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ΛΑΪΚΑ ΓΝΩΜΙΚΑ 

  

1. Αγάπα τ’ς φίλοι σ’ µι τα ιδιώµατα τ’ς. 

2. Αν θελτς δούλουν, πρώτα φίλιψ’ τουν.                                                                

•  Στο φαγητό φαίνεται ο ρυθµός µε τον οποίο δουλεύει ο καθένας.  

3. Γαµπρός πιδί δε γένιτι κι νύφη θυγατέρα. 

4. Για θάνατου κι για βρουχή µη νοιάζισι, νοιάζιτι Θιός. 

5. ∆ε θα ρουτήσουν σι πόσουν κιρό του έκανις, θα διουν τι λουγιό είνι.                 

•  Τα εργόχειρα πρέπει να γίνονται καλά, όσο κι αν αργούν να γίνουν. 

6. ∆εν κλέβουµι τ’ν ικκλησιά.  •  Τους αδύνατους/µικρούς δεν τους ξεγελούµε. 

7. ∆λειες που µπιτίζουν µι φράγκα µη τ’ς φουβάσι. 

8. ∆υο γινιές µαζεύουν, τρίτ(η) τα σκουρπά(ει). 

9. ∆υο λόια ένα παζάρ(ι).   •   Ό,τι «το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν». 

10. Είδις καλή µέρα, βάντην στουν τρουβά. 

11. Ζή(ει)σς χρουνί(ει)σς, ξένου πράµα µην αρπά(ει)ζς/πειρά(ει)ζς. 

12. Καλύτιρα γιρός κι πλούσιους, πέριξ φτουχός κι άρρουστους. 

13. Καλύτιρα να κάψ(ει)ς µια ικκλησιά παρά βάντς διαβάλµατα για ένα κουρίτσ(ι). 

14. Κάνι µι σουφό να σι κάνου πλούσιου. 

15. Λείψι ώρα, να ζή(ει)σς χρόνουν. 

16. Μακριά απού στόµατα κι χώµατα.                                                                       

• Σύσταση για αποφυγή απασχόλησης στην κτηνοτροφία και στη γεωργία. 

17. Μη στελτς ανύπαντρου προυξινητή. 

18. Μι µικρόν µην πααίντς για ξύλα. Όποιανου γαδούρ(ι) κι να γείρ(ει), συ δα πι-

δεύισι.                                                                                                              

•  Με µικρό µην κάνεις συνεταιρικά δουλειές. ∆ες και λ.γ. 19. 

19. Μι µικρόν µην παί(ει)ζς. Άµα τουν γιλά(ει)σς θα σι πουν πώς µπόρσις, άµα σι 

γιλάσ(ει) δα σι πουν δεν αντρέπισι.  •  ∆ες και λ.γ. 18. 

20. Να εχς απ’ του δηµόσιου παράδις κι υγεία απ’ του Θιό. 

21. Να χτά(ει)ζς κι αφνοί που είνι πις/(’πού κάτ) ’πού σένα. 

22. Όταν θυµώντς, µέτρα µέχρι τα δέκα κι ύστρα ουµίλα. •  ∆ες και λ.γ. 27. 

23. Πάρι παλιό γιατρό κι νέουν έµπουρα. 

24. Πιες κρασί, να γέν(ει) του κιφάλι σ’ τουρσί. 

25. Πίνι νιρό, να εχς του κιφάλι σ’ γιρό. 

26. Σι ξένου φαΐ µη βά(ει)ζς άλας. 



Νίκος Λ. Πασχαλούδης 

 

 

486

27. Στ’ς ουχτώ να σκέφτισι κι στ’ς ιννιά να κρέν(ει)ς.  • ∆ες λεξ. λ.γ. 22. 

28. Τ’ αχέλ(ι) κι του µπρούσ(ι)κου του κρασί ό,τι εχς του βγάζουν.                         

•  Εκδηλώνονται οι αδυναµίες του οργανισµού. 

29. Τέχν(η) που έµαθι του χέρ(ι) δεν ξιχνιέτι. 

30. Του πιδί ουρφανεύ(ει) ’πού µάνα.                                                                      

•  Η ορφάνεια από πατέρα είναι ελαφρότερη. 

31. Τρανή χαψιά φάι, τρανόν λόου µη λες. 

32. Φτος που κλέβ(ει) κουλάζιτι µνιάφρα, φτος π’ τουν κλέβουν πουλλές φουρές.  


