
βρόχος: "noose, slip-knot" (entry in LSJ Middle Liddell Autenrieth)•
διαμματίζω: "knot" (entry in LSJ)•
δρυπίς: "knot-wort, Drypis spinosa," (entry in LSJ)•
κάθαμμα: "knot" (entry in LSJ)•
κατάδεσμος: "tie, band" (entry in LSJ Middle Liddell)•
κρισσός: "knot" (entry in LSJ)•
πολύγονον: "knot-grass, Ploygonum aviculare," (entry in LSJ)•
στραγγαλίς: "intricate knot" (entry in LSJ)•
τύλος: "callus," (entry in LSJ Middle Liddell)•

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?target=en&collections=Perseus%3Acollection%
3AGreco-Roman&all_words=knot&all_words_expand=on&phrase=&any_words=&exclude_words=&search=Search> 

βρόχος , ὁ, 
A. noose, slip-knot, Od.11.278, 22.472, Hdt.4.60, Democr. 134, S.Ant.1222, etc.; snare for birds, 
Ar.Av.527; “θηρῶν β.” E.Hel. 1169; “ἁλοὺς βρόχων πλεκταῖς ἀνάγκαις” Xenarch.1.8; mesh of a net, 
X.Cyn.2.5, etc.: metaph., “β. ἀρκύων ξιφηφόροι” E.HF729; “ὡς ἂν ληφθῶσιν ἐν ταὐτῷ βρόχῳ” 
A.Ch.557; ἐν βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων νομοθετεῖν 'with a halter round one's neck', D.24.139. 
(βρόκχον shd. be written in Thgn.1099.)

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=bro/xos> 

171

κόμβ-ος, ὁ, roll, band, girth, Anon. ap. Suid.; cf. κομποθηλαία. 

Λατινικο ρημα που σημαίνει συνδεω δυο πράγματα, συνδυαζω,  ενωνω. 
Από το con (συν) binus (διπλους) =συνδυάζω. ΦΡ Εδώ είναι ο κομπος.
Binarius < binus = διπλούς
Απ'εδώ η κομπίνα (συνδυασμός, συνήθως δόλιος)> κομπιναδόρος

Conbino

κόμβος
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013
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Φαινεται πως και εδώ ο κ. καθηγητής επέλεξε την βασιλικην οδον για να ετυμολογησει τους 
κομπογιανιτες. Όμως τα Γιαννενα δεν ειχαν ιατρικη σχολη,  αλλα και το κυριοτερο δεν
εχουν ετυμολογικη σχεση με τον Ιωάννη ή τον Γιάνννη.

Ριζα του Γιανενα ηταν ο αγιάνης = "προύχοντας" (τουρκ. ayan). Οι αγιανηδες ενός τόπου 

αντιπροσώπευαν τους κατοίκους απέναντι στα κυβερνητικά όργανα και διαχειρίζονταν τα 
φορολογικά κυρίως ζητήματα της περιοχής. Η εξάπλωσή τους κυρίως μετά τα τέλη του 16ου αι. 
σχετίζεται με την εμφάνιση και την επικράτηση στην έγγειο ιδιοκτησία των μεγάλων τσιφλικιών και 
του συστήματος της ενοικίασης των φόρων (iltizam). 
Τα Γιανενα ονομαστηκαν ετσι γιατι ηταν κεφαλοχώρι οπου έδρευαν οι προυχοντες. Η τουρκιη 

δοτικη του ayian ειναι ayanina : στους αγιανηδες  το θα παω στους προεστους (στα ayianina)

εδωσε το ελληνικο Γιάνινα που παρετυμολογηθηκε σε Γιαννινα και επι τω Ελληνικότερον σε 

Ιωαννινα.

Αντιθετως οι κομπογιαννίτες   "σωστα"*  γραφονται με 

δύο νν γιατι ποέρχονται από τους Ιωαννίτες Ιππότες που 

ηταν οι Οσπιτάλιοι (Νοσοκομοι< Hospitalis) των 
Σταυροφοριων. 

Ηταν γνωστοι και ως Ιππότες του Αγίου Ιωάννη  της 
Ιερουσαλήμ  ή Ιππότες της Ρόδου  και αργότερα  

Ιππότες της Μάλτας.

Κυκλοφορουσαν με αποκόμβια (κομποδέματα) γεματα 

βοτανα και θεραπευαν πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν 
εν τω λαω. 
Κατά τη διάρκεια της Α Σταυροφορίας, οι Ιωαννίτες 
ιππότες  είχαν μια ταχεία ανάπτυξη. Το 1099, η 
Ιερουσαλήμ κατακτήθηκε από τους Σταυροφόρους, και 
πολλοί ευγενείς που προσχώρησαν στην Σταυροφορία 
αφιερούμενοι στη "φροντίδα"* των ασθενών και των 
προσκυνητών στα Νοσοκομεία. Σημαντικές δωρεές έγιναν 
(εθελουσιως  η ακουσιως), και τα Νοσοκομεία απέκτησαν 
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(εθελουσιως  η ακουσιως), και τα Νοσοκομεία απέκτησαν 
τεράστιες περιουσιες.

* Η πρωτη βοηθεια στον τραυματια  είναι να "απελευθερωθει" 
από κάθε περιττο βαρος (πχ. Κοσμηματα, πουγκι με 
χρηματα, οπλισμο κλπ). Ο νοων νοειτω. 

___________________________________________

_____________________________________________________________________

[*]Σημ. Σωστά; είναι παραδοξο αν όχι ανοητο το εβραικο Γιοχάνες (ελεήμων ο θεός) να 

μεταφραζεται σε Ιωαννης και Γιαννης και μαλιστα με δυο νν.  
Ενδιαφέρουσα ερεύνα κάνει ο  Καθ. Κ. Ρωμαίος 2009 για το όνομα του Διγενή  Άκριτη: το θεώρει 
συνέχεια του Διονύσου> Διονής (από την κλητική Διονύ)>Διονυς >  Διενής> Διγενής και τον 
συσχετίζει με τα φαλλικά δρώμενα των αρχαίων . Παρατηρεί πως οι έλληνες του Πόντου επιμόνως 
ονομάζουν τον Διγενή «Διονή» (2009.149) 
Πιθανον ο Διγενης να είναι ο Γιάννης των Δημοτικών Τραγουδιων 2009. και παροιμιών. Ο Γιάννης στη 
Δημοτική Ποιηση πολεμάει με τά θεριά σκοτωνει δρακους οπως και ο Διγενης > Διενης>  διανης>  
ιανἠς>  γιἀνης. Πβλ.(Γιανιός =Γιάννης υποκ. Κρήτη , Γιανής Επων.) 
Η γραφη του Γιαννης με δύο νυ,  αν και τελειως αδικαιολογητη,  εχει καθιερωθει από πολύ 
παλαια.Μονον ο Κορδάτος εγραφε "Γιάνης Κορδάτος".

Απαραιτητο συμπληρωμα της εμφανισης των κουτσαβακηδων ηταν το κομπολόι ἤ μπεγλέρι*
(στο 'να χερι το μαχαιρι
Στ΄άλλο χέρι το μπεγλέρι)
______________________________________________________________________
Από το μπεηλέρμπεης = "ο μπέης των μπέηδων". Στρατιωτικός και πολιτικός*

διοικητής μιας περιοχής (eyalet), (τουρκ. beylerbeyi ή beglerbegi). 
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