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"Εβαλε τον παραυλακιστή, τον παραζνγιαστη, τον παραμν-
λωνά και τον κατ άλαλο.

"Εβαλε την άποστρέφονσα τα νήπια και την άποκαλόγρηα.
Και στην ακρη, σχεδόν απόκρυφο, τ' ακοίμητο σκουλήκι2.

Ή εξέλιξη και άνάπτυξη των μετρικών συστημάτων είναι άνάλογη με την πρό-
οδο και εξέλιξη των κοινωνιών και τών πολιτισμών, πού τά χρησιμοποιούν, καθώς
μάλιστα ή χρήση μέτρων και σταθμών θεωρείται γενικώς κριτήριο άνώτερου πολιτι-
σμού και διαφοροποιεί τους πρωτογόνους από τους πολιτισμένους λαούς. Ή εξέλιξη
αύτη διακρίνεται άδρομερώς σε δύο περιόδους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ή πρώ-
τη και εκτενέστερη χρονικά περίοδος εχει ως κύριο χαρακτηριστικό τή σχετικότη-
τα, ή οποία απορρέει από την αντίληψη ότι ό άνθρωπος και το σώμα του άποτελεΐ
«μέτρον παντός». Οί προσπάθειες γιά αντικειμενικότερες και ανεξάρτητες άπό τό
ανθρώπινο σώμα και τις δυνατότητές του μετρήσεις διαρκούν αιώνες και αποκτούν
σάρκα και οστά στο πλαίσιο τών διακηρύξεων της Γαλλικής Επαναστάσεως, οπότε
αρχίζει ούσιαστικά ή δεύτερη περίοδος έξέλιξης τών μετρήσεων, ή οποία φθάνει
μέχρι σήμερα. Τό γεγονός, ότι οί μετρήσεις δεν άφορουν μόνο τις εμπορικές συναλ-
λαγές μεταξύ τών ανθρώπων, αλλά με βάση τήν ικανοποίηση τών καθημερινών αναγ-
κών ανταλλαγής άγαθών άγγίζουν θέματα ανθρωπίνων σχέσεων και θεσμών, όπως
ή άδικία και ή απόδοση δικαιοσύνης, ή τιμωρία τών παραβατών στο πλαίσιο της άν-

1. Ή μελέτη προεκτείνει καΐ σχολιάζει άπόψεις, οί όποιες είχαν διατυπωθεί συνοπτικά στή
διδακτορική μου διατριβή μέ θέμα «Νεοελληνική Μετρολογία. Συμβολή στή μελέτη τών μέτρων
και σταθμών», 'Αθήνα 1990.

2. Άπό τό ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Λεπτομέρειες στήν Κύπρο», Ημερολόγιο Κατα-
στρώματος Γ' (Γιώργου Σεφέρη, Ποιήματα, έβδομη έκδοση, "Ικαρος, Αθήνα 1967, σ. 239).
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θρωπίνης ή της θείας δικαιοσύνης, οί άντιλήψεις των λαών γιά τη συμβολική σημα-
σία των μετρήσεων, έχουν συνδεθεί με την άπόδοση δικαιοσύνης στήν επίγεια άλλα
και στήν μετά θάνατον ζωή.

Και ένώ ή ακριβής μέτρηση αποτελεί σέ κάθε έποχή το ιδανικό κοινωνικό ζη-
τούμενο, ό απόλυτος υπολογισμός των παρεχομένων άπό τον Θεό αγαθών (καρπών,
ζώων) άλλα και τών άνθρώπων, θεωρείται κατά τή λαϊκή άντίληψη άμάρτημα,
άφου κατά τήν παράδοση της 'Αγίας Γραφής τις μετρήσεις επινόησε και έφήρμοσε
ό Κάιν, ένώ ό Διάβολος εδωσε στον Δαβίδ τήν ιδέα νά μετρήσει τον περιούσιο λαό
του Θεου, τους Εβραίους. 'Η σημασία, λοιπόν, του μέτρου και του δι* αύτοΰ άκρι-
βοΰς ύπολογισμου οδήγησε στή δημιουργία μιας σειράς σχετικών προκαταλήψεων
και δεισιδαιμονικών συνηθειών του λαοΰ.

Οί παραδοσιακές επιστήμες άναζητοΰν στις μετρήσεις τό άμετάβλητο και στα-
θερό. Δεδομένου, όμως, ότι δεν υπάρχει τίποτε άμετάβλητο στή ζωή, ό πολύπειρος
παραδοσιακός άνθρωπος είναι εξοικειωμένος μέ μέτρα άπό φθαρτό υλικό και κατά
προσέγγιση μετρήσεις. "Εθεσε, λοιπόν, 6πως ήδη άναφέρθηκε, τον εαυτό του στο
κέντρο του μετρικού συστήματος (άνθρωποκεντρικό σύστημα μετρήσεών), άξιο-
ποιώντας προς τό σκοπό αύτό τό σώμα, τα μέλη (πόδι, χέρι, δάκτυλος πήχης, πι-
θαμή, νύχι κ.ά. ), τις αισθήσεις και τις φυσικές του δυνατότητες (όραση, άκοή, βά-
δισμα, βολή κ.ά.). Τήν άσφάλεια τών έκάστοτε προτύπων τών μέτρων έμπιστεύτηκε
συνήθως στή θρησκευτική εξουσία (ιερά, ναούς) και στον κοινωνικό ελεγχο και δευτε-
ρευόντως στήν κρατική-κοσμική εξουσία. "Ετσι οί Εβραίοι τή φύλαξη τών προτύ-
πων είχαν άναθέσει στο ναό του Σολομώντος, οί Ρωμαίοι στο Καπιτώλιο και δ 'Ιου-
στινιανός στο ναό της 'Αγίας Σοφίας. Σέ ορισμένες περιπτώσεις τά πρότυπα έπαιρ-
ναν τό ονομά τους άπό τό ναό στον όποιο φυλάσσονταν3. 'Η κατάθεση τών προτύ-
πων τών μέτρων στο ναό, μέ τήν έπιρροή πού ή θρησκεία άσκοΰσε στο λαό δλων τών
κοινωνικών τάξεων, έξασφάλιζε τουλάχιστον θεωρητικά τήν προστασία τών άσθενε-
στέρων τάξεων άπό τήν αυθαιρεσία τών 'ισχυρών4.

Οί προσπάθειες νά ληφθούν μέτρα, τά όποια νά προστατεύουν τους συναλλασσο-
μένους άπό ενδεχόμενες παραβιάσεις τών σχετικών μέ τις μετρήσεις κανόνων, άλλά και
οί συχνές άναφορές σέ παραβάσεις φανερώνουν τήν ύπαρξη του προβήματος σέ δλεςτίς
οργανωμένες κοινωνίες. Στήν 'Αγία Γραφή άναφέρεται «ζυγοί δόλιοι, βδελυγμα ενώ-
πιον Κυρίου, στάθμιον δε δίκαιον δεκτόν αύτω ))5, άλλά και ((ου ποιήσεις αδικον κρί-

3. W i t ο 1 d Κ u 1 a, Measures and Men, Princeton, New Jersey 1986, σ. 81.

4. Στήν Πολωνία οί γεωργοί συχνά κατέθεταν τά μέτρα στήν έκκλησία γιά προστασία άπό τήν
αύθαιρεσία τών τσιφλικάδων, Κ u 1 a, Measures, ο.π.

5. Παροιμίαι, 11,1. Βλ. και Α ί κ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Νεοελληνική Μετρο-
λογία, ο.π., σ. 114 κ.έξ.
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σιν εν μέτροις και εν σταθμοϊς και εν ζνγοϊς. Ζυγα δίκαια και μέτρα δίκαια και χοι-
ηξ δίκαιος εσται ύμιν ))6. Ή μή νόθευση τών μέτρων και ή άποφυγή της αδικίας, ή
οποία προκύπτει ως συνέπεια της χρήσεως νοθευμένων μέτρων και σταθμών, περι-
λαμβάνεται ως ήθική έντολή στή Βίβλο καϊ απευθύνεται σε δλους. Ή λαϊκή παροι-
μία συμβουλεύει: «'Ακριβά πούλιε, μα δίκια ζύγιζε»7, άν και στην άλλη ζωή σκληρή
τιμωρία περιμένει τόσο τόν κακοζυγιστή δσο και τον άκριβοπωλητή, όπως άναφέρει
τό δημοτικό τραγούδι:

Να μην έβαροζνγιαζες, να μην άκριβοπονλιεςΒ,

ενώ στά κάλαντα του Λαζάρου άναφέρεται:

Οι κλέφτες και οι κόλακες κι οι στραβοζνγιστάδες
στον ποταμό τόν πύρινο εϊν' καταφρονιτάδες.
Πραματεντάδες δόλιοι, το ψέμα σαν αλήθεια,
στο σκότος μέσα βρίσκονται και βράζουν με την πίσσα9

κι άλλου:

"Οσοι ξιγκοζνγιάζοννε, οί ξιγκοζνγιστάδες,
στην πίσσα και στην κόλαση μαζι με τους ληστάδες10.

ζυγαριά άπό μόνη της: *Ίσια είναι κι Ισια δίνει,

την άλήθεια μόνο κρίνει11.

"Οταν οι άγορανομικοί έλεγχοι είναι ούσιαστικοί, οί θεσμοί διοικητικού ελέγ-
χου έχουν τή δυνατότητα νά προστατεύσουν τους συναλλασσομένους άπό τή νοθεία

6. Λευιτικόν, 19, 36.

7. Μιλτ. 'Α. Λουλουδοπούλου, Ανέκδοτος συλλογή ήθών, δημ. τραγουδιών (...)
τών Καρυών (έπαρχίας Καβακλή), εν Βάρνη 1903, σ. 85.

8. Π. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή γλωσσικής υλης και έθίμων του έλλη-
νικου λαου, έν Πάτραις 1887, σ. 125, 94 και Μ. Λ ε λ έ κ ο υ, Δημώδης 'Ανθολογία, 1868, έν 'Α-
θήναις, σ. 18-19, άρ. 9.

9. Κ. Σιαμπανοπούλου, Οί Λαζαρίνες, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 72.

10. Σπουδαστήριο Λαογραφίας Παν/μίου 'Αθηνών, χ/φο 434, σ. 14 ("Αργός 'Αργολίδος,
συλλ. Αίκ. Καπράνου, 1968).

11. Ε ύ ρ. Π. Μ α κ ρ ή, Ζωή και παράδοση τών Σαρακατσαναίων, 'Ιωάννινα 1990, σ. 286.
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τών μέτρων12. Οί συντεχνίες στή Θράκη, γιά παράδειγμα, επιβάλλουν ποινές «κα-
τά τών πταιστών μαϊστόρων», υλικές και ήθικές, δηλαδή, χρηματικό πρόστιμο, εκ-
δίωξη άπό τή συντεχνία, άπαγόρευση εξασκήσεως έπαγγέλματος και σπανίως πρό-
σκαιρη φυλάκιση, έξορία ή σωματική ποινή (ραβδισμός), οπως συμβαίνει μέ «άρτο-
πώλη, πωλήσαντα έλλιποβαρή άρτον»13.

Συχνά ή αδικία προέρχεται άπό τήν πλευρά του κράτους. Τότε οί άντιδράσεις
τών άδικουμένων άποβλέπουν κυρίως στον περιορισμό ττις άδικίας. Ή άντίδραση
αυτή, ή οποία συνδέεται μέ γενικότερα αιτήματα γιά περιορισμό της κοινωνικής άδι-
κίας, έκφράζεται ε'ίτε εναντίον τών οργάνων της διοίκησης ε'ίτε μέ τήν ψήφιση άπο-
φάσεων του «κοινού» για τή λήψη μέτρων τιμωρίας «έξωτερικώς και θρησκευτικώς»
εναντίον όλων εκείνων, οί όποιοι έπιδίδονται σέ νόθευση τών μέτρων και σταθμών.
eH έκμετάλλευση τών πολιτών άπό τό κράτος υπήρξε μεγάλο πρόβλημα του ελληνι-
κού χώρου ιδιαίτερα σε περιόδους δουλείας14. "Οπου λειτουργούσαν οί θεσμοί της αύ-
τοδιοίκησης, ενεργοποιούσαν άποφάσεις γιά εκκλησιαστική ή «έξωτερική» (διοικη-
τικής φύσεως) τιμωρία. Ό κολασμός μάλιστα δέν άποβλέπει στήν τιμωρία μόνο
του χρήστη νόθων μέτρων και σταθμών άλλά και του κατασκευαστή, ό όποιος θεω-
ρείται υπεύθυνος γιά τή δολιότητα15. Σέ νομοκάνονα του Γεωργίου Τραπεζουντίου,.
γιά παράδειγμα, άναφέρεται ρητώς: «άλλοίμονον εις εκείνους όπου... πλησιάζουν το
χωράφι τους είς αλλουνού χωράφι δια νά αφαιρέσουν κανένα πράγμα του γειτόνου»16γ
ένώ ό Ιερόθεος Παροναξίας εκδίδει τό 1824 άφοριστικό για πράξη κλοπής στον πύρ-

12. Γ. Λεοντσίνη, Λειτουργία του συστήματος μετρήσεων, σ. 8.

13. Ελένης Β ο υ ρ α ζ έ λ η-Μ α ρ ι ν ά κ ο υ, Αί έν Θράκη συντεχνίαι τών Ελλήνων
κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Θεσ/νίκη 1950, σ. 109, οπού άξιοποιεΐται πληροφορία τήν οποία παρέχει
ό Castellan (Lettres sur la Grece, part 2, 1811, σ. 220).

14. Ή έκμετάλλευση, βεβαίως, δέν ίχει σχέση μόνο μέ ξένες κυριαρχίες. "Ετσι στά τσιφλίκια
της Θεσσαλίας οί κολλήγοι ήσαν θύματα αδικίας άπό τους μπακάληδες, οί όποιοι συνήθως είχαν
δύο ζυγαριές. Μιά γιά νά πωλούν (350 δράμια) και μία γιά νά άγοράζουν (450 δράμια) (Σ ο φ.
Τριανταφυλλίδου, Οί κολλίγοι της Θεσσαλίας, 'Αθήνα 19742, σ. 103). Και οί μπακά-
ληδες του Γαρδικίου Άσπροποτάμου Τρικάλων, πού άποτελουσαν πολυμελή επαγγελματική τάξη
στά άστικά κέντρα της Θεσσαλίας, οπού έργάζονταν, χρησιμοποιούσαν άλλη ζυγαριά γιά τήν άγορά,
τήν «άγόρω», μέ έπιπλέον δράμια, και άλλη γιά τήν πώληση. Πληροφορία άπό έπιτόπια έ'ρευνα,
Γαρδίκι 1993.

15. Περισσότερα γιά τό θέμα βλ. Αίκατ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, ο.π. σ. 114-

116.

16. Χαράλαμπου Κ. Παπαστάθη, Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζουντίου, Έπετη-
ρίς του Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τ. 27-28 (1980-81), 1985, σ.
380-381.
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γο του Νικολάου Κορονέλλου, στο όποιο άναφέρεται: «Τόσον τους κλέπτας, όσον καϊ
τους ήξεύροντας, τους εχομεν άφωρισμενους, κατηραμένους, ασυγχώρητους και άλυ-
τους,, μετά θάνατον...»17.

'Η άνάπτυξη τών λειτουργιών του Κράτους οδήγησε σταδιακά στήν εισαγωγή
μετρικού συστήματος με τήν εγγύηση της πολιτείας. "Ετσι τά πρότυπα τών μέτρων
φυλάσσονταν σε Κρατικές * Υπηρεσίες. Στο φρούριο του 'Αγίου Πέτρου και Παύλου
διατηρούσε, γιά παράδειγμα, ή Τσαρική Ρωσία τά πρότυπα τών μέτρων. Ή Γαλλική
Επανάσταση μεταξύ τών άλλων επέβαλε ενιαίο μετρικό σύστημα, τά πρότυπα του
οποίου φυλάσσονταν στο μέγαρο τών Σεβρών. Τό πρότυπο μέτρο τών Σεβρών έγινε,
ώς γνωστόν, τό πρότυπο μέτρο γιά τό παγκόσμιο σύστημα τών μετρήσεων18.

Σέ άγροτικές κοινωνίες μέ βασική μονάδα προσδιορισμού της αύτάρκειας τήν
ανάγκη έπιβίωσης τών μελών της οικογένειας, οί μετρήσεις περιβάλλονται άπό μία
σειρά προκαταλήψεων, πού άπηχοΰν πρωτόγονες δοξασίες και συμβολισμούς. Ή ά-
πήχηση της Γραφής, πού ήδη άναφέρθηκε, σύμφωνα μέ τήν οποία τις μετρήσεις
έπινόησε ό Κάιν, εισάγοντας με τόν τρόπο αυτό τά πρώτα σπέρματα του άνταγωνι-
σμου και της άδικίας19, οδήγησε στήν άντίληψη ότι ή μέτρηση της παραγωγής άπο-
τελεΐ άμάρτημα. Ή κατανάλωση μάλιστα μετρημένων καρπών πιστεύεται οτι προ-
καλεί άσθένειες, όπως βρογχοκήλη. "Ετσι μετά τόν άλωνισμό ό καρπός υπολογίζεται
μέ τό μάτι, μέ τό φτυάρι ή τό δικράνι κατά προσέγγιση. Ό δεκατιστής τόν μετράει μέ
ειδικό σκεΰος-μέτρο. Ή λαϊκή άποψη ότι τό μέτρημα «φέρνει γρουσουζιά» μ£ άπο-
τέλεσμα «νά φαν τό γέννημα τά μαμούδια»20 (= ζωύφια) ή ότι ή έπόμενη σοδειά θά
είναι μικρότερη, είναι ευρέως διαδεδομένη. Ό ιδιοκτήτης κοπαδιού άποφεύγει, επί-
σης, νά άνακοινώσει τόν άκριβή άριθμό τών αιγοπροβάτων του, έπειδή φοβάται μή-
πως «ματιαστούνε και άρρωστήσουν»21. «Άπό τά μετρημένα τρώει ό λύκος»22. 'Ανά-
λογες άντιλήψεις είναι γνωστές και στόν υπόλοιπο εύρωπαϊκό χώρο23. Ακόμη και
οί άναλογίες γιά τήν παρασκευή ενός φαρμάκου (Πολωνία, β' μισό του 19ου αίώ-

17. Βασ. Σφυρόερα, Κυκλαδικά έγγραφα έξ ιδιωτικών συλλογών, Έπετηρίς Εταιρείας
Κυκλαδικών Μελετών, τ. 5 (1965-66), σ. 653.

18. Στήν Ελλάδα τό διεθνές μετρικό σύστημα καθιερώνεται τό 1959. Βλ. Α ί κ. Π ο λ υ μ έ-
ρου-Καμηλάκη, Νεοελληνική Μετρολογία, σ. 98-100.

19. Κ u 1 a, Measures, δ.π., σ. 13.

20. ΚΑ, άρ. 4283, σ. 150.

21. ΚΑ, άρ. 2293, σ. 74.

22. ΚΑ, άρ. 4172, σ. 324. II α ν τ α ζ ή Κοντομίχη, Τό νοικοκυριό του χωριάτικου
σπιτιού στή Λευκάδα, 'Αθήνα, 1985, σ. 199: «Ό λύκος άπ* τή μετρητούρα τρώεο>.

23. Kul a, Measures, δ.π., σ. 13-14.



Είκ. 1 Εθιμικό ζύγισμα στή γέμιση του φεγγαριού
(Πύργοι Δράμας 1964, φωτ. Γ. Ν. Λίκατερινιδη).



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

11

να) προσδιορίζονταν μέ το μάτι και όχι μέ το ζύγι, έπειδή έπικρατουσε ή άποψη οτι
τό φάρμακο έχει εύνοϊκή έπίδραση στον άρρωστο, μόνον δταν δίνεται χωρίς μέτρημα
και μέ άγνή διάθεση24.

Τό ζύγισμα άνθρώπινου σώματος, γιά τάν άκριβή προσδιορισμό του βάρους του,
συνηθίζεται νά γίνεται σέ ορισμένες μόνον περιστάσεις και προσλαμβάνει συμβολικό
χαρακτήρα. Γιά παράδειγμα, στήν περιοχή της Δράμας, «δταν γεμίζη τό φεγγάρι,
τότε ζυγίζονται για νά γεμίσουν οκάδες»25 (Είκ. 1), ένώ στο Μονοδένδρι του Ζαγορίου
τό ζύγισμα τών άνθρώπων γίνεται τήν Πρωτομαγιά «γιά νά ίδοΰν πώς θα πάν τή χρο-
νιά πού έρχεται, γιά νά μήν άχαμνήνουν ( = άδυνατίσουν )26. Τό ζύγισμα τήν ήμέρα της
εορτής άγίου, όπως του 'Αγίου Γεωργίου, άποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στή Θράκη
«ζυγίζονταν τ' "Αη-Γιωργιοΰ. Τό 'χαν σέ καλό»27. Ζυγίζονταν όλοι τήν ήμέρα του
Άγίου Γεωργίου γιά νά δουν αν πήραν ή έ'χασαν βάρος τή χρονιά πού πέρασε και νά
μαντέψουν πώς θά πάει ή υγεία τους τή χρονιά πού έ'ρχεται. Στήν περιοχή της Σιντι-
κής Σερρών τήν 'ίδια ήμέρα σέ σπίτια πού γιορτάζουν «συνηθίζουν νά ζυγίζουν τους
έπισκέπτες μέ καντάρι γιά τό καλό του χρόνου»28. Στήν περιοχή της Καστοριας «στή-
νουν τή ζυγαριά στολισμένη μέ πράσινα κλαδιά και ζυγίζονται όλα τά μέλη της οικο-
γένειας»29. Τό έ'θιμο έπιχωρίαζε και στή Θεσσαλία30, τή Στερεά Ελλάδα και τήν
Πελοπόννησο. Ό Δημ. Καμπούρογλου αναφέρει στίχους, πού τραγουδούσαν οί 'Α-
θηναίοι κατά τήν ήμέρα του Πάσχα, «δτε έζυγίζοντο»31. Στο πανηγύρι της Πρου-

24. Kuka, Measures, δ.π,, σ. 13.

25. ΚΑ, άρ. 2896, σ. 28. Βλ. και Γ. Ν. A I κ α τ ε ε ρ ι ν ί δ η, Γιορτές και Δρώμενα στο
Νομό Δράμας. Δράμα 1997, σ. 63.

26. Α ί κ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Νεοελληνική Μετρολογία, δ.π., σ. 118.

27. Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας (στό έξης: ΖΕΑ), τευχ. 3, σ. 54 και
ΚΑ, άρ. 176, σ. 82.

28. ΚΑ, άρ. 2054, σ. 7. Στή Χαλκιδική τό ζύγισμα γίνεται τήν ήμέρα του Άγίου Γεωργίου.
Στήν 'Αρναία τό ζύγισμα γίνεται μέ καντάρι στό χώρο του άρχοντικοΰ. (Μικρές Ειδήσεις, περ.
«Αρναία», 2τ. ΣΤ' (1993), τευχ. 19, σ. 8 και Μελετώντας τήν παράδοση, περ. Γυμνασίου Κασσάν-
δρας Χαλκιδικής, τευχ. 1 (1986), σ. 70).

29. ΚΑ, άρ. 1103, σ. 39 (Καστανόφυτο) και ΚΑ, άρ. 1100 Δ', σ. 19 (Άργος Όρεστικό).
Στή Νάουσα και στό Πολύφυτο Κοζάνης ζυγίζονταν έπίσης τού 'Αγίου Γεωργίου στήν πλατεία
και συνέκριναν τό βάρος τους μέ έκεΐνο της περασμένης χρονιάς. (Μ ά ρ κ,ο υ Μαρκοπούλου,
Τό Πολύφυτο Κοζάνης, Θεσ/νίκη 1991, σ. 63 και Ν. Σ π ά ρ τ σ η, Πασκαλιά άλλοτε και τώρα,
περ. Νιάουστα, ίτ. Δ' (1980), τευχ. 10, σ. 28).

30. 'Ιστορικό Λεξικό, άρ. 1034, σ."191 (Άμπελος Σοφάδων Καρδίτσας, Συλλ. Άναστ. Κα-
τσίκη, 1973).

31. Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, Μνημεία της 'Ιστορίας τών Αθηναίων, τ. 3, έν Αθή-
ναις 1892, σ. 245: «"Υπνος και φαγί και καλή άναπαή και κακό σου θέλω 'γώ;

και της τύχης τά γραμμένα τί τόν μέλλουν τόν καθένα».
Τούτον τόν στίχον ελεγον κατά τήν ήμέραν του Πάσχα, δτε έζυγίζοντο».
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σιώτισσας, στήν Εύρυτανία, πήγαιναν «ένας νά έξομολογηθή, άλλος ν' άνάψει τή
λαμπάδα του, άλλος νά ζυγιάσει το παιδί, νά γυρίσει το βάρος του σέ λάδι κι άντίς
γι' αυτό νά δώσει όσα κάνει λεφτά στήν Παναγιά»32. Συμβολική ζύγιση τών εορτα-
στών και ιδιαίτερα τών παιδιών γινόταν και στον Απάνω Τυρό Κυνουρίας. «Στήν
Άπάνου γειτονιά γιορτάζει ή Παναγία τό Δεκαπενταύγουστο. 'Εκεί τά παλιά χρό-
νια είχαν ενα καντάρι και τό εδεναν σε μιάν έλιά και πήγαιναν οί πατεράδες τά μικρά
παιδιά, άκουμποΰσαν έκεινα τό χέρι τους στο καντάρι και φώναζε κάποιος: «Χίλιες
οκάδες! — Δυό χιλιάδες οκάδες!». Τάχα ότι ζυγίστηκε τό παιδί και βρέθηκε όχι
άστενιάρικο, άλλά θεόβαρο και σκαστό άπό υγεία. Πλήρωνε έ'πειτα ό πατέρας μιά
δραχμή στήν Παναγία. Αυτό γινότανε γιά τήν υγειά. Τό 'χανε έθιμο εκείνη τή μέ-
ρα»33. Σέ δίστιχο άπό τήν 'Αρκαδία ή εικόνα του ζυγοΰ της Δικαιοσύνης είναι προ-
φανής:

'Ανάμεσα στον ούρανό κρέμεται 'να σατέρι
κι έκεΐ θά πά ' νά ζυγιαστώ, γιά νά σέ κάνω ταίρι34.

Ή μέτρηση του μήκους (ΰψους) του άνθρώπινου σώματος ή μελών του έ'χει
σχεδόν πάντοτε συμβολική ή μαγική σημασία. Μιά κλωστή ή μιά ταινία πού άντι-
στοιχεΐ με τήν περίμετρο του κεφαλιού ενός συγκεκριμένου άτομου μπορεί νά εναπο-
τεθεί στο εικόνισμα άγίου γιά θεραπευτικούς λόγους (πονοκέφαλος κ.ά.), έφ' δσον
πιστεύεται ότι άντιπροσωπεύει τόν άσθενή35. Ή διαφορά του μέτρου του βραχίονα
ή της γροθιάς, πριν και μετά τήν απαγγελία έπωδής γιά τόν «άβασκαμό», άποδει-
κνύει ότι κάποιος είναι ή 6χι ματιασμένος36. Τό υψος άνθρώπου δεν μετράται σχεδόν
ποτέ άπ' εύθείας μέ τήν τοποθέτηση μετρικού οργάνου έπάνω στο σώμα του, άλλά μέ
τό άντίστοιχό του υψος πάνω σέ τοίχο, δένδρο κ.ά. Τό άντίθετο θεωρείται «γρουσου-
ζιά. Μόνο τους πεθαμένους μετράνε»37 μέ αύτό τόν τρόπο.

Στή Σκύρο, τή Ζάκυνθο, τή Θράκη κ.ά., δταν κάποιος πεθαίνει, «παίρνουν μέ
μιά κλωστή ή μ' έ'να σπάγγο τό μέτρο του πεθαμένου, δσο είναι τό μάκρος του. Αύτό
τό χώνουν μέσα σέ μιά τρύπα του τοίχου πάνω άπό τήν πόρτα του σπιτιού, γιά ν' ά-

32. Δημ. Αουκοπούλου, Στ' "Αγραφα. Ένα ταξίδι. Έν 'Αθήναις 1929, σ. 5!.

33. Κ ω ν. Ρωμαίου, Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν περιοχήν Τυρου Κυνουρίας
(28 Ίουλ. - 8 Αύγ. 1964), Έπετηρίς του Λαογραφικού 'Αρχείου της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 17,
έν 'Αθήναις 1965, σ. 186.

34. Νίκου Β έ η, Τραγούδια του Μαινάλου (δίστιχα της αγάπης), περ. «Ακρίτας» 'Αθη-
νών, Ζτ. (1904-1905), τόμ. Α' (1904), σ. 58.

35. ΚΑ, άρ. 4223, σ. 174.

36. ΚΑ, άρ. 3358, σ. 35.

37. ΚΑ, άρ. 2294, σ. 140.
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φήσει τήν τύχη του ό πεθαμένος, νά μήν τήν σηκώση και τήν πάρη άπό τό σπίτι»38.
Στήν περιοχή της Άδριανουπόλεως της Άν. Θράκης «μετρούν τό άνάστημα του νε-
κρού μέ βαμβακερή κλωστή και τήν μεταποιούν είς λαμπάδα, τήν όποια και άμέσως
άνάπτουν άνωθεν της κεφαλής του νεκρού»39, ένώ στήν Αιτωλία κ.τ. «παίρνουν μέτρο
μ' ένα φιτίλι 'ίσιο μέ τό μπόι του νεκρού και μ' αυτό φκειάνουνε τό ψυχοκέρι. "Οσο
κερί άπ' αυτό μείνει άκαγο τό κόβουν σέ τρία κεριά και τό άνάβουν στό κιβούρι και
ρίχνουν και νερό»40. Στήν Άν. Θράκη «τό κιβούρι τό κάνουν έξω άπό τήν πόρτα
του νεκρού. Τό μέτρο τό παίρνουν μέ άγρια κληματσίδα και τήν βάζουν μέσα στον
τάφο»41, ένώ στήν Άρτοτίνα της Αιτωλίας «παίρνουν μέτρο άπό τό λείψανο μέ μιά
βέργα άπό βάτο. Μ' αύτό μετράνε τά σανίδια και τά κόβουνε 'ίσια ίσια. "Άν τήν
φκιάσουνε μεγαλύτερη πεθαίνει κι άλλος άπ' τό σπίτι. Τό μέτρο αύτό, δηλ. τό βάτο,
τό κόβουν και τό κάνουν τρεις σταυρούς και τους πετάνε στήν κάσσα πριν τόν χώ-
σουν»42.

Ή άντίληψη οτι τό άντίστοιχο του μέτρου (υψους) του άνθρώπου άντιπροσω-
πεύει τόν 'ίδιο τόν άνθρωπο, έκτος άπό τήν περίπτωση του νεκρού, ισχύει και γιά τή
σκιά του. "Ετσι ή θεμελίωση οικοδομικού έ'ργου γίνεται όχι μόνο μέ τή θυσία ζώου
ή άνθρώπου43 άλλά και μέ τό κτίσιμο της σκιάς του στά θεμέλια. Συχνά μετρούν κρυφά
τή σκιά άνύποπτου περαστικού, συνήθως ηλικιωμένου, και τό νήμα πού άντιστοιχεΐ
στό μήκος της τό κτίζουν κάτω άπό τόν θεμέλιο λίθο της οικοδομής44.

Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί λαϊκές έσχατολογικές άντιλήψεις γιά
όσους στήν επίγεια ζωή τους παραβιάζουν τούς κανόνες της κοινωνικής δικαιοσύνης
και- συμπεριφοράς45. Βεβαίως οί άντιλήψεις γιά τή «Μέλλουσα Κρίση» και τήν τι-

38. Γ. Α. Μ έ γ α ς, ΖΕΑ, 1, σ. 178. Πρβλ. Ζ. Ξηροτύρης, Έθιμα, σ. 66: Στή Ρούμελη
«του νεκρού τ' άνάστημα τό μετρούν μέ τό σκοινί. "Ετσι δέν παίρνει τίποτα μαζί του, γιατί όλα είναι
μετρημένα».

39. Γ. Α. Μέγα, ΖΕΛ, τευχ. 1, σ. 174.

40. Γ. Α. Μέγα, ΖΕΛ, τευχ. 1 ο.π., σ. 172.

41. Γ. Α. Μέγα, ΖΕΛ, τευχ. 1, δ.π., σ. 179.

42. Γ. Α. Μέγα, ΖΕΛ, τευχ. 1, δ.π. σ. 179.

43. Βλ. εκτενώς Δημ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Ή θυσία είς οικοδομήματα, ΕΕΒΣ, τ. 45
(1981 ), σ. 43 και Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδη, Νεοελληνικαί αίματηραί θυσίας 'Αθήνα
1980.

44. Δ η μ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, δ.π. σ. 52 και 59-62 και Σ τ ε φ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Λαο-
γραφικά, τ. Α', Δημώδεις παραδόσεις, 'Αθήνα 1988, σ. 237-238.

45. Ή άντίληψη ότι ύπάρχει κρίση ένώπιον του Θεοΰ είναι κοινός τόπος. Στήν Κρήτη, γιά
παράδειγμα, τραγουδοΰν τά δίστιχα:

Ταχιά στήν κρίση του Θεοΰ έκειά σέ θέλω νά 'σαι,
νά λέω 'γώ τά κρίματα κι έσύ ν' άπηλογασαι.
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μωρία τών νεκρών γιά πράξεις τους στήν επίγεια ζωή προϋποθέτουν τήν πίστη γιά τήν
ύπαρξη ζωής μετά θάνατον. Πάνω σ* αύτή τήν πανάρχαια αντίληψη στηρίζεται τό
άπέραντο μυθολογικό και φιλοσοφικό υλικό γιά τόν Κάτω Κόσμο και τόν "Αδη, τό
όποιο οδήγησε και στή δημιουργία μιας σειράς λαϊκών διηγήσεων και έσχατολογι-
κών άπόψεων μέ ιδιαίτερη έ'ξαρση γύρω άπό τις μεγάλες χρονικές καμπές, όπως τά
έτη 1.000 και 2.000. Σύμβολα και πρότυπα της έπίγειας ζωής μεταφέρονται στήν
«άλλη ζωή», όπου ή «Δευτέρα Παρουσία» άποτελεΐ τήν μεγάλη δίκη, ή οποία θά
άποδώσει Δικαιοσύνη στον καθένα σύμφωνα μέ τά έ'ργα του46 (Είκ. 2).

Στή Μήλο πιστεύουν ότι «άμα σκορσόζύαζε (= κακοζύγιζε) στή ζωή του, δέν
έβγαινε γρήγορα ή ψυχή. Μπορεί και μιά βδομάδα νά βασανιζότανε. Και γιά νά βγει,
νά έξεμισ.τευτεΐ, παίρνανε ένα καντάρι και τό βάνανε στο κρεββάτι δίπλα του και ξε-
ψυχοΰσε»47. Στήν Καμαρίνα του Σουλίου «βάνουν τό στατέρι κοντά γιά νά ξεψυχή-
σει εύκολα ό άρρωστος»48. Συνήθως στον πειρασμό «νά παραζυγιάζει» έμπαινε ό μυ-
λωνάς. "Ετσι στις παραστάσεις της Κόλασης στις μεταβυζαντινές τοιχογραφίες τών
χριστιανικών ναών μεταξύ τών άμαρτωλών49 πού τιμωρούνται μέ μεγάλη συχνότη-
τα παρουσιάζεται ό «μυλωνάς πού βαρυξαγιάζει»50.

Δέν ήταν κρίση νά μέ πας, κριτής να πά' μέ κρίνεις,
μόνο μ' άφήκες στό Θεό τά δίκια πού κρίνει !

ΚΑ, άρ. 1105, σ. 182 (Μαρία Α ι ο υ δ ά κ ι, Άν. Κρήτη, 1937 ).

46. Βλ. γενικά Hans-Georg Beck, Die Byzantiner und ihr Jenseits. Zur Entste-
hungsgeschichte einer Mentalität, München 1979 και Leopold Kretzenbacher, Versöhnung
im Jenseits, München 1972. Πρβλ. Στέλιου Λ α μ π ά κ η, Οί καταβάσεις στόν Κάτω Κό-
σμο στή βυζαντινή και στή μεταβυζαντινή Λογοτεχνία, 'Αθήνα 1982. Περισσότερα βλ. Γ. Κ. Σπυ-
ρί 8 ά κ η, Τά κατά τήν τελευτήν έ'θιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών, ΕΕΒΣ, τ. 20
(1950), σ. 95-98.

47. ΚΑ άρ. 2339, σ. 134.

48. Κ. Α. Ρ ω μ α ί ο υ, Τό ύνί κατά τόν γάμον, Λαογρ. 7 (1923), σ. 353 (= Μικρά Μελετή-
τήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 239). Ό Κ. Α. Ρωμαίος συνδέει τή χρήση του στατεριοΰ κατά τό
ψυχορράγημα γιά τή διευκόλυνση του έτοιμοθάνατου μέ τά διαβατήρια έθιμα, όπως ή συνήθεια στόν
Ταξιάρχη του Θέρμου Αίτωλο-ακαρνανίας, όπου ((τυλίγουν τό ύνί και τό στατέρι σ' ένα μπάλωμα
μαΰρο, τά βάνουν στήν πόρτα και Οά τά δρασκελίση ή νύφη» (δ.π., σ. 348).

49. Οί τιμωρίες τών άμαρτωλών είναι άνάλογες μέ τά άμαρτήματα πού διέπραξαν. "Ετσι ο-
ποίος δέν δίνει ένα ποτήρι νερό σέ ξένο, στόν Κάτω Κόσμο θά τρώει σέ μια σκάφη μ' ένα χοίρο (ΚΑ,
άρ. 2042, σ. 2. Βαρελαΐοι Μαρμαρίου Εύβοιας, 1953, Άν. Δ. Βλάχου), ένώ όποιος παρέχει στέγη
και τροφή στούς ξένους «θά τό βρει στόν Κάτω Κόσμο» (ΚΑ, άρ. 2418, σ. 119. Περιβόλια 'Ολυ-
μπίας, 1962,.'Αν. Κοπανας και ΚΑ, άρ. 1832, σ. 8. Μάρμαρα 'Ιωαννίνων, 1953, 'Αρ. Κασιούμης).

50. Μανόλη Π α π α δ ο γ ι ά ν ν η, Τό μουζούρι και τό μίστατο στήν Κρήτη, περ. 'Α-
μάλθεια, τ. 18 (1987), τεΰχ. 70-71, σ. 97.



ΕΙκ. 2. Ή Ζυγοστασία. Λεπτομέρεια της Δευτέρας Παρουσίας.
Decomi, 14ος αιώνας.
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Ή συνήθεια της τοποθέτησης του ζυγοΰ κοντά στον ετοιμοθάνατο έχει σχέση
τόσο μέ τις πράξεις του στήν έπίγεια ζωή, δσο και μέ τή γενικότερη δοξασία ότι κατά
τήν ώρα του θανάτου συμβαίνει ενα πρώτο ζύγισμα της ψυχής. «Τ'ν ώρα π' χαρου-
παλέβ' [ό άνθρωπος], παραστέκ'τι έ'νας άγγιλους κι ένας τρισκατάρατους, ποιός θα
τ' άρπάξ' τήν ψυχή))51. «Δυό τρεις μέρες πριν άπό τό θάνατο ή και μερικές ώρες μό-
νο, ό άρρωστος «άγγελοσκιάζεται» και «στένει τό μάτι». "Αγγελος Κυρίου κατεβαίνει
νά του πάρη τήν ψυχή. Ό άρρωστος τόνε θωρεί και σταματά τό βλέμμα του σ' ένα
ώρισμένο σημείο. Κι άν ήτονε καλός σ* δλη του τή ζωή, άν δεν ήκλεφτε, δέν έβλαστή-
μανε, δέν έπόρνευγε, δέν ήτονε άρπαγος και παραύλακος, έπήγαινε στήν έκκλησά του
ταχινή και άργατινή, άν ήτονε μιστοδούσης (έλεήμων), θωρεί ήμερον άγγελο και του
χαμογελά και γελά κι αύτός. Μ' άν ήτονε βλάστημιάρης, κλέφτης, άρπαγος, παραύ-
λακος, πόρνος και καίρης (φιλάργυρος), έτότες θωρεί άγριο τόν άγγελο του Κυρίου
και κοντά του τό διάβολο μέ τά κέρατα και μέ τή μακρά ορά κι άνιμένει νά του δώση
ό άγγελος τήν άδεια νά πάρη τήν ψυχή. Τρομάσσει τοτεσά ό άρρωστος και τό ξά-
φνισμά ντου είναι άγριο»52. Ό άγγελος στέκεται στή μέση άπό τόν ούρανό και έκει
κρατάει μιά ζυγαριά. "Οταν πεθάνει κάποιος, τήν ψυχή του τήν πάει έκει στή ζυγα-
ριά και τήν ζυγίζει. 'Από τή δεξιά μεριά στέκονται οί άγγελοι και άπό τήν άριστερά
μεριά ό διάβολος και περιμένουν νά ιδούν, που θα γυρίση ή ζυγαριά, γιά νά πάρουν
τήν ψυχή»53. Γιά τό λόγο αύτό ό ετοιμοθάνατος άγωνιά και παρακαλεί νά τόν ελεή-
σουν οί άγγελοι λέγοντας «... ουκ εχω γε έργον άγαθόν άντισταθμίζειν τόν ζυγόν τών
φαύλων πράξεωνλ>54. Ή παρουσία του άρχαγγέλου Μιχαήλ, του γνωστού ψυχοπο-

51. ΚΛ., άρ. 2030, σ. 95 (Μικρή Γότιστα Ηπείρου).

52. Μαρίας Λιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπου-
δών, τ. Β' (1939), σ. 404.

53. ΚΛ, άρ. 3206, σ. 93 και Θρακικά 2 (1929), όπου, κατά δοξασία πού έπικρατεΐ στή Θράκη
(Τσανδώ), «ή ψυχή ζυγίζεται ύπό του άγγέλου μετά τήν έκπνοή».

54. Σ π. Παπαδοπούλου, Άγιασματάριον τό μέγα, Ένετίησιν 1779, σ. 210. Στήν
ίδια άκολουθία γιά τους «ψυχορραγουντες» διαβάζουμε «τάς έμας καθορώντες πράξεις έλεγχομέ-
νας έν τη στάθμη του ζυγου...» (σ. 208). Χαρακτηριστική είναι ή περιγραφή πού δίνει ή Μαρία
Λιουδάκη (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τ. Β', σ. 404): «Ό άρρωστος άγγελοσκιάζεται και στέ-
νει τό μάτι. Άγγελος Κυρίου κατεβαίνει νά του πάρη τήν ψυχή. Ό άρρωστος τόνε θωρεί και στα-
ματά τό βλέμμα του σ' ένα ώρισμένο σημείο. Κι άν ήτονε καλός σ' ολη του τή ζωή ... θωρεί ήμερον
άγγελο και του χαμογελά κι αύτός. Μ' άν ήτανε βλαστημιάρης, κλέφτης..., έτότες θωρεί άγριο τόν
άγγελο του Κυρίου και κοντά του τό διάβολο μέ τά κέρατα και. μέ τή μακρά όρά...». Γενικότερα γιά
τις δοξασίες κατά τό ψυχορράγημα, βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελέτη έπί του βίου τών νεωτέρων Ελ-
λήνων, Νεοελληνική Μυθολογία, μέρος Β', έν Αθήναις 1874, σ. 306 κ.έξ. Πρβλ. οσα γράφει και
παρατηρεί ό Δη μ. Σ. Λουκάτος, Λαογραφικαί ένδείξεις περί τελευτης παρά Ιωάννη τω Χρυ-
σοστόμφ, ΕΛΑ, ϊτ. 2 (1940), σ. 43 κ.έξ.
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μποΰ άγγέλου55, στήν εκκλησιαστική εικονογραφία μέ ζυγαριά στο χέρι «προς έντε-
λεστέραν και ύλικωτέραν παράστασιν του δικαίου και άδεκάστου της κρίσεως του
Θεοΰ», άπηχειται και αντικατοπτρίζεται στή λαϊκή πίστη. 6πως αυτή εκφράζεται
στους στίχους:

Μιχαήλ 'Αρχάγγελε, που τσι ψυχές ζυάζεις,
την ώρα τ' απομισεμοϋ δε θέλω νά μέ βιάζεις.

Νά δώ και τόν 3Αρχάγγελο, τό φοβερό τρομάτη
που καμπανίζει™ τις 'ψυχές άμαρτωλών καϊ δίκαιων.

Νά 'δώ τά ρόδα πώς άνθοϋν, τους κίτρους πώς μυρίζουν
νά *δώ και τόν άρχάγγελον, πώς συ βαστά τό ζύγι57.
Άλλά και ό Χάρος παρουσιάζεται νά κρατά ζυγαριά:

Ζύγι κρατώ στο χέρι μου της έλεημοσύνης
για νά ζυάσω τά 'καμες58 ...
προκειμένου νά άποδώσει δικαιοσύνη59.

Ή έννοια της μετά τον θάνατο ζυγοστασίας τών ψυχών είναι γνωστή στούς
λαούς της 'Ανατολής και της Άν. Μεσογείου άπό τήν άρχαιότητα60.

55. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Νεοελληνική Μυθολογία, δ.π., σ. 419.

56. καμπανός = καντάρι.

57. Ί ω. Σ π. 'Αναγνωστοπούλου, €0 θάνατος και ό κάτω κόσμος στή δημοτική
ποίηση (έσχατολογία της δημοτικής ποίησης), (διδακτ. διατρ.), 'Αθήνα 1984, σ. 322-323, οπού
και οί σχετικές παραπομπές.

58. G. Moravcsik, Il Garonte bizantino, Studi Bizantini Neoellenici 3 (1931), σ,
63 και 66. Πρβλ. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών βυζαντινών έκ τών άγιο-
λογικών πηγών, ΕΕΒΣ, τ. 20 (1950), σ. 97 και Ίω. Σ π. 'Αναγνωστοπούλου, δ.π., σ,
323.

59. Ή έννοια της ζυγοστασίας υποδηλώνεται και άπό τόν Θεσσαλονίκης Εύστάθιο, δταν γράφει
(12ος αί. ): «ή καθωμιλημένη γλώσσα τόν θανεΐν κινδυνεύοντα έλθεΐν εις τά του θανάτου λέγει ζυγά»
ή «φησίν είς τά του Άδου κεΐσθαι ζυγά» (Φ. Κουκουλέ, Εύσταθίου Λαογραφικά, τ. 1, Θεσσα-
λονίκη 1950, σ. 483 ).

60. Βλ. Θωμά Προβατάκη, Ό Διάβολος, σ. 80 καϊ γενικότερα Μ. Ν i 1 s s ο n, Greel
Popular Religion, σ. 119, Κ. F a r n e 11, The Cults of the Greek States, τ. 5, σ. 40 κ.έξ. Φ α ί δ.
Κουκουλέ, Ή νεοελληνική γλώσσα και τά μεταβυζαντινά έθιμα, Melanges Oct. et M. Merlier,
τ. I (1956), σ. 162-163: «Κοινή είναι παρά τώ λαώ ή δόξα, ότι κατά τάς τελευταίας στιγμάς του
μελλοθανάτου ό ψυχοπομπός γγελος, όστις και παίρνει τήν ψυχήν του, άφ' οδ τόν κτυπήση. "Ηδη είς
τάς Πράξεις τών 'Αποστόλων άναγινώσκομεν: «παραχρήμα δέ έπάταξεν αύτόν ό άγγελος και έξέ-
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Το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας είναι άπό τά συνηθέστερα θέματα της βυ-
ζαντινής και μεταβυζαντινής εικονογραφίας. Ώς θέμα συνιστά έναν άπό τους με-
γάλους θεματικούς κύκλους της βυζαντινής εικονογραφίας, επειδή συνδέεται με τό
έσχατολογικό πρόβλημα, ενα άπό τά βασικότερα και σπουδαιότερα προβλήματα,
πού άπασχολουν και βασανίζουν τήν άνθρώπινη ψυχή. Ό κύκλος τών θεμάτων αυ-
τών, πού έχει τις ρίζες του στήν 'Αγία Γραφή, εμπλουτίζεται μέ στοιχεία, πού ή
καταγωγή τους άνάγεται σέ άρχέγονες παραδόσεις προσαρμοσμένες στις έκάστοτε
σύγχρονες κοινωνικές άντιλήψεις61.

"Οσον άφορα στις παραστάσεις τής Δευτέρας Παρουσίας, πού εικονίζονται στούς
ναούς, άπαντοΰν μόνο άπό τόν δέκατο αιώνα62, καθώς άρχισαν νά διαμορφώνονται
μετά τήν είκονομαχική κρίση και κωδικοποιούνται τόν 11ο αιώνα. Τό ιδεολογικό
τους ύπόβαθρο είναι προφανώς παλαιότερο63.

ψυξεν». Τούτου ένεκα ό άποθνήσκων λέγεται πολλαχου άγγελόκρουστος ή άγγελοκρουσμένος και τό
άποθνήσκω άγγελοκρούομαι.

Επειδή δέ άγώνα έχει ή ψυχή, χωριζομένη του σώματος, διά τούτο σήμερον περί του ισχυρώς
άγωνιώντος, ένεκα φόβου, άϋπνίας και τών τοιούτων λέγομεν ότι: είδε τόν άγγελόν του.

Σημειωτέον ότι τήν αυτήν άντίληψιν και φράσιν εΤχον και οί μεσαιωνικοί ήμών πρόγονοι, άφ'
οδ συγγραφεύς του IB' αίώνος, ό Μιχαήλ Γλύκας περί του έκ ξηράς βλέποντος κινδυνεΰον πλοΐον
είπεν:

Έσύε λέγεις άϊλήμονον κι έκει Θωρούν άγγέλους».

Πρβλ. και Κ. Π. Χατζηιωάννου, Αί παραστάσεις τών κολαζομένων κατά τους βυζαντινούς
και μεταβυζαντινούς χρόνους, ΕΕΒΣ, τ. 23 (1953), σ. 300 κ.έξ.

61. Βλ. γενικότερα γιά τό Θέμα της Δευτέρας Παρουσίας Σταύρου Ν. Μαδεράκη, Ή
Κόλαση και οί ποινές τών κολασμένων σάν Θέματα της Δευτέρας Παρουσίας στις Ικκλησίες της
Κρήτης, περ. "Υδωρ έκ Πέτρας, *τ. Α', τευχ. II (1978), σ. 185-236 και fc. Β' (1979), τευχ. III-
IV, σ. 21-80 και ίτ. Γ', τευχ. V-VI (1980-1981), σ. 51-130. Συγκεκριμένα βλ. σ. 185.

62. Τό πιό παλιό χρονολογημένο γνωστό παράδειγμα Μέλλουσας Κρίσης στή Βυζαντινή Τέχνη
προέρχεται άπό τήν Καππαδοκία (913-920). Ν. and M. Thierry, Ayvali Kilise ou pigeon-
nier de Gulli Dere, eglise inedite de Gappadoee, Cahiers Archéologiques XV (1965), είκ. 24.
Περισσότερο γνωστή εϊναι ή σκηνή στήν τοιχογραφία του νάρθηκα του 'Αγ. Στεφάνου στήν Καστο-
ριά του τέλους του ένάτου αιώνα. Στ. Πελεκανίδη Καστοριά, Βυζαντιναί τοιχογραφία^
Πίνακες, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 87-88. Βλ. και Doula Mouriki, An unusual represen-
tation of the Last Judgment in the trirteenth century fresco at St. George near Kouvaras
in Attica, Δελτίον της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. Η' (1975-1976), σ. 151.

63. Γιά τήν εικονογραφική σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας στή γένεσή της, τούς προχρστια-
νικούς της προδρόμους και τήν έξέλιξη τών έπιμέρους στοιχείων της στήν 'Ανατολική και Δυτική
χριστιανική εικονογραφία μέχρι τά τέλη του 19ου αί. βλ. στό βιβλίο του Milt Κ. G a r i d i s, Etu->
des sur le jugement dernier post - byzantin by Xve à la fin du XIXe siècle. Iconographie -
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Το θέμα παρουσιάζεται μέ ιδιαίτερη συχνότητα και ρεαλιστικές άπεικονίσεις
στήν Κύπρο, γιά τήν οποία υπάρχει ή μελέτη του Κ. Π. Χατζηιωάννου «Αί παρα-
στάσεις τών κολαζομένων είς τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς της Κύ-
πρου»64 και στήν Κρήτη, γιά τήν οποία έ'χομε τήν προαναφερθείσα σημαντική εργα-
σία του Σταύρου Μαδεράκη.

Στήν Κύπρο παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας έμφανίζονται άπό τόν 13ο
αιώνα65. Ό ποιητής Γιώργος Σεφέρης έντυπωσιάστηκε άπό τις ρεαλιστικές λαϊκό-
τροπες ζωγραφιές τών ποινών, πού άναμένουν, κατά τή λαϊκή άντίληψη, τούς παρα-
βάτες τών κανόνων εΰρυθμης λειτουργίας μιας κοινωνίας, δηλαδή τόν κλέφτη υλικών
αγαθών πού άνήκουν σέ άλλους (παραζυγιαστής, παρακαμπανιστής, παραυλακι-
στής, παραμυλωνάς) άλλά και τόν ωτακουστή, τόν μοιχό και τή μοιχαλίδα, τήν «κου-
σκουσούρα» (= κουτσομπόλα), τήν «άποστρέφουσα τά νήπια» (= αύτή πού δέν θη-
λάζει τά παιδιά της), κ.ά.66, και τούς άφιερώνει ένα άπό τά ποιήματά του γιά τήν
Κύπρο67.

Στήν Κρήτη οί πρώτες λεπτομερείς παραστάσεις τής Δευτέρας Παρουσίας,
και οί πληρέστερες, άνήκουν στό πρώτο μισό του 14ου αιώνα68. Είναι ενδιαφέρουσα
γιά τήν εικονογραφική έξέλιξη του θέματος ή διαπίστωση του Στ. Μαδεράκη 6τι
στήν Κρήτη παρατηρούνται δύο εικονογραφικές κατευθύνσεις: 'Η πρώτη, μετά τά
μέσα του 14ου αιώνα, είναι έπανάληψη μέ μικρές παραλλαγές κωδικοποιημένων θε-
μάτων της Δευτέρας Παρουσίας69. Παράλληλα παρουσιάζεται μιά άλλη είκονογρα-

Estetique, Θεσσαλονίκη 1985, όπου και ή προηγούμενη γιά τό θέμα βιβλιογραφία. Κλασσικό βε-
βαίως και πάντοτε έλκυστικό παραμένει τό βιβλίο του Hans-Georg Beck, Die Byzanti-
ner und ihr Jenseits. Zur Entstehungsgeschichte einer.Mentalität, München 1979.

64. Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. 23 (1953), σ. 290-303.

65. Κ. Ν. Χ α τ ζ η ι ω ά ν ν ο υ, ΑΙ παραστάσεις τών κολαζομένων είς τούς βυζαντινούς και
μεταβυζαντινούς ναούς της Κύπρου, ΕΕΒΣ, τ. 23 (1953), σ. 290.

66. Γιά τά ίδια και άλλα άμαρτήματα πού έπισύρουν τιμωρία στή μέλλουσα ζωή βλ. και Κί-
τσου Μ α κ ρ ή, Ή Λαϊκή Τέχνη του Πηλίου, Αθήνα 1976, σ. 1215-6. Μεταβυζαντινές παρα-
στάσεις τιμωρουμένων υπάρχουν σέ πολλούς ναούς τής Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος (Άργιθέα,
Πήλιο Καστοριά, Βόιο, Μετέωρα κ.ά.).

67. Γιώργου Σεφέρη «Λεπτομέρειες στήν Κύπρο». Ημερολόγιο Καταστρώματος
Γ', Ποιήματα, έβδομη έκδοση, "Ικαρος, 'Αθήνα 1967, σ. 239.

68. Παραστάσεις του θέματος στό νάρθηκα του ναου του Άγίου Νικολάου στή Μονή Σελί-
νου (1315), έργο του Παγωμένου και έκείνη του 'Ασώματου στις 'Αρχάνες. Βλ. Στ. Μαδερά-
κη, δ.π.

69. 'Έτσι τή συναντοΰμε στόν Μιχαήλ 'Αρχάγγελο στό Κακοδίκι Σελίνου και παλαιότερα,
στόν 'Ασώματο. Παραδείγματα τέτοιων συνόλων άποτελουν οί Δεύτερες Παρουσίες τών ναών τής
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φική κατεύθυνση, άγνωστη (Μαδεράκης, σ. 188) άπό άλλα σημεία του Βυζαντινοΰ
Κόσμου, σύμφωνα μέ την οποία τά θέματα της Δευτέρας Παρουσίας χάνουν την όρ-
γανικότητά τους και διασπώνται. Μετά τό 1340 ή τάση έντείνεται. Γιά παράδειγμα,
άπό τά 48 παραδείγματα πού άναφέρει ό Gerola τά μισά τουλάχιστον άποτελουν
επί μέρους θέματα της πλήρους παραστάσεως Δευτέρας Παρουσίας. Ή διάσπαση
αύτή πιθανώς νά οφείλεται κατά τόν μελετητή στόν περιορισμένο χώρο τών μικρών
έκκλησιών της Κρήτης και υπαγορεύτηκε άσφαλώς άπό τήν άνάγκη νά καυτηρια-
σθούν ορισμένα κοινωνικά κατά κανόνα παραπτώματα και εγκλήματα. 'Ωστόσο ή
διάσπαση και ή έλλειψη συνοχής είναι τό κύριο χαρακτηριστικό τών παραστάσεων
της Δευτέρας Παρουσίας κατά τήν μεταβυζαντινή περίοδο και τήν περίοδο της
τουρκοκρατίας, κατά τήν οποία ιδιαίτερα ή άνάγκη νά καυτηριασθούν ήθικά παρα-
πτώματα και έγκλήματα κοινωνικής και οικονομικής σημασίας στο πλαίσιο της εκ-
κλησιαστικής κοινότητας ήταν επιτακτική και επέβαλε τήν ύπαρξη ισχυρών μη-
χανισμών πρόληψης. "Ετσι επιλέγονται και τονίζονται ήθικά παραπτώματα κοι-
νωνικής σημασίας (τιμωρία τών μοιχών, τών καταδοτών, τών ωτακουστών, τών μή
θηλαζουσών γυναικών, τών ματαιόδοξων γυναικών, πού κοιτάζονται στόν καθρέπτη
τόν όποιο κρατεί ό Διάβολος κ.ά. ), καθώς και οικονομικά έγκλήματα, 6πως τό κα-
κό ζύγισμα προϊόντων, ή παραβίαση συνόρων, ή κλοπή, ό φόνος κ.ά. Μέ τήν προ-
σπάθεια δημιουργίας μηχανισμών πρόληψης τών παρατηρουμένων άμαρτημάτων ή
εγκλημάτων συνδέεται και τό βαθμιαίο πέρασμα προς μιά ρεαλιστικότερη άπεικό-
νιση τών συγκεκριμένων άμαρτημάτων και τών ποινών, πού επισύρουν τήν τιμω-
ρία στή Μέλλουσα Κρίση. "Ετσι άπό μιά σχηματική άπεικόνιση τών τιμωρημένων
και τών ποινών πού τούς επιβλήθηκαν, πού άποτελεΐ τή λόγια άπόδοση του θέ-
ματος, περνάμε σέ μιά λαϊκότερη, στήν οποία οί ποινές άποδίδονται μέ τήν έξαρση
του αμαρτήματος και τή ρεαλιστική άπεικόνιση του μέλους του σώματος πού τήν διέ-
πραξε (φίδι, κρέμεται άπό αύτό και τό άπομυζά)70. Συχνότερα στις παραστάσεις

Παναγίας στή Σκλαβοπούλα Σελίνου, της Παναγίας στά Ρούστικα και του 'Αγίου Γεωργίου στόν
Άρτό, κοντά στό χωριό "Αγιος Κωνσταντίνος Ρεθύμνου (1401) (Στ. Μ α δ ε ρ ά κ η, o.k., σ.
188).

70. Μαδεράκης, δ.π., σ. 199. Στις παλαιότερες παραστάσεις της Κολάσεως (Οί τρεις
πού άναφέρθηκαν στήν αρχή και της Μαυριώτισσας της Καστοριάς (Πελεκανίδης, Καστοριά I,
πίν. 81Β και του παρεκκλησίου του Καχριέ Τζαμί), ή Κόλαση και ή Δευτέρα Παρουσία δέν διαφο-
ροποιούνται, άλλά άποτελουν ένιαιο σύνολο, έπειδή Ιδέες πού £χουν σχέση μέ τήν εικονογραφία του
αύτοκράτορα θριαμβευτή και εικονογραφικά θέματα πού φθάνουν μέχρι τά πρώτα χρόνια του Βυ-
ζαντίου έπέδρασαν στήν εικονογραφία της Δευτέρας Παρουσίας, όπως διαμορφώθηκε τό θέμα μετά
τήν εικονομαχία. Οί τιμωρημένοι και οί ποινές τους δίδονται γενικά και σχηματικά. Αύτή είναι ή
λόγια παράδοση.
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υπάρχουν έπεξηγηματικές επιγραφές πού προσδιορίζουν γιά ποιο αμάρτημα τιμω-
ρείται τό πρόσωπο, πού συνήθως είναι άντιπροσωπευτικό μιας συγκεκριμένης κοι-
νωνικής ομάδας ή κοινωνικού τύπου. 'Ανάλογα, λοιπόν, μέ τό κοινωνικό υπόβαθρο
και τήν πνευματική καλλιέργεια τών πιστών, προς τούς οποίους άπευθύνεται, άλλά
και τούς στόχους πού θέτει μιά όμάδα άνθρώπων, ή παράσταση τής Δευτέρας Πα-
ρουσίας άποτελεϊ έποπτική και εύληπτη απεικόνιση γιά τις μεγάλες λαϊκές μάζες
και άπάντηση στό πιο μεγάλο έσχατολογικό πρόβλημα: τή σωτηρία ή μή τής ψυ-
χής μετά τόν θάνατο.

"Αλλωστε ή Δευτέρα Παρουσία, ή Ψυχοστασία και ή Κόλαση άποτελοΰν μερικά
άπό τά πιο συνηθισμένα και γνωστά θέματα τής θρησκευτικής εικονογραφίας71.
Στήν έξέλιξή τους και στά θέματα αύτά συνολικά κατά τή μεταβυζαντινή περίοδο και
ιδιαίτερα άπό τόν 16ο αιώνα και έξης μορφές και έννοιες προσλαμβάνουν περισσότερο
λαϊκό χαρακτήρα, τό δογματικό περιεχόμενο υποχωρεί και οί δεισιδαιμονίες τών
λαϊκών μαζών εισδύουν στή βυζαντινή εικονογραφική παράδοση. Ή εικονογραφία
άποκτά και στήν τεχνοτροπία ρεαλιστικό περιεχόμενο, πού μπορεί νά άνταποκριθεΐ
στό ιδεολογικό και πολιτιστικό επίπεδο τών ευρύτερων μαζών. 'Έτσι ένώ μέχρι πε-
ρίπου τόν 13ο αιώνα ή σκηνή τής Κρίσης εικονίζεται ως σκηνή δικαστηρίου μέ τούς
δικαίους άπό τή μιά πλευρά και τούς άμαρτωλούς άπό τήν άλλη και οί ομαδικές τι-
μωρίες τών άμαρτωλών περιορίζονται σέ επίπεδο άφηρημένο και άπρόσωπο72, άπό
τότε και έξής οί τιμωρίες άρχίζουν νά χάνουν σταδιακά τόν άφηρημένο χαρακτήρα
τους και έκφράζουν πλέον συγκεκριμένα άμαρτήματα, χαρακτηριστικά γιά τις άγρο-
τικές κοινωνίες τής έποχής. Συγκεκριμένα, εικονογραφικοί τύποι, γιά τή διαμόρφωση
τών οποίων λαϊκά άπόκρυφα έσχατολογικά κείμενα και άποκαλύψεις έ'χουν παίξει
σημαντικό ρόλο, στενά συνδεδεμένοι μέ τά σύμβολα του έπαγγέλματος και του άμαρ-
τήματος, καθώς και τό είδος τής τιμωρίας, διαμορφώνονται κατά τήν τουρκοκρατία
μέχρι και τόν 19ο αιώνα73. Στή διαμόρφωση τών νέων εικονογραφικών δεδομένων
συντελεί όχι μόνο τό έπίπεδο τών πιστών στούς όποιους άπευθύνονται, άλλά και τών
'ίδιων τών ζωγράφων.

Ή πίστη του λαοΰ συνοψίζεται στήν άντίληψη οτι οί άδικοι και οί άμαρτωλοί, πού

71. Γιά τήν εικονογραφική σύνθεση τής Δευτέρας Παρουσίας στή γένεσή της, τούς προχρι-
στιανικούς της προδρόμους και τήν έξέλιξη τών έπιμέρους στοιχείων της στήν 'Ανατολική και Δυ-
τική χριστιανική εικονογραφία μέχρι τά τέλη του 19ου αίώνα βλ. στό βιβλίο του M i 1 t. Κ. G a r i-
d i s, Etudes sur le jugement dernier post - byzantin by Xve à la fin du XIXe siècle. Icono-
graphie - Es te tique, θεσσαλονίκη 1985, όπου και ή προηγούμενη γιά τό θέμα βιβλιογραφία.

72. G a r i d i s, Etudes, σ. 82 κ.έξ.

73. G a r i d i s, Etudes, δ,π.
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παραβαίνουν τους κοινωνικούς θεσμούς και τούς ήθικούς κανόνες και δέν τιμωρούνται
γιά ποικίλους λόγους στήν επίγεια ζωή, θά τιμωρηθούν στήν αιώνια Κόλαση, ένώ οί
δίκαιοι και ενάρετοι θά αμειφθούν στόν Παράδεισο. 'Αντίληψη πού δέν λείπει άπό
τόν άρχαΐο κόσμο74 και όχι μόνο τόν ελληνικό75. Οί τιμωρίες τών κολαζομένων, άν
έξαιρέσουμε ορισμένες παραβιάσεις θρησκευτικών κανόνων, όπως «του άρνισαμένου
τόν Χριστόν»76, τών «αιρετικών», «τών κοιμωμένων τήν Κυριακή» «του αποκαλο-
γέρου», είναι κοινωνικού περιεχομένου και άναφέρονται σέ παραπτώματα, τά όποια
σέ περιορισμένες άγροτικές κοινωνίες, οπως ή ελληνική της τουρκοκρατίας, άλλά
και γενικότερα οί βαλκανικές, θεωρούνται άπό τά μεγαλύτερα άμαρτήματα.

Κατά συνέπεια ό μυλωνάς, πού κλέβει στο ζύγισμα τό σιτάρι ή τό άλεύρι του
φτωχού γεωργού, ό παραζυγιαστής ή παρακαμπανιστής, πού κλέβει τόν πελάτη του,
ό παραυλακιστής, ό όποιος μεταθέτει τά όρια του κτήματος του εις βάρος του γεί-
τονά του τιμωρούνται αύστηρά, άναγκασμένοι νά κουβαλουν αιωνίως στήν Κόλαση77

74. Ί ω. Σ π. 'Αναγνωστοπούλου, δ.π., σ. 324 κ.έξ. Πρβλ. Κ Π. Χατζηιωάν-
ν ο υ, Αί παραστάσεις, δ.π., σ. 300-302. Ό Ν. Πολίτης παρατηρεί ότι «ό λαός διετήρησε πάσας
σχεδόν τάς περί κολάσεως δοξασίας τάς διαπλασθεΐσας έπί τη βάσει της χριστιανικής θρησκείας
και τών άρχαίων μύθων υπό της έξημμένης φαντασίας τών άσκητών και τών καλογήρων. Καϊ ένεκα
του λόγου τούτου τρέφει μέχρι τοΰδε προλήψεις και δοξασίες περί τών μετά θάνατον, άγνώστους είς
τούς Πατέρας της έκκλησίας» (Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, σ. 356-357).

75. Κατά τήν Παλαιά Διαθήκη ό Θεός θά άποδώσει στόν καθένα δικαιοσύνη άνάλογα μέ τις
πράξεις του. Πρβλ. Παν. Λ ε κ α τ σ α, Ή Ψυχή, σ. 256 κ.ά.

76. Κ. Π. Χ α τ ζ η ι ω ά ν ν ο υ, Αί παραστάσεις τών κολαζομένων, δ.π.

77. Στήν 'Αποκάλυψη της Παναγίας μεταξύ άλλων κολαζομένων άναφέρονται και δσοι «έπα-
ραζύγιαζαν»:

«Και παρευθύς έκίνησε τό άμάξι τό χερουβικόν και οί τετρακόσιοι άγγελοι και έπήραν τήν Πα-
ναγίαν είς τό νότιον μέρος, έκεΐ όπου έβγαινεν ό πύρινος ποταμός και έκόχλαζεν ωσάν φωτιά και
έκαμνε κύματα ωσάν άγρια θάλασσα και έξεβύθιζε τούς άμαρτωλούς δέκα χιλιάδες όργιαϊς και έδά-
κρυσεν ή Παναγία και εϊπε: «ποιοι είναι τούτοι και τί τό άμάρτημά τους;» και ό 'Αρχιστράτηγος
εΐπεν: «αύτοί εϊναι όπου έπαραμόνευαν, όπου έπαραζύγιαζαν, και οί κάπηλοι όπου έβαλαν νερόν είς
τό κρασίν και άδικοΰσιν τούς άνθρώπους ... και δσοι κάμνουν άδικίας και τρώγουν τούς ξένους κό-
πους και δσοι έχουσι και είναι πλούσιοι και δέν δίνουν έλεημοσύνας είς τούς φτωχούς» (Ν. Γ. Π ο-
λίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, 2, σ. 383-384).
Άλλά και στό έπιτραπέζιο τραγούδι:

'Απόψε φίλους φίλευα, φίλους και μπιστεμένους,
τήν Παναγιά και τό Χριστό, τούς δώδεκα 'Αποστόλους
και τούς έπερικάλαγα, τούς φίλαγα τό χέρι,
γιά νά μου δώσουν τά κλειδιά, κλειδιά του Παραδείσου,
ν' άνοίξω τόν Παράδεισο νά ιδώ τούς πεθαμένους.
Ζερβιά μεριά είναι οί άρχοντες, στήν πίσσα στό κατράμι
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τά όργανα του άμαρτήματος τους, κοντά στους κοινούς κλέφτες, τούς τοκιστές και
φονιάδες άλλά και τούς παραβάτες τών ήθικών κανόνων, όπως ή πόρνη, ό επίορκος, ό
ψευδομάρτυρας, ό ωτακουστής, ή «άποστρέφουσα τά νήπια» κ.ά.

Οί λαϊκοί ζωγράφοι άπεικονίζοντας τέτοια-φρικτά βασανιστήρια78 άφ' ένός ικα-
νοποιούσαν τό μόνιμα σχεδόν άνικανοποίητο στους πιστούς αίσθημα της δικαιοσύνης
και τιμωρίας τών παραβατών στήν έπίγεια ζωή, άφ' έτέρου διαπαιδαγωγούσαν, προ-
κειμένου νά άποφεύγουν οί ζωντανοί τέτοια άδικήματα φοβούμενοι τήν μετά θάνατον
τιμωρία. Ή προσθήκη στήν εικόνα μέ τόν κολαζόμενο του έργαλείου της αμαρτίας
του έκανε περισσότερο παραστατική και ρεαλιστική τήν τιμωρία. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ή περίπτωση του παραυλακιστή στόν ναό του Άντιφωνητή Κύπρου (14ος
αι.), όπου ό ζωγράφος μέ ρεαλισμό ζωγράφισε τό άροτρο βυθισμένο στόν πρωκτό
του άμαρτωλου, επειδή μέ αύτό παραβίασε τά σύνορα επεκτείνοντας τό κτήμα του
είς βάρος του γείτονα79.

Οί μυλωνάδες, οί μπακάληδες, οί γεωργοί ή οί ειδικοί γεωμέτρες ήταν τά πρό-
σωπα, πού περισσότερο ϊσως άπό τούς άλλους ήταν εκτεθειμένοι στήν άμαρτία, έφ'
δσον είχαν τήν ευκαιρία νά ξεγελάσουν τούς πελάτες τους.

και βάσταγαν στά χέρια τους σακούλια βουλωμένα.
Δεξιά μεριά ή φτωχολογιά στόν ήλιο στό προσήλιο
και βάσταγαν στά χέρια τους λαμπάδες άναμμένες.
Θυμάσαι, δταν έπούλαες τ' άλεύρι μέ τό χουμα
καΐ τό κρασί μέ τό νερό, τά γρόσια μέ τόν τόκο;
Έδώ φλουριά δέν 'πάρχουνε, γρόσια δέ δανείζονται,
μόνε λιβάνι και κερί και καθαρή ψυχούλα!

'Ανάλογη είναι ή άντίληψη, «καθ* ήν έν τή κολάσει κρεμάται άπό του τραχήλου του άμαρτήσαντος
της άμαρτίας τό κυριώτερον άντικείμενον. 'Απεικονίζεται ό μυλωνάς δ καταχρώμενος τό άλευρον
τών πελατών του κύπτων ύπό τό βάρος του λιθαρίου του μύλου του, δ μπακάλης φέρων άπηρτημένον
άπό του τραχήλου τόν λίθον ή τήν ζυγόν, τήν νενοθευμένην» (Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, δ.π., σ. 371. Πρβλ.
Leon Heuzey, Les suplices de l'enfer, d'après les peintures byzantines, στό Annuaire
de l'Association pour l'encouragement des etudes greques 1871, σ. 116.

78. 'Οπωσδήποτε έχουν ύπ' δψη τους κείμενα έσχατολογικά και λαϊκές 'Αποκαλύψεις πού
περιγράφουν σκηνές άπό τήν Κόλαση. Σέ μιά τέτοια 'Αποκάλυψη του 15ου αιώνα άναφέρονται:
«Έπήρεν με δ άγγελος και ήγαγέν με, όπου κολάζονται οί άμαρτωλοί, και εϊδον έκει ποταμόν πύ-
ptvov και είς τό χείλος αύτου έκάθητο πλήθος άνδρών τε και γυναικών. Και λέγει μοι ό άγγελος:
Οδτοι είσίν οί έπίορκοι, οΐ άδίκως όμνύουσιν, οί ψευδομάρτυρες, οί παρακαμπανισται ... και πάλιν
έδειξέν μοι δ άγγελος τόν σκώληκα τόν άκοίμητον ... έσκίασεν ή νεφέλη και κατέβη ή ρομφαία ή ά-
πειρος και έφύσησαν οί άνεμοι... και έπιπτον οί άμαρτωλοί ώς φύλλα άπό τών δένδρων (Anonymus
Byzantinus, De Caelo et infernis Epistula, έκδ. L. Radermacher, 1972, σ. 19-20).

79. Κ. Χ α τ ζ η ι ω ά ν ν ο υ, Αί παραστάσεις, δ.π,, σ. 299.



Είκ. 3. Ό Ζυγός της Δικαιοσύνης

Είκ. 4. Ό Ζυγός της Δικαιοσύνης. Μονή Ξυροποτάμοτ Άγιου "Ορους, 1783
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Στήν 'ίδια κατηγορία άνήκουν οί χανιτζήδες και οί ταβερνιάρηδες — οίνοπώλες -
κάπηλοι πού πουλοΰσαν κρασί λιγότερο ή νερωμένο. Είναι χαρακτηριστικές ο ί αιτιο-
λογήσεις τών ποινών πού συνοδεύουν τις εικονογραφήσεις της Δευτέρας Παρουσίας80.

Εκτός ωστόσο άπό τή Μέλλουσα Κρίση ή λαϊκή άντίληψη γιά τήν τιμωρία τών
παραζυγιστών θεωρεί ήδη καταδικασμένους τούς παραβάτες. Σύμφωνα μέ τήν άντί-
ληψη αύτή «ό σκάθαρος ήταν ψωμάς. 'Αλλ' είχε τά ζύγια του ξίκικα, γι' αύτό κατα-
δικάστηκε νά κάνη ψωμιά άπό κάβαλλα» (= κοπριά)81.

Ή έ'ννοια τής ζυγαριάς (παλάντζα, ζύγι, ζύι) έχει ταυτισθεί στή λαϊκή σκέψη
σέ μεγάλο βαθμό μέ εκείνη τής Δικαιοσύνης, είτε αύτή άπονέμεται άπό τούς άνθρώ-
πους είτε άπό τόν Θεό. (Είκ. 3, 4). "Ετσι άναφέρεται σέ έγγραφα, «ή πελάντζα της
Δικαιοσύνης»82 μέ τήν έννοια τών δικαστικών άρχών, ένώ ό πάπας χαρακτηρίζεται
στό «Χρονικόν» του Μαχαιρά «τών χριστιανών ή βοήθεια, τό ζύγιν τής Δικαιοσύ-
νης»83. Σέ χειρόγραφο του Πατριάρχη Καλλινίκου του Δ' άναφέρεται 6τι «μέ τό ζύγι
της γνώσεως ήτανε ζυγιασμένα» βσα περιέχονταν σέ συγκεκριμένο βιβλίο84, ένώ. σέ
κυπριακό τραγούδι λέγεται:

Ζύιν βαστώ στό χέριν μου τής ελεημοσύνης,
γιά νά ζυάσω τί 'καμες και έσοΰ νά μέν 'πομείνη85.

Ό Θεός βεβαίως «κρατάει τή ζυγαριά και τό ντουνιά ζυγίζει.

Σ' άλλους ζυγίζει μάλαμα, σ' άλλους ζυγίζει άσήμι,
στους νέους, πού φεύγουν άκληροι στάχτη και κεραμίδι»86.

Τό παράπονο πού έκφράζει τό παραπάνω μοιρολόι γιά τό ένδεχόμενο άδικης
κρίσης έκ μέρους του Θεοΰ στηρίζεται σέ άνθρώπινα πρότυπα ζυγιστών, μέ βάση

80. Χατζηιωάννου, Αί παραστάσεις, δ.π., σ. 293 και 'Α ν. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Βυζαν-
τικά μνημεία της Αιτωλοακαρνανίας, 'Αρχ. Βυζ. Μν. Ελλάδος, τ. 9 (1961), σ. 52-53. Θεοχ.
Προβατάκη, ό Διάβολος, Θεσ/νίκη 1980, σ. 154 κ.έξ. 'Ιδιαίτερα βλ. Σ τ α ύ ρ ο υ Ν. Μ α-
δ ε ρ ά κ η, Ή Κόλαση και οί ποινές τών κολαζομένων, "Υδωρ έκ Πέτρας, Ϊτ. 2, τευχ. 3-4, (1979),
σ. 74, όπου και παραπομπές στις σελίδες της μελέτης, πού άναφέρονται στόν παραζυγιστή.

81. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις, τ. Α', έν 'Αθήναις 1904, άρ. 354, σ. 194. Πρβλ. Π α ν τ.
Πρεβελάκη, Ό ήλιος του θανάτου (έκδ. Βιβλιοπωλείου Εστίας), σ. 64.

82. Γ κ ί ν η ς, Περίγραμμα, σ. 567.

83. Χρονικόν Μαχαιρά (έκδ. R. Dawkins) 1, 332. Πρβλ. 'Αναγνωστόπουλος, Έ-
σχατολογία, δ.π., σ. 323.

84. ΙΛ, άρ. 728, σ. 11.

85. Βλ. πρόχειρα 'Αναγνωστόπουλος, Έσχατολογία, δ.π., σ. 323.

86. ΙΑ, άρ. 962, σ. 38 (Πελοπόννησος).
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τά όποια πιστεύεται εύρύτερα 6τι «έχ' κι ού Θεός ζ'γαριά μπακάλ'»87. Ωστόσο, ή
δικαιοσύνη του Θεοΰ ταυτίζεται 6χι τόσο μέ τόν τρόπο πού γίνεται τό ζύγισμα, οπού
φυσικά υπεισέρχεται ό άνθρώπινος παράγων, βσο μέ τήν άπόλυτη έννοια του μέτρου
ή της ζυγαριάς ή του κανταριου, όπως φαίνεται κυρίως άπό τά αινίγματα και τις
παροιμίες, στά όποια χαρακτηρίζεται ως «πρωτόγερος»88 άλλά και «Θεός κ' είμαι
κι άγιος κ' είμαι / κι ούλ' πιστεύ' ν έμέ»89.

«άγγελος άκράτος, νυχοποδαράτος,
περπατεΐ και κρίνει τή δικαιοσύνη»90

κάί

«άετός καυχάται μακροποδαράτος,
δίκαια κρίνει και δικαιοσύνην ζητεί»91.

και

«άνθρωπος νυχάτος, καντσουποδοράτος,
περπατά και κρίνει τή δικαιοσύνη»92.

«άλογο βαρβάτο, κοντορροβιθάτο,
πορπατεϊ και κρίνει τή δικαιοσύνη»93.

Εξάλλου, «τό καντάρι δέν ντρέπεται ουτε μένα ούτε σένα»94, όπως και «τό
καντάρι ουτε τόν άρχοντα ντρέπεται, ουτε τό φτωχό λυπάται»95 ή «τό καντάρι δέν
ντρέπεται κανένανε»96.

87. ΙΑ, άρ. 759, σ. 192 (Στερ. Ελλάδα).

88. ΙΑ, λ.

89. ΙΑ, άρ. 687 Β, σ. 541 (Μακεδονία). Πρβλ. Π. Μελανοφρύδου, Ήέν Πόντφ έλ-
ληνική γλώσσα, σ. 113. Πρβλ. τό βυζαντινό αίνιγμα :

δίκαιος ειμί και δικαίων άκρότης

!ξ τά σκέλη μου, κάνπερ οί πόδες δύο (Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, ΒΒΠ, Β', I, σ. 250 ).

90. Σ π υ ρ. Λάμπρου, Δημώδη αίνίγματα, Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα (Φιλολ. Σύλλ. «Παρ-
νασσός»), τ. Α' (1871), σ. 234.

91. Δημητρίου Γουζέλη, Γνωμικά, έν Ναυπλίφ 1836, σ. 207. 'Αλλά και «δαίμονας
νυχάτος περπατεΐ και κραίνει τή δικαιοσύνη» (Β α σ. Κ ω τ σ ι ώ ρ η, Λαογραφικά αίνίγματα, έφ.
«Θεσσαλικόν Μέλλον», 'Αθήναι, ϊτ. Θ' (1955-56), άρ. 212, σ. 2.

92. ΕΦΣΚ, τ. Γ (1877), σ. 205. Συνήθως «πετεινός νυχάτος, νυχοποδαράτος» (ΙΑ, άρ. 1053,
σ. 512) ή «πετεινός πεταναράτος καί νυχοτσιγκελλάτος» (Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα, σ.
181).

93. Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα, δ.π., σ. 168.

94. ΚΛ, άρ. 1458, σ. 77 (= ΙΑ, άρ. 448, σ. 77). 'Αλλά και «της άλεποΰς ή νουρά καί του λύ-
κου τά νύχια / πού πάν σ' όλα τά χέρια καί λένε τήν άλήθεια» (Κ. Παπαι'ωαννίδου, Αίνίγμα-
τα έπιχωριάζοντα έν Σωζοπόλει της Βορείου Θράκης, Θρακικά, τ. 2 (1929), σ. 177, άρ. 57) ή
«του μπούφου τό κεφάλ', ή ούρά της άλεπους κι του λύκου τά νύχια» (ΙΛ, άρ. 687, σ. 541 ).

95. ΙΑ, άρ. 387, σ. 646.

96. ΚΛ, άρ. 2268, σ. 614. Πρβλ. ΙΛ, λήμμα καντάρι.
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Μέ τήν τελική καθιέρωση και εφαρμογή του ένιαίου μετρικού συστήματος στόν
αιώνα μας (οριστικά τό 1959 στήν Ελλάδα) και τήν ολοένα άκριβέστερη προσέγ-
γιση τών άπολύτων μεγεθών ό συμβολικός χαρακτήρας τών μετρήσεων άποκτά με-
γαλύτερη σημασία, καθώς ή έννοια τής δικαιοσύνης έξαρτάται ολοένα άπό πιό λεπτές
ισορροπίες, γιά τις οποίες δέν άρκουν πλέον οΰτε οί συμβατικές ζυγαριές άκριβείας
ούτε, κυρίως, οί έσχατολογικοί προληπτικοί μηχανισμοί τιμωρίας μέ τήν συνδρομή
σκηνών κολαστηρίου στήν μετά θάνατον και τή μέλλουσα ζωή.

SUMMARY
Measures and Measuring: Symbolism and Reality

by Aikaterini Polymerou - Kamilaki, Ph. D.

Owing to the fact that Measuring doesn* t concern only commercial ex-
changes between people, but based on the satisfaction of every - day needs
in exchanging goods, it touches on human relationships and institutions, li-
ke injustice and justice, punishment of out - laws within human or divine
justice, the people' s beliefs about the symbolic meaning of measuring have
been connected with the rendering of justice in this life as well as in life
after death.

Simultaneously, measuring as an accurate estimate of the goods offered
by God (fruits, animals), but also of people, is considered by public opinion
as a crime. The meaning, therefore, of measuring and of accurate counting
lead to the creation of a number of relevant preventive and superstitious
habits of the people. The refetences to transgressions in the subject of coun-
ting and the efforts to take measures that protect the interested parties from
potential breaking of the rules, reveal the existence of the problem in all
organised sociétés. The adulteration of measuring and the injustice that re-
sults from their use, is mentionted as a moral command in the Bible and is
adressed to everybody. In rural societies, where the basic unit of defining
self - sufficiency is the need for the survival of family members, measuring is
surrounded by a series of a superstitions, that echoes primitive beliefs and
sympolisms. Weighing the human body to determine its weight precicely, is
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used on certain occasions and has a symbolic character. The measuring of
the length of the human body or of its members, has almost always a sym-
bolic or magical meaning. A thread or a tape that mathes the perimeter of
a certain person' s head, can be placed on the icons of a saint for healing
reasons (headaches etc.), since it's believed to represent the patent.

Extremely interesting are the popular beliefs about life after death, that
concern those who in this life break the rules or social justice and conduct.
The first «Zygostasia» (=the weighisg of the soul), known in populations of
the East and Eastern Mediterranean from antiquity, is done by placing the
balance close to the near - dead. The second step is the New Judgement, whe-
re the miller who steals while weighing the wheat or flour of the poor farmer,
the parazygiastis or parakambanistis, who steals his client, the paravlakia-
stis, who tranposes the boundaries of his field at the expence of his fellow -
partner, are severely punished, usually eternally obligated to carry the ins-
truments of their sin in Hell, nearby the common thieves, money - lenders
and murderers, but also near the violators of moral rules, such as the whore,
the perjurer, the false witness, the eavesdropper, the woman «that averts the
infants» etc. The popular painters, when depecting such horrible tortures, on
one hand satisfied the almost always insatiable between the faithful ones
feeling of justice and punishments of transgressers in terrestrial life, and on
the other hand offered education in order to lead people to avoid such of-
fences for fear of the after death punishment. Thus, the notion of the ba-
lance (palanza, zygi etc.) has been largely lndentified with that of justice,
whether it is rendered by people or by God.


