
ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΪ ΣΓΜΗΣ. 

Β 1 ) . 

Λέξεις ιστορικαί και ονόματα κύρια, λείψανα τών Βυζαντιακών και 
Φραγκικών χρόνων. 

§ι. 
'Κονομαχώ=εικονομαχώ, ρήμα ένεργητικόν — βιάζω, πιέζω, αναγ

κάζω τινά νά πράξη τι. 
«Ό δείνα μέ κονομαχεΐ άπολοργοΟ γ_α να κάμω το και το», 

δηλ. δείνα μέ πιέζει επιμόνως από πολλοΟ νά πράξω τούτο ή έκεΐνο. 
'Επιτρέπεται νά υποτεθή, ότι ή λέξις εικονομαχώ διετηρήθη έν 2ύμη 

άπό τών εικονομαχικών χρόνων; 

§ . 
Φραγκοπ|άννομαι, ρήμα παθητικόν—κρατούμαι υπό τίνων ώς αιχ

μάλωτος δια δόλου. 
«Δέν ήξευρω πώς έκαμα κ' ευρέθην μέ τον τάδε καΐ τον τάδε καΐ τον 

τάδε κ' έφραγκοπ^στην κ' έν έμπορουσα να ξηκολλήσω άπό κοντά 
των», δηλ. έπιέσθην υπό τίνων καΐ έμεινα ώς αιχμάλωτος μετ' αυτών. 

Καί έπί ναυτιλλομένων «έράξαμε 'στό τάδε μέρος, έκακοσύνεψεν, 
έφραγκοπιάστημεν έκέϊ δά κ' έν έμπορούσαμεν νά σηκωστουμεν», δηλ. 
ήγκυροβολήσαμεν εΓς τι μέρος, επήλθε τρικυμία, έμείναμεν έκεϊ ώς άπο-
χεκλεισμένοι καί δέν ήδυνάμεθα νά άναχθώμεν. 

Φρονώ δτι ή λέξις έμεινεν άπό τών σταυροφορικών χρόνων. 

§3. 

Χρουσόβουλλα = χρυσόβουλλα. 
«Ό δείνα είναι ιατρός ή άλλο τι μέ τα χρουσόβουλλά του». 

1) См. Виз. Врем. XII (1905), стр. 172—190. 
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Δια της λέξεως ταύτης εννοούνται τα διπλώματα ή αποδεικτικά έγ
γραφα προσώπου, τινός. 

Ή λέξις έμεινεν από των βυζαντιακών χρόνων. 

§4. 
'Από τον καιρό των σταυροφόρων. 
Είναι φράσις δηλουσα δτι πράγμα ή κτίσμα τι ανάγεται εις τους σταυ

ροφορικούς χρόνους. 

§ 5 . 

Από τόν καιρό του Γενοβέζου ή τών Γενοβέζων. 
Γενοβέζος=Γενουήνσιος. 
Δια της ανωτέρω φράσεως δηλουται υπό του λάου της Σύμης, δτι πρά

γμα τι ή κτίσμα ανάγεται εις τους χρόνους της θαλασσοκρατήσεως και 
κυριαρχίας εις διάφορα μέρη της 'Ανατολής τών Γενουηνσίων. Περίεργον бе 
δτι έν Σύμη διετηρήθη τοιαύτη φράσις, έν ф δια τους Ίππότας της Φόδου 
δεν διετηρήθη παρόμοια φράσις. Φαίνεται δμως δτι εις το δνομα τών Γε
νοβέζων περιλαμβάνουσιν δλους τους Φράγκους της λατινοκρατουμένης 
Ανατολής. 

§6. 
Σαρακηνός, ό — οι. 
Τοορκος Σαρακηνός. 
Σκυλλι Σαρακηνό, 
"Εμειναν αι λέξεις από τών επιδρομών τών Σαρακηνών, έκτων οποίων 

πολλά κακά έδοκίμασε και ή Σύμη βεβαίως. 

§7. 
Σεβαστή, ή. 
'Όνομα γυναικών' έμεινεν άπό τών βυζαντιακών χρόνων, καθ' οος τό 

λατινικόν έπώνυμον των αυτοκρατειρών Augusta έξελληνίσθη εις Σέβα-
στην. 

Έν Σύμη έμεινεν οϋτω τό δνομα 2εβαστή, έν ΊΡόδψ δμως μετετράπη 
εις Σεβαστούλλα κτλ. 

§8. 

Άποκουή = * Υπακοή. 
νΟνομα γυναικών εξ επωνύμου μονυδρίου της Θεοτόκου. 
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§9. 
Δύκισσα και Δύκαινα και Δυκαιν£0. 
Είναι ονόματα γυναικών, τα όποια Εμειναν άπό τών χρόνων της κυ

ριαρχίας διαφόρων δουκών Φράγκων εις τάς νήσους του Αιγαίου. Τους 
τίτλους δέ Δουκών και Κομητών ζφερον και izoXkoi τών 'Ιπποτών της 
«Ρόδου. 

§ 1 0 . 

Κουμίστα, Κουμισ^ό, Κουμιστάδαινα. 
'Ονόματα γυναικών. 
Έάν προέρχωνται έκ του κόμισσα, έμειναν και ταΟτα άπό τών φραγ

κικών χρόνων. 

§ 1 1 . 
Καλοδούκας, ό. 
νΟνομα ανδρών. 
Πιστεύω δτι είναι έκ του Κάλο — Δούκας [ = Καλός Δουξ και ουχί 

Καλός — Λουκάς]. 
Νικόλαος Καλοδούκης ιατρός υπήρχεν έν Αθήναις κατά τόν IB αιώνα* 

δρα περιοδικόν «Παρνασσόν», έτος Β σελ. 487. 

§ 12. 
Βιγλ^άρης,— ό σκοπός, σκοπιωρός. 
Έν Σύμη άπό τών βυζαντιακών χρόνων οι κάτοικοι συνετήρουν επί

τηδες σώμα έκ πολιτών, συνήθως καθεστηκυίας ηλικίας, ήτοι απομάχων 
άπό τών εργασιών του βίου και μόνον έργον εχόντων νά έπισκοπώσιν 
άπό ώρισμένων θέσεων και δια σημάτων ν' άναγγέλλωσιν εις τους έν τψ 
φρουρίψ φρουρούς τάς αποβάσεις εις την νήσον πειρατών ήτοι έχθρων. 
Σκοπιαί ήσαν διάφοροι θέσεις έπί του υπερκειμένου της πόλεως όρους, δπερ 
δια τούτο λέγεται Βίγλα' τούτων δύο μέχρι σήμερον λέγονται 'πάνω βι-
γλί και κάτω βιγλί. Εις τινας τών τοιούτων σκοπιωρών το όνομα βι-
γλιάρης έμεινεν οίκογενειακόν έπώνυμον, ώς άναφέρουσιν έγγραφα τοΟ Ις' 
και ΙΖ' αιώνος. 

Άλλαχου ό βιγλιάρης έλέγετο βιγλάτορας. 

§ 1 3 . 

'Μπροστολάτης, ό (=έμπροσθηλάτης ή προσθηλάτης;) 
Ό οδηγός ή ηγέτης ή προεξάρχων συνοδίας ή συντροφιάς λέγεται 
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'μπροστολάτης· και γυνή αν είναι ή προεξάρχουσα συνοδίας εκ γυναικών, 
λέγουσιν: ή δείνα είναι 'μπροστολάτης. 

Ή λέξις έμεινεν από των βυζαντιακών χρόνων έσήμαινεν Γσως τότε 
τόν άρχηγόν αποστολής στρατιωτικού σώματος. 

§ 1 4 . 

Τήας ( = 'Ρήγας), ό. 
Του 'Ρήα γυ£Ος (='Ρήγα υιός). 
'Ρηόπουλλο (=Φηγόπουλλον), τό* και 
Φηόπουλλα (=*Ρηγόπουλλα), τά 
'Ρηατα ( = 'Ρηγάτα), τά. 
Τά ανωτέρω ονόματα μεταχειρίζονται ώς κολακευτικά και επαινετικά 

ή ειρωνικά εν τε τη ομιλία και εις άσματα. 
Απέμειναν από των χρόνων των φραγκικών κατακτήσεων εν τω Αί-

γαίφ. 

§ 15. 

Άνάθεμάν το(ν), τρισανάθεμάν το(ν), πεντανάθεμάν το(ν), 
χ ^άνάθεμάν το(ν). 

Ά ς πάη 'ς τ' ανάθεμα, τρισανάθεμα, πεντανάθεμα, χιλ£ανά-
θεμα. 

'Αναθεματισμένος, τρισαναθεματισμένος, πε ντάνα θεματι-
σμένος, χ^αναθεματισμένος. 

"Εμειναν έκ του έπ' εκκλησίας άναγινωσκομένου αναθέματος κατά 
τήν έορτήν της Κυριακής της 'Ορθοδοξίας, δτε δγι μόνον άπλα αναθέ
ματα, άλλα και δις και τρις αναθέματα εκφέρονται κατά είκονομάχων και 
αιρετικών. 

§ 1 6 . 

Πενταφωρισμένος, — à — ή. 
Μαύρος πενταφωρισμένος, — ό — ή. 
"Εμεινεν άπό τών μεσαιωνικών χρόνων, καθ' ους το ανάθεμα και τό 

έπιτίμιον, ήτοι ό αφορισμός, εξήσκουν μεγάλην και φοβεράν έπιδρασιν. 
Ό νεκρός του άφωρισμένου μένων άλυτος και τούμπανο (=τυμ · 

πανιαΤος) είχε μέλαν ειδεχθές χρώμα, εξ où και πράγμα μεταλλάσσον τόν 
φυσικόν χρωματισμόν του εις μέλανα λέγουσιν οτι είναι μαΟρον πεντα-
φωρισμένον. 

Άλλ' «ήν δτε γο^ερον ην τό ανάθεμα», ir¡roi b αφορισμός. 
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"Ηδη απέμειναν μόνα τα ονόματα αυτά μετά των έπιτατικών προσαυ-
ξημάτων των έν τοις χείλεσι του χύδην όχλου ώς υβριστικά. 

§ 17. 

Δουλεύ(γ)ει γ^ά τόν Ά(γ)ι(ον) Μαρκο(ν)). 
Παροιμία έπι των έπι γλίσχρφ μισθφ εργαζομένων, μάλιστα δέ έπί 

εργατών ή ναυτών, τών όποιων τον μ?σθόν δόλιοι και άδικοι κύριοι ή πλοί
αρχοι τρώγουν ( = καταχρώνται) επί προφάσεσιν άνυποστάτοις. 

'ΆγιοςΜδρκος νοείται ή Ενετική Δημοκρατία, ή σημαία της ¿ποίας 
έφερε τόν άγιον Μαρκον. 

Η παροιμία αύτη δεν αναγράφεται έν ταΐς παροιμίαις Ν. Γ. Πολίτου 
(έν λέξει άγιος τόμ. A', σελ. 216—251). Έκ τούτου άγομαι νά υποθέσω 
δτι Ισως ή παροιμία είναι μόνον παρά Συμαίοις έν χρήσει έάν δέ τούτο 
είναι opbo^, ή παροιμία ^ έκ τών σχέσεων τών Συμαίων μετά της 
Ενετικής Δημοκρατίας κατά τους αιώνας Ις' και ΙΖ , καθ' ους τα συμαϊκά 
πλοΐα έφερον την σημαίαν του αγίου Μάρκου, προστατευόμενα υπό της 
Ενετικής Δημοκρατίας (δρα Μελετάς περί της νήσου Σύμης Α . § 9). 

§ 1 8 . 

Φρο^^άζω (ΑβραΥχ**ω> β?αΖν1^ω> Φ-αι βραχνιασμένος). 
,Eφpάγκ¿ασα ( = ειμαι βραχνιασμένος, κατήντησα βραχνός)* άπα 

τις φωνές τις μεγάλες ή πολλές έφpáγκ aσa. 
'Μιλδρ φραγκ£ασμένα ( = βραχνά). 
Δεν πιστεύω ή λέξις νά είναι παραφθορά τοϋ βραχνίάζω' υποθέτω 

μάλλον δτι έσχηματίσθη. κατά τους χρόνους τών Φράγκων έν τφ Αίγαίω 
έκ της προφοράς αυτών, τήν οποίαν έθεώρησαν δτι ομοιάζει προς τους όμι-
λοΟντας βραχνά* άλλως τε έν Σύμη υπάρχει ή λέξις βαραχνας σημαί
νουσα τόν εφιάλτη ν. 

§ 19. 

Σαν φράγκικον άντίοερο (=άντίδωρον). Έπιπραγμάτων, τάόποΐα 
σκληροί ή φιλάργυροι κύριοι δίδουσι και σπανιώτατα και έν έλαχίστΥ) πο
σότητα 

Και ή παροιμία αυτή έλαβεν αρχήν από τών σταυροφορικών χρόνων. 

§20. 
Φραγκεύ(γ)ω, σημαίνει κυρίως δτι καταλύω τάς νηστησίμους ώς 

Φράγκος ημέρας. Έλαβεν επίσης αρχήν από τών φραγκικών κατακτή-
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σεων, δτε ot τηροϋντες επακριβώς τάς νηστείας 'Ορθόδοξοι άπεκάλουν τους 
παραβαίνοντας αυτάς'ούχί αιρετικούς, άλλα Φράγκους, διότι εβλεπον τους 
διασπαρέντας εις την Άνατολήν Φράγκους ουδεμίαν νηστείαν φυλάττοντας, 
μάλλον δε συνιστώντας την κατάργησιν τών νηστειών. 

Λέγουσιν επίσης κατά τάς τελευταίας ημέρας τών κρεωφαγιών δτι: 
Ζως σήμερον τρώγουν, και δτι από της αυριον θά φάγουν οι 
Φράγκοι. 

§ 2 1 . 

Φραγκοπαπας, ό. Ούτω λέγεται έν Σύμη το φυτόν και άνθος μή
κων, δπερ άλλαχοϋ λέγεται παππαρουνα. ' Υποπτεύω μη εις το δνομα 
τούτο εδωκεν ά^ορ^κψ ό ερυθρός πίλος τών καρδιναλίων, δν παρέβαλον 
προς το άνθος του μήκωνος. 

Γ . 

Νομικοί δροι έν παροιμίαις ΣυμαϊκαΤς. 

Μεταξύ τών απείρου πλήθους δημωδών παροιμιών, ων λίαν συχνά 
ποιείται χρήσιν ό Ελληνικός λαός, πλεΐσται αναφέρονται εις το δίκαιον. 
Δια τών τοιούτων παροιμιών εκφέρονται πρακτικά και θεωρητικά αξιώ
ματα, ήτοι -ρήτραι περί τών διαφόρων εκφάνσεων του δικαίου, ή υπολαν
θάνουσα έν αύταΐς διάφοροι νομικαι έννοιαι. Άποτελοοσι δε αί παροιμίαι 
αύται τό άγραφον δίκαιον, τό όποιον έσχηματίσθη έν τη συνειδήσει του 
λάου δια μέσου τών αιώνων ούχ ήττον πολλαί τούτων έκφράζουσιν (ορι
σμένους νομικούς δρους προερχομένους εκ τών θεσπισθέντων και έφαρμο-
σθέντων αστικών νόμων και εκκλησιαστικών κανόνων. 

Τάς τοιαύτας παροιμίας πρώτος, καθ' '¿σον εμοι γε γνωστόν, ανεζήτησε 
και ιδίαν ακριβή μελέτην περί αυτών έξεπόνησε διαπρεπεπής νομομαθής, ό 
Αιμίλιος Παπινιανοςł). Έν τη μελέτη δε ταύτη κατατάσσονται και δσαι 
άναγόμεναι εις το δίκαιον έν γένει περιλαμβάνονται έν τη συλλογή μου 
συμαϊκών παροιμιών 2). 

Άλλα και εκ τών ανεκδότων παρ' έμοι πλείστων συμαϊκών παροιμιών 
πολλαι αναφέρονται εις τό δίκαιον, έξεταζόμεναι κατά τόν τρόπον της με
λέτης του κ. Παπινιάνου. 

1) 'Αιμιλίου Παπινιάνου Νομικά σκαλαθύρματα τεύχος β'. Το δίκαιον έν ταΤς παροι
μίαις. Έν 'Αθήναις εκ του τυπογραφείου της Νομικής. 1897. 

2) fO έν Κωνσταντινουπολει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τομ. Η'. 1874, σελ. 
482—489. 
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ΈνταΟθα έπιτραπήτω μοι, καίτοι άδαεΐ της νομικής επιστήμης, να 
σημειώσω ολίγας έκ των συμαϊκών παροιμιών, αί'τινες ουχί θεωρητικώτε-
ρον ή γενικώτερον άλλ' ώρισμένως έκφράζουσιν ειδικούς αστικούς νομικούς 
δρους ή εκκλησιαστικούς κανόνας. 

Τό βονικό 'ς το βονικό = τό γονικον εις τό γονικον. 
Δια της παροιμίας ταύτης εκφέρεται το έν Σύμη άρχαιότατον, συνεχές 

και άδιάκοπον εθιμον, καθ' δ επανέρχονται εις τους προικίσαντας τα προι-
κφα πράγματα, ήτοι ή περιουσία της συζύγου μετά τον θάνατον αυτής 
άτέκνου, ή και μετά θάνατον του τέκνου ή τέκνων' αύτης, άδιάφορον αν 
θάνατος αυτών συμβη και μετά τον θάνατον της μητρός. 

§2. 

Τόν τρίτον μου άξάερφον της κόρης μου τόν παιρω. 
Δια της παροιμίας ταύτης ορίζεται από τίνος βαθμού μεταξύ συγγενών 

έξ αίματος επιτρέπεται γάμος, ήγουν από εβδόμου/ 

§3. 

Τό βασιλικό μολίβι δεν βουλλα ποτέ. 
Είναι παροιμία Βυζαντινή, την οποίαν ό Μάξιμος Πλανούδης (249) 

αναγράφει, όπως την μετέγραψεν εξ ων βιβλίων συνέλεξε τάς βυζαντινάς 
παροιμίας του, ή μάλλον ίσως δπως αυτός ούτος την μετήνεγκεν εις την 
άρχαίαν έλληνικήν έκ δημώδους: 

Βασιλικός μόλυβδος ού καταδύεται. 
Έν Σύμη ή παροιμία λέγεται κυρίως μεν επί φόρων οφειλομένων, οί-

τινες και μετά πάροδον τζοΧΚου καιρού άφεύκτως θά έξοφληθώσι και δεν 
παραγράφονται* μεταφορικώς δε έπι των οφειλομένων προς ισχυρούς, οι-
τίνες ασφαλώς κατορθουσι και τά εισπράττουσιν. 

Ή βυζαντινή αυτή παροιμία διεσώθη μόνον ίσως έν Σύμη, καθόσον 
έν τοις παροιμιαις του κ. Ν. Γ. Πολίτου (τόμ. Β , σελ, 65. § Βασιλικός) 
αναγράφεται μόνον ώς φέρεται παρά Πλανούδη, χωρίς σημερινών παραλ
λαγών κατά λέξιν, αλλά (αντί βασιλικός) μόνον με παραλλαγάς: αρ
χοντικός, αφεντικός. 
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§4. 
Να χτυπήση τόν κώλόν του κάτω πέντε (ή δέκα) βολές. 
Λέγεται έπι δύστροπων ή δολίων και άναξιοχρέων οφειλετών δανει

στής άπαιτών και μη έχων ελπίδα να λάβη παρά τοιούτου οφειλέτου τα 
οφειλόμενα παρ' αυτού λέγει: 

«ας τόν ιχτυπήση κάτω τόν κώλόν του κι' ας τά φάη». 
Περί οφειλέτου καταστάντος πλέον άναξιοχρέου λέγεται: 
«αυτός τόν έχτύπησεν τόν κώλόν του κάτω». 
Νομίζω δτι ή παροιμία αοτη ϋπονοεΤ εΟιμον ή νόμον, 8στις υπηρχεν 

έπί τών βυζαντιακών χρόνων, περί ποινής άτιμώσεως, εις ην ύπεβάλετο δ 
δόλιος χρεωκόπος. 

§ 5 . 

Άπό θεόν κ¿ , άπ' άφεvτε ά. 
Ή παροιμία αοτη νοεί νομικόν ορον ισχύοντα πιθανώτατα από τών 

βυζαντιακών χρόνων και καθ' ον τά εμπόδια και ať ζημίαι και βλάβαι, 
δσαι προέρχονται έξ ανωτέρας ακαταμάχητου δυνάμεως ήτοι τών στοι
χείων της φύσεως (από θεόν) και εκ βασιλικής εξουσίας (άπ' άφεvτεjá), 
και έμποδίζουσι τους άναλαβόντας να έκτελέσωσιν ην άνεδέχθησαν υπο-
χρέωσιν, άπαλλάττουσιν αυτούς πάσης υποχρεώσεως και αποζημιώσεως 
λόγφ ανωτέρας βίας ήτοι δυνάμεως, ώς λέγουσι σήμερον. 

§6. 
«Έπάντρεψες τήν κόρην σου; 
— γειτόνισσαν' τήν κάμε». 
Ή συμαϊκή αυτή παροιμία ανάγεται εις τόν βυζαντιακόν θεσμόν της 

οιά τοο γάμου λύσεως της πατρικής εξουσίας' είναι δέ άξια σημειώσεως, 
διότι ώρισμένως αναφέρει: «έπάντρεψες τήν κόρην σου». Τοοτο δέ διότι 
κατ' άρχαιότατον έν Σύμη έθιμον αί κόραι νυμφευόμεναι και προικιζόμεναι 
ουδέν Ιγουσι κληρονομικόν δικαίωμα έπί περιουσίας, τήν οποίαν ήθελον 
καταλίπει οι γονείς ή αδελφοί. 

§7. 
ΌποΟ δεν ίγρυκα γονιού, παρά γονιού καθίτζει. 
Ή παροιμία αοτη αναγόμενη εις τόν θεσμόν της πατρικής εξουσίας 

ορίζει ζωηρώς τά σοβαρά εκ της παραβάσεως αύτοϋ επακόλουθα, άτινα δύ
νανται να είναι και υλικά και ηθικά. 
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§8. 
Tè λάθος ξαναθωριέται. 
Και ή παροιμία αυτή εκφράζει νόμον βυζαντιακόν, καθ' δν «τους 

μετά τίνος γενομένους πολλάκις λόγους (λογαριασμούς) έξεστι 
πάλιν άναψηλαφαν» (Βασίλ. ΙΑ . B'. θέμ. ξα'). 

§ 9 . 

Των πεθαμμένων τά παραφήματα 'ς των τζωντανών τα θε
λήματα. 

Η παροιμία αυτή έν Σύμη νοεί, δτι αί παραγγελίαι του διαθέτου δέν 
είναι πάντοτε υποχρεωτικαι και έκτελεσταί, καί δτι ή έκπλήρωσις αυτών 
εξαρτάται καί εκ της θελήσεως των ζώντων, των εχόντων συμφέρον. 

§ 1 0 . 

Όπουχει γίδια βόσκει τα, 
κι' όποο τα βόσκει τρώει τα. 
Ή παροιμία αυτή εκφράζει το απόλυτον και άναμφισβήτητον δικαίωμα 

της χρησικτησίας. 
Έν ΣύμΥ) μηνί Ίουνίφ 1905. 

Δημοσθένης Χαβιαρας. 


