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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έκτης πλημμυρίδος των βαρβάρων, οΐτινες συνεχα)νεΰθησαν μετά των εκλα-
τινισθέντων Δακών, προέκυψεν εις τάς πέραν τοΰ Δουνάβεως χώρας νέος λαός,
δστις βραδΰτερον δεχθείς, δτι είναι φυλετικώς λατινικής καταγωγής, ωνόμασεν
εαυτόν Romanos ήτοι Ρουμάνους1).

Ούτοι και πάλαι μεν υπέστησαν δια των κατά την Μικράν Σκυθίαν (Δοβρου-
τσάν) και κατά μήκος τοΰ Δουνάβεως ιδρυμένων πυκνών ελληνικών πόλεων την
έπίδρασιν τοΰ ελληνικοΰ πολιτισμοΰ, αλλά κυρίως ειπείν ό εκπολιτισμός αυτών
είναι κατά μέγα μέρος έργον καΐ καύχημα τοΰ νεωτέρου Έλληνισμοΰ.

Βεβαίως ύπήρχον προ πολλοΰ μεταξύ τοΰ Βυζαντίου και τών παραδουναβίων
χωρών σχέσεις στρατιωτικοί, εμπορικά! καΐ πνευματικαί2), αλλ' αΰται ένδυναμοΰν-
ται κυρίως από τοΰ 1359, οτε ιδρύεται ή Μητρόπολις Ούγγροβλαχίας. Πρώτος
άρχιερεύς τής Μητροπόλεως ταύτης υπήρξε Έλλην, ό πρφην Βιτζίνης Υάκινθος
Κριτόπουλος, τον όποιον απέστειλε τό Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως, άντα-
ποκρινόμενον εις αΐτησιν τοΰ ήγεμόνος τής χώρας 'Αλεξάνδρου 3).

Αι σχέσεις προς τό Βυζάντιον γίνονται στενώτεραι κατά τάς αρχάς τοΰ ΙΕ'

' Αν τ. Δ. Κεραμοπονλλον, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι. Έν 'Αθήναις 1939, σελ. 43-45,
σημ. 1. Κατά τον καθηγητήν κ. Ά. Χατζήν τό δνομα Ρωμοΰνος προέρχεται έκ τοΰ ελλη-
νικού Ρωμαίος — Ρωμιός — Ρουμιός, σημαίνοντος τόν χριστιανόν (κατ' άνακοίνωσιν τοΰ κ. κα-
θηγητού).

2) D. Russo, Elenizmul in Romania, έν Studii Istorice greco-romane, Opere po-
stume, t. II, Bucure§ti 1939, pp. 501,505,518, ένθα παραπομπαί εις τάς βυζαντινός πηγάς.

3) Acta Patriarchatus Const., εκδ. Miklosich et Mull^r, Vindobonae i860, vol. 1,

pp. 383,386.
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αιώνος. Τότε εις των υιών τοϋ ήγεμόνος της Βλαχίας Μίρτσεα υπηρετεί ώς αξιωμα-
τικός ε'ις την αύλήν του 'Ιωάννου Παλαιολόγου (1425-1448), ανεψιός δε τις αύτοΰ
μετέχει του κατά τών Τούρκων πολέμου καΐ διακρίνεται δια τον ήρωϊσμόν αυτοί;.
Ό δ' αυτοκράτωρ άναγνωρίσας τάς υπηρεσίας του ξένου πρίγκιπος εθεσεν εις την
διάθεσιν αύτοΰ «εν έκ τών μεγαλυτέρων πλοίων», δια νά έπανέλθη εις την πα-
τρίδα αυτοί)1).

'Αμέσως μετά την άλωσιν (1453) οι ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας συνδέονται
μετά τών έκ Φαναριού Ελλήνων, διότι εχουσι την ανάγκην αυτών. Γνωρίζουσι την
έπιρροήν τών Ελλήνων τούτων επι τοΰ Σουλτάνου και της Υψηλής Πΰλης. Ό
'Ανδρόνικος Καντακουζηνός, ως και ό πατήρ αύτοΰ, παΰει και διορίζει τους ήγεμό-
νας τής αρεσκείας αύτοΰ 116 δλα έ'τη, πρίν ακόμη άρχίση ή «φαναριωτική περίοδος»
εις τήν Μολδοβλαχίαν 2).

Κατά τό ετος 1500 Ράδος ό Μέγας προσεκάλεσεν εις τήν Βλαχίαν τον "Ελ-
ληνα Μητροπολίτην Νήφωνα, ό όποιος διωργάνωσε τήν Έκκλησίαν και εχειροτό-
νησεν επισκόπους 3).

Προ πολλοί) ειχεν αρχίσει εν Μολδοβλαχία ή συνήθεια νά άφιερώνωσι μονα-
στήρια εις τους 'Αγίους Τόπους, τον "Α·θων καΐ τήν Μεγάλην τοΰ Χρίστου Έκκλη-
σίαν. Έπι τής ηγεμονίας τοΰ Νεάγκοε Μπασσαράμπα (1514) σημειοΰται μεγάλη
εισροή Ελλήνων κληρικών εις τάς παριστρίους χώρας. Ό Πατριάρχης Θεόληπτος
και οί Μητροπολϊται Σερρών, Σάρδεων, Μήδειας και Μελιτηνής μετέβησαν εις τήν
Βλαχίαν, διά νά παρακολουθήσωσι τά εγκαίνια τοΰ περιφήμου ναοΰ τοΰ μονα-
στηρίου τοΰ Arge§, τον όποιον "Ελληνες έζωγράφησαν κατά τήν βυζαντινήν τεχνο-
τροπίαν 4).

Τό πρώτον σχολεΐον ε'ις τήν χώραν ίδρΰθη υπό τοΰ έκ Σάμου 'Ιακώβου
Ήρακλείδου Βασιλικοΰ5), δστις έγένετο ήγεμών τής Μολδαβίας (1561 -1564). Ή
διάδοσις τής ελληνικής γλώσσης είναι μεγάλη κατά τον IT' α'ιώνα, κορυφοΰται δε
κατά τους δΰο επομένους αιώνας^).

Ή εισροή Ελλήνων έκ τών μεσημβρινών χωρών τής ελληνικής χερσονήσου,

!) Δούκας, έκδ. Βόννης, σ. 201-202.

2) Hurmuzaki, Documente, vol. XI, Bucure§ti, 1900, pp. 373-374.

3) Via^a §i traiul Sf. Nifon, ed. Josif Naniescu §i Erhiceanu, Bucure§ti, 1888, p. 37.

4) Via^a Sf. Nifon, ε. ά. p. 115.

5) Sincai, Cronica Romanilor, Ia§i 1854, vol. II, p. 214. V. A. XJrechia, Istoria §co-
lelor, t. I, Bucure§ti 1892, p. 5, t. IV, αυτόθι 190/, p. 6.

6) C. Erbiceawi, Priviri istorice §i literare asupra epocei Fanariotice, Anal. Acad.
Rom. Ser. II, t. XXIV, Bucure§ti 1901, p. 83.



ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΩΔΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ·

2 7

της Δυτ. Μακεδονίας, τής Ηπείρου και τής άλλης 'Ελλάδος εις την πλουσίαν Βλα-
χίαν ενισχύεται τότε μεγάλως. Ώς λέγει ό κ. Ά. Κεραμόπουλλος, τα «ενδοκρατικά»
ταξίδια επί Τουρκίας ήσαν συχνά ά'νευ πολιτικών δυσχερειών μεταξύ Β και Ν»1)
και αί ελληνικά! παροικίαι ανά την Μολδοβλαχίαν πυκνοϋνται.

Ή ελληνική επίδρασις επι τοΰ ρουμανικοΰ λαοΰ γίνεται εντονωτέρα.

'Ως πρώτα ελληνικά σχολεία δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τά λειτουργήσαντα
εις τά μοναστήρια. Οι "Ελληνες μονάχοι εδίδασκον εκεί τά ελληνικά γράμματα τά
τέκνα τών εντοπίων κα! τών αποίκων Ελλήνων. Αΐ ελληνικά! Άκαδημίαι τοΰ
'Ιασίου κα! τοΰ Βουκουρεστίου ίδρύθησαν προ τής Φαναριωτικής εποχής, ή οποία
αρχίζει κατά τό ετος 1709 κα! λήγει κατά τό 1821, κα! τοΰτο έ'χει σημασίαν, διότι
ή χώρα εΐχε στραφή προς τον ελληνισμόν πολύ προ τοΰ 1709, οπότε διορίζεται ό
πρώτος Φαναριώτης ήγεμών Νικόλαος ό Μαυροκορδάτος2).

Οί Φαναριώται έδωκαν εις την χώραν και έκπαίδευσιν Πανεπιστημιακήν.
Ή ελληνική φιλοσοφία και τά ελληνικά γράμματα διήνοιξαν τους πνευματικούς
ορίζοντας τών φοιτώντων εις τά ελληνικά σχολεία Βλάχων, Σέρβων, Βουλγάρων
κα! Αλβανών3).

Υπέρ τούς εκατόν αξιόλογοι διδάσκαλοι τοΰ Γένους εδίδαξαν εκεί κα! εφώ-
τισαν τούς βορείους ημών γείτονας διά τοΰ φωτός τής ελληνικής παιδείας κα! τοΰ
έλληνικοΰ πολιτισμού. «Έκ τοΰ αριθμού τών εκατόν τεσσαράκοντα κα! ενός Ελλή-
νων λογίων, τούς δποίους συνήντησα κατά τάς μελέτας μου, γράφει ό Ρουμάνος
θεολόγος κα! ιστοριοδίφης C. Erbiceanu, περ! τούς δέκα πέντε ήσαν φιλόλογοι,
δέκα διδάκτορες τής φιλοσοφίας και δώδεκα ιατροί. Πολλοί τούτων ήσαν διδάκτο-
ρες ενίοτε κα! εις δύο έπιστήμας» 4).

Έκ τής παρουσίας τοιούτων διδασκάλων γίνεται κατανοητόν τό γεγονός, δ'τι
πολλο! εκ τών εντοπίων Βλάχων κα! Μολδαβών εγνώριζον την ελληνικήν τόσον
καλώς, ώστε έγραψαν πολύτιμα εργα εις τήν γλώσσαν μας5).

Τότε έσημειώθη κα! άλλως ή αγαθοεργός ενέργεια τοΰ ελληνισμού υπέρ τοΰ
ρουμανικοΰ έθνους.

3·) Άντ. Δ. Κεραμοποΰλλον, ε. ά. σ. 69.

2) Const. Erbiceanu, Cronicarii greci κλπ., Bucuresci 1888, p. XIV.

3) Const. Erbiceanu, Barba^ii cul^i greci §i romani §iprofesorii din Academiile din

Ia§i §i Bucure§ti din epoca zisa fanariota, Anal. Acad. Rom. Ser. II, t. XXXVII, Bucu-

re§ti 1905, pp. 142-3. Πρβλ. και Γρηγ. Παπαδοπούλου, Περί τοΰ έν Βλάχοις Ελληνισμού,

Πανδώρα, 10 (I860) σ. 169-176 και 193-204, έ'νθα γίνεται λόγος και περί τής ελληνικής
έκπαιδεύσεως έν Μολδοβλαχία, και ιδία σ. 200.

4) C. Erbiceanu, Barba^ii cul^i greci §i romani κλπ. έ.ά. pp. 141 - 142.

8) C. Erbiceanu, Cronicarii greci, ε. ά. p. XXXVI,
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Μέχρι τοΰ έτους 1561 επίσημος γλώσσα τοΰ Κράτους και τής Εκκλησίας
ήτο ή σλαβική, επειδή ό έκχριστιανισμός τών Ρουμάνων έγένετο, ως και τών Σλά-
βων, ύπό τών Μεθοδίου και Κυρίλλου και αρχικώς αΐ Γραφαι και τά λοιπά εκκλη-
σιαστικά βιβλία έγένοντο καΐ εκεί γνωστά εκ τών μεταφράσεων εις τήν σλαβονι-
κήν. Έκ τοΰτου έξηκολούθει έ'ως τότε ή λειτουργία νά τελήται εις τήν σλαβικήν,
εις αυτήν δ' εγράφοντο τά παντός είδους θρησκευτικά, ιστορικά και φιλολογικά
εργα, ως και τά έγγραφα τών ηγεμόνων. Τοσαΰτη ήτο ή δΰναμις τής παραδόσεως
τής γλώσσης ταύτης, ώστε, και δτε ήρχισαν οι Ρουμάνοι νά γράφωσιν ε!ς τήν
πάτριον γλώσσαν, μετεχειρίσθησαν τό Κυριλλικόν άλφάβητον, τό όποιον μόλις
προ ενός περίπου αιώνος αντικατεστάθη διά τοΰ λατινικοΰ.

Ή πρώτη σοβαρά προσπάθεια τής εισαγωγής τής ρουμανικής γλο')σσης εις
τήν Έκκλησίαν άνελήφθη ύπό τοΰ Έλληνος διακόνου Κορεσσίου, καταγομένου
έκ Χίου1), ό όποιος μεταβάς εκ Τεργκοβίστης εις Μπρασσόβ τής Τρανσυλβανίας
εξετΰπωσε πλείστα εκκλησιαστικά βιβλία εις τήν ρουμανικήν.

Οί φιλέλληνες και χριστιανικώτατοι ηγεμόνες Ματθαίος Μπασσαράμπας
(1633-1654) και Βασίλειος Λοΰπου (1633-1653) υπεστήριζαν τήν κίνησιν,
τήν τείνουσαν εις τήν άποβολήν τής σλαβικής έκ τής Εκκλησίας2). ΈπΙ τών ήγε-
μόνων τούτων και νομικοί κώδικες συνετάχθησαν επί τή βάσει ελληνικών προτύ-
πων εις τήν ρουμανικήν γλώσσαν3).

Ούτω κατηργήθη ολίγον κατ5 ολίγον ή χρήσις τής σλαβικής γλώσσης εισηγή-
σει καΐ ενεργεία τών Ελλήνων και διεπλάσθη ή γλώσσα τοΰ τόπου ύπό τήν πρω-

1) Τούτον Ρουμάνοι τινές φιλόλογοι καί ιστορικοί, ώς ό Ν. Iorga, εσφαλμένως δεν
νομίζουσιν "Ελληνα, Κ. Άμάντον, Γεώργ. Κορέσσιος, Άΰηνα, 46 (1935) σ. 203.

a) Ό Μητροπολίτης Μολδαβίας Δοσίθεος (1670-1686) μετέφρασεν έμμέτρως εις τήν
ρουμανικήν τό Ψαλτήριον τοΰ Δαυΐδ καί έξετΰπωσεν αυτό είς τό εν Ίασίφ τυπογραφεϊον, τό
όποιον έστάλη έκεϊ έκ Μόσχας. Έν Βλαχί^ ό ήγεμών Σερμπάν Καντακουζηνός (1678-1688)
προέβη είς τήν μετάφρασιν τής Βίβλου έκ τής ελληνικής εϊς τήν ρουμανικήν, άναθέσας τό
έργον τούτο είς τον Έλληνα Μητροπολίτην Γερμανόν καί τους ελληνικής καταγωγής αδελ-
φούς Γκρετσεάνου (I. Bianu-N. Hodos^, Bibliografia Romaneasca Veche, vol. I, Bucure§ti
1903, p. 286). 'Επίσης "Ανθιμος ό έξ Ιβηρίας συνέγραψε ρουμανιστί ωραιότατα κηρύγματα
(predici), ό δέ Συμεών Στεφάν, Μητροπολίτης τής Alba Julia (Άσπρόκαστρον) έξετύπωσε
ρουμανιστί τήν Καινήν Διαθήκην, έν τφ Προλόγφ τής οποίας ύπεδείκνυε τήν ανάγκην τοΰ σχη-
ματισμού ρουμανικής φιλολογικής γλώσσης. Έν Μολδαβία τά πρώτα χρονικά έγράφησαν
είς τήν σλαβικήν, αλλά κατά τόν ΙΖ' αιώνα ήρχισαν νά μεταφράζωνται ρουμανιστί. Ό Γρη-
γόριος Ούρέκε είναι ό πρώτος χρονογράφος, ό όποιος εγραψεν είς τήν ρουμανικήν επί Βασι-
λείου Λούπου.

3) I. Bianu-N. Hodos, ε. ά. pp. 157. J9°i *93 καί 2θθ·
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τοβουλίαν και κατεύθυνσιν τών Μαυροκορδάτων. "Εκτοτε και οι εντόπιοι άρχον-
τες, οι οποίοι έ'ως τότε ουδέ τό δνομα αυτών νά χαράξωσι δεν ήδύναντο, επεδόθη-
σαν εις την σπουδήν τής εθνικής αυτών γλώσσης.

Οΰτως ό ελληνισμός εδωκεν έπι τοΰ πνευματικού πεδίου εν Ρουμανίςι μάχην
κατά τοΰ σλαβισμοΰ και ένίκησε νίκην λαμπράν. Διά τής νίκης αΰτοΰ ταύτης προσέ-
φερεν άμα εις τό ρουμανικόν έθνος ΰπηρεσίαν ανυπολογίστου αξίας, διότι σύν
τοις άλλοις εξέθρεψε και προήγαγε την έθνικήν τών Ρουμάνων συνείδησιν *)·

Άπό τοΰ Κορεσσίου άρχεται ή διαμόρφωσις εθνικής φιλολογίας εν Ρουμα-
νίφ Και γενικώς ot Φαναριώται διά τής Εκκλησίας και τών Σχολείων δεν επε-
δίωξαν τον έξελληνισμόν τών υπ' αυτών διοικουμένων χωρών, αλλ' έπολέμησαν την
σλαβικήν έπιρροήν, ή οποία, άντ! νά όδηγή προς την πρόοδον τοΰ τόπου, παρημ-
πόδιζε ταύτην. Έν φ δ' έκαθάριζον τό έδαφος κα! τό παρεσκεύαζον διά την καλ-
λιέργειαν κα! την άνάπτυξιν τής εθνικής τών Ρουμάνων γλώσσης κα! φιλολογίας,
ήνοιγον συγχρόνως τον ορίζοντα προς τό φώς τής ανωτέρας, τής ανθρωπιστικής
παιδείας, τής μεταδιδόμενης διά τών ελληνικών γραμμάτων.

Ή καλλιέργεια και καρποφορία τών ελληνικών γραμμάτων αντικατέστησε
τήν πτωχήν και δεισιδαίμονα σλαβικήν μόρφωσιν δι'ετέρας ύψηλοτέρας κα! φωτει-
νοτέρας.

Οΐ "Ελληνες εισάγουσι τώρα τον "Ομηρον, τούς τραγικούς ποιητάς, τον
Πλάτωνα κα! τον 'Αριστοτέλη κα! έκ παραλλήλου στοιχεία άπό τήν σύγχρονον εν
τή Δύσει άνάπτυξιν τών επιστημών. Βεβαίως δεν προεκλήθη εις τάς παραδουνα-
βίους χώρας κίνησις πνευματική παρομοία προς τήν έν 'Ιταλία, αλλ' δμως ή ελλη-
νική παιδεία άπηλευθέρωσε τά πνεύματα άπό τήν δουλείαν τοΰ σλαβισμοΰ, διά
τής εισαγωγής τών κλασσικών σπουδών κα! τής επιστήμης τής Δύσεως2).

Έκτος τής παιδείας οί "Ελληνες έδωκαν εις τον τόπον δικαιοσύνην. Ποίος
αγνοεί τό «Συνταγμάτων» τοΰ 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου κα! τούς νομικούς κώδι-
κας τών ηγεμόνων Καρατζά κα! Καλλιμάχη ; Πλην τούτου ανέπτυξαν τήν συγκοι-
νωνίαν, τήν βιομηχανίαν, τήν τυπογραφίαν κα! έφρόντισαν διά τήν βελτίωσιν τής
οικονομικής καταστάσεως τών χωρικών.

Ή πρώτη σοβαρά θεατρική κίνησις προ τοΰ 1821 ανήκει εις τήν πρωτο-

1) Ό C. Erbiceanu έν Discurs rostit κλπ-, Ia§i J885, p. 35, γράφει: «Οί "Ελληνες έ'ψαλ-
λον παρ' ήμϊν εις δλους τους τόνους τον πόθον τής έλευθερίας και τον έ'ρωτα προς τήν
πατρίδα. Ήτο δυνατόν και οί Ρουμάνοι νά μη συγκινώνται και αυτοί και νά μή αίσθάνωνται
τό ίδιον αίσθημα τής εθνικής έλευθερίας;».

2) D. Russo, Elenizmul in Romania, έν Studii Istorice greco - romane, Opere pos-
tume, t. II, Bucure§ti 1939, p. 538.

1



8

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΥ

βουλίαν τών μαθητών τών ελληνικών σχολείων τοΰ 'Ιασίου ύπό τον Γοβδελάν ως
και ε'ις τήν πριγκίπισσαν Ραλλοΰν Καρατζά και τον Κωνσταντΐνον Κυριακόν-'Αρι-
στίαν εις τό Βουκουρέστιον.

Ή ελληνική έπανάστασις τέλος ήρχισεν από εκεί, διότι τό έδαφος ήτο πρόσ-
φορον καί ή Φιλική Εταιρεία είχε τεραστίαν διάδοσιν. Και ένφ κατ' αρχάς ό ηγέ-
της τών Βλάχων Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκος έφάνη πιστός εις τον αγώνα τής ελευ-
θερίας, βραδύτερον απεδείχθη προδότης τοΰ Ύψηλάντου και άφωσιωμένος εις τους
Τούρκους. Διά τής στάσεως αύτοΰ ταύτης καί τής παρομοίας πολιτείας τών ηγητό-
ρων τών άλλων βαλκανικών γειτόνων, ή δουλεία εις τάς χώρας αύτών συνεχίσθη,
ένφ ό ελληνικός άγων έπέτυχεν, έ'στω καί αν μικρόν μόνον τμήμα τής ηρωικής
Ελλάδος άπηλευθερώθη τότε μετά τόσας θυσίας.

Μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 ό ελληνισμός έξηκολούθησε νά υπηρέτη
τάς παριστρίους χώρας, ανεπισήμως τώρα. Ηγεμόνες "Ελληνες δεν ύπάρχουσι
πλέον, αλλ' Έλλην, ό 'Απόστολος Άρσάκης1), εισάγει πρώτος κατά τον ΙΘ' αιώνα
τον νόμον τής απαλλοτριώσεως τών μεγάλων κτημάτων, παρέχων ούτω γήν εις
τους ακτήμονας χωρικούς2) καί διά τών προτύπων είς καλλιέργειαν κτημάτων αύτοΰ
γίνεται αληθής άναμορφωτής τοΰ τόπου.

Τό Γαλάζιον, ή Βρα'ίλα, ό Σουλινάς, ή Κωνστάντζα άνθοΰσι διά τών Ελλή-
νων εμπόρων, βιομηχάνων, εφοπλιστών, ιατρών καί τραπεζιτών, προσφέρουσι δε
εις τό ρουμανικόν Κράτος άξιόλογον τήν οίκονομικήν καί πολιτιστικήν αύτών συμ-
βολήν. Ό Δούναβις ήτο σχεδόν ελληνικός μέχρι τοΰ 1900, διότι τά περισσότερα
πλοία, τά όποια τον διέπλεον, έ'φερον τήν γαλανόλευκον.

Καί ομως παρά τάς τοσαύτας καί τοιαύτας πάλαι καί έπ εσχάτων ύπηρεσίας
αύτοΰ ό ελληνισμός, αντί ν' άπολαμβάνη συμπαθειών καί εύγνωμοσύνης, πάντοτε
άντιμετωπίσθη εις τάς παριστρίους χώρας έχθρικώς.

1) Ό εθνικός ημών ευεργέτης 'ιατρός 'Απόστολος Άρσάκης (1789-1869) έχρημάτισεν
υφυπουργός έν Βλαχία ύπό τους ήγεμόνας Άλέξανδρον Γκίκαν καί Άλέξανδρον Κούζαν. Κατά
τό 1849, έπί ρωσσικής κατοχής, διωρίσθη ιδιαίτερος γραμματεύς παρά τφ στρατηγφ Duha-
mel. Οΰτος εξελέγη επανειλημμένως βουλευτής. Είς τήν πρώτην μετά τήν ένωσιντών Πριγκι-
πάτων τής Μολδοβλαχίας Κυβέρνησιν (1861) ύπό πρωθυπουργόν τον ελληνικής καταγωγής
Μπάρμπον Καταρτζήν ό Άρσάκης έ'λαβε τό χαρτοφυλάκιον τών εξωτερικών υποθέσεων,
έπειτα δέ καί τήν προεδρίαν τής Κυβερνήσεως. D. Rosetti, Dic^ionarul contimporanilor din
Romania (1800-1898), Bucure§ti 1898, p. 14.

2) Πρβλ. τό έργον: Questiunea proprieta^ii innaintea adunarilor legislative de
Αρ. Arsake, Bucure§ti, Impritneria Adolf Ulrich, i860, pp. 1-53. To σπάνιον τοϋτο έργον
ευρίσκεται έν τη Βιβλιοθήκη τής ρουμανικής 'Ακαδημίας ύπό έπίσημαΐ. 138403. Βλ· καί γαλ-
λικήν μετάφρασιν αύτόθι, pp. 1 - 56, αριθ. I. 43702.
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Οί εντόπιοι χρονογράφοι κατεδίκασαν τούς "Ελληνας ηγεμόνας, τούς όποιους
εχαρακτήρισαν ως έκμεταλλευτάς τής ρουμανικής χώρας, δολίους και ύποκριτάς.
Βεβαίως οι Φαναριώται, ως κα! πάσα άλλη σύγχρονος εξουσία, εφορολόγουν
ασκούντες πίεσιν επ! τών χωρικών. 'Αλλά μήπως οί εντόπιοι ηγεμόνες ήσαν ήπιώ-
τεροι τών Φαναριωτών; "Οχι βεβαίως. Ό λαός έφορολογεΐτο περισσότερον ή υπό
τών Ελλήνων. eH δέ κακή συμπεριφορά ελαχίστων έκ τών ημετέρων1) δεν θά
έπρεπε νά γίνη αφορμή δυσφημήσεως και μίσους καθ' δλων γενικώς τών Ελλήνων.

Εις τήν δράσιν, τήν οποίαν "Ελληνες ηγεμόνες, ελληνική Εκκλησία κα! ελλη-
νικά Σχολεία ανέπτυξαν εν Ρουμανία επ' ωφελεία τού ρουμανικού λαού, πρέπει νά
προστεθή κα! ή έπίδρασις τού ελληνικού δημώδους βιβλίου. Ένφ δηλονότι αΐ
τάξεις τών ευγενών κα! τών πλουσίων Ρουμάνων, γαλουχούμεναι ώς έπ! τό πλεί-
στον εις τά ελληνικά σχολεία, έγεύοντο τής ελληνικής παιδείας κα! ήσκούντο εις τήν
έκμάθησιν τής ελληνικής γλώσσης, τά κατώτερα λαϊκά στρώματα, άμοιρα άνοοτέ-
ρας παιδεύσεως, επεδίδοντο μετά ζήλου εις τήν άνάγνωσιν τών εκ τής ελληνικής
μεταφραζομένων δημωδών κειμένων, τά όποια έκυκλοφοροΰντο, ώς επι τό πολύ,
χειρόγραφα. Με τήν πάροδον τοΰ χρόνου αι ρουμανικαι αύτα! μεταφράσεις διε-
σκευάζοντο κα! διεδίδοντο ολόκληροι ή τμηματικώς ανά τήν χώραν.

Ή διάδοσις αΰτη τοΰ έλληνικοΰ δημώδους βιβλίου εις τήν Ρουμανίαν, κατά
τον ΙΗ' κα! ΙΘ' αιώνα αποτελεί σημαντικόν κεφάλαιον τής ιστορίας τής ελληνικής
επιδράσεως εις τάς παραδουναβίους χώρας, ενδιαφέρει δέ τό μεν ημάς τούς Έλλη-
νας, οΐτινες, αν και εν δουλεία διατελούντες, έφωτίζομεν κα! έξεπολιτίζομεν τούς
βορείους γείτονας, τό δέ τούς Ρουμάνους, οϊτινες διά τής μελέτης τών πολυαρίθμων
χειρογράφων κα! εντύπων κειμένων τής δημώδους φιλολογίας, τών κυκλοφορουμέ-
νων έν τη πατρίδι αυτών, δφείλουσι νά λάβωσι σαφή γνώσιν τών μέσων, δι' ων
εξετράφη πνευματικώς εις τά πρώτα βήματα τής άναμορφώσεως αύτοΰ ό ρουμανι-
κός λαός κα! ν' άναγνωρίσωσι μετά παρρησίας τάς δ'ντως πολυτίμους υπηρεσίας, τάς
οποίας προσέφερε διά τούτων εις τό ρουμανικόν έθνος ό ελληνισμός.

Εύτυχήσας νά εργασθώ επ! δεκαετίαν (1936-1946) εις τήν έκπαίδευσιν τών
ελληνοπαίδων, τών φοιτώντων εις τά Εκπαιδευτήρια τής ελληνικής Κοινότητος Βου-
κουρεστίου κα! νά γνωρίσω έν τή περιόδφ τών τελευταίων εθνικών περιπετειών
τήν άγωνίαν, αλλά κα! τήν ύπερηφάνειαν τής εθνικής ψυχής τών αποδήμων
Ελλήνων διά τάς ένδοξους νίκας κα! θυσίας τής Μητρός Πατρίδος, έσχον συγχρό-
νως τήν εύκαιρίαν νά μελετήσω τά τής ελληνικής έν Ρουμανία επιδράσεως κα! νά

') Α. Β. ΟΙκονομίδου, Περί Γεωργίου Σταυράκογλου, Άρχεϊον Θρακικού λαογραφικού
και γλωσσικού Θησαυρού, ετ. ΙΔ'. Έν 'Αθήναις 1947 - 48, σ. 95 κέ.
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ερευνήσω ιδιαιτέρως τά δημώδη βιβλία, τά έν χειρογράφοις καί έντΰποις άποκεί-
μενα εν ταΐς βιβλιοθήκαις τής ρουμανικής πρωτευούσης.

Προβαίνων κατωτέρω εις τήν έξέτασιν τών δημωδών τούτων βιβλίων καί
τήν άπακρίβωσιν τής έπιδράσεως αύτών επί τον πνευματικόν βίον τοΰ ρουμανικού
λαού, θα πραγματευθώ έν αρχή α') περί τών ένδείξεων τής διαδόσεως τών ελλη-
νικών δημωδών βιβλίων έν Ρουμανία καί τών περί αύτών ερευνών καί β ) περί
τών κέντρων, έξ ών έξεπορεύθησαν τά εις Ρουμανίαν διαδοθέντα ελληνικά βιβλία.

"Επειτα χωρών έπί τήν διαπραγμάτευσιν τοΰ κυρίου μου θέματος θά εξε-
τάσω αύτά ταύτα τά βιβλία, διαιρών αύτά εις τρεις κατηγορίας, αναλόγως τοΰ περιε-
χομένου αύτών, ήτοι είς τά διδακτικά, εις τά περιέχοντα ΐστορικάς βυζαντινάς παρα-
δόσεις καί είς τά δημώδη μυθιστορήματα.

Έν προκειμένφ ήκολούθησα τήν ύπό τοΰ αειμνήστου καθηγητού Ν. Carto-
jan καθιερωθεϊσαν διαίρεσιν, πιστευων είς τήν έπί τοΰ παρόντος έπάρκειαν ταύτης1)·
Είς τό τέλος τής δλης ταύτης εξετάσεως θά συγκεντρώσω πορίσματα δι' ών,
ως νομίζω, διαφωτίζεται μία σημαντικωτάτη, αλλ' ανεξερεύνητος μέχρι τούδε σελίς
τής κατά τούς παρέλθόντας αιώνας εκπολιτιστικής δράσεως τοΰ Ελληνισμού έν
Ρουμανίςι2).

*) Ν. Cartojan, Carole populare in literatura Romaneasca, II, Bucure§ti, 1938,
pp. 235, 245, 250.

a) 'Οφείλω καί από τής θέσεως ταύτης νά ευχαριστήσω τον Διευθυντήν τοΰ Λαογραφι-
κού 'Αρχείου, καθηγητήν κ. Γ. Α. Μέγαν, διά τάς πολυτίμους αύτοΰ συμβουλάς καί υποδείξεις
κατά τήν σΰνταξιν τής ανά χείρας διατριβής.
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Α'. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΔΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ

Μαρτυρίας σαφείς περι τών κυκλοφορου μένων έν Ρουμανία ελληνικών
δημωδών βιβλίων δεν έ'χομεν. Δυνάμεθα μόνον μετά πιθανότητος νά εΐκάσωμεν
περι τής διαδόσεως αυτών, πρώτον άναδιφοϋντες τους Καταλόγους χειρογράφων και
βιβλίων τών Βιβλιοθηκών τών ρουμανικών πόλεων και δεύτερον συνάγοντες ενδεί-
ξεις έκ τών γενομένων εις τήν ρουμανικήν μεταφράσεων αυτών.

Ούτως ή Βιβλιοθήκη, ή ιδρυθείσα ύπό τού πρώτου Φαναριώτου ήγεμόνος
Νικολάου Μαυροκορδάτου εις τό έν Βουκουρεστίφ μοναστήριον Vacare§ti, ήρί-
θμει τάς κάτωθι έκδόσεις δημωδών βιβλίων, έκτυπωθέντων εις διαφόρους πόλεις
τής Ευρώπης :

1) Ηλιοδώρου Αιθιοπικών βιβλία δέκα, Heliodori, Aethiopicorum libri

5) Στεφανίτης και 'Ιχνηλάτης, έν Βερολίνφ 1697,

6) Χρονογραφία τοΰ Μανασσή, 1616 (άν. μνείας τ. έκδ.)1).

Επίσης εις τον δίτομον Κατάλογον τής έν Βουκουρεστίφ Βιβλιοθήκης τοΰ
Έθνικοΰ Κολλεγίου τοΰ 'Αγίου Σάββα, τον συνταχθέντα ύπό τοΰ ελληνικής κατα-
γωγής Ίω. Γιαννηλία, κατά τά ετη 1846-1847, αναγράφονται τ'ακόλουθα βιβλία:

1) Άνθος Χαρίτων, παρά τφ Νικ. Γλυκύ τφ έξ Ιωαννίνων. Ένετίησιν 1675,

2) Νέον Άνθος Χαρίτων, παρά Άντωνίφ τφ Βόρτολι, Ένετίησιν 1755,

3) Αισώπου βίος και μΰθοι, παρά Δ. Θεοδοσίου, τφ έξ Ιωαννίνων, Ένετίη-

4) Βερτόλδου Πανουργίαι, παρά Πάνφ Θεοδοσίου, Ένετίησιν 1813,

5) 'Αμαρτωλών Σωτηρία, Ένετίησιν (άν. μνείας χρ· έκδ.),

jV. lorga, Catalogul Bibliotecii lui Constantin Mavrocordat, έν Pilde bunilor
Domni din treeut, fata de §coala romaneasca. Anal. Acad. Rom. Ser. II, t-XXXVII
(1914 -1915), Memor. Sect· 1st nr. 2, Bucure§ti 1915, pp. 92 (nr. 69), 95 (nr. 114), 99 (nr. 72),
101 (nr. 105), 102 (nr. 121,122, 128). V. Mihordea, Biblioteca domneasca a Mavrocordatilor,
έν Anal. Acad. Rom. Sect· 1st. Ser. Ill, t. XXII, Bucure^ti 1940, pp. 359-371.

X, 1596 (άν. μνείας τ. έκδ.) (έλληνο-λατινική εκδ.),

2) Αίσωπου Μΰθοι, έν Λονδίνφ 1682,

3) Αισώπου μΰθοι, έν Ένετία 1709,

4) Μουσαίου, Ήρώ και Λέανδρος, Paris 1538,

σιν 1783,
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6) Ηλιοδώρου Α'ιθιοπικών βιβλία δέκα, Francfurt 1631,

7) Έρωτόκριτος (άν. μνείας τόπ. καΐ χρ. έκδ.),

8) Ματθαίου Κιγάλα, Χρονογράφος, Ένετίησιν 1637,

9) Δωροθέου Μονεμβασίας, Βιβλίον ιστορικόν κ. λ., Ένετίησιν 1813 κ. ά.1)

Προσέτι εις τό τμήμα χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τής έν Βουκουρεστίφ

ρουμανικής 'Ακαδημίας ευρίσκονται μεταξύ τών ά'λλων ελληνικών χειρογράφων
άπόκρυφά τινα κα! άλλα λαογραφικά κείμενα, έξ ών άναφέρομεν τά εξής :

1) 'Απόφασις Πιλάτου κατά τοΰ Χριστού2),

2) Τοΰ έν Άγίοις Πατρός ημών Μεθοδίου αρχιεπισκόπου Πατάρων προφη-
τεία περ! τών μελλόντων γενέσθαι, έν τφ τέλει τοΰ εβδόμου αιώνος, δι' αιτήσεως
τοΰ ευσεβούς κυρού Λέοντος 3),

3) Βροντολόγιον σύν θεφ άγίφ έκ τών δώδεκα ζφδίων, συντεθέν υπό Ηρα-
κλείου Βασιλέως έκ τής αστρονομικής διατάξεως4),

4) Βροντολόγιον ήτοι διήγησις τοΰ μέλλοντοςσυμφώνως προς τάς βροντάς5),

5) Σημείωσιςτών αποτελουμένων έκ τής πρώτης βροντής, καθ5 εκαστον έτος6),

6) Σεισμολόγων7),

7) Άποκάλυψις τής ύπεραγίας ημών Θεοτόκου κα! άειπαρθένου Μαρίας τό
πώς ειδε τον παράδεισον κα! τάς κολάσεις τών αμαρτωλών8),

8) Διαθήκη τοΰ Πατριάρχου 'Ιακώβ προς τούς δώδεκα Πατριάρχας υιούς
αυτοΰ μετά τον θάνατον αυτού9),

1) Biblioteca latina §i italiana. Catalog de car^ile latine §i italiene ce se afla in
biblioieca Colegiului National. Tom. I, Bucure§ti 1846 καί Biblioteca franceza, romana,

elenica κτλ. t. II, Bucure§ti 1847, έν ιτίναξι.

3) "Άρχεται διά τής φράσεως: «Ήμεΐς Πόντιος Πιλάτος καί ή γερουσία καί ό δήμος
τών Ρωμαίων», έμπεριέχεται δέ εις τό υπ' άριθ. 601 (214) ί. ι6 κ.έ. χειρόγραφον τού IE'-IT'
αιώνος. C. Litzica, Catalogul manuscriptelor grece§ti, Bucure§ti 1909, p. 286.

3) C. Litzica, έ· ά. p. 502, άρ. 754 (315), f. ir. N. Camariano, Catalogul manuscriselor
grece§ti, II, Bucure§ti 1940, p. 6, άρ. 836, f. I4v-i9·

4) C. Litzica, ε.ά. pp. 502-503, άρ. 754(315). f 6r κέ.

δ) Άρχεται διά τής φράσεως: « Αί παρατηρήσιμοι ήμέραι όλου τοΰ ένιαυτού» C. Litzica,
έ. ά. p. 286, άρ. 6οι (214), f. 335ν χε·

6) C. Litzica, έ. ά. p. 394» άρ. 666(91), ί· ι62γ κέ.

7) C. Litzica, έ. ά. p. 495' «6 744. f. 87Γ"97ν·

8) C. Litzica, έ. ά. ρ. 154. «ρ. 302 (306), f. 1581 - l68r. Ν. Camariano, έ'.ά. p. 24 καί 139»
άρ. 908, ί. 16-39 καί 99°. 2o6r-2i2f. Τήν «Άποκάλυψιν τής Παναγίας» όλόκληρον πρβλ.
έν Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλ. μυθολ. Τ. Α', μέρ. Β', Έν 'Αθήναις 1874, σ. 375-389.

9) (7. Litzica, έ.ά. p. 26ο, άρ. 580 (34 0, 1
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9) Έρωταποκρίσεις διάφοροι καί ωφέλιμοι1).

10) Σύνοψις άπάσης τής πρακτικής ιατρικής ή γνώμαι τών σοφωτάτων
ιατρών περί τών παθών καί αιτιών αύτών καί περί τών ιατρικών2),

11) Βιβλίον καλούμενον ιατροσόφιον 3),

12) Συλλογή Ιατρικών συνταγών καί αστρολογικών προφητειών έν τή νεοελ-
ληνική γλώσση4),

13) Άγαθάγγελος 5),

14) Όνειροκριτικόν6).

Τών δημωδών τούτων βιβλίων, ως καί τών λοιπών, άτινα έν ελληνική
γλώσση εισήχθησαν είς τάς παραδουναβίους ηγεμονίας, άναγνώσται κατ' αρχάς θά
ήσαν μόνον οί "Ελληνες, οι έγκατεστημένοι εις τάς διαφόρους πόλεις καί τά μονα-
στήρια τής Ρουμανίας, κατόπιν δέ καί οι ελληνομαθείς Ρουμάνοι.

Άλλ' ή άναγνώρισις τής αξίας καί τής χρησιμότητος αύτών καί ή έπιθυμία
τοΰ νά καταστήσωσιν αύτά προσιτά καί εις τά εύρέα στρώματα τοΰ ρουμανικού
λαού ήγαγον "Ελληνας καί Ρουμάνους λογίους εις μεταφράσεις πολλών έκ τών
βιβλίων τούτων ή διασκευών αύτών, περί ών έν τφ Γ' κεφαλαίφ γίνεται εκτενής
λόγος. Είναι δέ προφανώς καί μόνη ή ύπαρξις τών μεταφράσεων τούτων σαφής
έ'νδειξις περί τής διαδόσεως τών ελληνικών βιβλίων έν Ρουμανία.

Ή ερευνά περί τής προελεύσεως καί διαδόσεως τών δημωδών κειμένων, ή
άρξαμένη έν Ρουμανία κατά τήν παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα ύπό τοΰ Bogdan
Petriceicu Ha§deu7) καί τοΰ Μ. Gaster*5), συνεχίσθη μεν κατά τους τελευταίους

C. Litzica, έ'.ά. p. 298, άρ. 604 (262), f. 4°3Γ· 6. Περί τούτων έν τη ρουμ γλώσση ίδέ
Ν. Cartojan, Carole populare, II, pp. 26-30, 53-4.

2) C. Litzica, έ'. ά. pp. 515-518, άρ- 766.

3) C. Litzica, έ'.ά. άρ. "J J ι.

4) C. Litzica, έ'.ά. άρ. 773, 773-776.

s) Περί τών έλλην. χειρογρ. τοΰ Άγαθαγγέλου έν τή Βιβλιοθ. τής ρουμ. 'Ακαδ. πρβλ.
C. Litzica, ε.ά. pp. 361,490, 5ΟΙ> 5°4"5> 522> αριθ. 646, 739, 748, 752- 77^9 καί Ν. Cama-
riano, έ'.ά. p. 6. άρ. 836 καί p. 167, άρ· 1034·

6) C. Litzica, έ'.ά· p. 522, άρ. 79° (224)·

7) Β. P. Hasdeu, Cuvente den batrani, II, Bucure§ti [878. Β. P. Hasdeu, CSr^ile
populare, studiu introductiv note de Ρ· V. Hanes, Bucure§ti 1936. Σχολική έκδοσις τοΰ
Β' τόμου τών Cuvente den batrani.

8) Πρβλ. Μ. Gaster, Literatura populara romana, Bucure§ti, Haitnann, I883.
Chrestomatie romana. Texte tiparite §i manuscrise dialectale §i populare, sec. XVII -
XIX. Leipzig - Bucure§ti, Socec, vol. II, 1891. Τον Αυτοϋ έν Grober's Grundriss der
romanischen Pbilologie, II Band, 3 Abteilung, Strassburg 1901.
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χρόνους υπό τών αειμνήστων καθηγητών Δημοσθ. Ροΰσσου και Ν. Cartojan1)
καί τίνων άξιολόγων αυτών μαθητών, ως τών Dan Simonescu, I. Chi{;imia, Em.
Turdeanu, A. Camariano, I. Cazan, Ioa. Andreescu κ. ά., οΐτινες διεφώτισαν
επαρκώς τάς πηγάς εκατοντάδων ρουμανικών χειρογράφων και έντυπων, μετα-
φρασθέντων ή διασκευασθέντων εξ ελληνικών δημωδών προτύπων, αλλ' ή εργασία
δεν συνεπληρώθη.

Χρειάζεται εισέτι μεγάλη προσπάθεια κα! μόχθος διά τήν διαλεΰκανσιν τών
προβλημάτων, τών προκυπτόντων εκ τής μελέτης τών σχέσεων τής ελληνικής κα!
ρουμανικής φιλολογίας κα! λαογραφίας.

Προς εΰόδωσιν τοΰ έργου τοΰτου είναι έπάναγκες, δπως προς τοις άλλοις ό
μελετητής γνωρίζη έκ τοΰ πλησίον άμφοτέρους τούς λαούς, κα! δή τήν γλώσσαν
τούτων2) κα! τάς παντοίας αυτών πνευματικός κα! βιοτικάς εκδηλώσεις. Ούτω
μόνον θά είναι δυνατόν εις αυτόν νά έννοή, ποΐαι εκδηλώσεις τοΰ λαϊκού βίου
ανάγονται εις ξένην κα! δή έλληνικήν έπίδρασιν κα! ποια τών έργων τής ρουμανι-
κής λογοτεχνίας άντλοΰσι τήν ύλην κα! τάς εμπνεύσεις αυτών έκ τών δημωδών ή
άλλων ελληνικών κειμένων κα! παραδόσεων.

Προς τούτοις ή ρουμανική λαογραφία, ύποστάσα ομοίως τήν έπίδρασιν τοΰ
ελληνικοΰ δημώδους βιβλίου κα! τής υπό έλληνικόν ένδυμα διαδοθείσης ορθοδό-
ξου χριστιανικής κανονικής κα! άποκρύφου φιλολογίας, παρουσιάζει πολλά κοινά
στοιχεία προς τήν έλληνικήν λαογραφίαν.

Συγκριτικά! δμως μελέται έπ! λαογραφικών θεμάτων, άφορώντων εις τά
κοινά ταύτα στοιχεία, έλλείπουσι σχεδόν τόσον έν τή ρουμανική, δσον καί έν τή
ελληνική γλώσση 3).

1) Πρβλ. Ν. Cartojan, Alexandria in literatura Romaneasca, Bucure§ti 1922. Legen-
dele Troadei in literatura veclie Romaneasca, Bucure§ti 1925. Alexandria in lit. Rom.
Noui contribu^ii, Bucure§ti 1927. Fiore de virtu in lit. Rom., Bucure§ti 1928. Carole
populare in lit. Rom. I, Bucure§ti 1929, II, Αυτόθι 1938.

2) Τήν ανάγκην τής υπό τών Ρουμάνων φιλολόγων γνώσεως τής ελληνικής γλώσσης
υποδεικνύει ό Δημοσθένης Ρονοσος εις τήν μικράν αυτού μελέτην: Filologia greaca, medie
§i moderna la Universitatea din Bucure§ti, Bucure§ti 1913.

3) 'Απόπειραν συγκριτικής μελέτης επί τοΰ θέματος π. χ. της «επιστροφής τού συζύ-
γου» έν xfj δημοτική ποιήσει τοΰ ελληνικού καί ρουμανικοΰ λαοΰ αποτελεί ή μικρά μελέτη τής
'Αριάδνης Καμαριανοΰ, Motivul «Intoarcerea so^ului instrainat» in poezia populara neo-
greaca §i romana, έν Revista Funda^· Regale X(t943) Bucure§ti, nr. 3, pp. 651 -660.



ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΩΔΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ·

2 7

Β'. ΚΕΝΤΡΑ ΕΞ ΩΝ ΕΞΕΠΟΡΕΥΘΗΣΑΝ
ΤΑ ΔΙΑΔΟΘΕΝΤΑ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως κα! ή τουρκική κατάκτησις ύπεχρέωσε
τούς έναπομείναντας "Ελληνας νά συσπειρωθώσι περ! τό ΠατριαρχεΤον. Ή εθνική
πνευματική ζωή συνεχίζεται ήδη έν Φαναρίφ, ως κα! εις τά άλλα εκκλησιαστικά
κέντρα τοΰ δουλεύοντος Ελληνισμού, τό "Αγιον "Ορος και τούς 'Αγίους Τόπους.

Έπ! μακρόν προσέτι ή Κρήτη, καίπερ δουλεύουοα εις τούς Ενετούς, απετέ-
λεσε φωτεινήν έστίαν τής νεοελληνικής φιλολογίας, αλλ' άπό τής ύποδουλώσεως
αυτής εις τούς Τούρκους απώλεσε και αυτή πάσαν αυτής τήν λάμψιν. Εις τήν
ξένην κατέφυγον κα! οί Κρήτες λόγιοι κα! τούς πλείστους αυτών προσείλκυσεν, ώς
κα! τούς ά'λλους μετά τήν ά'λωσιν "Ελληνας λογίους, ή πρότερον μισουμένη
ύπ' αυτών Ένετία.

Έκ τής συρροής τών Κρητών ή ελληνική παροικία τής Ένετίας υπερέβη
πάσαν προσδοκίαν εις αριθμόν, εις ύλικήν πρόοδον κα! πνευματικήν άκμήν 1). Έν
Ένετία καλλιεργούνται ήδη τά ελληνικά γράμματα, έν αυτή εκπαιδεύονται κατά τό
πλείστον οί νέοι τής Ελλάδος. 'Αλλά κα! έν τή δουλευούση πατρίδι αναφαίνονται
κατά μικρόν παιδευτικά τινα κέντρα, ώς έν Ίωαννίνοις, Κυδωνίαις κ. ά.

Έκ τών κέντρων τούτων ή Κωνσταντινούπολις, οί "Αγιοι Τόποι, ό "Αθως
κα! ή Ένετία έ'σχον ίδιαιτέραν σημασίαν κα! διά τάς παραδουναβίους χώρας. Έκ
τοΰ Φαναριού προήλθον οί ηγεμόνες κα! οί ακόλουθοι αυτών. Έκ τών 'Αγίων
Τόπων οί Πατριάρχαι Δοσίθεος κα! Χρύσανθος Νοταράς, χειραγωγοι κα! πνευμα-
τικοί όδηγο! τών ορθοδόξων τής Μολδοβλαχίας κα! τής Ρωσίας, έκ δέ τοΰ 'Αγίου
"Ορους κα! τών 'Αγίων Τόπων οί καλόγηροι, οί προωρισμένοι διά τά έν Ρουμα-
νία μοναστήρια, τά αφιερωμένα εις τον Πανάγιον Τάφον κα! τον "Αθων.

Τό "Αγιον "Ορος υπήρξε, δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν, διά τον δρθόδοξον κόσμον
ή κεντρική εστία, ή θερμάνασα κα! φωτίσασα τούς πέριξ χριστιανικούς λαούς2).
Έκεΐ πλην τών κειμένων τής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τής λειτουργικής,
δογματικής και αγιολογικής φιλολογίας υπήρχε και μέγας αριθμός άποκρύφων
κειμένων3), τά όποια έφερον εις τήν Ρουμανίαν οί καλόγηροι, οί αποστελλόμενοι

1) Ίω. Βελούδου, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετία, Ιστορικόν υπόμνημα, Βενε-
τία 1893, εκδ. Β', σ. 9, 13, 19 κε. 110-112. Ν. Iorga, Byzanee apres Byzance, Bucarest,
!935ι ΡΡ· 16,52,78, ιΐ4.

2) Ν. Cartojan, Carole populare I, Bucure§ti, 1929, p. 4.

s) N. Cartojan, "Ενθ'άν., II, p. 15.



16

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΥ

εκεί εκ τών ώς άνω ελληνικών περιοχών, άντιγράφοντες αυτά έκ τών Βιβλιοθηκών
τοΰ Άγιου "Ορους1).

Δυστυχώς τά πλείστα έκ τών αντιγράφων τούτων έχάθησαν μετά τήν άπαλ-
λοτρίωσιν τών μοναστηριακών περιουσιών έν Ρουμανία.

"Ετερον κέντρον, έξ ού προέρχονται τά διασπαρέντα και εις τάς ρουμανικάς
χώρας ελληνικά βιβλία είναι, ώς εΐπομεν, ή Ένετία.

Έν Ένετία ΐδρΰθησαν τά πρώτα ελληνικά τυπογραφεία, άτινα κατέχουσι
τήν πρώτην θέσιν εις τήν δημοσίευσιν βιβλίων ποικίλου περιεχομένου. Έκ τών
πιεστηρίων τών τυπογραφείων τούτων, ώς και άλλων ιταλικών τυπογραφείων τής
Ένετίας, έξήλθον ού μόνον πλείστα τών αριστουργημάτων τής κλασσικής λογοτε-
χνίας και τής ορθοδόξου χριστιανικής φιλολογίας, αλλά καί τά πλείστα δημώδη
ελληνικά έ'ργα2), τά όποια διεδόθησαν καθ' άπασαν τήν Άνατολήν.

Αι σχέσεις τών ρουμανικών χωρών προς τήν Ένετίαν καί προ τής Φαναριω-
τικής έποχής ήσαν αρκετά στεναί. Οι ένδοξοι ήγεμόνες Στέφανος ό μέγας (1457-
1504) καί Μιχαήλ ό Γενναίος (1593-1601) συνήψαν στρατιωτικάς συμμαχίας μετά
τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας3). 'Ιδία ή ηγεμονία Κωνσταντίνου Μπραγκοβεάνου
(1688-1714) αποτελείτο κορύφωμα τών μεταξύ τών ρουμανικών χωρών καί τής
Ένετίας σχέσεων4). Είναι άξιον μνείας, δτι ού μόνον "Ελληνες, αλλά καί Ρουμά-

Οί Κατάλογοι τών χειρογράφων τών μοναστηριών τοΰ Αγίου "Ορους περιέχουσι
πολύτιμον καί πλούσιον ύλικόν κανονικών καί απόκρυφων κειμένων, έξ ών τινά είναι εξαιρετι-
κού ενδιαφέροντος διά τήν παλαιότητα καί τήν λαογραφικήν αύτών σημασίαν. Πρβλ. Σπ.
Λάμπρου, Catal. of the greek manus. on M. Athos, τόμοι 2, Cambridge 1895 έν πίναξι.
Άλ. Λανριώτου, Λειτουργ. καί διάφ. ίστορ. τής έν "Αθω 'Ιεράς Μονής τής Μ. Λαύρας, έν
«Εκκλησιαστική Άληθεία», Κων/πολις, ΙΓ' 1893, α. 170-172. Δ. Γκίνη, Κατάλογοι ελληνικών
κωδίκων έν Ελλάδι καί 'Ανατολή, έν Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, τ. 11 'Αθήνα,,
1935, σ. 361-382.

2) Κ. Δ. Μέρτζιου, Κατάλογος τών εκδόσεων Ν. Γλυκέος, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 16°?,
Έν Ίωαννίνοις 1935, σ 52-186. Δ. Γκίνη, Συμπληρώσεις τοΰ Καταλόγου τών έκδόσεων Ν. Γλυ-
κέος, Ήπειρ. Χρον. 12 (1937) σ· 175-179. Κ. Δ. Μέρτζιου, Τρίτον καί τελευταΐον Παράρτημα
τών παρά Νικολάω Γλυκύ τφ έξ 'Ιωαννίνων έκδόσεων, Ήπειρ. Χρον. 13 (1938), σ. 114-115.

3) Ν. Cartojan, Carole populare, II, p ι8.

4) Περί τών μεταξύ τών ρουμανικών χωρών καί τής Ένετίας σχέσεων πρβλ. Ν. Banescu
Acte vene^iene privitoare la urmas§ii lui Petru Voda §chiopul έν Anal. Acad. Rom.
Mem. Sect Istor. S. III. t. X, mem. 3. Valeriu Papahagi, έν Melanges de l'ecole rou-
maine en France, Paris 1931, p. 29 κέ. καί έν Revista Istorica XXI, Bucure§ti 1936, p.
300 κέ. Πρβλ. καί Hurmiizaki, Documente, t. Ill, Partea Ia (1576-1599), Bucure§ti 1880,
Partea II* (1576-1600), Αύτόθι ι888 καί torn. VIII αυτόθι 1894, ένθα δημοσιεύονται τά έκ
τών Ενετικών άρχείων έγγραφα, τά άφορώντα είς τάς ρουμανικάς χώρας.
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νοι ευγενείς προσέφερον τήν οικονομική ν αυτών άρωγήν εις τήν έλληνικήν όρθό-
δοξον Κοινότητα τής Ένετίας.

Ούτω ό Ματθαίος Μπασσαράμπας έδώρησε κατά τό 1642 δουκάτα 1060 εις
την έλληνικήν παροικίαν τής Ένετίας1). Ό Ράντος Μίχνεα, ό 'Αλέξανδρος Κοκώνης,
ό Κωνσταντίνος Μπραγκοβεάνου2) και ό Κ. Καντακουζηνός ύπεστήριξαν τήν έκτΰ-
πωσιν ελληνικών βιβλίων έν Ένετία, ώς διαπιστούται έκ τών έν αύτοΐς προλόγων.

Ό Ία)αννίτης Ζώτος Τσιγαράς, γαμβρός τοΰ ήγεμόνος τής Μολδαβίας
Πέτρου τοΰ Χωλοΰ, άνεμείχθη ε!ς τήν πνευματικήν κίνησιν τής ελληνικής παροικίας
τής Ένετίας, διότι έφερε και έξετΰπωσεν εις τό τυπογραφεϊον τοΰ συμπολίτου αύτοΰ
Ν. Γλυκέος κατά τό 1631 τό έλληνικόν χειρόγραφον τοΰ «Χρονογράφου» Ψευδο-
Δωροθέου Μονεμβασίας3), έν ω περιλαμβάνονται πλεΐσται δημώδεις βυζαντινά!
παραδόσεις κα! δοξασίαι.

"Αλλα γνωστά κέντρα, εις τά όποια έξετυπώθησαν βιβλία διαδοθέντα εις τήν
Ρουμανίαν είναι ή Βιέννη, τό Λονδίνον, οί Παρίσιοι, τό Βερολΐνον κα! άλλαι
πόλεις τοΰ έξωτερικοΰ.

Οΰτω π.χ. ό «Αίσωπος» εξεδόθη έν Λονδίνφ κατά τό 1682, ό «Στεφανίτης
κα! Ιχνηλάτης» έν Βερολίνφ κατά τό 1697, ό «Νέος Έρωτόκριτος», ή γνοοστή
διασκευή τοΰ Διονυσίου Φωτεινοΰ, έν Βιέννη κατά τό 1818. Εις τον κατάλογον
τών συνδρομητών τοΰ έργου τοΰτου συγκεντροΰται πάσα περίπου ή μολδοβλαχική
αριστοκρατία άπό τοΰ ήγεμόνος μέχρι τοΰ τελευταίου εΰγενοϋς, ώς ό Γρηγόριος
Σούτσος, ό Γρηγόριος Γκίκας, ό Κωνσταντίνος Καρατζάς, οί ποιητα! αδελφό!
Vacare§ti, οί αδελφό! Gole§ti, οί Brancoveni, οί Filippe§ti, ό 'Αλέξανδρος Bel-
diman, ό Δημήτριος Στοΰρτζας, ό Ντίνος Negrutzi κ. ά·4).

') '/ω. Βελούδου, ένθ* αν. σ. 117.

2) Περί τούτου γράφει ό Κων. Σά·&ας: «Ό Κωνσταντίνος Μπραγκοβάνος έγένετο ό
ένθερμότερος προστάτης τοΰ παρά τον "Ιστρον ελληνισμού, όστις επί τής ηγεμονίας αύτοΰ
έφθασεν εις μεγάλην ίσχΰν καί δόξαν. Έκτος τών έν τη αυλή αύτοΰ προσληφθέντων 'Ελλή-
νων έξεπαίδευσεν άδραΐς δαπάναις διαφόρους "Ελληνόπαιδας έν τοις Πανεπιστημίοις τής
Ευρώπης». Κ. Σά&α, Νεοελλ. φιλ. καί Ιστ. άνάμ. (Ό έν Μολδοβλαχία Ελληνισμός πρό τών
Φαναριωτών), Πανδώρα 19 (1869), σ. 807.

3) Περί τοΰ «Χρονογράφου» τούτου καί τών συναφών φιλολογικών προβλημάτων, ίδέ
Dem. Rttsso, Studii Istorice greco - romane, opere postume, vol. I, Bucure§ti, 1939,
pp. 68-86.

*) Τον κατάλογον τών συνδρομητών τοΰ «Νέου 'Ερωτοκρίτου·» τοΰ Διον. Φωτεινού άνε-
δημοσίευσεν p Ν. Cartojan έν Poema cretana Erotocrit in literatura Romaneasca §i iz-
vorul ei necunoscut, Anal. Acad. Rom. Sec£. Liter. Ser. Ill, t. VII, Bucure§ti 1935, pp.
134-139 (52-57)·

9
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Γ' ΕΚΔΟΣΕΙΣ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ. ΔΙΑΣΚΕΥΑΙ

Προβαίνων ήδη εις τήν έξέτασιν τών δημωδών κειμένων, άτινα μετεφρά-
σθησαν έκ τής ελληνικής εις τήν ρουμανικήν και έ'σχον εύρεϊαν έν Ρουμανία διά-
δοσιν περιορίζομαι κατ' ανάγκην εις οσα ήδυνήθην νά μελετήσω κατά τον χρόνον
τής έν Ρουμανία διαμονής μου διακρίνων αυτά α') εις διδακτικά, β') εις κείμενα
περιέχοντα ίστορικάς βυζαντινάς παραδόσεις και γ')εϊςτά δημώδη μυθιστορήματα.

α') Διδακτικά.

Ός διδακτικά έννοοΰμεν βιβλία αποβλέποντα ουχί είς καθαρώς σχολικήν
χρήσιν, αλλ' ε'ις μετάδοσιν γνώσεων είς εύρΰτερον κοινόν ή είς τήν ηθική ν διδα-
σκαλίαν παντός φιλομαθούς. Εις τήν έποχήν μάλιστα έκείνην, καθ' ήν ό ρουμανι-
κός λαός ύπό τήν χειραγώγησιν τών Φαναριωτών ήρχιζε ν' άπολαύη ού μόνον στοι-
χειώδους, αλλά καί ανωτέρας τινός παιδεύσεως, ή ανάγκη τής γενικωτέρας μορφώ-
σεως ήτο μάλλον αισθητή καί έπέβαλλε τό λαϊκόν βιβλίον ώς συμπλήρωμα τής στοι-
χειώδους μορφώσεως. Διά τούτο καί τά διδακτικά βιβλία είναι τά πολυπληθέστερα.

Είς ταύτα καταλέγονται τά εξής βιβλία:

1. Φναιολόγος.

Μεταξύ τών διδακτικών δημωδών κειμένων πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει ό
«Φυσιολόγος»1), τό επίσημον έγχειρίδιον τοΰ μέσου αιώνος, ή πηγή, δλων τών θαυ-
μασίων αφηγήσεων περί τοΰ οικειοθελώς θυσιαζομένου «πελεκάνος», τοΰ έκ τής
τέφρας του άναγεννωμένου φοίνικος, τοΰ άξιοπεριέργου ρινόκερω καί άλλων παρα-
δόξων ζφων, έν φ περιγράφονται πραγματικά καί μυθώδη ζφα, φυτά καί λίθοι,
ερμηνευόμενα θρησκευτικώς καί συμβολικώς, συμφώνως προς τάς αληθείς ή ύπο-
θετικάς αύτών ιδιότητας, δηλαδή ώς τύποι τοΰ Χριστού, τοΰ διαβόλου, τής 'Εκκλη-
σίας ή τοΰ άνθρώπου. Ούτος μετεφράσθη κατά πρώτον έκ τής σλαβικής. Ή μετά-
φρασις έγένετο κατά τό 1693, σφζεται δέ εις τό υπ' αριθ. 1436 χειρόγραφον τής
Βιβλιοθήκης τής ρουμανικής Ακαδημίας2).

Τό χειρόγραφον τής πρώτης αύτοΰ έν τη ρουμανική μεταφράσεως παρουσιά-
ζει ατελές κείμενον πλήρες χασμάτων, παραλείψεις ολοκλήρων κεφαλαίων καί παρα-
νοήσεις τής σημασίας πολλών λέξεων 3).

Κ. Κρουμβάχερ, Ίστορ. τής Βυζαντ. λογοτ. μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου, Α'(50, 776, Γ'
177 -184. Περί τών έκδόσεων τοΰ «Φυσιολόγου» ε.ά. Γ', σ. 180-1.

2) Περί τών μεταφράσεων τούτου έκ τής σλαβικής είς τήν ρουμανικήν πρβλ. ΛΓ. Car-
tojan, Carole populare, I, Bucure§ti 1929, pp. 188 194 καί Μ. Mociornita, Traduceri rotnan.
din Fiziolog έν Cercetari Literare, vol. I. Buc. 1934, pp. 83 - 101.

') N. Carto/an, Carole populare, II, p. 235.
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Παραλλαγή τούτου συντεθεϊσα κατά τό 1777 ύπό τοΰ Άνδρονάκη Ber-
cheami έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Μ. Gaster1), ετέρα δέ πληρεστέρα, αλλ' άνευ τών
ηθικολογιών, εξεδόθη ύπό τοΰ C. Ν. Mateescu, έπί τή βάσει χειρογράφου άντι-
γραφέντος ύπό τοΰ διδασκάλου Νικ. Duma2) κατά τό έτος 1774.

Οι Έλληνες διδάσκαλοι καί καλόγηροι, οΐτινες μετηνάστευσαν εις τήν Μολ-
δοβλαχίαν, έ'φερον μεθ' εαυτών αντίγραφα π?.ηρεστέρων χειρογράφων, φυλασσομέ-
νων εις τάς Βιβλιοθηκας τών μεγάλων μοναστηριών τής 'Ανατολής καί ιδία τοΰ
"Αθωνος. Μεταξύ τών ελληνικών τούτων χειρογράφων εύρίσκετο καί παραλλαγή
τοΰ «Φυσιολόγου», γενομένη ύπό τοΰ Δαμασκηνού Στονδίτον, ήτις καί μετεφρά-
σΟη είς τήν ρουμανικήν8). Ή μετάφρασις αύτη είναι κατά πολύ ανωτέρα τών έκ
τής σλαβικής γενομένων μεταφράσεων ού μόνον διά τήν σαφήνειαν, αλλά καί διότι
παρέχει ήμΐν έ'κδοσιν πληρεστέραν. Έν φ δέ ή έκ τής σλαβικής μετάφρασις περι-
λαμβάνει μόνον τριάκοντα κεφάλαια, ή έκ τής ελληνικής περιέχει όγδοήκοντα.

Ή διάδοσις τοΰ «Φυσιολόγου» εις τήν Ρουμανίαν υπήρξε αξιόλογος. Τά
παλαιότερα ΐχνη τής έπιδράσεως τούτου έπί τής ρουμανικής φιλολογίας εύρίσκο-
μεν είς τάς «Διδασκαλίας τοΰ i/^*><5o-Neagoe προς τον νίόν αύτον Θεοδόσιον»4).
Μέχρι δέ τών μέσων τοΰ ΙΘ' αιώνος τον άντέγραφον οί καλόγηροι εις τά μονα-
στήρια.5). Αί έν αύτώ λαϊκαί περί ζώων παραδόσεις συνετέλεσαν είς τήν διαμόρ-
φωσιν πλείστων ζ ορολογικών γνώσεων παρά τφ ρουμανικφ λαφ, ώς αναγνωρίζει ό
Ν. Cartojan6).

2. "Avftoq τών χαρίτων.

Τό δημώδες τούτο βιβλίον όνομάζουσιν οί Ρουμάνοι Albinu§a7) ή Floarea

Χ) Μ· Gaster, Archivio glottologico italiano, vol. X (i886), p. 273 κέξ.

2) Revista «Ion Creanga», VII, Bucure§ti, 1914, p. 2 κέ.

3) N. Cartojan, ε. ά. p. 235.

4) Περί τοΰ ομηρικού τούτου προβλήματος τών «Διδασκαλιών τοΰ Ψευδό-Neagoe» έν
τή ρουμανική φιλολογία πρβλ. τάς άξιολογωτάτας έργασίας τοΰ Δημοοΰ. Ρονασον έν Studii

critice, Bucure§ti 1910, pp. 1 - 16 καί Studii Istorice greeo - romane, I, pp. 207-226.

s) Πρβλ. τό ύπ'άρι&. 3548 χειρόγραφον της Βιβλιοθήκης τής ρουμανικής 'Ακαδημίας,
άναγόμενον είς τό έτος 1832.

6) Ν. Cartojan, Fiore di virtu in literatura Romaneasca, Bucure§ti 1928, p. 90 (6).

7) Ό τίτλος ούτος προύκάλεσε σύγχυσιν, διότι ύπό τό δνομα «Albine» άπαντα είς τήν
ρουμανικήν φιλολογίαν "Ανθολογία μέ ήθικάς γνώμας, τήν οποίαν περιέγραψεν ό Genadie Ena-
ceanu έν Anal. Acad Romane, Sect- Lit. Ser. 2, t. XII, Bucures^i 1892, pp. 129 - 162. To
κείμενον Albinnsa ήτοι τό * Ανθος Χαρίτων» δέν πρέπει νά συγχέηται προς τήν «Μέλισσαν»
'Αντωνίου τοΰ Μοναχοΰ, ώς πράττει ό Enaceanu. Πρβλ. D. Russo, Elenizmul in Romania

Bucure§ti 1912, p. 87.
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darurilor. Πρόκειται περί ενός εκ τών πλέον διαδεδομένων κειμένων τής μεσαιω-
νικής ιταλικής λογοτεχνίας Fiore di virtu, άποδιδομένου υπό τίνων εις τον βενε-
δικτΐνον καλόγηρον Tommaso Gozzadini1), ό όποιος συνέθεσε τοΰτο άρυόμενος
έκ βιβλικών, ειδωλολατρικών, κλασσικών κα! μεσαιωνικών πηγών έν Βολωνία
κατά τον ΙΓ' αιώνα.

Τοΰτο εξεδόθη τό πρώτον κατά τό 1474, μέχρι δέ τοΰ έτους 1540 έσχε περ!
τάς τεσσαράκοντα εκδόσεις. ΜετεφράσΘη εις τήν ίσπανικήν, γαλλικήν, γερμανικήν,
άρμενικήν, σερβικήν κα! ρωσσικήν, έλληνιστ! δέ υπό τον τίτλον *Αν&ος τών Χαρί-
των» έξεδόθη έν Ένετία κατά τό 15292).

Τό βιβλίον τοΰτο εις τό ΐταλικόν πρότυπον σύγκειται έκ 34 κεφαλαίων, ανα-
φερομένων εις τάς άρετάς κα! τά αντίθετα αυτών ελαττώματα. "Εκαστον δέ κεφά-
λαιον άρχεται δι* ενός βραχέος όρισμοΰ τής αρετής και τής κακίας. "Επεται ή παρο-
μοίωσις τής άρετής ή τοΰ έλαττώματος προς πραγματικόν ή φανταστικόν ζφον
(δάνειον έκ τοΰ «Φυσιολόγου»), εις τήν ΰπαρξιν τοΰ οποίου έπίστευεν ό μεσαιωνι-
κός κόσμος3).

Είτα ακολουθεί σειρά θεμελιωδών γνωμών, προς τον άναγνώστην άπευθυ-
νομένων4), κα! τελειώνει διά μιας ηθικής ιστορίας, ειλημμένης κατά τό πλείστον έκ

1) V. Rossi, Storia della litteratura italiana, I. p. 117.

2) To «"Αν&ος Χαρίτων» φαίνεται ότι έδημοσιεΰθη τό πρώτον έν Ένετία κατά τό 1529
παρά τφ Giovanni Antonio da Sabio και Fratelli ad instantia di M. Damianode Santa Maria (N.
Cartojan), έ. ά. p. 72 (156). Κατόπιν άνετυπώθη πολλάκις έν Ένετία, ήτοι κατά τό 1537 υπό Ste-
phano da Sabio (C. Frati, Ricerche sul «Fiore di Virtu», έν Studj di Filologia romanza,
Roma 1893, Ρ· 29J)i κατά τό 1546 παρά Nicolini da Sabio (E. Legrand, Bibl. hellen. I. Paris
1885, p. 119), κατά τό 1594 παρά Φραγκίσκφ τω 'ίουλιανφ (Sp. P. Lambros, Catalogue of the
greek manuscripts on Mount Athos, I895, I. nr. 1510), κατά τό 1621 (C. Frati, έ. ά. p. 291)
καί κατά τό 1603 παρά Μάρκωτφ Πινέλλω. Τήν έκδοσιν τού 1603, εύρισκομένηνείς τήν Βιβλιο-
θήκην τοΰ 'Αγίου Μάρκου έν Ένετία ύπ. άρ. Rari Veneti v. 268 (Opusculi per l'interdetto
Τ. YIII), άγνωστον είς τους βιβλιογράφους καί εις αυτόν τόν Legrand, άνεκοίνωσεν δ Μιχ.
Λάσκαρης είς τον Ν. Cartojan. Περί δέ τοΰ πλήθους τών μετέπειτα έ ν Ένετία έκδόσεων αύτοΰ
πρβλ. τάς Βιβλιογραφίας χ&ν £ Legrand ν.αί Δ. Γκίνη-Βαλ. Μέξα- Περί τών μεταφράσεων
τούτου είς τήν ρουμανικήν ίδέ Ν. Cartojan, Fiore di Virtu, έ. ά. p. 88 (172).

8) Π. χ. ή άγάπη παρομοιάζεται προς τό «κουκούλι» (μεταξοσκώληκα), ό φθόνος προς
τήν «νυμφίτζα» (πούτζολα), ή χαρά προς τόν «πετεινόν», ή λύπη προς τό «μάκαγον» (μαϊμού),
ή οργή προς τήν άρκοΰδαν, ή αφροσύνη προς τήν «φέλλαν», τό ·ψεΰδος προς τήν «σακοΰδαν»,
ή κενοδοξία προς τό «παγώνι» κλ.

4) Π. χ. ό άνθρωπος όπούζη ειρηνικός δέν είναι ποτέ πτωχός. Κάλλιον νά δίδη τινάςπαρά
νά λαμβάνη. Ή ράβδος διώχνει τήν τρέλλαν άπό τήν καρδίαν τοΰ παιδίου. Τό στόμα όπού ψεύ-
δεται φονεύει τήν ψυχην. Ή όρνιθα όταν βάνεται νά κλωσσα τά αύγά ποτέ δέν τά άπαρατεΐ κλ·
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τής Βίβλου, σχετιζόμενης δέ προς τό περιεχόμενον τοΰ προς ο αναφέρεται κεφα-
λαίου.

Πάντα ταΰτα τά ποικίλα στοιχεία, έξαχθέντα από πολλάς, δλως διαφόρους,
πηγάς, άποτελοΰσι διά τής ένοΰσης αυτά κεντρικής ιδέας ενιαΐον δλον1).

Τό κείμενον τοΰτο έγένετο γνωστόν εΐς τήν Ρουμανίαν τό πρώτον ύπό χειρό-
γραφον μορφήν εις δύο μεταφράσεις έκ τής σλαβικής (περι τών έκ τής σλαβικής
μετάφρ. ιδέΛ^· Cartojan, CSrtile populare, I, pp. 195-208), πλήρεις παραλείψεων
και ελαττωμάτων. Ή μία εύρίσκεται εις τον ύπ® αριθ. 3821 Codex Neagoeanus
τοΰ έτους 1620, ή δ' άλλη εις τον ύπ' αριθ. 1436 κώδικα τής Βιβλιοθ. τής ρουμ.
Ακαδημίας2).

Έπί τής ηγεμονίας τοΰ Κωνσταντίνου Μπραγκοβεάνου, ήτοι κατά τό 1700,
έγένετο έν Snagov ή τελειοτέρα ρουμανική μετάφρασις3) έκ τής ελληνικής εκδό-
σεως τοΰ «"Ανθους Χαρίτων», καθώς άπέδειξεν ό Μ. Gaster4), διεδόθη δ' εις
πάσας τάς περιοχάς τής Ρουμανίας, άντικαταστήσασα τάς προηγουμένας ελαττωμα-
τικός έκ τής σλαβικής μεταφράσεις.

Ή νέα ελληνική μετάφρασις έγένετο προτροπή Καννσταντίνου Σαρακηνοΰ,
υίοΰ Γεωργίου Ιατρού τοΰ Κρητός, και εξεδόθη επιμελείς Άν&ίμου ίερομονάχον
τον εξ 'Ιβηρίας, άφιερωθεΐσα εις τόν ηγεμόνα Κωνσταντΐνον Μπραγκοβεάνου, προ-
στάτην τών ελληνικών γραμμάτων.

Μεταφραστής είναι ό Ρουμάνος ιερομόναχος Φιλόθεος 'Αγιορείτης. Καθώς
γράφεται ρητώς έν τφ προλόγφ τοΰ έργου, ή μετάφρασις έγένετο έκ τής ελληνικής
γλώσσης. Τό έλληνικόν κείμενον τοΰ «"Ανθους Χαρίτων» έκομίσθη εις τήν Ρουμα-
νίαν ύπό Κωνσταντίνου Σαρακηνοΰ έξ \Αγίου "Ορους. Έκ δέ τοΰ δλου έργου ση-
μαντικότερον από απόψεως λαογραφικής είναι τό μέρος τών γνωμικών, τό όποιον
παρουσιάζει στενήν σχέσιν προς τήν ρουμανικήν παροιμιολογίαν. Πολλαί έκ τών έν
τφ έργφ γνωμών αντανακλώνται εΐς τόν θησαυρόν τών παροιμιών τοΰ ρουμανι-
κοί λαοΰ5).

Ν. Cartojan, Fiore di Virtu ε. ά. pp. 85-87 (1-3)·

2) Ό ανωτέρω ύι. άριθ. 1436 Κώδιξ άντεγράφη ύπό Costea Dascalul κατά τήν περίο-
δον 1693-1701, περιέχει δέ πολλά δημώδη κείμενα, ώς «τό Βροντολόγιον» καί «Σεισμολόγιον
άληθινόν», f. ι-ιι, άποσπάσματα έκ τοΰ «Φυσιολόγου», f. 44ν κ· λ.

3) loan Bianu-N. Hodos, Bibliografia Romaneasca Veche, I, p. 393.

M.'Gaster, Literatura populara Romana, Bucur. 1883, p. 138. Πρβλ. άποσπάσματα
έν Μ. Gaster, Chrestoma^ie Romana, II, Bucure§ti 1891, p. 340 κέ. Ίδέ καί Ramiro Ortiz,
Per la storia della cultura italiana in Romania, Bucarest 1916, p 207.

5) N. Cartojan, Fiore di virtu, p. 92(8).
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Θά άρκεσθώμεν μόνον ε'ις τά έξης παραδείγματα:

1) Ή ρουμανική παροιμία Albino, tine in gura mierea si in coada acul
(Ή μέλισσα κρατεί εις τό στόμα τό μέλι και εις τήν ούράν τό κεντρί) αποδίδει τήν
παρομοίωσιν τής κολακείας «προς τές μελίσοες, όπου έ'χουσι τό μέλι είς τό στόμα
και κρατονοι κρυμμένον τό κεντρί διά νά λαβώνουνή οποία άπαντα είς τό «Περί
κολακείας» κεφάλαιον τοΰ «"Ανθους Χαρίτων». Ή αυτή παροιμία ευρίσκεται παρά
τφ Anton Pann υπό τήν μορφήν:

C' albina in guru cu miere
Si 'n coada acul cu fiere

("Οπως ή μέλισσα, ή οποία έχει τό μέλι εις τό στόμα και τό κεντρί είς τήν
οΰράν)ι).

2) Ή παροιμία Leul nu se lupta etc fumicile nici vulturul nu prindc
muste (Ό λέων δέν παλαίει μέ τούς μύρμηκας ούτε ό αετός συλλαμβάνει μυίας)
μεταφράζει τάς άντιστοίχους έλληνικάς, αί όποΐαι άπαντώσιν έν τοις «ΤΙερΙ δυνά-
μεως και μεγαλοψυχίας» κεφαλαίοις τού «"Ανθους Χαρίτων» και αι'τινες έχουσιν ώς
εξής : «Το λεοντάρι δέν κάμνει πόλεμον μέ τές μυϊγες ουτε μέ τά μυρμήγκια», «αυτός
δέν πιάνει (δηλ. 6 αετός) καΰώς λέγει η παροιμία, ποτέ μνΤες, άλλά δέν αφήνει νά
καταπατηββ από μεγάλα πτηνά και άρπαγα πουλιά».

Παρά τφ Anton Pann ευρίσκεται υπό τήν μορφήν:
Vulturul std 'n loc vegheaza
Dar el musce nu vaneaza.
(ό αετός παραμονεύει/ άλλά μυίας δέν θηρεύει2),

δπου γίνεται λόγος μόνον περι αετού ούχι δέ και περι λέοντος.

3) Ή παροιμία, ή οποία άπαντα εις τό «Περι Κενοδοξίας* κεφάλαιον τοΰ
ανωτέρω έργου Gdina pentru un oil face mare galazie de ο aude vulpcas) ήτοι
«ή ό'ρνιθα δι' εν ανγό κάνει μεγάλο θόρυβο, γιά νά τήν άκούση ή αλεπού»
έπανευρίσκεται παρά τφ Anton Pann υπό τήν μορφήν:

Gaina cand να ouci
Aude ο mahald
ήτοι: ή δρνιθα δταν γεννφ τήν ακούει μία συνοικία.

'Ομοίως ή αυτή παροιμία ευρίσκεται έν τή χειρογράφψ συλλογή παροιμιών

1) Iuliu Α. Zanne, Proverbele Romatiilor, vol. I, Bucure§ti 1895, p. 312.

a) Iuliu A. Zanne, έ. ά. p. 713.

3) Πρβλ. τήν χειρόγραφον ρουμανικήν μετάφρασιν τοΰ *"Αν$ονς Χαρίτων ί. 26Γ
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τοΰ Iordache Golescu ούτω: Gaina fientru un ou, multa galazie face (Ή
όρνιθα δι' εν αύγό κάμνει πολύν θόρυβον), παρά δέ τφ λαφ:

Gaina care canta seata,
dimineata η'are ou
ήτοι: «ή δρνιθα, πού τό βράδυ τραγουδεΤ, τό πρω'ΐ δεν έχει αύγό»1).

4) Ή παροιμία, ήτις άπαντα εις τήν «Ρίμαν Γεωργίου τον Αιτωλού*, τήν
άφιερωθεΐσαν εις τόν ήγεμόνα τής Βλαχίας Πέτρον τόν Χωλόν,

Άμ όπου λάκκον εακαψε, διά νά χώογι άλλον,
εκείνος μέσα έπεσε με το κορμί τον δλον1)
έπανευρίσκεται εις τό «"Ανθος Χαρίτων» και παρά τφ λαφ τής Μολδοβλαχίας:
Cine sapa groafia altuia cade el intr' tnsa3) ("Οποιος σκάβει τόν λάκκο τοΰ
άλλου πέφτει μέσα).

Πλήθος παραλλαγών τής παροιμίας ταύτης έδημοσίευσεν ό Ν. Γ. Πολίτης4)

3. Γνωμικά παλαιών τίνων φιλοσόφων.

Τό πρότυπον τοΰ δημώδους τούτου βιβλίου έγράφη γαλλιστί και μετε-
φράσθη ιταλιστι ύπό τοΰ Del Chiaroh), γραμματέως τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας
Κ. Μπραγκοβεάνου.

Έκ τής ιταλικής μετεφράσθη εις τήν έλληνικήν ύπό τοΰ ιεροκήρυκος'Ιωάννου
Άβραμίον τον Κρητός6), έπιφορτισθέντος προς τοΰτο ύπό τοΰ αύτοΰ ήγεμόνος καί
εξεδόθη έν έ'τει 1713 έν Τεργοβίστη τής Βλαχίας7).

1) Iuliu Α. Zanne, ε. ά. pp. 468 "471·

2) Ν. Banescu, Un poeme grec vulgaire relatif a Pierre le Boiteux de Valachie,
Bucarest 1912, p. 12. To ποίημα τούτο έδημοσιεύθη έκ τοΰ ύπ' άριθ. 4272 «Άθωνικοΰ κώδι-
κος». Ίδέκαί τάς διορθωτικός παρατηρήσεις είς τήν έκδοσιν ταύτην ύπόΖ>. Russo, Un bizan-
tinolog improvizat (Ν. Banescu), Bucure§ti 1916, pp. 36-38.

8) Iuliu A. Zanne, 'ί. ά. pp. 191 - 192.

*) Ν· Γ. Πολίτου, Παροιμίαι Α', Έν 'Αθήναις 1899, σ. 561 «δποιος σκάφτει λάκκον άλλου
πέφτει ό ίδιος μέσα». Πρβλ. αυτόθι σ. 561 - 563, άριθ. 150, 155, 159, 163, 164, 165, 167, 170»
171, 172, 174.

5) R. Ortiz, Per la storia della cultura italiana in Romania, Bucarest 1916, p. 208.

e) Περί τούτου ίδέ D. V. Economidis, loan Avramie, Bucure§ti 1944, άνάτυπον έκ

τής Biserica Ortodoxa Romana, an. LXII {1944), nr. 4-6, 21 σελίδες καί Άΰηνα (54)
(1950), σ. 59-93.

7) Ε. Legrand, Bibliographie hellenique du i8e siecle, t. I, Paris 1918, p. 106 - 107,
άριθ. 83. I. Bianu-N. Hodos, Bibliografia Romaneasca Veche, vol. I, pp. 487 - 491,
nr. 165.
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Κατά τό αυτό έτος 1713 μετεφράσθη εκ τής ελληνικής εις τήν ρουμανικήν
υπό 'Ανθίμου τοΰ έξ 'Ιβηρίας, δστις κα! έφρόντισε νά έκτυπωθή κα! είς τάς δυο
γλώσσας, έλληνικήν κα! ρουμανικήν1).

Ό Γεώργιος Ζαβίρας άναφέρει έκδοσιν τής ελληνικής μεταφράσεως τοΰ
Άβραμίου, γενομένην έν Λειψία κατά τό 17322). Κατά δέ τό 1758 μετετυπώθη
έν Ένετία παρά Άντωνίω τφ Τζάτςι3). Ό μετατυπώσας τοΰτο υπό τά αρχικά
Π. Λ. είναι ό Πολυζώης Λαμπανιζιώτης, γνωστός κα! έξ άλλων μετατυπώσεων κα!
οΰχ! Παναγιώτης, ώς ονομάζει αυτόν δ R. Ortiz4).

Τοΰ έργου γνωρίζομεν κα! άλλην έκδοσιν, γενομένην έπίσης έν Ένετία κατά
τό 1780, παρά τφ Δημητρίω Θεοδοσίου, τφ έξ Ιωαννίνων5) κα! τής οποίας τό
έξώφυλλον μόνον ευρίσκεται εις τήν Βιβλιοθήκην τής ρουμανικής Ακαδημίας6).

Μετατΰπωσιν τής ρουμανικής μεταφράσεως τοΰ έργου Pilde filosofesti έχο-
μεν κατά τό 1783 άνευ τόπου εκδόσεως7). Είς τό τέλος τής τελευταίας σελίδος 118
άναγινώσκομεν τά ονόματα τών διορθωτών αΰτοΰ Μιχαήλ Σιμπιϊάνουλ κα! Ράδου
Ραμνιτσεάνου. Τό αυτό δέ έτος έξεδόθη έπίσης κα! έν Ρημνίκφ8). Τοΰ δημώδους
τοΰτου βιβλίου έγένοντο κα! άλλαι έν τή ρουμανική έκδόσεις κατά καιρούς, ώς έν
Bra§ov 1808, έν Sibiu 1814, έν Βουκουρεστίφ 18649) κ. ά.

Αΐ φιλοσοφικά! γνώμαι τοΰ έργου ανέρχονται κατά τόν Μ. Gaster εις 96410),
άκολουθοΰσαι άλλήλας άνευ ονόματος συγγραφέως κα! άνευ αριθμήσεως.

Ό Μ. Voileanu όμως τάς αναβιβάζει είς 928 Π).

1) /· Bianu-N. Hodos, ε. ά. pp. 487-4891 nr· 1^5 και

2) Γ. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς κλ„ Έν 'Αθήναις 1872, σ. 348.

3) Legrand, ε. ά. p. 482, άρ. 512.

4) R. Ortiz, ε. ά. p. 2οη.

6) έιη. Legrand, ε. ά. t. II, Paris 1928, p. 323» nr. 991.

e) I. Bianu-N. Hodos, ε. ά. t. II,?Bucure§ti 1910, p. 270, nr. 442.

7) I. Bianu-N. Hodos, έ. ά· p. 280, nr. 460.

8) I. Bianu-N. Hodos, έ'. ά. p. 280-281, nr. 461.

9) Ό Μ· Gaster, Geschichte der rumanischen Litteratur έν G. Grober's Grundriss
der romanischen Philologie 2.3, σελ. 312-314, άναφέρει περί τών χειρογράφων καί έκδό-
σεων τοΰ έργου. Πρβλ. Τον Ίδιον, Literatura populara Romana, Bucure§ti, 1883, pp. 204 -
206, έ'νθα υπάρχει καί άνάλυσις τών «Γνωμικών». Ό Δημοσθ· Ρούσσος γνωρίζει καί μίαν
άκόμη έλληνικήν έκδοσιν, έν Ένετία 1842 έν τή τυπογραφία τοΰ Φοίνικος. D. Russo, Mitrofan
Grigoras, Bucure§ti 1935, άνάτυπον έκ τής Revista Istorica Romana, 4 (1934), p. 36.

10) Μ. Gaster, Literatura populara Romana, έ. ά. p. 205.

11) Μ. Voileanu, Codicele, Sibiu, 1891. Ό άριθμός 928 ανταποκρίνεται πλήρως προς
τήν άλήθειαν, καθώς διεπιστώσαμεν κατόπιν ιδικής μας καταριθμήσεως.
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Παραθέτομεν τώρα τινά έκ τών γνωμικών αυτών ελληνιστί από τήν πρώτην
εκδοσιν τοΰ Άβραμίον1) και ρουμανιστί από τήν έ'κδοσιν Voileanu2).

Ό φόβος τον Θεον καθαρίζει την καρ· Frica lui Dumned, eu curatesce inima.
δίαν.

Ή ζωή τον άν&ρώπον είναι ενας δρό- Viata omului este un drum, care-l
μοζ, <5 όποιος φέρει προς τόν duce la morte.

νατον.

Με τήν γλνκεΐαν αννομιλίαν αποκτών- Cu vorbele cele dulci se castiga multi

ται πολλοί φίλοι. prieteni.

Ό φϋ·όνος δεν εχει άνάπανσιν. Zavistia nu are odichna.

"Οποιος μιλεί ολίγα δείχνει ση μείον φρο- Cine vorbesce putin, arata semn ca este

νιμάδας. intelept.

Τά δάκρυα είναι τά άρματα τών άδν- Lacramile sunt armele neputinciosi.
νάτων.

Περί τών γνωμικών τούτων, τά όποια ήσαν τόσον διαδεδομένα παρά τοις
Ρουμάνοις, έπραγματευθησαν οί V. Fopps), D. farcu,*), Ε. Picoth), Μ. Gaster6)
άημοσϋ·. Ρούσσος7) και i?. Ortiz8), όστις καί έσφαλμένως νομίζει9), δτι τό Fiori
e vita di filosofi ed altri savii ed imperatori l0) είναι τό πρότυπον τούτων. Ό
Ν. Cartojan εξαίρει τό έ'ργον και τονίζει τήν άπήχησιν, τήν οποίαν έ'σχεν εΐς τήν
λαϊκήν ψυχή ν11).

Τό βιβλίον τοΰτο διά τών έν αύτφ συντόμων γνωμών και παροιμιωδών
φράσεων τών κορυφαίων πνευμάτων τοΰ ελληνοχριστιανικού κόσμου έδίδαξε τους

I) Παραλείπω τάς παραπομπάς είς τήν έλληνικήν εκδοσιν, διότι αΰτη εχει τάς σελίδας
αναρίθμητους.

') Μ. Voileanu, ε. ά. pp. 66, 67. 68, 70, 77· 80.

*) V. Popfi, Disertatie despre tipografiile romane§ti, Sibiu, 1838, p. 61.

4) D. Jarcu, Analele bibliografice Romane, Bucuresci 1865, p. 20. Τοΰ Αντον, Biblio-

grafia chronologica Romana, Bucuresci 1873, p. 9.

6) ί. Picot, Notice biographique έν Nouveaux Melanges Orientaux, Paris, 1886,
p. 553, άρ. 44.

6) M. Gaster, Chrestoma^ie romana, Leipzig-Bucure§ti, II, 1891, p. 4.

7) D. Russo, ε. ά. p. 36 -37.

8) R. Ortiz, ε. ά. pp. 206-208. Τον Αντον, Medievo Rumeno, Roma 1928, p. 42.

9) D. Russo, έ. ά. p. 37.

10) R. Ortiz, Per la storia della cultura italiana κλ., έ'.ά. p. 206.

II) Nic. Cartojan, Carole populare, II, p. 237.
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Ρουμάνους τήν άγάπην προς τον Θεόν και τόν πλησίον και έδείξεν εις αυτούς
τήν όδόν τής αρετής κα! τών υψηλών χριστιανικών ιδεωδών.

4. 'Αμαρτωλών Σωτηρία.

Βιβλίον ώραιότατον καλού μεν ον 'Αμαρτωλών Σωτηρία, μετά πλείστης επιμε-
λείας σνντεΰεν ε'ις κοινήν τών Γραικών διάλεκτον, παρά 'Αγαπίου μονάχου τοϋΚ
Κρητός, τοΰ εν τφ άγιωννμφ ooti τοΰ "Α&ω άσκήααντος: — Και νΰν νεωστί διορΰ·ω-
ϋ·εν παρ' αύτοΰ και τυπωϋεν οίκείοις αϋτοΰ άναλώμασιν. 'Ενετικοί, Παρά Άντω-
νίφ τφ Ίονλλιανφ κατά το αχμα ' (1641)ι).

Τό δημώδες τοΰτο έργον μετεφράσθη εις τήν ρουμανικήν. Τό παλαιότερον
χειρόγραφον τής ρουμανικής μεταφράσεως ολοκλήρου τής «'Αμαρτωλών Σωτη-
ρίας» διατηρείται εν τή Βιβλιοθήκη τής ρουμανικής 'Ακαδημίας ύπ' άρ. 2463,
άντεγράφη δ' εν Μολδαβία κατά τό 1714 υπό Κοσμά, ιεροδιακόνου τοΰ μοναστη-
ρίου Neamtu (Νεάμτσου).

Τό δέ ύπ' αριθ. 2174 χειρόγραφον τής αυτής ώς άνω Βιβλιοθήκης, άντίγραφον
παλαιοτέρου χειρογράφου γενόμενον κατά τό 1699 έν τή μονή Hurez υπό 'Ιωσήφ
ιερομονάχου, ώς κα! τό ύπ'άριθ. 2517 τοΰ αύτοΰ έτους, γενόμενον υπό Γραμματι-
κού Βλάντ, περιλαμβάνουσι μόνον τό α' κα! β' μέρος τής «Αμαρτωλών Σωτηρίας».
Τό γ' μέρος ταύτης, τό περιέχον τά Θαύματα τής Παναγίας, ελλείπει. Ούτω τά δύο
τελευταία έκ Μουντενίας τής Βλαχίας χειρόγραφα, καίτοι παλαιότερα τοΰ Μολδα-
βικοΰ, δέν περιλαμβάνουσιν όλόκληρον τό έργον2).

Ό Μ. Gaster έδημοσίευσε δύο άποσπάσματα αυτής3) έκ χειρογράφου, τό
όποιον εύρεν έν τή βιβλιοθήκη τοΰ μεγαλυτέρου ποιητοΰ τών Ρουμάνων Μιχαήλ
Έμινέσκου. Τό χειρόγραφον τών αποσπασμάτων τούτων έγένετο κατά τό 1742 έν
Μολδαβία υπό τοΰ Κοσμά, ιεροδιακόνου τοΰ μοναστηρίου Neamtu. Ό 'ίδιος δ' ό
Κοσμάς άνέφερεν, δτι τό μετέφρασεν έξ ελληνικού βιβλίου, πιθανώς τής ενετικής
ώς άνω έκδόσεως. Ετέρα δέ μεεάφρασις τοΰ γ' μέρους τής «'Αμαρτωλών Σωτηρίας»

1) £ Legrand, Bibliographie hellenique ou description raisonnee des ouvrages
par des Grecs, au XVII" siecle, I, Paris 1894, p. 413. To προσφι λέστατον τοΰτο βιβλίον
τών πάππων καί τών πατέρων μας είς μέν τό πρώτον μέρος περιέχει περί αμαρτίας, περί τών
μέσων λυτρώσεως άπ' αυτής καί περί προσευχής, είς τό δεύτερον μέρος περί τών καθηκόντων
πρός τόν θεόν καί τόν πλησίον, μετανοίας καί μεταλήψεως, εις δέ τό τρίτον μέρος περί τών
θαυμάτων τής Παναγίας.

') Περί τών άλλων ρουμανικών χειρογράφων μεταφράσεων τοΰ έργου ίδέ Ν. Cartojan,
Carole populare, II, pp. 128- 129.— Archimandritul Scriban, Car^i de pietate έν Biser.
Ortod. Rom., Bucure§ti 1926, pp. 525 -529.

*) M. Gaster, Chrestoma^ie Romana, I, έ.ά. p. 299.
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έγένετο έν τή μονή Cernica, ής τό χειρόγραφον ευρίσκεται έν τή Βιβλ. τής ρουμ.
'Ακαδημίας υπ' αριθ. 2503 και ανάγεται ε'ις τάς άρχάς τοΰ ΙΘ' αιώνος. Τό χαρα-
κτηριστικόν και τό πλέον ενδιαφέρον γνώρισμα τοΰτου είναι, οτι παρουσιάζεται
παραλλήλως εις δύο στήλας τό τε έλληνικόν κα! τό ρουμανικόν κείμενον 1).

Ή «'Αμαρτωλών Σωτηρία» διαδοθεΐσα ευρύτατα εις τήν Βλαχίαν σπου-
δαίως συνέβαλεν είς τήν διαμόρφωσιν πλείστων παραδόσεων παρά τώ ρουμανικφ

Ό Sim. Fl. Marian συνέλεξε μέγαν αριθμόν έκ τών παραδόσεων τούτων
άπό στόματος τού λαού και τάς έδημοσίευσεν υπό τόν τίτλον Legendele Maicii
Domnului (Παραδόσεις περ! τής Παναγίας), έ'κδοσις τής ρουμανικής 'Ακαδημίας,
Bucure§ti, 1904, σελίδες 343. Μέρος δέ τών παραδόσεων τούτων έμελετήθη έν
σχέσει πρός τά απόκρυφα αυτών πρότυπα υπό τού καθηγητού τού έν Βουκουρε-
στίου Πανεπιστημίου Στεφ. Ciobanu είς δύο έργα αύτοΰ δημοσιευθέντα ρωσσιστί2).

Ή έπίδρασις τής «'Αμαρτωλών Σωτηρίας» εις τήν διαμόρφωσιν πλείστων
παραδόσεων παρά τφ ρουμανικφ λαφ άπεδείχθη ήδη περιτράνως υπό τών φιλο-
λόγων κα! λαογράφων S. F. Marian, St. Ciobanu, Ν. Cartojan κ. ά. Ό τελευ-
ταίος μάλιστα περισσότερον τών άλλων ύπεγράμμισε τήν έλληνικήν έπίδρασιν έπ!
τής λαογραφίας κα! φιλολογίας τής Χώρας του.

5. Πωρικολόγος.

Ό «Πωρικολόγος»3) έγένετο γνωστός εις τήν Ρουμανίαν διά τής νεοελληνι-
κής παραλλαγής αύτοΰ. Τό νεοελληνικόν αύτοΰ κείμενον έδημοσιεύθη ένωρίτερον
τοΰ βυζαντινού τοΰ Πλανούδη, ώς παράρτημα τής «Ζωής τοΰ Αισώπου». 'Υπό
ποίου έγράφη, πότε έδημοσιεύθη τό πρώτον κα! διατ! προσετέθη είς τό τέλος τής
«Ζωής τοΰ Αισώπου» ώς παράρτημα δέν γνωρίζομεν ακριβώς. Πιθανόν διότι ό

') Παραλλαγή τής «*Αμαρτωλών Σωτηρίας» εξεδόθη έν Πλοεστίω κατά τό 1893, γενο-
μένη άπό ρουμανικόν χειρόγραφον τής σκήτης τής μονής τοΰ Προδρόμου τοΰ Αγίου "Ορους.
Πρβλ. Ν. Cartojan, έ. ά. p. 237 - 238.

2) St. Ciobanu, PyMMHCKlH JlereHflBI 0 ΕΟΓΟρΟβΗΠ^ έν STHOrpa-tHieCKOe 0603piHie,
Moscva 1911, nr. 3-5. Τον Ίδιον, Μηθέ ο6ί> apaxHi βϊ. EoropoflHHHOH JiereHflls, St. Peters-
burg, 1912. Τά έργα ταΰτα δέν μετεχειρίσθημεν, διότι άγνοοΰμεν τήν ρωσσικήν άλλ* έλάβομεν
γνώσιν τοΰ περιεχομένου αυτών άπό προφορικάς ανακοινώσεις τοΰ μακαρίτου Ν Cartojan.

3) Ό «Πωρικολόγος» είναι τό γνωστόν «εύφήμιον τού Κυρ Κυδωνίου», ή χαριτωμένη
διήγησις περί μιας δίκης, διεξαγομένης μεταξύ τών όπωρών, έ'χει δ' ώς άπώτερον ηθικόν σκο-
πόν, ίνα σατυρίση πνευματωδέστατα τό πλήθος τών άξιωμάτων καί τιτλούχων τής βυζαντινής
Αύλής.
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«Πωρικολόγος», καθώς και ή «Ζωή τοΰ Αισώπου», έχουσι περιεχόμενον ηθικόν κα!
τερπνόν.

Ή παλαιοτέρα γνωστή έ'κδοσις τούτου, τής οποίας τό μοναδικόν άντίτυπον
εύρίσκετο έν τή ιδιωτική βιβλιοθήκη τοΰ Η. Pernot έν Παρισίοις1), έγένετο κατά
τό 1775 έν Ένετία υπό τόν τίτλον Βίος τον φύσει, ενφνεστάτου μν&οποιοϋ Αισώ-
που τον Φρυγίου. Νεωστι μετατνπω&εϊς εις κοινήν γλώσσαν. Ένετίησιν 1775. Παρά
Άντωνίφ τφ Βόρτολι, είς 120ν, 96 σελίδες.

"Αν κα! έν τφ τίτλφ τοΰ ώς άνω έργου δέν αναφέρεται ό «Πωρικολόγος»,
έν τούτοις αί τελευταιαι τέσσαρες σελίδες καταλαμβάνονται ύπ' αύτοΰ: 'Ονομασία
με σνντομίαν ώραίαν δλων τών όπωρών.

Εΐδομεν έπίσης δτι έν τφ ώς άνω τίτλο) λέγεται: μετατυπω&είς, πράγμα τό
όποιον σημαίνει, δτι ύπάρχουσι κα! άλλαι έκδόσεις προγενέστεροι τής τού 1775.
Πράγματι δέ είς τάς εκδόσεις τών μύθων τοΰ Αισώπου, τάς γενομένας παρά τφ
Άντ. Βόρτολη κατά τό 1752 κα! 1766 εύρίσκομεν είς τό τέλος καταλόγους δημω-
δών βιβλίων, ένθα άναφέρεται ό βίος Αισώπου είς άπλην φράσιν2). Πολύ πιθα-
νόν αί εκδόσεις αύται νά περιείχον κα! τόν «Πωρικολόγον».

Ετέρα έκδοσις τής «Ζωής τοΰ Αισώπου» μετά τοΰ «Πωρικολόγου» έγένετο
πάλιν έν Ένετία κατά τό 1783, έν τή τυπογραφία Νικολάου Γλυκέος τοΰ έξ
Ιωαννίνων3), ήτις έσφαλμένως θεωρείται ώς ή πρώτη έκδοσις.

Πάντες οί μέχρι τού 1939 περ! τοΰ «Πωρικολόγου» πραγματευθέντες έσφαλ-
μένως ένόμισαν, δτι ή έκδοσις τοΰ 1783 είναι ή πρώτη έκδοσις τούτου4), μόνον
δέ ή Αριάδνη Καμαριανού παρετήρησεν ορθώς, δτι «πιθανώς ταύτης υπήρξαν έτι
παλαιότεροι, περ! δέ τής έκδόσεως τοΰ 1775 εΐμει)α βέβαιοι»5).

Ό Ε. Legrand έν τή Bibl. hellen. δέν αναφέρει, δτι έν τέλει τής έκδόσεως
τής «Ζωής τοΰ Αισώπου» τού 1783 υπάρχει κα! ό «Πωρικολόγος», μολονότι ούτος

') Ε. Legrand, Ζ. Petit et Η. Pernot, Bibliographie hellenique, dix-huitieme siecle,
Palis 1928, vol. 2, pp. 201 -202, άρ. 821. Κατάλογος σπανίων βιβλίων τής νεοελληνικής φιλο-
λογίας πωλουμένων έν Αθήναις παρά Π. Λάμπρφ, Έν "Αθήναις 1864, σ. 29.

') Legrand, έ. ά vol. I, p. 4°3> άρ. 404 καί vol. II, p.^j άρ· 630.

3) Legrand, έ· ά. vol. II, p. 201, άρ. 821. Πρβλ. καί G. Wagner, Carmina graeca
medii aevi, Lipsiae 1874, p. 380.

A) Κ. Κρονμβάχερ, έ. ά. Γ' σ. 198, σημείωσις. G. Wagner, έ. ά. p. 380. Paul Marc, Neue
Handschriften des Poricologos έν Byzantinische Zeitschrift, 15 (1906), p. 139. 'A&ar.
Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ό Πωρικολόγος Πετρουπόλεως, έν Byzantinische Zeitschrift, 20
(1911), Ρ· 137 κλπ.

Β) Ίδέ τήν διδακτορικήν αυτής διατριβήν: Poricologos §i Opsarologos grecesc έν
Cercetari Literare, περιοδ. διευθυνόμ. ύπό Ν. Cartojan, vol. Ill, Bucure§ti 1939, p. 63.
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είχεν επισύρει τήν προσοχήν τοΰ Wagner επί τοΰ κειμένου τοΰτου1). "Οταν δέ ό
Wagner εΐχεν έκδόσει τόν βυζαντινόν «Πωρικολόγον» έκ τοΰ κώδικος Vindobo-
nensis ήγνόει τήν ένετικήν εκδοσιν καί μόνον κατόπιν τής υποδείξεως τοΰ Ε.
Legrand έδωκεν είς τό τέλος τοΰ έργου του Carmina graeca, 380-382, είς
πίνακα, τάς διαφοράς, αί'τινες ύπάρχουσι μεταξύ τοΰ νεοελληνικού κειμένου τής
εκδόσεως τοΰ 1783 καί τοΰ βυζαντινού, τοΰ έκδοθέντος ύπ* αύτοΰ.

Ταυτοχρόνως μετά τής έκδόσεως τοΰ Ν. Γλυκέος έξετυπώθη επίσης έν τή
τυπογραφίςι τοΰ Δημητρίου Θεοδοσίου, τή εύρισκομένη έν τή αύτη πόλει. Ή σπανία
αύτη έ'κδοσις, άγνωστος εΐς τόν Ε. Legrand, εύρίσκεται έν τή Βιβλ. τής ρουμαν.
Άκαδ. ύπό τόν τίτλον Βίος Αισώπου τον Φρνγίον. Νεωστι μετατνπω$είς εις κοι-
νην γλώσσαν. Ένετίησιν 1783. Παρά Δημητρίφ Θεοδοσίου τω εξ 'Ιωαννίνων. Con
licenza de Superiori, έν 12φ, 96 σελ.2).

Έτερα ενετική εκδοσις τοΰ «Αισώπου» μετά τοΰ «Πωρικολόγου» έγένετο
παρά τώ Φραγκίσκφ Άνδρεόλςι κατά τό 1830. Έν ταύτη ό τίτλος τοΰ «Πωρικο-
λόγου» γίνεται συντομώτερος: 'Ονομασία σύντομος δλων τών δπωρών. Βραδύτερον
έν 'Αθήναις έγένοντο πολλαί δημώδεις έκδόσεις τούτου. Άλλ' έκτος τών έκδόσεων ό
«Πωρικολόγος» άπαντα καί χειρόγραφος3), καθώς καί εΐς τήν προφορικήν παράδο-
σιν ώς δημώδες ποίημα. Ούτω ό Ν. Βέης (Bees) αναφέρει δύο τοιαύτας παραλλα-
γάς, μίαν έκ Τριπόλεως καί έτέραν έκ Σμύρνης4). Ό δέ 77. Μαρκάκης έδημοσίευσε
τελευταίως παραλλαγήν έξ Άπεράθου-Νάξου °), τήν οποίαν τφ άνεκοίνωσε ό Ισί-
δωρος Δελαμάνης.

Εΐς τήν ρουμανικήν γλώσσαν6) εισήχθη έκ τών ενετικών αύτοΰ έκδόσεων
κατά τόν ΙΗ'αιώνα, φέρει δέ διαφόρους τίτλους, ώςέπί παραδείγματι: Imp&ratia

') G. Wagner, Carmina Graeca, p. VII.

2) A. Camariano, έ· ά. p. 64· Ή έκδοσις αΰτη διέλαθε καί τους βιβλιογράφους /. Bianu-
Ν. Hodos.

*) Spyridon and Sophronios Eustratiades, Catalogue of the greek manuscripts in the
library of the Laura on Mount Athos, Cambridge 1925, p. 104, nr. 661 ( = Η 6), 2, p. 216,
nr. 1300 (=Ki3) 1. Paul Marc, Neue Handschriften des Poricologos, έν Byzantinische
Zeitschrift, 15(1906), pp. 139-140

4) N. Bees, Neue Versionen mittelgriechischer Vulgartexte aus Handschriften

der Meteorenkloster, Berlin, 1913, p. 3.

6) Πέτρου Μαρκάκη, «Πωρικυλόγος», μία δημοτική παραλλαγή ένός πεζογραφήματος
τοΰ 12ου αιώνος, έκδοσις περιοδικού «Νέοι Δρόμοι», 'Αθήναι 1946, 16 σελίδες.

®) Μετεφράσθη καί είς τήν σερβικήν ήδη άπό τοΰ ιστ αιώνος {Jagic, έν Archiv fiir
Slavische Philologie, I (1876), p. 611, ώς καί είς τήν τουρκικήν (Ν. Cartojan, Car£. popul.
II, p. 240, σημείωσις).
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poamelor si a tuturor legume lor ('\ατος>ία τών δπωρών και δλων τών λαχανικών),
Istoria poamelor (Ιστορία τών δπωρών), Povestea poamelor (Διήγησις περί τών
δπωρών) κλ.

'Αλλά πότε ακριβώς μετεφράσθη, άγνοοΰμεν. Τό παλαιότερον άντίγραφον
διατηρείται εις τό ύπ5 άριθ. 575 (f. 132ν) χειρόγραφον τής Βιβλ. τής ρουμ. Άκαδ.
άλλα περιλαμβάνει μόνον απόσπασμα, ουχί δέ όλόκληρον τό κείμενον τοΰ «Πωρι-
κολόγου» *).

Τό απόσπασμα τοϋτο πιστοποιεί, δτι ή ρουμανική μετάφρασις έγένετο ένω-
ρίτερον τοΰ 17812). Όλόκληρον δέ τό κείμενον τοΰτου έν τή ρουμανική γλώσση
περιλαμβάνεται εις τό υπ' άριθ. 2989 (f· 112v-114r) χειρόγραφον τής Βιβλ. τής
ρουμ. Άκαδ., τό όποιον ανάγεται εις τόν ΙΗ' αιώνα3).

Έκ τοΰ πλήθους τών χειρογράφων τοΰ «Πωρικολόγου»4) συμπεραίνομεν, δτι
ούτος διεδόθη εύρύτατα εις τήν Ρουμανίαν μετά τής «Ζωής τοΰ Αισώπου» κατά
τάς δύο παρελθούσας εκατονταετηρίδας.

Άπό δέ τά μέσα τοΰ ΙΘ' αιώνος καί μέχρι σήμερον άναγινώσκεται ή έ'μμε-
τρος διασκευή τούτου, ή γενομένη ύπό τοΰ λαϊκού ποιητοΰ τών Ρουμάνων Anton
Ραηη, δημοσιευθείσα δέ τό πρώτον έν Culegere de proveriuri sau Povestea vor-
bii (Συλλογή παροιμιών ή Διήγησις λόγου), μερ. A'. Bucure§ti 1852, pp. 119-
1275). Ό Anton Pann διά τήν διασκευήν αύτοΰ μετεχειρίσθη τήν χειρόγραφον
πεζήν ρουμανικήν μετάφρασιν 6).

Ό «Πωρικολόγος» εισήχθη εις τήν δημώδη ρουμανικήν παράδοσιν (προ-
φορικήν)7), ώς άπέδειξε τό έ'ργον τοΰ G. Alexici, Texte din literatura poporana
Romana (Κείμενα τής δημαίδους ρουμανικής φιλολογίας), t. I. Poesia tradi^ionala,
Budapesta 1899, pp. 225-226. Ενταύθα ό G. Alexici κατέγραψε παραλλαγήν
τοΰ «Πωρικολόγου» άπό στόματος τοΰ χωρικοΰ Boros Ineu έξ Arad, πόλεως τής

1) I. Bianu si R. Caracas, Catal. manuscris. Romane§ti, Bucure§ti 1906, vol. II,p. 330.
') A. Camariano, ε.ά. p. 70. Περί τών ρουμανικών χειρογράφων καί έκδόσεων τοΰ «Πωρι-
κολόγου» έπραγματεΰΟη ή Ioana Andreescu, Istoria poamelor, Redac^inuile romane§ti, έν
Cercetari Literare publicate de N. Cartojan, Bucure§ti II (1936), pp. 79- iot.

*) Alex. Lapedatu, Manuscrisele dela Bisericani §i Ra§ca, Bucure§ti 1906, pp.
44 - 45, nr. 28.

1) A. Camariano, έ. ά. pp. 67 - 84.

s) Πρβλ. καί Μ. Gaster, Die rumanische Condemnatio Uvae έν Zeitschrift fur
Romanische Philologie 3 (1879), pp. 399-407.

e) Ίδέ C. Mateescu, έν Revista «Ion Creanga», Bucure§ti 5 (1912), pp. 289-290.
') N. Cartojan, Carole populare, II, p. 241.
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Τρανσυλβανίας. Έκ τούτου συνάγεται, δτι διήλθε και τά Καρπάθια ακόμη δια-
δοθείς εις τήν γραφικωτάτην και πλουσιωτάτην εκείνην περιοχήν.

6. Χρηατοή&εια.

Ή «Χρηστοήθεια ή βιβλίον τής καλής συμπεριφοράς» είχε διαδοθή εκτός
τών ελληνικών χωρών και εις τήν Ρουμανίαν, ιδία διά τών ελληνικών σχολείων κατά
τήν Φαναριωτικήν έποχήν1). Οί Ρουμάνοι δνομάζουσι ταΰτην Hristoitie.

Ό Δημοσθένης Ρούσσος άπέδειξεν, δτι τό δημώδες αυτό έργον είναι δια-
σκευή τής πραγματείας τοΰ Έράσμου (1469-1536) De civitate morum pueri-
lium2), ήτις έγράφη προς χρήσιν τοΰ μικρού Ερρίκου, υιού τοΰ πρίγκιπος τοΰ
Veere 'Αδόλφου, έδημοσιεύθη δέ τό πρώτον κατά τό 1526 έν Άμβέρση καί μετε-
φράσθη εις τήν άγγλικήν, γερμανικήν και γαλλικήν γλώσσαν.

Έκ τής λατινικής μετεφράσθη υπό ανωνύμου τινός εις τήν άπλήν έλληνικήν
διάλεκτον. Ό δέ 'Αντώνιος Βυζάντιος3), και*)ηγητής τής Πατριαρχικής 'Ακαδημίας
Κωνσταντινουπόλεως, μετέβαλε τήν γλώσσαν τής ώς άνω μεταφράσεως τής «Χρη-
στοη{)είας» είς άρχαίαν άττικήν διάλεκτον, παραλείπων τινά και προσθέτων άλλα
τεμάχια, διά νά προσάρμοση τό έργον πληρέστερον πρός τάς γλωσσικάς απαιτή-
σεις και τά τών Ελλήνων τής εποχής αύτοΰ4). Τό κεφάλαιον π.χ. Πώς χρηστέον
τοις φίλοις ανήκει είς τόν Άντ. Βυζάντιον. Και ό Καιοάρειος Ααπόντες, δστις διε-
τέλεσε γραμματεύς τοΰ Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, λαβών εν έκ τών πολυαρί-
θμων χειρογράφων τής «Χρηστοηθείας» τοΰ Βυζαντίου, τών χρησιμοποιουμένων είς

Μ Είς τά ελληνικά Σχολεία ή Χρηστοήθεια έχρησιμοποιείτο ώς κείμενον πρός διδασκα-
λίαν τής ελληνικής γλώσσης. Διά τοΰτο διεσώθησαν πλείστα χειρόγραφα αυτής έν Βλαχία.
Πρβλ. C. Litzica, Catalog·, man. gr. nr. 640, 10.646, 12. 647,2. 672,2. 750,2. Τά μέχρι τοΰδε
γνωστά χειρόγραφα περιλαμβάνουσι τήν διασκευήν τού 'Αντ. Βυζαντίου ή παραλλαγάς ταΰτης
μετά «ψυχαγωγικής» παραφράσεως.

2) D. Russo, Studii §i critice, Bucure§ti 1910, pp. 29-40. Τού έργου τοΰτου τοΰ
Ρούσσου βιβλιοκρισίαν έδημοσίευσεν ό Ν. Γ. Πολίτης έν Λαογραφία Β', Έν 'Αθήναις 1911,
σ. 710-14.

*) Περί τής ζωής καί τοΰ έργου 'Αντωνίου τοΰ Βυζαντίου ίδέ D. Russo, έ. ά. pp. S°'52·
Σημειωθήτω ότι ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί είτα άρχιεπίσκοπος Πατρών
Νικηφ. Καλογεράς έσφαλμένως ύπέλαβε τόν Άντώνιον Βυζάντιον τής «Χρηστοηθείας» ώς
αυτόν τόν κατά τόν ΙΑ' αιώνα ζήσαντα μοναχόν Άντώνιον τόν καλοΰμενον Μέλιοοα. Ίδέ
Ν. Γ. Πολίτου, έ. ά. Λαογραφία Β', σ. 710-711.

4) Ή «Χρηστοήθεια» 'Αντωνίου τοΰ Βυζαντίου εξεδόθη τό πρώτον έν τφ έργφ
'Ιωάννου Πατούσα, Έγλυκλοπαιδεία φιλολογική, Έν Βενετία 1804, I, 423. Πρβλ. Γ. Ζαβίρα,
Νέα 'Ελλάς, σ. 178.
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τά σχολεία τών Πριγκιπάτων τής Μολδοβλαχίας διεσκεΰασεν εμμέτρως και έξέδω-
κεν εν Ένετία κατά τό 1770 *).

Ό 'ίδιος δ' δ Κ. Δαπόντες λέγει:

Άπδ αντον (τόν Βυζάντιον) τρίτος εγώ τώρα καί τελευταίος
πάλιν εις γλώσσαν τήν άπλην ωσάν άπλονς Ρωμαίος,
με τοΰ Θεον τήν δνναμιν εμεταγλώττισά το?).

'Αλλ' ό Δαπόντες δεν ύπήρξεν ό τελευταίος αυτής διασκευαστής. Και ό Δανιήλ
Κεραμενς άπέδωκεν αυτήν εις 'ιαμβικούς στίχους. Ή διασκευή ομως αύτη δεν έδη-
μοσιεύθη παραμείνασα χειρόγραφος3). 'Επίσης ελληνιστί μετέφρασε ταύτην καί
ό Nauru Ramniceanu κατά τό 18294), ό δέ Νικηφόρος Καλογεράς μεταφράσας
τό κείμενον τοΰ Άντ. Βυζαντίου εΐς τήν καθαρεύουσαν έξέδωκεν έν 'Αθήναις
κατά τό 18815).

Τέλος ό Δ. Ν. Δάρβαρης διεσκεύασε αύτήν καί έξέδωκε μετά πολλών προσ-
θηκών έν Βιέννη κατά τό 1790 ύπό τόν τίτλον «Χειραγωγία εις τήν καλοκαγα-
ϋ·ίαν, ητοι εγχειρίδιον είς άνάγνωσιν τοις σπονδάζουσι νεανίσκοις τών Ρωμαίων
και Βλάχων». Τό έ'ργον ομως τοΰτο ούδέν τό κοινόν εχει πρός τήν «Χρηστοή-
θειαν» τοΰ Έράσμου, τήν διασκευασθεΐσαν ύπό τοΰ Βυζαντίου καί τάς έν τή ρουμα-
νική παραλλαγάς αυτής.

Καί ή πεζή καί ή ποιητική παραλλαγή τής «Χρηστοηθείας» ύπήρξαν ευρύ-
τατα γνωσταί εΐς τήν μολδοβλαχικήν κοινωνίαν τοΰ ΙΗ' αιώνος. Ούτω ό πρωτο-
συγγελος Naum Ramniceanu (Ναούμ Ραμνιτσεάνου) (1764-1838)6), μαθητής

ι) Τήν μετάφρασιν τοΰ Δαπόντε είς γλώσσαν άπλήν ήγνόει ό Νικηφ. Καλογεράς. Πρβλ.
Ν. Γ. Πολίτου, ε. ά. σ. 711.

Ίδέ Κ. Δαπόντε, Χρηστοήθεια, Ένετίησιν 1770, σ. ιθ'. Ή εκδοσις αυτή προηγείται
χρονολογικώς τής εκδόσεως τοΰ Άντ. Βυζαντίου, ήτις έπραγματοποιήθη κατά τό 1804 έν τη
Εγκυκλοπαίδεια τοΰ Ίω. Πατούσα.

') ' Α&αν. Παπαδοπούλου - Κεραμεως, Μαυροκορδάτειος Βιβλιοθήκη, Κοινσταντινοΰπολις,
1884, άριθ. 102. '/. Σακκελίωνος, Κατάλογος τών χειρογράφων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής
Ελλάδος, Έν 'Αθήναις 1892, άρ. 1117. Άΰ. Παπαδ. Κεραμέως, Ίεροσολυμητική Βιβλιοθήκη
τόμ. Α', άρ. 470, 5. Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, Έν 'Αθήναις, τόμ. Α', 1904, σ.
355, άρ. 14.

4) Πρβλ. τό ύπ' άριθ. 1487 χειρόγραφον τής Βιβλ. τής ρουμ 'Ακαδημίας.

δ) Ά. Βυζαντίου, Χρηστοήθεια έκδ. Ν. Κ(αλογερά\ Έν 'Αθήναις 1881. Έν σ. ιε' κάμνει
λόγον περί τοΰ νέου γλωσσικοΰ ενδύματος τής «Χρηοτοηΰείας*.

6) Ό Naum Ramniceanu ύπήρξεν έλληνομαθέστατος, συνέγραψε δέ πλείστα εργα
εις τήν έλληνικήν γλώσσαν. Περί τούτου ήσχολήθη είς ιδίαν μονογραφίαν ό C. Erbiceanu,
Viea^a §i activitatea literara a protosinghelului Naum Ramnieeunu, Bucure§ti iqoo.
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τοΰ μεγάλου Ίωαννίτου διδασκάλου τοΰ Γένους Λάμπρου Φωτιάδου, μετέφρασε
τήν «Χρηστοήθειαν» εις ρουμανικούς στίχους, διμέτρους τροχαϊκούς καταληκτι-
κούς, έχων υπ3 όψει τό κείμενον 'Αντωνίου τοΰ Βυζαντίου.

Ή έμμετρος αύτη ρουμανική μετάφρασις ευρίσκεται παραπλεύρως πρός τό
ελληνικόν κείμενον, διατηρείται δ' εις τό υπ' αριθ. 1487 (f. 168 κ.ε.) άνέκδοτον
χειρόγραφον τής Βιβλιοθήκης τής ρουμανικής 'Ακαδημίας.

Ωσαύτως ή παραλλαγή τοΰ Κ. Δαπόντε διεσκευάσθη δίς. Κατά πρώτον υπό
τίνος ανωνύμου, κατά δεύτερον δέ υπό τοΰ Ant. Pann, δστις τήν έδημοσίευσεν έν
Sibiu κατά τό 1834 υπό τόν τίτλον: Hristoitie sau scoala moralului, care invatd
toate obiceiurile si naravurile cele bune. Compuse in versuri de Anton Pann,
firofesorul de muzicd vocald αί scoalelor nationale din Bucuresti 1834 (Sibiu)
(Χρηστοήθεια ή σχολεϊον τής ηθικής, τό όποιον διδάσκει πάσας τάς συνήθειας κα!
τά αγαθά ήθη. Συντεθεΐσα εις στίχους υπό τοΰ *Αντ. Πάν, καθηγητού τής φωνη-
τικής μουσικής τών έθνικών τοΰ Βουκουρεστίου Σχολείων).

Ή Χρηστοήθεια μετεφράσθη και είς τήν σερβικήν γλώσσαν, τό μεν υπό τοΰ
Δημητρίου Ν. Δαρβάρεως1) κα! έδημοσιεύθη έν Βιέννη κατά τό 1786, τό δέ υπό
τοΰ μεγάλου άναμορφωτοΰ τών Σέρβων Δοσιθέου Όδράδοβιτς2).

Έπίσης μετεφράσθη είς τήν βουλγαρικήν υπό τοΰ Popovici κα! έδημοσιεύθη
εν Ofen ( = Buda) κατά τό 18373). Κα! ή μεν μετάφρασις τοΰ Δαρβάρεως ευρί-
σκεται εις τό Έθνικόν Μουσεϊον τής Βοημίας, προερχομένη έκ τής πλούσιας
βιβλιοθήκης τοΰ P. §afaric, ή δέ βουλγαρική έν τή Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη
τής Βιέννης4).

7. ΑΙσώπον μνΰ'οι.

Ή πρώτη νεοελληνική έκδοσις τών Αΐσωπείων μύθων έγένετο έν Ένετία
κατά τό 1543. Μεταφραστής τούτων εις τήν άπλήν έλληνικήν γλώσσαν ήτο ό έκ
Κερκύρας 'Ανδρόνικος Νούκιος5).

') F. Sartori, Historisch - ethnographische tibersicht der Wiss. Kultur. Geister-
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Οί Αισώπειοι μύθοι εΐχον εΐ,σαχθή εις τό πρόγραμμα τών ελληνικών 'Ακα-
δημιών τοΰ Βουκουρεστίου και τοΰ 'Ιασίου καί έδιδάσκοντο συστηματικώς. Τά
διασωθέντα πολυάριθμα μαθητικά τετράδια, τά ευρισκόμενα εν τή Βιβλιοθήκη τής
ρουμανικής 'Ακαδημίας, πιστοποιοΰσι τούτο1).

Άπό τό ελληνικόν κείμενον έγένετο ή ρουμανική μετάφρασις τής ζωής καί τών
μΰθων τοΰ Αισώπου. Ό Κωνσταντίνος Διδάσκαλος (Costea Dascalul), δστις ήτο
ψάλτης τής εκκλησίας §cheilor τοΰ Bra§ov, αντέγραψε κατά τό 1703 όμοΰ μετά τοΰ
Μν&ολογικον Σνντίπα τον φιλοσόφου καί τόν Βίον τοΰ Αισώπου εΐς τό υπ' άριθ.
1436 (f. Ι2ΐν-ΐ45) χειρόγραφον τής Βιβλ. τής ρουμ. Ακαδημίας.

Έτερον χειρόγραφον υπ' άριθ. 1867, f. 158 κε· περιλαμβάνει μόνον μέρος
τών μΰθων 2). Επίσης ύπάρχουσι 13 ακόμη χειρόγραφα έν τή αυτή Βιβλιοθήκη,
εξ ών, άλλα μέν περιέχουσι μόνον τήν ζωήν τοΰ μυθογράφου, άλλα μόνον τό έ'ργον
αύτοΰ, άλλα δέ αμφότερα. Επίσης ό άριθμός τών μύθων διαφέρει άπό τοΰ ενός
χειρογράφου εΐς τό άλλο.

"Ηδη θά κάμωμεν λόγον περί τών μεταφράσεων αύτοΰ.

Αί ρουμανικαί μεταφράσεις τοΰ Αισώπου έγένοντο άλλαι μέν κατά τό βυζαν-
τινόν κείμενον τοΰ Πλανούδη, ώς π.χ. ή γενομένη έπί Κ. Μπραγκοβεάνου, ά'λλαι
δέ κατά τάς νεοελληνικάς, ένετικάς καί άλλων τόπων, έκδόσεις 3).

Ή πρώτη ρουμανική εκδοσις τοΰ Αισώπου, ευρισκομένη έν τή ιδιωτική
βιβλιοθήκη τοΰ έν Βουκουρεστίφ καθηγητού Ν. Ionescu, έχει τόν άκόλουθον
τίτλον: Vitata si pildele prea inteleptului Esop, acum intaiasi data typarite,
in zilele prea luminatului si prea tnaltatului imparat Frantiscus al doilea, si,
cu slobozenua inaltatului crdescului Gubernii a tot Ardealului. In Sibiila

') Πρβλ. to ύπ' άριθ- 250 (591) έλλην. χειρόγρ. τής ώς άνω Βιβλιοθήκης δπου οί μύθοι
τοΰ Αισώπου έν τη νεοελληνική μεταφρασθέντες, τό ύπ' άριθ. 725 (503) οπου ό βίος τοΰ Αίσω-
που συγγράψεις ύπό Μαξίμου Πλανούδη, τό ύπ* άριθ. 726 (511), περιλαμβάνον Αισώπου
μύθους μετά μεταφράσεως έν μέσω τών γραμμών κατά τήν «ψυχαγωγικήν» λεγομένην μέθο-
δον καί τό ύπ' άριθ 731 (542). Περιγραφήν τούτων ίδέ έν C. Litzica, Catalogul manuscripte-
lor grece§ti, pp. 120, 473, 474, 482. Περί τοΰ βίου τοΰ Αισώπου ίδέ Κ. Κρουμβάχερ, έ'.ά. Γ'
223-226. Ίδέ καί Paul Marc, Die IJberlieferung des Aesoprotnans, Byz. Zeit., vol. XIX
pp. 383-421 καί Σωκρ. Β. Κονγέαν έν Λαογραφία Γ' (1912) σ. 527-529 (βιβλιοκρισία). Περί
δέ τής εισαγωγής αύτοΰ είς τά σχολικά προγράμματα έν Βουκουρεστίφ πρβλ. Ν. Iorga, Docu-
mente grece§ti, vol. XIV, I, Bucure§ti 1915, p. 393.

2) N. Cartojan, Alexandria in literatura Romaneasca, Bucure§ti 1910, p. 35.

3) Έν τη έν Βουκουρεστίφ Βιβλιοθήκη τοΰ Ν. Μαυροκορδάτου ύπήρχεν έκτος μιας
έλληνολατινικής εκδόσεως τοΰ Αισώπου τοΰ 1709 καί έτέρα έκ Λονδίνου τοΰ 1682. Ν. Iorga,
Pilda bunilor domni din trecut κλ., έ'.ά., pp. 26 καί 30.
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Petru Bart, 1795 *). Έτερα έκδοσις συντομωτέρα τής προηγουμένης, αλλ' άγνω-
στος ε'ις τούς βιβλιογράφους I. Bianu και Ν. Hodo§, υπό τόν αυτόν τίτλον κα! έκ
τοΰ αυτού τυπογραφείου προερχομένη, έγένετο κατά τό 1807 κα! ευρίσκεται εις
την βιβλιοθήκην τού Ν. Ionescu, ώς κα! ή πρώτη2).

Ό Μ. Sadoveanu, έκ τών μεγαλυτέρων συγχρόνων πεζογράφων τής Ρου-
μανίας, μετέφρασε κα! αυτός τούς Αίσωπείους μύθους κα! έξέδωκεν έν τή «Συλ-
λογή τον Σχολικού Οίκον» έν Βουκουρεστίφ 1909.

Ένδιαφέρουσαν δέ παραλλαγήν τού Αισώπου έν τή ρουμανική έξέδωκε κα!
ό επίσκοπος Buzau Φιλόθεος έν τφ τυπογραφείφ τής αυτόθι Επισκοπής έν έτει
1857. Άλλά ή παλαιοτέρα ρουμανική παραλλαγή ανήκει είς τόν άρχιμανδρίτην
Βαρ'βολομαΐον Mdzareanu, δστις μετέφρασε τό έργον έκ τής ρωσσικής. Αύτη έγέ-
νετο κατά τό 1798 και διατηρείται χειρόγραφος έν τή βιβλιοα)ήκη τού Ν. Ionescu,
δέν μας ενδιαφέρει δ' ενταύθα, ώς προερχομένη έκ τής ρωσσικής γλώσσης 3).

"Ιχνη τής έπιδράσεως τών Αίσωπείων μύθων παρά τώ ρουμανικώ λαώ ανευ-
ρίσκονται καθημερινώς υπό τών συλλογέων κα! έρευνητών τού λαογραφικού θη-
σαυροί τής Ρουμανίας.

Ούτω ό μύθος Soarecele si guzganul (οί ποντικοί και δ αρουραίος), δημο-
σιευθείς έν τή Revista «Ion Creanga VI, Bucure§ti, 1913, p. 240, είναι έμμε-
τρος μΰθος τού Βαβρίου, αποδοθείς εις στίχους κα! υπό τού Όρατίου4).

"Ετερος μύθος λαϊκός Iepurele si broastele, δημοσιευθείς έν τή αυτή ώς
ανω Επιθεωρήσει, VI, p. 178, είναι ό «Ααγωός και βάτραχοι» τού Αισώπου5).

Όμοίως Un mare fidcat*) εκ τού αυτού περιοδικού, vol. VIII, Bucure§ti
1915ι Ρ· 200, αντιστοιχεί πρός τόν μύθον: «Ό πέλεκνς και τό δάσος».

'Αλλ' έκτος τής έπιδράσεως τών Αίσωπείων μύθων έπ! τήν προφορικήν

ι) Έν τή τών I. Bianu-N. Hodos, Bibliografia Romaneasca veche, vol. II, Bucure§ti
1910, p. 376 δέν αναφέρεται ολόκληρος ό ανωτέρω τίτλος τοΰ έργου, τό όποιον στερείται
ή Βιβλιοθήκη τής έν Βουκουρεστίφ ρουμανικής 'Ακαδημίας.

!) Περί τούτων, ώς καί τών άλλων ρουμανικών χειρογράφων καί έκδόσεοίν τοΰ Αισώπου
πρβλ. Ν. Cartojan, Car^ile populare, vol. II, pp. 266-268. Ίδέ έπίσης Μ. Gaster, Literatura
populara romana, pp. 181-196. N. Iorga, Livres populaires dans le Sud-Est de l'Europe
et surtout chez les Roumains έν Bulletin de la Sect. Histor. Ac. Routn. 1928, p. 23,
Th. D. Sperantia, Fabula in genere §i fabuli§tii Romani έν An. Ac. Rom. Ser. II, t. XIV,
Mem. Sect Lit., Bucur. 1893, pp. 24-30.

') Περί αυτής πλείονα βλ. έν Ν. Cartojan, II, p. 264.

4) Horatius, Sat. II, 6.

5) Έκδοσις Ένετίας 1782, σελ. 79.

*) Έν μέγα αμάρτημα.
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λαϊκήν παράδοσιν, δλως έξαιρετικήν σημασιαν εχει καί ή εισαγωγή αυτών εις τήν
έκκλησιαστικήν εικονογραφίανι). Οΰτω δυο εκκλησία ι Ιξ Όλτενίας, κτισθεΐσαι καί
ΐστορηθεϊσαι ή μέν πρώτη κατά τό 1805, ή δ' άλλη κατά τό 1844, φέρουσι επί
τών εξωτερικών τοίχων τήν εικόνα τής σκηνής τοΰ Γέροντος και τοΰ Θανάτου μετά
τών τελευταίων λέξεων τοΰ διαλόγου ρουμανιστί.— ΤΩ Φάνατε, σπεΰοε νά με πά-
ρης. — Τί είπες ; — Εϊπα νά με βοηϋ-ησης, διά νά σηκώσω το φορτίον /».

β) Ίστορικαι Βυζαντιναί παραδόσεις.

ΒυζαντιναΙ παραδόσεις μετεδόθησαν εις τόν ρουμανικόν λαόν πολλαί εκ
βιβλίων μεταφρασθέντων εΐς τήν ρουμανικήν γλώσσαν, ώς τών «Χρονογράφων» τοΰ
Ψευδό - Δωροθέου καί τοΰ Κιγάλα και τών «'Ερωτήσεων και 'Αποκρίσεων ».

Έκ τών « Χρονογράφων» π.χ. προέρχεται ή παράδοσις περί τοΰ ονόματος
τοΰ 'Αδάμ, ούτινος, ώς γνωστόν, τά τέσσαρα ψηφία άντιστοιχοΰσι πρός τά τέσσαρα
σημεία τοΰ ορίζοντος. Αύτη ζή παρά τφ ρουμανικω λαφ, αναφερομένη εις τό <?σμα,
οπερ αδει ό παράνυμφος, καθ' ην στιγμήν ό γαμβρός καί ή νύμφη κλίνουσι γόνυ
πρό τών γονέων αύτών, ίνα λάβωσι παρ' αύτών τήν εύλογίαν2). Έκ τών ελληνι-
κών επίσης «Χρονογράφων» πηγάζει καί ή παράδοσις τοΰ σχηματισμού τοΰ σώμα-
τος τοΰ 'Αδάμ έξ οκτώ στοιχείων 3).

Όμοίως ή περί τοΰ θανάτου τοΰ Κάιν καί τής εξ αύτοΰ καταγωγής τών
κυνών (οαίηε=κύων) παράδοσις, λίαν διαδεδομένη παρά τφ ρουμανικφ λαφ, είναι
βυζαντινή 4).

Πλήθος άλλο παραδόσεων, ώς περί τής ύπό τοΰ 'Αβραάμ πυρπολήσεως τής
πατρικής αύτοΰ οικίας, περί Μωυσέως καί Φαραώ, περί Σολομώντος κλπ. άπέρ-
ρευσεν έξ απόκρυφων καί αγιολογικών κειμένων καί Συναξαριών, αλλά περί τούτων
χρειάζεται συστηματική ερευνά καί ακριβής παραλληλισμός τών ρουμανικών πρός
τά ελληνικά πρότυπα5).

ι) Πρβλ. Maria Golescu, Ο fabula a lui Esop trecuta in iconografia religioasa έν
Bulletinul Comisiunii monum. istor. an. 27, Bucure§ti 1934, pp. 70-73. Βιβλιοκρισίαν
πρβλ. έν Byzantinische Zeitschrift, Band 36 (1936), p. 258.

2) N. Cartojan, Carole populare, II, Bucur. 1938, p. 38.

s) Elena Sevastos, Nunta la Romani, Bucure§ti 1889, p. 175. N. Cartojan, έ'.ά. pp. 39-40.

4) N. Cartojan, Carl;, pop. II, p. 43 ενθα καί αί σχετικαι παραπομπαί.

6) Οΰτω π.χ. ό Dan Simonescu, καθηγ. τής Φιλοσ. Σχολής τοΰ Ιν Ίασίφ Πανεπιστημίου,
έδημοσίευσε τήν «Διήγησιν τοΰ Άφροδισιανοΰ τοΰ Πέρσου» έν τε τφ έλληνικφ προτύπφ
ταύτης, συμφώνως πρός τήν έ'κδοσιν τοΰ Vassiliev, ώς καί έν ρουμανική μεταφράσει έκ χει-
ρογράφου τής ρουμ. 'Ακαδημίας. Ίδέ Legenda lui Afrodi^ian Persul, Bucure§ti 1942,
ρουμανικόν κείμενον σ. 16-23, έλληνικόν κείμενον σ. 25-30.
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Καί ταϋτα μεν εν σχέσει πρός τάς εν γένει βυζαντινάς παραδόσεις, υπό δέ
ιόν ανωτέρω τίτλον «'ΙστορικαΙ βυζαντινοί παραδόσεις» τάσσομεν, πλην τής περι
τοΰ μήλου τοΰ Θεοδοσίου τοΰ μικροΰ διηγήσεως, τήν «Ίοτορίαν της Τρφάδος»,
επειδή τά κατά τήν ά'λωσιν τής Τροίας διεδόθησαν έν Ρουμανία ύφ' ήν μορφήν
εφέροντο ταΰτα κατά τούς βυζαντινούς χρόνους.

1. 'Ιστορία τής Τρφάδος.

Έξ δλων τών δημωδών βυζαντινών παραδόσεων, αί όποΐαι ειχον διάδοσιν
έν τή παλαιφ ρουμανική γραμματεία, ή «'Ιστορία τής Τρφάδος» έφείλκυσε περισ-
σότερον τήν προσοχήν τών ερευνητών τής ρουμανικής φιλολογίας.

Ή ρουμανική μετάφρασις ταύτης έδημοσιεύθη επανειλημμένως κατά διά-
φορα χρονικά διαστήματα· εκτός δέ τών Ρουμάνων Mateiu Voileanu*) καί Leca
Morariu2), τήν «'Ιστορία τής Τρφάδος» έδημοσίευσε και ό Μ. Gaster έν γερμα-
νική μεταφράσει3).

Ή εκδοχή, καθ' ήν ό «Πόλεμος τής Τρφάδος» μετεφράσθη εις τήν ρουμα-
νικήν έκ τής σερβικής γλώσσης, ύπεστηρίχθη σχεδόν υπό τών περισσοτέρων Ρου-
μάνων ερευνητών4). 'Αντιθέτως ό Ν. Cartojan εις έμπεριστατωμένην διατριβήν
επί τοΰ θέματος5) άπέδειξεν, δτι αί παραλλαγαί τής 'Ιστορίας τής Τρφάδος, αί
δημοσιευθεισαι ύπό τών Μ. Voileanu, Gaster και Leca Morariu, ώς και άλλα ι
ανέκδοτοι, ευρισκόμεναι είς τούς χειρογράφους κώδικας τής Βιβλ. τής ρουμ. Άκαδ.,
προέρχονται έκ τής αυτής πηγής, μεταφρασθείσης κατά τά μέσα τοΰ ΙΖ' αιώνος
εν Μολδαβία ουχί έκ τής σερβικής, αλλ' έκ τής ελληνικής γλώσσης.

Πηγαι δ° έξ ών προήλθε τό κείμενον τής «'Ιστορίας τής Τρφάδος» και διε-

x) Codicele Mateiu Voileanu ... publicate de Mateiu Voileanu, asesor consisto-

rial, Sibiiu, Tipariul archidiecesane, 1891, pp. 25-44. Ή μετάφρασις αύτη άντεγράφη κατά
τό 1748 έν τφ χωρίφ Hundorf τής Τρανσυλβανίας υπό τοΰ γραμματικού Ματθαίου Voileanu,
έδημοσιεύθη δ' έν Σιμπινίω κατά τό 1891 ύπό τίνος απογόνου καί συνωνύμου αύτοΰ.

3) Leca Morariu, Razboiul Troiadei, Cernau^i, 1924. *O Leca Morariu έξέδωκε τήν
Ίοτορίαν της Τρωάδος έκ τοΰ χειρογράφου κώδικος τοΰ Κων/ον Popovici έν Cernau^i άντι-
γραφέντος κατά τό 1796. Ό L.Mor. ήγνόει τήν προηγουμένην έκδοσιν τοΰ Voileanu.

') Byzantinische Zeitschrift, III (1896), pp. 528-552.

*) Πρβλ. π.χ. Ν. lorga, Faze suflete§ti §i car^i reprezentative la Romani έν Anal.
Acad. Rom. t. XXXVIII, Mem. Sec$. 1st., p. 572. Sextil Puscariu, Istoria literaturii romane·
Epoca veche, I, Sibiiu, 1921, p. 75.

6) N. Cartojan, Legendele Troadei in literatura veche Romaneasca, Bucuresti 1925,
άνάτνπον έκ τών Anal. Acad. Rom. Mem. Sec^iun. Liter., ser. Ill, t. Ill, mem. 3, pp.
67 (n)-91 (35).
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δόθη εις τήν Ρουμανίαν είναι οί λεγόμενοι Χρονογράφοι1), ήτοι α') τό Χρονικόν
τοΰ Ψευδο-Δωροθέου, μητροπολίτου Μονεμβασίας, δημοσιευθέν εν Ένετίςι κατά
τό 1631 και β') τό Χρονικόν του έκ Κΰπρου Ματθαίου Κιγάλα, εφημερίου τής έν
Ένετίφ ελληνικής έκκλησίας, εκδοθέν αυτόθι κατά τό 1637. Τό πρώτον τούτων
μετεφράσθη ρουμανιστί ύπό τού Γρηγορίου Διδασκάλου Buza,, τό δέ δεύτερον ύπό
τοΰ Petrasco Danovici2).

Ή καλυτέρα ρουμανική μετάφρασις τής « Τστορίας τής Τρφάδος » περιλαμ-
βάνεται εις τόν ύπ' άριθ. 2183 κώδικα τής Βιβλ. τής ρουμ. Άκαδ.3). Τό περιεχό-
μενον ταύτης συνίσταται είς τούς άγώνας ύπό τά τρωϊκά τείχη και είς τήν τύχην
τών Ελλήνων ήρφων τού τρωικού πολέμου μετά τήν είς τήν πατρίδα έπιστροφήν.
"Η έξιστόρησις ομως τών γεγονότων πολύ διαφέρει τής γνωστής έκ τής Ίλιάδος
καί 'Οδύσσειας παραδόσεως.

Είναι γνωστόν, δτι καθ' δλον τόν μεσαίωνα τά Όμηρικά επη ύφίσταντο τόν
διωγμόν τής 'Εκκλησίας, τήν δέ θέσιν αύτών κατέλαβον μικρόν κατά μικρόν δύο
πλασματικαί διηγήσεις ύπό τό όνομα Δάρης καί Δίκτυς4), τών οποίων αί πηγαί
ανάγονται εΐς τάς παραδόσεις τών παλαιών κυκλικών ποιητών5). Έκ τής ελληνικής
δ' εισήχθησαν αύται εΐς τόν ρωμαϊκόν κόσμον άπό τού Δ' μ.Χ. αιώνος, άντικατα-
στήσασαι τά όμηρικά επη.

"Ηδη κατά τόν IB' αιώνα ό Νορμανδός Benoit de Sainte-Maure έσχημά-
τισε, στηριχθείς έπί τού Δάρητος καί Δίκτυος, έποποιί'αν, άποτελουμένην έκ 30.000
οκτασυλλάβων στίχων, διασκευασθεΐσαν έν 'Ιταλία λατινιστί ύπό τού Guido delle
Colonne (1257-1280). Πρός τήν ΐταλικήν ταύτην διασκευήν πλησιάζει ή ρουμανική
μετάφρασις, ή γενομένη εΐς τό πεζόν, ήτις είναι απλουστέρα, διότι παραλείπει έπει-
σόδια ξένα πρός τήν άρχικήν ύπόθεσιν. Αύτη έγένετο έκ τού ελληνικού κειμένου τού
έ'ργου καί τούτο είναι φυσικόν, διότι οί "Ελληνες έγνώριζον τό επος τοΰ Benoit de
Sainte-Maure, οί δέ 'Ιταλοί δέν εύρίσκοντο εΐς πνευματικήν έπικοινωνίαν μετά
τών Ρουμάνων πρό τού τέλους τού ΙΗ' καί τών αρχών τού ΙΘ' αιώνος. Διά τοΰτο
ή ρουμανική μετάφρασις ειχεν ύπ° ό'ψει τήν έλληνικήν διασκευήν τού έ'ργου 6).

Κατά τό έ'τος 1866 ό Charles Gidel7) επέσυρε τήν προσοχήν τών έρευνη-

χ) Περί τούτων πρβλ. Bern. Russo, Studii Istor. greco-romane, I, 1939, pp. 53-100.

') N. Cartojan, έ'.ά. pp. 78-80 (22-24).

8) N. Cartojan, ε.ά. pp. 95-96 (39-40).

4) N- Cartojayt, ε.ά. pp. II2-II5 (56-59).

δ) N. Cartojan, Car^ile populare, II, 324.

K) 2V. Cartojan, Legertdele Troadei κλ. έ'.ά. p. 128 (72). Σύντομον ύπόθεσιν τοΰ μεσαιω-
νικού τούτου μΐίθιστορήματος ίδέ έν Ν. Cartojan, Car^. Popul. II, p. 330-331.

*) Ch. Gidel, 6tudes sur la litterature grecque moderne, Paris, 1866, p. 197.
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τών έπ! τοΰ ύπ' αριθ. 2878 χειρογράφου νεοελληνικοΰ ποιήματος τοΰ τέλους τοΰ
ΙΔ' α'ιώνος, τοΰ ευρισκομένου έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων. Τό
ποίημα περιλαμβάνει πλείονας τών 30.000 άνομοιοκαταλήκτους στίχους. Έκ τούτου
δ'ό Δ. I. Μαυροφρύδης άντέγραψε τό απόσπασμα «Ό πόλεμος τής Τρωάδος» ι),
τοΰ οποίου ό ανώνυμος συνθέτης ή μεταφραστής έλαβε τήν ύλην έκ τής αυτής
πηγής τών περ! Δάρητα κα! Δίκτυν, περ! τών οποίων έπραγματεύθη ό Ν. Cartojan.

Τό ανωτέρω ποίημα ομοιάζει πρός τήν ύπό Κωνσταντίνου Έρμονιακοΰ μετά-
φρασιν τής Ίλιάδος ε'ις όκτασυλλάβους στίχους 2), άναγομένην κατά πάσαν πιθανό-
τητα εις τόν ΙΓ'-ΙΔ' αιώνα3).

Πιθανώς ή διασκευή τοΰ 'Ιταλού Guido delle Colonne μετεφράσθη ελληνι-
στ! έν Ένετία, άλλά δέν γνωρίζομεν άν ποτε εξεδόθη ή μετάφρασις αύτής. Τοιαύ-
την τινά έκδοσιν άγνοοΰσι δ τε Σάθας κα! ό Legrand.

2. Τό «μήλον» Θεοδοσίου τον μικρόν (421-450).

Έκ τών «Χρονογραφιών» τοΰ Ψευδό-Δωροθέου κα! Κιγάλα, μεταφρασθει-
σών ρουμανιστί, ώς εΐπομεν ανωτέρω, ύπό Διδασκάλου Buza κα! Danovici, έγέ-
νετο γνωστή εις τήν Μολδοβλαχίαν ή κατωτέρω παράδοσις «περι τοΰ φρνγιατικον
μήλον» Θεοδοσίου τού μικρού, τήν οποίαν παραλαμβάνομεν άπό τήν «Χρονογρα-
φίαν» τοΰ Ί. Μαλάλα, πηγή ν τα>ν μεταγενεστέρων «Χρονογραφιών». 'Ιδού αύτη:
«Συνέβη δέ μετά χρόνον εν τφ προϊέναι τον βασιλέα Θεοδόσιον είς τήν έκκλησίαν
έν τοις άγίοις Θεοφανείοις τόν μάγιστρον Πανλΐνον άηδισ&έντα έκ τοΰ ποδός άπρόϊ-
τον μεϊναι και έκκουσσεΰσαι■ προσήνεγκε δέ τφ αν τφ Θεοδοσίφ βασιλεϊ πένης τις
μήλον φρνγιατικον παμμέγεϋες πολν είς πάσαν νπερβολήν και έξενίσ&η δ βασιλεύς
και πάσα ή σύγκλητος αύτοΰ' και εύϋ·έως ό βασιλεύς, δεδωκώς τφ προσαγαγόντι τό
μήλον νομίσματα εκατόν πεντήκοντα, επεμψεν αύτό τή Αύγονστη Ευδοκία και
ή Αϋγονστα επεμψεν αύτό Πανλίνφ μαγίστρφ, ώς φίλφ τοΰ βασιλέως· δ δέ μάγι-
στρος Πανλΐνος, άγνοών δτι δ βασιλεύς επεμψεν αύτό τή Αύγονστη, λαβών επεμψεν
αυτό τφ βασιλεϊ Θεοδοσίφ, ώς εισέρχεται είς τό παλάτιον και δεξάμενος αύτό βασι-
λεύς έγνώρισεν αύτό και άπέκρνψεν αύτό· και καλέσας τήν Ανγονσταν έπηρώτησεν
αυτήν, λέγων, Που έστι τό μήλον δ έ'πεμψά σσι; ή δέ εΐπεν δτι εφαγον αύτό' και
ώρκωσεν αυτήν κατά τής αύτοΰ σωτηρίας εί έφαγεν αύτό ή τινι αύτό έπεμψε· καί

') Δ. I. Μανροφρύδον, 'Εκλογή μνημείων τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης, 'Αθήνησι
1866, σ. 183-211, στίχ. 1-852.

') Δ. Ι. Μανροφρύδον, έ.ά., σ. 73-182.

8) Δ. I. Μανροφρύδον, έ·ά., σ· ι'.
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έπωμόσατο δτι ΟύδενΙ αυτό έπεμψα, αλλ' δτι αυτή αυτό έφαγε· και εκέλευσεν ό βασι-
λεύς ένεχϋ·ήναι τό μήλον, και εδειξεν αντί} αυτό καί ήγανάκτησε κατ αυτής, νπονοή-
σας δτι ώς έρώσα τ φ αντφ Πανλίνφ επεμψεν αντφ τό μήλον και ήρνήσατο" και διά
τοντο άνέϊλε τόν αυτόν Παυλΐνον δ βασιλεύς Θεοδόσιος' και λυπηϋεΊσα ή Αϋγονστα
Ευδοκία, ώς νβρισΰεΐαα, έγνώσϋη γάρ πανταχού δτι δι' αυτήν έσφάγη ό Πανλΐνος·
ήν γάρ πάνυ ενμορφος νεώτερος■ ητήσατο δε ή Ανγονστα τόν βασιλέα Θεοδόσιον
τον κατελ&εϊν είς τους άγίονς τόπονς είς εϋχήν και παρέσχεν αύτη· και κατήλ&εν
άπό Κωνσταντινονπόλεως επί 'Ιεροσόλυμα εύξασϋαι· και εκτισεν εν Ίεροσολνμοις
πολλά, καί τό τείχος άνενέωσε της 'Ιερουσαλήμ, είπονσα δτι Αι εμε είπε Δαβίδ
δ προφήτης δτι και εν τη ευδοκία σου οίκοδομηϋήσεται τά τείχη Ιερουσαλήμ, κύριε·
καϊ μείνασα εκεί και κτίσασα έαντη μνήμα βασιλικόν έτελεύτησε καί ετέϋη εν Ίερο-
σολύμοις· εν δε τφ μέλλειν αυτήν τελεντάν έπωμόσατ ο μή σννειδέναι τη κατηγορία
της ενεκεν Παν λίνου»

Τήν αυτήν παράδοσιν εύρίσκομεν διαφόρως πως είς τήν Χαλιμάν 2).

Ό Μ. Gaster πιστεύει ότι ό πυρήν τής παραδόσεως «τοΰ μήλου» ή «τών
μήλων» τής Χαλιμας είναι βυζαντινός και ότι εκ Κωνσταντινουπόλεως διεδόθη εΐς
τήν Άνατολήν. Πρός Ινίσχυσιν δέ τής γνώμης αύτοΰ ταύτης αναφέρει παράλληλον
ΐνδικήν παράδοσιν, εΐλημμένην έκ τής περιφήμου Συλλογής Vetala Pancia-
vinsati3).

'Αντιθέτως ό Ν. Cartojan παρατηρεί ορθώς, ότι ακριβώς ή παράλληλος
ινδική διήγησις αποδεικνύει τήν άνατολικήν προέλευσιν τής παραδόσεως4), ήτις
έγένετο γνωστή εΐς τήν Ρουμανίαν διά τών νεωτέρων «Χρονογράφων» και άπαντα
τό μέν έν τή γραπτή εύτραπέλφ φιλολογία, τό δ' έν τή προφορική παραδόσει τοΰ
ρουμανικοΰ λαοΰ.

γ') Δημώδη μυθιστορήματα.

Έν Ρουμανία μέχρι τών τελευταίων δεκαετηρίδων τοΰ ΙΖ' αιώνος τά εύρύ-
τερον παρά τφ λαφ διαδεδομένα μυθιστορήματα ήσαν ή 'Αλεξάνδρεια5), δ Βαρ-

*) Ί. Μαλάλας, έ'κδ. Βόννης, σ. 356-358. Σΰνοψις Ιστοριών αρχομένη άπό κτίσεως
κόσμου κλ. σ. τθ'-τι'.

2) Χίλιες καί μία νύκτες (Χαλιμά), τ. Α', Ή ώραία Σαχραζάτ, μετάφ. Κ. Τρικογλίδη,
'Αθήναι 1921, σ. 253-257.

s) Μ. Gaster, Literat. pop. romati. ε.ά., p. 102.

4) Ν. Cartojan, Car^ile pop. II, p. 247.

δ) Ν. Cartojan, Alexandria in literatura Romaneasca, Bucure§ti 1922 καί Car£.
pop. I (1929) pp. 213-229.
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λαάμ κα! Ίωάααφ1) κα! ή Άρχιρίε κα! Άναντάμ2), μεταφρασθέντα ρουμανιστ!
εκ τής σλαβονικής γλώσσης.

Άπό δέ τών αρχών τοΰ ΙΗ' αιώνος οί "Ελληνες είσήγαγον εις τάς παρα-
δουναβίους χώρας πλείονα μυθιστορήματα, άτινα είναι ή πρωτότυπα συγγραφέντα
υπό Ελλήνων τών ελληνιστικών χρόνων ή μεταφράσεις κα! διασκευαί, γενόμεναι είς
τήν έλληνικήν έκ τών φιλολογιών τής Ανατολής κα! τής Δύσεως, οίον δ Σνντίπας,
ή Χαλιμά κα! δ .Ιμπέριος κα! ή Μαργαρώνα.

Διά τών δημωδών τούτων μυθιστορημάτων διεποτίσθη έπ! δυο περίπου
αιώνας ό ψυχικός κα! πνευματικός βίος τοΰ ρουμανικοΰ λαοΰ, ενώπιον τοΰ οποίου
έξετυλίσσετο ή ποικιλία τών έν αΰτοΐς περιγραφομένων μορφών κοινωνικής ζωής
τής Ανατολής και τής μεσαιωνικής Δύσεως, τό πνεΰμα τοΰ ίπποτισμοΰ, ή άντίλη-
ψις περ! τοΰ ίδανικοΰ έρωτος, τής τιμής κα! τής αυτοθυσίας, ή πονηρία κα! τά
τεχνάσματα τών γυναικών, αί μαγικα! αυτών πράξεις κα! ένέργειαι κα! πάσαι έν
γένει αί άρεταί κα! αί κακίαι τών ηρώων ή ηρωίδων τών έργων τούτων, έκπεφρα-
σμέναι κατά τρόπον συνάδοντα πάντοτε πρός τό υγιές λαϊκόν α'ίσθημα.

Έκ τών βιβλίων τούτων θά έξετάσωμεν τά κάτωθι:

1. Αίθιοπικά τοΰ Ηλιοδώρου.

Τό έλληνικόν τοΰτο μυθιστόρημα έγένετο γνωστόν εις τήν Ρουμανίαν ύπό
τό δνομα Iliodor (Ηλιόδωρος) κατά τά τέλη τοΰ ΙΖ' αιώνος, ώς άναφέρεται ύπό
τοΰ Δημητρίου Καντεμίρη έν τφ προλόγφ τής «Ιερογλυφικής Τστορίας» 3) αύτοΰ.

Ή πρωτοβουλία τής μεταφράσεως τοΰ «Ηλιοδώρου» εις τήν ρουμανικήν
ανήκει εις τόν Leon Gheuca, πρφην έπίσκοπον τοΰ Roman κα! είτα μητροπολί-
την Μολδαβίας, δστις έπεφόρτισε τόν Θωμάν, δεύτερον λογοθέτην τής μητροπόλεως
'Ιασίου, νά κάμη τήν μετάφρασιν.

Ό Θωμάς ούτος είναι ό Θωμάς Δημητρίου, καταγόμενος έκ Καστορίας κα!
διδάξας ως καθηγητής έν τή ηγεμονική Ακαδημία τοΰ Ιασίου4).

') Ν. Cartojan, Carole pop. I, pp. 232-250. Em. Turdeanu έν Cercetari Literare Bucu-
re§ti 1934, Ρ· ι "έ.

') Ν. Cartojan, Carole pop. II, έ.ά. p. 259.

8) Maria Marinescu- Himu, Romanul grecesc « Etiopica » al lui Heliodor in tradu-
cere Romaneasca, άνάτυπον έκ τού περιοδ. Hrisovul, Buletinul §coalei de archivi§tica,
vol. V, Bucure§ti 1945, p. 7.

4) N. Dossios, Studii greco - romane, μέρος A'. Ia§i 1901, p. 38. G. Ionescu, Influenza
culturei grece§ti in Muntenia §i Moldova cu privire la biserica, §coala §i societate,
Bucure§ti 1900, p. 180.
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Τό άρχικόν κείμενον τής μεταφράσεως τοΰ δευτέρου λογοθέτου Θωμά Δημη-
τρίου δέν άνευρέθη μέχρι τοΰδε. Τό δέ παλαιότερον άντίγραφον αυτής ευρίσκεται
εις τό ύπ' αριθ. 355 χειρόγραφον τής Βιβλ. τής ρουμ. Άκαδ. ύπό χρονολογίαν
1772- 1773. Τά αντίγραφα τοΰ έργου ανερχόμενα εις δώδεκα τόν αριθμόν άποδει-
κνύουσι πόσον ήτο διαδεδομένον τό δημώδες τοΰτο μυθιστόρημα εις τήν Ρουμα-
νίαν1). Νεώτεραι δέ μεταφράσεις τών « Α'ιθιοπικών » δέν έγένοντο πλέον εις τήν
χώραν, καθ' δσον ημείς γνωρίζομεν. Ούτως ή μετάφρασις τοΰ Θωμά Δημητρίου
άποτελεΐ τήν πρώτην κα! τελευταίαν μέχρι τοΰ νΰν άπόπειραν τής πολιτογραφή-
σεως τοΰ Ηλιοδώρου εΐς τήν ρουμανικήν, ούτινος ή έπιτυχία κα! ή διάδοσις είς
άλλας χώρας υπήρξε μεγίστη 2).

2. Τά κατ' "Ανθειαν και Άβροκόμην Ξενοφώντος τοΰ Έφεσίου.

Τό μυθιστόρημα τοΰτο, γνωστόν μάλλον ύπό τόν γενικόν τίτλον «Έφεοιακά*,
μετεφράσθη ρουμανιστ! ύπό τού ιερέως Nicolae Pauletti κατά τό έ'τος 1846. Ή
μετάφρασις αύτη ευρίσκεται εις τόν υπ' αριθ. 198 χειρόγραφον κώδικα τής Βιβλ.
τής ρουμ. 'Ακαδημίας 3).

Ό Νικόλαος Pauletti, κατά τήν Maria Marinescu - Himu 4), φαίνεται, δτι
μετεχειρίσθη εις τήν έργασίαν αύτοΰ τήν έλληνολατινικήν έκδοσιν τοΰ βαρώνου
Locella, γενομένην έν Vindobonae τό έ'τος 1796, ούχ! δέ τήν πλημμελή έκδοσιν
τοΰ Ίωαννίτου διδασκάλου τού Γένους Πολυζώη Κοντού5), τήν δημοσιευθεϊσαν έν
Βιέννη κατά τό 1793.

Ή γλώσσα τοΰ Ν. Pauletti είναι ΐκανώς έπιμεμελημένη κα! λογοτεχνική
παρά τάς δυσκολίας, ας συνήντησε, διότι προσεπάθησε νά άποδώση πιστώς τό έλλη-
νικόν κείμενον. Κατά τήν έποχήν τής μεταφράσεως (1864) ή ρουμανική γλώσσα

') Ή χειρόγραφος ρουμανική μετάφρασις τών « Αί&ιοπικών » ουδέποτε εξεδόθη, περί
δέ τών δώδεκα αντιγράφων ταύτης ίδέ Maria Marinescu - Himu, έ. ά. pp. 13-18.

') Πλήρη βιβλιογραφίαν περί τοΰ μυθιστορήματος τούτου ευρίσκει ό αναγνώστης εις
τόν 2ον τόμον τοΰ πολλάκις μνημονευθέντος συγγράμματος τοΰ Ν. Cartojan, Car^ile popu-
lare, pp. 282 - 283

3) Περιγραφήν τοΰ χειρογράφου ίδέ έν I. Bianu, Catalogul tnanuscriptelor Rom. I,
Bucure§ti 1907, p. 198.

4) Maria Marinescu-Himu, Romanul Efesiaca a lui Xenofon din Efes, in versiunea

romaneasca a lui Nicolae Pauletti, άνάτυπον έκ τής Revista 1st. Rom., vol. XI - XII,
Bucure§ti, 1941 - 1942, pp. 353 - 357.

6) Περί τής έκδόσεως τοΰ Πολυζώη Κοντοΰ ώς καί περί τής κατ' αυτής πολεμικής ίδέ
Ανδρ. Παπαδοπούλου Βρετοΰ, Νεοελληνική φιλολογία, 'Αθήναι 1854, τ. Β', σ. 95.
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Ι'χει ήδη καλλιεργητή ύπό τού σχολείου, τού θεάτρου και τών λογίων, έξ ών πλεί-
στοι είναι "Ελληνες ή ελληνικής καταγωγής, ώς π.χ. ό Κωνσταντίνος Κυριάκος -
Άριστίας, ό 'Ιωάννης Ήλιάδης-Ραντουλέσκου, δ 'Αλέξανδρος Όντομπέσκου, ό
Βασίλ. 'Αλεξανδρής, ό Γεώργιος Σιών κ.ά.

Κατ° άκολουθίαν δ Pauletti εύρίσκει τό έδαφος πρόσφορον και τήν γλώσ-
σα ν σχετικώς καλλιεργημένη ν διά τήν τεχνικωτέραν άπόδοσιν τών «Έφεσιακών».

3. Συντίπας.

Περι τοΰ δημώδους τούτου βιβλίου ό αείμνηστος πατήρ τών λαογραφικών
σπουδών έν Ελλάδι Ν. Γ. Πολίτης γράφει: «... "Εργον περι τοΰ οποίου ό Γερ-
μανός J. Gorres εις τό σπουδαΐον του σύγγραμμα περί τών γερμανικών δημοτικών
βιβλίων λέγει, δτι πρέπει νά έλκύη τόν σεβασμόν παντός διά τήν σεπτήν του
αρχαιότητα· έργον, τό όποιον, άφ' ού έπήγασε κατ' αρχάς άπό τά δ'ρη τής 'Ινδικής
καί από εκεί άφ' ού κατήλθε άπό τούς παναρχαίους χρόνους ώς μικρόν ρυάκιον,
διήλθε συνεχώς αύξανόμενον διά τών πεδιάδων τής 'Ασίας μέ κατεύθυνσιν πρός
δυσμάς, έξ ού γενεαί δλαι καί έ'θνη πολλά έποτίσθησαν. Τούτο μετά τών μεγάλων
μεταναστεύσεων τών λαών έχύθη εΐς τήν Εύρώπην καί κατά τούς χρόνους μας
τέρπει σημαντικόν μέρος τοΰ λαού» 1).

Εΐς τήν Ρουμανίαν τό «Μυθολογικόν Συντίπα τοΰ φιλοσόφου» ειχε γίνει
γνωστόν άπό έλληνικόν χειρόγραφον πολύ πριν γίνη ή έν Ένετία έκδοσις τοΰ 1774,
ή φέρουσα τόν τίτλον; c<Μν&ολογικον Συντίπα τον φιλοσόφου, τά πλείστα περίερ-
γον έκ τής περσικής γλώττης μεταφρασϋέν. Νεωστϊ μετατυπωϋεν και έκ διαφόρων
σφαλμάτων άνακα$αρ$έν, Ένετίησι παρά Άντωνίφ τω Βόρτολι» 2).

Ό Μ. Gaster3) καί ό Ν. Iorga4) δεχόμενοι δτι μετεφράσθη δις εΐς τήν
ρουμανικήν νομίζουσιν, δτι ή παλαιοτέρα μετάφρασις έγένετο έκ τής ενετικής έκδό-
σεως τοΰ 1774°). Πώς δμως είναι δυνατόν τοΰτο, εφ' δσον ή παλαιοτέρα εΐς τήν

ι) Ν. Γ. Πολίτου, Δημώδη βιβλία, Λαογραφικά Σύμμεικτα Α' (1920), σ. 178. Περί τού
Σνντίπα ίδέ καί Σπ. Λάμπρου, Τά άναγνώσματα τών πάππων μας, Νέος Έλληνομνι'ιμων 15
(1921), σ. 254.

2) Τό βιβλίον τοΰτο, τή ύποδείξει τοΰ άοιδίμου καθηγητού Ν. Cartojan, εΐδον είς τήν
Βιβλ. τής ρουμανικής 'Ακαδημίας. Πρόκειται περί τής παλαιοτέρας γνωστής ένετικής έκδό-
σεως τοΰ Συντίπα, αγνώστου δ' είς τόν Ιί. Legrand.

3) Μ. Gaster, Literatura populara Romana, Bucur. 1883, p. 54 κέ.

4) N. Iorga, Livres populaires dans le Sud-Est de l'Europe et surtout chez les

Roumains. Academie Roumaine, Bucarest 1928, p. 35.

6) Σημειωθήτω, δτι ή έ'κδοσις αΰτη δεν είναι ή πρώτη, διότι έν τφ τίτλφ ρητώς άναφέ-
ρεται «-νεωστι μετατυπωϋεν».



44

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΥ

ρουμανικήν μετάφρασις, γενομένη ύπό τοΰ έκ Bra§ov Κωνσταντίνου Διδασκάλου
και σφζομένη εις τό ύπ' αριθ. 1436 χειρόγραφον τής Βιβλιοθήκης τής ρουμανικής
'Ακαδημίας, φέρει χρονολογίαν αντιγραφής τό έ'τος 1703; Έβδομήκοντα δηλονότι
και εν ετος προ τής ώς άνω ενετικής έκδόσεως τοΰ έ'ργου εχομεν άντίγραφον τής
μεταφράσεως τούτου εις τήν ρουμανικήν γλώσσαν. "Οθεν ή μετάφρασις έγένετο
πιθανώς περί τά μέσα τοΰ ΙΖ' αιώνος ι), δτε ή ρουμανική γλώσσα καί ζωή άπο-
βαλοΰσα τήν σλαβικήν έπίδρασιν ύφίστατο τήν έλληνικήν, ούχί δ' έξ ενετικής έκδό-
σεως, αλλ' έξ άγνώστου ήμΐν ελληνικού χειρογράφου, κομισθέντος εις τήν Ρουμα-
νίαν ύπό άγνώστου 2). Σημειωτέον δ' δτι τά ύπ' αριθ. 3203, f. 14-70, 4364, f. 3-
24, 4104, f. 70r κέ. 3), 5115 κλ. χειρόγραφα, πάντα νεώτερα τοΰ ύπ' άριθ. 1436,
έ'χουσιν ώς βάσιν πρότυπον έλληνικόν, έξ οΰ έγένοντο αί έν Ένετίςι εκδόσεις.

'Από παρόμοιόν τι χειρόγραφον έγένετο καί ή πρώτη ρουμανική εκδοσις,
δαπάνη τοΰ γνωστού εκδότου δημωδών βιβλίων Σνμεώνος Pantea ύπό τόν τίτλον:
Istoria Sindipii Filosofului', care mai intaiu s'au tutors din limba persascd
in elineasca, iara acuma din limba elineasca, prefacuta tn romaneasca, data
in tipariu cu cheltuiala lui Simeon Pantea din satul Selcioa de pe Ariasi·
Sibiiu, in tipografia lui Ion Bart 1802 4) (=εΙστορία Συντίπα τοΰ Φιλοσόφου,
ήτις τό πρώτον μετηνέχθη έκ τής περσικής είς τήν έλληνικήν, νΰν δ' έκ τής ελληνι-
κής μεταφρασθεΐσα εις τήν ρουμανικήν έξετυπώθη έξόδοις τοΰ Συμεώνος Πάντεα
έκ τοΰ χωρίου Σελτσιόα, Σιμπίου, παρά Ίω. Μπάρτ).

Ποίος ό μεταφραστής άγνοοΰμεν. Ό Μ. Gaster λέγει, δτι μεταφραστής
είναι ό Συμεών Pantea5)· Ώς δμως ρητώς έν τφ τίτλφ αναφέρεται, ό Pantea
ύπήρξεν απλώς χορηγός τών έξόδων τής έκτυπώσεως.

Δευτέρα έ'κδοσις τής μεταφράσεως τοΰ Συντίπα έγένετο πάλιν έν Sibiiu τφ 1834.
Έν τφ προλόγφ τής έκδόσεως ταύτης αναγράφεται εσφαλμένως ώς μεταφραστής
ό άνωτέρω χορηγός, δ'περ ώδήγησε τόν Gaster είς τήν ανωτέρω παραδρομήν 6).

Τά 'ίχνη τής έπιδράσεως τοΰ Συντίπα παρά τφ ρουμανικφ λαφ κατεδείχθη-

*) Ν. Cartojan, Carole populare, II, p. 289.

!) Ν. Cartojan, έ.ά. p. 290.

8) Πρβλ. καί Ν. Cartojan, Alexandria in literatura Romaneasca, Bucure§ti 1922, p. 8.

4) Περιγραφήν τούτου ίδέ έν I. Bianu-N: Hodos, Bibliografia Rom. veche, II, Bucur
1910, p. 434-435 άρ. 649. Έκ τής πρώτης ταύτης έκ Σιμπίου έκδόσεως άποσπάσματά τινα
έδημοσίευσεν ό Μ. Gaster έν Chrestoma^ie Romana, vol. II, Bucure§ti, 1891, pp. 188-190.

5) M. Gaster, Literatura populara romana, έ·ά. p. 65.

6) Ό Μ. Gaster έπανελθών έπί τοΰ θέματος έν Grober's Grundriss der rom. Philol.
II, 3, Strassburg, 1901, p. 385, διώρθωσε τό άνωτέρω σφάλμα.
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σαν από τήν έπισκόπησιν τών λαογραφικών συλλογών, τών γενομένων ύπό τού
D.Furtuna, Cuvinte scumpe, taclale, pove§tiri §i legende romane§ti (Πολύ-
τιμοι ρουμανικαί φράσεις, ανέκδοτα, διηγήσεις καί παραδόσεις), Bucure§ti, 1914»
p. 18 και ύπό I. Cazan έν Revista Sociologia Romaneasca, έτος II, Bucu-
re§ti 1937, άρ. 2-3, ΡΡ· ^-^δ1)·

Εις δέ τήν Alauta Romaneasca, πρώτην φιλολογικήν έπιθεώρησιν τής Μολ-
δαβίας, έδημοσιεύθη έκ τού Συντίπα ή Istorisire orientala ('Ανατολική διήγησις),
ήτοι ή διήγησις περί τοΰ φιλοσόφου, τού έπιδιώκοντος νά γνωρίση τας πονηρίας
τών γυναικών, ήτις μεταρρυθμισθεϊσα άνεδημοσιεύθη βραδύτερον ύπό τού 'Ιωάννου
Ήλιάδου Ραντουλέσκου έν Curierul de Ambe Sexe (Ταχυδρόμος τών δύο φύλων),
περίοδος 4η, άριθ. 1, Bucure§ti, 1842-1844, Ρ· 398, ύπό τόν τίτλον: Un filosof
si ο femeie ("Ενας φιλόσοφος και μία γυναίκα). 'Εξ αύτής έδανείσθη βραδύτερον
τό θέμα ό ποιητής 'Αλέξανδρος Macedonski.\ αντίζηλος τοΰ μεγάλου λυρικού τών
Ρουμάνων Μιχαήλ 'Εμινέσκου, έν τή κωμφδία αύτοΰ: Jadesul (Τό στοίχημα),
παρασταθείση επί τής σκηνής τοΰ εθνικού ρουμανικοΰ θεάτρου κατά τήν 15ην
Νοεμβρίου 1880 καί δημοσιευθείση έν τή συλλογή αύτοΰ Poesii, Bucure§ti 1882.

4. Ή Χαλιμά.

Ή πρώτη ελληνική έκδοσις τής Χαλιμάς φέρει τόν τίτλον: « Άραβικόν μν&ο-
λογικδν περιέχον διηγήσεις και αυμβεβηκότα πλείστα περίεργα καί ώραΐα. Σνντεϋεν
εις τήν άραβικήν διάλεκτον παρά τοΰ πολνμαϋονς Δερβυς Άμπουμπεκήρ, νυν πρώ-
τον έκ τής ιταλικής εις τήν ήμετέραν διάλεκτον μεταφρασϋέν, τύποις τε εκδοθέν.
Και μετά πλείστης επιμελείας διορ&ω&έν. Ένετίησι, παρά Άντωνίφ Ζάτα, 1757 2),
εΐς τρεις τόμους 3).

ι) Πρβλ. καί Adolf Schullerus, Verzeichnis der rumanischen Marchen und Marchen-
varianten nach dem system der Marchentypen Antti Aarne's, FFC 78, Helsinki 1928,
p. 72, άρ. 1381: Die schwatzhafte Frau wird versucht.

a) Legrand, Bibliographie hellenique ou description raisonnee des ouvrages
publies par des Grecs au i8e siecle, I, Paris 1918, p. 470. Πρβλ. επίσης Νέα Χαλψά ήτοι
μυθολογικόν άραβικόν, Ένετίησιν 1791-94, ώς καί τάς εκδόσεις τής Ένετίας 1803, 1804, τής
Βιέννης 1837 καί τής Ένετίας 1846. Victor Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes
ou relatifs aux Arabes, Liege 1910, v. VI, pp. 123 - 132. Μετάφρασιν κατ* ευθείαν έκ τής
αραβικής έκαμεν ό Κ· Τρικογλίδης, Χαλιμά, έπιλογή άπό τις χίλιες καί μία νύκτες είς δυο
τόμους, 'Αθήναι, έ'κδοσις 'Ελευθερουδάκη, άνευ χρονολογίας, καί έκδοσις Γ. Βασιλείου είς
πέντε τόμους, 'Αθήναι 1921, μετά προλόγου τοΰ 'Ηλία Βουχιερίδη έν τφ πρώτφ τόμορ, σ. 5 -15.
') 'Αναφερόμενος δ Ν. Γ. Πολίτης είς τάς εκδόσεις τής «Χαλιμάς» γράφει: «Τό Άρα-
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Ή ρουμανική μετάφρασις πιθανώτατα έγένετο επί τή βάσει τής τριτόμου
ταύτης ενετικής εκδόσεως, διότι τά ρουμανικά χειρόγραφα, καίτοι περιλαμβάνουσιν
όλόκληρον τό έ'ργον εις ένα τόμον, εν τούτοις διατηροΰσι τήν εις τρεις τόμους
διαίρεσιν τών διηγήσεων. Ό Ρουμάνος μεταφραστής είναι πιστός πρός τό ελληνι-
κόν κείμενον.

Ή διάδοσις τής Χαλιμάς εγένετο κατά τάς τελευταίας δεκάδας τού ΙΗ' αιώ-
νος. Ό πόθος τής αναγνώσεως ταύτης κατέλαβε και τούς μοναχούς, οΐτινες έτέρ-
ποντο τά μέγιστα έκ τής παρακολουθήσεως τών άτελευτήτων και περιέργων ανα-
τολικών διηγήσεων.

Τό παλαιότερον ρουμανικόν χειρόγραφον*) τής Χαλιμάς ανάγεται εις τό
έ'τος 1782 και φέρει τόν κατά λέξιν έκ τής ελληνικής άποδοθέντα τίτλον: Aravi-
cesc Mythologicon κ.λ.

"Ετερον χειρόγραφον ύπ' αριθ. 2587 αναφέρει έν τφ τίτλφ ώς μεταφραστήν
τόν Ραφαήλ, ήγούμενον τού μοναστηρίου Hurez κατά τό 1783. Κατά τόν Ν. Carto-
jan2), ό Ραφαήλ ούτος ήγνόει τήν έλληνικήν, συνεπώς ό μεταφραστής ήτο άλλος τις.
Κατά τό 1838 ό μοναχός Γεράσιμος Gorjan, καθηγητής έν τή Σχολή Valeni, άνα-
θεωρήσας τήν μετάφρασιν τοΰ Ψενδο-Ραφαήλ και πλουτίσας αυτήν δι' ηθικολό-
γων σημειώσεων, έξέδωκεν ύπό τόν τίτλον: Halima sau povestiri mithologicesti
arahesti s. I. t. I-IV, Bucure§ti 1835-1838 3).

'Ολίγον βραδύτερον ό Τρανσυλβανός λαϊκός συγγραφεύς Ion Barac μετέ-
φρασεν ανεπιτυχώς έκ τής γερμανικής τήν Χαλιμά και έξέδωκεν έν Bra§ov εις
8 τόμους, 1836-1840. "Οταν δ' επ! τών ημερών μας οί διασημότεροι τής Ρουμα-

βικόν μυθολογικόν εξεδόθη τό πρώτον ύπό Πολυζώη Ααμπανιτζιώτη έν Βενετία τφ 1756
(γράφε 1757) είς τρεις τόμους, τό δέ βιβλίον γνωστότατον ύπό τό όνομα Χαλιμά έγινε δημοφι-
λέστατον άπό τών άρχών τοΰ ΙΘ' αιώνος, πολλάκις εκδοθέν καί έν Βενετία καί έν 'Αθήναις καί
άλλαχοΰ. Δευτέραν έκλογήν ταύτης ό αυτός Λαμπανιτζιώτης έξέδωκεν έν Βιέννη (1791 - 4). "Εν
άντίτυπον τής έκδόσεως ταύτης έχει ή έν Μονάχω δημοσία βιβλιοθήκη. Ή βιβλιογραφική
σημείωσις τοΰ Βρετοΰ (Ν. Φ. τ. Β' σ. 86 άρ. 212) είναι έσφαλμένη. 'Αναφέρει 3 τόμους τής
συλλογής, ένφ αύτη άποτελεΐται έκ 4 τόμων, οΐτινες δέν έξεδόθησαν πάντες κατά τό αύτό
έτος, άλλά άπό τοΰ 1791 μέχρι τοΰ 1794. Συγχέει δέ ό Βρετός τήν Νέαν Χαλιμάν ή Άραβικόν
μυθολογικόν, ώς έπιγράφεται ή τετράτομος αύτη έκλογή, πρός τό τρίτομον Άραβικόν μυθο-
λογικόν, θεωρών Β' καί Γ' έκδοσιν τής Νέας Χαλιμας τάς έν Βενετίςι παρά Πάνφ Θεοδοσίου
έν έτει 1803 γενομένας μετατυπώσεις τοΰ "Αραβικού μυθολογικοΰ. Ν. Γ. Πολίτου, Παρατη-
ρήσεις είς τό κυθηραϊκόν παραμύθιον έν Λαογραφία, Α' (1909 ) σ. 81.

') Ίδέ τό ύπ' άριθ. 2636 χειρόγρ. τής Βιβλ. τής ρουμ. 'Ακαδημίας.

2) Ν. Cartojan, Car^. pop. II, p. 309-

3) Πρβλ. καί έκδοσιν δευτέραν ύπό Gorjan, Bucure§ti 1857·



ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΩΔΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ·

2 7

νίας πεζογράφοι Liviu Rebreanu α) και Mih. Sadoveanu 2) προέβησαν εις τήν έκ
τής γερμανικής μετάφρασιν και έ'κδοσιν αυτής, ή διάδοσις τοΰ λαϊκού τοΰτου βιβλίου
έγένετο καθολική εΐς τήν Ρουμανίαν.

Ή έπίδρασις αυτής έπί τής λαογραφίας καί λογοτεχνίας τών Ρουμάνων
ύπήρξεν αξιόλογος.

Οΰτω παραλλαγάς τής «Διηγήσεως τοΰ Ψαρά καί τοΰ τελωνίου» 3) συνέλεξεν
από στόματος τοΰ λαοΰ ό P. Ispirescu 4).

Τήν «Διήγησιν περί τοΰ νεκροΰ, ό όποιος φονεύεται περισσοτέρας φοράς»
διεσκεΰασεν ό Anton Ραηη εΐς τό ποίημα: « Ο sezdtoare la tard fj Povestea lui
Mos Albu» 5) (Μία εορτή εΐς τήν ΰπαιθρον ή διήγησις τοΰ γέροντος Albu). Ή
διήγησις αΰτη προέρχεται έκ τής παρά τή Χαλιμά «Ιστορίας τοΰ Καμπούρη» 6),
ήτις είχε μεγίστην διάδοσιν εΐς τήν φιλολογίαν καί τήν λαογραφίαν τοΰ μέσου
αιώνος 7)·

Τήν «Ιστορία τοΰ Καμπούρη» διεσκεΰασεν έμμέτρως καί ό ποιητής Ion
Barac υπό τόν τίτλον Trei ghebosi (Οί τρεις καμποΰρηδες). Τό αυτό δέ θέμα εύρί-
σκομεν καί εΐς τήν προφορικήν παράδοσιν τοΰ ρουμανικοΰ λαοΰ κατά τά μέσα τοΰ
παρελθόντος αιώνος.

Οΰτω ό Franz Obert (1828-1908), ιερεύς καί καθηγητής τοΰ γυμνασίου
Media§, έδημοσίευσε τήν σχετικήν λαϊκήν διήγησιν έν τφ Das Ausland, έξ ού
άνετυπώθη ύπό Adolf Schullerus*).

Έτέραν παραλλαγήν συνέλεξεν ή γνα>στή έν Ρουμανία λαογράφος 'Ελένη

') Liviu Rebreanu, Ο mie §i una de nop^i, opera complecta, Bucure§ti, άνευ χρο-

νολογίας εκδόσεως.

3) Μ. Sadoveanu, Pove§tiri din Halima, Bucure§ti, άνευ χρον. Έκδοσις Casei
§coalelor.

') Χαλιμά, μετάφρ. Κ. Τρικογλίδη, τόμ. Α', 'Αθήναι 1921, σ. 64-71 καί 89-100.

4) P. Ispirescu, Pove§ti morale adunate din gura poporului, Bucure§ti 1886, p. 42.
Δι' άλλας παραλλαγάς ίδέ Adolf Schullerus, έ'.ά. σ. 24, άριθ. 155 : Undank ist der Welt

Lohn.

6) Anton Pann, Opere Alese II, έκδ. Cugetarea έπιμελεία Ν. Mihaescu, Bucure§ti
ά. χρ. έκδόσεως, pp. 66-86.

6) Χαλιμά, μετ. Κ. Τρικογλίδη, τομ. Δ', 'Αθήναι 1922, σ. 161-172, 299-803.

') Joseph Btdier, Les fabliaux, etudes de litterature populaire et d'histoire litte-
raire du Moyen-Age5, Paris 1925, pp. 236-250.

8) Adolf Schullerus έν Archiv des Vereines fiir siebenbiirgische Landeskunde
N. Folge, τόμ. 42,2,3. Heft, 1925, p. 390: 7, Der getotete Pope. Τον Ίδιον, Verzeiehnis der,
Rumanischen Marchen κλ. FFC 78, Helsinki, 1928, p. 75, άρ. 1537.
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Σεβαστού *). Παραλλαγήν δ' δμοίαν πρός τήν δημοσιευθεισαν ύπό τού Franz
Obert έδανείσθη δ P. Dulfa, δστις προσθέσας εις αυτήν διάλογους φυσικούς και
περιγραφάς ποιητικάς, τήν παρενέβαλεν εις τό IV ασμα τοΰ λίαν παρά τφ λαφ
διαδεδομένου έργου αύτοΰ Pacala 2). Ούτω ή περιπέτεια τοΰ γελωτοποιού Καμ-
πούρη μετά τών παραδόξων και αστείων επεισοδίων, μετά τής αγρίας αλλά φυσικής
άπλότητος, δπου οί ανθρώπινοι χαρακτήρες διαγράφονται τελείως, κατέλαβε τήν
καλυτέραν θέσιν εις τήν ίστορίαν τής ρουμανικής φιλολογίας.

Ετέρα άφήγησις έκ τής Χαλιμάς εϊσελθοΰσα είς τήν ρουμανικήν λαογραφίαν
είναι ή διήγησις: «Ό Γάιδαρος, το βόδι και δ ζευγάς» 3), τήν οποίαν ό βεζύρης
αφηγείται είς τήν κόρην του.

Τά βασικά επεισόδια έκ τής ιστορίας ταύτης ήτοι ό άνθρωπος, δστις εννοεί
τήν γλώσσαν τών ζφων, ή αχαλίνωτος περιέργεια τής γυναικός καί ή έπέμβασις
τοΰ πετεινού, ό όποιος λέγει, δτι έ'χει πενήντα όρνιθες καί τάς έξουσιάζει δλας, συμ-
βουλεύει δέ τόν άνδρα νά λάβη τό μαστίγιον καί νά σωφρονίση τήν γυναίκα, έπα-
νευρίσκομεν εις τινας λαϊκάς ρουμανικάς ευτράπελους διηγήσεις, τάς όποιας έδημο-
σίευσαν οί Ovid Densusianu 4) C. Radulescu-Codin 5) κ.ά.

5. Μπερτόλδος 6).

Συγγραφεύς τοΰ δημώδους τούτου βιβλίου είναι ό 'Ιταλός Giulio Cesare
Croce della Lira, γεννηθείς κατά τό 1550. Ή επιτυχία τοΰ έργου αύτοΰ, έκτυπω-
θέντος διά πρώτην φοράν κατά τό 1592 καί ή δημοτικότης αύτοΰ καταδεικνύεται
έκ τοΰ πλήθους τών κατά καιρούς μεταφράσεων τούτου είς διαφόρους γλώσσας.
Ούτω κατά τό 1743 εξεδόθη εις τήν πορτογαλλικήν έν Λισσαβώνι, κατά τό 1745

') Elena Sevastos, Pove:?ti, Ia§i 1892, Fra^ii §araga, pp. 148-151 καί Ν. Cartojan
εν. ά. II, p. 313.

2) Pacala εΐναι πρόσωπον γελωτοποιού αντιστοιχούν περίπου πρός τόν Χατζηαβάτην
τοΰ παρ' ήμΐν Καραγκιόζη. Πρβλ. εύτράπελον περί τούτου διήγησιν έν Dumitru Furtuna,
Vremuri In^elepte, Bucure§ti 1913, p. 64-5.

3) Χαλιμά, έ.ά. τ. Α', σ. 37-47.

4) Ovid Densusianu, Din popor, Bibl. pentru totf, άρ. 351-2, Bucure§ti, α. χρ. έκδ.

p. 125.

δ) C. Radulescu-Codin, Ingerul Romanului, Pove§ti §i legende din popor, Bucure§ti
1913, p. 106, σημ. ι. Βλ. καί Adolf Schullerus, Verzeichnis der Ruman. Marchen κλ., έ.ά.
p. 49, αριθ. 670: Die Spraehe der Tiere.

6) Περί τούτου ίδέ Σπ. Λάμπρου, Εστία ΙΓ', 'Αθήναι 1882, σ. 209-211 καί Νέος Έλλη·
νομνήμων, 15 (1921), σ· 255-260.
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εις τήν ίσπανικήν εν Μαδρίτη, κατά τό 1750 εις τήν γαλλικήν εν Χάγη, εξ αυτής
δέ εΐς τήν γερμανικήν εν Φραγκφούρτη και έν Λειψίςι κατά τό 1751.

Πολύ δέ πριν ή τό έ'ργον εΐσέλθη εΐς τήν Δύσιν ειχεν ήδη εΐσαχί)ή εΐς τήν
νεοελληνικήν φιλολογίαν, έκτυπωθέν έν Ένετί$. Εΐς τό Βρεταννικόν Μουσεΐον
δ Ν. Cartojan εύρε έ'κδοσιν άγνωστον εΐς τόν Ά. Legrand, προγενεστέραν κατά
ήμισυν σχεδόν αιώνα τής εκδόσεως τής ύπό τού τελευταίου άναφερομένης. Ή έκδο-
σις τοΰ Βρεταννικού Μουσείου φέρει τόν τίτλον: Πανονργίαι νψηλόταται τον Μπερ-
τόλδου. Είς ταις δποίαις φανερώνεται ενας χωριάτης πανούργος και όξύνους, ο όποιος
υστέρα άπό διάφορα και δυσβάστακτα παθήματα όπου τον έσννέβησαν, τέλος πάντων
διά τόν πολύν όξύτατόν του νουν γίνεται άν[&ρωπ]ος τής βασιλικής αυλής και βασι-
λικός σύμβουλος. Όμοϋ δε και ή διαθήκη τοΰ αντον, όπου εις τό τέλος τής ζωής
τον εκαμεν, καί άλλα ρητά αποφασιστικά κατά πολλά ωραιότατα. Ποίημα νέον και
πολλά χαριέστατον σννϋ·εμένον Ιταλικώς άπό τόν Ίούλιον Καίσαρα δαλλά Κρότζε.
Και τώρα νέα μεταγλωττισμένον εΐς τήν τών cΕλλήνων άπλήν γλώσσαν, είς χάριν
τών πάντων, Con licenza de Superior ι et Privilegio, Ένετίησιν 1646 είς τόν
Ιωάννου Άντώνιον Ίονλλιανόν 1).

Νεωτέρα μετάφρασις τού έργου έδημοσιεύθη έν τή βιβλιοθήκη «'Εκλεκτά
"Εργα » έν 'Αθήναις, ύπό τόν τίτλον: Ίονλίον Κ. Κρότσε, Οι εξυπνότατες πονηρίες
τοΰ Μπερτόλδου. Μετάφρασις έκ τοΰ ιταλικού Κώστα Καιροφύλλα. 'Εκδοτικός
οίκος Γ. Βασιλείου, 1923

Τό έ'ργον άποτελεΐται έκ δύο μερών: τό πρώτον περιλαμβάνει « Μπερτόλδου
έργα και ήμέραι», τό δεύτερον « Τον Μπερτολδίνον τά καμώματα ».

'Αντίτυπον έκ τών έκδόσεων τής Ένετίας έκομίσθη και εΐς τήν Ρουμανίαν,
οπου μετεφράσθη κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΗ' αιώνος. Τής ρουμανικής μετα-
φράσεως τό αύτόγραφον δεν άνεκαλύφθη εισέτι, τά δέ γνωστά αντίγραφα2) δέν
άναφέρουσι τό δνομα τοΰ μεταφραστοΰ, δστις παραμένει αφανής.

Έκδοσις τούτου μέ συντετμημένον όμως τό κείμενον έκυκλος>ορήθη εΐς
Τρανσυλβανίαν, έκτυπωι>εΐσα έν Sibiiu κατά τό 1799 έν τή τυπογραφία τοΰ
Πέτρου Μπάρτ 3).

Ή παραλλαγή αύτη γενομένη έκ γερμανικής μεταφράσεως τοΰ ιταλικού

') Ν. Cartojan, Carole populare, έ'·ά. ιι, p. 382. Τάς μεταγενεστέρας εκδόσεις ίδέ έν
Βιβλιογραφίαις Legrand, Δ. Γκίνη — Βαλ. Μέξα.

s) I. Bogdan, Ο traducere moldoveneasca a Vie^ii lui Bertoldo din veacul al
XVIII-lea, Convorbiri Literare XXVI, Bucur. l88l, p. 315. Πρβλ. τό ύπ' άριθ. 2189 χειρόγρ-
τής Βιβλ. τής ρουμ. Άκαδ. καί τό ύπ' άρ. 275 τής Βιβλιοθήκης τού έν Ίασίφ Πανεπιστημίου·

8) I. Bianu - Ν. Hodos, Bibl. Rom. Veclie, II, pp. 410 - 411, άρ. 6ι8.

9
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έργου1) έδημοσιεύθη έκ νέου έν Βουκουρεστίφ κατά τό 1836, κατά δέ τό 1875 δέν
Γαλαζίφ εκδοτικός οίκος Nebunelli έδημοσίευσε νέαν μετάφρασιν τοΰ « Μπερτόλ-
δου » έκ τοΰ ιταλικού.

Ικανά στοιχεία τοΰ «Μπερτόλδου» ευρίσκονται έν τή ρουμανική λαογραφία,
αλλ' επειδή ό συγγραφεύς τοΰ «Μπερτόλδου» πολλά ήντλησεν έκ τοΰ λαογραφικοΰ
θησαυρού τής πατρίδος αύτοΰ Ιταλίας, δυνατόν ταύτα νά προϋπήρχον καί εις τήν
ρουμανικήν λαογραφίαν.

Αι «Έρωταποκρίσεις» τοΰ «Μπερτόλδου», άποτελοΰσαι κεφάλαιον έκ τών
άξιολογωτέρων καί τερπνότερων τοΰ έ'ργου, άπαντώσι παρά τω λαώ εις εύτραπέ-
λους διηγήσεις2), καθώς καί έν τή λογοτεχνία τών Ρουμάνων3).

Ή δέ διήγησις « περι τον άν&ρώπον εις τον σάκκον », ής δμως ή ύπαρξις
είναι προγενεστέρα τής συγγραφής τοΰ «Μπερτόλδου», έπανευρίσκεται εις τό τελευ-
ταϊον ασμα τοΰ ύπό τοΰ P. Dulfu συγγραφέντος σατιρικού έ'ργου Pacala.

6. 'Ερωτόκριτος.

Ό «Έρωτόκριτος» υπήρξε προσφιλέστατον ανάγνωσμα τοΰ λαοΰ έν Ρου-
μανία4), ώς καί έν Ελλάδι κατά τόν ΙΗ'καί ΙΘ' αιώνα. Τοΰτο δύναται νά συναχθή
έκ τοΰ πλήθους τών σφζομένων χειρογράφων, τών περιεχόντων μεταφράσεις ή δια-
σκευάς τοΰ Κρητικού αριστουργήματος εις τήν ρουμανικήν0)·

Κατ' αρχάς έλληνικαί τοΰ «Έρωτοκρίτου» έκδόσεις εισήχθησαν εις τάς οικο-
γενείας τών Φαναριωτών, είτα καί εις τάς τών ελληνομαθών Μολδοβλάχων, δέν
έβράδυνε δέ τό Κρητικόν έπος νά μεταφρασθή εις τήν ρουμανικήν.

Μεταφράσεις τοΰ «Έρωτοκρίτου» γνωσταί είναι δύο: ή πρώτη, γενομένη εις
πεζόν λόγον μεταξύ τών έτών 1770- 1780, οφείλεται εις τόν "Ελληνα Χριοτόδω-
ρον Ίω. ΤραπεζονντιονΓ')· ή δευτέρα είναι έμμετρος, αλλ' αποτελεί διασκευήν,

Ν. Iorga, Livres populaires dans le Sud - Est de l'Europe et surtout sur les
Roumains, έ.α. pp. 35 - 37.

2) N. Cartojan, Carole populare II, p. 377 - 8. Πρβλ. καί Lazar Sainenu, Basmele
Romane κλ., Bucure§ti 1895, pp. 925 -929.

3) Anton Pann, Povestea vorbii έν Μ. Gaster, Clasicii Romani Comentat^i, Craiova,
ά. χρ. έκδ. p. 198. Πρβλ. καί τό παραμύθιον τοΰ Ispirescu, Fata saracului cea istea^a (Ή
δεξιωτέρα κόρη τοΰ πτωχοΰ).

4) Δ. Β. ΟΙκονομίδου, Ό Έρωτόκριτος είς τήν Ρουμανίαν, Έλλην. Δημιουργία, έτ. Α',
τόμ. Β', τ. 19, 'Αθήναι 1948, σ. 392-7.

Β) V. Grecu, Erotocritul lui Cornaro in lit. Rom. Dacoromania, Cluj 1920, p. 9 κέ.

6) Ar. Cartojan, Poema cretana Erot. §i izvorul ei necunoscut, Bucure§ti 1935, p.
85 (3). Τοΰ Ίδιον, Carl;, popul. II. p. 353.



ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΩΔΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ·

2 7

έγένετο δ' ύπό τού V. Vdrnav, δστις άνέμειξε και στοιχεία έκ τής «Έρωφίλης».

Πλήν τούτων έχομεν τήν έμμετρον μετάφρασιν τού ποιητού Ant. Ραηη
(Σιμπίου 1837, 5 τόμ.), ήτις όμως έγένετο έκ τής ελληνικής διασκευής τοΰ «Έρω-
τοκρίτου», τής συντεθείσης έπι βλάχικου έδάφους ύπό τοΰ Διονυσίου Φωτεινού και
έν Βιέννη εκδοθείσης κατά τό 1818

Τήν έξαίρετον δ' έπι τό πνεΰμα και τήν λογοτεχνίαν τών Ρουμάνων έπίδρα-
(HV τοΰ «Έρωτοκρίτου» μαρτυρεί και 'ίδιον ρουμανικόν δημώδες βιβλίον, φέρον
τόν τίτλον «Filerot si Antusa» (Φίλερως και 'Ανθούσα), τό όποιον έγράφη εΐς
πεζόν και έμμετρον λόγον καί εξεδόθη έν Βραΐλα τω 1857 2).

Ά,σματά τινα έκ τής μεταφράσεως τοΰ Anton Pann διεδόθησαν ύπό τών
λαϊκών οργανοπαικτών τής Ρουμανίας (lautari) και μέχρι τών χοορίων τής περι-
φερείας Valcea, εκείθεν δέ συνελέγησαν ύπό τοΰ Γ. Θεοδωρέσκου3).

Καί αξιόλογοι ποιηταί, ώς οΐ Vdcdresti, πολλά τών θεμάτων τής ποιήσεως
αύτών ήντλησαν έκ τών λυρικών άσΜ-άτων τής ανωτέρω μνημονευθείσης διασκευής
τοΰ Διον. Φωτεινοΰ4) και πολλαχώς έπλούτισαν τήν γλώσσαν αύτών έκ τών έκφρα-
στικών τρόπων και εικόνων τοΰ Κρητικού έ'πους.

Επίσης ό μεγαλύτερος λυρικός τής Ρουμανίας ποιητής Μιχ. Έμινέσκου
ένετρΰφα εΐς τήν άνάγνωσιν τοΰ «Έρωτοκρίτου» °), ό δέ έξ Έλληνίδος μητρός
εθνικός ποιητής τών Ρουμάνων Βασίλειος 'Αλεξανδρής ποιείται εΰφημον περι
αύτοΰ μνείαν έν Boieri si Ciocoi, Πράξις Β' σκηνή 8η.

"Οθεν ό Έρωτόκριτος κατέχει σπουδαίαν θέσιν και εΐς τήν ρουμανικήν φιλο-
λογίαν, ή δέ τύχη έπεφύλασσεν εΐς Ρουμάνον έρευνητήν, τόν Ν. Cartojan, τήν
άνεύρεσιν τοΰ προτύπου, τό όποιον έχρησίμευσεν εΐς τόν Βιτσέντζον Κορνάρον διά
την σΰνθεσιν τοΰ αθανάτου αύτοΰ έπουςs).

7. Ίμπέριος και Μαργαρώνα.

Είς τό ύπ' άριθ. 1817 χειρόγραφον τής Βιβλ. τής ρουμ. Άκαδ. 7) ευρίσκεται
μετά τίνων άλλων θρησκευτικών κειμένων και ή Istoria lui Imberie fecior impd-

') Ν. Γ. Πολίτου, Ό Έρωτόκριτος, Λαογραφία Λ (1909), σ. 20.

') Ν. Cartojan, Car. popul. II, pp. 350-363.

8) Ν. Cartojan, Revista Filologica I, Cernau^i 1927, p. 124.

J) A. Camariano, Influenza poeziei lirice κλ. Bucure§ti 1935, pp. 24-30.

6) Ό Μ. Gaster εύρων έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Eminescu χειρόγραφον τού «'Ερωτοκρίτου»
έδημοσίευσεν έξ αύτοΰ απόσπασμα έν τω e^co αύτοΰ Chrestoma^ie Romana, II, p. 178 κέ.
Πρβλ. καί D. Murarasu, Eminescu, Lit. pop. έν Clas. Rom. Com. p. 32.

6) N. Cartojan, Poema cretana Erotocrit κτλ. 1935.

') Ν. Cartojan, Carole populare II, p. 333.
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ratului Proventiei, f. 132-144 (Τστορία τοΰ Ίμπερίου, υΐοΰ τοΰ βασιλέως τής
Προβηγκίας).

Τό ρουμανικόν τοΰτο κείμενον τελειώνει διά τής σημειώσεως:

«Aceasta este scoasa romdneste de pe elinica care si eu am scris-o de
la eel ce au scos dcasta. Nic^olae") Log(ofatui) 1789, Septembrie 15 (Τό βιβλίον
τοΰτο μεταφρασθέν έκ τής ελληνικής αντέγραψα εγώ ό Νικόλαος Λογοθέτης).

Δέν γνωρίζομεν ακριβώς οΰτε τόν χρόνον οΰτε τόν τόπον εις τόν όποιον
έγένετο ή μετάφρασις. Ή άνωτέρω χρονολογία άφορα εις εν τών πολλών αντιγρά-
φων ταύτης. Έκ τής γλώσσης τοΰ κειμένου δμως συμπεραίνομεν, δτι αΰτη συνετε-
λέσθη έν Μουντενία τής Βλαχίας, ό δέ μεταφραστής μεταφράζει πιστώς, συντέμνων
τό έλληνικόν κείμενον τοΰ έ'ργου.

Ό Ίμπέριος και ή Μαργαρώνα εξεδόθη πολλάκις ελληνιστί. Ή παλαιοτέρα
έ'κδοσις έγένετο έν Ένετία κατά τό 1553 '), έκυκλοφορήθη δέ και εις χειρόγραφα,
ευρισκόμενα νΰν εις τάς διαφόρους βιβλιοθήκας τής Ευρώπης2).

Δ'. Η ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΔΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΒΙΟΝ
ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Έκ τών άνωτέρω εκτεθέντων καθίσταται δήλον, δτι διά τής διαδόσεως, μετα-
φράσεως κα! διασκευής τών δημωδών ελληνικών βιβλίων εις τήν Μολδοβλαχίαν
ή έ'ως τότε πτωχική φιλολογία τών Ρουμάνων έπλουτίσθη κα! συνάμα ηΰρΰνθη
ό πνευματικός αυτών ορίζων, τόν όποιον, ώς εΐπομεν έν αρχή, συνεσκότιζεν ή έκ τοΰ
σλαβικοΰ ζόφου έπίδρασις.

Κατά τήν έποχήν τής σλαβικής έπιρροής οι Ρουμάνοι, τρεφόμενοι μέ τά
ψιχία τής πτωχής πνευματικής τραπέζης τών Σλάβων, δέν ειχον γνωρίσει ειμή κατώ-
τερα εργα τής βυζαντινής γραμματείας, ώς τήν «Χρονογραφίαν» τοΰ Μαλάλα κα!
τοΰ Μανασσή, νομοκάνονας κα! άλλα κείμενα, εις τά όποια ανευρίσκονται αί άρχα!
πολλών τών παρά σλαβικοΐς λαοΐς δεισιδαιμονιών, ώς περ! βρικολάκων κλ., διότι
ταΰτα μόνον ήσαν προσιτά είς τήν περιωρισμένην κα! άνανάπτυκτον σλαβικήν
διάνοιαν.

'Αντιθέτως ιστορικοί αξιόλογοι, ώς ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Λέων
ό Διάκονος κ.ά., καίπερ γράψαντες περ! Σλάβων κα! αποτελούντες τήν μοναδικήν

') Ν. Α. Bees, Der franzosich mittelgriechische Ritterroman «Imberios und Mar-
garona>, Berlin 1924, p. 35.

2) Νεωτέραν περί τούτου βιβλιογραφίαν ίδέ έν Λ'. Cartojan, έ ά. p. 342'343·
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πηγήν διά τήν γνώσιν τής ιστορίας αυτών, δεν ετυχον τής προσοχής και μεταφρά-
σεως ύπ' αυτών. Καί ή ρουμανική γλώσσα καί φιλολογία τελούσα υπό τήν σλαβι-
κήν έπιρροήν εδείκνυεν στασιμότητα θανάσιμον καί δή διέτρεχε τόν κίνδυνον νά
κατακλυσθή ύπό τών σλαβικών στοιχείων ή καί νά άφομοιωθη πρός αύτά.

'Αντιθέτως διά τής ελληνικής επιδράσεως ή εθνική τών Ρουμάνων γλώσσα
άνεπτΰχθη είς τρόπον, ώστε νά καταστή όργανον κατάλληλον εΐς τήν άνάπτυξιν
ιδίας εθνικής φιλολογίας, δυναμένης νά διαφυλάξη, ώς έν κιβωτφ, άναλλοίωτον τήν
παρακαταθήκην τής εθνικής αύτών κληρονομιάς. Διά τής ελληνικής παιδείας καί
τών ελληνικών δημωδών βιβλίων αί νέαι γενεαί τών Ρουμάνων ήλθον εΐς έπικοι-
νωνίαν πρός τό έλληνικόν πνεύμα, αλλά δέν ύπεδουλώθησαν εΐς αύτό· τούναντίον
δι' αύτοΰ έ'λαβον έπίγνωσιν τής εθνικής αύτών αύτοτελείας καί εύρον τήν δύνα-
μιν, όπως δημιουργήσωσιν ί'διον πνευματικόν βίον.

Τό πρώτον έπί τών Φαναριωτών οί Ρουμάνοι λόγιοι, κατανοήσαντες τήν
ανάγκην τής καθάρσεως καί όρθοτομήσεως τής γλώσσης αύτών, συνέταξαν Γραμ-
ματικήν έπί τή βάσει ελληνικών προτύπων. Ούτω ό Jenachita Vacarescu, πρώ-
τος αύτός συνθέσας Γραμματικήν τής ρουμανικής γλώσσης τω 1787, ειχεν ώς πρό-
τυπον τήν ελληνικήν Γραμματικήν 'Αντωνίου τοΰ Κατηφόρη1), ήτις δημοσιευ-
θείσα τό πρώτον έν Ένετία τφ 1734 ήτο έν μεγίστη χρήσει κατά τό δεύτερον ήμισυ
τοΰ ΙΗ' αιώνος εΐς τά απανταχού ελληνικά σχολεία.

Καί ή γενική δέ μόρφωσις, ην οί πλείστοι Ρουμάνοι έλάμβανον εκπαιδευό-
μενοι εΐς τά ελληνικά σχολεία, συνετέλει, ώστε καί τήν ιδίαν αύτών γλώσσαν νά
γράφωσι καλύτερον.

Ειδικώς ή δημώδης ελληνική φιλολογία, διά τής ποικιλίας τοΰ περιεχομένου
καί τής σχέσεως αύτής πρός τάς φιλολογίας τής 'Ανατολής καί τής μεσαιωνικής
Δύσεως, έθρεψε τήν φιλαναγνωσίαν τοΰ ρουμανικού λαοΰ καί έπέδρασε πολλαχώς
έπί τόν πνευματικόν βίον αύτοΰ.

Ή έπίδρασις αύτη είναι εμφανής ιδία εΐς τάς παραδόσεις τοΰ ρουμανικοΰ
λαοΰ, ώς καί εΐς τάς άλλας έκδηλώσεις τοΰ πνευματικού αύτοΰ βίου ήτοι τά άσματα,
τάς εύτραπέλους διηγήσεις, τούς μύθους κλ. Ή λαϊκή ρουμανική ψυχή δεχθεΐσα έπί
μακρόν τήν έπίδρασιν τής δημώδους ελληνικής παραδόσεως διετήρησεν αύτήν άλλοτε
μέν ακραιφνή, άλλοτε δέ παρηλλαγμένην.

Ούτω πλείστα έκ τών προϊόντα>ν τής δημώδους καί λογίας φιλολογίας τών
Ρουμάνων έχουσι τά αντίστοιχα καί πολλάκις καί τά πρότυπα αύτών εΐς συγγενείς

') Ν. Camariano, Modelele Grammaticii lui Vacarescu, άνάτυπον έκ τών Studii
Italiene, III, Bucure§ti 1936, pp. 185-191.
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ποιητικάς συνθέσεις και μυθοπλαστίας τής ελληνικής Μούσης. Καί ακριβώς εις τοΰτο
ευρίσκει δ επιστήμων εύχάριστον καί γόνιμον ένασχόλησιν, εις τό νά δείξη δηλον-
ότι τήν σχέσιν αυτών καί ν5 άποκαλύψη τήν γένεσιν τών πνευματικών δημιουργη-
μάτων ενός νέου λαοΰ, πλείστα παραλαβόντος καί άφομοιώσαντος έκ τής πνευμα-
τικής παραγωγής τών Ελλήνων, μεθ' ών συνέζησε καί συνειργάσθη έπί αιώνας.

Πλήν τούτου ή έπίδρασις τού δημώδους ελληνικού βιβλίου είναι αισθητή
καί έπί τής λαϊκής τέχνης καί τής έκκλησιαστικής ζωγραφικής τής Ρουμανίας.

Οϊ λαϊκοί ζωγράφοι τήν έ'μπνευσιν αύτών λαμβάνουσι πολλάκις άπό από-
κρυφα κείμενα, άποκαλυπτικά οράματα, δημώδεις παραδόσεις καί μυθιστορίας, δια-
δοθείσας διά τών λαϊκών τούτων κειμένων.

Ό ερμηνευτής τής παλαιάς αύτής ζωγραφικής, δσην καί άν διαθέτη τεχνικήν
μόρφωσιν, θά είναι άδύνατον νά κατανόηση πλήρως τό βαθύτερον νόημα καί τήν
τεχνικήν τοΰ καλλιτέχνου, έάν άγνοή τήν πηγήν τής έμπνεύσεως αύτοΰ.

Παραλλήλως πρός τό περιεχόμενον, ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή γλωσσική
πλευρά τής έπιδράσεως τών δημωδών ελληνικών κειμένων.

Ό γλωσσικός αύτών πλούτος, ό όποιος έ'πρεπε νά άποδοθή εις τήν ρουμα-
νικήν προεκάλεσε ■ τήν έντατικήν έπί δύο καί πλέον αιώνας καλλιέργειαν ταύτης.

Ούτω καλλιεργηθεΐσα ή ρουμανική γλώσσα παρεδόθη κατά τά τέλη τοΰ ΙΘ'
αιώνος έτοιμη εις τόν σημαντικώτερον ποιητήν τοΰ ρουμανικού έθνους, τόν Μιχαήλ
Έμινέσκου (1848-1889), ό όποιος τήν άνήγαγεν εις περιωπήν πλούσιας λογοτεχνι-
κής γλώσσης, άντλών έκ τών δημωδών κειμένων τήν γλώσσαν τής ποιήσεως αυτού.

Καί ήδη τίθεται τό ερώτημα: Ή γλώσσα τών μεταφράσεων είναι αυτή αύτη
ή υπό τού ρουμανικού λαοΰ όμιλουμένη ; Περίπου, δυνάμεθα μετά βεβαιότητος
ν^ άπαντήσωμεν. 'Αδιαμόρφωτος, ασχημάτιστος καί ακαλλιέργητος κατά τήν περίο-
δο ν τής σλαβικής έπιρροής παρουσίαζε τραχύτητας, αΐτινες σύν τφ χρόνφ ήμβλύν-
θησαν διά τής ελληνικής έπιδράσεως. Καθ' δλην δμως τήν έλληνοκρατίον, ήτοι
μέχρι τού 1821, ήτο φυσικόν έλληνικαί καί τουρκικαί λέξεις νά εΐσαχθώσιν εις τήν
ρουμανικήν. Καί εις τούς εντοπίους χρονογράφους τής περιόδου ταύτης καί εις τούς
πρώτους μετά τό έτος 1821 Ρουμάνους συγγραφείς άπαντώσι πλ,εΐστα ανατολικά
γλωσσικά στοιχεία. 'Αλλ' οί μεταφρασταί τών δημωδών βιβλίων, διά νά είναι προ-
σιτά τά έργα αύτών καί κατανοητά παρά τφ λαφ, έφρόντιζον, ίνα έπιτύχωσι σαφε-
στέραν καί διαυγεστέραν διατύπωσιν, άποφεύγοντες τά ξένα γλωσσικά στοιχεία καί
τάς μακροσκελείς προτάσεις καί περιόδους. Πολλάκις ό μεταφραστής συναντών εμπό-
δια άνυπέρβλητα προετίμα ν' άφήνη λέξεις καί φράσεις ώς έ'χουσι, ώς π. χ. έν τφ
Πωρικολόγφ, άλλά βραδύτερον άλλοι μεταφρασταί άποβάλλουσιν αύτάς άντικαθι-
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στώντες διά γνησίων ρουμανικών. Εις πολλάς περιπτώσεις, όταν δ μεταφραστής
είναι αδέξιος, άλλος δεξιώτερος έπιλαμβάνεται νέας μεταφράσεως ή διασκευής τοΰ
έργου, οΰτω δέ συμβαίνει ώστε πολλών δημωδών βιβλίων νά ΰπάρχωσι δυο ή
περισσότεροι μεταφράσεις.

Οΰτω ή φιλολογική γλώσσα τοΰ ΙΗ' αιώνος είναι ή γλώσσα τών δημωδών
κειμένων, εΐς τά όποια ό Έμινέσκου ανευρίσκει τήν γλωσσικήν ζΰμην τής ποιήσεως
αυτού. Ή αγάπη τοΰτου πρός τά δημώδη βιβλία καταδεικνύεται έκ τοΰ γεγονότος,
ότι ό Μ. Gaster άνεΰρεν έν τή βιβλιοθήκη τοΰ μεγαλυτέρου ποιητοΰ τών Ρουμά-
νων πλείστα χειρόγραφα δημωδών βιβλίων, ώς π.χ. τά Αΐθιοπικά τοΰ Ηλιοδώρου,
τόν Έρωτόκριτον, τά Θαύματα τής Παναγίας, τόν Βαρλαάμ και Ίωάσαφ κ.ά.1).

Δέν υπάρχει άμφιβολία, δτι ή χάρις και μουσικότης τών στίχων τοΰ ποιητοΰ
τοΰτου δφείλονται κατά μέγα μέρος εΐς τά δημώδη κείμενα, έξ ών ό ποιητής έλαβε
λέξεις και άρχαϊκάς γλωσσικάς μορφάς, ζώσας καί σήμερον παρά τω ρουμανικώ
λαφ. Ειπον δέ περί τοΰ Έμινέσκου, ώς τοΰ άντιπροσωπευτικωτέρου τών Ρουμά-
νων ποιητών, χωρίς καθόλου νά υποτιμώ τήν άξίαν και σημασίαν τών προδρόμων
καί πρωτεργατών τής ρουμανικής λογοτεχνίας, τών ποιητών Anton Pann 2) και
τών αδελφών Vacare§ti, οΐτινες υπέστησαν έπίσης τήν έπίδρασιν τοΰ δημώδους
έλληνικοΰ βιβλίου.

Περατών τήν έξέτασιν τής επιδράσεως τοΰ δημώδους έλληνικοΰ βιβλίου έπι
τόν πνευματικόν βίον τοΰ ρουμανικοΰ λαοΰ, παραθέτω τούς λόγους δύο έκ τών
έπιφανεστέρων ερευνητών τής ρουμανικής φιλολογίας, τών αειμνήστων καθηγητών
τοΰ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου Δημοσϋένονς Ρούσσου και Νικολάου Cartojan.

Ό πρώτος γράφων τφ 1912 διά τό πνεύμα τής εποχής έκείνης έλεγε: «Δέν
γνωρίζω εάν ύπάρχωσιν ακόμη άνθρα)ποι μεταξύ τών Ρουμάνων, οί όποιοι νά
πιστεύωσιν, δτι άποτελεΐ άντεθνικήν πράξιν ή κατάδειξις τών ξένων επιδράσεων
έπί τής ρουμανικής φιλολογίας καί τών δανείων αύτής, ούτε δτι παρόμοιαι συζη-
τήσεις πρέπει νά παραμερίζωνται. Προξενεί εΐς έμέ εύχαρίστησιν νά πιστεύω, δτι
ό τρόπος ούτος τής σκέψεως άνήκει πλέον εΐς τό παρελθόν. Ή επιστήμη έπιδιώκει
τήν έξεύρεσιν τής ά?ιηθείας καί μόνον αύτής. Οί έρευνηταί, οί όποιοι εύρίσκουσι
π.χ. εΐς τόν έβραϊκόν πολιτισμόν βαβυλωνιακάς έπιδράσεις, οί όποιοιάποδεικνύου-
σιν, ότι ή ρωμαϊκή λογοτεχνία είναι σχεδόν άντίγραφον τής ελληνικής, κάμνουσιν

Ν. Cartojan, Carl,, pop. II, 389·

2) Όλόκληρον τό έργον τοΰ Pann, δυνάμεθα νά ειπωμεν, άποτελεΐ ποιητικήν διασκευήν
τοΰ ελληνικού λαογραφικού υλικού, τό όποιον ήντλησεν άπό τά δημώδη βιβλία τής εποχής
αύτοΰ, έξελληνίσας καί τό δνομα αυτού είς Πετροβίτην.
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έπιστήμην, παρακολουθοΰσι δ'αντικειμενικώς τήν άνέλιξιν τής ιστορίας τοΰ ανθρω-
πίνου πνεύματος»1). Βραδΰτερον ό Ν. Cartojan, άναγνωρίζων τήν εύεργετικήν έπί-
δρασιν τοΰ ελληνισμού έπί τόν πνευματικόν βίον τών συμπατριωτών αύτοΰ, λέγει:
«Σχεδόν πάν δ,τι έδημιούργησεν δ βυζαντινός καί μεταβυζαντινός ελληνισμός εισέ-
δυσε διά τής νέας ελληνικής γλώσσης εις τήν χώραν μας. Αι πλήρεις χάριτος θρη-
σκευτικαί παραδόσεις τών χρονογράφων, τά δημώδη μυθιστορήματα καί ή δημώ-
δης ελληνική φιλολογία έν γένει διήνοιξαν παρ' ήμΐν τάς πλουσιωτάτας πηγάς τοΰ
συναισθήματος καί τής φαντασίας καί προητοίμασαν τήν ρουμανικήν ψυχήν, διά
νά δεχθή τόν γαλλικόν ρωμαντισμόν »2).

Αυτή είναι μία τών υπηρεσιών, τάς οποίας προσέφερε τό έλληνικόν πνεύμα
εις τήν Ρουμανίαν. Καί δουλεύων ύπό τόν άγριώτερον τών δυναστών κατ' αυτούς
τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας ό Ελληνισμός έξεπαιδαγώγει καί έξεπολίτιζε τούς
λαούς τής Βαλκανικής καί ούχί όλιγώτερον τών άλλων τόν ρουμανικόν λαόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σελ. 3

Α'. Ενδείξεις περί τής διαδόσεως τών ελληνικών δημωδών
βιβλίων έν Ρουμανία καί έ'ρευναι περί αύτών

11

Β'. Κέντρα έξ ών έξεπορεύθησαν τά εις Ρουμανίαν διαδοθέντα
ελληνικά βιβλία.

»

15
18
18

36
40

Γ' Εκδόσεις. Μεταφράσεις. Διασκευαί.
α') Διδακτικά βιβλία,
β') Ίστορικαί βυζαντιναί παραδόσεις,
γ') Δημοόδη μυθιστορήματα.

»

»

»

ΔΉ έκ τής διαδόσεως τών ελληνικών δημωδών βιβλίων έπί-
δρασις έπί τόν πνευματικόν βίον τοΰ ρουμανικοΰ λαοΰ.

»

52

') D. Russo, Studii Istorice greco-romane, n, p. 540.

2) N. Cartojan, ε. ά. p. 384.
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Τό θέμα τοΰ άσκητοΰ καυχωμένου δτι δέν έπέτυχεν δ διάβολος νά παρασΰρη
αυτόν πρός τήν άμαρτίαν άπαντα έν τή δημώδει ποιήσει εις ασμα, τοΰ όποιου
έχομεν παραλλαγάς έκ Τυρνάβουκαί Μαλακασίου τής Θεσσαλίας2), Καρπενη-
σίου 3) και Γρανίτσης 'Απεραντίων τής Ευρυτανίας 4), έξ 'Ηπείρου 5), καί ειδικώ-
τερον έκ Θεσπρωτίας6) και Παραμυθίας7) και τέλος έκ Παγγαίου τής Μακεδο-
νίας 8).

Παραθέτω ένταΰθα τάς έξ 'Ηπείρου και έκ Τυρνάβου παραλλαγάς ως π?νη-
ρεστέρας τών άλλων διά τήν παροΰσαν έξέτασιν τοΰ ασματος.

Παραλλαγή Α' (Ηπείρου).
Σαράντα χρόνους ασκητής, πενήντα χρόνους άγιος
'πήγε και τόν απάτησε μια ν έμορφη κοπέλλα,
κι αν γ' ήτανε διαβόλισσα, 'πήγε νά τόν κολάση.
Κι δ ασκητής εκλείστηκε 'ς τό έρημο κελλί τον,

5 κ' ή κόρη ν εξω ν εκλαιε καί τόν 'παρακαλούσε

«'Άνοιξε μου, πλεματικέ, νά με ξομολοήσης.

— Κόρη μου, φύγε ν άπ εδώ, μη ΰέΧς νά με κολάσης.

*) 'Αχάλ- Τζαρτζάνον, Θεσσαλικά τοΰ Τυρνάβου. Θεσσαλ. Χρονικά Β' (1981) 38 άρ. 37.

?) ΛΑ. "Υλη, άρ. 1965. (Συλλογή Ν. Βραχνοΰ).

8) Ά. Ίατρίδον, Συλλογή δημοτικών ασμάτων παλαιών καί νέων. Έν 'Αθήναις
1859, σ. 62.

*) ΛΑ "Υλη άρ. 258 (Συλλογή Δημ Οικονόμου, 1888).

6) 'Ανώνυμου, 'Ηπειρωτικά δημοτικά «σματα Ζωγρ. Άγων Α' (1891) 85-86, άρ. 54.

6) ΛΑ άρ. 414, σ. 30 άρ. 8 (Συλλογή Δ. Παναγιωτίδου, 1892).

7) ΛΑ άρ. 1365, σ. 286 (Συλλογή Σπ· Μουσελίμη, 1938).

8) ΛΑ άρ. 386, σ. 137-38 (Συλλογή Χρ. Γουγούση). Άστερ. Δ. Γονσίον, Τά τραγούδια
τής πατρίδος μου ήτοι συλλογή τερπνών δημωδών ασμάτων, ^δομένων έν τί) κατά Πάγγαιον
χώρα. Έν 'Αθήναις 1901, σ. 95-96, άρ. 148-
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—'Άνοιξε μ\ άγιε δέσποτα, νά σ 'πώ τά κρίματά μου»
Κι δ ασκητής τής άνοιξε κ* ή κόρη 3μπήκε μέσα.
10 «Πλεματικέ μου κι άσκητή, έξομολόησέ με,

γιατ είμαι μιά ν αμαρτωλή, τοΰ κόσμου κολασμένη'
έ'ρ&α νά γέν' άσκήτρια σιμά 'ς τ3 άσκηταριό σου,
νά περβατώ 'ξυπόλυτη 3ς τούς λόγγους και 3 ς τά όρη,
και νά κοιμούμαι 'ξέγυμνη 3ς τά χιόνια και "ς τους πάγους.
15 Αυπήσαφέντη μ' άσκητή, νά σώσω τή ψυχή μου».

Κι ό ασκητής 3γελάστηκε, τήν ''πήρε 'ς τό κελλί του,
και τό κελλί του 'έλαμψε άπό τήν έμορφιά της.
Μιά νύχτα δεν υπόφερε νά μείνη 3ς τά δικά του,
■■- κ3 ή κόρη τόν έχάϊδευε, γιά νά τήν εύλοήση.
20 Κι ό άσκητής έξέχασε σταυρούς και κομπολόγια.

«Σύρτε, σταυροί, ζς τϊς εκκλησιές και ράσα 3ς τ' "Αγιον "Ορος
και σύ, ψυχή μ αμαρτωλή, σύρε ς τούς κολασμένους».

Παραλλαγή Β' (Τυρνάβου).
' Ο ΙΙειρααμός

Σαράντα χρόνους άσκητής κι δώδικα Ιερέας
ίβγήκιν κι πινέφτηκι σΐ όλους τούς άσκητάδις.
*Αε μι γιλάει ή πειρασμός, δε μι γιλάει ή Γιούδας».
Σάν τά 3κουσι κ3 ή πειρασμός, σάν τά 3κουσι κ3 ή Γιούδας,
5 βάνει τούν ήλιου πρόσουπου κϊ τού φιγγάρι άστή&ι,

κι τούν κα&άργιου αύγιρινό τούν βάνει δαχτυλίδι,
κι όσούν άμμούν 3ς τή θάλασσα φλουρί, μαργαριτάρι,

κι κίνησι κι πάει.
«Καλή μέρα α3, πατέρα μου.—Καλώς τήν κόρη άπού 3ρ&ι.
10 Φέγα 'πού δώϋι, περασμέ, φέγα 'πού δώΰι, Γιούδα.

— Τιγάρ ίγώ είμι πειρασμός, τιγάρ ίγώ ειμι Γιούδας;
ΊγώεΙμι βασιλόκουρτσου, βασιλουδυχατέρα».
Γιλάστηκι κι ή άσκητής, 3 ς τά γόνατα τήν παίρει'
3ς τά γόνατα τήν επιρνι, 3ς τά μά&κια τήν φιλοΰσι.
15 Ψιλός άέρας τραύηξι κι χάϋηκιν ή κόρη.

Τότι τού συλλουγιάστηκιν, πώς ήταν ού 'Ιούδας.

Εις τάς παραλλαγάς ταύτας τοΰ άσματος εκτίθεται πώς δ διάβολος, μεταμορ-
φωθείς εις εύειδή νεάνιδα, επιτυγχάνει νά έξαπατήση άσκητήν τινα, δστις επί τεσ-
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σαρακονταετίαν ήσκει τόν βίον διάγων εν έγκρατεία. Εις τόν τρόπον όμως τής
αναπτύξεως τοΰ θέματος τοΰτου εις τάς παρατιθεμένας παραλλαγάς τοΰ άσματος
παρατηροΰμεν διαφοράς τινας. Οΰτως εις τήν παραλλαγήν Β' (Τυρνάβου), ώς και
είς τήν έκ Παγγαίου τής Μακεδονίας, ό αναχωρητής παρουσιάζεται καυχώμενος διό
τόν εγκρατή βίον του* τοΰτο παρατηροΰμεν δτι έλλείπει άπό τήν παραλλαγήν Α'
(Ηπείρου), εις τήν οποίαν ή νεάνις (διάβολος), άνευ προκλήσειος τίνος υπό τοΰ ασκη-
τού διά τήν έγκράτειάν του, έμφανίζεται είς αυτόν και παρακαλεί νά γίνη δεκτή είς
τό κελλίον του, μετά τήν έξομολόγησιν τών αμαρτιών αυτής, ώς άσκήτρια.

Ό άσκητής, διστάζων έν αρχή, υποχωρεί τέλος προ τών θερμών τής νεάνι-
δος παρακλήσεων καί εισάγει αυτήν είς τό κελλίον του. Μετ' ολίγον έλκΰεται έκ
τοΰ κάλλους της καί αποφασίζει κατά τήν παραλλαγήν Α' (Ηπείρου) νά έγκατα-
λίπη τόν άσκητικόν βίον, άδιαφορών διά τό μέγεθος τής αμαρτίας του.

Κι ό ασκητής εξέχασε στανρους και κομπολόγια.

«Σύρτε, σταυροί, 'ς τις εκκλησίες και ράσα ς τ "Αγιον "Ορος
καί συ, ψυχή μ άμαρτωλή, σύρε 'ς τους κολασμένους».

Πρός τήν παραλλαγήν ταΰτην, Α', συμφωνεί εις τήν δλην διατΰπωσιν τοΰ
τραγουδιοΰ καί ή έκ Καρπενησίου παρ' Ίατρίδη μέ διαφοράς τινας μόνον είς
λέξεις καί γραμματικούς τύπους *). "Ομοιον είναι τό τέλος τοΰ άσματος καί εις
τάς έκ Γρανίτσης καί Παγγαίου παραλλαγάς. Κατά τήν τελευταίαν έκ τούτων έν τή
συλλογή τοΰ Γουγούση 2) ό άσκητής δελεασθείς ύπό τής κόρης (διαβόλου) λέγει:

«"Αιντε, ρασάκι μ", 'ς τό καλό, σταυρέ μ κ'ί κουμπονλόγι.
Εγώ τώρα $ά παντριφτώ, γυναίκα ·&έλ' νά πάρω».
Τότε γυρίζ' οΰ δαίμονας δυο λόγια κι τουν λέγει.
«'Εσύ 'σα?' που 'παινέϋηκες μπροστά 'ς τους άσκητάδες,
οΰ δαίμονας δεν σι γελάει κϊ δέν σε ξεπλανεύει,
κι τώρα ξιπλανεύτηκες τόν δαίμονα νά πάρης».

Είς τήν έκ Τυρνάβου παραλλαγήν (Β') ό άσκητής διστάζει έπίσης νά δεχθή
τήν νεανίδα καί τήν αποδιώκει άπό τοΰ κελλίου του, διότι ύποψιάζεται δτι είναι ό

') Οΰτως άπαντώσΓ| παρ' Ίατρίδη : στ. 2 ενμορφη αντί έμορφη έν τή ηπειρωτική
παραλλαγή, στ. 6 καί 10 πνενματικε αντί πλεματικέ, στ. 6 εξομολογήο·>]ς αντί ξομολοήστ]ς, στ.

7 ϋες αντί θέλ'ς, στ. 13 νά προπατ άνυπόδντη άντί νά περβατώ ξυπόλυτη, στ 14 νά κοιμώμαι
αντί νά κοιμούμαι κ·ά.

?) Ίδε άνωτέρω σ. 57, σημ. 8.
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Πειρασμός. «Φέγα 'που δώϋ·ι, περασμέ, φέγα 'που δώϋι, Γιούδα». Ό διάβολος
δμως, ίνα έπιτύχη τήν παραπλάνησίν του άπαντα:

«Τιγάρ εγώ είμι πειρασμός, τιγάρ ίγώ είμι Γιούδας;
'Ιγώ είμι βαοιλόκουρτοον, βασιλουδυχατέρα».

Ό ερημίτης έπίστευσε και εδέχθη εΐς τό κελλίον του τήν νεάνιδα. Μετ' ολί-
γον οΰτος δελεάζεται ύπ^ αυτής καί παραβαίνων τόν κανόνα τής ασκήσεως παρα-
λαμβάνει τήν κόρην έπι τών γονάτων του. Καθ' ήν στιγμήν δμως τήν ήσπάζετο,
αύτη άνελΰθη εΐς αέρα και έξηφανίσθη· τότε δέ ό άσκητής αντελήφθη δτι αύτη
ήτο ό Πειρασμός (Ιούδας).

Έκ τών λοιπών παραλλαγών τού άσματος μόνον εΐς τήν κατωτέρω έκ Θεσπρω-
τίας ό διάβολος παρουσιασθείς ώς ΙΙαπαδοπούλλα δέν έπιτυγχάνει τού σκοπού του
και φεύγει κατησχυμμένος.

Ό Δεσπότης καί ό δαίμονας *)
Σαράντα χρόνους άσκητής καί δεκοχτώ Δεσπότης
καί πάησε καί παινεύτηκε 'ς τούς άλλους άσκητάδες.
Κι ό Δαίμονας σάν τ' άκουσε πο?>υ του κακοφάνη.
Τρεις μέρες έστολίστηκε, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες,
5 βάνει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι κύκλο

καί τά φτερά τού κόρακα βάνει τα μαύρα φρύδια'
κινάει καί πάνει μιά βραδιά καί μιά καλή ημέρα·
«Καλησπέρα, Δεσπότη μου! — Καλώς τηνε τήν κόρη!»
«Κόρη, μην είσαι ό δαίμονας, μην είσαι καί δ γυιός του;»
10 « 'Εγώ δεν είμαι δαίμονας καί ούτε καί ό γυιός του,

μόν είμαι κόρ' άπάρ&ενη, είμαι παπαδοπούλλα
ήρ$α νά μάϋ·ω γράμματα, νά μά$ω καί κοντύλι».
Κι ό Δεσπότης σηκώθηκε καί πάνει στο κελλί του,
όλη τή νύχτα προσευχή καί δέηση μεγάλη·
15 καί τό πρωΐ σηκώ&ηκε καί πάει στην εκκλησία

κ° εύϋ·ύς εσκασ ό δαίμονας καί γλύτρωσ' ό Δεσπότης.

Εΐς τάς έκ Παραμυθίας καί Μαλακασίου παραλλαγάς έλλείπει τό τέλος τού
άσματος, τής τελευταίας δ3 έκ τούτων ή άρχή (στ. 1-4) έχει ληφθή έξ ςίσματος τής
ξενιτειάς2).

') ΛΑ άρ. 414, σ. 30 άρ. 8 (Θεσπρωτία. Συλλογή Δ. Α. Παναγιωτίδου).

2) ΛΑ "Υλη, άρ. 1965 (Συλλ. Ν. Βραχνού).

77' άνάϋ·ιμα που τό 'λιγι τ' αδέρφια δεν ποννιώντι
τ αδέρφια οκίζονν τάϊ βουνά ν δ'οου ν' ανταμωθούνε.
Σάν πάησαν κι άνταμώ&ηκαν ο' ε'να οτινό γκιονφνρι
κι ενας τον ν αλλονν ε'λιγι, κ' ενας τονν αλλονν λέγουν.
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Έκ τής άδρομεροΰς ταύτης αναλύσεως τών παραλλαγών τού άσματος παρα-
τηροΰμεν δτι ύπόθεσίς του είναι ή έξαπάτησις τοΰ έν αύστηρφ ασκήσει διάγοντος
τόν βίον άναχωρητοΰ υπό τοΰ διαβόλου μετασχηματισθέντος εις εύειδή νεάνιδα.
Τό θέμα τοΰτο δμως είναι γνωστόν εις ημάς κα! έκ τής αγιολογικής παραδόσεως.

Ή Βιβλική διδασκαλία (Γέν. 3, 1-7) περι τής παραπλανήσεως τών πρωτο-
πλάστων πρός τήν άμαρτίαν ύπό τοΰ όφεως καί μάλιστα ή διδασκαλία τοΰ Εύαγγε-
λίου (Λουκ. δ' 1-13, Ματθ. δ' 1-11) περί τοΰ πειρασμού τοΰ 'Ιησού Χριστού ύπό τού
διαβόλου καί περί τούτου ώς έχθροΰ τοΰ ανθρώπου «άνθρωποκτόνου», έπιζητοΰν-
τος διά πάσης πανουργίας, δπως έξαπατήση τόν άνθρωπον καί όδηγήση ούτως αυ-
τόν εις τήν άμαρτίαν, ένέπνευσεν άπό τοΰ Δ' μ.Χ. αιώνος τήν έκ τοΰ κοσμικού
βίου φυγήν καί τούς έν αύτη ασκητικούς άγώνας τών αναχωρητών τής ερήμου καί
τών μοναχών κατά τής δυνάμεως τοΰ Πονηρού πρός σωτηρίαν τής "ψυχής αύτών *).

Εις μέγαν άριθμόν τών βίων τών αγίων καί οσίων τής Εκκλησίας, ιδία δέ
τών αναχωρητών, άναφέρεται καί έξαίρεται ή άπομόνωσις αύτών έκ τής κοινωνίας
καί ή αύστηρά έν έγκρατεία άσκησίς των μετά πολυώρου καθ' ήμέραν προσευχής.

Διά τών μέσων τούτων έπίστευον γενικώς οί μονάζοντες καί οί έρημιται δτι
θα ήδύναντο νά αντεπεξέλθουν νικηφόρως κατά τοΰ διαβόλου, δστις δι' ακατα-
παύστων καθ' δλον τόν βίον αύτών τεχνασμάτων καί ποικιλομόρφων έμφανίσεών
του προσεπάθει νά έξαπατήση τούς κατά Χριστόν τόν βίον πολιτευομένους καί
παρασύρη αύτούς εις τήν άμαρτίαν και δι' αύτής είς τήν άπο)λειαν.

Είς τό έ'ργον του τοΰτο ό διάβολος παρουσιάζεται είς τούς άσκητάς καί μονα-
χούς, ότέ μέν έφορμών κατ' αύτών ύπό τήν μορφήν αγρίων θηρίων, ερπετών, πτη-
νών καί άλλων ζφων π. χ. λύκου, δφεως, κόρακος κ. ά., ότέ δέ διά φωνών, κρότων,
λιθοβολισμών, καταιγίδων καί συριγμών πρός έκφοβισμόν τών άγο,ννιζομένων
υπέρ τής σωτηρίας τής ψυχής αύτών 2). Ούχί σπανίως παρουσιάζοντο εις αύτούς οί
δαίμονες ώς άγγελοι3) καί ώς άγιοι, έ'τι δέ καί ώς ώραΐαι γυναίκες, αί όποΐαι,
προσερχόμενοι εις τά έρηιχητήρια αύτών, έζήτουν νά τύχουν προστασίας παρ' αύ-
τών, ούτω δέ νά έξαπατήσουν αύτούς.

Περί τών ένεργειών τούτων τών δαιμόνων άναφέρει ήδη κατά τόν Δ' μ. Χ
αιώνα ό μέγας 'Αθανάσιος είς τόν βίον τοΰ οσίου 'Αντωνίου δτι ούτοι: «Έπειδάν

') Βλ. Άνδρ. I. Φυτράκη, Μαρτύριον καί μοναχικός βίος. Θεολογία ΙΘ' (1941-48) 309
κεξ. Τον αντον, Οί μοναχοί ώς κοινωνικοί διδάσκαλοι καί έργάται έν τή αρχαία ανατολική
Έκκλησίςι, 'Αθήναι 1950, σ. 6 κέξ.

®) Βλ. Άνδρ. Φυτράκη, Τά ιδεώδη τού μοναχικού βίου κατά τόν Δ' μ. Χ. αιώνα έπί τη
βάσει αγιολογικών πηγών. Έν 'Αθήναις 1945, σ. 30.

s) Migne, P. G. 150, 1017)



62

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

γάρ έκ φανεροί/ και ρυπαράς ηδονής μή δννηϋώσιν άπατήσαι την καρδίαν, άλλως
πάλιν έπιβαίνονοι· και λοιπόν φανταοίας άναπλάττοντες έκφοβεϊν προσποιούνται, μετα-
αχηματιζόμενοι και μιμούμενοι γυναίκας, θηρία, ερπετά και μεγέθη σωμάτων και
πλήθος στρατιωτών. 'Αλλ' ούδέ ούτως δει τάς τούτων φαντασίας δειλιάν ουδέν γάρ
είσιν άλλα και ταχέως αφανίζονται; έάν μάλιστα τή πίστει και τφ σημείω τού σταυ-
ρού εαυτόν τις περιφράττη. Τολμηροί δέ εΐσι καί λίαν άναιδεΐς. . . Καί προσποιούν-
ται μαντεύεσθαι καί προλέγειν τά μεθ' ημέρας ερχόμενα, δεικνύειν τε εαυτούς ύψη-
λούς άχρι τής στέγης φθάνοντας καί πλατεΐς τφ μεγέθει, ίνα ους ούκ ήδυνήϋησαν
άπατήοαι τοις λογισμοΐς, καν ταΐς τοιαύταις φαντασίαις ύφαρπάσωσιν. . .» ι) Εις τήν
Λαυσαϊκήν ΐστορίαν αναφέρεται επίσης δτι « Αίσχυνθείς ό δαίμων καί έπί ταύτη τή
ήττα αύτού είς λαίλαπα άνελύθη καί είς ονάγρους σκιρτώντας καί φεύγοντας καί
ψόφους άφ' εαυτών άπολνοντας εξομοιωθείς, ούτως άφαντος έγένετο» 2).

Οι μονάχοι καί λοιποί ευσεβείς, δπως μή έμπέσουν εΐς τάς καθημερινός
αύτάς πλεκτάνας τοΰ Πειρασμού, έπρεπε νά είναι πάντοτε ώπλισμένοι κατ' αΰτοΰ.
"Οπλα δέ άήττητα πρός τοΰτο ειχον τόν σταυρόν, τήν προσευχήν καί τήν αύστη-
ράν έγκράτειαν.

Πλήν τών μιετασχηματισμών τούτων τών δαίμονα»' άναφέρεται εν τοις συνα-
ξαρίοις, ώς ήδη ε'ίπομεν, καί ή έμψάνισις αυτών ύπό μορφήν εύειδοϋς γυναικός, ώς
καί εΐς τό ύπό έξέτασιν δημοτικόν άσμα, ύπό τήν οποίαν, παρουσιαζόμενοι ούτοι
εΐς τούς μοναχούς, προσπαθούν νά δελεάσουν αύτούς διά τοΰ γυναικείου κάλλους
καί επιτύχουν ούτο) νά διαρρήξουν οί άσκηταί τόν κανόνα τής ασκήσεως αύτών 3).

Εΐς τόν βίον τοΰ οσίου 'Αντωνίου ύπό τοΰ μεγάλου 'Αθανασίου (4 αΐ.)
αναφέρεται δτι ό διάβολος «ύπέμενεν ό ά&λιος καί ώς γυνή σχηματίζεσϋαι νυκτός
καί πάντα τρόπον μιμεΐσϋ·αι, μόνον ίνα τόν "Αντώνιον άπατήση. Ό δέ τόν Χριστόν
έν&υμούμένος καί τήν δι' αυτόν εύγένειαν καί τό νοερόν τής ψυχής λογιζόμενος,
άπεσβέννυε τόν άνθρακα τής έκείνου πλάνης» 4).

') Migne, P. G. 26, 877 α-β. βλ. καί στ. 849 A-c.

'*) Migne, P. G. 34> ΙΟ42 D.

3) Είς τόν δσιον 'Αντώνιον παρουσιάσθη ό δαίμων ύπό μορφήν μέλανος παιδός προσ-
παθούντος νά άπατήση τόν "Οσιον. Μετά τήν άποτυχίαν του ήρωτήθη ύπό τοΰ οσίου 'Αντω-
νίου, ποιος είναι, ό δέ δαίμων άπήντησεν : «'Εγώ τής πορνείας είμι φίλος· εγώ τά είς ταντην ενε-
δρα καί τους ταύτης γαργαλιομους κατά τών νέων άνεδεξάμην και πνεύμα ττρρνείας κέκλημαι.
Πόσους θέλοντας σωφρονεΐν ήπάτηοα ! Πόσους εγκρατευομένους μετέπεισα γαργαλίζων !>. Migne,

P. G. 26, 849 C.

4) Migne, P. G. 26, 848Β. Είς τόν Ναθαναήλ βιοΰντα έν τή σκήτη ένεφανίσθη περί τό
εσπέρας δ πειρασμός ώς παιδίον καί έζήτει νά γίνη δεκτός εις τήν κέλλην του. Migne, P. G
34, ιο42 D.
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Είς τόν βίον έ'τι τοΰ οσίου 'Αντωνίου τοΰ νέου (9 αι.) λέγεται δτι, μονάζων
οΰτος εις τό μοναστήριον τών ευνούχων πλησίον τοΰ μικρασιατικού 'Ολύμπου, έκά-
θισεν ήμέραν τινά γυμνός έ'ξω τοΰ κελλίου, ίνα καθαρίσϊ] τό χιτώνιόν του άπό τών
επ' αΰτοΰ φθειρών. «Μετά δε ώρας διάστημα άναβλέψας δρα γυναίκα λυσίτριχον,
ευειδη πάνυ, έρχομένην επάνω αντον άναιδώς και ταραχτείς επί τή ταύτης -Deq,
αναατάς εϊσήλϋεν είς τό κελλίον». Ό όσιος προσευχηθείς απήλθε πρός τόν μέγαν
Ίάκωβον καί ανέφερε τό γεγονός. «Ό δε άγιος άκουσας λέγει αντφ. Ουκ ήν κατά
την άλή&ειαν γυνή, άλλά φαντασία δαιμονική, συ ουν άνδρίζου και μή πτοον . . . »y.
Καί περί τοΰ οσίου Μαξίμου τοΰ Άθωνίτου καί Καυσοκαλύβη (14 αί.) αναφέρε-
ται εις τόν βίον του δτι ούτος «εν μια γονν τών ήμερων είσήλΰεν είς τό σπήλαιον
και άφνπνωσε και άναστάς έκά&ισε και θεωρεί γνναιον κεκοσμημένον εμπροσϋεν
του σπηλαίου" και γ ν ους τήν επίνοιαν τοΰ παμπονήρον δαίμονος και ποιήαας Ικ
τρίτον τό αημεΧον τον ζωοποιού σταυρόν, αφαντος έγένετο» 2).

Τό θέμα τοΰτο, τυπικόν εις πολλά συναξάρια, απαντά ώς εκτενής διήγησις
είς τόν βίον τοΰ οσίου Μαρτινιανοΰ. Τούτον, μή κατορθώσας ό διάβολος νά άπα-
τήση, ήπείλησε φεύγων δτι δέν θά τόν άφήστ), εάν δέν τόν ταπεινώση. Ούτω
μετ' ολίγον γυνή τις άκούσασα περί τής καρτερικής πολιτείας τοΰ Μαρτινιανοΰ εις
τό δρος «τόπος Κιβωτού» πλησίον τής Καισαρείας τής Παλαιστίνης καί «υποβλη-
θείσα υπό τοΰ Σατανά·» απεφάσισε νά μεταβή πρός τόν "Οσιον μέ τόν σκοπόν νά
δοκιμάση τήν έγκράτειάν του. Άφοΰ ένεδύΟη αύτη στολήν ρακώδη, άνέβη είς
τό δρος περί τό εσπέρας βροχεράς καί ψύχρας ημέρας καί ήλθε προ τοΰ κελλίου
τοΰ Όσιου κλαίουσα καί παρακαλοΰσα αύτόν νά τήν δεχθή πρός διανυκτέρευσιν,
ίνα μή μένουσα εις τό ύπαιθρον κατασπαραχύή κατά τήν νύκτα ύπό τών θηρίων.

Ό δσιος Μαρτινιανός, ευρεθείς προ τοΰ διλήμματος τούτου, εδέχθη αύτήν
εις τό κελλίον του. Κατά τήν νύκτα «είσελθών ό Σατανάς έτάραξεν αύτόν είς πνρω-
αιν τής σαρκός και άναστάς εω&εν εξήλθεν έκ τοΰ κελλίον, απ ω ς τό γνναιον έκβάλη
και προπέμψϊ]. 'Εκείνη δέ άναστάσα περι τό μεοοννκτιον έκόσμησεν έαντήν και
ψοιμάσατο πρός τήν άπάτην τοΰ ανδρός».

Ό Μαρτινιανός, έλκυσθείς ύπό τοΰ κάλλους τής γυναικός καί παροτρυνόμε-
νος ύπ' αυτής διά παραδειγμάτων έκ τής Ά,γ. Γραφής, ίνα τήν νυμφευθή, έφαί-
νετο πρός στιγμήν καμπτόμενος πρός τήν άμαρτίαν. 'Αλλ' «ο φιλάνθρωπος και
ενοπλαχνος Θεός, ό μή παρορών τόν έκ νεότητος κάματον αύτοΰ και μή εξουδενώ-

') Βλ. Ά-&. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συλλογή Παλαιστ. καί Συριακής αγιολογίας, τεύ-
χος Α'. Έν Πετρουπόλει 1907, σ. 207, στ. 24 κέξ. /Τ'οΓΤ
') Anal. Boll. 54 (1936), 45,στ. 25 κ.έξ. /#;-·'
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σας αντον τήν προσευχήν, μετέβαλε τήν καρδίαν αντον τον άποστραφήναι τής πονη-
ρας ένθνμήσεως αντον και μετέβαλεν είς άγαθήν έννοιαχ». Ούταις δ Μαρτινιανός,
συναισθανθείς τό αμάρτημα πρός τό όποιον ήγετο, συνέλεξεν αμέσως φρύγανα, εις
τά όποια, άφού έ'θηκε πϋρ, έπήδησεν επάνω ύποστάς ούτως εγκαύματα. Ή γυνή
ίδούσα τήν καρτερίαν τοΰ ασκητού μετενόησε και προσπέσασα εις τούς πόδας του
άνεφώνησε- «Δέομαι σον, σνγχώρησόν μοι τή αμαρτωλή. Συ γάρ γινώσκεις, δέσποτα,
δτι πολύ στρεβλός έστιν ό διάβολος». 1).

Ετέρα εκτενής ωσαύτως διήγησις περί τοΰ πειρασμοΰ άσκητοΰ ύπό τοΰ σατανά
άπαντα ε!ς τόν βίον τοΰ οσίου Μακαρίου τοΰ Ρωμαίου2). Ούτος διηγείται, είς τούς
έπίσκεφθέντας αύτόν έν τω έρημητηρίφ του μοναχούς Θεόφιλον, Σέργιον και
Ύγιεινόν δτι «μετά οίκήσαι με ενταύθα και ποιήσαι έ'τη δώδεκα έξήλθον έν μια έξω
τον σπηλαίου μον περί ώραν έβδόμην και έκαθέσθην μετά τών δύο λεόντων και
ιδού ό σατανάς ήρξατό με πειράζειν και ποιήσας εαυτόν ό πονηρός σονδάριον γνναι-
κός πάνν έντιμον και ψιλόν εκείτο απέναντι μον χαμαί, εγώ δέ ό ταλαίπωρος πωρω-
5 ύϊεις τόν λογισμόν και μή νοήσας τόν δόλον τού πονηρού, λαβών αυτό έθηκα ένδον
τού σπηλαίου ... τή δέ τρίτη ημέρα έξήλϋον τον σπηλαίου . .. καί πάλιν θεωρώ άλλην
φαντασίαν τού εχθρού' ιδού γάρ έκάθητο ό διάβολος έπάνω λίθου ώσπερ γννή κεκο-
σμημένη έν Ιματισμφ και χρνσίφ πολντελεϊ, τού δέ κάλλονς αυτής ονκ έστι κόρος,
και έκλαιε πικρώς ώστε κάμε κινήσαι είς τό κλανσαι, και έίπον πρός αυτήν γύναι,
10 πόθεν παραγέγονας; ή δέ είπε πρός με· εγώ ή ταλαίπωρος γννή είμι ονόματι Μαρία,
θυγάτηρ πέλονσα Ρωμαίον τινός, και ήνάγκασάν με οι γονείς μον σνναφθήναι άνδρί,
κάγώ μή βονλομένη τούτο ποιήσαι προφάσει γαστρός λαθονσα τούς χορεύοντας και
τόν άνδρα, άπό τον παστού έφνγον μηδενός γινώσκοντος και μή γνωρίζουσα τήν
ευθείαν όδόν πλανωμένη διά τών ορέων και τών κρεμνών μόλις πάρειμι ώδε, μή
15 γινώσκουσα πού έρχομαι. 'Εγώ δέ ό ταπεινός έτι ών πεπωρωμένος έπίστευον αύτη
δσα έλάλει μοι, τή δέ τέχνη τής άπατελής μεθόδου έδελέαζε τήν ταπεινήν μου ιρυχήν
και έπιλαβόμενος τής χειρός αύτής είσήγαγον αύτήν έν τφ σπηλαίο) τούτω. Τά δέ
δάκρυα αύτής καί οί στεναγμοί ούδόλως έπαύοντο και συμπαθήσας αυτή διά τήν
πειναν δέδωκα αύτη φαγέΐν . . . μήπως λιμώ άποθάνη και κηλιδώση μου τήν
20 ψυχή ν ...»

Κατά τήν νύκτα, διηγείται έν συνεχεία ό Μακάριος, ή γυνή αύτη έπλησίασεν
αύτόν κοιμώμενον και ήρχισε νά τόν θωπεύη· τότε «-έγώ ό άθλιος και ταλαίπωρος,
ό μηδέποτε ένθυμηθεις κακήν πράξιν ή κινηθείς είς έπιθυμίαν πορνείας τήν αύτήν

') Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου πατρός ημών Μαρτινιανοΰ. Ά&. Παπαδοπονλον-Κερα-
μέως. "Ενθ' αν., σελ. 86-91.

!) Βλ. εν Α. Vasiliev, Anecdota Graecobyzantina, Pars!, Mosquae, 1893, σ· 159 β-162β.
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ώραν ήρξάμην ταράττεσϋαι είς άμαρτίαν έρασθείς αυτής καί προαλαβόμενος αυτήν
πρός έμαυτόν έβονλήθην σνγγενέσϋαι αυτή είς άμαρτίαν, εκείνη δε αφ(ν)ω αφανής
εγένετο απ" έμοϋ. 'Εγώ δέ δ άθλιος ώς πωρωθείς τω νοϊ εύρέ&ην ύπτιος κείμενος 25
έπί τήν γήν ώσπερ άπό ϋπνου βαθντάτον, καί δτε άνένηψα έκ τής πλάνης τον διαβό-
λου καί ήλθον είς έμαυτόν, επιγνονς τήν αίσχννην μον καί τήν δεινήν καί άφόρητον
άμαρτίαν δτι μεγάλη έοτίν, έξελθών έκ τον /σπηλαίου, έκλαυσα πικρώς σφόδρα ...»

Έκ τής παραβολής τών αγιολογικών τούτων διηγήσεων πρός τό ύπό έξέτασιν
δημώδες άσμα γίνεται άμέσως καταφανής ή στενή σχέσις αυτού πρός τήν άνω-
τέρω εις τόν βίον τοΰ οσίου Μακαρίου τού Ραιμαίου σχετικήν διήγησιν και ή έξ
αυτής προέλευσις τούτου.

Ούτω α') εις τό άσμα, ώς παραδίδεται εις τήν έξ Ηπείρου (Α') παραλλαγήν,
ό διάβολος παρουσιάζεται ώς «έμορφη κοπέλλα» κλαίουσα και παρακαλούσα (στ. 5)
προ τοΰ κελλίου τοΰ άσκητού, δπως γίνη ύπ' αύτοΰ δεκτΐ] ώς άσκήτρια (στ. 12).
Όμοίως έμφανίζεται δ πειρασμός κα! έν τή αγιολογική διηγήσει (στ. 7 κέξ-j ώσπερ
γυνή κεκοαμημένη έν ιματισμώ καί χρνσίφ πολντελεϊ, τον δέ κάλλους αυτής ουκ εστι
κόρος, καί έκλαιε πικρώς ώστε κάμε κινήσαι είς τό κλαϋσαι». Δέν λέγεται ενταύθα
ρητώς δτι ή γυνή (διάβολος) έζήτησε νά έξομολογηθή κα! άσκητεύση, ώς έν τώ
#σματι, αλλ' έννοεΐται τοΰτο, αύτής λεγούσης δτι, άναγκασθεΐσα νά νυμφευθή άπέ-
δρασε κατά τόν έορτασμόν τοΰ γάμου της κα! κατέφυγεν εις τά δρη (στ. 11-15).

β') Ή γυνή λέγει περι τής καταγωγής της εις τό άσμα κα! εις τό συναξάριον.
Ούτω κατά μεν τήν παραλλαγήν Β' (Τυρνάβου) τού άσματος αύτη είναι θυγάτηρ
βασιλέοος «βασάόκουρτσου, βασιλονδυχατέρα» (στ. 12)*), κατά δέ τήν διήγησιν (στ.
10-11) ονομάζεται Μαρία «■θυγάτηρ πέλουσα Ρωμαίον τινός».

γ') Περι τής εξαπατήσεως τοΰ άσκητού ύπό τής γυναικός κα! τής εισδοχής
αύτής εις τό κελλίον λέγεται εις τάς δύο άναίτέραι παραλλαγάς τοΰ άσματος (Α'
στ. 6-9, Β' στ. 13 κα! εις τήν διήγησιν (στ. 15-20).

δ') Εις τήν παραλλ. Α' στ 19 τοΰ άσματος ή κόρη έχάϊδευε τόν άσκητήν,
διά νά τήν εύλογήσϊ). Τό στοιχεΐον τοΰτο άπαντα κα! εις τήν διήγησιν (ίδ. άνωτ.
α. 64) ένθα άναφέρεται δτι κοιμωμένου τοΰ άναχωρητοΰ ή γυνή (διάβολος) έψηλά-
φει τό σώμα του.

ε') Κατά τήν έκ Τυρνάβου παραλλαγήν (Β', στ. 14-16), δτε ό άσκητής ήρχισε

') Είς άλλας παραλλαγάς λέγεται: παπαδοπούλλα (Θεσπρωτίας), ·■ κόρη τον παπα, κόρη
αρραβωνιασμένη» (Γρανίτσης Άπεραντίων Ευρυτανίας), «κόρη τοΰ παπα. κ'ή νύφη τον κοννόμον
(Μαλακασίου), «κόρη ανύπαντρη, κόρ αρραβωνιασμένη» (Παραμυθίας). Έρωτωμένη αΰτη ύπό
τοΰ άναχωρητοΰ, τίνος είναι θυγάτηρ, άπαντα: *'Εγώ 'μαι πού τόν τόπο σου, ή άγαπητικιά
σόυ> (Παγγαίου Μακεδονίας).

5
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νά φιλή τήν κόρην, αύτη άνελύΆη εις άέρα καί έξηφανίσθη. Τότε δέ αντελήφθη
ούτος τήν άπάτην τού σατανά «Τότι τού συλλουγιάστηκιν πώς ήταν ού Ιούδας».
Ό όσιος Μακάριος ό Ρωμαίος διηγείται ομοίως (στ. 23-25) ότι, δτε ούτος έπλη-
σίασε τήν γυναίκα, «-εκείνη . . (ίφ(ν)ω αφανής έγένετο .. . ». Τότε δέ συνελθών «έκ
τής πλάνης τον διαβόλου» καί συναισθανθείς τό άμάρτημά του έκλαυσε πικρώς.

Έκ τής εξετάσεως ταύτης τού άσματος πρός τήν σχετικήν ταύτην διήγησιν έν
τφ βία> τού οσίου Μακαρίου τοΰ Ρωμαίου παρατηρούμεν δτι έκ τών δύο άνωτέρο)
παραλλαγών τοΰ άσματος, ή Α' (Ήπείρο\>) συμφωνεί πρός τήν διήγησιν άπό τοΰ
στ. 1-19, ή δέ Β' (Τυρνάβου) άπό τοΰ στίχου 13-16. Εΐς τήν τελευταίαν ταύιην
παρατηρούμεν έτι δτι ό διάλογος μεταξύ ασκητού καί νεάνιδος (διαβόλου) είναι
εναργέστερος άπό τόν είς τήν παραλλ. Α' (Ηπείρου), άκόμη δέ δτι είς τήν περιγρα-
φήν τοΰ στολισμοΰ τής κόρης έ'χομεν ενταύθα συμφυρμόν έκ τής παραλογής «Ή
νύφη κουμπάρα» ')·

Συμφυρμόν επίσης έχομεν καί είς τούς τρεις τελευταίους στίχους (στ. 20-22)
τής παραλλαγής Α' (Ηπείρου) έκ τοΰ γνωστοΰ δημοτικού τραγουδιού «Καλόγερος
ποδοπατών τά ράσα του γιά νά στεφανανθή» 2).

') Βλ. Συ μ. Μανααείδον, Δημώδη άσματα Αίνου. 'Αρχ. Θρακ. Θησ. Γ' (19.%-37) 64 άρ.
82, στ. 13-16.

« "Εκατσε κ' εστολίστηκε 'πύ τό πουρνό ώς τό γιόμα.
Βάνει τόν ήλιο πρόσωπο και τό φεγγάρι άστήϋη
και τόν καθάριο αυγερινό τόν βάνει δαχτυλίδι,
τόν ίίμ,μο τόν αμέτρητο τόν βάν' μαργαριτάρια.

Βλ. καί Μαλβίνας I. Σαλβάνου, Τραγούδια, μοιρολόγια καί λαζαρικά Άργυράδων Κερκύ-
ρας. Λαογρ. 8 (1921) 535 αρ. 10, στ. 11-13· Μ. Μιχαηλίδου-Νονάρον, Δημοτικά τραγούδια Καρπά-
θου. 'Αθήναι 1928, σ. 213-14 άρ. 3 στ. 26 κέξ. κλπ. Ό συμφυρμός οΰτος άπαντα καί είς τάς παρ-
αλλαγάς τοΰ άσματος έκ Παραμυθίας καί Μακεδονίας (Παγγαίου). Βλ. άνωτ. σ.57, σημ. 7 καί 8.

2) Βλ. Am. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα. Lipsiae 1860, σ. 440. άρ. 586, στ. 10-13

«Ποδοπατώ τά ράσα μου, βγάνω τά φυλαχτά μον.
Σύρτε σταυροί στόν ουρανό και στ.' άγια μοναστήρια,
κ' έγό) ϋά νά στεφανωθώ την κόρη που 'γαπάω» κ.ά.

Βλ. καίΝικ. 'I. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία της. Μέρ. Δ', έν Πιίργω 1908, σ. 322
αρ. 10, στ. Β·10.

«Σνρε, σταυρέ, στις εκκλησιές, σΰρε 'ς τά μοναστήρια'
κ εγώ ϋά κόγω τά μαλλιά, ϋά κόιρω και τά γένεια.
Θά πά μακριά νά παντρευτώ, νά πάρω κορασίδα».

Τόν συμφυρμόν τούτον έχομεν καί είς τάς παραλλαγάς έκ Καρπενησίου (Ίατρίδον, ενθ'
άν., σ. 12, στ. 20 κέ.), έκ Παγγαίου τής Μακεδονίας ('Αστ. Δ. Γονσίον, έ'νθ' άν., σ. 95 άρ. 148)
καί έκ Γρανίτσης (ΛΑ' "Υί^η άρ. 258).
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Έκ τής καταφανούς όμοιότητος ταύτης άσματος και αγιολογικής διηγήσεως
πισιεύομεν δτι τοΰτο αποτελεί ποιητικήν αυτής διασκευήν διά τής οποίας έπεδιώ-
κειο ψυχωφελής διά τόν λαόν σκοπός υπό τοΰ στιχουργού τής διηγήσεως καλογή-
ρου ή άλλου τινός γνώστου τής αγιολογικής φιλολογίας.

Τό άρχικόν τοΰτο ασμα, τό όποιον προέκυψεν οΰτως έκ τής αγιολογικής ταύ-
της διηγήσεως, έχω τήν γνώμην δτι αντιπροσωπεύει ή δημοσιευομένη άνωτέρω
παραλλαγή Α' (Ηπείρου), ή οποία, ώς έλέχθη ήδη, συμφωνεί πρός τήν διήγησιν
εις τάς καθ' έ'καστον λεπτομερείας πλήν τών τελευταίων στίχων (στ. 20-22). Οί
στίχοι ούτοι προσετέθησαν ένταΰθα έκ τοΰ ασματος τοΰ καλογήρου, δστις ποδοπα-
τεί τά ράσα του διά νά στεφανωθή, άντικαταστήσαντες τους γνησίους τοΰ ποιήμα-
τος στίχους, τούς οποίους εύρίσκομεν είς τήν παραλλαγήν Β' (Τυρνάβου) στ 13-16.
Ό συμφυρμός ούτος έγένετο, διότι τοιουτοτρόπως τό ασμα παρουσιάζει φυσικώτε-
ρον τέλος, σύμφωνον πρός τήν ψυχολογίαν τού λαοΰ, από τό τής αναλύσεως τής
νεάνιδος (διαβόλου) εις αέρα.

Έκ τής γεωγραφικής τέλος εξαπλώσεως τών γνο>στών είς ημάς, ώς άνωτέρω,
παραλλαγών τού ασματος, συνάγεται, ώς νομίζω, δτι δ ποιητής τοΰ ασματος προέρ-
χεται έκ τής περιοχής τών Μετεώρων, όπου πιθανώς έπλάσθη τούτο τό πρώτον.

Έγράφη κατά Σεπτέμβριον 1951
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Ό λαογράφος, ό επιχειρών νά έκδώση σειράν παροιμιών και νά τάς συνο-
δεύση μέ έρμηνευτικάς καί συγκριτικάς σημειώσεις, ομολογουμένως εχει νά αντιμε-
τώπιση πολλάς και ποικίλας δυσχερείας. Παρέχουν, -θά ελεγε κανείς, αί παροιμίαι
εις τόν λαογράφον τόσα και τοιαύτα εμπόδια, δσα καί οια παρέχει εις τόν γλωσ-
σολόγον ή προσπάθεια πρός έρμηνείαν τών τοπωνυμίων. 'Αμφότερα τά είδη
ταΰτα είναι γλωσσικά μνημεία—σύντομα, άπομεμονωμένα και δυσερμήνευτα — ,
δ'πισθεν τών οποίων συχνότατα ενδέχεται νά κρύπτεται μακρά και δυσδιάγνω-
στος ιστορία επεισοδίων καί γεγονότων, μυθικών ή πραγματικών, εθιμικών ή άπαξ
συμβάντων, γενικών ή λεπτομερειακών, σημαντικών ή ασήμαντων. Και ένω συνή-
θως έχει εντελώς λησμονηθή δλη αυτή ή προϊστορία τής καταγωγής των, παρα-
μένουν ώς μόνοι απόγονοι εν γριφώδες τοπωνΰμιον ή μία αινιγματική παροιμιώ-
δης φράσις.

Αϊ δυσχέρειαι γίνονται ακόμη μεγαλύτεραι, δταν πρόκειται περί κριτικής
εκδόσεως βυζαντινών παροιμιών. Διότι εΐς τήν περίπτωσιν αύτήν δέν γνωρίζομεν
τήν αληθή ψυχολογική ν άτμόσφαιραν, μέσα εις τήν οποίαν εζη καί έκινεΐτο ή μετα-
φορική παρά τοΰ λαοΰ χρήσις έκαστης παροιμίας. Ή ελλειψις αΰτη συμβαίνει,
διότι συνήθως αί βυζαντιναί παροιμίαι ή παραδίδονται άναγεγραμμέναι ξηρώς
άνευ σχολίου τινός, ή συνοδεύονται ύπό θεολογικών σχολίων, ά'τινα ενδέχεται μέν
νά είναι χρήσιμα ώς ύποβοηθητικόν ερμήνευμα, ενδέχεται δμως καί νά είναι
αύθαίρετον παρερμήνευμα. Ή δευτέρα μάλιστα περίπτωσις είναι συνηθεστέρα.

Μία κριτική εκδοσις 34 βυζαντινών παροιμιών καί γνωμικών εχει γίνει πρό
τίνος άπό τήν συνάδελφον κ. Μαρίαν Ίωαννίδου1). Ή εργασία τής κ. Ίωαννίδου
έ'χει γίνει μέ ύπομονήν περί τήν έξακρίβωσιν καί τόν ελεγχον τοΰ υλικού καί μέ

') Βυζαντιναί παροιμίαι έκ χειρογράφου της Έθν. Βιβλιοθήκης 'Αθηνών. Έπετηρίς
Λαογραφικού 'Αρχείου 1, 1939, σ. 50-67.
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έπιμέλειαν, ώστε νά άποβαίνη όντως υποδειγματική ώς κριτική και ερμηνευτική
έκδοσις βυζαντινών παροιμιών.

Επειδή δμως μία τοιαύτη έκδοσις, παρά τήν ένιαίαν έμφάνισίν της, είναι
άναγκαστικώς ούχί εν ένιαΐον μελέτημα, άλλά εν σύνολον άπό αυτοτελή και άνεξάρ-
τητα θέματα, τόσα, δσαι καί αί έξεταζόμεναι παροιμίαι, διά τοΰτο είς τό είδος
αύτό τών έκδόσεων είναι γενικώς εύκολώτερον νά επακολουθούν νέαι προσθήκαι,
συζητήσεις ή τροποποιήσεις, καί τούτο χωρίς πάσα νεωτέρα δημοσίευσις νά μειώνη
τήν άξίαν τής προηγουμένης.

Κατωτέρω έξετάζονται 6 βυζαντιναί παροιμίαι, έξ ών αί τέσσαρες ελήφθη-
σαν έκ τής διατριβής τής κ. Μ. Ίωαννίδου, αί δέ υπόλοιποι δύο έκ βυζαντινών
παροιμιών δημοσιευθεισών ύπό Ν. Γ. Πολίτου *).

Α'

Μία έκ τών δυσκολωτέρων παροιμιών τού είρημένου χειρογράφου τής Έθν.
Βιβλιοθήκης 'Αθηνών ασφαλώς είναι ή ύπ' αριθμ. 3, έχουσα ώς εξής:
«Ό μυλωνάς άφρόσας τά γένεια αύτοΰ τινάσσει»2).

Τό πρόβλημα συγκεντρσ>νεται είς τήν λέξιν άφρόσας, ήτις τυπολογικώς καί
σημασιολογικώς είναι άκατανόητος. 'Ο καθηγητής Φ. Κουκουλές δέχεται δτι παλαιο-
γραφικώς ύπόκειται ή μετοχή φυράσας τοΰ ρήμ. φυρώ (— αναμειγνύω, ζυμώνω),
σημασιολογικώς δέ ή παροιμία θά έσήμαινεν δτι: «άφοΰ ό μυλωνάς έφύρασε ( =
άνέμειξεν, έζύμωσε, δηλ. άφοΰ έτελείωσε τήν έργασίαν του) έτίναξε τά γένεια του» 3).

'Ορθώς ή κ. Ίωαννίδου δέν παραδέχεται τήν έρμηνείαν τοΰ κ. Κουκουλέ,
καί τοΰτο διότι δέν έχομεν ούτω «τήν μεταφορικήν εννοιαν, τήν οποίαν τόσον
χαρακτηριστικούς παρέχουσιν αί νεοελληνικαί παροιμίαι», αί έκεΐ ύπό τής κ. Ίωαν-
νίδου παρατιθέμεναι. Περαιτέρω ή κ. Ίωαννίδου δρθώς καταλήγει εις τό συμπέρα-
σμα δτι «ύπό τό άνύπαρκτον καί άκατανόητον άφρόσας τοΰ βιβλιογράφου υποκρύ-
πτεται λέξις έχουσα έ'ννοιαν συναφή πρός τό ρ. πεινώ».

Ή ορθή λύσις τοΰ προκειμένου προβλήματος νομίζω δτι έχει ώς εξής: Προ-
έχει νά έξακριβωθή μήπως τό ρήμα φυρώ έχει σημασίαν τινά παράλληλον πρός
τήν σημασίαν, ήν άπαιτοΰν ένταΰθα αί νεοελληνικαί παραλλαγαί τής αύτής παροι-
μίας. Διά τήν περίπτωσιν ταύτην πολυτιμοτάτη είναι ή προσεκτική έξέτασις τών

') Παροιμίαι Α', σ. 8 καί 58.

2) Έπετ- Λαογρ. 'Αρχείου, 1 (1939), 54. Βλέπε καί σελ. 60, ένθα έρμηνευτικαί σημειώ-
σεις τής κ. Μ. Ίωαννίδου.

3) ΕΛΑ 1,60 σημ. 3.
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εξής νεοελληνικών παροιμιών, τάς οποίας πάσας εχει δημοσιεύσει ο Ν. Γ· Πολίτης:
1. «'Ακριβός θαρρεί κερδίζει, μά φυρά και δέν τό νοιώθει» (ή: «και φνρνα και
δέν τό νοιώνει», ή: «θαρρεί πλουταίνει και ...»). 2. «'Ακριβός θαρρεί κερταίνει
κι' άστοχα και έ'ν τό ξέρει». 3. «'Ακριβός θαρρεί τσερδαίνει, χάνει τα τσαί δέν τό
νοιοτνει»

Έκ τών ανωτέρα) παραλλαγών προκύπτουν δύο ομάδες συνωνύμων ρημά-
των, έκ τών οποίων ή μέν μία περιέχει ρήματα συνώνυμα μεταξύ των (φυρά ή
φνρνα, άστοχα, χάνει τα), ή δέ άλλη περιέχει ρήματα σημασιολογικώς αντίθετα
πρός τό φυρά (ήτοι τά: πλονταίνει ή κερδίζει — κερταίνει —τσερδαίνει).

Έκ τής μεταξύ των άντιβολής τών ομάδων τούτων γίνεται πλέον φανερόν
δτι τό ρήμα φνρώ σημαίνει καί: περιπίπτω εις πτώχευσι,ν, άποτυγχάνω νά πλου-
τίσω, χάνω τά κεκτημένα.

Έάν λοιπόν δεχθώμεν δτι ύπό τόν τύπον άφρόσας υπόκειται ή μετοχή
φυράσας, τότε αύτη δέν έ'χει ούδεμίαν σχέσιν πρός τό φυράσας —ζνμώσας, άλλα
πρέπει νά σχετισθή πρός τό φνράσας = πτωχενσας και στερούμενος άλενρον. Ή δέ
ερμηνεία τής βυζαντινής παροιμίας θά ήτο: «Ό μυλωνάς πτωχεύσας καί στερηθείς
αλεύρου τινάσσει τά γένειά του, έξοικονομών ούτω τό έπ' αύτών έπικαθήσαν πρό-
τερον άλευρον »·

Ένισχυτικαί τής ερμηνείας ταύτης είναι καί αι εξής νεοελληνικαί παροιμίαι,
παρατιθέμεναι εκεί ύπό τής κ. Ίωαννίδου: 1. Ό μυλωνάς έπείνασε κι έτίναξε τά
γένεια τ'. 2. Άν τινάξη ό μυλωνάς τά γένεια του, φτιάνει πίττα και κουλλονρα. 3. Σάν
τιναχτή ό μνλωνάς, πολλές κουλλονρες φτιάγνει.

Εΐς τάς ανωτέρω προσθέτω έτέραν παραλλαγήν καταγραφομένην ύπό τού
I. Βενιζέλου2): «Κονλλούρα φτιάν δ μνλωνάς τινάζοντας τά γένεια. "Οτι ό πλούσιος
εις πενίαν περιελθών δύναται έκ τών στερημάτων του νά οΐκονομηθή έπί τινα χρό-
νον ». Τό ερμήνευμα «εΐς πενίαν περιελθών» ενθυμίζει καί είναι συνώνυμον πρός
τό φνράσας, το άκατανόητον άφρόσας τού κωδικός {φυράσας = πτωχεύσας, στερούμε-
νος αλεύρου, περιελθών εΐς πενίαν).

Περαιτέρω θά είχε κανείς νά παρατηρήση τά εξής: "Οπο)ς οί νεώτεροι
"Ελληνες (είναι δέ συχνότατον τό φαινόμενον) γοητεύονται μέ τήν όμοηχίαν καί
τήν όμοιοκαταληξίαν έν τή παροιμία, ούτω συνέβαινε καί μέ τούς αρχαίους (βλέπε
τήν άρχαίαν παροιμίαν, λίαν έκφραστικήν: «ώμόν, ά?^λ' έμόν»), ώς επίσης καί μέ
τούς βυζαντινούς. Άπό τούς τελευταίους πρόχειρον παράδειγμα δύναται νά άνα-

') Παροιμίαι, Α', 420-

2) I. Βενιζέλου, Παροιμίαι, σελ. 144.
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φερθή ή γνωστή και παραστατική παροιμία: «Ώς έδέξου την πηκτήν, δέξον και
την έμπηκτήν » ')·

Δύναται δμως νά ύποστηριχθή δτι οΐ καταγράφοντες τάς παροιμίας βυζαν-
τινοί λόγιοι ενίοτε συνέβαινε τάς δημώδεις παροιμίας νά τάς διασκευάζουν αυθαι-
ρέτως και κατά μορφήν λογιωτέραν. Εις τήν περίπτωσιν ταΰτην δέν αποκλείεται ή
έξαρχαϊστική αύτη διασκευή τού λογίου συλλογέως συνήθως νά καταστρέφη τήν
παραστατικήν δήμο")δη όμοιοκαταληξίαν και νά άφαιρή ούτω σημαντικον λογο-
τεχνικόν προτέρημα τής αρχικής και γνησίας δημώδους μορφής. Περισώζει δηλ.
μόνον τήν φιλοσοφικήν διάθεσιν τού λαού (νόημα, περιεχόμενον), ένω καταστρέφει
τήν λογοτεχνικήν του έπιτυχίαν.

Παρόμοιον πιθανώς έχει συμβή και μέ τήν προκειμένην βυζαντινήν παροι-
μίαν, τής οποίας ή αρχική και γνήσια βυζαντινή μορφή νομίζω δτι θά ήτο περίπου:
«Ό μυλωνάς, δταν φυράση, τά γένεια αύτοΰ τινάσσει » ").

Ή παροιμία ύπό τήν μορφήν της αύτήν έχει και συμμετρίαν τοΰ α' και β'
ήμιστιχίου, ώς και όμοιοκαταληξίαν, ήτις προσεπιθέτει χάριν και γοητείαν. "Οπως
ή σημασία τού ρήματος φυρώ είναι ενταύθα δημώδης (όχι φυρώ=ζυμώνα>, άλλά
φυρώ=νεοελλ. φυρνάα), πτωχεύω, στερούμαι—βλ. νεοελλ. παροιμ. «·ακριβός θαρρεί
πλουταίνει, μά φυρνά.. . »), ούτω δημώδης είναι και ή σύνταξίς του («δταν φνράαΐ]»).
Ή δημώδης δμως αύτη χρονική πρότασις έξαρχαΐζεται ύπό τοΰ λογίου καταγρα-
φέως διά τής μετοχής φυράοας. Εντεύθεν δέ δέν ήτο δύσκολον νά προέλθη τό
άκατανόητον και αινιγματώδες άφρόσας, δπερ παραδίδεται έν τω ειρημένιρ χειρό-
γραφα) τής Έθν. Βιβλιοθήκης 'Αθηνών.

Β'

"Αλλη βυζαντινή παροιμία έκ τοΰ αύτοΰ χειρογράφου τής Έθν. Βιβλιοθή-
κης 'Αθηνών είναι ή ύπ' αριθμ. 22, «έχουσα ώς εξής:

«Έάν ούκ ύπά(γ}ΐ] τό ιππάριν σου, κόψε τήν ούράν τον··' ").

') Πολίτου, Παροιμίαι, Α', 35 άριθ· 6 καί Α' 57 αριθ. 2. Έτέραν παραλλαγήν τής αύτής
παροιμίας βλέπε έν Πολίτου Παροιμ. Α", 15 έχουσαν ώς έξης: «Ώς εδέξοι τάς πηκτάς, δέξον
καϊ τάς έμπηκτάς». Τήν ιδίαν παραλλαγήν αναφέρει καί ό Μιχ. Ψελλός (βλ. ΙΙΓΙ. τ. Α', 9 νη ).

"') 'Από τάς νεοελληνικάς παροιμίας, τάς άπηχούσας όμοίαν περί τήν σύνθεσίν των
τεχνικήν, άρκεϊ ώς παράδειγμα ή έξής έκ Κρήτης: «"Οποια ϋ·έλει νά γεράσΐ], αργαστήρι ν άγο-
ράοΐ]» (αργαστήρι = ό άργαλειός. Ή παροιμία άναφέρεται είς τά βάσανα τά όποια προξενεί ή
υφαντική τέχνη).

s) Βλέπε ΕΛΑ 1, 1939, σ. 57 καί σ. 65, ένθα έρμηνευτικαί σημειώσεις.
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Ή κ. Ίωαννίδου δέχεται ώς εύλογος^ανή τήν εξής έρμηνείαν, περιπαικτικώς
'ίσως λεγομένη ν : «Το άλογο οου θά τό βαραίνη ή ουρά του και δεν τρέχει, γι1 αυτό
νά τοΰ τήν κόψης!». Δέχεται δέ δτι θά ήτο άνάλογος πρός τήν επίσης χάριν άστειό-
τητος συνηθιζομένην νεοελλ,ηνικήν: «πονεΐ κεφάλι, κόψε κεφάλι».

Δέν νομίζω δτι ή ουρά ένταΰθα βαρύνει τό άλογον, δπερ έξ αιτίας τοΰ
βάρους τοΰτου δέν τρέχει. 'Ασφαλώς δμως πρέπει νά ύπάρχη κάποια συμβολική
άλλη σχέσις μεταξύ τής ούράς και τής ταχύτητος τοΰ ίππου. Πράγματι δυνάμεθα
νά παρατηρήσωμεν, δτι οί. καλπάζοντες ταχείς ϊπποι συνήθως σηκώνουν κατά τό
τρέξιμόν των καί μεθ' ύπερηφανείας άνεμίζουν τήν ούράν των. Τό πράγμα τοΰτο
παρατηρεί κανείς δτι εικονίζεται καί εΐς βυζαντινός μικρογραφίας παριστώσας
ιπποδρομίας ή γενικώς ΐππικήν μάχην ή πομπήν ή κυνήγιον 1).

Είς έ'να λοιπόν ταχύν ΐππον ή ούρά του προώρισται νά σηκώνεται καί άνε-
μίζουσα νά γίνεται άπόδειξις καί σύμβολον τής ικανότητος τοΰ ίππου πρός ταχειαν
διαδρομήν. Άρα εΐς έ'να Ϊππον άνίκανον νά τρέξη μέ ταχύτητα, ή ούρά τοΰ είναι
πλέον περιττόν σύμβολον.

Κατόπιν τούτων ή ορθή ερμηνεία τής προκειμένης βυζαντινής παροιμίας
πιθανώτατα έ'χει ώς εξής: «Έάν δέν τρέχη τό άλογο σον, τότε κόψε τον και τήν
ουρά του, μιά και δέν τον χρειάζεται πια τρέχοντας νά τήν άνεμίζη και νά τήν επι-
δεικνύε ».

Γ'

Ή προτεινομένη άνωτέρω ερμηνεία ένισχύεται σημαντικώς καί έξ άλλης
βυζαντινής παροιμίας, τής εξής:

«'Εάν ουκ ένε παχύν τό φαρίν σον, (τι) και άν σηκώνη τήν ούράν τον». Τήν
παροιμίαν αναγράφει ό Ν. Γ. Πολίτης2), τήν έχει δέ ύπ' ό'ψιν της καί ή κ. Ίωαν-
νίδου3), μή δεχόμενη δμως ταύτισίν της πρός τήν προηγουμένως έξετασθεϊσαν.

Είναι λίαν χαρακτηριστικόν, δτι και διά τάς δύο προκειμένας βυζαντινός
παροιμίας οι κώδικες δίδουν τήν ιδίαν έρμηνείαν4). Γίνεται ούτω φανερόν ότι, άν

1 Βλέπε π. χ. προχείρως τάς εξής σχετικάς βυζαντινός μικρογραφίας δημοσιευομένας
εις τό βιβλίον τοΰ Καθηγητού Στίλπ. Κνριακίδον, Ό Διγενής 'Ακρίτας (Σύλλογος πρός διάδο-
σιν ωφελίμων βιβλίων) : α) σελίς 15, βυζαντινόν κυνήγιον, β) σ. 57, Βυζαντινοί πολεμισταί μέ
δόρατα καί άπελατίκια διώκοντες Ρώσσους, γ) σ. 43, Ό βασιλεύς Θεόφιλος έρχεται είς τόν έν
Βλαχέρναις ναόν δ) σ. 49, Βασιλικός στρατός, ε) σ. 56, Βασίλειος ό Μακεδών φονεύων λύκον.

2) Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α, 58 άρ. 8.

8) ΕΛΑ 1,65

4) ΕΛΑ αύτόθι.
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αληθεύουν τά σχόλια τών κωδίκα>ν, αί δυο παροιμίαι πρέπει νά είναι συνώνυμοι.

Πράγματι καί ή δευτέρα αύτη βυζαντινή παροιμία αποδίδει τό αύτό νόημα,
έάν διορθώσωμεν τό έπίθετον παχνν είς ταχύν. Νομίζω ότι διά τής τοιαύτης προ-
τεινομένης ενταύθα διορθιόσεως ή βυζαντινή παροιμία ανακτά τήν άρχικήν της
μορφήν καί σημασίαν.

Ουτω ή μορφή της θά ήτο αρχικώς: «Εάν ουκ ένε ταχύν το φαρίν σου, (τί)
και αν σηκώνη τήν ούράν τον ;» Ή δέ ερμηνεία της είναι: «Έάν είς τήν πραγμα-
τικότητα δέν είναι γρήγορον τό ά'λογόν σου, τί και άν παριστάνη τό γρήγορον
σηκώνοντας καί ανεμίζοντας επιδεικτικώς τήν ούράν του; Έάν λοιπόν δέν ύπάγη
τό φαρίν, κόψε την και τήν ούράν του».

Δ'

'Άλλο ενδιαφέρον πρόβλημα παρουσιάζει ή ύπ' αριθμ. 26 παροιμία τοΰ
αύτοΰ χειρογράφου τής Έθν. Βιβλιοθήκης Αθηνών. Ή παροιμία αύτη έχει ως
εξής:

«Πολλοί άββάδες και ολίγοι μοναχοί»1).

Ή ιδεολογική ερμηνεία, τήν οποίαν περιέχει ό κώδιξ, έ'χει ως εξής: «ΙΙολλοι
έκλή&ησαν είς μετάνοιαν . . . ολίγοι δέ τάς έντολάς τοΰ Θεοϋ τετηρήκασιν».

Έπίσης ή κ. Μ. Ίωαννίδου παραδέχεται ότι ή παροιμία αύτη έ'χει έσωτερι-
κήν ομοιότητα καί όμοίαν έξωτερικήν διατύπωσιν πρός τήν αμέσως έπομένην
ύπ' άρ. 27 παροιμίαν τοΰκοόδικος: «Πολλοί έχουν οφθαλμούς, αλλ' ολίγοι βλέπουν».
Οΰτω δέ διά τήν ύπ' άρ. 26 παροιμίαν δέχεται τό νόημα:» «Άν καί πολλοί
είναι ίερο)μένοι, ολίγοι μόνον είναι ικανοί νά ζήσουν έν στερήσει τόν μοναχικόν
βίον». Διά τόν λόγον τούτον καί συνδυάζει τήν παροιμίαν πρός τήν άντίστοιχον
ευαγγελική ν φράσιν «ΙΙολλοι γάρ είσι κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί», καί πρός τήν έπι-
γραμματικήν φράσιν τοΰ Πλάτωνος (Φαίδ. 69c) «ναρ&ηκοφόροι μέν πολλοί, βάκ-
χοι δέ τε πανροι».

Νομίζω ότι τό νόημα τής προκειμένης παροιμίας είναι διαφορετικόν, μή
έχον σχέσιν ούτε πρός τήν θεολογικήν έρμηνειαν, ουτε προς την φρασιν «πολλοί
κλητοί, ολίγοι δ' εκλεκτοί». Δύναται νά παρατηρηθή, ότι είς τήν εύαγγελικήν φράσιν
τό έπιτασσόμενον έπίθετον εκλεκτοί εκφράζει σημαντικήν ποιοτικήν ύπεροχήν έπί
τοΰ αμέσως προηγουμένου επιθέτου κλητοί. Τό αύτό άκριβώς συμβαίνει καί μέ
τήν φράσιν τοΰ Πλάτωνος, όπου οί ναρ&ηκοφόροι εκφράζουν έξωτερικόν γνώρι-
σμα συμμετεχόντων ατόμων, άτινα απλώς φέρουν νάρθηκας, χωρίς όμως καί νά
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βάκχοι σημειώνει μεγίστην ποιοτικήν ύπεροχήν έπί τών αδιάφορων ναρθηκοφόρων,
και τοΰτο διότι τό όνομα βάκχοι εκφράζει ψυχικήν μέΟεξιν σπουδαιοτάτην.

Δέν συμβαίνει ομως καθόλου τό 'ίδιον μέ τήν παροιμίαν -πολλοί άββάδες
καί ολίγοι μοναχοί». Συμβαίνει μάλιστα ακριβώς τό άντίΟετον, δηλ τό έπιτασσό-
μενον μοναχοί οχι μόνον δέν έκφράζει ποιοτικήν ύπεροχήν ίερωσύνης ή άγιότητος
βίου έπι τοΰ προτασσομένου άββάδες, άλλα είναι ποιοτικώς ύποδεέστερον τοΰ
προτασσομένου. Διότι άββάδες (και αυτή είναι ή σημαντική λεπτομέρεια ή μέχρι
τοΰδε μή παρατηρηθεΐσα) δέν είναι απλώς οί οίοιδήποτε ίερα)μένοι, αλλά οι ηγού-
μενοι τών μοναστηριών, οί έπι κεφαλής τών μοναχών ').

Νομίζω λοιπόν ότι ή εΰρεσις τοΰ ορθού νοήματος τής προκειμένης παροι-
μίας «πολλοί άββάδες καί ολίγοι μοναχοί» δέον νά ζητηΟή οχι είς τήν άνύπαρκτυν
άλλωστε αντίθεσιν τών ουσιαστικών άββάδες και μοναχοί, αλλ' είς τήν αντίθεσιν
τών επιθέτων πολλοί καί ολίγοι.

Δυνάμεθα όντως νά παρατηρήσωμεν, δτι εις τινας νεοελληνικός καί βυζαν-
τινός παροιμίας συναντά κανείς τό εξής άξιοσημείωτον καί ίδιόρρυθμον γνώρισμα:
Σκοπός τών έν λόγιο παροιμιών είναι νά είρωνευΐίοΰν καί διακωμφδήσουν ίδέαν
τινά καινοφανή, ερχόμενη ν εΐς πλήρη άντίθεσιν πρός τας άλλας, τάς έπικρατοΰσας
καί ύπό τής εμπειρίας καί τών εθίμων ήδη δοκίμως καθιερωί)είσας. Εις τήν περί-
πτωσιν ταυτην ή ειρωνεία επιτυγχάνεται διά τής σκοπίμον αντιστροφής τών ποσο-
τικών ή ποιοτικών εκείνων δρων, τούς όποιους εχει άπό μακρού πλέον επιτυχώς
καθιερώσει ή εμπειρία.

'Αρκούμαι είς εν χαρακτηριστικόν παράδειγμα, λαμβανόμενον έκ τού αύτοΰ
κο'»δικος τής Έθν. Βιβλιοθήκης Αθηνών. Πρόκειται περί τής βυζαντινής παροι-
μίας ύπ' άρ. 18: «Διπλών σώζει, μοναπλόν ου σώζει» 2). "Αλλαι βυζαντιναί παραλ-
λαγαί τής αύτής παροιμίας παραδίδονται: α) «Διπλούν γάρ σώζει καί μοναπλούν
ου σώζει». (ΠΠ. τ. Α', 8 λστ ). β) «Διπλούν σώζει καί μοναπλούν ού σώζει» (ΠΠ.
τ. Α', 43 άρ. 35). Παραλλαγή νεοελληνική έκ Μάνης τής παροιμίας ταύτης έχει
ώς εξής: «Τού μουρλού τό σκοινί μονό δέ σώνει, διπλό σώνει καί περισσεύει!»
Ή παροιμία σχετίζεται μέ σύντομο ν καί σκωπτικόν παραμύθι, κατά τό οποίον ό
ήλίϋιος — συνήθης πρωταγωνιστής παραμυί)ιών — πηγαίνει διά νερό είς τό πηγάδι,
έκεΐνο έχει βάθος, καί ούτος, έπειδή πιστεύει δτι ό κουβάς μέ μοναπλόν τό σχοινί
δέν φθάνει έ'ως τό νερόν, έπιμένει μέ διπλόν σχοινί καί μετά περιπετείας κάποτε

') Βλέπε Ιστορικόν Λεξικόν 'Ακαδημίας 'Αθηνών τόμ. Α, σ. 12. λέξις άββάς 1 = ηγού-
μενος μοναστηρίου.

2) ΕΛΑ, 1, 56.
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τέλος το επιτυγχάνει. (Βλέπε ότι, ως συνέβη κα! μέ τό φνράσας, εδώ τό βυζαν-
τινόν σώζει δέν έ'χει τήν άρχαίαν σημασίαν τοΰ διασώζειν, άλλά τήν τοΰ νεοελλη-
νικού σώνει=εξικνείται, φθάνει έ'ως . ..).

Βλέπομεν λοιπόν ενταύθα δτι ή ειρωνεία έγκειται εις τήν άντιστροφήν τών
όρων. Ένώ δηλ. ή καθημερινή εμπειρία διδάσκει δτι τό σχοινίον «μοναπλόν σώζει
διπλόν ου σώζει», άπροσδοκήτως ή προκειμένη παροιμία, ή δρθότερον τό πρωτα-
γωνιστούν έν τώ σατυρικφ μΰθφ πρόσωπον και αί ένέργειαί του, έρχεται νά ύπο-
σιηρίξη τό άντίθετον, δτι δηλ. τό διπλούν σώζει ενώ τό μοναπλοΰν, όπερ συνεπώς
διπλάσιον εις μήκος, περιέργως ού σώζει! Ή ειρωνεία έγκειται είς τήν έπιμονήν
νά προτείνωνται καινοφανή πράγματα, αντίστροφα πρός τάς κοινώς παραδεδε-
γμένος εμπειρικός άληι^είας.

Τό αυτό ακριβώς σχήμα συμβαίνει, και μέ τήν προκειμένην βυζαντινήν πα-
ροιμίαν «πολλοί άββάδες και ολίγοι μοναχοί». Ή καθημερινή εμπειρία έ'χει κατο-
χυρώσει τήν άλήθειαν, δτι εις ηγούμενος ( = άββάς) αντιστοιχεί μέ αριθμόν τινα
μοναχών, ή δέ ορθή αναλογία θά ήτο : 'Ολίγοι άββάδες και πολλοί μοναχοί.

Τό παράδοξον δμο>ς και άπίστευτον και άλλοπρόσαλλον, δπερ ή παροιμία
δεινώς ειραννευεται, είναι ή αντιστροφή τών δυο επιθέτων, ή αντιστροφή τής ισορ-
ροπίας τών ποσοτήτων: «Πολλοί άββάδες και ολίγοι μοναχοί».

Ή παροιμία πρέπει παρά Βυζαντινοΐς νά έλέγετο εις περιπτώσεις, κα\)' ας
ί}ά ένεφανίζοντο καταστάσεις καινοφανείς, απροσδόκητοι, ακατανόητοι και αλλο-
πρόσαλλοι. 'Ανήκει εις τήν αυτήν κατηγορίαν, έ'νι^α υπάγονται πολλαι νεοελληνικά!
έκφράζουσαι νόημα άνάλογον πρός τό ύπό τών έπομένοτν έκφραζόμενον: «Η άλ,ε-
πον εκατό χρονώ, καί τ άλεπόπονλα εκατόν δέκα!». —«"Ελα, πάππου, νά σον δείξα)
τά σύνορα!», ενώ ή εμπειρία έχει καθιερώσει τό «ελα, έ'γγονε, νά σον δείξω τά
αννορα (τών χωραφιών μας)».

Δυνάμεθα ευλόγως νά συμπεράνωμεν, δτι αί παροιμίαι τής έν λόγο) ομάδος
συνήθως σχετίζονται πρός σκωπτικούς μύθους ή ανέκδοτα, έξ ών άπεσπάσθησαν
χάριν συντομίας, κα! είς τών οποίων τήν ύπόθεσιν ήτο προφανής ό αρχικός σκω-
πτικός χαρακτήρ τής παροιμιώδους φράσεως. Μάλιστα κα! ή προκειμένη περ!
συνυπάρξεοος πολλών άββάδων και ολίγων μοναχών βυζαντινή παροιμία δέν απο-
κλείεται νά προϋποθέτη σχετικόν άνέκδοτον, έκ τοΰ οποίου και νά προέρχεται.
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Ε'

Ό Μιχαήλ Ψελλός αναγράφει τήν εξής παροιμίαν :

« Πτωχός καί πλούσιος άν δέν τόν βάλτ/, ουδέν κοιμάται» ')■

Νομίζω δτι ή παραδιδομένη αύτη βυζαντινή παροιμία δέν πρέπει τοΰ λοιπού
νά θεωρήται ώς παροιμία.

Εΐς τήν Μάνην λέγεται τό εξής αίνιγμα ή —κατά τό έκεϊ ιδίωμα— «πουλητό»
(διότι ό λέγων αίνιγμα μή λυόμενον παρ' άλλων δικαιούται νά πούληση τήν λΰσιν
έναντι ανταλλαγμάτων τής αρεσκείας του, π.χ. έναντι κάστρου τινός, πολιτείας, χο')-
ρας κλπ.): «Άν δέν τόνε βάλω, δέν κοιμάμαι». "Οπως δέ συμβαίνει μέ τά πλείστα
έκ τών αινιγμάτων, οΰτω και έδώ έχομεν άφ' ενός μέν μίαν έ'κφρασιν άπεριφρά-
στως δήθεν δηλοΰσαν λεπτομερείας σεξουαλικής φύσεως, άφ' ετέρου δέ μίαν ύπο-
κρυπτομένην λΰσιν, ήτις, οσάκις θά άνακοινωθή, έκφράζει νοήματα, πράξεις και
άντικείμενα, πάντα πλήρη άθωότητος καί μηδεμίαν έχοντα άμεσον σχέσιν πρός
έρωτικάς υποθέσεις. Οΰτω και εΐς τό προκείμενον έκ Μάνης α'ίνιγμα ή λΰσις άνα-
φέρεται εΐς τόν σΰρτην τής θΰρας εκάστης οικίας, μέ τόν όποιον οΐ ένοικοι, πλού-
σιοι ή πτθ)χοί, πριν κατακλιθοΰν άπαραιτήτως δέν λησμονοΰν νά κλείσουν τήν
πόρταν των.

Ή ύπό τοΰ Ψελλοΰ λοιπόν άναφερομένη παροιμία δέν υπάρχει άμφιβολία
δτι ούσιαστικώς είναι βυζαντινόν αίνιγμα, ό πρόγονος μάλιστα τοΰ σημερινοΰ μα-
νιάτικου αινίγματος 2).

Τό παράδειγμα είναι χαρακτηριστικόν καί, μετ' άλλων όμοιων περιπτώσεων,
δύναται νά καταδείξω δτι ό'χι μόνον αΐ παροψ,ίαι, αλλά και τά νεοελληνικά αινί-
γματα άνάγουν τάς ρίζας των εΐς τόν βυζαντινόν λαϊκόν βίον, τόν εΐς πλείστας λεπτο-
μερείας τόσον στενώς και άρρήκτως συνδεδεμένον μέ τόν νεοελληνικόν βίον.

Έν τή προσπαθεία λογίου συλλογέως, δπως ή άνωτέρω βυζαντινή παροιμία
κατασιή έ'τι σαφεστέρα, αύτη παρεμορφώδη ώς εξής έν 'Αθωνική συλλογή τών 'Ιβή-
ρων: «Πτωχός, πλούσιος, εάν ους μη βάλη, ουδέν κοιμάται(Π. Π. Α', 46 άρ. 47).

Βλέπε Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, Α', 8, ν ).

2) [Παραλλαγαί τοΰ αινίγματος, κατατεταγμέναι έν τφ Λαογραφικφ Άρχείφ, είναι αϊ
έξης: 1. Γορτυνίας. "Αν δε στη βάλω, δεν ξενυχτάω. ΛΑ 125 σ· 64 άρ. 3.— 2. Κασταμονίτσης
Πεδιάδος Κρήτης. Δε ΰέτω, ά δε σε βάλω. ΛΑ 1381 Β' σ. 134.—3. Μέσα Ποτάμων Λασηθίου.
J ε ϋετο) κάϋ·' αργά,/ α δεν το βάλω μιαολιά. ΛΑ 1381 Α' σ. 75.— 4. Κουναλίου Μεραμβέλου
Κρήτης. "Εναν πραμα έχομε, κι α δεν τ' άγγίξωμε, δε ΰέτομε. ΛΑ 1381 Β' σ. 81.— 5· Κερασούν-
τος Πόντου. Βάλλ' άτο και κειμαι κά'. ΛΑ 1035, 23, 79.—2. τ. Δ.]
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ΣΤ'

Αίνιγμα βυζαντινόν και δχι παροιμία υποθέτω δτι πιθανώς είναι και ή
ύπ' αριθμ. 25 παροιμία, ή προερχομένη έκ τοΰ κωδικός τής Έθν. Βιβλιοθήκης
'Αθηνών1) και έχουσα ώς εξής: «Άββάς εις δρος κάθεται, οϋ θεωρεί ουδέ λέγει2).

Τό δλον ΰφος τής δήθεν παροιμίας ταύτης υποδηλώνει τόν τρόπον, καθ' δν
τίθενται πολλά αινίγματα καί ζητείται ή λΰσις των: ένταϋθα πιθανώς θά έζητεϊτο
από τούς άκροατάς νά εύρουν ποίος είναι δ-μεταφορικός ούτος άββάς, δστις ομοιά-
ζει μεν μέ ήγούμενον, δέν είναι δμως ηγούμενος, καί δστις ούτε θεωρεί ούτε ομιλεί·

Νεοελληνικά αινίγματα άντίστοιχα δύνανται νά ευρεθούν ίκανά. Περιορίζο-
μαι προχείρως εις τό εξής έκ Κρήτης, δπερ δμως έχει άξιόλογον ομοιότητα πρός
τόν τρόπον συνθέσεως τής προκειμένης βυζαντινής παροιμίας:

«Ο πάππους μου μέ τό φέοι
μέ τόν ενα μπόδα στέκει»5).

Διά τού αινίγματος έννοεΐται τό μανιτάρι, δπερ πράγματι ομοιάζει πρός
παππούν φορούντα σκούφον καί ΐστάμενον είς τόν ένα του πόδα4).

Έγράφη τόν Δεκέμβριον 1950

') ΕΛΑ 1, 1939, σ. 57.

5) Παραλλαγήν τής αύτής βυζαντινής παροιμίας βλέπε έν ΠΠ. Α', 58 άρ. 12 «Άββάς
είς όρος κάθεται, ού'τε βλέπει ούτε λέγει».

3) Ευαγγελίας Φραγκάκη, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης, 1949, σ. 187.

[Παραλλαγαί τοΰ αινίγματος, όμοιάζουσαι σχετικώς περισσότερον τής κρητικής κατά

τήν παρομοίωσιν πρός τό βυζαντινόν, είναι αϊ εξής :

1. Θήρας, Άπα 'ς τό βουναράκι/εΐν' ενα καλοεράκι,Ιστέκει μ' ενα ποδαράκι. ΛΑ'421, 117. —
2. "Ιου. "Ενα καλοεράτσιΙπάνω 'ς ενα βουναλάτοι./&έλει ενα ψωμί τσ άλάτσι,Ιπάνω 'ς τη φωτιά
να κάτση. Λαογραφία, Β' 619, 3. Βλ. καί ΝΕΑ Α'. 200, 37, ΛΑ 421, 159. 32, 1, 6. 473, 1
(Θήρας).— 3. Καρπάθου, Πάνω'ς τά ορη V τά βοννά/κάεται φράγκος καπελάτος/καί ζητά ψο>μί
κι αλάτι/και τά κάρβουνα νά κάτση. Ζωγρ. Άγων, Α' 373, 38. Βλ. καί Uescher·Μανωλακάκη,
Καρπαθιακά, 97,4 καί ΛΑ 173, 84, 19. 174, 92. 19.—4. Ηπείρου. "Ενας κοντός καλόγερος/ο' ενα
ποδάρι στέκει. ΛΑ 423, 55. Άλλαι παραλλαγαί τοΰ αινίγματος είς ΝΕΑ, Α' 218,141. Έπ. Στα-
ματιάδον, Σαμιακά Ε', 179. ΛΑ 1159 Γ' σ. 22 (Κορώνης) — Σ τ. Δ ]

4) "Ενα μαϋρο μανιτάρι, καθώς ό σκούφος του άποκρύπτει μέγα μέρος τοΰ άνω κορ-
μού του, θά ήδύνατο θαυμάσια νά γίνη θέμα αινίγματος, ήρκειδέ πρός τοΰτο καί μόνη ή παρά-
φρασις τής προκειμένης βυζαντινής παροιμίας, π. χ. «Γονμένος στέκει στο βουνό, φοράει βαϋειά
το οκονφο του, κι' οΰτε βλέπει οντε μιλάει» (τί είναι; — τό μανιτάρι!).
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ΥΠΟ

ΙΩ. ΚΑΛΛΕΡΗ

Ό πλούσιος άμητός πάπυρων εξ Αιγύπτου κατά τά είκοσι τελευταία έτη τοΰ
παρελθόντος αιώνος και τά τριάκοντα πρώτα τοΰ παρόντος έδωκεν, ώς γνωστόν
νέαν ώθησιν εις τήν καθόλου έπιστημιονικήν έρευναν τής Έλληνο-ρωμαϊκής άρχαιό-
τητος. Πάμπολλα είναι τά εργα ή τά άρθρα, τά όποια έξήλθον έκ τής μελέτης τών
παπυρικών κειμένων και έρριψαν νέον φώς εις τάς περί τοΰ Έλληνο-ρωμαϊκοΰ
πολιτισμοΰ γνώσεις καί αντιλήψεις ημών.

Είς τήν γενικήν δμως καί έντατικήν αύτήν προσπάθειαν παρουσιάζεται εν
κενόν: τά είς παπύρους περιεχόμενα στοιχεία, τά άναφερόμενα εΐς τήν ΐστορίαν
τής βιοτεχνίας καί βιομηχανίας —ούτε ολίγα δέ ούτε άσήμαντα είναι ταύτα— δέν
έτυχον μέχρι τούδε ειδικής πραγματείας1). Μικράν συμβολήν πρός πλήρωσιν τοΰ
κενού τούτου άποτελεΐ ή παρούσα μελέτη2), ήτις υποβληθείσα ώς έναίσιμος έπί
διδακτορία διατριβή εΐς τήν σεβαστήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου
'Αθηνών ενεκρίθη τήν 9ην 'Απριλίου 1945, αλλ' έ'μεινε μέχρι τούδε αδημοσίευτος.

Ή έξέτασις τού θέματος αύτής γίνεται έπί τή βάσει κυρίως τών νέων καί
ασφαλών δεδομένων, τά όποια προσφέρουν οί δημοσιευθέντες πάπυροι, έν συγκρί-
σει πάντοτε καί πρός τά έξ άλλων πηγών γνωστά καί πρός τά κρατούντα έ'τι

') Διά τον λόγον τούτον είναι ήδη ελλιπές τό, άλλως κλασσικόν είς τό εΐδός του, έργον
τοΰ Hugo Bliimner έπί τής ιστορίας τής βιομηχανίας (βλ. βιβλιογραφίαν), ώς παρατηρεί ό
UI. IVilcken (Urkunden der Ptolemaerzeit 1,85 1,14 σ. 394).

') Ή μόνη σοβαρά προηγουμένη προσπάθειαα έγένετο ύπό τοΰ Μ. Chwostoff, δστις
επεχείρησε τήν συγγραφήν εύρείας συνθέσεως έπί τής «Ιστορίας τής βιομηχανίας καί τού
εμπορίου είς τήν Έλληνο-ρωμαϊκήν Αΐγυπτον». Έπρόλαβε νά έκδώση τόν πρώτον τόμον
αύτής (Καζάν, 1904, ρωσιστί)· Ό Μ. Rostovtzeff,, δστις άνέγνωσε τό έργον είς τό πρωτότυπον,
καί άλλοι, (ώς ό Pierre Jouguct καί ή Claire Pre'aux), 01 όποιοι έχρησιμοποίησαν περίληψιν
αύτού είς τήν γαλλικήν γλώσσαν, εκφράζονται έπαινετικώς περί αύτοΰ. Έστάθη δυστυχώς άδύ-
νατον είς τόν γράφοντα νά άνεύρη τήν έν λόγω περίληψιν. Μετά τήν σύνταξιν τής άνά χείρας
πραγματείας μόνον ή Sandra Galderiiii ήσχολήθη μέ τό αυτό θέμα (Ricerche sull' indus-
tria e il commercio dei tessuti in Egitto) καί έδημοσίευσε μέχρι τούδε, έφ'δσον γνωρίζω,
τό πρώτον μέρος, άναφερόμενον είς τήν όρολογίαν τής ταλασιουργίας, τής υφαντικής καί τής
γναφικής (έν Aegyptus XXV. 1946, 13-83)·
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παρ' ήμΐν. Ή μέθοδος δ' αυτή είναι, ώς νομίζω, ώφέλιμος κατά τοΰτο: αποδει-
κνύει δτι έλάχιστα μετεβλήθησαν ώς πρός τά άφορώντα τάς πρώτοις ύλας τής υφαν-
τουργίας και τήν κατεργασίαν αυτών άπό τής αρχαιότητος μέχρι, σήμερον, έν τή
οικιακή βιοτεχνία τουλάχιστον, και δτι ή έν χρήσει μεταξύ τών Ελλήνων αποίκων
τής Πτολεμαϊκής Αιγύπτου ορολογία, ή σχετική πρός τήν βιοτεχνίαν τής υφαντουρ-
γίας, εξακολουθεί ύφισταμένη και σήμερον μεταξύ τών χωρικών τής Ελλάδος.

Ή συγκέντρωσις τού ύλικού τής μελέτης ταύτης έγένετο κατά τό μέγιστον
μέρος εις τήν βιβλιοθήκην τοΰ 'Ινστιτούτου τής Παπυρολογίας (institut de Papy-
rologie) τής Σορβόννης, τήν οποίαν είχε θέσει ε'ις τήν διάθεσίν μου, μέ τήν δια-
κρίνουσαν αύτόν εύγένειαν πρός πάντας και τήν ιδιαιτέραν στοργήν πρός τούς
μαθητάς αύτοΰ, ό άείμνηστος καθηγητής μου Paul Collart.

Ό εκλιπών σεβαστός μου φίλος Βασίλειος Φάβης, καθηγητής τού Πανεπι-
στημίου τών 'Αθηνών, ποικιλοτρόπως μέ ένεθάρρυνε και μέ έβοήθησε κατά τήν
σύνταξιν τής πραγματείας μου. Εύλογημένη ας είναι ή μνήμη αμφοτέρων!

Τέκνον πολυμελούς άγροτικής οικογενείας, παρηκολούθησα παιδιόθεν τήν
λατρευτήν μου μητέρα έργαζομένην τά έ'ρια και ύφαίνουσαν διά τάς άνάγκας τής
οικογενείας της. Τά άναγκαιοΰντα πρός τοΰτο έ'ρια προήρχοντο έκ τών προβάτων
και τών αιγών τής οικογενείας. "Οθεν ή ορολογία και ή τεχνική τής οικιακής βιο-
τεχνίας τής έριουργίας μοΰ είναι κυριολεκτικώς οΐκεΐαι. Ούδέν δμως έγνώριζον έξ
ιδίας πείρας κατά τήν πρώτην σύνταξιν τής πραγματείας ταύτης περ! τής καλλιέρ-
γειας κα! τής κατεργασίας τοΰ λίνου έν Ελλάδι. Ό σεβαστός καίϊηγητής μου κα!
'Ακαδημαϊκός κ. Σωκράτης Κονγέας, εισηγητής τής διατριβής μου ενώπιον τής
Φιλοσοφικής Σχολής, μοΰ ύπέδειξε τήν έλλειψιν ταύτην κα! συγχρόνως τόν τρό-
πον, διά τού οποίου ήδυνάμην νά συμπληρώσω τάς γνοίσεις μου έπ' αυτών. Δέν
παρέλειψα νά άκολουθήσω τάς ύποδείξεις του κα! οφείλω διά τοΰτο πολλάς πρός
αύτόν χάριτας.

Πολύ μέ έβοήθησεν εις τούτο κα! ό φίλος μου κ. Γεώργιος Μέγας, καθη-
γητής εΐ,ς τό Πανεπιστήμιον τών 'Αθηνών κα! Διευθυντής τοΰ Λαογραφικού 'Αρ-
χείου τής 'Ακαδημίας'Αθηνών, δστις έ'δειξε θερμόν ύπέρ τής εργασίας μου δι,α-
φέρον και άδιάπτωτον φροντίδα διά τήν δημοσίευσιν αύτής.

Ό φίλος κ. Γεώργιος Πετρόπουλος, καθηγητής τού Ρωμαϊκού Δικαίου εις τό
Πανεπιστήμιον τών 'Αθηνών κα! επιφανής έργάτης τής Παπυρολογίας, έθεσεν
ευγενέστατα κα! προθυμότατα εις τήν διάθεσίν μου τήν πλουσίαν κα! μοναδικήν
ε'ις τό είδος της έν Ελλάδι ιδιωτικήν βιβλιοθήκην του. "Ανευ αύτής θά ήτο άδύ-
νατον νά άχθή εις πέρας ή μικρά έργασία μου, τής οποίας κα! πάλιν άναγνα>ρίζω
τας βιβλιογραφικός έλλείψεις. Άμφοτέρους εύχαριστώ κα! εντεύθεν θερμώς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή υφαντουργία τών περι τήν Μεσόγειον αρχαίων λαών εγνώριζε και έχρη-
σιμοποίει ώς πρώτας ύλας τάς ζωϊκάς και φυτικάς κλωστικάς ουσίας, τάς όποιας
χρησιμοποιεί και σήμερον ή Ελληνική οικιακή βιοτεχνία καί, κατά μέγα μέρος, ή
βιομηχανία τής υφαντικής: έκ μέν τών πρώτων τό ε'ριον τών προβάτων, τάς
τρίχας τών αιγών καί τήν ζωϊκήν μέταξαν έκ δέ τών δευτέρων τό λίνον, τήν κάν-
ναβιν καί τόν βάμβακα1).

Ή υφαντουργία τής άρχαίας Αιγύπτου έχρησιμοποίει ώς πρώτην ΰλην
κυρίως τό λίνον. Ή Αίγυπτος ύπήρξεν ή κατ' έξοχήν λινοπαραγωγός χώρα τής άρ-
χαιότητος, ή δέ βιομηχανία τών λινών υφασμάτων είχε φθάσει έν αυτή λίαν ενω-
ρίς εις μεγάλην τελειότητα2). Άλλά καί τό εριον τών προβάτων καί τάς τρίχας τών
αιγών έχρησιμοποίει άσφαλώς, έφ' όσον είναι γνωστόν, ότι ή προβατοτροφία καί
ή αίγοτροφία ήσκείτο άρχαιόθεν εις τήν χώραν τών Φαραώ3).

Είναι ώσαΰτως γνο)στόν, ότι καί χρήσις τοΰ βάμβακος έγίνετο4). Καίτοι
όμως ή άγρία βαμβακέα έφύετο πιθανώς είς τήν άνω Α'ΐγυπτον, ή καλλιέργεια
τοΰ βάμβακος ήτο άγνωστος είς τήν χώραν κατά τήν Φαραωνικήν έποχήν. Τοΰτο
δέ άγει εις τό συμπέρασμα, ότι ό εις τήν ύφαντικήν χρησιμοποιούμενος βάμβαξ
είσήγετο έξωθεν0).

Μετά τήν έγκατάστασιν τών Πτολεμαίων εις τήν Α'ίγυπτον σημειοΰται αισθητή
μεταβολή εις τά άφορώντα τήν ύφαντουργίαν τής χώρας : ή καλλιέργεια καί ή βιο-
μηχανία τοΰ λίνου, τό όποιον διετήρησε καί έπ' αυτών τήν πρώτην θέσιν μεταξύ

') Βλ. Bliimner, Technologie I', 97-205.

') Βλ. κατωτ. Μέρος Β' Κεφ.1°ν§1.

3) Βλ. κατωτ. Μέρος Α' Κεφ. Ι™ §1. Κεφ. 2 § 1.

*) Ό Loret (La Flore Pharaonique, 105 § 175) αναφέρει, ότι εύρέθησαν σπόροι
βάμβακος εντός τάφων τής Φαραωνικής Αιγύπτου καί ότι ή μικροσκοπική έξέτασις ταινιών άπό
μομίας τής αύτής έποχής άπέδειξε τήν χρήσιν τοΰ βάμβακος είς τήν ύφαντουργίαν. Έξ άλλου
ό 'Ηρόδοτος διηγείται ότι ό Φαραώ "Αμασις (6°? αί.) ειχε δωρήσει είς τούς Λακεδαιμονίους καί
τούς Λινδίους άνά ένα θώρακα *εόντα μεν λίνεον και ζφων ει'υφασμένων συχνών, κεκοσμημέ-
νον <5« χρνσφ και είρίοιοι από ξύλου» (III, 47. Πβλ. II, 182. Blinkenberg, Lindos ΙΙΧ σ.
173-174). Πβλ. Wagler RE άρθρ. Baumwolle σ. 172. Bliimner, ένθ. άν., 199. Rostovtzeff,
Hellenist. World II, 1166 (πβλ. Ill, 1611 σημ. 105).

δ) Πιθανώς έξ 'Ινδιών διά τής 'Αραβίας (διά τήν χρήσιν τοΰ βάμβακος έν Ίνδίαις, 'Αρα-
βία καί άλλαχοΰ, βλ. Ήοοδ. III 106. VII, 65. Κτηα. 'Αποσπ (έν Ήροδ. έκδ. Didot- σ. 84)
§22. Στοάβ. XV, 693. Άρρ. Ίνδ. 16. Θεοφρ. Φ. Τστ. IV, 4, 8.7,7. Πβλ. Wagler, ένθ. άν. σελ.
170-172. Saglio, DA άοθρ. Carbasus. Bliimner. ένθ. άν., 199 200. Rostovtzeff, ένθ-. άν. II,
1166.1258.
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τών υφαντικών υλών, όργανοΰνται συστηματικώτερον υπό τήν άμεσον και άγρυ-
πνον έποπτείαν τοΰ Κράτους1)· ή χρήσις τοΰ έρίου τών προβάτων γίνεται επίσης
συστηματική καί εντατική ύπό τήν έπίβλεψιν καί τήν προστασίαν τοΰ Κράτους, τό
όποιον καί νέα έκλεκτά ε'ίδη προβάτων εισήγαγε πρός τοΰτο είς τήν χώραν καί τήν
βιομηχανίαν τών έρεών ύφασμάτων υπήγαγε ύπό τόν κρατικόν έ'λεγχον2)· ή καλ-
λιέργεια τής καννάβεως εισάγεται διά πρώτην φοράν εΐς τήν χώραν καί τελεί ύπό τήν
έποπτείαν τοΰ Κράτους πρός τόν σκοπόν τής συμπληρώσεως τών άναγκών τής
ύφαντουργίας3)- ή χρήσις τών μεταξίνων ύφασμάτων διαδίδεται διά πρώτην φοράν
εΐς τήν χώραν.

'Επειδή δμως αί πληροφορίαι ώς πρός τά τελευταία ταύτα άναφέρονται εΐς
τούς ύστέρους χρόνους τής Πτολεμαϊκής εποχής, ούδεμία δέ μνεία γίνεται εΐς
τούς παπύρους περί χρησιμοποιήσεως τής μετάξης εΐς τήν ύφαντουργίαν τής Αιγύ-
πτου, είναι πιθανόν δτι εΐσήγοντο έκ τοΰ έξωτερικοΰ έ'τοιμα ή, έάν ύφαίνοντο εΐς
τήν χώραν, ή πρώτη ύλη έ'φθανεν είς αύτήν ύπό μορφήν νήματος4). Όπωσδήποτε,
ουδείς λόγος δύναται νά γίνη περί έκτροφής τοΰ μεταξοσκώληκος ή περί βιομηχα-
νίας μεταξωτών ύφασμάτων εΐς τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον.

Έκ τής ελλείψεως ωσαύτως οιασδήποτε μνείας εΐς τούς Πτολεμαϊκούς παπύ-
ρους περί τής καλλιεργείας τοΰ βάμβακος εΐς τήν Α'ίγυπτον ή περί τής χρήσεως
αύτοΰ εΐς τήν ύφαντικήν, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, δτι οί "Ελληνες, καίτοι
έγνώριζον τόν βάμβακα (εριον άπό ξύλου) καί τήν χρήσιν αύτοΰ, δέν επεδίωξαν
τήν καλλιέργειαν τής βαμβακέας εΐς τήν χώραν τοΰ Νείλου. Αι μέχρι τούδε σχετικαί
μαρτυρίαι τών παπύρων άναφέρονται εΐς τήν Ρωμαϊκήν έποχήν καί ομιλούν περί
χρησιμοποιήσεως νήματος βαμβακερού ώς κρόκης διά τήν ύφανσιν ένδυμάτων, τών

') Βλ. κατωτ. Μέρος Β' Κεφ 1ον § 1 κ"ί4.

*) Βλ. κατωτ. Μέρος Α' Κεφ. 1<™ 3. Κεφ. 3°ν § 5.

') Βλ. κατωτ. Μέρος Β' Κεφ. 3°ν.

*) 'Από τοΰ 2ου τουλάχιστον αί. π. Χρ. ή έκ τοΰ ήμέρου μεταξοσκώληκος μέταξα
εφθανεν έκ τής Κίνας δι* 'Ινδιών καί 'Αραβίας εις τήν Συρίαν τών Σελευκιδών καί είς τήν Αΐ-
γυπτον τών Πτολεμαίων, είτε ύπό μορφήν έτοιμων ύφασμάτων, είτε ύπό μορφήν νήματος, τό
όποιον έχρησιμοποιεϊτο ώς κρόκη λινών ύφασμάτων. Βλ. Bliimner, Technologie I2, 202-
203καί έν RE αρθρ. Serica. Forrer, Die Graber u- Textil. v. Panopolis 11,25 κ.έξ. Tarn,
Hellenist., Civilis.2 224. Cumont, L'Egypte des Astrologues, 90 n.2. Rostovtzeff. Hellenist
World I, 387. II, 1258. 'Επί τών Πτολεμαίων εΐσήγοντο, άλλως τε, είς τήν Αΐγυπτον τά μετά-
ξινα ύφάσματα τής νήσου Κώ, πιθανώς δέ καί τά τής 'Αμοργού, τά όποια κατεσκευάζοντο έκ
νήματος παραγομένου έξ είδους τινός άγριου μεταξοσκώληκος (βλ. Άριοτοτ. Ζ. Τστ , 551 b,
10-16. Plin. Ν. Η. XI, 76). Πβλ. Besnier, DA άρθρ. Sericum. Tarn, Hellenist. Civilis.', 224.
.Rostovtzeff, ένθ. άν. I, 243. II, 1223. 1257. (Πβλ. Ill, 1611 n. 108).
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οποίων δ σιήμων ήτο λινοϋς *). "Οθεν οΰτε περι τοΰ βάμβακος, ώς πρα'>της ΰλης
τή: υφαντουργίας εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον, δύναται νά γίνη λόγος.

Κατ3 άκολουθίαν, {>ά πραγματευι^ώμεν εις τά επόμενα μόνον περι τών πρώ-
των υλών τής υφαντουργίας τής Πτολεμαϊκής Αΐγΰπτου, περι τών οποίων οί πάπυ-
ροι τής εποχής παρέχουν άσφαλείς καί σαφείς πληροφορίας2), δηλαδή τοΰ έρίου τών
προβάτων, τής τριχός τών αιγών, τοΰ λίνου καί τής καννάβεως, παρεμπιπτόντως
δέ, καί περί ιδιαιτέρου είδους εκλεκτών—kwtiW υφασμάτων, παραγομένων είς τήν
χώραν, τών βύσσινων.

') Ό Πλίνιος (Ν. Η. XIX, 14) καί ο ΙΙδλυδενκης (Όνομ. VII,75) μαρτυρούν, δτι έπί
τής εποχής των (1°?καί 2°? αι. μ. Χρ.) παρήγετο είς τήν άνω Α'ίγυπτον βάμβαξ καί δτι έχρησι-
μοποιείτο έν τή χώρςι ώς κρόκη κατά τήν ΰφανσιν λινών υφασμάτων· Οί πάπυροι έπιβεβαιούν
ασφαλώς μέν τήν δευτέραν ταύτην πληροφορίαν τών συγγραφέων, μετά πολλής δέ τής πιθα-
νότητος καί τήν πρώτην. Τά τέσσαρα παπυρικά κείμενα, τά όποια ομιλούν μέχρι τούδε περί
βάμβακος (εριόξυλον ή ερεόξυλον, σημαίνον καί τήν βαμβακέαν καί τόν βάμβακα καί τό βαμβα-
κερόν νήμα ή ύφασμα) είναι τοΰ 2ου π. Χρ, αιώνος. Είς τό έν έξ αυτών γίνεται άπλώς μνεία
«ερεο'ξΰλον». (P. Lond. Ill, 928, r. σελ. 190). Είς τό δεύτερον μνημονεύονται φυτά *έριοξνλον»
μεταξύ άλλων δένδρων (έλαιών, φοινίκων, έρεικών) εύρισκομένων έν άγρφ τής όάσεως Ε1-
Charga (Ρ· Jand. VII,142 11,8). Τά δύο άλλα ομιλούν περί κρόκης «έριοξνλον» χρησιμοποιού-
μενης πρός ΰφανσιν χιτώνος καί έπενδύτου «έριοξνλων. Διά τό ένδιαφέρον τού πράγματος
παραθέτω τά σχετικά άποσπάσματα: P. Mich. Inv. 1648 (ιδιωτική έπιστο?ιή), 10-13: «·Πάντως
μοι πέμψης τφ άγωγι'ω τούτω εριοξΰλον δραχμάς είκοσι σπουδαίας κρόκης. Άλλ' δρα μη αμέλησες,
επείοί αδελφοί σον επενδύτην ουκ εχουσι, έκτριβέντων τών έριοξνλων αυτών». P. Mich. Inv. 3630
(επιστολή), 31-33 : « Ου χ εϋρον τον χιτώνα τον ερεόξνλον ώς ήϋελον. Ει θέλεις υφαν&ήναι σοι εν&άδε
πέμψον στήμονα καί τά μέτρα·». (Έδημοσιεύθησαν μετά σχολίων καί βιβλιογραφίας ύπό J. G.
Winter and Η. C. Youtie έν AJPh. LXV, 1944, 249-258. Πβλ. καί F. LL. Griffith and G. Μ.
Crowfoot, JEA XX, 1934, 5-12). Πβλ. Κουκονλέ, Βυζαντ. Πολιτισμός II 2, 22.

Περί τής πιθανής χρήσεως τών τριχών τών καμήλων ούδέν είναι γνωστόν. Είς τόν
P. Tebt. 702 (3°? αί. π.Χρ.) II, 18-19 γίνεται λόγος περί ύφάνσεως είδους ιερατικού ένδύμα-
τος, ούτινος τό δνομα δέν άναγινώσκεται άκέραιον ένεκα φθοράς τοΰ παπύρου. Αί δύο σοοζό-
μεναι τελευ calai συλλαβαί « . . . . μέλλονς (ου γάρ ετι προφάσεις F/ovot φάμενοι τούς ιδίους [ . .]
μελλους νφαίνειν)» δίδουν λαβήν νά ύποθέση τις δτι πρόκειται περί καμηλωτών. Τοΰτο δμως
αποκλείεται καί διότι ό λόγος είς τόν πάπυρον είναι περί εργασίας * βυσσουργών» (βλ. κατωτ.
Μέρος Β' Κεφ. 20ν § 3) καί διότι ή χρήσις ζφϊκών πρώτων ύλών πρός κατασκευήν ιερατικών
ενδυμάτων ήτο άπηγορευμένη έν Αίγύπτφ (βλ. κατίύτ. σελ. 94 ύποσ. 5 καί τά σχόλ. τών έκδο-
των τοΰ παπύρου). Καί έν Αιγύπτω, έ'ξ άλλου, έγίνετο χρήσις μεταλλικών ύλών (χρυσού, άργύ-
ρου), αΐτινες ένυφαίνοντο είς τά λινά ύφάσματα. Δέν θά άσχοληθώμεν δμως περί αύτών, διότι
ή χρήσις των άνάγεται είς τήν ποικιλτικήν τών ύφασμάτων καί οχι είς τήν καθ' αύτό ύφαντικήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΟ ΕΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

1. Ή προβατοτροφία καί τό έριον τοΰ προβάτου
είς τήν άρχαίαν Αϊγυπτον

Δέν είναι δυνατόν νά όμιλήση τις περι τής κτηνοτροφίας μιας χώρας εις
οιανδήποτε έποχήν, έάν δέν κάμη προηγουμένως λόγον περι τών έδαφικών και
τών κλιματικών συνθηκών, αί δποϊαι ρυθμίζουν τήν γεωργικήν καί, κατ' άκολου-
θίαν, τήν κτηνοτροφικήν οικονομίαν αυτής κατά τήν ΐστορουμένην έποχήν. Προ-
κειμένου περι τής Αίγΰπτου, χώρας γνωστότατης άρχαιόθεν διά τόν δλως ιδιά-
ζοντα χαρακτήρα τών έδαφικών αυτής συνθηκών, τοιούτος λόγος, έ'στω και σύντο-
μος, αποτελεί 'ίσως κοινοτοπίαν. Νομίζομεν δμως, δτι είναι ανάγκη νά εΐπωμεν
ολίγας λέξεις σχετικώς.

Αι συνθήκαι τής γεωργικής οικονομίας τής Αιγύπτου κατά τήν Πτολεμαϊ-
κήν έποχήν είναι αί αύται σχεδόν πρός τάς τής αρχαίας και τής σημερινής Αιγύ-
πτου. Και τότε, δπως και σήμερον, ή Αίγυπτος ειχε τό Δέλτα, τό εύφορώτατον πρός
τήν Μεσόγειον τρίγωνον, πέραν τοΰ οποίου ή ύπόλοιπος καλλιεργούμενη χώρα
άπετελεϊτο «άπό δύο στενός λωρίδας τεχνητής γής, δύο πεζοδρόμια άπό γόνιμον
πηλόν, τά όποια κρασπεδώνουν τήν πλωτήν λεωφόρον τοΰ Νείλου» 1). Και τότε,
δπως και πριν και σήμερον, εκατέρωθεν τής γονίμου ταύτης λωρίδος, τής οποίας
τό πλάτος δέν υπερβαίνει τά δέκα χιλιόμετρα κατά μέσον όρον, έξετείνοντο αμμώ-
δεις έρημοι, σχεδόν άκατοίκητοι. Και τότε ή χώρα ώφειλε τήν ζωήν αύτής ε'ις τήν
έεησίαν πλήμμυραν τού Νείλου, τοΰ οποίου είναι πραγματικώς «τό δώρον»2). Και
τότε, δπως και πριν καί σήμερον, τό καλλιεργήσιμον έδαφος αύτής, λιπαινόμενον φυσι-
κώς κατά τήν έτησίαν πλήμμυραν τοΰ ποταμού, έσπείρετο όλόκληρον κατ'έ'τος, πολλά-
κις δέ και δις τοΰ έτους3), έφ' δσον έπρεπε νά έπαρκή και είς τήν διατροφήν τοΰ

') Ή παρομοίωσις ανήκει είς τόν Blasco Ibanez (Le voyage d'un romancier autour
du monde" μετάφρ. γαλλική ύπό R. Lafont; Paris, 1928, τόμ. Ill σ. 399).

2) .Βλ. Ήροδ. 11,5. Πβλ. Αιοδ. 1,10,1, Άορ. 'Ανάβ. V, 6.5.

s) Μολονότι κατά τήν αρχαιότητα τοΰτο δέν ήτο πάντοτε δυνατόν, διότι τότε ή χώρα
δέν διέθετε τά σύγχρονα αρδευτικά έργα καί, ώς έκ τούτου, μετεβάλλετο κατά τήν πλήμ-
μυραν τοΰ ποταμοΰ είς 'πέλαγος*, ώς λέγει ό 'Ηρόδοτος (11,97).



ΠΡΩΤΑΙ ΥΑΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΠΑΣ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΙΙΝ ΑΙΓΥΙΐΤΟΝ 19

πυκνοΰ αναλόγως πρός τήν έκτασιν τοΰ εδάφους πληθυσμού1), άλλα καί εις τήν έκ τοΰ
έ'ξωτερικοΰ ζήτησιν τών προϊόντων της, ιδιαιτέρως δέ τοΰ σίτου. Διότι ή Α'ίγυπτος
ύπήρξεν, ώς γνωστόν, εις τών σπουδαιότερων σιτοβολώνων τοΰ άρχαίου κόσμου2).

"Οθεν, ό μή ών τελείως άμοιρος τών νόμων τής γεωργικής ζωής και οικο-
νομίας έννοεΐ δτι χαίρα, ώς ή Αίγυπτος, μέ εΰφορον μέν, άλλά περιωρισμένον
είς έ'κτασιν καί πάντοτε έσπαρμένον έδαφος, χωρίς μεγάλας χέρσους ή θαμνώ-
δεις εκτάσεις καταλλήλους πρός νομήν, είναι μέν λίαν πρόσφορος διά τήν άνά-
πτυξιν τής κτηνοτροφίας τών μεγάλων οικιακών ζφων, όχι δμως καί τής κατά
μεγάλας άγέλας ποιμνιοτροφίας3). 'Εάν υπάρχη εΐς τοιαΰτην χώραν κτηνοτροφία
τών μικρών ζφων, κατ' άνάγκην θά είναι οικόσιτος ή θά άσκήται κατά μικράς

') Ή καλλιεργούμενη επιφάνεια τής Αιγύπτου κατά τήν Έλληνιστικήν έποχήν ύπολο-
γίζεται είς τόν στρογγύλον άριθμόν τών 30.000 τ. χλμ. περίπου, δ δέ πληθυσμός αύτής είς 7-
8 καί περισσότερα έκατομμιύρια κατοίκων, έξ ών 5-6 ιθαγενών" (πυκνότης : 258 280 κατ. κατά
τ. χλμ., μεγαλυτέρα καί τής τοΰ σημερινού Βελγίου). Αί πηγαί αί άναφερόμεναι είς τόν ύπο-
λογισμόν τοΰ πληθυσμού τής χώρας κατά τήν έν λόγω έποχήν δέν είναι πάντοτε σαφείς καί
επιδέχονται διά τοΰτο συζητήσεις καί ερμηνείας διαφόρους. Βλ. 'Ηροδ. 11,177. Διοδ. 1,31. 6.
XVII, 52, Θ. Πβλ. Lumbroso, Econ. Polit. des Lag·, 70-74. Bouche'-Leclercq, Hist. d. Lag. I,
240. III. 125. Beloch, Gr. Gesch. IV2 i,330. Bevolk., 258-259. Wilcken, Grundz., 19 σημ. 3.
Ostr., 239. 487-490. Jouguet, La vie municipale. 44-45. L'Egypte Greco-rom., 284. Lesquier,
L'armee rom. de l'Egypte, 284. Segrc, BSAA XXIX (1934), 254 κ.έξ. Preaux, Econ. royale
d. Lag., 280. Rostovtzeff, Helenist. World II, 1136-1140 (Διά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν βλ. Ίωσ.
Άρχαιολ. II, 16,4. Πβλ. Wachsmuth, Klio, III, 1903, 272-280. Wilcken, Archiv IV, 1908,231-
232. fohnson, Roman Egypt, 245 κ.έξ.).

') Βλ. μεταξύ άλλων Ermann-Ranke, Aegypt. Leben, 522-532. fecquier, Civilis. Egypt.',
221. 224. 289-292. Mallet, Les rapports des Grecs avec l'Egypte (Le Caire, 1922), 48. 72. 87.
Wilcken, Grundz., 226. 376-380. Tarn, Hellenist. Civilis.2, 165.222. Schnebel, Landwirtchaft,

1 κ.έξ. Heichecheim, RE Suppl. VI άρθρ. Silos σελ. 836.849.855. Rostovtzeff, Hellenist. World
II, 1150-1151. 1286-1287. RE αρθρ. Frumentum σελ. 139. Segre, ένθ. άν., 290 κ.έξ. Preeaux,
ένθ. άν-, 148-151 κλπ. Πβλ. καί Hohhaein, Le ble de l'Egypte, 33 κ.έ.

") Πρόχειρος σύγκρισις μερικών άριθμών δεικνύει τό πράγμα σαφέστερον πάσης περι-
γραφής. Κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1924 ύπήρχον είς τήν Α'ίγυπτον 700.000 βόες καί άγελάδες,
730.000 βούβαλοι καί 1.500.000 αιγοπρόβατα, ένφ κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1927 είς τήν
Ελλάδα, προ τριετίας έξελθοΰσαν τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καί μιας εθνικής συμφο-
ράς άνευ προηγουμένου, ύπήρχον 909.000 βόες καί άγελάδες, 35 500 βούβαλοι καί 11.000.000
αιγοπρόβατα (βλ. Λεξ. 'Ελευθερουδάκη, άρθρ. Αίγυπτος καί Ελλάς). «Έξ όλων τών χωρών τοΰ
κόσμου ή Αίγυπτος είναι ή μάλλον άπρόσφορος είς τήν κτηνοτροφίαν», έγραφεν ό Επιθεωρη-
τής τής Κρατικής Γεωργικής Εταιρείας τής Αιγύπτου είς έκθεσίν του ύποβληθεΐσαν τό 1906
(κατά Schnebel, ένθ. άν., 316 καί Kees, Aegypten, 18 σημ. 3·).
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άγέλας1). Τοΰτο, άλλως τε, εξηγεί διατί ό βοΰς, ό ταύρος και ή άγελάς υπήρξαν τά
κατ' εξοχήν άγαπητά καί ιερά ζφα τών άρχαίων Αιγυπτίων2) ή διατί εις τάς γλυ-
πτικός καί ζωγραφικός παραστάσεις τών τάφων τής Φαραωνικής Αιγύπτου ό βοΰς
καί τά ύποζΰγια άποτελοΰν θέμα προσφιλές, κατ° άντίθεσιν πρός τό πρόβατον καί
τήν αιγα, τά όποια άπαντοΰν εις δυσαναλόγως όλιγωτέρας παραστάσεις8).

'Αλλά καί κλιματικοί λόγοι δέν ηΰνόουν τήν άνάπτυξιν τής προβατοτροφίας
είς τήν άρχαίαν Α'ίγυπτον: Ή χρήσις τών μάλλινων υφασμάτων υπό τών κατοίκων
αυτής δύναται νά χαρακτηρισθή ως σχεδόν ανύπαρκτος ή λίαν περιωρισμένη, ένεκα
τοΰ θερμοΰ κλίματος, ώς θά έ'χωμεν τήν εύκαιρίαν νά άναπτύξωμεν κατωτέρω4).

Παρ' όλας όμως τάς δυσμενείς αύτάς διά τήν ποιμνιοτροφίαν συνθήκας καί
τό πρόβατον καί ή αΐξ άπαντοΰν άρχαιότατα είς τήν Α'ίγυπτον. Τό πρώτον γνω-
στόν είδος προβάτου τής Αιγύπτου ήτο ή «ovis longipes palaeoaegyptiaca», μέ
ίδιαίτερον χαρακτηριστικόν τά μακρά σκέλη. Άπό τής 12ης Δυναστείας τούτο έξα-
φανίζεται και άντικαθίσταται ύπό ετέρου είδους, χαρακτηριζομένου έκ τής πλατείας
καί παχείας ούράς (ovis platyura Aegyptiaca)δ). Δέν είμεθα δμως είς θέσιν νά

') ΑΙ μαρτυρίαι τών παπύρων έπιβεβαιοΰν τό πράγμα. Έκτο; ώρισμένων περιπτώσεων,
κατά τάς οποίας γίνεται λόγος περί μεγάλων σχετικώς ποιμνίων άνηκόντων είς πλουσίους
Έλληνας ή Ρωμαίους γεωκτήμονας, διαθέτοντας ιδιοκτήτους εκτάσεις βοσκής, ή καί εις τινας
επαγγελματίας ποιμένας, νέμοντας τά ποίμνια είς τήν πρός τάς έρημους γειτνιάζουσαν περιο-
χή ν (βλ. P. Strassb. I, 6-8. 28 καί κατωτ. Μέρος Α' Κεφ. 1°·ν § 4. Κεφ. 2™ § 2), οί
χωρικοί κτηνοτρόφοι κατέχουν ολιγάριθμα συνήθως αιγοπρόβατα (Πβλ. P. Dem. de Lille
12-20. P. S. I. 377. 626. P. Gur. 22. P. Hib. 32.36.37. P. Tebt. 793 I, 27. O. W. 1257. O.
Tait I 1, 114. 116. 2, 2.4, 9. P. Oxy. 807 κλπ. (Διά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν πβλ. P. Berl.
Moller, 7. P. Hamb. 34 κλπ. Πβλ. Auogadro, Aegyptus XV, 1935. 193-195).

s) 'Υπενθυμίζω τήν λατρείαν τοΰ βοός 'Άπιος, τοΰ ταύρου Μνενϊος, χής άγελάδος "Ιοιδος
καί τής δαμάλεως Άϋώρ. Βλ. σχετικώς : Ήροδ. 11,41. Αιοδ. 1,81,2.88,4. Στράβ. XVII, 803.805.
807.812. ΑΙλιαν. Περί Ζφων Χ, 27.28. XI, 10.11 Πβλ. Ermann, La Relig. d. Egypt., 368-370.

3) Βλ. Wilkinson, Manners and Customs 11,447 (είκ. 483.484). 111,305-308. Ermann-Ranke,
Aegypt. Leben, 528. Klebs, Reliefs I, 59-64. II, 85-93. Ill, 64-66. Montet, Scenes de la vie
privee, 108. Paton, Animals, passin. Σημειωτέον ότι ό 'Ηρόδοτος μεταξύ τών επτά γενών,
είς τά όποια ευρίσκει διηρημένους τούς Αιγυπτίους τών χρόνων του «άπό τών τεχνεων», μνη-
μονεύει μέν «βονκόλους» (II, 164), ούχί όμως καί ποιμένας ή αίπόλους.

4) Βλ. σελ. 94.

5) Βλ. Dy It mans, Hist. econ. et soc. 11,78. Kees, Aegypten, 20. Paton, Animals, 8 (n°

35). Thilenins, Das Aegyptische Hausschaf (έν Rec. Phil, et Arch. Egypt, et Assyr. XXII,

1900, 199-212. Πβλ. Spiegelberg, Die agypt. Worte fur Hausschaf. Αύτόθι, 212 214. Δέν
κατώρθωσα νάϊδω τήν πραγμαματείαν τών Diii-ts u. Gaillard, Studien uber die Geschichte

des agypt. Hausschafes).
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γνωρίζωμεν, αν πρό τής άφίξεως τών Έλλήνανν εις τήν χώραν διεκρίνοντο παραλ-
λαγαί τοΰ είδους αύτοΰ κατά περιφερείας, ώς τούτο συνέβαινε διά τά πρόβατα τής
Έλληνο-Ρωμαϊκής Αιγύπτου1). Έκ τών μνημείων πάντως ούδέν σχετικώς μαρτυ-
ρεϊται. Οί "Ελληνες συγγραφείς άρκοΰνται εις άπλήν διαπίστωσιν τής υπάρξεως
προβατοτροφίας είς τήν άρχαίαν Α'ίγυπτον2), οί δέ πάπυροι τών πρώτων χρόνων
τής Ελληνιστικής έποχής μνημονεύουν απλώς «Αιγύπτια πρόβατα»")-

Ή κυριωτέρα έκ τής προβατοτροφίας ωφέλεια διά τούς Αιγυπτίους φαίνε-
ται δτι ήτο ή κατανάλωσις τοΰ κρέατος και ή γαλακτοκομία. Ό Πλούταρχος4) έν
τούτοις παραδίδει, δτι μόνον οί κάτοικοι τοΰ Λυκοπολίτου νομού έξετίμων τό κρέας
τοΰ προβάτου, ό δέ Juvenalis °), δτι δλοι οί Αιγύπτιοι δέν τό έ'τρωγον.

Είναι προφανές, δτι πρόκειται περί εσφαλμένων πληροφοριών τών συγγρα-
φέων τής Ρωμαϊκής έποχής, οϊτινες έγενίκευσαν προγενεστέρας πληροφορίας άνα-
φερομένας είς τήν άπαγόρευσιν τής καταναλώσεως τοΰ κρέατος τού προβάτου είς
τούς νομούς, ένθα τοΰτο ήτο ιερόν6). Διότι δέν είναι δυνατόν νά πιστεύσωμεν, δτι
οί Αιγύπτιοι έτρεφον πρόβατα καί αίγας — καί μάλιστα μέ τάς δυσκολίας τής
νομής είς χώραν καλλιεργουμένην έντατικώς—άπό τής άρχαιοτάτης έποχής διά
μόνην τήν έκ τοΰ γάλακτος καί τής γαλακτοκομίας πρόσοδον ')·

') Πβλ. τά «Ξοϊτικά» καί τά «[Λωτ]ωνήσια» πρόβατα (P. Thead. 8, 7), τά «Ξοϊτικά»
ερια (Β. C. U. 927, 6) καί τάς «Θηβαίας» αίγας (P. C. Ζ. 59388,4).

2) Βλ. Ήροδ. 11,42.46. Άριστοτ. Ζ. Ίστ., 606 α, 21-22. Στοαβ. XVII, 803. 812. Πλου τ.
Περί "Ισιδ. καί Όσίρ., 74 (= Ήθ. 380f). Διοδ. 1,36,6. Πβλ. Ίεζεκ. 27,7. Plin. Ν. Η.
VIII, Ι9ΐ.

3) Βλ. P. Hib. 32 (= Chrest. II, 37. 245 π· Χρ.).

4) Περί "Ισ. καί Όσίρ., 72 (=Ήθ. 380 b). Κατά τόν Πλονταρχον έπίσης (Αύτόθ. 4.5 =
352 d-f) καί οί ιερείς τής Αιγύπτου δέν έ'τρωγον «μήλεια κρέατα». Ό ίδιος, έν τούτοις, βέβαιοι
ότι οί Αιγύπτιοι «βονν και πρόβατον και ίχνενμονα δήλον δτι ωφελείας ενεκα ετίμηοαν» (Αύτόθ.,
74=380 f). "Οτι δέ είς τήν έκ τοΰ προβάτου *ώφέλειανπεριελαμβάνετο καί ή χρήσις τού

έρίου, μαρτυρεί καί ό Διόδωρος (βλ· τήν έπομένην σελ., ύποσ. 6)

6) XV, 11/12.

6) Δηλαδή είς -ςόν Θηβαϊτικόν καί τόν Σαϊτικόν. Βλ. 'Ηροδ. II, 42. Στράβ. XVII, 812.
Κλημ. Άλεξ., Προτρ. II, 39, 5 (σελ. 29, Staehlin). Πβλ. Wilkinson, Manners and Customs
III, 260.

7) Βλ. Wiedemann, Aegypten, 283-284 Montet, Scenes de la vie privee, 155. Φαίνεται
ότιαί αίγες καί τά πρόβατα έχρησιμοποιοϋντο έν Αίγύπτφ κατά τούς χρόνους τής Πρώτης καί
Μέσης Αύτοκρατορίας καί διά τήν καταβΰθισιν τοΰ σπόρου τών δημητριακών είς τάς μετά τήν
άποχώρησιν τών ύδάτων τοΰ Νείλου σπειρομένας γαίας, ένεκα τής δυσκολίας, τήν οποίαν παρου-
σίαζεν ή διά τοΰ άροτρου καλλιέργεια τοΰ πηλώδους έδάφους. Ή έργασία αΰτη άνετίθετο κατά
τήν Νέαν Αύτοκρατορίαν είς άγέλας χοίρων. Βλ. 'Ηροδ. II, 14. Plin. Ν. Η. XVIII, 168. Πβλ.
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Ή πληροφορία εξ άλλου τοΰ Τερτυλλιανοΰ χ), καθ' ήν οί Αιγύπτιοι έφερον
μάλλινα ενδύματα, ελέγχεται ευκόλως ώς άνακριβής. Τά ευρήματα τών τάφων άπο-
δεικνΰουν τήν σπάνιν τής χρήσεως τών μάλλινων ύφασμάτων, έν άντιθέσει πρός
τήν γενικήν σχεδόν χρήσιν τών λινών, τήν οποίαν ηύνόει τό κλίμα 2). 'Αλλά και
ό Ηρόδοτος 8) και ό Πλούταρχος4) παραδίδουν, δτι οί Αιγύπτιοι έφόρουν κατά
προτίμησιν λινά ένδύματα και άπέφευγον τά μάλλινα, τών οποίων, άλλως τε, ή χρή-
σις ήτο κατηγορηματικώς άπηγορευμένη εις τούς ίερεΐς τούς εΐσερχομένους οπωσ-
δήποτε εις τά ιερά και εΐς τήν περιτύλιξιν τών μομιών. "Οθεν, τό έριον δέν δύνα-
ται νά θεωρηθή ώς τό κύριον έκ τής προβατοτροφίας έ'σοδον διά τούς άρχαίους
Αιγυπτίους. Δέν πρέπει δμως νά νομισθί], δτι δέν έγίνετο παντελώς χρήσις αύτοΰ
εΐς τήν ύφαντουργίαν. Τούναντίον, και αί ίστορικαι πηγαι καί τά έκ τών τάφων
ευρήματα άποδεικνύουν, δτι ή έριουργία ήτο ανέκαθεν γνωστή εΐς τήν ύφαντικήν
τών Αιγυπτίων6).

Wilkinson, ένθ. dv. II, 390. (είκ. 464,4) Klebs, Reliefs I, 47 (είκ. 34). Ermann - Ranke, Aegypt.
Leben, 517 (είκ. 206). Montet, ενθ. άν., 155 (πβλ. planehe XV έν σελ- 184). Jecquier, Civilis.
Egypt., 180.293.

') De pallio, 3.

2) Βλπ. κατωτ Μέρος Β' Κεφ. 10ν § 1.

3) II, 37. 81.

4) Περί "Ισ. καί Όσίρ , 4 (=Ήθ., 352 f).

'") Οί πάπυροι μαρτυρούν, ότι ή άπαγόρευσις ϊσχυεν καί έπί τής Έλληνο-ρωμαϊκής έπο-
χής. Οΰτω, είς τόν Γνώμονα τού 'Ιδίου Λόγου (=B.G.U.,V) περιέχονται διατάξεις (71. 75. 76)
όρίζουσαι ότι άπαγορεΰεται είς τους ίερεΐς «ερεα εσϋήτι χρήσϋαι καί κόμην φορεΐν». Έξ άλλ,ου
παπύρου μανθάνομεν, ότι ιερεύς Αιγύπτιος κατηγγέλθη ώς «κομών καί χρώμενος έρεαΐς εοβήοι»
(B.G.U., 16=Chrest. II, 114. 160 μ. Χρ.). Έκ τρίτου δέ παπύρου πληροφορούμεθα, ότι ή
άπαγόρευσις έξετείνετο καί έπί τοΰ κατοιτέρου προσωπικού τών ιερών (P. Fouad 1,10, 8-11.
Πβλ. τήν είσαγ. είς τόν πάπυρον ύπό Ο. Gueraud). Ό λόγος τής άπαγορεύσεως ταύτης είναι,
ότι τό έριον έθεωρείτο άκάθαρτον, ώς περίττωμα ζωϊκόν. Βλ. Πλοντ., ΙΙερίΤσ. καί Όσίρ., 4.
Πβλ. Dittenberger, Syll·3, 735, 36. Ό Ad- Ermann θεωρεί ώς άπώτερον λόγον τής άπαγορεύ-
σεως ταύτης τήν συμμόρφωσιν πρός τά κρατούντα κατά τήν μεμακρυσμένην άρχαιότητα, ήτις
έγνώριξε μόνον τά έκ λίνου υφάσματα. (La Relig. d. ]Bgypt.. 386 σημ. 3).

6) Ούτω ό 'Ηρόδοτος βέβαιοι, ότι οί Αιγύπτιοι τών χρόνων αύτοΰ έφόρουν χιτώνας

λινούς καί έπ'αύτών «είρίνεα εϊματα επαναβληδόν φορέονοι» (11,81), ό δέ Διόδωρος, ότι οί

Αιγύπτιοι έτίμησαν τά πρόβατα «διά τό δις τίκτειν καί τοις ερϊοις την οκέπην άμα καί τήν
ενσχημοοννην περιποιεΐν» (I, 87, 2). Τά έκ τών τάφων ευρήματα έπιβεβαιοΰν τάς πληροφορίας
ταύτας. Ό F. Petrie εύρεν έντός τάφου τής 12ης Δυναστείας τολύπην έρίων ετοίμων πρός
νήσιν, έντός δέ τάφου προφαραωνικοΰ συνοικισμοΰ τεμάχιον μάλλινου ύφάσματος (Nagada
and Ballas, 24· κατά Dykmans, Hist. econ. et soe. II, 183).
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2. Συνθήκαι τής ποιμνιοτροφίας είς τήν Α'ίγυπτον τών Πτολεμαίων.
Κρατική φορολογία έπ' αύτής. Δυσκολίαι εξευρέσεως νομής.

Τά πράγματα μετεβλήθησαν ριζικώς, δσον άφορα τήν κτηνοτροφίαν και
ειδικώς τήν προβατοτροφίαν, μετά τήν έγκατάστασιν τών Ελλήνων εις τήν Α'ίγυ-
πτον. "Οχι, διότι αί δυσκολίαι τής εξευρέσεως νομής έμειώθησαν κατόπιν τής άλλα-
γής τών κυρίων τής χώρας1). Τουναντίον, ύπό τούς Πτολεμαίους ή καλλιέργεια τής
γής έγινεν έντατικωτέρα 2), τό άρδευτικόν σύστημα άνεκαινίσθη και έβελτιώθη 3),
ελη άπεξηράνθησαν4) και ή γή έκλήθη νά άποδώση, ύπό σύστημα αύστηρώς έκ
τών άνωθεν διευθυνομένης οικονομίας, τό άνώτατον δριον τής δυναμικότητος αύτής.
Διότι έ'πρεπε νά ίκανοποιήση, έκτος τών άναγκών τοΰ ιθαγενούς πληθυσμού, και
τάς τού προσθέτου πληθυσμού τής χώρας—τών νέων αποίκων και τού στρατού δ)
— και τάς τού έξαγωγικού εμπορίου τών γεωργικών προϊόντων (κυρίους δηλαδή

*) Πρέπει νά σημειωθή ότι, έν αντιθέσει πρός τήν Νέαν Α'ίγυπτον, είς τήν οποίαν
ή καλλιέργεια τοΰ βάμβακος καί τοΰ σακχαροκαλάμου, είδών μεγάλης άποδόσεως, δέν
άφίνει άρκετόν περιθώριον διά τήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας, ή έφαρμοζομένη καλλιέργεια
είς τήν 'Αρχαίαν καί τήν Έλληνιστικήν Α'ίγυπτον ηύνόει περισσότερον τήν ποιμνιοτροφίαν.
Διότι είτε έπέτρεπε τήν σποράν είδών καταλλήλων πρός νομή ν κατά τό μεταξύ τοΰ θερισμοΰ
τών σιτηρών καί τής νέας σποράς μεσολαβούν χρονικόν διάστημα, είτε άφινε κατ'έτος μέρος
γής χέρσον, ένεκα τού έφαρμοζομένου κατά τριετίαν συστήματος άγραναπαύσεως. Πβλ.
Schnebel, Landwirtschaft, 219-239. 343-346. P. Tebt. I, Append. I σελ. 564. Wilcken. Archiv

I (1900), 158. Sethe-Partsch, Dem. Urk. σελ. 12. P. Athen. 14, 18 (καί τά σχόλια έν σελ. 78).

2) Βλ. P. c. Ζ. 59155, 1 (256 π. Χρ.): * Ο βαοιλενς σννέταοοεν ήμΐν διοπορήσαι τήν γήν».
Πβλ. Edgar, Είσαγ. είς τόν πάπυρον καί P. C. Ζ. 59207, 36-37. R. Johannesen, CI. Philol.
XVII, 1923,156-161. Schnebel, ένθ.άν., 145-160. Seider, Beitr. z. Ptolem. Verwaltungsgesch.,
27-29. Ι\ Πετροπούλον, P. Athen., 14 σελ. 77.

3) P. Lille, I 1 (Είσαγ. καί σχόλ ). P. Tebt. 703, 29-40 (καί τά σχόλια). Πβλ. Schnebel,
ένθ. άν., 29-84 (ιδίως 45-56). Preaux, Econ. royale d. Lag., 53 - 56. Johnson, Roman Egypt.,
7 κ. έξ. Seider, ένθ. άν., 27-29. Calderini, Aegyptus I (1920), 37. 62. 189-216. Westermann,
CI. Philol. XV (1920), 128-130 κλπ. Βλ. τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν παρά Rostovtzeff, Hel-
lenist. World III, 1380 n. 86.

4) Π.χ. είς τόν Άρσινοίτην νομόν, τό σημερινόν Φαγιούμ. Βλ. P. Fayum, Είσαγ. σελ.
7 - 17. P. Thead., Είσαγ. σελ. 6-25. P. Tebt. II Append. II σελ. 349 κ.έξ. Bevati, Ptolem.
Dynasty, 114-116. Rostovtzeff, A Large Estate, 58 κ.έξ. 162-163. Hellenist. World 1,360-362.

s) Είς 1.500.000—2.000.000 ύπολογίζεται ό μόνιμος καί κινητός πληθυσμός τών ξένων
είς τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον. 'Εννοείται, ότι ό όγκος τοΰ μή ίθαγενοΰς πληθυσμού, ώς καί
οί όροι τής διαβιώσεως αύτοΰ, μετεβλήθησαν πολύ κατά τό άπό τής άρχής μέχρι τού
τέλους τής 'Ελληνικής κατοχής διάστημα, ένεκα λόγων πολιτικών, κοινωνικών καί οικονομι-
κών. Βλ. Heichelheim, Die auswartige Bevolkerung im Ptolemaerreick, 36 κ.έξ. καί τάς
παραπομπάς έν σελ. 91 ύποσ. 1.
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τοΰ σίτου), προωρισμένας νά πληρώσουν κατά τό μεγαλΰτερον μέρος τά κενά τοΰ
Βασιλικοΰ Ταμείου1). Επειδή δέ δχι μόνον ή καλλιέργεια τοΰ σίτου έ'γινεν έντατι-
κωτέρα έπί τών Πτολεμαίων, άλλά και ή τών άλλων δημητριακών καί τών ελαιω-
δών καί υφαντικών φυτών καί τής άμπέλου καί τών καρποφόρων δένδρων1'), αΐ
δυσκολίαι τής νομής διά τήν ποιμνιοτροφίαν έγιναν κατ' άνάγκην μεγαλΰτεραι. Οί
πάπυροι παρέχουν μέχρι τοΰδε σποραδικάς μέν, αλλ' άρκετά εΰγλώττους μαρτυρίας
περί αΰτοΰ.

Ή κυριωτέρα τούτων είναι δτι είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον — άπό τοΰ Φι-
λαδέλφου τουλάχιστον καί εντεύθεν — δέν υπήρχε διά τους κτηνοτρόφους γή κυριολε-
κτικώς έλευθέρα διά τήν βοσκήν τών ζ ο') ω ν αυτών. Ύπεχρεοΰντο ούτοι νά αγορά-
σουν τήν άναγκαιοΰσαν πρός τοΰτο νομήν διά μισθώσεως γαιών, ε'ίτε έσπαρμένων
. ειδικώς δι' ειδών νομής, ε'ίτε χέρσων, παρ' ιδιωτών ή παρά τοΰ Κράτους. Καί ή μέν
παρ* ιδιωτών μίσθωσις γνωρίζομεν, δτι έγίνετο, ώς γίνεται καί σήμερον ακόμη παρ'
ήμϊν : έπλήρωνε δηλ. ό ποιμήν κατ' «άρονραν»3) τήν καθορισθεϊσαν κατόπιν συμ-
φαννίας τιμήν τοΰ πρός βοσκήν τών ζφων αύτοΰ αγορασθέντος χόρτου4). Ενίοτε
μάλιστα, οί ποιμένες άντί χόρτου ετοίμου ένοικίαζον γαίας «πρός κατασποράν και
κατανομήν προβάτων»5).

"Οσον άφορα δμως τήν παρά τοΰ Κράτους άγοραζομένην νομήν δέν γνωρί-
ζομεν σαφώς έκ τών μέχρι τοΰδε δεδομένων ούτε τό είδος τής νομής, τήν οποίαν
διέθετε τό Κράτος, "ούτε τόν τρόπον καθ' όν έξεμίσθωνε ταύτην. Δύο πάπυροι τοΰ
Άρσινοΐτου6) άναφέρουν, δτι ό Νομάρχης έξεχώρησεν είς ποιμένας κρατικάς νομάς
κατ' ιδίαν βούλησιν7), άλλά χωρίς άλλην τινά διασάφησιν. Πρόκειται περί γης

') Είς 10.000.000 άρτάβας (560.000 τόνους περίπου) ύπολογίζει ό Segre (BSAA XIX,
1934, 288) τόν κατ' έ'τος έξαγόμενον σΐτον έκ τής Αιγύπτου. «Οί Πτολεμαίοι ύπήρξαν οί
μεγαλύτεροι έμποροι σιτηρών τοΰ κόσμου ολοκλήρου», γράορει ό Tarn (Hellenist. Civilis.2,
165). Πβλ. καί άνωτ. σελ. 91 ύποσ. 1.

2) Βλ. Ρ· Tebt. 703, 191 -211 (καί τά σχόλια). Schnebel, Landwirtschaft 182 κ.έξ. 356.
Preaux, Econ. royale d. Lag., 160-171. Johnson, Roman Egypt, 1-7. Rostovtzeff, Hellenist.
World I, 274 κ.έξ.

3) Ή άρουρα έν Αίγύπτω ήτο ίση πρός 2756 τ. μ.

4) Βλ. P. Mich. Ζ. 31, 14, 27 (255 π. Χρ.). 56, 14-21 (250 π. Χρ·). P. Tebt. 107 (112 π.Χρ.).
P. Ryl. 73 (33 π. Χρ.). Πβλ. P. S. I. 400. P. C. Ζ. 59318. 59628, 3-5 (3°? αί. π. Χρ.).

5) Βλ. P.Osl. II, 32. Πβλ- Schnebel, ένθ. άν., 349 σημ. 1 (Ρωμ. εποχή)

6) P. S. I. 361, ι-2 (250 π. Χρ.). 367, 4 5 (249 π. Χρ.).

7) «Έποίηοα δε και τοΐς "Αραι/'ΐ την νομήν, κα&' δτι μοί εγραιρας, ετέρων ήδη εχόντων»
(P. S. I. 367, 4 - 5)· Ό Νομάρχης είς τό Κράτος τών Πτολεμαίων ήτο ό οικονομικός κυρίως
διοικητής τοΰ νομοΰ. Βλ. Jouguet, La vie municipale, 52-53. Preisigke, Ο. Prinz Joachim



ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΗΝ ΑΪΓΥΠΤΟΝ 97

εσπαρμένης έπί τουτφ πρός νομήν1) ή περί χέρσου; Καί δεδομένου τοΰ ιδιάζοντος
συστήματος κυριότητος τής γής, τοΰ ισχύοντος έν Αίγΰπτφ2), περί ποίας γής άκρι-

σελ 40-43. 47-50. Wilcken, Grundz. I, ιο-ιι. Rostovtzeff, A Large Estate, i53_I57· Helle-
nist World I, 276 Seider, Beitr. z. Ptol. Verwaltunsgeseh. 18-41 (κατάλογος τών γνωστών
Νομαρχών έν σελ. 41-42).

') Αίπρός νομήν τών κτηνών προοριζόμεναι γαΐαι έσπείροντο διά χόρτου (βλ. Schnebel,
Landwirtschaft, 217 κ. έξ.) είτε μετά τόν θερισμόν τών σιτηρών, είτε κατά τό έτος τής άγρα-
ναπαύσεως, ώς ήδη εΐπομεν (σελ. 95 ύποσ. 1). Μέρος αύτών, τό μεγαλύτερον, έδίδετο πρός
νομήν έν χλωρά καταστάσει, μέρος δέ συνεκομίζετο ώς «ξηρός χόρτος» (βλ. παραπομπ. έν
Preisigke, Worterb. έν λ. χόρτος) διά τήν διατροφήν τών κτηνών κατά τήν διάρκειαν τής
πλημμύρας τοΰ Νείλου καί δι' έκτάκτους άνάγκας. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν αί νομαί καθο-
ρίζονται είς τούς παπύρους ύπό τόν όρον «τα χλωρά.·» (πβλ. P. Tebt. I, Append. I, σελ. 563
κλπ.), ώς καί σήμερον έ'τι παρ' ήμϊν (ή χλώρα έν Νάξφ> V χλώρη έν Κρήτη καί Σίφνφ, to χλω-
ριν έν Πόντφ, άλλαχοΰ δέ ή χλωρασιά, ή χλωρατσιά, ή γλωρακ^ά, ή χλωρονομή, τό χλωρονόμι).
Μετά τών χλωρών έδίδοντο πρός νομήν πολλάκις καί τά σπειρόμενα μετά τόν θερισμόν τού
σίτου καί τοΰ λίνου είδη ψυχανθών (άρακος. όλυρα κλπ), τά χαρακτηριζόμενα ύπό τόν γενι
κόν όρον «επίοπορα* (βλ. P. Tebt. 27, 54"56· 7Ι"74)· Αί νομαί τής άκαλλιεργήτου χώρας δια-
κρίνονται τών «χλωρών» χαρακτηριζόμεναι ώς «χερσονομαί». 'Αναλόγως δέ τής έποχής τού
έτους αί νομαί διακρίνονται είς «ΰερινάς» καί «χειμερινός». Πβλ. Β. G. U., 1894, 8 (157 π. Χρ.).
P. Fay. 42a verso VI, 6. P. Oxy. 810. 1686, 10. P. Lond. 842, 12. (σελ. 141) P. Jand. 28, 5
(όλοι τοΰ 2ου αί. μ. Χρ ). -

3) Είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον ό Βασιλεύς—Θεός, νόμιμος διάδοχος τών Φαραώ,

έχει τήν κυριότητα έφ' ολοκλήρου τοΰ εδάφους τής χώρας, καλλιεργούμενου ή μή. Τό μέρος
τής γής τό καλλιεργούμενον ύπό ιδιωτών ή ύπό τών ιερέων νομικώς έθεωρείτο ώς παραχω-

ρηθέν είς αύτούς ύπό τοΰ βασιλέως. Οΰτω, ολόκληρος ή γή τής Αιγύπτου διεκρίνετο 1) είς τήν

«βασιλικήν γήν», τό μέρος δηλαδή τό όποιον έξεμεταλλεύετο άπ' εύθείας ό βασιλεύς διά τών
κρατικών ύπαλλήλων, καί 2) τήν <γήν εν άφέσει», τό άφεθέν δηλαδή μονίμως πρός καλλιέρ
γειαν είς τρίτους. Τό δεύτερον τοΰτο μέρος διεκρίνετο πάλιν, άναλόγως τής 'ιδιότητος τών
προσώπων είς ά παρεχωρήθη, είς τρεις είδικωτέρας κατηγορίας: 1) τήν «ίεράν γήν>, καλλιερ-
γουμένην ύπό τοΰ κλήρου καί προωρισμένην νά ίκανοποιήση τάς άνάγκας τοΰ προσωπικοΰ
τών ίερών τής χώρας καί τάς τής λατρείας τών Θεών καί τών Βασιλέων' 2) «τήν κληρονχικήν
Υήν», τήν έκχωρηθεΐσαν πρός καλλιέργειαν κατά τό Άθηναϊκόν σύστημα είς «κληρονχονς*,
έγκατασταθέντας είς τήν χώραν μετά τήν κατάκτησιν αύτής ύπό τού 'Αλεξάνδρου (στρατιω-
τικούς κυρίως), άργότερον δέ καί είς ιθαγενείς ύπηρετοΰντας είς τόν βασιλικόν στρατόν 3)
τήν *γήν εν δωρεά», μεγάλα δηλαδή τεμάχια γής παραχωρηθέντα κατά καιρούς ύπό τών
βασιλέων είς σημαίνοντα πρόσαιπα (συνήθως άνωτάτους άξιωματούχους τοΰ Κράτους). Ή
νομική κυριότης έπί τής γής «έν άφέσει» έποίκιλλεν, έννοεΐται, κατά κατηγορίας καί έποχάς.
'Εκτός αύτής υπήρχε καί ή *γή Ιδιόκτητος», τής οποίας ό καθορισμός άπό νομικής άπόψεως
παρουσιάζει εισέτι δυσκολίας. (Κατά τόν Rostovtzeff πρέπει νά έννοήσωμεν ότι ύπό τόν
όρον τοΰτον έχαρακτηρίζοντο τά οικόπεδα καί οί πεφυτευμένοι άγροί, άμπελοι, κήποι

7
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βώς πρόκειται; Ποία ή μορφή καί ή διάρκεια τής μισθώσεως καί πώς είσεπράττετο
τό μίσθωμα; Είς τά ερωτήματα ταύτα θά έπιχειρήσωμεν νά άπαντήσωμεν εις τά
επόμενα.

Τρεις άλλοι πάπυροι τής αυτής εποχής *) περιέχουν διαταγάς τής αρμοδίας
κρατικής άρχής πρός τόν προϊστάμενον τής χωροφυλακής χωρίου τοΰ Όξυρυγχίτου
νομοϋ 2). Εις τόν πρώτον γίνεται λόγος «περι τής λογείας τών χλωρών», συνιστάται
δέ είς τόν παραλήπτην νά φροντίση διά τήν ε'ίσπραξιν τών πρός τό Κράτος οφει-
λομένων έκ τούτων άπό τούς «πρός αργύρων ήγορακότας». Οί δύο άλλοι περιλαμ-
βάνουν κατάλογον δνομαστικόν τών κτηνοτρόφων, «ο« κατανενεμήκαοιν εκ τής
βασιλικής γης τής έν τή κάτω τοπαρχία», μετά τοΰ άριθμοΰ τών κατανεμηθεισών
άρουρών καί τοΰ χρηματικού ποσού, δπερ έ'καστος δφείλει είς τό Κράτος διά τοΰτο,
διατάσσεται δέ ό παραλήπτης νά προσπαθήση «ώς ασφαλέστατα διεγγνήσαι, δπως
μη&έν διάπτωμα έξ υστέρου γένηται».

Είναι φανερόν, δτι εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις πρόκειται περί φόρου, τόν
όποιον κατέβαλλον εις τό Κράτος οί κτηνοτρόφοι διά καταναλωθεΐσαν ύπό τών
ζφων αύεών χλωράν νομήν καί περί τών φροντίδων, τάς οποίας έλάμβανον αί
κρατικαί ύπηρεσίαι διά τήν άσφαλή ε'ίσπραξιν τών έξ αύτοΰ οφειλομένων. Οί
έκδόται τών παπύρων ύπέθεσαν, δτι πρόκειται περί τοΰ φόρου, δστις είναι γνωστός

κλπ.). Βλ. Rostovtzeff, Kolonat, 1-84 JEAVI(1920), 165-167. 173. Hellenist. World I,
276 κ.έξ. Wilcken, Grundz. 1, 270-286. Grenfell-Hunt, P. Tebt. I Append. I. Bouche-Leclercq,
Hist. d. Lag. Ill, 178-236. Tarn, Hellenist. Civilis.2 163-164. Heichelheim, RE suppl. IV
αρθρ. Domanen, σελ. 233. Westermann, CI. Philol: XV (1920), 20 22. Ειδικώς δέ 1) περί μέν
τής ιεράς γής, W. Otto, Priester u. Tempel I, 262-282, 2) περί τής κληρουχικής γής, Lesquier,
Instit mil. d. Lag., Κεφ. II, VI, VII, Preaux, Econ. royale d. Lag., 463-480. Kiessling,
Actes du V Congres de Papyrol. 213 κ. έξ., καί 3) περί τής γής έν δωρεά Rostovtzeff, Α
Large Estate, 42-5.,5 142-146. Hellenist. World I, 289. Preaux, ένθ. άν., 17-19. (Ή βιβλιογρ.
είναι ήδη συγκεντρωμένη παρά Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt, 175-180).

') P. Hib. 51. 52. 53 (245 π. Χρ.). Πβλ. καί P. Petr. Ill, 71 (248 π. Χρ.), ένθα ό
λόγος είναι έπίσης περί «λόγου χλωρών» (πβλ. Wilcken, Archiv IV, 1908, 183).

2) Τόν «άρχιφνλακίτην κώμης» όνομαζόμενον. Είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον ύπήρ-
χεν ίδιαίτερον άστυνομικόν σώμα, οί «φνλακΐται», οΐτινες ήσαν τά εκτελεστικά όργανα τών
άρχών τοΰ Κράτους. Οί απλοί ' φυλακΐται» ήσαν κατά κανόνα ιθαγενείς. Ό πρώτος μετά
τόν φυλακίτην βαθμός ήτο ό «άρχιφυλακίτης», ύπέρ τόν όποιον ϊσταντο οί αξιωματικοί τοΰ
σώματος, οί «ίπιστάται τών φνλακιτών», Έλληνες κατά κανόνα- Ή διαφορά βαθμοΰ μεταξύ
τών τελευταίων διεκρίνετο έκ τής δικαιοδοσίας, ήν είχεν έκαστος (κώμη, τόπος, πόλις, νομός).
Tlfy'k.Jouguet, La vie municipale, 60. Bouche'-Leclercq, Hist. d. Lag. IV, 56 κ. έξ. Wilcken,
Ostr., 402. Grundz., 411-413. Lesquier, ένθ. άν. 216-217. Bevan, Ptolem. Dynasty, 163.
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άλλοθεν ύπό τόν δρον «εννόμων» ή «εις τάς νομάς» και κατεβάλλετο ύπό τών κτη-
νοτρόφων έναντι τοΰ δικαιώματος της νομής τών κτηνών εις τάς κρατικός νομάς1).
Τό ζήτημα γίνεται ούτω συγκεκριμένον: «τό έννόμιον» είναι ό αύτός φόρος πρός
τόν χαρακτηριζόμενον διά τού όρου «είς τάς νομάς», καταβάλλονται δέ άμφότεροιώς
άντίτιμον νομών; ή έκάτερος τούτων είναι διάφορος φόρος και εισπράττεται ύπό
τού Κράτους διά διάφορον εις έκάστην περίπτωσιν λόγον;

"I δω μεν πρώτον τί είναι γνωστόν περι τοΰ «έννομίου» εις τήν Πτολεμαϊκήν
Α'ίγυπτον. Έκ τών μέχρι τοΰδε δεδομένων είναι βέβαιον, έν πρώτοις, δτι πάντες
οί ίδιοκτήται κτηνών ύπεχρεοΰντο 2) εις τήν καταβολήν τοΰ έννομίου. Ή κάτωθι
παράγραφος τοΰ ύπ' άρ. 703 παπύρου τής Τεπτι'ννεως, δστις είναι λίαν διδακτικός
έπί τού δλου οικονομικού συστήματος τών Πτολεμαίων, δίδει άρκετά σαφείς πλη-

') Βλ. P. Hib. 51, 2 σχόλ. 52, είσαγ. Πβλ. Plaumann έν P. Grad. 8, είσαγ.

J) Rev. Laws fr. 1-6 (ατυχώς λίαν έφθαρμένα). Πβλ. Grenfell, αύτόθ. σ. 176. (Wilcken,
Archiv XII, 1932, 222 ύποσ. 1). Lesquier, Instit. mil. d. Lag., 215- Wilcken, Ostr., 191/192.
265. Rostovtzeff, Hell. World I, 295. Preaux, Econ. royale. d. Lag., 225-227. Wallace, Taxa-
tion, 86-88. S. Avogadro, Aegyptus XIV, 1934, 293 κ. έξ. Είς τούς παπύρους τής Πτολεμαϊκής
έποχής αναφέρεται τό «έννόμιον», γενικώς μέν έν P. Hib. 131. P. C. Ζ. 59206, 30,46,49· 59634,
7· P. S. I. 509, 7· Ρ· Petr. Ill, 37 (b) verso. 72 (d) 4, 7. 112 verso I, 23. P. Tebt. 703, 165.
1072 I, i; 4, 12. P. Gur. 13. O. W. 324. 325. 1510. 1620. O. Tait I 1, 49. (117 ;). 119. 4, 4.0.
Edf. 231. S. B. 1093. 4326" ειδικώς δέ καθοριζόμενον έννόμιον: α) προβάτων: P. S. I. 368,
4. (πβλ. 626). P. Pet. Ill, 109, saepe. Ο. Tait I 1, 115. 116. 2, 21. 4, 9. β) αιγών: P. S. I.
368, 2, 21, 22. 386, 26, 35. verso 43, 45. γ) καμήλων: Β. G. U. 1351-1353. δ) χοίρων : P. Lond.
Inv. 2097 (κατά Rostovtzeff, A Large Estate, 110). Διά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν βλ. P. Hamb.
40 (σελ. 183). P. Ryl. II, 213, 9, σχόλ. έν σελ. 314. Είς τό Ο. W. 319,3 γίνεται μνεία ·έννομίου
κτηίνών)». Ή CI, Pre'aux υποθέτει, ότι πρόκειται περί έννομίου βοών, μέ τήν δικαιολογίαν
δτι ύπό τόν όρον «κτήνη έννοοΰνται πιθανώς τά βοοειδή» (Econ. royale d. Lag., 225). Τούτο
όμως είναι ήκιστα πιθανόν, διότι: 1ον κατά τήν Άλεξανδρινήν έποχήν, όπως καί κατά τήν
άρχαίαν, κτήνος έσήμαινε οιονδήποτε ζώον κατοικίδιον. cO P. Petr. Ill, 26, 5-6 συμπληρού-
μενος καθορίζει σαφώς τό πράγμα' «' Εάν έμβή βοΰς η υποζνγιον η πρόβατον η άλλο τι τών
[κτη]νών...» (Λέγεται μέν σήμερον ίδιωματικώς ένιαχού τής Ν. Ελληνικής, ώς έν Πόντω καί
Καππαδοκία χτήνον, χτήνο ή χτηνό,Ύ] «άγελάς», κατά τό κατ'έξοχήν σχήμα, λέγεται όμως άλλα-
χοΟ, ώς έν Κύπρφ, Βιθυνία, Μυκόνφ, Σύρω, χτηνον-χτηνο ή κτηνό ό «όνος» ή ό «ήμίονος» ή τό
«ύποζύγιον» καί *χκηνε» ή «αΐξ» έν Τσακωνία. Άλλά ή λέξις διετήρησε πολλαχοϋ τήν
άρχαίαν σημασίαν τοΰ «κατοικίδιου ζώου>- γενικώς ύπό τύπον χτηνο έν Κύθνφ καί Προπον-
τίδι, τά χτηνά έν Κύπρφ, κτ νά έν "Άνδρφ, Τήνω, κτηνά έν Άν. Θράκη καί φτηνό έν Κάτο)
Ιταλία)' 2ον είς τόν P. S. I. 509 (3°? αί. π. Χρ.) οί ίδιοκτήται βοών καταβάλλουν μόνον «φνλα-
χιτικόν βοών» (περί τοΰ φόρου τούτου βλ. κατωτ.) είς τόν ένοικιαστήν τοΰ έννομίου τέλους. Πβλ.
καί P. Tebt. 703, 165-175. Οί Πτολεμαίοι, άλλως τε, έδείκνυον ίδιαιτέραν εΰ'νοιαν πρός τούς
κατόχους γεωργικών κτηνών διά λόγους εύνοήτους (βλ. P. Tebt. 27, 55"56)·
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ροφορίας περι τοΰ έννομίου. Γράφει ό Διοικητής πρός τους οικονόμους τών
νομών :') Οϋσης δέ και τής κατά τ [δ] έννόμιον προσόδου εν ταϊς πρώταις, μάλι[σ] τα
άν εις επίδοσιν έλΰ·ο[ι], ει τήν αναγραφή ν άπό του βέλτιστου I ποιή] σα(ι}σϋ·ε~ ευφυέ-
στατος δέ ό καιρός έστιν τφ περί τ[αϋ]τ3 δντι περί τόμ Μεσορή μήνα■ έγ γάρ τούτφ[ι]
τή[ς πάσης] χώρας έπεχομένης υπό τών νδάτω[ν] σ[υ]μβαίνει τους κτηνοτρόφ[ο]νς
είς τονς νψηλοτάτονς τόπονς άποστεΐλ[αι τήν] λε[ί]αν, ουκ εχόντων έξουσίαν είς
άλ[λους τό]πους διαρρίπτειν (στ. 165-174).

Τρία τινά είμεθα υποχρεωμένοι νά συμπεράνωμεν έντεΰδεν: 10ν δτι ό φόρος
τοΰ έννομίου άπετέλει διά τό Κράτος τών Πτολεμαίανν μίαν τών σπουδαιοτέρων
προσόδων. Τοΰτο σημαίνει, δτι ή κτηνοτροφία έν γένει είχε προσλάβει μεγάλην
άνάπτυξιν εις τήν χώραν κατά τήν έποχήν αυτήν 2ον δτι ή καταβολή τοΰ έννομίου
έγίνετο έπι τή βάσει «άναγραφής» τών κτηνών, τήν οποίαν ένήργει τό Κράτος

1 Κατά Rostovtzeff., είσαγ. είς τόν πάπυρον. «Διοικητής» είς τό Κράτος τών Πτολε-
μαίων (καί άλλαχοϋ) ήτο ό προϊστάμενος τών οικονομικών υπηρεσιών τοΰ Κράτους, ό 'Υπουρ-
γός τών Οικονομικών τής σήμερον, άν καί ό παραλληλισμός ούτος δέν είναι ιστορικώς
άκριβής. Διότι τό έν ίσχΰι είς τήν Πτολεμαϊκήν Αϊγυπτον σύστημα τής αύστηρώς έκ τών
άνω διευθυνομένης οικονομίας (ό Rostovtzeff τό χαρακτηρίζει έπιγραμματικώς : «Τά πάντα
διά τό Κράτος καί διά τοΰ Κράτους»: JEA VI, 1920, 171. Πβλ. καί Άνδρεάδην, ΠΑΑ 2,
207-210) παρεΐχεν είς τόν «Διοικητήν» έξουσίαν καί δικαιοδοσίαν μεγαλυτέρας τής τοΰ
Υπουργοΰ τών Οικονομικών οιουδήποτε συγχρόνου Κράτους. Πρώτος γνωστός Διοικητής
ύπήρξεν ό πολύς 'Απολλώνιος έπί Πτολεμαίου τού Φιλαδέλφου, άνθρωπος έξαιρετικής ικα-
νότητος καί δραστηριότητος καί ό κύριος οργανωτής τοΰ οικονομικού καί φορολογικού
συστήματος τών Πτολεμαίων. Βλ. Edgar, P. Mich. Ζ., Είσαγ. σελ. 5-15. Η. Maspero, Financ.
d. Lag., 177-182. Rostovtzeff, A Large Estate, 13-23. Hellenist. World I, 269. Grier, Account,
in the Z. P., 1-6. Seider, Beit. z. Ptol. Verwaltungsgesch. 43 κ. έξ· (κατάλογος τών γνω-
στών Διοικητών έν σελ. 73). Πβλ. καί Preisigke, Fachw5rt. έν λ- Διοικητής. 'Αφ' ετέρου, ό
οικονόμος ήτο κρατικός οικονομικός ύπάλληλος ύπό τόν Διοικητήν, προϊστάμενος τών οικο-
νομικών ύπηρεσιών τοΰ νομοΰ ή τής έπαρχίας (ή τοπαρχίας, μερίδος), άλλά καί προϊστά-
μενος ώρισμένης ύπηρεσίας άνεξαρτήτως τόπου. Διά τοΰτο ή λέξις είς τούς παπύρους έχει
διάφορον περιεχόμενον καθοριζόμενον εκάστοτε ύπό τών συμφραζομένων (ύπάρχει οικονόμος
νομον, τοπαρχίας, μερίδος, κώμης, άλλά καί οικονόμος σιτικών, άργνρικών, βασιλικής γής, τον
Βασιλέως ή καί οικονόμος τον ιερόν, τον ϋτάσον, ώς καί οικονόμος άπλώς. ώς διαχειριστής ιδιω-
τικής περιουσίας). 'Εάν ό περί ού ό λόγος P. Tebt. 703 άπευθύνεται πράγματι είς τούς οικο-
νόμους τοΰ Κράτους, περιέχει, αύτός μόνος, πληθύν πληροφοριών περί τών πολλαπλών καθη-
κόντων τών οικονόμων κατά τόν 3ον αί. π- Χρ. Πβλ. Preisigke, Fachwort έν λ. Ο. Prinz
Joachim σελ. 52-55. Klio VII (1907), 261-262. Wilcken, Grundz., 150-151. U.P.Z. 56, Είσαγ.
Maspero, ένθ. άν., 186-194. Steiner, Der Fiscus d. Ptol., 2 κ. έξ. Rostovtzeff, A Large Estate,
148-150. Hellenist. World III, 1716 (πβλ. Index I έν λ. Oeconomi in Egypt).
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κατ* έτος διά τών δργάνων του 1)- 30ν δτι τά ζφα ένέμοντο έντός καθωρισμένης
περιφερείας, έκ τής οποίας δέν έπετρέπετο νά έξέλθουν οΰτε κατά τήν έποχήν τής
πλημμΰρας τοΰ Νείλου.

Έπί τοΰ πρώτου συμπεράσματος δέν θά έκταθώμεν εδώ περισσότερον, διότι
καί ύπ* άλλων έ'χει ίκανώς έξέτασδή 5) καί ήμεΐς θά ε'ίπωμεν όλίγα κατωτέρω προ-
κειμένου περί τής προβατοτροφίας καί αΐγοτροφίας. Τά δυο δμως άλλα σημεία
έχουν ανάγκην διασαφήσεως, διότι γεννοΰν περισσοτέρας τής μιας άπορίας. Ή
πρώτη π.χ. είναι: τί ήτο ή άναφερομένη είς τόν πάπυρον «αναγραφή τής λείας» ;

Ό δρος «αναγραφή» χρησιμοποιείται είς τόν 'ίδιον πάπυρον προκειμένου
περί τής ύπό τής αρμοδίας υπηρεσίας καταγραφής «τών εν τή γεωργία υπαρχόν-
των βασιλικών τε καί ιδιωτικών κτηνών» (στ. 63-65). Εις τήν περικοπήν δμως,
περί τής οποίας πραγματευόμεθα έδώ, είναι προφανές, δτι ό γράφα)ν εννοεί τήν
άπαρίθμησιν καί καταγραφήν δλων τών κτηνών πιί>ανώς, κυρίως δμως τών ποιμνίων
τών μικρών ζφων, διότι εκείθεν άσφαλώς αναμένει νά «ελϋη είς έπίδοσιν», νά αύξηθή
δηλαδή τό έσοδον τοΰ έννομίου. Γνωρίζομεν, άφ"' ετέρου, έξ άλλων δεδομένων,
ότι ό ύπολογισμός τού έννομίου φόρου, τόν όποιον έ'καστος κτηνοτρόφος κατέβαλλε
κατ' έ'τος εις τό δημόσιον, έγίνετο έπί τή βάσει τής «απογραφής»'6), τής δηλώσεως

') Ή άπό μέρους τοΰ Κράτους άπογραφή τών κτηνών διά λόγους φορολογικούς έγί-
νετο άρχαιόθεν είς τήν Αΐγυπτον. Κατά τήν πρώτην Αύτοκρατορίαν, ότε ή κτηνοτροφία άπε-
τέλει άσφαλώς τήν μεγαλυτέραν πηγήν πλούτου διά τήν χώραν, τό Κράτος ένήργει άνελλιπώς
γενικήν άπογραφήν τών κτηνών κατά διετίαν. Άπό τής μέσης όμως Αυτοκρατορίας καί εντεύ-
θεν, έφ' όσον προχωρεί ή συστηματική έκχέρσωσις καί τεχνητή άρδευσις τοΰ εδάφους καί ή
καλλιέργεια αύτοΰ (διά σιτηρών ιδίως), έλαττοΰνται αί δυνατότητες τής άσκήσεως τής κτηνο-
τροφίας είς μεγάλην κλίμακα. Ή προϊοΰσα δ' έλάττωσις αύτής άπέβη τόσον σημαντική, ώστε
κατά τούς χρόνους τής Νέας Αύτοκρατορίας μόλις μνημονεύονται μεγάλαι άπογραφαί κτηνών
έκ μέρους τοΰ Κράτους. Βλ. Montet, Scenes de la vie privee, 126 κ. έξ. Jecquier, Civilis.
Egypt., 178/179. 225. 292/293.

') Πβλ. Schnebel, Landwirtschaft, 816-341. Preaux, Econ. royale d. Lag., 207-223.
Rostovtzeff, P. Tebt. 703, 63-70, σχόλ. JEA VI (1920), 173-175. Hellenist World, I, 292-294.

3) 'Επί τών άπογραφών γενικώς είς τήν Έλληνιστικήν Αΐγυπτον πάσης τής ιδιωτικής
περιουσίας, άκινήτου καί κινητής, καί τοΰ πληθυσμοΰ βλ. Preisigke, Girowesen, 369 κ. έξ.

Wilcken, Grundz., 173 κ. έξ. Preaux, Ο. Wilb. 3, είσαγ. Wallace, Taxation, Index έν λ. απο-
γραφή. S. Avogadro, Aegyptus XV (1935), 131 κ, έξ· Ώς πρός τάς άπογραφάς προβάτων
ειδικώς, βλ. Avogadro ένθ. άν., 81 κ. έξ. Liebesny, Aegyptus XVI (1936), 257. Πβλ. Rev.

Laws fr.: 2 d 1 καί 2. Είς τόν ύπό τής S. Avogadro καταρτισθέντα πίνακα παπύρων, άνα-

φερομένων είς άπογραφάς προβάτων καί αιγών (P. Petr. Ill, 72(b) = Chrest. 1,242. P. Dem.
de Lille I, 12-20 = S. B. 6314-6318. P. Hib. 33 = Chrest. 1,243. P. Fankf. 5) πρέπει νά
προστεθή τό Ο. Wilb. 3 (152 π. Χρ.). Πβλ. καί P. S- I. 626 verso, ένθα πρόκειται πιθανώς
περί άπογραφής προβάτων έπίσης.
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δηλαδή, τήν οποίαν ύπεχοεοΰτο νά ύποβάλϊ] κατ" έ'τος εις τήν άομοδίαν ύπηοε-
σίαν1) δ 'ίδιος καί έν τή οποία κατέγραψε τόν άριχ)μόν καί τό είδος τών ύπ'αύτοΰ
κατεχομένων ζώων. Ή αναγραφή επομένως, τήν οποίαν λαμβάνει την έντολήν νά
ένεργήστ] ό αρμόδιος ύπάλληλος κατά τόν μήνα τοΰ έ'τους, καθ' όν ή πλήμμυρα
τοΰ ποταμού εύρίσκεται εΐς τό ύψηλότερον σημεΐον, πρέπει νά έ'χη τήν σήμασίαν
τού έλεγχου τών ύποβληθεισών απογραφών καί τήν μετά τήν έπαλήθευσιν αύτών
καταγραφήν τοΰ άριδμοΰ τών ζφων επισήμως2) εΐς εΐδικόν βιβλίον προς αποφυγήν
πάσης λαθροχειρίας. Δυστυχώς δέν έχομεν άλλην σαφεστέραν μαρτνρίαν έκ τής Πτο-
λεμαϊκής περιόδου περί τής έκ μέρους τής κρατικής ύπηρεσίας άπαριθμήσεως και

ν

καταγραφής τών υπαρχόντων κτηνών καί δέν γνωρίζομεν άκριβώς πώς και ύπό
ποίων έγίνετο. Όπωσδήποτε, καίτοι ή συμπλήρωσις τοΰ κειμένου εΐς τόν στ. 168/
169: «τφ περι τ[αϋ]τ δντι» δέν είναι ασφαλής καί δέν ικανοποιεί ούτε τόν έκδότην
τού παπύρου, τό νόημα αύτοΰ είναι σαφές, νομίζομεν : Κρατικοί υπάλληλοι ήσαν
εντεταλμένοι νά ένεργοΰν τόν έ'λεγχον αύτόν κατ' έτος. Eivui, άλλως τε, γνωστόν
άπό τήν ΐστορίαν τής οικονομικής πολιτικής τών Πτολεμαίων ποίας ενδελεχείς φρον-
τίδας κατέβαλλον ούτοι, οχι μόνον διά τήν φορολογίαν παντός δ,τι ήτο δυνατόν νά
φορολογηθή, άλλά καί περί τής εισπράξεως τών επιβαλλομένων φόρων. Έλάμβανον
δλα τά άναγκαΐα μέτρα, ώστε νά είναι έξησφαλισμένοι άπό πάσης διαφυγής φόρων3).

Έκ τοΰ ονόματος άλλου φόρου, δστις άπαντα είς τούς παπύρους ύπό τόν
δρον «άριθμητικόν»4) ύπέθεσανΌ, δτι ύπήρχον ιδιαίτεροι ύπάλληλοι τοΰ Κράτους,
«οί άριϋμηταί», έπιφορτισμένοι ειδικώς μέ τήν καταμέτρησιν τών κτηνών6). Ό Ρ.

') Έπ' αύτοΰ βλ. Avogadro, ένθ* άν. 141 κ. έξ.

') Αυτό κυρίως σημαίνει ό όρος «αναγραφή». Βλ. Wilcken U. Ρ. Ζ. 14, 52, σχόλ. έν σελ.
161.119 ιό, σχόλ. έν σελ. 559. Περί δέ τής σημασίας αύτοΰ άπό νομικής άπόψεως καί τών
άναγκαίων κατά καιρούς διατυπώσεων βλ. τήν άνακεφαλαιωτικήν μελέτην τοΰ U. Wilcken έν
U. Ρ. Ζ. 126, είσαγ. σελ 601, ένθα καί ή προηγουμένη βιβλιογραφία. Πβλ. καί Ant· Schwarz
έν Actes du Ve Congres de papyrologie, 399-401. Ό όρος «άναγραφή» χρησιμοποιείται
είς τούς παπύρους προκειμένου καί περί άπαριθμήσεως κτηνών πρός ίδιωτικήν χρήσιν. Βλ.
S. Β. 6812. Πβλ. P. C. Ζ. 59166. 59394.

3) ΟΙ Rev. Laws είναι λίαν διδακτικοί έπ' αύτοΰ. Βλ. τά έπανεκδοθέντα κεφάλαια
αύτών ύπό Wilcken έν Chresth. I, 181. 249.258 καί 299, ύπό Hunt-Edgar έν S. P. II 203. Πβλ.
Wilcken, Griindz., 4. U. Ρ. Ζ. 1,112 καί σχόλ. ένσ. 512 κ.έξ. Rostovtzeff έν JEA VI(1920), 171.

4) Περί αύτοΰ βλ. Wallace, Taxation, 176-180. Περί τής κατά τήν Ρωμ. περίοδον «έξα-
ριϋμήσεως* τών κτηνών ύπό τοΰ Κράτους βλ. αύτόθ. σ. 84.

Β) Βλ. Wilcken, Ostr., 351. Schwahn έν RE άρθρ. τέλη σελ. 298-299.

β) Καί παρ' ήμϊν, όταν προ έτών τό Κράτος είχεν επιβάλει φόρον έπί τών αιγοπροβά-
των καί χοίρων (βλ. Κωδικοποίησιν αύτοΰ έν «Κωδ. Άμεσ. Φορολογ. τεύχος τρίτον. Μέρος



ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΗΝ ΑΪΓΥΠΤΟΝ 103

Lond. 111,1171 (σελ. 177· τοΰ 8 π. Χρ.), εις τόν όποιον τό άριθμητικόν φαίνεται
καταβαλλόμενον εύθύς μετά τό εννόμων καί υπολογίζεται μετ' αύτοΰ (στ. 14-16),
έφάνη ότι συνηγορεί υπέρ τής ύποί)έσεως ταύτης. Δέν άποκλείεται όμως νά πρό-
κειται, ως υποστηρίζουν άλλοι1), περί απλής συμπτώσεως. Διά τούτο ή ύπαρξις τών
«αριθμητών», ελεγκτών τής έπί τών κτηνών φορολογίας, δέν δύναται νά ύποστη-
ριχθή μετά πειθανάγκης διά τήν Πτολβμαϊκήν Αΐγυπτον.

Περισσότερον ένδιαφέρον καί διδακτικόν έπί τοΰ κρατοΰντος συστήματος
άπογραφής τών κτηνών είναι τό κείμενον άλλου παπύρου, είς τό όποιον γίνεται
λόγος περί τών έπιβαλλομένων διατυπώσεων διά τόν καθορισμόν τών είς τό Κρά-
τος οφειλομένων φόρων παρά τών κατόχων κτηνών καί δούλων. Πρόκειται περί
βασιλικού προστάγματος Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, ρυθμίζοντος τάς διατυπώσεις
ταύτας καί τάς έπιβαλλομένας κατά τών τυχόν παραβατών ποινάς διά τούς ίδιο-
κτήτας κτηνών καί δουλικών σωμάτων, τούς κατοικοΰντας είς τάς έκτος τής Αιγύ-
πτου έπαρχίας, συγκεκριμένως δέ τάς «νπαρχίας» τής Κοίλης Συρίας καί Φοινίκης2).
Ό πάπυρος έφθασε δυστυχώς μέχρις ήμών έν κακή καταστάσει, ιδίως τό πρώτον
μέρος αύτοΰ, τό άναφερόμενον εις τήν φορολογίαν τών μικρών ζώων, αί δέ γενό-
μεναι ύπό τοΰ έκδοτου συμπληρώσεις τού κειμένου δέν είναι πάντοτε άσφαλεΐς. Θά
προσπαθήσω μεν, έν τούτοις, νά έξαγάγωμεν έκ τού κειμένου τούτου, τό όποιον
παραθέτομεν συμπεπληρωμένον κατά τό δυνατόν3), τά προφανώς θετικά ώς πρός
τόν τρόπον τής άπογραφής τών ζώων συμπεράσματα.

απογράφε]ο&αι προς τον έν [έ]κάστη ΰπαρχεία' [οίκο/νόμον

τον άπεσταλ]μένον έν ήμέ[ρ]αις ξ αφ" ης αν ήμ[έ]ρας τό

τρίτον, 1929) είχεν ορίσει ειδικούς ύπαλλήλους διά τόν έλεγχον τών δηλώσεων τών κτηνοτρό-
φων, τούς «άπαριϋμητάς», εντεταλμένους νά ένεργοϋν καθ' ώρισμένην έποχήν τοΰ έτους έπιτό-
πιον καταμέτρησιν τών κτηνών.

') Πβλ. P. Ryl II 213,22, σχόλ. P. Tebt. 361, είσαγ. Wallace, Taxation, 86-87. 179.

') Βλ. Rostovtzeff., Hellenist. World I, 341, II. 1400 n. 136.

3) Έδημοσιεύθη μετ' έκτενών σχολίων ύπό Liebesny έν Aegyptus XVI (1916), 257 κ έξ.,
άνεδημοσιεύθη δέ έν S- Β. 8008. Αί διά μελανών στοιχείων συμπληρώσεις έγένοντο ύφ' ήμών
όπου τό κείμενον έδημοσιεύθη άνευ συμπληρώσεώς τίνος ή μετά συμπληρώσεως ή άναγνώσεως
ήκιστα πιθανής, ώς σημειοΰται κατωτέρω κατά στίχον.

1.........] εται (ό έκδ.). 'Αλλά τό έν στ. 4 άπαρέμφατον «[καί] λαμβάνειν*, ώς

καί τό έν στ· 17 «άπογράφεσθαι δέ» καθιστοΰν, νομίζω, τήν συμπλήρωσιν βεβαίαν. Πρβ. καί
Rev. Laws fr. 4α, 2.

2. «τον άπεστα]λμένον» συμπληροΐ ό έκδ., άλλ* ή συμπλήρωσις δέν φαίνεται άσφαλής
άπό απόψεως έννοιας. «Τόν έντεταλ] μένον» ίσως ;
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πρόσταγμ]α έκτεϋή τήν τ [ε ύ]π[ο]τελή και τήν [ά]τελή
λείαν] δσα [υπάρχει έ]κάσ[τφ καί ο]ύμβολα λαμβάνειν.'Εάν
δ δ]έ τινε[ς μή ποιώ]σιν [καθότι] προγέγραπται τής τε

λ]είας στε[ρηθήσονται και ένοχοι] έσονται τοις έκ το[ϋ] δια
γ]ράμματ[ος έπιτίμοις. "Οαη δ' &]ν τής λείας άναπόγραφος
ή]ι μέχρι τον [τό πρόσταγμα έκ]τεθήναι, τώμ μέν [έ[πάνω
έ/τών ά[τελής εστω άπό τε τον] έννομίου και [στεφ]άνον

10 και τών λ[οιπών έπιτ]ίμων. Άπό δέ τοΰ εκ (έτους) τελ(είτω)

τά γινόμενα κατά κώμας εν /.....[ν οϊς δίδο-

ντ[α]ι τον [έννομίον] άτέλεια[ι έπι τών ά]πογραφών......

4. «λείαν] οσα. [.......]καε [ · . . . σ]ύμβολα λαμβάνειν», άναγινώσκει ό έκδ- 'Εάν

λάβωμεν όμως ύπ'όψιν τήν έν Rev. Laws 50, 23 άνάλογον έκφρασιν «πόσα έλαιονργια υπάρ-
χει εν έκάστφ νομω» (πβλ. αύτόθ. 36, ι6), δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν προτεινομένην συμπλή-
ρωσιν ώς πιθανωτάτην. "Ας σημειωθή, ότι πρόκειται περί συγχρόνων κειμένων, προερχομέ-
νων έκ τής αύτής κρατικής ύπηρεσίας καί ομιλούντων περί απογραφών φορολογικών καί τοΰ
έλεγχου αύτών. Πβλ. καί κατωτ. στ 19 «τήν ύπάρχονσαν λείαν» καί στ. 21 *οσην άν είδώαιν
άναπόγραφον νπάρχουσαν». Τό περιεκτικής έννοιας όνομα λεία (σημαίνει τά παντός είδους ποί-
μνια προβάτων καί αιγών κυρίως. Πρλ. W. Edgerton, AJPh XLVI, 1925, 177-178) δικαιολο-
γεί τήν κατά τό νοούμενον σχήμα σύνταξιν «δσα κλπ.», έάν τό α είναι άσφαλές, εννοείται.

9. έ]τών ά[πολυθήσονται ?......]. έννομίου καί [. . .] ανου» έκδίδει ό Liebesny. Καί

τό μέν «ά[πολυθήσονται]» ούδέν λέγει είς τήν φράσιν, έ'νθα είναι προφανές, δτι γίνεται λόγος
περί αποσβέσεως τών μέχρι τής τασσομένης προθεσμίας οφειλομένων φόρων παρά κατόχων
«λείας άναπογράφου». Ή άπόδοσις, άλλως τε, τής έννοιας είς τόν έπόμενον στΐχον {«άπό δετοϋ
εκ έτους τελ(είτω)> δικαιολογεί πλήρως τήν συμπλήρωσιν 'ατελής εστω·». Διά τήν συμπλήρωσιν
* [στεφ] άνου» πβλ. Rev. Laws fr. 1, 3· Ύπό τόν δρον «στέφανος» έννοεΐται γνωστός φόρος
έπιβαλλόμενος ύπό τύπον οικειοθελούς δήθεν εισφοράς πρός τό βασιλικόν ταμεϊον ύπό τών
λαμβανόντων κλήρον ή άλλην εΰνοιαν βασιλικήν. Πρβ. Grenfell-Hunt έν P. Tebt. 6 (b), 254
σχόλ. έν σελ. 223. 99, 59 σχόλ.

10. Ό έκδοτης συμπληροΐ τήν τελευταίαν λέξιν «(τα?)> τελ». Νομίζω δμως, δτι πρόκει-
ται περί τοΰ ρήματος τελώ (— καταβάλλω τούς νενομισμένους φόρους), τοΰ όποιου δέν συνε-
πλήρωσε τόν τύπον έκ παραδρομής ό άντιγραφεύς.

11-12. Ό έκδοτης άναγινώσκει μετά τό «κώμας» : »ε. [ ... . ωσα]ν οι ε(3ι(5ο| ντ [,]ς τοΰ

[■......7 ατέλεια [......ά]πογραφω [.....». Τό νόημα έν τούτοις τοΰ κειμένου είναι

σαφές, νομίζω. Μετά τήν διασάφησιν, δτι άπό τοΰ 25ου έτους καί έντεΰθεν ή ύποτελής λεία
θά υπόκειται είς τήν πληρωμήν τών κεκανονισμένων φόρων κατά κώμας, προστίθεται άμέσως
δτι τής ύποχρεώσεως ταύτης έξαιροΰνται τά ζώα, διά τά όποια έδόθη άτέλεια κατά τόν χρό-
νον τής ύποβολής τών άπογραφών. Κατ' άκολουθίαν, μετά τό «κώμας» ήκολούθει μία γενική
σημαίνουσα «εξαιρουμένων. . . . ». 'Εάν ή άνάγνωσις τοΰ πρώτου ε δέν έφέρετο ώς άσφαλής,
θά προέτεννον «άφιεμένων». 'Οπωσδήποτε θεωρώ τήν άποκατάστασιν τοΰ «οΐς δίδονται» ώς
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τούτοις αν [.... εις α]λλα δνόμ[ατα τάς ά]πογραφάς [ποι-
ών]ται π[ερι αν]τών 6 βασ[ιλευς δια/γνώσεται, [τά δε]
15 υ]πάρχον[τα αυτών ά]ναλημφθ[ήσεται. Όμ]οίως δε [δσοι ε-
αονται βεβ[αιωτήρες τ ]ήν άπογραφήν ποι]ήσωνται [.... ε-
σωνται σ [υ] νιστοροϋντες" Άπογράφεσθαι δε και τους με-
μισ&ωμέΐ'ους τάς■ κ[ώμ]ας καϊ τονς κωμάρχας εν [τφ] αύτω
χρόνφ τ[ήν] ύπάρχ[ουσαν έν] ταϊς κώμαις λείαν υποτελή
20 καί άτελή και ώι> [έ'στ]ι πατρό&εν και πατρίδος και δί ών νέ-
μεται. 'Ομοίως δ[έ κ]αϊ δσην άν είδώσιν άναπόγραφον και νπάρ-
χονσαν είς [Αύ]στρο[ν] τοΰ εκ (έτους) κατά χειρογραφίαν δρκου
βασιλικού. Ποιήσονται δέ και κατ ένιαυτδν τάς άπογραφάς
έν τοις αντόΐς χρόνοις και τά γινόμενα τάζονται καθότι
25 έν τή παρά τοΰ βασιλέως έπιστολή διασεαάφηται έν τοις καθήκονσιν με-
σίν κατά [τ]ό διάγραμμα. Έάν δέ τίνες μή ποιώσιν τι τών
προγεγραμμένων, τοΤς αυτόϊς έπιτίμοις ένοχοι έσονται
οΐς και οί άπογραψάμενοι τήν [ίδί]αν λείαν είς άλλα ονόματα.
Μηνύει[ν] δέ τόν βουλόμενον καί λήψεται τών μέν κα-
30 τά τό διάγραμμα πρασσο μένων έπιτίμων, καθ [ό] τι έν
τφ διαγράμματι διηγόρευται, τών δέ άναλαμβανομέ-
νων ουσιών είς τό βασιλικόν, τό τρίτον μέρος.

Παρ' δλα τά κενά, τά όποια παρουσιάζει τό κείμενον τοΰ βασιλικού τούτου
προστάγματος, ούδεμίαν άφίνει άμφιβολίαν περί τής εφαρμοζόμενης ύπό τοΰ
Κράτους διαδικασίας διά τήν βεβαίωσιν και ε'ίσπραξιν τού έννομίου έκ τών έξω
τής Αιγύπτου έπαρχιών αυτοΰ. Ή διαδικασία αύτη δέν διέφερεν ούσιωδώς τής έν
Αϊγύπτφ έφαρμοζομένης. Τό πρόσταγμα, άλλωστε, έπεξηγεί προϋπάρχον «βασιλι-
κόν διάγραμμα», νόμον δηλαδή γενικού κύρους περ! τοΰ έννομίου1).

ασφαλή αντί τσϋ άκατανοήτου «ο» εδίδοντ.[.]ς> τοΰ εκδότου. Τήν προτεινομένην συμπλήρωσιν
τοΰ στίχου 12 θεαιρώ πιθανήν, άλλ* όχι ασφαλή.

15 17. 'Αντιγράφω τό κείμενον ώς ■ συνεπληρά>θη ύπό τοΰ Liebesny, σπεύδω όμως νά
δηλώσω ότι, δέν νομίζω τάς γενομένας ύπ' αύτοΰ συμπληρώσεις όρθάς, οΰτε τά έπ' αύτών
στηριχθέντα συμπεράσματα πιθανά, ώς θά έξηγήσω κατωτέρω λεπτομερέστερον. 'Οπωσδή-
ποτε νέα άνάγνωσις τοΰ σπουδαίου τούτου κειμένου είς τά άμφιβαλλόμενα αύτοΰ σημεία δέν
■Μ ήτο, ύποθέτω, άνωφελής.

') Περί τής διαφοράς τής σημασίας μεταξύ βασιλικού διαγράμματος καί προστάγματος βλ.
P. Hal. 42 κ.έξ. Wilcken U Ρ Ζ. I, 1121, 6-8, σχόλ. έν σελ. 510. Πβλ. Κονγέα, Ελληνικά VII (1934),
181 κλπ. Βλ. τήν βιβλιογραφίαν παρά Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt, 8-9.
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Εις τό πρώτον μέρος αΰτοϋ ορίζεται, δτι έκαστος κτηνοτρόφος ύπεχρεοϋτο
νά δηλώση (άπογράφεσΰαι) κατ' έ'τος τά ύπ' αύτοΰ κατεχόμενα ζφα. Ή δήλωσις
αΰτη έ'πρέπε νά ΰποβληθή ε'ις τόν οΐκονόμον εκάστης «ύπαρχίας»*) έντός τακτής
προθεσμίας (στ. 1-4. Πβλ. 23-25).

Παραλλήλως δμως πρός τήν άπογραφήν ταύτην οί έκμισθωταί τοΰ έννομίου2)
ύπεχρεοΰντο νά ενεργήσουν άπογραφήν τών κτηνών «κατά κώμας», έν συνεργα-
σία μέ τόν «κωμάρχην» εκάστης κώμης3). Ή άπογραφή έ'πρεπε νά έμφαίνη τό
όνομα και πατρώνυμον εκάστου κτηνοτρόφου, ώς καί τόν τόπον τής καταγωγής
του, τόν άριθμόν καί τό είδος τών είς τήν κατοχήν αΰτοϋ ζώων καί τό δ'νομα τοΰ
ποιμαίνοντος αυτά (στ. 17-21).

Ή έκ μέρους τών κτηνοτρόφων δήλωσις (απογραφή) τών κτηνών έγίνετο,
ώς εΐδομεν, καί είς τήν Α'ίγυπτον. Ή δέ έκ μέρους τών μισθωτών τοΰ έννομίου
καί τών κωμαρχών «άπογραφή» άστιστοιχεΐ άσφαλώς εΐς τήν κατά τόν μήνα τής
πλημμυράς τοΰ Νείλου «άναγραφήν» τών κτηνών έν Αΐγΰπτφ, περί ης ομιλεί ό

Διά τούς οικονόμους τών έξω τής Αιγύπτου έπαρχιών βλ. Edgar, P. Mich. Ζ., είσαγ.
σελ. 16-17. Rostovtzeff, A Large Estate, 127-130.

2) Κατά τό ισχύον σύστημα βεβαιώσεως καί εισπράξεως τών άμεσων φόρων είς τήν
Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον τό Κράτος παρεχώρει διά πλειοδοτικής δημοπρασίας τό δικαίωμα
τοΰτο είς τρίτους άντί ώρισμένου ποσού. Τό Κράτος *έπώλει τάς ώνάς», οί δέ μισθωταί (οί
«ένοικιασταί», ώς λέγομεν σήμερον) «ήγόραζον τάς ώνάς». Ύπήρχον βασιλικά διαγράμματα, τά
όποια έκανόνιζον έν λεπτομερεία τήν τηρητέαν διαδικασίαν κατά τόν έκπλειστηριασμόν, τήν
βεβαΐωσιν καί τήν εϊσπραξιν τοΰ φόρου, τάς ύποχρεώσεις τών μισθωτών καί τών φορολογου-
μένων καί τήν άσκουμένην έποπτείαν έκ μέρους τών άρμοδίων κρατικών υπηρεσιών. Έξεδί-
δοντο δέ έπ' εύκαιρία βασιλικά προστάγματα ή διορϋώματα ρυθμίζοντα τάς παρουσιαζομένας
εκάστοτε δυσκολίας, ώς καί υπομνήματα τών Διοικητών πρός τούς οικονομικούς ύπαλλήλους,
δι' ών έδίδοντο αί άναγκαΐαι κατά περιστάσεις όδηγίαι, ώστε ή διαχείρισις τών ώνών νά άπο-
φέρη είς τό βασιλικόν ταμεϊον τό άνώτατον δυνατόν εισόδημα. Πβλ. Mahaffy, Rev. Laws,
Introd. σελ. XXVII κ.έξ. Wilcken, Ostr., 513 κ.έξ. Grundz., 182 184, 239-258. U. Ρ· Ζ. σ. 509.
Rostovtzeff, Staatspacht, 336 κ.έξ. A Large Estate, 140 κ.έξ. Hellenist. World III Index I
έν λ. ώναί. Π. Maspero, Financ. d. Lag. 157 κ.έξ. Preaux, Econ. royale d Lag., 450-458. Heichel-
cheim, RE αρθρ. Monopole σ. 158-190. G. M. Harper, Aegyptus, XIV (1934), 49 64. 269-285.

3) «Κωμάρχης» είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον ήτο ό προϊστάμενος τής κώμης, οριζό-
μενος ύπό τοΰ Κράτους. Τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα τοΰ κωμάρχου δέν είναι σαφώς
γνωστά. Τά πρώτα φαίνεται, ότι περιωρίσθησαν σημαντικώς άπό τοΰ 2°ν π. Χρ. αιώνος. Ή
άνάμειξίς του είς τήν διαχείρισιν τών δημοσίων φόρων ενισχύει τήν ύπόθεσιν, ότι κατά τόν
3ον τούλάχιστον αιώνα εΐχεν εύρυτέραν δικαιοδοσίαν. Βλ. Engers, De Aegypt. κωμών Admi-
nistr., 58-72. Jouguet, La vie municipale, 62-64.214. Oertel, Liturgie, 48-50. Preisigke,
RE αρθρ. Κωμάρχης. Liebesny, Aegyptus, XVI (1936), 267.



ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΠΊΌΑΕΜΑΪΚΗΝ ΑΙΓΥΓΙΤΟΝ 107

ανωτέρω μνημονευθείς πάπυρος τής Τεπτύνεαις. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις
πρόκειται περί άπογραφής, τής οποίας ό σκοπός ήτο ό έκ μέρους τοΰ Κράτοχις
έλεγχος τής αληθείας τών ύπό τών κτηνοτρόφων υποβαλλομένων απογραφών. Είναι
δέ πιθανώτατον, ότι καί έν Αίγύπτω ό έ'λεγχος ούτος έγίνετο παρά τών κωμαρ-
χών καί τών μισθωτών τοΰ έννομίου. Τήν ύπόθεσιν ταύτην ενισχύουν δύο άλλα
παπυρικά κείμενα τού 2ου π. Χρ. αιώνος. Τό πρώτον περιέχει άπογραφήν (ό χρησι-
μοποιούμενος δρος είναι ά-τλώς «γραφής) τών προβάτων καί αιγών μιάς κώμης
τοΰ Άρσινοίτου1), τό δέ δεύτερον τών χοίρων άλλης κώμης τοΰ αύτοΰ νομού2)·
Άμφότεραι ένεργοΰνται καί υποβάλλονται παρά τοΰ «κωμογραμματέως» έκάσιης
κώμης3). Ό κωμάρχης καί οί μισθωταί τοΰ έννομίου δέν έμφανίζονται είς τάς περι-
πτώσεις αύτάς. Ό πρώτος άντικατεστάΑη προφανώς ύπό τοΰ κωμογραμματέως·
Ή άπουσία τών δευτέρων δφείλεται πιθανώς είς τήν μεταβολήν τών διατυπώσεων
τοΰ νόμου άπό τοΰ 2ου αιώνος.

Υπήρχε βεβαίως διαφορά συνθηκών μεταξύ Αιγύπτου καί τών έκτος αύτής
έπαρχιών τοΰ Κράτους, τάς οποίας ή οικονομική ύπηρεσία τών Πτολεμαίων έλάμ-
βανεν ύπ' όψιν κατά την ρύθμισιν τών λεπτομερειών τής εισπράξεως τοΰ έννομίου
καί τών άλλων φόρων4). Άπόδειξις δτι είς τάς τελευταίας ύπήρχον κατά τό 25ον
έτος τής βασιλεία; τοΰ Φιλαδέλφου (257 π. Χρ.) ζφα «αναπόγραφα». Τό Κράτος
ήναγκάσθη πρός θεραπείαν τού κακού νά ύποσχεθή μέν, αφ' ενός, είς τούς κτηνο-
τρόφους τήν άπόσβεσιν τών μέχρι τοΰ έ'τους τούτου όφειλομένων έκ τοΰ έννομίου
καί τών συναφών προστίμων (στ. 7-10), νά άπαιτήση δέ, αφ' ετέρου, άπό τούς
κωμάρχας καί τούς μισθωτάς τοΰ έννομίου τήν αύτεπάγγελτον «άπογραφήν» τών
τυχόν άναπογράφων κτηνών, άλλά τούτο «μεΰ·'' δρκον»δ), πρός άποφυγήν ύπερβα-
σιών προφανώς (στ. 21-23).

Αί ποιναί τάς οποίας προβλέπει τό πρόσταγμα διά τούς κτηνοτρόφους τής
Συρίας καί Φοινίκης, τούς προσπαθοΰντας νά διαφύγουν κατά τόν ενα ή τόν άλλον

*) Ρ Tebt. 882 (155 π. Χρ ).

2) P. Tebt. 883 (τών αύτών χρόνων).

3) Ό «κωμογραμματεύς» ήτο ύπάλληλος προσκεκολλημένος είς τήν οίκονομικήν ύπηρε
σίαν τοΰ Κράτους μέ δικαιοδοσίαν τήν περιοχήν τής κώμης. Κατά τόν 3ον π Χρ α'ώνα ήτο,
φαίνεται, ύπό τόν κωμάρχην. Άπό τοΰ 2ου όμως αιώνος άπέβη τό σπουδαιότερον πρόσωπον
τής κώμης, ώς πρός τήν οίκονομικήν τουλάχιστον διοίκησιν αύτής. Βλ. Engers, De Aegypt·
κωμών Administr., 16-57· Jouguet, La vie municipale, 59-60. 213-214. Preisigke, ΚΕ αρθρ.
κωμογραμματενς. G. Μ- Harper, Aegyptus XIV (1934), 14-32.

4) Πβλ. Rostovtzeff, A Large Estate, 26 n. 36. Hellenist- World I, 332 κ.έξ.

5) ΙΙερί τών μετά βασιλικού όρκου άπογραφών βλ. Seidl, Der Kid, 94 κ· έξ·
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τρόπον τήν πληρωμήν τοΰ έννομίου, ήσαν αύστηραί. Δέν γνωρίζομεν, εάν ήσαν αί
αύται καί διά τους κτηνοτρόφους τής Αιγύπτου1) ή εάν έλαμβάνοντο αύστηρότερα
μέτρα διά τούς εκτός ταύτης μόνον ΐδιοκτήτας ζφων, εί'τε διότι οί τελευταίοι φορο-
λογούμενοι ήσαν μάλλον σκληροτράχηλοι τών Αιγυπτίων2), ε'ίτε διότι αί λαι^ροχει-
ρίαι πρός καταστρατήγησιν τοΰ νόμου ήσαν εύκολώτεραι έκεΐ3).

Ή φροντις πάντως τής αρμοδίας ύπηρεσίας τοΰ Κράτους περί διενεργείας
τής άπογραφής τών κτηνών έν Αΐγύπτφ κατά τόν χρόνον τής πλημμύρας τοΰ
Νείλου σημαίνει, δτι καί έν αύτή έσημειοΰντο άπόπειραι τών φορολογουμένων πρός
άποφυγήν τής πληρωμής τοΰ έννομίου είτε διά τής μή ύποβολής τής νενομισμένης
κατ'έ'τος «άπογραφής» ε'ίτε δι'ύποβολής ψευδούς δηλώσεως.

Ώς μανθάνομεν έκ τοΰ ύπό συζήτησιν βασιλικού προστάγματος (στ. 13-15.
28), ό συνηθέστερος τρόπος άπάτης, είς δν κατέφευγον οί κτηνοτρόφοι πρός άπο-
φυγήν τής πληρωμής τοΰ έννομίου, συνίστατο εΐς τήν έκ μέρους αύτών άπογραφήν
τών ιδίων κτηνών έπ' ονόματι τρίτων. Διά τοΰτο τό Κράτος έστρέφετο, άμείλικτον
έπίσης, καί κατά τών συνεργούντων εΐς τήν διάπραξιν τής άπάτης, τών δεχομένων
δηλαδή νά άπογραφοΰν έπ' όνόματί των ξένα ζφα (στ. 15-17)4).

') Καί χρηματικά πρόστιμα έπεβάλλοντο, φαίνεται, έπίσης κατά τών δυστροπούντων
(πβλ. Rev. Laws, fr. 4 b, 6· επίτιμον, fr. 6 d, 5 : άποτινέτω), άλλά καί κατάσχεσις τοΰ ποι-
μνίου πρός όφελος τοΰ Κράτους (βλ. P. C. Ζ. 59404, 3· Ρ· Tebt. 27, 74"75)·

') Πβλ. Ίωσήπον, Άρχαιολ. Ίουδ. XII, 4, 1 κ. έξ.

:1) Κυρίως διότι δέν ύπήρχεν ή ετησία πλημμυρά τοΰ Νείλου, ήτις διηυκόλυνεν, ώς εΐδο-
μεν (σελ. 100), τόν έλεγχον τών άπογραφέντων ύπό τών κτηνοτρόφων κτηνών έκ μέρους
τοΰ Κράτους.

4) Ό Liebesny ύποστηρίζει, έπί τή βάσει τής ύπ' αύτοΰ γενομένης συμπληρώσεως τών
στίχων τούτων τοΰ προστάγματος, ότι ή κρατική υπηρεσία όπήτει τήν ύποβολήν ταυτοσήμου
πρός τήν τοΰ κτηνοτρόφου δηλώσεως έκ μέρους τών «βεβαιωτήρων», τών έγγυητών δηλαδή
αύτοΰ, ώς καί τών «σννιστορούντων», τών μ.αρτύρων δηλαδή τής άκριβείας τής γενομένης άπο-
γραφής (Aegyptus XIV, 269)· Ή ύπόθεσις όμως αΰτη ούτε λογικώς εύσταθεΐ, ούτε έκ τοΰ
κειμένου ή έξ άλλων μαρτυριών δικαιολογείται. Ούδεμία ύπηρεσία είναι δυνατόν νά άπαιτή
άπό τούς φορολογουμένους δίπλας καί τριπλάς ταυτοσήμους άπογραφάς («Parallel — άπογρα-
φαί», Αύτόθι, 270), ήτοι πράγματα άδύνατα έν τή πράξει· Δέν είναι, άλλως τε, έπιτετραμμένον
νά στηρίζη τις νομικάς θε<ορίας έπί κειμένου ήκιστα άσφαλοΰς ή αύθαιρέτως συμπεπληρω-
μένου, ώς είναι τό παρόν (τό κείμενον τοΰ προστάγματος είχε συνταχθή ύπό χειρός λογίου
καί ή ΰπαρξις, έπομένοις, τών δύο ύποτακτικών έν στ. 16 καί 17 άποκλείει τήν γενομένην ύπό
τοΰ Liebesny συμπλήρωσιν). 'Εκτός τούτων, ό τρόπος διά τού όποιου ή όλη παράγραφος συν-
δέεται πρός τήν προηγουμένην. βέβαιος δέ άσφαλώς {«ομοίως (5έ» στ. 15), καθίστα σαφές τό
νόημα τής διατάξεως ταύτης: Διά δημεύσεοις τής περιουσίας έτιμωροΰντο όχι μόνον οί άπο-
γράφοντες τά ζώά τ<ον έπ' ονόματι τρίτων, άλλά καί οί οπωσδήποτε συμμετέχοντες είς τήν
συμπαιγνίαν ταύτην είς βάρος τοΰ Κράτους.
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Ό σκοπός τής λαθροχειρίας ταύτης είναι προφανώς ή υπαγωγή περισσοτέ-
ρων κατά τό δυνατόν ζφων εις τήν κατηγορίαν τής «ατελούς λείας». Εις τήν «άτελή
λείαν», ως και ό δρος δηλοΐ, ύπήγοντο ώρισμένα άσφαλώς τόν άριθμόν κτήνη, τά
οποία έξηροϋντο τής πληρωμής τοΰ έννομίου, κατ3 άντίθεσιν πρός τά υπαγόμενα
εις τήν ύποχρέωσιν τής πληρωμής τοίχου, τά αποτελούντα δηλ. τήν «υποτελή λείαν»1).
Ό αριθμός τών δικαιουμένων άτελείας ζφων πρέπει νά ήτο πολύ μικρός δι3 έ'κα-
στον κτηνοτρόφον, δέν εΐναι δμως δυνατόν νά καθορισθή έκ τών υπαρχόντων μέχρι
σήμερον στοιχείων 2). Ό λόγος τής εξαιρέσεως αύτών τής φορολογίας τοΰ έννομίου
ήτο ή ιδιοχρησία3) καί αί πιθαναί άπώλειαι τού ποιμνίου έκ θανάτων ή κλοπών4).
Ό αριθμός τών άτελών ζώων καθωρίζετο, φαίνεται, δι' έ'καστον κτηνοτρόφον ύπό
τού αρμοδίου κρατικού υπαλλήλου κατά τήν παραλαβήν τής άπογραφής έπί παροχή
είς τόν πρώτον άποδείξεως (συμβόλου) έκ μέρους τοΰ δευτέρου5).

Έκτος τοΰ έλαχίστου άριθμοΰ άτελών ζώων εκάστης αγέλης, τά «ιερά πρόβατα»6)

ι) Βλ. στ. 3. 19-20 τοΰ προστάγματος καί Β. G. U. 1012, j· *την υπάρχον ο άν μοι υποτελή
λείαν*. 1223, 7: *υποτελή πρόβατα».

2) Κατέχομεν αποδείξεις καταβολής έννομίου δι'επτά πρόβατα (Ο. Tait I r, 116) καί
δι'έξ πρόβατα (Β. G. U. 1223,8). Είναι όμως δυνατόν τοΰτο νά μή σημαίνη, ότι ό άριθμός
τής «άτελοΰς λείας» δι' έ'καστον κτηνοτρόφον ήτο κατώτερος τοΰ 6. Διότι πιθανώτερον είναι,
ότι ό φόρος τών 7 ή 6 προβάτων ύπελογίζετο μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ άριθμοΰ τών άτελών.

') Τοΰτο εξάγεται έκ τής εκφράσεως, ήν μεταχειρίζεται ό ύποβαλών τήν έν P. Frankf.
5 άπογραφήν κτηνοτρόφος: ·υπάρχει δέ μοι είς τήν ιδίαν χρείαν ϋς τοκάς κλπ.».

4) Ό Liebesny ύποθέτει, έκτος αύτών, καί έ'τερον πιθανόν λόγον τής άτελείας ταύτης
καί, επομένως, τής σημειουμένης λαθροχειρίας, ότι δηλ· τό ποσοστόν τοΰ φόρου ήτο κλιμα-
κωτόν, άναλόγως πρός τό μέγεθος τοΰ ποιμνίου (Aegyptus XIV, 271). Τοΰτο εΐναι μάλλον
άπίθανον, ίδίως όταν έ'χη τις ύπ' όψιν όμοίαν περίπτωσιν άτελείας έφαρμοσθεΐσαν προ ολίγων
ετών παρ' ήμΐν. Τό Κράτος έξχίρεσε τότε, διά λόγους ίδιοχρησίας καί άπωλειών, τής επιβλη-
θείσης φορολογίας αιγοπροβάτων τό ποσόν τών 15 κτηνών δι' έ'καστον κτηνοτρόφον. Κατόπιν
τούτου οί κτηνοτρόφοι έφήρμοσαν τό αύτό πρός τούς συναδέλφους των τής έποχής τών Πτο-
λεμαίων μέσον άπάτης είς βάρος τοΰ Κράτους. Κατέγραφον δηλαδή τά ζφά το>ν ύπό διάφορα
ονόματα διά νά έπιτύχοχ'ν τήν εκάστοτε άφαίρεσιν τών 15 άτελών. Τοΰτο ήνάγκασε τό Κράτος
νά καταργήση μετ' ολίγον τήν χαριστική ν ταύτην διάταξιν (βλ. παραπ. σελ. 102 σημ. 6).

5) Βλ. στ. 3-4 καί 12 τοΰ προστάγματος έν συνδυασμφ πρός τό Ο. W. 1227, τό όποιον
περιέχει άσφαλώς άπόδειξιν (σύμβολον) άπαλλαγής τοΰ έννομίου (άτελείας) διά τέσσερα
πρόβατα.

6) 'Ιερά πρόβατα» ήσαν είς τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον, όπως καί είς τήν άλλην άρχαίαν
Ελλάδα, τά άφιερωμένα είς τούς θεούς καί προοριζόμενα διά τάς θυσίας (βλ. P. C· Ζ. 59394,
5· P. Gur. 22. P. Tebt. 53, 7)· Ή φύλαξις καί ή έν γένει διαχείρισις αύτών άνετίθετο τιμη-
τικώς καί τότε, ώς καί κατά τήν άρχαίαν έποχήν (πρβλ. Ήροδ. IX, 93 κλπ ), είς σημαίνον
πρόσωπον τής κώμης (βλ. P. Tebt. 53, 8), τό δέ έξ αύτών έ'σοδον έκαρποΰντο τά ιερά τών
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ανήκον ασφαλώς εις τήν ατελή λείαν. Διά τά «βασιλικά πρόβατα»1) δέν δυνά-
μεθα νά ε'ίπωμεν μετά βεβαιότητος τό αυτό. 'Αντιθέτως είναι βέβαιον δτι οί μεγά-
λοι δωρεοϋχοι κατέβαλλον τόν φόρον τοΰ έννομίου διά τά άνήκοντα εΐς αΰτοΰς
ζφα. Ό περίφημος Ζήνων2), π.χ., ό προϊστάμενος τής έν Φιλαδελφείατοΰ Άρσι-
νο'ίτου δωρεάς τοΰ Διοικητοΰ 'Απολλώνιου, καταβάλλει τό έννόμιον διά τά ζώα
τοΰ 'Απολλώνιου και τά ιδικά του3). "Αλλοτε πάλιν φαίνεται εΐσπράττων ό 'ίδιος τό
έννόμιον παρ' άλλων κτηνοτρόφων4). Πράττει τοΰτο ύπό τήν ιδιότητα τοΰ μισθωτού
τής «ώνής» τοΰ έννομίου ή ώς ένδιάμεσος, τρόπον τινά, και ύπεύδυνος άπέναντι
τού Κράτους διά τά έντός τής δωρεάς τοΰ 'Απολλώνιου νεμόμενα ζφα; Ή άπάν-

θεών. (Διά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν βλ. Β. G. U. 292, 3· Otto, Priester u. Tempel II, 66. Καί
είς τήν Νέαν Ελλάδα υπάρχουν τά ίερά πρόβατα ή αίγες, τοΰ 'Αγίου ή τής 'Εκκλησίας ονομα-
ζόμενα πολλαχού, προερχόμενα δέ έξ άφιερωμάτων τών πιστών καί προοριζόμενα συνήθως
διά τήν κατά τήν πανήγυριν τοΰ 'Αγίου έστίασιν τών προσκυνητών. Έν Καρπάθφ τό έξ ιερών
προβάτων ποίμνιον λέγεται «το άρνοκλήσι». Βλ. Μ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λαογρ. Καρπάθου
Β, 88). Έκ τοΰ P. C. Ζ 59394, ς αποδεικνύεται, ότι τά «ίερά πρόβατα δέν ύπέκειντο είς τήν
φορολογίαν τοΰ έννομίου.

') Περί τών είς τόν Βασιλέα άνηκόντων προβάτων βλ. κατωτέρω.

J) Ό Ζήνων ούτος, περί τοΰ όποιου θά γίνη έπανειλημμένως λόγος είς τά έπόμενα, έ'γι-
νεν ονομαστός άφ' ότου ήλθεν είς φώς τό θαυμαστόν ίδιαίτερον άρχεΐόν του, γνωστόν ήδη ώς
Papyri Zenon. Τό μεγαλΰτερον μέρος αύτοΰ άνήκει είς τό Μουσειον τού Καΐρου, άλλά καί είς
τό Λονδΐνον, τήν Φλωρεντίαν, τό Μίτσιγκαν καί άλλαχοΰ εύρίσκεται έγκατεσπαρμένον, άποτε-
λεΐ δέ πλουσιωτάτην πηγήν διά τήν μελέτην τής ιστορίας τής Ελληνιστικής Αιγύπτου κατά
τόν 3°ν π. Χρ. αιώνα. "Ανθρωπος έξαιρετικής δράσεως καί ικανότητος ό Ζήνων ύπήρξε τό
alter ego τοΰ Διοικητοΰ 'Απολλώνιου είς τήν έν Φιλαδελφεία δωρεάν τοΰ τελευταίου, έ'νθα
ήτο τό ίσχυρότερον καί πλουσιώτερον πςόσωπον. Βλ. Edgar, P. Mich. Ζ., είσαγ. σελ. 15-50.
Rostovtzeff,; A Large Estate, 8 κ.έξ. Pre'aux, Les Grecs en Egypte, 1-7. Πβλ. καί Κονγέα,
Ελληνικά IX, (1936), 5-7. Γ. Πετροπούλον, P. Athen., 1-2. Βιβλιογραφίαν τών έκδεδομένων
παπύρων τοΰ Ζήνωνος βλ. έν Actes du V Congres International de Papyrologie (1938),
68-70. Pre'aux, Econ. royale d- Lag. 10 n. 1 (Δέον νά προστεθούν P. Athen. 1-4. P.
Col. Z. II).

8) Βλ. P. S. I. 386, passim. 626 verso. P. C. Z. 59394, 8-io. P. Lond. Inv. 2092 (κατά
Rostovtzeff, A Large Estate, 113). 2095 (κατά Pre'aux, ένθ' άνων., 227 n. 4). Πρβ. P. Lond.
Inv. 2097 (κατά Rostovtzeff, ένθ άν. 85). P. S. I. 509.

4) Βλ P.S.I. 368, 2, 4, 20 23. P. C. Z. 59634, 7. Είς τόν P. C. Ζ. 59206, 3o, 46, 69 τό
έννόμιον εισπράττεται ύπό τών ύπαλλήλων τοΰ 'Απολλώνιου μετ' άλλων φόρων (άλικών, γνα-
φέων κλπ. Πρβ. P. Petr. Ill, 109) παρά τών κατοίκων τών κωμών τοΰ 'Απολλώνιου. (Διά τόν
λογιστικόν ύπολογισμόν αύτοΰ μεταξύ τών «επωνίων», δι' όν άπορεΐ ό Edgar (βλ. είσαγ. είς
τόν πάπυρον) καί ή CI. Pre'aux, έν&. άν.,227 βλ. τόν όρισμόν τοΰ *έπωνίου» παρά Ά. 'Ανδρεάδη,
Ίστ. τής 'Αρχ. Δημοσ. Οίκον. Α', 180-181).
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τησις είναι δύσκολος καί ή συζήτησις έπ' αύτοΰ χ^ά ώδήγει έ'ξω τοΰ θέματος. 'Αρ-
κούμεθα νά έπαναλάβωμεν τήν διαπίστωσιν, δτι πάντα τά έντός τών εδαφών τού
Κράτους τών Πτολεμαίων νεμόμενα ζφα (έκτος τοΰ έλαχίστου ποσοστοΰ τής «ατε-
λούς λείας», περί ής ώμιλήσαμεν, τών ιερών προβάτων, 'ίσως δέ καί τών βασιλι-
κών)1) ύπήγοντο είς τήν φορολογίαν τοΰ έννομίου.

Κατ' άκολουθίαν, τό έννόμιον τέλος δέν είσεπράττετο ύπό τού Κράτους ώς
άντίτιμον τής νομής, τής τροφής, κυρίως ειπείν, τών κτηνών. Άπόδειξις, δτι οί
κληροΰχοι καί οί δωρεούχοι κατέβαλλον τό έννόμιον διά τά ζώα αύτών, μολονότι
ταύτα έ'βοσκον εις νομάς άνηκούσας είς αύτούς. Τό δνομα τοΰ φόρου άποτελεΐ
βεβαίως έ'νδειξιν, δτι ούτος ειχεν οπωσδήποτε σχέσιν πρός τήν νομήν τών ζώων 2).
Διά τοΰτο ύπήρξάν τίνες, οί όποιοι έξήνεγκον, ώς ήδη εΐπομεν3), τήν γνώμην, δτι
τό έννόμιον ήτο ό ύπό τών κτηνοτρόφων καταβαλλόμενος φόρος απέναντι τοΰ
δικαιώματος τής νομής τών ζώων αύτών είς τάς κρατικάς νομάς καί δτι είναι
ό αύτός φόρος, δστις άπαντα εις τούς παπύρους ύπό τόν δρον «εις τάς νομάς» ή
«άπό νομών» ή «νπερ νομών» ή απλώς «νομών»4).

'Αντιθέτως, άλλοι ύποστηρίζουν, δτι πρόκειται περί δύο χωριατών φόρων5).
'Ανεξαρτήτως πρός τήν εις τούς παπύρους χρησιμοποιουμένην τεχνικήν όρολογίαν,
ήτις δύναται νά δώστ] ένίοτε λαβήν εις σύγχυσιν έπί τοΰ ζητήματος, οί πάπυροι

') Εις τόν P. C. Ζ. 59394, 11-14 οί μισθωταί τών βασιλικών προβάτων καταβάλλουν ώς
μίσθωμα 2 δρχ. κατά κεφαλήν, ένφ ό Παοΰς Άμενήως έ'χει έπί 9 έτη 71 πρόβατα «βασιλικά»,
διά τά όποια καταβάλλει ώς μίσθωμα 21/» δρχ. ετησίως καί κατά κεφαλήν. (P. S. I. 593. Πβλ.
καϊ P. C. Ζ. 59772, ι). Εΐναι πιθανόν ή ημίσεια δραχμή τής διαφοράς νά είναι ό φόρος τοΰ
έννομίου, τόν όποιον οί μισθωταί τών βασιλικών προβάτων ύιτεχρεοΰντο νά καταβάλλουν μετά
τοΰ μισθώματος. (Πβλ. Archiv XIV, 156).

2) Είναι χαρακτηριστικόν έπ' αύτοΰ, ότι καί σήμερον έν Κρήτη ό τυρός (ή τό είς χρήμα
άντίτιμον) ό διδόμενος ύπό τοΰ κτηνοτρόφου ώς άντίτιμον τής νομής λέγεται τό «νόμο* (Βλ. Ξαν-
ΰονδίδον, Λεξικογρ. 'Αρχ. Ε, 1918,284). 'Αντιθέτως έν Β. Εύβοια, Αιτωλία, Γορτυνία, Τριφύλλια,

Σάμφ καί άλλαχοΰ ονομάζουν «νόμιατρα» (νόνιστρα έν Τσακωνία) τό ύπό τοΰ Κράτους είσπρατ-
τόμενον τέλος έπί τών αιγοπροβάτων. Ό δεύτερος δμως ούτος όρος έ'χει πιθανώς λογίαν τήν
προέλευσιν. 3) Βλ. σελ. 99 σημ. 1.

4) Βλ. P. Tebt. 827, 5· 999. 1072 ή «εκ τής αξίας εις χορτονομάς» Αύτόθ. 75, 37

τής αξίας είς νομάς και χερσονομάς» : Αύτόθ. 74, 22. Πβλ. Wilcken, Ostr., 191. 265. P. Hib 52,
είσαγ. P. Tebt. I Append. I σελ. 542. P. Ryl. II, 213, 9 (σχόλ. έν σελ. 314). Maspero, Financ.
d. Lag., 53. Rostovtzeff, A Large Estate, 113. JEA VI (1920), 173.174 n.4.

5) Βλ. Rostovtzeff έν P. Tebt. 703, 165-174, σχόλ. Hellenist Wold III, 1386 n. 98
(είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις άποφαίνεται μετά δισταγμοΰ, διότι άναγνωρίζει ότι αί περί
τοΰ έννομίου πηγαί είναι πτωχαί). Plaumann, έν P. Grad. 8 είσαγ. (σ. 51). S. Avogadro, Aegy-
ptus, XIV (1934)1 293-297. Wallace, Taxation, 72· Preaux, Econ. royale d. Lag., 226.
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τής Τεπτΰνεως αποσαφηνίζουν τοΰτο. Εις αυτούς διακρίνονται δύο κεχωρισμένα
έσοδα καταβαλλόμενα εις τήν «βασιλικήν τράπεζαν»') ταυτοχρόνως καί προερχό-
μενα τό μέν έξ «έννομίου», τό δέ έκ «νομών»'2). Πέραν δμως τής διαπιστώσεως,
δτι τό έννόμιον ήτο φόρος διάφορος τοΰ φόρου «νομών», παραμένει εισέτι δύσκο-
λος διά τήν έ'λλειψιν έπαρκών δεδομένων ό καθορισμός τής φύσεα>ς ενός εκάστου
τών φόρα)ν και τής μεταξύ αύτών διαφοράς.

Θά ήτο, έν τούτοις, δυνατόν νά γίνη ό καθορισμός ούτος, έάν λάβωμεν ύπ'
δψιν, δτι είς τούς παπύρους σημειούνται δύο βασικαι διαφοραί μεταξύ τών δύο
τούτων φόρων. Ή πρώτη είναι δτι τό μέν έννόμιον λογίζεται, ώς ε'ίπομεν, κατά
κεφαλήν3), ενώ ό έκ τών νομών φόρος λογίζεται και εισπράττεται κατά περιοχάς
νομής, συνήθως μικράς4). Τό τελευταΐον τούτο όδηγεΐ εΐς τό συμπέρασμα, ότι ό
χρησιμοποιούμενος εΐς τούς Πτολεμαϊκούς παπύρους δρος «νομών», «άπό νομών»
κλπ. είναι συντομογραφία τού πλήρους δρου «φόρος νομών», δστις άπαντα εΐς τούς
παπύρους τής Ρωμαϊκής έποχής0).

Ούτω σημειούται καί δευτέρα διαφορά μεταξύ έννομίου καί «νομών» ; Τό
πρώτον είναι «τέλος», ένφ τό δεύτερον χαρακτηρίζεται ώς «φόρος». Ή διαφορά
τής ορολογίας σημαίνει δτι πρόκειται περί διαφόρου φύσεως καί αιτιολογίας
φόρων. Ό Wallace νομίζει, δτι εΐς τούς παπύρους «τέλος» μέν σημαίνει πάντοτε
γενικόν φόρον έπιβαλλόμενον ύπό τοΰ Κράτους έπί ενός άντικειμένου (tax),

') Δηλαδή to Κρατικόν ή Δημόσιον Ταμεϊον τής σήμερον. Περί τοΰ έν ίσχύϊ ταμειακού
συστήματος είς τό Κράτος τών Πτολεμαίων βλ. Wilcken, Ostr., 630-641· Preisigke, Girowe-
sen, 7-12. Desvernois, BSAA XXIII (1928), 307-318. Pre'aux, Econ. royale d. Lag , 280-287.
Rostovtzeff, Hellenist. World I, 404-406. II, 1282-1288.

2) Βλ. P. Tebt. 1072 (μέσα τοΰ 2°" αί. π. Χρ. Πβλ. 999 (193 π.Χρ.).

') Βλ. άνωτ. σελ. 100. 109. Ό υπολογισμός έγίνετο ομοίως κατά κεφαλήν καί είς τήν
Έλληνιστικήν Ελλάδα (πβλ. Syll.3, 914. 7. 33 (320 π. Χρ.) βλ. Rostovtzeff, ένθ. άν. 1,295.445. Καί
παρ' ήμΐν κατά τήν μεταξύ 1924-1932 ίσχύσασαν φορολογίαν αιγοπροβάτων, οί κτηνοτρόφοι
έπλήρωνον 5 δρχ. κατά κεφαλήν ζώου, «τό κεφαλιάτικο» διά τοΰτο λεγόμενον. Βλ. παραπ έν
σελ. 102 ύποσ. 6)

*) Βλ. P. Tebt. 1072: «νομών Όξνρύγχων», «"Αρεως κώμης», <·■Πτολεμαΐδος», <Μελισ-
σουργών». 999: « νομών Βερενικίδος *, »' Ιβιώνος», « Ψεβδοπενουφεως». 827, 14 : «και υπέρ ών
δεήσει έπισκέιμασ&αι νομών Μενελάου». 860, 17, 61-63: τής Σωσιβίου δωρεάς νομών». Πβλ. Ρ.
Petr. Ill, 71, 15 : «τών περι Βαώχαν (νομών)». Καί σήμερον τό τίμημα τής νομής λογίζεται
κατά μικράς περιοχάς, «τά λειβάδια» ονομαζόμενα κοινώς, καί «τό λειβαδιάτικο, τοπ^άτικο ή
βοσκ/,άτικο» καταβάλλεται είς τόν ίδιοκτήτην (χωρίον ή ίδιώτας), μεθ' ού ό κτηνοτρόφος έρχε-
ται είς ίδιαιτέραν συμφωνίαν διά τόν καθορισμόν τής τιμής τής νομής.

5) Βλ. Β. G. U. 199 verso, 10 (πβλ. Β. L. I, 26). 345» ΙΓ· 1^94, 8, ι6, 23, 52> ι°9 (τοΰ
2°υ αί. μ· Χρ.)· Πβλ. P. Ryl. II σελ. 70. Wallace, Taxation, 72.
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«φόρος» δέ to έ'σοδον, to όποιον εισπράττει τό Κράτος (ή κα! ίδιοίτης) υπό τΰπον
καθορισμένης φορολογίας έπιβαλλομένης έπ! έκείνων, οΐτινες καρπούνται περιου-
σιακά στοιχεία αύτοΰ (yield, rent). Έάν ό ορισμός ούτος είναι ορθός1), τότε ή
διάκρισις μεταξύ τού έννομίου «τέλους» και τοΰ «φόρου» νομών καθίσταται εύκο-
λος κα! σαφής: Πάς κάτοχος «υποτελούς λείας» ύποχρεοΰται εις τήν κατ' έτος
πληρα>μήν τοΰ έννομίου τέλους2) έναντι τοΰ δικαιώματος τής νομής έντός ώρισμέ-
νης περιφερείας τοΰ κρατικοΰ έδάφους. Ή έ'κτασις τής περιφερείας ταύτης άντι-
στοιχει εις τήν τής κώμης ή τής τοπαρχίας ή, κατ'άνώτατον όριον, τήν τού νομού3),
καθορίζεται δέ ύπό τής αρμοδίας κρατικής ύπηρεσίας κατ' α'ίτησιν τού κτηνοτρό-
φου, διατυπουμένην εις τό τέλος τής παρ' αύτοΰ υποβαλλομένης «άπογραφής»4)

*) Είναι αληθές, ότι ή ύπό τοΰ Wallace έπιχειρουμένη διάκρισις μεταξύ «τέλους» καί
«φόρου» φαίνεται ορθή είς πλείστας περιπτώσεις· 'Υπάρχουν όμιος αναμφισβητήτως καί
περιπτώσεις, κατά τάς όποιας δέν δύναται νά παραδεχθή τις τήν έρμηνείαν ταύτην. Έξ άλλου,
ή ύπό τοΰ Ά. Άνδρεάδον γενομένη διάκρισις μεταξύ φόρου καί τέλους, καθ' ήν «τέλος» μέν
σημαίνει έμμεσον φορολογίαν τών έλευθέρων πολιτών, "φόρος» δέ άμεσον φορολογίαν, άπο-
τελοΰσαν πάντοτε ένδειξιν ύποτελείας τοΰ φορολογουμένου (Ίστορ. Άρχ. Έλλην. Δημ.
Οίκον. Α', 96/97), δέν φαίνεται νά σύμφωνη πρός τά δεδομένα τών παπύρων, ένθα ή περί τής
φορολογίας χρησιμοποιουμένη ορολογία είναι πολύπλοκος καί χρήζει ιδιαιτέρας μελέτης.
(Όσον άφορα τήν σύγχυσιν, ήν διαπράττει σχετικώς πρός τήν έρμηνείαν τοΰ δευτέρου όρου
ό Rostovtzeff, A Large Estate, 51.106 καί ή CI. Preaux, Econ. royale d. Lag., 235, έξ έσφαλ
μένης άναγνώσεως τοΰ P. S· I. 510, 12, βλ. νΰν Η. Latmey, REA, XLIV, 1942, 25 κ· έξ).

2) 'Ή «τον γινομένου τέλους» (P. C. Ζ. 59340, 12. Ο. Tait I I, 114. I 4, 9) ή *τοΰ καθή-
κοντος τέλους» (Ο. Wilb. 3. P. Berl. Moller, 7, 2ΐ) ή «τον γινομένου έννομίου προβάτων»
(Ο. Tait I I, 116) ή καί απλώς «προβάτων» (Ο. Tait I 2, 2). Πβλ. καί τήν συνώνυμον έκφρα
σιν «τά γινόμενα τάξονται» τοΰ μνημονευθέντος προστάγματος Πτολεμαίου τοΰ Β' (στ. 24) καί
P. Ryl. II σελ. 614. Avogadro, Aegyptus, XV, 1935, 81 κ. έξ.

3) Βλ. P. Petr. Ill 72(b) (= Chrest. I, 242): περί Πτολεμαϊδα τήν νέαν P. Hib. 33
( = Chrest. I, 243): κώμης Ψεπ&ονεμβή. Ο. Tait I Ι, 116: νπέρ τον περι Θήβας. Β. G. U. 1223 :
επι νομάς τοΰ Μεμφίτου νομοΰ. Ο. W. 319: Έρμώνϋεως. 324: Τμουντέχ (κώμης). Πβλ. καί P.S.I.
626, ι. (Διά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν βλ. P. Berl. Moller 7, 15 ■ ά νεμήοεται περι Φ&ώχιν τής προς
Άπηλιώτην τοπαρχίας και δι' δ'λου τον νομοΰ. P. Oxy. 245 '■ α νεμήοεται περι Πτόλα τής προς
Λίβα τοπαρχίας καί δι' ολου τον νομοΰ. Πβλ. καί τάς έν P. Ryl- II σελ. 315 παραπομπάς.

4) Βλ. P.Tebt. 703, Ι73_Ι74 (άν. σελ. 100). Διά τήν περίπτωσιν τής άναγκαίας έντός τοΰ

έτους μετακινήσεως τοΰ ποιμνίου έκτος τής περιοχής τής διαλαμβανομένης έν τή απογραφή
έχρειάζετο άδεια χορηγουμένη ύπό τών άρμοδίων κρατικών ύπαλλήλων, πιθανώς δέ καί τοΰ
ενοικιαστού τοΰ έννομίου. Τοιαύτην άδειαν περιέχει άσφαλώς ό Β. G. U. 1223 (ή συμπλήρωσις
τοΰ έκδοτου έν στ. 5: [φόρου] προβάτων καί ή ύπό τής CI. Preaux, Econ. royale d. Lag..

226, διδομένη ερμηνεία τοΰ κειμένου είναι πλέον ή άμφίβολοι)· Ή αύτή διαδικασία ίσχυε καί

κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν: ό κτηνοτρόφος ύπέβαλλεν «υπόμνημα» είς τόν στρατηγόν τοΰ

8
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Τοΰτο διηυκόλυνε τό Κράτος δ'χι μόνον είς τόν έλεγχον τής ετησίας απογραφής τών
κτηνών, ώς ε'ίδομεν, άλλά και εΐς τήν έκμίσθτοσιν τής «ώνής* τοΰ έννομίου, ήτις
έγίνετο ωσαύτως κατά νομούς ή και μικροτέρας περιοχάς νομής1).

Έκτος τής τακτικής βεβαιώσεως και εΐσπράξεα>ς τοΰ έννομίου, τό Κράτος
τών Πτολεμαίων άνεμειγνύετο εΐς τό ζήτημα τοΰ πρός βοσκήν τών κτηνών χόρ-
του (τό όποιον άλλως άπετέλει ύπόθεσιν άφορώσαν έ'καστον κτηνοτρόφον) μόνον,
έφ' όσον επρόκειτο περι έκμεταλλεύσεως τής εΐς νομάς περιουσίας αύτοΰ, περι εισ-
πράξεως δηλ. τοΰ «φόρου νομών». Τοΰτο εννοεί τις καλύτερον, εάν έ'χη ύπ' όψιν,
ότι έφθανε νά άπαγορεύη, έπ! ποινή κατασχέσεως τών κτηνών, τήν νομήν ή τήν
συγκομιδήν τών οιουδήποτε ε'ίδους «χλωρών», τών έσπαρμένων ή «έπεσπαρμένων»2)
εΐς «τήν βασάικήν ή τήν εν άφέσει γήν», έάν δέν έλάμβανε προηγουμένως τάς νομί-
μους έγγυήσεις περι καταβολής τών δφειλομένων φόρων3) και δτι άπήτει τήνκατα-

νομού περί τής ανάγκης μεταγωγής τοΰ ποιμνίου είς άλλον νομόν καίπαρεκάλει νά είδοποιηθή
ό στρατηγός τοΰ νομοΰ τοΰτου, όπως συμπεριλάβη τά κτήνη είς τά άπογραφόμενα καί νεμό-
μενα είς τόν ύπ' αύτόν νομόν (βλ. P. Oxy. 2441 28 μ. Χρ.). Εύνόητον τυγχάνει, ότι τά ύποζύγια
δέν ύπι'ιγοντο είς τον περιορισμόν τούτον (πβλ. Β. G U. 1351-1358).

') Βλ. P. S. I. 509, 6/7: έννόμιον Άρσινοιτον νομον. Ο. Tait I I, 116: έννόμιον τον περί
Θήβας (πβλ. αύτόθ. 117. 119), άλλά έν Ο. W. 319: έννόμιον κτηνών Έρμών&εως (κώμης). 324:
έννόμιον Τμοντέχ (κώμης). Δέν είναι βέβαιον, άν τό αύτό σύστημα εκμισθώσεως τοΰ έννομίου
τέλους ίσχυε καθ' όλην τήν Πτολεμαϊκήν έποχήν ή καί καθ' όλην τήν Έπικράτειαν κατά τήν
ιδίαν έποχήν. Είς τήν Συρίαν καί Φοινίκην, π· χ., ή έκμίσθωσις έγίνετο, ώς εΐδομεν (σελ. 106),
κατά κώμας Πβλ. καί BCH XIV (1890), 163-164 (Τελμησσός τής Καρίας). P. C. Ζ. 59773, ι-2·
και έν Σύρων κώμγ\ πρόβατα ρ κλπ. (άν πρόκειται περί πληρωμής έννομίου, ώς πιστεύει ό Edgar).

*) Ό συνήθης όρος εΐναι: «τά χλωρά και τά άλλα έπίσπορα» (P. Tebt. 27, 55· 73)· "Ο
όρος «έπίσπορα» σημαίνει τά είς δευτέραν έντός τοΰ έ'τους σποράν, γενομένην μετά τήν συγκο-
μιδήν τής πρώτης (δημητριακών, λίνοι· κλπ.), καλλιεργούμενα, τά όποια ήσαν συνήθως είδη
νομής. Βλ. Schnebel\ Landwirtschaft, 214 καί άνωτ. σελ. 95 ύποσ. 1.

3) Είς τήν έν P. Tebt. 27 (= Chrest. I, 331" 113 π-Χρ.) περιεχομένην έγκύκλιον τού
Διοικητού πρός τούς άρμοδίους ύπαλλήλους παραγγέλλεται: «... μηϋένα τών γεωργούντοιν
τήν βααιλικήν και τήν έν άφέσει [γήν] έφάιμεσϋαι τών χλωρών και τών άλλων έπισπόρων πλήν

τών εις [τάς] τροφάς τών γεωργικών κτηνών...... και τών έγδιοικηϋησομ[ένων], ών αί τειμαι

και τούτων αί άσφάλε[ιαι δο]~9εΐσαι κατατεϋήσονιαι έπι [τ]ών τραπεζώ[ν] πρός τά καθήκοντα είς
τό βα[σιλικόν]» (στίχ. 54-59)' καί ολίγον κατωτέρω: «... δττως έν ταΐς κώμαις έκτεϋή προγράμ-
ματα δηλονντ α μηδένα έπαφιέναι κτήνη είς τήν έαπαρμένην χόρτω και τοις παρ [α] πληοίοις γενή-
[μααι], μηδέ τών λοιπών έπισπόρων έφάπτεσ&αι ανευ τον διδόναι τήν άσφάλειαν, κα$ότι πρόκει-
ται τών δε παρά ταντα ποιησόντων τά κτήνη νπό στέρεσιν άχ&ήσεσΦαι πρός τά έκφόρια» (στίχ.
71-75). Είς τόν P. Grad. 8 (223/2 π. Χρ.) παρέχεται άδεια χρήσεως νομών μετά τήν κατάθεσιν
τής έγγυήσεως διά τήν πληρωμήν τών οφειλομένων φόρων. Είς τόν Ρ· Tebt. 714 (2°? αί. π. Χρ.)
δίδεται έπίσης άδεια εΐς τινα Θέωνα νά συγκομίση τόν χόρτον του, μόνον κατόπιν παροχής
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βολήν τοΰ φόρου καί διά νομάς, αΐ όποϊαι δέν έβοσκήθησαν1). "Οθεν ειχεν οργα-
νώσει τήν ύπηρεσίαν τής τακτικής εισπράξεως τών έκ τών χλωρών και τών νομών
έσόδων.

Δέν γνωρίζομεν δυστυχώς τήν όργάνωσιν τής υπηρεσίας ταύτης· έκ τών υπαρ-
χόντων όμως στοιχείων έξάγεται τό πιθανόν συμπέρασμα, ότι οί υπάλληλοι τών οικο-
νομικών υπηρεσιών2) ήσαν πρός τοΰτο άρμόδιοι, ή δέ κατά τόπους χοοροφυλακή μετά
τών «γενηματοφνλάκων»3) έπέβλεπον άγρύπνως «δπως μηδέν διάπτωμα γένηται»
είς βάρος τοΰ βασιλικοΰ Ταμείου4). Ώς πρός τόν τρόπον έπίσης καί τόν χρόνον
τής μισθώσεως ή τό ποσόν τοΰ μισθώματος, δέν κατέχομεν συγκεκριμένος πληρο-
φορίας. Διότι, ώς είναι εύνόητον, ταϋτα έξηρτώντο άπό ιδιαιτέρους εκάστοτε παρά-
γοντας (ώς τό είδος τής νομής, τό ποσόν αυτής, τόν χρόνον τής μισθώσεως κλπ ),
οΐτινες δέν δύνανται νά υπολογισθούν σταθερώς5). Αΐ ύπάρχουσαι πληροφορίαι άνα-
φέρονται εις τήν «λογείαν»6) ή τήν «διοίκησιν»1) μόνον τών χλωρών. Τό έξ αύτών
εισόδημα τοΰ Κράτους είσεπράττετο συνήθως εϊς είδος {έκφόριον)8)· άλλά καί εις

ασφαλούς έγγυήσεως περί πληρωμής τοΰ αναλογούντος φόρου. Πβλ. καί P. Petr. Ill 32(g)
verso, 10-13.

J) Βλ. P. Tebt. 66, 75-80 (120 π. Χρ.): τό Κράτος άπαιτεΐ τήν πληρωμήν τοΰ άντιτίμου
νομών γενομένων «άκατανεμήιων», μή παραδεχόμενον ώς ίσχυρόν τόν λόγον τόν όποιον προ
βάλλουν οί κτηνοτρόφοι" («διά τό προπεπτωκέναι τά κτήνη". Κατά τόν καθηγητήν Σ. Κονγέαν
τοΰτο σημαίνει: έπειδή «άπόρριξαν» τά πρόβατα).

2) 'Από τοΰ Διοικητοΰ (P. Tebt. 27) καί τοΰ Νομάρχου P.S. I. 361. 367 (διά τόν 3°* αί
π. Χρ.) μέχρι τοΰ κωμογραμματέως (P. Tebt. 66, 79/80). Πβλ. P. Hib. 51. 52. 53. P. Tebt. 714.
(715). P. Grad. 8.

') Οί <γενηματοφύλακες» ήσαν ειδικοί υπάλληλοι, τών όποιων τά καθήκοντα ήσαν παρα-
πλήσια πρός τά τών σημερινών άγρονόμων καί διωρίζοντο «άπό τε τών στρατευομένων και τών
άλλων τών τούς τόπους κατοικούντων και έν περιστάαει κειμένων και πίατει και άσφαλεία διαφε-
ρόντων». P. Tebt. 27, 48-52· Πβλ. Chrest. I, 331. 337. P. Tebt. 715.

4) Βλ. άνωτ. σελ. 98 καί P. Hib. 51. 52. 53. P. Grad. 8. P. Tebt. 27, 52-55· 715, 1.

5) Έκ τοΰ P. Tebt. 999, π. χ. (193 π. Χρ.) φαίνεται, ότι διά μίαν άρουραν βοσκηθείσης
νομής καταβάλλονται 10 δραχ. χαλκοΰ, ενώ έκ τοΰ P. Tebt. 827 (170 π. Χρ.) ι8 συνάγεται ότι
καταβάλλονται 159 δραχ. κατά άρουραν. Πβλ. Η. Maspero, Les Finan. d. Lag., 57. Sethe-
Partsch, Dem. Urk. σελ. 12.

6) Βλ. P. Hib. 51, 2,5. P. Petr. Ill, 71, 1. Πβλ. άνωτ. σελ. 98.

') Βλ. P. Lille I, 30.17. 31, 21 κλπ. (3°ς αί. π. Χρ.). P. Tebt. 61(a), 206. 67, 41. 69, 27.
κλπ. (2ος αί. π. Χρ.).

*) Τό «έκφόριον» έλογίζετο καί είσεπράττετο συνηθέστερον είς σΐτον (νομαΐ πρός πνρόν
η πρός σΐτον διοικονμεναι), άλλά καί είς άλλα είδη, τό δέ ποσόν έποίκιλλεν άναλόγως τοΰ είδους
καί τοΰ ποσοΰ τής νομής. Βλ. P. Lille I, 37,7-12, σχόλ. καί είσαγ. έν σελ. 147. P. S. I. 510
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χρήμα έπληρώνετο κατόπιν εκτιμήσεως (έκ διοικούμεναι)1), ή έν μέρει μέν είς είδος,
έν μέρει δέ εΐς χρήμα2). Κατά τόν 'ίδιον τρόπον έξεμισθοΰντο (διφκονντο) καί
αί άλλαι νομαί πλήν «τών νομών έκτος μισθώσεως», τών οποίων τό άντίτιμον
εΐσεπράττετο πάντοτε εΐς χρήμα {«νομαι πρός χαλκόν διοικούμενοι»). Τί άκριβώς
έδηλοΰτο διά τοΰ δρου «νομαι εκτός μισθώσεως» δέν είναι σαφώς γνωστόν3). Ύπο-
θέτομεν, δτι ήσαν αί νομαί τών αγρών ή και περιοχών, αΐτινες διά τόν έ'να ή τόν
άλλον λόγον4) εΐς ούδένα άνήκον ή παρ' ούδενός έκαλλιεργοΰντο. Άπόδειξις δτι
έξ αύτών παρεχωροΰντο ένίοτε κλήροι εΐς νέους κληρούχους5).

Έάν «τά έκφόρια» καί τά χρήματα, τά οφειλόμενα διά τά χλωρά καί τάς
νομάς, έλογίζοντο άπ' εύθείας ύπό τού Κράτους καί κατεβάλλοντο έπίσης ύπό τών
κτηνοτρόφων άπ' εύθείας εΐς τό βασιλικόν ταμεΐον ή εΐσεπράττοντο διά τής παρεμ-
βολής μισθωτών τοΰ φόρου δέν γνωρίζομεν. Έκ τών μέχρι τούδε δεδομένων 6) τό

(διά τόν 3°ν «ί. π. Χρ.). P. Tebt. 66, 47-54· 69, 34· 72, 310. 107, 5 κλπ. καί Append. I σελ. 563-
564. Πβλ. Η. Maspero, Les Finan. d. Lag., 57/58. Sethe-Partsch, Dem. Urk. σελ. 12 (no 5).

') Βλ. P. Hib. 51.52.53.130. Sethe-Pertsch, Dem. Urk. 4.5· (Βλ. καί τά σχόλ. έν σ. 74).
Ή «τίμησις» ή ή <σνντίμησις». P. Petr. III, 71, ΓΙ,2θ) ή ή «τιμή» (P. Lille I, 30, 15,37·
37,13. Ρ· Tebt. 27, 58. P. Grad. 8) ή ή «αξία» (P. Tebt. 74, 22) τών νομών καί τών χλωρών
είναι άγνωστον πώς έγίνετο. Φαίνεται, ότι διά τήν έκτίμησιν τής άξιας τών νομών ιδιαιτέρως
άπητείτο προηγουμένη «επίσκεψις», έπιτόπιος δηλ. έξέτασις αύτών ύπό τού άρμοδίου κρατικού
ύπαλλήλου (P. Tebt. 827, 14. κλπ.).

2) Βλ. P.Lille I, 37, 5-13. οχόλ. έν σελ. 176/177 καί τήν είσαγ. έν σελ. 141. P. Tebt-
72, 308.

s) Βλ. P. Tebt. I Append. I σελ. 542. Pre'aux, Econ. royale d. Lag. 226. Ή ύπόθεσις,
ότι τό έννόμιον ήτο φόρος εισπραττόμενος ύπό τού Κράτους διά τήν χρήσιν «των νομών έκτος
μιβ'&ώσεως» κατ' άντίθεσιν πρός τόν «φόρον νομών», όστις εΐσεπράττετο διά τήν χρήσιν ώρι-
σμένων «νομών έντός μισϋώαεως» (βλ. P. Tebt. έ'νθ. άν. P. Ryl. II σελ. 315) είναι τελείως
άσύστατος.

4) Π. χ. ή <άφεϋ·εΐσα είς νομήν» γή (P.Tebt. 60, 81/82. 72, 36) ή «ήν έφημμίσ'&αι διά τό
παρακειαϋαι τω όρι» (P. Tebt. 60,42) ή «τών περί τήν έ'ρυμων (sic) τύπων» (P. Petr. Ill, 71, 5)
ή τής «άλμυρίδος» (P. Tebt 60, 91) ή τής «κεχερσενμένης» (P. Tebt. 60, 93· 826, 8,48), καί
γενικώς ή άσπορος καί άκαλλιέργητος γή (πβλ. P. Tebt. 68,3, 4· 74, 22, 36· 75, 36-39· 826.827.
828 κλπ. Αύτόθ. Append. I σελ. 540 κ. έξ. Rostovtzeff, JEA VI, 1920, 166). "Ισαις είς τάς
«νομάς εκτός μισθώσεως» πρέπει νά κατατάξωμεν καί τάς τής «ιεράς γής», τάς όποιας διεχειρί-
ζετο, φαίνεται, τό Κράτος. (Βλ. P. S. I. 361, 2. Πβλ. Seider, Beitr. z. Ptol. Verwaltungs-
gesch., 27).

δ) Βλ. P. Tebt. I 79 είσαγ. καί Append. I σελ. 542. Rostovtzeff, A Large Estate, 139.

6) Βλ. P. Hib. 51.52.53. P. Grad. 8. P. Tebt. 74, 22. 714. 827, 5, 14. 999.1072. Sethe
Partsch, Dem. Urk. 4. 5.
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πρώτον παρουσιάζεται ώς πιθανώτερον, άλλά και τό δεύτερον δέν άποκλείεται νά
συνέβαινεν ενίοτε1).

Σαφέστερον γνωρίζομεν τά άφορώντα άλλον τινά φόρον, εις τόν οποίονύπή-
γοντο δλα τά ζώα και επομένως και τά πρόβατα, τό «φνλακιτικόν». ΤΗτο δέ φυλα-
κιτικόν τέλος ό υπέρ τοΰ σώματος τών «φνλακιτών»'2) εισπραττόμενος φόρος επί
πάσης της άκινήτου περιουσίας καί τών κτηνών, διά τήν άσφάλειαν τών οποίων έπέ-
βλεπον ούτοι3). Ειδικώς διά τά τελευταία, οί φυλακΐται ήσαν ύποχρεωμένοι «διατη-
ρεΐν αυτά»4) άπό τών κλοπών, αί όποϊαι δέν ήσαν άσυνήθιστοι εις τήν Αΐγυπτον τών
Πτολεμαίων5). Έλογίζετο καί τό φυλακιτικόν κατά κεφαλήν ζφου6) καί είσεπράτ-
τετο ώς καί τό έννόμιον, δι' έκχωρήαεως δηλαδή εις μισθωτάς. Φαίνεται μάλιστα,
ότι τό φυλακιτικόν τών ζώων έξετίθετο συνήθως είς δημοπρασίαν μετά τού έννο-
μίου, έξεχωρείτο είς τόν αύτόν μισθωτήν7) καί κατεβάλλετο ύπό τών κτηνοτρόφων
συγχρόνως μέ τό έννόμιον8). Έπεβάλλετο δέ κατάσχεσις τών κτηνών είς περίπτωσιν
δυστροπίας τών ύποχρέων εις τήν πληρωμήν αύτοΰ,9) ώς καί προκειμένου περί
τού έννομίου.

Δέν γνωρίζομεν, πώς πρέπει νά έξηγηθή άλλος τις φόρος έπί πάντων τών
κτηνών, όστις άπαντα μέχρι τοΰδε άπαξ εις τόν Όξυρυγχίτην νομόν ύπό τόν δρον
*τέταρτον εικοστή τετραπόδων»10).

') "Ισως ή έν P. S. I. 510, 9 άπαντώσα έκφρασις «εις τά χλωρά τά εκτιθέμενα έν νμΐν

κλπ.» αναφέρεται είς τήν διά δημοπρασίας ένοικίασιν τοΰ φόρου τών χλωρών.

5) Βλ. άνωτ. σελ. 98 ύποσ. 2.

3) Διά τό φυλακιτικόν τέλος γενικώς βλ. Wilcken, Ostr., 402. Lesquier, Instit. mil. d·
Lag., 216-217. Wallace, Taxation Index Grec, έν λ. καί Preatix, Econ. royale d. Lag-
Index Grec, έν λ. Διά τό φυλακιτικόν προβάτων καί αιγών βλ. P. Petr. III. 109(a) I, 16-17.
111,8, 12. (b) ro-i2.P.C.Z. 59404, 3. P. Tebt. Ill, General Index, έν λ. Preaux, ένθ. άν., 227.

4) P. C. Z. 59136, 3. Πβλ. P. S. I. 346,10/11 (255 π. Χρ.). P. Tebt. 179 (τέλος τοΰ 2°υ αί.

π. Χρ.).

6) Πβλ. P. Hib. 36.37. P. Tebt. 793, I (1 recto 1), 28. P.C.Z. 59312, ι9, 30, 35· 59379.
59770, 4-5· Ρ· Mich. Ζ. 87, 7/8. P. Tebt. 53 (110 π. Χρ.). Β. G. U. 1012. P. Hib. 167 (245 π. Χρ.)
P. S. I. 377, ΐ7·

β) Βλ. P. C. Ζ. 59404, 3= φυλακιτικόν 110 προβάτων. P. S. I. 509: 1ι/2 όβ. κατά κεφα-
λήν βοός καί 3 '/„ όβ. κατά κεφαλήν υποζυγίου.

7) P. S. I. 509 (256/55 π. Χρ.) (εΤς τών «έξειληφότων» τό έννόμιον τοΰ Άρσινοΐτου
νομοΰ εισπράττει τό φυλακιτικόν βοών καί υποζυγίων).

8) P. Petr. Ill, 109 (b), ΙΟ-11 : «έννόμιον προ(βάτων) συν φνβακιτικω)' καί αιγών
ωσαύτως».

9) Βλ. P. C. Ζ. 59404, 4· Πβ. P. S. I. 368, 2ο 25.

,0) P. Hib. 95 (256/55 π. Χρ.). "Ισως πρόκειται περί φορολογίας διά λόγους θρησκευ-
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Εύνόητον, ότι ή πληρωμή ολ(ον τών φόρων τούτων δέν ήτο εύκολος διά
τούς κτηνοτρόφους, ώς εμφαίνεται έκ τής άνωτέρω μακράς πως παρεκβάσεως, ήν
ήναγκάσθημεν νά κάμωμεν σχετικώς1)· Έν τούτοις τό δυσκολώτερον πρόβλημα διά
τήν ποιμνιοτροφίαν τής Αιγύπτου παρέμενεν ή έξεύρεσις τής νομής. Προσθέτομεν
μερικάς εισέτι μαρτυρίας τών παπύρανν χαρακτηριστικός τού πράγματος.

Αί προστριβαι μεταξύ γεωργών καί ποιμένων διά τό ζήτημα τής νομής έμφα-
νίζονται συχνάκις καί αί χειροδικίαι μεταξύ αύτών'2) ή αί έπεμβάσεις τρίτων διά
τήν έξασφάλισιν τής νομής8) δέν λείπουν. Τό Κράτος ήναγκάζετο νά έπεμβαίνη
εκάστοτε δι' οδηγιών και διαταγμάτα>ν διά νά συμβιβάση τά διεστώτα μεταξύ
γεωργών καί ποιμένων, μέ τήν πρόθεσιν νά προστατεύση μέν κυρίως τήν γεωργίαν,
άλλά καί νά προλάβη τάς καταχρήσεις εΐς βάρος τής κτηνοτροφίας4). Έξ άλλου, οί
κτηνοτρόφοι ήναγκάζοντο πολλάκις νά άναζητούν τάς νομάς μακράν τών στάβλων5)
ή νά διαιρούν τό ποίμνιον διά τήν οΐκονομίάν τής νομής εΐς μικροτέρας άγέλας,
άναλόγως τής ηλικίας ή τής άποδοτικότητος τών ζφωνβ), ώς τούτο γίνεται καί σήμε-
ρον. Είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικόν τών δυσκολιών εξευρέσεως νομής τό μέσον,
εΐς τό όποιον καταφεύγει γεωργός τις, διά νά άποσπάση άπό τόν Ζήνωνα γαίας,
τάς οποίας ούτος ειχεν ήδη έκμισθώσει εΐς άλλον: «δσα άν χλωρά τά κτήνη έξανηλώ-

τικοΰς, αναλόγου πρός τήν «έ'κτην» (6%) τής φορολογίας τών αμπελώνων υπέρ τής λατρείας
'Αρσινόης τής Φιλαδέλφου. Πιθανόν τά «' Αρσινόης φορικά» πρόβατα τοΰ P. Oxy. 807 (1 μ. Χρ.)
νά σχετίζονται πρός αύτήν τήν φορολογίαν. Ή CI. Pre'aux ύποθέτει, ότι πρόκειται περί φόρου
εξαγωγής ζφων άπό νομού είς νομόν (έ'νθ. άν. σελ. 851-352). Τό επαχθές όμως τής φορολογίας
(24%) άποκλείει, νομίζομεν, τοιαύτην ύπόθεσιν.

') Πβλ. καί P. C. Ζ. 59404, 4· P. S. I. 368, 20-25. OGIS 55, 14.

2) P. Ent. 75 (3°? αί. π. Χρ.). P. Petr. Ill, 32 verso (b). Β. G. U. 1831 (50 π. Χρ.) 1832
(περί τό 50 π. Χρ.). P. Ryl. 131 (31 μ. Χρ.). 143 (38 μ. Χρ.). Πβλ. P. S. I. 372. 380.

3) Βλ. P. S. I. 361, ι-2. 367, 4-5· (ΠΡλ· άνωτ· σελ· 96 ύποσ· 6 καί 7)·

4) Βλ. P. Tebt. 703, 205 : «την τήρησιν ποιείσϋ'ωσαν, δπως μήϋ' υπό τών προβάτων, μή&'

υπ άλλον μηδενός παροινεΐσϋαι συμβαίνει τήν φντείαν». 'Αντιθέτως, ό P. Petr. Ill, 26 (3°ζ αί.
π. Χρ.) διασαφεί: «εάν εμβή βοϋς ή υποζνγιον ή πρόβατον ή άλλο τι [τών κτη]νών είς αλλότριοι'

κλήρον ή παράδεισον ή κήπον ή αμπελώνα ή κατανέμη τι ή καταβλάψϊ], άποτεισάτω 6 κύριος τφ
βλαφϋέντι τό βλάβος, δ άν καταβλάιμη εκ κρίσεως' προ κρίσεως δε μη&εις ενεχυραζέτω, μηδέ άποβια-
ζέσϋ·ω μηδέν παρενρέσει μη[δεμια]». Πβλ. Grenfell, έν Rev. Laws σελ. 95 καί P. Athen. 4 είσαγ.

β) Βλ. P. Mich. Ζ. 87, 2.

*) Τά 566 πρόβατα π· χ. τοΰ άναφερομένου είς τόν P. Lond. Ill, 1171 (σελ. 177. 8 π. Χρ.)
ποιμνίου έ'χουν χωρισθή είς πέντε ιδιαιτέρας άγέλας, μεταξύ τών όποιων διακρίνομεν «αγέλην
νπάρνων» (στίχ. 5) καί *αρσενικά πρόβατα» (στίχ. 40). Είς τόν P. S. I. 368, 13 πράκτωρ τοΰ
Ζήνωνος άγοράζει ιδιαιτέρως «χόρτον ήμιαρούριον τοις ερίφοις*.
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ση», γράφει, «άννπόλογόν σοι οΐσω, ώστε τά κτήνη σον εχειν χορτάσματα δωρεάν»1).
Είναι δέ εύνόητον, δη αί δυσκολίαι τής νομής ηύξανον κατά τούς μήνας τής πλημ-
μύρας τού Νείλου, καθ5 ους οί κτηνοτρόφοι τών κατακλυζομένων περιοχών ήσαν
υποχρεωμένοι νά συντηρούν τά ζφα δι' άχύρου ή ξηρού χόρτου, τά όποια συνέ-
λεγον έν καιρώ και έτήρουν είς άποθήκας2). Καίτοι δέ ή εύφορος γή τής Αιγύπτου
είχε μεγάλην άπόδοσιν και είς χόρτον3), ή ξηρά νομή ήτο πάντοτε άνεπαρκής, ιδιαι-
τέρως μάλιστα διά τούς μικροκτηνοτρόφους ή απλούς ποιμένας4), άν κρίνωμεν άπό
τάς δυσκολίας, τάς οποίας δοκιμάζει διά τήν είς χόρτον έπάρκειαν ό Ζήνων, δστις
διέθετε και ύποζύγια και πλοία άκόμη «χορτηγά»δ) διά τήν έ'γκαιρον μεταφοράν
χόρτου και έξ άλλων περιφερειών.

') P. S. I. 400,13· Άφοΰ δέ ό Ζήνων, όστις διέθετε 30.000 περίπου στρέμματα γής, δοκι-
μάζει δυσκολίας διά τήν έξεύρεσιν τής άναγκαιούσης είς τά κτήνη αύτοΰ νομής (πβλ. P. S- Ι·
280.351.356.372.380.405. P. C. Ζ. 59136. 59770, ιι, ι3. P.Mich. Ζ. 21. 87. Ρ- Lond. Inv.
2095 (κατά Rostovtzeff, A Large Estate, 110/111), φανερόν είναι ότι δέν ευσταθεί ή άποψις
τοΰ Schnebel (Landwirtschaft, 349) περί αναπτύξεως τών κτηνοτροφικών νομών είς τήν
Έλληνιστικήν Αΐγυπτον («grosse Ausdehnung der Weidenwirtschaft in Aegypten»). Ή
Αίγυπτος έμεινε καί τότε κατ' έξοχήν γεωργική χώρα, ώς παρατηρεί ορθώς ό Partsch (Dem.
ϋΓΐί.σελ. 12: «kein Wiesen-sondern ein Ackerland war»).

2) P. C. Z. 59136, 4. 59718, 39-44 καί είσαγ. P. Tebt. 715. ΙΙβλ. Διοδ. I, 36, 9. Ή ποσό-
της ξηροΰ χόρτου ή άναγκαιοΰσα ημερησίως είς έκαστον χονδρικόν κτήνος άνήρχετο είς 4-6
«δέσμας διμναίονς' δηλ. 4-5 κιλά (P. C. Ζ. 59721, ι, 4, έν συνδυασμφ πρός τόν P. C. Ζ. 59723, 4)·
Δέον νά μή λησμονη τις τήν μεγάλην διαφοράν τοΰ βάρους μεταξύ χλωροϋ καί ξηροΰ χόρτου,
διά νά άντιληφθή τόν όγκον τής νομής τής άπαιτουμένης μόνον διά τά βασιλικά κτήνη. (Πβλ.
P. S. I. 354. 356, 8. P. Tebt. 703, 185-191).

3) Βλ. Διοδ. I, 36,6. Μία άρουρα χόρτου άποδίδει 1500 δέσμας διμναίους ώς ένοίκιον
μόνον (P. S. I. 400, 12). Τό Κράτος λαμβάνει ώς φόρον δι* έκάστην άρουραν έσπαρμένην διά
χόρτου 1200 δέσμας διμναίους (P. C. Ζ. 59723, 4, 17)·

*) Χαρακτηριστικόν τοΰ πράγματος παράδειγμα παρέχει ό P. C. Ζ. 59368 (240 π. Χρ ).
*Εξ 150.000 «δεσμών χόρτον», τάς οποίας κατεΐχον είς Βούσιριν τοΰ Ήρακλεοπολίτου νομοΰ
δύο κληροΰχοι (πρβλ. Rostovtzeff, A Large Estate, 183) αί 120.000 διηρπάγησαν ύπό τών χωρι-
κών, επειδή άπουσίασε φυλακισθείς «ο χορτοφνλαξ.»

*) P. S. Ζ. 59191, 7· 59292, 480. Μεγάλαι ποσότητες ξηροΰ χόρτου μετεφέροντο έκ τής
ενδοχώρας είς Άλεξάνδρειαν πρός έμπορίαν (βλ. P. C. Ζ. 59368, 28/29)·
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3. Άνάπτυξις τής προβατοτροφίας έν Αίγύπτω
άπό τής άφίξεως τών Ελλήνων. Λόγοι προκαλέσαντες ταύτη ν.
Νέα εϊδη προβάτου εισαχθέντα νπ αυτών. Ή προβατοτροφία

ώς οικονομική έπιχείρησις.

Παρ' δλας τάς δυσκολίας αύτάς, άποτέλεσμα, ώς ε'ίπομεν, τών ιδιαιτέρων
εδαφικών συνθηκών τής Αιγύπτου και τής εντατικής καλλιεργείας τού εδάφους,
ήτις υπήρξε τό σύνθημα τών Πτολεμαίων, ή άφιξις τών Ελλήνων εις χήν Α'ίγυ-
πτον συμπίπτει μέ σημαντικήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας γενικώς, άλλά και τής
προβατοτροφίας ιδιαιτέρως. 'Ιδού μερικοί λόγοι, οΐτινες συνετέλεσαν εις τήν άνά-
πτυξιν τής προβατοτροφίας.

α) Οΐ "Ελληνες άποικοι τής Αιγύπτου προήρχοντο έκ περιφερειών, εις τάς
οποίας ή ποιμνιοτροφία ήτο τών συνήθων άσχολιών τών κατοίκων και άπετέλει
τό άναγκαΐον συμπλήρωμα τοΰ πταιχοΰ εισοδήματος αύτών. Ή φύσις τοΰ εδά-
φους και αί κλιματικαί συνθήκαι τής Ελλάδος εύνοοΰν, άντιθέτως πρός τάς τής
Αιγύπτου, τήν ποιμνιοτροφίαν τών μικρών κατοικίδιων ζφων1)- Ή βουκολική
ποίησις, άπό τής ψυχολογικής απόψεως, άποτελεΐ άψευδή μάρτυρα τών προσφιλών
αναμνήσεων τών Ελλήνων άποικων τής κοσμοπολιτικής 'Αλεξανδρείας.

β) Διά τόν άρχαΐον "Ελληνα — δπως καί διά τόν σημερινόν άλλως τε —ό
τυρός τοΰ προβάτου ήτο μία τών προσφιλεστέρων τροφών2) τοΰ λιτού διαιτολο-
γίου του, τό δέ κρέας αύτών, ιδίως τό τών νεαρών, άπετέλει γαστρονομικήν δι' αύτόν
άπόλαυσιν. Οΐ πάπυροι μαρτυρούν, δτι καί είς τήν Α'ίγυπτον τά πράγματα δέν
μετεβλήί)ησαν ώς πρός τούτο3).

1) Βλ. άνωτ. σελ. 91 ύποσ. 3.

?) Βλ. Διοδ. I, 87, 2 : «Τα> δέ γάλακτι καί τφ τυρφ τροφάς παρέχεσθαι προσηνείς άμα
καί δαψιλεΐς» (τά πρόβατα).

3) Ή τυροκομία άποτελεΐ σοβαρόν μέλημα τών κτηνοτρόφων τής Αιγύπτου καί «ο«
τυροί» έζητούντο άπό όλους τούς Έλληνας. Βλ. P. C. Ζ. 59328, 35-60. Πβλ. P. Wisconsin 2. Ρ.
S. I. 606. 618.858, 21-26. P. Hib. 54 (= Chrest. I, 477), 24. P. Lond. Inv. No 2095 (κατά
Rostovtzeff\ A Large Estate, 115). Πβλ. Preaux, 6con. royale d. Lag., 220. Ό τυρός τής
'Ελλάδος έξ άλλου (ιδιαιτέρως ό εκλεκτός τής Χίου καί Κύθνου) ήτο μεταξύ τών προϊόντος,
τών όποιων έγίνετο μεγάλη εισαγωγή είς τήν Α'ίγυπτον διά τάς άνάγκας τών 'Ελλήνων βεβαίως.
Βλ. P. C. Ζ. 59012, 36, 37· 59013, 28. 59014(b) [ι6]. 59063, 2. 59110, 25, 35· Ρ· S. I. 862, 5, Η·
594 col. II, I. Πβλ. Rostovtzeff, έ'νθ. άν. 115. Τό «αρνάκι» καί τό <κατσικάκι» τού γάλακτος δέν
άποτελεΐ γαστρονομικήν πολυτέλειαν μόνον διά τούς νέους Έλληνας. Καί είς τούς παπύρους
οί «γαλα&ηνοί έριφοι» (P. C. Ζ. 59429, 17) είναι περιζήτητον έδεσμα καί κατατάσσονται είς τήν
αύτήν μοΐραν πρός'τά «περιστεροειδή, ορτνγας» κλπ. είς τήν τράπεζαν τών εύπορων (P. C. Ζ.
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γ) Οί "Ελληνες άποικοι οί εγκατασταθέντες είς τήν ένδοχώραν τής Αίγύ-
πΓου έκαλλιέργουν κλήρους γής, τών οποίων (κατά τούς πρώτους Πτολεμαϊκούς
χρόνους τούλάχισοον1)) δέν ήσαν πραγματικοί κύριοι, ούδέ ήδύναντο νά έχουν
πρωτοβουλίαν ώς πρός τό είδος τής καλλιεργείας αύτών ή τόν τρόπον τής διαθέ-
σεως τών προϊόντων. 'Αντιθέτως τά ζώα άπετέλουν πραγματικώς ιδίαν αύτών
περιουσίαν, τήν οποίαν ήδύνανεο νά έκμεταλλει^ωνται και διαθέτουν κατά βού-
λησιν2). Καί, ώς θά ΐδωμεν άμέσως, ή ποιμνιοτροφία άπετέλει λίαν έπικερδή έπι-
χείρησιν.

δ) Οί "Ελληνες ειχον μεγαλυτέραν άπό τούς Αύγυπτίους άνάγκην προβάτων
καί αιγών διά τάς πρός τούς θεούς θυσίας3).

ε) Ό κυριώτερος όμως λόγος είναι, ότι οί "Ελληνες ειχον μεγαλυτέραν άνάγ-
κην τοΰ έρίου τών προβάτων, διότι ήσαν συνηθισμένοι νά φέρουν μάλλινα ενδύ-
ματα καθ' όλον τό έ'τος, ιδιαιτέρως δέ κατά τήν ψυχράν έποχήν αύτοΰ. Τήν συνή-
θειαν δέ ταύτην διετήρησαν καί εις τήν Α'ίγυπτον. Οί πάπυροι περιέχουν πολλάς
περί τούτου μαρτυρίας. Νομίζει τις, π. χ., ότι προέρχονται άπό χωρικόν τής Πίνδου
καί όχι τής Αιγύπτου, τά παράπονα Θεσσαλού άποικου έναντίον Αιγυπτίου μισθω-
τού τών γαιών του, όστις κατακρατεί έκ τοΰ συμπεφωνημένου μισθώματος μεταξύ
τών άλλων καί 10 μνάς έρίων Παρακαλεί νά ένεργηθοΰν τά δέοντα, ώστε νά
αποδοθούν τά έ'ρια, «ίνα μή τω ρίγει άπόλωμαι»*). Πολλά τών άνδρικών καί γυναι-

59354,4), αλλά προτιμώνται καί είς τήν κοινήν κατανάλωσιν (P. Mich· Ζ. 66, 23· P. Wiscon-
sin, 2 (= S. Β. 7686), 26-33, ιδίως κατά τάς έορτάς (P. Hib. 54= Chrest. I, 477, 18. P. C. Ζ.
59328, 27)· 'Εκ 536 προβάτων τοΰ Ζήνωνος «άνήλωται» έντός ενός έ'τους 65 (P. S. I. 377) καί έξ
160 έρίφων οί 72 (P. C. Ζ. 59429). Διά τήν άρχαίαν 'Ελλάδα βλ. Stengel, Opferbrauche der
Griechen, 1-2.

') Περί τής κληρουχικής νής βλ. P. Tebt. I appendix. I σελ. 545-558. Wilcken,
Grundz. I, 280-284 καί άνωτ. σελ· 97 ύποσ. 2.

3) Δέν είναι βέβαιον ότι ύπήρχε κρατικό ν μονοπώλιον τοΰ τυροΰ, έ'στω καί κατά τούς
πρώτους Πτο?^εμαϊκούς χρόνους (ώς ύποθέτει ό Rostovtzeff, A Large Estate, 115, κατά P. Petr.
Ill, 58a), άλλά, καί άν ύπήρχε, δέν έφηρμόζετο αύστηρώς. Πβλ. P. C. Ζ. 59012, 36, 37- 59013,
28. 59063, 2. 59110, 25. 35· 59328, 35-60. P. S. I. 858, 2r, 27. 862,14. P. Hib. 54, 24. Πβλ. Ros
tovzeff, ένθ. άν., 112-113. Preaux, Econ. royale d. Lag., 220.

:1) Βλ. P. Hib. 54, 18. P.C.Z. 59633, 3. Τά «ί«ρά» πρόβατα (βλ. άνωτ. σελ. 109 ύποσ. 6)
εμφανίζονται έν Αίγύπτφ μετά τήν έκεΐ άφιξιν τών Ελλήνων καί άνέρχονται είς 206, μόνον είς
τήν Φιλαδέλφειαν τοΰ Άρσινοΐτου (P. C. Ζ. 59394,5)· Εις τόν P. C. Ζ. 59328 άναφέρεται, ότι
εδόθησαν 32 μναΐ τυροΰ εις τινα τών ανθρώπων τοΰ Ζήνωνος "εις τά Ίσιεΐα» καί 23 μναι είς
άλλον «είς τήν πρό&εσιν» (περί τής σημασίας βλ. Wilcken, U. P. Ζ. I, 149, 2Γ-25, σχόλ. έν σελ.
610). Πβλ. P. Hib. 54, 23-25, Θεοκρ. Είδύλλ. XVII, 108-109 καί Rostovtzeff, J Ε A VI (1920), 173.

4) P.S.I. 399, 10.
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κείων ενδυμάτων είναι μάλλινα1), μερικά δέ κατά κανόνα2). Είναι χαρακτηριστικόν
έπίσης ότι μεταξύ τών πτωχών Ελλήνων, οΐτινες έκ πάσης γωνίας τής Ελληνικής
γής έ'σπευσαν κατά τούς πρώτους Πτολεμαϊκούς χρόνους νά ζητήσουν έργασίαν και
τύχην εις τήν Α'ίγυπτον, τό Eldorado αύτό τής Αρχαιότητος3), δέν έλειψαν «ot
τεχνΐται τής κατά τήν έρεαν πάοαν»*). Διά τήν ταπητουργίαν και στρωματουργίαν
μόνον, βιομηχανίας αΐτινες έλαβον σημαντικήν άνάπτυξιν έν Αιγύπτφ μετά τήν
άφιξιν τών Ελλήνων0), άπητοΰντο μεγάλαι ποσότητες έρίων καλής ποιότητος. Έξ
άπογραφής τού έ'τους 250 π. Χρ. πληροφορούμεθα, δτι εις τρία μόνον χωρία τοΰ
Άρσινοΐτου νομοΰ 784 γυναίκες ήσχολοΰντο εις τήν έριουργίαν6), εκτός εκείνων
τάς οποίας άπησχόλει ό Διοικητής 'Απολλώνιος ιδιαιτέρως7) και έκείνων, αΐτινες
εΐργάζοντο δι' 'ίδιον λογαριασμόν8). "Οτι δέ έξηκολούθησε και εις τήν Α'ίγυπτον ή
ποιότης και ή ποσότης τοΰ έρίου νά άποτελή διά τούς "Ελληνας άποικους, ώς
τούτο σΰνέβαινεν έν Ελλάδι άρχαιόθεν9), τό μέτρον τής άξίας τοΰ προβάτου, άπο-

') Ίμάτιον: βλ. P. Mich. Ζ. 58, 22. P. Ent. 4, 4. P. C. Ζ. 59092, ι6,17. 59411. P.S. I.
341, ίο. 364, 5. Χλαμύς: P. C- Ζ. 59110, 27, 36· 59092, 3,6, 7· 59263, 2. 59395, 89. P. S. I. 341,
9· Χαών: P. C. Ζ. 59092, 912. P. Tebt. 120, 109' κλπ. κλπ. Μεταξύ 20 διαφόρων ενδυμάτων,
τά όποια περιεϊχεν ή ίματιοθήκη τοΰ Ζήνωνος, τά ένδεκα είναι «χειμερινά», δηλ. μάλλινα (Ρ.
C. Ζ. 59092). Πβλ. Μ. Bieber, Gesch. d. Gr. Tracht, 55.

2) Αί σνρίαι π. χ. (=παχεΐαι χλαΐναι, Ήσύχ. έν λ.) βλ. P. Hib. 51, 3, 5· Ρ· Hal. 13, 4. Ρ·
Ent. 1, 8, 14. Πβλ. B.G. U. 1564, 6 (138 μ. Χρ.). Πιθανώς είς τόν P. Col. Ζ. II, 93, 5 πρόκειται
περί «ουριών» καί όχι «Συρίων» δούλων ώς ύποθέτει ό έκδοτης.

3) Βλ. 'Ηρώνδα, Μίμοι I, 26: «τά γάρ πάντα, δο' έ'σσι κου και γίγνετ , εστ έν Αίγύπτψ».
Πβλ. Αίσχύλ. Ίκέτ., 558: «Διός πάμβοτον άλσος» (ενν. ή Αίγυπτος).

4) P. S. I. 341 (256/255 π. Χρ.). 'Ιδού τί γνωρίζουν νά κατασκευάζουν έκ τών μάλλινων
ενδυμάτων: «ανδρικά' χλαμύδας, χιτώνας, ζώνας, ιμάτια, ξιφιστήρας, κιρίας' γυναικεία- σχιστούς,
τεγίδια, σνμμετρίαν, παραπήχη». Βλ. μετάφρασιν τοΰ παπύρου ύπό Schubart έν Ein Jahrtau-
send am Nil. Ν» 11 καί Pre'aux, Econ. royale d. Lag. 107/8. Πβλ. P. S. I. 854, 4.

B) Διά τήν στρωματουργίαν βλ. P. S. I. 391, 26, 37. 401, 2. 593. 858. r, 6, 7, 8, 31. P. C.
Z. 59078.59090.59093 59241. 59298.59327. 59593. P. Mich. Z. 13. 17. P. Col. Ζ. I, 15.17. P.
Eleph. V.S. B. 7524, 5. Πβλ. Άθήν. V, 197 b. Διά τήν ταπητουργίαν βλ. Θεοκρ. Είδύλλ. XV,
125.'Αΰην. V, 197 b καί P. C. Ζ. 59048, 2. 59088, 2. 59170, 4. 59326, ζη. 59326 bis, 28. 59444, 5·
59571,7- 59630, 3. 59777, 2. P.S.I. 593,5· 616, 15. 645, 6. 858, 2, 3·

6) P.C. Ζ. 59295.

7) P. C. Ζ. 59142. 59145. 59776 P. S. I. 371, 8. 485. 605, 4· 854. P. Col. Ζ. I, 5. P. Ryl.
Ζ. 3 (= S. Β. 7639), ίο.

8) P. Mich. Ζ. 58. P. C. Ζ. 59263. 59355. P. Hib 121. P. S. I. 341. P. Tebt. 117
(99 π. Χρ.), saepe. 167, 4 (118 π. Χρ.) Πβλ. Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 80, καί σχόλ.

9) Άπόδειξις τά κοσμητικά έπίθετα τά χρησιμοποιούμενα διά τό πρόβατον άπό τοΰ
Όμήρου ήδη : είροκόπος (Ε, 137. μ, 443), δασύμαλλος (ι, 425. Εύριπ. Κύκλ. 360), λάσιος (Ω, 125)
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δεικνύεταιέκ τών παπύρων. 'Οσάκις πρόκειται έν αύιοΐς περί αγοραπωλησίας, μισθώ-
σεως, κατασχέσεως ή καταγελλίας διά κλοπήν προβάτων (και αιγών), ουδέποτε παρα-
λείπεται ό άκριβής καθορισμός τής καταστάσεως, εις ήν ευρίσκονται τά ζφα άπό
απόψεως έρίου1). Ή ιδιαιτέρα, άλλ(ος τε, μέριμνα τήν οποίαν κατέβαλον οί "Ελλη-
νες διά τήν είσαγωγήν καί τόν έγκλιματισμόν έν Αΐγύπτφ ξενικών ειδών προβάτου,
ονομαστών διά τήν καλήν ποιότητα τοΰ έρίου2), αποδεικνύει ότι ή κυριανυέρα φρον-
τίς τής προβατοτροφίας δι' αύτούς ήτο τό έριον. Τό παράδειγμα πρός τούτο φαίνε-
ται, δτι έ'δωκαν πρώτοι οί Πτολεμαίοι, ιδιαιτέρως δέ ό και άλλοθεν γνωστός διά τήν
ζφοφιλίαν του Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος3). Είς τούς παπύρους αναφέρονται πολλάκις
«βασιλικά πρόβατα»4). Είς δέ τήν περίφημον πομπήν, τήν οποίαν διωργάνωσεν έν

καλλίτριχος (ι, 346,429), βαθύτριχος (Όμηρ. Ύμν. I, 412), ψαφαρότριχος (Όμηρ. Ύμν. XII, 3),
πηγεαίμαλλος (Γ, 197), 'βαϋύμαλλος (Πινδ. Πυθιον. IV, 161. 'Αππιαν. Μιθριδ , 103), μακρόμαλλος
{Στραβ. IV, 196). Πβλ. Bliimner, Technologie I2, 99-100. Orth., RE αρθρ. Schaf σελ. 383. (Καί
σήμερον τά *μαλλατα», ή τά «μακρομάλλικα» πρόβατα προτιμώνται τών άλλων, ώς ή «μαλλί:»,
ή «μακρομάλλισσα» ή ή «μεταξομάλλισοα» προβατίνα διαφέρει τών άλλων. Πβλ. Δ· Αονκοπονλον,
Ποιμεν. Ρούμελης, 66. fC. Χατζηϊωάννον, Ποιμεν. Κύπρου, έν Λαογρ. XI, 1934Ί937, 103.

') Βλ. P. C.Z. 59771. P. Col. Ζ. I, 58. P. Ent. 3. 91. P. Hib. 32.36. P.Thead. 8.22.23.

2) "Ας μή νομισθή έξ αύτοΰ, ότι οί "Ελληνες εγκατέλειψαν τό ιθαγενές είδος προβάτου,
τό όποιον κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 'Αριστοτέλους (Ίστ. Ζ, 606 α, 21-22) ήτο σωματωδέστερον
τών τής Ελλάδος καί επομένως άττοδοτικώτερον είς κρέας. Είς τήν άγέλην Μακεδόνος άποικου
μεταξύ 28 προβάτων ύπάρχουν 2 «αιγύπτια» (P. Hib. 3'2 = Chrest. 11,37" 245 π. Χρ.). Έκ τής
έπιμειξίας τοΰ ιθαγενούς πρός τά ξένα είδη προήλθον τά «νό&α πρόβατα» (P. Hib. 32. P. Ent.
2,2). Άργότερον ή μεΐξις έ'γινε μεγαλυτέρα καί διά τοΰτο άπέφευγον νά δηλώσουν λεπτομερώς
τό είδος τών προβάτων χαρακτηρίζοντες αύτά διά τοΰ γενικοΰ καί αορίστου όρου «σύμμεικτα»
(P. Thead. 8, η. P. Strassb. 24,5)· Άν τά «Ξοϊτικά» ή τά *Α[ωτ] ωνήοια» πρόβατα (P.Thead.
8, 7· Πβλ άνωτ. σελ. 93 ύποσ· 3) είναι Αιγυπτιακά καθαρώς ή νόθα, δέν γνωρίζομεν. Ή μαρ-
τυρία τοΰ Πλινίου (Ν. Η. VIII, 191) περί τής κακής ποιότητος τοΰ έρίου τών προβάτων τής
Αιγύπτου αναφέρεται πιθανώτατα είς τά πρόβατα τής Φαραωνικής έποχής.

3) "Οσον άφορα τό ένδιαφέρον τοΰ Φιλαδέλφου διά τόν έγκλιματισμόν έν Αίγυπτο)
παντός είδους ζώων βλ. P.C.Z. 59075. P. Tebt. 703, 63-70 (σχόλ.). Πβλ. Διοδ. III, 36, 3· Άϋην.
V, 200f-201 e. IX, 375d. XIV, 654 c. Deismann, Licht von Osten, 128 κ- έξ. Rostovtzeff, έν
JEA. VI (1920), 174, A Large Estate, 108 κ. έξ. Hellenist-World, I, 357-359. Tarn έν
JEA XIV (1928), 247 κ. έξ. Preaux, Econ. royale d. Lag., 208-223. Γ. Πετροπούλον, P.
Athen. 2, είσαγ.

4) Έκ τών 6371 προβάτων ενός ποιμνίου τά 1817 άνήκουν είς τόν Βασιλέα (P. C. Ζ.
59394, ιο-ΐ4). Είς τόν P. S I. 583 αναφέρονται άλλα 71 πρόβατα. Είς τόν P. C- Ζ. 59772, I
έτερα πεντήκοντα.....είς τόν P. Tebt. 701 col. V, iqo (235 π. Χρ.) αναφέρονται ποσά εισ-
πραχθέντα έξ ένοικίου προβάτων ανηκόντων είς τόν Βασιλέα. Πβλ. P. Tebt. 72, 232. 'Άν δέ
κ ρίνη τις έκτου μεγάλου άριθμοΰ αιγών καί προβάτων τά οποίαν άνήκουν είς τόν Άπολλώνιον,
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Άλεξανδρεία δ Φιλάδελφος έπ'ευκαιρία τοΰ εορτασμού τών πρώτων «Πτολεμαείων>,
παρήλασαν μεταξύ τών άλλων ζφων καί πρόβατα ξενικής προελεύσεως: 300 '^4ρά-
βια, 130 Αί&ιοιτικα καί 20 Ευβοϊκά*).

Έκ τούτων τά 'Αραβικά πρόβατα ήσαν γνωστά είς όλον τόν άρχαΐον κόσμον
διά τήν καλήν ποιότητα τοΰ έρίου των2). Διά τοΰτο καί άλλοι, μιμούμενοι τό
παράδειγμα τοΰ βασιλέως, είσήγαγον 'Αραβικά πρόβατα είς τήν Α'ίγυπτον. Πρώ-
τος δλων ό Διοικητής 'Απολλώνιος, τό όργανωτικόν καί έπιχειρηματικόν πνεύμα τοΰ
οποίου συνετέλεσε καί εΐς τήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας, ώς καί δλων τών πηγών
τοΰ Κρατικού πλούτου, πρός μεγάλην ώφέλειαν τοΰ βασιλικού ταμείου βεβαίως,
άλλά καί τοΰ ιδίου πολλάκις3). 9Από τό άρχεΐον τοΰ Ζήνωνος μανθάνομεν, ότι εΐς
τήν έν Φιλαδελφεία δωρεάν τοΰ 'Απολλώνιου, ώς καί εΐς χωρία τοΰ Μεμφίτου
νομού4), νέμονται άγέλαι προβάτων καί αιγών, άνήκουσαι εΐς τόν Βασιλέα, άλλά καί
εΐς τόν Ζήνωνα5) καί, κυρίως, εΐς τόν Άπολλώνιον6) ή καί είς άλλους άποικους τοΰ
περιβάλλοντος τοΰ Διοικητού. Πολλάκις μάλιστα είναι άδύνατον νά διακρίνη τις εΐς
ποιον άνήκουν πραγματικώς τά εΐς τούς παπύρους τοΰ Ζήνωνος άναφερόμενα αιγο-
πρόβατα ή πόσα τούτων άνήκουν εΐς τόν Άπολλώνιον καί πόσα εΐς τούς άλλους.

τόν Ζήνωνα καί τούς περί αύτούς (Βλ. κατωτ. σελ. 304), πρέπει νά ύποθέση ότι, τά *βασιλικά»
πρόβατα ήσαν πολύ περισσότερα τών μαρτυρουμένων μέχρι τούδε έκ τών παπύρων. Πβλ. καί
Ο. Tait. I, ι, 143 (249 π. Χρ.) ένθα άναφέρονται έ'ρια «βασιλικά» (έκ βασιλικών προβάτων
πιθανώς).

') Καλλΐξενος πας'Ά&ην. V, 201b.

2) Πβλ. Ήροδ. III, 113. 'Ιεζεκιήλ, XXVII, 21. Διοδ. II, 54,5- Στράβ. XVI, 783. Plin.
Ν. Η. VIII, 190. Orth, RE άρθρ. Schaf σελ. 377.

') Ό 'Απολλώνιος ήτο μέγας επιχειρηματίας καί ό πλουσιώτερος άσφαλώς άνθρωπος
τής Αιγύπτου μετά τόν Βασιλέα, ζών μετά βασιλικής άληθώς πολυτελείας. Βλ. άνωτ. σελ. 100,
ύποσ. 1 καί Wilcken, Hellenist. Wirtschaft, 107. Edgar BSAA. XIX (1923), 114 κ. έξ. καί
πάλιν Wilcken, Archiv VII (1923), 294.

4) P. S. I. 346. 368. 377. 381. P. Lond. Inv. no 2084 (κατά Rostovtzeff, A Large Estate,

113).

B) Είναι άναμφισβήτητον, ότι καί ό Ζήνων ήτο επιχειρηματίας άντάξιος τοΰ κυρίου του"
όχι μόνον διηύθυνε κατά τρόπον ύποδειγματικόν καί συμφέροντα διά τόν Άπολλώνιον τήν έν
Φιλαδελφεία δωρεάν, άλλά καί έξεμεταλλεύετο τήν θέσιν του πρός ίδιον πλουτισμόν. 'Εξηκο-
λούθηοε δέ νά είναι καί μετά τόν θάνατον τοΰ Φιλαδέλφου καί τοΰ "Απολλώνιου σπουδαίος
έπιχειρηματίας τής Φιλαδελφείας (Βλ. τάς έν σελ. 110 ύποσ. 2 παραπομπάς).

6) Είναι τό συμπέρασμα τοΰ Edgar (είσαγ· είς τούς P. Mich. Ζ. σελ. 36). ΙΙβλ. καί P.S I.

377. 381.509. 626. 863 (i). P. C. Ζ. 59142.59195.59215.59328.59340.59394.59406. S-Β. 7983.

Ό ίδιος ό 'Απολλώνιος, παρ' όλα; τάς μεγάλας καί πολλαπλάς άσχολίας του, εύρισκε τόν και-

ρόν νά δεικνύη προσωπικόν ενδιαφέρον διά τά ζφα tou (βλ· P. C. Ζ 59068. 59195· S. Β.
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Όπωσδήποτε είναι βέβαιον, δτι ό 'Απολλώνιος ήτο κάτοχος πολλών καί μεγάλων
ποιμνίων. Εις τά ποίμνια αυτά μνημονεύονται πολλάκις «Άράβια» πρόβατα1). Ή
περιφέρεια τοΰ 'Αρσινοΐτου άλλως τε, ένθα εΰρίσκετο ή δωρεά τής Φιλαδελφείας, γει-
τονεύει πρός τήν άραβικήν έρημον και δέν είναι παράδοξον επομένως, δτι πολλοί
"Αραβες ποιμένες νομάδες ήρχοντο έκεΐ είς άναζήτησιν νομών2). Μερικοί τών'Αρά-
βων τούτων, κατ' έπάγγελμα ποιμένες, είσήρχοντο ώς μισθωτοί είς τήν ύπηρεσίαν
Ελλήνων κτηνοτρόφων ή έλάμβανον έπί μισθίφ τά πρόβατα καί τάς αίγας αυτών3).
Πιθανόν δέ τοΰ αύτοΰ είδους προβάτων ποιμένες θά ήσαν καί τίνες 'Ιουδαίοι
απαντώντες είς τόν Άρσινοΐ'την4). Όπωσδήποτε δλοι αυτοί, ίδιοκτήται ή μισθωτοί
ποιμένες, έπώλουν είς τούς "Ελληνας όλόκληρον τήν είς έ'ρια παραγωγήν0), έπειδή
δέν διέθετον τά τεχνικά μέσα τής βιομηχανίας αύιών. Ό Ζήνων ήγόραζε διά τών
πρακτόρων του τά έκλεκτά «'Αράβια» έ'ρια6).

7983). Πολυάριθμον προσωπικόν, ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ Ζήναννος, ασχολείται μέ τάς
αίγας καί τά πρόβατα ταΰ Διοικητού. 'Ιδού μερικά γνωστά ονόματα : Άμενενς (P. C· Ζ. 59262
ιΰο), Άμορταϊος (P. S. I. 361, 2. 368, 1=,. P. C. Ζ. 59429, 2. 59771, ig. 59787, 32), 'Απολλόδωρος
(P. C. Ζ. 59298, 4· 59328, 143), 'Απολλώνιος (P. C. Ζ. 59394, ζ), Άρτεμίδοιρος (P. S. I. 654, ι.
P. C.Z. 59068,3· 59136, ι. S.B. 7983, ι), Άσκληπιάδης (P. C. Ζ. 59394, 28. 59404, ι. 59405, ι.
59406, ι), 'Ερμιάς (P. C. Ζ. 59328, ι, 150, 164. 59429, ι), "Ερμων (P. C. Ζ. 59430, 2,9. P. Mich
Ζ. 86, ι), Ευδημος (P. C- Ζ. 59428 verso, 2. 59432, 1. 59433, ι),'Ηρόδοτος (P. S. I. 368,51· 429, ι.
P. C. Ζ. 59432, 4), 'Ιάσων (P. S. I. 368,4· 429, 13. P. Mich. Ζ. 67, 23. 86, 2), Κάλλιππος (P. S. I.
361, 2. P. C. Ζ. 59394 col. II, 3· P.Mich. Ζ. 87, ι), Μάρων (P. C. Ζ. 59195, 2). Μυς (P. C. Ζ.
59136, r. 59432, 7), Νίκων (P. C. Ζ· 59068, ΐ', Νονραΐος (P. C. Ζ. 59136, ι). Πτολεμαίος (P. C.Z.
59411,4) καί άλλοι μισθωτοί ποιμένες ή μισθωταί προβάτων τοΰ 'Απολλώνιου, ών ό ρόλος
δέν είναι σαφής. Πβλ., π. χ., P. C. Ζ. 59328 συχνάκις καί 5939 col. II, 33 κ^π.

') P. S. I. 377, ΐ4· P. C. Ζ. 59435, 5 πβ. P. Hib. 36, 6, 11. P. S. I. 429, 17. 654, 3·

2) P. S. I. 361, 2 (;)· 367, 4· 388, 56. P.C. Ζ. 59340, \η· 59287, ι.

8) "Ηρως "Αραψ (P. S. I. 358, 56). 'Απολλώνιος Δημητρίου "Αραψ (P. C. Ζ. 59340, 17)
Έριενς καί Πόρτις (P. C. Ζ. 59433,23,27- 59394 col. II, 18). Ξενοκλής (P. Mich. Ζ. 67, ι8).
Τρεις άλλοι άνώνυμοι Άραβες ποιμένες (P. Mich. Ζ. 67, 19). "Ισως καί ό Νονραΐος καί ό.
Άμορταΐος καί ό Κάλλιππος (βλ. άνωτ. σελ. 124 ύποσ. 6) καί ό Νατινας (P. C. Ζ. 59406, 4)·
Πβλ. καί P.C. I. 367, 2. P. C. Ζ. 59430, 5· Ό Rostovtzeff {A Large Estate, 114) εκλαμβάνει
ώς "Αραβας μερικούς ποιμένας Κάρας τήν καταγωγήν. Πβλ. P. Mich. Ζ. 66,

4) Βλ. P. C. Ζ. 59251, 2,7 (πβλ. P. C. Ζ. 59262, 6ι. 59787, 25(5)) P. Ent. 2, 2.

6) Βλ. P. C. Ζ. 59287. 59433. 26. Ρ· Ent. 2.

6) Βλ. P.C. Ζ. 59287, I (Ό Ζήνων έπιστρέφει άγορασθέντα *άράβια> έ'ρια «ώς τελέως
τραχέα και ρνπαρά»). Είναι δύσκολον νά καθορισθή πολλάκις, ποία έκ τών «άραβίων» έρίων
προήρχοντο έξ άγοράς καί ποία έξ ιδίας παραγωγής· Βλ. P. S. I. 429, 17· 654. P. C. Ζ. 59430'
5. 56433, 26- Πβλ. P. C. Ζ. 59145.
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Τά Ευβοϊκά και Αΐθιοπικά πρόβατα δέν άναφέρονται εις τους παπύρους
μέχρι τούδε. Διά τά πρώτα, τά όποια ήσαν έπίσης καλού ε'ίδους'), τό παράδειγμα
τοΰ Βασιλέως δέν εύρε μιμητάς. "Ισως ένεκα τοΰ άδυνάτου τοΰ έγκλιματισμοΰ
αύτών έν Αΐγύπτφ ή έ'νεκα τής κατωτέρας, έν συγκρίσει πρός άλλα ε'ίδη, ποιότη-
τος τοΰ έρίου των ή δι' άλλον τινά λόγον. Διά τά Αΐθιοπικά όμως είμεθα βέβαιοι,
δτι ή μικρά άποδοτικότης αύτών εις έριον και ή κακή ποιότης αύτοΰ2) συνετέλε-
σαν, ώστε νά μή έπιδια>χθή παρ' ούδενός ή μεταβολή τοΰ καθαρώς θεαματικού
ρόλου, είς τόν όποιον μνημονεύονται.

'Αντιθέτως, εΐς τούς παπύρους συναντώμεν συχνάκις άλλο είδος προβάτων,
τά όποια δέν άναφέρονται μέν εΐς τήν πομπήν τών ΙΙτολεμαείων, άποτελοΰν δμως
τήν μεγαλυτέραν άπόδειξιν τοΰ ενδιαφέροντος τών Ελλήνων άποικων διά τό έ'ριον
τών προβάτων : τά «Μάήοια» πρόβατα, ονομαστά εΐς δλον τόν άρχαΐον κόσμον
διά τήν έξαιρετικήν ποιότητητα τοΰ έρίου των3). "Ενεκα τών ιδιαιτέρων φροντίδων
τάς οποίας άπήτει, ώς θά ϊδαιμεν, ή συντήρησις αύτών, τά Μιλήσια πρόβατα άπε-
τέλουν είδος πολυτελείας4), ούτινος μόνον ολίγοι ήδύναντο νά ύποστοΰν τό βάρος.
'Ασφαλώς ό προοδευτικός Φιλάδελφος δέν θά ύστέρησε καί ώς πρός τοΰτο, άν καί
δέν άναφέρονται μέχρι τούδε Μιλήσια πρόβατα μεταξύ τών «βασιλικών». Τούναν-
τίον είναι γνωστόν τό ενδιαφέρον, τό όποιον έπέδειξε προσωπικώς ό Διοικητής
'Απολλώνιος περί τοΰ έγκλιματισμοΰ Μιλησίων προβάτων είς τήν έν Φιλαδελφεία
δωρεάν του, ής τό έ'δαφος παρείχε κατά τήν εύστοχον παρατήρησιν τοΰ Rostovtzeff0)
νομήν άνάλογον πρός τήν τής πλούσιας πεδιάδος τοΰ Μαιάνδρου. Ή έν P. C. Ζ.
59195 (255 π. Χρ.) περιεχόμενη έπιστολή τοΰ 'Απολλώνιου, ήν παραι^έτομεν, μαρτυ-
ρεί επαρκώς περί τοΰ ένδιαφέροντος τούτου15).

') Βλ. Ά&ην. I, 27 f. ΙΙβλ.Ήροδ. VIII, 19.

5) Βλ. Στραβ. XVII, 822. Πβλ. Orth, έν RE, αρθ. Schaf σελ. 378.

8) Βλ. 'Ιεζεκιήλ, XXVII, 18. Κτηοίον, άποσπ. (έ'κδ. Miiller), 35. 'Αριοτοφ. Αυσιστρ., 729.
Βάτρ., 541. Στράβ. XII, 578. Άΰην. V, 196, XII, 533 b. 540d. XV, 691c. Θεοκρ. XV, 126.
Ενοταϋ·. Είς Διον. Περιήγ. V, 823. ΙΙλοντ. Άλκιβ., 23. Αίλιαν. Περί Ζώων XII, 4. XVII, 34.
Κλήμ. Άλεξαν. Παιδαγ. II, 30- Τζέτζη, Χιλιάδες Χ, 348-350, 378. ΙΙολυδ. Όνομαστ. IX, 125.
Cicer. Verres I, 34. Virgil. Georg. Ill, 306. IV, 334- Martial. VIII, 27. Tertul. De pallio, 3.
Colum. VII, 2. Plin. Ν. VIII, 291. XXIX, 33. Πβλ. Orth, RE άρθρ. Lana σελ. 607.

*) Βλ. τήν έπ' αύτοΰ συζήτησιν μεταξύ Wilcken (Hellenist. Wirtschaft, 107. Archiv.
VII, 1923, 294) καί Edgar (BSAA XIX, 1923, 114 κ.έξ.).

6) A Large Estate, 114.

6) Βλ- καί P. C. Ζ. 59430, ιο· Έξ άλλης επιστολής τοΰ 'Απολλώνιου (P. C. Ζ. 59142,
τού 256 π. Χρ.) πληροφορούμεθα, ότι τά έριατών Μιλη.σίων προβάτων αύτοΰ προωρίζοντο διά
τό έν Μέ^φιδι έργοστάσιον ταπήτων καί μάλλινων ύφασμάτων, τό όποιον άνήκεν είς τόν ίδιον.
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1 'Απολλ]ώνιος Ζηνωνι Πανακέοτ[ορι χαίρειν]
άπεατάλ]καμεν Μάρωνα επισ[τατησοντα]
των] Μιλησίων προβάτων τά τ [ε πρόβατα]
ονν αύ]τά παράδοτε τοντφ και τ[ον προβατώνα]
5 και ει] άλλη κατασκευή ύπάρχ[ει· προς τους]
δε ποιμ]ένας συστήσατε δπως υπ[ηρετώσιν]
δότε] δε και των παιδαρίων τά ε[
τοις ποιμ]έσι τέσσαρα δπως μανϋάνωσ[ι.

Έκ τοΐ3 κειμένου τής επιστολής (αΐ συμπληρώσεις είναι τοΰ Edgar) εξάγε-
ται σαφώς, οτι ήτο αναγκαία ειδίκευσίς τις δια την περιποίησιν τών Μιλησίων
προβάτων. Τοϋτο ίσως νά έ'χη μεν σχέσιν και προς την φροντίδα τής διατροφής
των, οπωσδήποτε δμως αναφέρεται εις τον ιδιαίτερον καΐ περίπλοκον τρόπον τής
περιποιήσεως τοΰ έρίου αυτών μέχρι τής κούρας και κατ1 αυτήν. Διότι είναι γνω-
στόν, δτι τάΜιλήσια πρόβατα τοΰ 'Απολλώνιου ήσαν «ύποδίφϋερα»*)' ώνομάζοντο
δέ οΰτω τά πρόβατα, τά όποια ήσαν πάντοτε κεκαλυμμένα δι' ειδικού καλύμμα-
τος εκ «διφθέρας», προορισμόν έχοντος νά διατηρή τό εριον αυτών καθαρόν. Τρις
τουλάχιστον τοΰ έτους τό δερμάτινον περικάλυμμα άφηρείτο διά νά άερισθή τό
εριον, ακολούθως δέ έπλΰνετο τοΰτο διά μείγματος ελαίου και οίνου ή καΐ όλόκλη-
ρον τό πρόβατον έλοΰετο και έπανεκαλΰπτετο2). Ή μέθοδος αΰτη τής διατηρήσεως
τοΰ ερίου επι τοΰ προβάτου ήτο γνωστή και ήσκεΐτο εις δλον τον άρχαΐον Έλλη-
νο-ρωμαϊκόν κόσμον3). Έκτος τοΰ 'Απολλώνιου και άλλοι "Ελληνες άποικοι έχρη-
σιμοποίησαν και διέδωκαν αυτήν εις τήν Αΐγυπτον4). Πρέπει δέ νά ύποθέσωμεν,

Βλ. και P. S. I. 593. 605. 654. P. C. Ζ. 59088, 9-10. 59241.59423. 59484 (=Ρ. S. I. 442) 59777-
3· S- Β. 7693. P. Mich. Ζ. 13.16. P. Col. Ζ. I, 15. Πβλ. Rostovtzeff, ενθ.άν. 116. Edgar, εν P.,
Mich. Ζ., είσαγ. σελ. 37. Preatix, Econ. royale d. Lag , 107.

l) Βλ. P. C. Z. 59430, 3, 10. 'Αντιθέτως δέν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν, ποία τών ύποδι-

φθέρων ήσαν Μιλήσια. Τερρακόττα τοΰ Μουσείου τής 'Αλεξανδρείας (βλ. είκ. εν Monuments

de l'Egypte Greco-romaine, tome II 2, planche CXV n° 667) παριστά πρόβατον φέρον

«ευρεϊαν λωρίδα περί την κοιλίαν (pecora od ariete con una larga fascia attorno al ven-

tre, Breccia, Αύτόθ.). 'Αναμφιβόλως πρόκειται περί παραστάσεως «νποδιφϋ·έρον» προβάτου.

') Βλ. Orth εν RE (αρθρ. Sckaf) σελ 374 και (αρθρ. Lana) σελ. 5. Thedenat εν DA

αρθρ. Lana σελ. 919.

8) Βλ. Στράβ. IV, 196. XIV, 546. Διογέν. Λαερτ. VI, 41. Πλοντ. Περί πλεονεξ. τοΰ πλού-
του 7 ='Ηθικά, 526. Κλήμ. Άλεξαν. Παιδαγ. II, 10, III. Ήανχ. εν λ. Ιώα (όα, όέα' όίαι' οίΐας).
Varr. R.R. II, 2,18. Oral. Odae II, 6. 18. Colum. VII, 3, 10. Plin. Ν. Η. VIII, 189.

') Βλ. P. Hib- 32 (=Chrest. II, 37), 12. P. Petr. Ill, 109 col. VI. 12 και σχόλ. έν
σελ. 274. P. C. Ζ. 59130, 2. P. Col. Ζ. I, 58, 5. Κατά τον Rostovtzeff (A Large Estate, 176 και
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δη και Ιθαγενείς έμυήθησαν συν τώ χρόνφ εις την μέθοδον ταΰτην και εις την
έν γένει καλυτέραν περιποίησιν τοϋ προβάτου, ε'ίτε ώς ανεξάρτητοι κτηνοτρόφοι,
ε'ίτε ως μισΟωταί, ε'ίτε ως μισθωτοί ποιμένες των προβάτων των 'Ελλήνων κληρον-
χων. Διότι, ως αποδεικνύεται εκ των πάπυρων, οί τελευταίοι ούτοι σπανίως ήδυ-
ναντο να περιποιηθούν μόνοι τά ποίμνια των αιγών και προβάτων των, ιδίως δέ
δ'ταν αυτά ήσαν μεγάλα. Δια τοΰτο ε'ίτε προσελάμβανον ποιμένας επί μισθώ, ε'ίτε
παρεχώρουν τά ζφά των επί μισθίφ εις επαγγελματίας ποιμένας1).

Ό πρώτος τρόπος δεν ήτο, φαίνεται, ό υπό τών ιδιοκτητών προτιμώμενος
και δι' άλλους λόγους (ως αί άπώλειαι ενεκα θανάτου*2) ή κλοπής, ή διατήρησις
κυνών φυλάκων3), ή κατασκευή προβατώνων4) και ιδίως ή φροντίς της εξευρέσεως
νομής) αλλά και διότι το ενδιαφέρον τών επί μισθφ ποιμένων δεν είναι εξ ίσου
ζωηρόν0) προς τό τών μισθωτών τοΰ ποιμνίου, οΐτινες έχουν πάν συμφέρον νά
φροντίζουν μετ' επιμελείας διά τήν περιποίησιν αύτοϋ. Ή μίσθωσις, άλλως τε, συνε-
τελεΐτο υπό λίαν ευνοϊκούς διά τον ιδιοκτήτην δρους. Κατά τήν συνηθεστέραν περί-
πτα>σιν, τά επί μισθίφ παραχωρούμενα κτήνη ήσαν: 10ν «ά&άνατα»' τοΰτο σημαίνει,
δτι μετά τήν λήξιν τοϋ χρονικού ορίου τής μισθώσεακ, 6 μισθωτής ύπεχρεοϋτο νά

180) εις πάπυρον τοΰ Λονδίνου άδημοσίευτον (Inv. η° 2038) αναφέρεται, ότι ό Ζήνων αγορά-
ζει 81 ύποδίφθερα πρόβατα (πβλ. P. S. Ι. 438). Εις τον P. Col. Ζ. II, 63 verso col- III μνη-
μονεύεται επίσης άλλη αγορά ύποδιφθέρων προβάτων υπό τοΰ Ζήνωνος. Τά πρώτα ανήκον εις
τον Μακεδόνα στρατηγόν Τηλέστην, τά δεύτερα εις άγνωστον κληροΰχον.

') Βλ. P. S. I. 368, 6-ίο, 15. P. Hib. 168. P. C. Ζ. 59195, 6-γ. 59292, ι6ο. 59406, 3-4.
59771, ι8. P. Lond. Inv. n° 2095 (κατά Pre'aux, Econ. royale d. Lag., 220) Πολλάκις ενεκα
τής αβεβαιότητος, ην παρουσιάζουν τά κείμενα τών πάπυρων ώς πρός τήν ιδιότητα τών έν
αύταϊς άπαντώντων προσώπων (οί άλληλογραφοΰντες παραλείπουν συχνά νά τήν καθορίσουν,
ώς γνωστή ν εις αυτούς), είναι δύσκολον νά γνωρίζωμεν εις ποίαν έκ τών δύο κατηγοριών ανή-
κουν πολλοί ποιμένες. Βλ. Ρ- S. I. 361, 2. 377, 5"7· 386, 2θ P. C. Ζ. 59136, ι. 59176, 54· 09328,
ι, ι<51. 59429, ι, 2. P. Mich. Ζ. 67, ι8, 19· 87, ι. S. Β. 7984 κλπ. Επίσης είναι δύσκολον πολ-
λάκις νά άποφανθη τις, άν πρόκειται περί ποιμένων δούλων ή ελευθέρων. Βλ. P. C. Ζ. 59155,
6,7- 59406. P. Lond. Ill, 1171 (σελ. 177, τοΰ 178 π. Χρ ) P. S. I. 380, 13· ΙΙβλ Wester mann,
Slavery, 8, 54, 57.

2) Εις μίαν άγέλην τοΰ Ζήνωνος έκ 536 προβάτων χάνονται εντός ενός έτους 100 (P. S·
I. 377). Πβλ. P. C. Ζ. 59770, 5· P. Mich. Ζ. 67, 27. 87, 4. P. Hib. 120 frag, c, 31-33· Διά τάς
έκ κλοπής άπωλείας βλ. άνωτ. σελ. 117 ύποσ. 5.

8) Βλ. P. S. I. 368.

4) Βλ. P. C. Ζ. 59068, 5' πβ· P. C Ζ. 59195, [4].

6) Βλ. P. C- Ζ. 59068,5· Πβλ. και τό τοΰ Ευαγγελίου (κατά Ίωάννην C, 10, 11): ό ποιμην
ό καλός την ψυχην αντον τί&ησιν νπερ τών προβάτων ό δε μισθωτός και ονκ ών ποιμην, ου ουκ
εοτι τά πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λνκον ερχόμενο ν και άφίησι τα. πρόβατα"».
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παραδώση είς τόν ΐδιοκτήτην ίσον αριθμόν κτηνών κα! εις ήν κατάστασιν παρέ-
λαβε ταύτα. Άν δηλαδή, ένεκα διαφόρανν λόγων, μερικά έκ τών ζφων έχάνοντο, ό
μισθωτής ήτο ύποχρεωμένος νά άντικαταστήση δι1 άλλων 'ίσης αξίας1)· 2ον «εμφορα»·
ό μισθωτής τούτέστιν ύπεχρεοΰτο εις τήν κατά τακτήν προθεσμίαν καταβολήν εις
τόν ΐδιοκτήτην τοΰ καθορισθέντος μισθώματος, τοΰ «φόρον»2). Είναι εύνόητον δτιτό
είδος και τό ποσόν τοΰ «φόρου» έποίκιλλεν άναλόγως τοΰ είδους τών ζώων καί τών
άλλων ειδικών συνθηκών, ύπό τάς οποίας συνετελεϊτο εκάστη μίσθωσις. Κατεβάλλετο
δέ κατά τακτήν προθεσμίαν, εϊτε είς είδος (δηλαδή εις έριαΗ) ή εις επιγονή)·)*),

1) Βλ. P. S. I. 377, 6. P. S. Ζ. 59328, 120, 126, 131, 138. 59340,8. 59422, 12. (Διά τήν
χρήσιν τής λέξεως ύπό τήν σημασίαν ταύτην βλ. τήν βιβλιογραφίαν παρά Taubenschlag, The

Law of Greco-Roman Egypt, 278). Είς τήν περίπτωσιν, καθ' ήν ή μίσθωσις δέν περιελάμ-

βανε τόν όρον τού «αθανάτου», ό ποιμήν ύπεχρεοΰτο νά παραδώση είς τόν ΐδιοκτήτην τό
δέρμα ζώου τινός πρός πίστωσιν τής άπωλείας αύτοΰ. Βλ. P. C. Ζ. 59429, J3 καί τά σχόλ.

P. Mich. Ζ. 67, 26. P. Hib. 120, 30.

'·') Βλ. P. C. Ζ. 59328, 107, 119, ΐ2θ, 132, ι39· ΐ56· 59338, 4- 59340, 5· 59422, 6. 59433,
23· P.S. 1.388, 56. 583. P. Tebt. 701, 190.

s) Βλ. P. S. I. 377 (250 π. Χρ ), 5~7'· *καί πρόβατα.....αθάνατα παρέξω και [ε]κάοτον

ηοι δώσω κατά κτή(νος) ? πόκον ."να». Ό Schnebel (Landwirtschaft, 353) καί ή CI. Preaux (Econ.
royale d. Lag., 218/219) συνεπέραναν έξ αι'ιτοΰ. ότι ό είς έρια «φόρος» άνήρχετο είς ενα πόκον
έρίου δι'εκαστον πρόβατον κατ' έτος. Προσεκτικωτέρα όμως παρατήρησις τοΰ κειμένου άπο-
δεικνύει, ότι ή ύπό τών έκδοτών τοΰ παπύρου γενομένη άνάγνωσις τής βραχυγραφίας *κττ/>
(κατά κτή(νος)) είναι λίαν άμφίβολος. Διότι καί ό δρος < κατά κτήνος» θά άπετέλει άνεξήγητον
ιτλεονασμόν μετά το προηγούμενον «εκάστου» καί ό καθορισμός τοΰ χρονικοΰ όρου, όστις ύπάρ-
χει είς τά όμοια κείμενα, θά έλειπεν έκ τοΰ παρόντος κατά τρόπον έπίσης άνεξήγητον. 'Υπο-
θέτω, ότι ή όρθή άνάγνωσις τής βραχυγραφίας είναι «ημη» (κατά ημη(νον), όκτάμηνον), ότι
δηλαδή ό μισθωτής έλάμβανε τά πρόβατα ώς «αθάνατα» καί άντί ενός πόκου έρίων κατά κεφα-
λήν άνά οκτώ μήνας, ήτοι τριών πόκων άνάδιετίαν, δεδομένου ότι ό ίδιος έλάμβανε δύο πόκους
έρίου έξ εκάστου προβάτου κατ' έ'τος (βλ. κατωτ. σελ. 132-135).

*) "Ενα έ'ριφον π. χ. κατ' έτος δι' έκάστην μισθουμένην ώς «άθάνατον» αίγα (βλ. P.C.Z.
59422, ίο) ή ένα καί τέταρτον (βλ. P. Mich. Ζ. 67, 5) ή ένα καί ήμισυν (βλ. P. C. Ζ. 59ϋ40,5
7, 29)· Ό Rostovtzeff (A Large Estate, 180) θεωρεί τό τελευταΐον τοΰτο ποσόν φόρου ώς
ύπερβολικόν καί προσπαθεί νάέξηγήση δι' ύποθέσεως, ήτις δύναται νάθεωρηθή περιττή μετά
τήν δημοσίευσιν τοΰ P. Mich. Ζ. 66 καί τοΰ έν S. Β. 7984, έξ ών καταφαίνονται τά άποτελέ-
αματα τών πλεονεκτικών διαθέσεων τοΰ έκμισθωτοΰ. Έξ άλλου, καί ή ΐπό&εσις τής 67. Preaux,
ότι δηλαδή μέρος τοΰ ύπερβολικοΰ μισθά>ματος προωρίζετο «r<i καταστήοη το κεφάλαιον άϋ·ά-
νατον» (ένθ. άν., 219), δέν εύσταθεϊ. Διότι τό κεφάλαιον ήτο έκ τής συμβάσεως <άθάνατον ■ καί
ούδέν μέρος τοΰ «φόρου* προωρίζετο διά τήν άντικατάστασιν τών άπωλειών αύτοΰ, δέν θά
απέφερε δέ έν τοιαύτη περιπτώσει τόκον 50%, ώς υπολογίζει ή συγγραφεύς, άλλά πολύ όλιγώ-
τερον. Ή έξήγησις όμως τοΰ πράγματος είναι απλουστέρα. Οί πτωχοί αίπόλοι, ύπό τής άνάγκης

9
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ε'ίτε εις χρήμα1), είτε εις είδος καί χρήμα συγχρόνως2).

Τά κτήνη, τά όποια δέν άπέφερον σοβαρόν εισόδημα είς τόν μισθωτήν (δπως
τά άρρενα και τά μικρά), παρεχωροΰντο συνήθως ως «αθάνατα» μέν, άλλά «άφορα»■
δηλαδή ό μισθωτής υπεχρεοϋτο νά άποδίόση ταΰτα εΐς τόν ίδιοκτήτην άμα τή
λήξει τής μισθίόσεως, εΐς ήν κατάστασιν παρέλαβε ταΰτα, έν τω μεταξύ δμως δέν ύπε-
χρεοΰτο εΐς τήν καταβολήν μισθώματος3). Εΐς τό συμβόλαιον τής μισθώσεα)ς μεταξύ
ιδιοκτήτου καί μισθωτού έλαμβάνετο πρόνοια περί παντός ζητήματος, τό όποιον
θά ήδύνατο νά γέννηση προστριβάς καί άμφισβητήσεις μεταξύ τών συμβαλλομέ-
νων. Ούτω, καθορίζεται σαφώς καί λεπτομερώς τό ποσόν, τό είδος, ό χρόνος καί
ό τρόπος τής πληρωμής τού μισθώματος· τό είδος, τό γένος, ή ηλικία τών μισθου-
μένων ζιόων, ώς καί τό ποσόν τοΰ έρίου, τό οποίον φέρουν καί)' όν χρόνον συν-
τελείται ή μίσθωσις. Έν τέλει δέ προστίθεται καί ποινική ρήτρα διά τήν περίπτω-
σιν άθετήσεως τών δρων τής συμφωνίας έκ μέρους τοΰ ενός ή τοΰ έτερου τών
συμβαλλομένων. Προσθέτως ό έκμισθωτής ήδύνατο νά απαίτηση παρά τοΰ μισθω-
τού καί εγγυήσεις διά τήν έκπλήρωσιν τών άφορώντων αύτόν δρων4).

πιεζόμενοι, έδέχθησαν τόν ύπό τοΰ ιδιοκτήτου έπιβληθέντα όρον τοΰ ενός καί ήμίσεος έρίφου
κατ' αίγα, άλλ' άργότερον, μή δυνάμενοι νά έκπληρώσουν τούτον, «άνεχώρησαν» (έξηφανίσθη-
σαν). Ή περίπτωσις. άλλως τε, δέν είναι μοναδική. Καί άλλοι μισθωταί ζφων * άνεχώρονν»
(έδραπέτευον δηλαδή καί κατέφευγον ύπό τήν προστασίαν ίεροΰ «άσύλου», εάν κατεδαοκοντο),
επειδή δέν ήδύναντο νά άνταποκριθούν είς τάς ύπερβολικάς άπαιτήσεις τών ιδιοκτητών (βλ.
P. S. I. 368, 23- Ρ· C. Ζ. 59310,2).

1) Βλ. P. S. I. 583. (Ό μισθωτής Παοΰς 'Αμενέως καταβάλλει ώς φόρον 2 '/.2 δρχμ.
ετησίως κατά κεφαλήν δι' 71 βασιλικά πρόβαεα). Πβλ. P. C. Ζ. 59328, ιοό- ιο8. 59394, ιι - 12.
59772. 59787, 26-28 καί άνω τ. σελ. 111 ύποσ. 1.

') Βλ. P. C· Ζ. 59328, 119 ; «εμφόρονς (αίγας) ο (70)' φόρου χαλκοϋ τειρώβολον, εριφον
cm»· 159 ' «χίμαροι Οήλεις ρ (100% ών φόρος τής πρώτης δωδεκαμήνου εριφοι ν (50) καί. χαλκοί'
διώβολον (γίνονται) (δραχαιαί) λγ (38) διώβολον».

3) Βλ. P. C. Ζ. 59328, Ι2Γ, 126,131, Γ3&: *τράγοι άϋάνατοι» καί «άνευ φόρον άϋάνατοι
καί «α νέμουοι άπό τών χιμάρων άνευ φόρον άραενα». 59422, 12 καί σχόλ. P. Mich. Ζ. 67, J:
«ελαβον εν τω δ (τετάρτω έ'τει) άφορους (αίγας).

4) Βλ. P. C. Ζ. 59340, όστις περιέχει τό άρτιώτερον διασωθέν μισθωτήριον συμβόλαιον
τής Πτολεμαϊκής εποχής (247 π. Χρ.). Πβλ. P. Mich. Ζ. 66. Ό τρόπος ούτος τής μισθώσεως
ύφίσταται καί κατά τήν Ρωμαϊκή ν έποχήν. Βλ. P. Strassb. I, 30 (278 μ. Χρ ). P. Thead. 8. 9 (4°?
αί. μ. Χρ.). Πβλ. Mitteis, Chrest. II, 364. Ρ Meyer, Jurist. P. 40. Collomf., Melanges Mas-
pero, 11,335 κ. 8|.( = S. B. 8086). Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt, 278-279.
(Δέν κατώρθωσα νά ϊδω τήν μελέτην τής Sibylle von Bolla, Untersuchungen zur Tiermiete
und Viehpacht im Altertum, Miinchen, 1940). Σημειωτέον, ότι καί είς τήν Νέαν 'Ελλάδα
οί όροι καί γενικώς ό τρόπος ούτος τής μισθώσεως προβάτων καί αιγών, έν πολλοίς δέ καί
ή ορολογία, παραμένουν άμετάβλητοι. Κατά τήν συνηθεστέραν περίπτωσιν, ό ιδιοκτήτης παρα-
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Ό τρόπος οΰτος τής μισθώσεως συνέφερεν ό'χι μόνον είς τους ιδωκτήτας,
άλλοι και εις τους μισθωτάς. Ό ιδιοκτήτης είχεν έξησφαλισμένον τό κεφάλαιον,
έφ' δσον δέ είσέπραττεν ανελλιπώς τον «φόρον»1), και επιτόκων αρκετά ύψηλόν,
ό'χι μικρότερον τουλάχιστον τοΰ τών εις χρήμα δανείων κατά την αυτήν έποχήν. "Αν
υποθέσωμεν, π. χ., ό'τι εν πρόβατον περί τά μέσα τοΰ 301" αιώνος π. Χρ. έτιμάτο 8
δραχ.2) και δτι άπέφερεν είς τον κΰριον αύτοΰ εισόδημα έτήσιον 2·2ι/2 δραχμ.3),
εχομεν επιτόκων 25-31 °/ο4)' γνωρίζομεν δέ, δτι τό επιτόκων τών εις χρήμα δανείων
κατά τήν ιδίαν έποχήν εκυμαίνετο εν Αίγΰπτφ μεταξύ 25-45%5). Τό κέρδος
δμως διά τους ιδιοκτήτας ήτο πολύ μεγαλΰτερον, εάν λάβωμεν υπ' ό'ψιν δτι δεν
ήσαν μόνον ήσφαλισμένοι από πάσης φθοράς τοΰ κεφαλαίου, αλλ' ειχον και τήν εύχέ-

χωρεΐ τά ζφα είς τόν ποιμένα ώς «άϋάναζα* και <φορικά». Ό πρώτος ορος αποδίδεται σήμερον
διαφοροτρόπως κατά τόπους : «οιδηροκέφαλα» ("Ανδρος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος, Σαμοθράκη και
άλλαχοΰ), · κεφαλιακά» (Αιτωλία, 'Ακαρνανία, Θεσσαλία καί άλλαχοΰ), "κεφαλιάτικα* (Μάνη,
Μήλος καί άλλαχοΰ), *κεφαλάρικα>· ("Ανδρος καί άλλαχοΰ), «αφεντικά» ('Αρκαδία, Ηλεία,
Κορινθία, Μεσσηνία καί άλλαχοΰ), «αψοφα» (Καλάβρυτα, Μεσσηνία, Στερεά Ελλάς καί άλλα-
χοΰ). Ό φόρος, ή «αοδεια» ή ή «νομη» λεγομένη σήμερον, κανονίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ
μισθωτού καί έκμισθοηοΰ, ής οί όροι έξαρτώνται, ώς το πάλαι, έκ πολλών ειδικών παραγόντων
(τοΰ είδους καί τής καταστάσεως τών μισθουμένων ζφων, τών τοπικών εθίμων κλπ.). Συνίσταται
δέ συνήθως μέν είς είδος (άρνιά, έ'ρια, τυρός), ενίοτε δέ καί εις χρήμα (έν Καρπάθφ, π. χ.).
(Έκ πληροφοριών τοΰ άρχείου τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού καί τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου).

1) 'Απόσπασμα επιστολής έκ τοΰ άρχείου τοΰ Ζήνωνος αποδεικνύει, ότι οί ίδιοκτήται
δεν ήσαν ώς προς τοΰτο πάντοτε ήσυχοι. Βλ. P. C. Ζ. 59338: *[ί'να μη συμβαί.]νη[ι] των αιγών
τεικτόντων (sic) τους αιπόλονς άνασοβεΐοιίαι και τόν φόρον ήμΐν 3ι[α]πεσεΐν». Καί ή αύστηρότης,
άλλως τε, τής ποινικής ρήτρας (βλ. P. C. Ζ 59340, 8-17) καί ή άπαίτησις σοβαρών εγγυήσεων
(βλ. P. C. Ζ. 59340, ι6-2θ. 59422, ι6) δεικνύουν τήν αυτήν άνησυχίαν. Πβλ· καί P. C. Ζ. 59433,
22*27· Ρ· Mich. Ζ. 66. S. Β. 7984 P. S. I. 399, 6.

2) Βλ. P. Hib. 36, 6,12.

3) Βλ. P. S. I. 583, 2. P. C. Ζ 59772, 4, "·

*) 'Εάν δέ παραδεχθώμεν ώς άληθές, ότι εν πρόβατον άπέφερεν ετησίως είς τόν κύριον
αύτοΰ μόνον ένα πόκον έρίων (P. S· 1.377. Πβλ. άνωτ. σελ. 129 ύποσ· 3), τότε τό έπιτόκιον τοΰ
κεφαλαίου (τιμή προβάτου 8 δρχμ.) άνήρχετο είς 50%, έφ' όσον 6 πόκος έτιμάτο περίπου

4 -5 δρχμ. (βλ. P. Ent. 2, 3· Πβλ. κατωτ. σελ. 137 ύποσ. 5). Εις τό ίδιον συμπέρασμα θά κατα-
λήξωμεν, εάν λάβωμεν ώς βάσιν, ότι περί τά μέσα τοΰ 3ου αιώνος ή καλή α'ίξ έτιμάτο 2 δρχμ.
(βλ. P. Hib. 37) καί τό έρίφιον 1 δρχμ. (βλ. P. S. I. 368, η. P. C. Ζ. 59328, 104). Χρειάζεται όμως
νά μή λησμονώμεν, ότι τά πλείστα τών δεδομένων τούτων είναι συμπτωματικά καί αμφίβολα
καί δεν δύνανται νά χρησιμεύσουν προς έξαγωγήν συμπερασμάτων γενικού κύρους.

5) P. C. Ζ. 59327 (249 π. Χρ.), είσαγ. 59355 είσαγ. Β. G. U. 1273, 9 (220 π. Χρ.), 1274, ι3
(218 π. Χρ.). Πβλ. Preaux, Econ. royale d. Lag., 282 - 283. (Διά τά άλλα Ελληνιστικά κράτη
βλ. Tarn, Hellenist. Civilis.5,106).
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ρειαν νά εισπράττουν τον τόκον αυτού εις ε'ίδη πρώτης ανάγκης (αμνούς, ερίφια,
τυρόν και ιδίως έ'ρια, τών οποίων ή προμήθεια δεν φαίνεται νά ήτο εύκολος άλλο-
θεν1). Τά σχηματισθέντα, άλλως τε, κατά τήν έποχήν ταΰτην μεγάλα ποίμνια προ-
βάτων και αιγών του βασιλέως, τοϋ 'Απολλώνιου, τοΰ Ζήνωνος και άλλων πλου-
σίων κληρούχων2), οϊτινες έξεμεταλλεύοντο αυτά ώς επί τό πλείστον δι5 εκμισθώ-
σεως εις επαγγελματίας ποιμένας, είναι άπόδειξις τοΰ επικερδούς τής επιχειρήσεως.

, Οι μισθωταί αφ'ετέρου εύρισκον ασφαλώς τήν έπιχείρησιν ταΰτην επικερδή.
Φαίνεται δτι τό εξ αυτής καθαρόν κέρδος, μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ μισθώματος, τών
κρατικών φόρων και τών εξόδων διατροφής τοΰ ποιμνίου, έπήρκει διά τήν ιδίαν
συντήρησιν. Τοΰτο τεκμαίρεται και έκ τής προθυμίας, μετά τής οποίας ούτοι προσ-
φέρονται εις τήν μίσθωσιν και έκ τών προσπαθειών, τάς οποίας καταβάλλουν
ενίοτε, διά νά υποσκελίσουν άλλους ομοτέχνους3) ή και έκ τοΰ καταφανώς υπερβο-
λικού μισθώματος, τό όποιον δέχονται νά καταβάλλουν4). Δεν είναι βεβαίως δυνατόν
νά ύπολογίσωμεν, έστω και κατά προσέγγισιν, τό καθαρόν κέρδος τών ποιμένων,
έφ' δσον πολλοί τών παραγόντων, έκ τών οποίων έξαρτώνται τά έσοδα και τά έ'ξοδα
αυτών ήσαν και εις τήν Α'ίγυπτον, ώςκαί άλλαχοΰ, αστάθμητοι. Δΰο έν τούτοις παρά-
γοντες συντελεστικοί τοΰ Ικανοποιητικού έκ τής ποιμνιοτροφίας εισοδήματος, δύναν-
ται νά ύπολογισθοΰν, διότι παραμένουν οπωσδήποτε σταθεροί διά τήν Αϊγυπτον:
ή διπλή εντός τοϋ έ'τους επιγονή και ή διπλή κουρά, αί όποΤαι, και χωρίς τών από
της γαλακτοκομίας εσόδων, ήσαν ίκαναί νά καλύψουν τά έ'ξοδα και νά αφήσουν
και περιθώριον κέρδους. "Οτι δέ οΐ Αιγύπτιοι «δις τεκόντα και δις άποκαρέντα
έκαρποϋντο τά πρόβατα» γνωρίζομεν δχι μόνον έκ μαρτυριών τών συγγραφέων"),
αλλά και τών παπύρων. Ή διάκρισις μεταξύ «άρνών πρωίμων και ωρίμων»*') ή

1) Πβλ. P. S. I. 899. 605. P. C. Ζ. 59145. 59298. 59328, 35-60. 59411, 3. P. Mich. Ζ. 16.
58. P. Petr. II 32, 20, 22 (σελ. 108). P. Ent. 2. 3. 4 και άνωτ. σελ. 121 ύποσ. 4.

2) P. S. I. 377: πρόβατα 536 αίγες 10. 368, 44. 6ι: πρόβατα 122. 386 : αίγες 500 και . . .
626: πρόβατα 304. P.C.Z. 59328= αΐγες 1121. 59404: πρόβατα 110. 59394: πρόβατα 6371, αίγες
206. 59429: εριφοι 160. 59340: αίγες 144. 59422: αίγες 60, εριφοι 125. 59406 : πρόβατα 83.
59773: πρόβατα 100. P. Mich. Ζ. 67 : αίγες 246. P. Hib. 33 : πρόβατα S0 (πβλ. 120. 167. 168).
P. Frankf. 5: πρόβατα 200. κλπ. Πβλ. άνωτ. σ. 124.

3) Βλ. P. S- Τ. 377, .5-7, 13-70· Ρ· C. Ζ. 59422.

*) Βλ. άνωτ. σελ. 129 ύποα. 4.

5) Βλ. Διοδ. I, 36, 6. 87, 2. Πβλ. Schnebel, Landwirtschaft, 327.

8) P. C. Ζ. 59771, ιο-ιι (Τά άρν^ά τής παραγωγής τοΰ τρέχοντος έ'τους, τά * φετινά αρνιά»,
λέγονται «άρνες εφέτειοι» : Archiv V, 1913, 394 n° 322, ο, άπαντα όμως και ό δωρικός τύπος
<άρνία αάτινα» : P. C. Ζ. 59406, 11* 3°ς αί. π. Χρ. Πβλ. P. C. Ζ. 59346, 6)·
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«πρώτης και δευτέρας» κατηγορίας1) καί προβάτων «θερινών και χειμερινών '2), ανα-
φέρεται άσφαλώς εις τόν κατά δυο έποχάς, «θερινόν καί «χειμερινόν», «πρώϊμον»
καί «όψιμον» τοκετόν τών προβάτων. Βεβαίως αί εννοιαι αύται, αί'τινες προκειμέ-
νου περί τοκετού προβάτων καί αιγών δέν άναφέρονται είς σαφώς καθωρισμένα
χρονικά δρια καί είς άλλα κλίματα ψυχρότερα τής Αιγύπτου, δέν είναι δυνατόν νά
έχουν άκριβές περιεχόμενον ύπό τάς κλιματικάς συνθήκας τής Α ιγύπτου ίδιαιτέραις'),
αϊτινες ευνοούν καθ' δλον τό έ'τος τό βάτευμα καί τόν τοκετόν τών προβάτων.

4. Κουρά: χρόνος, και τρόποι αυτής. Μεταφορά τοΰ έρίου.
'Επάρκεια και τιμή παραγομένου έρίου. Φυσικά χρώματα αύτοΰ.

ΙΙροκειμένου περί τής κούρας τών προβάτων καί αιγών δέν ύπήρχον έπίσης
χοονολογίαι αύστηρώς τηρούμεναι έν Αίγύπτφ, ούτε ιδιαιτέρα εποχή, καθ' ήν πρέ-
πει νά κείρωνται τά πρόβατα, διότι «άρχίζουν νά ιδρώνουν»4), έφ' δσον τοΰτο συμ-
βαίνει έκεΐ τό πλείστον τού έ'τους. Γνωρίζομεν βεβαίως δτι έγίνετο κουρά θερινή5)
καί χειμερινή. Ή πρώτη έγίνετο πιθανώς περί τόν Αύ'γουστον ή Σεπτέμβριον, ή δέ
δευτέρα περί τόν Φεβρουάριον ή Μάρτιον6). Πόσον δμως θά ήτο έπισφαλές έπί
τού προκειμένου συμπέρασμα γενικεΰον συγκεκριμένος περιπτώσεις, άποδεικνύε-
ται έκ τών παπυρικών κειμένων, είς τά όποια άναφέρονται συγχρόνως πρόβατα
τής αύτής αγέλης «επίκουρα, ήμίκουρα, ψιλά»1) ή «άπό κούρας» καί «έ'μποκα»8),

') "Αρνες πρώτοι-άρνες δεύτεροι». Βλ. Sothas, P. Detn. Lille I σελ. 45.

') Βλ. P. C. Masp. 67141 recto III passim. ΙΙβλ. Plin. Ν. Η. VIII, 178, SchnebeL, ένθ.
άνωτ., 325.

3) Τό έν P.S I. 863 (ι) κείμενον π. χ. παρουσιάζει τόν τοκετόν ποιμνίου αιγών ώς μέλ-
λοντα νά γίνη μεταξύ 'Ιουλίου καί Σεπτεμβρίου «αίγες τέλεαι επίτοκωι (άνάγν. επίτοκοι) αϊ
τέξον[ται τ]ου Παννι κδ[. · αλλαι τέξονται τον 'Επείπ» (στιχ. 43-47).

4) Varro, R. R. II, 11, 6: «sudare inceperunt oves».

5) Πβλ. P. S.I. 305 (3°S /4°S αΐ. μ. Χρ.): «ερια θερινά εν&άδε ονχ ενρον. Ό Schnebel
(ένθ. άν., 325) συμπεραίνει έξ αύτοΰ ορθώς, ότι τά θερινά έ'ρια ήσαν καλυτέρας ποιότητος τών
χειμερινών.

6) Βλ. P.S. I. 368, 44 (245π. Χρ.). P. Ent. 2 verso, ι (218 π. Χρ.). P. Lond. 131
(I σελ. 166), ιιι (78 μ.Χρ.). S. Β. 8086, g-io (286 μ.Χρ.). Πβλ. Colum. VII, 4,7. Bliimmer,
Technologie I2, 102. Lesquier, R. Egypt. II (1921), 131. Collomp, Melanges Maspero II, 336.

') Βλ. P. Hib. 32. iz - ιβ (έν μηνί Δίφ = Δεκέμβριος - Ιανουάριος). P. C Ζ. 59771, 6 8
(έν μηνί Τΰβι = Φεβρουάριος - 21 Μάρτιος). 'Αμφότεροι τών μέσων τοΰ 3ου αί. π. Χρ.

8) Βλ. P. Thead. 8, 6, 15 (έν μηνί Μαρτίφ τοΰ 306 μ. Χρ.). Πβλ. S· Β. 8086, 8-ΐο (Νοέμ-
βριος τοΰ 286 μ. Χρ ). Ή πλήρης έκφρασις τοΰ πρώτου όρου είναι «άπό κούρας τοΰ δείνα μηνός»,
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δηλαδή πάσης δυνατής καταστάσεως άπό άπόψεως έρίου. Διότι μεταξύ τών προ-
βάτων τής πρώτης άγέλης υπάρχουν καί «ψιλά», δηλαδή πρό ολίγου καρέντα, καί
«ήμίκουρα», δηλαδή πρό τίνος χρόνου καρέντα καί φέροντα έριον άνεπτυγμένον
μέν άρκετά, όχι δμως είς σημεϊον, ώστε νά δύναται νά καρή έκ νέου'), καί «επίκουρα»,
δηλαδή φέροντα έριον τόσον άνεπτυγμένον, ώστε πρέπει νά καρή έντός ολίγου·
Μεταξύ δέ τών προβάτων τής δευτέρας άγέλης υπάρχουν δύο κατηγορίαι: τά «άπό
κουράς», τά κεκαρμένα δηλ., καί τά «έμποκα», τά έτοιμα πρός κουράν.

Εΐς τήν γλώσσαν τών παπύρων χρησιμοποιούνται καί άλλοι όροι πρός χαρα-
κτηρισμόν τής καταστάσεως τών προβάτων ώς πρός τήν ποσότητα τοΰ φερομένου
έρίου, συνώνυμοι τοΰ ενός ή τοΰ άλλου τών ήδη μνημονευθέντων. Ούτω, τά «επί-
κουρα» άλλαχοΰ χαρακτηρίζονται ώς «έπίποκα»~), τά δέ «έμποκα», ώς «σνμποκα»*)
ή «δαοέα»*). "Οθεν άπό τής μιάς κουράς εΐς τήν άλλην τά πρόβατα δύνανται νά
είναι: 1) ψιλά ή άπό κούρας 2) έμποκα, ούμποκα ή δασέα καί 3) επίκουρα ή έπί-
ποκα. Είς Βυζαντινόν πάπυρον τοΰ Μουσείου τοΰ Καίρου άναφέρονται καί οί μονα-
δικοί δροι «άκερσος»a) καί «-νεόκουρος»'), ών ό μέν πρώτος είναι συνώνυμος τού
«έμποκος», ό δέ δεύτερος τοΰ «ψιλός»').

δι' ής δηλούται συγκεκριμένως ή κατάστασις τοΰ κεκαρμένου προβάτου κατά τόν χρόνον
τής μισθώσεως.

1) Πιθανόν ό όρος νά μή σημαίνη πάντοτε τήν μέσην κατάστασιν μεταξύ «ψιλών» καί
«έμπόκων», άλλά καί τήν κατά «τό ημισν κονράν», τήν πρό τής κυρίως κουράς δηλ. γενομέ-
νην μερικήν κουράν τών περί τήν κεφαλήν, τόν λαιμόν, τήν κοιλίαν, τήν ούράν καί τά σκέλη
βραχέων έρίων τών προβάτων (τό παρ' ήμϊν «κωλοκοΰρεμα» ή «οφεντνλοκούρεμα»). Πβλ.
Ήσύχ. έν λ. οπάλια.

2) Βλ. P. Ent. 3, 2. 91. 4· Ρ· C. Ζ. 59771, 6. (Πβλ. καί Π. Δ. Βασιλ. IV, Β, 4). Οί όρυι
«επίποκος» καί «επίκουρος» δίδονται συνήθως ώς συνώνυμοι τών «εμποκος, οΰμποκος, δαούς»
(βλ. Gueraud έν P. Ent. 3, 2 σχόλ. May ser, Gr. d. Papyr., I2 3, 197. 201. Preisigke, Worterb.
έν λ. «επίποκος»). 'Υπάρχει, έν τούτοις, διαφορά τις σημασιολογική μεταξύ τών πρώτων, τά
όποια δηλοΰν τήν άμέσως έπικειμένην κουράν, καί τών δευτέρων δηλούντων άπλώς τήν ύπαρ-
ξιν άρκετοΰ έρίου, όχι όμως καί τήν πρός κουράν συμπλήρωσιν αύτοΰ. (Ό όρος *επίκουρος»
είναι αθησαύριστος είς τά Λεξικά Preisigke καί Liddell-Scott).

*) Βλ. P. Tebt. 22, 9· 23, γ.

') Βλ. P. Hib. 36,6, 12. 37, 6. 15.

Β) P. C. Masp. 67141 III (recto). 11 (6°s αί. μ. Χρ.). (Ό άρχαιυπινής ούτος όρος δέν
περιελήφθη είς τήν τελευταίαν εκδοσιν τοΰ Λεξικού Liddell-Scott. Έν τούτοις, ή άνάγνωσις
αύτοΰ έπί τοΰ παπύρου είναι άσφαλεστάτη, ώς ήδυνήθην νά διαπιστώσω, μολονότι ό εκδότης
άνέγνωσε: «άκ[ερ]αος»)

6) Αύτόθ. Ill (recto), 2.4,5 κ^π.

7) Ό άείμνηστος εκδότης κατέληξεν είς τό συμπέρασμα, ότι ή λέξις έν τφ παπύρφ δέν
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"Οσον άφορα τον τρόπον τής κούρας τών προβάτων, οί πάπυροι μαρτυρούν
δτι εις τήν ΙΙτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον ήσαν εν χρήσει αί και άλλαχοϋ τής αρχαίας
Ελλάδος εφαρμοζόμενοι δυο μέθοδοι1). Ή μία είναι ή κουρά κυρίως ειπείν2), ή
διά ψαλίδας δηλ. κοπή τοϋ έρίου τών προβάτων (και τών αιγών) μέχρι τής επι-
φανείας τοΰ δέρματος, ή χρησιμοποιουμένη γενικώς και σήμερον. Οί ενεργούντες
την κουράν έλέγοντο «κουρείς»3) ή «έριοκάρται»*). Έχρειάζετο βεβαίως νά έχουν
ούτοι αποκτήσει ειδίκευσίν τινα εις τήν τέχνην τής κούρας5), ως επί τό πλείστον
όμως αυτοί ούτοι οί ποιμένες, έκμανθάνοντες έν τη πράξει τήν τέχνην, ήσαν και
οί κουρείς τών Ιδίων κτηνών"). Εις τήν περίπτωσιν, καθ® ην, ένεκα τοϋ μεγάλου
αριθμού τών προς κουράν ζώων ή δι' άλλον τινά λόγον, προσελαμβάνοντο ξένοι
«κουρείς» ποιμένες, ούτοι έλάμβανον χρηματικήν7) ή άλλην άμοιβήν, τά «κάρτρα»8).

σημαίνει τά προσφάτως καρέντα πρόβατα, αλλά τά διά πρώτη ν φοράν καρέντα «νέα» ζφα, *τά
αρνιά», κατ' άντίθεσιν προς τά έν αύτώ πολλάκις αναφερόμενα «τά μεγάλα» (Αυτόθ. σελ. 60).
Ό συντάκτης όμως τοϋ κειμένου μετεχειρίζετο ασυνήθεις προσωπικάς εκφράσεις διά νά άπο-
φύγη τά κοινά ακονρος και χ/ηλός, ορθώς δέ οί λεξικογράφοι (βλ. Preisigke και Liddell- Scolt
έν λ.) μεταφράζουν τό «νεόκονρος» διά τοϋ «νεωοτι κεκαρμένος».

') Πβλ. Bliimner, Technologie I', 102-108. Orth, RE αρθρ. Scha/σελ. 377. αρθρ. Lana
σελ. 599. Thedenat, DA αρθρ. Lana σελ. 920.

2) Ό έν χρήσει όρος ήτο «κεΐρειν τά πρόβατα» (βλ. P. S. I. 368, 6ι. P. C. Ζ. 59430. 5· Ρ·
Ent. 2, 5· 3, 4) καί «κεΐρειν τάς αίγας» (βλ. P. C Ζ. 59176, 55)' ώς και παρ'ήμΐν σήμερον λέγε-
ται κοινώς «κουρεύω τά πρόβατα η τά γίδια».

®) Βλ. P. C.Ζ. 59176, 54· 59430, 5· (Σήμερον ό «κουρευτής*, οί «κονρενταδες»).

4) Ό όρος άπαντα μόνον επί τής Ρωμαϊκής εποχής. Βλ. P. Mich. Tebt. I, 23 recto
III, 9. XVII, 38 (45 - 47 μ. Χρ.). P. Flor. 71, 159, 438 (2ος αί. μ. Χρ.). Ό έν P. Tebt. 401, 1,
ιό απαντών τύπος «εριοκαίτης» ή «έριοχαίδης» είναι πιθανόν, άλλ' ούχί βέβαιον, ώς πιστεύουν
οί λεξικογράφοι (βλ. Preisigke καί Liddell-Scott έν λ.), ότι εΐναι ή αύτη λέξις.

5) Είς τον P. Mich. Tebt. I, 23 recto III, 9 έχει καταχωρισθή "διδασκαλική Όρσήτος
.τρός ' Οροενοΰφιν εριοκάρτην. (Περί τών συμβάσεων μαθητείας είς τέχνην τινά, τών «διδασκαλι-
κών» λεγομένων, βλ· κατωτ. Μέρος Β', Κεφ. 1°ν § 4).

6) Βλ. P. Lond. I, 131, 111 (σελ. 166). Πβλ. Orth, RE αρθρ. Lana σελ. 598.

Τ) Βλ. P. C. Ζ. 59176, 55, 59430, 6.

3) Βλ. P. Lond· 1,131, III· <Βαρώσει ποιμένι κάρτρα πόκων' διώβολον ημισν». Ό Wilcketi
υποστηρίζει, ότι «κάρτρα» σημαίνει έδώ τά εργαλεία, τά ψαλίδια δηλ. τοΰ ποιμένος, δι'α εδό-
θησαν είς αυτόν οί 2 ι/2 άβολοι (Archiv IV, 1908, 485). Τήν γνώμην ταύτην ασπάζονται ό
Preisigke (Worterb. έν λ. κάρτρα) καί ό Schnebcl (Landwirtschaft, 327). 'Αλλά καί τό πνεϋμα
τοϋ κειμένου καϊ τά πολλά ανάλογα είς τους παπύρους είς -τρον ουδέτερα « σημαίνοντα τήν
άμοιβήν τοΰ ενεργούντος προσώπου (πβλ. γνάπτρα, πλνντρα, νφαντρον, ηπητρον κλπ. Βλ. May-
ser, Gr. d. Papyr. I" 8, K5) ούδεμίαν καταλείπουν άμφιβολίαν, ότι οί 2 '/ί όβολοί εδόθησαν
είς τόν ποιμένα ώς μισθός διά τήν κουράν προβάτων (πβλ, Olsson, Aegyptus, VI, 1925, 291).



136

ΙΩ. ΚΛΛΛΕΡΙΙ

ΙΙολλάχις, αν μη πάντοτε, πρύ τής κουράς τά πρόβατα ·ιέπλννοντο»χ) καί διά λόγους
καθαριότητος και διά λόγους ευκολίας τών κουρέανν.

Ή δευτέρα μέθοδος ήτο λεπτοτέρα και πολυπλοκωτέρα, εισήχθη δέ εις τήν
Λ Υγ υ π to ν υπό τών Ελλήνων αποίκων και έφηρμόζετο μόνον έπί τών %υπ οδκρί)έ-
ρων» προβάτων έκλεκτού ε'ίδους. Οΐ άσκοϋντες τήν μέθοδον ταΰτην δέν «εκειρον»
τό έ'ριον τών ύποδιφθέρων, άλλ' «ετιλλον» αύτό2), άπέσπων δηλ. άπό τής ρίζης
τάς τρίχας τοΰ προβάτου διά τών χειρών ή και τή βοηθεία ειδικής λαβίδος. Έκτος
της άλλης περιποιήσεως τοΰ έρίου τών ύποδιφθέρων προβάτων, περι ής ώμιλήσα-
μεν;!), ελαμβάνοντο και πρόσθετα μέτρα, άμέσως προ τής κουράς καί μετ' αυτήν
πρός τόν σκοπόν διευκολύνσεα>ς τοΰ τιλμοΰ και αποφυγής πιθανών ζημιών εις
βάρος τών κτηνών.

Τής κουράς προηγεΐτο τριήμερος άναγκαστική νηστεία τών προβάτων ήτις,
ώς έπιστεύετο, καθίστα εύκολοκερον καί άνωδυνώτερον διά τά ζώα τόν τιλμόν.
Έπηκολούθει πλύσις τών πληγέντων μερών τοΰ σώματος τοΰ ζώου διά θείου, έπά-
λειψις δλου τοΰ τριχωτού μέρους τού δέρματος διά μείγματος κηρού καί χοιρείου
λίπους καί μετά τέσσαρας ή μέρας λουτρό ν έντός ύδατος θαλασσίου ή ύδατος βρο-
χής, έντός τοΰ οποίου είχε διαλυθή άλας. Οί πάπυροι ούδεμίαν παρέχουν άτυχώς
πληροφορίαν μέχρι τοΰδε περί τών προ καί μετά τόν τιλμόν τού έρίου άναγκαίων
ένεργειών4). Οί άρχαΐοι "Ελληνες, πάντως, έπίστευον δτι διά τής μεθόδου ταύτης
έπετύγχανον εκάστοτε καλυτέρας ποιότητος έριον, κυρίως δέ ? μαλακώτερον»5).

') Βλ. Colutn. XI, 2,35 (δια τά πρόβατα του Τάραντος). Οί πάπυροι έπιβεβαιούν τό
πράγμα. Βλ. P. Ent. 2, 5· *έπελΰ·ών επί τήν ποίμναν πέπ[λ]υκε καί . .. κέκαρκε» (κατ' έπιτυχή
συμπλήρωσιν τοΰ Wilcken έν Archiv Χ, 1932, 242)' άλλά καί ό P. Tebt. 53 (110 π. Χρ ), ig,
συμπληρούμενος μαρτυρεί τό αυτό'· «πρόβατα σύμμεικτα, έν οίς πεπ[λυ]μένα ένποκα ιβ». Ή
πλύσις τοΰ έρίου έπί τοΰ προβάτου έγίνετο ενίοτε τή βοηθείςι τής ρίζης τοΰ φυτοΰ «στρου-
θίου» Βλ. P. C. Ζ. 59430, 15. (Πβλ. κατώι*. Keq>. 3°ν §2).

3) Βλ. P. C. Ζ. 59430, 3: «τοϊς τίλλουαι τά υποδίφ&εραάλλ' ολίγον κατώτερο (στ. 5),
«τοις κείρονο τά άράβια». Ό τιλμός τοΰ έρίου έγίνετο κατά κανόνα σχεδόν, ώς καί σήμερον,
έπί τών κφδ-'ων, δερμάτων δηλ. σφαγέντων προβάτων έριοφόρων. Βλ. P. Petr. II, 32 (σελ. 108).
1,8 (Ιίβλ. III: 36 d 1,9), «κφδάρια τίλλοντες». Πβλ. Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 18. Άριστοτ., Προβλ ,
892α. 17. Plin. VIII, 191. Ενστα&. είς "Ομ. Ξ, 530 σελ. 1770, 49. Πολνδ. Όνομαστ. VII, 28,
Bliimner, Technologie I2, 102 ύποσ 5.

8) Βλ. σελ. 127.

4) Πλήν άσαφοΰς ύπαινιγμοΰ περιεχομένου είς τόν P. S- I. 487 (258 π. Χρ·), 1-2: «τήν
πίοσαν, ήν . . [/ είς τά πρόβατα, έφατο μή έ'χειν». Είναι πιθανώτατον, ότι ό λόγος είναι περι
πίσσης χρησιμοποιούμενης πρός θεραπείαν τών κατά τόν τιλμόν τοΰ έρίου προξενουμένων
πληγών επί τοΰ δέρματος τοΰ προβάτου. Πβλ. Γεωπον. 18, 8.

δ) Πβλ. Άριστοτ. Προβλ., 892α, 17: «τών προβάτων αί τρίχες μαλακώτεραι αναφύονται τιλ-



ΙΓΡΏΤΛΙ ΥΛΛΙ ΥΦΑΝΊΌΥΡΓΙΛΣ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΛΪΚΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ 137

Τό κατά τήν μίαν ή τήν άλλην μέθοδον λαμβανόμενον έξ εκάστου προβάτου
εριον έτυλίσσετο ε'ις σχήμα σφαίρας περίπου, έδένετο δι' ενός οιουδήποτε μέσου
και άπετέλει έ'να «πόκον»'), ετοιμον διά τήν περαιτέρω μεταφοράν. Κατά τήν μετα-
φοράν τά μεν κοινά έ'ρια έτοποθΐτοΰντο εντός ψιάθων ή εντός οιασδήποτε κενής
«τνλης»a) (περιβλήματος προσκεφαλαίου ή στρώματος), τά δέ πολυτελή και καθαρά
εντός κιβωτίων3). Προκειμένου περι μεταφοράς ή πωλήσεως, τό εριον ύπελογίζετο
κατά «πόκονς» ή, επειδή τό βάρος τών πόκα>ν έποίκιλλεν αναλόγως τοΰ είδους, τοΰ
γένους και τής ηλικίας τοΰ προβάτου, ώς και άλλων παραγόντων μη σταθμητών,
έδίδετο συνήθως έκτος τοΰ άριθμοΰ τών πόκων και τό βάρος αυτών'1). Τοΰτο δεν άπέ-
κλειεν, εννοείται, τόν κατά τόν έ'να μόνον τρόπον ΰπολογισμόν — κατά πόκους μόνον ")

λόμεναι.......κ αϊ άλνπως έκσπώνται». "Οτι δέ ή μαλακότης ήτο, ώς καί σήμερον, ή μάλλον έκτι·

μωμένη υπό τών αρχαίων ίδιότης τών έράον αποδεικνύεται καί έκ μαρτυριών τών συγγραφέων
(πβλ. Στράβ. VI 284. XII, 578. Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 125: «τάπητες μαλακότεροι νπνω» κ?ι.π.),
άλλα καί τών παπύρων (βλ P. S. I. 364, 5 : *·τΠ ερέα μαλακό ν, δηλ. ίμάτιον. Β. G. U. 1564, ίο:
*ποιήσονοι τόν ίματι.αμόν εκ καλής και μαλακής έρέας»).

') Ώς έκαλεΐτο ήδη από τοΰ Όμηρου (έκ τοΰ «πέκειν* ή «πείκειν» = ξαίνω, κουρεύω)
Βλ. τάς παραπομπάς έν Θηο. τής Έλλ.ην. Γλώοσ. καί είς τό Λεξικόν Liddell- Scott., εν λ. Πβλ.
Bliimner, Technologie I2, 101. Είς τους παπύρους ή λέξις άπαντα συχνά. Βλ. P.S. I. 368, 5Γ.
377, 7· Ρ· C. Ζ. 59287, 3. 59774, ι, 3, 5· P. Ent. 2, 3· 3, 3,5 κλπ. Πβλ. Preisigke, Worterb. έν λ.
Καί σήμερον έτι ή λ. είναι έν χρτ'ισει πολλαχοΰ τής Ελλάδος ύπό τήν αυτήν σημασίαν είς τόν
ύποκοριστικόν τύπον «ποκάρι* (έν Ά. Θράκη, Γορτυνία, Κρήτη, Κυνουρία, Ήπείρφ, Κύθνο»
καί άλλαχοΰ) ή «μποκάρι* (έν Κρήτη καί άλλαχοΰ) ή 'πουκάο' ► (έν Αίτωλίςι, Ακαρνανία)
Ήπείρφ, Θεσσαλία, Δ. Μακεδονία καί άλλαχοΰ).

*) Βλ. P. C. Ζ. 59430, η (εντός ψιάθων). P. Lond. II 402 (verso), 15 (σελ. 11, τοϋ 2™
αί. π. Χρ.): «έ'ρια εν τύλη πόκοι λε». (Τό σχόλιον τοΰ Kenyon περί τής «εντνλης» ώς νέας λέξεως
καί ή καταχώρισις αΰτής είς τά Λεξικά Preisigke, Herwerden, LiddelL-Scott καί τήν Γραμμαα-
κήν τών παπύρων τοΰ Mayser, I2 3, 22, είναι έσφαλμένα).

3) Βλ. P. C. Ζ. 59430, IO-rr: *κίσται είς τά Μιλήοια» (έ'ρια). 59012, 62'· *ερια καθαρά εν
κ[ιβωτω] ή *έν κ[ίστγ]]>.

*) Είς τόν P. C- Ζ. 59774, π. χ., οί 31 πόκοι έρίων ζυγίζουν έν τάλαντον καί οί 10 πόκοι
21 καί τέταρτον μνάς, δηλ. έκαστος πόκος κατά τι όλιγώτερον τών 2 μνών είς τήν πρώτην
περίπτωσιν καί κατά τι περισσότερον εις τήν δευτέραν. 'Αλλ' είς τόν P. C. Ζ. 59287 οι 16 πόκοι
ζυγίζουν μόλις 18 και τέταρτον μνάς, είς δέ τόν P. C· Masp. 67141 III (recto) 6, οί 31 πόκοι
φέρονται ζυγίζοντες 234 λίτρας δηλ. περί τά 3 Ελληνικά τάλαντα. Ουδείς σταθερός υπολογι-
σμός αντιστοιχίας μεταξύ άριθμοΰ καί βάρους πόκων είναι δυνατός. Πβλ. καί P. S. I. 368 II,
44"50 : «εκάρη πρόβατα ριε (115), ών εχει Ίάοων τά ερια αοταια».

6) Βλ. P. Ent. 2, 3 (118 πόκοι έρίων πωλούνται προς 4 δρχμ. καί 5 './» όβολούς κατά
πόκον). Πβλ. αύτόθ. 3, 3( 5·
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ή συνηθέστερον κατά τό βάρος χ). Εις τό έμπόριον δέ ήσαν άμφότεροι έν χρήσει.
Ύπήρχον έμποροι, οΐτινες εΐχον τήν άδειαν «έ'ρια πωλέίν ποκιοτϊ και αταϋμι,-
στί»-) Διά τήν έ'λλειψιν ωσαύτως επαρκών στοιχείων δέν δυνάμεθα νά ύπολογίσω-
μεν οίίτε διά τόν τρίτον π. Χρ. αιώνα, διά τόν όποιον έν τούτοις τό άρχεΐον τοΰ
Ζήνωνος παρέχει άφθονους πληροφορίας, οΰτε διά τούς μεταγενεστέρους ΙΙτολεμαΐ-
κούς χρόνους τήν ποσότητα τοΰ παραγομένου εις τήν Έλληνιστικην Α'ίγυπτον έρίου
και τήν τιμήν αύτοΰ. Διά τό πρώτον τόσον μόνον δυνάμεθα νά εΐπωμεν: ή γενική
έντύπωσις, τήν οποίαν καταλείπει ή μελέτη τών παπύρων είναι, δτι ή έγχιύριος παρα-
γωγή δέν έπήρκει νά καλύψη τάς άπαιτήσεις τής βιομηχανίας τών μάλλινο:»ν ύφα-
σμάτων, ή οποία έ'λαβεν άσυνήθη διά τήν Α'ίγυπτον άνάπτυξιν μετά τήν έκεΐ έγκα-
τάστασιν τών Ελλήνων3). Σταχυολογοΰμεν παραδείγματά τινα ενδεικτικά τής γινο-
μένης καταναλώσεως: 40-60 μναϊ έρίων (Π1/2-25 κιλά περίπου) έχρειάζοντο μόνον
διά τήν κατασκευήν ενός καλού στρώματος4). Ή αύτή ποσότης ήτο άναγκαία διά
τήν κατασκευήν ενός καλού τάπητος3). Τέσσαρες μναϊ περίπου διά μίαν συρίαν6).
Άλλαι τόσαι δι' ένα άνδρικόν χιτώνα ή έ'ν ίμάτιον7). Οι πάπυροι τοΰ Ζήνωνος
πιστοποιούν, ότι δέν ήδύναντο δλοι οί άποικοι "Ελληνες νά έξεύρουν αύτά τά
ποσά τών έρίων. Οί έν Φιλαδελφεία εγκατεστημένοι ζητούν διά τούτο πολλάκις

ι) Βλ. P. C. Ζ. 59012, 62, 63. 59241, 2. 59398, 2. 59784, 8. P. Mich. Ζ. 13, 2. 27, 27, 29.
58, 25. 61, 27- 'Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς όποιας δίδεται τό βάρος τών έρίων είς «σταΰ-
μία» (P. Tebt. 116, 23, 26 κλπ. 117, 17, 27, 29, 31 κλπ), άλλά δέν γνωρίζομεν τήν άξίαν τού
σταθμίου. Μένει έπίσης αινιγματική ή ορθή άνάγνωσις τοΰ έν P. Petr. Ill, 107(d) 1,3· 4 και
έν U. Ρ. Ζ. 91, 12 καί 93, 7 αναγραφομένου σημείου L, δηλωτικού βάρους έρίων. Ή γνώμη
τοΰ Wilcien (U. Ρ. Ζ. 91, 12 σχόλ.), ότι πρόκειται περί τοΰ συνήθους είς τοϋς παπύρους σημείου
τοΰ δηλούντος τό «ήμισυ» (ήμισυ σταθμίον), είναι άμφίβολος.

3) Βλ. P. S. I. 459, H-I2 (72 μ. Χρ.). Τούτο έγίνετο πιθανώς πρός όφελος τών πελατών,
τούς όποιους οί έριοπώλαι προσεπάθουν νά έξαπατήσουν διά τεχνητής αυξήσεως τοΰ βάρους
τών έρίων. Πβλ. ' Αριστοφ. Βάτρ. 1386-87 : «είσέ&ηκε ποταμόν, έριοπωλικώς\νγρον ποήαας τοϋπος
ώσπερ τ άρια».

3) Βλ. άνωτ. σελ. 121 κ.έξ. Χαρακτήριστικόν τοΰ πράγματος είναι, ότι Ίέρων ό τύραν-
νος τών Συρακουσών άπέστειλε μετά τοΰ άλλου πολυτίμου φορτίου τής περίφημου είς τά ναυ-
πηγικά χρονικά τής έποχής νεώς, ήν έδωρήσατο είς Πτολεμαΐον τόν Φιλάδελφον, καί «δια μύ-
ρια τάλαντα έρίων» (βλ. Άθην. V, 209 α).

4) Βλ. P. Mich. Ζ. 13. P. Col- Ζ. I, 15- Ρ· S. I. 593 κλπ.

') Βλ. P. C. Ζ. 59423, 4· 59777, 2. P. Col. Ζ. 113, 38. κλπ.

") Βλ. Β. G U. 1564, 6 (138 μ. Χρ.).

7) Αύτό&. 1564, 5· Ό Ζήνων παραγγέλλει εις τινα ύπάλληλον αύτοΰ νά άγοράση έκ
Θηβών «ίμάτιον μνών τριών και ήμίαονς έως (δρχμ.) κι/».
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από τόν Ζήνωνα ολίγα «έρίδια» διά τήν κατασκευήν «στρωματίου» ή «ιματίου» '")
και γενικώς ενδυμάτων, «ίνα μη γυμνοί ώμεν», ώς γράφουν3). Ενίοτε μάλιστα
δεν διστάζουν νά καταφεύγουν είς πράξεις κακοπιστίας4) ή και ληστείας ακόμη0)
διά τήν κατοχήν έρίων και ενδυμάτων μάλλινων ή διά τήν κερδοσκοπικήν έκμε-
τάλλευσιν τής ελλείψεως τών έρίωνΒ). Ό Ζήνων, διά λογαριασμόν τού 'Απολλώνιου
ή καί 'ίδιον, εκμεταλλεύεται εύρέως τήν κατάστασιν αύτήν διά τής αναπτύξεως είς
ποσότητα και ποιότητα τής προβατοτροφίας εις τήν Φιλαδέλφειαν, διά τής αγοράς
έρίων έκ τοΰ εσωτερικού7) και τοΰ εξωτερικού8), διά τής εισαγωγής έκ τοΰ έξωτερι-
κοΰ μάλλινων υφασμάτων καλής ποιότητος9) και τοΰ κερδοσκοπικού έμπορίου
αυτών είς τό έσωτερικόν 10).

Αυτός ούτος ό βασιλεύς ασκεί πολιτικήν δημοσιονομικήν, ήτις αποδεικνύει
δτι έλάμβανεν υπ' ό'ψιν τάς άνάγκας τής έριουργίας. Υποστηρίζει, ώς ε'ίπομεν, τόν
έγκλιματισμον έν Αιγύπτιο αποδοτικών είς έ'ριον προβάτων. Επιβάλλει είς τά έκ
τού εξωτερικού εισαγόμενα έρια τόν κατώτατον δασμόν έξ δλων τών είσαγομένο>ν
ειδών11). 'Αφίνει ελεύθερον τό έμπόριον τών έρίων είς τό έσωτερικόν12) και

■) Βλ. P. C. Ζ. 59298, 3 - 4· Πβλ. 59305, 2.

Βλ. P. C. Ζ. 59411, 3,5· Πβλ. 59469, 3*7. ΐ3-ΐ5·

3) Βλ. P. S. I, 605, 4- Ρ· C. Ζ. 59028, 5· Πβλ. P. S. I. 399, ίο. 418, 14. 443, 20/21. P. C. Ζ.
59440, 8. 59474. 59477. P. Mich. Ζ. 90, 2. P. Col. Ζ. I, 41. 44, 8.

4) P.S. I. 399, ίο. P. Ent. 1. 4· 32.

δ) P. C. Ζ. 59145. P. Petr. II, 32 (I), ιδ. P. Lille I, 6,9-". Ill, 3. U. P. Ζ. 121. P. Tebt.
230 (τέλος τοΰ 2°υ αί. π.Χρ.), κλπ. Πβλ. P. Fay. 12, 18. P. Tebt- 127 (113 π.Χρ.).

β) Βλ. P. Ent. 2. 3 (ποιμένες κατακρατούν δολίως έ'ρια προποοληθέντα είς έμπορους,
επί τή προόψει μεγαλυτέρου κέρδους ασφαλώς).

7) Βλ. άνωτ. σελ. 125 ύποσημ. 6. Πβλ. P. C. Ζ. 59145. 59241. 59596, η. 59776, 9· P. S. I.
429, 2. 431, 3/4· 631, ΐ4· 654, 3· P. Mich. Ζ- 13, 3· P. Petr. Ill, 107 (d). 3, 5- 3ΐ· Ρ· Col.
Ζ. II, 63, 7· U3, 31-32-

8) Βλ. P.C.Z. 59012, 62. Πβλ. 59537, s-

,J) Βλ. P.S. I. 428,32. 616. P. C. Ζ. 59092, 22. 59093 πβ. 59088, 7-10. 59609, Πβλ.
Άθην. V, 197 b.

10) Βλ. P. C. Ζ. 59048- 59078. 59148. 59326, 8ο. 59423. 59469. 59777. 59778. P. Mich. Ζ.
72.97, 8. P. S. I. 533. 572, 4 858. P. Col. Ζ. I, 15. U Ρ. Ζ. 91. 93 καί σχόλ. (έν σελ. 378-380).
Πβλ. P. C. Ζ. 59060.59319. 59609. Rostovtseff, Foreign Commerce, 760

11) P.C. Ζ. 59012, 63 καί σχόλ. Πβλ. Ά. ' Ανδρεάδην έν Melanges Glotz I, 16.

") Βλ. άνωτ. ύποσ. 7 καί 10 καί P. C Ζ. 59298, 3· 59398, 2. 59411, 3· 59775, ι-9· 59784, 8.
59787, 32. P. Mich. Ζ. 58, 26-28 61, 27. P. Ent-1. 2. 3.4. P. Hib. 34. P. S. I. 368, 51. 399, ίο. 605,
3,4· Πβλ. Θεοκρ, Είδύλλ. XV, 18 (όλα τοϋ 3<™ αϊ. π.Χρ.). U. Ρ. Ζ. 59, 8. 91, 12 (άμφότ- τοΰ 159
π.Χρ.). P. Tebt. 116, 22. 117, 17 κλπ. 211 (τοϋ τέλους τοΰ 2ου ή τών άρχων τοΰ 1°υ αί. π. Χρ.).
(Είς τόν έν Β. G· U. 1879, 2 πάπυρον, τοΰ τέλους τής Πτολεμαϊκής εποχής, περιέχεται ή αίνιγ-
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απαλλάσσει τών αυστηρών περιοριστικών διατάξεων τοΰ κρατικού μονοπωλίου τών
λινών τήν βιομηχανίαν και τό έμπόριον τών έρεών1). Διά τούς μετά τόν 3ον αιώνα
χρόνους αί μαρτυρίαι τών πάπυρων δέν είναι τόσον σαφείς έπί τοΰ τελευταίου τοι>-
του σημείου. Αΐ ύπάρχουσαι όμως άρκοϋν νά άποδείξουν, ότι τά κρατούντα έπί

ματική φράσις: 'έξάγοντες εοιον ήμϊς ...»). Σοβαράν ένδειξιν, άν μή άπόδειξιν, τής έλευΟερίας
τοΰ έμπορίου τών έρίων αποτελεί καί ή ύπαρξις *έριεμπόρων»' βλ. P. Ent. 2, ι κλπ. 3 (200
π. Χρ.). P. Tebt. 103 (= Chrest. I, 288), 26 (1°? αί. π. Χρ.). 890, i6g (2°s αί. π. Χρ.)· Οί ΙΙτολε-
μαϊκοί πάπυροι δέν όμιλοΰν μέχρι τοΰδε περί «έριοπωλών*, άλλ'ή σιωπή αΰτη είναι άσφαλώς συμ-
πτωματική, ώς αποδεικνύουν αί μαρτυρίαι τών συγγραφέων (βλ. Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 18. Ίωα.
Ίουδ. Πόλεμ. V, 331) καί τών παπύρων τής Ρωμαϊκής έποχής (βλ. P. Mich. Tebt. 123 recto·
25· 124, ιι, 15. Άμφότ. μεταξύ 45-50 μ. Χρ. Πβλ.. P. Oxy. 1669, 5. τοΰ 3ου «ί. μ. χς). καί p.
Lips. 14, 6, τοΰ 4ου μ. Χρ. αι.). *Ήτο βεβαίως επιβεβλημένη καί έπί τοΰ έσωτερικοΰ έμπορίου
τών έρίων φορολογία τις, περί τής φύσεως όμως αύτής ούδέν τό σαφές είναι γνωστόν. Βλ. Ρ.
Ent- 2, 10 σχόλ. Ο. Tait. I 1, 14. 16. 25. 26. P. Hib. 115, 20 καί είσαγ. P. Tebt. 866, 53·
Πβλ. Wilckcn, Grundz 251. Preaux, Econ. royale d. Lag. 96-98. 112. Rostovtzeff, A Large
Estate, 115. Hellenist. World I, 307-308. Σκοτεινόν έπίσης παραμένει καί τό ση μείον τό
άφορών τόν τρόπον, όν ήκολούθει ή άρμοδία κρατική υπηρεσία τών Πτολεμαίων προκειμένου
νά έξασφαλίση τήν άναγκαιοΰσαν ποσότητα έρίων διά τόν ίματισμόν τοΰ στρατού καί, ίσως,
τής βασιλικής αύλής. Είναι πιθανόν, ότι διά τόν σκοπό ν τούτον είχεν έπιβληθή παρακράτη μα
ώρισμένου ποσοστοΰ έπί τών διδομένων είς τό έμπόριον έρίων. Τοΰτο σημαίνει, υποθέτω,
ό άλλως δυσνόητος δρος «παραβολή έρίων». Οί έπιδόντες τήν έν P. Ent. 2 «ί'ντενξιν έριέμπο-
ροι καταγγέλλουν Ίουδαΐον ποιμένα, διότι κατακρατεί δολίως έ'ρια προπωληθέντα είς αύτούς
καί προοριζόμενα διά τήν *βασιλικήν παραβολήν» (ό στ. 3 θά έπρεπε νά συμπληρωθή πιθανώς:
«οννηγόρακα 'Αμύντα, ώστε [εις τήν ονντέλ] ειαν από τής βασιλικής παραβολής»). Έξ έπιγραφής
τής Σάμου (βλ. BGH V, 1881, 477) μανθάνομεν, ότι ό Στράτων Στράτωνος άπεστάλη είς τήν
νήσον «υπό τον βασιλέως Πτολεμαίου έπί (τω) τάς παραβολάς τών . .. οι ν λαμβάνειν» (στ. 4-5).
Ό Μ. Ilolleaux (Etudes d'Epigraphie etd'Histoire Grecques III, 39-40) προέτεινε τήν συμ-
πλήρωσιν *τάς παραβολάς τών [δικ]ών λαμβάνειν*. 'Υποθέτω, ότι κατά πάσαν πιθανότητα ό έν
λόγο) βασιλικός υπάλληλος άπεστάλη νά παραλάβη (λαμβάνειν) «τάς παραβολάς τών [έρί]ων»
(έάν επρόκειτο περί χρημάτων, τό ψήφισμα θά έλεγε μάλλον <πράσσεσί)αι» καί όχι «λαμβάνειν»,
•έπί πλέον δέ ό δρος «παραβολή» άπαντα μόνον προκειμένου περί έρίων είς τόν μνημονευθέντα
σύγχρονον πρός τήν έπιγραφήν πάπυρον). Πβλ. καί P. Ent. 1, είσαγ. P. Hib. 38. 51. Ο. Tait. I
ι, 143. P. Hal. 13. Preaux, ένθ. άν., 96-97.

') Περί τής έν γένει οργανώσεως τοΰ κρατικού μονοπωλίου τών υφασμάτων είς τήν
ΙΙτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον βλ. Rev. Laws §87-107 καί σχόλ. P. Tebt. 703, 87-1x7,και τά σχόλ.
Wilcken, Ostr. 266-269. Grundz., 245-247. Hellenist. Wirtschaft, 93-100. U. P. Ζ. I σελ,
378-381. Rostovtzeff, Foreign Commerce, 759-761. A Large Estate, 115-118. Hellenist.
World I, 305-308. II, 1229. Preaux, Econ. royale d- Lag.. 109 κ.έξ. Heichelheim, RE αρθρ.
Monopoly σελ. 175-181·
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τών πρώτων Πτολεμαίων δεν μετεβλήθησαν αισθητώς μέχρι τοΰ τέλους τής δυνα-
στείας1).

'Αποτέλεσμα τής άνισότητος ταύτης μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως τών
έρίων τών προβάτων ύπήρξεν ή υψηλή τιμή αυτών έν Αΐγύπτω καθ' δλην τήν
ΙΙτολεμαϊκήν έποχήν. Τοϋτο βεβαίως πρέπει να γίνη άποδεκτόν μετά τών οφειλο-
μένων επιφυλάξεων διά τούς έξης λόγους: 1) διότι, ώς είναι φυσικόν, ούτε δλα τά
είδη τα>ν έρίων ειχον τήν αυτήν τιμήν κατά τό αυτό έ'τος2), ούτε τό αυτό είδος τών
έρίων διετήρησε τήν αυτήν τιμήν καθ' δλην τήν διάρκειαν τής Πτολεμαϊκής περιό-
δου3). Τό τελευταΐον τούτο μάλιστα δεν δυνάμεθα νά παρακολουθήσω μεν μετά τίνος
«ληθοφανείας, δι'έλλειψιν έπαρκών στοιχείανν, κάτω τοΰ 3ου αιώνος π. Χρ.4) και 2)
διότι χρειάζεται νά γνωρίζη τις τό γενικόν κόστος τής ζωής μιας εποχής, διά νά
δύναται νά όμιλήση περι τής υψηλής τιμής ώρισμένου είδους κατ' αυτήν. Τούτο

') Είς τό έν P. Tebt. 5 (πβλ. Cbrest. I, 65. 307. II, 36) περιεχόμετον πρόσταγμα Πτο-
λεμαίου τοΰ δευτέρου Ευεργέτου οί *εριονφάνται* παντός είδους τυγχάνουν τής ειδικής δοσιδι-
κίας, ής απολαύουν πάντες "οί υποτελείς και εμπεπλεγμένοι τοις προοόδοις» (βλ. στ. 15, 239, 250),
δηλ. οί τεχνΐται, τών οποίων ή έργασία ένδιέφερεν αμέσως ή εμμέσως τό βασιλικόν ταμεϊον.
Πβλ. Wilcken, Grundz., 247 248. Cbrest. I, 307. Mitteis, Grundz., 11. Chrest. II, 5-7. Prranx,
ενθ. άνωτ., 547-557. Rostovtzeff, Hellenist. World. Ill, 1388 ύποσ. 105.

') Έν έτει 159 π. Χρ., π. χ., τό αυτό πρόσωπον αγοράζει τήν αυτήν ποσότητα έρίων
αντί 200 δρχμ. τήν μίαν φοράν καί άντί 220 δρχμ. τήν άλλην (βλ. U. Ρ. Ζ. 59,8. 91, 12). Άλλά
καί αί άνάγκαι τών ποιμένων συνέβαλλον εις αύξομοιώσεις τής τιμής τοΰ έρίου. Προ τής κού-
ρας έδέχοντο μικροτέραν τιμήν καί έλάμβανον προκαταβολικώς παρά τών έριεμπόρων *άρρα-
βώνα» (βλ. P. Ent. 2. 3. P. Col. Ζ. II, 63, 7), ώς τοΰτο γίνεται καί σήμερον (βλ. Ίστ. Αεξ. Ν.
Έλλην. έν λ. αρραβώνας), άλλά μετά τήν κουράν βλέποντες ότι έζημιοΰντο, ήρνοΰντο νά δεχθούν
τήν συμφωνηθεΐσαν πρό μηνών τιμήν (βλ. P. Ent. 2. 3). Οί έριέμποροι, έξ άλλου, προσεπάθουν
νά επωφεληθούν τής ανάγκης τών ποιμέν<»ν καί νά αγοράσουν τά έ'ρια πρό τής κούρας ή
κατ' αιιτήν διά νά έπιτύχουν μικροτέραν τιμήν. Ό Άδδαίος, ό προϊστάμενος τοΰ έν Μέμφει
ύφαντουργείου τοΰ Διοικητού 'Απολλώνιου συνιστά είς τόν Ζήνωνα νά προαγοράση έρια κατά
τόν χρόνον τής κούρας. Βλ. P. C. Ζ. 59375, 9-10: «μη αμελή αης, ινα ανναγοραα-&ή ήμΐν νΰν εις τήν
κο[νράν εύω]νότερον γαρ προδόντες λημιρόμεάα* (ό Edgar συνεπλήρωσε τό κείμενον διά τοΰ *εις
την κο[ίτην] », όπερ ουδέν σημαίνει, ενώ «κονρά», έσήμαινε καί τότε, ώς καί σήμερον, καί τόν
περί τήν διενέργειαν τής κούρας χρόνον).

3) Τό 257, π. χ., ή μνά τοΰ έρίου τιμάται 2 δρχμ. καί 1'/, όβολ. (P. C. Ζ. 59398, 2), Ινφ
τό 247 δύο μόνον δρχμ. (P. Mich. Ζ. 61, 27/28).

4) Έκτης πληροφορίας, π. χ., ότι «η τιμή ε ρ ίων γυναικείου χιτώνας» ήτο κατά τό πρώ-
τον ήμισυ τοΰ 1ου π. Χρ. αιώνος 4.500 δρχμ. (βλ. P. S. I. 120, 109), δεν είναι δυνατόν νά έ|α-
χθ^ ασφαλές συμπέρασμα περί τής κατά μνάν τιμής τών έρίων, κατά τήν έποχήν ταύτην. Διότι
έπρεπε νά γνωρίζωμεν όχι μόνον τό ακριβές βάρος τών έρίων, άλλά καί τήν άντιστοιχίαν τής
χαλκής δραχμής προς τήν άργυράν καί τήν άγοραστικήν άξίαν άμφοτέρων.
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δμως δέν είναι γνωστόν έπι τοΰ παρόντος διά τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον, παρ'δλην
τήν σχετικήν άφθονίαν τών πηγών ή ένεκα ταύτης ακριβώς.

Τολμώμεν, παρά ταΰτα, νά δώσωμεν κατωτέρω συγκριτικά τινα παραδείγ-
ματα άποδεικνΰοντα τήν δυσαναλόγως μεγάλην τιμήν τών έρίων κατά τόν 3°ν π. Χρ.
αιώνα, μολονότι ή γενική ευημερία έν τή χώρα ήτο τότε μεγαλύτερα τής τών επο-
μένων δυο αιώνων. Άλλά και τά παραδείγματα ταΰτα άνάγονται εις τό 20ν ήμισυ
τοΰ αιώνος και είς τους περί τό μέσον αΰτοΰ χρόνους κυρίως, είς ους άναφέρονται
καί αί έκ τοΰ άρχείου τοΰ Ζήνωνος πληροφορίαι. Καί πάλιν δμως είς γενικω-
τέραν μελέτην περί τοΰ κόστους τής ζωής τών χρόνων τοΰτων διατηροΰν τόν χαρα-
κτήρα απλών ενδείξεων.

Ή γενική έκ τών πάπυρων έντΰπωσις είναι δτι κατά τόν 30ν αιώνα ή τιμή
τών έρίων έκυμαίνετο μεταξύ 2-27<> δρχμ. κατά μνάν1)· Έάν δέ λάβωμεν ύπ' ό'ψιν
δτι κατά τήν αυτήν έποχήν έν έρίοριον πωλείται πρός μίαν δραχμήν2) καί ή μνά
τοΰ τυροΰ πρός έ'να δβολόν8), αντιλαμβανόμεθα άμέσο>ς τήν δυσαναλογίαν τιμών,
ήτις υφίσταται μεταξύ έρίου καί τών άλλων προϊόντων τής ποιμνιοτροφίας. Άλλά
καί πρός τό γενικόν κόστος τής ζωής τής έποχής είναι άμέσο>ς αισθητή ή ύπέρ τής
αξίας τοΰ έρίου δυσαναλογία, δταν μανθάνωμεν έκ τών παπύρων, δτι ό κουρεύς
αιγών άμείβεται δΓ ενός όβολοΰ ημερησίως4) ή δτι ό ύφάντης θεωρεί έπαρκές
δι εαυτόν τό ήμερομίσθιον τοΰ ενός καί ημίσεως όβολοΰ") ή ότι οί είς τήν ύπηρε-
σίαν τοΰ διοικητού Απολλώνιου προσλαμβανόμενοι έργάται λαμβάνουν μόνον
δι' ίματισμόν 14 δραχμάς έτησίως (εξαιρετικώς δέ καί 20 ή 25fi)), καί}' ήν στιγ-

') Δηλ. τά 435 γραμμ. περίπου. (Βλ. άνωτ. σελ· 141 υποσ. 3). Είς τόν P. Mich. Ζ. 61,
27-29 αναγράφεται, ότι 15 μναϊ έρίων τιμώνται 30 δρχμ. Δέν γνωρίζω, πώς έξ αυτού ό Edgar
κατέληξεν είς τό συμπέρασμα ότι ή τιμή τοΰ έρίου είς αύτήν τήν περίπτωσιν είναι τρεις όβολοί
κατά μνάν. 'Υποθέτω, ότι ήχθη είς τό συμπέρασμα τοΰτο, τό όποιον έπαναλαμβάνει καί ή
CI. Pre'aux (Econ. royale d. Lag., 98 n 1), παρασυρθείς έκ τού P. C. Ζ. 59784, 8 έ'νθα φαί-
νεται ότι ή μνά τοΰ έρίου τιμάται 4 όβολ. (βλ. Ρ Edgar 107 έν Ann. Ant. Egypte XXIV,
1924, 43). Τοσαύτη όμως διαφορά εις τήν τιμήν τοΰ έρίου τών αύτών χρόνων (μεταξύ 4 όβολ.
δηλ. καί 2 ή 2'/s δρχμ.) δέν δικαιολογείται. Τό πιθανώτερον είναι, ότι πρόκειται περί λάθους
αναγνωστικού εΐς τόν έν λόγω πάπυρον. 'Αντί δηλ. «η£» (8'/a) ταλάντοον θά έπρεπε νά άναγνω-
σΟΓ|: «τάλαντα β Ζ, (21/,) δρχμ. τ μ (340)», ότε ή τιμή εκάστης μνάς άνέρχεται είς 2 δρχμ. καί
1'/2 όβολ (πρβ. άνωτ. σελ. 141 ύποσ. 3).

2) Βλ. P. C. Ζ. 59328, 104 (248 π. Χρ.). P. S. I. 368, 23 (250 π.Χρ.).

s) P. C. Ζ. 59328, ιο3. Ί Βλ. P. C. Ζ. 59176, 55· 6) Βλ. P. S. I. 599,16.

6) Βλ. P. Col. Ζ. I, 31, 4 καί τά σχόλ. Πβλ. II, 75 passim. 90. rr. (Μόνον ή άξια τής

πρώτης ΰλης διά τήν κατασκευήν ενός χιτώνος, ανερχομένης είς 3' L, -4 μνάς έρίων, κοστίζει

περί τάς 8 δρχμ., όσον δηλ. άξίζει έν καλόν πρόβατον κατά τήν έποχήν ταύτην. Βλ. P. Hib.

36, 6 καί άνωτ. σελ. 131).
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μην ολόκληρος ό μισθός τοϋ έτους δεν υπερβαίνει τάς 35 δραχμάς1). Είναι ευεξή-
γητα διά τοΰτο τά παράπονα και αί έκκλήσεις, αϊτινες απευθύνονται πρός τόν
Ζήνωνα έκ μέρους τών είς τήν ύπηρεσίαν αύτοΰ εργαζομένων, ζητοΰντων «καν
ράκος»2) διά νά καλύψουν τήν γυμνότητά των3).

Κλείομεν τό περί τού έρίου τών προβάτων είς τήν ΓΙτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον
κεφάλαιον προσθέτοντες ολίγα τινά περί τών φυσικών χρωμάτων αύτοΰ. Οί πάπυ-
ροι δεν παρέχουν ατυχώς άρκετάς έπ' αύτοΰ πληροφορίας, αλλά τοΰτο δεν έμποδί-
ζει να συμπεράνωμεν, δτι καί είς τήν Έλληνιστικήν Αιγυπτον τά φυσικά χρώ-
ματα τών έρίων τοΰ προβάτου ήσαν κυρίως τό λευκόν καί τό μέλαν4), ώς παντα-
χού καί πάντοτε0), με έλαφράς ένίοτε ποικιλίας6). Είναι ώσαύτοος εύνόητον, ότι οί
"Ελληνες άποικοι, οί κυριώτεροι καταναλωταί έρίων, έδείκνυον προτίμησιν διά τά
λευκοΰ χρώματος έρια, ώς τοΰτο συνέβαινεν άρχαιόθεν έν Ελλάδι')·

Καί τά μελανού χρώματος έ'ρια δεν περιεφρονοΰντο βεβαίως, δταν τοΰτο
ήτο φυσικώς λαμπρόν8). 'Αλλά τά λευκά έρια προετιμώντο, διότι έπέτρεπον αφ'ενός
μεν τήν κατασκευήν ένδυμάτων λευκοΰ χρώματος, προσφιλούς καί είς π

') Βλ. P. S. I. 368, η.

2) Βλ. P. Mich. Ζ. 90, 6 (πβλ. Wilcken, Archiv, Χ, 1932, 76).

3) Βλ. άνωτ. σελ. 139 ύποσ. 3.

4) Βλ. P. C. Masp. 67141 III recto, 12, 14: «μέλαινα» (πρόβατα.).^Ή^Τ ·*HTvmmr,
Technologie I2, 100/101.

δ) Πβλ. Άρτεμιδ. Όνειροκρ. II C, 12 (§96): «πρόβατα, λευκά μεν άγα&ά, μέλανα δε πονηρά.
'@ς δ' εγώ έτηρηοα πρόβατα μεν λ.ενκά καί μέλανα άγαΰά*. Πβλ. Φίλωνος, Περί 'Ονείρων I, 38.
II, 3 κλπ. (Διά τήν σΰγχρονον έποχήν βλ. Μ. Μιχαηλίδον-Νονάοον, Λαογραφ. Καρπάθου Β, 111).

6) Είς τόν P. Hib. 32(245 π. Χρ.), 13 αναφέρεται «πρόβατον λενκόφαιον». Είς τό χρώμα
βεβαμμένων έρίων αναφέρεται πιθανώς καί ή κατά τό ήμισυ άναγινωσκομένη λέξις τοΰ
Ρ· Petr. Ill, 107(e), 12, Γ3: «έρίων καλε ....·» (ίσως «*καλα[ϊvon·]», δηλ. χριόματος ανοικτού
κυανοΰ, τοΰ «γαλανού» λεγομένου σήμερον).

') Πβλ. Όμήρ. Σ, 529. Ω, 621. ξ, 424. Στράβ. VI, 284. κλπ. Πβλ. Orth, RE αρθρ. Lana
σελ. 596.

8) Τά πρόβατα τών περί τήν Ααοδίκειαν τής Φρυγίας τόπων, π. χ., ήσαν ονομαστά διά
τήν <κοραξην χρόαν» τοϋ έρίου των. Βλ. Στράβ. XII, 578. Πβλ. Plin. Ν. Η. VIII. 191. Ευαταϋ.
Opusc., 236, 45/46. (πβλ. Φ. Κονκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά I, 117)
Blnmner, Technologie Is, 101. (Είς τόν P. Oxy. 736, 4 πρέπει νά άναγνωσθη: «φαινόλον
κοραξον» (δρχ.) ι (10) ).

'') Είς τήν ίματιοθήκην τοϋ Ζήνωνος, π. χ., μεταξύ 25 διαφόρων ένδυμάτων ύπήρχον
επτά χιτώνες λευκοί, εν ιμάτιον λευκόν, εν ϋ·έριατρον λευκόν, δύο ζεύγη ποδιών λευκών, καί δύο
ζω ναι λευκαί (P.C. Ζ. 59092). Είς τήν πομπήν τών πρώτων Πτολεμαείων παρήλασαν * παίδες
χίλιοι καί εξακόαι.οι ένδεδνκότες χιτώνας λευκούς». ( Ά β η ν. V, 200α). Είς τόν έν B.G. U. 1564, ΙΟ
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καί τούς Αιγυπτίους1), άφ' ετέρου δέ τήν κατά προτίμησιν βαφήν τών έρίων2) ή
τών ενδυμάτων3), οσάκις οί φέροντες ταΰτα έπεθΰμουν νά άποφΰγουν τά φυσικοΰ
χρώματος, τά «αντόχροα»4). Είς τά παπυρικά κείμενα ουδέποτε μνημονεύεται λευ-
κόν χρώμα προβάτων ή έρίων. Τοΰτο σημαίνει άσφαλώς, δτι μόνον τά διαφόρου
χρώματος πρόβατα ή έρια καθωρίζοντο °), τών άνευ όρισμοΰ τοΰ χρώματος έννοου-
μένων πάντοτε ώς λευκών. Τά «νποδίφΰερα» τουλάχιστον πρέπει νά ήσαν κατά
κανόνα λευκά.

πάπυρον περιέχεται παραγγελία κατασκευής ιματισμού διά τόν στρατόν «εκ τε καλής και μαλα-
κής καί λευκότατης έρέας χωρίς παντός ρύπου». (2°? αί. μ. Χρ.)· Είς τόν P. Hamb. 10 (2°? αί.
μ. Χρ.), 17 αναφέρεται ύφασμα «λενκόσπανον. Ό εκδότης νομίζει, ότι πρόκειται περί παραλλα-
γής τοΰ λευκού χρώματος ιδιαζούσης είς τά έ'ρια τών 'Ισπανικών προβάτων (περί αυτών βλ
Στράβ. III, 144. Plin. Ν. Η. VIII, 191. Jnvcn. 12, 42. Mart. 8,28, 6-12. 65,5. Co him. 7,2,4) καί
μεταφράζει τήν λέξιν διά τοΰ «λενκόν τής Ισπανίας» (Spanischweiss) Έξ αύτοΰ καί μιας άλλης
περιπτώσεως (Ρ· Lond. Ill, 899, 5 σελ. 208, τοΰ 2ου μ. Χρ. αί.) ορμώμενος ό Lcider (Der Han
del von Alexandria, 66) συμπεραίνει άδιστάκτως, ότι «κατά τόν 2ον μ. Χρ. αιώνα εΐσήγοντο έξ
Ισπανίας υφάσματα είς τήν Αΐγυπτον, τα όποια δι 'Αλεξανδρείας έφϋανον καί είς τον Όξνρυγχίτην
νομόν». Νομίζω, ότι καί τό ερμήνευμα είναι έσφαλμένον καί τό ιστορικόν συμπέρασμα αύθαί-
ρετον. Διότι «λενκόσπανον» σημαίνει ύφασμα «έξ έρέας λευκής καί λείας», μή φερούσης δηλαδή
χνοΰν τριχών καταφανή, έ'νεκα τής έπιμεμελημένης νήσεως τών έρίων καί τής πυκνής ύφάν-
οεως, καί ούδέν πλέον. (Ή λέξις μεταφράζεται «λενκόν τής Ισπανίας», ύπό τοΰ Preisigke
(Worteb. έν λ.) καί «ώχρόφαιον» παρά IJddeli-Scott έν λ.

1) Καί διά λόγους καθαριότητος καί διά λόγους θρησκευτικούς, συμπίπτοντας άλλως τε
έν τελευταία αναλύσει. Βλ. ΪΙλάτ. Νομ., 956α. Syll.", 706 κλπ Πβλ. Stengel, Die Opferbrau-
ehe d. Griechen, 187-190. Die Griech. Kulturaltertiimer, 47. Ό 'Ηρόδοτος, έξ άλλου,
βέβαιοι, ότι οί Αιγύπτιοι εφερον χιτώνας λινοΰς περί τά σκέλη καί «έπί τούτοις είρίνεα εΐματα
λευκά έπαναβληδόν φορέουσι». (II, 81). Τό λευκόν χρώμα ήτο ιερόν τοΰ Όσίριδος (Πλοντ. Περί
Τσ. καί Όσίρ. 4. 77 = Ήθ., 352 a. 382 d). Διά τοΰτο αί μομίαι τών νεκρών έτυλίσσοντο διά
λευκών ταινιών καί οι ζώντες έ'φερον ένδύματα λευκά καί «αίεί νεόπλυτα» (7ίροδ. 11,37). Πβλ.
Klebs, Reliefs ΠΙ, 187. Ermann-Ranke, Aegypt. Leben, 535.7''. Cvmont, L'Egypte des astro-
logues, 118. Κατωτ. Μέρος Β'. Κεφ. 1ον § 2."Αλλως τε, πάσαι σχεδόν αίθρησκεΐαι τής άρχαιό-
τητος είχον καθιερώσει τό λευκόν χρώμα ώς ιερόν. Βλ. τάς παραπομπάς τάς διδομένας ύπό
F. Cumont, Fouilles de Doura-Europos I, 61-64. Πβλ καί Κονκονλέ, Βυζαντ. πολιτισμός

II 2,35.

') Βλ. P. Ryl. Ζ. 3 (—S. Β. 7639), 6: «έβάφΰησαν έρίων μναϊ . . ». P. Giss. 20, 14:
' Εργά[ζο/μαι τά έρια .... [όποΐ]ον δέ σοι χρω [μ] α αρέσκει, / δή/.ω] σον δι' έπι[σ]τολής ... ».
Πβλ. Πολυδ. Όνομαστ. I, 47. VII, 169 καί κατωτ. Κεφ. 3°ν § 2.

s) Βλ. P. C.Z. 59360. 3· Ρ· Col. Ζ. I, 15, 6. S. Β. 7639, η κλπ.

<) Βλ. P. C. Ζ. 59092, 6, ιι, 12. 59411, s-

') Βλ. Ρ- Hib. 32,13. P. C. Masp. 67141 III recto, 12, 14 (πβλ. άνωτ. σελ. 143 ύποσ. 4).
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κεφαλαιον δευτερον

ΑΙΓΟΤΡΟΦ1Α ΚΑΙ ΕΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ

1. Ή αιγοτροφία είς τήν άρχαίαν Αΐγυπτον

Έάν αϊ συνθηκαι τής γεωργικής οικονομίας τής Αιγύπτου καθιστούν αυτήν,
ως ελέχθη ήδη, ήκιστα πρόσφορον εις τήν προβατοτροφίαν, οΐ αύτοί λόγοι καί
έπί πλέον ή παντελής έ'λλειψις δασωδών ή θαμνωδών έκτάσεων, καταλλήλων διά
τήν νομήν αιγών, εΰνοοΰν έ'τι όλιγώτερον τήν αιγοτροφίαν. Έν τούτοις ή αΐξ, ώς
καί τό πρόβατον, άπαντα άρχαιόθεν εις τήν χώραν, ώς άποδεικνΰουν αί έκ τών
τάφων παραστάσεις καί έπιγραφαί1). Εννοείται οίκοθεν, δτι αί έκ τής αίγοτροφίας
ώφέλειαι διά τόν κάτοικον τής άρχαίας Αίγΰπτου ήσαν αί αύται πρός τάς τού κτη-
νοτρόφου πάσης άλλης χώρας, είς τήν οποίαν άσκεϊται αύτη, δηλαδή κυρίως μέν ή
κατανάλωσις τοΰ κρέατος, τοΰ γάλακτος καί τοΰ τυρού, κατά δεύτερον δέ λόγον ή
χρήσις τών αίγείων τριχών είς τήν ύφαντικήν2). Ή φύσις, άλλως τε, τών νομών τής
Αιγύπτου, περί τών οποίων ώμιλήσαμεν εύρέως είς τό προηγούμενον κεφάλαιον,
καί ή ύπαρξις δένδρων καί καλάμων κατά μήκος τών δχθών τοΰ Νεί?^ου ιδίως3)
ηύνόουν τήν κατά μικράς άγέλας αιγοτροφίαν. Τούτο έπιβεβαιούται καί έκ τών
παπύρων τής Πτολεμαϊκής έποχής.

2. Ή αιγοτροφία είς τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον

Οί πάπυροι μαρτυρούν δντως, δτι ή κατ' ολίγας κεφαλάς αιγοτροφία, είτε
οικόσιτος4), είτε μεταξύ τών προβάτων5), ήτο ή μάλλον συνήθης ώς ή μάλλον

*) Βλ. Wiedemann, Aegypten, 284. Kees, Aegypten, 19. Montet, Scenes de la vie pri-
vee, 87. Jc'cquier, Civilis. ligypt., 89.119. Breasted, Records, General Index έν λ. Goat.
Paton, Animals, 10-12. Πβλ. Ήροδ. II, 42. Ή αΐξ καί ό τράγος ήσαν ιερά ζώα είς τόν Μεν-
δήσιον νομόν (βλ. 'Ηροδ. II, 46. Πλοντ. Πότερα τών ζώων σωφρονέστερα, 21 = Ήθ., 974 f).

2) Βλ. Γεωπον. 18,9: «Προσόδους δε δίδωσιτ (ενν. ή αϊξ) ουκ ολίγας και άπό γάλακτος
καί άπό τυροΰ και (σαρκός) πρός δε τούτοις καί άπό τής τριγός. Ή δε $ρίξ αναγκαία πρός τε σχοί-
νονς καί σάκκους καί τά τούτοις παραπλήσια' καί είς ναυτικός υπηρεσίας οΰτε κοπτόμενα ραδίως
οΰτε οηπόμενα φυσικώς, εάν μή κατολιγωρηϋή'>■ Πβλ. Διήγ. παιδιόφρ. τών τετραπ. ζώων, 532
(Carm. Gr. Med. Aevi έκδ. Wagner σελ. 159).

а) Παραστάσεις τάφων τής Φαραωνικής Αιγύπτου δεικνύουν τήν χρησιμότητα τών δέν-
δρων είς τήν αιγοτροφίαν. Βλ. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 485 (είκ. 192). 540 (είκ. 226).
Montet, La vie quotidienne en Egypte au temps de Ramses (Paris, 1946), 126. Πβλ.
Calderini, Aegyptus I (1920), 56 κ. έξ.

4) Βλ. P. Hib. 37 (235 π. Χρ.). Πβλ. Ο. Tait 1,1,304, 9 (2°? αί. π. Χρ.).

б) Βλ. P. S. I. 377, ι6 (10 αίγες μεταξύ 471 προβάτων). P. C. Ζ. 59394 (206 αίγες μεταξύ

10
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εύκολος. Έξ αυτών συνάγεται επίσης τό ασφαλές συμπέρασμα, δτι οι "Ελληνες
άμα τη έγκαταστάσει των εις τήν Αΐγυπτον, παραλλήλως προς τό έξαιρετικόν ενδια-
φέρον τό όποιον εδειξαν διά τήν άνάπτυξιν τής προβατοτροφίας, δεν παρημέλησαν
και τήν προαγωγήν τής αΐγοτροφίας. Άπόδειξιν τοΰτου αποτελούν αΐ μεγάλαι άγέλαι
αιγών τοΰ Ζήνωνος και τοΰ Απολλώνιου1), τάς οποίας οΰτοι εκμεταλλεύονται, ώς
επί τό πλείστον, δι* εκμισθώσεως εις «αιπόλους2)».

Έκ τών πάπυρων συνάγεται επίσης δτι τό υπέρ τής αίγοτροφίας ενδιαφέρον
τών Ελλήνων δεν άπέβλεπεν εις τήν έξασφάλισιν τοΰ άναγκαιοΰντος εις τήν βιο-
τεχνίαν έρίου, ώςτοΰτο συνέβαινε προκειμένου περί τής προβατοτροφίας, άλλά κυρίως
εις τήν έξασφάλισιν τοΰ άναγκαιοΰντος εις αυτούς κρέατος καί τυροΰ. Όσάκις, π.χ.,
οι αρμόδιοι υπάλληλοι τοΰ Ζήνωνος δίδουν εις αυτόν «λόγον αιγών», δεν παρα-
λείπουν νά αναφέρουν λεπτομερώς περί τοΰ καταναλωθέντος κρέατος3) καί τοΰ
παραχθέντος τυρού4). Ένώ δέ ή μίσθωσις προβάτων έγίνετο κατά προτίμησιν είς
χρήμα ή εις έ'ρια5), ή μίσθωσις αιγών έγίνετο πάντοτε σχεδόν εις «ερίφονς»6).
'Ακόμη καί τά διά τό «έννόμιον» οφειλόμενα παρά τών αιπόλων ποσά εισπράττον-
ται εις «ερίφονς»7). Φαίνεται, άλλως τε, δτι καί αι αίγες εις τήν Αΐγυπτον άπέδιδον,
ώς καί τά πρόβατα, διπλήν κατ' ετος έσοδείαν εις έπιγονήν καί είς έ'ρια, ίκανήν νά
κάλυψη τά έξοδα καί νά αφή ση άρκετόν κέρδος. Τό πρώτον συνάγεται ώς άναγ-
καΐον συμπέρασμα έκ τοΰ γεγονότος δα εκάστη αΐξ αποφέρει είς τόν ίδιοκτήτην
έτήσιον εισόδημα έκ μισθώματος llU ή Ι'Α έρίφων8).

6371 προβάτων). P. Gur. 22, 5, 24,36,5° (4" 6 αίγες μεταξύ 30-100 προβάτων). P. Frankf. 5,
14 (1 αΐξ, 2 εριφοι, 1 τράγος μεταξύ 200 προβάτων). P. Lond. 1171, 3°-3ϊ (25 αίγες, μεταξύ
566 προβάτων). P. Oxy. 807 (336 αΐγες μιας κώμης απέναντι 4241 προβάτων). S.B. 8086, 8
(πρόβατα 50, αίγες 5). Πβλ. S. Avogadro, Aegyptus XV (1935), 194 καί άνωτ. σελ. 92 ύποσ. 1.

*) Βλ. P.S.I. 386. 863 (i). P. C· Ζ. 59328 (+P. Wisconsin 2). 59340. 59394,4- 59422.
59429. P. Mich. Ζ. 66. 67. ΓΙβλ. P. S. I. 380. P. Mich. 87. 2 καί άνωτ. σελ. 128-132.

2) Βλ. P. C. Ζ. 59338, 2-5. 59340, \-η 59422, 9-15. 59429, ι. P. Mich. Ζ. 66. 67. S. Β.
7984, 2.

a) Βλ. P.C.Z. 59328, 104. 59354, 4· 59429, 3 9> ι7· Ρ· Mich. Ζ. 67, 24. Πβλ. καί άνωτ.
σελ. 120 ύποσ. 3. 121 ύποσ. 3 καί P. Giss. 99, η.

4) Βλ. P.C. Ζ. 59328, 35-60,103. P.S.I. 858, 21-26 Πβλ. P. Hib. 54 (= Chrest. I, 477)+
24/25· Ο. Tait I I, 304, 9· «γαλακτοφόρον αίγα».

5) Βλ. άνωτ. σελ. 129 ύποσ. 3 καί σελ. 130 ύποσ. 1.

β) Βλ. άνωτ. σελ. 129 ύποσ. 4 καί P. C. Ζ. 59328, 119, 125. 59422, ίο. P. Mich. Ζ. 66,

6.67,5· 7) Βλ. P. S. I. 368, 22.

s) Βλ. P. C. Ζ. 59340, 6, 27 (καθορίζεται μάλιστα ότι οί άπέναντι τοΰ «φόρου» αποδι-
δόμενοι έ'ριφοι έπρεπε νά είναι «εξαμηνιαίοι»). P. Mich. Ζ. 67, 5· 'Εντός τοΰ αύτοΰ ποιμνίου
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3. Αί τρίχες τών αιγών και ή χρησις αυτών
είς την Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον

Τό δεύτερον δέν μαρτυρειται μέχρι τοΰδε έκ τών πάπυρων. Είναι δμως
βέβαιον, δτι οί αίπόλοι ύπελόγιζον καί είς τήν διπλήν κατ' έτος κουράν πρόςκάλυ-
ψιν τών δαπανών καί άπόκτησιν κέρδους. Τοΰτο τεκμαίρεται, αν λάβωμεν υπ'όψιν
δτι οί μισθωταί ξένων αιγών αίπόλοι κατέβαλλον, ώς εΐπομεν, εις τόν ΐδιοκτήτην
τό ήμισυ ή καί τά 3/i τοΰ εις έπιγονήν εισοδήματος έναντι τοΰ μισθώματος, δτι
ΰπεχρεοΰντο είς τήν πληρωμήν τών αυτών πρός τούς ποιμένας προβάτων κρατι-
κών φόρανν1), δτι ήγόραζον τήν άναγκαιοΰσαν είς τό ποίμνιον αυτών νομήν, διά
τήν έξεύρεσιν τής οποίας συνήντα)ν μεγαλυτέρας έκείνων δυσκολίας2) καί δτι ύφί-
σταντο καί τάς έκ θανάτου ή κλοπών ζημίας, έφ* δσον ή μίσθωσις συνετελεϊτο ύπό
τόν δρον τών «αθανάτων» αιγών3). Μόνον τό έκ τής γαλακτοκομίας εισόδημα δέν
ήτο δυνατόν βεβαίως νά άντισταθμίση τάς ζημίας καί νά έπαρκέση εις τήν συν-
τήρησιν τού αΐπόλου.

Άλλ άν οί "Ελληνες άποικοι τής Αιγύπτου έδωκαν προσοχήν είς τήν άνά-
πτυξιν τής αΐγοτροφίας κυρίως πρός έξασφάλισιν κρέατος καί τυροΰ, ώς εΐχομεν
την εύκαιρίαν νά ε'ίπωμεν, τοΰτο δέν σημαίνει δτι δέν υπελόγιζον εις τό έκ τών
τριχών τών αιγών κέρδος ή δτι δέν έ'καμνον χρήσιν αύτών εις τήν ύφαντουργίαν.
Ό πολύς Ζήνων, π. χ., δέν παραμελεί τήν έκμετάλλευσιν αύτών, παραλλήλως πρός
τήν τοΰ έρίου τών προβάτων4) Άν δέ δέν έγίνετο καί τότε, ώς δέν γίνεται καί

αιγών τοΰ Ζήνωνος ύπήρχον κατά τόν μήνα Φαμίϊνώθ (21 Μαΐου-20 Ιουνίου) «αίγες εν γαοτρϊ
εχονσαι», έριφοι διδόμενοι εις τήν κατανάλωση', παρασκευάζεται δέ συγχρόνως τυρός έξ άμελ-
γομένων αιγών (βλ. P. C. Ζ. 59328). Έκ τής αύτής άγέλης εδόθησαν είς τήν κατανάλωσιν έ'ριφοι
κατά τόν μήνα Παΰνι καί κατά τόν μήνα Έπείφ. Γνωρίζομεν δέ, έξ άλλου, ότι τοκετός αιγών
έγίνετο καί κατά τούς μήνας τής άνοίξεως καί κατά τούς μήνας τοΰ θέρους, άναλόγως πρός
τόν χρόνον τοΰ προηγουμένου τοκετοΰ βεβαίως. (Βλ. P. S. I. 863 (ι)). P. C. Ζ. 59328, 21. 59338).
Είς τήν έν P. Frankf. 5 (211 π. Χρ.) άπογραφήν προβάτων δηλοΰνται συγχρόνως «αϊξ μία, ερι-
φοι δύο, τράγος εις'. Τό πιθανώτερον είναι, ότι είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή μία αϊξ έτεκε
δίδυμα. Τοΰτο, άλλως τε, συνέβαινε, κατά κανόνα προκειμένου περί τών αιγών τής Αιγύπτου,
έάν πιστεύσωμεν τόν Αίλιανόν (Περί Ζώων III, 34).

') Βλ. άνωτ. σελ. 99, ύποσ. 2. 117 ύποσ. 8.

2) Πβλ. P. S. I. 368, 14, 380, η. P. Mich. Ζ. 87, 3·

3) Βλ· P. C. Ζ. 59340 κλπ. Πρβ. άνωτ. σελ. 129 ύποσ. 4. 130 ύποσ. 2.

*) Χαρακτηριστικόν τοΰ πράγματος παράδειγμα είναι, ότι μεταξύ άλλων πραγμάτων,
τών οποίων λαμβάνει ούτος σημείωσιν είς τό ήμερολόγιόν του, περιλαμβάνεται καί ή φρον-
τίς νά ερώτηση ένα τών υπαλλήλων του περί τής τύχης ποσότητος αίγείων τριχών, προερχομέ-
νων πιθανώς έξ άγοράς. (Βλ. Ρ· S. I. 429: ι). Έξ άλλου, Θραξ άποικος, όστις καταγγέλλει είς
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σήμερον, χρήσις τών πρώτων εις τήν καθ' αυτό ύφαντουργίαν, έχρησιμοποιούντο
δμως αΰται προς ΰφανσιν ή κατασκευήν αντικειμένων, δι° α ήσαν καταλληλότεροι
τοΰ ερίου τών προβάτων, ως σάκκων, σαγισμάτων, σχοινιών και λοιπών, τά όποια
έ'πρεπε νά είναι ιδιαιτέρως στερεά «οΰτε ραδίως κοπτόμενα, οΰτε σηπόμενα φυσι-
κώς, εάν μή τελείως κατολιγωρηθή», ώς ορθώς επεξηγεί ό συγγραφεύς τών
Γεωπονικών.

Οί πάπυροι έπιβεβαιούν τήν πληροφορίαν ταΰτην. Και περί «σάκκων τρί-
χινων» ομιλούν1), και περί «ιδρωων τρίχινων»2) καί περί «σχοινιών τρίχινων»3).

τάς αρχάς τήν κλοπήν δυο αιγών του, δεν παραλείπει νά πρόσθεση ότι αΰται έτΰγχανον «<5«-
αεΐς». (Βλ. P. Hib. 37, 6, 15).

ι) Είς τόν P. S. I. 427 (3°5 αί. π. Χρ.) άναφέρονται 32 «σάκκοι τρίχινοι καινοί η παλαιοί»<
δοθέντες υπό τοΰ Ζήνωνος είς διαφόρους γεωργούς τής δωρεάς τοΰ 'Απολλώνιου. Πρβ. καί
τάς έν τφ Λεξικφ τοΰ Preisigke έν λ. τρίχινος διδομένας παραπομπάς εϊς παπύρους τής
Ρωμαϊκής έποχής, ένθα μνημονεύονται επίσης 'σάκκοι» καί «σακκία* τρίχινα. Έξ αίγείων
τριχών κατεσκευάζετο πιθανώτατα καί ή «σακκοπήρα·» (βλ. P. Ent. 32=Magd. 13,6' 200 π. Χρ),
ώς δεικνύει καί τό όνομα καί ή χρήσις αυτής. (Ή σακκοπήρα ήτο είδος μεγάλου «ταγαριον»
στερεοΰ, άναρτωμένου έκ τοΰ σάγματος τών υποζυγίων—βλ. Πολυδ. Ό νομ. Χ, 161—καί χρη-
σιμεύοντος διά τήν μεταφοράν έφοδίων, προκειμένου δέ περί στρατιωτών, τοΰ έφεδρικοΰ αυτών
ιματισμού). Πβλ. καί P. Petr. II, 33(a), 9 (= HI, 143): «εις τους αάκκονς τρίχες* (3°? αί. π.Χρ.).

2) Βλ. Β. G. U-1515 (3°5 αί. π. Χρ.), ι, 3,7· Ό εκδότης νομίζει, ότι πρόκειται περί
είδους μάκτρων καταλλήλων διά τήν άπορρόφησιν τοΰ ίδρώτος (Schweisstiicher, Sudaria), χρη-
σιμοποιουμένων, ώς άφίνει νά ύπονοηθή, υπό τών άνθρώπων. (Ή σημασία αΰτη επαναλαμ-
βάνεται καί είς τά Λεξικά Preisigke καί Herwerden· Πρβ. καί Mayser, Gr. d. Pap. Ι* 3, 49).
Τοΰτο όμως δέν είναι αληθές' πρώτον, διότι θά ήτο παράδοξον νά υπόθεση τις, ότι ήτο
δυνατή ή χρήσις τοιούτων μάκτρων έξ αίγείων τριχών υπό τών άνθρώπων' δεύτερον,
διότι οί πάπυροι καθορίζουν σαφώς τήν χρήσιν τών «τρίχινων ιδρωων». Οΰτω, είς τόν P. C.Z.
59720, 4 (3ος αί. π. Χρ ) άναφέρονται «ίδρφα ονικά 4», είς δέ τόν P. S. I. 527, 3, 7> Ι2> (τής
αυτής έποχής) μνημονεύονται επίσης 30 «ίδρφα» μεταξύ άλλων ειδών σαγής υποζυγίων. Είναι
φανερόν επομένως, ότι τά «ίδρφα» ήσαν ειδικά σαγίσματα τιθέμενα επί τής ράχεως τών υπο-
ζυγίων είτε υπό τό σάγμα κατά τήν πορείαν, είτε μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ σάγματος κατά τήν
έκ τής εργασίας έπιστροφήν, προς άπορρόφησιν τοΰ ίδρώτος τών κτηνών- "Ενεκα δέ τής χρή-
σεως ταύτης κατεσκευάζοντο έξ αίγείων τριχών, ώς τοΰτο εξακολουθεί νά γίνεται συνήθως
είς τά χωρία τής Ελλάδος, διά νά είναι στερεά. Τήν αυτήν σημασίαν έ'χει ασφαλώς ή λέξις
καί είς τόν P. Lond. II, 402 verso. 18, 19 («ίδρωα καινά ν και αλλα παλαιά ι*) καί είς τόν
P. Tebt. 116, 34 (άμφότ. τοΰ 2<™ αί. π. Χρ.). Βλ. καί Liddell-Scott έν λ. <Ιδρωον»

*) Είς τούς παπύρους τής Πτολεμαϊκής έποχής δέν καθορίζεται συνήθως πάντοτε, αν τά
σχοινία είναι <τρίχινα> ή «στνππινα» (βλ. P. C. Ζ. 59775, 5· 59780, 3· Ρ· Col. Ζ. I, 5, 23. Πβλ.
κατωτ. Μέρος Β, κεφ. 3°ν § 4). Μόνον είς πάπυρον τής Βυζαντινής έποχής άναφέρονται ρητώς
% σχοινία τρίχινα» (P. Lond. IV, 1414, 13, 70, 274, 289). Έν τούτοις είς τόν P. S. I. 678 (3°? αί.
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'Ιδιαιτέρως εις τήν κατασκευήν τών τελευταίων έγίνετο, φαίνεται, μεγάλη χρήσις
τών αιγείων τριχών1). Άλλα και άλλα αντικείμενα -θά κατεσκευάζοντο ασφαλώς είς
τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον, ώς καί άλλαχοΰ2), έκ τών αίγείων τριχών, έκτος τών
σάκκων, τών ίδρωων καί τών σχοινιών. Δεν αποκλείεται δμως ή μνεία μόνον τών
τελευταίων τούτων τρίχινων ειδών είς τους πάπυρους νά σημαίνε, δτι έγίνετο περιω-

π· Χρ.), περιέχοντα καταγραφήν διαφόρων ειδών σαγής υποζυγίων, άναγινώσκεται (στ. 7):
<τριχέαι ...... Καίτοι τό κείμενον τοϋ παπύρου είναι έφθαρμένον καί ή σημασία τής λέξεως,

ώς έκ τούτου ασαφής, δεν άποκλείεται νά πρόκειται περί τρίχινων σχοινιών. 'Επειδή μάλιστα
ή λέξις ευρίσκεται είς τήν αρχήν τοΰ στίχου, ώς συμβαίνει καί περί τών ονομάτων τών άλλων
αντικειμένων περί ών ό λόγος είς τόν πάπυρον, δέν άποκλείεται νά πρόκειται περί τής κατά
συνεκδοχήν χρήσεως αυτής εκτοτεύπό τήν σημασίαν τοΰ έξ αίγείων τριχών σχοινιού καί περαι-
τέρω τοΰ έκ πάσης ΰλης σχοινιού. "Οπωσδήποτε, κατά τάς μαρτυρίας τών παπύρων, ή υπ' αυ-
τήν τήν σημασίαν χρήσις τής λέξεως έπέδωκεν ένωρίς κατά τήν Έλληνιστικήν έποχήν. °Από-
δειξις, ότι ήδη κατά τόν 1ον μ. Χρ. αιώνα άναφέρονται «τριχϊαι σεβένινοι», σχοινία δηλ. έξ
ινών φύλλων φοινίκων κατεσκευασμένα. Βλ. P. Lond. I, 131, 609 (σελ. 188). 131*, ι, 2 (σελ.
189). (Καί σήμερον παρ' ήμΐν ή λ. τριχιά χρησιμοποιείται ένιαχοΰ μέ τήν σημασίαν «σχοινίον
έξ αιγείων τριχώναλλ' είναι έν εύρυτέρα χρήσει μέ τήν σημασίαν τοΰ έξ οιασδήποτε ΰλης,
κυρίως δέ τοΰ έκ καννάβεως σχοινιού. Διά τοΰτο καί έσχηματίσθη τό σύνθετον «γιδοτριχιά»
προς δήλωσιν τοϋ έξ αίγείων τριχών σχοινιού).

1) Τοΰτο, άλλωστε, συνέβαινε καί είς όλην τήν άρχαίαν Ελλάδα, ένθα τά έκ λίνου καί
καννάβεως σχοινία ήσαν σπάνια, διότι ή καλλιέργεια τών φυτών τούτιον ήτο περιαιρισμένη είς
τήν χώραν. Θά ήρκει νά ΐδη τις εικόνα επί ληκύθου τών Συρακουσών, ήτις παριστά γυναίκα
πλέκουσαν σχοινίον έξ αίγείο)ν τριχών άσφαλώς (βλ. Bliimner, Technologie I2,, 304 είκ. 105)
καί χωρικήν τής συγχρόνου 'Ελλάδος έκτελοΰσαν τήν ιδίαν έργασίαν, διά νά πεισθή ότι καί
ή πρώτη ΰλη καί ή τεχνική τής οικιακής σχοινοποιίας δέν μετεβλήθησαν πολύ άπό τής μιας
εποχής είς τήν άλλ,ην. Ίδιαιτέριος κατάλληλα ήσαν τά έξ αίγείων τριχών σχοινία είς τά πλοία
καί τάς «ναυτικάς υπηρεσίας» έν γένει, διότι καί στερεά είναι καί δυσκόλως διαβρέχονται
υπό τοΰ ύδατος. (Καί σήμερον παρ' ήμιν γίνεται διά τοΰτο χρήσις αυτών είς τά αλιευτικά
δίκτυα). Χαρακτηριστικόν τούτου παράδειγμα άποτελεΐ ή πληροφορία τοΰ Πολυβίου (V, 89, 9),
καθ' ήν ό βασιλεύς τής Συρίας Σέλευκος ό Β' άπέστειλεν είς τους Ροδίους, μετά τόν κατα-
στρεπτικόν σεισμόν τοΰ 227 π. Χρ., διά τας ναυπηγικάς αυτών άνάγκας «ξύλου και ρητίνης καί
τριχός μυριάδας πηχών και ταλάντων χιλιάδας». "Ισως περί «τρίχινων» σχοινιών πρόκειται καί
εις τήν μήπω άναγναισθεϊσαν βραχυγραφίαν τοΰ P. Petr. Ill, 107(c), 12 (3°? αί. π.Χρ.): «έν
τω.....(πρόκειται περί πλοίου) σχοινιών χ νν τών ρ (δρχμ.) β (γίνονται) (δρχμ.) $<5'».

') Πβλ. Yates, Textrinum, 127 κ. έξ. Bliimner, έ'νθ' αν., 204. Saglio έν DA καί Mau έν
RE αρθρ. cilichim. Καί ή έν παπύρφ τής Ρωμαϊκής εποχής (Biblioth. de l'Ecole des Hautes
Etudes n« 230, 1921, 229 = S-Β. 6801, 16) μνημονευομένη «δέρρις» είναι πιθανώς σάκκος
τρίχινος, ώς ή έ'ννοια τοΰ κειμένου έπιτρέπει νά συμπεράνωμεν. (Πβλ. Ήσύχ. έν λ. δέρριον' τό
τρίχινον αακκίον. Σουΐδ. έν λ. δέρρις' δέρμα, βύρσα, η τό τρύχινον παραπέτασμα). Είς Βυζαντινόν
πάπυρον (P. Lond. 1433, 2471 34* κλπ.) άναφέρεται καί «τένδα τρίχινη»,
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ρισμένη χρήσις αίγείων τριχών εις τήν χώραν διά τήν κατασκευήν άλλων, εκτός
αυτών, άντικειμένων. Τήν ύπόθεσιν ταΰτην ενισχύει και τό γεγονός, ότι οί "Ελληνες
άποικοι δέν επεδίωξαν τήν είσαγωγήν αιγών ξένου είδους, μεγαλυτέρας άποδοτικό-
τητος τών ιθαγενών εις έ'ριον'), ώς έπραξαν προκειμένου περι τών προβάτων.

Ή κουρά τών αιγών θά έγίνετο άνά έξάμηνον περίπου και συγχρόνως πρός
τήν κουράν τών προβάτων άσφαλώς. Ό έν χρήσει τρόπος τής κουράς ήτο κα! τότε
ό και σήμερον έφαρμοζόμενος παρ5 ήμΐν, ή διά ψαλίδος δηλαδή κοπή τών τρι-
χών μέχρι τής επιφανείας τού δέρματος2).

Περ! τής ποσότητος κα! τής τιμής τών εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον
παραγομένων αίγείων τριχών οί πάπυροι ούδεμίαν πληροφορίαν παρέχουν. Τοΰτο
σημαίνει πιθανώς, δτι ή χρήσις αύτών περιωρίζετο εις τήν οϊκιακήν κυρίως βιοτε-
χνίαν, έλάχισται δέ ποσότητες αύτών έδίδοντο εις τό έμπόριον. Ώς πρός τό χρώμα,
τέλος, τοΰ τριχώματος τών αιγών τής Ελληνιστικής Αιγύπτου, πληροφορούμεθα έκ
τοΰ P. Hib. 120 (249 π. Χρ.) δτι τοΰτο παρουσίαζε τάς αύτάς σχεδόν ποικιλίας3, τάς
οποίας άπαντώμεν καί είς τό έ'ριον τών αιγών τής συγχρόνου Ελλάδος4).

1) Τό μόνον ξενικόν είδος αιγών, τό όποιον μαρτυρειται είς τούς παπύρους, είναι αί

«Αίΰιοπικαι αίγες» (P. C. Ζ. 59328, 141), καλύτεραι άσφαλώς τών Αιγυπτιακών, ώς δυνάμεθα
νά συμπεράνωμεν έκ τής παρουσίας αύτών είς άγέλην άνήκουσαν είς τόν Διοικητήν 'Απολλώ-
νιον. Είς τό αύτό ποίμνιον άναφέρεται καί ϊδιαίτερον είδος Αιγυπτιακών αιγών, αί «Θηβαΐαι
αίγες·» (πβλ- άνωτ· σελ. 93 ύποσ. 1).

®) Βλ- P. C. Ζ. 59176,55 (πβλ. άνωτ. σελ. 135 σημ. 2). Σηιιείίοτέον ότι είς τούς

Πτολεμαϊκούς παπύρους, ώς καί τήν άρχαίαν Έλληνικήν γενικώς, δέν γίνεται λόγος περί

«έρίου» ή περί «πόκων έρίου» αιγών, άλλά περί «τριχών αίγείων» (βλ. P. S. I. 429, ι). Καί

σήμερον άκόμη εξακολουθεί υφισταμένη ένιαχοΰ τής Ελλάδος ή διάκρισις αύτη. Κατ' άντί-
θεσιν πρός τό κοινόν «μαλλί» ή «γιδόμαλλο», ονομάζεται ένιαχοΰ διαλεκτικώς τό έ'ριον τών

αιγών «τρίχα» ή «τριχιά»).

8) 'Εντός τοΰ αύτοΰ ποιμνίου υπάρχουν αίγες «λευκαί, μέλαιναι, πνραί, οπαλακαί, σπό-
διαι, ποικίλαι». Πβλ. καί Φίλωνος, Περί 'Ονείρων, 33.

*) Πβλ., π.χ., Σ. Ξαν&ονδίδην, εν Λεξικογρ. 'Αρχ. 5 (1918), 285 -289. Μ· Μιχαηλίδου-
Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Β', 106-111. Α. Βρόντην, έν Λαογρ. 12 (1938/48), 219 κλπ.
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κεφαλαιον τριτον

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΙΩΝ
1. Εισαγωγή

Ή κατεργασία τών έρία>ν τοΰ προβάτου μέχρι τής νηματοποιήσεως αυτών
έγίνετο εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον, καθ' δν τρόπον έγίνετο και εις τήν άρχαίαν
Ελλάδα (και εις τήν άρχαίαν Α'ίγυπτον άσφαλώς), έξακολουθεΐ δέ νά γίνεται και
σήμερον έ'τι παρ' ήμΐν είς τήν οΐκιακήν βιοτεχνίαν τής έριουργίας1). Τοΰτο άντι-
λαμβάνεται πάς, δστις έ'τυχε νά παρακολούθηση γυναίκας τών χωρίων τής συγ-
χρόνου Ελλάδος κατεργαζομένας τά έρια καί ύφαινοΰσας, νά μελετήση δέ παραλ-
λήλως τό τεχνικόν μέρος τής έριουργίας είς τήν άρχαίαν Ελλάδα ή νά ΐδη άπλώς
εικόνας τοΰ άρχαίου βίου παριστώσας σκηνάς αυτής2).

Παρ' όλην δέ τήν χρονικήν άπόστασιν καί ή χρησιμοποιούμενη ορολογία
τής έριουργίας δέν μετεβλήθη αισθητώς άπό τής μιας έποχής εΐς τήν άλλην.
'Υπάρχουν βεβαίως διαφοραί τίνες ώς πρός τούς τεχνικούς δρους3) τούς δηλοΰντας

1) Πρβ. καί Ν. Χατζηζωγίδην, 'Αθήνας 10 (1898), 548-549. Π. Φονρίκην, Λεξικογρ. 'Αρχ.
5 (1918), 231/232. Ν. Πολίτη, Παροιμ. 2, 338 ύποσ. 1. Xanthudides, Athen. Mitteil. 35(1910),
329/330.

2) Ή Ζ. Wilson δημοσιεύει εικόνα έξ αγγείου τοΰ 5ου π· Χρ. αί. παριστώσαν γυναίκα
νήθουσαν καί παρ' αύτήν φωτογραφίαν χωρικής τής σημερινής Σκύρου, εκτελούσης τήν αύτήν
έργασίαν (The Clothing·, 3). Ή συγκριτική αΰτη άναπαράστασις δι' εικόνων είναι διδακτικω-
τάτη περί τής έν γένει όμοιότητος τών έ'ργων τής ταλασιουργίας κατά τάς δύο έποχάς καί
αρκεί νά άντικαταστήση πάσαν περιγραφήν. Πβλ. έπίσης τάς εικόνας τάς δημοσιευομένας ύπό
τοΰ Bliimner, Technologie I2, 113-164 καί ύπό τής Bieler, Gesch. d. Gr. Tracht, Tafel 1.
Griech. Kleidung, 1-2.

3) Οί παρ' άρχαίοις όροι είναι «έριουργία» καί «ταλ.ασιονργία». (Βλ. Πολνδ. Όνομαστ.
VII, 28-29. Bliimner, ένθ. άν., 103-104). Ό είς τούς Πτολεμαϊκούς παπύρους άπαντών άντί-
στοιχος όρος είναι «εργάζομαι τά έρια» (βλ. P. C. Ζ. 59295, 1-2. 59776, 9- Ρ· Ryl· Ζ. 3 = S.B.
7639, ίο. Πβλ. P. Giss. 20= Chrest. I. 94, 14. Κατά λάθος ή Calderini έν Aegyptus XXVI,
1946, 46 γράφει: «έργάζειν τά έ'ρια»). Παρ'ήμΐν χρησιμοποιείται ό όρος «έριονργία» είς τήν
λογίαν κοινήν ώς τεχνικός όρος τής βιομηχανίας, περιλαμβάνων όλην τήν κατεργασίαν τών
έρίων άπό τής πλύσεως μέχρι τής έξυφάνσεως. Είς τήν δημωδώς δμως όμιλουμένην δέν ύπάρ-
χει άκριβώς άντίστοιχος όρος. Τοΰτο δέ κυρίως, διότι άντί τοΰ «έριον» χρησιμοποιείται σήμε-
ρον κοινώς τό συνώνυμον «μαλλί» (έκ τοΰ βυζαντινού «μαλλίον», βλ. Δουκάγκ. έν λ. μαλίον, ύπο-
κοριστικοΰ τοΰ άρχαίου «ό μαλλός»), Χρησιμοποιούνται μέν ένιαχοΰ ίδιωματικώς καί σήμερον
όροι δηλούντες τήν έργασίαν τής ταλασιουργίας μέχρι καί τής νήσεως τών έρίων (π. χ.
«ό κάματος», έν Κερκύρα" βλ. Β. Φάβην έν Λεξικογρ. 'Αρχ. 5, 1918, 185, ή τό «ψκειάοιμο» έν
Αιτωλία' βλ. Λονκοπονλον, Πώς ύφαίνουν οί Αιτωλοί, 4 κλπ.), άλλ' είς τάς περισσοτέρας περι-
φερείας τής χώρας είναι έν χρήσει οί όροι οί δηλούντες τάς έπί μέρους ένεργείας αύτής φλ,
Π. Βλαστού, Συνών. καί Συγγεν., 315),
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τήν κατεργασίαν εν γένει τών έρίων ή τά διάφορα στάδια αυτής1), αλλ' οί πλεί-
στοι τών χρησιμοποιουμένων παρ' άρχαίοις διετηρήθησαν μέχρις ήμών υπό τήν
αυτήν σημασίαν. Διά νά γίνη τοΰτο καλΰτερον αντιληπτό ν θά άρκεσθώμεν νά ύπεν-
θυμίσωμεν είς τά επόμενα τό τεχνικόν μέρος καί τήν δνοματολογίαν τής παρ° ήμΐν
οικιακής ταλασιουργίας, νά σημειώσωμεν τάς ομοιότητας ή διαφοράς αυτών προς
τά κρατούντα εις τήν άρχαίαν Ελλάδα, νά προσθέσωμεν δέ έν τέλει τάς σχετικάς
μαρτυρίας τών πάπυρων τής ΙΊτολεμαϊκής περιόδου.

Είς τήν νέαν Ελλάδα ή κατεργασία τοΰ έρίου μέχρι τής ύφάνσεως γίνεται
εις τέσσαρα διαδοχικά στάδια: 1ον τό πλύσιμο· 2ον τό ξάσιμο· 30ν τό λανάρισμα και
4ον τό νέσιμο2). Είς ταΰτα αντιστοιχούν παρ' άρχαίοις τά εξής στάδια: 10ν ή πλν-
σις· 20ν ή ξάνσις καί 30ν ή νησις3).

2. Πλΰσις

Πρό πάσης άλλης ένεργείας προς κατεργασίαν τοΰ έρίου τών προβάτων, πρέ-
πει τοΰτο νά καθαρισθή έκ τοΰ ένυπάρχοντος μείγματος λίπους καί ΐδρώτος4). Προς
τοΰτο εμβαπτίζεται εντός ζέοντος ύδατος επί δέκα λεπτά τής ώρας τουλάχιστον2).

') Τοΰτο δέ έ'νεκα τής υπάρξεως παρ' άρχαίοις πολλών συνωνύμων δι' έκάστην μερικήν
έργασίαν τής έριουργίας, τής έπικρατήσεως τοΰ ενός ή τοΰ άλλου έξ αυτών κατά περιφερείας
ή έποχάς καί τής σημασιολογικής άβεβαιότητος, μεθ' ης παρεδόθησαν έν τή Γραμματεία. Βλ.
Bliimncr, έ'νθ. άν„ 135. Πβλ. 109 ύποσ. 2. 110 ύποσ. 6. 111 ύποσ. 3. Πβλ. Φονρίκην, έ'νθ. άν.,
212 ύποσ. 1.

2) Περί τοΰ σχηματισμού τών νέων όρων είς -ιμο βλ. Γ. Χατζιδάκιν, έν 'Επιστ. Έπετ'
Πανεπ. Αθηνών 7(1910/1911), 13-22.

8) Ώς θά φανή άμέσως κατωτέρω, «ή ξάνσις» παρ' άρχαίοις έγίνετο έπίσης είς δύο στά-
δια: «ξάσιμο» καί «λανάρισμα», περιλαμβανόμενα υπό τόν αυτόν τεχνικόν όρον. Καί κατά τήν
Βυζαντινήν έποχήν ή μέθοδος κατεργασίας καί οί έν χρήσει όροι ήσαν οί αυτοί. Βλ. Κουκονλέ,
Βυζαντ. Πολιτισμός II 2, 113. Ή κατεργασία τών αίγείων τριχών γίνεται κατά τόν αυτόν
προς τόν τής κατεργασίας τοΰ έρίου τών προβάτων τρόπον, μέ έλαχίστας καί έπουσιώδεις
διαφοράς. (Βλ. κατωτ. σελ. 161. ύποσ. 6). Διά τοΰτο δέν θά γίνη ιδιαιτέρως περί αυτής λόγος.

4) Τοΰτο παρ' άρχαίοις έλέγετο «οΐσνπος, οΐσωπος, οΐσπη, οίσπώτη». Πβλ. Bliimner,
Technologie I2, 107. Ή λ. διετηρήθη υπό τύπον «μοίσωπος» έν Καρπάθω (βλ. Μ. Μιχαηλΐδον -
Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Β, 249. 'Αθηνάς 55, 1951, 30), καί «νέσπονς» έν "Ιμβρφ (βλ. Ν.
'Ανδριώτη, 'Αθηνάς 45, 1933, 258), Τενέδφ καί Αΐνω τής Θράκης (έν "Ιμβρφ λέγονται καί
νιαπόμαλλα, τά οίσυπηρά έ'ρια, καί νισπιάρικα). Άλλαχοΰ έ'χει άντικατασταθή υπό συνωνύμων,
ώς δ «πίνος», ό 'ρύπος», δ «μαλλόρρυπος» ή «μαρρόλλνπος» ή «σαρίά>(έκ τοΰ τουρκ. sarz — χίτρι-
νος). Πβλ. Φ. Κουκονλέ, Λεξικό γρ. 'Αρχ. 2 ('Αθηνάς 27, 1915), 94. Π. Φονρίκη, Αυτόθι 5, 1918,
215 ύποσ. 5. Σ. Ξαν&ουδίδον, Αυτόθι, 300. Μιχαηλΐδον - Νονάρον, έ'νθ. άν., 215 ύποσ. 4.

2) Τοΰτο λέγεται συνήθως «ζεματίζω τα μαλλιά. Βλ. Π· Φονρίκη, ε'νθ. άν., 215 ύποσ. 4.
(ένθα καί οί ίδιωματικώς άπαντώντες τύποι τοΰ ρήματος).
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Μετά ταΰτα πλύνεται δι' αφθόνου ψυχρού ύδατος, εν συνεχεία δέ απλώνεται εις
δσον τό δυνατόν λεπτότερον στρώμα επί καθαρών κλάδων ή άλλου καθαρού αντι-
κειμένου διά νά στέγνωση. Τοιουτοτρόπως συντελείται «τό πλύσιμο» τού έρίου
και «τά πλυμένα μαλλιά» είναι έτοιμα πρός ξάνσιν.

Παρ' άρχαίοις ή πλύσις έγίνετο κατά τόν αύτόν τρόπον, διά ζέοντος δηλ.
ύδατος πρώτον και διά ψυχρού κατόπιν1). Ή μόνη διαφορά είναι δτι οί αρχαίοι
"Ελληνες μετεχειρίζοντο βοηθητικώς κατ' αυτήν τήν ρίζαν τού φυτού «στρον&ίον»2)
διά τής οποίας έπετυγχάνετο ή τελεία διάλυσις τών λιπαρών ουσιών τού έρίου και
ό έντελής καθαρισμός αυτού.

Έκ τών παπύρων πληροφορούμεθα, δτι και εις τήν Έλληνιστικήν Α'ίγυπτον
έγίνετο χρήσις τού στρουθίου κατά τήν πλύσιν τών έρίων3). Ό P. Holmiensis
περιέχει συνταγάς τής διά στρουθισμού πλύσεως4), ώς καί συνταγήν διά τήν πλύ-
σιν τών λίαν ακαθάρτων έρίων5), διά τήν οποίαν δέν ήτο, φαίνεται, αποτελεσμα-
τική ή ρίζα τοΰ στρουθίου6). Ύπενθυμίζομεν δτι, κατά τάς πληροφορίας τών παπύ-

*) "Οτι ή μέθοδος ήτο αρχαιότατη μαρτυρεί ό 'Αριστοφάνης εν Έκκλησ. 215 - 216 :
«Πρώτα μεν γαρ ταρια / βάπτονσι (ενν. αϊ γυναίκες) ϋ·ερμω κατά τον άρχαΐον νύμον / άπαξάπασαι,
κονχι μεταπειρωμένας / ι'δοις άν αντάς» Πβλ. Πλούτ., 116. Φαίνεται ότι είς τάς μεγάλας πόλεις
τουλάχιστον ή διά θερμοΰ ύδατος πλΰσις τών έρίων έγίνετο, διά λόγους ευκολίας τών γυναικών,
είς τά λουτρά, ώς μαρτυρεΐται υπό τοϋ 'Αριστοφάνους καί πάλιν. Βλ. Λυσιστρ., 574-575: «Πρώτα
μεν εχρήν, ώσπερ πόκον έν βαλανείω, έκπλΰναντας την οίσπώτην έκ τής πόλεως. (Περί τιπάρξεως
ειδικών έριοπλυντών βλ. κατωτ. § 6).

2) Βλ. Θεοφρ. Φ. Ίστ. VI, 8, 3. IX, 12, 5. Αιοσκ. 2, 163. Plin. Ν.Η. XIX, 48 Ήσύχ. έν
λ. ατρου&ίον. Τό «στρουθίον» τών άρχαίων είναι τό φυτόν «σαπωνόφυτον τό φαρμακευτικόν»
(Saponaria officinalis), τοϋ οποίου αί ρίζαι περιέχουν ποσότητα σαπωνίνης. Σήμερον
ή ρίζα τοϋ φυτοϋ, τό «τσουένι» κοινώς, χρησιμοποιείται διά τόν καθαρισμόν τών ένδυμάτων
από τών λιπαρών ουσιών. (Βλ. Π. Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ., 860).

') Βλ. P.S. 429, ΐ6 : «τά έρια καταγαγεϊν... εστρουΰισμένα». Πβλ. P.C.Z. 59430, 7· 59012, 02.

4) Βλ. § ιε', 1-5: τό δέ στρονϋ·ίσαι έστίν τοΰτο' λαβών στρούϋιον κόιμον και βαλών εις ϋδωρ
χλίανον' είτα τό έριον βαλών σάλευσον έπ' ολίγον' αρας ξήραινε.» § κε', 21-25: λαβών ατρον&ειον
καί άναποιήσας ϋδατι ϋερμω, ποίησον ώς στέατος σφαΐραν' ειτα (ίνες ϋδατι ϋερμφ έ'ως διαλνϋΡ/'
έστα> δε τό ϋδωρ ΰπερέχον τό έ'ριον' είτα άναφλείσας βάλε τό έριον καί άπεχε μή καυσω&ή καί
μικρόν αντό έ'ασον, έ'ως αυτό είδης καΰαρόν' αρον, άπόκλνσον καί ξήρανον».

δ) § κβ 6-9: έρίων τραχέων ηδε ή πλύσις εστίν μνα τών έρίων κειμωλι(α~)ς μνας ,
ΰξονς κοτύλας β' ϋδωρ έπιχέας, πλύνε καί διάψυχε».

6) Τά ερια ταΰτα ήσαν μεν εΰθηνότερα, άλλ' άπήτουν πολϋν κόπον διά τόν καθαρι-
σμόν των, ώς τοΰτο έμφαίνεται έκ τών παραπόνων τών γυναικών, τά όποια ό Θεόκριτος έκ-
φράζει διά στόματος τής Πραξινόας (Είδύλλ. XV, 19): *γραιάν άποτίλματα πήραν' έργον
(π εργφ». Ή Επανειλημμένη εργασία ήτο αναγκαία, κατά τόν σχολιαστήν, «διά τό δις α,ντά
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ρων, ή πλΰσις τοΰ έρίου έγίνετο πολλάκις έπ! τοΰ προβάτου πρό τής κουράς αύτοΰ1).
Τοΰτο δέ έγίνετο κυρίως διά τά πρός έμπορίαν προοριζόμενα έ'ρια2).

Εις τό στάδιον τοΰτο τής κατεργασίας, δηλαδή μετά τήν πλΰσιν και πρό τής
ξάνσεως, έγίνετο άσφαλώς κατά τήν άρχαίαν καί τήν μεταγενεστέραν έποχήν»
ή βαφή τών έρίων, οσάκις αύτη προετιμάτο της βαφής τοΰ νήματος ή τοΰ υφάσμα-
τος3). Αί ταλασιουργοι τής τότε έποχής ήσαν άσφαλώς εξ ΐσου πρακτικαί πρός τάς
τής σημερινής Ελλάδος κα! άπέφευγον νά υποβληθούν είς τόν διπλοΰν κόπον τής
έκ δευτέρου ξάνσεως τών έρίων, ήτις καθίστατο αναγκαία, είς ην περίπτωσιν ταΰτα
έβάπτοντο μετά τήν ξάνσιν και πρό τής νήσεως, έ'νεκα τής κατά τήν διενέργειαν
τής βαφής συμπιλήσεως αυτών'1). Τοΰτο έξάγεται και έκ τοΰ P. Holmiensis δστις
παρέχει οδηγίας περι τής καλής πλΰσεοος τών έρίων, ήν θεωρεί ώς τήν μόνην άναγ-
καίαν ένέργειαν πρό τής βαφής αυτών0).

3. Ξάνσις

Ή ξάνσις τών έρίων τοΰ προβάτου γίνεται σήμερον εις δυο μερικώτερα
στάδια. Κατά τό πρώτον, τό όποιον αποτελεί τήν καθ' αύτό ξάνσιν, ώς δεικνύει
ή χρησιμοποιουμένη ορολογία6), ή εργασία γίνεται διά τών χειρών. Διά τής άριστε-

πλύνεοϋαι, ήγουν δις και τρις δεόμενα καϋαρϋ'ήναι». Οι πάπυροι τών αύτών χρόνων μαρτυ-
ρούν ότι τά «ρυπαρα ερια» δυσκόλως εΰρισκον άγοραστάς διά τόν λόγον αύτόν, έξ οΰ προέ-
κυπτεν άπώλεια βάρους. Έξ ενός ταλάντου «έρίων ρυπαρών» έμειναν καθαρά μετά τήν κατερ-
γασίαν 45 μναϊ. δηλ. τό τέταρτον τοΰ βάρους άπετελεΐτο έκ ξένων ουσιών. Βλ. P. Col. Ζ.
113,31-32. Πβλ. P.C.Z. 59287, 2. καί άνωτ. σελ. 125 ύποσ. 6.

*) Πβλ. άνοοτ. σελ 136 ύποσ. 1.

2) Βλ. P. Ent. 2, 5·

3) Πβλ. άνωτ. σελ. 144 ύποσ. 2.

4) Ό Bliimner (Technologie l2, 230) νομίζει ότι ή βαφη έγίνετο μετά τήν ξάνσιν καί
πρό τής νήσεως καί ότι ενίοτε τά έ'ρια ύπεβάλλοντο καί είς δευτέραν ξάνσιν μετά τήν βαφήν.
Έκ τών πρός άπόδειξιν δμως τής γνώμης ταύτης παρατιθεμένων χωρίων δέν πιστοΰται αΰτη
διά τήν άρχαίαν Ελλάδα.

δ) Σημειωτέον ότι τό κύριον θέμα τοΰ παπύρου είναι ή τεχνική τών παντός είδους
βαφών καί ιδιαιτέρως τής διά πορφύρας βαφής.

6) Τό άρχ. ρήμα «ξαίνω» είναι καί σήμερον έν κοινή χρήσει (ένιαχοΰ δέ ξάνω ή τσαίνω
ή ξανίακω), άλλ' ύπό τήν περιωρισμένην σημασίαν τής διά τών χειρών ξάνσεως τοΰ έρίου.
Κοινόν είναι έπίσης ύπ'αυτήν τήν σημασίαν καί τό ούσιαστικόν τό δηλοΰν τήν ένέργειαν
«ro ξάσιμο» (βλ. Γ. Χατζιδάκιν έν Έπιστ. Έπετ· Πανεπ. 'Αθηνών 7, 1910/1911, 14), ένιαχοΰ
δέ μόνον «τό ξάομα» (παρ'άρχαίοις «ξάομα» έσήμαινε τήν έκ τοΰ ξαντικοΰ κτενός έξαγομένην
έκάστοτε ποσότητα έρίου, τό άλλως «κάταγμα» ή *μήρυμα». Βλ. Bliimner, Technologie I2,
112 ύποσ, 5 καί κατωτ. σελ. 157 ύποσ. 1,



ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΛΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΙΓΓΟΛΕΜΑΪΚΗΝ ΑΙΓΥΓΙΤΟΝ 155

ράς χειρός κρατεί ή ξάντρια ποσότητα έρίου και δια τών δάκτυλων τής δεξιάς
τραυά καί αποχωρίζει ολίγον κατ' ολίγον τάς συμπεπιλημένας τρίχας αυτού, καθα-
ρίζει δέ συγχρόνως αύτό έκ τών ένυπαρχουσών ξένων ούσιών καί τών δι' οιονδή-
ποτε λόγον {θεωρουμένων άχρήστων τριχών (ένεκα τού διαφόρου χρώματος, π.χ.
τοΰ ελαχίστου μήκους κλπ.). Ή έργασία αύτη συνεχίζεται μέχρις ότου «ξανθή»
όλη ή ποσότης τοΰ πρός κατεργασίαν έρίου, δπερ εναποτίθεται έντός καθαρού

δοχείου (κανίστρου, καλάθων κλπ.)
*

Τά ούτω άπαλυνθέντα και καθαρισθέντα έρια ύποβάλλονται εΐς δευτέραν
ξάνσιν τή βοήθεια ειδικού δργάνου, τό όποιον ονομάζεται «χτένια ή λανάρια»1)·
Τό όνομα φέρεται συνήθως κατά πληθυντικόν, διότι τό έργαλειον τοΰτο τής ταλα-
σιουργίας εΐναι δίδυμον. Έκάτερον τών τεμαχίων άποτελειται έκ μιας σανίδος
σχήματος ορθογώνιοι) παραλληλογράμμου, έπενδεδυμένης διά δέρματος έπί τοΰ
οποίου είναι έμπεπηγμένα, έν ε'ίδει πυκνών οδόντων, μικρά τεμάχια σύρματος. Τό
όλον σχήμα τοΰ οργάνου, ώς και τό σχήμα, τό μέγεθος και ή πυκνότης τών αιχμηρών
οδόντων έξαρτώνται έκ τής ιδιαιτέρας έργασίας τής ξάνσεως, δι' ήν ταΰτα προο-
ρίζονται.2). Ούτω διά τήν σχετικώς εύκολον έργασίαν τής ξάνσεως τών έκλεκτών
έρίων τών προβάτων, τά όποια προορίζονται διά τήν κατασκευήν τοΰ στήμονος
ένεκα τοΰ μήκους τών τριχών, ώς και τών τριχών τών αιγών, αΐτινες ώς έκ τής

*) Ό πρώτος όρος, απλούς ή έν συνθέσει, λέγεται σήμερον μόνον είς ολίγας περιφε-
ρείας τής χώρας (χτένια έν Μεγάροις, ένιαχού τής Μακεδονίας, χτενεάς καί χτενες έν Κρήτη,
μαλλόχτενα έν Καλαβρύτοις καί άλλαχού, οκουλλόχτενα ή κανναβόχτενα έν Πόντφ, χερόχτενα έν
Β. Εύβοια, Καρπάθω, Κρήτη, Κύθνω καί άλλαχού). Τούτο δέ διότι ή λέξις διετήρησε τήν
κυρίαν σημασίαν, ήν είχε καί παρ'άρχαίοις, τήν τοΰ οργάνου δηλ. δι' οΰ κτενίζεται ή κόμη.
(Πολλαχοϋ λέγονται έπίσης «χτένια» ή «ξνλόχτενα» τά χρησιμοποιούμενα εις τόν ύφαντικόν
ίστόν, διά τών ξύλινων ή καλαμίνων οδόντων τών οποίων διέρχονται οί μίτοι τοΰ στήμονος,
ό «υφαντικός κτεϊς» τών άρχαίων). Κοινώς δμως χρησιμοποιείται ό δεύτερος όρος (μέ μικρός
διαλεκτικός παραλλαγάς, ώς άλανάρια, λονάρια, άλονάρια κλπ), όστις επεκράτησε άπό τής
Βυζαντινής έποχής (βλ. Λεξ. Δονκάγκ. καί Σοφοκλέους έν λ. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντ. Πολιτισμός
II 2,113) ώς τό κατ'έξοχήν όργανον τών «λαναρίων», τών έριουργών (λατ lanarhis. Βλ.
G. Meyer, Neugr. Studien III, 38). Κοινόν είναι καί τό ρήμα λαναρίζω (ένιαχού λοναρίζω).

2) Εύνόητον τυγχάνει, ότι οιαδήποτε περιγραφή τών οργάνων τής ταλασιουργίας μή
συμπληρουμένη δι' εικόνων είναι άνεπαρκής διά τόν σχηματισμό ν σαφούς παραστάσεως τοΰ
πράγματος, ιδιαιτέρως δι' έκείνους τών άναγνωστών, οϊτινες δέν έ'τυχε νά ϊδουν τά περιγρα-
φόμενα έργαλεΐα. Επειδή δμως ή παράθεσις εικόνων καθίσταται ένταύθα άδύνατος διά
λόγους τεχνικής φύσεως, παραττέμπομεν τόν βουλόμενον είς τάς ύπό τοΰ Ν. Χατζηζωγίδη δημο-
σιευθείσας έν 'Αθηνάς 10(1898) μεταξύ τών σελ. 540 καί 541, ύπό τοΰ Β. Λουκοπονλου, πώς
υφαίνουν οί Αιτωλοί σελ. 4 κ. έξ·, ύπό τοΰ Μ. Μιχαηλίδον-Νουάρου, Λαογρ. Σύμμεικτα Β, 249
κ. έξ. καί είς τά σχετικά άρθρα τοΰ Λεξ. 'Ελευθερουδάκη καί τής Μ. Έλλ. 'Εγκυκλοπαίδειας.
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φύσεώς των δυσκόλως συμπιλούνται, χρησιμοποιούνται «τά χοντρά λανάρια»
ή «χερότεχνα» λεγόμενα1). Τό πρώτον ό'νομα οφείλεται εις τό πάχος τών οδόντων,
οί όποιοι είναι κατεσκευασμένοι έκ χονδρού καί στερεού σύρματος, είναι δέ δια-
τεταγμένοι επί τής επιφανείας έκατέρου τών ισομεγεθών τεμαχίων τού οργάνου
κατ' αραιά σχετικώς διαστήματα εν σχήματι ήλων μήκους 0,5 μ. περίπου άπολη-
γόντων είς όξύ. Τό δεύτερον ό'νομα2) οφείλεται εις τόν τρόπον τής χρήσεως τού
ολου οργάνου. Έκατέρα δηλαδή τών δυο σανίδων, έξ ών αποτελείται τούτο, φέρει
επί τής εξωτερικής επιφανείας μιας τών έπιμήκων πλευρών λαβήν ξυλίνην. Ή
ξάντρια τοποθετεί επί τών οδόντων τής μιας σανίδος άνάλογον ποσότητα τοΰ προς
ξάνσιν έρίου καί έπ' αυτού εφαρμόζει τους οδόντας τής άλλης. Είτα λαμβάνουσα
δι' εκατέρας τών χειρών τάς δύο λαβάς κινεί κατ' άντίθετον διεύθυνσιν τά δύο
μέρη τοΰ οργάνου είς τρόπον, ώστε οί οδόντες τού ενός νά διέρχωνται διά τών
οδόντων τοΰ έτερου. Ή κίνησις δ' αύτη επαναλαμβάνεται έ'ως οτου αί τρίχες τού
έρίου αποχωρισθούν καί άπαλυνθοΰν τελείως. Έν τφ μεταξύ αποσύρει εκάστοτε
διά τών χειρών τάς μακροτέρας καί καλυτέρας τών τριχών, αΐτινες ξαίνονται ταχύ-
τερον καί εύκολώτερον, καί έπιμένει έπί τής ξάνσεως τών βραχυτέρων καί τών μάλ-
λον συμπεπιλημένων. Ή ένέργεια αύτη επαναλαμβάνεται μέχρις δτου απομείνουν
εντός τών οδόντων αί βραχύτεραι δλων, τάς οποίας αποσύρει καί τοποθετεί χωρι-
στά, διότι είναι ακατάλληλοι διά τήν κατασκευήν στήμονος καί πρέπει νά ξανθοΰν
έκ νέου με τά «ψιλά λανάρια» ή τά κυρίως «λανάρια».

Ή διαφορά τούτων προς τά προηγούμενα έ'γκειται άφ' ενός μεν είς τό μήκος,
τό πάχος καί τήν πυκνότητα τών οδόντων, άφ' ετέρου δέ εις τον τρόπον τής χρή-
σεως. Οί έπί τής επιφανείας εκατέρου μέρους τοΰ οργάνου οδόντες, κατεσκευασμέ-
νοι έκ λεπτού (έξ οΰ καί τό ό'νομα) σύρματος, είναι έμπεπηγμένοι έν εΐδει πυκνών
βελονών μήκους 0,2 μ. περίπου, τών οποίων τό άνω άκρον είναι έλαφρώς κεκαμ-
μένον κατ' άντίθετον διεύθυνσιν είς έκάτερον τών τεμαχίων τοΰ οργάνου. 'Επειδή
δέ ή ξάνσις τών προς κατασκευήν τής κρόκης3) προοριζομένων έρίων απαιτεί καί

') Είς τό είδος τοΰτο τών ξαντικών κτενίων αναφέρονται οί σημερινοί όροι, οΐτινες
διετήρησαν κατά τινα τρόπον τήν μεταγενεστέραν λ. κτένιον Βλ. άνωτ. σελ. 155 ύποσ. 1.

2) 'Υπό τοΰ Ν. Χαχζηζωγίδη (έ'νθ. άν, σελ. 551) άναφέρεται καί ό όρος «χειρολάναρα»,
(έκ Στερ. Ελλάδος). Πολλαχοΰ δέ χρησιμοποιείται προς δήλωσιν τοΰ είδους τούτου τών κτενίων
ό όρος «λανάρα», μεγεθυντικόν τοΰ *λανάρι».

3) Ή λ. εξέλιπε σήμερον αντικατασταθείσα διά τοΰ κοινοΰ «υφάδι» ή *φάδι», έκ τοΰ
μεταγενεστέρου «υφάδιον». Βλ. Κ. Κόντον έν 'Αθηνάς 9 (1897), 80. Τό σημερινόν *κροκνδι»,
λεγόμενον πολλαχοΰ (ένιαχοΰ δέ κροτσνδι, κροκνϊ κορκΰδι, κονρτούδ', κονρτσϋ·&'), είναι τό
μεταγενέστερον *κ^οκνδιον (βλ. Κόντον, έ'νθ. άν·), τό δέ συνώνυμον «ή κροκύδα» λεγόμενογ
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χρόνον μακρότερον ένεκα τής ποσότητος αύτών και καταβολήν δυνάμεως μεγαλυ-
τέρας ένεκα τού μικρού σχετικώς μήκους τών πρός τούτο χρησιμοποιουμένων έρίων,
άτινα διά τόν λόγον τούτον είναι περισσότερον τών άλλων συμπεπιλημένα, ή ξάν-
τρια εκτελεί τήν έργασίαν ταύτην καθημένη. Προς τοΰτο ή μία τών σανίδων τοΰ
όργάνου στερεοΰται κατά τήν άντίθετον πρός τήν φέρουσαν τούς οδόντας έπιφά-
νειαν έπ! δύο άλλων καθέτων σανίδων, έφαρμοζομένων κατά τά άκρα τών έπιμή-
κων αύτής πλευρών και προσηλουμένων στερεώς έπι παραλλήλου πρός τήν πρώτην
σανίδος, εις τρόπον ώστε τό δλον λαμβάνει τό σχήμα κιβωτίου ορθογωνίου παραλ-
ληλεπιπέδου μέ άνοικτάς τάς δύο πλευράς κα! μέ έξέχουσαν, έν ε'ίδει ούράς, τήν
σανίδα τής βάσεως. Ή ξάντρια κάθηται έπ! τοΰ έξέχοντος τούτου μέρους τής σανί-
δος μέ τούς πόδας αύτής έξηπλωμένους διά τών κενών πλευρών τοΰ κιβωτίου κα!
επιτυγχάνει διά τοΰ τρόπου αύτοΰ νά άκινητοποιή τοΰτο. Είτα θέτει έπ! τής έπι-
φανείας τών οδόντων άνάλογον ποσότητα έρίων, λαμβάνει διά τών δύο χειρών τήν
λαβή ν τής έλευθέρας σανίδος τοΰ δργάνου κα! έφαρμόζουσα τούς οδόντας αύτής
έπι τών οδόντων τής άκινήτου σανίδος σύρει πρός έαυτήν μέ δύναμιν, ώστε οί
όδόντες τής πρώτης νά διέρχωνται διά τών οδόντων τής δευτέρας. Δι' έπανειλημ-
μένων τοιούτων κινήσεων τό έ'ριον «ξαίνεται», άποχωρίζονται δηλαδή αί τρίχες
αύτοΰ και απαλύνονται τελείως, οπότε ή ξάντρια διά δύο κινήσεανν κατ' άντίθετον
διεύθυνσιν έξάγει τοΰτο έκ τών οδόντων τών κτενίων κα! τοποθετεί παρ3 αύτήν έπ!
καθαρού μέρους, έπαναλαμβάνει δέ τήν αύτήν έργασίαν μέχρις άποξάνσεως τοΰ
άναγκαιοϋντος έρίου. Έν τφ μεταξύ φροντίζει νά ενώνη ώρισμένας ποσότητας
έξασμένου έρίου, τάς οποίας έξάγει εκάστοτε είτε άπό «τά χοντρά» είτε άπό «ψιλά»
λανάρια,1) και νά τυλίσση ταύτας εις σχήμα σφαίρας περίπου. Εκάστη τούτων

επίσης (ένιαχοΰ κορκνδα καί κροτσνδα), είναι ήδη αρχαίο ν (κροκύς). 'Αμφότερα σημαίνουν, ώς
καί παρ'άρχαίοις, τάς άχρηστους ή κακής ποιότητος τρίχας τοΰ έρίου, άναμεμειγμένας ενίοτε
μετά ξένων ούσιών, τάς όποιας αί γυναίκες άποχωρίζουν καί άπορρίπτουν κατά τήν ξάνσιν καί
τήν νήσιν αύτοΰ. Πβλ. Bliimner, Technologie I2, 129. Π. Φονρίκην έν Λεξικογρ- 'Αρχ. 5 (1918),
218ύποσ. 6. Μ. Μιχαηλίδον-Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Α, 55. Ίστ. Λεξ. Ν. Έλλην. έν λ. άπο-
κροκύδα, άποκροκύδι. (Διά τήν σημασίαν τοΰ «κροκνδι» έπί τών ινών τοΰ λίνου βλ. κατωτ.
Μέρος Β', Κεφ. 1°ν § 3).

1) Ή εκάστοτε εξαγομένη ποσότης έξασμένου έρίου άπό τά «λανάρια» δέν είναι ισομε-
γέθης καί ή ξάντρια κανονίζει διά τοΰ βλέμματος τήν ποσότητα, ήτις άναγκαιοί διά τήν κατα-
σκευήν μιας «τουλούπας» (περί τής λ. βλ. τήν έπομένην ύποσ.). 'Αλλ* ή έξ εκάστου τών δύο
μερικών κτενίων τών «λαναριών» έξαγομένη μετά τήν τελείαν ξάνσιν ποσότης είναι σχεδόν ισο-
μεγέθης καί εκάστη ξάντρια διαθέτει ίσον άριθμόν πάντοτε έξ αύτών διά νά κατασκευάση
τήν «τονλονπαν. (Πβλ. Λουκοπονλον, Πώς υφαίνουν οί Αιτωλοί, 5). 'Εκάστη τών μερικών
ποσοτήτων, αΐτινες έξάγονται εκάστοτε έκ τών κτενίων λέγεται «άπάλα* έν Αίτωλίςι, Άκαρ-
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αποτελεί μίαν «τονλούπαν»ι) έρίου ετοίμου πρός νήσιν και εναποτίθεται μετά τών
άλλων εντός καλάθου ή κανίστρου μέχρι τής περαιτέρω επεξεργασίας.

Παρ' άρχαίοις ή ξάνσις τών έρίων έγίνετο αναμφιβόλως διά τών χειρών
πρώτον καί διά τοΰ ξαντικοΰ «κτενός» έπειτα. Παρ1 δλην δέ τήν σΰγχυσιν, ήτις έπι-
κρατεί εις τά σχετικά χωρία τών συγγραφέων και τών λεξικογράφων ώς πρός τό
ακριβές περιεχόμενον τής έννοιας τοΰ «ξαίνειν»2), παραμένει έν τούτοις βέβαιον,
δτι τοΰτο άνεφέρετο και ε!ς τά δύο μερικώτερα στάδια τής ξάνσεως τών έρίων ώς
ταΰτα έξακολουθοΰν νά γίνωνται έν τη πράξει καί σήμερον8).

Είς τους παπύρους τής Πτολεμαϊκής έποχής ουδεμία γίνεται μνεία περί ξάν-
σεως έρίων. Τούτο βεβαίως είναι έντελώς συμπτωματικόν καί δέν σημαίνει, δτι ό
τρόπος τής ξάνσεως αύτών ήτο διάφορος είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον. Καί έκεΐ
ασφαλώς αί «εργαζόμεναι τά ί'ρια» μετά τήν πλύσιν έ'ξαινον ταύτα διά τών χειρών
πρώτον καί διά τών κτενίων ύστερον.

Είς τήν πρώτην ένέργειαν αναφέρεται πιθανώς ή ορολογία ενός παπύρου έκ
τού αρχείου τοΰ Ζήνωνος, δ στις ομιλεί περί «διαιρέσεως» ακολουθούσης τήν πλύσιν

νανία καί άλλαχοϋ. Παρ' άρχαίοις έλέγετο «κάταγμα». Βλ- Άριστοφ. Λυσιστρ. 583: «ώσπερ τά
κατάγματα κείται χωρίς εκαοτον» (ό σχολιαστής επεξηγεί: κατάγματα' τά τών έρίων κατα-
απάσματα οϋτω έχάλονν»). Πβλ. καί άνωτ. σελ. 154 ύποσ. 6.

1) «Τονλούπα», («τ'λούπα* είς τά βόρ. ιδιώματα καί «στονλούπα» έν Κυθήροις) είναι τό
άρχ. <τολύπη». Βλ. Bliimner, Technologie I2, 123 ύποσ. 2. Φονρίκη, Λεξικογρ. 'Αρχ. 6(1923),
414 ΰποσ. 3. Μ. Μιχαηλίδον-Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Β, 250 ύποσ. 4.

-) Έκ τών λεξικογράφων ουδέν τό σαφές προκύπτει. (Πβλ. Ήσύχ. έν λ. ξαίνει. Σονΐδ.
έν λ. ξαίνω. Πολυδ. Όνομαστ. VII, 29-30). Ό Πλάτων (Πολιτικ., 281a-282c) φαίνεται άπο-

δίδων, ουχί σαφώς όμως, τό ξαίνειν είς τήν διά τών χειρών κατεργασίαν. Ό 'Αριστοφάνης αντι-
θέτως μεταχειρίζεται έπί τής έννοιας ταύτης τό «διαξαίνειν» (Λυσιστρ., 577-578), έ'νθα ό σχο-

λιαστής επεξηγεί: «διαξήναι' τών γαρ ερίων οί μαλλοι εχονσι τάς κορνφάς πεπιλημένας' και έπάν
τιλϋώσι, διαλύεται ο μαλλός»), χρησιμοποιεί δέ τό «ξαίνειν» έπί τής διά τών κτενίων ξάνσεως.

(Αυτόθι, 579-586 : «είτα ξαίνειν είς καλαϋίσκον......κατ' από τούτων πάντων τό κάταγμα λαβόνιας

δενρο ξννάγειν και ξννα&ροίζειν είς εν, κάπειτα ποήσαι τολύπην μεγάλην»). Ή σύγχυσις δέ γίνεται

μεγαλύτερα, διότι ήσαν έν χρήσει, κοινώς ή διαλεκτικώς, καί άλλα συνώνυμα αναφερόμενα είς
τήν μίαν ή τήν άλλην μερικήν έργασίαν τής ξάνσεως. 'Οπωσδήποτε όμως άμφότεραι ύπήγοντο
είς «τήν ξαντικήν», ήσαν «τής τον ξαίνοντος τέχνης έργον» (βλ. Πλάτ., έ'νθ. άνωτ., 281a). Πβλ.
Bliimner, Technologie, Ρ, 108-111 καί άνωτ. σελ. 152 ύποσ. 3.

8) Είς τήν διά τών χειρών ξάνσιν τών έρίων άναφέρεται άσφαλώς έπινίκιον επίγραμμα
έπί μελανομόρφου κύλικος τοϋ 5ου αιώνος ευρεθείσης είς τόν Τάραντα: Μελώσας ήμι νικατή-
ριον' ξαίνωσα τάς κόρας ένίκα». (Βλ. P. Friedlander, Epigrammata, Callifornia, 1948, no 177
σελ. 165).
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τών έρίων, δηλαδή περί τής διά τών χειρών διαλύσεως αυτών1)· «01 κάλα·&οι» επί-
σης, οϊτινες άναφέρονται ώς άπαραίτητον έργαλεΐον τών έριουργών'2), έχρησιμο-
ποιοΰντο πιθανώς εις τήν έναπόθεσιν τοΰ διά τών χειρών ξανθέντος έρίου.

Αι μακραί τρίχες τών διά τήν κατασκευήν στήμονος προοριζομένων έρίων,
περί ων δμιλοΰν οί πάπυροι3), έκτενίζοντο άσφαλώς δι3 ιδιαιτέρου ε'ίδους κτενίων
με οξείς καί χονδρούς σιδηρούς οδόντας, ώς μαρτυρεΐται υπό Νόννον τοΰ Πανοπολί-

') P. S. I. 599 (3°? αί. π. Χρ·), η. Τό κείμενον τοΰ πάπυρου έ'χει ώς έξης: «-Ζηνωνι χαίρεινΙ
οί νφάνται. "Ηκαμεν,1 ώδε ωοτε έργάζεσ&αι'/ οπως άν το δίκαιον λάβω//μεν, δει ήμϊν δοϋ·ήναι'Ι τον
ταλάντου, ωοτε/ πλΰναι και διελε'ιν/ (δρχ.) α' καί νφαντρονΙ τον ενός δθονίου γ^αλ(κον) (δρχ.) γ'// καί
ταντα ήμϊν ου χ ίκα/νόν' επιβάλλει εκάστφ/' ό&ονίφ σώματα γ, γυ]νή μία καί εν ήμέραις/ εξ εκτήμνη-
ο&αι'ΙΙεί μή σοι ταϋτα δοκεΐ,/ δίδον ήμϊν εκάστφ (όβολόν)Ι (ήμιωβέλιον)' γνναικί (ήμιωβέλιον)Ι δ ους
ήμϊν νπηρήτην/ ίκανόν εις τά εργαλέα'// (δρχ.) ε (διώβολον). Ταντα ήμϊν νποΙ λογοναιν/ Ευτυχεί*.
Οί έκδόται τοΰ πάπυρου όμιλοΰν αορίστως περί «ένεργείας, ήτις προηγείται τής ύφάνσεως» καί
αποφεύγουν νά άποφανθοΰν, αν πρόκειται περί ύφάνσεως έρεών ή λινών. Πβλ. επίσης S. Cal_
derini, Aegyptus XXVI (1946), 38. 'Άλλοι, ώς ό Rostovtzeff (A Large Estate, 116-117) καί
ή CI. Preaux, (Eeon. royale d· Lag., 104-105) νομίζουν ότι πρόκειται περί ύφάνσεως λινών,
επειδή «δϋόνιον» σημαίνει, κατ' αυτούς, πάντοτε «λινοΰν ύφασμα» (πβλ· καί Wilcken έν U. Ρ. Ζ.
61, 12, σχόλ ). Αποφεύγουν όμως νά καθορίσουν είς ποίον στάδιον έπεξεργασίας τοΰ λίνου
άναφέρονται οί όροι «πλΰναι καί διελεΐν>. 'Επειδή τό ύφος τοΰ κειμένου τής έπιστολής ενθυ-
μίζει τήν έν P. S. I. 341, άπευθυνθεϊσαν προς τόν Ζήνωνα επίσης έκ μέρους άποικων Ελλήνων
«τεχνιτών τής κατά τήν ερέαν πάσα ν» (πβλ. άνωτ. σελ. 122 καί κατωτ. σελ. 175 ύποσ. 6), υποθέτω
ότι πρόκειται περί κατεργασίας έρίου καί ότι ή άμοιβή τής μιας δραχμής έζητεΐτο διά τήν

*πλΰσιν» καί τήν «ξάνσιν εκάστου ταλάντου έρίου (ιδίως ό δεύτερος όρος «διελεϊν άνακαλεΐ
είς τήν μνήμην τούς άλλοθεν γνωστούς «εριον ελκειν, τίλλειν, τείνειν, μηρύεσΰαι», άναφε-
ρομένους είς τήν διά τών χειρών ξάνσιν τοΰ έρίου). Νομίζω, άλλως τε, ότι άπ' αυτής τής έπο-
χής «όϋ·όνιον» έσήμαινε «τεμάχιον ύφάσματος» έξ οιασδήποτε ύλης καί όχι μόνον έκ λίνου. Τό
«δϋόνιον», π. χάριν, τοΰ παρόντος παπύρου αντιστοιχεί προς τόν «ίστόν» ( = ύφασμα έφ' άπαξ
ύφανθέν είς τόν ύφαντικόν ίστόν) τοΰ P. Hib. 67 τής ιδίας έποχής. Πβλ. καί Rev. Laws, 103,1-2
ένθα τά «βύσσινα καί ατνππέϊνα καί έρικά» υπάγονται είς τήν «ό&ονιηράν» καί P. S- I. 418, 2θ
ένθα γίνεται λόγος περί 'δ&ονίον», οιουδήποτε δηλ. τεμαχίου ύφάσματος καί όχι περί «τεμαχίου
λεπτού λινον υφάσματος», ώς ερμηνεύει ό Schubart, Ein Jahrtausend am Nil n° 23 κλπ. Άπό
τής Ρωμαϊκής έποχής μνημονεύονται είς τούς παπύρους καί «όϋόνια μαλ.λωτά*. Βλ- Studien,
XX 245, 8, 14.15) ι7· Πβλ. Ήσνχ. έν λ. όϋόναι, ό&όνη καί τήν άνάλογον σημασιολογική ν
Ιξέλιξιν τής λ. «χιτών» παρ' άρχαίοις.

2) P. Ryl. Ζ· 3 (S. Β. 7639), ΙΟ : <ταϊς παιδίσκαις εϊςτάερια κάλαθοι t<5». Ό παρ'άρχαίοις
«τάλαρος» ή *ταλαρίσκος*. (Βλ. Bliimner, Teehnologie I', 130 ύποσ. 6) δέν χρησιμοποιείται
πλέον πρός έναπόθεσιν έρίων. (Ό «τάλ.αρος» ή τό «ταλάρί» χρησιμοποιείται σήμερον προς
έναπόθεσιν τυροΰ κυρίως ή καί σταφυλών).

3) Βλ. P. Mich. Ζ. 16 (257 π. Χρ.), 1-2 : « . . · τών κριών τών δύο, ών άπέλιπες εις οτη-
μνία τάκωδια, αίτεϊ Βία./ Γράιρον ονν ήμϊν δο&ήναι' εφη γαρ χρείαν εχειν έρίων στη μν ίων ...»
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του1). "Οτι δέ «τό έργαλεΐον»2) τοΰτο τής έριουργίας ήτο καί τότε βεβαίως δίδυμον
αποδεικνύεται έξ άδρομεροΰς αΰτοϋ περιγραφής, τήν οποίαν παρέχει πάπυρος τής
Ρωμαϊκής εποχής: «ζεϋγος κτενιστικόν, σιδηρούν, τέλειον, κοινόν, ΐσακμον-> 3). Ή
μόνη δυσκολία έγκειται εις τόν καθορισμόν τοΰ είδους τοΰ κτενιστικοΰ τοΰτου ζεΰ-
γους: πρόκειται περι «χονδρών» ή «ψιλών» κτενίων; Ό χαρακτηρισμός «ΐσακμον»
δύναται νά άναφέρεται εις άμφότερα τά ε'ίδη, είναι δμως άναγκαιότερος προκειμέ-
νου περι τών δευτέρων, εις τά όποια ή έλαχίστη διαφορά τοΰ μεγέθους τών οδόν-
των καθιστά δΰσκολον, άν μή άδΰνατον, τήν έργασίαν τής ξάνσεως. Νομίζομεν διά
τοΰτο, δτι πρόκειται περι ζεΰγους κτενίων καταλλήλων πρός ξάνσιν τών διά τήν
κατασκευήν τής κρόκης προοριζομένων έρίων4).

Πάπυροι τής Ρωμαϊκής έπίσης εποχής άναφέρουν, δτι εις τήν Α'ίγυπτον υπήρ-
χον ειδικοί έργάται άσχολοΰμενοι μέ τήν έριουργίαν και καλούμενοι «έριοραβδι-

') Διονυσ. VI, 145-146 : «άμφι δε καρχαρόδοντα γέννν πεπόνητο σιδήρου / είροκόμφ ξαΐ·
νουσα περι κτένι λήνεα κονρη ». (Βλ. Ήανχ. ■' Καρχαρόδουν' τραχείς, όξεΐς οδόντας έ'χον. Καρχα-
ρόδοντας ' ομοίως. Σονΐδ.: καρχαρόδους' τραχείς οδόντας έ'χων).

') Είς τά «εργαλεία» τών υφαντών τοΰ P. S. I. 599 (βλ. άνωτ, σελ. 159 ύποσ. 1) περι-
λαμβάνονται άσφαλώς καί τά ξαντικά κτένια.

s) P. Oxy. 1033 (143 μ. Χρ), 12-14. Ό πάπυρος περιέχει συμβόλαιον μισθώσεως τοΰ
κτενιστικοΰ ζεύγους διά μίαν πενταετίαν συναφθέντος μεταξύ τοΰ ιδιοκτήτου, Ρωμαίου βετε-
ράνου, καί τοΰ μισθωτού, άπελευθέρου ενός "Ελληνος άποικου.

4) 'Ορθώς ή S. Calderini (Aegyptus XXVI, 1946,23) άποφαίνεται, ότι πρόκειται περί
ξαντικοΰ κτενιστικοΰ ζεΰγους. (Δέν γνωρίζω μόνον, διατί μετέβαλε τό γένος καί γράφει πάν-
τοτε ' «ζεϋγος κτενιστικός, σίδηρους, τέλειος, ΐσακμος». Βλ. καί σελ. 15. 41). 'Αντιθέτως οΐ έκδό-
ται τού παπύρου διστάζουν μεταξύ ξαντικοΰ καί υφαντικού κτενός, ίσως δέ καί κτενίων κομ-
μωτοΰ (βλ. τήν είσαγ. είς τόν πάπυρον)· ό Preisigke τό θεωρεί «ώς ζεύγος σιδηρών υφαντι-
κών κτενίων» (Worterb., έν λ. κτενωτικός), είς δέ τήν νέαν έ'κδοσιν τοΰ Λεξικοΰ Liddell-Scott
μεταφράζεται «κτένια διά τήν περιποίησιν τής κόμης» (έν λ. κτενιστικός). 'Αντιθέτως
ούδείς δύναται νά έγγυηθή ότι οί έν Β. G. U. 1300 (3°s/2°v αί. π. Χρ) καί Ρ· Aberdeen
(ύπό F. Turner), 186 (2°? αί. μ. Χρ.) άναφερόμενοι ♦κτένες» ή τά έν P. Oxy. 1740 (3
4°ν αί. μ. Χρ.) άπαντώντα «κτένια» είναι όντως «ξαντικά» κτένια, «λανάρια» δηλ , ώς νομίζει
ή S. Calderini (Αύτόθι 16. 32). Τό πιθανώτερον είναι, ότι πρόκειται περί κτενίων τής κόμης
ή τοΰ ίστοΰ, έφ' όσον ούδαμοΰ μνημονεύονται ώς «ζεύγη», είς μίαν δέ περίπτωσιν ό άριθμός
των είναι περιττός (P. Oxy. 1740,7 «κτένια «»). Κατά μείζονα λόγον, ούδείς δύναται νά συμ-
φωνήση μετά τής Calderini (έ'νθ- άν.; 41-42) ώς πρός τόν καθορισμόν τής επαγγελματικής ιδιό-
τητος δλων τών είς τούς παπύρους τών Ρωμαϊκών χρόνων (Β. G. U· 1021,5. P. S. I. 713,15.
P. Tebt. 322,23. P. Oxy. 135, 12. P. Fouad, 84) άπαντώντων «κτενιστωνΤά κείμενα δέν
επιτρέπουν νά συμπεράνωμεν, δτι πρόκειται πάντοτε περί «ξαντών» έρίου. Πιθανώτερον είναι
δτι πρόκειται περί ♦κομμωτών». (Βλ. Preisigke, Worterb. καί Liddell-Scott έν λ.).
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στ at»1). Έκ τοΰ ονόματος καταφαίνεται ότι πρόκειται περι εργατών, οιτινες ήσαν ειδι-
κευμένοι εις τήν διά «ράβδων» κατεργασίαν τοΰ έρίου. Έφ'δσονδέ ουδεμία τεχνική
έφεΰρεσις έμεσολάβησεν άπό τής άρχαίας μέχρι τής Ρωμαϊκής έποχής, εΐναι φανερόν
ότι ή μέθοδος αΰτη ήσκεΐτο και κατά τήν Έλληνιστικήν κα! κατά τήν άρχαίαν
έποχήν κα! πρέπει νά συσχετισθή πρός τόν άσαφή ΰπαινιγμόν τοΰ 'Αριστοφάνους
περ! «ραβδισμοΰ» τών έρίων πρός καθαρισμόν αυτών άπό «τών τριβόλων»2).
Πέραν τοΰτου όμως ουδέν είναι γνωστόν έκ τών πάπυρων ή άλλοθεν περ! τής
εργασίας τών «έριοραβδιστών»Εις τούς Πτολεμαϊκούς μάλιστα παπύρους, οσά-
κις γίνεται μνεία κατεργασίας έρίων πρό τής ύφάνσεως, αύτη άσκεϊται πάντοτε ύπό
γυναικών4). 'Απομένει νά ύποθέσωμεν δτι ό «ραβδισμός» τών έρίων έγίνετο πρό
τής διά τών χειρών ξάνσεως, ήτις ύπεβοηθεΐτο τοιουτοτρόπως προκειμένου περ!
έρίων περιεχόντων πολλάς ξένας ουσίας ή κα! άπεφεύγετο έντελώς προκειμένου περ!
έρίων σχετικώς καθαρών, έκερδίζετο δ' ούτω χρόνος, εις ή ν περίπτωσιν ή ποσότης
τού πρός ξάνσιν έρίου ήτο μεγάλη5). Είναι όμως έπίσης πιθανόν, ότι έξαίνετο διά
«ραβδισμού» μόνον τό έ'ριον τών αιγών, ως τοΰτο γίνεται εισέτι παρ' ήμϊν6), δεδο-
μένου δτι αϊ τρίχες τών προβάτων δυσκόλως άποχαιρίζονται αλλήλων κα! έ'τι δυσκο-
λώτερον άπαλλάσσονται τών έντός αύτών «τριβόλων» άνευ επεμβάσεως τών χειρών

') Βλ. Wessely, Sitz. — Ber. d. Wien. Akad. d. Wissensch. 145 O903) Abhandl.
IV, 9.13. Studien IV σελ. 70 no* 410-415 (1°g αί. μ. Χρ.).

2) Λυσιστρ., 574-576: «Πρώτον μεν εχρήν, ώσπερ πόκον εν βαλανείο), / εκπλύναντας τήν
οίαπώτην εκ τής πόλεως επι κλίνης! εκραβδίζειν τους μοχϋηρονς και τούς τριβόλονς άπολέξαι».

") Είναι μάλλον βέβαιον, ότι οί είς παπύρους τής Ρωμαϊκής έποχής μνημονευόμενοι
'ραβδισταϊ· (βλ. P. Mich. Tebt. 123 recto VI, ΐ9· XIV, ιη. verso XI, 35· 127 II, 32, 42. B.G.U.
115 ( = Chrest. I, 203), 19. P. Fouad 77. Studien I, 70, 410) ούδεμίαν έ'χουν σχέσιν πρός
τήν κατεργασίαν τοΰ έρίοι>, μολονότι ή S. Calderini τούς ταυτίζει άδιστάκτως πρός τούς
«εριοραβδιστάς» (ένθ. άν., 16. 42 - 44). Πρόκειται μάλλον περί έργατών ασχολουμένων
είς τήν διά «ραβδισμον» άποκάρπισιν λίνου, σησάμου κλπ. (βλ. Preisigke, Worterb.
καί Liddell - Scott έν λ. Schnebel, Landwirtschaft, 179 ύποσ. 1 καί κατωτ. Μέρος Β' κεφ. 1ον § 2).

4) Βλ. κατωτ. § § 5. 6.

6 Πβλ. Bliimner, Technologie Ι', 108.

6) Μέ τήν βοήθειαν είδικοΰ ξυλίνου οργάνου φέροντος χορδήν έν εΐδει τόξου (έξ οΰ καί
«δοξάρι» λέγεται συνήθως) αί τρίχες τών αιγών άποσπώνται άλλήλων καί τινάσσονται δεξιά καί
αριστερά αύτοΰ (έξ ου καί ή ενέργεια λέγεται «τίναγμα» ή «στίβαγμα*, ένιαχοΰ δέ καί «βέργισμα»,
όθεν συλλέγονται διά νά ξανθοΰν μέ τά «χερολάναρα>. (Βλ. Λουκοπονλον. Πώς υφαίνουν οί
Αιτωλοί 6-7). Ή ιδία μέθοδος έφαρμόζεται καί διά τήν ξάνσιν τοΰ βάμβακος (πβλ. Λονκο-
πονλον, Αύτόθι, 7-9. Φουρίκη, Λεξικογρ. 'Αρχ. 5, 1918, 225 ύποσ. 5), χρονολογείται δέ άπό
τής Βυζαντινής έποχής τούλάχιστον (βλ. Διήγ. παιδιόφρ. τών τετραπ. ζφων, 535. Carm. Gr.
Med. Aevi, έ'κδ. Wagner σελ. 159).

11
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τής ξαντρίας. Όπωσδήποτε και αν είχε τό πράγμα, τό βέβαιον είναι δτι ή διά «ραβδι-
σμού» ξάνσις, ε'ίτε περι έρίων τών προβάτων ε'ίτε περί αιγείων τριχών επρόκειτο,
δέν ήδΰνατο νά αντικαταστήσω τήν διά «τών κτενίων» ξάνσιν, ήτις ήτο απαραί-
τητος διά τήν εντελή άπάλυνσιν τοΰ έρίου καί τήν παρασκευήν αύτοΰ κατά «τολύ-
πας» πρός νήσιν.

4. Νήσις

Ή νήσις τοΰ έρίου αποτελεί τό δυσκολώτερον καί λεπτότερον στάδιον τής
ταλασιουργίας καί απαιτεί τεχνικήν τινα έξάσκησιν. Διά τούτο γίνεται παρ' ήμΐν,
ώς καί παρ1 άρχαίοις, υπό τών έχουσών ήλικίαν καί ακμαίας τάς δυνάμεις γυναι-
κών1). Διά τό «νέσιμο» τού έξασμένου έρίου χρειάζονται «ή άλεκάτη» ή «ή
ρόκκα»2) καί «τό αδράχτι»3). Ή πρώτη είναι τεμάχιον ξύλου ή καλάμου μήκους
0,50-0,80 μ. φέρον κατά τό άνώτερον αύτοΰ άκρον τεχνητήν ή φυσικήν «διχά-
λαν»4), έπί τής οποίας τίθεται «ή τουλούπα» καί στερεοΰται διά μικρού λεπτού
σχοινιού. Τό «αδράχτι» είναι επίσης τεμάχιον κλαδίσκου μήκους 0,20-0,30 μ.
κατεσκευασμένον εις σχήμα λεπτής ράβδου παχυτέρας έλαφρώς κατά τό μέσον. Έπί
τοΰ άνω άκρου αύτοΰ είναι έμπεπηγμένη λεπτή σιδηρά ακίς εις σχήμα αγκίστρου,
«τό άγκίνι» λεγόμενον κοινώς5. Κατά δέ τό κατώτερον αυτού άκρον προσαρμόζε-
ται μικρός κώνος ή τροχός έκ ξύλου ή άργίλλου, φέρων όπήν ε'ις τό μέσον, τό κοι-
νώς δνομαζόμενον «σφοντύλι»6).

') "Ηδη από τοϋ Όμηρου ή νήσις καί ή ΰφανσις είναι τά στάδια τής έριουργίας, είς

τά όποια ήσχολοϋντο αί βασίλισσαι καί αί έλεΰθεραι γυναίκες (βλ. Όμήρ. Ζ, 490-491. δ,

130-134. φ, 351. Πβλ. Γ. Γαρδίκα, 'Αθηνάς 14, 1902, 470-472), ένω αί θεραπαινίδες έγνώ-

ριζον κυρίως «εΐρια ξαίνειν και δονλοσύνην άνέχεσϋαι» (η, 103. χ, 423. Πβλ. Γαρδίκα, έ'νθ. άν.,
474. Φονρίκη, Λεξικογρ. 'Αρχ. 5,1918, 216 ύποσ. 4). Καί παρ' ήμϊν ή ξάνσις ανατίθεται συνή-
θως είς γραίας καί παιδίσκας, διότι οΰτε κόπον πολύν απαιτεί οΰτε ίδιαιτέραν τεχνικήν
έξάσκησιν προϋποθέτει.

5) Τό άρχαΐον όνομα τοΰ εργαλείου <ήλακάτη» διεσώθη πολλαχοΰ τής χώρας υπό τόν
μεταγενέστερον τύπον *άλεκάτη» (βλ. Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. έν λ., ένθα καί οί λοιποί διαλε-
κτικοί τύποι τοΰ ονόματος" πβλ. καί έν λ. άλεκατεα, άλεκάτι), ένφ είς τήν κοινήν αντικατεστάθη
υπό τοΰ ξενικής καταγωγής «ρόκκα» (ίταλ. rocca. Βλ. Δονκάγκ. έν λ. Πβλ. Φονρίκη, έ'νθ. άν.,
217 ύποσ. 6. Μιχαηλίδον - Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Β', 250 ύποσ. 5 κλπ).

*) Τό όνομα, κοινής χρήσεως, προέρχεται έκ τοϋ μεταγενεστέρου «άτράκτιον», υποκορι-
στικού τοΰ άρχαίου «ατρακτος» (βλ. Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. έν λ. αδράχτι καί άδραχτος).

4) Δι' ό καί «φούρκα» ονομάζεται συνεκδοχικώς ή ήλακάτη εις τινας τόπους (έν Μεγά-
ροις π. χ·, έν Πρεβέζη, έν Θάσφ, έν Σέρραις).

Β) Είναι τό μάλλον διαδεδομένον σήμερον όνομα τοΰ παρ' άρχαίοις λεγομένου «άγκι-
στρου». Άλλαχοΰ λέγεται άγκινάρι, άγκιναρίστρα, αγκινας, άγκίδα, άγκίδι (βλ. Τστορ. Λεξ. έν λ.)

6) Διαλεκτικώς δέ καί «οποντύλιν» (ή σποντύλ' έν Πόντψ), σφονντνλ' (βόρ. ίδιώμ.) καί αφεν-
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Ή νήθουσα γυνή1) κρατεί τήν «άλεκάτην» ή τήν «ρόκκαν» διά τής άριστεράς
χειρός ή στηρίζει αύτήν συνηθέστερον ύπό τήν άριστεράν μασχάλην. "Επειτα, διά
τών δύο δακτύλων (άντίχειρος και δείκτου) ή τών τριών (άντίχειρος, δείκτου και
μέσου) τής άριστεράς χειρός σύρει δλίγον έριον άπό τό κάτω μέρος τής «τουλού-
πας» και τό «στρίβει» συγχρόνως διά νά σχηματισθή μικρά κλωστή, τό άκρον τής
όποιας προσαρμόζει εΐς τό «άγκίνι τού άδραχτιού». Εξακολουθεί δέ νά έκτελή διά
τών δακτύλων τής άριστεράς χειρός τήν αύτήν έργασίαν, ένφ διά τού μέσου καί
τού άντίχειρος τής δεξιάς δίδει περιστροφικήν κίνησιν εΐς «τό άδράχτι», τό όποιον
διατηρείται εΐς κατακόρυφον θέσιν χάρις εΐς τό βάρος «τοΰ σφοντυλιοΰ». Δι'έπα-
νειλημμένων περιστροφικών κινήσεων, τών οποίων ή έντασις και ό άριθμός κανο-
νίζεται ύπό τής νηθούσης άναλόγως πρός τόν προορισμόν τοΰ νήματος2), ή σχη-
ματιζομένη κλωστή «στρίβεται» όσον χρειάζεται, δταν δέ τό μήκος αύτής φθάση
τό μήκος τής δεξιάς χειρός τεταμένης, άπαγκιστροΰται άπό τό «αδράχτι» καί περι-
τυλίσσεται περί αύτό έκ τών κάτω πρός τά άνω. "Επειτα, τό πρός τήν «τουλούπαν»
άκρον αύτής άγκιστροΰται έκ νέου εΐς τό «άδράχτι» και ή όλη ενέργεια έπαναλαμ-
βάνεται διά τήν κατασκευήν νέας κλωστής. "Οταν δέ τό βάρος τοΰ περι τό «άδρά-
χτι» τυλιχθέντος νήματος γίνη τόσον, ώστε νά καθιστά δύσκολον τήν περιστροφι-
κήν αύτοΰ κίνησιν, χρησιμοποιείται νέον κενόν «άδράχτι» ή και τό αύτό, άφοΰ
απαλλαγή τού νήματος καθ' όν τρόπον θά έκθέσωμεν κατωτέρω3). Έάν κατά τήν

τύλι (έν Κρήτη, έν Κυκλάσι, έν Θράκη καί άλλαχού). Είναι ή σημερινή μορφή τού μεταγενε-
στέρου «σφονδύλιον», υποκοριστικού τοΰ παρ' άρχαίοις συνώνυμου «σπόνδυλος» ή «οφόνδνλος».

') «Η νέστρα» ή «ή γνέστρα» είναι τό έν χρήσει σήμερον συνώνυμον τοΰ παρ'άρχαίοις
«ή νη&ίς» ή «ή έ'ριϋ·ος». Τό δηλοΰν τήν ένέργειαν ρήμα είναι παρ' ήμΐν «νέϋω» (βλ. Γ. Χατζι-
δάκι, ΜΝΕ 2,343) ή «γνέ&ω». παρ' άρχαίοις δέ «νή&ω» (καί «νέοι»). Συνώνυμον δ' αύτοΰ τότε
καί σήμερον τό *κλώ·&ω».

2) "Αν δηλαδή τό νήμα πρόκειται νά χρησιμεύση ώς «στημόνι», πρέπει ή κλωστή νά
είναι καλώς «στριμμένη» διά νά γίνη στερεωτέρα. Τοΰτο επιτυγχάνεται δι' έντονου καί έπα-
νειλημμένης περιστροφής τού «αδραχτιού». "Αν όμως τά νηθόμενα έρια προορίζωνται διά τήν
κατασκευήν «υφαδιον», τότε ή περιστροφική κίνησις τοΰ «αδραχτιού» είναι όλιγώτερον έντονος
καί όλιγώτερον συχνή διά νά σχηματισθή κλωστή άπαλωτέρα τής τοΰ στήμονος. 'Εννοείται
ότι καί είς τήν μίαν καί είς τήν άλλην περίπτωσιν είς τήν δεξιότητα τής «νέατρας» εναπόκει-
ται νά κανονίση, άν ή κλωστή πρέπη νά είναι περισσότερον ή όλιγώτερον «στριμμένη» ή περισ-
σότερον ή όλιγώτερον *άπαλή», άναλόγως τοΰ είδους τοΰ ύφάσματος, είς τήν ΰφανσιν τοΰ
όποιου πρόκειται νά χρησιμοποιηθή τό «στημόνι» ή τό «υφάδι».

3) Περιγραφήν τού τρόπου τής νήσεως δίδει καί ό Π. Φουρίκης διά τά Μέγαρα (Λεξι-
κογρ. 'Αρχ. 5, 1918, 217-218), ό Δ. Αονκόπουλος διά τήν Αίτωλίαν (Πώς υφαίνουν οί Αιτω-
λοί, 10-12), ό Μ. Μιχαηλίδης-Νονάρος διά τήν Κάρπαθον (Λαογρ. Σύμμεικτα Β', 250-254) καί
ό Ά. Βροντής διά τήν Ρόδον (Ροδιακά, 14-21).
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νήσιν τής «τουλούπας» παρουσιάζωνται ξέναι πρός τό έ'ριον οΰσίαι ή και μικραι
τρίχες μή καλώς έξασμέναι, ή «νέστρα» άποσπα ταύτας διά τών ονύχων, συνηθέ-
στερον δέ διά τών όδόντων, έπειδή έ'χει άπησχολημένας άμφοτέρας τάς χείρας1), και
τάς άπορρίπτει. Εξακολουθεί δέ «τό νέσιμο», καθημένη ή δρθία, μέχρις δτου
οί δάκτυλοι τής δεξιάς αύτής χειρός, οΐτινες καταβάλλουν καί τήν μεγαλυτέραν
προσπάθειαν, άρχίσουν νά κινούνται δυσκόλως ένεκα τού καμάτου. Διά νά άποφύγη
τούτο έπί τόν μακρότερον δυνατόν χρόνον, χρησιμοποιεί άπό καιρού είς καιρόν
άντί τών δακτύλων όλόκληρον τήν παλάμην: στηρίζει δηλαδή τό «άδράχτι» έπί
τής έξωτερικής επιφανείας τού δεξιού μηρού2) καί διά τής παλάμης δίδει είς αύτό
ίσχυράν περιστροφικήν κίνησιν, τής οποίας τήν έ'ντασιν κανονίζει καί κατ' αύτήν
τήν περίπτωσιν άναλόγως πρός τόν προορισμόν τοΰ νήματος. Έφ' δσον δέ νήθει
δρθία ή καί βαδίζουσα, ώς τοΰτο συμβαίνει συχνάκις εις τάς γυναίκας τής ύπαί-

') Παρομοίαν ένέργειαν αποσπάσεως «κροκύδων» (περί τοΰ ονόματος βλ. άνωτ. σελ 156
ύποσ. 3) διά τών όδόντων ύπό τής νηθούσης δεικνύει είκών έπί έρυθρομόρφου άγγείου.
(Βλ. Bliimner, Technologie I2, 132 είκ. 50). Κατά λάθος ό Π. Φουρίκης προσάγει πρός πίστω-
σιν τοΰ πράγματος παρ' άρχαίοις στίχον έπιγράμματος τής Παλ. 'Ανθολογίας (VI, 247, 5-6) :
«και τάλαρον σχοίνοις ΰφασμένον, δν ποτ'' όδόντι / έπλήρον τ ο λύπη παοα καϋαιρομένη» (έ'νθ. άν. σελ.
218ύποσ. 6). Δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι ό ποιητής μετεχειρίσθη τό «όδόντι» συνεκδοχικώς άντί
τοΰ «κτενίοις» καί έννοεί τήν δι' αύτών ξάνσιν τών έρίων. (Πβλ. καί Bliimner, έ'νθ. άν., 129 ύποσ. 2).

2) Πολλάκις ή «νέστρα», δταν νήθη καθημένη, περιβάλλει τόν δεξιόν μηρόν διά στερεοΰ
καί λείου ύφάσματος πρός άποφυγήν φθοράς τών ένδυμάτων. Άνάλογονΐσως προορισμόν είχε
τό παρ' άρχαίοις «επίνητρον» ή «δνοςέργαλεϊον τής νήσεως, τοΰ όποιου ή χρήσις δέν είναι
γνωστή. Πρόκειται περί ξυλίνου ή πηλίνου οργάνου σχήματος ήμικυλινδρικοΰ, τό όποιον ή
νήθουσα έφήρμοζεν έπί τοΰ δεξιοΰ μηροΰ, ώς άποδεικνύεται έκ τοΰ σχήματος ευρεθέντων «έπι-
νήτρων» καί εικόνων έπί άγγείων (Πβλ. Bliimner, έ'νθ. άν., 115-119). Οί λεξικογράφοι ορίζουν
τοΰτο ώς όργανον «εφ" ού τήν κρόκον νή&ονσι» (βλ.Ήσύχ., Μ.Έτυμολ. έν λ.). Είναι, έν τούτοις,
δύσκολον νά έννοήση τις ένέργειαν νήσεως άνευ τής χρήσεως ήλακάτης καί άτράκτου. Διά
τοΰτο δικαίως ό Σ. Ξαν&ονδίδης άπορρίπτει τήν ύπ' άλλων ύποστηριχθεΐσαν γνώμην, ότι πρό-
κειται περί οργάνου τής νήσεως (Athen. Mitteil. XXXV, 1910, 323-334). Άλλά καί ή ύπ'
αύτοΰ ύποστηριχθεΐσα γνώμη, ότι τό έπίνητρον έχρησιμοποιείτο ύπό τών γυναικών διά τήν
τακτοποίησιν τοΰ ξανθέντος έρίου είς «τολύπην» πρό τής εκάστοτε τοποθετήσεως μιάς τολύ-
πης έπί τής ήλακάτης, ένέργειαν δι* ήν αί γυναίκες τής σημερινής Κρήτης χρησιμοποιούν
ένίοτε είδος μικροΰ σκίμποδος τοποθετουμένου πρός τοΰτο έπί τών γονάτων, ώς συνέβαινε
περίπου καί κατά τήν χρήσιν τοΰ έπινήτρου, δέν φαίνεται άληθοφανής. Κατ' άκολουθίαν καί
τό ύποστηριζόμενον ύπό τής Σ. Παπασπνρίδον (έν Λεξ. 'Ελευθερουδάκη άρθρ. έπίνητρον) περί
χρήσεως καί σήμερον «έπινήτρων» έν Κρήτη δέν είναι ιστορικώς ορθόν. (Είς τήν κυρίαν
Σ. Παπασπυρίδου οφείλω τήν γνώσιν τοΰ άρθρου τοΰ Ξανθουδίδου, δι' δ καί τήν ευχαριστώ
έντεΰθεν).
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θρου, πρός διευκόλυνσιν τής ενεργείας ταύτης ανυψώνει ολίγον τόν δεξιόν πόδα
μέ ταυτόχρονον κάμψιν τοΰ γόνατος1).

Ή είς τήν άρχαίαν Ελλάδα έφαρμοζομένη μέθοδος νήσεως τών έρίων
κατ' ουδέν σχεδόν διέφερε της σήμερον χρησιμοποιουμένης ε'ίτε ώς πρός τήν όνομα-
τολογίαν, ε'ίτε ώς πρός τά έργαλεΐα καί τήν χρήσιν αυτών2). Καί τότε ή «νη&Ις» ή
ή «εριϋ-ος», καθημένη ή δρθία, προσήρμοζε στερεώς έπί τής «ηλακάτης·» τήν «τολύ-
πην», έξ ής έσυρεν ολίγον κατ' ολίγον έ'ριον διά τών δάκτυλων τής αριστεράς
χειρός, προσέδενε τό άκρον τής κλωστής3) είς τό «άγκιστρον» τοΰ «ατράκτου» καί

') Πόσον παλαιός είναι ό τρόπος οΰτος τής νήσεως δεικνύει παραστατική μικρογραφία
τών έ'ργων τής υφαντουργίας έ| Αίγυπτιακοϋ τάφου τής XPls δυναστείας (2160-2000 π· Χρ ).
Γυναίκες νήθουσαι λίνον κάμνουν τήν αυτήν άκριβώς κίνησιν. Βλ. Mogensen, Collect. Egypt.
Ny Carlsberg II planche LXVI. (Πβλ. I n° 516A σελ. 68).

*) Θεωρώ περιττόν νά έκταθώ πρός πίστωσιν τοΰ πράγματος είς λεπτομερή περιγραφήν
τής νήσεως παρ' άρχαίοις μεθ' όλων τών είς τους συγγραφείς καί τους λεξικογράφους
παραπομπών. 'Αρκούμαι νά παραπέμψα) τόν βουλόμενον νά βεβαιωθή περί τούτου είς τήν
λαμπράν περιγραφήν τοΰ Bliimner, πιστουμένην διά τών σχετικών μαρτυριών τής Ελληνο-
ρωμαϊκής Γραμματείας καί παραστατικώς διασαφουμένην δι' εικόνων έξ Ελληνικών άγγείων
(Technologie, Is, 120-134. Πβλ. καί άνωτ. σελ. 152ύποσ. 3). ΤΙ παρατηρουμένη διαφορά
μεταξύ τής άρχαίας καί τής σημερινής έ?τοχής άναφέρεται είς τήν κατά τήν πρώτην χρήσιν
τοΰ «έπινήτρον» (βλ άνωτ. σελ. 164 ύποσ. 2), άγνώστου σήμερον. (Είς τήν Έλληνιστικήν Αΐγυ
πτον έγίνετο, φαίνεται, έπίσης χρήσις έπινήτρου- Πρβλ. Breccia, Monum. de 1'Egypte Greco-
rom·, planche LXXV, 1). "Αγνωστος ωσαύτως είναι σήμερον καί ή χρήσις άλλου εργαλείου
άντικαθιστώντος κατά τήν άρχαίαν ή τήν Έλληνιστικήν έποχήν (κατά τήν νήσιν τής καννάβεως
μάλλον) τήν ήλακάτην καί όνομαζομένου «γέρων», διά τό σχήμα (βλ. Πολνδ. Όνομαστ. VII, 73 :
«τό δε έργαλεΐον καΰ·' ου εκλωϋον έξαρτώντες τα στυππεΐα, γέρων έκαλεΐτο' ήν δέ ξύλου πεποιημέ·
νον κιόνιον, σχήμα Έρμου τετραγώνου έχον, φ γέροντος έπήν πρόσωπον, άφ' ου καί τό όνομα*.
Πβλ. Bliimner έ'νθ. άν. 133-194). Τό όνομα, έν τούτοις, διεσώθη είς τήν οίκιακήν βιοτεχνίαν τής
μεταξουργίας έν Καρπάθφ, ένθα ονομάζεται «γέρως» μικρόν τεμάχιον ξύλου στρογγύλου (κιο-
νίσκου) κινουμένου έπί κατακορύφου άξονος καί άποτελοΰντος τμήμα τής «μαγγάνης», δι" ής
εξάγεται καί ανελίσσεται τό νήμα τής μετάξης έκ τών βομβυκίων. Βλ. Μιχαηλίδου-Νουάρον,
Λαογρ. Σύμμεικτα Β', 246 (είκ. έν σελ. 245).

8) «Κλωστή» λέγεται κοινώς (καί κλωστάρι ένιαχοΰ, ώς έν Μυκόνω, Νάξω, Πόντφ) τό
μεταξύ τής «τουλούπας» καί τοϋ «αδραχτιού» σχηματιζόμενον καί περί τοΰτο έκάστοτε τυλισ-
σόμενον τμήμα νήματος, «τό κλώαμα» παρ' άρχαίοις, άλλα καί οιονδήποτε τεμάχιον νήματος,
«6μίτος» τών άρχaitov. Τό τελευταΐον τοΰτο λέγεται έπίσης παρ' ήμΐν πολλαχοϋ, ώς καί τό
ύποκορ. «τό μιτάρι*, σημαίνον όργανον τοΰ ύφαντικοΰ ίστοϋ δι* οΰ διέρχονται οί μίτοι τοϋ
στήμονος. Κατά τήν Έλληνιστικήν έποχήν χρησιμοποιείται συνήθως καί ό όρος «ή άρπεδών,
άρπεδόνη» (βλ. Preisigke, Worterb. καί Liddell-Scott, έν λ.), σημαίνων κυρίως τούς μίτους τοϋ
στήμονος, σημασίαν ήν διετήρησε ελαφρώς παρηλλαγμένην πολλαχοϋ καί σήμερον (βλ.
'ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. έν λ. άρπεδόνα, άρπεδόνη, άρπεδόνι).
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«περιέστρεφε» τοϋτον ευχερώς, χάρις εις τό βάρος τοΰ εις τό κάτω αύτοΰ άκρον
προσηρμοσμένου «σφονδνλον», διά τών δάκτυλων τής δεξιάς χειρός, μέχρις δτου
τό έ'ριον μετεβάλλετο εις «νήμα»1).

Κα! εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον ή νήσις τοΰ έρίου τών προβάτων και
τών αιγών έγίνετο ασφαλώς κατά τόν 'ίδιον τρόπον, ή δέ μέχρι τοΰδε έ'λλειψις
οιασδήποτε μνείας εις τούς παπύρους τής έποχής περί τών έργαλείων, τά όποια
έχρησιμοποίουν καί τότε «αί εριΰοι»2) κατά τήν νήσιν, είναι καθαρώς συμπτωμα-
τική. 'Απόδειξις οτι εις τούς τής Ρωμαϊκής έποχής άναφέρονται καί πάλιν τά κατά
τήν νήσιν χρησιμοποιούμενα «άλακάτια»3) καί «άτράκτία»4).

Άλλά καί αί όλίγαι σποραδικαί πληροφορίαι τών Πτολεμαϊκών παπύρων
αρκούν νά άποδείξουν δτι αί «έ'ριθοι» τής Ελληνιστικής Αιγύπτου, 'Ελληνίδες
άποικοι κατά τό πλείστον5), διεκρίνοντο διά τήν περί τήν νήσιν δεξιότητά των καί
έπετύγχανον καί στήμονα καλώς στριμμένον καί λεπτόν6) καί κρόκην μαλακήν7),
ώστε τά έξ αυτών κατασκευαζόμενα υφάσματα είχον άμφοτέρας τάς ιδιότητας, τάς
οποίας πρέπει νά έ'χη τό καλόν μάλλινον ύφασμα, δηλαδή στερεότητα καί μαλα-

') Νήμα ώνόμαζον γενικώς οί αρχαίοι ό,τι καί ήμείς κοινώς «νήμαπολλαχοΰ δέ «νίμα»
καί «γνέμα» (παρά τό *νέϋ·ω» και *γνέϋ·ω». Βλ. 77. Φονρίκην έν Λεξικογρ. 'Αρχ·, 5, 1918, 217
ύποσ. 5 καί άνωτ. σελ. 163 ύποσ· 1), δηλαδή τά προϊόν τής νήσεως οιασδήποτε κλωστικής
ουσίας.

2) 'Από τής'Ελληνιστικής έποχής έπεκράτησε γενικώς έκ τής άττικής (βλ. Δηιιοσΰ.
προς Εύ'βουλ. 45) ό όρος «έριδος» έκτοπίσας τόν συνώνυμον «νη&ίς». Βλ. P. Hib. 121 (221 π. Χ.)
34: «ερίΰοις ερίων*. P. Tebt. 1 σελ. 3, ίο (= Powell, Collectanea Alexandrina η» 7 σελ.
185): «·&αμιναί ΰέρεος ερι&οι* (ενν. αί μέλισσαι). Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 80 (καί Σχόλ.). Ευαταϋ·. Είς
Όμηρου Ίλ. Σ, 550 σελ. 1162,20. Σουΐδ.: εριΰοι' έριουργοί χείρες. Πβλ. Ήσνχ. έν λ. ερι&οι.

3) Βλ. P. Oxy. 1740 (3°ς αί. μ. Χρ.), 8. Καί ή έν S. Β. 1974, ι (3°ς αί. μ. Χρ.) βραχυ-
γραφία «άλακ». πρέπει άσφαλώς νά άναγνωσθη «άλακ(ατίων)» (λόγος αλακ(ατίων) αγορασθέντων
ΰπδ Άπίωνος . . . ), ώς υποθέτει ή S. Calderini (Aegyptus XXVI, 1946,23) καί όχι «άλάκ(ατα)*
ώς άναγινώσκει ό Preisigke (βλ. WSrterb. έν λ.).

*) Βλ. P. Oxy. 1740, 2: «άτράκτεια».

ε) Βλ. κατωτ. σελ. 172 ΰποσ. 2. 176.

6) Βλ. P. Petr. 11, 32 (I) 22 (μεταξύ τών ειδών, τά όποια κλέπται άφήρεσαν έκ τής
οικίας τοΰ έριουργοΰ Πετοσίριος, περιελαμβάνοντο καί «στήμονος λεπτ[οϋ] στατήρες ιβ [_>
(=121/2). P. Mich. Ζ. ι6 (ή Βία, προϊσταμένη τών γυναικών έριουργών τοΰ έν Μέμφει ύφαν-
τουργείου τοΰ 'Απολλώνιου, παραπονείται ότι τό έ'ργον καθυστερεί, διότι δέν υπάρχουν έ'ρια
κατάλληλα προς νήσιν στήμονος. Πβλ. άνωτ σελ. 159 ύποσ. 3).

7) Ό διάφορος τρόπος νήσεως μεταξύ στήμονος καί κρόκης έλαμβάνετο ύπ' όψιν καί
κατά τήν άμοιβήν τής νηθοΰσης. Βλ. P. Tebt. 117 (99 π. Χρ.), 53 : *μιο($οϋ) στήμονος». 67:
*μια&ον κρόκης».
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κότητα1). Ό έπαινος τόν όποιον απονέμει είς αύτάς δια τοΰτο ό Θεόκριτος δέν
ήτο υπερβολικός2).

5. Παρασκευή τοΰ νήματος πρός ΰφανσιν

Εις τήν οίκιακήν βιοτεχνίαν τής έριουργίας τής σήμερον «τό νεσμένο μαλλί»
διατίθεται άπό «τό άδράχτι» άναλόγως πρός τόν προορισμόν του. Ούτω, τό πρός
κατασκευήν στήμονος παρασκευασθέν έ'ριον έκτυλίσσεται άπό τό «αδράχτι» και
περιτυλίσσεται περι μικρόν τεμάχιον ξύλου ή άλλου οιουδήποτε στερεού σώματος
κατά κυκλικόν τρόπον, ώστε τό όλον νά άποτελέση σφαΐραν ελλειψοειδή νήματος,
τό «κουβάρι»3). Έάν δέ τό «στημόνι» προορίζεται διά τήν ΰφανσιν ένδυμάτων ή
άλλων άντικειμένων, τά όποια πρέπει νά είναι ιδιαιτέρως στερεά, τότε ή «νέστρα»
λαμβάνει δύο «κουβάρια», ενώνει τήν μίαν κλωστήν μέ τήν άλλην και τάς «στρί-
βει» έκ νέου μέ τόν «αδραχτον» ή τόν «κλώστην»*) καί κατασκευάζει ούτω νέαν κλω-
στήν, διπλήν, περισσόιερον στριμμένην και κατά πολύ στερεωτέραν, τήν οποίαν

') Βλ. P. S. I. 364, 5- Β. G. U. 1564, ίο. Πβλ. άνωτ. σελ. 136 ύποσ. 5.

2) Είδύλλ. XV, 8ο: «Πότνι ' Αϋαναία, πυΐαι αφ' έπόνασαν έριϋοι».

3) Ή λέξις είναι κοινής χρήσεως σήμερον, άπαντα δέ τό πρώτον παρά Κωνσταντίνος
Πορφυρογεννήτφ (Έκθ. Βασιλ. Τάξ·, 677,9). Παρ' άρχαίοις τό συνώνυμον είναι «άγαϋίς», ή
«κλωστήρ». (Πβλ. Bliimner, Technologic .I2,130 ύποσ. 2 καί τήν έπομ. ύποσ.). Περί τής ετυμο-
λογικής ερμηνείας τοΰ ονόματος <κουβάρι» ΰπεστηρίχθησαν πολλαί γνώμαι (βλ. Κοραή,"Ατακτα
4,246. Σοφοκλέους Λεξ. έν λ. κουβαρίς. Κουκουλέ, 'Αθηνάς 30, 1927, Λεξικογρ. 'Αρχ., 33-34).
Παρά Βυζαντινοΐς έλέγετο «κουμβάριον» είδος μικρού πλοίου (βλ. Κουκουλέ, Ευσταθίου Θεσ-
σαλονίκης τά Λαογραφικά I, 308). Τό αυτό είδος πλοίου είς παπύρους τοΰ 3ου αί. π.Χρ. φέρει
τόοΛ'ομα «κυβαία» ή «κνβάδιον*. Τό τελευταΐον τοΰτο ένισχύει τήν γνώμην, ότι ύπήρξε παραλ-
λήλως καί ό άμάρτυρος τύπος «κυβάριον», όθεν τό Βυζαντινόν «κουβάριον» καί τό ήμέτερον
«κουβάρι», είτε διά τήν ομοιότητα τοΰ σχήματος πρός τό είδος τοΰ πλοιαρίου τοΰ όνομαζο-
μένου *κνβάριον (παράλληλον ή προγενέστερον τοΰ *κνμβάριον)·&ουμβάριον), είτε έκ τοΰ σχή-
ματος τών μικρών τεμαχίων ξύλου, περί τά όποια έτυλίσσετο τό νήμα. Είναι πιθανόν, ότι
ύπήρχον τοιαύτα άνέκαθεν έ'τοιμα πρός χρήσιν τών νηθουσών, ώς δεικνύουν εύρήματα έξ Αιγύ-
πτου (πβλ. Wilkinson. Manners and Customs II, 176 είκ· 392. Braulik, Altagypt. Gewebe,
65 είκ. 96 a. Johl, Webst- d. Gr. u. Rom., 36.

4) Ό «αδραχτος· καί «άδραχτας» (βλ. Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. έν λ.) είναι ή ξύλινον «άδρά-
χτι», σημαντικώς παχύτερον καί βαρύτερον τοΰ χρησιμοποιουμένου κατά τήν νήσιν, έφωδια-
σμένον δέ καί μέ βαρύτερον «σφοντύλι» ή καί σιδηρούν έξ ολοκλήρου. Τής ιδίας κατασκευής
είναι καί ό πολλαχοΰ χρησιμοποιούμενος «κλώστης» (ένιαχού καί κλώστρης, κλου στης, κλωστήρι
καί κλωστέρϊ) ό παρ' άρχαίοις «κλωστήρ» σημαίνων καί τόν βαρύτερον «ατρακτον», άλλά καί
τό δι'αύτοΰ λαμβανόμενον στριμμένον νήμα, είτε περί τόν κλωστήρα εύρισκόμενον, είτε έσχη-
ματισμένον είς σφαΐραν, τό «κουβάρι» δηλ. νήματος «διπλοστριμμένου» (βλ. Bliimner, ένθ,
*ν<οτ. Ι2, 130. Είκ. έν σελ. 125).
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περιτυλίσσει και πάλιν εις «κουβάρι». Άφοΰ δέ έμβαπτίση έπ' δλίγον τά «κουβά-
ρια» έντός θερμοΰ ύδατος πρός αποφυγήν μελλοντικής βραχΰνσεως τοΰ νήματος καί
άπόκτησιν λειότητος καί στερεότητος, έκτυλίσσει εκείθεν τό νήμα καί τό «ιδιάζει»*),
τακτοποιεί δηλαδή τόν στήμονα οΰτως, ώστε αί ήμίσειαι κλωσταί αΰτοΰ νά εύρί-
σκωνται κατά τήν ΰφανσιν άνωθεν τών άλλων ημίσεων καί νά διέρχεται ελευθέρως
διά τοΰ κενοΰ ή κερκίς.

Άλλως διατίθεται άπό τό «αδράχτι» τό νήμα, τό όποιον παρεσκευάσθη διά
νά χρησιμοποιηθή ώς «υφάδι». Πρός τακτοποίησιν αΰτοΰ μεταχειρίζονται πρώτον
τό «τυλιγάδι» ή τόν «άγκάλιατρον»2) καί τό «τυλιγαδιάζονν» ή τό «άνακυκλίζουν»3),
τό άνατυλίσσουν δηλαδή εις δέσμας κυκλικοΰ σχήματος, τά «κυκλιά* ή «τσυκλιά»4).
Άφοΰ δέ πλΰνουν προηγουμένως τά «κυκλιά», δι' δν λόγον καί τά «κουβάρια»,
τοποθετοΰν έ'καστον τούτων έπί τής «άνέμης»5) καί μέ τήν βοήθειαν είδικοΰ έργα-

') «Ιδιάζω» καί «διάζω» ή «Ιδιάζομαι» καί «διάζομαι» παρ' ή μι ν (βλ- Ν. Χατζηζωγίδη,
'Αθηνάς Χ, 1898, 548. 77 Βλαοτοϋ, Συνών. καί Συγγεν., 316. 77. Φονρίκη, Αεξικογρ. 'Αρχ. 5,
1918, 222 ύποσ. 4 κλπ.) είναι τό παρ" άρχαίοις «διάζομαι» (βλ. Πολυδ. Όνομαστ VII, 32. Bliim-
ner,ι Technologie Ι*, 143/144). Τεχνικώς τό «ΐδιαομα» ή »διάαμα» γίνεται κατά διαφόρους
τρόπους, τών οποίων ή περιγραφή θά κατελάμβανε πολύν χώρον καί θά ώδήγει έξω τοΰ θέμα-
τος, έφ' όσον τό «ΐδιασμα» ανήκει μάλλον είς τήν ύφαντικήν καί όχι είς τήν καθ' αύτό ταλα-
σιουργίαν. Τό ουσιώδες, άλλως τε, ση μείον τής ενεργείας ταύτης είναι ότι έπιτυγχάνεται «ή
ατανρωαις» τοΰ στήμονος, ή διάθεσις δηλαδή αύτοΰ είς δύο ΐσα τμήματα διατηρούμενα κατά
τήν ΰφανσιν είς θέσιν έπάλληλον διά δύο καλάμων, οΐτινες διαπερώνται είς τό διάμεσον.

2) Πρόκειται περί μιας ράβδου μήκους 0,80 -1 μ. διχαλωτής κατά τό εν άκρον καί
φερούσης κατά τό έτερον τεμάχιον ξύλου ή σιδήρου έμπεπηγμένον καθέτως έν εΐδει κεραίας.
Περί τήν διχάλαν και τήν κεραίαν τυλίσσεται τό νήμα τοΰ «άδραχτιοΰ». Βλ. Ίστορ. Αεξ.
Ν. Έλλην. έν λ. άγκαλιστήρι, άγκάλιστρος.

8) Ό πρώτος δρος εΐναι ό συνήθης, ώς καί τό «τυλιγάδι», έξ οΰ παράγεται, είναι συνη-
θέστερον τοΰ συνωνύμου «άγκάλιστρος» ή «γλυτηρι» (άρχαΐον «έκλ,ντήριον») ώς λέγεται ένιαχοΰ
(έν Θράκη π.χ.) ή «άντίλυτρος» ώς λέγεται έν Καρπάθφ (βλ. Μιχαηλίδου - Νουάρον, Λαογρ.
Σύμμεικτα Β', 251 ύποσ. 2). Τό «άνακυκλίζω» (βλ. Ίστορ. Αεξ. Ν. Έλλην. έν λ·) εΐναι ήδη
μεταγενέστερον. Βλ. Liddell - Scott έν λ. άνακνκλισμός.

*) Έκ τοΰ μεταγενεστέρου «κνκλίον», διά τό σχήμα. Έκτος τών τύπων «κυκλί» (Κάρπα-
θος, Κρήτη, Κως, Χίος κ· άλλαχοΰ) καί «τσυκλι» (Β. Εύβοια, Αιτωλία, Μάνη, Σΰρος κ. άλλα-
χοϋ), λέγεται καί «κουκλί» (Κάρπαθος κ· άλλαχοΰ), καί «τσονκλί» (Κύμη, Λακωνία, Κόρινθος.
Κ. Ιταλία κ. άλλαχοΰ). Πβλ. 77. Φουρίκη, Λεξικογρ. 'Αρχ. 5 (1918), 219 ύποσ. 6. Μιχαηλίδη-
Νονάρον, έ'νθ. άν., 251 ύποσ. 3.

*) Έργαλεΐον κωνικόν κατεσκευασμένον συνήθως έκ τεμαχίων καλάμου καί περιστρε-
φόμενον περί κάθετον άξονα, τόν «άνεμόοτυλον» ή «άνεμοστάτην(βλ. Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην.
εν λ. ανέμη και άνεμόκορμος, ενθα καί τά έν χρήσει συνώνυμα).



ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΚΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ 169

λείου, τό όποιον λέγεται «ροδάνι» ή «μαγγάνι»1), τό περιτυλίσσουν πέριξ μικρού καί
λεπτοϋ τεμαχίου καλάμου, τοΰ «μασουριον»2). Τό πλήρες νήματος «μασούρι» τοπο-
θετείται εντός τής «σαΐττας» ή «κερκίδας»3), ήτις φέρει κατά τό μέσον λεπτόν σιδη-
ροΰν άξονα, περί τόν όποιον περιστρέφεται ελευθέρως τό «μασοΰρι» καί επιτρέπει
ούτω νά εκτυλίσσεται τό νήμα κατά τήν ύφανσιν.

Άν καί δέν γνωρίζομ,εν σαφώς τά έργαλεια, τά όποια μετεχειρίζοντο αί
άρχαΐαι Ελληνίδες διά τήν έκ τοΰ «ατράκτου» διάθεσιν τού «στήμονος» καί τής
«κρόκης» ε'ίμεθα, έν τούτοις, βέβαιοι δτι καί έκεΐναι τό μεν νήμα τοΰ στήμονος
συνεσκεύαζον εις «άγαΰίδας» ή «κλωοτηρας»1) καί έπειτα «εδιάζοντο»5), τήν δέ
κρόκην «επηνίζοντο», δηλαδή περιετύλισσον είς τά «πηνία», τά όποια έτοποι^έτουν
είς τήν «κερκίδα»6).

Έκ τών παπύρων πληροφορούμεθα, δτι τό νήμα τών «είργασμένων έρίων»
διετίθετο είς «κύκλους» καί «δεσμία»1). Ό πρώτος δρος ανταποκρίνεται ασφαλώς

*) 'Αποτελείται έξ ενός τροχού κινουμένου διά τής χειρός, όστις θέτει είς περιστροφι-
κήν κίνησιν μέ τήν βοήθειαν χορδής λεπτόν σιδηρούν άξονα, είς τόν όποιον έ'χουν διαπερασθή
3-4 «μασοΰρια». Τήν περιστροφικήν κίνησιν τοϋ άξονος παρακολουθεί καί ή <άνέμη» μέ τήν
βοήθειαν τής κλωστής, ή όποία έκτυλίσσεται άπό τό περί αυτήν «τσυκλί» καί τυλίσσεται είς
τά «μασούρια». Ό όρος «τό ροδάνι», καί «ή ροδάνι7», χρησιμοποιούμενος πολλαχοϋ (έν Ήπείρω
π.χ., Θεσσαλία, Θράκη, Μακεδονία, Κ. 'Ιταλία κ. άλλαχοϋ) είναι, κατά Κοραήν (Έν Άρριαν.
Επικτ. Διατριβαί, 303), ύποκ. τοϋ άρχαίου «ροδάνη» (βλ. Bliimner, έ'νθ. άν., 142 ύποσ. 5) σημαί-
νοντος τήν «κρόκην». Έντεϋθεν ώνομάσΟη «ροδάνη» καί τό έργαλεϊον δι* ού «έροδάνιζον» τήν
κρόκην, έτακτοποίουν δηλαδή αύτήν πρός ύφανσιν. (Ή γνώμη τοΰ Kretschyner, Der heut.
lesbische Dialekt424, όστις θεωρεί τήν λέξιν παράγωγον τοΰ «ρόδα» < Βενετ. roda = τροχός,
δεν φαίνεται πιθανή). Ό δεύτερος όρος, έν χρήσει έπίσης πολλαχοϋ (έν Ει'ιβοία, π.χ , έν Στερ.
Ελλάδι, Πελοποννήσφ, κ. άλλαχοΰ) είναι ύποκορ. τοϋ άρχαίου «μάγγανον». Χρησιμοποιοΰνται
ένιαχοΰ καί δύο άλλα συνώνυμα: τό «τσικρίκι» (τουρκ. f.ikrik, ένιαχοϋ τής Θεσσαλίας, Μακε-
δονίας καί Θράκης) καί «ή οβίγα» (ή λ. ξένη, άν δέν πρόκειται περί ονοματοποιίας, χρησιμο-
ποιείται δέ είς τάς Κυκλάδας, τήν Δωδεκάνησον, Κύπρον καί άλλαχοΰ).

*) Είναι τό κοινόν σήμερον όνομα (ή λ. άραβοτουρκική' βλ. Κοραή, "Ατακτα 5, 191)
τοΰ παρ'άρχαίοις «πηνίον» (βλ. Bliimner, έ'νθ. άν., 152-153. Φονρίκη, έ'νθ., άν., 227 ύποσ. 3).
Άλλά καί τό «πηνι* διασφζεται σήμερον υπό τήν αύτήν σημασίαν έν Κύπρω καί Ρόδφ.

3) Ό πρώτος όρος είναι κοινώς (ένιαχοΰ «οαγίττα») έν χρήσει άπό τής Βυζαντινής έπο·
χής (βλ. Δονγκ. έν λ. σαγίτα, έκ τοΰ λατ. sagitta). Τό άρχαΐον «κερκίς» διασώζεται υπό τόν
τύπον «κερκίδα· καί τήν αύτήν σημασίαν έν Θήρα, "Ιθάκη, Κφ, ϊσως δέ καί άλλαχοΰ (έν Σι-
κίνιρ λέγεται «κερκίδα» ή ανέμη, ώς όρος τής μεταξουργίας, έν Κρήτη δέ «κερκίδα» καί *τσερ·
χίδα* όργανον τοϋ ύφαντικοϋ ίστοΰ).

4) Βλ. άνωτ. σελ- 167 υποσ. 3 καί 4. Bliimner, Technologie I2 130 ύποσ. 1,2.

6) Βλ. Bliimner, αυτόθι, 143. 6) Αυτόθι, 151-153.

') P. C. Ζ. 59776, 9"Ι4 ΐ «-Έρίων είργασμένων έ'νισιν δέσμια ζ, κύκλοι οε (75). Ταΰτα δέ έγέ-
νοντο καϋαρα άπό μνας ταρτημόρον. "Ενιαιν έν τφ αντφ και αί κροκνδες». Είναι ά?.ηθές ότι είς
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εις τόν σημερινόν «κυκλί», τοΰ οποίου έπιβεβαιοΐ τήν παραγωγήν και έπιβία)σιν διά
τής λαλουμένης, ό δέ δεύτερος άναφέρεται εις μικροτέραν ποσότητα νήματος, διατε-
θειμένην είς μικράν «δέσμην», οίαι αί καί σήμερον έν χρήσει είς τό εμπόρων1).
Πρόκειται επομένως περί νήματος κρόκης είς τήν πρώιην περίπτωσιν ('ίσως δέ καί
είς τήν δευτέραν), ή οποία άκολοΰθως «έπηνίζετο»2), τά δέ «πηνία»3) έφηρμόζοντο
είς τήν «κερκίόα»4).

Περί δέ τοΰ στήμονος πληροφορούμεθα, δ'τι διετίθετο εΐς «κλωατηρας»°) καί
έν συνεχείς «έδιάζετο»6). Προς συγκράτησιν δέ τής παραλλήλου {ζέσεως τών «άρπε-
δόνων»7) τοΰ στήμονος είς τόν ίστόν, μετεχειρίζοντο καί τότε «καλάμους»8).

τούς Πτολεμαϊκοΰς παπύρους ό όρος «ερια είργασμένα» (βλ. καί P. Petr. II 32 (1), 21 καί άνωτ.
σελ. 151 ι'ποσ. 3) φαίνεται νά σημαίνη ενίοτε μόνον τά «ξασμένα» μαλλιά. 'Εδώ όμως νομίζω,
ότι πρόκειται περί κλωσθέντων έρίων, διότι άλλως θά έγίνετο λόγος περί «τολυπών» καί όχι
περί «κύκλων καί «δέσμιων».

') Τά «δεματάκια» ή «μάτσα» (ίταλ. mazzo) νήματος λεγόμενα κοινώς. (Ό πολύ μικρό-
τερος άριθμός τών «δέσμιων» έν συγκρίσει πρός τόν αριθμόν τών «κύκλων» είς τόν μνημο-
νευθέντα πάπυρον τοΰ Ζήνωνος δεικνύει ότι έπρόκειτο πιθανώς περί κρόκης ύπολειφθείσης
κατά τό «άνακύκλισμα» αύτής. Καί πάλιν όμως δέν δύναται τις νά είναι άπολύτως βέβαιος
περί τής ορθής σημασίας τοιούτων άσαφών καί μοναδικών όρων).

2) Βλ. B.G.U- 1141 (14 μ. Χρ.), 33-34 : «'Ημέρας δε έν αΐς αναβαίνω, ενρίοκω αυτόν καΟή-
μενον καί πεινιζόμενον κρόκην». Ό Schnbart άνέγνωσε μετ' άμφιβολίας «πειπειζόμενον», παρετή-
ρησεν όμως ότι «πεινιζόμενον είναι έπίσης δυνατόν». Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ή δευτέρα
άνάγνωσις είναι άσφαλής καί ότι πρόκειται περί «πηνίσματος» κρόκης. Επομένως ή θεωρία
τής S. Calderini (Aegyptus, XXVI, 39) περί ρήματος *πεπείζομαι», σημαίνοντος δήθεν παρα-
σκευάζω τήν κρόκην πρός ΰφανσιν διά πλύσεως καί έμβαπτίσεως είς έλαιανκλπ., είναι εντελώς
άστήρικτος, ώς καί τό παρά Mayser, Gr. d. Papyr. I2 3,146 ρήμα «πιπίζω» άνύπαρκτον. Πβλ.
Liddell- Scott έν λ. πηνίζω.

3) 'Αναφέρονται μόνον είς παπύρους τής Ρωμαϊκής έποχής. Βλ. P. Oxy. 1740. 6.

4) Βλ. Β. G. U. 1300 (3ος / 2°ν αί. π. Χρ.)., η. Είς Ρωμαϊκούς παπύρους άναφέρεται καί
ύποκοριστικόν «κερκίδια» Βλ. P. Oxy. 1740, I. 1742, 5·

5) Είς χρεωστικήν άπόδειξιν έπί οστράκου τοΰ 2ου αί. π· Χρ. (0. W. 1525) άναφέρεται
ότι είς ώρισμένην προθεσμίαν πρέπει νά παραδοθούν «115 κλωστήρες» (ό Wilcken άνέγνωσε
«κλωστήρι[α]> βλ. καί Liddell-Scott έν λ., άλλά πρόκειται περί «κλωστήρων» άσφαλώς Πβλ.
Β. L. II 1, 117). 'Υποθέτω, ότι πρόκειται περί δις στριμμένου νήματος λογιζομένου κατά τήν
ποσότητα, τήν οποίαν δύναται νά περιλάβη είς «κλωστήρ», είς «κουβάρια» δηλαδή.

") Ό κατ'αύτήν τήν έποχήν γνωστός μέχρι τοΰδε όρος είναι «αναβάλλω τό δίασμα». Βλ.
Ο. W. 1155.1156.

7) Οί μίτοι τοΰ στήμονος έλέγοντο «άρπεδόνες> (πβλ. άνωτ. 165 ύποσ. 3), προκειμένου δέ
περί τών λινών, ήσαν καθωρισμένου άριθμοΰ δι' έ'καστον είδος υφάσματος. Βλ. P. Tebt. 703,
98. Πβλ. P. S. I. 605, 2 (άμφότεροι τοΰ 3™ αί. π. Χρ.). Πβλ. κατωτ. Μέρος Β', κεφ. 1°ν § 2·

8) Τοΰτο σημαίνουν άσφαλώς οί «κάλαμοι στημίων» τοΰ Ρ, Tebt. 413 (3°? / 2°s αί.
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6. Έργάται ταλασιουργίας. Όροι καί συνθήκαι εργασίας.

Οί πάπυροι παρέχουν τήν ασφαλή πληροφορίαν, δτι ή κατεργασία τών
έρίων παρέμεινε και εις τήν Έλληνιστικήν Α'ίγυπτον έ'ργον κατ' εξοχήν γυναι-
κεΐον1), είτε κατ' οίκον ήσκεΐτο αΰτη ε'ίτε εις ΰφαντουργικόν έργαστήριον. Ό Διοι-
κητής 'Απολλώνιος, π.χάριν, άπησχόλει πρός τοΰτο είς το έν Μέμφει ΰφαντουρ-
γεΐόν του2) πολλάς «παιδίσκας», κορασίδας δηλαδή δούλας3). Τινές έξ αυτών ειχον
άγορασθή έν Συρίςι και Αραβία4). Τοΰτο αποδεικνύει δτι, κατά τήν πρώτην του-
λάχιστον περίοδον τής Ελληνικής κατοχής, δέν ύπήρχον επαρκείς έργατικαί χείρες
γυναικών ειδικευμένων εΐς τήν εριουργίαν.

Διά τόν 'ίδιον λόγον εΰρον ευκόλως έργασίαν δσοι τών Ελλήνων άποικων,
ανδρών καί γυναικών, ήσαν «τεχνΐται κατά τήν έρεαν πασαν», τήν οποίαν καί
οί 'ίδιοι, άλλως τε, χαρακτηρίζουν ώς «γυναικοϋφη»0). Έκ τούτων οί ά'νδρες τεχνΐ-
ται ήσαν ύφάνται ή ράπται έρεών ενδυμάτων, συνήθο>ς δέ ΰφάνται καί ράπται συγ-
χρόνως6). Πολλοί τούτων έσταδιοδρόμησαν κατά τους πρώτους Πτολεμαϊκοΰς χρό-

μ. Χρ.), ιι. Ή S. Calderini, ενθ. άν., 30, συμφωνεί μέν ώς πρός τήν χρήσιν, αλλ' υποθέτει ότι
«κάλαμος» εδώ σημαίνει «ξυλίνη ράβδος», πράγμα απίθανο ν βεβαίως. Σημειώνω έπί τή ευκαι-
ρία, δτι είς τοΰς παπύρους τής Πτολεμαϊκής εποχής άπαντα μέν συχνά ό δρος ♦οτήμων» (βλ
π.χ.. P. Petr. II, 32 (I), 23, P.C.Z. 59484 =Ρ. S.I. 442, 14. P. Ent. 31,4 κλπ.), δέν άπαντα
δμως τό υποκοριστικό ν «στημόνων» (ήδη παρ' Άριστοτέλει), όθεν τό ήμέτερον «στημόνι».
'Αναφέρεται αντιθέτως ύποκοριστικόν «ατημνΐον» (P. Mich. Ζ. 16, 2. Mayser, Gr. d. Papyr.
Is 3,40) καί 'στημϊον. Πβλ. καί Φουρίκη. Λεξικογρ. 'Αρχ. 5, 1918,219 ύποσ. 4).

') Βλ. Ξενοφ. Λακεδ. Πολιτ. 1, 4. κλπ. Πβλ. άνωτ. σελ. 162 ύποσ. 1.

®) Περί αΰτοϋ βλ. Rostovtzeff, A Large Estate, 115 -117 Preatix, Econ. royale d. Lag.,
107. Πβλ. άν. σελ. 126 ύποσ. 6.

8) Βλ. P.C.Z. 59142 ( 256 π.Χ.): «'Απολλώνιος Ζήνωνι χαϊρειν. ' Ορϋώς εποιήσατε δόντες
τά Μιλήσια ερια ταΐς εν Μέμφει παιδίσκαις. Και νυν αΰνταξον δσων αν χρείαν ίχωοι διδόναι».
Πβλ. 59145. 59241. P. Mich. Ζ. 16. P. Ryl. Ζ. 3 (=S.B. 7639). P.S.I. 485. 564 verso, 2.
605, 4' 667, 4· 854. Ότι πρόκειται περί κορασίδων δούλων, ώς ορθώς πιστεύουν ό Edgar (Είσαγ.
είς τόν πάπυρον) καί δ Rostovtzeff, (έ'νθ. άν., 115/116), δέν υπάρχει αμφιβολία, μολονότι
ό Westermann, αμφιβάλλει περί αύτοΰ (Slavery, 56).

4) Βλ. P.C-Z. 59003. P.S.I. 406. 485, 2. 520. 648, 2. 854, 14. Πβλ. P. Mich. Ζ. 19.
Rostovtzeff, A Large Estate, 116. Edgar (διά Wilcken) έν Archiv VIII (1908), 85: «παιδίσκαι
Κάαιαι». (Περί τής υφαντουργίας είς τήν περί τό Κάσιον όρος περιφέρειαν τής 'Αραβίας καί
τών ονομαστών «Κασιανών» υφασμάτων βλ. Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Κάσιον. Εύστάϋ·. Θεασαλ. εΐς
Διονυσ. Περιήγ., 260. Πβλ. Κουκουλέ, Ευσταθίου Θεσσαλονίκης τά Λαογραφικά I, 117).

') Βλ. P.S.I. 341, ι-2 (άνωτ. σελ. 122 ύποσ. 4).

6) Τοΰτο συνάγεται σαφώς έκ τών P.S.I. 341. 599. 854, 4 (3°s αί. π.Χ.) Πβλ. B.G U.
1564 (2°? αί. π.Χ.).
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νους και ως διδάσκαλοι τής έριουργίας1), επειδή παρέστη άνάγκη νά καταρτισθούν
ειδικοί έργάται τής έριουργίας ιθαγενείς2) πρός άντιμετώπισιν τής δημιουργηθεί-
σης διά τήν βιοτεχνίαν τής έριουργίας άνάγκης έκ τών νέων έν τή χώροι κοινωνι-
κών συνθηκών, αΐτινες έπέβαλον άφ' ενός μέν τήν αΰξησιν, ώς ήδη διελάβομεν 3),
τής καταναλώσεως τών έρεών υφασμάτων, άφ' ετέρου δέ τήν ικανοποίησιν τών
ποικίλων άπαιτήσεων τοΰ συρμοΰ ένεκα τής διαφόρου προελεύσεως τών πελατών4).

Ό δεύτερος ούτος λόγος άρκεϊ νά έξηγήση, διατί αΐ Ελληνίδες έριουργοι
ειχον ώς πελάτας άποκλειστικώς "Ελληνας άποικους5). "Οταν αύται έξετέλουν τήν

*) Πβλ. P.S.I. 341, 7-8, (άνωτ. σελ. ύποσ.): «καί διδάακειν τινάς, έάν βουλή». 854, 12 «Ζη-
νόδωρος (έφη) δύνασϋαι αυτός διδάξαι τήν τέγνην». Πβλ. P.C.Z. 59080= P. Mich- Ζ. 19

2) Τοΰτο δέ κατωρθώθη, φαίνεται, λίαν ενωρίς. Μεταξύ τών 784 γυναικών, τάς όποιας
ευρίσκομεν κατά τήν άπογραφήν τοΰ 250 π.Χ. άσχολουμένας είς τήν έριουργίαν είς τρία χωρία
τοΰ Άρσινοΐτου νομοΰ (βλ. P. C.Ζ. 59295. Πβλ. άνωτ. σελ. 122 ύποσ. 6), αί περισσότεροι θά
ήσαν άσφαλώς ιθαγενείς Αίγύπτιαι. Είς τόν P.C.Z. 59176 (255 π.Χ.), τ>22 άναφέρεται έπίσης
Αιγύπτιος «ύφάντης έρεών». Πβλ. P. Petr. II, 32 (I), 1-2. P. Dem. Lille, 9, 3 10, 9· H. 7
(222 π.Χ.) P. Tebt. 116, 24. 117, 54» 69. Πβλ. 211 (όλοι τοΰ 2<™ (1°ν αί. π. Χρ.)

3) Σελ. 122.

4) Χαρακτηριστικόν τούτου παράδειγμα παρέχει ό P.S.I. 854: ό Ζήνων έζήτησεν άπό
τόν προϊστάμενον τοΰ έν Μέμφει ύφαντουργείου τοΰ 'Απολλώνιου νά τοΰ ύφάνουν ποικιλτόν
χιτώνα κατά τό ύπ' αύτοΰ άποσταλέν δείγμα («παράδειγμα»). Αί έκεΐ δμως έργαζόμεναι γυναί-
κες «ουκ εφασαν δύνασϋαι» καί οί «τεχνΐται» έδήλωσαν τό αύτό. Ό 'Αδδαΐος άναφέρει εις τόν
Ζήνωνα μετά προφανούς λύπης δτι «[έπι] τοΰ παρόντος ον&ένα ηύρήκαμεν», άλλά διά νά τόν
εύχαριστήση προσθέτει άμέσως: «πειράσομαι αυτάρκεια ν τοΰ τύπου έκδοΰναι» (διά τήν λ. «τύπος»
σημαίνουσαν «σχέδιον» βλ. Wilcken U.P.Z.I σελ. 170 καί Archiv Χ, 1932, 73). Τοΰτο ήνάγκασε
τόν Ζήνωνα νά άναθέτη τήν ΰφανσιν τών ένδυμάτων του είς 'Ελληνίδας άποικους, ώς τήν Μαιαν-
δριαν (P.C.Z. 59263, 2-4, 59355, 89-90) κα) άλλας. Πβλ. P.C.Z. 59146, ι-2. 59433, 7-το
P. Mich. Ζ. 58, 22-24· Ρ· Col. Ζ. 1,5. Άφοΰ δέ οί άνδρες άποικοι ειχον τοιαύτας άξιώσεις όσον
άφορα τόν συρμόν, εΐναι εύνόητον δτι αί γυναίκες θά ήσαν άπαιτητικώτεραι. Ίδέαν τοΰ πράγ-
ματος δίδουν αί «Άδωνιάζουσαι» τοΰ Θεοκρίτου (βλ. στ. 20. 34. 35- 39· 69. 80-83). Οί 'Ελλη-
νικοί «χειριδωτοί» χιτώνες (βλ. μεταξύ άλλων P.C.Z. 59092, ίο. 59469,6), τά διαφόρου συρμοΰ
'Ελληνικά ιμάτια (πβλ., π.χ., το «ίμάτιον λακωνικόν», τό όποιον έ'φερε τό άγαλμα τής Νύσης
κατά τήν πομπή ν τών πρώτων Πτολεμαείων' Άθην. V, 193 f ), αί «Μακεδόνικα!» χλαμύδες
(βλ. Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 6. Πλουτ. Άντών., 54, 4), τά «ταραντινίδια», τά όποια έφόρουν οί περί
Πτολεμαΐον τόν Φιλοπάτορα κατά τά Διονύσια ( βλ. Αουκιαν Περί τοΰ μή ραδίως πιστεύειν
διαβολαϊς, 16), οί «περσικοί τάπητες·» (βλ. Ά&ην. V, 196 b) κατεσκευάζοντο πάντα είς τήν
Α'ίγυπτον καί άπήτουν τεχνίτας (ύφάντας καί ράπτας) ειδικούς. Πβλ. ' Αϋην. V, 197 a κ.έξ.
Ά.' Ανδρεάδην έν Melanges Glotz I, 36.

5) Πβλ. P.C.Z. 59146, 1-2, 59263, 2-4· 59355, 89· 53433, 7-8. P. Mich. Ζ· 58, 22-24. Ρ,
Ent. 4, 2-7.
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έργασίαν κατά παραγγελίαν, έλάμβανον τήν πρώτην ύλην εκ μέρους τών πελατών
καί «είργάζοντο τά ερια» κατ' οίκον άπό τής πλύσεως μέχρι τής έξυφάνσεως1), ή
καί τής ραφής ακόμη τών παραγγελθέντων ενδυμάτων2).

Οί άνδρες δμως δέν έλάμβανον, φαίνεται, ένεργόν μέρος εις τήν μέχρι τής
νήσεως κατεργασίαν τοΰ έρίου, τήν κυρίως δηλαδή ταλασιουργίαν. Οΰτω, ή ΰπαρ-
ξις «έριοπλντών» είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον δέν πιστοΰται μέχρι τοΰδε έκ τών
πάπυρων3), μολονότι δέν άποκλείεται βεβαίως4). 'Αντιθέτως έκ τών παπύραιν συνά-
γεται ασφαλώς, δτι οί βαφείς τών έρίων έξετέλουν καί τήν πλΰσιν αυτών προ τής
βαφής5). Έξ 'ίσου απίθανος είναι, ώς ε'ίπομεν, ή συμμετοχή τών ανδρών εις τήν
ξάνσιν τών έρίων6). Ουδείς ώσαΰτως δύναται νά γίνη, νομίζω, λόγος περί συμμε-
τοχής των είς τήν νήσιν τοΰ έρίου. Άπόδειξις τοΰτου ικανή είναι τό δτι δέν έσχη-
ματίσθη εις τήν κοινήν Έλληνικήν τής έποχής άρσενικόν τοΰ προσώπου δηλοΰν
τήν ένέργειαν τής νήσεως, έξηκολοΰθησεν δμως νά είναι έν χρήσει τό προϋπάρχον
θηλυκόν, ή «ερ«#ος»7).

Τό μόνον έκ τών πάπυρων βεβαιωμένον μέχρι τοΰδε άνδρικόν έπάγγελμα
τής ταλασιουργίας είναι τό τοΰ «ίριορραβδιστοϋ», περί ου έγένετο ήδη ό προσήκων
λόγος8). Τοΰτο δέ δικαιολογεΐται'ίσως έκ τοΰ γεγονότος δτι ή διά ραβδισμοΰ κατερ-
γασία τοΰ έρίου, ε'ίτε έπί τών έρίων τών προβάτων είτε έπί τών αίγείων τριχών
έγίνετο, άπήτει τήν καταβολήν ενεργείας ύπερβαινουσης τήν φυσικήν δΰναμιν τής
γυναικός. Εις τήν μετά τήν νήσιν δμως τακτοποίησιν τοΰ νήματος πρός ύφανσιν
συμμετεΐχον πιθανώς καί άνδρες.9). Τοΰτο δέν είναι παράδοξον προκειμένου περί

') Βλ. P. Ent. 4 P. Mich. Ζ. 58 (3ος αί π.Χρ.). P.S.I. 164 (118 π.Χρ.). Πολλάκις βεβαίως
ήσχολοΰντο μόνον μέ τήν προκαταρκτικήν τής ύφάνσεως έπεξεργασίαν. Βλ. P.C.Z. 59776,

9-12. P. Hib. 121, 34· 2) Βλ. P.C.Z. 59263, 2-4. 59433, 7-8.

3) Ή είς τά λεξικά Preisigke καί Liddell-Scott (πβλ. καί Ά. Άνδρεάδην, Melanges

Glotz 16 ύποσ. 5) καταχωρισθεϊσα περίπτωσις «εριοπλύτον» έκ τοΰ έν B.G.U. 118 111,7 παπύ-
ρου οφείλεται είς συμπλήρωσιν διά προσθήκης ολοκλήρου τοΰ πρώτου συνθετικού, περί τής
όρθότητος τής οποίας, έγώ τούλάχιστον, αμφιβάλλω.

*) Πβλ. Bliimner, Technologie I2, 102. 5) Πβλ. άνωτ. σελ. 144 ύποσ. 2. 154.

6) Βλ. άνωτ. σελ. 158 ύποσ. 2. 7) Βλ άνωτ. σελ. 166 ύποσ. 4. 8) Βλ. σελ-161. ύποσ. 1.

9) Πβλ. τήν μνημονευθεΐσαν ήδη (Β. G. U. 1141, 33"34· Πβλ. άνωτ. σελ. 170 ύποσ. 2)
περίπτωσιν άνδρός ασχολουμένου μέ τό άναπήνισμα τής κρόκης. Πρόκειται, δμως περί δούλου,

(βλ. αύτόθ. στ. 31), λινυφάντου κατά πάσαν πιθανότητα, τών πρώτων χρόνων τής Ρθ)μαϊκής κα-
τοχής. Είς τήν ιδίαν έποχήν ανάγεται καί ή περίπτωσις τοΰ άπελευθέρου, όστις ένοικίασε ζεΰγος
ξαντικών κτενίων (βλ. άνωτ. σελ. 160 ύποσ. 3.)Τό πιθανώτερον είναι, ότι ούτος προ τήςάπελευ-
θερώσεώς του ήσχολεϊτο είς τήν έριουργίαν καί ότι έξηκολούθησε νά άσκή τό αυτό βιοποριστι-
κόν έπάγγελμα, ειδικώς δέ τήν ξαντικήν, καί μετά τήν άπελευθέρωσίν του. 'Οπωσδήποτε όμως

είς τους παπύρους τής Πτολεμαϊκής έποχής δέν άναφέρεται περίπτωσις άνδρός ελευθέρου άσχο-
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τής Αιγύπτου, έ'νθα ή υφαντουργία ήσκείτο ανέκαθεν και υπό τών δύο φύλων1).

At συνθήκαι εργασίας τών έριουργών εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον δέν
ήσαν πάντοτε εύνοϊκαί. Πρέπει βεβαίως νά γίνη ώ; πρός τούτο διάκρισις μεταξύ
έριουργών δούλων και έλευθέρων, ώς καί μεταξύ άνδρών και γυναικών. Εύνόητον
είναι δτι προκειμένου περί. δούλων, γυναικών ή άνδρών, δέν τίθεται ζήτημα περί
υπάρξεως εύνοϊκωτέρων δρων εργασίας τών έριουργών από τών είς οιανδήποτε
άλλην έργασίαν ασχολουμένων δούλων. Ή περίπτωσις τών «παιδισκών»2), αΐτινες
είργάζοντο εις τό έν Μέμφει έργαστήριον υφαντουργίας τοΰ Διοικητού 'Απολλώ-
νιου άρκεΐ πρός άπόδειξιν τής άθλιότητος τών συνθηκών διαβιώσεως τών πρώτων.

Έκ τών ολίγων καί σποραδικών μαρτυριών, τάς οποίας διέσωσε τό άρχεΐον
τού Ζήνωνος, καταφαίνεται δτι αύται ήσαν είς τήν απόλυτον διάκρισιν τοΰ διευθύ-
νοντος τό έργαστήριον, δστις δέν έφέρετο έπιεικώς πρός αύτάς3). 'Αποτέλεσμα αυτής
τής σκληράς συμπεριφοράς ήτο δτι πολλαί έξ αυτών «άνεχώρονν», προσπαθοΰσαι
νά απαλλαγούν τών δεινών διά τής άποδράσεως καί καταφυγής εις άσυλον; Άλλά
καί δσαι παρέμενον κατώρθωνον νά άποζήσουν «ξνλοφορονσαι και άλιενονσαι»,
γενικώς δ' ειπείν διεβίων νηστικαί καί σχεδόν γυμναί4).

Αί συνθήκαι έπίσης διαβιώσεως τών άνδρών δούλων, οΐτινες είργάζοντο εις

λουμένου μέ τήν ταλασιουργίαν. Τοΰτο δέ αποδεικνύει, ότι καί εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον
έπεκράτειή Ελληνική άντίληψις περί τοΰ καθαρώς γυναικείου χαρακτήρος τής περί τήν ταλα-
σιουργίαν έργασίας. Δέν άπεκλείετο βεβαίως νά ϊδη τις άνδρα · ξαίνοντα έ'ρια» πρός άποφυγήν
τής πείνης (πβλ. ΤΙλοντ. Περί τοΰ μή δεΐν δανείζεσθαι, 7.='Ηθ. 830 c), άλλά τοΰτο άπετέλει
έξαίρεσιν τοΰ κανόνος. Τό άρσενικόν δέ τοΰ προσώπου «<5 ξάντης» (βλ. Πλάι■ Πολιτικ., 281 a.
Πολνδ. Όνομαστ. VII, 209) μαρτυρεί μέν ότι καί έν Ελλάδι ύπήρχον άνδρες άσχολούμενοι
είς τήν «ξαντικήν», άλλά δοΰλοι άσφαλώς.

') Βλ. κατωτ. Μέρος Β' Κεφ. 1°ν § 4.

') Είναι δύσκολον νά άποφανθή τις έπί τη βάσει τών έκ τών παπύρων στοιχείων περί τοΰ
όρίου τής ήλικίας, τό όποιον περιλαμβάνεται είς τήν έ'ννοιαν τής «-παιδίοκης*. Είναι έν τούτοις
βέβαιον, ότι πολλά τών δυστυχών τούτων πλασμάτων άνήκον είς τήν πρώτην παιδικήν ήλικίαν.
Μία έξ αυτών, π χ., ήγοράσθη υπό τοΰ 'Απολλώνιου εις ήλικίαν επτά έτών καί μετά τρία μόλις
έτη περιτρέχει μόνη τά χωρία τοΰ Μεμφίτου νομοΰ πρός έκτέλεσιν παραγγελιών τοΰ ύφαν-
τουργείου τοΰ κυρίου αυτής, παραπονείται δέ είς διασωθεΐσαν έπιστολήν, ότι «περιεκόπη»
καθ' όδόν υπό ληστών (βλ. P. C- Ζ. 59003. 59145).

3) Βλ. P. S. I. 854, 15: «τάς παιδίοκας τάς Κα[σο]είας? δεδεμένας» 17-18: .... παιδί-
σκην μίαν «'[να έν τη] αυλή προσέχω».

4) Πβλ. P. S. I. 605, 3"5· 2-6. 854, 17-18. (Μόνον κατά τάς μεγάλας θρησκευτικάς
έορτάς είχον τήν έλπίδα νά αισθανθούν τόν στόμαχόν των πλήρη. Βλ. Ρ C. Ζ· 59191. Πβλ.
P.S.I. 564 verso. Σημειώνω, έπί τΓ| ευκαιρία ότι, κατά τήν γνώμην μου, οί P.S.I. 605 καί 667
όμιλοΰν περί «παιδισκών» δούλων καί όχι έλευθέρων, ώς νομίζει ό Westermann (Slavery, 56).
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τό έργαστήριον υφαντουργίας τοΰ 'Απολλώνιου δέν φαίνεται νά ήσαν διαφορε-
τικοί. Εις τούτων π.χ. γράφει πρός τόν Ζήνωνα παραπονοΰμενος, δτι έδάρη μέχρις
αίματος δι' έπιδειχθεΐσαν άμέλειαν κατά διαταγήν τοΰ προϊσταμένου τοΰ ύφαν-
τουργείου, μόνον δέ ή σκέψις δτι ή άπόδρασίς του θά έ'φερε κώλυμα εις τήν συν-
τελουμένην έργασίαν τόν ήμπόδισε νά πραγματοποιήσει ταύτην1).

'Αντιθέτως αΐ έλευθέρως έργαζόμεναι «έριουργοί», ιδίως αί διακρινόμεναι είς
τήν τέχνην, και ευκόλως εΰρισκον έργασίαν, ώς ε'ίπομεν, καί άνεπηρεάστως διεπραγ-
ματεΰοντο τά τής αμοιβής των2), κατά τούς πρώτους τούλάχιστον χρόνους τής
Πτολεμαϊκής κατοχής. Έν τούτοις, άπ' αύτής τής εποχής καταφαίνεται ή άπέναντί
των δυσπιστία τών πελατών, οΐτινες έδεικνύοντο φειδωλοί ώς πρός τήν χορηγου-
μένην πρός κατεργασίαν πρώτην ύλη ν3) καί ήλεγχον μετ' άκριβείας τό βάρος
αύτής4). Τοΰτο σημαίνει, νομίζω, δτι ή άμοιβή τών έριουργών δέν ήτο τόσον ικα-
νοποιητική, ώστε νά άποκλείη τήν έκ μέρους αύτών άπόπειραν συμπληρώσεώς της
δι'ύπεξαιρέσεως τής πρώτης ύλης5).

Καί οί ελεύθεροι άνδρες οΐ άσχολούμενοι εΐς τήν έριουργίαν, ώς ύφαντουρ-
γοί μάλλον, ώς ε'ίπομεν, παρά ώς έργάται τής ταλασιουργίας, προβάλλουν τούς
δρους τής αμοιβής των πρός τούς έργοδότας κατά τρόπον έμφαίνοντα έπαγγελμα-
τικήν τινα άνεξαρτησίαν6). Δέν λείπουν δμως καί είς τήν περίπτωσιν τών άνδρών,
τών ιθαγενών τούλάχισιον, αί ενδείξεις περί τής άνεπαρκοΰς άμοιβής τής
εργασίας αύτών7).

') Βλ. P. C. Ζ. 59080 (257 π. Χρ.). Πβλ. Ρ Mich. Ζ. 19. P. S. I. 485. 854.

2) Πβλ. P. C. Ζ. 59-263, 2. 59355, 89- P. Mich. Ζ. 58, 22-24. Ρ· Col. Ζ I, 5. P. S. I.
341, 5· 577, 8. 599, 12. P. Ent. 4, 2. P. Lond. Inv. 2081 (κατά Preaux, Econ. royale d. Lag.,
109 ύποσ. 1). P. Hib. 121, 34.

3) Πβλ. P. Mich. Z. 16. 58, 26-28.

4) Πβλ. τήν μνημονευθεΐσαν περίπτωσιν τοΰ P. C. Ζ. 59776 (σελ. 169 ύποσ. 7), καθ' ήν
έ'ρια παραδοθέντα πρός κατεργασίαν έπιστρέφονται «είργασμένα», είς νήμα δηλαδή κατά πασαν
πιθανότητα, άλλά μετ' αυτών έπιστρέορονται καί αί «κροκυδες*, τό άποχωρισθέν κατά τήν ξάνσιν
καί τήν νήσιν αυτών άχρηστον μέρος (βλ. άν. σελ. 156 ύποσ. 3), διάνα μή ευρεθούν έλλιποβαρή.

δ) Τοιαύτη περίπτωσις άναφέρεται είς τους παπύρους. Βλ. P. Ent· 4, 3 5 (και τά σχόλ.).

ε) Ένδεικακόν τού πράγματος είναι τό ΰφος τής έν P.S.I. 599 περιεχόμενης έπιστολής
<νφαντών» Ελλήνων πρός τόν Ζήνωνα (βλ. άνωτ. σελ. 159 ΰποσ. 1). Πβλ. P.S.I. 341 : «Ζήνωνι
χαίρειν. Άπολλοφάνης Δημήτριος αδελφοί, τεχνΐται τής κατά τήν / έρέαν πασαν γυναικονφή. ΕΙ
ουν δοκεΐ σοι και χρείαν τυγχάνεις έχων έτοιμοι έαμεν / τάς χρείας σοι παρέχεσϋαι. άκονοντες γάρ
το κλέος τής πόλεως καί / σέ τόν προεστηκότα / χρηστόν καί δίκαιον είναι, έδοκιμάσαμεν παραγε-
νέσ&αι είς Φιλαδέλφειαν // πρός σε αυτοί τε καί ή μήτηρ καί ή γννή. (πβλ. άνωτ. σ· 122 ύποσ. 4)
Πβλ. καί Ρ 59241. 59298 κλπ.

7) Οΰτω, ό διά λογαριασμόν του 'Απολλώνιου ή τοΰ Ζήνωνος εργαζόμενος «ταπιδοφάντης»
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Όπωσδήποτε τό βέβαιον είναι, δτι οι όροι εργασίας καί διαβιώσεως τών
«έριουργών», γυναικών και ανδρών είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον ήσαν ευμενέ-
στεροι τών διεπόντων τήν έργασίαν καί τήν ζωήν τών «λινουργών» τής χώρας
κατά τήν ιδίαν έποχήν1). Είς τοΰτο συνετέλεσεν ό'χι μόνον ή πολιτική ΐδιότης τών
πρώτων, αποίκων Ελλήνων κατά τό πλείστον, ώς καί ή ίδιότης τής όλότητος
σχεδόν τών πελατών, έπίσης Ελλήνων αποίκων2), αλλά καί ή παρατηρηθεΐσα κατά
τους πρώτους Πτολεμαϊκούς χρόνους ανεπάρκεια πρώτων υλών καί ειδικευμένων
έργατών, τών οποίων εΐχεν ανάγκην ή βιοτεχνία τής έριουργίας διά τήν ΐκανο-
ποίησιν τών αναγκών τοΰ προσθέτου πληθυσμοΰ τής χώρας3). Διά τοΰτο οί έριουρ-
γοί καί οί έριοϋφάνται κατά τό πρώτον ήμισυ τής Πτολεμαϊκής εποχής δέν ύπή-
γοντο, φαίνεται, είς τους περιορισμούς τών διά τους λινουργούς καί λινυφάντας
ισχυουσών αυστηρών διατάξεων τοΰ Κρατικού μονοπωλίου τής «ό&ονιηράς»*). Καί
κατά τό δεύτερον δμως ήμισυ ταύτης, δτε υπήχθησαν καί οί πρώτοι εις τους «υπο-
τελείς και επιπλεγμένονς ταΐς προόδοις», τους τεχνίτας δηλαδή τών οποίων ή έργα-
σία έχαρακτηρίζετο ώς άπασχόλησις κρατικής ώφελείας0), ή σχετικώς ευνοϊκή θέσις
αυτών απέναντι τών δευτέρων δέν φαίνεται νά μετεβλήθη6).

Νεχθεμβής, προσπαθεί νά σφετερισθή τήν πρώτην ύλην δι' ελαττώσεως τών διαστάσεων
τών ύφαινομένων ταπήτων. Μόνον δέ όταν ή ύπεξαΐρεσις έγινεν άντιληπτή «επέ&ηκε επί τόν
ζυγόν και τόν στήμονα*. Βλ. P.C.Z. 59484= P.S-I. 442, 9 Γ4·
Βλ. κατωτ. Μέρος Β' Κεφ. Ι·™. § 4.

!) Βλ. P.C.Z. 59146, ι - 2. 59433, 7 -8 καί τάς έν σελ. 172 ύποσ. 4 καί 5 παραπομπάς.
Πβλ. Preaux, Econ. royale d. Lag., 107 -109. Rostovtzeff, Hellenist. World I, 307-308.

3) Πβλ. άνωτ. σελ. 95 ύποσ. 5. 121-122.

4) Πβλ άνωτ. σελ. 140 ύποσ. 1 καί κατωτ. Μέρος Β' Κεφ. 1ον § 4.

6) Βλ. P. Tebt. 5 ( 118 π.Χ.), 170, 239. Πβλ. Heichelheim, RE άρθ. Monofole σ. 178.

β) Βλ. P. Tebt. 117, 30-39· 47"57· 67-70. (99 π.Χ.) Πβλ. Heichelheim, ένθ. άν. σ. 180,



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡ0Ν

ΦΥΤΙΚΑΙ ΚΛΩΣΤΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑ!

κεφαλαιον πρωτον

ΛΙΝΟΝ

1. Λόγοι εΰνοήσαντες τήν καλλιέργειαν τοΰ λίνου καί τήν ύφαντουργίαν
τών λινών είς τήν άρχαίαν καί τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον.

Ή καλλιέργεια τοΰ λίνου εις τήν Α'ίγυπτον ήτο γνωστή από τών αρχαιοτά-
των, τών προϊστορικών ετι, χρόνων1)· 'Αλλ' από τών πρώτων Φαραωνικών τουλάχι-
στον χρόνων γνωρίζομεν, οτι και ή καλλιέργεια αύτοϋ έγινε συστηματική καί
δ τρόπος τής κατεργασίας του πρός έξαγωγήν τών υφαντικών ινών ήτο ήδη πα-
ρόμοιος πρός τόν και σήμερον έν χρήσει εις τήν βιοτεχνίαν τής λινουργίας και
ή τέχνη τής ύφάνσεως τών λινών είχε φθάσει εις μεγάλην τελειότητα. Τοΰτο απο-
δεικνύεται τόσον έκ τών σκηνών σποράς, συγκομιδής και κατεργασίας τοΰ λίνου,
αΐτινες παρίστανται έπί άναγλύφων καί τοιχογραφιών τών Φαραωνικών τάφων2)
δσον καί έκ τής εξετάσεως τών τεμαχίων λινών υφασμάτων, τά όποια ευρέθησαν
εντός αυτών3).

Ώς ήδη ε'ίπομεν έπ' εύκαιρίςι4), τό κλίμα τής χώρας καί ή 'ιδιάζουσα γεωρ-
γική οικονομία αυτής ηύνόησαν ιδιαιτέρως καί τήν καλλιέργειαν τοΰ λίνου καί τήν
άποκλειστικήν σχεδόν χρησιμοποίησιν αυτού είς τήν ΰφαντουργίαν. Τό θερμόν
καθ' δλον τό ετος κλίμα έπέβαλλεν είς τούς Αιγυπτίους νά φορούν ενδύματα ελα-
φρά καί δροσερά. "Ενεκα τούτου, τά κύρια ενδύματα των κατά τήν Φαραωνικήν
έποχήν, δηλαδή καί τό άρχαιοτατον «οεντί», απλούν τεμάχιον υφάσματος, τό όποιον

') Σπόροι λίνου ευρέθησαν εντός προφαραωνικών τάφων. Βλ. Dykmans, Hist. econ.
et soc. II, 180 καί ύποσ. 2.

') Πβλ. Wilkinson, Manners and Customs II, 178 κ. έξ. Montet, Scenes de la vie
privee, 180-192. Jecqirier, Civilis. Egypt., 181 (είκ. 144). Hartmann, L'agric. dans l'ane.
Egypte 146-152. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 536 κ.έξ. Klebs, Reliefs I, 53-54. II, 71, 75
κ.έξ. Ill, 5, 21 κ.έξ. Brearsted, Records, V index VII έν λ. Flax καί linen).

8) Πβλ. Weil, Des He et Ille dynasties Egyptiennes, 228-230, 238-239, 280, 288,
302-303. Montet, ενθ. άν., 192-199. Hartmann, έ'νθ. άν., 62-63. Dykmans, έ'νθ. άν. 62, 180-181.
Jecquicr, ενθ. άν., 182. Wiedemann, Aegypten, 323. Kees, Aegypten, 73.

4) Πβλ. σελ. 92 καί 94.
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έκάλυπτε τό άπό τών γονάτων μέχρι τής όσφύος μέρος τοΰ σώματος1), και ό άπό
τής Μέσης Αυτοκρατορίας έμφανιζόμενος «καλάσιρις», είδος χιτώνος χειριδωτοΰ
καί θυσανωτού περι τό κάτω άκρον, δστις έφορεΐτο επάνω άπό τό «σεντί»2), ήσαν
κατά κανόνα λινά. Οί δυνάμενοι έφόρουν βεβαίως, ώς ελέχθη ήδη, επάνω άπό
τά λινά καί μάλλινα ένδΰματα, διά νά προστατεΰωνται άπό τό έλαφρόν ψύχος τής
χειμερινής περιόδου καί, κυρίως, άπό τό αίσθητόν ψΰχος τής νυκτός3). 'Αλλά τά
λινά προετιμώντο γενικώς, διότι ειχον άπέναντι τών μάλλινων τό πλεονέκτημα, δχι
μόνον τής έλαφρότητος καί δροσερότητος, άλλά καί τής καθαριότητος, εις τήν
οποίαν έ'διδον μεγάλην σημασίαν οί άρχαΐοι Αίγΰπτιοι4).

'Αφ' ετέρου, τό έδαφος τής Αίγΰπτου ένφ δέν ηΰνόει, ώς ήδη ε'ίπομεν5), τήν
ποιμνιοτροφίαν ένεκα τών ίδιαζουσών συνθηκών, έξ ων έξηρτώντο ή έ'κτασις, ή
φΰσις καί ή καλλιέργεια αΰτοΰ, ήτο άντιθέτως λίαν πρόσφορον διά τήν έντατικήν
καλλιέργειαν τοΰ λίνου. Τό έν Αίγΰπτφ καλλιεργοΰμενον είδος λίνου6) ηΰδοκίμει
είς τό παχύ καί εύφορον έδαφος τής χώρας. 'Αναλόγως μάλιστα τής ιδιαιτέρας ποιό-
τητος τοΰ έδάφους κατά περιφερείας παρήχθησαν λίαν ένωρίς καί ΐδιαίτεραι ποιό-
τητες αύτοΰ έν τή χώρα. Μεταξύ τών λινών υφασμάτων, π. χάριν, τά όποια άπε-
στάλησαν είς Βύβλον ύπό τοΰ Φαραώ Σμενδή (1090-1085 π. Χρ.) μνημονεύονται
ένδΰματα άπό «βασιλικόν λίνον» καί «άπό καλόν λίνον τής άνω Αιγύπτου»7). Τό
πρώτον ήτο άσφαλώς τό αύτό πρός τήν «βυσσον» τής Πτολεμαϊκής έποχής, τό καλ-
λίστης δηλαδή ποιότητος λίνον τής Αιγύπτου, έκ τοΰ οποίου κατεσκευάζοντο τά

*) Βλ. Heuzey, Hist, du cost, dans l'antiquite, 12. Ό L■ Heuzey ύποθέτει ότι τό αίγυ-
πτιακόν «οεντι» σχετίζεται πρός τό έλληνικόν «οινδών». Αύτόθι, 17. Γενικώς δμως τό τελεν-
ταΐον τούτο θεωρείται σημιτικής προελεύσεως. Πβλ. Olck RE αρθρ. Flachs σελ. 2446, κλπ.),

■) Βλ. Ήροδ. II, 81 : «ένδεδύκασι δε κιϋώνας λινέους περι τά οκέλεα ΰυσανωτούς, τους
καλέονοι καλασίρις». Πβλ. Άριστοφ. Θεσμοφ. 1292. Ήούχ., Σουΐδ. έν λ. καλάσιρις. Πολνδ. Όνο·
μαστ. VII,71. Kees, RE αρθρ. Kalasiris. Olck, Αύτόθι αρθρ. Flachs σελ. 2447.

') Βλ" άνοοτ. σελ. 94 ύποσ. 6.

") Βλ. Ήροδ. II, 37 «Εΐματα δε λίνεα φορέουοι ( ένν. οί Αιγύπτιοι) α'ιεϊ νεόπλντα, έπιτη-
δενοντες τοντο μάλιοτα» Πλουτ. Περί Ίσ. καί Όσίρ. 4. (Ήθ. 352 f): «Τό δε λίνον φύεται μεν εξ
αθανάτου γής . ■ ■ λιτήν δε παρέχει και καϋαράν έοθ·ήτα καί τφ οκέποντι μή βαρΰνονοαν, ενάρμο·
στον δέ πρός παοαν ωραν' ήκιστα δέ φϋειροποιόν, ώς λέγονσι». Πβλ. Heuzey, ένθ. άν., 11.

5) Σελ. 91 κ. έξ.

6) Κατά τόν Loret (La Flore Pharaonique, 106 n° 177) τούτο ήτο τό «/inum humile·*,
είδος συγγενέστατον πρός τό κοινώς καλλιεργούμενον «λίνον τό ώφελιμώτατον» (linum usita-
tissimum. Πβλ. Π. Γενναδίου, Αεξ. Φυτολ. έν λ.), τό παρ' ήμϊν κοινόν -λινάρι».

7) Βλ. Erman, Die Lit. d. Aegypt., 323. Klehs, Reliefs III, 22.
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ενδύματα τών θεών και τών βασιλέων1), δέν ύπάρχουν όμως πληροφορίαι περι τού
εδάφους εις δ ηύδοκίμει τούτο.

Τό όνομα τού δευτέρου μαρτυρεί σαφώς, δτι εΐς τό παχύ, άλλά ξηρόν έδαφος
τής άνω Αιγύπτου παρήγετο λίνον καλής ποιότητος. Τοιούτο «καλόν λίνον έκ τής
άνω Αιγύπτου» ήτο άναμφιβόλως και τό ύπό τού Πλινίου άναφερόμενον ΐδιαίτε-
ρον είδος λίνου «τής Τεντύρεως». Αντιθέτως τά ύπό τού ιδίου μνημονευόμενα τρία
άλλα ε'ίδη Αιγυπτιακού λίνου «τό Τανιτικόν, τό Πηλουσιακόν, τό Βουτικόν» ηύδο-
κίμουν εΐς τό παχύ και ύγρόν έ'δαφος τού Δέλτα2).

Εΐς τούς κλιματικούς και εδαφικούς λόγους, οιτινες συνέβαλλον εΐς τήν έντα-
τικήν καλλιέργειαν τού λίνου εΐς τήν άρχαίαν Α'ίγυπτον, προσετέθησαν λίαν ενω-
ρίς και θρησκευτικοί και έμπορικοί. Οΐ πρώτοι άναφέρονται εΐς τήν ύποχρεωτικήν
χρήσιν τών λινών ένδυμάτων ύπό τού ιερατείου τής χώρας και ύπό τών εισερχομέ-
νων εΐς τούς ιερούς χώρους3), ώς καί εΐς τάς περι αθανασίας τής "ψυχής άντιλήψεις
τών άρχαίων Αιγυπτίων, αΐτινες έπέβαλλοντήν μομιοποίησιν τών σωμάτων άνθρώ-
πων και ιερών ζφων. Διά τήν περιτύλιξιν τών μομιών έχρησιμοποιούντο ταινίαι
έκλεκτού λινού υφάσματος, άπαγορευομένης τής χρήσεως οιουδήποτε άλλου4). Δύνα-
ται τις νά σχηματίση εύκόλως ΐδέαν περί τών μεγάλων ποσοτήτων λινού ύφάσμα-
τος, αΐ όποΐαι άπητούντο πρός τόν σκοπόν τούτον, έάν έ'χη ύπ' όψιν δτι διά τήν
.περιτύλιξιν μιάς άνθρωπίνης μομίας έχρειάζετο ταινία μήκους 70 περίπου μέτρων καί
πλάτους 0,40 μ., διά τήν περιτύλιξιν δέ ενός ιερού βοός, π. χάριν, ταινία τού αύτοΰ
πλάτους, άλλά μήκους 200 περίπου μέτρων5).

Παρ' όλην δμως τήν έντός τής χώρας μεγίστην κατανάλωσιν λινών ύφασμά-
των είναι βέβαιον, ότι ή βιομηχανία τών λινών τής Αιγύπτου, ήτις άπετέλει πιθα-
νώς μονοπώλιον τοΰ Κράτους ή τών Ιερών6), ήρχισε νά στέλλη λίαν ένα>ρίς τά
προϊόντα της εΐς τάς άγοράς τοΰ έξωτερικοΰ7), μεταξύ τών οποίων περιελαμβά-
νοντο βεβαίως καί αί τών Ελληνικών πόλεων8). Τοΰτο συνετέλεσεν, ώστε νά θεω-

') Βλ. κατωτ. Κεφ. 2ον § 1.

2) XIX, 14: «Aegyptio lino minimum firmitalis, plurimum lucri. Quattuor ibi genera :
Taniticum, Pelusiacum, Btiticum, Tentyriticum regionum nominibus, in quibus nascunlur».

s) Βλ. Ήροδ. II, 37. 81. Πλοντ. Περί Ίσ. καί Όσίρ. 4. Πβλ. άνωτ., σελ. 94.

4) Ήροδ. II, 81 - 86: Πβλ. κατωτ. σελ. 209.

Βλ. Lot let et Gaillard, La Faune momifiee de l'ancienne Egypte, 6.

®) Πβλ. 'Α. 'Ανδρεάδη, ΠΑΑ 7 (1932), 210-215. Heichelheim, RE άρθρ. Monopolc σελ.
153. Rostovtzeff, Hellenist. World I, 300.

7) Βλ. Wilkinson, Manners and Customs II, 377. Wiedemann, Aegypten, 326. Kees,
Aegypten, 118. Erman, Die Lit. d. Aegypt., 233. Erman - Ranke, Aegypt. Leben, 618-619.

s) Βλ. Ήροδ. II, 105. Α ίο χ. Ίκέτ. 121, 132. Πολνδ. Όνομαστ. V, 26. VII 71.
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ρήται ή Αίγυπτος εις τόν άρχαΐον Έλ,ληνο-ρωμαϊκόν κόσμον ώς κατ' εξοχήν λινο-
παραγωγός χώρα καί οί κάτοικοι αυτής ώς κατ' εξοχήν «λινοποιοι» *).

"Αλλως τε, απ' αυτής τής άρχαιοτάτης έποχής ή χρήσις τοϋ λίνου είς τήν
Α'ίγυπτον καί έκτος αυτής δέν περιωρίζετο είς τήν κατασκευήν υφασμάτων μόνον,
άλλα καί είς τήν κατασκευήν πολλών άλλων αντικειμένων πρώτης ανάγκης, ώς -θηρευ-
τικών καί αλιευτικών δικτύων'), ιστίων3), σχοινιών παντός είδους καί πάσης χρήσεως4),

J) Πβλ. Σχόλ. είς 'Αριστοφ. Θεσμοφ. 935: <01 γαρ Αιγύπτιοι λινοποιοι είσιν» (υπό τήν
έννοιαν ότι κατεσκεύαζον Ιστία πλοίων, δίκτυα καί όλα τά έκ λίνου κατασκευαζόμενα είδη.
Πβλ. τάς έπομένας υποσημειώσεις). Treb. Poll., vita Galieni VI, 4: «cum ei (sc. Galieno )
mmtiatum esset Aegyptum descivisse, dixisse fertur ·' Quid ? sine lino Agyptio esse non possumus
Πβλ. Rostovtzeff; JEA VI (1920), 167. San Nicolo, Vereinswesen I, 102 ύποσ. 5. P. Giss. 40,
26 καί τά σχόλ. (πβλ. κατωτ. σελ. 200 ύποσ. 1 καί 3).

2) Βλ. Wilkinson, Manners and Customs II, 174. Klebs, Reliefs I, 68-76, II, 94-101.
Ill, 75-89. Montet, Scenes de la vie privee, 23-66. Hartma?m, L'agric. dans Pane. Egypte,
184. Πβλ. Πολνδ. Όνομαστ. V, 26: Αρκνες (5έ και δίκτυα και ένόδια, τό μεν λίνον αυτών Αίγύ-
πτιον η Φασιανόν ή Καρχηδόνιον ή Σαρδιανόν είναι δει». Άρτεμιδ. Όνειροκρ. II, 14 σ. 102 : «σαγήνη
τε και γρίπος και άμφίβληστρον και δσα αλλα εκ λινών πλέκεται επιτήδεια πρός άλιείαν» κλπ.

3) Πβλ. ΑΙσχ. Προμ., 468. Ευριπ. Ίφιγ. έν Ταύροις, 410. 'Εκάβη, 1081. 'Απόλλων. Ροδ.
Άργον. I, 565. 1278. II, 902. Λ ουκ. "Ερωτες, 6. Plin. Ν. Η. XIX, 3-5 κλπ.

') Πβλ. Olck RE αρθρ. Flachs σελ. 2451. Thedenat DA αρθ. Linum σελ. 1260. Άπό-
δειξιν, άλλως τε, ίκανήν τής μεγάλης χρήσεως τοΰ λίνου είς τήν κατασκευήν αλιευτικών καί
θηρευτικών δικτύων, ιστίων καί σχοινιών παντός είδους άποτελεΐ ή χρήσις τής λέξεως «λίνον»
είς τήν άρχαίαν καί μεταγενεστέραν Έλληνικήν όχι μόνον υπό τήν σημασίαν τοΰ φυτοΰ λίνου
καί τοΰ λίνου υφάσματος, άλλά καί τοΰ δικτύου, τοϋ ιστίου καί τοΰ σχοινιού έκ λίνου. Βλ. Θησ.
Έλλην. Γλώσα. καί Liddell-Scott έν λ. λίνον καί λινάριον. Είς τούς παπύρους ώσαύτως ή λέξις
σημαίνει όχι μόνον τό φυτόν λίνον (βλ, P. C. Ζ. 59782 (b), 78, 80, 100 Β. G. U. 1511, <$. 1535,
ι. κλπ.), άλλά καί τόν λινόσπορον (βλ. P.C.Z. 59730, 6. B.G. U. 1511, 1.1720,2), καί τά έκ λίνου
δίκτυα (βλ. P. C. Ζ. 59254, 3) καί τά σχοινία (βλ- P. Mich. Ζ. 120, 3) Πβλ Preisigke Worterb.
έν λ. καί P. C. Ζ. 59176, 125. 59755, 5· 59780, 3· 59781, 12. P. Col. Ζ. I, 5, 23. Είς τάς Έλληνι.
στικάς έπιγραφάς τής Δήλου ή λέξις «λίνον» ή «λινάριον» χρησιμοποιείται μέ τήν σημασίαν τοΰ
λεπτού σχοινιού ή τής κλωστής έκ λίνου, τήν οποίαν έχρησιμοποίουν, έ'νεκα τής στερεότητός
της, διά τήν συναρμολόγησιν όρμων, χρυσών νομισμάτων, στεφάνων καί άλλων αναθημάτων.
Βλ. Inscr. de Delos 1404, 15. 1409, 107· 1429 A I, 7, 13 κλπ. Παρά τοις ΒυζαντινοΤς δέ «λινά-
ρια» ώνομάζοντο τά κυνηγετικά δίκτυα. Βλ. Φ. Κουκουλέ, Έπετ. Έταιρ Βυζ. Σπουδών 4 (1927),
47-48. Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά I, 328-329. Καί παρ' ήμϊν ονομάζεται κοινώς
λινάρι όχι μόνον τό φυτόν, άλλά καί ό καρπός (άλλως λιναρόσπορος, λινόσπορος, λινόκοκκος καί
λινοκόκκι) καί αί υφαντικοί ίνες τής λινοκαλάμης, «λ.ινεά» δέ ένιαχοΰ τό έκ λίνου λεπτόν σχοι-
νίον (ώς έν Ήπείρφ, Κερκύρα, Κορίνθφ, Παξοΐς, Πόντω καί άλλαχοΰ) ή ή κλωστή υπό τύπον
ή «λενία» ή «λενιά* (ώς έν Καρύστφ καί Κύμη).
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θωράκων1), ενίοτε δέ καί υποδημάτων2). Έπί πλέον, τό χλωρόν λίνον ήδΰνατο νά
χρησιμοποιηθή ως τροφή τών ζφατν3), δ δέ καρπός αυτού έχρησιμοποιείτο άρχαιό-
θεν πρός έξαγωγήν ελαίου καταλλήλου είς τήν λυχνοκαΐαν4).

Διά τοΰτο ουδόλως ξενίζεται ό άναγινώσκων τούς παπύρους τών Πτολεμαϊ-
κών χρόνων, ιδίως δέ τούς τοΰ 3ου αιώνος, δταν διακρίνη έν αύτοϊς τήν ίδιαιτέραν
δραστηριότητα καί φροντίδα, τήν οποίαν κατέβαλον οί Πτολεμαίοι διά τήν άνά-
πτυξιν τής καλλιεργείας τοΰ λίνου καί τής βιομηχανίας τών λινών υφασμάτων.
Είναι εύνόητον δτι έ'δωκαν ίδιαιτέραν προσοχήν είς τήν δργάνωσιν ενός τόσον
σπουδαίου κλάδου τοΰ κρατικού πλούτου. Είναι πράγματι γνωστόν δτι καθώρισαν
τήν κατά περιφερείας έ'κτασιν τής διά τήν λινοκαλλιέργειαν καταλλήλου γήςδ) καί
έπέβλεπον, ώστε νά σπείρεται αύτη εγκαίρως6) · δτι παρεΐχον είς τούς καλλιεργη-
τές υπό τύπον δανείου έξοφλητέου μετά τήν συγκομιδήν τό άναγκαιοΰν ποσόν
σπόρου και αλλας ευκολίας7)· δτι έζήτονν νά άντιλαμβάνωνται προσωπικώς περί

ι) Βλ.Όμήρ. Β, 529. 830· Ήροδ. VII. 63. 89. Ξεν. Κύρου 'Ανάβ. VII, 7, 15. Κύρου
Παιδ. VI, 4, 2. Πανα. I, 21, 7.VI, 19,7. Πλοντ. Άλέξ. 22. 26. Δίων. Κασσ. LXXVII, 7, 2. "Εκα-

στος τών υπό τοΰ Φαραώ Άμάσιος άποσταλέντων είς τούς Σπαρτιάτας καί τούς Λινδίους
θωράκων (βλ. άνωτ. σελ. 87 ύποσ. 4) ήτο κατεσκευασμένος έκ λινοΰ στήμονος, τοΰ οποίου
εκάστη «άρπεδόνη εονσα λεπτή ε χει άρπεδόνας εν εωυτή τριηκοσίας και έξήκοντα (όσαι δηλ αί
ήμέραι τοΰ έ'τους παρ' Αίγυπτίοις), πάσας φανεράς». Πβλ. Plin. Ν. Η. XIX, 12.

3) Διά θρησκευτικούς άσφαλώς λόγους· Βλ. Ήρωδιαν. Ίστορ. V, 5, 10.

3) Είτε μόνον, είτε μετ' άλλων ειδών νομής. Βλ. P. Lille I, 31-38. P. Bad. 15, 20.

4) Είς τούς Πτολεμαϊκούς παπύρους τό έ'λαιον τοΰτο χαρακτηρίζεται διά τοΰτο ώς

«επελλύχνιον». Βλ. Rev. Laws, 38, 7· 40, 10. 57, 19·

6) Τής λεγομένης «λινοφόρου γης» είς τά παπυρικά κείμενα τής έποχής. Βλ. P. Wiscon-
sin 1 (255 π. Χρ.), 7, 24. P. Tebt. 769, 46.

") Τήν έπίβλεψιν ήσκει προσωπικώς 6 βασιλεύς, άλλ' ή ευθύνη διά τοΰτο έβάρυνε
φυσικά τόν εκάστοτε Διοικητήν, ώς πληροορορούμεθα έκ τής έν P. Tebt. 769 περιεχόμενης
«έντενξεως», τήν όττοίαν άπευθύνει πρός τόν βασιλέα γεωργός τις καλλιεργητής λίνου. (βλ. τήν
είσαγ ). Παραθέτω έξ αυτής τά χαρακτηριστικώτερα αποσπάσματα: στ. 27-31: «/Καίπερ] γαρ τον
διοικητού επιστείλαντος μετά [πάση]ς σπονδής και φιλοτιμίας κατασπεΐραι είς τό $ (έ'τος) [αλλ]ας
άρ(ονρας) Άφν (1550) και τοις γεωργοΐς, εάν μή νπάρχτ] / [αύτοϊ]ς σπέρματα, διαλνειν τάς ένεατώ-

σας τιμάς και τό δλον άντιλαμ[βάνεσ{1αι ... ». στ. 66-74 : δέομαι σον, βασιλεν, ........ επειδή ..

.....ένέστηκεν ό σπόρος τής λινοκαλάμης ...... μή κωλύειν με [κατεργάζεσ&αι τήν] νπάρ-

χονσάν μοι λινοκαλάμην . . . . [οπως δί<]νωμαι σννστήσασϋ·αι τά κατά τόν σπόρον.......και μή

ή τηλικαντη χηρεία, ή εστίν [των αναγκαιοτάτων καί/ ής σν, βασιλεν, διατελείς τήν πασαν σπονδήν
[ποιούμενος ονκέτι π]τέγη έν τω νομφ διά τάς προ[κειμένας αιτίας].

7) Βλ. P. Tebt. 769, 4-8 : «[.......] σαντος τήν σπονδήν τής χρείας τοΰ πράγματος / /

[ο τών αναγκαιοτάτων έστίν καί τήν πασαν έπιμ[έλ]ειαν /........../ ... ς καί κατά πάν μέρος

έπιδεδωκώς [τον τά δί]καια ποιονντος πάντα τά δε[ . . ] τατα..........έκ τον [βα]σιλικον

π^όδομα είς χορηγίαν.....Πβλ. P. C. Ζ. 59292, 428· 5^3· 65.1
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τής ποιότητος τής παραγόμενης λινοκαλάμης1) και ότι έπέβλεπον τήν έγκαιρον και
τακτικήν διάθεσιν τοΰ έξ αύτής παραγομένου νήματος εις τρόπον, ώστε νά λει-
τουργούν όλοι οί ύπάρχοντες εις τήν χώραν ιστοί ύφάνσεως λινών*'). Εΐδικόν μάλι-
στα βασιλικόν διάταγμα καθώριζε άκόμη καί «τήν ποικιλίαν», ώς καί τάς διαστά-
σεις καί τήν πυκνότητα τών διαφόρων είδών λινών ύφασμάτων, τά όποια έ'πρεπε
νά κατασκευάζονται εΐς έ'καστον νομόν τής χώρας2). Μέ τήν ιδίαν λεπτολόγον προ-
σοχήν είχον καθορισθή ύπό τοΰ Κράτους αί αύστηραί διατυπώσεις, αΐτινες ύπε-
χρέωνον τούς καλλιεργητάς λίνου νά παραδώσουν τόν καρπόν αύτοΰ εΐς τά ύπό
τήν έποπτείαν τοΰ Κράτους έργαζόμενα έλαιοτριβεΐα διά τήν περαιτέρω έπεξ-
εργασίαν3).

Τό είδος τού έπί τών Πτολεμαίων καλλιεργουμένου εΐς τήν Α'ίγυπτον λίνου
ήτο τό αύτό ασφαλώς πρός τό έπί τής Φαραωνικής εποχής καλλιεργούμενον. Οί
πάπυροι ούδαμοΰ άναφέρουν προσπάθειαν εισαγωγής εΐς τήν καλλιέργειαν λίνου
καλυτέρας ποιότητος4). Καίτοι δέ εΐς τά γνωστά παπυρικά κείμενα δέν γίνεται μνεία
ιδιαιτέρων είδών ή ποιοτήτων λίνου κατ' αύτήν τήν έποχήν (πλήν τής βύσσου,
περί τής οποίας θά γίνη λόγος εΐς τό έπόμενον κεφάλαιον), είναι βέβαιον δτι ή καλ-
λιέργεια τοΰ λίνου κατά τούς Πτολεμαϊκούς χρόνους ηύδοκίμει ιδιαιτέρως, εΐς άς περι-
φερείας καί πρότερον. Έκτος τής μαρτυρίας τοΰ Πλινίου, ήτις άναφέρεται άσφαλώς
καί εΐς τά κατά τήν Πτολεμαϊκήν έποχήν παραγόμενα ε'ίδη λίνου, καί τήν μαρτυρίαν
τού Στράβωνος, δστις βέβαιοι ότι εΐς τήν Πανόπολιν ήνθει βιομηχανία τών

') Βλ. Ryl. Ζ. 2 (=; S. Β. 7638), I : «και τήν λινοκαλάμην τήν νέαν είσηνέγκαμεν τω βασι-
λεία (257 π. Χρ.).

2) Βλ. P. Tebt. 703 (πβλ. άνωτ. σελ. 99), 87 - 99 : *έπιπορεύου δε και έπι τά ϋφαντεϊα,
εν οΐς τά ό&όνια ΰφαίνετα[ι] και τήν πλείστην σπουδήν ποιου ΐν[α] πλεΐο[τα] τών ίο \\τέων
ενεργά fj σνντελούντων και τών υφαντών τήν διαγεγραμμένην τω νομώ ποικιλίαν. εάν δέ τίνες πρός
τάς συντεταγμένος έκτομάς όφείλωσι, πρασσέσϋωσαν // καϋ·' έ'καστον γένος τάς έκ τον διαγράι/ματος
τιμάς. όπως δέ και τά όϋ·όνια χρηστά και τάς άρπεδόνας έχωσι κατά τό διάγραμμα μή παρέργω;
φρόντιζε». (Πβλ. τά σχόλ. τοΰ Rostovtzeff έν σελ. 89-91. Hellenist. World I, 306-308. Pre'aux,
Econ. royale d. Lag., 113).

3) Βλ. Rev. Laws, 39-72. Heichelheim, RE άρθρ. Mono-pole σελ. 165 -170. Schnebel,
Landwirtschaft, 204. Pre'aux, ένθ. άν., 66 -κ. έξ. Rostovtzeff ένθ' άν. I, 302-305.

*) Ό Reil (Beitr. z. kenn. d. Gewerb., 97) νομίζει ότι τά είς τούς παπύρους άναφερό-
μενα δύο άλλα είδη φυτών ή *λευκέα» (B.G.U. 544, 5) καί «άλοπος» (P. Tebt. 120, 16) είναι
ιδιαίτερα είδη λίνου. Ό 'Ησύχιος όμως ορίζει τήν λευκέαν ώς είδος σχίνου (έν λ.), ό δέ Ευστά-
θιος ώς «δέρμα λεύκης παρόμοιον τω έκ φιλύρας» (Εις Όμ. Ίλ. Β, 426 οελ. 1453, 10). Τό
μόνον πιθανόν είναι ότι ή «λευκέα» πρέπει νά ταυτισθή πρός τό ύπό τοΰ Ηροδότου (VII, 25
Πβλ. Άΰην. V, 206 ί) άναφερόμενον «λευκόλινον», είδος καννάβεως κατά τόν Bliimner (Techno-
logie I3, 298), ή είδος λίνου κατά τόν Olck (RE άρθρ. Flachs σελ. 2451).
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λινών1), έκ τών πάπυρων μανθάνομεν δτι ή Τανίς παρήγε λίνον καλής ποιότητος2),
ότι εις τό παρθένον έ'δαφος τών διά τών μεγάλων άρδευτικών έργων τών πρώτων
Πτολεμαίων άποδοθεισών εις τήν καλλιέργειαν γαιών τοΰ 'Αρσινοΐτου νομοΰ έγί-
νετο έντατική καλλιέργεια λίνου3) κα! δτι εις τόν Θηβαϊτικόν νομόν παρήγοντο
λινά έκλεκτής ποιότητος4). Τοΰτο και ή ύπό τοΰ Κράτους άσκουμένη άγρυπνος
παρακολούθησις τής λινοκαλλιεργείας0) άποδεικνύουν, δτι έπι τών Πτολεμαίων και
ή έκτασις τής διά λίνου σπειρομένης γής και')3 όλην τήν χώραν ηύξήθη καί ή
ποιότης αύτοΰ έβελτιώθη.

2. Καλλιέργεια τοΰ λίνου είς τήν Φαραωνικήν και τήν Πτολεμαϊκήν
Α'ίγυπτον · χρόνος καί, τρόπος σποράς και συγκομιδής. Ποσότης
παραγόμενης ετησίως λινοκαλάμης.

Τό λίνον σπείρεται παρ' ήμΐν σήμερον καθ' δν χρόνον καί τά δημητριακά,
κατά τήν διάρκειαν τοΰ φθινοπώρου δηλαδή. Εις τήν Α'ίγυπτον έσπείρετο κατά
τήν ιδίαν περίπου έποχήν, μετά τήν άποχοόρησιν τών υδάτων τού Νείλου, συγχρό-
νως πρός τά καλλιεργούμενα δημητριακά 6). Ό τρόπος όμως τής σποράς τοΰ λίνου
εις τήν χώραν τών Φαραώ διέφερε τοΰ τής σποράς τών δημητριακών. Τοιχογραφίαι
έκ τάφων δεικνύουν, δτι άπ' αύτής τής έποχής έφηρμόζετο διά τό λίνον τό σύστημα
τής «γραμμικής» λεγομένης σήμερον καλλιεργείας. Ό σπορεύς δηλ,αδή δέν έσκόρ-

') XVII, 813. (Τήν μαρτυρίαν τοΰ Γεωγράφου έπεβεβαίωσαν τά εύρήματαα ύφασμά-
των έκ Πανοπόλεως τών τελευταίων Πτολεμαϊκών καί, ιδίως, τών πρώτοιν Ρωμαϊκών χρόνων.
Βλ. Forrer, Die Graber u. Text, von Panopolis, passim. Διά τή·ν χρονολόγησιν τών ευρη-
μάτων βλ. αύτόθι I, 26. Πβλ. Wilcken, Hellenist. Wirtschaft, 106).

2) Βλ. P.C.Z. 59048, 4 (257 π. Χρ.).

3) Βλ. P.C.Z. 59292, 4*4. *6ι. 59470. 59494, ι3. 59782 (b) P. Ryl. Ζ. 2, ι· Πβλ. Ρ.
Wisconsin 1, 7, 24. P.C.Z. 59177. 59730. P. Mich. Ζ. 26, \. P. Lille I, 31. 33. 34. 36. 37.
P. Tebt· 769. P. Lond. inv. 2313. 2360 (κατά Preaux, ένθ- άν., 95 ύποσ. 2). ('Απόδειξιν τής
εντατικής καλλιεργείας λίνου διά προοτην φοράν είς τόν Άρσινοΐτην άπο τελεί τό γεγονός ότι
ό Ζήνων ήναγκάζετο νά προσλάβη έργάτας διά τήν συγκομιδήν αύτοΰ έκ τοΰ Μεμφίτου καί
τοΰ Ήρακλεοπολίτου νομοΰ. Βλ. P.C.Z. 59782 (b), είσαγ. Διά τήν καλλιέργειαν τοΰ λίνου είς
τόν Ήρακλεοπολίτην πβλ. B.G.U. 1523. 1535. 1818).

■") Τοΰτο μαρτυρεΤται άπό τούς παπύρους τοΰ Σαραπιείου, κειμένου π?α|σίον τών
Θηβών. Βλ U.P.Z. 59, <\. 83. 84 85. 88, ιι, 12. 91, 4· 93, 4 ( τοΰ 2°« αί. π Χ.) Πβλ. Schnebel,
Landwirtschaft, 204.

δ) Βλ. γενικώς Rev. Lans, 38, η. 39, η. 55, 6· 57, ig.

6) Μετά τοΰ σίτου, π. χ., ώς δεικνύουν τοιχογραφίαι Φαραωνικών τάφων. Βλ. Hartmann,
L' agric. dans l'anc. Egypte, 148,
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πιζε τόν σπόρον καθ' ολην τήν έπιφάνειαν τοϋ άγροϋ, αλλ' ήκολούθει κατά πόδας
τόν γεωργοϋντα καί έρριπτε τόν σπόρον εντός τής ΰπό τοΰ αρότρου σχηματιζόμε-
νης αύλακος ')·

Τό σύστημα τοΰτο παρουσίαζε δύο πλεονεκτήματα: 10ν διηυκόλυνε πολύ τό
σκάλισμα, τόν βοτανισμόν καί τήν εν γένει περιποίησιν τοΰ λίνου, κατ' άκολουθίαν
δέ τήν βελτίωσιν τής έσοδείας κατά ποιότητα καί ποσότητα' 2ον διηυκόλυνε έπίσης
πολύ τόν καλλιεργητήν κατά τήν συγκομιδήν. Διότι είναι γνωστόν δτι οί Αιγύπτιοι
άπό τής άρχαιοτάτης έποχής δέν έθέριζον τήν λινοκαλάμην, ως τά δημητριακά,
αλλ' άπέσπων άπό τής ρίζης διά τών χειρών J).

Ό χρόνος τής συγκομιδής έξηρτάτο κατά φυσικόν λόγον έκ τοΰ χρόνου τής
σποράς. Τέσσαρες περίπου μήνες απαιτούνται διά τήν τελείαν ώρίμασιν τοΰ λίνου.
Ό 'Απρίλιος δύναται νά θεωρηθή ώς μέση χρονολογία τής συγκομιδής τοϋ λίνου
έν Αίγύπτφ 3). 'Αλλ' έξηρτάτο παραλλήλως καί έκ τοΰ σκοποϋ, δι' δν προωρίζετο
ή χρήσις τής έσοδείας. 'Εάν δηλαδή τό λίνον προωρίζετο νά χρησιμοποιηθή έξ
ολοκλήρου εις τήν ύφαντουργίαν, ή συγκομιδή αύτοΰ έγίνετο ολίγον πρό τής τελείας
ώριμάσεως, τρεις περίπου μήνας μετά τήν σποράν καί ακριβώς δταν τό άνθος
αύτοΰ ήρχιζε νά μαραίνεται κατά τήν έ'ναρξιν τής καρποφορίας. Κατά τήν έκρίζω-
σιν έφρόντιζον νά κτυπούν έπί τής αριστεράς παλάμης τά διά τής δεξιάς άποσπα-
σθέντα δράγματα λινοκαλάμης διά νά απαλλάξουν τάς ρίζας τοΰ έπ' αυτών προσκε-
κολλημένου τυχόν χώματος4). 'Ακολούθως συνήνωνον περισσότερα δράγματα εις
τρόπον ώστε νά σχηματισθή μικρά δέσμη, ώς τά παρ' ήμΧν «χερόβολα» τών δημη-
τριακών περίπου, τήν οποίαν καί έ'δενον δι' οιουδήποτε προχείρου μέσου ώστε νά
διευκολύνεται ή έκ τού αγρού μεταφορά τής λινοκαλάμης καί ή περαιτέρω έπεξερ-
γασία αύτής πρός έξαγαιγήν τών υφαντικών ινών. Συνήθως, πρό τής μεταφοράς
άφινον δλας τάς δέσμας τής συγκομισθείσης δ'χι έντελώς ξηράς λινοκαλάμης έκτε-
θειμένας εις τόν άγρόν έπί 15 περίπου ημέρας, φροντίζοντες νά γυρίζουν αύτάς
άπό καιρού εις καιρόν, ώστε νά έκτίθενται δλαι αί πλευραί κατ' ίσον χρόνον εις
τόν ήλιον διά νά ξηρανθή όμοιοτρόπως ή καλάμη εκάστης δέσμης.

*) Βλ. Klebs. Reliefs II, 71. Ill, 5.

2) Βλ. Maspero, Etudes Egypt. II, 85. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 537 (είκ. 36).
Klebs, έ'νθ' άν. I, 53—54. II, 75—77. Ill, 21. Montet, Scenes de la vie privee, 195 Jecquier,

Civilis. Egypt., 181 (είκ. 144). 3) Βλ. Montet, έ'νθ. άν. 194.

4) Ή υπό τοϋ G. Maspero διδομένη ερμηνεία είς σχετικήν παράστασιν έπί άναγλύφου
έκ τάφου, ότι δηλ- τό κτύπημα τής λινοκαλάμης έπί τής άριστεράς παλάμης «σκοπόν είχε πιθα-
νώς τόν άποχωρισμόν τοΰ σπόρου» (Etudes Egypt. II, 86) είναι τελείως άπίθανος. Πβλ.
Hartmann, L'agric. dans l'anc. Egypte, 149. Montet, ενθ. άν., 199.
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Έάν δμως ή εσοδεία προωρίζετο διά τήν παραγωγήν νήματος εκ τής καλά-
μης καί συγχρόνως ελαίου έκ τοΰ σπέρματος, έχρειάζετο νά άναμείνουν τήν τελείαν
ώρίμασιν τοΰ λινοσπόρου διά νά προβούν εις τήν συγκομιδήν τοΰ λίνου. Κατ' αυτήν
τήν περίπτωσιν, ή λινοκαλάμη άπεσπάτο έπίσης διά τών χειρών καί έδένετο κατά
δέσμας, μετεφέρετο δμως άμέσα>ς εις τό άλώνιον, ένθα έλαμβάνετο κατ' άρχήν
φροντίς διά τόν άποχωρισμόν του σπέρματος άπό τής καλάμης. Τοΰτο έγίνετο συνή-
θα>ς διά ραβδισμοΰ, πιθανώς δέ και διά τίνος τρόπου κτενίσματος δι' είδικοΰ εργα-
λείου1)· Διά τής πρώτης μεθόδου συγκομιδής οί άρχαϊοι Αιγύπτιοι έπετΰγχανον
τήν παραγωγήν νήματος καλής ποιότητος, λεπτοΰ στερεοΰ καί λείου, κατά δέ τήν
δευτέραν ειχον έπί πλέον τό έκ τοΰ έλ«ίου (καί τοΰ σπόρου) κέρδος, άλλά τό έκ τής
λινοκαλάμης παραγόμενον νήμα ήτο κατωτέρας ποιότητος 2).

Εις τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον ή καλλιέργεια τοΰ λίνου έγίνετο κατά τόν
ίδιον χρόνον καί τρόπον. Έσπείρετο μετά τήν λήξιν τής πλημμυράς τοΰ Νείλου
συγχρόνως πρός τά δημητριακά3). Φαίνεται δέ, δτι έξηκολουθησι- νά σπείρεται κατά
τήν «γραμμικήν» καλλιέργειαν, έάν κρίνωμεν έκ τοΰ γεγονότος ότι καί τακτικώς
«έβοτανίζετο» 4) τοΰτο και ή συγκομιδή του έξηκολοΰθησε νά γίνεται πάντοτε δι' άπο-
σπάσεως έκ τής ρίζης διά τών χειρών, διά «τιλμοΰ», ώς ονομάζεται ή ένέργεια αΰτη

') Τοιαύτην ένέργειαν παριστά πιθανώς είκών έκ τάφου τής Νέας Αύτοκρατορίας:
έργάτης έ'χει πρό αύτοΰ στενήν καί έπι μήκη σανίδα, τής οποίας τό εν ό,;;ρον φαίνεται βυθι-
σμένον είς τό έ'δαφος διά νά παραμένη αΰτη ακίνητος. Τό έ'τερον άκρον, τό οποίον ευρίσκεται
είς μικρόν ΰψος άπό τοΰ έδάφους, άπολήγει είς είδος κτενίου. Ό έργάτης πατεί διά τοΰ άρι-
στεροΰ ποδός έπί τοΰ είς τήν γήν βυθισμένου άκρου τής σανίδος καί σύρει πρός εαυτόν δέσμην
λίνου, τήν όποίαν κρατεί άπό τό μέρος τών ριζών, είς τρόπον ώστε νά διέρχεται διά τών όδόν-
των τοΰ κτενίου τό πρός τόν καρπόν μέρος αύτής. Οί οδόντες τοΰ κτεν',ου είναι τοποθετη-
μένοι είς τοιαύτην άπόστασιν, ώστε ή μέν καλάμη τοΰ λίνου νά διέρχεται έλευθέρως διά μέσου
αύτών, ένφ αί κάψαι τοΰ σπόρου νά συναντοΰν άντίστασιν, καί, ένεκα τούτου, νά άνοίγουν
καί νά σκορπίζεται τό περιεχόμενον αύτών δεξιά καί άριστερά τοΰ κτενίου, όπως φαίνεται είς
τήν εικόνα. Βλ. Klehs, Reliefs III, 22. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 513 (είκ. 37). Hart-
matin, L'agrie. dans l'anc- Egypte, 149. Μόνον ό Dykmans (Hist econ et soc II 64 n.4),
υποθέτει ότι ή παράστασις εικονίζει πιθανώτερον τόν διά κτενίσματος άποχωρισμόν τών ξυλω-
δών μερών τής λινοκαλάμης άπό τών ύφαντικών ινών καί όχι τόν τοΰ σπέρματος άπό τής
καλάμης" διότι ό τελευταίος έγίνετο πάντοτε διά ραβδίσματος. Ή είκών όμως δεικνύει, ότι ή
πρώτη ερμηνεία είναι περισσότερον άληθοφανής.

') Β "Κ. Maspero, Etudes Egypt. II, 85-87. Erman-Ranke, ένθ. άν., 537. Montet, Scenes
de la vie privee, 184 -192. La vie quotidienne κλπ., 121. Hartmann, ένθ. άν., 148- 149. Dyk-
mans, ένθ' άν., 63.

3) Είς τόν P. C. Ζ. 59292, 426, 563, 653 π. χ , φαίνεται σπειρόμενον συγχρόνως πρός
τόν σΐτον, τήν κριθήν, τόν έρέβινθον καί τήν δλυραν. Πβλ S.B. 4369, 26, 34, 40.

4) Βλ. P. C. Ζ. 59292, 659.
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είς τήν γλώσσαν τών πάπυρων τής εποχής Τό οΰτω συγκομιζόμενον λίνον διετί-
θετο επίσης κατά «δέσμας» 2).

Ό χρόνος τής συγκομιδής εποίκιλλεν ωσαύτως διά τους αυτούς, ώς καί πρό-
τερον, λόγους3). Έξηκολούθησαν δέ νά είναι έν χρήσει καί οί δύο τρόποι συγκομι-
δής, καί ό πρό τής καρποφορίας δηλαδή καί ό μετά τήν τελείαν ώρίμασιν τού
καρπού. Τούτο πιστούται έκ τών πληροφοριών τών παπύρων τής έποχής. Ούτω,
είς πάπυρον τού Ζήνωνος δστις περιέχει λογαριασμόν δαπάνης συγκομιδής λίνου,
άλλοι μεν τών εργατών «τίλλονσι» τό λίνον, άλλοι δέ «ψνχονσιν» αυτό, ασχολούν-
ται δηλαδή μέ τήν επί τόπου όμοιόμορφον άποξήρανσιν αυτού είς τόν ήλιον άμει-
βόμενοι διά τούτο κατά «δέσμας», ώς καί «οί τίλλοντες» αυτό4). Πρόκειται προφα-
νώς περί συγκομιδής λίνου πρό τής καρποφορίας κατά τήν πρώτην μέθοδον. Ώς
πρός τήν δευτέραν, ήτις ήτο καί ή συχνότερον έφαρμοζομένη, ομιλούν εύγλώττως
αί μαρτυρίαι τών παπύρων περί χρησιμοποιήσεως τού έκ «τον λίνον σπέρματος»
είς τήν έλαιουργίαν 5. Αί δέσμαι τοΰ λίνου μετεφέροντο είς αυτήν τήν περίπτωσιν
δι' υποζυγίων εις τό άλώνιον 6), ένθα πρό πάσης άλλης ένεργείας διά τήν έπεξεργα-

') Βλ. 59268, 29 Ή έργασία ελεγείο «τίλλειν» ή *έκτίλλειν» την λινοκαλάμην» Βλ. P. C.
Ζ. 59782 (b), 32· Β. C U. 1818, 15. (60 π Χρ Πβλ «τιλμόν» τοΰ έρίου τών προβάτων άνωτ.
σελ. 136) καί κατωτ· κεφ 3ον § 1) Καί σήμερον ένιαχοΰ τής 'Ελλάδος συγκομίζουν τό λίνον
κατά τήν ιδίαν μέθοδον, τό «ξερριζώνουν» ή τό «βγάζουν» μέ τά χέρια. Πβλ. Έλπ. Σαραντή,
Λαογρ. 8 (1925), 562- Καλλ. Χονρμουζιάδου, Θρακικά 11 (1939), 411. Γ. Σαλβάνον, Περί τοΰ
γλωσσ- ιδιώματος 'Αργυράδων Κερκύρας, 33- "Οτι δέ παλαιότερον ή μέθοδος αυτη έφηρμό-
ζετο γενικώς έν Ελλάδι κατά τήν συγκομιδήν τοΰ λίνου άποδεικνύεται έκ τοΰ ότι έν Κρήτη
τόν θερισμόν τοΰ λίνου ονομάζουν τά «λιναροβγάλματα». Πβλ. Λαογρ. 1(1909), 289.

2) 'Ελαμβάνετο μάλιστα φροντίς, φαίνεται, ώστε αί δέσμαι τής λινοκαλάμης νά είναι
περίπου ισομεγέθεις καί ισοβαρείς μεταξύ των. Τοΰτο συνάγεται καί έκ τοΰ ότι οί έργάται
ήμείβοντο κατά «τόν τιλμόν» τοΰ λίνου κατά «δέσμας», καί ή τιμή τής λινοκαλάμης κατά
τήν πώλησιν έλογίζετο επίσης κατά «δέσμας». Βλ· P. C Ζ. 99470, 3, 4· 59782 (b), 62, 76, 78,
80 92 κλπ P. Tebt 769, 90 -94· B.G.U. 1511, 9- 1535, 1. Καί σήμερον παρ'ήμϊν τό λίνον
κατά τήν συγκομιδήν διατίθεται κατά μικράς δέσμας (τά «μάτσα» ή «χερόβολα» ή «σκουλλιά»)
πρός διευκόλυνσιν τής περαιτέρω μεταφοράς καί έπεξεργασίας αύτοΰ- Πβλ. 'Ελπ. Σαραντή,
Λαογρ. 8(1925), 562.

8) Έγίνετο πάντως περί τάς άρχάς ή περί τό τέλος 'Απριλίου. Βλ. Schnebel, Land-
wirtschaft, 204. Είς τόν μόνον πάπυρον (P.C Z 59782(b)), όστις πράγματεύεται περί συγκο-
μιδής λίνου δέν σημειοΰται ό μήν.

4) Βλ. P.C.Z 59782(b), ιι9—12ο: «τοις την λινοκαλάμην ψύχου α ι ονσι ό μισθός (τετρώ-

βολον)». Πβλ. στ. 32 50 95- δ) Πβλ. άνωτ. σελ. 182 ύποσ. 3.

6) Βλ. B.G.U. 1511 (3°? αί. π.Χ.), 5 : «άνενηνόχασι ονους λίνου ς (6), άν(ά) δέσμας π (80)
είς δνος άν(ά) δέσμας ι (10) (γίνονται) υ'η (490)».
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σίαν τής λινοκαλάμης έγίνετο ή πρός άποχωρισμόν τοΰ σπέρματος αναγκαία εργα-
σία. Οϊ πάπυροι δέν όμιλοΰν περί τής έφαρμοζομένης κατά ταύτην μεθόδου, άλλά
και κατά τήν Έλληνιστικήν έποχήν ή άποκάρπισις τής λινοκαλάμης έγίνετο, φαίνε-
ται, κατά τήν και πρότερον έν χρήσει μέθοδον, διά ραβδισμοΰ δηλαδή *).

Τά μέχρι τοΰδε έκ τών πάπυρων γναιστά στοιχεία δέν έπιτρέπουν δυστυχώς,
ώς και προκειμένου περί τοΰ έρίου, νά κάμη τις σταθερόν ύπολογισμόν περί τής
κατά τήν Πτολεμαϊκήν έποχήν παραγομένης κατ3 έ'τος ποσότητος λινοκαλάμης.
Έκ πάπυρου τής Τεπτυνεως έ'χομεν τήν μεμονωμένην πληροφορίαν, δτι κατά τό
ένατον έτος τής βασιλείας Πτολεμαίου τοΰ Γ'ή Πτολεμαίου τοΰ Δ'2) έξ 160 άρου-
ρών έσπαρμένων διά λίνου παρήχιθησαν 64.000 δέσμαι λινοκαλάμης καί έξ αυτών
1173'/2 άρτάβαι λινοσπόρου 3). Τό μόνον θετικόν έκ τούτου συμπέρασμα είναι,
δτι εκάστη άρουρα «λινοφόρον» γής έδιδε 400 περίπου δέσμας λινοκαλάμης καί
δτι 54 ώς έγγιστα δέσμαι λίνου καλής ποιότητος έδιδον μίαν άρτάβην λινοσπόρου.
Έφ'δσον δμως ούτε τό μέσον βάρος τής «δέσμης» είναι γνωστόν, ούτε ή συνο-
λική έκτασις τής διά λίνου καλλιεργούμενης γής είναι δυνατόν νά ύπολογι-

') Είς πάπυρον τοϋ Ζήνωνος (P.C.Z. 59494) φαίνεται ότι Αιγύπτιοι «κοσκινενται»
καθαρίζουν κατά τόν μήνα Παΰνι (26 Μαΐου - 24 Ιουνίου) «τό οπέρμα τής λινοκαλάμνς» συγ-
χρόνως πρός τό σήσαμον, τόν έρέβινθον, τόν κρότωνα καί τήν μήκωνα. Τοΰτο σημαίνει, εάν
δέν σφάλλωμαι, ότι ό άποχωρισμός τοϋ λινοσπόρου είχε γίνει πρό ολίγου καιρού, συγχρόνως
πρός τήν άποκάρπισιν καί τών άλλων φυτών καί κατά τόν αυτόν τρόπον, έφ' δσον έπρεπε νά
κοσκινισθή, ώς καί οί άλλοι, διά νά καθαρισθή έκ τοΰ χώματος καί τών ξένων ούσιών. Είναι
προφανές ότι ή άποκάρπισις τών άναφερομένων φυτών, τών οποίων τό στέλεχος είναι άχρη
στον (πλήντοΰ τοΰ έρεβίνθου ίσως) έγίνετο διά «ραβδισμοΰ» καί όχι δι' άλωνίσματος. Κατ' άκο-
λουθίαν καί ή άποκάρπισις τής λινοκαλάμης έγίνετο κατά τόν αυτόν τρόπον καί είς τοΰτο ήσχο-
λοΰντο φαίνεται οί ραβδισταί οΐτινες προηγοΰντο τών «κοσκινευτών» (βλ. άνο>τ. σελ. 161
ύποσ. 3). Καί σήμερον, άλλως τε, παρ' ήμΐν ό άποχωρισμός τοΰ σπέρματος τής λινοκαλάμης
γίνεται κατά τόν ίδιον τρόπον. ΓΙρό τής κατεργασίας τής λινοκαλάμ.ης, οί καλλιεργηταί κτυ-
πούν τό πρός τόν καρπόν μέρος τής δέσμης δι' ενός «κοπάνου» διά νά έπιτύχουν τόν άποχω-
ρισμόν τοΰ λινοσπόρου. (Πβλ. 'Κλπ. Σαραντή, Ααογρ. 8 (1927), 562. Καλλ. Χονρμονζιάδον, Θρα-
κικά II (1939), 410). "Άλλως τε, όταν ή ώρίμασις τοΰ λίνου έ'χει τελείως συμπληρωθή, αί
κάψαι τοΰ λινοσπόρου άνοίγουν πολύ εύκολα. Διά τοΰτο, άντί νά καταφεύγουν πρός συλλογήν
αύτοΰ είς τόν ραβδισμόν, έφαρμόζουν άκοπωτέραν μέθοδον, άνάλογον πρός τήν ύπό τών
άρχαίων Αιγυπτίων έφαρμοζομένην (βλ. άν. σελ. 185 ύποσ. 1): άρκοϋνται δηλαδή νά κτυ-
πούν τό πρός τόν καρπόν μέρος τής δέσμης έπί τών σιδηρών λεπίδων αλωνιστικής «ροκάνας»,
σύροντες συγχρόνως τοΰτο διά μέσου αύτών. Αί κάψαι άνοίγουν καί ό σπόρος διαχέεται
πέριξ τής ροκάνης.

J) P. Tebt· 769 (διά τήν χρονολογίαν βλ. τήν είσαγ. είς τόν πάπυρον).

3) Βλ. στ. 11-14 (καί τά σχόλια).
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σθή *), είναι εύνόητον δτι τό συμπέρασμα τοΰτο εις οΰδένα περαιτέρω πρακτικόν ύπο-
λογισμόν δύναται νά χρησιμεΰστ]. Όπωσδήποτε δμως βέβαιον είναι, δτι ή ποσότης
τής παραγομένης εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον λινοκαλάμης ήρκει νά κάλυψη τάς
άνάγκας τής υφαντουργίας τών λινών όχι μόνον διά τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν,
άλλά και διά τήν έκ τοΰ έξωτερικοΰ ζήτησιν 2). Εΐς τό σΰστημα τής υπό τών Πτο-
λεμαίων έφαρμοσθείσης πολιτικής οικονομίας τό «μονοπώλιον τής δϋ·ονιηράς» άπε-
τέλει μίαν τών κυριωτάτων πηγών τοΰ κρατικοΰ πλοΰτου 3), έντός δέ τών περιθω-
ρίων αΰτοΰ ή καλλιέργεια τοΰ λίνου φαίνεται, δτι άπέδιδεν εΐς τόν γεωργόν περισ-
σότερον κέρδος άπό τήν καλλιέργειαν τών δημητριακών καί τών έλαιοφόρων φυτών4).

3. Ή μέχρι τής νηματοίτοιήσεως κατεργασία τής λινοκαλάμης.

Σήμερον τό λίνον καλλιεργείται παρ* ήμΐν εΐς τινας μόνον περιφερείας τής
χώρας καί αποκλειστικώς διά τάς άνάγκας τής οικιακής βιοτεχνίας τής υφαντουρ-
γίας0). Ή δλη έργασία, άπό τής σποράς τοΰ λίνου μέχρι τής έξυφάνσεως τών άναγ-

') Είναι, άλλως τε, εύνόητον ότι αΰτη έποίκιλλεν άπό έ'τους είς έτος (πβλ. P. Tebt. 769,

29 Πβλ. άνωτ. σελ. 181 ύποσ. 9) καί άπό έποχής είς έποχήν.

3) Πβλ. Wilcken, Helenist. Wirtschaft, 106-107. Prefix, Econ. royale d. Lag., 110.
Rostovtzeff, Foreign Commerce, 729. Hellenist. World. I, 288. II. 1275-1277-

s) Βλ. άνωτ. σελ. 140 ύποσ. 1 Πβλ. έπίσης σελ. 181 καί κατωτ. § 4 καί Συμπέρασμα.

4) Πβλ. P. Tebt. 769, 71.

5) Κατά τάς πληροφορίας, τας όποιας ήδυνήθην νά συγκεντρώσω είτε άπό πρόσωπα
γνωρίζοντα έξ ιδίας πείρας τήν καλλιέργειαν τοΰ λίνου, είτε άπό αυθεντικός γραπτάς μαρτυ-
ρίας δημοσιευθείσας ή άποκειμένας είς τό Άρχεΐον τοΰ Ιστορικού Λεξικού καί τό τοΰ Λαογρα-
φικού 'Αρχείου, ή λινουργία ασκείται σήμερον σποραδικώς μόνον εν τή χώρα, ώς έν Κρήτη,
είς μερικός νήσους τοΰ Αιγαίου καί είς μερικά μέρη τής Πελοποννήο'ου (Λακωνίαν καί Μεσση-
νίαν), τής 'Ηπείρου, τής Μακεδονίας καί τής Θράκης. Παλαιότερον όμως, μέχρι τών χρόνων
τής 'Απελευθερώσεως καί ύστερώτερον, ήσκεϊτο σχεδόν γενικώς καθ' άπασαν τήν έ'κτασιν
τών Ελληνικών χωρών, ώς άποδεικνύουν τά έκ τής έποχής έκείνης περισωθέντα τοπωνύμια:
τό Λινάρι έν Αϊγίντ), Καρύστφ καί Καλύμνω, τά Λινάρια έν Κονίτση καί Αιτωλία, τό Αιναράκι
έν Αιτωλία, τα Λιναράκια έν Ναυπακτία, Πυλία καί Τριχωνία, δ Αιναράς έν Χίω, τά Αιναρά-
τικα έν Παξοϊς, ή Αιναρεα έν Αιτωλία, 'Αμβρακία, 'Ικαρία, Καρπάθφ, Κρήτη, Κύμη, Ρόδφ καί
Σκύρω, V Αιναρίοτρα έν Αιγιαλεία, Άλεξανδρουπόλει, "Ανδρα», Καλαβρΰτοις, Ναυπακτίςι,
ή Λιναρίτσα έν Ήπείρω καί Ευρυτανία, δ Αιναρόκαμπος έν Ναυπακτία, τό Αιναροχώραφο έν
Αιτωλία, τό Αινοβροχεϊο έν Κυθήροις, Μάνη καί Xi<p> %ό Λινοβροχειό έν Άμοργφ, Κεφαλλη-
νία καί Κρήτη, τό Αινοβρόχι έν Λευκάδι καί Μεσσηνίφ, τά Αινοβρόχια έν Αιτωλία, 'Ακαρνανία
'Ιθάκη καίΝισύρφ, ό Αινόκαμπος έν Ζακύνθφ, τό Αινοτόπι. έν Μακεδονία, τα Αινοΰδ/,α έν Ρόδιρ
κλπ. Ό περιορισμός οΰτος τής καλλιεργείας τοΰ λίνου οφείλεται είς πολλούς λόγονς, ών
οί σπουδαιότεροι είναι: 1) ή στενότης τής παχείας καί εύφορου γής είς τόν οίκογενειακόν
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καιοΰντων εις εκάστην οΐκογένειαν λινών υφασμάτων, γίνεται εξ ολοκλήρου —ή
σχεδόν —υπό τών μελών αύτής. Ή κατεργασία δέ τής λινοκαλάμης πρός έξαγω-
γήν τών υφαντικών ινών, ώς και ή περαιτέρω έπεξεργασία τούτων μέχρι τής ύφάν-
σεως, έκτελείται μόνον ύπό τών γυναικών τής οικογενείας, βοηθουμένων εις τούτο
ενίοτε και ύπ' άλλων γυναικών συγγενικών ή φιλικών οικογενειών 1).

Ή πρός τοΰτο καταβαλλομένη έργασία διεξάγεται εις δύο κύρια στάδια. Τό
πρώτον περιλαμβάνει τήν μέχρι τοΰ άποχωρισμού τών υφαντικών ινών τής λινοκα-
λάμης άπό τοΰ φλοιού, τών ριζών και τών ξυλωδών μερών τοΰ έσωτερικοΰ αύτής,
τό δέ δεύτερον τήν κατεργασίαν τών ινών μέχρι τής νηματοποιήσεώς των. Κατά
τόν αύτόν τρόπον διεξήγετο ή έργασία και εις τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον, ώς καί
τήν άρχαίαν Ελλάδα και τήν άρχαίαν Αΐγυπτον, ή δέ κατ' άμφότερα τά στάδια
έφαρμοζομένη σήμερον μέθοδος κατεργασίας τής λινοκαλάμης και τών υφαντικών
αύτής ινών κατ' ούδέν διαφέρει πρός τήν κατά τήν άρχαίαν και τήν Έλληνιστικήν
έποχήν χρησιμοποιουμένην. Μόνον ή ορολογία ή δηλοΰσα τάς έπι μέρους ενεργείας
τής κατεργασίας μετεβλήθη έν πολλοίς άπό τής μιάς έποχής εις τήν άλλην. Ώς ήδη
έγένετο κατά τήν περιγραφήν τής κατεργασίας τών έρίων, θά παρακολουθήσωμεν
έν λεπτομερεία τήν διεξαγομένην πρός κατεργασίαν τής λινοκαλάμης έργασίαν και
τήν έν χρήσει κατά τάς έπ! μέρους ενεργείας αύιής όρολογίαν κατά τάς δύο έποχάς,
άρχής γινομένης άπό τή; σημερινής, καί θά σημειώσωμεν τάς παρατηρουμένας
ομοιότητας κα! διαφοράς.

Ή πρώτη ένέργεια, ήτις άκολουθεΐ τόν άποχωρισμόν τοΰ λινοσπόρου άπό
τής καλάμης και τήν έντελή αύτής άποξήρανσιν είς τόν ήλιον, είναι κυρίως ειπείν
προπαρασκευαστική. Διά νά καταστή δηλαδή δυνατή ή έπεξεργασία τής λινοκαλά-
μης πρός έξαγωγήν τών υφαντικών αύτής ινών καί άποχα>ρισμόν τούτων άπό τών
άχρήστων ξυλωδών μερών, άπαιτείται νά έμποτισθή αύτη προηγουμένως άφθό-
νως δι' ύδατος. Πρός τοΰτο αί δέσμαι τής λινοκαλάμης μεταφέρονται έκ τού αλω-
νιού εις μέρος ένθα υπάρχουν λάκκοι βαθεϊς, πλήρεις ύδατος έκτεθειμένου εις τήν
θερμότητα τών ήλιακών άκτίνανν, κατά προτίμησιν μέν φυσικοί έντός ρέοντος καί
άνανεουμένου ύδατος, έν άνάγκ^ δέ καί τεχνητοί, καί βυθίζονται έξ ολοκλήρου έντός
αύτών2), λαμβανομένης συγχρόνως φροντίδος δι' επιθέσεως λίθων ικανού βάρους

κλήρον έν 'Ελλάδι" 2) ή μακρά καί έπίπονος διαδικασία, ήν άπαιτει ή κατεργασία τού λίνου"
καί Β) ή έκ τής άναπτύξεως τοΰ εξωτερικού έμπορίου κάί τής βιομηχανίας επακολουθούσα
ίκανοποίησις τών άναγκών τής καταναλώσεως τών λινών ύφασμάτων.

ι) Πβλ. Θ. Κιακίδην, Θρακικά 19 (1944), 311.

2) Ή ένέργεια αύτη ονομάζεται κατά τόπους «βουλλίζω» ή «βρέχω* ή «βροχιάζω» ή
«λιμνιάζω» ή «μουσκεύω» ή «νερώνω τό λινάρι», τοΰτο δέ *βρέχεται» ή «λιμνιάζεται» ή «μουσκεύει»
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νά κρατώνται άσφαλώς υπό τήν έπιφάνειαν τού ύδατος1). Άφοΰ δέ παραμείνουν
εντός αύτοΰ έπί τινας ήμέρας, τών οποίων ό αριθμός έξαρτάται εκάστοτε έκ τής
ποιότητος τής καλάμης και τών έπικρατουσών καιρικών συνθηκών2), έξάγονται και
μεταφέρονται εις τήν αύλήν τής οικίας συνήθως αύτήν τήν φοράν, ένθα απλώνον-
ται αμέσως εις τόν ήλιον μέχρις δτου στεγνώσουν τελείως.

Μετά τήν άποξήρανσιν αρχίζει πλέον ή διαδικασία τής κυρίως επεξεργασίας
τής λινοκαλάμης, μ^ακρά, περίπλοκος καί έπίπονος, καταστάσα διά τούτο παροιμιώ-
δης μεταξύ τών χωρικών τής Ελλάδος3). Ή πρώτη ένέργεια, ήτις δύναται νά θεω-
ρηθή δτι ανήκει άκόμη εις τό προπαρασκευαστικόν στάδιον, άποβλέπει εις τήν
άπαλλαγήν τού κυρίως «λιναριού», τών χρησίμων δηλαδή υφαντικών ινών, άπό «τά

ή «λινοβροχιάζεται» εντός τοΰ ύδατος τών πρός τοΰτο καταλλήλων λάκκων, οΐτινες ήσαν—καί
είναι— συνήθως οί αυτοί είς εκαστον χωρίον" έξ οΰ έλαβον ένιαχοΰ καί τό είδικόν όνομα
«λινοβρόχιτό όποιον σήμερον μέν είναι περιωρισμένης χρήσεως (μετά τινοιν ιδιωματικών
παραλλαγών), άλλοτε δμως έχρησιμοποιεϊτο πολλαχοϋ τής χώρας, ώς άποδεικνύει ή σημερινή
χρήσις του ώς τοπωνυμίου (βλ. άνωτ. σελ 188 ύποσ. 5).

') Έξ οΰ καί «πετρώνω τό λινάρι» λέγεται ένιαχοΰ.

2) Ή καλής ποιότητος καί παχεΤα καλάμη, π. χ., εάν μάλιστα δέν έβράχη προηγουμέ-
νως είτε ολίγον πρό τής συγκομιδής ή μετ' αύτήν, χρειάζεται νά παραμείνη περισσοτέρας
ήμέρας έντός τοΰ ύδατος. Ή πείρα έχει διδάξει τούς άσκοΰντας τήν λινουργίαν πόσος χρόνος
αναγκαίοι πρός τοΰτο είς εκαστον είδος λινοκαλάμης—ποτέ σχεδόν κάτω τών πέντε ή άνω τών
δέκα ημερών — όδηγοΰνται όμως είς τοΰτο καί υπό ώρισμένων ενδείξεων, ώς είναι ή εναρξις
διασπάσεως τοΰ φλοιοΰ τής καλάμης ή ή άναδιδομένη έκ τής άρξαμένης σήψεως χαρακτηρι-
στική δυσάρεστος οσμή, όπου τό πρός κατεργασίαν χρησιμοποιούμενον ΰδωρ είναι λιμνάζον
(έξ οΰ «λινό βρωμά» έν Κρήτη καί Κύπρφ ή μονολεκτικώς «λινόσ-σει» (λινόζει) έν Κύπρφ ση-
μαίνει «βρωμά άσχημα)»·

3) Είναι κοινώς έν χρήσει ή έντεΰθεν προελθοΰσα φράσις *επαϋ·α τοϋ λιναριού τά πά&η»
ή «τρανηξα τοϋ λιναριοϋ τά βάσανα», λεγομένη έπί τών ύποστάντων πολλούς καί μακρούς κόπους
ή πόνους σωματικούς ή ψυχικούς πρός διεκπεραίωσιν υποθέσεως τίνος ή κατά τήν διάρκειαν
άσθενείας ή άλλης δυσάρεστου περιπετείας. Χαρακτηριστικόν έπίσης παράδειγμα τής έπι-
κρατούσης ώς πρός τοΰτο άντιλήψεως παρά τφ λαφ άποτελεΐ λαϊκή παράδοσις έκ Κύμης
καί Μεγάρων: γυνή καταληφθεΐσα υπό τών «καλικαντζάρων» είς τήν βρΰσιν τοΰ χωρίου
κατά τινα νύκτα τοϋ δωδεκαημέρου τών Χριστουγέννων, διά νά άποφύγη τάς έκ τών δαιμόνων
κακώσεις καί κερδίση χρόνον, έμηχανεύθη νά διηγηθή εις αύτούς *τον λιναριού τά βάσανα>.
Γενομένης δεκτής τής προτάσεώς της, ήρχισε νά περιγράφη, μεθ' όλης τής δυνατής βραδύτη-
τος, εν πρός έν τά διαδοχικά στάδια τής λινουργίας : «τό λινάρι σπέρνουν το — τό λινάρι βοτα-
νίζουν το—τό λινάρι θερίζουν το—τό λινάρι ξεραίνουν το—τό λινάρι μουσκεύουν το — τό λινάρι κο-
πανίζουν το—τό λινάρι ξαίνουν το—τό λινάρι ανέβουν το—τά λινάρι 'φαίνουν το—τό λινάρι κόβγονν
το —τό λινάρι ράβγονν το...». Ούτω δέ, «άλέκτορος φωνήσαντος», άπηλλάγη τής παρουσίας τών
δαιμονίων.
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λινόξνλα»1), τά άχρηστα ξυλώδους υφής μέρη. Πρός τοΰτο χρειάζεται νά συντριβή,
«νά σπάσγι», ώς λέγεται κοινώς, δ φλοιός και τό έσωτερικόν ξυλώδες μέρος τής
καλάμης, τά όποια ό προηγηθείς έμποτισμός δι' ύδατος και ή έπανειλημμένη άπο-
ξήρανσις εις τόν ήλιον κατέστησαν σαπρά καί εύθραυστα.

Πρός τούτο, τοποθετούν τήν δέσμην τής λινοκαλάμης έπι ξύλινης ή λίθινης
βάσεως λείας καί στερεάς και δι' ειδικού «κοπάνου»2) αρχίζουν νά κτυπούν αύτήν
ισχυρώς καί συνεχώς μέχρις δτου έπιτευχθή τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα. Πρός
ταχυτέραν και εντελή συμπλήρωσιν αύτοΰ μεταχειρίζονται έπικουρικώς έργαλεΐόντι,
άλλαχού μέν την^χσπάΰην»3), άλλαχού δέ τό «μαγγάνι4) και άλλαχού τόν «μέλιγ-
καν5). Μετά τούτο, φροντίζουν μέ τήν βοήθειαν καταλλήλου οργάνου6) νά τινάξουν

') «Τά λινόξνλα» (ή 'λινόξ'Ζα» είς τά βόρεια ιδιώματα, άλλαχού δέ «λινοξνλίδες»), είναι
τά απορριπτόμενα μετά τό «κοπάνισμα* ξυλώδη μέρη τοΰ λίνου (βλ. Σ. Ξαν&ονδίδον, Έρωτό-
κριτος σελ. 598), τά όποια, ώς λίαν εύφλεκτα, χρησιμοποιούνται διά νά μεταδώσουν τό πΰρ
εις τά ξύλα τής εστίας, τοΰ φούρνου κλπ. Εντεύθεν προήλθε καί ή παροιμία: «ή φωτιά με
τά λινόξνλα δεν κάνει», λεγομένη έπί τών έκ τοΰ συγχρωτισμού νέων διαφόρου φύλου κινδύνων
ηθικής φύσεως.

2) Δι' ό καί «λιναροκόπανος» λέγεται ένιαχοΰ, πρός διάκρισιν άπό τοΰ κατά τήν πλΰσιν
τών ένδυμάτων ή είς άλλας έργασίας χρησιμοποιουμένου κοπάνου. Ή ένέργεια λέγεται «κοπα-
νίζω τό λινάρι», έν Μάνη δέ καί Μεσσηνία καί μονολεκτικώς «λιναροκοπανίζω» καί ή έκτελοΰσα
τήν έργασίαν λινουργός «λιναροκοπανίοτρα». Ένιαχοΰ «κοπανίζουντό λινάρι» καί πρό τής βυθί-
σεως αύτοΰ είς τό ΰδωρ. Τό προκαταρκτικόν τοΰτο «κοπάνισμα» βοηθεΐ άφ' ενός μέν είς τήν
ταχυτέραν διάβρωσιν τών ξυλωδών μερών τής λινοκαλάμης ύπό τοΰ ύδατος, άφ' έτερου δέ είς
τήν ταχυτέραν καί άκοπωτέραν διεξαγωγήν τοΰ κυρίως κοπανίσματος.

3) Ώς καί τό όνομα δηλοΐ, πρόκειται περί σιδηρού οργάνου ομοιάζοντος πρός σπάθην
άμφίστομον, άλλ' όχι τέμνουσαν, τό όποιον χρησιμοποιούν αί λινουργοί τής Κρήτης κυρίως
καί τών νήσων τοΰ Αιγαίου. Τό δηλοΰν τήν ένέργειαν ρήμα είναι «σπανίζω» τό λινάρι.

4) Τό «μαγγάνι» (ένιαχοΰ τό «μάγγανο,» ό «μάγγανος» καί τό «λιναρομάγγανο») είναι ξύλι-
νον μηχάνημα έγχωρίου κατασκευής, δι' ού συνθλίβεται ή λινοκαλάμη. Χρησιμοποιείται
είς τήν Λακωνίαν, Μεσσηνίαν, Κέρκυραν, Λευκάδα, "Ηπειρον, παλαιότερον δέ καί άλλαχού.
Τό ρήμα «μαγγανίζω» τό λινάρι (πβλ. καί άνωτ. σελ. 169 ύποσ. 1).

'") Ό «μέλιγκας» καί ή «μελικά.♦ έν Θράκη (βλ. τάς έν Λαογρ. καί Θρςικικοΐς μνημο-
νευθείσας μελέτας, άνωτ. σελ. 186 ύποσ- 1 καί 189 ύποσ. 1), «με/.ικεά» δέ έν Κύπρφ (βλ.
Α. Παναρέτον, Κυπρ. Σπουδαί 8, 1946, 68 ύποσ. 1), είναι έπίσης ξύλινον μηχάνημα, δι' ού συν-
τρίβεται συνθλιβομένη ή λινοκαλάμη, υποβάλλονται δέ μετά τό καθάρισμα τών λινοξύλων αί
ίνες καί είς νέαν κατεργασίαν διά νά καταστοΰν μαλακαί. Τό ρήμα *μελιγκιάζω? (ή «μελικιάζω»
έν Κύπρφ' ό Π. Γεννάδιος, Λεξ- Φυτολ , 619, άνάγει τήν λ. είς τό «μελίζω» = διαμελίζω' τούτο
όμως φαίνεται άπίθανον).

6) Έν Κρήτη μεταχειρίζονται πρός τοΰτο τήν «κονταλίδα», είδος σίδηρου οργάνου είς
σχήμα περίπου μακρού «κουταλιοΰ», μέ τό πεπλατυμένονάκρον τοΰ οποίου τρίβουν τήν δέσμην
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τά θρΰμματα τών «λινοξνλων», ώστε νά άπομείνουν καθαραί. α! ύφαντικαι ίνεζ
εκάστης δέσμης, αΐτινες άποτελοΰν τό «στονππϊ» ή τά «σκονλλιά» τοΰ λιναριοΰ1).

Έντεΰθεν άρχίζει τό δεύτερον στάδιον τής κατεργασίας τοΰ λίνου, τό όποιον
αποβλέπει εις τήν νηματοποίησιν τών ινών αυτοΰ2) και άντιστοιχεΐ διά τοΰτο έν
πολλοίς πρός τήν διά τόν αυτόν σκοπόν συντελουμένην έπεξεργασίαν τών έρίων.
Οΰτω, εις τήν ένέργειαν τής πλΰσεως τούτων άντιστοιχεΐ άνάλογος ένέργεια κατερ-
γασίας τοΰ λίνου, ήτις διά πλΰσεως και «κοπανίσματος» τών Ινών, σκοπόν εχει νά
καταστήση ταύτας λευκοτέρας καί, κυρίως, μαλακωτέρας3).

Επακολουθεί ή ξάνσις. Κατά τήν διενέργειαν αυτής ουδαμοΰ εφαρμόζεται,
έφ' δσον γνωρίζω, ή κατά τήν κατεργασίαν τών έρίων άσκουμένη προκαταρκτική
ξάνσις διά τών χειρών. Τοΰτο δέ είναι εύνόητον, έφ' δσον at ινες τοΰ λίνου οΰτε
συμπεπιλημέναι είναι, ώς at τρίχες τοΰ έρίου, οΰτε «τριβόλονς» περιέχουν. Διά
τοΰτο ξαίνονται μόνον μέ τά «λανάρια» καί δή μέ τήν «λανάρα» ή τά «χερόχτενα»

τής κοπανισμένης λινοκαλάμης, μέχρις ότου πέσουν τά λινόξυλα Τό ρήμα «κονταλίζω» τό
λινάρι καί τό ένεργοΰν πρόσωπον «κονταλίστρα» ή λιναροκονταλίστρα». Έν Μεσσηνίςι όμως καί
άλλαχοΰ χρησιμοποιοΰν καί πάλιν τό «μαγγάνι», σύρουν δηλαδή τήν δέσμην τής καλάμης διά
τών οδόντων τοΰ μαγγάνου καί έπιτυγχάνουν οΰτω νά πέσουν τά λινόξυλα. Άλλαχοΰ δέ φθά-
νουν είς τό ίδιον άποτέλεσμα μεταχειριζόμενοι τήν «βούρτσα» ή τό «βουρτσϊ» (έν Θράκη καί
Πόντφ, π. χ.), είδος ψήκτρας έκ τριχών χοίρου ή τήν «τοονγκράνα» (έν Θρ<£κη), είδος σίδηρου
κτενίου μέ άραιοΰς οδόντας. Άλλαχοΰ τέλος αρκούνται νά τινάξουν τήν κοπανισμένην καλάμην
μέ οιονδήποτε είδος ράβδου.

') Ό όρος «στονππϊ» (άρχ. στνππίον καί στυππεΐον) σημαίνει μεν, ώς καί παρ' άρχαίοις,
γενικώς τάς άκαιεργάστους Ινας τοΰ λίνου, ένιαχοΰ όμως προσέλαβε μερικωτέραν έννοιαν πρός
δήλωσιν ώρισμένου είδους αυτών (βλ. κατωτ- σελ. 193 ύποσ. 2). Διάφορον έκασταχοΰ εννοιαν
έ'χει επίσης καί ό όρος «σκουλλί» (ένιαχοΰ ή *ακονλλίδα»), σημαίνων τήν δέσμην τής λινοκαλά-
μης τήν σχηματιζομένην κατά τήν συγκομιδήν, άλλαχοΰ δέ τό δράγμα τών καθαρών υφαντι-
κών ινών ή ώρισμένον είδος αυτών μετά τήν ξάνσιν (βλ. κατωτ. σελ 193 ύποσ. 3. Περί τοΰ
έτύμου τής λ. βλ. Κοραή, Άτακτα 4, 519. Χατζιδάκι, ΜΝΕ 1, 396. 2, 285). Ή άρχαία λέξις
«ΐνες> («ή γϊνα*) πρός δήλωσιν τών ινών τοΰ λίνου διεσώθη έν Κερκύρςι (βλ Γ. Σαλβάνον,
Τό γλωσσ. ιδίωμα Άργυράδων Κερκύρας, 33) καί έν Πωγωνίφ τής 'Ηπείρου.

') Σημειωτέον ότι ή καλάμη τοΰ λίνου περιέχει 3U ξυλωδών ουσιών καί 1/4 υφαντι-
κών ινών. Βλ. Π. Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ., 619.

") "Οτι ή έπανειλημμένη έμβάπτισις είς τό ΰδωρ, συνοδευομένη εκάστοτε καί ύπό
μακροΰ κοπανίσματος, καθιστή τάς Ινας τοΰ λίνου λευκοτέρας καί μαλακωτέρας, υπαινίσσε-
ται λαϊκή παράδοσις περί κατάρας, τήν οποίαν έ'δωκεν είς τό λίνον ή μήτηρ του, όργισθεΐσα
διά τήν άχαριστίαν του : «νά σε δέρνουν>, τοΰ είπε, *νά σε βάζονν 'ς τό νερό, νά σέ βγάζουν και
παλι να σε βάζονν. Νά σε βγάζονν άπό τό νερό, νά σε δέρνουν καί πάλι νά σε βάζουν, κ υστέρα νά
σέ δουλεύουν». (Βλ. Έλπ. Σαραντή, Θρακικά 20, 1944, 43/44).
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ή τον «χτενεά»ι). Ώς και κατά τήν άντίστοιχον ξάνσιν τών έρίων, διά τής ενερ-
γείας ταύτης άποχωρίζονται αΐ μακρότεραι και καλυτέρας ποιότητος Ινες, άποτε-
λοΰσαιτά «σκονλλιά», άπό τάς βραχυτέρας και δευτέρας ποιότητος, τά «κροκύδια»2).
Αΐ πρώται προορίζονται διά τήν κατασκευήν στήμονος, αΐ δέ δεΰτεραι διά τήν
κατασκευήν κρόκης. Αύται ξαίνονται, έννοεΐται, έκ νέου δχι μόνον διά νά απαλυν-
θούν, άλλά διά νά γίνη κυρίως και νέα διαλογή αύτών κατά ποιότητα. Αί έξ αύτών
χειρίστης ποιότητος χρησιμοποιούνται μόνον πρός ύφανσιν σάκκων ή παρομοίων
άντικειμένων. Όπωσδήποτε όμως μετά τήν ξάνσιν καί αί μέν καί αί δέ διατίθενται
κατά «τολάπας», ώς καί τό ξανθέν μέ τά «λανάρια» έ'ριον.

Ή νήσις εκάστης «τονλούπας» ή, ώς συνηθέστερον λέγεται, εκάστου «σκονλ-
λιον»3) λίνου γίνεται διά τών αύτών εργαλείων καί καθ' δν τρόπον καί ή νήσις τής
«τουλούπας» τών έρίων. Περιττεύει επομένως ή έπανάληψις τής περιγραφής αύτής.
Καθ' όμοιον έπίσης τρόπον συντελείται καί ή μετά τήν νήσιν τακτοποίησις τού
λινού νήματος πρός χρησιμοποίησίν του κατά τήν ύφανσιν4).

Οί άρχαϊοι "Ελληνες συγγραφείς γνωρίζουν βεβαίως τήν χρήσιν τοΰ λίνου

1 Δηλαδή μέ τά «χοντρά λανάρια». Βλ. άνωτ. σελ. 156 ύποσ. 1.

2 «Κροκύδια» ή «κροκύδες» είναι, ώς καί προκειμένου περί έρίων (βλ. άνωτ. σελ. 156
ύποσ. 3), αί βραχύτεραι καί τραχύτεραι ίνες τοΰ λίνου, αϊτινες ένιαχοΰ λέγονται καί «στονππι»
(βλ. Β. Φάβη, Γλωσσ- έπισκέψεις Αύλωναρίου καί Κονίστρων, 12), κατ' άντίθεσιν πρός τά
'σκονλλιά», τάς μακροτέρας δηλαδή καί λεπτοτέρας ίνας' (τοΰτο δηλοϊ καί έ'μμετρος παροι-
μία έξ 'Ηπείρου λεγομένη έπί της άδικίας, μεθ' ής άνταμείβει πολλάκις ή τύχη τά φυσικά
χαρίσματα τών νεανίδων : «τά στουππιά και τά κροκύδια βρίσκουν ριζικό καί μοίρα \ τά σκονλλιά
τά χτενισμένα, 'ς τήν καασέλλα μουχλιασμένα»). Άλλαχοΰ όμως (έν Κρήτν|, π.χ.) «στονππι» λέγε-
ται τό άριστης ποιότητος λίνον, τό άντίθετον δηλ. τής «κροκύδας». Είς τάς περιπτώσεις
ταύτας, καθ' άς τό «στονππΐ» (ένιαχοΰ ιστουππίν», «σι ου κ ί», «στ'ππί», «-σ'ππί) έπαυσε νά
σημαίντ) τάς άκατεργάστους ίνας τοΰ λίνου, χρησιμοποιείται ύπό τήν σημασίαν ταύτην ένιαχοΰ
μέν (έν Κερκύρςι, π.χ.) τό «{ϊρουμπί» (έκ τής όμοιότητος πρός τό «·&ρονμπί», άρχ. «ΰνμβρος»),
άλλαχοΰ δέ τό *οτρονμπί» (μεταγ. «στρομβιον») ή «στροϋμπα».

3 Λέγεται μέν ένιαχοΰ καί ή τολύπη τοΰ λίνου 1τονλούπα» (εν Ήπείρω, π.χ., Καλαβρία,
Κυθήροις καί άλλαχοΰ), εύρύτερον δμως χρησιμοποιείται πρός δήλωσιν αύτής — καί πρός
διάκρισιν άπό τής «τουλούπας» τών έρίων—ό δρος «σκουλλί» (σκουλλίν, σκουνι) ή «σκουλλίδι» ή
«σκουλλούδι» (έν Κέρκυρα μάλιστα ?νέγεται «σκουλλί» ή έκ καλοΰ λίνου τολύπη, ενώ ή έκ τοΰ
χειρίστου λίνου λέγεται «τονλούπα». Βλ. Γ. Σαλβάνον, Περι τοΰ γλα>σσ. ίδιοόματος 'Αργυρά,
δων Κερκύρας, 33). Περιγραφήν κατεργασίας τοΰ λίνου δίδουν έπίσης οί: Έλπ. Σαραντή,
Λαογρ. 8 (1925), 561 - 563. Κ. Χουρμουζιάδης, Θρακικά 11 (1939), 411-412. Θ. Κιακίδης,
Αύτόθ. 19 (1944), 311 - 312.

4 Βλ. άνωτ. σελ. 162-170 (ή μόνη παρατηρούμενη ένιαχοΰ ασήμαντος διαψορά έγκειται
είς τήν χρήσιν ιδιαιτέρας ήλακάτης, τής «σκονλλόρροκκας» λεγομένης).
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εις τήν ύφαντουργίαν, εφ' δσον από τοϋ Όμηρου ήδη όμιλοϋν περί ένδυμάτων και
σχοινιών καί ιστίων καί θωράκων έκ λίνου1). Άλλ' ουδείς έξ αυτών κάμνει λόγον
περί κατεργασίας τής λινοκαλάμης. 'Αντιθέτως δμως γίνεται σαφής παρ' αυτών
υπαινιγμός περί νήσεως λίνου καί ΰφάνσεως λινών ένδυμάτων έν Ελλάδι2). Τοϋτο
σημαίνει ασφαλώς, δτι ή μεν καλλιέργεια τοϋ λίνου εις τήν μητροπολιτικήν Ελλάδα
ήτο περιωρισμένη3), αν μή ανύπαρκτος, εισήγετο δμως έξωθεν ή πρώτη ύλη ύπό
μορφήν άκατεργάστων ινών4) ή ύπό μορφήν νήματος πρός χρήσιν τής εγχωρίου
υφαντουργίας τών λινών.

Ή μόνη λεπτομερής πως περιγραφή κατεργασίας τής λινοκαλάμης κατά τήν
αρχαιότητα οφείλεται εις τόν Πλίνιον. Διά τό ένδιαφέρον τοϋ πράγματος παραθέτω
έν μεταφράσει τό σχετικόν χωρίον5): «Παρ' ήμϊν ή ώρίμασις τοϋ λίνου άναγνωρί-

') Βλ. Olck, RE αρθρ. Flachs σελ. 2439 -2457. Thedenat, DA αρθρ. Linum σελ. 1261.

Hehn, Kulturpfl. u. Hausth.7, 162- 169. Πβλ. άνωτ. σελ. 180-181.

3) Ό 'Αριστοφάνης, π.χ., παρουσιάζει γραΐαν τών 'Αθηνών άσχολουμένην μέ τήν τακτο-
ποίησιν νήματος λίνου έκ τοΰ άτράκτου «λίνον μεστόν άτρακτον»■ εις «κουβάρι» <κλωστήρα»
(βλ. άνωτ. σελ. 167 υποσ. 4) διάνά τό πώληση λίαν πρωί είς τήν άγοράν (Βάτρ., 1347-1351).
Ό Ευριπίδης έπίσης παρουσιάζει τήν Έλένην νήθουσαν λίνον, έξ οΰ θά υφαίνε στόλισμα διά τόν
τάφοντής Κλυταιμνήστρας (Όρέστ., 1431-1436). Πβλ. Πολνδ. Όνομαστ. V, 26-30. VII, 71-72.

3) Πβλ. Rostovtzeff, Hellenist. World I, 91. Ό Θεόφραστος ομιλεί μέν περί λίνου,
'ιδιαιτέρως δέ περί τοΰ λινοκάρπου (βλ. Φυτ. Ίστ. III, 18, 3. Φυτ. Αιτ. II, 16, 2.IV, 5, 4), όχι
δμως καί περί καλλιεργείας τοΰ λίνου. Έν τούτοις έπί τών χρόνων τοΰ Ηροδότου έκαλλιερ-
γείτο είς τήν Άν. Μακεδονίαν (V, 12), έπί τής έποχής τοΰ Θουκυδΐδου πιθανώς είς Λακωνίαν
ή Μεσσηνίαν (IV, 26)' έπί δέ τών χρόνων τοΰ Παυσανίου ασφαλώς είς τήν Ήλείαν (βλ.
κατωτ. σελ. 206 ύποσ. 4).

4) Άπό τοΰ 5ου αιώνος ύπήρχον έν Αθήναις καί ΠειραιεΙ «στυππειοπωλαι» (βλ. Άρι-

στοφ. 'Ιππείς 129. I. Ga' II, 1570, 24), άλλά φαίνεται ότι πρόκειται μάλλον περί πωλητών
στυππείου έκ καννάβεως (πβλ. Πολυδ. Όνομαστ. VII, 72), χωρίς νά άποκλείεται καί τό έκ
λίνου στυππείον (βλ. Olck RE αρθρ. Flachs σελ. 2458).

6) Ν. Η. XIX, 16—18: «Αfind, nos maturitas eius (sc. lini) duobus argumentis intellegitur,

intumescente semine aut colore flavescente. turn evolsum et in fascicules manuales colligatum sic-
catur in sole pendens conversis superne radicibus uno die, mox V aliis contrariis in se fascium ca-
cuminibus, ut semen medium cadat... deinde post messem triticiam virgae ipsae merguntur in aquam
solibus tepefactam, pondere aliquo depressae ; nulli enim levitas major, marecatas indicio est mem-
brana laxatior, iterumque inversae, tit pritis, sole siccantur, viox arefactae in saxo tunduntur
stuppario vialleo. quod proximum cortici fuit, shippa appellatur, deterioris lini, hicernarum fere
luminibus aptior. et ipsa tamen pectitur ferreis aculeis, donee omnis membrana decorticetur, cor-
ticesque decussi clibanis et furnis praebent usum. medullae numerosior distinctio candore, mollitia.
linumque mere et viris decorum, est ars depectendi digerendique. justum e quinquagentis fascium li-
bris quinas denas carminari■ iterum deinde in filo politur, inlisum crebro silici ex aqua, textumque
rursus tunditur clavis, semper injuria melius».
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ζεται από δυο σημεία: τήν διόγκωσιν τοΰ καρποΰ ή τό κιτρινίζον χρώμα. Τότε,
άφοΰ έκριζωθή καί δεθη εις «χερόβολα», άφίνεται νά ξηρανθή εις τόν ήλιον ό'ρ-
θιον μέ τάς ρίζας πρός τά άνω έπί μίαν ήμέραν, έπί πέντε δέ άλλας ημέρας μέ τάς
κορυφάς τών δεσμίδων στηριζομένας τάς μεν έπί τών δέ είς τρόπον, ώστε ό καρ-
πός νά πίπτη ανάμεσα των... Κατόπιν, μετά τόν θ^ρισμόν τών σιτηρών, ή λινο-
καλάμη εμβαπτίζεται έντός ύδατος θερμαινόμενου υπό τών ηλιακών άκτίνα)ν, πιέ-
ζεται δέ συγχρόνως διά τίνος βάρους, διότι είναι έλαφροτέρα παντός άλλου πρά-
γματος. "Οταν ή μεμβράνη άρχίζη νά χαλαροΰται, τοΰτο σημαίνει δτι ή διάβρα>σις
τής καλάμης έχει συντελεσθή. "Επειτα ξηραίνεται είς τόν ήλιον μέ τάς ρίζας πρός
τά άνω, ώς καί προηγουμένως' μετά δέ τήν τελείαν άποξήρανσιν τοποθετείται έπί
λίθου καί κοπανίζεται μέ είδικόν κόπανον. Τό πρός τόν φλοιόν πλησιέστερον μέρος
τής καλάμης λέγεται «στοΰππα», είναι δέ κατωτέρας ποιότητος λίνον, κατάλληλον
σχεδόν μόνον πρός κατασκευήν θρυαλλίδων τών λύχνων. Έν τούτοις, κτενίζεται
καί αΰτη μέ ό'ργανον φέρον σιδηράς άκίδας, έ'ως οτου ολόκληρος ή μεμβράνη άπο-
φ?ι.οιωθή' τά απορριφθέντα φλοιώδη μέρη χρησιμοποιούνται εις τήν έστίαν καί
τούς φούρνους. Τό έσωτερικόν είναι περισσοτέρων ειδών, διακρινομένων έκ τήςλευ-
κότητος καί τής μαλακότητος. Ή νήσις τοΰ λίνου είναι έργον τιμητικόν καί δι3 άν-
δρας ακόμη. Ή ξάνσις καί ή τακτοποίησις τού λίνου άποτελεΐ τέχνην. Πεντήκοντα
λίβραι λινοκαλάμης δίδουν άκριβώς δέκα πέντε λίβρας καθαρού λίνου. Μετά τήν
νήσιν λειαίνεται πάλιν διαβρεχόμενον καί κοπανιζόμενον συνεχώς διά λίθου, μετά
δέ τήν ύφανσιν κοπανίζεται πάλιν διά ράβδων, διότι ή κακοποίησις τό καθιστή
πάντοτε καλύτερον».

Μολονότι υπάρχουν ασαφή τινα σημεία είς τήν σύντομον αυτήν περιγραφήν
τοΰ Πλινίου1), έν τούτοις απλή αυτής άνάγνωσις αρκεί νά πείση, δτι ή άσκου-

ι) Τό κείμενον, τοΰ οποίου παρέθεσα τήν μετάφρασιν, είναι κατά τήν εκδοσιν Κ. May-
Ηο//(ύς τήν σειράν Teubner). Είναι όμως άληθές ότι ή παράδοσις τών χειρογράφων παρου-
σιάζεται τεταραγμένη είς μερικά σημεία (βλ. λεπτομερείας παρά Blilmner, Technologie I2,
192 ύποσ. 3). Ή κυριωτέρα δυσκολία πρός κατανύησιν τής περιγραφής τοΰ Πλινίου, προέρχε-
ται έκ τής άσαφείας με&'ής χρησιμοποιεί οΰτος τούς όρους 'membrana', «cortex» καί
istuppa». Φαίνεται, έν τούτοις, ότι διά τοΰ πρώτου εννοεί τάς ύφαντικάς Ινας τής λινοκαλά-
μης έν τω συνόλω, διά τοΰ δευτέρου τό έσωτερικόν ξυλώδες μέρος αυτής καί διά τοΰ τρίτου
τάς βραχυτέρας καί κατωτέρας ποιότητος Ινας. Ώς πρός τό τελευταΐον τοΰτο ή μαρτυρία
τοΰ Πλινίου, συνδυαζομένη πρός τήν σημερινήν χρήσιν τής λέξεως < στονππϊ» ώς συνωνύμου
τοΰ «κροκύδα» (βλ. άνωτ. σελ. 193 ύποσ. 2), ενισχύει τήν άποψιν, ότι είς τόν μεταγενέστερον
Έλληνισμόν ό όρος «ατύππη» (έξ οΰ τό λατ. stuppa) ή «στνππεΐον» έσήμαινε κατ' εξοχήν τό
έκ τής καννάβεως στυππεΐον (καί αυτήν τήν κάνναβιν πβλ. κατωτ. σελ 217-218) καί κατ' άνα-
λογίαν τό πρός αύτό όμοιον κακής ποιότητος στυππεΐον τοΰ λίνου.



196

ΙΩ. KAAAEPH

μένη εις δλον τόν άρχαΐον Έλληνο - ρωμαϊκόν κόσμον μέθοδος έπεξεργασίας τοΰ
λίνου, ήτο, γενικώς ειπείν,ή αυτή πρός τήν και σήμερον έν χρήσει εις τήν οΐκιακήν
βιοτεχνίαν τής λινουργίας: άποξήρανσις ει; τόν ήλιον μετά τήν συγκομιδήν, έμβά"
πτισις έντός ύδατος έπί τινας ημέρας, στέγνωμα είς τόν ήλιον καί κοπάνισμα άκο-
λουθοΰμενον ύπό κτενίσματος πρός άπαλλαγήν τών υφαντικών ινών άπό τά λινό-
ξυλα καί διαλογήν αύτών κατά ποιότητας.

Τοιχογραφίαι έκ τάφων τής άρχαίας Αιγύπτου δεικνύουν, δτι ή κατεργασία
τής λινοκαλάμης έγίνετο κατά τόν αύτόν τρόπον άπ' άρχαιοτάτων χρόνων είς τήν
χώραν τών Φαραώ: έβυθίζετο έντός δεξαμενών πλη ρου μένων δι'ύδατος τοΰ Νείλου1),
έκοπανίζετο δι1 ειδικών κοπάνων καί έκτενίζετο έν συνεχεία διά σιδηρών κτενίων2).

Αί όλίγαι καί σποραδικαί πληροφορίαι, τάς οποίας περιέχουν μέχρι τοΰδε οί
Πτολεμαϊκοί πάπυροι, έπιτρέπουν νά συμπεράνωμεν δτι καί είς τήν Πτολεμαϊκήν
Α'ίγυπτον έφηρμόζετο ή αύτή μέθοδος πρός κατεργασίαν τοΰ λίνου: μετά τόν
«τιλμόν» άφίνετο νά ξηρανα^ή έπί τόπου είς τόν ήλιον («ψνχειν τό λίνον»)3), άκο-
λούα'ίως δέ «κατειργάζοντο τήν λινοκαλάμην» πρός έξαγωγήν τοΰ «στνππείου»4), τό
όποιον «έκτενίζετο»5) διά τήν περαιτέρα) έπεξεργασίαν. Μεταξύ δέ τών «λιννφαντι-

') Φαίνεται ότι ή εξαιρετική ποιότης τών λινών ύφασμάτων τής Αιγύπτου ώφείλετο έν
μέρει καί είς τήν καλήν ποιότητα τού ύδατος τού Νείλου. Ή είς άλατα καί μεταλλικάς ουσίας
περιεκτικότης τού πρός κατεργασίαν τής λινοκαλάμης χρι^σιμοποιουμένου ύδατος επιδρά, ώς
γνωστόν, δυσμενώς έπί τής ποιότητος τών υφαντικών αύτής ινών (πβλ Π. Γενναδίου, Λεξ.
Φυτολ., 619)· είς τοΰτο προσέχει πολύ καί ή σημερινή βιομηχανία τών λινών.

2) Κατά τήν έρμηνείαν, ήν δίδει είς τάς σχετικάς παραστάσεις τών εικόνων καί είς τήν
χρήσιν τών ευρεθέντων εργαλείων ό Wilkinson, Manners and Customs II, 173—174 (είκ.
389. 390). Πβλ. καί Bliimner, Technologie Ι3. 193 είκ. 76.

3) Βλ. P.C.Z. 59782 (b), 119-120 (πβλ. άνωτ. σελ. 79 ύποσ 7). Διά τοΰ όρου «ψνχειν
τό λίνον» έδηλούτο ασφαλώς καί ή μετά τήν δι' ύδατος κατεργασίαν άποξήρανσις τοΰ λίνου.

4) Βλ. P.C.Ζ. 59779: «δ γέγονεν στιππύον\ άπό τής λινοκαλάμηςΙ τής κατεργασζμένης/(τά-
(λαντα) ψοβ (772), μν{αι) λζΐ (37 '/2) παλαιού τά(λαντα) κ (20), μν(αΐ) μ&Ι (49 ιΙ^)/) άχρέου μν(α\)
ζ/ (7V2)/ υπάρχει εν [ταμιε]ίο)\ τά(λαντα) ο<5 (74)»· Έκ τοΰ κειμένου τού παρόντος παπύρου μαν-
θάνομεν έπί πλέον, ότι έγίνετο ποιοτική διαλογή τών υφαντικών ινών τού λίνου κατά τό «κτέ-
νισμα». εφ' όσον ε'ις τήν άποθήκην τοΰ Ζήνωνος υπάρχουν καί 7 ι/2 μναϊ στυππείου άχρήστου
(αχρείου) είς τήν ύφαντουργίαν. Έξ άλλου κειμένου (P.C.Z. 59177, 6-7) πληροφορούμεθα, ότι
ό Διοικητής 'Απολλώνιος έζήτει νά τού αποστείλουν δείγματα ■>στνππείου τοΰ βελ[τίστου κ]αΙ
χειρίστου» άλλ' εϊλ'αι πιθανώτερον ότι «στυππεΐον» εδώ σημαίνει «κάνναβις»

Βλ. P.S.I. 404 : Δημήτριος Ζήνωνι χαίρειν iΠερί τον στιππύου τήν μεν τιμήν/ υπέστη
Αισχύλος #ι-(9 δρχμ.) τοΰ (ταλάντου)! και δτι δει κτενισ&ήναι καί// έξ δσου αν άποβή έκ τοσούτου τήν/
τιμήν τήν προγεγραμμένην τά'ξεσϋαι». Ώς έσημειώσαμεν ήδη (σελ. 195 ύποσ. 1), είς τούς Πτολε-
μαϊκούς παπύρους *στυππεΐον» σημαίνει καί τήν κάνναβιν καί τό έξ αύτής έξαγόμενον «στουππί».
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κών εργαλείων»1), τά όποια άναφέρουν αορίστως οι πάπυροι, περιελαμβάνοντο
ασφαλώς καί τά κατά τήν πρό τής ύφάνσεως κατεργασίαν τής λινοκαλάμης χρησι-
μοποιούμενα, δηλαδή καί ειδικοί κόπανοι καί ειδικά κτένια2).

Ή νήσις τοΰ λίνου εις τήν άρχαίαν Ελλάδα έγίνετο, ώς καί ή τοΰ έρίου,
διά τής «ήλακάτης» καί τοΰ «ατράκτου»1, διετίθετο δέ μετά τοΰτο αναλόγως πρός
τόν προορισμόν τοΰ νήματος είτε εις «κουβάρια» (κλα>στήρας) ε'ίτε εις πηνία3).

Ώς δεικνΰοι,'ν αί έκ τών Φαραωνικών τάφων παραστάσεις καί ευρεθέντα
εργαλεία τής υφαντουργίας, ή νήσις τοΰ λίνου εις τήν άρχαίαν Α'ίγυπτον διεξήγετο
κατά τόν 'ίδιον τρόπον: αί γυναίκες κρατοΰν διά τής αριστεράς χειρός τήν ήλακά-
την, καλαμίνην συνήθαις, είς τό άνω άκρον τής οποίας έχει διαπερασθή καθέτως
μικρόν τεμάχιον ξΰλου διάνα συγκραιή τό στυππεΧον, διά δέ τής δεξιάς τό «αδράχτι»
καί νήθουν ώς καί αί γυναίκες τής Ελλάδος. Μετά τήν νήσιν, τό μεν νήμα τοΰ
στήμονος διέθετον έπίσης εις «κουβάρια», τό δέ τής κρόκης έτΰλισσον περί μικρόν
τεμάχιον ξΰλου, τό όποιον έχρησίμευεν ώς πηνίον ή καί ώς κερκίς συγχρόνως κατά
τήν ύφανσιν είς τόν ό'ρθιον ίστόν4).· Ειδικώς διά τήν προπαρασκευήν τοΰ στήμονος,

Άλλ' είτε περί ξάνσεως τοΰ εκ λίνου, είτε τοΰ έκ καννάβεως στυππείου πρόκειται είς τό κείμενον
τής επιστολής, τό συμπέρασμα είναι τό αύτό: έγίνετο ξάνσις διά «κτενίου τοΰ στυππείου τοΰ λίνου
κατ' αύτήν τήν έποχήν. Ή μέθοδος, άλλως τε, κατεργασίας τής καλάμης τής καννάβεο)ς ήτο
ακριβώς ή αύτή, ώς θά ΐδωμεν. Σημειοόνω, έπ' εύκαιρία, ότι ή γραφή τής λέξεως «στυππεΐον»
ποικίλλει είς τούς παπύρους, ώς καί άλλαχοΰ : «στνππεΐον, οτυπεΐον, στ.νππίον, οχιππύον» Βλ. Lid-
dell-Scott έν λ. Mayser, Gr. d. Papyr. I2 3, 14/15. Πάντως, ή διά τής λαλουμένης παραδοθείσα
μορφή »στουππι·» άποδεικνύει ότι σφάλλονται όσοι γράφουν «ατΰππιον». Έξ άλλου, ή εις Ρωμαϊ-
κούς καί Βυζαντινούς παπύρους άπαντώσα γραφή «σιππίον» (βλ. Α. Calderini, Raccolta Lum-
broso, 78-82, 97) αποδεικνύει, ότι ή σημερινή διαλεκτική μορφή «ο'ππί» (έν Μακεδονία κ.άλλ.)
δέν είναι νεώτερος σχηματισμός. ') Βλ. P. Tebt. 5. 2\2 (118 π. Χρ.)

2) Φαίνεται ότι μερικά τών έκ τής Έλληνο - ρωμαϊκής Αιγύπτου ευρεθέντων έργαλείων,
ώς ξύλινοι κόπανοι, κτένια ήλακάται (βλ. Breccia, Monum. de l'Egypte Greco rom. I
planche LXXV), έχρησιμοποιοΰντο είς τήν λινουργίαν.

3) Βλ. Ήροδ. V, 13. Εύριπ. Όρέστ. 1431-1433. Άριστοφ. Βάτρ., 1347-1351. Πολνδ.
Όνομαστ. VII, 31. Ό Πολυδεύκης αναφέρει έπίσης, οτι κατά τήν νήσιν τών έκ λίνου ή
καννάβεως στυππείων έχρησιμοποιεΐτο κιονίσκος, «γέρων» ονομαζόμενος ού έκλωΰον
εξαρτώντες τά οτνπεΐα» (VII, 73). Τοΰτο έ'ρχεται είς άντίφασιν πρός τάς ρητάς μαρτυρίας
τών συγγραφέων, δι' ών πιστοΰται ότι ή νήσις τοΰ λίνου έγίνετο διά τής ήλακάτης. Μένει νά
ύποθέσωμεν, ότι ή χρήοις τοΰ 'γέροντος» έγίνετο κατά τήν νήσιν στυππείου έκ καννάβεως,
προοριζομένου διά τήν κατασκευήν σάκχων, σχοινιών κττ. (Πβλ. άνωτ. σελ. 165 ύποσ. 2).

4) Βλ. Wilkinson, Manners and Customs, II, 176 (είκ. 392). K/ebs, Reliefs II, 125-
126 (είκ. 91, 92). 129 (είκ. 94). Ill, 185. Mogensen, Collect. Egypt. Ny Carlsberg I, 68
no 516 Α. II planche LXVI. Johl, Webst- d. Gr. u. Rom., 36. Braulik, Altagypt. Gewebe,
65 (είκ. 96 a).
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γνωρίζομεν δτι οΐ λινουργοι τής Αιγύπτου κατέβαλλον ιδιαιτέραν έπιμέλειαν. Ώς
διελάβομεν ήδη, ή εξαιρετική ποιότης τών λινών τής Αιγύπτου ώφείλετο δχι μόνον
εις τήν καλήν ποιότητα τοΰ λίνου και τήν έπιμεμελημένην αύτοΰ κατεργασίαν,
άλλα και εις τήν ιδιαιτέραν δεξιότητα, μεθ' ης οί λινουργοι τής χώρας κατώρθω-
νον νά κατασκευάζουν υφάσματα λεπτά καί στερεά συγχρόνως, ε'ίτε διά τής συνε-
νώσεως πολλών κλωστών είς μίαν, είτε διά τής πυκνής ύφάνσεως, πρό παντός δέ
διά τής χρησιμοποιήσεως πυκνοτάτου στήμονος1).

Εις τούς Πτολεμαϊκούς παπύρους ουδεμία μέχρι τοΰδε γίνεται μνεία περί
νήσεως λίνου ή περί τής περαιτέρω προπαρασκευής τοΰ λινοΰ νήματος μέχρι
τής ύφάνσεως2).

Τοΰτο είναι συμπτωματικόν βεβαίως, άλλά καί αν εΐχομεν πληροφορίας
σχετικάς, είναι βέβαιον δτι αύται ουδέν το νέον θά προσέφερον. Διότι οί άσχολού-
μενοι περί τήν λινουργίαν τής Αιγύπτου κατά τήν Πτολεμαϊκήν έποχήν ήσαν κατά
κανόνα ιθαγενείς. Ούτοι δέ έξηκολούθησαν νά ασκούν κατά τόν πατροπαράδοτον
τρόπον τήν τέχνην των, είς τήν οποίαν διεκρίνοντο ήδη καί περί τής οποίας
ούδέν ειχον νά διδαχθούν παρά τών Ελλήνων αποίκων. Οί Πτολεμαίοι, άλλως τε,
όχι μόνον ούδέν ή θέλησαν νά μεταβάλουν, άλλά καί έσπευσαν νά περιβάλουν διά
τοΰ κύρους τής κρατικής νομοθεσίας τά κρατούντα μέχρι τότε είς τήν ύφαντουρ-
γίαν τών λινών3).

') Εύρέθησαν υφάσματα τής Φαραωνικής έποχής, είς εν τετραγωνικόν έκατοστόμετρον
τών όποιων περιείχοντο 68, 72, 84 καί 130 κλωσταί είς τόν στήμονα. "Εν μάλιστα περιείχε
540 κλωστάς (δηλ. 270 δίπλας) είς 2'/2 έκατοστόμετρα στήμονος. Βλ. Wilkinson, ενθ. άν. II,
161 κ.έξ. Jokl, ένθ. άν., 6, 42 (πβλ. πίν. έν σελ. 44, 46, 47). Πβλ. άνωτ. σελ. 177 ύποσ. 3.

') 'Εκτός τών O.W. 1155 καί 1156 (βλ. άνωτ. σελ. 170 ύποσ. 6), είς τά όποια γίνεται
λόγος περί <διάσματος» λινών πιθανώτατα, ή φράσις <δεΐ ήμΐν δο&ήναι τον ταλάντου ώστε
πλνναι καί διελεϊν (δρχ) α» τοΰ P.S.I. 599, 4 (βλ· σελ. 159 ύποσ. 1) δέν δύναται νά έρμη-
νευθή «διά τήν πλύσιν καί τήν ξάνσιν ενός ταλάντου λίνου δρχ. 1» ώς ερμηνεύει ταύτην
ό Rostovtzeff (A Large Estate, 116), άκολουθούμενος ύπό τής CI. Preaux (Econ. royale d.
Lag., 104). Διότι είναι τεχνικώς άδύνατον εντός έξ ήμερων, ώς ορίζεται έν τφ παπύρφ, νά
συντελεσθή ή πλύσις, ή ξάνσις, ή νήσις καί ή ΰφανσις λινοΰ ύφάσματος.

8) Ούτω καθώρισαν τήν πυκνότητα τοΰ στήμονος δι εκαστον είδος ύφάσματος έκ τών
ύφαινομένων είς τά λινυφαντεϊα τής χώρας ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ Κράτους (βλ. P. Tebt. 703,
97· Πβλ. άνωτ. σελ. 182 ύποσ. 2). Ύπήγαγον ώσαύτως ύπό τόν έ'λεγχον τοΰ Κράτους τήν
«εψηαιν τών ώμολίνων, τήν οποίαν έξετέλουν είδικοί τεχνΐται, οί «λινεψοί» (βλ. P. Tebt. 703,
97"ιο4 κ<*ί τά σχόλ). Ή «έ'ψησις» συνίστατο είς τήν διά θερμού ύδατος πλύσιν τών λινών
μετά νίτρου καί έλαίου τοΰ κίκιος, τοΰ σάπωνος δηλ. τής έποχής, συνοδευομένην καί ύπό τίνος
είδους κοπανίσματος. Τοΰτο προσέδιδεν είς τό ύφασμα στιλπνότητα καί λευκότητα. Έγίνετο
δηλ. κάτι άνάλογον πρός τήν κατεργασίαν,είς τήν οποίαν υποβάλλουν τό λινοΰν νήμα αί ύφάν-
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4. Έργάται τής λινόυργίας, οροι και συνΦήκαι εργασίας αυτών.

Ό Ηρόδοτος κατά τό εις Α'ίγυπτον ταξίδιόν του, μεταξύ τών άλλων παρα-
δόξων ηθών και εθίμων, τά όποια εΐδεν εις τήν χώραν τοΰ Νείλου, έσημείωσε
πρώτον δτι «at μεν γυναίκες άγοράζονοι και καπηλενονβι, οι δε άνδρες κατ* οίκους
εόντες ΰφαίνουοι»1. Ήτο βεβαίως φυσικόν, "Ελλην αύτός, νά έκπλαγή, διότι ειδεν
άνδρας άσχολουμένους είς τά έ'ργα τής υφαντουργίας. Διά τοΰτο άπέδωκε τήν πρα-
γματικότητα μέ ύπερβολικήν πως έ'μφασιν. Διότι αί έκ τών Φαραωνικών τάφων παρα-
στάσεις άποδεικνύουν, δτι από τής Μέσης τουλάχιστον Αυτοκρατορίας καί έντεΰθεν,
ή υφαντουργία ήσκεΐτο υπό άνδρών και γυναικών καθ' δλα αυτής τά στάδια2). Ώς
πρός τό στάδιον τής ύφάνσεως ειδικώς, συνετέλεσε πιθανώς εις τήν συμμετοχήν
τών ανδρών3) καί τό γεγονός δτι αί γυναίκες τής Αιγύπτου έδυσκολεύοντο, έ'νεκα
τών λίαν στενών ενδυμάτων άτινα έ'φερον κατά τόν συρμόν τής χώρας, νά εργα-
σθούν άνέτως είς τόν ό'ρθιον ιστόν, είς δν ύφαινον, ώς φαίνεται έκ τών
σχετικών παραστάσεων, μέ κεκαμμένα τά γόνατα4). Ώς πρός τά προπαρασκευα-
στικά δμως στάδια αυτής συνετέλεσεν ασφαλώς είς τοΰτο αυτή αύτη ή φύσις τής
πρώτης ύλης, ήτις έχρησιμοποιεΐτο γενικώς σχεδόν είς τήν ύφαντουργίαν τής χώρας.
Διότι ή κατεργασία τής λινοκαλάμης μέχρι τοΰ σταδίου τής ξάνσεως ή καί τής

τριαι τής σήμερον παρ' ήμϊν : βράζουν τό νήμα, τό «ξεχολικιάζουν» ώς λέγεται, καί τό πλύ-
νουν έπειτα διά ψυχροΰ ύδατος καί σάπωνος. Θά ήτο τις διά τοΰτο διατεθειμένος νά υπόθεση,
ότι οί Αιγύπτιοι «λινεψοί» ύπέβαλλον έπίσης είς «έ'ψησιν» τό νήμα καί όχι τό ύφασμα. Άλλά
τά έκ τών παπύρων δεδομένα (πβλ. Rev. Laws, 96, 5 Ρ· SI. 349. 566, η. P. C. Ζ- 59304, η.
Ο Tait I 1, 140. 141. P. Tebt. 406, 21-22.) ούδεμίαν άφίνουν άμφιβολΐαν, ότι οί «λινεψοί»
κατειργάζοντο τά λινά υφάσματα, τά όποια παρουσίαζον τραχύτητά τινα μετά τήν υφανσιν,
είτε έ'νεκα τής μή επαρκούς προκαταρκτικής κατεργασίας τής πρώτης ΰλης, είτε δι* άλλον
τινά λόγον. Πιθανόν, άλλως τε, είς τήν ύφαντουργίαν τής Αιγύπτου ή «έ'ψησις» νά ήσκεΐτο
έφ'όλων τών λινών γενικώς. (Περί τής σημασίας τοΰ όρου «ώμόλινα» βλ. Ήσνχ.: ώμόλινα τά
άγρια όθόνια. Πβλ. Olek, RE αρθρ. Flacks σελ. 2457. Blilmner, Technologie I8, 197 ύποσ. 4).

') II, 35.

') Βλ. Wiedemann, Aegypten, 325. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 538. IClehs, Re-
liefs II, 126 κ.έξ. Ill, 187. Johl, Webst. d. Gr. u. Rom., 10.

3) Κατ' άρχάς καί είς τήν Α'ίγυπτον ή υφαντουργία ήτο, φαίνεται, έ'ργον άποκλειστικώς

γυναικεΐον. Κατά τήν παράδοσιν, ή Ίσις καί ή Νεφθύς πρώται ΰφαναν καί έλεύκαναν διά τόν

άδελφόν αύτών Όσιριν ένδύματα, τών οποίων τό νήμα παρεσκεύασαν αί ΐδιαι. "Αλλως τε,

καί έν Αίγύπτφ δέν έλατρεύετο θεός, άλλά θεά τής υφαντικής (ή Τα ι τ), τήν οποίαν οί "Ελλη-
νες έταύτισαν πρός τήν Άθηνάν (βλ. Ενσταϋ·. Θεσσαλον., είς "Ομηρ Α, 31 σελ. 31, 6). Πβλ.

Kees Aegypten, 73. Erman-Ranke, έ'νθ' άν., 536. Jecquier, Civil. Egypt., 226-227.

Κατά Klcbs, έ'νθ. άν. Ill, 187. Πβλ. V. Chapot DA αρθρ. Textrinum σελ. 167/168.
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νήσεως, έγίνετο εις τό ύπαιθρον, υπό τόν καΰσωνα τοΰ Αιγυπτιακού θέρους, κατά
τό κοπάνισμα δέ καί τό κτένισμα αυτής άπητεΐτο καταβολή φυσικής δυνάμεως,
τήν οποίαν ήδΰναντο νά προσφέρουν άνδρες μάλλον ή γυναίκες.

Όπωσδήποτε, τό βέβαιον είναι δτι οΐ Αιγύπτιοι παρέμειναν κα! κατά τήν
Έλληνιστικήν έποχήν κατ" έξοχήν «λινοποιοί», ως ήσαν κα! πρότερον 1). "Οντως,
μολονότι πολλοί τών νέων κατοίκων τής χώρας ήσχολοΰντο, ώς ε'ίδομεν 2), εις τά
εργα τής έριουργίας, ουδείς έξ αύτών άπαντοί μεταξύ τών άσχολουμένων εις τήν
λινουργίαν. "Ολοι οί γνωστοί «λιννφάνται» 3) είναι ιθαγενείς, μεταξύ δέ αύτών
υπάρχουν πολλοί, διά τούς οποίους τό έπάγγελμα τούτο άπετέλει οίκογενειακήν
παράδοσιν 4). Τούτο δέ ειναί εύνόητον, δεδομένου δτι πρός τελείαν έκμάθησιν τής
τής τέχνης τού λινυφάντου έχρειάζετο μακρά μαθητεία, διήκουσα κατά τάς περι-
στάσεις κα! τά πρόσωπα, άπό ενός μέχρι πέντε ενίοτε ετών. ώς αποδεικνύουν αί είς
παπύρους τών Ρωμαϊκών χρόνων διασωθεΐσαι συμβάσεις μεταξύ υφαντών κα!
μαθητευομένων, αί «διδασκαλικοί» λεγόμενοι είς τήν νομικήν γλώσσαν τής έποχής5).

') Βλ. άνωτ. σελ 180 ύπσσ. 1. Δι' ό καί έκτος τής Αιγύπτου άκόμη ή συμμετοχή τών
άνδρών είς τήν κατεργασίαν καί τήννήσιν τοΰ λίνου δέν έθεωρεϊτο ύποτιμητικόν τής άνδρικής
άξιοπρεπείας, ώς μαρτυρεί ό Πλίνιος (βλ. άνωτ., σελ. 195)·

2) Βλ. άνωτ. σελ. 172-173. 175-176.

3) Ή λέξις άπαντα ύπό διαφόρους μορφάς είς τούς παπύρους: λινονφάντης, λινοφάντης,
λίννψος, λινόυφος. (βλ. Mayser, Gr. d. Papyr. I2 3, 75. 169· Liddell- Scott, έν λ.). Ή μορφή
«λιννφάντης» δέν μαρτυρεΐται μέν μεμονωμένως μέχρι τοΰδε, άλλ' ή χρησιμοποίησις είς τήν
γλώσσαν τών δημοσίων εγγράφων τών όρων «λινυφαντεΐον» ( P. Ent. 5. 2' 3°? αί. π.Χρ. Ρ.
Tebt. 5, 238' 2°s αί. π·Χ.) καί «λιννφαντικά εργαλεία» (P. Tebt. 5, 242) άποδεικνύει, ότι αΰτη
ήτο ή επισήμως καθιερωμένη. (Ό τύπος «λιννφεΐος», τόν όποιον έδημιούργησε κατά λάθος
ό P. Meyer έν P. Giss. II σελ. 39 ύποσ. 1, οφείλεται προφανώς είς σύγχυσιν πρός τό *ληυ-
φεΐον» = έργαστήριον υφαντουργίας λινών)· Είς τούς έργάτας τής λινουργίας δέον νά συγκα
ταλεχί^οΰν καί οί «λινειροι» (άνα)τ. σελ. 198 ύποσ. 3), οί «βνσσουργοι» (κατωτ- σελ. 211 ύποσ. 3)
καί οί στνππειονργοι» (κατωτ. σελ. 222 ύποσ. 4). Πβλ. S. Calderini, Aegyptus XXVI (1946),
53-55. 62-68.

4) Γνωρίζομεν, π. χ-, οίκογένειαν λινυφαντών έξ Άπολλωνοπόλεως τοΰ τέλους τοΰ
2ου καί τών άρχών τοΰ 1ου αί. π.Χ., εις τήν οποίαν τό έπάγγελμα έκληρονομεΐτο άπό πατρός
είς υίόν έπί πέντε συνεχείς γενεάς (βλ. Ostr. Deissmann, ύπό P. Meyer, σελ. 111-112 καί
B.G.U. 1347 - 1348. 1360-1363). 'Εν Όξυρύγχιρ συναντώμεν έξ άλλου, τό 25 μ.Χρ. οίκογένειαν,
τής οποίας πέντε μέλη άσκοΰν συγχρόνως τήν τέχνην τοΰ λινυφάντου (P. Oxy. 288, 35'4°)·

5) Οΰτω, εις λινυφάντης τοΰ 10,υ μ Χ. αί. άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν <εγδιδάξαι τήν
λιννφικήν τών κα&ημένων τέχνην πάσαν εντελώς» έντός δύο ετών (βλ. P. Fouad, 37). Πβλ. Ρ_
Oxy. 275 (= Chrest. I, 324=S. P. 13· 66 μ.Χρ.). 725 (=S. P. IT 183 μ.Χρ.). 1647 (2ος αί·
μ.Χρ). P. Tebt 385 (117 μ.Χρ.). 442 (113 μ.Χρ.). P. S. I. 241 (3°? αί. μ.Χρ.) P. Mich. Tebt·
121 recto II, VIII (4°s αί. μ.Χρ.). Jurist. P. 42. Westermann, CI. Philol. IX (1912), 295-315.
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Αί συνθήκαι ύπό τάς οποίας είργάζοντο οί λινυφάνται εΐς τήν άρχαίαν Α'ί-
γυπτον καί οί όροι αμοιβής τής εργασίας αύτών δέν ήσαν, φαίνεται, ικανοποιη-
τικοί, έάν πιστεύσωμεν τά πικρά παράπονα ενός έξ αυτών, ώς έκτίθενται εΐς τόν
πάπυρον Sallier II (12ος αΐ π.Χρ.): ό ύφάντης, κατ'αύτόν, εΐργάζετο ύπό τάς
άθλιωτέρας τών συνθηκών, χωρίς άέρα καί χωρίς ήλιον, ύφίστατο δέ τάς μεγα-
λυτέρας τιμωρίας, έάν δέν άπέδιδε καθ'έκάστην τήν προκαθωρισμένην ποσότητα
καί ποιότητα τοΰ προϊόντος τής εργασίας του *).

Εύνόητον, δτι ή περιγραφή αναφέρεται εΐς τάς συνθήκας έργασίας τών λινυ-
φαντών, οϊτινες είργάζοντο ύπό τήν ιδιότητα τοΰ δούλου εΐς τά έργαστήρια υφαν-
τουργίας τών Φαραώ 2), τών Ιερών τής χα')ρας 3) ή και τών πλουσίων. Ή κατά-
στασις τών έπί μισθώ έργαζομένων λινυφαντών εΐς τά αύτά έργαστήρια δέν θά
διέφερε πιθανώς πολύ. Οί ιδιωτικώς δμως εργαζόμενοι δέν φαίνεται νά ύπέφερον
τόσον, καίτοι δέν γνωρίζομεν τούς δρους τής αμοιβής των.Ή εΐς τήν γλυπτοθήκη ν
Ny Carlsberg, παραδείγματος χάριν, εύρισκομένη μικρογραφία ίστώνος δεικνύει
δτι ή έργασία τής νήσεως, τής τακτοποιήσεως τοΰ νήματος καί τής ύφάνσεο^ς έγί-
νετο ύπό γυναικών είς τήν αύλήν τής οικίας (μέ έγκατάστασιν μάλιστα προστασίας
τών έργαζομένων άπό τών ηλιακών άκανων), ουδείς δέ ραβδοφόρος ή μαστιγοφό-
ρος έπιβλέπει τήν έκτελουμένην έργασίαν 4).

Τά στοιχεία, τά όποια παρέχουν οί πάπυροι τής Πτολεμαϊκής έποχής ούτε

Α. Zambon, Aegyptus XV (1935), 1 κ-έξ. XIX (1939), 100-102. Taubenschlag, The Law of
Greco-Roman Egypt, 280 281.

') Βλ. Moret, Le Nil, 312. Kees, Aegypten. 73. Johl, Webst. d. Gr. u. Rom., 13
ύποσ. 1. (Είναι περίεργον ότι ή άντίληψις περί άδικου καί σκληράς μεταχειρίσεως τών
λινουργών έκ μέρους τών έργοδοτών, βασιλέων ή πλουσίων, άπαντφ καί είς τά δημοτικά
άσματα τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ : κόρη πλούσια πτωχεύσασα μετά τόν γάμον της προσλαμβά-
τεται ώς έργάτρια είς τήν κατεργασίαν τού λίνου και «ολημερίς κοντάλιζε τοΰ βασιλέα λινάρι/
κι' αργά τό καμπανίζουνε κ ήλιπ ένα σκονλλούδι/καί κόβγονν τήν πλεξούδα της καί σώνουν τό
σκονλλούδι» (έκ Κρήτης' βλ. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών 4, 1941, 223).ή αυτή καί ή πενθερά
της 'όλήμερα λανάριζαν λινάρι καί καννάβι / κι άποβραδύ τά ζύγιζαν με τά βαρεά στατέρια / λείπει
δ χνός τον λιναριού καί τά λινόξυλά του / τόν πεΟ·ερό της πήρανε, πάνε νά τόν κρεμό,σουν» (έκ
Β. Ηπείρου" βλ. Λαογρ. 5, 1915, 92).

5) Σοβαράν έ'νδειξιν, άν μή άπόδειξιν, τής δουλικής ιδιότητος τών είς τά έργαστήρια
τών Φαραώ έργαζομένων λινυφαντών άποτελεΐ τό γεγονός ότι είς τήν θέσιν των έχρησιμο-
ποιοΰντο πολλάκις καί αιχμάλωτοι πολέμου. Βλ. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 339. Klebs,
Reliefs III, 187.

*) Πβλ. άνωτ. σελ. 179 ΰποσ. 6 καί κατωτ. σελ. 210.

4) Βλ. άνωτ. σελ. 165 ΰποσ. 1. Πβλ. Kees, Aegypten, 73 (είκ. 21)./. Pirenne, Hist, des
instut. et du droit prive de 1'anc. Egypte (Bruxelles, 1932-1935) I, 214. II, 394/395,



202

ΙΩ. ΚΑΛΛΕΡίΙ

επαρκή οΰτε σαφή είναι, ώστε νά συμπεράνωμεν, εάν τά πράγματα μετεβλήθησαν
αισθητώς υπέρ τών λινυφαντών κατ' αυτήν τήν έποχήν. Πρώτον δέν μαρτυ-
ρεϊται έξ αυτών, εάν ή μέχρι τής ύφάνσεως κατεργασία τοΰ λίνου έξετελεϊτο υπό
τών «λινυφαντών» ή υπ' άλλων ειδικών τεχνιτών. Ή συγκομιδή βεβαίως καί ή εις
τον ήλιον άποξήρανσις πρό και μετά τόν έμποτισμόν αυτοί εις τό ΰδωρ έγίνετο υπό
κοινών έργατών1). Ή άπό τοΰ κοπανίσματος τής καλάμης δμως μέχρι τής ύφάν-
σεως έργασία, ήτις απαιτεί είδίκευσιν, διεξήγετο ασφαλώς υπό τών 'ιδίων τών λινυ-
φαντών, ώ; ή κατεργασία τοΰ έρίου μετά τήν πλύσιν άπετέλει άπασχόλησιν τών
έριουργών, οί'τινες έξύφαινον και τό ύφασμα, καί ώς τοΰτο εξακολουθεί νά γίνεται
καί σήμερον είς τήν οίκιακήν βιοεεχνίαν τής λινουργίας καί τής έριουργίας. Οί
ελάχιστοι πάπυροι, είς τούς οποίους γίνεται αόριστος υπαινιγμός περί «κατεργα-
σίας τής λινοκαλάμης»2) ή περί «στυππείου κατειργασμένου»3) ή περί «κτενίσμα-
τος στυππείου»4) άφίνουν τήν έντύπωσιν, δτι πρόκειται περί εργασίας έκτελουμέ-
νης υπό ειδικών τεχνιτών τής λινουργίας. Ύπό ποίους δρους δμως έξετελεϊτο αύτη,
ουδέν γνωρίζομεν.

Δεύτερον, δέν πιστοΰται έπαρκώς, έάν καί κατά πόσον ή λινουργία άπετέλει
άποκλειστικόν ή μερικόν μονοπώλιον τοΰ Κράτους. Έξ δσων γνωρίζομεν ή άπάν-
τησις δέν δύναται νά είναι σαφής καί κατηγορηματική. Τό πιθανώτερον, έν
τούτοις, είναι δτι τό Κράτος τών Πτολεμαίων έπέβλεπε μεν αυστηρώς, ώς εί'πομεν,
τήν καλλιέργειαν τοΰ λίνου καί τήν διάθεσιν τής λινοκαλάμης καί τήν έργα-
σίαν τών λινυφαντών μέχρις έξασφαλίσεως ώρισμένης κατά νομόν ποσότητος καί
ποιότητος λινών υφασμάτων5), έπέτρεπε δέ μετά τοΰτο τήν έλευθέραν διάθεσιν τής
λινοκαλάμης6) καί τήν χρήσιν αυτής είς τήν ίδιωτικήν ύφαντουργίαν7).

1) Βλ. P. C. Ζ. 59782(b), passim. Πβλ άνωτ. σελ. 186.

2) Βλ. P. C. Ζ. 59779 : «δ γέγονεν ατιππνον / από τής λινοκαλάαης / τής κατεργασζμένης»
(πβλ. άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 4).

3) Βλ. P. C. Ζ. 59472 : Αιγύπτιος «στιππυουργός» γράφει είς τόν Ζήνοινα παρακαλών
αυτόν νά ένεργήση διά τήν έπιστροφήν τών συνεταίρων του' «προοοφείλονσι γάρ μοι κά\τέργον"
ώς τάχιστα γαρ άπεδήμησας, κατα\λιπόντες άπήλ&ον. και ίνα άποστήαωσι τό στίππνον τό κατειργα-
ζμένον /εις ταμιεΐον» (στ. 6 -10). Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, είτε περί λίνου είτε περί καννά-
βεως πρόκειται (τό δεύτερον είναι πιθανώτερον), ή κατεργασία εΐχεν άνατεθή κατ' άποκοπήν,
φαίνεται, είς ομάδα «στνππειονργων» ύπό τήν εύθύνην ενός έξ αυτών.

4) Βλ. P. S. I. 404, 4· ΓΙβλ. άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 5.

5) Βλ. Rev. Laws., 87-103. P. Tebt. 703, 89-117 (καί τά σχόλ.). Πβλ. άνωτ. σελ. 181182·

6) Βλ. P. C. Ζ. 59470. P. S. I. 404. P. Tebt. 769, 89-94 (δλα τοΰ αί. π.Χρ.).

7) Πβλ. Wilcken, U.P.Z. σελ. 378-381. Preatix, Econ. royale d. Lag., 94-101. Tarn,
Hellenist. Civilis.3, 165. Rostovtzeff.; Hellenist- World I, 305-307. II, 1227-1229 καί άνωτ-
σελ. 140 ύποσ. 1.
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Εις τήν πρώτην περίπτωσιν, ή πληρωμή τών λινυφαντών έγίνετο βεβαίως
ύπό τοϋ Κράτους, διά λογαριασμόν τοϋ οποίου ειργάζοντο ούτοι1). "Οθεν είναι
πιθανόν δτι και ή αμοιβή τής εργασίας διά τήν μέχρι τής ύφάνσεως προπαρασκευήν
τής πρώτης ύλης κατεβάλλετο έπίσης ύπό τού Κράτους. Δέν γνωρίζομεν δμως, έάν
αύτη συνυπελογίζετο εις τήν χορηγουμένην διά τό παραδιδόμενον ύφασμα άμοιβήν
ή άπετέλει ΐδιαίτερον λογαριασμόν.

Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν, ή κατεργασία τής λινοκαλάμης και ή μέχρι τής
ύφάνσεως επεξεργασία τών υφαντικών αύτής ινών άπετέλουν ασφαλώς άντικείμε-
νον ιδιαιτέρας άμοιβής τών λινουργών έκ μέρους τών έργοδοτών, έφ' δσον έπρό-
κειτο βεβαίως περί έλευθέρων τεχνιτών τής λινουργίας2). Και πάλιν δμως δέν κατέ-
χομεν λεπτομερείας περί τοΰ τρόπου, καθ' δν έγίνετο ό καθορισμός αύτής. Τά
υπάρχοντα δεδομένα έπιτρέπουν νά ύποθέσωμεν, δτι ή άμοιβή τών τεχνιτών ύπε-
λογίζετο κατά τήν ποσότητα τής κατεργαζομένης εκάστοτε πρώτης ύλης3), χωρίς νά
άποκλείεται και ή περίπτωσις τής κατ' έργάσιμον ήμέραν αμοιβής4).

Όπωσδήποτε, ή γενική έντύπαισιςτήν οποίαν άφίνει ή μελέτη τών παπύρων τής
Πτολεμαϊκής περιόδου, είναι δτι αί συνθήκαι έργασίας τών λινουργών καί οί δροι
άμοιβής αύτής ήσαν εύνοϊκώτεροι τών ισχυόντων κατά τήν Φαραωνικήν έποχήν. Ή
υπαγωγή των κατά τό πλείστον είς τους «επιπεπλεγμένους ταις προσόδοις» συνετέλεσεν
εις τήν έξασφάλισιν τής τακτικής καταβολής τού αντιτίμου τής έργασίας των, όσον-
δήποτε μικρού3), ώς καί είς τήν έξασφάλισιν άπό πάσης απόπειρας έκμεταλλεύσεως

') Βλ. P.Hib. 67 (228 π.Χρ.). Πβλ Αύτόθ. 68. (Λινυφάνται, όλοι ιθαγενείς σημειω-
τέον, εργαζόμενοι διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους πληρώνονται κατ' έντολήν τοϋ άρμοδίου
«τραπεζίτον», έκαστος δέ λαμβάνει τό άντίτιμον τής έργασίας του αναλόγως τών «ιστών», τους
οποίους έξύφανε, καί τοΰ είδους τοϋ υφάσματος, τό όποιον άντεπροσάιπευεν έ'καστος τών έ'ξυ-
φανθέντων «ιστών». Πβλ. άνωτ. σελ. 159 ύποσ. 1 καί Πολυβ. V, 89, 2 : «όϋονίων ιστούς τρισχι-
λίονς*).

2) Προκειμένου βεβαΰος περί δούλων άσχολουμένων είς τά έργα τής λινουργίας τοΰ
κυρίου αύτών δέν δύναται νά γίνη λόγος περί ιδιαιτέρας άμοιβής. ΙΙβλ. τήν έν B.G.U. 1141
(14 π.Χρ.), 34 περίπτωσιν δούλου, πιθανώς λινυφάντου, τοΰ άσχολουμένου μέ τό *άναπήνι-
σμα τής κρόκηςπερί ού έγένετο ήδη λόγος. Πβλ. σελ. 170 ίποσ. 2).

8) Πβλ. P.C.Z. 59472. 59779. P.S.I. 404 (άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 4.5). Καί είς τήν περί-
πτωσιν δέ τοΰ P.S.I. 599, 4> έάν παρά πάντα συλλογισμόν (βλ. άνωτ. σελ. 159 υποσ· 1. 198
ύποσ. 2) πρόκειται περί κατεργασίας λίνου, οπότε ή ένέργεια τοΰ «πλύναι και διελεϊν» δύνατα1
νά αναφέρεται μόνον είς τήν πρό τής ύφάνσεως πλύσιν τοΰ λινοΰ νήματος, ή άμοιβή τής
έργασίας λογίζεται κατά «-τάλαντον *.

4) Βλ. P.S.I. 599, ιδ-21 (έάν πρόκειται περί λινυφαντών' βλ. τήν προηγ. ύποσ. 4).

6) Βλ. P. Hib. 67- 68. Πβλ. Chrest I, 806. Έφ' όσον ύπήρχον ιδιωτικά λινυφαντεΐα
εργαζόμενα διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους, ώς άφίνει νά έννοήσωμενή έν P-Ent. 5 «εντενξις»,
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ταύτης εκ μέρους τρίτων1). Τοΰτο σημαίνει βεβαίως έπίσης δτι ή ί>έσις των ήτο
δυσμενεστέρα τής τών έριουργών έφ' δσον δέν ειχον τό δικαίωμα τής έλευθέρας
διαπραγματεΰσεως τών δρων ύπό τούς οποίους παρεΐχον τήν έργασίαν των. 'Αλλά
πρός τό συμφέρον τού Κράτους περιεβάλλοντο διά τής προστασίας αύτοΰ, τούτο δέ
έπέτρεπεν εις αύτούς όχι έξαιρετικήν άσφαλώς εύημερίαν2), ζωήν δμως οπωσδή-
ποτε ύποφερτήν καί άπηλλαγμένην τών οχλήσεων καί τής έκμεταλλεύσεως άπό
μέρους τών κρατικών άξιωματούχων καί τών πλουσίων ιδιωτών.

κεφαλαιον δευτερον

Β Υ Σ Σ Ο Σ

1. Τό ζήτημα τοΰ καθορισμού τής βύσσου. Σύγχυσις μεταξύ πρώτης
ύλης καί χρώματος η μεταξύ βάμβακος καί λίνου.

Ό καΰορισμός τής βύσσου έπί τή βάσει τών κειμένων άποτελεΐ πρόβλημα
περίπλοκον. Πρώτον, διότι εΐς άλλα μέν έξ αύτών άβυσσος» σημαίνει είδος χρώμα-
τος ή καί είδος βοτάνης έξ ης παρήγετο τοΰτο, εΐς άλλα δμως δηλοΐ φυτικήν πρώ-
την ύλην χρησιμοποιουμένην εΐς τήν ύφαντουργίαν. Ούτως οί λεξικογράφοι καθο-

παραμένει άμφίβολον, έάν οί έν αύτοίς εργαζόμενοι λινυφάνται ήμείβοντο έπί ΐσοις όροις
πρός τούς μεμονωμένους έργαζομένους διά τό Κράτος-

') Βλ P.Tebt. 5 (=Chrest.I, 307.S.P.11.210), 237-241 : «tor αυτόν δε / τρόπον μηδέ λινν
φαντεΐα μηδέ τών / λινύψων και βνοσουργών και έριοϋφαντ[ών] // μηδε τών άλλων τών παραπλη-
ο[ίω]ν I παρευρέοει μηδεμια,μηδ' άλλους /' κτάσ&αι μηδε χρήσθαι τοις τε λιννίφαντικοΐς και βνσ-
αονργικοϊς έργαλείοις / πλην αυτών τών υποτελών κ [αϊ] τών / / βνοσουργών' τούτοις δέ χρήσθαι
έν αύτοΐς / τοις ίεροΐς πρός τήν συντέλειαν τών βα(σιλέων) / καί τόν στολισμόν τών άλλων &εών.\
Μηδέ τους έπί τών πραγμάτων τεταγμένονς / καί τους άλλονς έπιρίπτειν τοις λιννφοις // καί βνσ-
αουργοΐς καί πελπονφοις έργα δωρεάν / μηδέ μισθών νφειμένων». (Περί τών « υποτελών καί επιπε-
πλεγμένων ταΐς προσόδοις» έν γένει, είς τούς όποιους ύπήγοντο βεβαίως καί οί λινουργοί, βλ-
άνωτ. σελ. 141 ύποσ. 1. 176 ύποσ. 5).

2) Πβλ. Tarn, Hellenist. Civilis2, 180. Δέν γνωρίζομεν κατά πόσον ή θέσις τών λινυ-
φαντών έγινε δυσμενεστέρα κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν. Τοΰτο είναι δυνατόν, έ'νεκα τής χαλα-
ρώσεως τής κρατικής προστασίας, ής άπήλαυον έπί τών Πτολεμαίων. Φαίνεται όμως ότι καί έπί
τούτων ή κατάστασίς των δέν ήτο ζηλευτή καί δέν έχρειάσθη νά χειροτερεύση πολύ διά νά
έπιτρέψη είς τήν ύπηρεσίαν τών Ρωμαίων αυτοκρατόρων νά προβάλη τούς λινυφάντας τής
Αιγύπτου ώς τόν χαρακτηριστικόν τύπον «τών άγροϊκων Αίγνπτίων», άν καί ή σχετική πρός
αύτούς παράγραφος εις τό περίφημον διάταγμα 'ισοπολιτείας τοΰ Καρακάλλα είναι σκοτεινή :
P. Giss. 40, 20 28 : «Έπιγεινώσκε\σ·&αι γά[ρ] είς τους λ[ι]νούφ[ο]νς / οί αληθινοί Αιγύπτιοι
δύνανται/ενμαρώς φωνή ή άλλων [δηλ]οι ? (αύτονςέχειν όψεις τε καί σχήμα». Πβλ. Β. L. ΙΙ?,66"
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ρίζουν τήν βύσσον ως βοτάνην ή χρώμα ή και αμφότερα1. Καί τοΰτο μεν θά ηδύ·
νατο νά έξηγηθή ευκόλως, δεδομένου δτι τά βύσσινα υφάσματα, έ'νεκα τοΰ ιερού
οΰτως ειπείν προορισμού των περί τοΰ οποίου θά γίνη λόγος άμέσως κατωτέρω,
έβάπτοντο, άπό τής Ελληνιστικής τουλάχιστον έποχής καί έντεΰθεν, δι' ώρισμένου
χρώματος, τοΰ «βύσσινον'» κληθέντος διά τοΰτο2)' έκ τοΰτου δ' έπεκράτησεν ή άντί-
ληψις, δτι «βύσσινον» ήτο πάν ύφασμα βεβαμμένον διά τοΰ χρώματος αύτοΰ καί,
κατ'άκολουθίαν, δτι «βύσσος» έσήμαινε τό χρώμα δι'ού έβάπτοντο τά υφάσματα
ταύτα καί έν συνεχεία τήν βοτάνην έξ ης έλαμβάνετο τό χρώμα· 'Αλλ' ή σύγχυσις
αύτη είναι παλαιά, εάν πιστεύσα>μεν τόν ΙΙλούταρχον, δστις άποδίδει εις τόν Έμπε-
δοκλήν ήδη τήν χρήσιν τής λέξεως ύπό τήν σημασίαν τοΰ χρώματος3). Έπί πλέον καί
ώς πρός τό χρώμα παρατηρείται σύγχυσις, διότι ό Πλούταρχος καί πάλιν ομιλεί
άλλαχοΰ περί χρήσεως έν Αίγύπι-φ βυσσίνου υφάσματος «μέλανος*4), άλλοι δέ
δέ συγγραφείς μνημονεύουν «βύσσον λενκήν»0).

'Αφ' ετέρου, ό'χι μόνον ό Πλούταρχος άναφέρει τήν βύσσον ύπό τήν σημα-
σίαν τής πρώτης ύλης έξ ης κατεσκευάζοντο τά βύσσινα ύφάσματα6), άλλά καί οί

') Βλ. Ήσνχ.: βνσσός' άντρον. πυθμήν- καί χρώμα αντί τής (ΰσ)γης παραλαμβανό-
μενον (είναι φανερόν, ότι πρόκειται περί συμφύρσεως δύο γλωσσών, ώς συμβαίνει συχνά είς
τόν Ήσύχιον : βνσσός' άντρον. πυθμήν. βύσσος' χρώμα κλπ ). Πβλ βύσσινον πορφυροΰν. βύσ-
σινα πορφυρά. Σουΐδ : βνσσόν' βάθος όξυτόνω;, βαρυτόνως δέ σημαίνει βαφήν έκ πορφύρας.
Μ.' Ετυμ.: βύσσος' βοτάνης είδος, έξ οΰ καί τά άπ' αύτής βαπτόμενα ιμάτια βύσσινα λέγονται
(τά αυτά έπαναλαμβάνονται παρά Ζωναρά, Μοσχοπονλω, Etym. Gudian., κλπ. Πβλ. Olck,
RE αρθρ. byssos σελ. 1110).

2) Πρόκειται περί είδους πορφύρας μέ άπόκλισιν πρός τό έρυθρόν (έξ οΰ καί ύπό τών
λεξικογράφων άλλοτε χαρακτηρίζεται ώς «πορφυροΰν» καί άλλοτε ώς «κόκκινον»), τό χρώμα
δηλ. όπερ καί σήμερον παρ' ήμϊν ονομάζεται «βυσσινί», ομοιάζει δέ πρός τό χρώμα τών
«βνσσίνων» (όχι «βισίνων», ώς ό Κοραής, Άτακτα 4, 54), τών έκ τοΰ χρώματος οΰτως όνομα-
σ&έντων καρπών τής «βνσσινεας» (κέρασος ό όξινόκαρπος). Πβλ. Schrader έν Hehn, Kulturpfl.
u. Hausch.7, 410).

®) Περί τών έκλελοιπ. Χρηστηρ. 41 (=Ήθ. 433 b): «Άλλα γαρ άλλοις οικεία καί πρόσφορα,
καθάπερ τής μεν πορφύρας ό κύαμος, τής δε κρόκον το νίτρον δοκεϊ τήν βαφήν αγειν μεμιγμενην,
βύσσφ δε γλαυκής κόκκος καταμίσγεται ακτής, ώς 'Εμπεδοκλής εΐρηκε».

4) Περί "Ισ. καί Όσίρ. 39 (=Ήθ. 366 b) : *0£ ιερείς αλλα τε δρώσι σκν&ρωπά καί βονν
διάχρνσον Ιματίω μελάνι βνσσίνω περιβάλλοντες έπί πέν&ει τής ϋεον δεικνύουσα.

ε) Βλ. Άποκαλ. XIX, !4 «ίνδεδυμένοι βύσσινον λευκόν καΰαρόν». Θεμίστιου, Λόγ. XIII,
301: « . . . καί γράμματα αρχαία βύσσco λευκή ένειλιγμένα». Πβλ. Θησ. Έλλην. Γλώσσ. έν

λ. βύσσος·

β) Περί τοΰ μή χράν έ'μμετρα νΰν τήν Πυθίαν, 4 (=Ήθ. 396b): «Τί γαρ κωλύει ταύτον
είναι καί λεπτόν καί πυκνόν, ωσπερ τά σηρικά καί τά βύσσινα των υφασμάτων
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άλλοι άρχαΐοι και μεταγενέστεροι συγγραφείς, οΐτινες άναφέρουν πέπλους, χιτώνας,
τελαμώνας, σινδόνας και ιστία «βύσσινα», οΰτοι παρέχουν σαφή τήν εντυπώσω δτι
δνομάζουν ούτω τά κατεσκευασμένα έκ βΰσσου καί δχι τά έχοντα τό χρώμα τής βύσ-
σου1). Την αύτήν δέ έντύπωσιν παρέχουν καί τά επιγραφικά2) ή παπυρικά3) κείμενα
εις τά τό όποια γίνεται λόγος περί ενδυμάτων ή άλλων άντικειμένων έκ βύσσου.
Φαίνεται λοιπόν βέβαιον δτι, ανεξαρτήτως πρός τό χρώμα τών βύσσινων υφασμάτων,
«βύσσος» έσήμαινεν είδος υφαντικής πρώτης ύλης έξ ής κατεσκευάζοντο τά βύσσινα
ύφάσματα. Τό συμπέρασμα δέ τοΰτο έπιβεβαιοϊ κατηγορηματική μυρτυρία τοΰ
Παυσανίου, δστις ομιλεί περί εύδοκίμου καλλιεργείας τής βύσσου είς τήν
Ήλείαν κατά τήν έποχήν του καί περί βιομηχανικής επεξεργασίας αύτής εν
Πάτραις πρός κατασκευήν «κεκρυφάλων» καί παντός είδους γυναικείων ένδυ-
μάτων4).

Τό κακόν είναι δτι εις τούς συγγραφείς σημειοΰται καί δευτέρα σύγχυσις ώς
πρός τόν καθορισμόν τοΰ είδους τής πρώτης ύλης εις ήν έδίδετο τό όνομα «βύσ-
σος». Έκ τής μαρτυρίας τοΰ Παυσανίου περί καλλιεργείας έν "Ηλιδι «τοΰ λίνου,
τής κανάβεως καί τής βύσσου» θά ήγετό τις είς τό συμπέρασμα δτι ό περιηγητής

') Βλ. ΑΙαχ. 'Επτά έπί Θήβ. 1039. Πέρσ. 125. Εύριπ. Βάκχ. 821. Σοφοκλ. Άποσπ. III,
44 (κατά Διον. Άλικ. I, 48). Ήροδ. II, 86. VII. 181 Θεοκρ. Είδύλλ. II, 73. όιοδ.Ι, 85, 5· Πανσ.
VI, 25, 5. Χ, 32, 16, Ά&ην. V, 206c. VI, 255e. κλπ. ΓΙβλ. Olck, RE άρθρ. byssos σελ. 1110.
Paris, DA άρθρ byssus. Είς τούς Έβδομήκοντα άναφέρονται έπίσης συχνά ύφάσματα έκ
«βύσσον» ή έκ «βύσσου κεκλωσμένης» ή «νενησμένης», άλλά άναφέρεται πολλάκις καί «βύσσος»
παρά τήν πορφύραν καί τόν ύάκινθον. Βλ. τάς παραπομπάς έν Concordantiae Gr. in
Septuag. Interpr. (ύπό A. Trommii) I, 285 καί έν Concordance to the Septuagint (ύπό
Ε. Hath a. H. Redpath) I, 232.

") Πβλ. OGIS 90, 17 18, 29-30 (196 π.Χρ.). Πβλ- Ν. Rhodokanakis έν Ζ. f. Smit. II
(1924), 113-133 (άρσβική έπιγραφή έκ Gizeh, 264 π.Χρ.).

") Πβλ. Rev. Laws, 103, 1. P. Eleph. 26, 4. 27, 13, 16. (Πβλ. Detn. Urk. 3). P. C Z.
59087. B.G.U. 1525, 3. P. Strassb. II, 91, 9, 16 (τής Πτολεμαϊκής έποχής). P. Gen. 16
(= Chrest. I, 85)), 19 P. Tebt. 313 (=Crhest. I, 86), 20. 598. B.G.U 1 (=Chrest. I, 92 II),

3 (τής Ρωμαϊκής έποχής).

4) V, 5, 2 : «θαυμάσαι δ' αν τις εν τή γή τή Ηλεία τήν τε βύσσον, οτι έντανϋα μόνον,
ετέρωΰι δε ουδαμοΰ τής 'Ελλάδος φύεται ... ή hi βύσαος ή εν τή 'Ηλεία, λεπτότατος μεν ουκ άποδεΐ
τής ' Εβραίων, εατι δε ούχ όμοίως ξαν&ή». VI, 26, 6 : 'Η δε'Ηλεία χώρα τά τε αλλα εστίν ές
καρπούς καί τήν βύσαον ου χ ήκιατα εκτρίφειν άγαϋή. τήν μεν δή κανναβίδα καί λίνον καί τήν
βύσσον σπείρουσιν δαοις ή γή τρεφειν εστίν επιτήδειος». VII, 21, 14 : «Αι δε γυναίκες είσιν εν ταις
Πάτραις άρι&μον μεν καί ες δις τών άνδρών . . . βίος δε αύτών ταΐς πολλάΐς εστίν άπό τής βύσσον
τής εν τή "Ηλιδι φυομένης' κεκρυφάλονς τε γαρ άπ' αυτής καί εσϋήτα νφαίνονσι τήν άλληνο. Πβλ.
Plin. Ν.Η. XIX, 20/21. (κατωτ. σελ. 207 ύποσ. 3).
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ύπό τό τρίτον όνομα εννοεί ασφαλώς τόν βάμβακα1), έάν δέν υπήρχε ή μαρτυρία
τοΰ ιδίου περί «ξανϋ·οΰ» χρώματος τής βύσσου, τό όποιον δέν συμβιβάζεται βε-
βαίως πρός τό χρώμα τοΰ βάμβακος. 'Αντιθέτως, εις μαρτυρίαν τοΰ Φιλοστράτου
άναφερομένην εις καλλιέργειαν τής βύσσου έν Ίνδίαις, τό «φαιόν» χρώμα θά ήδύ-
νατο νά συμβιβασθή έν ανάγκη πρός τό χρώμα είδους τινός βάμβακος, άλλ' ή
λοιπή περιγραφή τοΰ φυτού, ομοιάζοντος κατά μέν τήν βάσιν πρός τήν λεύκην,
κατά τά φύλλα δέ πρός τήν ιτέαν, αποκλείει πάσαν ιδέαν περι ταυτισμοΰ του πρός
τόν βάμβακα2).

Ό Πλίνιος, αφ' ετέρου, ομιλεί μέν περι τών έκλεκτών βύσσινων ύφασμάτων
τής 'Ηλείας, τά όποια φαίνεται κατατάσσων εις τά λινά3)· διευκρινεΐ δμως άλλα-
χοΰ, δτι τά ενδύματα τών ιερέων τής Αιγύπτου κατεσκευάζοντο έκ βάμβακος4).
'Αλλ' άν ένθυμηθώμεν δτι κατά τήν ρητήν μαρτυρίαν τοΰ 'Ηροδότου οί ιερείς τής
Αιγύπτου ένεδύοντο άποκλειστικώς διά λινών ένδυμάτων5) και άν προσθέσωμεν εις
τοΰτο τήν μαρτυρίαν τών παπύρων, καθ' ήν τά ιερά τής Αιγύπτου διετήρουν τό
προνόμιον τής κατασκευής τών βύσσινων ύφασμάτων, μέρος τών οποίων έχρησι-
μοποίουν ασφαλώς πρός κατασκευήν τών ένδυμάτων τών ιερέων, τών άνωτέρων
τούλάχιστονΚ), πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι ό Πλίνιος κάμνει σύγχυσιν μεταξύ βύσσου
και βάμβακος. cO Πολυδεύκης κάμνει ωσαύτως λόγον περι βύσσου, τήν οποίαν
θεωρεί ώς είδος λίνου παρ' Ίνδοΐς, ομιλεί δ' έν συνεχεία περί βάμβακος τής Αιγύ ·
πτου, δστις έχρησιμοποιεϊτο έν τή χώρα ώς κρόκη ύφασμάτων μέ στήμονα λινοΰν7).

') Αυτή είναι ή γνώμη τοΰ Π. Γενναδίου (Λεξ. Φυτολ. έν λ. βύσσος καί βάμβαξ, σελ.
171). Πβλ. Olck, RE αρθρ. byssos σελ. 1112.

2) Τά είς τόν Τυανέα Άπολλώνιον II, 20: «Στολήν δε είναι τοις μετά τόν Ίνδόν λίνου
φασίν εγχωρίου . . . καί βύσσω δε τους φανεριοτέρους αυτών φααιν έστάλ·&αι. Τήν δε βύσσον
φύεσ&αι δένδρου φασίν όμοιου μέν τή λεύκη τήν βάσιν, παραπλήσιου δέ τή Ιτέα τά πέταλα ..... έοικε
φαιφ τρίβωνι. Καί εις Αΐγυπτον δέ έξ Ινδών είς πολλά τών ιερών φοίτα ή βύσαος».

®) Ν. Η. XIX, 20/21 : «Proximus·» (ένν. μετά τόν άμίαντον τόν όποιον κατατάσσει είς
τά είδη τοΰ λίνου) byssino, mulicrum maxima deliciis circa Elivi in Achaia genito; quaternis dena-
riis scripula ejus permutata quondam auri reperio ».

4) Αυτόθι, 14 : «Superior pars Aegypti in Arabiam vergens gignit fruticem, quem aliqui

gessypion vocant, plures xylon et idea Una inde facta xylina........vestes inde sacerdotibus Aegypti

gratissimae»· Πβλ. άνωτ. σελ. 89 υποσ. 1·

δ) II, 37 : «έοϋ'ήτα δε φορέουσι οί ίερέες λινέην μούνην καί υποδήματα βύβλινα' αλλην δέ
αφι έαϋ'ήτα ουκ έ'ξεστι λαβείν, ουδέ υποδήματα άλλα». Πβλ. Πλουτ. Περί "Ισ. καί Όσίρ. 4 καί
άνωτ. σελ. 94.

') Βλ. P. Tebt. 702, 18-19.

') Όνομαστ. VII, 75~7&: "KaL Μν βύσσινα, καί ή βύσαος λίνου τι είδος παρ' 'Ινδοΐς.
"Ηδη δε καί παρ' Αίγνπτίοις άπό ξύλου τι έριον γίνεται, έξ ου τήν έαϋήτα λινή μάλλον άν τις φαίη
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Εις τήν Παλαιάν Διαθήκην γίνεται λόγος περί βύσσου Αιγυπτιακής προε-
λεύσεως1). 'Αλλ' οί Έβδομήκοντα μεταφράζουν διά τοΰ «βνοσος» όχι μόνον τό
«shesh* δι'ου δηλοΰ^αι ή Αιγυπτιακή βύσσος, άλλά καί τό «Βύζ», διά τοΰ οποίου
δηλοΰται ή Συριακής προελεύσεως βύσσος, καί άλλα συνώνυμα2). Ή ρίζα τοΰ 'Αρα-
μαϊκού, «buz, buss», έξ οΰ προέρχεται κατά τήν έπικρατοΰσαν γνώμην τό Έλλη-
ν ικόν «βύσσος»3) σημαίνει «είναι λευκόν»4) καί τοΰτο δύναται νά άναφέρεται καί
εις τά λινά καί είς τά βαμβακερά ύφάσματα. Φαίνεται μάλλον βέβαιον, έν τούτοις,
δτι καί τούτο καί τά συνώνυμα, τά όποια οί Έβδομήκοντα αποδίδουν διά τοΰ
«βύσσος» άναφέρονται είς τά πρώτα διά τούς εξής λόγους: 1ον διότι είς τούς Έβδο-
μήκοντα τά βύσσινα διακρίνονται άπό τά βαμβακερά, τά «καρπάσινα» καλούμενα5)'
20ν διότι ή λέξις «bus» χρησιμοποιείται καί σήμερον ένιαχοΰ ύπό τών 'Αράβων
πρός δήλωσιν έντοπίων λινών6)· καί 3ον διότι ό Ίώσηπος7) καί ό Φίλων8) ταυτίζουν
τήν βύσσον πρός τόν λίνον.

προοεοικέναι, πλην τό πάχος' εστί γαρ παχντέρα. Τω δε δένδρω καρπός έπιφύεται........ ενδοϋ·εν

εξαιρείται τό ώσπερ έ'ριον, άφ' ου κρόκη γίνεται' τόν δε στήμονα ύφιστάσιν αντω λινοΰν». 'Εκ τής
περιγραφής τοΰ Πλινίου καί τοΰ Πο?>.υδεύκους θά ήδύνατό εις νά ύποθέση, ότι τά βύσσινα
ήσαν ύφάσματα έκ στήμονος λινοΰ καί κρόκης βαμβακίνης (πβλ. άνωτ· σελ. 94 ύποσ. 1. Olck,
RE άρθρ. byssos σελ. 1112), άλλ' ή ύπόθεσις αΰτη άποκλείεται έκ τής μαρτυρίας τοΰ Ηρο-
δότου, όστις όμιλεΐ περί λινών ένδυμάτο>ν τών Αιγυπτίων ιερέων, μολονότι γνωρίζει τόν βάμ-
βακα (βλ. άνωτ. σελ. 87 ύποσ. 4. 5. Olek, ένθ. άνωτ. σελ. 1110).

') Ιεζεκιήλ, XXVII, 7 «____καί βνσσος μετά ποικιλίας εξ Αιγύπτου εγένετο σοι στρωμνή».

(ένθα 6 "Αγιος 'Ιερώνυμος σχολιάζει : «Byssus in Aegypto quam maxime nascitur...»).

2) 'Ως τό «bath» καί τό «horai» καί τό «sadinΠβλ. Α. Tromviii, Concord. Gr. in
Septuag'. Interpr. I, 285. Hastings, Dictionn. of the Bible έν λ. linen.

•,) Βλ. W. Gesenius, Hebr. u. Aram. Handwort uber das Alte Testament (έκδ. 14*)
ύπό Er. Buhl) έν λ. (σελ. 79;. W. A. Wright έν Smilh, Diclionn. of the Bible έν λ. linen (II;
123). L. W. Bauer, Gr.-Deutsch. Worterb. z. d. Schriften d. N. Testam.2 έν λ. βύσσος.
Helm, Kulturpfl. u. Hausth.7 187. Olck, RE άρθρ. byssos σελ. 1109.

4) Βλ. Hastings, Dictionn. of the Bible έν λ. linen.

6) Βλ Λ. Trommii, ένθ. άν. I, 285 Πβλ. I, 832. Hath a. Redpath, Concord, to the Sep-
tuagint II, 723 (έν λ. καρπάσινος). Olck, RE άρθρ. carbasus. Saglio, DA άρθρ. carbasus.
Wilson, The Clothing, 3.

6) Βλ. Hastings, Dictionn. of the Bible έν λ. linen.

7) 'Αρχαιολ. Ίουδ. Ill, 7, 2'· « Επί δέ τούτω λινοΰν ένδυμα διπλής φορεί (ενν. ό ιερεύς)
αινδόνος βυσσινής' χεϋ·ομένη μεν καλείται, λινοΰν δε τοΰτο σημαίνει' χε&ών γαρ τό λίνον ήμεΐς
καλόν μεν».

8) Περί Όνείρ. I, 37 : "Οταν είς τά έαωτάτω των αγίων ό αυτός ούτος άρχιερενς είσίη, τήν
μέν ποικίλην έσϋήτα άπαμπίσχεται, λινήν δέ έτέραν, βύσσον τής καΰαρωτάτης πεποιημένην, ανα-
λαμβάνει 0,
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"Αν άφήσωμεν επομένως κατά μέρος άσαφή μαρτυρίαν του Στράβωνος,
όστις συγχέει τήν βύσσον τών 'Ινδιών πρός τήν μέταξαν1), είμεθα υποχρεωμένοι
νά συμπεράνωμεν, δτι ύπό τόν δρον «βύσσος» δέον νά έννοεΐται είδός τι λίνου
έκλεκτής ποιότητος 2) και ύπό τόν δρον «βύσσινον» (ύφασμα) τό κατεσκευασμένον
έκ τού ιδιαιτέρου τούτου είδους λίνου και βεβαμμένον πιθανώς διά τού ειδικού
πορφυρόχρου χρώματος, τό δποϊον ύστερώτερον έλαβεν εντεύθεν τό ό'νομα «βύσσι-
νον». Τό συμπέρασμα δέ τούτο θεωρείται ύπό πάντων άναμφίβολον διά τήν Α'ίγυ-
πτον διά τόν πρόσθετον λόγον, δτι ό Ηρόδοτος παραδίδει δτι οΐ Αιγύπτιοι περιε-
τυλισσον τάς μομίας τών νεκρών εντός «βύσσινων» ταινιών3). Ή χημική δέ και
μικροσκοπική έξέτασις πολλών ταινιών προερχομένων από μομίας Φαραώ ή κοινών
θνητών και ιερών ζορων άπέδειξεν δτι πάσαι ήσαν λιναι και εξαιρετικής ποιότητος
άπό άπόψεως λεπτότητος και στερεότητος4).

2. "Η εκλεκτή στοιότης τών βύσσινων υφασμάτων τής Αιγύπτου.
Ό ιερός χαρακτήρ τής χρήσεως αυτών.

'Ανεξαρτήτως πρός τήν ίστορικήν άξίαν μαρτυρίας Κλήμεντος τού 'Αλεξαν-
δρείας, καθ' ην οι Αιγύπτιοι τής Πρώτης Αύτοκρατορίας ειχον ήδη εύρει τήν

]) XV, 693: «Τοιαύτα δε και τα Σηρικά εκ τίνων φλοιών ξαινομένης βνσσου». Πβλ. Εν-
οτα&. Θεοααλον. Είς Διονυσ. Περιήγ., 1116.

2) Πιθανώς παραλλαγή τις «λίνον τοϋ ξανϋοϋ» (linum flavum), έφ' όσον ό Πανσανίας
μαρτυρεί ότι ή βύσσος τής Παλαιστίνης ήτο ξανθοτέρα τής έν 'Ηλεία καλλιεργούμενης (V,5,2.
Πβλ. άνωτ. σελ. 206 ύποσ. 4), ή «λίνου τον στενοφνλλον» (linum anoustifollium), εάν ή παρο-
μοίωσις τών φύλλων τής βύσσου πρός τά τής Ιτέας, κατά Φιλόοτρατον (άνωτ. σελ. 207 ύποσ. 2)
άναφέρεται είς τό στενόμακρον σχήμα αυτών. Πβλ. Π. Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ. έν λ. λίνον
σελ. 615. Liddell-Scott έν λ. βνοοος.

*) II, 86 : «......λονσαντες τον νεκρόν κατειλίσοονοι παν αυτόν τό σώμα σινδόνος βυσσινής

τελαμώαι κατατετμημένοισι* Πβλ. VII, 181, έ'νθα άναφέρεται ότι οί Πέρσαι έ&εράπευσαν τάς
πληγάς τοΰ Αίγινήτου Πυ&έου τοΰ Ίσχενόου (480 π.Χρ.) διά σμύρνης «σινδόνος βυσσινής τελα-
μώαι κατειλίσσοντες*. Καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην πρόκειται μάλλον περί λεπτοΰ λινοΰ
υφάσματος παρά περί βαμβακεροΰ. Πβλ. Ίπποκρ. Περί άφορων III σελ. 19 (Kiihn). Ή άντι-
στοιχία, έξ άλλου, τοΰ Έλληνικοΰ «βνοσινος» πρός τό ίερογλυφικόν «pek» είς τήν έπιγραφήν
τής Ροζέττας 'OGIS, 90, ΐ8, 29) δέν συντελεί είς τήν διαφώτισιν τοΰ προβλήματος, μολονότι
ό γενόμενος συσχετισμός τοϋ τελευταίου πρός τό Έλληνικόν «φώσσων» ένισχύει τήν άποψιν
δτι πρόκειται περί λίνου. Πβλ. OIck, RE αρθρ. byssos σελ. 1111.

4) Βλ. Yates, Textrinum, 267-280. Hehn, Kulturpfl. u. Hausth.', 170. Dittenberger,
OGIS 90, 17 ύποσ. 64. Wiedemann, Aegypten, 326.Dykmans, Hist. eeon. et soc. II, 180. Otto,
Priester u. Tempel I, 300. ^ww^Technologie Is, 198. κλπ. Πβλ. τούς ύπό Braulik (Alta-
gypt. Gewebe, 39-53) δημοσιευ&έντας πίνακας τών γενομένων άναλύσεων. Κατά τους ειδικούς,
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τέχνην τής κατασκευής τών βύσσινων υφασμάτων1), φαίνεται οπωσδήποτε βέβαιον
δτι ή βυσσουργία άπετέλεσεν ένωρίς ϊδιαίτερον κλάδον τής υφαντουργίας έν Αΐ-
γύπτφ. Οί Πτολεμαίοι εύρον ταΰτην άσκουμένην, κατά προνόμιον άρχαϊον άσφα-
λώς, ύπδ τών ιερών τής χώρας, σεβόμενοι δέ τήν παράδοσιν διά λόγους πολιτικούς
δέν έ'θιξαν τό προνόμιον τούτο2). Έκ τών έπιγραφών καί τών παπύρων τής Πτο-
λεμαϊκής καί Ρωμαϊκής έποχής πληροφορούμεθα, δτι τά ύπό τών ιερών τής χώρας
ύφαινόμενα «όθόνια» προωρίζοντο διά τήν κατασκευήν τών ένδυμάτων του βασι-
λέως καί τών μελών τής βασιλικής οικογενείας, τών ειδώλων ιών θεών καί διά τήν
περιτύλιξιν τών μομιών τών ιερών ζφων3). Ή ίερότης τού προορισμού των συνετέ-
λεσεν είς τήν μονοπώλησιν τής κατασκευής αύτών ύπό τών ιερών. Εννοείται δτι οί
ιερείς τής Αιγύπτου διέθετον καί ποσότητας βυσσίνων ύφασμάτων, ε'ίτε έκ τού περισ-
σεύματος τό όποιον απέμενε μετά τήν έκπλήρωσιν τών πρός τούς θεούς καί τούς
βασιλείς ύποχρεώσεων ε'ίτε έκ δολίας άποφυγής τής κατά γράμμα έκπληρώσεως τών
τελευταίων4), πρός κατασκευήν τών ιδίων ένδυμάτων5) ή πρός προμήθειαν έκ τοΰ
έξωτερικοϋ είδών άναγκαίων εις τήν λατρείαν6).

εν κιλόν μόνον λεπτοτάτου υφάσματος άπό μερικάς βασιλικός μομίας άντιπροσωπεύει πολλάκις
ταινίαν μήκους 12-18.000 μ. (Βλ. Jecquier, Civilis. Egypt., 182).

') Στρωμ. I, 16, 76, 9 (σ· 50" Staklin): «Έπι τον Σεμιράμεως βασιλέως Αιγυπτίων τα.
βύσσινα ιμάτια ενρήσΰαι ίστορονσιν». Πβλ. Plin. Ν. Η. VII, 196.

*) Βλ. Wilcken, Ostr. 269. Grundz., 245-246. Otto, Priester u. Tempel I, 300. Pre'aux,
Econ. royale d. Lag. 102. Rostovtzeff, Hellenist World I, 300-301.

3) Βλ. OGIS 90, 17-18, 29-30 (πβλ 56, 4) P. Strassb. II, 91, 9-11, 16. P· Tebt. 5,64,
245-247. 313, 20. 598. B.G.U. 1, 3.

4) Εΐναι γεγονός ότι αί είς τόν βασιλικόν θησαυρόν παραδιδόμεναι ύπό τών Ιερών ποσό-
τητες «βυσσίνων όθονίων» έθεωρούντο ήδη άπό τών πρώτων χρόνων τής Πτολεμαϊκής έποχής
ώς όχληραΐ καί δυσβάστακτοι ύπό τοΰ ιερατείου τής χώρας, είτε διότι ένομίζοντο ώς ύπερ-

βολικαί έν συγκρίσει πρός τήν όλην παραγωγήν, εϊτε διότι έξελαμβάνοντο ώς άδικαιολόγητος
φόρος δουλείας. Διά τοΰτο οί ιερείς έδυστρόπουν είς τήν έ'γκαιρον καί τακτικήν παράδοσιν
αύτών. νΗδη έπί Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου τό Κράτος ήναγκάζετο νά άσκή πίεσιν διά νά
έπιτύχη τήν έκ μέρους αύτών έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών των (βλ. P. Tebt. 702. Πβλ. Ρ.
Eleph. 26. 27). Κατά τόν 2ον αι., ότε τό Κράτος τών Πτολεμαίων έ'γινεν άσθενέστερον καί
ή έθνικιστική κατ' αυτού άντίδρασις τών ιθαγενών έντονωτέρα, τό ίερατεΐον άπέφευγε νά
παραδίδη τάς όφειλομένας ποσότητας βυσσίνων ύφασμάτων Οί δέ βασιλείς, τήν άνάγκην
φιλοτιμίαν ποιούμενοι, έδέχοντο τούς ύπό τών ιερέων έπιβαλλομένους συμβιβασμούς καί
παρητοΰντο μέρους ή ολοκλήρου τής κατ' έ'τος οφειλής τών ιερών είς βύσσινα υφάσματα.
(Πβλ. OGIS 90, ΐ7-ι8, 29-30. Ρ· Tebt. 5,64, 24.5-247· Πβλ. Bouche-Leclercq, Hist. d. Lag.
I, 366-367. 376-377. Bevan, Ptolem. Dynasty, 188. Rostovtzeff, Hellenist. World II, 712-714.
Πβλ. κατωτ. σελ. 213-216. 5) Βλ. 702, to, 18-23 (πβλ. άνωτ. σελ. 207 ύποσ. 6).

') Αιβανωτοΰ καί μύρων, π.χ., έξ 'Αραβίας. Πβλ. Λ'. Rhodokanakis, Ζ. f. Semit. II (1924).
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Ή εκλεκτή ποιότης τών διασωθέντων βύσσινων υφασμάτων έκ βασιλικών
μομιών και αί ζωγραφικαί καί γλυπτικαί παραστάσεις Φαραώ, πριγκίπων καί
πριγκιπισσών, οΐτινες φορούν λεπτότατα καί πολυτελή ένδΰματα1), αποδεικνύουν δτι
τά βύσσινα ύφάσματα τής Αιγύπτου ήσαν πυκνά καί λεπτά συγχρόνως καί εφά-
μιλλα ώς πρός τοΰτο πρός τά καλύτερα μεταξωτά2)· Έφ' δσον δέ εις τήν κατασκευήν
αύτών άπησχολοΰντο, ώς πληροφορούμεθα έκ τών παπύρων, ειδικοί τεχνίται, οί
«βυσσουργοί»3), οΐτινες έχρησιμοποίουν καί ειδικά πρός τοΰτο εργαλεία, τών οποίων
δέν ειχον δικαίωμα νά κάμουν χρήσιν έκτος τών ιερών4), πρέπει νά ύποθέσωμεν
δτι ή έκλεκτή ποιότης τών βύσσινων δέν ώφείλετο είς τήν ιδιαιτέραν ποιότητα
τής πρώτης ύλης μόνον, άλλά κυρίως είς ιδιαιτέραν τεχνικήν έπιμέλειαν κατά τήν
έπεξεργασίαν τής πρώτης ύλης καί κατά τήν ύφανσιν0).

Τό μυστικόν τής ιδιαιτέρας ταύτης υφαντουργικής τέχνης, τής οποίας τό προ-
νόμιον διεξεδίκουν τόσον ζηλοτύπως τά ιερά, συνίστατο κατά πάσαν πιθανότητα
είς τήν προσεκτικήν έκλογήν τών καλλίστων ινών τής βύσσου, τών μακροτέρων,
λεπτοτέρων καί στερεωτέρων, καί τήν έπιμεμελημένην έπεξεργασίαν αύτών κατά τήν
νήσιν, ώστε ή κλωστή νά άποτελήται έξ ελαχίστων —ή και μιάς μόνον —ινών, καί
νά είναι συγχρόνως στερεά, άφ' ετέρου δέ είς τήν μεθοδικήν παρασκευήν τοΰ στή-
μονος καί τήν έντεχνον ύφανσιν, ώστε τό ύφασμα νά παρουσιάζη τήν έπιθυμητήν
πυκνότητα καί λεπτότητα. Είς τοΰτο προσετίθετο πιθανώς καί 'ιδιαιτέρα τις τεχνική
έπεξεργασία τοΰ νήματος ή καί τοΰ ύφάσματος, ανάλογος πρός τήν χρησιμοποιου-
μένην εις τά λινά, άσφαλώς δέ καί ιδιαιτέρα έπιμέλεια κατά τήν βαφήν καί τήν
ποίκιλσιν6), ώστε τά βύσσινα ένδΰματα νά παρουσιάζουν, πλήν τής εκλεκτής ποιό-
τητος καί κάλλος καί μεγαλοπρέπειαν.

Αί άρεταί αύται τών βύσσινων παρεκίνησαν,φαίνεται, τούς Φαραώ νά μονο-

113138. Kortenbeutel, Der Aegypt. Sud u. Ostandel, 32. Preaux, Econ. royale d. Lag., 102

n. 2. 364. Rostovtzeff, Foreign Commerce. 759. Hellenist. World I, 388.

') Πβλ. Heuzey, Hist, du cost, dans l'ant., 14- 21-22. 33-40-

Βλ. Πλουτ. ΤΙερν. τοΰ μή χραν εμιιετζα. νυν tr\v Πυθίαν, 4 (ανωτ. σελ. 205 ύποσ. 6V

3) Βλ. P. Tebt 5 (=Clirest. I, 307), 239, 245, 250. 702, 10 890 IV, 76-78, 191· Πβλ.
5. Calderini, Aegyptus XXVI (1946), 53. 4) Βλ. Tebt. 5, 242-247 («voir. σελ. 204 ύποσ. 1)

6) "Οτι ή ιδιαιτέρα έπιμεμελημένη τεχνική έπεξεργασία συνέβαλλε κατά πολύ είς τήν
έξαιρετικήν ποιότητα τών βύσσινων έπιβεβαιούται καί ύπό τοΰ Πανσανίον. Ή βύσσος τής
'Ηλείας άπησχόλει τάς βυσσουργούς τών Πατρών, οϊτινες κατειχον τό μυστικόν τής επεξερ-
γασίας καί ύφάνσεως τών βύσσινων γυναικείων ενδυμάτων (βλ. άνωτ. σελ. 206 ύποσ. 3), τά
όποια έπωλοΰντο έν ισοτιμία πρός τόν χρυσόν (κατά Πλίνιον, XIX, 21" άνωτ. σελ. 207 ύποσ. 3).

β) Πβλ. 'Ιεζεκιήλ xxvii, 7. <βΰοοος μετά ποικιλίας έξ Αιγύπτου*. Πβλ. άνωτ σελ. 208
ύποσ. 1.
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πωλήσουν κατ' αρχάς δι'εαυτούς τά εν τη χώρα παραγόμενα βύσσινα υφάσματα,
τών οποίων ή παραγωγή πρέπει νά ήτο περιωρισμένη ένεκα τού χρόνου και τών
δυσκολιών, τας οποίας άπήτει ή ιδιαιτέρα έπιμέλεια τής κατασκευής των. Έκτος
τής πυκνότητος και στερεότητος, ή λεπτότης αυτών συνετέλει εις τό νά είναι έξαιρε-
τικώς ελαφρά και δροσερά, εύχάριστα δέ διά τούτο νά φορώνται. "Οθεν τό πιθανώ-
τερον είναι δτι τό προνόμιον τούτο έπεξετάθη έκ τών έπιγείων θεών, τών Φαραώ,
και εις τά «ε'ίδωλα» τών άλλων θεών, άργότερον δέ καί εις τήν περιτύλιξιν τών μο-
μιών τών ιερών ζώων. Τά «βασιλικά όθόνια» κατέχουν πάντοτε τήν πρώτην θέσιν
είς τά δώρα τών Φαραώ πρός τούς θεούς1). Ήσαν ασφαλώς τά αύτά πρός τά
«βύσσινα όθόνια», τά όποια προσέφερον γενναιοδώρως οί Πτολεμαίοι κατά τόν
δαπανηρόν ένταφιασμόν τών ιερών βοών "Απιος καί Μνεύιος2). Τά εις παρομοίας
περιστάσεις μνημονευόμενα λινά ύπό τό ίδιαίτερον όνομα «βασιλικού» ή «θεοί»
ήσαν έπίσης έκλεκτά βύσσινα υφάσματα, ώς δεικνύει τό ό'νομά των, τό όποιον οφεί-
λεται αναμφιβόλως είς τήν χρήσιν, δι' ήν προωρίζοντο3).

3. Οί βυσσουργοί καί τά βύσσινα υφάσματα
είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον.

Ό θρησκευτικός χαρακτήρ τόν όποιον είχε προσλάβει ή βιομηχανία τών βύσ-
σινων έν Αίγύπτφ άπό τής Φαραωνικής έποχής, διετήρησε δέ καί καθ' δλην τήν διάρ-
κειαν τής Πτολεμαϊκής περιόδου4), συνετέλεσεν ώστε οί άσχολούμενοι είς αύτήν, οί
« βυσσουργοί »,νά είναι καί κατά τήν δευτέραν ταύτην έποχήν Αιγύπτιοι τήν καταγωγήν
καί τήν θρησκείαν5). Ύπό ποίους δρους είργάζοντο ούιοι έντός τών ιερών καί ποϊαι
ήσαν αί συνθήκαι τής διαβιώσεώς των δέν είναι γνωστόν, δπως δέν είναι γνωστόν

1 Βλ. Breasted, Records § 232, 284, 335, 342 κλπ- Πβλ. Erman, La Relig. d. Egypt.
369. Πβλ. άνωτ. σελ. 178.

2 Βλ. Διοδ. 84, 8 (Πτολεμαίος A'). OGIS 56, 9-ΙΟ> 52*53 (Πτολεμαίος Ευεργέτης Α').

Πβλ. Gauthier et Sothas, Un deeret trilingne en Phonneur de Ptolemee IV (δημοτ. κείμ.

στ. 21) σελ. 36 (Πτολεμαίος Φιλοπάτωρ). OGIS 90, 3Ι-33 (Πτολεμαίος Επιφανής). P. Tebt.
5, 77_79 (Πτολεμαίος Ευεργέτης Β ). Έπί τής Ρωμαϊκής έποχής, τάς προσφοράς τών Φαραώ

καί τών Πτολεμαίων άντικατέστησεν ή άναγκαστική συμμετοχή όλων τών ιερών τής χώρας
πρός συμπλήρωσιν τής άπαιτουμένης διά τόν ένταφιασμόν τών ιερών βοών ποσότητος βύσσινων
ταινιών (βλ. P. Tebt. 313. 598. B.G.U. 1, 3· Chrest. I, 85. 86. Πβλ. Πλοντ. Περί "Ισ. καί

Όσίρ., 21 = Ήθ·, 359d). 8 Πβλ. Breasted, ενθ. άν.

* Ή χρήσις αυτών καθορίζεται ώς προοριζομένη άποκλειστικώς «πρό? τήν αυντέλειαν
τών βασιλέων και τόν στολιαμόν τών άλλων $εών». P. Tebt- 5, 245'247· Πβλ. P. Stassb. II, 91,
9-10, 16. (Περί τής σημασίας τοϋ «συντελώ» είς τήν φορολογικήν όρολογίαν τών Πτολεμαίων

βλ. Preaux, Eeon. royale d. Lag., 99. 102). 6 ΙΙβλ. P. Tebt- 890 (2°ί αί. π.Χρ.) IV 76-78.
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εάν ύπήρχον μεταξύ αύτών δούλοι. Έαν λάβωμεν ύπ'όψιν πάντως, δτι ήσαν υπο-
χρεωμένοι νά έργάζωνται έντατικώς διά νά άνταποκρίνωνται εις τάς υποχρεώσεις,
τάς οποίας ειχον άναλάβει τά ιερά απέναντι τών βασιλέων, ώς και εις τάς άνάγκας
τοΰ «στολισμοΰ» τών θείων ειδώλων και τοΰ ενταφιασμού τών ιερών ζορων και πιθα-
νώτατα τής κατασκευής τών ενδυμάτων τών άρχιερέων, πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι
αΐ συνί)ήκαι έργασίας καί διαβιώσεα>ς αύτών δέν ήσαν εύνοϊκαί. "Αν δέ κρίνωμεν
έκ τής ιδιαιτέρας πως προστατευτικής διατάξεως περί αύτών τής περιεχόμενης εις
«τά φιλάνθρωπα» Πτολεμαίου Εύεργέτου τοΰ Β', καθ'ήν ή χρησιμοποίησις τών
«βυσσουργικών έργαλείων» έπετρέπετο μόνον ύπό τών βυσσουργών καί έντός τοΰ
χώρου τών ιερών, άπηγορεύετο δέ ή έπιβολή προσθέτου έργασίας είς τούς βυσ-
σουργούς έκ μέρους τών οικονομικών ύπαλλήλανν άνευ άμοιβής ή καί μέ ήλαττω-
μένην άμοιβήν1), πρέπει νά συμπεράνωμεν δτι είχον σημειωθή έν τψ μεταξύ εις
βάρος τής έργσσίας τών βυσσουργών διάφοροι καταχρήσεις, τών οποίων ό βασι-
λεύς έπεζήτει νά προλάβη τήν επανάληψιν εις τό μέλλον. Είναι, άλλως τε, εύνόη-
τον δτι ή έργασία τεχνιτών άσχολουμένων είς τήν κατασκευήν υφασμάτων τόσον
πολυτίμων έγίνετο εύκόλως άντικείμενον εκμεταλλεύσεως έκ μέρους καί τών ιερέων
καί τών κρατικών άξιωματούχων, έφ' δσον οΐ τεχνιται ήσαν άνίσχυροι νά ύπερα-
σπίσουν τά δικαιώματά των άπέναντι τούτων.

Τό γεγονός αύτό καί ή μνημονευθείσα δυστροπία τών άρχιερέων τής Αιγύπτου
εις τήν τακτικήν κατ' έ'τος παράδοσιν τής οφειλομένης είς τούς βασιλείς ποσότητος
«βύσσινων ό&ονίων» άττοτελοΰν σαφή έ'νδειξιν δτι ή είς βύσσινα παραγωγή κατά
τήν Πτολεμαϊκήν έποχήν δέν έπήρκει πρός κάλυτ|ην τών άναγκών τών ιερών καί
τών βασιλέων συγχρόνως. Πρέπει νά σημειωθή έν τούτοις ή διαφορά, τήν οποίαν
τά υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα έπιτρέπουν νά διακρίνωμεν, ώς πρός τοΰτο, μεταξύ
τοΰ 3ου αιώνος, δτε τό Κράτος τών Πτολεμαίων ήτο άρκετά ίσχυρόν, ώστε νά
δύναται νά άπαιτή μετά κύρους έκ μέρους τοΰ ιθαγενούς ιερατείου τήν έκπλήρωσιν
τών φορολογικών υποχρεώσεων του, καί τών δύο επομένων αιώνων, οπότε οί ιερείς
άπέκτησαν προϊοΰσαν δύναμιν, τήν οποίαν οί βασιλείς δέν ήδύναντο νά άγνοήσουν.

Κατά τήν προπην περίοδον, τό Κράτος ήλεγχεν άνελλιπώς όχι μόνον τήν
έγκαιρον παράδοσιν παρ'εκάστου τών ιερών τής χώρας τής εις αύτό άνηκού-
σης ποσότητος βύσσινων υφασμάτων2), άλλά καί τήν ποιότητα τούτων. Ούτω, πρός
πρόληψιν πάσης λαθροχειρίας έκ μέρους τών ιερέων ώς πρός τήν έξαιρετικήν ποιό-

') Βλ. P. Tebt. 5, 242-2 si (118 π. Χρ·)· Πβλ. (άνωτ. σελ. 204 ύποσ. 1 καί διά τήν ση μα
σίαν τοΰ κειμένου βλ. Wilcken έν Cbrest. I, 307, είσαγ.).

!) βλ. P. Tebt. 702. P. Eleph. 26. 27. Πβλ. Preaux, Econ. royale ά. Lag., 103.
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τητα, τήν οποίαν έπρεπε νά παρουσιάζουν τά διά τους βασιλείς προοριζόμενα
βύσσινα1), εκαστον ιερόν ύπεχρεούτο νά παραδίδη προκαταβολικώς εις τήν άρμοδίαν
κρατικήν ύπηρεσίαν ώρισμένην ποσότητα έξ εκάστου ε'ίδους τών έν αύτφ ύφαινο-
μένων βύσσινων «πρός δειγματισμόν»2). Τούτο έσήμαινεν ασφαλώς δτι, μετά τόν
έλεγχον τών δειγμάτων ύπό τών αρμοδίων κρατικών οργάνων και τήν έκλογήν
ώρισμένων έξ αύτών, έδίδετο εντολή εις εκαστον ιερόν νά παραδώση τήν έξ εκάστου
έγκριθέντος δείγματος καθωρισμένην ποσότητα3), εις τήν οποίαν δέν προσυπελογί-
ζοντο τά ύπό τήν μορφήν «δειγμάτων» φορολογηθέντα. Είς περίπτωσιν μή τηρή-
σεως τού δρου τούτου έπεβάλλετο χρηματικόν πρόστιμον άνάλογον πρός τήν δια-
φοράν μεταξύ τών οφειλομένων καί τών παραδοδέντων δειγμάτων, ώς συνέβαινε
και είς τήν περίπτωσιν τών έκ τής συνολικής ποσότητος δφειλομένων υπο-
λοίπων4).

Χάρις εις τά μέτρα ταΰτα, έπί τής έποχής τών πρώτων Πτολεμαίων δέν έση-
μειούτο καθυστέρησις ή παράλειψις (σοβαρά τούλάχιστον) έκ μέρους τών ιερών είς
τήν παράδοσιν τών οφειλομένων ύπό μορφήν «φόρου» εις τό βασιλικόν θησαυρο-
φυλάκιον βύσσινων ύφασμάτων. Τούτο συνάγεται έκ τοΰ γεγονότος δτι ή είς τήν
διάθεσιν αύτοΰ ποσότης έπήρκει πλήρως δ'χι μόνον διά τήν κατασκευήν τών ένδυ-

') Ή παραδοτέα ποσότης έλογίζετο πιθανώς είς «ίατονς» βλ. Wilcken, Ostr., 266. Πβλ.
άνωτ. σελ. 203 ύποσ. 1. (Περί τής έννοιας τής λ. «όΰόνιον», συνωνύμου πιθανώς ένίοτε πρός τό
«ιστός», βλ. Wicken έν U. Ρ. Ζ. 61, 12 σχολ. έν σελ. 378' πβλ. άνωτ. σελ. 159 ύποσ. 1).

*) Βλ. OGIS 90,30 (καί τά σχόλ. ένύποσ. 86). Πβλ. P. S. I. 358,8,21. Otto, Priester u.
Tempel II, 65-66 άνωτ. σελ. 172 ύποσ. 4).

3) Αύτό έσήμαινεν έπίσης, νομίζω, ότι τά κατασκευαζόμενα είς τά ίερά τής Αιγύπτου
βύσσινα διεκρίνοντο είς πολλά είδη. Τούτο δέ ώφείλετο όχι τόσον είς τήν διαφοράν τής χρη-
σιμοποιούμενης πρώτης ύλης, δσον είς τήν καταβαλλομένην περί τήν έπεξεργασίαν αύτής καί
τήν ύφανσιν έπιμέλειαν, ώς καί τόν διάφορον αναλόγως τοΰ προορισμοΰ τρόπον βαφής καί
ποικίλσεως αυτών (πλην τών διά τάς ταφάς καί θρησκευτικήν γενικώς χρήσιν προοριζομένων, τά
όποια επρεπε νά είναι λευκά' πβλ. άνωτ.σελ. 144 ύποσ. 1). Είναι μάλιστα πιθανόν ότι πολλά τών
Ιερών είχον άποκτήσει είδίκευσιν είς τήν παραγωγήν ώρισμένου είδους βύσσινων, όπως τά
βυσσουργεϊα τών Πατρών, π.χ., έπί τής έποχής τοΰ Παυσανίου ειχον είδικευθή είς τήν κατα-
σκευήν «κεκρνφάλων» καί άλλων γυναικείων ενδυμάτων (VII, 21, 14' πβλ. άνωτ. σελ. 206
ΰποσ. 4).

*) Βλ. P. Tebt. 702. Οί στ. 11-14: «τό έν τοις βνσοονργοΐς»/ [llQQ\σoφείλημa» καί οί στ.
21-25 : «ποιήσεις δικαίως άν αυτός πρά[ξϊ]ς ? / τό αργύρων» κλπ. δεικνύουν ότι πρόκειται περί
οφειλής υπολοίπων έκ βύσσινων ύφασμάτων, τό άντίτιμον τών όποιων έπρεπε νά εισπραχθώ
είς χρήμα). OCIS 90, 17-18, 29-30 (196 π. Χρ.). P. Eleph. 26, 4 (224 π.Χ.), 27, 12-13,
(223 π.Χρ.). P. Tebt. 5, 64 (118 π. Χρ.). Πβλ. Otto, ένθ. άν. II, 65-66 Preavx, Econ. royale
d. Lag., 103 104. Rostovtzeff, Hellenist. World I, 307.
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μάτων τής βασιλικής οικογενείας, αλλά καί διά τήν κατασκευήν δαπανηροτέρων
άντικειμένων πρός χρήσιν τών βασιλέων1), έπι πλέον δέ συνέβαλλε και εΐς τήν ένί-
σχυσιν τοΰ βασιλικού ταμείου διά τής διαθέσεως τών περισσευμάτων εΐς τήν κοι-
νήν κατανάλωσιν μετά τών άλλων ύφασμάτων, τά όποια διωχέτευεν εΐς τήν άγο-
ράν τό κρατικόν μονοπώλιον τής «δΦονιηράς»2). Φαίνεται δέ δτι τά περισσεύματα
ταΰτα ήσαν άρκετά, ώστε ή τιμή αύτών νά είναι εύκόλως προσιτή. Ούτως εξηγεί-
ται, πώς ό Ζήνων είχε τήν εύχέρειαν νά φροντίζη διά τήν εύπρόσωπον παράστασιν
τών κιθαρφδών και άλλων προσώπων άποτελούντων τήν άκολουθίαν τοΰ Διοικη-
τού 'Απολλώνιου κατά τινα περιοδείαν του εΐς τό έσωτερικόν τής χώρας διά τής
εΐς αύτούς χορηγίας «χιτώνων βυσσίνων»3) και «χειρομάκτρων βυσσίνων»4), ή πώς
περισσότεροι τοΰ ενός «χιτώνες βνσσινοι» εύρίσκοντο εΐς τήν κατοχήν ΐδιώτου0).

Κατά τήν δευτέραν περίοδον τά πράγματα μετεβλήθησαν. Τό ΐερατεϊον τής
Αιγύπτου, πρωτοστατούν εΐς τήν κατά τής ξενικής κατοχής έθνικιστικήν έξέγερσιν,
άπέφευγε νά παραδώση έξ ολοκλήρου τόν φόρον τών «βυσσίνων όθονίων»,
ε'ίτε ύπό μορφήν «δειγματισμοΰ» ε'ίτε ύπό μορφήν «όθονίων» όφειλόμενον,
ή νά καταβάλη τα εΐς χρήμα ποσά, τά όποια ώφειλε διά τά μή παραδοθέντα
υφάσματα. Οΐ βασιλείς, έξ άλλου, έν τή άδυναμία των νά έπιβληθοΰν, ήρκοΰντο
νά εκδίδουν άπό καιρού εΐς καιρόν διατάγματα διά τών οποίων έπεζήτουν νά
κολακεύσουν τούς ιερείς δι' αποσβέσεως μέρους ή και ολοκλήρου τής πρός τό Κρά-

') Ούτω Πτολεμαίος ό Φιλοπάτωρ κατεσκεύασε «βύσσινον ίστίον» διά τήν μεγάλην καί
πολυτελή θαλαμηγόν του. Πβλ. Ά&ην. V, 206c.

') "Αλλως δέν δύναται νά έξηγηθή ή μνεία τών «βυσσίνων» είς τούς «τελαννικοϋς
νόμους» τοΰ Φιλαδέλφου μετά τών «στυππείνων, έρικών» καί (λινών) (βλ. Rev. Laws, 103,1-2).
Έκτος εάν ή ΰφανσις τών βυσσίνων διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους έγίνετο και εκτός τών
ιερών (τοιαύτην έννοιαν θά ειχεν ή έν P. Hib. 67, 13, 21 καί 68, η βραχυγραφία «βυσ( )»,
δηλοΰσα είδός τι υφάσματος, έάν ήδύνατο νά άναγνωσθη μετά τίνος πιθανότητος ώς «βυσ-

(σίνων)». Τοΰτο όμως θεωρείται άποκλειόμενον ύπό τοΰ Hunt' (βλ. τά σχόλ. τών στ. 12-14 έν
σελ. 216). s) Βλ. P. C. Ζ. 59087, 4, 12, ι8, 19, 22, 23.

4) Αύτόθι, 8, 10, 15, 21, 26. Ή μνεία, άλλως τε, μόνον «χιτώνων» καί «χειρομάκτρων»
έκ βύσσου είς τά παπυρικά κείμενα τής έποχής δέν σημαίνει, ότι ήσαν τά μόνα είδη τά όποια
κατεσκευάζοντο έκ βύσσου. Διελάβομεν ήδη ότι οί άρχαΐοι Έλληνες συγγραφείς άναφέρουν
«πέπλους, ιμάτια, κεκρυφάλους καί τήν άλλην έσθήτα» έκ βύσσου (βλ. άνωτ. σελ. 206 ύποσ. 1
καί 4), είς δέ τήν Π. Διαθήκην άναφέρονται «χιτώνες, μίτραι, τά περισκελή, τά περιβόλαια»
κλπ. ένδύματα καί άντικείμενα «βύσσινα» (βλ. τάς παραπομπάς έν Concord. Gr. in Septuag.
Interpr. I, 285. Concord, of the Septuagint I, 232-

5) Βλ. Β G.U. 1525 (3°? αί. π.Χρ·), 1-3 : «Εχω παρά Άπολλώνιον / ιατρον (δρχ.) γ / και
χιτώνες βνσηινοι β>,
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τος οφειλής τών ιερών εις βύσσινα υφάσματα1). "Αμεσον αποτέλεσμα τής κατα-
στάσεως αυτής ύπήρξεν ή χαλάρωσις τοΰ κρατικού έλέγχου έπί τής παραγωγής τών
βύσσινων και αί παντός ε'ίδους καταχρήσεις είς βάρος τής κυρίας έργασίας τών
βυσσουργών, έμμεσον δέ ή έλάττωσις τής έν γένει παραγωγής βύσσινων έν τή χώρα
καί ή έξαφάνισις αυτών από τήν κοινήν κατανάλωσιν2).

Καί κατ' αυτήν τήν έποχήν έν τούτοις ή έκ τοΰ φόρου τών βύσσινων ποσό-
της τοΰ βασιλικοΰ θησαυροφυλακίου δέν ήτο ευκαταφρόνητος. "Αν δέν έπερίσ-
σευε διά τήν είς χρήμα ένίσχυσιν τοΰ βασιλικοΰ ταμείου, έπήρκει πάντως διά τήν
ίκανοποίησιν τών άναγκών τής βασιλικής οικογενείας καί διά τήν έκπλήρωσιν
δαπανηρών υποχρεώσεων ή καί ιδιοτροπιών άκόμη τής φαντασίας τών βασιλέων.
Ουτω δύναται νά έξηγηθή, πώς όχι μόνον Πτολεμαίος ό 'Επιφανής άλλά καί
Πτολεμαίος ό Ευεργέτης Β' άκόμη είχον τήν εΰχέρειαν νά έπαναλαμβάνουν τήν
γενναιόδωρον χειρονομίαν τών 'ισχυρών προγόνων των3) καί νά χορηγοΰν έκ τοΰ
θησαυροφυλακίου των τάς άναγκαιοΰσας εις τήν ταφήν τών ιερών ζώων ποσότη-
τας βύσσινων4), ή πώς ή τελευταία Κλεοπάτρα ήδΰνατο νά μιμήται τήν μεγαλο-
πρέπειαν τών πρώτων Πτολεμαίων καί νά κοσμή τά πλοία, τών οποίων επέβαινε,
διά βύσσινων ιστίων5).

') Βλ. OGIS 90 (196 π Χρ.), Ι7"ΐ8 : 'τών τ είς τό βασιλικόν συντελουμένων έν τοις ίεροΐς
βύσσινων ό&ονίων άπέλυσεν τα δυο μέρη*. 29/30: Ώσαν[τως δέ] (ενν. άφήκεν) και τάς τιμάς τών
μη σνντετελεσμένων είς τό βασιλικόν βύσσινων o^fovijwv και τών συντετελεαμένων τά πρός δειγμα-
τισμόν διάφορα έ'ως τών αυτών χρόνων». P. Tebt. 5 (118 π·Χρ.), 62-64 : *Άφειασ[ι] δέ και τους
έπιστάτας τών ιερών και τους αρχιερείς και «βρ[εις τών] / οφειλομένων πρός τε τά έπιστατικά και
τάς προστιμή\σεις τών] I όϋ-ονίων έ'ως τον ν (έ'τους)». Πβλ. άνωτ. σελ. 210 ύποσ. 4

') Είς τούς παπύρους αυτής τής έποχής δέν μαρτυροϋνται, έφ' όσον γνωρίζω, ένδύματα
ή άλλα άντικείμενα έκ βύσσου είς τήν κατοχήν ιδιωτών. Ώς άποτέλεσμα έπίσης τής μειώσεως τής
παραγωγής δύναται νά θεωρηθή καί ή κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν υποχρεωτική εισφορά όλων
τών ιερών τής χώρας πρός συμπλήρωσιν τής είς βύσσινα δαπάνης πρός ταφήν τών ίερών βοών
(βλ. άνωτ. σελ. 212 ύποσ. 2), έφ' όσον οί αύτοκράτορες δέν ήκολούθησαν ώς πρός τοΰτο τήν
παράδοσιν τών Φαραώ καί τών Πτολεμαίων.

*) Βλ. Διοδ. I, 84, 8. OGIS 56, 9-10 (πβλ. άνωτ. σελ. 212 ΰποσ. 2).
4) Βλ. OGIS 90, 31. Ρ· Tebt. 5, 77-79·

6) 'Υποθέτω, ότι τά «άλονργή» ή «purpurea» ιστία, τά όποια μνημονεύουν οί συγγραφείς
ώς χρησιμοποιούμενα ύπό τής Κλεοπάτρας, ήσαν κατεσκευασμένα έκ βύσσου καί βεβαμμένα
διά βυσσίνου χρώματος. Βλ. Πλουτ. Άντών, 36. J. Flori, Epit. II, 21, 8. Plin. Ν.Η. XIX, 22.
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κεφαλαιον τριτον

ΚΑΝΝΑΒΙΣ

1. Ή καλλιέργεια τής καννάβεως είς τήν Α'ίγυπτον τών Πτολεμαίων

Ό Ηρόδοτος δέν φαίνεται νά είδε κάνναβιν καλλιεργούμενη ν έν Αΐγύπτφ·
άλλως δέν θά παρέλειπε νά άναφέρη τό πράγμα, έφ' δσον έγνώριζε νά διακρίνη
τήν κάνναβιν άπό τό λίνον παρά τήν μεγάλην μεταξύ των ομοιότητα, περι τής
οποίας ομιλεί άλλαχοΰ έπ'ευκαιρία καλλιεργείας καννάβεως έν Θράκη και Σκυθίςι1).
Άλλά και τά έκ τών Φαραωνικών τάφων ευρήματα δικαιολογούν τήν σιωπήν τοΰ
Ηροδότου. Οΰτε σπόροι καννάβεως ευρέθησαν εις τούς τάφους2), ούτε ταινίαι έκ
καννάβεως παρετηρήθησαν μεταξύ τών ταινιών τών προερχομένων άπό μομίας3),
ούτε άλλος ύπαινιγμός γίνεται περί καλλιεργείας τού φυτού είς τάς παραστάσεις
σκηνών τής άγροτικής ζωής. "Οθεν δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, δτι ή καλλιέρ-
γεια τής καννάβεως ήτο άγνωστος εΐς τήν χώραν τών Φαραώ4).

Είναι άντιί)έτως βέβαιον, δτι ή κάνναβις έκαλλιεργεΐτο συστηματικώς είς
τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον, άπό τού Φιλαδέλφου τούλάχιστον καί εντεύθεν, δστις
καί εισήγαγε, φαίνεται, τήν καλλιέργειαν τοΰ φυτού διά νά έξασφαλίση κυρίως τάς
άνάγκας τοΰ στόλου του είς στυππεΐον καί σχοινία. Οί πάπυροι τής έποχής ούδε-
μίαν καταλείπουν περί αύτοΰ άμφιβολίαν, μολονότι τό άρχαΐον όνομα «κάνναβις»
δέν άναφέρεται εΐς αύτούς5). Άντ' αύτοΰ χρησιμοποιείται τό «στυππεΐον», εισαχθέν
κατά πάσαν πιθανότητα έκ τής αττικής, ένθα έσήμαινε καί τό έκ λίνου καί τό έκ
τής καννάβεως στυππεΐον, κυρίως δμως τό δεύτερον, τό όποιον έπωλεΐτο ύπό τών
«στυππειοπωλών» τών Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς, συνεκδοχικώς δέ καί τό φυτόν
έξ ού παρήγετο τό στυππεΐον, δηλαδή τήν κάνναβιν6).

Ή τελευταία αύτη σημασία δέν μαρτυρεΐται μέν εΐς τήν άττικήν, πιστοΰται
όμως ύπό τών παπύριον τοΰ 3ου π. Χρ. αιώνος, ώς ορθώς παρετήρησεν ό Rostov-

*) "Εστί δε σφι (ενν. τοις Σκύθαις) κάνναβις φνομένη εν τή χώρη, πλην παχύτητος καί
μεγάθεος τφ λίνφ εμφερεστάιη. ταύτη δε πολλω νπερφέρει ή κάνναβις. αν τη γάρ καί αντομάτη
καί σπειρομένη φύεται, καί εξ αυτής Θρήικες μεν καί εΐματα ποιεννται τοιαι λινέοισι ομοιότατα,
ο ν δ' αν, δατις μή κάρτα τριβών εΐη αυτής, διαγνοίη, λίνον ή καννάβιός έστι. ος δε μή είδε κ ω τήν
καννάβιδα, λίνεον δοκήσει είναι τό εΐμα». Πβλ. Πολνδ. Όνομαστ. VII, 72. 'Ηαύχ. έν λ. κάνναβις·

') Πβλ. Loret, La Flore Pharaonique, 48 § 64.

3) Βλ. Braulik, Altagypt. Gewebe, 39-53 (πβλ. άνωτ. σελ. 209 ύποσ. 4).

4) ΙΙβλ. Schroder έν Hehn, Kulturpfl. u. Hausth.7, 190. Otrh. RE αρθ. Hanf, σελ. 2314'

Bliimner, Technologie l2, 200.

Άπαντα έκ νέου είς τούς παπύρους τής Ρωμαϊκής έποχής. Βλ. P. Lips. 102 II, 3·

*) Πβλ. άνωτ. σελ. 194 ύποσ. 4., 195 ύποσ. 1., 196 ύποσ. 5,
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tzeff1)· Ό P. C. Ζ. 59782 (b), περιέχων λογαριασμόν πληρωμής έργατών, έκ των
οποίων οί μέν τίλλονσι ή ψύχονσι λινοκαλάμην2) οί δέ «τίλλονσι στιππνον»3), άρκει
προς αρσιν πάσης αμφιβολίας.4). "Αλλως τε, ή χρήσις, αΰτη τής λέξεως πρός δήλω-
σιν τριών συγγενών μέν άλλά διακρινομένων εννοιών προεκάλει σΰγχυσιν καί είς
τήν γλώσσαν τής έποχής, τήν γραφομένην τουλάχιστον. Διά τοΰτο οί άλληλογρα-
φοΰντες επεξηγούν ένίοτε ύπό ποίαν έξ αύτών μετεχειρίζονται τήν λέξιν0). 'Οσάκις
δμως παραλείπουν νά πράξουν τούτο, μόνον έκ τών συμφραζομένων είναι δυνατόν
νά έννοήσωμεν τήν είδικήν εκάστοτε σημασίαν αύτής, χωρίς νά αποκλείεται πάντοτε
ή πιθανότης τοΰ έκ συγχύσεως σφάλματος6).

Περί τής έποχής τής σποράς καί τής συγκομιδής τής καννάβεως εις τήν
Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον, ώς καί περί τών όρων καί μεθόδων τής καλλιεργείας
αύτής έλάχιστα γνωρίζομεν. Τοΰτο δέ κυρίως διότι όλαι αί σχετικαί περί ταύτης
πληροφορίαι προέρχονται έκ τοΰ αρχείου τοΰ Ζήνωνος. Ώς έκ τούτου, είμεθα μέν
ύποχρεωμένοι νά διαπιστώσωμεν δτι ή κάνναβις έκαλλιεργεΐτο εις τό ύγρόν καί

') Βλ. A Large Estate, 117 ύποσ. 88. Πβλ. Hellenist. World. I, 305.

a) Πβλ. άνωτ. σελ. 186 ύποσ. 1., 196 ύποσ. 3.

*) Βλ. στ· 121: καί τετίλκασι στιππνο(ν) <5«(σμας) ς*. 160-161 «τίλλει δε στιππνον
δέσμας ξ (60)».

4) Ούτω ό Edgar, παρασυρόμενος έκ τής αντιλήψεως ότι «στυππεΐον» σημαίνει τάς
άκατεργάστους Ινας τοΰ λίνου, ώρισμένην ΰλην δηλαδή καί όχι φυτόν («a material, not a
plant») άπέκλινε πρός τό συμπέρασμα ότι «τίλλω τό στυππεΐον» έσήμαινε «άποχωρίζω τάς
ύφαντικάς Ινας τής λινοκαλάμης» (βλ. τήν είσαγ. είς τόν πάπυρον). Τοΰτο δμως είναι προ-
φανώς έσφαλμένον διά τούς εξής λόγους: 1) διότι είς τό αύτό κείμενον γίνεται λόγος περί
«τιλμοΰ» τοΰ λίνου· είναι επομένως άδύνατον ό γράφων νά μετεχειρίσθη τό «τίλλω» ύπό δύο
διαφορετικός σημασίας· 2) διότι είς δλα τά παπυρικά κείμενα τής έποχής τό «τίλλω*
(έριον, λίνον, έρέβινθον, σήσαμον κλπ·), σημαίνει πάντοτε « τραυώ μέ τά χέρια καί
ξερριζώνω». Βλ. P.C.Z. 59430, 3- 59719 verso, ιι. 59787, 21. S.B- 6797, 3, 2θ· B.G.U. 1818,
15 κλπ. Πβλ. άνωτ. σελ. 136 ύποσ. 2. 186 ύποσ. 1)· 3) διότι οί «τίλλοντες τό στυππεϊον»
έργάται πληρώνονται κατά 'δέσμας* ώς καί οί «τίλλοντες» ή «ψύχοντες» τό λίνον' τοΰτο δέ
άποκλείει τήν ύπόθεσιν δτι πρόκειται περί κατεργασίας τής λινοκαλάμης πρός έξαγωγήν τοΰ
στυππείου, ήτις δέν ήτο δυνατόν νά άμείβεται κατά «δέσμην». (Πβλ άνωτ. σελ. 203 ύποσ. 3).

*) Ούτω, ό γράφων τήν έν P.C.Z. 59779 έπιστολήν καθορίζει, ότι εννοεί τό «στιππνον
ο γέγονεν άπό τής λινοκαλάμης τής κατεργασμένης». (Πβλ. άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 4).

") Είναι άληθές δτι έκτος τοΰ P.C.Z. 59782(b), ένθα γίνεται λόγος περί «τιλμοΰ»
στυππείου, καί τών κειμένων είς τά όποια πρόκειται περί έργασίας έκτελουμένης ύπό τών
«στνππειουργών», ή άμφιβολία περί τής πραγματικής έννοιας τής λέξεως ύφίσταται πάντοτε·
Ή'χρήσις πάντως αύτής ύπό τήν έ'ννοιαν «κάνναβις» είναι άναμφισβήτητος καί κατά λάθος
παραλείπεται άπό τά λεξικά Preisigke καί Liddell-Scott, ώς καί παρά Mayser, Gr. d. Papyr.

V 3. Ι4·
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παχύ έδαφος1) τής εν Φιλαδελφείφ τοΰ Άρσινοΐτου δωρεάς τοΰ Απολλώνιου2),
άλλά τοΰτο δέν σημαίνει δτι δέν έκαλλιεργεϊτο ή δέν ηύδοκίμει άλλαχοΰ τής χώρας3).
Ε'ίμεθα επίσης εις θέσιν νά διαπιστώσωμεν έντεΰθεν τό ένδιαφέρον τού Διοικητού
περί τής καλλιεργείας τής καννάβεως4), δέν δυνάμεθα δμως νά βεβαιώσωμεν δτι ή
καλλιέργεια αυτής έτέλει ύπό τόν έ'λεγχον τοΰ Κράτους0), ώς ή τού λίνου. Πληρο-
φορούμεθα ώσαύτως δτι ή συγκομιδή τής καννάβεως έγίνετο συγχρόνως πρός τήν
τοΰ λίνου και κατά τήν ιδίαν μέθοδον, δι' έκριζώσεως δηλαδή διά τών χειρών καί
διαθέσεως ε'ις «δέσμας»6), δέν δυνάμεθα δμως νά συμπεράνωμεν έντεΰθεν δτι καί ή
σπορά αύτής έγίνετο συγχρόνως πρός τήν τοΰ λίνου ή δτι ή καλλιέργεια αύτής διε-
ξήγετο κατά τόν αυτόν τρόπον7), μολονότι τοΰτο είναι λίαν πιθανόν έ'νεκα τής όμοιό-
τητος τών δύο φυτών.

Καθ' δμοιον οπωσδήποτε ή παρεμφερή πρός τόν τής κατεργασίας τής λινο-
καλάμης τρόπον διεξήγετο ή κατεργασία τής καλάμης τής καννάβεως. Τούτο συνά-
γεται ό'χι μόνον έκ τής όμοιότητος τής καί σήμερον έφαρμοζομένης μεθόδου επεξ-
εργασίας τής καλάμης άμφοτέρων τών φυτών8), άλλά καί έκ των ολίγων σχετικών

') Διά τόν αύτόν λόγον (πβλ. 77. Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ. έν λ. κάνναβις) ηύδοκίμει
ή καλλιέργεια τής καννάβεως καί εις τήν πεδιάδα τής 'Ηλείας έπί τών χρόνων τοϋ Παυσανίου
(βλ. VI, 26, 6' πβλ. άνωτ. σελ. 206 ύποσ. 4).

2) Βλ. κατωτ. ύποσ. 4. Πβλ. τήν έντατικήν καλλιέργειαν τοϋ λίνου έν Φιλαδελφείςι
(άνωτ. σελ. 183 ύποσ. 3).

*) Κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν είναι βέβαιον ότι έκαλλιεργεϊτο καί είς άλλας περιφε-
ρείας- βλ. P. Lips. 102 II, 3- Ar. Calderini έν Raccolta Lumbroso, 78-85.

*) Τοΰτο (έμμέσως δέ καί τό ένδιαφέρον τοΰ βασιλέως) άποδεικνύεται όχι μόνον έκ τής
είς εΰρεΐαν κλίμακα καλλιεργείας τής καννάβεως εις τήν περιφέρειαν τής δωρεάς του (βλ.

P. C. Ζ. 59176.59472. 59514. 59489. 59772. 59780. 59781. 59782 (b). 59800. P. S. I. 404. 573),
άλλά καί έκ τοΰ ένδιαφέροντος όπερ οΰτος έδείκνυε διά τήν παραγομένην ποιότητα καννάβεως,
ώς άποδεικνύεται, νομίζω, έκ τοΰ P. C" Ζ. 59177 : γράφει είς τόν Ζήνωνα έξ 'Αλεξανδρείας
νά άποστείλη δείγματα τής νέας έσοδείας κριθής, σίτου, έρεβίνθου καί «στυππείου τοΰ βέλ-
τιστου καί χειρίστου» (καννάβεως δηλαδή πρώτης καί τελευταίας ποιότητος. Πβλ. άνωτ.
σελ. 196 ύποσ. 4).

6) Πβλ. Edgar, P. Mich. Ζ., είσαγ. σελ. 37 Rostovtzeff, P. Tebt, 703, σχόλ. έν σ· 90.
Heichelhein, RE αρθρ. Monopole σελ. 175.

6) Βλ. P. C. Ζ. 59782 (b). (πβλ. άνωτ. σελ. 218 ύποσ. 3).

') 'Εάν έσπείρετο δηλαδή κατά τήν «γραμμικήν» μέθοδον, έάν έβοτανίζετο κλπ. (βλ.
άνωτ. σελ. 185)

8) Κατά τάς πληροφορίας, τάς οποίας ήδυνήθην νά συγκεντρώσω, ή κάνναβις (νεοελλη-
νιστί «το καννάβι», ένιαχοΰ δέ τό «καννάβ' καννάπ , καννάϊ» καί τό «καννάδί» έν Τσακωνία,
έκ τοΰ μεταγενεστ. «καννάβιον») ούδαμοΰ σχεδόν καλλιεργείται σήμερον έν "Ελλάδι. Πρό τής
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πληροφοριών, τάς όποιας παρέχουν οί πάπυροι τής έποχής. Ούτως ό P. S. I.
404 ομιλεί περί «κτενίσματος τού στιππύου», ό P. C. Ζ. 59472 περί άποθηκεύ-
σεως τοϋ «στιππύου τοϋ κατειργαζμένου» και ό P. C. Ζ. 59176 περι συγκεντρώ-
σεως «εις μίαν γωνίαν τοΰ άποκτενίσματος τού στιππύου». Καίτοι δέν είναι άπο-
λύτως βέβαιον δτι και εις τάς τρεις ταύτας περιπτώσεις πρόκειται περι κατεργα-
σίας καλάμης τής καννάβεως1), παραμένει εκτός πάσης αμφιβολίας τό συμπέρασμα
δτι αύτη ύπεβάλλετο εις ξάνσιν διά κτενίων ώς και ή λινοκαλάμη, πρός άποχωρι-
σμόν τοΰ «στυππείου» άπό τών ξυλωδών αύτής ούσιών καί πρός περαιτέρω καθα-
ρισμόν τοΰ χρησίμου μέρους αύτοΰ άπό τοΰ τελείως άχρήστου, τοΰ «άποκτενίσμα-
τος», δπερ έχρησιμοποιεΐτο ασφαλώς ώς καύσιμος ύλη. Τής ξάνσεως προηγείτο
βεβαίως ή δι' ύδατος κατεργασία καί τό διά κοπάνου θρυμμάτισμα τής καλά-
μης, ήκολούθει δέ τό καθάρισμα τών ινών διά δευτέρας ξάνσεως καί ή νήσις
αύτών2).

2. Ή χρήσις τοΰ έκ καννάβεως στυππείου είς τήν Πτολεμαϊκήν
Αϊγυπτον. Στυππειουργοί καί συνθήκαι εργασίας αυτών.

Γνωστόν τυγχάνει δτι έ'ν τών χαρακτηριστικών τοΰ 'Ελληνιστικού πολιτισμού
αποτελεί ή συντελεσθείσα κατά τήν έποχήν ταύτην μεγάλη πρόοδος είς τάς μεθό-
δους τής ναυπηγικής3). Ή Πτολεμαϊκή Αίγυπτος έπωφελήθη αύτών χάρις εις τά

εθνικής καταστροφής τοΰ 1922 έκαλλιεργεΐτο είς εύρεΐαν κλίμακα ύπό τών "Ελληνικών πλη-
θυσμών τής Άνατολ. Θράκης καί τοΰ Πόντου, παλαιότερον δέ καί είς άλλα μέρη τής Ελλά-
δος, ώς δεικνύουν τά περισωθέντα τοπωνύμια (Καννάβα έν Καρύστφ, Κανναβάκι έν Πηλίω,
Καναβίστρα έν Αίτωλίςί, Κανναβοκήπια έν Ήπείριο, Κανναβονρι έν Θάσφ κλπ ). Ή κατεργασία
τής καλάμης τής καννάβεως έν Θράκη καί Πόντφ έγίνετο, έξακολουθεΐ δέ νά γίνεται σήμερον
ετι εις τήν έλληνικήν Κύπρον, κατά τόν αύτόν πρός τήν έπεξεργασίαν τής λινοκαλάμης
τρόπον (βλ. άνωτ. σελ. 189-193): έμβάπτισις είς τό ύδωρ έπί 5-10 ήμέρας, άποξήρανσις είς τόν
ήλιον, κοπάνισμα μέ τόν «κόπανον» καί έν συνεχείς, μέ τήν «μελικά» ή «μελικεάκαθάρισμα
μέ τήν 'βούρτσα, κτένισμα μέ τό «σκονλλόχτενο» ή τόν «χτενεά», διάθεσις είς * σκονλλιά», έξ ών
τά καλής ποιότητος ένήθοντο διά τήν κατασκεΐ'ήν στήμονος, τά δέ δευτέρας ποιότητος διά τήν
κατασκευήν κρόκης. Βλ. Δ. Πετροπονλον, "Αρχ. Θρακ. Θησ. 6 (1939/1940), 229-230- Παναρέτου,
Κυπρ. Σπουδαί 8 (1944), 68 ύποσ. 1.

') Έάν είς τήν πρώτην περίπτωσιν ύπάρχη άμφιβολία τις μεταξύ καννάβεως καί στυπ-
πείου έκ λίνου (βλ. άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 5. Πβλ. Rostovtzeff, Α. Large Estate, 117 ύποσ. 88),
ουδεμία γεννάται άμφιβολία είς τάς δύο άλλας, ένθα πρόκειται σαφώς περί έργασίας
«στνππειονργώνκ, τεχνιτών δηλ. άσχολουμένων μέ τήν κατασκευήν ειδών έκ καννάβεως (πβλ.
κατωτ. σελ. 222). 3) Βλ. διά τήν ξάνσιν P.S.I., 404, 5 (άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 5), διά τήν
νήσιν άνωτ. σελ. 165 ύποσ. 2., 197 ύποσ. 3.

') Βλ. Beloch, Gr. Gesch. IV* 1, 298-299. Tarn, Hellenist. Civilis.', 55-56. A. ICogster
iv Kromayer-Vcith, Heerw. u. Kriegsf. d. Gr. u. Rom, 182-184.
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άφθονα χρηματικά μέσα τά όποια διέθετεν1). Έπι τών πρώτων Πτολεμαίων και ό
πολεμικός στόλος τής χώρας ύπήρξεν ισχυρός2) και ό εμπορικός ικανός νά άνταπο-
κριθή εις τάς άνάγκας τοΰ μετά τοΰ έξωτερικοΰ εμπορίου3) και τών διά τοΰ Νείλου
μεταφορών4). Είναι επομένως εύνόητον, δτι ή μεγαλύτερα ποσότης τοΰ παραγομένου
«στυππείου» διετίθετο διά τάς άνάγκας τής ναυπηγήσεως καί τής έξαρτύσεως τών
πλοίων0). Φαίνεται δέ δτι ή πρός τοΰτο υπάρχουσα έν τη χώρςι ποσότης έξ αυτής
ήτο μεγάλη, έάν κρίνωμεν έκ τοΰ γεγονότος δτι Πτολεμαίος ό Ευεργέτης Α'
ήδυνήθη νά άποστείλη εις τους σεισμοπλήκτους Ροδίους διά τάς ναυπηγικάς των
άνάγκας, μεταξύ άλλων, και δωρεάν έκ «τρισχιλίων ταλάντων στυππίου»6). 'Αλλά
καί άλλα άντικείμενα κατεσκευάζοντο έξ αύτοΰ, ώς σάκκοι7), ε'ίδη σαγής ύπο-

*) Είς τήν Άλεξάνδρειαν έναυπηγήθη τό μεγαλύτερον πολεμικόν τής έποχής (196 μ.
μήκους καί 16 Υ2 μ. πλάτους) καί ή πολυτελεστέρα βασιλική θαλαμηγός. Βλ. Ά&ην. V, 203 d-
206 d. Πβλ. Άππ. Προοίμ. 10.

!) Βλ. Άππ. Προοίμ. 10. Πβλ. Botiche-Leclercq, Hist. d. Lag. IV, 64. Bevan, Ptolem.
Dynasty, 174-175.

3) Περί αύτοΰ βλ Wilcken, Helenist. Wirtschaft, 68κέξ. Punt-Fahrten in d. Ptole-
maerzeit, 86 κ. έξ., Tarn, Hellenist. Civilis.2, 212-217. Andreades έν Melanges Glotz.
I, 7-48 Preaux, Econ, royale d. Lag., 353-379. Rostovtzeff Foreign Commerce, 734-769.
Hellenist. World I, 386-397. II, 922-929. 1243 κ έξ.

4) Τόση ήτο ή διά τοΰ Νείλου δραστηριότης μεταφορών, ώστε καί ό βασιλεύς διέθετεν
ίδια πλοία πρός τοΰτο καί ό Διοικητής 'Απολλώνιος ίδιον «στόλον». Βλ. Rostovtzeff, A Large
Estate, 122-125. Preaux, έ'νθ. άν., 344. Μ. Merzagora, Aegyptus Χ (1929) 105-48.

5) Διά τήν έντελή άπόφραξιν τών μεταξύ τών σανίδων έλαχίστων κενών (καλαφάτισμα)
καί διά τήν κατασκευήν σχοινιών (βλ. ' Α&πν. V, 206 f. Πολνδ. Όνομαστ, I, 84. Ρ tin, XIX, 29.
173. Varro, R.R.I., 22, 1. 23, 6. Colum, VI, 2, 3. XII, 52, 8. Πβλ. Blumner, Technologie Is,
297/298. Orth, RE άρθρ Hanf σελ. 2315. Είς τούς παπύρους τοΰ Ζήνωνος αναφέρεται *στνπ-
πεΐον» (P.C.Z. 59514, η-8) ή «σχοινία εντελή ατνππια» (P.C.Z. 59755, 5"6. Πβλ. 59780, 3) διδό-
μενα ή άγοραζόμενα πρός χρήσιν τών πλοίων τοΰ 'Απολλώνιου. Πβλ. P. Col. Ζ. 5, 23. 39, ίο,
σχόλ. Τήν μεγάλην χρήσιν τής καννάβεως πρός κατασκευήν σχοινιών αποδεικνύει καί τό ότι
πολλαχοϋ τής Ελλάδος (έν Αιτωλία, Εύρυτανία, Κρήτη, Καλύμνφ, Μάνη, Νάξφ, Ρόδφ, Σάμφ
κ. άλλαχοΰ) «κανναβεά», «κανναβίδι» ή «κανναβιδεα.» σημαίνει σήμερον τό «σχοινί».

6) Πβλ. Πολνβ. V, 89, 2. (Πβλ. άνωτ. σελ. 149 ύποσ. 1., 203 ύποσ. 1.

7) Είς τόν P.S.I. 573 (έκ τοΰ άρχείου τοΰ Ζήνωνος) γίνεται λόγος περί άντικειμένοιν κατα-
σκευαζόμενων ύπό «στιππεουργών», άλλά μη καθοριζομένων ένεκα τής φθοράς τοΰ παπύρου·
Είς τούς στ. 4-5 περιέχεται ή φράσις : «ει δε ϋ·[κ] τής ανάγκης χρεία εστίν τοντφ άπολέξαντες
άλλους τρεις ανν[τελείτ]ωσαν (ό έκδ. συμπληρώνει «συν]λαβέτ]ωσαν», τό όποιον ούδέν εχει νόημα
εΐ; τήν φράσιν) «ήμΐν οί στιππεουργοί*. 'Υποθέτω, δτι «οί άλλοι τρεις» είναι πιθανώτατα
σάκκοι έκ καννάβεως. Εί; τόν έν S.B. 6801 πάπυρον (βλ. fouquet, Biblioth. de 1' Ecole des
Hautes Etudes n° 230, 1921 σελ. 229) αναφέρεται έπίσης: to παράσιρον τό ατνππεινον, er φ
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ζυγίων1) και λοιπά2). Πιθανώς δέ καί ενδύματα κατεσκευάζοντο έκ στυππείου καν-
νάβεως, μολονότι τοΰτο δέν μαρτυρεϊται μέχρι τοΰδε έκ τών πάπυρων τής έπο-
χής. Εις τούς τελωνικούς νόμους τού Φιλαδέλφου, έν τούτοις, άναφέρονται και τά
«στύππεινα» μεταξύ τών άλλων προϊόντων τής ύφαντουργίας τών οποίων καθο-
ρίζεται ό τρόπος τής πωλήσεως3). Είναι δύσκολον νά πιστεύση τις, ότι ύπό τόν δρον
τούτον έννοούνται μόνον οί σάκκοι, τά σχοινία καί τά όμοια είδη έκ καννάβεως.

'Οπωσδήποτε δμως, έκ τών παπύρων πιστούται δτι εΐς τήν κατεργασίαν τής
καννάβεως καί τήν κατασκευήν τών έκ τοΰ στυππείου αύτής ύφαινομένων ή πλε-
κομένων ειδών ήσχολούντο ειδικοί τεχνΐται, οί «ατυππειουργοί»4). Φαίνεται δτι
ήσαν, ώς καί οί λινουργοί0), Αιγύπτιοι κατά κανόνα6). Οί ίδιοι δηλαδή τεχνΐται,
οιτινες πρό τής Πτολεμαϊκής έποχής καί τής εισαγωγής τής καλλιεργείας τής καν-
νάβεως εΐς τήν Α'ίγυπτον, ήσχολούντο μέ τήν κατασκευήν σάκκων, σχοινιών,
δικτύων κλπ.έκ τοΰ κατωτέρας ποιότητος στυππείου τοΰ λίνου, έθεωρή{)ησαν πιθα-
νώς ειδικοί διά τήν κατασκευήν τών αύτών άντικειμένων έκ τοΰ στυππείου τής καν-

τάς λ (άρτάβας) τών αλφίτων κατήγαγον». Πρόκειται περί ιστίου έκ καννάβεως χρησιμοποιη-
θέντος άντί σάκκου είς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν, περί τής οποίας ομιλεί ό πάπυρος,
(βλ. Jouguet, αυτόθι σελ. 230). Καί σήμερον έν Ρόδορ «κανναβίτσα» λέγεται ό «σάκκος».

') Είς τόν P. C. Ζ. 59871, 12 άναφέρονται «φορβέαι και κορυφαΐαι εκ στνππ(είον).»

2) Ούτω, είς τόν P. Mich. Ζ. 120 άναφέρεται «λίνον στυππνϊνον πεπλυμένον ανά πήχεις ρδ'
(100'/4) α (έ'ν) ών όλκή μναϊ μο (4Ο'/2) και έτερον ολκή μναϊ λε (35). Ό Edgar νομίζει ότι πρόκει-
ται περί υφάσματος κατεσκευασμένου έκ λίνου («a piece of coarce fibre linen»). Είναι όμως
φανερόν ότι πρόκειται περί αντικειμένου κατεσκευασμένου έκ καννάβεως. Θά ήτο τις διατε-
θειμένος νά υπόθεση δτι πρόκειται περί ιστίου κανναβίνου, εάν τό βάρος δέν ήτο δυσαναλόγως
μικρόν έν συγκρίσει πρός τό μήκος. Διά τούτο νομίζω ότι πρόκειται μάλλον περί δικτύου
ή σχοινιού λεπτού πρός κατασκευήν δικτύου (βλ. άνωτ. σ. 180 ύποσ. 4), μολονότι ή μνεία
ότι τοΰτο ήτο «πεπλυμένον» προκαλεί δισταγμόν ώς πρός τήν έ'ννοιαν τοΰ δικτύου ή τοΰ
σχοινιού.

3) Βλ. Rev. Laws, 103, 2. Πβλ. άνωτ. σελ. 215 ΰποσ. 2.

4) Βλ P. C. Ζ. 59472, I. 59489, 12/13. 59800, 4. Ρ S. I. 573, ι, 5·Ή γραφή τής λέξεως
ώς καί ή τής *στνππεΐον* ποικίλλει: στνππιονργός (P. C. Ζ. 59489, ι), «οτιππυονργός* (P. C. Ζ.
59472, i. 59800, 4), «στιππεονργος* (P. S. I. 573, 5) καί «ούιπεονργος» (αυτόθι στ. ι). Πβλ.
Liddel-Scott έν λ. καί Mayser, Gr. d. Papyr. I'. 3, Διά τήν Ρωμαϊκήν καί Βυζαντινήν έποχήν

βλ. Ar. Calderini έν Raccorta Lumbroso, 80-81.

6) Πβλ. άνωτ. σελ. 200 ύποσ. Β, 4.

6) Εις τούτων είναι γνωστός ύπό τό όνομα Νεκτοσϊρις (P. C. Ζ. 59472, ι), άλλά κατά
τά ύπ' αύτοΰ λεγόμενα καί οί «-συνέταιροι» του ήσαν έπίσης ιθαγενείς. Τήν αύτήν έντύπωσιν
άφίνουν καί αί άλλαι μαρτυρίαι τών παπύρων, είς τάς οποίας μνημονεύονται άνωνΰμως (βλ.
P. S. I. 573, ι, 5· Ρ· C. Ζ, 59489, 12. 59800, 4).



ίΤΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΗΝ ΑΙΓΥΐίΤΟΝ 223

νάβεως. Τοΰτο διδάσκει προφανώς τό γεγονός, ότι ό Ζήνων δέν εΰρισκεν ειδικούς
«στυππειουργούς» εΐς τήν νέαν κώμην τής Φιλαδελφείας κα! ήναγκάζετο νά μετα-
καλέσω έξ άλλων νομών τής χώρας1).

Άν μάλιστα θελήση τις νά κρίνη έκ τής ειδικής περ! αύτών πληροφο-
ρίας καθ3 ήν οι περισσότεροι, εύθύς ώς απεμακρύνθη ό Ζήνων, έγκατέλειψαν τήν
έργασίαν των κα! «άπήλθον», παρέστη δέ άνάγκη έπεμβάσεως τών κρατικών οργά-
νων διά να υποχρεωθούν νά έπανέλθουν εις αύτήν2), πρέπει νά συμπεράνη δτι οί
όροι τής άμοιβής των δέν ήσαν εύνοϊκοί. Έξ άλλων έν τούτοις πληροφοριών τών
παπύρων τοΰ Ζήνωνος καταφαίνεται δτι οί «στυππειουργοί» είργάζοντο ώς ελεύθεροι
έργάται3). Τοΰτο δέν σημαίνει βεβαίως δτι ειχον τήν εύχέρειαν νά διαπραγματεύ-
ωνται ελευθέρως τά τής άμοιβής των, δεδομένου δτι είργάζοντο διά λογαριασμόν
τοΰ Διοικητού. Έάν ε'ίχομεν είς τήν διάθεσίν μας πληροφορίας άναφερομένας είς
την έργασίαν τών στυππειουργών κα! έκτος τής δωρεάς τοΰ 'Απολλώνιου, θά ήτο
'ίσως δυνατόν νά κρίνωμεν περ! τών όρων τής άμοιβής αύτών μετά μεγαλυτέρας
πιθανότητος.

Διά τόν αύτόν λόγον ε'ίμεθα υποχρεωμένοι νά είμεθα έφεκτικοί ώς πρός
τό ζήτημα τής άσκήσεως τοΰ κρατικού έλέγχου τόσον έπ! τής έργασίας τών στυπ-
πειουργών, όσον κα! έπί τής παραγωγής κα! διαθέσεως τών έκ καννάβεως ειδών.
Τά τελευταία ταϋτα είς τούς παπύρους τοΰ Ζήνωνος φαίνονται πωλούμενα άνευ
περιορισμών4). Έν τούτοις, έκ τών «τελωνικών νόμων» τοΰ Φιλαδέλφου άπο-
δεικνύεται δτι ή πώλησίς των ύπέκειτο, ώς εΐπομεν, κατά τινα τρόπον είς τόν έ'λεγχον
τοΰ Κράτους. Πρέπει νά συμπεράνωμεν εντεύθεν, δτι ώρισμένα έξ αύτών (τά ύφά-
σματα π. χ.) έπωλοΰντο ύπό τόν έ'λεγχον τοΰ Κράτους, άλλα δέ (ώς τό άκατέργα-
στον στυππεΐον, τά σχοινία, αί φορβέαι κλπ*) έπωλοΰντο άνευ περιορισμού0); Εΐναι
πιθανόν, άλλ' έν τοιαύιη περιπτώσει μένει ή άπορία, πώς τό Κράτος έξησφάλιζε
τήν διά τάς άνάγκας του άπαιτουμένην ποσότητα έκ τών δευτέρων ειδών. Έκ τής
ελλείψεως ώσαύτως οιασδήποτε μνείας τών στυππειουργών εΐς τά «φιλάνθρωπα»
Πτολεμαίου Ευεργέτου τοΰ Β' θά έπρεπε νά συμπεράνωμεν δτι ούτοι δέν ύπή-
γοντο εΐς τήν κατηγορίαν τών «ύποτελών καί έπιπλεγμένων ταϊς προσόδοις6»).

') Βλ. P. C. Ζ. 59472 (έκ τοΰ Άφροδιτοπολίτου νομοΰ" βλ. τήν είσαγ. είς τόν πάπυρον
ύπό Edgar, 'Υπενθυμίζω ότι καί λινουργούς μετεκάλει έξ άλλων περιφερειών ό Ζήνων' πβλ.

άνωτ. σελ. 183 ύποσ. 3. 2) Πβλ. άνωτ. σελ. 202 ύποσ. 3.

3) Βλ. P. C. Ζ· 59176, 4ΐ· 59189, 12. 59781, 3, ΐ2, r8. 59800,4. P. S. I. 404-573.

4) Βλ. P. C. Ζ. 59176, 125. 59514. η. 59755, $-6. 59781, 4, ΐ2. P. Mich. Ζ. 120. P. Col-

Ζ. 5, 23- Πβλ. έν τούτοις Rev. Laws, 100, 5·

c) Βλ. άνωτ. σελ. 141 ύποσ. 1·, 176 ύποα. 5., 204 ύποσ. 1., 213 ύποσ. 1·
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Τοΰτο σημαίνει δτι τό Κράτος έξησφάλιζε πάντοτε τήν διά τάς άνάγκας του έργα-
σίαν τών στυππειουργών διά τεχνιτών προσλαμβανομένων και άπολυομένων
κατά τάς εκάστοτε περιστάσεις, άνευ προκαθορισμένων δηλαδή υποχρεώ-
σεων; ή δτι αί νομικαί υποχρεώσεις αϊ άφορώσαι τούς λινουργούς καί. τούς άλλους
«υποιτελεΐς» περιελάμβανον καί τούς στυππειουργούς κατά την έποχήν τών πρώ-
των Πτολεμαίων, έ'παυσαν δμως ίσχυουσαι ώς πρός τούτους από τοΰ 2ου αιώνος
μόνον; Έπί τή βάσει τών υπαρχόντων στοιχείων ή άπάντησις δέν είναι δυνατή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ή μελέτη τών Πτολεμαϊκών πάπυρων, Ιδιαιτέρως δέ τών τοΰ 3ου αιώνος,
επιτρέπει νά διαπιστώσωμεν τήν έξαιρετικήν οΐκονομικήν δραστηριότητα, ήτις
σημειοΰται έν τη χώρα κατά τούς πρώτους ιδία χρόνους τής Πτολεμαϊκής έποχής
καί ήτις υπήρξε τό άποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων: 1ον τής ύπό τών βασι-
λέων έφαρμοσθείσης οικονομικής πολιτικής μέ πρόγραμμα τήν άνάπτυξιν δλανν τών
κλάδων τής γεωργίας, τής βιομηχανίας καί τοΰ εμπορίου, έσωτερικοΰ καί εξωτε-
ρικού, καί τήν έντεΰθεν αύξησιν τού κρατικού πλούτου· 2ον τής ύπό τών νέων
κατοίκων τής χώρας, Ελλήνων καί άλλων άποικων, έπιδειχθείσης ένεργοΰ συμμε-
τοχής εις τήν οΐκονομικήν ζωήν τής χώρας.

Οί Πτολεμαίοι ένεθάρρυναν καί έβοήθησαν παντοιοτρόπως τήν έγκατάστα-
σιν εις τήν χώραν τοΰ νέου καί δραστήριου τούτου στοιχείου. Διά τών γραμμών
τών παπυρικών κειμένων τής έποχής διακρίνεται κινούμενον πλήθος άποικων, οϊτι-
νες προσπαθούν νά δημιουργήσουν δρους διαβιώσεως καλυτέρους έκείνων ύπό τούς
οποίους έ'ζων είς τόν τόπον τής καταγωγής των καί νά προσαρμόσουν συγχρόνως
τάς άντιλήψεις και τόν τρόπον τής ζωής των πρός τάς εις τήν νέαν των πατρίδα
κρατούσας συνθήκας.

Ούτω, οί "Ελληνες άποικοι, υποχρεωμένοι νά φροντίσουν διά τήν έξασφάλι-
σιν τής τροφής καί κυρίως τών ενδυμάτων, είςτά όποια ήσαν συνηθισμένοι, εστρά-
φησαν πρός τήν άνάπτυξιν τής ποιμνιοτροφίας καί τήν δργάνωσιν τής έριουργίας.
Κατ' άκολουθίαν, είσήγαγον εις τήν χώραν τά ώς πρός ταύτας κρατούντα είς τήν
παλαιάν των πατρίδα έ'θιμα ποιμνιοτροφίας, μεθόδους περιποιήσεως, έπεξεργα-
σίας καί χρησιμοποιήσεως τών έρίων καί τήν είς ταύτα άναςρερομένην όρολογίαν.
Αί σχετικαί έκ τών παπύρων πληροφορίαι βοηθούν προφανώς είς έπιβεβαίωσιν ή
συμπλήρωσιν τών γνώσεών μας ώς πρός τά κρατούντα εις τήν ποιμνιοτροφίαν
καί τήν έριουργίαν τής άρχαίας Ελλάδος, έπιβεβαιοΰν δέ συγχρόνως τό συμπέρασμα
δτι ταΰτα κατ' ούδέν σχεδόν διέφερον τών καί σήμερον κρατούντων είς τήν ποι-
μνιοτροφίαν καί τήν οίκιακήν έριουργίαν τής Ελλάδος.
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Οι βασιλείς, συνεπείς πρός τό πρόγραμμα των, έβοήθησαν κα! διά τοΰ προ-
σωπικού παραδείγματος κα! διά δημοσιονομικών μέτρων τήν άνάπτυξιν τοΰ κλά-
δου τοΰτου τής εθνικής οικονομίας, δστις δύναται νά θεωρηθή ως εντελώς νέος διά
τήν Α'ίγυπτον καί, ώς έκ τούτου, έ'ν τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τής Ελλη-
νικής κατοχής. Δέν παρέλειψαν δμως νά υπαγάγουν τούτον εις τά πλαίσια τοΰ
συστήματος τής πολιτικής οικονομίας των πρός όφελος τοΰ βασιλικού ταμείου:
φόρος έπι τών νομών, φόρος έπ! τών κτηνών κατά κεφαλήν, παρακράτη μα 'ίσως έπ!
τοΰ παραγομένου έρίου, έλεγχος πιθανώς μέν και έπ! τής παραγωγής, άσφαλώς δέ
έπ! τής πωλήσεως τών εΐς τήν κοινήν κατανάλωσιν διδομένων προϊόντων
τής έριουργίας.

'Αλλά τήν μεγαλυτέραν έκ τής ύφαντουργίας ώφέλειαν επεδίωξαν νά προσ-
πορισθοΰν οΐ Πτολεμαίοι διά τής άναδιοργανώσεως τής λινουργίας, ήτις άπετέλει
άπ' άρχαιοτάτων χρόνων ένα τών άνθηροτέρων κλάδων τής έθνικής οικονομίας
τής Αιγύπτου. Ή καλλιέργεια τοΰ λίνου εΐς τήν άρχαίαν Ελλάδα ήτο σχεδόν άνύ-
παρκτος κα! ή λινουργία ξένη πρός τάς συνήθειας τών κατοίκων αύτής. Διά τοΰτο
ή συμμετοχή τών Ελλήνων άποικων εΐς τήν ύπό τών Πτολεμαίων δοθεΐσαν ώθησιν
εΐς τήν ύφαντουργίαν τών λινών περιωρίσθη σχεδόν μόνον εΐς τήν αΰξησιν κα! βελ-
τίωσιν τοΰ παραγομένου λίνου. Ή έπεξεργασία όμως τής λινοκαλάμης κα! ή περαι-
τέρω χρησιμοποίησις τών υφαντικών αύτής ινών εΐς τήν ύφαντουργίαν παρέμει-
νεν, ώς και πρότερον, εΐδικότης τών ιθαγενών. Πάντως, αΐ έκ τών παπύρων τής
έποχής μαρτυρίαι άποδεικνύουν ότι αί τότε έφαρμοζόμεναι μέθοδοι κατεργασίας
τής λινοκαλάμης κα! τών ινών αύτής, ώς καί ή έν χρήσει Ελληνική ορολογία, είτε
γνωστά! καί πρότερον εΐς τήν άρχαίαν Ελλάδα είτε τότε τό πρώτον διαμορφω-
θεΐσαι, έξακολουθοΰν ύφιστάμεναι αμετάβλητοι κατά τό πλείστον εΐς τήν παρ' ήμίν
οΐκιακήν βιοτεχνίαν τής λινουργίας.

Εΐς τό ένεργητικόν τών Ελλήνων άποικων πρέπει νά καταλογισθή ή εισα-
γωγή τής καλλιεργείας τής καννάβεως εΐς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον, δυναμένη
νά θεωρηθή ώς έκ τούτου ώς έ'ν τών χαρακτηριστικών τής νέας πολιτικής κατα-
στάσεως τής χώρας. Περί τής χρησιμοποιήσεως τής καννάβεως εΐς τήν καθ' αύτό ύφαν-
τουργίαν ούδέν σχεδόν μαρτυρεϊται έκ τών παπύρων. Ή έπέκτασις έν τούτοις τοΰ
κρατικού ελέγχου έπ! τών εΐς τήν κατανάλωσιν διδομένων προϊόντων τής κανναβουρ-
γίας άποδεικνύει, ότι έγίνετο έ'ν τινι μέτρφ τοιαύτη χρήσις τών ύφαντικών ινών
τής καννάβεως. Πάντως, τά έκ τών πάπυρων ύπάρχοντα στοιχεία πιστοποιούν, δτι
τό έκ τής καννάβεως στυππεΐον έχρησιμοποιεΐτο κα! τότε, ώς κα! σήμερον, είς τήν
ναυπηγικήν κα! εΐς τήν σχοινουργίαν κυρίως.

Εΐς τό σύστημα τής πολιτικής οικονομίας τών Πτολεμαίων ή ύφαντουργία
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απετέλεσε μίαν τών σπουδαιότερων πηγών πλούτου τής χώρας. Διά τούτο ό κρα-
τικός έλεγχος ύπήρξεν ώς πρός αυτήν λεπτομερής και άγρυπνος. "Εκαμα άνωτέρα>
έπανειλημμένως λόγον περι κρατικού «μονοπωλίου» τής υφαντουργίας είς τήν Πτο-
λεμαϊκήν Αΐγυπτον, άκολουθών ώς πρός τούτο τάς γνώμας καί τήν καθιερωμένην
όρολογίαν τών εγκυροτέρων ερευνητών. Είμαι έν τούτοις υποχρεωμένος νά διατυ-
πώσω τήν έπιφύλαξιν δτι, έ'νεκα τών κενών τά όποια παρουσιάζουν τά σχετικά
δεδομένα, δέν είναι 'ίσως απολύτως άκριβές νά γίνεται λόγος περί κρατικού «μονο-
πωλίου» τής υφαντουργίας ύπό τήν σημερινήν έ'ννοιαν τού δρου.

Δέν ε'ίμεθα ό'ντως εΐς θέσιν νά καθορίσωμεν επακριβώς τόν τρόπον καί τήν
έκτασιν τού κρατικού παρεμβατισμού έπί τής παραγωγής καί τής διαθέσεως τών
πρώτων ύλών καί τών προϊόντων τής ύφαντουργίας, ώς καί τόν ρόλον, τόν όποιον
έπαιξαν εΐς τήν διαμόρφωσιν τού συστήματος αί προηγουμένως κρατούσαι ώς πρός
τούτο αντιλήψεις εΐς τήν Έλληνικήν ή τήν Φαραωνικήν οΐκονομίαν. Είναι, άλλως τε,
πιθανώτατον δτι οί Πτολεμαίοι δέν ήκολούθησαν όμοιόμορφον σύστημα ελέγχου έφ'
όλων τών κλάδων τής ύφαντουργίας. Εΐς τόν κλάδον τής λινουργίας, π. χάριν, υιοθέ-
τησαν έν γενικαΐς γραμμαϊς τά κρατούντα εΐς τήν άρχαίαν Α'ίγυπτον. 'Απόδειξις δτι
δέν έίΚξαν τό προϋπάρχον προνόμιον τών ιερών τής χώρας ώς πρός τήν ύφαντουρ-
γίαν τών βυσσίνων ύφασμάτων. 'Εφήρμοσαν δμως σύστημα αύστηροτέρου έλεγχου
καί φορολογίας έπί τής παραγωγής καί τής διαθέσεως τών προϊόντων καί τής βυσ-
σουργίας ειδικώς καί τής λινουργίας γενικώτερον. Ό έ'λεγχος ούτος ύπήρξεν έλαστι-
κώτερος ώς πρός τά άφορώντα τόν κλάδον τής έριουργίας, δστις διετήρησε τόν
Έλληνικόν, ούτως ειπείν, χαρακτήρά του. Ή έπέμβασις τού Κράτους περιωρίζετο,
φαίνεται, κυρίως έπί τής διαθέσεως μόνον τών προϊόντων τής έριουργίας.

Δέν πρέπει πάντως νά νομισθή, δτι ό κρατικός παρεμβατισμός έπί τής ύφαν-
τουργίας έσήμαινε κατάπνιξιν πάσης ιδιωτικής ελευθερίας καί πρωτοβουλίας ή
άνοικτίρμονα έκμετάλλευσιν τεχνιτών καί καταναλωτών. Είναι αντιθέτως λίαν
πιθανόν δτι ή έπέμβασις τού Κράτους διά λόγους φορολογικούς άπέβη πρός δ'φελος
μάλλον παρά πρός ζημίαν άμφοτέρων. Οί τεχνΐται μάλιστα, δχι μόνον οί ασχολού-
μενοι εΐς τήν έριουργίαν άλλά καί οί ασχολούμενοι εΐς τήν λινουργίαν καί τούς
κλάδους αύτής, φαίνεται δτι κατ' αύτήν τήν έποχήν είργάζοντο ύπό συνθήκας καλυ-
τέρας τών ύφισταμένων έπί τών Φαραώ. Όπωσδήποτε οί Πτολεμαίοι έπέτυχον,
χάρις είς τό έφαρμοσθέν μεικτόν σύστημα κρατικού παρεμβατισμού άφ° ενός καί
ενισχύσεως τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας άφ' έτερου, συμπληρούμενον καί διορθού-
μενον κατά τάς εκάστοτε περιστάσεις, νά διατηρήσουν τήν ύφαντουργίαν τής χώρας
έν άκμή μέχρι τών Ρωμαϊκών χρόνων (Πρβλ. Oros. VI, 19, 20).
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άγαθΐς 167, 3· 169
άγκάλιστρος 168, 2, 3
άγκίνι 162, 5
άγκιστρον 162, 5· 165
άδράχτι 162 - 165.197
αδραχτος 167. 4
αθάνατος 128-130
αίγες 92. 93. 129, 4· 131,1,
4· 132, 2. 133,3· 145-147
αίγες (Αίθιοπικαί) 150, 1
— (Θηβαϊαι) 93, ι.150,ι
αιγοπρόβατα 91, 3· 92, ι.

102,6.109,4-111, 2.112,3
αίγοτροφία87.101.145-147
αίπόλος 129, 4· 131,1.146.
147

άκατανέμητος 115, ι
άκερσος 134, 5
άλακάτιον 166, 3
άλεκάτη 162, 2
άλουργής 216, 5
αναγραφή (λείας) 100.101.
102, 2. 106
άνακυκλίζω 168, 3
αναχωρώ 129, 4· 174
ανέμη 168, 5· 169, ι, 3
άντίλυτρος 168, 3
άπάλα 157, ι

απογραφή (λείας) 101, 3·

103-109. 146, 8
άποκροκύδι 156, 3
άποκτένισμα (στυππείου)
220

άρι·θμηταϊ 102. 103
άριθμητικόν (τέλος) 102.
103

άρνες (έφέτειοι) 1-32, 6.
άρνίον 132, 6.
άρουρα 96, 3

άρπεδόνες 165, 3· 170, η .
182, 2
άρχιφυλακίτης 98, 2
άτρακτος 162, 3· 165. 167,

4· 169. 197
άτράκτιον 162, 3· 166, 4.
αύτόχροος 144, 4
άφορα (πρόβατα, αίγες)
130.

άψοφα (πρόβατα) 130, \

βαμβακέα 87
βάμβαξ 87, 4, 5· 89, ι
βάπτω (ερια) 144, 2
βαφεύς (έρίων) 173
βαφή (έρίων) 144· 154, 4
βεβαιώ τήρ 108, 4
βούρτσα 191, 6. 219, 8
βυσσινί (χρώμα) 205, 2
βύσσινος 205-207. 210-
216

βΰσσος 182. 204-209. 211
βυσσουργικά βλ. εργαλεία
βυσσουργο'ι 89, 2. 200, 3.
204,ι. 211,3· 212-213.216

γενηματοφύλακες 115, 3
γέρων 165, 2. 197, 3
γή (βασιλική) 97, 2. 114, 3

— (έν άφέσει), 97, 2 114, 3

— (ιερά) 97, 2

— (ιδιόκτητος) 97, 2

— (κληρουχική) 97, 2

— (λινοφόρος) 181, 5. 187
γΐνα 192, ι
γιδόμαλλο 150, 2
γιδοτριχιά 148, 3
γνέθω, γνέμα βλ. νήθω,

νήμα

γνέστρα βλ. νηθίς

δειγματισμός 214
δέσμη (νήματος) ι68. 170

— (λινοκαλάμης) 184.
ι86

— (καννάβεως) 219
δεσμίον 169, 7· 170, ι
διάγραμμα 105, ι. 106, 2
διάζομαι 168, ι
δίασμα 170, 6. 198, 2
διαξαίνω 158, 2
διδασκαλική 135, 5· 200, 5
διόρθωμα 106, 2

έκδιοικώ ιι6
έκπλύνω 153, ι. 161, 2
έκραβδίζω 161, 2
έκφόριον 115, 8. ιτ6
έμπεπλεγμένοι χαΐς προσό-

δοις βλ. υποτελείς
έμποκος 133. 134. 136, ι
έννόμιον 99, 2. 100-114

116, 3· 117, 7, 8. 146
έ'ντευξις 139, 12. 181, 6.
203,5

έπελλύχνιον (έ'λαιον) 181,4
επίκουρος 133. 134
έπίνητρον 164, 2. 165, 2
έπίποκος 134, 2
έπίσπορα 114, 2, 3
επιστάτης (φυλακιτών)98,2
επίτοκος 133, 3
έπώνιον 110, \
έργάζομαι(έρια)ΐ51.3. 169,

η. 173. 175, 4
εργαλεία (υφαντικά) 159, ι
— (λιννφαντικά) 193-
197, 2 200. 3· 204, ι
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εργαλεία (βυσσουργικ ά)

204, ι. 213
έρεα 122. 136, 5.143, g. 159,

ι. 175, 6
έρεόξυλον (έριον άπό ξύ-
λου) 87. 88. 8g, 1
έ'ρια (άράβια) 125, 6

— (βασιλικά) 123, 4

— (Μιλήσια)137, 3-171,3

— (Ξοϊτικά) 93, ι

— (θερινά) 133, s

— (προβάτων) 94, 5, 6.
121-130. 135-144

έριέμπορος 139, 12. 141, 2
έριθος 163, ι. 166, 2. 167,2
173

έριοπλύτης 153, ι. 173,3
έριοπώλης 138, 2. 139, 2
έριορραβδισταί 161-162.173
έριουργός 155, ι. 166, 2, 6.

174-176. 201.
έριοϋφάντης 141, ι. 204.

176. 204, ι
έριφος 118,6.120,3· 129, 4·
130, 2. 132, 2. 145, 5-
146, 8

ζεματίζω (μαλλιά) 152, 5

ήλακάτη 162, 2. 165. 197.

βλ. άλεκάτη, ρόκκα
ήμίκουρος 133. 134, ι

ίδρφον βλ. τρίχινος
ίμάτιον 122, ι. 138, η. 139.

143, 9 172, 4
Ιματισμός 136,5· 142.143, 9
ΐσακμος 160, 4
ίστεΐον 182, 2
ίστίον 180, 4· 2θ6
ιστός (ύφαντικός) 159, ι.
160, 4· 182. 203, ι

Ιστός (όρθιος) 197. 199

— (οριζόντιος) 200, 5

κάλαθος 159, 2
κάλαμος (στημίων) 170, 8
καλάσιρις 178, 2
κάματος 151, 3
κάμηλος 89. 2. 99, 2
κανναβεά 195, ι. 196, 4, 5
καννάβι 201, ι. 219, 8
κανναβίδι 197, 3
κανναβίτσα 221, η
κάνναβις 87-89.148,3· 165,

2. 195, 1.196,4, 5 197.3·

202, 3- 206, 4· 217-223
κανναβόχτενα 155, ι
καρπάσινος 208, 5
κάρτρα 135, 8
κάταγμα (έρίου) 154» 6.

157, ι. 158, 2
κατεργάζομαι (λίνον) 106,4
κείρω (πρόβατα) 135, 2.

136, 2.137, 4
κείρω (αίγας) 135, 2
κερκίδα 169,3
κερκίδιον 170, 4
κερκίς 169, 3- 170. 197
κλώθω 163, ι. 165,2
κλώσμα 165, 3
κλωστή 163, 2. 165, 3· 166,

ι. 167-168. 169, ι. Ι8Ο,4
κλωστήρ 167, 3, 4· 170, 5·

194, 2
κλώστης 167, 4
κοραξός 143, 8
κορυφαία 222, ι
κοσκινευταί 187, ι
κουβάρι 167, 3» 4· 194, 2.

197

κουκλί βλ. τσυκλί
κουρά (προβάτων) 133-136

— (αιγών) 150

κούρεύς 135. 142,4
κουταλίζω (λινάρι) 191, 6.
201, 2
κουταλίδα 191, 6
κρόκη 88, 4- 89, ι. 156, 3.
164,2. ι66, 7-170, 2. 193-
197. 207, 7· 219, 8
κροκύδα 156, 3· 193, 2-

195, ι
κροκύς 156, 3· 193, 2
κτείς (ξαντικός) 154,6.

160, ι, 4
κτείς (ύφαντικός) 155, ι
κτένια (ξαντικά) 156-160.
164, ι

κτενίζοι (στυππεΐον) 196,
5· 200
κτενισται 160, 4
κτενιστικόν (ζεύγος) 160,

3, 4
κτήνος 99, 2
κυκλίον 168, 4
κύκλος 169, η. 170, ι
κωμάρχης 106, 3- 107
κωμογραμματεύς 107

λανάρια 155, ι. 156, 2"

157, ι. 192. 193
λαναρίζω 155, ι
λανάρισμα 152, 3
λεία 100. 104. 105. 109
λευκέα 182, 4
λευκόλινον 182, 4
λινάρι 178, 6.180, 4· 188, s"

189, 2. 190-192.201,2
λιναροκόπανος 191, ι
λιναροκοπανίστρα 191, ι
λιναροκουταλίστρα 191,6
λιναρόσπορος 180,4
λινεά 180, 4

λίνεος 87,4-178,2,4- 207,5
λινεψοί 198, 3
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λινοβρόχι 188,5- 189,2
λινοκαλάμη 180, 4· 181, 6.
182,2. 191, 2,4, 5ι 6. 192,
ι. 194-195. 196,4- 197.
199. 202, 2. 203. 218. 219
λινόξυλα 191, ι. 196
λινοποιός 180, ι. 200
λινουργία 199. 200,3· 202-
203,2

λινουργός 176- 191, 2, 3·
198. 201,ι. 203 . 204,1.
222. 224.
λινόϋφος 200, 3
λινυφάνται 200 - 203
λινυφαντεΐον 198, 2. 203, 5·

204, ι, 2
λινυφαντικός βλ. εργαλεία

μαγγάνι 169,ι. 191,4
μαλακόν (έριον) 136,5.143,

9· 192,3
μαλλάτος 122, 9
μαλλί 151, 3
μαλλόρρυπος 152,4
μαλλός 151,3- 158, ζ
μαλλόχτενα 155, ι
μαλλωτός 159, ι
μασούρι 169, ι
μέλας 143,4- 150,3
μέλιγκας 191, 5
μελικεά 191,5- 219,8
μέταξα 87. 88, 4· 165, 2.

209,ι
μιτάρι 165,3

μίτος 155, ι. 165,3- 170, η
μοίσωπος 152, 4

νεόκοϋρος 134, 7
νεόπλυτος 144, ι. 178,4
νέσιμο 152,2. 162
νηθίς 163, ι. 166,2. βλ. έ-
ριθος

νήθω 163, r

νήμα 163. 164. 165, 3· 166,
ι. 167-170. 173.194.197.
201. 211
νήσις (έρίων) 162-166

— (λίνου) 193.194. 197.
198

νήσις (στυππείου) 165, 2.

197, 3. 220, 2.
νισπόμαλλα 152, 4
νομάρχης 96,7
νομαί 96-99. 111-116
νόμι 111, 2

ξαίνω 154. 156-158. 160, ι.

162, ι. 192
ξάνσις 152, 2

— (έρίων) 154-162

— (λίνου) 192-193

— (καννάβεως) 219,8.
220

ξάντης 160,4- 173, g
ξάντρια 156. 157
ξάσιμο 152, 2

όθονιηρά 141, ι. 159, ι.

176, 4- 188,3· 215, 2.
όθόνιον 159, ι. 214, ι
οικονόμος 100, ι
οΐσπη 152, 4

παραβολή 139, 12
πηνίζω 169. 170,2
πηνίον 169, 2. 170, 2.197
πίνος 152, 4
πίσσα 136, \
πλύνω 136, ι. 153, 5> 6
πλύσις 152, 2

— (έρίων) 152-154

— (λίνου) 192
πλύσιμο 152,2
ττονκιλία 182,2.208,1.211,6

ποκάρι 137,1

πόκος 129,3- 131,4- 135,8.
137, 2, 4,5· 150, 2. 153, ι·
161,2

πορφύρα 154, 5- 205, 2
πρόβατα (αιγύπτια) 93·
123,2

πρόβατα (αίθιοπικά) 124.
126

πρόβατα (άράβια) 124-125

— ('Αρσινόης φορικά)
117, ίο

πρόβατα (βασιλικά) 110-

111. 123, 4· 126.
πρόβατα (εύβοϊκά)124.126.

— (ίερά) 109, 6
πρόβατα (Λωτο)νήσια) 93,

ι. 123,2
πρόβατα (Μιλήσια) 126-
127

πρόβατα (νόθα) 123,2

— (Ξοϊτικά) 93, ι

— (σύμμεικτα) 123,2

— (ύποδίφθερα)127.
136. 144

πρόσταγμα 103. 105, ι·
106, 2.

ραβδισμός (έρίων) 161.162·
173

ραβδισμός (λίνου) 185.187·
ραβδισταΐ 161,3· 187, ι
ροδάνι 169, ι

ρόκκα 162-163 πβλ. άλε-

κάτη. ήλακάτη
ρύπος 152,4

σαγίττα 169,3
σακκίον 148, ι. 149, ζ
σάκκος 145,2. 148-149.193.

221, η. 222
σεβένινος 148, 3
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δεντί 177-178
σιδηροκέφαλα 130, 4
σινδών 178, ι. 209, 3
σκουλλί 192, ι. 193, 2, 3·

219,8
σκουλλίδα 192, ι
σκουλλόχτενα 155, ι. 219,8
σκουλλούδι 193, 3· 201, ι.
σπάθη 191, 3
σταθμίον (έρίων) 138, ι
σταθμιστι 138
στημόνι 170,8. 167
στημνίον 170, 8
στήμων89,1.155-156.159.
163, 2.165, 3· 166. 168,ι.
169. 170. 175, η. 181, ι.
193. 197. 198, 3· 207, η.
211. 219, 8
στουππί 192, 5. 193. 2. 195,

1. 196, 5
στρουθίζω (έρια) 153, 3? 4
στρουθίον 136, ι. 153 2, 4
στρωματουργία 122, 5
στύππεινος 148, 3· 159, ι.

215, 2. 222, 2
στυππεΐον 165, 2. 180, 2.
192, ι. 194,4-195,1.196,
4, 5' 197, 3· 202, 3· 217.
218, 4, 5' 6. 219-222
στυππειοπώλης 194, 4· 217
στυππειουργοί 200, 3- 202,
3. 218, 6. 220, ι. 221, 7·
222, 4. 223. 224
στύππη 195, ι
συγκομιδή (λίνου) 184-186.

— (καννάβεως) 219
σύμποκος 134, 2
συντέλεια 139, 12. 212, 4
συρία 122, 2
σφοντύλι 162, 6. 167, 4
σφόνδυλος 162, 6
σχοινίον 148, 3· 149, ι. 180,

4- 194. 197,3.221, 5-222,
2. 223, 4
σχοΐνος 145, 2. 164, ι
σχοινοποιία 149, ι

τάλαρος 159, 2
ταλασιουργία 151, 3· 155,

2. 168, ι. 173, 9
ταπητουργία 122, 5
ταπιδοφάντης 175, 7
ταραντινίδιον 172, 4
τέλος (πρβλ. έννόμιον, φυ-

λακιτικόν)
τίλλω (έριον) 136, 2. 158,

2. 159, ι
τίλλω (λινοκαλάμην) 186,
ι. 4

τίλλω (στυππεΐον) 218, 3, 4
τολύπη 158, ι. 164, ι, 2.

165. 169, 7
τουλούπα 157» ΐ· 158) ΐ·

163. 165, 3· 193, 3
τράπεζα (βασιλική) 203, ι
τραπεζίτης 212, ι
τρίχα 150, τ.
τρίχες (αιγών) 147 -150
τριχιά 148, 3 · 150, 2.
τρίχινος (σάκκος) 148, ι
τρίχινον (ίδρφον) 148, 2
— (σακκίον) 148, I.
149, 2

τρίχινον (σχοινίον) 148, 3
τριχίνη (τένδα) 149, 2
τσυκλί (τσουκλί) 168, 4·

169, ι
τύλη 137, 2
τυλιγάδι 168, 3
τύπος 172, 4
τυρός 145, 2. 146, 8

ύπαρχία 103. 106, I
υπόμνημα 106, 2

υποτελής (λεία) 109, ι
υποτελείς 141, ι. 176, 5.
203. 204, ι. 213. 223, 5·
224

ύφάδιον 156, 3· 163, 2
ύφάνται 159,1.160,2.171.

172, 2, 4- 200. 201
ύφαντρον 135, 8. 159, ι

φάδι βλ. ύφάδιον
φορβέα 222, ι
φόρος (νομών) 112-116

— (προβάτων) 129-132

— (αιγών) 146,8. 147,3
φυλακΐται 98, 2
φυλακιτικόν 99, 2. 117

χειμερινά (έρια) 133, 5

— (πρόβατα)133, 2
χειμερινοί (νομαί) 97, ι
χειρολάναρα 156, 2. 161, 6
χερόχτενα 155, ι. 156. 192
χίμαρος 130, 2, 3
χιτών 89, I. 94, 6. 122,
141, 4■ 142, 6.143, 9 144,
ι. 159, ι. 172, 4-206.215
χλαμΰς 122, ι. 4 172, 4
χλωρά 97, ι. 114, 2. 3· 115-
118

χλωρασιά 97, ι
χόρτος 97, ι. 114, 3- 118, 6
χτενεάς 155, ι. 219, 8
χτένια 155, ι

χρώμα (έρίων) 143,6.144, 2

— (προβάτων) 143-144

— (αιγών) 150

ψαλίς 150
■ψύχω 186, 4· 218, \

ώμόλινον 198, 3
ώναί 106, 2.110, 114.



ΚΑΛΥΒΑΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ

ΥΠΟ

ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ- ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ

Μολονότι ήοχισε τελευταίως συστηματικώς νά μελετάται ή ελληνική οικία,
έγένετο δ' ήδη ή πρώτη σοβαρά προσπάθεια πρός συνθετικήν περί αύτής μελέτην
ύπό τού καθηγητού κ. Γ. Μέγα1), παραμένει ακόμη ή συναγωγή δσον τό δυνατόν
περισσοτέρου άπηκριβωμένου ύλικού ώς απαραίτητος προϋπόθεσις, έξ ής θά έξαρ-
τηθή ή λύσις πολλών προβλημάτων, τά όποια ανακύπτουν, δταν άντιμετωπίζη τις
ζητήματα αρχής, έξελίξεων καί έπιδράσεων. Ίδίοι τό θέμα τής άρχικής πρωτογόνου
μορφής τής κατοικίας έν Ελλάδι, τό όποιον μόνον έν τη πεδινή Θεσσαλία
ήρεύνησεν ό κ. Μέγας, χρήζει περαιτέρω μελέτης καί νομίζω δτι κάθε έπί μέρους
προσφορά ύλικού, άφορώντος εις τήν πρωτόγονον άνθρωπίνην οΐκησιν δύναται νά
συμβάλη είς τήν έπίλυσιν τών σχετικών ζητημάτων.

Τοΰτο έχουσα κατά νοΰν προβαίνω κατωτέρω εις τήν δημοσίευσιν ύλικού,
σχετικού πρός τάς καλύβας Σαρακατσαναίων ποιμένων μετά φωτογραφιών, αΐτινες
ελήφθησαν ύπ' έμοΰ,

α) έν Πισoδερίq) Φλα)ρίνης καί
β) έν Mαvτoυδίq) τής Β. Εύβοιας.

Τό έκ Πισοδερίου ύλικόν συνέλεξα τόν Αύγουστον τοΰ 1937, δτε έντολή τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών άνέλαβον λαογραφικήν άποστολήν εις Καστορίαν. Δυστυχώς
ενεκα τής βραχυτάτης παραμονής μου εις τήν θερινήν κατασκήνωσιν τών εκεί
ποιμένων, δέν ήδυνήθην νά συλλέξω παρ' αύτών ειμή έλάχιστον λαογραφικόν
ύλικόν. Διά τούτο καί αί σχετικαί πρός τά «κονάκια» γενικώς καί τόν τρόπον κατα-
σκευής τών καλυβών τα>ν σημειώσεις καί πληροφορίαι μου είναι ελλιπείς. Παρά

') Γ. Α. Μέγα, Ή 'Ελληνική οικία. 'Ιστορική αύτής έξέλιξις καί σχέσις πρός τήν οίκο-
δομίαν τών λαών τής Βαλκανικής, 'Αθήναι 1949. (Σειρά εκδόσεων τοΰ 'Υπουργείου Άνοικοδο-
μήσεως, άρ. 37) καί έν μεταφράσει The Greek House. Athens 1951, Series of Publications
of the Ministry of Reconstruction, No 37. —Βλ. καί Κρίσεις περί αύτής ύπό Σπ. Μαρινάτου
έν Έπετ. Βυζ. Σπουδών τ. ΙΘ' (1949) σ 353-360 καί ύπό Άγγ. Χατζημιχάλη έν Νέα Εστία
τ· 47 (1950) σ. 413-419. Πβλ. Γ· Μέγα. Ζητήματα λαϊκής άρχιτεκτονικής, Αυτόθι, σ. 677-681.
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ΐαϋτα νομίζω δτι επιβάλλεται ή δημοσίευσις τούτων, άφ' ενός μέν έ'νεκα τής γεω-
γραφικής θέσεως τής κατασκηνώσεως, άφ' ετέρου δέ έπειδή, κατόπιν τοΰ μεσολα-
βή σαντος πολέμου κα! τής έπακολουθησάσης εΐς τάς συνοριακός περιοχάς άνατα-
ραχής, αϊ ποιμενικά! έγκαταστάσεις κατά τό πλείστον διελύθησαν, ώστε σήμερον
ν' άνήκουν και αύται εΐς τήν ΐστορίαν. 'Αντιθέτως ή περιγραφή τών καλυβών τών
Βλάχων1) τοΰ Μαντουδίου, τάς οποίας έμελέτησα τό θέρος τοΰ 1950, είναι πληρε-
στέρα' δπως δ' έν τή οικείς θέσει άναφέρω2) αί ποιμενικά! αύται καλύβαι και δή
ή κωνική, είναι μάλλον κατάλοιπον παλαιοτέρας έποχής ή έκπροσωπεί τήν σημε-
ρινήν κατοικίαν τοΰ έκεΐ ποιμενικού πληθυσμού. Παραθέτω έπίσης κα! περιγρα-
φήν «μαντριού» διά τά πρόβατα, ώς έξακολουθεϊ τοΰτο νά είναι κα! σήμερον έν
χρήσει εΐς τήν περιοχήν ταύτην τής Β. Εύβοιας.

Ι. Σαρακατσάνηδες Πισοδερίου

Τό Πισοδέρι κείται εΐς τόν αύχένα τής δροσειράς τοΰ Βαρνοΰντος κα! έπ! τής
δημοσίας όδοΰ Ρούλας - Πισοδερίου - Φλωρίνης (ύψόμ. 1527 ), τής άποτελούσης
άλλοτε κα! τήν μοναδικήν όδόν επικοινωνίας Ελλάδος -'Αλβανίας.

Εΐς τά ύψώματα τής Βίγλας, δπως κοινώς λέγεται τό βουνό τοΰ Πισοδερίου,
κα! βορειοανατολικώς τοΰ ομωνύμου χωρίου, ειχον στήσει τά κονάκια των Σαρα-
κατσάνηδες ποιμένες. 'Ατραπός εν μέσφ δάσους όζυών έ'φερεν έκ τοΰ Πισοδερίου
μετά πορείαν μιας ώρας εΐς τό όροπέδιον, όπου τά καλύβια. Ή θέσις έδώ ονομάζε-
ται Λάκκος, ή δ' έν αύτη κατασκήνωσις ήτο γνωστή ύπό τό όνομα «Καλύβια τον
Μπάκα» έκ τοΰ όνόματος τού άρχηγοΰ των, τοΰ άρχιτσέλιγγα Μπάκα (βλ. Πίν. Α,
2). 'Από τοΰ έτους 1926 κα! εντεύθεν «βγαίνονν στο Πισοδέρι τον Μάη ώς τόν "Αη
Δημήτρη». Τόν χειμώνα άλλοι τούτων έπιστρέφουν εΐς τόν Πολύγυρον τής Χαλκι-
δικής κα! κατοικοΰν είς οικίας, τάς όποιας έχουν ενοικιάσει3) — μερικοί τούτων έχουν

') ΙΙερί τοΰ όνόματος Βλάχος σημαίνοντος Σαρακατσάνος βλ. κατωτ. σ. 237.

2) κατωτ. σ. 237 - 38.

3) "Οπως μάλλον είρωνικώς μοΰ είπε μία Σαρακατσάνισσα, δέν θέλουν ν' άγοράζουν
σπίτια καί νά μένουν πάντα στο ίδιο μέρος γιατί μπορεί καί νά μήν τούς «οηκώαη 6 αγέρας»
θέλουν νά είναι ελεύθεροι, ν' άλλάζουν τόπο. «'Πάντα σκηνΐτες είμαστε» μοΰ έλεγον. Φαίνεται
δμως ότι καί πραγματικώς φοβούνται τάς άσθενείας έκ τής μονίμου εγκαταστάσεως είς χωρία,
άν κρίντ) κανείς έκ τών πληροφοριών, τάς όποιας μας δίδουν άλλοι συλλογείς καί συγγραφείς.
Κατά τόν κ. Β.,Δηλιγιάννην, όστις είχε τήν καλωσύνην νά μού άποστείλη γραπτός πληροφο-
ρίας περί τών Σαρακατσάνηδων τής περιφερείας Σερρών, καί έκεΐνοι έπίσης φοβούνται τάς
άσθενείας. Σχετικά είναι τά γραφόμενα περί τών νομάδων ύπό τοΰ «L. Heuzey» Le mont
Olympe et PAkarnanie, Paris 1860 σ. 270, δτι δηλ. πιστεύουν δτι, έάν έ'νας βοσκός έγκα-
τασταθή κάπου μονίμως, άμέσως άσθενεΐ καί άποθνήσκει.



ΠΙΝΑΒ A'

1· Σαρακατσάνες
Πισοδερίου

2. Τά καλύβια
τοΰ Μπάκα
εις τό Πισο-
δέρι



ΠΙΝΑΞ Β'

2. Τσάρκος, καλύβα για τά νεογέννητα κατσίκια, στήν περιφέρεια Καβάλλας.

(Φωτογραφία Β. Σκαφιδα).



ΠΙΝΑΞ

1. Καλύβες περιφερείας Καβάλλας. Σαρακατσάνες ντύνουν τή μεγάλη καλύβα.

(Φωτογραφία Β. Σκαφιδά)

2 Τετράπλευρος καλύβα Κ. Ζαραλή (Πισοδέρι)



ΠΙΝΑΞ Δ'.
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καίάγοράσει σπίτια —άλλοι δέ μεταβαίνουν εις τό Κιλκίς (τά Κιρκίτσια). Οΰτω
τόν χειμώνα είναι, όπως οί ίδιοι λέγουν, «λιγονστάροι», ένφ τό καλοκαίρι «κάνουν
τήν κολληγιά».

Οί Σαρακατσάνηδες ούτοι ονομάζονται «ΚασσανδρινοΙ» εν αντιθέσει πρός
τους Θεσσαλούς η Μοραΐτες1), οι όποιοι μάλιστα δέν θεωρούν τούς Κασσανδρι-
νούς ώς γνησίους Σαρακατσάνους.

"Οπως δλοι οί Σαρακατσάνηδες καί οί τοΰ Πισοδερίου έχουν σαφή συνεί-
δησιν δτι είναι διάφοροι τών Βλάχων, τών λεγομένων Κουτσοβλάχων, διότι εκείνοι
ομιλούν βλάχικα, ένφ αύτοί «είναι "Ελληνες καί δέν ξέρουν άλλη γλώσσα»2).

Αί καλύβαι

Οί «καλύβες» ή τά «κονάκια»3) τών Σαρακατσάνηδων είς Λάκκον Πισοδερίου
ήσαν τό 19Β7 δέκα οκτώ έκτος μικροτέρων τινών, αΐτινες έχρησίμευον ώς βοηθη-
τικοί χώροι. Είς μερικάς τούτων κατφκουν δώδεκα άτομα: ευρισκόμεθα δηλαδή
πρό μιας μεγάλης κατασκηνώσεως.

Έκ τών 18 καλυβών αί δώδεκα ήσαν κωνικαί «με κατσούλα»4), αί δ' άλλαι
εξ τετράπλευροι.

Ώς ύλικόν πρός κατασκευήν τούτων χρησιμοποιούν τήν πρόχειρον καί αφθο-
νούσαν ει; τό βουνό ύλην τά κλαριά3), όπως οί'ίδιοι λέγουν. Διά τήν κατα-
σκευήν τής καλύβης συνεργάζονται άνδρες καί γυναίκες. Οί μέν άνδρες κόπτουν

') Μοραΐτες γενικώς ή Παλαιοελλαδϊτες αποκαλούν έν Μακεδονία τούς Σαρακατσάνοι^
τής Θεσσαλίας, ώς καί πάνταςτούς κάτω τής Κατερίνης "Ελληνας.

") 'Από Βλάχον τής Σαμαρίνας ήκουσα τά εξής αξιοσημείωτα: «Οί Σαρακατζαναΐοι δεν
έχουν χωριά' τό καλοκαίρι είναι ατά βουνά, τό χειμώνα στα χειμαδιά. Διαφέρουν άπό τους βλάχους
που έχουν σταθμό κάπου. "Ετσι βρέθηκαν άπό κτίσεοις κόσμου. Μιλαν καθαρά 'Ελληνικά, βλάχικα
δέν ξέρουν ......

®) Πρβλ. καί C. Hoeg «Les Saracatsans, utie tribu nomade grecque etc.. · 1925 t. I
p. 6. 'Ομοίως Kaliva παρ' 'Αρωμούνοις βλ. G■ Weigand Die Aromunen, Leipzig 1895 t. I
p. 41. Περιγραφήν κωνικής καλύβης τών Σαρακατσάνων τής Θεσσαλίας βλ. καί είς τό άρθρον
τοΰ Β. Σκαφιδα «Σαρακατσάνοι ή Σαρακατσαναΐοι» εν περιαδ. «'Ελληνική Δημιουργία»
τόμ. 6 (1950) τεΰχ. 62 σ. 361 κ.έ.

') Κατσούλα σημαίνει κάλυμμα τής κεφαλής συνεχόμενον μετά τοΰ έπενδύτου, είτα
δέ κάθε κάλυμμα τής κεφαλής (πληροφορία έκ τοΰ Ιστορικού Λεξικού τής ελληνικής γλώσσης).
Βλ. καί Κ. Νικολαΐδου, Έτυμολογικόν Λεξικόν τής Κουτσοβλαχικής γλώσσης (λ. Κάτσουλα =
κάλυμμα τής κεφαλής, τό φέσι) πρβλ. καί Δηα. Ίω· Γεωργακα, «Περί τής καταγωγής τών
Σαρακατσαναίων καί τοΰ ονόματος αύτών» έν Άρχείφ Θρακικού θησαυροΰ τ. IB' (1945-6) σ. 85.

5) Δύο μόνον καλύβαι ήσαν κτισμέναι μέ πέτραν, είχον δέ στέγην έκ λαμαρίνης. Τοΰτο
δ' έγινε τό 1932, ότε ύπέστη μεγάλην καταστροφήν ή κατασκήνωσις έκ πυρκαϊάς.
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τά ξύλα, αί δέ γυναίκες μεταφέρουν αυτά, καί έπί τόπου δλοι όμοΰ τήν στήνουν.

Ώς πρός τάς διαστάσεις δέν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τών διαφόρων
καλυβών. Πάντως ή τετράπλευρος τοΰ Κ. Ζαραλή (Πίν. Γ, 2) ειχε μήκος 9 μ., πλάτος
4,50 μ., ύψος δέ 2,75 μ. ένφ ή κωνική τοΰ Ντάφου (Πίν. Β, 1) ειχε περίμετρον 15 μ.,
ύψος δέ 4,50 εΐς τό σημεϊον τής κορυφής τής κατσούλας.

1. ΚωνικαΙ καλύβαι (Καλύβες με κατσούλα)

Διά τήν κατασκευήν τούτων καθαρίζουν πρώτον τήν θέσιν έπί τής οποίας
θ' άνεγερθή ή καλύβη καί έμπηγνύουν εΐς τήν γήν 30-40εύθεΐς μακρούς καί
εύλυγίστους κλάδους κυκλικώς καί εΐς άπόστασιν άπ° άλλήλων περίπου 0,50 μ.
Ούτοι θ' άποτελέσουν τόν σκελετόν τής καλύβης. Αί συγκλίνουσαι άνω άκραι τών
κλάδων τούτων συνδέονται έπάνα), ώστε ό σκελετός νά προσλάβη περίπου τό σχήμα
κώνου. Κατόπιν πλέκουν διά μέσου τών όρθιων τούτων ξύλων άλλα οριζόντια
κλαριά καί τήν όλην ταύτην κατασκευήν έπενδύουν μέ άχυρα. Τέλος έπί τής κορυ-
φής έπιτίθεται ή κατσούλα καί αύτη έξ άχύρων άποτελουμένη.

Αΐ κωνικαί καλύβαι δέν έ'χουν παράθυρα, φωτίζονται δέ μόνον άπό τό άνοι-
γμα, τό ώς θύρα χρησιμεΰον (βλ. Πίν. Β, 1). Ή φωτιά εύρίσκεται είς τό μέσον τής
καλύβης.

Πλησίον τής μεγάλης καλύβης, τής κυρίας κατοικίας, εύρίσκεται καί μία
μικροτέρα βοηθητική διά τήν έναπόθεσιν ενδυμάτων καί σκευών τής οικογενείας1)·

') Ό τρόπος τής κατασκευής μιας κωνικής καλύβης εκτίθεται σαφώς είς τό δημοσιευ-
θέν έν τή Έλλην. Δημιουργία (τόμ. 6 σελ. 364 κέ.) άρθρον τοΰ κ. Βασ. Σκαφιδά, είς τόν
όποιον οφείλονται καί αί παρατιθέμεναι εικόνες (Πίν. Β, 2 καί Πίν. Γ, 1). Παραθέτω έδώ άπό-
σπασμα έκ τής άξιολόγου ταύτης περιγραφής.— «Γιά νά στη θ ή μιά βλάχικη καλύβα κανονίζεται
πριν πόσο μεγάλη θά είναι καί αύτό εξαρτάται άπό τά άτομα, πού θά στεγάση. Γιά νά γίντ)
μιά καλύβα δένουν ενα σχοινί σ' έ'να καρφί, πού τό μπήγουν στο χώμα καί ιιέ άλλο καρφί
πού προσδένεται στο άλλο άκρο τοΰ σχοινιοΰ χαράζουν ένα άλώνι-κύκλο στο έ'δαφος. Στήν
περιφέρεια τοΰ κύκλου, πού χάραξαν στο χώμα, άνοίγουν μέ σφήνα τρΰπες σέ κανονικά δια-
στήματα καί μέσα στις τρΰπες αύτές μπήγουν ύστερα μεγάλες λοΰρες - κλάδους, δίχ^ος φύλλα
καί παρακλάδια, άπό δέντρο·(δρΰν) ή άπό όξυά ή άπό πλάτανο, μέ τήν χονδρότερη άκρη, ένφ
ή ψιλή υψώνεται πρός τά πάνω. Μπήγουν 45-60 λοΰρες γιά τις πιο μεγάλες καλύβες. Άφοΰ
τελειώση αύτή ή δουλειά παίρνουν δυο ξύλα μετρίου πάχους καί μήκους 25 εκατοστών τοΰ
μέτρου καί καρφώνουν τό ένα πάνω στο άλλο καί κάμνουν σταυρό. Στά τέσσαρα άκρα τοΰ σταυ
ροΰ πλέκουν χονδρό στεφάνι άπό ευλύγιστες βέργες. Στο στεφάνι αύτό, πού μέ τό σταυρό απο-
τελεί έ'να σώμα ενσφηνώνουν άλλες λοΰρες, σάν τις πρώτες 25 - 30 έν όλω καί στά άκρα των
σκαλίζουν κόκα, γιά νά μή βγαίνουν άπό τό στεφάνι. Οί λοΰρες αύτές έχουν κατεύθυνση πρός
τά κάτω, τό χονδρό στο επάνω μέρος καί τό ψιλό πρός τά κάτω. Στερεώνουν μετά τό σταυρό
μέ τό στεφάνι καί τις λοΰρες σέ ενα γερό ξύλο —μέ διχάλα στήν κορυφή—καί έ'νας άνδρας τή
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2. Τετράπλευροι καλύβαι

Αύται έχουν τήν στέγην άετωματικήν (δίρριχτη) (βλ. Πίν. Α, 2). Διά νά κατα-
σκευάσουν οι Σαρακ. τήν τετράπλευρον καλύβην τοποθετούν εις τρεις παραλλήλους
σειράς άνά τρία συνήθως δρθια ξύλα διχαλωτά (τις φούρκες). Διά τήν μεσαίαν σειράν,
δπου θά είναι τό ύψηλότερον σημεΐον τής καλύβης, χρησιμοποιούν μεγαλύτερες
φούρκες. Έπί τούτων τοποθετείται ό καβαλλάρης, δηλαδή ή όριζοντία μακρά δοκός τής
στέγης, έπί δέ τών εκατέρωθεν διχαλωτών στύλων τοποθετούνται έπίσης μακραί δοκοί.
Ό καβαλλάρης συνδέεται πρός τάς μακράς δοκούς τών δύο εκατέρωθεν πλευρών μέ
τά καπρονλια. Οί παραλλήλως πρός τόν καβαλλάρην τοποθετούμενοι λεπτότεροι
κλάδοι, χρησιμεύοντες ούτως ειπείν εις τό δέσιμο τών καπρουλιών, ονομάζονται
χάρτωμα. Ό σκελετός ούτος τής στέγης καλύπτεται τέλος δι' άχύρων, δπως καί εις
τάς κωνικάς, τούτο δέ διά «νά γλιστρά τό νερό και νά φενγγ]». Τόν ύπόλοιπον
σκελετόν δηλαδή τούς ούτως ειπείν τοίχους τής καλύβης έπενδύουν διά κλάδων
μετά τοΰ φυλλώματος αύτών (με κλαριά). Ή θύρα τής καλύβης εύρίσκεται εις τό
μέσον τής μακράς πλευράς. Έπί τής ιδίας πλευράς, συνήθως πρός τ' αριστερά τής
εισόδου, ανοίγεται εν μικρόν παράθυρον περίπου 0,50X0,50 μ. εις ύψος 1-1,20
άπό τοΰ εδάφους.

Αί τετράπλευροι καλύβαι διαιρούνται εις δύο μέρη, είς τήν κυρίως καλύβην,
τήν κατοικίαν, καί τήν άποθήκην. Ό διαχωρισμός τών δύο τούτων χώρων γίνεται

κρατεί γερά στερεωμένο καθέτως στο κέντρο τοϋ κύκλου. Οί γυναίκες τότε άρχίζουν καί συμπλέ-
κουν μέ έπιτηδειότητα τις λοΰρες πού έχουν μπηχθή στο έ'δαφος μ' έκεΐνες πού κρέμονται
άπό τό στεφάνι, δύο μέ μία, τές δένουν γερά μέ σχοινί καί έ'τσι γίνεται ό σκελετός τής καλύ-
βας. Επακολουθεί τό πλέξιμο τοΰ σκελετοϋ μέ βέργες άπό τές γυναίκες πάντοτε, άπό τή
βάση πρός τήν κορυφή, δπως άκριβώς πλέκουν οί καλαθάδες τά καλάθια, καί ή δουλειά αύτη
λέγεται χάρτωμα στη γλώσσα τών Σαρακατσαναίων. Μετά ταΰτα επακολουθεί τό ντύσιμο τής
καλύβας . . . . Αί γυναίκες, δύο μέσα στην καλύβα καί δύο άπ' έ'ξω, παίρνουν δεματάκια άπό
βάλτο ή άπό βρύζα καί άρχίζοντας άπό τή βάση, πάλι προσδένουν σέ κανονικές σειρές αυτά
στον χαρτωμένο σκελετό μέ κηρόσχοινο ή μέ σύρμα λεπτό. Οί σειρές ράβονται μέ σακκορράφα
ή μιά πάνω στήν άλλη, δπως άκριβώς τοποθετοΰν τά κεραμίδια οί χτίστες στές στέγες τών
σπιτιών· Τελευταία πλέκουν μιά κουκούλα, άπό βέργες πάντοτε, τή «οκούφια» ή τήν «καταούλα»
καί τήν προσαρμόζουν στήν κορυφή τής καλύβας, έπάνω στο στεφάνι. Τέλος άποσποϋν τό
ξύλο μέ τή διχάλα, πού κρατούσε τό σταυρό μέ τό στεφάνι, γιατί ή καλύβα γίνεται πλέον έ'να
σώμα-ένας ξύλινος τρούλος-καί τό βάρος του μεταφέρεται καί πέφτει στήν περιφέρεια τοΰ
κύκλου. Στο πλέξιμο καί τό ντύσιμο τής καλύβας αφήνουν μικρό μέρος ανοιχτό γιά είσοδο,
πού σφαλίζει μέ ξεχωριστή πλεχτή πόρτα, πού δένουν μέ σύρμα ή μέ στρεφτάρια άπό λυγές.
Είς τό κέντρον τής καλύβας κάνουν τή βάτρα (έστία βλάχικα), δπου ανάβουν τή φωτιά καί
γιά νά τήν προφυλάξουν άπό τό ρεΰμα τοϋ άέρος τοποθετοΰν πρός τό μέρος τής πόρτας ένα
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διά φράκτου έκ κλάδων, όστις είναι άρκετά υψηλός χωρίς δμως νά φθάνη μέχρι
τής στέγης.

Άπό τής θύρας εισέρχεται τις άμέσα>ς ε!ς τόν ως άποθήκην χρησιμεύοντα
χώρον, δπου έναποθέτουν όλον τόν ρουχισμόν τής οικογενείας (ροϋχα, βελέντζες,
μαλλί κλπ.). Εκείθεν πάλιν εισέρχεται τις είς τό κυρίως δωμάτιον τής καλύβης
δι' άνοίγματος τοΰ διαχωριστικού φράκτου.

Έντός τοΰ κυρίως δωματίου ευρίσκεται ή φωτιά, ή καλουμένη γοννιά, τήν
οποίαν διευθετούν εΐς τό μέσον μιας τών στενών πλευρών αύτοΰ. Εκατέρωθεν τής
φωτιάς εύρίσκεται τό κάθισμα, δηλαδή έ'να πεζούλι εΐς ύψος 0,50 άπό τοΰ έδάφους1).
Καθίσματα ονομάζουν καί στενούς πάγκους, κατεσκευασμένους έκ ξύλων, οΐτινες
στερεώνονται εΐς τόν σκελετόν τής καλύβης. Τοιούτος πάγκος εύρίσκεται π.χ. εΐς τό
κυρίως δωμάτιον τής καλύβης τοΰ Ζαραλή, στηρίζεται δέ, ώς εΐδομεν, εΐς τόν δια-
χωριστικόν φράκτην. Εΐς τό παρά τήν γουνιάν κάθισμα ειχον υφαντά μαξιλάρια.
Ταύτα ώς καί ολίγα μαγειρικά σκεύη έπί ξυλίνων ραφίων είς ύψηλόν μέρος τής

πυρομάχο, μιά πέτρινη πλάκα δηλαδή μισού μέτρου μήκους καί 30 εκατοστών πλάτους. Τό
δάπεδο τό παλαμίζουν μέ λάσπη καί βουνιά μαζί, γιά νά είναι σκληρότερο τό έπίχρισμα καί
νά μήν τρίβεται εύκολα. Παλαμίζουν έπίσης μέ λάσπη άπό χώμα καί βουνιά καί τό εσωτερικό
τής καλύβας άπό τή βάση πρός τά πάνω καί σέ ΰψος ενός μέτρου, γιά νά μήν μπαίνει άέρας
κι'έ'τσι ή καλύβα γίνεται ζεστή. Σέ μιά θέση φκιάνουν έ'να πεζούλι, τό γεϊκο, δπου τοποθετούν
διπλωμένες τις βελέντζες, τή μιά πάνω στήν άλλη, έκεΐνες πού χρησιμοποιούν τή νύχτα γιά
σκέπασμα. "Αν ή καλύβα είναι άρκετά μεγάλη, πρός τό μέρος τής πόρτας μπήγουν μιά έλατο-
κορφή μέ διχάλες (παρτοάλια), τόν κρεμανταλα, είδος κρεμάστρας, δπου κρεμούν τούς ψωμο-
τροβάδες, τά δισάκια, τές κάπες, τές τσαντήλες καί άλλα παρόμοια άντικείμενα.

Τό γύρω γύρω μέρος τής καλύβας λέγεται πλοκός κι' έκεΐ βάζουν τά κεφάλια τους
δταν κοιμούνται οί Σαρακατσαναΐοι, ενώ τά πόδια των τά έ'χουν πρός τό κέντρο, δπου ή
βάτρα μέ τή φωτιά. Τό φαγητό τό μαγειρεύουν σέ κακάβι (μπακράτσι) μέ χερούλι, πού κρέ-
μεται άπό μιά άγκοΰτοα (|ύλο μέ διχάλα) πιασμένη άπό τήν οροφή, τό σταυρό μέ τό στε-
φάνι τής καλύβας.

Στά καλοκαιρινά κονάκια, έκτός άπό τή μεγάλη καλύβα, φκιάνουν συνέχεια καί δεύ-
τερη μικρότερη, πού άλλες φορές είναι ξέσκεπη καί τές περισσότερες σκεπασμένη μέ κλαδιά
άπό πλάτανο ή όξυά ή καί μέ φτέρη. Ή καλύβα αύτη λέγεται φρεντζατο άπό τούς Σαρακα-
τσαναίους. Στό εσωτερικό τοΰ φρεντζάτου πάνω σέ πασσάλους έ'χουν καρφωθή σανίδια, πού
χρησιμεύουν γιά καθίσματα, γιά νά κάθωνται σ' αύτά οί φιλοξενούμενοι. Έπί πλέον στό φρεν-
τζάτο ζυμώνει, μαγειρεύει ή νοικοκυρά τό καλοκαίρι ή μπαλώνει τά ροϋχα καί ξαίνει τά
μαλλιά πού θά χρειασθη γιά τό ντύσιμο τής φαμελιάς καί τήν έπίπλωση τής καλύβας τόν
χειμώνα. Όταν παντρεύεται κανένα άγόριτοϋ στήνουν ξεχωριστό καλύβι μικρό, γιά νά κοι-
μάται μέ τή γυναίκα του καί νά τοποθέτηση τήν προίκα, στρωσίδια καί ροϋχα γενικά».

') Πρβλ. καί Μ. Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου, Οίκίαι Ά γ. "Αννης Εύβοιας έν Λαογραφία
τ. ΙΔ (1952) σ. 166, 1.
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καλύβης στερεωμένων αποτελούν τήν μόνην έπίπλωσιν και τόν μόνον διάκοσμον
τής κατοικίας. Διά τόν ύπνον τοποθετούν εις τό έ'δαφος κλαριά (μπάτσες) καί
έπ' αύτών στρώνουν τις βελέντζες

Μικρός χώρος πρό τής καλύβης περικλείεται διά φράκτου χρησιμεύων ώς
προαύλιον. Έκεϊ είναι τοποθετημένα καθίσματα. Έπίσης περίφρακτος μικρός χώρος
χρησιμεύει διά τήν πλύσιν και ώς μαγειρεϊον. "Εν μικρόν μπαχτσεδάκι όπισθεν ή
εις τά πλάγια τής καλύβης, όρθια ξύλα και κλάδοι διά τήν στέγνωσιν τών πλυνο-
μένων ένδυμάτων, ώς και ό σωρός τών ξύλων διά τήν φωτιάν συμπληρώνουν τήν
όλην έγκατάστασιν.

Εις τήν ενταύθα κατασκήνώσιν ύπήρχον τρεις φούρνοι δι3 δλας τάς οικο-
γενείας.

£Ως βλέπομεν οί Σαρακατσαναΐοι του Πισοδερίου, ώς καί άλλων Μακεδονι-
κών περιοχών, έχουν πλέον άποκτήσει μόνιμον θερινήν καί μόνιμον χειμερινήν
έγκατάστασιν, άπολέσαντες ούτω τό κύριον χαρακτηριστικόν τού νομάδος. "Οπως
δηλαδή παρετήρησεν ό Hoeg Χ) έ'φθασαν εΐς τρόπον ζωής μή δυνάμενον πλέον
νά θεωρηθή νομαδικός, διό καί χρειάζονται καλύβας έκ στερεωτέρων ύλικών 2).

II. Καλΰβαι τών Βλάχων τής περιοχής Μαντουδίου

Εΐς τό «Γύρω Βουνό» (Γεροβουνό), άνωθεντού κάμπου τού χωρίου Μαντούδι
καί εΐς τήνθέσιν 'Αμπελάκια, ήσαν παλαιότερον συγκεντρωμέναι πολλαί καλύβαι, δλαι
κωνικαί, πλησίον τών μαντριών τών Βλάχων3), δπως ονομάζεται ό ποιμενικός
πληθυσμός τού Μαντουδίου. Τώρα άνευρίσκομεν ύπολείμματα μόνον τής τοιαύτης
έγκαταστάσεως, ώς έν προκειμένφ τήν καλύβην τοΰ Ί. Ζαργάνη, διότι οί ποιμένες
εκτός έλαχίστων μετετοπίσθησαν άλλαχού, δπου κατασκευάζουν τετραπλεύρους
πλέον καλύβας «με τοίγκια» (βλ. κατωτέρω σ. 238).

Ή καλύβη τών έδώ ποιμένων, ης κατωτέρω παραθέτομεν περιγραφήν,
ομοιάζει, ώς καί έκ τής φωτογραφίας (βλ. πίν. Δ, 1) δύναται τις ν' άντιληφθή, πρός

') "Ενθ' άν. σ. 3 καί 61. Διά τόν λόγον τούτον ίσως δέν θεωρούνται γνήσιοι Σαρακα-
τσάνοι βλ. άνωτ. σ. 233.

5) Έν γένει έκ τής έσωτερικής διαρρυθμίσεως τών καλυβών καθώς καί τής ένυπάρξεως
στοιχειώδους επιπλώσεως κατανοοϋμεν ότι οί Σαρακατσάνοι τής περιοχής ταύτης είναι
περισσότερον έξειλιγμένοι άλλων (πρβ. καί Δ. Γεωργακαν, Ένθ'άν. σ. 86).

3) Περί τής σημασίας τής λέξεως Βλάχος έκτενώς πραγματεύονται ό άκαδημαϊκός κ.
Άντ. Κεραμόπουλλος είς τήν μελέτην αύτοΰ «Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι», έν 'Αθήναις 1939 καί
καί ό κ. Δ. Γεωργακάς είς τήν γενικήν περί τών Σαρακατσαναίων μελέτην του έν Άρχ. Θρακ.
Θησ. τ. IB' (1945-46, σ. 68-128) έν σ. 82.84.
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τάς τοΰ Πισοδερίου Φλωρίνης, περι ών ανωτέρω διέλαβον, νομίζω δ' δτι ή λεπτο-
μερής ταύτης περιγραφή δύναται νά χρησιμεύση ώς συμπλήρωμα τών κενών, τά
δποϊα, ώςήδη άνέφερα, παρουσιάζει τό ύλικόν τό εκ τών εκεί Σαρακατσαναίων ποιμέ-
νων συλλεγέν. Διότι ή διαφορά εις τήν κατασκευήν των δέν δύναται νά είναι μεγάλη,
έφ' δσον και τά πρόχειρα εις αύτούς υλικά οικοδομής είναι δμοια, και ό τρόπος
ζωής ό αύτός, πρόκειται δ' έπίσης περι Σαρακατσαναίων ποιμένων. Ή διατήρησις
τής παραδόσεως παρ' αύτοϊς είναι άλλως τε και έν πάσι πολύ ισχυρά, ώς φαίνεται
εις τά διακοσμητικά θέματα τών υφαντών και τά χρώματα τών προτιμήσεόίν των
(τό μέλαν, βαθύ κυανοΰν, (τά γαλαζωτά) και τό λευκόν 1).

Οΐ «Βλάχοι», οΐ έν Μαντουδίφ νΰν εγκαταστημένοι, κατά πληροφορίας αύ-
τών τών ιδίων, έχουν έλθει άπό τή Ρούμελη, ήτοι άπό τό απέναντι τής Εύβοιας
και έντεύθεν τοΰ Παρνασσού μέρος τής Στερεάς Ελλάδος. Παλαιότερον διέμενον
εις τά έπί τοΰ όρους Καντήλι κονάκια των, τώρα δέ έχουν συγκεντρωθή εις τήν έκ
τούτων όνομασθεΐσαν «Βλάχικα» συνοικίαν, εις τά βόρεια κράσπεδα τοΰ χωρίου
Μαντούδι, άγοράσαντες ή ένοικιάσαντες μικράς οικίας. Μολονότι δέ διατηροΰν τά
ιδικά των «βλάχικα» έθιμα, άκολουθοΰν πλέον έν πολλοίς τούς «χωριάτες» δηλαδή
τούς εντοπίους Μαντουδιανούς, τούς γεωργούς.

Τά μαντριά διά τά πρόβατα έχουν έξω τοΰ χωρίου, είς τά πέριξ τοΰ Μαντου-
δίου βουνά (Γύρω βουνό, δπως γενικώς τά ονομάζουν). Έκεΐ πλησίον κατασκευάζουν
καί τάς καλύβας των, τάς οποίας έγκαταλείπουν, δταν μετατοπίζωνται εκάστοτε πρός
έξεύρεσιν καταλλήλου βοσκής. "Αλλοτε δλαι αί καλύβαι ήσαν κα>νικαί «με κατσούλα>>2),
έπειδή δμως αύται ύπέκειντο εύκολώτερον εις τόν έκ πυρκαϊάς κίνδυνον, τώρα
προτιμούν νά τάς στεγάζουν διά φύλλων αύλακωτής λαμαρίνης (τσίγκου), κατασκευά-
ζουν δ' δλας τεραπλεύρους. Τά τεμάχια τοΰ τσίγκου άφαιροΰν κατά τήν άναχώρη-
σίν των τόν χειμώνα, διά νά τά χρησιμοποιήσουν καί πάλιν έν καιρφ.

Κατασκευή κωνικής καλΰβης (καλύβα με κατσούλα)
1. Προετοιμασία τοϋ έδάφονς

Εκκαθαρίζεται τό έδαφος είς έκτασιν ενός κύκλου, ό όποιος θ* άποτελέση
τήν βάσιν τής καλύβης. Κατόπιν προσδιορίζεται ένας κύκλος ώς οδηγός διά τήν
τοποθέτησιν τών καθέτων κλάδων (λούρων) τοΰ σκελετού. "Εξωθεν τής περιμέτρου
ταύτης έκσκάπτεται κυκλική αύλαξ διά τήν προστασίαν τής καλύβης άπό τών
όμβρίων ύδάτων.

') Πρβλ. καί Άγγ. Χατζημιχάλη, «Οί Σαρακατσαναΐοι, τά διακοσμητικά θέματα στήν
κεντητική τους τέχνη, έν περιοδ. Νέα 'Εστία τ. Α' (1927) σ. 28.

2) Πληροφορίαι τοΰ ποιμένος 'Αριστείδη Ζαχρήστου κ. ά.
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2. Κατασκευή σκελετοϋ

Έπι τής χαραχθείσης περιμέτρου έμπηγνύονται κλάδοι καθαροί, δηλαδή άπηλ-
λαγμένοι φύλλων καί παραφυάδων, εΐς άπόστασιν περίπου 0,20 μ. άπ'άλλήλων. Ούτοι
ονομάζονται τά κάτω λονρα (νΰν συνηθέστερον καλούνται παλούκια ή βέργες). Ή
έμπηξις γίνεται μέ τδ λεπιότερον μέρος τού κλάδου πρός τά άνω. Ό αριθμός τών
λούρων κυμαίνεται άπό 25-50 άναλόγως τού έπιθυμητού μεγέθους τής καλύβης.
Είτα κατασκευάζεται έ'να «στεφάνι» μέ λούρους πάλιν, έπί τού οποίου θά προσδε-
θούν τά άνω άκρα τών κάτω λούρων. Ούτως έπιτυγχάνεται τό κωνικόν σχήμα τής
καλύβης. Διά τήν έργασίαν ταύτην, ώς έπίσης καί διά τήν μετέπειτα έπικάλυψιν
τής καλύβης, τοποθετείται διά λόγους υποστηρίξεως είς τό κέντρον τής καλύβης
εις στύλος διχαλωτός (φούρκα) ύποβαστάζων προσωρινώς τό στεφάνι καί τήν δλην
ύπερκατασκευήν μέχρι περατώσεως τής καλύβης.

'Ακολουθεί κατόπιν τό χάρτωμα ήτοι ή στερεοποίησις τού σκελετού διά
προσδέσεως έπί τών καθέτων λούρων οριζοντίων εύλυγίστων κλάδων εΐς παραλ-
λήλους σειράς, άπεχούσας αλλήλων 0,20-0,30 μ., αρχής γενομένης έκ τών κάτω.
Ή σύνδεσις χαρτώματος καί καθέτων λούρων, ώς έπίσης καί ή στερέωσις τής στε-
φάνης πρός τά άνω άκρα τών κάτω λούρων, συντελείται μέ τά καλούμενα τσι-
μπούκια ήτοι διά κλαδίσκων λεπτών έκ σκοίνων ή λυγαριάς, καναπίτσας ενταύθα
κάλου μένης.

Κατά τήν κατασκευήν τού σκελετού λαμβάνεται μέριμνα, ώστε εΐς τήν ύπή-
νεμον πλευράν τής καλύβης ή μεταξύ δύο λούρων άπόστασις νά είναι μεγαλυτέρα,
ίνα δημιουργηθή κενόν διά τό άνοιγμα τής θύρας. Νοείται οίκοθεν δτι εΐς τό
ση μείον τούτο διακόπτεται τό χάρτωμα.

Τό δλον ύψος τής καλύβης είναι περίπου 2,50 μ.

3. Έηένδυαις της καλύβης

Ή κάλυψις τοΰ σκελετοϋ γίνεται διά προσδέσεως κλάδων πλατάνων κ.ά.*)
μετά τοΰ φυλλώματος αύτών έπί τοΰ σκελετού, οΐ όποιοι όνομάζονται τά καλεφτά
(=καλυφτά), αρχής γενομένης έκ τών κάτω πρός τά άνω καί εΐς επαλλήλους σειράς,
εκάστη τών οποίων ονομάζεται δομός. Καί οΐ μέν κλάδοι εκάστου δομοΰ τοποθε-
τούνται μέ τό φύλλωμα πρός τό κάτο) καί τόν μίσχον πρός τά έπάνω, έκαστος δέ
δομός έφάπτεται τοΰ υποκειμένου δομοΰ κατά τήν έ'ννοιαν τών κεράμων τών οικιών
πρός άποφυγήν εισροής τών όμβρίανν υδάτων εΐς τό έσωτερικόν τής καλύβης.
Ή πρόσδεσις τών δομών γίνεται ύπό δύο προσώπων, τοΰ ενός ευρισκομένου

') Όλόκληρος ή κοιλάς τοΰ Κηρέως καλύπτεται άπό δάσος πανύψηλων πλατάνων,
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εντός τής καλύβης και τοΰ ετέρου έξω αύτής, διά νά βοηθώνται αμοιβαίως εις τό
πέρασμα τών τσιμπουκιών, ήτοι τοΰ ύλικοΰ τής προσδέσεως. Ώς καλυφτά χρησι-
μοποιούνται κλάδοι μέν πλατάνων μέχρι τοΰ μέσου περίπου τής καλύβης, δηλαδή
μέχρι τοΰ σημείου δπου ή καλύβη παρουσιάζει μάλλον κάθετον μορφήν, άπό δέ
τοΰ μέσου και άνω, δπου ή καλύβη έχει μεγαλυτέραν πρός τά έ'σω κλίσιν και υπό-
κειται περισσότερον εις τήν εΐσροήν τών όμβρίων ύδάτων χρησιμοποιούνται βούρλα
ώς και εις τήν κατασκευήν τής κατσούλας.

Ή κατσούλα κατασκευάζεται ώς εξής : Δέσμη βούρλων, προσδενομένη εις
τήν μίαν άκραν ισχυρώς, συστρέφεται περι τό σημεϊον προσδέσεως εις τρόπον ώστε ή
άντίθετος τής προσδέσεως άκρα ν'άνοίγη δίκην δμπρέλλας. Αύτη έπιτίθεται κατόπιν ώς
κάλυμμα (ή λέξις δέ κατσούλα μαρτυρεί τοΰτο βλ. άνωτ. σ. 233 σημ. 4) εις τήν κορυφήν.

4· Εξωτερική στερέωοις επενδύσεως καλύβη ς

Ή δλη έπικάλυψις καί έπένδυσις τής καλύβης, τόσον τής κατσούλας, δσον
και τοΰ κάτω μέρους στερεώνεται και έξωτερικώς ώς εξής: Παραλλήλως και άντι-
στοίχως πρός ώρισμένους έσωτερικούς οριζοντίους λούρους τοΰ σκελετοΰ έπιτίθενται
έξωτερικώς έπι τής επικαλύψεως (φυλλώματος καί λούρων) ευλύγιστοι κλάδοι ονομα-
ζόμενοι εξω λονροι, οΐ οποίοι προσδένονται εις τόν σκελετόν μέ τά τσιμπούκια (βλ.
άνωτ.) και δή έπι τών άντιστοίχων έσωτερικών λούρων εις τρόπον, ώστε ή έπικά-
λυψις {σκέπη) νά ευρίσκεται ούτως ειπείν μεταξύ δύο σκελετών, μολονότι οΐ έ'ξω
λοΰροι είναι πολύ δλιγώτεροι τών έ'σω τοΰ σκελετοΰ, έφ' δσον προορισμός των
είναι μόνον ή έπι τοΰ κυρίως σκελετοΰ στερέα>σις τής έπενδύσεως.

5. Κεντρικός στύλος καλύβης

Μετά τήν έκτεθεΐσαν ανωτέρω κατασκευήν ή καλύβη αποτελεί πλέον εν στε-
ρεόν, δργανικώς συνδεδεμένον σύνολον και στατικώς αύταρκες κατασκεύασμα, μή
έχον πλέον άνάγκην τού κεντρικού στύλου, ό όποιος, ώς άνεφέρθη άνωτέρω, έτο-
ποθετήθη προσωρινώς πρός ύποστήριξιν τής ύπερκατασκευής. Πρός άποφυγήν
δμως κλίσεως τής καλύβης συνεπεία τών ισχυρών άπό Βορρά συνήθως πνεόντων
άνέμων, ό στύλος ούτος άλλάσσει πλέον θέσιν και προορισμόν. Μετακινείται ή βάσις
αύτοΰ άπό τοΰ κέντρου πρός τό ύπήνεμον μέρος τής καλύβης και ή κορυφή πρός
τό προσήνεμον αύτής. Ούτως ό στύλος λαμβάνει κεκλιμένην θέσιν, ώστε ή μέν
βάσις αύτοΰ νά στηρίζεται έν σχέσει πρός τό κέντρον τής καλύβης εις τό ύπήνεμον
μέρος αύτής κάτωϋεν τής κορυφής πρός τό μέρος τοΰ πνέοντος άνέμου, ή δέ
κορυφή του νά ύποστηρίζη σημεϊον τι τής καλύψεως. Όσάκις δέν δοθή ή δέουσα
προσοχή εις τήν τοποθέτησιν τοΰ στύλου τούτου ή καλύβη κλίνει «γέρνει» πρός
τήν ύπήνεμον πλευράν, ώς συμβαίνει εις τήν έν Πίν. Δ, 1 εΐκονιζομένην.
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6. Κατασκευή της ·&ύρας.

Ώς πρός τήν θυραν τής καλύβης, αύτη κατασκευάζεται ή εκ σανίδων, δπως
εις τήν προκειμένην τοΰ Ζαργάνη (ύψ. 1 μ. Χ πλ. 0,50) ή πλεχτή έκ πλατάνων ή
βούρλων ως εξής: Τό άνοιγμα τής θύρας δημιουργείται μεταξύ δύο λούρων άφινο-
μένου ακαλύπτου τοΰ τμήματος αύ-
τοΰ τής καλΰβης εις τό έπιθυμητόν
ύψος (1-2 μ.ΧΟ,50-0,60 μ.). Μεταξύ
τών λούρων τοποθετείται εις τό έ'δα-
φος έν ε'ίδει κατωφλίου τεμάχιον ξύ-
λου έκ καταλλήλου κλάδου δένδρου.
Είς τήν βάσιν τοΰ ενός λούρου, περί
τόν όποιον θά περιστραφή ή θύρα
(βλ. είκ. 1) έμπηγνύουν ενα πάσσα-
λον (α) εξέχοντα μέχρι 0,10 μ. άπό
τοΰ εδάφους. Εΐς τήν κορυφήν τοΰ
πασσάλου (παλονκιον) τούτου άνοίγουν μίαν δπήν (β) «τριβελλίζουνε μιά τρυπά»'
ήτις θά χρησιμεύσω ώς υποδοχή ενός άλλου ξύλου (α), τό όποιον καρφώνεται εΐς
τήν κάτω άκραν τής πόρτας εΐς τρόπον, ώστε νά προεξέχη κατά τι καί ή προεξοχή
αύτη νά εΐσέλθη έντός τής δπής. Ούτως εξασφαλίζεται ή περιστροφή τής θύρας.
Ή σύνδεσις καί περιστροφή τής μικράς ταύτης θύρας εξασφαλίζεται δι' ετέρων δύο
οπών, τάς οποίας άνοίγουν εΐς τήν θύραν εΐς τάς θέσεις γ δ, δπου συνήθα>ς τοπο-
θετούν τούς μεντεαέδες. Διά τών οπών τούτων διέρχεται σύρμα, τό όποιον συνδέει
τήν θύραν μέ τόν λοϋρον.

Τοιαύτη είναι ή κατασκευή τής βλάχικης κωνικής καλύβης, διά τήν οποίαν ώς
μοναδικά εργαλεία έχουν έ'να τσαπί διά τό άνοιγμα τής αύλακος πέριξ τής κα-
λύβης, εν μικρόν καί εν μεγαλύτερον μαχαίρι!

Διά τήν συντήρησιν μιας τοιαύτης καλύβης χρειάζεται κατ' έ'τος επισκευή
τής σκεπής δι' ανανεώσεως καί συμπληρώσεως τοΰ φυλλώματος τοΰ σκελετοΰ ώς
καί τής κατσούλας. Άν παραμεληθή τοΰτο ή καλύβη γέρνει καί καταστρέφεται
δπως ή περιγραφείσα τοΰ Ζαργάνη (βλ. Πίν. Δ, 1).

Εΐς τό έσωτερικόν τής καλύβης άπαραιτήτως ύπάρχουν 2-3 άγκονταεςχρη-
σιμεύουσαι πρός άνάρτησιν τής κάππας ή άλλων ένδυμάτων, δοχείων κ.ά.

7. Έοτία.

Εΐς τάς κωνικάς καλύβας τήν εστίαν κατασκευάζουν ώς εξής: Έμπηγνύουν

') Κλαδίσκοι βραχείς κυρτωμένοι εκατέρωθεν.

16
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εις τό έδαφος τεμάχια πλίνθων ή κεράμων, ώστε σχηματίζεται κατάλληλον στρώμα
(στρώση) διά τήν έ'ψησιν καί τοΰ άρτου. Τοΰτο ονομάζουν βάτραν. Τήν βάτραν
περικλείει δ κόΰρος ήτοι ύψωμα 0,10 μ. έκ λάσπης αναμεμειγμένης μετά λεπτού
άχύρου. Προς τό όπισθεν μέρος τής φωτιάς, δηλαδή τό άπέναντι τής θύρας—
ή εστία δέν ευρίσκεται άκριβώς είς τό μέσον τής καλύβης, άλλά μάλλον πρός
τήν θύραν—τοποθετοΰν όρθιους λίθους τούς πυρομάχους «γιά νά μην κνλάη η φω-
τιά πρός τά πίσω». Ή εστία αύτη χρησιμεύει διά τε τήν θέρμανσιν, τήν παρασκευήν
φαγητού καί τήν έ'ψησιν άρτου προχείρως. Μόνον έάν είναι πολλοί βλάχοι συγκε-
τρωμένοι καί έχουν στήσει άρκετάς καλύβας, τότε κτίζουν φούρνο κατά τόν συνήθη
είς τά χωρία τής περιφερείας τρόπον ').

Σήμερον, ώς ελέχθη καί ανωτέρω, μόνον ύπολείμματα κωνικών καλυβών
άνευρίσκονται. Συνηθίζονται ώς πρακτικώτεραι καί άσφαλέστεραι αί τετράπλευροι,
συνήθως μονόρριχτες, άλλά καί αί μέ άέτωμα- Καί διά μέν τάς πρώτας χρησιμο-
ποιούν 4 φούρκες, ένφ διά τάς μέ άέτωμα έξ. Η τεχνική τής κατασκευής καί καλύ-
ψεως τοΰ σκελετοΰ είναι όμοία πρό τήν τής κωνικής μέ λούρους καί χαρτώματα, ή
δέ στέγασις γίνεται δι' αύλακωτής λαμαρίνας «με τσίγκια».

III. Τό μαντρί [περιοχή Μαντονδίον Β Ευβοίας)

Αί καλύβαι τών ποιμένων άνεγείρονται, ώς είναι φυσικόν, πολύ πλησίον
τών μαντριών,[τών προοριζομένοον διά τήν διαχείμασιν καί έν γένει τήν άπό τής κα-
κοκαιρίας προφύλαξιν τών προβάτων. Καί τά δύο στέγαστρα ανθρώπων καί ζορων
είναι άλληλένδετα. Είναι δέ λίαν ενδιαφέρων καί διαφωτιστικός ό έκ παραδόσεως
τρόπος κατασκευής τών οικημάτων τών ζφων διά τήν μελέτη ν τοΰ πρωτογόνου,
απλού τρόπου άντιμετωπίσεως τών αναγκών στεγάσεως, ώς καί έν γένει τής
καθόλου οίκήσεως.

Ή κατασκευή ενός μαντριού έχει τήν ώρισμένην τεχνικήν της, τήν άπό
γονέων είς τέκνα καί άπό τής παλαιοτέρας γενεάς ποιμένων είς τούς νεωτέρους
παραδιδομένην.

Έν γενικαΐς γραμμαΐς τό μαντρί είναι φράκτης κεκλιμένος πρός τά έσω,
έκτεινόμενος είς σχήμα ελλειψοειδές ή στρογγύλον καί διαστάσεων ποικιλλουσών
άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών προβάτων, τά όποια πρόκειται νά περιλάβη.

Πρός τήν έσω πλευράν ολοκλήρου τοΰ φράκτου ή τμήματος αύτοΰ, τοΰ μάλ-
λον ύπό τοΰ άνέμου προσβαλλομένου, ευρίσκεται ύπόστεγον, τοΰ οποίου ή έπικλι"

*) Περί τών φούρνων τής περιφερείας βλ. τήν μελέτην μου «Οίκίαι 'Αγίας "Αννης- Ευ-
βοίας, έν Λαογραφίςι τ. ΙΔ' (1952) σ. 162 κ.έ.
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νής στέγη στηρίζεται άφ' ενός μέν έπι τοΰ φράκτου, άφ' έτερου δ' έπι σειράς ορι-
ζοντίων δοκών, υποβασταζόμενων κατά κανονικά διαστήματα υπό βραχέων διχα-
•λωτών πασσάλων (ύψους 0,60 μ.).

Ή πρόοδος τής εργασίας διά τήν άνέγερσιν μαντριού συντελείται ώς
ακολούθως: Άφοΰ εκλέξουν τόν κατάλληλον τόπον, τό μαντροτόπι, καλοΰμενον κα!
περιγράψουν τόν κΰκλον ή τήν έ'λλειψιν, τήν οποίαν θά καταλάβη ό φράκτης,
άρχίζουν τήν κατασκευήν τοΰ σκελετοϋ ώς εξής: Κατά διαστήματα ποικίλλοντα,
αναλόγως τοΰ προσφερομένου ΰλικοΰ τών μακρών δοκών άπό 2-5 μ., έμπη-
γνύονται καθ' όλην τήν έ'κτασιν τοΰ περιγραφέντος κΰκλου ή τής ελλείψεως,
ισοϋψείς διχαλωτοί πάσσαλοι (φούρκες) ΰψους 1-1,50 μ. μέ κλίσιν πρός τήν έσω-
τερικήν πλευράν, δηλαδή πρός τό κέντρον τοΰ κΰκλου ή τής ελλείψεως. Έκαστος
τών πασσάλων τοΰτων υποβαστάζεται υπό ετέρου διχαλωτοΰ έπίσης πασσάλου
κεκλιμένου κατ' άντίθετον φοράν, ώστε έκ τής συνενώσεως αυτών νά σχηματίζεται
τό σχήμα Λ. Τά ζεΰγη ταϋτα συνδέονται μεταξύ των διά δοκών, αιτινες επικά-
θηνται, ΰποβασταζόμεναι συγχρόνως υπό τών διχαλών. Αί μακραί αΰται δοκοί
μήκους άπό 2,50 μέχρι 5 μ. ονομάζονται ύπό μέν τών παλαιοτέρων βλάχων
τέμπλες, ύπό δέ τών νεωτέρων ποιμένων διαζνγάρια «επειδή επάνω εις αντο δια-
ζνγαίνονται τά στημονάρια και οι άγκοϋτσες» (βλ. κατωτ.). Ή έ'κτασις εκάστης
δοκού κα! ό άριθμός αύτών προσδιορίζει κα! τήν έ'κτασιν τού μαντριού. Τό άπό τοΰ
ενός ζεύγους τών διχαλωτών στύλων είς τό άλλο τμήμα μετά τής δοκού, μετά τήν
έπικάλυψιν διά τοΰ φυλλώματος, ώς θά ΐδωμεν αμέσως κατωτέρω, αποτελεί μίαν
πλάτην. Ούτως έ'να μαντρί εύρύχωςον, δυνάμενον νά περιλάβη 100 πρόβατα θ' άπο-
τελήται άπό 10 πλάτες. Κατόπιν έμπηγνύουν εΐς τήν γήν κατά παράλληλον πρός τούς
κυρίως διχαλωτούς στύλους (φούρκες) έ'ννοιαν άλλα μικρά ξύλα (κλάδους έπίσης άνευ
φυλλώματος), τά στημονάρια ή τεμπλάρια, άτινα προσδένονται επί τής μεγάλης τέμπλας
(διαζυγάρι), προεξέχοντα άνωθεν ταύτης περι τά 0,10-0,15μ. Μεταξύ τούτων τών
μακρών κλάδων πλέκονται τέλος σταυροειδώς άλλοι κλάδοι λεπτότεροι, έκ σκοίνων
ή λυγαριάς, τά χαρτώματα. Ούτως εΐναι έ'τοιμος πλέον ό σκελετός τού φράκτου,
ό ούτως ειπείν εξωτερικός τοίχος τοΰ μαντριού μέ κλίσιν πρός τά έ'σω, ώς ήδη
άνωτέρω ελέχθη.

Ό ούτω περατωθείς σκελετός καλύπτεται πρώτον διά ξηρών κλάδων (πλα-
τάνων ή πεύκης) «τά ξεραδώνοννε». Έπ! τούτων δέ πάλιν επιτίθενται κλάδοι
πλατάνων μί το φΰλλωμά των ή βούρλα ή καλαμιά1), αρχής γενομένης έκ τοΰ κάτω
μέρους (βλ. άνωτ. Καλύβαι) και μέ τόν μίσχον επάνω, τό δέ θυσανωτόν μέρος

') Τό ξεράδωμα αντιστοιχεί προς τά πέταυρα, ένω ή τελευταία έκ κλάδων κ.ά. έπικά-
λυψις πρός τά κεραμίδια τής στέγης τών χωρικών οικιών.
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κάτω. Ταΰτα αποτελούντα τήν τελευταίαν φάσιν τής καλύψεως και τήν τελικήν
έπικάλυψιν τοϋ σκελετοΰ ονομάζονται καλεφτά (καλυφτά)1). Τά καλυφτά στερεώ-
νονται εις τόν σκελετόν δι' εγκαρσίων ξύλων, τών λούρων, άτινα προσδένοντα1
εις τά οτημονάρια διά λεπτότατων καί εύλυγίστων κλάδων. Ή τεχνική δηλαδή τής
καλύψεως προσομοιάζει επίσης πρός τήν τής καλΰβης. Κατ' αυτόν τόν τρόπον έχει
πλέον περατωθή ό περίβολος, οι πλάτες, τοΰ μαντριού.

Ώς ήδη ανωτέρω εΐπομεν, εσωτερικώς τοΰ φράκτου ε'ίτε καθ' δλην αύτοΰ
τήν έ'κτασιν ή εις τμήμα αύτοΰ 2), κατασκευάζουν ύπόστεγον μέ στέγην μονοκλινή,
επικλινή πρός τά έσω. Πρός τοΰτο απέναντι τών διχαλωτών στύλων τής πλάτης καί εις
άπόστασιν 1.50 - 2 μ. άπ'εκείνων έμπηγνύουν καθέτως εις τήν γήν βραχείς στύλους,
επίσης διχαλωτούς (μικρές φούρκες) ύψους 0,60 μ., οί όποιοι υποβαστάζουν τό καλούμε-
νον μικρό διαζυγάρι, έν αντιθέσει πρός τό τοΰ φράκτου, τό μεγάλο διαζυγάρι. Ή έπικά-
λυψις τής άπό μεγάλης τέμπλας τής πλάτης μέχρι τής μικράς έ'μπροσθεν εκτάσεως
γίνεται καθ' δμοιον τρόπον, ώς καί τής πλάτης. Ούτω χρησιμοποιούνται επίσης
κλάδοι (τά μικρά οτημονάρια), οΐ όποιοι είναι κυρτοί εις τήν άκραν έν ε'ίδει μπα-
στουνιοΰ καί ονομάζονται άγκοντσες γενικώς είς τήν περιοχήν, επίσης οί κριταάμπες
δηλαδή ξύλα κατάλληλα, ώστε νά εμπλέκωνται στερεώς. Ή ούτω τελειωθεΐσα στέγη
τοΰ προστφου αύτοΰ ονομάζεται τό τσιμπέρ{ι) ή κόρφιαομα, έ'χει δέ μεγάλην κλίσιν,
άφοΰ τό μέν πρός τήν πλάτην τμήμα αύτής ερείδεται έπί τής μεγάλης τέμπλας, τό
δέ πρός τά έ'μπροσθεν έπί τοΰ μικρού διαζυγαριοΰ, τοΰ ύπό τών βραχέων στύλων
ύποβασταζομένου.

') Τούς καταλλήλους διά τήν κάλυψιν κλάδους μετά δασέος φυλλώματος επιλέγουν κατά
Σεπτέμβριον, ότε συγκεντρώνουν τήν ξυλείαν διά τάς κατασκευάς αύτοΰ τοϋ είδους. Τότε απο-
θέτουν αύτά είς δεμάτια, διά νά τά χρησιμοποιήσουν έν καιρφ.

2) Π.χ. τό έν Πίν. Δ, 3 είκονιξόμενον μαντρί έ'χει τό ύπόστεγον είς όλην τήν έ'κτασιν τοΰ
φράκτου, ένφ τό έν Πίν.Δ, 2 μόνον είς τό ΒΔ τμήμα αύτοΰ.
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'Απαραίτητος προϋπόθεσις διά πασαν συστηματικήν μελέτην και έ'κδοσιν λαο-
γραφικών κειμένων είναι ή έπιστημονική κατάταξις αύτών. 'Ιδιαιτέρως διά τάς
παροιμίας, πολυπληθή κείμενα μέ βραχεΐαν διατύπωσιν και ποικιλίαν παραλλαγών,
ή μεθοδική κατάταξις έπιβάλλεται δ'χι μόνον δι' έπιστημονικούς, άλλά καί διά
πρακτικωτέρους χρηστικούς λόγους.

Είναι δύσκολον νά παρακολουθήση κανείς καί νά μελετήση μέ άνεσιν παροι-
μίας, αϊτινες προσφέρονται έστω καί άλφαβητικώς, άλλά χωρίς έσωτερικήν συνοχήν.
Ή προσοχή τού μελετητού περισπάται τότε άπό τάς ποικίλας έννοιας καί καταπο-
νείται τάχιστα άπό τά άλματα εΐς τά όποια τόν παρασύρουν αί διάφοροι άπό τών
παροιμιών έντυπώσεις. Άλλά και διά τήν έν δεδομένη στιγμή άνεύρεσιν ώρισμένης
τινός παροιμίας, μόνη ή οργανική κατάταξις δύναται κατά τρόπον άμεσον νά βοη-
θήση τόν έρευνητήν, καί μόνη αύτη εξασφαλίζει γενικώτερον τήν εύκολωτέραν καί
σκοπιμωτέραν χρησιμοποίησιν τών συλλογών.

Τάξις τις περί τήν παράθεσιν τών παροιμιών ή ύποτυπώδης κατάταξις αυτών
παρατηρείται καί εΐς άνεπιτηδεύτους συλλογάς, επειδή καί αύτομάτως έν τή διανοία
τού καταγράφοντος γεννάται ή σκέψις τής καθ' ομοίους κύκλους ή κατά πρακτικήν
τινα βάσιν συγκεντρώσεως τών παροιμιών. Οί διάφοροι άπό παλαιοτέρων χρόνων

(*) [ΑΙ δυσχέρειαι, τάς όποιας δι' εύνοήτους λόγους παρουσιάζει τό σύστημα τής κατά
τήν κυρίαν λέξιν κατατάξεως τών παροιμιών, τό όποιον έφήρμοσεν είς τήν εκδοσιν του
ό άείμνηστος Νικόλαος Πολίτης καί άκολουθεϊ είς τήν κατάρτισιν τής συλλογής του τό
Λαογραφικόν Άρχεϊον, έπέβαλον τήν διατύπωσιν κανόνων τινών, δυναμένων νά χρησιμεύσουν
πρός καθοδήγησιν τών συλλογέων είς τήν κατάταξιν καί δημοσίευσιν παροιμιών. Τήν έργα-
σίαν ταύτην άνεθέσαμεν είς τόν συντάκτην τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου κ. Δ· Λουκάτον, όστις
εργαζόμενος άπό τοΰ 1938 ειδικώς είς τήν κατάταξιν τών παροιμιών άπέκτησε τήν άπαιτου-
μένην πεΐραν. Ό κ. Λουκάτος έπεξετάθη καί είς τήν ύποτύπωσιν διαγραμμάτων πολλαπλής
κατατάξεως καί άλλας χρησίμους παρατηρήσεις' άλλ' εννοείται ότι αί άπό\|>εις αύτοΰ δέν
αντιπροσωπεύουν κατά πάντα τάς γνώμας τής υπηρεσίας τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου.

2. τ. Δ.]
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συλλογείς, ε'ίτε καταχωρίζοντες κατά τήν σειράν τής σταχυολογήσεως αύτών γνώμας
και παροιμίας και απλώς άριθμοΰντες αύτάς, ε'ίτε καταγράφοντες κατ' άλφαβητικήν
σειράν, ε'ίτε και χωρίζοντες αύτάς εις ηθικολογικούς κύκλους, ήκολούθουν ούτως ένα
τρόπον κατατάξεως. 'Ακόμη και όταν κατέγραφον τάς παροιμίας όλως άτάκτως,
παρεσύροντο συνήθως ύπό συνειρμικής τίνος σκέψεως, ήτις συνεκέντρου αύτομά-
τως πλησίον άλλήλων τάς συναφείς παροιμίας1).

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους, ή ανάγκη τής ύπό έν σοβαρόν σύστημα συγ-
κεντρώσεως και έκδόσεως τών παροιμιών έχει εύτυχώς καταστή επιστημονική συνεί-
δησις έν τε τή Ελλάδι και άλλαχοΰ, άπασαι δέ σχεδόν αι νΰν έκδιδόμεναι συλ-
λογαι άκολουθοΰν συστήματα καθιερωθέντα παρ' έπιστημόνων έρευνητών καί
εισηγμένα έν χρήσει παρά τοις κατά τόπους Άρχείοις. Λόγφ δμως τής ανεπαρκείας
τήν οποίαν έν εκαστον τών συστημάτων τούτων παρουσιάζει διά τήν έξαντλητικήν
κατάταξιν τών παροιμιών, ώς καί τής άσυμφωνίας τών συλλογέων έν τή προτι-
μήσει τούτου ή εκείνου τοΰ τρόπου κατατάξεως, ύφίσταται πάντοτε τό ζήτημα τής
αποδοχής ενός ενιαίου συστήματος ή καί συνδυασμοΰ συστημάτων, τά όποια άκο-
λουθούμενα άπό τούς συλλογείς μιας χώρας θά ώδήγουν ε'ις τήν ταχυτέραν συγκέν-
τρωσαν, τήν μεθοδικωτέραν κατάταξιν καί τήν εύχερεστέραν μελέτην τών παροιμιών
τής χώρας αύτής 2).

*) Πρβλ. καί Ν. Γ· Πολίτην έν τή εισαγωγή τών Παροιμιών αύτοΰ (τόμ. Α', σ. ιζ ).

2) Είναι άξιον απορίας ότι είς συστηματικάς περί παροιμιών μελέτας, οίαι τοΰ Archer
Tylor, The proverb (Harvard Mass. 1931), τοΰ Friedrich Setter, Deutsche Sprichworter-
kunde (Miinchen 1922) καί τοΰ J. Dejardin (εισαγωγή είς τό Dictionnaire des spots ou
proverbes wallons (Liege 1891), ούδέν περί κατατάξεως τών παροιμιών άναφέρεται. Ό Ν.
Γ. Πολίτης ομοίως, έν τη εισαγωγή τών Παροιμιών αύτοΰ (τόμ. Α', σ. ε'-οε') ούδέν λέγει περί
τής κατατάξεως αύτών. "Οσα γνωρίζομεν περί τών σχετικών απόψεων αύτοΰ τά άρυόμεθα
έκ κριτικής του δι' άλλας έκδόσεις παροιμιών καί έξ άρθρου του έν τφ περιοδικφ Παρθε-
νών, «Περί τών δημωδών παροιμιών» (1872, σελ. 92~jy.. ε.). Ό γάλλος εθνολόγος Mauss, έξαί-
ρων τήν σημασίαν τών παροιμιών διά τήν μελέτην τής ηθικής τών λαών, άδιαφορεΐ διά τόν
τρόπον τής κατατάξεως αυτών: L'observateur choisira un priticipe de classification quel·
conque, en s'effor9ant simplement d'etre aussi complet que possible. (Marcel Mauss, Ma-
nuel d'Ethnographie, Paris 1947, a. 162). Είδικήν μελέτην περί κατατάξεως τών παροι-
μιών άνεύρομεν μόνον έν τφ άγγλικφ περιοδικφ Folk-Lore δημοσιευθεΐσαν έν έ'τει 1894
(τόμ. V σ. 229-274) ύπό τοΰ G. W. Wood, On the classification of proverbs and sayings
of the isle of Man. "Εκ τών Ελλήνων, μετά τόν Πολίτην, συνεζήτησε τό ζήτημα καί ό
καθηγητής Στίλπων Κυριακίδης έν τφ οίκείω κεφαλαίφ τής «Ελληνικής Λαογραφίας» αύτοΰ
(Μέρος Α','Αθήναι 1923, σ. 312-314). "Ολαις προχείρως έχουν έκτεθή καί αί ήμέτεραι από-
ψεις έν τή εισαγωγή τής συλλογής παροιμιών έκ Φαράσων τής Καππαδοκίας. (Αονκ. σελ. η'
καί κα').
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Ύπό τόν γενικόν τίτλον Ζητήματα κατατάξεως παροιμιών θέλομεν διαλάβει
ενταύθα περί τών συστημάτων καί τών τρόπων κατατάξεως, δσοι μέχρι τοΰδε έχρη-
σιμοποιήθησαν διά τήν συλλογήν καί τήν έ'κδοσιν τών παροιμιών έν τε τη Ελλάδι
καί άλλαχοΰ καί θέλομεν εκθέσει τάς ημετέρας παρατηρήσεις περί τών συστημάτων
τούτων, ως καί τάς άπόψεις ημών διά τήν άποδοχήν τοΰ έξ αυτών πρακτικωτέρου
καί σκοπιμωτέρου.

Δίδομεν αμέσως, οιονεί καί ως πίνακα περιεχομένων, τό διάγραμμα τής έργα-
σίας ήμών μετά τών έπί μέρους κεφαλαίων αυτής.

μεροσ πρωτον

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ
Α '. Τά συστήματα

1. Τό άλφαβήτικόν. 2. Τό λημματοθετικόν. 3. Τό είδολογικόν. 4. Τό έννοιο-
λογικόν.

Β'. Παράλληλοι μορφολογικά! διαιρέσεις

1. Παροιμιολογική. 2. Φιλολογική. 3. Χρονολογική. 4. Γλωσσογεωγραφική.
5. Προσφδιακή.

μεροσ δευτερον

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Τοΰ άλφαβητικοΰ. 2. Τοΰ λημματοθετικοΰ. 3. Τοΰ ειδολογικού. 4. Τοΰ εν-
νοιολογικού.

μεροσ τριτον

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Τό λημματοθετικόν, βασικόν σύστημα κατατάξεως.

2. Περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως τών άλλων συστημάτων.

3. Οί βοηθητικοί πίνακες.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

1. Υποδείγματα ειδολογικής καί εννοιολογικής κατατάξεως.

2. Συγκριτικός πίναξ κατατάξεως τών αύτών παροιμιών κατά τά έκτεθέντα
τέσσαρα συστήματα.
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Βραχνγραφίαι

Bonser=Proverb Literature. A bibliography of works relating to Proverbs. Edited
by W. Bonser, compiled by T.A. Stephens (Folk-Lore Society, London 1930).

Ε.Ε.Β.Σ= Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών σπουδών.

F. F. C. = Folklore Fellows Communications. Helsinki.

Κνριαχ. — Στίλπωνος Κυριακίδου, Ελληνική Λαογραφία. (Μέρος Α'), 'Αθήναι 1923.

λ. = λήμμα.

Α. Α — Λαογραφικόν Άρχεΐον. Συλλογή παροιμιών, κατατεταγμένων κατά τό σύστημα Ν. Γ.
Πολίτου.

Ααογρ. — Περιοδικόν «Λαογραφία». Δελτίον τής Ελληνικής λαογραφικής 'Εταιρείας.

Αονκ. = Λ. Λουκοπούλου-Δημ. Σ. Λουκάτου, Παροιμίες τών Φαράσων ('Εκδόσεις τοΰ Γαλλ·
'Ινστιτούτου 'Αθηνών. Κέντρο Μικρασιατικών σπουδών. 'Αθήνα 1951).

77.77= Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου και τής γλώσσης τοΰ ελληνικού λαοΰ. Παροι-
μίαι. (Έκδεδομένον μέρος: Τόμοι Α'-Δ', 'Αθήναι 1899 -1902. Άνέκδοτον μέρος έν
χειρογράφφ συλλογή παρά τφ Ααογρ. Άρχείφ).
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

Α'. Τά συστήματα

1. Τό άλφαβητικόν αύατημα.

Κατά τό σύστημα τοΰτο αί παροιμίαι τίθενται εν άλφαβητική τάξει, λαμβα-
νομένου υπ' όψιν τοΰ άρχικοΰ γράμματος τής πρώτης λέξεως αυτών. Ύπό τοΰτο
καταγράφονται πάσαι εί'τε άναμείξ καί άδιαφόρως είτε κατ' αΰστηράν λεξιλογικήν
διάταξιν, άκολουθοΰσαι τήν καί ύπό τών επομένων γραμμάτων τής λέξεως κα-θορι-
ζομένην σειράν 2).

Παραλλήλως πρός τήν άλφαβητικήν αύτήν τάξιν δύναται νά βαίνη καί ή
άρίθμησις τών παροιμιών, γινομένη εΐτε τμηματικώς κατά στοιχεΐον, ε'ίτε ολικώς
άπό τής άρχής μέχρι τοΰ τέλους τής συλλογής 3).

Τό άλφαβητικόν τοΰτο σύστημα κατατάξεως, απλούν εις τήν διάταξίν του
καί πρόχειρον, έ'χει χρησιμοποιηθή έν μεγάλφ βαθμφ, ίδί$ εις παλαιοτέρας έποχάς,
παρά συλλογέων, οΐτινες άγνοοΰντες ή καί άδιαφοροΰντες διά μεθοδικώτερα συστή-
ματα ήθελον απλώς νά δημοσιεύσουν έ'να αριθμόν παροιμιών καί φράσεων, ύπό
πνεύμα μάλλον συλλεκτικόν καί γλωσσολογικόν παρά λαογραφικόν. Όμοίως επε-
κράτησε νά χρησιμοποιήται τό σύστημα τοΰτο εις πολυγλώσσους μέ συγκριτικόν

') Παράδειγμα ή συλλογή παροιμιών έκ Ρόδου, ύπό Γερασίμου Δ. Δρακίδου: Ροδιακά,
(Αθήναι 1937), σελ. 169-225.

*) Παράδειγμα ή συλλογή Ά. Α. Παπαδοπούλου (Άρχεΐον Πόντου, τόμ. Β', σ. 49-136
καί Γ" ο. 3-78).

8) Ή άρίθμησις τών παροιμιών ένδείκνυται δι' όλα τά συστήματα κατατάξεως, καθό-
σον όχι μόνον βοηθεϊ αΰτη είς τήν άκριβεστέραν παραπομπήν, άλλά καί δίδει στατιστικώς τό
σύνολον ή καί τά μέρη τών άναγραφομένων παροιμιών. Έπί τη ευκαιρία άναφέρομεν ότι
άπλή άρίθμησις τών παροιμιών, άνευ ούδεμιάς άλλης τάξεως, έμφανίζεται παρά τισι συλ-
λογεΰσι καί ώς μόνος τρόπος κατατάξεως. Τοΰτο συμβαίνει συνήθως είς προχείρους καί
μίκράς συλλογάς (πρβλ. Λαογρ. Δ', σ. 293-297), είς συλλογάς παλαιών χειρογράφων '(πρβλ.
Π.Π. Α' σ. 6-52) καί είς συλλογάς άνευ άλλης φροντίδος καταρτισθείσας (πρβ. Νεοελληνικά
'Ανάλεκτα Παρνασσού. Τόμ. Α' (1870) σ. 131-190). Άπλή άριθμητική είναι καί ή διάταξις
1655 γνωμών έν τη άγγλική συλλογή τοΰ Francis Bacon, The promus "of formularies and
elegancies. London 1883 (Bonser 8).
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σκοπόν συλλογάς παροιμιών *), εις συλλογάς διά τά σχολεία 2), εΐς σειράς λαϊκών
εκφράσεων 3), ώς και εΐς πίνακας ή ευρετήρια παροιμιών 4), 'Αξιοσημείωτον είναι
εντούτοις δτι άξιόλογοι καί μεγάλαι συλλογα! παροιμιών διαφόρων εθνών τοΰ 19ου
καί τοΰ 20οΐ αιώνος έχουν καταρτισθή μέ βάσιν τό συνεχές άλφαβητικόν σύστημα

Παραδείγματα ελληνικών συλλογών κατ' άλφαβητικήν τάξιν δημοσιευθεισών
έ'χομεν άφθονώτατα ού μόνον πρό τής ύπό τοΰ Πολίτου έκδόσεως τών παροιμιών
αύτοΰ (1899), άλλά και μετ' αύτήν. 'Αναφέρομεν πρώτον τάς έν παλαιοϊς κώδιξι
καταγεγραμμένος, οιαι αί τοΰ Corpus Paroemiographorum Graecorura, αί παρά
Leutsch καί Schneidewin δημοσιευόμενοι (άλφαβητικωτέρα πασών είναι ή τοΰ
Άποστολίου) 6), καί έπειτα νεωτέρας, αύτοτελώς ή μετ'άλλης λαογραφικής ύλης εκδο-
θείσας. Τοιαΰται είναι αί συλλογαί: Α. Negris, A Dictionary of Modern Greek
proverbs (Edimburgh 1831). I. Μανιάρη, Ή Σφίγξ ή συλλογή ελληνικών παροι-
μιών (Τεργέστη 1832). Τ. Βερέττα, Συλλογή παροιμιών τών νεωτέρων Ελλήνων (Λα-
μία, 1860). Π. "Αραβαντινον, Παροιμιαστήριον ή συλλογή παροιμιών έν χρήσει πα-
ρά τοις Ήπειρώταις ('Ιωάννινα 1863). I. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις ("Εκδ. β'
Έρμούπολις 1867)7). Γ. Καβαδία, Ό πρακτικός λόγος ή συλλογή 10.000 παροιμιών
(Κέρκυρα 1876). Δ, Κράχτογλον, Συλλογή τών έν Βάρνη καί τών πέριξ αύτής έν
χρήσει δημωδών παροιμιών ('Αθήναι 1880). Π. Παπαζαφειροπονλον, Περισυναγω-

') Πβλ. Henry-George Bohn, A polyglot of foreign proverbs. London 1857 (Bonser
21). Ε. B. Mawer, Analogous proverbs in ten languages. London 1885 (Bonser 123).
Z. de Alberti, Proverbs in Spanish and English. London 1920 (Bonser 1314).

s) Leroux de Lincy, Le livre des proverbes francais. Paris 1842. Proverbes moraux
(τόμ. II, σελ. 162-334). Henri de Vibraye, Tresor des proverbes frangais, anciens et mo-
dernes. Paris 1934.

s) Πβλ. Ά. Α. Παπαδοπούλου, Φρασεολογικά, ('Αθήναι 1951). Έπίσης είς τό Nouveau
fetit Larousse illustre, Locutions latines et etrangeres. Paris 1948, σελ. 1115-1146.

4) Πβλ. Henri- George Bohn, A Hand-book of Proverbs. London, εκδ. 1882 (Alpha-
betical Index έν σελ. 281-583). Otto Crusius, Analecta critica ad paroemiographos Grae-

cos (πίνακες). Lipsiae. 1883. Μ. Α. Τριανταφυλλίδη, Παροιμιακές φράσεις άπό τήν ιστορία
καί τή λογοτεχνία (ευρετήριο) 'Αθήνα. 1947.

6) Πβλ. παρά Bonser τούς άριθμούς: 108, 270, 430, 660, 745, 841, 886, 1065, 1377
1767, 2675 καί 3589.

6) Gottingae (2 τόμοι) 1839—1851.

') Διά τήν συλλογήν ταύτην ήδη ό Ν. Γ. Πολίτης παρετήρησεν ότι αί παροιμίαι είναι
«κατατεταγμέναι ατελέστατα αλφαβητικώς, δριζομένης τής τάξεως νπδ μόνου τοΰ πρώτου γράμ-
ματος εκάστης», και δτι «πλείστα παραδείγματα παρατηρούνται έν αυτή τοΰ σφάλματος έκείνον των
άλφαβητικώς κατατασσόντων συλλογέων, καϋ·' ο άπροσεκτοΰντες ενίοτε ταράσσουσι την άλφαβητικήν
τάξιν διά νά &έοωσι πλησίον αλλήλων συναφείς παροιμίας». (Παροιμίαι, τόμ. Α' σ. ιζ' καί μγ');
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γη γλωσσικής ύλης και εθίμων (Πάτραι 1887). Κ. Κανελλάκη, Χιακά ανάλεκτα
(ΆΦήναι 1890). Ά. Α. Παπαδοπούλου, Παροιμίαι (Πόντου). Άρχεΐον Πόντου τόμ.
Β', σ. 49-136 και Γ'3-78 *). Αεβίδον-Daw kins, Παροιμίαι έκ Φαράσων, έν Λαο-
γραφία τόμ. ΙΑ'. (1934) σ. 131-150. Γ. Δρακίδου, Ροδιακά ('Αθήναι 1937). Γ.
Καζαβή, Νισΰρου λαογραφικά (Νέα Υόρκη 1940).

2. Τό λημματοθετικόν σύστημα·

Όνομάζομεν ούτω τό σύστημα έν τφ όποίφ αΐ παροιμίαι κατατάσσονται
κατά τήν κυρίαν λέξιν αύτών, τήν συγκεντρούσαν τό βάρος τής όλης έννοιας και
πληροφορούσαν περι τού θέματος αύτών.

Ή κυρία αύτη λέξις, άναγραφομένη άνωθεν τής παροιμίας ύπό τόν εύθύν
αύτής γραμματικόν τύπον, χρησιμοποιείται ως λήμμα, ύπό τό όποιον έπειτα παρα-
τίθενται έν άλφαβητική τάξει πάσαι αί ομοίου θέματος παροιμίαι. Ή όλη σειρά
τών λημμάτων τούτων, χωρούσα καί αύτη κατ' άλφαβητικήν τάξιν, άπαρτίζει τό
περί ού ό λόγος σύστημα, διά τού όποιου προσφέρεται είς τόν έρευνητήν ή δυνα-
τότης μιας άλφαβητικής άμα καί ειδολογικής άναζητήσεως τών παροιμιών 2).

Τό λημματοθετικόν σύστημα είναι συγχρόνως λεξικογραφικόν καί λαογρα-
φικόν. Λεξικογραφικόν μέν καθόσον τά λήμματα τίθενται έν λεξιλογική σειρά, αί
δέ άκολουθούσαι ταύτα παροιμίαι έπέχουν θέσιν οιονεί παραδειγμάτων μαρτυ -
ρούντων περί τής χρήσεως τοΰ λήμματος' λαογραφικόν δέ καθόσον ύπό τάς κυρίας
ταύτας λέξεις τοποθετεί ό συλλογεύς καί άνευρίσκει ό μελετητής τας περί ενός
θέματος παροιμίας, ως καί τάς συγγενείς αύτών, αΐτινες καί διά μόνου τοΰ όγκου
των πληροφορούν περί τής παροιμιακής έκτάσεως καί τών παραλλαγών τοΰ έρευ-
νωμένου θέματος.

Τό λημματοθετικόν σύστημα έχρησιμοποιήθη διά τήν κατάταξιν τών παροι-

') Κρίνων τήν συλλογήν ταύτην ό Στίλπων Κυριακίδης γράφει: «Αυπηρόν είναι οτι

6 εκδότης εις τήν κατάταξιν ήκολονϋηοε τό άατοχώτατον τών συστημάτων, τό κατά τό πρώτον
γράμμα τής πρώτης λέξεως» (Λαογραφ. I' σ. 236). Σημειωτέον ότι ό αυτός συλλογεύς έδημο-
σίευσε παλαιότερον παροιμίας κατατεταγμένας λημματοθετικώς κατά τό σύστημα Πολίτου
(Ααογρ. ΣΤ' σ. 3-77).

') Ό όρος λήμμα, λεξικογραφικός κυρίως, έχρησιμοποιήθη παρά τοΰ Λαογραφικού
'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κατ' άπομίμησιν τής έν τω Ίστορικφ Λεξικώ καί τή γλωσ-
σολογική έπιστήμη χρήσεως αύτοΰ. Νομίζομεν ότι πρώτοι μεταχειριξόμεθα τόν όρον λημματο-
ϋετική κατάταξις. Οι Πολίτης καί Κυριακίδης προσδιορίζουν άπλώς τήν κατάταξιν ταύτην ώς
γινομένην κατά τήν κυρίαν λέξιν τής παροιμίας. Τήν κυρίαν ταύτην λέξιν οί "Αγγλοι ονομά-
ζουν principal -word, ol Γάλλοι mot-clef ν.αΐ οί Γερμανοί Stichwort.
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μιών πολύ βραδΰτερον άπό τό άλφαβητικόν1). Ώς πρώτην δμως αύτοΰ μορφήν
δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν εις τά λεξικογραφικά άρθρα παρά\%σιν τών παροι-
μιών, αιτινες έχρειάζοντο, ίνα διασαφηνίζουν τήν έννοιαν και τήν χρήσιν τών έρμη-
νευομένων λέξεων2). Χαρακτηριστικόν είναι δτι καί σήμερον άκόμη, tStQc. έν τή ξένη
παροιμιογραφίςι, πλεΐσται τών συλλογών, αϊτινες άκολουθούν τό σύστημα κατατά-
ξεως τούτο, ονομάζονται «Λεξικά παροιμιών»3).

Κλασσικόν παράδειγμα λημματοθετικής κατατάξεως παροιμιών παρ' ήμΐν
αποτελεί ή άπό τοΰ έτους 1899 άρξαμένη έκδοσις τών ελληνικών παροιμιών ύπό
τού άειμνήστου Νικολάου Γ. Πολίτου4), άνακοπεΐσα μέν μετά τόν Δ'τόμον (1902)
συνεχιζομένη δ' έν τοις χειρογράφοις αύτοΰ τοις κατατεθειμένοις έν τφ Λαογραφικφ
Άρχείω τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Έν τή συλλογή ταύτη τά λήμματα, τυπούμενα
διά ζωηροτέρων στοιχείων και τιθέμενα άνω άριστερά κατά τόν γνωστόν λεξικογρα-
φικόν τρόπον, συνοδεύουσι τάς ομάδας τών παροιμιών, αιτινες παρατίθενται κατ'
άλφαβητικήν καί αύτοτελώς ήριθμημένην τάξιν και ύπομνηματίζονται κατά χώραν,
ού μόνον διά τών ερμηνειών αύτών, άλλά και διά τής αναγραφής τών τόπων προε-
λεύσεως και τών πηγών έξ ών ήντλήθησαν, έτι δέ και διά τής παραθέσεως πολλών
ομοίων ελληνικών καί ξένων παροιμιών.

') Συστηματικήν χρήσιν τοΰ συστήματος τούτου έν συλλογαϊς παροιμιών συναντώμεν
κυρίως άπό τοΰ 19ου αιώνος, ίδίςι ύπό Γερμανών συλλογέων.Έκ τών παλαιοτέρων είναι αί κατα-
τάξεις είς τάς συλλογάς τών J. Eiselein, Die Sprichworter und Sinnreden des deutschen
Volkes in alter und neuer Zeit (Donaueschingen 1838) καί Karl Wander, Deutsclies
Sprichworter-Lexicon (Leipzig 1867-80). Ήδη όμως τφ 1780 εϊχεν έκδοθή έν Λισσαβώνι
άριστη συλλογή παροιμιών μέ λημματοθετικήν κατάταξιν, ή τοΰ Francisco Rolland, Adagios,
proverbios, rifaos e anexius da lingua portugueza (Lisboa 1780). Πβλ. Bonser, άριθμούς
1576, 1820 καί 1498.

2) Είς τοΰτο άκριβώς οφείλεται ότι πλεΐσται παλαιότεροι παροιμίαι μετά τών σημασιών
των κατέστησαν είς ημάς γνωσταί άπό τών Λεξικογράφων (Σουίδα, Ducange, Σκαρλάτου
Βυζαντίου, κ ά.), άπό τούς όποιους καί ήρύσθησαν οί πρώτοι συλλογείς (πβλ. καί Ν. Πολίτου,
Παροιμ. Α' σ. ζ ).

3) Πβλ. Jean Meyer, Dictionnaire des proverbes danois etc. Copenhague 1757
(Bonser 862). Karl Wander, Deutsches Sprichworter-Lexicon έ'. ά. J. Preston, A dictio-
nary of English proverbs and proverbial phrases. London 1880 (Bonser 624). J. De-
jardin, Dictionnaire des spots ou proverbes Wallons. Tomes 2, Liege 1891-92. /. M. Sbarhv
Diccionario de refranes etc. de la lengua espanola, Madrid 1922 (Bonser 1415). Είς τήν
κατηγορίαν ταύτην υπάγονται καί τά σύγχρονα λεξικά τής λεγομένης «argot» (Dictionnaire
d'Argot διά τήν γαλλικήν φρασεολογίαν—«Λεξικό τής πιάτσας» διά τήν έλληνικήν), όπου ύπό
τάς λέξεις τίθενται καί λαϊκαί παροιμιακαί φράσεις.

4) Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Παροι-
μίαι. Τόμοι Α'-Δ'. Έν'Αθήναις, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1899-1902 (Βιβλιοθ. Μαρασλή)·
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Μέ υπόδειγμα τήν συλλογήν ταΰτην τοϋ Πολίτου ήρχισαν έ'πειτα κατα-
τάσσοντες τάς παροιμίας αυτών ot πλείστοι τών Ελλήνων συλλογέων, ΐδίςι οί δημο-
σιεύοντες έν τω περιοδικώ «Λαογραφία», οΐτινες και παρέπεμπον εις τάς αντιστοί-
χους της συλλογής αύτοϋ, ου μόνον τάς έκδεδομένας άλλά καί τάς ανέκδοτους1).

'Υπάρχει δμως έν τφ Ιδίφ συστήματι καί έτερος τρόπος παραθέσεως τών
παροιμιών μετά τών λημμάτων αυτών, δστις είναι ή κατά χώραν ΰπογράμμισις
τής κυρίας λέξεως εκάστης παροιμίας. 'Αντί δηλονότι νά συγκεντρώνται αί παροι-
μίαι τής συλλογής ύπό χωριστά λήμματα, παρατίθενται αύται έν συνεχείς, λαμβα-
νομένης μόνον φροντίδος. ώστε ή κυρία αύτών λέξις νά ρυθμίζη καί τήν άλφαβη*
τικήν των σειράν.

"Ιχνη τοιαύτης κατατάξεως εις έλληνικήν συλλογήν παροιμιών διέκρινεν
ό Ν. Πολίτης έν άθωνικφ χειρογράφφ τοΰ ΙΖ' αιώνος, δημοσιευομένη ν έν τφ Α'
τόμφ τών Παροιμιών αύτοΰ 2). Παραθέτομεν ώς δείγμα ενταύθα τινάς τών έν
λόγφ παροιμιών 3).

25. Κλείδωνε τό σπίτι σον και τόν γείτονά σον κλέπτην μη τόν κάμνης.

26. Τινάς εκ της γενεάς μας κονταρίαν ουκ εδωκεν.

27. "Οταν σε τάξουν γέννημα, τρέχε με τό σακκί σον.

29. Ή γραία τό μισοχείμωνον πεπόνι ε&νμή'&ηκεν.

30. Μάτια ουκ είναι, δάκρνα πόϋεν νά "ρϋονν;

31. Ενρομεν τό λοντρόν άδειον και πον λονστην ονκ εΐχαμεν.

32. 'Εγώ εις μίαν χερίαν νερόν πνίγομαι.

Τόν τρόπον τούτον τής κατά χώραν λημματοθεσίας συναντώμεν σπανιώτατα
εις νεωτέρας, έλληνικάς ή ξένας συλλογάς. Άναφέρομεν έκ τούτων, έκ μέν τής
ξένης παροιμιογραφίας τάς συλλογάς: Henri G. Bohn, A hand-book of proverbs,
London, έ'κδ. 1882 (σελ. 1-24,49-61 καί 66-146), Archet Tylor, An index to «The

l) Ώς πρώτην μίμησιν άναφέρομεν τήν ύπό τοΰ D. C. Hesseling γενομένην κατάταξιν
τών παροιμιών τοΰ L Warner, τήν δημοσιευθεΐσαν έν τφ Β' τόμφ τών Παροιμιών τοΰ Πο-
λίτου (βλ. δήλωσιν τοΰ συλλογέως έν σελ. ιβ'). Έκ τών πρώτων επίσης έφαρμογών τοΰ συστή-
ματος δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τάς έν ταϊς συλλογαΐς Γ. Π. 'Αναγνωστοπούλου, Συλλογή παροι-
μιών τοΰ Ζαγορίου (Λαογρ. Β' σ. 307-329) καί Όρ. Δ. Σχινα, Παροιμίαι καί παρ. φράσεις έκ
Σερρών τής Μακεδονίας (Λαογρ. Γ' σ· 180-227) κατατάξεις. ΑΙ παραπομπαί είς τάς άνεκδότους
παροιμίας τοΰ Πολίτου έγίνοντο φροντίδι, παλαιότερον μέν αύτοΰ τοΰ Πολίτου, βραδύτερον δέ
τών διευθυντών τοΰ Λαογραφικού Άρχείου. Πρβλ. καί Νίκης Πέρδικα, Σκΰρος, τόμ. II ('Αθή-
ναι, 1943), σ. 9-89.

") Σελίδες ιζ' καί 57-62.

') Έκ τών σελίδων 60 - 61. Αί κύριαι λέξεις δέν είναι εκεί υπογραμμισμένοι.
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Proverb» εν F.F.C. Ν° 113, Helsinki 1934 (σελ. 11-101) και F. DeprStre,
Mechon de 1400 rebus de la region du Gentre, La Louviere (Βέλγιον)
και εκ τών ελληνικών συλλογών τήν εν τφ βιβλίφ τής Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκη,
Συμβολή στά Λαογραφικά τής Κρήτης ('Αθήνα 1949), περιλαμβανομένων (σελ.
123-163) *).

Παρέκκλισις drco τάς άρχάς τής λημματοθετικής κατατάξεως, έξωτερικής
ή έσωτερικής, είναι ή περίπτωσις καθ' ήν άναμειγνύονται μετά τών παροιμιών ενός
λήμματος και άλλαι σχετικαί, έ'στω και άν έν τω κειμένφ των δέν περιέχεται τό
λήμμα τοΰτο. Ή τοιαΰτη έ'νταξις τών παροιμιών, γινομένη άνευ συστήματος και
άναμείξ, δέν είναι έπιστημονική.

Χαρακτηριστικόν αυτής δείγμα έ'χομεν έν τφ βιβλίφ τοΰ Ν. Λάσκαρη,
Ή Λάστα και τά μνημεία της (μέρος Γ' Έν Πΰργφ, 1906), δπου π.χ. υπό τό λήμ-
μα Άρρωστος (σελ. 137) άνευρίσκομεν τάς παροιμίας:

''Άρρωστος που κλάνει, το γιατρό τόν βγάνει.

"Εφτασε στοϋ παππά τό χουλιάρι.

Οί πολλοί γιατροί έχασαν τόν άστενή.

"Οποιος κρύβει τήν άρρώστεια τον, πάει με δαύτηνε.

Έλύθηκαν τά γόνατά μου.

Λάθος γιατρού, βονλή Θεον. 2)

3. Το είδολογικόν σύστημα.

Τό σύστημα τοΰτο, άποτελοΰν πρόοδον έν τή έξελίξει τών τρόπων κατατά-
ξεως τών παροιμιών και όφειλόμενον περισσότερον εις τήν άπό εθνολογικής πλευ-
ράς άναζήτησιν και μελέτην αυτών, συνίσταται εις τήν καθ' δμοια είδη κατάταξιν
τών παροιμιών, ήτοι τήν συγκέντρωσα- αύτών καθ' ομάδας, συμφώνως ε'ίτε πρός
τούς κόσμους άπό τών οποίων έμπνέονιαι, είτε πρός τά θέματα περί τών όποιων
πραγματεύονται.

Ήδη άπό τοΰ 1872 ό Πολίτης ονομάζει τό σύστημα τοΰτο «είδολογικόν» 3),

') Ή συλλογεύς δέν ύπογραμμίζει έπίσης τάς ρυθμιζούσας τήν κατάταξιν λέξεις τών
παροιμιών, ούδέ τηρεί αύστηρώς τήν άλφαβητικήν των σειράν.

2) Παρομοίαν κατάταξιν εύρίσκομεν έν τή συλλογή J. Malathouras, English proverbs
and maxims (μετά μεταφράσεως είς τήν έλληνικήν). Athens 1946.

3) Πβλ. άρθρον αύτοΰ έν «Παρθενώνι», έ.ά. ώς καί μεταγενεστέραν ύπ' αύτοΰ χρήσιν
τοΰ όρου έν Ααογρ. Β', σελ. 510, όπου καί καθορίζει: «-Υπό κοινήν επιγραφή ν τάσσονται αί
συγγενείς τήν εννοιαν παροιμίαι».
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Ivco παλάιότερον (1867) δ συλλογεύς Ί. Βενιζέλος τό αναφέρει ώς «καϋ·' νλην διαί-
ρεαιν» *). Και δ Στίλπων Κυριακίδης ονομάζει αυτό «σύστημα καϋ·' νλην» έξηγώνδτι
κατ' αυτό «αί παροιμίαι κατατάσσονται ύπό διαφόρους τίτλους, αντιπροσωπεύοντας
τό πράγμα εΐς^ό όποιον εκάστη αναφέρεται» 2). Καί είναι όντως σύστημα «καθ'
ύλην», επειδή λαμβάνει υπ' ό'ψιν καί τό ύλικόν περιεχόμενον τών παροιμιών,
τάς λέξεις μέ τό συγκεκριμένον νόημα καί τάς εικόνας μέ τήν φυσικήν αύτών
παράστασιν, περισσότερον πολλάκις άπό τάς αλληγορίας καί τάς εμμέσους διδα-
σκαλίας αύτών.

Είς τήν διεθνή όρολογίαν γνωσταί είναι αί εκφράσεις par themes ή par
sujet, by subjects ή under subject headings, αί όποΐαι άντιστοιχοϋν είς τάς
εκφράσεις, τάς οποίας καί ημείς θά ήδυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν: κατά δέμα-
τα ή κατά τό περιεχόμενον.

Παραδείγματα τοιούτων κατατάξεων παρ' ήμΐν έχομεν ελάχιστα, καθ' δσον
ό Πολίτης, καίτοι ύπέδειξεν έν αρχή τό σύστημα τούτο, έπέδρασεν έπειτα άλλως
έπί τών Ελλήνων συλλογέαιν διά τοϋ παραδείγματος τής λημματοθετικής κατατά-
ξεως τών παροιμιών αύτοΰ.

Δίδομεν πάντως ένταΰθα τό διάγραμμα τής ύπό τοΰ Ν. Γ. Πολίτου προταθεί-
σης έν έτει 1872 ειδολογικής κατατάξεως διά τάς έλληνικάς παροιμίας8).

α'. ΚοινωνικαΙ παροιμίαι: 1. Γενικαί άρχαί περί τής κοινωνίας. 2. Αί περί ηθών καί
νόμων ίδέαι. 3. Αί σχέσεις τών αρχών πρός τούς πολίτας. 4. Βασιλείς καί άρχοντες. 5. 'Ισχυ-
ροί. 6. Πλούσιοι, πτωχοί καί ή έν τή κοινωνία θέσις αύτών. 7. Αί συναναστροφαί καί κοινω-
νίαι (I φιλ.ίαι, II έχθραι, III γείτονες). 8. Ή κοινωνική τών πολιτών σχέσις πρός αλλήλους
(τρόπος τοΰ συμπεριφέρεσθαι). 9. Κοινωνικά καθήκοντα (I ελεημοσύνη καί άγαθοποιΐα, II
ευγνωμοσύνη καί άγνωμοσύνη). 10. Ή θέσις τοϋ άτομου έν τη πολιτεία.

β'. Παιδαγωγικοί παροιμίαι: 1. Όμοιότης τών τέκνων πρός τούς γονείς. 2. Ή μικρά
τοΰ παιδός ηλικία. 3. Τρόπος ανατροφής. 4. Συναναστροφαί. 5. 'Ανάγκη τής παιδείας.

γ'. ΟικογενειακαΙ παροιμίαι: 1. Καθήκοντα τοΰ τέκνου πρός τούς γονείς. 2. Γάμος. 3.
Συζυγικά καθήκοντα. 4. Ό οικοδεσπότης καί τά κτήματα. 5. Ποικίλα περί οικογενείας.

δ'. Βιοτιχαι παροιμίαι: 1. Τρόπος τοΰ ζήν. 2. 'Ανάγκη τής εργασίας" κακά τής αργίας
3. Πρόνοια. 4. Μαθήματα έκ παθημάτων. 5. 'Ανάγκη τής βραδείας σκέψεως καί τής μή ταχύ-
τητος έν ταΐς έργασίαις. 6. 'Ολιγάρκεια καί βεβαιότης είς τάς έπιθυμίας· 7. Οικονομική δια-
χείρισις. 8. Άποφασιστικότης έν ταις έπιχειρήσεσι.

ε'. 'ΕπιτηδενματικαΙ παροιμίαι ·* 1. Γενικά περί τεχνών καί επιτηδευμάτων. 2. Τρόπος

') «Παροιμίαι δημώδεις» έ'κδ. Β'., σ. ζ'.

2) Κυριακ., σ. 312.

3) Έν Παρθενώνι, έ. ά.
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έργασίας. Β. Πολυτεχνΐται. 4.Επαγγέλματα (αναγραφή αύτών κατ' άλφαβητικήν τάξιν). 5.
Μαγειρικοί γαστρονομικοί παροιμίαι (I ανάγκη τροφής, II εδέσματα, III τροφή πτωχών,
πλουσίων) 6. Ναυτικοί. 7. 'Ιατρικοί. 8. Οικονομολογικοί.

ζ1'. Ψυχολογικοί παροιμίαι: 1. Κυρίως ψυχολογικοί. 2. Τό άναλλοίωτον τών χαρα-
κτήρων. Β. Ή διανοητική άνάπτυξις κατά τάς διαφόρους ήλικίας. 4. Περί ορέξεων 5. Περί
φρονήσεως, περί παραφροσύνης. 6. "Ονειρα. 7. "Έρως. 8. Έχθραι, μίση. 9. 'Ανάγκη. 10.
'Απληστία. 11. Φυσιογνωμικά. 12. Ποικίλοι -ψυχολογικοί παρατηρήσεις.

ζ". ΦιλοσοφιχαΙ παροιμίαι 1. Μεταφυσικοί ίδέαι (Θεός, κόσμος κλπ ). 2. Θρησκεία. 3.
Κρίσις καί άνταπόδοσις (I δι' άμαρτήματα γονέων, παίδων, συγγενών. II δι* ίδια άμαρτήματα.
III διά ξένα. IV άλλαι περί άνταποδόσεως). 4. Ειμαρμένη.

η. Γνωμικά xal ή&ικά παραγγέλματα. (Έπί διαφόρων άντικειμένων κατ' άλφαβ. τάξιν).

■Θ·'. Ποικίλαι παροιμίαι (Έπί διαφόρων άντικειμένων, κατ' άλφαβητικήν τάξιν).

Άναφέρομεν επίσης έξ ελληνικών συλλογών παραδείγματα ειδολογικής κατα-
τάξεως : τήν μικράν επιλογήν τοΰ Δημ. Λονκοπονλον, Φώς άπό τούς μύθους μας,
τόμ. Α' 'Αθήναι 1926 και τήν πρόσφατον άποδελτιωτικήν έργασίαν τοΰ Δημ. Α.
Τσίριμπα, Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις παρά τώ έπιστολογράφφ Άρισται-
νέτφ ('Αθήναι, έκ τοΰ περιοδικοΰ «Πλάτων», έ'τος Β', 1951).

Έκ τών ξένων έχρησιμοποίησαν περισσότερον τό εΐδολογικόν σύστημα κατα-
τάξεως οί "Αγγλοι, οί 'Αμερικανοί, οΐ 'Ιταλοί και οΐ Γάλλοι, μελετώντες, ώς άνε-
φέραμεν, τάς παροιμίας ύπό έθνολογικόν πρίσμα '). Δίδομεν κατωτέρω δύο δια-
γράμματα ειδολογικής κατατάξεως άπηχοΰντα, τό μέν τάς άγγλικάς, τό δέ τάς γαλ-
λικός άπόψεις.

1. Leath Rachel YOFFIE, Yiddish proverbs, sayings etc. in St Louis Mo.

(The Journal of American Folklore, vol. 33, New York 1920, σ. 134-165*)

α'. Θρησκεντικαί. Θεός καί Μοίρα.

β'. Πνευματιχαί ιδιότητες. Σοφία καί μωρία. Προνοητικότης.

') Μεταξύ τών 'Ιταλών συλλογέων πρώτος έχρησιμοποίησε τό σύστημα τοΰτο ό Orlando
Pescetti έν τή συλλογή αύτοΰ Proverbi italiani, (Venetia 1598). (Bonser 2307). To σύστημα
έπανέλαβεν έν ετει 1853 ό Giuseppe Giusti (Raccolta di proverbi toscani) καί έπειτα
άνεδημοσίευσεν ό G. Pitre' (1880 καί 1910) έν τή βιβλιογραφία του. "Εκτοτε οί "Ιταλοί συλλο-
γείς κατατάσσουν μάλλον ε'ιδολογικώς τάς παροιμίας αύτών. (Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτην έν Λαογρ.
Β', σ. 510 καί Bonser 2473),

2) Ό συλλογεύς αναφέρει δτι διά τήν κατάταξιν του ήκολούθησεν, άφ' ενός μέν τό
σύστημα τοΰ /. Long (Handbook of Folklore, London 1890), άφ'έτερου δέ τούς πίνακας τοΰ
G. W. Wood, δπως ούτοι έδημοσιεΰθησαν έν τω 5φ τόμφ (1894) τοΰ περιοδ. Folklore (βλ.
άνωτέρω).
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γ'. Άρεται και κακίαι. 1. 'Ομόνοια, πάλη- 2. Έργατικότης, καρτερία, οκνηρία, άνικανό-
της. 3. 'Αλήθεια, ψεΰδος, υποκρισία. 4. Ειλικρίνεια. 5. Άγαθότης, κακία. 6. Ταπεινοσύνη, ΰπβ-
ρηφάνεια, μεγαλαυχία. 7. Μετριοπάθεια, εγκράτεια, λαιμαργία. 8. Φιλοφροσύνη, ελεημοσύνη,
σκληρότης. 9 Γενναιοδωρία, φιλαργυρία. 10. Ευγνωμοσύνη, αχαριστία.

δ'. Οικογενειακοί παροιμίαι. 1. Οικογένεια, γονείς, τέκνα. 2. Γάμος. 3. Πενθερά και
νύμφη. 4. Συγγενείς.

ε'. Κοινωνικοί. 1. Φίλοι καί εχθροί. 2. Κοινή γνώμη. 3. Συμφωνίαι, ομοιότητες, σχέσεις.
4. Σπερμολογία, φλυαρία. 5. "Ηθη καί έθιμα.

ς'. Παροιμίαι και εκφράσεις δηλονσαι ■ 1. Δεισιδαιμονίας. 2. Άδιαφορίαν καί άφρον-
τισίαν 3. Άσυναρτησίαν καί παράδοξα.

ζ'. Οικονομικών σχέσεων. 1· Χρήματα καί έργασίαι. 2. Έμπόριον καί συναλλαγαί. 3.
Πτωχεία καί πλούτος- 4. Οικονομία καί σπατάλη

η'. ψυχολογικοί. Ταραχή καί λύπη. 2. Ευτυχία καί κακοδαιμονία. 3. Φιλοσοφία.
■β·'. ΦνσικαΙ Ιδιότητες. 1. Νεότης καί γήρας. 2. 'Ωραιότης, προσωπική χάρις.
ι', 'Ιδιαίτεροι αντιλήψεις. 1. Γυνή. 2. Ποτά. 3. Θάνατος. 4. "Εγκλημα καί ποιναί.
to'. Μετεωρολογικοί. Τοΰ καιροϋ.
ιβ'. Έ&νοΧογιχαί. (Παροιμίαι περί άλλων λαών).

2. Monseigneur Michel FEGHALI, Proverbes et dictons Syro — Libanais.

(Paris, Institut d'Ethnologie, 1938)
a'. Προσωπική και εσωτερική ζωή τον ατόμου. 1. 'Ικανότητες ή άδυναμίαι φυσικαί καί
ήθικαί (τιμιότης - κακουργία, πρόνοια - απρονοησία, φρόνησις - μωρία, αλήθεια - ψεΰδος, φιλο-
δοξία καί εγωισμός, ειλικρίνεια - υποκρισία, μετριοφροσύνη ■ αλαζονεία, δραστηριότης-οκνη-
ρία, φιλαρέσκεια-αβουλία, γενναιοδωρία - φιλαργυρία, όργή-υπομονή, φυσικαί Ικανότητες
καί άδυναμίαι κ. ά.). 2. Συνθήκαι καί ψυχικαί καταστάσεις διάφοροι: Κακοδαιμονία καί απαι-
σιοδοξία, ευτυχία καί αισιοδοξία' απογοητεύσεις, πλούτος, πτωχεία, φρενοβλάβεια.

β'. Οικιακός και οικογενειακός βίος. 1. Οικία καί αγροτικά κτίσματα. 2-6. Σχέσεις
μεταξύ τών μελών τής οικογενείας. 7. Σχέσεις μεταξύ κυρίου καί υπηρετών. 8. Ή οικοδέσποινα
καί αί οίκιακαί έργασίαι. 9. Ό φοΰρνος καί ή παρασκευή τοϋ άρτου- 10. Μαγειρική. 11. Συγκεν-
τρώσεις περί τήν έστίαν. 12. Παιδιαί καί ψυχαγωγία ι. 13. Οικιακά σκεύη καί εργαλεία. 14. Ά-
ποδημίαιεΐς τό έξωτερικόν.

γ'. Κοινωνικός βίος. 1. Φιλία, ερως, πάθη. 2. "Αγαμος βίος, άρραβών, γάμος. 3. Ψυχαγω-
γίαι καί λαϊκαί έορταί. 4. Μίση καί εκδικήσεις. 5. 'Αλληλοβοήθεια, προστασία- 6. Φιλοξενία,
καλοί τρόποι, επισκέψεις. 7. Φιλανθρωπία, Ιπαιτεία. 8. Ευγνωμοσύνη άγνωμοσύνη. 9. Γείτο-
νες, γειτνίασις. 10. Δικαιώματα καί καθήκοντα έν xfj κοινωνία. 11. Κράτος καί πατρίς' πόλε-
μος καί ειρήνη. 12. 'Επαγγέλματα- 13. Θάνατος, κηδεία, πένθη. 14. Κοινωνικά! σχέσεις' διά-
σιασις καί συμφιλίωσις.

δ'. *Αγροτικός και ποιμενικός βίος. 1. Ό γεωργός καί ή γή. 2. Οί βόες καί τό άρο-
τρον. 3. Σπορά, καλλιέργειαι. 4. Συγκομιδή - θερισμός. 5. "Αλως, άλωνισμός, μϋλος. 6. Καρ-
ποφόρα δένδρα, λαχανόκηποι, φυτά. 7. 'Αμπελουργία. 8. Σηροτροφία. 9-10. Βοσκοί, ποίμνια,
νομαί. 11. Κυνήγιον καί ψάρευμα. 12. Νομάδες. 13. Άσθένειαι, δημώδης ιατρική. 14. Έπο-
χαί, λαϊκή μετεωρολογία.

19
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ε'. Εμπορικός καί βιομηχανικός βίος. 1. Μέτρα καί σταθμά. 2. Έμπόριον καί εμπο-
ρεύματα. 3. 'Αγορά, καταστήματα. 4. Άγοραί, πωλήσεις, τιμαί. 5. 'Εμπορικοί συναλλαγαί'
πιοτωταί καί οφείλεται.

ς'. Θρησκευτικός καί πνευματικός βίος. 1. Θρησκευτικά! δοξασίαι καί προλήψεις. 2.
Καρτερία καί μοιρολατρεία. 3. Προσευχαί καί αλλαι θρησκευτικοί ένέργειαι. 4. Έορταί καί
τελεταί. Οί άγιοι καί ό διάβολος. 5. 'Ιεροί τόποι, αντικείμενα λατρείας. 6. 'Ιερείς καί μάν-
τεις. 7. Σχέσεις τοΰ ανθρώπου πρός τόν Θεόν. Κατάραι, εϋχαί, βλασφημίαι. 8· Παροιμίαι άπό
τήν Γραφήν. 9. Σχολεΐον καί σπουδαί.

ζ'. Ό βίος και τά η&η των ζώων. 1. Ό όνος 2. Ό ίππος. 3. Ή κάμηλος. 4. Ό
κύων- 5. Ό λέων καί τά άλλα ισχυρά ζωα. 6. Ό λΰκος καί ή άλώπηξ. 7. Ή δρνις 8. Ή γαλή
καί ό μϋς. 9. Τά πτηνά- 10. "Αλλα ζωα. Τά ερπετά. 11. Τά ζωύφια καί τά έντομα.

Ώς καί έκ τών άνωτέρω διαγραμμάτων εμφαίνεται, οι πόλοι περι τούς
οποίους περιστρέφεται πάσα ειδολογική κατάταξις είναι, άφ' ενός μέν ο! κόσμοι
(φυσικοί, κοινωνικοί, τεχνικοί) άπό τούς οποίους εμπνέονται αί παροιμίαι, άφ'ετέ-
ρου δέ τά θέματα περί τών οποίων πραγματεύονται. Τοΰτο άλλωστε αντιστοιχεί
καί πρός τήν φύσιν τής παροιμίας, ήτις περιγράφει ή διδάσκει, στηρι-
ζομένη ε'ίς τε τήν παρατήρηαιν καί τήν άλληγορίαν.

Καί τά μέν εκτεθέντα διαγράμματα, κατηρτισμένα έπί τή βάσει τών ποικί-
λων εθνολογικών διαφερόντων, περιλαμβάνουν εύρύτερον όλους τούς κύκλους τής
φυσικής, κοινωνικής καί ψυχικής ζωής τοΰ ανθρώπου, ώς καί τοΰ περιβάλλοντος
αύτόν κόσμου, δυνάμεθα όμως νά καταρτίσωμεν καί στενώτερα λαογραφικά, περι-
οριζόμενοι εΐς τά ειδικά διαφέροντα άτινα απασχολούν τήν λαογραφικήν επι-
στήμην *).

Εύνόητον είναι ότι ή ώς άνω ευρύτης ή στενότης τών διαγραμμάτων δέν
εξαρτάται άπολύταις άπό τήν πρωτοβουλίαν τοΰ συλλογέως. Τό ύλικόν κυρίως είναι

') Παραδείγματα διά τήν πρώτην κατηγορίαν δυνάμεθα εισέτι ν* άναφέρωμεν «αί
τά ύπό τοΰ Στίλπωνος Κυριακίδου αναγραφόμενα έν tfj Ελληνική Λαογραφία αΰτοΰ (σελ.
312—313) τών Long καί Sebillot διά δέ τήν δευιέραν , άφ' ενός μέν τό πλείστον μέρος
τοΰ παρατεθέντος διαγράμματος Feghali, άφ' έτερου δέ τήν είς τά «Ζητήματα 'Ελληνικής
Λαογραφίας» τοΰ Γεωργίου Μέγα ακολουθούμενη ν διάταξιν τών κεφαλαίων, ύπό τά όποια
σχεδόν πάντοτε ύπάρχει θέσις διά σχετικάς παροιμίας. ΕΙς τά «Ζητήματα» ταΰτα, κυκλοφο-
ρήσαντα καί είς Ιδιαίτερα τεύχη ύπό μορφήν Έρωτηματολογίων('Επετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, ετη
1939—1949), ό συγγραφεύς είς πάσαν σχεδόν περίπτωσιν εθίμου δέν παραλείπει νά ύπεν-
θυμίσχι δτι ύπάρχουν σχετικαί παροιμίαι καί νά ζητήσχ) τήν έπ" ευκαιρία τοΰ εθίμου τού-
του περισυλλογήν των. Οΰιω καί μέ μόνα τά κεφάλαια χών «Ζητημάτων» αυτών θά ήδυνά-
μεθα νά καταρτίσωμεν είδολογικόν λαογραφικόν πίνακα κατατάξεως παροιμιών, όστις θά έδιδε
πολύτιμα στοιχεία διά τήν γνώσιν τών εθίμων, τών τρόπων ζωής καί τών αντιλήψεων τοΰ
ελληνικού λαοΰ.
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έκεΐνο, τό όποιον ρυθμίζει και συνθέτει τόν πίνακα κατατάξεως μιας συλλογής.
Εξαρτάται όμως και άπό τό πνεϋμα μέ τό όποιον εγινεν ή συλλογή καί άπό τήν
άποψιν άπό τής οποίας μελετώμεν τάς παροιμίας, διά νά έχωμεν ταΰτην η εκεί-
νην τήν μορφήν τής ειδολογικής κατατάξεως.

Είς τό οίκεϊον κεφάλαιον θέλομεν παραθέσει σχετικούς πίνακας διά τήν κατά-
ταξιν ελληνικών παροιμιών.

4, Τό έννοιολογικόν σύοτημα.

Ένω τό είδολογικόν σύστημα αναφέρεται και είς τήν έξωτερικήν μορφήν
τής παροιμίας, περιλαμβάνον κύκλους καί θέματα τοΰ υλικού καί φυσικού βίου, ώς
καί τών πρακτικών εκδηλώσεων τής ζωής, τό έννοιολογικόν στηρίζεται κυρίως είς
τό έσωτερικόν νόημα τής παροιμίας, τήν ήθικήν ή άλληγορικήν έ'ννοιαν αύτής,
ήτις ώς γνωστόν δέν ελλείπει ούδ' άπό τάς κοινάς παροιμιώδεις φράσεις. Πλην
τών πρακτικής φύσεως παροιμιών (μετεωρολογικών, γεωργικών, ιατρικών κ.λ.π.)
ώς καί τών κυριολεκτούντων γνωμικών, αί λοιπαί παροιμίαι καί τά γνωμικά
κρύπτουν πάντοτε ύπό τήν φαινομενικήν διατύπωσιν αύτών έ'να ύπαινιγμόν, μίαν
παράλληλον άλληγορικήν έ'ννοιαν, ήτις μεταφέρει τό δίδαγμα ή τήν παρατήρησιν
άπό τόν ύλικόν κόσμον καί τόν κόσμον τών ζώων εις τόν ψυχικόν καί κοινωνικόν
τοϋ ανθρώπου.

Τάς ύπό άλληγορικήν λοιπόν μορφήν κρυπτομένας έν ταϊς παροιμίαις εννοίας,
ομού μετά τών φανερώς διατυπουμένων, λαμβάνει αποκλειστικώς υπ' ό'ψιν αύτοΰ
τό έννοιολογικόν σύστημα κατατάξεως, μη ένδιαφερόμενον άλλως διά τήν έξωτερι-
κήν ή ύλικήν μορφήν τής παροιμίας.

Κεφάλαια εννοιολογικής κατατάξεως περιλαμβάνονται βεβαίως καί εις τάς
εΐδολογικάς κατατάξεις, ίδια όπου παρέχονται παροιμίαι είλημμέναι έκ τής ατομικής
καί έσωτερικής ζωής τοΰ ανθρώπου ή τών κοινωνικών αύτοΰ σχέσεων 1). Όμοίως
έν τή λημματοθετικη κατατάξει, ύπό λήμματα εννοιών οιαι αί: αγάπη, άλήϋεια, ελεη-
μοσύνη, κλοπή, συμφέρον κ.λ.π., αί παροιμίαι δίδονται και κατ'έννοιολογικόν τρό-
πον. Δέν εξαντλούνται όμως ύπό τάς κατατάξεις ταύτας πάσαι αί έ'ννοιαι, διότι πολλαί
τούτων δέν φαίνονται εις τά κείμενα τών παροιμιών, ύπό τά όποια κρύπτονται μέ
άλληγορικήν διατύπωσιν.

Διά τοΰτο ή εννοιολογική κατάταξις δύναται νά είναι ανεξάρτητος καί έξαντλη-
τική. Ό έπιθυμών ν' άνευρη καί νά μελετήση έν ταΐς παροιμίαις τάς περί διαφόρων
εννοιών καί θεσμών (δικαίου, τιμής, άξιοπρεπείας, γάμου, γυναι ' |ς

*) Πρβλ. σχετικάς υποδιαιρέσεις είς τά εκτεθέντα διαγράμματα.
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κ.λ.π.) αντιλήψεις τοΰ λαοΰ, θά επιτυχή εύχερέστερον τοΰτο, έάν χρησιμοποίηση μίαν
Ιπιμελώς κατηρτισμένην έννοιολογικήν κατάταξιν. Αύτη θά τόν ενημερώση πολύ
πλουσιώτερον καί άκριβέσιερον παρά αί αντίστοιχοι ειδολογική καί λημματοθετική.

Τόν όρον «εννοιολογική κατάταξις» διά τάς παροιμίας μεταχειριζόμεθα, έξ
όσων γνωρίζομεν, έπίσης πρώτοι'). Συνεχωνεύετο μέχρι τοΰδε τό όνομα καί τό
είδος τοΰτο τής κατατάξεως μέ τήν έν γένει «είδολογικήν». Έν τούτοις έχρησιμο-
ποιήθη και αυτοτελώς ή κατάταξις αΰτη ύπό τών Ελλήνων παροιμιογράφων, πλεΐ-
σται δέ είναι αί συλλογαί παρ' ήμΐν, ώς καί παρά τοις ξένοις, εις τάς όποιας αύτη
εφαρμόζεται. Οί διεχΊνώς επικρατούντες δι'αύτήν όροι είναι: παρά μέν τοις Γάλλοις
«classement ideologique», παρά δέ τοΐς'Άγγλοις «arrangement under abstract
subjects»

Τήν κατάταξιν ταύτην άνευρίσκομεν τό πρώτον είς τάς δι7 ηθοπλαστικούς και
παιδαγωγικούς σκοπούς καταρτισθείσας άνθολογίας γνωμών καί άποφθεγμάτων
γνωστών συγγραφέων, τάς φερομένας ύπό τό όνομα «Γνωμολογίαι» ή λατινιστί
«Gnomologiae®2). "Επειτα καί είς συλλογάς καθαρώς λαϊκών παροιμιών, οία
παρ'ήμΐν ή υπό τοΰ Παρθενίου Κατζιούλη, περί τάς αρχάς τοΰ 18ου αιώνος, καταρ-
τισθείσα, κατανεμημένη εΐς 103 κεφάλαια ύπό περιγραφικούς εννοιολογικούς τίτλους.

'Ιδού οί πρώτοι έξ αύτών.

1. Έπί τών άνοήτοις καί άδυνάτοις έπιχειρούντων. 2. Έπί τών μάτην πονοΰντων.
3. Έπί τών μάτην λαλοΰντων τοις μή έπαισθανομένοις. 4. Έπί τοΰ μή δεϊν έπί ταΐς τών
θεών έλπίσι καθήμενους άργεΐν. 5. Έπί τών σκυθρωπών καί σιωπηλών. 6. Έπί τών άπό
έλάττονος κακοϋ είς μείζον περιπιπτόντων. 7. Έπί τών άπό ευγενών ή αγενών γονέων
άγενών ή ευγενών γινομένων" ή έπί τών άπό τών σεμνών έπί τά άσεμνα ήκόντων" ή τό άνά-
παλιν. 8. Έπί τών^έν έσχάτοις κινδΰνοις δντων. 9. Έπί τών ταΰτα διδόντων οϊσι χαίρονσιν
οί λαμβάνοντες. 10. Έπί τών διά τήν οίκείαν άρετήν πάντας είς έαυτοϋς έλκόντων. 11. Έπί

') Πρβλ καί ήμειέραν είσαγωγήν είς τάς παροιμίας ιών Φαράσων (Αουκ. σελ. η' καί
199). «Κατάταξις κατ' έννοιαν» είναι έπίσης ό δρος τόν όποιον έχρησιμοποίησαν οί Νικ.
Β. Τωμαδάκης καί Σόλ. Π. Βογιατζάκης, δημοσιεύοντες έν έτει 1931 παροιμίας (λογίας) έκ
κωδικός τής Μονής Γωνιάς (Κρήτης). «Σημειώματα έκ τής 'Ιεράς Μονής Γωνιάς. Έν Χανίοις
1931» (σελ. 15).

') Έκ τών παλαιότατων είναι αί «Gnomologiae sive Sententiae ex Demosthenis
orationibus et epistolis (Βασιλεία 1551), δπου τά αποφθέγματα χωρίζονται ύπό τά κεφάλαια:
Περί τοΰ Θεον, περί της φιλοσοφίας η παιδείας, περί φρονήσεως, περί αφροσύνης, περι τών νόμων
και τών τούτων επαίνων, περί δικαιοσύνης, περι πλεονεξίας καί αδικίας, περί δίκαιον καί άγαΰον
ανθρώπου, περί πονηρίας, περί φϋ·όνον, περί ανκοφάντον καί συκοφαντίας, περί δρκυν, περί πολι-
τείας, περί δικαστών και δικαστηρίων επαίνου, περί τοΰ βουλεύεσ&αι, περί ρήτορος, περί στρατη-
γού κ.λ.π. 'Ομοίως καί είς τό Gnoruologium baroccianum, (Oxonii 1878), αί άπανΟιζόμεναι
γνώμαι έκ τοΰ Δημοκρίτου, Επικτήτου καί 'Ισοκράτους κατανέμονται υπό παρόμοια κεφάλαια.
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τοΰ τόν φεύγοντα μή άπ' εύθείας τήν φυγήν ποιεϊσθαι, άλλ' είλεϊσθαι. 12. Έπι τών
τοις μεγάλοις τά μικρά φιλοτιμουμένων κ.τ.λ. ').

Ή εννοιολογική κατάταξις δύναται νά είναι ε'ίτε αμιγώς ηθικολογική, περι-
λαμβάνουσα εννοίας άφορώσας μόνον εΐς τήν άγωγήν, τάς περι ηθικής αντιλήψεις
καί τήν κοινωνικήν συμπεριφοράν ενός λαοΰ, είτε καί πλατΰτερον έθολογική, παρέ-
χουσα θέσιν καί εΐς θεσμούς καί έθιμα καί εκδηλώσεις χαρακτηρίζοντα συνθετώτε-
ρον τήν έθνικήν παράδοσιν.

Παραθέτομεν δείγματα, διά μέν τήν προκην περίπτωσιν τό έν συλλογή τοΰ
γάλλου R. Trautmann κατηρτισμένον διάγραμμα, διά δέ τήν δευτέραν τό έν έτερα
συλλογή τοΰ έπίσης γάλλου Η. Gaden άκολουθούμενον.

1. Rene TRAUTMANN, La litterature populaire a la cote des
Esclaves. (Contes, proverbes, devinettes). (Paris, Institut d'Ethnologie, 1931).

Φιλανθρωπία, ευσπλαχνία, επιείκεια, ευεργεσία, καρτερία, υπομονή, χρηστότης, υπακοή.

Σκέψις, έτοιμότης πνεύματος, φρόνησις, δυσπιστία, καλώς έννοοΰμενον συμφέρον.

Πονηρία, σκληρότης, σεμνοτυφία, άπαίτησις, άδιακρισία, φλυαρία.

'Αξιώσεις, ματαιοδοξία, έγωϊομός.

'Οκνηρία, λαιμαργία.

'Υποκρισία, ψευδός, ορκοι γυναικός, συκοφαντία, προδοσία, κακαί συμβουλαί.
ζηλοτυπία.

Φιλαργυρία, πλεονεξία, φθόνος.

'Αχαριστία, αστάθεια, απιστία, μοιχεία.

Έκδίκησις, έριδες, θεία δίκη, πεπρωμένον.

2. Henri GADEN, Proverbes et maximes Peuls et Toucouleurs.
(Paris, Instritut d'Ethnologie, 1931).

a . Τά αισθήματα τής ατοργής. Ή οικογένεια. 1. Ή καρδία (ώς κέντρον στοργής).
01 φίλοι καί οί εχθροί' ή έκδίκησις. 2. Ή εκλογή τών φίλων. 3. Ή γυνή. 4. Γάμος καί
διαζύγιον' ή πενθερά. 5. Τό άνδρόγυνον' ή οικογένεια. 6. Οί γείτονες. 7. Τά τέκνα.

β". Τό κράτος. 1. Ό βασιλεύς, οί αυλικοί, οί φορείς τής εξουσίας. 2. Πασα δύναμις
εχει όρια. 3. Πρέπει νά υποχωρώ τι; πρό τής ισχύος.

') Παρθενίου Ίερομονάχου Κατζιονλη τοΰ εξ 'Ιωαννίνων, «Περί τών ταυτοοημάντων, άπό
διαφόρων αρχομένων στοιχείων» (βλ. Π. Π. Α'σ. 115 132).— 'Αναφερόμενος είς την κατά-
ταξιν ταύιην τοΰ Κατξιούλη ό Πολίτης γράφει: «... και τάς ταντοσημάντονς είς ίδια κεφάλαια
κατέταξεν, δπερ ουδείς των αρχαιοτέρων παροιμιογράφων εποίησε, πλην τοΰ έρανιστοϋ τής συλλο-
γής, τής νπό το ονομα μεν τοΰ Πλουτάρχου φερομένης, υπό τοΰ Boissonade δε τό πρώτον εκδο&είσης
(έν τη Γοττιγκείω έκδόσει τών Παροιμιογρ. τ. Α' σ. 343 κέ), ήτις δμως εκ δύο μόνον κεφαλαίων
αποτελείται, (αυτόθι σ. λβ').
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γ'. Τά αγαθά και τα κακά. 1. Ή τύχη, ή ευτυχία. 2. Ή δυστυχία. 3. Ό πλούτος.

4. Ή πενία. 5. Ή ασθένεια καί ό θάνατος. 6. Καρτερία καί θάρρος πρό τής άντιξοότητος.

δ'. Χαρακτήρ, θάρρος, ευφυΐα. 1. Ή προσωπικότης, ό χαρακτήρ. 2. Τό θάρρος
καί ή δειλία. 3. Ή εύφν'ία καί ή βλακεία.

ε'. Τά προσωπικά αισθήματα. 1. 'Αλαζονεία καί ματαιοδοξία. 2. 'Εγωισμός.
3. Φιλοδοξία. 4. Πλεονεξία, πόθος, φθόνος.

ς'. Ό λόγος. 1. Ή γλώσσα καί ό λόγος. 2. Ή κρυψίνοια καί ή εχεμύθεια. 3. Ή
φλυαρία καί ή άκριτομυθία. 4. Καυχησιολογίαι. Οί λόγοι καί τά εργα. 5. 'Αλήθεια καί
■ψευδός' δικαιοσύνη. 6. Οί ύποκριταί. 7. Κακολογία καί συκοφαντία.

ξ'. Ευεργεσία καί φιλαργυρία. Ευγνωμοσύνη καί αχαριστία. 1. Ή ευεργεσία καί ή
γενναιοδωρία. 2. Ή φιλοξενία. 3. Οί παράσιτοι καί οί έπαΐται. 4. Άσωτεία καί σπατάλη.

5. Φιλαργυρία. 6. Ευγνωμοσύνη καί αχαριστία.

η'. Τιμιότης, ανεντιμότης, κακία. 1 Τιμιότης, χρηστότης, εμπιστοσύνη. 2. 'Ανεντι-
μότης καί κακία. 3. Τό κακόν πάντοτε τιμωρείται.

θ'. Ή πρακτική σοφία. 1. 'Εργατικότης καί οκνηρία. 2. 'Υπομονή καί επιμονή.
3. Κίνδυνος καί παρατολμία. 4. Σύνεσις καί προνοητικότης. 5. 'Ολιγάρκεια. 6. 'Υπερβολή.
7. 'Ανάμιξις εις τά ξένα. 8. "Η διοίκησις τών επιχειρήσεων.

ι.' Ή ζωή. 1. Πείρα. 2. Τά όνειρα. 3. Ό κόσμος καί οί άνθρωποι. 4. Οί ισχυροί.
5. 'Ανάγκη ενός προστάτου. 6. 'Αλληλεγγύη. Ή μικρά πατρίς.

ta'. Προσήλωσις είς τάς παραδόσεις. 1. 'Εμμονή εις τά πατροπαράδοτα. Κίνδυνος άπό
τούς νεωτερισμούς. 2. Κίνδυνος άπό τά μή είθισμένα καί άπό τήν παράβασιν τών εθίμων.
3. "Εκαστος είς τήν ίδίαν θέσιν. "Εκαστος μέ τό 'ίδιον έπάγγελμα.

ιβ'. Παροιμίαι διά τήν χώραν, τους κατοίκους και τό παρελθόν αυτής, 1. Ή χώρα
2. Οί κάτοικοι. 3. Τό παρελθόν.

Είς τήν δευτέραν ταΰτην κατηγορίαν τής ευρυτέρας εννοιολογικής κατατά-
ξεως δυνάμεθα νά ΰπαγάγωμεν καί τήν εν τή ήμετέρα συλλογή παροιμιών τών
Φαράσων, έν τφ εΰρετηρίφ αυτής, ύποτυπουμένην (σ. 199—202), ένθα παρά τάς
ήθικάς εννοίας καί τάς ιδιότητας, οιαι αί αγάπη, άδιακρισία, αλήθεια, λαιμαργία,
κ.λ.π., τίθενται πρόσωπα, καταστάσεις καί θεσμοί, οία τά: γερατειά, γυναίκα, διάβο-
λος, διοίκηση. Όμοίως καί ή έν τή μελέτη τοϋ Μ. Κριαρά «Μελετήματα εις τήν Έρω-
φίλην τοΰ Χορτάτζη», έν Ε.Ε.Β.Σ. τόμ. ΙΑ' (1935), παρεχομένη εννοιολογική κατά-
ταξις τών έν τφ ποιήματι τούτω γνωμών, (βλ. σελ. 266-279: Τό γνωμολογικόν
στοιχεΐον εν rfi "Εοωφίλη) δύναται νά ύπαχθή είς τήν δευτέραν ταΰτην κατηγορίαν
άτε περιλαμβάνουσα τά κεφάλαια: α' Γνώμαι άφορώααι εις ψυχικά χαρακτηρι-
στικά, β' Γνώμαι άφορώααι είς τόν κοινωνικόν βίον καί γ' Γνώμαι περί θανάτου,
θείας δίκης κλπ.

Εννοιολογική κατάταξις χωρεί καί είς τάς είδικάς συλλογάς παροιμιών, τάς
πραγματευομένας μονογραφικώς περί ενός θέματος. Παραδείγματα αί μελέται:
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α') τοΰ Γερασίμου Δ. Καψάλη, «Οί Τούρκοι έκ τών παροιμιών τού ελλη-
νικού λαού»1), όπου οί Τούρκοι εξετάζονται κεχωρισμένως ώς: κακοί καί σκληροί,
φιλοχρήματοι, αχάριστοι, άπιστοι, φιλήδονοι, νωθροί κ.λ.π. καί

β') τού Ν. Π. 'Ανδριώτη, «Δοκίμιο γιά λαογραφική σύνθεση»2), όπου εξετά-
ζεται ή γριά υπό τά ελαττώματα, τά όποια τής αποδίδονται είς τάς ελληνικάς πα-
ροιμίας: 'Απρονοησία και άκαιρη πρόνοια, άνοια και ανόητη απαίτηση, ασυνειδησία
και αναισθησία, άδιάκρισία και κατάχρηση αδείας, επιμονή και μικρολογία κ.λ.π.

Β'. Παράλληλοι μορφολογιπαί διαιρέσεις3).
1. Παροιμιολογική διαίρεσις.

Όνομάζομεν οΰτω τήν άπό ουσιαστικής απόψεως διαίρεσιν τών παροιμιών
είς κατηγορίας, οίαι τά γνωμικά αποφθέγματα, αί άπλαϊ παροιμίαι, αί παροιμιώ-
δεις φράσεις, αί συνήθεις εκφράσεις κ.λ.π.

Ό συνήθης τίτλος, ύπό τόν όποιον οί διάφοροι συλλογείς δημοσιεύουν τάς
παροιμίας των, είναι: «Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις» 4).

Ό Πολίτης, έν τφ προμνησθέντι άρθρω του «περί τών δημωδών παροιμιών»
(Παρθενών 1872), διαιρεί τ«ς παροιμίας εις τρία μεγάλα είδη: εις κυρίως παροι-

') Έν Λαογρ. Ζ' (1923) α. 385 -421.

') Έν Ne<? Έστίςι, τόμ. ΚΔ' (1938) σ. 1373 ■ 77.

s) Αί μορφολογικά! διαιρέσεις τών παροιμιών είναι συνήθως ανεξάρτητοι άπό τά
συστήματα της κατατάξεως αύτών. Συμβαίνει δμως πολλάκις ν' αποτελούν αύται τήν μόνη ν
διάχαξιν τής ΰλης εν χινι συλλογή, ή νά βαίνουν παραλλήλως πρός εκείνα. Διά χοϋτο κρίνο-
μεν σκόπιμεν νά πραγματευθώμεν ένταΰθα καί περί χών διαιρέσεων χούχων.

*) Ό Ν. Πολίτης έξέδωκε χήν συλλιγήν αύτοΰ ύπό μόνον χόν τίιλον Παροιμίαι, σημειοΐ
δμως έν xfj εισαγωγή χου δχι αύτη περιλαμβάνει «τάς παροιμίας και παροιμιώδεις φράσεις τοϋ
καθ' ημάς ελληνικού λαοϋ» (χόμ. Α' σ. ε')· "Αλλοι συλλογείς πρό αύτοΰ έγραψαν: Ό Ί. Δεκι-
γόλας (1852) «Σΰντομον δοκίμιον περι παροιμιών καί παροιμιωδών εκφράσεων τής νεοελληνικής
γλώσσης» (Πανδώρα, τόμ. Γ' σ. 320-4) καί ό Γ.Κ Υ (περείδης), εχη 1872 καί 1873: «Παροι-
μίαι καί παροιμιώδεις εκφράσεις» (βλ. Π.Π. Α' σ. νγ').— Βραδύχερον ή εκφρασις «Παροιμίαι καί
παροιμιώδεις φράσεις» κατέστη συνήθης τίτλος δημοσιεύσεως χών συλλογών. Πρβλ. Ό· Δ. Σχινα
(1911) «Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Σερρών» (Λαογρ. Γ' σ. 180). Πολνδ. Παπαχριστο-
δούλον (1928). «Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις Σαράντα Εκκλησιών Άν. Θράκης» (Θρα-
κικά, Α'σ· 141). Κ. Χονρμουζιάδον (1941) «Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Πετροχωρίου»
(θρακικά, ΙΣΤ' σ. 191-266) κ ά·

'Ομοίως καί παρά τοις ξένοις άπαντώμεν τάς άνιιστοίχους εκφράσεις ώς «π.χ. «prover-
bes et locutions proverbiales» (Bonser 1096), «Proverbs and proverbial phrases» (Bonser 624),
«Sprichworter und sprichwdrtliche Redensarten» (Bonser 1635), «Proverbi e modi prover-
biali (Bonser 2168), «Refranesy /rases proverbiales' (Bonser 1337).
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μίας, όπου περιλαμβάνονται καί τά γνωμικά, εΐς παροιμιακής εκφράσεις και εΐς γρα-
φικά ρητά.

Ό Στίλπων Κυριακίδης εΐς τό περί παροιμιών κεφάλαιον τής "^Ελληνικής
Λαογραφίας» αύτοΰ (σελ. 300 κ.έ.) διακρίνει τρία κυρίως είδη παροιμιακού λόγου :
α') τάς κυρίως παροιμίας («παρομοιώσεις, αί όποΐαι γενόμεναι ύπό πάντων άποδε-
κταί κατέστησαν δημοτικαί καί πάγκοινοι»), β') τάς γνώμας ή γνωμικά (αΐτινες
«εκφράζουν διαφόρους έκ τής πείρας κτηθείσας πρακτικάς αληθείας») καί γ ) τάς
παροιμιώδεις φράσεις («πολυποίκιλους μεταφορικός εκφράσεις», αΐτινες «στερούνται
τής αυτοτελείας τήν οποίαν έ'χει ή παροιμία»),

Τήν διαίρεσιν ταύτην ακολουθούν έν τή δημοσιεύσει τών παροιμιών αύτών
πλείστοι συλλογείς, οΐτινες χωρίς άλλην κατάταξιν παραθέτουν άλφαβητικώς καί
αυτοτελώς ήριθμημένας: α') τάς άπλας παροιμίας, β') τά γναιμικά καί γ') τάς παροι-
μιώδεις φράσεις1).

Ενδιαφέρουσα είναι ή παροιμιολογική διαίρεσις, τήν οποίαν δίδει γάλλος
συλλογεύς, ό L. Martel'2). Οΰτος χωρίζει τάς παροιμίας του : α') εΐς παροιμιώδεις
φράσεις (locutions proverbiales), β') είς παροιμίας διαπιστούσας εν γεγονός (pro-
verbes enongant un fait) καί γ') εΐς παροιμίας διατνπούσας παράγγελμα (formant
precepte) ). Τάς παροιμιώδεις φράσεις ονομάζει άλλως τρόπους τοΰ λέγειν (fa^ons
de parler), ε'ίτε ούτοι περιέχουσι μεταφοράν είτε ό'χι. Διά τάς παροιμίας «τάς δια-
πιστούσας εν γεγονός» παρατηρεί ότι αύται δέν προσφέρονται άναγκαίως ώς κανό-
νες συμπεριφοράς, ένφ άντιθέτως αί άλλαι, «αί διατυποΰσαι παράγγελμα» περι-
κλείουν μίαν ήθικήν διδασκαλίαν ή δίδουν μίαν πρακτικήν συμβουλήν. "Οθεν τά λε-
γόμενα «γνωμικά» κατανέμονται έν τή διαιρέσει ταύτη, ότέ μέν εΐς την μίαν, ότέ δέ
εΐς τήν άλλην κατηγορίαν τών παροιμιών, επειδή ή διδασκαλία τούτων γίνεται είτε
αμέσως διά συμβουλής ε'ίτε εμμέσως διά παρατηρήσεων και μεταφορών.

Νομίζομεν δτι ή φυσικωτέρα μορφολογική διαίρεσις τών παροιμιών μιας
συλλογής θά ήτο ή εΐς παροιμίας άφ' ενός καί εις παροιμιακάς φράσεις άφ* ετέρου.
Ό λαός ονομάζει «παροιμίας» καί τά γνωμικά αυτού, πολλάκις μάλιστα κυρίως ταύτα.
Τήν παροιμιακήν φράσιν χρησιμοποιεί παρεμβολικώς ώς απλούν τρόπον τοΰ λέγειν,
χωρίς πάντοτε νά τήν προαγγέλλη. Είναι ό'ντως αύτη «άνευ αύτοτελείας».

') Πρβλ. Βαγγέλη Κ. Μάκρη, «Κεφαλλωνίτικη λαογραφία», έν Παγκεφαλληνιακφ Ήμε-
ρολογίφ 1938, σ. 146 -164.

2) L. Martel, Petit recueil de proverbes fran^ais. (is1! έκδοσις, Paris, ά.έ.). Έν όλφ
530 παροιμίαι. Άρίθμησις ολική· κατάταξις αλφαβητική κατά τμήματα.

*) Μόνη ή διαίρεσις αυτή δέν φαίνεται νά ίκανοποιη τόν συλλογέα, διά τοΰτο και πα-
ραθέτει έν τφ τέλει τής συλλογής αύτοΰ εδρετηριακόν πίνακα μέ λημματοθετικήν κατάταξιν
των παροιμιών.
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Πρακτικοί όμως λόγοι, ιδία ή ύπό ενιαία λήμματα συγκέντρωσις όλων τών
σχετικών εκφράσεων, αναγκάζουν ήμας νά δεχθώμεν to καί έν τη συλλογή τοΰ
Πολίτου έφαρμοζόμενον σύστημα τής αναμίξεως παροιμιών καί παροιμιακών φρά-
σεων έν τή κατατάξει. "Αλλως έ'χει τό ζήτημα, όταν προβαίνη τις εΐς χωριστάς δημο-
σιεύσεις γνωμικών, παροιμιών, παροιμιακών φράσεων ή φραστικών τρόπων τοΰ
ελληνικού λαοΰ ι)·

Χωρισταί συλλογαί γνωμικών παροιμιών ήρχισαν ένωρίτατα νά δημοσιεύωνται
διά παιδαγωγικούς καί ηθοπλαστικούς λόγους, άρχής γενομένης άπό τών ρητών καί
αποφθεγμάτων τών αρχαίων σοφών ή καί τών ιερών βιβλίων 2).

Διά τάς παροιμιώδεις φράσεις εχομεν έπίσης αυτοτελείς συλλογάς, άναφέρο-
μεν δ'έκ τών προσφάτως έκδοθεισών τάς: Μ. Τριανταφυλλίδη «Παροιμιακές φρά-
σεις άπό τήν ιστορία καί τή λογοτεχνία» ('Αθήνα 1947) καί Ά. Α. Παπαδοπούλου
«Φρασεολογικά» ('Αθήναι 1951). Έκ τούτων ή τελευταία περιλαμβάνει μετά τών
μεταφορικών εκφράσεων καί απλούς φραστικούς τρόπους καί ιδιωματισμούς.

2. Φιλολογική διαίρεσις.

'Ως τοιαύτην έννοοΰμεν τήν έπί tfj βάσει τών φιλολογικών πηγών τών παροι-
μιών γινομένην διαίρεσιν, ήτις πολλάκις και αυτοτελείς συλλογας έξ εκάστης τών
προελεύσεων τούτων καταρτίζει3).

') Καθ" ήμας, ό παροιμιακοί λόγος έν γένει δύναται νά χωρισθή, ώς ίίπομεν, α') είς πα-
ροιμίας καί β' είς παροιιιιακάς φράσεις. Τας παροιμίας ίιποδιαιροΰμεν είς γνωμικάς καί περι-
στατικάς. Αί πρώται διδάσκουν τι πάντοτε είτε αμέσως (συμβουλή είς β' πρόσωπον) είτε έμμέ-
σως (διαπίστωσις είς γ' καί α' πρόσωπον). Αί δεύτεροι αναφέρουν ή συγκρίνουν τι πρός τι
γενόμενον, μέ σκοπούς όχι μόνον διδακτικούς, άλλά καί ψυχαγωγικούς (σάτιρα, λογοπαίγνιον
κλπ·). Τάς παροιμιακός φράσεις χωρίζομεν είς κυρίως παροιμιακάς καί είς σννήϋεις εκφρά-
σεις. Αί πρώται είναι είτε αποσπάσματα παροιμιών είτε μεταφορικοί περιφράσεις. Αί δεύ-
τεροι είναι άπλοϊ φραστικοί τρόποι καί ιδιωματισμοί της λαλουμένης γλώσσης, οΤιινες δέν
περιέχουν άπαραιτήτως μεταφοράς ή άλλα παροιμιακά στοιχεία.

Πρβλ, Τών ' Επτά Σοφών καί τών σύν αύτοϊς καταριθμουμένων αποφθέγματα,
συμβουλαί καί ύποθήκαι (Parisiis 1563).— Mathurino Corderio Sententiae proverbiales
gallicoromanae (Parisiis 1547).—Natinus Mirabellius Florilegii magni... libri XX (Lug-
duni 1620). — Charles Palmer: A collection of select aphorisms and maxims (London
1748) (Bonser 143). Καί παρ' ήμΐν: Ό Παρθένιος Καιζιούλης συλλέξας ιγνώμας καί απο-
φθέγματα καί παροιμίας άρχαίας... έχώρισεν έπιμελώς τός παροιμίας άπό τών άποφθεγμάτων
δύο διακεκριμένος άλλήλων σύλλογος καιαρτίσας» (Π. Π. Α'σ. κθ'-λ'). Βλέπε έπίσης: Γνω-
μικά έν περιοδικφ Κασταλίςι τής Κων)πόλεως (τόμ. Α' (1861) σελ. 144 κοί 192) καί διάκρι-
σιν έν τοις τίτλοις: Παροιμίαι καί γνωμικά έν τφ τόμω τών «Σαμιακών» τού Ε. I. Σταματιά-
δου (εν Σάμιρ, 1887 σ. 100-175). Γνωμικά καί Παροιμίαι έν Tfj συλλογή Ε. Φραγκάκη (ε. ά.
σελ. 122). Όμοίως καί τήν ύπό εκτύπωσιν ήμετέραν συλλογήν: Κεφαλονίτικα Γνωμικά.

') Είναι φανερόν δτι δπου γίνεται λόγος περί φιλολογικών πηγών δέν πρόκειται μόνον
περί λάί<ών παροιμιών, άλλά καί περί λογίων, είσηγμένων ή μή παρά τφ λαφ έκ κειμένων.



266

ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

Τήν διαίρεσιν ή τήν διάκρισιν τών παροιμιών κατά τάς πηγάς αυτών άνευ-
ρίσκομεν ένωρίτατα είς παλαιάς συλλογάς, αΐτινες περιελάμβανον τάς παρά τινι συγ-
γραφεί άπαντώσας παροιμίας ή τάς παρά γνωστών φιλολόγων άποθησαυρισθείσας.
'Αντιπροσωπευτική είναι ή διάταξις τών έπί μέρους τούτων συλλογών είς to Corpus
Paroemiographorum Graecorum two τών Leutsch καί Schneidewin '), όπου
δίδονται έν διαδοχή τά ονόματα τών παροιμιογράφων μετά ιών πηγών έξ ων
ήντλησαν: Ζηνοβίον επίτομη έκ τών Ταρραίον και Διδύμου παροιμιών... Διογενιανοϋ,
Πλουτάρχου, Γρηγορίου του Κυπρίου κ.λ.π.' καί ακολουθούν αί παροιμίαι κατ'
αυτοτελή άρίθμησιν καί διάταξιν άλφαβητικήν, συνενούμεναι εις γενικούς πίνακας
έν τφ τέλει τής όλης συλλογής.

Είς τοιαύτην φιλολογικήν διαίρεσιν στηρίζονται καί αί άποδελτιωτικαί είς
διαφόρους συγγραφείς έργασίαι διά τάς παροιμίας, οιαι αί τών Α. Hotop, De
Eustathii proverbiis (Lipsiae 1888)2), Th. Rein, Sprichworter und sprich-
wortliche Redensarten bei Lucian (Tiibingen 1894), I. Kein, Sprichwro-
ter und paroemiographische LJberlieferung bei Strabo (Miinchen 1909),
D. K. Karathanasis, Sprichworter und spr. Redensarten des Altertums in
den rhetorischen Schriften κ.λ.π. (Diss. Miinchen 1936), Ν. Γ. Πολίτου, Δημώ-
δεις παροιμίαι έν μεσαιωνικοΐς έλληνικοϊς ποιήμασι. Έπετ. Παρνασοϋ Α' (1896),
Φ. Κονκουλέ, Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις παρά Χρυσοστόμφ
(έν Τεσσαρακονταετηρίδι Θ. Βορέα, 'Αθήναι 1939), Κ. Δ. Παπαϊωαννίδου, Σωζο-
πολιτικαί παροιμίαι είλημμέναι έκ δημοτικών ασμάτων (Λαογρ. Α' σ. 693), Στ.
Ξαν&ουδίδου, Παροιμίαι, γνώμαι κλπ. Έρωτοκρίτου. (Βιτζέντζου Κορνάρου, Έρω-
τόκριτος, 1916, σ. 774-782), Δημ. Α.Τοίριμπα, Παροιμίαι καί παρ. φράσεις παρά
τώ έπιστολογράφω Άρισταινέτω> ε. ά.

Φιλολογική είναι κατά ταύτα καί ή παρά Πολίτη, έν τφ πρώτω τόμω τών
Παροιμιών αυτοΰ (σελ. 3 - 132), διαίρεσις τών βυζαντινών παροιμιών κατά συλλο-
γάς (Α—Ζ), άναγραφούσας τό ό'νομα τοϋ συλλογέως, τόν τίτλον αυτών καί τό χει-
ρόγραφον έξ ου έλήφθησαν.

Έν τή ξένη παροιμιογραφίςι, ίδίςι έν ταΐς χώραις όπου κλασσικοί συγγραφείς
συνετέλεσαν εϊς τόν πλουτισμόν τής εθνικής παροιμιολογίας, πλεΐσται συλλογαί

') EL. Leutsch—F.G. Schneidewin, professores gottingenses, Paroemiographi Graeci.
Tom. I-II. Gottingae 1839-1851.

') Πρβλ. και Φ. Κουκονλέ, Δημώδεις παροιμίαι και φράσεις παρά τφ Εύσταθίψ θεσ-
σαλονίκης, ΕΕΒΣ τόμ. Η' σ. 3-29.
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κατηρτίσθησαν περιλαμβάνουσα! εν χωριστοΐς κεφαλαίοις τάς εκ τών συγγραφέων
τούτων ληφθείσας παροιμίας. Άναφέρομεν: έκ τών αγγλικών συλλογών τό βιβλίον
τοΰ J. Α. Mair, A handbook of proverbs (London-New York 1874) (Bonser
612), όπου δίδονται κεχωρισμένως αί παροιμίαι άπό τήν Βίβλον, άπό άρχαίους κλασ-
σικούς συγγραφείς, άπό τόν Σαίξπηρ,') ώς καί αι αμερικανικής καί σκωτικής προε-
λεύσεως' επίσης τό βιβλίον τού U. R. Burke, Shanco Panza's proverbs,
London 1872 (Bonser 1322), όπου δίδονται αί έν τφ έργω «Δον Κιχώτος» τού
Θερβάντες περιλαμβανόμενοι παροιμίαι. Καί έκ τών γαλλικών τήν συλλογήν τού
Leroux de Lincy (Paris 1842), δπου έν τφ τέλει τού Β' τόμου ευρίσκει τις πα-
ροιμίας προερχομένας α) έκ γάλλων συγγραφέων άπό τού 12ου μέχρι τοΰ 16ου αιώνος
β) έκ τών γνωστών διστίχων τοϋ Κάτωνος γ) έκ χειρογράφου περιέχοντος στίχους
τοΰ λαϊκού τύπου Vilain καί δ) έκ τίνος χειρογράφου τοΰ Καϊμπριτζ.

Χωριστήν κατηγορίαν άποτελούν πάντοτε, κρινόμεναι άπό τοιαύτης φιλολο-
γικής πλευράς, καί αί έκ τής Γραφής καί τής εκκλησιαστικής ύμνογραφίας εϊλημ-
μέναι παροιμίαι καί φράσεις. 'Ασχέτως πρός τάς αλληγορίας τάς οποίας αύται έκ-
φράζουσι καί τήν έκ τούτων ένταξίν των εις τόν κοινόν παροιμιακόν λόγον, καταγρά-
φονται συνήθως καί είς χωριστά κεφάλαια, ύπό τίτλους οΐοι: βΡητά έξηγμένα έκ τής
Άγιας Γραφής» 2), ''Ρητά έξαχϋέντα έκ τής Άγιας Γραφής και άλλων εκκλησια-
στικών συγγραμμάτων» 3) ^Εκκλησιαστικαι παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις» 4).
Καί ό Πολίτης έθεώρει, ώς εΐδομεν, τά γραφικά ρητά ώς εν έκ τών τριών μεγάλων
ειδών, εις τά όποια πρέπει νά διαιρώνται αί παροιμίαι δ).

Διά λόγους ιστορικούς, θρησκευτικούς καί γλωσσικούς τά τοιαύτα παροιμιακά
δάνεια έκ τών ιερών κειμένων εμφανίζονται παρά τφ έλληνικώ λαφ άφθονώτερα
ή παρά τοις άλλοις λαοϊς, διά τούτο καί ή χωριστή συγκέντρωσις καί μελέτη αύτών
ενδείκνυνται σοβαρώς6).

') Πρβλ. καί Μ. C. Wahl, Das paromiologische Sprachgut bei Shakespeare,

εν Jahres - Bericht der hoheren Handes - Fach · Schule zu Erfurt - Leipzig 1885.

s) Π. Άραβαντινον, Πσροιμιαστήριον. (Ιωάννινα 1863) οελ. 172.

3) '/· Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις, Έκδ. Β' σ. 353.

*) Τάσου Ζενγώλη Λαογραφικά σημειώματα. Τόμ. Α' 'Αθήναι 1950 α. 11 -49.

6) Βλ. άνωτ. σελ. 263-4.

β) Ό συγγραφεύς τής παρούσης μελέυης εχει ήδη καταθέσει έν χειρογράφφ έκ 304
σελίδων είς τήν Φιλολογικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου τών Παρισίων έγκριθεΐσαν έπί διδα-
κτορία διατριβήν αύτοΰ, ύπό τόν τίτλον «La Bible dans le parler proverbial du peuple
grec*. Πρβλ. καί προγενέστερα αρθρα αύτοΰ έν τφ περιοδικφ Νέα'ΕστίςμΟι 'Ακολουθίες τής
Μεγάλης εβδομάδος κι' ή επίδραση τους στη Νεοελληνική γλώσσα (τόμ. 19ος (1936) σ. 491 - 3). Ή
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3. Χρονολογική διαίρεσις.

Κατά τήν διαίρεσιν ταύτην αί συλλογαί χωρίζονται είς περιόδους χρονολο-
γικός, μαρτυρούσας περί τοΰ βίου τών παροιμιών διά μέσου τών αιώνων καί περί
τής ιστορίας αυτών·

Ώς παραδείγματα τοιούτων συλλογών άναφέρομεν, έκ τών ξένων, τάς:
W. W.Skeat, Early English proverbs, chiefly of the thirteenth and four-
teenth centuries. Oxford 1910 (Bonser 640), C. Von Wurzbach, Die Sprich-
worter der Polen, Wien, 1852 (Bonser 2872), J. Morawski, Proverbes frangais
anterieurs au XV siecle, Paris 1925 (Bonser 1065) καί Μ. P. Tilley,
A dictionary of the Proverbs in England, in the Sixteenth and Sevente-
enth centuries» (University of Michigan Press, 1950).

Εις τήν έλληνι,κήν παροιμιογραφίαν τοΰτο έγένετο είτε μέ μονομερείς συλ-
λογάς αρχαίων καί βυζαντινών παροιμιών'), είτε μέ συγκριτικήν παράθεσιν
αρχαίων, βυζαντινών καί νεοελληνικών παροιμιών ').

Ή παρά Πολίτη, έν τφ πρώτω τόμω τών Παροιμιών αύτοΰ, πρόταξις τών
συλλογών τών βυζαντινών παροιμιών τοιαύτην τινά χρονολογικήν διάταξιν ύπο-
τυποϊ. Σαφέστερον όμως ακολουθείται ή διαίρεσις αΰτη εΐς μελέτην τοΰ Ν. Π. 'Αν-
δριώτη, Die Ausdrucksmittel fur nichts, wenig, viel im Griechischen3),
οπου αί περίοδοι αρχαία, μεσαιωνική καί νεωτέρα πλαισιοΰν έν διαδοχική σειρά
τάς άναγραφομένας εκφράσεις.

Όμοίως καί παρά Μ. Τριανταφυλλίδη (έ'.ά) αί παροιμιακοί φράσεις χωρί-
ζονται εΐς «αρχαίες φράσεις», «μεσαιωνικές φράσεις», «εκκλησιαστικές φράσεις» καί
«νεοελληνικές φράσεις».

4. Γλωααογεωγραφικη διαίρεσις.

Όνομάζομεν οΰτω τήν κατά γεωγραφικάς περιφερείας καί διαλέκτους, ή κατά

εκκλησιαστική φρασεολογία στη νεοελληνική γλώσσα (τόμ. 20ος (1936) σ. 1572-6 καί 1654-60)
καί έν τφ περιοδικφ L'Hellenisme conternporain : Locutions proverbiales du peuple
grec venant des epitres de St Paul (έ'τος 1951, άρ. 3 σ. 247 -267).

') Πρβλ. Karl Krunibhacher, Mittelgriechische Sprickworter (Munchen 1893) καί
I. Φονστάνον, 'Αστέρες, ήτοι συλλογή παροιμιών καί παροιμιωδών εκφράσεων αρχαίων Ελλή-
νων. (ΆΟήνησιν 1877).

2) Πρβλ. 'Ιωάννου Βερέττα, Συλλογή παροιμιών τών νεωτέρων Ελλήνων, μετά πα-
ραλληλισμού πρός τάς τών αρχαίων, έν Ααμίφ 1860, καί Φ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν βυ-
ζαντινήν παροιμιογραφίαν, 'Αθηνά τόμ. ΝΒ' (1948) σ. 87 -112.

') Έν Byz Neugr. Jahr. τόμ. XVI (1939 - 40) σ. 59 -155.
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έθνη καί γλώσσας, γινομένην διαίρεσιν τών παροιμιών, τήν οποίαν άπαντώμεν ίδίςι
εις πολυγλώσσους συλλογάς.

Χαρακτηριστικόν παρ'ήμϊν παράδειγμα τοιαύτης διαιρέσεως αποτελεί ή χιακή
συλλογή παροιμιών έν τω βιβλίο> τών Rose καί Άργέντη, The Folklore of
Chios1), όπου αί παροιμίαι δίδονται κατά κώμας, ακολουθούσας άλλήλας έν
αλφαβητική σειρά. 2)

Διά τήν περίπτωσιν τοϋ κατά έθνη καί γλώσσας χωρισμού τών παροιμιών,
άναφέρομεν τάς παλαιοτέρας πολυγλώσσους συλλογάς, περί τών οποίων ώμιλήσαμεν
καί είς τό περί αλφαβητικού συστήματος κεφάλαιον, ώς καί τήν έν Βρυξέλλαις, έν έ'τει
1871, έκδοθεΐσαν συλλογήν 2.090 καί πλέον παροιμιών, περιέχουσαν γαλλικάς, ρωσ-
σικάς, ίνδικάς, άραβικάς, ίουδαϊκάς, κινεζικός, άγγλικάς, γερμανικάς, ίσπανικάς, ίτα-
λικάς καί όλλανδικάς. (Bonser 148).

Χωρισμον κατά διαλέκτους άνευρίσκομεν εις τήν συλλογήν τοΰ R.F. Burton,
Wit and wisdom from West Africa (London 1865), δπου αί παροιμίαι δίδονται
κατά ιθαγενείς γλώσσας, οιαι αί Wolof tongue, Kanuri tongue, Oji tongue, Ga-
or Accra langage κλ.π. (Bonser 3544).

Ύπό πνεύμα τοιαύτης γλωσσογεωγραφικής διαιρέσεως καταρτίζονται, ώς
γνωστόν, καί αί κατ'επαρχίας συλλογαί παροιμιών, συχναί ευτυχώς έν Ελλάδι,
καταγραφόμεναι αί πλεΐσται είς τό οίκείον διαλεκτικόν ιδίωμα (Πόντου, Καππα-
δοκίας, Δωδεκανήσων, Κύπρου, Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου, Λέσβου, Σκύρου
Κρήτης κ.λ.π.).

5. Προαφδιακη διαίρεσις.

Είναι γνωστόν ότι ή μορφή ύπό τήν οποίαν διατυποΰνται κατά τό πλείστον
αί παροιμίαι είναι έμμετρος ή ρυθμική. Ό Ν. Γ. Πολίτης έν τή μελέτη αυτοΰ «περί
τών δημωδών παροιμιών (έ.ά. σ. 926) γράφει: «Αί πλεΐσται τών παροιμιών είσιν
έμμετροι... εις πολλάς δέ άλλας διακρίνονται 'ίχνη μέτρου λυθέντος ενεκα μή καλής
άπομνημονεύσεως. Ενίοτε δέ, καίτοι μή έμμετροι, είσίν όμως διατεταγμέναι καί
προφέρονται οΰτως ώστε απαγγελλόμενοι άποτελοϋσι ρυθμόν τινα». Καί προσ-

') Philip I. Argenti and H.J· Rose, The Folklore of Chios (Gambridge, University
press Vol. I - II 1949).

') Τόμ. II, σ. 888-938. Κρίνων τήν κατάταξιν ταύιην ό Στ. Κυριακίδης (Λαογρ. ΙΓ'
σ. 398) γράφει : *Αεν δύναται επίσης νά χαρακτηριοΰγ) ώς επιτυχής ή διασπορά τών παροιμιών και
τών αινιγμάτων κατά τά τοπικά τής νήσου διαμερίσματα. Αϋτη έφερε τους έκδοτα; είς την ανάγκην
νά επαναλαμβάνουν εν ού δέοντι τά αυτά, ένφ ήτο δυνατόν να συγκεντρώνουν τα όμοια κείμενα επι
τό αυτό, σημειουμένων τών τόπων εν οϊς απαντώοι».
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θέτει: «Ό Ross πρώτος κατέδειξε τά μέτρα πολλών παροιμιών" καί ταΰτα ώς επί
τό πλείστον τεσσάρων μόνον ειδών είσι: α' τετράμετρον ΐαμβικόν καταληκτικόν,
β' δίμετρον τροχαϊκόν άκατάληκτον, γ' δίμετρον τροχαϊκόν καταληκτικόν, δ' δίμε-
τρον ΐαμβικόν άκατάληκτον μετά καταληκτικού» 1).

Στηριζόμενοι είς τήν ρυθμικήν ταύτην φύσιν τών παροιμιών, πολλοί συλ-
λογείς προέβησαν είς τήν κατά τά μέτρα καί τόν τονισμόν αύτών διαίρεσιν τών
παροιμιών. "Ηδη είς συλλογάς αρχαίων ελληνικών παροιμιών, εκδοθείσας κατά τά
πρώτα άπό τής ευρέσεως τής τυπογραφίας ετη, άπαντώμεν τό σύστημα τοΰτο. Ούτω
έν τη συλλογή τοΰ I. Scaliger (1594)2) εχομεν τήν διαίρεσιν: α') παροιμίαι Εμμε-
τροι από έξα μέτρων, β ) παροιμίαι έμμετροι άπό τροχαϊκών, γ') παροιμίαι εμμετροι
άπό Ιάμβων.

Καί έν άλλη συλλογή, τοΰ 1612, φερούση τίτλον «Στρωματεύς έμμετρων
παροιμιών» 3) ή διαίρεσις βαίνει ώς κάτωθι: α') άπό έξαμέτρων, β ) άπό ιαμβείων
γ') άπό τροχαϊκών, αί δέ παροιμίαι παρατίθενται ύφ' έκάστην κατηγορίαν έν αλφα-
βητική τάξει.

'Αντιπροσωπευτική τοΰ συστήματος τούτου καί μετά πολλής λεπτομερείας
κατηρτισμένη είναι ή διαίρεσις εΐς τήν οποίαν προβαίνει έν τφ χειρογράφω αύτοΰ
ό έξ 'Αμοργού λόγιος Ε. Ίωαννίδης. 4) Ούτος χωρίζει τήν έκ 10000 περίπου πα-
ροιμιών συλλογήν αύτοΰ εΐς κατηγορίας, έχουσας κοινόν γνώρισμα τόν αριθμόν
τών συλλαβών καί τών στίχων, ώς καί τόν καταληκτικόν τονισμόν αύτών. Οΰτω δια-
κρίνει παροιμίας:

Δισυλλάβους όξυτόνους: Παϋ·ός, μα&ύς.
» παροξυτόνους: Είπα, ξείπα.

Τρισυλλάβους όξυτόνους: "Η παπάς η ζευγάς.
» παροξυτόνους: 'Ανέβα κατέβα.

» προπαροξύτονους: "Αρρατα,ϋ·έματα.

') "Ολων σχεδόν χών δημοτικών στίχων τά μέτρα άνευρίσκονχαι εΐς τάς παροιμίας. Ό
δεκαπεντασύλλαβος στίχος κυριαρχεί είς ίΰτάς, ώς καί είς χό δημώδες ασμα. 'Ακολουθούν
οί βραχύτεροι σχίχοι, οί άποκληθέντες «παιδιά χοϋ δεκαπεντασυλλάβου» (Σ. Κυριακίδης, έν
Η Μ.Ε. έτος 1923), ήτοι οί : ιαμβικός οκτασύλλαβος, ιαμβικός έπτασύλλαβος καί τροχαϊκός
οκτασύλλαβος, έτι δέ καί τετρασύλλαβος καί τρισύλλαβος (π χ. ά-κλη-ρος/ά-θε-ος).

2) Παροιμίαι έμμετροι. Proverbiales graecorum versus. I. Scaliger pridera colle-
git, composuit, digessit. Lutetiae 1594.

") Παρά Andrea Schotto, Παροιμίαι Έλληνικαί, sive proverbia Graecorum. Atitver-
piae 1612 a. 580 - 645.

4) Α. Δ. αριθ. 1357 Α-Τ (έτος 1876).
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Έπτασυλλά βους

όξυτόνους μονάς: Μηδέ καΐται μήό' έργα.
» δίπλας: Τό πολν απ αρχοντιά

και τό λίγ' αφ' την καρδιά.
παροξύτονους μονάς: Ό ενας οάν κανένας.
» δίπλας: Φάβα χωρίς κρεμμύδι,
γάμος χωρίς παιγνίδι.
προπαροξύτονους μονάς: Βλέποντας καί κάνοντας.

»

»

»

δίπλας: Μέ τον ήλιο τά 'μπαζα

μέ τον ηλιο τά 'βγαζα.
'Οκτασύλλαβους όξυτόνους μονάς: Ό πρώτος έχει προτιμή.

»

δίπλας: Μηδέ καλή μηδε κακιά
μηδε πηλένια πεθερά.

κ. ο. κ.

Παράδειγμα παρομοίας κατατάξεως έν τή ξένη παροιμιογραφία άναφέρομεν
τήν έν τω Journal of American Folklore (τόμ. 59 (1946) σελ. 365-386) δημο-
σιευομένην συλλογήν τών Charles Α. Ferguson καί W. D. Preston, 107 Ben-
gali proverbs, όπου, ώς οί ίδιοι συλλογείς άναγράφουσι, «The proverbs are clas-
sified according to prosodic structure» (σελ. 366).

1. Τοϋ άλφαβητικοϋ συστήματος.

Κρίνων ό Πολίτης, έν έ'τει 1909, συλλογήν παροιμιών δημοσιευθεΐσαν έν τω
«Κρητικφ 'Αστέρι» τών Χανίων, γράφει: «Δυσχεραίνει δέ τήν χρήσιν αυτών καί
ή έ'λλειψις οιασδήποτε κατατάξεως. Διότι κατάταξις δέν δύναται νά θεωρηθη βε-
βαίως ή καταγραφή κατ'άλφαβητικήν τάξιν, όριζοαένην έκ τοϋ αρκτικού γράμ-
ματος της πρώτης λέξεως εκάστης παροιμίας. Ή αλφαβητική τάξις καθόλου ούδε-
μίαν έχει έννοιαν καί χρησιμότητα, άλλά συλλογή έν ή τό άσπρος λ.χ. προτάσσεται
τοΰ ακριβός ή τό αυγό τοϋ άσκημη δέν δύναται νά θεωρηθη ώς έχουσα οιανδή-
ποτε κατάταξιν» ').

Καί ό Στίλπων Κυριακίδης έν τη «Έλληνικη Λαογραφία:» αύτοϋ (σελ. 312)
γράφει: «Τό χείριστον πάντων (τών συστημάτων) είναι ή αλφαβητική κατάταξις
κατά τό πρώτον γράμμα τής πρώτης λέξεως τής παροιμίας. Διά τοΰ συστήματος
τούτου παραλλαγαί τής αύτής παροιμίας διασπείρονται εϊς διάφορα στοιχεία τοΰ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

') 'Εν Λαογρ. Α' σ. 3δ0—1.
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αλφαβήτου, καθόσον δέν συμβαίνει πάντοτε ν' αρχίζουν άπό τό αυτό γράμμα.
Ούτως ή παροιμία, τι γυρεύει η άλωπου 'ς το παζάρι; θά καταταχθή εΐς τό τ, ένφ ή
κρητική παραλλαγή αυτής, ειντα γυρεύ' ή άλωπου 'ςτο παζάρι; θά καταταχθή
εΐς τό ε».

"Ή αλφαβητική λοιπόν κατάταξις τών παροιμιών, ε'ίτε γίνεται κατά τό άρχι-
κόν αύτών γράμμα, ε'ίτε καί έν συνδυασμφ πρός τ'άκολουθοϋντα, δέν είναι σύστημα
έπιστημονικόν ουδέ πρακτικόν. Είναι πάντοτε μία πρόχειρος λύσις, μία λεξιλογική
ταξινόμησις τών παροιμιών, ήτις αναμένει τήν λαογραφικήν κατάταξιν. Ό μελετών
τήν έλληνικήν γλώσσαν καί τάς διαλέκτους αυτής ή ό θέλων απλώς νά λάβη γνώ-
σιν δειγμάτων έκ τών παροιμιών τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ δύναται βεβαίως νά χρησι-
μοποίηση άλφαβητικώς κατατεταγμένας συλλογάς' ό θέλων όμως νά μελετήση τάς
επί ώρισμένων θεμάτων καί εννοιών σκέψεις καί δοξασίας τοΰ λαοΰ, ό θέλων νά
χρησιμοποίηση παροιμίας διά τάς λαογραφικάς αύτοΰ μελέτας, μεγάλως θέλει κατα-
πονηθή αναζητών τάς άγνωστον πού τής συλλογής κειμένας παροιμίας τών δια-
φερόντων του')'

Σοβαρόν έπίσης ελάττωμα τής άλφαβητικής κατατάξεως τών παροιμιών είναι
ή εκ τής παραθέσεως τών παραλλαγών άνωμαλία, καθόσον αύται άναγραφόμεναι
όχι μόνον διασκορπίζονται τήδε κακεϊσε καί δυσκόλως ανευρίσκονται, άλλά καί διογ-
κοΰσι ψευδώς τόν αριθμόν τών παροιμιών τής συλλογής. Διά τοΰτο πολλοί συλλο-
γείς, καίτοι άκολουθοΰντες άλφαβητικήν διάταξιν, παραθέτουν αμέσως μετά τής
βασικής παροιμίας καί τάς παραλλαγάς, αδιαφορούντες διά τήν διακοπήν τής όλης
σειράς 2), άλλοι δέ άποφεύγουν τήν παράθεσιν δλων τών παραλλαγών.

Παρά ταύτα, τό άλφαβητικόν σύστημα κατατάξεως δέν είναι παντελώς άπορ-
ριπτέον. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς οποίας τούτο ου μόνον συγχωρείται άλλά
καί συνιστάται. Αί περιπτώσεις αΰται είναι:

α) Όταν ό συλλογεύς εΐναι άπειρος παντός άλλου συστήματος κατατάξεως ή
γνωρίζη ταΰτα ατελώς. Προκειμένου ούτος νά προβαίνη εΐς κατατάξεις προκαλούσας
σύγχυσιν, είναι προτιμότερον νά ταξινομή τάς παροιμίας του άλφαβητικώς. Ή

!) Έξαίρεσιν αποτελούν αί περιπτώσεις καθ' α;, λόγω της συμπτώσεως τών αρχικών
γραμμάτων τών παροιμιών, πολλαί δμοιαι αναγράφονται έν ομαδική συνεχείς. (Π. χ. ό
Θεός... ό Θεός... ό Θεός... τό καλό... τό καλό... τό καλό... άγαπώ, Λγάπα με, άγάπη... κ. ά.).
Άλλά και είς τός περιπτώσεις ταύτας, πλήθος δμοιαι παροιμίαι ευρίσκονται άναγεγραμμέ-
ναι καί υπό άλλα στοιχεία (τό Θεό, γιά τό καλό, εγώ άγαπώ), δπου ό μελετητής πολλάκις
δέν σκέπτεται νά τάς άναζητήση.

!) Πρβλ. Thomas Gaisford, Paroemiographi Graeci, Oxonii 1836, καί I. Βενιζέλου,
Παροιμίαι δημώδεις.
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τοιαύτη ταξινόμησις είναι τότε εξυπηρετική διά μίαν γενικήν έποπτείαν, διά τόν
χαρακτηρισμόν καί τήν διαίρεσιν ή τήν λημματοθέτησιν τών παροιμιών αυτού. ΑΙ
είδικαί ύπηρεσίαι τών λαογραφικών 'Αρχείων, έφ' όσον δέν εκλήθησαν έκ τών
προτέρων νά υποδείξουν τόν ορθόν τρόπον κατατάξεως, θά χρησιμοποιήσουν και
τάς άλφαβητικώς προσφερομένας ταύτας συλλογάς ώς πρώτην ΰλην διά τήν γενικήν
έπιστημονικήν κατάταξιν τών ελληνικών παροιμιών ').

β) Όταν πρόκειται περί μικράς επιλογής σοφών λόγων, προοριζομένων
δι' ηθικοπλαστικούς καί παιδαγωγικούς σκοπούς.

γ) "Οταν αί παροιμίαι άναφέρωνται είς εν κεχωρισμένον θέμα. Π. χ. παροι-
μίαι διά τήν βροχήν, διά τόν πλοϋτον, διά τήν μητέρα κλπ.2).

δ) "Οταν, έν τω τέλει μιας μελέτης ή συλλογής, καταρτίζεται πίναξ τών άνα-
γραφεισών παροιμιών.

2. Τοϋ λημματο&ετικοϋ συστήματος·

Τό σύστημα τοΰτο λειτουργεί μέ καθωρισμένον μηχανισμόν καί στηρίζεται,
ώς ε'ίπομεν, είς τούς λεξικογραφικούς τρόπους συγκεντρώσεως φράσεων ύπό δο-
θέντα λήμματα.

"Αν έξαιρέσωμεν τήν δυσκολίαν, τήν οποίαν παρουσιάζει ή επιτυχής άνεύρεσις
τής κυρίας λέξεως διά τό λήμμα, κατά τά άλλα ή λημματοθετική κατάταξις χωρεί
σχεδόν αύτομάτως, συγκεντροϋσα τάς παροιμίας μετά τών παραλλαγών αυτών κατά
τρόπον ένιαΐον καί έξαντλητικόν.

Είς μίαν πλουσίαν συλλογήν παροιμιών τό λημματοθετικόν σύστημα εφαρ-
μόζεται άνέτως καί άποδοτικώς. Είς τάς μικράς ομως καί άνευ παραλλαγών ουλ-
λογάς, όπου έ'καστον λήμμα δύναται νά συνοδεύη μίαν μόνον ή καί ουδεμίαν παροι-
μίαν, τό σύστημα τούτο έφαρμοζόμενον φαίνεται σχολαστικόν καίίσχνόν. Άλλά τοΰτο
δέν αποτελεί λόγον εγκαταλείψεως αυτού, διότι κάποτε καί αί μικραί αΰται συλλογαί
συνενούμεναι θ' άπαρτίσωσι τό Corpus τών ελληνικών παροιμιών, όπου ό μελετητής
θά δύναται ν' άναζητήση, ώς εν Λεξικφ, άπάσας τάς σχετικάς μέ τά διαφέροντά
του παροιμίας.

Παραλλήλως πρός τήν λεξικογραφικήν ταύτην φύσιν του, τό λημματοθετικόν
σύστημα είναι καί λαογραφικόν, επειδή διά τής κατατάξεως άφ' ενός μέν καθιστά

') Αυτός ό Ν. Γ. Πολίτης καίτοι είχε δημοσιεύσει τάς παροιμίας του μέ λημματοθετικόν
υπόδειγμα, έδέχετο μετά ταύτα και έδημοσίευεν είς τήν «Λαογραφίαν» συλλογάς παροιμιών
μέ άλφαβητικήν κατάταξιν. (Πρβλ. τόμους Α' σ. 299 καί 650, Β' σ. 689, Δ' σ. 292).

J) Είς τήν περίπτωσιν ταύτην υπάγονται καί αί άλφαβητικαί σειραί τών έπί μέρους
ομάδων τής λημματοθειικής, τής ειδολογικής καί της έννοιολογικής κατατάξεως.

19
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αμέσως φανερά τά θέματα καί τούς κύκλους εμπνεύσεως τών παροιμιών, άφ' ετέρου
δέ παρέχει προχείρους εις τήν λαογραφικήν έ'ρευναν τάς παροιμίας, συγκεντροϋν
ταύτας ύπό λήμματα ότέ μέν ειδολογικά ότέ δ' εννοιολογικά·

Έν γένει διά τήν όλην συγκέντρωσιν, άρχειακήν ταξινόμησιν καί χρησιμοποίησιν
τών παροιμιών, τό λημματοθετικόν σύστημα είναι τό πρακτικώτατον πάντων. Άπα-
σαι ανεξαιρέτως αί παροιμίαι ευρίσκουν θέσιν έν τή κατατάξει ταύτη, εύκολώτερον
δέ δύναται τις ν' άνεύρη λήμματα άνευ παροιμιών, ή παροιμίας άνευ λημμάτων.

Ή μόνη, ώς εΐπομεν, δυσχέρεια παρουσιάζεται κατά τήν έκλογήν τών λημ-
μάτων τούτων. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς οποίας δύο ή και περισσότεροι λέξεις
διεκδικούν τήν κυρίαν θέσιν. Παράδειγμα ή παροιμία: Τό ντουφέκι σου, τή γυναίκα
σου και τ' άλογό σον νά μην τό δίνης ς τόν άλλο, τήν οποίαν ό Πολίτης κατατάσσει
ύπό τό λήμμα άλογο 1). Τήν παροιμίαν ταΰτην θά ήδυνάμεθα έξ 'ίσου λογικώς νά
κατατάξωμεν καί ύπό τάς λέξεις γυναίκα ή ντουφέκι. Υπάρχουν άντιστρόφως και
παροιμίαι είς τάς οποίας ούδεμία λέξις ενδείκνυται σαφώς διά τήν κυρίαν αύτήν
θέσιν. Παράδειγμα ή παροιμία: Τραύα τ άλογό σου μή σέ πατήση τό γομάρι μου,
λεγομένη είρωνικώς παρά τών πτωχότερων πρός νούς πλουσιωτέρους, τήν οποίαν ό
Πολίτης κατατάσσει ύπό τό λήμμα άλογο s). Διατι δμως ουχί καί ύπό τό λήμμα
τραυώ ή γομάρι; Καί είς τήν παροιμίαν: Ό λωλός αν δέν κουραοτή δεν καθίζει,
ποία λέξις πρέπει νά χαρακτηριβθή ώς βαρύνουσα έν τή χρήσει τής παροιμίας, τό
λωλός ή τό κάθημαι;

Υπάρχουν ακόμη καί παροιμίαι, είς τάς οποίας τό πραγματικόν λήμμα δέν
περιλαμβάνεται είς τό κείμενον. Τοιαύτη είναι ή παροιμία: Νειό παλιό ανακατω-
μένο, κι ά γλντο')πης θαύμα πές το! 3) Βεβαίως τό ανακατώνω έ'χει ενταύθα τά
μεγαλύτερα δικαιώματα κυρίας λέξεως, εφόσον μάλιστα περιλαμβάνεται έν τω κει-
μένφ, ούσιαστικόν δμως λήμμα είναι τό κρασί, περί τού οποίου κυρίως πρόκειται.

Αί άνωτέρω περιπτώσεις δεικνύουν ώρισμένας δυσχερείας τοϋ λημματοθετι-
κοϋ συστήματος, έκ τών οποίων πολλαί πολλάκις άμφιταλαντεΰσεις καί άστοχίαι
περί τήν κατάταξιν παρουσιάζονται. Καί αύτός ό Πολίτης δέν άπέφυγεν έν τή συλ-
λογή αύτοϋ τά σχετικά σφάλματα, δπως θέλομεν 'ίδει κατωτέρω. 'Ασφαλής πάντως
τρόπος άντιμετωπίσεως τών σφαλμάτων αύτών είναι ή χρήσις παραπομπών δι' δλας
τάς βαρυνούσας λέξεις, 4) ώς καί ή τήρησις ώρισμένων κανόνων, περί τών οποίων
θέλομεν ομιλήσει εις τό οίκεΐον κεφάλαιον.

') Π. Π. Α' 596, 21.

*) Αύτόθι άριθ. 23.

·) Λ. Α. 798 (δελιίον).

4) Πρβλ. καί Κυριακ. α. 313-314.
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5. Του είδολογικοϋ αυοτήματος.

Τό είδολογικόν σύστημα αποτελεί, ώς εΐπομεν, πρόοδον έν τή εξελίξει τών
τρόπων κατατάξεως, καθόσον διά τοΰ διαγράμματος αΰτοΰ παρέχει αμέσως, άφ' ενός
μέν συγκριτικήν εικόνα τών τομέων εμπνεύσεως και τών θεμάτων τής λαϊκής παρα-
τηρήσεως κα! σοφίας, άφ' ετέρου δέ συγκεντρωμένας τάς ε'ις τούς τομείς καί τά θέ-
ματα ταΰτα άντιστοιχοΰσας παροιμίας. Έάν τελικός σκοπός πάσης συλλογής παροι-
μιών είναι ή διά τούτων γνώσις ού μόνον τών τρόπων εκφράσεως, άλλά καί τής
σοφίας, τών αντιλήψεων καί τοΰ τρόπου τής ζωής ενός λαοΰ, ή ειδολογική κατάταξις
οδηγεί πρός τόν σκοπόν τούτον κατά τόν πρακτικώτερον καί πλέον ά'μεσον τρόπον.

Τό σύστημα τοΰτο είναι καί λαογραφικώτερον τοΰ λημματοθετικοΰ, καθότι
έλευθερούμενον άπό τόν περιορισμόν ενός λεξικοΰ, διαμορφοΰται εις συνθετική ν
έποπτείαν τοΰ υλικού, χωροΰσαν έν συμφωνία πρός τά έπί μέρους κεφάλαια τής
εθνολογικής καί λαογραφικής επιστήμης· Καί σχι μόνον ακολουθεί τά ποικίλα δια-
φέροντα τών επιστημών τούτων, άλλά καί τά συμπληροΐ προσκομίζον χαρακτηρι-
στικά παροιμιακά στοιχεία.

Συγκρίνων ό Πολίτης, έ'ν έ'τει 1872, τήν κατάταξιν ταύτην πρός τήν συνήθη
τότε άλφαβητικήν, σημειοΐ δτι αΰτη πλεονεκτεί εκείνης κατά τό δτι «ευκολύνει τήν
τών παροιμιών ζήτησιν καί τήν έξέτασιν περί τών 'ιδεών τοΰ λαοΰ έπί τούτου ή
έκείνου τοΰ αντικειμένου» 1).

'Υπάρχουν δμως καί αντιρρήσεις διά τό σύστημα τοΰτο, όρμώμεναι κυρίως
έκ τόΰ γεγονότος δτι αι παροιμίαι υπό τήν φαινομενικήν κυριολεξίαν αύτών κρύ-
πτουν κατά τό πλείστον μεταφοράς, άλλοιούσας διά τής εννοίας αύτών τάς άμε-
σους φραστικάς παραστάσεις. Αυτός ό Πολίτης επανερχόμενος επί τοΰ θέματος, εν
έ'τει 1910, δτε καί άπό πολλού ειχεν εκδώσει λημματοθετικώς κατατεταγμένας τάς
παροιμίας αύτοΰ, παρατηρεί«Ή ειδολογική μέθοδος παρουσιάζει μεγάλας καί
άνυπερβλήτους ενίοτε δυσχερείας... Σπουδαιοτάτη δέ τών δυσχερειών είναι δτι ή
μέν κατάταξις άναγκαίως γίνεται κατά τήν κυρίαν τής παροιμίας σημασίαν, ένφ ή
χρήσις αύτής υπονοεί μεταφορικήν ή άλλην τινά δευτέραν σημασίαν». Καί προσ-
θέτει αμέσως, αναφερόμενος εΐς τάς ύπό τοΰ G. Pitre, έν τφ προλόγορ τής συλ-
λογής τών ιταλικών παροιμιών (1880) εκτιθεμένας όμοιας αντιρρήσεις : «Καί άν εΐς
τάς παροιμίας τών λατινικών εθνών, ων αι παροιμίαι ώς επί τό πλείστον είναι
γνώμαι ή αξιώματα, τοσούτον προσκόπτει ή ειδολογική κατάταξις, αναδεικνύεται
ανεφάρμοστος καί παντελώς άσκοπος εΐς τάς έλληνικάς, περιλήψεις κατά τό πλείστον

/

!) Έν «Παρθενώνι», ε. ά.
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ούσας μύθων και λεγομένας εΐς περιστάσεις ούδέν έχούσας κοινόν, ειμή σπανιώτατα,
πρός τήν κυρίαν έννοιαν αύτών» χ).

Όμοίως ό Στίλπων Κυριακίδης εν τή «Ελληνική Λαογραφία» (σελ. 313) γρά-
φει: «Ή τοιαύτη (ειδολογική) κατάταξις εύκολύνει βέβαια πολύ τούς μελετητάς, τούς
ερευνώντας ειδικά θέματα, δέν είναι δμως καί πολύ πρακτική. Διότι πολλάκις ή
αύτή παροιμία θά έ'πρεπε νά επαναλαμβάνεται ύπό πλείονας τίτλους, καθ' δσον ή
χρησιμοποίησις αύτής είναι ποικίλη. Έν εναντία περιπτώσει, εάν άνεγράφετο εφ'
άπαξ, θά ήτο δύσκολος ή άνεύρεσίς της... "Επειτα είναι πολλαι και μάλιστα έκ τών
κυρίως παροιμιών, αΐ όποϊαι ώς άπλαΐ παρομοιώσεις δυσκόλως θά ήδύναντο νά
ύπαχθούν ύπό έ'να οιονδήποτε τίτλον έκ τών ανωτέρω, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει
θά παρίστατο άνάγκη πολλαπλασιασμού τών τίτλων, τό όποιον βεβαίως θά μας
έ'φερεν εΐς άδιέξοδον χωρίς νά διευκολύνη καθόλου τήν εύρεσιν».

Αΐ επιφυλάξεις αύται, άναφερόμεναι εΐς τό πρακτικόν μέρος καί τήν άρχεια-
κήν χρηστικότητα τού ειδολογικού συστήματος, είναι βεβαίως δικαιολογημένοι. Είναι
δμως υπερβολική ή γνώμη τού Πολίτου καθ'ήν τοΰτο άναδεικνύεται «άνεφάρμο-
στον και παντελώς άσκοπον» εΐς τάς έλληνικάς παροιμίας, επειδή αύται είναι «κατά
τό πλείστον περιλήψεις μύθων καί λέγονται εΐς περιστάσεις ούδέν έχούσας κοινόν
εΐμή σπανιώτατα πρός τήν κυρίαν έ'ννοιαν αύτών». Αΐ κυριολεκτοΰσαι παροιμίαι
δέν είναι «σπανιώταται». Αΐ μετεωρολογικαί, γεωργικαί, ναυτικαί, έορτολογικαί,
ΐατρικαί, γαστρονομικοί, δεισιδαιμονικαί και εννοιολογικά! παροιμίαι διδάσκουν άπ'
εύθείας καί άνευ άλληγορίας τό πρακτικώς ώφέλιμον, τό γινόμενον ή τό δέον γενέ-
σθαι. Έν αύτή ταύτη τή συλλογή παροιμιών τοΰ Πολίτου, πλείστα καί στατιστι-
κώς βαρύνοντα παραδείγματα λημμάτων καί παροιμιών άνευρίσκομεν μέ κυρίαν
και ούχΐ μεταφορική ν σημασίαν 2).

Έξ άλλου αΐ παροιμίαι παρουσιάζουν έπιστημονικόν ενδιαφέρον οχι μόνον
διά τήν άλληγορικήν έ'ννοιαν αύτών, άλλά καί διά τό ύλικόν περιεχόμενον καί τήν
καθαρώς εΐδολογικήν των μορφήν. Αΐ παροιμίαι: Θέλεις fi-έριζε και δένε, ΰέλεις
δένε καϊ κονβάλειε —Είπε ό γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα —'Ανύπαντρος προξενη-
τής για λόγου τον γνρενει, δέν είναι μόνον μεταφοραί, μΰι^οι και άλληγορίαι, έπί
ώρισμένων περιστάσεων λεγόμεναι, άλλά και δείγματα έλληνικοΰ αγροτικού βίου καί
κοινωνικών θεσμών, άπό τούς οποίους ένεπνεύσθησαν.

"Ωστε δυνάμεθα εΐς μίαν εΐδολογικήν κατάταξιν, όταν αί μεταφοραί τών πα-

») Λαογρ. Β' σ. 510.

3) Πρβλ. έν τφ Α' ιόμω τά λήμματα : αγάπη, άγαπώ, άγιος . . . αδελφή, αδελφός, αδικία
άδικος, αλήθεια, κ. ά., μέ τάς έντεταγμένας είς αύτά παροιμίας.
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ροιμιών και αϊ παρομοιώσεις δέν βοηθούν, νά τάς ύπαγάγωμεν ύπό έ'να γενικόν
τίτλον, νά στηριζώμεθα εις τήν φαινομένην εννοιαν αύτών και νά τάς κατατάσσωμεν
ύπό τίτλους υλικού περιεχομένου. Άλλά συνήθως αί μεταφορικαί εννοιαι αί κρυπτό-
μεναι είς τάς παροιμίας αύτάς δύνανται νά συγκεντρούνται εις τά ιδιαίτερα εννοιο-
λογικά κεφάλαια, άτινα, ώς εΐδομεν, δέν ελλείπουν άπό τάς εϊδολογικάς κατατάξεις,
ή καί ν' άποτελέσουν τό περιεχόμενον μιας ιδιαιτέρας εννοιολογικής κατατάξεως, περί
τής οποίας διαλαμβάνομεν εις τά οικεία κεφάλαια.

Τό μειονέκτημα τής επαναλήψεως τών παροιμιών, περί τοΰ όποιου γίνεται
λόγος είς τήν δευτέραν τών έκτεθεισών άπόψεων, είναι βεβαίως άναπόφευκτον,
δυνάμεθα δμως νά προσφύγωμεν εις τάς παραπομπάς, αΐτινες, ώς γνωστόν, δέν
έλλείπουν ούδέ άπό τήν λημματοθετικήν κατάταξιν. Άφοΰ δηλαδή κατατάξωμεν
κατά τό κυριαρχούν περιεχόμενον αύτής μίαν παροιμίαν, δυνάμεθα έπειτα νά τήν
άναφέρωμεν παραπεμπτικώς, δταν καί άλλα κεφάλαια τήν διεκδικούν. Τήν παροι-
μίαν π.χ. Ή κόττα πίνει νερό, κοιτάει καί τόν ουρανό, θά τήν κατατάξωμεν μέν έν
τφ παρατεθέντι διαγράμματι ειδολογικής κατατάξεως τοΰ Feghali, εις τήν κατηγο-
ρίαν : eΗ όρνις (ζ' 7), θά παραπέμψωμεν δμως είς ταύτην καί δταν εύρεθώμεν πρό
τών κατηγοριών: Ευγνωμοσύνη και άγνωμοσύνη, (γ' 8) καί Σχέσεις τοϋ άν&ρώπου
πρός τόν Θεόν (στ' 7) ').

Τέλος ας σημειωθή και τοΰτο, δτι ή ειδολογική κατάταξις δύναται νά βοηθήση
καί διά τήν ρύθμισιν ετέρας άνωμαλίας έν τή καταγραφή τών παροιμιών. Πολλοί
συλλογείς άποφεύγουν έξ αϊδοΰς ν3 άναμείξωσι μετά τών άλλων παροιμιών τάς αί-
σχράς ή τολμηράς περί τήν έ'κφρασιν παροιμίας. Όσάκις άποτολμώσι τοΰτο, καλύ-
πτουν τάς σχετικάς λέξεις μέ άποσιωπητικά. Μέ τήν είδολογικήν δμως κατάταξιν δυ-
νάμεθα νά συγκεντρώσωμεν τάς παροιμίας ταύτας ύπό ϊδιον κεφάλαιον, φέρον
τόν τίτλον «"Ασεμνοι παροιμίαι» καί νά τάς παραθέσωμεν ώς ακριβώς λέγονται,
χωρίς νά εύθυνώμεθα διά τάς εκφράσεις των, άφοΰ έπληροφορήσαμεν περί τούτου
τόν άναγνώστην 1).

4. Τοΰ έννοιολογικοΰ συστήματος.

Έδείξαμεν' εν τφ άντιστοίχφ κεφαλαίφ τόν μηχανισμόν καί τήν φύσιν τοΰ
συστήματος τούτου, ώς καί τινας τών ιδιοτήτων καί τών άρετών αύτοΰ. Έπανα-
λαμβάνομεν ενταύθα δτι ή έννοιολογική κατάταξις δύναται νά είναι άνεξάρτητος
καί σχετικώς έξαντλητική. "Οσον καί αν αύτη άποτελή σύστημα είδικόν, ένδια-
φερόμενον μόνον διά τάς έν ταΐς παροιμίαις ύπαρχούσας έννοιας, άλληγορίας καί

') Τοιούτον χωρισμόν έχει κάμει είς τήν συλλογήν τών παροιμιών αύτοΰ καί ό Ν.
Λάσκαρης, έν τφ τόμφ «Ή Λάστα καί τά μνημεία της». (Μέρος Γ' Ο- α-η').
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μεταφοράς, ευρίσκεται πλησιέστατα πρός τήν φΰσιν καί τήν χρήσιν τοΰ συνόλου τών
παροιμιών, άφοΰ αΰται χρησιμοποιούνται σχεδόν πάσαι μέ διδακτικήν σκοπι-
μότητα *).

'Ακόμη καί α! πρακτικής φύσεως παροιμίαι δύνανται νά θεωρηθούν ώς
περιλαμβανόμενοι ύπό θέμα τι έννοιολογικόν, εις τήν γνώσιν καί τόν έλεγχον τοΰ
οποίου άποβλέπουσιν. Ούτω αί γεωργικαί παροιμίαι δύνανται νά συγκεντρώνωνται
ύπό τήν έ'ννοιαν καλλιέργεια ή γεωργία, αί μετεωρολογικοί ύπό τήν έ'ννοιαν καιρός,
αί ίατρικαί ύπό τό υγεία καί αί τεχνικαί ύπό τό εργασία.

"Αλλαι εύρεϊαι προσηγορικαί έννοιαι, οιαι αί: γυναίκα, άρχων, διάβολος,
πλούσιος, "Ελλην, Θεός δύνανται νά συγκεντρώνουν έπίσης κατά τόν έννοιολογικόν
τρόπον όλοκλήρους κύκλους παροιμιών. Ή λέξις Θεός, απλούν λήμμα έν τή λημ-
ματοθετική κατατάξει, ύποδιαίρεσις τοΰ κεφαλαίου «Θρησκευτικαί παροιμίαι» έν τή
ειδολογική, εμφανίζεται ένταΰθα μέ αύτοτελή τίτλον «Ή έννοια τοΰ Θεού παρά τφ
λαφ» συγκεντρώνουσα πλήθος παροιμιών, ένδεικτικών τών σχετικών λαϊκών δογμά-
των καί άντιλήψεανν.

Άλλά περισσότερον παντός άλλου σκόπιμος καί πολύτιμος είναι ή εννοιολο-
γική κατάταξις διά τήν μελέτην τών περί ήθικής άντιλήψεων ενός λαού, τής ήθικής
αγωγής καί τοΰ πολιτισμοί; αύτοΰ.

Ό γάλλος έθνολόγος Mauss, είς τό κεφάλαιον *περί ήθικών φαινομένων»
(phenomenes moraux) τοΰ έγχειριδίου του γράφει: «Δύναται τις έπίσης νά μελε-
τήση τήν ήθικήν μιας κοινωνίας έξετάζων τήν φιλολογίαν της καί είδικώτερον τάς
παροιμίας αύτής» 2).

Παρά τφ έλληνικφ λαφ ή τάσις τής έν παροιμίας διατυπώσεως τών ήθικών
άντιλήψεων καί άπαιτήσεων αύτού είναι έντονος καί συχνή. "Οθεν ή έννοιολογική
κατά τάξις, έφαρμοζομένη εις τάς έλληνικάς παροιμίας, δύναται νά παρουσιάση
ώς τίτλους άπάσας τάς ήθικάς εννοίας, αΐτινες έδιδάχθησάν ποτε είς τόν άνθρω-
πον ή άπητήθησαν παρ' αύτοΰ. Καί δύναται άντιστοίχως νά έξυπηρετήση τήν
παιδαγωγικήν διδασκαλίαν καί τήν λαϊκην άγωγήν, παρέχουσα συγκεντρωμένος τάς
περί ταύτης ή εκείνης τής έννοιας — ήθικής, πνευματικής, φυσικής — γνώσεις καί
απόψεις τών γεροντοτέρων. Όμοίως έξυπηρετεΐ καί τήν έθνολογικήν έπιστήμην,

ι) Ό διαπρεπής βέλγος λαογράφος Roger Pinon αναφερόμενος είς παρασκευαζο-
μένην παρ' αύτοΰ εκδοσιν παροιμιών, μοΰ γράφει: θ" άκολουθήσω τήν λημματοθετικήν κατά-
ταξιν, όπως διαγράφεται αύτη είς τήν συλλογήν βελγικών παροιμιών τοΰ Dejardin- Θά έπρο-
τίμων όμως μίαν έννοιολογικήν κατάταξιν στηριζομένην είς τήν σημασίαν τών παροιμιών, τήν
χρησιμότητα των καί τήν χρήσιν των. (Επιστολή 18 Φεβρ. 1951).

') Marcel Mauss, Manuel d'Ethnographle, Paris I947j σ. 162.
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ΐδίςι τά κοινωνιολογικά, θρησκευτικά καί ηθικολογικά διαφέροντα αύτής, πληρο-
φορούσα άμέσως καί συγκριτικώς περί τών παρ' ήμΐν άντιλήψεων καί τού σχετικού
κύρους αύτών.

Εΐς τό οΐκεΐον τμήμα θέλομεν ύποδείξει τόν τρόπον τής παραθέσεως τών έν-
νοιών, έν αύτοτελεΐ συστήματι καί ε'ις βοηθητικούς εύρετηριακούς πίνακας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΘΕΤΙ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Τό λημματοθετικόν ώς βαοικόν ανοτημα κατατάξεως.

Στηριζόμενοι εΐς τό γεγονός ότι τό λημματοθετικόν σύστημα, ως σύστημα
λεξικογραφικόν, εξαντλεί έν τή κατατάξει αύτών άπάσας τάς συλλεγομένας παροι-
μίας, δτι είναι τό άρχειακώς μεθοδικώτερον, διότι οδηγεί κατά τρόπον ένιαΐον καί
άμεσον εΐς τήν εύρεσιν τών παροιμιών μετά τών παραλλαγών των, διευκολύνον
ούτω και τήν περί τούτων γλωσσικήν καί φιλολογικήν έ'ρευναν, δτι διά τής επιλο-
γής τών λημμάτων άναπληροϊ έν πολλοίς τήν τε εΐδολογικήν καί έννοιολογικήν κα-
τάταξιν, δτι προσφέρει τό ύλικόν αύτού έ'τοιμον διά τάς άλλας κατατάξεις καί ότι
τέλος έ'χει καθιερωθή έν τή ελληνική παροιμιογραφία άπό τής έποχής τού Πολίτου,
θεωροϋμεν τό σύστημα τούτο βασικόν καί τό πρακτικώτερον πάντων διά τόν άπο-
θησαυρισμόν καί τήν μελέτην τών κειμένων τών νεοελληνικών παροιμιών.

Κρίνομεν όμως άπαραίτητον νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τών συλλογέων
έπί τίνων βασικών άπαιτήσεων περί τήν έκλογήν καί τήν διατύπωσιν τού λήμμα-
τος, ώστε νά επιτυγχάνεται έν τή κατατάξει ή κατά τό δυνατόν άκριβεστέρα λημ-
ματοθεσί» καί νά συμπίπτη αύτη παρά τοις διαφόροις συλλογεύσιν *).

Α'. Ώςπρός τή ν^δ ιατύπωσινκαί τήν κατανομήν τών λημμάτων.

α'. Τό λήμμα πρέπει νά λαμβάνεται άπαραιτήτως έκ τού κειμένου τής πα-
ροιμίας. Ή κατά συγγενείς ομάδας παροιμιών λημματοθεσία, περί τής οποίας διελά-
βομεν εν σελίσι 253-4, άτε διασπώσατήν ενότητα τών λημμάτων καί οδηγούσα εΐς
εΐδολογικήν κατάταξιν, δέν πρέπει νά χρησιμοποιήται2).

') Οί διατυπούμενοι κατωτέρω κανόνες στηρίζονται μέν κατά πρώτον >όγον είο τά ύπό
τοΰ Πολίτου έν τή Συλλογή τών παροιμιών αύτοΰ άκολουθούμενα, λαμβάνουν δμως ύπ'
όψιν και ξένους λημματοθετικούς τρόπους κατατάξεως, ώς καί τήν έκ τής πολυετούς εργα-
σίας ήμών πεΐραν.

') Καϊ άν ακόμη ή βαρύνουσα λέξις παραλειπόμενη νοήται οίκοθεν, δέν πρέπει νά
τίθεται ώς λήμμα. Τήν παροιμίαν π.χ. στους είκοσι γνώση, στους τριάντα γρόσι, στους σαράντα
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β'. Τό λήμμα νά τίθεται έξω τής παροιμίας καί έν ευθεία λεξιλογική
μορφή, ήτοι είς δνομαστικήν ενικού διά τά έπίθετα, τάς μετοχάς καΐτάς άντωνυμίας,
εΐς ένεστώτα τής οριστικής (α' πρόσωπον, σπανιώτ. τρίτον) διά τά ρήματα. Ή «έσω-
τερική» ή «κατά χώραν» λημματοθεσία, κατά τήν οποίαν τό λήμμα μένει ύπό τήν
γραμματικήν μορφήν αύτού έν τφ κειμένω, ύπογραμμιζόμενον απλώς έν τή οΐκείςι
θέσει, δέν βοηθεϊ εΐς τόν λεξικογραφικόν τρόπον προσφοράς τών παροιμιών, τόν
όποιον άπαιτεΐ ή λημματοθετική κατάταξις.

γ . Ό γλωσσικός τύπος τού λήμματος νά λαμβάνηται άπό τήν κ ο ινήν νεοελ-
ληνικήν γλώσσαν, ή δέ ορθογραφία αύτού ν' άκολουθή τήν έν χρήσει τής δημοτι-
κής, ούχΐ δέτήν ίστορικήν τοιαύτην Εΐς σύλλογος παροιμιών μέ ιδιωματικά κείμενα
πρέπει ν' άποφεύγεται κατά τό δυνατόν ή άναγραφή διαλεκτικών λημμάτων. Σύλ-
λογοι χωρούσαι ύπό λήμματα οίατά: άδέρκια, άδρωπος, άϊος, άμμάτιν, αύκά, βλά-
σκα, βρένιμος, Γριστός, καλοπκιορώνω κ.λ.π.2) όχι μόνον χρησιμοποιούνται δυσκό-
λως, άλλά και δυσχεραίνουν τήν συγκέντρωσιν και τήν συγκριτικήν μελέτην τών
και έκ τής άλλης Ελλάδος παροιμιών3).

δ'. Λήμματα τής αύτής γλωσσικής ρίζης πρέπει νά έμφανίζωνται ύπό εν ι αί αν
λεξικογραφικήν μορφήν. Ούτω θά γράφωμεν ανδρόγυνο παρά τό άνδρας, αραι-
ώνω παρά τό αραιός, γάιδαρος δπως και γαϊδονροδένω, εμπροστινός δπως εμπρός,
ντύνω δπως ντύσιμο, ομιλώ δπως ομιλία, κ.τ.λ. ούχΐ δέ ώς άνομοίως γράφονται τά
λήματα ταύτα παρά Πολίτη, άνδρας — αντρόγυνο, άραιός — άριώνω, γάδαρος-γαϊ-
δουροδένω, εμπρός—μπροστινός, ντύσιμο —εντύνω, μιλώ —ομιλία'1).

γυναίκα, ήμεΐς δένθά λημματοθετήσωμεν μέ τό έννοούμενον χρόνος, ώς παρά Πολίτη (άριθ. 22),
άλλά μέ τήν λέξιν είκοσι, τήν πρώτην τών άναγραφομένων, παραπέμποντες βεβαίως καί είς
τό χρόνος, ώς καί εις τό τριάντα καί σαράντα.

') "Εχομεν ύπ' όψει λήμματα παρά Πολίτη, άτινα εγράφησαν μέ τήν ίστορικήν χων
όρθογραφίαν, οίον: αραις, γγαστρώνω, στουππεΐ, φαγεϊ κ.ά.

') Κ. Π. Χατζηϊωάννου: «Κυπριακές παροιμίες». Ααογρ. IB' σ. 231-252.

8) Είς τάς ύφ" ήμών εκδοθείσας «Παροιμίας τών Φαράσων» (ε.ά ), τών όποιων σημει-
ωτέον τήν λημματοθεσίαν, γενομένην πρό πενταετίας, δέν παρουσιάζομεν ώς άπολύτως ύπο-
δειγματικήν, έφροντίσαμεν διά τής μεταφράσεως τών λημμάτων καί διά τών παραπομπών νά
έξουδετερώσωμεν τήν έκ τών Ιδιωματικών λημμάτων άνοιμαλίαν.

4) Ό τρόπος έν γένει τής διατυπώοεο^ς τών λημμάτων δέν πρέπει νά παρουσιάζω με
γάλας γλωσσικάς καί γραμματικός διαφοράς. 'Αναφερόμεθα έπίσης είς σχετικός άνωμαλίας
περί τήν διατύπωσιν τοΰ λήμματος παρά Πολίτη, όπου - Τνα άρκεσθώμεν είς τό έκδεδομένον
μέρος τής συλλογής αύτοΰ - παρά τούς λαϊκούς τύπους : άγιος Νικόλας, αρφανός, άστενεια,
βρίσκω, γγαστρώνω, Δεκέμπρης, συναντώμεν τά καθαρεύοντα: αδελφός, άλας, άσχημος,
διάβολος.
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ε'. Τό γένος τών ονομάτων, τών μέν ουσιαστικών νά δίδεται κατά χωριστά λήμ-
ματα διά τό άρσενικόν και τό ϋ·ηλνκόν (αδελφός—αδελφή, γέρος — γριά,
καλόγερος—καλογριά, νοικοκύρης — νοικοκυρά, παπάς — παπαδιά, σκύλος —σκύλα *),
τών δέ επιθέτων καί τών άντωνυμιών ε'ις μόνον τόν άρσενικόν αύτών τύπον
{καλός, όμορφος, πονηρός, τσιγκούνης κ.τ.λ.). Έξαίρεσις θά γίνεται διά τά ούδέτερα
τών επιθέτων, δσα λαμβάνονται ώς ούσιαστικά : τό καλό, τό κακό, τό δίκαιο, τό σωστό.

ς'. Τά ρήματα νά τίθενται κεχωρισμένωςείς τήν ένεργητικήν καί τήν μέσην
φωνήν των, άναλόγως τής διαθέσεως τού λήμματος, αί δέ μετοχαί των νά έντάσ-
σαννται ύπό τήν άντίστοιχον φωνήν. Ούτω ί)ά έ'χωμεν αγαπώ καί άγαπειέμαι (άγα-
πημένος), ακούω καί ακούομαι, ανακατώνω καί άνακατώνομαι (ανακατωμένος), α,πτω
και άπτομαι, βαστώ καί βαστειέμαι, βρέχω καί βρέχομαι (βρεμένος), γεννώ καί γεν-
νειέμαι, γράφω και γράφομαι, δανείζω καί δανείζομαι, μεϋώ (μεθυσμένος), παντρεύω
καί παντρεύομαι, τρώγω καί τρώγομαι { = μαλώνω) 2).

ζ'. Έν γένει πάσα αύτοτελής λέξις νά τίθεται ώς αύτοτελές λήμμα, χωρίς νά
συγχωνεύεται μέ άλλην συγγενούς συνθέσεως ή σημασίας, ώς τά: γερόβοϊδο καί
γέρος, δασκαλόπουλο και δάσκαλος, παρά Πολίτη (Γ', 601 καί Δ', 303). Όμοίως
αί χωρισταί έ'ννοιαι ζαβός, κουτός, λωλός, παλαβός, τρελλός, χαζός κ.λ.π. νά δί-
δωνταικεχωρισμένως καί ούχί, ώς παρά Πολίτη, ένσωματωμέναι εις τήν πλατυτέραν
έ'ννοιαν μωρός3). Άλλως έ'χει τό ζήτημα διά λέξεις τής αύτής ρίζης καί σημασίας,
διαφερούσας μόνον κατά τήν κατάληξα'. Ταύτας είναι όρθότερον νά ένώνωμεν ύπό
τό αύτό λήμμα: Άδειος (καί αδειανός), βία (καί βιάση και βιασύνη), κλειδαριά (καί
κλειδωνιά), μόνος (καί μοναχός), πρώιμος (καί πρόμιος).

Β'. Ώς πρός τήν έκλογήν τού λήμματος.
Διά τόν επιτυχή καθορισμόν τής κυρίας λέξεως τής παροιμίας απαιτείται πρό
πάντων λεξικογραφική τις πείρα καί σαφής γνώσις τού πνεύματος εκάστης παροιμίας-
Παρέχομεν δμως ενταύθα καί πρακτικάς τινας οδηγίας, αϊτινες δύνανται νά βοηθή-
σουν τούς συλλογείς διά τήν σχετικώς άσφαλή καί όμοιόμορφον λημματοθέτησιν
τών παροιμιών αύτών.

') Τά γένη τών ζφων χωρίζονται εκεί μόνον, όπου ύ.τάρχει καταφανής διαφορά ση-
μασίας καί χαρακιήρος. Πετεινός καί κόττα χωρίζονται βεβαίως, όχι όμως ελάφι καί άλαφίνα.
Διά τά γάτος καί γάτα, γάιδαρος καί γαϊδονρα δύναται έπίοης νά γίνη διάκρισις.

*) Άπό τά ρήματα ταύτα, μόνον τα άπτω, γεννώ καί δανείζω χρησιμοποιεί μέ δύο φω-
νάς ό Πολίτης.

') "Οτι αί έ'ννοιαι αΰται σαφώς διακρίνονται άττ' άλλήλων, μαρτυρούν καί αί παροι-
μίαι: Πκιό καλά νά τά 'χης μ έ'να λωλό παρά μ' ίνα ζαβό. (Λ. Α. 1609, 84) καί: Και ό κοντός
σαν τόν ζουρλό θέλει δέσιμο κι έκειός. (Λ· Α. '(98, 448).
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α'. Ώς λήμμα πρέπει κυρίως νά λαμβάνεται ή λέξις εκείνη τοϋ κειμένου, ήτις
προεκάλεσε τήν παροιμίαν, έδωσε δηλαδή άφορμήν εις τόν λέγοντα νά ένθυ-
μηθή ή νά διατύπωση τήν έν λόγφ παροιμίαν.

Οΰτως εις τάς παροιμίας και τάς παροιμιώδεις φράσεις: — Στον κουφού τήν
πόρτα, δοο ΰέλεις βρόντα.— Τό σκνλί σον και τό γατί σον, δπως τά μά&ης κάνουν.—
Δεν είναι παίξε, γέλασε.— "Ολα τά κάνουν οί άν&ρώποι, μόνο τό γάμο δ Θεός.—
"Αδειασε μας τή γωνιά.— Τον Μαρτίου τό χιόνι τό κατουροϋν οί σκύλοι, θά δώσω-
μεν κατά σειράν λήμματα τά: κονφός, μαθαίνω, παίζω, γάμος, αδειάζω καί
Μάρτης, έπειδή έξ αφορμής αύτών καί μόνον τών έννοιών, καί διά νά εΐπη
τάς απόψεις του έπ' αύτών τών έννοιών, ανέφερε τάς αντιστοίχους παροιμίας ό λαός.

Όμοίως τάς παροιμίας: — Τά ίδια και τά ίδια, πατάτες με τά μύδια. — Βρέχει
βρέχει και χιονίζει κι ό παπάς χερομνλίζει. —c Υπομονή υπομονή, ώς πότε νά
υπομένω γιά δέστε ή νποιιονη πώς μ εχει καμωμένο. — Ό δείπνος ό μυστικός,
θά θέσωμεν ύπό λήμματα: ίδιος, βρέχω, υπομονή καί δείπνος, έπειδή ήλθον εις
τόν νοϋν τού είπόντος έξ αφορμής τής άπαγγελίας ή τής παραστάσεως τών ιδίων
αύτών λέξεων Χ).

'Ακόμη καί εις παροιμίας, δπου γίνεται λόγος περί δύο συγχρόνως ή περισ-
σοτέρων ύποκειμένων έξ ίσου άπασχολούντων τήν σκέψιν τού λέγοντος, δυνάμεθα
νά διακρίνωμεν τό ούσιωδώς έπικρατούν καί νά τό θεωρήσωμεν κυρίαν λέξιν τής
παροιμίας.

Ούτως εις τάς παροιμίας: — Λιχονδιάρης κι* ακριβός κι οί δνότους άνεχόρτα-
γοι·—Ό στραβός κι' ανήξερος εΐν τό ενα.~Μήτε στ' αντρόγυνο χολή, μήτε στ αδέρ-
φια μάχη. ~ "Οποιος γελάει τσιοϋπα, χαλάει μοναστήρι, όποιος χήρα, χαλάει εκκλησιά,
κι όποιος παντρεμένη, κάνει ψυχικό, θά έκλέξωμεν διά τήν λημματοθεσίαν
τάς λέξεις: ακριβός, ανήξερος, αδελφός, παντρεμένη, διότι ταύτας έπιζητεϊ νά έξάρη
διά τών συγκρίσεων ό λαός. Διά τάς άλλας θά σημειώσωμεν μόνον παραπομπάς.

β'. Τό λήμμα πρέπει περισσότερον ν3 άντιπροσωπεύη τήν αλληγορίαν τής πα-
ροιμίας καί δλιγώτερον τό ύλικόν περιεχόμενον αύτής. Ή αρχή αύτη είναι συνέ-
πεια τής προηγουμένης. Ή έννοιολογική μορφή τής παροιμίας καί ούχί ή ειδολο-
γική είναι πάντοτε πλησιεστέρα πρός τήν σκέψιν τού λαού καί τό παροιμιακόν
πνεύμα τοϋ^κειμένου. Ούτως εις τάς παροιμίας: Τό σκοινί όταν τεντώση, κόβεται.

*) Κατά παρόμοιον συνειρμικόν τρόπον εκφέρονται παροιμιωδώς και αί διάφοροι γνω-
στοί εκκλησιαστικοί φράσεις. Ούτω λέγει ό λαός: φόβος και τρόμος, όταν άκούη ή σκέπτεται
χήν^λέξιν : φόβος- Χαΐρε και άγάλλον, όταν θέλη νά εΐπη: χαίρε. Διεμερίσαντο τα ίμάτιά μου,
όταν άκούη ή βλέπη διαμοιρασμόν περιουσίας τινός. Δια τήν κατάταξιν τών φράσεων αυτών
θά προτιμηθούν ώς λήμματα αί πρώται έκεΐναι λέξεις.
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— Με τό στανιό τό σκυλί μαντρί δε φυλάει. —Τό ήσυχο νερό τρυπάει τό βουνό. — Σά
μά&ϊ] ό σκύλος στά πετσιά όλο πετσί φωνάζει. —Άπό σιγαλό ποταμό χμηλά τά ροϋχα
σου. — Στη βράση απάνω κολλά τό σίδερο, θά δώσωμεν τά λήμματα: τεντώνω,
στανιό, ήσυχος, μαϋαίνω, σιγαλός κα! βράση, τά όποια δεικνύουν κα! τάς άλληγο-
ρίας τών παροιμιών, ουχί δέ τά ύπό τοΰ Πολίτου είδολογικώς τεθέντα: σκοινί (άρ.
11), σκύλος (άρ.98), νερό (άρ. 63), σκύλος (άρ. 67), ποταμός (άρ. 21) κα! σίδερο (άρ. 13).

γ'. Εις παροιμίας, αΐτινες, εμφανίζονται ύπό πολλάς παραλλαγάς, προτιμώ-
μεν ως λήμμα τήν λέξιν, ήτις παραμένει εΐς τάς παραλλαγάς κα! δέν άντικαθίσταται.

Ούτω π.χ. εΐς τάς παροιμίας: —"Αδουλος δουλειά δεν εχει, τό βρακί του λεϊ
και δένει (77.77. Δ' 521) — Δουλειά δεν εχει ό διάβολος, τ αρχίδια του ·&ά τρίβη
(Π.ΠΛ' 373)— cO ζουρλός δουλειά δεν εχει, τά βρακιά τον λει και δένει (Π.ΠΛ' 533)
τήν θέσιν λήμματος πρέπει νά λάβη ή λέξις δουλειά, ήτις παραμένει βασική κα!
άναντικατάστατος εΐς τάς παραλλαγάς, έ'στω κα! έάν αί λέξεις άδουλος, διάβολος,
ζουρλός, λωλός διεκδικούν έξ 'ίσου τήν θέσιν κυρίας λέξεως. Ουχί ορθώς λοιπόν
ό Πολίτης λύει τήν συνοχήν τών παραλλαγών τούτων, κατατάσσων τήν δευτέραν
ύπό τό λήμμα διάβολος.

Όμοίως τάς παραλλαγάς: "Ανεμος πού δεν σε βλάφτει, άφησέ τον νά φυσά
(77.77.Γ" 131)— "Ανθρωπος π,ου δεν βλάφτει, αυτός και δεν ωφελεί (77.77.Γ' 132) —
Γάιδαρος πού δεν σε βλάφτει, άφησέ τον νά γκαρίζη (αύτόθι), θέτομεν, ώς καί ό
ό Πολίτης, ύπό τό λήμμα βλάφτω, έπειδή ή λέξις αΰτη παραμένει άμετάβλητος έν
τφ κειμένφ αύτών.

Καί τάς παροιμίας: Ό ενας κόβει κι ό άλλος ράβει (77.77. ράβω 3) — "Ενας
με λούζει κι άλλος με χτενίζει (77.77. έ'νας 35)—"Ενας του μακρύ κι άλλους τού κ ου ν-
το (77.77. άλλος 149).—rO ενας όρτσα κί ό άλλος φόρτσα {ΓΙ.Π. ενας 90), πρέπει νά
τάς ένώσωμεν ύπό τά λήμματα ενας ή άλλος, άανα παραμένουν εΐς τά κείμενα,
καί νά μή τάς διασπάσωμεν, ώς ό Πολίτης, ύπάγοντες τάς αέν ύπό τό 'ένας, τάς δέ
ύπό τό άλλος ή ύπό τό ράβω 1).

Όμοίως καί τάς παροιμιώδεις φράσεις: "Ωσπου νά πής κρεμμύδι — "Ωσπου
νά πής αλάτι — "Ωσπου νά πής κύμινο — "Ωσπου νά πής Κύρι ελέη σον, πρέπει
νά τάς συγκεντρώσωμεν όλας ύπό τήν κοινήν λέξιν λέγω, καί νά μή τάς χωρίζω-
μεν εΐς κρεμμύδι, κνμινον, Κύριος, αλάτι1).

Τό κριτήριον τοΰτο τής κοινής καί σταθεράς έν ταϊς παραλλαγαϊς λέξεως

(ι) 'Αναφερόμεθα καί είς τό άδημοσίευτον μέρος τής συλλογής τοΰ Πολίτου, έπειδή
καί εκείνος, είς τούς έκδεδομένους τόμους τών Παροιμιών αΰτοΰ, σημειώνει παραπομπας
είς τά χειρόγραφα του.
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τότε μόνον δύναται νά μή ΐσχύση, δταν φανεροί παράγοντες συνηγορούν διά τήν
προτίμησιν άλλης λέξεως. Παράδειγμα αί παροιμίαι: Τέχνη ΰέλει τό ραπάνι, κάϋ·ε
τόπος δεν τό κάνει (Λ.Α. 798, 1160)— Τέχνη &έλει τό πριόνι, κι όπου δέν τήν ξέρ
ιδρώνει (αυτόθι)—Τέχνη ΰέλει ώς κι* ή όρμήνεια, σάν που ϋέλει κά$ε τέχνη (αυ-
τόθι). Έκ τούτων αΐ μέν δύο πρώται θά κρατήσουν ώς λήμμα τήν λέξιν τέχνη, διά
τήν οποίαν και άπηγγέλθησαν, ή δέ τρίτη θά τεθή ύπό τό όρμήνεια, τό όποιον κυ-
ρίως άπησχόλησε τήν σκέψιν τού λέγοντος.

δ'. 'Ιδιαιτέρως διά τήν προτίμησιν τούτου ή έκείνου τού μέρους τού
λό γ ο υ, ώς λήμματος, πρέπει νά έ'χωμεν ύπ' όψιν τά εξής:

1. Τό ούσιαστικόν έκλέγεται ώς λήμμα, δταν δεικνύη τό πρόσω-
πον, τό ζώον ή τό πράγμα, περι τού οποίου γίνεται λόγος έν τή παροιμία, είτε
τούτο είναι ύποκείμενον, ε'ίτε άντικείμενον, είτε και άλλος προσδιορισμός τής προ-
τάσεως. Παραδείγματα έκ τών τού Πολίτου: Καινούρια αγάπη χάνεται, παλιά δέ
λησμονιέται (77.77.Α' 164) — Τού ά η Παντελεήμονος, πέντε μέρες κι
Αυγουστος (Π.ΙΙ.Α' 248)—Ή άλ ή ι*} ε ι α πλέει σάν τό λάδι στο νερό (1777. Α'
497) — Είς τόν δόκανο δέν μπαίνει δυο φορές ή ά λ ε π ο ύ (77/7.Α' 454)—
"Αλογο πράσινο ζητά (Π.ΙΙ.Α' 588) — Θέλεις ά λ ε ύ ρ ι νά βγάλης καρβέλι
(Π.Π.Α' 467) — "Οποιος άγαπάει τήν ά δ ι κ ι ά, βρίσκει στο σπίτι τον κακά (Π.Π.Α'
324). — Για τόν κά-&ε κλέφτη ξύλο, γιά τόν άκαμάτη φούρκα. {Π.Π:Α' 375).

2. Τό έπίθετον λαμβάνεται ώς λήμμα και ύπό τάς δύο αύτοΰ ιδιότητας,
τοΰ τε έπιθετικοΰ και τοΰ κατηγορηματικού προσδιορισμού.

Ώς επιθετικός προσδιορισμός χρησιμοποιείται:
α'.) "Οταν άντικαθιστφ τό ούσιαστικόν του. Π.χ. Ό καλός καλό δέν έχει
(Π.Π. 40).—Τόν άκάλεστο στο γάμο σάν τό γάιδαρο τόν έχουν. (Π.Π.Α' 371)·—
Τ' άγνεστα, τ άνφαντα στον πλόκο απλωμένα (77/7.Α' 263)— Αυτό ήταν άπό
τ'άγραφα (77.77. 281).

β.') "Οταν είναι ΐσχυρότερον τοΰ ούσιαστικοΰ του κατά τήν σημασίαν καί τήν
θέσιν του έν τή παροιμίςι. Π.χ. Σέ δένδρον άδιαφόρετον μήν κάτσης στον
δροσόν του (77.77.Α' 323) — Ή άδικη πέτρα τρώει τό δίκιον βουνόν (Π.Π.Α'
330) — Τό πολύ Κνριελέησον κι δ παπάς τό βαριέται (77.77. 83). Τοιαύτα ισχυρά
επίθετα είναι συνήθως τά: καλός, κακός, πονηρός, έξυπνος, δίκαιος, άδικος κ.λ,π.1)·
Ώς κατηγορηματικός προσδιορισμός χρησιμοποιείται χωρίς

*) "Οταν όμως χό ούσιαστικόν είναι ΐσχυρότερον καί άποτελεΐ αυτό καθ" αυτό θέμα
παροιμιακόν, τότε τό έπίθετον τό όποιον τό συνοδεύει δέν υπολογίζεται, π.χ. καλός γείτονας,
κακή πε&ερά, πονηρή αλεπού, δίκαιος κριτής, μεγάλη γυναίκα κ.τ.λ.
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δυσκολίαν, διότι τό βάρος αύτοΰ φαίνεται αμέσως δτι πίπτει έπι τής παροιμίας.
Π.χ. 'Ακριβά τά σφονγγάτα του {Π.Π.Κ 419) — Γδυμνός σαν άπό την κοι-
λιά της μάννας τον {Π.Π. Δ' 177) — Νηστικός περνάς, μά γυμνός δχι {Π.Π. Δ'
181) — Μ' άδεια χέρια πάει στο μοναστήρι {Π.Π.Κ' 298) — Λύκο, γιατί'ν' ό
σβέρκος σον χοντρός; Γιατί -κάνω τή δουλειά μου μοναχός μου {Π.Π. 11).

3. 'Η αντωνυμία χρησιμοποιείται δπως και τό έπίθετον, περισσότερον
δμως ύπό τήν ίδιότητά της τοΰ κατηγορηματικού προσδιορισμού. Αϊ πλέον έν χρή-
σει, ως λήμματα, άντωνυμίαι είναι:

— Αι π ρ ο σ ω πικα ί: εγώ (εις παροιμίας εγωιστικού περιεχομένου, οίαι αί:
'Αγαπώ και σένα μά κάλλιο εχω μένα. {Π.Π- Δ' 647) — 'Εγώ 'μαι δώ που σπώ
τ' αυγό! {Π.ΠΛ' 651) και συ (εις παροιμίας εύθύνης, οιαι αί; 'Εσύ ·&εοϋσα τ
άναψες, εσν &εονσα σβύστα {Π.Π. 2).

— Αί κτητικά ί: δικός μον κ.λ.π. είς παροιμίας οίαι αί: Δική μου μάννα
πέ&ανε, καμμιά μην άπομείνη ! {Π.Π. Δ' 435) — Καθενός τό δικό τον. {Π.ΙΙΛ'
438) — Και τά μονά και τά ζυγά δικά τον {Π.Π. Δ' 446).

— Αί αύτοπα&εϊς εαυτόν καί τον λόγου του εις παροιμίας οιαι: Καδένας
τή βρώμα τον δεν τή σιχαίνεται. {Π.ΠΛ' 625) — Κά'&ε πετεινός στην αυλή του
κράζει Π.Π. Δ' 625) — Ποιος λέγει τό γιαούρτι του ξινό; {Π.ΠΛ' 630) — Κά'&ε
τσαπί γιά λόγου του δουλεύει {Π.Π. δ).

— Αί δ ε ικτ ι κ αϊ αυτός καί τέτοιος είς παροιμίας οίαι: Α ν τ ά και πάλι αυτά /
{Π.Π. Β'661) — 'Απ' αυτά σου κι* άπ αυτά σου έμακρύνανε τ αντιά σου {Π.Π. Β'
660) — Τέτοιος είσαι τέτοια κάνεις {Π.Π. 1).

Αί άό ρ ιστοί κά&ε καί άλλος εις παροιμίας μέ γνωμικόν περιεχόμενον, οίαι
αί: Κά'&ε λαγγαδάκι με τ' άέριτου {Π.ΤΙ. 3) — Κά'&ε ποταμάκι με τήν κατεβα-
σιά του {Π.Π. 5) καί είς τάς γνωστάς κοινωνιολογικός: "Αλλος χάσκει κί άλλος
χάφτει. {Π.Π. Α' 549) — "Αλλοι κλαιν κ" άλλοι γελούν {Π.ΠΛ' 532)—"Αλλος
εφαγε τά σνκα κι άλλος τά πλερώνει. {Π.ΠΛ' 539) —"Αλλο σέμπρος κι άλλο
δονλος. {Π.ΠΛ' 539) κ.λ.π.

4. Τό ρήμα λαμβάνεται ως λήμμα εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων, καί
συνενώνει ύπ'αύτό τάς μεγολυτέρας ομάδας παροιμιών. Τούτο ιδίως συμβαίνει, δταν
ή παροιμία άναφέρεται είς πράξεις ή καταστάσεις προσώπων καί πραγμάτων, τάς
οποίας ό λέγων θέλει νά έξάρη, έπαινών αύτάς ή ψέγων, ή νά τάς χρησιμοποίηση
ώς πάράδειγμα διά τήν διατύπωσιν γνωμικών. Π.χ.

— Κότσνφά μον, κερομύτη, δ,τι ά ρ π ά ξ η ς με τή μύτη. {Π.Π. Β' 477) —
"Αν άρτν&η ς ας εΐν° λαρδί, κι άν κλέψης άς εϊν λογάρι {Π.Π. Β' 495) — 'Ανά-
μενε, κερά μον, νά κάμω γιά νά σ" αγαπά {Π.Π. Β' 205)—"Οποιος βιάζεται
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σκοντάφτει (77.77 Γ' 112) "Οποιος πεινάει βλέπει στον ϋπνο τον κουλούρες
(77.77. 23) —"Η ft ε λ ές τα κ' επαφές τα. (77.77. 31)—"Αρχισαν τά μυρμήγκια
νά τρων τή ζάχαρη (Π.77. Β' 509) — Οί μάννες τρώνε τά ξινά και τά παιδιά
μονδιοΰνε. (77.77. 159)·

5. Ή μετοχή εμφανίζεται καί είς τάς παροιμίας υπό τήν διπλήν ιδιότητα
της, τήν ρηματικήν και τήν έπιθετικήν, λαμβάνει δέ θέσιν λήμματος άναλόγα>ς πρός
τήν έν τή παροιμία σημασίαν αύτής. Και είς τάς δύο δμως περιπτώσεις αναγρά-
φεται, ώς ε'ίπομεν, αύτη ύπό τόν άντίστοιχον ένεργητικόν ή παθητικόν τύπον τού
ρήματος είς τόν όποιον ανήκει.

Ούτως αί παροιμίαι : *Από τά μετρημένα τρώει δ λύκος — 'Ανακατω-
μένος ό ερχόμενος — Θ'έ λοντ α ς μή θέλοντας, φόρεσε και σύ, Χριστέ, κόκκινα
ποδήματα — Τ'άρεοούμενο τ° ανθρώπου, τό καλύτερο τον κόσμου —Ό πεινα-
σμένος κουλούρες βλέπει στον ύπνο του — Ό χορτασμένος δεν πιστεύει τον
νηστικού. — Μαδημένο 'ναι τ άρνι νά κουρεύεται νά ζή, τ^ά τεθώσι ύπό τά λήμ-
ματα: μετρώ, ανακατώνομαι, ΰ·έλω, αρέσω, πεινώ, χορταίνω και μαΰαίνα).

6. Έκ τών π ροθέσεων τίθενται ώς λήμματα αί αντί, άπό καί κατά, δταν
χρησιμοποιούνται μέ έπιρρηματικήν σημασίαν. π.χ. Άντι γιά λαγό εβγαλε αρκούδα.
(Π.Π. Β' 322). -- Άντίς ^ά τρίζη ό ζυγός τρίζει τό βόϊδι. (Π.Π. Β' 324). - Ά π ό
δήμαρχος κλητήρας (Π.Π. Β' 360).— Ά π ό πέτρα σε λιϋάρι. (Β' 363).—Ά π ό τή
μαμμή ώς τή λεχού. (Π.Π. Β' 368) Κατά τό Μαστρογιάννη και τά κοπέλια του.
(Π.Π. 22).—Κα τ ά τό γάιδαρο και τό φόρτωμα. (Π.Π. 13).

7. Τό έ π ί ρ ρη μ α τίθεται ώς λήμμα, δταν έπέχη θέσιν κατηγορηματικού
προσδιορισμού καί αναφέρεται είς όλόκληρον τό κείμενον τής παροιμίας. Π.χ. Ά γ ά-
λ ι α αγάλια γίνεται ή αγουρίδα μέλι. (Π.Π.Α' 138) — Αύριο εχει ό -&εός(Π.Π.
Α ' 636) — 'Ακριβά πονλεϊ ό χωριάτης και ΰαρρεΐ πώς διαφορίζει. (Π.Π.Α' 415).
— 'Αλλιώς, βαβά, τό κόσκινο, αλλιώς και τό πλαστήρι (ΙΙ.Π.Α' 510) — Πρώτα
καβαλλίκεψε τ' άλογο, κι 'έπειτα βάρ' τον νά περπατήσγ]. (Π.Π 1) — Τον φιδιού τό
δάγκαμα ύστερα πονεΐ. (Π.Π. 50).

8. Έκ τών συνδέσμων τέλος χρησιμοποιούνται ώς λήμματα τά ζεύγη ή... ή,
καί... και, μήτε... μήτε, οντε... ούτε, Π.χ. "if τον νψονς ^ τον βά&ονς. (Π.Π. 14).
"Η ανγά ·ή πουλιά. (Π.Π. 3) — "Η παπάς παπάς ί) ζενγας ζενγάς (ό Πολίτης τό
κατατάσσει εις τό παπάς) —Μήτε σύ, παπα, κουκιά, μ ή τ εγώ β εργατικά (Π.Π. 14).

Αί ανωτέρω ύποδείξεις βοηθούν, νομίζομεν, σημαντικώς διά τήν κατά τό δυ-
νατόν συνεπεστέραν καί ομοιογενή κατάταξιν τών παροιμιών, κατά τόν λημματοθετι-
κόν τρόπον. Έλπίζομεν εξάλλου δτι καί μέ τήν έκδοσιν, εις τό άμεσον μέλλον, ελλη-
νικών παροιμιών παρά τού Λαογραφικού 'Αρχείου θά ύπάρχη διά τούς συλλογείς
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πλήρης καί άκριβέστερον καθοριστικός γνώμων διά τήν κατάταξιν τών παροιμιών
των. Σημειοΰμεν πάντως ότι σκόπιμον συμπλήρωμα τής λημματοθετικής η και άλλης
κατατάξεως είναι ή έν τέλει τής συλλογής παράθεσις πίνακος τών κνριωτέρων λέξεων
τών παροιμιών, όστις αυτομάτως δύναται ν' άναπληρώση πάσαν ελλειψιν έν tfj λημ-
ματοθεσίοι και νά ικανοποίηση τήν άναζήτησιν οιουδήποτε θέματος μεταξύ τών
παροιμιών Ο.

2. Περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως τών ϋλλων συστημάτων·

Ό ειδολογικός καί ό εννοιολογικός τρόπος κατατάξεως τών παροιμιών, έπειδή
αποτελούν συστήματα ειδικής επιλογής καί έρεύνης, δέν ενδείκνυνται βεβαίως διά
τήν κατάρτισιν αρχειακών συλλογών καί corpus παροιμιών. Δύναται όμως ό συλ-
λογεύς, μετά πάσαν λημματοθετικήν κατάταξιν, ιδία τών έπί μέρους συλλογών, νά
προβαίνη καί είς εΐδολογικήν ή έννοιολογικήν κατάταξιν, ε'ίτε έπαναλαμβάνων έν
παραρτήματιτάς παροιμίας ε'ίτε παραπέμπων εύρετηριακώς εΐς τους αντιστοίχους των
άριθμούς. Τήν χρήσιν όμως έκατέρου τών συστημάτων τούτων συνιστώμεν ού μόνον
ύπό μορφήν βοηθητικών πινάκων, άλλά καί αυτοτελώς, μέ ά'μεσον αύτών έφαρ-
μογήν εΐς μικροτέρας ιδία συλλογάς, άπό τάς όποιας θά ήδυνάμεθα ν' άρυσθώμεν
καί εθνογραφικά τοπικά συμπεράσματα. Ιδιαιτέρως διά τόπους, τών όποιων τό πα-
ροιμιακόν ύλικόν έ'χει επαρκώς άποθησαυρισθή (είτε εΐς λημματοθετικάς είτε καί
εις άλφαβητικάς κατατάξεις), αί εΐδικαί αύται κατατάξεις καθίστανται πολύτιμοι καί
απαραίτητοι2). Μέ πολλάς τοιαύτας κατατάξεις συλλογών έκ πολλών περιοχών, ή
σχετική συγκριτική έρευνα θ° άνεύρισκε χαρακτηριστικώς τάς διαφοράς καί τά κοινά
σημεία εμπνεύσεως καί περιεχομένου τών κατά τόπους παροιμιών.

'Αλλά καί διά πρακτικωτέρους παιδαγωγικούς καί εκλαϊκευτικούς λόγους, ώς
κα! διά τήν δημιουργίαν ενδιαφέροντος παρά τφ λαφ διά τάς παροιμίας του, αϊ
δύο αΰται κατατάξεις, χωρισταί ή ένιαΐαι3), ενδείκνυνται περισσότερον. Τά σχολεία,
οί λογοτέχναι, οί άνθολογεΐς παροιμιών καί γενικώτερον τό κοινόν, εύρίσκουσι προ-
χειροτέρας, εΐς τάς κατατάξεις ταύτας, τάς παροιμίας τών διαφερόντων των καί τάς
χρησιμοποιούν συχνότερον 4).

') Βλ. κεφάλαιον: Οί βοηθητικοί πίνακες.

") Διά τάς παροιμίας π χ. τοΰ Πόντου, τής Θράκης, τής Δωδεκανήσου καί τής Κύπρου,
αΐτινες έχουν δημοσιευθή έν σχετικχί έπαρκείςι είς βιβλία καί περιοδικά, μία άνακατάταξις
κατά τόν είδολογικόν τρόπον θά ήτο ενδιαφέρουσα καί άποκαλυπτική.

*) Έννοοΰμεν ενιαίας τάς εύρυτέρας ειδολογικός κατατάξεις, αΐτινες περιλαμβάνουν
καί εννοιολογικά κεφάλαια, καί ενδιαφέρονται μετά τής αύτής προσοχής καί διά τάς άλληγο-
ρικάς εννοίας τών παροιμιών.

*) Ύπό τοιούτον πνεΰμα κατηρτίσαμεν καί τήν ύπό έκδοσιν συλλογήν ήμών Κέφαλο-
νίτικα γνωμικά.
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Ώς πολυτίμους επίσης διά τήν λαογραφικήν έρευναν συνιστώμεν καί τάς μ ο -
ν ογραφικάς συλλογάς παροιμιών, ήτοι τήν επί τό αυτό συγκέντρωσιν ώρισμένης
φύσεως παροιμιών, οιαι αί νομικαί, ίατρικαί, μετεωρολογικαί, αλιευτικοί κ.λ.π., χω-
ριζόμενων επίσης εσωτερικώς μέ είδολογικήν κατάταξιν *).

Αί μονογραφικαί αΰται συλλογαί δύνανται νά είναι συγχρόνως καί συνθετι-
κοί έργασίαι, μελετώσαι άναλυτικώτερον τόν τρόπον, καθ' όν ό λαός παρετήρησε
καί άπεφάνθη περί τών διαφόρων φυσικών ή κοινωνικών φαινομένων 2).

3. Οί βοη&ητιχοϊ πίνακες

Είς τό τέλος πάσης συλλογής παροιμιών, ΰφ' οιονδήποτε σύστημα κατατάξεως
καί αν προσφέρεται αΰτη, άπαραίτητος είναι ή παράθεσις ευρετηρίων καί πι-
νάκων άνακεφαλαιοΰντων τήν ΰλην ή άλλως βοηθούντων είς τήν μελέτην αυτής.

Έάν ή συλλογή περιλαμβάνη κείμενα εις διαλεκτικόν ιδίωμα, τήν πρώτην
θέσιν μεταξύ τών πινάκων τούτων πρέπει νά κατέχη τό λεξιλόγιο ν. Τοΰτο θά
περιλαμβάνη άπάσας τάς ίδιωματικάς λέξεις τών κειμένων, παραπέμπον εις τούς
αριθμούς τών παροιμιών, είς τάς οποίας αί λέξεις αΰται άπαντώσι s).

'Ακολουθούν οί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες τών παροιμιών, οιτινες
δύνανται νά δώσουν συντόμως καί κατ' άλφαβητικήν σειράν τάς παροιμίας τής
συλλογής. Τοΰτο κυρίως γίνεται εις τό τέλος μελετών, όπου έχρησιμοποιήθησαν
σποραδικώς παροιμίαι, ή συλλογών κατατεταγμένων κατά τό είδολογικόν ή έννοιο-
λογικόν σύστημα. Ή συνοπτική αΰτη παράθεσις τών παροιμιών γίνεται διά μεθο-
δολογικούς συγκεντρωτικούς λόγους, εξυπηρετεί όμως καί τήν άντίστροφον πλευράν
τής έρεύνης, κατά τήν οποίαν ό μελετητής έκκινών άπό γνωστήν του παροιμίαν
αναζητεί τήν θέσιν αυτής έν τινι ειδολογική συλλογή ή έν τινι πραγματεία. Παρα-

ι) Έν τή βιβλιογραφία παροιμιών τών Stephens - Bonser (έ. ά.) χωρίζεται είς τό
τέλος τοΰ βιβλίου ίίδικόν κεφάλαιον διά τός έπί μέρους ταύτας συλλογάς. (Βλ. σελ. 418-
456 «Νοη regional proverbs»). Έχει άνευρίσκει τις συλλογάς περιλαμβανούσας αυτοτελώς,
κατά μέν τόν είδολογικόν τρόπον, παροιμίας διά τα ζώα, διά τό άν&ρώπινον σώμα, διά την
γεωργίαν, την ενδυμασίαν, την οικίαν, τάς τροφάς, τό κυνήγιον, κ.τ.λ., κατά δέ τόν έννοιολογικόν,
διά τους τρελλονς καί τους αστείους, διά τούς νόμους καϊ τό έγκλημα, διά τήν υγείαν, τήν πο-
λιτικην οϊκονομίαν κ.λ.π.

-) 'Υποδειγματική είς τό είδος τοΰτο είναι ή έργασία τοϋ R. Ο. Prick - »Le peuple
et la prevision du temps» έν Schweizerisches Archiv fur Volkskunde, Basel 1926
σ. 254—279. Έκ τών ελληνικών έργασιών άναφέρομεν επίσης τήν ύπό τίτλον «Στοιχεία τοϋ
ποινικού δικαίου είς τάς παροιμίας» τοϋ Μ. Τονρτόγλον έν Έπετ. Λαογρ. Άρχείου τόμ. Ε'
(1945 - 48) σ. 126 - 158.

') Πρβλ. Λουκ. σ. 171 - 190 (Λεξιλόγιον καταρτισθέν ύπό I. Κεσίσογλου).
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δείγματα τοιούτων αλφαβητικών πινάκων τών παροιμιών έν τώ τέλει συλλογών
καί μελετών άναφέρομεν εΐς τά κάτωθι βιβλία:

Έκ τών ξένων: 1. Leutsch-Schneidewin, Paroemiographi Graeci (Got-
tingae 1839-1851). Ό πίναξ παρατίθεται έν τώ τέλει τοΰ Α' καί τοΰ Β' τόμου,
ύπό τόν τίτλον Appendix proverbiorum, καί περιλαμβάνει άναμείξ τάς παροιμίας
όλα·ν τών επί μέρους συλλογών τοΰ βιβλίου. 2. Henri G. Bohn, A hand - book
of provebs (London 1882). Alphabetical index σελ. 281 — 583. Δίδονται εκεί
άλφαβητικώς όλαι αί παροιμίαι τής συλλογής, αί ύπό ποικίλα συστήματα παρα-
τεθεΐσαι. 3. Augusti Hotop, De Eustathii proverbiis (Lipsiae 1888). Ό πίναξ
περιλαμβάνει άπάσας τάς άναφερομένας παροιμίας τοΰ Ευσταθίου. 4. Karl Krum-
bacher, Mittelgriechische Sprichworter (Miinchen 1893). Τήν άνευ τάξεως, ώς
έν τοις χειρογράφοις, παράθεσιν τών παροιμιών άκολουθεϊ πίναξ άπασών έν αλφα-
βητική σειρά. 5. L. Martel, Petit recueil des proverbes frangais (Ρ3Π5).'Ακο-
λουθεΐ αλφαβητικός πίναξ τών 530 παροιμιών τής συλλογής, χωριστός διά τάς φρά-
σεις καί χωριστός διά τάς παροιμίας.

Έκ τών ημετέρων: 1. Ίω. Φουστάνον, 'Αστέρες, ήτοι συλλογή παροιμιών
καί παροιμιωδών φράσεων αρχαίων Ελλήνων μετά τών αναγκαίων επεξηγήσεων.
('Αθήναι 1877). Αί παροιμίαι δίδονται έν τή συλλογή χα>ρίς ούδεμίαν τάξιν, άκο-
λουθεϊ δμως αλφαβητικός πίναξ πασών εΐς τό τέλος. 2. Δημ. Α. Τοίριμπα, Παροι-
μίαι καί παρ. φράσεις παρ' Άρισταινέτω· Μελέτη εΐς τήν οποίαν άκολουθεϊ
πίναξ τών παρατεθεισών παροιμιών καί φράσεων. 7. D. S. Loucatos, Locutions
proverbiales du peuple grec, venant des epitres de saint Paul «L'Hellenisrae
contemporain» Athenes, Mai — Juin 1951, σελ. 247—257. Παρατίθεται συγκεν-
τρωτικός άλφαβητικός πίναξ τών άναφερθεισών φράσεων.

Τά ευρετήρια καταρτίζονται είτε κατά τό εΐδολογικόν σύστημα είτε κατά
τό έννοιολογικόν καί δύνανται ε'ίτε νά ταξινομούν εκ νέου τάς παροιμίας, όταν αύται
άνεγράφησαν κατ' άλλο σύστημα έν τή συλλογή, ε'ίτε νά παραπέμπουν απλώς είς
ταύτας. Παραδείγματα τοιούτων εύρετηριακών πινάκα»' άναφέρομεν τά έν ταΐς
συλλογαΐς: 1. F. Η. Koerte, Die Sprichworter und sprichwortliche Redens-
arten der Deutschen etc. Β' εκδοσις, Leipzig 1861, όπου ακολουθούν πίνακες
χωρίζοντες τάς παροιμίας εΐς άγροτικάς, ημερολογιακός, τον ποτοΰ κ.τ.λ (Bonser
1651). 2 .J. Dejardin, Dictionnaire des spots Wallons. Είς τάς σελίδας 497—501
καί ύπό τόν τίτλον «Table synoptique» φέρεται πίναξ, όστις κατατάσσει ειδολο-
γικούς τά έν τή συλλογή χρησιμοποιηθέντα λήμματα. 3. Δ. Αουκοπούλον—Δ. Αον-
κάτου: Παροιμίες τών Φαράσων. Εΐς τάς σελίδας 199 — 202 παρατίθεται εύρε-
τήριον έννοιολογικόν.

19
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'Απαραίτητος, ώς καί άλλαχοΰ έτονίσαμεν, εΐναι καί δ π ίνα ξ τών κυ-
ρίων λέξεων τών παροιμιών. Οΰτος, περιλαμβάνων τάς στοιχειώδεις λέξεις
τών κειμένων καί παραπέμπων εΐς τούς άριθμούς τών περιλαμβανουσών ταύτας
παροιμιών, καθίσταται μία πλήρης λημματοϋετική κατάταξις, επεκτεινόμενη καί εις
δευτερεύοντα λήμματα καί παρέχουσα πλουσιώτερον ύλικόν διά τήν εΐδολογικήν
καί τήν έννοιολογικήν κατάταξιν ').

Εΐς τήν κατηγορίαν ταύτην τών πινάκων τών κυρίων λέξεων δυνάμεθα νά
ύπαγάγωμεν καί τούς πίνακας τών λημμάτων, οΐτινες είτε άκολουθοϋν
τάς λημματοθετικάς κατατάξεις 2) ε'ίτε δίδονται ύπό τύπον ευρετηρίου εΐς συλλογάς
ύπό άλλο σύστημα κατατεταγμένας. 3)

Άνακεφαλαιοϋντες τά περί τής συνθέσεως καί τοΰ τρόπου κατατάξεως μιας
επιστημονικής συλλογής παροιμιών, παρέχομεν ενταύθα τήν σειράν καί τό είδος
τών συστημάτων, άτινα, ώς νομίζομεν, πρέπει νά περιλαμβάνη ή συλλογή αύτη.

1. Βασικήν παράθεσιν τών παροιμιών έν λημματοθετική κατατάξει.

2. Λεξιλόγιον (έάν πρόκειται περί ιδιωματικής συλλογής).

3. Εύρετήριον τών παροιμιών, μέ άπλας άριθμητικάς παραπομπάς, είτε ύπό
είδολογικόν ε'ίτε ύπό έννοιολογικόν διάγραμμα.

4. Πίνακα τών κυριωτέρων λέξεων τών παροιμιών 4).

ΕΓΓΙΜ ΕΤΡΟΝ

1. Δείγματα ειδολογικής και εννοιολογικής κατατάξεως.

Διά τήν εΐδολογικήν κατάταξιν τών παροιμιών δυνάμεθα, ώς καί άλλαχοΰ
άνεπτύξαμεν, ν'άκολουθώμεν δύο διαγράμματα: εν ύπό εύρύτερον έθνογραφικόν
πνεύμα καί εν ύπό στενώτερον λαογραφικόν. Δίδομεν κατωτέρω διαγράμματα ειδολο-
γικής καί εννοιολογικής κατατάξεως, τά όποια κατηρτίσαμεν δι' έλληνικάς παροιμίας,
καί τά όποια βεβαίως δύνανται νά τροποποιούν οί συλλογείς, έφ' όσον ό αριθμός
καί τό είδος τών ύπό κατάταξιν παροιμιών τό απαιτούν.

') Είς τάς Ιδιωματικός συλλογάς παροιμιών το Λεξιλόγιον, έφ" όσον παραπέμπει είς
τους άριθμούς τών παροιμιών, άναπληροΐ έν πολλοίς τόν πίνακα τοϋτον.

') Βλ. Λονκ. σελ. 191 - 198.

3) Πρβλ. L. Martel, ε. ά. σελ. 289-310: «Table alphabetique».

4) Διά τάς εκλαϊκευτικός εκδόσεις, ώς εϊπομεν, ή ειδολογική κατάταξις είναι προ-
τιμότερα. Θά άκολουθτ; δμως καί είς ταύτην ό πίναξ τών κυριωτέρων λέξεων, μέ παρα-
πομπάς είς τάς παροιμίας, ώστε νά έξυπηρετήται καί ή λημματοϋετική.
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I. ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Α'. Γεωγραφικής φύσεως παροιμίαι.

α· Μετεωρολογικοί. (Κλίμα, καιροί, χρόνος, φύσις, ουρανός),
β. Μορφογεωλογικαί- ("Εδαφος, ποταμοί, θάλασσα, ορυκτά),
γ. Φυτών καί ζφων.

Β'· Άν&ρωπολογικαϊ παροιμίαι.

α· Τοΰ ανθρωπίνου σώματος,
β. 'Υγιεινής καί δημώδους ιατρικής-

γ. Τών ανθρωπίνων ιδιοτήτων (χαρακτήρες, φύσις ανδρών καί γυναικών),
δ. Χαρακτηρισμοί ξένων ομάδων (χωριών, επαρχιών, εθνών).

Γ'. Βιοτικαι και οικονομολογικοί παροιμίαι.
α. Κατοικία καί κτήματα,
β. Τροφαί καί ένδυμασία.

γ- Γεωργικός, αλιευτικός καί ποιμενικός βίος.
δ. 'Εργασία, εργαλεία καί μισθοδοτικαί σχέσεις,
ε. Έμπόριον καί επαγγέλματα. Χρέη καί δάνεια.
ζ. Πλούτος καί πτωχεία.

Δ' Κοινωνιολογικοί παροιμίαι.

α. Οικογένεια καί συγγ£νικαί σχέσεις.

β. Κοινωνικαί σχέσεις (κουμπάροι, γείτονες, φίλοι, έχθροί).

γ. Παροιμίαι άφορώσαι επισήμους θεσμούς (κράτος, εκκλησία, στρατός, κλήρος),
δ. 'Ιστορικοί παροιμίαι (γεγονότα, ανέκδοτα, παραδόσεις).

Ε' Πνευματικής φύσεως παροιμίαι.

α. "Αντίληψις, μάθησις, σχολεϊον.
β. Πείρα, σωφροσύνη, προνοητικότης.

Τ' ψνχικής φύσεως παροιμίαι.

α. Θρησκευτικοί (αντιλήψεις περί Θεοϋ, αγίων καί δια,ίόλου)
β. Συναισθηματικοί (άγάπη, έρωτες, φιλία),
γ. 'Ανθρωπιστικοί (εΰσπλαγχνία, αγαθοεργία),
δ. Ψυχολογικοί (συνείδησις καί έσωτεςικός βίος).

Ζ' 'Ηθικολογικά! παροιμίαι.

α. 'Ηθικοί καί ανήθικοι χαρακτήρες *)
β. "Αδικον καί τιμωρία. Παροιμίαι λαϊκοΰ δικαίου,
γ. Δεοντολογικοί παροιμίαι (καθήκοντα απέναντι τοΰ Θεοΰ, τών γονέων, τής πατρίδος,
τής έκκλησίας, τών άλλων ανθρώπων).

') Εις ταύτας άνήκουν καί αί σατιρικαί παροιμίαι, αί μαστιγοϋσαι ελαττώματα καί
ανήθικους πράξεις. Πολλοί τούτων είναι άσεμνοι.
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Η' Έθιμικαι παροιμίαι.
α. Λατρευτικά έθιμα,
β. Κοινωνικά έθιμα,
γ. 'Επαγγελματικά έθιμα,
δ. Δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις.

II. ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Α' 'Ατομικός βίος.

α. Παροιμίαι άφορώσαι τό παιδίον, (γέννησις, ανατροφή, χαρακτήρ).
β. Παροιμίαι διά τήν γυναίκα, τάς ερωτικός σχέσεις καί τόν γάμον.
γ. Παροιμίαι περί τήν τελευτήν καί τά μετά θάνατον,
δ. Παροιμίαι άφορώσαι τόν χαρακτήρα τών ατόμων.

Β' Κοινωνικός βίος.

α. Παροιμίαι οικογενειακών σχέσΐων.

β, Παροιμίαι αναφερόμενοι είς τάς κοινωνικάς τάξεις καί σχέσεις,
γ. Παροιμίαι λαϊκοϋ δικαίου.

Γ' Θρησκευτικός βίος.

α. 'Αντιλήψεις περί Θεοΰ, άγιων καί διαβόλου,
β. Φράσεις έκ της Γραφής. Χριστιανικά παραγγέλματα,
γ. Παροιμίαι λατρείας, εορτών καί εκκλησιαστικών θεσμών,
δ. Στοιχειολατρεία.

Δ' Φυσικός βίος.

α. Κατοικία, ένδυμασία, τροφαί.

β. 'Ιδιότητες τοΰ ανθρωπίνου σώματος. ΆσΟένειαι, δημώδης ιατρική,
γ. Μετεωρολογία, (παροιμίαι τοΰ καιροΰ, τών μηνών καί τών ημερών),
δ. Παροιμίαι τοΰ έδάφους, ορυκτών, ζώων καί φυτών.

Ε' Μαγεία και μαντική.

α. Παροιμίαι μέ ένδείξεις μαγείας.

β. Παροιμίαι μαντικής, άστρολογίας καί όνειροκριιικής.
γ. Παροιμίαι δεισιδαιμονιών καί προλήψεων.

Τ' Οικονομικός βίος.

α. 'Επαγγέλματα καί τέχναι.
β. Έμπόριον καί δοσοληψίαι (χρέη καί δάνεια),
γ. Παραγωγικαί άσχολίαι (γεωργία, άλιεία, «οιμεν. βίος),
δ. Λαϊκή οίκονομολογία.

Ζ' Καλλιτεχνικός βίος.

α. Λαϊκαί τέχναι καί χειροτεχνία,
β. Παροιμίαι διά τό ώραΐον καί τό άσχημον.
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III· ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ1)

'Αγάπη, (στοργή, ερωτες, περιποιήσεις).
Άδιακρισία, (θράσος, απαιτήσεις).
'Αδιαφορία, (περιφρόνησις, σκληρόχης).
"Αδύνατον, (ματαιοπονία).
'Αλήθεια, (είλικρίνεια).

'Αλληλεγγύη, (άμοιβαιότης, αλληλοσεβασμός).
Άνικανότης, (αδυναμία, αβουλία).
'Ανυπομονησία, (θυμός, νευρικότης).
'Απροθυμία, (προφάσεις).
Άσωτεΐαι, (πορνικά, μέθη).
'Ατυχία, (ζάλη, στενοχώρια),

Γενναιότης, (άποφασιστικότης, σωματική ρώμη).
Γήρας, (νεότης).

Γυνή, (ή θέσις αύτής είς τήν οίκογένειαν καί
τήν κοινωνίαν).

Διάβολος, (δοξασίαι και γνώμαι).
Δικαιοσύνη, (τιμιότης, αδικία, μεροληψία)
Διοίκησις, (δεσποτεία, επιρροή).
Δουλικότης, (ύ.χοταγή, φόβο;).
Δυσκολίαι, (άδιέξοδον, άνάγκη).

Εγωισμός, (ύποκειμενικότης, επιμονή).
Ελαττώματα, (κακαί συνήθειαι).
Εμπιστοσύνη, (δυσπιστία).

'Ικανότης, (εύφυΐα, κατορθώματα).

Κακία, (ζηλοτυπία, έχθρότης, έκδίκησις).
Κακολογία, (δυσφήμισις, συκοφαντία).

Καλωσύνη, (είρηνικότης, φιλανθρωπία).
Κλοπή, (άρπακτικότης, έκμετάλλευσις).
Κοινωνία, (ζωή, κοινή γνώμη).

Λαιμαργία, (απληστία, πλεονεξία).

Μωρία, (βραδύνοια, φρενοπάθεια).

Ξενητεία, (ξένα ήθη, ξένοι λαοί).

Οικογενειακή τιμή.

Οικονομία, (έπάρκεια, αύτοσυντήρησις).

Παιδίον, (παιδαγωγικαί άρχαί).
Πατρίς, (γενέτειρα, τόπος).
Πείρα, (απειρία, μάθηυις).
Πόθοι, (όνειρα, έπιθυμίαι).
Πονηρία, (υποκρισία, διαφθορά).
Πτώχεια, (στέρησις, όρφάνεια, χρέη).

Συμφέρον, (υπολογισμός).
Σωφροσύνη, (προνοητικότης, οικονομία).

ΤάξΐΓ, (ακαταστασία, οκνηρία).

Τιμωρία, (Οεοϋ καί ανθρώπων), άνταπόδοσις.

Ενοχλητικότης, (πολυπραγμοσύνη, ύπερβολή). Τύχη (καί μοίρα).

Επακολουθήματα, (συνέπειαι).
Επικαιρότης, (άκαιρία, χρόνος).
Εργασία, (προσπάθεια, μέθοδος).
Ευγένεια, (αγένεια, αγροικία).
Εύγνωμοσύνη, (αχαριστία).
Εύθύνη, (θάρρος, δικαιώματα).
Ευσυνειδησία, (φιλοτιμία, εύθιξίο).
Εύτυχία, (έπιτυχία, εύκαιρίαι).

Θεός, (θεϊκά, άγιοι).

'Υπερηφάνεια, (αλαζονεία, καυχησιολογία).
'Υπομονή, (έγκαρτέρησις, έλπίς είς τόν Θεόν).

Φιλία, (σχέσεΐΓ, συνεταιρισμοί, όμοιότης χα-
ρακτήρων).

Φιλοδοξία, (ματαιοδοξία).

Φλυαρία, (άκριτομυθία, έπιφυλακτικότης. Λό
γοι καί εργα).

Χρήματα, (πλούτος, φιλαργυρία^γενναιοδωρία).
Ψεϋδος, (ανειλικρίνεια). ' . ·.

') Κατηρτίσαμεν συνθέτου; ομάδας συγγενών έννοιών, 'ίνα μή αί παροιμίαι διασπεί-
ρονται εις πάσας τα ς έπί μέρους αλληγορίας. Πρβλ. καί Λονκ. σ. 199-202.



2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ (ΉΝΑΞ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΚΤΕΘΕΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Άλψαβητικώς * Λημματοϋ·ετικώς ΕΙδολογικώς ' Εννοιολογικώς
1 Ό,τι βγάλη τό μοναστήρι. Λήμμα: μοναστήρι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι έκκλησιαστικών θεσμών. Οικονομία, επάρκεια, αυ- τοσυντήρηση.
2 "Ο,τι βλέπεις στή γειτονιά σου, πάντεχε καί στή γωνιά σου. * γειτονιά ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ : Παροιμίαι γει- τονικών σχέσεων. αλληλεγγύη, άμοιβαιότης
3 "Ο,τι γυαλίζει, δέν είναι διαμάντι. » γυαλίζω ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι φυτών καί ορυκτών. εμπιστοσύνη - δυσπιστία.
4  5 "Ο,τι δέ μοιάζει, μήτε γειτονιάζει. "Ο,τι δέν απόθεσες, μή τό σηκώσης. > δμοιάζω σηκώνω ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ : Παροιμίαι γει- τονικών σχέσεων.  Παροιμίαι λαϊκοϋ δικαίου. φιλία,
σχέσεις, δμοιόιης  χαρακτήρων, δικαιοσύνη, ιιμιότης άδι· κ ία.
6 "Ο,τι δέν κερδίζεις άπ'τό χέρι σου, κέρδιζε άπ' τό δόντι σου. » δόντι ΛΑΤΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑ οικονομία, επάρκεια, αυ- τοσυντήρησις.
7 "Ο,τι έ'βρεξε, κατέβασε. » βρέχω ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΣ : Μετεωρολογικά! πα- ροιμίαι. επακολουθήματα, συνέ- πειαι.
8 "Ο,τι εχ' ή γριά στο νοϋ της τά'βλεπε καί στ'ό'νειρό της. » δνειρο ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΚΗ : Παροιμίαι όνειροκριτικής. πόθοι, όνειρα, έπιθυμίαι.
9 "Ο,τι εχεις νά κάμης, κάμε το, μά συλλογοΰ καί τά στερνά. » νστερινός ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ : Παροιμίαι λαϊ- κού δικαίου· τιμωρία, θεϊκή ανταπό- δοσις.
10 "Ο,τι έχω 'μπρός μου τό λέγωτ' άντρός μου. » λέγω ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι συζυγικών σχέσεων. αλήθεια, ειλικρίνεια.

(*) Τά παραδείγματα έχουν ληφθή τυχαίως έκ τής συλλογής I. Βενιζέλου (εκδ. Β' σ 238-240).



Άλφαβητίπως

Λημματο&ετ ικώς

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ό,τι κάμης λάβης, καρδιά μή σέ
πονέση.

Ό,τι κόψη τό δόντι μου κι' δ,τι
βάλ' ή ράχη μου.

Ό,τι λάβ' ή νύφη στον παστό.

"Ο,τι λέγει τ' αχείλι σου νά 'χω
κι' δ,τι λέγ' ή καρδιά σου νά 'χης.

"Ο,τι μέλλει, δέν ξεμέλλει .

κι'ότι γράφει, δέν ξεγράφει.

"Ο,τι μόκαμες, γειτόνισσα, στον εδι-
κό μου γάμο, νά μ' άξιώση ό
Θεός διπλά νά σοϋ τά κάμω.

"Ο,τι ξέρει ό μυαλός μου,
δέν τά ξέρει ό καλός μου.

"Ο,τι σπέρνει, εκείνο θά φυτρώση.

"Ο,τι τρώγει τό παιδί, είναι χαλάλι
κι' ο,τι φορεί, χαράμι.

Ό,τ' ό νοΰς μου βάνει,
αργάτης δέ βγάνει.

Λήμμα: κανω

» δόντι

» νύφη

» καρδιά

» μέλλω

» κάνω

» μυαλό

» οτιέρνω

» παίδι

Θ >

ΕΙδολογιχ&ς

Έννοιολογιχώς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι λαϊ-
κού δικαίου.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι χαρα-
κτήρος καί συμπεριφοράς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι σχε-
τικοί μέ τόν γάμον.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι χαρα-
κτήρος καί συμπεριφοράς.

ΜΑΓΕΙΑΙ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΚΗ: Δοξασίαι
καί προλήψεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι γει-
τονικών σχέσεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ : Παροιμίαι ερω-
τικών σχέσεων.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι
άναφερόμεναι εΐς τό παιδίον.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ: Παροιμίαι χαρα-
κτήρος καί συμπεριφοράς.

τιμωρία, θεϊκή άνταπό-
δοαις.

εγωισμός, νποκειμενι-
κότης.

επιτυχία, ευκαιρίαι.

αλήθεια, ειλικρίνεια.

τύχη, μοίρα, πεπρωμέ-
νον.

τιμωρία, θεϊκή άνταπό-
δοσις.

εμπιστοσύνη - δυσπιστία

έπακολουθήματα - σννέ-
πειαι.

παιδαγωγικοί άρχαί.

εγωισμός, υποκειμενικό■
της.
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ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

α) 'Ελληνικά:

'Αναγνωστόπουλος Γ. σ. 253
'Ανδριώτης Ν. Π. σ. 263,268
Άΐίοστόλιος (Μ) σ. 250.
Άραβοντινός Π. σ.'250, 267.
Βενιζέλος I. σ. 250,255, 267,
294.

Βερέττας I. σ· 250, 268.
Βογιατζάκης Σ.Π, σ. 260.
Δεκιγάλας I. σ. 263.
Δρακίδης Γ. Δ. σ· 249, 251.
Ζευγώλης Τ. σ. 267.
Ίωαννίδης Ε. σ. 270.
Καβαδίας Γ. σ· 250.
Καζαβής Γ. σ. 251.
Κανελλάκης Κ. σ. 251.
Κατζιούλης Π. σ. 260, 261, 265.
Καψάλης Γ. Δ. σ. 263.
Κεσίσογλου I. σ. 288.
Κουκουλές Φ. σ. 266, 268.
Κράχτογλου Δ. σ. 250.
Κριαρας Μ. σ· 262.
Κυριακίδης Στ. σ. 241,251,255,

258, 264, 269, 271, 276.
Λάσκαρης Ν. σ. 254' 277.
Λεβίδης Α. σ. 251.
Λουκάτος Δ. σ. 246, 265, 267,

270, 287, 289, 290.
Λουκόπουλος Δ. 248, 256, 289.
Μακρής Β. Κ. σ. 264.
Μανιάρης I. σ. 250.
Μέγας Γ. σ. 258.
Ξανθουδίδης ΣΤ. Α. 266.
Παπαδόπουλος Α. Α. 249, 250,

251, 265.
Παπαζαφειρόπουλος Π. σ. 250.
Παπαΐωαννίδης Ιί.Δ σ. 266.
Παπαχριστοδούλου Π. σ. 263.
Πέρδικα Ν. σ. 253.
Πολίτης Ν.Γ. σ. 246, 250, 251,

252, 253, 254, 255, 263, 266,
267, 271, 273, 274, 275, 276,
279, 280, 281, 283, 284.

Σκαρλάτο; Βυζάντιος σ. 252.
Σουΐδας σ. 252.
Σταματιάδης Ε Ι. σ. 265.
Σχινας Ο. Δ. σ. 253, 263.
Τουρτόγλου Μ. σ. 283.
Τριανταφυλλίδης Μ.Α. σ. 250,

265, 268.
Τσίριμπας Δ. Α. σ. 256, 266,
289.

Τωμαδάκης Ν.Β. σ. 260.
Ύ(περείδης) Γ.Κ. σ. 263.
Φουσιανος I. σ. 268, 289.
Φραγκάκη Ε. Κ. σ. 254, 265.
Χατζιμωάννου Κ. Π. σ. 280.
Χουρμουζιάδης Κ. σ 263.

β) Ξένα:

Alberti L. de, 250.
Argenti Ph., 269.
Bacon F. 249.
Bohn H. G. 25θΓ253, 289.
Bonser W. 248, 288 κά.
Burke U. R. 267.
Burton R. F. 269.
Corderio Math. 265.
Crusius O. 250.
Dejardin J. 246, 252, 289.
Depretre F. 254.
Dawkins R. M. 251.
Du Cange (Ch.) 252.
Eiselein J. 252.
Feghali M. (Mr) 257, 277.
Ferguson Ch. A. 271.
Frick R. O. 288.
Gaden H. 261.
Gaisford Th. 272.
Giusti G. 256.
Hesseling D. C. 253.
Hotop A. 266, 289.
ICarathanasis D. K. 266.
Kein J. 266.
Koerte F. H. W. 289.

Krumbacher K. 268, 289.
Larousse 250.

Le Roux de Lincy 250, 267.

Leutch E. L. 250, 266, 289.

Long J. 256, 258.

Mair J. A. 267.

Maiathouras J. 254.

Martel L. 264, 289, 290.

Mauss M. 246, 278.

Mawer Ε. B. 250.

Meyer J Β 252.

Mirabellius N. 265.

Morawski J. 268.

Negris A. 250.

Palmer Ch. 265.

Pescetti Ο 256.

Pinon R. 278.

Pitre G. 275.

Preston J. 271.

Preston W. D. 252.

Rein T. W. 266

Rolland F. 252.

Rose H.J. 269.

Ross L. 270.

Sbarbi J. M..251.

Scaliger J. 270.

Schneidewin F.—W. 250,

266, 289.
Schottus A. 270.
Sebillot P. Y. 258.
Seiler F. 246.
Skeat W. W. 268.
Stephens T. A. 248, 288-.
Tilley M. P. 268.
Trautmann R. 261.
Tylor A. 246, 253.
Vibraye H. de, 250.
Wahl M. C. 267.
Wander K. F. W. 252.
Warner L. 253.
Wood G. W. 249, 256.
Wurzbaeh C. 268.
Yoffie L. R. 256.



Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η ΔΗΜΩΔΗΣ ΠΟΙΗΣΙΣ (*)

ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Ελέχθη καί ύπεστηρίχθη ύπό πολλών, δτι οί λαοί τής Ελληνικής χερσονήσου
υπό ίστορικήν καί πολιτιστικήν έποψιν αποτελούν μίαν ενότητα'), τήν οποίαν οί
ξένοι ώνόμασαν βαλκανικήν. Οΰτω βαλκανικήν ενότητα εις μέν τήν τέχνην ευρί-
σκει ό Strzygowski2), εις δέ τήν λαογραφίαν ό Schneeweiss3). Καί δ ακαδημαϊ-
κός κ. Ά. Κεραμόπουλλος εις έ'να του βιβλίον λέγει: «αρκεί ν'άκούση κανείς διά τοΰ
ραδιοφώνου τήν λαϊκήν μουσικήν τών βαλκανικών χωρών, διά νά κατανόηση, πώς
συγχέεται ή μουσική περιουσία τών αντιστοίχων λαών»4). "Οθεν όχι άβασίμως
γίνεται λόγος καί περί βαλκανικής μουσικής, βαλκανικής ποιήσεως, βαλκανικής
αρχιτεκτονικής καί έν γένει περί κοινοΰ βαλκανικού πολιτισμού- Άκόμη καί είς
τάς γλώσσας, τήν Έλληνικήν, τήν Άλβανικήν, τήν Ρουμανικήν καί τήν Βουλγα-
ρικήν, ό Malecki ευρίσκει γενικούς κοινούς γλωσσικούς χαρακτήρας δ), νεώτερος δέ

* Διάλεξις γενομένη έν τφ Φιλολ. Συλλόγφ Παρνασσφ τήν 18ην Μαρτίου 1950,
δημοσιευομένη μετά τίνων προσθηκών.

') Ό Gustav Meyer έν Byz. Zeitschrift 8, 396 λέγει: «οί βυζαντινοί, ώς καί οί σημε-
ρινοί "Ελληνες, ώς έκ τής πολιτικής καί πολιτιστικής των ιστορίας συναπετέλεσαν μετά
τών λοιπών έν τή Βαλκανική χερσονήσφ ϊσχυσάντων κατά τόν μεσαίωνα λαών, ώς καί
μετά τών "Ανατολικών, μίαν ενότητα». Επίσης ό Κ. Krum.ba.cher, αύτ. 8, 557, τονίζει
τό γεγονός, δτι «δλοι οί λαοί τής Βαλκανικής χερσονήσου μέ τάς ανατολικώς καί δυτι-
κώς αύτής έκτεινομένας νήσους καί ένα τμήμα τής Μικράς "Ασίας συναπαρτίζουν μίαν
μεγάλην πολιτιστικήν ένότητα, τής όποιας τήν μέν ίστορικήν βάσιν αποτελεί τό βυζαν-
τινόν κράτος, τόν δέ συνεκτικόν δεσμόν ή ορθοδοξία». Βλ. καί Ά. Κεραμόπονλλον, Τί
είναι οί Κουτσόβλαχοι. Έν 'Αθήναις 1939, σελ. 67 κέ.

') Josef Strzygowski, Balkankunst έν Revue internat. des etudes balcaniques. Beo-
grad, 1935. "Ετ. 1, τόμ. 2 σελ. 21.

s) Ε. Schneeweiss, Allgemeines iiber das Folklore auf dem Balkan έν Rev. intern
d. et. bale. 1, 2 σελ. 180 κέ.

') Άντ. Κεραμόπονλλος, έ'νθ* άν. σ. 69.

®) Atti del III Congresso internaz. d. Linguisti, Roma 1933, σελ. 72.
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γεωγράφος, ό Ancel, δέχεται ότι αί άμοιβαΐαι επιδράσεις τών λαών τής Βαλκα-
νικής κατέληξαν εις άν&ρωπογεωγραφικήν σχεδόν ίσοπέδωσιν'). Οΰτω διεμορφώθη
κατά μικρόν 'ίδιος κλάδος ιστορικών σπουδών, ή Βαλκανολογία, καί ειδικά Βαλκα-
νικά 'Ινστιτούτα ίδρύθησαν πρό τίνων ετών έν Βελιγραδίφ καί Βουκουρεστίφ·

Δέν ημπορούσε φυσικά νά λείψη έν προκειμένω καί ή παραποίησις καί μερι-
κοί συγγραφείς, ώς ό βούλγαρος Ognjanov, συγχέοντες σκοπίμως τάς εθνότητας
καί δημιουργοΰντες εν έθνικόν αμάλγαμα έπλασαν καί «βαλκανικήν ήρωϊκήν μορ-
φήν», τόν Μάρκο Κράλιεβιτς, τόν όποιον άντιθέτως άλλοι, Σέρβοι καί Βούλγαροι,
διεκδικούν καθένας, έκ πολιτικών, ώς φαίνεται, ύπολογισμών, διά τόν 'ίδιον αύτοΰ
λαόν "Ετσι καί σκοποί πολιτικοί καί διεθνιστικοί ένεφιλοχώρησαν είς τάς τοιαύ-
τας αντιλήψεις.

"Ολοι τήν ενότητα ή τήν όμοιομορφίαν εΐς τάς εκδηλώσεις τής πνευματικής
ζωής καί τής τέχνης τών βαλκανικών λαών αποδίδουν ευλόγως εΐς τήν μακραίωνα
αύτών συμβίωσιν ύπό τήν αυτήν πολιτικήν διοίκησιν τής Ρώμης καί τοΰ Βυζαν-
τίου κατ' άρχάς, τών Τούρκων σουλτάνων κατόπιν.

'Ολίγοι όμως θέτουν καί τό έρώιημα ποια είναι τά κοινά στοιχεία εΐς τάς
εκδηλώσεις αύτάς καί πόθεν προέρχονται ταΰτα;3) Μέ άλλας λέξεις, πώς συναπηρ-
τίσθη ή μεγάλη αύτή πολιτιστική ένότης καί ποία ή συμβολή εκάστου τών βαλκα-
νικών λαών εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ κοινού αυτού βαλκανικού πολιτισμού; 'Επί
πλέον, μόνον ομοιότητας καί συμφωνίας έ'χομεν νά παρατηρήσωμεν εΐς τήν πνευ-
ματικήν, ύλικήν καί καλλιτεχνικήν ζωήν τών λαών αύτών ή καί διαφοράς, καί μά-
λιστα έθνικάς διαφοράς; καί ποίας ταύτας;

') Rev. intern, d. et. bale. 1, 1 σ. 130 κέ. Βλ. Ά. Κεραμόπονλλον, ένθ. άν. σ. 68.

2) Α. Ognjanov, Die Volkslieder der Balkanslaven, Berlin 1941, a. 27 κέ. 36.

3) Τινά έκ τών κοινών στοιχείων τής λαογραφίας τών Βαλκανικών λαών, αναφε-
ρόμενα ιδία είς τάς δοξασίας καί τά έθιμα αύτών, παραθέτει ό Schneeweiss, ένθ' άν.
σελ. 181 κέ. άλλά περιορίζων χρονικώς τήν διαμόρφωσιν τοΰ κοινού αύτοΰ πολιτισμού
είς μόνα τά 500 έτη, καθ' α ούτοι διετέλεσαν υπό τήν κυριαρχίαν τών Τούρκων, απο-
δίδει γενικώς τήν όμοιομορφίαν τοΰ λαϊκοΰ των βίου καθ' δλας αύτοΰ τάς πλευράς —
πλήν τής λαϊκής λατρείας — είς τήν ίσχυράν έπίδρασιν τών Τούρκων. 'Αλλά έκ τών
Τούρκων τοιαύτη πολιτιστική έπίδρασις δέν είναι νοητή. Οί 'Οθωμανοί Τούρκοι ανα-
πτυχθέντες είς έθνος έν τή Μικρά Άσίςι τό πρώτον καί είτα έν τή Βαλκανική άναλώ-
μασι κυρίως τοΰ ελληνικού έν αύταϊς στοιχείου δέν διεμόρφωσαν ίδιον τινα πολιτι-
σμόν ειμή είς ο,τι άφορφ τόν θρησκευτικόν των βίον. "Οσον άφορα τούλάχιστον τήν
τουρκικήν έπίδρασιν έπί τήν οίκοδομίαν βλ. τό βιβλίον μου «'Ελληνική οικία» σελ. 109,
σημ. 2. "Αλλο ζήτημα, αν οί Τούρκοι μέ τήν κακοδιοίκησίν των συνετέλεσαν εις τήν στα-
σιμότητα ή τήν όπισθοδρόμησιν τοΰ πολιτισμού τών Βαλκανίων.
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Διότι πρέπει καί τούτο νά έχωμεν ύπ' όψιν: οί διάφοροι λαοί δέν είναι, ώς
άλλοτε έπιστεύετο, μία ομοιόμορφος μάζα εθνικώς μή διαφοροποιημένη. Υπάρχουν
μέν βεβαίως εις όλους τούς λαούς στοιχεία πρωτογόνου διανοήσεως καί αίσθήσεως,
τά όποια είναι όμοια, απλά καί φυσικά, καθώς όμοιον, απλούν καί φυσικόν, είναι
κάθε τι τό πρωταρχικόν καί πρωτόγονον· άλλά τά στοιχεία αύτά δέν είναι καί τά
μόνα, άπό τά όποια γνωρίζεται ή πνευματική διάθεσις καί ροπή τών λαϊκών ομά-
δων. «Ή ουτοπιστική διδασκαλία, λέγει ό Ziegler, περί τής όμοιότητος παντός δ,τι
φέρει άνθρωπίνην μορφή ν έπενήργησεν όλεθρίως εις τήν έρευναν τής λαογραφίας,
καθώς καί τής προϊστορίας2·. "Οστις είναι πεπεισμένος περί τών πνευματικών καί
ψνχικών διαφορών τών άνθρωπίνων φυλών, αυτός γνωρίζει καί δτι οί λαοί, καί
μάλιστα τά ευρύτερα αυτών στρώματα, οΰτε όμοιοι μεταξύ των είναι έν τή ψυχική
των συστάσει άνά τόν πεπολιτισμένον κόσμον οΰτΕ πνευματικώς στενώς συγγενείς
πρός τούς καθαυτό πρωτογόνους.

Ευτυχώς κατά τά τελευταία έτη ή Λαογραφία απηλλάγη άπό τήν ξηράν πρω-
τογονολογίαν. Έκ παραλλήλου πρός τ' απλά στοιχεία πρωτογενούς μορφής ή Λαο-
γραφία άσχολεΐται καί περί άλλα σπουδαιότερα είς αυτήν φαινόμενα στοιχεία, καί
πρωτίστως περί τά στοιχεία εκείνα, τά όποια προσιδιάζουν εις έ'να λαόν καί άπο-
καλύπτουν τήν ψυχικήν αύτοΰ ίδιομορφίαν, τήν έί}νικήν του ψυχήν. Είναι δέ άναν-
τίλεκτον, ότι αί δημιουργικαί δυνάμεις τής εθνικής ψυχής είναι αί καθορίζουσαι
τόν χαρακτήρα τοΰ ιδιάζοντος είς κάθε λαόν πολιτισμού, τοΰ λαϊκού του πολιτι-
σμοΰ.Έκ τούτου τήν έρευναν δέν ενδιαφέρουν μόνον αί ομοιότητες και συμφωνίαι

)

πού παρουσιάζει ό πολιτισμός τών Βαλκανικών λαών, άλλά καί αί ΰπάρχουσαι
διαφοραί καί παραλλαγαί, αί όποϊαι έκπηγάζουν έκ τής ψυχικής ίδιοσυστασίας-
έκάστου έξ αυτών.

Είναι φανερόν, ότι τό πρόβλημα oUto είναι πολύπλοκον καί δέν λύεται μέ
τάς προσπαθείας ενός ή ολίγων μόνον ερευνητών.

Ώς προσπάθεια λύσεως αυτού έπί τοΰ πεδίου τής λαϊκής άρχιτεκτονικής τών
βαλκανικών χωρών δύναται νά θεωρηθή ή συγκριτική μελέτη, τήν οποίαν επεχεί-
ρησα εις τό βιβλίον μο\» «Ή Ελληνική Οικία. Ιστορική αυτής έξέλιξις καί σχέ-
σις πρός τήν οίκοδομίαν τών λαών τής Βαλκανικής». ΈκεΤ άπέδειξα, ώς νομίζω, ότι
τά σπίτια ιών Σλάβων τής Βαλκανικής είς τά συστατικά των μέρη διαφέρουν oU-
σιωδώς άπό τήν καθαυτό σλαβικήν οίκίαν καί ότι όλη ή έξέλιξις, τήν οποίαν ταύτα
παρουσιάζουν, συνετελέσθη έπί βαλκανικού έδάφους έξ έπιδράσεως τών μορφών
τής οίκοδομίας, πού ύπήρχον πρό τής καθόδου τών Σλάβων εις τήν έλληνικήν χερ-
σόνησον.

Καί τό αυτό ισχύει υπό ά'λλην έποψιν καί διά τάς οικήσεις τών 'Αλβανών
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'Αν έξαιρέσωμεν δηλαδή τάς άπλας, πρωτογόνους μορφάς τής αλβανικής κατοικίας,
αϊ όποΐαι, ώς είναι πιθανόν, άνήκουν είς παμπαλαίας οίκιστικάς καί οϊκοδομικάς
συνήθειας, κληροδοτηθείσας είς τούς 'Αλβανούς παρά τών αρχαίων 'Ιλλυριών
καί Θρακών, οι λοιποί σύνθετοι τύποι οΐκήσεως, καί μάλιστα αί διώροφοι πρόστυ-
λοι οϊκίαι, ώς έξειλίχθησαν μέ τήν ποικίλην διαμόρφωσιν τοΰ προστώου, καθώς καί
τό σύστημα τών υψηλών πυργοειδών οικήσεων, είναι έπείσακτοι είς τήν Άλβανίαν·
Λόγοι δέ όχι μόνον τεχνικής και εξελικτικής μορφής, άλλά καί γεωγραφικών καί
ιστορικών σχέσεων, πείθουν, ότι ή πρόοδος αύτη είς τήν οίκοδομικήν τής 'Αλβα-
νίας οφείλεται εις τήν δράσιν τών 'Ηπειρωτών καί Μακεδόνων μαστόρων, οί
όποιοι μέ τήν έκ παλαιάς παραδόσεως κληρονομηθεϊσαν τέχνην των είσήγαγον και
είς τήν Άλβανίαν μορφάς τής οίκήσεως συνθετωτέρας καί τελειοτέρας, έκτισαν δια-
τρέχοντες άπό νότου πρός βορράν τήν Άλβανίαν καί έδίδαξαν τήν οίκοδομίαν
τούς Αλβανούς, καθώς καί τούς άλλους λαούς τής Βαλκανικής.

Δέν προτίθεμαι νά πραγματευθώ γενικώς περί τοΰ κοινού αυτού βαλκανικού
πολιτισμού, άφοΰ αί έπί μέρους έργασίαι, πού απαιτούνται διά τήν γενικήν παρου-
σίασιν τοΰ προβλήματος, λείπουν. Θά άσχολη&ώ εδώ μόνον μέ τά ζητήματα, πού
παρουσιάζει ή δημώδης ποίησις τών βαλκανικών λαών.

Πρώτος ό Wilhelm Miiller, ό γερμανός μεταφραστής τών ελληνικών τρα-
γουδιών τής συλλογής Fauriel, επέστησε τήν προσοχήν τών λογίων είς τάς ομοιό-
τητας μεταξύ ελληνικής καί σερβικής ποιήσεως.

'Ακολούθως ό Gustav Meyer, επιφανής μελετητής τών βαλκανικών γλωσσών
καί τής λαογραφίας, διετύπωσε τό 1882 τήν άξίωσιν μιας ειδικής επιστημονικής
έρεύνης. «Οι διάφοροι, λέγει, έν τή Βαλκανική χερσονήσφ παρ' άλλήλους οίκούντες
λαοί, οι Σέρβοι, οί Βούλγαροι, οί Αλβανοί καί οί Έλληνες, άπολαύουν μιας πολύ
πλούσιας δημώδους ποιήσεως. Ίδίςι τό δημοτικόν έπος εμφανίζεται παρ' αύτοϊς
έξόχως καλλιεργημένον». Καί επιλέγει: «Είναι ζήτημα, πού ενδιαφέρει όλως ιδιαι-
τέρως τήν Κοινωνικήν Ψυχολογίαν, ν' άναζητήσωμεν καί καθορίσωμεν τά κοινά
στοιχεία, πού προσιδιάζουν είς τά τραγούδια τών τεσσάρων τούτων λαών»1). Δέν
ειχε, βλέπετε, άκόμη τότε ή 'Επιστήμη «ανακαλύψει» διά τοΰ Georg Weigand
έκ μόνης τής γλωσσικής των αύτοτελείας τούς Κουτσοβλάχους ή Άρομούνους ώς
πέμπτην, χωριστήν λαϊκήν ομάδα εΐς τήν Έλληνικήν χερσόνησον!

Εΐκοσιν ετη μετά τό άρθρον τοΰ Gustav Meyer ό γερμανός Βυζαντινολό-
γος Κάρολος Dieterich αφιέρωσε διεξοδικήν μελέτην εις τήν ερευναν αυτήν, προσ-
παθήσας ν' άνταποκριθή εΐς τήν άξίωσιν, τήν διατυπωθεΐσαν ύπό τοΰ Meyer· Δέν

!) G. Meyer, Essais und Studien zur Sprachgeschichte u. Volkskunde 1, 79 κέ.
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ήρκέσθη μάλιστα εις τήν άπλήν κατάδειξιν τών κοινών στοιχείων, πού παρουσιάζει
ή ποίησις τών βαλκανικών λαών, αλλ' έζήτησεν, όπου τοΰτο ήτο δυνατόν, καί νά
καθορίση τόν χαρακτήρα αυτών καί ν' άνευρη τάς πηγάς, τάς ρίζας, άπό τάς οποίας
άναδίδονται οί χυμοί, πού τρέφουν καί ζωογονούν τήν ποίησιν είς τά βουνά καί
τούς κάμπους τής χερσονήσου τού Αίμου1).

Ή μελέτη τοΰ μακαρίτου Dieterich δέν έτυχε τής δεούσης προσοχής παρ'
ήμϊν oU0' ευρε συνεχιστάς, μολονότι κατά τούς τελευταίους χρόνους αί συγκριτικαί
μελέται έπί τοΰ πεδίου τής δημώδους φιλολογίας έπετέλεσαν μεγάλος προόδους.
Και είναι μέν αληθές, δτι τό ύλικόν, επί τοϋ οποίου δ Dieterich εστήριξε τάς
παρατηρήσεις του, περιωρίζετο εις μεταφράσεις μεμονωμένων εκλογών άπό τούς
θησαυρούς τής ποιήσεως τών βαλκανικών λαών 8), ένω ή έρευνα έπί θεμάτων πα-
ρομοίας φύσεως απαιτεί πλούσιον καί διεξοδικόν συγκριτικόν ύλικόν, διά νά είναι
τά πορίσματα αυτής άσφαλή καί άπηκριβωμένα. 'Αλλ' ή εργασία τοΰ Dieterich
άποιελεΐ τήν πρώτην φιλολογικήν προσπάθειαν συγκριτικής εξετάσεως τών δημοτι-
κών τραγουδιών τών λαών τής Βαλκανικής καί παρά τά μειονεκτήματά της άξίζει
νά γίνη εδώ σύντομος περί αυτής λόγος.

Έν πρώτοις ή όμοιότης τοΰ πνευματικού βίου τών βαλκανικών λαών εμφαί-
νεται, κατά τόν Dieterich, σαφώς είς τόν τρόπον τής άντιλήψεως τής φύσεως καί
τής ζωής καί είς τήν άπόδοσιν αυτής έν τή ποιήσει. Ζωοποίησις τής φύσεως καί
άνθρωπομορφισμός, συνομιλίαι φυτών καί ζώων πρός τόν σκοπόν αλληγορικής
αίσθητοποιήσεως άνθρωπίνων σχέσεων, είναι κοινά είς τά νοτιοσλαβικά, ώς καί τά
νεοελληνικά άσματα, ενώ τό μεγαλειώδες «μάλωμα» τών βουνών είναι μάλλον ίδιον
τής ελληνικής μούσης. 'Ιδία ή συμμετοχή τών ζώων είς τάς τύχας τών άνθρώπων είναι
εν άπό τά χαρακτηριστικά στοιχεία τής δημώδους ποιήσεως τών βαλκανικών λαών.
Χρησιμοποιείται είς πάντοτε νέας, σχεδόν άνεξαντλήτους παραλλαγάς· είς όλας τάς
δυνατάς περιστάσεις εισάγονται ζφα ώς εμπιστευμένοι φίλοι, ώς άγγελιαφόροι, ώς
σύμβουλοι, ώς πρότυπα ευγενών πράξεων, άλλά καί ώς προδόται μυστικών. Συνη-

ι) Κ. Dieterich, Die Volksdichtung der Balkanlander in ihren gemeinsamen
Elementen. Ein Beitrag zur vergleichenden Volkskunde (Zeitschrift des Vereins
fur Volkskunde, τόμ. 12 (1902) 145-155, 272-291, 403-415).

2) Αί έκλογαί τραγουδιών, πού έχρησιμοποίησεν είς τήν μελέτην του ό Dieterich,

είναι Talvj, Volkslieder der Serben, Leipzig 1853. Ad. Strmiss, Bulgarishe Volksdichtung,

Wien u. Leipzig 1895. G· Rosen, Bulgarische Volksdichtungen, Leipzig 1879 G. Wei■

gand, Die Arotnunen, Leipzig 1894. Herrmann Liibke, Neugriechische Volks — u. Liebeslie-

der in deutscher Nachdichtung 1895. Μόνον διά τά ελληνικά τραγούδια έχρησιμοποίησε

πλην τής εκλογής τοϋ Liibke καί κείμενα είς τήν Ιλληνικήν γλώοσαν.
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θέστατα ιδίως χρησιμοποιούνται πουλιά, κατά τό πλείστον γεράκια, ως αγγελιαφό-
ροι. Εΐς τάς άποστολάς αύτάς συχνά ό αποθνήσκων ήρως καλεί τό πουλί νά φάγη
άπό τό σώμα του, διά νά πάρη δύναμιν:

«Φάγε καί συ, καλό πουλί, άπ αντρειωμένου πλάτες,
νά κάμης πήχυ τό φτερό κάί πιθαμή τό νύχι».

Ή παράστασις αύτή, ή τόσον ιδιότυπος, άπαντα ομοίως εΐς σερβικά καί βουλ-
γαρικά τραγούδια, άλλά πρέπει, κατά τόν Dieterich, νά σχετισθή μέ ετέραν όλως
όμοίαν άντίληψιν, άπαντώσαν εΐς άλλα ελληνικά τραγούδια, κατά τήν οποίαν εκεί-
νος πού τρώγει άπό τό σώμα τοΰ νεκροΰ ήρωος καί πίνει άπό τά μάτια του είναι
ό Χάρος. Εΐς ενα μάλιστα άπό τά τραγούδια τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή ό Χάρος,
άφοΰ δέν ημπόρεσε νά καταβάλη τόν ήρωα εΐς τήν πάλην,

χρυσό? άτός έγίνηκε πάνω στην κεφαλήν του,

κι έσκαπτε μέ τό ννχιν του νά βκάλη τήν ψνχήν τον. (Κνπρ.).

Έπίσης διάλογοι, όπου τά πουλιά εκφράζουν τάς γνώμας των περί τών αν-
θρώπων ή ανταλλάσσουν τάς ειδήσεις των περι τής τύχης τών ηρώων, είναι έξ ίσου
προσφιλείς είς τούς Έλληνας, τούς 'Αλβανούς καί τούς Σέρβους. Εΐς τό τραγούδι
π.χ. τοΰ νεκροΰ αδελφού άπό τήν όμιλίαν τών πουλιών ή 'Αρετή αντιλαμβάνεται
τήν τραγικήν μοΐραν τού άδελφοΰ της- καί εΐς τό τραγούδι τής αιχμαλώτου γυναι-
κός πουλί πάλιν εκφράζει τήν φρίκην του «πδχει αδερφός τήν αδερφή στον κόρφο
τον κλεισμένη».

Όμοίως εΐς έ'να σερβικό τραγούδι οΐ κορυδαλλοί, βλέποντας έ'να ερωτικό
ζευγάρι κάτω άπό έ'να δέντρο, θαυμάζουν τήν ομορφιά τών δύο νέων καί εΐς έ'να
άλβανικό άπό τήν φλυαρίαν δύο πουλιών, πού κάθονται άντικρυστά, πληροφορού-
μεθα τήν άπαγωγήν μιας κόρης άπό κάποιον Τούρκον.

Πόσον συχνά και εΐς τά κλέφτικα μας τραγούδια δύο ή τρία πουλιά εισά-
γονται συνομιλούντα, διά νά κάμουν γνωστήν τήν τύχην τών ηρώων, είναι περιττόν
νά εΐπω. Προφανώς μέ τήν διαλογικήν αύτήν μορφήν τής ομιλίας τών πουλιών
άποσκοπεΐται μία υψηλή δραματική ενέργεια, όσον καί άν παρουσιάζεται αΰτη
τυπική καί μονότονος.

Όμοία στενή σχέσις υφίσταται καί μεταξύ τοΰ πολεμιστοΰ καί τοΰ πολεμικού
του ίππου. Τό άλογον είναι ό πιστός καί αχώριστος σύντροφος εΐς τήν νίκην ή τήν
θανήν. Ή τρυφερότης πρός τό άλογον επεκτείνεται καί εΐς αύτήν τήν σύζυγον
τού ήρωος, ή οποία παραθαρρύνει τό άλογον τοΰ συζύγου της εις τόν προκείμενον
αγώνα σχεδόν μέ τά ίδια λόγια εΐς έλληνικόν καί άλβανικόν άσμα καί τοΰ υπό-
σχεται πλουσίαν άμοιβήν έν περιπτώσει νίκης, όπως καί εις τό έ'πος τοΰ Διγενή.
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Καί δέν θέτει μόνον ή φύσις τά δημιουργήματα της προθύμως εΐς τήν διά-
θεσίν τοΰ ανθρώπου, άλλά καί ό 'ίδιος ό άνθρωπος έξασκεϊ έπί τής φύσεως συνει-
δητήν ή άσυνείδητον έπίδρασιν ε'ίτε απευθυνόμενος πρός αυτήν, διά νά έπικαλεσθη
τήν εύνοιάν της, ε'ίτε έπηρεάζων μέ τήν τύχην του τήν νεκράν φύσιν. 'Ερωτήσεις
καί προσφωνήσεις πρός τήν άψυχον φύσιν, τόν ήλιον καί τά άστρα, τά βουνά καί
τά δένδρα, τήν θάλασσαν καί τούς ποταμούς, ερωτήματα ακόμη καί πρός τόν «κα-
θρέφτη» είναι συνήθη είς τήν ποίησιν τών βαλκανικών λαών καί άφορμή πρός
τοΰτο είναι συνήθως πόνοι καί πόθοι τής καρδιάς. 'Αλλ' ιδιομορφία τής ελληνικής
καί αλβανικής ποιήσεως, έκδηλουμένη καί εΐς τά τραγούδια τών σλαβοφώνων τής
Μακεδονίας, είναι τό ότι ή άψυχος φύσις είναι τόσον βαθέως εμψυχωμένη, ώστε
επηρεάζεται άπό τήν άνθρωπίνην τύχην, ιδία είς θλιβεράς περιστάσεις, είς τρόπον,
ώστε ν' άλλοιώνεται καί νά μεταβάλλεται ή συνήθης αυτής δψις. Έφ' όσον δέ τό
είδος τοΰτο τής αισθηματικής έμψυχώσεως τής φύσεως παρουσιάζεται μόνον εΐς τήν
δημώδη ποίησιν τοΰ νοτίου τμήματος τής χερσονήσου, όχι δέ καί είς τήν σερβικήν,
ό Dieterich ευρίσκει καί εδώ ένα τεκμήριον ελληνικής έπιδράσεως, διότι ή συμπά-
θεια αυτή τής φύσεως πρός τόν άνθρωπον είναι αίσθημα γνησίως έλληνικόν καί
άνάγεται όχι εΐς τήν κλασσικήν, άλλ' εΐς τήν μεταγενεστέραν έλληνικήν, τήν ελληνιστικήν
έποχήν. Τφ ό'ντι εΐς τό εΐδυλλιακόν, αΐσθηματικόν πάθος τών Ελλήνων τής ελλη -
-νιστικής έποχής «έφαίνετο ώς νά κλαίη καί αυτή ή φύσις, συμπάσχουσα, ώς ό
Rohde λέγει, μέ τήν βασανισμένην άνθρωπίνην ψυχήν».

"Ενα αίσθημα, πηγάζον όμοίως έξ εσωτέρας αΐσθήσεως πρός τά θέλγητρα
τής φύσεως καί τής ζωής, τό οποίον ημπορεί νά χαρακτηρισθή ώς έπιθυμία τοΰ
τάφου, ευρίσκεται ωσαύτως έκπεφρασμένον εΐς τήν ποίησιν όλων τών βαλκανικών
λαών. Είναι μία κατηγορία ασμάτων, όπου κατά όλως άπλοϊκόν τρόπον οί τρόμοι
τοΰ θανάτου άποσκορακίζονται μέ μόνην τήν δύναμιν, πού δίδει ή χαρά διά τήν
άπόλαυσιν τής φύσεως, χαρά πού συνεχίζεται καί πέραν τής παρούσης ζωής χωρίς
τήν μεσολάβησιν καμιάς μεταφυσικής θεωρίας.

'Ωραιότατα τό α'ίσί)ημα αύτό τής ζωής έν τω θανάτω εκφράζεται εις τά
ελληνικά τραγούδια μέ τήν «άδάκρυτη καί άστέναχτη* παραγγελία τοΰ Δήμου πρός
τά παλληκάρια του:

Κάμετε το κιβοϋρι μου πλατύ, ψηλό νά γένγι,
νά οτέκω όρ§ός νά πολεμώ και δίπλα νά γεμίζω'
κι άπό τό μέρος τό δεξί αφήστε παραθύρι,
τά χελιδόνια νά 'ρχωνται, τήν άνοιξη νά φέρουν
καί τ' αηδόνια τόν καλό Μάη νά με μαϋαίνονν.
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Καί ή λατρεία αυτή πρός τήν φΰσιν καί τήν ζωήν έξεφράσθη ομοίως καί
εις άλλα μας τραγούδια καί μοιρολόγια, ιδία ώς πόθος κόρης:

Μάννα μου, νά με θάψετε σε πράσινο λειβάδι
δεξιά μεριά ν' αφήσετε ενα παραθυράκι,
)'ά μ,παίνγι δ ήλιος τό πρωί, δροσιά τό μεσημέρι
και τό ηλιοβασίλεμα νά μπαίνΐ] τό πουλί μου...

Είς ενα τραγούδι τών Σλαβόφωνων τής Μακεδονίας τά παράθυρα είναι τέσ-
σαρα: Τό πρώτο γιά τόν ήλιο, τό δεύτερο γιά τόν χα&αρόν άέρα, τό τρίτο γιά τή
δροσιά καί τό τέταρτο γιά τά κορίτσια, που πάνε στή βρύση, γιά νά φωνάζουν τή
φιλαινάδα τους νά πάη κι αυτή μαζί τους.

Είς άλλο δμως τραγούδι τών Σλαβοφώνων τής Μακεδονίας, καθώς καί εις
έ'να σερβικό, τό μνήμα χτίζεται μέν κατά τήν έπιθυμίαν τής κόρης μακρύ καί
πλατύ, άλλά τά παράθυρα λείπουν καί στά πόδια τής νεκράς τό τραγούδι τοποθε-
τεί μιά βρύση, πού ποτίζει έ'να κηπάκι, γιά νά μπορούν τά κορίτσια νά παίρνουν
έκεϊ νερό καί νά στολίζωνται μέ λουλούδια.

Εις τό τελευταΐον αύτό τραγούδι ή επιθυμία τής κόρης αφορά είς άλλα πρό-
σωπα, είναι τρόπον τινά ανιδιοτελής' εΐς τά δύο προηγούμενα άφορα εις τό ίδιον
αύτής πρόσωπον, είναι έγωϊστική. Εις εκείνο ή θαμμένη λογίζεται νεκρά, εις ταύτα
ζωντανή. Ή τελευταία αύτή εκδοχή ανταποκρίνεται πλήρως πρός τήν έλληνικήν
άντίληψιν περί τής μετά θάνατον ζωής. "Οθεν τά ελληνικά άσματα πρέπει, κατά
τόν Dieterich, νά θεωρήσωμεν καί εδώ πάλιν ώς τά άρχικά' «μόνον έν τή προϋ-
ποθέσει, ότι λαμβάνει χώραν μία έπέκεινα ζωή, έ'χει νόημα ή επιθυμία διά τό
φτειάξιμο τοΰ τάφου».

"Οπως δ' ή σχέσις τών άνθρώπων τής χερσονήσου μας πρός τήν φύσιν, έ'τσι
καί ή 'ίδια των ζωή, καί μάλιστα ώς έκδηλώνεται αύτη εις τόν έρωτικόν καί οΐκο-
γενειακόν βίον, παρουσιάζει κοινά στοιχεία, τά οποία εξηγούνται έπίσης άπό τάς
κοινάς εΐς αυτούς πολιτιστικός καί κοινωνικάς αντιλήψεις. «Ό βίος τών γυναικών,
λέγει ό Dieterich, είς τά Βαλκάνια είναι κλειστός, άλλ' έπειδή τούτο είναι απλώς
άποτέλεσμα κοινωνικής συνθήκης, τό δέ πάθος τών μεσημβρινών λαών εύρίσκεται
είς όξυτέραν αντίθεσιν πρός αύτό, έπόμενον είναι ή μυστικότης εΐς τόν έρωτικόν
βίον νά διαδραματίζη παρ' αύτοΐς πολύ μεγαλύτερον ρόλον ή παρά τοις άλλοις
Εύρωπαίοις. Αί συνεντεύξεις τών εραστών μόνον εΐς τό κρυπτόν ημπορούν νά λαμ-
βάνουν χώραν, όπου μόνον ή φύσις παραμονεύει ώς μάρτυς. 'Αλλά καί πρό αύτής
δ αγωνιών έρως δέν είναι ασφαλής καί έτσι ό άπηγορευμένος εκείνος χαρακτήρ
τής ερωτικής συνεντεύξεως ομού μέ τό εύδιέγερτον, ζωντανόν αίσθημα τής φύσεως
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τών λαών τούτων παρήγαγε μίαν σειράν τραγουδιών, τά όποια ώς άντικείμενον
έχουν τήν προδοσίαν τής άγάπης ύπό τής φύσεως.

Μέ τολμηράν φαντασίαν ολόκληρος ή περιβάλλουσα νεκρά φύσις γίνεται μία
άλυσις άπό προδότας. Είναι γνωστόν τό ώραιον τραγούδι τών ερωτευμένων:

Κόρη, οντάς έφιλειόμασταν, ννχτά ήταν, ποιος μας είδε;
— Μας είδε ή νύχτα κ ή αυγή, τ' άστρο και τό φεγγάρι,
και τ αστρον έχαμήλωσε, της θάλασσας τό είπε·
θάλασσα τό είπε τον κουπιοϋ και τό κουπί τον ναύτη
κι δ ναύτης τό τραγούδησε σ δλην την οικουμένη.

Είς τό σερβικό τραγούδι τό θέμα άναπτύσσεται σύμφωνα μέ τήν φύσιν τής
σερβικής γης' άντί φεγγαριού - θάλασσας - κουπιού - ναύτη τήν προδοσίαν εδώ ενερ-
γούν: λειβάδι- αγέλη - βοσκός - διαβάτης, άλλ' εις τήν άλυσιν αυτήν κατόπιν προστί-
θενται: ναύτης - καράβι - νερό - ή μάννα τοϋ κοριτσιού. Τό ΰγρόν δηλαδή στοιχεΐον
ΰπεισήλθεν άργότερα κατά όλως άσαφή τρόπον είς τό σερβικό τραγούδι, προφανώς
άπό παρανόησιν ελληνικών τραγουδιών».

Θά ήμποροϋσεν εδώ ν' άντείπη κανείς, ότι αί)ταίκαί άλλαι άκόμη ομοιότητες
άφοροϋν είς έπί μέρους στοιχεία καί μοτίβα, τά όποια δυνατόν νά εύρίσκωνται εις τήν
ποίησινκαί άλλων λαών, άποτελοΰντα στοιχεία ή κατάλοιπα μιας κοινής πρωτογόνου
λαϊκής ποιήσεως. Δι' αυτό καί νεώτεροι έρευνηταί, ώς ό John Meier, ό βαθύτερος
γνώστης τής δημώδους ευρωπαϊκής ποιήσεως, τήν έρευναν διά τήν διαπίστωσιν
τών κοινών στοιχείων εις τήν ποίησιν διαφόρων λαών και τόν καθορισμόν τής
προελεύσεως αυτών περιορίζουν εις σύνολα άπηρτισμένα ή εις μοτίβα άποτελοΰντα
τήν κεντρικήν ύπόθεσιν ή τό κύριον θέμα ενός άσματος ')· Καί άσματα δμως μέ
τήν αυτήν βασικήν ύπόθεσιν δέν λείπουν άπό τήν δημώδη ποίησιν τών βαλκανι-
κών λαών. Τέτοιο είναι π.χ. τό τραγούδι τής Λυγερής καί τοΰ Χάρου, τής Λυγερής πού

«καυχίστηκε πώς Χάρο δέν φοβάται,
γιατί εχει τους εννιά αδερφούς, τους καστροπολεμιτες
Κι δ Χάρος δπου τ άκουσε πολύ τοϋ βαρυφάνη'
μαϋρο πουλάκι γίνηκε κ' ελάβωσε την κόρη
μέσ στο λιανό τό δάχτυλο πού *χε την αρραβώνα».

') J. Meier, Volksliedwanderung und Volksliedforschung έν Archiv fur Literatur
und Volksdichtung, τ. ι (1949) σ. 179.
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Ή κόρη πεθαίνει, ένφ ό Κωνσταντίνος ερχεται μέ μεγάλο ψίκι νά πάρη τή
νύφη. Σάν έ'μαθε τό κακό πού τόν βρήκε

«σκνφτει, φιλεΐ γλυκά γλυκά, γλυκά τήν αγκαλιάζει,
χρυσό μαχαίρι νέβγαλε νάπ άργυρο φηκάρν
ψηλά ι/ιηλά τό σήκωσε και στήν καρδιά τό χώνει.
'Εκεί που ιΊάψανε τό νιο φύτρωσε κυπαρίσσι
κ' εκεί πού ·&άψανε τή νιά έβγήκε καλαμιώνα.
Λυγογυρίζει ή καλαμιά, σκύφτει τό κυπαρίσσι.
Κι ενα πουλί κελάδαε, σ αλλο πουλί ξηγειώνταν.
Γιά δες τα τά κακόμοιρα, τά πολυαγαπημένα,
δέ φιληϋ·ήκαν ζωντανά, φιλειουνται πεθαμένα.

Τοΰ τραγουδιού αύτοΰ μας ήσαν τό 1938 γνωσταί 142 παραλλαγαί, προερ-
χόμενοι άπό όλας τάς χώρας τοΰ Ελληνισμού, άπό τόν Πόντον καί τήν Καππα-
δοκίαν πρός ανατολάς, έ'ως τήν Κέρκυραν καί τήν Ζάκυνθον πρός δυσμάς καί άπό
τήν Κύπρον καί Κρήτην έ'ως τήν "Ηπειρον καί τήν βόρειον Θράκην.

Τό ίδιο τραγούδι μέ τήν ιδίαν ύπόθεσιν εύρίσκεται εΐς 7 μέν παραλλαγάς εΐς
τήν Βουλγαρίαν, είς 5 δέ είς τήν Κροατίαν καί είς 3 παραλλαγάς εΐς τήν Σλοβε-
νίαν. "Ητοι 15 παραλλαγαί σλαβικαί έ'ναντι 142 ελληνικών, αί όποϊαι έκτοτε ηύξή-
θησαν εΐς 170. Υπάρχουν καί 8 παραλλαγαί τοΰ ασματος εΐς γερμανικήν γλώσσαν
καί δι' αύτό περιελήφθη τούτο εΐς τό Corpus τών γερμανικών τραγουδιών, τά Deut-
sche Volkslieder πού εκδίδει τό Deutsches Volksliedarchiv τοΰ Freiburg
ύπό τήν σοφήν διεύθυνσιν τοΰ John Meier. Έκεΐ, είς τόν 2ον τόμον, σελ. 219—
240, ερευνάται κατά ύποδειγματικόν τρόπον ή όλη παράδοσις τών κειμένων καί τών
ιιελφδιών καί έκ τής συγκριτικής εξετάσεως άποδεικνύεται ότι πρόκειται περί ενός
καί τοΰ αυτού άσματος καί ότι πατρίς τού αρχικού τραγουδιού είναι ή 'Ελλάς τών
πρωίμων μεσαιωνικών χρόνων. «Πλασθέν τό άσμα, λέγεται έκεΐ, ύπό τοΰ ελληνι-
κού πνεύματος διεδόθη εΐς όλας τάς χώρας όπου λαλείται ή ελληνική γλώσσα καί
κατόπιν άπό εδώ έξεχύθη έν άσματικτ) μάλιστα μορφή εΐς ογκώδη κύματα πρός
βορράν καί κατέκλυσε τήν Βουλγαρίαν, Κροατίαν καί Σλοβενίαν" διά τών δύο
τελευταίων χωρών έφθασε καί είς τήν γεριιανικήν γλωσσικήν νησίδα Gottschee,
καθώς καί εΐς τήν περιοχήν τοΰ Κάτω Δουνάβεως καί τών Σουδήτων ορέων καί
πιθανώς καί εΐς άλλας γερμανικός περιοχάς εΐς τά δυτικά μεθόρια τοΰ Σλαβισμοΰ
(Σιλεσίαν, Lausitz)». Καί τήν έλληνικήν προέλευσιν τοΰ άσματος έπιβεβαιοΐ ή συγ-
κριτική μελέτη τών μελωδιών, αφού οί τόνοι τοΰ ελληνικού τραγουδιού άνευρίσκον-
ται είς τό γερμανικόν τραγούδι τής Gottschee.
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Όμοίως διαδεδομένα είς όλους τούς λαούς τής Βαλκανικής είναι και άλλα
ςίσματα, ώς τοΰ νεκροΰ αδελφού, τού γεφυριού τής "Αρτας, τής Ήροϋς καί τοΰ
Λεάνδρου. Καί τά άσματα αυτά έξητασεν ό Κ. Dieterich, άναλύσας δέ τήν ύπόθε-
σιν, ή οποία ύπόκειται εις έ'καστον έξ αυτών, ευρεν έκ λόγων έσωτερικής αιτιολο-
γήσεως τού μύθου άρτιωτέρας τάς ελληνικάς συνθέσεις καί κατέδειξε τήν έλληνικήν
τών ασμάτων καταγωγήν. Συγχρόνως όμως διεπίστωσε καί διαφοράς είς τό πνεύμα
και τήν σύνθεσιν αυτών, όφειλομένας προφανώς εΐς διαφοράς τών άντιλήψεων καί
τών χαρακτήρων τών καθ' έ'καστον βαλκανικών λαών, τών οποίων ή έξέτασις, ώς
λέγει, ενέχει καί ψυχολογικόν ενδιαφέρον. Εΐς τήν διαπίστωσιν δ° αύτήν ήχθη καί
έκ τής εξετάσεως τών κύκλων παραστάσεων, εις τάς οποίας ενσαρκώνονται αί ΐδέαι
περί δυνάμεων τής φύσεως καί τής μοίρας. Είναι δέ λίαν χαρακτηριστικόν, ότι αί
δυνάμεις τού σκότους, καθώς καί μορφαί άπό τόν κόσμον τοΰ παραμυθιού, έ'δω-
σαν παρά τοις Σλάβοις τήν ΰλην εΐς συνθέσεις ποιητικάς, ώστε τά άσματα τών Σέρ-
βων καί τών Βουλγάρων γέμουν εξωτικών δαιμονίων καί ο,τι παρ' ήμΐν καί παρ'
άλλοις λαοίς διετυπώθη εΐς παραδόσεις καί παραμύθια, τοΰτο παρ' έκείνοις άπε-
τέλεσε θέμα ποιητικής επεξεργασίας.

Διά νά συμπληρώση τέλος τήν προβληθεΐσαν πρό ημών εικόνα, ό Dieterich
έσκιαγράφησε μέ ολίγας άδράς γραμμάς τήν μορφολογικήν ενότητα έν τή λαϊκή
ποιήσει τών Βαλκανίων, ώς αΰτη εκδηλώνεται είς τά εσωτερικά μέσα έκφράσεως,
τάς εικόνας καί τά σχήματα τού λόγου, ώς καί εΐς τάς έξαντερικάς μορφάς τής
έκφράσεως, τό μέτρον καί τήν μελωδίαν.

Θά παραλείψω τόν λόγον περί τών αλληγοριών και τών παρομοιώσεων, τών
παραβολών και μεταφορών, τών επαναλήψεων καί τών άλλων σχημάτων, πού πα-
ρουσιάζει ή δημοτική ποίησις Ελλήνων, 'Αλβανών, Σέρβων καί Βουλγάρων. Θά
σημειώσω μόνον τήν συμφωνίαν, πού παρατηρείται εΐς τήν στιχουργίαν. Οΰτως ό
τροχαϊκός 8σύλλαβος, ό όποιος είναι ό συνήθης στίχος τών αλβανικών, κουτσοβλα-
χικών καί βουλγαρικών ασμάτων, είναι έξ ίσου διαδεδομένος όχι μόνον εΐς τήν
νεοελληνικήν, άλλά καί εΐς τήν βυζαντινήν δημώδη λογοτεχνίαν, ώστε νά μή μένη
καμία αμφιβολία, ότι άπέρρευσεν άπό βυζαντινήν πηγήν. Καί ό Ιδσύλλαβος, ό
όποιος κατά τόν 16ον καί 17ον κυρίως αιώνα άπαντα εις τά βουλγαρικά άσματα,
κατά τόν βούλγαρον καθηγητήν Μ. 'Αρναοΰντωφ, είναι ελληνικής προελεύσεως 1).
Μόνον τού τροχαϊκού ΙΟσυλλάβου, πού επικρατεί εΐς τήν δημώδη σερβικήν ποίησιν,
δέν είναι σαφής ή προέλευσις.

Και τό γενικόν πόρισμα τής Ιρεύνης τοΰ Dieterich είναι εξόχως ένδιαφέ-

') Βλ. Λαογραφίαν, τ. ΙΑ' σ. 276.
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ρον. «Παρά τήν εξωτερική ν γλωσσικήν διαφοράν ολοι οΐ λαοί τής χερσονήσου τού
Αίμου συνεδέθησαν εΐς τό παρελθόν δι' ενός εσωτερικού δεσμού αΐωνοβίου κοινού
πολιτισμού. Όπως στοιχεία γλωσσικά εΐσεχώρησαν εκ τής λατινικής, ιταλικής καί
τουρκικής καί ήπλώθησαν όμοιομόρφως επί όλων τών φυλών τής χερσονήσου, έτσι
καί αί εκδηλώσεις άπό τόν κόσμον τής φαντασίας εΰρον πέρα παντός γλωσσικού
φραγμού τόν δρόμον των πρός τά μάλλον απομεμακρυσμένα σημεία τής ευρείας
περιοχής. Τό γεγονός αυτό ήδυνήθη φυσικά νά συντελεσθή μόνον διά στενής έξω-
τερικής καί εσωτερικής έπαφής, ή οποία πάλιν κατέστη δυνατή έν μέρει μέν διά
τής συμβιώσεως καί τής πολλαπλής φυλετικής άναμείξεως, έν μέρει δέ διά τών
παντοίων ιστορικών σχέσεων, έν μέρει τέλος διά τής κοινής εκκλησίας.

"Ολαι λοιπόν έκεΐναι αί κοιναί ποιητικαί παραστάσεις και αισθηματικοί εκ-
φράσεις δέν είναι κατά ταύτα ή ιστορικά τεκμήρια τού πολιτισμού, προερχόμενα
έκ μιας έποχής, ότε ή κοινότης τού πολιτισμού τών λαών τούτων δέν ειχεν άκόμη
διαταραχθή άπό ιδιαιτέρας έθνικάς επιδιώξεις καί ή πνευματική ιδιορρυθμία εκά-
στου τούτων ήτο άκόμη άδιαμόρφωτος. Όπωσδήποτε δμως καί αΰτη μας παρου-
σιάζεται άρκετά σαφής έν τή δημοτικη ποιήσει, καί, ώς λέγει ό Dieterich, δέν
θά ήτο δΰσκολον εΐς τάς παρατηρηθείσας υπ' αυτού συμφωνίας καί ομοιότητας
ν' αντιταχθούν πολλαί διαφοραί καί παραλλαγαί, αί όποΐαι έχουν βαθυτέραν τήν
ρίζαν καί είναι μάλλον ψυχολογικού καί φυλετικού χαρακτήρος.

Έν πάση περιπτώσει ή κοινότης τού πολιτισμού, ώς διεσαφηνίσθη εΐς τά
παρατεθέντα παραδείγματα, άνήκει καθ' ολοκληρίαν εΐς τό παρελθόν, δηλονότι εΐς
τήν έποχήν, καθ' ην τό Βυζάντιον ήτο τό επικρατούν πολιτικόν καί πνευματικόν
κέντρον ενός ισχυρού κράτους, τοϋ οποίου τό κέντρον τοϋ βάρους εκείτο έπί τής
ελληνικής χερσονήσου. Μόνον διά τής συγκεντρωτικής δυνάμεως τοϋ Βυζαντίου συν-
ετελέσθη ή πνευματική αυτή άφομοίωσις τών ΰποτεταγμένων εΐς αυτό λαών...»

Βεβαίως τό Βυζάντιον ώς κράτος καί ώς όργάνωσις δέν συνετέλει εΐς τοΰτο.
Φορεύς καί μεταφυτευτής τών νέων πολιτιστικών αγαθών έν τω κύκλω τών φυλε-
τικώς ξένων λαών ήτο ό λαός, όστις ένεσάρκωνε τήν δΰναμιν τού Βυζαντίου καί
όστις καί μετά τήν πτώσιν αυτού, έπί μακρόν άκόμη, έθεωρεϊτο ώς ό καθαυτό πνευ-
ματικώς κυρίαρχος λαός τής χερσονήσου, ό ελληνικός λαός. «"Ετσι εξηγείται, λέγει ό
Dieterich, ότι τόσον πολλά έκ τών διαπιστωθέντων κοινών στοιχείων καί μορφών
έν τή ποιήσει τών χωρών τοϋ Αίμου εδέησε ν άναγνωρίσωμεν ώς ελληνικά, ότι
δηλαδή μετεδόθησαν εΐς τούς γειτονικούς λαούς ύπό τών Ελλήνων. 'Ακόμη καί στοι-
χεία άνατολικά έφθασαν διά τής ελληνικής μεσολαβήσεως εΐς τούς άκόμη ήμια-
γρίους λαούς τής Βαλκανικής.

Τό γεγονός τοΰτο είναι τόσον φυσικόν, ώστε θά έπρεπε μάλλον νά θαυμάζη
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κανείς, αν θά συνέβαινε τό άντίθετον. Τά βαρβαρικά φύλα κατέκλυσαν τήν χερσό-
νησον, οί Έλληνες τά άνεμόρφωσαν πνευματικώς. Καί ή πνευματική αυτή ύπερο-
χή τοΰ Ελληνισμού, ή ανωτέρα τών Ελλήνων φαντασία καί τό χάρισμα τής καλ-
λιτεχνικής διαμορφώσεως τής ύλης έξεδηλώθη καί είς τήν δημώδη ποίησιν καί
τοιουτοτρόπως ή σφραγίς τοΰ πνεύματος των και τής μορφολογίας των ένετυπώθη
άνεξιτήλως έπί τών γειτονικών των λαών».

Εννοείται ότι, ένφ ή ποιητική ΰλη ευρίσκεται όπωσοΰν συμμέτρως κατανε-
μημένη καθ' όλην τήν ευρεΐαν αύτήν περιοχήν, ή επεξεργασία αύτής διεμορφώθη
έκασταχοΰ διαφόρως, άναλόγως τής ποιητικής ιδιοφυΐας εκάστου τών λαών τούτων.

Τοιαύτην ίδιοφυΐαν έκέκτητο έξ όλων τών σλαβικών φύλων μόνον τό σερβι-
κόν καί διά τοΰτο οί Σέρβοι κατέχουν τρόπον τινά αύτοτελή θέσιν ύπό τήν έ'πο-
ψιν τής ποιητικής δημιουργίας· άλλως τε καί γεωγραφικώς ήσαν μάλλον απομεμακρυ-
σμένοι άπό τήν έλληνοανατολικήν σφαΐραν πολιτισμοΰ, ώστε, ώς λέγει ό Dieterich,
«μόνον τά ισχυρότατα καί βαθύτατα ρεύματα ημπορούσαν νά διασείσουν τόν στε-
ρεώτερον θεμελιωμένον κόσμον τής φαντασίας καί τοΰ αισθήματος των, άλλ' όχι
καί τό έλαφρόν κυμάτισμα ενός λεπτότερον διατεθειμένου καί όλιγώτερον πρωταρ-
χικού πνεύματος, οίον ήτο τό έλληνικόν. "Οθεν τούτο έδόνησε μάλλον τά έγγύτερον
πρός αύτό εγκατεστημένα μικρότερα καί όλιγώτερον προικισμένα μέ τά δώρα τής
φαντασίας φύλα τών άλλογλώσσων, τών 'Αλβανών, τών Σλαβοφώνων τής Μακε-
δονίας καί τής νοτίου Βουλγαρίας καί τών Κουτσοβλάχων, τών οποίων ή λαϊκή
ποίησις εμφανίζεται καθ' ολοκληρίαν εξελληνισμένη. Περί τοΰτου δύναται τις ευκό-
λως νά πεισθή, αν συγκρίνη έπί παραδείγματι τήν νοτιοβουλγαρικήν συλλογήν
ασμάτων τού Georg Rosen μέ τήν βορειοβουλγαρικήν τοΰ Adolf Strauss. Τά
νοτιοβουλγαρικά είναι συντομώτερα, άλλά ζωηρά εΐς χρώμα, αδρά εΐς έπινόησιν, λυ-
ρικώς εμπνευσμένα άλματα, τά βορειοβουλγαρικά μέτριαι, γεμάται μέν δύναμιν καί
αίσθημα, άλλ' όμως εστερημέναι χρώματος καί φαντασίας, πανομοιότυποι, άνεπεξ-
έργαστοι έπικαι ραψφδίαι». Οΰτως έχομεν πρό ημών μίαν έπί τών προϊόντων τού
πνεύματος τών λαών έδραζομένην διαφοράν εΐς τήν ψυχική ν ΐδιοσυστασίαν τών
Σλαβοφώνων τής Μακεδονίας άπό τών βορείως τοΰ Όρβήλου και τοΰ Αίμου
οϊκούντων Βουλγάρων.

Κατά ταύτα ή κουτσοβλαχική, ή νοτιοβουλγαρική και έν μέρει ή άλβανική
λαϊκή ποίησις εμφανίζονται ώς παραφυάδες τής ελληνικής ποιήσεως, ή δέ σερβο-
κροαηκή ΐσταται ε'ίς τινα άπόστασιν, άποτελοΰσα ιδίαν ομάδα' μεταξύ δ' αύτής
καί τής ελληνικής, σχεδόν εν τφ μέσα), ΐσταται ή βορειοβουλγαρική ποίησις, μόνον
δ' όσον αφορά τά έπικά άσματα είναι αΰτη τρόφιμος τής σερβικής Μούσης.

Μίαν άδράν παράστασιν τών διαφορών τούτων έν τή δημώδει ποιήσει μας
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δίδει ό αυτός γερμανός ερευνητής: «"Αν, λέγει, το θεμελιώδες στοιχείο ν τών ελλη-
νικών ερωτικών ασμάτων είναι έ'να έσωτερικόν ψυχικόν βάθος, πού συχνά άνατα-
ράσσεται παρατόλμως ύπό ευκινήτου φαντασίας καί ψυχικής ορμής, είς τήν έρω-
τικήν ποίησιν τών Σέρβων φαντασία, πνεύμα καί α'ίσθημα φαίνονται ώς νά
διατελούν είς περισσότερον άρμονικήν καί αφελή συμφωνίαν' τά ελληνικά έρωτικά
ςίσματα ενεργούν συχνά ώς έ'να παράδοξον κράμα άπό Heine καί Lenau, τά σερ-
βικά ώς τά τοΰ Storm' τά πρώτα επενεργούν ώς έργα ζωγραφικά, τά σερβικά ώς
έργα πλαστικά, εκείνα ώς μικρές άκουαρέλλες, αυτά ώς ανάγλυφες καί χρωματιστές
στήλες. Έντονωτέρα άκόμη είναι ή διαφορά ώς πρός τά ιστορικά ή επικά ςίσματα
τών δύο λαών: εδώ ή λιτότης είναι πρός τό μέρος τών Ελλήνων, τό έπικόν πλά-
τος πρός τό μέρος τών Σέρβων" εκείνα έχουν δραματικόν, αυτά έπικόν χαρακτήρα.
Τοΰτο παρετήρησεν ήδη ό Gustav Meyer : τά σερβικά άσματα, λέγει, είναι πολύ
εκτεταμένα καί ενίοτε τέρπουν τόσον ολίγον, όσον αί ευρεΐαι στέππαι, άπό τάς
οποίας προέρχεται ό σλαβικός λαός· τά ελληνικά είναι συνήθως πηγαία, άποσπα-
σματικά, υπαινισσόμενα μάλλον παρά διεξερχόμενα τήν ύπόθεσιν, παρά ταύτα
διαυγή ώς ό αήρ τού νότου».

Όσον αφορά τήν βουλγαρικήν καί δή τήν βορειοβουλγαρικήν ποίησιν, Βούλ-
γαροι τίνες συγγραφείς προσεπάθησαν συγχέοντες σκοπίμως τάς έθνότητας, τήν
σερβικήν καί τήν βουλγαρικήν, νά εξομοιώσουν τήν βουλγαρικήν ποίησιν μέ τήν
σερβικήν, διά νά προσδώσουν εις τήν ποίησιν τοΰ έθνους των τά προτερή-
ματα καί τήν άξίαν τής σερβικής ποιήσεως ')· 'Αλλ' ήδη ξένοι μελετηταί, ό
Dozon, ό Soerensen, δ Kravkov, παρετήρησαν τήν μεγάλην διαφοράν τής
δημώδους σερβικής ποιήσεως άπό τής βουλγαρικής. «Σέρβοι καί Βούλγαροι,
λέγει ό Asmus Soerensen, είναι ό'χι μόνον γλωσσικώς καί ιστορικώς κεχωρισμένοι
άπ° αλλήλων, άλλά καί τόσον τελείως διαφορετικοί κατά τόν χαρακτήρα λαοί, ώστε
ή όλη δημώδης ποίησίς των διαφέρει κατά τε τήν μορφήν καί τό περιεχόμενον»
καί περαιτέρω: « ... έ'νας όλως διάφορος κόσμος παραστάσεων, αισθημάτων καί
μορφών παραστάσεως» 2). Όσον δ' άφορα τά έπικά $σματα τών Βουλγάρων, ό Soe-
rensen δέχεται, ότι ταύτα 100 % προέρχονται άπό τά σερβικά έπη.

Έξ όσων ανωτέρω έξεθέσαμεν συνάγεται ότι, όσον περισσότερον έντείνει τις
τήν προσοχήν επισκοπών τόν πολύμορφον καί πολύχρωμον πίνακα, πού συναπαρ-
τίζει ή δημοτική ποίησις τών βαλκανικών λαών, τόσον όξυτέρας διακρίνει, παρά

1) L. Ognjanov, Die Volkslieder der Balkanslaven, Berlin 1941 σ 27.

*) Soerensen, Beitrag zur Geschiche der Entwicklung der serbischen Helden-
dichtung (Arch. f. Slav. Phil. IV σ. 98). Βλ. Ognjanov, αντ. a. 39 κέ.



Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

31 3

τάς ύπαρχούσας ομοιότητας, τάς διαφοράς είς τά καθ' έ'καστον, διαφοράς, αί όποϊαι
πηγάζουν άπό τήν "ψυχικήν ίδιοσυστασίαν τών καθ' έ'καστον λαών ')·

Τοιαϋται διαφοραί γίνονται εμφανείς κατ' εξοχήν εΐς τούς κύκλους τών Ασμά-
των, πού στρέφονται περί τά ονόματα δύο ήρώων άντιπροσωπευτικών δύο λαών, τών
Ελλήνων καί τών Σέρβων, τόν Διγενή Άκρίταν καί τόν Μάρκο Κράλιεβιτς.

Περί τών ασμάτων τούτων ό μακαρίτης Dieterich έδέχετο, ότι παρά τήν διά-
φορον διαμόρφωσιν, πού υπέστη ό κύκλος τών σχετικών παραδόσεων εΐς τούς "Ελ-
ληνας καί εΐς τούς Σλάβους, όμως έ'χουν μίαν κοινήν άρχήν. Κατά τόν Dieterich
καί ό Μάρκος εμπίπτει είς τήν σφαΐραν τοΰ πολιτισμού τοΰ Βυζαντίου, καί ό Μάρ-
κος υπηρετεί τόν βασιλέα τής Κωνσταντινουπόλεως, όπως ό Διγενής. Παρά τήν
διαφοράν τών ονομάτων τά εΐς τούς ήρωας τούτους άναφερόμενα άσματα παρου-
σιάζουν τόσον καταπληκτικός ομοιότητας, ώστε ή εκδοχή μιας εσωτερικής μεταξύ
αύτών συναφείας νοείται οίκοθεν.

"Ας ΐδωμεν λοιπόν έν γενικωτάτη έπισκοπήσει τούς δύο αύτούς κύκλους πα-
ραδόσεων καί ασμάτων καί πρώτον τόν άκριτικόν κύκλον τοΰ Διγενή.

Ό Διγενής 'Ακρίτας είναι ό κατ' εξοχήν συμβολικός ήρως τοΰ μεσαιωνικού

') Ό φίλος Dr. Erich Seemann, συνεργάτης τοΰ καθηγητού John Meier είς τό
Deutsches Volksliedarchiv τοΰ Freiburg εΰηρεστήθη είς έπισιολήν χου άπό 13 Αυγούστου
1950 νά μοί διατύπωση χ ή ν γνώμην χου έπί τών άνωτέρω, τήν οποίαν σκόπιμον κρίνω νά
παραθέσω ένταϋθα : Sie umreissen ein sehr interessantes Gebiet, das mich schon
immer, vor allem im Hinblick auf das Volkslied, gefesselt hat. Eine umfassende
Arbeit iiber das Volkslied auf dem Balkan wiirde sich sicherlich lohnen.... Bei
meinen Forschungen habe ich immer wieder die Beobachtung gemacht, dass Lied-
themen und Motive recht freiziigig von Volk zu Volk wandern; wie aber die The-
men im einzelnen ausgestaltet werden, welcher Mittel sich dabei der Sanger be-
dient, wie er die seelische Haltung und Gefiihlswelt der von ihtn besungenen
Gestalten zeichnet, darin driickt sich dann docb wesenhaft spezifisch Nationales
aus. Und hierbeginnen eigentlich erst die interessanten Aufgaben fur die volkskund-
liche Forschung. Eine solche Untersuchung diirfte auch nicht auf das Thematische
der Lieder (aller Gattungen) sich beschranken, sondern miisste in gleicher Weise
auch die anderen Komponenten des Volksgesanges beriicksichtigen: Form, Metrum,
Vortrag, Melodie. Sangerschaft, Lebensverbundenheit usw. Sicherlich wiirde dahinter
gewissen einheitlichen Ziigen ein im einzelnen doch recht buntes Bild vom balkan-
ischen Volksgesang auftauchen, das es dann galte, geschichtlich zu unterbauen,
und der Frage ware dabei nachzugehen, aus welcher Kultur und aus welchem
Volkstum die einzelnen Ziige stammen, und wie dazu das geschichtliche—teilweise
gemeinsame—Schicksal der einzelnen Balkanvolker beigetragen hat- Wer wird das
Werk einmal schreiben ?....»
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Ελληνισμού. Τά κατά τήν καταγωγήν του έχουν χροιάν μυθιστορηματικήν. Πολλά
άπό τά κατορθώματα του μετέχουν τοϋ θαυμαστού, άφοΰ χαρακτηριστικόν τοϋ ακρι-
τικού ήρωος είναι ή τιτανική του δύναμις, ή εξαιρετική σωματική του ρώμη. 'Αλλ'
ή όλη του ζωή καί οί άθλοι είναι ή ένσάρκωσις μιας ολοκλήρου έποχής, τής Ιποχής
τών μεγάλων συγκρούσεων πρός τούς Άραβας άνά τάς κλεισούρας τοΰ Ταύρου καί
Άντιταύρου ή παρά τάς καλαμώδεις όχθας τοΰ Ευφράτου.

Οί χρόνοι πού μας χωρίζουν άπό τήν σκοτεινήν έκείνην έποχήν, ή έλλειψις
ειδήσεων, κάμνουν τόν ήρωα μας νά πλανάται έπάνω άπό τά όρια τοΰ χρόνου
καί τοϋ τόπου. Έν τούτοις ό Henri Gregoire, ό ελληνιστής πού άφιέρωσε
πολλάς καί σπουδαίας μελετάς, αυτός καί οί μαθηταί του, εις τήν έρευναν τοϋ με-
σαιωνικού μας έπους, πιστεύει ότι άνευρίσκει τόν άθάνατον Διγενή είς τήν χρονο-
γραφιαν τοΰ Θεοφάνους. Είναι «ό Διογένης, ό τών Ανατολικών τουρμάρχης, άνήρ
ικανός», ό όποιος έπεσε τό 788 εις λυσσαλέαν μάχην έναντίον τών Αράβων εις έ'να
άπό τά στενά τής οροσειράς τοΰ Ταύρου 1). Ή φήμη του παρέμεινεν άπό τοϋ
θανάτου του ζωντανή και τό δνομά του συνεδέθη μέ γεγονότα καί πρόσωπα θρυ-
λικά τών κατόπιν έπικών χρόνων τοϋ 9ου καί 10ου αιώνος. Διότι ό Διγενής δέν
είναι ό μόνος τοΰ μεσαίωνος ήρως, τοΰ οποίου διετηρήθη ή μνήμη. Καί άλλων
άνδρών τής ήρωϊκής έποχής τοϋ Βυζαντίου τά ονόματα καί αί άνδραγαθίαι επέζη-
σαν είς τήν μνήμην καί τό άσμα τοϋ λαού. «Ήτο έκείνη μία έποχή, πού οί δη-
μοτικοί τραγουδιστές, όπως λέγει ό Gregoire, έξέφρασαν πετυχημένα τά αισθήματα
τής κοινωνίας τους, τόν θαυμασμόν της πρός τούς ύπερανθρώπους ήρωες καί έξύ-
μνησαν μέ έμπνευση πρωτάκουστα ανδραγαθήματα».

"Ετσι ό Διγενής Ακρίτας, άφοΰ είσεχώρησε είς τήν ποίησιν τοϋ λαού «υψώ-
θηκε σέ σύμβολον τοΰ Έλληνισμοϋ, τοΰ ηρωισμού καί τής άνθρωπότητος» καί στο
τέλος έγινε τό κεντρικόν πρόσωπον μιας εποποιίας, ή οποία συνετάχθη περί τό 950
καί υπέστη κατόπιν διαφόρους διασκευάς. Άλλ' εις τά χέρια τών βυζαντινών αυτών
λογίων ή ακριτική εποποιία ειχε μεγάλην άτυχίαν.

«Τις ήρωϊκές καί θρυλικές ιστορίες, λέγει ό Gregoire, πού έγεννήθηκαν καί
μεγάλωσαν στήν άνυδρη χώρα τού Ευφράτη και τής Μεσοποταμίας, μέσα στούς
άντικατοπτρισμούς τής έρημου, στούς καλαμώνες τού βιβλικοΰ ποταμού, γύρω άπό
τις φωτιές τών κατασκηνωμάτων, στα κυνήγια κατά τών λιονταριών, ή άκόμη στά
κυνήγια κατά τών άνθρώπων, τις θρυλικές αυτές ιστορίες τις άλλαξαν οί λόγιοι
στιχοπλόκοι σέ τύπο μυθιστορίας» 2).

') Henri Gregoire. Ό Διγενής "Ακρίτας, Ή Βυζαντινή εποποιία στην ιστορία καί
στήν ποίηση. Νέα 'Υόρκη 1942, σελ. 36. Βλ. σχετικώς Στ. Κυριακίδην έν Λαογραφία 10.661·

') Gregoire, ένθ. άν. 172.
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'Αλλ'ή αδιάσπαστη συνέχεια τής ελληνικής γλώσσης, τής οποίας ή δημοτική
μορφή κατά τήν διάρκειαν δέκα όλων αιώνων δέν υπέστη ουσιώδη μεταβολήν, συνε-
τέλεσε καί είς τοΰτο τό έλληνικόν θαύμα, ότι «τραγούδια ακριτικά δέν έπαυσαν νά
τραγουδιούνται άπό τόν 8ον έ'ως τόν 20όν αιώνα, δηλ. έπί 1200 χρόνια». Κύκλοι
επικοί ηρώων τής βυζαντινής εποποιίας τού 9ου καί 10ου αιώνος, όπως τά άσματα
τοΰ Άρμούρη, τού 'Αρέστη, τού Θεοφυλάκτου, τοΰ υιού τού Άνδρονίκου, πού έχρη-
σίμευσαν καί ώς πηγαί είς τήν σύνθέσιν τοΰ έπους τοΰ Διγενή, ζοΰν έ'ως σήμερα,
χάρις είς τήν πιστήν μνήμην τού ελληνικού λαού, εις τό στόμα γραιών καί γερόν-
των τοΰ Πόντου, τών Δωδεκανήσων, τής Κρήτης καί προπάντων τής Κύπρου. 'Ιδία
όί Κύπριοι ποιητάρηδες σάν άλλοι ομηρικοί ραψωδοί απαγγέλλουν εκατοντάδας
στίχων, πού άποπνέουν πνοήν ήρωϊκήν καί μας εκπλήττουν μέ τά ονόματα πού
άνασταίνουν μορφές τής ήρωϊκής έποχής τού Βυζαντίου:

Τοΰ Άνδρονίκου ό γιος ...
εβγηκε, έδιαλαλήθηκε, κανένα δέν φοβαται,
μήτε τον Βάρδαν τον Φωκαν, μήτε τον Νικηφόρον,
μήτε τόν Βαρυτράχηλον, τόν τρέμ ή γή κι δ κόσμος.

Ή άρχή άλλου τραγουδιού, άπό τόν Πόντον, μας ενθυμίζει τόν Ίωάννην
Τζιμισκήν: ν

Γιάννες εποΐκεν κάλεσμαν, Γιάννες έποϊκεν γάμον,
λαλεί και τ άστρα τ' ουρανοϋ, λαλεί τής γής τά φύλλα,
τόν Βασιλέαν παράνυμφον, τον ν'ιόν του φλαμπουριάτεν,
τον Κιμισκήν κι έλάλησεν, τόν Κιμισκήν τόν Γιάννεν.

Μέ τά λαϊκά αύτά τραγούδια, πού όλα έγεννήθηκαν εΐς τάς άνατολικάς επαρ-
χίας τοΰ βυζαντινού κράτους καί άπηχοΰν τούς άγώνας τής ηρωικής περιόδου τοΰ
βυζαντινού μεγαλείου, συμπληρώνεται καί φαηίζεται τό έ'πος τοΰ Διγενή Ακρίτα.

Ό Gregoire λέγει καί τούτο είς τό τελευταιον βιβλίον του: «Συμβαίνει
ώστε τά παλληκάρια, πού είναι τά πιο πασίγνωστα, πού ό λαός ποτέ δέν κουρά-
ζεται νά τραγουδάη, δέν άνευρίσκονται παρά μέ μεγάλη δυσκολία στην άληθινή
ιστορία».

Αυτό, δπως είδαμε, συμβαίνει μέ τόν Διγενή Άκρίταν και έχρειάσθηκαν
κόποι καί μελέται πολλαί, διά ν' άνευρεθή ό ηρως εΐς τήν άληθινήν ίστορίαν.

Μέ τόν Μάρκο Κράλιεβιτς δέν συμβαίνει τό ίδιον. Αυτός δέν έκούρασε τούς
έρευνητάς μέ τήν άνεύρεσιν τών προσωπικών του στοιχείων ή τής έποχής, καθ' ήν
εζησε και ήνδραγάθησεν. Είς τήν έποχήν του οί Τούρκοι έ'χουν βάλει τό πόδι των
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επί τής χερσονήσου μας καί αί ειδήσεις περί τής καταγωγής καί τών άνδραγαθιών
τοϋ Μάρκου είναι καί πολλαί καί αύθεντικαί.

Ό Μάρκο Κράλιεβιτς—ή λ. Κράλιεβιτς συνήφθη είς τ' ό'νομά του ώς είδος
πατρωνυμικού, σημαίνουσα «ό υιός τοϋ κράλη» ήτοι τό βασιλόπουλο—ήτο υίός
τοϋ Βουκασίν, υποτελούς Σέρβου ήγεμόνος, ό όποιος κατώρθωσε νά δημιουργήση
μικρόν βασίλειον μέσα εΐς τό κράτος τοϋ άδυνάτου τσάρου Στεφάνου Ούρεση καί
έφονεύθη πολέμων κατά τών Τούρκων τό 1371 παρά τόν "Εβρον ποταμόν.

Είναι ιστορικώς βεβαιωμένον, ότι καί ό Μάρκος άνηγορεύθη κράλης ενός
τμήματος εΐς τά νότια τοϋ σερβικού κράτους' άλλά μετά τινα έτη έξεβλήθη άπό τήν
κληρονομίαν του ύπό τοϋ γυναικάδελφου του Balcha καί κατεδιώχθη παρά τοϋ
τσάρου ή Kneze Λαζάρου, τοΰ κατόπιν ηρωικού πολεμιστοΰ τοΰ Κοσσυφοπεδίου.
Ευρεθείς εΐς τήν κατάστασιν αύτήν ό Μάρκος έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν τοϋ σουλ-
τάνου Μουράτ τοϋ Α', έγινε υποτελής εΐς αύτόν καί έν τή ίδιότητι ταύτη έλαβε
μέρος είς όλας τάς εκστρατείας τών Τούρκων κατά τούς χρόνους εκείνους.

Τά έρείπια τοϋ πύργου του (Marcovi Kuli) σώζονται έπί βραχώδους υψώ-
ματος ολίγον έξω τοΰ Πριλάπου τής Μακεδονίας. Είς τήν έκκλησίαν μάλιστα τών
Ταξιαρχών τοϋ γειτονικοϋ χωρίου Varos υπάρχει τοιχογραφία εΐκονίζουσα τόν βα-
σιλέα, έ'να μεσήλικα άνδρα, ένδεδυμένον έπίσημον στολήν μέ τό στέμμα έπί τής
κεφαλής καί τόν σταυρόν είς τήν χείρα καί έχουσα πλαγίως τήν σλαβικήν έπιγρα-
φήν: έν Χριστώ τφ Θεώ ό ευσεβής βασιλεύς Μάρκος. ')

Καί διά τήν οΐκογενειακήν ζωήν τοΰ Μάρκου έχομεν άρκετάς πληροφορίας:
«ό εύσεβής βασιλεύς Μάρκος» συνέζησε κατ' αρχάς μέ τήν Θεοδώραν, σύζυγον
κάποιου Γρηγόρη, έπειτα ένυμφεύθη τήν Έλένην, τήν οποίαν αργότερα έξεδίωξε,
διά νά συνδεθή μέ τήν Είρήνην 2). Ώς υιός δμως ύπήρξε καλός πρός τήν μητέρα
του Εύφροσύνην — καί πρέπει νά προσέξωμεν τό έλληνικόν της όνομα—ή οποία
ήτο φιλάνθρωπος καί πονετική γυναίκα καί άποτελοΰσε τελείαν άντίθεσιν πρός τόν
υΐόν της' διότι, ώς παραδίδεται, καί μέσα εΐς τήν μεγαλυτέραν του παραφοράν δέν
άπέβαλε ποτέ τόν σεβασμόν καί τήν ύπακοήν πρός τήν μητέρα. Αί σχέσεις του
όμως πρός τόν άδελφόν του Άνδρέαν δέν ύπήρξαν όμαλαί. "Αν πιστεύσωμεν ένα
δαλματικό τραγούδι τής συλλογής Dozon, ό 'Ανδρέας έχασε τήν ζωήν του, φονευ-
θείς άπό τό ίδιο τό χέρι τοϋ Μάρκου έπάνω είς μίαν φιλονεικίαν έξ άφορμής ενός
αλόγου.

"Οθεν ή ιστορία τοΰ Μάρκου δέν είναι καθόλου άμεμπτος, ή μορφή του

') Jirecek, Geschichte der Serben 2, 104.

*) Jirecek αΰτ. σελ. 105.
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δέν είναι άπηλλαγμένη άπό σκιάς. Αύτός ούτος ό τρόποςι μέ τόν όποιον άπέκτησε
τήν ήγεμονίαν καί διετηρήθη είς αύτήν, δεικνύει άνδρα, ό όποιος χάριν τής άρχής
δέν διστάζει νά θυσιάση τά ύψιστα συμφέροντα τοΰ έθνους του καί νά συ μ πράξη
μέ τούς εχθρούς. Ώς υποτελής τοΰ σουλτάνου απεδείχθη πιστότατος είς αύτόν,
συμπράττων καί συμπολεμών εΐς μίαν γραμμήν μετά τών Τούρκων κατά τών χρι-
στιανών" έπεσε μάλιστα μαχόμενος ύπό τάς σημαίας τοΰ σουλτάνου Βαγιαζίτ τήν
17ην Μαΐου 1395 εΐς φονικοπάτην μάχην παρά τήν Rovina τής Βλαχίας, ακο-
λουθών τόν σουλτάνον εΐς τήν έκστρατείαν, πού επεχείρησε κατά τοΰ βλάχου βοε-
βόδα Mircea, διά νά έξασφαλίση τήν κατοχήν τής Βουλγαρίας 1). Καί σλάβοι ιστο-
ρικοί ομολογούν, ότι ό Μάρκος «δέν εμφανίζεται ώς ύπερασπιστής τών άδυνάτων
καί τών σκλάβων, άλλ' ώς ήγεμών, ό όποιος μόνον περί ενός σκέπτεται, νά σώσ(ΐ
όπωσδήποτε τάς κτήσεις του εΐς τούς ταραχώδεις περί τήν μάχην τοΰ Κοσσυφοπε-
δίου χρόνους» 2). Κατά τόν Jagic' «οί προσωπικοί του εχθροί δέν ήσαν τόσον οί
Τούρκοι, όσον οΐ διάφοροι γείτονες έξουσιασταί» 3). Κατά τόν C. Jirecek «ό βασι-
λεύς Μάρκος (1371 —1395) ήτο ένας άσημαντος ήγεμών (ein unbedeutender
Herrscher) μέ μικράν περιοχήν, άπό τόν όποιον τό πρώτον λαϊκαί παραδόσεις καί
τραγούδια έ'πλασαν έ'να μεγάλον έθνικόν ήρωα».4)

Δι' αύτό είναι έ'να άπό τά πλέον παράδοξα φαινόμενα, ότι ό πρίγκιψ αύτός,
ό όποιος έν τή ζωή ύπήρξεν έ'νας αυτόμολος πρός τούς Τούρκους, ό όποιος επέ-
τυχε μέ τήν βοήθειαν τών Τούρκων νά καταλάβη τόν θρόνον καί διετηρήθη είς
αύτόν κατά τόσον έπονείδιστον τρόπον, ό ήγεμών ό όποιος έ'λαμψε διά τής άπου-
σίας του άπό τήν μάχην τοΰ Κοσσυφοπεδίου, όπου ήγωνίσθησαν όλοι οί άληθινοί
Σέρβοι τόν άγώνα τής έλευθερίας, ότι ό άνθρωπος αύτός άπέβη ή μάλλον ύμνου-
μένη μορφή τών σερβικών καί βουλγαρικών τραγουδιών, μολονότι μερικά άπό
αυτά τόν άποκαλοΰν κατ' άλήθειαν turska pridvorica, τ.έ'. παράσιτο τής τουρκικής
αυλής. "Οθεν εύλόγως ό αύστριακός σλαβολόγος Fr. Krauss λέγει: «Μερικοί κατέ-
φυγαν εΐς διαφόρους, έν μέρει παρατόλμους εικασίας, διά νά λύσουν τό δήθεν
αίνιγμα, πώς συνέβη, ώστε ακριβώς ό προδότης αυτός τοΰ λαού του, ό όποιος έν
τή ζωή διεδραμάτισεν έ'να δευτερεύοντα ρόλον, ν' άποκτήση δημοτικότητα, ή οποία
καί μετά παρέλευσιν πεντακοσίων ετών εξακολουθεί νά ζή άπό τής Μαύρης θαλάσ-
σης έ'ως τήν Άδριατικήν, ριζωμένη εις τάς καρδίας τεσσάρων νοτιοσλαβικών λαών.

') W. Slatarski, Geschichte der Bulgaren, I. 1918, σελ. ι8ι" περί τής χρονολογίας
βλ. D. Zakythinos, La Grece et les Balkans, Athenes 1947, σελ. 83.

2) Ognjanov, ενθ. άν. 26.

*) Jagic, Die siidslav. Volksepik vor Jahrhunderten, σελ. 242.

*) C. Jirecek, Geschichte der Serben, 2, Gotha 19x8, σελ. 104.
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Τό αίνιγμα, λέγει ό Krauss, είναι απλούν πρός λύσιν. Ό Μάρκος έσκέφθη νά διε-
γείρη είς τάς λαϊκάς μάζας, πού ζούν έπιπόνως υπό βαρείας συνθηκας, ΰπερμέτρους
ελπίδας δι' ενα χρυσοϋν αιώνα, έταξε τό δη λεγόμενον φούρνους μέ καρβέλια εις
τόν λαόν του. Όποιος ήξεύρει νά δελεάζη τό εΰπιστον, άκόρεστον πλήθος μέ υπο-
σχέσεις, αυτός ημπορεί νά είναι ληστής, νά είναι παλιάνθρωπος, αλλ' όμως κερδί-
ζει τό παιγνίδι. Διά μίαν χρυσήν ελπίδα ό λαός θυσιάζει τό ολίγον λογικόν πού
ένυπάρχει σώον εις τάς φρένας του. Καί όταν άκόμη ό Μάρκος έπεσεν, ή έξηπα-
τημένη έλπίς δέν έπίστευσεν εις τοΰτο. Ό Μάρκος δέν άπέθανε, κοιμάται ΰπνον
βαθύν μέσα είς έ'να βουνό καί κάποιαν ήμέραν θά σηκωθή καί θά έλευθερώση
τούς Σλάβους άπό τούς Τούρκους» ')■

Αυτά περί τοΰ Μάρκου ό Krauss. 'Αλλ5 όμως τόν Μάρκον διεκδικούν καί
σήμερον άκόμη διά τόν λαόν των όχι μόνον Σέρβοι τινές καί Βούλγαροι συγγρα-
φείς έκ πολιτικών, ώς φαίνεται, υπολογισμών, άλλά καί αυτοί οί λαοί τών Σέρβων
καί τών Βουλγάρων καί, ώς διατείνεται ό Βούλγαρος Ognjanov, «άπό έθνικήν
ΰπερηφάνειαν!» 2). 'Αλλ' «ό άγών περί τόν Μάρκον, λέγει ό αυτός Ognjanov, δέν
έχει νόημα ουδέ δικαιολογίαν, άποβλέπων δ' αυτός εις άλλους, διεθνιστικούς 'ίσως'
σκοπούς ζητεί νά παραστήοη τόν Μάρκον ειδικώς ως «βαλκανικήν ήρωϊκήν
μορφήν» 3).

Ό γάλλος Auguste Dozon, ό όποιος ήσχολήθη μέ τήν δημώδη ποίησιν
τών Σέρβων καί τών Βουλγάρων, εις τό έργον τοΰ L'epopee serbe (Paris 1888)
έξετάζει τήν θέσιν τοΰ Μάρκου έν τή παραδόσει: «Δέν υπάρχει, λέγει, Σέρβος πού
νά μην ήξεύρη τό όνομα τοΰ Μάρκου Κράλιεβιτς» καί έ'νας σέρβος άρχαιοπώλης,
δεικνύων έ'να παλαιόν νόμισμα, φέρον άποτυπωμένην τήν εικόνα τοΰ Κράλιεβιτς,
ιδού πώς έξεφράσθη: «Αύτό τό νόμισμα, είπε, είναι άπό τά σπουδαιότερα τής
ιστορίας μας, διότι μας υπενθυμίζει τήν ΰπαρξιν ενός σέρβου βασιλέως, τόν όποιον
πολλοί, καί μάλιστα λόγιοι, έθεωροΰσαν έ'ως τώρα ώςέ'να μέθυσον καί τυχοδιώκτην».

Καί ό Dozon παρατηρεί (σελ. 48): «Πράγματι ή ικανότης του είς τό πίνειν
πού δέν εΐχεν όρια, κατορθοίματα θαυμαστά καί μία σωματική ρώμη άνυπέρβλη-
τος, πού άποδίδονται είς τόν Μάρκον καί άπέβησαν παροιμιώδη, έκαμαν ν' απο-
σβεσθούν ολίγον κατ' ολίγον άπό τήν φαντασίαν τοΰ λαοΰ τά άλλα γνωρίσματα
τοΰ χαρακτήρος του, ώστε ό άναγνώστης θά δυνηθή ν' άναπλάττη τά ποιήματα,
πού άναφέρονται είς aUrov».

Πράγματι ό σερβικός λαός ή μάλλον οί Σέρβοι ποιητάρηδες- διότι γενικώς

') Fr. Krauss, Slavische Volkforschungen, Leipzig 1908, σ. 365.

2) A. Ognjanov, ενθ. άν. σ. 36.

') A- Ognjanov, σ. 27·
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τά επικά ή ήρωϊκά τραγούδια τών Σέρβων δέν είναι τραγούδια τού λαού ύπό τήν
κρατούσαν έ'ννοιαν, άλλά ποιήματα αοιδών, οί όποιοι τά έψαλλον είς τάς αυλάς
τών Σέρβων βασιλέων καί λοιπών αρχόντων —οί Σέρβοι ποιητάρηδες προσεπάθη-
σαν νά εξαγνίσουν τήν μνήμην τού Μάρκου, ό όποιος πρός τοις ά'λ?ιθΐς καί μέθυ-
σος ήτο και ώμότατο:, άλλ' έν μέρει μόνον τό έπέτυχον' διότι ό άληθής Μάρκος
τής ιστορίας διαφαίνεται πολλάκις καί εΐς τά τραγούδια τοϋ λαού' ό σέρβος ήρως
δέν άναστρέφεται πάντοτε εΐς τόν κόσμον τοΰ ηρωικού' καί πράξεις ταπειναί καί
άνάξιαι δέν είναι ξέναι πρός τόν Μάρκον, ό όποιος δέν διστάζει νά τυφλώση καί
παραμορφώοη κατά τόν οΐκτρότερον τρόπον τήν ώραίαν Rossanda, τήν υπερήφα-
νη κόρη, πού δέν τόν καταδέχεται καί τόν τιτλοφορεί «κοπέλλι τών Τούρκων» ή,
δπως θά 'ίδωμεν, σκοτώνει τήν κόρην τοϋ βασιλέως τών 'Αράβων, μολονότι αυτή
τόν έσωσεν άπό τήν αίχμαλωσίαν καί τόν ήκολούθησεν εΐς τήν φυγήν, μόνον καί
μόνον διά νά σφετερισθή τούς θησαυρούς πού έφερε μαζί της.

Γενικώς όμως ειπείν, ό Μάρκος τών σερβικών ασμάτων δέν είναι όποιος
ΰπήρξεν εΐς τήν ζωήν' μετουσιώθη ύπό τής λαϊκής μούσης τών Σέρβων εΐς έθνικόν
ηγεμόνα, εΐς ήρωα, ό όποιος μάχεται κατά τών εχθρών τοΰ έθνους του, άλλ' οί
έχθροί αύτοί δέν είναι καν οί Τούρκοι καί Ούγγροι, πρός τούς οποίους τό σερβικόν
έθνος διεξήγαγε αιματηρούς πολέμους υπέρ έλευθερίας, άλλά παραδόξους 'Αράπηδες,
Σαρακηνοί! "Ολαι σχεδόν αί άνδραγαθίαι του φέρουν τόν Μάρκον εΐς τήν Άνα-
τολήν καί διεξάγονται εΐς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Έλληνος αύτοκράτορος, τοϋ Κωνσταν-
τίνου τού Μεγάλου- πρός χάριν αύτοϋ καί τής συζύγου του Ελένης—διά τάς ίστο-
ρικάς γνώσεις τοΰ Σέρβου ποιητάρη ή αγία Ελένη δέν είναι μητέρα, άλλά σύζυ-
γος τοϋ Μεγ. Κωνσταντίνου — καταβάλλει τόν φοβερόν Σαρακηνόν καί σφζει άπό
τόν κίνδυνον τήν θυγατέρα των, άλλά συγχρόνως μέ τήν τιτανική ν του δύναμιν
εμβάλλει τόν φόβον καί τρόμον είς τούς βασιλείς, όπως ό Πορφύρης ή ό Κων-
οταντάς τών ακριτικών μας ασμάτων. Εΐς τήν ύπηρεσίαν έπίσης τοΰ Έλληνος βασι-
λέως διατελών μάχεται κατά τοϋ βασιλέως τών 'Αράβων εΐς τήν Άνατολήν. Σημει-
ωτέον δ' ότι ό Σέρβος δημοτικός ποιητής δέν ξεχωρίζει τούς "Αραβας άπό τούς
μαύρους, τούς Άραπάδες.

Δέν θά επεκταθώ έδώ εΐς άνάλυσιν τών σερβικών τραγουδιών, πού έξυμνοΰν
τάς άνδραγαθίας τοϋ Μάρκου Κράλιεβιτς. Θά περιορισθώ εΐς έ'να μόνον δείγμα,
τό τραγούδι τής κόρης τοϋ βασιλιά τών Άραπάδων.

'Ιδού τό τραγοΰδι : «Κάποτε στον Περλεπέ ρώταγε ή μάννα του τόν

') Talvj, Volkslieder der Serben, I Leipzig 1853, 164. Aug. Dozon, Poesies popu-
lates Serbes, trad, sur les originaux, Paris 1859, σ. 101—103.
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Μάρκο: Πέ μου, παιδί μου, Μάρκο Κράλιεβιτς, γιατί χτίζεις τόσες εκκλησιές; Είναι
οί αμαρτίες σου πολλές ή κέρδισες μέ μιας τόσο πολύ λογάρι; Κι ό Μάρκος τής
απάντησε: Ναί, μά τό Θεό! καλή μαννοΰλα. Κάποτε ήμουνα στήν 'Αραπιά καί
κίνησα έ'να πρω'ι νά πάω στή βρΰση, γιά νά ποτίσω τό άλογό μου, τό Σαράτς· σάν
πήγα δμως στή βρύση, νά σου! δώδεκα άραπάδες στεκόντανε γύρω στο νερό.
Θέλησα τότε, μάννα μου, νά ποτίσω τό Σαράτς μου έ'ξω άπό τήν άράδα τους, μά
δέν τό δέχτηκαν οΐ δώδεκα άραπάδες. Πιάνομε τότε τόν καβγά: σηκώνω τό ραβδί,
τό δυνατό τοποϋζι, καί πετυχαίνω μιά τοΰ ενός άπό τούς μαύρους άραπάδες· έ'ναν
πετυχαίνω εγώ, έ'ντεκα χτυπούν εμένα· δύο πετυχαίνω έγοο, δέκα χτυπούν εμένα*
τρεις πετυχαίνω εγώ, εννιά χτυπούν έμενα1 τέσσερεις πετυχαίνω εγώ, οχτώ χτυ-
πούν εμένα' πέντε πετυχαίνω εγώ, εφτά χτυποΰν έμένα· έ'ξι πετυχαίνω εγώ, έ'ξι
χτυπούν κ' έμένα, κ' οί έ'ξι μέ καταπονούν, μοΰ δένουν πισώπλατα τά χέρια, μέ πάνε
στο βασιλιά τους κι ό βασιλιάς τους μ' έ'ρρηξε στή φυλακή.

Έφτά χρόνια έ'κανα μέσα στή φυλακή' δέν ήξερα ούτε άν έ'ρχεται τό καλο-
καίρι ούτε αν έρχεται ό χειμώνας. Μονάχα, μάννα μου, άπό έ'να πράγμα τό νοιωθα:
παίζανε μέ μπάλλες άπό χιόνι τά κορίτσια; έ'ρριχναν χιόνι τότε καί στή φυλακή μου
κι άπ' αυτό έ'βλεπα, πώς ήρθεν ό χειμώνας' καί τό καλοκαίρι κλαδάκια άπό βασι-
λικό, κι άπ' αυτό, μάννα μου, έ'βλεπα πώς ήρθε τό καλοκαίρι.

'Αλλά σάν ήρθαν τά οχτώ τά χρόνια, δέν ήταν πιά ή φυλακή αυτό πού
μέ βασάνιζε' τώρα μέ βασάνιζεν ή άραποπούλα, αύτή, τοΰ βασιλιά τών 'Αραπάδων
ή θυγατέρα. Σάν χάραζεν ή αύγή, σάν σουρούπωνε τό βράδυ, έρχόταν στο παρα-
θύρι τής φυλακής και μέ φώναζε:

— Δέν πρέπει νά μαραίνεσαι στή φυλακή, φτωχέ Μάρκο, δώσ' μου τό λόγο
σου πώς, αν γλυτώσω έσένα άπό τή φυλακή, τόν καλό σου τό Σαράτς άπό τό
στάβλο, πώς θά μέ πάρηςγιά γυναίκα. Φλουριά θά πάρω μαζί μου, τόσα φλουριά,
όσα ποθεί ή ψυχή σου, ώ Μάρκο!

Σάν βρέθηκα στήν άνάγκη αυτή, μάννα, έ'βγαλα τό σκούφο μου άπ' τό
κεφάλι, τόν έ'βαλα στο γόνατο μου κι έχοντας στο γόνατο τό σκούφο ώρκίστηκα:

— Στήν πίστη μου! δέ θά σέ παρατήσω! Στήν πίστη μου! δέ θά σε απα-
τήσω ! Κι ό ήλιος άκόμα πάτησε τό λόγο του: δέ λάμπει τόν χειμώνα όπως τό
καλοκαίρι' μά εγώ τό λόγο πού είπα δέ θά τόνε πατήσω.

Και μέ πίστεψε τό κορίτσι πού πλάνεψα, πίστεψε στον όρκο πού τής έ'κανα.

Σάν ήρθε τό βράδυ καί άρχισε νά πέφτη τό σκοτάδι, άνοιξεν ή ίδια τήν
πόρτα τής φυλακής μου, μ' έ'βγαλε, μάννα, άπ' τή φυλακή, μοΰ έ'φερε τό μανια-
σμένο τό Σαράτς, έ'φερε καί γιά τόν εαυτό της έ'να άλλο άλογο, πιο καλό κι άπό
τόν Σαράτς, καί τά δυο φορτωμένα μέ σακκιά, φλουριά γεμάτα' μοΰ έ'φερε καί τό
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κοφτερό σπαθί κι'υστέρα καβάλλα καί οί δυό μας στ* άλογα διασχίσαμε τή νύχτα
τό βασίλειο τών Άραπάδων.

Μά σαν πήρε ή μέρα νά χαράζη, ξεπέζεψα εγώ γιά νά ξεκουραστώ. Πλάι μου
κάθησεν ή άραπίνα και μ' άγκάλιασε μέ τά μαύρα της τά μπράτσα. Σάν είδα,
μάννα μου, πόσο μαύρη ήταν αυτή καί τά άσπρα της τά δόντια, τότε μ' έ'πιασε
τόση συχασιά, τόση τρομάρα, πού έσυρα τό κοφτερό σπαθί καί τήν χτύπησα στη
μεταξωτή της ζώνη —πέρα γιά πέρα πέρασεν ή κόψη τοΰ σπαθιού μου.

Πετάχτηκα στη στιγμή στή ράχη τοϋ Σαράτς· κομμένο ακόμα τό κεφάλι τής
άραπίνας έλεγε: — Ώ, γιά τό Θεό, άδελφέ μου Μάρκο, μή μ' άπαρνιέσαι, μή μ'
απαρνιέσαι!

Αυτήν τήν αμαρτία έκαμα, μάννα, στο Θεό, έτσι κέρδισα τό πολύ χρυσάφι·
γι' aUro χτίζω τόσες έκκλησιές καί μοναστήρια».

Πρέπει νά παρατηρήσωμεν εδώ, ότι είς τό σερβικό τραγούδι δέν εξηγείται
πρός ποίον σκοπόν δ ήρως επήγε είς τήν χώραν τών 'Αράβων καί πώς συνέβη
νά εύρεθή εις τήν βρύσιν περικυκλωμένος άπό τούς Άραπάδες. Εις τήν βουλγαρι-
κήν όμως παραλλαγήν τοϋ ςίσματος έχομεν έν άρχή πλήρη αίτιολόγησιν τούτου:
Κινδυνεύοντας ό βασιλιάς της Πόλης άπό τούς Σαρακηνούς, πού κουρσεύουν όλη τήν
Άνατολήν καί άπειλοΰν νά κυριεύσουν καί αύτη τήν Πόλη, στέλνει καί προσκαλεί
τόν Μάρκο Κράλιεβιτς, νά τόν γλυτώση άπό τόν κίνδυνον αυτόν. Ό Μάρκος δια-
λέγοντας τρεις χιλιάδες άξια παλληκάρια, όλο Κροάτες, ξεκινάει, νικάει τούς Σαρα-
κηνούς καί τούς κυνηγάει πρός τήν 'Ανατολή. Στο γυρισμό όμως, καθώς ξεπέζεψε
τελευταίος αύτός σέ μιά βρΰση, γιά νά ποτ ίση τό άγαπημένο του άλογο, τό Σαράτς,
προφταίνουν εκεί τόν ήρωα οί Μαύροι, τόν τριγυρίζουν άπ' όλες τις μεριές καί τόν
αιχμαλωτίζουν.

Ώς φαίνεται, καί είς τό τέλος τοϋ τραγουδιού ή βουλγαρική παραλλαγή δια-
σώζει καλύτερα τήν παράδοσιν, καταλήγουσα μέ τούς εξής λόγους τής μάννας τοΰ
Μάρκου : «Μάρκο, παιδί μου,δέν έκαμες καλά. Δέν ήθελες γιά γυναίκα σου τήν κόρη;
μπορούσες νά τήν έχης δούλα σου' γιατί αίμα, πού χύνεται χωρίς φταίξιμο, φέρ-
νει άδοξο θάνατο στο κεφάλι τοϋ φονιά» *).

Αυτά τοϋ ειπε κατά τήν βουλγαρικήν παραλλαγήν ή μάννα του, ή Ευφρο-
σύνη, άλλά ημάς ή θλιβερά αυτή ιστορία μας υπενθυμίζει τό φέρσιμο ενός άλλου
τύπου τής άχαριστίας, τοϋ υίού τού Άντιόχου, όπως εκτίθεται είς τό έπος τοΰ Δι-
γενή. Ούτος συνελήφθη αιχμάλωτος καί έκρατεϊτο τρεις χρόνους δέσμιος υπό τοΰ
'Αμηρά τής Μεσοποταμίας Άπλορράβδη, άλλά κινήσας τόν έ'ρωτα τής κόρης τοΰ

') Βλ. δλο τό τραγούδι μεταφρασμένο εις Τ1. Α· Μέγα, "Εχουν οί Βούλγαροι έθνικόν
έπος ; 'Αθήναι 1946, σελ. 29—32.
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Άμηρά ήλευθερώθη άπό τά δεσμά, μεθ' ό τήν επεισε νά τό\ άκολουθήση εΐς τήν
Ρωμανίαν" ώς όμως έ'φυγον καί κατεσκήνωσαν εΐς τήν έρημίαν πλησίον μιας κρή-
νης, τήν τρίτην νύκτα άπό τής φυγής των

* λάβρα τής κοίτης άναοτάς επέατρωσε τους ίππους,
τόν τε χρνσόν αφείλετο και τά κρείττονα σκεύη». (Κρνπτοφ. ε 117).

Άλλά καί άλλα στοιχεία παρουσιάζει ό κύκλος τών ασμάτων τοΰ Μάρκου
κοινά μέ τά τοΰ Διγενή 'Ακρίτα: Καί ό Μάρκος, όπως ό Διγενής, άποκταί τήν σύζυ-
γόν του δι* αρπαγής, καί αύτοΰ, όπως καί τοΰ Διγενή, ή σύζυγος απάγεται ύπό τοΰ
άσπονδου εχθρού του, άλλ' ελευθερώνεται ύπό τοΰ Μάρκου' καί οί δύο ήρωες άγω-
νίζονται καί καταβάλλουν θηλείας αντιπάλους, τήν αμαζόνα Μαξιμώ ό Διγενής,
τήν εξωτική Samovila ό Μάρκος· καί τών δύο δπλον μέν είναι τό ρόπαλον, ιό
βυζαντινόν «ραβδίν», πιστός δέ καί άχώριστος σύντροφος ό ίππος' καί οΐ δύο
ήρωες ύποκύπτουν εΐς πρόωρον, άλλά είρηνικόν θάνατον, μολονότι καμία σύγκρισις
δέν χωρεί ανάμεσα εΐς τό μεγαλειώδες χαροπάλεμα τοΰ Διγενή καί τόν μυστηριώδη
τρόπον πού αύτοενταφιάσθη ό Μάρκος.

Είναι φανερόν, ότι τά σερβικά άσματα περί τού Μάρκου Κράλιεβιτς φέρουν
τόν τύπον τής μιμήσεως τών περί τού Διγενή Άκριτα. Τό έλληνικόν δηλαδή έ'πος τοΰ
Διγενή, τό όποιον, ώς γνωστόν, εσχε μεγάλην ροπήν εΐς τήν ποίησιν πολλών, ίδια
ασιατικών καί σλαβικών εθνών, επέδρασε κατ' εξοχήν εΐς τήν ποίησιν τών νοτιο-
σλαβικών λαών όχι μόνον διά τής μεταφράσεως αύτοΰ είς τήν σλαβονικήν καί ρω-
σικήν, άλλά καί διά τής διαδόσεως αύτών τών δημωδών ελληνικών ασμάτων' άπό-
δειξις τούτου είναι ή διάδοσις παρά τοις Σλάβοις, ώς ε'ίδομεν, καί άλλων ελληνι-
κών φσμάτων, ώς τοΰ άσματος τοΰ νεκρού αδελφού, τοΰ γεφυριού τής Άρτας, τοΰ
κολυμπητή, τής Λυγερής καί τοΰ Χάρου κλπ.

Ή ελληνική δ' έπίδρασις εΐς τήν διαμόρφωσιν τών περί Μάρκου ασμάτων
είναι τοσούτφ μάλλον πιθανή, καθ' όσον τά πρώτα έκ τών ασμάτων αύτών είναι
φυσικόν νά έποιήθησαν ύπό αυλικών αοιδών είς τάς αυλάς τοΰ Μάρκου ήτοι εΐς
τήν κεντρικήν καί βορείαν Μακεδονίαν, όπου πλήν τών Σλάβων ήσαν εγκατεστη-
μένοι εΐς τά άστικά ιδία κέντρα καί μέχρις εσχάτων ακόμη, άκμαίοι ελληνικοί καί
ελληνοβλαχικοί πληθυσμοί, ασκούντες μεγάλην πνευματικήν καί πολιτιστικήν έπιρ-
ροήν επί τών παροικούντων Σλάβων.

"Ετσι ό Μάρκος Κράλιεβιτς μετεβλήθη κατά τό πρότυπον τοΰ έ'λληνος
Ακρίτα εΐς ιδεώδη ήρωα, συμβολίζοντα, ώς καί ό Διγενής, τήν αΐωνίαν πάλην τών
χριστιανών πρός τούς μουσουλμάνους. Άπό τόν σερβικόν δέ λαόν τά περί τού Μάρ-
κου άσματα μετεδόθησαν εΐς τούς νοτιοσλαβικούς λαούς, ΐδίςι τούς Βουλγάρους, ώς
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καί εις τούς Ρουμάνους καί Μικρορρώσους (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμ-
μεικτα Α'259).

Πώς πρέπει τώρα νά έξηγηθή αύτή ή άπορρόφησις τής ελληνικής άκριτικής
ποιήσεως άπό τήν σερβικήν, τό γεγονός ότι ό άντιπροσωπευτικώτερος ήρως τής
σερβικής ποιήσεως διατελεί εΐς τήν ύπηρεσίαν τοΰ έ'λληνος αύτοκράτορος καί ότι
ώρισμένα επεισόδια τοΰ έ'πους καί τών τραγουδιών τοΰ έ'λληνος 'Ακρίτα άνευρί-
σκονται παρομοίως είς τόν κύκλον τών τραγουδιών τοΰ Μάρκου Κράλιεβιτς;

'Ιδού τι λέγει πάλιν περί αυτού ό σλαβολόγος Fr. Krauss '): «Οΐ Νοτιοσλά-
βοι, λέγει, άπαίδευτοι όντες, κατά τήν περίοδον τής διαμορφώσεως τών πρώτων πο-
λιτειών των, δέν εΐχον ν'αντιτάξουν εΐς τον εΐσδύοντα βυζαντινόν κανένα ΐδιον πολι-
τισμόν. Αί ήγεμονικαί των αύλαί καί οί ευγενείς των καθόλου ήμιλλώντο εΐς τήν
μίμησιν βυζαντινών τρόπων καί βυζαντινών προτύπων. Τό Βυζάντιον ήτο ό πρώτος
καί κυριώτερος διδάσκαλος τών Σλάβων τής Βαλκανικής. Όλόκληρος ή παλαιά
σλαβονική λογοτεχνία δέν διέσωσε ουδέ αυτά τά ονόματα τών παλαιών νοτιοσλα-
βικών προχριστιανικών θεών καί τών τόπων της λατρείας των, πολύ όλιγώτερον
ειδήσεις περί τών ηθών καί εθίμων των ή καί έ'να καν έπικόν ή λυρικόν των άσμα.

Έξ άλλου οί Νοτιοσλάβοι ύφίσταντο τήν επίδρασιν δύο άλλων πολιτιστικών
ρευμάτων, ενός έκ ΝΔ, ιταλικού, καί ετέρου έκ ΒΔ, γερμανικού. Έκ τούτου έ'ως τάς
άρχάς τοΰ 14ου αιώνος τούς Νοτιοσλάβους ήπείλει εξελληνισμός μέν έν τή 'Ανα-
τολή, έκρωμανισμός δέ καί εκγερμανισμός έν τή Δύσει.

"Οτε δμως οί Τούρκοι ήρχισαν ν' αποσπούν τμήμα πρός τμήμα τάς έλλη-
νικάς χώρας άπό τό βυζαντινόν κράτος εΐς τήν Μ. 'Ασίαν, τότε ήρθη αυτομάτως ό
πολιτικός εφιάλτης άπό τούς Σλάβους τής Βαλκανικής. Τότε εύρον καιρόν νά
ελευθερωθούν άπό τό Βυζάντιον καί τό σερβικόν κράτος επεξετάθη ύπερμέτρως,
πρός Α σχεδόν πέραν τής Βουλγαρίας, πρός νότον βαθέως πρός τήν Ελλάδα.
Έφάνη διά μίαν στιγμήν ότι τό κράτος των θά έξηπλώνετο άπό τοΰ Εύξεινου
ί'α)ς τήν 'Αδριατικήν.

Ό τσάρος Στέφανος Dushan μέ τήν πολιτικήν του είχεν αφυπνίσει τήν
έθνικήν των συνείδησιν. Άλλά τήν καθαυτό άφύπνισιν και τήν έπίγνωσιν τής λαϊκής
των δυνάμεως οφείλουν οΐ Νοτιοσλάβοι γενικώς, ιδία όμα>ς οΐ Σέρβοι, εμμέσως
εΐς τήν έπίθεσιν τών Τούρκων κατά τού βυζαντινού κράτους· Οί Σέρβοι ηγεμόνες,
πού ήσαν έ'ως τότε υποτελείς εΐς τό Βυζάντιον, έγιναν τότε σύμμαχοι τοΰ Βυζαν-
τίου κατά τών Τούρκων. Τότε ό σέρβος πολεμιστής, ό προικισμένος μέ ποιητικήν
διάθεσιν, επιστρέφων έκ νικηφόρου αγώνος άπό τά μακρινά ξένα, ήδύνατο κατά τά

') Fr. Krauss, Slavische Volkforschungen, 1908, σ. 390.
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μικρά βράδυα τοΰ χειμώνος, ενθουσιασμένος άπό τάς άναμνήσεις, νά διηγηθή είς
ρυθμικό τραγούδι, πρός τούς συνηγμένους περί τήν έστίαν συντρόφους τής φυλής
του, τούς αγώνας καί τάς περιπετείας, τάς τολμηράς, πλήρεις κινδύνων, πορείας διά
μέσου τών σκοτεινών παρθένων δασών τοϋ Αίμου καί τοϋ Όρβήλου, νά εΐπη διά
τ' αφρισμένα ποτάμια τών βουνών καί τούς άπεράντους σιτοφόρους αγρούς, διά τ'
άπαστράπτοντα όπλα και τούς σιδηρόφρακτους ξένους πολεμιστάς, διά τήν ύπέρο-
χον μεγαλοπρέπειαν καί τόν στολισμόν τών εκκλησιών καί τών παλατιών τής λευ-
κής πόλεως τοϋ Μεγ. Κωνσταντίνου. Καί εύχαριστεΐτο παρεμβάλλων εις τήν διήγη-
σίν του ύμνον διά τό ύπέροχον κάλλος θελκτικών γυναικείων μορφών τής αυλής
τών Κομνηνών.

Περιπαθείς ήκροώντο νέοι καί γέροι τέτοιο σπάνιον άκουσμα. "Ενας κόσμος,
πού δέν τόν είχαν βάλει εις τόν νοϋν των ποτέ, γεμάτος άπό μαγικά θέλγητρα, ένε-
φανίζετο είς τά έκθαμβα μάτια των καί έξήπτε τήν φαντασίαν των. Ύπό τήν ζωη-
ράν έντύπωσιν τοιούτων αφηγήσεων έγεννάτο εις τόν Σέρβον χωρικόν πνεύμα
ίπποτικόν, ορμή πρός δράσιν καί ή έφεσις πρός ριψοκίνδυνους περιπετείας.

Αύτό ήτο σάν έ'να ήλιοφώτιστο εαρινό ξύπνημα τής νοτιοσλαβικής λαϊκής
Μούσης υστέρα άπό μακράν χειμερινήν νάρκην».

«'Ακόμη καί σήμερα, λέγει ό Krauss, πέντε όλοκλήρους αιώνας ύστερα άπό
τά γεγονότα εκείνα, ό άγράμματος guslar, δηλ· ό λυράρης τής Βοσνίας καί τής
Ερζεγοβίνης, ήξεύρει νά τραγουδή περί αυτών καί νά διηγήται, Άκόμη καί όταν
τραγουδή έ'να γεγονός τών κατόπιν χρόνων, τών χρόνων τής τουρκοκρατίας, τήν
διήγησίν του στολίζει μέ τό ύλικόν πού έκληρονόμησε, μέ χρήσεις στερεοτύπους καί
παρομοιώσεις άπό τήν πρώτην έκείνην μεγάλην περίοδον τής έπικής λαϊκής
ποιήσεως. ..Είςτήν μάχην τοϋ Κοσόβου, τήν 13ην Ιουνίου 1389, αί ήνωμέναιδυνά-
μεις τών Σέρβων υπέκυψαν είς τήν τουρκικήν ύπεροχήν. 'Ολίγας δεκαετηρίδας
αργότερα περιήλθε καί ή Βοσνία καί μετ' ολίγον ή Ερζεγοβίνη είς τήν τουρκι-
κήν κυριαρχίαν. Σημαντικόν μέρος τών Νοτιοσλάβων σερβικής καταγωγής έφυγαν
πρός τήν δαλματικήν παραλίαν και τάς νήσους καί πρός τήν Κροατίαν καί έτσι ένι-
σχύθη τό σλαβικόν στοιχεΐον απέναντι τοϋ κινδύνου τοϋ έκρωμανισμοϋ καί έκγερμα-
νισμοΰ. Οί Σέρβοι πρόσφυγες μετεφύτευσαν μεταξύ τών Κροατών τά έπη, πού
διηγοϋντο περί τής μάχης τοϋ Κοσσυφοπεδίου, περί τού τσάρου Λαζάρου, περί τών
ηρώων Obilic Milos, Relja Krilatica, Starina Novak, Dijete Grujica, περί
τών δύο Kosancie, προπάντων γιά to βασιλόπουλο τό Μάρκο».

Πρέπει όμως νά τονισθή ότι ζήτημα τόσον ευρύ, οΐον τό άναφερόμενον εις
τήν σχέσιν τής δημώδους φιλολογίας δύο γειτονικών λαών, χρήζει περαιτέρω ένδε-
λεχοϋς μελέτης.
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Πρέπει τώρα νά όμολογήσωμεν, ότι εΐς τήν ίστορίαν τής δημώδους φιλολο-
. γίας, καθώς καί τής λογίας λογοτεχνίας, τό πρόβλημα τών έπιδράσεων καί ή έρευνα
τών πηγών δέν είναι τά σπουδαιότερα πράγματα. Ώς λέγει ό Gregoire <{ίμιά ποίη-
ση μπορεί νά 'ναι ό'μορφη, μεγάλη, νά παρουσιάζη μεγαλοφυίαν καί ύψος καί όταν
ακόμα όλα τά θέματα της, δλα τά μοτίβα της, όλες οί ιδέες της, όλες οΐ εικόνες της,
εξεταζόμενα τό καθ' έ'να χωριστά, μπορούν νά συνδέονται μέ ά'λλα πρωτότυπα,
ό'ταν είναι ξαναδουλεμένα υλικά»

Άλλά τέτοιο «ξαναδούλεμα» τών ξένων υλικών ομολογώ πώς δέν βλέπω είς
τήν πολυυμνημένην σερβικήν περί τοΰ Μάρκου ποίησιν—άφηνα) τήν βουλγαρικήν
πού ιδιοποιήθηκε τόν Σέρβον ήγεμονίδην καί εΐς τά τραγούδια της τόν άφωμοίω
σε μέ τούς χαϊντούτ καί τά λοιπά πρόσωπα τοΰ βουλγαρικού Πανθέου—. Είναι
πράγματι παράδοξον, ότι ή δημοτική ποίησις τών Σέρβων, ή οποία μολαταύτα διε-
τήρησε τήν μνήμην καί γενναίων άνδρών, ώς τοΰ Milos καί τοϋ Λαζάρου καί τών
άλλων προμάχων τής νοτιοσλαβικής έλευθερίας, δέν εξέλεξε διά τάς συνθέσεις της
κανένα άπό τούς πραγματικά έθνικούς αυτούς ήρωας, άλλ' έχάρισε τόν θαυμασμόν
καί τά έγκώμιά της είς πρόσωπον, πού απεδείχθη άπό τήν ίστορίαν τόσον άνάξιον
τής τιμής καί τής ευγνωμοσύνης τοΰ έθνους του. Καί βλέπει κανείς μέ κατάπληξιν
πώς μία ζωηρά καί γόνιμος φαντασία ενός πρωτογονικοϋ, άλλά ρωμαλέου λαοΰ κα-
τεσπαταλήθη εις τό νά συμφύρη καί συναρμολογή τάς υπέροχους πράξεις πραγμα-
τικών ηρώων ενός άλλου λαού μέ τάς ούτοπικάς διηγήσεις τής σερβικής δαιμονο-
λογίας. Διότι εκείνο πού χαρακτηρίζει τόν κατ' εξοχήν ήρωα τών σερβικών τραγου-
διών είναι αΐ σχέσεις του καί ή άναστροφή του μέ τόν κόσμον τοϋ μαγικού-

Δέν είναι τυχόν δράκοι ή λιοντάρια ή καί καμιά άμαζόνα οί εχθροί, τούς
οποίους καταβάλλει, ώς ό Διγενής είς τήν παραποταμίαν καί τούς καλαμώνας τοϋ
Εύφράτου, άλλά θήλειαι δαίμονες, νύμφαι τών δασών καί τών λιμνών, νεράιδες
τής σερβικής δεισιδαιμονίας. Μέ τά δαιμονικά αυτά όντα κυρίως παλαίει ό Μάρκο-
Κράλιεβιτς καί τά καταβάλλει, καθώς τά κυνηγάει επάνω στά σύννεφα καβάλλα στ'
άλογό του, τόν θαυμαστό Σαράτς. Κ' έχει τόσον εισχωρήσει ό ήρως μας εΐς τήν
κοινωνίαν τών εξωτικών αυτών, ώστε καί συναναστρέφεται, συντρώγει έστιν ότε
και συμπίνει μέ αύτά.

Άλλ' είναι φανερόν, δτι μέ μορφάς έξωτικάς άπό τό βασίλειον τών δυνάμεων
τοΰ σκότους καί μέ ύποθέσεις κατά βάσιν φανταστικός έθνικόν έπος δέν άναβλα-
στάνει. Διά τήν βλάστησιν έθνικοΰ έπους απαιτείται πρωτίστως συνείδησις τών
αγώνων ή τών περιπετειών τοΰ ιδίου έ'θνους. Καί δέν ελειψε μέν ή συνείδησις

') Η. Gregoire, Ό Διγενής 'Ακρίτας, σελ. 172-
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αυτή από τήν μνήμην τών Σέρβων ραψωδών, ώς δεικνύουν τό καθ' αύτό ιστορικά
άσματα τοΰ σερβικού λαοΰ, άλλ' εΐς ο,τι άφορα τήν έποποι'ίαν τοΰ κατ' εξοχήν ήρωος.
τών Σέρβων, τού Μάρκου, ή παρουσία τοιούτου νέφους δαιμονικών όντων εΐς τόν
κόσμον τής δράσεως αύτοΰ άφαιρεΐ άπό τάς αφηγήσεις ιών όλως άπιθάνων καί άνε-
δαφικών άνδραγαθιών του κάθε'ίχνος αληθινής εθνικής εποποιίας, αν τφ όντι έ'να
έ'πος, διά νά είναι έθνικόν, πρέπη πρωτίστως νά ένσαρκώνη εΐς τούς στίχους του τό
φρόνημα, τήν αΐγλην ή τό μαρτύριον μιας έποχής τής εθνικής ζωής. Άλλά τοιούτο
έ'πος αΐ μυίΗστορίαι τοΰ Μάρκου ομολογουμένως δέν είναι.

Είναι αληθές ότι άκόμη δέν έ'χει μελετηθή εΐς όλην αύτής τήν έ'κτασιν ή δη-
μώδης ποίησις τών καθ' έ'καστον λαών τής Βαλκανικής. Διά τήν πλήρη αύτής γνώ-
σιν απαιτείται πλήν τής μελέτης τής ιδίας εκάστου ποιήσεως καί στενή συνεργασία
τών ασχολουμένων μέ τούς πνευματικούς θησαυρούς τών λαών τής χερσονήσου.
Διότι, άν διά τήν έ'ρευναν τών δημοτικών ασμάτων τών ευρωπαϊκών λαών, ώς καί
τελευταίως έδίδαξεν ό John Meier, άπαιτεϊται πρός τή έθνική ή διεθνής συνεργα-
σία, αύτη επιβάλλεται καί δι' όλως ιδιάζοντας γεωγραφικούς καί ιστορικούς λόγους
διά τήν ποίησιν τών λαών τής χερσονήσου τοΰ Αίμου. 'Ως δ' εΐναι ευνόητον, μία
τοιαύτη συνεργασία προϋποθέτει τήν άποκατάστασιν πλήρους όμαλότητος εΐς τάς
πολιτικός σχέσεις τών βαλκανικών λαών, τήν οποίαν ομαλότητα ημείς τουλάχιστον
οί "Ελληνες καί θέλομεν καί εύχόμεθα. Καί ή ιδία έργασία πρέπει απαραιτήτως νά
γίνη καί έπί τών άλλων πεδίων τοΰ λεγομένου βαλκανικού πολιτισμού: τής λαϊκής
μουσικής, τής λαϊκής τέχνης, τής λαϊκής έν γένει ζωής. Ώς δ' είναι φανερό ν, εΐς τήν
προαγο>γήν τών τοιούτων μελετών τίποτε άλλο δέν θά ήδύνατο νά συμβάλη τελειό-
τερον ή ή σύνταξις ενός Λαογραφικού 'Άτλαντος τών Βαλκανικών χωρών, αναλαμ-
βανομένη καί διοργανουμένη άπό κοινού ύπό τών Ακαδημιών τών χωρών τούτων.

"Ετσι μέ τό φώς τής επιστημονικής έρεύνης θά φωτισί)ή πρός ό'λας τάς διευ-
θύνσεις ό βαλκανικός ορίζων, πού τόσον συνεσκοτίσθη κατά τούς τελευταίους τού-
τους χρόνους καί θά καταφανή ό αληθής χαρακτήρ τού πολιτισμού τούτοι'.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1950 ΚΑΙ 1951

Α '. Κατά τό έτος 1950.

Κατά τό λήγον έτος τό προσωπικόν τού Λαογραφικού Άρχείου ένισχύθη διά
τής τοποθετήσεως τού συντάκτου Κ. Ρωμαίου καί διά τής άποσπάσεως εις αύτό δύο
μουσικών, τού Σπ. Σκιαδαρέση και τοϋ Σπ. Περιστέρη, καθηγητών τής μουσικής εις
σχολεία τής Μέσης Εκπαιδεύσεως. Διά τής άποσπάσεως ταύτης κατέστη δυνατή ή
έναρξις τών εργασιών τής προσηρτημένης εις τό Άρχει ο ν Έθν. Μουσικής Συλλογής.

Έκ τών δύο συντακτών, οΐτινες έλαβον ύποτροφίαν παρά τής Γαλλικής Κυ-
βερνήσεως, ό μέν Δημ. Λουκάτος μετά ΰπερδιετεΐς σπουδάς έν Παρισίοις επανήλθε
τήν 28Ίν Μαρτίου έ. έ. εις τήν έν τφ Άρχείω θέσιν του, ό δέ Δημ. Πετρόπουλος
συνεχίζει τάς έν τή γαλλική πρωτευούση σπουδάς του.

Δυστυχώς αί κενωθεΐσαι πρό τριετίας θέσεις γραφέων έν τφ Άρχείω δέν
έπληρώθησαν εισέτι, ή δέ παντελής άπό τοσούτου χρόνου έλλειψις γραφέων απο-
τελεί μέγα πρόσκομμα είς τήν διεξαγωγήν τοϋ έργου ημών. Ούτω πλην τοΰ Διευ-
θυντού καί τών άνωτέρω μνημονευομένων συντακτών καί μουσικών, κατά τό έτος
τούτο είργάσθησαν έν τφ Άρχείω οί συντάκται Μαρία Ίωαννίδου καί Γ. Σπυριδάκης
καί ό άπεσπασμένος έκ τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως καθηγητής Δ. Οίκονομίδης.
Άλλ'άπό τής 151!? Σεπτεμβρίου έστερήθημεν τής υπηρεσίας τοΰ συντάκτου Γ. Σπυ-
ριδάκη, έ'νεκα τής άπασχολήσεως αυτού εις άλλη ν έργασίαν τής Ακαδημίας.

1. Πλουτισμός τών συλλογών τού Άρχείου.

Καί κατά τό λήγον έτος ουδείς διαγωνισμός πρός συλλογήν λαογραφικού
υλικού προεκηρύχθη καί ουδεμία έγένετο άποστολή τοΰ προσωπικού πρός είδικάς
έπί τόπου έρευνας. Άναπλήρωσίν τινα τής ελλείψεως ταύτης άπετέλεσεν ή ύπό φοι-
τητών τής Φιλοσοφικής Σχολής συλλογή λαογραφικοΰ υλικού, ή γινομένη έπί τή
βάσει τών Έροηηματολογίων τοΰ Άρχείου πρός ύποβολήν εις τό Λαογραφ. Φρον-
τιστήριον τοΰ καθηγ. Γ. Μέγα. Έκ τής έργασίας ταύτης προήλθον 15 χειρόγραφα
έκ σελ. 304, άτινα κατετέθηοαν είς τό Λαογρ. Άρχεΐον ύπ'άριθ. 1610, 1613-1615,
1619, 1620 καί 1623-1631. "Ετερα 8 χ/φα έδωρήθησαν ύπό φίλων τού Λαογρ.
Άρχείου ήτοι 3 (ύπ'άρ. 1611, 1616 καί 1617 έκ σελ. 58), περιέχοντα κείμενα
λαϊκής μουσικής, καταγεγραμμένα είς βυζαντινή1/ παρασημαντικήν, ύπό τοΰ καθη-
γητού κ. Κ. Κώνστα, 2 (ύπ' άριθ. 1621 καί 1622 έκ σελ. 36) ύπό τοΰ καθηγητού
κ. Άν. Καραναστάση, 2 (ύπ' άριθ. 1609 καί 1612 έκ σελ. 72) ΰπό τοΰ συντάκτου
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κ. Δημ. Οΐκονομίδου καί εν (ύπ' αριθ. 1618 έκ σελ. 3) ύπό τών κληρονόμων τοΰ
μακαρίτου Δ. Λουκοπούλου. Εις ταύτα δέον νά προστεθούν 3 χ/φα (ύπ'άριθ. 1606,
1607 καί 1608),ά'τινα άπηρτίσθησαν διά σταχυολογίας λαογρ.ΰληςέκ χ/φων τού'Ίστορ.
Λεξικού. Ούτω εισήχθησαν κατά τό έτος τούτο έν όλφ 26 χειρόγραφα έκ σελ- 677
(έναντι 14 χ/φων έκ σελ. 540 τοΰ παρελθόντος έ'τους), ή δέ περιεχομένη είς αύτά
ύλη, ή υποκείμενη είς άρίθμησιν, εΐναι: 75 άσματα, 49 δίστιχα, 617 παροιμίαι,
8 παραδόσεις, 11 μύθοι καί παραμύθια, 94 αινίγματα, 2 έπφδαί, 90 τοπωνύμια,
50 ονόματα ζφων, 10 εύχαί, ποικίλη δ' είναι καί ή άλλη ύλη, αναφερομένη ιδία
εΐς τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν.

2. Άποδελτίωσις λαογραφικής ύλης.

Ή έλλειψις γραφέων καί ή άπασχόλησις τών συντακτών εΐς εργασίας κατα-
τάξεως καί επεξεργασίας τής άποθησαυρισθείσης έν τφ Αρχείο) ύλης περιώρισε
τήν άποδελτιωτικήν έργασίαν είς τό ελάχιστον. Μόνον τρία έκ τών 140 άναποδελ-
τιώτων χ/φων τού Ίστ. Λεξικού καί εν έκ πολλών τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου (άρ. 1571)
έκ σελ. έν όλω 223, ώς καί εν μόνον ε ν τύπον, τό περί Μάνης καί Μανιατών βιβλίον
τοΰ 'Α. Πατσουράκου, ήδυνήθημεν ν' άποδελτιώσωμεν, άπασχοληθέντος εΐς τήν
έργασίαν ταύτην τοΰ έπικ. ταξινόμου Δημ. Οΐκονομίδου. Ή σταχυολογηθεΐσα
δ° ύπ'αύτοΰ ύλη είναι: 55 ασματα, 15 δίστιχα, 55 παροιμίαι, 5 παραδόσεις, 2 παι-
διαί, 9 εύχαί, 31 παρωνύμια, 89 τοπωνύμια, 81 ονόματα ζφων καί φυτών, ώς καί
ποικίλη άλλη ύλη, αναφερομένη εΐς τά έθιμα τοΰ λαοΰ. 'Εννοείται ότι ή άντιγραφική
καί άποδελτιωτική έργασία είναι ουσιώδους δι' ημάς, ώς καί διά πάν Άρχεϊον, ση-
μασίας, διότι άνευ αύτής ή άποκει μένη εΐς χειρογράφους και εντύπους συλλογάς ύλη
παραμένει άχρησιμοποίητος.

3. Κατάταξις καί μελέτη τοΰ υλικού.

Κατά τά λοιπά αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου περιεστράφησαν είς τήν συστημα-
τικήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τών δημοτικών ασμάτων, τών παροιμιών καί
τών μύί^ων καί παραμυθιών τού ημετέρου λαοΰ.

Εΐς τήν κατάταξιν τών ασμάτων ήσχολήί)ησαν οί συντάκται Γ. Σπυριδάκης
καί Κ. Ρωμαίος, καταταχθέντων ύπό μέν τοΰ πρώτου 696 ασμάτων, ύπό δέ τοΰ
δευτέρου 189 φσμάτων. Είς τήν έκλογήν τών καταλληλότερων διά τό παρασκευαζό-
μενον απάνθισμα ασμάτων, ήτις προαπαιτεί συγκέντρωσιν καί μελέτην πασών τών
γνωστών δημοσιει*μένων καί άδημοσιεύτων παραλλαγών εκάστου ασματος, κατέγι-
νεν ή συντάκτρια Μ. Ίωαννίδου, μελετήσασα 33 ακριτικά άσματα, εΐς τόν έ'λεγχον
δέ τής γενομένης μέχρι τούδε εκλογής καί τήν προπαρασκευήν τής Ικδόσεως ό Διευ-
θυντής τοΰ 'Αρχείου. Εΐς τήν κατάταξιν τών παροιμιών ήαχολήθη άπό 28 Μαρτίου,
ότε έπανήλθεν έκ τής διετούς εκπαιδευτικής του άδείας, ό συντάκτης Δ. Λουκάτος
κατατάξας καί ταξιθετήσας 8402 παροιμίας. Εΐς τήν προπαρασκευήν τής έκδόσεως
τού επιστημονικού Καταλόγου τών ελληνικών παραμυθιών ήσχολήθη ό επίκ. συν-
τάκτης Δ. Οίκονομίδης άναλύσας εις τά κύρια αύτών στοιχεία 300 παραμύθια τής
ανεκδότου συλλογής τοΰ αειμνήστου καθηγητού 'Αδ, 'Αδαμαντίου.
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4. Εκδόσεις.

Κατά τό έ'τος τούτο έπερατώθη ή έ'κδοσις τών Ζητημάτων τής Ελληνικής
Λαογραφίας, έκτυπωθέντων τών δύο υπολειπομένων τευχών, τών αναφερομένων
ε'ις τήν λαϊχήν λατρείαν, τήν μαγείαν, τήν μαντικήν, τήν άστρολογίαν καί μετεα)-
ρολογίαν και τήν δημώδη ΐατρικήν. Ταύτα συνταχθέντα ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ
'Αρχείου πρός καθοδήγησιν τών συλλογέων λαογραφικής ύλης παρέχουν σαφή ύπο-
τύπωσιν τών θεμάτων τής λαογραφικής έρεύνης, διευκρινουμένων διά τής παραθέ-
σεως χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. Ούτω είς χείρας τών επιθυμούντων νά συμ-
βάλουν εΐς τήν λαογραφικήν έξερεύνησιν τής Πατρίδος δέν δίδεται απλούν καί
ξηρόν έρωτηματολόγιον, άλλά πλήρες και σαφές υπόδειγμα διά τε τήν συλλογήν
καί τήν επιστημονική ν κατάταξιν τής ύλης.

Μέ τήν εκδοσιν τών Ζητημάτων τής Ελληνικής Λαογραφίας περατοΰται καί
ή έκτύπωσις τού τρίτου τόμου τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, περιέ-
χοντος εργασίας τού Διευθυντού, τοΰ ακαδημαϊκού Κ. Μαλτέζου καί τών συντα-
κτών Μ. Ίωαννίδου καί Γ. Σπυριδάκη. Θά ήτο δ' έ'τοιμος καί ό πέμπτος τόμος
αυτής, άν μή έκ τής μακράς άπεργίας άνεκόπτετο ή πρόοδος τής εκτυπώσεως αύτοΰ.

5. 'Εθνική Μουσική Συλλογή.

Τύχη αγαθή τό έτος τοΰτο ειδε έγκαινιαζόμενον τό έ'ργον τής περισυλλογής
καί διασώσεως τών δημωδών μελωδιών τοΰ ελληνικού λαοΰ, to όποιον άπό τοΰ
έ'τους 1914 ειχεν άνατεθή ύπό τής Πολιτείας εΐς τήν ίδρυθεΐσαν διά τοΰ νόμου
432 Έθνικήν Μουσικήν Συλλογήν. Αύτη είχε μέν συγχωνευί)ή διά τού άπό 14
Μαρτίου 1927 διατάγματος είς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον, άλλ' ελλείψει ειδικευμέ-
νου εΐς τήν μουσικολογίαν προσωπικού δέν ήδυνήθη νά λειτουργήση. Έκ τούτου
καί τό φωνοληπτικόν μηχάνημα, τό όποιον έν ετει 1939 ή 'Ακαδημία δι' άδράς
δαπάνης έπρομηθεύθη, παρέμενεν μέχρι τούδε έν αχρηστία. Διά τούτο ευγνωμο-
σύνη οφείλεται εΐς τόν "Ύπουργόν τής Παιδείας, τόν έγκρίναντα τήν άπόσπασιν
τών δύο μουσικών.

"Εναρξις τών εργασιών τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής έγένετο τή 10η
Φεβρουαρίου. Συμφώνο>ς πρός τό συνταχδέν ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ 'Αρχείου πρό-
γραμμα προκαταρκτικών έργασιών κατηρτίσθη ύπό τού Σπ. Σκιαδαρέση γενικός
βιβλιογραφικός κατάλογος μουσικής λαογραφίας (κατά συγγραφείς καί τόπους), ύλη
δέ μουσική άπεδελτιώθη έκ τών μουσικών περιοδικών Μουσικής, Φόρμιγγος,
'Αρίωνος, Όρφέως, Λύρας, 'Απόλλωνος Μουσηγέτου, Νέας Φόρμιγγος, ώς καί έκ
τών έντυπων συλλογών Edw. Jones, Lyric Airs καί Weitzmann, Geschichte der
griech. Musik κλπ. Ούτω άπεδελτιώθησαν δι' αντιγραφής μουσικών καί ποιητι-
κών κειμένων ύπό μέν τοΰ Σπ. Σκιαδαρέση εΐς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν
179 $σμ., ύπό δέ τοΰ Σπ. Περιστέρη εΐς τήν βυζαντ. παρασημαντικήν 398 άσματα·

Έκ παραλλήλου τό προσωπικόν τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής έξησκήθη
εΐς τήν χρήσιν τού φωνοληπτικοΰ μηχανήματος Telefunken τή βοηθεία τοΰ κ. Ί·
Διβόλη, τεχνικού υπαλλήλου τού Εθνικού 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ούτω δ' ήδυ-
νήθημεν νά κάμωμεν έ'ναρξιν καί τοΰ κυρίου ημών έ'ργου, δηλαδή τής συλλογής



328

Γ. Α. ΜΕΓΑ

δημωδών μελωδιών διά φωνοληψίας έπί δίσκων. Είς τοΰτο ουνετέλεσεν ή Διεύθυν-
σις τοΰ Έθνικοΰ Ιδρύματος Ραδιοφωνίας χορηγήσασα ήμίν 25 φωνοληπτικούς
δίσκους καί έπιτρέψασα είς δύο τών τεχνικών αυιής υπαλλήλων, τούς κ. Διβόλην
καί Τσιριγώτην, οπως βοηθήσωσιν ημάς είς τάς αρχάς τοΰ φωνοληπτικοΰ ημών
έργου. Έκ τούτου εύχαριστίαι οφείλονται εΐς τε τόν Διευθυντήν κ. Χ. Τσιγάντεν
καί τό προσωπικόν τής Ραδιοφωνίας.

'Ακολουθοΰντες ειτα τήν άρχήν, δτι οί τραγουδισταί, διά ν' άποδώσουν πι-
στώς τήν λαϊκήν μας μουσικήν, δέν πρέπει ν' άπομακρύνωνται τοϋ οικείου εΐς αυ-
τούς περιβάλλοντος, μετεφέρομεν τό μηχάνημα ημών πρώτον είς τόν έν Καλλιθέα
συνοικισμόν τών Ποντίων καί κατόπιν εΐς τόν έν Άναστάσει Πειραιώς (Ταμπού-
ρια) συνοικισμόν τών έκ Καππαδοκίας Σινασιτών καί Φλογητινών καί ούτω άπε-
τυπώσαμεν έπί 23 δίσκων 26 Ποντιακά, 24 Σινασίτικα και 18 Φλογητινά τραγού-
δια. Προσπάθεια πρός καθορισμόν τοΰ προσφορωτέρου διά τά ελληνικά τραγούδια
συστήματος καταγραφής τών μελωδιών έγένετο ύπό τού Σπ. Περιστέρη καταγρά-
ψαντος εΐς εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν δοκιμαστικώς ποντιακάς μελωδίας έκ πέντε
δίσκων. Ή άπαρχή έγένετο, οί δ' οιωνοί είναι αίσιοι, παρέχοντες τήν ελπίδα, άν ένι-
σχυθώμεν οικονομικώς εΐς τήν ένέργειαν άποστολών τοϋ προσωπικού εΐς τάς επαρ-
χίας καί τάς νήσους τής Ελλάδος, ότι θά δυνηθώμεν και τήν τελευταίαν ταύτην
ώραν νά περισυλλέξωμεν καί περισώσωμεν έκ τής φθοράς τάς δημώδεις μελωδίας
τού ήμετέρου λαού.

6. Χρήσις τών συλλογών τοϋ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου.

Χρήσιν τών συλλογών τοϋ 'Αρχείου κατόπιν έπισήμου άδειας έκαμαν εΐς

τάς μελέτας των αί κ. Κατερίνα Κακούρη, Γεωργία Ταρσούλη καί οί καθηγηταί
κ. Φ. Κουκουλές καί Ί. ΓΙαπαϊωάννου.

7. Βιβλιοθήκη.

Εΐς τήν βιβλιοθήκην τοϋ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό έτος τούτο 82 βιβλία
καί φυλλάδια (έναντι 33 τοΰ προηγουμένου έτους) καταγραφέντα εΐς τό βιβλίον
εισαγωγής ύπ' αριθ. 1822—1904. Έκ τούτων 5 προέρχονται έξ άγοράς, 4 έξ
άνταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου, 32 έκ δωρεάς τοΰ
πολυτίμου φίλου τοΰ ήμετέρου 'Αρχείου δ/ρος κ. Γ. Καζαβή, 5 εκ προσφοράς τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών καί 36 έκ δωρεάς συγγραφέων και έκδοτών.

Αντίτυπα τών έκδόσεών των άπέστειλαν ήμίν ή Ελληνική Λαογραφική Εται-
ρεία, ή Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, ή Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, οί
έκδόται τής Ποντιακής Εστίας καί τοΰ Ποντιακοΰ Θεάτρου, ή Μπάγκειος 'Επι-
τροπή και οί Rheinhold Stromberg, καθηγητής έν Goteborg 2, Κ. Παπαγεωρ-
γίου 2, Γ. Μέγας 3, Φ. Δραγούμης 1, ώς καί οί κύριοι Μ. Στεφανίδης, Άν.
Βρόντης, Θ. Παπασπυρόπουλος, Β. Κριμπάς, Μέλπω Μερλιέ, "Αν&. Παπαδόπουλος,
Σπ. Μουσούρης, Γ. Ζερζελίδης, Σπ. Μελάς, Ί. Παμπούκης, Νύσσης Μεσσηνέζης,
Άρης Κωνσταντινίδης, Ί. Κουτσογιαννόπουλος, Χρ. Λεβάντας, Δ. Σαλαμάγκας,
Γ. Βλαστός, Στ. Κυριακίδης, Άντ. Χατζής, C. Brouzas, "Α, Παπακώστας, Γ. Σπυ-
ριδάκης, Ξ. Άκογλου, Δ. Βαγιακάκος,
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Είμεθα εύγνώμονες πρός τούς ευγενείς δωρητάς καί 'ιδιαιτέρως πρός τόν έν
Νέα Υόρκη έγκατεστημένον λόγιον ίατρόν κ. Γ. Καζαβήν, όστις πρός τοις άλλοις
κατέβαλεν έπ' ονόματι τοϋ ημετέρου Άρχείου και τάς συνδρομάς μιας 25ετίας είς
τό περιοδικόν Journal of American Folklore, αλλ' είναι ευνόητον, ότι ουδεμία
ειδική βιβλιοθήκη δύναται ν' άνταποκριθή προς τον προορισμόν αύτής, αν έχη
άπό ετών, ώς ή τοΰ ημετέρου Άρχείου, άσυμπληρώτους τας σειράς τών ελληνικών
καί ξένων λαογραφικών περιοδικών.

Έλπίζοντες ότι θά καταστή εις τό προσεχές .μέλλον δυνατόν νά πληρωθώσιν
αί κεναί έν τω ήμετέρω Αρχεία) όργανικαί θέσεις καί νά παριιοχεθώσιν ήμϊν τ'
άπαραίτητα δια τήν προαγωγήν τών εργασιών ημών μέσα, χαιρετίζομεν χαρμο-
σύνως τό έπί θύραις νέον έτος.

'Εν Αθήναις τή 7η Δεκεμβρίου 1950.

Ό Διευθυντής τοΰ Λαογραφικού Άρχείου
Καθηγητής Γ. Α. ΜΕΓΑΣ

Β '. Κατά τό έτος 1951.

Τό Λαογραφικόν Άρχείον κατά μέν τό πρώτον έξάμηνον τοΰ λήγοντος έτους
είργάσθη άπροσκόπτως, μολονότι δύο τών μονίμων αύτοΰ συντακτών άπουσιάζουν
ό μέν είς Γαλλίαν, ό δέ είς Ά μερική ν έπί εκπαιδευτική άδεία, αί δύο δέ οργανικοί
έν τφ Άρχείω θέσεις γραφέων εξακολουθούν άπό πενταετίας νά παραμένουν κε-
ναί. "Αλλ' άπό τοΰ Σεπτεμβρίου, καταργηθέντος τοϋ Α. Ν. 250 τοΰ 1936, δυνάμει
τοϋ οποίου ή Ακαδημία Αθηνών ήδύνατο ν' άποσπά είς τά επιστημονικά αύτής
Αρχεία μέχρι πέντε λειτουργών τής Εκπαιδεύσεως, τό Λαογραφικόν Άρχείον έστε.
ρήθη τών ύπηρεσιών τριών άπεσπασμένων είς αύιό υπαλλήλων, τοΰ καθηγητοΰ
τοΰ έν Ξυλοκάστρφ γυμνασίου Δ. Οίκονομίδου καί τών διδασκάλων τής μουσικής
Σπ. Σκιαδαρέση καί Σπ. ΙΊεριστέρη. Έκ τούτου αί έργασίαι τοΰ Άρχείου κατά τό
δεύτερον εξάμηνον ύπελείφθησαν πολύ έναντι τών τοΰ πρώτου, ή δέ Εθνική Μου-
σική Συλλογή έπαυσε άπό 1 Σεπτεμβρίου λειτουργούσα, τοϋ φωνοληπτικοΰ αύτής
μηχανήματος κλεισθέντος καί πάλιν είς τάς θήκας του.

Αποστολή πρός συλλογήν λαογραφικού ύλικοϋ ένηργήθη μόνον μία είς
Ήπειρον τή χορηγία τής Μπαγκείου Επιτροπής, ή οποία διέθεσε πρός τόν σκο.
πόν τούτον 6 έκατομ. δραχμών. Ή αποστολή αύτη ανετέθη εις τόν έπίκουρον συντά-
κτην Δ. Οίκονομίδην καί εις τόν μουσικόν Σπ. ΓΙεριστέρην. Ούτοι μετοβάντες κατ'
Αϋγουστον εις'Ιωάννινα συνέλεξαν παρά χωρικών καταγόμενων έκ διαφόρων χα>ρίων
τών περιοχών Αργυροκάστρου, Χιμάρας καί Πρεμετής ό μέν πρώτος ποικίλην λαο-
γραφικήν ϋλην έκ σελίδων 417, ήτις κατετέθη είς τό Άρχείον ύπ' άριθ. χ/φ. 1665j
ό δέ δεύτερος 77 βορειοηπειρωτικά τραγούδια, τά όποια ένέγραψεν έπί 20 δίσκων
διά τοΰ φωνοληπτικοΰ ημών μηχανήματος Telefunken. Έτερα 21 άσματα, άποτυ-
πωθέντα ωσαύτως έν Ίαιαννίνοις έπί φωνοταινιών διά μηχανήματος Magnetofon
ύπό τής υπηρεσίας τοϋ Έθν. 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, στενώς συνεργασθείσης μετά
τής ημετέρας αποστολής, ευγενώς παρεχωρήθησαν πρός μελέτην εις τήν Έθν. ημών
Συλλογήν.
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Ούτω τό Λαογραφικόν 'Αρχεϊον καί ή Έθν. Μουσ. Συλλογή έπλουτίσθησαν
δι' άξιολογωτάτου υλικού έκ περιμαχήτου τμήματος τής προσφιλούς Βορείου 'Ηπεί-
ρου. "Οθεν εύχαριστίαι οφείλονται καί εις τήν Μπάγκειον Έπιτροπήν διά τήν πα-
τριωτικήν αύτής δωρεάν καί είς τό Έθν. Ίδρυμα Ραδιοφωνίας διά τήν πολύτιμον
αύτοΰ συνεργασίαν εί; τό έ'ργον τής περισυλλογής καί διασώσεως τών μελωδιών
τοΰ ελληνικού λαού.

Αί συλλογαί τοΰ Λαογραφ. 'Αρχείου έπλουτίσθησαν κατά τό έ'τος τοΰτο
καί δι' άλλων 53 χειρογράφαιν, εξ ών 2, τά ύπ' άριθ. 1684 Α'-Β' καί 1685 Β' έκ
σελ. 654 + 569, καταρτισθέντα κατά τά έ'τη 1857 καί 1858 ύπό τοΰ 'Αμοργίνου
σχολάρχου Έμμ. Ίωαννίδου έδωρήθησαν ήμΐν ύπό τού Συμβουλίου τής έν 'Αθή-
ναις 'Αρχαιολογ. Εταιρείας, 7 (τά ύπ' άρ. 1632. 1639. 1666. 1670 —1673 έκ σελ-
194) ύπό τών κ. Ί. Καλλέρη, Δ. Χατζηαμάλλου, I. Σαλαμάγκα, Κ. Κοντού, Β. Λίβα
Ά. Λεκοπούλου καί 'Αχ. Βάντζου, 41 (τά ύπ' άρ. 1633-38. 1640-1664. 1674—
1683 έκ σελ. 638) προέρχονται έκ φοιτητικών έργασιών τού έν τφ Πανεπιστημίω
Λαογραφικού Φροντιστηρίου τού Καθηγητού Γ. Α. Μέγα, καί 3 (ύπ' άρ. 1667 —
1669 έκ σελ. 43) κατηρτίσθησαν έκ καταγραφής τών μουσικών κειμένων ασμάτων
φωνογραφηθέντων κατά τό παρελθόν έ'τος.

Ούτω εισήχθησαν έν όλφ 54 χειρόγραφα έκ σελ. 2475 (έναντι 26 χ/φ. έκ
σελ. 677, τού παρελθόντος έ'τους), ή περιεχομένη δέ εΐς αύτά ύλη είναι άσματα 661,
δίστιχα 6719, παροιμίαι 574, .παραμύθια 50, παραδόσεις 28, αινίγματα 274, έπφ-
δαί 27, παιδιαί 10 καί ποικίλη ύλη, άναφερομένη εΐς τήν λαϊκήν λατρείαν, τό παι-
δίον, τόν γάμον καί τόν θάνατον.

'Ελλείψει γραφέων ή άποδελτιωτική εργασία περιωρίσθη εΐς τό
ελάχιστον, άποδελτιωθέντων ύπό τού Δ. Οίκονομίδου 3 μόνον χειρογράφων (άρ.
1585, 1609 καί 1612 εκ σελ. 194), μολονότι αί άντιγραφικαί εργασίαι είναι ούσιώ-
δους δι' ημάς σημασίας. 'Απεδελτιώθησαν άσματα 54, δίστιχα 564, παροιμίαι 302>
παραμύθια 10, παραδόσεις 10, αινίγματα 91 καί ύλη άναφερομένη είς τήν λαϊκήν
λατρείαν. Αί λοιπαί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου περιεστράφησαν εΐς τήν συστηματικήν
κατάταξιν καί επεξεργασίαν τής άποθησαυριθείσης έν τφ Άρχείφ
ύλης. Κατετάχθησαν άσματα μέν 1077 ήτοι 1005 ύπό Γ. Σπυριδάκη, 47 υπό Μαρ-
Ίωαννίδου καί 25 ύπό Κ. Ρωμαίου, παροιμίαι δέ 13470 ύπό Δ. Λουκάτου, 99 δέ
παραμυθιών τής συλλογής 'Αδαμαντίου παρεσκευάσθη ή κατάταξις ύπό Δ. Οίκονο-
μίδου.

Πρός τούτοις έμελετήθησαν ύπό τής Μαρ. Ίωαννίδου 10 άκριτικά άσματα
πρός έκλογήν τών καταλληλοτέρων παραλλαγών διά τό παρασκευαζόμενον άπάνθι.
σμα έκλεκτών ασμάτων τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Κατά τό έτος τούτο έπερατώθη ή έ'κδοσις τοΰ Ε' τόμου τής Έπετηρίδος
τού Λαογρ. 'Αρχείου τών ετών 1945—49, άποτελεσθέντος εκ 19 τυπογρ. φύλλων·
Είς τούτον πλην άλλων έργασιών περιελήφθη καί πλήρης βιβλιογραφία τής Ελλη-
νικής Λαογραφίας τών ετών 1939—47. Προσέτι ήρχισεν ή έκτύπωσις τοΰ 6ου
τόμου τής Έπετηρίδος τών ετών 1950 — 51, έκτυπωθέντων 5 τυπογρ. φύλλων μέ
εργασίας τών συντακτών Δ. Οίκονομίδου, Γ. Σπυριδάκη καί Κ. Ρωμαίου.
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Ή Εθνική Μουσική Συλλογή συνέχισε τό άπό Φεβρουαρίου τοΰ
παρελθόντος έτους άρξάμενον έργον της αυξήσασα τήν συλλογήν αυτής διά 99
ασμάτων, φωνογραφη Μέντων έπί δίσκων έν Ήπείρω- Οί έν αυτή εργαζόμενοι
μουσικοί Σπ. Σκιαδαρέσης καί Σπ. Περιστέρης κατέγιναν είς τήν άποδελτίωσιν
τοΰ μουσικού καί ποιητικού κειμένου 266 ασμάτων, δημοσιευμένων είς διάφορα
βιβλία καί περιοδικά. Άντεγράφησαν ύπό μέν τοΰ πρώτου 97 άσματα καταγεγραμ-
μένα εΐς ευρωπ. μουσικήν γραφήν, υπό δετού δευτέρου 169 εΐς βυζαντ. παρασημαν-
τικήν. Προσέτι ό κ. Περιστέρης ήσχολήθη εΐς τήν μεταγραφήν δημοτικών ασμάτων
έκ τής βυζαντινής παρασημαντικής εις τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν μεταγρά-
ψας247 άσματα, έκ τούτων δέ 145 έκαθαρογραφήθησαν ύπό τού κ. Σκιαδαρέση. Τέ-
λος αμφότεροι ήσχολήθησαν εΐς τήν μελέτην τοΰ καταλληλότερου συστήματος κατα-
γραφής και αποδόσεως τών ελληνικών μελωδιών διά τής ευρωπαϊκής γραφής, κατα-
γραφέντων εκ δίσκων τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής ύπό μέν Σπ. Σκιαδαρέση 7
Καππαδοκικών, ύπό δέ Σπ. Περιστέρη 7 Ποντιακών ασμάτων.

Είναι τή άληθεία μέγα ατύχημα, ότι εκ τής καταργήσεως τοϋ περί αποσπά-
σεως εκπαιδευτικών λειτουργών νόμου ή Εθνική Μουσική Συλλογή αποστερείται
εΐς αυτά τά πρώτα γενναία βήματά της τοΰ εΐδικευθένιος ήδη εΐς τάς έργασίας της
προσωπικού καί διακόπτεται ούτω τό έργον τής περισυλλογής και μελέτης τής μου-
σικής κληρονομιάς τοΰ ελληνικού λαού.

Χρήσιν τών συλλογών τοΰ 'Αρχείου έκαμαν εις τάς μελετάς το)ν αί
κ. Κ. Κακούρη, Γ. Ταρσούλη καί Μ. Mathieu καί οί κύριοι Ί. Κακριδής καί Ένι-
σλείδης.

Εΐς τήν βιβλιοθήκη ν τοϋ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό έτος τούτο
195 βιβλία καί φυλλάδια (έναντι 82 τοΰ προηγουμένου έτους). Έκ τούτων 12 προ-
έρχονται έξ αγοράς, 5 έξ άνταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα τοϋ Λαογραφικού 'Αρ-
χείου, 8 εκ προσφοράς τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί 170 εκ δωρεών.

Ούτω τό έρχόμενον έιος ευρίσκει τό Λαογραφικόν Άρχεΐον μέ μεγάλας εΐς
έπιστημονικόν προσωπικόν καί γραφείς ελλείψεις, αί όποΐαι πρέπει απαραιτήτως νά
πληρωθώσιν, ί'να καταστή δυνατόν και τό έργον της άποδελτιώσεως καί κατατά-
ξεως τής συγκεντρωθείσης εΐς χειρογράφους συλλογάς λαογραφικής ΰλης νά προαχθή
καί αί έργασίαι τής δλως έρημωθείσης Έθν. Μουσ. Συλλογής νά έπαναλη-
φθώσι, διοριζομένου μονίμως τοϋ δι' αύτήν προβλεπομένου οργανικού προσωπικού-
Πρέπει δ' έπί τούτοις νά ληφθη έν καιρώ πρόνοια, ίνα κατά τό προσεχές έτος έπα-
ναληφθώσι καί οΐ λαογραφ. διαγωνισμοί καί αΐ άποστολαί τοΰ προσωπικού δι' εΐδι-
κάς έπί τόπου έρεύνας, διά τών οποίων κατά τά πρό τοϋ πολέμου έτη τόσον
πλουσία ύλη συνεκομίσθη εΐς τό Άρχεΐον' διότι δ πλουτισμός αύιοϋ διά νέων συλ-
λογών καί ή άπακρίβωσις τοΰ ύλικοΰ δι' ειδικών ερευνών παραμένει πάντοτε είς
έκ τών κυρίων, αν μή δ κυριώτατος σκοπός τοϋ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου.

Μέ τήν ελπίδα ότι αί άνάγκαι αύται τοΰ 'Αρχείου θά πληρωθούν χαιρετί-
ζομεν τό νέον έτος 1952.

Έν 'Αθήναις τή 23η Δεκεμβρίου 1951

Ό Διευθυντής τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου
Καθηγητής Γ. Α. ΜΕΓΑΣ
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Les livres demotiques grecs ct leur influence sur la vie spirihielle du peuple
roumain (these de dociorat) par D. Β. CE c ο η ο mi d e s. (pp. 3 - 56).

Dans cette etude, 1' auteur, qui connait parfaitement le roumain, a soi-
gneusement examine la diffusion des livres demotiques grees en Roumanie,
et 1'influence qu' ils ont exercee sur la litterature et le folklore du peuple
roumain. Dans son introduction, il decrit les relations politiques et cultu-
rellesqui ontexiste entre la Grece et la Roumanie durant 1' occupation turque,
et il signale le rayonnement que l'hellenisme moderne a exerce dans le pays
a cette epoque. Dans les quatre chapitres qui suivent, 1' auteur enumere
les preuves de la diffusion des livres demotiques grecs en Roumanie, les
centres culturels dont venaient les livres, les traductions ou les adapta-
tions connues des livres grecs en roumain demotique; ce qui a beaucoup
contribue a 1' evolution du roumain litteraire. II signale enfin les traces
visibles que la lecture des livres grecs a laissees dans les chansons, les
fables et d' autres manifestations spirituelles du peuple roumain.
La chanson de Γ ascete et du diable par G. Spyridakis (pp. 57-67).

Le theme du diable qui, sous la forne d' une jolie fille, s' efforce de
tenter un ascete, est bien connu dans la litterature hagiologique byzantine.
L' auteur etudie ici la chanson populaire « 1' ascete et le diable 8 qui se
rapporte a ce sujet, et conclutque ce poeme a ete compose d' apres le recit
con ten u dans la vie de Saint'Macaire le Romain.

Remarques sur quelques proverbes byzantins par C. Rhomaios (pp. 68 - 77).

L' auteur etudie le probleme de 1' origine et du sens de six prover-
bes byzantins, publies dans le ler vol. de l'Annuaire. II propose une autre
interpretation du mot << φυράσας » et la correction du mot «παχύν» en «ταχύν».
II etablit egalement le sens de deux autres proverbes par des coutumes
connues et par les regies qui president a la formation de proverbes ana-
logues. II constate, enfin, que sous les deux dermers proverbes se cachent
deux devinettes byzantines inconnues, mais dont derivent deux paralleles
en neo-grec.

Les matilres premieres de /' Industrie textile en Egypte ptolemaique (these
de doctoral) par J. Kalleris (pp. 78-33Ο).

En se fondant surtout sur les donnees des papyrus ptolemai'ques,
1' auteur etudie les matieres premieres qu' employaient les tisserands de
1' Egypte des Ptolemees. L' ouvrage est divise en deux parties. La pre-
miere est consacree a 1' examen des matieres animales, a savoir la laine
de mouton et les poils de chevre. L' auteur signale d' abord les raisons
qui ont incite les nouvaux habitants du pays, emigrants grecs pour
la plupart, a augmenter la production de la laine indigene et a en ame-
liorer la qualite, malgre les difficultes qu' ils rencontraient. II examine en-
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suite les methodes appliquees pour tondre les moutons et les chevres, les
conditions qui influaient sur les prix et le commerce de la laine, les soins
qu' exige le travail de la laine depuis le lavage jusqu' au tissage. Quelques
pages sont consacrees a la production et a 1' utilisation des poils de chevre.

Dans la deuxieme partie, M. Kalleris decrit d' abord la culture du
lin en Egypte ptolema'ique et les precedes qui y etaient appliques depuis la
preparation de la fibre de lin jusqu'au tissage. 11 clierche ensuite a definir
la nature des fameux tissus de byssus et leur emploi sacre. II parle enfin
de la culture du chanvre, introduite par les Ptolemees, et de l1 utilisation
de Γ etoupe pour calfater les navires et fabriquer des cables.

L' expose tient compte, chaque fois que faire se peut, des procedes
attestes pour 1' Egypte pharaonique, pour la Grece ancienne, comme pour
la Grece moderne; ce qui permet de souligner la continuite des procedes
antiques dans 1' Industrie domestique de la Grece contemporaine, ainsi que
celle de la terminologie speciale dans les dialectes grecs actuels. A la fin
de chaque chapitre, 1' auteur s' applique a determiner les conditions du
travail des ouvriers de la laine, du lin, du byssus ou du chanvre en Egypte
ptolema'ique. Dans une breve conclusion, 1' auteur souligne que les Ptole-
mees ont encourage par tous les moyens et exploite fiscalement la produc-
tion et 1' Industrie des fibres textiles depuis le debut jusqu' a la fin de
la dynastie.

Huttes des Saracatsans, par Μ. Iο anni d ou-Β ar b a rigou (pp. 23i -244).

Cette etude, basee sur les recherches que 1' auteur a faites sur place,
se rapporte a la forme des huttes des Saracatsans, situees a Pissoderi
(Macedoine occidentale) et a Mantoudi (lie d' Eubee). L' expose concerne
autant les huttes a forme circulaire que les huttes a forme quadrangulaire.

Etude sur la classification des proverbes, par D. Loucatos (pp. 245-296).

L' auteur etudie d' abord les quatre systemes de classement des pro-
verbes, a savoir: 1° par ordre alphabetiqtie; 2° par mots - clefs; 3° par themes',
4° par sens allegortque. En meme temps il parle des methodes qu' on ap-
plique d' ordinaire dans la publication des proverbes, afin de les distinguer
d' apres la forme, 1' epoque ou 1' origine.

Ensuite 1' auteur, en critiquant les systemes de classement cites,
exprime 1' opinion que le premier peut etre utilise par les collectionneurs
debutants, comme dans les petits recueils et dans les « indices ·>; le deu-
xieme est indique dans tout classement d' ordre scientifique, surtout dans
les Archives de Folklore; le troisieme a 1' avantage d' indiquer au lecteur
les domaines d' inspiration des proverbes, comme la vie et la pensee popu"
laires; le quatrieme enfin, qui se confond souvent avec le precedent, sert
a mettre en valeur la morale populaire.

En conclusion, 1' auteur pense que le systeme de classement par



mots - clefs, dont il fournit a ce propos certaines regies d' usage pratique,
doit etre a la base de toute edition scientifique, en combinaison toujours
avec un classementparthemes ou par sens allegorique, mis a la fin de l'index.
La civilisation dite balkanique. La poesie populaire des pays des Balkans
par G. A. Me gas (pp. 297-324).

Dans cette etude, Γ auteur exprime 1' opinion que ce ne sont pas les
similitudes ou les points de contact culturel signales dans la civilisation
des peuples dits « balkaniques » qui interessent uniquement la recherche
scientifique, mais aussi les differences et les variantes que 1' on y remar-
que, en raison des differences d' ordre psychologique, propres a chacun de
ces peuples. Car il est necessaire de se rendre compte comment s' est con-
stituee cette unite de civilisation dite «■ balkanique», et dans quelle mesure
chacun des peuples a contribue a sa formation.

Ensuite, en analysant Γ etude de Karl Dieterich « Die Volksdichtung
der Balkanlander in iliren gemeinsamen Elementen (Zeitschrift des Vereins
fiir Volkskunde 12 (1902) 145-155. 272-291. 403-415), Γ auteur procede
a un examen comparatii des chansons populaires grecques et serbes se
rapportant aux exploits de Digenis Acritas et de Marco Kraljevitsch,
dans lequel il s'est efforce de montrer les points communs de ces chansons,
et leur provenance. La conclusion de Γ article de M. Megas est^pu' un'
Atlas folklorique des pays balkaniques, dont la redaction devrait etre en-
treprise dans un effort commun par leurs Academies, est indispensable
si 1' on veut mener a bien 1' etude comparative du folklore balkanique.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δ. Β. Οϊκονομίδου, Τά ελληνικά δημώδη βιβλία καί ή έ,τίδρασις αύτών έπί τόν

πνευματικόν βίον τοϋ Ρουμανικού λαού............................................σελ. 3

Γ. Κ Σπυριδάκη, Τό ασμα τοϋ άσκητοϋ καί τοϋ διαβόλου..........................................» 57

Κ. Ρωμαίου, Παρατηρήσεις είς Βυζαντινός παροιμίας......... ....................» G8

I. Καλλέρη, Αί πρώται ΰλαι τής υφαντουργίας είς τήν Πτολεμα'ίκήν

Α'ίγυπτον ....................... ......................................................................» 78

Μ. Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου, Καλύβαι Σαρακατσαναίων ....................................................» 231

Δ. Σ. Αουκάτου, Ζητήματα κατατάξεως παροιμιών............. ..................................» 245

Γ. Α. Μέγα, Ό λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. Ή δημώδης

ποιησις ............ ........................,................................................» 297

Γ Α. Μέγα, c/ 'Εκθέσεις τών ύπό τοϋ Λαογραφικοϋ 'Αρχείου πεπραγμέ-
νων κατά τά έ'τη 1950 καί 1951 ..............................................................» 325

Πίναξ ονομάτων....................................................................................................* 332

Πΐναξ τοπωνυμΰον ............................................................................................* 333

^LiN ΓΙίναξ λέξεοιν καί πραγμάτων....................................................................* 333

Resume du volume ..........................................................................» 334

αΚΛ^Λ\Α J3 /

ΑΘΗΝΩΝ ^ttO

^ -ν* J?

/



Sonderdrudc aOs·

ZeitschriftfGr Vc Ihskunde

SI' JchrCcng<f<}ff Heft

Besprediungen

Teil schliefilidi ist verbreitetes, audi bei uns bekanntes Wandergut, s. ρ 54
= Grimm Nr. 194, BP 3, 417 (Die Kornahre); p. 66 = ATh 1535 (Unibos);
p. 72 — ATh 400 (Variation zum Schwanjungfrauenmotiv); p. 77 —■ ATh
1415 (Hans im Gliick); p. 93 = ATh 157 (Wolf und Mensch); p. 95 = ATh
155 (Undank ist der Welt Lohn); p. 99 = ATh 560 (Der Zauberring); p. 116
= Kohler, Kl. Schr. 2, 403 f. (Der gemordete „ Wolltrager"); p. 131 = ATh
1000 (Zornwette).

Kiel Kurt Ranke

Internationale Oolkskundlidie Bibliographie. Annees 1948 et 1949. Redigp
.....par Robert Wildhaber. Bale 1954. (XXIV, 467 S.).

Fiir die Redaktion des neuesten Bandes der „Volkskundlidien Bibliogra-
phie" zeichnet erstmalig alleinverantwortlich R. Wildhaber. Der Band zeigt
in vieler Hinsicht erfreuliche Verbesserungen. So ist der Mitarbeiterstab
bedeutend vermehrt worden und damit auch der Umkreis der systematisdi
erfafiten Literatur. Das Zeitschriftenverzeichnis ist berichtigt und auf die-
jenigen Periodica beschrankt worden, die in den beiden Beriditsjahren auch
tatsadilich erschienen und fur die Bibliographie durchgesehen worden sind;
Titelangaben sind vielfach erganzt, Bandzahl mit zugehorigem Erschei-
nungsjahr sowie Ersdieinungsort zugefiigt worden. An der gewohnten
Einteilung im groBen wurde nicht geriittelt, wohl aber sind Mangel in der
Untereinteilung, wie sie vor allem in Anbctracht der sprachlichen Gliede-
derung seither bestanden, behoben worden. Das friihere Kapitel „Volks-
meteorologie" wurde zu einem Kapitel „Volkswissen" erweitert.
Eine weitere, wohl unter dem Druck von Sparmafinahmen erfolgte Neue-
rung ist weniger erfreulidi: Im Verfasserregister sind die Titelstichworte
getilgt. Fiir den Benutzer der Bibliographie bedeutet dies vielfadi eine
unlielisame Erschwerung. Wie oft sucht man nadi der Stelle, an der ein
Aufsatz, dessen Inhalt und Verfasser bekannt ist, erschienen ist. Bei der
Neugestaltung des Registers ist man nun gezwungen, samtliche bei einem
Autor sich findenden Ziffern - u. U. durdi Jahre - nachzuschlagen, bis
man das gesuchte Zitat findet, statt dureh das Register selbst sofort zur
riditigen Zahl geleitet zu werden.

In manchen Fallen haben-es auch die Mitarbeiter in der Hand, etwa durch
genauere Angaben die Beniitzung der Bibliographie zu erleichtern; wir
denken an Falle, wie bei Nr. 4674, wo sich die allgemeine Angabe findet
„Volksballade" statt der bestimmten: „Zu Politis, Eklogai Nr. 83". Rus-
sisdie Titel ersdieinen bald in Zyrillika, bald in Umschrift; hier sollte
ausgeglichen werden; leider mangeln audi gelegentlich Titeliibertragungen
aus Spradien, bei denen sie zu geben Vorschrift ist.

In seinem Vorwort weist der Redaktor auf Schwierigkeiten hin, die sich
beim Sachregister ergeben; dieses liegt bis jetzt nur in deutsdier Fassung
yor. Aber damit wird man sich abfinden miissen, genau so gut, wie sich
jedermann damit abfindet, dafi ζ. B. der Index-Band zu Stith Thompsons
'Motiv-Index' nur englisdi vorliegt. Aber ein anderer Gedanke drangt sich
auf. Sobald einmal 20 Bande der Bibliographie vorliegen (bis jetzt sind
es, den Band 1937/38 mitgcrechnet, siebenzehn), sollte ein Generalindex
gesdiaffen werden, und ihn konnte man in drei Ausgaben, einer deutschen,
englischen und franzosischen, vorlegen. Allerdings ware die Arbeit nicht
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damit getan, die seitherigen Sachregister mechanisch in ein Generalregister
zusammenzuordnen, sondern es miifite jeder Titel nachgepriift werden.
Stichproben am neuen Band erweisen dies als notwendig. So sucht man
ζ. B. spanisch 4300 vergeblich im Sachregister unter „Kinderlied", spanisdi
4319 ebenso vergeblich unter „Wiegenlied". Wohl sind unter „Sternsinger"
einige einschlagige Nummern vermerkt; aber eine wiehtige entgeht einem,
die, ohne Riickverweis, unter „Dreikonigslieder" eingeordnet wurde. Aus
dem umfassenderen Begriff „Klagelieder" miifiten die „Totenklagen" aus-
gesondert werden. U. s. w. Dem Bearbeiter eines solchen Generalindex
werden sich viele Schwierigkeiten in den'Weg legen, die aberTiberwundeiT
werden miissen und konnen.

Wir sind iiberzeugt, dafi Wildhaber als tatkraftiger Redaktor alles daran
setzen wird, die „Volkskundliche Bibliographie" Band um Band in vervoll-
kommneterer Form vorzulegen, und geben zugleich der Hoffnung Aus-
druck, dafi die fiir die Fortfiihrung des unentbehrlichen Werkes erforder-
lichen Mittel derart ungehemmt fliefien, dafi ein rasches Aufholen der noch
riickstandigen Beriditsjahre ermoglicht wird.

Freiburg i. Br. E. Seemann

Ακαδημία Άθήνων: Έπίτηρΐς τοΟ Λαογραφικού Άρχϊίου. Τόμος §κτος; έτη

1950—1951. Έν 'Αθήναις 1951. 4°, 336 S.
Dasselbe, τόμος ϊβδομος; ίτος 1952. Έν 'Αθήναις 1953. 4°, 175 S.

Der im 50. Jahrgang dieser Zeitschrift abgedruckten Besprediung von
Band 5 des Jahrbuchs des Volkskundlichen Archivs zu Athen kann heute
die zweier weiterer Jahrgange zugefiigt werden.

Ein grofier Teil des sechsten Bandes ist der Sachvolkskunde gewidmet.
Ιο. Κ alleles behandelt in einer tiber 150 Seiten umfassenden Dissertation
die agyptische Weberei zur Zeit der Ptolemaer. Er richtet sein Augenmerk
vor allem auf die verwendeten Grundstoffe - Wolle, Lein, Flachs, Hanf,
Ziegenhaare usw. -, ihre Gewinnung und Verarbeitung, schildert aber audi
die soziale T.age Her Arbeiter nnrl rlip ficknli^phpTi Mafinahmea zur Stiitzung—
der Gespinststoffindustrie. - Maria loannidou - Mparmparigou gibt auf
Grund eigener Forsdiungsreisen in Mazedonien (Pisoderi) und auf Euboa
(Mantoudi) der Jahre 1937 und 1950 eine Beschreibung der bald konischen,
bald viereekigen Hiitten sowie der Hiirden der Sarakatzenen, eines Wan-
derhirtenvolkes, unter Beifiigung eigener Aufnahmen dieser primitiven
Behausungen. - Der iibrige Raum dient Untersuchungen aus dem Gebiet
der Volksdichtung. K. Romaios bespricht sedis byzantinische Sprichworter;
Demetrios S. Loukatos verbreitet sich iiber das Problem der systematisdien
Einteilung des Sprichwortschatzes unter kritischer Wiirdigung der bislang
angewandten Methoden. Das Jahrbuch eroffnet ein Aufsatz von Demetrios
B. Oikonomides, langjahrigem Lehrer an der griechischen Schule zu Buka-
rest, iiber die griechischen Volksbiicher und ihren Einflufi auf das geistige
Leben des rumanischen Yolkes. Der Autor entwirft zunachst ein Bild von
der Ausbreitung des Griechentums in Rumanien, angefangen von den
griechischen Klosterschulen iiber die griechischen Akademien in Jassy und
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liukarest bis zur Griindung der Universitat durch die Fanarioten, an der
' 141 griechische Gelehrte dozierten. Er schildert weiterhin den wirtschaft-
* lichen Aufsdiwung, den die rumanischen Stadte durch griechische Kaufleute,
Industrielle und Bankiers nahmen, sowie den Einflufi, den die griechischen
Studien auf Bildung und Gesittung in Rumanien ausiibten. Wir werden dann
mit den einzelnen Volksbiichern und ihrer Geschichte bekannt gemacht,
die vom Griechischen ins Rumanische iibersetzt wurden und weite Ver-
breitung in alien Schichten des rumanischen Volkes fanden; dabei kommt
Oikonomides seine umfassende Kenntnis der rumanischen Literatur und
sein erstaunlicher Einblidc in rumanische Handschriftenschatze trefflich
zustatten. Schliefiliqh schildert er nodi die Einwirkung der Volksbiicher
.auf die Entwicklung der rumanischen Sprache, nachdem durch die griechi-
schen Studien iiberhaupt das Rumanentum, der Gefahr einer Stagnation
entrinnend, zur Erkenntnis seiner Eigenstandigkeit gefiihrt und zur Ent-
faltung einer eigenen, auf volkischem Erbe beruhenden Literatur befahigt
worden ist.

Mit dem Volkslied beschaftigen sich zwei Aufsatze. Georgios K. Spyridakes
behandelt das in mehreren Eassungen vorliegende Lied vom Einsiedler und
dem Teufel. Es beruht auf einem beliebten Motiv der christliehen Ixgende:
Ein Anachoret, der sich riihmt, gegen jegliche Versuchung gefeit zu sein,
unterliegt, als der Teufel sich in ein reizendes Maddien verwandelt und
EinlaB in die Zelle begehrt, der ihm gewahrt wird. Der Verfasser erblickt „
in der Vita des hi. Markarios die unmittelbare Liedquelle, da hier wie
dort das schone Weib in ein Nichts zerrinnt, als der Einsiedler sich an-
sdiidkt, mit ihm zu siindigen. Es sei darauf hingewiesen, dafi Tolstoi die
namliche Geschichte in seiner Eizahlung „Vater Sergij" verwendet hat,
und zwar in einer Auspragung, die sich stark mit der Legende des hi.
Martinus beriihrt; seine Darstellung iiberragt freilidi die der Legende und
des Volksliedes turmhoch.

Viel umfassender ist das Problem, das G. A. Megas in seinem Vortrag
iiber die csogenannte gemeinsame balkanische Kultur' behandelt. Auf eine
solche ist von verschiedenen Forschungszweigen immer wieder hingewiesen
worden; die Tatsache ihres Bestehens uberrascht im Hinblidt auf die
stammesmafiige Vielgestalt der sie tragenden Volker. Megas legt sich die
Frage vor, ob und wieweit eine solche balkanische Einheitskultur in Wirk-
lidikeit besteht; er geht sie vom Volkslied aus an. Dabei kann er sich auf
einen Aufsatz stiitzen, den K. DieTeridi im Jahrgang 1902 dieser Zeitschrift
veroffentlicht hatte und in dem er eine Anzahl dem balkanischen Volkslied
gemeinsame Motive herausstellte. Allerdings hatte Dieterich auch schon
auf Unterschiede zwischen griechischer und serbischer Lieddichtung hin-
gewiesen; Megas bemiiht sich, sie plastisch herauszuarbeiten. Ihm dient
dazu in erster Linie ein Vergleich des fiinften Gesanges des Digenisepos
in der Fassung von Grotta-Ferrata mit dem erschiitternden Liede von
Kraljewitsch Marko und der Tochter des Mohrenkonigs (vgl. Deutsches
Volksliedwerk 2. 125 f.)1; dabei zeigt sich, wie grundverschieden in Wesen

1 Vgl. zu diesem Liede neuerdings auch die beiden Aufsatze von Ivan
Grafenauer im Slovenski Etnograf 3/4 (1950/51), 189 ff. und ebd. 6/7 (1953/54),
241 ff., dazu den Auszug in desselben Verfassers Slovenske pripovedke ο
Kralju Matjazu (Ljubljana 1951), S. 16-19.
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und Haltung zwei Diclitungen sein konnen, audi wenn ihnen der gleidie
Vorwurf zugrunde liegt. Die merkwiirdige Tatsache, dafi Kraljewitsdi
Marko in den Liedern im Dienste des griediisdien Monarchen steht (im
Gegensatz zu den gesdiichtlidien Tatsadien) und die grofie Zahl inhaltlidier
Beriihrungen zwischen den Liedern um Digenis und um Marko erklart
Megas im Anschlufi an die einleitenden Ausfiihrungen von Fr. Kraufi zu
dessen „SIavischen Volksforschungen" aus der politischen Lage im Nah-
osten zur Zeit der Erstarkung des serbischen Reiches und des Friihlingsi-
erwadiens der serbischen Volksdichtung. Die Losung des in Frage stehen-
den Problems wiirde nach Ansidit von Megas durch einen Volkskunde»
atlas des Balkans stark vorangetrieben werden. Moge sein Appell an die
Akademien der Balkanlander, einen solchen gemeinsam zu unternehmen,
von den zu Beteiligenden willig aufgenommen werden!
Aus dem Inhalt des siebenten Bandes heben wir hervor: Den einleitenden
Aufsatz von Megas iiber die Gebrauche des am 8. Januar gefeierten Heb-
ammentages, an dem alle verheirateten Frauen sich mit Geschenken (Seife,
Handtiidiern usw.) zur Hebamme begeben, um sie als Konigin zu
schmiieken. Gelage mit lasziven Liedern, Phallusverehrung und Tanze auf
offentlichen Platzen, wahrend deren die Manner sich nicht auf der Strafie
blicken lassen diirfen, sind weitere Charakteristika des Tages, der Ziige
klassisdier Feiern (Thesmophorien, Haloa) birgt. Mit Redit verweist Megas
auf verwandte Erscheinungen im deutschen und danischen Brauchtum. -
Dem. A. Petropoulos steuert zwei Untersuchungen bei: eine iiber die nodi
heute in gewissen Gegenden Griechenlands geiibte Sitte, bei Kinderlosig-
keit eine zweite Frau zu nehmen oder zur Ehesdieidung zu schreiten, in
beiden Fallen mit dem Einverstandnis der ersten Frau und ihrer Ange-
horigen; sodann eine solche iiber volkstiimliche Mafie und Gewidite, bei
der vor allem die Bezeichnungen fiir ungefahre Mengen, entsprechend etwa
den deutsdien Pragungen „eine Handvoll", „einen Biidisenschufi", „eine
Traglast usw. interessieren. Georgios Κ. Spyridakes stellt die Gebrauche
bei Geburt, Taufe und Hochzeit dar, wie sie in hagiographischen Quellen
geschildert werden, Mafinahmen, teils medizinischen, teils aberglaubischen
Charakters. - D. B. Oikonomides befafit sich mit den Liedern von der
„Betriibten Turteltaube", wobei er mehrere noch nicht veroffentlichte Texte
mitteilt und dem Auftreten des trauernden Turteltaubchens in Schriften
der Kirdienvater und in mittelalterlichen griechischen I.iteraturwerken
nachgeht. Als Urquelle betrachtet er den „Physiologos". Bekanntlidi findet
sich das Motiv auch im deutschen Volkslied (ζ. B. Erk-Bohme Nr. 67 u. 702).
- Spyros D. Peristeres untersucht die Melodie eines akritisdien, zur Lyra
gesungenen und mit einer Telefunkenapparatur aufgenommenen Liedes
(„Als Akritas pfliigte ...", s. Passow 440).

In beiden Banden des Jahrbuchs erstattet Megas Beridit iiber die Arbeiten
des von ihm geleiteten Volkskundlichen Archivs. Wir entnehmen diesen
Ausfiihrungen die erfreuliche Tatsache, dafi auf Exkursionen eine stattlidie
Anzahl von Liedern auf Platten und Band aufgenommen werden konnte
und die Schatze des Archivs sich durdi viele handsdiriftliche Einsendungen
weiterhin mehrten. Bedauerlich ist die jahrelange Vakanz der beiden
Sdireiberstellen, so dafi die Katalogisierung und damit die Erschliefiung des
Materials nur in geringem Mafie gefordert werden konnten.

Freiburg i. Br. E. Seemann
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