
ΜΕΑΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΓ ΣΓΜΗΣ. 

A'. 

Ή Σύμη και το φρούριον της Σύμης έπι των Ιπποτών 
της Φόδου. 

7 § 1. Εις διαφόρους θέσεις της νήσου Σύμης παρατηρούνται ερείπια 
αρχαίων κτιρίων, και δή και φρουρίων, τεκμήρια αρχαιοτάτων συνοικισμών 
ήτοι δήμων. 

Τών συνοικισμών τούτων, ώς εξάγεται εξ επιτόπιων παρατηρήσεων, 
άλλοι μεν έγκατελείφθησαν προφανώς, κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, ώς 
το Δαφνί, ή Τσαγκριά, ή Αιγή, το Ξισος, τό Τολί και ει'τις άλλος· 
άλλοι δέ διελύθησαν κατά τους βυζαντιακούς ή τους μεσαιωνικούς έν γένει 
χρόνους, αλλά προ της υπό τών Ιπποτών της 4Ρόδου καταλήψεως της 
νήσου, ώς ο Νημπορι^ός, τό Πέδι και εί'τις άλλος. 

Ούτω οι κάτοικοι τών άνω συνοικισμών, αν μή υπέκυψαν εις οιασδή-
τινας καταστροφάς, μετωκησαν πιθανώτατα άλληλοδιαδόχως και περιω-
ρίσθησαν εις τον κυριώτατον συνοικισμόν, δστις άπετέλει ανέκαθεν τήν 
μόνην όμώνυμον τη νήσφ πόλιν, ήτις είναι και ή αρχαιότατη, κειμένη εις 
τό βορειοανατολικόν μέρος της νήσου παρά τόν λιμένα Αιγιαλόν, έν θέσει 
τη προσφορωτέρα τών της νήσου προς κατοικισμόν πόλεως κατά τους 
προϊστορικούς χρόνους, καθ' ο&ς τό μάλλον άπαραίτητον και άναγκαιότα-
τον πάση πόλει ην θέσις αρμοδία, δπως έπ' αυτής κτισθή άκρα ή άκρό-
πολις/Ώστε ορθότατα θα ελεγέ τις δτι κατ' εκείνους τους χρόνους oi οίκι-
σται έκτιζον τάς , πόλεις πλησίον λόφων ή υψωμάτων καταλλήλων δι' 
άκρόπολιν, αδιαφορούντες αν αι τοιαυται θέσεις έστερουντο καθ' ολοκληρίαν 
άλλων σπουδαίων προσόντων, ώς π. χ. ύδατος κλ. Και τφόντι, βπως πάρα* 
τηρείται και εις άλλας αρχαίας πόλεις, ούτω και έν Σύμη, χάριν τοο συν-
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δυασμου τών θέσεων της ακροπόλεως και του πλησίον λιμένος Αιγιαλού, 
έκτίσθη παρ' αυτήν ή ομώνυμος τη νήσφ πόλις, καίτοι τοο παρ' αυτήν 
εδάφους στερουμένου παντελώς ποτίμον οδατος, ούτινος άλλαι θέσεις έν 
Σύμη και δή παράλιοι δεν στερούνται* αλλά δεν προυτιμήθησαν, επειδή 
δέν υπήρχον παρ' αύτάς και υψώματα, ώς τό της Ακροπόλεως. 

Έν τη παρούση μελέτη δέν πρόκειται περί της αρχαίας ακροπόλεως 
της νήσου Σύμης, άλλα περί της ακροπόλεως ταύτης ώς φρουρίου κατά 
τους χρόνους τών Ιπποτών της *Ρόδου. 

§ 2. Άφου οί *Ιππόται της Ι̂ερουσαλήμ Ίωαννΐται ή Νοσοκόμοι, άπο-
λέσαντες τάς προτέρας δορυκτησίας αυτών και νέας ζητουντες έστρεψαν 
τάς βλέψεις αυτών εύθυ προς τήν νήσον του Ηλίου, τήν καλήν 'Ρόδον, και 
έκυρίευσαν αυτήν έν έτει 13091), κατορθώσαντες πρότερον νά πείσωσι 
τήν εαυτών συνείδησιν δτι απέκτησαν πλήρες προς τούτο δικαίωμα 2), 
έπόμενον ήτο δτι και αί παρά τήν *Ρόδον μικραί νήσοι, αί'τινες πασαι σχε
δόν άπο τών αρχαιοτάτων χρόνων ήκολούθησαν μονονουχί άπαρεγκλίτως 
τάς τύχας της Τόδου, ήθελον υποταγή θαττον ή βράδιον εις τους νέους 
ισχυρούς κατακτητάς της μεγαλονήσου, καθόσον οί κάτοικοι αυτών ούτε 
δυνάμεις ειχον ούτε δρεξιν, δπως άντιταχθώσι κατά τών Ιπποτών μετά 
τήν πτώσιν της μητροπόλεως αυτών. 

'Όθεν και ή Σύμη και αί πλησιαίτεραι άλλάι νήσοι, Χάλκη, Τήλος 
(ή Επισκοπή) και Νίσυρος, αμέσως έν έτει 1309 προσηρτήθησαν εις τό 
νέον κράτος τών Ιπποτών της Ιερουσαλήμ, δπως συμμερισθώσι μοιραίως 
τόν ούτως ειπείν βιον και τάς τύχας της μητροπόλεως αυτών 8). 

Έν τούτοις θεωροομεν άξιον εξετάσεως τόν τρόπον, δι' ού αι διαληφθεΤ-
σαι μικραι νήσοι, και μάλιστα ή Σύμη, προσηρτήθησαν εις τό νέον κρά
τος τών ιπποτών της 'Ιερουσαλήμ ή Νοσοκόμων, οίτινες συν τη μεταλ-

1) Κατά τινας Ιστορικούς, οίς ήκολούθησε και ο Κ. Παπαρρηγοπουλος ('Ιστορία 
του Έλλ. έθνους, τόμ. E', σελ. 169), οί Ιππόται κατέλαβον τήν Ρόδο ν τω 1310, τουθ' όπερ 
δεν φαίνεται ορθόν. 

2)cH νήσος*Ρόδος υπό Edouard Buiatt i και Abbé Cottré, μεταφρασθεΤσα υπό 
Μ. Μαλλιαράκη κα\ Σ. Καραβοκυρου, έν Ρόδω 1881, τόμ. A', σ. 148. 

3) Lacroix, Iles de la Grèce, σ. 149. — Κατά τους γράψαντας τήν «'ίστορίαν της 
Ρόδου» Ed. Β ilio tt i και Abbé Cottré (ένθα ανωτέρω τ. A', σελ. 152) «οιc Ιππόται 
έπωφελήθησαν της ησυχίας ης ακολούθως» (μετά τήν κατάληψιν δηλονότι της * Ρόδου) 
«άπήλαυον ίνα ύποτάξωσιν εις διάστημα τεσσάρων ετών τάς νήσους Χαλκίαν, Σύμην, 
Νίσυρον ή (γραπτέον και) Έπισκοπήν, κα\ να άποσπάσωσιν άπο του Δελκάβου (Del Cavo) 
τήν Κών, Αέρον καΐ Κάλυμνον, θέσεις σπουΒαιοτάτας προς ίποτροι:^ πάσης απόπειρας»· 
Καίτοι ο! συντάκται δεν σημειουσι τάς πηγάς, δθεν ήντλησαν τα ανωτέρω, φρονούμε^ 
όμως δτι το διάστημα τών τεσσάρων ετών άπητήθη δια τήν κατάκτησιν της Κώ κα\ τών 
πέραν αυτής δύο άλλων νήσων, αιτινες άλλως τε και τζρότερο^ δεν υττ-η^ΟΊτο εις τήν 
'Ρόδον (παράβ. Lacroix ένθα ανωτέρω σελ. 149). 
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λαγή του παλαιοϋ τ.ράτου^ αυτών αντί νέου κελύφους μετήλλαξαν και την 
εαυτών έπωνυμίαν, γνωριζόμενοι από του έτους 1309 ώς Ίππόται της 
'Ρόδου1), δπως κατόπιν, άπολέσαντες και την Ρόδον, μετωνομάσθησαν 
4ππόται της Μελίτης από του τελευταίου κελύφους αυτών, εις δ εξώ
θησαν αυτούς οι 'Οθωμανοί, αλλ δπερ δεν έπόρισεν αύτοΐς την άναγέν-
νησιν του άλλως τε γενναίου και ευγενούς αυτών τάγματος, ην έπεδίωκον, 
Τοσούτφ δε μάλλον ενδιαφέρει ή διαληφθεΐσα έξέτασις, δσφ έξ αυτής διδο-
ται αφορμή να είκάσωμεν και την πολιτικήν κατάστασιν τών νήσων πρό 
της προσαρτήσεως και μετά τήν προσάρτησιν αυτών εις τό κράτος τών 
Ιπποτών της *Ρόδου. 

Και είναι μεν βέβαιον δτι άνευ ναυμαχιών και μαχών και άνευ πολιορ
κιών συνέβη δυοΐν θάτερον, ή δηλονότι αμέσως μετά τήν έγκατάστασιν 
τών Ιπποτών εν Ρόδφ πρΌστ[Κοον αυθόρμητοι οι κάτοικοι της Σύμης και 
τών άλλων πλησίον νήσων Χάλκης, Τήλου και Νισύρου, και ύπέβαλον τήν 
υποταγήν αυτών, ή άλλως υπετάγησαν άμα τη εις τούτο προσκλήσει παρά 
τών Ιπποτών. 'Αλλ' επίσης ευνόητον είναι δτι οι νησιώται, είτε κατά τον 
ένα είτε κατά τον άλλον τρότζον ύποταγέντες, άπήτησαν και άπήλαυσαν 
τήν παραχώρησιν αύτοΐς προνομιών ατέλειας και αυτοδιοικήσεως, αντί 
πληρωμής ετησίως ποσοΰ τίνος ώς <^όρου άποκεκομμένου, ήτοι έν άλλαις 
λέξεσιν ετυχον της έξακολουθήσεως του και τέως παρ' αύτοΐς ισχύοντος 
συστήματος ήτοι καθεστώτος, δπερ συμπεραίνομεν και εκ τών εφεξής εκτι
θεμένων. 

*Η Σύμη λοιπόν άμα υποταγεΐσα τοΐς *Ιππόταις υπεβλήθη εις έτή-
σιο^ tfópov, όστις εχ&λεΧτο παραδόξως νεκρώσιμος: le mortuaire2). 
Και πόθεν μεν ό φόρος ούτος έσχε τήν τοιαύτην έπωνυμίαν, ούκ εχομεν 
ειπείν αλλ9 ή επιβολή άμα τη κατακτήσει της νήσου ετησίου φόρου 
αποδεικνύει δτι ή νήσος και εις τους προηγουμένους κυριάρχους αυτής 
άπέτιε φόρον κατ' έκκοπήν, άλλως οι ιστορικοί θα έμνημόνευον ή θα ύπη-
νιττοντο οπωσδήποτε περί τροποποιήσεως του τέως φορολογικού καθεστώ
τος. Ά ν б' υποτεθή δτι πρό τών Ιπποτών ίσχυε και έν Σύμη τό γενικόν 
του κράτους φορολογικόν σύστημα, ^υσγ,οΚον λίαν, ει μή αδύνατον, θ* 
άπέβαινεν εις τους κατοίκους ν άπαιτήσωσι παρά τών Ιπποτών πρώτον 
ήδη τότε προνόμιον ατέλειας αντί φόρου ετησίου κατ' έκκοπήν. 

Άλλως τε οι κάτοικοι νήσου ξηράς και αγόνου, στερούμενης και οώτου 
του τζοτί^ο^ ύδατος, δεν θα ήσαν βεβαίως ικανοί νά φορολογώνται άπαραλ-

1) Lacroix ένθα ανωτέρω, σελ. 153. 
2) F. Ѵіселго Coronelli isolano. Venezia 1696, τ. 2, σ. 249. — Lacroix ένθα 

ανωτέρω σελ. 193. 
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λάκτως όπως και oi κάτοικοι άλλων εύφορων νήσων και /ωρών του κρά
τους, οτε θ' άπητοϋντο και υπάλληλοι και άλλαι δαπάναι προς εισπραξιν 
των φόρων και προ^ διοίκησιν της νήσου, αί οέ προς τούτο μισθοδοσίαι 
και δαπάναι θ* άπερρόφων πάντως όλόκληρον το ποσόν των εισπράξεων. 
"Αλλ' εκτός των δαπανών τούτων υπήρχε και ή ανάγκη της φρουρήσεως 
διαρκώς και υπερασπίσεως εν ένδεχομέναις περιστάσεσι του φρουρίου υπό 
επαρκούς οπωσδήποτε στρατιωτικού σώματος4 άλλα τοιούτο σώμα ή κυρί
αρχος κυβέρνησις δεν διετή ρει, και ήτο άπηλλαγμένη πασών των δια την 
άμεσον και όμοιόμορφον της νήσου δαπανών, διατηρούσα εν αυτή πιθανώ-
τατα μόνον διοικητήν τίνα ήτοι φρούραρχον οί δε κάτοικοι, άποτίοντες 
ετησίως ώρισμένον φόρον κατ' έκκοπήν, άπήλαυον πλήρους ασυδοσίας ή 
ατέλειας, και αυτονομίας ή αυτοδιοικήσεως, και περιπλέον έφρόντιζον αυτοί 
ούτοι και περί φρουρήσεως και υπερασπίσεως του φρουρίου των, ώς άπο-
δειχθήσεται και εκ των εφεξής. 

Τούτων ούτως εχόντων, εύνόητον Οτι και οί 'ίππόται δεν έπραξαν 
άλλο τι, ή ν άναγνωρίσωσιν άμα τή υποταγή της νήσου τό τέως έν ίσχυι 
σύστημα αυτοδιοικήσεως και ασυδοσίας άντι πληρωμής ετησίως ώρισμένου 
ποσού φόρου κατ' έκκοπήν, ώς έπραξε μετά ταοτα έν έτει 1522 και ό 
σουλτάνος Σουλεϊμάν. Δια "ζουτο βλέπομεν και ακολούθως τροποποιούμενον 
μόνον κατά διαφόρους καιρούς τό ποσόν ή τό είδος του κατ' έκκοπήν φόρου, 
άλλ' ουχί και καταργουμενον αυτό τό σύστημα ήτοι καθεστώς. 

§ 3. Ό φόρος της νήσου, δστις έν έτει 1 309 έπεκλήθη le mortuaire1), 
άντικατέστη έν έτει 1352 υπό ετησίου φόρου, συνισταμένου εις 500 άσπρα, 
υπό τόν όρο ν όΐυως ή περιουσία τών καλογήρων της νήσου μετά θάνατον 
αυτών περιερχηται εις τό τάγμα τών Ιπποτών2). 

Είναι τωόντι λίαν περίεργος και συνάμα όλως δυσνόητος και δυσεξή
γητος ή φορολογία αυτή της νήσου Σύμης υπό τών Ιπποτών της 'Ρόδου, 
μή υπαρχουσών ενταύθα πηγών ή συγγραμμάτων, έν οις θ' άπέβαινεν 
ίσως δυνατόν ν' άναζητηθή ή ερμηνεία αυτής. 'Όθεν ανάγκη να προσφύ-
γωμεν εις άλλας έρευνας και σκέψεις περί αυτής. 

Έκ τών σωζόμενων μέχρι σήμερον τεκμηρίων βεβαιούμεθα ότι πλεΐ-
σται έκκλησίαι, μοναί, μονύδρια και έξωκκλήσια ϋπήρχον έν Σύμη έπί 
τών βυζαντιακών χρόνων, και δή και έπι τών χρόνων τών 'Ιπποτών, και 
πολύς αριθμός αυτών σώζεται έτι μέχρι της σήμερον και ιδίαν πραγμα-

1) Η πανώλης, ήτις κατά τον μεσαίωνα ένέσκηπτε συχνά και καταστροφάς μεγίστας 
έπέφερεν, έλε'γετο θανατικό ν ό 8έ προσβληθείς υπό της πανώλους και επιζήσας ήτοι 
σωθε·.ς ελεγετο μόρτης- θα ήτο άρά γε τολμηρά ή ύπόθεσις 64ι ό φόρος mortuaire είχε 
σχεσιν τινά προς την πανώλην; 

2) Coronelli ενθ5 άνωτ. — Lacroix έ'νθ' άνωτ. σ. 193. 
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τείαν σχεδόν έτοίμην προς έκτύπωσιν ε/ω περί αυτών ι). Έκ του πλήθους 
άρα των εν τη νήσω ευαγών σκηνωμάτων άναγκαίως όφείλομεν νά εέκά-
σωμεν 8τι και πλείστοι καλό γ η pot υπήρχον εν ΣύμΥ). 'Αλλά ποιαν περι-
ουσίαν τών καλογήρων τούτων μετά θάνατον αυτών έδικαιουτο το τάγμα 
τών 'Ιπποτών νά κληρονομή; 'Οποίαν δε περιουσίαν άλλως τε έδυναντο 
ν' άποκτήσωσι ζώντες και νά καταλίπωσι θνήσκοντες καλόγηροι επί νήσου 
οία ή Σύμη; 

Άπορων πώς νά εξηγήσω το πράγμα, αποκλίνω μάλλον νά πιστεύσω 
δτι, δπως και εις αλλάς τινάς περιστάσεις προκειμένου περί Σύμης 2), καί 
ενταύθα oi ιστορικοί υπέπεσαν εις παρερμηνείαν άλλης τινές συμφωνίας 
ήτοι δρου μεταξύ τών νησιωτών και του κυριάρχου τάγματος τών Ιππο
τών, και δτι ή συμφωνία αυτή, γενομένη μετά ήμισυν περίπου αιώνα από 
της υποταγής της νήσου, συνεφωνήθη αναμφισβητήτως οικειοθελώς και 
άνευ δυσκολίας υπό τών κυβερνώντων κ'αι κυβερνωμένων, και άφου κατά 
την διαρρευσασαν πεντηκονταετίαν οι *Ιππόται έγνώρισαν βεβαίως καλώς 
τά κατά την νήσον και τους κατοίκους. Άρα και ή φορολογία εκείνη ουδέ 
αόριστος έδύνατο νά ήναι, ουδέ αυθαίρετος. 

Μέρος της νοτίου πλευράς του φρουρίου άπετέλει τό άλλοτε μοναστή-
ριον, νυν δε άπλη ενοριακή εκκλησία, επιλεγόμενη Μεγάλη Παναγία, ή 
Παναγία του Κάστρου. Ό ηγούμενος του μοναστηρίου εκείνου έξήσκει 
έξουσίαν και έπίδρασιν ειχεν εις τε τά εκκλησιαστικά και άλλα της νήσου 
πράγματα, και ώς έκ τών αξιωμάτων, άτινα εφερεν ηγουμένου και αρχιε
ρατικού επιτρόπου, και ώς έκ της θέσεως έν τω φρουρίφ του μοναστηρίου. 
Πιθανώτατον άρα εστίν δτι υπήρχε συμφωνία, είτε υποχρέωσες τις, ίνα 
κατά την άποβίωσιν αδελφών του μοναστηρίου ή και του ηγουμένου 
πληρώνηται ώρισμένον τι δικαίωμα προς τό τάγμα 3). 

1) Επιγράφεται: «Περί τών έν Σύμη ιερών εκκλησιών κα\ μονών»· είναι δε λεπτο
μερής περιγραφή πασών τών έν Σύμη εκκλησιών, μονών, μονυδριων, έξωκκλησίων κλ. τών 
τε σωζόμενων κα\ τών κατειρειπωμένων η κατεστραμμένων, καΐπεριλαμβάνει τάς.σωζομε-
νας έπιγραφάς και πλείστα ανέκδοτα πατριαρχικά αρχιερατικά κα\ άλλα έ'γγραφα ανέκδοτα, 
και διάφορους πίνακας, εικόνας κλ. 

2)"Ορα Δημοσθ. Χαβιαρα και F. Hiller v. Gaertringen έπιγραφάς Σύμης και 
Τευτλούσης έν Jahreshefte des österr. archäol. Institutes, Band УІГ, 1904, σελ. 87.—Και 
Δημοσθ. Χαβιαρα «Σουλτανικά Φιρμάνια περί τών προνομιών της νήσου Σύμης και 
τών λοιπών Σποράδων», πραγματείαν ι:ροσ&χως έκδοθησομένην έν τω Δελτίω της έν 
Αθήναις ιστορικής κα\ εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος. 

3) Η εκκλησία αύ'τη, ης ή κτίσις είναι αρχαιότατη, διετηρεΤτο ώς αυτοτελές μονα-
στήριον μέχρι του τέλους του ΙΖ' ή τών αρχών του IH' αιώνος, ό'τε έγένετο μετοχιον της 
έν Σύμη σταυροπηγιακής μονής του Ταξιάρχου Μιχαήλ του ^Ρουκουνιώτου* ειχεν ώς μονά· 
στήριον σφραγΤοα, δι' ής έπεκυρουντο τα δημόσια έγγραφα. Εις τους υπ' αυτό θόλους έφυ-
λασσοντο τα άρχεΤα της νήσου. 
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Έν τούτοις ό ετήσιος φόρος των 500 άσπρων και το προϊόν έκ της 
άποβιώσεως των καλογήρων, οίονδήτι καί αν ήτο, απέβη αποκλειστική 
πρόσοδος του μεγάλου μαγιστρου του τάγματος έν έτει 13731). 

Και ταύτα μεν περί τών προνομιών και του φόρου της νήσου επί τών 
fΙπποτών. 

§ 4. Τά δέ τείχη της ακροπόλεως της αρχαίας ειχον βεβαίως δίαρ-
ρυθμισθη κατά τοος χρόνους τών Βυζαντινών ή δια λόγους της έπί τών 
χρόνων εκείνων οχυρωματικής τέχνης, ή διότι μέρη τών αρχαίων τειχών 
έπαθον ή κατέρρευσαν έκ σεισμών ή άλλων αίτιων ούτω κατά τας επι
διορθώσεις έκείνας τινά μέν μέρη τών αρχαίων τειχών διετηρήθησαν, καθό 
Ισχυρότατα, άφου και μέχρι της σήμερον διασφζονται* άλλα δέ μέρη καταρ-
'ρεύσαντα άντικατεστάθησαν δια νέων έκ θεμελίων Ετερα τέλος μέρη τών 
αρχαίων τειχών έκαλυφθησαν δια νέων έξωθεν, διακρινόμενα μάλιστα ένια-
χου, ώς τά δρώμενα υπό τους θόλους της ρηθείσης εκκλησίας της Μεγά
λης Παναγίας. 

'Ήτο λοιπόν τό φρουριον σώον καί όχυρόν έν Ιτει 1309, δτε ή νήσος 
υπετάγη εις τοΟς Ίππότας* αν δέ έπί του μεγάλου μαγιστρου Hélion de 
Villeneuve. (1319—1346) «αϊ από της fΡόδου έξαρτώμεναι νήσοι δεν 
έλησμονήθησαν, υπέρ της ασφαλείας αυτών ληφθέντων μέτρων» *), έκ 
ιουτου δέν εννοείται βτι ί^ίνοντο επιδιορθώσεις φρουρίων τών ρηθεισών 
νήσων. Πράγματι δέ μόνον μετά παρέλευσιν μιας ολοκλήρου έκατονταε-
τηρίδος προέβησαν oi Ίππόται είς σπουδαίαν βεβαίως έπιδιόρθωσιν του 
φρουρίου Σύμης, δηλονότι έν έτει 1407, έπί του μεγάλου μαγιστρου 
Philibert de Ńaillac, ως εξάγεται έκ της μαρμάρινης πλακός, φερουσης 
ίπποτικά οίκόσημα και την ανωτέρω χρονολογίαν (1407) καί έντετειχι-
σμένης παρ& την πύλην τοο φρουρίου προς τ' αριστερά τφ είσερχομένφ. 
Ταυτην δέ την πλάκα παριστά ή παρατιθεμένη υπ5 αριθ. 1 είκών, ληφθείσα 
δια φωτογραφίας. 

'Ολίγα έτη μετά την έπισκευήν ταυτην, ήτοι έν έτει 1414, ό Χριστό
φορος Μπονδελμόντης, επισκεφθείς την Συμην, παριστά όχυρώτατον τό 
φρουριον αυτής8). 

Άλλ' οι συντάκται της 'Ιστορίας της 'Ρόδου, μή λαβόντες γνώσιν 
βεβαίως της ανωτέρω πλακός, υπετόπασαν δτι: ό μέγας μάγιστρος *Ιάκω-

1) Lacroix ένθα ανωτέρω σελ. 193. 
2) Bi l iot t i xal Abbé Cottré'bxT. 'Ρόδου, τ. A', σελ. 162. 
3) Castellimi igitur, prope mare, munitissimum est, et in montibus aliud de3olatum. 

Christ. Bondelmontii Insularium. 1824, σ. 74, § 14. 
Внзантібсвій Вреиешшвъ. | 2 
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3ος Δεμιλλύ (Jacques de Milly) «έπεσκευασε βεβαίως το παλαίόν 
φρούριον της Σύμης, όπως αποδεικνύεται εκ των οίκοσήμων 

αυτού» ι)% ώστε θέ-
τουσι τον ypóvov της 
επισκευής μεταξύ των 
ετών 1 4 5 4 — 1 4 6 1 , 
καθ' ά έχρημάτισε μέ
γας μάγιστρος ό Jac
ques de Milly, είκά-
σαντες τοοτο δήθεν εκ 
τών οίκοσήμων αύτοϋ, 
τουθ1 όπερ δμως ουδό
λως έχεται αληθείας, 
διότι όσα οίκόσημα *Ιπ-
ποτών σώζονται εν Σύ
μη , ουδόλως όμοιά-
ζουσι προς το του Jac
ques de Milly, ούτινος 
το οίκόσημον είναι τό 
έξή; 2): 

Εικών 1. 

Τά διασωθέντα εν Σύμη οίκόσημα Ιπποτών πα-
ρ·στώσιν αί υπό τους αριθμούς 1, 3, 4 και 5 εικό
νες, και φέρονται ανάγλυφα επί πλακών μαρμάρινων 
διαφόρου μεγέθους* τούτων ή πλάξ, ην παριστά ή 
ανωτέρω παρατεθεΐσα 1 εικών, κείται, ώς έν τοις 
όπισθεν ειρηται, ένθα έξ αρχής ένετειχίσθη, ήγουν 
παρά την πύλην τοϋ φρουρίου* αί δε πλάκες, ας πα-
ριστώσιν αί εικόνες 3, 4 και 5, ήσαν έντετει/ι-
σμέναι εις άλλην έσωτέραν πύλην, ήτις ύπηρχεν 
έν αποστάσει τινί από της προρρηθείσης κυρίας πύλης 

του φρουρίου, ήτις έλέγετο Σιδερένη ( = σιδηρά), εκείθεν δε έξαχθεΐσαι πρά 
όγδοηκονταετίας περίπου, ένετειχισθησαν αί μεν υπό τους αριθ. 3 και 

Π 
ши И 1 ЧЈу\11.1 

И flllllill ili 
1 w Ш> 

Εικών 2. 

1) Ιστορία Ρό8ου τομ. À' σελ. 254. 
2) Αύτο'θι σελ. 249. 
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4 ένθεν και ένθεν της νοτίου θύρας του εν τώ αυτώ φρουρίω και κατά το 
άνατολικάν αίρος αυτού, κτιρίου της δημοσίας ελληνικής σχολής, ή δε υπ' 
αριθμόν 5 άνωθι του προς δυσμάς της ρηθείσης θύρας παραθύρου, και 
ούτω κατωρθώθη να διασωθώσιν από βεβαίας καταστροφής. 

Είκών 3. 

Ή έπι της εικόνος ταύτης επιγραφή, κεχαραγμένη δια γοτθικών 
χαρακτήρων, είναι ίσως ρήτρα εξ εκείνων, ας οί εύγενεΤς και δή και οι 
Ίππόται συνήθως ειχον παραδεδεγμένας και ιδιάζουσας εν τη οικογένεια 
εκάστου. 

'Αλλ' ή άνάγνωσις και ερμηνεία αυτής απόκειται τοΤς άρμοδίοις *)· 
παρατηρώ δε μόνον ενταύθα οτι αί έπιγραφαί έπί οίκοσήμων είσί σπανιώ-
ταται. 

1) Πζος τούτο κα\ ιδιαιτερον επισυνάπτω του πραγματικού μεγέθους εκτυπον της περ\ 
ης ο Ιο^οί επιγραφής. 

12* 
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Άπλούστερον των προηγουμένων εστί το τελευταϊον οίκόσημον, ούτι
νος αυτοσχέδιον ίχνογράφημα παρατίθημιι). 

Εικών 4. 

Είκών 5. 

'Επίσης και περί των οίκοσήμων, ατινα 
διεσώθησαν έν Σύμη (είκ. 1, 3—5) δεν 
εχω τι ειπείν, ίσως δμως και ταυτά 
είσίν άξια λόγου ώς τέως άγνωστα, δπως 
έχω γνώμης, διότι και περί των έν τω 
φρουρίφ της νήσου Λέρου υπαρχόντων 

τεσσάρων ιπποτικών οίκοσήμων ώς αγνώστων τη ιστορία έγνωμάτευσεν 
ό έν ττ\ ακαδημία της Πιζης καθηγητής της οικοσημολογίας κ. G. Β. di 
Crolalana 2). 

'Επειδή бі τά περί ών ò λόγος οίκόσημα баѵ άνήκουσιν άπαντα εις ένα 
και τόν αυτόν μέγαν μάγιστρον ή *Ιππότην, ευνοητον οτι ετέθησαν κατά 
διαφόρους καιρούς* τούτων δε τα υπ' αριθμούς 3—5, έντετειχισμένα όντα 
εντός τοϋ φρουρίου εις μικράν άπόστασιν από της πύλης αύτου, άνήκουσιν 
εις Ίππότας φρουράρχους ή διοικητάς της νήσου, έφ' ών έκτίσθησαν ή 
έπεσκευάσθησαν τά παρά τήν έσωτέραν πύλην δημόσια οικοδομήματα, 

1) Τας υπ* αριθμούς 1, 3 και 4 φωτογραφικά; εικόνας οφείλω εις την ευγενή ττροθυ-
μίαν του φίλου φωτογράφου κυρίου ΊΙλία Ν. Γιαλλουράκη, οϋτιν» χάριτας ομ.οΚθ'{{ΐί. 

2) Δίον . Ι. Οίκο νομοττούλου Λεριακά, *έν Αθήναις 1888, σελ. 31. 
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άτινα έχρησίμευον ώς διοικητήριον, δημαρχεΐον και δικαστήριον της 
νήσου, ώς θα έλέγομεν την σήμερον, υπήρχε δε και υπόγειόν τι μέρος, 
δπερ έχρησίμευεν ώς φυλακή. Τα περί τούτων δέ τεκμαιρόμεθα εξ δσων 
εκ παραδόσεως £σχομεν σαφών πληροφοριών περί τών εις την νησον άφο-
ρώντων εν γένει μέχρι τών αρχών της ιθ έκατονταετηρίδος. Κατά τάς 
πληροφορίας λοιπόν ταύτας εις τάς διαληφθείσας οικοδομάς διέμενε, μέχρις 
об έγκαταλειφθεΐσαι αύται κατειρειπώθησαν και κατεστράφησαν (1830— 
1840), ό 'Οθωμανός Σουμπασης, ήτοι άπλοος αντιπρόσωπος της 'Οθω
μανικής Κυβερνήσεως* έν τη νήσψ* αυτόθι συνήρχοντο αί δημοτικαί και 
δικαστικαί άρχαί της νήσου, καί έν τω υπογείφ χώρφ έφυλακίζοντο oi δια 
χρέη και διαφόρους αλλάς αιτίας καταδικαζόμενοι. Περίεργον 6μως είναι 
δτι ουχί αυτόθι, αλλ' υπό τους θόλους της εκκλησίας της Παναγίας έφυ-
λάσσοντο τά άρχεΐα της νήσου (σημ. 10), εντός πελωρίου ενετικής κιβω-
τοο ή σάνδυκος, ήτις έλέγετο *Η Σεντούκα της Πανάγιας. 

§ 5. Χάριν της θέσεως τών δημοσίων τούτων οικοδομών, και αί γενι-
καί συνελεύσεις τών κατοίκων προς έκλογήν τών ετησίων δημοτικών αρχών, 
ώς και δι5 αλλάς υποθέσεις της κοινότητος, συνεκροτοΟντο εις τόν έμπρο
σθεν της σιδηράς πύλης μικρόν κατωφερή γ&ρον, δν διέθεον βαθμίδες 
άμφιθεατρικώς πως φέρουσαι εις την πύλην του φρουρίου, άνωθεν της 
οποίας, προστεθείτω ήδη ώδε, προέξεΤχεν επίτηδες έκτισμένον καλώς 
μέρος φέρον τετραγώνους όπάς προς τα κάτω* εντεύθεν εις έκτακτους 
περιστάσεις, κεκλεισμένων τών πυλών, έξηκριβοΟντο πρότερον oi ζητοοντες 
νά είσέλθωσιν εις τό φρούριον, ή δρριπτον λίθους και §ευστά ζέοντα κατά 
τών άποπειρωμένων να παραβιάσωσι τήν πύλην, διό και τό εξέχον τοΰτο 
μέρος έλέγετο Φονεας *). 

Ή εκλογή τών δημοτικών άρχων έγίνετο πάντοτε μηνί Μαρτίψ έν 
γενική συνελεύσει δια βοής και ουχί δια ψηφοφορίας· έξελέγοντο είς πρω-
τόγερος ήτοι προεστώς, εις γραμματικός τοΟ κοινοΟ και δώδεκα 
κριτάδες, δηλονότι δημοτικοί σύμβουλοι. Έν άρχαιοτέροις δέ χρόνοις 
κριτάδες έξελέγοντο δεκαοκτώ, έάν πρέπη νά δώσωμεν πίστιν είς τό έξης 
σατυρικόν δίστιχον, τό όποιον κατά τήν παράδοσιν δυσηρεστημένος τις 
έξεσφενδόνισεν από τοο τόπου της εκλογής: 

Για 'δε τόπος, για 'δε χώρα, για δε 'πόγυρον 2) τόν ϋχει! 
Δεκοχτώ κριτάδες έχει, και κανείς μυαλά δέν έχει!» 

1) Τοιαύτα fai τους ανωτέρω διαληφθέντας λογούς ήσαν έκτισμενα άνωθεν τών πυλών 
και τών έν Σύμη μοναστηριών, και σώζονται ϊτι τινά. 

2) a= άπόγυρον, περιφέρειαν. 
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'Αμέσως δέ μετά την έκλογήν ό δημόσιος κήρυξ, έκεΤνος δηλονότι 
ρστις είχε το δικαίωμα να διαναλί] ( = διαλαλή, κηρύττη) άπο δύο θέσεων 
εκ τών επάλξεων του φρουρίου ανήγγελλε την έκλογήν των δύο πρώτων, 
ήτοι τοϋ Πρωτογέρου και τοο ΓραμματικοΟ, ούτω: 

Χώρα καλή, καλορρίζικη! 
τον Γεώργην του Κούρτη πρωτόγερον 
και τον Παπα Γιάννην τοΟ Μανωλακιοϋ γραμματικόν Χ).» 
Ταϋτα έπανελάμβανε δις εν έκατέρα: θέσει, μεθ' δ ή εκλογή ήτο τετε

λεσμένη. 
Ή у^рос, τό κοινόν, ή πολιτεία, είναι λέξεις ταυτόσημοι, απαντώ-

σαι εν έγγράφοις τών παρελθόντων άΐώνων, σημαίνουσαι το σύνολον τών 
κατοίκων της νήσου, έν χρήσει μέχρι του νΟν παρά τφ συμαϊκφ λαφ* 
ταύτας άντικατέστησεν ή λέξις κοινότης, άναγραφεΤσα το πρώτον έπι της 
μεγάλης σφραγιδος της νήσου έν Ιτει 1810, και έκτοτε βραδέως μεν κατ' 
αρχάς τεθείσα έν χρήσει, είτα δ* έπι τέλους οριστικώς κατισχύσασα τών 
άλλων έν τοις δημοσίοις έγγράφοις. 

§ 6 , 'Εκτός δέ της σιδηράς πύλης, περί ής έν τοις όπισθεν εί'ρηται, 
υπηρχεν έ'τι ετέρα στενή και μικρά έν τοΤς υπό τήν έκκλησίαν της Πανα
γίας θόλοις· έντεοθεν δέ στενή δίοδος εφερεν άνω εις τήν έκκλησίαν και 
εις τό φρούριον.Άγνωστον αν υπήρχε κα: άλλη πύλη. 

Και έν μέν τοΤς άρχαίοις χρόνοις έν τη άκρα ή άκροπόλει υπήρχον 
ναοί και άλλα δημόσια οικοδομήματα, αλλ' ουχί και κατοικιαι πολιτών 2). 
Άλλα κατά τους μέσους χρόνους ή κατάστασις εκείνη μετεβλήθη, ώς εξά
γεται και έκ τών αφηγήσεων τών εμοι γε γνωστών ολίγων έκ τών πολ
λών περιηγητών, οΓτινες μνημονεύουσι της Σύμης, και έκ της παραδόσεως 
και έκ τών δημοσίων έγγραφων· 

Καί λοιπόν οι αρχαίοι ναοί, εισαχθέντος του χριστιανισμού έν τη νήσφ, 
μετεβλήθησαν εις εκκλησίας χριστιανικάς' αλλά καί αύται, καταρρεύσασάι 
έκ σεισμών ή άλλων αιτίων, άνφκοδομήθησαν ή καί άλλαι έκτίσθησαν, 
πασαι όμως μικρόταται, έκτος της εκκλησίας της Παναγίας, διότι οί κάτοι
κοι έφείδρντο λίαν του λοιποΟ έν τφ φρουρίφ χώρου, έφ* об ανήγειραν 
δσους πλείονας έδυνήθησαν μικρότατους, άλλα διωρόφους καί τριώροφους 
οικίσκους· 

1) Τα ονόματα ταΰτα αναφέρονται ev εγγράφω της 28 Απριλίου 1690, σωζομένω έν 
Σύμη παρά τφ κ. Πέτρω Κλαδάκ^. 

2) Φαίνεται έν τούτοις ότι ικανός χώρος περιτετειχκτμένος περιέβαλλε τήν ακραν προς 
νότον, προς ανατολάς και προς βορραν, του προς δυσμάς μέρους 6\τος λίαν ίποχρημνον. 
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Καί έκ των ^ηθεισών δε εκκλησιών ήτοι ναΐσκων τών iv τφ φρουρίφ, 
τινάς οί κάτοικοι καθιέρωσαν έξ αφορμών σχετιζομένων προς αυτό το 
φρουριον, ή μάλλον προς τον σκοπόν αυτού. Ούτως ό παρά την πύλην 
την σιδηραν ναίσκος της Παναγίας έλέγετο της Πανάγιας Πορτιανής, 
δηλουμένου δια τούτου ότι ή φύλαξις καί ή ασφάλεια τών πυλών του 
φρουρίου ήτο ανατεθειμένη εις την Θεοτόκον, εις ην και το φρουριον καί 
ή πόλις και σύμπασα ή νήσος ην ανατεθειμένη* διό îSiţ δ έπι της κορυ
φής τοΟ έν τφ μέσφ τοϋ φρουρίου υψουμένου βράχου ναίσκος έλέγετο, ώς 
και μέχρι τοϋδε λέγεται, της Παναγίας της Κυράς* ίσως δε μάλιστα 
ό ναίσκος ούτος άνηγέρθη επί της θέσεως του έν τη άκροπόλει αρχαίου 
ναού της 'Αθήνας ι). Παραλείπων δε δσα έχει τις να εί'πη περί τών λοιπών 
έν τφ φρουρίφ ιερών ναών καί ναίσκων, δεν δυναμαι να μη μνημονεύσω 
τοΟ υπό τα βόρεια τείχη του φρουρίου έν αποστάσει ολίγων μέτρων απ* 
αυτών ναΐσκου του Ταξιάρχου Μιχαήλ, ϊγοντος τήν έπωνυμίαν Θαρρινου, 
ένεκα της παρά τό φρουριον θέσεως αυτού,* θάρρος παρέχοντος προς τήν 
άμυναν τοϋ φρουρίου. 

'Επί τοο καταλοίπου δέ χώρου, ώς προείρηται, άνηγέρθησαν οικίσκοι 
διώροφοι καί τριώροφοι. Τούτους ό Coronelli2) λέγει υψηλούς, πηλοκτί-
στους, αλλά άχυροσκεπεΐς, τουθ' δπερ εντελώς άνόητον, διότι καί oi έν τφ 
φρουρίφ οικίσκοι ήσαν έστεγασμένοι καλώς, δπως καί οί της πόλεως, 
ήγουν δια δοκών καί σ-ανίδων καί πηλοΟ. 'Ίσως δέ ο Coronelli, επειδή δεν 
είδε τους οικίσκους έστεγασμένους δια κεράμων, ειπεν αυτούς άχυροσκε
πεΐς· εύνόητον δμως δτι οί κάτοικοι δεν έδύναντο να έχωσιν έν χρήσει κερά
μους, οί'τινες έν καιρώ επιδρομών θα κατεθραύοντο ευχερέστατα υπό τών 
έχθρων έαν δέ μάλιστα τούτο ήθελε σύμβή έν καιρφ χειμώνος, θ' άπέ-
βαινεν αδύνατος ή διαμονή ανθρώπων έν τοίς οίκίσκοις καί ή έν αύτοΐς 
διαφύλαξις οιωνδήτινων πραγμάτων. Διότι εκαστον διαμέρισμα ήτοι πάτωμα 
οικίσκου έν τφ φρουρίφ, άνήκεν εις ιδίαν οικογένειαν, ήτις διεφύλαττεν έν 
τφ ιδίφ αυτής διαμερίσματι τα πολυτιμότερα αυτής πράγματα, ή καί δ τι 
άλλο έδύνατο να περιλάβν) ο μικρός χώρος αύτου, χωρίς, εννοείται, να 
έμποδίζηται ή διαμονή έν αύτφ καί της οικογενείας δλης έν ταΐς περιπτώ-
σεσιν επιδρομών έχθρων ή πειρατών, δτε άπασαι αϊ οικογένειαι της πόλεως 
κατέφευγον έν τφ φρουρίφ. -

Προς τοοτο τό Κοινόν είχεν ώρισμένους ανθρώπους, οίτινες έλέγοντο 
βιγλιάρηδες (σκοποί), καί ειχον ούτοι ipyov va φυλάττωσι διαρκώς άπά 

1) "Ορα έπιγραφάς Σύμης ένθα ανωτέρω, σημ. 9. 
2) Ένθα ανωτέρω. 
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καταλλήλων θέσεων, ας έκάλουν βίγλας α), και άμα ώς ήθελον άντιληφθη 
δτι είς τήν νησον απέβησαν εχθροί ή πεφαταί, άνήγγελλον τούτο είς τους 
εν τφ φρουρίφ φρουρούς, ευθύς δέ δ κήρυξ έκάλει τους κατοίκους, οΓτινες 
σπεύδοντες ένεκλείοντο εν τφ φρουρίφ. Και συνέβη τούτο πολλάκις κατά 
τους δεινούς μεσαιωνικούς χρόνους. Έμνημόνευον δέ μάλιστα γέροντες 
έκ παραδόσεως ότι ^ο^ίνζος ποτέ εσπευσμένως τοΟ σημείου παρόμοιας 
επιδρομής έν πλήρει μεσημβρία, οι κάτοικοι ευρεθέντες παρακαθήμενοι εις 
τό μεσημβρινον γεύμα, κατέλιπον και εδέσματα και οικίας και έτρεξαν και 
ένεκλείσθησαν εις το φρούριον.. 

Είς τα τείχη τοΟ φρουρίου ύπηρχον προμαχώνες, ήτοι, ώς τάς έλεγον, 
πολεμίστραι, ή και τουρκιστί πετένια, ετι δέ και έπί της θολωτής στέ
γης της εκκλησίας της Παναγίας και υπέρ τό άγιον βήμα αυτής, διότι ή 
εξωτερική ανατολική πλευρά αυτής κάτωθεν £ως άνω είναι έκτισμένη 
όρθογωνίως και ουχί τοξοειδώς. Είς τήν νοτιοανατολίκήν γωνίαν του φρου
ρίου υπήρχε πύργος ήτοι κουλδς, ύπό τα ονόματα ταΟτα μνημονευόμε
νος έν διαφόροις έγγράφοις. Παρά τά τείχη και τους προμαχώνας διάδρο
μος κα? έξ αύτοο στεναί δίοδοι διηυκόλυνον τήν περί τά τείχη και τήν 
μεταξύ τών οικιών και έν γένει τήν του εσωτερικού συγκοινωνίαν. 

Έν τφ φρουρίφ κατφκουν άλλοι μέν έκ περιτροπής, άλλοι δέ μονίμως 
μετά γυναικών και παίδων. Τούτων, εκτός τών μοναχών και τών ιερωμέ
νων τοΟ μοναστηρίου, οι μέν ήσαν τακτικοί φρουροί, οι δέ διαφόρους άλλας 
ειχον υπηρεσίας. Τινές δέ τών πατέρων τοΟ μοναστηρίου έδίδασκον τους 
παΐδας τών κατοίκων προσερχόμενους είς τό φρούριον καθημέραν. 

Τους έν τφ φρουρίφ κατοικουντας ύπελόγισαν ό μέν Piacenza 2) μι
κρόν προ του έτους 1686 είς πρόσωπα 50, ό δέ Coronelü όλίγφ ύστερον 
είς πλείονα τών 100 αμφοτέρων τών φύλων. 'Αλλ* ουδέτερος βεβαίως 
σφάλλεται, διότι τοσούτους ειδον έκάτερος έν τφ φρουρίφ, δτε επεσκέφθη
σαν τό φρούριον, ή έγραψαν κατά τάς δοθείσας αύτοίς πληροφορίας, του 
αριθμού τών έν τφ φρουρίφ διαμενόντων ποικίλλοντος από Ιτους εις Ετος 
δι& διαφόρους λόγους. Άπορον δέ πώς αντελήφθη μάλιστα 6 Piacenza Ьы 
τά 50 πρόσωπα τά κατοικοϋντα έν τφ φρουρίφ διήγον έκεΐ β ίο ν ελεει
νό ν: vi menano miserabile il soggiorno. 

§ 7. Τοιούτον όν τό μικρόν φρούριον της Σύμης και έχον τείχη και 
πύλας ίσχυράς ήτο όχυρώτατον 8)# έχον δέ και γενναίους πάντως ύπερα-
σπιστάς, άντέσχε τελεσφόρως κατά πολλών επιδρομών και πολιορκιών πο· 

1) Περί τούτων γίνεται λόγος έν τω «περί συμαί'κών τοπωνυμιών». 
2) Piacenza, L'Egeo redivivo, σ· 167· 
3) Bondelmont, Piacenza, Goronelli, ένθα άνωτ. 
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λυημέρων υπό πολυαρίθμων έχθρων. 'Άξιον δε να άναφέρωμεν τάς γνω-
στοτέρας, ών μνημονευουσιν οι ολίγοι γνωστοί ήμΐν συγγράφεις επιδρομών 
και πολιορκιών. 

Έν ετει 1457 έπτακισχίλιοι Τούρκοι, άποβιβασθέντες εις Σύμην, 
έπολιόρκησαν το μικρόν αυτής φρούριον, και μετά δεκαήμερον πεισματώδη 
έπίθεσιν ήναγκάσθησαν λίαν κατησχυμμένοι να όπισθοδρομήσωσιν ι). Έν 
τν) πολιορκία ταυτΥ) oi εχθροί, μη δυνάμενοι να έκπορθήσωσι τό φρούριον, 
προσεπάθησαν να υπονομεύσωσιν αυτό* αλλ' οι πολιορκουμενοι μαντευσαν-
τες τάς υπονόμους έπιπίπτουσιν έξαπίνης κατά τών εργατών, ους κατα-
κόπτουσι, και άναγκάζουσι τον στρατον να έπιβιβασθΐ) εις τα πλοΤα έν 
αταξία2). 

Εις την πολιορκίαν ταυτην αναμφιβόλως αναφέρονται τα ιστορούμενα 
έκ παραδόσεως, καθ' ην lv τινι πολιορκία οι πολιορκηταί προσεπάθουν να 
όρυξωσιν υπονόμους υπό τα μεσημβρινά τείχη του φρουρίου, και δη Οπό 
τόν νάρθηκα της εκκλησίας της Παναγίας, υπό τόν ΟΤΖΟΙΟΊ υπάρχει δεξα
μενή οδατος ήτοι γιστέρνα ( = κινστέρνα), ώς λέγεται έν Σύμη· Οθεν, 
άμα διατρηθέντος του τείχους, έξέρρευσε τό ύδωρ της δεξαμενής* ίκ τού-
του δ' ελαβον ί^ορμψ oi άντλοοντες άνωθεν άπό του νάρθηκος να μαντευ-
σωσι τάς υπονόμους, και θαύμα της Θεοτόκου έθεωρήθη τό γεγονός εις 
σωτηρίαν της πόλεως· δτε δέ κατόπιν οι κάτοικοι έπεσκευασαν τα διορυ-
γέντα μέρη τών τειχών τοΟ φρουρίου, έν τφ όρύγματι της δεξαμενής 
ένετείχισαν κυλινδρον ευμεγέθη εις άνάμνησιν του γεγονότος, δστις και 
μέχρι τοο vöv παρατηρείται. 

άλλοτε δε πάλιν ό πειρατής Καμαλης απέβη εις τήν νησον και επετέθη 
δια σφοδρού κανονιοβολισμοί) κατά τών τειχών του φρουρίου· αλλ' εδρεν 
ισχυρότερα τούτων τά στήθη τών υπερασπιστών του φρουρίου, οί'τινες μετά 
θαυμαστής ανδρείας και τόλμης ήνάγκασαν εις αίσχράν φυγήν τους έπι-
τεθέντας 8). 

Κατ* αλλην παράδοσιν πειράται άποβάντες εις τήν νησον έπειρώντο 
να λεηλατήσωσιν οικίας έκ τών πλουσιωτέρων, καί ήγανάκτουν μή εϋρί-
σκοντες ευμετακόμιστα πράγματα· διό ό αρχηγός αυτών από της αντικρύ 
τοΟ φρουρίου πλατείας της εκκλησίας του τιμίου Σταυροο ϋβριζε προκαλών 
τοΟς έν τφ φρουρίφ* αλλά δεξιός σκοπευτής άπό του φρουρίου σκοπευσας 
έπυροβόλησε και άφηκεν αυτόν άπνουν. 

1) Coronelli ένθα άνωτ. 
2) Bil iott i χα\ Abbé Cottré, Ίστ. 'Ρόδου, τομ. A', σελ. 252. 
3) Coronelli ένθα ανωτέρω. 
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Εις άλλης επιθέσεως άπόκρουσιν αναφέρεται το έξης δημοτικον δί-
στιχον: 

Καλημέρα τό κάστρο μας κι, ας ειν' και χαλασμένο' 
έπέτρωσεν τον Φετζουλλα και πάει πετρωμένος. 

Επίσης άλλην τινά έπιδρομήν εννοεί άλλο £ημοτικόν άσμάτιον άδό-
μενον μέχρι της σγ\μιρον7 τό έξης: 

Μάνα μου, τουρκομανώ!.. 
Τούρκοι 'πήραν τό χωριό 
και*Ρωμαίοι τον Νημπορώ! 

Και ταύτα μεν περί των έμοι γε γνωστών κατά του φρουρίου επιθέσεων 
και πολιορκιών αυτού. 

"Ας προσθέσω δέ ώδε, δπερ από της οικείας παραγράφου παρέλιπον, 
δτι δηλονότι παρά τοΤς κατοίκοις παράδοσις φέρεται περί υπάρξεως βεβαίας 
κρυπτής διόδου φερούσης από του φρουρίου έκτος αϋτοο, αλλά κατακεχω-
σμένης και άγνωστου άπό ποΚΤ,ου. 

§ 8. 'Επί του παρά τό φρούριον της Τόδου λόφου ή δρους τοΟ αγίου 
Στεφάνου υπηρχεν επί τουτφ ί'δρυμα, Ενθα έστάθμευε τό σώμα της φρου
ράς των 'Ιπποτών, τό έπικαλούμενον Σκοπιά τών Ι π π ο τ ώ ν εκείθεν οί 
*Ιππόται έδυναντο νά έπισκοπευωσι τα πέριξ. 

Άλλα οι Ίππόται Εκτισαν και έν Σύμη ίδιαίτερον σταθμόν, έπίκουρον 
της επί τοϋ όρους του αγίου Στεφάνου σκοπιάς, μεθ' ης ό έν Σύμη σταθμός 
συνεκοινώνει δια σημάτωνι). Ό δέ ταγματάρχης Rottiers λέγει 2) δτι έν 
Ιτει 1825 έσφζοντο έτι τά ερείπια του έν Σύμη σταθμού σκοπιάς. Ήπα-
τήθησαν δμως, ουκ οιδ* δπως, οί νομίσαντες δτι άνευρον τα ανωτέρω ερεί
πια έπί της κορυφής τοΟ δρους, δπερ υπέρκειται τοΟ μοναστηρίου του 
Σωτήρος της Νερας, παραπειθόμενοι έκ της τοπωνυμίας της ρηθείσης 
θέσεως, ήτις λέγεται Βάρδια του Σωτήρη ( = σκοπιά). 

Επιμελώς και επανειλημμένως έρευνήσας περί τήν θέσιν έκείνην, ου
δέν ίχνος έδυνήθην νά διακρίνω πεΐθον δτι υπηρχεν άλλοτε -αυτόθι κτίσμα 
σταθμού σκοπιάς ή προς κατοικίαν ή διαμονήν Ιστα> και ενός προσώπου' 
δθεν φρονώ δτι έν άλλη θέσει και δή έν τφ μονυδρίφ, δπερ λέγεται 
2ταυρός τοΟ Πολέμου, Εκείτο ό έν Σύμη σταθμός σκοπιάς τών 
Ιπποτών. 

Άμφότεραι αί θέσεις αύται κείνται απέναντι αλλήλων εις δψος περί τα 

1) Lacroix, Iles de la Grèce, <r. 193. 
2) Bottier s, Monuments de Rhodes, σ. 21 και 842. 



д. ХАВІАРАСЪ: ОБЪ ОСТРОВѢ СИМѢ. 187 

500 μέτρα άνω της επιφανείας της θαλάσσης έν τη νοτιοδυτική τραχεία: 
και άποκρήμνφ παράλιοι: της Σύμης, υψούμενη σχεδόν άποτόμως. Και ή 
μέν Βάρδια του Σωτηρος αποτελεί μέρος οροσειράς* αλλ' ή θέσις του 
Σταύρου του Πολέμου αποτελεί μεμονωμένην κορυφήν της απέναντι ττ\ 
προηγουμένη οροσειράς, λίαν τφόντι κατάλληλο ν ίνα χρησιμεύση ώς σκο
πιά, διότι απ' αυτής δύναται τις να επισκοπή δλην την άπο Κω μέχρι 
Ψόδου καί των μεταξύ νήσων και της Κνιδίας χερσοννήσου θάλασσαν. 
Παρά τήν άλλως τε δέ μαγευτική ν ταύτην θέσιν παρατηροονται ερείπια 
συνοικισμού τών βυζαντιακών χρόνων. Άλλα πόθεν έλαβε τήν έπωνυμίαν 
δέν δυνάμεθα να είπωμεν, καθόσον ουδέ ή παράδοσις διέσωσε τι περί αυ
τής* περιττόν δέ έστι καί να μνημονεύσωμεν τών δσα περί αυτής έμυθεύ-
σατο ό διαβόητος Σιμωνίδηςι). Έν τούτοις, έάν μή το μονύδριον τοΟτο, 
ή ή θέσις έν ή κείται, έσχον τήν όνομασίαν εξ επιδρομής εχθρών ή πειρα
τών, έζ ης ίσως καί ό αυτόθι συνοικισμός κατεστράφη, πιθανόν δτι έλαβε 
τήν έπωνυμίαν εξ αυτής της σκοπιάς, ής μόνος σκοπός ήτο ή έπισκόπη-
σις κινήσεων πολεμικών πλοίων μάλιστα έν καιρφ τζο\ίμ.ου. 

§ 9. 'Άξιον σημειώσεως είναι δτι έκτος τών ανωτέρω παρατεθέντων 
ιπποτικών σημάτων ή οίκοσήμων, αναφερομένων εις τάς έπισκευάς του 
φρουρίου της νήσου, ουδέν άλλο τεκμήριον διεσώθη της έν Σύμη υπερδια-
κοσιετοος κυριαρχίας τών Ιπποτών της*Ρόδου' εκ τούτου δέ εξάγεται δτι 
ουδόλως ούτοι επέδρασαν έπί τών της νήσου έν γένει πραγμάτων, ήκιστα 
δέ έπί τών εκκλησιαστικών και της θρησκείας τών κατοίκων. Έν γένει δέ 
ταύτα πάντα άποδεικνύουσιν δτι ή νήσος ήτο αυτόνομος και αύτοδιοίκητος, 
τό δέ φρούριόν έχρησίμευε κυριώτατα προς άσφάλειαν τών κατοίκων από 
εχθρικών καί πειρατικών επιδρομών καί επιθέσεων, αίτινες, ώς εί'ρηται, 
άπεκρούοντο έρρωμένως καί νικηφόρως ου μόνον έπί τών Ιπποτών, άλλα 
καί μετ αυτούς έπί της 'Οθωμανικής κυριαρχίας* διότι από του 1523 
μέχρι τέλους της πρώτης τριακονταετηριδός του παρελθόντος αιώνος τό 
φρούριόν της Σύμης διετηρεΐτο καλώς τετειχισμένον καί έφρουρεΐτο υπό 
μόνων τών κατοίκων, έφωδιασμένον πάντοτε δια τών αναγκαίων τηλεβό
λων και λοιπών εφοδίων πολέμου' αλλά κατόπιν καί τό φρούριόν καί οι έν 
αύτφ οικίσκοι έγκατελείφθησαν, καί οι μέν οικίσκοι καί αϊ άλλαι έν αύτφ 
οίκοδομαί τέλεον καταστραφεισαι έξηφανίσθησαν, καί μέρος δέ τών τει
χών κατέρρευσε. 

Καί έν μέν τη πατρίδι αυτών oi Συμαΐοι άπήλαυον προνομιών αυτονο
μίας' καί ατέλειας, άμα δέ ασφαλείας δια τοο φρουρίου. Άλλ' δμως, έχον-

1) Κωνσταντίνου Σιμωνίδου Συμαίς, σελ. 59 και 122. 
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τες και άξιόλογον άκτοπλοίαν και ναυτιλίαν, εβλεπον τά πλοΐά των εκτε
θειμένα εις την διάκρισιν των πειρατών, οί'τινες διαπλέοντες τα πελάγη και 
τα παράλια της Μεσογείου έλυμαίνοντο παν π\οΐον προστυγχάνον αύτοΐς, 
και πασαν παραλίαν πόλιν μη καλώς φρουρουμένην. Δια τοϋτο ήναγκά-
σθησαν να προσφύγωσιν εις ασύνηθες αλλά τελεσφόρον μέσον άσφαλοΟς 
προστασίας. Συνεβλήθησαν λοιπόν μετά της Κρητικής Πολιτείας, δτε ή 
Κρήτη ήτο υποτεταγμένη εις την θαλασσοκράτιδα Δημοκρατίαν της Βενε
τίας, και άποτίοντες ώρισμένον φόρον εις την Κρητικήν Πολιτείαν, άπή-
λαυον του δικαιώματος νά φέρωσι τα πλοία των την σημαίαν του αγίου 
Μάρκου* οοτω δε τα συμαϊκά πλοία ήσαν έξησφαλισμένα άπό πάσης 
εχθρικής και πειρατικής επιθέσεως, διότι ή Δημοκρατία ήτο ύπόχρεως 
νά υποβάλη εις ποινάς ή αποζημιώσεις πάντα δστις ήθελε τολμήσει νά 
προξενήση οιανδήποτε ζημίαν ή βλάβην οιανδήτινα, σημαντικήν δηλονότι 
ή άσήμαντον, εις παν iCkotov φέρον την σημαίαν αυτής, και κατ' άκο-
λουθίαν θεωρουμενον δτι ήτο τεθειμένον υπό την σκέπην και προστασίαν 
αυτής. 

Άλλα καταλυθείσης της Κρητικής Πολιτείας έν Ιτει 1669, διά της 
καταλήψεως της Κρήτης υπό τών Τούρκων, έπαυσε κατ' άκολουθίαν καί 
τό δικαίωμα, δπερ έκέκτηντο οί Συμαΐοι της υπερασπίσεως και προστασίας 
της ναυτιλίας των υπό της 'Ενετικής δημοκρατίας δυνάμει της μετά της 
Κρητικής Πολιτείας συμβάσεως των. Φαίνεται δμως δτι oi Συμαΐοι δέν 
ήργησαν νά συναισθανθώσι τά σοβαρά έπακολουθήματα τα έπελθόντα έκ 
της αιφνιδίας καταργήσεως της είρημένης συμβάσεως, διότι τ& πλοΤά των 
ευρέθησαν εκτεθειμένα εις την διάκρισιν τών πειρατών καί άλλων έχθρων. 
?/Οθεν μόλις μετά παρέλευσιν δώδεκα καί ήμισεος ετών ευρέθησαν ήναγ-
κασμένοι νά ζητήσωσι την άνανέωσιν της συμβάσεως απ5 ευθείας μετ* 
αυτής της ^Ενετικής Δημοκρατίας. 

Απέστειλαν λοιπόν έν πλήρει χειμώνι μάλιστα άντιπρόσωπόν των τόν 
ίερομόναχον και πρωτοσύγκελλον Άνανίαν, δστις, μεταβαίνων βεβαίως 
εις Βενετίαν, συνήντησεν έν Πρεβέζη τόν στόλαρχον της Δημοκρατίας 
Φραγκϊσκον Μοροζίνην, δστις εδέχθη την αΓτησιν τών κατοίκων Σύμης 
καί άνενέωσε την σύμβασιν έξ ονόματος της γαληνότατης Πολιτείας 
της Βενετίας, ώς αποδεικνύεται έκ της απαντήσεως του, γεγραμμένης 
έκ της έν Πρεβέζη ναυαρχίδος τοο στόλου της Βενετίας τη 2 Φεβρουαρίου · 
του έτους 1684 κατά την παπικήν ήμερολογίαν, ήτοι τη 23 'Ιανουαρίου 
1684. 

Τό διά την ίστορίαν της Σύμης σπουδαιότατον τούτο έγγραφον, έξ ου 
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βεβαιούνται δσα ανωτέρω ελέχθησαν, έδημοσιεύσαμεν άλλοτε*), παραθέτο-
μεν δε αυτό και φδε ώς κατακλείδα της πραγματείας ταύτης, μη φυλάσ-
σοντες μόνον τάς ανορθογραφίας του πρωτοτύπου. 

«Έμεΐς Φραντζέσκος Μορεζίνης δια την γαληνοτάτην Πολιτείαν της 
«Βενετίας Καπιτάν Γγενεράλες καί τά έξης. 

«Γράφω προς έσας τοΟς επαρχιώταις της νήσου Σύμης, εις τους ίερεΐς 
«και εις τους επίλοιπους χριστιανούς· μέ να ήθελε φανερωθη έδώ εις την 
«Πρέβεζαν Εμπροσθεν της γαληνότατης ύψηλότης και εξουσίας μας δ 
«απεσταλμένος σας ευλαβέστατος πρωτοσύγκελλος Άνανίας ιερομόναχος, 
«βαστώντας και την γραφήν εις τό χέρι, προσπίπτων τοΐς γόνασι, δέοντας 
«καί παρακαλών δια τους ίερεΐς καί δια τους επίλοιπους χριστιανούς του 
«νησιού σας, μέ τό να έθέλετε όμπλιγάρεσθαι να δίνετε εκείνο όπου έδίνετε 
«τόν καιρόν της άπερασμένης άμαχης του 'Ρενίου της Κρήτης, καί να σας 
«φυλάγω από τους κρουσάρεους. Καί ιδού όπου σας στέλλω αυτοο ταΐς γρα-
«φαΐς μου μέ τόν άπεσταλμένον σας πρωτοσύγκελλον Άνανίαν ίερομόνα-
«χον, να όμπλιγάρεται απάνω εις τό χαράτζι μου δια επίτροπος μου, να 
«μου τό ρεκουμαντάρη έκεΐ όπου θέλω του γράφει, καί δέν θέλετε Εχει καμ-
«μίαν πείραξιν, καθώς γράφουν αι γραφαϊς μου. Καί δποιος είναι εκείνος 
«όπου φανή απάνω εις τό νησί σας, όπου νά έχη τήν παντιέρα του αγίου 
«Μάρκου, καί πειράξη γη πολύ γη ολίγον, γη εις πάσα πράγμα όπου νά 
«σας ευρίσκεται, θέλω τόν περάσει από τήν κρίσιν μου, καθώς γράφουν ν) 
«γραφαΐς μου. 

αίΑοσ^ίνο από τό κάτεργο Καπιτάνεια, στην Πρέβεζα, Β' Φεβρουαρίου, 
«α:χπδ', κατά* τό νέον. 

«Φραντζέσκος Μορεζίνης πρώτος Καπιταν Γγενεράλες. 
«Άλέσανδρος Λοκαδελίνης πρωτονοτάριος της 

Έξοχότης του.» 

'Ατυχώς περί της περιέργου συμβάσεως ταύτης μεταξύ τών Συμαίων 
καί της Ενετικής Δημοκρατίας δέν γνωρίζομεν πλείονα τών δσα εξάγονται 
εκ του ανωτέρω έγγραφου* δέν είναι δμως άπίθανον δτι έν τοΐς άρχείοις 
της Βενετίας σώζονται λεπτομέρειαι περί της περί ης ό λόγος συμβάσεως, 
γνωστού δντος δτι τήν πολυμήχανον καί δραστηριωτάτην έν πασι κυβερ-
νησιν της θαλασσοκράτιδος Ενετικής Δημοκρατίας διεφώτιζον πάντες οί 
έν τφ έξωτερικω υπάλληλοι της άκαμάτως δια πολλών καί εκτεταμένων 

1) Έν τω 7τερίθδικω «Παρνασσώ» του έν 'Αθήναις ομωνύμου Συλλόγου, τομ. Γ' του 
έτους 1879, σελ. 251, ένθα έφυλάχθησαν δ'λαε αϊ άνορθογραφίαί του πρωτοτύπου. 
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εκθέσεων περί παντοίων θεμάτων, και μάλιστα των αμέσως σχετιζομένων 
προς τα συμφέροντα της Δημοκρατίας. 

Ούτως, ας εΓπωμεν ώς έν έπιλόγω, οι Συμαΐοι έκτος τών προνομιών 
αυτονομίας και άτελείας άπήλαυον μεν έν τη πατρίδι των σπουδαίας ασφα
λείας δια toO μιχροΰ και οχυροΟ φρουρίου των, εφρόντιζον δ' άμα καί περί 
προστασίας της αξιόλογου ακτοπλοΐας και ναυτιλίας των. 

"Εγραφον έν Σύμη μηνί Ίουνίφ τοΟ σωτηρίου έτους 1904. 

Δημοσθένης Χαβιαρας. 


