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Abstract: In the present article we study matters regarding equivalence between Modern 
Greek and English proverbs, i.e. the equivalent various proverbial semanticosyntactic 
patterns - recurrent proverbial structures (formulas), the various groups of English and 
Greek proverbs categorized according to their theme (idée-clé, etc.) as well as the so 
called ‘historical’ (with regard to their history - etymology) categories of the Greek and 
in the west European languages (equivalent) proverbs. Finally we discuss briefly the 
matter of the proverbial interpretation in the Modern Greek-English Dictionary of 
Georgacas (Centre for the Greek Language 2005).  
Λέξεις-κλειδιά: μορφική/εννοιολογική ισοδυναμία, θέμα, ιστορικές κατηγορίες, 
παροιμία.  
 
 
1. Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο μιας συγκριτικής εξέτασης των ελληνικών παροιμιών (στο εξής π.) στη 
διαχρονία, και με βάση για την εξέτασή μας τις νεοελληνικές (στο εξής νε) π., 
διαπιστώσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε λόγο για σχέσεις 
ισοδυναμίας (equivalence) ή ισοδύναμες π. με βάση την κατάσταση στην οποία 
αναφέρονται, διακρίναμε τις περιπτώσεις της απόλυτης (absolute) και σχετικής (relative) 
ή μερικής ισοδυναμίας (πβ. ίδια ιδέα και παρόμοια ή διαφορετική δομή και υλικό 
κατασκευής, Kuusi 1966: 97 κε., ή “άλλες κατονομασίες της ίδιας κατάστασης”, 
Anastassiadis-Syméonidis 1998: 81) και κατηγοριοποιήσαμε το πλούσιο υλικό σε 
θεματικές-εννοιολογικές ομάδες (Μυτούλα 2006: 287-8, 299 κε.). Στην παρούσα 
μελέτη επεκτείνουμε το υλικό μας και στις αγγλικές π. (και ενδεχομένως και π. άλλων 
δυτικοευρωπαϊκών λαών) και σε νέες θεματικές-εννοιολογικές κατηγορίες. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας θα είναι, πιστεύουμε, χρήσιμα και αξιοποιήσιμα σε σχέση 
και με άλλους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους και ζητούμενα αλλά και στη 
μετάφραση. Στη συνέχεια εστιάζουμε στο ελληνοαγγλικό λεξικό Γεωργακά (Georgacas 
2005) και εξετάζουμε εν συντομία το θέμα της αντιμετώπισης της ερμηνείας - 
ερμηνεύματος της π. στη λεξικογραφική πράξη. 
 
2. Ορισμός της π. 
Τα ορισματικά χαρακτηριστικά που δεχθήκαμε για την π. σύμφωνα με τον ορισμό που 
δώσαμε με τη βοήθεια πίνακα χαρακτηριστικών (βλ. Μυτούλα 2006:  102-1111) είναι η 
παγιωμένη μορφή, η αυτονομία σε συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο, το ότι 
αποτελεί πρόταση (κλειστός χαρακτήρας, αυτονομία), είναι γενική (κατονομάζει 
καταστάσεις γενικού χαρακτήρα (δεν περιέχει στοιχεία με συγκεκριμένη αναφορά στο 
συγκείμενο, δε δέχεται παραλλαγές), διαθέτει γνωμικό, ‘law-like’ χαρακτήρα (Dahl, βλ. 
Kleiber 1989: 241), είναι παραδοσιακή, είναι –αρχαϊκή, δεν έχει συγκεκριμένη πηγή 
και είναι +συνομιλιακή. Σύμφωνα με τον ορισμό του Kleiber (1989) οι π. είναι 

                                                 
1 Πβ. μεταξύ άλλων Kleiber 1989, 2000, Anastassiadis-Syméonidis 1998, Norrick 1985. 
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“γενικευτικές προτάσεις”, αποτελούν κατονομασίες γενικών καταστάσεων ειδικού 
τύπου (αναφέρονται στους ανθρώπους).  
 
3. Εννοιολογικές κατηγορίες 
Οι εννοιολογικές/θεματικές  κατηγορίες έχουν να κάνουν με τη βασική έννοια υπό την 
οποία θα κατατασσόταν η π. σε ένα εννοιολογικό σύστημα κατάταξης (πβ. Λουκάτος 
1951) και μπορεί να εκφράζουν μια απλή (αφηρημένη) έννοια, π.χ. ‘αγάπη’, ‘αλήθεια’ 
(πβ. abstrakte Stichwörter του Peukes 1977: 30 κε., idée-clé, thème, Sevilla Muñoz 
2000: 105, 106) ή (με βάση το γεγονός ότι η διμερής είναι η βασική δομή για τις π. 
(Peukes 1977: 58)) σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες σε δίπολα που συνδέονται μεταξύ τους 
με σχέσεις αντίθεσης (π.χ. ‘γέρος’:‘νέος’, ‘φίλος’:‘εχθρός’), κ.ά. (βλ. και Peukes 1977: 
60-61). Να σημειώσουμε ακόμη ότι οι εννοιολογικές κατηγορίες της κυρίαρχης 
έννοιας, λέξης-κλειδί2 κλπ. είναι δυνατό να είναι διαφορετικές στους διάφορους 
ερευνητές (καθώς για τον καθορισμό του θέματος κλπ. της π. υπεισέρχεται το 
υποκειμενικό στοιχείο του ερευνητή), όπως επίσης ότι οι π. είναι δυνατό να μπορούν να 
ενταχθούν σε περισσότερα από ένα θέματα ή σε ένα κύριο και ένα ή περισσότερα 
δευτερεύοντα (βλ. και Sevilla-Muñoz  2000: 105, 106, Μυτούλα 2006:  296 σημ. 424).  
 
4. Μορφική και εννοιολογική ισοδυναμία 
Μια σημαντική διάκριση στην οποία θα αναφερθούμε (και σε αντιστοιχία με τις δικές 
μας κατηγορίες της απόλυτης και σχετικής ισοδυναμίας) είναι αυτή της Sevilla-Muñoz 
(2000, 2005) ανάμεσα σε εννοιολογική-σημασιολογική (conceptuelle) (με βάση την 
ίδια βασική ιδέα - θέμα και νόημα) και τυπική-μορφική ή κυριολεκτική (formelle ή 
littéral) ισοδυναμία (εδώ εντάσσονται π. που έχουν την ίδια βασική ιδέα, νόημα και 
μορφή, π.χ. Mieux vaut prévenir que guérir - Más vale prevenir que curar, πβ. κάλλιον 
το προλαμβάνειν του θεραπεύειν (για τη χρήση και διάδοσή του βλ. διαδίκτυο), αγγλ. 
Prevention is better than cure ODP (Speake, Simpson 2003) 248 (με ουσ.), “καλύτερα η 
πρόληψη παρά η θεραπεία”, ως παράδειγμα στο ΛΚΝ (ΙΝΣ 1998), λ. πρόληψη, κλπ.) 
(correspondencia literal y correspondencia conceptual, J. Sevilla Muñoz & M. Sevilla 
Muñoz 2005: 350, 353, βλ. και Sevilla Muñoz 2005: 105 κε.)3. 

Στις π. που εντάσσονται στην κατηγορία της εννοιολογικής ισοδυναμίας είναι 
δυνατό να διακρίνουμε περαιτέρω κατηγορίες π. με κριτήριο τη χρήση της ίδιας ή 
διαφορετικής εικόνας ή κυριολεκτικές και μεταφορικές4 (πβ. π.χ. τις π. (αγγλ.) 
Procrastination is the thief of time και Όποιος δε θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες 
κοσκινίζει. 

Στην κατηγορία της μορφικής ισοδυναμίας θα αναφέρουμε (υπο)κατηγορίες π. που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως λ.χ. εκείνες οι οποίες 
α) παρουσιάζουν την ίδια δομή-οργάνωση, πβ. διμερής (bipartite), τριμερής (tripartite) 
κλπ., π.χ. Όποιος λυπάται το καρφί, χάνει και το πέταλο·/ κι όποιος λυπάται το πέταλο 
χάνει και το σαμάρι·/ κι όποιος λυπάται το σαμάρι, χάνει τ’ άλογο (από τον Πολίτη, βλ. 

                                                 
2 Οι όροι λέξη-κλειδί και θέμα δεν είναι πάντοτε συνώνυμοι: η λέξη-κλειδί στις συλλογές είναι συνήθως η 
λέξη που περιέχεται στην π., φέρει σημασιολογικό φορτίο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κατάταξη της π., ενώ το θέμα συνήθως είναι η αφηρημένη έννοια (π.χ. αγνωμοσύνη, προκατάληψη, 
σύνεση κλπ.) στην οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να καταταχτεί η π. και δεν περιέχεται απαραίτητα 
στην π.  
3 Πβ. κυρίως τυπική και δυναμική (-εννοιολογική) ισοδυναμία του Nida (βλ. Τσακνάκη 2005: 191, 193· 
βλ. γενικότερα και Τσακνάκη 2005: 181-229). Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε κυρίως σε 
κατηγορίες της Sevilla Muñoz που μελέτησε τις σχέσεις ισοδυναμίας κυρίως με βάση τις ισπανικές και 
γαλλικές π. Για Λεξικά ισοδύναμων π. σε διάφορες γλώσσες παραπέμπουμε στο διαδίκτυο.  
4 Για τη μεταφορά στις π. βλ. Norrick 1985, Μυτούλα 2006: 165 κε.  
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Λουκάτος 1962: 1885) – For want of a nail the shoe was lost; for want of a shoe the 
horse was lost; and for want of a horse the man was lost6  
β) κάνουν χρήση της ίδιας φόρμουλας (επαναλαμβανόμενη παροιμιακή δομή, Μυτούλα 
2006: 134, κ.ά.), όπως για παράδειγμα της πολύ παραγωγικής better … than - κάλλιο ... 
παρά (Better late than ever, Κάλλιο αργά παρά ποτέ, Better ride on an ass that carries 
me than a horse that throws me [ODEP (Wilson 1970) 55], πβ. νε Κάλλιο να 
καβαλικεύω γάιδαρο παρά κουτσό  μουλάρι (Βενιζ. 133, 234), Better be first in a village 
than second at Rome [Plutarch, Caesar 11.2 (ODEP 51)], Κάλλιο πρώτος στο χωριό 
παρά δεύτερος στην πόλη), άλλος/α ... άλλος/α, one … another … (πολύ λιγότερο 
παραγωγική, π.χ. One thing thinks the bear, and another he that leads him, One thing 
thinks the horse, and another he that saddles (rides) him (ODEP 598), νε Άλλα 
λογαριάζει το βόδι κι άλλα ο ζευγάς (Π.Π. 1: 517, 31), Άλλα λογιάζει ο γάιδαρος κι άλλα 
ο γαϊδουριάρης  (Π.Π. 1: 518, 34), One sows and another reaps (Κ.Δ., John iv. 37,  
ODEP 597), νε: Άλλος σπέρνει κι άλλος θερίζει), κ.ά., as … so – όπως ... (έτσι ...) (As 
they sow so let them reap [Κ.Δ., Galat. vi.7 (ODEP 757)], As you sow, so you reap 
(ODP 285), νε Καθώς σπείρεις θα θερίσεις, Όπως έσπειρες θα θερίσεις), he that … - 
όποιος ... (από τις πιο παραγωγικές δομές στη νε) (He that sows thistles shall reap 
prickles (αντίστροφα Ηe that sows good seed shall reap good corn, He that sows virtue 
reaps fame), Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες), when … - όταν (When the cat’s 
away the mice will play, Όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια), like … like – κατά ... 
(κατά ...) (Like father like son, Κατά μάνα κατά κύρη, κατά γιο και θυγατέρα), if … 
(then …) - αν ... (τότε ...) (μη πραγματικό) (If wishes were horses beggars would ride, 
If wishes were thrushes (truths) then beggars would eat birds, Αν οι ευχές αλήθευαν κι ο 
διακονιάρης πλούταινε7. 
 
4.1. ‘Ιστορικές’ κατηγορίες 
Σε ό,τι αφορά τη διαχρονία παρατηρούμε ότι με βάση το ιστορικό στοιχείο 
σχηματίζονται κατηγορίες ισοδύναμων (και κυρίως μορφικά ισοδύναμων π.) στις 
οποίες οι π.:  
α) έχουν μάλλον την αρχή τους στην αρχαιοελληνική και μεταγενέστερη (λόγια) 
γνωμολογική, παροιμιολογική παράδοση, π.χ.: Old men are twice children (ODEP 591) 
που ανάγεται στο αρχαιοελληνικό “δίς πα�δες ο� γέροντες” (Aristoph., Nub. 1417), πβ. 
νε Δύο φορές οι γέροι γίνονται παιδιά (Π.Π. 3: 591), Ο γέρος ξαναμωραίνεται (Π.Π. 3: 
605)8. Για πολλές βέβαια από τις π. αυτές μπορεί για τα αγγλικά η άμεση παραπομπή να 
γίνεται στη λόγια (λατινική) γραμματεία9 και όχι στην ελληνική παροιμιολογική λόγια 
παράδοση.10 
β) Έχουν την αρχή τους στη Βίβλο (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), π.χ.: Physisian, heal 
thyself [Luke iv. 23 (ODEP 622)], Arzt, hilf dir selber, Médecin, guéris-toi toi-même 
(Ilg 39), πβ. νε Γιάτρεψε συ τα πάθη σου κι ύστερα τα δικά μου (Φολεγάνδρου. 
“Παράφρασις του ευαγγελικού ρητού”,  Π.Π. 3: 643), One sows and another reaps 
[John iv. 37 (ODEP 597)], νε: Άλλος σπέρνει κι άλλος θερίζει, As they sow so let them 

                                                 
5 Το δεύτερο και τρίτο μέρος της π. αποτελούν κατά το Λουκάτο πλατυσμό κλιμάκωσης. 
6 Η π. απαντά σε περισσότερες μορφές (ODP 327).  
7 Βλ. Μυτούλα 2006: 138. 
8 Βλ. και Μυτούλα 2006: 313. 
9 Πβ. την περίπτωση της αγγλικής π. Ignorance of the law excuses no man που αποτελεί απόδοση του 
νομικού αξιώματος Ignorantia iuris neminem excusat: βλ. ODEP 396. Βλ. και ODP xi (για τις φράσεις 
που πέρασαν στα αγγλικά μέσω της νομικής επιστήμης). 
10 Πβ. Simeonidou-Christidou 2004 (σε σχέση με ιστορικο-πολιτισμικά δάνεια – μεταφορές  από την 
ελληνολατινική αρχαιότητα κοινά στους ευρωπαϊκούς λαούς). 
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reap [Galat. vi.7 (ODEP 757)], As you sow, so you reap (ODP 285), Καθώς σπείρεις θα 
θερίσεις, Όπως έσπειρες θα θερίσεις, κ.ά.11 
γ) Ανήκουν σε ένα (σχετικά) σύγχρονο πολιτισμικό στρώμα. Στην κατηγορία αυτή 
μπορούμε να δεχθούμε ότι ανήκουν νε π. που διατηρήθηκαν στα νε ιδιώματα ή και 
πέρασαν στην κοινή μέσω περιοχών όπως τα Επτάνησα και η Κρήτη (πβ. κατηγορία 
ελληνικών π. πιθανόν δυτικής (ιταλικής, βενετσιάνικης μέσω Επτανήσων κλπ.) 
προέλευσης: Γάτος με γάντια ποντικούς δεν πιάνει12 Κεφαλλονιάς, ιταλ.: Gatto 
inguantato non prese mai topo (με  διαλεκτικές παραλλαγές), γαλλ.: Chat ganté ne pris 
jamais souris, γερμαν.: Eine Katze mit Handschuhen faht keine Maus, αγγλ.: A cat in 
mittens catches no mice, (Π.Π. 3: 415), Cat in gloves (or gloved, muffled, muzzled cat) 
catches no mice (ODEP 108), πβ. Γάτος κλεισμένος ποντικούς δεν πιάνει κ.ά., Π.Π. 3: 
414).13 

Στην περίπτωση που οι αγγλικές π. ανάγονται μάλλον σε ένα καθαρά δυτικό, λαϊκό 
λατινικό κλπ. υπόστρωμα δεν εντοπίζονται συχνά στη νε μορφικά παροιμιακά 
ισοδύναμα. 

Ορισμένες ακόμη π. που μάλλον εντάσσονται στην κατηγορία αυτή είναι οι εξής: 
Όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια, Λείπει ο γάτος και χορεύουν τα ποντίκια (Π.Π. 
3: 42514), Όπου λείπει η γάτα, οι ποντικοί χορεύουν (Ζακύνθου, Π.Π. 3: 433), Φεύγει ο 
γάτος, χορεύουν τα ποντίκια (Π.Π. 3: 436), Όντε λείπ’ ο κάτης χορεύγουν οι μποντικοί 
(Κρήτης, Π.Π. 3: 432), γαλλ.: Quand le chat n’est pas là, les souris dansent (Π.Π. 3: 
426), αγγλ.: When the cat’s away the mice will play (ODEP 108), γερμαν.: Wenn die 
Katze aus dem Hause ist, tanzen die Mäuse, Ging Miezel aus, so halten die Mäuse Tanz 
im Haus15.  
 
Θα βρέξεις πόδια, να πιάσεις ψάρια [να φας ψάρι Κρήτη] (Π.Π. 3: 252, 27), Βρέξε πόδια 
να φας μπαρμπούνια  (Κεφαλλονιά κ.α., Π.Π. 3: 247), Α δε βραχείς ως το λαιμό δε θα 
φας ψάρι (ιδιωματικά, Π.Π. 3: 240), Αν δε βρέξεις κώλο, δεν τρως ψάρι (ΛΚΝ, λ. 
βρέχω), The cat would eat fish, but would not wet her feet (πβ. μεσν. λατ. catus amat 
piscem, sed not vult tingere plantas, ODP 45, βλ. και ODEP 109)16. Με την ίδια ή 

                                                 
11 Υποκατηγορίες των δύο παραπάνω ομάδων μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν π. και φράσεις της 
αγγλικής που παραπέμπουν στη λατινική - αρχαιοελληνική παράδοση ή αντίστοιχα στο βιβλικό κείμενο, 
σήμερα όμως δε διαθέτουν ισοδύναμη νε (δημώδη) παροιμία, αλλά (συνήθως) σε χρήση παγιωμένη την 
αρχαϊστική/αρχαιοπρεπή φράση (και σύμφωνα με τον ορισμό μας δεν ανήκουν στις νε π., βλ. και 
Anastassiadis-Syméonidis 1998: 83). Σε σχέση με την λατινική γραμματεία ως πηγή προέλευσης πβ. π.χ. 
Fear the Greeks bearing gifts (η αρχική λατινική μορφή από το Βιργίλιο Aeneid ii 49 timeo Danaos, et 
dona ferentes (ODP 106))· ως παγιωμένη φράση στη νε φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας (ΛΝΕΓ, 
λ. Δαναοί). 
12 Για τις ονομασίες ζώων στις π. σε σχέση με τη σημασία του πολιτισμού στη μετάφραση βλ. Τσακνάκη 
2005: 181-9. Βλ. και Μυτούλα 2006: 248-52. 
13 Βλ. και ODP xi. Προφανώς (όπως υποδεικνύει το παροιμιακό υλικό) μπορούμε να κάνουμε λόγο για 
ένα ευρύτερο πολιτισμικό (δυτικο)ευρωπαϊκό πλέγμα και υπόστρωμα που αφορά (και) τις π. Πβ. και τα 
UNIVERSALES paremiológicos που κατά τη Sevilla Muñoz (2005: 1808) είναι οι “όμοιες σε μεγάλο 
βαθμό σε νόημα και μορφή π. σε δύο ή περισσότερες γλώσσες”.   
14 Ηπείρου, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς κ.ά. Γενικά όμως όλες αυτές οι π. με διάφορες παραλλαγές έχουν 
πολύ μεγάλη διάδοση· η συνηθέστερη μορφή στην κοινή νε είναι μάλλον η πρώτη (στο ΛΚΝ, λ. γάτα). 
15 Βλ. Π.Π. 3, 429, όπου και οι σχετικές παραπομπές. 
16 Η π. φαίνεται να ανήκει στο δυτικό κύκλο παραμυθιών της αλεπούς (Reinardus Vulpes, βλ. Π.Π. 3: 
240 κε., όπου αναφέρονται (με τις σχετικές παραπομπές) π. και άλλων λαών  (αναφέρουμε ενδεικτικά): 
Ιταλ.: Chi vol ciapar pesce, bisogna che ’l se bagna ’l culo, Qui queret piscadu, su culu s’isfundet 
(Σαρδηνία), La gatta vorrebbe mangier pesci, ma non pescare, γαλλ.: Le chat aime le poisson, mais il 
n’aime pas à mouiller les pattes, ισπαν.: No se toman truchas a bragas enxutas, γερμαν.: Die Katze mag 
wol Fisch essen, sie wil aber nicht ins Wasser, κ.ά. (Π.Π. 3: 240-242). Βλ. και J. Sevilla Muñoz & M. 
Sevilla Muñoz 2005: 358 όπου παρατίθεται η Quien quiera peces, que se moje el culo και ως αντίστοιχες 
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παραπλήσια ιδέα πβ. για την ελληνική: Όπου δεν έβαλες, μην απλώνεις, Γόνατα που δεν 
κοπιάζουν, κοιλιά δεν θεραπεύουν (Βερέττας 48, 20, βλ. και Π.Π. 4: 77-8). κ.ά.17 
Τέλος θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μιλήσουμε για μία ακόμη (δ) κατηγορία: εδώ 

εντάσσονται σχετικά ‘πρόσφατες’ π., με πολύ σύντομη ιστορία στη νε. Πρόκειται 
μάλλον για ‘π.’ που πέρασαν μέσω όχι της λαϊκής οδού αλλά φαίνονται να παγιώνονται 
ως φράσεις με συχνή χρήση. Στα λεξικά (όπως λ.χ. το ΛΚΝ), όπως μπορούμε με μία 
πρώτη έρευνα να παρατηρήσουμε, καταγράφονται συνήθως ως Φράσεις κ.ά.18 (όχι ως 
‘π.’). Ωστόσο αυτή η παρατήρηση διατυπώνεται με μεγάλη επιφύλαξη καθώς 
προκύπτει από μια πρώτη εξέταση μέρους υλικού. Πρόκειται ουσιαστικά (στην 
περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη μιας τέτοιας κατηγορίας για έναν αριθμό π.) για 
‘π.-μεταφράσματα’ που πέρασαν στην κοινή νε μάλλον από γνώστες, χρήστες της ξένης 
γλώσσας και των ξένων π. Εντυπώνονται μάλλον και χρησιμοποιούνται λόγω της 
εικόνας, της διατύπωσης, της ιδέας κλπ. που κάνει εντύπωση και εύκολα 
απομνημονεύεται (όπως συμβαίνει άλλωστε γενικά με τις π.) (πβ. ‘τα σάβανα δεν έχουν 
τσέπες’). Θέμα για έρευνα αποτελεί η παγίωση της μορφής των ‘π.’ αυτών ‘από 
μετάφραση’. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων απαιτείται φυσικά λεπτομερής έρευνα 
(και για μεγάλο όγκο υλικού)19. 

   
4.2. Ισοδύναμες π. και γνωστική μεταφορά 
Η ύπαρξη ισοδύναμων μη κυριολεκτικών π. θα μπορούσε ενδεχομένως να εξηγηθεί 
(και) μέσω των γνωστικών μεταφορών (με βάση εργασίες όπως του Lakoff (1987), 
κ.ά.), που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που κατανοούμε νέες έννοιες με βάση ήδη 
γνωστές και οικείες με την απεικόνιση της γνώσης μας από μια ήδη γνωστή περιοχή 
γνώσης σε μια καινούρια και ερμηνεύουν τις διάφορες μη κυριολεκτικές φράσεις στις 
διάφορες γλώσσες. Για παράδειγμα π. όπως οι (αγγλ.) Time flies, Time has wings 
ανάγονται στη γνωστική μεταφορά Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΚΙΝΗΤΟ, Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ κλπ., που ερμηνεύει και μη κυριολεκτικές π. 
όπως Ο χρόνος που περνάει πίσω δε γυρνάει (Γαβριηλίδου 2001: 13) [πβ. Ο χρόνος 
τρέχει/κυλά/φεύγει (παραδείγματα στο ΛΚΝ, λ. χρόνος)] κλπ.20    
 
4.3. Πίνακες π. 
(Παρατίθεται παροιμιακό21 υλικό της νε (κοινής ή/και ιδιωμάτων/διαλέκτων) και αγγλικής22 (ή 
και άλλων δυτικοευρωπαϊκών λαών) καταταγμένο σε θεματικές-εννοιολογικές ομάδες:) 
                                                                                                                                               
οι He that would have eggs must endure the cackling of hens – Qui veut du miel, souffre l’abeille (πβ. 
Όποιος αγαπά το μέλι, δε φοβάται τα μελίσσια) – συνώνυμες των The best fish swim near the bottom - Le 
meilleur poisson nage près du fond, π. που αναφέρονται στην προσπάθεια που απαιτείται για να 
αποκτηθεί κάτι καλό· πβ. No hay cielo sin nubes ni paraíso sin serpiente, No hay miel sin hiel, No hay 
rosa sin espinas, There is no rose without a thorn (J. Sevilla Muñoz & M. Sevilla Muñoz, ό.π.) (πβ. 
Όποιος θέλει το τριαντάφυλλο, θέλει και τ’ αγκάθι του (Βενιζ. 212) κ.ά.).  
17 Βλ. και Μυτούλα 2006: 310.  
18 Για τον τρόπο χρησιμοποίησης όρων που αφορούν παγιωμένα λεξιλογικά σύνολα στο ΛΚΝ βλ. 
Εισαγωγή, κ΄. Στο ΛΝΕΓ οι Φράσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παγιωμένων μη μονολεκτικών  
οντοτήτων (των οποίων οι π. αποτελούν υποσύνολο)· όταν όμως πρόκειται για Φράση που θεωρείται π., 
αυτό δηλώνεται. Βλ. και Μίνη & Φωτοπούλου 2009. 
19 Εδώ φαίνεται να ανήκουν φράσεις, όπως “H επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα” – Attack is the best form 
of defence (μάλλον αμερικανικής προέλευσης, ODP 10), “Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες” - Shrouds have 
no pockets, κλπ.  
20 Βλ. Γαβριηλίδου 2001: 13 κε., Μυτούλα 2006: 185-188. 
21 Στην περίπτωση ‘φράσεων’ κλπ. (που δε δηλώνονται ως π. στα λεξικά) ικανοποιείται μόνο το κριτήριο 
της παγίωσης της μορφής. Για το θέμα του βαθμού παγίωσης σε σχέση με τον τρόπο που χαρακτηρίζουν 
τις πολυλεκτικές ρηματικές εκφράσεις τα λεξικά της νε βλ. Μίνη & Φωτοπούλου 2009.  
22 Πηγές γενικά για το παροιμιακό υλικό της αγγλικής αποτέλεσαν μελέτες και λεξικά (κυρίως το ODEP 
και το ODP) καθώς και το διαδίκτυο. 
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Αγάπη / έρωτας 
Μάτια που δε βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται (Βερέττας 40), Out of sight, out of mind (ODEP 
602), Loin des yeux, loin du cœur, Aus den Augen, aus den Sinn (Ilg 22), Salt water and absence 
wash away love (ODEP 1)23  
 
Η αγάπη είναι στραβή (Σύρου) (Π.Π. 1: 157), Όποιος αγαπά στραβώνεται (Π.Π. 1: 183), Ο 
έρωτας είναι τυφλός κι ανοιχτομάτες πιάνει (Βενιζ. 181, 76)24, Love is blind (ODEP 490, ODP 
188), L’amour est aveugle, Liebe macht blind (Ilg 22) 
 
Ο έρωτας κι ο βήχας δεν κρύβονται (γνωμικό, ΛΚΝ, λ. βήχας), Ο βήχας κι ο έρωτας δεν 
κρύβονται [π., ΛΝΕΓ (Μπαμπινιώτης 2008), λ. βήχας], Αγάπη, φωτιά και βήχας δεν κρύβονται 
(Κεφαλλονιά, Π.Π. 3: 100), Η αγάπη και ο βήχας δεν χώνονται (Κύθνου), Ο βήχας κι η αγάπη 
δεν κρύβγουνται (Πάρου), Ο βήχας κι ο έρωτας δεν χώνουνται (Κρήτης), κ.ά. (Π.Π. 3: 104-5), 
Love and a cough (light) cannot be hid (λατ. Amor tussisque non celantur, ODEP 488) (ODP 
188), (γαλλ.) Amour, toux, fumée et argent ne se peuvent cacher longuement, L’amour et la toux 
ne se peuvent cacher, (ιταλ.): Tre cose non si ponno nascondere; amore, rogna e tosse κλπ. 25 
  
Όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη (ΛΚΝ, λ. χαρτί), Lucky at cards, unlucky in love 
(για την ιδέα πβ. (1738) Swift Polite Conversation iii 213, ODP 190) 
 
Γέρος : νέος, γηρατειά : νιότη 
Δύο φορές οι γέροι γίνονται παιδιά (Π.Π. 3: 591), Ο γέρος ξαναμωραίνεται (Π.Π. 3: 605)26, Old 
men are twice children (ODEP 591) 
 
Γνώση (σύνεση, εξυπνάδα) 
Όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια (ΛΚΝ, ΛΝΕΓ, λ. πόδι), Little wit in the head makes much 
work for the heel (feet) (ODEP 472), Little wit makes meicle (mickle) travel (ODEP 473) 
 
Κάλλιο γνώση, παρά γρόσι (Αθηνών) (Π.Π. 4: 68)27, Better wit than wealth (ODEP 904), Mieul 
vault science que richesse (Leroux II, 349, βλ. Π.Π. 4: 68) 
 
Γονείς – παιδιά 
Κατά μάνα κατά κύρη (κατά γιο και θυγατέρα) (ΛΚΝ, λ. μάνα, ΛΝΕΓ, λ. μάννα), Το μήλο κάτω 
από τη μηλιά θα πέσει (“για άνθρωπο που έχει όμοιο χαρακτήρα με τους γονείς του”, ΛΚΝ, λ. 
μήλο), Το μήλο κάτω στη μηλιά (Αραβ. 1342), Κοίταζε τη μάνα και πάρε το παιδί (Αραβ. 675), 
Like father like son (ODEP 248), Tel père, tel fils, The apple doesn’t fall far from the tree   
(“Children resemble their parents”: διαδίκτυο). The apple never falls far from the tree 
(“χρησιμοποιείται συχνά για να υποστηρίξει τη συνέχεια των οικογενειακών χαρακτηριστικών” 
… Πβ. 16. αι. γερμαν. der Apfel fellt nicht gerne weit vom Baume, ODP 8), Like mother, like 
daughter ODP 209, “καθώς � μήτηρ καί � θυγάτηρ” (Π.Δ., Ezekiel xvi 44, II p. 794 Rahlfs) 
(ODP 209). Πβ. στον Ευριπίδη (βλ. Π.Π. 2, 338). 
 
Εμπειρία (γηρατειά) 

                                                 
23 Αντώνυμες (πβ. Μυτούλα 2006: 244-6): Friends agree best at a distance, Friends must part (ODEP 
290), Absence sharpens (hinders) love, presence strengthens it (ODEP 1), Absence makes the heart grow 
fonder (ODP 1). Βλ. και Μυτούλα 2006: 299-300. 
24 Βλ. και Μυτούλα 2006: 327. 
25 Βλ. Π.Π. 3: 101-2, όπου και οι σχετικές παραπομπές. (Για παραπομπή σε παράθεμα από τον αρχαίο 
κωμικό Αντιφάνη βλ. Π.Π. 3: 100, πβ. λατ. (Οβίδιος (Heroid. 16, 7)): quis enim celaverit ignem,/ lumine 
qui semper proditur ipse suo?) 
26 Βλ. και Μυτούλα 2006: 313. 
27 Βλ. και Μυτούλα 2006: 315. 
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Παλιά αλεπού στην παγίδα δεν πιάνεται (Βενιζ. 247, 9), Στο δόκανο δε μπαίνει δυο φορές η 
αλεπού (Π.Π. 1: 454, 9), An old fox is not easily snared, Old foxes want no tutors (ODEP 589), 
Put an old cat to an old rat (ODEP 588), Einen alten Raben verführt man nicht mit Spreu28 
 
Ο Παραγωγός και τα αγαθά που παράγει 
Του τσαγκάρη τα παπούτσα,/ πάντα μπαλωμένα είναι (Παγκ. Ζ΄ 325), The cobbler’s wife is 
always the worst shod, The shoemaker’s son always goes barefoot (ODP 275)29 
 
(Εξουσία/) προϊστάμενος (: υφιστάμενος) 
Από το δούλο γνωρίζεται ο αφέντης (Κρήτης, Π.Π. 4, 565, 4), Κατά τον Μαστρογιάννη και τα 
κοπέλια του (Αραβ. 631)30, Like master like man ODEP 517, Tel maître, tel valet, Cual el amo, 
tal el criado κλπ.31 
 
Από το κεφάλι βρομάει το ψάρι (Αραβ. 134) (πβ.CPG II, 466 (Αp ΙΧ 18)), Fish begins to stink at 
the head (ως δημώδη π. δίνει ο Έρασμος Piscis primum a capite foetet (ODEP 263)) / The fish 
always stinks from the head downwards (ODP 113)32 
 
Το μάτι του αφέντη παχαίνει τ’ άλογο (Αραβ. 1340), Το μάτι του νοικοκύρη κοπρίζει το χωράφι 
(Χίος, Strömberg 68)33, Master’s eye makes the horse fat (ODEP 517), The master’s footsteps 
fattens the soil, and his foot the ground (ODEP 517) 
 
Υγεία : ασθένεια 
Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα (ΛΚΝ, ΛΝΕΓ), An apple a day keeps the doctor 
away (ODP 7), Eat an apple going to bed, make the doctor beg his bread (ODEP 17) 
 
Έχε τα πόδια σου ζεστά, την κεφαλή σου κρύα/ και το στομάχι σου αδειανό, γιατρού δεν έχεις 
χρεία (Κεφαλλονιά, Λουκ. 1952: 37), Clothe thee warm, eat little, drink enough, and thou shalt 
live (ODEP 128) 
 
Κάλλιο πεινασμένος, παρά αρρωστημένος (Κεφαλλονιά, Λουκ. 1952: 37). (Βλ. Σοφ. Σιράχ 
30.14 (Rahlfs)· σε σχέση με τους αρχαίους πβ. στον Ευριπίδη (βλ. Βερέττας 37, αρ. 19)), Health 
is better than wealth, Health is great riches (a jewel, a treasure) (ODEP 362), Health before 
wealth, Santé passe richesse (Ilg 39) 
 
Φθόνος / μίσος 
Κάλλιο να σε ζηλεύουνε παρά να σε λυπούνται (από το Λουκάτο, βλ. Μυτούλα 2006: 141), 
Better be envied than pitied34  
 
Φτώχεια : πλούτος 
Οσόχει το τσουκάλι μας, οι φίλοι μάς θυμούνται (Κεφαλλονιά) (Λουκ. 1950: 383, 16), Όταν 
έχεις και φιλεύεις, τότε τρέχουν και οι φίλοι (Αραβ. 1015) κλπ.35, In time of prosperity friends 
will be plenty; in time of adversity, not one amongst twenty (ODEP 650), Rich folk have many 
                                                 
28 Βλ. και Μυτούλα 2006: 101, όπου και η παραπομπή. 
29 Εδώ εντάσσονται π. και παροιμιακές φράσεις του τύπου: “ο παπουτσής είναι ο χειρότερα ποδεμένος”, 
“ο ράφτης δεν έχει ένα πουκάμισο” κλπ. (με παραπομπή στον Περμιάκοφ, βλ. Μυτούλα 2006: 67).  
30 Βλ. και Μυτούλα 2006: 325. 
31 Λατ. Qualis dominus, talis et servus (Petronius Arbiter, Satyricon, 58 citado por A. Arthaber, 
Dizionario comparato …, βλ. Sevilla Muñoz 1987-8, 221 και σημ. 4· γενικά για π. με το θέμα αυτό βλ. 
Sevilla Muñoz, ό.π., 221 κε.). 
32 Βλ. και Μυτούλα 2006: 325. Πβ. Fish begin to stink at the head, men at the feet, Por la cabeza el pez a 
oliscar empieza, J. Sevilla Muñoz y M. Sevilla Muñoz 2005, 356. 
33 Βλ. και Μυτούλα 2006: 325-6. 
34 [“Erasm. Ad. Praestat invidiosum esse quam miserabilem”, με παραπομπή σε Έλληνες συγγραφείς 
(ODEP 51)] 
35 Βλ. και Μυτούλα 2006: 337. 
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friends (ODEP 674), Prosperity makes friends, adversity tries them (ODEP 650), Poverty parts 
fellowship (friends, good company) (ODEP 642) (Πβ. φίλος – φιλία.) 
 
Χρήμα (-τα) 
Ο βίος σ’σο βίο πάει (τα πλούτη πάνε στα πλούτη) (Τραπεζούντα, Π.Π. 3: 125), Τον βίον 
ερώτεσαν: «Πού θα πας;» και είπεν: «Σ’σο βίον» (Τραπεζούντα και Κρώμη, Π.Π. 3: 127), 
Money begets (breeds, gets) money (ODEP 538), Money draws money (ODEP 538), Money 
makes money (ODP 207) 
 
Το χρήμα δεν έχει οσμή (“δεν ενδιαφέρει αν κερδήθηκε τίμια ή όχι”, Φράση ΛΚΝ, λ. χρήμα), 
Money has no smell (λατ. “non olet, it (money) does not smell” ODP 205), Geld stinkt nicht, 
L’argent n’a pas d’odeur (Ilg 16) 
 
Έχεις παράδες; Σου κάνουν τεμενάδες (ΛΝΕΓ, λ. παράς), Τ’ άσπρα μιλούν,/ τ’ άσπρα λαλούν,/ τ’ 
άσπρα είν’ που κουβεντιάζουν (Παπαζ. 312, 1168, Βενιζ. 61, 123), Τ’ άσπρα κατεβάζουν τ’ 
άστρα (Π.Π. 2: 545, 34), Δίδω τον παρά μου και κάνω τη δουλειά μου, Ο παράς βγάνει το κρέας 
απού το τσικάλι, Ο παράς κόβγει τα λόγια (Βάμος Χανίων, Παγκ. 299), Money opens all doors, 
Money will do anything (ODEP 540), Money talks (“Meaning that money has influence” ODP 
207), A golden key can open any door (ODP 130), Geld öffnet alle Türen, L’argent ouvre toutes 
les portes, Payez et vous serez considéré (Ilg 17), Money makes the mare to go (ODEP 539), 
Money makes the pot boil (ODEP 540), Money makes a man free (recommends a man) 
everywhere (ODEP 539), You pay your money and you take your choice (ODEP 615) 
 
Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες (γνωμ., ΛΚΝ), A shroud has no pockets (Scots), Das Leichentuch 
hat keine Taschen, Un linceul n’a pas de poches (Ilg 20), Shrouds have no pockets (ODP 27636, 
απουσιάζει στο ODEP)37 
 
Χρόνος 
Όποιος δε θέλει/βαριέται να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει (ΛΚΝ, λ. ζυμώνω), Procrastination 
is the thief of time (ODP 249)  
 
Ο χρόνος που περνάει πίσω δε γυρνάει (Γαβριηλίδου 2001: 13) (βλ. και 4.2.), Time has wings, 
Time flies (ODEP 823), Le temps fuit (Ilg 45) 
 
Ο χρόνος είναι χρήμα (ως Φράση στο ΛΚΝ, λ. χρήμα και ΛΝΕΓ, λ. χρόνος), πβ. Χρόνου φείδου 
(ως Φράση στο ΛΚΝ και στο ΛΝΕΓ, λ. χρόνος), Time is money38, Le temps c’est de l’argent 
(Ilg 45) (πβ. Χρήμα) 
 
Όποιος βιάζεται σκοντάφτει (ΛΚΝ, λ. βιάζομαι, ΛΝΕΓ, λ. βιάζω), Haste makes waste, The more 
haste, the less (worse) speed, The more haste, the worse speed, quoth the tailor to his long 
thread (ODEP 356) (πβ. βελλερισμός) 
 

                                                 
36 [“1854 R. C. Trench On lessons in Proverbs (ed. 2) v. With an image Dantesque in its vigour, that ‘a 
man shall carry nothing away with him when he dieth’, take this Italian, Our last robe, that is our winding 
sheet, is made without pockets” κλπ.] 
37 Πβ. για την ιδέα αυτή στο ηθικοδιδακτικό δημώδες ποίημα του Τζαμπλάκου, στ. 97-8 (Στ. Λαμπάκης, 
“Το ποίημα του Τζαμπλάκου” στο Ν.Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄: 
Πρακτικά του 2ου ... Συνεδρίου “Neograeca Medii Aevi”. Βενετία 1993: 485-500) (χρονολογείται μάλλον 
το 15. αι., είναι κρητικής ή επτανησιακής προέλευσης και συνδέεται πιθανόν με άλλα ποιήματα του ίδιου 
θέματος, όπως ο Απόκοπος και η Ρίμα θρηνητική (Λαμπάκης, ό.π. 486-7)): Οι τάξες και τα μεγαλειά όλα 
εδώ ’πομένουν,/ και μόνον με το σάβανον στον Άδην καταβαίνουν. 
38 (“Ο χρόνος είναι πολύτιμος”. Πβ. “Theophr. in D. Laert. 5.2.10.40: πολυτελές �νάλωμα ε�ναι τόν 
χρόνον” (ODEP 823)) 
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Κάλλιο αργά παρά ποτέ (ΛΝΕΓ, ΛΚΝ, λ. κάλλιο), Ας είν’ κι αργά, κουνήσου (Π.Π. 2: 426), 
Better late than ever (ODEP 54), Besser spät als nie, Mieux vaut tard que jamais (Ilg 46), Never 
too late to mend, Il n’est jamais trop tard pour bien faire (Ilg 46) 
 
5. Το ερμήνευμα της π. στο ελληνοαγγλικό λεξικό Γεωργακά  
Στρεφόμενοι τώρα στη λεξικογραφική πράξη και στο Λεξικό Γεωργακά (Georgacas 
2005), αφού παρατηρήσουμε παραπέμποντας στον Arnaud (1991: 16-18) ότι συχνά στα 
λεξικά ή τις συλλογές οι πληροφορίες που αναφέρονται αντιστοιχούν σ’ αυτές που θα 
λέγαμε αναφορική σημασία της π. (σε σχέση με την τάξη των καταστάσεων που 
κατονομάζει) ή λειτουργική σημασία (σε σχέση με την  επικοινωνιακή λειτουργία που 
επιτελεί), που συνδέονται άμεσα με την περίσταση χρήσης της39, παραθέτουμε σε ό,τι 
αφορά το ερμήνευμα της π. τις εξής περιπτώσεις: 
α) Έχουμε ορισμό που αφορά την περίσταση χρήσης40: (λ. άβουλος, -η, -ο) “~ ο νους, 
διπλός ο κόπος of a person undertaking sth without carefully planning and thinking out 
the pertinent details, so that he is required to make additional efforts”, (λ. αλεπόπουλο) 
“η αλεπού εκατό χρονώ, το ~ εκατό δέκα of children that are more clever than their 
parents or arrogantly display their knowledge”. 
β) Δίνεται η τυπική παροιμιακή ερμηνεία41: (λ. αλεπού) “στο δόκανο δεν μπαίνει δυο 
φορές η ~ one does not make the same mistake twice, one learns from experience”. 
γ) Δίνεται (και) ισοδύναμη π.42: (λ. αλεπού) “τι γυρεύει (or τι θέλει) η ~ στο παζάρι; let 
the cobbler stick to his last, i.e. one should not mingle in affairs for which he has no 
interest ability or specialty, or, that is none of his business”. 
 
6. Επίλογος-συμπεράσματα 
Συνοψίζοντας θα παρατηρήσουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε 
λόγο για ισοδυναμία, μορφική και εννοιολογική, π. της ελληνικής και της αγγλικής43 
και να επιχειρήσουμε -όπως έγινε στην παρούσα μελέτη- μια πρώτη προσέγγιση 
σχετικών ζητημάτων που αφορούν τη συγχρονία αλλά και τη διαχρονία. Ειδικά στις 
περιπτώσεις μορφικής-απόλυτης ισοδυναμίας είναι δυνατό να ανιχνεύσουμε τεκμήρια 
ιστορικών σχέσεων μεταξύ των π. ή στοιχείων που παραπέμπουν σε κοινή 
ιστορικoπολιτισμική κληρονομιά44.   

 
                                                 
39 Πβ. Kleiber 2000, 42 και σημ. 14. 
40 Σε σχέση με τα νε μονόγλωσσα λεξικά πβ. ΛΚΝ, λ. γάτα: “Όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια, σε 
περίπτωση που χαλαρώνει η πειθαρχία από την απουσία των ανωτέρων”, ΛΝΕΓ, λ. πόδια “όποιος δεν 
έχει μυαλό, έχει πόδια [η π. με έντονα] για ανθρώπους μη προνοητικούς”, ΛΚΝ, λ. χαρτί “Όποιος χάνει 
στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη, για να παρηγορήσουμε αστειευόμενοι κπ. που έχασε στα χαρτιά”, πβ. 
πραγματολογική λειτουργία των π. (πβ.  Arnaud 1991: 18). 
41 Σε σχέση με τα νε μονόγλωσσα λεξικά πβ. στο ΛΝΕΓ, λ. γάτα: Όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα 
ποντίκια “όταν απουσιάζει ο υπεύθυνος, αυτός που ελέγχει κάποιους, αυτοί παραμελούν τα καθήκοντά 
τους ή συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα”, ΛΚΝ, λ. πόδια “Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια, όποιος δεν 
προνοεί, δε σκέφτεται, ταλαιπωρείται, κουράζεται”. 
42 Για την υπεροχή αυτού του είδους ερμηνεύματος βλ. τα κριτήρια παρουσίασης δίγλωσσων λεξικών της 
Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Αγγ. Σακελλαρίου (www.greek-language.gr). 
43 Θυμίζουμε άλλωστε γενικά ότι οι π. των διαφόρων λαών αναφέρονται στις ανθρώπινες καταστάσεις 
(πβ. Kleiber 1989: 246 κε.), που είναι το κοινό εξωγλωσσικό τους στοιχείο (πβ. Permjakov 1979: 20, βλ. 
Μυτούλα 2006: 287).  
44 Πβ. Simeonidou-Christidou 2004. Για τη σημασία γενικά του πολιτισμικού φορτίου (με παραπομπή 
στον Galisson κ.α.), που αφορά τις συνυποδηλωτικές σημασίες των λέξεων, απαραίτητου για την 
κατανόηση της σημασίας τους από μη φυσικούς ομιλητές βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1995: 24, 
Συμεωνίδου-Χριστίδου 1995: 26. Οι παραπάνω παρατηρήσεις δεν αίρουν φυσικά το γεγονός της ύπαρξης 
της ‘πολιτισμικής αναντιστοιχίας’, για την οποία βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1995: 24, Συμεωνίδου-
Χριστίδου 1995, κ.α. 
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