
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΙΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ

ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Εις την εξέτασιν τού ενδύματος κατά την ύπερχιλιετή βυζαντινήν περίοδον,
ώς τούτο δύναται να μελετηθή εις τα διάφορα εί'δη του (κοσμικόν, τού κλήρου, των
μοναχών, τού βασιλέως και των αρχόντων), την μορφήν του συμφώνως πρός τον
εκάστοτε επικρατούντα τρόπον (συρμόν), προκειμένου ιδία περί τής κοσμικής άμφιέ-
σεως, έπειτα όσον άφορα εις τό χρώμα και την διακόσμησιν αυτού άλλα και την
τεχνουργίαν τών υφασμάτων έξ ών κατεσκευάζετο, ακόμη την χρονικήν διάρκειαν
τής χρήσεως εκάστου ενδύματος, την γεωγραφικήν του διάδοσιν κ. α., ό ερευνητής
έχει, ως γνωστόν, να αντιμετώπιση δυσκολίας, τό μέν εκ τής ανεπαρκείας τών σχε-
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ηκών πηγών δια μακράς χρονικάς περιόδους, τό δέ και εκ τής γενικότητος και της
ασαφείας των παρεχομένων ειδήσεων ιδία των εκ των γραμματειακών πηγών ').

Αι εις τό κεφάλαιον τούτο τοϋ βυζαντινού βίου μαρτυρίαι τών συγγραφέων
περιορίζονται συχνά μόνον εις άπλήν μνείαν τού ονόματος τού ενδύματος ή και εις
γενικάς περί αυτού εκφράσεις2) άνευ άλλης επεξηγήσεως σχετικής προς τό σχήμα
του ή τό είδος τού υφάσματος εξ ου ήτο κατεσκευασμένον, ή αναφέρεται εξ αρχαϊ-
στικής τάσεως εις αυτάς τό ένδυμα με τό παλαιότερον ή τό άρχαΐον όνομα,
τό όποιον καί ερμηνεύεται ενίοτε δια τής παραθέσεως τού συγχρόνου δνόματος
αυτου ).

Σημαντικώς δύναται να συντελέση εις την εξέτασιν τού βυζαντινού ενδύμα-
τος προς κατανόησιν ασαφών περί αυτού μαρτυριών ή παρεξέτασις καί τών απει-
κονίσεων αυτού, αί όποΐαι όμως δεν καλύπτουν δυστυχώς από χρονικής καί γεω-
γραφικής επόψεως πάσαν την βυζαντινήν περίοδον, ούτε δέ καί επαρκείς είναι άλλα
καί δεν αποδίδουν, ως επί τό πλείστον, την σύγχρονον άμφίεσιν.

Εις τον σκοπόν τούτον, δηλαδή τής εξετάσεως τού βυζαντινού ενδύματος,
δύναται να συμβάλη ακόμη καί ή μελέτη τού εις τους διαφόρους ελληνικούς τόπους
διά της παραδόσεως διατηρηΰέντος λαϊκού ενδύματος (σχήμα, διακόσμησις, ι) φ ar-
cs ις, χρώμα) δεδομένου ότι, ως έχει ήδη διαπιστωθή, έχομεν εις τούτο επιβιώσεις
καί μεσαιωνικών ενδυμάτων4).

Προς διευκρίνησιν ζητημάτων τα όποια αναφέρονται εις ενδύματά τινα (κο-

') Βλ. καί Φαί·.5. Κουκονλέ, Περί βυζαντινών τίνων φορεμάτων. Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδ. 4
(1927), σ. 89 (=Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τ 6, Άθ. 1957, σ. 267). Σωτηρίου, α. 362 σημ.

') Βλ. καί' Αγγελικής Χατζημιχάλη, Τά χρυσοκλαβαρικά-συρματέϊνα - συρμακέσικα κεν-
τήματα. Mélanges Octave et Melpo Merlier, τόμ. II, 1956, σ. 449.

a) Έπί παραδείγματι ή έκ τής αρχαιότητος λέξις χιτών, τής οποίας γίνεται δαψιλής
χρήσις υπό των συγγραφέων τών χρόνων τούτων, δέν γνωρίζομεν, εάν ΰπήρχεν αΰτη καί ε'ις
τήν καθημερινήν χρήσιν, εις ποίας περιοχάς καί έπί πόσον χρόνον "Οτι τό όνομα τοϋτο Ιχρη-
σιμοποιεΐτο κυρίως υπό τών λογίων φαίνεται έξ όσων λέγει περί τούτου ό Συμεών ό μεταφρα-
στής εις τόν βίον τοϋ όσ. Ίωαννικίου (Migne, 116, 45) «καί χιτώνα, λεβητωνάριον αυτόν οίδεν
ή εγχώριος γλώσσα καλεΐν». Άργότερον καί ό Φιλόθεος άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως (14 αϊ.)
εις τόν βίον τοϋ άγ. Σάββα τοϋ νέου λέγει «τοϋ τήν σάρκα περικαλύπτοντος ... χιτωνί-
σκου» (Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ανάλεκτα Ίεροσολ. σταχυολογίας, τόμ. 5, σελ. 216 στ.
19) άντί τοϋ έν τή κοινή χρήσει τότε ονόματος υποκαμίσου. (Βλ. Φαίδ. Κονκονλέ, Θεσ-
σαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά, τόμ. Α', 'Αθήναι 1950, σ. 104 έξ.).

*) Βλ. σχετικώς Φαίδ. Κουκουλεν εν Λαογρ. 8 (1921 -1925) σ. 254. "Αννης Άποστολάκι,
Τά κοπτικά υφάσματα τοϋ εν 'Αθήναις Μουσείου τών Κοσμητικών Τεχνών. Έν 'Αθήναις 1932
σ. 35-36, 53, 60-62, 72, 78 κ. ά. 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ένθ' άν., σ. 449-450.
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σμικά, τοΰ κλήρου και τών μοναχών) κατά την πρώτην, ήτοι την μέχρι τού εβδόμου
αιώνος, βυζαντινήν περίοδον συζητούνται κατωτέρω σχετικαί ειδήσεις ιδία εξ αγιο-
λογικών πηγών.

Α ) ΣΤ1ΧΑΡΙΟΝ - ΚΑΜΙΣΙΟΝ

α') Στιχάριον.

Ό χιτών καί κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίοδον, την μέχρι τοΰ 7ου αι.,
απετέλει τό εσωτερικόν ένδυμα καί δια τα δυο φΰλα, είχε δε τήν μορφήν τοΰ ση-
μερινού υποκαμίσου μετά χειρίδων ή άνευ αυτών. Εις τό μήκος έφθανε τό ένδυμα
τούτο μέχρι τών γονάτων, άνωθεν ή κάτωθεν αυτών, καί εως τα σφυρά δια τους
άνδρας1), μέχρι δέ τών ποδών κάτω, πάντοτε ποδήρης, δια τάς γυναίκας2). Διδα-
κτική περί τοΰ τελευταίου τοΰτου είναι ή μαρτυρία εκ τοΰ βίου τής αγίας Ευ-
πραξίας (5 αι.) εν Θηβαΐδι τής Αίγΰπτου εις τήν οποίαν αναφέρεται περί γυναικών
μοναχών ότι «ην ενδύματα αυτών χιτώνια τρίχινα εκάστη, κατακαλΰπτοντα τών
ποδών τα άκρα»Β).

Τής λέξεως χιτών συνεχίζεται ή χρήσις καθ' άπασαν τήν βυζαντινήν περίο-
δον*), ιδία όμως παρά τών λογίων κατά τήν παράδοσιν, διότι ό λαός είχε δια τό
ένδυμα τοΰτο, ως εσοοτερικόν φόρεμα, διάφορα κατά καιρούς ονόματα. Ουτω από
τοΰ 4ου αιώνος άπαντα παραλλήλως εις τάς πηγάς προς δήλωσιν τού χιτώνος καί τό
εν κοινή χρήσει όνομα στιχάριον ή οτιχάριν.

Τό στιχάριον εφορείτο έσωτερικώς, ως υποκάμισον, επ' αυτού δέ έ'τερος χι-
τών βραχυτερος5), όστις κατά τούς μετά τόν 3ον αιώνα χρόνους προσλαμβάνει, ως

') Βλ. Άποατολάκι, σ. 43- Σωτηρίου, σ. 239. Ό τρόπος οΰτος τής άμφιέσεως συνεχίζετο
καί εις τούς κατόπιν βυζαντινούς χρόνους. Ούτω έν τω βίω του όσ. Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε
(10 αί.) λέγεται: «τό ένδυμα τρίχινον έ'ξεις δια παντός άχρι μέσου τών σφυρών διήκον>, Νέος
Έλληνομν. 3, 143- Σημειωτέον ότι τό ένδυμα τών κοσμικών, τών κληρικών καί τών μοναχών
ήτο τό ίδιον κατά τήν μορφήν μέ διαφοράς μόνον είς τό χρώμα.

2) Ουτω καί ό αρχαίος χιτών. Βλ. Άποατολάκι, σ. 43.

8) AS Martii 2, 921 (κεφ. 6).

4) Βίος άγ. Σωφρονίου επισκόπου πόλεως Κωνσταντίιις τής Κύπρου (4 αι.), Migne,
41, 45 (κεφ. 12) «τρίχινον χιτώνα». Βίος άγ. Εύπραξίας (5 αί.) έ'νθ' άν. Βίος όσ. Φιλαρέτου
(8 αι.), Byzantion 9 (1934), 151, στ. 8έξ. «μή καταδεξάμενος χιτώνας σηρικώ φορέσαι»'στ. 13
«κύριε μου, ποΰ έστιν ό χιτών σου ;». Βίος άγ. Συμεώνος τού νέου (κείμ. 6ου αι.), Migne, 86
3061 (κεφ. 80) «χιτών τρίχινος». Νικηφόρου πρεσβυτ· Κωνσταντινουπόλεως, Βίος 'Ανδρέου Σα-
λοΰ, Migne, 111, 660 «ού χιτώνα εχων... ». Τυπικόν τής μονής τής Παναγίας τής βεβαίας 'Ελ-
πίδος (13αί). Delehaye, Deux Typica Byz., σ· 73, στ. 19 έξ. «χιτώνα μέλανα» κ. α. Βλ και
άνωτ. σ. 4, σημ. 3.

5) Βλ. Blümner, R. P., σ. 208-
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εκτίθεται κατωτέρω, τά ονόματα: κολοβών εις τους κοσμικούς, τόν λαόν, καί καμί-
α ων εις τους μοναχούς.

Τό στιχάριον, ως εσωτερικός χιτών, ήτοι υποκάμισον, ήτο κοινόν ένδυμα εις
τόν λαόν γενικώς, τόν κλήρον καί τόν κόσμον τών μοναχών κατά τήν εξεταζομένην
περίοδον· ,κατεσκευάζετο δέ συνήθως εκ λινού υφάσματος, άλλα καί μάλλινου, πολ-
λάκις δέ καί τρίχινου κυρίως δια τους μοναχούς καί τόν κλήρον.

Με τό ό'νομα τούτο άναφέρεται ό χιτών οΰτος από τού τρίτου αιώνος, το
πρώτον εις παπυρικά κείμενα: «στιχαρίων διλώρων»1) (3 αι.), «στιχάριν λινούν»
(3 αϊ.)2), «στιχάριον» (4 αι.)®), «στιχάριων έρεούν»)4, «στιχαρια παρακαυδωδα κα-
θημερινό I πεντε, και αλλο στιχάριον αραγν[ι]τιον εν καινουργιον»6) κ. ά., άπό δέ
τού 4ου αιώνος καί κατόπιν εις φιλολογικά κείμενα, ιδία δέ εις τά αγιολογικά. Ού-
τως δ επίσκοπος 'Αλεξανδρείας Πέτρος, μαρτυρήσας τό 311 κατά τόν επί Μαξιμί-
νου κινηθέντα διωγμόν τών χριστιανών, τήν στιγμήν τού μαρτυρίου του «σχήμα
εφόρει ιεροπρεπές πάντοτε, λευκά ιμάτια· στιχάριν και κολόβιν και μαφόριον»"). Ση-
μειούμεν ότι τό κείμενον τούτο ώς καί άλλα αρχαία μαρτύρια, ώς έχουν σωθή, δεν
συνεγράφησαν άμέσως μετά τό γεγονός εις τό όποιον έ'καστον άναφέρεται αλλ' άρ-
γότερον μέχρι τοϋ 6ου αιώνος7).

Ό 'Αλεξανδρείας 'Αθανάσιος (4 αι.) έφερεν επίσης στιχάριν καί βιρρίν (μαν-
δύαν)8), ή όσία Πελαγία (4 αΐ.) έν Άντιοχείςι, άποφασίσασα να έγκαταλίπη τόν κο-
σμικόν βίον καί μονάση, ενδύεται «στιχάριον καί βιρρίον τρίχινα» καί γίνεται άφαν-
τος εκ τής πόλεως®), ό δέ άγιος Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός εν τη διαθήκη του10)

') Ägyptische Urkunden aus den königl. Museen zu Berlin. Griech. Urkunden,
II, 1898, σ. 277, άρ. 620, 9.

') Β. P. Grenfel-A.s. Hut, The Oxyrhynchos Papyri, Part VII, 1910, a. 204. άρ.
1051, στ. 7-8.

3) Jul. Nicole, Les papyrus de Genève I, n, 1900, a. 118 άρ. 80, στ. 3.

*) Ägypt. Urkunden, ενθ' άν., III, σ. 260 άρ. 298, στ. 21.

6) /. Maspero, Papyrus Grecs de l'époque byzantine, 1,1911, σ. 30, στ. 83-84.

6 Joseph Viteau, Passions des Saints Écaterine et Pierre d'Alexandrie, Barbara
et Anysia. Paris 1897, σ 81.

7 Βλ. Ehrhard εν Römische Quartalschrift 11 (1897) 109 ■ 110). Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, Τά κατά τήν τελεί)τήν έθιμα τών Βυζαντινών εκ τών αγιολογικών πηγών. Έπετ. Έτ.
Βυζ. Σπουδών, 20 (1950), σ. 76.

8) Βίος ήτοι άθλησις τοΰ έν άγ. πατρός 'Αθανασίου έπισκόπου 'Αλεξανδρείας (έκ δια
σκευής τοΰ Συμεώνος τοϋ μεταφραστοϋ). Migne, 25, προλεγ., σ. 240.

') Herrn. Usener, Legenden der heiligen Pelagia. Bonn 1879. (Μετάνοια τής όσίας
Πελαγίας, σ. 13 στ. 10 έξ·).

Βλ. Δημ. Μπαλάνον, Πατρολογία, 'Αθήναι 1930, ο· 310.
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ορίζει, όπως μετά τον θάνατον του δοθούν εις τούς διακόνους Ευάγριον καί Θεό-
δουλον, είς τον πρώτον εν στιχάριον καί εις τόν δεύτερον δύο1)·

Ό όσιος 'Αγαπητός, επίσκοπος Συνάου, «γυμνώ τινι πένητι εντυχών, τό 'ίδιον
άποδύς στιχάριον δέδωκε, γυμνός αυτός μετά μόνου τού βιρίου, ο μανδΰαν σύνη-
θες ονομάζειν ύπολειφθείς. Ερωτώμενος οΰν, ε'ί τι καί γένοιτο τό ΐμάτιον, εκείνος
τφ κναφεΐ δοθήναι άπήγγειλεν» 2). Ή λέξις ΐμάτιον κείται ενταύθα με τήν γενικήν
έννοιαν τού φορέματος, τό γεγονός δέ ότι έμεινεν ούτος γυμνός μετά τήν άφαίρεσιν
τοΰ στιχαρίου είναι, νομίζω, αρκούντως ενδεικτικόν ότι τό στιχάριον εφορεΐτο υπό
τού επισκόπου 'Αγαπητού ώς χιτών - ύποκάμισον, δηλαδή αμέσως επί τής σαρκός.
Περί τούτου μαρτυρεί έτι καί τό κάτωθι χωρίον εκ τού βίου τοΰ όσιου Αυξεντίου
(5 αι.), εκ Συρίας καταγομένου καί εν τή περιοχή τής Βιθυνίας τόν βίον άσκήσαν-
τος. Ούτος, ίδών γυμνόν, «όπερ ήμφίετο οτιχάριον άποδυσάμενος δέδωκεν aUTCp καί
εκ τοΰ φελωνίον μόνον διήγεν...»· μετ' oU πολύ όμως βλέπει τόν πτωχόν τούτον
«τόν είληφότα τόν χιτωνίσκον στυγνόν», διότι τού είχον κλέψει όλα τα ένδύματά
του καί ερωτά awôv ό "Οσιος· «αδελφέ, πόσα είχες ατιχάρια ; ο δέ άπεκρίνατο μετ'
όδυρμοΰ: επτά τών ποδών σου καί ό μοι παρέσχες»3).

Είς τόν βίον τοΰ άγ. Συμεώνος τοΰ νέου στυλίτου (6 αι.), τού εν τφ Θαυμα-
στώ ό'ρει πλησίον τής 'Αντιοχείας τόν βίον άσκήσαντος, λέγεται ότι οΰτος, όπως έν-
δυση πτωχόν, γυμνητεύοντα, παρέδωκεν εις αντον τόν τρίχινον χιτώνά του, αυτός
δέ «γυμνός άπολέλειπτο, ούδ' ότιοΰν κάλυμμα σαρκός ετερον ότι μή μόνον επί τοΰ
στήθους κουκούλιον βραχύ περικείμένος»4).

Έκ τοΰ χαρακτηρισμού ανωτέρω τοΰ στιχαρίου ώς χιτωνίσκου καί εκ τής
μαρτυρίας ιδία είς τόν βίον τοΰ Συμεώνος τού νέου περί τοΰ γυμνού τελείως άπο-
μείναντος σώματος μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ χιτώνος προκύπτει σαφώς ότι δ άναχω-
ρητής έφερε μόνον ένα χιτώνα, τό στιχάριον.

Έκ Μικρας 'Ασίας έτι γνωρίζομεν περί τοΰ ενδύματος τούτου μαρτυρίας,
πρώτον άπό τόν βίον τοΰ οσίου Θεοδώρου, άρχιμανδρίτου Συκεών τής Γαλατίας
(αρχ. 7 αι.). Περί τούτου, μονάζοντος εν σπηλaίq) πλησίον τής γενετείρας του, άνα-

') Migne, 37, 393 Β.

') Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Varia graeca sacra· Petersburg 1909, σ. 125, στ. 24 εξ.
(κεφ. 43). Κατά τόν Σωκρ. Κουγέαν (Λαογρ. 3 [1911], σ. 297) ό βίος οΰιος έγράφη τόν 7ον αιώνα.

*) Συμεώνος τοΰ μεταφραοτοϋ, Βίος καί πολιτεία τοΰ άγ. Αυξεντίου. Migne, 111, 1381 (δ-ε').

4) Sancti Symeonis Junioris vita conscripta a Nicephoro magistro Antiochia (10-
11 αι.)' Migne, 86, 3061 (κεφ. 80). Ό Krumbacher ('Ιστορία τής Βυξαντ. Λογοτεχνίας, έλλην
μετάφρ. Α', σ. 287) λέγει οτι ό βίος ούτος ύπό τοΰ Νικηφόρου είναι ρητορική διασκευή τοΰ
συγγραφέντος βίου ύπό τοΰ 'Αρκαδίου άρχιεπ. Κωνστάντιας Κύπρου,
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φέρεται ότι «κληρικός τις, ευλαβής διάκονος, μόνος έγίνωσκε περί αυτού δς καί τό
'ίδιον στιχάριον δέδωκε (λινοίς γαρ ένδύμασι εσκέπετο τό πρίν) καί τήν βραχυτάτην
τροφήν τών συνθέτων λαχάνων καί τού ύδατος έπεκόμιζεν αυτω1)»' έ'τι δέ ότι έν
καιρφ χιονοθυέλλης εκ τής προσβολής τοΰ ανέμου «τό ΰδωρ εισερχόμενον κατήρ-
χετο κάτωθεν τού στιχαρίου έπί τους πόδας αυτού και τά τρίχινα αυτού έπληρούντο
ύδάτα)ν»2). Εις τήν περιοχήν τής Κιλικίας αναφέρει ό 'Ιωάννης Μόσχος ότι άνεύρεν
εντός σπηλαίου άναχωρητήν νεκρόν, όστις «έφόρει στιχάριον καί από σειράς μαν-
τίον»9).

Εις τάς αγιολογικός μαρτυρίας ταύτας άναφέρεται περί τοΰ στιχαρίου ως χι-
τώνος κυρίως τοΰ κλήρου καί τών μοναχών. 'Εν τούτοις ή έ'νδυσις δι' αυτού πτω-
χών, ως φέρεται εις τους βίους, ως άνωτέρω, τών οσίων Αυξεντίου καί Συμεών τοΰ
νέου, πρός δέ καί ή μαρτυρία τοΰ ενδύματος εκ τών παπύρων εμφαίνουν ότι τό
στιχάριον εφόρει επίσης καί ό πολύς λαός4).

Περί τοΰ στιχαρίου τούτου, δηλ. ώς κοσμικού ενδύματος, νομίζα» ότι πρόκει-
ται εις τά άποφθέγματα τοΰ αγίου Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου (4 αι.), ενθα λέγεται
ότι οΰτος, ευρισκόμενος εις τήν έ'ρημον, ορά έν τή όδφ «τόν σατανάν άνερχόμενον
έν σχήματι άνθρώπου ... έφαίνετο δέ ώς στιχάριον φορών λινοΰν τρωγλωτόν»s).
Περί κοσμικού στιχαρίου άναφέρεται επίσης καί εν τη φερομένη διαθήκη τού αγίου
Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ έ'νθα ορίζεται: «Έλαφία> τω νοταρίω·· · βούλομαι
δοθήναι κάμασον έν, στιχάρια β', πάλλια γ'...»6).

Εις τον βίον τοΰ οσίου Φιλάρετου (8 αι.), ζήσαντος εν Άμνία τής Παφλα-
γονίας, μαρτυρεΐται ότι ή σύζυγος του, ότε κάποτε ειδε αυτόν έπιστρέψαντα εις τόν

') Θεοφ. 'Ιωάννου, Μνημεία αγιολογικά, Βενετία 1884, σ. 379.

2) "Ενθ1 άν·, σ. 388 (§29).

3) 'Ιωάννου Μόοχου, Λειμών. Migne, 87, 2944D - 2945 α. Βλ. αλλας έ'τι μαρτυρίας περί
τοΰ στιχαρίου εις τόν μοναχικόν κόσμον' Βίος όσ. "Ιλαρίωνος, (Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως,
Άνάλ. Ίεροσολ. Σταχυολ. 5, 134 στ. 22 έξ.) «καί παλλίον καί στιχάριον τρίχινον καί κουκού-
λων». Βίος καί πολιτεία άγ. όσιομάρτυρος Ευδοκίας. AS Martii 1,874 (§27). Βίος Συμεών
τοΰ Στυλίτου (εκδ. Η. Lietzmann, 1908, σ. 24, στ. 17 έξ.). Βίος οσίου Μαρτινιανοΰ ÇA. Πα-
παδοπούλου - Κεραμέως, Συλλογή Παλαιστ. καί Συριακής αγιολογίας Α', σ. 101, στ. 10 έξ.) έν
Συρία. 'Αναφέρεται ένταΰθα οτι γυνή γενομένη μοναχός «περιεζώσατο άνορείαν φρόνησιν καί
περιεβάλετο τά ανδρεία ιμάτια, τό τε βηρίν καί τό στιχάριν τό τρίχινον». κ. α.

4) Είναι γνωστόν οτι ενδύματα τοΰ κλήρου καί τών μοναχών δέν διέφερον τών κοσμι-
κών ειμή μόνον κατά τό χρώμα. Βλ. Σωτηρίου, σελ. 238, 247. καί Φαίδ. Κουκουλέν, έν Λαογρ. 8,
(1921/25) 251 έξ. /

*) Migne, 34, 240 Β. /

6) Migne, 37, 393 Β. /
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οίκον του άνευ χιτώνος, διότι δια τήν φιλανθρωπίαν του τόν είχε παραχωρήσει είς
πτωχόν τινα, «μή φέρουσα θεωρεΐν τόν άνδρα γυμνόν, εκβαλονσα το ίδιον στιχά-
ριον, σννέκοψεν ανδρφον καϊ δέδωκε τφ άνδρι αυτής»1). Έκ τής πληροφορίας ταύτης
περί τοΰ ενδύματος τοΰτου γνωρίζομεν ότι καί κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ογδόου
αιώνος ό χιτών - ύποκάμισον ευρίσκετο εις κοινήν χρήσιν εις τήν περιοχήν τής Πα-
φλαγονίας υπό τό όνομα στιχάριον, πρός δέ ότι τό άνδρικόν στιχάριον διέφερεν
από τό γυναικεΐον, καθ' όσον τό τελευταΐον ήτο ποδήρης χιτών καί χειριδωτός.

Είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν επίσης μαρτυρειται τό στιχάριον ώς ένδυμα τοΰ
κλήρου, τών αξιωματούχων τής πολιτείας καί τοΰ λαού. Ούτω φέρεται εις τά θαύ-
ματα τοΰ Άγ. 'Αρτεμίου εν τφ ναφ τοΰ Προδρόμου2) περί ασθενούς ότι είδε κατ'
δ'ναρ τόν "Αγιον Άρτέμιον, όστις «ην φορών στιχάριν καί έζωστο βαλτίδιν καί ώρά-
ριον8) περιέκειτο τφ τραχήλφ αυτού»4). "Ετερος δέ ασθενής διηγείται ότι, παραμέ-
νων πρός θεραπείαν εν τφ ναφ, «είδε καθ' ύπνους τινά χλαινηφόρον στιχάριν φυ-
ρονντα και βαλτίδtor»5)· καί εις ά'λλην έτι γυναίκα ασθενή εφάνη ότι είδεν εις τόν
ύπνον της τινά «τών ενδόξων τού παλατιού χλαμύδα και στοιχοβαλτίδιον φορούν τα,
είσελθόντα εις τό βαλανεΐον»0). Τό στιχοβαλτίδιον είναι στιχάριον εζωσμένον μέ
βαλτίδιον, ήτοι μέ μικρόν ζωστήρα7). Περί τοΰ πράγματος άλλωστε αναφέρεται καί
εις τό προηγοΰμενον ενταύθα χωρίον, ένί)α ό φορών στιχάριον καί βαλτίδιον ήτο
έζωσμένος τό τελευταΐον.

Έκ τών ειδήσεων τούτων φαίνεται ότι τό ό'νομα στιχάριον δια τόν χιτώνα-
υποκάμισον ήτο κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίοδον γεωγραφικώς διαδεδομένον
ευρέως, τόσον ως ένδυμα κοσμικόν όσον καί τού κλήρου καί τών μοναχών, συγ-

') Βίος καί πολιτεία τοΰ άγ. Φιλάρετου τοΰ ελεήμονος (εκδ. M. Η. Fourmy et M. Le-
roy). Byzantion 9 (1934) 135, στ. 22 εξ.

*) Κατά τόν Σωκρ. Κουγέαν έν Λαογρ. 3 (1911), σ. 278-79 τά θαύματα ταΰτα εγρά-
φησαν τόν 70ν αιώνα καί άναφέρονται είς αύτά σύγχρονα γεγονότα.

*) Περί τοΰ οραρίου βλ. Γεώργ. Σωτηρίου έν τή Έπιστημ. Έπετ. τής Θεολογικής Σχο-
λής τοΰ Πανεπ. 'Αθηνών, τόμ. Α' (1926), σ. 405 έξ.

4) Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia graeca sacra, Πετρούπολις 1909, σ. 47 στ. 23 έξ.

') "Ενθ'άνωτ., σ. 46, στ. 25.

6) "Εν»' άν., σ. 11, στ. 20 έξ. καί σ. 7, 14.

7) 'Ιωάννου Λυδοϋ, Περί άρχών τής Ρωμαίων πολιτείας 2, 13. (Wuenscli, σ. 69) «οί Ρω-
μαίοι καί βάλτεον τόν ζωστήρα καλοΰσι». Περί τοΰ στιχαρίου ώς επισήμου ενδύματος, τό
όποιον έχρησιμοποιεϊτο κατά τήν πρόβλησιν μαγίστρου ζωννύμενον μέ βαλτίδιον, αναφέρει
καί ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος (Περί βασιλ. τάξεως, I, σ· 144, στ. 4 καί σ. 443, στ. 2,
Βόννης).
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χρόνως δέ έν χρήσει ήδη κατά τόν τέταρτον αιώνα καί ώς λειτουργικόν ένδυμα
(άμφιον) τοΰ κλήρου ')·

Συν τφ παρόδω τοΰ χρόνου τό όνομα στιχάριον, ώς καί τό φελόνιον ( = επεν-
δύτης)ä), περιωρίσθη εις τήν χρήσιν του μόνον ώς λειτουργικού άμφίου, ώς καί μέ-
χρι τής σήμερον. Ό λαός τότε προς δήλωσιν τοϋ χιτώνος στιχαρίου ήρχισε να χρη-
σιμοποιή πλέον αντί τής λέξεως στιχάριον, είδικευομένης ώς ονόματος τοΰ λειτουρ-
γικού χιτώνος, τό άντίστοιχον όνομα τού εσωτερικού χιτώνος παρά τοις μοναχοΐς
καί τφ κλήρω προς διαστολήν τούτου από τοϋ στιχαρίου άμφίου τό καί σήμερον
έτι εις κοινήν χρήσιν όνομα υποκάμισον.

Ούτω άπό τών μέσων βυζαντινών χρόνων τό στιχάριον ώς όνομα παραμένει
προς δήλωσιν μόνον τοϋ λειτουργικού άμφίου*), ώς κοσμικός δέ χιτών πρός χρήσιν
αυτού εις τό παλάτιον εις ώρισμένας περιστάσεις.

'Ανωτέρω (σ. 9) παρετέθη μαρτυρία εκ τής διηγήσεως τών θαυμάτων τοΰ
Άγ. 'Αρτεμίου έν Κωνσταντινουπόλει περί χρησιμοποιήσεως τόν έ'βδομον αιώνα τοΰ
στιχαρίου καί παρ' αξιωματούχων τοΰ παλατιού- άλλα καί πρότερον, τόν έ'κτον αι.,
μαρτυρεϊται ότι ό Τζάθιος, άρχηγός τών Λαζών, ελθών ε'ις τήν Κωνσταντινούπολιν
καί βαπτισθείς, έστέφθη εις βασιλέα υπό τοΰ αυτοκράτορος Ίουστίνου Α', περιβλη-
θείς κατά τήν στέ\|ην «χλανίδα βασιλικήν άσπρην έ'χουσαν ταβλίν χρυσοΰν, έν φ
έκκεντητού ένεκεχάρακτο ή είκών τοΰ βασιλέως Ίουστίνου, καί στιχάριν ά'σπρον
έχον πλουμία χρυσά καί εικόνα τοΰ βασιλέαις9).

Καί εις τους κατόπιν χρόνους φαίνεται ότι παρέμεινε τό όνομα στιχάριον δια
τόν χιτώνα τοϋτον εις χρήσιν, ώς ελέχθη, έν τφ Παλατίφ, ώς μανθάνομεν έκ τοϋ
περί τής βασιλείου τάξεως έργου τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου. Ούτω
περιεβάλλοντο υπό τού αυτοκράτορος δια στιχαρίου ζωννυμένου μέ βαλτίδιον οί
προβαλλόμενοι παρ' αυτού εις μαγίστρους4)· ό πρόεδρος δ' έ'τι τής Συγκλήτου εφό-
ρει εις τάς ίππικάς προελεύσεις στιχάριον καί σαγίον5).

Ό Reiske, σχολιάζοον τάς πληροφορίας ταύτας τού Κωνστ, Πορφυρογέννη-
τοι·, δέχεται ωσαύτως τό στιχάριον ώς έσωτερικόν χιτώνα, δηλαδή υποκάμισον, κα-
τερχόμενον μέχρι τών άστραγάλων, επί τοΰ οποίου έφορεΤτο εξωτερικός χιτών,
όστις ήτο βραχύτερος. Ούτος συνδέει έιυμολογικώς τό στιχάριον πρός τήν λέξιν στί-

') Βλ. Π. Κομνηνού, Στιχάριον. Έκκλησ. 'Αλήθεια ΚΓ'(1903), σ. 529 α.

') Περί τούτου βλ. Σωτηρίου, σελ. 241 καί 364.

3) 'Ιωάνν. Μαλάλας, Χρονογρ. σ. 413, σ 12 έξ. (Βόννης). Βλ. καί ΙΊασχάλ. Χρον. Migne,
92, 861 Α-B. Θεοφάνονς, Χρονογραφία I, 168, σι. 23 26 (De Boor).

J) Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί της βασιλ. τάξ. I, σ. 143 -144 (Βόννης).

b) Ένθ' άν., σ. 443, στ. 2 έξ.
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χος έξ ού ατιχίον - στιχάριον'). Εις τά λατινικά γλωσσάρια τό ό'νομα τούτο συνά"
πτεται πρός τό ρωμαϊκόν ένδυμα strictorium, τό όποιον ερμηνεύεται ενταύθα μέ
τήν λ. στιχάριον· «strictoria: στιχάρια»2). Εις τό άγορανομικόν κατά τό έτος 301
Διάταγμα τοΰ Διοκλητιανοΰ τό εν αύτφ άναφερόμενον ένδυμα strictoria φέρεται
αντιστοίχως εις τό ελληνικόν κείμενον μέ τό ό'νομα σιίχη (κεφ. VII, 56. XIX, 2,
10, 11)3). Ό Η. Bliimner, σχολιαστής τού κειμένου τούτου, παρεξετάζων τό όνομα
τούτο καί πρός τό ως άνω ερμήνευμα εν τφ Λατιν. γλωσσαρίω, δέχεται τό stricto-
rium - στίχην ως εσωτερικόν χιτώνα, ακριβώς προσαρμοζόμενον εις τό σώμα4), εν δέ
είδος αυτής, τήν στίχην ίνδικτιωνάλιαν (XIX, 2), ώς ύποκάμισον τών στρατιωτών8).

Ό αείμνηστος Φαίδων Κουκουλές είς σύντομον πραγματείαν του περί τοΰ εν-
δύματος σφικτουρίου δέχεται, στηριζόμενος εις τήν ώς ά'νω έρμηνείαν τοΰ λατιν.
γλωσσάριου έν λ. strictoria, ότι τό «strictorium (vestis striçtoria) ήτο ό τι οί
Βυζαντινοί έ'λεγον σφικτούριον» καί πιστεύει ότι ήτο τούτο «φόρεμα στενώς είς τό
σώμα προσαρμοζόμενον υπό τό έπανοφώριον φερόμενον6). Δηλαδή δ Κουκουλές
συμφωνεί ενταύθα καί δια τό strictorium πρός τήν ανωτέρω γνώμην τοΰ Blüm-
ner, όστις όμως πολύ βραδύτερον μετά τήν μελέτην του ταύτην επί τού εδίκτου
τοΰ Διοκλητιανοΰ υποστηρίζει άκριβέστερον είς τό εκδοθέν εκτενές έργον του περί
τοΰ ιδιωτικού βίου τών Ρωμαίων ότι κατά τούς έσχάτους αυτοκρατορικούς χρό-
νους, ήτοι περί τούς χρόνους τοΰ Διοκλητιανοΰ, τό strictorium κατεσκευάζετο εκ
λινού υφάσματος καί ειχε χειρίδας, προσηρμόζετο δέ ακριβώς εις τό σώμα καί εφο-
ρειτο ως εσωτερικός χιτών, ύποκάμισον'). 'Επί τούτου έφέρετο εξωτερικώς ετερος
χιτών, περί τού οποίου κάμνομεν λόγον κατωτέρω, τό κολόβιον ή ή δαλματική8)'

Αί παρατεθεΐσαι καί συζητηθεΐσαι ανωτέρω μαρτυρίαι και γνώμαι περί τού
στιχαρίου πείθουν, νομίζω, επαρκώς ότι τό ένδυμα τούτο κατά τήν α' βυζαντινήν
περίοδον ήτο χιτών ποδήρης, δ δποιος ύπό μεν τοΰ λαού εφορεΐτο μέ στενάς χει-
ρίδας ώς εσωτερικός χιτών, ύποκάμισον, ύπό δέ τών μοναχών καί τοΰ κλήρου, πι-
θανόν μέ πλατυτέρας χειρίδας, ώς εξωτερικός χιτών μέ τό όνομα καμίσιον. Ταύτα

')■ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου,
Ένθ' όν., σ. 505-506, δστις υποστηρίζει
·) Gloss. Latina II, 1926, σ. 273,
*) Mommsen-Blümner, Ed. Diocl ,

4) "Ενθ' άν., σ. 115.

5) Αυτόθι, σ. 149,

6) Κουκουλές, Β.Β.Π. σ. 294.

') Blümner, R. P., σ. 208-209.

8) "Ενθ" άν.

"Ενθ' άν., τόμ. II, σ. 477. Βλ. καί Π. Κομνηνόν
ότι ή λέξις στιχάριον προέρχεται έκ τής λατινικής.

άρ. 86. , ------„

σ. 24-25, 35.AV?;'%X
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βεβαίως ισχύον δια τους φορούντας δύο χιτώνας, διότι ΰπήρχον καί άλλοι ουχί
ολίγοι, οι πτωχότεροι, οΐτινες έφερον μόνον έ'να χιτώνα, δηλαδή ήσαν μονοχίτωνες1).

Τό ώς άνω όνομα καμίσιον, πιστεύω ότι θα έπεβλήθη από τού 4ου αιώνος
δια τόν χιτώνα τού καθ' ήμέραν βίου τού κλήρου καί τών μοναχών, αφού ήδη από
τών χρόνων τούτων φαίνεται ότι τό όνομα στιχάριον ήρχισε πλέον να έπικρατή
παρ' awoîç πρός δήλωσιν ειδικώς τού λειτουργικού χιτώνος2), ενώ ο λαός θα έξη-
κολούθει έτι và καλη τόν χιτώνα τούτον μέ τό όνομα στιχάριον.

Μετά τήν ούτω υπό τών μοναχών καί τοΰ κλήρου εΐσαγωγήν τοϋ ονόματος
καμίσιον δια τόν καθ' ήμέραν φερόμενον υπ' αυτών χιτώνα, κατ' άντιδιαστολήν
πρός τόν λειτουργικόν, τό στιχάριον, είτα μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου τό φερόμενον
παρ' αυτών έσωτερικώς χιτώνιον θά εκλήθη υποκάμισον. Τό τελευταΐον τοΰτο
όνομα, ώς θα γίνη λόγος καί κατωτέρω, ήρχισε κατόπιν έκ τοΰ κλήρου και τών
μοναχών và διαδίδεται καί εις τόν λαόν, υπάρχον έν χρήσει καί μέχρι τής σήμερον,
πρός άντικατάστασιν τοΰ ονόματος στιχάριον, αφού, ώς ελέχθη, τό όνομα τοΰτο
έχρησιμοποιειτο ειδικώς δια τόν χιτώνα κατά τήν έκκλησιαστικήν λειτουργίαν.

β') Καμίσιον.

Τό καμίσιον άπαντξ εις τήν Δύσιν από τοϋ 4ου αιώνος ως εσωτερικός χιτών
(tunica subucula· vestis interior), κατεσκευασμένος έκ λινού υφάσματος8). Κατά
τους χρόνους τούτους φαίνεται ότι θα ήτο τό ένδυμα τοΰτο διαδεδομένον καί εις
τό Ίλλυρικόν καί μάλιστα εις τήν Πελοπόννησον μέ γνωστόν εις ημάς κέντρον
εμπορίας του τήν Κόρινθον. Ούτως εις χριστιανικήν έπιγραφήν τοϋ τέλους τοϋ 4ου
αιώνος έκ τής πόλεως ταύτης αναφέρεται τις «καμισογοραστής»4), ήτοι αγοραστής
χιτώνων, επομένως έμπορος, καμίσων ή καμισίων.

Ό Ν. Βέης (Bees), έπανεκδίδων τήν έπιγραφήν ταύτην, θεωρεί ουχί ορθώς'
τό κάμισον ώς έπανοφώριον (Oberkleid)5).

1 Παλλαδίου, Ααυσ. ίστορ. Migne, 34, 1220 α. Βίος άγ. Φιλάρετου (ενθ' άν, ο. 131).
Άναφέρεται ενταύθα πτωχός όστις «μονοχίτων ΰπήρχεν» κλπ.

2) 77. Κομνηνού, Στιχάριον. Έκκλησ. 'Αλήθεια ΚΓ" (1903) σ. 529-530.

3) Βλ Du Cange, Gloss, med. et itif· latin, II, έν λ. camisa (όπου καί μαρτυρίαι)
Mau, Camisia, (Paufy - Wissowa, R. B., III, 1433). Blümner, R. P., σ. 208 σημ. 14.

4) Corpus der griechisch-christlichen Inschriften von Hellas. Band. I. Die grie-

chisch - christlichen Inschriften des Peloponnes, herausgegeben von Nikos A. Bees

(Βέης). Lieferung 1, Isthmos - Korinthos. Athen 1941, σ. 60 - 64, άρ. 31. Τήν λέξιν ταύτην οις

«καμησαγοραστής» γνωρίζομεν καί έξ ετέρας βυζαντινής επιγραφής, μή χρονολογημένης, άπό
τούς Κάτω Κλεινούς Φλωρίνης. Μιχ. Γκητάκον, 'Ανέκδοτοι έπιγραφαί καί χαράγματα έκ βυ-
ζαντινών καί μεταβυζ. μνημείων τής Ελλάδος, Έν 'Αθήναις 1957, σ. 82 άρ. 74.

') Corpus der griech. - christl. Inschriften, ενθ'άν., σ, 63.
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Περί τού καμίσου ή καμισίου ώς χιτώνος μαρτυρεί έκ τού τόπου τοΰτου, τής
Κορίνί^ου, και ό επίσκοπος Έλενοπόλεως Παλλάδιος, γράψας περί τό 420, άντλών
όμως εκ πηγής πιθανόν τών αρχών τοΰ 4ου αιώνος. Λέγει οΰτος ότι εις τήν Κόριν-
θον κατά τούς χρόνους τών διωγμών κατά τών Χριστιανών, παρθένος τις χριστιανή,
λίαν εύειδής, ειχεν έγκλεισθη ύπό τών ειδωλολατρών πρός τιμωρίαν της εΐς πορ-
νείον καί ότι έσώθη εκείθεν ύπό τίνος μαγιστριανού, όστις, είσελθών «εΐς τόν από-
κρυφον οίκον, λέγει αύτη. 'Ανάστα, σώσον σεαυτήν. Καί έκδύσας αυτήν τά ιμάτια
καί τή εαυτού έσθήτι μεταμφιάσας αυτήν, τοις τε καμισίοις και τfj χλαμνδι και τοις
άνδρείοις πάσιν, λέγει αυτή' τώ άκρω τής χλαμύδος περικαλυψαμένη, έξελθε»1).

Ή παρθένος ενταύθα ενδύεται «τοις καμισίοις καί τή χλαμΰδι», δηλαδή δια
περισσοτέρων τοΰ ενός καμισίων καί μέ τήν χλαμύδα έξωτερικώς. Τά καμίσια ταύτα
θά ήσαν δύο· τό εσωτερικόν, αμέσως επί τοΰ σώματος φορούμενον, καί τό έξω-
τερικόν2).

Μέ τό όνομα τούτο, κάμισον ή καμίσιον, θά έκαλεΐτο είς τό Ίλλυρικόν κατά
τόν 40ν αιώνα ό εσωτερικός χιτών, όστις εις τήν 'Ανατολήν (Μ. Άσίαν, Συρίαν,
Παλαιστίνην καί εις τήν Α'ίγυπτον) εφέρετο μέ τό όνομα στιχάριον.

Τό όνομα τούτο, καμίσιον ή κάμισον, πιστεύω ότι παρελήφθη άργότερον ύπό
τών μοναχών τής Μ. 'Ασίας, Συρίας, Παλαιστίνης καί Αιγύπτου δια τόν έξωτερικόν
αυτών χιτώνα. Ούτω ό 'Ιωάννης Μόσχος λέγει περί τίνος Θεοδοσίου, άββά είς Πα-
λαιστίνην, εΐς τόν όποιον μή έχοντα «ΐμάτιον εν τφ χειμώνι φορέσαι, ήγόρασεν
( = ό ηγούμενος Άβράμιος) αύτώ καμίσιον. Καί δή ώς έφόρει αύτφ έν μι§ καί
καθεύδει»3). "Ετερος μοναχός αναφέρεται έν Ρώμη, ότι έχων άδελφόν κοσμικόν,
«ήτησεν αυτόν λέγων καμίσιον ούκ έχω· αλλά ποίησον άγάπην, άγόρασόν μοι»4).

') Παλλαδίου, Λαυσ. ιστορία. Migne, 34, 1252.

a) Κατά τούς χρόνους τούτους ήτο εν χρήσει παρά τω κλήρω καί τοις μοναχοΐς είς
Μ. Άσίαν, αναφέρεται δέ καί είς τήν Αϊγυπτον, τό κάμασον. (Διαθήκη Γρηγορίου τοΰ Θεολό-
γου. Migne, 37, 393 Β. Είς τόν Εύάγριον τόν διάκονον «βούλομαι δοθήναι κάμασον εν, στιχά-
ριον έν, πάλλια β.» κ. ά. Βλ. μαρτυρίας έκ παπύρων είς Fr. Preisigke, Wörterbuch der
griech. Papyrusurkunden έν λ. καμίσιον καί κάμισον.

Τό ένδυμα τοΰτο θεωρεί ό Σοφοκλής είς τό Αεξικόν του τής ρωμαϊκής καί τής βυζαν-
τινής περιόδου ώς έξωτερικόν ένδυμα, πιθανώς τό αύτό μέ τό καμίσιον, ό δέ Preisigke ώς
ύποκάμισον (βλ. Fr. Preisigke, ε'νθ' άν.). Πιστεύω οτι είναι όρθοτέρα ή γνώμη τοΰ Φαίδ. Κου-
κουλέ, ύποστηρίξαντος οτι τό κάμασον ήτο έπανιοφόριον (Β.Β.Π. 6, σ.285-286.). Βλ. καί
Ioann. Meursii, Gloss. Graecobarbarutn, editio altera, 1614, έν λ. κάμασος. Καί ό Op-
penheim επίσης, κάμνων λόγον (σ. 117) περί τοΰ ύπό τοΰ 'Ιωάννου Μόσχου (Migne , 87,
2987 bc) άναφερομένου μοναχικοΰ καμαοίου, δέχεται τοΰτο ώς είδος σάγου, χλαμύδος.

8) Migne, 87, 2917 d. 4) "Ένθ, άν. στ. 3072 α.
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Εις τήν διήγησιν (7 αΐ.) τών θαυμάτων τού 'Αγίου 'Αρτεμίου εις Κωνσταν-
τινούπολη λέγεται περί τής κλοπής τών ενδυμάτων τινός καί τής άνακαλύψεως
τών κλεπτών, ότε ό συληθείς «έλαβεν αυτού τά ιμάτια άπαντα ά'νευ καμισίου καί
βρακιού ά'τινα ό εις τών συλησάντων έφόρει καί παρέασεν aUrà συμπαθήσας, ίνα
μη ολόγυμνος μείνη1). Ή διατύπωσις τοΰ κειμένου ένταΰθα δέν επιτρέπει εις ημάς
εικασίαν περί τοΰ εάν πρόκειται ενταύθα δι' έξωτερικόν ή μή χιτώνα2).

Εις παρατιθέμενον κατωτέρω χωρίον έκ τοΰ Λειμωνάριου τοΰ 'Ιωάννου
Μόσχου αναφέρονται τό υποκάμισον καί τό καμίσιον φορούμενα υπό τίνος κομ-
μερκιαρίου τής Τύρου3). Ή μαρτυρία αύτη δεικνύει ότι εις τήν Συρίαν, ήδη
κατά τόν έ'βδομον αιώνα, τό καμίσιον διεστέλλετο ώς εξωτερικός χιτών από τό
υποκάμισον.

Περί τοΰ καμισίου ώς εξωτερικού χιτώνος αναφέρουν έτι καί μεταγενέστεροι
πηγαί. Ούτω έπί παραδ. ό 'Αρέθας, μητροπολίτης Καισαρείας τής Καππαδοκίας
(άρχ. 10 αι.), εις σχόλιόν του εις τόν Κλήμεντα 'Αλεξανδρείας (Παιδαγωγός II, 10,
114, 1 (I, σ. 225, 26 Stähl.) λέγει «από τραχήλου γαρ μέχρι ποδών αϊ παλαιαί γυ-
ναίκες τήν πορφύραν τοις έμπροσθίοις μέρεσι τών ιματίων ένύφαινον άτε ταινίαν
(8 νύν έστιν ίδείν έπί τών λεγομένων καμισίων τών κουβικουλαρίων), ώστε ό τήν
πορφύραν σπεύδων ίδεΐν τού γυναικείου ιματίου, έπί τό πρόσωπον τής φορούοης
τάς όψεις άπήρειδεν»4)· καί ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος (Περί βασιλ. τάξ.
I, σ. 81, στ. 12. Βόννης) «οί δέ σπα&αροκουβικουλάριοι από καμισίου φοροϋντες τά
σπαθία», ήτοι εκ τοΰ καμισίου. Τέλος καί ό Συμεών Θεσσαλονίκης (15 αι.) έν τφ
έργω του περί τών ιερών χειροτονιών αναφέρει ότι «ίδιον δέ τής τάξεως aUroü
ό αναγνώστης κέκτηται ένδυμα, τό καλούμενον καμίσιον· όπερ ή κατά τόν τύπον
φαινολίου εστί μικρού ή στιχάριον έκ λίνου τήν άπαρχήν τής ϊερωσύνης δηλούν
διό καί μικρόν έστι... »δ).

Ό Du Cange εις τό έλληνικόν γλωσσάριόν του εις τήν λ. κάμισον δέχεται

') Ά. Παπαδοπούλου -Κεραμέως, Varia graeca sacra. Πετρούπολις 1909, σ. 23, στ. 23κ.ε

a) Ή λέξις καμίσι, σωθεΐσα μέχρι τής σήμερον εις τόν έλληνισμόν έκ Πόντου τής
Μ. Άοίας, χρησιμοποιείται ώς όνομα υποκαμίσου, φθάνοντος μέχρι τών μηρών. (Άρχεΐον
Πόντου, τόμ. 6 (1934) σ. 173" τόμ. 13 (1948) σ. 166' τόμ. 15 (1950) σ. 225).

3) Βλ. κατωτ., σ. 15.

*) Σωκρ. Β. Κουγεα, Αί έν τοις σχολίοις του 'Αρέθα λαογραφικαί ειδήσεις. Λαογρ. 4
(1912-13), σ. 253.

5) Migne, 155, 396 Β Τό καμίσιον ώς στιχάριον, χιτώνα, είς ε'ικόνα έκ τοΰ 16ου αιώνος
βλέπε είς Άν. 'Ορλάνδου, Ή έπί τής Πίνδου I. Μονή Κορώνης. Έπετ. Έταιρ. Βυζ Σπουδ. 15
(1939), σ. 409.
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ωσαύτως το καμίσιον ως έξαηερικόν χιτώνα, βραχύν μέχρι τών γονάτων διήκοντα,
ύπ'αυτόν δέ ώς έσωτερικόν χιτώνα, έσωφόριον, τό ύποκάμισον, φθάνον μέχρι τών
ποδών κάτω ή καί τών σφυρών.

Τού υποκαμίσου τοΰτου, δηλαδή τού ΰπο τό κάμισον ή τό καμίσιον χιτώνος1),
γνωρίζω μαρτυρίας από τού 7ου αιώνος και κατόπιν έκ πηγών αγιολογικών. Οΰτως
δ 'Ιωάννης Μόσχος ("f" 620) αναφέρει περί τού κομμερκιαρίου τής πόλεως Τΰρου,
όστις λέγει ότι ένεκα κατηγοριών κατ' αυτού πρός τον βασιλέα δια καταχρήσεις του
δ βασιλεύς πέμπει «καί διαρπάζει τήν οίκίαν μου καί άπο υποκαμίσου2) ( = άνευ υπο-
καμίσου) ανασπά με έν Κωνσταντινουπόλει και δίδωσί με εις δεσμωτήριον καί ποιώ
ίκανόν χρόνον μετά τού παλαιού καμισίου»3).

Εις τόν βίον τού πατριάρχου 'Αλεξανδρείας 'Ιωάννου τού 'Ελεήμονος (7 αϊ.)
λέγεται ότι «εάν σκοπή τού δούναι τοις πτωχοΐς, δύναται τις καλοθελώς άποδΰσαι
τούς πλουσίους καί αύτό τό ύποκάμισον αυτών, ουχ άμαρτάνει καί μάλιστα, εάν
είσίν άσπλαγχνοί τίνες καί σκνιφοί4).

'Εκ Μικράς 'Ασίας τής λέξεως ύποκάμισον γίνεται μνεία τό πρώτον, όσον
γνωρίζω, εις τόν βίον τού όσίου Φιλαρέτου (8 αι.) έξ 'Αμνίας τής Παφλαγονίας. Ό
φιλάνθρωπος ούτος άνήρ, συναντήσας ήμέραν τινά πτωχόν, άπεδύθη ον έφόρει χι-
τώνα και τόν έδωκεν εΐς τον πτωχόν. "Οτε μετ' ολίγον έπέστρεψεν ούτος εΐς τόν
οικόν του καί ειδεν αυτόν ή σύζυγος του «άπο υποκαμίσου5) ( = άνευ υποκαμίσου)
όντα αυτόν, εΐπεν πρός aUtôv. Κύριέ μου, πού εστίν δ χιτών σου, μή καί τούτον
πτωχοΐς δέδωκας;... μή φέρουσα θεωρεΐν τόν άνδρα γυμνόν, έκβαλούσα τό ίδιον
στιχάριον, συνέκοψεν άνδρώον καί δέδωκε τω άνδρί αυτής»6).

Εΐς τό χωρίον τούτο έχομεν παράλληλον χρήσιν καί τών δύο ονομάτων τού
εσωτερικού χιτώνος, ήτοι τού στιχαρίου και τού υποκαμίσου. Ή χρήσις αύτη εμ-
φαίνει ότι κατά τόν όγδοον αιώνα δεν θά είχεν ακόμη εΐς τήν Μ. 'Ασίαν έπικρα-
τήσει τελείως τό όνομα ύποκάμισον. 'Από τών χρόνων όμως τούταιν καί κατόπιν

*) Ή λέξις σύνθετος έκ τής προθ. ύπό + καμίσιον ή κάμισον' βλ. 'Αδ. Κοραην είς "Ατα-
χτα 1, σ. 53.

!) Περί τής χρήσεως τής προθέσεως από μέ τήν έννοιαν τής στερήσεως, βλ. Κωνατ. 'I.
Άμάντον, Ή πρόθεσις από έν τή Νέα 'Ελληνική. Αεξικογρ. 'Αρχεΐον 5(1920), σ. 136-137.

3) Migne, 87, 3064 α.

4) Αεοντίον, επισκόπου Νεαπόλεως Κύπρου, Βίος τοΰ έν άγίοις Πατριάρχου καί 'Αρ-

χιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας 'Ιωάννου τοΰ Ελεήμονος (έ'κδ. Η. Geizer, σ. 40, 8).

6 Βλ. άνωτ., σημ. 2.

6) Βίος καί πολιτεία τοΰ άγίου Φιλαρέτου τοΰ ελεήμονος (έκδ. M. Η. Fourmy et
M. Leroy). Byzantion 9 (1934), σ. 135, στ. 14-23.
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γενικεύεται ή χρήσις τού ονόματος τούτου εις τόν βυζαντινόν κόσμον1), είς τήν επί-
δοσιν δέ ταύτην θα συνετέλεσεν, ως έλέχθη ανωτέρω, ή καθιέρωσις τής λέξεως
στιχάριον πρός δήλωσιν τού λειτουργικού χιτώνος.

Β ) ΚΟΛΟΒΙΟΝ - ΛΕΒΙΤΩΝ

Ή λέξις κολόβιον απαντά ώς όνομα ενδύματος διαδεδομένη από τού 3ου αιώ-
νος πρώτον είς κείμενα έκ παπύρων ένθα αναφέρονται «κολόβια λευκά, ίδιόχρωμα,
τριβακά· κολόβιον όστρίνον, κολόβιν δίσημον κολόβιν τριβακόν· κολόβιον λινούν
γυναικιον ψευδοπορφυρον»2) κ. ά.

Είς τό άγορανομικόν Διάταγμα τοΰ Διοκλητιανοΰ τοΰ έ'τους 301 έπεξη-
γεΐται ότι τό ένδυμα τοΰτο ήτο ή δαλματική δια τους άνδρας· «δαλματικών άν-
δρίων ητοι κολοβίων»· «δελματικών ανδρείων ήτοι κολοβίων» (κεφ. XXVI, 39, 49,
59, 72)s). Εις τόν βίον έτι τοϋ επισκόπου Ρώμης Σιλβέστρου (4 αι.) λέγεται ότι,
ένώ ειχε μόλις ανέλθει εις τόν έπισκοπικόν θρόνον ό Σίλβεστρος μετά τόν θάνα-
τον τοΰ Πάπα Μιλτιάδου, ό Ευφρόσυνος, έπίσκοπος Παμφυλίας, ελθών τότε εις
Ρώμην, ότε «τά μυστήρια τοΰ δεσπότου έπετέλει, λέγω δή τήν άναίμακτον θυσίαν,
κολόβιον εν είχεν, όπερ τοΰ μεγάλου αποστόλου καί αδελφού τοϋ Κυρίου 'Ιακώβου
έλεγεν είναι. Τοΰτο ένδιδυσκόμενος τήν άγίαν, καθώς προέφην, προσφοράν έξεπλή-
ρου· χρήναι λέγων τόν ίερωμένον καί μέλλοντα θυσίαν τφ θεφ τοιαύτην προσκο-
μίζειν, μή μόνον τήν ψυχήν συν τφ σώματι καθαράν έχειν αλλά γε καί τήν έσθήτα
λευκήν περιβεβλήσθαι Εντεύθεν οι ιερείς τών Ρωμαίων μέχρι τοις δεΰρο τοις
κολοβίοις κέχρηνται· αλλ' επειδή τό τών βραχιόνων γυμνόν έψέγετο, δαλματίκια
μανικείλια μάλλον συνέβη αυτά όνομασθήναι, ε'ίπερ κολόβια»4). Ό συγγραφεύς
τοΰ βίου τούτου συνδέει ομοίως τό κολόβιον πρός τήν δαλματικήν, όμιλε! δέ περί
αυτού ώς λειτουργικού άμφίου, τού οποίου τήν είσαγωγήν εις τόν ρωμαϊκόν κλή-
ρον ανάγει εις τόν έκ τής Παμφυλίας τής Μ. 'Ασίας έπίσκοπον Ευφρόσυνον.

Ώς είδος δαλματικής χαρακτηρίζει τό κολόβιον, τό όποιον άπαντα καί υπό
τόν τύπον κολοβίων, ο Έπιφάνιος (δεύτερον ήμισυ τοΰ τετάρτου αιώνος) είς τό

ι) Βλ. μαρτυρίας παρά Φαίδ. Κονκονλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά,
τόμ. Α', 'Αθήναι 1950, σ. 104 -106.

'') Βλ. Bern Ρ. Grenfell and Arth. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri. Part I, 1898,
άρ. 109, στ. 3-5. VII, 1910, άρ. 1021 στ. 6, 16" άρ. 1051 στ. 4-5, 8-9, 14-15.

3) Mommsen- Blümner, Ed. Diocl., σ. 40-41.

*) Βίος τοΰ μακαρίου Σιλβέστρου επισκόπου Ρώμης τής μεγάλης (εκδ. υπό Fr. Com-
befis, Parisiis, 1659, σ. 265-66).
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κατά πασών τών αιρέσεων έ'ργον του" «καί δαλματικός εΐτ' ου ν κολοβίωνας έκ πλα-
τυσήμων δια πορφύρας άλουργοϋφεις κατεσκευασμένας»1).

Ή δαλματική (δελματική καί δελματίκιν), εμφανισθεΐσα από τής έποχής τών
Άντωνίνων3), ήτο είδος χιτώνος δια τούς άνδρας καί τάς γυναίκας. Αύτη εφέρετο
αντί τού ιματίου έπί τοΰ εσωτερικού χιτώνος καί διεκρίνετο άπ' αύτοΰ εκ τοΰ ότι
ήτο πάντοτε ποδήρης μέ τάς χειρίδας αύτής πλατυτέρας καί βραχυτέρας, τήν πολυ-
τιμοτέραν διακόσμησιν, πρός δέ ότι δέν συνεκρατείτο μέ ζώνην s).

Είδος τής δαλματικής ταύτης ήτο τό κολόβιον, κατασκευαζόμενον έκ λινού
υφάσματος4).

Το κολόβιον τοΰτο ήτο κατά τόν 3ον αιώνα καί άρχομένου τοΰ 4ου εύρέως
διαδεδομένον είς τήν 'Ανατολήν (Αϊγυπτον, Συρίαν καί Μικράν Άσίαν), ώς εμ-
φαίνεται έκ τής μνείας αύτοΰ είς κείμενα έκ παπύρων τής περιόδου ταύτης °) καί
μάλισία εις τό ώς ανωτέρω Διάταγμα τού Διοκλητιανοΰ6). Τό ένδυμα τοΰτο κατε-
σκευάζετο έκ λίνου7), μετάξης8) καί έρίου9), βραδύτερον δέ παρά τοις μοναχοίς καί έξ

4 Έπιφανίον, 'Αγκυρωτός καί Πανάριον (εκδ. Κ. Holl, τόμ. I, 1915, σ. 209, στ. 15-16).

') Βλ. Mommsen-Blümner, Ed. Diocl., σ. 149. Blümner, R. P., σ. 208.Joseph Wilpert,
Die christliche Gewandung in den ersten Jahrhunderten. Köln 1898, σ. 20-21. Σωτη-
ρίου, σ. 242. Άποατολάκι, σ. 53. Oppenheim, σ· 102.

') Η· Leclercq, Dalmatique. [Cabrol- Leclercq, Dictionn. d'Arch. Chrét. et de Litur-
gie, τόμ. 4, 1920, στ. 118). Σωτηρίου, "Ενθ' άν.

4) Mau, Colobium εν Paul'y - Wissowa, R. Ε. IV, 483. Blümner, R. Ρ , σ. 208. Σωτηρίου,
σελ. 242, 361. Άποατολάκι, σ. 53.

ε) Βλ. παρά Ernst Kornemann und Paul M. Meyer, Griechische Papyri im Museum
des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Glessen. Bd. I, Heft III, Leipzig u. Berlin
1910-1912, σ. 105.

6) Mommsen-Blümner, Ed. Diocl. XXVI, 34-74 (σ. 40-41 καί 169 έξ.). Πρβλ. καί Η. Le
clercq, "Ενθ' άν., στ. 111. Oppenheim, σ. 60.

7) Β. P. Grenfell and Α. S. Hunt, "Ενθ' άν., άρ. 1051, στ. 8-9. Mommsen - Blümner,
Ένθ' άν., σ. 40-41 καί σ. 170. Βίος άγ. Παχουμιου (4 αι.). AS Martii (Παράρτ., σ. 37*c,
41*α). Μαρτύριον άγ. Πέτρου έπισκ. 'Αλεξανδρείας (f 311). J. Viteau, Passions des Saints
Écaterine et Pierre d'Alexandrie, Barbara et Anysia, Paris 1897, a. 71. Παλλαδίου
έπισκ. 'Ελενοπόλεως, Λαυσαϊκή ιστορία, Migne, 34, 1099d «λεβιτώνας λινοΰς». Βλ. καί Blüm-
ner, R. P., σ. 208. Σωτηρίου, σ. 242.

8) Mommsen - Blümner, Ed. Diocl., XIX, 14 d (σ. 35). XXII, 12.

9) Mommsen - Bliimner, Ed. Diocl. XIX, 8 (σ. 35) δελματικομαφέρτιον έξ έρίων. Σν-
μεωνοςτοϋ μεταφραοτοΰ, Βίος όσ. Ίωαννικίου, Migne, 116, 45Β. Μαρτύριον άγ. 'Ησυχίου. Η. De-
lahaye, Synax. Eccl. Constantinopolitanae, σ. 505 στ. 10 έξ., σ. 671 στ. 52 «ένδυθήναι δέ
κολόβιον έξ έρίου». Βλ. καί Σωτηρίου, σ. 242.

2
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ευτελεστέρων υφαντικών υλών, ήτοι έκ σειράς1), σιβίνου2) καί τέλος εκ δερ-
μάτων3).

Το λινούν κολόβιον, είς ευρεΐαν χρήσιν, ώς έλέχθη, κατά τόν 40ν αιώνα εις
τήν Άνατολήν, άπετέλει φόρεμα oU μόνον κοσμικόν, αλλά καί τού κλήρου καί τών
μοναχών μέ διαφοράς τινας.

Οί μοναχοί τής Αιγύπτου έφόρουν τό κολόβιον τοΰτο υπό τά ονόματα λεβί-
των, λεβιτών καί λεβιτιονάριον. Ούτως είς τόν εις έ'ρημον τής Θηβαΐδος διαμένοντα
άββάν Άπολλώ, «τό ένδυμα ην amco ό λεβιτών, ονπερ τίνες κολόβιον προσαγο-
ρεύουσι»4). Μέ τά ονόματα ταύτα άναφέρεται τό ένδυμα τούτο δια τους μοναχούς
τής Αιγύπτου5) καί εις τόν βίον τοϋ άγ. Παχουμίου καί εις τάς έντολάς αυτού6),
ώς καί υπό τού Παλλαδίου επισκόπου Έλενοπόλεως.

Εις τόν μοναχικόν κόσμον τής Παλαιστίνης έχρησιμοποιείτο τοΰτο μέ τό
κοινόν όνομα κολόβιον. Ούτως λέγεται εις τους βίους τών οσίων Ευθυμίου καί Γε-
ρασίμου, άκμασάντων τόν 5ον αιώνα καί άσκησάντων τόν κατά Χριστόν βίον των
εις τήν έρημον τοϋ Ίορδάνου, ότι εις κοινόβιον ένταΰθα ώρίζετο «μηδέν τής ύλης

!) 'Ιωάννου Μόσχου, Αειμών· Migne, 87, 2949c. Έν Φασιλα'ίδι «μοναχός τις πάνυ ασκη-
τής φορών άπό σειράς κολόβιον»

2) Ένθ' άν.. στ. 2985 Α «γέροντα φοροΰντα άπό σιβίνου κολόβιον».

8) Ένθ' άν., στ. 2985c «έφόρουν δέ κολόβια έκ δερμάτων βουβάλων».

4) Παλλαδίου, Λαυσαϊκή ιστορία. Migne 34, 1138α. Πρβλ. καί παρά Φ. Κονκονλέ, Β.Β.Π.,
τόμ. 6, σ. 288.

s) AS Mail, τόμ. 3 (παράρτ. σ. 24*α "καί τω ένδύματι δέ ήσαν λίαν πτωχοί, ώστε μή
ταχέως άλλον λευίτωνα φορέσαι έως πλύνωσιν δν έφόρουν»' σ. 37*c «καί τό λευϊτωνάριον αύ-
τοϋ είς κελλίον ήν»' σ. 41*α «καί αΰται αί μοναί ήσαν έπαρκοΰσαι είς ιμάτια έρεα καί στρώ-
ματα καί τά άλλα ύφαίνουσαι καί ώμόλινα νήθειν είς τους λευ'ιτωνας»' σ. 43*α «τρίχινον ίμά-
τιον έ'σωθεν τοϋ λευΐτωνος αύτοΰ φορών κατά τήν νύκτα»' σ. 51* Β «έ'να δέ λευίτωνα έσχεν ον
έφόρει δτ' αν έμελλεν μεταλαμβάνειν τών θείων καί άχράντων μυστηρίων τοΰ Χρίστου»' σ- 54*
XXIX, «μηδείς έαυτώ κτήσεται μηδέν... παρεκτός τοΰ ένδύματος, άπερ εϊσίν δύο λευϊτω-
νάρια ... ».

6) Παλλαδίου, Λαυσ. ιστορία. Migne 34, 1099d Οι μοναχοί έν Θηβαΐδι «φορείτωσαν δέ
έν ταΐς νυςί λεβιτώνας λινοϋς έζωσμένοι». Βλ. καί όίλλας μαρτυρίας είς Migne 65, 432c. 449c.
Πολύ μεταγενεστέρως εις τόν ύπό τοΰ Συμεώνος τοΰ Μεταφραστοΰ συγγραφέντα βίον τοΰ
όσιου Ίωαννικίου (f846), άσκήσαντος τόν βίον εις τόν Βιθυνικόν "Ολυμπον, άναφέρεται τό
λεβιτωνάριον ώς μοναχικόν έ'νδυμα κοινής τότε χρήσεως' «χιτώνα (λεβητωνάριον αυτόν οίδεν
ή εγχώριος γλώττα καλεΐν, έκ τριχών δέ αΰτφ ή σύνθεσις) ·. . » (Migne, 116, 45 α-β). Είναι πι-
θανόν τό ένταΰθα δνομα λεβιτωνάριον να εισήχθη καί διεδόθη είς τήν μοναστικήν περιοχήν
ταύτην έκ τοΰ γνωστοΰ άσκητικοΰ έργου «Λαυσαϊκή ιστορία» τοΰ μικρασιάτου Παλλαδίου,
δστις διετέλεσεν επίσκοπος Έλενοπόλεως τής Βιθυνίας.
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τοΰ κόσμου έχειν τινά είς τό κελλίον αυτού πλήν τούτων τών αναγκαίων, ενός κο-
λοβίον καί παλλίου καί κουκουλίου»').

Τό κολόβιον έχρησιμοποιείτο αντιστοίχως καί ύπό τοΰ κλήρου2), ακόμη καί
ως λειτουργικόν ένδυμα. Ούτα) πλήν τής παρατεθείσης ανωτέρω μαρτυρίας περί τού
Εύφροσύνου επισκόπου έκ Παμφυλίας, όστις έφερε κολόβιον κατά τάς ιερουργίας3,
αναφέρεται ότι καί έν Άλεξανδρεία ό επίσκοπος Πέτρος ("f" 311) «σχήμα έφόρει
ιεροπρεπές πάντοτε λευκά ιμάτια- στιχάριον καί κολόβιον καί μαφόριον»4)· πρός δέ
ότι καί ο "Αρειος ενταύθα «ήμιφόριον γάρ... καί κολοβίωνα ένδιδυσκόμενος γλυ-
κύς ήν τή προσηγορία»5).

Τό κολόβιον ούτω, κοσμικόν κατ' αρχάς ένδυμα, έφέρετο διαφέρον μόνον
κατά τό χρώμα6), καί ύπό τοΰ κλήρου καί τών μοναχών, συνεχίσθη δέ ή χρήσίς του
μέ τό ό'νομα τοΰτο καί μέ διαφόρους μετασχηματισμούς εις τήν μορφήν του κατά
την μέσην καί τήν ύστέραν βυζαντινήν περίοδον7) καί κατόπιν μέχρι τών σημερι-
νών χρόνων8). Περί τής έξελίξεώς του όμως κατά τούς μετά τόν 8ον αιώνα χρό-
νους δεν θά γίνη ένταΰί)α λόγος.

Περί τής αρχικής μορφής τοΰ κολοβίου ε'ίπομεν ήδη οτι ήτο τούτο δαλμα-
τική λινή, ή δποία ήδη από τών πρώτων αιώνων έφορεΐτο καί ύπό τών δύο φύ-
λων. Ούτω μαρτυρεΐται από τοΰ 3ου αιώνος καί κολόβιον γυναικείον «κολόβιν
γυναικΐον ψευδοπόρφυρον»9) καί μεταγενεστέρως, τόν 5ον αι., αναφέρεται ότι κατά
τήν διάρκειαν έμπρησμοΰ συμβάντος εις μονήν τινα έν Κιονσταντινουπόλει, είδεν δ
προστρέξας έπαρχος ώς έν όράματι «μετά τού προφήτου Ζαχαρίου γυναικάν τινα
[= τήν όσίαν Δομνίκη\'] παραστάσαν, φορούσαν κολόβιον, κατέναντι τοΰ εύκτη-
ρίου οίκου», ήτις άπεσόβει τήν όρμήν τού πυρός10).

') Βίος καί άσκτισις τοΰ άγ. Γερασίμου. (Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Αναλ. Ίεροσολ.
Σταχυολ., τόμ. 4, εν Πετρουπόλει 1897, σ. 178, στ. 1-2). Βίος όσιου Ευθυμίου (εκδ. Αυγουστί-
νου μονάχου). Νέα Σιών, τόμ. 12 (1912), σ· 565.

!) Πρβλ. Σωτηρίου, σ· 361 - 62.

") Βίος Σιλβέσιρου επισκόπου Ρώμης (εκδ. ύπό Fr. Combefis, Paris, 1659, σ. 265- 66).
Βλ. τό χωρίον άνωτ., σ. 16.

4) J. Viteau, "Ενθ' άν., σ. 81.

5) Έπιφανίον, Πανάριον (εκδ. Karl Holl., τόμ. III, Leipzig 1933, σ. 154, στ. 15-16).

6) Βλ. Φ. Κουκουλεν έν Λαογρ. 8(1921-25), 252 έξ.

') Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί τής βασιλ. τάξ. 87(78) (έ'κδ. Alb. Vogt, II
σ. 175, στ. 9 εξ.). Vita sancti Eliae, auctoredi scipulo monacho. AS Sept. 3, σ· 881 (§82).
Βλ. έτι Σωτηρίου, σ. 361 - 62.

8) Βλ. Φ. Κουκουλεν έν Λαογρ. 8 (1921 -25), 255.

8) Β. Grenfell and Α. Hunt, "Εν»' άν., άρ. 1051, στ. 14-15.

Ι0) Βίος όσ. Δομνίκης (Θεοφ. 'Ιωάννου, Μνημεία άγιολογικά. Βενετία 1884, σ· 282 (§ 18).
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Τό ένδυμα τούτο έφορείτο έπί τού ως υποκαμίσου φερομένου χιτώνος, τοΰ
στιχαρίου1), ήτο δέ όμοιον πρός τοΰτο άλλα πλατύτερον καί μέ βραχυτέρας τοΰ στι-
χαρίου χειρίδας ή καί άνευ αύτών2). Περί τών κοντών χειρίδων τοΰ κολοβίου εμ-
φαίνει καί σχόλιον τοΰ Σερβίου είς τήν Βιργιλίου ΑΙνειάδα IX, 613, μαρτυρεί δέ
συγκεκριμένως καί ό 'Ιωάννης Κασσιανός (De coenob. Instit. I, 5) λέγων περί
τών κολοβίων τών μοναχών τής Αιγύπτου «colobiis quoque lineis induti, quae
vix cubitorum ima pertingunt, nudas de reliquo circumferunt manus»5).

"Ανευ χειρίδων ήσαν τά κολόβια (λεβιτωνάρια) τών μοναχών, ώς μαρτυρούν
ο Δωρόθεος, ηγούμενος μονής εις Παλαιστίνην (6. αι.), καί ό 'Ισίδωρος (560- 636)
έκ Καρθαγένης, επίσκοπος γενόμενος τής έν Τσπανίςι Σεβίλλης.

Ό πρώτος τούτων εις τό άσκητικόν έργον του «Διδασκαλίαι ψυχα)φελεΐς διά-
φοροι» λέγει- «τό σχήμα ό φοροΰμεν κολόβιον εστί μη εχον χειρίδια- καί ζώνη
δερμάτινη καί άνάλαβος καί κουκούλων. Ταύτα δέ σύμβολα έστι... Δια τί φο-
ροΰμεν κολόβιον μή εχον χειρίδια· τών άλλων εχόντων πάντων χειρίδια, ημείς διατί
ουκ έχομεν ... »4). Ό δεύτερος ομιλών περί τοΰ λεβιτωναρίου παρά τοις μοναχοΐς
έν Αίγύπτφ άναφέρει" «lebitonarium est colobium sine manicis, quali mona-
ehi Aegyptii utuntur»5). Εις τό κολόβιον τοΰτο, τό λεβιτωνάριον, τών μονα-
χών τής Αιγύπτου πιστεύω ότι άναφέρεται καί ή παλαιοτέρα (5. αι.) μαρτυρία
τοΰ Σωζομένου (Έκκλ. Τστορ. III, 14) περί χιτώνων τών μοναχών τούτων άνευ
χειρίδων6).

Ένφ ούτως αι πληροφορίαι κατά τήν περίοδον ταύτην ώς πρός τάς χειρίδας
τού ένδύματος τούτου είναι σαφείς, άντιθέτως αί άφορώσαι εΐς τό μήκος του είναι
γενικαί, χαρακτηρίζουσαι τούτο ώς κατερχόμενον μέχρι τών ποδών ή μακρύ. Εις
τό μαρτύρων τοΰ άγ. Πέτρου, έπισκόπου 'Αλεξανδρείας (f311), φέρεται οΰτος
διηγούμενος ότι εΐδεν, ένφ προσηύχετο προ τοϋ μαρτυρίου του, «παΐδα εισελθόντα
τήν θύραν τοΰ κελλίου τούτου, ώς έτών δώδεκα, ου τό πρόσωπον έλαμψεν ώς
πάντα τόν οίκον τούτον φωτίσαι. ΤΗν δέ φορών κολόβιον λινονν, άπό δέ τοΰ τρα-
χήλου καί τοϋ στήθους έμπροσθεν ε'ως τών ποδών διαρραγέν εις δύο καί ταΐς
δυσί χερσίν έπάνω τοϋ στήθους σφίγγων τά δύο τοΰ κολοβίου ρήγματα έσκεπεν
αυτού τήν γύμνωσιν- ώς δέ ειδον αυτόν θροηθείς αιφνιδίως, τοΰ στόματος μου

') Η. Blümner, R. P., σ. 208.

s) Βλ. Du Cange, Gloss, med. et inf. Latin, εν λ.

s) Migne, P. L. 49, 68 - 69.

4) Migne, 88, 1632c.

6) Migne, P. L. 82, 687 Α-B. Πρβλ. καί παρά Oppenheim, σ. 95.

«καί τούς μέν χιτώνας άχειριδώτους ένδιδύσκεοθαι». Migne, 67, 1069c.
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άνοιχθέντος, ειπον4 Κύριε, τίς σου περιέσχισεν τόν χιτώνα;»1). Τό κολόβιον ορίζεται
ενταύθα ότι διήκε μέχρι τών ποδών· ήτο όμως ποδήρες; Ό 'Ισίδωρος, επίσκοπος
Σεβίλλης, αναφέρει «colobium dictum, quia Ion gum est et sine manicis»2).

Ό Oppenheim (σελ. 95, 97-98) δέχεται ότι τό κολόβιον τοΰτο έφθανε μέχρι
τών γονάτων καί έκάλυπτεν αυτά. Ό χαρακτηρισμός όμως τούτου υπό τοΰ 'Ισι-
δώρου ώς μακρού καί ή ανωτέρω πληροφορία έκ τού μαρτυρίου τοΰ 'Αλεξαν-
δρείας Πέτρου ότι τό κολόβιον διήκε μέχρι τών ποδών —δεδομένου μάλιστα ότι
ήτο είδος δαλματικής —άποτελοΰν στοιχεία πείθοντα ότι τό κολόβιον
ώς ή δαλματική, ένδυμα ποδήρες.

Γ) ΕΠΕΝΔΥΤΑΙ

α) Ίμάτιον- πάλλιον.

Τό ίμάτιον, φερόμενον κατά τήν αρχαιότητα έξωτερικώς επί τοΰ χιτώνος,
παρελήφθη καί υπό τών Ρωμαίων ε'ς άντικατάστασιν τής τηβέννου (toga) καλοΰ-
μενον παρ' aUTOÎç pallium8).

Τό ένδυμα τούτο, ώς ίμάτιον ή pallium, άπετελεϊτο έκ πλατέος, επιμήκους
καί ορθογωνίου υφάσματος, μάλλινου κατά τόν χειμώνα καί λινού τό θέρος, μετά
ή άνευ διακοσμήσεων. Τούτου τό εν άκρον έκρατείτο επί τοΰ αριστερού ώμου, τό
δέ ύπόλοιπον μέρος, ριπτόμενον οπίσω, άνυψοΰτο καί συνεκρατεϊτο δια τής δεξιάς
χειρός επί τοΰ αριστερού ώμου1).

Κατά τήν άπασχολοΰσαν ημάς πρώτην βυζαντινήν περίοδον τό Ϊμάτιον καί
ύπό τόν νέον του όνομα πάλλων ή παλλίον (pallium) έξηκολούθει υπάρχον, επέ-
χον από τοΰ τετάρτου αιώνος θέσιν έπενδύτου0)· δεν γνωρίζομεν όμως, εάν τοΰτο
έχρησιμοποιείτο καί κατά τούς χρόνους τούτους ύπό τήν άρχαίαν μορφήν τοΰ ιμα-
τίου ή ειχεν ύποστή δια τοΰ χρόνου τροποποιήσεις.

Ύπό τό άρχαΐον του σχήμα6) αναφέρει τό ίμάτιον ό Γρηγόριος Νύσσης εις

') J. Vit eau, "Ενθ' άν., σ. 71.

2) Etymologiae, 19, 22. 22 (Migne, P. L. 82, 687a). Πρβλ. καί παρά Oppenheim, a. 98,
σημ. 54.

") Βλ. Blümner, R. P., σ. 214. Σωτηρίου, σ. 242.

*) Βλ. Iwan von Müller und Adolf Bauer, Die griechischen Privat - und Kriegsal-
tertümer. 2te Aufl München 1893 [2. Die griech. Privataltertümer von Dr. Iwan von
Müller] σ. 92. (Handbuch der klass. Altert - Wiss. von Dr Iwan von Müller. Bd. IV.
Abt. I, 2 Hälfte). Joseph Wilpert, Έ-νθ' άν., σ. 10. Σωτηρίου, a. 239 καί 242. Άποατολάκι, σ· 53.

à) Βλ. Blümner, R· P., σ. 214. Oppenheim, σελ. 104 καί 109. .

6) Βλ, Iwan ν. Müller, "Ενθ' άν.
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τόν βίον τής όσιας Μακρινής. Μετά τήν έκπνοήν της καί τήν περιστολήν τοΰ σώ-
ματος αυτής, ή διάκονος, ϊνα μή φαίνεται τό σώμα νυμφικώς ένδεδυμένον, έζήτησε
τής μητρός τής Μακρινής «τών φαιών πεφυλαγμένον ίμάτιον» μέ τό όποιον νά
καλυφθή ή σορός· «καί τό ίμάτιον επεβλήθη" ή δέ έλαμπε καί έν τφ φαιφ . ·. »').

Περί τής συνεχείας τής αρχαίας μορφής τοΰ ιματίου, ώς τεμαχίου υφάσμα-
τος ορθογωνίου σχήματος, εμφαίνει έτι καί ή χρήσις τούτου υπό τά ονόματα ίμά-
τιον καί πάλλιον, ώς στρώματος καί καλύμματος τής κλίνης. Ούτως ό άγιος 'Αντώ-
νιος (4. αϊ.) πρό τής εκπνοής του παραγγέλλει εις τους περί αυτόν: «Διέλετε δέ
μου τά ενδύματα· καί Άθανασίφ μεν τφ έπισκόπω δότε τήν μίαν μηλωτήν καί δ
ΰπεστρωννυόμην Ιμάτιον, όπερ αυτός μεν μοι καινόν δέδωκε, παρ' έμοί δέ πεπα-
λαίωται»2). Ό δέ ά'γιος 'Ιωάννης ό έλεήμων (7. αι.), πατριάρχης 'Αλεξανδρείας,
ώς λέγεται έν τφ βίφ του, ένφ συνήθιζεν «έν ευτελεστάτη στρωμνη άνακλίνεσθαι
καί οΐκτροΐς σκεπάσμασιν έν τφ εαυτού κελλίω κεχρήσθαι», εις τών ευπόρων τής
πόλεοις έπεμ\|;ε προς αυτόν παλλίον άξιας 36 νομισμάτων, ίνα σκεπάζεται κατά τήν
νύκτα. Ό 'Ιωάννης όμως, προνοών υπέρ τών πτωχών, έπώλησε τούτο, ίνα άγοράση
δια τοΰ τιμήματος του σκεπάσματα δΓ αυτούς, λέγων καθ' εαυτόν· «δίκαιον γαρ καί
ευαπόδεκτον τφ Θεφ, ίνα σκεπάζωνται ρμδ' άδελφοί... ή σύ ό ταλαίπωρος· έπι-
πράσκοντο γαρ τέσσαρα παλλία τοΰ νομίσματος»8).

Άπό τοϋ 4ου αιώνος επιδίδει ή χρήσις τοΰ ονόματος πάλλιον ή παλλίον εις
τάς περιοχάς ιδία τής Αιγύπτου, Συρίας, Παλαιστίνης καί Μ. 'Ασίας4). Οΰτως
εις τήν διαθήκην τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου άναφέρεται τό πάλλιον παρά τόν
κάμασον (έπανωφόριον) καί τό στιχάριον0).

Άργότερον ό Παΰλος Ελλαδικός (6. αϊ.) εις τόν βίον τοΰ οσίου Θεογνίου
(έκδ. 'Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Πετρούπολις 1891, σ. 9, στ. 15), άναφέρει ότι
ό Θεόγνιος, ευρισκόμενος εις Μαϊουμάν τής Γάζης καί περιστοιχηθείς υπό άθρόου

') Migne, 46, 992 c. Βλ. καί παρά Oppenheim., α. 109.

-) Migne, 26, 972Β.

3) Λεοντίον επισκόπου Νεαπόλεως Κύπρου, Βίος τοϋ άγ. 'Ιωάννου τοϋ ελεήμονος (εκδ.
Η. Geizer, σ. 38-39, σ. 57, στ. 4) Πρβλ. καί είς Anal. Boll. 45, σ. 45 στ. 10 έξ. Χρήσιν τοϋ
παλλίου ώς στρώματος δι* ΰπνον βλ. καί είς τόν βίον τών όσ. Κοσμά καί 'Ιωάννου Δαμασκη-
νού (Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Ανάλ. Ίεροσ. Σταχυολογίας, τόμ. 4, 1897, σ. 289, στ. 14)
«στρωμνή τό παλλίον έν καιρφ ψύχους»·

4) Βλ. καί Oppenheim, σ. 107 περί τοϋ παλλίου είς τόν μοναχικόν κόσμον τής Αιγύπτου,
Παλαιστίνης καί Μ. "Ασίας.

6) Είς τόν Εύάγριον διάκονον «βούλομαι δοθήναι κάμασον έν, στιχάριον εν, πάλλια β'».
«Έλαφίφ τφ νοταρίφ . . . βούλομη δοθήναι κάμασον έν, στιχάρια β', πάλλια γ ». Migne, 37,
393 β.
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πλήθους, τό οποίον ήσπάζετο τούς πόδας του, έκινδύνευσε «παρά βραχύ πνιγήναι
αύτόν, εί μή νήψας ταχέως, τό μέν εαυτού παλλίον περιελόμενος τφ όχλω κατέλι-
πεν, είς διακονικόν δέ μαρτυρίου τινός είσπηδήσας απηλλάγη τού άχθους».

Ό 'Ιωάννης Μόσχος διηγείται έν τφ Λειμώνι αύτού ότι, αφού συνήντησε
μετά τίνος παρά τήν μονήν τοΰ Σαμψών έν Παλαιστίνη εις έρημικόν τόπον τόν
νεκρόν άναχωρητού τίνος κατακείμενόν, τότε «εις έξ ημών, δ περιβέβλητο παλλίον
άφελόμενος, εις αυτό ένετυλίξαμεν τό σώμα τοΰ γέροντος καί έν αύτφ τούτο έκηδεύο-
μεν»1). Μαρτυρειται καί περί τοΰ δσ. Συμεών τοΰ διά Χριστοΰ Σαλού (6. αί.) έν Συ-
QÎq. ύπό τοΰ βιογράφου του Λεοντίου, επισκόπου Νεαπόλεως τής Κύπρου (7. αι.), ότι
δ άββάς Συμεών έθυμία κρατών εις τήν παλάμην τής χειρός τούς άνημμένους
άνθρακας. Γυνή τις, ίδοΰσα αύτόν, έξεπλάγη ότι ούτω δέν έκαίετο. Ώς άντελήφθη
τοΰτο δ όσιος Συμεών, προσποιούμενος τόν καιόμενον καί τινάσσων τούς άνθρα-
κας έκ τής χειρός έρριψεν αύτούς «εις τό παλλίον αύτοΰ τό παλαιόν, δ έφόρει,
ειπών αύτη. Καί εάν μή θέλης εις τήν χεϊρά μου, 'ίδε εις τό παλλίον μου θυμιώ»2).

Έκ τών πληροφοριών τούτων περί τοΰ παλλίου διαφαίνεται ότι τοΰτο ύπό
τήν άρχαίαν του, ώς ιματίου, πιθανώς μορφήν, ήτοι ώς έξωτερικόν ένδυμα, επεν-
δύτης3), έχρησιμοποιεΐτο καί κατά τούς χρόνους τοΰ 6ου καί 7ου αιώνος.

Αί παρατιθέμεναι ενταύθα μαρτυρίαι αναφέρονται εις τό παλλίον τών μονα-
χών, τό δποΐον φαίνεται ότι ήτο παρ' αύτοΐς εΐς γενικήν χρήσιν4), πιστεύω όμως
ότι τοΰτο, ώς έξωτερικόν φόρεμα, θά έφέρετο καί ύπό τών κοσμικών5).

Εις τόν μοναχικόν κόσμον τό πάλλιον ή παλλίον κατά τούς μέσους βυζαντι-
νούς χρόνους, μετά τήν άποκοπήν από τού Βυζαντίου ένεκα τής αραβικής κατα-
κτήσεως τών μοναστικών κέντρων τής Αιγύπτου, Συρίας καί Παλαιστίνης, απο-
βαίνει, ώς φαίνεται όνομα τού έπενδύτου, 'ίσως δέ εΐδικώτερον καί τοΰ κουκουλίου.

Μαρτυρία περί τοΰ τελευταίου τούτου ύπάρχει είς τόν βίον τοΰ άγ. Ηλία,
μονάσαντος έν Καλαβρία περί τά μέσα τοΰ 10ου αιώνος. 'Αναφέρεται ενταύθα ότι
ούτος έσκληραγώγει τό σώμα «ένί ρακίφ χρώμενος θέρει καί χειμώνι καί παλλι'ω έκ
δερμάτων μέχρι τών ώμων φθάνοντι»6).

') Migne, 87, 3037 c. Έν Παλαιστίνη αναφέρει έ'τι ό 'Ιωάννης Μόσχος περί πωλήσεως
ύπό άναχωρητού παλλίου άντί νομίσματος. Αυτόθι, στ. 2980 C-D.

-) Migne, 93, 1709C. πρβλ. καί παρά Oppenheim, σ. 109.

') Περί τής όμοιόιητος τοΰ παλλίου πρός τό ίμάτιον βλ. καί Oppenheiin, σ. 109. Περαι-
τέρω έν σ. 112 έκφράζει ό Oppenheim μετά πιθανότητος τήν γνώμην οτι τό πάλλιον ώς έπεν-
δϋτης ήδύνατο έμπροσθεν νά έχη άνοιγμα ή νά είναι κλειστόν.

*) Βλ. καί Oppenheim, σ. 113.

') Πρβλ. καί Φαί,5. Κονκονλ'εν έν Λαογρ. 8 (1921-25), Ο, 251,

·) AS Sept, 3, 873 (63).
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β ) Επενδύτη ς-χλα μυς - μανδύας - μαντίον.

Πρός προστασίαν άπό τοΰ ψύχους κατά τά ταξίδια έν ώρςι χειμώνος έφο-
ροΰντο έξωτερικώς εις τήν θέσιν τού ιματίου ή παλλίου έπενδύται μέ τό όνομα βί-
ρος καί συνηθέστερον μανδύας καί μαντίον.

Τό όνομα επενδύτης μέ τήν έννοιαν τοϋ έπανωφορίου γενικώς συνεχίζεται
έν χρήσει έκ τών άρχαίων χρόνων καί κατά τους κατόπιν χριστιανικούς.

Ό 'Αθανάσιος 'Αλεξανδρείας (4. αί.) άναφερόμενος είς τήν πρέπουσαν άμφίε-
σιν τής παρθένου λέγει είς αυτήν· «ό επενδύτης σου μέλας, μή βεβαμμένος έν βαφή
άλλ' αυτοφυής ίδιόχροος ή όνυχίζων»1). Εις τόν βίον τοΰ Έπιφανίου, επισκόπου
Κωνσταντίας έν Κύπρφ (4. αΐ.) λέγεται ότι ήτο έ'θος είς αυτόν «φορεΐν τρίχινον
χιτώνα έπί τήν σάρκα καί έξωθεν αύτοΰ τόν επενδύτην»'). Ό άναχωρητής άγιος
Παφνούτιος, μαρτυρήσας έπί Διοκλητιανού, άναφέρεται ότι εισελθών είς τό κελ-
λίον «ένεδύσατο αυτού τους έπενδύτας»8).

'Επενδύτου είδος ήτο ή χλαμνς, ή όποια έφέρετο έξωτερικώς άντί τοΰ ιμα-
τίου ή παλλίου, ήτο δ' αύτη Ιδιαιτέρως στρατιωτικόν ένδυμα4). Άπετελείτο έκ μα-
κρού τεμαχίου υφάσματος τοΰ οποίου τά δύο άκρα έστερεοΰντο έπί τοΰ δεξιού
ώμου δια πόρπης (φίβουλας, φίβλας ή φιβλίου, περόνης5), άφιεμένης οΰτω τής
δεξιάς χειρός ελευθέρας6).

Ή κυρίως χλαμύς ήτο βραχυτέρα καί στενωτέρα τοϋ ιματίου φθάνουσα
μέχρι τών γονάτων ή τοΰ μέσου τών μηρών7). Συν τφ XQÔvcp άπέβη αύτη άπό
στρατιωτικός μανδύας, ενωρίς κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας, εις διακρι-

') Migne, 28, 264 (§ 11). Βλ. αλλας μαρτυρίας παρά Oppenheim, σ. 134.

*) Migne, 41, 45α (κεφ. 18).

") Anal. Boll. 40 (1922) 329, στ. 21 έξ. Είς τους μεταγενεστέρους χρόνους, ιδίςι κατά
τήν ΐστέραν βυζαντινήν περίοδον, έπικρατεΐ πρός δήλωσιν τοΰ επενδύτου ή λέξις έπανωφό-
ριον. Οΰτως είς τά σχόλια εις τάς Χιλιάδας τοΰ Ιωάννου Τζέτζη ερμηνεύεται: «έπενδύτην]
νΰν τό έπανωφόριον». (Α. Cramer, Anecdota graeca, II, 359, § 883)' καί είς τό Τυπικόν τής
μονής τοΰ Λιβός (άρχ. 14 αί.) φέρεται «χιτώνες έκ ράκους δύο λευκοί καί έπανωφόριον έξ
έρίου καί αυτό δν» (H. Delahaye, Deux typica byzantins, σ. 195, στ. 31 έξ.).

') /. Wilpert, Έ\Ό' άν., σ. 12. Σωτηρίου, σ. 241.

δ) Ίωάνν. Λνδός, Περί άρχων τής Ρωμ. πολιτ· II, 4 (Wuensch., σ. 58). Προκόπιος, Περί
κτισμ. III, 1 (σ. 246, 7 Βόνν.). Βλ. και Ν. Bêljaev, Fibula ν Vizantii. Semin. Kontakovia-
num III, 1929, σ. 103.

6) Βλ. Jac- Reiske, 'Υπόμνημα είς τό έργον Κωνσταντ. τοΰ Πορφυρογέννητου, Περί βασιλ.
τάξ.,τόμ. II, Bonn. 1830, σ. 468./. Wilpert, "Evd'άν. 12. Σωτηρίου, α. 241. ' Λποατολάκι, σ. 56.

') Βλ. Jac. Reiske, "Ενθ' άν., σ. 468. J. Wilpert, "Ενφ' άν. 'Αποοτολάκι, σ· 56,
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τικόν φόρεμα τών πλουσίων καί τών ευγενών1) εως ου από τού τέλους τοΰ 4ου
αιώνος ήρχισε πλέον χρησιμοποιουμένη ύπό τών έν τφ παλατίω") "αί έπειτα ύπό
τοΰ αύτοκράτορος μέ διακοσμήσεις έπ' αυτής σημάτων (clavi), ήτοι πλατειών παρυ-
φών, καί ταβλιών, τετραγώνων μεταξωτών ύφασμάτων, έπερραμμένων έπ' αύτής3).

Ή χλαμύς ήτο συγχρόνως έν χρήσει ώς έπανωφόριον καί εΐς τόν λαόν, τόν
κλήρον καί τούς μοναχούς μέ διάφορα ονόματα καί μέ διαφοράς ώς πρός τό ύφα-
σμα έξ οΰ κατεσκευάζετο, τό σχήμα καί τήν διακόσμησιν4)· Ούτω ήδη εις τό Διά-
ταγμα τού Διοκλητιανοΰ, τοΰ έτους 301, συγχέεται (κεφ. XX, 3, 4. XXII, 16, 17>
20)D) αύτη μέ τήν χλανίδα· «χλανίδα (χλαμύδα C) Λαδικηνήν...» (XX, 4)· πολύ
δέ μεταγενεστέρως, εΐς τήν διήγησιν τών θαυμάτων τοΰ "Αγ. 'Αρτεμίου εν Κων-
σταντινουπόλει (7. αΐ.) αναφέρονται εναλλάξ τά ονόματα χλαμύς καί χλαίνα περί
τοΰ αύτοΰ, ώς πιστεύω, ενδύματος6). Ούτω λέγεται ενταύθα ότι εφάνη τις τών έν-
δοξων τοΰ παλατιού ε'ίς τινα κατ'δναρ «χλαμύδα φορών καί στοιχοβαλτίδιον»7) καί
έτερος τις «χλαινηφόρος, στιχάριν φορών καί βαλτίδιον»8).

Ε'ίδη τής χλαμύδος ήσαν κατά τόν δεύτερον ήδη αιώνα ό μανδύας καί ό
βίρρος. Περί τούτων αναφέρει δ 'Αρτεμίδωρος, Όνειροκρ. 2, 3 (Hercher, σ. 88, 7)
«■χλαμνς δέ, ην ενιοι μανδνην, οι δε εφεοτρίδα, οι δε βίρρον καλοϋσι»9). Άργότερον
καί ό Ιωάννης Λυδός (Περί αρχ. τής Ρωμ. πολιτ. 2, 13, έκδ. Wuensch, σ. 68 -69)
ερμηνεύει- «δ <5ε μανδύης χλαμύδος εΐδός εστι το παρά το πλήΰει μαντίον λεγόμενον».

') Βλ. Jac. Reiske, Ένθ' άν. σ. 467. Χαρακτηριστική περί τούτου είναι ή μαρτυρία τοΰ
Βασιλείου έπισκ. Σελευκείας (5. αί.) (Migne, 85, 524 β) οτι ή άγια καί πρωτομάρτυς Θέκλα έν
'Αντιόχεια τοΰ έπιτεθέντος κατ' αύτής έν μέση όδώ πλουσίου εύπατρίδου «έπικαταρρήγνυσι
μέν αύτφ τήν χλαμύδα, τό σοβαρόν τοΰτο καί άπόβλεπτον ψόρημα».

2) Παλλαδίου, Λαυσ. Ιστορ., Migne, 34, 1252 α' άναφέρεται ένταΰθα περί μαγιστριανοΰ
φοροΐντος καμίσιον καί χλαμύδα. Διήγησις θαυμάτων τοΰ άγ. 'Αρτεμίου έν Κωνσταντινουπόλει
(7. αί.)(Μ. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia graeca Sacra, σ. 11, στ. 20 έξ.) «έδοξεν όράν τινα
τών ενδόξων τοΰ παλατιού χλαμύδα καί στοιχοβαλτίδιον φοροΰντα». Βλ- καί J. Wilpert, Ένθ'
όν., σ. 12. Σωτηρίου, σ. 241. Κουκουλές, Β Β.Π. τόμ. 6, σ· 289.

3) Βλ. Σωτηρίου, σ. 241.

4) Πρβλ. καί Σωτηρίου, σ. 363.

s) Mommsen - Bliimner, Ed. Diocl., σελ. 37, 38 καί 157, 161.

*) Μέ τό όνομα χλαίνα έκαλειτο ένίοτε ή χλαμύς καί κατά τούς μεταγενεστέρους βυζαν-
τινούς χρόνους, άκόμη δέ καί τό ίμάτιον ήδη τόν 5ον αιώνα. (Βλ. Σωτηρίου, σ. 363 σημ. 2 καί
ο. 362 σημ.).

') Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Varia graeca Sacra, σ. 7, στ. 14 έξ.

8) Ένθ' άν., σ. 46, στ. 25.

') Βλ. καί παρά Φ· Κουκουλέ, Β.Β.Π., τόμ. 6; σ. 289.
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Αί μαρτυρίαι afoul είναι σαφώς ένδεικτικαί, ιδία δέ, ή δευτέρα, περί τής
οποίας συνεζήτησεν ήδη ό αείμνηστος Φαίδων Κουκουλές1), ότι ή χλαμύς μέ τήν
πάροδον τοϋ χρόνου είχεν ύποστή, ώς εΐπομεν καί ανωτέρω, μετασχηματισμούς ανα-
λόγως τής χρήσεως αυτής3), ώστε ό βυζαντινός μανδύας, ό κοινώς μαντίον, và ερ-
μηνεύεται τόν 6ον αιώνα υπό τοϋ Ίω. Λυδοΰ, ώς είδος χλαμύδος. Περί τής διαφο-
ράς παρετήρησεν, ώς ελέχθη ανωτέρω, ό Φαίδων Κουκουλές, έχων προσέτι υπ' όψιν
του καί τήν διδακτικήν επί τούτου μαρτυρίαν τοϋ Θεοφάνους (έκδ. De Boor, I,
173, 5) ότι ό βασιλεύς «oU κατεδέξατο φορέσαι τό στέμμα ή τήν χλαμύδα- αλλ'
ούτω λιτώς προσήλθε μαντίον πορφυροϋν φορέσας».

'Αντιστοίχως πρός τό όνομα μαντίον ή μανδίν, τό όποιον φαίνεται εις συνεχή
χρήσιν κατά τήν βυζαντινήν περίοδον3), ήτο έπίσης εις κοινήν χρήσιν πρός δήλω-
σιν τοϋ επενδύτου, έπανωφορίου, πιθανόν κατά τόπους, καί τό όνομα μανδύας.
Ούιως άναφέρεται εις τόν βίον τοϋ οσίου 'Αγαπητού έπισκόπου Συναοΰ · (7. αί.)
ότι ούτος έντυχών πένητι «τό 'ίδιον άποδύς στιχάριον δέδωκε, γυμνός oUtoç μετά
μόνου τον βιρίον, ο μανδναν σννηϋ·ες δνομάζειν, ύπολειφθείς»4).

γ') Βίρρος.

'Άλλον είδος επενδύτου ήτο ό βίρος, όρθότερον βίρρος (λατιν. birrus, byrrus,
burrus)0). Ήτο ούτος έξωτερικόν ένδυμα τών αυτοκρατορικών χρόνων άπό τοΰ
2ου αιώνος καί μαρτυρεΐται ΰπό τοΰ Αρτεμιδώρου, ώς ανωτέρω (σ. 25), ταυτιζόμε-
νός υπ' αύτοΰ πρός τήν χλαμύδα. Απαντά είτα είς κείμενα έκ παπύρων6), μάλιστα
δέ εις τό διάταγμα τοϋ Διοκλητιανοΰ (έτ. 301), ένθα άναφέρονται βίρροι κατασκευα-
ζόμενοι πολλαχοΰ τής ρο)μαϊκής τότε αυτοκρατορίας ε'ίς τε τήν Άνατολήν καί τήν
Δύσιν ). Ό βίρρος είχε τήν μορφήν μανδύου εφιοδιασμένου μέ κουκούλαν δια τήν
κάλυψιν τής κεφαλής8), έκάλυπτε δέ τό άνω μέρος τοΰ σώματος καί έξετείνετο μέ-

') Β Β.ΓΙ., τόμ. 6, σ. 289.

') Βλ. και Σωτηρίου, σ 363.

3) Βλ. παρά Κονκονλέ, Ένθ' όν., σ. 289 - 90.

*) Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Varia graeca sacra, Πετρούπολις, 1909, σ. 125, κεφ. 43.

6) Βλ Mau, birrus. (Pauly - Wùsowa, R. Ε., III, 498).

6) Fr. Pi eisigke, Wörterbuch der griech. Papyrusurkunden έν. λ. Emst. Korne-
mann und Paul M. Meyer, Griechische papyri im Museum des Oberhessischen Ge-
schichtsvereins zu Giessen' Bd. I, Heft III, Leipzig u. Berlin 1910-1912, άρ 76, στ. 4
«καί ζεύγος βίρρου (2. αί ). Ένταΰθα έν σ 65 παρατίθεται καί βιβλιογραφία.

') Βλ. Mommsen -Blümner, Ed. Diocl. σελ. 36,38, 152"54 (κεφ. XIX, 32-41. XXII, 11-26.)

8) Jac Wilfert, "Ενθ' άν., σ. 18,
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χοι τής όσφύος, ενίοτε καί μέχρι των γονάτων1). Ουτω {θεωρείται ότι ήτο οΰτος
είδος σάγον2), έταυτίζετο δέ συχνά, λόγφ τής όμοιότητός του, καί πρός τόν βραχύν
έπενδΰτην, τό κουκούλων5).

Ό επενδυτής οΰτος κατεσκευάζετο έκ χονδρού ή λεπτού έρίου καί έχρησί-
μευε λόγω τ°ύ εύχρηστου του διά τήν προστασίαν από τό ψύχος καί τήν βροχήν.
έφέρετο δέ άρχαιότερον άνευ διακρίσεως υπό τών εθνικών καί τών χριστιανών καί
ύπό τών στρατιωτών4). Τόν βραχύν καί έκ λεπτού έρίου βίρρον καί επομένως καλής
ποιότητος φαίνεται ότι περιεβάλλοντο «ν Μ. 'Ασία κατά τόν 4ον αιώνα ού μόνον
οί κοσμικοί αλλά καί ό κλήρος καί οι μοναχοί0). Ή άμφίεσις όμως τούτου ύπό τών
χριστιανών, έ'νεκα τής λεπτότητος τοΰ υφάσματος 'ίσως δέ καί τής διακοσμήσεως
αύτοΰ, ήγειρε τόν ψόγον άλλων αύστηρότερον βίον ασκούντων, τών μοναχών, οί
όποιοι6) έφόρουν άντ' αυτού περιβόλαιον7), δηλαδή μακρύν μανδύαν.

Τό ζήτημα τοΰτο, λόγω τών διισταμένων απόψεων, θά άπησχόλει τότε εύρέως
τήν κοινα>νίαν καί τήν Έκκλησίαν τής Μ. 'Ασίας αναμφιβόλως καί διότι ό βίρρος
ύπό τό όνομα βιρρίν8) θά έφέρετο αδιακρίτως καί ύπό τού κλήρου κατεσκευασμέ-
νος πιθανώς έκ χονδρού μαλλίου- διά τοΰτο ήσχολήθη μέ τό ζήτημα τοΰτο καί ή
συνελθοΰσα είς Γάγγραν τής Παφλαγονίας, πιθανώς περί τό 340, τοπική σύνοδος,
ήτις διά τοΰ 12ου κανόνος αύτής έθέσπισε τά εξής: «Ε'ί τις ανδρών διά νομιζομέ-
νην άσκησιν περιβολαίφ χρήται, καί ώς αν έκ τούτου τήν δικαιοσύνην έ'χων κατα-
ψηφίσοιτο τών μετ' εύλοβείας τούς βήρους φορούντων καί τή άλλη κοινή καί έν
συνηθέίφ ούση έσθήτι κεχρημένων, άνάθεμα έστω»9).

Εις τήν Α'ίγυπτον κατά τούς χρόνους τούτους απαντά ό βίρρος ύπό τόν
τύπον βιρρίν, ώς μανδύας τών κληρικών. Ούτως ό 'Αλεξανδρείας 'Αθανάσιος
καταδιωκόμενος ύπό τών Άρειανών διέφυγε τήν σύλληψιν έξελθών έκ τοΰ οίκου

!) Βλ. Η. Leclercg, birrus. (Cabrol-Leclercq, Dictionn. d'Archéol. ehret, et de Litur-
gie, τόμ. 2, 1910, στ. 907).

8) Βλ. Ernst Kornemann und Ρ M. Meyer, "Ενθ' άν., σ. 65. Η. Leclercq, birrus, "Ενθ'
άν., στ. 909.

3) Βλ. Blümner, R. Ρ. σ. 218, οπου καί αί σχετικαί μαρτυρίαι. Oppenheim, σ. 161.

4) Βλ. Η. Leclercq, "Ενθ' άν., στ. 907. Oppenheim, σ. 161 έξ.

6) ΓΙρβλ. καί Η. Leclercq, Ένθ' άν , στ. 910

") Βλ. καί Η. Leclercq, Ένθ' άν., στ. 909.

') Περί τοΰ περιβολαίου τών μοναχών βλ. Oppenheim, σ. 116.

8) Έν παπύρφ τοΰ β' - γ' αιώνος άπαντα καί ύπό τόν τύπον βίριν, βλ. Fr. Preisigke
Wörterbuch der griech. Papyrusurkunden, έν λ. βίρρος.

9) Γ. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόν«ν, τόμ. Γ', σ· 1Q§.
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του νυκτός «λαβών αυτού τό στιχάριν καί τό βιρρίν»1). Είς τήν Συρίαν άναφέρεται
οΰτος καί ως άσκητικόν ένδυμα- ούτως ή όσία Πελαγία έν 'Αντιόχεια άποδυθεΐσα
τήν στολήν τοΰ βαπτίσματος «ενδύεται στιχάριον καί βιρρίον τρίχινα»2).

Εις τήν Μ. 'Ασίαν, περιοχήν τής επισκοπής Συνάου, ώς ελέχθη άνωτέρω,
έφέρετο υπό τοΰ κλήρου ό βίρρος καί κατά τόν 70ν αι., κοινώς πλέον καλούμενος
μανδύας.

Είς τους μετά τόν 6ον αιώνα χρόνους οί βίρροι θά κατεσκευάζοντο πλέον
καί άπό ύφασμα έκ μετάξης8), περί τής συνήθειας δέ αυτής αναφέρει ό Βαλσαμών
(12. αί.) δια τους χρόνους του είς σχόλιόν του4) έπί τοΰ ώς άνω κανόνος τής
συνόδου τής Γάγγρας.

') Βίος τοϋ εν άγ. 'Αθανασίου επισκόπου 'Αλεξανδρείας (εκ διασκευής τοϋ Συμεών τον
αεταφραοτοϋ). Migne, 25, προλεγ. σ. CCXL. Παλλαδίου, Λαυσ. ιστορία. Migne, 34, 1235b. «λα-

βών έαυχοΰ τό στιχάριον καί τό βιρρίον ... ».

3) Μετάνοια τής όσίας Πελαγίας. (Herm. Usener, Legenden d. heil- Pelagia, Bonn
1879, σ. 12, στ. 14 έξ.).

8) Βλ. καί Σωτηρίου, σ. 363.

4) «Περιβόλαιον γαρ τό επάνω τών άλλων έπίβλημα έκάλουν, 'ίνα φαίνοιτο, καί έκ τού-

του θηρώνται δόξαν ασκήσεως καί κατηγοροϊεν τών φορούντων τούς βήρους, τά σηρικά δη-

λονότι υφάσματα, καί τήν άλλη ν έσθήτα τήν συνήθη. Βήρος δέ είδος ήν έργασίας υφάσμα-

τος. όθεν καί νϋν είσι τά λεγόμενα όλόβηρα...» Γ. Α. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, "Ενθ' άν., σ. 108
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