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Οί χρόνοι τοϋ Χρυσοστόμου άνήκουσιν, ώς γνωστόν, εις έποχήν τα μάλιστα
ενδιαφέροτισαν άπό ιστορικής καί κοινωνιολογικής απόψεως. Αί επιδράσεις τού
άρχαίου βίου παραμένουσιν εισέτι ίσχυραί έπί τής εγκαινιαζομένης νέας θρησκευ-
τικής ζωής. Διά τούτο καί αί άντιδράσεις τής χριστιανικής έκκλησίας είναι βιαιό-
ταται καί άμείλικτοι.

Ό Χρυσόστομος, εις τών χαρακτηριστικωτέρων εκπροσώπων τής πάλης ταύ-
της, άγωνίζεται καθ' ήμέραν άπό τοΰ βήματος νά έκκαΑάρη τόν χριστιανικόν βίον
άπό πάσης θύραθεν επιδράσεως, άντιδιαστέλλων κατά τρόπον άπόλυτον τάς τάσεις,
τόν χαρακτήρα καί τήν ήθικήν τών δύο κόσμων. Ούτως ο! λόγοι αυτού καθί-
στανται μία τών πλουσιωτέρων καί σπουδαιοτέρων πηγών διά τήν γνώσιν τοΰ
βίου τών συγχρόνων αυτού ').

'Ομιλών έπί ποικίλης φύσεως ζητημάτων καί άπευθυνόμενος πρός άκροατή-
ριον παντοίας μορφώσεως, ζών δ' είς έποχήν στενώτατα εισέτι συνδεδεμένην μετά
τής Ελληνικής άρχαιότητος καί αύτός ών πλήρης γνώσεως καί σοφίας, καταρτίζει
μέν τούς λόγους αυτού κατά τούς κανόνας τής κλασσικής ρητορικής τέχνης, διανθίζει
δ' άμα καί πλουτίζει αύτούς δι* άξιολογωτάτων ειδήσεων ιστορικού, κοινωνικού ή
καί Ιπιστημονικού περιεχομένου. Διό ό μελετών τόν Χρυσόστομον καταπλήσσεται
διά τό πλήθος τών είδήσειον, ας παρέχει έπί πάσης Ικδηλώσεως τρυχικής καί κοι-
νωνικής τών άνθρώπων τής εποχής του 2). 'Ιδία α! έξ άφορμής τής καταπολεμή-
σεως τών ειδωλολατρικών εθίμων καί προλήψεων τοΰ λαού γινόμεναι παρατηρή-

') Ώς γνωστόν, τούς λόγους αύτού ό Χρυσόστομος έξεφώνησε μεταξύ τών ετών 385
καί 407.

2) Παράβαλε δσα γράφει σχετικώς περί τοΰ Χρυσοστόμου ό καθηγητής Δ. Σ. Μπα-
λανος έν τη πραγματεία αύτοΰ «Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών Πατέρων τής Έκκλη-
σίας» (Άνατύπωσις έκ τής Νέας Σιών). Έν Ίεροσολύμοις 1922, σ. 4 κέ·
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σεις αυτού μαρτυρούσι βαθυτάτην τού λαϊκού βίου γνώσιν καί χμυχολογίαν αλάθη-
το ν. Διό καί μετά πάροδον δέκα πέντε αιώνων τά κείμενα τοΰ Χρυσοστόμου καί
αί εν αΐιτοίς ειδήσεις άποβαίνουσι πολυτιμότατα στοιχεία διά τήν καθόλου γνώ-
σιν καί μελέτην τού \()υχικοΰ καί κοινωνικού βίου τοΰ Ελληνικού λαού, ή δέ Λαο-
γραφία άντλεΐ μετά μεγίστης ώφελείας άπό τής πηγής ταύτης ').

Ενταύθα' θ' άπασχολήσωσιν ημάς αί είς τήν τελευτήν, τάς ταφάς καί τά
πένθη άναφερόμεναι ειδήσεις, αί περιλαμβανόμενοι είς τους λόγους τοΰ Χρυσο-
στόμου.

Ό λαός τών χρόνων εκείνων, νεωστί κατηχηθείς εις τον Χριστιανισμόν, δεν
είχεν εισέτι άποσπασί)ή τών εί^νικών αυτοΰ συνηθειών. 'Ιδιαιτέρως τό γεγονός τού
θανάτου, συγκινούν awov βαθύτατα, διετήρει άναλλοίωτον τήν έξ άπωτάτης παρα-
δόσεως ψυχολογικήν αυτού σημασίαν, αί δέ νεώτεραι περί αυτού διδασκαλίαι τής
'Εκκλησίας δεν κατώρθουν νά καταργήσωσι τάς περί τό νεκρόν σώμα ειδωλολα-
τρικός καί πρωτογόνους τοΰ λαοΰ εκδηλώσεις. Διά τούτο καί ή πολεμική τοΰ Χρυ-
σοστόμου ώς προς τό κεφάλαιον τούτο είναι συχνότατη καί σφοδρά.

Ό ρήτωρ δέν θέλει ν' άνεχθή τους υπερμέτρους θρήνους καί τούς κοπετούς
επί τών νεκρών. Καταγγέλλει τούτους ώς ειδωλολατρικούς και άξιοι παρά τών
χριστιανών, όπως άντιμετωπίζωσι τον θάνατον άπαθώς και ήρέμως, έφ' όσον ούτος
διά τής αναστάσεως τοΰ Χριστού απέβη απλούς ύπνος ή ευτυχής μετάβασις προς
τήν άληθή ζωήν. Τάς περί τού θανάτου καί τών νεκρών λαϊκάς δοξασίας θεωρεί
ώς εκδηλώσεις απιστίας καί συνέργειαν σατανικήν. Πλήρης οργής πολλάκις κατα-

') Είναι γνωστή ή σημασία, ήτις εδόθη είς τσς τοιούτου είδους εργασίας υπό τοΰ
κατά τό ειος 1912 συνελθόντος έν 'Αθήναις IT' Συνεδρίου τών 'Ανατολιστών, δτε τή είσηγή-
σει τοΰ αειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου έξεφράσθη ή εΰχή προς περισυναγωγήν τών είς τους Βυ-
ζαντινούς συγγραφείς άπαντωμένων είδήσεων περί τής Ελληνικής λαογραφίας. «Ή μελέτη
γενικώς τής Λαογραφίας τοΰ Βυζαντινού κόσμου», εϊπεν ό Πολίτης, «ενδιαφέρει ίδιαίτατα ήμας
τούς "Ελληνας, τοϋτο μεν διευκρινούσα τήν αρχήν πολλών φαινομένων τοΰ βίου τοΰ σημερι-
νού 'Ελληνικού λαοΰ, τοΰτο δέ διαπιστοΰσα τήν άδιάσπαστον συνέχειαν τοΰ έθνικοϋ βίου διά
τής βεβαιώσεως περί υπάρξεως κατά τούς μέσους χρόνους δοξασιών καί συνηθειών, α'ίτΐνες
καί κατά τήν αρχαιότητα μαρτυροΰνται, διατηροΰνται δέ καί νΰν». (Λαογραφ. Γ' σ. G05). "Εκ-
τοτε ικαναί έργασίαι τοιαύτης φύσεως έγένοντο. Άναφέρομεν ένταΰθα τάς κυριωτέρας έξ αύ-
τών: Σωκρ. Β. Κονγέα, Αί έν τοις σχολίοις τοΰ 'Αρέθα λαογραφικοί ειδήσεις, Λαογρ. Δ' σελ.
236 - 270. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικοί ένδείξεις έν τφ Α' καί Β' κατηχητικφ 'Ιωάννου τού
Χρυσοστόμου, Λαογραφ. Η' σ. δ - 12. Φ. Κουκονλέ, Λαογραφικοί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλο-
νίκης Εύσταθίφ, 'Επετηρίς Βυζ. Σπουδών Α' σ. 5-40, ΑΙ παρά τφ Θεσσαλονίκης Εύσταθίφ
δημώδεις παροιμίαι καί παροιμ. φράσεις, αύτ. τόμ. Η' σ. 3 - 29, Συμβολή είς τήν Μεσαιω-
νικήν Έλλην. Λαογραφίαν, 'Αθήνα 26, 136 κέ. Συμβολή εις τήν Κρητικήν Λαογραφίαν έπί
Βενετοκρατίας, 'Επ. Κρητ. Σπουδών τ. 3 σ. 1 κέ - Περί τοΰ Χρυσοστόμου ώς λαογράφου εγρα-
ψεν δ καθηγ. Στ. Κυριακίδης είδικήν πραγματείαν έν τή Λαογραφία, τ. ΙΑ' σ. 634-641.
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δεικνύει άπό τού βήματος τήν αντίθεσιν ώρισμένων εθίμων προς τάς άρχάς τής
χριστιανικής διδασκαλίας καί άπαγορεύει εϊς τούς πιστούς τήν άσκησιν αύτών.

Ή πολεμική αύτη άγει τόν Χρυσόστομον είς τήν άνάγκην ν' άναφέρη τά
υπό έλεγχον έθιμα, ν' άναλύση καί περιγράψη ταύτα, ίνα τά άνασκευάση εν ταϊς
λεπτομερείαις αύτών. Ούτι.ο παρέχει ήμίν πλήρεις πολλάκις καί πολυτιμοτάτας
ειδήσεις περί τών κατά τήν τελευτήν παρά τώ λαφ τής εποχής ατ>τού έί)ιζομένων.
'Αλλά καί έξ άλλων άφορμών παρέχει ήμίν στοιχεία διά τήν τοιαύτην έρευναν
ό θειος Πατήρ. Πολλάκις, θέλων νά σωφφονίση χους άπιστους, τούς άμαρτα)λούς,
τούς φιλάργυρους, επισείει προ αυτών φοβερόν τό φάσμα τού θανάτου, ύπομι.
μνήσκει τού τάφου τόν έπίλογον, άναπαριστά έν ζωηρά περιγραφή τούς παρά
τών τυμβωρύχων εξευτελισμούς. Είς τούς μεγαλομανείς καί κενοδόξους υποδει-
κνύει τήν ταπείνωσιν τού νεκρού σώματος, τήν ματαιότητα τών μετά θάνατον,
τήν έν τοις τάφοις έγκατάλειψιν καί λήθην. 'Εν γένει χρησιμοποιεί στιχνότατα
εικόνας, περιγραφάς καί παρομοιώσεις, είλημμένας άπό τών νεκρών καί τών περί
αύτούς τελετών.

Διεξήλθον τούς δέκα τρεις τόμους τής Πατρολογίας τοΰ Migne, τούς περι-
λαμβάνοντας τάς ομιλίας τοΰ Χρυσοστόμου1) καί περισυνέλεξα πάν ό,τι αναφέρε-
ται εις τήν τελευτήν καί τά κατ' αύτήν άπό λαογραφικής άπόψεοος 2)> Προσεπά-
θησα, όπως ή εργασία μου γίνη μετά τής δεούσης άκριβείας καί προσοχής, εν
τη άναπτύξει δ' α^ής, όπου ήτο άναγκαΐον, παρέθεσα τάς άναλόγους συνήθειας,
τάς γνωστάς ήμίν έκ τοΰ βίου τών άρχαίων καί τών νεωτέρων Ελλήνων. Τήν
ούτω συλλεγεΐσαν ύλην κατέταξα κατά τρόπον έξελικτικόν, άρχόμενος άπό τών
αναφερομένων είς τάς έπιθανατίους στιγμάς καί περαίνων διά τών περί τών νε-
κρών προλήψεων καί δεισιδαιμονιών3).

Προς συνοπτικήν παράστασιν τής άκολουθουμένης σειράς έν τή καταγραφή
τών παρά τώ Χρυσοστόμω ειδήσεων τούταιν καί οιονεί ώς πίνακα περιεχομένιον,
προτάσσω ενταύθα τό κατά τά άντληθέντα στοιχεία καταρτισθέν διάγραμμα.

1) Patrologia Graeca τόμοι 47 - 64.

2) Τήν έκλογήν τοϋ θέματος τής εργασίας μου ταύτης όφείλω είς τάς σχετικός υπο-
δείξεις τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Λαογραφικοϋ 'Αρχείου κ. Γεωργίου 'Α. Μέγα, προς τόν όποιον καί
δι' άλλον λόγον έκφράζω άπό τών γραμμών τούτων τάς ευχαριστίας μου, δτι μετά στοργής καί
ένδιαφέροντος παρηκολούθησε τήν έργασίαν μου, καθοδηγών άμα καί ένθαρρύνων με είς τήν
άνάπτυξίν της.

3) Είς τήν τοιαύτην κατάταξιν είχον ύπ' όψιν μου τήν έξελικτικώς έπίσης συντεταγμέ-
νην πραγματείαν τοΰ Ν. Γ. Πολίτου, είς ην καί συχνάκις παραπέμπω: Τά κατά τήν τελευ-
τήν, Λάογραφ. Σύμμεικτα, τόμ. Γ' σ. 323 - 362.
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Α'. Τά προ τής τελευτής.

α'. Αί υσταται στιγμαί.

1. - Τελευταίοι θελήσεις καί τιποθήκαι τού αποθνήσκοντος.

2. - Βάπτισμα καί μετάληψις τών ετοιμοθάνατων.

3. - Οί οικείοι περί τήν κλίνην τού τελευτώντος.

β'. Τό ψυχορράγημα.

Β'. Τά μετά τήν τελευτήν.

α'. Φροντίδες περί τοΰ νεκρού.

1.-Αί πρώται περιποιήσεις.

2. -· Λούσις, αλειψις, σαβάνωμα.

3. -Ένδυσις καί στολισμός.

4. - Πρόθεσις.

β'. Ή φύλαξις τοΰ νεκρού.

1. - Οί συμπενθοΰντες περί τον νεκρόν.

2. - Θρήνοι καί κοπετοί τών οικείων.

3. - Μοιρολόγια.

4. - Γυναίκες θρηνωδοί.

Γ'. Ταφή.

α. "Η εκφορά.

1.-Τό φέρετρον καί ή προς τήν κηδείαν δαπάνη.

2. - Ή νεκρώσιμος πομπή.

3. - Ή περιφορά διά τών οδών.

4. - Αί θρησκευτικοί τιμαί.

β'. Ό ενταφιασμός.

1.-Ή πομπή προς τον τάφον.

2.-Ή τοποθέτησις τοΰ νεκρού έν τφ τάφφ.

3. - Α! έπί τού τάφου διαδραματιζόμενοι σκηναί.

4. - Περί κοιμητηρίων καί τάφων.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β'.
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5. - ΙΙερί τυμβωρύχων:

6. - Ή σημασία τής ταφής.

Δ'. Τά μετά την ταφήν.

1.-Ό άπό τοΰ νεκρού καθαρμός.

2. - Περίδειπνα.

Ε'. Μνημόσυνα.

1. - Κατ' ιδίαν μνημόσυνα εν έκκλησίαις..

2. - Δεήσεις έπί τών τάφων.

3. - Κοινή έξοδος επί τοΐις τάφους.

4.-Κοιναί δεήσεις υπέρ τών κεκοιμημένων.

5. -"Μνημόσυνα εύεργετών.

6. - Έλεημοσύναι καί άγαθοεργίαι υπέρ τών νεκρών.

7.-Εικόνες καί ενδύματα τών προσφιλών νεκρών.

Τ'. Πένθη.

1.-Τό πενθεΐν ώς έθιμον καί ώς καθήκον.

2. - 'Εκδηλώσεις πένθους.

3. - Διάρκεια πένθους.

4. - Ή συμμετοχή τών φίλων εις τό πένθος. 'Επισκέψεις, εύχαί.

Ζ'. Ό θάνατος έπί ξένης.

1. - Αί παρά τφ λαφ δοξασία ι.

2. - Ή μετακομιδή εις τήν πατρφαν γήν.

Η'. Δοξασίαι «αί προλήψεις περί τών νεκρών.

1.-Οί βιαίω θανάτω τελευτώντες.

2. - Οί αυτόχειρες.

3. - Οί μή βαπτισθέντες.

4. - Πλανώμεναι ψυχαί, φαντάσματα.

5. - Νεκρομαντεΐαι.
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Α'. ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣ

α'. ΑΙ υσταται στιγμαί.

1. Τελενταΐαι Φελήσεις καί ύπο&ήκαι τοΰ άπο&νήοκοντος.

1. Όμιλία κζ' εϊς τήν προς Κορινθ. Α' Έπιατ. Migne τ. 61 σ. 229. — "Ωσ-
περ γαρ εκείνων μάλιστα μεμνήμείϊα τών ρημάτων, ών αν τελενταϊον παρά τών
άπιόν των άκούσω μεν, και, προς τους κληρονόμους τους εκείνων, ει τολμήσαιεν
αυτών παραβήναί τάς εντολάς, hn ρέποντες αύτονς λέγομεν: εννοήσατε δτι τ αυ-
τήν νατέραν άψη κ ε προς υμάς την φωνή ν ό πατήρ και μέχρι τής εσπέρας, ής
εμελλεν εκπνεΐν, ταϋτα επέσκηπτεν .. .

2. Αυτ. σ. 236.— Ούδε παρόντος ου δ ε παρακα&ημένου, ίνα καν εσχά-
των άκούσας ρημάτων εχη τινά παραμυι'Παν τής οντω πίκρας τελευτής.

3. Είς νεωτ. χηρεύσασαν, Migne 48,605. — Συ μεν γάρ, ώ &ανμασία, και
κείμενον επί τής κλίνης είδες τον καλσόν εκείνον, καϊ εσχάτης ήκονσας φωνής, καϊ
τίνα χρή πράξαι ύπερ τών πραγμάτων τής οικίας εμαϋες έπισκήπτοντος,
καϊ διά τών δια&ηκών ίίπασαν τοις πλεονέκταις και σνκοφάνταις άποτειχίζοντος
εφοδον.

4. Εις τούς ανδριάντας όμιλ. α', Migne 49,217. — Και καϋ-άπερ οι προς
τάς εσχάτας δντες άναπνοάς, περί τών οικεί ων έκαστος επέσκηγε τών εαυτόν .. .

5. Είς τον Ίωάννην όμιλ. πε', Migne 59,467.—"Οταν ονν τις μέλλη τε-
λεντάν, ό οικείος... πειϋ·έτω τον άπιόντα τοις δεομένοις τι καταλιμπάνειν.

6. Όμιλία η', Ότι ή κατά ψυχήν αρετή προτιμοτέρα, Migne 64,477. —
Ψυχαγωγού μεϋ·α δέ ταις δ ι α ι') ή καις οι κτήτορες, α λαβείν ονκ ίο χύ ο μεν, χα-
ριζόμενοι γράμμασιν ι), ά κατέχειν ουκ εστίν, άφιέναι δοκονντες, ώς, εΐ γε κατέ-
χειν ήν, ούκ αν έξέοτημεν άλλα). Καϊ δήλοι τήν γνώμην τής διαθήκης ό πρόλο-
γος' εΐη μεν με, φησίν, ζην καϊ κυριεύειν με τών εμών.... αν δέ τι,
φηαίν, τών κατ" αν&ρωπον πά$ω, βούλομαι είναι κληρονόμους.

7. Είς τάς Πράξεις όμιλ. α', Migne 60,24. — Διά γάρ τοι τοϋτο καϊ προ-
τάττονσι ταυτϊ τά ρήματα, λέγοντες, δτι ζών καϊ φρονών καϊ ΰγιαίνων επι-
σκήπτω περϊ τών εμαντον.

*) τ. ε. έγγραφοις διαθήκαις. Πρβλ. καϊ συγχρόνους φράσεις, π. χ. τους εκανε γραφή
(= διαθήκη) έν Κεφαλληνίςι.
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Αί έσχαται έντολαί τών τελευτώντων προς τούς οικείους αυτών, ώς καί αί
προσπάθειαι τούτων, όπως άποσπάσωσι παρά τοΰ τελευτώντος άγαθοεργίας τινάς,
οίαι περιγράφονται ενταΰθα παρά τοΰ Χρυσοστόμου, φέρουσιν είς τόν νοΰν άνα-
λόγους σκηνάς τοΰ συγχρόνου οικογενειακού βίου. «Τόν ρωτούν, αν βέλη τίποτε·
τί παραγγελιά άφήαη" ποιά είναι ή πϊ&νμιά του»1). «"Αμα άρχίογι τό ψυχο μα-
χητό, οι δικοί του τοϋ δίνουνε λεπτά, νά τά μοιράαι] ατούς φτωχούς. Καλούνε
τούς φτωχούς και τούς τά μοιράζει» 2).

Εις τά δύο τελευταία τών παρατιθεμένων χωρίων παρέχονται ήμίν καί μέρη
έκ τοΰ προλόγου τών εγγράφων διαθηκών τών χρόνιον τοΰ Χρυσοστόμου. 'Ανά-
λογοι είναι περίπου καί αί φράσεις, αί περιλαμβανόμεναι εν διαθήκαις νεωτέρων
χρόνων, οίαι: 'Επειδή φοβερώτερον ουδέ άδηλότερον ούκ έστι ή τό τοΰ θανάτου
μυστήριον, καί ουκ οΐδαμεν τήν ώραν ουδέ τήν ήμέραν, ποία ώρα έρχεται ό άωρος
θάνατος, φοβηθείς έγώ . . . . 3).

2. Βάπτισμα και μετάληψις τών έτοιμο&ανάτων.

1. Περί πρεσβυτέρου (έκ τών νόθων), Migne 61,786. — 'Εάν δε γενηται
ανάγκη καί ευρεβή παιδίον άβάπτιστον και μέλλη τελευταν, εξόν τόν διά-
κονον βαπτίσαι' και ει μεν άπέϋ·ανε τό παιδίον, ελογίσϋη αν τ ω βάπτισμα. 'Εάν
δε παιδίον τη άμελεία τον πρεσβυτέρου άπο&άνη άβάπτιστον, ου αί ε στ ι τω πρε-
σβυτέρα) εκείνω! ' Εάν δέ τί] άμελεία τών γονέων ά π ο τί ά ν η άβάπτιστον, ούαί
έστι τοις γονενσι τον παιδίον!

Τήν έπιτακτικήν ανάγκην τής βαπτίσεως τού έτοιμοθανάτου βρέφους αισθά-
νεται καί σήμερον παρ' ήμίν ό λαός. Τοΰτο καταδεικνύουσιν αί περί τών άβαπτί-
στων παίδων προλήψεις καί τά περί τήν βάπτισιν τούτων προχείρως τελούμενα.
Έν Κεφαλληνία παρηκολούθησα τοιαύτην βάπτισιν. Ήτο άδύνατον νά προσκληθή
ιερεύς ή προσκαλούμενος νά προφθάση. Τότε ό πατήρ ήρπασε τό βρέφος γυμνόν
είς τάς χείρας του, ήνοιξε τό προς άνατολάς παράθυρον καί ήρχισε νά κινη τοΰτο
σταυροειδώς προς τάς τέσσαρας διευθύνσεις, έκφωνών χρίς: Βαπτίζεται δ δού-
λος τοϋ Οεον κ.λ.π. 4) Μετ° ολίγον τό βρέφος έξέπνευσεν, άλλ' ό πατήρ άνεκου-

') Σ. Σνγκολίτον, Ό νεκρός είς τήν Άνασελίτσα, Δαογραφ. ΙΑ' α. 388.

') Μ. Λιονδάκη, Ααογρ. 'Αρχείον, άρ. χειρ. 1358 σ. 198, Κυδωνίαι. Κατωτέρω τό Λαο-
γραφικόν 'Αρχείον δηλοϋται διά ΛΑ.

3) Διαθήκη έκ Κρήτης τοϋ 1486 έν Σάΰα, Μεσ. Βιβλ. τόμ. Τ' σ. 654.

4) Πρβλ. Νικηφόρου Όμολογητοϋ: «Εί βαπτίσει δέ καί ό ίδιος πατήρ ή οιοσδήποτε
άνθρωπος, μόνον ίνα εστί χριστιανός, ούκ έστιν αμαρτία» (Ράλλη και Ποτλή, Σύνταγμα θείων
καί ιερών κανόνων τ. Δ' σ. 431).
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φίσθη, διότι απέθανε βαπτισμένον. To οναί τού Χρυσοστόμου δέν ήπείλει πλέον
τήν ψυχήν του. Ό λαός πιστεύει διά τά άβάπτιστα βρέφη, ότι γίνονται τελώνια,
σμερδάκια ή δαίμονες μέ μαύρα φτερά, «κ' εκεί που πετούν στον αγέρα, κατα-
ρειώνται τόν παπα, πού τ" άφήκε άβάφτιστα, και πετροβολούν τους διαβάτες» 1).

2. Εις τάς Πράξεις A', Migne 60,24.—..άλλ' ουδείς ψυχορραγών λον-
τρόν λαμβανέτω. Ου γάρ εκείνος τών μυστηρίων ό καιρός, άλλά τών διαθηκών.

3. Α' Κατηχητικός, Migne 49,224· — Ον μακαρίζω δέ μόνον, άλλά και
επαινώ τήν εύγνωμοσύνην, ότι μή κα&άπερ οί ρα&νμότεροι τών άν&ρώπων έν

έσχάταις άναπνοαις τω φωτίσματι προσήλθετε...... Ει γάρ και τά τής

χάριτος ίσα νμϊν και τοις έν τή τελευτή μυσταγωγονμένοις, άλλά τά τής προαιρέ-
σεως ούκ ίσα, ουδέ τά τής παρασκενής τών πραγμάτων. °Εκείνοι μέν γάρ έν τ ή
κλίνη λαμβάνονσιν . .. όδνρόμενοι και δακρύοντες. . . στένοντες ... πολλφ κεκα-
ρωμένοι τω πνρετώ .. . " 01}εν ένταϋΰα μέν 2) άπαντα σύμφωνα τή δωρεά, έκέί
δέ'6) πάντα εναντία τή δωρεά. Καί γάρ -θρήνος και όδυρμός πολύς τών μν-
σταγωγον μένων. Είτα μεταξύ τών θορύβων και τής ταραχής αύτής έπεισέρχε-
ται ό ιερεύς, αύτον τον πυρετού φοβερώτερος ών και τοϋ θανάτου τοις τοϋ κάμνον-
τος προσήκουσιν άπηνέστερος" τής γάρ τοϋ ιατρού φωνής, τής άπογινωσκούσης τήν
ζωήν τήν εκείνου μείζων άπόγνωσις είναι νομίζεται ή τοϋ πρεσβυτέρου είσοδος και
■θανάτου σύμβολον είναι δοκέΐ τής αιωνίου ζωής ή νπόθεπις.

4. Είς τάς Πράξεις A', Migne 60,25. — Πώς οΐεσ-θε όδννώμαι, δταν ακούσω

ότι αμύητος τις άπηνέχΰη έντεϋ-θεν..... Πώς δάκνομαι πάλιν, δταν ετέρους ϊδω

προς τάς έσχάτας φ-θάνοντας. άναπνοάς, και μηδέ έντεϋϋεν σωφρονιζομένους; Διά τοι
τοΰτο πολλά τής δωρεάς ταύτης άνάξια γίνεται. Δέον γάρ εύφραίνεσ&αι και χο-
ρενειν και χαίρειν καί στεφανοϋσϋαι, ετέρου μυσταγωγουμένου, δταν άκούση τοϋ
κάμνοντος ή γυνή, δτι τούτο έπέσκη ψεν ό ιατρός, ώς έπι κακώ τινι κατακό-
πτεται και ϋρηνεϊ και κωκντοι καί οίμωγαί πανταχού τής οικίας ώς έπι
καταδίκων, τών τήν έσχάτην άπαγομένων όδόν. Και έκεϊνος δέ πάλιν τότε όδυ-
ναται πλέον.....

Ή διδασκαλία τής διά τοΰ βαπτίσματος σωτηρίας ήνάγκαζε τούς χριστια-

') Ν. Γ. Πολίτου Παραδόσεις τ. Α' σ. 326. Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Τά κατά τήν βάπτισιν
έθιμα τών Βυζαντινών έν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπουδών τ. ΙΔ' σ. 120 κέ. "Αλλα ζητήματα σχε-
τικά μέ τήν βάπτισιν έτοιμοθανάτων βρεφών βλ. έν Έπ. ΛΑ. 1939 σ. 136 κέ.

') Έν τη έκκλησίφ, δπου οί κατηχούμενοι φωτίζονται.

8) Έν τφ οΐκφ τοϋ έτοιμοθανάτου κατηχουμένου ή άφωτίστου.
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νους τής εποχής τού Χρυσοστόμου, εφ' όσον δέν εΐχον εισέτι βαπτισθή, νά έπι-
ζητώσι τούτο ψυχορραγούντες '). Μνησιν ονομάζει τούτο ό Χρυσόστομος καί δδν-
ναται, όταν άκούη, ότι αμύητος τις άπηνέχϋη εντεύθεν, ως ακριβώς ή σύγχρονος
Εκκλησία όδυνάται, όταν άποθνήσκη τις μή μεταλαβών τών αχράντων μυστη-
ρίων 3)' διότι τοιαύτην άκριβώς θέσιν έπεΐχε κατά τούς χρόνους εκείνους ή κατά
τάς τελευταίας στιγμάς τέλεσις τοΰ βαπτίσματος. Τό άπό τής παιδικής ηλικίας, ώς
γίνεται σήμερον, βάπτισμα δέν ειχε καταστή εισέτι ύποχρεωτικόν, υπήρχε δέ πλήθος
κατηχουμένων χριστιανών υπερηλίκων, μή δεχθέντων τό χρίσμα τοΰ βαπτίσματος.
Τούτο ήνάγκασε τήν Έκκλησίαν oU μόνον νά έπιτρέψη, αλλά καί νά έπιβάλη τήν
κατά τάς έπιθανατίους στιγμάς βάπτισιν τών άφωτίστων 3).

Τοΰ βαπτίσματος τούτου πρέπει νά πιστεύσωμεν, ότι προηγεΐτο ή καί σήμε-
ρον προ τής μεταλήψεως απαραιτήτως γινομένη έξομολόγησις τών αμαρτιών τοΰ
θνήσκοντος, αμέσως δ' εΐπετο καί ή θεία μετάληψις. Αύτός ό Χρυσόστομος μαρ-
τυρεί: εϋος τοις βαπτιζομένοις εξομολογεΐο'θαι τάς αμαρτίας αυτών4).

Αί έν τοις ανωτέρω χωρίοις τοΰ Χρυσοστόμου έκτιθέμεναι σκηναί, αί λαμ-
βάνουσαι χώραν έν τφ κοιτώνι τοΰ μελλοθανάτου, φέρουσιν εις τον νοΰν άναλό-
γους σκηνάς τού σημερινού βίου. Καί παρ' ήμϊν επίσης ό ιατρός, ώς τεκμήριον
τοΰ ότι άπέλιπε πάσα έλπίς, «έπισκήπτει» τήν πρόσκλησιν τοΰ ιερέωςδ), ό δέ
λαός, θέλων νά όμιλήση περί τών τελευταίων στιγμών τοΰ ασθενούς, λέγει ότι
εφτααε στον παπά το χονλιάρι 6).

Ό ιερεύς «έπειαέρχεται» καί παρ' ήμϊν κεκαλυμμένος καί σιωπηλός, είσκο-
μίζων τήν θείαν μετάληψιν, συνοδευόμενος υπό λαμπάδων, λιβανωτοΰ, ένιαχοΰ δέ,
ώς εν Κρήτη, καί υπό κωδωνοκρουσιών 7), ΐνα μεταλάβη τον θνήσκοντα8).

') Πρβλ. Έπ. Βυζ. Σπουδ. ΙΔ' σ. 123.

') Έν Μάνη θεωρείται δυστύχημα νά αποθάνη τις άμεταλάβητος (Νεστορίδης, ΛΑ
άρ. 334). Έν δέ τοις Κοτυώροις τοΰ Πόντου, αν δέν ήτο δυνατή ή παρουσία τοΰ Ιερέως,
μετελάμβανον τον έτοιμοθάνατον οι οικείοι δι' ύδατος άγιασμοΰ, δ διετήρουν έν τή οικία άπό
τής ημέρας τών Φώτων. (Ξεν. "Ακογλον, Λαογραφικά Κοτυώρων, 'AO. 1939, σ. 222).

3) «Έάν δέ.. . μέλλωσι τελευτάν, κατηχούμενοι δντες, βαπτιζέσΰωοαν καί μή άποδημή-
τωσαν τών ανθρωπίνων αμέτοχοι τής χάριτος, ήγουν άκοινώνητοι». Κυρίλλου 'Αλεξ. Κανών Ε',
Ράλλη καϊ Ποτλή, Σύνταγμα Καν. τ. Δ' σ. 362.

4) Όμιλία είς τά Θεοφάνεια, Migne 61,762.

°) Έν Κεφαλληνία λέγουν: Ταον 'πε δ γιατρός νάν τόνε κσινωνήσοννε.

6) Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι (άνέκδ. συλλογή) λ. φτάνω 7.

7) Βλ. Φ. Κονκουλεν έν Έπ. Κρητ. Σπουδ. Γ' σ. 25. 'Ομοίως έν Κεφαλληνία παλαιό-

τερον.

8) Ό Χρυσόστομος κατηγορεί τήν τοιαύτην εϊσοδον τοΰ ιερέως ώς φοβεράν διά τους
οικείους, άπηνεστέραν αύτοΰ τοΰ θανάτου. 'Ιδού πώς όμιλεϊ έπί τοΰ αύτοϋ άκριβώς ζητήματος
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Αί διάφοροι αιρέσεις, αί άναπτυχθεΐσαι περί τά δόγματα έν τφ Χριστιανι-
σμφ. έδημιούργησαν και διάφορα ήθη ή πράξεις τοΰ θρησκευτικού βίου, άντι-
βαινούσας είς τήν διδασκαλίαν τής 'Εκκλησίας. 'Εκ τών άκολουθούντων χω-
ρίων τοΰ Χρυσοστόμου πληροφορούμεθα περιεργότατα πράγματα, τελούμενα παρά
τισιν αίρετικοΐς κατά τήν έπιθανάτιον βάπτισιν.

5. Είς τάς Πράξεις A', Migne 60, 26. — Τις ή ανωμαλία αντη ; Ονπω γάρ
λέγω, δτι και, νεκροΐς επεχύϋη νδωρ καί τά άγια έρρίφη είς γήν.

6. Είς τήν Α' προς Κορινθ. όμιλ. μ', Migne 61,347. —"Η βούλεσΰε πρώ-
τον ειπώ, πώς παραποιοΰσι τήν ρήσιν ταντην ') οί τά Μαρκίωνος 2) νοσονντες ;...
' Επειδάν γάρ τις κατηχούμένος άπέλιJrj παρ αντοϊς, τον ζώντα νπδ τήν κλί-
νην τοΰ τετελεντηκότος κρνψαντες, προσίαοι τώ νεκρφ και διαλέγονται και πννθά-
νονται, ει βούλοιτο λαβείν τό βάπτισμα' εΐτα εκείνον μηδέν άποκρινομένον, δ κε-
κρνμμένος κάτωθεν άντ' εκείνον ψησίν, δτι δή βούλοιτο βαπτιοΰήναι' καϊ οντω
βαπτίζονσιν αντόν άντϊ τον απελθόντος, κα&άπερ επι τής σκηνής παίζοντες. . . Εΐτα
εγκαλούμενοι, τουτϊ παράγονσι τό ρήμα λέγοντες, δτι καί ό 'Απόστολος εϊρηκεν :
«οί βαπτιζόμενοι νπέρ τών νεκρών».

Τάς ανωτέρω περί τούς νεκρούς αίρετικάς συνήθειας γνωρίζομεν καί έξ άλ-
λων μεταγενεστέρων μαρτυριών. Ό Ζωναράς έρμηνεύων τον ΠΓ' κανόνα τής έν
Τρούλλω συνελθούσης οικουμενικής Συνόδου σημειοΐ: «Έθος ην παλαιόν
μεταδίδοσ&αι τοις νεκροΐς σώμασι τών τελεντησάντων τοΰ σώματος καί αίματος
τοΰ Κυρίου» 3). Καί άλλαχοΰ, έξ αφορμής τοΰ ΙΗ' κανόνος τής έν Καρθαγένη

διά χά έν Κεφαλληνία συμβαίνοντα ό Αασκαράτος : «Μόλις ό γιατρός δώση τό σή^Ιεΐο τοΰ κιν-
δύνου .. . ό ξεμολόγος φθάνει. Άκολουθάει ή κοινωνία. Ό παπάς μέ μεγάλη ίεραχική στολή,
κρατώντας μέ χά χέρια χου χ' "Αγια άπάνου σχό κεφάλι χου, μέ αναμμένες τές λαμπάδες καί
μέ μιά καμπάνα, πού τήν κουβαλούν μαζί καί τή σημαίνουν νεκρώσιμα, προχωρεί τρομερός
άπάνου άπό τό κρεββάτι τοΰ αδυνατισμένου έτοιμοθανάχου». (Ά. Λασκαράτον, Αυτοβιογραφία.
Μετάφρ. Χ. Άνχωνάχου, 'Αθήνα εκδ. Δημητράκου, σελ. 62).

') 'Εννοεί τήν έν τή Α' πρός Κορινθίους, κεφ. 15 στ. 29, φράσιν τοΰ Παύλου: Τί
ποιήοουοιν οί βαπτιζόμενοι νπερ τών νεκρών, ει δλως νεκροί ουκ εγείρονται;

5) Ό Μαρκίων, αρχηγός γνωστικής αίρέσεως, έκ Πόντου, ζήσας τόν Β' αιώνα μ. Χ.
παρεδέχετο δύο αρχάς, τόν δίκαιον δημιουργόν Θεόν καί τόν "Υψιστον αγαθόν Θεόν. Ό
πρώτος έτιμώρει τούς ανθρώπους διά τής κολάσεως, άλλ' ό δεύτερος τούς ηΰσπλαγχνίσθη καί
έστειλεν είς τήν γήν τόν υίόν του. Ό Μαρκίων απέρριπτε τήν Παλ. Διαθήκην. Μαρκιωνισταί
ύπήρχον έν Αίγύπτιρ μέχρι τοΰ Τ' αιώνος. "Επειτα συνεχωνεύθησαν μέ τούς Μανιχαίους.
Πλείονα βλέπε: Ad. v. Harnaok., Marcion, Leipzig 1921 σ. 135-181.
s) Ράλλη και Ποτλή, Σύνταγμα Καν. Β', 495.
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Συνόδου, γράφει : «Καί ϊνα μή νεκροϊς σώμασι διδώται ευχαριστία, ήγουν άγια
δώρα, έπράττετο γάρ τούτο, άλλά μηδέ βαπτίζωνται τελευτήσαντες, καί τούτο
γάρ έγίνετο, τινών μέν αυτούς τους νεκρούς βαπτιζόντων, τινών δέ καί άλλους
ύπερ τών νεκρών»1). Ό Κ. Καλλίνικος εν τή μελέτη αύτού «Ή φροντίς τών νε-
κρών έν τφ Χριστιανισμφ» άναφέρει σχετικώς, ότι κατά τήν γνώμην τινών «είς
τούς έν χριστιανικοΐς τάφοις άνευρεθέντας άμφορεΐς ένετίθετο τό σώμα καί αίμα
τοΰ Χριστού, παρατι&έμενον εν τφ ψερέτρψ» 2). Πιθανώς ή συνήθεια τής βαπτί-
σεως καί τής μεταλήψεως τών νεκρών έπεξετάθη άπό τών αιρετικών καί εις
τούς ορθοδόξους ή τούλάχιστον έπέδρασεν είς τάς συνήθειας των. Σήμερον έκτος
τής έπισήμου καθιερώσεως τοΰ δι'ήγιασμένου ύδατος ραντισμοΰ τοΰ νεκρού παρά
τή Δυτική έκκλησία," διατηρούνται παρ'ήμΐν, ώς λαϊκόν έθιμον, άνάλογοι συνή-
θειαι. Π. χ. έν Μ. 'Ασία «αν ή άγωνία τοΰ θανάτου παρετείνετο, έρράντιζον
τόν ψυχορραγοϋντα δι' ύδατος τοϋ Ίορδάνου ποταμού, όπερ οί κατά καιρούς προσ-
κυνηταί τοΰ παναγίου Τάφου έφερον μεθ'εαυτών» 3). Έν Θράκη «τά λουλούδια
πού πάνε στο νεκρό, τά βρέχόνν με νερό, νά ραντίσουν τόν πεθαμένο, γιά νά εχ'
δροσιά ή ψυχή του»4). Έν Κρήτη «δταν πεθάνη κάποιος καί δεν προφθάσουν
νά τόν μεταλάβουν, άμα τόν θάψουν, παίρνουν ενα καντήλι άπό τήν εικόνα μπρο-
στά καί τό χύνουνε σταυρωτά επάνω του»5). Έν Βιθυνία «εχυνεν ό παπάς κρασί
επάνω στο σώμα τοϋ νεκρού»β). Έν Αιτωλία τέλος «τρία βράδια στην άράδα
ποτίζουν τό μνήμα τοϋ νεκρού»7).

Κατά τόν Πολίτην σκοπός τοΰ ραντίσματος τούτου, καθώς καί πάσης έκ-
χύσεως ύδατος έν τή τελευτή, είναι ό καί)αρμός τοΰ άγους τοΰ θανάτου καί ή
άποτροπή τής κακοποιού ένεργείας τών δαιμονικών δυνάμεων, τών συνημμένων
προς τό μίασμα8). 'Αλλά καί ώς υπολείμματα τών υπό τοΰ Χρυσοστόμου
καταγγελλομένων αιρετικών πράξεων ί)ά ήδυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τάς εν λόγω
συνήθειας, μεταπεσούσας ίσως άπό τελετουργικών πράξεων είς άπλάς συμβολικάς
ενεργείας.

') Αυτόθι τ. Γ', 352.

') Έκκλ. Κήρυξ τ. Δ' (1914) α. 362.

3) Κ. Ίατρίδου, "Εθιμα 'Ανατολής, Ξενοφάνης τ. Γ' σ. 335.

4) Έ. Σαραντή, Έθιμα Θράκης, Θρςικικά τ. Β' σ. 134.

5) Μ. Λιονδάκη, ΛΑ άρ. 1162 Α' σ. 54.

s) Μ. Λ ιονδάκη, ΛΑ άρ. 1148 σ. 127.

') Δ. Λονκόπονλος, ΛΑ άρ. 867 α. 392.

s) Ν. Γ. Πολίτου, Τό εθιμον τής θραύσεως άγγείων κατά τήν κηδείαν, Λαογραφ. Σύμ-
μεικτα τ. Β' σ. 275. Περί τής κατά διαφόρους στιγμάς τής κηδείας καί παρά πάσι τοις λαοϊς
άπαντωμένης έκχύσεως ύδατος βλ. αυτόθι σ. 270 κέ.
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3. Οί οικείοι περί την κλίνην τοϋ τελεντώντος.

1. ΙΙερί μετανοίας, Migne 60,767.—"Ενιδε τήν ήμέρ,αν καί τήν ώραν τής
εξόδου, οίος έθέλεις είναι έπί κλίνης βεβλημένος και αδύνατος, μή έχων έαντω
τινα βοη&ήσαι' δρα τους κύκλω σον περιεστώτας φίλονς, γείτονας, σνγ-
γενεΐς, αδελφούς, οίκέτας' πάντες όμοθνμαδόν δλοφν ρόμενοι, δακρύον-
τες, άπαρηγόρητοι, δδνρόμενοι διά σε' ομοίως δε και τά τέκνα, εκατέ-
ρωθεν έστηκότα..... κλανθμηρίζοντα και μή άκονοντά σον' ή γυνή σον

πάλιν κατώδννος, τόν θάνατον γλιχομένη προ σον διά σε....

2. Περί μετανοίας, Migne 48,342.—"Οταν γάρ ΐδη ό ιατρός τόν νοσονντα
ούκ έχοντα σωτηρίας ελπίδα, δακρύει' κ αϊ οί οικείοι και οί προσήκοντες
όλοφνρόμενοι στενάζονσιν.

3". Είς τόν Ίώβ α', Migne 56,567, — Οί κατά σάρκα γονείς, δταν εχωσιν
ν ιόν ταϊς έσχάταις άναπνοαϊς σννεχόμενον, περικαθέζονται, λόγων τελευταίων
άκροώνται, χείρας αυτού περιπτύσσονται, συνταγάς περί τών άδοκήτων συνά-
πτουσι 1), στόμα φιλονσι, τά τελευταία τών πατέρων φιλήματα.

4. Α' Κατηχητ. Migne 49,224.— Και γάρ θρήνος καί όδυρμός πολύς...
καί παιδία περιΐστανται κλαίοντα καί γυνή τάς παρειάς καταξαίνον σα
καί φίλοι κατηφείς καί οίκέται δακρύων γέμοντες, δλον τό τής οικίας
σχήμα χειμερινήν τινα καί ζοφώδη μιμείται ί/μέραν.

5. Εις τούς ανδριάντας όμιλ. κα', Migne 49,212.— Τί τούτο; ή μόνη πε·

ριλειφθεϊσα ήμίν αδελφή..... προς έσχάτας εστίν ννν αναπνοής' ημείς δέ αυτήν

καταλείψαντες άπελευσόμεθα και ουκ οψόμεθα έκπνέονσαν καί τάς τελεν-
ταίας άφέίσαν φωνάς; ... Νννί δέ.... άφιεΐσα τήν ψυχήν ούκ δψεται τόν
πάντων αύτή ποθεινότερον; Καί πόσων ούκ εσται θανάτων αυτή τούτο β α ρ ν -
τ ερον; 2).

6. Προς Σταγείριον β', Migne 47,465· — "Ore δέ 'έμελλε τελενταν εκείνη,

') Τήν φράσιν ταύτην δέν ήδυνήθημεν νά έρμηνεύσωμεν ίκανώς. Κατά τήν έρμηνείαν,
ην εΰηρεστήθη νά μας δώση ό καθηγητής Φ. Κουκούλες, αδόκητα ένταϋθα είναι τά απίθανα,
δι' ών οί γονείς προσπαθοΰσι νά έγκαρδιώσωσι τόν υίόν τιον' οίον, δης που ϋά γίνης καλά,
&ά πάμε ταξίδι, άνέβης στο άλογο κ. τ. δ. Ό καθηγητής 'Α. Κεραμόπουλος έ'χει τήν γνώ-
μην, δτι αννταγαι περί τών άδοκήτων είναι αι συμφωνίαι ή τά σχέδια, πού κάμνουν μειά τοϋ
άσθενοϋς οί οικείοι περί πραγμάτων, τά όποια γνωρίζουν κατά βάθος, ότι δέν θά εκπλη-
ρωθούν, επειδή ό νοσών θ' άποθάνη. Άλλ' όμως σχεδιάζουν νά κάμουν τοϋτο καί εκείνο, διά
νά έγκαρδιωθή ό νοσών.

5) Βλ. τά αύτά χωρία καί παρά Ν. Γ. Πολίτη εν Δαογρ. Η' 10.
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τί άρα ουκ είπε.... ουχ όρώσα τόν παϊδα παρεστώτα καί δακρνοντα... και
τάλλα πάντα επιμελούμενον, άπερ αντον τον ϋ·ανάτον πικρότερα τοις γεγεν-
νηκόσιν είναι δοκεΐ;

Άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων έθεωρεΐτο ευτύχημα νά έχη ό θνήσκων περί
αυτόν τους φιλτάτους, δυστύχημα δέ δι' εκείνους ή κατά τάς στιγμάς ταύτας
απουσία. ΙΊαρ' Όμήρω ή 'Ανδρομάχη, κλαίουσα έπί τοΰ νεκρού Έκτορος, θρηνεί:

«"Εκτορ, έμοί δέ μάλιστα λελείψεται άλγεα λυγρά'
oU γάρ μοι θνήσκων λεχέων έκ χείρας ό'ρεξας
ουδέ τί μοι είπες πυκινόν έπος, ού τέ κεν αίεί
μεμνήμην νύκτας τε καί ήματα δάκρυ χέουσα ').

Ό Περικλής αποθνήσκων έχει περί αυτόν τούς φίλους, οίτινες έσπευσαν ν'
άκούσωσι τούς τελευταίους αυτού λόγους2), ομοίως δ'ό Σωκράτης έν τώ "δεσμω-
τηρίω 3)· Καί σήμερον παρ'ήμΐν θεωρείται ιερόν καθήκον ή συγκέντρωσις τών οι-
κείων περί τήν κλίνην τοΰ θνήσκοντος4). Είς τούς έρήμους, τούς άνευ οικογενείας,
σπεύδουσιν οί γείτονες νά παραστώσι5). «Πόνος μεγάλος, βάσανο τρανό, όταν
δεν έχουν άποκτήσει παιδιά, γιά νά στα/ΐονν κοντά τους και νά τους κλείσουν
τά μάτια» 6).

Έκ τής περικοπής «.'όλον τό τής οικίας σχήμα χειμερινήν τινα και ζοφώδη
μιμείται ήμέραν» 7) πρέπει νά δεχθώμεν, ότι κατά τάς τελευταίας στιγμάς τού
θνήσκοντος αί θύραι καί τά παράθυρα τής οικίας έκρατούντο ήμίκλειστα. Τούτο
γίνεται καί παρ' ήμϊν σήμερον. Σκοπός τής τοιαύτης ενεργείας είναι αφ' ενός ή
έκδήλωσις πένθους καί αφ' έτερου ή επιβολή τής σιγής καί τής γαλήνης, στοι-
χείων απαραιτήτων διά τήν άτάραχον έκπνοήν τοΰ θνήσκοντος. Μόνον μετά τήν

') Τλιάδ. Ω 742- 745.

Ό Πλουτάρχου Περικλής 38.

3) Πλάτωνος Φαίδων 59-60. Καί παρά τοις Έβραίοις έχομεν έν τή Γραφή τόν 'Ια-
κώβ καλούντα τούς υίούς αύτοϋ περί τήν κλίνην καί παρέχοντα αύτοϊς τάς τελευταίας του θε-
λήσεις (Γενέσ. 49,28 - 33).

4) Υστερα, αν είναι γέρος ή γρια και syjj παιδιά κι' άγγόνια, ϋά τά μαζώξχι δλα γύρω
τον νά τά ανχωρέση και νά τους δώκη τήν ευχή. "Αν είναι και τίποτε συγγενείς ή γειτόνοι,
έρχονται κ' εκείνοι νά σχωρε&οννε και νά σχωρέσουνε». /Ταροούλη, ΛΑ άρ. 1378 Β' σ. 70
.Μεσσηνία, Πρβλ. καί Β. Schmidt, Totengebraucbe un<l Graberkultus im heutigen Grie-
chenland έν Archiv fiir Religionswissenschaft τ. 24 (1926) σ. 284.

°) «Πάμε δέν κάνει νάν τόν άφήκουμε νά πε{}άνη χωρίς συντροφιά» λέγουν έν τή περι-
πκόσει ταύτη οί γείτονες έν Κεφαλληνία-

6) Σ. Σνγκολίτον, Ό νεκρός είς τήν 'Ανασελίτσα, Λαογρ. ΙΑ' σ. 388.

7) Βλ. άνωτ. χωρίον 4·
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έκπνοήν ανοίγονται παρ' ήμϊν αϊ θΰραι καί τα παράθυρα και τούτο ίνα οί ψυ-
χοπομποί άγγελοι «άκωλύτως είσέρχωνται καί έξέρχωνται» *).

β'. Τό ψυχορράγημα.

1. Είς τόν Ίωάννην όμιλ. λδ', Migne 59,198. — Καθάπερ γάρ σώμα ψυ-
χορραγούν και εγγύς δν τής τελευτής, μνρίας επισπάται κακώσεις....

2. Περί υπομονής, Migne 60,726.—Ό κείμενος τρέμει και συ παίζεις;...
δλος θορυβείται, δρών άπερ ουδέποτε είδε. Διδ και ίδροι, ώς οί εν άγρω
θερίζοντες και πάσιν ήμϊν συντάσσεται 2) καί πάντας ασπάζεται, έως οΰ ή
γλώττα φθέγγεσθαι δύναται. «"Ερρωσθε, φησίν, ερρωσθε άδελφοί, και
ύπερ εμοϋ ενξασθε»

3. Αύτ. 60,727. — Οί μεν έν τή κλίνη κείμενοι άναπηδώσι, ψνγεϊν μεν βου-
λόμενοι, ου δυνάμενοι δέ. Οί δε τους οδόντας βρύχουσιν, άλλοι τάς σιαγόνας κό-
πτουσιν, 'έτεροι τους οφθαλμούς έλεεινώς περιστρέφουοιν, ώς όρώαι .... τάς
δυνάμεις τάς εναντίας παρισταμένας, λογοθετονσας, κατηγ ορού σας,
άρπάσαι επιχειρόνσας. .. . Πολλών ήμϊν δει τότε τών ευχών, πολλών τών
πράξεων τών αγαθών, πολλής ήμϊν τότε τής τών αγγέλων προστασίας, πολλής
ήμϊν τής εν τή τον άέρος άναβάσει χειραγωγίας.

4. Είς τόν Ματθ. όμ. νγ', Migne 58,532. — Διά δή τοντο καί δείματα
τών πολλών τότε εστίν άκούειν διηγόνμένων και όψεις φοβεράς, ών ονδε
τήν θεωρίαν λοιπόν φέροντες οί άπιόντες, καϊ τήν κλίνην αυτήν μετά πολλής τής
ρύμης τινάσσονσι κείμενοι και φοβερόν ένορώσι τοις παρονσι, τής ψυχής έν-
δον έαντήν είσωθούσης και, δκνούσης άπορραγήναι τον σώματος 5) καί
τήν δψιν τών ερχομένων αγγέλων ον φερούσης.

5. Περί μετανοίας, Migne 60,767.— .... 'Αγγέλους φοβερούς, τό δά-
νειον τής ψνχής σου άπαιτονντας ....

1) Ν. Γ. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 324,5.

2) Κατά τήν έρμηνείαν τοΰ καθηγ. Φ. Κουκουλέ: «καί φαίνεται τρυφερός, περιποιητι-
κός πρός ημάς».

3) Είναι τό νεοελληνικόν εχετε γειά, τό τόσον σύνηθες είς τά δημοτικά μας τραγούδια,
διαν ήρως τις αποχαιρετά τήν ζωή ν.

4) Πρβλ καί τά παρ' ήμϊν: «ΓΙρό πάντων δέον νά άπέλθη έν ειρήνη, νά συγχώρηση
και νά συγχωρη&ή. Διά τούτο απασα ή οικογένεια προσκαλείται, δπως συγχωρηθή καί συγ-
χώρηση τόν μεθιστάμενον». Κ. Κουρτίδης, ΛΑ 34, 119 (Άδριανούπολις).

5) Πρβλ. καί τήν φράσιν τού Δαμασκηνού. « Ο'ίμοι, οϊον αγώνα ε χει ή ψυχή χωριζο-
μένη εκ τοΰ σώματος». (Νεκρώσ. ακολουθία είς κοσμικούς).
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Τ' ανωτέρω σχετίζονται προς ζήτημα τά μάλιστα ένδιαφέρον τήν λαογρα-
φικήν έρευναν: ποίαν δηλ, σχέσιν έχουσιν αί κατά καιρούς δημιουργηθεΐσαι προ-
λήψεις καί δεισιδαιμονίαι τοΰ λαοϋ προς τήν εκάστοτε διδασκαλίαν καί τά σχε-
τικά δόγματα τής χριστιανικής έκκλησίας '). Ό Χρυσόστομος ένταΰθα ομιλών
περί τών φοβερών όψεων τών δαιμόνων, ας βλέπει ό ψυχορραγών, περί τών εναν-
τίων δυνάμεων, αΐτινες «παριστάμενοι κατηγοροΰσι και τό δάνειον τής ψυχής
άπαιτοΰσι», παρακελευόμενος δέ διά τάς στιγμάς ταύτας εύχάς καί πράξεις άγα-
θάς προς ευχερεστέραν τής ψυχής έξοδον, δημιουργεί ή τούλάχιστον ένισχύει τάς
ύπαρχουσας παρά. τώ λαφ όμοιας δοξασίας. Πεποιθότως πληροφορεί τούς άκρο-
ατάς του περί άοράτων σκηνών, αΐτινες συμβαίνουσι περί τήν κλίνην τοΰ θνή-
σκοντος καί εισηγείται τήν ένέργειαν ώρισμένων πράξεων κατά τάς ώρας εκείνας.

Ώς γνωστόν, άπαντα τά έν τοις παροΰσι χωρίοις έκτιθέμενα καί πιστεύονται
καί τελούνται παρά τφ λαφ2). Ό θνήσκων κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν άγγελοθω-
ριάζεται ή άγγελίζεται ήτοι βλέπει τόν άγγελον, πού έρχεται νά τοΰ πάρη τήν
ψυχήν3), οί δέ διάβολοι διεκδικοΰντες τήν ψυχήν του συνάπτουσι πάλην προς
τούς άγγέλους, προσπαθοΰντες νά τήν άποσπάσωσι τών χειρών αυτών4). Χαρα-
κτηριστική είναι ή κατωτέρω περιγραφή διά τά έν Κρήτη πιστευόμενα : «Ό άρρω-
στος άγγελοσκιάζεται και στένει τό μάτι. 'Άγγελος Κυρίου κατεβαίνει νά τον πάρη
τήν ψυχή. Ό άρρωστος τόνε θωρεί και σταματά τό βλέμμα του σ ενα ώριομένο
σημείο. Κι άν ήτονε καλός σ" δλη του τή ζωή . .. θωρεί ήμερον άγγελο καί τοΰ
χαμογέλα κι' αυτός. Μ' αν ήτονε βλαστημιάρης, κλέφτης .. . έτότες θωρεί άγριο
τόν άγγελο Κυρίου καί κοντά του τό διάβολο μέ τά κέρατα καί μέ τή μακρά
ορά . . . Τρομάσαει τότε ό άρρωστάρης καί τό ξάνοισμάν του είναι άγριο» 5).

Όμοίως τάς περί τοΰ άγωνιώδους ψυχορραγήματος περιγραφάς τοΰ Χρυ-
σοστόμου δυνάμεθα νά παραλληλίσωμεν προς άφηγήσεις καί άπεικονίσεις τών

') Ζήτημα σχέσεως Λαογραφίας καί Έκκλησ. Ιστορίας θίγει ό καθ. Γ. Κονιδάρης έν
τφ έργιρ αύτοϋ «Συμβολή είς τήν Εϊσαγωγήν τής Έκκλησ. 'Ιστορίας τής 'Ελλάδος», 'Αθήναι
1939 σ. 92-94. 'Εκεί δμως δέν έξετάζεται ή έπίδρασις τής Έκκλησίας έπί τήν Δαογραφίαν,
άλλ' ή σημασία, ην έ'δωκε καί πρέπει νά δίδτ| ή Εκκλησία είς τά ήθη καί έθιμα τοΰ λαοΰ.

') Περί τών κατά τό ψυχορράγημα δοξασιών βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλην. Μυθολογία,
Β', 1874 σ. 306 κ. έ.

®) Πρβλ. δημοτ. στίχον : «Βρί. Μιχαήλ 'Αρχάγγελε, μήν παίρνγ/ς τήν ψυχή μου (Θρα-
κικά Β' σ. 134) καί τοϋ Σολωμοΰ : Ό άγγελος ίσως που παίρνει τό μίλημα τον πήρε με φίλημα
γλυκό τήν ψυχή. (Τά δυο άδέρφια, στροφ. 18).

4) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, αύτ. σ. 315.

5) Μαρία Αιουδάκη έν Έπετ. Κρητ. Σπουδών Β' σ. 404. Πρβλ. καί τάς κυκλοφορού-
σας λιθογραφημένας εικόνας «ό θάνατος τοΰ δικαίου», «ό θάνατος τοΰ αμαρτωλού», ώς
καί τάς σχετικάς εικονογραφήσεις εις τούς νάρθηκας τών ναών.
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κατόπιν χρόνων. Ούτω «διηγούνται πώς είδαν πολλές φορές πολλούς ετοιμοθάνα-
τους νά ορμούν, γιά νά παλέψουν με τό Χάρο, που πηγαίνει με τό σπαι'ίι ατά
χέρια νά τους πάρη τήν ψυχή, πώς κουνούν τά χέρια τους, μιλούν με τό Χάρο,
φωνάζουν κ. τ. λ.»1). Έν δέ τή Βυζαντινή ζωγραφική ό άποί)νήσκων αμαρτωλός
απεικονίζεται στρέφων τούς οφθαλμούς άνω καί κάτω καί σφαδάζων τφ σώματι,
τάς δέ χείρας έκτείνων άτάκτως προς τά ό'πισθεν, είς ενδειξιν τής μεγάλης αγω-
νίας καί οδύνης, ην ιιποφέρει2). Άπό τής οδύνης ταύτης σπεύδουσιν οί οικείοι
νά λυτρώσωσι τόν ψυχορραγοΰντα, καλούντες τόν ιερέα και προβαίνοντες, ως
άκριβώς ό Χρυσόστομος συνιστά, είς «πολλάς εύχάς». «Κι' αν ιρυχομαχή πολλές
μέρες, αν βασανίζεται, φέρνουνε τόν παπα νά του διαβάση τό παραστάσιμο8).
Παραστάσιμο δέ ή άναπαιριμάρι, ψυχορραούσα ή γυχολαλούσα κ. ά. ονομάζονται
αί κατά τήν έπιθανάτιον άγωνίαν άναγινωσκόμεναι ευχαί. Είναι δέ αύται ή είδι-
καί ευχαί τού Άγιασματαρίου, καθιερωθεΐ,σαι υπό τής Εκκλησίας ή άλλα εκ-
κλησιαστικά κείμενα, χρησιμοποιούμενα κατά τόπους4). Όμοιου προορισμού ευχάς
πρέπει νά θεωρήσωμεν τάς παρ* αρχαίοις «εξιτηρίους», αιτινες άνεπέμποντο προς
τόν ψυχοπομπόν Έρμήν").

Αί εις τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ θνήσκοντος άναφερόμεναι δοξασίαι καί
πράξεις τού λαού συμφωνούσιν, ώς καί έκ τών εκτεθέντων δεΐκνυται, προς /ίσα
έδίδαξε καί παρέστησε σχετικώς ό Χρυσόστομος. 6) Όθεν είναι πρόδηλος ή έπί
τήν γένεσιν τούτων έπίδρασις τής Εκκλησίας. Ό λαός έπίστευσεν είς ό,τι έδίδα-
ξεν aUTov ή Εκκλησία, ιδία δέ αν είχε τούτο μεταφυσικόν χαρακτήρα. Προσήρ-
μοσε τάς περί ψυχής καί δαιμόνων καί κολάσεως αντιλήψεις τής Εκκλησίας είς
τάς δεισιδαιμονικάς αντον τάσεις και εδέχθη ό,τι έδίδαξαν αύτόν ώς θρησκευτι-
κόν καθήκον. Ή Εκκλησία άφ' ετέρου, άπευθυνομένη είς τήν δεισιδαίμονα και
εΐκράνταστον τοΰ λαού φύσιν, έδωκεν είς πολλάς τών διδασκαλιών αυτής διά λό-
γους σκοπιμότητος ύλικωτέραν μορφήν, ούτω δέ μόνον εξηγούνται αί τρομεραί πε-
ριγραφαί τών μετά θάνατον δαιμονιακών σκηνών, τών φοβερών όψεων καί τών
φρικαλεοτήτων τής κολάσεως.

') Σ. Σνγκολίτον, Ό νεκρός είς τήν Άνασελίτσα, Λαογρ. ΙΑ' σ. 389.

!) Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν. σ. 314.

3) Μ. Λιουδάκη, ενθ' άν. σ. 404.

*) Έν Κυδωνίαις «μόνο οαν διαβάσουν δώδεκα φορές τό χτωήχι, αναπαύεται» (Ά. Γκρά-
βαλη, Σπασμένες κολώνες, Μυτιλήνη 1930, σ. 114).

Γι) Σουΐδας, έν λ. έξιτήριοι ευχαί: «εφόδια τοις προς εξοδον ίονσιν ή προς θάνατον».

") Περί τών τελευταίων στιγμών τοΰ θνήσκοντος καί τών κατ' αύτάς τελουμένων βλ.

Ν. Γ. Πολίτην έν Λαογρ. Συμμ. Γ' σ. 324 κ. έ. ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία καί Β.

Schmidt, ένθ' άν. σ. 284.
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Β'. ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ

α'. Φροντίδες περί τοϋ νεκροΰ.

1. ΑΙ πρώται περιποιήσεις.

1. Εις τόν Ίώβ α', Migne 56,567. — Είτα άποδέδωκε τήν ψυχήν δ παις, ώς
δ δεδωκώς έκέλευσεν, οι γονείς σχηματίζουσι, χείρας άποτείνουσιν, οφθαλ-
μούς άποκλείουσι, τήν κεφαλήν διορθοΰσι, τούς πόδας άποτείνουσιν...

2. Προς Σταγείριον β', Migne 47,456 — "Οτε δε εμελλε τελευταν εκείνη,
τί άρα ούκ είπε... ουχ όρώσα τόν παΐδα.. . καθαιροϋ ντα οφθαλμούς καί συλ-
λαμβάνοντα στόμα και περιατέλλοντα ;

3. Εις τούς ανδριάντας κα', Migne 49,212.— ... 'Οφθαλμούς καθελεΐν
καί στόμα συνελειν καί περιστεΐλαι.

Ή επιθυμία τής υπό φιλτάτων χειρών παροχής τών πρώταιν μετά τήν έκ-
πνοήν περιποιήσείον εις τό νεκρόν σώμα είναι ζωηρά παρά τφ λαώ. 'Ιδιαιτέρως
διά'τό κλείσιμον τών όφί)αλμών, τό συνήθως λεγόμενον υπό τών γονέων, ότι άπέ-
κτησαν τέκνα «γιά νά 'χουν κάποιο, πού νάν τούς κλείσΐ] τά μάτια», δεικνύει ότι,
ή δι' αισθητικούς λόγους τό πρώτον καθιερωθείσα πράξις αύτη, κατέστη συν τώ
χρόνω εκδήλωσις υψίστης στοργής, χρέος ιερόν έναντι τών απερχομένων φιλτάτων.
Διό ό έν τή ξένη άποθνήσκων είναι δυστυχής έκτος τών άλλων, διότι «συγγενείς
δεν κλείουσι τό στόμα καί τούς οφθαλμούς του»'). Καθήκον έθεώρουν τάς περι-
ποιήσεις ταύτας καί δυστύχημα μέγα τήν στέρησίν των οί Έλληνες άπό παλαιο-
τάτων χρόνων. Παρ' Όμήρω ή σκιά τού 'Αγαμέμνονος παραπονείται, διότι ή
Κλυταιμνήστρα.δέν ηθέλησε «χερσί κατ' οφθαλμούς έλέειν, σύν τε στόμ' ερεΐσαι»2).
Παρά ΙΙλάτωνι ό Κρίτων, άμέσως μετά τήν έκπνοήν τοΰ Σωκράτους, «ξυνέλαβε
τό στόμα τε καί τούς οφθαλμούς» 3). 'Ομοίως παρά τοις Ρωμαίοις καί έν συνε-
χεία παρά τοις Βυζαντινοΐς ό διά τών έπί μέρους τούτων πράξεων «σχηματι-
σμός» τού νεκροΰ ήτο τό πρώτιστον μέλημα τών περικυκλούντων τόν έκπνεύ-
σαντα οίκεΐον 4).

') Νεστορίδης, ΛΑ 334,5, Μάνη.

2) Όδύσσ. λ, 426.

3) Πλάτ. Φαίδων, 118.

4) Βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν παρά Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 325 κ. έ.
σημ. 7-9, προσέτι Β. Schmidt ενθ' άν. σ. 285.
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Παρ'ήμϊν επίσης, αφού κλεισθώσιν οί οφθαλμοί καί τό στόμα τού νεκρού,
οίμεσος μέριμνα είναι νά «τεντωθή» ό νεκρός, έφ' όσον είναι ζεστός, νά ισιώ-
σουν τά πόδια του, νά σταυρωθούν τά χέρια του, «νά πάρη τό σχήμα τον το
λείψανο» Χαρακτηριστικόν είναι καί τό δίστιχον μοιρολόγι:

Ματάκια μον, σφαλήξετε, πόδια μον, ξαπλωϋήτε,
και χέρια μον, στανρώσετε, ατή μαύρη γης νά μπήτε2).

2. Αοϋσις, έίλειψις, σαβάνωμα.

1. Εις τόν Ίώβ α', Migne 56,567. — Εΐτα άποδέδωκε τήν ψνχήν δ παις,...
οι γονείς σχηματίζονταν... . άπολούονσι, τοις άξίοις άμφιάζονσιν εντά-
φιο ις καί τήν ιδίαν σνμφοράν παραμν&οννται.

2. Περί υπομονής, Migne 60,725. — Μύρον καί ελαιον έπιχέομεν καί
χρίσμα τοΰ βαπτίσματος ανμπορευόμενον αντοΐς εις εφόδιον πιστενοντες.

3. Είς τήν προς Ρωμ. λα', Migne 60,667-8.— Τελεντήσαντες δέ, "να μή
γνμνόν κέηται τό σώμα, δεόμεθα τών εντάφιων.

4. Είς τόν Ίωάννην πε', Migne 59,467. — "Οταν ονν τις μέλλη τελευταν,
ό οικείος τω τελεντώντι κατασκεναζέτω τά εντάφια.

5. Είς τόν Ματθ. κζ', Migne 57,350. — καϋάπερ οι νεκροί, τοις πολλοίς
επιβλήμασιν έκείνοις και ταϊς κειρίαις ....

6. Εις τόν Ματθ. κζ', Migne 57, 350. — Εί δε βούλει καί τάς χείρας
ίδείν, δψει καί ταύτας τή γαστρί προσδεδε/ιένας, κα&άπερ τών οίχομένων καϊ
περιεσφιγμένας ον κειρίαις, άλλά τοις τής πλεονεξίας δεσμοις 3)... Βούλει καϊ
τονς πόδας ίδείν συνδεδεμένους ; "Ορα αντονς πάλιν περιεσφιγμένονς φροντίαιν...
Είδες τόν νεκρόν; βλέπε καϊ τόν ένταφιαστήν. 4). Τις ονν εστίν ό ενταφιαστής
τούτων; Ό διάβολος, ό άκριβώς αντονς περισφίγγων καϊ ονκ άφιεις λοι-
πόν τόν άν&ρωπον φαίνεσθαι, άλλά ξύλον ξηρόν. "Οπου γάρ ονκ οφθαλμός

') Έν Κεφαλληνία·

®) Μ. Λιουδάκη, ενθ° άν. σ. 421, 5.

3) 'Ομιλεί περί τών πλεονεκτών καί φιλάργυρων.

4) Έκ τών άκολουθούντων φαίνεται, δτι ενταφιαστής ένταΰθα είναι ό σαβανωτής, ό
κατασκευάζων τά εντάφια ήτοι τά σάβανα.

") Ή φράσις άγει ημάς νά πιστεύσωμεν, δτι πρόκειται περί πλήρους σπαργανώσεως,
καλυπτούσης καί αυτό τό πρόσωπον. Ένταΰθα όμως πρόκειται περί υπερβολής τής παρομοκό-
σεως, καθόσον καί άλλοθεν είναι γνωστόν καί έκ τοϋ Χρυσοστόμου άλλαχοΰ δείκνυται, δι ι
ή δψις τουλάχιστον τοΰ νεκροΰ ήτο ελευθέρα καί ακάλυπτος.
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ο ν χείρες, ο ν πόδες, ούκ άλλο τι τών τοιοίπων ουδέν, πώς &ν ό τοιούτος άν-
θρωπος φανείη; Ούτω και τήν ψυχήν αύτών έσπαργανωμένην εστίν ίδεΐν.

7. Περί νηστείας γ', Migne 60,715. — Ό τήμερον σοβών, αϋριον σπάργανα
περικείμενος επιτάφια και δεσμά.

8. 'Ομιλία ε', Migne. 64,457.—- Τεχθέν γάρ (τό βρέφος) χείρας ευθέως
σπαργανοϋται και πόδας, και δεσμοις ένειλημένον τής θηλής άπολαύει... "Αρτι το
βρέφος είς ζωήν παρελήλνθεν καί νεκρών εύθ έως αύτφ στολισμός προσηνέχθη.

9. Εις τόν Ματθ. κζ', Migne. 57,348. — Μή γάρ μοι τούτο εϊπης, δτι...
ουδέ άπέκλεισε τούς οφθαλμούς, ουδέ κ ει ρ ία ι ς δέδεται.

Τήν λοϋσιν τού νεκρού σώματος καί τήν διά μύρου άλειψιν έθεώρουν άπα-
ραίτητον καί οί άρχαΐοι Έλληνες. Παρ' Όμήριο ό 'Αχιλλεύς «δμωάς δ' έκκαλέσας,
λούσαι κέλετ' άμφί τ' άλεΐψαι» ') τό σώμα τοΰ θανόντος Πατρόκλου, ό δέ Λου-
κιανός, αναφερόμενος είς τάς περί τήν τελευτήν συνήθειας τών συγχρόνων του,
λέγει: «μετά ταύτα δέ λούσαντες αυτούς . . . καί μύρω τφ καλλίστω χρίσαντες τό
σώμα» . .. 2) Τούς νεκρούς έλουον επίσης οί Ρωμαίοι, οί Εβραίοι 3) καί πλείστοι
άλλοι λαοί 4).

Διά τά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τελούμενα εκτός τής μαρτυρίας τοΰ
Χρυσοστόμου (άπολούουσι) έχομεν ρητάς μαρτυρίας περί πλήρους δι' ύδατος λου-
τρού τοΰ νεκροΰ σώματος. Ό Έπιφάνιος έν άποστροφή προς τόν δίκαιον 'Ιωσήφ,
έχων βεβαίως υπ' όψει του σύγχρονα ήθη, λέγει «άρα δέ καί νδατι καταπλύνεις
σώμα Θεού τοΰ πάντας έκπλύναντος;» 5). Παρ'ήμίν ή λούσις τοΰ νεκρού γίνε-
ται μέν άπαραιτήτως μετά τήν έκπνοήν, άλλ'έχει λάβει μάλλον είκονικήν μορφήν.
'Αρκεί απλή διά βάμβακος πλύσις ή έπίχρισις ώρισμένων μερών τοϋ σώματος,
ούχί δέ πάντοτε δι' ύδατος, διά νά θεωρήται άπολουσθείς ό νεκρός. Έν Μ. 'Ασίοι
ή άλλάχτρια 6) «ξεγυμνωμένον τοϋ έπλενε τό σώμα μέ κρασί, βουτώντας σ' αυτό
ένα μπαμπάκι»1). Έν Κρήτη «τόν πλύνουνε μέ κρασί, πού έχουνε βάλει μέσα καί
μερικές στάλες λάδι» 8). "Υδωρ χρησιμοποιοΰσι μόνον διά τόν πραγματικόν κα-

') Ίλιαδ. Ω, 582.

') Περί πένθους, 11. Πρβλ. Ίσαίον, περί τοϋ Κίρ. κλήρου 209. Περί τής συνήθειας
ταύτης βλ. Hermann - Bliimner, Lehrbuch der Griechischen Privataltertilmer 1882, σ. 362.

3) Πράξεις Θ' 37.

4) Βλ. τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν παρά Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. Σύμμ. Γ', σ. 326, 3-4.

δ) Migne P. G. 43, 448-9.

Β) ή οαβανώτρα.

7) Α. Γκράβαλη, ενθ' άν. σ. 114 (Κυδωνίαι).

s) Μ. Αιονδάκη, ενθ1 άν. σ. 406.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΩ

49

θαρμόν. «Βάνουν χλιαρό νερό, άν ακαθαρσία τις εκ τής ασθενείας εμεινεν» ').

Τήν θέσιν τοΰ μύρου τών παλαιοτέρων χρόνων έλαβε σήμερον τό κοινόν
έλαιον, δι'ου αλείφονται προχείρως οί νεκροί, καί τά μυρωδικά υγρά (κολώνιαι,
ανθόνερα κλπ.), δι'ών μυρίζονται.

ΙΙαρατηρητέα ενταύθα ή χρήσις τών όρων έντάφιον καί ενταφιαστής αντί
τοΰ σάβανον καί σαβανωτής 2). Τό σάβανον κατά τόν Χρυσόστομον κατεσκευάζετο
υπό τών οικείων 3). Καί παρ' ήμίν παρασκευάζεται τοΰτο υπό τών συγγενών, προ-
κειμένου δέ μάλιστα περί γερόντων, ύπ'αύτών τών ιδίων4). 'Αλλά τό σαβάνωμα
τοΰ νεκροΰ γίνεται παρά ξένων γυναικών" «Οί πολυ δικοί τοΰ πεθαμένου δέν
πρέπει νά τόν δοΰν γυμνό» 5).

Πώς εγίνετο τό σαβάνωμα τοΰτο κατά τούς χρόνους τοϋ Χρυσοστόμου, μας
πληροφοροΰσι κατά τρόπον έπαρκή τ' άνωτέρω χωρία : Έσπαργανοϋτο ό νεκρός
καί περιεσφίγγετο, προσεδένοντο δ' αί χείρες καί οί πόδες αύτοΰ επί τοϋ σώμα-
τος. Ή περίσφιγξις εγένετο άκριβώς είς τρόπον, ώστε τό πτώμα νά φαίνεται ξν-
λον ξηρόν, εχρησιμοποιοΰντο δέ διά τήν πρόσδεσιν ταύτην κειρίαι ήτοι ταινίαι έν
σχήματι ιμάντος, όπως τάς έχρησιμοποίουν καί οί άρχαΐοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι
καί οί Εβραίοι"). Ή τοιαύτη σφιγκτή περιτύλιξις τοΰ νεκροΰ, ιδίως μετά τήνλοϋ-
σιν καί άλειψιν αυτού, άπέβλεπε καί εις τήν διατηρησιν τοΰ νεκροΰ άσήπτου, κα-
θόσον οί πλούσιοι διετηροΰντο έν προθέσει έπι περισσοτέρας ημέρας 7).

ΓΙληροφορίαν περί συστηματικής ταριχεύσεως δέν έχομεν παρά Χρυσοστόμφ,
ειμή έν τή φράσει, «Συ δέ τοσοντοις όρων τεταριχευμένον κακοΐς. . . » 8), όπου ή
λέξις έτέθη υπό μεταφορικήν έννοιαν. Πρέπει όμως νά δεχθώμεν, ότι αί ταριχευ-
τικαί μέδοθοι, οδσαι έν χρήσει άπό παλαιοτάτων χρόνων παρά τοις άνατολικοΐς

') Ι." Πρωτοδίκου, Περί τής παρ' ήμίν ταφής, 'Aft. 1860 σ. 11. Περί τών διαφόρων
άνά τήν Ελλάδα τρόπων πλυσίματος τοϋ νεκροΰ βλ. Σακελλαρίου, Κυπριακά τ. A' 'AO. 1890
σ. 737, Ε. Σαραντή έν Θρακικ. Β' σ. 132, Σ. Συγκολίτου, ένθ' άν· σ. 391 καί Β. Schmidt, ενθ'
άν. σ. 285.

2) Πρβλ. καί τό τής Γραφής : ♦ Προσέταξεν 'Ιωσήφ τοις παισίν αΰτοϋ τοις ένταφια-
οταΐς ένταφιάσαι τόν πατέρα αΰτοϋ» (Γενέσ. σ. 50, 2). Διά τήν λέξι.ν σάβανον καί τήν προέλευ-
σιν αυτής βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 326 σ. 5.

3) Άνωτ. χωρίον 4.

4) « Οί γέροι τό 'χουν τό σάβανο τους έτοιμο στην κασέλα τους» Γ. Ταρσούλη, ΛΑ 1378
Γ' σ. 57, Κορώνη. 'Επίσης δσοι πανε στους Άγιους τόπους φέρνουν άπό κεΤ το σάβανο τους,
Χρυσαλλίς Β', σ. 164 (Ψαρά) καί Ξ. Άκογλου, Λαογραφικά Ιίοτυώρων, 'Αθ. 1939 σ. 223.

δ) Θρακικά Β' σ. 131.

β) Βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν παρά Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 327, 2.

7) Πρβλ. καί C. Giuseani, La vita dei Greci e dei Romani, B', 479.

8) Migne PG 60,608.
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λαοΐς'), ήσαν γνωσταί καί εις τούς Βυζαντινούς2), οΐτινες προέβαινον εις πολυημέ-
ρους προθέσεις τών βασιλέων καί τών αγίων. 'Ιδία διά τούς χριστιανούς τής
Αιγύπτου ό Μ. 'Αθανάσιος μαρτυρεί, ότι «τά τών τελευτώντων σπουδαίων σώ-
ματα καί μάλιστα τών αγίων μαρτύρων φιλοΰσι. . . μή κρύπτει ν υπό γήν, αλλ'
επί σκιμποδιών τιθέναι και φνλάττειν παρ' έαντοΐς» 3).

Σήμερον τό σαβάνωμα γίνεται κατά τρόπον άπλούστερον: ύφασμα μονο-
κόμματον, τριών πήχεων, άπό άσπρο άπλυτο παννι ή χασέ, περάται είς τόν λαι-
μόν τοΰ νεκρού κατάσαρκα4). Τούτο είναι τό σάβανον ή άνεβόλι. Περίσφιγξις
ακριβής δέν γίνεται, περιεσώτ^η όμως, υπόλειμμα ίσως τών παλαιοτέρων χρό-
νων, υποτυπώδης τις περίδεσις. Έν Κρήτη «στη μέση τόνε δένοννε με λουρίδες,
που σκίζουνε άπό τά άκρα άπό τ άνεβόλι. Άπό αυτό κόβουνε λουρίδες και δέ-
νοννε τά χέρια και τά πόδια. Τώρα οι πιο πολλοί τά δένοννε με κορδέλλες» 5).
Έν Κύπρω «άναστανρονσι τάς χείρας και τούς πόδας αντον, δένοντες αντονς
διά καννάβιδος» 6). Έν Χίω τήν διά τοΰ σαβάνου περιτύλιξιν όνομάζουσι λα-
ζάρωμα 7).

3. "Ενδνσις καί στολισμός.

1. Περί υπομονής, Migne 60,725 —και καινοΐς ιματίοις αύτους άμφιέ-
ζομεν, τό καινόν ένδυμα τής αφθαρσίας ημών προμηνύοντες.

2. Είς τήν προς Έβρ. ια', Migne 63,94 —- Σώμα μεν πολλάκις νεκρόν και
άναίσίίητον... μυρίοις και ποικίλοις καί διαχρύσοις ιματίοις περιστέλλεις.

3. Περί τής Άννης ε', Migne 54,675. — Άλλά τά τών εντάφιων ον κοινά,
φησί. Και τί τό όφελος ; " Οταν γάρ πολλήν έπιοτ ο ιβάπη ς τφ πλονσίω στ ο λ ή ν
καί πολυτελή καί διάχρνσον,.. πλέον αντώ προξενείς τό μίσος.

4. Όμιλ. εγκωμιαστική, Migne 50,582. —- Χρυσοϊς μεν ίματίοις τό
αώμά τις καλλωπίσας. .. . πολλούς έπεσπάσατο κατηγόρους, ώς ουδέ έν τελεντή
κενοδοξίας άφιοτάμενος.

') Βλ. Ξενοφ. Ελληνικά 5,3,19. Κορνηλ. Νέπ. Άγησ. 8,7. Hermann-Bliimner, Griech.
Privataltertiimer3 σ. 362-5.

2) Βλ. Φ. Κονκονλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζ. βασιλέων έν Έπ. Βυζ. Σπουδών,
τ. ΙΕ' σ. 54.

') Migne PG 26,968.

*) Β. Πρωτόδικος, ενθ' άν. σ. 12.

5) Μ. Λιουδάκη ένθ' άν. σ. 406.

6) Γ. Λουκά, Φιλολογικοί επισκέψεις τ. Α', Άθ. 1874 σ. 96. Πρβλ. καί Λαογρ. ΙΑ', 391.

') Κανελλάκης, ΛΑ 411 σ. 1 καί Χιακά 'Ανάλεκτα, 1890 σ. 335.
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5. Εις τήν μάρτ. Αροσίδα,. Migne 50,692.— Μή γάρ μοι τούτον εϊπης ...
τον Ιμάτια σηρικά κα! διάχρυσα μετά πολλής έχοντα έπεατοιβασμένα τής
άφ&ονίας . ..

6. Είς τήν προς Τιμόθ. α', Migne 62,569. —"Ωαπερ γάρ τον σώματος
κειμένου νεκροΰ εύαν&ές Ιμάτιον περί βε βλη μέν ον ουδέν όνίνησιν . . .

7. Περί θανάτου, Migne 63,811. — Άλλά και έπι τής κλίνης κείμενος,
φησίν, δ τεθνηκώς φέρει τοΰ τνφον καί τοΰ πλούτου τά σύμβολα' έσϋ-ήτος
λαμπράς έπικειμένη ς. . .

Καινά ιμάτια, ποικίλα καί εύανθή, σηρικά καί διάχρυσα περιεβάλλετο κατά
τόν Χρυσόστομον ό νεκρός, προτιθέμενος επί τής κλίνης. Βεβαίως ένταΰθα πρό-
κειται περί τών πλουσίων, τούς οποίους ό θειος Πατήρ κατηγορεί ώς κενοδόξους,
πρέπει όμως νά συμπεράνωμεν, ότι ανάλογος θά ήτο ή έπιδίωξις καί τών λαϊκω-
τέρων τάξεων, καθόσον ή τοιαύτη περί τήν έξωτερικήν εμφάνισιν τοΰ νεκροΰ μέ-
ριμνα δέν ήτο μόνον κενοδοξίας, άλλά καί τιμής δείγμα προς τόν άπελθόντα.

Ούτω καί παρ' ήμίν πτωχοί καί πλούσιοι «στολίζουσι τόν νεκρόν μέ τά
καλύτερά του ενδύματα, προ πάντων μέ όσα δέν είχε φορέσει» '). Είς τά χωρία
τής Πυλίας πιστεύουν, ότι τά καινούργια ρούχα χρειάζονται «γιά νά ταξιδέψη μέ
δαϋτα (5 νεκρός στον Κάτω κόσμο. Γι 'αυτό οί γέροι κ' οί γριές έχουν άφόρηγη
άλλαξά, πού τή φυλάνε γι'αυτήν τή δουλειά»2). Ό στολισμός τών πλουσίων έν
Πόντω εγίνετο ούτω βαρύτιμος, ώστε μετεχειρίζοντο περί αυτού τήν φράσιν:
«έρμάτωσαν τόν άποϋαμένον» 3). Έν Κεφαλληνία δέ τά στολίδια επετίθεντο δα-
ψιλώς έπί τών πλουσιωτέρων νεκρών, ώς φαίνεται καί έκ τών στίχων τοΰ Λα-
σκαράτου :

«Τό φτωχό λείψανο μου μήν τό κάμετε
κουτσουνι ξυλο.4') ντνώντις το στολίδια
μέ ρολόγια χρυσά, μέ ποννταπέτα δ),
μέ δαχτυλίδια, μέ γλασέ χειρόχτια...»6),

όπου ό ποιητής μετά τής αύτής, ώς ό Χρυσόστομος, πολεμικότητος επιτίθεται

') Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ- Γ' σ· 827, ένθα καί αναγραφή τών κατά τόπους ίθι-
ζομένων- Πρβλ. Hermann - Bliimner ένθ' άν. σ. 362. Όμοιας συνήθειας παρ' άλλοις λαοϊς βλ.
παρά Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 286.

') Γ. Ταροούλη, ΛΑ 1378, 70.

s) = αρμάτωσαν. Ξ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 223.

4) = κουκλόξυλο, ξύλινον ομοίωμα ανθρώπου.

5) = χρυ°ές ανδρικές καρφίτσες τοϋ στήθους.

6) Ά. Ααοκαράτου, Ή Διαθήκη μου, Ποιητ. 'Ανθών Ζακύνθου Α, 1 (1886) σ. 1-2.
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κατά τής κενοδοξίας τών τοιούτων συνηθειών. Χρήσις καινουργών καί λαμ-
πρών ενδυμάτων διά τούς νεκρούς έγίνετο καί παρά τοις άρχαίοις Έλλησι ').
Περισσότερον όμως πάντων οί Ρωμαίοι, έν τή όλη πολυτελεία τών ταφών αυτών,
ένέδυον καί έστόλιζον τούς νεκρούς των κατά τρόπον πομπώδη καί έπιδεικτικόν 2).
Ή αρχική δηλ. απλή άπότισις τιμής προς τό νεκρόν σώμα περιέπεσε συν τώ
χρόνω ένεκα τού κοσμικού χαρακτήρος, δν έλαβον έν Ρώμη καί Βυζαντίω αί κη-
δεΐαι, είς έπίδειξιν τού πλούτου τής οικογενείας. Έκ τούτου καί τό δριμύ καττ]-
γορητήριον τού Χρυσοστόμου.

4. Πρό&εσις τοΰ νεκρού.

1. Είς τούς ανδριάντας ιε', Migne 49,155.—"Αμα γάρ άν τις επιβή τών
πρόθυρων τής οικίας, τής νεκρόν εχονοης, και τόν τετελευτηκότα ΐδη άφω-
νον κείμενον . . .

2. Είς τόν ψαλμόν μη', Migne 55,512. — Είτα άπέθανε και κείται γυ-
μνός έπί τοΰ βάθρου και οί οικέται άπέρχονται και έρχονται και ουδείς αυτόν
φροντίζει.

3. Είς τήν προς Τιμόθ. α', Migne 62,568.—'Αλλ'ώοπερ εκείνος δ τετα-
μένος επί τής κλίνης, τους οφθαλμούς μνοας και τά όμματα συνειλημμένος,
τών δντων ονδενός επαισθάνεται. ..

4. Περί υπομονής, Migne 60,725. — Προς ανατολάς τήν αορόν κειμέ-
νην αχη ματίζο μεν, τήν άνάοταοιν αυτώ διά τον οχήματος προσημαίνοντες.

Ή ανάγκη ίσως τής εξοικονομήσεως χώρου διά τούς συρρέοντας έδημιούρ-
γησεν αρχικώς τήν συνήθειαν νά προτίθεται ό νεκρός έν τοις προθύροις (ad
portam) παρά τε τοις άρχαίοις "Ελλησι καί τοις Ρωμαίοις3)- Τούτο δύναται ίσως
νά συναχθή έκ τού πρώτου τών ανωτέρω χωρίων καί περί τών Βυζαντινών. Καί
παρ' αίποϊς ό νεκρός προτίθετο πιθανώς εις τά πρόθυρα τής οικίας, τεταμένος
έπί τής κλίνης, ίιψουμένης έπί βάθρου, καί έστραμμένος προς ανατολάς. 'Ομοίως
παρ' ήμϊν ό νεκρός τοποθετείται συνήθως είς τό πρώτον μετά τήν θύραν ή εις
τό μεγαλύτερον τής οικίας δωμάτιον, τό όποιον πρέπει νά έ'χη άνοικτάς τάς θύ-
ρας 4). Εις τι δημοτικόν άσμα ό θνήσκων παραγγέλλει:

') Βλ. Λουκιανού, Περί πένθους 11. Αίλιαν. Ποικ. Ίστορ. Α, 16.

*) C. G-iussani, ενθ' άν. σ. 479.

®) Περί τούτου βλ. Hermann - Blumner ενθ' άν. σ. 363-4 καί Ν. Γ. Πολίτην, Λαογρ.
Σύμμ. Γ', 328.

4) Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Α', 737. Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 286 κ. έ.
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"Οταν θέλω ν' αποθάνω,
μιά παραγγελιά ϋά κάνω :
νά μέ βάλουν στο κρεββάτι,
νά μέ βάλουν στο χαγιάτι,
ναρτουν δλοι νά μέ ιδούνε 1).

Ό αρχαίος σχολιαστής άφορμήν λαμβάνων εκ τοΰ 'Ομηρικού «κείται ανά
πρόΟυρον τετραμμένος» 2) εξηγεί : «κείται έπί θύραν όρων, ό έστι τετραμμένος,
εν αύτη έχων τούς πόδας" ούτω γάρ τίθενται οί νεκροί, διά τό έξερχομένους τοΰ
ανθρωπίνου βίου, μηκέτι άναστρέφειν είς τούς οίκους». Παρομοίαν δεισιδαί-
μονα έξήγησιν δίδουσι καί νΰν πολλαχοΰ διά τήν προς τήν ί)ύραν πρόΟεσιν τοΰ
νεκροΰ. Ούτως έν Κεφαλληνία λέγουσιν «δσο πιο κατά δξου βάνουμε τόν πεθα-
μένο, τόσο δέ μένει τό κακό στο σπίτι».

Διά τόν προς άνατολάς σχηματισμόν τής σοροΰ, καθ° όν τρόπον έπεδίω-
κον τοΰτον οί Βυζαντινοί, φροντίζει καί παρ' ήμίν ό λαός. «Μόλις σνγνρίσουνε
τόν πεθαμένο, θα στρώσουνε χάμω καί θά τόνε βάλουνε μέ τό κεφάλι κατά λια-
κοϋ» 3). Τήν θεολογικήν όμως περί άναστάσεως έξήγησιν, ην δίδει διά τήν συνή-
θειαν ταύτην ό Χρυσόστομος, δέν γνωρίζει ό λαός: «τόΐ'ε βάνοννε κατά λιακοϋ,
γιατί άπό κει βγαίνει δ ήλιος» ή «γιατί άπό κει κάνουμε τό σταυρό μας» 4) ή
«γιατί άπό κει είναι ό "Αγιος Τάφος» 5). Προσπαθεί δηλαδή νά δώση θρησκευ-
τικήν τινα έξήγησιν, οΐαν καί ό Χρυσόστομος, άλλ' εντελώς προχείρως. Ή συνή-
θεια πάντως έχει δεισιδαιμονεστέραν τήν προέλευσιν, σχετιζομένη εϊτε προς τήν
παρά τώ σχολιαστή τοΰ Όμηρου ύπεμφαινομένην δοξασίαν περί άποτροπής δαι-
μόνων, είτε προς τάς περί ηλίου, φωτός καί θανάτου λαϊκάς προλήψεις. Έκτος
τοΰτου ούχί μόνον έν τή προθέσει, άλλά καί κατά τό ψυχορράγημα καί κατά τόν
ένταφιασμόν φροντίζουσιν, ώστε ό νεκρός νά είναι έστραμμένος προς άνατολάς β)·

Τήν χρήσιν τοϋ βάθρου, έφ' ού έπετίθετο ή κλίνη, έπέβαλλον λόγοι πρα-
κτικοί' διότι ό νεκρός έπρεπε νά έκτεθή εις κοινήν θέαν καί προσκύνησιν. Παρά

') Λιανοτράγουδα έκδ. Τεφαρίκη, 1868 σ. 299.

') Ίλϊάδ. Τ, 212.

8) = πρός τόν ήλιο. Γεωργία Ταρσούλη, έ'νθ' άν. σ. 4.

4) Γ. Ταρσούλη, αυτόθι.

5) Κρήτη. Κατ' άνακοίνωσιν Μ. Λιουδάκη.

") Έν Αιτωλία «δταν πρόκειται νά ξεψνχήσι; άνθρωπος, τόν γυρίζουν κατά τόν ήλιο, νά
βγή εύκολα ή ψυχή τον» Δ. Λονκόπονλος, ΛΑ 916, 175. - * Στον τάφο μέσα πρέπει τό κεφάλι
rami στή δύση, βλέποντας προς τόν ήλιο» Σ. Σνγκολίτης, ένθ' άν. σ. 401. - Πρβλ. Ν. Γ.
Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ. σ. 329, 5 καί Β. Schmidt, ένθ' άν. σ. 285.
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τοις άρχαίοις, κατά τόν Λουκιανόν, ό νεκρός «ευσχήμων καί καλός, υψηλός πρό-
κειται καί μετέωρος» '). Παρ' ήμϊν τοποΟετούσι τό φέρετρον ή τό νεκροκρέββα-
τον έπί καθισμάτων 2) ή έπί κλινοδιπόδων 3), είναι γνωστά δέ τά έν τοΐς ναοΐς
άναμένοντα υψηλότατα βάθρα διά τήν έναπόθεσιν τού φερέτρου. 'Υπάρχουν όμως
καί έν Ελλάδι τόποι, όπου άντιί)έτως ή σορός άποτίθεται κατά γής4) ή έπί
χαμηλής κλίνης, διά νά είναι ίσως ό νεκρός προχειρότερος εις τάς μοιρολογού-
σας ή δι' άλλον ίσχυρότερον λόγον. Ούτως έν Βιθυνία, όπου άποί)έτουν έπίσης
τόν νεκρόν κατά γής, λέγουν, ότι τό κάμνουν «για νά δροσιστή ή ψυχή του»5).

β'. Ή φύλαξις τοΰ νεπροϋ.

1. Οί ουμπεν&οϋντες περί τόν νεκρόν.

1. Είς τήν προς 'Εβραίους κγ', Migne 63, 166. — 'Αλλ' εάν μεν τό σώμα
κέηται νεκρόν, πάντας παρακαλείς συναλγειν καϊ άσνμπα&εϊς ήγή τους μή
πενϋοϋντας.

2. Είς τήν προς Τιμόθ. Β', Migne 62,605. — Νυν δε τών μεν οικείων
ήμϊν τίνος τετελευτηκότος, πολλοί οί παρακαθή μεν ο ι, πολλοί οί παραμυ-
θού μεν οι.

3. Είς τόν Ίωάνν. ξγ', Migne 59,349. — Καϊ γάρ πάντων παρακαθη-
μένων πενθούση καϊ κοπτομένη .. .

4. Είς τόν ρι' ψαλμόν, Migne 55,280-1.— Ονχ όράς, δτι πολλάκις εν εκ-
φορά παραγενόμενοι οί πλοντονντες,.. . δταν ΐδωσι τό σώμα κείμενον.. καϊ
παιδία έν όρφανία και γυναίκα έν χηρεία καϊ φίλους έν κατηφεία και οίκέτας
μελαν ει μον οϋντας καϊ άπαν τής οικίας σκυθριοπόν τό σχήμα, πώς συ-
στέλλονται ;

5. Είς τούς άνδριάντ. ιε', Migne 49,155.—"Αμα γάρ άν τις έπιβή τών
πρόθυρων τής οικίας τής νεκρόν έχούσης καί τόν τετελευτηκότα ί'δγ] αφωνον κεί-

') Περί πένθους 12.

*) Ούτω πχ. έν Κεφαλληνί^.

3) Μαρία Ίωαννίδου, ΛΑ 1153 σ. 39 ('Αράχοβα). «θα ψάξουν νά βρουν καβαλέττα, σα-
νίδες· &ά χαλάσουν τήν πόρτα ή δ,τι έχουν πρόχειρο. Πάντως &ά στήσουν κρεββάτι*.

4) Βλ. Γ. Ν. Πολίτου, Λαογρ Σύμμ. Γ' 328 καί Σ. Συγκολίτην, ένθ' άν. σ. 391. Θρα-
κικά Β' 136 καί Μ. Λιουδάκη, ΛΑ 1148, 55, Κίος.

5) Μ. Λιουδάκη, ΛΑ 1148, 129. [Περί τοΰ σκοποϋ τής ένεργείας ταύτης βλ. Β. Schmidt,
ένθ' άν. ο. 284 σημ. 2 μετά τής σχετικής βιβλιογραφίας Σ. τ. Δ.].
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μενον . . . καταστέλλεται, σκυ&ρωπάζει, και των συγκα'&η μένων έκαστος

προς τον πλησίον ουδέν 'έτερον φϋ·έγγετat, αλλ' ή, δτι «ουδέν εσ μεν και ή κα-

*

κία ημών άφατος».

6. Εις τάς Πράξεις μβ', Migne 60,301 — Ά/S ουκ εκεί, ενί)α το πένθος,
αλλά πάντα εύτακτα' πολλή γαρ η οιγή, πολλή ή ησυχία, πολλή ή καταστολή,
ουδέν άτακτον, ουδέν άορυϋμον— Εΐ τις τι και εφ&έγξατο, πάντα φιλοσοφίας
γέμοντα ρήματα έφ&έγξατο' και το δη ΰανμαστόν, δτι παρ' εκείνον τον καιρόν
ουκ άνδρες μόνον, αλλά και οικείοι και γυναίκες φιλοσοφοϋοι...

7. Εις τήν προς Κορινθ. Α' λε', Migne 61, 305. — Καίτοι γε τις προς τον
απελθόντα ού καταλλάττ εται;. .. Λιά τοι τούτο, διαν τις ϊδΐ] νεκρόν, καν ε χ-
ι) ρ6ν ΐδη, μετά τών φιλτάτων δακρύει... Και ουκ αν τις έπι κήδους και εκφοράς
διαγνοίη τον εχίίρόν και τον ού τοιούτον.

Τήν σημασίαν, ην έχει και παρ' ήμΐν ή προσέλευσις τών φίλων είς τον οί-
κον τού θανόντος και ή επί μακρόν παραμονή των έν aUT<p> δεικνΰουσι τά γνω-
στά παρ' ήμΐν ξενύχτια. «Τον ξενυχτάνε τον πε&αμένο», «τό συντροφεύουνε», «Σέ
τέϋοιες ώρες φαίνουνται οι συγγενείς κ' οι φίλοι», λέγουσιν εν Κρήτη δια τάς
τοιαύτας περιστάσεις1)- Τούτο εν Κρήτη, Θράκη, Λέσβω κ· λέγεται παραμονή2),
είναι δέ μία τών αυστηρότερον τηρουμένων κοινωνικών υποχρεώσεων. Και εν
Θράκη «τους λυπημένους δεν άφίνονν μοναχούς:

Τό ξόδι θέλει συντροφιά, θέλει γενιά μεγάλη,
νά τ' αρχίνα ή μιά μεριά, νά τό άφίν ή άλλη» 3).

Συγκεντρωμένοι εκεί προ τού νεκρού οί συγγενείς, οί φίλοι και οί γείτο-
νες, κατηφείς και συνεσταλμένοι υπό τό «σκυθρωπόν σχήμα» 4) τής οικίας, όμι-
λούσι χαμηλοφώνως και φιλοσοφούσι περί τής ματαιότητος τών ανθρωπίνων.
«Τίποτα δεν εΐν' δ άνϋ-ρωπος" κάνει, ράνει και στο τέλος ή κακία τοΰ μένει/»5).
ΙΙρβλ. και τό δίστιχον :

Ιΐοιός πλούσιος άπέΰανε και πήρε βιό μαζί του;

') Μ. Λιονδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, έ'νθ' άν. σ. 403.

2) Μ. Λιουδάκη, αυτόθι, Ε. Σαραντή έν Θρςικικ. τ. Β' σ. 136. Δ. Αονκατος, ΛΑ 1446
Α' σ. 366 Λέσβος.

3) Ε. Σαραντή, αΰτ. σ. 141.

*) Παράθυρα ήμίκλειστα, έπίπλωσις άδιακόσμητος, οικείοι μελανειμονοϋντες" «πενθη-
φορεϊ και ή οίκία δια μαύρων περιβλημάτων δλων τών επίπλων». Ί. Βογιατζίδης, ΛΑ 771
Β' σ. 189, "Ανδρος.

") Συνήθεις φράσεις έν Κεφαλληνία.
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Τρεις πήχες άπλυτο παννί τύλιξαν το κορμί του ').

Ή μετά τού νεκρού καταλλαγή των προσωπικών αυτού εχθρών, στηριζο-
μένη εις τό εκκλησιαστικόν αξίωμα «ό αποθανών δεδικαίωται από τής αμαρ-
τίας», τό όποιον μάλιστα ό λαός χρησιμοποιεί ώς παροιμίαν, θεωρείται και παρ'
ήμίν ως καθήκον θρησκευτικόν και κοινωνικόν. Συνήθως αί συμφιλιώσεις προς
τους αποθνήσκοντας γίνονται κατά τήν ώραν τού ψυχορραγήματος. «Κι αν εχη
μαλωμένα με κανένα, τόνε φέρνουνε να ουγωρεΰοϋνε, γιατί το βάρος τής y>νχής
εκείνον δεν τον άφίνει νά ξεψνχήση» 2). «Λένε: εδώ στη ζωή δε μιλάγαμε'
τώρα οχώρα με κι ό Θεός σχωρέαΐ] σε» 3). Άλλα καί μετά τήν εκπνοήν υπάρ-
χει καιρός προς συμφιλίωσιν' οί εχθροί επισκέπτονται τον νεκρόν προτεθειμένον
εν τώ οίκω η παρακολουθούσι τήν κηδείαν, τούτο δέ συνήίϊως γίνεται καί αφορμή
γενικωτέρας συμφιλιώσεως δυο. οικογενειών4).

2. Θρήνοι και κοπετοί τών οικείων.

1. Εις τήν Β' προς Κορινθ. Migne 61,479. — Ούχ οράτε τους άποβαλόν-
τας παΐδας γνησίους, δτι δια τοΰτο και κόπτονται καί τρίχας τίλλονσιν,
επειδή παραμνϊ)ίαν εχει τό κολάζειν εαυτούς ϋπερ τών ψιλονμένων;

2. Εις νεωτ. χηρ. Migne 48,605 κε.—-Συ μεν γάρ, ώ ΰαυμασία... καί
νεκρώ ετι κειμένω πολλάκις έπέπεσες καί κατεφίλησας όφ&αλμους καί
περιεχύΰης καί εκώκνσας ...

3. Είς τον Ίωάνν. ξ|3', Migne 59,346-7.—Άλλα νυν μετά τών άλλων κα-
κών καί τοΰτο τών γυναικών τό νόσημα κρατεί: επίδειξιν γάρ εν τοις ϋρήνοις
ποιούνται και τοις κωκυτοΐς, γυμνοϋσαι βραχίονας, σπαράττονσαι τρίχας,
χαράδρας ποιοϋσαι κατά τών παρειών...

4. Εις τήν προς Φιλιππησ. γ', Migne 62,203.—Κλαίωμεν τους οϋτως
άπερχομένους, ου κωλύω, κλαίωμεν, αλλά μή άσχημόνως, μή τρίχας τίλλον-
τες, μή βραχίονας γυμνοϋντες, μή όψιν σπαράττοντες .. .

5. Περί υπομονής, Migne 60,726. —Μή όντως άσχημονώμεν επί τοις κεκοι-
μημένοις, παρακαλώ... μή τους χιτώνας ημών διαρρήξω μεν... Μή τους

') Κωνοταντινίδης, ΛΑ 151, 67, Άλμαλί Μαλγάριον.

') Μ. Λιονδάχη, ενθ' άν. σ. 404. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 324.

3) Γ. Ταροονλη, ΛΑ 1378 Γ, 57, Κορώνη.

*) Έν Κεςραλληνίςι.
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βραχίονας τύψω μεν, ίνα μή τούς "Ελληνας ζηλώσαιμεν ... μή τάς τρίχας τής
κεφαλής γνμνώοωμεν .. .

6. Είς τόν Ίιοάνν. πε', Migne 59,467. —"Αν δε κατακαμπτομένους,
(ημάς ΐδωσιν οί "Ελληνες) γυναικιζομένονς.. . γελάσονται καί κωμωδήσονσι.

7. Είς τήν Α' προς Θεσσαλον. όμιλ. στ', Migne 62,430.—'Ακούσατε τών
γυναικών δσαι φιλόθρηνοι, δσαι προς τά πένθη άφορήτως φέρεσθε, δτι τά τών
εθνικών πράττετε Εί δέ τό άλγεΐν έπί τοις άπελθονσιν εθνικών, τό κ α τακόπτε-
σθαι καί καταξαίνειν παρειάς, τίνων άρα έστι;

8. Προς τήν 'Ολυμπιάδα γ', Migne 52,576. —... και μυρίων κωκνόντων,
καί τών φιλτάτων κατακοπτομένων και τής γυναικός καταθρυπτομέ-
νΐ]ς, παρειάς ξαινούσης, πλοκάμους λ^νούσης...

9. Είς τόν υίόν τής χήρας, Migne 61,792.—Τί ιδών; χήραν άτεκνον,
άνανδρον, γηραλέαν, κυρτίζουσαν, γοεράν, κόμην έλκνσασαν, κεφαλήν κατα-
πάσσουσαν... τό πολυστένακτον στήθος τύπτουσαν . ..

10. Είς τήν προς "Εβρ. δ', Migne 63,43. — δταν δέ τις ή γυνή ή άνήρ...
ό μέν τρίχας τίλλγι, ή δέ κυ)κύη μεγάλα, τί τούτου άσχημονέστερον;

11. Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,347. — Πολλοί καί ο διά θεόν ου ποι-
ουσι, τοΰτο δι' άνθρώπων αιδώ πράττουσι πολλάκις. Αι γάρ εύπορώτεραι τών
γυναικών τρίχας ου τίλλουσιν, ον βραχίονας γνμνονοιν,... διά τό μή δόξαι
καταισχύνειν έαντάς.

Ή πολεμική τοϋ Χρυσοστόμου στρέφειιαι ενταύθα κατά τών υπερβολών.
Τήν ψυχολογικήν άνάγκην τών θρήνων και τών άντιστοίχων εκδηλώσεων ουδό-
λως υποτιμά. Αυτός άλλαχοΰ λέγει' «πολλαί πολλάκις γυναίκες, άποβαλοΰσαι πάΐ-
δας, άν μέν κωλνθώσι θρηνήσαι καί όλοφύρασθαι διαρρήγνννται καί άπόλλννται,
άν <5e τά τών άθυμούντων ποιήσωσιν άπαντα, κονφίζονται καί παραμυθίαν λαμ-
βάνουσι» '). Καί άλλαχοΰ: « Ον τοΰτο λέγω, άνθρωπε, ουδέ τοΰτο νομοθετώ, μηδέ
δλως δακρύειν έπί τοις τέκνοις' κάν γάρ εΐπω, άδννατον λέγω. Καί γάρ κάγά)
νόμοις τής φύσεως πείθομαι... έπεί κάγώ έκ μητρός γεγένημαι» 2). Άλλά δέν
άνέχεται τάς άσχημοσύνας τών κοπετών, ας καταγγέλλει ώς επιδεικτικάς καί ώς
έθιμα τών Ελλήνων, μή χριστιανικά. Καί άναφέρει έν λεπτομερείςι τάς ύπερβολάς
ταύτας, έξ ών πλείστα περί τών προ τοΰ νεκροΰ διαδραματιζομένων μανθάνομεν.

'Ομοίως ό Λουκιανός, περιγράφων τά παρά τοις αρχαίοις κατά τήν τελευ-

') ΙΊρός Άντιοχεΐς ιη', Migne 49,184.

2) Περί ύπομονής, Migne 60,729.
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τήν τελούμενα, λέγει: «οίμωγαί δ' έπί τούτοις καί κωκυτός γυναικών καί παρά
πάντων δάκρυα καί πτέρνα τνπτόμενα καί σπαραττομένη κόμη καί φοινισσόμεναι
παρειαί' καί που καί έσ&ής καταρρήγννται. Ειί)' ή μήτηρ ή καί νή Δί' ό πατήρ
έκ μέσων τών συγγενών προελθών καί περιχυθείς αυτφ. φωνάς άλλοκότους καί
ματαίας άφίησι ...» ').

Παρά τάς προσπαθείας τής 'Εκκλησίας, όπως έξαλείψη τά τοιαύτα τών έίϊνι-
κών έί)η, διετηρήθησαν ταύτα αναλλοίωτα κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους παρά
τώ χριστιανικά) Έλληνισμώ μέχρι τής σήμερον. Ούτως έν Χίω «αμέσως μετά τό
ξεψύχημα, πρώτη ή σύζυγος ή ή θυγάτηρ ή ή αδελφή ή ή μήτηρ οφείλει νά
μοιριολογήστ] καί νά φωνάξη μεγαλοφά>νως, εις σημεΐον ότι άπέθανε» 2). Έν Σύμη
«αί έν τή οικία παρευρεθεΐσαι συγγενείς καί φίλαι γυναίκες, λνσίκομοι και τά
στήθη τνπτονσαι έξέρχονται έπί τού δώματος ή τού έξώστου τής οικίας καί διά
γοερών θρηνολογιών διαδίδουσι τήν εΐδησιν τού δυστυχήματος»3). Έν Κρήτη
παλαιότερον «τόσον ήτο τό πάθος καί μετά τόσης βίας (αί γυναίκες) έκόπτοντο,
ώστε και θάνατοι πολλάκις έκ τών πληγών προήρχοντο»4). Σήμερον πανταχού
σχεδόν τής Ελλάδος διατηρούνται τά έθιμα ταύτα καί οί κοπετοί συνοδεύουσι
τούς θρήνους άκριβώς, καθ' όν τρόπον άναφέρουσι καί ό Λουκιανός καί ό
Χρυσόστομος. Ούτως έν Καρπάθφ «όλαι ui γυναίκες, αι στενήν συγγένειαν μετά
τού αποθανόντος έχουσαι, κάθηνται κύκλω τού λειψάνου καί ασκεπείς καί λυσίκο-
μοι τίλλονν ρυθμικώς τήν περί τό πρόσωπον κατερχομένην κόμ η ν των, κτυπούσαι
συγχρόνως μέ τάς δύο παλάμας τά γόνατα ή τό στήθος των, σχίζονσαι τάς πα-
ρειάς των καί καταρρακώνονσαι πολλάκις τά ενόν ματ ά των» 5). Έν Ήπειρο.)
«ούτε περιορίζεται ό κοπετός τών συγγενών γυναικών εις τό δακρύειν καί όδύ-
ρεσθαι, άλλά καί εις τό άνασπάν τάς τρίχας τής κόμης, τνπτειν τά γόνατα, τά
στήθη καί τήν κεφαλήν καί διά τών δννχαη· διατέμνειν τάς παρειάς, τόν λΜίμόν
καί τό στήθος» 6). Ή χριστιανική διδασκαλία δηλ. δέν κατώρθωσε νά πείση τόν
λαόν, ότι ό θάνατος δέν εΐναι τι φοβερόν.

') Περί πένθους 12-13. Πρβλ. καί τά παρ'Όμήρφ, "Ιλιάδ. Τ, 283 Κ, 13 Σ, 30 καί
παρ' Εύριπίδι, Ίκετ. 82 - 76. Προσέτι βλ. Hermann - Bliimner ένθ' άν. σ. 366.

2) Κανελλάκης, ΛΑ 411, 109, Χίος.

3) Μ. Γρηγοροποΰλου, Ή νήσος Σύμη, Άθ. 1877 σ. 68. Έν Καρπάθφ <ανρνον τό μο-
νόφωνο, δηλ. έκβάλλουν οξείας γοεράς κραυγάς καί ό κόσμος λαμβάνων εΐδησιν τρέχει είς
τό σπίτι τοΰ πένθους» (Μιχαηλίδου - Νονάρον Σύμμ. Καρπάθου 1932 σ. 121).

4) Φ. Κονκονλέ, Συμβολή είς τήν Κρητ. Λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας έν Έπ. Κρητ.
Σπουδών Γ' σ. 27.

°) Μιχαηλίδου - Νονάρον, ένθ' άν. σ. 121.

6) 77. Άραβαντινοϋ, Τά Ήπειρωτ. μοιρολόγια έν έφημ. «Βραδυνή» 25- 1 -29. Πρβλ.
Β. Sohmidt, ενθ' άν. σ. 303.
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3. Μοιρολόγια.

1. Περί ακακίας, ανεξικακίας καί μνησικακίας, Migne 63,785. — ... καί
θρήνον εϋρήνηοιν, δν αν τις θρηνήσειε παιδα μονογενή και γνήσιον άποβαλών,
συνεχώς αύτοΰ τό όνομα άνακαλών ... καί εγκώμια συντι&είς .. . καί πι-
κράν άφιείς φωνήν. . .

2. Εις τήν Α' προς Κορινθ. κη\ Migne 61,236. — Και ουκ είπεν ου-
δέν τοιούτον, οίον εικός τινας τών άσθενεστέρων ειπείν: «'Επί τούτοις εΐ)ρειρα
τους παΐδας και μετά ακριβείας ήσκησα άπάσης; 'Επί τούτοις ήνέωξα
τήν οίκίαν τοις παριονσι, ίνα... ταύτας απολάβω τάς άμοιβάς;»

3. Εις τον Ίωάνν. ξβ', Migne 59,347.— ει γάρ έπίστευον, δτι ό τετε-
λεντηκώς ... επί βελτίονα ζωήν μετέστη .. . ουκ αν τοιαύτας άψήκαν ψωνάς, απι-
στίας γ εμού σας : Ουκ ετι σε δψομαι' ουκ ετι σε άπολήχρο μαι.

4. Εις τον Ήρώδ. και νήπια, Migne 61,702. — Τους χιτώνας διερρήγννον,
...τον οϋρανόν ώς σιωπώντα κριτήν εμαρτύροντο...

5. Περί παρθενίας, Migne 48,560. — . . καί πολλά πολλάκις μετά δακρύων
προς τους παρακαλοΰντας εγκώμια τής απελθούσης διελ'θιόν, καί τον βίον
άβίωτον ι) είναι φήαας αύτω...

6. Περί μετανοίας, Migne 60,767. — . .πάντες ομοθυμαδόν όλοφυρόμενοι. . .
διά σε' ή γυνή πάλιν κατώδυνος, τον χΊάνατον γλιχομένη προ σον, διά σε.

7. Εις τον υίόν τής χήρας, Migne 61,791. — Μόνον γάρ τέθνηκεν ό μο-
νογενής νιος τής μνημονευθείσης χήρας ... ήρξατο προπετή φθέγγεσ&αι ρήματα ...
βλάσφημους λόγους προσάγουσα : *Αρα <3 υιός μου μόνος τον κόσμον έβάρη-
σεν;.. 'Εγώ ή άτονος ζώ καί ό άνήρ τέθνηκεν άμα καί ό υιός... Τις δε με
περιβλέχρεται; Έδόκονν καν μικράν παρρησίαν δι αυτόν κεκτήσ&αϊ ήρκει γάρ
μοι μόνον μητέρα άκούειν. Ύπομάζιόν μοι αυτόν ό πατήρ, ανευ χρημά-
των εγκατέλιπε' κάγό) ή απροστάτευτος χήρα, χείρας εις έργον έρείσασα,
τοντον επιμελώς ε&ρεψα' δίπλας καί τριπλάς αϋτώ οτολάς πεποίηκα,
μισθούς τοις παιδεύσασιν αυτόν απλώς εχορήγη σα' καί ννν, δτε τον τρυ-
γητό ν τών αγαθών προσεδόκησα, τότε τήν χάλαζαν τών πειρασμών δέδε-
γμαι. "Ω τής οδύνης! 'Αλλ' ενρον τί πράξω / σννθάπτομαι τω νίφ μου...
εμοί γάρ λοιπόν τό ζην καταγέλαστον.

8. Εις τον υίόν τής χήρας, Migne 61,792.-—Τον υίόν μου οι ξένοι πεν-

') Ή φράσις περιεσώθη μέχρις ημών ώς παροιμιώδης.
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θοΰσι, κ άγω μ ή κλαναω ; ... ' Εθ έρισε μου τήν προσδοκίαν δ θάνατος.. .
έμέ κατέλιπε, κακεϊνον μεθώδευσεν... Ουκ έχω τίνα θεάσωμαι. Εί μέν γάρ έτερον
εΐχον υΐόν, έδυνάμην τό πένθος ζυγοστατέίν καί τή δψει τοΰ ζώντος τοΰ θα-
νόντος τόν πόνον άποκονφίζειν..." Ε βλεπον τήν εικόνα τοΰ παιδός καί έθεώ-
ρονν τόν άρχαιότυπον αυτόν πατέρα. Καί περιπτυ σσό μένος, καταφι-
λών, λόγοις παιδικοΐς τέρπχον με τήν νεφέλην τής άθυμίας ήφάνιζε. . .

Βεβαίως τ' ανωτέρω χωρία δέν περιλαμβάνουσι κείμενα μοιρολογιών, άλλά
διαγράφουσι κατά προσέγγισιν τό περιεχόμενον αύτών.

Άπό τών αρχαιοτάτων ήδη χρόνων τά μοιρολόγια ήσαν έν χρήσει, έφ'
όσον οί έπί τοις νεκροΐς ί)ρήνοι πάντοτε συνωδεύοντο υπό άποχαιρετιστηρίων καί
στοργικών προς αύτούς λόγων1). Ανάλογα θά ήσαν προφανώς καί τά θρηνωδού-
μενα παρά τών Βυζαντινών επί τών νεκρών συζύγων καί τέκνων των2). Τήν
γνώμην ταύτην ένισχύει τό γεγονός, ότι έκφράσεις όμοιας ή άντιστοίχους προς
τάς τών παρατεθέντων χωρίων συναντώμεν είς τά νεοελληνικά λαϊκά μοιρολόγια.
'Ιδού τί λέγει θρηνούσα έν Μάνη χήρα τις, άπολέσασα τόν μονογενή της υίόν,
ώς έκείνη τοϋ Χρυσοστόμου :

Τί, όντας όπου έχήρεψα,
ήμουνα είκοσιϊτρού χρονοΰ
μία φτωχή νοικοκυρά'
κ' έτρεξα έπά, κ' έτρεξα έκεΐ,
στο "Ελος καί στοΰ Ντουραλή,
σέ ξένα μεροκάματα,
γιά ν' άναστήσον τό παιδί
καί νά τελειώστ) τή σπονδή,
νά γίνη έπιστήμονας,
νά ίδοΰ καί γώ γεράματα.
Καί τώρα πού τό σπούδασα,

') Διδακτικά σχετικώς είναι τά έν Ίλιάδι χωρία Ω 725-745, 748-759 καί 767-775,
ένθα έπί τοϋ νεκροΰ "Εκτορος θρηνοΰσιν έπαλλήλως ή Ανδρομάχη, ή 'Εκάβη καί ή 'Ελένη.
ΙΙρβλ. καί δσα έν tfj μελέτη αυτής περί μοιρολογιών γράφει σχετικώς ή συνάδελφος Μ. Ίωαν-
νίδου: Untersuchungen zur Form der neugriechischen Klagelieder, 1938 σ. 11 καί Β.
Schmidt, ένθ' άν. σ. 299 κ. έ.

-) 'Ομοίως δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ο')ς άπηχούσας τά παρά τφ λαφ θρηνφδούμενα
τάς έν τροπαρίοις τής νεκρώσιμου ακολουθίας περιλαμβανομένας φράσεις, οίον «Δεΰτε οί φίτ
λοι μου, συγγενείς τε καί γείτονες, αμα έμοί, τοΰτο άσπασώμεθα, τάφιρ έκπέμποντες . . . (Νεκρ.
ακολουθία νηπίων).
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και έπαιρνε το δίπλωμα,
μου τό άφαίρεα' ό Θεός ').

Όμοίως τάς παρά Χρυσοστόμω άναφερομένας άποστροφάς τών θρηνουσών
προς τον ούρανόν συναντώμεν και εις τά σύγχρονα μοιρολόγια :

Ώ Ουρανέ, πού είσαι ψηλά κι ολον τον κόσμ ορίζεις,
τη μάννα απ τά παιδάκια της γιατί τ' αποχωρίζεις;2)

και άλλαχού :

τΩ Ουρανέ, πού 'σαι ψηλά, κατέβα,, κάμε κρίση,
όνου χρονοϋ αντρόγυνο γιατί νά τό χωρίσης; 3).

Ή συνεχής άνάκλησις τού ονόματος τού νεκρού, ως κΰριον στοιχεΐον μοιρο-
λογίου, έχρησιμοποιήθη από τών αρχαιοτάτων χρόνων. Παρ' Όμήρω ό Άχιλ-
λεύς «ωμωξεν τ άρ επειτα, φίλον τ όνόμηνεν έταΐρον» 4). Ή συνήθεια αντη,
σκοπόν έχουσα αρχικώς τήν παρά τών οικείων διαπίστωσιν τού θανάτου τού
προσφωνουμένου, μετέπεσε συν τφ χρόνω εις θρηνητικήν εκδήλωσιν πόνου· και
στοργής. Χρησιμοποιηθείσα κατά τους αρχαίους και τους μεσαιωνικούς ελληνι-
κούς χρόνους διετηρήθη μέχρι σήμερον παρά τφ λαώ

Παρ' ήμΐν ή πρώτη συνήθως λέξις τών θρήνων είναι τό όνομα τού φιλ-
τάτου ή αντίστοιχος προσαγόρευσις :

« 'Αφέντη, γλυκαφέντη μου, καλέ, καλέ μ' αφέντη »
ή : « παιδάκι μου, παιδάκι μου, μονάκριβο παιδί μου » ").

Έν Μάνη τών θρήνων προηγείται ή εκφώνησις: «αδέρφι, αδέρφι!» ή
«αδέρφι, άδερφούλα μου!» ή «αδέρφι, κόρη μου!» κλπ.7)

Τά εγκώμια τού αποθανόντος κατά τό μοιρολόγημα είναι και παρ' ήμΐν
τοσούτον απαραίτητα, ώστε εις τινας τόπους αί λέξεις γκωμνιάζω και μοιρολογώ

') Β. Πετρούνια, Μανιάτικα Μοιρολόγια, 'Αθήνα 1934 σ. 58- (Τά δια κυρτών δηλού-
μενα άντιστοιχοΰσιν εις φράοεις τών ανωτέρω χωρίων τοϋ Χρυσοστόμου). Μοιρολόγια ομοίου
περιεχομένου βλ. και παρά Μ. Αιονδάκβ, Ή τελευτή στήν Κρήτη, ενθ° άν. σ. 415 - 416.

'-') Μ. Αελέκον, Δημώδης 'Ανθολογία, 'Αθήναι 1868 σ. 155.

3) 2. Βίος, ΛΑ 117, 116, 3, Καρδάμυλα Χίου.

4) Ίλιάδ. Ψ, 178.

5) Περί τής ανακλήσεως τών νεκρών άλλοτε και νΰν, ώς και περί τών σχετικών λέ-
ξεων : ανάκλημα, άνακαλεοτής κ. λ. π. βλ. Φ. Κουκουλέ, Έπιβιωσις εθίμων τινών περί τήν
ταφήν έν Ήμερολ. Μεγ. 'Ελλάδος 1929, σελ. 375.

Μ. Λιονδάκη, ενθ' άν. σ. 407. Σχετικά παραδείγματα βλ. παρά Μ. Joannidu, έ'νθ'
άν. σ. 26 κ. έ.

') Νεατορίδης, ΛΑ 334, 56.
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έχουσι τήν αυτήν σημασίαν. Τούτο π. χ. συμβαίνει έν Ορακη1), IΙαξοΐς κ. ά. «Τοΰ
ήλεε κ' ή άδελφή του τά γκώμνια τον και υληνών έτρέχανε τά μάτια»'2).—Έν
Κρήτη. . . «γεγωνυία τή φωνή άρχονται τών μοιρολογιών. . . διηγούμεναι τά πλεο-
νεκτήματα, τά κατορθώματα, τήν επισημότητα καί πάσας τάς άρετάς αύτού»3).
ίων προχείρων τούτων εγκωμίων τελειοτέραν μορφήν πρέπει νά θεωρήσωμεν
τούς ρητορικούς επικήδειους ή επιταφίους λόγους, τονς έκφωνουμένους δημοσία.

4. Γυναίκες Φρηνωδοί.

1. Είς τόν Ματθ. λα', Migne 57,374. — Συ δέ, ώαπερ αύξήσαι τό έγκλημα
σπεύδων, και θρηνωδονς ήμϊν άγεις 'Ελληνίδας γνναΤκας, έξάπτων τό
πάθος...

2. Περί υπομονής, Migne 60,726. — Μή τάς θρηνούσας συγκαλέσωμεν .. .

3. Είς τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,44. — Ει ονν ούτος (ό θάνατος) συμ-
βαίη, καί τίνες τάς θρηνούσας ταύτας μισθώσαιντο ... πολνν αυτόν χρύνον
τής εκκλησίας άπείρξω, ώς τόν είδωλολάτρην.

4. Εις τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,44. — ... ήμεΐς δέ ονκ άνεχόμεθα έθη
τοιαύτα ολέθρια τή εκκλησία επειααγαγεΐν . . . Κάκείναις δε ταϊς ταλαιπώροις καί
άθλίαις δι' νμών άπαγορενομεν, μηδέποτε ταΐς τών πιστών εκφοραϊς
επεισιέναι, ίνα μή δντως τά οικεία αντάς άναγκάσωμεν θρηνεΐν κακά... μήτε
ν μας καλεί ν τάς τοιαύτας, μήτε εκείνας παραγίνεσθαι.

5. Περί θανάτου, Migne 63,811.—ΙΙον δέ αί λαμπάδες, που δέ οί χο-
ροί τών γυναικών;

6. Εις τήν Β' προς Κορινθ. όμιλ. α', Migne 61,390. — Καν τονς κα>κν-
τονς τών γνναικών πανσας και τονς χορονς τών θρηνονσών διαλναας. ■ ■

7. Είς τόν Ίωάνν. πε', Migne 59,467. —"Αν δέ κατακαμπτομένονς (ημάς
ΐδωσιν οί "Ελληνες), χορονς περιϊστών τας θρηνονσών γυναικών, γελά-
σονται...

8. Προς τήν 'Ολυμπιάδα, Migne 52,576. — ... καί τής γυναικός καταθρν-
πτομένης, χορονς περιϊστάσης θεραπαινίδων μετά πολλής τής όλολνγής...

9. Εις τήν προς Φιλιππησ. όμιλ. γ', Migne 62,203. — Καϊ γάρ ον συμπα-
θείας εκείνοι οί κοπετοί, αλλ' επιδείξεως εϊσ'ν πολλοί διά τέχνην τοντο ποιούνται.

10. Εις τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,348.—'Εγώ δέ καϊ έτερον ήκουσα χα-

') Ά, Χυηατίδης, ΛΑ 155, 27 καί Χατζόπουλος ΛΑ, 311.

!) Αένδιας, ΛΑ 682 σ. 63, Παξοί.

3) Γ. Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων, Ά θ. 1888 σ. 70.
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λεπόν, δτι δή πολλά) καί έραστάς έπισπώντ αι διά τών θρήνων, τή ϋερμό-
τητι τών κοπετών φιλανδρίας δόξαν έαυτάίς κατασκευάζονσαι.

11. Εϊς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,346. — Άλλά ... και τοΰτο τών γυναικών
τό νόσημα κρατεί. Έπίδειξιν γάρ έν τοις θρήνοις ποιούνται και τοις κωκυτοΐς...
Και τοΰτο ποιονσιν αί μέν υπό πένθους, αί δέ υπό επιδείξεως και φιλοτιμίας, αί
δέ υπό ασωτίας' καί τους βραχίονας γ υ μνοναιν, έν δψεσι καί ταΰτα άνδρών.

Ή άντίληψις, ότι οί πολλοί θρήνοι άναχουφίζουσι τούς νεκρούς, εδημιούρ-
γησε παρ' απασι τοις λαοϊς τήν συνήίίειαν νά καλώσι καί θρηνιρδούς εξ επαγ-
γέλματος, οΐτινες τεχνικώτερον καί θεατρικώτερον κλαίοντες έξήρχον τοϋ θρήνου.
Κατ' άρχάς άνδρες καί γυναίκες αδιακρίτως άνελάμβανον τό έργον τούτο. Σύν τω
χρόνω όμως ή ιδιότης τοϋ Βρηνιρδοϋ περιωρίσθη εις μόνας τάς γυναίκας, ως
συναισίίηματικωτέρας. 'Ιδίως γυναίκες έκ Καρίας, αί Καρϊναι '), άνελάμβανον παρά
τοις άρχαίοις "Ελλησι τό έργον τής μοιρολογιστρίας. Αί ομάδες τών γυναικών
είτε έν τφ οίκω προ τοϋ φερέτρου είτε καθ' όδόν εν τη έκφορά θρηνοϋσι τόν
νεκρόν κατ* εναλλασσόμενα ήμιχόρια, προεξαρχουσών τών κορυφαίων μεταξύ τού-
των. Ούτω παρ' Όμήρίβι «οί μέν άρα (θρήνων έξαρχοι) έθρήνεον, έπί δέ στενά-
χοντο γυναίκες» -). Ό Εύριπίδης τό σύνολον τών θρηνουσών χαρακτηρίζει ως
«χορόν, τόν Άδας σέβει»8). Ώς χορικήν ομοίως δράσιν πρέπει νά θεωρήσωμεν και
τά παρά Λουκιανφ άναφερόμενα περί τού «έξάρχοντος» καί τών «έπαιαζόντων»

Παρά Ρωμαίοις συνώδευον τόν νεκρόν καί έθρήνουν επαγγελματικώς αί
praeficae, άπαγγέλλουσαι τά mortualia5). Έν τή Παλ. Διαθήκη έχομεν μαρτυρίαν
τοΰ 'Ιερεμίου, καθ' ήν καί παρά τοίς Έβραίοις έκαλοϋντο θρηνφδοί γυναίκες,
χωρίς μάλιστα τοΰτο νά άπαρέσκη εις τόν Ίεχωβά: «Τάδε λέγει Κύριος: Καλέσατε
τάς θρηνούσας, καί έλθέτωσαν . . ."Οτι άνέβη θάνατος διά τών ί)υρίδων υμών").

«Έθη ολέθρια» άποκαλεΐ τήν μίσθωσιν ή πρόσκλησιν θρηνφδών γυναι-
κών, μοιρολογιστριών, ό Χρυσόστομος, τούς τεχνητούς αύτών {)ρήνους καί έν γένει
τάς ιιπερβολάς τοΰ μοιρολογήματος τών νεκρών καί αγωνίζεται, όπως ταύτα μή
«έπεισαχθώσι τή εκκλησία». Καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους πολλάκις ή Έκκλη-

') Βλ. λέξιν παρ' Ήσυχίω. Πρβ?.. Β. Schmidt, εν»' άν. σ. 294 κ. έ. 307 σημ. 1.

'-') Ίλ. Ω, 720-722.

:!) Εύρ. Ίκέτιδ. 72.

4) Περί πένθ. 20. «μεταστειλάμενοί τινα θρήνων σοφιστήν . . . τούτφ συναγωνιστή κατα-
χρώνται, όποϊ' αν εκείνος έξάρχη προς τό μέλος έπαιάζοντες». Περί χορών γυναικών παρ'
άρχαίοις βλ. Hermann - Bliimner, ένθ' άν. σ. 365 κ. έ. 368.

δ) C. Oiussani, ένθ' άν. σ. 480.

Ίερεμ. Θ' 17. 21.
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σία επενέβη ζητούσα κατά το παράδειγμα τού Χρυσοστόμου νά εξάλειψη τάς αντι-
χριστιανικός ταύτας συνήθειας '), είναι όμως γνωστόν, πόσον ίσχχιρότερον είναι τό
έιΉμον από οιασδήποτε απαγορεύσεις.

Τό έθιμον τής μισθώσεως μοιρολογιστριών διετηρήθη άναλλοίωτον μέχρις
ημών. Ούτω πχ. εν Ίμβρω «δταν άπέθνηοκέ τις hundovv γυναίκας, ίνα κλανσωαιν
επί τον νεκρού αύτοϋ' φαίνεται δ' δτι εκ Σαμοθράκης προήρχοντο έπιτήδειαι κλαύ-
στριαι νεκρών, διότι είοέτι έν Αΐνω προς τους έλεεινολογοϋντας ατόπως εαυτούς,
λέγουσι παροιμιωδώς : «Σαμο'θρακιώτισαες θέλεις νά σε κλάψουν /» 2). 'Ομοίως εν
Κυδωνίαις «έπαιρναν γυναίκα μοιρολογίστρα, τήν πλήρωναν και τραγουδούσε με
ξέπλεκα μαλλιά» 3). Έν Σύρω άποκαλούσιν αυτάς πλερωματιτσές μοιριολογί-
στρες4), εν Μάνη δε απαιτεί ειδικήν πεϊραν και τέχνην τό μοιρολογειν και συνο-
δεύεται υπό θεατρικών κινήσεων5).

Και οι χοροί τών θρηνουσών, περί τών οποίων ομιλεί εν τοις προκειμέ-
νοις χωρίοις δ Χρυσόστομος, είναι παρεμφερείς προς τους τών αρχαιοτέρων χρό-
νων. Πρόκειται περί τού αυτού ώργανιομένου επικήδειου θρήνου, 8ν εκτελούσιν
ομάδες γυναικών.

Παρ' ήμΐν ό χορός και ό καθ' ήμιχόρια θρήνος διετηρήθη και σώζεται πολ-
λαχού τής Ελλάδος. Έν Οίνούντι τής Λακωνικής «αί μέλλουσαι νά μετάοχωσι
τοϋ θρήνου, διαιρούνται εις δύο ήμιχόρια, ών έκάτερον εχει και μίαν θρήνου
εξαρχον ουδέποτε επ αμοιβή θρηνούσαν. Το ση μείον τής ενάρξεως τοϋ θρήνου
δίδει ή τοϋ ετέρου ήμιχορίου έξαρχος, ήτις λέγει μίαν στροφήν, επαναλαμβανό-
μενων πρώτον μεν υπό τών γυναικών τοϋ ήμιχορίου της επειτα δέ υπό πασών
όμοϋ τών τοϋ ετέρου ήμιχορίου 6). Έν Πυλία «τό ίδιο μοιρολόγι τό λένε δλοι.
Πιάνει πρώτα μια και τό λέει κ* υστέρα τό πιάνουν y.l δλοι οι άλλοι μαζί.
"Υστερα πιάνει άλλος και λέει αλλο, καθένας με τη σειρά του, δπως γίνεται και
με τά τραγούδια τής τάβλας» 7).

Βλ. απαγορεύσεις αρχιερέων έν ΛΑ άρ. 935, 27 (Σινώπη) και ΛΑ, 1136, 77 (Άλαγονία).

2) 2. Μαναοοείδης, ΛΑ 290, 109. Βλ. και Θρακ. Έπετ. 1897 σ. 196.

3) Μ. Λννδάκη, ΛΑ 1358 , 63.

4) Βογιατζίδης, ΛΑ 771 Β'. Πρβλ. G. Abbott, Maced. Folklore, Cambridge 1903, σ. 194.
") Νεστορίδης, ΛΑ 334, 7. Πρβλ. Δ. Ζαφειρακόπονλον έν Λαογρ. Γ" 474 κ. έ. Β. Πε-

τρούνια, Μανιάτικα μοιρολόγια σ. 6 κ. έ. Μιχαηλίδον Νουάρου, Σύμμ. Καρπάθου 1932 σ. 121:
« ... κατά τ<) τέλος εκάστου διστίχου - μοιρολογίον ολολύζουν ο λα ι αί πεν&ονσαι και αί παριστάμεναι».
Κ) Φ. Κονκονλε, Οίνουντιακά, Χανιά, 1908 σ. 103.

') Γ. 'Γαρσούλη, ΛΑ 1378, 70 (Γρίζι Πυλίας). Πρβλ. άνωτ. σ. 55: νά τ' αρχίνα η μια
μεριά, νά τό άφίν' ή άλλη. Βλ. και Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 297. Μ. Joannidii, ενθ' άν. σ. 47 κ. έ.
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Γ'. ΤΑΦΗ

α. Ή έπφορά.

1. Τό φέρετρον και ·η πρός τήν κηδείαν δαπάνη.

1. Εις τήν Δροσίδα, Migne 50,(592. — Μή γάρ μοι τούτον εϊ'πι/ς, τον επί
τής κλίνης τής διαχρνσον φερόμενον... τον Ιμάτια σηρικά και διά-
χρυσα μετά πολλής έχοντα επεστοιβασμένα τής αφθονίας.

2. Νόθα Χρυσοστόμου, Migne 61,787.—Ώς γάρ ή κλίνη τής εκφοράς1)
αλλα τε άλλα δέχεται σώματα. . .

3. Εις τον Ματθ. κζ', Migne 57,349.—'Αλλ' εφ' ίππου φέρεται; (ώς 6
νεκρός).

4. Εις τον μη' ψαλμόν, Migne 55,239. — 'Αλλά και μέχρι τής τελεντής τά
πρός κηδείαν αυτω λαμπρά καί περιφανή.

5. Εις τον Ίωάνν. πε\ Migne 59,465. — Συ δέ, δταν ακούσεις, δτι γυμνός
ύ Δεσπότης ανέστη, παΰσαι τής πρός τήν κηδείαν μανίας. Τί γάρ βονλεται ή
περιττή αυτί] δαπάνη καί άνόνητος, πολλή ν μεν φέρουσα τοις κηδεύουσι
ζημίαν, τω δέ άπελϋόντι κέρδος ουδέν;...

Κλίνην ώνόμαζον καί οί αρχαίοι "Ελληνες τό φερετρον τού νεκρού 2), επί-
σης δέ καί οί Ρωμαίοι lectus, εξ εκείνα>ν λαβόντες 3). Οί Βυζαντινοί διετήρησαν
τον όρον, εφ όσον μάλιστα σχήμα κλίνης είχε τό εφ' οί) εξεκομίζετο ό νεκρός qjo-
ρείον4). Παρ' ήμίν απαντώνται αί λέξεις «νεκροκρέββατο, λεττέρα 5), κριββάτ 6),

') Έκφοράν (61,787) και κηδείαν (55,239) καί εξόδων (61,792) καί εκκομιδην (61,792)
ονομάζει εναλλάξ δ Χρυσόστομος τήν από της οικίας εν πομπή πρός τόν ναόν μεταφοράν
τοΰ νεκροΰ. Τών δρων τούτων νϋν τούς μεν εκφορά καί εκκομιδη χρησιμοποιεί ό λαός έν δη-
μώδη μορφή, <βγάλσιμο, πάροιμο τον πεϋαμένον τον έβγαλαν, τον εοηκωσαν», τους δέ άλλους,
ώς έχουσι. Τό έξόδιον δμως δέν είναι μόνον ή παρά ιφ λαφ νΰν εκφορά. Ξόδι παρ' ήμΐν
άλλαχοϋ μέν σημαίνει τήν κηδείαν ("Ηπειρος), άλλαχοΰ δέ τόν Ορήνον (Σάμος), άλλαχοϋ δέ
τό μνημόσυνον (Μήλος). Πρβλ. καί Φ. Κονκονλί, Έπ. Κρητ. Σπουδών Γ' σ. 28, 5. 'Ομοίως
έν Ήμ. Μ. 'Ελλάδος 1929, σ. 374.

2) Θουκυδ. Β' 34, 3.

3) Ο. CKussani, La vita dei Greci e dei Romani Β' σ. 479.

*) "Αλλάς ονομασίας τοΰ φερέτρου παρά τοις Βυζαντινοϊς βλ. παρά Καλλινίκω, Ή
φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ, Έκκλ. Κήρυξ Δ, 204.

5) Έκ τοΰ ίταλ. letto, ΛΑ άρ. 771, β' σ. 849 Σμύρνη, λαττέρα, ΛΑ 680, 36 (Μεσσην.),
753, 263 (Σάμος), Πασπάτη, Χιακ. γλωσσάριον σ. 209 (Χίος)

Έν Χαλκιδική, ΛΑ 769 α' σ. 225, καί Φιλιππουπόλει ΛΑ 700, 11.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β-. Ο



66

ΔΗΜ. Σ. ΛΟΫΚ ΑΤΟΥ

κράββατος 1), καί όπου δέν πρόκειται πλέον περί κλίνης' διότι αρχικώς καί παρ'
ήμϊν τό φέρετρον ειχε σχήμα απλής κλίνης ή προχείρως κατεσκευασμένου φο-
ρείου. Ούτως εις τήν Άρτότίναν «παλιότερα έπαιρναν τονς ανθρώπους ατήν
τέμπλα» δηλ. φορεΐον έκ ξύλων2).

'Αξιοσημείωτος είναι ή πληροφορία τοΰ Χρυσοστόμου, καθ'ην ή κλίνη τής
εκφοράς έχρησιμοποιεΐτο κοινώς διά πλείονας τού ενός νεκρούς, ώς άκριβώς συμ-
βαίνει πολλαχού παρ'ήμϊν σήμερον, ιδίως διά τάς πτωχοτέρας τάξεις. Είναι γνω-
στόν, ότι κοινόχρηστα φέρετρα διατίίίενται εις τούς διαφόρους ναούς διά τούς
πτωχούς τής ένορίας, άτινα ψιλοξενοΰσιν, ώς καί παρά τοις Βυζαντινοΐς, «αλλα
τε αλλα σώματα» 3). 'Ασφαλώς διά πτωχούς θά πρόκειται καί έν τφ σχετικώ
χωρίω τοΰ Χρυσοστόμου, καθόσον οί «επί διαχρύσον κλίνης φερόμενοι, οι ιμά-
τια σηρικά και διάχρυσα φέροντες» δέν ήτο δυνατόν νά μή διαθέτωσιν ϊδιαιτέ-
ραν κλίνην.

"Οσον άφορςί τάς προς τήν κηδείαν δαπάνας, τήν πολυτέλειαν περί τήν τα-
φήν και τάς πομπώδεις έκφοράς, είναι γνωστή ή ταύτας δημιουργούσα ματαιο-
δοξία τών έπιζώντων. Κατά ταύτης άκριβώς καταφέρεται ό Χρυσόστομος4).

Γήν όργάνωσιν μεγαλοπρεπών κηδειών συνήθιζον οί "Ελληνες άπό τών αρ-
χαιοτάτων χρόνων 5). 'Αλλ' έκεΐνοι, ο'ίτινες ύπερέβαλον πάντας κατά τόν πλοΰτον
καί τήν δαπάνην είς τάς κηδείας, καταστήσαντες ταύτας δημόσιον θέαμα διά τόν
λαόν, είναι οί Ρωμαίοι. Τόσον μεγάλη ήτο ή προς τάς μεγαλοπρεπείς κηδείας
τάσις awcov, ώστε οί νομοί^έται ήναγκάσθησαν νά όρίσωσιν άνώτατον ποσόν δα-
πάνης εις τάς ΐδιωτικάς κηδείας. Ειδικοί έργολάβοι κηδειών, οι libinarii άνε-
λάμβανον, ώς σήμερον, τήν όργάνωσιν κηδείας κατά τό μάλλον ή ήττον θεαμα-
τικής. 'Εθεωρείτο δέ τοσούτον απαραίτητος ή οπωσδήποτε δαπανηρά κηδεία,
ώστε διά τάς πτωχοτέρας τάξεις έλάμβανον πρόνοιαν αί συντεχνίαι, τών οποίων
τά μέλη έπλήρωνον είδικήν προς τούτο έτησίαν συνδρομήν6).

Τά κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους έθιζόμενα πρέπει νά δεχθώμεν, ότι έξη-

Έν Μάνη, ΛΑ 768 σ. 6.

2) Δ. Αουκόπονλος, ΛΑ 916, 3. Περί τοΰ φερέτρου παρ' ήμϊν βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ.
Σύμμ. Γ' σ. 333, 8.

3) Πρβλ. τήν παροιμίαν : Το ξυλοκρέββατο άπό τήν εκκλησιά εύκαιρο ερχεται, Ν. Γ. Πο-
λίτου, Παροιμίαι τ. Β' σ. 94, 1. Επίσης ΛΑ 771, β' καί Ξ. "Ακογλου, Λαογρ. Κοτυώρων σ. 224.

4) Βλ. Δ. Μπαλάνου, Ή πολυτέλεια κατά τοϋς χρόνους τών πατέρων της εκκλησίας
σ. 27-28.

5) Πρβλ. τόν «Πατρόκλου τάφον» παρ' Όμήρφ, τήν 'Ηφαιστίωνος ταφήν ύπό τοΰ Μ.
'Αλεξάνδρου κλπ.

") C. GHussani ένθ' άν. Β' σ. 478.
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κολούθησαν καί κατά το*υς Βυζαντινούς '). Ό Χρυσόστομος τοιαύτας ματαιόδο-
ξους εκδηλώσεις έχει ΰπ' όψει έν τοις ανωτέρω χωρίοις.

Αί κηδεϊαι παρά τοις Βυζαντινοΐς ετελοΰντο μεγαλοπρεπείς καί καταπλήσσου-
σαι, ό νεκρός εφέρετο έπί ίππου, λαμπρώς και πολυτελώς ένδεδυμένος, ή δέ τούτον
παρακολουθούσα πομπή περιελάμβανεν ό,τι πλουσιώτερον καί τιμητικώτερον εφι-
λοδόξει νά επίδειξη ή εκφέρουσα οικογένεια. 'Ιδιαιτέρως αί κηδεϊαι τών μεγιστά-
νων καί τών αυτοκρατόρων άπήτουν τεραστίας δαπάνας, ώργανοϋντο δέ κατά
τρόπον έπιβλητικόν καί άποθεωτικόν2). Παρ'ήμΐν ή περί τήν κηδείαν δαπάνη επι-
διώκεται επίσης ώς δείγμα υψίστης τιμής προς τόν απελθόντα. Οί πλουσιώ-
τεροι τελούσι μεγαλοπρεπείς κηδείας, οί δέ εργολάβοι κηδειών ή οί ενοριακοί ναοί
όργανοϋσιν έπί μείζονι άμοιβή πλουσιωτέρας κηδείας. Έν Μ. 'Ασία «οί πλού-
σιοι πλέρωναν στη Μητρόπολη 6. 000 γρόσια και νοίκιαζαν τό πέπλο (= ένα
μαύρο βελούδο) και τις ντόλτσες (= μεγάλες λαμπάδες)3).

2. Ή νεκρώσιμος πομπή.

1. Είς τόν Λάζαρ. ε', Migne 48,1020. - Αίσχννϋητι τό σχήμα τής εκφο-
ράς' ψαλμωδίαι καί ενχαί και πατέρων σύλλογος και πλήθος αδελφών
τοσούτον ...

2. Είς τήν προς Θεσσαλονικείς Β', όμιλ. β', Migne 62,471. —"Οταν ΐδης
νεκρόν έπ' αγοράς φερόμενον, τι αϊ δ ας ορφανούς άκολουθοϋντας, χήραν γυναίκα
κατακοπτομένην, οίκέτας όδυρομένους, φίλους κατηφιώντας, λόγισαι τό ούδα-
μινόν τών παρόντων πραγμάτων ...

3. Είς τήν Δροσίδα, Migne 50,692. — ... τόν έπι τής κλίνης τής διαχρύσον
φερόμενον, τόν τής πόλεως προπεμπούσης άπάσης, τόν τών δήμων εν-
φημουντών ...

4. Περί θανάτου, Migne 63,811. — Πού πορεύεται ό πολύς δχλος εκεί-
νος; τί γέγονεν ή κραυγή και ό θόρυβος; πού δέ αί λαμπάδες; πού δέ οί
χοροί τών γυναικών;

5. Είς τούς άνδριάντας γ', Migne 49,52. — Καθάπερ γάρ, ευπόρου τινός

') Όσον άφορα τάς κηδείας τών πενήτων ή Βυζαντινή πολιτεία άπό τοΰ Μ. Κωνσταν-
τίνου είχε φροντίσει νά διαθέτη τήν σχετικήν δαπάνην έκ τών πόρων τών έργαστηρίων τοϋ
ναοϋ τής 'Αγ. Σοφίας" βλ. Βασιλικών 59, 4, 1, Νεαράν Λέοντος άρ. 12.

2) Πρβλ. Φ. Κονκονλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων, έν Έπ. Βυζ.
Σπουδ. ΙΕ' σ. 62. κ.έ.

') Μ. Λωυδάκη, ΛΑ 1358, 368, Κυδωνίαι.
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τελεντήσαντος, ουκ όικέτας μόνον ουδέ θεραπαινίδας, αλλά και ίππους οί
προσήκοντες σάκκω περιβάλλοντες και τοις ίπποκόμοις αυτούς έγχειρί-
σαντες, άκολουθεΐν επί τό μνήμα κελεύοναι...

6. Περί υπομονής, Migne 60,724.—... οί σήμερον φιλικώς ημάς άαπα-
ζόμενοι, αϋριον έλεεινώς ν φ' ημών προπε μπό μεν ο ι.. .

7. Εις τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,348. —'Εκείνος μεν γάρ (ό εν αρετή βίους)
άπελθών, μετ άγγέλων άπελεύσεται, καν μηδείς παρατύχΐ] τώ λειψάνω1)' ό
δε διεφθαρμένος, καν τήν πάλιν εχτ] προπέ μπου σαν, ούδεν καρπώσεται.

8. Εγκωμιαστική, Migne 50,582.—Ει γάρ δεσπόται τους επιεικεστέρους
τών οϊκετών τελευτώντ ας προπέ μπου σι και ουκ έπαισχύνονται...

9. Όμιλία γ', Migne 63,475. — .. αλλά ... και οί επί τών μεγάλων δντες
αξιωμάτων ... ει παραγίνονται επ' εκφορά καί τοΰ τυχόντος νεκρού τή οψει
συστέλλονται καί γίνονται παντός ταπεινότεροι...

Θεαματικάς κηδείας ώργάνουν, ώς εΐπομεν, οί Ρωμαίοι, οϊτινες επίτηδες
εξέφερον τοΐις νεκρούς των κατά τάς προ μεσημβρινός ώρας, ότε αί άγοραί καί αί
οδοί ήσαν κατάμεστοι ανθρώπων. Ό καταρτισμός τής πομπής Ιγίνετο πολλάκις
μετά σκηνοθετικής επιμελείας, εις δέ τάς πλούσιας καί επισήμους κηδείας εκα-
λεΐτο διά κηρύκων ό λαός, όπως παραστή καί παρακολούθηση τό θέαμα 2).

Ή αριστοκρατία τών χρόνων τοΰ Χρυσοστόμου, εναντίον τής οποίας καί
στρέφεται ή πολεμική αυτού, διετήρησε μετά τής Ρωμαϊκής ματαιοδοξίας καί
τάς περί τήν έπίδειξιν τέχνας αυτής. Ή πομπή τών κηδειών έξηκολουθει νά
είναι θεαματική και πλούσια 3).

Κατά τά παρατιί)έμενα ανωτέρω χωρία, τήν πομπήν τής εκφοράς άπετε-
λουν ό κλήρος, οί οικείοι καί ό λαός. Προπορεύονται οί ιερείς καί οί ψάλλοντες
με λαμπάδας ανά χείρας καί θυμιάματα, ακολουθεί τό φέρετρον φερόμενον έφ'
ίππου ή βασταζόμενον, οί οικείοι δδυρόμενοι βαδίζουσιν όπισθεν αυτών, έπεται
χορός θρηνουσών γυναικών, κατακοπτομένων καί κραυγαζουσών και ή πομπή

') Ή λέξις εΰρηται καί παρ' άρχαίοις μετά τής αυτής σημασίας' πρβλ. Σοφ. Ήλεκτρα,
1113 «θανόντος λείψανα», ώς καί παρ' ήμΐν : τί ώρα ΰά βγάλουνε το λείψανο;

') C. GHussani, ενθ' άν. Β' σ. 479 - 480.

*) Πρβλ. Φ. Κονκουλέ, ενθ' άν. Σεμνότερα, άλλ' ούχ ήττον θεαματική είναι ή υπό Γρη-
γορίου τοΰ Νύσσης περιγραφόμενη εκφορά τοΰ λειψάνου τής Όσίας Μακρινής. «Προηγεΐτο
καθ' έκάτερον μέρος διακόνων τε καί υπηρετών ούκ ολίγον πλήθος, στοιχηδόν τοΰ σκηνώ-
ματος πομπεϋον, τάς εκ κηροϋ λαμπάδας έχοντες πάντες. Καί ην τις μυστική πομπή τό γι-
νόμενον, ομοφώνως τής ψαλμωδίας άπ* άκρων έπ' έσχάτοις μελωδουμένης>.
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κλείεται υπό τού λαού, όστις αναλόγως τής κοινωνικής θέσεως ή τής αξίας τού
αποθανόντος συρρέει περισσότερος ή όλιγώτερος. Ό Χρυσόστομος δεν μας δίδει
λεπτομερείας τών συνοδευόντων τήν πομπήν συμβόλων, εσθήτων, τιμητικών συν-
οδειών ή μουσικών οργάνων. Πρέπει νά πιστεύσωμεν όμως ότι, έφ' όσον ή πομ-
πή αύτη διήρχετο διά τών κεντρικωτέρων οδών τής πόλεως, ί)ά ελάμβανε χαρα-
κτήρα ί^εαματικόν. «Ό χριστιανός κηδευόμενος προεπέμπετο μεν υπό συγγενών
και φίλων δι' φσμάτων χαρμόσυνων, περιεκυκλούτο υπό λαμπάδων . . . ήκολουθεΐτο
δε υπό φοινικοφόρων, ενφ ήχουν σήμαντρα και κώδωνες» '). Επίσης πρέπει νά
δεχθώμεν, ότι προηγειτο τής πομπής ό σταυρός, είσηγμένος ήδη επί Χρυσοστόμου
ως σΰμβολον εις τάς λατρευτικάς εκδηλώσεις 2)

ΓΙαρ' ήμΐν αί μεγαλοπρεπείς κηδείαι δεν είναι επίσης άσυνήίίεις, ώς αί τών
βασιλέων, τών ανωτέρων αξιωματικών και κυβερνητών, αί όργανούμεναι υπό τού
κράτους, καθ' ας ό ίππος τού νεκρού συνοδευει ομοίως τήν έκφοράν, ό δέ νεκρός
φέρεται επί κιλλίβαντος.

Ή συμμετοχή περισσοτέρου λαού παρέχει και παρ' ήμΐν ίκανοποίησιν ώς
δείγμα τής αξίας τοϋ μεταστάντος και τής προς αυτόν αγάπης τής κοινωνίας 3).

Ή συμμετοχή τών γυναικών και δή τών οικείων εις τήν πομπήν και ή
υπ' αυτών παρακολοΰθησις τού νεκρού μέχρι τού τάφου άπησχόλησε και νομικώς
τάς διαφόρους κοινωνίας, ποικίλλει δέ κατά τόπους. Νόμος τού Σόλωνος ώριζε
«γυναίκα μή άκολουθεΐν άποθανόντι, όταν ε'ις τά σήματα ά'γηται, εντός εξήκοντα
Ιτών γεγονυΐαν, πλην όσαι εντός άνεψιαδών εϊσι» 4). Κατά τά υπ' ό'ψιν χωρία
τοϋ Χρυσοστόμου δεν φαίνεται υπάρχουσα παρά τοις Βυζαντινοΐς περιοριστική
τις διάταξις. 'Αντιθέτως αί γυναίκες παρηκολούθουν ελευθέρως τον νεκρόν. Κατά
τους νεωτέρους όμως χρόνους έχομεν έν Χίφ τον περιορισμόν, καθ' ον είς χωρία
ί «νά αί γυναίκες δεν παρακολουθούσι τήν Νκηδείαν, αλλά «περιμένουσι,ν εν τινι
μέρει, όπό&εν μετά τήν κηδείαν διέρχεται ή πομπή, ίνα και πάλιν άσπασθώσιν
αί οίκεΐαι διά τελενταίαν φοράν» 5). 'Επίσης εν Μάνη «παραμένονσιν έκτος τον

') Κ. Καλλινίκου, Ή φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ, Έκκλ. Κηρ. Δ' σ. 240.

') Ό Χρυσόστομος οΰδαμοϋ αναφέρει ρητώς τήν χρήσιν τοϋ σταυροϋ έν τη τελευτή,
δικαίωμα δμως τοιαύτης υποθέσεως παρέχει ήμΐν τό χωρίον : «Και γαρ πάντα δι' αντον τελεί-
ται τά κα&' ημάς· καν αναγέννηση ναι δέη., σταυρός παραγίνεται καν τραψήναι τήν μυστικήν
έκείνην τροφήν .. . καν δτιονν έτερον ποιήσαι, πανταχού τό τής νίκης ήμΐν παρίσταται σΰμβολον»

Migne 63, 849· Πρβλ. και 62, 277.

8) Πρβλ. περιγραφήν εκφοράς έν Κρήτη, Άντωνιάδον «Κρητη'ίς», σελ. 353 - 354, Χανιά
1899, ώς και δσα σχετικώς γράφει ό Ν. Γ. Πολίτης έν Λαογρ. Συμμ. Γ' 335, 5.

*) Δημοαΰ. 43, 62. (Προς Μακάρτατον).

*) Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα σ. 338.
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ναού μοιρολογούσαι, καθ' ον χρόνον εντός αυτού ψάλλεται ή νεκρώσιμος ακολου-
θία» '). Έν Κεφαλληνία μέχρι πρό τίνων έτών ουδεμία γυνή, τουλάχιστον έν 'Αρ-
γοστολίω, παρηκολούθει τήν έκφοράν. Ή πομπή καί τό έκκλησίασμα άπηρτίζοντο
αποκλειστικώς έξ ανδρών.

3. Ή περιφορά, διά των όδών.

1. Περί θανάτου, Migne 63,809. — Πάλιν δέ, or αν ΐδης νεκρόν έπ' άγοράς
φερόμενον. . .

2. Περί θανάτου, Migne 63,807. — Ει γάρ τονς... καϊ άγνώτας όντας καϊ
ουδέ όφθέντας ήμϊν ποτ ε, τοντονς εξαίφνης όρώντες έπϊ τής άγοράς τήν έπϊ
θάνατον άπαγομένονς, συστελλόμεθα και άλγούμεν, πολλάκις δέ καϊ δακρύομεν.

3. Είς τήν προς Φιλιππησ. Migne 62,203. — Καϊ γάρ ον συμπαθείας
εκείνοι οί κοπετοί, οί έπ' άγοράς, άλλ' επιδείξεως καϊ φιλοτιμίας καϊ κενοδο-
ξίας εϊσί.

4. Εις τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,42.—"Οταν γάρ ΐιδω τους κοπετούς,
τονς κατά τήν άγοράν, τάς οίμωγάς, ας έπϊ τοις έξερχομένοις ποιούνται τού
βίον, τάς όλολνγάς, τάς άσχημοσύνας τάς αλλας, πιατεύσατε, αίσχύνομαι
τονς "Ελληνας και 'Ιουδαίους και αιρετικούς. . .

5. Εις τόν Λάζαρον ε', Migne 48,1020. — Αίσχύνομαι, πιστεύσατε, καϊ έρυ-
θριώ διά τής άγοράς χορονς γνναικών ορών άσχημονούντας, τρίχας τιλ-
λομένας, βραχίονας τεμνο μένους, παρειάς σπαραττο μένας, νπό τοις
όφθαλμοις τών 'Ελλήνων ταύτα γιγνόμενα.

6. Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,346. — Τί ποιείς, ώ γύναι; γυμνοΐς
σεαυτήν άσχη μόνως, ειπέ μοι, έπϊ μέσης τής άγοράς;... άνδρών πα-
ρόντων κατά* τήν άγοράν; καί τρίχας τίλλεις και διασχίζεις έσθήτα και μέγα
κα)κύεις καϊ χορόν περιϊστας καϊ μαινάδων γυναικών εικόνα διασφζεις. ..

7. Είς τό «Εξελθόντες οί Φαρισαΐοι. ..», Migne 61,707. — ...δτε οϊμωγαϊ
καϊ κοπετοί ανδρογύνων έν ταΐς τής πόλεως πλατείαις καί ρύμαις ήκού-
οντο, έκεϊ πατέρων λυσιφρένων καϊ μητέρων λνσικόμων, δεινώς δλοφνρομένων
έπι τη τών άωρων τέκνων άδίκω σφαγή; 2) ... δτε τρίχωμα γυναικών τοις αυτών
δνυξιν... κατεξαίνετο καϊ ους έδει κρύπτειν πλοκάμους, τούτοις τή μέθη τής λύ-
πης έπόμπεν ον;

') Δ. Ζαφειρακοπούλου, "Εθιμα της κηδείας έν Μάνη, Λαογρ. Γ' 475. ΙΙρβλ. Ν. Γ.
Πολίτην, Λαογρ. Σύμμ. Γ' 335, 3.

*) Εννοεί τήν ύπό τοΰ Ήρώδου σφαγήν τών νηπίων.
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8. Εις τήν Ραχήλ καί τά νήπια, Migne 61,697. — Λέγε μοι τοίννν, Ραχήλ,
τί κλαίεις; τί λύεις σον τάς κόμας και ταύτας προφέρεις, ας δεϊ σε κρύπτειν;
τί τών αίδεσίμων γυναικών τό σεμνόν μυστήριον έκπομπεύεις ;...

9. Εις τόν Ήρώδ. καί τά νήπια, Migne 61,702.—'Επί τούτοις ονν... αί
μητέρες ήσθένονν και τώ πάθει μεθύουσαι τής ευπρεπείας ουκ εφρόντιζον. Τους
χιτώνας διερρήγνυον, τους πλοκάμους τω αέρι διέρριπτον, τονς δφειλο-
μένους κρύπτεσθαι μαστούς εδημοσίευον, τό στήθος λίθοις κατήρασσον,
τάς παρειάς, ώς δήμιοι, κατέξεον 1).

10. Περί ί)ανάτου, Migne 63,811. — Τί δέ καί έγένοντο αί βοαί; που τά
στόματα τά πολλά εκείνα, τά κρανγάζοντα καί παρακελενόμενα θαρρεΐν, δτι
ουδείς άθάνατος ;

Οί Βυζαντινοί τών χρόνων τού Χρυσοστόμου, πριν ή φέρωσι τόν νεκρόν
εις τόν ναόν, περιέφερον τούτον, ώς καί οί Ρωμαίοι2), ανά τάς ρΰμας καί τήν
άγοράν. Σκηναι τραγικαί ελάμβανον χώραν κατά τήν περιφοράν ταΰτην, ότε αί
γυναίκες, οικεΐαι ή μισθοΰμεναι, εθρήνουν έν κοπετοίς τόν νεκρόν καί ώλόλυζον
λυσίκομοι, ό δέ λαός ακολουθών εβόα ή επευφημεί, ώστε πανδαιμόνιον θορύβου
νά συνοδεΰη τήν εκφοράν.

Ή περιφορά τοΰ νεκρού ανά τάς κεντρικάς οδούς θεωρείται πολλαχού και
παρ' ήμίν επιβεβλημένη κατά τάς κηδείας 8). Όσονδήποτε μικρά καί αν είναι ή
άπόστασις τοΰ ναού από τοΰ οίκου τοΰ θανόντος, ή πομπή πρέπει νά περιέλθη
τάς κεντρικάς οδούς, έστω καί αν πρόκειται νά λοξοδρομήση πολύ πρός τούτο4).
Άν τοΰτο δεν γίνη κατά τήν μετάβασιν εις τόν ναόν, θά γίνη οπωσδήποτε κατά
τήν έπάνοδον. ΙΙχ. εις τήν Άράχοβαν τής Παρνασσίδος «μετά τήν εκκλησία τόν
περνούν βόλτα κι από τήν άγορά» 5).

Όλοφυρμούς καί θρήνους γυναικών εν υπαίθριρ συναντώμεν καί παρά τοις
άρχαίοις "Ελλησι. ΓΙαρ' Όμήρω ή 'Εκάβη καί αί όίλλαι γυναίκες θρηνούσι τόν

') Τά έν τοις χωρίοις τούτοις περιγραφόμενα αναφέρονται μέν εις γεγονότα τής επο-
χής τοΰ Ήρώδου έν τή Ίουδαίςι, ασφαλώς δμως είναι εμπνευσμένα από σκηνάς τών επί Χρυ-
σοστόμου κηδειών, άτινα καί νά ψέξη ζητεί έπ' εύκαιρίςι διά τής διεκτραγωδήσεως καί απο-
δοκιμασίας εκείνων.

2) C. Giussani ενθ' άν. Β, 481.

3) Βλ. Ν. Γ. Πολίτην έν Δαογρ. Συμμ. Γ, 334, 3.

4) Έν Κεφαλληνίςι, δπου μάλιστα προσέχουν, ώστε ή άπό τής κανονικής όδοϋ εκτροπή
νά γίνεται έξ αριστερών πρός τά δεξιά.

5) Μαρία Ίωαννίδον, ΛΑ 1153 Α, 39.
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Έκτορα έξω τών πυλών'), κατά δέ τάς δημοσίας ταφάς τών 'Αθηναίων «γυναί-
κες πάρεισιν αί προσήκουσαι έπί τόν τάφον όλοφνρόμεναι» 2). Κατά τόν νόμον
όμως τής πόλεως Ίουλίδος τής Κέω «περί τών καταφίΗμένων» έπεβλήθη «τόν
θανόντα φέρειν κατακεκαλυμμένον σιωπή μέχρι έπι τό σήμα» 8), όπερ δηλοί
άπαγόρευσιν πλήν τών άλλων καί τοϋ έκ τών θρήνων θορύβου κατά τήν έκ-
φοράν 4).

Καί παρ' ήμίν συναντώνται σκηναί κοπετών καί 'θρήνων κατά τήν περιφο-
ράν, οσάκις αί γυναίκες συμμετέχουσιν είς τήν πομπήν. Έν Μάνη «τήν κηδείαν
παρακολον&ονσι πλήν τών συγγενών και φίλων και αί γυναίκες, αΐτινες κραυγά-
ζουσι γοερώς, &ρηνοϋσι διατόρως, δλολύζουσι, τίλλουσι τάς τρίχας τής κόμης τα)ν
άνοικτιρμόνως» δ). Καί έν Θράκη «αί συγγενείς γυναίκες στηριζόμεναι έπί τον νε-
κρικού κραββάτου έκβάλλουσι γοερωτάτας φωνάς»6).

Πλήν όμως τών θρήνων καϊ τής άραιάς κωδωνοκρουσίας ουδείς άλλος θό-
ρυβος ταράσσει τήν ήρεμίαν τής πομπής. Ή ψαλμωδία τών ιερέων γίνεται ελα-
φρώς καί έν κατανύξει. Ό λαός άκολουθεΐ σιγών. Έξαίρεσιν άποτελεΐ ό έν Αιτω-
λία προκαλούμενος έκ πυροβολισμών θόρυβος κατά τήν ώραν τής έκφοράς, ιδίως
είς κηδείας άγάμων νέων 7).

Ό νεκρός παρά τοις Βυζαντινοΐς περιεφέρετο άκάλυπτος, έκτεθειμένος ούτω
εις κοινήν θέαν. Τό άκάλυπτον τού νεκρού έπεδιώχθη πάντοτε παρ' άπασι τοις
λαοις καί μόνον όπου επενέβησαν άστυνομικαί διατάξεις δέν έτηρήθη τοΰτο 8).

Ή συνάντησις μετά έκφερομένου νεκροΰ προκαλεί καί παρ' ήμίν σήμερον,
ως καί παρά τοις Βυζαντινοΐς, ποικίλας εκδηλώσεις σεβασμοϋ, οίαι καί αϊ υπό
τοΰ Χρυσοστόμου άναγραφόμεναι. «Συστελλόμετ^α καί άλγοϋμεν, πολλάκις δέ καί
δακρύομεν». Άπαραίτητον θεωροΰμεν νά σταίΚϋμεν έπί τόπου, ν' άποκαλυφθώ-
μεν καί νά ποιήσωμεν τό σημεϊον τοϋ σταυροΰ. Είναι καί τοΰτο τρόπος τις συμ-

') Ίλιάδος Ω, 710-714.

2) Θουκνδ. Β' 34.

3) Leges Graecorum sacrae, L. Ziehen, II, 93A Lipsiae 1906, σελ. 260.

4) Περί τών έν ύπαίθρψ θρήνων και κοπετών τών γυναικών παρά τε τοις "Ελλησι καί
Ρωμαίοις βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ, 33δ, 3 καί Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 307, σημ. 3.

δ) Δ. Ζαψειρακοπούλον, "Εθιμα τής κηδείας έν Μάνη, Λαογρ. Γ, 475.

δ) Ν. Κωναταντινίδης, ΛΑ 151, 67, (Μάλγαρα). 'Ομοίως έν Κύθνω : Βάλληνδα Κυθνιακά
σελ. 114.

7) Δ. Λουκόπουλος, ΛΑ 916, 22.

") Περί τοϋ άκαλύπτου τών νεκρών έξ άφορμής απαγορευτικής διαταγής βλ. Ν. Γ.
Πολίτην, Λαογρ. Σύμμ. Γ, 329, 4 καί Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 305 σημ. 4.
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μετοχής εις τό πένθος. «Το φέρετρο μεταφέρεται ακάλυπτο και δσοι τό συναν-
τούν ατό δρόμο, στέκουν μ* ευλάβεια» 1).

4. Αί ΰ'ρησκευτικαΐ τιμαί.

1. Εις τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,44. — Τίνος γάρ ενεκεν, είπε μοι, πρε-
σβυτέρους καλείς και τους ψάλλοντας; ονχ ώστε παραμυ&ήσασ&αι, ούχ
ώστε τιμήσαι τό.ν άπελ&όντα;

2. Εις τον Λάζαρον ε', Migne 48,1020. — Αίσχύνβητι τό σχήμα τής εκ-
φοράς· ψαλμωδίαι και εύχαι και πατέρων σύλλογος και πλή'&ος αδελφών
τοσούτον. ..

3. Περί υπομονής, Migne 60,725.— Ονχ όρίϊς τι επί τοις προλαβοΰσι πράτ-
τομεν; Ψαλμοϊς και ύμνοις αυτούς προπέμπο μεν, τήν προς τον Δεαπότην
ευχαριστίαν σημαίνοντες... ϋνμιάμασι και κηρίοις αυτούς συνοδεύομεν,
δεικνύντες, δτι του σκοτεινού βίου λν&έντες προς τό φώς τό άληι)ινόν έπορεύϋηοαν...

4. Εις τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,43. — Είπε γάρ μοι, τί βούλονται αί
λαμπάδες αί φαιδραί; ονχ ώς άΰλητάς αυτούς προπέμπομεν; τί δε οί ϋμνοι;
ουχί τον Θεόν δοξάζομεν και εύχαριστού μεν;... Ο ν διά τούτο ϋμνοι; ού διά τούτο
ψ α λ μωδίαι;

5. Εις τάς 'Αγίας μάρτυρας, Migne 50,634. — Νυνϊ δε ούχ ούτως, άλλα
υ μντοδίαι και εύχαι και ψαλμοί, δηλούντων απάντων, δτι ή δον η ν ε χει τό
πράγμα... Δ ιά τούτο ψάλλο μεν επί τοις νεκροΐς ψαλμούς, ΰαρρεϊν υπέρ τής
τελευτής παρακελευ ο μένους. «Έπίστ ρεψ ον γάρ, φησί, ψυχή μου, εις τήν άνά-
παυσίν σου, δτι Κύριος εύηργέτησέ σε».

6. Εις τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,43. — Έννόησον τί ιμάλλεις κατά τον
καιρόν εκείνον: «Έπίστρεψον, ψυχή μου, εις τήν άνάπαυσίν σον, δτι
Κύριος εύηργέτησέ σε»' και πάλιν «Ού φοβη&ήσομαι κακά, δτι συ μετ'
εμού εΐ»' και πάλιν *Σύ μου εΐ καταφυγή άπό θλίψεως τής περιεχού-
σης με».

Ή πρόσκλησις όσον τό δυνατόν περισσοτέρων ιερέων και ψαλτών εις τάς
κηδείας θεωρείται και παρ' ήμΐν ώς εξαιρετική τιμή προς τον απελθόντα. Συνή-
θως τάς προς τον νεκρόν άπονεμομένας τιμάς κρίνομεν εκ τοϋ αριθμού τών συν"

Δ. Λονκατος, ΛΑ 1154, 35, Στενήμαχος,
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οδευόντων τήν έκφοράν ιερέων. Διό αί οίκογένειαι φροντίζουσιν ένιαχού, όπως
καί έκ τών πλέον απομεμακρυσμένων χωρίων προσκαλέσωσιν ιερείς, ει δυνατόν
δέ καί τόν έπίσκοπον τής έπαρχιας '). Έν Κρήτη θαυμάζοντες τόν πλούτον μιας
κηδείας λέγουσιν : Είδες παπαδοβρόχι στην κηδεία τον τάδε, 2). Οι ιερείς καί οί
ψάλλοντες κρατούσι καί παρ' ήμϊν άνημμένας λαμπάδας 3), πολλαχού δέ καί άπας
ό παρακολουθών λαός. «Μοιράζοννε σ δλονς κεριά, τ' άνάβοννε καί παρακολου-
θούνε τήν ακολουθία» 4). Τήν χρήσιν λαμπάδων ό Χρυσόστομος δικαιολογεί κατά
τρόπον θεολογικόν, «δτι προς τό φως τδ αληθινό ν» οί νεκροί πορεύονται. Έν
τή πράξει όμως πρόκειται περί έθίμου, οφειλομένου εις τάς περί φωτός καί ψυ-
χών λαϊκάς δοξασίας· Τό θυμίαμα επίσης, άπαραίτητος αναίμακτος θυσία πα-
σών τών χριστιανικών τελετών, χρησιμοποιείται άφθονώτερον καί παρ' ήμϊν κατά
τάς κηδείας5). «Στις πόρτες, πον περνά τό λείψανο,- έχουνε λιβάνι και θυμιάζε-
ται δ νεκρός» 6). "Οσον άφορα τά κείμενα τών υπό τοΰ Χρυσοστόμου άναφερο-
μένων ύμνων, τών ψαλλομένων έν τώ ναώ κατά τάς κηδείας, έχομεν πλήν τού-
των καί τάς άποστολικάς διαταγάς έπιμαρτυρούσας : «'Εν τάίς έξόδοις τών κεκοι-
μημένων ψάλλοντες προπέμπετε αυτούς, εάν ώσι πιστοί έν Κυρίω. Τίμιος γάρ
εναντίον Κυρίου ό θάνατος τον όσίον αυτού. Καί πάλιν : Έπίστρειρον, ώ ψυχή
μον, είς τήν άνάπαυσίν σου, δτι Κύριος ενηργέτησέ σε. Καί: Δικαίων ψυχαϊ έν
χειρί Θεοΰ» 7).

Αί νεκρώσιμοι άκολουθίαι σήμερον περιλαμβάνουσι τούς υπό Ία)άννου τού
Δαμασκηνού ειδικώς συντεθέντας ύμνους. Αί παρά Χρυσοστόμφ άπαντώμεναι
φράσεις δέν είναι πλέον έν χρήσει. Ό Κ. Καλλίνικος σχετικώς λέγει: «Σήμερον
αντί τών γραφικών τούτων καί άρχαιοπινεστάτων έξοδιαστικών ψαλμών. . . ψάλ-
λομεν τόν τρισάγιον, προς όμολογίαν ίσως τής πίστεως τοΰ άποθανόντος» 8).
Τούς ύμνους έκείνους έψαλλον κατά τήν έκφοράν άπαντες οί παρακολουθοΰντες

') Έν Κεφαλληνία·

') Μ. Λιουδάκη, Ή τελευτή στην Κρήτη, Έπ. Κρητ. Σπ. Β, 422.

') Έν Κεφαλληνία αί διά τους Ιερείς καί ψάλτας προοριζόμενοι λαμπάδες έχουσι με-
γαλύτερον ή μικρότερον βάρος, αναλόγως τών, οικονομικών συνθηκών τής κηδευούσης οικο-
γενείας.

4) Μ. Λιουδάκη ένθ' άν. σ. 423. Πρβλ. καί Μ. Ίωαννίδου, ΛΑ 1153 Α, 70, 'Αράχοβα,
Γ. Ταροονλη ΛΑ 1378, Πυλία.

5) Έν Κεφαλληνία άποτελεΐ ίδιαιτέραν μέριμναν τής οικογενείας ή προσκομιδή είς
τόν ναόν μεγάλου ποσοϋ λιβανωτοϋ.

β) Μ. Λιουδάκη ένθ' άν. σ. 422. Πρβλ. καί Ξεν. "Ακογλου ένθ' άν. σ. 227.

') 'Αποστ. Διατ. ΣΤ', 30, Migne PG 1, 988.

8) Ή φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ, Έκκλ. Κήρυξ Δ' σ. 242.
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«ομοφώνως» '), ώνόμαζον δέ αυτούς «έξοδίους» ή «επί τή έξόδφ» 2), εκ τών όρων
δέ τούτων ασφαλώς προήλθε καί ή παρ' ήμΐν έννοια: ξόδι.

Όπόσην σημασίαν αποδίδει καί παρ' ήμΐν σήμερον ό λαός εις τάς θρη-
σκευτικός τιμάς καί εις τήν υπό τής εκκλησίας προπομπήν τού νεκρού μέχρι τού
τάφου δεικνΰουσιν οί στίχοι :

«'Εγώ εΐδα με τά μάτια μου τους ξένους πώς τους θάφτουν
δίχως λιβάνι καί κερί, χωρίς παπά καί ψάλτη,
άλάργ' άπό τις εκκλησιές, άλάργ' άπδ τους άγιους9),

όπερ μόνον ώς ποινή4) ή ώς συμφορά δύναται νά ίίεωρηθή δι' ένα νεκρόν.

β'. "Ο ένταφιασμός.

1. Ή πομπή πρός τόν τάφον.

1. Περί θανάτου, Migne 63,812. —..καν οί επί το σήμα άκολουθοΰν-
τες άκουέτωσαν . ..

2. Εις τόν Ματθαίον κζ', Migne 57,348 —Έννόησον, δτι πολλοί τους κα-
κώς έχοντας, καν πατήρ, καν μήτηρ ή καί παιδίον, καν άλλος όστισοϋν τών προσ-
ηκόντων ό τετελευτηκώς, ουκ άφιάσι μαϋεϊν, ουδέ επίτό μνήμα άκολουθήσαι.

3. Εις τήν πρός Κολοσσ. θ', Migne 62,359. — Συ μεν... καί ταφή παρα-
δίδως (τό παιδίον) καί εις τό σήμα απει.

4. ΙΙερί θανάτου, Migne 63,803-4.—'Εν τω τάφφ πρός τόν πλησίον έκα-
στος ώδέ πη φ&έγγεται: "Ω τής ταλαιπωρίας /"Ω τής οίκτράς ημών ζωής! *Αρα
τί γινόμεϋα;

5. Περί πίστεως, Migne 48,1084. — .. Καί φιλοσοΰμεν περί τά μνήματα, όταν
ιδωμεν όστέα γυμνά... ευθέως πρός άλλήλους φιλοσοφοΰμεν :"Ιδε τί γινόμεθα καί
που άπερχόμεθα ! Καί φλναροϋμεν . . .

Τό συνοδεύειν τόν νεκρόν μέχρι τοΰ τάφου ύπήρξεν ανέκαθεν ου μόνον
δείγμα σεβασμοΰ πρός εκείνον, αλλά καί έκδήλωσις ειλικρινούς συμμετοχής εις τό
πένθος. Ούτω καί παρ' ήμΐν : «"Ολοι όφείλουσι νά παρακολουθήσωσι τήν εκφοράν

>) Migne PG 46, 993.

2) Πρβλ. καί τάς φράσεις τών τροπαρίων* Κύριε Θεέ μου, έξόδιον υμνον καί έπιτάφιον»
καί: Ή ποία ςίσματα μέλψω τή σή έξόδω, οΐκτίρμον».

®) Λάσκαρης, Δάοτα σ 534.

4) Βλ. κατωτέρω τά σχετικά μέ τους αύτόχειρας (κεφ. Η', 2).
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μέχρι τον νεκροταφείου καί νά παραμείνωσιν έκεΐ, έως δτου τελειώση δ ενταφια-
σμός-> {). Καί κατά τήν παροιμίαν : Τόν πεθαμένο ΐσιαμε τόν τάφο τόν πάνε 2).

"Οσον άφορα τούς οικείους, έκ τών ανωτέρω χωρίων φαίνεται, ότι μόνον
έάν ήσαν άσθενεϊς ή γέροντες συνεκρατούντο έν τώ οίκω 3)·

1. Είς τήν προς Ρωμ. όμιλ. ιδ', Migne 60,523. — Ονχ δρας τους καθ'
εκάστη ν ήμέραν έπί τά μνήματα φερομένονς, πώς γ ν μ ν ο ι καί πάντων έρημοι
προς τους τάφους έκείνους άπάγονται, ουδέν τών οίκοθεν λαβείν δυνάμενοι, άλλά
καί αυτά, ά περιβάλλονται, τώ σκώληκι φέροντες ;

2. Είς τόν μη' ψαλμόν, Migne 55,512. — Πάντες ταπεινοί, οινοχόοι, κρα-
τήρες .. Λαβείν τι έξ. εκείνων τών σκευών καί άπελθεΐν ου δύναται.
Άλλά τί; Άποφ'έρεται μόνος... άπέρχεται είς τόν τάφον.

3. Είς τόν Ίωάνν. πε', Migne 59,465.—Πολλοί γονν, ίνα μή τούτο γένηται
(ή άπό τών τυμβωρύχων σύλησις) τάς λεπτάς έκείνας όθόνας διατεμόντες
καί πολλών τών άρωμάτων έμπλήσαντες, ώστε διπλή γενέσθαι τοις έπηρεά-
ζουσιν άχρηστα, ούτω τή γή παραδεδώκασι.

4. Είς τόν Ματί). κζ', Migne 57,348. — Μή γάρ μοι τούτο εΐπης, ότι υπό
σκωλήκων ον κατεσθίεται, ουδέ έν λάρνακι κείται.

5. Είς τήν α' προς Θεσσαλ., όμιλ. ζ', Migne 62,436.— .. άλλά κηδενθείς
έν λάρνακι ό άνήρ τεθή καί μήτε σκο')ληκες μήτε άλλο τι διενοχλήσΐ] . . .

6. Όμιλ. έγκωμιαστική, Migne 50.582. — Καί τούτον μάρτνρες ύμεΐς, οί
τάς μέν θήκας τών πλονσίαη', καίτοι χρυσά έχουσας ιμάτια, καθάπερ σπήλαια
παρατρέχοντες...

7. Είς τόν Ματθ. κζ', Migne 57,349. — . . πολύ βέλτιον έν τάφω κεΖσθαι
δεδεμένον.. . καί λίθον έχειν έπικείμενον ή τό βαρύ τής άναισθησίας πώμα.

8. Είς τόν μη' ψαλμόν, Migne 55,512.— .. είς τρεις πήχεις θάπτεται
καί πλέον ούδέν καί γή επάνω τής όψεως καί τό κάλνμμα τής θήκης. Καί
άναχωρεϊ ή γυνή.

9. Είς τόν μακάρ. Βαβύλαν, Migne. 50,550. — Μέλλων τοίνυν ό μακάριος
άποσφάττεσθαι εκείνος, μετά τοϋ σιδήρου (=τών άλύσεων) τό σώμα ταφή-
ναι έπέσκηψε, δεικνύς ότι τά δοκοϋντα έπονείδιστα είναι, ταύτα, δταν διά τόν

') Α. Τοίριμπας, ΛΑ άρ. 299, 19, 'Αρκαδία.

') Τ. Κανδηλώρος, ΛΑ 489, 148, Γορτυνία.

3) Βλ. Ξεν. "Αχογλον, Λαογραφικά Κοτυώρων α. 227.
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Χριστόν γένηται, σεμνά τέ έστι και λαμπρά. Και κείνται νυν μετά τής τέ-
φρας αι πέδαι.

10. Εις τον μη'ι^αλμόν, Migne 55,231. — Τάφους οίκοδομοΰντες και λαμ-
πρά σήματα ποιούντες και χρυσίον κατορνττοντες . . .

Τό έί)ιμον τής μετά τού νεκρού συνταφής οικιακών σκευών και άλλων κτε-
ρισμάτων, αγαπητών aUTCp κατά τον βίον, τοσούτον εν χρήσει όν κατά τους αρ-
χαίους ελληνικούς χρόνους, φαίνεται ότι εξέλιπε βαθμιαίως κατά τους χριστιανι-
κούς. Τούτο ήτο έπόμενον, εφ' όσον ή χριστιανική διδασκαλία έδωσεν εις τύν
μετά θάνατον βίον έντελώς πνευματικήν και άϋλον ύπόστασιν. Διά τους πρώτους
όμως χριστιανικούς χρόνους έχομεν τήν μαρτυρίαν τού αρχαιολόγου Bolbetti,
καθ' ην «εις τους μονοσωμάτους τάφους τών κατακομβών άνευρέθησαν αθύρματα
παιδικά, κωδωνίσκοι, πλαγγόνες, χρηματοκιβωτίδια κ.τ.τ. όίτινα στοργικαι μητέ-
ρων χείρες εναπέθετον εν τφ τάφω τών προσφιλών αυτών παιδιών» '). 'Ομοίως
εις τους τάφους τών πρώτων μαρτύρων έρριπτον, ίνα συνταφώσι μετ' εκείνων,
και τά όργανα τοϋ μαρτυρίου των, ώς αναμνηστικά2). Κατά τους μετέπειτα
όμως χρόνους ή συνήθεια τής παραθέσεως σκευών ή κτερισμάτων εν τφ τάφω
εξέλιπε 3).

') Κ. Καλλίνικος, ενθ. άν. σ. 362.

") «Κατά τον "Αγιον Άμβρόσιον, έν Βολωνία έν τω τάφφ τοϋ μάρτυρος 'Λγρικόλα
ευρέθη ό σταυρός και οί ήλοι, δι* ών έμαρτύρησε » (τό 303 μ. Χ.) Κ. Καλλίνικος, ενθ' άν. σ. 361.

2) Λείψανον Εσως της παλαιάς ταύτης συνήθειας αποτελεί νυν ή παρ' ήμΐν γινομένη
θραϋσις αγγείων έν τω τάφω, ών τά τεμάχια συνΟάπτονται μετά τοϋ νεκροΰ. Βλ. περί τού-
του: Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Β' σ. 269, 1. [Ή συνήθεια τής παραθέσεως σκευών και
κτερισμάτων έν τφ τάφφ απαντάται και σήμερον παρ' ήμΐν πολλαχοϋ. Οΰτως έν Θράκΐ]

«συν&άπτουσιν έν τφ τάφω τό αταμνίον τοϋ ύδατος πλήρες, ίνα πίνη 6 νεκρός κατά τήν μακράν
αυτόν όδοιπορίαν [Σ. Μανασαείδης, ΛΑ 215, 215, Μουσταφά Πασά)' έν Κύπρω «ρίπτουν μετά
τοϋ νεκροϋ εις τόν τάφον και τό πινάκων έκεΐνο μετά τον σίτου, δπερ άπό τής οικίας έφερον
ώς προσφοράν είς τόν νεκρόν» (Ά. Σακελλαρίου Κυπρ. Α' 738). 'Επίσης έν Λέσβφ < άμα είναι
γριά, βάζουν (μέσα στόν τάφο) άδράχτ', γιά νά κάν' και κει άδράχτ'» (Δ. Λονκατος, ΛΑ 1446
Γ' σ. 142, Άγιάσος), είς τά χωρία δέ τής Πυλίας «τά παλιά χρόνια, αν τύχαινε νά πεΟάνη
κανείς μεγάλος, τοϋ βάνανε οτά χέρια του τό δερπάνι, πώς είναι ζευγολάτης, γιά νά πάη νά ϋ-ε-
ρίση στόν κάτω κόσμο. Σήμερα δεν τό κάνουν πλιό · (Γ. Ταροούλη, ΛΑ 1378 Β' σ. 73, Γρίζι).
Και αντικείμενα δέ, τά όποία ήσαν προσφιλή είς τόν αποθανόντα, συνθάπτονται πολλαχοϋ
μετ' αϋτοϋ. Ούτως έν Άραχόβη Παρνασσίδος « σί νέες γυναίκες βάζουν τσατσάρα και γυαλί,
σκουλαρίκια, δαχτυλίδια» (Μ. Ίωαννίδου, ΛΑ 1153 Α' σ. 137), έν δέ Μακεδονία τά παιγνι-
δάκια ενός παιδιοϋ, βιβλία και τό μελανοδοχεΐον ενός νεαροϋ μαθητοϋ ή τά στολίδια ενός
κοριτσιοϋ τοποθετούνται είς τό φέρετρον, ίνα ένταφιασθώσι μετά τοϋ νεκροΰ (Abbott, Ma-
ced. Folklore, 1903, 197). Πρβλ. Β. Schmidt, ένθ' άν. σ. 288 κ. έ. Σ. τ. Δ).
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"Ο,τι όμως δέν έγΐνετο εις σκεύη καί άλλα οικιακά αντικείμενα, έγίνετο είς
στολισμόν τού νεκρού, εις ενδύματα χρυσά, εις κοσμήματα, εις φορητόν πλοΰ-
τον, ακόμη δέ καί είς νομίσματα. Πλήν τών παρά τώ Χρυσοστόμω σχετικών ειδή-
σεων, έχομεν καί άλλας μαρτυρίας. 'Αναφέρεται, ότι έν τώ κατά τό έτος 1544
άνευρεθέντι τάφφ της αυτοκρατείρας Μαρίας, συζύγου τοΰ Όνωρίου, έν Ρώμη
ευρέθησαν τοσαϋτα πολύτιμα φορέματα καί κοσμήματα, ώστε έκ τής άναχωνεύ-
σεως αυτών προέκυψαν 36 λίτραι χρυσού καθαρού'). "Οτι συνεθάπτοντο μετά τών
νεκρών καί χρήματα πληροφορούμεθα έξ αυτοκρατορικού διατάγματος, καθ' ο
«ουκ έξεστι θάπτειν χρήματα. Όθεν τά έν τάφοις ευρισκόμενα χρήματα ου γίνον-
ται όσια»2). Καί άλλαχοϋ : «Ούτε δέ κόσμια ούτε τι τοιούτον δει συνθάπτειν,
όπερ οί απλούστεροι ποιούσι» 3). Τήν μεοά πολυτελών ένταφίων καί ενδυμάτων
ταφήν τοΰ νεκρού συνήθιζον καί οί αρχαίοι, θεωροΰσι δέ καί παρ' ήμϊν ταύτην
ευτύχημα διά τόν νεκρόν4). Έντύπωσιν κάμνει είς τόν λαόν μας ή ταφή τών
αρχιερέων, καταβιβαζομένων εις τόν τάφον μεθ' ολοκλήρου τής χρυσοκεντήτου
έκείνης στολής καί πολλών άλλων κοσμημάτων. Έν Θράκη οί νεκροί θάπτονται
μετά χρυσού δακτυλίου 5), άλλαχοΰ δέ ρίπτουσιν εισέτι νομίσματα εις τόν τάφον e).

Πριν ένταφιασθή ό νεκρός, συνήθιζον κατά τόν Χρυσόστομον νά «διατέ-
μνωπι τάς λεπτάς εκείνης (Wo ν ας» καί νά πληρώσι ταύτας «πολλών τών άρω-
μάτων», όπως μή έχωσι διά τούς τυμβωρύχους άξίαν καί ώς έκ τούτου προ-
λαμβάνηται ή σύλησις. Λεπτάς όθόνας ένταΰθα πρέπει νά θεωρήσωμεν ούχί τάς
ταινίας τοΰ σαβάνου, άλλά πλήρες τι ύφασμα, ώς ήτο ή σινδών παρ' Έβραίοις7)
ή τό φάρος ταφήϊον τού Όμήρου 8) ή τό άνεβόλι τών νεωτέρων χρόνων 9).

Πράξεις προς άποσόβησιν τυμβωρυχίας ή ένέργειαι προληπτικοί τελούν-
ται καί παρ' ήμϊν σήμερον κατά τήν ώραν τοΰ ένταφιασμοΰ 10)· Έν Άνασελίτση

') 'Ομοίως διά παλαιοχριστιανικούς τάφους βλ Ά. Κεραμοπούλλου, Παλαιαΐ χριστια-
νικοί καί βυζαντιακαί ταφαί έν Θήβαις, 'Αρχ. Δελτ. τ. 10 (1926) σ. 126 κ. έ.

-) Κ. Καλλινίκου, ένθ' άν. σ. 204.

s) Βασιλικών 59, 1, 10.

4) Βλ. άνωτ. κεφ. Β', α, 3, σ. 51.

°) Θρακική Έπετηρίς 1897 σ. 196.

,!) «Καμπόσοι τοϋ ρίχνουν και λεφτά., για νά πληρώσι] το ταξίδι του στον Κάτω Κόσμο»,
Γ. Ταροούλη, ΛΑ 1378 Β' σ. 5, Πυλία. - ·Βάζουν στην τσέπη τοϋ νεκρού ενα μαντήλι με λεφτά·
ίσως χρωστάει κάπου, νά πληρών^», Γ. Μέγας ΛΑ 1160 Γ σ. 83, Λήμνος. Περί τούτου βλ.
Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 330 κ. έ. καί Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 292 κ. έ.

7) Ματθ. κζ' 59, Μάρκ- ΙΕ' 46.

8) Όδύσσ. β, 97.

") Έν Κρήτη, Μ. Λιουδάκη, ένθ' άν. σ. 406.

,0) Ό Έμμ. Λυκούδης έν τω έ'ργφ αΰτοϋ «Κίμων 'Ανδρεάδης», σ. 157, περιγράφων τήν
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«σχίζουν λίγο και άπό τά δύο μέρη, άπό τό κεφάλι δηλαδή και άπό τά πόδια, τό
σάβανο» '). Έν Βιθυνία «άμα έφταναν στον τάφο, τοΰ βγαζαν τά σκούρα ρούχα
και τόν άφιναν με τ' άσπρα» 2). Έν Κεφαλληνία παρέστην πολλάκις εις άφαίρε-
σιν άπό τοΰ σώματος τοΰ νεκρού τών καινουργών Ινδυμάτων καί υποδημάτων,
ιδίως εις πτωχάς κηδείας, μέ τήν δικαιολογίαν «νά μην τόν ξεχώσουν καί τοΰ
■τά κλέψουν ε» 3). Επίσης ή ί)ραΰσις αγγείων επί τού τάφου κατά τήν ώραν τής
ταφής αποδίδεται υπό τοΰ Πολίτου εις τόν άπό τών τυμβωρύχων φόβον4). Καί
ή άνεύρεσις εντός αρχαίων ελληνικών τάφων κτερισμάτων επίτηδες λελωβημένων
και ληκυθίων επίτηδες τεθραυσμένων δεικνύει κατ' αυτόν τήν ιδίαν καί κατά τοίις
αρχαίους χρόνους πρόνοιαν, «όπως έξασφαλίζηται τής άφιερώσεως δ σκοπός,
όστις θά έματαιοΰτο, αν εγίνετο άλλη τις χρήσις αυτών» 5).

Ό νεκρός κατά τό υπ'αριθ. 7 χωρίον ετίθετο δεδεμένος εν τώ τάφω. Ούτω
καί παρά τοις Έβραίοις '')■ Παρ' ήμΐν αντιθέτως «άφοϋ τόν κατεβάσουν στο
μνήμα, τοΰ λύνουν τά χέρια, τά πόδια και τά κατωσάγωνα, γιά νά λειώσΐ] και
γιά νά είναι ελεύθερος στον άλλον κόσμο» 7). Μετά τήν καταβίβασιν τού φερέτρου
ή τής θήκης εις τόν τάφον καί πριν σκεπασθή διά χώματος ό λάκκος, έρρίπτετο
κατά τόν Χρυσόστομον «γη επάνω τής όψεως» ήτοι χώμα επί τού προσώπου,
τό όποιον μετά ταύτα έκλείετο διά τοΰ καλύμματος τής θήκης. Τοΰτο γίνεται καί
παρ'ήμΐν σήμερον. Καί κεκλεισμένον εάν είναι τό φέρετρον, ανοίγεται επίτηδες
κατά τήν τελευταίαν στιγμήν καί οί παριστάμενοι ρίπτουσιν επί τού προσά>που
τοΰ νεκρού δράκα χώματος8).

3. ΑΙ inI τον τάφου διαδραματιζόμεναι οκηναί.

1. Είς τόν Ίωάνν. πε', Migne 59,466.—Γέλωτος γάρ άξια ου ταύτα, αλλ'

ταφήν τοΰ ήρωος του λέγει: «Τά γυναικάρια διαπληκτίζονται ήδη ποία νά άφαιρέσχ) τό ξίφος,
τό πηλήκιον, τά έπώμια, ποία νά σχίση είς ράκη τήν στολήν καί τήν σκελέαν. Καί κατά τήν
άγρίαν ταύτην βεβήλωσιν, τήν οποίαν προκαλεί ετέρας βεβηλώσεως, τής τυμβωρυχίας, ό τρό-
μος, ένφ ουρίζουν αϊ σχιζόμεναι όθόναι συνταράσσεται δ νεκρός καί κλονίζεται άγρίως έν
τφ φερέτρφ».

') Σ. Σνγκολίτου, Ό νεκρός έν Άνασελίτση, Λαογρ. ΙΑ' σ. 402.

η Μ. Λιουδάκη, ΛΑ 1148,129.

3) 'Ομοίως έν Κωνσταντινουπόλει, κατ' άνακοίνωσιν τοΰ καθηγητού Α. Κεραμοπούλλου.

4) Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Β' 282 κ. έ.

*) Αύτ. σελ. 283. Βλ. καί Β. Schmidt ενθ' άν. σ. 311 κ. έ. καί 'Αρχ. Έφημ. 1910 σ 186.

") " Έξήλθεν ό τεθνηκώς δεδεμένος τούς πόδας καί τάς χείρας κειρίαις καί ή όψις αύ-
τοϋ σουδαρίψ περιεδέδετοΊωάνν. 11, 44.

7) Σ. Συγκολίτου, ενθ' άν. σ. 402 (Άνασελίτσα).

8) Όμοίαν συνήθειαν παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι καί άλλοις λαοΐς βλ. παρά Ν. Γ.
Πολίτΐ], Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 336, 2, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.
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δ ποιον μεν νυν, δδνρόμενοι, πεν&ονντες, αυγκατορνττο ντες εαυτούς τοις
άπελθούσι».

2. Περί παρθενίας, Migne 48,560. — δ πρώην περί τον τάψον εγκα-
λιν δον μένος ... δ τάς τρίχας τίλλων . . .

3. Είς τόν υίόν τής χήρας, Migne 61,791. — "Ω τής οδύνης ! 'Αλλ'ενρον τί
πράξω" σνν βάπτ ο μαι τώ νίφ μο\'... "Πδη γάρ εγώ τον γνηοίον μου παιδδς
προκαταλαμβάνω τον τάψον.

Αί λέξεις «σνγκατορύττοντες εαυτούς» καί «αν ν β άπτομαι» τών ανωτέρω
χωρίων αναφέρονται προφανώς είς απόπειρας συνταφιασμοΰ καί είναι δηλωτικά!
τής υψίστης προς τόν ένταφιαζόμενον στοργής.

Ή συγκατόρυξις ζώντων μετά τών νεκρών ή ή κατάσφαξις ανθρώπων
έπί τοϋ τάφου προς τιμήν τοΰ νεκροΰ, γινόμεναι κατά τούς παλαιοτάτους χρό-
νους1), έξέλιπον παρά τοις "Ελλησιν ένωρίς. 'Αλλ' ό ί)ρηνών προσφιλή νεκρόν,
ώς προχειροτέραν έκδήλωσιν τής προς αύτόν άφοσιώσεως καί τοΰ βαθυτάτου πό-
νου, παρέσχε τήν έπιθυμίαν συμμετοχής αυτού είς τόν θάνατον. 'Εντεύθεν και
αί σχετικαί φράσεις τών μοιρολογιών καί αί έπί τών τάφα>ν πράξεις ΰπερτάτης
άπογνώσεως, αί ενταύθα υπό τοΰ Χρυσοστόμου μαρτυρούμεναι, ώς καί τό «περι
τον τάψον εγκαλινδέΐσϋαι», όπερ καί σήμερον βλέπομεν γινόμενον εις τάς ταφάς2).
Παρ' ήμίν περιεσώθη μερική τις συνταφή, συμβολικόν λαβοΰσα χαρακτήρα' είναι
ή άποκοπή τής κόμης καί ή κατάθεσις αυτής έπί τού νεκροΰ. Έν Σφακίοις «?;
σύζνγος και ή μήτηρ τον ένταψιαζομένον κόπτονσι ριζηδδν τήν κόμην των και
έπιθέτοναιν αυτήν επι τον στήθους τον νεκρού» 3). Καί αυτή ή θραύσις άγγείων
έπί τοϋ τάφου κατά τήν ώραν τής ταφής ή παλαιότερον ή καϋσις άντικειμένων 4)

') Βλ. Α. Κεραμοπονλλον, Θηβαϊκά, σελ. 137, 205, 265, 331. Πρβλ. Ίλιάδ. ψ, 175, ενθα
ό Άχιλλεύς θάπτων τόν Πάτροκλον σφάζει έπί τοϋ τάφου δώδεκα Τρώας' προσέτι Λουκια-
νού, Περί πένθ. 14". 'Πόσοι γαρ και ίππους και παλλακίδας, οί δε και οινοχόους έπικατέσφαξαν ».
Είναι γνωστόν, δτι πρό ολίγων άκόμη έτών παρά τοις Ίνδοΐς ή χήρα τοϋ άποθανόντος συ-
ζύγου ού μόνον προσεφέρετο, άλλά καί ύπεχρεούτο ν' άκολουθήση τόν νεκρόν σύζυγον είς τόν
τάφον συγκαιομένη ή συνθαπτομένη μετ' αΰτοϋ.

2) Φ. Κουκουλέ, Έπιβίώσϊς εθίμων τινών περί τήν ταφήν έν Ήμερ. Μεγ. Ελλάδος
1929 σ. 676-8. Πρβλ. Ίλ. Σ, 26-27 *εν κονί-τ/σι μέγας μεγαλωστί τανυσϋ·εις κεϊτο» (ό Άχιλλεύς)
καί Λουκιανοϋ, Περί πένθ. 12 « Οί μέν γάρ χαμα'ι καλινδοΰνται πολλάκις και τάς κεφαλάς
άράττουσι προς τό έδαφος

3) Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων, σελ. 70. Πρβλ. Ίλιάδος Ψ, 144, Αισχύλου,
Χοηφ. 7, Σοφοκλέους Ήλεκτρα, 52.

*) Πρβλ. I. Χρυσοστόμου, Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,348. «Ei γάρ βάρβαροι συγκα-
τακαίουσι τοις άπελβουσι τά δντα . . . >
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έπέχουσι πιθανοηερον θέσιν συνταφής μιας υπάρξεως, έστω και αψύχου, μετά
τοϋ νεκρού Χ).

4. Περϊ κοιμητηρίων και τάφων.

1. Είς τό ό'νομα τοϋ κοιμητηρίου, Migne 49,393.—Αιά τοντο και αυτός
ό τόπος κοιμητήριον ώνόμασται, ίνα μάθης, δτι οί τετελευτηκότες και ενταύθα
κείμενοι ου τεθνήκασιν, άλλά κοιμώνται και καθεύδονσιν.

2. Περί πίστεως, Migne 48,1085. — ζΐίό πάσα πόλις, πάσα κα')μη προ τών
εισόδων τάφους έχει. Τάφοι προ τών πόλεων, τάφοι προ τών άγρών.

3. Περί θανάτου, Migne 63,803. — Αιά τοΰτο τάφοι προ τών πόλεων, τά-
φοι προ τών άγρών και πανταχού τό διδασκάλων τής ταπεινώσεως ημών πρόκειται...

4. Εις τόν Ματθ. ογ', Migne 58,676.—'Εννόησον, δτι ουδείς τάφος έν
πόλει κατασκευάζεται.

5. Εις τόν μακάριον Βαβύλαν, Migne 50,556. — Και χειροτέχνης δέ
έκαστος Δνεμποδίστως τά τής οικείας επιστήμης πάντα έργάσεται και παρέξει
τοις δεομένοις αυτοϋ, ού πλησίον νεκρών καθ ή μένος μόνον, άλλά καν αυτά
τά μνήματα τών κατοιχο μεν ων οίκοδο μήσαι δέη, και δ ζωγράφος, και
ό λιθοξόος, και δ τέκτων, καί δ χαλκοτύπος.

6. Εις τήν μάρτ. Δροσίδα, Migne 50,685. —"Οταν γάρ τάς άλλας παρα-
δραμόντες λάρνακας έπί τάς τών μαρτύρων θ'ήκας έλθω μεν .. .

7. Αυτόθι σελ. 683. —"Εκαστον μεν ονν τών μαρτυρίων παρέχει τοις
συλλεγομένοις κέρδος ον μικρόν. Ό μου τε γάρ έπέβη τις τών πρόθυρων καί πλή-
θος ευθέως τάφων πανταχόθεν προσπίπτει τοις δφ&αλμοΐς, καί δπον περ άν
ΐδη, λάρνακας καί μνήματα καϊ θήκας δρα τών κατοιχο μένων.

8. Αυτόθι σ. 683. — ... άλλ' ή προς τονς άγιους έξοδος τούτους 2) έχει
τινά καϊ ψυχαγωγίαν . . . ονκ επειδή καθαρόν τόν άέρα άναπνέομεν, αλλ1' επειδή
προς τά τών γενναίων τούτων κατορθώματα βλέπομεν... Ουχί γήν δρώντες
καλλωπιζομένην άνθεσιν, άλλά σώματα βλέποντες χαρίσμασι βρνοντα πνευ-
ματικούς.

Τά κοιμητήρια τών πρώτων χριστιανών ώνομάζοντο καί μαρτύρια ένεκα

') [Έρμηνείαν τοϋ εθίμου έπί τή βάσει τής άνιμιστικής θεωρίας βλ. παρά Β. Schmidt,
ενθ1 άν. σ. 312 κ.έ. Σ. τ. Δ.].

2) 'Η όμιλία αυτη έξεφωνήΟη έν 'Αντιόχεια, έξω τής πόλεως, έπί τών τάφων τών
μαρτύρων.

ΕΠΕΤΗΡΙΓ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β\ 6
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τού μαρτυρικού συνήθως θανάτου τών εις αυτά ενταφιαζομένων αγίων1). Βραδΰ-
τερον, ώς εμφαίνεται και εκ τού ανωτέρω υπ' αριθ. 6 χωρίου, εν τοις μεγάλοις
κοιμητηρίοις άπεχωρίζετο ίδιος χώρος διά τους μάρτυρας και τους αγίους.

Τά βυζαντινά κοιμητήρια ήσαν, ώς φαίνεται εκ τών παρατιθεμένων χω-
ρίων, μέγιστα εις έκτασιν, πλήθοντα τάφων, λαρνάκων, θηκών και μνημείων λαμ-
πρών, με κεντρικάς οδούς και παρόδους, κεχωρισμένα είς τομείς και «κεκαλλω-
πισμένα ανθεσιν» 2). Ειδικοί χειροτέχναι, λιθοξόοι, ζωγράφοι και χαλκοτύποι ειχον
έξωθι τών κοιμητηρίων έγκαταστήσει τά εργαστήρια των, ώς ακριβώς συμβαίνει
και είς τά ημέτερα νεκροταφεία3). Τήν λέξιν «κοιμητήριον» δεν χρησιμοποιεί
κοινώς παρ'ήμΐν ό λαός. Άντ'αυτής λέγει: τό νεκροταφεΐον, τά μνήματα, τά τα-
φέΐα 4), τό ι^αφτήργιο δ) ή τοπωνυμικήν uva λέξιν6).

Τά χωριστά κοιμητήρια απαντώνται σήμερον πανταχού τού πεπολιτισμένου
κόσμου. Και ευρίσκονται μεν εισέτι παρ'ήμΐν εις τ ι να χωρία κοιμητήρια εντός τού
περιβόλου τών ναών, ή συνήθεια όμως αύτη τείνει νά έκλειψη διά τής προσπα-
θείας τών κοινοτήτων νά ίδρύσωσι έξωθι τής κώμης ευρύχωρον νεκροταφεΐον.
Ούτως εν Κρήτη «οί τάφοι πρωτύτερα ήσαν στο χωριό μέσα. Καδένα τόν έθα-
φταν ατή ν εκκλησία τής ενορίας τον. Τώρα είναι εξω από τά χωριά» 7). 'Αλλά και
άστυνσμικάς διατάξεις κατά καιρούς έχομεν, επιβαλλούσας τήν έξω τών συνοικι-
σμών ε'ις ίδιον νεκροταφεΐον ταφήν τών νεκρών8).

9. Είς τόν ρια' ψαλμόν, Migne 55,297. — Που τοίννν εισίν οί τους τά-
φονς τους πολυτελείς οικοδομοϋντες ; ...

') Πρβλ. τόν Θ' κανόνα τής έν Λαοδικεία συνόδου : «περί τοϋ μή συγχωρεΐν είς τα κοι-
μητήρια ή είς τα λεγόμενα μαρτύριαΡάλλη και Ποτλή Σύνταγμα τ. Γ' σ. 179.

2) Περί τής διακοσμήσεως τών τάφων και τών κοιμητηρίων μέ άνθη παρ' ήμΐν βλ.
Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 339, 5.

3) Πρβλ. και Α. Κεραμοπούλλου, Παλαιαί χριστιανικοί και βυζαντιακαί ταφαί έν Θή-
βαις, Άρχαιολ. Δελτίον 1926 σ. 124 κ. έ., ένθα γίνεται ή περιγραφή άποκαλυφθέντος νεκρο-
ταφείου τών Βυζαντιακών χρόνων.

4) Ξ. Άκογλου, ενθ. άν. σ. 229.

δ) Δ. Αουκόπουλος, ΛΑ 785, 48, Αιτωλία.

Β) Έν Κεφαλληνία λέγουσι: Στο Δράπανο (= νεκροταφεΐον). Πρβλ. και Ν. Γ. Πολί-
του, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 339, σημ. 1 και 2.

') Μ. Αιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, έ'νθ' άν. σ. 422.

8) Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Έπ. Κρητ. Σπουδ. Γ' σ. 31 (Δουκικόν διάταγμα τοϋ 1365 έν
Κρήτη). Περίεργον είναι, δτι έν Κων/πόλει έπί Λέοντος τοϋ Σοφοϋ έδόθη άδεια ταφής και
εντός τοϋ χώρου τής πόλεως : «Και πας ος αν βονληται εϊτε τειχών εξω&εν είτε τής πόλεως
εντός τους τελευτώντας τιμάν τή ταφή, αδειαν εχέτω περαίνειν τό βούλημα*. (53ΐ Νεαρά), βλ.
Βασιλικών 59, 3, 10. Περί τών χρησιμοποιουμένων ποικίλων χώρων ταφής βλ. Ν. Γ. Πολί-
του, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 338 και 338,5.
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10. Εις τόν Ίωάνν. π', Migne 59,436. — Μέχρι τίνος ... λάμπρους μεν
οικοδομοϋμεν τάφους;...

11. Εις τήν πρός Ρωμ. κ', Migne 60,598.— ... ο'ι μεγάλους εαυτούς είναι
νομίζοντες, δταν... τάφους πολυτελείς πρίωνται.

12. Είς τάς Πράξεις ιη', Migne 60,147.— Οΐόν εστίν είς Dad μα μείζον
τοΰ τάφους μεν ετέρους οίκοδο μήσαι λαμπρούς, ίνα οί μετά ταϋτα άκούω-
αιν, δτι ό δείνα φκοδόμησε . ..

13. Εϊς τήν πρός Ρωμ. ιζ', Migne 60,568.—"Οταν γάρ σήματα λαμπρά
καί πάσαν αυτών άναλίσκοντα τήν ονσίαν επιακήπτωσι τελευτώντες αντοΐς άνι-
ατάν, καί έν ταφή άαωτίαν πολλήν σπουδάζωσι προαποτίθεαθαι...

14. Εις τόν Ματθ. πα', Migne 58,735. — Τί γάρ έστι μνη μείον; Λίθος,
σώμα νεκρόν έ'χων εγκείμενον.

15. Περί ίερωσύνης α', Migne 48,625.—"Οταν ονν με τή γι] παραδώς
καί τοΐς δστέοις τοΰ πατρός άναμείξης τοΰ σοΰ . ..

16. Εις τόν Ματθ. λα', Migne 57,369. — ... Ουδέ κεκονιαμένας πα-
ρειάς κατά τους τοίχους τών τάφων.

17. Περί τής "Αννης ε', Migne 54,675. — Τό μεν γάρ σώμα τοΰ πένητος
ουκ αν τις ελοιτο γυμνώααι... 'Ενταύθα δέ (έν τω τάφω τού πλουσίου) κλεί-
θρα καί μοχλοί καί θύραι καί φύλακες καί πάντα εική καί μάτην, τής τών
χρημάτων επιθυμίας ... πάντα τολμάν άναπειθούαης.

18. Εις τόν "Αγ. Βαβύλαν, Migne 50,551. — ... είς νοϋν τους πενθοΰντας
λαβών, οΐ άμα τε τοις τών τεθνηκότων τάφοις έφίατανται, καί ώαπερ άντί τής θή-
κης τους έν τή θήκη κει/ιένους έστώτας ίδόντες, ούτως αυτούς άπό τών πρό-
θυρων ευθέως άνακαλοϋσι.

Ή έν τφ βίφ ματαιοδοξία συνοδεύει τόν άνθρωπον καί πέραν τοΰ τάφου.
Καί ετοιμοθάνατος ζητεί νά έξασφαλίση εις εαυτόν μεταθανάτιον δόξαν, επι-
σκήπτων τήν κατασκευήν περιφανούς τάφου, λαμπρού σήματος, όπερ θά έπισύρη
τόν θαυμασμόν τών μεταγενεστέρων. 'Αλλά καί αν δέν έχη ζητήσει τοΰτο ό νε-
κρός, οί οικείοι αυτοΰ, τιμώντες εκείνον καί εαυτούς, οϊκοδομοΰσι τάφον λαμ-
πρόν, μνημεΐον ες αεί. Εις τήν ματαιοδοξίαν ταύτην όφείλομεν πλείστα τών πε-
ρισωθέντων άπό τής αρχαιότητος έργων τέχνης, οίον έπιτυμβίους στήλας, άνα-
γλΰφους σαρκοφάγους, ληκύθους, τοιχογραφίας κ. ά. Τά μαυσωλεία τών ελληνι-
στικών καί ρωμαϊκών χρόνων, ώς καί τά μουσειακά σύγχρονα νεκροταφεία, εις
τήν άνθρωπίνην ταύτην άδυναμίαν οφείλονται.
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Κατά τ' ανωτέρω χωρία τάφος είναι γενικώς ό περιέχων τό νεκρόν σώμα
χώρος μετά τών έπ'αυτού επιτεθειμένων ή φκ°δομημένων διακοσμητικών συμ-
πληρωμάτων. Ό όρος δηλ. έχει τήν αυτήν, ώς σήμερον, έννοιαν!). Τό σώμα
ή εθάπτετο απ' ευθείας εις τό σκαφέν έδαφος ή ετίθετο εντός λίθινης λάρνακος2).
Εις τήν δευτέραν ταύτην περίπτωσιν, ήτις ήτο συνήθης παρά τοις πλουσιωτέ-
ροις, ή λάρναξ ή εθάπτετο υπό τήν γήν ή ένεκλείετο έντός κτιριακών τάφων,
μεγάλων και πολυτελών, με θύρας και πρόθυρα, εχόντων τους τοίχους κεκονιαμέ-
νους εσωτερικώς και εζωγραφημένόυς, ήσφαλισμένων δέ διά μοχλών και κλείθρων,
ώς αναφέρει ό Χρυσόστομος. Ή λάρναξ ήτο δυνατόν και απλώς νά επιτεθή επί
τού χώρου τού τάφου και νά κείται έκεΤ ελευθέρα εν μέσω τών άλλων τάφων 3).

'Οπωσδήποτε πάντες οί τάφοι, πολυτελείς και πενιχροί, έφερον σήμα τι, οίον
στήλην, λήκυθον, ανδριάντα ή άνάγλυφον προς διάκρισιν. Διά τούτο και παρά
τοις Βυζαντινοΐς, ώς και παρά τοις άρχαίοις, τά νεκροταφεία ώνομάζοντο σήματα4)
και μνημεία: Μνημεΐον δέ εστι τό διά τήν μνήμην φαινόμενον 5). Και άλλα-
χού «Δύναται ό κτίζων τάφον στήλην έπι,ϋεΐναι ή ετερον, ον βούλεται, κό-
σμον» 6).

Χρήσις σημάτων εν τοις τάφοις γίνεται και παρ'ήμΐν σήμερον. Προς δή-
λωσιν τής θέσεως τής κεφαλής τού νεκρού τίθεται συνήθως λίθος άνωθεν αυτής.
Οΰτος εν Κρήτη λέγεται «μαρτούρι» 7). Με σήματα επίσης επί τών τάφων καθο-
ρίζουσιν είς πολλά μέρη τό φύλον ή τήν ήλικίαν τών αποθανόντων: Ούτως εν
'Αρκαδία «βάνουν στους τάφους τών νέων κόκκινο μαντήλι, στους τάφους τών
γερόντων σκούρο και τών κοριτσιών άσπρο, σα σημαίες 8). Και έν Αιτωλία
«απάνω στο μνήμα στένουν φλάμπουρα μαύρο, αμα ό νεκρός είναι λεύτερος»9).

Σήμα τάφου δύναται νά θεωρηθή καί ό επί τής κεφαλής όρθούμενος ή
εμπηγνύμενος σταυρός, όστις φέρει ενεπίγραφα τό όνομα καί έτος γεννήσεως καί

') Καί έν Βασιλικοΐς (έκδοσις Ί. Ζέπου, 'Αθήναι 1912) βιβλ. 59, τίτλ. 1, 2: « Τάφος
έατίν, έν ω αωμα ή δατέα άπετέϋ·η· ον πάς ό ταφή αχρορια&είς, αλλ' δαον έστι τό σώμα».

*) Βασιλικά, 59, 1, 39 «Τόν ταφέντα έν γή ή σορφ». (Σορός = θήκη, λάρναξ).

3) Βλέπε άνωτ. χωρίον 6. Πρβλ. Hermann - Bliimner, Griech. Privatalt. σ. 376 κέ.

4) < Μη δ' άκολον&εΐν άποΰανόντι, ό'ταν είς σήματα αγηται» Δημοσθ. προς Μακάρ. 62.

6) Βασιλικ. 59, τίτλ. 1, 2.

6) Βασιλικ. 59, τίτλ. 3, 7. Άφθονώτατα στοιχεία διά τήν άναπαράστασιν τοϋ τάφου
των Βυζαντινών παρέχονται έν τοις Βασιλικοϊς, βιβλ. 59 τίτλοις 1-4 καί βιβλ. 60, τίτλ. 23.

') Γ. Λονλάκης, ΔΑ 749, 272.

8) Ταίριμπας, ΛΑ 767, 329.

") Α. Λουκόπονλος, ΛΑ 867, 399, Αιτωλία. Έν Λέσβω δηλοϋται τοΰτο διά λευκών ή
μελανών σταυρών.
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θανάτου τοΰ Ινταφιασμένου, ως και τά έπί τών τάφων χαρασσόμενα σύμβολα,
εργαλεία ή εμβλήματα τοΰ επαγγέλματος τοΰ νεκροΰ ').

Αί λίθιναι λάρνακες ή σαρκοφάγοι ή θήκαι έχρησιμοποιήθησαν πολύ άπό
τών Ελληνιστικών χρόνων. Ή παρά τοΰ Πλινίου άναφερομένη εΰρεσις έν Τροία
τοΰ σαρκοφάγου λίθου, όστις ειχε διαβρωτικήν ιδιότητα2) καί ώς έκ τούτου άπο-
συνέθετε τάχιστα τό σώμα, διέδωκε τήν χρήσιν τοιούτων λαρνάκων" αύται όμως
βραδύτερον κατεσκευάζοντο παρά τε τοις Ρωμαίοις καί τοις Βυζαντινοΐς έκ κοι-
νού λίθου ή άργίλλου ή καί έκ ξύλου s). Προορισμός των άπέβη τελικώς ή άπο-
μόνωσις τοΰ σώματος άπό τής άμέσου επαφής μέ τό ύγρόν χώμα, ώς άκριβώς
γίνεται καί παρ'ήμίν μέ τά ένταφιαζόμενα φέρετρα4).

Λείψανα παρ'ήμίν τής χρήσεως λίθινων λαρνάκων δύνανται νά θεωρηθώ-
σιν αί έξης συνήθειαι: Έν Καππαδοκία, όταν ό νεκρός τίθεται άνευ κιβωτίου
εντός τοΰ τάφου, «σχηματίζονοι πέριξ τής κεφαλής τον διά πλακωτών λίθων προ-
φυλακτήρα είς οχήμα | | ίνα μή κτυπήσωσι τά ριφθηοόμενα χώματα άμέσως
είς τό πρόσωπον αύτοϋ» b), είς δέ τήν Τατάρναν 'Αγράφων «μπήχνουν πλάκες
άπ τις τέοοερες πλευρές τον τάφου, τις φνλάχτρες" άπό πάνω υστέρα πλακοστρώ-
νεται δ τάφος, σάν άλώνι» 6). Επίσης πολλαχοΰ τής Ελλάδος θέτουσι περί τούς
τάφους πέτρας, «αίς περιστέλλουσιν έν κιβωρίου σχήματι τούς έαντών νεκρούς
εν τόϊς τάφοις» 7).

Έκ τοΰ ύπ' άριθ. 15 τών άνωτέρω παρατιθεμένων χωρίων διδασκόμεθα,
ότι ύπήρχον οικογενειακοί τάφοι παρά τοις Βυζαντινοΐς. Τοΰτο άναφέρεται καί
εν τοις Βασιλικοις, ένθα «φαμιλιάροι τάφοι λέγονται, ους τις έαυτφ καί τη φαμί-
λια αυτού ποιεί»8). Οικογενειακούς τάφους ειχον καί οί αρχαίοι9), είναι γνωστόν
δέ, πόσον καί σήμερον είναι οΰτοι έν χρήσει.

') Περί τούτων βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ σ. 339.

') Hist. Nat. II, 98.

") C. Giussani, ενθ' άν. Β' σ. 481. Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζ.
βασιλέων, Έπ. Βυζ. Σπ. ΙΕ' σ. 67 κ. έ.

4) Διά τοΰτο καί «οί πτωχότεροι τάφοι ήσαν κατεσκευασμένοι διά κεράμων μεγάλων
συγκλινόντων ύπέρ τό σώμα τοϋ νεκροΰ καί έντελώς περιλαμβανόντων αυτό». Α. Κεραμοπονλ-
λον, ενθ' άν. σ. 125.

5) Θ. Άνΰόπονλος, ΛΑ 1361 Β, 20, Φλογητά Καππαδοκίας.

• 6) Δ. Αουκόπουλος, ΛΑ 916, 50.

') Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Συμμ. Γ' σ. 338, έ'νθα γενικά τινα περί τών τάφων παρ' ήμίν
μετά τών σχετικών συνηθειών.

8) Βασιλικά, 59, τίτλ. 1, 2.

9) Βλ. Σοφοκλ. Ήλεκτρα 1135 «τύμβου πατρφου κοινόν είληχώς μέρος*.
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5. Περί τυμβωρύχων.

1. Περί πλούτου καί πενίας όμιλ. ια', Migne 63,642. — ... ούτοι δε (οί
πλούσιοι), δταν παραδοθώσι τή γή, τότε παρά τών τυ μβωρύχων γνμνονν-
ται και καθυβρίζονται.

2. Εις τόν Ίωάνν. πε', Migne 59,465. — Ή γάρ πολυτέλεια τής ταφής
τυμβωρυχίας αιτία γέγονε πολλάκις και γυμνόν και άταφον έποίησεν έρρΐ-
φθαι τόν επιμελώς ταφέντα . . .

3. Είς τόν μη' ψαλμόν, Migne 55,239. — Καϊ γάρ δσωπερ άν λαμπρά
περικέηται, τοσούτω .. . πλείονα τοις τυμβωρύχοις έπιθυμίαν (παρασκευάζει) . . .
τάς χείρας τών άνορυττόντων τάς θήκας εφ' εαυτόν όπλίζων και καλών.

4. ΓΙερί πλούτου καί πενίας, ια', Migne 63,642.— ... άλλά τό δείλαιον
σώμα εκείνου, ουδέ τής ζωής άποστερηθέν, άπήλλακται τών έν τή ζωή κακών,
ληστενόμενον καϊ συλούμενον υπό κακούργων και τυμβωρύχων.. .

5. Αύτόθι. — ...άλλά κινούσιν αυτό (τό σώμα) και περιστρέφουσι και μετά
πολλής ώμότητος ένυβρίζουσι. Μετά γάρ τό παραδοθήναι τή γή, γυμνόν και
τής εκείθεν περιβολής και τής άπό τών ιματίων ποιήααντες, ούτως άφιά-
σιν ερρΐφθαι έν έρημία πολλή.

6. Είς τήν Α' προς Κορινθ. λδ', Migne 61,293. — Καί γάρ όρώμεν... καί
άπό τής περί τάφους κακουργίας ...πολύν πολλοίς συναγόμενον πλούτον.

7. Αυτόθι. — ...καί ό τυμβωρύχος τούς τάφους άναρρήξας, συνήγαγε
πλούτον ...

8. Είς τόν Ίωάνν. πε', Migne 59,465. — Πολλοί γοϋν, ίνα μή τούτο γένηται
(ή σύλησις), τάς λεπτάς έκείνας όθόνας διατεμόντες καί πολλών τών αρω-
μάτων έμπλήσαντες, ώστε διπλή γ εν έσθαι τοις έπηρεάζουσιν άχρηστα,
οϋτω τή γή παραδεδώκασι.

Έκ τών ανωτέρω χωρίων δείκνυται, ότι ή τυμβωρυχία κατά τούς χρόνους
τού Χρυσοστόμου ήσκεϊτο συστηματικώς καί κατά τρόπον ληστρικώτατον. Ή περί
τήν ταφήν πολυτέλεια, ό έν τοις τάφοις συνθαπτόμενος πλούτος ήτο έπόμενον
νά κινή τούς κλέπτας, οΐτινες έν τή τυμβωρυχία εύρισκον εύκολον τρόπον, όπως
συγκομίσωσι, ώς καί ό Χρυσόστομος λέγει, πολύν πλούτον.

Ή Βυζαντινή πολιτεία ήναγκάσθη έπανειλημμένως ν'άσχοληθή μέ τήν περί
τούς τάφους κακουργίαν ταύτην, έχομεν δέ διάταξιν, καθ'ην «οι τυμβωρυχούντες
καί γνμνούντες τά τών τελευτώντων σώματα, εί μεν μετά δπλων, κεφαλικώς τι-
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μωροΰνται, ει δε χωρίς οπλών, μέχρι μετάλλου» ι). Όμοίως ή εκκλησία έζήτησε
ν' άπαλείψη δι' απαγορευτικών διατάξεων τό έγκλημα τούτο. Ούτω κατά τόν κα-
νόνα Ζ' Γρηγορίου τοΰ Νύσσης «τό διερευνάσθαι τήν κόνιν άπό τής γαιωθείσης
σαρκός καί άνακινειν τά οστά, έλπίδι τον κόσμον τινά τών σνγκατορυχθέντων
κερδάναι, τοΰτο τω αύτφ κρίματι κατεδικάσθη, φ καί ή ψιλή πορνεία»"1). Τυμ-
βωρύχος, κατά τόν Ζωναράν, ήτο «ό τους τάφους άνοίγων καί ουλών τά τοις
νεκροις συνθαπτόμενα, είή δ' αν καί ό τους λίθους τών τάφων άφαιρονμένος» 3).

Κατά τους νεωτέρους χρόνους ή τυμβωρυχία έχει περιορισθή, τούτο μεν
διότι σήμερον δέν συνθάπτεται μετά τών νεκρών αξιόλογος κόσμος, τούτο δέ διότι
ή έπίχωσις, ήτις αντικατέστησε τάς λιίΚνας λάρνακας, δέν παρέχει ευχέρειαν συ-
λήσεως τοΰ νεκρού σώματος. Έν τούτοις καί σήμερον πολλαχοΰ τής Ελλάδος
«σχίζουσι τά συνθαπτόμενα τώ νεκρώ ενδύματα καί υφάσματα», ίνα τά προφυλά-
ξωσιν άπό τής τυμβωρυχίας4). Τυμβωρύχοι δέ τής σήμερον είναι συνήθως αυτοί οί
νεκροθάπται ή νεκροφύλακες, τους οποίους καί ύποπτεύουσιν οί συγγενείς τού
νεκρού. «Στεκόμαστε νά βεβαιωθούμε, πώς δε θά τοΰ πάρουν οί νεκροθάφτες
τά παπούτσια» 5). Καί άλλαχοϋ: «Λένε πώς ξέχωνε ό νεκροθάφτης τή νύχτα
τους πεθαμένους κ' έ'κλεβε δ,τι είχαν άπάνω τους. Μια φορά... βρήκανε μιά νειαρο-
θαμμένη νεκρή μέ κομμένο τό δαχτύλι που φορούσε δαχτυλίδι» 6).Ουχ ήττον έχο-
μεν καί συστηματικής τυμβωρυχίας περιπτώσεις. Προσφάτως άνεγράφη, ότι «είς
τό χωρίον Μύτικα τής Εύβοιας άγνωστοι, εισελθόντες τήν νύκτα είς τό νεκροτα-
φείο ν, έξέθαψαν τό πτώμα τοΰ προ δεκαημέρου θανόντος Ν. Κ., εκ τού όποιου
καί άφήρεααν τους χρυσούς οδόντας καί δύο δακτυλίδια» 7).

Πλήν τής συλήσεως τοΰ νεκροΰ οί τυμβωρύχοι διέπραττον καί έτερον κα-
κούργημα, δηλ. έξέθαπτον ή μετετόπιζον τό νεκρόν σώμα, όπερ πολλάκις άφινον
«έρρΐφθαι έν ερημιά πολλή». Δέν είναι μόνον ή στέρησις ταφής, ήτις θεωρείται,
ώς είδομεν, ατυχία καί συμφορά διά τόν θανόντα, αλλά καί ή μετακίνησις τοΰ
νεκρού σώματος, ή άτακτος θέσις αύτοΰ έν τω τάφω· Παρ' ήμΐν νΰν πιστεύεται,
ότι «είναι κακό νά' ναι κακά βαλμένος ό νεκρός στον τάφο. Φέρνει θανατικό στο
σπίτι. Γι αυτό κάνουν άνασκαφές καί τόν σιάζονν νά κείται καλά 8).

') Βασιλικών 60, 23, 3, σελ. 612.

') Ράλλη και Ποτλη, Σύνταγμα. Κανόνων Δ' σ. 222.

3) Αυτόθι (Ερμηνεία εις τόν ΞΤ' κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου).

4) Ν. Γ. Πολίτης έν Παρνασσφ, τ. 17 (1894) σ. 81, δ. Πρβλ. τοΰ αύτοΰ Λαογρ. Σύμμ.

Β' 283 καί Β. Schmidt, έ'νΟ1 άν. 24, 311, 5.

6) Μ. Λιονδάκη, ΛΑ 1148, 131, Βιθυνία.

6) Α. Γκράβαλη, Σπασμένες κολώνες σ. 115 (Κυδωνίαι).

') Έφημερίς Βραδυνή 41? Νοεμβρίου 1939.

8) Παηανανιάδης, ΛΑ 242, 'Αμισός Πόντου.
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6. Ή σημασία τής ταφής.

1. Άποσπ. είς τόν Ίερεμίαν, κεφ. ζ', Migne 64,844.—Ώς οι'ιδε ταφής
άξιωθησομένων δ χείρονα τήν σνμφοράν έδείκννεν.

2. Περί πλούτου καί πενίας, Migne 63,642.—... μετά θάνατον πικροτά-
την άπαιτεϊ δίκην, γνμνονς προτιθείς καί άτάφονς, θέαμα δεινόν καί έλεεινόν.

3. Αυτόθι.— ...καί μετά πολλής ώμότητος έννβρίζ ον σι.. . Μετά γάρ
τό παραδοθήναι τή γή, γνμνδν καί τής εκείθεν περιβολής καί τής άπό τών ιμα-
τίων ποιήσαντες, όντως άφιάσιν έρρΐφθαι έν έρημία πολλή.

4. Είς τήν προς Κορινθ. Α', λε', Migne 61,305.— ... το νεκρόν σώμα
γνμνονν τών σφόδρα έχβρών καί πολεμίων εστί.

5. Εις νεωτ. χηρ. Migne 48,605 κ. έ. — ... καί τά προς τήν ταφήν πάντα
έπραξας, ώς προσήκον ήν.

6. Κατά Ιουδαίων, Migne 48,928. — Άλλ.' δπερ οί στρατιώται ποιονσιν
..'. ουκ ενθέως έπί τάς σκηνάς τρέχονσιν, άλλά πρότερον έπί τόν τόπον τής
σνμβολής έλθόντες, τονς μέν άποθανόντας τ ή γ ή κρύπτ οναιν.

Τήν σημασίαν, ήν έδωσαν άπ° άρχαιοτάτων χρόνων οί άνί)ρωποι είς τήν
ταφήν τού νεκροΰ σώματος, μαρτυρούσιν αί παρ' αύτοϊς δοξασίαι περί τών άτα-
φων, αί σχετικαί παραδόσεις καί οί μύθοι Είναι γνωστή ή αύστηρότης, μεθ*
ης έπεβάλλετο ή μετά τήν μάχην περισυλλογή καί ταφή τών νεκρών ου μόνον τοΰ
ιδίου, άλλά καί τοΰ πολεμίου στρατεύματος2). Ή ψυχή τοΰ νεκροΰ, έφ' όσον
ούτος δέν έθάπτετο, έβασανίζετο περιπλανώμενη, ύψιστος δέ πόθος αύτής ήτο ή
διά τής ταφής άνακούφισις. «θάπτε μ' δ,τι τάχιστα, πνλας 'Αιδαω περήσω» ικε-
τεύει ό Πάτροκλος τόν 'Αχιλλέα παρ' Όμήρω 3)' καί ή ελαχίστη έπίρριψις χώμα-
τος έπί τοΰ νεκροΰ θά τόν άνεκούφιζε. Παρ' ήμίν ή ταφή τοΰ νεκροΰ θεωρείται
άκρως έπιβεβλημένη. Κατά τάς παραδόσεις τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ «οί έπί πολν μέ-
νοντες άταφοι γίνονται βρικόλακες» 4). Χαρακτηριστική είναι ή κοινή παροιμιώ-
δης φράσις «πεθαμένος κι άθαφτος», ήτις λέγεται μεταφορικώς διά τούς τε-
λείως εγκαταλελειμμένους ή τούς είς άθλιότητα μεγάλην ευρισκομένους.

') Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 323.

') «Τούς δέ Μήδους 'Αθηναίοι μέν θάψαι λέγουσιν, ώς πάντως οσιον άνθρώπου νε-
κρόν γή κρύψαι». Παυσαν. 4, 32, 4.

3) Ίλιάδ. Ψ, 71.

4) Β. Βήκα, "Εθιμα Βλαχοφώνων, Λαογρ. Τ' 187. ΙΙρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις
Α' σ. 587 άρ. 954.
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Δ'. ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗΝ

α. Ό άπό τοϋ νεκροΰ καθαρμός.

1. Είς τόν Ματθ. λζ\ Migne 57,426.—Πολλοί γοϋν άπό μεν τάφων
επανελθόντες έλούσαντο... καίτοι γε δ νεκρός ονκ άκάθαρτον.

'Ενταύθα πρόκειται περί συνηί)είας άπαντωμένης εις τε τους αρχαίους και
τους νεωτέρους Έλληνας, ώς καί τούς άλλους λαούς'). Οί άπό τού τάφου επα-
νερχόμενοι πρέπει απαραιτήτως νά καί^αρί)ώσι δι' ύδατος, καθόσον εμιάνθησαν
άπό τού νεκρού σώματος.

Έν τή Παλαιή Διαθήκη έχομεν ρητήν διάταξιν τού Μωσαϊκού νόμου :
« Πάς δ άπτόμενος τοϋ τεϋ·νηκότος άπό ψυχής ανθρώπου, εάν άποϋάνη και μή
άφαγνισθή, τήν σκηνήν Κυρίου ε μίαν εν εκτριβήσεται ή ψυχή εκείνη εξ 'Ισραήλ,
δτι ϋδωρ ραντιομοϋ ου περιερραντίσθη ετί αυτόν ακάθαρτος έοτιν» 2). 'Αντιθέ-
τως προς τήν Μωσαϊκήν διδασκαλίαν ό Χρυσόστομος διδάσκει, ότι «ό νεκρός
ουκ άκάΰαρτον». Οί Βυζαντινοί όμως παραλαβόντες τήν σχετικήν άντίληψιν άπό
τήν άρχαιότητα «ε·θεώρουν μεμολυσμένους τους νεκρούς, διό καί, αν τούτους
ήγγιζον, άναγκάϊον εκρινον νά καθαρϋώοιν >> :!). Ό καθαρμός οΰτος επετυγχάνετο
όχι μόνον δι' απλού ραντισμού, ώς παρ' Έβραίοις, ή δι' άπονίψεως τών χει-
ρών, ώς παρ' ήμΐν, άλλά καί διά πλήρους λουτρού" «παρά τοις άρχαίοις "Ελλη-
οιν οί οικείοι τοϋ νεκροΰ μετά τήν εκκομιδήν τοϋ σώματος έλούοντο»4). Περί
λουτρού ασφαλώς πρόκειται καί εν τη άνωτέρω μαρτυρία τού Χρυσοστόμου δ).
Χαρακτηριστικόν διά τήν σχετικήν νεοελληνικήν συνήθειαν είναι ότι εν Ζαγορίφ
«νίπτονται ού μόνον τάς χείρας, άλλά καί τό πρόσωπον» 6). Πανταχού αλλού
όμως παρ' ήμΐν ή κάί)αρσις τελείται δι' απλής άπονίψεως τών χειρών. Οί συνο-
δεύσαντες τόν νεκρόν νίπτουσι τάς χείρας είτε άμέσως επί τού καλυφθέντος

') Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, Λαογρ. Συμμ. Β' σ. 273 κ. έ. καί Γ' σ. 341 -342.

') 'Αριθμών ιθ, 13.

3) Φ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν Κρητικήν Δαογραφίαν επί Βενετοκρατίας έν Έπ.
Κρητ. Σπ. τ. Γ' σ. 32.

4) Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Β' σ. 273 καί Β. Schmidt, έ'νθ' άν. τ. 25 σ. 60 κέ.

5) Πρβλ. καί σχετικήν Άποστολ. διαταγήν: « Μηδε επιζητείτε συνεχή βαπτίσματα ή κα-
θαρισμούς επί ΰίξει νεκροΰ» (Migne P. G. I. 988).

6) I. Λαμπρίδον, Ζαγοριακά σ. 193.
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τάφου ') είτε εις τήν πλησιεστέραν πηγήν 2) είτε, όπερ καί τό συνηθέστερον, έξωθι
τής οικίας τού τεθνεώτος. «Στην πόρτα στέκεται ένα παιδί και γέρνει νερό
άπό μιά ποτίστρα, καθένας πον μπαίνει ν' άπλώνϊ] τό χέρι τον νά το βρέχη
μιά ψιχούλα» 3).

Κατά τόν Πολίτην αί τοιαύται συνήθειαι δύνανται νά θεωρηθώσι παγκό-
σμιοι, παρατηρούμενοι καί παρά τοις πλείστοις τών σημερινών λαών4).

β'. Περίδειπνα.

1. Εις τόν Λάζαρον, Migne 48,1038. — Διά τοντο πολλοί τών άν&ρώ-
πων, καί μάλιστα έν τοις έπικηδείοις, όταν τις παιδίον ή γνναΐκα άποβάλη, επειδή
τό πάθος τυραννεΐ.. . λαμβάνει φίλους είς τήν οίκίαν τήν έ'αντον καί σνμ-
πόσιον δαψιλές ποιεί καί οίνος άκρατος δίδοται τω λνπονμένω, ίνα παρα-

μυθήσηται τό έλκος.

»

2. Περί τοΰ μονάζειν, Migne 47,343. — ...καί τών αννδείπνων καί πε-
ριδείπνων πολλώ μάλλον τά τούτον ρήματα... ραον τόν παθόντα διαθεΐναι
δννήσετ αι.

3. Εις τάς Πράξεις κα', Migne 61,235. — Καν μεν είς περίδειπνόν σέ τις
καλέση μετά τό πένθος ουδείς ό άντερών, επειδή νόμος ανθρώπων εστίν ό
ταντα κελεύων».

Ή «έπί τφ πενθεί σύνοδος» ήτοι ή αμέσως μετά τήν ταφήν συγκέντρωσις
τών συγγενών καί τών φίλων έν τώ οίκω τ°ΰ τελευτήσαντος καί ή παράθεσις
δείπνου εις αύτούς δ) ήτο έν χρήσει παρά τοις "Ελλησιν άπό τών αρχαιοτάτων χρό-
νων δ). Φαίνεται μάλιστα, ότι πολλή ευωχία έλάμβανε χώραν κατά τά συμπόσια ταύτα.

') Έν 'Ανασελίτση (Λαογρ. ΙΑ' σ. 402), έν Κύπρο) (Κυπριακά Α' ο. 738), έν Κρήτη
(κατ' άνακοίν. Μ. Λιουδάκη), έν Αιτωλία (ΛΑ 867, 399) κ. ά.

!) Έν Θράκη (Θρακικά Β' σ. 138), έν Λήμνφ (ΛΑ 1160 Γ' Γ. Μέγας), Άν. Κρήτχ)
(ΛΑ 1105 287) κ. ά.

3) Δ. Λονκόπουλος, ΛΑ 784, 48, Αίτοιλία" ομοίως έν Κοζάνη ΛΑ 180, 148, 14, έν
Ήπειρο) ΛΑ 419, 1, έν Οινόη Πόντου ΛΑ 242, 137, 63 κ. ά.

4) Λαογρ. Σύμμ. Β' σ. 274.

5) Πολυδεύκους, Όνομαστικόν, λ. περίδειπνόν. 8, 65.

6) Πρβλ. Ίλιάδ. Q, 801-803, Δημοσθ. περί τοΰ στεφ. δ, 288. Τό έθιμον αναφέρει καί
ό Λουκιανός, περί πένθ. 24, όστις μέ τό φιλοσκώμμον αύτοΰ ΰφος καταδεικνύει καί τήν φυ-
σιολογικήν άπαίτησιν τοϋ δείπνου. «Έπ'ι πασι τούτοις, γράφει, το περίδειπνόν και πάρειοιν οί
προσήκοντες καί τονς γονέας παραμνϋοννται τον τετελεντηκότος και πείΰονσι γεύσασΰαι ονκ
άηδώς, μά Δί' ονδ' αντονς άναγκαζομένους, άλλα ήδη νπό λιμον τριών εξής ήμερων άπην-
δηκότας. Πρβλ. Hermann - Bltimner, ένθ' άν. σ. 271.
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Όμοίως καί οί Εβραίοι «αθροιζόμενοι μετά τόν ένταφιασμόν ήσθιον τόν
αρτον τής θλίψεως και έπινον τήν κύλικα τής παρηγορίας» ').

"Οτι τό συμπόσιον κατά τά περίδειπνα εγίνετο «δατ/ιιλές» καί ό άκρατος
οίνος έρρεεν άφθόνως κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, μαρτυρείται καί εξ άλλων
πηγών. Έν ταϊς Άποστολικαΐς διαταγαϊς προστάσσεται τοις πρεσβυτέροις καί
ΐοϊς διακόνοις : «Έν δε ταΐς μνείαις αυτών καλούμενοι, μετά ευταξίας έστιάσθε .. .
Τούτο δέ φαμεν, ούχ ίνα μή πίνωσιν .. . αλλ' ίνα μή παροινώσι» '-).

Καί κατά τους νεωτέρους χρόνους «Τό τραπέζι γίνεται πάντοτε πλούσιο. Πολ-
λοί, πριν πεθάνουν, δίνουν παραγγελίες στους δικούς τους νά κάνουν άρχοντική
μακαρία : θέλω στο θάνατο μου νά σφάξετε μια προβατίνα...» 3). «Έν Άλαγονία
τής Μεσσηνίας μέχρι πρό τίνων ετών ύπήρχον τά περίδειπνα, τά όποια κατώρ-
θωσε νά καταργήση ό ποτέ ιερεύς Π. Βουτσής διά τά υπ αυτού θεωρηθέντα ώς
συμβαίνοντα έκτροπα. 'Αποθνήσκοντος σημαίνοντος μάλιστα έν τω χωρίο) προσώ-
που, επρεπε νά σφαγώσι χοίροι, τράγοι καί μόσχοι ενίοτε. Μετά τόν ένταφιασμόν
παρετίθετο τράπεζα μεγάλη καί, εκ τού οίνου ϊσο>ς είτα, έρριπτον τό λιθάρι καί
ήγωνίζοντο τις νά συλλάβη τόν άλλον καί ποίος νά προσπεράσω» 4). Ώς δ' εΐναι
γνωστόν, πολλαχοϋ μετά τάς μακαρίας και ασματα ακούονται καί ευθυμία ένίοτε
επικρατεί 5).

Ή λέξις «περίδειπνον» δέν είναι σήμερον έν χρήσει. Άντ' αυτής έχομεν
τάς λέξεις: παρηγοριά, νεκρόδειπνοΆ), τάφος1), κοινό8), πορθιάτικο, τραπέζι, συ-
χώριο, μακαρία κ. ά. 9).

1) Καλλίνικος, ενθ' άν. σ. 398.

2) Migne PG 1, 1148 κ. έ. Διαταγ. Η', μδ'.

3) Δυτ. Μακεδονία, Σ. Συγκολίτης, έν Λαογρ. ΙΑ' 403.

*) Γ. Τζανετάκης, ΛΑ 1136, 77, Άλαγονία, (1908).

δί) Βλ. Κεραμόπουλλον, Άρχαιολ. Δελτ. 1926 σελ. 131 κ. έ. [Τό λεγόμενον δμως ύπό τοΰ
Χρυσοστόμου «και Άκρατος οίνος δίδοται τω λυπουμένφ» πρέπει ίσως νά σχετισθή πρός έθι-
μον έπιχωριάζον έν Άνασελίτση : «Πάνω στο τραπέζι (γιά τή μακαρία) βάζουν ενα ποτήρι
κρασί, ενα καρβέλι ψωμί άλάκερο, ενα πιάτο βρασμένο σιτάρι και κηριά . . . Άφοϋ μαζευτούν
ολοι..., ενας άπό τους σπιτικούς, τους πιο κοντινούς τοΰ πε&αμένου, πίνει τό ποτήρι τό κρασί.
"Αν είναι παιδ'ι ή κορίτσι ανύπαντρο, πίνει τό κρασί ή μάννα, άν άντρας, ή γυναίκα του. Πρβλ.
«πικρό πουτήρ' ήπια ή μαύρη μ'> Σπ. Συγκολίτης, ένθ' άν. σ. 403. Σ. τ. Δ.].

6) Ρόδος.

7) Κρήτη.

8) "Ηπειρος.

Περί τών λέξεων τούτων καί γενικώς περί περιδείπνων παρ'ήμΐν καί παρά τοϊς άλ-
λοις λαοΐς βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Συμμ. Γ' σ. 342 - 345 καί Β. Schmidt, ένθ' άν. τ. 25 σ. 62 - 67·
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Ε'. ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

α'. Κατ' ιδίαν μνημόσυνα έν έκκλησίαις.
*

Τ. Είς τόν Ματθαίον λα', Migne 57,374 κ. έ.—Μάλλον δε τί μετά ταΰτα
... παρακαλείς ιερέας ενξαοΰαι; "Ινα είς ανάπανσιν άπέλ&ϊ], φηοίν, δ τετε-
λεντηκώς, ίνα ί'λ,εων σχί] τον δικαστήν.

2. Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,348. — Βονλει τιμήσαι τον απελθόντα:
Έτέρως τίμησον, έλεημοσύνας ποιών... λειτουργίας.

3. Είς τόν Ίώβ, Migne 64,544. —Βοήϋησον τοις άπελϋούσι, μνείαν ύπερ
αυτών επιτελών.

4. 'Ομιλία με', Migne 63,892. — Ουκ εική προσφοραί υπέρ τών άπελ-
θόντων γίνονται, ουκ εική ίκετηρίαι.

5. Είς τήν προς Κορινθ. α'', Migne 61,229.—*Αλλ' ει μεν υίοϋ ή άδελ-
φοϋ τετελευτηκότος άνάμνηοιν έποίεις . . .

Δεν αναφέρει ένταύθα ό Χρυσόστομος καί τάς χρονικάς περιόδους, καθ' ας
έτελούντο παρά τής οικογενείας τά μνημόσυνα υπέρ τού τελευτήσαντος- Είναι όμως
γνωστόν, ότι άπό τών αρχαίων 'Ελληνικών χρόνων ή τρίτη ήμιέρα, ή ενάτη, ή
τριακοστή καί ή επέτειος άφιερούντο συνήθως είς τήν μνήμην τού νεκρού '). Διά
τους Βυζαντινούς χρόνους πρέπει νά δεχθώμεν, ότι τά τών μνημοσύνων έρρυ-
θμίζοντο παρά τού κατωτέρω 'Αποστολικού κανόνος: «ΈπιτελείσΦω δέ τρίτα τών
κεκοιμημένων έν ψαλμοΐς καί άναγνώσεοί καί προσευχαΐς, διά τόν διά τριών ημε-
ρών έγερθέντα' καί ένατα είς ϋπόμνησιν τών περιόντων και τών κεκοιμημένων
και τεσσαρακοστά κατά τόν παλαιόν τύπον. Μωσήν γάρ ούτως ό λαός έπέν&ησε'
και ενιαύσια, υπέρ μνείας αυτού» 2). Παρά τφ λαώ τήν τέλεσιν τών μνημοσύ-
νων έπιβάλλουσιν oU μόνον λόγοι θρησκευτικοί, άλλά καί αί περί ψυχής δοξασίαι3),
ώς καί α! περί τών νεκρών δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις. Οί άνευ μνημοσύνων
νεκροί βασανίζονται, ώς οί άταφοι τών άρχαίων, πολλάκις δ' εμφανιζόμενοι καθ'
ύπνους ίκετεύουσι τήν τέλεσιν μνημοσύνου, όπως άνακουφισθώσι. Διά τούτο

') Πρβλ 'Ισαίου, Περί Μενεκλ. κλήρου, 37, Άριστοφ. Λυσιστρ. 613.Βλ. καί Ν. Γ. Πο-
λίτου. Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 348.

*) Διαταγών Η, μγ' Migne PG 1,1145, κ. ε.

:!) Πρβλ. Ν. Κεψαλα, Μελέτη περί τής αθανασίας τής ψυχής καί περί τών ιερών
μνημοσύνων, 'Αθήναι 1901. Βλ. καί Μ. Λιουδάκη, ενθ' άν. σ. 426.
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ίερώτατον καθήκον θεωροΰσιν οί οικείοι να τελέσωσι κατά τάς τακτάς προθε-
σμίας ιδιωτικά μνημόσυνα υπέρ τών νεκρών αύτών. Ή κατά τά μνημόσυνα
πρόσκλησις περισσοτέρων τού ενός ιερέων θεωρείται, ώς καί κατά τήν κηδείαν,
συντελεστικωτέρα εις τήν «άνάπαυσιν» τοΰ άποθανόντος. Ούτως έτέθησαν έν
χρήσει τά λεγόμενα «συλλείτουργα», καθ' α άπαιτεΐται ή σύμπραξις τριών τουλά-
χιστον ιερέων, προσκαλουμένων άκόμη καί έκ μακρών άποστάσεων, διά τήν τέ-
λεσιν τοΰ μνημοσύνου.

Περί τών μνημοσύνων γενικώς παρά τε τοις άρχαίοις Έλλησι, Ρωμαίοις,
Βυζαντινοΐς καί νεωτέροις "Ελλησι βλ. όσα ό Ν. Γ. Πολίτης καί ό Β. Schmidt
έν ταΐς σχετικαΐς αύτών μελέταις γράφουσι').

β'. Δέησις έπί τών τάφων.

1. Εις νεωτ. χηρ. Migne 48,606.— . . . καί προς τόν τάψον πολλάκις
ερχομένη τόν εκείνου, παραμνθίαν έχεις τής οδύνης ού μικράν.

2. Είς τόν μακ. Βαβύλαν, Migne 50,551.—Μάθοι δ' αν τις καλώς, ώς ή
φαντασία τών άπελθόντων άπό τών τόπων έγγίγνεται ταΐς τών ζώντων ψνχαΐς, εις
νοϋν τούς πενθοΰντας λαβών, ο'ί άμα τε τοις τών τεθνηκότων τάφοις έφί-
στανται, καί ώσπερ αντί τής θήκης, τούς έν τή θήκη κείμενους έστώτας ίδόν-
τες, ούτως αύτούς άπό τών προθύρων ευθέως άνακαλοϋσι.

Έκ τών άνωτέρω χωρίων δέν συνάγεται μέν, ότι έτελοΰντο έπί τών τάφων
εκκλησιαστικά μνημόσυνα ή δεήσεις, άλλ' έν συνδυασμώ προς άλλα χωρία δυνά-
μεθα νά είκάσωμεν, ότι αί επί τούς τάφους έξοδοι τών οικείων συνωδεύοντο πολ-
λάκις υπό ιερέων, οΐτινες άνέπεμπον εκεί εύχάς έπί τοΰ τεθαμμένου, ώς άκριβώς
γίνεται καί παρ'ήμίν σήμερον. Υπάρχει όμως έν τινι περί ταφής βυζαντινή δια-
τάξει ή μαρτυρία: «ι5ίά τό μή τούς ταφέντας εκεί συγγενείς τοΰ πωλήοαντος
στερίσκεσθαι τών έπί τοις μνημείοις τών άποβιωσάντων τελουμένων μνημοσύ-
νων 2). Καί κατά τινα τών 'Αποστολικών διαταγών : «Άπαρατηρήτως δέ συνα-
θροίζεσθε έν τοις κοιμητηρίοις... ψάλλοντες υπέρ τών άδελφών υμών, τών έν
Κυρίω κεκοιμημένων» 3). Ούτω καί παρά τοις άρχαίοις τά μνημόσυνα τών νε-
κρών έτέλουν οί οικείοι επί τών τάφων, επισκεπτόμενοι τούτους καί π'ροσκομίζον-
τες έναγίσματα καί χοάς4).

') Ν. Γ. Πολίτου Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 345-9, Β. Schmidt, ενθ' άν. 25, 70 κέ.

2) Βασιλικών 60,23,5.

3) Migne PG 1, 988, 9, λ'.

4) Πρβλ. Δ. Ήλιακοπονλου, Νεκρικαί τελεταί παρά τοις άρχαιοις και τοις νεωτέροις
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γ'. Κοινή έξοδος έπί τους τάφους.

1. Είς τό όνομα τοΰ Κοιμητηρ. Migne 49,393. — Πολλάκις έζήτησα προς
έμαντόν, τίνος ένεκεν οί πατέρες ημών τονς οίκους τονς ευκτήριους, τους εν ταΐς
πόλεσι παραδραμόντες, έξω τής πόλεως ημάς σήμερον και ενταύθα έκκλη-
σιάζειν ένομοθέτησαν.

2. Αύτόθι. — Τίνος ονν ένεκεν ενταύθα και ουκ έν αλλω μαρτυρία) σννάγεσθαι
ήμας έκέλενσαν οί πατέρες;"Οτι ένταΰθα τών νεκρών κείται πλήθος. Έπεϊ
ονν σήμερον Ίηαονς προς τονς νεκρούς κατέβη, διά τούτο ένταΰθα συλ-
λεγόμεθα.

3. Αυτόθι, 394.—Σήμερον γάρ τά εν "Αδον, περιπολεί πάντα δ Δεσπότης
ήμών σήμερον τάς χαλκάς πύλας σννέκλασε.

4. Είς τήν μάρτ. Δροσίδα, Migne 50,685. — Διά δή τοντο μάλιστα πάν-
των τοντί φιλώ τό χωρίον, δτι ονκ έν συνάξει μόνον, άλλά και συνάξεως
χωρίς πολλάκις ενταύθα άφικνούμενος, τούτων συνεχώς έμνήσθην τών λόγων,
τών οφθαλμών μου τονς τάφους έν έρημία πολλή μεθ' ησυχίας περισκοπούντων.

Τά τρία πρώτα τών άνωτέρω χωρίων αναφέρονται εις κοινήν τινα τών κα-
τοίκων τής Κωνσταντινουπόλεως έξοδον έπί τούς τάφους τής πόλεως, ένθα και
έξεφώνησε τόν σχετικόν λόγον ό Χρυσόστομος. Κατά τόν σχολιαστήν') ό λόγος
οΰτος έξεφωνήθη τήν Μεγάλη ν ΓΙαρασκευήν ,τοΰ έτους 386 ή 387.

Φαίνεται ότι τοιαΰται « σννάξεις» έγίνοντο τακτικώς έκάστην Μ. ΙΙαρασκευήν
εις τό Κοιμητήριον. Ήτο φυσικόν, ώς καί ό Χρυσόστομος εξηγεί, ή άνάμνησις τοΰ
ένταφιασμοΰ τοΰ Σωτήρος νά όδηγή τούς Χριστιανούς πλησίον τών νεκρών 2).

Ό συναγερμός οΰτος τών Βυζαντινών είς τούς τάφους ένθυμίζει τάς συγ-
κεντρώσεις τών νεκροταφείων κατά τάς ημέρας τών παθών τοΰ Χριστού και παρ'
ήμϊν. Έν τω νεκροταφείω τών 'Αθηνών ώς γνωστόν, κατά τήν έσπέραν τής Μ.
Παρασκευής ό Επιτάφιος περιφέρεται ανά τούς δρομίσκους τοΰ νεκροταφείου,
πλήίίος δ'εχόντων οικείους των τεθαμμένους παρακολουθοΰσιν αυτόν ή άναμένουσι

"Ελλησι, Παρνασσός ΙΕ' (1892) σ. 851 καί Hermann - Blumner, ενθ* άν. σ. 372 κέ.

') Migne PG 49,391.

*) Καί σήμερον έτι τελούνται μεγάλαι συνάξεις τοϋ λαοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως έν
τφ νεκροταφείω τοΰ 'Επταπυργίου, οΰχί μέν τήν ήμέραν τής Μ. Παρασκευής, άλλά κατά τήν
ισοδυνάμου σημασίας ήμέραν τής υψώσεως τοΰ Σταυροΰ. Είναι περίεργα τά κατά τάς συγκεν-
τρώσεις αΰτάς λαμβάνοντα χώραν, ατινα ενθυμίζουν μάλλον πανηγύρεις είς τήν ΰπαιθρον ή
μνημόσυνα νεκροταφείων. Περί τούτου βλ. Α. Κεραμόπονλλον, έν Άρχαιολογικφ Δελτίιο 1926
σ. 131-133.
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προ τών τάφων, καίοντες κηρία και λιβανωτόν καί έχοντες τούτους δι' άνθέων
εστολισμένους. Όμοίως έν Πόντω κατά τήν Μ. Παρασκευήν «αί γυναίκες συνέρ-
ρεον εις τους τάφους, ήναπτον κηρία και έϋρήνονν τούς νεκρούς των» '). Έν Νι-
σύρω κατά τήν έξοδον τού Επιταφίου «τοποθετονσιν αί συγγενείς εν τί/ όδώ τά
ενδύματα τοΰ πνιγέντος καί θρηνολογούαι, ουνθάπτουσαι οιονεί τον νεκρόν των» '-).
Έν Μάνη τήν Δευτέραν τοϋ Πάσχα γίνονται τά λεγόμενα παραστασίματα. «Οί
ιερείς ενδεδνμένοι τάς ιερατικός στολάς, προηγουμένων σταυρών καί σημαιών καί
πλήθους παρακολουθούντος, πορεύονται είς τά νεκροταφεία καί ποιούνται δεήσεις
υπέρ τών κεκοιμημένων» 3). "Ισως ή τοιαύτη κατά τήν Μ. Παρασκευήν άνάμνησις
τών νεκρών νά έδημιούργησε καί τά κατά τάς άλλας Παρασκευάς τοΰ έτους μνη-
μύσυνα τών νεκρών, τά άλλως Ψυχοπαράσκευα καλούμενα4). Είναι γνωστή καί
ή κατά τήν Παρασκευήν τής Πεντηκοστής μεγάλη συγκέντρωσις τοΰ λαού είς τά
νεκροταφεία, όπου τελούνται πάνδημα μνημόσυνα τών νεκρών.

δ'. ΚοιναΙ δεήσεις υπέρ τών κεκοιμημένων.

1. 'Ομιλία με', Migne 63,888, — Ον γάρ απλώς ταύτα έπινενόηται, ουδέ
εική μνήμην ποιούμεθα τών άπελθόντων έπί τών θείων μυστηρίων...
Ουδέ μάτην δ παρεστώς τώ θυοιαστηρίω, τών φρικτών μυστηρίων τελουμένων, βοά
υπέρ πάντων τών έν Χριστώ κεκοιμη μένων καί τών τάς μνείας υπέρ
αύτών έπιτελούντων.

2. Εις τήν προς Φιλιππησ. γ', Migne, 62,204. —"Οταν γάρ έστήκη λαός
δλόκληρος χείρας άνατείνοντες, πλήρωμα ίερατικόν, καί προκέηται ή φρικτή
θυσία, πώς ον δνσωπήσομεν υπέρ τούτων (τών νεκρών) τόν Θεόν παρακαλούντες;

3. Είς Πράξεις κα'. Migne 60,170. — Ούχ άπλώς δ διάκονος βοβ «υπέρ
τών έν Χριστώ κεκοιμη μένων καί τών τάς μνείας υπέρ αυτών επιτε-
λουμένων».

Ένταΰθα πρόκειται περί τών καθιερωθεισών παρά τής έκκλησίας έν τφ τελε-
τουργικφ αυτής δεήσεων υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τών «έν Χριστφ» κεκοι-
μημένων. Πλήρη τήν διατύπωσιν καί τό κείμενον τών δεήσεων τούτα>ν περιλαμ-

') I. Βαλαβάνης, ΛΑ 686,26, Κεράσους.

2) Φ. Κουκουίέ, Έπιβίωσις εθίμων τινών κατά τήν ταφήν, Ήμερ. Μ. "Ελλ. 1929
σελ. 373.

') Νεατορίδης, ΛΑ 334,32.

4) Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 347.
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βάνουσιν αί 'Αποστολικά! Διατάξεις τών πρώτων Χριστιανικών χρόνων1). Καί
σήμερον έτι κατά τήν τέλεσιν τής λειτουργίας είναι απαραίτητος ή υπέρ τών νε-
κρών γενική δέησις.

ε'. Μνημόσυνα ευεργετών.

1. Είς τάς Πράξεις ιη', Migne 60,147. — Οϋτω σοι (τώ έκκλησίαν ίδρυ-
σαμένφ) ευλογίας το χωρίον πληρωθήσεται. . . Εϋχαί εκεί διηνεκείς διά σε,
ϋμνοι καί συνάξεις διά σε, προσφορά καθ' έκάστην Κυριακήν.

2. Αυτόθι σελ. 148. — Μικρόν εστίν, είπε μοι, τό καί έν ταΐς άγίαις άνα-
φοραις αεί τό δνομά σου έγκείσθαι...

"Η εκκλησία μνημονεύει 'ιδιαιτέρως έν ταΐς άκολουθίαις αυτής τους κτίτο-
ρας καί άνακαινιστάς ή δωρητάς τών ναών, είναι γνωστά δέ καί τά έτήσια μνη-
μόσυνα, άτινα όργανοΰσιν υπέρ τών ευεργετών αυτών τά διάφορα ιδρύματα. Πολ-
λοί τών πλουσίων αποθνήσκοντες καταλείπουσιν μέρος τής περιουσίας αυτών εις
ναούς ή ιδρύματα διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής αυτών. Πολλάκις δωρούμενοι
άπαιτούσιν αί>τοί ώς αντάλλαγμα τήν άναγραφήν τοΰ ονόματος των έν ταΐς άγίαις
άναφοραΐς καί τήν τέλεσιν μνημοσύνων. Έν διαθήκη εκ Μήλου, γραφείση τό
1748, έχομεν ώς εξής τήν θέλησιν τοΰ διαθέτου : «Άφίνει είς δλας τάς εκκλησίας
τάς ένοριακάς τής χώρας πέντε γρόσια είς κάθε μίαν, διά ενα ιερόν σαρανταλεί-
τουργον» 2).

Όμοίως έν τή Διατάξει Μιχαήλ τού 'Ατταλειάτου εκφράζεται ή επιθυμία
«ίνα έγγράχρωσιν εν τοις ίεροίς διπτυχοις τό δνομά μου καί μνημονεΰωμαι έν
αυτοϊς διηνεκώς. Ποιώαι δέ καί τρισάγιον καθ' εκάστην μετά τήν έωθινήν δοξο-
λογίαν υπέρ ε μου τον αμαρτωλού» 3).

'Αγίας άναφοράς εννοεί ό Χρυσόστομος τά άλλως δίπτνχα λεγόμενα ήτοι
τους ιερούς πίνακας, οΐτινες όντες καί σήμερον έν χρήσει παρά τή εκκλησία, πε-
ριλαμβάνουσι τά κατ'έκλογήν μνημονευτέα ονόματα επισήμων προσώπων, ευερ-
γετών, κτιτόρων, δωρητών, άρχιερέων κ. λ. π. καί είναι ανηρτημένοι έν τή Τερα
προθέσει ούτως, ώστε νά είναι πρόχειρα είς τά όμματα τού ιερέως. Τούτους ό
λαός ονομάζει «μερίδες» 4) ή «μεριδοχάρτια» 5), θεωροΰσι δέ έξαιρετικήν τύχην νά
«γραφτή στήν πρόθεση τ' δνομά τους».

') Migne PG 1,1144 (Η', μα).

'*) Σ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων Ε' σ. 446.

3) Σάϋα, Μεσαίων, βιβλιοθήκη Α' σ. 20. Πρβλ. καί Λαογρ. Άρχεΐον (Λαϊκόν δίκαιον
- δωρεαί).

*) Σύλατα Καππαδοκίας, Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ σ. 347.

5) Κανελλάκης, ΛΑ 400, Χίος.
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ς-'· Έλεημοσΰναι καί άγαθοεργίαι ύπέρ τών νεκρών.

1. Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,348. — Βούλει τιμήσαι τόν απελθόντα;
έτέρως τίμησον, έλεημοσύνας ποιών, ευεργεσίας...

2. Είς τήν προς Φιλιππησ. γ', Migne 62,204. — Κλαίωμεν ούν τούτους,
βοηθώ μεν αυτόΐς κατά δύναμιν. Πώς καί τ ίνι τρόπω;... πένησιν υπέρ αυτών
δίδοντες συνεχώς.

3. Εις τάς Πράξ. κα', Migne 60,169. — ΙΊερίστησον χήρας· τούτο έντά-
φιον μέγιστον. ΕΙπέ τοϋνομα' πάσας κέλευσον υπέρ αυτού ποιεϊσθαι τάς
δεήσεις και τάς ικέτηρίας.

4. Αυτόθι. —'Έστι γάρ, εστίν, εάν θέλωμεν, κούφην αύτφ γενέσθαι τήν
κόλασιν.'Άν ούν εύχάς υπέρ αυτού ποιώ μεν συνεχείς, άν έλεη μοσύνην δ ιδώ μεν.

5. Εις τήν προς Φιλιππησ. γ', Migne 62,204. — Οι δέ κατηχούμενοι ουδέ
ταύτης καταριούνται τής παραμυθίας 1), αλλ' άπεστέρηνται πάσης τής τοιαύτης
βοηθείας, πλην μιας τίνος. Ποίας δη ταύτης; "Εν ε στ ι πένησιν υπέρ αυτών
δ ιδόναι.

6. 'Ομιλία με', Migne 63,892. — Ουκ εική προσφοραί υπέρ τών απελθόν-
των γίνονται, ουκ εική έλεημοσύναι.

7. Αυτόθι σ. 891.—Πολλοί καί τών ύφ' έτερων δι' αυτούς γεγενη-
μένων έλεημοσυνών άπώναντο...

8. Ε'ις τήν προς Κορ. Α', κζ' Migne 61,229 - 230. —Άλλ' ει μέν υιού ή
αδελφού τετελευτηκότος άνάμνησιν έποίεις, έπλήγης άν υπό τοϋ συνειδότος, ει μή
τό εθος έπλήρωσας και πένητας έκάλεσας.

Ώς καί άλλαχού παρετηρήσαμεν, αί περιλαμβανόμενοι καί ενταύθα ε'δήσεις
δεν αποτελούν μεν περιγραφάς εθίμων ασκουμένων παρά τφ λαφ, διδάσκουσιν
όμως ημάς πώς αί συναφείς μέ αυτάς πράξεις υπεκινήθησαν παρά τής εκκλησίας,
καταστασαι συν τφ χρόνω άπαίτησις θρησκευτική άμα και λαϊκή. Έν προκει-
μένω ή προς άνακούφισιν τής ψυχής τού άποθανόντος άσκουμένη αγαθοεργία,
ήτις τοσαυτην έχει σημασίαν παρά τφ λαφ, φαίνεται διδαχθεΐσα επιμόνως παρά
τής εκκλησίας. Καί υπήρχε μέν καί παρά τοις Ρωμαίοις ή συνήθεια νά διανέ-
μωνται επί τοις μνημοσύνοις άρτος καί κρέας καί χρήματα είς τόν λαόν 2), ήσκεΐτο

*) ήτοι τής επί τών φρικτών μυστηρίων αναπομπής δεήσεων ύπέρ αύτών.

■) C. Giussani, La vita dei Greci e dei Rotnani Β' σ. 483.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ TOY ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β*.
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δ'ή αγαθοεργία κατά τάς κηδείας καί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι, αλλ' αί τοιαϋ-
ται πράξεις παρ' αυτοΐς δέν άπέβλεπον εις τήν μετά θάνατον άνταπόδοσιν. Ή
Χριστιανική 'Εκκλησία έδίδαξε πρώτη καί δή διά τού Χρυσοστόμου ότι «εί μεν
αμαρτωλός δ τεθνηκώς, δει δακρνειν ουδέ δακρύειν μόνον, άλλά ποιεΐν τά δυ-
νάμενα τινά παραμυθίαν αυτω περιποιήααι, έλεημοαύνας και προσφοράς» '), ώς
δείκνυται δ' έκ τού υπ' αριθ. 5 τών ανωτέρω χωρίων οί κατηχούμενοι, οΐτινες
δέν δύνανται άλλως νά σωθώσι, σώζονται διά τών άγαθοεργιών2). 'Εκ τούτου και
πανταχού τής Ελλάδος παλαιότερον καί νύν κατά τάς κηδείας καί τά μνημόσυνα
διανέμονται χρήματα εις τούς πένητας, ένδύματα, τροφαί κτλ. Ούτως έν διαθήκη
έκ Μήλου τοΰ έτους 1748 άναγινώσκομεν: Δίδοσθαι δε και δώδεκα εν Χριστώ
άδελφοϊς, γέρουσιν, άδυνάτοις καί άναπήροις καί ένδεέσιν εκάστω χρόνω έν τώ
καιρώ τών μνημοσυνών μου άνά νόμισμα εν καϊ ανά σίτου μοδίους έξ3). Έν
'Αδριανουπόλει «στο μνημόσυνο τών σαράντα ημερών ή χήρα μοιράζει έκτος άπό
τά βρώσιμα και τά έξης : μιά ολόκληρη φορεσιά, ένα στρώμα μέ προσκέφαλα καϊ
ψάθα, ένα τραπέζι γεμάτο σερβίτσια, μαντήλια, στάμνες, κλπ. 4)

'Ιδία τό δνομαστϊ εύ'χεσθαι υπέρ νεκρού τίνος θεωρείται παρά τώ λαφ ώς
άποτελεσματικωτέρα μέθοδος διά τήν έν τφ Άδη άνακούφισιν αυτού. Ούτω ό
ιερεύς, μνημονεύων πάντων τών κεκοιμημένων μελών οικογενείας τινός δέν αρκεί-
ται, ε'ς τήν γενικήν περί τούτων ευχήν, άλλ° αναφέρει όνομαστί έ'να έκαστον αυτών.
Ώς δέ πληροφορούμεθα έκ περιγραφής τών έν Κρήτη τελουμένων, «καθ' δν χρό-
νον έν τω οίκω παρασκευάζονται τά προς μνήμην νεκρών κόλλυβα, ή τοϋτο
ποιούσα θέτει χωριστά μέρη ώνοματισμένα εις τόν καθένα, προφέρουσα ένδς εκά-
στου τό δνομα» 5). Τό αυτό δέ αναφέρεται περί τών ελεημοσυνών. Π.χ. είς τά Κο-
τύωρα «στ δνομά τους θάδιναν μιάν ελεημοσύνη8). Ό ίδιος δέ παρηκολούθησα τήν
έξης σκηνήν έξωθι ναού τών Αθηνών. Γραία τις, διερχομένη προ έπαίτου, τόν
έπλησίασε καί καθ' ην στιγμήν τφ ένεχείριζε νόμισμά τι έψιθύρισε καθ' έαυτήν :
«Λευτέρης». "Ο επαίτης αντιληφθείς αμέσως περί τίνος έπρόκειτο, έφώναξε: «Ό
Θεός νά συχωράη τό Λευτέρη σον, κυρούλα». Έν προκειμένω ό λαός πιστεύει
καί εκτελεί ό,τι τόν έδίδαξεν ή Εκκλησία. «Είπε τοϋνομα» λέγει ό Χρυσόστομος
έν τφ ύπ' αριθ. 3 χωρίω, «πάσας κέλενσον ϋπερ αύτον ποιέϊσθαι τάς δεήσεις».

Είς τόν 'Ιωάννην ξβ', Migne PG 59,348.

*) Πρβλ. τήν νεκρώσιμον 'Ακολουθίαν είς κληρικόν <"Άν ήλέησας, άνθρωπε, αν&ρωπον,
εκεί μέλλει σε ελεήσειν.

3) Κ,.Σάθα, Μεσαίων. Βιβλίο». Α' σ. 23. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ', 352,2.

4) Μανασαείδης, ΛΑ 215, 219.

5) Ζωγραφάκης, ΛΑ 895, Κρήτη.

6) Ξ. "Ακογλον, ενθ' άν. σ. 241,
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ζ'. Εικόνες και ενδύματα τών προσφιλών νεκρών.

1. Είς τόν Ματθαίον λδ', Migne 57,403. — ΕΙ γάρ καί νύν εικόνας δια-
πλάττοντες άνθρωποι, επειδή τό αώμα κατααχεΐν ουκ εχονσιν. .. προσηλω-
μένοι ταις οανίσιν είσί...

2. Είς τόν Ίωανν. ξε', Migne 59,366. — Τί δέ; τών πολλών τάς εικό-
νας δταν ΐδωμεν άνακειμένας έν ταις οΐκίαις, ουχί μάλλον θρήνου μεν;

3. Εις τόν μη' ψαλμόν, Migne 55,232. — Ουδέν γάρ μνήμην ποιεί, άλλ'
αρετή μόνη' ουκ οικία, ουκ άνδριάς... ουκ άλλο τών τοιούτων ουδέν.

4. Είς τόν "Αγ. Βαβΰλαν, Migne 50,551. — Και τί λέγω τόπον και τάφον ;
Και γάρ Ιμάτιον μόνον πολλάκις τών απελθόντων δφθέν και ρήμα είς
διάνοιαν έλθόν, διήγειρε τήν ψυχήν καί τήν μνήμην άνέοτηοε διαπίπτουσαν.

Ή ανάγκη τής διατηρήσεως ζωηράς τής μορφής τού εκλιπόντος oU μόνον
εν τή μνήμη, άλλά καί προ αυτών τών οφθαλμών τών οικείων ώδήγησεν άπό
τών άρχαιοτάτων χρόνων τους ανθρώπους εις τήν κατασκευήν εικόνων τών άπο-
θνησκόντων. Άπλαϊ προτομαι ή άνδριάντες, εκμαγεία η εζωγραφημένοι πίνακες
εχρησιμοποιήθησαν προς τούτο. Είναι γνωστή ή εργασία τού Λυσίππου, όστις
κατεσκεύασε τους ανδριάντας τών εν Γρανικώ πεσόντων λαβών τάς δ'ψεις αυτών
εν άποτύποις επί τών πτωμάτων α^ών. Παρά Ρωμαίοις ελαμβάνετο όμοίακ κατά
τήν εκφοράν ή ό'ψις τοϋ νεκρού εν γύψω η άργίλω, εκ ταύτης δέ κατόπιν άπεδί-
δετο πλήρως ή μορφή (imago) διά κηροϋ. Σειρά τοιούτων εικόνων τών εκάστοτε
αποθνησκόντων άπετέλει τάς imagines maiorum εκάστης οικογενείας, αΐτινες εφυ-
λάσσοντο ώς άναμνηστικά κειμήλια μετά μεγίστου σεβασμού1).

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους επίσης, όταν επρόκειτο περί βασιλέως, εκα-
λοϋντο οί ζωγράφοι, ίνα, πριν ταφή ό νεκρός, ζωγραφήσωσι τήν εικόνα αυτού ®).
Έν τοις άνωτέρω χωρίοις πρόκειται προφανώς περί εζωγραφημένων εικόνων τών
νεκρών, αΐτινες άνέκειντο εν τω οίκω εΐς άνάμνησιν εκείνων, ώς καί περί ανδριάν-
των. Παρ" ήμΐν είναι γνωστά τά ψηφίσματα τών διαφόρων σωματείων, άτινα
άμα τή άναγγελία τοϋ θανάτου σημαίνοντος μέλους αυτών, στερεοτύπως άποφα-
σίζουσι «ν' άναρτηθή ή εικών» τοϋ μεταστάντος. Διά τόν λαόν εξ άλλου έσχε
μεγίστην σπουδαιότητα ή δυνατότης τής φωτογραφήσειος. Πόσην άπογοήτευσιν
αισθάνονται οί οικείοι τοϋ νεκρού, όταν δεν ευτυχήσωσι νά έχωσι φωτογραφίαν

') C. Giussani, ενθ. άν. σ. 479.

2) Φ. Κονκονλέ, Τά κατά τήν ταφήν ιών Βυζ. βασιλέων, Έπ. Βυξ. Σπουδ. ΙΕ' σ. 59-60.
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αυτού. Διά τούτο καί μετά θάνατον πολλάκις καλείται ό φωτογράφος, ινα άπα-
θανατίση, έστω και νεκράν, τήν όψιν τοΰ προσφιλούς των.

'Αλλά καί οιονδήποτε άλλο άντικείμενον, σχέσιν έχον μέ τήν φυσιογνωμίαν
καί τόν βίον τοΰ νεκρού, φέρει εις ήμας αναμνήσεις καί τό διατηροΰμεν μετ'
άκρου σεβασμοΰ. Διό και πλήν τών επί τοις ένδύμασι ή άλλοις άντικειμένοις κατ'
Ιδίαν θρήνων τών οικείων έχομεν έν Νισύρω έπίσημον χρήσιν τών ενδυμάτων
τών νεκρών, άτινα συντιθέμενα είς ομοίωμα, έκφέρονται είς τάς οδούς κατά τήν
έσπέραν τής Μεγ. Παρασκευής καί μοιρολογούνται ώς awol οί νεκροί').

S". ΠΕΝΘΗ

α'. Τό αΐενθεϊν, ώς έθιμον καί ώς καθήκον.

1. Είς τήν πρός Γαλάτας, Migne 61,677. — Καθάπερ γάρ οί πενθεί τινι
περιπεοόντες ή τινά τών γνησίων άποβαλόντες καί τινα τών άδοκήτων υπομέ-
νοντες οντε νύκτωρ ήσυχάζουσιν οντε μεθ' ήμέραν, τοΰ πένθους αϋ-
τοις τήν ψυχήν πολιορκοΰντος...

2. Περί κατανύξεως a', Migne 47,409. —"Εως δ'άν άκμάζ-η τό πέν-
θος, ονδενός αϋτοις τών παρόντων λόγος εστί... Καί ουδείς άν ούτε τών οΐκε-
τών, οϋτε τών φίλων τολμήσειε τότε υπέρ τών έν τω κόσμφ τούτω... ρή'ξαι φω-
νήν πάντα γάρ εκποδών γινόμενα παραχωρεί τοις περί φιλοσοφίαν λόγοις... εις
μόνος κατοικίζεται λογισμός, δ τήν εικόνα τοΰ τετελευτηκότος δια-
κρατών συνεχώς.

3. Αυτόθι. — Νυν δε οί μεν παΐδας καί γυναίκας άποβαλόντες πρός ουδέν
ετερον άπασχολοϋσι τόν νουν ή πρός τό φαντάζεσθαι τους άποσπασθέντας
αυτών.

4. Εις τήν πρός Κορινί). A', Migne 61, 235.—Άλλ' δμως... ούτω πολλαί
τών γυναικών άναιαθήτως διάκεινται, ώς καί τους άπιστους παρατρέχειν τή του
πένθους υπερβολή. Καί αί μεν υπό του πάθους έσκοτωμέναι τοΰτο ποιον-
σιν, αί δέ πρός έπίδειξιν καί υπέρ τοΰ τά τών έξωθεν διαοοεύγειν
έγκλή ματα.

ι) Γ. Παπαδόπουλος ΔΑ. 207, 28. Πρβλ. καί Φ. Κονκουλέ, Ήμερ. Μ. Έλλ. 1929, σ. 372.
'Επίσης έν Μάνη (Νεστορίδης, Λ Α 334,30) διά τους έν if) ξένη θανόντος <ϋέτουσι δ,τι ένδυμα
εχει δ άποΰανών η ξίφος και επ'αυτών μοιρολογοΰοι».
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5. Περί κατανύξεως α', Migne, 47, 409. — Καί εκείνων μεν ουδείς, καν βα-
αιλικωτάτου τύχτ/ γένους, τφ τοΰ πένθους αίσχύνεται νόμω.

6. Εις τήν προδοσίαν, Migne 59, 720 (έκ τών νόθων).— Ούκ οϊδας πώς
πολλοί πολλάκις τών μεγάλων μέμψιν ύπέστη σαν έπί βασιλικφ πενθεί τρν-
ψήσαντες ;...

Τό πενθεϊν έπί τοις νεκροΐς ύπήρξεν ανέκαθεν έκδήλωσις ού μόνον εξ εσω-
τερικών συναισθηματικών λόγων έπιβαλλομένη, άλλά καί έκ κοινωνικών. «Νόμον»
ονομάζει τήν έκδήλωσιν ταύτην ό Χρυσόστομος '). Οί μή έπαρκώς πενθούντες έκ
τών οικείων υφίστανται τήν μομφήν τής κοινωνίας, ώς μή έκπληρούντες τά προς
τούς νεκρούς καθήκοντα αύτών. Ταύτα είναι τά «έξωθεν έγκλήματα», άτινα κατά
τόν Χρυσόστομον ζηχούσι νά «διαφύγωσιν» αί πενθούσαι γυναίκες, ύποκρινόμε-
ναι πολλάκις. Ούτω καί κατά τόν Λουκιανόν πενθοΰσιν οί άνθρωποι ουχί τφ ό'ντι
άλγούντες, άλλά «νόμω καί συνήθεια τήν λύπην επιτρέποντες» 2).

Παρ' ήμίν αί άπαιτήσεις τής κοινωνίας διά τάς έκδηλώσεις τοΰ πένθους
είναι αύστηρόταται. Πολλάκις ήκούσαμεν κατακρινομένους τούς οικείους, Ιδία τάς
συζύγους, διά τήν μή έπαρκή ή έκδηλον πένθησιν τοΰ νεκροΰ αύτών. «Ήμαρτα!
άγοΐκον πράμαν πά εΐδες; Ή τάδενα ξάϊ 'κ' έπόνεσεν τόν άντραν άτ'ς» ! 3).

Τήν χήραν ό λαός θέλει πάντοτε βαρυπενθοΰσαν καί άπέχουσαν πάσης κο-
σμικής χαράς. Τοΰτο ζητούσι καί οί στίχοι:

«Χήρα πού κάθεσαι ψηλά, κατέβα παρακάτω
καί κάθισε στις άσχημες, στις λεροφορεμένες» i).

Καί επειδή ένταΰθα ό λόγος περί χηρών, παραθέτομεν σχετικόν χωρίον
τοΰ Χρυσοστόμου, ώς καί αντίστοιχα τής Νεοελληνικής δημώδους ποιήσεως. «Όν-
τως έλεεινόν τό τής χήρας δνομα, οίκτου πεπληρωμένον, δακρύων μεμεστωμένον,
συμπαθείας έχόμενον», λέγει ό Χρυσόστομος5). Καί παρ° ήμίν ή άπομείνασα
χήρα περιβάλλεται υπό πλείστων εκδηλώσεων συμπαθείας. Πχ.

«Στέκω καί συλλογίζουμαι καί διαμετράω στο νοΰ μου,

τό πώς περνάνε τ αρφανά, τό πώς οί μαύρες χήρες 6).

') Πρβλ. τά διά τό βασιλικόν πένθος κεκανονισμένα έν τή αυλή τοΰ Βυζαντίου. (Φ.
Κουκουλε έν Έπ. Βυζ. Σπουδών τ. ΙΕ' σ. 73 κ. έ.).

2) Περί πένθους, 1.

8) Ξ. "Ακογλον. Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 225.

4) Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή σ. 190,2.

5) Είς τόν υ ιόν τής χήρας, Migne PG 61,791.

6) Ν. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία της, Πύργος 1903 - 1910, σ. 555.
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«Τής χήρας λόγος δεν περνά καί τασπρο της δεν κλίνει.1).

« Οποιά 'χασε τόν αντρα της, έχασε τήν τιμή της» 2).

β'. Εκδηλώσεις πένθους.

1. Περί κατανύξεως α', Migne 47,409.—'Αλλά καί επί εδάφους καθιεϊται,
καί θρηνήσει πικρόν, καϊ τήν έσθήτα μεταβαλεΐ, καϊ τά άλλα πάντα μετά
πολλής υποστήσεται προθυμίας...

2. Είς τόν Ίώβ., Migne 64,536-7.—Νϋν μεν γάρ εφ' ημών πολλοί
τών πενθούν των τ ρ έφου σ ι κόμην, εκείνος δε (ό Ίώβ) περιήρει. Διατί; τώ
πενθοϋντι τό σπουδαζόμενον ην είς τό εναντίον σχήμα περιστήσαι τήν κα-
τάστασιν. "Οπου οϋν τιμάται κόμη, σημείον πένθους τό κείρεσθαι.

3. Σύνοψις τών Γραφών, Βασιλειών Β', Migne 56,347. —ΤΗλθε δέ και
δ Μεμφιβαάλ αύχμών, ρυπαρά ένδεδυμένος ιμάτια, κομών τόν μύστακα, όνυχας
μεγάλους επιδεικννς, πάντα, απερ ην λΰπης σημεία.

4. Εις τόν ρη' ψαλμόν, Migne 55,280.—...και γυναίκα έν χηρεία... καϊ
οίκέτας μελανειμονοϋντας.

5. Είς τήν Γένεσιν γ', Migne 56,537.—...περιβεβλημένη, μετά θάνατον
τοϋ άνδρός αυτής, χιτώνα χηροσύνης .. .

6. Τοις έπί τό μονάζειν ένάγουσιν, Migne 47,334.—Περιέβαλον με-
λαίνη στολή τούς οίκέτας απαντας, κατέπασα τέφρα τάς κεφαλάς.. .

7. Είς νεωτέραν χήραν, Migne 48,605.—'Εσμός μοι πολύς χηρών έπέδρα-
μεν... αι πενθήρη καί μέλαιναν περιθέμεναι στολήν θρηνοϋσι τόν άπαντα
χρόνον.

8 Είς τόν Ματί). λδ', Migne 57,403. Πολλοί τών άποβαλόντων τούς οι-
κείους, τάς πόλεις άφέντες.τά μνήματα έμελλον οίκεΐν ...

9. Περί κατανύξεως α', Migne 47,409.—Πολλούς .δ' έγωγε οΐδα, μετά τήν
τών φιλτάτων άποβολήν, τούς μεν τήν έν άγροϊς δίαιταν τής πόλεως έναλ-
λαξαμένους και τών έν ταύτη καλών, τούς δέ παρά τά μνήματα τών απελ-
θόντων τάς οικίας δειμαμένους καϊ τόν βίον εκεί καταλύσαντας.

10. Εις τόν "Αγ. Βαβύλαν, Migne 50,551.—Πολλοί δε τών άφορήτως προς

'1 Φ. ΚουκουΜς, ΑΑ 503,137, Μάντ\.

2) Π. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή γλωσσ. ΰλης 1887 σ. 207 (Γορτυνία).
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τα πάθη διατεθέντων, παρά τοις μνήμασι τών απελθόντων τόν άπαντα
κατφκισαν εαυτούς χρόνον, ουκ αν τούτο ποιήσαντες, ει μη τινα παραμνθίαν
υπό τής τών τόπων έλάμβανον όψεως.

Δύο είναι αΐ κυριώτεραι εκδηλώσεις τού πένθους κατά τ' άνωτέρω χωρία :
περί τήν κόμην καί περί τήν εσθήτα. Έν τω ύπ' άριθ. 2 χωρίω ό Χρυσό-
στομος εξηγεί τάς εκδηλώσεις ταύτας εκ τής είς τό εναντίον σχήμα τάσεως τών
πενθούντων. Παραπλήσια δέ λέγει καί ό Πλούταρχος διά τά παλαιότερον εθι-
ζόμενα : «Πένθους μέν οίκεΐον τό μή σύνηθες... Καί γάρ παρ "Ελλησιν, δταν δυσ-
τυχία τις γένηται, κείρονται μέν αί γυναίκες, κομώσι δέ οί άνδρες' δτι τοις μέν
τό κείρεσθαι, ταϊς δέ τό κομάν σύνηθες έστι» Οί Βυζαντινοί, οΐτινες έκειρον
επίσης τήν κόμην είς τόν καθ' ήμέραν βίον, έτρεφον κόμην, οσάκις έπένθουν.
Άναλόγο)ς έπραττον καί οί άλλοι λαοί. Ό Ίώβ, επειδή οί Εβραίοι έτρεφον
κόμην, «έκείρατο τήν κόμην» επί τφ άκούσματι τού θανάτου τών τέκνων αυ-
τού 2). Διά τούς Αιγυπτίους ό Ηρόδοτος παρατηρεί: «ΤοΧσι άλλ'οισι άνθρώποισι
νόμος «άμα κήδεϊ κεκάρθαι τάς κεφαλάς τους μάλιστα ίκνέεται' Αιγύπτιοι δέ υπό
τούς θανάτους άνιέϊσι τάς τρίχας αϋξεαθαι, τάς τε έν τή κεφαλή καί τφ γενείφ,
τέως έξυρημένοι» Ά).

Καί σήμερον αί συνήθειαι αΰται ευρίσκονται άναλλοίωτοι παρ'ήμΐν. Προς
ένδειξιν πένθους οί νεώτεροι Έλληνες, οί μέν άνδρες μένουσιν «άκούρευτοι κι'
άξύριστοι», αί δέ γυναίκες πολλαχού (Κρήτη, "Ηπειρος, Μάνη) κείρουσι τήν κό-
μην4). Χαρακτηριστική είναι καί ή έν Ήπείρω συνήθεια, καθ' ην οί πενθούν-
τες «εκειρον τήν χαίτη ν τών ίππων των, καθ' δν χρόνον άφηναν μακράν τήν
ίδικήν των κόμην» 5).

Ή ετέρα ένδειξις πένθους, τό «μελαίνη στολή περιβάλλεσθαι», όπερ κατά
τόν Χρυσόστομον ήτο ή συνήθεια τής έποχής του, άπαντάται ού μόνον είς τούς
αρχαίους Έλληνας, άλλά καί είς πάντα σχεδόν τά έθνη 6). Ούτω καί παρ' ήμΐν
«τά μαύρα» είναι τό χρώμα τοϋ πένθους. «Οί γυναίκες βάφουνε τά ρούχ,α τους
μαύρα, οί άντρες βάζουνε μαύρο ποκάμισο καί πολλοί καί μαύρο μαντήλι στο

') Πλουτάρχου, Ηθικά, 267 Α - Β. Hermann - Blwmner, ενθ' άν. σ. 370 κ. έ.
') Ίώβ Β', 20.

3) 'Ηροδότου 2, 36.

4) Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 356,4 καί 359,1. καί Β. Schmidt, ενθ'
άν. 25, 68 κέ.

5) Γ. Παλιουρίτου, Άρχαιολ. Έλλην. Β', 262.

6) Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ Γ σ. 357 κέ. μετά βιβλιογραφίας περί τών παρά τοις
άρχαίοις, Βυζαντινοΐς καί νεωτέροις λαοίς έν τή άμφιέσει έθιζομένων.
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κεφάλι» '). "Οτι καί ή ένδειξις αύτη οφείλεται εις τήν αύτήν κατά τά πένθη τάσιν
τών ανθρώπων προς «τό εναντίον σχήμα», άγουσιν ημάς νά δεχθώμεν τά άλ-
λαχοΰ περί τήν ενδυμασίαν εθιζόμενα κατά τό πένθος. Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ
Πλουτάρχου «εν "Αργεί λευκά φοροϋσιν έν τοις πένϋεσι, υδατόκλυστα» ομοίως
δέ καί αί Ρωμαίαι γυναίκες 3). Ώς δ' είναι γνωστόν, καί οί μεσαιωνικοί "Ελληνες
είς ένδειξιν πένθους καί ταπεινώσεως έφερον φαιάνή λευκήν στολή ν Παρ'
ήμΐν τό λευκόν ώς πένθιμον χρώμα ευρίσκει τις έν τή στολή τών ιερέων κατά
τάς κηδείας, ώς καί έν τώ διακοσμώ χών νεωτέρας ηλικίας νεκρών. Έν τφ χω~
ρίω Τελώνια τής Λέσβου αί συνοδεύουσαι τόν νεκρόν γυναίκες καί μάλιστα αί
μοιρολογούσα ι φέρουσιν έπί τών κεφαλών των άσπρα φοινίτσα ήτοι λευκάς κα-
λύπτρας 6). Είς τά Σφακιά Κρήτης «οί έξω τής οικογενείας συγγενείς κίτρινο βά-
φουσι τήν στολήν των» Ί). Πλήν τής περί τό χρώμα τής έσθήτος έκδηλώσεως καί
άλλαι πράξεις σχετικαί μέ τά πένθη δύνανται ν' άναχθώσιν είς τό «έναντίον
σχήμα». Ούτως έν Θεσσαλία αί γυναίκες «ώσπου νά βάψουν μαϋρα τά φορέματά
τους, τά φοροΰν ανάποδα» 8). Έν Εύβοιςι ή χήρα φέρει ώς ένδειξιν πένθους «άνε-
στραμμένον τό έξωτερικόν ένδυμα» Η). Πλεϊσται τέλος άλλαι ένέργειαι, ώς ή ύψω-
σις μεσίστιου σημαίας ή τό ύπό μάλης όπλον τών στρατιωτών, τής τάσεως ταύ-
της είς «τό έναντίον σχήμα» είναι ευρήματα.

Ό Χρυσόστομος ένταΰθα άναφέρει καί ΐδιάζουσάν τινα παρά τοις Βυζαν-
τινοΐς έκδήλωσιν πένθους, ουχί άσχετον ίσως προς τήν όλην αυτών μυστικοπαθή
τάσιν, τήν παρά τά μνήματα οΐκησιν. Πρόκειται περί έκδηλώσεως υπερβολικής
προς τούς άπελθόντας στοργής, παρατηρουμένης ίσως περισσότερον εις τούς άπο-

Πρβλ. καί Φ. Κονκονλέ, 'Επιβιώσεις εθίμων τινών έν Ήμερ. Μεγ. Ελλάδος 1929 σ. 378.

') Μ. Αιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, Έπ. Κρητ. Σπ. Β', 425.

s) Πλουτάρχου, 'Ηθικά, 270, F

") Αΰτ. 270, Γ) «... λευκά φοροϋσιν εν τοις πεν&εοι. .. και λευκούς κεκρυφάλους» Πρβλ^
καί Ήρωδιανοϋ 14, 3. .

4) Φ. Κουκουλές, ένθ' άν· σ. 379.

5) Φ. Κουκουλές, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζ. βασιλέων, Έπ. Βυζ. Σπ. ΙΕ' σ. 73.

6) Α. Λονκατος, ΛΑ 1446 Α' σ. 276. Ή γραία, τήν οποίαν ήρώτησα, διατί προτιμώσι
τό λευκόν χρώμα, μοί άπήντησε :—**E do φοροναι άλλη βολά· τά φοινίτσα μας εϊνι χρουματ'-
στά τς αλλις τς μέρις». 'Επίσης έν τφ χωρίφ τούτφ κατά τήν ήμέραν τής κηδείας καί μά-
λιστα κατά τήν έκφοράν τοΰ νεκροΰ οί άνδρες φροντίζουσι νά είναι <ξυρισμένοι καί καλο-
χτενισμένοι», αί δέ γυναίκες φοροϋσι τά καλά των φορέματα, μεταξωτά πολύχρωμα, τά όποια
θέλουν νά χαρούν γιά τελευταία φορά. Οίίτω ή κηδεία ομοιάζει μέ πανηγυρικήν πομπήν.

7) Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων σ. 72.

8) Κ. Κασιμάτης, ΛΑ 660 σ. 10.

9) 'Αρχείον Εϋβ. μελετών, Β', 201.
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μείναντας μόνους έν τφ κόσμω οικείους. Έφευγον έκ τής πόλεως καί κατορκουν
παρά τούς τάφους, όπου καί κατέλυον τόν βίον.

γ'. Διάρκεια τοΰ πένθους.

1. Περί υπομονής, Migne 60,726.—Μή μακράς ημέρας θρηνήσω μεν .. .

2. Είς τήν πρός Θεσσαλ. Τ', Migne 62,431.—Ει γάρ ταϋτα πενθείς, έχρήν
διά παντός πενθεΐν τόν απελθόντα. Ει δέ ένιαυτοΰ παρελθόντος έπιλέλησαι,
ώς ουδέ γενομένου τινός, ού τόν άπελθόντα θρηνείς ...

3. Περί μονανδρίας, Migne 48,612-3. — Και γάρ και οικέται και θερά-
παιναι και γεωργοί καί πάροικοι καί γείτονες καί συγγενείς τοΰ προαπελθόντος

κατηφοΰσιν έπί τοις γενομένοις καί στενάζόνσιν____Καί οί νομοθέται...

πάντα τοΰ δευτέρου γάμου τά φαιδρά παρ^τή σαντο καί οϋτε αυλός, οντε
κρότοι... οϋτε όρχήματα.

Ή συμπλήρωσις ενός τουλάχιστον έτους άπό τής ημέρας τοΰ θανάτου πρός άρ-
σιν τοΰ πένθους έθεωρήθη απαραίτητος άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων. Παρ' Ευρι-
πίδη ό Άδμητος, διατάσσων γενικόν πένθος επί τφ θανάτω τής Άλκήστιδος, λέγει:

«αυλών δέ μή κατ' άστυ, μή λύρας κτύπος
έστω σελήνας δώδεκ' έκπληρουμένας Χ).

Καί παρ' ήμΐν έν πλήρες έτος είναι τό κατώτατον όριον διαρκείας τοΰ πέν-
θους μιας οικογενείας2). Πώς τηρείται τοΰτο μας πληροφορούσιν αί κατωτέρω ει-
δήσεις: εν Άνασελίτση «γιά ενα χρόνο δέν δέχονται επισκέψεις στις ονομαστι-
κές γιορτές, οϋτε αυτοί πηγαίνουν σέ άλλα σπίτια επίσκεψη... Ή οικογένεια μέσα
στο χρόνο δέν φκειάνει βασιλόπιττα, χριστόψωμα κτλ. καί τό Πάσχα δέν βάφει
κόκκινα αυγά» s). Έν Κρήτη «νηστεύουν τό κρέας σαράντα μέρες, πολλές μάλι-
στα καί χρόνο ολόκληρο. Κάθονται μέσα ε'ξη μήνες ώς ένα χρόνο καί δέν πάνε
οϋτε στήν έκκλησία» 4).

"Οσον αφορά τόν περιορισμόν τής χαράς και τών διασκεδάσεων κατά τήν
τέλεσιν δευτέρου γάμου, πρέπει νά θεωρήσωμεν καί τούτο ώς μίαν εισέτι έκδή-
λωσιν τοΰ συνεχιζομένου πένθους έπί τφ θανάτιο τής πρώτης συζύγου. Είναι
γνωστόν, ότι οί Βυζαντινοί προέβαινον εις δεύτερον καί τρίτον καί τέταρτον γά-

Εύριπ. Άλκ. στ. 430-1.

2) Πρβλ. Ν. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 356.

3) Συγκολίτου, Ό νεκρός έν Άνασελίτση, Λαογρ. ΙΑ' σ. 405 - 6.

4) Μ. Λιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, ένθ' άν. σ. 425.
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μον1), διά τούτο δέ οί νομοθέται, ίνα τόν πρώτον μόνον τιμήσωσι, «πάντα
τούτων τά φαιδρά παρητήσαντο». Παρ' ήμϊν ό λαός, έξ ίδιας διαθέσεως ένεργών,
άποφεύγει έπίσης τάς θορυβώδεις έκδηλώσεις κατά τόν δεύτερον γάμον. Ούτω
έν Κοτυώροις : «Ό γάμος τών χήρων γινότανε χωρίς πομπές, μάλλον δε ανεπί-
σημα καί χωρίς θόρυβο, πάντα τή νύχτα» 2). Τούτο δ' ό λαός πράττει ου μόνον
πενθών τήν νεκράν, άλλά και φοβούμενος ταύτην. «'Οταν χηρειός ξαναπαντρεντή,
τήν ώρα πού στεφανώνεται, πηγαίνει μιά συγγενής τής πρώτης γυναίκας στο κοι-
μητήριο καί ρίχνει επάνω στον τάφο της ένα μαστραπά νερό, γιά δροσιά καί γιά
νά μή τήν κακοφανή» 3).

Όμοιας δεισιδαιμονικάς πράξεις έπί τοΰ τάφου τής νεκράς άνευρίσκομεν
έπί τή τελέσει τοΰ δευτέρου γάμου καί παρ' άλλοις λαοΐς. Ούτως οί Ρουμάνοι τής
Τρανσυλβανίας «νομίζουν δτι κατ έκείνην τήν ώραν ή καρδία τής νεκράς καίεται
είς τόν τάφον καί ζητοϋσι νά σβήσωσι τήν φλόγα» 4).

δ'. Ή συμμετοχή τών φίλων είς τό πένθος.

'Επισκέψεις. Εύχαί.

1. Είς τήν β' προς Τιμόθ., Migne 62,605.—Νϋν δέ τών μεν οικείων ήμϊν τί-
νος τετελευτηκότος, πολλοί οί παρακαθήμενοι, πολλοί οί παραμυθούμενοι.

2. Είς τήν προς Θεσσαλον. α', Migne 48,599.—Είπέ μοι, εάν τις σοι τών
οικείων άπόληται, ουχί τούς μεν γελώντας έπί τή τελευτή καί άποστρέφη και εχ-
θρούς ήγή, τούς δέ δακρύοντας καί συμπενθούντας φιλεϊς;

3. Είς νεωτ. χήρ., Migne 48,599.—Καϊ γάρ και τών θεραπαινίδων
τάς έν τιμή κατατολμάν υπέρ τούτων μακρούς άποτείνειν λόγους, τάς τ ε έξω-
θεν γυναίκας καί τάς γένει προσήκουσας καί τάς άλλως πως έπιτη-
δείως έχουσας....

4. Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,345. —Ίδούσαι γάρ τόν Χριστόν (αί
άδε'φαί τοΰ Λαζάρου) ουκ ευθέως είς θρήνους, ουδέ είς κωκυτούς, ουδέ όλο-
λυγμούς έκπίπτουσιν, δπερ πάσχομεν ημείς, επειδάν τινας γν ωρίμους έπει-
σιόντας ΐδωμεν τφ πένθει.

Περί τούτου βλ. Φ. Κουκονλί, Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδ. Β' 24-25.

') Ξ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων. σ. 217.

3) Ε. Σαραντή, "Εθιμα Θράκης, Θρακικών Β', 145.

4) Ν. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Β', σ. 277.
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5. Εις τόν Ίωάνν. ξγ'. Migne 59,349. — Καί γάρ μετά τής άλλης ταλαι-
πωρίας αί πενθοΰσαι καί τοΰτο τό νόσημα εχουσι, φιλοτιμεισθαι έπί τών
παρόντων βονλόμεναι.

6. Είς τάς Πράξεις μβ', Migne 60,301. — Τοιαύτη γάρ ή τοΰ πένθους φύ-
σις. Καί δοκοΰσι μέν παρακαλειν τόν πενθοΰντα, μνρία δέ φθέγγονται δό-
γματα, φιλοσοφίας μεστά. Ενχαί ευθέως, ώστε μέχρι τούτου στήναι'
καί ικανοί οί τόν πεπονηκότα παραμυθούμενοι' καί άπαριθμήσεις
τών τοιαύτα πενθούντων μυρίαι.

7. Είς τόν Ίερεμίαν, Migne 64,836. — Τις ου τω λίθινος, ώς τήν γυ-
ναίκα τήν ερημον άνδρός μή ελεεϊν; Τις οϋτως άπάνθρωπος, ώς τόν άπε-
στερημένον πατρός μή οίκτείρειν» ;

8. Εις ΐήν πρός Κολοσσ. ια', Migne 62,378. — 01 γάρ κλαίοντες δοκοΰσι
τοΰ πένθους κοινωνεΐν καί μεγάλα χαρίζονται τοις πενθού σι καί τό
πολύ τής οδύνης άφαιροΰσι... "Οσον γάρ κακόν τό μή εχειν τους συλλυ-
πονμένους!

Ή συμμετοχή τών φίλων xui τών γνωρίμων εις τό πένθος, ώς ταύτην
εξαίρει έν τφ ύπ' αριθ. 8 τών ανοκέρω χωρίων ό Χρυσόστομος, θεωρείται παρ'
άπασι τοις λαοϊς έν τών κοινωνικωτέρων καθηκόντων, ώς καί ή έπί τούτω
ταλλαγή καί συμφιλίωσις. «Κι οί συγγενείς κι' οί φίλοι, οί γειτόνοι κι' οί γνωστοί
μπαινοβγαίνουνε στο σπίτι... γιά νά παρηγορούνε τους άνθρώπους τοΰ σπιτιού. Σέ
τέιίοιες ώρες φαίνουνται οί συγγενείς κι' οί φίλοι» ι). Αΐ σκηναί, τάς οποίας
περιγράφει ένταύθα ό Χρυσόστομος, ένθυμίζουσιν άναλόγους τών καθ' ημάς χρό-
νων. Ιδιαιτέρως αί εύχαί καί αί παραμυθίαι διά τής άπαριθμήσεως όμοιοπα-
θών προσώπων φέρουσιν είς τόν νούν τά σημερινά ανάλογα: «Καλή υπομονή.
"Αλλο κακό νά μή δήτε» 2). — «Χριστέ μ'—άλλο κακόν νά μή δειξί^ς άτ'ς»3) ή:
«Μεδά εΐσαι μονάχη σου; Κανένα σπίτι δέν είναι χωρίς κορότο» (= πένθος)4)
καί: «Ό Θεός νά μή σάσε ξαναπρικάνη»

Μ. Λιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, ενθ' άν. Β' σ. 403.

') Έν Θράκη, Θρακικά, τ. Β' 134.

') "Ακογλον, Λαογρ. Κοτυώρων σ. 238.

4) Έν Κεφαλληνία.

6j) Έν Κρήτη, Μ. Λιουδάκη, ενθ' άν. σ. 424.
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Ζ'. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΠΙ ΞΕΝΗΣ

α'. Αί παρά τφ λα φ δοξασίαι.

1. Είς τήν μάρτ. Δροσίδα, Migne 50,691.—Πολλών γάρ ήκουσα λεγόν-
των: Κννός άτιμότερον ό δείνα τετελεύτηκεν έπ' αλλότριας, ουδενός
τών επιτηδείων παρόντος, οντε τή γη παραδίδοντος, άλλά μόλις ολίγων γειτόνων,
αλλήλους συγκαλούντων, εξ εράνου τινός περισταλείς, οϋτω παρεδόθη ταφή.

2. Εις τήν Γένεσιν ξ~', Migne 54,566.—Καί μη ταλανιζέτω τόν επ'
αλλότριας τόν βίον καταλύ σαντα, μηδέ τόν επ' ερημιάς τής παρούσης
ζωής μεθιστά μενον... Καί μη μοι τά ψυχρά εκείνα ρήματα "λεγέτω τις', δ δείνα
κυνός άτιμότερον τετελεύτηκεν, ούδενός τών γνωρίμων αύτφ παρόντος, ουδέ
τά τής ταφής αύτφ παρασχέϊν δννηΰέντος, άλλ' εξ εράνου καί πολλών τίνων
αυνεισενεγκόντων, οϋτω τά προς τήν κηδείαν αύτφ παρεσχέθη.

3. Αυτόθι, σ. 567.—...μήτε τούς επί τής ξένης τελευτώντας ταλανίζω-
μεν, μήτε τούς επί τής οικείας καταλύοντας τόν βίον μακαρίζωμεν . ..

4. Προς Σταγείριον β', Migne 47,468. — Ού γάρ τήν τελεντήν (τού Ιω-
σήφ), έπένθει μόνον (ό Ιακώβ), άλλά και τόν τρόπον τής τελευτής .. . "Οτι
μηδέ επί τής οικίας, μηδέ επί τής κλίνης, μηδέ παρεστώτος τοϋ πατρός, μηδέ
ειπών τι καί άκούσας, δτι μη τφ κοινφ πάντων θανάτφ...

5. Είς τήν Γένεσιν λα', Migne 53,287. — Ει δέ κατά μέσην τήν όδόν σνμβή
με καταλϋααι τόν βίον... τις με περ ιστελει τόν γέροντα, τόν ξένον, τόν απο-
λιν, τόν άοικον; "Ισως ή γυνή τούς γείτονας παρακαλέσω συμπάθειάν τινα έπι-
δείξασθαι καί εξ εράνου τινός καί συνεισφοράς τά καθήκοντα πληρώσει.

Ό επί ξένης θάνατος έθεωρήθη δυστύχημα παρά τοις διαφόροις λαοΐς άπό
τών αρχαιοτάτων χρόνων '). Παρά Σοφοκλεΐ ή 'Ηλέκτρα θρηνεί έτι περισσότερον
τόν Όρέστην, άναλογιζομένη τόν μακράν τού πατρώου οίκου θάνατον αυτού :
Νυν δ' εκτός οίκων κάπί γής άλλης φυγάς
κακώς άπώλου, σής κασιγνήτης δίχα 2).

'Ομοίως παρά τοις Έβραίοις ή έξω τής πατρώας γής τελευτή εθεωρείτο
κατάρα παρά Κυρίου, ύψιστος δέ πόθος τών επί ξένης τελευτώντων ήτο ή εν τή
πατρίδι ταφή 3).

') Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' α 353-356.

2) Σοφ. Ήλ. στ. 1136-37.

3) Πρβλ. Γενέσεως ΜΖ, 29. ΜΘ, 29. Ν, 25.
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Οί λόγοι τοΰ Χρυσοστόμου έν τοις ΰπ' όψιν χωρίοις μαρτυροΰσιν, ότι οι
σύγχρονοι αυτοΰ μεγίστην συμφοράν έθεώρουν τό έπ αλλότριας θνήσκειν καί
έταλάνιζον ώς κννός άτιμότερον τελευτήσαντα τόν έν τή ξένη αποθανόντα. Καί
παρ' ήμϊν ό έπί ξένης θάνατος θεωρείται τοιούτον δυστύχημα, ώστε μόνον ώς
κατάραν δύναται τις νά τόν διανοηθή : «7α ξένα χώματα νά τονν φάν/», >·Στά
ξένα νά λειώσουν τά κόκκαλά τ'» "Οχι δέ μόνον μακράν τής πατρίδος, άλλά
και μακράν τής οικίας του έάν άποθάνη τις, καί)' όδόν ή έν τω άγρφ. <<σ' εξοχή
ή σε ράχη», είναι τούτο δείγμα κατάρας τοΰ Θεού. «Τέτοιος ήταν γι αυτό
παρέδωκε τά κώλα στο δείνα μέρος 2).

Τήν τύχην τοϋ έν τή ξένη θνήσκοντος διεκτραγωδεί και ή δημώδης ποίη-
σις. Δέν στερείται οΰτος μόνον τού πατρώου χώματος, άλλά και τών περιποιή-
σεων τών οικείων του, τών θωπειών καί τών φιλημάτων των, ακόμη καί τών
θρησκευτικών τιμών :

«Μην είδαν τά ματάκια σου τον ξένο πώς τον θάφτουν;
Οϋδε άνάμα και κερί, ούδε παπάς και ψάλτης"
κάνας δέν ήταν ιδικός, κάνας δέν ήταν φίλος,
δλοι τους ήταν μακρινοί, δλοι τους ήταν ξένοι 3).

Καί άλλαχοΰ:

«Τόν πήγαν και τόν έθαιραν, σαν τό σκυλί στον τάφο» 4).

Τό δι' εράνου έξοικονομεΐν τά προς τήν κηδείαν αναγκαία εθεωρείτο διά
τόν νεκρόν σημεΐον εσχάτης έρημίας καί εγκαταλείψεως. Καί παρ' ήμϊν «άνόσιον
θεωρείται οί γέροντες νά μην έχουν τά θανατίκια τονς» (= θαφτικά, τά προς τα-
φήν έξοδα5). Πάντως ό έρανος εις τάς άναλόγους περιστάσεις διενεργείται παρά
τώ λαφ συνήθως διά τους ξένους ώς καθήκον κοινωνικόν. «'Άν τύχαινε νά πε-
θάνη κανένας ξένος, οί γείτονες κ' οί τυχόν γνωστοί του φρόντιζαν γιά δ,τι
χρειαζόταν. "Αν ήτανε φτωχός, μάζευαν τά χρειαζόμενα γυναίκες «έβγανάν άτον
μαντήλ'» και κανόνιζαν δλα τά τής κηδείας» 6).

') Σ. ΣνγκοΜΟΐν, Ό νεκρός έν Άνασελίτση, Λαογρ. ΙΑ' σ. 398·

') Δ. Λονκόπονλος, ΛΑ 916, 175, Αιτωλία.

3) Σ. Σνγκολίτου, ένθ' άν. σ. 398.

4) Passow, Carm. popul. Graeciae rec. Lipsiae 1861 o. 249, 341.

°) Ν. Λάοκαρη, Ή Λάστα κτλ σ. 520.

6) Ξ. "Ακογλου, Λαογρ. Κοτυώρων σ. 232.
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β'. Ή μετακομιδή είς τήν πατρφαν.

1. Είς τόν Ίερεμ. Migne 64,940. — Εσχάτης δυστυχίας τό μηδέ απο-
θανόντα δννηθήναι τής πατρίδος έπιτυχεΐν ...

2. Εις τήν Δροσίδα, Migne 50,690.— Και γάρ πολλοί περί ταφής άκρι-
βολογούμενοι, καί τοις πρόσήκουσιν έπιοκήπτοντες, όπως κάν άλλαχοΰ τύχωσι
τελευτή σαντες, οίκοι κο μίσαντες εκείνοι αυτούς κατορύ ξωσιν ...

3. Είς τήν Γένεσ. ξε', Migne 54,566. — Πολλοί τών μικρόψυχων, επειδάν
παραινώμεν αύτόΐς μή πολύν ποιέϊσθαι λόγον περί ταφής, μηδε περισπούδα-
οτον πράγμα ήγεΐσθαι τό άπό τής άλλοτρίας έπί τήν οίκείαν πατρίδα τών
τετελευτηκότων τά λείψανα έπανάγειν, ταντην ήμίν προβάλλονται τήν
ίστορίαν r)...

4. Εις τήν προς Έβρ. κς"', Migne 63,179.—Μηδέν τοίνυν υπέρ τούτον
(τοΰ έν τή πατρίδι ταφήναι) κοπτώμεθα... όπου γάρ άν ταφώμεν, τοϋ Κυρίου
ή γή καί τό πλήρωμα αύτής.

5. Περί έλεημοσ. Migne 64,441. — Πολλάκις γάρ καί οί κληρονόμοι σου
άνασκάπτουσι τά οστά, καταρώμενοί σον.

"Ο,τι δέν ηυτύχησεν ό έν τή ξένη αποθανών ν' άπολαύση, τούτο ζητεί νά
τώ παράσχωσι τούλάχιστον μετά ί)άνατον, έπανάγοντες είς τό πάτριον έδαφος
τά λείψανα αυτού. «Έκόπτοντο» κατά τόν Χρυσόστομον οί χριστιανοί τών χρό-
νων του διά τοΰτο, φαίνεται δ' ότι ή έπαναγωγή τών λειψάνων είς τήν πατρίδα
έγίνετο συχνότατα, αφού καί ειδική διάταξις έν τοις Βασιλικοΐς κελεύει «Μηδείς
άνθρώπινον σώμα χο)ρίς κελεύσεως βασιλικής είς έτερον τόπον μεταφερέτω» 2).
"Ομοίως καί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι δείγμα στοργής καί τιμής προς τόν έπί
ξένης τελευτήσαντα εθεωρείτο ή είς τήν πατρίδα μετακομιδή. Παρ' Όμήρω αύ-
τός ό Ζεύς κηδόμενος τοΰ νεκροΰ τοΰ Σαρπηδόνος, πεσόντος έν τή μάχη, παραγ-
γέλλει εΐς τόν 'Απόλλωνα νά φροντίση, ίνα ούτος ταφή έν Λυκία,

«ένθα έ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε έται τε
τύμβω τε στήλη τε' τό γάρ γέρας εστί θανόνταιν».

Ώς δ' είναι γνωστόν, πάντες οί έν τή ξένη τελευτήσαντες σπουδαίοι έκ τών
Ελλήνων, ώς ό Θεμιστοκλής, ό Κίμων κ. ά. μετηνέχθησαν εΐς τήν πατρώαν κα-

') τ. ε. τοϋ 'Ιακώβ έξαιτουμένου τοΰτο παρά τοΰ 'Ιωσήφ. Γενέσ. ΜΖ, 29.

2) Βασιλικ. τίτλ. Γ' 14. Πρβλ. καί Ράλλη και Ποτλή, Σύνταγμα Καν. Α', 209.
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τόπιν ειδικών ψηφισμάτων τοϋ δήμου *) Ή χριστιανική διδασκαλία προσεπάθησε
νά πείση τόν λαόν, ότι αί τοιαΰται μετακομιδαί τών λειψάνων άπό τοϋ ενός τό-
που είς τόν άλλον είναι άσκοποι, καθόσον «δπον άν ταφώμεν, τον Κνρίον ή γή
και τό πλήρωμα αντής». Καί κατώρθωσε μέν ν' άπαμβλύνη τό παλαιόν αίσθημα
παρά τφ λαώ, αφού καί οΰτος έσυνήθισε νά λέγη «δθε γής καϊ τάφος» 2), ουχ
ήττον, όμως καί σήμερον, όπου τούτο είναι δυνατόν, μεταφέρομεν τό λείψανον ή
έστω τά οστά εις τήν πατρίδα, ίνα άναπαυθώσιν έν τφ οΐκογενειακφ τάφα>· Έν
διαθήκη τού 1708 δ έν Ζακύνθφ αποθνήσκων Δ. Χαριτόπουλος, καταγόμενος
έκ Στερεάς Ελλάδος, παραγγέλλει εις τόν άδελφόν αΰτοΰ, «δταν έλενθερωθή τό
δνστνχισμένο γένος μας, νά ξεθάψη τά κόκκαλά τον καϊ νά τά θάψη κοντά στά
κόκκαλα τών γονιών τον είς τήν έκκλησία τής πατρίδος τον» 3).

ΙΙλήν όμως τής μετακομιδής έχομεν άπό τών Βυζαντινών χρόνων καί τό
έθιμον τής άνακομιδής τών λειψάνων ή τών οστών, είς ην πιθανώς άναφέρεται
τό ΰπ° αριθ. 5 τών παρατιθεμένων χωρίων4).

Η'. ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

α'. 01 βιαίφ θανάτφ τελευτώντες.

1. Προς Σταγείριον β', Migne 47,468.— ...άλλά καϊ τον τρόπον τής τελεν-
τής (έπένθει ό Ιακώβ), δτι μή τω κοινώ πάντων θανάτφ...

2. Είς τόν Λάζαρον β', Migne 48,983.— Καϊ γάρ πολλοί τών άφελεστέρων νο-
μίζονοι τάς ψνχάς τών βιαίφ θανάτφ τελεντώντων δαίμονας γίγνεσθαι.

3. Αυτόθι, σ. 984. —"Ετερον δέ χαλεπώτατον κατειργάσατο (ό διάβολος),
τονς γόητας τονς νπηρετονμένονς αντω διά τούτων πείαας τών δογμάτων, πολ-
λών νέων απλών σώματα κατασφάττειν έλπίδι τον δαίμονας έσεσθαι
και πάλιν αντοΐς νπηρετεΐν.

4. Είς τόν Ματθ. κη', Migne 57,353. —- Τί ονν αν εΐποις, δταν πολλοί
τών γοήτων παΐδας λαβόντες άπο σφάττωσιν, ώστε αντοΐς μετά ταντα

') Βλ. Πλουτάρχου τούς σχετικούς βίους. Πλείονα περί τών παρ' άρχαίοις μετακομι-
δών βλ. παρά Ν. Γ. Πολίτη έν Λαογρ. Σιιμμ. Γ' σ. 354,2.

2) Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. έν λέξει τάφος, 4.

3) Χρυσαλλίς Γ', 525.

4) Πρβλ. καί Α. Κεραμοπούλλου, Παλαιαί Χριστιανικοί καί Βυζαντιακαί ταφαί εν Θή-
βαις, Άρχαιολογ. Δελτίον σ. 12G.
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ανμπράττονσαν τήν ψνχήν εχειν ; Και πόθεν τοντο δήλον; "Οτι μεν γάρ
άποσφάττονσι, πολλοί λέγουσιν δτι δε αί ψυχαί τών σφαγέντων μετ αυτών είσι,
πόθεν έγνως ; είπε μοι. Αυτοί, φησίν, οί δαιμόνιώντες βοώσιν, δτι ψυχή
τοΰ δεινός εγώ. 'Αλλά και τοντο σκηνή τις και άπάτη διαβολική.—"Ωστε γραϊ-
δίων μεθνόντων ταντι τά ρήματα και παίδων μορμολύκεια.

Τό «βιαίω θανάτω τελεντάν» θεωρείται καί παρ' ήμΐν μέγα δεινόν, καί διότι
ούτω ό θανών στερείται τών περιποιήσεων, αΐτινες θά έπεδαψιλεύοντο εις
αυτόν κατά τάς έσχάτας αυτού στιγμάς, καί έ'νεκα τών περί τής τύχης τής ψυ-
χής αυτού πιστευομένων. «Γιά τό σκοτωμένο πάντα έχουν μεγάλο φόβο μή βγή
βρουκόλακας, γιατί έ'χει πληγές στο σώμά του » '). Αί δοξασίαι εξ άλλου, αί παρά
τφ Χρυσοστόμω άναφερόμεναι, καθ" ας αί ψυχαί τών βιαίω θανάτω τελευτών-
των γίνονται δαίμονες12), διετηρήθησαν παρ'ήμΐν εις τά περί βρικολάκων, ώς
άνα^τέρω, πιστευόμενα καί εις τήν δοξασίαν, καθ' ην ή ανθρωποθυσία επιβάλλε-
ται εις τήν στοιχείωσιν γεφυρών, κτιρίων κλπ., τήν σύλησιν θησαυρών καί τήν
έξευμένισιν δαιμονικών όντων (άράπηδων, στοιχειών3). 'Αλλά και άνεξαρτήτως
τού είδους τού θανάτου, κατά τήν λαϊκήν πίστιν, οί δαίμονες αρέσκονται νά έμ-
φωλεύωσιν είς νεκρά σώματα4). Εις τήν δοξασίαν αυτήν "οφείλονται καί αί
διάφοροι άλεξίκακοι πράξεις, αΐτινες τελούνται έπί τοΰ νεκρού σώματος κατά
τήν ώραν τής ταφής5). Ούτως έν Θράκη, «βάζουν στο νεκρό μια μικρή
τετράγωνη σοφραΐδα (= σφραγίδα), γιά νά μή γίν' βρικόλακας» 6). 'Εν Κρήτη
«έχυναν σταυρωτά επάνω του μιά καντηλιά λάδι με λίγο κρασί. Τό κρασί τό φο-
βάται δ μισησμένος (= ό διάβολος), γιατί κάνουνε νάμα» 7). Καί παρά τοις Βλα-
χοφώνοις «πριν ή σκεπασθή ό νεκρός έν τω τάφω, τοποθετονσιν έπ* αντον παρά
τόν όμφαλόν μικράν πλάκα μέ κεχαραγμένον τόν στανρόν, έπί τον όποιον δι

1) Σ. Σνγκολίτον, Ό νεκρός έν Άνασελίτστ), Λαογρ. ΙΑ' σ. 407. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολί-
του, Παραδόσ. Α' 584, άρ. 951. Έν Κεφαλληνία παντοΰ, δπου διεπράχθη φόνος, χαράττουσιν έπί
λίθου σταυρόν καί άποφεύγουσι νά διέλθωσι κατά τήν νύκτα έκ τοΰ μέρους εκείνου. Πιστεύου-
σιν, δτι πλανάται έκεϊ τό φάσμα τοΰ φονευθέντο: καί δτι τό αίμα του βογγάει ζητοΰν έκδίκη-
σιν. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, αύτ. σ. 565.

2) Τό αυτό καί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι. Πρβλ. τους καταδέσμους τοΰ Κουρίου
τής Κύπρου, οΐτινες επικαλούνται «δαίμονας πολυανδρίους καί βιαιοθανάτους καί αώρους καί
απόρους ταφής» (Α. Κεραμοπούλλου, 'Αποτυμπανισμός, σ. 55).

3) Βλ. περί τούτων Γ. Μέγα, Παραδόσεις περί θησαυρών, Λαογρ. Δ' σ. 31.

4) Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσ. Α', ΚΓ,ΛΒ,ΛΖ (Βρικόλακες, φαντάσματα, χαμοδράκια).

δ) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ, 336,4.

6) Θρακικών Β', 132.

7) Μ. Λιουδάκη έν Έπ. Κρητ. Σπ. Β, 423.
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Άνθρακος είναι γραμμμένα τά στοιχεία ΙΣ—ΧΣ, διά νά μή βρικολακιάση υ
νεκρός» Όμοιας προελεύσεως είναι καί τό υπό τού Βαλσαμώνος άναφερόμενον
εθιμον τών Βυζαντινών, κατά τήν ταφήν τών αρχιερέων : «7ο μέντοι χειρίζεσθαι
τοις άρχιερενσι μετά τελευτήν άγιον αρτον καί όντως ένταφιάζεσθαι, νομίζω γί-
νεσθαι εις άποτροπήν τών δαιμόνων» 2).

Λίαν ενδιαφέρουσαι είναι ενταύθα αί περί γοήτων καί σφαγής μικρών παι-
διών ειδήσεις. Πρέπει νά δεχθώμεν, ότι κατά τήν έποχήν τοϋ Χρυσοστόμου αλλε-
πάλληλοι εξαφανίσεις καί θάνατοι μικρών παιδιών ετάρασσον τήν κοινωνίαν,
άνάμνησις δ° ίσως τούτων είναι ή καί σήμερον παρά τφ λαφ κρατούσα πίστις,
ότι οί Εβραίοι καί οί Άτσίγγανοι αρπάζουν τά μικρά παιδιά, τά σφάζουν καί
πίνουν τό αίμα των.

β'. 01 αύτόχειρες.

1. Είς τήν προς Γαλάτας, Migne 61,618.— Οϋτω καί δ βιαίω θανάτφ
καί δι' άγχόνης ή δι' άλλων τινών καταλύων τό ζην, ονκ αν ειη δίκαιος έγκαλεϊ-
σθαι καθ' ν μας. Νυν δε καί ό Θεός τους τοιούτους κολάζει τών άνδρο-
φόνων μάλλον καί πάντες βδελνττόμεθα καί είκότως.

Ή 'Εκκλησία απέκλεισε τών κόλπων αυτής τούς αύτοκτονοϋντας. Είναι γνω-
στόν, ότΐ! είς τούτους δεν άναγινώσκεται ή νεκρώσιμος ακολουθία ουδέ καν εκκλη-
σιαστικοί ευχαί. Κατά τόν κανόνα Τιμοθέου 'Αλεξανδρείας, «υπέρ τοϋ άνελόν-
τος εαυτόν ουκ εσται προσφορά, ει μή ταΐς άληθείαις εκφρων ήν» 3). Καί κατ'
άπάντησιν, δοθεϊσαν είς τόν Κρήτα ιερέα Δραζίνουταν τό 1438, «τόν τοιούτον,
ώς αύτόχειρα γεγονότα, ονδε ταφής άξιοϋσθαι δίκαιον ονδε ψαλμωδίας»4). Ή
διδασκαλία τής 'Εκκλησίας έπέδρασε καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην έπί τής πί-
στεως τοϋ λαοΰ. Ούτω πιστεύεται, ότι «ή ψυχή τοϋ αύτοκτονοϋντος παραλαμ-
βάνεται αμέσως υπό του εν αντω οίκοϋντος διαβόλου» 5). Διά τούτο «αυτούς
πού σκοτώνονται μονάχοι τονς δέν τονς θάφτονν μέ παπα οντε στα μνήματα,
άλλά κάπου άλλοϋ ή σέ κανένα έξωκκλήσι6) ή «τούς θάφτουν σαράντα βήματα
μακριά άπό τους άλλους τάφους» 7). Παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι έπεβάλλοντο

Λαογραφ. Τ', 187.

*) Βλ. Ράλλη και Ποτλή, Σύνταγμα Καν. Β', 496.

3) Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα Καν. Δ' 340.

*) Φ. Κονκονλέ, Συμβολή είς τήν Κρητ. Λαογρ. έπί Βενετοκρατίας, Έπ. Κρητ. Σπ. Γ' σ. 28'

5) Νεοτορίδης, ΛΑ 334, 28, Μάνη.

") Λαογραφ. ΙΑ, 404, Άνασελίτσα.
') Νεοτορίδης, ΛΑ 334, 28, Μάνη.

ΕΠΕΤΗΡΙΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Β .
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ομοίως τιμωρίαι ε'ις τούς αύτόχειρας, αλλά τό ζήτημα ήτο περισσότερον ποινικόν
παρά θρησκευτικόν. Κατά τόν Αισχίνη, «εάν τις εαυτόν διαχρήσηται, τήν χείρα,
τήν τοΰτο πράξαοαν, χωρίς τοΰ σώματος θάπτομεν» ι).

γ'. 01 μή βαπτισθέντες.

1. Είς τήν προς Φιλιππησ. γ', Migne 62,203.—Κλαΰσον τους απίστους...
τους χωρίς φωτίσματος άπερχομένους, τους χωρίς σφραγΐδος. Οϋτοι όντως
θρήνων άξιοι, ούτοι όδυρμών. "Εξω τών βασιλείων είσί μετά τών καταδί-
κων μετά τών κατεγνωσμένων.

2. Αυτόθι. — «Οί δέ κατηχούμενοι ουδέ ταύτης καταξιοΰνται τής παρα-
μυθίας2), άλλ' άπ ε στ έρηνται πάσης τής τοιαύτης βοηθείας.

3. Περί πρεσβύτεροι', Migne 61,686. — 'Εάν δέ παιδίον τή άμελεία τών
γονέων άποθάνη άβάπτιστον, ούαί έστι τοις γονεΰσι τοΰ παιδιού.

'Ενταύθα έχομεν έκ τοΰ στόματος τοΰ Χρυσοστόμου τήν διδασκαλίαν τής
Έκκλησίας περί τής μετά θάνατον τύχης τών μή βαπτισθέντων" αί ψυχαί αύτών
άποδιώκονται τών βασιλείων, άποπέμπονται μετά τών καταδίκων καί τών άπε-
γνωσμένων, μή δικαιούμεναι ν' άξιωθώσιν ούδέ έπιμνημοσύνου δεήσεως. Ήτο
φυσικώτατον λοιπόν νά δημιουργηθώσιν αί παρά τφ λαφ έτι καί σήμερον κρα-
τοΰσαι αντιλήψεις περί τών ψυχών τών μή βαπτισθέντων ή τών μή μεταλαβόν-
των3). Ώς εΐδομεν άνωτέρω, σελ. 37 κ. έ. «τά άβάφτιστα μικρά ή κείνα, πού
γεννιούνται πεθαμένα, δέν τά θάφτουν μέ παπά ούτε στά μνήματα, άλλά κά-
που άλλοΰ»4). Γενικώτερον διά τούς άβαπτίστους, τούς μή Χριστιανούς, «τούς
'Οβριούς» ή «μασσώνους», όπως χαρακτηρίζει τούτους ό λαός, πιστεύεται ότι άπο-
θνήσκοντες είναι οπωσδήποτε προωρισμένοι διά τήν κόλασιν, είναι δέ γνωστή
ή θλΐψις τοΰ καλού ιερέως τής Βολισσοΰ διά τόν άγαπητόν του "Ομηρον, διότι
ούτος δέν θά εύρίσκετο μετά τών δικαίων είς τόν παράδεισον 5). Διά τούς μή μετα-
λαβόντας έπίσης έχει τάς αύτάς προλήψεις ό λαός. Θεωρείται δυστύχημα νά άπο-
θάνη τις «άμεταλάβητος»6). 'Ιδού πώς εκθέτει τήν περί τούτων γνώμην τοΰ

1) Αίσχίνου, Κατά Κτησιφ. 636, 7.

!) Δηλ. τών έν' έκκλησίαις μνημοσυνών.

3) "Ως εΐπομεν καί άλλαχοΰ, ή κατά τάς τελευταίας στιγμάς τελούμενη μετάδοσις είς
τόν θνήσκοντα τών άχραντων μυστηρίων έπέχει τήν θέσιν τής κατά τούς Βυζ. χρόνους υπό
τάς αύτάς συνθήκας τελουμένης βαπτίσεως τών κατηχουμένων.

4) Λαογραφ. ΙΑ, 404, 'Ανασελίτσα.

5) Α. Κοραή, Ό Παπατρέχας.

6) Νεοτορίδης, ΛΑ 334, Μάνη.
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λαού ό Λασκαράτος : «Νά πεθάνη, χωρίς νά μεταλάβη, είναι γιά τό Ληξουριώτη
σαν νά χάση δλους τον τονς κόπους. Δεν είναι δεκτός σε κανένα μέρος τοϋ άλ-
λον κόσμον καϊ ξαναστέρνεται μέ καταισχύνη σε τοϋτον τόν κόσμο, σάν βρικό-
λακας, γιά νά τρομάζη τονς άπογόνονς του» 1).

δ'. Πλανώμεναι ψυχαί και φαντάσματα.

1. Εις τόν Ματθ: κη', Migne 57,353. — Τί δήποτε δέ καϊ τοις τάφοις
έμφιλοχωρονσιν (οί δαίμονες) ; 'Ολέθριον δόγμα τοις πολλοίς ένθειναι βονλόμενοι,
οίον δτι αί ψνχαι τών άπελθόντων δαίμονες γίνονται.

2. Εις μνήμην μαρτύρων, Migne 52,833.—Ει δέ άλλος τις τών καθ' ημάς
αποθανόντων ήγείρετο, άλλά καί πάλιν τό θαύμα σννεσκιάζετο, τών μεν λεγόν-
των οντάς έστιν δ αποθανών, τών δέ φασκόντων ονχ δ τεθνεώς έστιν ούτος,
άλλά δαίμων τις καϊ φάντασμα υπάρχει.

3. Είς τόν Ματθ. κη', Migne 57,353. — Ουδέ γάρ έ'νι ψνχήν άπορραγει-
σαν τον σώματος ένταΰθα πλανάσθαι λοιπόν.

4. Αυτόθι, 354—"Οτι δέ ονδέ αί τών αμαρτωλών ψνχαϊ διατρί-
βειν ενταύθα δύνανται, άκουσον τοϋ πλουσίου...

'Αγωνίζεται ένταΰθα ν' απόδειξη ό Χρυσόστομος προς τό δεισιδαΐμον αυτού
άκροατήριον, ότι μετά θάνατον αί ψυχαί ούτε δαίμονες ή βρικόλακες γίνονται,
ούτε ώς φαντάσματα εμφανίζονται ούτε καί πλανώνται μεταξύ τών ζώντων. Τάς
τοιαύτας περί τών ψυχών άντιλήψεις είχον οί Βυζαντινοί παραλαβόντες άπό τών
παλαιοτέρων χρόνων2). Καί ή πρωτόγονος λατρεία τών νεκρών παρά τοις δια-
φόροις λαοΐς, ή λατρεία τών προγόνων παρά τοις Ρωμαίοις, αί συχναί έμφανί-
σεις τών νεκρών προσώπων έν τη αρχαία ελληνική μυθολογίςι3), είς τάς τοι-
αύτας άντιλήψεις οφείλονται. "Ως δ'είναι γνωστόν, δέν ήτο εύχάριστος ούτε διά
τούς ζώντας ούτε δι' αυτούς τούς θανόντας ή έπί τής γής περιπλάνησίς των.
Έκ τούτου διά τούς Βυζαντινούς ή έπί γής περιπλάνησις μιάς ψυχής ήτο απο-
τέλεσμα αμαρτωλού βίου.

Παρ' ήμϊν πιστεύεται γενικώς, ότι αί ψυχαΐ τών άποθανόντων oU μόνον
τών αμαρτωλών, άλλά καί τών δικαίων, πλανώνται κατά τάς πρώτας τεσσαρά-

') Ά. Ααακαράτου, Αυτοβιογραφία (Μετάφρ. Χ. Άντωνάτου) σ. 61.

2) Πρβλ. τούς άλάστορας τών αρχαίων έν Κεραμοπονλλον, Άποτυμπαν. σελ. 55 κέ. 'Ομοίως
βλ. Γ. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, Λαογραφία Ζ' σ. 492 κέ.

3) Πρβλ. έμφάνισιν Πολυδώρου «Φάντασμα δειμαίνουσ' έμόν» Εύριπ. 'Εκάβη, στ. 1 -58.
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κοντά ημέρας, ϊπτάμεναι ιδίως περί τόν τόπον, ένθα άπεχωρίσθησαν τοΰ σώμα-
τος. 'Εντεύθεν καί ή συνήθεια ν' άνάπτωσιν έπί 40 ημέρας κανδήλαν καί νά
παραθέτωσιν εις τό μέρος έκείνο ποτήριον ύδατος, διά νά πίνη ή ψυχή '). Κατά
τους Λημνίους «ή ψυχή σέ σαράντα μέρες γυρίζ' κάτω, στα μέρη πού είχε πάει
ζώντας. "Ενας άγγελος τή γυρίζει. Και μετά σαράντα μέρες άνεβαίνει στούς ου-
ρανούς» 2). Τά αυτά πιστεύουσιν έν Πόντω 3)> Κρήτη 4), Κεφαλληνίςι καί άλλα-
χούδ). Περίεργος είναι ή πίστις, καθ' ήν τήν χειραγωγίαν ταύτην τής ψυχής
ανά τήν γήν ποιοϋσιν άπό κοινού ό άγγελος καί ό διάβολος').

Πλήν όμως τής πρώτης ταύτης ανά τούς γνωρίμους τόπους περιπλανήσε-
ώς της, ή ψυχή και περιοδικώς πλανάται, επιτρεπομένης εις αυτήν τής εξόδου έν
τακτώ Χθόνω* Ούτως έν Ζαγορίω πιστεύεται, ότι «τήν ήμέραν τής 'Αναστάσεως
τού Χριστού αί ψυχαί τών άποβεβιωκότων περιέρχονται έν διαστήματι πεντή-
κοντα ημερών είς δλους τούς τόπους, τούς οποίους ούτοι περιήλ&ον» Ί). Όμοίως
πιστεύεται άλλαχοϋ, ότι «άπό τοΰ πρώτου Ψυχοααββάτου ή κατ' άλλους άπό τής
Λαμπράς μέχρι τής 'Αναλήψεως αί ψυχαί μένουν έλεύθεραι» 8). Κατά τούς θρά-
κας «γυρίζουν οί ψυχές καί κάϋ-ουνται έπάνω στά δέντρα καί τά βλαστάρια τοΰ αμπε-
λιού. Γι αυτό δέν κόφτουν ώς τότε βλαστάρια. Κά&ουνται καί στ' απλωμένα ρούχα
τής πλύσης, ιδίως τ' άσπρα»9). Έν Σερίφω φροντίζουσιν, ώστε, «πριν κατεβά-
σουν τό νεκρό στον τάφο, νά τοΰ λύσουν τά χέρια καί τά πόδια, γιά νά' ναι
λεύτερος νά πετά» 10).

Άλλα τών αμαρτωλών ή περιπλάνησις είναι πάντοτε καταπονητικωτέρα καί
διαρκεστέρα. «"Οσοι έκαμαν πολλές αμαρτίες στή ζωή τους δέν άναπαύονται,
άλλά βγαίνουν άπό τόν τάφο καί γυρίζουν στά μέρη πού σύχναζαν ζωντανοί» 11).
«Οί άδικοι κι' οί άφωρισμένοι γίνονται βρικόλακες» 12J. Είναι λοιπόν φυσικόν

Μ. Λιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, ένθ' άν- σ. Β', 424-5.

2) Γ. Μέγας, ΛΑ 1160 Β σ. 53, Λήμνος.

3) Ξ. "Ακογλου, Λαογρ. Κοτυώρων σ. 233.

4) Μ. Λιουδάκη, ενθ. άν. Β', 425.

δ) Περί τών σχετικών κατά τόπους δοξασιών βλ. Γ. Σπυριδάκη, Ό αριθμός τεσσαρά-
κοντα παρά τοις Βυζαντινοΐς καί νεωτέροις "Ελλησι, 'Αθήναι 1939, σελ. 27 κέ.

6) Νεοτορίδης, ΛΑ 334,23, Μάνη.

') Λαμπρίδον, Ζαγοριακά, 'Αθήναι 1870 σ. 210.

8) Νεοτορίδης, ΛΑ 334,30, Μάνη. 'Εντεύθεν καί ή παροιμία: ""Ολα τά Σάββατα νά
παοι και νά 'ρΰονσι, άλλά τό Σάββατο τον Ρουσαλή νά μην ερ&Α».

9) Θρακικών Β', σ. 145 - 6.

10) Μ. Λιουδάκη, ΛΑ 1148,100, Σέριφος.

") Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσ. Α' 572 καί Λαογρ. Σύμμ. Γ, 337.

ia) Φ. Κονκουλέ, Οίνουντιακά, σ. 118.
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κατόπιν τών δοξασιών τούτων νά βλέπη ό λαός έν τή φαντασία αύτού τούς βρι-
κόλακας και τά φαντάσματα καί τάς οπτασίας τών νεκρών καί τών τάφων, τών
οποίων βρίθουσιν αί νεοελληνικοί παραδόσεις ').

ε'. Νεκρομαντεία,!.

1. Ε'ις τόν Ματθ. λδ', Migne 57,403.— ... δπον γε καί νυν οί τάς νε-
κρομαντείας τολμώντες πολλά τούτων άτοπώτερα έπιχειρονσι.

2. Είς τήν προς Κολοσσ. η', Migne 62,360. — ΚαI Αανίδ δ βασιλεύς
ήγάπα το παιδίον καί έν σάκκω μέν έκάθητο καί αποδώ' οντε δέ μάντεις
ήγαγεν οντε έπφδούς, καίτοι ήσαν τότε ...

Συστηματικήν χρήσιν τής νεκρομαντείας, ώς αύτη ήσκεϊτο κατά τούς άρ-
χαίους καί τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους 2) δέν συναντώμεν σήμερον παρά
τφ λαφ, δυνάμεθα όμως ν' άνεύρωμεν τήν έπί τάς μαντικάς ιδιότητας τών νε-
κρών πίστιν εις πολλά τών λαϊκών εθίμων καί δοξασιών. Ούτω π. χ. έκ φυσιο-
λογικών συμπτωμάτων ή άπό τής εκφράσεως τοΰ προσώπου τοΰ νεκροΰ τεκμαί-
ρονται οί οικείοι διάφορα περί τοΰ μέλλοντος. «"Αν δ νεκρός εχη τδνα τον πο-
δάρι κοντότερο 3), άν έχγ] άνοιχτά τά μάτια τον 4), άν είναι όμορφος ή άν γελάΐ] 5)
πάρΐ] γρήγορα κι άλλον στον τάφο». Επίσης ή πίστις είς τάς καθ' ύπνους
έμφανίσεις τών νεκρών καί είς τούς λόγους αύτών ουδέν άλλο δηλοΐ ή άναγνώ-
ρισιν προφητικών καί παντογνωστικών ιδιοτήτων είς αυτούς.

Έπερατώ&η τήν 7 Μάιου 1940.

[Είχε περατωθή προ πολλοΰ ή σύνταξις τής εργασίας ταύτης, δτε ό συγγραφεύς έ'λαβε
γνώσιν τής περί Βυζαντινών νεκρικών εθίμων μελέτης τοϋ καθηγητού Φαίδωνος Κουκουλέ,
τής δημοσιευθείσης έν τφ IT' τόμιρ τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών,
είς ήν καί γενικώς παραπέμπεται ό αναγνώστης διά τάς έξ άλλων βυζαντινών πηγών προερ-
χομένας ειδήσεις. Ένεκα δέ τής στρατεύσεώς του ό συγγραφεύς δέν ήδυνήθη νά διεξέλθη
τά τυπογραφικά δοκίμια τής έργασίας του, τήν διόρθωσιν δ' αύτών άνέλαβεν ή επίκουρος
ιαξινόμος παρά τφ Λαογραφικφ Άρχείφ δ. Μαρία Ίωαννιδου, ήν καί έπετέλεσε μετά τής
δεούσης προσοχής. Σ. τ. Δ.].

') Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', λζ'.

2) Βλ. Pauly - Wissowa, Realenzyklopadie έν άρθρω Nekromantie
Handworterbuch des deutschen Aberglaubens τ. VI (1934) σ. 997 - 1002.

a) ΛΑ 51,92, Ήπειρος.

4) Ζήκος, ΛΑ 180,175, Κοζάνη.

') Γ. Ταροούλη, ΛΑ 1378Γ,58, Κορώνη.


