµου για να του στείλουν στα ξύλα.
• Στους γάµους καλούν µερικούς για να κάνουν διάφορες δουλειές και όχι
γιατί τους τιµούν µε την πρόσκληση.
Του γρούν(ι) κι τ’ µούτσκα να του κοψς, πάλι θα σκάψ(ει).
Του διφτιρουκάτσ(ι)µου είνι πιο βαρύ.
Του ένα µι τ’ άλλου νιρό δε δίνουντι.
• Λέγεται για άτοµα που δεν αλληλοβοηθούνται.
Του ζνάρι τ’ το ’χει απλουµένου για καβγά.
Του καλό τ’ απίδ(ι) του γρούν(ι) του τρώει.
• Τα παραώριµα και εποµένως τα πιο γλυκά απίδια δεν τα έτρωγαν και τα
πετούσαν στα γουρούνια, γι’ αυτό και λεγόταν ειρων. για τους άσχηµους ή
κακότροπους άνδρες που παντρεύονταν όµορφες ή καλές γυναίκες.
Του κουντό του γαδούρ(ι), ούλου για πλαρούδ(ι) του έχουν.
Του λίγου κι φαρµάκ(ι) να είνι, δεν πειράζ(ει).
Του µισιάρκου του βιο τα σκλια του τρων.
Του µπήδηξαµι του λακκούδ(ι).
• Γλυτώσαµε από το θάνατο που περιµέναµε ότι θα ερχόταν.
Του µυρµήγκ(ι) βγάζ(ει) φτιρά όταν είνι να ψουφήσ(ει).
• Λέγεται όταν κάποιος κάνει µεγάλα τολµήµατα λίγο πριν από την καταστροφή και τελικά την προκαλεί.
Τουν είπαν καλά χουρεύ(ει), αρχίντσι κι να µπδάει.
Τουν πήραµι για πέρδικα/γκούργκουρα, µας βγήκι γκουρατζάνους.
• Λέγεται, κυρίως, όταν ο γαµπρός αποδεικνύεται κακότροπος, ενώ στην
αρχή έδινε την εντύπωση καλού και σοβαρού ανθρώπου.
Του ξένου του βρακί/µαντήλ(ι) κι απ’ του χουρό του βγάζουν.
Του πάπλουµα όλα τα κουκουλών(ει).
Του πεύκου όσου παλιών(ει) τόσου δαδών(ει).
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Του πήρι κώλου τ’ παραµύθ(ι).
• Λέγεται όταν κάποιος επαναλαµβάνει συνέχεια κάτι χωρίς λόγο.
Του πήρι ψηλά κι χέσκι.
• Εννοεί ψηλά στο κλάσιµο, όπως το ψηλά στο τραγούδι· ο µύθος λέει,
«ένας που έκλανε εύκολα το παινεύτηκε πως µπορούσε να αποδώσει µε
κλάσιµο ένα µουσικό κοµµάτι· το πήρε όµως ψηλά και χέστηκε»· λέγεται
όταν ο στόχος είναι καλός αλλά το αποτέλεσµα κακό.
Του πιδί σ’ κι του σκλι σ’, όπους του µαθς.
Του προυί του ψουφάει, του βράδ(υ) του βρουµάει.
• Λέγεται για το µήνα Μάρτη, που µπορεί το πρωί να ψοφάει ένα ζώο από
το κρύο και µέχρι το βράδυ να το βροµάει από την πολλή ζέστη.
Του σάπιου του ξύλου πίν(ει) πουλύ νιρό.
• Οι άρρωστοι µερικές φορές ζουν περισσότερο κι από τους γερούς.
Του σαρίκ(ι) έχ(ει) δυο άκρις.
• Ό,τι χρησιµοποιούµε στον καβγά, επιχειρήµατα ή όργανα, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και εναντίον µας από τους άλλους.
Του σκλι δεν έχ(ει) ανάγκ(η) ’π’ τα σταφύλια.
Του σκλι π’ θέλ(ει) τουν ψόφου τ’, στου τζιαµί πααίν(ει) κι κάθιτι / (κι κατρά).
Του τραγούδ(ι) αγά δεν έχ(ει).
• Το δηµ. τρ. δεν έχει πατρίδα, δεν ανήκει σε κανέναν.
Του φίδ(ι) άµα δε φάει ζιάµπα δε φουσκών(ει).
• Λέγεται για τους άρπαγες, και λογοπαίγνιο µε τις περίπου οµόηχες λ. ζιάµπα και τζιάµπα.
Του φτηνό του κρες τα σκλια του τρων.
Του χιόν(ι) π’ δε σ(η)κώνιτι κι άλλου καρτιρεί.
Τράνιψι του πλαρούδ(ι)/γαδρούδ(ι), κόντινι του σαµαρούδ(ι).
• Λέγεται χαϊδευτικά για τα µικρά παιδιά, όταν δεν τους κάνουν πλέον τα
ρούχα τους.
Τρεις φύσα, µία ρούφα.
Τσιαρτσιάφ(ι) πααίν(ει) του στόµα τ’.
• Λέγεται για τους φλύαρους και σηµ. «σαν τη βελόνα της ραπτοµηχανής
πηγαίνει το στόµα του». Τσιαρτσιάφ(ι) είναι το σεντόνι και τσιαρτσιαφώνου
σηµ. σινδονιάζω το πάπλωµα µε τη βελόνα του χεριού· δόθηκε όµως στο
τσιαρτσιάφ(ι) η σηµ. της βελόνας και στη συνέχεια από τη βελόνα του χεριού επεκτάθηκε η έννοια στη βελόνα της ραπτοµηχανής η οποία δουλεύει
γρήγορα.
Τσιρ τσιρ, α χιλιδόνα στουν τρουβά.
• Λέγεται όταν κάποιος αποκαλύπτει εύκολα τα µυστικά. ∆ες πρµ. 375,
376 και 395.
Τσιρ τσιρ, χιλιδόνα στουν τρουβά λαλεί. • ∆ες πρµ. 374, 376, και 395.
Τσιρ τσιρ φουλιά, χιλιδόνα στου τρουβά. • ∆ες πρµ. 374, 375, και 395.
Τ’ς νύχτας τα καµώµατα τα χτάζ(ει) µέρα κι γιλάει.
Τ’ς νύχτας τ’ δλεια, τ’ χτάζ(ει) µέρα κι γιλάει.
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Τ’ς φύβγας µάνα δεν έκλαψι καµνιάφρα.
Τ’ φόβσιου µάνα δεν έκλαψι καµνιάφρα, τ’ νταή ούλου κλαίει. (Νιγρ.).
Ύπνους αφραίν(ει) τα µάγουλα κι ξιγυµνών(ει) του σπίτ(ι).
Φάι νύφ(η)/(γαµπρέ) ιλιές. Καλό είνι πιθιρέ κι του τυρί.
• Λέγεται για τους κουτοπόνηρους, που όταν τους προτείνουν κάτι ασύµφορο, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και διεκδικούν αυτό που θέλουν.
Φόβους φλάει τ’ αµπέλια.
Φταίει γάδαρους, κρουν του σαµάρ(ι).
Φτιρνίσκι νύφ(η), χάλασι γάµους. ● ∆ες πρµ. 106.
Φτος είνι για του γαδούρ(ι) καβάλα.
• Είναι ρεζίλι, είναι για διαπόµπευση· επειδή η διαπόµπευση γινόταν καβάλα πάνω σε γάιδαρο.
Φτος είνι ’πού τα µούτλα.
• Αυτός δεν είναι για τον κόσµο, είναι αντικοινωνικός.
Φυτεία, τρύγους, πόλιµους. • Ότι η κ. πρµ. «θέρος, τρύγος, πόλεµος».
Χαζουµάρα δεν πάει στου µπαΐρ(ι), ’τ’ς ανθρώπ(οι) κάθιτι.
Χάθκι πόλ(η) για βιλόν(ι). • Λέγεται όταν µεγιστοποιούν ασήµαντες ζηµίες.
Χάλασαµι του γνι να κάνουµι βιλόν(ι).
Χαµηλουφόρτου, ψιλουτραγούδα.
• Κάνε σίγουρα τη δουλειά σου, (φόρτωσε χαµηλά και σίγουρα), για να
είσαι ξένοιαστος και να ψιλοτραγουδάς.
Χέσκι φουράδα µες στ’ αλώνι κι λιάρουσι τ’ άχυρα.
• Λέγεται ειρωνικά για γεγονότα που δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία.
Χίλια γρούνια στου βαλάν(ι).
• Λέγεται όταν δεν έχουµε οικονοµικά προβλήµατα, όπως όταν έχουµε στο
βουνό πολλά γουρούνια που βόσκουν ελεύθερα.
Χιλιδόνα θέλτς; Στουν τρουβά είνι. • ∆ες πρµ. 374, 375 και 376.
Χόρτασι ψείρα κι βγήκι στου γιακά.
• Αυτοί που κερδίζουν στα κρυφά, κάποτε ξεθαρρεύουν και φανερώνονται.
Ψάχ(ει) τ’ς ψύλλ(οι) µε στ’ άχυρα.
Ψηλνοί δλεύουν για τ’ς κουντοί.
Ώσπου να φέρ(ει) µάνα µ’ τα χλιάρια, τάτα µ’ σα γρούν(ι) γίνκι.
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