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ΠΑΡΟΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΑ 

- Ο γυμνοσάλιαγκας μπορεί, απ' όπου 
κι αν περάσει, τα βρωμερά τα σάλια 

του, να μην τ' aραδιάσει; Δίπλα στο 

ρόδο αν φυτευτεί τ' ανούσιο κρεμμύδι, 

τη μυρωδιά την άσχημη και πάλι θ' ανα

δίδει. Κι ο συκοφάντης άνθρωπος, με 

όποιον κι αν καθίσει, θα εύρει ένα πρό

σωπο, να το συκοφαντήσει. Καθώς η 

σιγανή φωτιά, εδώ κι εκεί γυρίζει και 

αν δεν κάψει ότι βρει, συνήθως το μαυ

ρίζει. 

- Να σκέφτεσαι πολλά, να μιλάς λίγα 
και να γράφεις λιγότερα. 

-Το άδειο δοχείο, κάνει το μεγαλύτερο 

θόρυβο. 

- Όσο λιγότερο νερό τρέχει στο ποτά

μι, τόσο μεγαλύτερο θόρυβο κάνει. 

Τα πνεύματα και τα ποτάμια μοιάζουν. 

Όσο βαθειά, τόσο σιωπηλά. 

Η τιμή μοιάζει με το μάπ δεν δέχεται 

την παραμικρή κηλίδα. 

Η καρδιά του aχάριστου, μοιάζει με την 

έρημη γη, που απορροφά διψαλέα, όλη 

τη βροχή του ουρανού, χωρίς να παρά

γει τίποτε. 

- Αν δεν διαβείς ανήφορο, κατήφορο 
δεν βρίσκεις. 

- Όποιος χάνει τα χρήματά του χάνει 

πολλά, όποιος τους φίλους του χάνει 

πιο πολλά, όποιος όμως χάνει το θάρ

ρος του, χάνει το παν. 

- Θέλεις να μάθεις τι αξίζουν τα χρήμα-

Επιμέλεια: Σταυρούλα Γιαννού 

τα; Ζήτησε δανεικά. 

- Ομορφιά χωρίς χάρη, είναι αγκίστρι 

χωρίς δόλωμα. 

- Το δάκρυ είναι το άνθος της χαράς κι 
ο στέφανος της λύπης. 

- Όταν δέχεσαι την ευεργεσία, πουλάς 
την ελευθερία σου. 

-Όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια· 

όταν δίνεις, γεμίζει η καρδιά. 

- Όσο βαρύτερο είναι το χρηματοκιβώ
τιο του φιλάργυρου, τόσο ελαφρότερη 

η λύπη των κληρονόμων του. 

- Σ' αυτό τον κόσμο, η λύπη, ποτέ δεν 

απολείπει. 

- Ο καλύτερος φίλος: ο Θεός 

Οι καλύτεροι σύντροφοι: οι γονείς 

- Η καλύτερη ασχολία: η εργασία 

- Εκείνος που θα πει ένα ψέμα, πρέπει 

να έχει δυνατή μνήμη. 

- Το παιδί ό,τι ακούει λέει και ό,τι βλέ
πει κάνει. 

Όσα σκεπάζει ο ουρανός, τόσα σκεπά

ζει η μάνα. 

Όποιος πίνει βερεσιέ, δυο φορές μεθά

ει. 

Όποιος πεινά για να πλουταίνει, μόνο η 

πείνα τ' απομένει. 

- Ο λόγος είναι ασήμι, η σιωπή χρυσός. 

- Του γιου σου τάξε ψέματα και του 




