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Εις τον πέμπτον τόμον (1945-49) τής Έπετηρίδος τοϋ Κέντρου Λαογρα-
φίας είχε δημοσιευθή μελέτη μου άφορώσα εις τήν νομικήν έξερεύνησιν παροι-
μιών καί ασμάτων τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, άτινα ένεφάνιζον ένδιαφέρον διά τήν έπι-
στήμην τοΰ δικαίου ιδία άπό φιλοσοφικής καί ιστορικής απόψεως.

Περί τής σημασίας τήν οποίαν ένέχει ή έρευνα, εις τό καθόλου δίκαιον,
τών δημωδών μνημείων τοΰ λόγου γίνεται λόγος έν τή προταχθείση εισαγωγή τής
έργασίας ταύτης. 'Επειδή όμως ή έν αύτή γενομένη έξέτασις παροιμιών καί ασμά-
των περιωρίσθη εις τά άναφερόμενα μόνον εις θέματα Ποινικοΰ δικαίου καί 'Εγ-
κληματολογίας, διά τοΰτο, ώς συνέχεια τής έργασίας έκείνης, έπιχειρεΐται έν τοις
έπομένοις ή συστηματική κατάταξις καί κριτική έπεξεργασία παροιμιών καί δη-
μωδών ασμάτων άναφερομένων εις τό Οίκογενειακόν δίκαιον καί εΐδικώτερον εις
τον γάμον καί τό διαζύγιον.

ΓΑΜΟΣ
"Οροι πρός σύναψιν

<ΤΑ ^-η-μώ^-τ,ς TCIsu^WN TJ^W^V&H ^Η'ίίφμχ'^ ξΐς "Α

περί τής καταλλήλου ηλικίας τών μελλόντων νά συνάψουν γάμον. Έν πλήρει αν-
τιθέσει πρός τό ίσχΰον δίκαιον, όπερ ούδένα φραγμόν θέτει εις τήν σύναψιν γά-
μων μεταξύ άτόμων μεγάλης ήλικίας1, εύρίσκεται ή λαϊκή συνείδησις, ήτις ού-
δα',ΐΛώς z/skjzI τούς ·γάμΛ\>ς τ^ύτνος2, %ν> ν.αΐ σ\>μβο\>Χ·ε.\>εΛ.·.

1. Βλ. άρθρ. 1350 Α.Κ.

2. "Αξιον μνείας είναι οτι διά τοϋ νόμου 'Ιουλίου Παπίου Ποππαίου άπηγορεύθη ό γάμος
τών ύπερβάντων τό έξηκοστόν ετος άρρένων, τών δέ γυναικών τό πεντηκοστόν (Ά ν τ. Μ ο μ-
φερράτου, Έγχειρίδιον τοΰ Άστικοΰ Δικαίου, τ. Β', 'Αθήναι 1930, σ. 32). Τήν άπαγόρευ-
σιν ταύτην ήρε μεταγενεστέρως διάταξις τοΰ 'Ιουστινιανού (Cod. 5.4.27). Βραδύτερον οί Μακε-
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"Η μικρός μικρός παντρέψον
ή μικρός καλοερέψου ι.

"Οποιος γοργοφάγι και γοργοπαντρευτη δεν τό μεταγνώΟει 2.

Έξ άλλου καί δ1 άλλων σχετικών παροιμιών έκδηλοΰται ή λαϊκή άποδο-
κιμασία:

Γάμος στα γέρατα,
η σταυρός ή κέρατα3.

"Αντρας γέρος, γυναίκες νιές,
κάνουν πάντα κακές δουλειές4.

δόνες περιέλαβον μέν έν τή νομοθεσία των τήν έν λόγω διάταξιν τοϋ 'Ιουστινιανού, ύπό τήν άξιο-
σημείωτον ομως διαφοράν οτι ή άρσις τής άπαγορεύσεως άφεώρα μόνον είς τούς άνδρας καί ούχί
είς τάς γυναίκας. ((Ή διάταξις επιτρέπει τόν μείζονα τών έξήκοντα ενιαυτών σννάπτεσθαι τή
ελάττονι τών πεντήκοντα ενιαυτών» (Βασ. 28.4.39).

1. Διαλεχτής Ζευγώλη— Γλέζου, Παροιμίες άπο τήν 'Απείρανθο τής
Νάξου, 'Αθήναι 1963, σ. 235. Πρβλ. Ν. Δημητρακοπούλου, Τό δίκαιον έν ταΐς πα-
ροιμίαις, Νομικαί 'Ενασχολήσεις, τ. Β' (έ'κδ. 2α), έν 'Αθήναις 1925, σ. 132, σημ. 1. Βλ. παρο-
μοίας παραινέσεις καί είς τραγωδίαν το ΰ Εύριπίδου (Δανάη) :

((και νϋν παραινώ πάσι τοις νεωτέροις
μή προς τό γήρας άναβολάς ποιον μένους
σχολή τεκνοϋσθαι παϊδας" ού γαρ ηδονή,
γυναικί τ' έχθρόν χρήμα πρεσβύτης άνήρ'
αλλ' ώς τάχιστα, καί γαρ έκτροφαί καλαί
καί συννεάζων ηδύ παϊς νέφ πατρί».

(Εύριπ., fragm. 317 [σ. 454] Nauck3).

2. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τ. Δ', σ. 90 (έφεξής βραχυγραφικώς Π.II. Τό άνέκ-
δοτον μέρος τής συλλογής Πολίτου [στοιχεία Ε - Ω] εύρίσκεται κατατεθειμένον είς τό Κέντρον
'Ερεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας [έφεξής βραχυγραφικώς ΚΛ]. Ή παραπομπή είς τό άνέκ-
δοτον τοΰτο μέρος έμφαίνεται μόνον έκ τοΰ λήμματος, άρχομένου άπό τίνος τών μετά τό Ε [έλ-
πίς] στοιχείων).

3. ΓΙ.Π., τ. Γ', σ. 555. Ή δέ παροιμία ((Με γριά κάνεις; I τό σπόρο σου τον χάνεις»
(Π.Π., τ. Δ', σ. 148) έπισημαίνει τήν άδυναμίαν τεκνοποιίας είς τούς μετά γυναικών προχω-
ρημένης ήλικίας συναπτομένους γάμους. Παρομοίας έννοιας είναι καί αί παροιμίαι: (("Οντες νά
σαρανταρέψης, / τότες άντρα μή γυρέψης» (Π.Π., τ. Β', σ. 240), καί ((ΊΊ οκά έτσι κατασείμονα
τ' άγγούριν άθθυμήθην» (Ν. Γ. Κ υ ρ ι α ζ ή, Κυπριακαί Παροιμίαι, έν Λάρνακι 1940, σ. 141, 6).

4. Π.Π., τ. Β', σ. 221,16. Παρεμφερής έννοια έκφράζεται καί διά τοϋ άκολούθου σκω-
πτικοΰ άσματίου:

"Ολον πίκρες καί φαρμάκια
είν τοϋ γέρου τά κανάκια'
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"Οποια πάρη παλληκάρι,
ξανανιώνει σα φεγγάρι'
κι δποια πάρη γέρον άντρα,
τ' ώχον 1 δεν τση λείπει πάντα 2.
Άλλ' ή λαϊκή προτροπή προς σύναψιν γάμου εις νεαράν ήλικίαν δέν έξι-
κνεΐται μέχρι τοΰ σημείου νά έπιδοκιμάζεται ό γάμος άνήβων. Ή ειρωνική δια-
τύπωσις:

'Ακόμη δε βγήκε άπ τ' αυγό και παντρειά γυρεύει, 3

έκφράζει παραστατικώτατα τήν δημώδη άντίληψιν οτι οί μελλόγαμοι πρέπει νά
έχουν άρμόζουσαν ήλικίαν, τής όποιας τά δρια καθορίζονται διά τής συνηθέστα-
τα άκουομένης παροιμίας:

Δ ο')δεκα χρονών κορίτσι δεκοχτό) παλληκαράκι*.

καί τοϋ γέρου τά χαδάκια
σάν νερόβραστα σπανάκια.
(ΚΛ, χφ. 1357Β, σ. 19, Έ. Ίωαννίδης, 'Αμοργός 1876). Πρβλ. καί τό «Περί γέροντος»
μεσαιωνικόν ποίημα, έν ω ή ύπανδρευθείσα λόγω τοϋ πλούτου του γέροντα μετανοεί πικρώς διά
τοΰτο:

«... γροικάς καί λέγει μέσα της «κακό ριζικό όποϋ 'χα !
τί τό 'θελα τ άντίπροικο καί τά πολλά τά ροϋχα;»
εϊ τ ε κι αν εναι φρόνιμη, με τοϋ καιροϋ τό θάρρος
καί λέγει πάντα μέσα της ((μήνα τόν πάρη ό Χάρος,
καί τότε μέ τ à ροϋχά του καί με τά εδικά μου
νά πάρω εναν νειούτσικον εις τό πλευρόν κοντά μου».
(C. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Lipsiae 1874, σ. 108, 71 - 76).

1. τ' ώχου = ή λύπη, ή στενοχώρια.

2. Δημ. Λουκάτου, Κεφαλονίτικα γνωμικά, 'Αθήναι 1952, σ. 48, άρ. 291.

3. Ι1.Π., τ. Β', σ. 592 (αύγό, 2β).

4. ΚΛ, χφ. 319, σ. 12, άρ. 121. Πρβλ. καί τό άρθρον 1350 Α.Κ., καθ' δ πρός
σύναψιν γάμου απαιτείται νά έχη συμπεπληρωμένον ό μέν άνήρ τό δέκα τον δγδοον έτος, ή δέ γυ-
νή τό δέκατον τέταρτον. Σημειωθήτω οτι ώριμος πρός γάμον ήλικία ώρίζετο ομοίως τό δωδέκα-
τον έτος διά τάς γυναίκας ύπό τών βυζαντινών νομοθετικών κειμένων, ένώ διά τούς άνδρας τό δέ-
κατον τέταρτον : «... Δεϊ δε τούς μέν άρρενας εφήβους είναι, τάς δέ θηλείας ανδρός δεκτικάς,
τουτέστι τούς μεν ύπερβεβηκέναι τον ιδ' χρόνον, τάς δέ μείζονας είναι τών ιβ' ενιαυτών...»

χειροςνόμοζ, ζΐτλ. 4, γ'. Ζ έπων J.G-R, τ. 2, σ. 125. 'ΟμοΙύίζ Έπαναγύϊγή, τΙτΙ 16, β'.

Ζ έπων J.G-R, τ. 2, σ. 275. 'Αρμενόπουλος 4.4.2, Βασ. 28.4.3). Πρβλ. καί Π. Ζέπου,
Μιχ. Φωτεινοπούλου Νομικόν Πρόχειρον, Άρχεΐον 'Ιδιωτικού Δικαίου, τ. ΙΖ' (1954-1959),
σ. 75, γ'. Κατά δέ τήν Έκλογήν τών Ίσαύρων ή ((ήρμοσμένη» πρός γάμον ήλικία ήτο τών μέν
άνδρών άπό τοΰ 15ου τών δέ γυναικών άπό τοϋ 13ου έτους τής ήλικίας αύτών ('Εκλογή Νόμων,
2.1. Ζ έπων J. G-R, τ. 2, σ. 18-19).
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Τήν κατά τήν ίερολογίαν τοΰ γάμου άπαιτουμένην αύτοπρόσωπον παράστα-
σιν τών μελλονύμφων δηλοϊ διά βραχυλόγου έκφραστικότητος ή παροιμία :

Κανείς στεφάνι δε βάνει μέ κανένανε 1

συμπίπτουσα προς τάς διατάξεις τοΰ ισχύοντος δικαίου 2, καθ' ας ή συναίνεσις τών
εις γάμον συνερχομένων3 δηλοΰται αύτοπροσώπως.

Συγγενοΰς προς τήν άνωτέρω έννοιας είναι καί ή παροιμιακή φράσις :

Χωρίς γαμπρό γάμος δέ γίνεται 4,

τής οποίας ομως ή έγγυτέρα ύπο ίστορικήν εποψιν έξέτασις παρουσιάζει ένδιαφέ-
ρον διά τον μελετώντα τήν δημώδη περί δικαίου συνείδησιν νομικόν. Καί τοΰτο, διότι
ύποδηλοϊ τήν λαι'κήν άντίθεσιν πρός τήν άρχήν τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου, περιληφθεΐ-
σαν καί έν τή νομοθεσία τών Βυζαντινών, καθ' ην ή γυνή ήδύνατο νά συζευχθή
μετ' άπόντος δι' έπιστολών αύτοΰ ή δι' άγγέλου 5.

'Ικανότης.

Ό ύπό τοΰ βυζαντινοΰ δικαίου οριζόμενος άποκλεισμός τών πνευματικώς
νοσούντων άπό τής δυνατότητος νά συνάψουν γάμον 6, περί ού διαλαμβάνουν καί
αί διατάξεις τοΰ ισχύοντος δικαίου7, εύρίσκει σύμφωνον τήν λαϊκήν συνείδησιν.
Ούτως ό λαός διά τοΰ εις τάς παροιμίας έκδηλουμένου δικαίου δογματολογεϊ ότι:
"Ολα τον πρέπουν τον ζουρλού, παντρειά δεν τοϋ πρέπει 8.

1. Π.Π. στεφάνι.

2. "Αρθρ. 1350 Α.Κ.

3. "Οτι, κατά τήν λαϊκήν συνείδησιν, αναγκαία είναι ή συναίνεσις τών μελλογάμων δει-
κνύουν καί οί στίχοι τοϋ ακολούθου γαμήλιου άσματος:

Τ" εχεις, κόρη μ', και φλίβεσαι και χύνεις μαΰρο δάκρυ ;
Μήνα στανιό σ άγάπησα, μήνα ζορπά σε πήρα;
Με θέλημα τής μάννας σου, με Θέλημα δικό σον.
(Χ α ρ. Ρ ε μ π έ λ η, Κονιτσιώτικα, [Αθήναι] 1953, σ. 93, άρ. 9).

4. Π.Π., τ. Γ', σ. 412, άρ. 69.

5. Dig. 23. 2. 5. Βασ. 28. 4. 4.

6. «Ή μανία εμποδίζει τω γάμφ ού μην καί διαλύει τον ορθώς σνστάντα» (Βασ.
28.5.16). Πρβλ. Dig. 23.2.16. § 2.— Επιτομή νόμων XXIII, 25. Ζ έπων J. G-R, τ. 4,
σ. 413.

7. Βλ. αρθρ. 1351 Α.Κ. έν συνδυασμώ πρός τά άρθρα 128 καί 1686 Α.Κ.

8. Π.Π. τρελλός.
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Έξ άλλου διά τής παροιμίας

Σά θ έλ η ή νύφη κι δ γαμπρός,
τύφλες νά 'χη ό πεθερός 1

άποδοκιμάζει έντόνως τήν έν τω βυζαντινώ δικαίω δεσπόζουσαν άρχήν2, τήν δια-
τηρηθεΐσαν καί έν τω ίσχύοντι δικαίω 3, καθ' ήν ώς θετική προϋπόθεσις προς σύνα-
ψιν έγκύρου γάμου έπί άνηλίκου άπαιτεϊται νά ύπάρχη ή συναίνεσις τοΰ άσκοΰν-
τος τήν πατρικήν έξουσίαν 4. Το άξιοσημείωτον δέ είναι οτι καί ή δημώδης μοΰσα
άπορρίπτει τήν άναγκαιότητα τής συναινέσεως ταύτης. Χαρακτηριστικοί έν προκει-
μένω είναι οί άκόλουθοι στίχοι δημώδους άσματος:

Τύφλα στον περιοριστή, δπου μας περιορίζει !
θέλεις εσύ, θέλω κ' εγώ, κανείς δεν μάς ορίζει 5.

Τήν ιδίαν άντίληψιν άνευρίσκει τις, αν καί δέν γίνεται ειδικώς λόγος περί
συγκαταθέσεως τοΰ πατρός, εις τήν παροιμίαν:

"Αντρας μι μ'στάκια κί γυναίκα μι β'ζιά όρμήνεια δεν θέλουν6,

ήτις θεωρεί περιττήν τήν συμβουλήν οιουδήποτε εις τούς έχοντας ώριμότητα πρός
γάμον.

Ή άρχική προέλευσις τών μνημονευθεισών παροιμιών καί ή δι' αύτών έκ-
φραζομένη πλήρης άντίθεσις πρός τό ίσχΰσαν καί ίσχΰον δίκαιον οφείλεται προφα-
νώς εις έθιμικούς κανόνας ίσχύσαντας έπί τουρκοκρατίας, καθ' ούς δέν άπητεΐτο
συναίνεσις τοΰ άσκοΰντος τήν πατρικήν έξουσίαν διά τήν έγκυρον τέλεσιν γάμου 7.
Ζώσαι ομως αί παροιμίαι αύται έτι καί σήμερον εις τό στόμα τοΰ λαοΰ είναι κατα-
φανώς ένδεικτικαί, τής λαϊκής συνειδήσεως άποδοκιμαζούσης τάς έν τω σημείω
τούτω άντιθέτους διατάξεις τής ισχυούσης νομοθεσίας.

1. Π.Π., τ. Γ', σ. 408, άρ. 55.

2. Βασ. 28. 4. 35. Cod. 5. 4. 20. «Χρή γάρ κατά νόμους και τήν άρχαίαν συνήθειαν τούς
γονείς αΐτήσαι, και μετά τής αύτών βουλής τούς γάμους πράττειν» (Βασ. 60. 58. 1 σχόλιο ν).

3. "Αρθρ. 1352 Α.Κ.

4. Πρβλ. καί Ν. Δημητρακόπουλο ν, ëv0' άν., σ. 132.

5. Π.Π., τ. Γ', σ. 408.

6. II.II. όρμήνεια.

7. Βλ. σχετικώς τήν ύπ' άριθ. 1009/1910 άπόφασιν τοϋ Εφετείου 'Αθηνών (Θέμις
XXII, 444-445).
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Κώλυμα έκ διαφοράς θρησκείας.

Ή άπαγόρευσις τελέσεως γάμου χριστιανών μετ' αλλοθρήσκων άπασχο-
λεΐ ζωηρώς τά δημώδη μνημεία τοΰ λόγου. Ή ύλη ιδία τών παροιμιών καί τών
δημοτικών ασμάτων έπί τοΰ θέματος τούτου είναι πλουσία, στρεφομένη ομως μό-
νον, ώς άλλως τε είναι εύνόητον, περί τάς δύο κατηγορίας άλλοθρήσκων, τών
'Ιουδαίων καί τών Μωαμεθανών, τών οποίων ή παρουσία κατέστη αισθητή εις
τον έλληνικον χώρον.

Ούτως ή έν τή νομοθεσία τών Βυζαντινών άπαντώσα άπαγόρευσις τοΰ
γάμου Χριστιανών μετ' 'Ιουδαίων1, άποτελοΰσα καί ύπό τό ΐσχΰον δίκαιον2 κώλυμα
γάμου, δεν άφίνει άδιάφορον τήν λαϊκήν παροιμιολογίαν, ήτις ούδόλως εύνοεΐ οιαν-
δήποτε μετ' 'Ιουδαίων συνάφειαν. Διό καί συμβουλεύει:

Αλάργα άπό Βριό κι άπό σκυλί. 3

Άφ' ετέρου διά τής παροιμίας:

Όβραΐο βαφτίζεις
πετσί κοπανίζεις4

ή λαϊκή άντιληψις θεωρεί δλως ματαίαν καί τήν βάπτισιν ετι 'Ιουδαίου διότι, κατ'
αύτήν, ούτος ούδέποτε πρόκειται νά μεταβληθή εις Χριστιανόν. Έν τω σημείω
τούτω άξιον μνείας εΐναι οτι καί ή τό πρώτον ύπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, έν έτει
339, εκδοθείσα διάταξις5, δι' ής άπηγορεύθη έπί ποινή θανάτου ό μετ' 'Ιουδαίων
γάμος, ύπηγορεύθη έκ τοΰ φόβου, παρά τήν άρχικώς έπικρατήσασαν άντίθετον
έν τή έκκλησία γνώμην6, οτι συνάπτοντες οί 'Ιουδαίοι μετά χριστιανών γάμους,

1. «[Ίονδαίοις] χριστιανοί προς γάμον μη συνερχέσθωσαν, τό περί μοιχείας εντεύθεν
ύφορούμενοι δημόσιον έγκλημα». (Βασ. 1.1.38). Cod. 1.9.6. Πρβλ. καί Μ α τ θ. Β λ ά-
στα ρ η, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον Γ' κεφ. IB', έν Γ. Ράλλη καί Μ. Π ο τ λ ή, Σύν-
ταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, έν 'Αθήναις 1859, τ. 6, σ. 175.

2. "Αρθρ. 1353 Α.Κ.

3. Π.Π., τ. Δ', σ. 635 ("Εβραίος, 1). «Nà καυή Έβριος τσαί τ ο μάλιν του» (Π.Π., τ.
Δ', σ. 637, άρ. 10).

4. ΙΙ.ΙΙ., τ. Δ', σ. 637, άρ. 11.

5. Cod. Theod. 16. 8. 6.

6. «άδελφοί, ει τις αδελφός γυναίκα εχει απιστον, καί αύτη συνευδοκεϊ οίκεϊν μετ' αύτοΰ,
μη άφιέτω αύτήν' καί γυνή, ήτις εχει άνδρα απιστον, καί αυτός συνευδοκεϊ οίκεϊν μετ' αύτής, μή
άφιέτω αύτόν. Ήγίασται γαρ δ άνήρ δ άπιστος εν τή γυναικί' καί γάρ ήγίασται ή γυνή ή άπιστος
έν τφ άνδρί». (Π α ϋ λ ο ς πρός Κορινθίους Α', κεφ. Ζ', 12-14).
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λόγω τής εμμονής αύτών εις τά άρχαΐα ήθη, άντί νά προσηλυτισθούν ήδύναντο νά
παρορμούν τό χριστιανικόν μέλος εις άποστασίαν1.

'Αλλά καί οί 'Ιουδαίοι, άπό τής πλευράς αύτών, εμφανίζονται είς τήν δη-
μώδη μοΰσαν ώς άντιτιθέμενοι ομοίως πρός τούς μετά Χριστιανών γάμους. Χα-
ρακτηριστικοί έν προκειμένω είναι οί άκόλουθοι στίχοι έπυλλίου δημοτικού άσμα-
τος:

— Μάννα, Ρωμιός μέ λέει νά γίνω Χριστιανή
και να μεταλαβαίνω τό Πάσχα και Λαμπρή.

— Κάλλια 'χω ιά σε κόψη τοϋ Τούρκου τό σπαθί
παρά Ρωμιό νά πάρης νά γένη ς Χριστιανή 2.

Ή άπαγόρευσις ομοίως τοϋ μετά Μωαμεθανών γάμου άποτελεΐ τό θέμα
πλείστων δημοτικών ασμάτων. Οί στίχοι τών ασμάτων τούτων μορφωθέντων,
προφανώς, κατά τήν έποχήν τής δουλείας άπο πνέουν άμα καί τό έθνικόν μίσος
κατά τοΰ κατακτητοΰ, μετά τοΰ οποίου άποστέργεται οιαδήποτε γαμική σχέσις.

— Λονλοϋδα μ', πιάσε τ' άλογο, Λονλοϋδα μ', καβαλλίκα,
τΐ θέλει πάμεν στην Τουρκιά, ιά γίνης Τουρκοποϋλα.

—'Γώ Τούρκισσα δε γίνομαι και Τοϋρκ άνδρα δε παίρω.

— Πάψε, Λονλοϋδα, τές φωνές, σοϋ κόφτω τό κεφάλι.

— Κόψε με, βρε βρωμότουρκε, σκύλε μαγαρισμένε,
'γώ Τούρκισσα δέν γίνομαι, κομμάτια καν μέ κάμης3.

— Ποϋ πάς ψηλή, ποϋ πάς λιχνή, ποϋ πάς καμαρωμένη ;

— Στή Λάρσα πάνω, Χρίστο μου, Τούρκα για νά μέ κάνουν
κ' εγώ Τούρκα δέ γένομαι, τζιαμι δέμ προσκυνάω 4.

'Υφιστάμενος γάμος — Προϋπάρξας τρίτος γάμος.

Τήν μονογαμίαν, ώς θεμελιώδη αρχήν τοΰ γάμου, ήτις άπετέλεσε θεσμόν

1. Ν ι κ Μ ί λ α ς, Τό Έκκληοιαο πκον Δίκαιον της 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής 'Εκκλη-
σίας (μετάφρ. Μελ. Άποστολοπούλου), έν 'Αθήναις 1906, σ. 884-885.

2. Π. Γ ν ε υ τ ο ϋ, Τραγούδια δημοτικά τής Ρόδου, 'Αλεξάνδρεια 1926, σ. 51. Πρβλ.
Α. Ρ as sow, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae 1860, σ. 442. άρ. 589. Κ. Κ α σ ι μ ά τ η, Λαο-
γραφικά σύλλεκτα έξ "Ιου, Λαογρ. 2 (1910), σ. 600, άρ. 10. Μ. Γ. Μι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ-
ά ρ ο υ, Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 112. Α. Jeannaraki, "Ασμα-
τα Κρητικά . . . Leipzig 1876, σ. 131, άρ. 132.

3. 'Α. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων...έν 'Αθήναις 1859, σ. 54.

4. Χ α ρ. Ρ ε μ π έ λ η, ενθ' άν., α. 51, άρ. 91.
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δημοσίας τάξεως έν τω βυζαντινώ δικαίω1, έκφράζει μετά βραχυλόγου σαφήνειας
ή παροιμία:

Μια φορά παντρεύονται και μιά φορά πεθαίνουν 2.

Συνέπεια τής μονογαμίας είναι ή καί έν τω ίσχύοντι δικαίω 3 άπαγόρευσις
συνάψεως δευτέρου γάμου πριν ή λυθή ό ήδη υπάρχων. Ή άπαγόρευσις δέ αΰτη
εχει επηρεάσει καί τήν δημώδη ποίησιν. Άπόδειξιν τούτου άποτελοΰν οί ακόλου-
θοι στίχοι δημοτικού άσματος, δπου νέα έμφανίζεται κατεχομένη έκ τοΰ φόβου
μήπως ό υποψήφιος σύζυγος της είναι ήδη νυμφευμένος.

Φοοϋμαι σε, καλέ μον νεέ, μην είσαι πανδρεμένος,
μην εχης εύλοητικιά κ εχης άλλον 'υναΐκα4.

Τήν δυσμενή θέσιν τής Εκκλησίας προς τήν διαδοχικήν πολυγαμίαν καί
τάς επελθούσας διακυμάνσεις έν τή βυζαντινή νομοθεσία, φαίνεται οτι άπηχεΐ το
δίκαιον τών παροιμιών. Αί παροιμίαι :

Τό πρώτο μου στεφάνι
στον κόσμο δεν εφάνη5,

Άνάθεμά τον 'που στάση διπλόν καζάνι 6.

Τό ψεσινό μαγέρεμα τό ξαναζεσταμένο

ετσι εναι και τ' άντρόγενο το ξαναπαντρεμένο 7

είναι σαφώς ένδεικτικαί τής λαϊκής άποστροφής διά τούς συνάπτοντας δεύτερον
γάμον.

Είς άλλας όμως παροιμίας ό δεύτερος γάμος θεωρείται συγγνωστός διά

1. «Ούδένα, όστις ύπό τήν πολιτείαν έστι τοϋ Ρωμαϊκού ονόματος, δύο γαμετάς δύνασθαι
εχειν» (Βασ. 28. 5. 35).

2. Π.Π., παντρεύω.

3. "Αρθρ. 1354 Α.Κ.

4. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί S ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου, έ'νθ' άν.,
σ. 69, 1(α).

5. Π.Π., στεφάνι. Ν. Δημητρακοπούλου, ίνθ' άν., σ. 134.

6. Κωνστ. Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, έν 'Αθήναις 1890, σ. 230, άρ. 124.

7. Π.Π., τ. Β', σ. 329 (αντρόγυνο, 2). 'Ομοίως «Τον όχτρό σον νά τον καταραστής
άπό ζω σε ζω, κι άπό γυναίκα σε γυναίκα». «Ή πρώτη βούκκα βοΰκκα είναι, κ' ή δεύτερη
φαρμάκι» (Π.Π., τ. Δ', σ. 245, άρ. 116γ, καί τ. Γ', σ. 213, βοϋκκα, 2).
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λόγους έπιεικείας καί σκοπιμότητος («οικονομία»), έν αντιθέσει, προς τον τρίτον
δστις χαρακτηρίζεται ώς «πορνεία».

Ό πρώτος γάμος είναι άπο το Θεό,
ό δεύτερος είναι για οικονομία,
ό τρίτος είναι για πορνεία 1.

Ό πρώτος γάμος τοϋ Θεον,
ό δεύτερος τοϋν άνθρώπωνε
καί ό τρίτος τοϋ δαιμόνου 2.

Τό διά τών άνωτέρω παροιμιών έκδηλούμενον δίκαιον έκφράζει άναντιρρήτως δι-
δασκαλίαν τής 'Εκκλησίας, καθ' ην ό μέν δεύτερος γάμος έθεωρεϊτο ώς οικονομία
διά τήν άνθρωπίνην άσθένειαν καί άκρασίαν 3, ό δέ τρίτος «ρύπασμα τής εκκλησίας»
καί ((κεκολασμένη πορνεία» 4.

Συγγένεια εν γένει.

Τό διά τών παροιμιών έκπεφρασμένον δίκαιον άποδίδει σημασίαν ιδία είς
τήν έξ αίματος συγγένειαν5. Συνέπεια τούτου είναι οτι καί τά διά τών παροιμιών
δηλούμενα, λόγω συγγενείας, κωλύματα γάμου άναφέρονται είς τήν έξ αίματος
τοιαύτην. Καί διά μέν τούς έξ αίματος συγγενείς κατ' εύθεϊαν γραμμήν κωλύεται
ό γάμος, κατά τήν συμπίπτουσαν πρός τό ίσχϋον δίκαιον 6 λαϊκήν συνείδησιν, άπε-
ριορίστως 7, έκ πλαγίου δέ μέχρι τοϋ εβδόμου βαθμοΰ.

1. Π. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης καί εθίμων τοϋ
'Ελληνικού λαοΰ ιδία τοϋ της Πελοποννήσου, έν Πάτραις 1887, σ. 55.

2. Π. Π., τ. Γ', σ. 385, άρ. 63.

3. Βλ. Jos. Ζ h i s h m a n, Τό δίκαιον τοΰ γάμου της 'Ανατολικής 'Ορθοδόξου 'Εκ-
κλησίας (μετ. Μελ. Άποστολοπούλου), τ. 2, έν 'Αθήναις 1913, σ. 61, σημ. 10. Ν ι κ ο δ. Μ ί-
λας, £νθ' άν., σ. 914.

4. κ'Ονομάζονσι δέ (οί Πατέρες) τό τοιούτον ουκ ετι γάμον, άλλά πολνγαμίαν, μάλλον
δέ πορνείαν κεκολασμένη ν». ((Τριγαμίας νόμος ουκ εστίν" ωστε νόμφ γάμος τρίτος ουκ Άγεται.
Τά μέντοι τοιαύτα, ώς ρυπάσματα τής εκκλησίας όρώμεν δημοσίαις δέ καταδίκαις ούχ νπο-
βάλλομεν,. ώς έκ τής άνειμένης πορνείας αίρετώτερα». (Κανόνες Δ' καί Ν' τοΰ Μ. Βασιλείου, έν
Γ. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα κλπ., ίνθ' άν., τ. Δ', σ. 102 καί 203).

5. Πρβλ. Ν. Δημητρακόπουλον, ενθ' άν., σ. 130.

6. "Αρθρ. 1356 Α.Κ.

7. Βλ. Ν. Δημητρακόπουλον, ενθ' άν., σ. 130.

5
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Σχετική προς τήν άπαγόρευσιν γάμου μεταξύ δισεξαδέλφων, ήτοι έκτου
βαθμού, είναι ή παροιμία :

^ Τό δεύτερο σου άξάδελφο

συμπεθερό μα μή γαμπρό1,

ήτις άπηχεΐ το προϊσχϋσαν τοΰ Άστικοΰ Κωδικός δίκαιον2.

Πέραν τοΰ έβδομου βαθμοΰ ή λαϊκή άντίληψις ούχί μόνον ούδέν κώλυμα γά-
μου άναγνωρίζει

Τον τρίτον μου άξάερφον τής κόρης μου τον παίρω 3

Στο τρίτο τρίχα δέ χωρεί4

άλλα καί θεωρεί σχεδόν άνύπαρκτον τον συγγενικόν δεσμόν. 'Τπ' αύτήν τήν εν-
νοιαν φέρεται παρά τω λαώ ή παροιμία:

Τρίτα τέταρτα 5
πάρτα πέταχτα β.

Κληρικοί καί μοναχοί.

Έν τή παροιμία:

Βαριά τό λείψανο τής παπαδιάς7

διαφαίνεται τό κατά τό βυζαντινόν έκκλησιαστικόν καί αύτοκρατορικόν δίκαιον
ίσχΰσαν άνατρεπτικόν κώλυμα γάμου διά τούς κληρικούς8, οπερ έπαναλαμβάνει
καί ό 'Αστικός Κώδιξ9.

1. ΚΛ, χφ. 447, σ. 60 (Κρήτη).

2. Βλ. II. Καλλιγά, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου, τ. Δ', 'Αθήναι 1930, σ. 22. Ά ν τ.
Μομφερράτου, Έγχειρίδιον τοϋ Άστικοΰ Δικαίου, τ. Β', 'Αθήναι 1930, σ. 46.

3. Π.ΓΙ., έξάδερφος.

4. Διαλεχτής Ζευγώλη-Γλέζου, ενθ' άν., σ. 296 (τρίχα, 1).

5. Τούτέστιν εξάδελφοι ογδόου και δεκάτου βαθμοΰ.

6. Π.Π., τρίτος.

7. Π.Π., λείψανο.

8. Ά ν α σ τ. Χριστοφιλοπούλου, Έλληνικόν Έκκλησιαστικόν Δίκαιον (£κδ.
δευτέρα), 'Αθήναι 1965, σ. 221-222.

9. «Κωλύεται ό γάμος κληρικών παντός βαθμοΰ καί μοναχών τής ορθοδόξου ανατολι-
κής έκκλησίας» ("Αρθρ. 1364).
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Κατά τήν 7Γ£:ροιμίαν ταύτην ό άμερίμνως θάπτων τόσους νεκρούς ιερεύς
βαρύτατα φέρει, τον θάνατον τής ιδίας συζύγου, καί τοΰτο, διότι, δέν έπιτρέπεται
είς τοΰτον νά νυμφευθή έκ νέου. Ή παροιμία βεβαίως αυτη μεταβαλοΰσα σημα-
σίαν λέγεται σήμερον διά τούς άδιαφοροΰντας πρός αλλότρια άτυχήματα ένώ βα-
θύτατα αισθάνονται τά ϊδια, άλλ' ό αρχικός αύτής σχηματισμός άναντιρρήτως ύπο-
δηλοΐ τό ύφιστάμενον διά τούς κληρικούς κώλυμα γάμου1.

Τό κώλυμα γάμου τών κληρικών ύπεμφαίνει ομοίως ή Κεφαλληνιακή πα-
ροιμία:

Τήν ε χει σάν παπαδιά 2,

ήτις παρομοιάζει τήν έπιδεικνυομένην ύπό τίνος ύπερβολικήν φροντίδα είς τήν σύ-
ζυγον αύτοΰ πρός έκείνην τήν οποίαν έπιδαψιλεύει ό ιερεύς είς τήν «παπαδιάν».
Τοΰτο δέ διότι έν περιπτώσει θανάτου της άδυνατεΐ νά συνάψη νέον γάμον, λόγω
τοΰ άνατρεπτικοΰ κωλύματος 3.

Έξ άλλου τό κώλυμα γάμου τών κληρικών έχει άπασχολήσει καί τήν δη-
μώδη ποίησιν. Ενδεικτικοί έν προκειμένω είναι οί έπόμενοι στίχοι έπυλλίου δη-
μοτικοΰ άσματος, δι' ών ή κόρη προτρέπει κληρικόν νά ξυρίση τήν γενειάδα του,
ίνα δυνηθή άκωλύτως νά τελέση μετ' αύτοΰ γάμον.

μόν θέλω νά μπαρμπεριστής, νά κόψης και τά γένεια,
γιατί εσένανε αγαπώ, άντρα για νά σε πάρω4.

Κατά τό έκκλησιαστικόν βεβαίως δίκαιον ή ίδιότης τοΰ κληρικού δέν άποβάλλεται
δι' οίκειοθελοΰς παραιτήσεως άλλά μόνον διά τής ποινής τής καθαιρέσεως, έπιβαλ-
λομένης διά τελεσιδίκου καταδίκης ύπό έκκλησιαστικοΰ δικαστηρίου5. Ή άποκο-
πή όμως ύπό τοΰ κληρικοΰ τής γενειάδος του άποτελεΐ, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν,

1. Τό κώλυμα γάμου τών κληρικών έχει ύπ' όψει ή παροιμία:

Σφάκελά της π αγαπά,
παντρεμένον ή παπα,

ήτις άποδοκιμάζει τήν άγαπώσαν εγγαμον ή ίερωμένον, έφ' οσον είς άμφοτερας τάς περιπτώσεις
δέν είναι έπιτρεπτός ό γάμος. (Π.Π., τ. Α', σ. 196, άρ. 59).

2. Π.Π., παπαδιά.

3. Συναφής είναι καί ή Κυπριακή παροιμία:

'Αγαπά με σγιάν αγαπά δ παπάς, τήμ παπαδκιάν του
(Ν. Γ. Κ υ ρ ι α ζ ή, ΚυπριακαΙ παροιμίαι, ενθ' άν., σ. 5, άρ. 1).

4. ΚΛ, χφ. 694, σ. 244 (Γορτυνία).

5. 'Α ν α σ τ. Χριστοφιλοπούλου, Έλληνικόν 'Εκκλησιαστικών Δίκαιον, ενθ'
άν., σ. 151-152.
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παράπτωμα έπισΰρον τήν ποινήν τής καθαιρέσεως. Συνέπεια δέ ταύτης είναι οτι
ό καθαιρεθείς δύναται νά συνάψη έλευθέρως γάμον ουδαμώς δεσμευόμενος έκ τοϋ
έκ τής ίερωσύνης γαμικοΰ κωλύματος 1.

Το ύπο τών έκκλησιαστικών πηγών ετι δέ καί έκ τής νομολογίας τοΰ Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου2 μαρτυρούμενον έθιμον, καθ' δ το έκ τής ίερωσύνης
κώλυμα τοΰ κληρικού έπεξετείνετο καί εις τήν σύζυγόν του, απετέλεσε τήν αρχήν
τής παροιμιώδους σκωπτικής έκφράσεως

Γιά καλόν και γιά κακό
θάψετε τον λαϊκό 3.

'Ενδιαφέρον είναι οτι, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν, τό κώλυμα γάμου δια
τήν χηρεύσασαν σύζυγον πρεσβυτέρου ύφίστατο μόνον έφ' δσον ό άποβιώσας σύ-
ζυγος αύτής ένεταφιάζετο ώς κληρικός. Έν έναντία περιπτώσει ή χήρα άδεσμεύ-
τως ήδύνατο νά προσέλθη εις νέον γάμον. Τούτου ενεκα ή χήρα άποθανόντος
κληρικοΰ, έρωτηθεΐσα κατά ποίον τρόπον έπεθύμει νά γίνη ή ταφή τοΰ συζύγου
της, έν άλλοις λόγοις άν είχε κατά νοΰν νά ύπανδρευθή έκ νέου, έ'δωσε τήν ώς
άνωτέρω άπάντησιν ήτις καί παρέμεινε παροιμιώδης.

Ή παροιμία αυτη μεταβαλοΰσα προϊόντος τοΰ χρόνου σημασίαν εχει
σήμερον τήν εννοιαν ότι προτιμοτέρα έπιλογή είναι ή έξασφαλίζουσά τινα έναντι
οιασδήποτε καταστάσεως. Ή ύπό ίστορικήν ομως έποψιν ερευνά αύτής άποκα-
λύπτει νομικόν εθιμον έκλιπόν, τοΰ οποίου ή παροιμία παρίσταται ό άψευδής φορεύς.

Κώλυμα τοϋ πένθιμου χρόνου.

Πρός τό άναβλητικόν κώλυμα τοΰ πένθιμου χρόνου, καθ' δ δέν έπιτρέπεται
εις τήν γυναίκα ή σύναψις γάμου προ τής παρελεύσεως δέκα μηνών άπό τής αμε-
τακλήτου λύσεως ή άκυρώσεως τοΰ προτέρου γάμου αύτής4, συνδέεται ή παροιμία:

Στις οχτώ τοϋ μακαρίτη,
άλλος μπαίνει μέσ στο σπίτι5.

1. Άναστ. Χριστοφιλοπούλου, ίνθ' άν., σ. 153.

2. Βλ. Άναστ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινόν καί μεταβυζαντινών δί-
καιον εις τά διηγήματα τοϋ 'Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ΕΕΒΣ, τ. ΚΣΊ" (1956), σ. 327-328,
ώς καί τάς έν αύτώ βιβλιογραφικάς παραπομπάς.

3. ΚΛ, χφ. 1357Α', σ. 41 (Έ. Ίωαννίδης, 'Αμοργός 1876).

4. Βλ. άρθρον 1365 Α.Κ.

5. II.Π., τ. Α', σ. 569, άρ. 177.
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Διά τής διάχυτου ειρωνείας εις τήν παροιμίαν ταύτην αποδοκιμάζεται ή
χήρα ή επιδεικνύουσα σπουδήν προς άντικατάστασιν τοΰ άποθανόντος συζύγου
της. Εις άλλας παραλλαγάς τής αύτής παροιμίας παρά τό οτι ό χρόνος τών όκτώ
ήμερων καθίσταται μακρότερος ή λαϊκή άντίληψις άποστέργει ομοίως τήν συμπε-
ριφορών ταύτην τής χηρευσάσης ώς μή εύπρεπή.

Στ ai σαράντα τον πισσίτη
μπαίνει άλλος μία στο σπίτι 1.

Στα τριμηνία τον πιτσίτη
άλλον είχαμε στο σπίτι2.

"Αξιον μνείας είναι οτι τήν εννοιαν ταύτην άνευρίσκομεν εις τάς βυζαντι-
νάς νομικάς πηγάς, καθ' ας καί τεκοΰσαι αί γυναίκες τών «άξίων» άνδρών εκωλυ-
οντο νά συνάψουν γάμον έντός τοΰ πένθιμου χρόνου ((δια τήν όφειλομενην αιδώ
και τιμήν τώ άνδρί»3.

Τύπος τελέσεως τοϋ γάμου.

Τήν ίερολογίαν, ήτις τόσον ύπό τοΰ προϊσχύοντος4 όσον καί ύπό τοΰ κρα-
τούντος δικαίου5 ορίζεται ώς ό αποκλειστικός τύπος τελέσεως τοϋ γάμου, άνευ δέ
αύτής ο γάμος λογίζεται αύτοδικαίως ώς μηδέποτε ύπάρξας, θεωρεί ομοίως τό
διά τών παροιμιών καί τών δημωδών ασμάτων έκδηλούμενον δίκαιον ώς άπολύ-
τως ύποχρεωτικήν διά τήν ύπόστασιν τοΰ γάμου.

Τήν εννοιαν άκριβώς ταύτην έκφράζει ή παροιμία:

Γάμος χωρίς παπά, χεσ τονε6.

'Αλλά καί εις δημοτικόν ασμα έν φ νέος ζητεί νά νυμφευθή κόρην ((με τον
Θεοϋ τον ορισμό», ή νέα δέν αρκείται είς τήν αόριστον ταύτην διαβεβαίωσιν, άλλά

1. Π.Π., τ. Α', σ. 569, άρ. 178.

2. "Ενθ' άν., άρ. 176.

3. 'Αρμενόπουλος 4.7.32 (σχόλιον). Πείρα Μ©', κγ'. Ζέπων J. G-R, τ. 4, σ.
203. Πρβλ. καί Βασ. 21. 2. 11 (σχόλιον). Μ. Βλάσταρη, Σύντ., στ. Β', κεφ. Η', έν Γ. Ράλλη
καί Μ. Π ο τ λ ή, ένθ' άν., τ. 6, σ. 140. Άλλοία όμως είναι ή διδομένη σήμερον ύπό τοϋ Α.Κ.
ρύθμισις, ορίζοντος, έν άρθρω 1365, οτι ή άπαγόρευσις τής συνάψεως γάμου κατά τόν πένθιμον
χρόνον, ((δέν ισχύει, άν ή γυνή ετεκε πρό τής παρελεύσεως τών δέκα μηνών».

4. Νεαρά 89 Λέοντος τοΰ Σοφοϋ (Ρ. Ν ο a i 1 1 e s et A. D a i n, Les Novelles de
Léon VI le Sage, Paris 1944, σ. 295-296.

5. "Αρθρον 1367 Α.Κ.

6. II.ΓΙ., τ. Γ', σ. 374, άρ. 17α.
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καθίστα είς αύτόν σαφές οτι στέργει έφ' οσον τηρηθούν πιστώς αί δια τήν ίερολο-
γίαν έπιταγαί τοΰ νόμου, αί συμπίπτουσαι προς τούς ορισμούς τής έκκλησίας.

Σάθ θέλης νά με βλοηθής καθώς τό γράφ' ό νόμος,
καθώς διατάσσ' ή εκκλησιά καί τ άγιον Ευαγγέλιο1.

Κατά τήν λαϊκήν συνείδησιν ή παλλακεία ούδαμώς είναι άνεκτή. Χαρακτη-
ριστικοί έν προκειμένω είναι οί στίχοι δημοτικοΰ άσματος έκ Μάνης, διά τών οποί-
ων καθίσταται έμφανής ή λαϊκή αποστροφή καί περιφρόνησις προς τήν έν παλλα-
κεία ζώσαν.

Φτυστέ τη και ρομπώστε τη
και ρομπωμένη2 πέστε τη,
πού 'ρτε στο σπίτι άβλόητη,
δίχως κουμπάρο και παπά,
δίχως τα στεφανόχαρτα 3.

Άξιος ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι ό στίχος «δίχως κουμπάρο καί παπά».
Καί τοΰτο, διότι, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν, ό δι' ιερολογίας τελούμενος γάμος
δέον νά γίνεται ούχί έν μυστικότητι άλλα έπί παρουσία τρίτων. Τοΰτο άλλως τε
δηλοΐ καί ή παροιμία:

Γάμος χωρίς κουμπάρο δέν γίνεται4.

Ή οΰτω διά τών δημωδών μνημείων τοΰ λόγου έκδηλουμένη άντίληψις
δέν είναι νέα. "Εχει τάς ρίζας της είς διατάξεις τοΰ βυζαντινοΰ δικαίου καί είδικώ-
τερον τής νομοθεσίας τών Μακεδόνων. Οΰτως είς τόν Πρόχειρον Νόμον άπαντα
διάταξις άπαγορεύουσα τό μυστικόν στεφάνωμα5. Τήν διάταξιν δέ ταύτην έπανα-
λαμβάνει καί ή 'Εξάβιβλος τοΰ Αρμενοπούλου6, ήτις άπετέλεσε πηγήν τοΰ μετα-
βυζαντινού δικαίου. Κατ' αύτόν τόν τρόπον τά άνωτέρω δημώδη μνημεία τοΰ λό-
γου άποτελοΰν μαρτύρια κοινής συνειδήσεως, μορφωθείσης εις παρωχημένην έ-
ποχήν ύπό τό κράτος τής μνημονευθείσης βυζαντινής διατάξεως.

1. Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, £νθ' άν., σ. 170.

2. ρομπωμένη = ντροπιασμένη.

3. Κ. Π α σ α γ ι ά ν η, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια, έν 'Αθήναις 1928, σ.
142, 198.

4. Π.Π. κουμπάρος.

5. ((Μηδεις μυστικώς στεφανονσθω, άλλά παρόντων πλειόνων ...» (Πρόχειρος Νό-
μος 4.27).

6. 4.4.26.
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Ή λαϊκή συνείδησις δυσμενέστατα διάκειται προς τό διαζύγιον. Ό γάμος,
κατ' αύτήν, είναι δεσμός ισόβιος καί άδιάλυτος. Τήν άντίληψιν δέ ταύτην έκφρά-
ζει διά τής χαρακτηριστικής παροιμίας:

Ρωμαίικη παντρειά και τούρκικα γένεια1.

Έν τή παροιμία ταύτη 'ίνα τονισθή ή μονιμότης του έλληνικοΰ γάμου, παρομοιά-
ζεται ούτος πρός τά «τούρκικα γένεια». "Οπως δηλαδή κατά τόν ιερόν νόμον,
όταν όθωμανός άφήση άπαξ τήν γενειάδα, δέν έπιτρέπεται πλέον νά ξυρισθή καί
νά άπαλλαγή ταύτης, κατά τόν 'ίδιον τρόπον είναι άδύνατος ή άπαλλαγή τίνος τών
συζύγων έκ τών δεσμών τοΰ γάμου.

Τήν ιδίαν λαϊκήν άντίληψιν εκφράζουν καί αί παροιμίαι:

Η παντρειά δεν είναι μπάλωμα νάν τό ξηλώσης
Η παντρειά είναι σιδερένιο πουκάμισο2.

Τοιαύτας έκφράζουσα άπόψεις, έπί τής στερεότητος τοΰ θεσμοΰ τοΰ γάμου,
ή λαϊκή παροιμιολογία εΐναι έπόμενον νά θεωρή λυπηράν καί φευκτέαν πράξιν τήν
διάζευξιν τών συζύγων.

Τοΰτο δηλοΐ παραστατικώτατα διά τής παροιμίας:

Ά πού 'τνχε, ας μην ετύχαινε,

τσ' άπού 'λαχε, ας ήθελε μή λάχη,

σε άντρούνον χωρισιά τσαί σ' ερημιά πραμάτου 3.

Κατ' αύτήν δύο γεγονότα θεωρούνται ώς έξαιρετικώς λυπηρά. 'Αφ' ένός μέν ή διά-
ζευξις τοΰ άνδρογύνου, άφ' έτέρου δέ ή έγκατάλειψις καί έρήμωσις πατρικού κτή-
ματος.

Ό χωρισμός όμως τών συζύγων δέν έχει άφήσει άδιάφορον καί τήν δημο-
τικήν μοΰσαν, ήτις διά ζωηρών ποιητικών εικόνων έκφράζει τήν πικρίαν της
δι' αύτόν.

1. Π.Π., ρωμαίικος.

2. Ν. Δημητρακοπούλου, Νομικαί ενασχολήσεις, τ. 2, έν 'Αθήναις 1925, σ. 133.

3. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογρ. Σύμμεικτα Καρπάθου Α', 'Αθή-
ναι 1932, σ. 370, άρ. 14. Μετά μεγαλυτέρας δέ έμφάσεως έκφράζεται ή βαθεΐα διά τό διαζύγιον
λύπη διά τής παροιμίας: «"Οντες χωρίζγ] αντρόγυνο και τά βουνά ραΐζουν)). Π.Π., τ. Β', σ. 328.
Πρβλ. καί Ν. Δημητρακοπούλου, ένθ' άν., σ. 13 4.
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Ούτως εις τούς έπομένους στίχους δημοτικού άσματος έκ Κρήτης άναφέρεται:

—'ντά 'χεις, μηλιά δροσομηλιά, κ' ειρΰγης κ' εμαράθης;
Κοντό τά μήλα σε βαροϋ γή τό νερό σον λείπει;
— Μονδε τά μήλα με βαροϋ, μονδε νερό μοϋ λείπει
άντρόννο βλοήσανε στη ρίζα μ' άποκάτω,
κ'' εδά τό ξεχωρίσανε και κιτρινοφνλλιάζω

Είναι ομως άξιοσημείωτον οτι ό παροιμιαζόμενος λαός παρά τήν δυσμε-
νή αύτού έπί τοΰ διαζυγίου θέσιν, διευκρινίζει οτι

Ή παντρειά είναι ακοπον y καρπούζι 2

καί ώς έκ τούτου δύο τινά είναι δυνατόν νά συμβοΰν. 'Ή πλήρης θά είναι ή ταύ-
τισις τών χαρακτήρων τών εις γάμον έλθόντων, οπότε ό δεσμός τοΰ γάμου
ένισχυόμενος ύπό τής συζυγικής άγάπης, είναι ιερός καί άρρηκτος,

"Αντρα μον, γυναίκα μου,
και αν μπόρεσης, χώρισ' τους3

ή αντιθέτως πλήρης θά είναι ή άσυμφωνία τών διχογνωμούντων συζύγων, όποτε
θά καθίσταται άδύνατος ή συνέχισις τής έγγάμου συμβιώσεως.
Τοιαύτην άντίθετον εννοιαν έκφράζει ή παροιμία

Γι άντρας λε λιμάνια,
ή γυναίκα τ' λε πεπόνια 4

Εις τό σημεΐον τοΰτο είναι άξιον προσοχής οτι ή λαϊκή δογματολογία, δίδουσα τό-
σην μεγάλην βαρύτητα εις τήν άσυμφωνίαν χαρακτήρων τών συζύγων, φαίνεται
διευρύνουσα κατά πολύ τον κύκλον τών περιπτώσεων, ας δέχεται ή μέχρι σήμερον
άναπτυχθεΐσα νομολογία τών δικαστηρίων ώς ύπαγομένας εις τό άρθρον 1442 Α.Κ.,
δπερ δίδει τήν δυνατότητα διαζεύξεως έν περιπτώσει ίσχυροΰ κλονισμοΰ, έπελθόν-
τος εις τήν έγγαμον σχέσιν.

'Αξία μνείας ώς σχετική πρός τήν άνωτέρω παροιμίαν είναι καί ή γνωστή
παροιμιώδης φράσις :

1. ΚΛ., χφ. 1381 Α, σ. 175-6, (Μ. Λιουδάκη, Λασίθι [Έξω Ποταμοί] 1939).

2. ΚΛ., χφ. 1568, σ. 21 (Χ. Παπαχριστοδούλου, Ρόδος 1932).

3. Π.Π., τ. Β', σ. 220, άρ. 14.

4. Π.II., τ. Δ', σ. 193, άρ. 18.
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Δεν έσμιξαν τ' άστρα των 1

σημαίνουσα ότι δέν συμφωνούν οί σύζυγοι ένεκα διαφοράς χαρακτήρων. Τούτο δέ
άποδίδεται, κατ' άστρολογικάς δοξασίας, είς άσυμφωνίαν τών άστέρων, ών ή τά-
ξις κατά τήν γέννησιν έκάστου έπιστεύετο ότι ρυθμίζει τόν βίον καί τό ήθος αύτοΰ·

Μεγίστην σημασίαν άποδίδει ό λαός είς τήν ήθικήν τών γυναικών καί ιδιαι-
τέρως είς τήν διαφύλαξιν τής τιμής αύτών, ην θεωρεί ώς τό πολυτιμότερον άγαθόν·
Διά τοΰτο δογματολογεΐ ότι

Άπό στόμα κι από μντη κόρη δεν εψεγαδιάσθη 2

θεωρών οτι άνεξάλειπτος κηλίς διά τήν γυναίκα είναι ή μή διαφύλαξις τής τιμής
αύτής, ούχί δέ ή φυσική τυχόν δυσμορφία. 'Ιδιαιτέρως όμως αύστηρά είναι ή λαϊκή
άντίληψις διά τάς εγγάμους γυναίκας, τάς παραβαινούσας τήν περί τόν γάμον πί-
στιν. Άξιον δέ μνείας είναι ότι ό λόγος τής μοιχείας άποτελεΐ τήν μόνην έξαίρεσιν,
ην δέχεται ό Χριστιανισμός είς τήν καθιερωθεΐσαν ύπ' αύτοΰ άρχήν τοΰ άδιαλύτου
τής γαμικής συμβιώσεως 3.

Πλείστα είναι τά δημοτικά άσματα τά έχοντα ώς θέμα τήν μοιχείαν γυναι-
κός. Έκ τούτων τά μέν άναγόμενα είς χρονικήν περίοδον παλαιοτέραν εκφράζουν
τήν λαϊκήν άντίληψιν περί έπιβαλλομένης αύτοδυνάμου έκδικήσεως διά τοΰ φόνου
τής μοιχαλίδος ύπό τοΰ προσβληθέντος συζύγου. Αντιθέτως τά άναγόμενα είς
χρονικήν περίοδον νεωτέραν δημοτικά άσματα παρουσιάζουν, ύπό τήν πνοήν νεω-
τέρων άντιλήψεων δικαίου, μεταστροφήν τής λαϊκής συνειδήσεως ώς πρός τήν
ίδέαν τοΰ αύτοδυνάμου ύπό τοΰ συζύγου κολασμού τής μοιχείας. Άντ' αύτοΰ είς
τά άσματα ταΰτα ή μοιχεία άντιμετωπίζεται άφ' ένός μέν ώς άδικη μα ύποκείμε-
νον είς τήν ποινικήν κρίσιν τής δικαστικής άρχής, άφ' έτέρου δέ άποτελεΐ αύτη καί
λόγον διαζεύξεως4.

1. Π.Π., τ. Β', σ. 577, άρ. 3.

2. Κ. Κ α ν ε λ ά κ η, Χιακά 'Ανάλεκτα, ένθ' άν., σ. 218, άρ. 25. Παρεμφερή έννοιαν
εκφράζει καί ή Κυπριακή παροιμία:

"Ας είναι μαύρη τ ζ' άνοστη, τζ' ας εχω τήν τιμήν μου
τζαί νά 'χω τά μαντήλια μου ψηλά στήν τζεφαλήμ μον
(Ν. Γ. Κ υ ρ ι α ζ ή, ενθ' άν., σ. 181, 8).

3. 'Α ν α σ τ. Χριστοφιλοπούλου, Ή 'Ελληνική 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία καί
τό διαζύγιον, έν «Δίκαιον καί Ιστορία», 'Αθήναι 1973, σ. 224.

4. Βλ. Μ. Τ ο υ ρ τ ό γ λ ο υ, Στοιχεία Ποινικού δικαίου καί 'Εγκληματολογίας είς
τάς παροιμίας καί τά άσματα τοΰ "Ελληνικού λαοΰ, 'Επετηρίς Λαογρ. 'Αρχείου, τ. 5 (1945-1949),
σ. 141 έπ.
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RÉSUMÉ

Éléments de droit civil contenus dans les proverbes
et les chansons populaires

par M. Tourtoglou

Dans cette étude, qui fait suite à une précédente également publiée
dans la Revue du Centre de Folklore (tom. 5, 1945 - 49, pp. 126 - 158),
sont examinés des proverbes et des chansons populaires, qui présentent,
pour la science du droit, un intérêt surtout du point de vue philoso-
phique et historique.

De cette manière, l'auteur procède à la classification systématique et à
l'élaboration critique des proverbes et des chansons populaires, se rappor-
tant au droit civil et plus spécialement au mariage et au divorce.


