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(8 Ιανουαρίου)
ΥΠΟ

ΓΕΏΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Εις λαϊκόν περιοδικόν των 'Αθηνών') δ Κ. Φ(αλτάϊτς), γνωστός εκ των ηθο-
γραφικών σημειωμάτων του εις τον ήμερήσιον και περιοδικόν τΰπον, έδημοσίευσε
περιγραφήν τής «'Ημέρας τής μαμμής» μέ την πληροφορίαν, ότι αυτη εορτάζεται
εις τό Κίτρος, το Άμάτοβον, τό Σοΰλοβον, τό Κιουρκοΰτ, τό Τσαντιρλί, τά
Κουρφάλια, τό Καβακλί και εις τά άλλα χωρία τής Κεντρικής Μακεδονίας, όπου
μετά την άνταλλαγήν των πληθυσμών Ελλάδος και Βουλγαρίας (1923) έγκατεστά-
θησαν "Ελληνες χωρικοί εξ 'Ανατολικής Ρουμελίας2). «Την ήμέραν αυτήν 1 λέγει,
(8ην 'Ιανουαρίου, έορτήν τής αγίας Δοιινής) στους συνοικισμούς αυτους δεν ϋά
ίδήτε κανένα άνδρα ε'ξω. "Ολοι είναι κλειδωμένοι ατά σπίτια. 01 γυναίκες κυριαρ-
χούν και είναι επικίνδυνο νά συναντη&>~] κανένας ανδρας στον δρόμο με αυτές».
Και συνεχίζει: «'Από τό πρωί' τής 8 'Ιανουαρίου οί γυναίκες κά&ε χωριοΰ βρί-
σκονται σε συναγερμό. Ντύνονται με τά καλύτερα των ροϋχα και περνούν στο
λαιμό τους φλωριά. 'Αποβραδύς έχουν ετοιμάσει καλά φαγητά και κρασί και μιά
μεγάλη πλάκα σαπούνι και με τά εφόδια αυτά πηγαίνουν στο σπίτι τής μαμμής.
Ή μαιιμή περιμένει τις γυναίκες ντυμένη και αύτη με τά καλύτερα της ροϋχα.
Κά&ε νεοφερμένη πλένει τά χέρια τής μαμμής με τό σαπούνι που εφερε και υστέρα
τής αφήνει τό υπόλοιπο του σαπουνιού. "Ετσι η μαμμή εξασφαλίζεται από σαπούνι
για δλον τον χρόνο. "Επειτα οί γυναίκες στολίζουν με τά φλωριά των την μαμμή,
ή όποια παρουσιάζεται οϋτω χρυσοστόλιστη. 'Εννοείται δτι τά φλωριά μετά τό
τέλος τής εορτής επιστρέφονται στάς κατόχους των. "Επειτα αρχίζει τό γλέντι.
Ή μαμμή ε'χει μαγειρεύσει και αύτη τά φαγητά της. Τό τραπέζι είναι απέραντο.
Τά φαγητά ορεκτικά και άφ&ονα. Τό κρασί τρέχει γα>ρις τελειωμό και οί γυναί-
κες διηγούνται διάφορα ανέκδοτα, πον δεν επιτρέπεται νά τά άκούση αύτι άνόρός.
"Οταν άνάψη τό γλέντι, αρχίζει δ χορός. Ή μαμμή τραυα εμπρός και άκολου&οϋν
οί άλλες. Και τό γλέντι διαρκώς γίνεται ζωηρότερο. Τις απογευματινές ώρες ή

') «Μπουκέτο» τής 3 'Ιανουαρίου 1929.

-) Ώς έπληροφορήθην, εις τό Κίτρος έχουν έγκατασταθή πρόσφυγες έκ Μπάνας, εις τό
Κιουρκοΰτ έκ Ραβδα, εις τό Τσαντιρλί έξ Άηβλάση, χωρίων κειμένων έπΐ των ανατολικών
προσβάσεων τοϋ Αίμου παρά τήν Μεσημβρίαν.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

διασκέδασις φ'&άνει στο κατακόρυφο. Τά τραγούδια των γυναικών χαλούν τον
κόσμο. Τό σπίτι της μαμμής εγκαταλείπεται και δ χείμαρρος των γυναικών με τη
μαμμή εμπρός ξεχύνεται στους κεντρικούς δρόμους τοϋ χωριοϋ. 'Ακριβώς τότε
κανένας ανδρας δεν τολμά νά cpavjj εις την άγοράν. Μόνο τά καφενεία είναι ανοι-
χτά, και απ' δλους τους άνδρες μόνο οι καφετζήδες απολαμβάνουν ασυλίας. Ό
χορός, τά τραγούδια, ή διασκέδασις συνεχίζονται στην πλατεϊαν, στην αγορά και
ατά καφενεία, τά όποια ανήκουν στίς γυναίκες την ήμερα αυτή... 'Αργά το βράδυ
οι γυναίκες γυρίζουν στα σπίτια τους και από την άλλην ήμερα δ ανδρας αναλαμ-
βάνει πάλι τά κυριαρχικά του επι της γυναικός δικαιώματα». Ό Φαλτάϊτς μας
πληροφορεί και ότι την έορτήν της μαμμής διετήρουν και οΐ "Ελληνες των Σα-
ράντα Εκκλησιών, τής Βιζύης, τής Άδριανουπόλεως, τού Λουλέ - Μπουργάς της
'Ανατ. Θράκης και ότι αύτη «εορτάζεται με φανατισμό σε δλη τη Βουλγαρία,
δπου λέγεται «μπάμπιν ντέν».

Περί τής εορτής ταύτης των γυναικών τής Θράκης ολίγας πρότερον καί ασα-
φείς ειδήσεις εΐχομεν. Ή πρώτη, περιεχόμενη εις άνέκδοτον χειρόγραφον τοϋ
Συμ. Μανασσείδου, άποκείμενον εν τω Ίστορ. Λεξικώ τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
(Φιλ. Σ. ΚΠ. αριθ. 3796, σελ. 84) τοϋ έτους 1886 (=ΛΑ 288) αναφέρεται εις τά
έθιμα τών Μαρασίων, συνοικίας τής Άδριανουπόλεως. Κατά ταύτην «αι πελάτιδες
των μαιών φέρουσι προς αϋτάς γλυκύσματα και προχύτην πλήρη ύδατος, δι' ου
έπιχέουσι και νίπτεται ή μαία. Μετά ταϋτα επιστρέιρασαι οϊκαδε έτοιμάζουσι
διάφορα φαγητά και πίτταν και φέρουαιν αυτά εις την οίκίαν της μαίας και κεφα-
λόδεμα, και εκεί ενωχοϋνται. Μεϋ·' ο στολίζουσιν αυτήν και άναβιβάσασαι έφ'
άμάξης πομπεύουσιν αυτήν. Τοϋτο δε γίνεται την τρίτην ήμέραν τών Θεοφανίων.
Ίστέον δε δτι τά Μαράσια κατοικούνται υπό ελληνοφώνων και βουλγαροφώνων.
Τοντο δ' έ'οτι εβ-ιμον τών βουλγαροφώνων. 'Εκάστη δε πελάτ'.ς προσφέρει τγι
μαία κατά την εαυτής δύναμιν κεφαλόδεμα ή μανδήλιον η έμπροσϋ'έλλαν και μίαν
πλ,άκα οαπωνίου. Την δ' άμαξαν, έφ' ής πομπεύονσι την μαϊαν Ιστολισμένην ώς
νύμφην και μεμε&υσμένην, σύρουσι δύο νέοι έζευγμένοι εις τον ζυγόν και φέρουσιν
εις τι φρέαρ και καταβρέχονσιν αυτήν από κορυφής μέχρι ποδών και συνοδεύου-
σιν αυτήν απασαι μεμε§υσμέναι και μαινόμεναι ιός ποτε αι πρόγονοι αυτών μαι-
νάδες. Την δ' ήμέραν ταύτην επονομάζουσι βουλγαριστι Μπάμπεντεν ήτοι ημέρα
τών μαιών». Και τά αυτά δώρα (σάπωνα, ρακήν, γλυκύσματα καί τι παννικόν)
προσφέρουν προς την μαμμήν αί γυναίκες, κατά τον Μανασσείδην, καί εις Γιλδε-
ρίμ, προάστιον τής Άδριανουπόλεως.

"Οτι ή εορτή αύτη συνηθίζετο υπό μόνων τών βουλγαροφώνων κατοίκων
τών Μαρασίων δεν είναι πιθανόν, διότι, ώς θά ΐδωμεν κατωτέρω, ήτο κοινή
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συνήθεια των παροικοΰντο)ν Ελλήνων και Βουλγάροον τής βορείου Θράκης.

Ή ετέρα εΐδησις, δημοσιευμένη υπό Κ. Παπαϊωαννίδου εις τά «Θρακικά»
τ. Α' 1928, 458 προέρχεται εκ Σωζοπόλεως και περιορίζεται εις τά εξής ολίγα:
« Την 8 ην 'Ιανουαρίου, εορ την τής μαμμής, μεταβαίνουοι.ν αί μ ή άπολέσασαι
ε τ ι π α σαν ελπίδα τεκνοποιίας γυναίκες προς επίσκεχριν των μαιών
τής πόλεως, εκάστη εις την έαυιής, ποοσφέρουσαι αύταΐς σάπωνα και χρήματα».

Άποφασίσας έκτοτε νά ερευνήσω τά κατά τό έθιμον τούτο προέτρεψα τον
διευθυντήν τού «'Αρχείου θρακικού λαογραφ. και γλωσσ. θησαυρού» ν' άπευθΰνη
σχετικόν έριότημα ποός τους έν Μακεδονία συνεργάτας τού περιοδικού, εκ τής
ενεργείας δέ ταύτης προήλθεν ή εκτενής περιγραφή τού διδασκάλου Β. Δελη-
γιάννη, ή δημοσιευθείσα εις τό «Άρχ. θρακ. θησ.» τ. 3 (1936-37) σ. 196-200.
Ούτος ηυτύχησε νά συνάντηση όργανοπαίκτην, παρευρεθέντα πρό τριετίας εις
τους 'Αμπέλους, χωρίον τής περιοχής Νιγρίτης, κατά την έορτήν των εκ Σταχτο-
χωρίου τής 'Αγχιάλου καταγομένων γυναικών, και νά μας παράσχη λίαν ενδιαφέ-
ρουσας και αυθεντικάς πληροφορίας περί τών κατ' αυτήν τελεσθέντων.

Ίνα δέ δυνηθώ νά συλλέξω πληρεστέρας περί τοϋ εθίμου ειδήσεις, μετέβην
ό ίδιος τό θέρος τού 1937 εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν και έπεσκέφθην τήν
Νέαν Μεσημβρίαν, Νέαν Άγχίαλον, τό ΙΙολΰκαστρον, την Καλίνδοιαν και άλλα
χωρία, εις τά οποία έχουν έγκατασταθή πρόσφυγες εκ τών παρά τόν Αίμον ελλη-
νικών χωρίων: Άηβλάση, Ραβδά, Ναίμονα, Μπάνας, Τζίμου κλπ. Τό συλλεγέν
κατά την έρευναν ταΰτην λαογραφικόν ύλικόν κατέθηκα εις τό Ααογραφικόν Άρ-
χεΐον τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, όπου κατεγράφη ύπ' αριθ. χειρ. 1104 Α'-Δ'.
Έξ αυτού δημοσιεύω κατωτέρω ειδήσεις άφορώσας εις τά τελούμενα έν τή ΒΑ.
Θράκη πρό τού 1923 έθιμα την 8ην 'Ιανουαρίου, «ήμέοαν τής μαμμής», ή δποία
κοινώς έλέγετο μπάμπω γκιουνου (έκ τού τουρκ. guun—ήμερα" μπάμπω=γραϊα,
μαία). Δύο έκ τών κατωτέρω δημοσιευομένων κειμένων (άρ. 11 και 12) αναφέ-
ρονται εις έθιμα τών γυναικών τών παρακειμένων βουλγαρικών χωρίων Έρκέτς
και Κισλάδερε, ως τά αντελήφθησαν Έλληνες έμποροι εκ Μεσημβρίας και 'Αγ-
χιάλου, παρευρεθέντες εις αυτά την 8ην 'Ιανουαρίου. "Ας σημειωθή και ότι εις
εκ τών πληροφοριοδοτών μου, ό Γιάγκος Άράμπογλου (άρ. 2) ειχε μητέρα
μαμμήν και παρηκολούθει ελευθέρως τά γινόμενα κατά την εορτήν έν τή οικία'
άλλος, δ Διαμαντής Κηπουρίδης (άρ. 4 και 5), ήτο οργανοπαίκτης και παρευρέθη
πολλάκις ε'ις τάς έορτάς τών ελληνικών χωρίων τού Αίμου.
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1 (ΛΑ 1104 Γ' σ. 205)

Παρά 'Αρετής Γιαννάκου Τσακαλάκη, ετών 39, έκ χ«ρ. Ναίμονα, περιφ. Μεσημβρίας.

Τής Μ π ά μ π ω ς μ έ ρ α.

Κάϋε γυναίκα, εκεί ν' που τεκνών', ϋά πάνε τό πρωϊ στη μαμμή άπονα
σαπουνάκ' και ϋά άή χύσ'νε νά πλυϋβ κάϋα μιά. Μετά ϋά γνρίσ'νε στά σπί-
τια τους και ϋά έτοιμάσ' κάϋα μιά τραπέζ' διάφορα φαητά : ξυνό λάχανο, δ,τι
νά 'ναι' άλλη αυγά, άλλη ψάρια, μιλίνα '), και μιά πίττα είναι άπαραίτητη,
άλειμμέν' με μέλ' και κεντημέν' με μαχαΐρ' και πηροΰν'. Τδ βραδάκ' »?ά τά πάρ'νε
και Οά πάνε ατής μαμμής τδ σπίτ'. Έκεΐ ϋά καϋήσ'νε νά διασκεδάσ'νε. "Εχ'νε
κι έ'ναν οργανοπαίχτη. Χορεύ'νε, πηδούνε, γίν'νται και μασκαράδες. "Αιΐρας δε
ζυγών'. "Εναν γκαιρδ πήαιναν οι γυναίκες και στη βρύο' κ' έ'βρεχαν άή
μπάμπω και do 1)ρόεδρο.

2 (ΛΑ 1104 Γ' σ. 21-23)

Παρά Γιάγκου Άράμπογλου, ετών 57, έκ χορίου Τζίμου, περιφ. Μεσημβρίας.

Τ δ Μπάμπω γ κ ι ο υ ν ο ν.

"Οταν ερτ' κείν' ή μέρα, ϋ' άλλάξ'νε οι γεναικες τίς καλύτερες φορεσιές,
ϋά βάλ'νε τδ φκιασίδι τς, τδ κοκκινάδι τς, επειδή, άμα κάν'νε παιδί, νά νεΐ-
ναι έμορφο.

"Υστερα ϋά πάρ' κάϋα μιά άή ρακή τς, τις μεζέδες τς, τδ τι έ'χ' νά ποϋμε,
ϋανά πάρ' κ' ε να τσουκάλ' νερδ ζεστό και βασιλικό· ι) ανά βάλ' τδ λι γεν', ϋανά
βάλ' κ' ή παραμάννα τά χέρια τς έ'τσ' ποκάτ* (συμπεπλεγμένα), &ανά χύσ' τδ
νερό πάν' στά χέρια τς μπιράέν, μαζωμένο, γιά νά γίν' γλήγορα τδ παιδί, και ϋανά
κάν' ε να καλό λουλούδ' με τ δ βαράκ' και ϋανά τδ βάλ' στης μαμμής τδ κεφάλ',
γιά νά είναι έμορφο τό παιδί. "Υστερα πε τάκεΐνο τδ ρακι ϋανά κεράσ' άή μαμμή,
και τδ αλλο ϋανά τ' άφήκ' εκεί, και ϋανά δώκ' μπαξίσ' άή μαμμή, κ' υστέρα ή
μαμμή κερνούσε κείνες. "Υστερα ϋανά γυρίσ'νε στο σπίτ', ϋανά σφάξνε πδ μιά
κόττα, ϋανά κάν'νε τδ τραπέζι τς. Φαητά, δ,τ" βρισκούάανε.

Θανά πάνε πάλε στης μαμμής τδ σπίτ', ϋανά πιάσ'νε μιά fja'ida και ϋανά
παίζ' κεΐνο τό βράδ' δσο νά μπιζερίσνε. Τραβουδούσανε, χορεύανε. Ή μπάμπω
έσερνε do χορό. Μιά πόδενεν πανταλόνια, γίνάανε άάρας κι Άλλη γεναϊκα, κ' έκα-
ναν τ'αστεία με κάνα λουκάν'κο. Κείνο τδ λουκάν'κο τό'κλαιγαν,

') μιλίνα, γλνχνομα ταψιοΰ με γέμιση and φρούτα, κολοκύθα κλπ.
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τό φιλούσαν. "Αλλη γίνάανε τζαντάρς (χωροφύλακας) με τά σπαθιά, αλλ'
άσκέρ (στρατιγιώτς) με άή στολή τ' και γλεάούσανε. Μάσκες δεν εβαζανε, τά
πρόσωπα τα λεύτερα. "Εβγαινανε, πάαινανε και στά μαγαζιά, έπαιρναν ε μπας ίσια'
θανά πάρ'νε τό καπέλλο σ', γιά νά δώκ'ς μπαξίσ'. Γ)ή μαμμή άή στόλιζανε, (Ιήν
εβαζανε πά σ' ε να κάρρο και άή γκιζέρ'ζανε κι άμα πάαινεν κάνας άάρας κει
άπ' ήταν οι γεναΐκες, (Ιόν ξεβράκωνανε.

'Εγώ, ήταν ή μητέρα μ' μαμμή και δε φνλάγάας πό τάμένα, ήμουνα μέσα
στο σπίτ'. Μένα δε με πείραζανε. Άγκρυφίως τό'καν αν ε, σννατοί τς, γεναΐ-
κες μοναχές. Ό (/άϊάατζης ήταν μονάχα, άλλα ήταν άπαγορεμένο νά π.Γ/ τίποτα.
Λεύτερα κορίτσια δεν αφήνανε. Παάρεμένες μονάχα και γριές πάαινανε.

Τονχαν σε καλό, γιά ι ''αποχτούνε παιδιά.

3 (ΛΑ 1104 Γ' σ. 90-93)

Παρά Σκουλίνας Γιάγκου Άράμπογλου, ετών 53, έκ Ραβδά, περιφ. Μεσημβρίας.

Μπάμπω γ κι ο υ ν ο ν.

Γ) ή μέρα αυτή, τό πρωγί, ή μπάμπω κάθεται ατό θρόνο τς, στο κάθισμα,
και κάθα μιά, που &ά έ'ρτη, θά τής χύσ' νερό νά πλυθή. "Εχ' ε να κλωνί βασι-
λικό μέσ' στο νερό. Τό σαπονν' θά τό βάλ' πάν' στά χέργια τής μαμμής και τό
νερό ίϊά τό χνσ' πάν' στά χέρια, έ'τσ' χλιαρό, όλο με μιας, και άή γαραφίτσα
(το μπακιράκ') θά άή ϋρουμντήσ' και )'}ά άή f/άν' με τό ποδάρ' έ'τσ' και θά
δ γ ή: "Αμα ν εΐν' τάνάσκελα, θά κάν' κορίτσ', άμα ν εΐν' μπρούμυτα, θά κάν'
άγόρ'. "Υστερα τής σκουπίζ' τά χέρια τς μέ (Ιή ϋετσέτα, &ά (Ιή γκεράσ' κ' έ'να
ποτηράκ' ρακί, θά άή δώκ' μέντες, λουκοϋμ', θά άή φιλήα' τό χέρ', θά άή
δώκ' και μπαξίσ', πέντε δραχμές νά πούμε.

"Υστερα φεύγουμε, παγαίν'με, ζυμών'με" κάν'με πίττες, φαγιά, θ' άλλά-
ξ'με κιόλας· θα βάλω γώ, νά πούμε, ποτούρ''), ενα καλπάκ' καναγκαιρήσιο' άλλη
γέν'ται άξιωματικός, άλλη κομίτα, δ,τι άλλαξιά νά βοή ς νά βάλ'ς.

"Υστερα θά πάρ'με τά τραπέζια μας·), τά φαγιά μας και θά πάμε στης μαμμής
τό σπίτ', νά στρώσ'με τις μεσάλες3), νά βάλ'με τά φαγιά, μας, τά κρασιά μας.

Πρώτα θά στολία'με άή μαμμή. θά άή βάλ'με τό λουλοϋδ' τό χρυσό, βαρα-
κωμένο, θά άή βάλ'με μπρουλιες φλουριά—α ντί ς φλουριά σταπίδες, χαρούπια,
φούσκες (πατλάκες άπό καλαμπόκ', πού τό βάζ'νε ατή φωτιά)· μιά φούσκα, μιά
σταπίδα· βάν'με και σΰκα, ξυλοκέρατα'—κ' ενα κρεμμύδ' ατή μέσ' γιά ώρολόγ'.

Π ο τ ο ν ρ ι, βράκα ανδρική στενή, πον φορούσαν οι χωρικοί.

2) 'Εννοεί χαμηλά στρογγυλά τραπέζια, τους λεγομένονς σοφρΰδες. 3) Τραπεζομάντιλα.
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θά τό παστρέψ'ς, νά είναι άσπρο· τό 'βαζανε σε μιά κλωστή, έβαναν ε κ' ένα
τοάκνο γιά κλειδί.

— Τί ώρα εΐναι;

— Τό κρεμμνδ' λέγ' ή χτεσινή!

Κάδε μιά πήγαινε (Iή ϋρουλιά τς με τις φούσκες στή μπάμπω και τό
κεφάλ' τής Ι)άΙ)ο>ς γίνάανε ώς άπάν' πε τά λουλούδια.

Ή δάϋω είχε καλεσμένες δυο ϋάδες. Και σ' αυτές έβανανε τις μπρουλιές.
Οι γεναΐκες στόλιζανε άή ϋάϋω και κείνες τις γριές.

"Υστερα ϋά καϋήσ'νε νά φάνε και νά πιούνε, θά τραγουδήσ'νε και ϋά με-
ϋνσ'νε. Κ' υστέρα ϋ' άρχινίσ'νε νά χορεύ'νε.

Λένε όλα τά τραβούδια, καλά και αχαμνά').

Κάν'νε κ' ενα άάρήσιο πράμα· ενα πράσο, ενα σετζονκ', ενα λουκάν'κο·
όπου βρούνε τρϋπα ανοιχτή, τό ρωκών'νε...

"Υστερα ϋά πάνε στο μαγαζί, ϋά χορέψ'νε, ϋά πιούνε. Χορεύοντας ϋά πάνε.
Ή babo) τραυάει τον πρόοδο, κ' οι γεναικες πιασμένες στο χορό. Κι άμα
βρουν κανέναν άάρα, άό ίιαίρν'νε τό κασκέτο τ', κι άμα δε δώκ' κρασί, δέ τό
δίν'νε■ άό ρήχ'νε κατά γής, άό c/ατουροϋνε, ό,τ' ϋέλ'νε άό c/άν'νε.

4 (ΛΑ 1104 Γ' σ. 162-3)

ΙΙαρά Διαμαντή Κηπουρίδη, όργανοπαίκτου, ετών 55, έκ Μεσημβρίας.

Σ'τό Ναίμονα έτυχα, στο Ραβδά, στή Μπάνα. Τά ίδια έϋιμα. "Ημανε οργα-
νοπαίχτης και τά είδα.

Όή μέρα τής ΙιάΙιος οι γυναίκες ϋά πάνε στή μαμμή και ή κάϋε μιά ϋά
πάγ' ενα δώρο· ή πίττα, ή κόττα ϋά βράσ', και κατόπ' ϋ' άρχίσ' ι) διασκέδαση.

'Ολόκληρη μέρα ϋά διασκεδάζ'νε, μόνε οί γυναίκες μαζι πε άή 1>αραμάννα.
01 άάροι ϋά είναι φρουρά· αντοι ϋά είναι ευταξία. Αντοι δέ πίν'νε αυτή άή
μέρα, ϋά προφυλάγ'νε τις γυναίκες. "Οταν δμως ϋανά βγιοϋνε στο δρόμο μεθυ-
σμένες, τύχαινε νά περάσ' κάνας διαβάτης πεκεΐ. Αυτός εξάπαντος έπρεπε νά
δώκ' κάτι τί, ενα ρεγάλο. "Αν δεν έδινε, ϋανά άό ι/ατεβάσ'νε πέ τό άλογο και
ϋανά άό ίιάνε στή βρύσ' νά άό βρέξ'νε, νά κάν'νε τό εϋιμο τοϋ 'Αγίου
Ίορδάνου.

'Ολόκληρη πλεξούδα κρεμμύδια ή σκόρδα έβαζαν γύρω στο λαιμό τής μπά-
μπως ή και μπρουλιές μέ γεμίσια (ξηρούς καρπούς) διάφορα.

') "Ασεμνα, σατυρικά.
2) Σετζονκ ι, είδος λονκάνικ ου.
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Με ξύλο ή με χώμα, με πηλό, ε καν αν ε ενα άάρικό πράμα. Τό στόλιζαν ε με
κάτι λουλούδια, δπως και άή bgcoro μαγιά, ή μιά τής άλλης τό ε δίνανε. Τό φι-
λούσανε, τό άγκάλιαζανε και ε καν αν ε πώς τό βάζ'νε σε καμμιάνα. "Εκανανε και
τό γυναικείο και τ' αντάμωναν, δπως εκτελειέται τό φυσικό καθήκον.

Τό δμοιο έγό) τό είδα στά χωριά τά δικά μας και άή δεύτερη μέρα τον γά-
μου. "Οταν θά βγή τό κορίτσ' παρθένα, γίν'ται μεγάλος ενθουσιασμός σε κείνη
Λήν οικογένεια και τό πανηγυρίζ'νε. Στή Μπάνα βάζ'νε εναν άθρωπο και άνε-
βαίν' σ' ενα δέάρο άψηλό και φαννάζ': Σήμερις κανένας δέ 'θά βγή όξω πε τό
χωριό. "Ολ' ϋ·ά έρτουνε ατό γάμο νά διασκεδάσ'νε. Στή διασκέδασ' οι γυναίκες
κρεμάζ'νε κρεμμύδια, σκόρδα ή μιά πε άήν αλλ', δπως στης μπάμπως άή μέρα.
Κάν'νε και ενα άάρικό πράμα και τό δίν'νε χέρ' σε χέρ' και τό χαϊδεύ'νε, τό
φιλούνε, άάροι και γυναίκες, και τελευταία πιάν'άαι στο χορό και χορεύ'νε
μέχρι τό πρωί. Ευκές: Καλά νστερνά, ν' άσπρίσ'νε, νά γεράσ'νε, νά πολύ-
τεκνη σ 'ν ε.

5 (ΛΑ 1104 Γ' α. 164-5)

ΙΙαρά τοϋ αύτοϋ.

Στή Μπάνα άή μέρα τής μπάμπως εν πρώτοις πηγαίν' μιά γυναίκα πε
τό πράμα τό άάρικό και τό γυναικείο. Τό γυναικείο τό φκιάν'νε μ' ενα κομ-
μάτ' τομάρ' μαλλιαρό, π' αυτά πον έ'χ'νε οί γονναρήδες. Τό σκίζ'νε και τό
κάν'νε τό δμοιο. Τό στολίζ'νε με διάφορα άνθη τής εποχής εκείνης και τό
προσφέρουνε στή όαραμάννα μέ τό άάρικό πράμα και αυτό συντείνει, δτι ή πα-
ραμάννα είναι ώς ε'νας ελευθερωτής, μεγάλος γιατρός γι' αντές, και είναι προς
τιμήν της. "Υστερα δλε,ς οί άλλες χύνοντανε σύσσοιμα στο δωμάτιο, που ήτανε ή
μπάμπω, τό άγκάλιαζανε αυτό τό πράμα και ή μιά τό έ'δινε τής άλληνής και τό
χάϊδευανε, τό φιλούσανε. . . Χορεύανε γύρω στο τραπέζ' μέ τή μπάμπω πρόοδο :

"Ενας γέρος κλάδευε,
άή ματζάνα τ' σάλευε κτλ.

6 (ΛΑ 1104 Α' σ. 269-277)

Παρά Κυριάκου Καλαϊτζή, ετών 55, έκ Μεσημβρίας, παντοπώλου έν χωρ. Νταουτλί

άπό τοϋ 1897 -1908.

Στο Νταουτλί, δταν έ'ρχονάας οί καλές οί μέρες και περνούσε τ* Άηγιάνν',
οί γυναίκες (τοϋ Νταουτλί) πήγαινανε και στόλιζανε άή baρaμάvva, άή βαρά-
κωνανε, άήν έκανανε σά ν ν φ'· άήν εβαζανε στή [πολυθρόνα και καμάρωνε.
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Το λοιπόν ή κάϋα μιά νοικοκυρά ϋανά πάγ' τό τραπέζ', άή κόττατς, μισιρ1),
χήνα, ξννόγαλο, μιλίνες, κρασί ενα μπακίρ' μεγάλο, νερομπάκιρο, και συναγω-
νίζάας ποιά ϋανά πάγ' τό καλύτερο φαγητό στή Ι/αραμάννα.

Αυτό αρχινούσε άπε ή ώρα οχτώ τό πρωΐ μέχρι τό μεσημέρ'. θανά φάνε,
ϋανά γλεντήσνε όλες αναμεταξύ τς, στής παραμάννας τό σπίτ".

Μετά τό μεσημέρ' ξεσπάϋωνανε πιά κ' έπαιρνανε άό άαή do Δημητράκ' άό
Διαμαντόγλου, γκαϊάατζή, και τους έπαιζε πέ άή γκάϊάα. Τον είχανε δμως με-
γάλ' πειϋαρχία.

"Οταν περνούσε τό μεσημέρ' κ' ϋστερις άύνάας με διάφορες φορεσιές, άντρή-
σια ρούχα, κ' έ'τρεχανε στά σοκάκια με τρεΐς, με τέσσερις κομπανίες, γιά νά συναν-
τήσνε κανέναν άάρα, μεϋυσμένες δμως. Κι δποιονα άντάμωνανε, έννοούσανε νά
τους δώκ' λεπτά, κι αν δέ άους έδινε λεπτά, τον ξεγύμνωνανε κι άναγκάζάανε
ό καϋεις νά δώκ' λεπτά, γιά νά γλυτώσ' τό ξεγύμνωμα. Μετά τον αφήνανε, έπαιρ-
νανε τά λεπτά, κ' έ'τρεχανε κι άγόραζανε κρασί.

Σ' αυτό τό αναμεταξύ μιά φορά έρχομαν κ' έγά) με άό Μπύργο πε τ' άλογο,
και με πιάν' τοϋ Γιώργ' τοϋ Ντελή - Δημήτρ' ή γεναϊκα, κ' έπιασε τ' άλογο πέ
τά χαλινάρια και λέγ':

— Κερατά, παράδες βγάλε. Κ' οι άλλες φώναζανε :

— Κράτια τον, μή άόν άπολας.

Κι' άναγκάσκα κ' έδωκα εΐκοσ' γρόσια και με αφήσανε. Και μετά μιά ώρα
γλέπω κ' έρχουάαι στή ίηάτσα κ' έ'βγαζανε τις άάρ' πομέσα πό τά καφενεία πέ
τις προποδιές.

Αυτά ήάας τά έϋίματα τοϋ Μπαμπουγκιουνού τοϋ Νταουτλί.

Τό ράϊάατζή άόν είχανε δεμένα τά μάτια, μόνε νά παίζ'. Πότε τον έβανανε
στο στόμα μιλίνα (=πίττα), πότε άρμυρό ψάρ'...

Όή μπάμπου άήν έ'πλυνανε, τη 1>ογιάάζανε με κοκκινάδ' τά μάγουλα τς, άή
ϋουάράρζανε και άήν έβανανε πούλια στά μάγουλα, στο τσακάλ' φλονργιά· άήν
έκανανε κοϋκκο και άήν έβανανε στή όολνιΐρόνα και καμάρωνε.

Χορεύανε, όταν ήάας μές στο σπίτ'. "Εκανανε πολλά πράματα, αλλά πώς
νά τά ξέρ' κανείς; Ή μιά έβανε ροϋχα άάρικά και δεκινοϋσε ώς άάρας.
Μερικές έβγαίνανε κ' έπιαναν ε τά πόστα, μήπαις πλησιάσ' κανένας άάρας και πάγ'
και δγί] εκεί τί γέν'ται2).

') Μ ιοί ρ, ινδιάνος, κονρκος.

2) «0« Νταουτλιανοι ήιίας Καβακ/.ιώτ' απέ τό βουνό Σατάρ' της 'Αάριανονς περιφέρεια.
Ήρταν στον καιρό της Ρουσίας κι ό Νταοΰι μπέης είχε τό τσιφλίκι και τό αγόρασαν αυιοί
καί τό 'καμαν χωριό καί ώνομάσκεν Νιαοντλί. Είχανε 30 χιλιάδες στρέμματα ογδόντα οικογένειες».
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Και στή Μεσέβρια οί γυναίκες μαζεΰάας στο σπίτ' τής μαμμής και διασκέ-
δαζανε. Και οί αάροι εκανανε τό Μπάμπουγκιοννον κόντρα πε τες γεναΐκες.

7 (ΛΑ 1104 Β' σ. 2-3)

Παρά Δημ. Σαρρή, ετών 60, έξ 'Αγχιάλου.

Τό Μπάμπου γκιουνον γίντανε και στην Άχελά). τΗταν ή τελευταία γιορτή.

Οί γυναίκες πήγαινανε στο σπίτι τής μαμμής' άή Ιιήγαινανε σαπούνια, λάδι.
Δεν επιτρέπονταν άίΐρας. "Ολη νύχτα γλεντούσανε και εκανανε δ,τι μπορούσανε.
Χορεύανε, έ'πινανε και κυμμάτ' παραπάν', ερριχνανε άή μιά κάτ', ά,ήν εκανανε
τρίκωλο 1).

ΙΙήγαινανε μόνε γυναίκες παάρεμένες. Οί αάροι ατό Μπάμπου γκιουνον
γλέντιζαν όξω, ξεχωριστά· έμοιαζαν καρναβαλίστικο γλέντι, στά καφενεία, και
πάν' σ' αμάξια χωρικά λογνρνονσαν πό μαχαλά σέ μαχαλά μουντζουρωμένοι,
κ' έλεγανε πειράγματα στους γύρω.

8 (ΛΑ 1104 Β' σ. 31-33)

Παρά Σοφοκλή Χατζηγιάννογλου, ετών 66, ές 'Αγχιάλου.

Τής Άγιας Δομνής μαζώνονντας οί γυναίκες και πήγαινανε στή μαμμή και
άή ϋήγαινε ή κάίϊε γυναίκα ενα ααποννάκ' και κανένα πεταετάκ' και διάφορα
φαγητά. Έκεΐ έ'μνησκάνε δλες οί γυναίκες και γλεντούσανε.

ΙΙρωΐ πήγαινανε και εμνησκαν εως τό βράδ'. Κατόπ' έπαιρνανε τά όργανα
ατής μαμμής τό σπίτ' και χορεύανε, εως νά διαλύσ' τό πλήθος τά μεσάνυχτα.
Ή μαμμή τις εύκιοϋνταν νά κάν'ν ε πολλά παιδιά. Οί αάροι άπαγορεύον-
άαν νά πάνε ατό σπίτ' τής μαμμής.

"Ελεγανε τά δικά τς τά τραβούδια, γυναικεία, και πό καμμιά μεθούσε κι δλα.

"Εκανανε και άστεία πολλά και γελούσανε. "Επιανανε καμμιά γυναίκα πέ
τά χέρια, τά πόδια, άήν ερριχνανε κάτ', άήν εκανανε τρίκωλο.

Μόνε παάρεμένες πήγαι νάνε, π ο ν μ π ο ρ ο ν σ αν ν' ά π ο χ τ ή σον ν.

Κ' οί αάροι γιόρταζανε και γλεντούσανε ατά μαγαζιά.

9 (ΛΑ 1104 Α' σ. 106-7)

ΙΙαρά 'Ελένης Λίλαινα, έτών 67, κατοίκου "Αηβλάση παρά την Μεσημβρίαν.

Τό πρωί' θανά πάμε στ}] μπάμπω, νά άή χύαμε νερό νά πλνϋή. θανά σκου-
πιστή πέ άή Ι)εταέ τα, θανά μας κεράσ' κει ν' ενα ποτήρ' ρακί κ' υστέρα θανά

') Τρεις φορές dij γτνποναανε κάτ'.
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πάγ' καθεμιά στο σπίτι τς νά κάν' ετοιμασία, θανά σφάξ' πουλί, υ,τι ήάανε.

Τό βρά(Υ θανά πάρ' τό τραπέζι τς (χαμηλό ξύλινο), είτε (Ιό άαβά τς με τά
φαγιά, θανά πάμε κει πέρα και θανά στρώσ'με τραπέζια στή σειρά. Τί χαλ-
βάδες, τί γάλατα, τί όρνιθόπλα, τί μιλίνες, τί πράματα. ! Μεγάλ' ετοιμασία.

"Υστερα θανά φάνε, θανά τραγουδούνε, θανά χορεϋνε· άή μπάμπω θανά
έχ'νε πρόοδο, κείνη να θανά έ'χ'νε μπροστινή. Είχε και gaida.

Κάθα μιά ϋανά στολίσ' άή μπάμπω με λουλούδια, βασιλικοί, μέ πράματα.

Ούλες οι γυναίκες μαιτσα τραβουδούσανε. "Υστερα θά νά πάρ' ή μπάμπω
άό χορό, θανά πάμε στοΰ Θωμά τό μαγαζί. Τό παιδί τ' ήάανε, ό Γιώργης, ό
Θωμάς πού νά φανή !

"Αν φαινόάανε άάρας, τόνε ξύμνωνανε, άόν έπαιρνανε τό καλπάκ', νά ά.ους
κεράσ'. Και μεθούσανε κι όλα. "Ολη νύχτα χορεύανε.

Ευκές τής μπάμπως: Νά νεΐναι γερές, νά χαίρ'άαι, νά κάν'νε παιδιά, νά
ν είναι καλά...

10 (ΛΑ 1104 Α' σ. 89)

Παρά Θοδωριάς Μπαλή, ετών 55, εκ Μεσημβρίας.

Τ ό Μ π α μ π ω γ κ ι ο ν ο ύ.

Κει ν' άή μέρα ϋανά πάρμε τά ψωμιά μας, τά φαγιά μας, τά κρασιά μας,
μιλίνες έφκιαναμε, και θανά πάμε μέσα σ' ένα σπίτ' νά καθήσ'με, νά φάμε, νά
πιούμε κρασί, κ' έπειτα νά σκωθούμε νά χορέψ'με. Μερικές φορέν'άας, γέν'άας
μάσκες και γλεντούσαμε, κάναμε αστεία. Μερικές φορές περνούσανε οι αάρες,
μας έπαιρνανε και λογυρνούσαμε όλη άή ϋολιτεία μας, αάροι και γυναίκες· χο-
ρεύαμε και γύρζαμε λυγερά άή Μεσέβρια όληνα, πέ τό Κουμούλ' μέχρι τις Άξό-
πορτες κάτ' και πάλε γυρνούσαμε και πηαίναμε πάλε στο Κουμούλ' γυναίκες,
αά,ροι, παιδιά, δλ' ή Μεσέβρια.

Και τά όργανα έπαιζανε μπροστά.

"Ενας αθρωπος γέντανε μπάμπω. Ό Σάββας τον Μαρή γένάανε "ΑηΒασίλ'ς,
μαζι πέ τό πλήθος. Δέν είχε κόσμο νά μη διασκεδάσ'.

"Ετσ' έθιμα τό ηύραμε μέ τά παλιά τά χρόνια.
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11 (ΛΑ 1104 Α' σ. 5-8)

ΙΙαρά 'Αποστόλου Μανωλοποΰλου Κοκκίνου, ετών 84, έκ Μεσημβρίας.

Τ ό Μ 77 ά μ πω γ κι ο ν ν ο ν ατό Έρκέτς ')

Τό μπάμπω (/κιοννον ατό Έρκέτς, που ήιίας οί χοάροί οί Βονργαροι, οί
γυναίκες πήαινανε ατή μαμμή. 'Από την αρχή, άμα έρχοάαν ή μέρα αυτή, ήξε-
ραν οί γυναίκες, εκανανε άήν ετοιμασία άποβραδύς. Καϋαμιά θανά σφάξ' από
ένα όρνίίΡ.

Τό λοιπόν, άμα έβγαινε δ ήλιος, δλες οί γυναίκες έβαναν ε στις άαβάδες πό
μιά μιλίνα, ενα όρνίθ' και μιά πίττα ψωμί καθαρή και πό ενα κομμάτ' σαποϋν',
κ' ενα πεακίρ' καινούργιο. "Οταν πήαινανε στή μαμμή, ή μαμμή κάάανε στο
μαξιλάρ', σά βασίλ'σαα.

"Αμα πήαινανε τά πράματα, τά έπαιρνε μιά γυναίκα, τά σήκωνε, θά πάρ'
υστέρα ή γυναίκα τό σαποϋν', ϋ·ά πάγ' άή λιέν' στή μαμμή γιά νά νιφτή· ϋ·ά βάλ'
τό σαποϋν' στο χέρ' τής μαμμής πάνου, θά πάρ' τό νερό, θά άή χύσ' νερό νά
νιφτή, ή ίδια ή γυναίκα πού πηαίν'. Τό λοιπόν θά δώκ' τό πεακίρ' νά σκουπι-
στή, και κείνο τό σαποϋν' και τό πεακίρ' μνήακ' δώρο ατή μαμμή.

Τό έ'χ'νε ενα καλό συνήθειο κείνο, νά πάνε μιά φορά άό χρόνο νά νίψου ν ε
τά χέρια τής μαμμής, γιατί ή μαμμή βάζ' τό χέρι άης ατό σώμα τής γυναίκας.
"Ολες οί γυναίκες τό κάν'νε αυτό τό συνήθειο, δσες έχ στήν ενορία τς. "Επειτα
βάζ'νε τραπέζ', στρών'νε τσέργες και κά&'άαι και τρώγ'νε. Πηγαίν'νε και λίγο
κρασί μές στά μπακιράκια. Κατόπ' τό τραπέζ' στέκ' δσο νά πάγ' ή μαμμή στή
βρύσ'. Στέκεται κάτ', δέ άό σκων'νε.

"Εχ'νε και άό γκαϊάατζή καί άό πληρών'νε. Πίν'νε, μεθούνε, άό γκουάοϋνε
κι δλα, αστεία λένε, κάν'νε πολλά πράματα. Χορεύ'νε, διασκεδάζ'νε, ώσπου
νά έρτ' ή ώρα.

Σκώνται ύστερα καί βάζ'νε άή μαμμή πά στ' άμάξ' καί μιά γριά 'κόμα, ή
μαμμή νά μή 'ναι μονάγ'. Καί πολύ άή προφυλάγ'νε, δπως οί φαντάρ' άό
στρατηγό. "Εχ' αλλ' μάγκες, πού πάνε καί πολεμούνε νά βγάλ'νε τις ρόδες τοϋ
κάρρου, νά πέσ' ή μαμμή. Κάθα μιά εχ' ενα ξύλο και φυλάγ'νε. Γαο φοβήϋκε τό
μάτι μ' άπό κείνες. "Αάρες δέ ϋοροϋνε νά σταθούνε· γιατί πίν'νε, με&οϋνε,
πέφτουνε καί κάποτες. Οί άάρες τις μαζενουνε. "Αλλοτες οί αάρες τις δέρνουνε·
κείνη άή μέρα ή γυναίκα δέον' άόν άάρα, μιά μέρα άό χρόνο.

Γώ έχω άκούσ', επί Τουρκίας μιά χρονιά, κάποιος τζαντάρ'ς, χωροφύλακας,

') Βονλγαριχύ υρεινο χωριό εις άρκετην απόατασιν άπό τής Μεσημβρίας.
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χτύπ'σε μιά γυναίκα, και κείνες πήρανε τά σπαθιά τ', τά ντουφέκια τ', τά έ'σπασανε.
Βάν'νε στή f/αρρούτσα άή μαμμή οί γυναίκες, τρανοννε οί ϊδιες άή f/αρρούτοα,
σκουάούνε τις ρόδες και (ίή Ιιηαίν'νε στή βρύσ'. Κατεβαίν' πέ άή βαρρούτσα, βρέχ'νε
τό κεφάλι τς, τά χέρια τς, άή βάζ'νε πάλε στή ηαρρούτσα και άή ϋηαίν'νε πάλε
στο σπίτι τς· άήν άφήν'νε κει άή μαμμή και φεύγουνε, καθαμιά στο σπίτι τς.

Τό έ'χ'νε, γιορτάζ' ώστε ή μαμμή. Τελειών'ν ε όλες οί γιορτές και κατόπ'
ΐνεται αυτή ή γιορτή άό χρόνο μιά φορά. Τό ηϋρανε και τό έχ'νε νά τιμήσ'νε
άή μαμμή, δπως πηγαίν'νε σέ μιά ονομασία. Κι άμα δγιοϋνε ξένον άθρωπο,
πηαίν'νε, ζητούνε δώρο. "Αμα δέ άους δώκ'. . .

'Εχ'νε καϋαμιά ένα μπακιράκ' κρασί μέ βασιλικό νά μοσκίζ'.

12 (ΛΑ 1104 Β' σ. 34)

Παρά Σοφοκλέους Χατζηγιάννογλου, ετών 66, έξ 'Αγχιάλου.

Τ ή ς h ά b ω ς ή μ έ ρ α.

"Ετυχα σέ κάποιο χωριό Βουργάρικο, στον Κισλάάερε. Πήγα νά συνάξω
βερεσέδες. "Ημανε στο μαγαζί και άκ'σα πό μακριά που έρχουάαν ή gaida καί

. 3 f/ 1 <· * \ / \ / / , / TIM ϊ

κατοπ ολες οι γυναίκες και κρατούσανε στα χέρια τσοτρες με κρασί, ύ,ιχανε μαζί
και άή μαμμή, ντυμέν' μέ διάφορες ενδυμασίες, πισκιονλια, κορδέλλες κρέμου-
άας, μέ πούλια χρυσά στο κεφάλ', ήρτανε στο μαγαζί.

Έγώ άναγκάστ'κα νά φύγω. Μόλις ϋανά φύγω, μέ πιάν'νε στή ϋόρτα
κι αυτές ήθελαν νά μέ ρίξ'νε κάτου. Γιά νά γλυτώσω εγώ άναγκάστ'κα και
εΐπα άό μπακάλ' και τις έδοΜε δέκα οκάδες κρασί, κ' έτσ' γλύτωσα και έφυγα.

Οι άντρες εκεί ν' άή μέρα ήάας κρυμμέν' σ' όλο τό χωριό, δέ φαίν'άας.

'Εκείν' ή μέρα είναι τής γυναίκας γιορτή, μιά φιορά τό έτος, και
γλεντίζ'νε και χορεύ'νε έως τό πρωί. Do ρίχν'νε κάτ', άό άραυούνε, άό χτυ-
πούνε, άό γυμνών'νε, γιατί είναι μεθυσμένες και δεν ξέρ'νε τί κάν'νε. Κι δ,τι
νά σέ κάν'νε δέ 'ναι δικαστήριο. Ό ίδιος ό δικαστής δέ σέ δικάζ'. Σέ λέγ' «εί-
ναι τό έθιμο».

Τάς εξ άλλων πηγών ειδήσεις αριθμώ ώς εξής:

13. Συμ. Μαναοσείδης. Ίστορ. Λεξ. (Φιλ. Σ. ΚΓΓ. αριθ. χειρ. 3796)
σ. 84-87 (=ΛΑ 288)· Μαράσια Άδριανουπόλεως.

14. Κ. Παπαϊωαννίδης. Θρακικά Α' 1928 σ. 458. Σωζόπολις.

15. Κ. Φ(αλτάϊτς). Μπουκέτο 3 Ίανουαρ. 1929. Κίτρος, Άμάτοβον κτλ.

16. Β. Δεληγιάννης. Τς Μπάμπως ή μέρα. Άρχείον Θρακ. Θησ. τόμ. 3
(1936) σ. 196-200. Άμπελοι Νιγρίτης.
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Συνοψίζοντες τάς ανωτέρω ειδήσεις διακρίνομεν τά εξής κύρια τού εθίμου
στοιχεία:

1. Κΰριον πρόσωπον, περί τό όποιον στρέφεται ή όλη εορτή, εΐναι
ή μαία τού χωρίου, τής δ' εορτής μετέχουν μόνον γυναίκες, καί δή
κά&ε γυναίκα που τεκνώνει (1), μόνο παντρεμένες που μπορούσαν ν' αποχτή-
σουν (8), αί μ ή άπολέσασαι έτι πάσαν ελπίδα τεκνοποιίας γυναίκες (14), όλες οί
παντρεμένες... εξόν απ' τις χήρες και τις ατεκνες (16). Λεύτερα κορίτσια δεν
αφηναν (2).

2. Πρόσωπα βοηθητικά: δύο ή τρεις γραίαι ως βοηθοί τής μαμμής
(3. 11. 16), καλεσμένες τής μαμμής (3).

3. Επίσκεψις τών γυναικών προς την μαμμήν καί προσφορά δώρων,
ίδίςι πραγμάτων καταλλήλων είς τό έργον αυτής. ΙΙροσφέρονται σαπούνι, πετσέτα,
μανδήλα, φαγητά, ποτά, γλυκύσματα, χρήματα. "Αλλαι προσφοραί: ενα ταψί
αλεύρι σταρήσιο μ~ ενα κερί (σπερματοέτο) μπηγμένο στή μέση (16)' μιά πίττα
είναι άπαραίτητη, αλειμμένη μέ μέλι καί κεντημένη μέ μαχαί ρ' καί πηρού ν' (1).

4. Νίψις τών χειρών τής μαμμής ύφ' εκάστης τών επισκεπτόμενων
γυναικών' συμβολικά ί πράξεις σχέσιν έχουσαι προς τον τοκετόν: τό νερό
(ζεστό) χύνεται πάνω ατά χέρια (τής μαμμής), μπιράέν'), μαζωμένο, γιά νά γίν'
γλήγορα τό παιδί (2)' ένα κλωνί βασιλικός μέσ' ατό νερό καί τό νερό ί)ά τό χύσ'
πάν' στά χέργια έτσ' χλιαρό, όλο μεμιάς (3). Προγνωστικά διά τό γένος τοϋ
τεχθησομένου : Οά τή ϋρονμυτήσ' τή γαραφίτσα (τό μπακιράκ') καί ϋά την κάν'
πέ τό ποδάρ' έ'τσ' καί ίίά δγή : άμα ν εΐν' τ ανάσκελα, ί)ά κάμ' κορίτα', άμα ν εΐν'
μπρούμυτα, &ά κάν' άγόρ' (3).

5. Στολισμός τής μαμμής καθημένης επί θρόνου (σά νύφη 6. 13—σάν
βααίλασσα 11): τής βάφανε μέ κοκκινάδι τά μάγουλα (6)' τής βάζανε ατό κεφάλι
λουλούδια χρυσωμένα (μέ τό βαράκ') (2. 3. 6. 9. 16), στο λαιμό φλουριά (13), πλε-
ξούδες άπό κρεμμύδια καί σκόρδα (4), μπρουλιές άπό σταφίδες, χαρούπια, σύκα,
φούσκες (άπό καλαμπόκι) (3. 4)' τής βάζανε ενα κρεμμύδ' σέ μιά κλωστή μ' ένα
τσάκνο γιά κλειδί (γιά ώρολόγι) (3). Οί γυναίκες στόλιζαν τή μπάμπω καί τίς
δυο γριές που είχε καλεσμένες ή μπάμποy καί α' αυτές έβαναν τίς μπρουλιές (3).

6. Σύμβολα δεικνυόμενα είς τάς γυναίκας (άνδρεΐον καί γυναικείον
μόριον). Φίλημα αυτών καί πράξεις είκονικαί: έκαναν τ'αστεία μέ
κάνα λουκάνικο· κείνο τό λουκάνικο τό 'κλαιγαν, τό φιλούσαν (2). "Ενα άντρήσιο
πράμα κάνουν: ενα π ράσο, ενα σετζονκ', ενα λουκάνικο■ όπου βρούνε τρύπα άνοι-

') λ. τουρκ. μεμιάς.
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•/τή τό ρωκών'νε (3). Με ξύλο ή με χώμα, με πηλό, έκαναν ένα άντρήσιο πράμα1
τό στόλιζαν μέ κάτι λουλούδια, δπως και τήν Πρωτομαγιά, ή μια τής άλλης τό
έδινε· τό φιλούσαν, τό αγκάλιαζαν και έκαναν πό>ς τό βάζουν σέ καμιάνα. 'Έκα-
ναν και τό γυναικείο και τ' άντάμωναν, δπως έκτελειέται τό φυσικόν καθή-
κον (4). Τό γυναικείο τό φκιάνουν μ' ένα κομμάτι τομάρι μαλλιαρό' τό σκίζουν
και τό κάνουν τό όμοιο' τό στολίζουν μέ διάφορα άνθη... και τό προσφέρουν
στήν παραμάννα μέ τό άντρήσιο' υστέρα δλες οί άλλες χύνονταν σύσσωμα στο δω-
μάτιο πού ήταν ή μπάμπω, τό άγκάλιαζαν αυτό τό πράμα και ή μιά τό έδινε
τής άλληνής και τό γάϊδευαν, τό φιλούσαν (5). Δύο τρεις άπ' τις γεροντότερες
μαζί θά φκιάσουν τό πέος (μέ πράσο καί έντερα χοίρου)' μέ ένα λουκάνικο φρέ-
σκο σχηματίζουν τό γυναικείο αιδοίο, περνούν άπομέσα τον τό πέος, γιά νά δεί-
χνουν και τά δυο μαζι κάποια φυσική πράξη κα} κατόπι μιά άπ' τις γυναίκες,
πον έκαναν τις προετοιμασίες αυτές, παίρνει τό πέος μέ ένα γουδοχέρι μαζί,
ανοίγει τήν θύρα λίγο. γιά νά τό δείξη στις γυναίκες, που μαζεύτηκαν πρό πολλού
στον προθάλαμο περιμένοντας μέ τά φαγητά τους, γιά νά τό ιδούν... Πλησιάζει
ή πρώτη. Εκείνη πον κρατεί τό πέος άπομέσα τήν λέγει : «φίλησέ το και έμπα
μέσα». Μέ μεγάλη προϋνμία εκείνη θά τό φιλήση και θά έ'μπη... "Αμα θά τελειώ-
σουν δλες, θά τό βάλουν άπάνον στο τραπέζι και αν τύχη και έλθονν κατόπιν
καί άλλες, θά τό χαϊδέψουν ελαφρά μέ τό χέρι τ ους, θά τό φιλήσουν καί ϋ·ά
πού ν: ώ ώ ώ ώχ! τί ωραίο!... Κείνη πον σέρνει τό χορό θά κρατή στο ένα της
χέρι τό πέος μέ όλα τά έξαρτήματά τον καί αν έλθονν γυναίκες εξωτερικές, πού
δεν έλαβαν μέρος στήν τελετή ή κορίτσια γιά σεργιάνι, τίς τό πηγαίνει καί κά-
νει εμπρός τους τέτοιο σχήμα ποι< δείχνει τή συνουσία (16).

7. Ευχαί τής μαμμής προς τάς γυναίκας: Νά πολυτεκνήσουν (4)'
νά κάν'νε πολλά παιδιά (8)' νά νεΐναι γερές, νά χαίρ'ήαι, νά κάν'νε παιδιά, νά
νειναι καλά (9).

8. Συμπόσιον τών γυναικών είς τό σπίτι τής μαμμής. Οίνοπο-
σίαι- "Ασεμνα άσματα καί χοροί περί τήν τράπεζαν προεξαρχούσης
τής μαιιμής. Κείνη πού σέρνει τό χορό θά κρατή στο ένα της χέρι τό πέος (16)·
Αισχρολογία ι. 'Άσεμνα παιγνίδια (π. χ. τό τρίκωλο, 7 καί 8).

9. Μεταμφιέσεις (1. 2, 3. 6. 10).

10. Φρούρησις τής μαμμής. Προφυλάξεις μη οί άνδρες κλέψουν τή
μαμμή (11. 16).

11. "Εξοδος είς τάς οδούς καί χοροί εις τήν πλατεΐαν καί τά κα-
φενεία. Οίνοποσίαι, μέθη.
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12. Ά π ο κ λ ε ι σ μ ό ς των ανδρών εις τάς οικίας. Εξαναγκασμός των
συλλαμβανομένων ανδρών εις προσφοράν οίνου. Ξεγύμνωμα τών δυστροπούντων
(2. 3. 6. 12. 15. 16).

13. Πομπή της μαμμής όχουμένης εφ'αμάξης προς τήν πηγήν και κα-
τακλυσμός αυτής δι' ί5δαΐος (1. 2. 11. 13). Την αμαξαν σύρονσι δύο νέοι
έζενγμένοι είς τον ζυγδν (13).

14. Σκοπός τής εορτής τών γυναικών: τονχαν σε καλό, για ν' άπογτονν
παιδιά (2)' τό 'χουνε νά τιμήσουνε τη μα μ μη (11)' ή παραμάννα είναι ώς ενας
ί?^ευθ·ερωτής, μεγάλος γιατρός γι' αντες και είναι προς τιμήν της (5). Είναι τής
γυναίκας γιορτή (12).

Ιδ. "Απλούν συμπόσιον τών γυναικών. "Ανδρας μετημφιεσμένος εις μαμμήν.
Εκφυλισμός τοΰ εθίμου εις τά αστικά κέντρα (Μεσημβρίαν, Άγχίαλον,
Σωζόπολιν) (10).

Έκ τής αναλύσεως ταΰτης γίνεται σαφής ό όλος χαρακτήρ τής εορτής : είναι
«της γυναίκας γιορτή» αποσκοπούσα εις τήν έξασφάλισιν τής τεκνογονίας παρά τών
ικανών προς τούτο γυναικών" διό και ή μαία, ή βοηθός τών γυναικών κατά τήν
ώραν τού τοκετού, τιμάται παρ' αυτών ως βασίλισσα ή ως θεά Είλείθυια ή Γενε-
τυλλίς, καθημένη επί ίίρόνου και εστολισμένη με χρυσά κοσμήματα και μέ τά
σύμβολα τής αφθονίας, ήτοι όρμαθους σύκων και άλλων ξηρών καρπών, τά δε
«δεικνυόμενα» εις τάς γυναίκας σύμβολα, τά όποια αΰται ασπάζονται ώς τι ιερόν
και ά'γιον, εΐναι φαλλός ή φαλλός και κτείς εν ενώσει, αποτελούντα σαφές λείψα-
νον τής πρωτογόνου φαλλικής λατρείας1). Προς τον χαρακτήρα δέ τούτον τής
εορτής συνάδουν και ή επικρατούσα κατ' αΐ'τήν εί>θυμία και αισχρολογία, τά
ασεμνα ασματα και οί οργιαστικοί χοροί, αί μιμικαί πράξεις συνουσίας και αΐ
έκφερόμεναι ευχαί. Είναι δ' άξιοσημείωτον ότι τά αυτά σύμβολα και ή χαρακτη-
ριστική αισχρολογία άπαντώσι και εις τά γαμήλια έθιμα τών Ελλήνων τής αυτής
θρακικής περιοχής, αποβλέποντα εις τον αυτόν και εκείνα σκοπόν ήτοι τήν επί-
τευξιν γονιμότητος τού άνθρωπου.

Εΐδομεν ανωτέρω, αριθ. 4, ποία διασκέδασις επακολουθεί τήν δευτέραν
ήμέραν τοΰ γάμου εις τό χωρίον Μπάνα, μετά τήν άπόδειξιν τής άγνείας τής νύμ-

') Ή έννοια τοΰ φαλλοϋ ενυπάρχει προφανώς και είς τό κερί [οπερματσέτο), τό όποιον
είναι «μπηγμένο στη μέση» τοΰ ταψιοϋ μέ τ' άλεΰρι πού προσφέρεται ώς δώρον είς τήν μαμ.
μην (16)· ομοιάζει δηλ. μέ τό όρθιο και επιχρυσωμένο πράσο τής κοννονμιας, ήτοι τής πίτ-
τας πού τοποθετείται εμπρός στα πόδια τοΰ Μπέη τήν Δευτέραν τής Τυρινής εις τό Όρτά-
κιοϊ. Βλ. Κ. Ρωμαΐον, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης. 'Ανατύπωση. 1944 σελ. 94 ν.ί.

2
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φης. Όμοίως εις τον Ναίμονα (ΑΑ 1104 Γ' σ. 193) «οί γυναίκες τη Δεύτερα
μεϋ·οϋν, γέν'άαι δπως ατά καρναβάλια, βάν'νε άντρίκια ροϋχα και κάν'νε
αστεία, γορεν'νε, γελούνε, δπως και στης Μπάμπως τη μέρα. Κά$α μια εχ κ' ενα
μπονκάλ' κρασί, λένε και τραβούδια αχαμνά».

Οί πήλινοι ή ξύλινοι φαλλοί ήσαν εν χρήσει εις τά έθιμα τών γυναικών και
κατά τήν εορτήν τής Πρωτομαγιάς εν Μεσημβρία και Άγχιάλω, συνωδεύοντο δέ
μέ όλας εκείνας τάς μιμικάς πράξεις, τάς άσφαλιζούσας μαγικώς τον γάμον και
τήν γονιμότητα1). Ούτω «στη Μεσέβρια άη Πρωτομαγιά οι γυναίκες έπρεπε
νά βγιονν δξω, νά κάν'νε κ' ενα στεφάν' νά κρεμάσ'νε. Εέν'άας παρέες παρέες.
Θανά σκωΰονν το πρωί άη Πρωτομαγιά καϊ ϋ'ανά πάρ'νε ή κα&εμιά τά φαγιά τς,
τά ψωμιά τς, τά ριζόγαλά τς, νά γεμίσ'νε τά καλάθια τς και νά πάνε δξω στο
Μάιο. Θανά πάνε κει πέρα, στον κυρ Άνεγνώστ' τ' άΠέλ' ποπίσ', σ' ενα μεγάλο
μέρος που ησανε τ' αλώνια, δ μύλος δ πέτρινος. Στο δρόμο μαζεύανε λογιώ λο-
γιώ χόρτα. "Αμα έβγαιναν ε στο ισιάδ', ΰανά καϋ·ήσ'νε νά φάνε, ή μιά νά πη τό
δικό τς, ή αλλ' το δικό τς και νά διασκεδάσ'νε. Μόνε γυναίκες. Παιδιά μεγάλα δεν
επαιρνανε μαζί τους. "Οπου είχε πρασινάδα, οί γυναίκες σέρνονάας πάν στά χόρτα
κ' ελεγανε : Φάε, μουνί, χορτάρ'2). Και τά κορίτσια ελεγανε : Και τοΰ χρόν' βιλάρα.
Είχανε και μιά βιλάρα μέ κεραμιδόχωμα ή μέ ξύλο, ίΐή στόλιζανε μέ πρασινάδες,
λουλούδια διάφορα κ' ή μιά (Ιή αερβίρ'ζε στην άλλη να. Όην είχανε δμορφα φκια-
σμέν'. Τό σχήμα κα&αρό, καθαρό. Τ)ή βάφανε κόκκινη (ά'μα ήταν από ξύλο),
και άή λέγανε μάϊο3). "Αάροι και παιδιά δεν αφήνανε νά ζυγώσ'νε. Τραβουδού-
σανε τά τραβούδια που ελεγανε και τις άποκριές. Οή βιλάρα (1ην είχανε οι παάρε-
μένες. Οί στείρες φυσικά εΐγανε do 0αη μ δ άδ ϋερσσότερο. Μεθύσια

*) Περί τών συμβόλων τής γονιμότητος και τοΰ coitus, ώς τοΰ ίσχυροτέρου μαγικολα-
τρευτικοΰ μέσου τοΰ είδους τούτου, βλ. Mengis εν Handwort. d. deutschen Aberglaubens
III 149-153, Eckstein, αύτ. Ill 387 κέ. και Kummer, αϋτ. Ill 748 κέ. Πρβλ. Μ. Nilsson,
Griech. Feste 1906, σελ. 261 και Geschichte der griech. Religion I 1941 σελ. 108 κέ.

2) Και αί γυναίκες τών Βλάχων τής Πίνδου, τών διαχειμαζόντων είς τήν Βλάστη ν Δυτ.
Μακεδονίας, κατ' άνάμνησιν τοΰ Ά. Κεραμοπούλλου, έλέγετο ότι τήν άνοιξιν, ότε τό λιβάδι
έπρασίνιζεν, έτρίβοντο επί τής χλόης λέγουσαι: maku pitsa iarba (=φάε, μουνί, χορτάρι).

3) Ό Κυριάκος Καλαϊτζής, τόν όποιον συνήντησα τό 1937 πρόσφυγα έκ τής Μεσημ-
βρίας είς τήν Νέαν Μεσημβρίαν (16 χλμ. έ'|ω τής Θεσ]νίκης) εΐχεν είς τήν κατοχήν του πήλι-
νον φαλλόν, τόν όποιον καί μοι παρεχώρησε. Γυναίκες Μεσεμβρινές, έπιστρέφουσαι τό από-
γευμα τής Πρωτομαγιάς τοΰ 1920 από τήν εξοχήν είς τήν πόλιν, έζήτησαν νά τάς πάρτ) είς
τό αμάξι του. Όταν κατέβηκαν, έλησμόνησαν μέσα στο αμάξι «τό Μάιο» καί κατόπιν
έντράπηκαν νά τόν ζητήσουν. Τώρα απόκειται είς τήν μουσειακήν συλλογήν τοΰ Λαογραφι-
κού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί δημοσιεύεται εν τφ συνημμένφ πίνακι.
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δέ γίνάας τότε. Είχανε τά φαητάτς, όχι κρασιά. Τραβουδονσανε κ' ενα: Καλόγερε
τ' αδράχτια σον κτλ. Οί αάροι πήαινανε χώρια, δικές τους παρέες (ΛΑ 1104
Α' 85. 297 Γ' 91 καί 159) ')-

Μία μόνον έκ τών τελετών τής ημέρας τής μαμμής έχει άλλον, ευετηρικόν,
σκοπόν : ή πομπή προς τήν πηγήν μέ τήν μαμμήν έποχουμένην έφ' αμάξης καί ό
κατακλυσμός αυτής δι' ύδατος, τήν οποίαν αναφέρουν μόνον τινές έκ τών άφηγη-
τθέντων (1. 2. 11. 13). Αύτη προφανώς ανήκει ε'ις τά έθιζόμενα κατ' άλλην θρα-
κικήν έορτήν, τον λεγόμενον Κοΰκερον, καί έξ αυτής είσεχώρησε καί είς τί|ν ήμέ-
ραν τής μαμμής, ανάγεται δέ εις τά αρχαία Σατουρνάλια αποβλέπουσα διά τού
κατακλυσμού είς τήν προαγωγήν τής βλαστήσεως2).

Ή ημέρα τής μαμμής, ως εΐδομεν, εορτάζεται ομοίως καί υπό τών Βουλγα-
ρίδων γυναικών τής αυτής βορειοθρακικής περιοχής τήν 8ην 'Ιανουαρίου υπό τήν
έπωνυμίαν μπάμπιν άέν, αλλ' αΐ ειδήσεις, τάς οποίας τή βοήθεια τοϋ φίλου Δ.
Πετροποΰλου ήδυνήθην νά έχω ΰπ' όψιν μου εκ βουλγαρικών πηγών, είναι γενι-
κής μορφής καί δέν εμφανίζουν ποία ή έξάπλωσις τοϋ εθίμου ανά τήν Βουλγα-
ρίαν. Ούτω έν τή Βουλγαρική 'Εγκυκλοπαίδεια τοϋ Danzof αναφέρεται ότι «τήν
ήμέραν αυτήν πολύ πρωί οί μαμμές πηγαίνουν είς τά σπίτια, όπου έχουν ξεγεν-
νήσει, φέρνουν μέλι ανακατωμένο μέ κεχρί και αλείφουν μ'αυτό τά στόματα, τά
μάτια και τά μάγουλα τών μικρών παιδιών, κάτω τών 7 ετών, ενώ ακόμη ευρί-
σκονται στο κρεββάτι τους. Κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας αί γυναίκες που έχουν
παιδοκομήσει μέσα στο χρόνο, πού πέρασε, κάνουν μαζι μέ τά παιδιά τους επι-
σκέψεις στή μαμμή πού τις ξεγέννησε κ'εκεί φιλοξενούνται και διασκεδάζουν» 3).
Κατ' άλλας πληροφορίας «Ή μαμμή, πού δέχεται τάς επισκέψεις, παίζει διάφορα
αστεία παιγνίδια, κάνει γκριμάτσες, δείχνει τή γλώσσα κτλ. Είς αύτάς τάς δια-
σκεδάσεις δέν παρίστανται Άνδρες και αί γυναίκες έχουν έλευΰ·ερίαν. Δ ι' αυτό
λένε : τήν ήμερα τής μαμμής στο σπίτι κελαηδάει ή κότα. Μετά τό δείπνον ή
μαμμή περνάει μάλλινη κλωστή γύρω στο κεφάλι και τό πρόσωπο τών παιδιών
και λέγει διά τά άρσενικά : βάνω μαλλιά, μουστάκι, γένεια, διά τά θηλυκά παι-

') ΛΑ 1104 Β σ. 1 : Στήν ' Αχελίο άή Ι/ρωτομαγιά οί γυναίκες εβγαινανε στους μπαξέ-
δες, στ' αμπέλια, οπον είχε πρασινάδα. Σέρνουάας παν στα χόρτα. Οί αάροι ξέροντας or ι ϋα
πανε στά χόρτα, εκανανε ξύλινες βιλάρες και τις ερριχνανε, νά τις εϋρονν οί γυναίκες.

2) Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, Παραδόσεις σελ. 1263 κε. καί Κ. Ρωμαΐον, Λαϊκές λατρείες τής
Θράκης.'Ανατύπωση. ('Αρχ. Φρακ. Οησ. τ. ΙΑ' 1944-45) σελ. 91. Τουναντίον κατά τόν
Μ. Nilsson, Gesch. d. gr. Religion I 483, οΰδέν ίχνος εχομεν έν tfj αρχαία 'Ελλάδι περί
βασιλέως τών Σατουρναλίων.

3) Ν. και Ή. Ντάντσοφ, Βουλγαρική 'Εγκυκλοπαίδεια, Σόφια 1936 σελ. 94 λ. Babinden.
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διά: βάνω μαλλιά. Τήν ημέρα τής μαμμής βαφτίζουν στο ποτάμι τις νιόννφες
πον παντρεύτηκαν εκείνο τό χρόνο. Συγγενείς τού γαμβρού, κονμπάροι, αδέρφια
κλπ. πηγαίνουν τή νύφη στο ποτάμι. "Οταν φ&άσουν εκεί, ή νιόνυφη μπαίνει
μέσα στο νερό, κάνει τό σταυρό της, υστέρα ξαπλώνεται μέσα στο νερό, πότε στή
μιά μεριά, πότε στήν άλλη, τρεις φορές. "Υστερα πάνε όλοι στο σπίτι της κ'εκεί
τους κερνάει, φιλεΐ τό χέρι τους και κα&ένας τής προσφέρει κάποιο δώρο» ').
Κατά παλαιοτέραν εΐδησιν «ή μαμμή κρατεί μαύρη κλωστή αλειμμένη μέ μέλι
και κεχρί ανακατεμένα και τήν κολλάει στο μέτωπο κα&ενός στο σπίτι και λέγει :
Νά είσαι πάντα φρέσκος σάν αύτη τήν κ?Μστή ! Νά παίρν^ς πάχος σαν αυτό τό
κεχρί, νά πλη&αίνης σάν τό μελίσσι στήν κυψέλη . . . Αι γυναίκες πού έγέννησαν
εκείνο τό χρόνο και άλλες νέες γυναίκες πηγαίνουν στο σπίτι τής μαμμής και
κά&ε μιά φέρνει φαγητό, κρασί και ρακι και δλη τήν ήμερα εκεί τρώνε, πίνουν
και διασκεδάζουν» 2).

Είς τάς ειδήσεις αυτάς δέν εμφαίνεται ό φαλλικός χαρακτήρ τής εορτής τών
Βουλγαρίδων γυναικών τής παρά τον Εύξεινον Πόντον περιοχής καί φαίνεται ότι
αΰται καί τήν συνήθειαν αυτήν, ως τόσας άλλας, παρέλαβον παρά τών παροικούν-
των Έλλήνα)ν.

Γυναικεϊαι έορταί μέ τά αυτά φαινόμενα εφήμερου γυναικοκρατίας, τελούμεναι
σχεδόν κατά τήν αυτήν έποχήν τοϋ έτους, είναι καί εξ άλλων ευρωπαϊκών χωρών
γνωσταί. Ούτως εΐς τήν βόρειον Braband αί γυναίκες τήν Δευτέραν μετά τά Θεο-
φάνια έχουν τήν κυριαρχίαν εν τή οικία καί λαμβάνουν φιλοδωρήματα παρά τών
ανδρών. Εΐς τάς Βρυξέλλας ή ημέρα τών γυναικών εορτάζεται τήν Ι9ην Ιανουα-
ρίου' κάθε άνδρας πρέπει νά φιλοδωρήση τήν γυναίκα του καί νά τήν υπάκουη,
μετά δέ τό έορταστικόν δείπνον, πού γίνεται τό βράδυ είς κάθε οίκογένειαν,
ν'άφήση τήν γυναίκα του νά τον μεταφέρη είς τό κρεββάτι3). Είς τήν Γερμανίαν
αί έορταί τών γυναικών συμπίπτουν μέ τον Φεβρουάριον, ό όποιος έν Βεστφαλία
καί Mark λέγεται «μήν τών γυναικών», εΐς δέ τήν δανικήν νήσον Seiero «μήν
τών υπάνδρων γυναικών». Καί όπου δέ λείπει ό ρητός α^ός χαρακτηρισμός, ό
Φεβρουάριος διακρίνεται μέ ποικίλα έθιμα ώς ό μήν, καθ' 8ν ιδιαίτερα προνόμια
καί έλευθερίαι ανήκουν εΐς τάς γυναίκας4). Εΐς παλαιούς λογαριασμούς κοι-

Νάϊντεν Γκέροφ, Λεξικόν τής βουλγαρ. γλώσσης μέ έξηγήσεις λέξεων βουλγαρικών
καί ρωσικών. Φιλιπποΰπολις, 1895 λ. babin den.

2) Γ. Κ. Ρακόβοκι, 'Οδηγός ή Έγχειρίδιον. 'Οδησσός 1859 σ. 2. (βουλγ.).

3) Handworterbuch des deutscben Aberglaubens II 1759, IX 238.

4) Handworterb. d. d. Aberglaubens IX 235.
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νοτήτων τής Γερμανίας, άνερχομένους μέχρι τοΰ 15 αιώνος, αναγράφονται χρημα-
τικαί χορηγίαι τών αρχών δια διασκεδάσεις τών γυναικών" πρόκειται δηλ. περί
παλαιού ανεγνωρισμένου δικαιοόματος. Δια ν' αναφέρω εν παράδειγμα, κατά τινα
έκθεσιν τού 1681, άποκειμένην εις τό άρχείον τής περιφερείας Kolmar «αι γυναί-
κες εν Weyher, Walbach καί Zimmerbach εώρτασαν μίαν ήμέραν, ή οποία
ωνομάζετο «ημέρα τών γυναικών». Συνηθροίσθησαν εις τήν δημοσίαν πλατεϊαν, αί
περισσότεραι μετημφιεσμέναι. Καθεμία έκράτει τό φαγητόν της εις τήν χείρα.
'Επήραν κρασί από τήν αποθήκη ν τής κοινότητος, έγέμισαν δύο μικρά πιθάρια
καί τά έφόρτωσαν είς ένα άλογον, πού ωδηγούσε μία γυναίκα μασκαρεμένη μέ
κουδούνια. Κάθε φούρναρης καί κάθε κάπηλας ώφειλε νά τους δώση έ'να πλαστό.
Ή κοινότης τους έδωκε καί 12 Gulden" μέ αυτά ήγόρασαν ένα μεγάλον τράγον
καί τόν έστόλισαν μέ κουδούνια. 'Έπειτα επήγαν μέ τά ό'ργανα είς τό διοικητή-
ριον, επειδή δ Διοικητής ώφειλε νά τους δώση βούτυρον. "Ετρωγαν είς τόν δρό-
μον, έψηναν κοτόπουλα καί εχόρευαν γύρω είς τόν τράγον. Οί άνδρες δεν έπε-
τρέπετο νά βλέπουν τί γίνεται έξω έως τό βράδυ. Αί γυναίκες έκαμναν παντός εί-
δους τρέλλες καί έρριχναν πέτρες στά παράθυρα. Ήτο ή 24 Φεβρουαρίου 1681» ')·
ΕΩς γνωστόν, ό τράγος, ώς καί άλλα άρρενα ζώα, είναι σύμβολον ένσαρκώνον τήν
δύναμιν τής γονιμότητος, καθώς καί οί φαλλοί.

"Ομοιοι άγυρμοί ύπάνδρων, ενίοτε μετημφιεσμένων, γυναικών από οικίας
είς οίκίαν μέ τραγούδια καί φωνάς, διά νά συλλέξουν λίπος, αυγά καί ποτά,
συνηθίζονται τήν Πέμπτην προ τών άπόκρεων εις τήν Ρηνανίαν. «Όσον άφθονώ-
τερον ρεύση τό οινοπνευματώδες ποτόν καί λύση τάς γυναικείας γλοόσσας, τόσον
ζωηρότερον αί γυναίκες συμπεριφέρονται. 'Αφού τελειώση ό άγυρμός, επακολου-
θεί συμπόσιον. Άλλοίμονον είς τόν άνδρα, πού θά πέση τότε είς τάς χείρας
τών συμποσιαζουσών γυναικών! Παρά τόν πότον καί τό συμπόσιον ή συνέλευ-
σις μετετρέπετο είς έ'να είδος δικαστηρίου τών γυναικών εκείνων, αί όποϊαι δέν
ετήρουν καθαριότητα καί ήμέλουν τήν περιποίησιν τών παιδιών. "Οτι δ' είς
τοιαύτα γυναικεία συμπόσια παρουσιάζοντο εκστατικά φαινόμενα προκύπτει από
ωρισμένα περιστατικά» 2). Είς τήν Φλάνδραν τό Σάββατον τών Άπόκρεων

') Zeitschrift fiir Volksk-unde, Ν. F. 4> (ΐ933) Τ4ο. Βλ. καί Handwort. d. d. Aber-
glaubens IX 237.

-) Zeitschr. f. Volkskunde N. F. 4, 141. Διά πλείονα βλ. J. Muller, Der Donners-
tag vor Fastnacht im Rlieinischen, αυτόθι, Ν. F. 2 (1931) 235 κέ. Περί τών καί άλλα-
χοΰ τής Γερμανίας τελουμένων υπό τών γυναικών κατά τήν Πέμπτην τών Άπόκρεων βλ.
Paul Geiger, Deutsches Volkstum in Sitte und Branch. Berlin u. Leipzig 1936 σελ.
165. Περί τών εν Ελβετία τελουμένων τήν 21 Φεβρ. βλ. Ε. Hoffmann - Krayer, Feste und
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λέγεται Σάββατον τών γυναικών, τήν ήμέραν δ' αυτήν εν Becloo όλαι αΐ ύπαν-
δροι γυναίκες παρακάθηνται εις κοινήν τράπεζαν, διά νά πιούν καφέ, νά φάνε
τηγανίτες καί νά παίξουν χαρτιά' μόνον δ' αργά τό βράδυ επιτρέπεται εΐς τούς
άνδρας νά προσέλθουν καί νά συνδιασκεδάσουν ')·

'Αφορμήν εΐς γυναικείας διασκεδάσεις δίδουν καί ΐδιαίτερά τινα περιστα-
τικά, ως ή εισδοχή νέων μελών εΐς τήν κοινωνίαν τών γυναικών. Ούτως εΐς
Hunsruck μετά τον πραγματικόν γάμον γίνεται ό λεγόμενος γυναικείος γάμος,
καθ' όν αί γυναίκες μένουν μόναι καί κάμνουν παντός είδους τρέλλες2).

Κατά τήν κρατούσαν γνώμην αί γυναικείοι έορταί αρχικώς ήσαν ευετηρικαί
τελεταί, εΐς τήν διεξαγωγήν τών οποίων ή γυνή εθεωρείτο κατ' εξοχήν ενδεδει-
γμένη. Διά τούτο καί έτελούντο αΰται ως επί τό πλείστον κατά τό έαρ3).

Διάφορον άποψιν διατυπώνει ό Richard Wolfram4). Ούτος εΐς τούς
γυναικείους αυτούς εορτασμούς βλέπει άνεξαιρέτως όργανοοσεις τών γυναικών
αντιστοίχους προς τάς τών ανδρών, αλλά μέ όλως διάφορον τον κύκλον τής δρά-
σεως αχιτών καί μέ όλως εΐδικάς τάς μορφάς τών εκδηλώσεων τα>ν. Καί εΐς
αυτάς όμως, ως καί είς τάς τών ανδρών, ευρίσκει τάς σκοτεινάς δυνάμεις τής
έκστάσεως, αΐτινες ανάγονται εΐς τάς συνήθειας τής άπωτάτης αρχαιότητος. 'Αλλ'
ένφ °ί οργανώσεις τών νέων καί τών ανδρών, ηνωμένων λατρευτικώς, ενέχουν ση-
μασίαν διά τήν πνευματικήν καί πολιτικήν άνάπτυξιν τών λαών, «αΐ γυναικείοι
οργανώσεις συγκεντρώνονται προπάντων περί τό κύριον έ'ργον τού φύλου των, τήν
μητρότητα». Διό καί κύριον θέμα τών γυναικείων συναθροίσεων είναι, κατά τον
Wolfram, ή εκλογή τής μαίας. Αύτη επακολουθεί, ιδία έν 'Αλσατία, εΐς τήν
συνεστίασιν τών γυναικών, ήτις τελείται κατά τήν άνοιξιν, μετά δ* ένα ευτυχή
τοκετόν ή γυναικεία κοινωνία εμφανίζεται, ίδίςι έν Δανία, εν πλήρει, δράσει. Κατά
παλαιοτέρας μάλιστα ειδήσεις εκ Δανίας καί δή τού 13ου αιώνος εκστατικοί άγυρ-
μοί γυναικών άναφέρονται μετά τήν γέννησιν παιδιού μέ πλήρη άποκλεισμόν τών
ανδρών εΐς τάς οικίας των καί μέ εκστατικά φαινόμενα εΐς τάς πομπάς καί συνε-
στιάσεις τών γυναικών5)·

'Ασχέτως προς τό ζήτημα τού χαρακτηρισμού τών γυναικείων τούτων συγ-

Brauche des Schweizervolkes, Neubearbeit. durch P. Geiger, Zurich 1940 σελ. 109.
ΙΙρβλ. Handwdrterb. d. d. Abergl. II 1759.

') HandwSrterb. d. d. Abergl. IX 237.

-) Zeitschr. f. Volksk. N. F. 4, 142, εν·θ·α παραπομπαί.

3) P. Geiger, Deutsches Volkstum in Sitte u. Brauch. Berlin 1936 σ. 27 καί 165.

4) R. Wolfram, Weiberbiinde έν Zeitschrift f. Volkskunde N. F. 4, (1933) 137-146.

5) Βλ. τάς περιγραφάς έν Zeitschrift f. Volkunde, Ν. F. 4, 142 κέ.
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κεντρώσεων ως ωργανωμένων ενώσεων, ή γνώμη τού R. Wolfram, ότι «είς τό
κέντρον όλων τών γυναικείων εορτών ευρίσκεται ή γονιμότης προπάντων τοϋ
ανθρώπου», είναι κατ' έμέ όρθοτάτη ')■

Έν ω όμως είς τάς γυναικείας εορτάς τής Γερμανίας, τής Δανίας καί τής
Ελβετίας ό χαρακτήρ ούτος τοϋ εθίμου μόνον έκ μεμονωμένων τεκμηρίων εμφαί-
νεται καί, ως ό Kummer παρατηρεί, «δέν έχομεν επί γερμανικού εδάφους καμ-
μίαν μαρτυρίαν περί τών ευετηρικών εκείνων εορτών, τών υπό γυναικών μόνον
αγομένων, οίαι είναι γνωσταί έκ τοϋ αρχαίου κόσμου διά τήν λατρείαν τής Δή-
μητρος κλπ.» 2), είς τήν έορτήν τών γυναικών τής Θράκης, τήν οποίαν έξητάσα-
μεν, ό αρχικός σκοπός τοϋ εθίμου είναι καταφανής καί έκ τής κατηγορίας, είς τήν
οποίαν ανήκουν αί μετέχουσαι εΐς αυτήν γυναίκες, καί έκ τών στοιχείων τής παν-
αρχαίας φαλλικής λατρείας, τά οποία ή ήμέρα τής μαμμής διασώζει. "Οθεν ή παρ-
εξέτασις αυτής προς τάς όμοιας τον χαρακτήρα έορτάς τών άρχαίων Ελλήνων, τάς
άγομένας υπό τών γυναικών, ήτοι τά Θεσμοφόρια καί τά Άλφα καί τά Ελευσί-
νια, είναι δικαιολογημένη.

"Οτι έξ όλων τών ελληνικών χωρών μόνη ή Θράκη διασώζει τοιαύτην έορ-
τήν, ιδία εις τήν παραλίαν λωρίδα, τήν περιλαμβάνουσαν άρχαιοτάτας έλληνικάς
αποικίας, τήν Άπολλωνίαν ή Σωζόπολιν, τήν Μεσημβρίαν καί τήν Άγχίαλον

') Zeitschr. f. Volkskunde Ν. F. 4ι 142-146. —Ό Kummer, Handworterb. d. d. Aber-
glaubens II 1758 κέ. άντικρούων δλας τάς έξενεχθείσας γνώμας περί τής προελεύσεως καί
τοϋ χαρακτήρος τής γυναικείας αποκριάς καί' τών όμοίων εορτών τών Γερμανίδων, παραλ-
ληλίζει αύτάς προς τό γνωστόν έθιμον τής αστείας εναλλαγής τών ρόλων μεταξύ κυρίου καί
δούλου, τής γινομένης τό πάλαι άπαξ τοϋ έτους, δεχόμενος δτι αύται συνέστησαν πιθανώς κατά
ξένον πρότυπον «ώς τις άντίδρασις τής συνειδήσεως κατά τοΰ περιορισμού τής ελευθερίας
τής γυναικός, ως τις άνεπίφθονος παραχώρησις τής έλευθερίας είς τήν μή ελεύθερα ν γυ-
ναίκα : Πρέπει μιά φορά τόν χρόνο νά εχτ) καί αύτή τήν ήμέραν της... Έτσι αί γυναίκες
λαμβάνουν ανδρικά δικαιώματα καί ελευθερίας, ενίοτε έλευθερίαν χοροϋ καί γλεντιού».
Νομίζω δτι ή ερμηνεία αύτη είναι πολύ ορθολογιστική καί δλως αντίθετος πρός οσα άλλα·
χοϋ τοϋ Handworterbuch εκτίθενται. (Βλ. Jungbauer, αύτ. IX 235 κέ. λ. Weibermonat).
Έτσι δέν έξηγεϊται διατί αϊ ήμέραι τών γυναικών συμπίπτουν μέ τόν Φεβρουάριον, «τήν
άρχην τοϋ έαρος, δτε ή έρωτική ζωή έξυπνα είς δλην τήν φύσιν καί εξωτερικεύεται παρά
τφ άνθρωποι καί έν τω χορφ καί έν τή τρελλή συμπεριφορά τής αποκριάς, πού συμπίπτει μέ
τόν μήνα αύτόν» (Jungbauer). Δέν εξηγείται καί ή τόσον ευρεία διάδοσις τοΰ έθάμου. Βε-
βαίως είναι γενική, ώς λέγει ό Μ. Nilsson (Gesch. d. gr. Religion I 482), παρά τοις άν-
θρώποις ή τάσις, ν* αφήνουν μίαν φοράν χαλαρά τά ηνία καί ν" αδιαφορούν διά τάς
έξ εθους καί νόμου έπιβεβλημένας σχέσεις, άλλ' ή ανθρωπινή αύτη ροπή καί μόνη δέν
άρκεϊ, ώς νομίζω, νά έρμηνεύση τήν γένεσιν εθίμων, είς ώρισμένον αποβλεπόντων σκοπόν

2) Handworterb. d. d. Abergl. II 1758.
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μετά τών παρακειμένων είς αυτάς ελληνικών χωρίων, τών οποίων ό εθνικός χαρα-
κτήρ διετηρήθη έν άδιασπάστορ συνεχεία ακραιφνώς ελληνικός μέχρι τών εσχάτων
χρόνων, δέν πρέπει νά μας έκπλήττί]" διότι καί πολλάς άλλας τελετάς καί συνή-
θειας τοΰ αρχαίου βίου (θυσίας ταύρων καί κριών, μιμικάς ευετηρικάς παραστά-
σεις [Καλόγηροι Βιζύης], στοιχεία οργιαστικής λατρείας [Αναστενάρια] κλπ.)
ενρίσκομεν διατηρουμένας εκ παλαιοτάτων χρόνων εις τά έθιμια τών εκ τής ανα-
τολικής καί βορείου Θράκης καταγομένων Ελλήνων.

Έν πρώτοις τά Θεσμοφόρια, ή μάλλον διαδεδομένη εξ όλων τών ελληνικών
εορτών, ειχον μεν άγροτικον χαρακτήρα, καθόσον οί «δεσμοί», έκ τών οποίων
έλαβε τό ό'νομα ή εορτή, ήτοι τά λείψανα τών είς τά «μέγαρα» κατά τά Σκιροφό-
ρια ριπτομένων ζωντανών χοιριδίων καί τών έκ ζύμης παρεσκευασμένων συμβόλων
(όφεων καί φαλλών), άνακομιζόμενα εκείθεν κατά τήν δευτέραν τιμέραν τών Θεσμο-
φορίων υπό τών λεγομένων άντλητριών άνεμειγνύοντο μέ τόν σπόρον διά τήν έπι-
κειμένην σποράν προς τόν σκοποί', όπως προσδώσωσι νέας δυνάμεις είς τήν μετά
τόν θερισμόν έξηντλημένην γήν '), αλλά ταύτα (τά σκίρα ή οί θεσμοί), κατά τόν
σχολιαστήν «τόν αυτόν λόγον έχοντα περί τής τών καρπών γενέσεως και τής τών
άνΰρώπων σποράς» προσδίδουν εις τήν όλην έορτήν καί έτερον, είδικόν σκοπόν.

Ώς γνωστόν, αί γυναίκες κατά τά Θεσμοφόρια έζήτουν νά προκαλέσουν γονι-
μότητα όχι μόνον διά τους αγρούς, αλλά καί ,δι' έαυτάς -). Τούτο έμφαίνει αυτό τό
όνομα τής τρίτης ημέρας: Καλλιγένεια, ήτις διά τούτο πρέπει νά ήτο πλήρης τελε-
τών, άποβλεπουσών εις τήν τεκνογονίαν. Έκ τούτου προήλθε προφανώς καί ή
ιδιαιτέρα θεότης Καλλιγένεια, τήν οποίαν αί γυναίκες έπεκαλοΰντο ειδικώς τήν
τρίτην ήμέραν. Είς τόν σκοπόν τούτον τής εορτής συνέτεινον ώρισμέναι πράξεις:
τ' αμοιβαία σκώμματα καί αί λοιδορίαι τών γυναικών κατά τήν νυκτερινήν έπί-
σκεψίν των παρά τή Δήμητρι έν Άλιμοΰντι, ή βρώσις καρπών ροιάς, τά κτυπή-
ματα τα> «μορόττω» 3), ή λύσις τών δεσμών τών έν ταίς φυλακαίς κρατουμένων, ή
χρήσις πλαστικών cunni καί ή θεία τιμή, ής, κατά τόν Θεοδώρητον, «ήξιοϋτο ό
κτεις δ γυναικείος έν τοις θεσμοφορίοις παρά τών τετελεσμένων γυναίων» *),

') L. Deubner, Attische Feste. Berlin 1932, σ. 44 καί 51. Μ. Nilsson, Geschichte der
griech. Religion I, 1941, a. 435.

M. Nilsson, ενΟ·' άν. σ. 436. Βλ. τοΰ αύτοΰ καί Greek popular religion, New York
1940 σελ. 26. Ελληνική λαϊκή θρησκεία. Μετάφρ. I. Θ. Κακριδή. 'Αθήνα 1953, σελ. 23.

3) Μόροττον, έκ φλοιοΰ πλέγμα τι, ω έτυπτον αλλήλους τοϊς Δημητρίοις (Μ. Nilsson,

t

Griech. Feste, 1906, σελ. 323).

4) L. Veubner, έ'νθ' άν. σ. 57 κέ. Χρήσις τοιαύτη τοΰ γυναικείου κτενός αναφέρεται
καί είς τά έν Έλευσΐνι μυστήρια, δπου κατά τινας φαλλός, κατ' άλλους κτείς ό γυναικείος
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Αυτή ή νηστεία, είς ην αί γυναίκες υπεβάλλοντο κατά τήν δευτέραν ήμέραν σχολά-
ζουσαι παρά τή θεφ, σκοπόν ειχε, κατά τόν άείμνηστον διδάσκαλόν μου Ιν. Deubner,
«ίνα άπηλλαγμέναι πάσης ενοχλητικής επιδράσεως καταστώσι δεκτικαί τών γονιμο-
ποιών δυνάμεων, ων τήν διείσδυσιν άνέμενον τήν τρίτην ήμέραν» ')· Διό καί εικά-
ζεται ότι οί θεσμοί, τ.έ. τά μιέ τάς δυνάμεις τής γης πεφορτισμένα σύμβολα,
αντλούμενοι έκ τοΰ βάθους καί επιτιθέμενοι επί τών βωμών ήδύναντο ίσως εκτός
τής σποράς νά χρησιμοποιηθώσι τήν τρίτην ήμέραν τών Καλλιγενείαιν εις τήν ενί-
σχυσιν τής γονιμότητος τών γυναικών ■). Γνωστού δ' όντος ποίαν σημασίαν οί αρ-
χαίοι άπέδιδον εις τήν τεκνογονίαν, ώς σύνθημα καί κορύφωσιν τού τελείου γάμου,
καί πόσον ζωηρός πρέπει νά ήτο είς τάς γυναίκας ό πόθος τών πολλών τέκνων, δέν
είναι άπίθανον ότι ό σκοπός τής τρίτης ημέρας τής εορτής, δηλ. ή έξασφάλισις τε-
λείων απογόνων, σύν τφ χρόνο) έπέδωκε καί απέβη εις τήν αντίληψι,ν τών γυναικών
ό κυριώτερος τής εορτής σκοπός. Είναι δέ καί έκ τοΰ 'Αριστοφάνους γνοοστή ή
έλευθεριότης καί τό σφοδρόν πάθος, μέ τό οποίον αί γυναίκες άφωσιοΰντο εις τάς
ιδίας αυτών έορτάς καί μάλιστα τήν τής Γενετυλλίδος, ώστε λαμβανομένης υπ'
όψιν τής θαυμαστής εμμονής τών Ελλήνων τής Θράκης εις τάς πατρίους παραδό-
σεις νά φαίνηται πιθανή ή σχέσις τής σημερινής γυναικείας εορτής προς τήν άρ-
χαίαν λατρείαν.

Εις τά καθ' έκαστον ή εορτή τών γυναικών τής Θράκης παρουσιάζει ομοιό-
τητα καταπληκτικήν καί προς άλλην γυναικείαν έορτήν τής αρχαιότητος, τά Άλφα.
Ταύτα ετελοΰντο έν 'Αθήναις τή 26 Ποσειδεώνος (Δεκέμβρ. - Ίανουαρ.) καί
παρουσιάζουν όμοιότητά τινα εις τε τόν σκοπόν καί τόν τρόπον τοΰ εορτασμού
προς τά Θεσμοφόρια. 'Αλλ' ένφ ταύτα είναι εορτή τής σποράς τών δημητριακών,
εκείνα τελούνται «επι τη τομή της αμπέλου και τη γεύσει τον άποκειμένον ηδη
οίνου». Άμφότεραι αί έορταί είναι μυστήρια τής Δήμητρος καί τής Κόρης,
αλλ' εις τήν δευτέραν υπεισήλθε καί ό Διόνυσος. "Οθεν τά Άλφα είναι οιονεί
«συνένοοσις στοιχείοον τής Δήμητρος καί τοΰ Διονύσου' αφορμή δι' αυτήν ήτο ή
εργασία είς τάς αμπέλους, τά έθιμα ελήφθησαν έκ τής ?νατρείας τής Δήμητρος»

ήτο τό περιεχόμενον τής κίστης, εξ ής «έλάμβανεν» ό μυουμενος. Τί όμως αληθώς έθ-εώντο
οί μυσται, θά μείνη, ώς λέγει ό Μ. Nilsson, πάντοτε κρυπτόν. (Βλ. τάς αντιρρήσεις
έν L. Deubner, ενΟ·' άν. σ. 79 κέ. καί Μ. Nilsson, Gesch. d. griecli. Religion I 109 καί
623 - 628.

') L. Deubner, ενΟ·' άν. 55 κέ.

2) L. Deubner, έ'νΟ·' άν. 59.

3) Μ. Nilsson Gesch. der griech. Relig. I 438, βλ. καί σελ. 109. Κατά τόν Nilsson,
αΰτ. 553, ό Διόνυσος μεταγενεστέρους είσήλθεν είς τά έ'θιμα, τά συνημμένα μέ τήν άμπελουρ-
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"Ηδη ό οίνος άπέκειτο έτοιμος εις γεύσιν καί τό δώρον τοΰ φαλλομόρφου θεού
καθίστα έντονώτερον τόν όργιαστικόν χαρακτήρα τής εορτής τοΰ Ποσειδεώνος
μηνός. 'Ενώ δηλαδή κατά τά Θεσμοφόρια φαλλοί άπαντώσι μόνον μεταξύ τών μυ-
στηριωδών «θεσμών», οΐτινες έκομίζοντο κατά τήν ήμέραν τής νηστείας έκ τών
«μεγάρων», τό δέ έθιμον τών cunni διά τήν έορτήν ταύτην δέν μαρτυρείται ασφα-
λώς, roUvavriov κατά τά άλώα καί πήλινοι φαλλοί άνετίθεντο καί μάλιστα καί
έλατρεύοντο καί ό κτείς ό γυναικείος, ό τόσον σπάνιος έν τή ελληνική λατρεία1), ένε-
φανίζετο" διότι ρητώς αναφέρεται, ότι αί γυναίκες κατά τήν τελετήν «έβάσταζον
είδη σωμάτων άπρεπη άνδρεΐά τε και γυναικεία» καί τά αυτά σύμβολα, έκ πλα-
κούντος κατεσκευασμένα έπετίθεντο εΐς τάς τραπέζας, έφ' ων ύπήρχον ό,τι γή καί
θάλασσα παράγουσι, ό δέ οίνος έρρεε άφθονος, λύα>ν τήν γλώσσαν τών συμποσι-
αζουσών γυναικών2). Ή αισχρολογία καί ή χρήσις γεννητικών συμβόλων, ή άνά-
θεσις πήλινων φαλλών καί ή θεία τιμή, ης ούτοι ήξιοΰντο, ό αποκλεισμός τών άν-
δρών καί ό όλος χαράκτήρ τής εορτής τών Άλιρων, πολλφ μάλλον ών αχαλίνωτος
ή κατά τά Θεσμοφόρια, παραβαλλόμενα προς τά τελούμενα σήμερον ακόμη κατά
τήν έορτήν τής μαμμής υπό τών γυναικών τής Θράκης, παρουσιάζουν τφ ό'ντι
καταπλήσσουσαν ομοιότητα. Αυτός ό χρόνος τής αρχαίας τελετής (26 ΓΙοσειδεώ-
νος) δέν απέχει καθόλου άπό τόν χρόνον τοΰ εορτασμού τών σημερινών γυναικών
τής Θράκης. Θύδ' υπάρχει άλλη τις έξήγησις τοΰ λόγου, δι'όν ή σημερινή γιορτή
τής γυναίκας τελείται τήν 8ην 'Ιανουαρίου ήτοι εΐς τό μέσον τοΰ χειμώνος3). Δέν
λείπουν δ' έξ αυτής ούδ' αίιτά «τά δεικνυόμενα» άλλης 'Ελευσίνιου τελετής, λίαν

γίαν, καί δή μέ τό κλάδευμα τών αμπέλων. Βλ. τοϋ αύτοΰ καί Greek popular religion
σελ. 32, Έλλην. λαϊκή θρησκεία. Μετάφρ. I. Θ. Κακριδή, σελ 30.

') Μ. Nilsson, Gesch. der griech. Religion I iog.

2) Βλ. L. Deubner Att. Feste 6l, ένθα καί τό Λουκιανέ ιο ν σχόλιο ν, τό άναφερόμενον
είς τήν έν Έλευσΐνι τελετήν τών Άλώων : '...εν οίς προτί&εται αίσχύναις ανδρείοι; εοικότα...
Έν ταύτη και τελετή τις εισάγεται γυναικών εν Έλευσΐνι και παιδιαΐ λέγονται πολλαί και σκάμ-
ματα. Μόναι δε γυναίκες είσπορενόμεναι έπ' αδείας εχονσιν α βούλονται λέγειν και δή τά αί'σχι-
ατα άλλήλαις λέγουσι τότε... άναφωνοϋσι δε προς αλλήλας πασαι αί γυναίκες αισχρά και ασεμνα,
βαστάζουσαι είδη σωμάτων απρεπή άνδρεΐά τε καί γυναικεία. Ενταϋ&α οΐνός τε πολύς πρόκειται
και τράπεξαι πάντων τών τής γης καί θαλάσσης γέμονσαι βρωμάτων... Παρατιϋέασι δε τάς
τραπέζας οί άρχοντες καί ένδον καταλιπόντες ταΐς γυναιξίν αυτοί χωρίζονται εξω διαμένοντες...
Πρόσκειται δε ταΐς τραπέζαις καί εκ πλακονντος κατεσκευασμένα αμφοτέρων γενών αιδοία».

3) "Οτι παρετυμολογία τυχόν τοΰ ονόματος τής αγίας Δ ο μ ν ή ς συνετέλεσεν είς τήν
μετάθεσιν τής γυναικείας ταύτης εορτής έξ άλλης ημέρας είς τήν έορτήν τής αγίας, δέν
μοϋ φαίνεται πιθανόν.— Τήν συμφωνίαν είς τήν χρονολογίαν τής θρακικής εορτής πρός τά
Άλώα παρετήρησεν ήδη δ Κ. Ρωμαίος, ένθ' άν. σ. 104, άλλά θεωρεί αύτήν «τυχαίαν».
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συγγενούς, ώς γνωστόν, προς τά Θεσμοφόρια, τών Έλευσινίοον μυστηρίων ')·

Καί είναι μέν έκ διαφόρων τεκμηρίων καί έξ εικονικών παραστάσεων, ας ό
Deubner προσήγαγε3), πιθανή ή συσχέτισις τών Άλφων προς μαγικήν ευετηρι-
κήν τελετήν, αλλ' ως ό Μ. Nilsson έτόνισε «σπανίως μία εορτή προς πρόκλησιν
γονιμότητος περιορίζεται επί ενός επιπέδου» s). Ό έπικρατών ρόλος τών γεννητι-
κών συμβόλων «περί ών, κατά τό σχόλιον, διηγούνται ώς προς σνν&ημα τής τών
άν&ρώπων σποράς γινομένων» καί δή ό περιορισμός τής τελετής μεταξύ τών γυ-
ναικών, καί μάλιστα τών ύπάνδρων, θέτει είς τό κέντρον καί τής εορτής τών
Άλφων, ώς καί τής τρίτης ημέρας τών Θεσμοφορίων καί τών μέχρι τής σήμερον
τελουμένων γυναικείων έορτών, τήν γονιμότητα τού ανθρώπου.

"Οθεν ή εορτή τών γυναικών τής Θράκης, τήν οποίαν εν αρχή έξητάσαμεν
καί κατά τήν οποίαν ή μαία επέχει θέσιν θεάς Γενετυλλίδος, σύμβολα δέ ανδρεία
καί γυναικεία «δεικνύονται» είς τάς γυναίκας, αί'τινες κατόπιν συμποσιάζουσαι
συμπεριφέρονται μέ τήν έλευθερίαν γλώσσης, τήν χαρακτηρίζουσαν τάς θεσμοφο-
ριαζούσας καί άλφαζούσας προγόνους των, ζητούσαι, ώς καί έκεΐναι, ν' άσφαλί-
σωσι διά λόγων καί πράξεων καί συμβόλων γονιμότητα δι' έαυτάς καί πολυπαι-
δίαν, παρέχει όχι απλώς έν νεώτερον άνάλογον, κατάλληλον προς κατανόησιν τών
ομοίων τελετών τής αρχαιότητος, αλλ' oUto τούτο ζωντανόν κατάλοιπον έκ τής
αρχαίας ελληνικής λατρείας.

16-8-53

») Βλ. Μ. Nilsson, Gesch. d. Gr. Rel. I 620. 626 κέ.

2) L. Deubner, ενθ·' άν. 65 κέ.

3) Μ. Nilsson, Griech. Feste 323. Βλ. καί Κ. Ρωμαϊον, Λαϊκές λατρείες τής Θρά-
κης, σελ. 102 κέ. 110.
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Τό έί)ιμον τής διαζεύξεως ένεκα άτεκνίας ή τής προσλήψεως δευτέρας συζύγου
έν περιπτοοσει στειρότητος τής πρώτης, άπαντα ουχί σπανίως έν Ελλάδι κατά τούς
νεωτέρους χρόνους. Ούτως έν Μάνη προ ολίγων έτών —ίσως καί σήμερον ακόμη—
είς περίπτωσιν στειρότητος τής γυναικός ή γεννήσεως θηλέων μόνον τέκνων, ό
σύζυγος προσελάμβανεν ενίοτε άλλην τή συγκαταθέσει τήςπροάτης. Πριν όμως προβή
είςτήνπράξιν ταύτην, ώφειλε νά έλθη εις συνεννόησιν μέ τούς συγγενείς τής υπό
άντικατάστασιν συζύγου : «πρώτα τό λέει στους συγγενείς τής γυναίκας του» '). Ή
ούτω λαμβανομένη δευτέρα σύζυγος έκαλείτο σνγγρια2) ή συγκόρμισσα έν σχέσει
προς τήν πρώτην, ήτις, επέχουσα θέσιν πενθεράς περίπου, έξηκολούθει νά δια-
μένη υπό τήν αυτήν στέγην, διευθύνουσα τά τού οίκου, ώς και πρότερον, καί
απολαύουσα σχετικού σεβασμού παρά τής δευτέρας3). Δεν άπεκλείοντο όμως άντι-
ζηλίαι, έ'ριδες καί διαπληκτισμοί μεταξύ τών δύο γυναικών, έξ ου αί παροιμιώδεις
φράσεις: τρώγονται σά σύγγριες4) ή σαν κακές συγκόρμισσες· ποιος είδε δυο σνγ-
κόρμισσες νά περπατούν αντάμα κ.ά.ό.

Φαίνεται ότι τό έθιμον ειχεν ευρείαν σχετικώς διάδοσιν έν Μάνη κατά τόν
παρελθόντα αιώνα, ώς συνάγεται έξ αναφοράς τού επισκόπου Γυθ§ίου 'Ιωσήφ,
άπευθυνομένης προς τήν Ίεράν Σύνοδον έν έτει 1864 5). Είς τήν άναφοράν

ΛΑ (=Λαογραφικοΰ Αρχείου χειρόγρ.) άρ. 1159 Β' σ. 177 (Γ. Ταραούλη, Καλάμαι 1938).

2) Περί τοΰ έτύμου τής λέξεως έκ τοΰ σύν - γραία βλ. Δ. Ί. Γεωργακά, 'Ετυμολογικά
καί σημασιολογικά. Λεξικογρ. Δελτίον 2 (1940) σ. 131 - 2.

3) '/. Β. Πατοονράκον, Ηθογραφία. Ή Μάνη καί οί Μανιάται. Πειραιεύς 1910 σ. 58.
Πρβλ. Π. Καλονάρον, 'Ηθογραφικά Μάνης. 'Αθήναι 1934 σ. 43.

*) ΛΑ 1159 Β' σ. 177 (Γ. Ταραούλη, Καλάμαι 1938). Χειρόγρ. Ίστορ. Λεξ. 'Ακαδημίας,
άρ. 346 σ. 137 (Κ. Ρωμαίος, Βούρβουρα 1920).

δ) Βλ. Σταύρου Χ. Σκοπετέα, "Εγγραφα έκ Δ. Μάνης. 'Επ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 3
(1950) σ. 107.
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ταύτην ό επίσκοπος καυτηριάζει εκείνους, οΐτινες, στερούμενοι τέκνων ένεκα
στειρότητος τής γυναικός των ή έχοντες μόνον θήλεα, προσλαμβάνουν εΐς τάς οι-
κίας των, μέ σκοπόν ν' αποκτήσουν κληρονόμους, καί δευτέραν σΰζυγον' τούτο δέ
γίνεται μέ τήν συγκατάθεσιν τών γονέων καί λοιπών συγγενών άμφοτέρων τών
ούτως ερχομένων εΐς κοινωνίαν γάμου. Παρά τοΰ έπισκόπου ζητείται, δυνάμει
τοΰ άρθρου 658 τοΰ ποινικού νόμου, ή τιμωρία τών ούτω συζώντων, τών οποίων
ό αριθμός άνήρχετο τότε εΐς 30 μόνον εΐς τήν περιφέρειαν τών πέντε δήμων, Λα-
γίας, Κολοκυνθίου, Μαλαυρίου, Καρυουπόλεως καί Γυθείου.

Τό γεγονός τής προσλήψεως δευτέρας συζύγου καί παρ' άνδρών εχόντων μό-
νον ιθήλεα τέκνα, ώς εκτίθεται έν τή αναφορά τού έπισκόπου, εξηγείται έκ τής
κρατούσης έν Μάνη, ως καί εις τινας άλλους τόπους, αντιλήψεως, ότι κληρονόμος
είναι τό άρρεν τέκνον '), καί κατά συνέπειαν άκληρος εΐναι όχι μόνον ό άπαις,
αλλά καί ό στερούμενος άρρένων απογόνων.

'Ομοίων άντιλήχρεων αποτέλεσμα είναι καί τό έν Μάνη επίσης κρατούν έθι-
μον, καθ' ο γυνή χήρα, άτεκνος ούσα, ύπεχρεοΰτο νά έγκαταλείψη τήν οΐκογένειαν
τοΰ θανόντος συζύγου καί «>'ά πάη στονν άλλοννοννε της», δηλαδή εΐς τούς ιδίους
συγγενείς, ως μή υπάρχοντος πλέον δεσμού μέ τήν οΐκογένειαν τοΰ εκλιπόντος.
Έάν τυχόν ή χήρα κατελείπετο έγκυος, παρέμενε παρά τή οΐκογενεία τοϋ ί)ανόν-
τος μέχρι τοΰ τοκετού. Έάν έγεννάτο άρρεν, ώφειλε νά τό άναθρέψη, διαμένουσα
πάντοτε εΐς τόν οίκον τοϋ συζύγου. "Αν τυχόν εγκατέλειπε τήν άνδρικήν στέγην
μετά τήν γέννησιν άρρενος τέκνου, κατεδικάζετο παρά τής κοινής γνώμης. Έσκύ-
λεχρε, έλεγον δι' αυτήν έν τοιαύτη περιπτώσει καί τής έπεβάλλετο ν' άφήση, απερ-
χόμενη, τό γεννηθέν εΐς τούς συγγενείς τοϋ ανδρός2)· Δέον έν τέλει νά σημειωθή,
ότι ή προς παιδοποιίαν προσλαμβανομένη δευτέρα σύζυγος ήτο συνήθως νέα πτω-
χής οικογενείας3).

Ή ύπαρξις τοΰ έθίμου μαρτυρείται σποραδικώς, μέ μικράς τινας παραλλα-
γάς, καί εΐς άλλους ελληνικούς τόπους. Έν Κρήτη, ως προκύπτει έξ έγγράφου
τής μονής 'Ασωμάτων 'Αμαρίου τοΰ έτους 1842, γίνεται συμφωνία μεταξύ συζύ-
γων, κατοίκο)ν τού χωρίου "Ανω Μέρος 'Αμαρίου, βεβαιουμένη παρά τοΰ άρχιε-
ρέως, καθ' ην γυνή, άτεκνος ούσα, δίδει τό δικαίωμα εΐς τόν σύζυγον νά νυμ-

') Ί. Β. Πατσονράκος, έ'νθ'άν. σ. 40. Κατά πληροφορίαν έκ χειρογρ. τοϋ Λαογρ. 'Αρ-
χείου (1478 σ. 113, Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι 1941), έν ΙΙυλίςι θεωρείται ως κληρονόμος τό
αρσενικό παιδί, κληρονομούν συνήθως τήν άκίνητον περιουσίαν. Παρόμοια έ'θιμα εύρίσκο-
μεν καί άλλαχοϋ έν Ελλάδι.

-) Π. Καλονάρος, ενθ' άν. σ. 44 κέ.

3) II. Καλονάρος, έ'νθ' άν. σ. 43.
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φευθή άλλην προς τεκνοποιίαν')· Ή διαφορά από τό έν Μάνη ισχύον όμοιον
έθιμον είναι, ότι εδώ πρόκειται περί επισήμου διαζεύξεως, πραγματοποιουμένης
ενώπιον μαρτύρων μέ τήν έπιβεβαίωσιν τού άρχιερέως, καί ότι ή σύζυγος εγκατα-
λείπει πλέον τήν συζυγικήν στέγην, λαμβάνουσα καί άνάλογον μερίδα περιουσίας
προς συντήρησιν.

Παραδείγματα όμοιας διαζεύξεως έ'χομεν καί άλλα περισσότερον πρόσφατα έν
Κρήτη. Κατά τήν πρό τίνων μηνών γενομένην υπ'έμού επί τόπου σχετικήν έρευ-
ναν, ό έκ τοΰ χωρίου Λάκκοι Κυδωνιάς 'Ιωάννης Μπεμπλιδάκης, γεωργός, 72
έτών, μέ έβεβαίωσεν, ότι υπήρχε ν εκεί τό έθιμον νά χωρίζουν ανδρόγυνα ένεκα
άτεκνίας μετά επταετή συμβίωσιν. Ένθυμεϊται τοιαύτην διάζευξιν, γενομένην κατά
τό έτος 1917. Σύγχρονον περίπτωσιν διαζεύξεως μοΰ άνεκοίνωσεν δ δημοδιδά-
σκαλος τοΰ χωρίου "Avco Μέρος Χ. Σαριδάκης.

Περιπτοόσεις επίσης προσλήψεως δευτέρας συζύγου προς τεκνογονίαν δεν είναι
άγνωστοι έν Κρήτη. Ούτω, κατά πληροφορίας όφειλομένας είς τόν αυτόν ώς άνω
δημοδιδάσκαλον τοΰ "Ανω Μέρους, τό έ'τος 1888 ό έκ τού χωρίου τούτου Γ. Α.
ένυμφεύθη τήν Π. Π., μεγαλυτέραν του κατά 6-8 έτη. 'Απέκτησαν τέσσαρα τέ-
κνα, άλλ° άπέθανον εις μικράν ήλικίαν. "Οτε δ' ή σύζυγος ήτο είς προκεχωρημέ-
νην πλέον ήλικίαν καί έβλεπον ότι δέν ειχον τέκνα, έπώλησαν τήν είς Άνω Μέρος
περιουσίαν των καί μετφχησαν εις Ρέθυμνον, όπου άγοράσαντες κτήματα έζων
άνέτως. Έκεΐ ή σύζυγος έ'δωκεν είς τόν άνδρα τό δικαίωμα νά νυμφευί)ή άλλην
γυναίκα μέ στεφάνι, προς άπόκτησιν τέκνων, υπό τόν όρον ότι θά παρεχωρεϊτο
είς αύτήν ίδιαίτερον δωμάτιον, ένθα θά έκοιμάτο, συζώσα κατά τά άλλα μέ τήν
νέαν σύζυγον. Μετά τήν συμφωνίαν ταύτην ό σύζυγος ένυμφεύθη δευτέραν γυ-
ναίκα, έτών 32, έκ τού χωρίου Γερακάρι Αμαρίου, τοΰ πρώτου γάμου λυθέντος

') Έπ. Έτ. Κρητ. Σπουδών 4 (1941) σ. 58 : Of Λάμπης Νικόδημος έπιβεβαιοΐ :

Ίήποκάτο&εν ίπογεγραμμέπ οτε Κωαταντής και Κυριακή Μαρκοπούλα. 'Επειδή και εγώ
ή Κυριακή είς ήλικίαν ων και δ άνδρας μον Κωοταντινος νέος, καί τέκνα δεν εκάναμεν, τον
δίνω αδιαν με εδικήν μου προαΐρεοιν Λά ίπανδρευ&ή, καί δ Θεός νά δώση νά τεκνοποιήσει.
Έανμφωνίσαμεν λοιπόν, οτε Κωσταντίνος καί Κυριακή, εμπροσ&εν τών χωριανών καί τών
κάτο&εν αξιόπιστων μαρτύρων ίπογεγραμμένον τά όσα εχη χρέος νάμον δώοη. Είς τόν Χαλί-
κια έλαϊς ρίζες τέσσερεις..... "Ο&εν είς ενδιξην, και διά τό βέβαιον τής άλι&ήας, δίνω τό παρόν

μου είς χείρας της εμπροσ&εν τόν κάτο&εν αξιόπιστων μαρτύρων. Καί έπιβεβαιομένον παρά τοΰ
άρχιερέω μας 'Αγίου Λάμπης κυρίου κυρίου Νικοδήμου, καί εδό&η είς τήν Κυριακήν Μαρκο-
πούλα διά ασφάλειαν της έν ΙΙαντή Κριτήριο). Tfj : 28: ' Απριλλίον 1842: "Ανω Μέρος. Μάρ-
τυρες (άκολουΌοϋν ΰπογραφαί). 'Εγώ Κωνσταντής υπόσχομαι είς τά ανο&εν μήν ίξεύροντας
γράψιμον κάμνω τό σιμίον τοΰ τιμίου σταυρού : f
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θρησκευτικώς τή έπεμβάσει τοϋ έπισκόπου Ρεθύμνης. Έκ τοϋ νέου γάμου έγεν-
νήθησαν δύο τέκνα, απολαύοντα τής στοργής τής πρώτης συζύγου.

Ή ούτω συγκροτηθεΐσα νέα οικογένεια έζησεν έν όμονοίςί έπί 16 έ'τη, ότε
άπέθανεν ή πρώτη σύζυγος εΐς ήλικίαν 82 περίπου έτών' μετ' αυτήν απέθανε καί
ό πατήρ, έπιζή δέ ή δευτέρα σύζυγος μετά τών τέκνων, τών οποίων τό δεύτερον
είναι εισέτι μαθητής. Όμοιαι πληροφορίαι μού έδόθησαν παρά τοϋ 'Ανδρέου
Καυκαλά έξ Άσκύφου Σφακιών ') καί τοϋ Γ. Ψυχουντάκη έκ τού χωρίου 'Ασή
Γωνιά 'Αποκορώνου 2).

Έν Χιμάρα, κατά μαρτυρίαν τοΰ έτους 1891, συνηθίζετο ή πρόσληψις δευ-
τέρας συζιίγου προς τεκνογονίαν, τής πρώτης παραμενούσης υπό τήν αύττ]ν στέγην
καί άπολαυούσης τιμών οΐκοδεσποίνηςs).

Τό αύτό έθιμον μαρτυρεϊται έν Κερκύρα:: Σε κάποιο χωριό τής Κέρκυρας

ένα αντρόγυνο δέν έκαμνε παιδιά...... Ή γυναίκα έπρότεινε οτόν άντρα της νά

πάρη ατό σπίτι της άλλη γυναίκα' μάλιστα ή ϊδια βρήκε ένα κορίτσι φτωχό, 18
έτών, και τό επήρε στο σπίτι. Δέν τή στεφΛνωσε, ούτε και χώρισε τήν πρώτη,
άλλα έμειναν και οί δυο γυναίκες στο σπίτι. Ή νόμιμη γυναίκα είχε 'θέση πε-
θεράς. Ή φτωχή έκαμε τρία παιδιά, κορίτσια. Στο δρόμο τά φιωνάζουν μού-
λες... 4). Κατ' άλλην εΐδησιν, προερχομένην έκ προσφύγων τοϋ 'Αδραμυττίου
έγκατεστημένων έν Λέσβω, Πολλοί χωρίζανε, γιατί ήτανε στείρα ή γυναίκα τους5),
Ή χρήσις τέλος τών όρων σύγγρια καί τοΰ συνωνύμου συγκόρμισσα έν Στερεά
Ελλάδι, Κύθνω6), Ευβοία')ι αποτελεί ένδειξιν περί τής υπάρξεως αναλόγου εθί-
μου εΐς τάς περιφερείας ταύτας, αν καί δέν έχομεν λεπτομερείς περί τούτου ειδήσεις.

') Βλ. ΛΑ 1841 Α' σ. 292 (Α. Πετρόπουλος, Κρήτη 1953): "Οταν ενα άντρόγενο δεν
κάνη παιδιά, χωρίζουν, αλλ' δταν έχη ϋέληση ή γυναίκα κι επιτρέψη στον αντρα. Ό Άντρας
κρατεί και τσι δυο γυναίκες στο ίδιο σπίτι. Τό εχω ακούσει πού ε χει γίνει. "Ακουσα
γώ με τ' αυτιά μου μιά γυναίκα πού ηλεγε στον αντρα ταη : Στέλιο, νά πάρης μιά γυναίκα
πού νά κάνη παιδιά, ν' Αποχτήσουν τήν περιουσία σου, νά μήν τήνε πάρουνε ξένοι. Ό Στέλιος
όμως είπε : ενα και μόνο είναι τό στεφάνι στον κόσμο...

2) ΛΑ 1841 Β' σ. 189 (Α. Πετρόπουλος, Κρήτη 1953). Παρά ταΰτα δμως δέον νά ση-
μειωθή, δτι υπό τήν έπίδρασιν τών χριστιανικών διδαγμάτων, όδυνηράν έντΰπωσιν έπροξέ-
νει άλλοτε ή διάζευξις : δταν χωρίζη αντρόγυνο και τά βουνά ραΐζουν, έλεγον άλλοτε (Α. Γ.
Καμπούρογλου, "Ιστορία τών 'Αθηναίων Α'. 'Αθήναι 1889 σ. 205).

3) Ά. Γεωργίταη, Ήθη καί έθιμα κλπ. Χιμαραίων. Ζωγράφ. Άγων Α' (1891) σ. 207.

4) ΛΑ. 1170 σ. 29 ίΓ. Μέγας, Κέρκυρα 1938).

5) ΛΑ. 1446 Β' σ. 271 (Α. Λουκατος, Λέσβος 1940).

6) Χειρόγρ. Ίστορ. Λεξ. Ακαδημίας 283 σ. 520 (Φ. Κουκουλές, 1920).

7) Χειρόγρ. Ίστορ. Λεξ. Ακαδημίας 578 σ. 153 (Τ. Καρατζας, 1937).
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Άξιοσημείωτον είναι, ότι τό έθιμον εύρίσκομεν καί εις άλλους λαούς.
Ό J. Β. Marcaggi βεβαιώνει ότι είς τό χωρίον Piana τής Κορσικής συνήν-
τησε γυναίκα στείραν, ήτις εδέχθη, ίνα δ σύζυγος της νυμφευίΐή άλλτιν καί προσ-
εφέρθη ν' άναθρέψη τά έκ τοΰ παρανόμου γάμου τέκνα').

Κατά τόν ίδιον συγγραφέα, χωρικός τής Κορσικής, πατήρ έξ τέκνων, τριών
υιών καί τριών ί)υγατέρων, έλεγεν έρωτώμενος, ότι έχει τρία παιδιά" δέν ύπελό-
γιζε δηλαδή μεταξύ τών παιδιών του τάς θυγατέρας! 2)

"Αλλος μελετητής τών λαϊκών εθίμοον, ό Alexander Grigolia3) παρέχει ειδή-
σεις περί ομοίου εθίμου είς τούς Γεωργιανούς τοΰ Καυκάσου, τόσον τούς ορεινούς,
όσον καί τούς κατοικοΰντας εις παραλιακάς πόλεις τής Μαύρης θαλάσσης. Κατά
ταύτας, γυνή στείρα αποχωρίζεται τοΰ συζύγου ή, διαμένουσα υπό τήν αυτήν
στέγην, επιτρέπει εις αντον νά προσλάβη άλλην, μέ τά αυτά δικαιώματα. Τά
τυχόν γεννώμενα έκ τής δευτέρας γυναικός τέκνα τιμούν τήν προότην ώς ιδίαν μη-
τέρα. Άν ή πρώτη σύζυγος δέν 9έλη νά διαμένη υπό τήν αυτήν στέγην ή αν ή
άπομάκρυνσίς της είναι άπαίτησις τοΰ ανδρός, αποχωρεί, τών περιουσιακών ζη-
τημάτων ρυθμιζόμενων συμφιόνως προς κρατούντος εκεί νόμους, παρεμφερείς,
κατά τόν συγγραφέα, προς τούς αρχαίους βαβυλωνιακούς, έπιτρέποντας τόν χωρι-
σμόν στείρας συζύγου4).

"Ομοια έθιμα εύρίσκομεν καί είς άλλους λαούς, περισσότερον απομεμακρυσμέ-
νους καί πρωτογόνους. Εις Κένυαν τής ανατολικής Αφρικής, γυνή στείρα είναι
υποχρεωμένη νά δεχθή ώς σύζυγον τοΰ ανδρός της άλλην, τά έκ τής οποίας γεν-
νώμενα τέκνα θεωρεί ώς ιδικά της5),

Λεπτομερεστέρα έρευνα θέλει ασφαλώς αποδείξει τήν ύπαρξιν ομοίων συνη-

') Les chants de la mort et de vendetta de la Corse. Paris 1898 a. 16: 'A Piana
j'ai vu une femme sterile accepter que son mari premie publiquement line concubine
et consentir a elever les enfants issus de cette union illegitime !

2) Κατ' εξοχήν παίδι και πολλαχοΰ τής Ελλάδος εννοούν τό άγώρι.

3) Custom and justice in tlie Caucasus: The Georgian Highlanders. Philadel-
phia 1939 σ. 116 κε.

Κατά τούς νόμους τοΰ Μανοΰ τών 'Ινδιών (XI,81), έπετρέπετο ή διάζευξις ενεκα
στειρότητος μετά οκταετή συμβίωσιν. Ε. Westermarck, Origine du mariage dans l'espe-
ce humaine, traduit de l'anglais par Henry de Varigny. Paris 1895 σ. 493. Πρβλ.
Fustel de Coulanges, La cite antique, edute sur le culte, le droit et les institutions de
la Grece et de Rome. εκδ. 7η Paris 1879 a. 52.

5) J. G. Peristianis, La vie et le droit coutumier des Kipsigis du Kenya. Paris
1938 a. 69-70.
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θειων καί αντιλήψεων εις πολλάς άλλας χοορας1), καί δή εκεί όπου ή μονογαμία
είναι ό επισήμως ανεγνωρισμένος θεσμός.

'Αρχική πηγή τούτων είναι αναμφιβόλως τό άνθρώπινον όρμέμφυτον προς
διαιοίνισιν τοΰ είδους. Είς τούς πρωτογόνους λαούς, ως καί είς τά περισσότερον
άνεξέλικτα κοινωνικά στρώματα τών διαφόρων νεωτέρων κοινωνιών, ευρίσκονται
συνδεδεμέναι αί άντιλήψεις αύται μέ πλήθος προλήψεων καί δεισιδαιμονιών. Θά
άρκεσθώ είς ολίγα μόνον παραδείγματα. ΙΙολλαχοΰ οί άκληροι θεωροΰνται ως
διατελούντες υπό τήν δυσμένειαν τοΰ ί)είου, μειονεκτοΰντες άπό κοινωνικής από-
ψεως 2), περιφρονούμενοι ένίοτε υπό τών άλλιον άνθριόπων καί μή γινόμενοι δε-
κτοί είς ώρισμένας έκδηλώσεις τής κοινωνικής καί θρησκευτικής ζωής, ως εΐναι
τό μυστήριον τοΰ γάμου, ή ιερά λειτουργία κ.τ.ό.3). Διά πολλών λαϊκών παροι-
μιών καί παροιμιωδών φράσεων δηλοϋται ή μειονεκτική θέσις τών άκλήρων έν
τή κοινωνία4), αί δέ στείραι γυναίκες, έπιθυμοΰσαι ν' απαλλαγούν τής άκληρίας,
ήτις πάντοτε θεωρείται μέγα δυστύχημα5), προβαίνουν εΐς πολλάς καί ποικίλας
μαγικάς ένεργείαςβ).

') Πολλάς ειδήσεις περί διαζεύξεως έ'νεκα άτεκνίας είς διαφόρους λαούς εύρίσκομεν
παρά Ε. Westermarck, ενθ' άν. σ. 492 κέ.

2) Βλ. Κ. Χονρμουζιάδου, Τό παιδίον είς τήν περιφέρειαν Μέτρων καί Άθυρων. 'Αρ-
χεΐον Θρακ. θησαυρού 7 ('Αθήναι 1940-41) σ. 67. Πρβλ. Γ. Μέγα, Ζητήματα έλληνικής
λαογραφίας Α', 24 : τό δνειδος της άτεκνίας. ΛΑ 1438 σ. 29 (Λιουδάκη, 'Αμοργός 1940).

3) Λαογραφία 5,408. Πρβλ. ΛΑ 1799 σ. 1 ( Σακελλαρίου, "Αγιος Δημήτριος Ναυπακτίας 1953).

4) "Ακλ.ηρο ϋωρεΐς, διάβολο &ωρεΐς. "Ακληρο ϋωρεΐς, τσιγκοννη ϋωρεΐς. " Ακλ.ηρος, ατρνγος.
"Ακλ.ηρος, αϋεος. "Ακληρος, αγραφο χαρτί. "Ακλ.ηρος, θεομπαίχτης (πολλαχοΰ). Οϋϋ' ατεκνος,
κακομοιριά (Ναυπακτία). "Ακληρο ϋωρεΐς, πέ-ψε τόνε οτό διάβολο. 'Από τ' άτέκνου τήν αυλή,
αν μπορής, μηδε νερό μήν πιής. Σ'ακαρπου δέντρου δροοιό μήν κάτσης, κι άπ' ατεκνου πόρτα
νερό μήν πιής. (Κρήτη). Χαρακτηριστικά έπίσης είναι καί τά είς τάς στείρας γυναίκας αποδι-
δόμενα κατά τόπους έπίθετα : αβγια, χρουοοΰζα, άχρηστο κορμί, ακαρπη, κιαύρα ή κεσύρα,
καταρζμένη ή καταραμένη, ά/.τούργητη, απαίδευτη, μαρμάρα, σπουρίτρα κ.ά. βαρύτατα.ι δέ θεωρούν-
ται αί άραί : νά ξεκληρίση τό σπίτι σου, κλήρα νά μήν ίδής, παιδί νά μήν κλάψη ατό σπίτι σου,
νά χαϋή τ' όνομά σου, νά μή σου μείνη κλήρα κ.τ.δ. (Αί παροιμιιόδεις φράσεις, τά έπίθετα καί αί
άραί έχουν ληφθή έκ χειρογράφων τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών).

") Τήν ταύτισιν τών εννοιών ακληρος - δυστυχής βλέπομεν είς τήν σημασιολογικήν έξέλιξιν
τοΰ έπιθέτου άκληρος, δπερ σημαίνον άρχικώς τόν στερούμενον κλήρου, τόν ένδεά, έταυτίσθη
σύν τφ χρόνφ έννοιολογικώς μέ τό δυστυχής, κακορίζικος, λεγόμενον μεταφορικώς καί επί
ζώων καί άψύχων καί απαντών υπό διαφόρους τύπους, προελθόντας έκ συνθέσεως προς
έπίτασιν τής έννοιας : άνάκλ.ηρος, χιλιάκληρος κλπ. : 'Η μάνα τ' ή χιλιάκλερος στά δάκρυα
είναι βαμμένη \ άντίς τά κρεάρεα τ' ακληρα, σφάζνε τά παλ/,ηκάρια. Μαξιλαράκι μ' ακλ.ηρον
και πάπλουμα ρημάδι. Βλ. 'Ιστορικόν Λεξικόν 'Ακαδημίας 'Αθηνών λ. άκληρος.

°) Πριν προσέλθουν είς τήν έκκλησίαν πρός στέψιν, βάνουν στήν τσιέπην τους τόσα

3
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Αί τοιούτου είδους προλήψεις καί δεισιδαιμονίας άπαντώσαι κατά τό μάλλον
ή ήττον είς πάντας σχεδόν τούς λαούς '), αναλόγως τού πολιτιστικού των επιπέδου,
είτε ώς άμυδραί επιβιώσεις πρωτογόνων δοξασιών, είτε ώς εκδηλώσεις ζωνταναί
παρουσών ψυχικών καταστάσεων καί κοινωνικών άντιλτίψεων, μαρτυρούν περί τής
βαθέως έρριζωμένης είς τήν άνθραιπίνην φύσιν ορμής προς τεκνογονίαν.

Έξ άλλου όμως, αί εκάστοτε κρατούσαι θρησκευτικοί δοξασίαι, ώς καί αί
οικονομικοί καί κοινωνικοί συνθήκαι, συντελούν εις τό νά προσλαμβάνη τό ανω-
τέρω έθιμιον, κατά τήν έπίσημον τρόπον τινά έν τή κοινωνική ζωή έφαρμογήν
του, ταύτην ή έκείνην τήν μορφήν. Όθεν ενδιαφέρει νά έρευνηθή ή έξέλιξίς του,
ώς άνταποκρινομένη εις ώρισμένας ήθικάς καί ψυχολογικάς αντιλήψεις καί άντι-
κατοπτρίζουσα μορφάς τού κοινωνικού βίου. 'Ιδιαιτέρως άξιαι σπουδής είναι αί
φάσεις τοΰ έθίμου τούτου έν τή εξελίξει του έν Ελλάδι, όπου από αρχαιοτάτων
ήδη χρόνων έχομεν σχετικάς γραπτάς μαρτυρίας.

Έπιχειρών ένταΰθα σύντομον ίστορικήν άνασκόπησιν, δέν θά επεκταθώ εις
λεπτομερείας περί τής εφαρμογής του κατά τήν αρχαιότητα, διότι τό θέμα τούτο
έχει ήδη έρευνηθή υπό πολλών καί πλούσια είναι ή σχετική βιβλιογραφία2). Θά

μύγδαλα, δοα άγώρια έπιϋνμονν νά γεννήσουν. Κατά τήν διάρκειαν τής στέψεως ή νυμφευο-
μένη λέγει καθ' έαυτήν :

στεφανώνουμαι τόν άντρα καί τά σερνικά παιδιά,
πέντε κυπαρίσσια και μιά μηλιά. (Πελοπόννησος)

Πίνουν άπό τό νερό, μέ τό όποιον πλΰνουν τό νεογέννητον τήν τρίτην ήμέραν από
τής γεννήσεως (ΛΑ 1446 Α' σ. 148, Δ. Λουκάτος, Λέσβος 1940). Διασκελίζουν τόπον βαφέντα
υπό τοΰ αίματος έκ τοΰ τοκετού άλλης γυναικός (ΛΑ 1437 σ. 7, Άναστασιάδης, Κύπρος
1940). Κρεμούν είς τόν λαιμόν τους θαμνώδες φυτόν καλοΰμενον καλάνϋρωπος (ΛΑ 1358
σ. 254, Λιουδάκη, Κυδωνία Κρήτης 1939) τάζονται είς τους άγιους: τάζουμαι νά τό φέρω
ατή χάρη σου, νάν τό γδύσω καί νά σ' αφήσω τά ρούχα του. κ. ά. ό. Βλ. καί Γ. Α. Μέγα,
Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας Α'. 'Αθήναι 1939 σ. 25.

') Βλ. Paul Sebillot, Le paganisme contemporain. Paris 1908 σ. 6-13 καί 14 -16.
Η. Ploss - Μ. Bartels, Das Weib in der Natur - und Volkerkunde, εκδ. 9η υπό P.
Bartels, τόμ. I. Leipzig 1908 σ. 748 κέ. Η. Ploss - Β. Rem, Das Kind in Brauch
und Sitte der Volker, τόμ. I. Leipzig 1911 σ. 1-24. Ε. Samter, Geburt, Hochzeit
und Tod. Leipzig - Berlin 1911 σ. 146. J. G. Peristianis, έ'νθ' άν.

2) Βλ. προχείρως : Fustel de Coulanges, La cite antique, etude sur le culte, le
droit et les institutions de la Grece et de Rome. έ'κδ. 7η, Paris 1879. Lu.dovic Beau-
chet, Hiitoire du droit prive de la republique athenienne, τόμ. I. Paris 1897 a. 32 κέ.
lwan von Mutter, Die griechischen Altertihner 2. Die Privatalterttimer. Mtinchen 1893
σ. 147 κέ. Ν. Π. Δημητρακοπούλου, Νομικαί ενασχολήσεις 2. έ'κδ. 2α 'Αθήναι 1925 σ. 222 κέ.
G. Glot.z (avec la collaboration Robert Coen), Histoire ancienne, 2™"' partie, Histoire
grecque, τόμ. II, La Grece au Ve siecle. Paris 1931. Walter Erdmann, Die Ehe in
alten Grieclienland. Mtinchen 1934.
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υπογραμμίσω απλώς χαρακτηριστικά τινα σημεία, άφορώντα είς τούς λόγους τούς
υπαγορεύοντας τό έθιμον καί είς τάς μορφάς, τάς οποίας εκάστοτε τούτο λαμβάνει.

Ή γέννησις τέκνων προς διατήρησιν τής οικογενειακής λατρείας καί τήν
συνέχισιν ταύτης επί μακρότερον, όσον τό δυνατόν, χρόνον, προβάλλεται ώς κύ-
ριος σκοπός τοΰ γάμου είς τήν άρχαίαν Ελλάδα1)· Μεταξύ τών άλλων μέσων,
δι' ων αντιμετωπίζεται δ κίνδυνος τής εξαφανίσεως τού γένους, ήτοι τής διά νό-
μου ή τών κρατούντων έθίμων υποχρεώσεως είςγάμον3) καί τής υιοθεσίας8),
είναι καί ή διάλυσις τοΰ γάμου ή ή πρόσληψις δευτέρας συζύγου έν περιπτώσει
στειρότητος τής πρώτης4), ώς καί δ γάμος γυναικός μετά δευτέρου ανδρός, έν
περιπτοοσει άνικανότητος τοΰ πριοτου.

') Παίδων επ άρότω γνηαίων, κατά τήν τυπικήν εκφρασιν. Βλ. σχετικά χωρία : Πλά-
τωνος Νόμοι IV, 721 b-c, γ, 740 b-c. VI, 773 e καί 776 Κ Αισχύλου, Χοηφόροι 264. Ξενοφ.
Οίκον. VII, 19. Κλημ.' Αλεξανδρέως, Στρωματεΐς II, 23. Πλουτάρχου, Γαμικά παραγγέλματα 42.
Αουκιανοϋ, Τίμων ή μισάνθρωπος 17 κλπ. Όμοία άντίληψις περί τής ανάγκης τής θερα-
πείας τών ψυχών τών προγόνων, τά νομιζόμενα ποιεϊν, είναι κοινή είς τοϋς Ινδοευρωπαϊ-
κούς λαοΰς, είς τοϋς όποιους κυριαρχοΰσα μορφή οικογενείας είναι ή πατριαρχική. Βλ.
Erdmann, ένθ' άν. σ. 135. Πρβλ. καί Ε. Meyer, Geschichte des Alterturns, τόμ. 1.
έκδ. 3η Stuttgart u. Berlin 1910 σ. 26.

2) Πλουτάρχου, Λυκοϋργος 15. Πλάτωνος, Νόμοι IV, 721 b. VI, 774 a.

") Ίοαίον, Περί τοΰ Άστυφίλου κλήρου 7: υίόν ποιησάμενον καταλιπεΐν... καί επί
τους βωμούς τους πατρώους ούτος βαδιεΐται καί τελευτήσάντι αυτφ καί τοις εκείνου προγό-
νοις τά νομιζόμενα ποιήσει. Πρβλ. 'Ισαίου, Περί Μενεκλέους κλήρου, 10 καί 13.

4) Δέον νά σημειωθή, ότι δέν πρόκειται ενταύθα περί τής αρχαίας ελληνικής συνή-
θειας, τής γνωστής καί κατά τοϋς ρωμαϊκούς καί βυζαντινούς χρόνους, τής προσλήψεως
παλλακών, τών οποίων σκοπός ήτο, κατά τόν γνωστόν όρισμόν τοϋ Δημοσθένους (Κατά
Νεαίρας 122), ή «κα&' ήμέραν θεραπεία τοΰ σώματος» καί ουχί ή παιδοποι'ία, άδιάφορον άν
ένίοτε καί τό δεύτερον τοϋτο έγίνετο. Περί τοϋ θέματος τούτου, έκτός τών πολλών ειδή-
σεων τών παλαιών κειμένων (Ίλ. I, 449. Φ, 88 κέ. Όδ. ξ 200 κέ. Πλάτωνος, Νόμοι 841 d.
Πολυδεύκους, Όν. 3, 21 κλπ.), βλ. S. Mayer, Die Reehte der Israeliten, Athener und
Romer, τόμ. 2. Leipzig 1866 a. 339 κέ. L. Beauchet, ένθ. άν. I, 82 κέ. Ernst Hruza, Die
Ehebegriindung nacli attischem Rechte. Leipzig 1892 σ. 12. G. Glotz, La cite grecque,
nouvelle edition par P. Cloche. Paris 1953 σ. 346. ΓΙ. Σ. Φωτιάδον, Περί τής έγγύης
πρός γάμον. 'Αθηνά 32 (1920) σ. 104 κέ. F. Baudry, αρθρ. παλλακεία, concubinatus,
έν Daremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, I. Paris

1887. R. Leonhard, αρθρ. concubinatus έν Pauly - Wissowa, Real - Encycl. 4. Stutt-
gart 1901 σ. 835 κέ. Περί παλλακείας είς διαφόρους λαούς βλ. Senegal, coutumiers

juridiques de l'Afrique occidentale franpaise είς τήν σειράν : Publications du Comite

d'etudes historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale francaise I. Paris 1939

σ. 125-126.
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Μαρτυρίαν προσλήψεως δευτέρας συζύγου, δι' έλλειψιν αρρένων απογόνων
έκ τής πρώτης, έχομεν ήδη παρ' Όμήρφ (δ, 11-14) : Ό Μεγαπένθης γεννάται
oUxi έκ τής νομίμου συζύγου τοϋ Μενελάου, τής Ελένης, αλλ' έκ δούλης:

δς οί τηλύγετος γένετο κρατερός Μεγαπέν&ης
έκ δούλης· 'Ελένη δέ &εοι γόνον ούκέτ' έφαινον
έπεϊ δή τό πρώτον έγείνατο παΐδα έρατεινήν,
Έρμιόνην....

Περισσότερον ρητάς έχομεν μαρτυρίας περί νόμων καί έθίμων σχετικών προς
τόν γάμον καί τήν τεκνοποιίαν έν τή αθηναϊκή καί σπαρτιατική πολιτεία, αΐτινες,
ως γνωστόν, άντιπροσιοπεύουν τόν άρχαίον έλληνικόν κόσμον εΐς τήν συνολικήν
πολιτιστικήν του έκφρασιν. Εΐς τάς 'Αθήνας εΐδικώτερον, έκ τών μέχρι τούδε
γνωστών έκ τοϋ αττικού δικαίου, δέν συνάγεται ότι υπήρχε τυπική διάταξις επι-
τρέπουσα τήν διάζευξιν γυναικός, έ'νεκα στειρότητος. Έξ ενδείξεων όμως παρεχο-
μένων υπό ποιητών καί συγγραφέων1), ώς καί έκ τής γενικής άντιλήψεως περί
τών σκοπών τοϋ γάμου, πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον, ότι τοιαύτη διάζευξις δέν
άντέκειτο είς τάς συνήθειας2). Ούδέν θετικόν έπίσης γνωρίζομεν έκ τών
μέχρι τούδε γνωστών κειμένων περί προσλήψεως δευτέρας νομίμου συζύ-
γου8) έν περιπτώσει στειρότητος τής πρώτης, ενώ, άντιθέτως, θετικάς έχομεν μαρ-
τυρίας περί τού δυνατού τής διαλύσεως τοϋ γάμου, έ'νεκα άνικανότητος τοϋ ανδρός.
Είναι γνωστόν π.χ. τό παρά τοϋ ρήτορος 'Ισαίου άναφερόμενον 4), ότι ό Μενεκλής,
μή άποκτήσας τέκνα, παρακαλεί τούς γυναικάδελφους νά ύπανδρεύσουν μέ άλλον
τήν γυναικά του: Έδεϊτο ουν ημών δούναι χάριν ταντην αύτω, εκδούναι άλλο)
αυτήν μετά τής γνώμης τής εαυτού, και ημείς έκελεύομεν αυτόν πείϋειν αυτήν
περί τούτων δ,τι γαρ άν εκείνη πειοϋή, τοντ' έφαμεν ποιήσειν κάκείνη, τό μεν

») Βλ. π. χ. Ενοιπίδον, Μήδεια 489-491:

II ρονδωκας ημάς, καινά δ' έκτήαω λέχη
παίδων γεγώτων εί γάρ ήσθ' απαις ε'τι,
ονγγνωοτον ήν σοι τονδ' ερααθήναι λέχονς.

2) Βλ. Eustel de Coulanges, ενθ. άν. σ. 52. R. Lallier, De la condition de la femtne
dans la famille athenienne. Paris 1875 σ. 232. Erdmann, ενθ'άν. σ. 390.

3) Ώς εξαιρετικής περιστάσεως μέτρον πρέπει νά θεωρηθή τό παρά Διογένους Λαέρ-

τιου (11,26) είς τόν βίον τοΰ Σωκράτους άναφερόμενον, έάν βεβαίως είναι αληθές, δτι ό

νόμος τών 'Αθηναίων κατά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον έπέτρεπε τήν διγαμίαν : Φασί

γάρ βονλ.ηϋέντας 'Αθηναίους διά το λειψανδρεΐν σννανζήααι το πλήθος, ιρηφίοασθαι γαμεΐν

μεν άατήν μίαν, παιδοποιεΐαθαι δε και εζ ετέρας' όθεν τοντο ποιήσαι και Σωκράτην.

*) Περί Μενεκλέους κλήρου 7 κέ.
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πρώτον ουδ' ήνέσχετο αύτοϋ λέγοντος, προϊόντος δέ τοΰ χρόνου, μόλις επείσΰη·

Ό Πλάτων εξετάζων θεωρητικώς τό ζήτημα (Νόμοι VI,784b) ομιλεί γενικώς
περί διαλύσεως τού γάμου εις περίπτωσιν μή τεκνογονίας μετά δεκαετή συμβίω·
σιν: Ή δε παιδοποιία και φυλακή τών παιδοποιουμένων δεκέτις έστω, μή
πλείω δε χρόνον, δταν ενροια fj τής γενέσεως· αν δ' άγονοι τίνες είς τούτον γί-
γνωνται τόν χρόνον, μετά τών οικείων και άρχονσών γυναικών διαζενγνυσΰαι
κοινή βουλουσμένους είς τά πρόσφορα εκατέροις ').

Κατά διάφορον τρόπον παραδίδονται τά έν τή αρχαία σπαρτιατική πολιτεία
κρατούντα, ανταποκρινόμενα προς τόν στρατιωτικόν αυτής χαρακτήρα. Παρά τά
ειδικά νομοθετικά μέτρα, άτινα έλάμβανεν ή πολιτεία κατά τών αγάμων καί όψι-
γάμων 2) καί προς έξασφάλισιν τής καλής σωματικής αγωγής τών γυναικών"), δέν
έπαυσεν υπάρχουσα πάντοτε ή πολιτική μέριμνα διά τήν συνέχισιν καί βελτίωσιν
τού γένους. Κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 'Ηροδότου, ό βασιλεύς Άλεξανδρίδης, έχων
στείραν γυναίκα, προτρέπεται υπό τών έφόρων νά νυμφευθή άλλην, διατηρών τήν
πρώτην. 'Αρνηθείς κατ'αρχάς ό βασιλεύς, ήναγκάσθη έν τέλει νά υποχώρηση καί νά
προσλάβη δευτέραν σύζυγον, άν καί τούτο άντέβαινεν εις τάς σπαρτιατικάς συνή-
θειας4). Άλλος βασιλεύς, δ Άριστων, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ αύτοΰ ίστορικοΰ,
μή άποκτήσας τέκνα έκ δύο γυναικών, νυμφεύεται τρίτην5).

') Όμοίαν διάταξιν περί διαλύσεως γάμου, ένεκα στειρότητος τής συζύγου, μετά οκτα-
ετή συνοίκησιν, εύρίσκομεν εις τούς παλαιούς νόμους τοϋ Μανοϋ έν Ίνδίαις. Βλ. Ν. Π.
Δημητρακόπουλων, ενθ' άν. σ. 223.

2) Ήσαν δε και άγαμίον δίκαι πολλαχον και δψιγαμίον καί κακογαμίου εν Λακεδαί-
μονι. ΓΙολυδ. Όν. 3,48. Πρβλ. Πλουτάρχου, Λυκούργος 15.

3) Ό Λυκούργος ταΐς ελεν&έραις μέγιατον νομίαας είναι τήν τεκνοποιίαν, πρώτον μεν
σωμασκεΐν εταξεν οΰδεν ήττον τό &ήλν τοΰ άρρενος φύλου. Ξενοφ., Λακεδαιμ. Πολιτεία Α', 4.

4) V, 39-40 : »jΕί τοι σύ σεωυτοΰ μή προορας, αλλ' ήμΐν τοΰ τό εστίν ου περιοπτέον, γένος
το Ενρυσ&ένεος γενέσ&αι έξίτηλον. Σύ νυν τήν μεν εχεις γυναίκα, επεί τε τοι ου τίκτει, έξεο,
άλλην δε γήμον κα'ι ποιέων ταΰτα, Σπαρτιήττ/αι άδήσεις». Ό δ' άμείβετο φας τούτων ουδέ-
τερα ποιήσειν, έκείνονς τε ου καλώς συμβουλ.εύειν παραινέοντας τήν εχει γυναίκα, εοϋσαν ανα-
μάρτητον έωυτω, ταντην άπέντα, άλλ.ην εσαγαγέσ&αι' ουδέ σφι πείσεσ&αι. Προς ταΰτα οί έφοροι
καί οί γέροντες βουλ.ευσάμενοι προσέφερον Άλεξανδρίδη τάδε' «Έπεί τοίνυν περιεχόμενόν σε
δρωμεν τής έχεις γυναικός, σύ δε ταΰτα ποιεί καί μή αντίβαινε τούτοιαι, ίνα μή τι αλλοΐον
περί σέο Σπαρτιήται βουλεύσωνται. Γυναικός μεν τής 'έχεις ού προσδεόμε&ά σεο τής έξέσιος,
συ δε ταύτη τε πάντα όσα νϋν παρέχεις πάρεχε καί αλλην προς ταύτη εσάγαγε γυναίκα τέκνο-
ποιόν». Ταυτά κη λεγόντων συνεχώρησε ό 'Αλεξανδρίδης, μετά δε γυναίκας έχων δύο, διξάς
ίοτίας οΐκεε, ποιέων ουδαμώς σπαρτιητικά.

5) VI,61 : Άρίατωνι βασιλ.εύοντι εν Σπάρτη καί γήμαντι γυναίκας δύο, παίδες ουκ εγί-
νοντο' και ου γαρ σννεγινώσκετο αυτός τούτων είναι αίτιος, γαμέει τριτίων γυναίκα.
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Πρέπει νά παρατηρήσωμεν όμως, ότι ταύτα αναφέρονται εΐς βασιλείς, υπέ-
χοντας, ώς γνωστόν, εΐδικάς υποχρεώσεις καί άπολαύοντας ειδικών προνομίων,
καί δέν δυνάμεθα ευκόλως νά συμπεράνωμεν έκ τούτων περί τών γενικώτερον κρα-
τουσών συνηθειών. Ούτως ή πρόσληψις δευτέρας συζύγου προς παιδοποιίαν ένεκα
στειρότητος τής πρώτης, πρέπει μάλλον νά θεωρηθή ώς κατ' έξαίρεσιν πράξις τού
βασιλέως Άλεξανδρίδου, αντιβαίνουσα προς τούς κρατούντας νόμους καί συνή-
θειας, καθώς καί ό 'Ηρόδοτος δηλώνει. Δέν φαίνεται έπίσης ώς απηχούσα γενι-
κωτέραν συνήθειαν ή εΐδησις περί τοϋ 'Αρίστωνος νυμφευθέντος τρίτην γυναίκα,
ένεκα άπαιδίας τών δύο προηγουμένων, δεδομένου ότι κατά τόν σπαρτιατικιόν νό-
μον, θεσπισθέντα ήδη παρά τοϋ Λυκούργου κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Πλουτάρχου ')
καί επιτρέποντα τήν πολυανδρίαν, ό έπιθυμών ήδύνατο ν' απόκτηση τέκνον έκ
ξένης γυναικός, παραμενούσης εΐς τόν οίκον τοΰ συζύγου της. Μέ τήν τοιούτου
είδους έλευθερίαν τών γυναικών, άπορρέουσαν έκ τοϋ σκοποϋ τού γάμου, τοΰ
αποβλέποντος εΐς τήν αύξησιν καί βελτίωσιν τών πολιτών, ή άντίληψις περί μοι-
χείας ήτο άγνωστος έν Σπάρτη 2).

Παρά τάς γενικώς όμως κρατούσας ταύτας άντιλήψεις περί σκοπών τοΰ γάμου
καί τεκνοποιίας εΐς τήν άρχαίαν Ελλάδα, δέον νά σημειωθή ότι άνθρωποι άνω-
τέρας διανοήσεως, ώς ό Αριστοτέλης καί ό Ξενοφών, άπό θεωρητικής καί φιλο-
σοφικής απόψεως εξετάζοντες τά ζητήματα ταύτα, διέβλεπον εΐς τήν διά τοΰ γάμου
έ'νωσιν καί άλλους κοινωνικούς σκοπούς, εκτός τής τεκνογονίας. Ούτω κατά τόν
'Αριστοτέλη, ή φιλία μεταξύ άνδρός καί γυναικός είναι έμφυτος. Οί άνθρω-
ποι δέν συνοικούσι μόνον προς τεκνοποιίαν, αλλά καί προς άλληλοβοήθειαν3).

') Λυκούργος 15 : Έξήν μεν γάρ άνδρι πρεσβυτέρω νέας γυναικός, ει δή τινα των καλών
καγαϋών άαπάααιτο νέων και δοκιμάαειεν, είοαγαγεϊν παρ' αυτήν καί πλήααντα γενναίου σπέρ-
ματος ίδιον αύτοΐς ποιήσαοθαι τό γεννη&έν. Έξήν δέ πάλιν άνδρί χρηστφ, τών εύτέκνων τινά
καί σωφρόνων θαυμάσαντι γυναικών έτέρω γεγαμημένην, πεϊααι τόν ανδρα σννελ&εΐν, ωσπερ έν
χώρα καλλικάρπψ φντεΰοντα καί ποιούμενον παΐδας άγα&ούς, άγαϋών όμαίμους καί συγγενείς
εσομένους. Πρώτον μεν γάρ ουκ Ιδίους ήγεΐτο τών πατέρων τούς παΐδας, «ΛΛά κοινούς τής
πόλεως ό Λυκούργος. "Ο&εν ούκ εκ τών τυχόντων, αλλ' εκ τών αρίστων έβούλετο γεγονότας
είναι τούς πολίτας. Πρβλ. Ξενοφ. Λακεδ. Πολιτ. Α', 7-8. Πλουτάρχου, Λυκούργου καί
Νουμα σύγκρισις 3, 1-3. Πολύβιος XII 6ΐ>.

2) Πλουτάρχου, Λυκούργος 15.

3) 'Ηθικά Νικομ. Θ' 14 σ. 1162α: άνδρί καί γυναικί φιλία δοκεΐ κατά φύσιν ύπάρ-
χειν άνθρωπος γάρ τ?] φύσει συνδυαστικόν μάλλον ή πολιτικόν, δσφ πρότερον καί άναγκαι
ότερον οικία πόλ.εως καί τεκνοποιία κοινότερον τοις ζώοις. Τοΐς μεν ουν άλλοις επί τοσούτον
ή κοινωνία εστίν, οί δ' αν&ρωποι ου μόνον τής τεκνοποιίας χάριν συνοικοϋσιν, άλλά καί τών
είς τόν βίον. Εύ&ύς γάρ διι'/ρηται τά έργα... Διά ταΰτα δέ καί τό χρήσιμον είναι δοκεΐ καί τό
ηδύ εν ταύτη τη φιλία.
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Όμοιας αντιλήψεις διατυπώνει ό Ξενοφών, ύποστηρίζων ότι ό άνήρ καί ή γυνή
έκ φύσεως έχουν ανάγκην αλλήλων1).

Κατά τά έν τή ρωμαϊκή πολιτεία κρατούντα, συναφή προς τά έν τή αρχαία
Ελλάδι καί δή προς τά έν τή σπαρτιατική πολιτεία, σκοπός τοΰ γάμου είναι επί-
σης ή τεκνογονία2). Παλαιός νόμος, κατά τήν μαρτυρίαν Διονυσίου τοΰ Άλικαρ-
νασσέως3), ύπεχρέωνεν εΐς γάμον άπαντας τούς έν ήλικίφ. Κατά ρητήν μαρτυρίαν
τοΰ ιδίου συγγραφέως 4) έξ άλλου, νόμος υπό τών τιμητών έφαρμοζόμενος, έπέ-
βαλλε τήν διάλυσιν τοΰ γάμου ένεκα στειρότητος τής γυναικός. Πρώτος υποχρεω-
θείς νά έγκαταλείψο τήν σύζυγον διά στειρότητα άναφέρεται ό Σπόριος Καρουί-
λιος, «άνήρ ουκ αφανής», περί τό 523 ή 533 π.Χ. 5). Ό νόμος ούτος, συγκρινό-
μενος προς τά έν Σπάρτη κρατούντα, παρουσιάζει τήν χαρακτηριστικήν διαφοράν,
σημειωθείσαν ήδη υπό τοΰ Πλουτάρχου, ότι έν Ρώμη εΐς τήν περίπτωσιν άτε-
κνίας ή γυνή άπεπέμπετο τής συζυγικής στέγης, ένφ έν Σπάρτη ό μή έχων τέκνα
ήδύνατο ν' άποκτήση έκ ξένης γυναικός, παραμενούσης πάντοτε υπό τήν στέγην
τοΰ ιδίου αύτής συζύγου 6). Ή λεπτομέρεια αύτη είναι άξιοσημείωτος, ώς ένδει-
κτική τής κοινωνικής θέσεως τής Ρωμαίας, ήτις, δίκην πράγματος, καί δι' ανή-
θικους ένίοτε σκοπούς, έξεδίδετο υπό τοΰ ιδίου ανδρός7).

Διά τής έπικρατήσεως τών χριστιανικών άντιλήψειον περί ζωής, μεταβάλλον-

') Οικονομικός VII, 28.30: Αιά δέ τό τήν φί-civ μή προς πάντα ταυτά αμφοτέρων εν
πεφνκέναι, διά τούτο καί δέονται μάλλον άλλ.ήλων καί τό ζεύγος ώφελιμώτερον εαυτφ γεγε-
νηται, α τό έτερον ελλείπεται, τό ετερον δννάμενον.. .καί κοινωνούς ώοπερ τών τέκνων ό θεός
εποίησεν, ον τω καί ό νόμος τοϋ οίκον κοινωνούς καθίστηοι. Βλ. καί Πλουτάρχου, Γαμικά
παραγγέλματα 1 κέ. Σόλων 20. Πρβλ. Erdmann έ'νθ'άν. σ. 160. G. Glotz, έ'νθ'άν. σ. 316.

2) Liberorum quaerendorum causa. Α. Gellius, Noctes Atticae XVII, 21. Πρβλ.
Γ. Σ. Μαριδάκη, Νομική θέσις τής γυναικός έν τω αΰστηρφ γάμω τών Ρωμαίων. 'Αθή-
ναι 1911 σ. 8.

3) Ρωμαϊκή άρχα ιολογία IX, XXII.

4) Ένθ' άν. II, XXV. Α. Gellius, έ'νθ. άν. IV 3. Πρβλ. Ν. Π. Αημητρακόπουλον,
ενθ' άν. σ. 225.

5) 'Αμφισβητήσεις τής είδήσεως ταΰτης βλ. F. Baudry, αρθρ. divortium έν Darem-
berg-Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines τόμ. 2. Paris 18920. 322.

6) Πλουτάρχου, Λυκοΰργου καί Νουμά συγκρισις 3 : 'Αλλ' ό Ρωμαίος μεν άνήρ, ίκανώς
έχων παιδοτροφίας, νφ' έτερου δέ πεισθείς δεομένου τέκνων, εξίστατο τής γυναικός, εκδόσθαι
καί μετεκδόαθαι κύριος υπάρχων ό δε Λάκων, οίκοι τής γυναικός ονσης παρ' αύτφ καί τοϋ

γάμου μένοντος επί τών εξ άρχής δικαίων, μετεδίδον τφ πείσαντι τής κοινωνίας είς τέκνωσιν
Πολλοί δέ, ωσπερ εί'ρηται, καί παρακαλούντες είσήγον εξ ών αν έδόκουν μάλιστα παΐδας εϋει-
δεΐς καί αγαθούς γενέσθαι. Πρβλ. Στράβωνα XI 9, 1.

8) Πλουτάρχου, Κάτων νεοίτερος 25.
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ται, θεωρητικώς τούλάχιστον, καί αί παλαιαί περί γάμου καί τεκνοποιίας ίδέαι. eH
γέννησις τέκνων δέν παύει βεβαίως νά είναι ουσιώδης σκοπός τού γάμου'), αλλ'
ώς ήδη είχε διδάξει ό 'Αριστοτέλης, δέν είναι ό μόνος. Δέν υπάρχουν πλέον οί
προγονικοί ί)εοί, οί ανήκοντες είς τά γένη καί έχοντες ανάγκην διηνεκούς λατρείας,
έξασφαλιζομένης διαδοχικώς παρά τών απογόνων. Έκαστος άνθρωπος, προσωρι-
νός είς τήν έπίγειον ζωήν, οφείλει προπαντός νά έργάζεται διά τής συνεχούς ευ·
ποιίας προς κληρονομίαν τής βασιλείας τών ουρανών. Ό συζυγικός θεσμός, ώς
τά πάντα έν τή ζωή, είναι ί)εόθεν καιΉερωμένος καί ή διασάλευσίς του δέν είναι
τών ανθρώπων δικαίωμα. Ούτω τό «ονς ό Θεός σννέζενξεν, ανϋρωπος μή χωρι-
ζέτω» κατοχυρώνεται είς τήν πρακτικήν ζωήν διά τής ισχυούσης νομοθεσίας τών
χριστιανικών χρόνων, τής οποίας αί διατάξεις περιορίζουν τά διαζύγια. Ή στεί-
ρωσις, ώς αιτία διαλύσεως γάμου, δέν αναγράφεται πλέον εις τάς περί διαζυγίου
διατάξεις τών χριστιανών αυτοκρατόρων2). Παρά τήν έπίσημον όμως νομοθεσίαν,
απηχούσαν τάς ήθικάς καί κοινωνικός αντιλήψεις τού Χριστιανισμού, οι άνθρω-
ποι δέν έπαυσαν, φαίνεται, καί κατά τήν χριστιανικήν περίοδον ν' ακολουθούν
παλαιάς συνήθειας, παρά τόν δριμύν πολλάκις έλεγχον τής 'Εκκλησίας. Ό 'Ιωάν-
νης Χρυσόστομος, αναφερόμενος εις τήν γνωστήν συνήί)ειαν τών 'Ιουδαίων να
προσλαμβάνουν δευτέραν σύζυγον προς παιδοποιίαν 3), λέγει τά εξής: Στείρα ην
ή γυνή (ή Σάρρα), ίνα μάϋης τον ανδρός τήν σωφροσννην ότι ούτε έκείνην έξέ-
βαλε, καίτοι ούδενός τότε κωλνοντος νόμου, ου τε έτέραν λαβών, τη ελευθέρα έπεισ-
ήγαγεν ο δή πολλοί ποιονσι προφάσει παιδοποιίας, τήν ά θέλγει ο. ι' τήν εαυτών
πληρούντες, και τάς μεν εκβάλλοντες, τάς δε εισάγοντες' οί δε και παλλακίδας
έφοπλίζοντες και μυρίων τάς οικίας πληροΰντες πολέμων*). 'Εκ τού χωρίου τούτου
καί δή έκ τής προτάσεως οί δε και παλλακίδας έφοπλίζοντες, εΐσαγούσης νόημα

') Βλ. Όμιλίαν Χρυσοστόμου έν P. G. 59> 120 : —Διά τοϋτο γάμος οικονομείται, ώστε
το λεΐπον ετέρφ ΰφ' ετέρου πληρονσ&αι.. .Πρβλ. P. G. 40, 229 καί 237.

2) Ν. II. Δημητρακόπουλος, έ'νθ' άν. σ. 225-226. Έν τή Νεαρά 117 τοϋ έ'τους 542
αναγράφεται ώς λόγος διάζεύξεως μόνον ή άνικανύτης τοϋ άνδρός. Πρβλ. καί Κ. Δ. Τριαν-
ταφυλλοπούλον, αρθρ. Δίκαιον έν λ. Βυζάντιον. Μεγ. Έλλ. Έγκυκλοπ. σ. 915, στήλη 1η.
Κ. Westermarck, έ'νθ·' άν. σ. 493. J. Zhishman, Τό δίκαιον τοϋ γάμου τής ανατολικής
ορθοδόξου 'Εκκλησίας, μετάφρ. έκ τοϋ γερμανικού υπό Μ. 'Αποστολοποΰλου. 'Αθήναι 1912 σ. ιε'.

3) Γεν. 1ST, 1 κέ. : Σόρρα δέ γυνή 'Αβραάμ ουκ ετικτεν αϋτφ. "Ην δε αυτή παι
δίσκη Αιγύπτια ή ονομα "Αγαρ. Είπε δε Σάρρα προς 'Αβραάμ : ιδού αυνέκλεισέ με Κύριος
τοϋ μή τίκτειν' εί'σελΰε ούν προς τήν παιδίακην μου, 'ίνα τεκνποιήοωμαι έξ αυτής. Ύπήκουσε
δέ 'Αβραάμ τής φωνής Σάρρας. Πρβλ. Γέν. Λ, 1 κέ.

4) 'Ομιλία Χρυσοστόμου έν P.G. 51, 368. Πρβλ. Φ. Κονκον/.έ, Βυζαντινών βίος καί
πολιτισμός Β' II. 'Αθήναι 1948 σ. 186.
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διάφορον τών προηγουμένων, δυνάμεθα, νομίζω, νά διαστείλαιμεν τάς προς παι-
δοποιίαν προσλαμβανομένας γυναίκας, συνήθως δούλας1), τών παλλακίδων2).

Ή διάκρισις αύτη γίνεται εΐς ημάς περισσότερον κατανοητή, αν άποβλέψω-
μεν εΐς τό άνοηέρω άναφερθέν νεώτερον έλληνικόν έθιμον τής προς παιδοποιίαν
προσλαμβανομένης δευτέρας γυναικός, όπου ή έπεισαγομένη αύτη σύζυγος δέν αντι-
προσωπεύει κατά κανόνα εΐς τό πνεύμα τών ούτως ένεργούντων τήν έννοιαν τής
παλλακής, ώς τουλάχιστον αύτη ήτο νοητή κατά τούς αρχαίους ελληνικούς χρό-
νους8). Τήν γνώμην ταύτην περί διαφοράς τίνος τών παλλακίδων άπό τάς προς παι-
δοποιίαν προσλαμβανομένας συζύγους, ενισχύει καί άλλο χωρίον ομιλίας 'Ιωάννου
τού Χρυσοστόμου, όπου συγκρίνει τά κατά τήν έποχήν του συμβαίνοντα προς τό εκ
τής Παλαιάς Διαθήκης γνωστόν παράδειγμα τής Σάρρας, ήτις αφ' εαυτής έμερίμνησε
προς θεραπείαν τής λύπης τού άνδρός, τής προερχομένης έκ τής άπαιδίας ένεκα τής
στειρότητός της: Οντε γάρ ('Αβραάμ) κατεφρόνησε τής Σάρρας ώς άπαιδος, ου τε
ώνείδισέ τι τοιούτον αυτή· κάκείνη πάλιν έσπονδασε τής άπαιδίας έπινοήσαι παρα-
μνθίαν αντώ τι να άπό τής παιδίσκης- ονδέπω γάρ ταϋτα τότε κεκώλντο, καί)ά
νυν. Νυν γάρ οντε γυναιξί τοιαύτα άνδράσι χαρίζεσϋαι 'θέμις, οντε έκείνοις,
οντε είδυιών οντε άγνοοναών τών γυναικών, τοιανταις μίξεσιν έπ ιχειρεΐν, καν
μνριάκις ή τής άπαιδίας ένοχλή λύπη ή. Ή φιλολογική ερμηνεία τοϋ κειμένου
οδηγεί εΐς τό συμπέρασμα, ότι έκείνα τά οποία «ονδέπω τότε κεκώλντο, και^ά
νυν», δηλαδή ή καταφρόνησις τής γυναικός παρά τοΰ άνδρός, ώς καί ή έκ μιέρους
τής ιδίας τής γυναικός, έν περιπτώσει στειρότητός της, μέριμνα διά τήν πρόσλη-
ψιν άλλης συζύγου παρά τοΰ άνδρός, συνέβαινον καί εΐς τό Βυζάντιον. Τούτο
όμως δέν πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς παλλακεία μέ τήν στενήν έννοιαν τοΰ όρου.

Μαρτυρίας περί λύσεως τοΰ γάμου ένεκα άπαιδίας εύρίσκομεν καί εΐς άλλους
βυζαντινούς συγγραφείς. Ούτω εΐς τόν παρά Δαμασκίου ΐστορούμενον βίον τοΰ
Ισιδώρου5), νεοπλατωνικού φιλοσόφου τοϋ δου αι., εύρίσκομεν περίπτωσιν άνά-
λογον προς έκείνην τοΰ Μενεκλέους είς τάς άρχαίας 'Αθήνας6). Ό Θεοσέβιος,

') P.O. 40, 441 πρβλ. Ράλλη - ΤΙοτλή, Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων 1 σ. 308.

2) Ή παλλακεία, θεσμός νομίμως ανεγνωρισμένος παρά Ρωμαίοις, διώκεται παρά τής
χριστιανικής 'Εκκλησίας. Βλ. Ράλλη - Ποτλή έ'νθ' άν. 1 σ. 277. 5 σ. 254. 6 σ. 158. Μαριδάκη
ένθ' άν. σ. 9. Φ. Κουκονλέ, Συμβολή είς τήν κρητικήν λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας.
Έπ. Έτ. Κρητ. Σπουδών 3 (1940) σ. 16-17.

3) Βλ. άν. σ. 35, σημ. 4.

4) P. G. 61,221.

") Φωτίου Βιβλιοθήκη. Βερολΐνον 1824, σ. 339α στίχ. 20 κέ.

δ) Βλ. άν. σ. 36.
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στερούμενος τέκνων, παραχωρεί τήν άδειαν εις τήν σύζυγόν του νά ύπανδρευθή
άλλον : Ό δέ πάντων σωφρονέστατος Θεοοέβιος και τήν προς γυναίκα παιδο-
ποιόν όμιλίαν έδέξατο. Έπει δε παΐδας ουκ έγεννάτην, κατασκευασάμενος ό
ιΊεοσέβιος τόν τής σωφροσύνης δακτνλιον, «ώ γύναι», φησι τη γνναικί, «πάλαι
μεν σοι επιδέδωκα δακτύλιον άρμοστήν παιδονργοϋ συμβιώσεως· τά νυν δε
τοϋτον έπιδίδωμί σοι σωφρονιστήν, επίκουρόν σοι παρεσόμενον άει τής σώφρο-
νος οίκουρίας. Ει μεν οϋν δυνήση τε και θελήσεις έμοί συμβιώναι τόν καΙΙα-
ρώτερον τρόπον ει δε μή, εξεστιν άπαλλάττεσ&αι προς έτερον ευμενώς και
πράως έκδιδομένην παρά φίλου φίλην»· ή δέ ήσμένησεν.

Τήν άπήχησιν ομοίων έθίμων καί κοινωνικών αντιλήψεων τών βυζαντινών
χρόνων πρέπει νά διακρίνωμεν και είς τούς στίχους τοϋ μυθιστορήματος Άχιλληίς : ')·

...τοίνυν εκείνος ό λ.αμπρός ό βασιλεύς 'Ελλήνων
δώδεκα χρόνους έποικεν παιδιν νά μην ποίηση
και έΰλίβετο ή καρδία τον, έτήκετο ή 'ψυχή τον

ήϋέλησε νά χωριστή τήν πάντρεπνον τήν κόρην
και μεϋ·' ετέρας γυναικός ίνα τεκνοποίηση...

Μέ συστηματικήν έρευναν τοϋ βίου τών Βυζαντινών ί)ά ήτο ίσως δυνατόν
νά πολλαπλασιασθούν τά προς τ' ανωτέρω όμοια παραδείγματα. Καί τά ήδη όμως
αναφερθέντα αποτελούν σαφείς ενδείξεις, ότι καί κατά τήν χριστιανικήν αυτήν
περίοδον εξακολουθούν νά ζούν παλαιαί συνήθειαι σχετικαί μέ τήν άντιμετώπισιν
τής άπαιδίας. Τά χριστιανικά διδάγματα καί αί ύψηλαί θεαιρίαι περί τής αποστο-
λής τοϋ ανθρώπου, δέν ισχύουν πάντοτε νά περιστείλουν τήν έκδήλωσιν ορμών
συμφύτων προς τήν άνθρωπίνην ύπαρξιν καί νά παραδοόσουν είς τήν λήθην πα-
λαιάς έκ παραδόσεως συνήθειας.

Έκ τής ανωτέρω έρεύνης τών έθίμων περί άκληρίας καί τών σχετικών αντι-
λήψεων κατά τούς νεωτέρους χρόνους, ώς καί έκ τής ιστορικής άνασκοπήσεώς των,
άγόμεθα είς τάς εξής σκέψεις καί συμπεράσματα. Δύο είναι αί μορφαί, υπό τάς
δποίας έκδηλούνται αί κατ' έθιμον ένέργειαι προς αποφυγήν τής άκληρίας είς τήν
νεωτέραν Ελλάδα: α) Πρόσληψις δευτέρας γυναικός εις περίπτωσιν στειρότητος
τής πρώτης καί διαμονή τών δύο γυναικών υπό τήν αύτήν στέγην. Τό έθιμον
τούτο προεκάλεσε, ώς είδος παλλακισμοϋ, τήν κατά καιρούς δριμεΐαν έπίθεσιν

') "Εκδ. Ώ. C. Hesseling, Amsterdam igig, χειρόγρ. Νεαπόλεως, στ. 35 κέ.
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εκπροσώπων της χριστιανικής θρησκείας. Πρέπει όμως νά σημειωθή ότι, παρά
την τυπικήν του ομοιότητα προς την παλλακείαν, διαφέρει ταύτης — ύφ' ην έννοιαν
τουλάχιστον ορίζεται κατά την άρχαίαν έλληνικήν εποχήν — κατά τό ότι τούτο
εφαρμόζεται μόνον υπό άκλήρων επιθυμούντων ν'αποκτήσουν τέκνα. 'Ιδιάζον χα-
ρακτηριστικόν τοΰτου είναι επίσης, ότι ή πρόσληψις δευτέρας συζύγου γίνεται μέ
τήν συγκατάθεσιν των συγγενών τής προοτης και αυτής τής ιδίας, ήτις προτρέπει
ενίοτε τον άνδρα νά νυμφευΟή άλλην προς παιδοποιίαν και μέριμνα ακόμη δια
τήν άνατροφήν των γεννωμένων τέκνων.

β) Λύσις τοΰ γάμου ένεκα άτεκνίας, κατόπιν συμβιώσεοος επί τι χρονικών
διάστημα, μέ συγκατάθεσιν αμφοτέρων των συζυγών και των συγγενών των και
σχετική διανομή τής κοινής περιουσίας.

"Ερευνα τών ανωτέρω έίΚμων από εθνογραφικής απόψεως αποδεικνύει τήν
υπό όμοιας σχεδόν μορφάς ύπαρξίν των εις διαφόρους λαούς και δή εκεί ε'νθα κυ-
ριαρχεί ή πατριαρχική και μονογαμική μορφή τής οικογενείας.

Διά τής από καθαρώς ελληνικής πλευράς εξ άλλου ιστορικής εξετάσεως δια-
πιστώνομεν, ότι τά περί άκληρίας έθιμα και αί σχετικαί αντιλήψεις, γνωστά ήδη
από αρχαιοτάτων χρόνων, διαμορφοΰνται εκάστοτε υπό τήν έπίδρασιν θρησκευτι-
κών και πολιτικών παραγόντων. Οΰτως έχομεν ενδείξεις περί τής ύπάρξεώς των
κατά τους ομηρικούς ήδη χρόνους, εις δε τάς 'Αθήνας και τήν Σπάρτην εύρίσκο-
μεν ταύτα στενώς συνδεδεμένα μέ θρησκευτικός και λατρευτικάς δοξασίας, ως και
μέ τους υπό τής πολιτείας επιδιωκομένους σκοπούς τής αυξήσεως και βελτιώσεως
τών πολιτών και λαμβάνοντα ως εκ τοΰτου άνάλογον διαμόρφωσιν κατά τήν
πρακτικήν των εφαρμογήν.

Μέ τήν άλλαγήν, από θεωρητικής προπαντός απόψεως, τών περί τού σκοπού
τοΰ γάμου άντιλήιρεων διά τής επικρατήσεωςτών χριστιανικών ιδεών, επέρχεται και
σχετική τροποποίησις τών παλαιών τούτων συνηί)ειών. Οί πολιτικοί και λατρευτικοί
λόγοι, οί προσδίδοντες εις ταΰτας νομικόν, κατά τό μάλλον ή ήττον, κύρος, εκλείπουν.
Δεν έχομεν όμως κατά τήν νέαν περιοδον ριζικήν άλλαγήν τών οικονομικών και κοι-
νωνικών συνθηκών, ήτις θά ήδΰνατο νά επιφέρη βαθυτέραν και ουσια)δη άλλοίωσίν
των. Τοιουτοτρόπως χάνουν μεν αΰται τυπικώς, αν όχι και ουσιαστικώς, τήν πο-
λιτικήν και λατρευτικήν των σημασίαν, εξακολουθούν όμως νά υφίστανται ώς
έθιμα εφαρμοζόμενα υπό μεμονωμένων ατόμων και υπό τήν μορφήν ταΰτην δια-
σώζονται κατά τόπους, αναλόγως τού πολιτιστικού επιπέδου και τών όρων ζωής
εν γένει, μέχρι τών νεωτέρων χρόνων. Αί βιολογικαί και ψυχολογικοί συνθήκαι,
άλλως τε, ύφ' ας άνεπτΰχθησαν, δεν έπαυσαν ΰφιστάμεναι υπό τό καθεστώς τής
μονογαμικής μορφής τής οικογενείας, τό οποίον ευνοεί τήν γένεσίν των. Είναι
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πάντως ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον, ότι εις την νεωτέραν Ελλάδα εύρίσκομεν εις
μεγαλυτέραν έκτασιν τά ανωτέρω έθιμα εις κοινωνίας μέ αυστηράν πατριαρχικήν
σΰνθεσιν (Μάνη, Κρήτη, Χιμάρα), όπου ή έννοια τής «γενιάς», ήτοι ή διάκρισις
των εκ τού αυτού γενάρχου οικογενειών, ώς και ή άντίληψις περί τού εξ αίματος
δεσμού των, παραμένουν εισέτι λίαν συνειδηταί, συνήθεις δέ είναι οί μεταξύ των
διαφόρων γενών ανταγωνισμοί, ή βεντέττα κ.τ.ό. Έκ τοΰτου φαίνεται σαφώς,
ότι ή αναζωογονούσα τά έθιμα ταύτα αιτία είναι προπαντός ή μέριμνα προς συνέ-
χισιν τού γένους δια τών αρρένων απογόνων, των οποίων ή μείωσις ή ή έλλειψις
επιφέρει την εξασθένησιν τής πατριαρχικής οικογενείας ή την έξαφάνισίν της.

Ή επίσημος πολιτεία και θρησκεία εκηρύχθησαν κατά καιρούς έχί)ρικαί προς
ταύτα και τά ΰπήγαγον υπό τό γενικόν σχήμα τής παλλακείας, τιμωρουμένης υπό
τού ποινικού νόμου, άνευ διακρίσεως τών διαφόρων περιπτώσεων, ίνα ούτως
εμποδισθούν αί καταχρήσεις και προστατευθή ό μονογαμικός θεσμός τής οικογε-
νείας. Ή εθνογραφική, λαογραφική και ψυχολογική όμως έρευνά των είναι πολυ
ενδιαφέρουσα, ως συμβάλλουσα εις την γνώσιν τού βαθμού τής ψυχικής και ηθι-
κής καλλιεργείας τών ανθρώπων.

'Απρίλιος 1953.
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Μέ τόν ανωτέρω τίτλον ημπορούν νά έπιγραφούν μερικά τραγούδια, τά οποία
άπό τό περιεχόμενόν των διακρίνονται εΐς τρεις κατηγορίας: α') Τό τραγούδι, όπου
τό πουλί παραπονείται, διότι οί άνθρωποι, δ ποταμός ή άλλος τις εχθρός κατα-
στρέφουν τήν φωλεάν του, όπου καί άν τήν κτίση. Τό πουλί αύτό εΐς τάς πλεί-
στος τών παραλλαγών είναι τρυγόνα ή μοναχή, ή ορφανή, ή παινεμένη, ή ξένη, ή
■θλιβερή κτλ. '). β') Τό τραγούδι, εΐς τό οποίον ή πέρδικα κλαίει καί καταράται
τόν άετόν, τό σαΐνι (γεράκι) ή τόν πετρίτην, διότι τής έφαγε τό ταίρι της2),
γ) Τό τραγούδι, όπου ή τρυγόνα ή τό παγώνι θρηνεί, διότι έχασε τό ταίρι του3).

Τά άσματα αύτά εΐς διαφόρους περιστάσεις άδόμενα έκφράζουν διά τού συμ-
βολισμού των συναισθήματα, τά οποία ό δημοτικός ποιητής γνωρίζει μέ σοφόν
τρόπον νά προσαρμόζη είς τήν ζωήν τών πουλιών, δημιουργών ούτω άληθινά
ποιητικά έργα.

Πλήν τούτων έχομεν καί δύο τύπους μοιρολογίου, τό όποιον έχει τήν αυτήν
περίπου ΰπόθεσιν καί άναφέρεται εΐς τήν τρυγόνα, τήν πέρδικα, τόν κούκκο καί
τήν έλαφίνα, πού όχι μόνον θρηνούν, διότι έχασαν τό ταίρι των, τά παιδιά ή τόν
άδελφόν των, αλλά καί αίπτοτυραννούνται έξ άπογνώσεως.

Προτιθέμενος εΐς τήν παροϋσαν μελέτην νά δείξω τήν συνάφειαν τοϋ θέματος
τών έν λόγω ασμάτων προς βυζαντινά κείμενα, θά παραθέσω έκ τούτων παραλλα-

') Βλ. παραλλαγάς τοΰ άσματος : ΛΑ (=Λαογραφ. Άρχεΐον τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών)
άρ. 1692, σ. 46,3 έξ'Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος, συλ. Ενθ. Ρούβαλη, στίχ. 2-3, άριθ.
1665 Δ', σ. 44 έξ 'Ιωαννίνων, συλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, 1951, στίχ. 2, αυτόθι, σ. 46 έκ Ζα-
γορίου, στίχ. 3, αριθ. 1530, σ. 7 έκ Δελφών, συλ. Τοϋ λ. Παταρια - Δημ. Καράμπολη, 1945,
στίχ. 2, άριθ. 1542, σ. 288-91 έξ Αιτωλίας, 1926, στίχ. 3, αριθ. 1571, σ. 257 έκ Γρεβενη-
τίου, συλ. Δ. Παπα, 1940, στίχ. 3 κτλ.

2) Βλ. ΛΑ άριθ. 787, σ. 9-10 έκ Θεσσαλίας, συλ. Χ. Κ. Πριάκον, άριθ. 1569, Γλωσσ.
κα'ι λαογρ. σύμμεικτα έπαρχ. Κονίτσης, Ήπειρ. Έταιρ. τ. Β', σ. 27, 74, συλ. Χ. Ν. Ρεμπέλη,
1929.—Ό εν Κων/πόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τ. Η'(1874), σ. 408, άριθ. 17(11)
έκ Λευκάδος κτλ.

3) Βλ. Άνδρ. Τοικνοπούλ.ον, Δημώδη άσματα 1896, σ. 27 -8, άριθ. 18. ΛΑ άριθ. 1162 Β',
σ. 130 έκ Λατσίδας Μεραμβέλου Κρήτης, συλ. Μαρ. Λιονδάκη, 1938, καί άριθ. 125 (113-114
ΧΧΧ(λ')) έκ Στεμνίτσης Γορτυνίας.
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γάς μόνον τού οίσματος τής γ' ως άνω κατηγορίας καί τοϋ μοιρολογίου τής «θλιμ-
μένης τρυγόνας» καί «τής έλαφίνας», ως συναςρεστέρας προς τά κείμενα αύτά·

Τής γ' κατηγορίας τοϋ άσματος τής «θλιμμένης τρυγόνας» έχομεν δύο τύ-
πους : 1) τής τρυγόνας, πού έχασε τό ταίρι της καί αύτοτυραννεΐται καί 2) τοΰ
παγωνιοϋ, πού έχασε τό ταίρι του καί δέν θέλει πλέον νά σμίξη μέ άλλο πουλί.

Τοϋ πρώτου τύπου έχομεν τρεις μόνον παραλλαγάς, έξ ών ή έκ Λατσίδας
Μεραμβέλου Κρήτης1) καί ή έκ Στεμνίτσης Γορτυνίας2) είναι ανέκδοτοι, ή δέ
τρίτη, άδηλου τόπου, τυγχάνει δημοσιευμένη υπό Ά. Τσικνοπούλου3). Παραθέτω
κατωτέρω τήν έκ Λατσίδας Μεραμβέλου Κρήτης παραλλαγήν, διότι αύτη έ'χει τό
θέμα τής αύτοτυραννήσεως, πού λείπει από τήν έκ Στεμνίτσης παραλλαγήν" παρα-
λείπω δέ τήν υπό Ά. Τσικνοπούλου δημοσιευθεΐσαν, διότι αύτη αποτελεί παρα-
φθοράν τοϋ άσματος4).

1.

'Εγώ 'μαι κείνο τό πουλί, δπου τό λεν σαίνι5),
σά χάση τό ταιράκι ντον μπλιό ντου νερό δέν πίνει.
Μα σά διψάση και καλά και δέ μπορ' ά περάση,
βάνει τό ποδαράκι ντον και τό νερό ταράσσει.

5 Βάνει τό ποδαράκι ντον και τό νερό {Μελαίνει

και τήν ασκιά ντον δέ χαίρει6) και πίνει και χορταίνει.

(Άννα Μηλιαρά, 44 χρόνων, Δατσίδα)

Τοΰ δευτέρου τύπου τοΰ άσματος έχομεν μίαν μόνον παραλλαγήν, προερχο-
μένην έξ Αγίου Γεωργίου Λασηθίου καί δημοσιευθεΐσαν υπό Μ. Λιουδάκη7).

2.

Τό περιστέρι από γιαλό, τό βάρσαμ' απ' άόρι,

») ΛΑ άριθ. 1162 Β', συλ. Μαρ. Λιουδάκη, 1938, σ. 130.

ΛΑ 125 [113-114 XXX (λ')].

") Ά. Τσικνοπούλου, ε.ά. σ. 27 - 8, άριθ. 18.

Τοΰτο εμφαίνεται έκ τών στίχων 3 - 7 :

κι εγώ τρυγών' ή δυστυχής στην έρημο ϋά πάω,
εκεί νά μένω μοναχή με στεναγμό με πόνο,
γιατ' έχασα τό ταίρι μου, τό πολυαγαπημένο.
Χαρήτε σεις, καλά πουλαά, χαρήτε σεις τή νιότη σας
στολίσατε τήν φύσιν με τά γλυκά σας είσματα.

5) Είναι παράδοξος ή ΰποκατάστασις τής τρυγόνος διά ονόματος δηλούντος τό γεράκι.
Πιθανώς αΰτη οφείλεται είς λόγους ομοιοκαταληξίας.

G) χωρεί = θωρεί.

7) Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπουδών τ. Γ', 1940 σ. 389 κέ. άρ. 3.
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ι> 5ΐ

το δάσο -ν- έγνρέψανε νά βροννε τό παγώνι.
Καϊ πάσινε και βρίσκουν το μόνια κι άμοναχό ντον,
κι ητον κλιτό κι άπόκλιτο και παραπονεμένο.
5 Κι ή πέρδικα το ρώτηξε, γιάντά 'ναι πονεμένο.
'Έχασα 'γώ το ταίρι μου το πολνπρικαμένο.

— Σ (imam:, μέ το ταίρι σου, κι εγώ σοΰ βρίσκω ταίρι,
το περιστέρι τ' άχολο χειμώναν καλοκαίρι.

— Αέ $έλω μπλιό μου συντροφιά, αν είν' και περιστέρι,
10 μόνο δά μείνω στα δεντρά, κα&ώς άπου μου βγαίνει,

'κειά που σφυρίζουν τά δεντρά, 'κειά που βροντούν τά ρυάκια,
κι ας τάξω και δεν ημουνε που τά 'χα τά κανάκια ')
και στα περβόλια, γύριζα και ατά δεντρά κελάηδου,
δμάδι μέ το ταίρι μου κι δλο τον κόσμο εχάρον.

('Αφροδίτη Στιβαχτάκη, 69 χρονώ (1939), "Αγ. Γεώργιος)

Εις τον πρώτον τΰπον τού μοιρολογίου, ή τρυγόνα θρηνεί και αυτοτυραννεΐ-
ται έξ άπογνώσεως δια την άπώλειαν τού συντρόφου της. Τοΰτου γνωρίζομεν δυο
μόνον παραλλαγάς, την μίαν εκ Λάστας, δημοσιευθείσαν υπό Ν. Λάσκαρη ε) και
περιληφθεΐσαν υπό τού αειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου εις τάς Έκλογάς του9), καί
την έτέραν εκ Βουρβούρων Κυνουρίας, δημοσιευθείσαν υπό τού Έπ· Παπαμι-
χαήλ"), την οποίαν κατά προτίμησιν παραθέτω:

3.

Τήρα μη μοιάσίβς του λαγού, δπου γεννάει κι αρνιέται,
παρά μοιάσε της πέρδικας, τής γ^λιβερής τρυγόνας,
που κάνει δεκοχτώ πουλιά, κανένα δεν αρνιέται.
Κι αν σκύψΐ] άιτός και πάρη ένα, ενα από τά πουλιά της,
5 χρόνο κάνει νά πιγ/ νερό και μήνες νά λαλήστ],
κι δπου εϋρη μαΰρο κάψαλο, πάει νά τά βοσκήσγ),
κι δπου ενοη βρύση, κρυόβρυση, ·&ελώνει και το πίνει,
κι δπου ευρη δροσοχόρταρο, μαραίνει και τό τρώει.

"Ό δεύτερος τύπος τού μοιρολογίου φέρεται υπό τό ό'νομα «τής ελαφίνας»5).

') κανάκια — χάδια.

-) Ν. Λάσκαρη, Ή Αάστα καί τά μνημεία της, Πύργος 1926, σ. 557 - 58.

3) Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, εκδ. 3η, Έν 'Αθήναις 1932, σ. 207, άρ. 182.

4) Έπ. Παπαμιχαήλ, Τραγούδια Βουρβοΰρων, Λαογραφία Ε' (1915) σ. 575, ζ'.

5) Μέ τό μοιρολόγι «τής ελαφίνας» ήσχολήΌ·η δ Γιάννης Βλαχογιάννης εις τό άρθρον :
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Τού μοιρολογίου τοΰτου συνεκεντρώθησαν μέχρι τούδε εν τω Λαογραφικω 'Αρ-
χείω υπέρ τας 40 παραλλαγάς'), εξ ών παραθέτω κατωτέρω δΰο ανέκδοτους, τήν
μίαν εκ Χαλκιδικής, όπου ή ελαφίνα θρηνεί και αυτοτυραννείται, διότι κυνηγός
τής έσκότωσε τό παιδί της, τήν δέ άλλην εκ Ζυγοβιστίου Γορτυνίας, όπου ό κούκ-
κος επίσης αυτοτυραννείται, διότι έχασε τον άδελφόν του.

4.

"Ολα τά λάφια στα βοσκιά, όλα δροσολογιοΰνται,
μόν' μιά λαφίνα μονάχη πλιά δεν δροσολογιέται.
"Ολον τ'άπόσκια περπατεΐ, τ' άπόσκια καταβαίνει
κι on ενρη γαργαρό νερό ϋολώνει και τό πίνει.

5 Κι ό ήλιος τήν καταπατεί ') κι υ ήλιος τή ρωτάει·
«Γιατί, λαφίνα /(', μοναχή, γιατί, λαφίνα μ', ξένη,
δλο τ' άπόσκια περπατεΐς κι αριστερά πλαγιάζεις
κι όπ' ενρης γαργαρό νερό δολώνεις και τό πίνεις;
— Έγώ 'λεγα νά μην τό πώ, νά μην τό μαρτυρήσω,
10 μά τώρα που μ' ερώτησες, &ά σϊ τό μαρτυρήσω.
Δώδεκα χρόνους έκαμα στείρια και δαμαλίδα
κι άπάν' στά δεκατέσσερα βγήκα με ριό μοσχάρι
και τό 'μα&α νά περπατη και τό 'μαϋα νά βόσκη
και τό 'μαϋα νά κρύβιται ατής σπαλαϋριας τή ρίζα.
15 Μά καν ό χρόνος τό 'φερε, καν ή δική μου μοίρα,
βγήκε τό βασιλόπουλο νά λαφοκυνηγήσΐ]
και ρίξαν και τό βάρεσαν τό δόλιο μου μοσχάρι*).

5.

'Αδέρφια ξεχωρίζουνε και τά βουνά ραγίζουν,
τά δέντρα ξερριζώνουνται, τρεις ποταμοί γινώνται.
Ό κοΰκκος1) εχασ' αδερφό, τρεις χρόνους δεν έλάλει·

Συμβολισμός ή αλληγορία στήν ποίηση, Νέα Έστία, τόμ. 25, τεΰχ. 289, 1 'Ιανουαρίου
1939, σ. 10 -14. Τό άρθρον τοϋτο είναι ασχετον πρός τό θέμα μας.

') Βλ. τόν σχετικόν φάκελλον τοΰ ΛΑ.

'') καταπατώ — παρατηρώ, κατασκοπεύω, δοκιμάζω.

■■) ΛΑ αριθ. 1 (79, 26) Χαλκιδική.

') Περί τοΰ κούκκου γνωρίζω τήν έξης παράδοσιν : «Κούκου φωνάζει στό χαμένο τον
αδερφό' όταν δηλαδή κάποτε έπαιζαν «κρυφτίτοα», ο αδελφός τον χάθηκε' αντός δε νομίζοντας,
ότι ό αδερφός τον κρύπτεται ακόμη, εφώναζε κονκον - κονκον, διά νά πάγι νά τον ζετρνπώσ]]
και εξακολονϋεΐ νά φωνάζη ακόμη». ΛΑ 1435, σ. 3, Ί. Ράγκος, Βράχα Ευρυτανίας, 1939.



ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΘΑΙΜΜΕΝΗΣ ΤΡΥΓΟΝΑΣ»

49

χρόνια κάνει νά πιη νερό και μήνονς νά βόσκηση,
5 κι αν εϋρη ξάστερο νερό, δολώνει και τό πίνει,
κι αν εν ρ η μαύρη καψαλιά, 'Da σκύψη νά βόσκηση.
Τ' άλλα πουλιά τοϋ λέγανε, τ' άλλα πουλιά τοϋ λένε :
«Λάλησε, κοϋκκο, λάλησε, καϋ·ώς έμεταλάλεις
και μην τό λες βραχνά βραχνά και παραπονεμένα.

10 — Τί νά λαλήσω, τί νά ειπώ και τί νά τραγουδήσω,

πό' χασα τό Ιταιράκι μου τό μπολυαγαπημένο; ').
(Έγράφη καθ·' ΰπαγόρευσιν Ελένης Γ. Οικονόμου, έτών 60, αγραμμάτου)

'Ενταύθα πρέπει νά προσί)έσω καί τό δίστιχον:

6.

Νά 'μοιαζα εγώ τοϋ τρυγονιοϋ στην άναπιστοσύνη,
π' δταν χάση τό ταίρι του πλιό <^τον~^> νερό δέν πίνει

'Αλλά καί έκτος τής Ελλάδος άπαντα, καθ' όσον δύναμαι νά γνωρίζω, τό
δημοτικόν ασμα τής «θλιμμένης τρυγόνας, όπως π. χ. έν Ιταλία3), έν Γερμανία*),
έν Ρωσίςι5) καί έν Ρουμάνι^. Εις τό ρουμανικόν ασμα ή τρυγών, δταν χάνη τό
ταίρι της, κλαίει καί οδύρεται, ή λύπη της είναι απαρηγόρητος, καί επιζητεί ν'
άποθάνη παρουσιαζομένη επίτηδες ένώπιον τοΰ κυνηγού, διά νά τήν φονεύση, δέν
τής αρέσουν τά πράσινα κλωνάρια τών δένδρων, άλλα τά ξηρόκλαδα, όπου πη-
γαίνει καί καθίζει, καί, δταν διψά, θολώνει τό νερό καί έπειτα τό πίνει"), ώς πε-
ρίπου συμβαίνει καί εις τά ελληνικά δημώδη άσματα.

Πλήν δέ τών ελληνικών καί ξένων δημωδών ασμάτων τής «θλιμμένης τρυγό-
νας» μας είναι γνωστά καί δύο μέ τήν αυτήν ύπόθεσιν φαναριωτικά στιχοπλόκια.
Έκ τούτων τό μέν έν περιλαμβάνεται είς άνώνυμον ποιητικήν συλλογήν τών προ

!) ΛΑ άριθ. 125 [162 -163, CXIII (ι')] Ζυγοβίστι (Γορτυνίας).

3) Neugriechische Lieder, Disticha und Sprichworter aus der v. Haxthausen'schen
Sammlung von Gustav Soyter, Λαογραφία ΙΑ' (1934) σ. 208, A9,40. Πρβλ. και τό δίστιχον :
σάν τήν τρυγόνα χλίβεται, σαν τό τταπι μαδιέται
σαν τον κοράκον τό φτερό μανρίζ' ή φορεσιά της.

3) Πρβλ. τάς έκ Τοσκάνης καί Σικελίας παραλλαγάς τοϋ άσματος έν Bogdan Petri-
ceicu Hasdeu, Cuvente den batrani, τ. II, Bucur. 1879, σ. 728-730.

4) F. Lauchert, Gesckiclite des Physiologus, Strassburg, 1889, σ. 225-228.

5) E. Dvoicenco, Vieata si opera lui C. Stamati, Bucur. ά.χ. σ. 104.

6) Βλ. τάς παραπομπάς περί τοϋ άσματος «Amarata turturea ~ Θλιμμένη τρυγόνα>
είς τάς ρουμανικάς συλλογάς δημοτικών τραγουδιών έν Α. Camariano, Influenta poeziei
lirice neogrecesti asupra celei romanesti, Bucur. 1935, σ. 18 -19.

4
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τού 1821 χρόνων1), τό δε άλλο έδημοσιεύθη βραδύτερον 2). Ταύτα αναδημοσιεύω
ενταύθα, διότι περιλαμβάνονται είς λίαν σπανίζοντα καί δυσεύρετα έντυπα:

10

15

Τό τρυγόνι πώς πονει 20

φαίνεται απ' τήν φωνήν,

κι άπό τά κινήματά του,

δείχνει όλην τήν καρδιά του.

Και αν δέν τό ώφελα,

πάλ' αυτό μελαγχολα, 25

χάνοντας τόν σύντροφόν του

άπ' τό πλάγι τό δικόν του.

"Οπ' αυτό περιπατεί

'θάνατον πάντα ζητεί.

Δέν ευφραίνεται χορτάρι, 30

παρά τό ξηρό κλωνάρι.

"Οπου βλέπει κυνηγόν

εκεί τρέχει μοναχόν,

διά νά τό -θανατώση

άπ' τόν κόσμον νά γλυτώση. 35

Πάντοτε αυτό -θρηνεί,

ποτέ δέν άμνημονεί,

πάντως τό δικόν τον ταίρι

πουρνό, βράδυ, μεσημέρι.
Κι αν άπό μπαχτζέν περνά
μήτε νά ίδή γυρνά.
Άπό κά-θε πρασινάδα
δέν λαμβάνει νοστιμάδα.
Τό νερόν πρώτα -θολώνει,
κι έπειτα νά πιή απλώνει.
Βρέχοντας και τά πτερά,
νά τά έχη δροσερά.
Γιατί βγάζει ή καρδιά του
πϋρ καί καίγει τά πτερά του.
Αυτό που 'ν' ενα πουλί
ιθλίβεται τόσον πολύ
καί δέν -θέλει τό νά ζήση
ούτε νά καλοκαρδίση.
Μά εγώ μέ λογικό
καί μέ τέτοιο ριζικό
πρέπει πλέον νά γελάσω
δταν τήν άγάπη χάσω ;
Έρωτος αποτελέσματα» σ. 1663).

Ό άηδών καί τό τρυγόνι

Τό φιλέρημον τρυγόνι
δέν ομοιάζει τ' αηδόνι,
τό έρωτικόν πουλί.
'Επειδή τ' άηδονάκι,
τό γλυκντατον πονλάκι,

10

πάντα δέν μελαγχολεί.
Καί τ' έταίρι τον αν χάση,
πάλιν γνώμην δέν άλλάσσει,
πάλιν μετά τήν χηρείαν
πιάνει αλλην έταιρείαν,

*) «"Ερωτος αποτελέσματα ήτοι ιστορίαι ήθικοερωτικαί με πολιτικά τραγούδια, συντεΰ-εΐσα
μεν εις τήν άπλήν ημών διάλεκτον προς ευ&υμίαν και εγλεντζεν τών ευγενών νέων, άφιερω-
&εΐσα δε τώ είγενεοτάτφ αρχοντι Μαγιόρω Κυρίφ Κυρίφ Στεφάνφ Ίωαννοβίκη. Έν Βιέννη
1792», σελ. 166.

2) "Υπό Karl Kind, Eunomia, Grimma 1827, σ. 40.

3) Τό ασμα τοΰτο άπεμιμήθη έν τω συνόλφ του ό Ρουμάνος ποιητής Γεννακίτσα Βα-
καρέσκου. Βλ. Α. Camariano, έ'νθ·' άν. σ. 15-16 καί Poetii Vacaresti, εκδ. Cugetarea,
Bucur. άν. χρ., σ. 43 - 44.
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ι>

5ΐ

πάλιν κελαδεΐ γλυκά.
Πλην τό καθαρό ν τρυγόνι
τό νεράκι του δολώνει

και τ' έταίρί του αν χάσϊ]
15 περπατεΐ δλον 'ς τά δάση
και λαλεί δλον οικτρά ').

Κ. Kind, Eunomia, σ. 40, XVI

"Οπως φαίνεται εκ τών ώς άνω παρατεθέντων κειμένων, θέμα τών δημωδών
Ασμάτων τής «θλιμμένης τρυγόνας» είναι ή απεριόριστος θλϊψις, εις την οποίαν
βυθίζεται τό πουλί (τρύγων ή πέρδικα η παγώνι ή κούκκος) ή ή ελαφίνα δια
τήν άπώλειαν τέκνου ή συζύγου ή αδελφού καί ή ακολουθούσα την θλΐψιν ταύτην
αυτοτυράννησις έξ άπογνώσεως2).

Τό θέμα τούτο μας είναι γνωστόν καί εκ τής δημώδους βυζαντινής φιλολο-
γίας, άρχαιοτέρα δέ πηγή αυτού είναι, νομίζω, ό «Φυσιολόγος», έργον άποδιδό-
μενον εις διαφόρους συγγραφείς, ιδία εις τον "Αγιον Έπιφάνιονs) ή τον ιερόν
Χρυσόστομον ή άλλους4) καί συγγραφέν κατ' άλλους μεν εν Αίγύπτω τον 2ον δ),
κατ' άλλους δ' εν Παλαιστίνη τον 4ον μ. Χ. αιώνα καί εκείθεν διαδοθέν εις τό
Βυζάντιον καί τήν Δύσιν"). Είς τό 36ον περί τρυγόνος κεφάλαιον τού «Φυσιολό-
γου» άναγινώσκομεν :

721 Φίλανδρον δρνεον έστιν τό Φαυμαστόν τρυγόνιν

παρ' απάντων τών πετεινών τοϋ οϋρανοϋ, και τ' άλλα
πορεύονται γλυκύτατα όμοΰ είς μιάν άγάπην,
πορεύονται τ' αμφότερα είς την αυτών φωλέαν,
725 ποιοϋσιν δε τους νεοσσούς άνά δυο είς τήν γένναν.

*) «Τό τραγφδιον τοϋτο, που από εναν "Ελληνα εκ Κων/πόλεως εκράτησα, υπάρχει Ιδίως
είς τας νήσους τοϋ Αρχιπελάγους». Κ. Kind, ενθ' άν. σ. 76, σημείωσις.

2) Κατ' άνέκδοτον έξ Άπεράθου Νάξου παράδοσιν, καταγραφεϊσαν ύπ' έμοΰ τό 1934,
«η τρυόνα, άμα χάση τό ταίρι τζη, αναταράζει τό νερό, τό δολώνει κ' ϋστερις τό πίνει. Ό
αρσενικός, οτινα χάση τό ΰηλυκό, 'νρενγει το, 'υρεύγει το κι άνεζηret το, ώσπου νά τό 'βρη,
κι α' λάχη και δε' do 'βρη, δε' φαίνεται ή φανιά τζη φανιάς του» (εξαφανίζεται). Κατ' άνα-
κοίνωσιν Ίω. Πρωτονοτάριου ή Χαστέκα, ετών 70.

s) Fr. Lauchert, ένθ' άν. σ. 65.

4) J. Β. Pitra, Spicilegium Solensmense, τ. 3> Paris ι8.=55ι σ· 101. Fr. Lauchert,
ενθ' άν. σ. 65. κε.

5) Κ. Κρουμβάχερ, 'Ιστορία τής Βυζαντινής λογοτεχνίας, μετάφρ. υπό Γ. Σωτηριάδου,
τόμ. Γ', Έν 'Αθήναις 1900, σ. 178.

6) Κ. Κρουμβάχερ, ενθ' άν. σ. 179. Περί τής μεταφράσεως αΰτοΰ είς τήν ρουμανικήν
γλώσσαν βλ Δ. Β. Οίκονομίδου, Τά ελληνικά δημώδη βιβλία κτλ. Έπετ. τοϋ Λαογρ. 'Αρ-
χείου τόμ. 6ος, 'Εν 'Αθήναις 1951, σ. 18 · 19.
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Και έάν λάχη έξ αυτών έ'νας νά τελευτήση,
εύ-θύς το υπομένοντα ουδέ σμίγει μέ άλλον,
άλλ' έχει -θρήνον και κλαυ-θμόν άχρι τής τελευτής τον,
ϋπα στά ϋ\)>η τ' ουρανού, καμμυοϋν οί οφθαλμοί του·
730 τότε τάς πτέρυγας αύτοϋ όμον τε τάς έσμίγει,

και πίπτει κάτω είς τήν γήν, κρούει διά ν' άποΰάνη,
εί δέ και άποτύχη τε, και -θάνατον ον λάβη,
νπα μέσα στήν έ'ρημον, στέκει τε μοναχόν του,
και κλαί, και κόπτει, και -θρηνεί άχρι τής τελευτής τον
735 καί, δταν -θέ νά πιή νερόν, πρώτα τό σννταράσσει,
και κάμνει το πολλά -θολόν, και τότε σκύπτει, πίνει,
ουδέποτε έσμίγεται μέ κάτινα πουλάκια').

Πλήν τού «Φυσιολόγου» τό θέμα τής «θλιμμένης τρυγόνας» άπαντα καί είς
τάς συγγραφάς τών πατέρων τής 'Εκκλησίας. Ούτως ό Ώριγένης εΐς τάς 'Ομιλίας
του είς τό ΆσΜ·α τών ασμάτων II, 10, λέγει: «...και ή τρύγων γάρ ένι μόνον
συνέρχεται» 2). Άστέριος ό Άμασείας έπίσης εΐς τό Ε' κεφάλαιον τών Όμιλιών
αυτού έκ τοΰ Κατά Ματθαίον Εύαγγελίου είς τό «εί έξεστιν άνθρώπα; άπολϋσαι
τήν γυναίκα αύτοϋ κατά πάσαν αίτίαν» επάγεται : «Μιμείται δέ τών τρυγόνων
τήν άλογον και φνσικήν σεμνότητα. Και γάρ έκείνην τήν δρνιν, φασίν, τής όμο-
βίου διαζευχ-θείσαν, αγαπάν διηνεκή τήν χηρείαν, και εναντίως εχειν προς τήν
περιστεράν είς τό τής πολυγαμίας εϋκολον» 3). Τέλος ό ιερός Χρυσόστομος συμ-
βουλεύει : «Μίμησαι, γύναι, τήν τρυγόνα' εκείνη γάρ ένι άνδρί μιγείσα, έτέρφ
ουκ έτι μείγννται' καν συμβη τόν ταύτης άρρενα νπό ίξεντοϋ -θηρα-θήναι, ή νπό
άετον άναλωθήναι, έτέρω άρρενι ουκ έπιμείγνυται, άλλα μένει έκδεχομένη άει
τόν πο-θούμενον, και τή εκείνου μνήμη έναπο-θνήσκει» 4).

Είναι πιθανόν, ότι τό θέμα τής «θλιμμένης τρυγόνας», πού συμβολίζει τήν
συζυγικήν άφοσίωσιν 5) καί τήν στοργήν προς τέκνα ή αδελφούς, εΐσήλθεν άπό τόν
«Φυσιολόγον» εΐς τάς συγγραφάς τών πατέρων τής 'Εκκλησίας, διότι τό έργον
τούτο, ώς υπό τίνων ύπεστηρίχθη, έγράφη κατά τό β' ήμισυ τού 2ου μ. Χ.

') Ch- Gidel - Ε. Legrand, I^tude sur un poetne grec inedit intitule Ο ΦΥΣΙΟ-
ΛΟΓΟΣ. Suivie du texte grec, Paris 1873, a. 265-266, στίχ. 721-737.

2) Migne, P. G. 13, 132.

3) Migne, P. G. 40, 236.

4) Migne, P. G. 56, 589.

δ) Πρβλ. τήν κοινήν παροιμιώδη ψράσιν ζονν σάν τά τρνγονάκια.
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αιώνος έν Αΐγύπτφ, όπου συνηντήθησαν καί έκαρποφόρησαν α! έλληνικαί, έβραϊ-
καί καί άνατολικαί ίδέαι. Ώς δέ λέγει ό Κ. Κρουμβάχερ, «ίχνη τοϋ «Φυσιολόγου»
ανευρίσκονται ήδη είς τούς "Ελληνας πατέρας τής 'Εκκλησίας τοΰ 3ου καί 4ου
αιώνος, ήτοι Κλήμεντα τόν 'Αλεξανδρέα, Ώριγένην, Ίωάννην τόν Χρυσόστομον
κ. ά. Καί αύτός δ Ίουστίνος δ μάρτυς (έμαρτύρησε τό 165) έχρησιμοποίησεν
ιδέας τοΰ «Φυσιολόγου» ').

'Εκτός τών ανωτέρω βυζαντινών κειμένων τό θέμα τών υπό έξέτασιν ασμά-
των απαντά καί πολύ βραδύτερον έν τή δημώδει βυζαντινή λογοτεχνία, εις τε τόν
«Πουλολόγον» καί εις τό μυίΐιστόρημα «Λύβιστρος καί Ροδάμνη». Εις τόν «Που-
λολόγον», ποίημα άποτελούμενον έκ στίχων 650, στενώς δέ συγγενεΰον κατά τε
τήν οίκονομίαν καί τό περιεχόμενον προς τήν «Διήγησιν τών τετραπόδων», ούτι-
νος τήν γένεσιν πρέπει κατά τόν Κ. Κρουμβάχερ νά τοποθετήσωμεν είς τό α'
ήμισυ τοΰ 14ου αιώνος2) τό «τρυγόνιν» έπιτιθέμενον κατά τής «κουρούνας»,
ή οποία τό χλευάζει, λέγει είς αυτήν :

443 Έμέν υβρίζεις τό πτωχδν ΰλιμμένον τό τρυγόνιν;
•θλιμμένον είμαι πάντοτε, παντός ομολογώ το.

445 'Οπόταν έλ'βη κυνηγός και πιάοη μου τό ταίρι,

είς δένόρον κάλλιστον χλωρόν ου ϋέλω νά καθίσω,
ούό' είς λιβάδαν καϋαράν ονδ' είς δροσώδεις τόπους,
άμμή καϋ-ίζω πετρωτά, είς πέτραν στεφανέαν,
είς βονρκολέαν κάϋομαι νερόν ϋολόν νά γέμη.

450 Πίνω άν ΰέλω τό λοιπόν και πέτομαι και κλαίω,
και πάντοτε μυρολογώ τό πάγγλυκό μου ταίρι.
Και αύ, βρωμοχνωτόμορφε, κουρούνα ξερασμένη,
περιγελάς και μέμφεσαι, έμέναν καταλέγεις,
τό ταπεινόν και ΰλιβερόν άνόχλητον τρυγόνιν;s).

Είς δέ τό περιπαθές μυθιστόρημα «Λύβιστρος καί Ροδάμνη», ούτινος ή
πρώτη διατύπωσις πρέπει νά άναχθή είς τόν 14ον αιώνα4), άπαντώμεν τούς κα-
τωτέρω στίχους:

136 «Βλέπεις έτοϋτο τό πουλί ν», λέγει με τό «τρυγόνιν» ;
Πάντως είς δρος πέτεται και εις άέραν εντρέχει,

Κ. Κρουμβάχερ, ε. ά. Γ', σ. 178.

2) Κ. Κρουμβάχερ, ενθ·' άν. σ. 191.

s) G. Wagner, Carmina graeca medii aevi, l,ipsiae 1874, a. 192.

4) Κ. Κρουμβάχερ, ενθ·1 άν. σ. 160.
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και εάν φονευ&η τό ταίριν τον και άπό τον κόσμον λείχρη,
εις δένδρον ου καθίζεται νά εχ>] χλωρά τά φύλλα,
140 νερόν κα$άριον απ' τήν γήν ποτε ουδέν τό πίνει-

πάντοτε εις πέτραν κάθεται, θρηνεί και ονχ υπομένει·
τον ούντροφόν του αναζητεί και πνίγει τον εαυτόν του1).

Συγκρίνοντες τά βυζαντινά ταύτα κείμενα πρός τά ανωτέρω δημώδη άσματα
και μοιρολόγια τής «θλιμμένης τρυγόνας» παρατηρούμεν, ότι τό θέμα τών έν λόγω
ασμάτων και μοιρολογιών είναι συναφές πρός τό τών βυζαντινών κειμένων. "Οπως
δηλονότι εις τά άσματα τό πουλί (τρυγόνα, πέρδικα κτλ.) ή ή ελαφίνα θρη-
νούν διά τήν άπώλειαν προσφιλούς των υπάρξεως και υποβάλλονται εις αυτοτυ-
ράννησιν, έτσι γίνεται και μέ τήν τρυγόνα εις τά εκ τού «Φυσιολόγου» και τών
άλλων δημωδών βυζαντινών κειμένων αποσπάσματα. 'Ενώ όμως εις τά βυζαντινά
κείμενα γίνεται λόγος μόνον διά τήν τρυγόνα, εις τά άσματα και τά μοιρολόγια
αΰτη υποκαθίσταται και υπό άλλων πουλιών και τής ελαφίνας. Παρά τούτο τό
θέμα και εις αυτά παραμένει τό ίδιον2). Κατά δέ τήν λαϊκήν παράδοσιν τό τρυ-
γόνι, όταν κελαηδή, νομίζει κανείς «ότι κλαίει και διακρίνει εις τήν φωνήν του
τον αριθμόν 18 και λέγει (ό λαός) ότι απώλεσε 18 συγγενείς του, διότι ητο πρό-
τερον άνθρωπος μεταμορφωθείς εις πτηνόν» 3). Σημειωτέον δ' ότι ή αιτιολογική
αΰτη παράδοσις συμφωνεί μέ τον στίχον τοΰ μοιρολογίου (αριθ. 3, στίχ. 3) «που
κάνει δεκοχτώ πουλιά, κανένα δεν αρνιέται».

'Εάν τώρα είσέλθωμεν εις λεπτομερεστέραν σΰγκρισιν άσμάτων καΐ, βυζαντι-
νών κειμένων, παρατηρούμεν τά εξής:

α') Εις τά εκ Λατσίδας Μεραμβέλου και εξ 'Αγίου Γε<»ργίου Λασηθίου Κρή-
της άσματα (άριθ. 1, στίχ. 2, αρ. 2, στίχ. 6) και εις τά μοιρολόγια (αριθ. 3, στίχ. 3,
άριθ. 4, στίχ. 17, άριθ, 5, στίχ. 3) ό θρήνος γίνεται άπό τό σαΐνι (καίτοι άρπα-
κτικόν), τό παγώνι, τήν τρυγόνα, τήν ελαφίνα και τον κοΰκκον διά τήν άπώλειαν
συζύγου4), τέκνου ή αδελφού. Τό oUto περίπου άπαντώμεν εις τον «Φυσιολόγον»

*) Δ. Ί. Μανροφρνδον, Εκλογή μνημείων τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης, Άθήνη-
σιν 1866, σ. 329.

2) Διά τοΰτο συμπεριέλαβα και τό μοιρολόγι τής ελαφίνας εις τά υπό έξέτασιν ασματα.

3) ΛΑ άριθ. 422 (Ήπειροθεσσαλία). Ή αύτη παράδοσις αναφέρεται και εις είδος
περιστεράς, δεκοχτονράς υπό τοΰ λαοΰ όνομαζομένης.

4) Και ή πέρδικα θρηνεί διά τήν άπώλειαν τοΰ συζΰγου και καταράται τον άετόν ή τόν
πετρίτην κατά τό §σμα τής β' ώς άνω κατηγορίας. Είς δέ τόν «Φυσιολόγον» κλαίει διά τά
παιδιά της:

700 Ή πέρδικα που έ'χααε τά ωά εκ τής φονλιας της

τρέχει ατά ορη, ατά βουνά, στάς ν άπας, ατά λαγκάδια
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(στίχ. 726-728) μέ τήν διαφοράν ό'τι είς aUtov γίνεται λόγος μόνον δια τήν άπώ-
λειαν συζύγου, ουχί δε τέκνου ή αδελφού:

Και εάν λάχη έξ αυτών ενας νά τελευτήση,
εύϋνς τό υπομένοντα ούδε σμίγει με άλλον,
αλλ'ε χει ΰρήνον και κλαυ^μόν άχρι τής τελευτής του').

'Ομοίως ό Ώριγένης, ώς ανωτέρω εΐδομεν, λέγει: «και ή τρύγων ένϊ μόνον
συνέρχεται» καί ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος: «μίμησαι, γνναι, τήν τρυγόνα· εκείνη
γάρ ένι άνδρι μιγεϊσα, έτέρω ουκ ε'τι μείγνυται κτλ.».

β') Εις τό εκ Βουρβούρων μοιρολόγι (αριθ. 3, στίχ. 6 καί 8) ή πέρδικα ή ή
τρύγων «.κι δπου εϋρη μαϋρο κάψαλο, πάει νά τά βόσκηση», «κι δπου εϋρη δροσο-
χόρταρο, μαραίνει και τό τρώει»· ομοίως καί είς τήν παραλλαγήν τού μοιρολογίου
«τής ελαφίνας» (αριθ. 5, στίχ. 6) δ κούκκος «κι αν εϋρη μαύρη καψαλιά, ·&ά
σκνψη νά βόσκηση». Τά αυτά περίπου λέγονται εις τον «Πουλολόγον» (στίχ. 446:
είς δένδρον κάλλιστον χλωρόν ού ϋ·έλω νά καθίσω) καί είς τον «Λύβιστρον καί
Ροδάμνην» (στίχ. 139: είς δένδρον ού κα&έζεται νά εχη χλωρά τά φύλλα).

γ') Εις τό εκ Λατσίδας ασμα (αριθ. 1, στίχ. 3-6) λέγεται διά τό σαΐνι:

Μά σά διψάση και καλά και δέ μπορ' ά περάση
βάνει τό ποδαράκι ντου και τό νερό ταράσσει.
Βάνει τό ποδαράκι ντον και τό νερό Μελαίνει
και τήν ασκιά ντου δέ χωρεί και πίνει και χορταίνει.

Όμοίως εις τό εκ Βουρβούρων μοιρολόγι (αριθ. 3, στίχ. 7) ή τρυγών:
κι δπου εϋρη βρύση, κρυόβρυση, ·&ελώνει και τό πίνει.

'Επίσης είς τό μοιρολόγι «τής ελαφίνας» (αριθ. 4, στίχ. 4):
κι δπ' εϋρη γαργαρό νερό ·&ολώνει και τό πίνει.

και κακκαρίζει δυνατά, κλαίει δια τά παιδιά της.

Βλ. Ch. Gidel - Ε. Legrand, ε. ά. σ. 264, στίχ. 700 κε.

Είς τόν «Φυσιολόγον» ώσαΰτως άναγινώσκομεν είς τό κεφάλαιον «περί περιστεράς» :
644 και ώστε ξή το ϋ·ηλυκόν, άλλον ουδέν γυρεύει,
ειμή τον εχει εξ αρχής τόν άρρεναν εκείνον
όμοίως και ό άρρενας άλλον ουδέν πορνεύει,
αλλ' οταν αποχωριστούν, κάμνουν μεγάλην ϋ·λΐψιν
και πάντα πέτονται όμοΰ ζευκται οί δύο αντάμα.

Βλ. Ch. Gidel - Ε. Legrand, ε. ά. σ. 261 - 2, στίχ. 644 κέ.
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Ωσαύτως ό κοΰκκος (άριθ. 5, στίχ. 4-5)

χρόνια κάνει νά mfj νερό και μήνονς νά β ο σκήση
κι άν εϋρη ξάστερο νερό, {δολώνει καϊ τό πίνει.

Είς δέ τό δίστιχον (άριθ. 6) λέγεται διά τό τρυγόνι «π' δταν χάση τό ταίρι
τον, πλιό <^του^> νερό δεν πίνει».

Τά αύτά περίπου άπαντώμεν καί εις τόν «Φυσιολόγον» (στίχ. 735-736),
όπου λέγεται διά τήν τρυγόνα:

καί, δταν ϋ·έ νά mfj νερόν, πρώτα τό συνταράσσει
και κάμνει το πολλά ·&ολόν, καί τότε σκύπτει, πίνει.

'Εν δέ τφ «Πουλολόγω» (στίχ. 449):

«εις βονρκολέαν κάθομαι νερόν Φολόν νά γέμη»
καί εις τόν «Λύβιστρον καί Ροδάμνην» (στίχ. 140):

«νερόν καΰάριον άπ' τήν γήν ποτέ ουδέν τό πίνει».

'Εκ τής συγκρίσεως ταύτης δυνάμεθα, νομίζω, μετά πιθανότητος νά είκάσω-
μεν, ότι τό θέμα τών έξετασθέντων δημωδών ασμάτων καί μοιρολογιών έ'χει ώς
πρώτην πηγήν τόν «Φυσιολόγον», κατόπιν δέ τά άλλα δημώδη βυζαντινά κείμενα,
ά'τινα, ώς δημώδη βιβλία, άνεγινώσκοντο υπό ευρυτέρου κοινού, ούχί δέ μόνον
υπό τών λογίων. Πιθανώς δέ καί τά φαναριωτικά στιχοπλόκια απέρρευσαν έκ τών
δημωδών μοιρολογιών, τά οποία ανώνυμοι ποιηταί διεσκεύασαν κατά τήν ίδικήν
των άντίληψιν καί τεχνοτροπίαν')· Προκειμένου τέλος περί τών συναφών δημω-
δών ασμάτων τών 'Ιταλών, Γερμανών, Ρώσων καί Ρουμάνων δύναται, νομίζω,
νά λεχθή, ότι καί ταΰτα από τής αύτής προήλθον πηγής, εφ' όσον «κατά τόν μέσον
αιώνα ό «Φυσιολόγος» διεσκευάσθη είς τήν άρχαίαν γερμανικήν, άγγλοσαξωνικήν,
ίσλανδικήν, γαλλικήν, ρουμανικήν, σερβικήν, ρωσικήν» 2) καί άλλας γλώσσας.

10-12-53

') Ώς εϊδομεν ανωτέρω, ό Κ. Kind λέγει περί τοϋ ύπ' αύτοΰ δημοσιευθέντος φανα-
ριωτικού στιχοπλοκίου τής «θλιμμένης τρυγόνας», ότι τό ασμα «εκράτησα από έναν "Ελληνα
εκ Κωνσταντινουπόλεως» καί ότι «υπάρχει ιδίως είς τάς νήσους τοϋ Αρχιπελάγους». Τοΰτο
όμως φερόμενον είς τά χείλη τοΰ λαοϋ θά είχεν ασφαλώς άλλην μορφήν άπό έκείνην, ποΰ
έχει έν τή «Ευνομία» τοΰ Κ. Kind (σ. 40).

2) Κ. Κρουμβάχερ, ε. ά. τ. Γ', σ. 179.
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Είς πάσας σχεδόν τάς κοινωνίας, ακόμη καί είς τάς άρτιώτερον ώργανωμένας,
οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εΐς τάς καθημερινάς των συναλλαγάς, εκτός τών έπι-
σήμων μετρικών μονάδων καί μέσων μετρήσεως, καί πολλά άλλα μέτρα, κατά πα-
λαιάν παράδοσιν καθιερωμένα ή έπινοούμενα κατά τάς άπαιτήσεις τών περιστά-
σεα>ν καί τών καθημερινών αναγκών.

Ή έρευνα τών εκάστοτε χρησιμοποιουμένων λαϊκών μέτρων καί σταθμών
συμβάλλει εΐς τήν γνώσιν τού τρόπου τών συναλλαγών, τής κοινωνικής οργανώ-
σεως καί γενικώτερον τών ιδιαιτέρων συνθηκών τής ζωής ενός λαοϋ.

Ένιαϊον σύστημα μέτρων καί σταθμών προϋποθέτει κοινωνικήν συνοχήν
στερεάν καί στενήν έξάρτησιν έκ μιάς ΐθυνούσης κεντρικής αρχής. 'Αντιθέτως ή
χρήσις διαφόρων μετρικών μονάδων καί μέσων μετρήσεως μέ άξίαν ποικίλλουσαν
άπό τόπου είς τόπον καί πολλάκις μεταξύ τών κατοίκων τής αυτής γεωγραφικής
περιοχής αποδεικνύει χαλαράν συνοχήν καί κατά τό μάλλον ή ήττον τοπικήν άνε-
ξαρτησίαν. Ή ποικιλία έξ άλλου καί ή μή ακριβής άξία τών μέτρων αποτελεί
αΐτίαν άνισότητος καί αδικίας. Τοιούτου είδους αδικία, συχνότατη εΐς κοι-
νωνίας παλαιοτέρων χρόνων, καυτηριάζεται δριμύτατα ήδη παρά τής Γραφής, ώς
αντιβαίνουσα εΐς τούς θείους νόμους καί τάς έπιταγάς τής θρησκείας: Στάΰμιον
μέγα και μικρόν και μέτρα δισσά ακάθαρτα ενώπιον Κυρίου και αμφότερα και
ό ποιών αυτά. ... '). Χαρακτηριστικόν επίσης είναι, ότι αί προοδευτικού χαρακτή-
ρος κοινωνικαί έπαναστάσεις μεταξύ τών πρώτων έπιδιώξεών των έταξαν τήν με-
ταρρύθμισιν τοϋ μετρικού συστήματος. Παράδειγμα αί έν τη αρχαία Ελλάδι με-
ταρρυθμίσεις, ώς ή εισαγωγή τοΰ καλουμένου μετρικού συστήματος Αΐγίνης καί
τής σεισαχθείας τοϋ Σόλωνος, καθώς καί ή κατά τούς νεωτέρους χρόνους μεταρ-
ρύθμισις τοΰ μετρικού συστήματος παρά τής Γαλλικής επαναστάσεως τοϋ 1789,
εΐσαγαγούσης τό δεχαδικόν μετρικόν σύστημα αντί τών μέχρι τότε κρατούντων,
προερχομένων έκ τοΰ ρωμαϊκοΰ καί διαφόρων άλλων συστημάτων, παραληφθέντων
παρ' άλλων λαών.

ή Παροιμίαι Σολομ. Κ', 10. Πρβλ. αυτόθι ΙΑ', 1. Λευιτ. ΙΘ', 36.
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Συστηματική μελέτη τών έν τή νεωτέρα Ελλάδι χρησιμοποιουμένων μέτρων
και σταθμών θά άπέβλεπεν εις τό νά έξετάση τήν σύγχρονον, ως και τήν κατά τό
παρελθόν άξίαν των, και εις τό νά καθορίση ποία εκ τούτων είναι παλαιά, ποία
εισήχθησαν μεταγενεστέρως εις τήν έλληνικήν ζωήν και εκ τίνων τυχόν πολιτικών,
εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μετ' άλλων λαών.

Ή παρούσα εργασία, συμβολήν μόνον εις τήν τοιούτου είδους έρευναν
αποτελούσα, περιλαμβάνει κυρίως μέτρα έν πρακτική χρήσει όντα σήμερον ή προ
ολίγων ετών, ως και όρους μετρικούς, γνωστούς έκ παλαιοτέρων χρόνων, οΐτινες δέν
ανταποκρίνονται μεν πλέον εις πρακτικούς τρόπους μετρήσεων, είναι όμως οι επι-
ζώντες μάρτυρες τών άλλοτε χρησιμοποιουμένων μέτρων. Ιστορική έρευνα γίνεται
μόνον όπου καθιστούν τούτο δυνατόν ύπάρχουσαι παλαιαί μαρτυρίαι και άφορα
κυρίως εις τήν πρώτην έμφάνισιν και χρήσιν εκάστου μέτρου, άνευ ποσοτικών
προσδιορισμών, καθόσον ό καθορισμός τής αξίας τών μέτρων κατά τό παρελθόν
καί κατά διαφόρους τόπους είναι λίαν δυσχερής, άπαιτών είδικήν έρευναν δι'έ'κα-
στον τούτων.

Άπό άπόψεως εκτάσεως ή μελέτη αύτη είναι επίσης περιορισμένη, περιλαμ-
βάνουσα κυρίως τά υπό τών κατοικούντων εις τήν ύπαιθρον χρησιμοποιούμενα
μέσα μετρήσεως καί μετρικάς μονάδας. Ούτω μένουν εκτός τής παρούσης έρεύνης
πολλά άλλα ενδιαφέροντα μέτρα, ως τά χρησιμοποιούμενα υπό τών οικοδόμων,
τών ναυτικών, αι μονάδες νομισμάτων, χρόνου κλπ.

Ώς πρός τήν διάταξιν τής ύλης ήκολούθησα τήν συνήθη διάκρισιν τών μέ-
τρων κατά τό είδος τής μετρήσεως (μήκος, χωρητικότης καί βάρος, επιφάνεια)
καί ούτως ή όλη πραγματεία διαιρείται ε'ις τά εξής επί μέρους κεφάλαια: Α'. Μέ-
τρα μήκους. Β'. Μέτρα χωρητικότητας, διακρινόμενα εις τά περισσότερον κοινά
καί εις τά περιωρισμένης τοπικής χρήσεως, καθώς καί εις τά άποκλειστικώς διά
τήν μέτρησιν τών υγρών χρησιμοποιούμενα. ΕΩς έν έπιμέτρ<Ρι εις τήν κατηγορίαν
ταύτην τών μέτρων ακολουθεί μικρόν κεφάλαιον, άναφερόμενον εις τά όργανα
σταθμίσεως. Γ'. Μέτρα επιφανείας. 'Ακολουθεί τέλος Δ' κεφάλαιον περί τών
λέξεων καί φράσεων, αϊτινες δηλώνουν διάφορα μέτρα κατά προσέγγισιν.

Α'. ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ

Τά βασικώτερα εκ τών μέτρων μήκους, τών δηλούντων ίδιοι μικράς αποστά-
σεις, έχουν καθορισθή, ως γνωστόν, κατά τάς διαστάσεις τών διαφόρων μελών
τού ανθρωπίνου σώματος. Μαρτυρίαι παλαιών συγγραφέων, ως καί ειδήσεις έκ
τής ζωής τών κατά φύσιν ζώντων λαών, άποδεικνύουν, ότι δ τρόπος οΰτος τού
καθορισμού μέτρων είναι παγκόσμιος. 'Αποτελεί τήν πρώτην βάσιν τού μετρικού
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συστήματος τών αρχαίων Ελλήνων ') καί έξακολουθεΐ έν πολλοίς νά έπιζή είς
τήν νεωτέραν έλληνικήν ζωήν. Οί βραχίονες, πρόχειρον μέσον είς τόν άνθρωπον
διά τήν μέτρησιν, χρησιμοποιούνται ακόμη προς τόν aUrov σκοπόν. Ό αρχαίος
μετρικός όρος πήχυς εΐναι καί σήμερον έν χρήσει2) μέ διαφόρους τύπους: Λέ-
γουν π. χ. ένας πήχυς, μιά πήχη ή ένα χεροπήχι πανί, προς προσδιορισμόν υφά-
σματος, μήκους ΐσου προς τό τής χειρός έκτεταμένης, άπό τής μασχάλης μέχρι
τού άκρου τοΰ μέσου δακτύλου3). Τό αυτό μήκος διατυπώνεται συνεκδοχικώς καί
διά τών όρων αγκώνας, διαλεκτικώς άγκώνα4) άγκουνόχερο6) καί
μπράτσο ή μπράτσου*).

Ή δργυιά, παλαιότατον έπίσης μέτρον, δηλώνει άπόστασιν ϊσην προς τήν
μεταξύ τών δύο άκρων τών χειρών εκτεταμένων πλαγίως. Λίαν άκριβώς καθορί-
ζεται τό μέτρον τούτο διά τοΰ υπό τοΰ Πολυδενκους (Όνομ. 2, 158) δοθέντος ορι-
σμού : εΐ δ' άμφω τάς χείρας έκτείνας, ώς και τό στέρνον ανταΐς σνμμετρειν,
δργυιά καλείται τδ μέτρον1). Σημειωτέον ότι ή όργυιά, καθώς καί δ πήχυς, ανα-
φέρονται πολλάκις ώς μέτρα μήκους εις έγγραφα τών μεσαιωνικών καί νεωτέρων
χρόνων8).

Τά δε μέτρα εξηύρηνται άπό τών άν&ρωπίνων μελών, δακτύλου, παλαιστής, σπι&αμής,
λιχάδος, ποδός, πήχεως, βήματος, δργυιάς. ("Ηρωνος Άλεξανδρέως, Γεωμετρικά 4, 1. Έκδ.
Heiberg, Eipsiae 1912, τ. IV). Βλ. καί Πολυδεύκονς, Όνομαστικόν 2,157. Πρβλ. Paul Tan-
nery, αρθρ. mensura, έν Oaremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et
romaines. Κων. Μαλαέζον, Συμβολή είς τήν έ'ρευναν τοΰ παρ' ήμϊν παλαιοΰ συστήματος
μέτρων καί σταθμών. Πραγματεϊαι 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. Ζ' άριθ. 2 (1939) σ. 1.

2) Έκ τούτου προήλθεν ή γνωστή παροιμιακή έ'κφρασις: Κα&ένας με τήν πήχην του, μέ
τήν έννοιαν: ό καθένας κρίνει μέ δικό του κριτήριο.

3) Πρβλ. τόν παρά τοΰ ΙΙολυδενκους, έ'νθ' άν. 2, 158, διδόμενον όρισμόν: Άπό τοΰ
δλεοκράνου προς τόν μέσον δάκτνλ.ον άκρον τό διάστημα πήχυς. Βλ. καί "Ηρωνα Άλεξ. έ'νθ' άν. 4, 2.

4) Πρβλ. τήν έκ τής χρήσεως τοΰ όρου τούτου παροιμίαν: σήν άγκώνα σου κορά
παννίν τζ'ό δίτουν σε, δηλαδή τά πράγματα δέν γίνονται πάντοτε όπως έπιθυμεΐ κανείς.
(Ν. 'Ανδριώτη, Τό γλωσσικό ιδίωμα Φαράσων. 'Αθήνα 1948 σ. 59).

5) ΛΑ (=Λαογραφικοΰ 'Αρχείου χειρόγρ.) άρ. 446 σ. 45 (Νεστορίδης, Λακωνία 1895).

6) ΛΑ 1121 σ. 96 (Σιγάλας, Νάξος 1924).

') Πρβλ. "Ηρωνα 'Αλεξανδρέα, έ'νθ' άν. 4,1. F. Preisigke, Worterbuch der griechi-
schen Papyrusurkunden, III. Berlin 1931, 18 έν λ. όργυιά.

8) Βλ. Fr. Dolger, Aus den Schatzkammern des heiligen Berges. Mtinchen
1948, 66J7, 430, 436 B. 68)9, 566. 70)1,554. 93, 15 Β.—Κ. Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα.
'Αθήναι 1890 σ. 411 σημ. 2 —Ι. Τ. Βισβίζη, Περιουσιακοί σχέσεις συζύγων. Έπετ. 'Αρχ.
'Ιστ. Έλλ. Δικαίου 1 (1948) σ. 79. 81. 82. 83. 84. 85 κλπ. Τοΰ ιδίου, Ναξιακά νοταριακά
έγγραφα αυτόθι 4 (1951) σ. 96 άρ. 78, 31 σ. 95. άριθ. 77, 19.
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Διά τήν διευκόλυνσιν τής μετρήσεως αγρών ή άμπελώνων μεγάλης έκτάσεως
προσδιορίζεται κατά πρώτον τό μήκος σχοινιού εΐς όργυιάς καί τό ούτω καταμε-
τρηθέν σχοινίον χρησιμεύει ώς μετρική μονάς διά τήν όλην καταμέτρησιν '). Ό
τρόπος οΰτος είναι ό αυτός μέ τόν παρά τού Ήρωνος 'Αλεξανδρέως μαρ-
τυρούμενον: οφείλεις ποιήααι σχοινίον, ήγουν σωκάριον δεκαόργνιον και όντως
μετρεϊν, ον μέλλεις μετρήσαι τόπον τό γάρ σωκάριον τής σπορίμον γης δέκα
όργυιάς οφείλει έχειν, τοϋ δέ λιβαδίον και τών περιορισμών ιβ''2).

Τοιούτου είδους σχοινίον χρησιμοποιούμενον προς μέτρησιν ήτο γνωστόν άλλοτε
εΐς τάς νήσους μέ τόν ΐταλικόν όρον σ π ρ άγ κα*), εισαχθέντα παρά τών Δυτικών.

Προς προσδιορισμόν μικρού μήκους είναι έν χρήσει έπίσης ό όρος ο π ι-
& α μή ή π ι ft α μ ή, δηλών τήν υπό τοΰ Πολυδεύκους (Όνομ. 2, 157) όρι-
σθεϊσαν διάστασιν : Εί δέ τους δακτύλους άποτείνας άπό τον μεγάλου προς τόν
μικρότατον μετρεΐς, σπιθαμή τό μέτρον. Περί τοΰ μετρικού τούτου όρου, ώς
καί περί τοΰ δακτύλου, ώς μεταφορικών έκφράσεων, σημαινουσών ελάχιστον τι
μήκος ή άπόστασιν, ί)ά διαλάβωμεν καί κατωτέρω είς εΐδικόν κεφάλαιον.

Οί περισσότερον γνωστοί έκ τών προς δήλωσιν μήκους χρησιμοποιουμένων
μετρικών όρων, τών προερχομένων έκ τών διαστάσεων καί κινήσεων τών ποδών,
είναι οί εξής: ποδάρι ή πατούσα, δι'ων δηλούται μήκος 'ίσον προς τό
πέλμα τοΰ ποδός. Διά τοΰ όρου τσαγγάρι δηλούται άπόστασις ΐση προς τό
πλάτος τού πέλματος. Μετρούν π. χ. άπόστασιν τινα, τοποθετοΰντες εναλλάξ τόν
ένα πόδα έμπροσθεν τοΰ άλλου καί ούτως υπολογίζεται εΐς ποδάρια ή πατούσες τό
μετρούμενον διάστημα. Έάν μετά ταύτα άπομένη εισέτι άπόστασίς τις προς μέ-
τρησιν, μικρότερα τής πατούσας, τοποθετούν καθέτως τόν ένα πόδα έμπροσθεν
τού άλλου. Τό τελευταιον τούτο διάστημα, τό προσδιοριζόμενον διά τοϋ καθέτως
τοποθετουμένου ποδός, ονομάζεται τσαγγάρι. Δέον νά σημειωθή, ότι τοιούτου εί-
δους μέτρησις αποστάσεων είναι συχνή εΐς τά παίγνια.

Ό όρος άχνά ρ ι ή χνάρι σημαίνει άλλοτε μέν ό,τι ό όρος ποδάρι4), άλλοτε

') Συνήθως χρησιμοποιείται πρός τοΰτο ή προς φόρτωσιν τριχιά, ϊση προς 12 όργυιές.

2) "Ηρωνος Άλεξανδρέως, Γεωμετρικά 4,11. Βλ. καί 'Ιωάννου τοϋ Πεδιασήμου, Γεωμε.
τρία ή σύνοπσις περί μετρήσεως καί μερισμός τής γης. Έκδ. G. Friedlein, Berlin 1866
σ. 14. Πρβλ. Α. Dain, Metrologie byzantine, calcul de la superficie des terres. Memo-
rial Louis Petit, Melanges d'histoire et d'arcbeologie byzantines. Bucarest 1948 σ. 57.

3) Βλ. Κοραή, Άτακτα 4, 537. Έν χιακφ εγγράφω τοΰ 1695 (Κ. ΚανελΙάκη, ενθ1 άν.
σ. 421) άναφέρεται: ήλϋεν δ μιαερ λεονης Πετροκόκκινος γεωμέτρης και νοταριος Χίου νά
βάλη είς τήν απράγκα καί νά μετρίαη τά υποστατικά τοϋ μοναστηρίου...

4) οχτώ άχνάρια τζαί 'ναν τααγγάριν (ΛΑ 693 σ. 78, Φαρμακίδης, Κύπρος 1917). Πρβλ.
ΛΑ 1524 σ. 193 (Ζευγώλη, Άπΰρανθος 1928).
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δέ δηλώνει άπόστασιν ΐσην προς τό άνοιγμα τών σκελών. Ή δευτέρα αΰτη άπόστασις
δηλούται επίσης καί διά τοϋ όρου διάσκελο καί διαλεκτικώς άδράσκελο'),
δρασκέλια, γρασκελιά, άγρασκελιά, άσκελιά, δρασκελιά2).

Β'. ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗΤ1ΚΟΤΗΤΟΣ

Τά μέτρα ταύτα είναι γνωστά ως επί τό πολυ μέ τά ονόματα τών αγγείων
καί σκευών τών χρησιμοποιουμένων προς μέτρησιν, δι' ελάχιστα δέ μόνον έξ αυτών
εΰρίσκομεν όρους μή έχοντας τοιαύτην αρχήν.

Ή χωρητικότης τών αγγείων καί σκευών μετρήσειος δέν είναι παντού καί
πάντοτε σταθερά καί ώς εκ τούτου ή αξία τών υπό εξέτασιν μέτρων παρουσιάζει
σημαντικός διαφοράς από τόπου είς τόπον. Τούτο παρέχει δυσχερείας εις τήν έπι-
στημονικήν έρευναν, τήν οποίαν δέον νά χαρακτηρίζη άντικειμενικότης καί ακρί-
βεια. Παρά τήν δυσκολίαν όμως ταύτην, νομίζω ότι τό θέμα αξίζει ν' άποτελέση
άντικείμενον ειδικής έρεύνης.

Ή γνώσις αυτή καθ' έαυτήν τής ποικιλίας καί άσταθείας τών μέτρων μας
είναι χρήσιμος, διότι μας φανερώνει τόν περιωρισμένον χαρακτήρα τών εμπορικών
συναλλαγών, ως καί τάς περί οικονομικών σχέσεων αντιλήψεις τών ανθρώπων τού
λαού, ίδιοι τών κατοικούντων τήν ύπαιθρον χώραν, εις τους οποίους δέν έχει επι-
δράσει ακόμη τό πνεύμα τού κέρδους καί τής απληστίας, ώς εις τους κατοίκους
τών πόλεων. Διαφορά ολίγων δραμιών ή καί οκάδων, εις τινας περιπτώσεις, υπέρ
τού ενός ή τού άλλου τών συναλλασσομένων, δέν έχει μεγάλην σημασίαν διά τους
ζώντας τήν άπλοϊκήν ζωήν τής υπαίθρου, καί μάλιστα οσάκις πρόκειται περί ειδών
ή αντικειμένων ουχί άξιολόγου δι'αυτούς εμπορικής αξίας. Ή έρευνα τών μέτρων
χωρητικότητος, ώς καί τών άλλων συναφών, συμβάλλει έξ άλλου είς τήν κατανόη-
σιν χαρακτηριστικών λεπτομερειών τής οικονομικής εξελίξεως διά μέσου τών αιώ-
νων, κατά τους οποίους υίοθετούντο εκάστοτε καί μονάδες η μέσα μετρήσεως
ξένων λαών, είσβαλόντων εις τήν χώραν μας ή οπωσδήποτε ελθόντων είς έπικοι-
νωνίαν προς αυτήν.

Είς τήν κατωτέρα) έρευναν προτάσσονται τά πλέον κοινά μέτρα, τά εις περισ-
σοτέρους τόπους χρησιμοποιούμενα καί ακολουθεί ή έρευνα μέτρων περιωρισμέ-
νης τοπικώς χρήσεως, τινά τών οποίων είναι δάνεια εκ ξένων λαών. Εις ίδιαίτε-
ρον κεφάλαιον εξετάζονται τά μέτρα, τά χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς ή κυ-

') ΛΑ 446 σ. 45 (Νεστορίδης, Λακωνία 1895).

2) Συχνή ή χρήσις τοϋ δρου προς δήλωσιν μικρας αποστάσεως : Μια δρασκελιά λοιπό
με χωρίζει μόνο από κείνο τό ζωντανό θάνατο (Φιλήντας, Βουνά Χαλκιδικής σ. 48. Βλ.
Δ. Δημητράκου, Μέγα λεξικόν ελληνικής γλώσσης, λ. δρασκελιά).
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ρίως διά τά υγρά. Δέον νά σημειωθή, ότι ό προσδιορισμός τών μέτρων χωρητικό-
τητος γίνεται πάντοτε έν αναφορά πρός τήν όκάν, μονάδα τοΰ τουρκικού μετρικού
συστήματος, όρισθείσαν επισήμως εις 1280 γραμμάρια διά βασιλικού διατάγματος
τού 1836 καί ίσχΰουσαν άκόμη εις τήν χώραν μας.

α) Μέτρα γενικωτέρας χρήσεως

Μετρική μονάς διά τους ξηρούς καρπούς, καί ιδίως διά τά δημητριακά, γνω-
στή σήμερον πανταχού τής Ελλάδος, είναι τό λεγόμενον κοιλόν, αντιστοιχούν
γενικώς πρός 20 - 24 όκάδας, αναλόγως τού μετρουμένου είδους. Πλήν τής γενι-
κής όμως ταύτης αξίας εύρίσκομεν κατά τόπους καί άλλας: Έν Πόντω ήιο άλ-
λοτε εν χρήσει τό καλούμενον κοίλον Νικοπόλεως '), ίσον πρός 16 κότια (βλ. κα-
τωτέρω σ. 75). Έν Κύπρω διά τού κοιλού εννοούν 22-24 όκάδας όρόβου, 21 - 23
όκάδας φάβας, 20-22 όκάδας φακής, 18- 20 όκάδας βίκου, 17-20 όκάδας κυά-
μων, 15-16 όκάδας καννάβεως, 11 -14 όκάδας βρώμης 2).

Πρός δήλωσιν τοΰ ήμίσεος κοιλοΰ είναι γνωστοί οί όροι μισόκοιλο, μισο-
κοίλι 3), μίκοιλο 4), υπήρχε δέ άλλοτε έν χρήσει, ώς καί διά τό κοιλόν 5), δοχεϊον
άναλόγου χωρητικότητος 6).

Άξιοσημείωτον είναι, ότι παραδίδονται δύο τρόποι μετρήσεως διά τού κοι-
λού: ό διά τοΰ δοχείου υπερπλήρους καρπού καί σχηματίζοντος είδος τρούλλου,
κουμουλον '), κουμουλι, σουρουτο (σουρωτό) 8), καί ό διά πληρώσεως τοΰ δοχείου
μέχρι τών χειλέων μόνον, εις τρόπον ώστε νά σχηματίζεται επίπεδος επιφάνεια,
ρίγλο, έρίγλο2), κουφτο (κοφτό)10).

') Άρχεΐον Ιστορικού Λεξικού "Ακαδημίας εν λ. κοιλόν.

2) Ά. Παναρέτου, Μέτρα καί σταθμά, μονάδες χρόνου καί σχετικαί πρός αυτά λέξεις.
Κυπριακαί Σπουδαί 8 (Λευκωσία 1940) σ. 63, 67. Όμοιας περίπου αναλογίας έν Κφ βλ. Άναστ.
Καραναστάση, Οί ζευγάδες τής Κώ. Λαογραφία 14, 296.

3) ΛΑ 779 σ. 338 (Βογιατζίδης, Κίμωλος 1920): ό σάκκος = πέντε μισοκοίλια. Πρβλ.
Π. Αορεντζάτον, Τά σύνθετα έν τω κεφαλληνιακφ ίδιώματι. Αθηνά 25 σ. 241·.

4) Φ. Κονχονλέ, Οϊνουντιακά. Χανιά 1908 σ. 81.

δ) Βλ. περιγραφήν έν 'Εγκυκλοπαιδικφ Λεξικφ Ελευθερουδάκη, λ. κοιλόν.

6) Βλ. 'Αν. Γ. Βρόντη, ΟΙ ζευγάδες τής Ρόδου. Λαογραφία 12 σ. 122 : Ό δεκατιστης
με το μισοκοίλι μετρά τό σιτάρι, φωνάζοντας κά&ε δέκα μισοκοίλια «τάλλια».

!) Δ. Πασχάλη, Άνδριακόν Γλωσσάριον. 'Αθήναι 1933 σ. 63. Πρβλ. Άγ. Γ. Τσοπα-
νάκη, Συμβολή στήν έ'ρευνα τών ποιητικών λέξεων «Αί γλώτται». Ρόδος 1949 σ. 50.

3) ΛΑ. 1421 σ. 795 /Αονκόπονλος, Αιτωλία 1926).

9) Α. Πασχάλης, ενθ' αν.

10) ΛΑ 1421, σ. 795 /Αονκόπονλος, Αιτωλία 1926).
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Τό κοιλόν, καθώς καί άλλα μέτρα χωρητικότητος δημητριακών, χρησιμο-
ποιείται καί προς προσδιορισμόν επιφανείας καλλιεργουμένης γής. Ούτω λέγον-
τες π. χ. χωράφι πέντε κοίλων, εννοούν έκτασιν αγρού, διά τήν σποράν τού
όπίοίου απαιτούνται πέντε κοιλά δημητριακών.

Ώς προς τήν χρήσιν τού μέτρου τούτου εις παλαιοτέραν έποχήν, δέν θά
επεκταθώ ενταύθα είς λεπτομερή έρευναν. Σημειώνω μόνον, ότι ευρίσκομεν τούτο
έν χρήσει ήδη από τού 15ου αιώνος1)· Διά τήν έτυμολογικήν αρχήν τής λέξεως
πιθανή είναι ή γνώμη τού D. C. Hesseling2), ότι αύτη προέρχεται εκ τού αρα-
βικού Keijle(t), θηλυκόν τού Kejl.

Ώς υποδιαίρεσις τού κοιλού φέρεται είς πολλούς τόπους τό λεγόμενον σοι·
ν ί κ ι, μέτρον τών ξηρών καρπών επίσης. Κατά μαρτυρίας έκ Πελοποννήσου,
ένθα παλαιότερον ήτο εν χρήσει δοχείον χωρητικότητος 10 περίπου οκάδων κα-
λούμενον σοινίκι3), καί εκ Δωδεκανήσου, τό σοινίκι είναι ίσον προς τό ήμισυ τοϋ
κοιλού, ήτοι προς 11-12 όκάδας4). Κατ'άλλας ειδήσεις διά τού μιετρικού όρου
σοινίκι εννοούν έν Κοζάνη τό '/., τού κοιλού 5). Τό μέτρον ευρίσκομεν συνήθως
εις διάφορα έγγραφα τής Τουρκοκρατίας6), κατά δέ τήν βυζαντινήν έποχήν είναι
γνωστόν τό χοινίκιν ή σοινίκιν, δοχείον χαιρητικότητος 1 '/ι κοιλού, βάρος έχον

*) Fr. Dolger, ενθ·' άν. 102, 48 ... άνεκαίνισ(αν), άνέκτιααν δε πάντ(α) ταϋτα.... και
άσβεστου κοιλ(ων) επτά και οστράκου κοιλ(ών) τριών... Βλ. καί 45]6, IV Bern, φ S.Kugeas,
Notizbuch eines Beamteti der Metropolis in Thessalonike έν Byz. Zeits. 23 (1920), 145,
16. Πρβλ. καί τά παρά Du Cange, Gloss, gr. έν λ. κοιλόν μνημονευόμενα χωρία :
κριθής πίνακα δύο, άτινα φέρονται είς σύγκρισιν του ενός τετάρτου τον αντόΌι τής πόλεως κοί-
λου (άπόσπ. επιστολής απευθυνόμενης παρά τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας πρός τόν Θεόδ.
Ζυγομαλάν). Ό ένταΰθα άναφερόμενος δρος πίνακα, έσφαλμένη γραφή 'ίσως τής γνωστής
λέξεως πινάκια, είναι ύποδιαίρεσις τοΰ κοιλοΰ (βλ. κατωτ. σ. 66). Καί άλλο χωρίον: Είς κά&ε
δύω κοιλά ή μουζούρια σιτάρι ('Αγαπίου, Γεωπονικόν 6).

2) L,es mots maritimes empruntes par le grec aux langues romanes, έν Verhan-
delingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling
Eetterkunde Nieuwe reeks Deel. v. No 2. Amsterdam 1903 σ. 38.

3) ΙΑ (=Ίστορικοΰ Λεξικού 'Ακαδημίας χειρόγρ.) άρ. 485 Γ' σ. 187 (Γιαννακοΰρος,
Γέρμα Μάνης 1929).

4) ΛΑ 1568 σ. 280 (ΙΙαπαχριστοδούλου, Ρόδος 1932). Κατά πληροφορίαν έκ Κω τό
σοινίκιν μεγαλυτερον τοΰ κοιλοΰ κατά 10 "/„ (Ά. Καοαναστάση, Οί ζευγάδες της Κώ. Λαο-
γραφία 14, 296).

5) Άρχεΐον τοΰ Ίστορ. Λεξικοΰ τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών έν λέξει σοινίκι.

6) Νά δίδ]] τό μοναστήρι.... δύο σοινίκια σιτάρι (συμφωνητικόν τοΰ 1664). Βλ. Τά-
σου Γριτσοπούλου, Πωλητήρια έ'γγραφα της μονής Φιλοσόφου. 'Επετ. 'Αρχ. Ίστ. 'Ελλ.
Δικαίου 3 (1950) σ. 126 άρ. 12.
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δέκα λίτρων, καί τό ήμιχοίνικον, αντιστοιχούν προς τό ήμισυ τής αξίας τούτου ')·

Ό όρος σοινίκι προέρχεται προφανώς έκ τοΰ αρχαίου ελληνικού χοίνιξ2), διά
τροπής τοΰ αρχικού δασέος χ εΐς σ ή σ'3). Τοΰτο άποδεικνύει καί ή νπαρξις
εισέτι τοΰ αρχικού τούτου τύπου εΐς τινας διαλέκτους, αί'τινες διασώζουν πολλά
άρχαιοπινή στοιχεία. Ούτως έν Άραβανίφ Καππαδοκίας εύρίσκομεν τόν όρον ό χοι-
νίκος*), έν Σκύρω λέγουν ή χοινίκα'")' έν τή τσακωνική διαλέκτω ή χοινίκα είναι
λεκάνη μεγάλη και υψηλή, κατεσκευααμένη άπό έκκοιλανϋ^έν τεμάχιον κορμού
βελανιδιάς ή πλατάνου, ύψους 20-25 πόντων, διαμέτρου, κάτω 30 πόντων, άνω
40 πόντων, χωρητικότητος 6-S οκάδων"). Κατά ταύτα προς έξήγησιν τοϋ δια-
λεκτικού όρου σοινίκι δέν είναι άνάγκη, νομίζω, νά καταφύγωμεν εις ΰπόθεσιν
περί άντιδανείου έκ τής τουρκικής, ώς τοΰτο ήδη έγένετο').

"Ιση προς τό σοινίκι, ήτοι 11-12 όκάδας, φέρεται έπίσης πολλαχοϋ τής
Ελλάδος ή μετρική μονάς καυκί8). Παλαιότερον, πιθανώς καί σήμερον, εΐς
τινας τόπους ήτο έν χρήσει ξύλινον δοχεϊον, καλούμενον καυκί, χρησιμοποιούμε-
νον προς μέτρησιν9). Έν ανατολική Κρήτη καύκα ή καυκί ονομάζουν άγγείον

>) Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Β' I. 'Αθήναι 1948 σ. 249 καί Ε'
σ. 251. Πρβλ. τοϋ ιδίου, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α' σ. 263. Είς έγγραφα
τοϋ 130,υ καί 14°υ αί. τής παρά τήν Τραπεζούντα μονής τής Βαζελώνος εύρίσκομεν συχνά
τό μέτρο ν, χρησιμοποιούμενο ν πρός προσδιορισμό ν έκτάσεως άγροΰ, άπαιτούσης άνάλογον
ποσότητα δημητριακών πρός σποράν : 'Αφίημι ε'ις τήν μονήν γήν κομμάτια β', το μεν εν
εΐς τήν Ποιαμίαν χοινικός μεγάλου ενός τραπεζονντιακοϋ, τό δέ έτερον τό Άπιώνην και αυτό
πάλιν χοινικός μεγάλου μονοκόμματου. Th. Oyspensky — V. Benechevitch, Actes de Va-
zelon. Materiaux pour servir a l'histoire de la propriete rurale et monastique a
Byzance au XIII—XV sieeles. (Orientalia n° 2). Leningrad 1927 σ. 83, άρ. έγγρ. 112.
Χωράφιον χοινικών τεοοάρων. Ένθ' άν. σ. 27 άρ. έγγρ. 50. Τόπον τόν έπιλεγόμενον Χαλία,
καταοποράν χοινικός μεγάλου. Ένθ' άν. σ. 30 άρ. 54. Βλ. καί σ. 42 άρ. 70 σ. 84 άρ. 115 κλπ.

a) Περί τοΰ χοίνικος, ώς μέτρου ξηρών καρπών κατά τό τέλος τοϋ 2ου π.Χ. αί. βλ. Mar-
garet Crosby, An Athenian fruit measure. Περιοδ. Hesperia, Journal of the Ame-
rican School of classical studies at Athens, XVIII (1949) σ. 108-113.

3) Περί τής φωνητικής ταύτης τροπής βλ. Karl Foy, Lautsystem der griechischen
Vulgarsprache. Leipzig 1879 σ. 51-52. Πρβλ. Karl Dieterich, Sprache und Volksiiber-
lieferungen der siidlichen Sporaden. Wien 1908 a. 60.

4) Βλ. Φ. Κουκουλέν, ενθ' άν. Ε' σ. 252.

5) Λ. Παπαγεωργΐον,'Ιατθ()ία τήςΣκύρου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων.Πάτραι 1909σ. 189.

β) Μ. Δέφνερ, Λεξικόν τής τσακωνικής διαλέκτου. 'Αθήναι 1923 σ. 410.

') Βλ. R. Dawkins, The modern greek in Asia minor. Cambridge 1916 σ. 661.

8) Δ. A. Πετροποϋλου, "Εθιμα συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.
Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου 5 - 6 (1943 - 44) σ. 65 σημ. 2.

9) Δ. Πασχάλης, ένθ' άν. σ. 62.
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χωρητικότητας 100 δραμιών έως δύο οκάδων, κατασκευαζόμενον εκ ξηρού φλα-
σκιού καί χρησιμοποιούμενον συνήθως υπό τών αγροτών ως ποτήριον1). Έν Πε-
λοποννήσω είναι γνωστός ό όρος καυκιά: έ'δωκε τον παπα μια καυκιά σιτάρι
το κανονικό του (περί τάς 12 όκάδας σίτου). Γενικώτερον όμως ό όρος καυκιά
σημαίνει εν Πελοποννήσω κοίλωμα μικρόν ή μέγα εις πέτραν ή ξύλον (πετροκαν-
κιά, ξυλοκαυκιά). Έν Καρπάθω διά τοΰ όρου μυλοκαύκι εννοούν κοτΰλην, δι' ής
μετρείται τό άλεσμα καί ό μυλωθρός λαμβάνει άνάλογον ποσόν ώς άλεστικόν2).

Πρός δήλωσιν τοΰ ήμίσεος καυκίου εΰρίσκομεν τόν όρον μισόκανκο. Ση-
μειωτέον ότι τό καυκί, ώς καί τά προηγούμενα μέτρα χωρητικότητος, λαμβάνεται
ώς μέτρον εκτάσεως" δύο καυκιών χωράφι π.χ. σημαίνει άγρόν απαιτούντα δύο
καυκιά δημητριακών πρός σποράν.

Ό όρος καυκί είναι παλαιότατος, άναφερόμενος ήδη εις κείμενα τής ελληνι-
στικής καί βυζαντινής εποχής μέ τήν σημασίαν κοίλον δοχεΐον, ποτήριον κ.τ.ό.3).

Έκτος τοΰ καυκίου εΰρίσκομεν εν Πελοποννήσω μονάδα μετρήσεως δημη-
τριακών, ΐσης πρός τούτο αξίας, τήν σιδεριάνή. Ό όρος απέμεινε έκ παλαιο-
τέρας χρήσεως μεταλλίνου δοχείου μετρήσεως (εΐδος κουβά), καλουμένου επίσης
σιδεριά.

Άλλην μετρικήν μονάδα διά τους ξηρούς καρπούς εΰρίσκομεν εις τινας τό-
πους τό καφίζι ή καφίζιν, καφίτζι, κ α φ ί σ ι. Προσδιοριζόμενον συνή-
θως τούτο εν αναλογία πρός τό κοιλόν, άντιστοιχεί έν Δωδεκανήσφ πρός τό 1/8 αυτού,
ήτοι πρός 3 όκάδας5), εν Άμοργφ πρός τό ήμισυ τοΰ κοιλού0), έν 'Ικαρία πρός
τά 3/4 τοΰ κοιλού, ήτοι 15'/a περίπου όκάδας7), έν Κύπρω δέ υπολογίζεται εις
16 όκάδας8). Έν Πόντφ άπαντα υπό τόν διαλεκτικόν τύπον καπ ίτ 'ς καί ίσοδυ-

') ΙΛ 118 σ. 180 (Άν. Κονκουλέ, Γλωσσική ΰλη έκ διαφόρων τόπων 1917).

2) ΛΑ 397 σ. 37 (Μανωλακάκης, Κάρπαθος 1890).

3) Σχόλια ε'ις Θεοκρίτου Ειδύλλια, 1,27: Κισαίβιον καυκίον ξύλινον ποιμενικόν. Πρβλ.
σχόλια εις Νικάνδρου, Θηρα'ΐκά 527. Θεοφάνου;, Χρονογρ. 457, 20 (έ'κδ. Βόννης) : Πάλιν εις
τον κανκον επιες, πάλιν τόν νουν άπώλεοες.

4) ΙΛ 580 σ. 66 (Ά. Ταίλαληs, 'Ολυμπία 19 57).

δ) 'Αν. Γ. Βρόντη, Οί ζευγάδες της Ρόδου. Λαογραφία 12, 122. Πρβλ. Λ. Καζαβή,
Νισύρου Λαογραφικά. Νέα 'Υόρκη σ. 188. ΛΑ 1568 σ. 147 (Παπαχριοτοδονλον, Ρόδος 1932).
ΛΑ. 898 σ. 86 ('Εαρινός, Σύμη 1895).

6) ΛΑ 1146 σ. 46 (Παυλάκης, 'Αμοργός 1924).

7) ΛΑ 598 σ. 262 (Μυριαν&όπονλος, 'Ικαρία 1938).

8) Γ. Αουκα, Φιλολογικαί επισκέψεις τών έν τω βίω τών νεωτέρων Κυπρίων μνημείων
τών αρχαίων. 'Αθήναι 1874 σ. 187. Πρβλ. Κυπριακαί Σπουδαί 8, (Λευκωσία 1944) σ. 63.
ΛΑ 1150 σ. 12 (Περιατιάνης, Κύπρος 1925). Αεοντίον Μαχαίρα, Χρονικόν Κύπρου σ. 436
(έ'κδ. Dawkins 1932).

5
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ναμεϊ μέ 6 όκάδας ·). Σημειωτέον ότι παλαιότερον ήτο έν χρήσει όμώνυμον δο-
χείον προς μέτρησιν 2).

Κατά τόν Γ. Ν. Χατζιδάκιν"), δ όρος καφίσι πρέπει ν' άναχί^ή εις τήν παρ'
αρχαίων συγγραφέοιν μαρτυρουμένην καπίΰην, άγγεϊον χωρητικότητος δύο κοτυ-
λών αττικών. Τό πιθανώτερον όμως εΐναι, ότι προέρχεται έκ τοΰ αραβικού
kafiz, σημαίνοντος μέτρον γεννημάτων ή έκτασιν γης 144 πήχεων4).

Είς τήν σειράν τών μετρικών μονάδων, τών σχετικών προς τό κοιλόν, δυνά-
μεθα νά κατατάξωμεν τό πολλαχοΰ τής Ελλάδος γνωστόν πινάκι. Τούτο
έν Πελοποννήσω ισοδυναμεί προς δύο κοιλά, έν Ικαρία5) καί Κρήτη6) προς τό
ήμισυ τοΰ κοιλοΰ, απαντά δέ μέ διαφόρους άλλας άξιας κατά τόπους, αναλόγως
τοϋ μετρουμένου είδους. Ούτως έν Νάξφ πινάκιον καρυδιών είναι ίσον προς 4
όκάδας, έρεβίνθων προς 7 όκάδας'). °Εν Σύρω τό πινάκι εΐναι ίσον προς 4 νά-
πους (βλ. κατωτ. σ. 70) ήτοι 8 όκάδας8). Άλλοτε ήτο έν χρήσει δοχεϊον καλού-
μενον πινάκιον, χρησιμοποιούμενον προς μέτρησιν9).

Πολλάς μαρτυρίας έχομεν έκ παλαιών βυζαντινών κειμένων καί τής Τουρκο-
κρατίας περί τής τότε χρήσεως τοΰ πινακίου ώς μέτρου χωρητικότητος10) καί προς
προσδιορισμόν έκτάσεως καλλιεργούμενης γής αναλόγως τοΰ προς σποράν άπαιτου-
μένου σπόρου11).

') ΛΑ 160 σ. 61 (Βαλαβάνης, Πόντος 1920). Κ α π ί τ'ς ώνομάζετο επίσης τό δικαίωμα
τοϋ μυλωθροΰ, τό άλλαχοΰ λεγόμενον ξάι. ΛΑ 959 σ. 14 (ανώνυμος, Περίχωρα Τριπό-
λεως Πόντου).

2) Πρβλ. τήν παροιμίαν : Τόν άνεμο ξεχνριστό καί τό καφίζι κούπα. Δι' εκείνους πού τά-
ζουν πολλά και δέν δίδουν τίποτα. (Λαογραφία 12,128). Πρβλ. καί 'Α. Βρόντη, Ροδιακά σ. 112.

3) 'Αθηνά 4, 472.

4) Βλ. Ί. Χλωρού, Δεξικόν τουρκοελληνικόν τόμ. 2ος. Κωνσταντινούπολις 1900 σ.
1300. 'Απίθανος φαίνεται ή έτυμολογία τοϋ G. Meyer (Neugr. Studien IV, 1895 <*· 35)
έκ τοϋ ίταλ. cafisso.

ε) Δ. Πονλάκη, Λεξιλόγιον 'Ικαρίας, Κρήνης κτλ. Ζωγράφειος Άγων Α' (1891) σ. 431.

6) ΛΑ 1841 Α' σ. 289 (Δ. ΙΙετρόπουλος, Κρήτη 1953).

7) ΛΑ 1441 σ. 5 (Δ. Ζενγώλη, 'Απύρανθος 1925).

8) 'Ανδρέου Δρακάκη, Ή Σϋρος έπί Τουρκοκρατίας Α'. Έρμούπολις Σύρου 1948 σ. 104.

°) ...καί τά πινάκια καί ζύα νά είναι οποίος ϋέλει νά πουλή, νά πιαίνη νά τά βουλώνγ)

ή κρίοις... (άπόφασις τοϋ Κοινοϋ Σύρου τοΰ 1729. Βλ. Ά. Δρακάκην, έ'νθ' άν. σ. 108).

10) ...τάζει ενός πινακίου έλιες (προικοσύμφωνον τοΰ 1548. Βλ. Ά. Δ ρακάκην, έ'νθ' άν. σ.
124 καί 104). Κατά τόν Du Cange, Gloss, gr. λ. πινάκιον, κατά τήν βυζαντινήν έποχήν, τό
πινάκιον ήτο ϊσον πρός τό 1/4 τοΰ μεδίμνου.

11) Βλ. Ίακ. Τ. Βιοβίζη, Ναξιακά νοταριακά έγγραφα. 'Επετ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου
4 (1951) σ. 54, άρ. 36, 6. 11.
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Τό μόδι, μετρική μονάς μακρότατης παραδόσεως, είναι γνωστόν πανταχού
ακόμη καί σήμερον, περισσότερον όμως ώς έκφρασις άπαντώσα εις λαϊκά μνημεία
λόγου, ευχάς'), δημώδη ςίσματα2), καί όλιγώτερον ώς μονάς άντιπροσωπεύουσα
ωρισμένην καί σταθεράν τινα ποσότητα. Μέ ποικίλην πάντως άξίαν φέρεται κατά
τόπους συμφώνως προς τάς ύπαρχούσας ειδήσεις: Έν Νάξω διά τοΰ όρου μόδιν
εννοούν ποσότητα δημητριακών έξ πινακίων3), εν Καρπάθω ποσότητα ΐσην προς
τό ήμισυ τού κοιλού, ήτοι 11 -12 όκάδας4). Έν Κώ δ μόις, τό μόιν ισοδυναμεί
προς δύο κοιλά5). Ό Άλ. Πασπάτης6) αναφερών τους στίχους ακριτικού άσματος :

Πάλιν ήρχισεν ό Γιάννης νά κάμνη τό ζευγάρι
νά σπέρνη τήν ήμέραν του εννιά μόδια οιτάρι,

εξηγεί, ότι τό μόδιον είναι ΐσον προς τό κοιλόν. Έν Λέσβω διά τοΰ μοδίου εν-
νοούν ποσόν 500 οκάδων7)· Έν Λιβισίω to μό διν άντεστοίχει άλλοτε προς 9
κοιλά Κωνσταντινουπόλεως8).

Περί τής παλαιοτάτης χρήσεως τού μοδίου, ώς δοχείου προς μέτρησιν και
ώς μονάδος μετρήσεως, ευρίσκομεν ειδήσεις είς τήν Γραφήν καί είς πολλά με-
σαιωνικά καί μεταγενέστερα κείμενα9). 'Αξιομνημόνευτος είναι ή μαρτυρία τοΰ

ή Πολύ γνωστή είναι ή ευχή : χίλια μόδια κι ό σπόρος χώρια.

2) Χάριν παραδείγματος αναφέρω τούς έξης στίχους έκ χειρογράφου τοΰ Λαογραφικοΰ
Λρχείου (αρ. 1514 σ. 333, Ξαν&ονδίδης, Κρήτη 1919):

....Πολυοντιά στο σπίτι καί μόιν ό σωρό τση
κι από τό μόιν νά χρωοτή άνάμισν πινάκι
και τοϋ παπά μια λοντρουά και τοϋ Όακοϋ μια. πίττα.

3) ΛΑ 1441 σ. 5 (Δ. Ζευγώλη, Άπϋρανθος 1925). ΛΑ 1121 σ. 70 (Σιγάλας, Νάξος 1924).

') Μανωλακάκη, Καρπαθιακά. "Αθήναι 1896 σ. 203.

δ) Ά. Καραναστάαη, Οι Ζευγάδες τής Κώ. Λαογραφία 14, 296.

6) Χιακόν Γλωσσάριον σ. 400.

:) ΛΑ 1525 σ. 19 (Κοττάρας, Πάμφυλα Μυτιλήνης 1929).

8) Μ. '/. Μουσαίου, Βατταρισμοί, ήτοι λεξιλόγιον τής λειβησιανής διαλέκτου. 'Αθή-
ναι 1884 σ. 86. Κατά τόν ΓΙ. Άραβανιινόν (Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, 'Αθήναι 1856, τ. 1
σ. 233, σημ. 1) τό μόδιον ισοδυναμεί πρός 5 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως.

9) Θεοφάνους, Χρονογρ. 646, 17 (έ'κδ. Βόννης). Th. Oyspensky - V. Benechevitch, Actes
de Vazelon (είς διάφορα έγγραφα τοϋ 13ο·", 14ο·» αι.). F. Dolger, Aus den Schatzkammern d.
heil. Berges 13, 13B. 21, 11B. 26, 9. 43]4, 168 κ.ά. Α'. Σά&α, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη 6. 244
στίχ. 15. Λεοντίου Μαχαιρά, Χρον. Κύπρου σ. 436. (εκδ. Dawkins 1932), Jean Darrouzes,
Un obituaire chypriote, L,e Parisinus graecus 1588 (άνάτ. έκ τών Κυπρ. Σπουδών IE') f.
186,190, 201. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Β', I, σ.241. 249. Ε' σ. 251. 252. 361.
364. Τοΰ ιδίου, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α' σ. 263. '/. Τ. Βισβίζη, Ναξιακά



ΙΟΟ

ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έπκρανείου, έπισκόπου Κύπρου (4ος αί.) περί τής υπό τών Έβραίιυν ευρέσεως
τοΰ μοδίου ')·

Ώς προς δέ τήν χρήσιν τοΰ μοδίου ώς μονάδος επιφανείας, γνωστής ήδη
άπό παλαιοτάτων χρόνων 2) καί αναφερομένης συχνά είς βυζαντινά καί νεώτερα
έγγραφα3), έχομεν νά παρατηρήσωμεν, ότι τοιούτου είδους εκφράσεις ευρίσκει
κανείς καί σήμερον εκεί ένθα ή έννοια τοΰ μοδίου ώς μετρικής μονάδος έπιζή4).

Εις Κυκλάδας καί Κρήτην μεταχειρίζονται ώς μονάδα μετρήσεως τών δημη-
τριακών τό λεγ^μενον μ ο ν ζ ο ύ ρ ι, τοϋ οποίου ή αξία κυμαίνεται κατά τόπους
καί αναλόγως τοϋ μετρουμένου είδους." 'Εν Κρήτη μουζούρι σίτου ή ροβίου είναι
ίσον προς 20 όκάδας, σμιγαδίου 'ίσον προς 15 όκάδας, κριθής ίσον προς 12 όκάδας,
βρώμης ίσον προς 10 όκάδας5). 'Εν Νάξω μουζούρι άσβέστου εΐναι ϊσον προς 10
όκάδας6). Τόν όρον εύρίσκομεν εις παλαιότερα έγγραφα, χρησιμοποιούμενον συχνά,

νοταριακά έγγραφα. Έπ. Άρχ. Ίστορ. 'Ελλ. Δικ. 4 (1951) σ. 11 άρ. 3, 11. 12. 14. 27. 33.
άρ. 5, 36 κλπ. Μιχαηλίδον - Νουάρου, Νομικά έθιμα Δωδεκανήσου. 'Αθήναι 1926 σ. 149.
Περί τής τιμής μοδίου δημητριακών κατά τους βυζαντινούς χρόνους βλ. G. Ostrogorsky,
Eohne und Preise in Byzanz. Byz. Zeits. 32 (1932) σ. 321 κέ.

Ό όρος κούμονλον, κουμουλάτον (μόδιον), λεγόμενος σήμερον περί τοϋ κοιλοϋ (βλ. άνωτ.
σ. 62) είναι συχνός είς τά βυζαντινά κείμενα. Βλ.'Ήρωνος ' Αλεξανδρέως, Περί μέτρων 61,7
(Έκδ. Heiberg T.ipsiae 1914, τ· V·)· Πρβλ. Du Cange, Gloss, gr. λ. κούμουλον.

ή Migne, P.G. 43 σ. 276-280: Τοΰ δ& μοδίου τό όνομα διά πολλής ακριβείας υπό τών
Εβραίων ευρέθη είκοσι δύο ζέστων υπάρχον.... ό γάρ δίκαιος μόδιος, κα&ώς εΐωϋ·εν δ νόμος
λέγειν, κατά τό μέτρον τό αγιον εμετρήϋη. Τό δε αγιον μέτρον οΰδεν αλλο εστίν ί} τά κβ'
έργα, α εποίησεν δ Θεός εν ταΐς ε( ήμέραις τής εβδομάδος... καλείται παρ' Έβραίοις μόδη,
παρ' "Ελλησι δε μόδια διά τήν τρανότητα· παραπλησίως δε καί Αιγύπτιοι μέντοι τοϋτο καλοϋ-
σιν ομοίως δε καί Σύριοι καί "Αραβες μόδια λέγουσιν, ό ερμηνεύεται ομολογία. Πλησΰείς γάρ
ό μόδιος ομολογεί δτι πεπλήρωμαι, καλείται δε καί γνώμων.

2) "Ηρωνος Άλεζανδρέως, Γεωμετρικά 4, 14 : Χρή δε γινώσκειν καί τοϋτο, δτι ό σπό-
ριμος μόδιος έχει λίτρας τεσσαράκοντα' μία δε εκάστη λίτρα σπείρει γήν όργυιών πέντε.

3) Άφίω αύτοϋ χωράφιον μόδια είκώσοι (Έγγρ. διαθήκης τοϋ 1198, έν Trincliera, Syl-
labus σ. 333 άρ. CCXL/VI)· Βλ. καί Oyspensky - Benechevitch, Actes de Vazelona. 7. 13.
24 κλπ., Νέον Έλληνομνήμονα 16 σ. 79 κείμενον κωδ. Pal. Vatic. 367 tp.94b- 'Αθηνά,
35 σ. 87. Είς στίχον άκριτ. άσματος τό άλογο τοΰ Διγενή είχε ποκάτω στις πατούνες του
εννιά μοδιών χωράφι (Λαογραφία 6, 582, 2 στίχ. 160 .

4) Βλ. Καραναστάση, έ'νθ' άν. σ. 206.

5) Π. 'Αναγνωστοπούλου, Κρητικά ιδιώματα. 'Αθηνά 38, 187. Πρβλ. ΛΑ 1413 σ. 121
(" Αναγνωστόπουλος, Μονοφάτσιον Κρήτης 1925). Περιοδ. Μύσων 5 (1936) σ. 85. ΛΑ 1841 Α'
σ. 294 (Α. ΙΙετρόπουλος, Κρήτη 1953).

6) ΛΑ 1459 σ. 638 (Ζευγώλης, Νάξος 1927). Κατά τόν Π. Γ. Ζερλέντην ('Αρχιεπίσκο-
ποι Σαντορήνης 1537-1814, Έρμούπολις 1923 σ. 34, σημ. 1) τό μουζούρι έν Νάξφ ίσοδυνα-
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ώς καί σήμερον ακόμη, πρός δήλωσιν έκτάσεως καλλιεργουμένης γης: ενα μουζούρι
χωράφι, μιά μονζονρέ ή μουζονραδιά χωράφι '). Έν Μήλφ εύρίσκομεν προσέτι
τόν δρον μονζουριάτικο, σημαίνοντα τήν κατ' έτος διδομένην παρά τών ενοριτών
είς τόν ιερέα άμοιβήν διά τάς ιεροτελεστίας2).

Ό όρος προφανώς προέρχεται έκ τοΰ λατινικού missorium, ίταλ. misura3),
αναφέρεται δέ κατά τήν βυζαντινήν έποχήν ήδη υπό Κ. Πορφυρογέννητου4). Μετά
τήν έπικράτησιν τών Δυτικών είς τάς νήσους φαίνεται, ότι ήτο έν μεγάλη χρήσει,
άντικαταστήσαν έν πολλοίς τό κοιλόν. Συχνά άναφέρεται εις έγγραφα άπό τοϋ
13ου αί. καί εντεύθεν5), ώς καί είς στίχους παλαιών δημωδών ασμάτων6).

. Ώς ύποδιαίρεσις τοΰ μουζουρίου άπαντα τό πρατικό, αντιστοιχούν
πρός τό 1ji αύτοϋ. Είς παλαιά συμβόλαια εύρίσκομεν τόν δρον άναφερόμενον
συχνά μετά τοΰ μουζουρίου')· Ή προέλευσις τοϋ όρου δέν είναι σαφής8). Ό
Du Cange (Gloss, gr. έν λ. πρατικόν) δίδει απλώς τήν πληροφορίαν πρατι-
κον = semisextarium, ήμίέκτον.

Ό όρος πρατικιά9) χρησιμοποιείται πρός δήλωσιν έκτάσεως γής, διά τήν
σποράν τής οποίας άπαιτείται ποσόν δη,μητριακών ενός πρατικοϋ.

μεϊ πρός 7 όκάδας άσβεστου. Τήν αυτήν περίπου άξίαν πρέπει ν' άποδιόσωμεν εις τό μέτρον
έν τφ παρά τοϋ 'Αγαπίου (Γεωπονικόν 6) άναφερομένω χωρίφ : "Ετι δέ άσβέοτην αοβυοτον
νά βάνης ενα μουζούρι είς τά εκατό μουζοΰρια γέννημα, τό φυλάγει ΰαυμασιώτατα. Βλ. Du
Cange, Gloss gr. λ. μουζούρι. Σημειωτέον δτι έν ανατολική Κρήτη χρησιμοποιούν πρός
μέτρησιν έλαίου μικρόν πήλινον δοχεΐον, καλούμενον μουζουράκι, χωρητικότητος 100 δρα-
μιών (ΙΛ 118 σ. 178. Άν. Κουκουλέ, Γλωσσ. ύλη εκ διαφόρων τόπων 1917).

') Βλ. Χριστιανική Κρήτη 2 σ. 188. 190. 199. 310. 341 κ. ά. Π. Γ. Ζερλέντην, ενθ' άν.

2) Π. I'. Ζερλέντης, ένθ·' άν.

3) Κοραή, "Ατακτα 1, 113. Πρβλ. G. Meyer, Neugr. St. IV σ. 54.

4) Έκθεσις, 472 στίχ. 8. Πρβλ. Φ. Ιίουκουλέν, Βυζαντ. βίος καί πολιτισμός Ε' σ. 152
καί 165.

5) Βλ. Χριστιανική Κρήτη 2 σ. 3 κέ. Ίακ. Τ. Βισβίζη, Ναξιακά νοταριακά έγγραφα.
Έπ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 4 (1951) σ. 74, άρ. 54, 14. Σπ. Λάμπρου, Ταβουλλαρικόν
γράμμα έν τφ υπ' άριθ. 3067 έλλην. κώδικι τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων τοΰ έ'τους
1326 έν Δ.Ι.Ε.Ε. 5 (1900) σ. 159. 160. Πρβλ. Dm Cange. Gloss, gr. λ. μουζούριον.

") Μουζούρι οτάριν ήοπειρα μέ τό πλατύ πινάκι \ κ'έκειά τό νεργιαοτήκανε λαγούδια καϊ
περδίκια \ κι έΰέριοα κι άλώνεψα κι έκαμα χίλια μόδια. Έπ. Έτ. Κρ. Σπουδών (1941) 4, 213.
Πρβλ. Δ. Πασχάλην, έ'νθ' άν. σ. 81.

') Χριστιανική Κρήτη 2 σ. 17.

8) 'Απίθανος φαίνεται ή ερμηνεία τοΰ '/. Ν. Ζωγραφάκη ('Ανάλεκτα τοϋ χωρίου Ρω-
γδιάς τής Κρήτης. Ζωγρ. Άγων Β' σ. 84): πρατικό έκ τοϋ ρ. πράττω=πωλώ.

9) Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπουδών 4 (1941) σ. 62 : δίδει πρός τόν είρημίνον κα&ηγονμενον...
τρις κεντράδες και μιά πρατικιά χωράφι. 1
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Τό νάπος ή ό νάπος1) είναι στρογγύλον ξύλινον δοχείον 2), γνωστόν
εις τινας τόπους καί χρησιμοποιούμενον ώς μονάς μετρήσεως μέ διάφορον άξίαν :
Έν Σάμω έχει χωρητικότητα διΙ2 οκάδων3), εις Σέριφον, Πάρον, Νάξον
ισούται πρός τό '/., τοΰ πινακίου, ήτοι δυο όκάδας ή τέσσαρα κάρτα, εκάστου
κάρτου ΰπολογιζομένου εις ήμίσειαν όκάν 4). Γνωστός επίσης είναι ό όρος μισόνα-
πος 5), σημαίνων ήμισυ νάπος.

Περί τής αρχής τού όρου υπάρχουν διαφωνίαι. Ό Κοραής (Άτακτα 4, 347),
έρμηνεύων τήν λέξιν νάπος = κυψέλιον, τήν συνδέει πρός τό άρχαϊον έλλη-
νικόν νάπος, ουδέτ., καί νάπη, θηλ., σημαίνον καθ' Ήσύχιον κοίλους καί φαραγ-
γώδεις τόπους. Οι παλαιοί, προσθέτει ό Κοραής, μέ τό νάπος εσήμαινον και τό
κυψέλιον μελιοσών, δχι δμως τό χειροποίητον, άλλα το ψυοικόν, ήγουν σχισμήν
δρονς η πέτρας, υπον αί μέλισσαι σννα&ροιζόμεναι εργάζονται τό μέλι. Ό G.
Meyer (Neugr. St. IV, 64) έξηγεί τήν λέξιν έκ τοΰ 'ιταλικού nappo (Tasse,
Schiissel). Ό 'Aft. Σακελλαρίον συνδέει τήν λέξιν πρός τό γερμανικόν Napf (λο-
πάς, γαβάθα)6).

*) Έν Κύπρω καλείται νάππος ή αππος καί κλειδοπίνακο. Είναι δέ ξύλινον δοχείον
διαιρούμενον εις δύο ημισφαίρια έφαρμόζοντα πρός άλληλα. ΙΛ 363 σ. 70 (Έρωτάκριτος,
Κύπρος 1922). Πρβλ. 'Αθηνά 24 σ. 296, 301 καί 25, σ. 289. Ά. Σακελλαρίον, Κυπριακά 2, 672
καί 3, 216. 348. Εις άλλας νήσους ναπΐ καλείται στρογγυλή σκάφη πρός ζύμωσιν (Ζωγρ.
Άγων Β' σ. 10).

2) Δημ. Παπαγεωργίον, 'Ιστορία τής Σκύρου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων. Πάτραι
1909 σ. 182. Πρβλ. Ph. Argenti-Ή.. Rose, The Folk-lore of Chios. Cambridge 1942,
2 σ. 1049.

3) 'Αθηνά 25 σ. 281. Βλ. καί Έ. '/. Σταματιάδου, Ίκαριακά. Σάμος 1893 σ. 134.

4) ΛΑ 960 σ. 208 (Βογιατζίδης, Σέριφος 1923). ΛΑ. 1466 σ. 97 (ΚορακΙτης, Γαλανάδες

1919). ΛΑ 953 σ. 24 (Κακριδής, Πάρος 1922). Πρβλ. καί Ά. Δρακάκην, ενθ' άν. σ. 103,
108. Α. Chaghimichali, 1,'art populaire grec, l'ile d'Icarie. Byz. Neugr. Jahrbiicher

6 a. 46.

s) I Λ 590 σ. 125 (Κοσμής, Σίφνος 1938).

6) 'Αι'Κ Σκελλαρίον, Κυπριακά 3 σ. 348. Τήν έτυμολογίαν ταύτην εΰρίσκομεν συνή-
θως εις ιταλικά ετυμολογικά λεξικά. Βλ. π.χ. O&nte Olivieri, Dizionario etimologico ita-
liano concordato coi dialetti le lingue straniere e la topo - onomastica. Milano 1953.
Ό Α. Βαγιακάκος ('Αθηνά 55 σ. 43 κέ.) υποστηρίζει τήν υπό τοΰ Κοραή προταθεΐσαν
έτυμολογίαν έκ τοΰ αρχαίου ελληνικού νάπος. Τό γεγονός δμως, δτι εΰρίσκομεν τήν λέξιν
καί εις τήν Ίταλικήν καί δτι έν 'Ελλάδι χρησιμοποιείται ώς μετρικός δρος κατά τους τε-
λευταίους αιώνας καί δή είς τάς νήσους, τών οποίων ή μετά τής Δύσεως επικοινωνία καί
σχέσις υπήρξε περισσότερον στενή καί μακροχρόνιος, μάς οδηγεί είς τήν ύπόθεσιν περί δα-
νείου έκ τής ιταλικής. 'Εάν άπεδεικνύετο έτυμολογική σχέσις τοΰ ίταλικοΰ nappo πρός τό
άρχαϊον έλληνικόν νάπος, τότε ή σημερινή λέξις θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς άντιδάνειον
έκ τής ιταλικής. Σχετική έ'ρευνα γενομένη ΰπ' έμοΰ είς ουδέν τό θετικόν κατέληξε.
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Ή μετρική μονάς ξάι ή ξάγι, άξάι, προερχομένη έκ τού ρωμαϊκού exa-
gium1), καί αναφερομένη πολλάκις εις μεσαιωνικά καί νεώτερα κείμενα, είναι λίαν
γνωστή εις τήν νεωτέραν Ελλάδα μέ διάφορον κατά τόπους άξίαν : Έν Ευβοία τό
ξάι είναι ίσον προς 10-12 όκάδας, ήτοι προς ήμισυ κοιλόν 2). Έν Κρήτη ευρίσκο-
μεν τό ξάι μέ μικροτέραν άξίαν καί ποικίλλουσαν κατά περιφερείας, ήτοι άλλού μεν
αντιστοιχεί προς τό 1/i τοϋ τοπικοΰ μέτρου μουζουρίου3) (βλ. ανωτέρω σ. 68), άλλού
δέ προς τό i/s αυτού4). Έν Κύπρω τό ξάιν ήτο μέτρον χωρητικότητος 40 οκά-
δων 5). Παλαιότερον τό ξάι ήτο γνωστόν έν Πόντω καί είς τάς νήσους τοΰ
Αιγαίου ώς μονάς μετρήσεως τού μεταξοσπόρου η άλλων πολυτίμων πραγμά-
των6). Όμοίως ήτο έν χρήσει εις τήν φαρμακευτικήν, ισοδυναμούν προς 11/s
δράμια').

Σήμερον είναι πανταχού γνωστός ό όρος ξάι προς δήλωσιν τοϋ ποσού, to
οποίον ό μυλωθρός λαμβάνει ώς άμοιβήν διά τό άλεσμα καί τό όποιον ποικίλλει
κατά τόπους8). Εντεύθεν προήλθον οί όροι άνέξαγα") (άλεσις άνευ αμοιβής τοΰ

') G. Meyer, Neugr. St. III. Wien 1895 σ. 48. Κ. Άμάντον, Ποικίλα γλωσσικά.
Αθηνά 23, 489-90. Φ. Κονκουλί, Βυζαντ. βίος καί πολιτισμός Β' I σ. 251.

s) ΛΑ 62 σ. 39 ('Αλεξανδρής, Εύβοια 1902). Πρβλ. Ευ&. Μπουντώνα, Περί τοϋ γλωσ-
σικού 'ιδιώματος Βελβενδοΰ καί τών περιχώρων αύτοϋ. 'Αθήναι 1892 σ. 73. Β. Φάβη, "ΕκΟ'ε-
σις τοϋ διαγωνισμοΰ γλωσσικής εταιρείας. 'Αθηνά 45, 337.

3) Βλ. Σύμμεικτα έκ Κρήτης, περιοδ. Μύσων Δ' (1935) σ. 74. Πρβλ. '/. Ζωγραφάκη,
Δημοτ. 'Ανάλεκτα Ρωγδιάς Κρήτης. Ζωγρ. Άγών Β' σ. 80.

4) Βλ. Λεξιλόγιον Σητείας, Περιοδ. Μύσων 5 (1936) σ. 85.

5) Γ. Λουκά, Λέξεις τής λαλουμένης γλώσσης τών Κυπρίων. Λεμησσός 1898 σ. 56.

") Βλ. Κ. "Αμαντον, ενθ' άν. Ί. Τ. Βισβίζη, Ναξιακά νοταρ. έ'γγραφα. 'Επετ. Άρχ.
Ίστ. Έλλ. Δικαίου 4 σ. 15 άρ. 6, 42: μαργαρητάρην άξάγιο δύο (Έγγρ. 1538). Πρβλ. αΰτόθ-ι
22, άρ. 10, 33. ΛΑ 31 Α' σ. 90 (Βαλαβάνης, Πόντος 1912). Τοιαύτη χρήσις τοϋ ξαγίου φαίνε-
ται καί είς παλαιούς στίχους δημίοδών ασμάτων:

"Ηπεσεν τό μαντήλι μου ο' εξήντα 'ργυιες πηγάδι

«' είχεν εξήντα δυο φλουργιά κι εξήντα ξάγια μόσχο ('Α. Πασπάτη,
Γλωσσάριον λ. ξάγι). Πρβλ. τόν στίχον άκρ. άσματος:

κι εφτά στάμνα ροδόσταμον κι εξήντα ξάια μοϋσκον

(ΆρχεΤον Πόντου 1, 'Αθήναι 1928 σ. 51).

') Άρχεϊον Ίστορικοΰ Λεξικού 'Ακαδημίας έν λ. ξάι.

8) 1Ι6 τοΰ αλέσματος έν "Ιμβρφ (Ν. Γλύκα, Λεξιλ. "Ιμβρου. Ζωγρ. Άγων Β' σ. 14).
5 ο ή 8 1/2 "Ιο έν Καρπάθ·φ (Μιχαηλίδου - Νουάρου, Λαογρ. σύμμ. Καρπάθου Β' σ. 335). 1 όκά
στις 30 (Λ. Λουκοπούλου, Γεωργικά Ρούμελης, 281. 284) κλπ. Σημειωτέον δτι καί τό προς
μέτρησιν χρησιμοποιούμενον ξύλινον ή μετάλλινον άγγεϊον καλείται έπίσης ξάι (Πελοπόν-
νησος).

") Δ. Λουκόπουλος, έ'νθ' άν. σ. 302.



ΙΟΟ

ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

μυλωθρού), ξαϊάατρα1), διίχεΐον δι' ου μετρείται τό ξάι, ξαγιάζω2) (υπεξαιρώ,
λαμβάνω τι κρυφίως" έκ τής κακής συνήθειας τών μυλωθρών νά υπεξαιρούν ένίοτε),
καλοξαγιάζω, κακοξαγιάζω κ.τ.δ.

Κατ' έπέκτασιν τής άνωτέρω σημασίας ή μετρική αύτη μονάς έταυτίσθη εις
τινας τόπους προς τό προς άλεσιν φορτίον, ήτοι 70 περίπου όκάδας3). Ή χρή-
σις τοΰ ξαγιοΰ ώς μονάδος μετρήσεως τής καλλιεργούμενης γης είναι επίσης
γνωστή 4).

β) Μέτρα ΐϊεριωρισμένης τοίΐΐκής χρήσεως

Πλήν τών άνωτέρω μέτρων, άτινα, είτε ώς απλοί μετρικοί όροι, είτε ώς μο-
νάδες μετρήσεως έν πρακτική εισέτι χρήσει, είναι γνωστά πολλαχοΰ τής Ελλάδος,
εύρίσκομεν καί άλλα, τοπικού έντελώς χαρακτήρος, προερχόμενα ώς έπί τό πολύ
έκ τών προς μέτρησιν χρησιμοποιουμένων άγγείων καί σκευών, τών οποίων ή χω-
ρητικότης διαφέρει άπό τόπου είς τόπον.

Περισσότερον γνωστά έκ τών μέτρων τούτων είναι τά έξης:

Τό άρ ιολόγ ι, τό κατά τόπους λεγόμενον άρολόγος, άρολόος, άρί-
λ ο ο ς, άρλόος5), άρλός6), άρβέλιν7), (ν) α ι ρ ι ά ρης8), τό γνωστόν εις
τήν βυζαντινήν έποχήν ώς αίρολόγος9), εΐναι κόσκινον άλωνιστικόν, χρησιμο-
ποιούμενον προς χωρισμόν τής α'ίρας άπό τοΰ σίτου καί ώς μέτρον χωρητικότητος
12 οκάδων, ήτοι ήμίσεος κοιλοϋ.

Τό βατ σέλλι, έκ τοΰ λατιν. vascellum10), είναι γνωστόν κυρίως είς τάς

') Δ. Λονκόπονλος, έ'νθ·' άν. σ. 284.

2) II. Παπαζαφειροπονλον, Περισυναγωγή γλωσσικής ΰλης καί εθίμων τοϋ ελληνικού
λαοΰ. Πάτραι 1887, λ. ξάγι.

3) Είς χωρία Τσουμέρκων. Προφορική άνακοίνωσις τοΰ φιλολόγου Κ. Διαμαντή- αμπάρι
10 ξαγιών=άποθήκη σίτου 700 οκάδων.

4) ΛΑ 713 σ. 107 (Φάβης, Εύβοια 1920).

5) ΛΤ. Γ. ΙΙεταλά, 'Ιδιωτικόν τής θηραϊκής γλώσσης. 'Αθήναι 1876 σ. 32.

6) Μ. Γ. Μιχαηλίδον-Νονάρου, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου Β'. 'Αθήναι 1934 σ. 45.

7) ΛΑ 1896 σ. 183 Α' (Δ. Πετρόπονλος, Κύπρος 1953).

8) Βλ. λ. έν Ίστορικφ Λεξικφ 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

9) Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Ε' σ. 266. Πρβλ. τοΰ 'Ιδίου, Θεσ-
σαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α' σ. 261. G. Meyer, Etymologisches, έν Byz.
Zeits 3 (1894) σ. 161. Παπαζαφειροπονλο ν, Περισυναγωγή σ. 394.

10) Βλ. λ. έν Ίστορικφ Λεξικώ τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Πρβλ. D. C. Hesseling,
έ'νθ' άν. σ. 15.
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'Ιονίους νήσους καί Κυκλάδας *) καί σημαίνει λεκάνην συνήθως έκ χαλκού, δο-
χείον ύδατος ή δίσκον έν γένει.

Λαμβανόμενον ώς μέτρον χωρητικότητος ξηρών καρπών, αντιστοιχεί, κατά
τόν έπίσημον καθορισμόν, πρός 44,05 γαλλικά λίτρα έν Ζακύνθω, 42,3 έν Κε-
φαλληνία, 35,2 έν 'Ιθάκη 3). Εύρίσκομεν όμως καί άλλας άναλογίας έν σχέσει πρός
τά κατά τόπους χρησιμοποιούμενα μέτρα: Ούτω βατσέλλι ελαιών εΐς τήν Πύλα-
ρον Κεφαλληνίας είναι ίσον πρός δέκα όκάδας 3). Τήν αυτήν άξίαν έχει έν Λεπενού
Αιτωλίας, ίσον πρός τό εκεί χρησιμοποιούμενον βεδονριή. 'Εν 'Ιθάκη είναι
ίσον πρός τό κοιλόν5), έν Πελοποννήσω ίσον πρός 22 όκάδας6).

Ώς καί τά άλλα μέτρα χωρητικότητος, τό βατσέλλι χρησιμοποιείται καί ώς
μέτρον επιφανείας, ισοδυναμούν πρός 1214 τέτραγ. μέτρα, δηλαδή κατά τι μεγα-
λύτερον τοϋ στρέμματος. Συχνή είναι ή μνεία τοϋ βατσελλίου ώς μέτρου επιφα-
νείας είς παλαιά έ'γγραφα').

Εΐς τινας τόπους εύρίσκομεν ώς μετρικήν μονάδα τήν βεδούρα ή βι-
δούρα, βεδούρι8), ισοδυναμούσαν πρός 10-12'/ι όκάδας"). eH μονάς αύτη
προήλθεν έκ τού πρός μέτρησιν χρησιμοποιουμένου ομωνύμου ξυλίνου δοχείου,
γνωστού είς πολλά μέρη διά τήν μέτρησιν υγρών καί δή τοϋ γάλακτος10).

Κυλινδρικόν σκεύος έν εΐδει κοσκινού τό δ ρ t μό ν ι ή δρεμόνι, δερμόνί11),

>) Μ. Ή. Μαλανδράκη, Ήθη καί έθιμα έν Πάτμφ. Δ. I. Ε. Ε. 3. 'Αθήναι 1889 σ. 333.

2) Βλ. λ. βατσέλλι έν 'Εγκυκλοπαιδικά) Λεξικφ 'Ελευθερουδάκη.

3) Άρχεΐον Ίστορ. λεξικού τής 'Ακαδημίας έν λ.

4) ΙΑ 293 σ. 19 (Σαλβάνος, Λεπενοϋ 1919).

5) ΙΛ 42 \ σ. 82 (Μοναούρης, 'Ιθάκη 1924).

β) 'Αξιοσημείωτος είναι ή μνεία τοϋ βατσελλίου είς στίχους δημοτικών ασμάτων:
κι έθέριο' αποθέρισα, έκαμα τριά βατσέλλια. (Μ. Μινώτον. Τραγ. άπό τή Ζάκυνθο Β' σ. 72).

7) Βλ. Ευθ. Κουρούκλη, Έγγραφα τής ενετοκρατίας. Περιοδ. Ελληνικά Ε' (1932)
σ. 101 κέ. Σημειωτέον δτι τό βαοαέλλι ή βατσέλλο είναι λίαν γνωστόν ώς δρος ναυτικός,
σημαίνων τό κατάφρακτον, τρίστηλον πολεμικόν ίστιοφόρον, τό κοινώς λεγόμενον ντελίνι.
Ό δρος άπαντα συχνά είς παλαιότερα ναυτικά έ'γγραφα. Βλ. π.χ. Κ. λ'ικοδήμον, Υπό-
μνημα τής νήσου Ψαρών Α'. 'Αθήναι 1862 σ. 188 -189.

8) Κατά τόν G. Meyer, Neugr. St. 2, 16 έκ τοΰ σλαβικοΰ vedro = ξύλινος κουβάς.
'■>) ΛΑ 1421 σ. 405 (Αουκόπονλος, Μακεδονία 1926). ΙΑ 293 σ. 19 (Σαλβάνος, Λε.

πενοϋ 1919).

10) Έν Πελοποννήσω τό δοχεϊον είναι έν χρήσει κυρίως πρός μέτρησιν τοϋ γάλακτος
(ΛΑ. 1523 σ. 12. Γιαννακοϋρος, Γέρμα Μάνης 1929). Τής αυτής χρήσεως είναι τό δοχεϊον
τσ'α νάκα. (Ή λέξις άντιδάνειον έκ τοΰ τουρκικοϋ ts'anak, δπερ έκ τοΰ μεσαιωνικοϋ ελλη-
νικού κανάκιον. Βλ. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου Λαογραφικά Α', 221).

η) Ή λέξις είναι γνωστή καί είς διαλέκτους τής Κάτω 'Ιταλίας καί Σικελίας μέ τούς
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έχον ώς βάσιν πλεκτό ν σύρμα καί χρησιμεύον διά τήν λίκμισιν καί καθαρισμόν
τών δημητριακών, χρησιμοποιείται καί ώς μετρική μονάς έν Πελοποννήσω! αντι-
στοιχούσα πρός 24 περίπου όκάδας, ήτοι εν κοιλόν. Φαίνεται ότι παλαιότερον
είχε βάσιν έκ δέρματος, έξ οΰ καί ή ονομασία1)·

Πολλαχού είναι γνωστόν τό δοχείον, τό καλούμενον κάδος διαφόρου κατά
τόπους χωρητικότητος: Έν Τριχωνία καί Ναυπάκτφ έχει χωρητικότητα 30
οκάδων περίπου2), δοχείον δέ ημισείας έν αναλογία πρός τούτο χωρητικότητος
ονομάζεται καρδάρα8). Εΰρίσκομεν έπίσης καί τούς διαλεκτικούς τύπους τού
ονόματος κάβος (Θήρα) καί γάδος (Κύθηρα, Χίος)4). Ή λέξις είναι αρχαιό-
τατη, προερχομένη κατά Ε. Boisacq (Dictioimaire etymol. έν λ.) έκ της φοινι-
κικής καί έχουσα τήν αύτήν ρίζαν πρός τό έβραϊκόν 1ί3(1=κουβάς5).

Τό κόσκινον χρησιμοποιείται έν Κύπρω ώς μονάς χωρητικότητος καί
ισοδυναμεί πρός ήμισυ κοιλόν").

Παρά τω έλληνισμώ τοΰ Πόντου μονάς μετρήσεως τών δημητριακών ήτο
άλλοτε τό κάτι, τού οποίου διέκρινον δύο είδη, τό μικρόν κότι, ίσον πρός εξ
όκάδας σιτηρών, καί τό μεγάλο κάτι, ίσον πρός 12 όκάδας. Περί τής προελεύσεως
τοΰ μέτρου ουδέν τό θετικόν δύναμαι νά βεβαιώσω. Πάντως νομίζω, ότι όμυιον
μέτρον είναι τό έν Κύπρω κοττον ή κκονττον, ίσον πρός ήμισυ κοιλόν')· 'Αξιο-
σημείωτος είναι ή μνεία τοΰ μέτρου εις ακριτικά άσματα καί παροιμίας:
_ \

τύπους trimoni, tnmuni. Βλ. G. Rohlfs, Etym. Worterbuch der Unteritalienischen
Grazitat. Halle 1930.

*) Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Ε' σ. 266. Πρβλ. G. Meyer, Ety-
mologisches έν Byz. Zeits. 3,160.

2) ΛΑ 785, 181 (Αονκόπονλος, Τριχωνία - Ναυπακτία 1921). ΙΛ 293 σ. 19 (Σαλβά-
νος, Λεπενοϋ 1919).

9) ΛΑ 916, 278 (Αονκόπονλος, Αιτωλία 1928).

4) Βλ. Πρωτοδίκον, 'Ιδιωτικά τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης. Σμύρνη 1866, σ. 31.
Πρβλ. Κοραή, Άτακτα 2, 412.

δ) Βλ. καί "ΙΙρωνος ' Αλεξανδρέως, Περί μέτρων 61,8 : Κάβος πή μέν τό δ' τοΰ μοδίου,
πή δέ τό ε', πή δέ τό ς'' καβά δ'έστιν έβραιστί τό ετεμεν καί διά τό τέμνεσθαι είς μικρά
τό μόδιον οΰτως ώνομάσθη" παρά δέ τοις "Ελλησιν ελέχθη κάβος διά τήν τρανότητα.
Περί τής χρήσεως τοΰ κάδου παρά βυζαντινοΐς βλ. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πο-
λιτισμός Δ' (1951) σ. 437 καί 447. Περί τής λέξεως γενικώτερον 1. Kalitsunakis, Mittel und
neugriechische Erklarungen bei Eustathius. Berlin 1919 σ. 63-64.

6) Ά. Πανάρετος ένθ' άν. σ. 63. Κόσκινον βαμβακοσπόρου ίσοΰται πρός 1 */3—2 όκά-
δας· αυτόθι σ. 67.

!) Ά. Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 63. ΛΑ 1896 Α' σ. 183 (Δ. Πετρόπονλος, Κύπρος 1953).
Πιθανόν είναι, δτι πρόκειται περί αντιδανείου έκ τής τουρκικής λέξεως 1ίΐιΐιι=κυτιον.
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Ακρίτας δντας ε λάμνε άφκά ατήν ποταμίαν
έπήγεν κ' ερ'&εν κ' ελασεν, έποΐκεν πέντ' αυλάκια
έπήγεν κ' ερϋ·εν κ' έ'σπειρεν εννέα κότα σπόρον1).

Είς άλλο άκριτικόν ασμα ό έν αυτω αναφερόμενος ήρως, διά νά περιποιηθή
τό άλογόν του

βαρυν ταγιν ταγίζει άτόν εξήντα δύο κότα 2).

Τόν όκνέα είπαν άτόν φέρε τό κότ' — και τό φέσι μ'εναν κότ' παίρ' είπε
(είπαν εις τόν όκνηρόν : φέρε τό κότι — Καί τό φέσι μου ένα κότι παίρνει, ειπε 3).

Τό κουβέλι, ώς δοχείον καί ώς μετρική μονάς, είναι από παλαιοτέριον
χρόνων γνωστόν 4). Κατά τόπους αποδίδουν σήμερον είς τούτο διαφόρους
αξίας: 'Εν Στερεά Ελλάδι χρησιμοποιούν κουβέλι χωρητικότητος 20 οκά-
δων 5), είς Βούρβουρα Κυνουρίας χωρητικότητος 40 οκάδων, έν Θεσσαλία τό κου-
βέλι ισοδυναμεί προς τό τοΰ κοιλού 6), έν Μάνη προς 24 όκάδας 7).

Έν Κρήτη χρησιμοποιούν τό κου ρούπι, μικρόν σταμνίον, χωρητικότητος
5-7 οκάδων 8). Ή λέξις είναι παλαιά άπαντώσα εις βυζαντινά κείμενα 8).

') 'Αρχείον Πόντου 1 σ. 70. Πρβλ. Π. Τριανταφυλλιδον, Οί φυγάδες. 'Αθήναι 1879 σ. 171

•ή ΛΑ 31, 15 (Βαλαβάνης, Πόντος 1912).

3) Άρχεϊον Πόντου 6, 188 πρβλ. Πολίτου Παροιμίαι 3, 636 λ. Γιάννης 13 : Καλημέρα,
Γιάνν'—έγ δεν πελεκώ—'Η συντέκ'σα εντ' έφτιάγει ; —εφτά κότια βάλλ,ει.

4) Τό παρά Βυζαντινοΐς κονβέλιν. Βλ. Κουκουλέ, Βυζαντ. βίος καί πολιτισμός Ε' (1952)
σ. 299. Εις παλαιά έγγραφα ευρίσκομεν συχνά ώς μέτρον τό κουβέλι

.. ,άφιέροσα και ενα χοράφιον δέκα κουβέλια

(Έγγρ. 1783 τής μονής Ξένιας. Βλ. Δ.Ι.Ε.Ε., 4 σ. 662-3)

Δωρεά 1733 : κουβέλια οιτάρι δέκα τέσσερα. Βλ. Στ. Χ. Σκοπετέα, Έγγραφα έκ Δ. Μά-
νης. Έπετ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 3 (1950) σ. 83, XXVI9.

5) ΛΑ 468, 32 (Γ. Καληδόνιος, Στερεά καί Βόρειος Ελλάς 1902).

6) ΛΑ 784, 80 (Κ. Ρωμαίος, Βοΰρβουρα 1920).

7) Στ. Χ. Σκοπετέα, Έγγραφα έκ Δυτικής Μάνης. Έπετ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου
3 (1950) σ. 110, 9.

8) ΛΑ 1413,96 ('Αναγνωστόπουλος, Μονοφάτσιον 1925). ΛΑ 1841 Α' σ. 289 (Δ. 11ε-
τρόπουλος, Κρήτη 1953).

9) Τά βάνης μέσα είσέ κουρονπαν άλειφτήν. Μερικοί άν&ρωποι τά ευγάνουν από τήν
κουρούπα... Du Cange, Gloss, gr. έν λ. Παρά Προδρόμφ άπαντφ ό δρος κουροΰπα = φα-
λάκρα. Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, Γλωσσικαί παρατηρήσεις. 'Αθηνά 29, 214. Έν Πελοπον-
νήσφ είναι συνήθης ή λέξις κουρούπι είς τήν φράσιν: τί λέει τό κουρούπι σον ! == τί λεει
τό κεφάλι σου !
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Εί'ς τινας τόπους χρησιμοποιούν τό κρινί'), όπερ επίσης είναι ξύλινον δο-
χείον, χρησιμοποιούμενον διά τήν μέτρησιν τών σιτηρών. Ή χωρητικότης του
ποικίλλει: Έν EUpoioc ισοδυναμεί προς τό '/8 τοϋ κοιλού 2) ή προς τό '/4 τοϋ εκεί
έξαγίου διά τούς ξηρούς καρπούς3). Έν Αΐτωλί^ έχει χωρητικότητα 7 οκάδων
σιτηρών").

Έν Ήπείρω εύρίσκομεν τό καλούμενον κρομπούρι, δοχείον χωρητικότη-
τος 50 λιτρών σίτου ή άραβοσίτου, 33 λιτρών βρώμης, 37 '/ζ λιτρών κριθής6).
Κρομπούρι έπίσης καλείται δοχείον, δι' ου ό μυλωθρός μετρ»? τό άλεστικόν6).
Πιθανή είναι ή ετυμολογική σχέσις τής λέξεως μέ τό σλαβικής προελεύσεως έπί-
θετον κριμπός (—κυρτός, κυφός)').

Ώς μονάς μετρήσεως δημητριακών τό λουτζέκι ή λουτσέκι8) είναι
περιωρισμένης τοπικής χρήσεως, διαφόρου άξιας κατά περιφερείας: Έν Θεσ-
σαλία άντιστοιχεΐ προς έν κοίλον"), έν Άμοργφ προς τό '/., τοϋ κοιλού10), έν
Μακεδονίς* προς 22 όκάδας11), είδικώτερον δέ έν Φλωρίνη καί Μοναστηρίω προς
35 όκάδας12).

Εις τινας τόπους είναι γνωστός μέ τό όνομα μπούρδα13) (εκ τοΰ ένετ. burda)
σάκκος, τοϋ οποίου ή χωρητικότης ένίοτε είναι καθωρισμένη 11).

J) Τό σλαβικόν krinu - krina. Βλ. Fr. Miklosich, Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-
Latinum. Vindobonae 1862 - 1865. G. Meyer, Etymologisches. Byz. Zeits. 3 (1894)
a. 158. Τοϋ Ιδίου. Neugr. St. II (Wien 1894) σ. 37. Πρβλ. Κοραή, Άτακτα 4, 258.
Φ. Κονκουλε, Ήσυχιανά. Λεξικογραφικό ν Άρχεΐον 2 (1915) σ. 90.

2) Άρχεΐον Ίστορ. Λεξικού Ακαδημίας έν λ. κρινί.

3) ΙΑ 549, 81. (Παπααταματίον, Αύλωνάριον 1934).

4) ΛΑ 1421, 795 (Λονκόπονλος, Αιτωλία 1926) κρινί κ ο υ φ τ ό—7 '/2 οκάδες" κρινί
σ ο υ ρ ο υ τ ό = πλέον τών 7 1/2 οκάδων' δύο κρινιά=1 καρδάρα. Είς παλαιοτέραν έποχήν ό
δεκατιστής έφορολόγει μέ τό κρινί" έμέτρα 9 δ νοικοκύρης καί 1 δ δεκατιστής. Βλ. Λονκο-
πονλον, Γεωργικά Ρούμελης σ. 256.

5) ΛΑ 53, 71 (ΠαναγιωτΙδης, Παραμυθιά 1902).

6) ΙΑ 236, 215 (Σοφρώνιος, Ήπειρος 1877).

') Βλ. G. Meyer, Neugr. St. II, Wien 1894 σ. 37.

8) Έκ τοϋ τουρκικού όlςek=μέτρov, τό '/4 τοΰ κοίλοϋ. Βλ. Ί. ΧλωροΒ, Τουρκοελλη-
νικόν Λεξικόν, τόμ. 1ος. Κωνσταντινούπολις 1899 σ. 265.

9) ΛΑ 872 σ. 11 (ΙΙαπαπονλιόπονλος, Καρδίτσα 1912). Πρβλ. Κ. Δ. Τοοποτον, Γεωργι-
κά! σελίδες θεσσαλικής ιστορίας. Αθήναι 1914 σ. 33.

Ι0) ΛΑ 1146 σ. 6 (Παυλάκης, Αμοργός 1924).

") ΛΑ 59 σ. 132 (Λονκόπονλος, Μακεδονία 1914). Πρβλ. Ά. Βρόντη, Ροδιακά σ. 31.

") Έπετηρίς Έταιρ. Μακεδ. Σπουδών I (1940) σ. 539.

>s) Ά. Βρόντη, Ροδιακά σ. 31. Πρβλ. ΙΛ 624 σ. 166 fΠέτοης, Μέγαρα 1940).

") ΛΑ 1098 σ. 493 (Κακριδής, Κορινθία 1924). Ή μπούρδα 70 οκάδες.
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Είς ελληνικά χωρία τής Καππαδοκίας (Άνακού, Φλογητά, Άραβάνιον, Φά-
ρασα) έχρησιμοποίουν άλλοτε ώς μετρικήν μονάδα τό τόχτιν ή τούχτιν,
ίσον πρός 50 δράμια')· Κατά τόν Hanes Skold2), ή λέξις τόχτιν προέρχεται έκ
τοΰ περσικού tuht, όπερ σημαίνει βάρος ή ποσόν ίσον πρός 600 dirhem. Ή λέξις
ήτο έν χρήσει καί είς τήν τουρκικήν διάλεκτον τής Έρζερούμ 3) καί εκείθεν ίσως
μετεδόθη εΐς τήν Καππαδοκίαν.

Ή αί κ λα, δοχεϊον μετάλλινον, χρησιμοποιούμενον κυρίως διά τήν μέτρη-
σιν τών υγρών (βλ. κατωτέρω σ. 84), χρησιμεύει ένίοτε καί διά τήν μέτρησιν ξη-
ρών καρπών. Ούτως έν Κύπρω π.χ. ή σίκλα εΐναι σιδηρούς κάδος, χωρητικότητος
5-6 οκάδων ελαιοκάρπου4), έν Καρπάθω έχει χωρητικότητα 2 οκάδων6). Τό
όνομα, άναφερόμενον ήδη παρά "Ηρωνος τοΰ 'Αλεξανδρέως") καί άλλων συγγρα-
φέων τών βυζαντινών χρόνων ')> προέρχεται έκ τοΰ λατινικού situla, sitla8).

Τό ταγάρι (σάκκος) χρησιμοποιείται ένίοτε ώς μετρική μονάς. Έν Ήπείρω
π. χ. ισοδυναμεί πρός 100 λίτρας9).

γ) Μέτρα χρησιμοποιούμενα είδικώτερον διά τήν
μέτρησιν τών έλαιών

Μετρική μονάς χρησιμοποιουμένη διά τήν μέτρησιν τών έλαιών είναι έν
Μάνη τό γ έ ν να μα ή γ έ ν ν ε μ α, γ ί να μα, δηλοΰν ποσότητα 300 οκάδων
περίπου έλαιών10). Ό όρος, προελθών κατά παρετυμολογικήν άνάμειξιν τών θεμα-

') ΛΑ 352 γ' σ. 45 (Καρολίδης, Καππαδοκία 1885). ΛΑ 119, 596 (Βαλαβάνης, Πόν-
τος 1912). Πρβ. II. ΚαρολΙδον, Γλωσσάριον Έλληνοκαππαδοκικόν. Αθήναι 1885 σ. 217.
R. Dawkins, ενθ' άν. σ. 652.

2) Βλ. Byz. Neugr. Jahrb. 3 σ. 341.

3) Ν. Lildtke, Armeno - graeca έν Byz. Neugr. Jahrb. 3 σ. 90.

4) /'. Λουκά, Φιλολογικοί επισκέψεις σ. 190. Πρβλ. Ά. ΙΙανάρετον, ενθ' άν. σ. 71.

5) ΛΑ 431,220 (Μανωλακάκης, Κάρπαθος 1893). Πρβλ. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά.
'Αθήναι 1896 σ. 212.

Περί μέτρων 60,5 : σίκλον άπδ τής σεκ'ελ έβραΐδος ό ε στ ι ροπή.

;) Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Δ' σ. 447.

8) Κοραή, Άτακτα 2,162. Πρβλ. Du Cange, Gloss, gr. λ. σίκλα καί σίτλα. Kr.
Sandfeld, Linguistique balkanique. Paris 1930 σ. 46.

9) ΛΑ 53,71 (Παναγιωτίδης, ΙΙαραμμθιά 1902). Περί τής λ. ταγάρι κατά τοΰς μεσαι-
ωνικούς χρόνους βλ. J. Kalitsunakis, Mittel und neugriechische Erklarutigen bei
Eustathius. Berlin 1919 σ. 31.

»°) Φ. Κουκουλέ, Οίνουντιακά σ. 81. Πρβλ. ΛΑ 890 σ. 121 (Παυλάκης, Μάνη 1890).
ΛΑ 485 σ. 30 (Ιΐουλάκης, Μάνη 1893).
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τικών τών ρημάτων έγενόμην (γίνομαι) καί έγεννάθην (γεννώ)'), έπεκράτησεν έν
Μάνη ώς δηλωτικός τοΰ κατ'έξοχήν προϊόντος τοΰ τόπου, τών έλαιών, όπως άκρι.
βώς έπεκράτησεν είς πολλάς άλλας περιφερείας ό συνώνυμος καί παλαιότατα γνω-
στός μέ τήν σημερινήν του έννοιαν όρος γέννημα'-'), ως δηλωτικός τού κατ' έξοχήν
προϊόντος, τών σιτηρών.

Τό στάμα είναι έπίσης μετρική μονάς χρησιμοποιουμένη 'ιδιαιτέρως διά
τήν μέτρησιν τών έλαιών καί τοΰ έλαίου καί διά τούτο γνωστή είς έλαιοπαρα-
γωγικούς τόπους. Σημαίνει γενικώς τόν σωρόν τών έλαιών, τόν προοριζόμενον
διά τήν πίεσιν είς τό έλαιοπιεστήριον, όθεν συνήθης ή έκφρασις πατώ τό στάμα").
Τό ποσόν τούτο τών συσσωρευμένων έλαιών κυμαίνεται άπό 70 - 100 οκάδων.
Έν Μεσσηνία καί Λακωνία ανέρχεται είς 80 όκάδας4), έν Αιγιαλεία είς 100 όκά-
δας5), έν Ευβοίςι εις 72β). Συνεπδοχικώς τό στάμα σημαίνει τό ποσόν τού έλαιο-
λάδου, τό προερχόμενον έκ τής πιέσεως ενός σωρού, ίσον πρός 20 περίπου όκά-
δας')· Τής αίιτής σχεδόν αξίας μέ τό στάμα είναι έν Κρήτη τό λεγόμενον πά-
τημα, ήτοι σωρός έξ μουζουρίων έλαιών, προοριζομένων πρός σΰνθλιψιν. Δύο
πατήματα, ήτοι 12 μουζούρια, άποτελοΰν μίαν μαγκανιάν. Έξ έκαστης μαγ-
κανιάς έξάγονται 35 - 50 όκάδες έλαίου8).

δ) Μέτρα διά τά υγρά

Διά τήν μέτρησιν τών υγρών χρησιμοποιούνται κατά τόπους, εκτός τών κοι-
νών μετρικών μονάδων, διάφορα αγγεία, τών οποίων ή χωρητικότης ποικίλλει.

*) Γ. Ν. Χατζιδάκι, Έκθεσις γλωσσικού διαγωνισμού. 'Αθηνά 25, 292. Πρβλ. τό έπί-
θετον γιναμό : 'Ήταν τό μήλο γιναμό και τό καρύδι κούφιο (Λελέκον 'Ανθολογία. 'Αθήναι
1868 σ. 157).

2) Ή λ. αναφέρεται ήδη εις τήν Γραφήν, είς παλαιούς παπύρους καί είς βυζαντινά
κείμενα. Βλ. J. Enoch Powell, The Rendel Harris Rapyri of Woodbrooke College.
Brimigham—Cambridge 1936 a. 39, 103 κ. ά. G. A. Petropoulos, Papyri societatis
archeologicae atheniensis. Athenis 1939 σ. 264 κ. ά. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντ. βίος καί πο-
λιτισμός Ε' σ. 258.

3) ΙΑ 530 σ. 159 (Α. Γεωργακας, Μεσσηνία 1933). 'Εν Κρήτη στέμα. ΛΑ 1841 Α' σ.
296 (Πετρόπονλος, Κρήτη 1953).

4) Φ. Κονλουλέ, Οίνουτιακά σ. 81. ΙΛ 606 σ. 24 (Βαγιακάκος, Μάνη 1939) ΛΑ 721
σ. 1272 (Νεοτορίδη;, Λακωνία 1894).

δ) ΙΑ 574 σ. 88 (Στεφόπονλος, Αίγιαλία 1937).

°) ΙΛ 511 σ. 44 (Ααλιάνης, Εύβοια 1932).

') ΙΛ 588 σ. 77 (Γ. Κονρμονλης, Θάσος 1937). ΙΛ 578 σ. 151 (Σ. Καρατζάς, Καρυστία 1937).

8) ΛΑ 1416 σ. 138 (Λιονδάκη, Αατσίδα Κρήτης 1938). ΛΑ 1841 Α' σ. 296 (Α. Πετρό-
πονλος, Κρήτη 1953).
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Κατωτέρω εξετάζονται τά συνηθέστερα έκ τούτων καί παρέχονται ειδήσεις διά τήν
εις διαφόρους τόπους χωρητικότητά των.

Ή βαρέλα, ξύλινον δοχείον, γνωστόν ήδη κατά τους βυζαντινούς χρόνους
ΰπό τόν τύπον βαρέλιον')ι χρησιμοποιείται ίδιοι διά τήν μέτρησιν τού οίνου,
ή δέ χωρητικότης αυτής κυμαίνεται από 40-60 όκάδας. Ούτως έν Κέρκυρα π. χ.
υπολογίζεται είς 48 όκάδας2), έν Μάνη είς 60 όκάδας3).

Έν Κύπρω χρησιμοποιούν προς μέτρησιν τήν βούταν, ξύλινον δοχείον,
χωρητικότητος 50 - 60 οκάδων 4). Μέ τήν αυτήν περίπου άξίαν ευρίσκομεν τό μέ-
τρον έν Πελοποννήσω·

Έν 'Αρμολίοις Χίου έχρησιμοποίουν άλλοτε τήν δίκια (κοΰπαν), ήτοι
πήλινον άγγείον χωρητικότητος 100 δραμιών, ήμισείας η μιας οκάς. Ώνομά-
ζετο δέ δίκια, διότι διά γραμμής περιθεούσης τό άγγείον έδηλούτο ή ακριβής πο-
σότης τού περιεχομένου υγρού. Ούτως ό πωλών π.χ. έλαιον καί χρησιμοποιών προς
μέτρησιν τήν έκατοστάρικη δίκια, ώφειλε νά γεμίση α^ήν μέχρι τής γραμμής,
διότι, αν τό ύγρόν υπερέβαινε τήν γραμμήν αυτήν, θά έχύνετο έκ τοΰ πυθμένος,
λόγω της ειδικής κατασκευής τοΰ προς παιδιάν5) χρησιμοποιουμένου τούτου αγγείου,
περιέχοντος εις τό έσωτερικόν, έντός κώδωνος, άπεστρογγυλωμένον σίφωνα, τού
οποίου τό έτερον στόμιον ήνοίγετο παρά τόν πυθμένα.

Είς πολλούς τόπους ευρίσκομεν ώς μετρικήν μονάδα τό κάρτο, έκ τοΰ ιτα-
λικού quarto, to άλλως λεγόμενον κουάρτο, καρτοΰτσο6), καρτερόλι
ή καρτερούλα'), ίσον προς τό ί/ί τής οκάς ή τοΰ λίτρου.

Έν ανατολική Κρήτη κάρτο ονομάζουν τό προς μέτρησιν τοΰ έλαίου έν τοις

') Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Ε' σ. 298.

ΛΑ 524, 18 (Δένδιας, Κέρκυρα 1917).

5) Φ. Κονκονλέ, Οίνουντιακά σ. 81.

4) Ά. Πανάρειος, έ'νθ' άν. σ. 70.

5) Ή χρήσις τής δικιάς ώς μέσου μετρήσεως είναι πιθανή είς παλαιοτέρους χρόνους'
σήμερον χρησιμοποιείται έν Χίιρ καί Σάμφ μόνον χάριν παιδιάς. Βλ. Στυλ. Γ. Βίου, 'Αγ-
γειοπλαστική. Περιοδικόν τοΰ έν Χίφ Συλλόγου Άργέντη 1, 1938 σ. 8 -10. Πρβλ. καί F.
Argenti - Η. 3. Bose, The Folk - lore of Chios σ. 104 κε. Περί τής ιστορικής παραδόσεως
καί τής λειτουργίας τοΰ αγγείου τοΰτου βλ. Κ. Μαλτέζου, Δικαία ή Δίκια κούπα. Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου 1941-1942. 'Αθήναι 1951 σ. 33 - 37.

6) ΛΑ 524, 65. 81 (Δενδιας, Κέρκυρα 1917).

7) ΛΑ 520, 123 (Κανδηλωρος, Δημητσάνα 1918).



ΙΟΟ

ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

έλαιοτριβείοις χρησιμοποιούμενον χαλκούν άγγεΐον χωρητικότητος 2-3 οκάδων1).
Τό μέτρον άπαντα συχνά είς έγγραφα παλαιοτέρων χρόνων 2).

Ή κ ούζα, είδος άμφορέως έν Κύπρω, έχει χωρητικότητα 8 οκάδων8).
Τέσσαρες κούζες αποτελούν έ'να μουδούριν ή άσκίν4). Εύρίσκομεν επίσης
έν Κύπρω τόν κούζον, όμοιον δοχείον μικρότερον, χωρητικότητος 3-5 οκάδων,
καί τό κουζ ίν, χωρητικότητος μιας οκάς5).

Δοχείον πήλινον έπίσης έν Κύπρω είναι ή κούμνα, χωρητικότητος 8-12
οκάδων 6).

Ό κουρελλός είναι στάμνα πλατύστομος, χρησιμοποιούμενη έν Κύπρω
κυρίως διά τήν μέτρησιν τοϋ γάλακτος, χωρητικότητος 4 - 6 όκάδιον 7). Όμοιας
χρήσεως είναι τό κουτρέλλιν, χωρητικότητος 1-2 οκάδων8).

Μέ τό όνομα κούτλος(ό)ή κούτλα(ή), κ ο ύ τ ο υ λ α ς (ό), κου-
τούλι (τό) είναι γνωστόν έπίσης δοχείον ξύλινον ή μετάλλινον, χρησιμοποιούμε-
νον διά τήν μέτρησιν τού γάλακτος. Έν Μακεδονία κατά τινα πληροφορίαν
ό κοϋτλος έχει χωρητικότητα 11 οκάδων9). Έν Πελοποννήσω κουτούλι ονομά-
ζεται δοχείον χωρητικότητος μιάς περίπου οκάς, όπερ χρησιμοποιούν συνήθως οί
ποιμένες διά νά μετροΰν τό προς τυροκομίαν άλληλοδανειζόμενον γάλα. Τό όνομα
μας ένθυμίζει τήν άρχαίαν έλληνικήν κοτύλη ν, σκεύος όμοιας χρήσεως, καί
νομίζω, ότι εκείθεν έχει τήν προέλευσιν.

Είς πολλούς τόπους είναι γνωστόν δοχείον καλούμενον κρεντήρι ή κρον-

ΙΑ 118 σ. 179 (Ά. Κονκουλέ, Γλωσσική ύλη έκ διαφόρων τόπων 1917). ΛΑ 1841 Α'
σ 295 (Δ. Πειρόπονλος, Κρήτη 1953).

2) Είς κατάστιχον τοϋ 1722 μεταξύ άλλων ημερησίων έξόδων αναγράφεται καί κρασί
κάρτα δύο....μέλι μισό κάρτο. Βλ. Θεοδ. Δρακάκη, Ή Σΰρος έπί τουρκοκρατίας Α'. Έρμού-
πολις 1948 σ. 103, 104. Σημειωτέον ότι τό κάρτυν άπαντα εις τινας τόπους και ώς μέ-
τρον τών δημητριακών : νά δίνι εις την νέαν μονήν σιτάριν καρτον μισόν τον κα&εκαατον
χρονον (κώδηξ Νενήτων τοϋ 1734. Βλ. Ά. Πασπάτη, Γλωσσάριον σ. 177). Ό Πασπάτης έρ-
μηνεϋων λέγει, ότι πιθανώς τό κάρτον ήτο τό έν χρήσει κοιλόν.

8) ΛΑ 1150 σ. 62 (ΙΙεριστιάνης, Κύπρος 1925). ΛΑ 1896 Α' σ. 183 (Δ. Πετρόπονλος,
Κύπρος 1953).

4) Πανάρετος, έ'νθ' άν. σ. 70.

5) Πανάρετος, έ'νθ' άν. σ. 74.

°) Πανάρετο;, ενθ' άν. σ. 74.

') Ά. Πανάρετος, ένθ' άν. σ. 74.

8) Ά. Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 74.

9) ΛΑ 708 σ. 44 (Διονυσατος, Άθως 1918). Έν Βερροία εύρίσκομεν τόν όρον στροφάδι
συνώνυμον προς τό κούτλα (ΛΑ 1439, 33. Σταμούλης, Μακεδονία).
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τ ή ρ ι, εκ τού αρχαίου ελληνικού κρατήρ, μέ διάφορον κατά τόπους άξίαν : Έν Mavfl
εΰρίσκομεν τούτο μέ χωρητικότητα 12 οκάδων ')■ Μέ τόν σήμερον γνωστόν τύπον
κ ρ ε ν τ ή ρ ι απαντά είς παλαιά έγγραφα 2)

Τό λαΰνι ή λαγύνι, γνωστόν εις τήν άρχαίαν καί μεσαιωνικήν Ελλάδα3),
χρησιμοποιείται επίσης συχνά ως μονάς μετρήσεως. Έν Νάξω δύο λαΰνια άπο-
τελοΰν ένα μίστατον 4).

Εις τινα μέρη τής Μακεδονίας μεταχειρίζονται ώς μετρικήν μονάδα τού
ροδελαίου τό μισκάλι (τό βουλγαρικόν mouskal), μικρόν φιαλίδιον χωρητικό-
τητος 5 περίπου γραμμαρίων. Τό μισκάλι μεταχειρίζονται ενίοτε καί ώς μετρι-
κόν όρον τών πολυτίμων λίθων, διά νά δηλώσουν βάρος 1 1/2 δραμιών5).

Είς Κρήτην καί Κυκλάδας πρός μέτρησιν τών υγρών χρησιμοποιούν τό
μίστατον, δοχείον πήλινον χωρητικότητος 6-12 οκάδων, αναλόγως τού με-
τρουμένου ΰγροΰ. Ούτως έν Μονοφατσίφ καί Ίναχωρίω Κρήτης τό μίστατον έχει
χωρητικότητα 10 οκάδων οίνου6). Έν ανατολική Κρήτη εΰρίσκομεν μικρότερον
μίστατον, τό μιστατάκι, χωρητικότητος έξ οκάδων7). Άλλαχού τής Κρήτης
τό μίστατον έχει χωρητικότητα 9 οκάδων ελαίου8). Έν Νάξω έχει χωρητικότητα
12 οκάδων9).

Άπό ετυμολογικής απόψεως νομίζω, ότι τό μίστατον πρέπει νά σχετισθή πρός
τό άμάρτυρον ήμίστατον, τούτο δέ έκ τής έν παλαιαίς έπιγραφαΐς καί παπΰροις
μαρτυρουμένης λέξεως στατόν ή στάτον10)·

') Φ. Κονκονλέ, Οϊνουντιακά σ. 81. Έν Σκύρφ τό κροντήρι είναι μέγα μολΰβδινον
άγγεΐον. Βλ. Δ. Παπαγεωργίου, 'Ιστορία τής Σκΰρου σ. 179.

2) ...νά δίδιι τό μοναστήρι βοηθ'όν οε κά&ε χίλια κλήματα δύο οοινίκια σιτάρι καί δέκα
κρεντήρια κρασί και ένα κρεντήρι λάδι. (Συμφωνητικόν τοΰ 1664. Βλ. Τ. Γριτσοπούλον, Πω-
λητήρια έγγραφα μονής Φιλοσόφου. Έπετ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 3 σ. 126 άρ. 12).
Πρβλ. Στ. Σκοπιτέα, "Έγγραφα έκ Δυτ. Μάνης. Αυτόθι σ. 82, XXIV11 καί 83, XXIV11.

3) ... και εδωσέ μας άρτησϊάν λαγίνας β'... (Δωρεά τοΰ 1187. Βλ. Trinchera, Sylla-
bus, σ. 293 κεφ. 224). Πρβλ. αυτόθι σ. 334, 246).

4) ΛΑ 525 σ. 34 (Χρηατοβασίλης, Νάξος 1918).

δ) ΛΑ 1540 σ. 125 (Τσικόπονλος, Μακεδονία 1912).

6) ΛΑ 1413 σ. 66-67 ('Αναγνωστόπουλος, Μονοφάτσιον 1925). ΛΑ 1161 Δ' σ. 28
(Αιονδάκη, Ίναχώριον 1938). ΛΑ 1841 Α' σ. 295. 297 (Δ. Πετρόπονλος, Κρήτη 1953). Βλ. καί

Ν. Γ. Πέταλα, 'Ιδιωτικόν τής θηραϊκής γλώσσης. 'Αθήναι 1876 σ. 99.

') Περιοδικόν Μΰσων 1, 191.

9) 77. Κριάρη, Κρητικά δημώδη άσματα. 'Αθήναι 1921 σ. 306, 346.

9) 'Αρχεΐον 'Ιστορικού Λεξικού 'Ακαδημίας έν λ. μίστατο.

10) Ψνκτήριον' στατόν (Inscr. de Delos [Paris 1926] 320 Β, 70). Στατόν κάδον (αυτόθι

6
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"Ενδειξιν περί τής παλαιότητος τοϋ μέτρου αποτελεί τό ότι τοΰτο άπαντα
συχνά εΐς στίχους δημοτικών ασμάτων καί παλαιά κείμενα1).

Ή μπότσα, έκ τοΰ ενετικού bozza (ϊταλ. boccia), είναι λίαν διαδεδομένη με-
τρική μονάς τών υγρών, άντιστοιχοϋσα πρός δύο όκάδας2)' παλαιότερονήτοέν χρή-
σει όμώνυμον δοχεϊον3). Συχνά άπαντώμεν τό μέτρον εΐς παλαιότερα έγγραφα4).

Ό νεμπότης5) (έκ τοΰ έμπίνειν), ό άλλως λεγόμενος μπότης(ό) ή μπότι
(τό), ν ε μ π ό τ ι (τό), νέποτας, έμπότης(ό) ή έμποτόπουλλον (τό) τ ών
Βυζαντινών Β), είναι δοχεϊον πήλινον συνήθως, είδος υδρίας, χωρητικότητος μιάς
περίπου όκάς.

Ό ξ έ στ η ς, μέτρον υγρών λίαν διαδεδομένον άλλοτε κυρίως εις τάς νήσους,
άπαντα κατά τόπους μέ τούς τύπους ξέστα, ξίστα (ή), ξεστίον, ξεστάκι (τό),

442 Β, 93). Στάτος ιερός ουκ εντελής (I. G. 7, 3498, 12)... οτατόν χωροϋντα χόα και μικρώ
πλέον (PCair Zen 59°38,8).

*) Νά 'χαμε κ' είάα νά 'χαμε ; οαράιi' αυγά ocpovgaTo

κι εναν άρόλιθο κρασί, εξήάα δυο μιστάτω

(Λιουδάκη, Μαντινάδες σ. 191)
... εξήντα μίστατα κρασί, ξήντα μουζούρια στάρι,
να φέρνη οκάδες τό κερί και μίστατα τό λάδι
και μέ τό πετροκόφινο τ' αρσενικό λιβάνι.

(Κριάρης ενθ·' άν.)

Γίνωσκε δέ δτι κατ α τήν ποσότητα τής σταφίδας νά βάνης και τό νερόν, ήγουν τ έσσαραις
λίτραις σταφίδα είς κάθε μίστατον. I Αγαπίου, Γεωπονικόν 42). Μίαν όγγίαν στίψιν είς κάθε
οκτώ μίστατα κρασί. (Αυτόθι 44). Έσημφονήσαμεν μέ τόν ήγονμενον και μι έδοσε λ μ (λάδι μί-
στατα) όκτό δια αυτήν τήν ζημίαν.. .Χορίον Γενα τή 21 Οκτοβρίου 1838. Έπ. Έτ. Κρ. Σπου-
δών 4 σ. 55.

Τό μέτρον εύρίσκομεν μέ τόν δρον μ υ σ τ ά κ ι α είς έ'κθεσιν συνταχθεϊσαν κατά
τούς χρόνους τής ενετοκρατίας ύπό 'Ιουλίου Γαρζώνη, μέλους άνακριτικής επιτροπής, άπο-
σταλείσης ύπό τής ενετικής διοικήσεως είς Κρήτην: Πρώτον μεν θά πληρώση πρός τόν γεω-
κτήτην πένιε κάδους ή, κατά τήν επιχωριάζουσαν λέξιν, πέντε μυστάκια οίνου ανά εκάστην αμπε-
λον. (Σ. Ζαμπελίου, Οί κρητικοί γάμοι. Έν Τουρίνω 1871 σ. 125). Ό δρος μυστάκια εν-
ταύθα φαίνεται συνώνυμος πρός τό μίστατα.

2) Φ. Κουκουλέ, Οίνουντιακά 81.

3) ... και βάλετα είσε μίαν μπότζα νά είναι καλά χρισμένον τό σκέπασμά της. Du Cange,
Gloss gr. λ. μπότζα.

4) Λάδι πότζες 3. Βλ. Στ. Σκοπετέα, ενθ' άν. σ. 82, XXIV0 καί 92, XUI. Dolger,
ένθ' άν. 102, 48.

δ) ΛΑ 1121 σ. 105 /Σιγάλας, Νάξος 1924). Πρβλ. 'Αθηνά 6, 448.

6) "Αννης Κομνηνής, Άλεξιάς 1, 177, 6 (εκδ. Βόννης). Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαν-
τινών βίος καί πολιτισμός Ε' σ. 163.
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ξεστάκα(ή)*). Έν 'Αθήναις και Κυθήροις ξέστης, ξέστα ή ξεστίον έκαλεϊτο
άλλοτε δοχείον χωρητικότητος έξ οκάδων ')■ Έν Κέρκυρα ό ξέστης περιελάμβανε 32
καρτούτσα, τό ξεστί 16 καρτούτσα3). Έν Λευκάδι ή ξέστα είχε χωρητικότητα 13-14
οκάδων4), έν Χιμάρςι 14 οκάδων οίνου5). Έν Πελοποννήσου είναι έν χρήσει καί
σήμερον δοχείον ύδατος γνωστόν μέ τό ό'νομα τέοτα, όπερ πιθανώς προέρχεται έκ
τοΰ παλαιοτέρου ξέστα.

Ό όρος ξέστης προέρχεται έκ τοΰ λατινικού sextarius β) καί τό μέτρον είσή-
χί)η εις τήν Ελλάδα παρά τών Ρωμαίων, οΐτινες προσήρμοσαν προς aUto τά μέ-
τρα τών κατακτηθέντων λαών7).

Ή έκ παλαιών χρόνων8) γνωστή καί παρ' άλλων λαών χρησιμοποιουμένη
ονγγία είναι έν χρήσει ώς μέτρον υγρών προπαντός εις τινας νήσους καί έν Μ.
'Ασία. Ούτως έν τή νήσφ Σύμη, ώς καί έν Σινασσώ της Καππαδοκίας, είναι ίση
προς 1/2 οκάς9)- έν Κύπρω προς 100 δράμια10). Φιάλη ίσης χωρητικότητος ονομά-
ζεται εκεί όντζιαρκά.

') Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ Α' σ. 395. Πρβλ. τόν δημοτ. στίχον : νύφη, νερό δεν ηφερες
κ' ή ξέστα πον νά τό 'βρη /Μανούαον, Τραγ. έθν. Β' σ. 46).

2) Πανδώρα 8,462.

3) ΙΛ 567 σ. 88 (Κόκκαλης, Κέρκυρα 1936).

4) ΙΑ 540 σ. 24 (Ποϋλος,Λ,ευχάς, 1935). ΙΑ 644 σ. 8, (Αάζαρης, Λεύκας 1950),

5) ΛΑ 381 σ. 23 (Σ'εωργίτση, Χιμάρα 1880). Πρβλ. Φ. Κακουλέ, Βυζαντινών βίος καί
πολιτισμός, Ε' (1952) σ. 184, σημ. 6.

f;) Ξέστης' ρωμαϊκόν τό όνομα' τόν γαρ παρ' ήμιν εξ αριθμόν αντοι σέξ, σέξτον λέγου-
σιν, διά δε ευφωνίαν σέξτης λέγεται ξέστης, μεταϋέσει τών στοιχείων. Τό χωρίον έκ τής Ίω-
σήπου 'Αρχαιολογίας δημοσιεύεται ένταϋθα κατά τήν εκδοσιν Fr. Hultsch, Metrologi-
corum scriptorum reliquiae. Lipsiae 1864 τ. I σ. 279. Πρβλ. "Ηρωνος Άλεξανδρέως,
Γεωμετρικά 23,63 κέ. Σονίδαν λ. ξεστίον. Du Cange, Gloss, gr. λ. ξέστης. A.Pellegrini, II
dialetto graecocalabro di Bova σ. 246. 'Αθηνά 24, 300 καί 51, 12 -13.

7) Παρά μεν γάρ τοις 'Α&ηναίοις οντε τό μέτρον ην ουτε τουνομα τοντο' νυνί δε αφ'
ον Ρωμαίοι κρατονοι, τό μεν όνομα τον ξέστον παρά πάαίν έστι τοις έλληνικι] διαλέκτφ χρω-
μένοις ε&νεσιν, αυτό δε τό μέτρον ουκ ίσον τφ ρωμαϊκψ· χρώνται γάρ άλλος αλλφ ξεστιαίο)
μέτρψ. Γαληνού, περί συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη, I, 16 σ. 435. Πρβλ. Aug.
Bockh, Metrologische Untersuchungen iiber Gewichte, Munzfiisse und Masse des
Alterthums. Berlin 1838 σ. 203. Paul Tannery, αρθρ. mensnra. Daremberg - Saglio,
Dictionnaire des antiquites grecques et romaines. Περί τών άναλογιών τοΰ ξέστου προς
άλλα μέτρα κατά τους βυζαντινούς χρόνους βλ. Migne P. G. 43 σ. 280- 281. G. Ostro-
gorsky, Iyohne und Preise in Byzanz. Byz. Zeits. 32, 324.

8) °Πρωνος 'Αλεξανδρέως, Γεωμετρικά 23, 23 κέ. Πρβλ. Πεδιασήμου, Γεωμετρία ή σύνοπσις
περί μετρήσεως καί μερισμού τής γης σ. 19 : τό γάρ τέταρτον τής λίτρας ουγγίαι ε'ισι γ'...

9) ΛΑ 149, 131 (Χαβιαρας, Σύμη 1910). Ί. Σ. 'Αρχελάου, Σινασσός. 'Αθήναι 1899, 258.

10) Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 77.
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Ή παλιάτσα, ή π α λ ι ά σ α, μπαλιάτσα, ήτο πήλινον δοχείον έν χρήσει
παλαιότερον κυρίως εις τάς νήσους. Είς Κυκλάδας ειχε χωρητικότητα 7-10 οκάδων ').
Κατά πληροφορίας έκ Κεφαλληνίας ή εκεί έν χρήσει εις παλαιοτέρους χρόνους
παλιάτσα ήτο δοχείον χωρούν υπέρ τάς 10 πίντας2), ήτοι περί τάς 20-26 όκάδας.
'Εν Αιτωλία μέ τό όνομα παλιάτσα ή μπαλιάτσα ήτο γνωστόν δοχείον είσαγόμε-
νον εκ τοΰ εξωτερικού3), ώς καί κέντημα άπεικονίζον τό δοχείον4).

Τό πιθάρι5), τό βυζαντινόν πιθάριον6), τό γνωστόν μέγα πήλινον δοχείον,
έχει χωρητικότητα κυμαινομένην άπό 75- 80 όκάδας. Είς Κυκλάδας καί Δωδεκάνη-
σον πίθος χωρητικότητος 70 περίπου οκάδων είναι γνωστός μέ τό όνομα μ ε-
ι) ή ρ α, τοϋ οποίου εΐναι άγνωστος ή έτυμολογία. 'Αναλόγως τής χρήσεως λαμβά-
νει τά ονόματα: Τυρομεθήρα, συκομεθήρα, σ τ α φ υλ ο μ ε θ ή ρ α,
κρασομεθήρα, ρακομεθήρα') κλπ. 'Εν 'Ικαρία πίθος χωρητικότητος
60 - 70 οκάδων καλείται 'π ο δ ό χ ι.

Προς μέτρησιν τών υγρών χρησιμοποιείται έπίσης εις τινας νήσους δοχείον
καλούμενον ττίντα (έκ τοϋ ιταλικού pinta), χωρητικότητος 2'/2 όκάδων8).

Τό σέκιο, έκ τοΰ ιταλικού secchio, εΐναι δοχείον χρησιμοποιούμενον ώς
μέτρον χωρητικότητος καί ισοδυναμούν, κατά τάς ύπαρχούσας πληροφορίας, προς
16 όκάδας έν Μάνη"), προς 8 όκάδας έν Θήρςι10) καί Εύβοια ").

Τό σ ίκλ ο ν ή ή σ ί κ λ α, σιούκλα, σούγλος, άγγείον χρησιμοποιούμε-
νον καί ώς μέτρον ξηρών καρπών (βλ. άνωτ. σ. 77), έχει διάφορον κατά τόπους
χωρητικότητα: Έν Ήπείρω ή σιούκλα εΐναι μετρική μονάς οΐνου ή ρακής, άντι-

') ΛΑ 503 σ. 115 (Ά. Κονκονλέ, Γλωσσική ΰλη έκ διαφόρων τόπων 1917) ΛΑ 771 «
σ. 28 (Βογιατζίδης, Άνδρος 1918). Δ. Πασχάλης, έ'νθ·' άν. σ. 93. Πρβλ. Ζωγρ. Άγων Β 11.

2) Άνδρ. Λασκαράτου, Ποιήματα. Αθήναι 1916 σ. 41. Πρβλ. ΙΑ 586 σ. 19 (Μονρελα-
τος, Πάλλη Κεφαλληνίας 1937). Περί τής λέξεως πίντα βλ. κατωτέρω.

3) Δ. Λονκοπονλου, Αίτωλικαί οικήσεις. Αθήναι 1925 σ. 76.

4) Α. Λονκοπονλον, Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οί Αιτωλοί. Αθήναι 1927 σ. 40.

5) Τό ύποκορ. πιθόπουλον εύρίσκομεν συχνά είς πολαιότερα έ'γγραφα. Βλ. Ί. Τ. Βιοβίζη,
Περιουσιακοί σχέσεις συζύγων. Έπετ. Άρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 1 σ. 82. 93. 97. 102 κ. ά.

c) Βλ. Φ. Κουκουλέν, ενθ' άν. Ε', 293.

') ΙΛ 447 σ. 120 (Δ. Ζενγώλη, Άπύρανθος 1928). ΛΑ 898 σ. 131 ('Εαρινός, Σύμη 1895).

8) ΙΑ 118 σ. 123 (Άν. Κουκονλέ, Γλωσσική ΰλη έκ διαφόρων τόπων 1917). Πρβλ. ΙΛ
609 σ. 34 (Τακτικός, Λευκάς 1939).

9) Φ. Κουκονλέ, Οίνουντιακά σ. 81.

>°) ΙΛ 547 σ. 81 (Γεωργακας, Θήρα 1937).

ιι) ΛΑ 713 σ. 132 (Φάβης, Εύβοια 1920). "Εν Εύβοίςι είναι γνωστόν τό δοχείον μέ τόν
τύπον οέγκι.
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στοιχούσα πρός 50 όκάδας'). Έν Πελοποννήσω ό σούγλος είναι είδος κουβά,
χωρητικότητος 10-12 οκάδων, χρησιμοποιούμενος συνήθως πρός άντλησιν ύδατος
εκ τών φρεάτων. Έν Καρπάθω εΰρίσκομεν τήν σίκλαν ΐσην πρός δύο όκάδας καί
τήν δίσικλαν ΐσην πρός τέσσαρας όκάδας2).

Έκτος τών ανωτέρω άγγόίων, τών διά τήν μέτρησιν τών υγρών χρησιμοποι-
ουμένων, πολΰ ενδιαφέροντες διά τήν έρευναν είναι οί διάφοροι τρόποι μετρή-
σεως, οί έν χρήσει είς τήν ύπαιί)ρον παρά τοις άγρόταις διά τήν διανομήν τοΰ
ύδατος πρός άρδευσιν. Περί τούτων ολίγας μόνον δυστυχώς ειδήσεις δύναμαι νά
παραθέσω ένταΰθα. Συνήθης μετρικός όρος είναι ό ποτιστής, σημαίνων πο-
σότητα ύδατος, άρκοΰντος ν' άρδεύση μίαν σποριάν αγρού. Ή διά τοΰ αύλακος
τοΰ μύλου (μυλαύλακο) διοχετευόμενη ποσότης ύδατος κατανέμεται συνήθως εις
ποτιστάς. Ύποδιαίρεσις τού ποτιστοΰ είναι τό κεραμίδι νερό, ήγουν ποσό-
της ύδατος, διοχετευόμενη διά κεράμου ανεστραμμένης. Δύο κεραμίδια νερό απο-
τελούν έ'να ποτιστήν. Τό κεραμίδι ώνομάζετο παλαιότερον καί ζυγάρ ι, έκ τοΰ γε-
γονότος ότι τό ύδωρ διωχετεύετο διά κεράμων συνεζευγμένων9). Έν Κύπρω πρός
διακανονισμόν τής ποσότητος τοΰ ύδατος, όπερ έδικαιοΰτο έκαστος τών κατοί-
κων, μεταχειρίζονται ενίοτε είδος κλετ^ύδρας, λειτουργούσης μέ άμμον καί γνω-
στής μέ τό όνομα μιζαρόλλιν (έκ τού 'ιταλικού mezzaruola) 4).

ε) "Οργανα σταθμίσεως «αί σχετικοί δροι καί εκφράσεις

Ώς έπίμετρον είς τό περί μέτρων χοορητικότητος κεφάλαιον παραθέτω
τινά περί όργάνων σταθμίσεως, ώς καί τούς σχετικούς όρους καί εκφράσεις. Είς
τό κεφάλαιον τούτο θά περιλάβω μόνον παλαιότερα τινα όργανα ζυγίσεως, άτι-
να ήδη αρχίζουν νά εκλείπουν, άντικαθιστάμενα υπό άλλων νεωτέρων καί άκρι-
βεστέρων.

Παλαιόν μέσον πρός ζύγισιν είναι τό στατέρι (ό στατήρ), γνωστόν άλλως

») ΛΑ 36, 88 (Σάρρος, Ήπειρος 1888).

2) Μανωλακάκη, Καρπαθιακά. 'Αθήναι 1896 σ. 212. Πρβλ. ΛΑ 431 σ. 220 (Μανωλα-
κάκης, Κάρπαθος 1893). Παλαιότερον φαίνεται δτι ύπήρχον ειδικοί τεχνϊται κατασκευασταί
σίκλων, οί σικλ.άδες : Οί μαστόροι τής λαγηνικής τέχνης, οί λαγηνάδες ή τσουκαλάδες ή γα-
βα&άδες ή σικλάδες ή καναλάδες. Συμφωνητικόν μαστόρων τοΰ έτους 1712. Βλ. Στ. Καββάδα,
Οί κώδικες Χίου. Χίος 1950 σ. 90.

3) Βλ. Δ. Λονκοπούλου, Γεωργικά Ρούμελης. 'Αθήναι 1938 σ. 218.

ο) ΛΑ 1150 σ. 85 (Περιστιάνης, Κύπρος 1925).
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μέτό όνομα καντάρι ') ή ζύγι καί διαλεκτικώς ζ ύ γ ι ν, ζ ύ, ζ ύ ν (τό) (Κύπρος,
Μ.'Ασία), ζ ύ γ ι α, (τά)(Κέρκυρα), ζύγ ι α, (ή)(Σιάτιστα), ζ ύ γ α, (ή)(Θεσσαλία)2).

Δέον νά σημειωθή, ότι τό καντάρι είναι γνωστόν ιδιαιτέρως καί ώς μονάς
βάρους, αντιστοιχούσα πρός 44 όκάδας. Κατά καντάρια υπολογίζουν έν Πελοπον-
νήσω τήν άσβεστον' έν Κύπρω τό καντάρι σπόρων βάμβακος ισοδυναμεί πρός 180
όκάδας3). Ώς μονάς βάρους τό καντάρι άπαντα συχνά είς έγγραφα τών χρόνων τής
τουρκοκρατίας4).

Εΐς τινας τόπους ήτο έν χρήσει πρό ολίγων έτών μικρόν ξύλινον στατέρι, τό
λεγόμενον καμπανόν5) ή λουγαρκό, λουγαακό8). Ό δεύτερος ούτος όρος
φέρεται καί ώς μονάς βάρους, μέ διάφορον κατά τόπους άξίαν : Έν "Ιμβρω τό λο·
γαρικό είναι ίσον πρός 15 δράμια μετάξης'), έν Πόντω8) Χαλκιδική μέ
τούς όρους τό λογαρκίν, ή λογαρκή, εννοούν ποσότητα ΐσην πρός ήμίσειαν
όκάν· Ώς μονάς βάρους ή λογαρική απαντά είς παλαιά έγγραφα : βάλε ϋδωρ λογα-
ρικήν μίαν ήγουν λίτραν μίαν είς τζουκαλόπονλον 9).

Οί μάλλον συνήθεις όροι σχετικοί πρός τήν ζύγισιν είναι οί εξής: τό
προκάμπανο10), λεγόμενον άλλως ντάρα, αντάρα11), σημαίνον τό βάρος τού

') Ή λέξις προέρχεται έκ τοϋ άραβικοϋ kantar.

2) Βλ. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α' σ. 404.

3) Ά. Πανάρετος, ένθ'άν. σ. 67.

4) Μηδένi τε μηδέν δφεΐλον παρέχειν, ειμή μόνη τή καθ' ήμας τοϋ Χριστοϋ μεγάλη εκ-
κλησία καθ] εκαστον χρόνον άνά ήμισυ καντάριον μέλιτος ως σημεΐον υποταγής κατά τήν τάξιν
τών σταυφπηγίων. (Σιγίλλιον Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου Β' τοϋ έ'τους
1700). Βλ. Δ. Ά. Ζακυθηνοϋ, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρα-
τίας. Περιοδ. 'Ελληνικά 2 (1929) σ. 396. Πρβλ. καί Franz. Dolger, ένθ' άν. 21,12.

5) Έ. Σταμαιιάδου, Ίκαριακά, σ. 30. Πρβλ. 'Αθηνά 6, 455. ΛΑ 1413, 78 ('Αναγνω-
στόπουλος, Μονοφάτσιον 1925). Είς παλαιόν δημοτικόν άσμα εύρίσκομεν τούς στίχους :

Κι ή κόρη εκλωθε μαλλιά, έκλ.ωθε και λινάρια
στο κάμπανο εσύρανε, λείπεται τρά σκουλλ.ούδια...
Περί τής χρήσεως τοΰ καμπανοΰ κατά τούς βυζαντινούς χρόνους βλ. Φ. Κουκουλ.έ, Βυζαν-
τινών βίος καί πολιτισμός Β', I, σ. 251.

c) ΛΑ 1539 σ. 130 (Έλ. 'Ανδριώτη, "Ιμβρος 1930). ΙΑ 449 σ. 36 ('Ανδριώτης, Σα-
μοθράκη 1928). Εικόνα τού έν Θράκη χρησιμοποιουμένου στατήρος βλ. έν Γ. Α. Μέγα,
Θρακικαί οικήσεις. 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου 1(1939), πίναξ Γ, 1.

') Νικ. Γλύκα, Λεξιλόγιον "Ιμβρου. Ζωγράφ. 'Αγών 2, 17.

8) Άρχεΐον Πόντου, 7, 96. 138 (Κοτύωρα). ΛΑ 31, 461 (Βαλαβάνης, Πόντος 1912).

9) Κώδιξ άριθ. 378 τής μονής Κουτλουμουσίου, 16ου αιώνος. Βλ. ΙΑ 321 α, 245 ("Α. Πα-
παδόπουλος, Χαλκιδική 1920).

10) ΛΑ 916 σ. 261 (Αουκόπουλος, Αιτωλία 1928).

11) ΛΑ 146 σ. 44 (Χαβιαρας, Σύμη 1910).
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σκεύους ή αγγείου, είς ο πρόκειται νά έναποτεθή τό προς ζύγισιν είδος. Πρό-
κουφο (τό) ονομάζεται έν οιονδήποτε σκεύος, όπερ ζυγίζεται μετά τίνος είδους
πολύ έλαφρού καί μή δυναμένου νά σταθμισθή χωριστά, ελλείψει καταλλήλων
οργάνων. Μετά ταύτα ζυγίζεται ιδιαιτέρως τό πρόκουφον καί δι' αφαιρέσεως τοΰ
βάρους τούτου έκ τοΰ πρώτου, τοΰ συνολικού βάρους, ευρίσκεται τό βάρος τού
προς ζύγισιν ελαφρού αντικειμένου '). Πρόσβαρο (τό) : συνήθης όρος σημαίνων
κατά τι βαρύτερον : οκά είναι και πρόσβαρο (κατά τι βαρύτερον τής οκάς2).

Τά σταθμά τής πλάστιγγος ονομάζονται γενικώς ζύγια ή βάρη. Έν Καρ-
πάθω χρησιμοποιούν τόν όρον άντίσταφον, έκ τοΰ αρχ. έλληνικοΰ άντίσταθμος,
καί έν Κυθήροις τόν όρον άντίσηκο3). Έν Κρήτη έχρησιμοποίουν παλαιότερον
ώς άντίσταθμον πυρήνας ξυλοκεράτων, τά λεγόμενα κ ο υ ρ κ ο υ μ ι λ ί θ ρ α"), ώς
ακριβώς είς άρχαιοτέρους χρόνους έχρησιμοποίουν προς τόν αυτόν σκοπόν τά ξυ-
λόκοκκα ή κόκκους5).

ΙΙρός δήλωσιν ψευδούς καί απατηλής σταθμίσεως, θεωρούμενης, ώς γνωστόν,
ώς πράξεως ανήθικου καί κολασίμου6), είναι συνήθεις οί όροι παραζυγιάζω,
παραζύγιασμα, παραζύιν, ξιγκοζυγιάζω, ξιγκοζύγιασμα, βα-
ρυζυγιάζω κλπ. Σημειωτέον, τέλος, ότι προς έλεγχον τών οργάνων στα-
θμίσεως, υπήρχε παλαιότερον ό δημόσιος στατήρ, τό καντάρι7), διά τοϋ οποίου
ήλέγχοντο οΐ ιδιωτικοί στατήρες, κάτι άνάλογον δηλαδή προς τήν σημερινήν δη-

') Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή έν λ.

2) Παπαζαφειρόπονλος, ενθ' άν. έν λ.

3) 'Ιστορικόν Λεξικόν 'Ακαδημίας 'Αθηνών, λ. άντίσταφον, άντίσηκον.

') ΛΑ 783 σ. 217 (Ζωγραφάκης, Κρήτη 1892). Τούς κόκκους ξυλοκεράτων έχρησιμο-
ποίουν πρός τόν αυτόν σκοπόν και οί Τοϋρκοι καί εκείθεν ή λέξις καράτι ώς άντιδάνειον.
Βλ. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Β, I σ. 251.

δ) Βλ. F. Hultsch, Metrologicorum scriptorum reliquiae. Lipsiae 1864, I σ. 245,
στίχ. 22. Vu Cange, Gloss, gr. λ. ξυλόκοκκον. Πρβλ. Φ. Κονκονλέν, ενθ' άν.

6) Πρβλ. τους στίχους τοϋ γνωστού δημοτικού άσματος, δπου ό άετός κρατεί είς τά
νΰχια του κεφάλι κριματισμένο καί τό έρωτςί :

Κεφάλι μ', τί κακό 'καμες, πού σε τσιμπάν τά όρνια,
νά μήν εβαρνζύγισες, νά μην άκριβοπονλεις ;

(Λαογραφία, 1, 268, 62)

') Κανταρτζής έκαλεΐτο άλλοτε ό έπιμελοΰμενος τόν δημόσιον στατήρα" έντεΰθεν καί
τό γνωστόν έπώνυμον Κανταρτζής ή Καταρτζής. 'Εν Χίφ ό δρος Κανταριτζής έ'χει εϋρυτέ-
ραν εννοιαν, άποδιδόμενος γενικώτερον είς τούς όπωρομεσίτας. Περί τούτου βλ. Περιοδι-
κόν τοϋ έν Χίφ συλλόγου 'Αργέντη, τόμ. 1°?, τεϋχος 2. Χίος 1939 σ. 133 κέ.
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μοσίαν ΰπηρεσίαν τών σταθμών. Διά τήν συντήρησιν τού δημοσίου τούτου στα-
τήρος διετίθετο άλλοτε παρά τών κοινοτήτων είδικόν κονδύλιον ').

Προτού νά κλείσωμεν τό κεφάλαιον περί όργάνιον σταθμίσεως, δέον νά ση-
μειώσωμεν, ότι εϊδη τινά έξ έκείναη', άτινα δύνανται νά άριθμηθούν κατά τεμά-
χια, ώς τά εσπεριδοειδή π. χ., δέν ζυγίζονται, αλλ'υπολογίζονται είς αριθμούς,
λαμβανομένης ώς βάσεως μιας δεκαδικής μονάδος. Τοιαύτη μονάς, γνωστή είς δια-
φόρους τόπους, είναι τό κεντηνάρι ή κιντηνάρι, έκ τοΰ λατινικού cente-
narium (ίταλ. centenario), σημαίνον ποσότητα εκατόν αντικειμένων. Εις τινα χω-
ρία μετρούν κατά κεντηνάρια τά σκόροδα2), τά κάρυα, τους κοχλίας3) κ.ά.ό. Τό
μέτρον, γνωστόν ήδη άπό τών έλληνορρωμαϊκών χρόνων 4), άπαντα συχνά κατά τήν
βυζαντινήν έποχήν πρός δήλωσιν ποσού νομισμάτων5). Ούτως ό έκ τού άερικοΰ
φόρος π.χ. άπέδιδεν ετησίως είς τό δημόσιον 30 κεντηνάρια χρυσού 6). Μέ τήν
πάροδον τοΰ χρόνου όμως έλησμονήθη ή έννοια τοΰ εκατόν, καί ό όρος έχρησιμο-
ποιήθη πρός δήλωσιν άλλου άριθμοΰ κατά συνθήκην. Τούτο παρατηρείται σήμερον
εις τινα μέρη τής Πελοποννήσου π.χ., όπου ενα κιντηνάρι σκόρδα άποτελείται άπό
δύο πλέχτρες, εκάστη τών οποίων έχει 25 σκόρδα.

Πρακτική μέθοδος πρός συγκράτησιν τού ποσού τών άριθμουμένων ειδών,
λίαν διαδεδομένη, είναι ή εξής : Διά τού όνυχος ή αιχμηρού τίνος οργάνου χαράσ-
σουν κατά μήκος τής επιφανείας ράβδου, συνήθως έκ κυδωνέας, έγκοπάς, εκάστη
τών οποίων αντιπροσωπεύει μετρικήν τινα μονάδα, όκάν, εκατοντάδα, χιλιάδα
κ.τ.ό. Αΐ χαρασσόμεναι έγκοπαί ονομάζονται συνήθως κόκκες') σημάδια, ή

') Βλ. Θ. Δρακάκην, ένθ·' άν. σ. 109. ('Απολογισμός τοΰ έτους 1793).

2) ΙΑ 586 σ. 15 (Μονρελατος, Κεφαλληνία 1940). ΙΑ 606 σ. 108 (Βαγιακάκος, Μάνη 1939).
ΙΑ 590 σ. 80 (Κοαμής, Σίφνος 1942). Σημειωτέον δτι τά σκόρδα άριθμοϋν καί κατά κεφά-
λια, ώς καί κατά τους βυζαντινούς χρόνους : σκόρδα κεφάλια δώδεκα και τσίρους δεκαπέντε.
Βλ. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α' σ. 176.

3) ΛΑ 441 σ. 186 ('Ανώνυμος, Κρήτη 1892).

4) Κεντηνάριον άπό τον παρά Ρωμαίοις κέντουμ, δ έοτιν ρ'. "Πρωνος 'Αλ.εξανδρέως,
Περί μέτρων 60,2. Πρβλ. Προκοπίου, Περσικοί πόλεμοι 23 : έλκει και λίτρας τό κεντηνάριον
εκατόν, αφ' ου δη και ώνόμαοται' κέντον γαρ τά εκατόν καλοϋσι Ρωμαίοι. Βλ. καί Σονίδαν έν
λ. κεντηνάριον.

5) Καί εζνγισάν τα και έβγήκαν διακόσια κεντηνάρια χρυσάφι καϋ-αρόν. Ν. Γ. Πολίτου,
Βυζαντινοί παραδόσεις. Λαογραφία 3,356. Τό κεντηνάρι έ'ναι φλωρία χίλια και ή κά&ε λίτρα
έ'ναι φλωρία έκατόν. F. Η. Marschall, The chronicl of Malaxos. Byz. Neugr. Jahr. 5,15.

6) II. Καλλιγά, Μελέται καί λόγοι I, 226.

7) 'Εκ τοΰ ιταλικού cocca (γαλλικόν coche). Βλ. Κοραή, Άτακτα 4, 237.
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τάλιες1), ή δέ ράβδος, έφ'ής χαράσσονται, τσιέτουλα2). Ούτως έν Χίω
συγκεντρώνοντες τά εσπεριδοειδή κατά χιλιάδας, με9' έκάστην συγκεντρουμένην χι-
λιάδα χαράσσουν μίαν κόκκαν"). Έν Νάξω χαράσσουν εις τήν έπιφάνειαν τοϋ
άρμεοϋ σημάδια, έ'καστον τών οποίων δηλοί ώρισμένην ποσότητα γάλακτος4).
Ή αύτη πρακτική μέθοδος μέ παραλλαγάς τινας, αναλόγως τών περιστάσεων,
εφαρμόζεται καί υπό άλλων έπαγγελματιών. Οί βαφείς π. χ. έν Κύπρω! παραλαμ-
βάνοντες ένδυμα προς βαφήν, χαράσσουν κόκκες είς τήν τσιέτουλαν καί μετά ταύτα
χωρίζουν αυτήν είς δύο ήμίση, έξ ών τό μεν έν λαμβάνει ό πελάτης, τό δέ άλλο κρατεί
δ βαφεύς. Επανερχόμενος δ πελάτης προς παραλαβήν τοϋ ένδύματός του, παρα-
δίδει τήν τσιέτουλάν του είς τόν βαφέα, δ οποίος δοκιμάζει αν συμπίπτουν αί
έγκοπαί (κόκκες) τής τσιέτουλας τού πελάτου μετά τών τής παρ' αυτού κρατηθεί-
σης καί επί τοϋ ένδύματος προσηρτημένης, καί, έν καταφατική περιπτώσει, παρα-
δίδει τό ένδυμα 5).

Γ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Κατά τήν άνωτέρω έξέτασιν τών μέτρων χωρητικότητος άνεφέραμεν τήν κρα-
τούσαν γενικώς συνήθειαν τοϋ προσδιορισμού κατά προσέγγισιν τής καλλιεργού-
μενης γής, άναλόγως τοΰ προς σποράν άπαιτουμένου ποσού δημητριακών. Έκτος
όμως τοΰ τρόπου τούτου μετρήσεως, εύρίσκομεν καί άλλα ειδικά μέτρα έπιφα-
νείας. Γενικής χρήσεως είναι τό στρέμμα, επισήμως μέν ύπολογιζόμενον είς
1000 τετραγωνικά μέτρα (τό τουρκικόν ίσον προς 1270 τετραγ. μέτρα), κατά τό-
πους δέ προσδιοριζόμενον κατά διαφόρους πρακτικούς τρόπους. Έν Χαλκιδική
καί Αιτωλία π. χ. μέ τό στρέμμα έννοοΰν τετράγίονον, τοΰ δποίου εκάστη πλευρά
ίσοΰται προς 40 βήματα, σκέλια, άνδρός μεγάλα"). Έν 'Ηλεία διακρίνουν τό πα-
λαιόν στρέμμα ίσον προς 50X50 πάσσα καί τό γαλλικόν ίσον προς 40X 40 πάσσα
(1600 τετραγ. μέτρα) '). Ό κατά στρέμμα ύπολογισμός τής καλλιεργούμενης γής

*) Έκ τοϋ ίταλικοΰ taglia.

2) Έκ τοΰ ίταλικοΰ cedola. Έν Θράκη εύρίσκομεν ώς συνώνυμον τήν λέξιν ραμπόσι
(έκ τοϋ σλαβικοΰ rabocli). Βλ. Κ. Μνρτίλον - Άποοτολίδου, Τά 'Αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει
έσναφίου τών άμπατζήδων. Άρχεΐον θρακικού θησαυροΰ Ζ (1940-41) σ. 65.

s) ΛΑ 692 σ. 125 (Βίος, Χίος 1918). Πρβλ. Αθηνά 28,272.

4) ΛΑ 1121 σ. 268-9 (Σιγάλας, Νάξος 1924).

5) ΛΑ 1538 σ. 88 - 9 Έρωτόκριτος, Κύπρος 1930).

6) ΙΛ 650 σ. 139 (Παπα&αναοίου, Αρναία 1950). Βλ. καί Άρχεΐον 'Ιστορικού Λεξικοΰ
Ακαδημίας έν λ. στρέμμα.

7) ΙΛ 646 σ. 67 (Ψυχογιός, 'Ηλεία 1950).
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είναι λίαν συνήθης είς παλαιά έγγραφα βυζαντινών χρόνων καί τής τουρκοκρα-
τίας1). Σημειωτέον ότι τό στρέμμα άπαντα καί ώς μονάς μήκους μέ ώρισμένην
άξίαν ή ώς απλή έ'κφρασις, σημαίνουσα μεγάλην άπόστασιν. Ούτως έν Αΐτωλίςι μέ
τό στρέμμα έννοοϋν άπόστασιν 30 περίπου βημάτων, συνήθης δέ είναι πολλαχού
ή χρήσις τοϋ όρου μετά τίνος άριί)μητικοϋ προσδιορισμού προς δήλωσιν τοϋ μα-
κράν : 10 στρέμματα μακριά π.χ. λέγεται μέ τήν έννοιαν τού πολύ μακράν 2).

Εν Κύπρω ώς μονάδα έπιφανείας ΐσην μέ τό στρέμμα μεταχειρίζονται τήν
σ κ ά λ α ν 3).

Μετρικός όρος έπιφανείας, συνήθης επίσης, είναι ή σποριά. Σημαίνει
κατ'αρχήν λωρίδα γης, χωριζομένην δι'αύλακος παρά τοϋ γεωργού προ τής ενάρ-
ξεως τής σποράς 4). Χωρίζω απορίες ή κόβω απορίες είναι οι συνήίίως χρησιμο-
ποιούμενοι όροι. Κατά τόπους ή σποριά σημαίνει ώρισμένην έπιφάνειαν γής,
καθοριζομένην έν αναλογία προς τό στρέμμα. Κατ' ειδήσεις έξ Αίγίνης, Μακεδο-
νίας καί 'Ηπείρου ισούται προς τό '/4 τοΰ στρέμματος5), έν 'Αργολίδι προς
τό 7 s τούτου"). 'Εν Κύπρο> μεταχειρίζονται τόν όρον προστάθιν ή προ σ-
τ ά χι ν7), ίσοδύναμον προς τήν σποριάν, ήτοι 1/t τοΰ στρέμματος ή τής εκεί

Β λ. F. Dolger, Aus den Schatzkammern d. heil. Berges, no, 8. Ostrogorsky,
L,5hne und Preise in Byzanz. Byz. Zeits. 32 σ. 314. Στ. Χ. Σκοπετέα, Έγγραφα έκ Δυτ.
Μάνης. Έπετ. "Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 3 (1950) σ. 85, XXX.

2) ΙΑ 113, 19 (Τριανταφυλλίδης, Αιτωλία 1916).

3) ΛΑ 678, 220 (Φαρμακίδης, Κύπρος 1917). ΛΑ 949, 101 (Έρωτόκριτος, Κύπρος 1922).
Περί τών διαφόρων ειδών σκάλας βλ. ' Α. ΙΙανάρετον, έ'νθ' άν. σ. 62, 63. Δ ι π λ ό σ κ α λ ο ν
ή διπλοσκάλιν, δκυοσκάλιν ονομάζεται άγρός δύο σκαλών (Κυπριακαί Σπουδαί 12
σ. 57). Συνήθεις έπίσης είναι οί οροι μισόσκαλον ή μισοσκάλιν, μονόσκα-
λον ή μοοσκάλιν κ.ο.κ. (αυτόθι σ. 58).

4) Βλ. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή σ. 501.

δ) ΛΑ 894 σ. 82 (Πουλάκης, Αίγινα 1885). ΙΛ 610, 139 (Παπα&ανασίον, Χαλκιδική
1950). ΙΑ 539 σ. 12 (Ποϋλος, Πρέβεζα 1933).

6) ΙΛ 570 σ. 63 (Ποϋλος, 'Αργολίς 1936).

') Ά. Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 62. Πρβλ. ΛΑ 697, 15 (Χατζηπαναγής, Κύπρος 1919).
Άΰ·. Σακελλαρίον, Κυπριακά 2 σ. 764. Ή έτυμολογία τής λέξεως είναι άγνωστος. Πιθανή
ή παραγωγή έκ τοϋ προοτάδιν (έκ τοΰ προοτάδιον), μαρτυρουμένου ήδη έν παπύροις
τοϋ 3ου π. χ, a'u ώς δρου οίκοδομικοΰ : Τήν κάμινον κα&ελεΐν και οτεγάααι και τοϋ προ-
οτάδιον τά έγλείποντα [s] τής στέγης οτεγάααι... Papiri graeci e latini 5, 546 (Publica-
zioni della societa italiana, Firenze 1917). Περί τής τροπής τοΰ δ είς θ (σκιάδιον—σ'σ'ιά-
θιν, σπουδάζω—σπουθάζω κλπ.) βλ. Χρ. Παντελίδον, Φωνητική νεοελληνικών ιδιωμάτων
Κύπρου, Δωδεκανήσου καί 'Ικαρίας. 'Αθήναι 1929 σ. 38.



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΩΝ ΛΑ Ϊ ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 91

χρησιμοποιουμένης σκάλας, καί τό ρήμα προσταθκιάζω, σημαίνον χωρίζω
δι' αύλακος τήν σποριάν ').

Έν Άνακού τής Καππαδοκίας εύρίσκομεν («ς μέτρον τό στάμα (βλ. άν.
σ. 78), σημαίνον έπιφάνειαν καθοριζομένην διά τών βημάτων 45X45 *).

Είς τήν σειράν ταύτην τών μέτρων έπιφανείας πρέπει ν' άναφέρωμεν τά προ-
ερχόμενα έκ τής πρός καλλιέργειαν καταβαλλομένης εργασίας καί τοΰ πρός τοΰτο
απαιτουμένου χρόνου. Ό τρόπος ούτος μετρήσεως είναι συνηθέστατος παρά τοις
άγρόταις: ΙΊέντε μεροδούλια ή μεροκάματα αμπέλι ή αμπέλι πέντε εργατών π.χ.
σημαίνει έκτασιν άμπέλου, δυναμένην νά καλλιεργηθή ύπό ενός έργάτου έργαζο-
μένου έπί πέντε ημέρας ή ύπό πέντε έργατών έργαζομένων επί μίαν ήμέραν. Τοι-
ούτου είδους προσδιορισμοί έπιφανείας γής αναφέρονται συχνά είς παλαιότερα
έγγραφα3).

Λίαν συνήθης επίσης διά τόν προσδιορισμόν καλλιεργησίμου γής είναι ή
ζευγιά, ζευγαριά ή όργο4). Διά τών όρων τούτων σημαίνεται έκτασις γής,
δυναμένης νά καλλιεργηθή έντός μιάς ημέρας ύπό ζεύγους βοών 5). Μέ τήν αύτήν
έννοιαν εύρίσκομεν έν Κρήτη τούς όρους ζευγαρέ, ζευγαρά καί β ο υ δ έ αβ).

Ό κατά τούς βυζαντινούς χρόνους γνωστός δρος ζεύγος ή ζευγά-
ρι ο ν, σημαίνων έκτασιν γής 100-200 στρεμμάτων7), δυναμένης νά καλλιεργηθή
ύπό ζεύγους βοών έντός ενός έτους καί κατά τάς περιόδους τής καλλιεργείας8),

') Ά. Παναρέτου, Λέξεις πού αναφέρονται στο μέγεθος καί τό σχήμα τών χωραφιών.
Κυπριακοί Σπουδαί 12 (1948) σ. 91.

2) ΛΑ 871, 35 ('Ανώνυμος, Άνακού Μ. Ασίας άν. χρον.).

3) ...είς τό τρούλε αμπέλι έργατών δύο (Έγγραφον τοΰ 1842 τής μονής Ασωμάτων Αμα-
ρίου Κρήτης. Έπετ. Έτ. Κρ. Σπουδών 4, (1911) σ. 58) ...Τό χωράφι ατό Σελό ενα μερό-
καμα... (Προικοσύμφωνον τής 10ης Νοεμβρίου 1821 : Λαογραφία 5, 17). Βλ. καί Α. Παπα-
γεωργίου, έ'νθ' άν. σ. 183.

4) ΛΑ 953, 26 (Κακριδής, Πάρος 1922). Βλ. καί Κοραή, Άτακτα 4, 18.

5) Δ. Πουλ.άκη, Λεξιλόγιον ίδία τής Σίφνου καί τίνων άλλων τόπων. Ζωγράφειος Άγών
Β' σ. 8. Ί. Βογιατζίδου, Κίμωλος, ιστορικοί ερευναι περί τής νήσου. Αθηνά 35, 120 (έπελθού-
σης έσπέρας υπολογίζεται μία ζευγαριά γής άροθείσης). Π. Γ. Ζερλέντον, Αρχιεπίσκοποι
Σαντορήνης σ. 34 σημ. 1. Μνείαν τοΰ δρου είς έ'γγραφα παλαιοτέρων αίο'ινων βλ. Τ. Γριταο-
πούλου, Πωλητήρια έγγραφα τής μονής Φιλοσόφου. Έπετ. Άρχ. Ίστ. 'Ελλ. Δικαίου 3, 142
άρ. 43. Στ. Καββάδα, Οί κώδικες Χίου. Χίος 1950 σ. 89.

δ) Χριστιανική Κριμη Β' σ. 100, 102 κ.ά.

7) Τό ζευγάριον έσήμαινε μεγαλυτέραν έκτασιν, έάν έντός τής καλλιεργούμενης γής
περιελαμβάνοντο καί λειβάδια.

8) Μνείαν τοΰ δρου εύρίσκομεν συχνά είς βυζαντινά κείμενα : Έάν πωλών οοι αγρό ν,
υποδείξω οοι τούς δ'ρους και εΐπω είναι τόν άγρόν ρ' ζευγών εργασίας καί έκνικη&ί] γή...
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χρησιμοποιείται επίσης καί σήμερον μέ τήν αυτήν έννοιαν. Ούτως ή έ'κφρασις
αυτός εχει ζευγάρι ή κρατεί ζευγάρι σημαίνει, ότι συντηρεί ζεύγος άροτριών-
των ζώων πρός άροσιν τών αγρών του, καί συνεκδοχικώς, κατέχει έκτασιν γης,
δυναμένην ν' άροθή υπό τοΰ ζεύγους τών άροτριώντων εντός έτους. 'Υπάρχει
δηλαδή εισέτι ή διάκρισις μεταξύ ζευγαριού καί ζευγιάς ή ζευγαριας1), τού πρώ-
του άντιστοιχοΰντος πρός τό βυζαντινόν ζεύγος ή ζευγάριον καί τής δευτέρας
πρός τό έν τή αρχαία 'Ισπανίς* jugum, σημαίνον έκτασιν γής καλλιεργουμένην
έντός μιας ημέρας υπό ζεύγους άροτριώντων 2).

Έκτος τών κοινών τούτων αγροτικών μέτρων επιφανείας, εΰρίσκομεν κατά
τόπους άλλα ειδικά μέτρα, χρησιμοποιούμενα διά διαφόρους άνάγκας. Ούτως έν
Κρήτη πρός μέτρησιν τού δέρματος άγριοχοίρου, έξ ου κατασκευάζουν ΰποδήματα,
μεταχειρίζονται τόν άχνοκόπον"). Ή λέξις, σύνθετος έκ τοΰ ίχνος-κόπτω, ση-
μαίνει τετράγωνον σανίδα, έπιφανείας ίσης πρός τήν τών δύο πελμάτων.

Πολλούς ομοίους τρόπους μετρτ'ισεων χρησιμοποιουμένους κατά περιστάσεις
ήθελεν εΰρει τις διά λεπτομερούς έρεύνης τής ζωής καί τών άσχολιών τών διαφό-
ρων επαγγελματιών.

Δ' ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΣΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ

Έκτος τών άνωτέρω έξετασθέντων μέτρων πρακτικής ώς επί τό πλείστον
χρήσεως, συναντώμεν εις τόν καθ' ήμέραν βίον πολλάς λέξεις καί φράσεις σχε-
τικάς πρός τήν μέτρησιν. Αύται δέν είναι δυνατόν βεβαίως νά χαρακτηρισθούν ώς

(Βασιλικά, βιβλ. 19. Τίτλ. ια', 42. "Εκδ. Heimbach, Lipsiae 1833)· Πρβλ. Fr. Dolger, Aus
den Schatzkammern des heiligen Berges, 7, 76. 45)6 I, 4 κ. ά. Τοΰ ιδίου, Byzanz und
die europaische Staatenwelt. Munchen 1953 σ. 227. 253. Χριστιανική Κρήτη Β', 69. 75.
77. 100. 102 κέ. Jean Darrouzes, Un obituaire chypriote σ. 42. f. 201, 237. Diogenes A.
Xanaltos, Beitrage zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte Makedoniens in Mittelalter,
hauptsachlich auf Grund der Briefe des Erzbischofs Theophylaktos von Aclirida.
Miinchen 1937 σ. 40.

') Πρβλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, Φιλολογικών συζητήσεων μέρος Β'.'Αθηνα 13 (1901) σ. 277
κέ. '/. Βογιατζίδον, Κίμωλος, "ιστορικά! έρευναι περί τής νήσου. 'Αθήνα 35 (1923) σ. 88.
120. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Ε' σ. 252.

2) Nam in Hispania ulteriore metiuntur jugis, in Campania versibus, apud nos
in agro romano ac latino jugeris. Jugum vocant, quod juncti boves uno die exa-
rare possint (Varro, De re rustica I, 10, 1-2). Πρβλ. Π. Καλλιγά, Μελέται καί Λόγοι.
'Αθήναι 1885, I, 290 κέ. G. Ostrogorsky, Lohne und Preise in Byzanz : Byz. Zeits.
32 a. 326-327.

s) ΛΑ 895, 133 ίΖωγραφάκης, Κρήτη 1888).
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άντιπροσωπεύουσαι πραγματικά μέτρα, διότι δέν έχουν έφαρμογήν έν τή πράξει
καί σχετικήν άκρίβειαν, ως τά μέχρι τούδε έξετασθέντα' είναι όμως όροι μετρικοί,
σημαίνοντες κατά προσέγγισιν άπόστασιν, ύψος, ποσότητα ή βάρος, καί άξίζει,
νομίζω, νά παρατεθούν ένταύθα, τό μέν διότι αντικατοπτρίζουν τόν τρόπον τής
σκέψεως τών ανθρώπων, τήν δύναμιν τής φαντασίας καί τήν εύστροφίαν τοΰ
πνεύματος είς τό νά έπινοή μεταφοράς καί άλλους εκφραστικούς τρόπους, τό δέ
διότι πολλάκις υποδηλώνουν αρχέγονους τρόπους μετρήσεως καί υποβοηθούν ση-
μαντικώς τήν ίστορικήν καί έθνογραφικήν έ'ρευναν. Αί συνηθέστεροι έξ αυτών
έξετάζονται κατωτέρω κατατεταγμέναι κατά τάς πηγάς, έξ ών μεταφορικώς έ'χουν
ληφθή, καί τήν δηλουμένην έννοιαν.

α) Σχετικαί προς τόν άνθρωπον, τά μέλη τοΰ σώματος του
καί τάς κινήσεις των

1) Προς έκφρασιν ύψους, μήκους ή αποστάσεως έν γένει.

Ίνα δηλωθή, ότι άντικείμενον ή πράγμα έχει ύψος ανθρωπίνου αναστήματος
περίπου, μεταχειρίζονται τούς όρους: μπόι: ψηλά έ'να μπόι, μακρύς έ'να μπόι.
Ά ν δ ρό α τ ε μ α : ψηλά ώς έ'να άνδρόστεμα καλόν1). Ή αύτη έννοια εκφράζεται
έν Κύπρω μέ τήν λέξιν α'&'&ρωπος2). Ή φράσις ένα γόνα, ώ ς ένα γόνα,
σημαίνει ύψος άπό τών πελμάτων μέχρι τοΰ γόνατος, χρησιμοποιείται όμως συ-
νήθως προς δήλωσιν μεγάλης ποσότητος: έ'να γόνα νερό, ένα γόνα χιόνι π. χ.
σημαίνει πολύ νερό, πολύ χιόνι- Δρασκελιά, κατά' τόπους, γ ρασκελιά,
άσκελιά, κλπ.3), σημαίνει άπόστασιν ΐσην προς τό άνοιγμα τών ποδών καί
κατά συνεκδοχήν πολύ μικράν έκτασιν : μιά γρασκελιά τόπος. Ή έννοια τοΰ ολί-
γου έκφράζεται έπίσης διά τής λέξεως πατησιά γ,αΧ διαλεκτικώς παδκιά4)
ή πατημασιά5), όσον δύναται κανείς νά πατήση καί συνεπώς ελάχιστον,
μηδαμινόν διάστημα. Ό δάκτυλος, έκ τών γνωστών μετρικών μονάδων τής
αρχαιότητος6), δέν χρησιμοποιείται σήμερον, ειμή μόνον προς δήλωσιν μικρού

') ΛΑ 398 σ. 3 (Μανωλακάκης, Κάρπαθος 1892).

2) Ά. Πανάρετος, Κυπριακά μέτρα, σταθμά κλπ. Κυπριακαί Σπουδαί 8 σ. 78.

3) Βλ. άνωτ. σ. 61.

*) Ά. Πανάρετος, ένθ·' άν. σ. 62.

b) Οντε μιά πατημασιά γής νά ϋαψτονν (Μιχαηλίδον - Νονάρου, Νομικά έθιμα Δωδεκα-
νήσου σ. 143).

6) Έπί δακτύλων ϋ·εϊναι τό λογίσαο&αι. (Πολνδεύκονς, Όνομ. II, 156). Πρβλ. αυτόθι
157 : Τών δε μέτρων ε'οτι μέντοι και δάκτυλος.
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τίνος μήκους ή ποσότητος: ένα δάχτυλο τόπος, ένα δάχτυλο ψωμί, ένα δάχτυλο
νερό κ.τ.ό. Τήν αύτήν έννοιαν έχει ό όρος πιθαμή: μιά πιθαμή άνθρωπος
(πολύ μικρός).

Ευρύτατα διαδεδομένος καί παλαιότατος μετρικός δρος, σημαίνων επίσης
μικράν τινα άπόστασιν, είναι τό κν νό σ τ ο μ ο καί διαλεκτικώς τ ζ ν νόστο μ ον,
ή σ'ννόστομον έν Κύπρω '), γκννόστομον εν Σάμω 2), ζννόστομο έν
Εύβοια8), χννόστομον έν Αίνο»4), άγκννόστομα έν Πάρω5), Ζννό-
στομο ή λ υ κ όστο μ ο έν Βιθυνία6), λυκοχάσμαν έν Πόντω ') κ.λπ. Ό
όρος ούτος σημαίνει άπόστασιν, ήτις περιγράφεται ύπό τού άνοίγματος τοΰ άντί-
χειρος καί τοΰ δείκτου, καί προήλθεν έκ τής όμοιότητος τού σχήματος τούτου πρός
τό ρύγχος κυνός (κυνός - στόμα). 'Εννοείται, ότι ή ούτω προσδιοριζομένη έκτασις
δέν δύναται νά είναι σταθερά, καθόσον κυμαίνεται αναλόγως τής αποστάσεως τοϋ
μετρουμένου άντικειμένου άπό τοΰ ένεργοΰντος τήν μέτρησιν. Μέ τήν αύτήν έννοιαν
εύρίσκομεν έν Μακεδονία8) καί Θεσσαλία9) τόν όρον δ ί μ ο ι ρ ο ν. Ή παράδο-
σις τών δύο τούτων μετρικών όρων είναι μακροτάτη, μαρτυρουμένη παρά πα-
λαιών συγγραφέων: Λιχάς δε λέγεται τό των δύο δακτύλων άνοιγμα, τοϋ άντί-
χειρος, λέγω, και τον λιχανοϋ. Τούτο και κννόστομον καλοϋαί τίνες ("Ηρωνος
Άλεξανδρέως, Γεωμετρ. 4,4) ,0).

Συνώνυμος πρός τό κυνόστομον καί τό δίμοιρον είναι ό μεταγενέστερος δρος
φ ο υ ρκ ί ").

') Λαογραφία 11, 108. Πρβλ. ΛΑ 678 σ. 253 (Ξ. Φαρμακίδης, Κύπρος 1917).

η ΛΑ 391 σ. 163 (Ίωαννίδης, Σάμος 1921).

") ΛΑ 713 α. 45 (Φάβη;, Εύβοια 1920).

4) ΛΑ 897 α σ. 19 (Μανααείδης, Αίνος 1882).

5) ΛΑ 953 σ. 41 (Ί. Κακριδής, Πάρος 1922).

6) ΛΑ 300 σ. 49 (Μακρής, Βιθυνία 1894).

') ΛΑ 775 σ. 69 (χειρόγρ. έλλην. φιλολ. συλλ. Κωνσταντινουπόλεως).

8) II. Παπαγεωργίον, Δυο δημώδεις μακεδονικαί λέξεις, κυνόστομον ή δίμοιρο. 'Αθήνα
23, 92. Πρβλ. Λαογραφία 2, 481.

9) ΛΑ 422 σ. 62 ('Ανώνυμος, Βελεστϊνον 1908).

10) Πρβλ. Πολυδ. Όνομ. II, 158: ει δε τον μέγαν δάχτυλον τω λιχανώ άντιτείνας,
το μέτρον λιχάς. Βλ. ομοίως αυτόθι 157 : Ή διχάς δε έχει παλαιατάς δύο, ήγουν δακτύλους
οκτώ (κονδύλους τέοοαρας) και καλείται δίμοιρον οπιϋαμής.

") 'Αθήνα 23, 92. Πρβλ. Λαογραφία 2, 481. 'Αξιοσημείωτον είναι, δτι καί οί 'Αλβανοί
μεταχειρίζονται τόν αυτόν τρόπον μετρήσεως, χοησιμοποιοΰντες πρός τοΰτο τόν δρον πε-
λέμπεα. Βλ. J. G. von Hahn, Albanesische Studien. Jena 1854, τόμ. 2, 115. Κατά τόν
Κ. Χριστοψορίδην (Λεξικόν τής 'Αλβανικής γλώσσης, 'Αθήναι 1904 σ. 306) πελαμbεα (πληθ.
πελaμbετε) ε* τοΰ έλλην. παλάμη, λατιν. palma.
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ΙΙρός δήλωσιν μικράς τίνος έκτάσεως μεταχειρίζονται έπίσης μεταφορικώς
τήν λέξιν μου τ σο ν ν ι (= ρύγχος): έ'να μουτσούνι τόπος, συνών. προς τό : μια
πιθαμή τόπος.

'Ακαθόριστος μεγάλη άπόστασις δηλούται διά τών φράσεων όσο κόβει
(ή παίρνει) τό μάτι σου, όσο βλέπουν τά μάτια σου κ.τ.ό.

Είς τάς ώς άνω έκφράσεις θά ήδύνατό τις νά προσί)έση τάς ακολούθους, δη-
λούσας άπόστασιν καί προερχομένας έξ ένεργειών τού άνθρώπου : Λ ι θ α ρ ό-
πετρα, λιθαροπέταμα, πετροβόλια1)' διά τούτων δηλούται άπόστα-
σις ίση προς έκείνην, τήν οποίαν θά ήδύνατο νά διαπεράση λίθος ριπτόμενος
διά τής χειρός: Μιά λιθαρόπετρα τόπος. 'Ανάλογος έννοια διατυπούται διά
τών λέξεων: σφεντονιά2), τοξόβολο, τουφεκόβολο3) ή ένα
ντουφέκι τόπος4), τών οποίων αντίστοιχα ευρίσκομεν ήδη κατά τήν όμηρι-
κήν έποχήν5), ε'να τσιγάρο δρόμος κτλ.

2) Προς δήλωσιν μικράς ποσότητος.

Χούφτα, φούχτα ή χουφτιά, φουχτιά σημαίνει ποσόν ΤΙ, OJCEQ
δύναται νά περιληφθή εντός τοϋ κοίλου τών παλαμών τών δύο χειρών ηνωμένων.
Τό ήμισυ τούτου έκφράζεται διά τών λέξεων μονόχουφτο ή μονόφουχτο,
μπλόχερος ή πλόχερος, μονόχερο6) ή μ ο νό σ'ε ρ ο '), πα λα μιά9),
χαλαλιά9) γρόϋ·ος ή γροθιά. Ό γρό·&ος χρησιμοποιείται ενίοτε καί προς

') ΛΑ 491 σ. 47 (Παυλάκης, 'Ικαρία 1910).

2) ΛΑ 891, 236 (Ιΐονλάκης, Μάνη 1891).

') ΛΑ 491, 47 (Παυλάκης, 'Ικαρία 1910).

*) Λίγο για χαμηλώσιτι ένα ντουφέκι τόπον, Λαογραφία 6, 522, 5Α).

5) Ίλ. Π, 589 κέ. : "Οαση δ' αίγανέης ριπή ταναοΐο τέτυκται,

ην ρά τ* άνήρ άφέη πειρώμενος ή έν άέ&λφ
ήε και εν πολέμφ δηίων υπό ϋνμοραϊστέων
τόοοον έχώρηοαν Τρφες, ωσαντο δ' 'Αχαιοί.
Σημειωτέον, δτι είς παλαιά δημοτικά άσματα ευρίσκομεν τόν δρον & έ μ α προς δή-
λωσιν μεγάλης άποστάσεως : Κι άφέττης τον τό γροίκηοε που τριώϋ· ΰεμάτω στράτα. (Ζωγρ.
Άγων Α', 281. Πρβλ. Μιχαηλίδον - Νουάρου, Δημοτ. τραγ. Καρπάθου, 47, 6 α). Ή τοι-
αύτη χρήσις τοΰ δρου, γνωστοΰ ήδη είς τήν βυζαντινήν διοικητικήν διαίρεσιν, είναι, νο-
μίζω, άνάλογος προς τό σήμερον λεγόμενον: ακουόταν ή φωνή του από δυο χωριά μα-
κριά κ. χ. δ.

δ) ΛΑ 771 Ρ σ. 356 (Βογιατζίδης, "Ανδρος 1918).

') ΛΑ 949 σ. 66 (Έρωτόκριτος, Κύπρος 1922).

8) ΛΑ 898 σ. 163 ('Εαρινός, Σύμη 1895).

·') ΛΑ 885 σ. 68 (Δράκος, Μοσχονήσια 1885). Χαλαλιά έκ τοΰ χαλάλη, δπερ πιθανώς
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δήλωσιν αποστάσεως. Ούτως έν 'Ακαρνανία') λέγουν: πέντε γρόθους ψηλά ό
ήλιος. Πρός προσδιορισμόν τής τοιαύτης αποστάσεως θέτουν τήν χείρα συν-
εσφιγμένην εις γρόνθον προ τοΰ ενός οφθαλμού, κλείοντες τόν έ'τερον, είς τρόπον
ώστε αί όπτικαί ακτίνες, αί διερχόμενοι έκ τής άνω επιφανείας τού γρόνθου
νά τέμνουν τήν έπιφάνειαν τοΰ ορίζοντος. Μετά ταύτα θέτουν τόν έτερον γρόνθον
έπί τού πρώτου, κατόπιν εναλλαγής δέ τούτων, γινομένης πεντάκις, αί όπτικαί
άκτΐνες, αί διερχόμεναι έκ τής άνω επιφανείας τού τελευταίου γρόν9ου, τέμνουν
τήν έπιφάνειαν τού ηλίου. Τοιουτοτρόπως ορίζεται εις πέντε γρόθους ή άπόστασις
τοΰ ηλίου άπό τού ορίζοντος3).

Τό ποσόν, όπερ δύναται νά περιληφθή εις τήν κλειστήν παλάμην, δηλοΰ-
ται επίσης διά τής λέξεως χεριά, χερέα ή χεράδα: μιά χεριά άλάτι, μιά
χεριά σιτάρι, μιά χεριά βασιλικό 8) κ ο.κ. Σημειωτέον ότι μεταχειρίζονται ενίοτε
τόν όρον χερέα, χεριά καί έπί υγρών. Ούταις έν Πόντο) λέγουν: χερέα νερό
πνίγει με1).

Ή λέξις είναι ιδιαιτέρως γνωστή εις τήν γλώσσαν τών θεριστών πρός δή-
λωσιν τού ποσού τών σταχύαιν, άτινα δύναται νά λάβη τις διά τής μιας χειρός:
χεράδα σταχυών 5) ή χεράδα στάχυα. Μέ τήν αύττ]ν σημασίαν απαντά έν Κύπριο
ή λέξις στασ'υά6). Είς τήν γλώσσαν τών θεριστών ανήκουν έπίσης οί μετρικοί

έκ τοΰ χαχάλη = χηλή τοΰ καρκίνου καί συνεκδοχικώς ή δμοιον σχήμα έχουσα ανοικτή
παλάμη μέ τεταμένον τόν αντίχειρα. Περί της λ. χαχάλη βλ Φ. Κονκονλέ, Παρατηρήσεις
είς τό έλλην. γλωσσάριον τοΰ Du Cange. 'Αθηνά 42, 65.

>) ΛΑ 709 α. 62 (Σαλβάνος, Λεπενού 1925).

2) Σημειωτέον, δτι ό γρόνθος ώς μονάς μετρήσεως ϊση πρός τό τρίτον τής σπιθαμής,
έχρησιμοποιεΐτο συχνά κατά τήν αρχαιότητα. Βλ. Preisigke, Worterbuch der griech.
Papyrusurkunden, Abschnitt 18 έν λ. γρόνθος. Ν. Έλληνομνήμων 16 σ. 78 φ. 94 α .

3) "Ωρα καλή σον, μάτια μον,

λειβάδι νά'ν' ομπρός σον
χιριές, χιριές βασιλικό

νά τρώη ό γάδαρός σον
(στίχος σατυρικοϋ δημοτικού ηπειρωτικού τραγουδιοϋ. Ζωγράφειος 'Αγών 1, 130)

4) Μεσαιωνική παροιμιώδης έ'κφρασις. Βλ. Κ. Krumbacher, Mittelgriechische
Sprichworter. Miinchen 1893 σ. 93. 112. 122. 186. Πρβλ. P. Ν. Papageorgiou έν Byz.
Zeits. 3 (1894) σ. 567. Du Cange Gloss, gr. έν λ. χερέα:

χερέα πνίγει με νερόν, άλλος τις οντος λόγος'
τις οντος ό πνιγόμενος εις νδωρ δράκα μίαν
καί τι τό πολ.νδαμον νδωρ τής παροιμίας.

5) ΙΛ 419 σ. 128 (Κακριδής, Καλάβρυτα 1924).

β) Πανάρετος, ένθ' άν. σ. 65.
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όροι χ ε ρό β ο λ ο καί διαλεκτικώς χερβόλιν, σερβόλιν, (ποσότης σταχύων ομού
δεδεμένων) καί δεμάτι, (σύνολον έκ περισσοτέρων χεροβόλων), γνωστοί ήδη
άπό τών βυζαντινών χρόνων ')·

Συνώνυμοι προς τήν χεριάν λέξεις είναι: δράκα ή γράκα (ή) (Κύπρος),
δρακά, δρατζά2) (ή), πιάσμα (τό), μαγλιά3), πασμαδκιά, πα-
παντζιά4) (ή).

Κατά τόπους εύρίσκομεν διαφόρους άναλογίας μεταξύ χεριάς καί μεγαλυτέρων
ποσοτήτων σταχύων, ώς είναι τό χερόβολο5), τό λημάριβ), τό δεμάτι:Έν
Κιμώλφ 5 χεριές σταχύων απαρτίζουν ένα χερόβολο, περισσότερα χερόβολα ένα
λημάρι'). Έν Σερίφω λημαριά σημαίνει δέσμην πολλών χεροβόλων. Έν Με-
γάροις 6 χεράδες 'ισοδυναμούν προς ένα λημάρι. Έν Εύβοια; έξ χερόβολα αποτε-
λούν ένα λημάρι8). Έν Λέσβω 6"8 λημάρια άποτελοΰν έ'να δεμάτι9). Έν Κύπρω
τό δεμάτι αποτελείται άπό 4-5 αγκαλιές στάχυα10). Άλλοι όροι σχετικοί προς
τόν προσδιορισμόν ποσότητος δημητριακών είναι οί εξής: θημωνιά, θεμω-
νιά, σωρός έκ περισσοτέρων δεματίων. Κουμουλιά, σωρός μικρότερος τής
θεμωνιάς. Πατός11), σειρά έξ 20-30 δεματίων.

Προς δήλωσιν μικρού τίνος ποσού μεταχειρίζονται έπίσης τάς λέξεις:
μα α καλιά, άμοσκαλιά, ά ρ μ ο σκαλιά, ποσόν, όπερ ή μασχάλη θά ήδύ-

') Βλ. Φ. Κουκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Ε' σ. 261. Τοϋ ίδιου Θεσσα-
λονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α', 255.

2) ΛΑ 949 σ. 28 (Έρωτόκριτος, Κύπρος 1922). ΛΑ 950 σ. 17 (Φαρμακίδης, Κύπρος 1921).

3) ΛΑ 948 σ. 129 (Βογιατζίδης, Κυκλάδες 1919)· έκ τής άρχαίας έλληνικής λ. ά μ ά λ η,
ά μ α λ λ α- έ'τνχε δε τεϋεριομένον .... σννδραμόντες εφόρονν τάς άμάλλας είς τόν ποταμόν
(Πλουτάρχου, Ποπλικόλας 8).

4) Πανάρετος, έ'νθ' άν. σ. 67.

6) Συνώνυμον τό σκουλλύδα ή σκουλλί έκ τοϋ άρχ. έλλ. σκόλλυς.

6) Έκ τής λ. εί'λημα. Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, Ετυμολογικά καί τεχνολογικά. 'Αθηνά 28,102.

') Ί. Κ. Βογιατζίδου, Κίμωλος, ιστορικοί ερευναι περί τής νήσου. 'Αθηνά 35, 121.
Πρβλ. αύτόθι 45, 333.

8) ΙΛ 501 σ. 42 (Τριαντάφυλλου, Μακεδονία 1930).

8) ΙΛ 118, 33 (Ά. Κουκονλέ, Γλωσσ. ύλη έκ διαφόρων τόπων 1917).

10) Πανάρετος, ένθ' άν. σ. 64, 65. Μονόκουρο λέγεται τό δεμάτι μέ τούς στάχυς
έστραμμένους όλους πρός μίαν πλευράν διπλόκουρο ή δίκουρο τό δεμάτι μέ
τούς στάχυς έστραμμένους πρός τήν μίαν καί τήν άλλην πλευράν. Βόρτινον ή όρτι-
ν ο ν ονομάζεται έν Κύπρφ φόρτωμα εξ 20 - 30 δεματίων, τοποθετημένων ορθών εντός τοΰ
κάρρου, εως ότου τοϋτο πληρωθή μέχρι βρουντέλλων (βρουντέλλα = τό ξύλον έπί τοΰ όποιου
στηρίζονται πρός τό άνω των μέρος τά λουρούνια τής καρρέττας).

»ι) Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 65.
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νατο νά περιλάβη. Ννχιά, μικρόν τι ποσόν: μιά νυχιά ψωμί, μιά νυχιά τυρί,
καί συνεκδοχικώς μιά νυχιά ή ένα νύχι αέρα: μιά νυχιά αέρα ν' άλωνέψουμε').
Μπουκιά, χαψιά, κ α ταψιά: μιά μπουκιά άνί)ρωπος — μικρόσωμος' μιά
χαψιά τυρί = ελάχιστον ποσόν' δυο καταψιές ρακί κ.ά·ό. Δαγκασιά, δαγκα-
ματιά καί δακαμμαϋκιά (Κύπρος) = ελαχίστη ποσότης. Γουλιά (επί
υγρών), όσον ποσόν υγρού δύναται τις διά μιας νά καταπιή : Τούδωκε μιά γουλιά
κρασί' δός μου μιά γουλιά νερό. Δάκρυ: ούτε έ;να δάκρυ μέλι. Σά Μκρυ άμ-
πλύζει2) (έπί μικρών πηγών). Μάτι: ένα μάτι ψωμί.

β) Λέξεις καί φράσεις προερχόμεναι έκ της έν ΰπαίθρφ ζωής
ή έκ τοΰ σχήματος διαφόρων αντικειμένων

1) Προς δήλωσιν μικρού χώρου η έκτάσεως γής.

Άλω νούιν (Κύπρος), αγρός στρογγύλου σχήματος, περιορισμένης εκτάσεως3).
Αυλακιά: Μιά αυλακιά τόπος (μικρά έκτασις). Βοσκησιά: Δυο βοσκη-
σιές τόπος τό πατρικό του μερίδιο. Γαϊδουροκυλίστρα: Μάλωναν για μιά
γαϊδουροκυλίστρα τόπο. Γκλίτσα: Μιά γκλίτσα τόπος (έκτασις άσήμαντος,
ίση προς τό μήκος ποιμενικής ράβδου). Γούγια ή γάγια, μικρά τις έκτασις
αγρού, σχήματος τριγωνικού4) Κάλτσα5): Πήρε ό καθένας μιά κάλτσα χωράφι,
τό πατρικό τους μερίδιο (άσήμαντον έκτασιν). Λούρα ή λουρί6) καί διαλεκτι-
κώς λουρούα(ή) λουρί ν (τό) (Κύπρος) : "Ενα λουρί γής. Ή αί>τή έννοια έκ-

ι) ΛΑ 1564 σ. 155 (Ζευγώλη, 'Απύρανθος 1931). Πρβλ. δό μου μιά 'υχιά άνρ ι— δός
μου λίγο τυρί. Δ. Β. Οίκονοιιίδου, Περί τοϋ γλωσσικού ιδιώματος Άπεράθου - Νάξου.
Αθηνά 56, 227. Σημειωτέον δτι τό περιεχόμενον ορίζεται καί διά τών έξ ουσιαστικών
παραγώγων είς —έα —ιά, οίον καλαθιά, κοσκινιά, πιθαργιά, χουλιαργιά, καραβιά, άμαξιά,
καρριά (διαλεκτικώς καρραθκιά, καρραπασ'ιά) κλπ., διά τίνων δέ έκ τούτων δηλοΰται κατά
τόπους ώρισμένον τι ποσόν: μιά άμαξιά άχύρου έν Κύπρφ π. χ. υπολογίζεται ϊση πρός
70-80 οκάδες, μία κρεββαδκιά δεματίων άποτελεΐται έξ 20 - 30 δεματίων σταχύων
κ.ο.κ. (Βλ. ΤΙανάρετον, ενθ1' άν. σ. 65).

2) Δ. Λουκοπούλου, Γεωργικά Ρούμελης σ. 218.

3) Κυπριακαί Σπουδαί 12 (1948) σ. 57.

4) Κυπριακαί Σπουδαί 12 σ. 57.

δ) ΛΑ 873 σ. 18 (Τριανταφυλλίδης, Αιτωλία 1916).

Τόν ορον ευρίσκομεν συχνά είς παλαιά έ'γγραφα: πουλ.ώ τήν λαχίδα. .. με τά λόυρία
της (Πωλητ. έ'γγρ. τοϋ 1773. Στ. Σκοπετέα, Έγγραφα εκ Δυτ. Μάνης. Έπετ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλην.
Δικαίου 3 σ. 91, XI,. Πρβλ. αυτόθι 94, XEVI).
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φράζεται διά τών λέξεων σούβλα, σύρμα, χαϊμαλί, ψαθιν ή ψαχίν')>
έκ τής όμοιότητος πρός τά διά τών λέξεων τούτων σημαινόμενα.

2) Πρός δήλωσιν ύψους.

Θηρίο ή θεριό: Στάθηκε μπρός μου ολόκληρο θεριό. Καμπαναριό:
Ψηλός κει πάνου, καμπαναριό. Κυπαρίσσι: Ψηλός σάν κυπαρίσσι. Συνήθεις
έπίσης είναι αί πρός δήλωσιν τοΰ υπέρ τόν ορίζοντα ύψους τού ηλίου φράσεις :
Ό ήλιος ψηλά ένα, δυο ραβδιά (κοντάρια, μαγκούρες, καλάμια, βουκέντρες, σκοι-
νιά, τρίχες κ.ά.ό.) 2). Έν Κφ είς όμοιας περιπτώσεις λέγουν: Ψηλωμένος ό ήλιος
δgυό πιτταριόξυλα καί τρία καλαμουκάννια 3).

3) Πρός δήλωσιν μεγάλου αριθμού ή ομάδος.

Κοπάδι: "Επεσε κοπάδι κόσμος. Μπουλούκι: Κατέβαιναν μπουλούκια.
Μελίσσι, μελισσολόι καί τά συνώνυμα: μυρμηγκιά, λιμπουρίν4),
β ρ υ μ ί ν : Μαζεύτηκε μελίσσι ό κόσμος.

4) Πρός δήλωσιν ποσού.

Απλωσιά: Μιά απλωσιά καρύδια (μικρά ποσότης). Λιχνισιά: Μιά
λιχνισιά σιτάρι. Φτελλίν ή φτερόν (έλαχίστη ποσότης). Ψησταριά (έν
Κρήτη όφταρέ)5): Μιά ψησταριά κάστανα.

5) Πρός δήλωσιν μικράς ποσότητος υγρών.

Ά ρ μ ε ξ ι ά : Μιά άρμεξιά γάλα. Β ο ύ λ λ α : Ή βρύση δεν έχει βούλλα νερό.
Κεραμίδι: "Ενα κεραμίδι νερό (μικρά ποσότης, ίση πρός τήν διά κεραμίδος
δυναμένην νά διοχετευθή). Κόμπος: Σήμερα δέν έχουμε κόμπο νερό. Μα-

') Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 63. Πρβλ. Μιχαηλίδου - Νουάρου, Νομικά έθιμα Δωδεκα-
νήσου. 'Αθήναι 1926 σ. 159.

2) Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα 2(1921) σ. 111.

3) Προφορική άνακοίνωσις τοΰ συναδέλφου "Α. Καραναστάση. Πιτταριόξυλο (τό) = ξύ-
λινος κοντός μήκους ενός μέτρου περίπου, χρησιμοποιούμενος πρός διάνοιξιν τών φύλλων
ζύμης. Καλαμονκάννι (τό)=σπόνδυλος χονδροϋ καλαμιοϋ, δπου τυλίγουν τό νήμα πρός ΰφανσιν.
Βλ. καί Ί. Σ. Ζαρράφτη, Λαογραφικά έκ Κώ, εκδιδόμενα υπό Δ. Β. Οίκονομίδον. Λαογρα-
φία ΙΓ', 306.

4) Πανάρετος, έ'νθ' άν. σ. 77.

6) ΛΑ 492 σ. 45 (Αουπααάκης, Κρήτη 1916).
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σούρι: "Ενα μασούρι νερό (ποσότης ύδατος πάχους ίσου πρός μασούριον).
Ρακί: Ρακί νερό (ελαχίστη ποσότης, σταλάζουσα ώς τό ρακί έκ τών άμβύκων).
Στάλα, σ τ α ξ ι ά, σταλαματιά: Δέν έχει στάλα νερό. Σ τ ε λ ί φ ι ν : Νερό
στελίφιν1) (ποσότης ύδατος βάθους όσον τό μήκος στειλεού). Τ ο υ φ ε κ ό β ε ρ ν α :
Μιά τουφεκόβεργα νερό (ελαχίστη ποσότης, έχουσα τό πάχος τουφεκόβεργας).

6) Πρός δήλωσιν μεγάλης ποσότητος ύγρών.

Θάλασσα: Χύθηκε τό κρασί στο κατώι κι έγινε θάλασσα. Κόσκινο (έν
Κύπρω κόσ'ινας)2): Ρίχνει νερό μέ τό κόσκινο (ραγδαία βροχή). Ποτάμι:
"Ετρεχε ποτάμι ή βρύση. Πέλαγος: Χύθηκε τό κρασί κι έγινε πέλαγος.
Τίγκα ή στίγκα:Τό ποτήρι γεμάτο τίγκα (υπερπλήρες).

7) Πρός δήλωσιν βάρους.

Γενικός δρος δηλωτικός βάρους είναι τό γομάρι καί διαλεκτικώς 'ομάρι,
(γο μάρκα, 'ο μ α ρ ι ά α τ ρ a)s), σημαίναιν ποσόν δυνάμενον νά φορτοηθή εις
ζώον διά μίαν φοράν' τούτου τό βάρος κυμαίνεται άπό 60-80 όκάδας. Ή
λέξις είναι παλαιά, άπαντώσα ήδη εΐς τούς παπύρους καί τά βυζαντινά καί μετα-
βυζαντινά κείμενα1). Συνώνυμον πρός τό γομάρι είναι τό φόρτωμα, διακρινό-
μενον άναλόγως τοΰ μεταφέροντος ζώου εις γ αϊ δ ο ν ρ ο φ ό ρ τ ω μ α, μονλα-
ρο φόρτωμα, άλογοφύρτωμα5). 'Εν Κρήτη εύρίσκομεν τόν όρον γιγ ί ν ι")
(έκ τοϋ τουρκ. yigin) μέ τήν αύτήν πρός τό φόρτωμα σημασίαν. 'Εν Κύπρω,
μεταχειρίζονται έπίσης τόν δρον κα μηλιά7), σημαίνοντα τό φορτίον, όπερ δύνα-
ται νά φορτωθή έπί καμήλου.

Τό ήμισυ τοΰ φορτώματος έν Κορινθί^ ονομάζεται τ ρ α κά δα") (εκ τοϋ τρι-

') Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 79.

2) Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 73.

3) Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 64. Πρβλ. 'Αθηνά 20, 557.

4) Βλ. Fr. Preisigke, Worterbuch der griechischen Papyrusurkunden, III Band,
Berlin 1931, Abscbnitt 18 ένλ. γομάριον. F. Dolger, Aus den Schatzkammern d. heiligen

Berges 102, 23. Du Cange, Closs. gr. λ. γομάρι. Στ. Καββάδα, Oi κώδικες Χίου, Α' (Χίος
1950) σ. 60. Περί τής λ. γενικώτερον βλ. Δ. 1. Γεωργακά, Γλωσσικά. 'Αθηνά 51 (1941)
σ. 66-72.

6) Α Α 1098 σ. 721 (Κακριδής, Τρίκαλα Κορινθίας 1924).

") Άρχεΐον 'Ιστορικού Λεξικού 'Ακαδημίας.

') Καμηλιά = 10- 12 κόφες. Μισή καμηλιά = 1 χαράρι άχυρον. Βλ. Ιΐανάρετον,
ενθ' άν. σ. 67.

5) ΛΑ 1098 σ. 678 (Κακριδής, Τρίκαλα Κορινθίας 1924).
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ακάς)· Έν Αίτωλί^ εΐναι έν χρήσει ό συναφής όρος β ή στ α μα, σημαίνων σάκκον
περιέχοντα ποσόν δημητριακών πρός άλεσιν, όπερ δύναται τις νά σηκώση επί
τών ώμοπλατών1).

Άνασκοπούντες τούς έν τή παρούση μελέτη έξετασθέντας 150 περίπου μετρι-
κούς όρους, διαπιστώνομεν τά έξης: Περί τούς έβδομήκοντα έξ αύτών δηλούνται
διά λέξεων γνωστών έκ τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης' έκ τών λέξεων τούτων
τινές έχρησιμοποιούντο ήδη εις τήν άρχαίαν Ελλάδα πρός δήλωσιν μέτρων ή μο-
νάδων μετρήσεως, αί δέ άλλαι έχρησιμοποιήθησαν άργότερον πρός έκφρασιν τοι-
ούτου είδους έννοιών.

Περί τούς τεσσαράκοντα πέντε έκ τών έξετασθέντων μετρικών όρων, γνωστοί
διά λέξεων έκ τής ελληνικής ή λατινικής προερχομένων, δηλούν μέτρα έν πρακτική
χρήσει ήδη άπό τών έλληνορρωμαϊκών καί βυζαντινών χρόνων. Έκ τών υπολοί-
πων, περί τούς είκοσι πέντε μεν εΐναι γνωστοί διά λέξεων δανείων έκ νεωτέρων
ξένων γλωσσών καί δή τής ιταλικής καί τουρκικής, έλαχίστου δέ αριθμού έξ αύ-
τών ή έτυμολογία μένει εισέτι ακαθόριστος ή αμφίβολος.

'Αξιοσημείωτον είναι, ότι οί περισσότεροι έκ τών μετρικών όρων τών δια-
σωζομένων έκ τής αρχαίας Ελλάδος δέν χρησιμοποιούνται πλέον πρός προσδιο-
ρισμόν μετρικών μονάδων ή μέσαιν μετρήσεως έν πρακτική χρήσει εις τήν καθη-
μερινήν ζωήν, αλλά πρός δήλωσιν διαφόρων μέτρων κατά προσέγγισιν. 'Αντιθέ-
τως οί περισσότεροι έκ τών χρονολογουμένων άπό τών έλληνορρωμαϊκών καί βυ-
ζαντινών χρόνων δηλώνουν μέτρα πρακτικής χρήσεως ισχύοντα ακόμη καί σήμε-
ρον. Ώς πρός τούς διά λέξεων προερχομένων έκ νεωτέρων ξένων γλωσσών γνω-
στούς μετρικούς όρους, δέον νά σημειωί)η, ότι ούτοι δηλώνουν μέσα μετρήσεως
καί μετρικάς μονάδας-, αΐτινες απαντούν μεμονωμένως εις τινας περιοχάς.

Μάρτιος 1953.

') ΛΑ 1421 σ. 33 (Λονκόπουλος, Αιτωλία 1926).
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Έκ τής πραγματείας ημών περί τών δοξασιών καί εθίμων τών Βυζαντινών κατά
τους τρεις κυρίους σταθμούς τοΰ βίου τού ανθρώπου, τήν γέννησιν, τόν γάμον καί
τήν τελευτήν, κατά τάς έκ τών αγιολογικών κειμένων σχετικάς ειδήσεις, έδημο-
σιεύθη προ τετραετίας, τφ 1951, τό μέρος τό αφορών είς τά κατά τήν τελευτήν ').

Έκ τής έργασίας ταύτης δημοσιεύομεν κατώτερο) τό έτερον αύτης μέρος, πε-
ριλαμβάνον τήν έξέτασιν τών έθίμων καί σχετικών δοξασιών κατά τήν γέννησιν, τήν
βάπτισιν καί τόν γάμον.

Τό παρατιθέμενον ένταύθα υλικόν έντάσσομεν πολλάκις χρονολογικώς, λόγφ
τών δυσκολιών περί τήν άκριβή χρονολόγησιν πολλών έκ τών αγιολογικών πηγών
άλίά καί τοΰ συντηρητικού πνεύματος τού λαοΰ είς τάς συνήθειας τοΰ βίου του,
εις τρεις μακροτέρας περιόδους, τήν πρώτην περίοδον (πρωτοβυζαντινήν) μέχρι
τοΰ εβδόμου αιώνος, τήν δεντέραν περίοδον (μεσοβυζαντινήν) άπό τού ογδόου
μέχρι τοΰ ενδεκάτου αιώνος καί τήν τρίτην (ΰστεροβυζαντινήν) άπό τής δωδέκατης
μέχρι τής δεκάτης πέμπτης έκατονταετηρίδος 2).

') Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. (Έπετ.
Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 20 (1950) 74-171).

2) Βλ. περί τής χρονικής ταύτης έντάξεως, Ένθ' άν., σ. 76 - 78.



ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ

ΑΙΣ

Α η r i c h

AS
HDA

Κουκουλές =

Μαριδάκης =
Μάρκος διάκονος:
Μέγας =

Μ i g n e =

Πετρόπουλος, ΙΡΛ.

Πολίτης, ΓΣ. =

Πολίτης, ΛΣ. =

Samter, =

Τρεμπέλας, Βάπτ. =
Τρεμπέλας, Κατηχ.=

'Αθ. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυο-
λογίας, τόμ. 1-5. Έν Πετρουπόλει 1891 -1898.
: G. Anrich, Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der grie-
chischen Kirche. Texte und Untersuchungen. Bd. I - II. Berlin u.
Leipzig 1913 - 1917.
: Acta Sanctorum, Januarii - Novembris. Parisii - Bruxellis.
; Handworterbuch des deutscben Aberglaubens. Τόμ. I-IX. Berlin
und Leipzig, 1927-1941.

Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ'. Έν
'Αθήναις 1951. (Collection de 1' Institut Frangais d'Athenes, 73.)
[Ή γέννησις, σ. 9-42.—Ή βάπτισις, σ. 43 - 69.—Ό γάμος, σ. 70-119.—
Βασιλέων καί μελών τοΰ βασιλικού οίκου γάμοι, σ. 119 -147],
Γεωργίου Σ. Μαριδάκη, Τό άστικόν δίκαιον έν ταϊς Νεαραΐς τών βυ-
ζαντινών αύτοκρατόρων. 'Αθήναι 1922.

Μάρκου διακόνου, «Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου έπισκόπου Γάζης».
(Έκδ. Η. Gregoire et. Μ. - Α. Kugener, Paris 1930).
Γεωργίου 'Α. Μέγα, Ζητήματα έλληνικής λαογραφίας. Τεύχος Α'.—
('Ανάτυπον έκ τής Έπετ. τοΰ Λαογραφ. 'Αρχείου 'Ακαδημίας 'Αθηνών
ετ. 1939 καί 1940).

Patrologiae cursus completus. Series Graeca. Paris 1857 - 1886.
: Γεωργίου Ά. Πετροπούλου, 'Ιστορία καί Εισηγήσεις τοϋ ρωμαϊκού δι-
καίου ώς εισαγωγή είς τό ίσχΰον έν Ελλάδι άστικόν δίκαιον καί είς
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Α.' Η Γ Ε Ν Ν Η Σ I Σ

α') ΑΙ αντιλήψεις τής κοινωνίας ΐΐερι τών άτέκνων
και ό ίίόθο; προς παιδοποιίαν

Είς τόν άνθρωπον σήμερον εις πάσας τάς βαθμίδας τοϋ πολιτισμού του
υπάρχει ή άντίληψις ότι κύριος σκοπός τοΰ γάμου, ώς θεσμού συγκροτοϋντος
τήν οίκογένειαν, είναι ή άπόκτησις τέκνων'). Προς τήν πίστιν ταύτην, ή οποία
προέρχεται έκ τής όρμεμφύτου τάσεως αυτού προς συνέχισιν τής ζωής διά τής
διαδοχής καί είναι ούτως αύτη κοινόν κτήμα τής άνθρωπότητος από τών πρωί-
μων χρόνων τής κοινωνικής οργανώσεως αυτής, έχουν συνδεθή ποικίλαι δοξασίαι
καί έθιμικαί πράξεις, έ'τι δέ καί κοινωνικά! θεωρίαι2).

Τήν άντίλη-ψιν ταύτην περί τοΰ σκοποϋ τοϋ γάμου άπαντώμεν ζωηράν καί
είς τόν Έλληνικόν λαόν από τών πρώτων ιστορικών του χρόνων, ότε έπεζητεΐτο
συμφώνως προς θρησκευτικός δοξασίας καί κοινωνικάς άντιλήψεις ή άπόκτησις
τέκνου προς συνέχισιν τής οικογενειακής λατρείας καί συντήρησιν τής Πολιτείας3).
Ή γέννησις επομένως παίδων έθεωρείτο ευτυχία εις τήν οίκογένειαν, δυστυχία δέ
μεγάλη ή άπαιδία4).

Αι ίδέαι αΰται περί τοΰ γάμου, ώς κοινωνικοΰ θεσμού, συνεχίζονται κατόπιν
καί εις τήν χριστιανικήν κοινωνίαν, είς τήν οποίαν ή θρησκευτική διδασκαλία,
έπιδιώκουσα κατ'αρχήν ν'άπομακρύνη τόν άνθρωπον άπό τών υλικών φροντίδων
καί απολαύσεων, τονίζει καί έξαίρει τόν ίϊεσμόν τούτον μόνον ώς μέσον προς
παιδοποιίαν5).

') Βλ. Heinrich Ploss - Β. Rem, Das Kind itn Brauch und Sitte der Volker3, τόμ. 1,
Leipzig 1911, σ. 1-24.

2) Heinrich Ploss - B. Renz, Ένθ·' άν., σ. 1. Kummer, Kindersegen und Kinderlo-
sigkeit, Η DA IV, 1931, 1374 - 1385.

s) Πλάτ. Νόμοι, IV, 721 a-b., VI, 773 e. Διον. Άλικ. Β' 24. Βλ. Πλείονας αρχαίας μαρ-
τυρίας παρά Samter, σ. 213 κ.έξ. Κωνατ. Περιφανάκη, Αί περί γάμου αντιλήψεις τών άρχαίων
Ελλήνων. Έν 'Αθήναις 1940, σ. 10 σημ. 16 καί Δημ. Ιίετροπονλου, Ή άκληρία είς τά έθιμα
τοϋ ελληνικού λαοϋ, σ. 34 έξ. τοϋ παρόντος τόμου.

') Βλ. Ivan von MiiUer und Adolf Bauer, Die griechischen Privats - und Kriegs-
altertiimer, Mtinchen 1893, σ. 147, δπου καί βιβλιογραφία. Samter, σ. 213 έξ. Παρ' άλ-
λοις λαοΐς σήμερον βλ. είς HDA, Ένθ' άν., σ. 1374, 1377-78.

5) Fr. - Jos. Dolger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtab-
treibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike. (Antike und
Christentum, Bd. IV (1933) σ. 1 καί 27). Κονκονλές, σ. 9.
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Ή γέννησις τέκνου και μάλιστα ή πολυπαιδία έλογίζετο κατά τήν απασχο-
λούσαν ημάς βυζαντινήν περίοδον ού μόνον εύτυχία διά τό άνδρόγυνον, όπως και
παρά τοις άρχαίοις, αλλά καί ώς ένδειξις εύνοιας πρός αϋ:ο τοΰ Θεού1), τής άτε-
κνίας κατ'άκολουθίαν ί)εωρουμένης ώς θείας τιμωρίας έ'νεκα αμαρτιών2)' ήδη δέ
κατά τόν δεύτερον αιώνα είχε διαμορφωθή ή διδασκαλία, έξ επιδράσεως προφα-
νώς καί ιουδαϊκών αντιλήψεων, καθ'ήν ή γυνή συλλαμβάνει έκ θείας προνοίας3).

Έκ τών πεποιθήσεων τούτων περί τής άποκτήσεως τέκνων οί άτεκνοι εύρί-
σκοντο είς ύποδεεστέραν θέσιν έν τή κοινωνία. Χαρακτηριστική τής ταπεινωτι-
τής θέσεως τών άπαίδων είναι ή κατωτέρω μαρτυρία έν τφ βίφ τοϋ οσίου Ευθυ-
μίου (4-5 αι.), κατά τό κείμενον τοϋ Συμεώνος τοϋ μεταφραστοϋ, είς τήν οποίαν
αναφέρεται περί γυναικός, ήτις «ού μέτριον ήγεϊτο τό πάθος, ουδέ οίον όλίγης
άξιοΰν φροντίδος, αλλά μερίμναις τήν ψυχήν όξείαις έβάλλετο καί όδύναις έκόπτετο
καί τά σπλάγχνα καί τήν καρδίαν τφ τής άπαιδίας πυρί διεπίμπρατο, καρπού κοι-
λίας έφιεμένη' ό πράγμα γυναιξί ταΐς πλείοσιν εύκταιότατον, όφθαλμοΐς ήδιστον
όν, ίκανόν αυταΐς περιθεΐναι δόξαν καί μή ταπεινήν μηδ' άπαρρησίαστον εΐς τάς
τών ανδρών ό'ψεις παρασκευάσαι» 4).

Ή περιφρόνησις τής κοινωνίας έβάρυνεν ούτω κατά πρώτον λόγον τήν γυναίκα,
ή οποία ήτο υποχρεωμένη νά άντιμετωπίζη προσέτι καί τούς συχνούς όνειδισμούς
τοΰ συζύγου της. Ούτω παρά τήν, ώς άνω, μαρτυρίαν περί τοΰ άπαρρησιάστου
τής στείρας γυναικός πρό τής όψεως τοΰ άνδρός αύτής, αναφέρεται καί περί άλλης
γυναικός, ήτις «τήν νηδύν άγονος ούσα παίδων...καί τής συμφοράς έπίτασιν τόν
άνδρα έχουσα πολλά τής άπαιδίας ονείδη καταχέοντα» 5).

Ύπό τάς ψυχολογικός καί κοινωνικός αυτάς συνθήκας ή άτεκνος γυνή έπε-

') Fr.-Jos. Dolger, Ένθ' άν., σ. 27-28. Ή δοξασία αΰτη υπάρχει καί σήμερον εις τόν λαόν.
Βλ. Δημ. Πετρόπονλον, Ένθ' άν., σ. 33.

2) Κουκουλές, σ. 9 -10.

3) Fr.-Jos. Dolger, Ένθ' άν., σ. 27, 30-31. Κονκουλές, σ. 10. Βλ. καί κατωτέρω,
σ. 106-107. Ή πίστις δτι ή γέννησις τών τέκνων οφείλεται είς τόν Θεόν υπάρχει καί σήμε-
ρον ετι είς τόν λαόν.

*) Migne, 114, 597 Β.

5) Συμεώνος τοϋ μεταφραστοϋ, Λόγος είς τόν δσιον Συμεών τόν έν τφ στύλφ. Migne,
114, 36° β. - c. Όμοίως καί είς τόν βίον τοΰ οσίου Δανιήλ τοΰ Στυλίτου ,εκδ. Η. Delehaye,
Anal. Boll. 32, ig1^» σ· 122, στ. 14-19) λέγεται περί τής στείρας μητρός του «όνει-
διζομένης παρά τοΰ άνδρός καί τών συγγενών» δτι «έν μια τών ημερών μεσονυκτίφ
λάθρα τοϋ άνδρός αυτής έξελθοΰσα άνέτεινεν τάς χείρας είς τόν ούρανόν καί προσηΰχετο

λέγουσα : Κύριε Ίησοΰ Χριστέ.....άφελε τόν όνειδισμόν μου καί παράσχου καρπόν τή έμή

κοιλία...». Βλ. άλλας μαρτυρίας παρά Κουκουλέ, α. 10.
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ζήτει τήν άπόκτησιν τέκνου, καταφεύγουσα είς τήν βοήθειαν τών ιατρών1), κυρίως
δέ χρησιμοποιούσα διάφορα πρός τούτο μέσα τής λαϊκής ιατρικής καί τής μαγείας 2).
Συνήθως όμως, κατ' έθος ηδη άρχαϊον3), αί στεϊραι γυναίκες κατέφευγον, όπως
τεκνογονήσουν, εις τήν άρωγήν καί τής θρησκείας. Αΰται έρχόμεναι εις ιερούς τό-
πους καί καταγώγια καί εις ένάρετον βίον άσκοΰντας μοναχούς καί ιερείς ήτουν
παρ' αυτών διά τής προσευχής καί τών θερμών δεήσεων πρός τόν Θεόν τό χάρι-
σμα τής τεκνογονίας. Ούτως άνδρόγυνον άτεκνον, προσελθόν εις τό μοναστήριον
τού αγίου Νικολάου έν Λυκία, παρακαλεί αντον λέγον: «Έλέησον ημάς, δούλε τοΰ
Θεού, ότι τριάκοντα έτη έχομεν έξ ότου τόν γάμον έποιήσαμεν καί παιδίον ούκ
έσχομεν' καί ήκούσαμεν περί τής όσιας υμών εύχής καί ηλθομεν προσκυνήσαι τόν
θεόν καί τήν άγιωσΰνην υμών' καί εύξη υπέρ ημών, ίνα σπλαγχνισθή ό θεός
εφ' ημάς καί δώη ήμϊν καρπόν» 4). Γυνή τις όνειδιζομένη ομοίως παρά τοΰ άνδρός
της διά τήν άγονίαν της «καί συμφορά τοιαύτη πιεζομένη πρός τόν πλησίον Πο-
λυεύκτου τοΰ θείου μάρτυρος ναόν μετά τού συζύγου άφικομένη ·.. έπί πολλαΐς
ήμέραις έν τούτω τή προσευχή προσήδρευον. Λυθήναι τε αΰτοίς τά δεσμά τής στει-
ρώσεως ητουν καί καρπόν οικείων ωδίνων ίδεΐν ηύχοντο» δ)' άλλη δ' άπαις γυνή κα-
ταφυγοΰσα πρός τόν όσιον Συμεών τόν έν τω στύλω «έθρήνει τό πάθος... ικέτευεν,
ήντιβόλει, τήν τής στειρώσεως ήτει λύσιν, καί όπως παίδα έξ εαυτής ΐδοι»6).

Είς τόν όσιον Θεόδωρον τόν Συκεώτην (6 αί.) διατρίβοντά ποτε έν Κωνσταν-
τινουπόλει κατά τους χρόνους τής βασιλείας τοΰ Μαυρικίου προσήλθεν άνδρόγυνον
έπί τριετίαν άνευ παιδός καί παρεκάλει αΰτόν, όπως δώση εις αυτούς «παιδοποιίας

*) Βίος καί πολιτεία όσ. 'Αντωνίου τοΰ νέου (9 αί.) (Ά&. Παπαδοπούλου - Κεραμέως,
Συλλογή παλαιστ. καί συριακής αγιολογίας, τεΰχ. Α', 'Εν Πετρουπόλει 1907, σ. 195, στ. 25 έξ.

2) Fr.-Jos. Dolger, Ένθ' άν., σ. 1. Κουκουλές, σ. 10-11. Τών συλληπτικών τούτων
μέσων γίνεται χρήσις καί σήμερον υπό τοΰ ελληνικού λαοΰ ώς καί παρ' άλλων έτι λαών.
Βλ. Μέγαν, σ. 25. Δημ. Ιίετρόπουλον, Ένθ'άν., σ. 33. Samter, σ. 214-15. Η. Ploss-B. Rem,
"Ενθ' άν., σ. 3 κ.έξ.

3) Βλ. Samter, σ. 213-14.

4) Βίος καί πολιτεία . .. Νικολάου άρχιμανδρίτου < γενομένου τής άγίας Σιών καί επι-
σκόπου τής Πιναρέων πόλεως>, Anrich, I, σ. 33-34 (κεφ. 40). Ό βίος συνεγράφη κατά
τόν Anrich, II, σ. 441, περί τό έτος 565.

5) Συμεώνος τοΰ μεταφραστον, Βίος δσίου Ευθυμίου. Migne, 114, 597 β.

6) Σνμεωνος τοΰ μεταφραοτοϋ, Λόγος είς τόν δσιον Συμεών τόν έν τω στύλφ. Migne, 114,
360 β. "Αλλαι μαρτυρίαι περί συλλήψεως στείρων γυναικών διά τής ευλογίας οσίων άνδρών,
έγκοιμήσεως είς ιερούς τόπους κ.ά. 'Ιωάννου Μόσχου, Λειμών, Migne, 87, 2977 d. Βίος όσ.
Ίλαρίωνος (Ά&. Παπαδοπούλου - Κεραμεως, ΑΙΣ, 5, 89-901. Βίος τοΰ άγίου Συμεών τοΰ
Στυλίτου, AS Maii, τόμ. 5, σ. 311 β. Νικήτα Παφλαγόνος, Βίος 'Ιγνατίου άρχιεπισκόπου
Κωντινουπόλεως, Mic/ne, 105, 561 d. κ.ά.
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βλάστημα. Αυτός δέ ειπεν αυτοίς: μή έμοί, τέκνα, άλλα τφ θεώ προσέλθετε καί
αυτός ποιήσει τό α'ίτημα υμών». "Ετι δέ έπιμενόντων αύτών ταΐς παρακλήσεσιν,
έλαβεν αμφοτέρων αύτών τάς ζώνας καί έθηκεν ένθα καί ένθα, καί μέσον αύτών
κλίνας τά γόνατα έποίησε τήν εύχήν αύτοίς καί έπέδωκεν αύτοΐς ζώσασθαΓ καί
χάριτι Χριστού μετά εννέα μήνας έτέχΌη αύτοίς άρρεν παιδίον» '). Τέλος καί ό
όσιος 'Αντώνιος ό νέος (9 αι.), προτού καρή μοναχός, τήν στρατηγίαν κατέχων
τού Θέματος τών Κιβυρραιωτών καί όδεύων ανεπισήμως πρός τήν Κωνσταντινού-
πολιν, έφιλοξενήθη ώς ιατρός εις τινα σταθμόν υπό οικογενείας στερούμενης
τέκνων. Ό άρχων 'Ιωάννης, ώς έλέγετο τότε ό όσιος 'Αντώνιος δ νέος, οτε έπλη-
ροφορήθη περί τής άτεκνίας τού ζεύγους καί τής σφοδράς επιθυμίας του ν' άπο-
κτήση τέκνον, άπέκοψε φύλλα έκ τοϋ ίεροΰ Ευαγγελίου καί «συνέρραψε τόμον
όσον έδύνατο διαζώσαι τόν φορέσαι μέλλοντα. Καί γράψας είς αυτόν εύχήν...
έπέτρεψεν αυτοΐς λέγων' «πλύνατε τά έγκοίτια υμών, λούσασθε δέ καί αυτοί, και
άποσμηξάμενοι παντοίως, περιζωσαμένη επί σαρκός ή κυρία τήν εύλογίαν ταύτην
ούτως συναναπαύσεται τή σή εύνίο: καί πιστεύω τφ θεώ ΐώ εύλογήσαντι τούς
πατέρας καί παρασχόντι αύτοΐς τήν χάριν τής παιδοποιίας ότι έσται καί ύμΐν
κατά τήν έφεσιν υμών. Τούτου ούν γενομένου συνέλαβεν ή γυνή» 2).

Εις τάς μαρτυρίας ταύτας έκ τών βίων τών δσίων Θεοδώρου τοϋ Συκεώτου
(6 αί.) καί 'Αντωνίου τοϋ νέου (περί τό έτος 823) παρατηροϋμεν ότι χρησιμοποι-
είται ή ζώνη ώς μέσον πρός διευκόλυνσιν τής συλλήψεως εις γυναίκα στεΐραν"
καί εις μέν τήν πρώτην εύλογοϋνται υπό τοϋ δσίου Θεοδώρου διά τής προσευχής
του αί ζώναι τοϋ άτέκνου ζεύγους, τό όποιον περιβάλλεται πάλιν αύτάς, εις δέ
τήν δευτέραν συρράπτεται έκ φύλλων τοϋ Ευαγγελίου ζώνη εφ' ης καταγράφονται
υπό τοϋ ώς ίατροϋ παρουσιαζομένου δσίου 'Αντωνίου τοΰ νέου, τότε, ώς άνω,
στρατηγού τών Κιβυρραιωτώνι εύχή καί ρήσεις έκ τής Βίβλου καί παραγγέλλεται
παρ' αυτού νά ζωσθή αύτήν ή γυνή, άφοΰ προηγουμένως μετά τοΰ άνδρός της
λουσθή καί καθαρθή.

Χρήσιν τής ζώνης πρός τόν σκοπόν τοΰτον άναφέρει παλαιότερον κατά τόν
4 αί. δ Σέξτος Πλάκιτος: «ut mulier concipiat. Homo vir si solvat semicinctium

') Βίος όσιου Θεοδώρου άρχιμανδρίτου Συκεών συγγραφείς παρά Γεωργίου μαθητοΰ
αύτοΰ... Θεοφίλου 'Ιωάννου, Μνημεία άγιολογικά, Βενετία 1884, σ. 446. Ό αυτός όσιος
Θεόδωρος ευχηθείς είς τόν Θεόν προεΐπε καί είς τόν πατρίκιον Δομνιτζίολον ότι ή μέχρι
τότε άγονος σΰζυγός του «Θεοί) χάριτι τρεις παϊδας τέξεται... καί τοΰς τρεις άρρενας...
καί κατά τόν θεόπνευστον λόγον αΰτοΰ... καί άπό τής ευχής αύτοΰ καί τής ημέρας άρξα-
μένη τής πρώτου αυτής παιδός συλλήψεως» Ένθ'άν., σ. 486-87.

-) Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου 'Αντωνίου τοϋ νέου (Άϋ·. Παπαδοπούλου - Κεραμέως,
Συλλογή Παλαιστ. καί Συριακής αγιολογίας, τεΰχ. Α', 'Εν Πετρουπόλει 1907, σ. 195 - 196.
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suum et earn praecingat et dicat: ergo desinas : explica te Iaborantem» ').
Ό Heim εξέφρασε τήν γνώμην, τήν οποίαν δέχεται καί ό Samter, ότι ή φράσις
ένταύθα «ut mulier concipiat» προσετέθη είς to κείμενον έκ πλάνης καί ότι είς
τούτο ύπήρχεν αρχικώς έπφδή πρός διευκόλυνσιν τοΰ τοκετού2). ΓΙαρά ταύτα
όμως παρατηρεί ό Samter έκ σχετικών συγχρόνων εθίμων ότι ήδύνατο ή ανω-
τέρω επωδή νά χρησιμοποιηθή καί ώς συλληπτικόν μέσον εΐς τήν γυναίκα3)·

Περί τής ζώνης ώς ώκυτοκίου μέσου άναφέρει παρά τοις Ρωμαίοις ό Πλί-
νιος (Ν. Η. XXVIII, 42)4) ότι ό σύζυγος κατά τόν τοκετόν, ένώ περιέβαλλε τήν
έπίτοκον διά τής ζώνης του καί είτα έλυε αύτήν, έπέλεγεν: «ό 'ίδιος, όστις
σέ έζωσα, θά σέ λύσω πάλιν»' καί ό ιατρός Σωρανός (έκδ. V. Rose, σ. 240, στ.
14 έξ.)4), παραγγέλλων πρός ΰποβοήθησιν τής άποκυήσεως ότι «εΐς τήν άκώλυτον
δίοδον τού πνεύματος λύειν τε τήν ζώνην προσήκεν αύτών (=τών έπιτόκων) καί
τό στήθος πάσης έλευθεροΰν περιειλήσεως, ού κατά τήν ΐδιωτικήν πρόληψιν καθ'
ήν τά γυναίκια δεσμόν ούδένα βούλεται τυγχάνειν, διά ταύτην δέ καί τάς τρίχας
λύειν», άναφέρεται ένταύθα άσφαλώς εΐς τήν λαϊκήν ταύτην συνήθειαν τής λύ-
σεως ού μόνον τής ζώνης5) αλλά καί τών τριχών τής κεφαλής.

Ή ζώνη εΐς τήν γυναίκα θεωρείται ύπό τοΰ λαού άπό τής αρχαιότητος,
ήδη παρ' Όμήρω (λ. 245), μέχρι τής σήμερον καί παρ' άλλοις προσέτι λαοϊς,
σύμβολον τής καθαρότητος καί τής άγνείας, ή δέ λύσις αυτής σημαίνει τό τέρμα
τοΰ παρθενικού βίου τής φερούσης τήν λυομένην ζώνην γυναικός6)· Έκ τής συμ-
βολικής αύτής σημασίας τής ζώνης, παρά καί τήν πρός συγκράτησιν τοΰ φορέμα-
τος καί πρός διακόσμησιν αύτού χρησιμοποίησίν της')ι προήλθε κατόπιν ή μα-
γική αυτής χρήσις κυρίως πρός άποτροπήν τοΰ βασκάνου οφθαλμού άπό τοΰ φέρον-

') Sexti Placiti Papyriensis, De medicamentis ex animalibus liber, cap, 17, 12 (Para-
bilium medicamentorum. Scriptores antiqui. ed. Ioann. Ch. G. Ackermann, 1788, σ. 55.

2) Βλ. παρά Samter, σ. 126-127 καί Ν. Γ. Πολίτη, Ώκυτόκια, Λαογρ. 6 (1917-1918),
σ. 326 (=: Λαογρ. Σύμμεικτα, Β', 1921, σ. 303).

3) Samter, σ. 127.

4) Βλ. καί παρά Samter, σ. 124 καί 126.

5) Περί τής χρήσεως τής ζώνης ώς ώκυτοκίου κατά τοΰς άρχαίους καί τούς μέσους χρό-
νους καί σήμερον ετι είς τόν έλληνικόν λαόν καί παρ'άλλοις προσέτι λαοΐς βλ. G.H. Welcker,
Kleine Schriften, τόμ. 3, Bonn 1850, σ. 188 καί 201. Κονκονλέν, σ. 24. Me γ αν, σ. 28α.
Jungbauer, Gtirtel. HDA III, 1930, 1217 - 18. Am. van Gennep, Manuel de folklore
franfais Contemporain, Tom. I, 1, Paris 1943, σ. 116.

6) Βλ. Άδ. 'Αδαμαντίου, Άγνείας πείρα. Λαογρ. 3 (1911 -1912) 88 - 89 έ'νθα καί ή
σχετική βιβλιογραφία. Jungbauer, Gtirtel, HDA III, 1930, στ. 1215-1216.

') Jungbauer, Ένθ' άν., σ. 1210.
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τος τήν ζώνην καί άλλοον έτι κατ' αυτού βλαπτικών μαγικών ενεργειών, είς τάς
οποίας ήτο κατ' έξοχήν έκτεθειμένη ή παρθένος κατά τόν χρόνον τής μνηστείας
καί τοΰ γάμου της1).

Κύριος σκοπός τοΰ γάμου καί φυσικός έκ τούτου καρπός είναι τά τέκνα. Ό
άνθρωπος, άγνοών τάς άνατομικάς ή παθολογικάς αιτίας τής στειρώσεως τής γυ-
ναικός, άπέδωσεν, ώς είναι φυσικόν, τήν έκτροπήν αύτήν έκ τοΰ συνήθους κανό-
νος, δηλαδή τής τεκνογονίας, είς ύπερφυσικάς αιτίας, ήτοι εις δυσμενή διάθεσιν
προς τήν γυναίκα δαιμονικών όντων ή εις μαγικάς ενεργείας ύπ' εχθρών αυτής2).

Προς άπόκρουσιν τοΰ κινδύνου τούτου έκ τοΰ έρχομένου είς γάμου κοινωνίαν
ζεύγους λαμβάνονται μέτρα προστασίας αύτοΰ διά ποικίλων μαγικού χαρακτήρος εθι-
μικών ενεργειών, μεθ' ων καί ή περίζωσις τοΰ ανδρός καί τής γυναικός διά ζώνης.

Συμφώνως προς τάς αντιλήψεις αυτάς τοΰ λαοΰ περί τής τεκνογονίας, ή νυμ-
φευμένη καί παραμένουσα στείρα θεωρείται ότι τελεί υπό τήν έπίδρασιν τοϋ έχθρι-
κώς προς τό ζεύγος διακειμένου δαίμονος ή καί παρακωλυτικών τής τεκνογονίας
μαγικών ενεργειών' νομίζεται δηλαδή υπό τοΰ λαοΰ ότι ή άγονος γυνή είναι ούτω
καταδεδεμένη εις τήν άτεκνίαν' όπως δέ κατά τόν τοκετόν επιδιώκεται ή άποκύησις,
πλήν τών μέσων τής επιστήμης, καί διά προσευχών προς τό θείον καί μαγικών
τέλος ένεργειών μεθ' ών καί ή διά τής ζώνης προς λύσιν τών δεσμών τοΰ τοκε-
τού διά τής άποδιώξεως τοϋ παρεμποδίζοντος αύτόν κακοποιού πνεύματος, ούτω
καί εις τήν περίπτωσιν τής στειρώσεως τής γυναικός, θεαιρουμένης, ώς εΐπομεν,
τής γυναικός καταδεδε,μένης είς τήν κατάστασιν ταύτην, έπιζητείται όμοίως ή λύ-
σις καί απαλλαγή έκ ταύτης τής γυναικός.

Ή λαϊκή αύτη άντίληψις πιστοποιείται καί είς συζητουμένας ένταΰθα έκ
τών βυζαντινών χρόνων ειδήσεις. Ούτως, ώς λέγεται ανωτέρω, ό άνήρ καί ή στείρα
γυνή του, προσελθόντες είς τήν Έκκλησίαν, «λυθήναι τε αυτοΐς τά δεσμά τής
στειρώσεως ητουν»' άλλη δέ γυνή άτεκνος, προσελθοΰσα προς τόν όσιον Συμεών
τόν έν τώ στύλω καί ίκετεύουσα αιιτόν «τήν τής στειρώσεως ητει λύσιν». Επο-
μένως διά τής χρησιμοποιήσεως, ώς άνωτέρω, τής ζώνης υπό τών οσίων Θεοδώ-

') Φαίδ. Κονκονλέ, Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογρ. 9 (1926) 459 -
461, 469. Άλεξ. Χατζηγάκη, Τ' 'Ασπροπόταμο Πίνδου, Τρίκκαλα 1946, σελ. 23, 24, 27, 30.
f Γ. ΟΙκονομίδον, Γαμήλια σύμβολα έν Σιατίστη, Μακεδόνικα Α' (1940) 269. Περί τής χρή-
σεως ταύτης τής ζώνης είς διαφόρους λαούς : Βλ. lsidor Scheftelowitz, Das Schlingen -
und Netzmotiv im Glauben und Brauch der Volker. Giessen 1912, σ. 52 έξ. Samter,
a. 123. Jungbauer, Ένθ' άν., σ. 1210.

2) Βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη, Οί αμφιθαλείς είς τόν βίον τοϋ λαοΰ. 'Αρχ. Θρ<^κ.
λαογρ. καί γλωσσ. θησαυρού, τόμ. 13 (1946-47) 204 έξ.
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ρου Συκεώτου καί 'Αντωνίου τοΰ νέου πρός σύλληψιν αγόνων γυναικών, έπεδιώ-
χθη συμφώνως πρός τήν άντίληψιν τοΰ λαού καί τά έθιμα του άπαλλαγή αύτών
έκ τοΰ δεσμοΰ τής άτεκνίας.

Ό άνθρωπος έπιζητών διά τοΰ γάμου τήν άπόκτησιν τέκνου έπόθει ιδιαιτέ-
ρως τήν γέννησιν άρρενος. Ή πρός άρρενογονίαν επιθυμία άπαντα ζωηρά είς τόν
λαόν άπό παλαιότατων χρόνων, υπάρχουσα δέ αύτη εις όλους τούς λαούς1), πηγά-
ζει έκ τής κυριαρχούσης θέσεως τοϋ άνδρός, ώς παράγοντος, ώς ελέχθη άναηέρω,
πρός συνέχισιν τοΰ γένους καί τής οικογενειακής λατρείας, έτι δέ καί ώς στυλο-
βάτου τής οικογενείας διά τής έργασίας του καί τής προστασίας του πρός αυτήν2).

Τήν άντίληψιν ταύτην τής κοινωνίας καί τόν πόθον τοΰ λαοΰ πρός άπόκτη-
σιν άρρένων τέκνων εκφράζει παρά τοις άρχαίοις ό Εύριπίδης λέγων (Ίφιγ.
έν Ταύρ. 57) ότι «στύλοι γάρ οίκων είσί παίδες άρσενες». Είς τήν βυζαντινήν
κοινωνίαν ομοίως υπό τήν έπίδρασιν τής συνεχιζομένης αρχαίας παραδόσεως καί
τών ιουδαϊκών έτι διά τής Χριστιανικής 'Εκκλησίας αντιλήψεων ήτο ευκταία ή
άπόκτησις άρρενος3), όπως συμβαίνει καί σήμερον4). Τούτου ένεκα οί στερούμε-
νοι άρρενος παιδός έθλίβοντο επί τούτω 5) καί προσηύχοντο εις τόν Θεόν διά τήν
γέννησιν άρρενος. Ούτως οί γονείς τοϋ αγίου Γρηγεντίου (6 αι.), άμοιροϋντες
άρρενος παιδός, έπέτυχον διά τής προσευχής νά αποκτήσουν άρρεν τέκνον (τόν
Γρηγέντιον)")' καί ή βασίλισσα Εύδοξία (κατά τό έτος 400), έγκυος ούσα, παρε-
κάλεσε τόν ά'γιον Πορφύριον καί τόν έπίσκοπον τής έν Παλαιστίνη Καισαρείας,
όπως ευχηθούν, ϊνα αύτη τέξη άρρεν').

') Βλ. Η. Ploss - Β. lienz, "Ενθ' άν., σ. 1 έξ. Kummer, Kindersegen und Kinderlo-
sigkeit, HDA IV, 1931, 1377. Πολίτης, ΑΣ., σ. 210 σημ. 5.

2) Βλ. άνωτέρω, σ. 104.

3) Κονκουλές, σ. 14 -15.

*) Πολίτης, ΑΣ, σ. 210.

5) 'Ενδεικτική περί τοΰτου είναι καί ή μαρτυρία τοΰ Ίω. Χρυσοστόμου Migne, 50,
747: «'Ετέχθη τις θήλεια ; ότι μή άρρεν, ό άνήρ σκυθρωπάζει».

β) Βίος τοΰ άγ. Γρηγεντίου (έκδ. Vasiliev). Βυζ. Χρον. 14 (1909) 39. Άλλαι μαρτυ-
ρίαι: Βίος άγίου Νικολάου, Anrich, I, σ. 34, στ. 1 έξ. Βίος όσ. Θεοδώρου Συκεώτου (6 αι.),
Θεοφ. 'Ιωάννου, Μνημεία άγιολογικά, σ. 446. Βίος όσ. Ίλαρίωνος (Άϋ·. Παπαδοπούλου - Κε-
ραμέας, ΑΙΣ, 5, σελ. 89-90). Συμ. τον μεταφραστον, Βίος άγίου Αυξεντίου, Migne, 114,
1433 D. Βλ. καί Πολίτην, ΑΣ, σ. 210 σημ. δ.

') Μάρκου διακόνου, Βίος άγίου Πορφυρίου έπισκόπου Γάζης (έκδ. Η. Gregoire et
Μ - Α. Kugener) σ. 36-37 (κεφ. 43 - 44) «Εΰξασθε, πατέρες, ϊνα κατά τό ρήμα υμών, θεοΰ
θέλοντος, γεννήσω τόν άρρενα... Ήν δέ ευχή, 'ίνα τέκτ) τόν άρρενα». Βλ. καί παρά Κου-
κονλέ, σ. 14.
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Πλήν τού λόγου τής διαδοχής τής ζωής, θεωρουμένου έκ τούτου τοΰ γάμου,
κατά τόν Βασίλειον έπίσκοπον Σελευκείας (5 αί.) ότι άποτελεϊ πηγήν πρός δια-
δοχήν «τού κοινού γένους» καί ότι τών «γενών τάς έπωνυμίας άκραιφνεΐς οιδε
φυλάττειν» ')> ή προτίμησις τοΰ άρρενος κατά τάς τότε —καί σήμερον ομοίως —
κοινωνικάς συνθήκας ώφείλετο έτι καί είς τό γεγονός ότι τό θήλυ τέκνον έν σχέ-
σει πρός τό άρρεν εΐχεν άνάγκην περισσοτέρας μερίμνης παρά τών γονέων του διά
τήν άνατροφήν του καί άκολούθως πρός τήν διά τοΰ γάμου κοινωνικήν αύτοΰ
άποκατάστασιν.

Περί τής υποχρεώσεως ταύτης τών γονέων αναφέρεται υπό τού Συμεώνος
τού μεταφραστοΰ εις τόν βίον τοΰ οσίου Θεοφάνους ότι: «εΐ μεν άρσεν εΐη (τό
τέκνον) μερική τις έκκοπή" εΐ δέ θήλυ, διπλούν τό κακόν' χρεία γάρ άναμεΐναι καί
χρόνους γάμου καί λοιπής προνοίας» 2).

β') Ό τοκετός

Περί τής καταλαμβανομένης υπό τών ώδίνων τοΰ τοκετού γυναικός έλέγετο
ότι έκοιλιοπόνει3). Προς βοήθειαν τής έπιτόκου προσεκαλοΰντο, κατ' ειδήσεις
ήδη έκ τής πρώτης περιόδου, ειδικοί ιατροί4) καί γυναίκες, ώς καί κατά τήν
άρχαιότητα5), είδικάς γνώσεις έχουσαι6), αί καλούμενοι μαίαι7). Συχνά όμως

') Migne, 84, 509 c καί 500 β-

2) Migne, 115, 16 β.

3) Λεοντίον έπισκ. Νεαπόλεως τής Κύπρου, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοϋ
(6 αι.). Migne, 93, 1717 c. «Ότε δέ έφθασεν ή ώρα τοΰ γεννήσαι αύτήν έκοιλιοπόνησεν τάς
τρεις ημέρας έ'ως θανάτου». Ή έκφρασις αΰτη, δημώδης τότε, έπιζή καί κατά τους κατό-
πιν χρόνους (Α. Vasiliev, Anecd. Graeco - byz. Mosquae 1893, σ. 339 (κεφ. κα'.): «Κύ-
ριε μου, γυνή πονεϊ καί κοιλιοπονεΐ καί οΰ δύναται γεννήσαι») μέχρι τής σήμερον. Βλ. καί
Κονκουλέν, σ. 18.

4) Μάρκος διάκονος, σ. 25. στ. 20 έξ. (κεφ. 28). Παλλαδίου, Λαυσ. ίστορ. Migne, 34,
1219 c. 'Ενταύθα λέγει ό Παλλάδιος δτι έν Γαλατίςι τής Μ. 'Ασίας ίδών γυναίκα τίκτου-
σαν έν τή στοά τής 'Εκκλησίας «καί μηδένα εΰρών τόν ταύτη παραστησόμενον, έν τη
άνάγκη έκείνη αυτός ΐατρίνης τόπον έπέσχεν, ού βδελυξάμενος τό μΰσος τό παρακολουθοΰν
ταϊς τικτούσαις τών γυναικών...». Νικήτα Παφλαγόνος, Βίος 'Ιγνατίου άρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως, Migne, 105, 564.

5) Έν 'Αθήναις έκαλοΰντο αΰται άκέστριαι. F. G. Welcker, Ένθ·' άνωτ., σ. 194.

") Παλλαδίου, Ένθ* άν. Βλ. καί Κονκουλέν, σ. 21.

') Μάρκος διάκονος, σ. 25, στ. 20 έξ. «μαΐαι ούκ ισχύον». Μαρτύριον τής άγίας Περ-
πετσυας... (3 αί.) (Χρνο. Παπαδοπούλου, Ίστορικαί μελέται, Έν Ίεροσολύμοις 1906, σ. 91):
- «ή Φηλικητάτη χαίρουσα έπί τή τοΰ τοκετού ύγείΐϊ, ϊνα θηριομαχήση άπό αίματος εις αίμα
άπό μαίας πρός μονομαχίαν, μέλλουσα λούσασθαι μετά τόν τοκετόν...».
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είς δυσκόλους τοκετούς τά πρόσωπα ταύτα δέν ισχύον, όπως παράσχουν τα-
χεΐαν καί άποτελεσματικήν είς τήν έπίτοκον βοήθειαν, ότε έν τή περιπτώσει ταύτη
οί οικείοι αύτής, κατά μαρτυρίαν έκ Γάζης τοϋ 5 αι., προσέτρεχον είς μάντεις καί
έπαοιδούς, έτι δέ καί εΐς θυσίας ύπέρ τής τικτούσης, πιστεύοντες ότι διά τών μέ-
σων τούτων θά ήδύναντο νά εύκολύνουν τόν τοκετόν' συγχρόνως όμως, όσον εύ-
ρύτερον έπεκράτει ό χριστιανισμός, κατέφευγον κατά παραδιδόμενον έκ τών άρ-
χαίων χρόνων έθος') καί εΐς ιερούς τόπους ώς καί πρός εύσεβεΐς κληρικούς καί
οσίους άνδρας αιτούντες τήν θείαν άντίληψιν ύπέρ τής έπιτόκου2).

Πλην τούτων έγίνετο χρήσις πρός διευκόλυνσιν τοϋ τοκετού καί ώκυτοκίων8),
μεί)'ών κατά τόν ένατον αιώνα έν Κωνσταντινουπόλει καί «έλαιον έκ τής έν τη
σορώ τοϋ αγίου ύφαπτούσης λαμπάδος» 4) καί τεμάχιον έκ τοϋ πέπλου, δι' οΰ έκα-
λύφθη ή σορός τοϋ οΐκουμενικοϋ Πατριάρχου 'Ιγνατίου 5), προσέτι δέ καί ή περί-
ζωσις τής τικτούσης κατά τήν όσφύν αύτής διά ζιόνης, διά τής οποίας ειχον προη-
γουμένως περιζώσει κίονα τής Εκκλησίας6).

'Από τής άρχαιότητος καί μέχρι τής σήμερον, όπου δέν λειτουργούν άκόμη
μαιευτήρια, αί γυναίκες έγέννων κατ'οικον. Μοναδική φαίνεται ότι είναι ή περί-
πτωσις τής ιδρύσεως έν Άλεξανδρείςι ύπό τοΰ αρχιεπισκόπου 'Ιωάννου τοϋ Έλεή-

') F. G. Welcker, Kleiue Schriften, τόμ. 3, Bonn 1850, σ. 193 έξ.

2) Βλ. Παλλαδίου, ανωτέρω, σ. 111 σημ. 4. Γυνή τις, αναφέρει ό Μάρκος διάκονος είς
τόν β ίο ν άγ. Πορφυρίου επισκόπου Γάζης (σ. 25, στ. 20 έξ. σ. 26 στ. 24-26), επί πολλάς
ημέρας δέν ήδύνατο νά γεννήση έ'νεκα κακής τοποθετήσεως έν αυτή τοΰ έμβρΰου καί : «αί
μαΐαι ουκ ισχύον είς τό κατά φύσιν αυτό μεταγαγεΐν. Οί ταύτης ούν γονείς καί ό άνήρ ώς
δντες δεισιδαίμονες έποίουν καθ' έκάστην θυσίαν ύπέρ αύτής, έ'φερον δέ καί έπαοιδούς καί
μάντεις, νομίζοντες έκ τούτων αύτήν ώφελήσαι καί ούδέν ήνυον». Ή τροφός τέλος κατα-
φεύγει είς τήν χριστιανικήν 'Εκκλησίαν, ένθα παρεκάλεσε τόν έπίσκοπον Πορφύριον νά
προσευχηθή ύπέρ τής κινδυνευούσης γυναικός. Ό Πορφύριος τότε λέγει είς τήν τροφόν νά
έπιστρέψΐ] είς τόν οίκον τής λοχευομένης καί εΐπη είς αύτήν παρουσία πάντων: «'Ιησούς
Χριστός, ό υιός τοΰ Θεοΰ ,τοΰ ζώντος ίάταί σε' είς αύτόν πίστευσον καί ζήση...». Είς
όμοίαν περίπτωσιν έν Κωνσταντινουπόλει έχρησιμοποιήθη τεμάχιον έκ τοΰ πέπλου τής σο-
ροΰ τοΰ άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 'Ιγνατίου, τό όποιον μόλις ή τίκτουσα «περιήψε
τή όσφύϊ» αύτής, πάραυτα έγεννήθη τό βρέφος. Νικήτα Παφλαγόνος, Βίος άγ. 'Ιγνατίου
άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Migne, 105, 564 b.

3) Βλ. παρά Κουκουλέ, σ. 24-26.

4) Βίος άγ. Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου, Θεοφ. Ιωάννου, Ένθ' άν., σ. 161.

5) Βλ. άνωτέρω, σημ. 2.

6) Ed.ua.rd Kurtz, Zwei griechische Texte tiber die hi. Theophano, die Ge-

mahlin Kaisers Leo VI. St.-Petersburg 1898, σ. 2, στ. 32 έξ. (κεφ. 3). Βλ. καί Κυυ-

κονλέν, σ. 24.
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μονος επτά λοχοκομείων προς παραμονήν ενταύθα έπί επτά ήμέρας τών επιτόκων
τών έκ Συρίας είς 'Αλεξάνδρειαν προσφύγων ').

Μετά τόν τοκετόν ή παρισταμένη κατ' αύτόν μαία έλουε τό βρέφος2), κατ' άρ-
χαίαν συνήθειαν3), έντός δοχείου, τό οποίον έν Μ. Άσίο; (Λυκία), ώς μανθάνο-
μεν έκ τοΰ βίου τού αγίου Νικολάου, έλέγετο σκάφη*) καί λεκάνη τής λονστραςδ),
έπειτα δ' έτοποθέτει τούτο έσπαργανωμένον είς τό λίκνον, τό ύπό τοΰ Ίω. Χρυ-
σοστόμου καλούμενον κλινίδιονή, έν Γαλατία δέ τής Μ. 'Ασίας κατά τόν έβδομον
αιώνα δημωδώς κονννα1). Πλήν τοΰ βρέφους έλούετο έπίσης καί ή λεχωίς8).

Ουχί σπανίως, ώς καί σήμερον, συνέβαινεν ή μήτηρ νά μη παράγη γάλα
προς θηλασμόν τού άρτιγεννήτου, ότε προς τόνωσιν προσεφέροντο εις αυτήν τό
λοχόζεμα9) καί άλλαι προς τόν σκοπόν τούτον τροφαί. Προς τούτο κατέφευγον
έτι καί εις ίατροσόφια καί άλλα μέσα' ούτως άναφέρεται έν τφ βίω τοΰ οικουμε-
νικού πατριάρχου 'Ιγνατίου ("j" 877) ότι λεχώ τις μή έχουσα γάλα προς θηλασμόν
τοΰ τέκνου της ήχθη εις τόν τάφον τοΰ 'Ιγνατίου, οπου «τών αγίων αυτοΰ τρι-
χών άπομυρισθεισών καί τή άρτιτόκφ πιεΐν δεδωρημένων, έπί τοσούτον ευθύς
γαλοΰχος απεφάνθη, ώς καί πολύ πλέον τής χρείας τό γάλα τών μαζών καταρρείν» 10).

Ή γει'νησις τέκνου καί μάλιστα άρρενος άπετέλει χαρμόσυνον διά τήν
οίκογένειαν γεγονός καί ώς τοιούτον έωρτάζετο δι' εστιάσεως ύπό τών γονέων,
τών συγγενών καί φίλων, τής εορτής ταύτης καλουμένης Γενέθλια11). Ούτως άνα-

') Βίος τοΰ οσίου 'Ιωάννου τοΰ 'Ελεήμονος, Anal. Boll. 45 (1927), σ. 22, στ. 17 έξ
Βλ. καί Κουκουλέν, σ. 23.

2) Κουκουλές, σ. 27.

s) Πολίτης, ΑΣ, σ. 208.

J) Anrich, I, σ. 4 στ. 6 έξ.

5) Νεοφύτου πρεσβυτέρου καί εγκλείστου, 'Εγκώμιον είς τόν μέγαν. . . Νικόλαον.
Anrich, I, σ. 393, στ. 31 έξ. «Ή μαία έν τή λεκάνη τής λούστρας συνήθως τό βρέφος
λαβοΰσα κατέκλινεν». Βλ. καί παρά Κουκουλέ, σ. 28.

6) Migne, 50, 721.

') Βίος όσ. Θεοδώρου τοΰ Συκεώτου,"Ενθ' άν., 488, στ. 1-2 «καί τοις μικροΐς βρέφεσι
συν ταϊς κοΰνναις αϋτών».Ή λέξις κούνα, έκ τής λατινικής cuna, καί σήμερον έν χρήσει είς
τόν λαόν, πιστεύω δτι θά ήτο τότε, κατά τόν έ'κτον αιώνα, ευρέως διαδεδομένη, άφοΰ ήδη
κατά τόν 4ον αιώνα άναφέρεται, προφανώς ώς δημώδης, ό έξ αυτής τΰπος κουνίον υπό τοϋ
Θέωνος τοΰ'Αλεξανδρέως έν τοις σχολίοις του είς τά Φαινόμενα τοΰ Άράτου, στ. 268. (Έκδ.
Imm. Bekkerus, Berolini 1828, σ. 75, στ. 26-28) «λίκνον δέ τό κουνίον φησί, παρά τό
λίαν κινεΐσθαι, έν ω τά νήπια κατετίθεσαν».

8) Μαρτύριον τής αγίας Περπετούας. (Βλ. άνωτ. σ. 111 σημ. 7).

9) "Ιδε Κουκουλέν, σ. 31 - 32.

10) Migne, 105, 561 c.

1ι) Ή εορτή τών γενεθλίων έλέγετο μεταγενεστέρως καί γενέσια. Βλ. Κουκουλέν, σ. 35.

8



ιο6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΛΚΗ

φέρεται έν τφ μαρτυρία.) τήζ αγίας Ζωής εορτασμός έν Άτταλείςι παρ'εθνικού έπί
τή γεννήσει άρρενος παιδός') καί υπό Συμεώνος τοΰ μεταφραστοΰ ότι έπί τή γεν-
νήσει θυγατρίου «τοις γεγεννηκόσιν ήγετο εορτή τοΰ παιδός τά γενέθλια» 2).

γ') Λοχεία

Ή πίστις περί τής λεχοϋς ώς ακαθάρτου έπί χρονικόν διάστημα μετά τόν
τοκετόν τεσσαράκοντα ημερών, γνωστή έκ τής άρχαιότητος8), συνεχίζεται ομοίως
καί καθ' άπασαν τήν βυζαντινήν περίοδον καί μέχρι τής σήμερον 4).

Κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον, ήδη κατά τους άρχαίους χρόνους, δεν
έπετρέπετο είς τήν λεχώ, ώς άπηγορευμένην ένεκα τοΰ έκ τοΰ τοκετού μολυσμού,
ή είσοδος εις ιερόν χώρον 5).

Ό Χριστιανισμός κατόπιν έδέχθη τήν συνήθειαν ταύτην καί άνεγνώρισεν
ούτως έπισήμως τήν είδικήν αύτήν κατάστασιν τής λεχοΰς, θεσπίσας τόν καθαρ-
μόν αΰτής διά τής προσελεύσεώς της μετά τού βρέφους είς τόν ναόν καί τής άνα-
γνώσεως υπέρ αυτής ειδικών ευχών : «είς τό σαραντίσαι γυναίκα» 6). Ή καθιέρω-
σις τοΰ θεσμού τούτου έδικαιολογήθη υπό τής Χριστιανικής Εκκλησίας κατά
μίμησιν τοΰ γεγονότος τής προσελεύσεως τής Θεοτόκου μετά τού βρέφους 'Ιησού
εις τόν ναόν κατά τήν τεσσαρακοστήν άπό τοΰ τοκετοΰ πρός έξαγνισμόν αΰτής κατά
τόν ίουδαϊκόν νόμον περί καθαρμού τής λεχούς').

Τό συμπόσιον τοϋτο, έθιζόμενον καί σήμερον πολλαχοΰ, υποστηρίζει ό Ν. Γ. Πολίτης δτι
έγίνετο τήν έβδόμην ήμέραν άπό τής γεννήσεως τοΰ παιδίου. Βλ. Πολίτου, ΓΣ., σ. 249.

') AS Maii, τόμ. I (Παράρτ., σ. XVII (κεφ. 6) ) «έγεννήθη δέ τω Κάτλω υιός καί μιαρά
γενέσια έξετέλουν θυοντες τη Τΰχη τής πόλεως καί πάντες εϋφραίνοντο έπί τή μιαρα γε-
νέσει τοΰ παιδός... Ό δέ Κάτλος έλθω ν μετά τό άριστον, τό μιαρόν έκεΐνο, είπεν τή γυ-
ναικί αύτοΰ Τερτία. Άπαντες εύφράνθησαν είς τήν έορτήν τοΰ παιδός ημών . . . Καί ευ-
θέως έβαλεν είς άγγεϊον οΐνον καί είς δίσκον κρέα καί άπέστειλεν αυτή (=τή Ζωή)».

2) Σνμεώνος τοΰ μ'ταφραοτοΰ, Λόγος είς τόν δσιον Συμεών έν τώ στΰλφ, Migne, 114,
360 β - c. Βλ. άλλας μαρτυρίας παρά Κονκονλέ, σ. 35 - 37.

3) Edwin Rohde, Psyche, Aufl. g- ίο, 1925, Tom. II, σ. 72 έξ. Πολίτης, ΑΣ., σ. 218.
Γ. Κ. Σπνριδάκη, Ό αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις βυζαντινοΐς καί νεωτέροις "Ελλησι.
Έν Αθήναις 1939, σ. 8 έξ.

4) Πολίτης, ΛΣ., σ. 218 έξ. Γ. Κ. Σπυριδάκη ,"ΈνΟ·' άν., σ. 8-13. Κονκονλές, σ. 33-34.

5) Πολίτης, ΑΣ., σ. 214. W. Η. Roscher, Die Tessarakontaden und Tessarakon-
tadenlehren der Griechen und anderen Volker. (Berichte iiber die Verhandlungen
der Phil.—hist. Klasse der Sachs. Gesell. der Wiss. τόμ. 61 (1909) II, σ.28-30. Γ. Κ.
Σπνριδάκης, Ένθ' άν., σ. 8-9.

6) Βλ. Περί τών ευχών τούτων βλ. Τρεμπέλα, Βάπτ., σελ. 12 έξ. καί 73 έξ.

') Αονκ. Β.' 22 έξ. «Καί δτε έπλήσθησαν αί ήμέραι τοΰ καθαρισμού αυτής, κατά
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Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα τής λοχείας άπηγορεύετο είς τήν λεχώ ου μό-
νον ή είσοδος αύτής εις ιερόν χώρον, αλλ' άκόμη καί ή έξοδος αυτής έκ τής οικίας
καί οπωσδήποτε ή έλευθεροκοινωνία της, λαμβανομένων προσέτι μέτρων προστατευ-
τικών ύπέρ αύτής καί τού βρέφους άπό προσβολής κυρίως κακοποιών πνευμάτων, είς
τών οποίων τήν έπήρειαν διετέλουν ή άρτιτόκος μετά τοΰ τέκνου αυτής1).

Περί τής τηρήσεως ταύτης τοΰ χρόνου τής τεσσαρακονθημέρου λοχείας μανίΜ-
νομεν καί έκ τής διηγήσεως τών θαυμάτων τού άγίου μεγαλομάρτυρος 'Αρτεμίου,
συγγραφείσης περί τά μέσα περίπου τοΰ εβδόμου αιώνος έν Κωνσταντινουπόλει2),
ένθα λέγεται περί λεχοϋς ης τό βρέφος ήσθένει ότι «πληρωσάσης ούν αύτής τών λο-
χιών τάς τεσσαράκοντα ημέρας, τινών πείραν έχόντων τοΰ άγίου μάρτυρος 'Αρτε-
μίου καί τών αύτοΰ θαυμάτων, συνεβουλευσαν αύτη προσεδρεΰσαι τη σορώ τοϋ
Άγίου' καί δή λαβοΰσα τό βρέφος έρχεται έν τφ ναφ τοΰ Προδρόμου...»3). Εί-
δικώτερον περί τής προσαγωγής τοϋ βρέφους υπό τής μητρός εις τόν ναόν μετά
τήν συμπλήρωσιν τοΰ τεσσαρακονθημέρου τής λοχείας άναφέρεται έν τφ βίφ τοΰ
Συμεώνος τοΰ νέου Στυλίτου (6 αί·), συγγραφέντι τόν 7ον αιώνα ύπό τοϋ μαθη-
τού του Αρκαδίου επισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου, περισωθέντι δέ έν ρητορική
διασκευή τοΰ ενδεκάτου αιώνος ύπό τοΰ Νικηφόρου Ουρανού4)' ενταύθα λέγεται
ότι ή μήτηρ τοϋ Συμεώνος «τεσσαρακοστή τοίνυν μετά τόν τόκον ήμέρςι προσά-
γει τό βρέφος τφ τοΰ Προδρόμου ναφ, άντιδιδοϋσα καθάπερ ό έλαβε, καί τφ
Θεφ τφ δεδωκότι καθιεροϋσα...» 5).

Β'. Η Β Α Π Τ I Σ I Σ

Τό βάπτισμα πρός καθαρμόν τοϋ άτομου άπό τοΰ ρύπου τής αμαρτίας καθιε-
ρώθη ύπό τών Αποστόλων6) κατά μίμησιν τής βαπτίσεως τοΰ 'Ιησού Χρι-

τόν νόμον Μωσέως, άνήγαγον αυτόν είς 'Ιεροσόλυμα, παραστήσαι τφ Κυρίφ, καθώς γέγρα-
πται έν νόμο) Κυρίου...». Περί τής σχετικής διατάξεως τοΰ μωσαϊκοΰ νόμου έν Λευιτ. 12. βλ.
καί Τρεμπέλα, Βάπτ., σ. 12 κ.έξ.

*) Κουκονλές, σ. 33-34. Fr.- Jos Dolger, "Ενθ' άν., σ. 18 κ.Ιξ.

2) Βλ. Σ. Κουγέαν, έν Λαογρ. 3, 278 - 279.

3) Ά&. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Varia graeca sacra, ΙΙετροΰπολις 1909, σελ. 74, στ. 22έξ.

4) Βλ. Καρ. Κρουμβάχερ, 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, τόμ. Α', μετάφρ. ύπό
Γ. Σωτηριάδου, έν 'Αθήναις 1897, σ. 287, σημ. 3 καί Δημ. Σ. Μπαλάνου, Πατρολογία, έν
'Αθήναις 1930, σ. 537, σημ. 5.

а) Miyne, 86,2993 a - β. Περί τοΰ έθους τούτου κατά τούς χρόνους άπό τοΰ ένάτου καί κα-
τόπιν αιώνος βλ. Κουκουλέν, α. 33. Γ. Σπυριδάκην, Ένθ' άν., σ. 10. Τρεμπέλαν, Βάπτ., σ. 12 κ.έξ.

б) «Μετανοήσατε καί βαπτισθήτω έκαστος υμών έπί τφ ονόματι Ίησοΰ Χριστοΰ είς
άφεσιν άμαρτιών καί λήψεσθε τήν δωρεάν τοΰ Άγίου Πνεύματος», Πράξ. τών Άποστ. Β', 38.



ιο6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΛΚΗ

στοΰ') καί έτέθη ώς απαραίτητος προϋπόθεσις, όπως άτομόν τι καταστή μέλος
τής χριστιανικής 'Εκκλησίας.

Τό τυπικόν τής βαπτίσεως, διαμορφωθέν από τών πρώτων αιώνων, περιε-
λάμβανεν, έφ' όσον ή βάπτισις έγίνετο είς ώριμον ήλικίαν, σειράν όλων τυπικών
ενεργειών πρός μτίησιν πρώτον καί είσδοχήν έπειτα διά τής βαπτίσεως τοϋ ατό-
μου έκ τής έθνικής θρησκείας είς τήν χριστιανικήν. Ούτω προηγεϊτο κατήχησις
τών ύποψηφίων χριστιανών κατά τής οποίας τήν διάρκειαν είσήγοντο βαθμηδόν
οί κατηχούμενοι εις τήν βαθυτέραν κατανόησιν τοϋ περιεχομένου τής νέας θρη-
σκείας καί έπειτα έβαπτίζοντο 2). Ή μαρτυρήσασα περί τό έ'τος 298 αγία Δόμνη
«νυκτός παραγενομένη πρός τόν άγιώτατον έπίσκοπον Κύριλλον, διαλαθοϋσα πάν-
τας, ητει τό άγιον βάπτισμα καί ό επίσκοπος ήρξατο άπό τών αγίων Γραφών
κατηχείν αύτήν καί κατασφραγίσας τω σταυρώ τοΰ Χριστού έποιήσατο

αύτήν κατηχουμένην' παρακατέστησε δέ αυτή τόν διάκονον Άγάπιον τόν εύνοϋ-
χον έπί τό έκτελείν κατ' οίκον τάς εύχάς καί μανθά^ειν παρ' αύτοϋ τά είωθότα
μαθήματα, άπερ οί προσαγόμενοι τφ άγία> βαπτίσματι μανθάνουσιν. Ήν δέ έν
τφ παλατίω νηστεύουσα... πληρωθεισών δέ τών ημερών καταξιοΰνται... τοϋ αγίου
βαπτίσματος και γίνεται τής μέν παιδός ανάδοχος καί μήτηρ ή παρθένος Βασί-
λισσα . . . » 9).

Ό χρόνος τής κατηχήσεως, ώς φαίνεται καί έκ τής άνωτέρω μαρτυρίας, ήτο
καθωρισμένος4)' ήδύνατο όμως, ώς μανθάνομεν έκ μεταγενεστέρων, ήτοι τοϋ 11ου
καί τοϋ 12ου αιώνος αγιολογικών κειμένων, τά όποια προέρχονται έξ αρχαίων
πρωτοτύπων, ή κατήχησις τοΰ υποψηφίου χριστιανοϋ νά περιορισθή μόνον είς
επτά ημέρας, μεθ' ας έτελεΐτο τό βάπτισμα. Ούτως άναφέρεται ότι δ απόστολος
'Ανδρέας τόν Ματθίαν καί τούς σύν αύτφ «κατηχήσας αυτούς επτά ημέρας έβά-
πτισε τή νυκτί παρά τήν οχΰην τής θαλάσσης5).

*) Ό R. Reitzenstein (Die \'orgeschiclite der Christlichen Taufe, Leipzig und
Berlin 1929, σελ. 152 κ.έξ.) εξετάζων τήν τελετήν τοϋ βαπτίσματος είς τους Μανδαίους καί
τους Χριστιανούς υποστηρίζει τήν έκ τοΰ πρώτου, ώς προτύπου, εΐσαγωγήν του είς τόν
Χριστιανισμόν διά τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Βαπτιστοϋ.

'') Τρεμπέλας, Κατηχ., σελ. 27 έξ., 41 έξ.

3) Μαρτύριον τής αγίας Δόμνης καί τοΰ πλήθους τών έν Νικομήδεια μαρτυρησάντων.
Μ. Κλεόπα(Κοικνλίδον), Βίοι τών Παλαιστινών 'Αγίων,Έν Ίεροσολύμοις 1907, σ. 61 (κεφ. 4)

4) Τρεμπέλας, Κατηχ., Ένθ' άν.

5) 'Επιφανίου μοναχοΰ καί πρεσβυτέρου (11 αι.), Περί τοΰ βίου καί τών πράξεων καί

τοϋ τέλους τοΰ άγίου καί πανευφήμου καί πρωτοκλήτου τών 'Αποστόλων 'Ανδρέου, Migne,

120, 221 α. Περί τοΰ έ'θους τής τελέσεως τοΰ βαπτίσματος κατά τήν νύκτα βλ. Κονκονλέν,

σ. 46. Fr.- J. Dolger, έν Antike u. Christentum 2 (1930) 54.
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Ή έβδομαδική αύτη προθεσμία πιστεύω ότι επεβλήθη κυρίως έκ τής κατά τήν
Μεγ. Εβδομάδα γινομένης συντονωτέρας διδασκαλίας τών καθ'όλην τήνΜεγ. Τεσ-
σαρακοστήν κατηχουμένων, όπως δεχθούν οΰτοι τό βάπτισμα κατά τό εσπέρας τοΰ
Μεγ. Σαββάτου ι). Ή έντατική δηλαδή κατά τήν διάρκειαν τής Μεγ. Εβδομάδος
κατήχησις έπέδρασεν, ώστε ή δοκιμασία αύτη νά περιορισθή άργότερον μόνον
είς επτά ημέρας. Είς τήν έπίρρωσιν τής προθεσμίας ταύτης παρά τφ χριστιανικό)
κόσμω πιστεύομεν ότι θά ήσκησεν έτι έπίδρασιν oU μόνον ή μυστική σημασία τοΰ
άριθμοΰ επτά, αλλά καί ή παρ' αύτφ έξαιρετική σημασία τής ογδόης ημέρας συν-
δεδεμένης προς τήν άνάστασιν τοΰ Σωτήρος2).

Ό αριθμός οΰτος τών επτά ημερών έτηρείτο έπίσης και μετά τό βάπτισμα
προς στερέωσιν τών νεοφωτίστων εις τήν νέαν θρησκείαν διά σχετικής διδασκα-
λίας πλησίον τών πνευματικών των. 'Εν τώ βί<ρ τοΰ αγίου Έπιφανίου έπισκόπου
Κωνσταντίας τής Κύπρου (5 αί.) φέρεται ότι «μετά δέ τό βαπτισθήναι αύτούς
έποίησεν Έπιφάνιος τά ζ' ημέρας μετ' αυτών διδάσκων αυτούς8)' όμοίως ή αγία
Πελαγία, βαπτισθείσα έν 'Αντιόχεια, «έπιφωσκούσης τής ογδόης ημέρας, ήτις
υπήρχε Κυριακή, άποδύεται μέν ην έφόρει στολήν τοΰ βαπτίσματος καί ένδύεται
στιχάριον...»').

Μετά τήν άναγνώρισιν τοΰ Χριστιανισμού τό βάπτισμα τών έκ χριστιανών
γονέων παίδων ήρχισε νά τελήται ολίγον χρόνον μετά τήν γέννησιν αυτών, είς
τήν νηπιακήν αυτών ήλικίαν, καθιερωθέντος πλέον τοΰ νηπιοβαπτισμοΰ5). Ό βα-
πτισμός ήδύνατο <νά γίνεται ολίγας ημέρας μετά τήν γέννησιν' άναφέρεται ού-
τως έν τφ βίω τοΰ αγίου Πορφυρίου (5 αΐ.) ότι ό αύτοκράτωρ Θεοδόσιος Β' κατη-
ξιώθη τοΰ αγίου βαπτίσματος έντός βραχέος χρονικού διαστήματος μετά τήν γέν-
νησιν του (τώ 400) °) καί περί τοΰ οσίου Θεοδώρου (6 αί.) έκ κώμης Συκεών τής
Γαλατίας έν Μ. 'Ασία ότι ή μήτηρ του «ολίγων ημερών διαγενομένων, ώς έθος

Τρεμπέλας, Κατηχ., σ. 41.

2) Βλ. Βλ. '/ω. Καλλιτοοννάκι, Έπταδικαί Έρευναι, έν 'Αθήναις 1952, σ. 42 κ. έξ.'Εν-
ταύθα καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία. Βλ. Fr. Dolger, Antike Zahlenmystik in einerby-
zantinischen Klosterregel. Ελληνικά, Παράρτημα άρ. 4, «Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυρια-
κίδην» Θεσσαλονίκη 1953, σ. 103 έξ. R. Reitzenstein,"Ev&' άν. σελ. 142 έξ., 314 κ.έξ. καί 343 κ.έξ.

3) Migne, 41, 88 c - d. Βλ. καί στήλ. 33 α. Ή προθεσμία «ϋτη περιωρίζετο άργότερον
είς πέντε μόνον ημέρας τής "Εβδομάδος τής Διακαινησίμου. Τρεμπέλας, Κατηχ., σ. 36.
Βάπτ., σ. 55 - 56.

4) Herm. Usener, L,egenden der lieiligen Pelagia, Bonn 1879, σ. 13, στ. 10 κ. έξ.

6) Κονκουλές, σ. 44.

6) Μάρκος διάκονος, σ. 38 (κεφ. 46) «μετ' ολίγας ήμέρας άξιοϋται τό παιδίον τοϋ

αγίου βαπτίσματος».
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έστίν τοις χριστιανοΐς, άπήγαγεν αύτόν έν τή τών 'Ορθοδόξων αγία 'Εκκλησία καί
προσήνεγκε τοις ίερεϋσι καί έβάπτισεν αύτόν ').

Ή βάπτισις τοϋ παιδίου όμως μικρόν μετά τήν γέννησιν του δέν άπετέλει
συνήθειαν άπαράβατον κατά τήν πρώτην μέχρι τοΰ εβδόμου αιώνος περίοδον 2),
καθ' όσον γνωρίζομεν περιπτώσεις περί τελέσεως τοΰ φωτίσματος μετά πάροδον
ικανού χρόνου μετά τήν γέννησιν. Έν τφ βίφ τοΰ Συμεώνος τοΰ νέου Στυλίτου
(6 αι.) κατά διασκευήν ύπό Νικηφόρου τοΰ Ουρανού μαγίστρου'Αντιοχείας (10 αί.)
αναφέρεται ότι ό Συμεών έβαπτίσθη έν 'Αντιόχεια εις ήλικίαν δύο έτών3), καί έν
τφ βίω τοϋ οσίου Δανιήλ τού Στυλίτου (5 αί.) ότι παρέμεινε παιδίον επί πέντε
έτη άβάπτιστον1) καί άλλο τέλος επί επτά έτη5).

Διά τήν βάπτισιν τών νηπίων καθιερώθη άπό τής πρώτης περιόδου ή ογδόη
άπό τής γεννήσεως ημέρα ήτοι μετά πάροδον επτά ημερών. Συγχρόνως όμως έπε-
κράτει καί άλλη συνήθεια νά τελήται τό βάπτισμα τήν τεσσαρακοστήν, τήν ήμέ-
ραν δ' αύτήν έγένετο ή βάπτισις τής Επιφανείας, θυγατρός τοϋ 'Ηρακλείου6).

Είς τό έθος τοϋτο, ώς ορθώς παρετήρησεν δ Φαίδ. Κουκουλές1), στηριζόμε-
νος δ Λέων ΣΤ' ό σοφός έθέσπισε διά τής 17ης Νεαράς του, όπως τελήται τό
βάπτισμα τίιν τεσσαρακοστήν άπό τής γεννήσεως τοϋ παιδίου χωρίς παρά τοϋτο
ν' άποκρούη έν άνάγκη τήν βάπτισιν τήν όγδόην ήμέραν8).

Έκ τούτων περισσότερόν διαδεδομένη είς τόν λαόν ήτο πιθανώτατα ή συνή-
θεια τής βαπτίσεως τή ογδόη άπό τής γεννήσεως τοϋ νηπίου9), ή οποία καί σή-
μερον έ'τι τηρείται εις πολλούς τόπους10).

*) Θεοφίλου 'Ιωάννου, Μνημεία άγιολογικά, Βενετία 1884, σ. 464 - 65. Καί περί τοΰ
άγίου Γρηγεντίου έπισκόπου Όμηριτών (ε κ δ. Vasiliev, έν Βυζ. Χρον. 14 (1909) σ. 39) λέ-
γεται δτι μετά τήν γέννησιν του «ού μετά πολύ φωτισθέντος αύτοΰ τφ άγίφ βαπτίσματι
Γρηγέντιον αύτόν έπωνόμασαν».

?) Είς κώδικας έκ τής τρίτης, άπό τοΰ ένδεκάτου αιώνος, περιόδου περιέχοντας τήν
άκολουθίαν τοΰ βαπτίσματος φέρονται προθεσμίαι πρός τέλεσιν αύτοΰ ή πέμπτη ή ή έκτη
μετά τόν τοκετόν ημέρα. (Τρεμπέλας, Βάπτ., σ. 71).

s) Migne, 86, 2993 α - β. «Διετές δέ γεγονός τό παιδίον... τό βάπτισμα δέχεται...».

") Anal. Boll, 32 (1913). ΐ23·

5) Βίος όσίας Ευφροσύνης. Anal. Boll. 2 (1883) 196, 27. Βλ. καί Κονκονλέν, σ. 47.

e) Βλ. παρά Κουκουλέ, σ. 46. Πολίτη, ΓΣ., σ. 248. Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπνριδάκη, Ό άρι-
θμός τεσσαράκοντα παρά τοις Βυζαντινοΐς καί νεωτέροις "Ελλησι.'Εν 'Αθήναις 1939, σ. 14.

') Ένί>' άν.

8) Migne, 107, 460. Jus Graeco-rom. (έ'κδ. Ί. Ζέπου καί Π. Ζέπου), τόμ. 3,91. Ράλλη-
Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων. Τόμ. 4, 'Αθήναι 1854, σ. 9. Βλ. καί
Κουκουλίν, σ. 46 - 47.

9) Βλ. Πολίτην, ΙΣ., σ. 248 καί Κονκονλέν, σ. 47.

10) Βλ. Πολίτην, ΑΣ., σ. 214. Κουκουλέν, σ. 47. Γ. Κ. Σπνριδάκην, Ένθ' άν., σ. 14.
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Ή καθιέρωσις τής προθεσμίας ταύτης προέρχεται έξ επιδράσεως τοΰ ιου-
δαϊκού νόμου ') καθ' όν μετά τήν πάροδον επταημέρου άπό τοΰ τοκετού, καθ' ό
διάστημα χρόνου ή λεχώ εθεωρείτο κατ' έξοχήν άκάθαρτος, τήν όγδόην ήμέραν
έγίνετο ή περιτομή τοΰ άρτιγεννήτου παιδός καί έδίδετο καί τό όνομα εΐς αύτόν 2)'
συμφώνως δέ πρός τάς διατάξεις ταύτας τοΰ Μωσαϊκοΰ νόμου υπέστη καί ό
Ίησοΰς την περιτομήν τήν όγδόην άπό τής γεννήσεώς του3).

Πρό τής καθιερώσεως όμως τής όγδοης ημέρας διά τήν τέλεσιν τοΰ βαπτί-
σματος, ή ημέρα αύτη ειχεν όρισθή δι' είδικήν προβαπτιστικήν τελετήν «εΐς τό
κατασφραγίσαι παιδίον λαμιβάνον όνομα τή ογδόη ημέρα τής γεννήσεως αυτού» 4).

Τό έκκλησιαστικόν τοΰτο έθος τής κατά τήν όγδόην ήμέραν πατασφραγίσεως
τοΰ βρέφους καί ονοματοθεσίας, έπειτα δέ καί τής βαπτίσεως αύτοΰ, πλήν τής
έπιβολής τούτου κατά τόν μωσαϊκόν νόμον, ώς άνω, καί τήν κατ' αύτόν περιτομήν
καί όνοματοθεσίαν τοΰ 'Ιησού Χριστοΰ, νομίζω ότι έξεχριστιάνισε προσέτι καί
αρχαία ελληνικά καί ρωμαϊκά έθιμα καθαρμού τοΰ νηπίου καί ονοματοθεσίας εΐς
αύτό κατά εΐδικάς τελετάς, ώς τά 'Αμφιδρόμια τελούμενα έν 'Αθήναις κατά
διαφόρους ημέρας, τήν έβδόμην, όγδόην καί δεκάτην άπό τής γεννήσεως
τοΰ παιδός5) καί τά Nominalia παρά τοις Ρωμαίοις, καθ' ά, έορταζόμενα τήν
όγδόην διά τά θήλεα καί τήν ένάτην ήμέραν διά τά άρρενα, ετίθετο εΐς τό άρτι-
γέννητον τό όνομα καί συγχρόνως διά τής τελετής ταύτης έκαθαίρετό τούτο έκ
τοΰ μολυσμού τού τοκετού6).

Ή καθιέρωσις παραλλήλως καί τής συνήθειας τής τελέσεως τοΰ βαπτίσματος
μετά τήν συμπλήρωσιν τού τεσσαρακονθημέρου τής λοχείας, πιστεύω ότι έστηρί-
χθη εΐς τήν ήδη έκ τής 'Αρχαιότητος πίστιν περί τοΰ ακαθάρτου τής λεχούς κατά
τό χρονικόν τούτο διάστημα καί)' ό ελαμβάνοντο, ώς καί σήμερον, μέτρα προστα-
σίας αύτής καί τοΰ βρέφους άπό κακοποιού δαιμονικής έπηρείας. 'Επειδή δέ κατά
τό επικρατούν παρά τω λαω έθος τό βαπτισθέν παιδίον, έπαναφερόμενον έκ τοΰ

') Τρεμπέλας, Βάπτ. σ. 6 - 7. Κουκούλες, σ. 47.

2) Λευιτ. 12.

3) Αουκ. Β', 21.

4) Βλ. παρά Τρεμπέλα, Βάπτ., σελ. 5, 7 κ.έξ.

5) Ernst Samter, Familienfeste der Griechen und Romer, Berlin 1901, σελ. 59
κ.έξ. Martin Nilsson, Griechische Feste von religiosen Bedeutung, mit Ausschluss der
Attischen. Leipzig 1906, σ. 115-116. Πολίτης, ΑΣ., σ. 214 και ΓΣ., σ. 245-246 ένθα καί
βιβλιογραφία.

6) Τερτυλλ., de idol 16. Πλουτ. Ρωμαϊκά 102' Macrob., Sat. I. 16, 36. βλ. καί παρά
Ernst Samter, Ένθ' άν., σ. 62. Hugo Blumner, Die romischen Privataltertumer
Miinchen, 1911, σ. 304.
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ναού είς τόν οίκον, έπρεπε νά παραδοθη εις τάς χείρας τής μητρός του1), ή οποία
κατά τό από τής ημέρας τού τοκετού τεσσαρακονθτ)μερον ήτο άπηγορευμένη ώς
ακάθαρτος, διά τούτο μάλλον θά έθεωρήθη ορθόν νά τελήται ό βαπτισμός μετά τήν
τεσσαρακοστήν, ότε ή μήτηρ ειχε πλέον καθαρθή διά τών εύχών τής 'Εκκλησίας 2).

Ή βάπτισις έγίνετο κατά κανόνα εις τόν ιερόν ναόν όπου μετεφέρετο τό βρέ-
φος3) καί μάλιστα εις ΐδιαίτερον αυτού χώρον, τό φωτιατήριον4) ή βαπτιστήριον5).
Παρά τό βαπτίζω καί βάπτισμα, έν χρήσει άπό τών αποστολικών χρόνων, άπαντα
παραλλήλως άπό τοϋ 4ου αιώνος, όσον τουλάχιστον γνωρίζω, καί τό φωτίζω καί
φώτισμα 6). Ό υποδεχόμενος άπό τής κολυμβήθρας τόν φωτιζόμενον, ώς άναδεχόμε-
νος oUtov εις τήν νέαν θρησκείαν, έλέγετο κατά τούς πρώτους αιώνας ανάδοχος1),

') Βλ. κατωτέρω, σ. 124.

2) Ό Λέων ΣΤ' ό Σοφός έν τή 17η Νεαρά του (Jus Graeco-rom. έκδ. Ίω. Ζέπου καί
Παν. Ζέπου, τόμ. Α', 1931, σ. 76) ορίζων περί τελέσεως τοΰ βαπτισμοΰ μετά τήν τεσσαρα-
κοστήν, δικαιολογεί τήν διάταξιν ταύτην συμφώνως πρός άρχαίαν διδασκαλίαν περί τής δια-
μορφώσεως μετά τήν σύλληψιν τοΰ εμβρύου έν τφ μητρικφ κόλπφ καί τής μετά τήν γέννη-
σιν τοΰ βρέφους άναπτύξεώς του κατά τό χρονικόν τοΰτο, τεσσαρακονθήμερον, διάστημα.

3) Μάρκος διάκονος, σ. 39 (κεφ. 47) «Βαπτισθέντος τοΰ νέου Θεοδοσίου καί εξελθόν-
τες έκ τής 'Εκκλησίας έπί τό παλάτιον» καί σ. 40 (κεφ. 48) «Έστημεν δέ ήμεϊς είς τό
πρόθ-υρον τής άγίας 'Εκκλησίας... καί ώς έξήλθεν έκ τοΰ άγίου βαπτίσματος».—Βίος οσίου
Θεοδιορου Συκεώτου (Θεοφ. 'Ιωάννου, "Ενθ' άν., σ. 364-5) «ολίγων ήμερών διαγενομένων
(= μετά τήν γέννησιν), ώς εθος έστίν τοις Χριστιανοΐς, άπήγαγεν αυτόν έν τή τών ορθοδό-
ξων 'Εκκλησία καί προσήνεγκε τοις ίερεΰσι καί έβάπτισαν αυτόν». Βλ. καί : Βίον Έπιφα-
νίου έπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου, Migne, 41, 32 c d. Βίον άγ. Γρηγεντίου (Βυζαντ. Χρον.
14, 1909, 39) καί Κονκονλέν, σ. 47 - 48.

4) Βίος 'Επιφανίου, "Ενθ' άν., στ. 32 c-d - 33 α «Μετά οΰν τήν άπόλυσιν τοΰ Ευαγγε-
λίου είσήλθεν ό 'Επίσκοπος έν τφ φωτιστηρίφ καί έκέλευσεν είσελθεΐν 'Επιφάνιον καί τήν
έαυτοΰ άδελφήν, καί Λούκιανόν, δς καί πατήρ αύτών έγεννήθη έπί τοΰ άγίου φωτίσματος'
ό δέ επίσκοπος διδάξας αυτούς τήν άπασαν άκολουθίαν έβάπτισεν αυτούς...» βλ. ένταϋθα
καί στ. 88 c-d· καί Ίω. Μόσχου, Λειμών, Migne, 87, 3100 β. Βλ. έκτενέστερον : Η. Lecleckq,
Baptistere έν F. Cabrol, Dictionn. d'Archeol. Chrer. et de Liturgie, τόμ. II 1, Paris,
1910, σελ. 3t6-390 καί Γι. Τρεμπέλα, Βάπτ., σ. 35.

5) Βλ. Η. Leclercq, Ένθ' άν. καί Π. Τρεμπέλα, Βάπτ , σελ. 12, 32, 35.

6) Κανόνες 45-48 τής έν Λαοδικεία Συνόδου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. 3, 'Αθ. 1853,
σ.214-215). Γρηγορίον τοΰ Ναζιανζηνον, Είς τά άγια Φώτα, Migne, 36, 35^· Μάρκος διάκονος,
σ. 39 (κεφ. 47). Βίος τής μακαρίας Μάρθας μητρός τοΰ άγίου Συμεών τοΰ άγωνισαμένου...
έν τφ Θαυμαστφ δρει (6 αι.), AS Maii, τόμ. ζ, 400 F. Βίος άγ. Γρηγεντίου (6 αί.) (Βυζαντ.
Χρον. 14, 1909, 39). Βίος Επιφανίου, ενθ' άν. Βλ. καί ανωτέρω σημ. 4 καί Κονκονλέν,
σ. 49. Τρεμπέλαν, Βάπτ., σ. 35 καί 45.

') Μαρτύριον τής άγίας Δόμνης (3 αι.), Κλεόπα (Κοικυλίδου), Βίοι Παλαιστ. άγιων'
έν Ίεροσολύμοις 1907, σ. 61 (κεφ. 4). Βίος άγ. Νικολάου, Anrich, I, σ. 34, στ. 1 κ.έξ. Βίος
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άργότερον δέ ότε καθιερώθη ό νηπιοβαπτισμός έκαλεΐτο ούτος καί σνντεκνος'),
ή δέ πράξις αναδοχή 2) καί συντεχνία 3).

Ό θεσμός τού αναδόχου κατά τήν βάπτισιν εισήχθη εις τήν Έκκλησίαν άπό
τοΰ δευτέρου μ.Χ. αιώνος4), ότε ακόμη οί προσερχόμενοι εις τόν χριστιανισμόν
έβαπτίζοντο ενήλικες μετά προηγουμένη ν κατήχησιν αυτών. "Εργον τότε τοΰ άνα-
δόχου ήτο ή περιβολή τοΰ νεοφώτιστου διά τών έμφωτείων έσθήτων 5). Ώς δ'άνά-
δοχοι έκ τής κολυμβήθρας ήδύναντο νά χρησιμοποιηθούν άνδρες ή γυναίκες0) καί
κατά τήν πρώτην ήδη περίοδον καί κληρικοί. Ούτως έγένοντο ανάδοχοι τοΰ αγίου
Γρηγεντίου (6 αί.) κατά τόν βαπτισμόν του «ιερείς καί λευίται» 7). Ό πατριάρχης
έν Άλεξανδρεία 'Ιωάννης ό 'Ελεήμων (7 αί.) έγένετο σύντεκνος, ήτοι άνεδέχθη
έκ τής κολυμβήθρας τό τέκνον πατρικίου τινός8) καί άργότερον, τόν 9 αι., άνα-
φέρεται ότι, επειδή εις τινα τά γεννώμενα παρ' αΰτοΰ τέκνα άπέθνησκον, ό όσιος
Νικόλαος, παρακληθείς υπό τούτου, άνεδέχθη έκ τής κολυμβήθρας τό άρτι γεν
νηθέν, ΐνα ούτως στερεωθή τούτο έν τή ζωή9).

άγιου Γρηγεντίου (Βυζαντ. Χρον. 14, 1909, 39. Βίος άγιου 'Ιγνατίου άρχιεπ. Κωνσταντινου-
πόλεως (9 αι.), Migne, 105, 492 c.

ι) Λεοντίον επισκόπου Νεαπόλεως Κύπρου, Βίος άγιου 'Ιωάννου τοΰ 'Ελεήμονος (έκδ.
Gelzer) σ. 25, στ. 13. Ό πατριάρχης 'Αλεξανδρείας 'Ιωάννης δ 'Ελεήμων τοσούτον είχε
συνδεθή μετά τίνος πατρικίου «ώς καί σΰντεκνον γενέσθαι αυτόν (τόν Ίωάννην) τοΰ πολλά-
κις είρημένου πατρικίου.».— Βίος Μιχαήλ τοΰ Συγκέλλου (9 αϊ), Μ. Γεδεών, Βυζαντινόν
'Εορτολόγιον. Έν Κωνσταντινουπόλει 1899, σ. 237 α.—Τοΰ οσίου... Θεοδώρου ηγουμένου τών
Στουδίου, Έπιστολαί, Migne, 99, 961 c. Βλ. καί Κονκονλέν, σ. 53.

2) Βίος οσίου Νικολάου ηγουμένου τών Στουδίου (9 αί.), Migne, 105, 917 α· «Τήν έκ
τής άναγεννήσεως τοΰ θείου βαπτίσματος παρεκάλουν άναδοχήν τούτοις δωρήσασθαι».

3) Τοΰ οσίου Θεοδώρου ηγουμένου τών Στουδίου, Έπιστολαί, Migne, 99, 941 α. «Ού
σχοίης μετά κοσμικών άδελφοποιΐας καί συντεκνίας».—Νικηφόρου τον Χαρτοφύλακας (περί
τό έτος 801), Επιστολή πρός τινα μοναχόν Θεοδόσιον... έν Κορίνθφ... Migne, 100, 1064 α.

4) Κ. Ράλλη, Περί τών άναδόχων κατά τό δίκαιον τής 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής 'Εκ-
κλησίας. Έπετ. Πανεπ. Δ' (1907 - 1903), 162. Πρβλ. καί Κουκουλέν, σ. 53.

5) Τρεμπέλ.ας, Βάπτ., σ. 15 καί σ. 41.

G) Βίος Έπιφανίου έπισκ. Κωνσταντίας Κύπρου, Migne 41,32 c - d— 33α . «καί Λουκια-
νόν δς καί πατήρ αυτών έγεννήθη έπί τοΰ άγίου φωτίσματος.. . καί Βερνίκην τήν άγίαν
παρθένον, ήτις έγένετο μήτηρ τής άδελφής Έπιφανίου ...» Βλ. καί Τρεμπέλαν, σελ. 15, 41.
Κουκουλέν, σ. 55 - 56.

') Βυζ. χρον. 14(1909)39 «γεγόνασι γάρ ιερείς καί λευίται άνάδοχοι αΰτοΰ άπό τοΰ
θείου βαπτίσματος καί ηΰφράνθησαν τή ημέρα έκείνη πανδημεί, τοΰ πατρός αΰτοΰ 'Αγα-
πίου τοΰτους ξενίσαντος».

8) Βλ. άνωτ., σημ. 1.

8) Βίος τοΰ οσίου όμολογητοΰ Νικολάου ηγουμένου τής μονής τών Στουδίου, Migne,
105, 916 d - 917 Α.
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Τό σκεύος όπου τό ύδωρ τής βαπτίσεαις, έλέγετο ήδη κατά τόν 4ον αιώνα')
καί σήμερον έτι πολλαχοΰ, κολνμβήϋρα, δ δέ βαπτισθείς άπό τών πρώτων αιώνων
νεοφώτιστος 2) καί άργότερον νεόφωτος3).

Οί βαπτιζόμενοι μετά τήν άναδοχήν αΰτα>ν έκ τής κολυμβήθρας περιεβάλ-
λοντο «τήν εμφώτειον» *) ή τήν «νεοφώτιστον έσθήτα» 5) ή άλλως «τήν στολήν
τοΰ βαπτίσματος»6) ή «τά νεοφωτιστικά ένδύματα»7) διά τά οποία, χρώματος
λευκού, οί φωτιζόμενοι έχαρακτηρίζοντο «λενκοφορονντες» 8).

Τήν έμφώτειον ταύτην λευκήν στολήν έφερον έπί μίαν εβδομάδα μετά τόν
βαπτισμόν οί κατά τοΰς πρώτους αιώνας εις ώριμον ήλικίαν βαπτιζόμενοι, μεί)'ην
κατά τήν όγδόην ημέραν τήν άπέθετον9)" ούτω δέ καί ή αγία ΙΙελαγία έν 'Αντιό-
χεια «έπιφωσκούσης τής ογδόης ημέρας, ήτις ΰπήρχεν Κυριακή άποδύεται μέν ην
έφόρει στολήν τοΰ βαπτίσματος...» Ι0). Καί έν τώ βίφ τού αγίου Έπιφανίου έπι-
σκόπου Κωνσταντίας Κύπρου άναφέρεται ότι «μετά τό βαπτισθήναι αυτούς έποίησεν

') Βλ. Fr. - J. Dolger έν Antike u. Ckristentum II (1930)74. Καί εις τοϋς βίους κα-
τόπιν τοΰ Έπιφανίου έπισκόπου Κωνσταντίας τής Κύπρου (5 αι.), Migne, 41, 88 c - d λέγε-
ται : «είώθ-ει δέ Έπιφάνιος έως ταραχθή τό ύδωρ μηδένα έμβαλεΐν είς κολυμβήθραν» καί
τοΰ αγίου Ιγνατίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (γ 877) (Migne, 105, 492 c)
«καί άνάδοχον αύτόν άπό τής πνευματικής κολυμβήθρας . . .*. Βλ. καί Ιγνατίου μητροπο-
λίτου Σηλυβρίας (14 αι.), βίος Κωνσταντίνου καί 'Ελένης, Θεοφ. 'Ιωάννου, Μνημεία άγιο-
λογικά, 1884. σ. 185.

2) Τόν δρον «νεοφώτιστος» άναφέρει ήδη ό Τερτυλλιανός (3 αι.), De bapt. 19. Βλ. καί
Τρεμπέλα, Βάπτ., σ. 56. Her. Usener, Legenden der heiligen Pelagia, Bonn 1879,
σ. 11, στ. 19 (έν 'Αντιοχείςι 4°? αι.).—Μάρκος διάκονος, σ. 40, στ. 1 έξ. (κεφ. 48) «είς τόν βαστά-
ζοντα νεοφώτιστον (παιδίον)» έν Κωνσταντινουπόλει κατά τόν 5 αί.—Ίω. Μόσχου, Λειμών,
Migne 87, 3100 β (έν Άξεξανδρεία, 7 αί.).

3) Βίος καί πολιτεία τοΰ άγιου Φιλαρέτου τοΰ έλεήμονος (8 αί.) (έ'κδ. Μ. - Η. Fourmy
et Μ. Leroy), Byzantion 9 (ΐ934) 163, στ. 28 κ. έξ.

4) Βλ. Κουκουλέν, σ. 51 σημ. 4. Τρεμπέλαν, Βάπτ., σ. 41.

s) Βίος άγ. Έπιφανίου, 'Ένθ' άν., σελ. 88 c - d.

6) Herm. Usener, "Ενθ' άν., σ. 13, στ. 10 κ. έξ. (έν Άντιοχείςι).

:) Ίω. Μόσχου, Λειμών, Migne, 87, 3100 β. έν 'Αλεξανδρεία κατά τόν 6 αιώνα. «Έν-
δύσαντες αύτήν τά νεοφωτιστικά ένδύματα καί λευκοφοροϋσα είσήλθεν... Οί οΰν γείτονες
ίδόντες αύτήν λευκοφοροϋσαν είπον αύτη. Τίς σέ έβάπτισεν;».

8) Βλ. άνωτ. σημ. 7. Καί ό έπί Αΰρηλιανοϋ μαρτυρήσας έν Καισαρεία τής Καππαδοκίας
Πορφύριος, βαπτισθείς «ένεδύσατο στολήν λευκήν», (Anal. Boll. 29 (1910) 27Γ)· Βλ. καί
Κουκουλέν, σ. 51, Τρεμπέλαν, Βάπτ, σελ. 41,56,58 κ.έξ.

9) Τρεμπέλας, σ. 56.

10) Herm. Usener, "Ένθ' άν., σ. 13, στ. 10 κ. έξ.
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Έπιφάνιος τάς ζ' ημέρας μετ' αύτών διδάσκων αυτούς. Καί μετά τό άλλάξαι
αύτούς τάς νεοφώτιστους έσθήτας, εΐπεν Έπιφάνιος...1).

Τό λευκόν χρώμα τού έμφωτείου ενδύματος συνεβόλιζε, τό μέν διά τήν καθα-
ρότητα αύτοϋ, τό δέ καί ώς σίίμβολον τής χαράς εΐς τήν ψυχήν τοΰ λαού, τήν ψυ-
χικήν άναγέννησιν τοϋ φωτιζομένου διά τής καθάρσεώς του διά τοΰ βαπτίσματος 2),
αλλά συγχρόνως καί τήν χαράν αύτοϋ τοΰ φωτισθέντος έπί τή εϊσελεύσει του
εΐς τήν Έκκλησίαν τού Χρκττού. Καί οί μετέχοντες ή άλλως παρακολουθούν-
τες τήν βάπτισιν φαίνεται επίσης ότι έλευκοφόρουν. Πιστεύω ότι ό Μάρκος διά-
κονος (5 αι.), είς τόν βίον τοϋ αγίου Πορψυρίου, άποδίδει μάλλον λαϊκόν έθος,
άναφέρων ότι, κατά τήν βάπτισιν τοϋ αυτοκράτορος Θεοδοσίου Β' (τώ 400) καί τήν
συνοδίαν αύτοϋ έκ τής Εκκλησίας πρός τό παλάτιον, οί μετέχοντες εΐς αυτήν
«έλευκοφόρουν ώς νομίζεσθαι τό πλήθος ύπό χιόνος πεπληρώσθαι. Προηγοϋντο
δέ πατρίκιοι, ίλλούστριοι καί πάσα αξία μετά τών στρατιωτικών ταγμάτων πάντες
κηρούς βαστάζοντες ώς νομίζεσθαι έν τή γη άστρα φαίνεσθαι»3).

Ή κηραψία κατά τήν έκ τής 'Εκκλησίας έν πομπή έπάνοδον τοϋ βαπτισθέν-
τος, ένταύθα περισσότερον πρός εκδήλωσα τιμής, στηρίζεται εΐς καθιερωμένην
χριστιανικήν συνήθειαν, ή οποία μέ λαϊκόν έτι περιεχόμενον, ώς παρετήρησεν ό
καθηγητής Φαίδων Κουκουλές, συνεχίζεται πολλαχοΰ μέχρι τής σήμερον4).

Τό έθος τής λαμπαδηφορίας, καθιερωμένον έκ τής ελληνικής καί ρωμαϊκής άρ-
χαιότητος εΐς τήν γαμήλιον πομπήν αλλά καί είς τήν έκφοράν τοϋ νεκρού ') καί υίο-
ίίετηθέν ύπό τής Εκκλησίας6), έπεξετάθη άκολούθως παρ' αύτής καί εΐς τήν τελε-
τήν τής βαπτίσεως μέ τήν συμβολικήν κατά τήν διδασκαλίαν τής Εκκλησίας ση-
μασίαν τοΰ πυρός, ώς όδηγοΰντος έκ τοΰ σκοτεινού βίου πρός τό άληθινόν φώςΒ).

Τό ούτως ύπό ιεροπρεπή πομπήν έπαναφερόμενον έκ τοΰ ναού εΐς τήν οΐ-
κίαν νεοφώτιστυν παιδίον, ώς μανθάνομεν έκ τοΰ βίου τού αγίου Πορφυρίου
(5 αΐ.) περί τής βαπτίσεως τοΰ αύτοκράτορος Θεοδοσίου Β', παρεδίδετο εΐς τήν

ή Migne, 41, 33 α.

'<) Κονκονλές, σ. 51. Τρεμπέλας, Βάπτ., σ. 41.

3) Μάρκος διάκονος, σ. 39.

■<) Κονκονλές, σ. 61 - 62.

δ) Βλ. Charles Picard, Da vie privee dans la Grece classique, Paris 1930, σ. 38.
ΙΙρβλ. και Adolf Furtwangler, Da collection Sabouroff, Berlin 1883-87, Tom. I,
Planches 58 καί 59. II. BliXmner, Die romischen Privataltertiimer, Miinchen 1911,
a; 358. Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. 4, έν 'Αθήναις 1951,
σ. 180. Γ. Κ. Σπύριδάκή, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών άγιολογι-
κών πηγών, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 20 (1950) σ. 141 -144.

6) Βλ. Φαίδ. Κονκονλέ, Ένθ. άν.
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μητέρα αύτοϋ')> ώς καί σήμερον2), είτα δέ έπηκολούθει συμπόσιον έν τή οικία
τών γονέων τοΰ βαπτισθέντος3).

Περί τής υποδοχής τοΰ βαπτισθέντος ύπό τής μητρός εις τάς χείρας της, πάρε-
τήρησεν δ Ernst Samter 4) ότι αύτη ένέχει τήν έννοιαν τής εισαγωγής τοΰ παι-
δός εις τήν οίκογένειαν' ή εισαγωγή αύτη έγίνετο παρά τοις άρχαίοις διά τής
κατά τά 'Αμφιδρόμια τήν δεκάτην άπό τής γεννήσεως ήμέραν περιφοράς τοΰ βρέ-
φους περί τήν έστίαν.

Γ.' ΓΑΜΟΣ
α') 'Αντιλήψεις τής Εκκλησίας περί τοΰ γάμου

Ό θεσμός τοΰ γάμου έτιμάτο καί συνίστατο κατά τήν αρχαιότητα ύπό τών
Ελλήνων, αλλά καί παρ' άλλων ώσαύτως λαών, ώς βασικός παράγων διά τήν κοι-
νωνικήν όργάνωσιν τοΰ ανθρώπου καί τήν ήθικήν αύτής ίσορροπίαν, πρός δέ, ώς
ελέχθη άνωτέρω, καί διά τήν δημογραφικήν τής Πολιτείας συντήρησιν διά τής έκ
τοϋ γάμου παιδοποιΐας 6).

Εις τήν διάδοχον τής αρχαίας, τήν μεσαιωνικήν (βυζαντινήν) κοινωνίαν, ύπό
τήν πνευματικήν κατεύίίυνσιν τής Χριστιανικής 'Εκκλησίας, χωρίς νά καταδικά-
ζεται ώς κοινωνικός θεσμός δ γάμος, έξαίρεται παραλλήλως παρ' αύτής καί ή απο-
φυγή τούτου καί ή κατ' άκολουθίαν παραμονή τοϋ άληθοΰς χριστιανοΰ είς άγαμίαν,
καθ'όσον αύτη, άπαλλάττουσα τόν άνθρωπον τών υλικών σκέψεων καί φροντίδων,
έπιτρέπει είς αύτόν νά άφοσιωθή είς τήν λατρείαν τοϋ Θεοϋ καί εις τήν άσκησιν
τοϋ κανόνος τής ήθικής του τελειώσεως, ώστε ν' άποβή πρότυπον χριστιανού-

Διά τής διδασκαλίας αύτής έπιζητεΐται ούτως είδικώτερον ή έν τή θρησκείο;
διά τής αγαμίας σωματική άγνεία τοϋ άτομου, ης αί πρώται άρχαί άπαντοϋν ήδη
εις τήν άγίαν Γραφήν 6).

') Μάρκος διάκονος, σ. 41, στ. 1 έξ. (κεφ. 49) «Είσελθόντος δέ τοϋ παιδίου έν τω πα-
λατίφ ΰπήντησεν αύτω ή δέσποινα καί έδέξατο καί κατεφίλησεν καί βαστάζουσα αυτό ήσπά-
σατο καί τόν βασιλέα είποϋσα...».

2) Βλ. Μέγαν, σ. 42ε .

3) Βλ. άνωτ. σ. 121, σημ. 7.

4) Familienfeste, "Ενθ·* άν., σ. 60-61 καί 63.

5) Βλ. άνωτέρω, σ. 104 καί Χαρ. '/. Βουλοδήμον, Δοκίμιον περί τοϋ ιδιωτικού βίου τών
άρχαίων 'Ελλήνων, τόμ. Β', 'Αθήναι 1903, σελ. 2 κέξ. (ένθα άναγράφονται αί σχετικαί πηγαί).

6) Ματθ. ιθ', 11 -12 «είσιν εΰνοΰχοι ο'ίτινες ευνούχισαν έαυτούς διά τήν βασιλείαν
τών ουρανών». Παύλου πρός Κορινθ. 1,7,8-9 «Λέγω δέ τοις άγάμοις καί ταΐς χή-
ραις, καλόν αύτοΐς έστιν, έάν μείνωσιν ώς κάγώ, εί δέ ούκ έγκρατεύονται, γαμησάτωσαν»'



ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Κ.Α.Π. ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΝΩΝ 125

Οί εκκλησιαστικοί Πατέρες παρουσιάζονται ήδη άπό τού 2ου αιώνος υμνοΰντες
τήν σωματικήν παρθενίαν ')· Ό 'Αθηναγόρας, Πρεσβεία περί χριστιανών (κεφ. 33)
λέγει: «Εύροις δ' άν πολλούς τών παρ' ήμϊν, και άνδρας καί γυναίκας, καταγηρά-
σκοντας αγάμους έλπίδι τοϋ μάλλον συνέσεσθαι τφ Θεώ' εΐ δέ τό έν παρθενία
καί έν ευνουχίς? μάλλον παρίστησι Θεώ··.» 2)·

Ό Κλήμης ό 'Αλεξανδρεύς (150-211) εγκρίνει έπίσης καί σέβεται τήν άγα-
μίαν χωρίς όμως καί νά καταδικάζη τόν γάμον, όν αναγνωρίζει θεσμόν συστατι-
κόν τής κοινωνίας").

Ό κατά τόν τρίτον αιώνα άκμάσας Μεθόδιος, είς τό έργον του περί άγνείας
«Συμπόσιον. τών δέκα παρθένων ή περί άγνείας» 4), τό οποίον έγραψε κατά πρό-
τυπον τοΰ Συμποσίου τοΰ Πλάτωνος, εξαίρει ώσαύτα)ς καί ύμνεϊ τήν παρθενίαν.

Μετ' α^ούς ό 'Ατθανάσιος 'Αλεξανδρείας, όστις πιθανώτατα ειχεν ένστερνι-
σθή τάς αντιλήψεις ταύτας περί αγαμίας έκ τών σχέσεων του μέ τόν Μέγαν Άν-
τώνιον, μετά τοΰ οποίου ειχε συνασκηθή εις τήν έρημον s), είς τόν λόγον του περί
παρθενίας ήτοι περί ασκήσεως έπαινεΐ τήν παρθενίαν καί τόν κατ' αί>τήν βίον τής
μοναχής. «Ή γυνή ή άγαμος» λέγει «μέριμνα τά τού Κυρίου, ίνα η αγία τφ σώ-
ματι καί τφ πνεύματι. Ή δέ γαμήσασα μεριμνά τά τοΰ κόσμου, πώς άρέσει τφ
άνδρί.,.6), ή δέ φροντίζουσα τό έργον τοΰ Θεού, νυμφίος αύτής ό Χριστός έστιν.
ή γάρ άρμοσομένη άνδρί φθαρτφ τό θέλημα τού ανδρός αχαής ποιεί» '). Ό ολί-
γον άργότερον κατά τά μέσα τού τετάρτου αιώνος άκμάσας Μέγας Βασίλειος εις

καί κατωτέρω είς τό έδάφ. 39 τονίζει έ'τι ό Παϋλοςδτι ή χήρα γυνή, έάν δέν ύπανδρευθή «μα-
καριωτέρα εστίν». Κατ' αϋτοϋς μάλιστα τους 'Αποστολικούς χρόνους άναφέρονται, ώς μαρτυρεί
ό Εύσέβιος ('Εκκλησ. Ίστορ. 111,31, έ'κδ Ed. Schwarz, τόμ. 11,1, σ. 264, στ. 15), τοΰ 'Απο-
στόλου Φιλίππου «δύο θυγατέρες αύτοΰ γεγηρακυϊαι παρθένοι».

') Βλ. διά μακρών τάς είδικάς πραγματείας περί τοϋ θέματος τούτου : J. Wilpert,
Die Gottgeweihten Jungfrauen in den ersten Jahrhunderten der Kirche, Freiburg
1892. Hugo Koch, Virgines Christi, Leipzig 1907, σ. 61 - 111 (Die Geliibde der Gottge-
weihten Jungfrauen in der ersten drei Jahrhunderten), (Texte u. Untersuchungen zur
Geschichte der altchristlichen Litteratur, XXXI, 2, 1907).

2) Βλ. είς τήν εκδοσιν ύπό J. Geffcken, Zvvei griechische Apologeten, Leipzig u.
Berlin 1907, σ. 152, στ. 8 κ.έξ.

3) Παιδαγ. II, 10. (εκδ. Otto Stahlin, σ. 211, στ. 29 κ.έξ.).

*) Migne, 18, 27 κ.έξ.

5) Βλ. Δημ. Σ. Μπαλάνον, Πατρολογία, 'Αθήναι 1930 σ. 234 καί 247. Άνδρ. Φυτράκη,
Τά ιδεώδη τοϋ μοναχικοΰ βίου, 'Εν 'Αθήναις 1915, σ. 7.

") Τό κείμενον έκ τής έπιστολής τοΰ Παύλου προς Κορινθίους 1, 7, 32-35.

') Migne, 28, 253 § 2.
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τό έργον του «περί τής έν παρθενία αληθούς άφθορίας» θεωρεί τήν παρθενεύου-
σαν «νύμφην Χριστού» ή «νυμφευθεΐσαν τόν Χριστόν», είς αύτόν άφιερώνουσαν
τήν παρθενίαν της1). Ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός είς τά ηθικά έπη του δέχεται
τόν γάμον ώς έννομον θεσμόν έν τή κοινωνίςι, παρατηρεί όμως ότι υπηρετεί εις
σαρκικάς καί ύλικάς φροντίδας2) καί τούτου ένεκα συνιστά εις τήν άληθή χριστια^
νήν παρθένον τήν άγαμίαν καί έξυμνεί ούτω τήν σωματικήν άγνείαν3), ή οποία
άπετέλει ήδη τότε άπαραίτητον όρον διά τήν προσέλευσιν έξ αμφοτέρων τών φύ-
λων είς τόν μοναχισμόν.

Τήν παρθενίαν εξαίρει ώσαύτως καί ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, όστις εις
τό έγκαιμιόν του είς τήν άγίαν πρωτομάρτυρα καί άπόστολον Θέκλαν έξυψών
τήν έν παρθενία τόν βίον διάγουσαν επιφέρει: «oU γάρ ϊσον παρθενευομένης
καί πορνευομιένης φθορά' ουκ ίσον ίδιώτιδος καί βασιλίδος φθορά' ουκ ίσον
σκεύους ιερατικού καί αγοραίου κλοπή' σκεύος γάρ ίερατικόν ή παρθένος» ").

Είς τόν βίον τοΰ οσίου Αυξεντίου (5 αί.) κατά τήν ύπό τοΰ Συμεώνος τού
μεταφραστοΰ διασκευήν λέγεται περί τών παρθενευουσών ότι: «εικόνες γάρ Θεοϋ
αί παρθένοι είσίν, αύτόν έν ταΐς έννοίαις έχουσαι γεγραμμένον» 5).

') Migne, 30, 669 - 810.

2) «Έννομον έ'σθ·' ό γάμος καί τίμιον' άλλ' έτι σαρκός» Migne, 90 ιε', στ. 13. «Γά-
μος μέριμνα συζύγου καί φιλτάτων' τή παρθενία Χριστός» Migne, 37, 644, στ. 6.

3) «Άγνευε πάσι, παρθένε, Χριστφ μόνο) νύμφη. | κράτει τό κάλλος έσφραγισμένον».
Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, είς σωφροσΰνην Migne, 37, 645, στ. 27. Ό ίδιος είς τόν προς
παρθένους παραινετικόν [Migne, 37, 632-640) λέγει:

«Αίνείσθω σοι και γάμος, πρό γάμου δ' άφθ-ορία'

γάμος συγγνώμη πάθους, άγνεία δέ λαμπότης (στ. 634, στ. 19 - 20).

«Ότ' ήν νόμος καί σκιαί καί πρόσκαιροι λατρεΐαι,

τότ' εΐχε τά πρώτα καί γάμος, ώς έ'τι νηπιώδης.

'Αλλ' ότε ήλθεν ό Χριστός, έξέλαμψεν άγνεία (στ. 635, στ. 27-29).

«Έχεις φάρμακα πολλά τής σεμνής παρθενίας'

Θεοϋ σε, φόβος πηγνύτω, νηστεία σε κενούτω,

άγρυπνία, προσευχαί, δάκρυα, χαμευνία» (στ. 636, στ. 38-40) κ.ά.

4) Migne, 50, 748. Βλ. καί Συμεώνος τοΰ μειαψραστον, Βίον οσίου Αυξεντίου, Migne,
114, 1433 c. 'Αντίστοιχον ίδέαν εκφράζει καί ό Μέγας Βασίλειος λέγων περί τών άγίων
ανδρών ότι είναι ναοί τοϋ Θεοϋ' «καί διά τοϋτο ναοί Θεοϋ καί Υίοϋ καί Πνεύματος άγίου
είσί πάντες οί άγιοι, έν οίς οικεί ή μία Θεότης...» (Migne, 29,7G1. Α). Καί ό Ίω.
Χρυσόστομος επόμενος είς τήν ίδέαν αυτήν λέγει τά έξης περί τοϋ φιλήματος' «έστι δέ
καί έτερος μυστικός λόγος τοΰ φιλήματος τούτου, ναούς ημάς έποίησε τοϋ Χριστοΰ τό
Πνεύμα τό άγιον. Φιλοΰντες οΰν άλλήλων τά στόματα, τά πρόθυρα τοϋ ναοϋ φιλοΰμεν».

Παπαδοπούλου - Κεοαμέως, Varia graeca sacra, Πετρούπολις 1909, σ. 175, στ. 1 έξ.).

5) Migne, 114, 1433 c.



ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Κ.Α.Π. ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΝΩΝ

127

Ή άντίληψις αύτη περί τής παρθένου, καθιερωμένης εις τόν Χριστόν καί
θεωρουμένης σκεύους ιερού καί εικόνος αυτού τοΰ Θεού, εΐιρύτατα διά τής διδα-
σκαλίας τής Εκκλησίας διαδεδομένη, άνήχθη άργότερον εις κανόνα δικαίου διά
τής εισαγωγής της είς τόν ΓΙρόχειρον Νόμον, δημοσιευθέντα μεταξύ τών έτών
870—879, ένθα (τίτλ. 39, 62) ορίζεται: «Οί ταϊς μοναζούσαις ή ταίς διακονίσ-
σαις ή ταίς άσκητρίαις ένασελγαίνοντες, ώς είς τήν νύμφην τον Χρίστου Έκκλη-
σίαν1) υβρίζοντες, ρινοκοπείσθωσαν....» 2).

Διά τής σωματικής αύτής άγνείας τής γυναικός, ής προϋπόθεσις ή αγαμία,
ή χριστιανική διδασκαλία καθιέρωσε τήν παρθένον εις τόν Χριστόν, όν αύτη
άγνεύουσα άναλογίζεται ώς νυμφίον αυτής.

Ή άντίληψις αύτη περί τής παρθενίας καί άγνείας, ή οποία ύπεστηρίχθη
μετά θέρμης ύπό τών πατέρων τής 'Εκκλησίας, πρέπει νά σημειωθή ένταΰί)α ότι
ύπήρχεν έπίσης εύρέως γνωστή καί είς τό άρχαίον έλληνικόν πάνθεον είς λατρευ-
τικός δοξασίας περί θεαινών παρθένων, είς παρθένους άψιερωμένας εις τόν Θεόν
καί τέλος εις λατρευτικάς πράξεις3).

Διά τής ύπερεκτιμήσεως τοΰ άγάμου βίου ώς πλέον τοΰ εγγάμου καταλλήλου

') Πρός 'Εφεσ. 5, 22 - 25.

2) Ή διάταξις αύτη έπανελήφθη αύτολεξεί καί είς τήν μεταξύ τών έτών 879 καί 836
συνταχθεΐσαν Έπαναγωγήν (40, 59). Περί τής υπό τής νομοθεσίας προβλεπομένης τιμωρίας
τών αρπαζόντων ή διαφθειρόντων άσκήτριαν ή μονάστριαν ή διακόνισσαν, βλ. Κονκον-
λέν, σ. 101, σημ. 3 ένθα καί παράθεσις τών νομικών πηγών.

Ή ηθική αύτη ύπό τής 'Εκκλησίας εξαρσις τής παρθενίας καί θεώρησις τής παρ-
θένου, τής Ανατεθειμένης τφ Χριστφ, νύμφης αύτοΰ καί τής φθ·ορας αύτής ώς ύβρεως πρός
αύτήν τήν 'Εκκλησίαν τοΰ Χριστού, έπεξετάθη ακολούθως σύν τφ χρόνφ καί είς πάσαν
παρθένον, ώστε καί σήμερον έτι ό λαός παραβάλλει τήν παρθένον πρός τήν 'Εκκλησίαν.
Ούτω πιστεύεται έν τή περιοχή τής Σητείας έν Κρήτη ότι «όποιος χαλά (=φθείρηϊ μιάν
κοπελλιά (=άνύπανδρον νεάνιδα) είναι σάν νά χαλά μιάν Έκκλησά». Σχετικόν είναι
προσέτι καί τό λαϊκόν γνωμικόν έκ τής Εύβοιας «Καλύτερα νά γκρεμίσης 'Εκκλησία παρά
νά γελάσης κορίτσι» (Δημ. Λονκάτον, Βελλερισμοί. Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην,
'Ελληνικά, Παράρτημα άρ. 4, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 442, 453 άρ. 4) καί τό έκ Κοτυώρων Πόν-
του «Κορίτσ' ποί κατακλαίει, έγκλεσίαν χαλάν'» Ξενοφ. Κ. "Ακογλον (Ξένον Ξενίτα), Λαο-
γραφικά Κοτυώρων, 'Αθήνα 1939, σ. 483, άριθ. 151, ώς καί δημώδες τέλος άσμα έξ 'Ικαρίας
«'Ανενδρανίζω καί θωρώ τέσσερα μαΰρα μάτια,
τέσσαρα χείληα κόκκινα, δυό άγγελικά κορμάκια.
'Ανενδρανίζω καί θωρώ μιάν 'Εκκλησιά χτισμένη
μιάν άγγελοκατέβατη ρόδα περιχυμένη».
(ΛΑ' άρ. 1170, σ. 27-28).

3) Βλ. Eugen Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum, Giessen 1910, σ. 3
κ.έξ., 42 κ.έξ., 162 κ.έξ.
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πρός θεοσέβειαν ή 'Εκκλησία ήσκει ούτω προσηλυτισμόν πρός τόν μοναχικόν βίον,
αναφέρονται δέ ούχί όλίγαι περιπτώσεις νέων καί νεανίδων, οί όποιοι κατά τόν
χρόνον τής τελέσεως τοΰ γάμου ή μικρόν μετ' aUtov έδραπέτευον ή έχώριζον
κοινή συμφωνία καί κατέφευγον άμφότεροι ή ό εΐς τούτων εΐς μοναστήρια ή εΐς
έρημους τόπους ώς άναχωρηταί ')·

Παρά τήν έξύμνησιν τής σωματικής άγνείας, ή 'Εκκλησία, άντιμετωπίζουσα
έν ταυτώ "«ί τόν φυσικόν τής ζωής νόμον, έδέχετο συγχρόνως τόν γάμον ώς χρή-
σιμον θεσμόν έν τή κοινωνία διά τήν πραγματικήν καί ήθικήν έν αύτη σημασίαν
του, καταπολεμούσα ούτω τόν έλεύθερον κοσμικόν βίον καί τήν έκτ ούτου ήθικήν
διαφθοράν.

Ύπό τό πνεύμα τοΰτο ώμίλησαν περί τοΰ γάμου, ώς θεσμού πρός παιδο-
ποιΐαν μόνον, οί 'Εκκλησιαστικοί πατέρες 2)' ό'Ιωάννης ό Χρυσόστομος είς όμιλίαν
του περί τής πρωτομάρτυρος Θέκλης λέγει τά εξής: «Ού γάμου στηλιτεύω τήν φύσιν,
πρόνοια γάρ ούτος τού γένους κοινή' αλλά τών έν γάμω δημοσιεύω τήν μέριμναν,
μερίμνης σαρκικής ούράνιον προτίθημι μέριμναν, κάλλιον καλού προτιμώ» 8)· Καί ό
Βασίλειος έπίσκοπος Σελευκείας τής έν Ίσαυρία (5 αΐ.) είς τόν βίον ώσαύτως τής
πρωτομάρτυρος Θέκλης, τονίζων τήν ήθικήν έν τή κοινωνία σημασίαν τοΰ γάμου
λέγει σχετικώς ότι: ό γάμος δέ ούτος Θεοΰ φάρμακον καί βοήθεια τφ κοινφ γένει
τών άνθρώπων δεδωρημένος όμοΰ πορνείας τε άλεξιφάρμακον υπάρχει καί πηγή
τις καί έπιρροή καί διαδοχή τοΰ κοινού γένους... Καί κάλλιστος όρος καί φύλαξ
έννόμω μίξει τάς παρανόμους ήδονάς καί μίξεις αεί κωλύων. Ούτος καί τό γνή-
σιον άπό τών νόθων καί ούκ εύ γεγονότων διαιρεί καί γνώμων άκριβέστατός έστι
τής εύπαιδίας. Ούτος καί τών γενών τής επωνυμίας άκραιφνείς οιδε φυλάττειν4).
Εΐς τόν βίον τού αγίου Δημητριανοΰ έπισκόπου έν Κύπρω (9 αί·) άναφέρεται ότι
δι' αύτόν, ήλικίας δέκα καί πέντε έτών, έσκέφθησαν οί γονείς του «τήν άκινδυνο-
τέραν όδόν, ώς ώ^'το, πρός τήν τής ψυχή; φυλακήν, εί και δευτέραν πρός τό τής

') Παλλαδίου, Λαυσ. 'Ιστορία, Migne, 34, 1025 α (έν Αίγυπτιρ). Βασίλειου έπισκόπου Σε-
λευκείας Ίοανοίας (5 αί.), Είς τάς πράξεις τής Θέκλης, Migne, 85, 484 β έξ. (Ίκόνιον). Συ-
μεώνος τοϋ μεταφραστοϋ, Βίος οσίου Άβραμίου (6 αί.), Migne, 115, 4°, (Συρία). Βίος οσίου
Μακαρίου τοϋ Ρωμαίου (Α. Vasiliev, Anecd. Graeco-byzant., Mosquae 1893, σ. 150
10 α. Βίος οσίου Θεοφάνους τής Σιγριανής (9 αί.) (Car. de Boor, Theopbanis Chronogr.
τόμ. II, Lipsiae 1885, σ. 28, στ. 9 έξ.). Βλ. καί είς Κουκουλέν, σ. 116.

2) Ό 'Αθηναγόρας, κεφ. 33 (έ'κδ. J. Geffcken, ενθ·' άν., σ. 152, στ. 3 κ.έξ.) λέγει ρητώς :
«γυναίκα μέν έ'καστος ημών ήν ήγάγετο κατά τους ύφ' ημών τεθειμένους νόμους νομίζων
καί ταΰτην μέχρι τοϋ παιδοποιήσασθ·αι ..καί ήμϊν μέτρον ή παιδοποι'ία» κ.ά.

3) Migne, 50,747.

4) Migne, 85, 500 β, 509 c.
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παρθενίας καλόν, νομίμω καθ' ύπερβολήν προσέΐίεντο γάμω» ')· Χαρακτηριστική
έτι τής παλαιότατης διδασκαλίας ταύτης υπό τής 'Εκκλησίας πρός τόν λαόν είναι
ή κάτωθι πρός νέον συμβουλή : «σκέψη έν τή νεότητί σου καί ΐδης εί άρα δύνη
παρθενεύειν χάριτι Κυρίου' εί δέ ού δύνη, ίνα εΰρήσης γύναιον σεμνόν, άγαθόν
καί ένάρετον καί βουλή τών γονέων, ίνα άρης αυτήν. Καί λοιπόν ούτε εκείνη
ούτε συ έ'ξετε έξουσίαν τοΰ έτέρωθεν ρεμβεύεσθαι καί οφείλετε είναι ώσπερ ζεύ-
γος τρυγόνων ή σεμνά καί τερπνά άδέλφια» 2).

Είς τά αγιολογικά κείμενα ό θεσμός τοΰ νομίμου γάμου χαρακτηρίζεται γε-
νικώς ώς «τίμιος γάμος3)» καί «έννομος» ή «νόμιμος γάμος»4), έξαίρεται δέ ό
δι'αυτοΰ έπιδιωκόμενος ηθικός σκοπός τής παιδοποιίας5).

β') Ή έν τη κοινωνίςι θέσις τοϋ ανδρός και της γυναικός ^ρό τοΰ γάμου.

Αί γυναίκες κατά τήν βυζαντινήν περίοδον διήγον τόν προγάμιον βίον των
θαλαμευόμεναι, όπως καί αί πρόγονοι αυτών κατά τήν 'Αρχαιότητα")· παραμε-
νουσών δ' αυτών έγκεκλεισμένων είς τήν πατρικήν οίκίαν καί άθεάτων παρά τοΰ
έξω κόσμου μέχρι τοΰ γάμου των, ό πατήρ είχε τήν φροντίδα, ώς καί παρά τοις
άρχαίοις 7), τής έκδόσεως αυτών εις γάμον8). Ό Βασίλειος έπίσκοπος Σελευκείας
τής Ίσαυρίας (5 αι.), καίτοι είχε προ όφθαλμών παλαιότερον βίον τής αγίας
πρωτομάρτυρος Θέκλης, φαίνεται ότι άποδίδει εις τόν ΰπ' αυτού βίον της έθιμα
τής Ίσαυρίας, λέγων περί τής Θέκλης ότι διήγεν έν Ίκονίω θαλαμευομένη έν
αυστηρότητι, ώστε νά είναι αύτη άγνωστος καί είς τους περισσοτέρους τών υπη-
ρετών τοΰ πατρικού της οίκου9).

') Βίος άγιου Δημητριανοϋ επισκόπου Χυτρίδων Κΰπρου (έ'κδ. Η. Gregoire], Byzant.
Zeitschrift 16 (1907) 222, στ. 164 κ.έ'ξ.

2) Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος οσίου 'Ανδρέου σαλοϋ (10 αι.),
Migne, 111, 765 c.

3) Βίος άγίου Γρηγεντίου (6 αί.) (έκδ. Α. Vasiliev, Βυζαντ. Χρον. 14(1909),39.

4) «Νομίμφ καθ' ύπερβολήν προσέθεντο γάμφ> Βίος άγ. Δημητριανοϋ (9 αι.), Ένθ' άν.,

σ. 222, στ. 164 έξ.

6) Βίος άγίας Συγκλητικής (4 αι.), Migne, 28, 1489 Α. Συμεώνος τοϋ μεταφραατοϋ, Βίος
όσίας Μελάνης τής ρωμαίας, Migne, 116, 753 β.

6) Χαρ. Ί. Βουλοδήμον, Δοκίμιον περί τοϋ ιδιωτικού βίου τών άρχαίων 'Ελλήνων,
τόμ. Β', 'Εν 'Αθήναις 1903, σ. 12.

') Εύριπ. Άνδρ. 987. Όμοίως καί παρά τοις Ρωμαίοις: Η. Bliimner, Die romischen
Privatsaltertumer, Miinchen 1911, σ. 344.

s) Βλ. Κουκουλέν, a. 75.

8) «"Οτι μέν κόρην ούσαν, έ'τι δέ καί θαλαμευομένην [καί ούδέ τοις πολλοίς τών οί-
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Ή θαλάμευσις αύτη τών γυναικών κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίοδον, άναμ-
φιβόλως δέ καί κατά τάς λοιπάς τοΰ βυζαντινού βίου, φαίνεται ότι έτηρεϊτο κυρίως
εις τά άστικά κέντρα, τάς μεγάλας πόλεις, θά ήτο δέ καί έκεΐ περιορισμένη είς τόν
κύκλον μιόνον τών ευρώστων οικονομικώς οικογενειών'). Έξ άντιθέτου είς τήν
οικονομικώς άδύνατον τάξιν τών πολιτών, ώς καί είς τήν ύπαιθρον, ό περιορισμός
τής γυναικός έν τφ οίκω δέν θά ήτο πάντοτε δυνατός. Ενδεικτική περί τούτου
είναι ή μαρτυρία έν τω βίφ τοΰ άγίου Φιλαρέτου τοϋ Ελεήμονος (8 αϊ.) έκ Πα-
φλαγονίας: «Κύριοι μου, ημείς ει καί πτωχοί ύπάρχομεν, άλλ' οΰν αί θυγατέρες
ημών ούδέποτε έξήλθοσαν έκ τοΰ κουβουκλίου αύτών, ώς δέ κελεύετε, οί έμοί
δεσπόται, εισέλθετε είς τό κουβούκλιον καί θεάσασθε αύτάς» 2).

Κατά τήν ύπό έξέτασιν βυζαντινήν περίοδον έξαίρεται έπίσης ώς προσόν διά
τόν γάμον τής γυναικός τό κάλλος τοΰ σώματος, ή κεκοσμημένη δέ δι'αύτοΰ
χαρακτηρίζεται έν τοις άγιολογικοΐς κειμένοις «κατά τό σώμα περικαλλεστάτη»3),
«τή ώρα καί τώ κάλλει διαφέρουσα» 4), «κάλλει σφοδροτάτω περιεκλάμπουσα υπέρ
πάσαν θέαν γυναικός» 5) κ. ά. Προσόν έτι διά τήν νεάνιδα άπετέλει παραλλήλως
καί ή καταγωγή της, τό γένος, ώς καί ή ηθική ύπόστασις αύτής καί τής οικογενείας
της"). Ούτως ή αγία Θεοδώρα (10 αί.) κατά τήν παιδικήν αυτής ήλικίαν είς τήν

κετών γνωριζομένην, περί δέ ίστόν καί ήλακάτην ήσχολασμένην], γάμω τε .. . φυλαττομέ-
νην» Migne, 85, 533 d. Ή άγια Συγκλητική έν Άλεξανδρείςι (4 αί.) «άπό τής πρώτης ηλι-
κίας καί έως τής άκμαστικής ου μόνον παντός ανδρός συντυχίαν άπέφευγεν άλλά καί τάς
ομοφύλους τά πολλά παρητεϊτο», Migne, 1493 d, 1496 α. Καί παλαιότερον έν τω μαρτυρίφ
τοϋ άγίου Μαυρικίου έν Συρίςι έπί Μαξιμιανοΰ άναφέρεται ότι έξήλθον πάντες οί τής πό-
λεως πρός θέαν «ώς μηδέ τών θαλαμευομένων παρθένων καταλειφθεισών έν τοις οίκείοις
καταγωγίοις» Συμεώνος τοϋ μεταφραοτοϋ, "Αθλησις τοΰ άγίου μεγαλομάρτυρος Μαυρικίου
κλπ. Migne, 115, 357 c. Βλ. καί Κονκονλέν, σ. 73 - 74.

«Παννυχίζει μέν γάρ πολλάκις ή πόλις- άνέφκται δέ, παρόντων άνδρών, γυναιξί
καί παρθένοις τό θέατρον, ού μόνον ταϊς είς όχλον τεταγμέναις τής τύχης, καί, ναι μά
Δία, πολλαϊς εύγενείας τε καί πλούτου φερούσαις τά πρώτα- καί ούτε κόρην πατήρ ούτε
σύνοικον άνήρ άποτρέπει. Ώς δέ ούκ άν διεκώλυεν, ει τήν θέαν ήθος ωετο διαφθείρειν»
Χορικίου, Λόγος υπέρ τών έν Διονύσου τόν βίον είκονιζόντων, § 50 (έκδ. Foerster καί
Ε. Richtsteig, σ. 355).

2) Βίος καί πολιτεία τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Φιλαρέτου τοΰ 'Ελεήμονος (έκδ.
Μ. - Η. Fourmy et Μ. L,eroy), Byzantion 9 (1934) 139, στ. 30 κ.έξ. Βλ. καί παλαιότερον
Γρηγορίου Νύσσης, Είς τόν βίον τής Μακρινής, Migne 46, 961 Α.

3) Βίος άγιας Συγκλητικής (4 αι.), Migne, 28, 1489 β.

4) Βίος άγίου Δημητριανοΰ, ένθ' άν., σ. 222, στ. 164 κ. έξ.

δ) Βίος άγίου Φιλαρέτου τοΰ 'Ελεήμονος, ένθ' άν., σ. 141, στ. 1 κ. έξ.

6) Βίος άγίας Συγκλητικής (4. αι.), "Ενθ' άν.— Νικήτα Παφλαγόνος (9 αι.), Λόγος είς Θέ-
κλαν, Migne, 105, 308 β. Μαρτύριον άγίου 'Αδριανοΰ, AS Septembris, τόμ. 3, σ. 229 § 33.
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πατρίδα της τήν Αΐγιναν παρά τήν καλλονήν τοΰ σώματος έθαυμάζετο προσέτι καί
έμεγαλύνετο καί «τή τε έκ γένους σωφροσύνη καί ευσεβεία» ').

Εις τήν προς ώραν γάμου νεάνιδα έπαινοΰνται προσέτι καί ή σεμνότης
αυτής2), τό «σεμνόν καί αγαθόν»3), «ή γυναικεία ευκοσμία» καί «ή παρθενική
αιδώς»4), «ή εχικοσμία τού ήθους καί ή τής αρετής επιμέλεια» 5)κλπ. Παρά ταύτα
όμως σπουδαιότατον στοιχεΐον διά τόν γάμον τής γυναικός άπετέλει, ως συμβαίνει
καί σήμερον, καί ή οικονομική αυτής κατάστασις. Περί τούτου λέγει ρητώς
ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος: «τί ό μέλλων γαμεϊν τρόπον έξήτασε καί άνατροφήν
κόρης; Ούδείς' αλλά χρήματα ευθέως καί κτήματα, καί μέτρα ουσίας ποικίλης
καί διαφόρου καθάπερ τι πρίασθαι μέλλων, ή συνάλλαγμά τι κοινόν έπιτελεϊν.
Διά τούτο καί ούτω καλοΰσι τόν γάμον» β). Οί παράγοντες οΰτοι, ήτοι τής σωμα-
τικής ώραιότητος, τής καταγωγής καί τής οικονομικής καταστάσεως, διά τόν γάμον
τής γυναικός έτύγχανον προσοχής καί διά τόν άνδρα - γαμβρόν έκ μέρους τών οι-
κείων τής γυναικός, λαμβανομένων προσέτι ύπ' όψιν καί τοΰ όλου παραστήματος
τοϋ σώματος αχιτοΰ, τής οικογενειακής του καταγωγής, τής παιδείας, ής είχε τύχει,
τοΰ πλούτου καί έν γένει τής κοινωνικής του θέσεως').

Τήν φροντίδα προς κοινωνικήν άποκατάστασιν διά τοϋ γάμου τής γυναικός,
καθ' ά'πασαν τήν βυζαντινήν περίοδον καί μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, είχε κατά
κανόνα ό αρχηγός τής οικογενείας, ό πατήρ, ή έλλείψει τούτου άλλος οικείος

Βίος οσίου Θεοφάνους τοϋ έν Σιγριανή (9 αι.), Μ. Γεδεών, Βυζαντινόν έορτολόγιον, έν Κών-
στα ντ ι νουπόλε ι 1889, σ. 290 β.

') Γρηγορίου Κληρικού (10 αι.), «Βίος <V.ai πολιτεία τής όσίας^> μητρός ή <^μών
Θεοδώρας τής μυροβλΰτιδος τής^> άγωνισαμένης έν Θεσσαλονίκη (έ'κδ. Ed. Kurtz, έν
Mem. de l'Acad. d. Sciences de St. Petersbourg. Vllle Serie. Classe Hist. - Phil,
vol. VI, Ν» 1, 1902, σ. 3, στ. 19 έξ.).

2) «Σεμνή πάνυ καί ώραία», Βίος δσίου Θεοδώρου ήγουμ. τών Στουδίου (έ'κδ. Basil.
Eatyschev) Βυζαντ. Χρονικά 21 (1914) 293.

s) Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως (10 αι.), Βίος 'Ανδρέου σαλοϋ, Migne,
111, 765 Qlr.

4) Βασιλείου επισκόπου Σελευκείας (5 αι.), Είς τάς πράξεις τής Θέκλης, Migne, 85, 512 Β.

δ) Συμεώνος τοϋ μεταφραστοϋ, Μαρτύριον άγ. μάρτυρος Ευγενίας, Migne, 116, 612β.

«) Migne, 58, 678.

7) Γρηγορίου Ννσσης, Είς τόν βίον τής Μακρινής, Migne, 46,964 α-β. De sancto
Theodulo urbis Constan/tanae ex praefecto St3rlita Edessae in Syria (5 αι.), AS Maii
6, 754d. Βασιλείου επισκόπου Σελευκείας (5 αι.), Είς τάς πράξεις τής Θέκλης, Migne,
85, 509c. Γρηγορίου Κληρικού, Βίος άγ. Θεοδώρας τής έν Θεσσαλονίκη (9 αί.) (εκδ. Ed Kurtz,
Ivfr' άν., σ. 3, στ. 19 έξ.). Συμεώνος τοΰ μεταφραστοϋ, Μαρτύριον άγίας Ευγενίας, Migne,
116, 612 c.
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αυτής, συμφώνως πρός τήν συνεχιζομένην καί κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους
άρχαίαν έλληνικήν καί ρωμαϊκήν συνήθειαν ')·

Ή μέριμνα τού πατρός δεν περιωρίζετο μόνον είς τόν γάμον τών θηλέων
αλλ' έπεξετείνετο καί διά τά άρρενα τέκνα του. Περί τοΰ οσίου Συμεώνος τοϋ
νέου Στυλίτου (6 αί.) λέγεται έν τφ βία) του ότι οί γονείς του, ότε οΰτος είχε
πλέον ήλικίαν πρός γάμον, «διαλέγονται τισι κόρης πατράσι (Μάρθα δέ όνομα
ταύτη) έφ' ώ πρός γάμους αΰτήν άγαγέσθαι τφ νεανίσκω2)' καί τόν όσιον Γρη-
γόριον τόν Δεκαπολίτην (9 αί.) «τής ήβης έπανθούσης... συμπλοκή γάμου τούτον
οί γεννήτορες έπιζεΰξαι κατέπειγον» 3). Τέλος και εις τόν όσιον Μελέτιον τόν νέον
(11-12 αί.) έν Καππαδοκίςι έτι διατρίβοντα, ότε διήνυεν τό 15 έτος τής ήλικίας
του «οί γονείς αΰτφ κ<*ί άνθρώπων τφ φρονήματι χρώμενοι, τά πρός γάμον ηΰτρέ-
πιζον, καί που καί νΰμφην έξεΰρον...» 4).

Ή αναφερομένη ανωτέρω (σ. 129) έκ τοΰ βίου τοΰ 'Ανδρέου σαλού (10 αί.)
προτροπή πρός τόν νέον, καθ' ην ώφειλεν οΰτος νά νυμφευθή «βουλή τών γονέων
του», καί ή οποία, ώς επιταγή πλέον, θά έφηρμόζετο και διά τά θήλεα τέκνα, φαί
νεται ότι ΐσχυεν ώς κανών γενικώς άνεγνωρισμένος καθ' όλους τοΰς μέσους καί μέ-
χρι τών νεωτέρων χρόνων 5).

Νόμιμος ηλικία πρός γάμου κοινωνίαν εθεωρείτο διά μεν τόν άνδρα τό 14ον
έτος, διά δέ τήν γυναίκα τό 12ον τής ήλικίας6). Ή διάταξις αΰτη άπαντφ έν
εφαρμογή καί είς τάς σχετικάς ειδήσεις έκ τής αγιολογικής γραμματείας7), αν καί
ένίοτε συνέβαινον παραβάσεις αΰτοΰ8).

*) Βλ. Χαρ. Βουλοδήμον, Ένθ·' άν., σ. 12. Η. Blumner, "Ενθ·' άν., σ. 344-45. Κου-
κουλέν, σ. 75.

2) Νικηφόρου μαγίστρου 'Αντιοχείας (10 α'ι.), Βίος Συμεών τοΰ νέου στυλίτου, Migne,
86, 2989 c.

s) Βίος άγ. Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου, Θεοφ. Ιωάννου, Μνημεία 'Αγιολογικά, Βενε.
τία 1884, σ. 132 § 3.

4) Βίος οσίου Μελετίου τοΰ νέου υπό Νικολάου επισκόπου Μεθώνης (Χρνσ. Παπαδο-
πούλου, Συμβολαί είς τήν ίστορίαν τοΰ μοναχικού βίου έν Ελλάδι. Β' Ό δσιος Μελέτιος
«δ νέος», Έν 'Αθήνας 1935, σ. 36. Βλ. καί Βίον οσίου Σάββα υπό Κυρίλλου Σκυΰοπολίτου,
Νέα Σιών 13 (1913) 405. Βίον άγίου Δωροθέου (11 αι.), Migne, 120, 1053 γ'.

s) Είς τήν Κρήτην (έπαρχίαν Σητείας) σήμερον διά ύπανδρευομένην συμφώνως πρός τήν
θέλησιν τών γονέων της λέγεται δτι: «έπήε (= ύπανδρεΰθη) μέ τή βουλή τών γονέων της».

6) Βλ. παρά Κονκονλέ, α. 76-77.

') Βίος άγίας Συγκλητικής (5 αί.) Migne, 28, 1489 Α. De sancto Tlieodulo, AS Maii
τόμ. 6, 754 Β. Βίος άγ. Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου (9 αι.), Ένθ' άν., σ. 133, § 3. Βίος άγ·
Δημητριανοϋ (9 αί.) (έκδ. Η. Gregoire) Byz. Zeitsch. 16 (1907) 222, στ. 164 έξ. Συμεώνος
τοϋ μεταφραστον, Μαρτΰριον άγ. Ευγενίας Migne, 116, 612 β· καί Βίος άγ. Μελάνης τής
ρωμαίας, Αυτόθι, 753 β. Βίος οσίου Μελετίου τοΰ νέου (11 αί.) Ένθ' άν., σ. 36.

8) Οΰτως άναφέρεται περί τοΰ άγίου Δωροθέου τοΰ νέου (11 αί.) δτι, δτε οΰτος «πρώ-
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γ') Προξενεία καί μ νηστεία

Αί προτάσεις περί μνηστείας καί γάμου έγίνοντο διά μεσαζόντων προσώπων,
τά όποια λέγονται είς τά συναξάρια προξενονντες ή προξενηται') καί επί γυναι-
κός προξενήτρι,αι καί κατά τόν Κεκαυμένον κονρκονσοϋραι2). Τό έργον τούτο
άνελάμβανον άνδρες ή γυναίκες3), συνη-θέστερον όμως γυναίκες έγγαμοι, εϊς ήλι-
κίαν άπό τής ώριμου καί πέρα4), γνωσταί δέ εις τάς οικογενείας τών νέων,
άνδρός καί γυναικός. Ούτως ό έρασθείς τής μακαρίας Μαρίας παρθένου έν 'Αν
τιοχείςι «ούδ' όλως τής διαβολικής επιθυμίας έπαύετο, αλλά λοιπόν καί διά γυναι-
κών, αΐς ήν πρέπον ταϊς τοιαύταις ύποκρίσεσιν ύπουργεΐν, έμήνυσεν καί διαφό-
ρως έξειν αυτήν νομίμην γυναίκα» 5)' καί χιλίαρχός τις, επιζητών νά νυμφευθή τήν
χήραν τοϋ μάρτυρος 'Αδριανού (f 310), «προεπέμψατο αύτη καί διά τίνων γνω-
ρίμων γυναικών. Ή δέ άπεκρίνετο ταΐς άποσταλείσαις γυναιξί λέγουσα: Κάγώ
μαθούσα τούτο έχάρην σφόδρα' άλλ'ένδοτέ μοι μήνας τρεις, όπως ετοιμάσωμαι...
Αύτη δέ έβούλετο λάθρα άναχωρήσαι καί άπελθεϊν... καί άπέλυσα τάς γυναίκας
θωπεύουσα»").

Μετά τήν συναίνεσιν τών γονέων ή τών οικείων τοϋ ζεύγους πρός γαμικήν
σύζευξιν έπηκολούθει ή μνηστεία αύτοϋ, ή οποία, ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ χριστι-
ανισμού καί τών ανατολικών δικαίων, θεωρούμενη δεσμευτική σχέσις δικαίου'),

τον άνέβη δωδεκαετής, ήδίστη καθίσταται φροντίς τοις πατράσι καί σκέψις έπ' αύτω
παραχρήμα καί βουλή περισπούδαστος, γάμου καταδήσαι δεσμοΐς τόν ελεύθερον» (Migne,
120, 1053c.). Βλ. άλλας μαρτυρίας: Miklosich- Midler, Acta et Dipl. 2, 488. Κ. Σάϋα,
Μεσαίων. Βιβλιοθήκη, τόμ. Ε', σ. 201. Pitra, Anal. Sacra, τόμ. Ζ', σ. 517. Βλ. καί παρά
Κουκουλέ, σ. 77.

ή Καί σήμερον : προξενητής, καί επί γυναικός: προζενήτρα.

2) «Οίκειώσεται δέ γυναίκας, αΐ είς τό προξενεΐν πεΐραν εχουσιν, ας κουρκουσούρας
καλοΰσι», Κεκαυμένον, Στρατηγικόν (εκδ. Β. Wassiliewsky - V. Jernstedt σ. 56, στ. 9 -10).
Βλ. καί παρά Κουκουλέ, σ. 79. Τό δνομα τούτο κουρκονσούρα πιστεύω δτι θά ήτο παραλ-
λήλως πρός τό προξενήτρια εύρέως διαδεδομένον είς τόν λαόν καί σημαίνει ένταύθα τήν
συντρέχουσαν είς τι γυναίκα, ήτοι τήν προξενήτριαν. Έτυμολογικώς νομίζω δτι προέρχε-
ται ή λέξις αύτη έκ τοΰ μέλλοντος τής μετοχής τοϋ ρήμ. concurro: concursura>corcur-
gura^>curcusura (κουρκουσούρα). Ό καθ. Φ. Κουκουλές ύποστηρίζει τήν έτυμολογίαν έκ τής
λ. κουσούρι·. ('Αθηνά, 57, σ. 209).

3) «ταύτης έρασθείς προσπέμπεται διά πολλών γυναικών καί ανδρών αιτούμενος αύ-
τήν πρός γάμον». "Ομολογία τής άγίας παρθένου Ίουστίνης. L. Radermacher, Griechische
Quellen zur Faustsage, Wien und Leipzig 1927, σ. 82, στ. 11 κ.έξ.

4) Βλ. Κουκουλέν, σ. 79.

6) AS Maii, τόμ. 7, σ. 50 β = L. Radermacher, Ένθ' άν., σ. 262, στ. 1 έξ.

e) Μαρτύριο ν τοΰ αγίου 'Αδριανού, AS Septembris, τόμ. 3, σ. 229, § 33.

7) Μαρώάκης, σελ. 17, 20 κ. εξ. καί 28. Πετρόπουλος, ΙΡΔ., 1113.
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έτελεΐτο μεθ' ιερολογίας ή άνευ αύτής'). Ή μνηστεία έπετρέπετο νά συναφθή προ
τής νομίμου πρός γάμον ηλικίας τού άνδρός καί τής γυναικός καί μάλιστα κατ'
αύτήν έτι τήν άμα τή συμπληρώσει τοϋ 7ου έτους παΐδικήν ήλικίαν2)" εις τήν πε-
ρίπτωσιν όμως αύτήν ή μνηστεία συνήπτετο άνευ ιερολογίας, έπιτρεπομένης ταύ-
της μόνον μετά τήν συμπλήρωσιν τής πρός γάμον ηλικίας.

Κατά τούς πρώτους αιώνας άναφέρονται περιπτώσεις τελέσεως τής μνηστείας
εις ήλικίαν κάτω τοϋ εβδόμου έτους. Ή αγία Εύπραξία (4 αί.) έκ Κωνσταντινου-
πόλεως άναφέρεται είς τόν βίον της ότι έμνηστεύθη ύπό τής μητρός της εις ήλι-
κίαν πέντε έτών3). Είς τήν πρώτην αύτήν παιδικήν ήλικίαν πιστεύω ότι άναφέρον-
ται καί αί μνηστεΐαι, αί όποϊαι προσδιορίζονται είς τά άγιολογικά κείμενα ότι έτελέ-
σθησαν τής κόρης «παιδίσκης» ούσης4)καί τού άνδρός «έκ παιδόθεν» δ). Άπό τοΰ
έ'κτου αιώνος φαίνεται ότι καθιερώθη τό έ'βδομον έτοςώς κατώτατον όριονδιά τήν
σύναψιν τής μνηστείας, τό όποιον άργότερον περιεβλήθη καί μέ νόμικόν κύρος"), ώστε
κατά τήν μεσοβυζαντινήν καί κατόπιν περίοδον ή μνηστεία συνήπτετο πλέον
είς ήλικίαν μετά τό έ'βδομον έτος7)· Ή όσία Θεοδώρα (9 αί.) λέγεται έν τφ βίφ
της ότι έν τή γενετείρα της τή vήσq) Αίγίνη «ούπκ» τήν τών παίδων ήλικίαν πα-
ραδραμοΰσα μνηστεύεται άνδρί τών κατά τήν νήσον ύπερεχόντων, to δ' αίτιον τής
περί τήν μνηστείαν ταχυτήτος τούτο ην' τόν έ'βδομον τής ηλικίας ή παις διήρ-
χετο χρόνον ... κάλλει τε σώματος ... έθαυμάζετο διά τοϋτο, πολύ τών ευπατριδών
πλήθος έζήτει τήν νέαν μνηστεύσασθαι. .. »' ό πατήρ αύτής, όπως απαλλαγή τών
καθημερινών οχλήσεων ύπό τών ζητούντων τήν Θεοδώραν «έπιλεξάμενός τίνα τών
έκ γένους περιφανή, γνώριμον έπί σωφροσύνη καί περιβόητον έν λόγοις, έκείνωκα-
τεγγυάν έκεκρίκει τήν παΐδα' ούτω δέ βίφ καί τρόποις πρός αλλήλους έζεύχθησαν» 8).

!) Μαριδάκης, σ. 17 -18. Κονκονλές, σ. 81.

2) Μαριδάκης, α. 27-28.

s) «ήν γάρ πάνυ παιδίον οτε τοϋς αρραβώνας έδέξατο, ώς ένιαυτών ε' καί μόνον τοις
χρόνοις υπάρχουσα», Βίος τής άγίας Εύπραξίας παρθένου, AS Martii, τ. 2, σ. 921 (κεφ. 4).

ι) «Πάτερ δεΐξον στοργήν άντιλήψεως διά σοϋ ίαθήναι ή σή παιδίσκη, ότι ό αυτής
μεμνίας έάσαι αύτήν βούλεται διά τήν περιέχουσαν αύτήν χαλεπήν νόσον», Διήγησις Εύσε-
βίου μοναχοϋ είς τόν βίον καί τά θαύματα τοϋ δσίου Φιλίππου (4 αι.), AS, Maii, τόμ. 3
(παράρτ., σ. 3*, κεφ. 17).

5) Οί γονείς «έμνηστεύσαντο αύτφ έκ παιδόθεν», Τοϋ άγίου Έφραίμ είς τόν βίον τοΰ
μακαρίου Άβραμίου, AS Martii, τόμ. 2, σ. 932 (κεφ. 2).

6) Έκλογ. 1,1. Έπαναγ. 14,1. Βασιλ. 28,12,12. Βλ. καί Μαριδάκην, σ. 28.

') Βλ. Γ. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. 5,
'Αθήναι 1855, σ. 35.

8) Γρηγορίου τον κληρικοί, Βίος όσ, Θεοδώρας τής έν Θεσσαλονίκη (9 αι.), (έκδ. J3d,
Kurtz), Ένθ' άν., σ. 3, στ. 19 έξ.
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Ή χρονική διάρκεια τής μνηστείας ώρίζετο υπό τοϋ νόμου είς δυο έτη, παλαιό-
τερο ν δέ έξαιρετικώς είς τέσσαρα κατ' άνώτατον όριον'), καθ' όσον φαίνε-
ται ότι ή μνηστεία διήρκει πολλάκις έπί πολύ περισσότερα έτη. 'Ενδεικτική περί
τούτου είναι ή μαρτυρία έκ τοϋ βίου τοϋ οσίου Θεοφάνους (9 αί.) περί τής μνη-
στεύσεως αυτού κατά τό δωδέκατον έτος τής ηλικίας του καί τής διαρκείας τής
μνηστείας έπί οκτώ έτη 2).

Ή σύναψις τής μνηστείας καί κατά τάς μαρτυρίας έκ τών αγιολογικών κει-
μένων έγίνετο κατά τήν παραδεδομένην συνήθειαν8), ήτοι διά ψιλής συναινέσεως
η διά τής συντάξεως συμβολαίου' περί τής πρώτης άναφέρουν π. χ. ό Βασίλειος
επίσκοπος Σελευκείας τής Ίσαυρίας (5 αί.) είς τάς πράξεις τής Θέκλης «έκ λό-
γων τέως άρμοσθεϊσι μόνον»4) καί ό Γρηγόριος κληρικός (10αι.) έν τφ βίφ της
όσίας Θεοδώρας τής έν Θεσσαλονίκη ότι ό πατήρ της έν Αίγίνη «έπιλεξάμε-
νός τινα... έν λόγοις έκείνφ κατεγγυάν έκεκρίκει τήν παΐδα»5). Περί τής δευτέρας,
τής συστάσεως τής μνηστείας διά συντάξεως εγγράφου συμβολαίου ένώπιον μαρ-
τύρων, παραθέτομεν μαρτυρίαν έκ τοϋ βίου Γρηγορίου τοϋ Δεκαπολίτου (9 αί.)
έ'νθα λέγεται: «τά τής μνηστείας ύπό μάρτυσι πιστοΐς άνατάξασθαι συμβόλαια
μέλλοντες»6). Ή συμφωνία περί τής μνηστείας, προφορική ή γραπτή, καλείται
καί εις τάς αγιολογικός πηγάς: σνμβόλαιον, σνν&ήκη καί δημωδέστερον συνάλ-
λαγμα ').

Ώς προς τάς σχέσεις τών δύο φύλων κατά τήν διάρκειαν τής μνηστείας φαί-
νεται ότι αΰται δέν έτηροϋντο αιιστηραί καθ' όσον ήδΰναντο οί μεμνηστευμένοι

*) Βλ. παρά Κονκονλέ, σ. 82, σημ. 4 καί Τον Αντον, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, τά
Λαογραφικά, τόμ. Α', "Αθήναι 1950, σ. 473.

2) «γενομένου δέ αύτοΰ ιβ' έτους, αρμόζεται γυναικί καί αυτή συνδιάγων ήν χρό-
νους η'». Βίος τοϋ όσ. πατρός Θεοφάνους τοΰ τής Σιγριανής (Car. de Boor, Theophan.
Chronogr., τόμ. II, Eipsiae 1885, σ. 28, στ. 8 εξ.).

3) Μαριδάκης, σελ. 20, 23.

4) Migne, 85, 488α.

δ) Βλ. άνωτέρω, σ. 134.

6) Θεοφίλου Ίωάννον, Μνημεία αγιολογικά, Βενετία 1884, σ. 132 (κεφ. 3).

') «Άκουε τοίνυν θΰγατερ... ότι πολλών χρημάτων καί πολλής περιουσίας ήρμοσά-

μεθα γυναίκα τφ κυρίφ μου Λυσιμάχφ, έγοι τε καί "Ανθιμος ό έμός άδελφός. Πλήν δμως
σήμερον τό έπί τή θυγατρί τοϋ Προσφόρου διαλύσω συνάλλαγμα καί τάς έν σοι θήσομαι
συνθήκας καί εση τφ κυρίφ μου Λυσιμάχφ είς γυναίκα...» Βίος άγίας Φεβρωνίας, AS
Junii, τόμ. 7, σ. 23 § 23. «Καί εί μηδέπω τφ γάμφ, τφ νομίμφ λοιπόν καί ταΐς έπί σοί μοι
γεγενημέναις συνθήκαις», Βασιλείον επισκόπου Σελευκείας (5 αι.), Είς τάς πράξεις τής Θέ-
κλης, Migne, 85, 489 β. - «καί τά τής μνηστείας... συμβόλαια», Βίος οσίου Γρηγορίου τοΰ
Δεκαπολίτου (9 αι.), Θεοφ. 'Ιωάννου, Ένθ'άν., σ. 132 §3.
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νά συναντώνται ευχερώς καί μάλιστα νά συνοικούν') καί δή μετά τήν εΐσαγωγήν
τής ίερολογημένης μνηστείας, ότε πλέον ή μνηστεία έλογίζετο δεσμός έξισοΰμενος
είς νομικήν ίσχύν πρός τόν τού γάμου 2).

Κατ' άρχαϊον έθος, κληροδοτηθέν καί εις τήν βυζαντινήν κοινωνίαν, σπουδαΐον
στοιχεΐον διά τήν συνομολόγησιν τοϋ γάμου άπετέλει πολλάκις καί ή κομιζομένη
υπό τής νύμφης προίξ, ή στερουμένη δέ ταύτης νεάνις περιεφρονεΐτο καί ΰπαν-
δρεύετο μετά δυσκολίας. Χαρακτηριστική τοϋ προικοθήρου πνεύματος τής μεσαιω-
νικής κοινωνίας, τελευτώντος τοΰ τετάρτου αιώνος, είναι ή καί άνωτέρω παρατε-
θεΐσα πληροφορία τοϋ 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου ότι ό νέος ό προτιθέμενος τότε
νά νυμφευθή ούδόλα>ς έξήταζε τήν άνατροφήν τής νεάνιδος, «αλλά χρήματα ευθέως
καί κτήματα και μέτρα ουσίας ποικίλης και διαφόρου, καθάπερ τι πρίασθαι μέλ-
λων, ή συνάλλαγμά τι κοινόν έπιτελεΐν» 3). Τής δεινής δέ θέσεως τών άπροίκων
γυναικών ένδεικτική είναι ή μαρτυρία έν τώ βί<ρ τοΰ αγίου Νικολάου υπό τοΰ
Συμεώνος τοΰ μεταφραστοϋ περί πτωχοΰ οίκογενειάρχου, όστις τάς θυγατέρας
του «άνδράσιν αΰτάς νομίμω συναρμόσαι γάμω ήβούλετο μέν, ουκ ήδΰνατο δέ, διά
τό πολύ τής πενίας υπό πάντων εΰθύς άτιμαζομένας, τοΰ σωμάτων έρωτος έν-
ταΰθα πρός χρημάτων έρωτα τών δευτερείων άξιουμένου» *)·

δ') "Έθιμα προ τής τελετής τοΰ γάμου.

Αί ειδήσεις έν ταΐς άγιολογικαΐς πηγαΐς περί τών έθιζομένων κατά τόν χρό-
νον τής προετοιμασίας τής τελέσεως τοΰ γάμου είναι σχετικώς πενιχραί, πρός δέ
καί άσαφεΐς.

Εις τόν βίον Γρηγορίου τοϋ Δεκαπολίτου (9 αί.) έξ Είρηνουπόλεως τής Δε-
καπόλεως τής Ίσαυρίας έν Μ. 'Ασία αναφέρεται ότι «συμπλοκή γάμου τοϋτον οί
γεννήτορες έπιζεϋξαι κατέπειγον' οι, καί τά τής μνηστείας υπό μάρτυσι πιστοΐς
άνατάξασθαι συμβόλαια μέλλοντες, τοΰτον εις συλλογήν τών τοΰ γάμου
ά φορμών συν δυσίν ίκέταις παρέπεμπον. Συνοδοιπόροις δέ τούτοις πρός ολίγον
χρησάμενος, θείφ κέντρω τω τής άγνείας νυττόμενος ...τους μέν οίκέτας λαθών,
καί δι' άλλης οδού τό ποθούμενον άνύειν κατέσπευδε» 5).

ι) Ίωάνν. Χρυσοστόμου, Είς τήν άγίαν πρωτομ. Θέκλαν έγκώμιον, Migne, 50, 748 καί
Βασιλείου Σελευκείας, Migne 85, 488 Α. Βίος όσιου πατρός Θεοφάνους τοΰ τής Σιγριανής
(Car. de Boor, Theopli. Chronograph, τόμ. II, T.ipsiae 1885, σ. 28, στ. 8 έξ.). Βλ. καί
Μαριδάκην, σ. 28-29. Κουκουλέν, σ. 82. Νικ. Β. Τωμαδάκη, Ό "Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή
Κρήτη κατά τό 1400. 'Εν 'Αθήναις 1947, σ. 114 καί Πολίτην, ΑΣ, σ. 249 - 250.

2) Μαριδάκης, α. 26-29.

3) Migne, 58,678.

4) Migne, 116, 324 α.

δ) Θεοφίλου 'Ιωάννου, Μνημεία αγιολογικά, Βενετία 1884, σ. 132, (κεφ. 3).
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'Ενταύθα γίνεται λόγος περί τού έθους τής συλλογής τών τού γάμου αφορ-
μών, χωρίς όμως καί νά διευκρινήται, τί ήσαν αί άφορμαί αύται· Πιστεύω ότι
πρόκειται ένταύθα περί συνήθειας καθ' ήν ό γαμβρός πρό τής τελέσεως τοΰ γά-
μου επισκεπτόμενος συγγενείς, φίλους ή καί γνωστά πρόσωπα προσεκάλει αύτούς εΐς
τόν γάμον καί συγχρόνως ελάμβανε παρ' αύτών υπό τύπον δώρου τά άναγκαιοΰντα
είδη, κυρίως τρόφιμα, διά τόν έορτασμόν τοΰ γάμου του'). Τό άναγκαιοΰν πρός
τόν σκοπόν τούτον ποσόν θά ήτο άσφαλώς σημαντικόν, έάν λάβωμεν ύπ' όψιν
τόν κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου καί έξ άλλων έτι πηγών
θορυβώδη έν συμποσίφ καί χορφ πανηγυρισμόν τοΰ γάμου έπί άρκετάς ημέρας
πρό καί μετά τήν κυρίαν ήμέραν αύτοΰ2).

Ή ήμέρα τής τελέσεως καί τού πανηγυρισμού τοΰ γάμου φαίνεται ότι άπό
τής πρώτης περιόδου έξηγγέλλετο έπισήμως, ώς καί σήμερον, πολύ ή ολίγον χρο-
νικόν διάστημα προηγουμένως3)' οί προσκεκλημένοι δέ εΐς τόν γάμον ήδη άπό
τής πρώτης βυζαντινής περιόδου έκόμιζον δώρα εΐς τό ζεύγος4).

Ή προπαρασκευή διά τήν κατά τήν κυρίαν ήμέραν, την Κυριακήν, τέλεσιν

') Σημειωτέον δτι καί σήμερον έτι είς πλείστους τόπους τής χώρας υπάρχει ή συνή-
θεια νά στέλλωνται πρός τόν γαμβρόν υπό τών προσκεκλημένων είς τόν γάμον διάφορα
δώρα είς τρόφιμα. Βλ. Μέγαν, σ. 74. ιγ'.

2) «'Αλλά γάμων τελουμένων τοσαΰτα καταγέλαστα γίνεται πράγματα" καί γάρ χο-
ρεΐαι καί κύμβαλα καί αυλοί καί ρήματα καί άσματα αισχρά καί μέθαι καί «ώμοι καί
πολΰς ό τοϋ διαβόλου τότε έπεισάγεται φορυτός». Βλ. παρά Στίλπ. Π. Κυοιακίδον, 'Ιω-
άννης ό Χρυσόστομος ώς λαογράφος, Ααογρ. 11 (1934-37) 635 σημ. 5· βλ καί σ. 635-636
σημ. 6. Άλλαι ετι μαρτυρίαι παρά Κουκουλέ, σελ. 113 κ.έξ., 118 -119. 'Ενδεικτική έτι
τής προετοιμασίας ή οποία έγίνετο καί κατά τήν βυζαντινήν περίοδον διά τόν έορτασμόν
τοϋ γάμου καί τής άναγκαίας πρός τοϋτο δαπάνης είναι ή κάτωθι μαρτυρία έκ τοΰ βίου
τοϋ οσίου 'Αντωνίου τοΰ νέου (9 αί.) (Ά&. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Συλλογή Παλαιστ.
καί Συριακής αγιολογίας, τεΰχ. Α'., 1907, σ. 200). Ό στρατηγός 'Ιωάννης τοΰ θέματος
Κιβυρραιωτών άποφασίσας νά νυμφευθή «τούς ύπό τήν αύτοΰ έξουσίαν ποιμαινομένους
έπί τούτω συγκαλείται, τούς τής κόρης γονείς τε καί άγχιστεΐς... πρός τό τήν πανήγυριν
διά συντόμου τών γάμων έπιτελέσαι" αύτός τε τήν προετοιμασίαν σύν τοις ιδίοις καί φί-
λοις τών χρειών ποιούμενος, πρός τήν γαμήλιον κατέσπευδε έορτήν».

3) «Τά γαμήλια ηύτρέπιζεν έκ πολλού καί τήν έορτήν έκήρυττε, τούς τόν γάμον δια-
κονησομένους συνήγεν», Συμεώνος τοϋ μεταφραστοϋ, Βίος καί μαρτύριον άγ. Γρηγορίου έπι-
σκόπου 'Αρμενίας, Migne, 115, 964 c.

4) Είς τόν βίον καί μαρτύριον τοΰ άγ. Γρηγορίου 'Επισκόπου 'Αρμενίας (4 αι.), (AS
Septembris, τόμ. 8, 348 κεφ. 60), αναφέρεται δτι δ Διοκλητιανός προετοιμαζόμενος νά νυμ-
φευθή τήν μοναχήν Ριψιμίαν «διά τάχους άγγέλους έπεμπεν πάση τή ιδία εξουσία, δπως
πάντες δωροφόροι γένωνται τώ μεγάλφ γάμφ...». Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι τό έθος τοΰτο
τής δωροφορίας είς τούς βασιλικούς γάμους ήτο εύρύτερον λαϊκόν είς δλην τήν αύτοκρατορίαν.



ιο6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΛΚΗ

τού γάμου ήρχιζεν, ώς συμβαίνει καί σήμερον1), άρκετάς ημέρας προηγουμένως
μέχρι εξ ημερών, ήτοι άπό τής Δευτέρας. Κατά τάς ημέρας αυτάς μετά τής προπα-
ρασκευής τοϋ γάμου, μεθ! ης καί ό στολισμός διά τής προικός τής νέας κατοικίας
τών μελλονύμφων καί δη τοϋ νυμφικού θαλάμου 2) καί τοϋ παστού, ώς καί τών μελ-
λονύμφων, θά έγίνοντο συγχρόνως καί ευωχίαι, χοροί καί γενικώς διασκεδάσεις τών
προσκεκλημένων καί μετεχόντων εις τόν γάμον συγγενών καί φίλων' διά τούτο καί
διακρίνεται έκ τών γαμήλιων τούτων ημερών προ καί μετά τήν τέλεσιν τοϋ γάμου
ή κυρία ήμερα, δηλαδή ή ημέρα τής τελέσεως τοΰ γάμου. Ούτως έν τφ βίφ τοϋ
οσίου Θεοφάνους λέγεται ότι «τής κυρίας ημέρας καταλαβούσης καί παστάς
έπήγνυτο καί ΰμέναιος ηδετο καί τά λοιπά έτελεϊτο» ")· Χαρακτηριστική προσέτι
τής γινομένης προπαρασκευής τού γάμου είναι μεταξύ πολλών άλλων μαρτυριών
καί ή τοΰ Βασιλείου επισκόπου Σελευκείας (5 αί.) είς τάς πράξεις τής Θέκλης:
«Ήν γάμος καί γαμική χορεία καί πανήγυρις καί ό θάλαμος είκότως κεκαλλώπι-
στο, ή τε παστάς πεποίκιλτο, χρυσός δέ ήν ό κόσμος καί άργυρος, καί αΰτός ήδη
κόσμος ων, καί έσθής όση ποικίλη τε καί λεπτή καί πολύτιμος, πολλά δέ ήν ταύτα
καί παρά πολλών συνειλεγμένα, πρός κόσμον τής νυμφοστολίας» 4).

Οί προσκεκλημένοι εις τόν γάμον προσήρχοντο μέ ένδυμα χρώματος λευκού 5),
δεν επετρέπετο δέ νά προσέλθη τις «ένδεδυμένος ανάξια»β).

Κατ' άρχαίαν παράδοσιν συνεχιζομένην διά τών μεσαιωνικών χρόνων μέχρι
τής σήμερον 7) ή μελλόνυμφος μεταβαίνουσα έλούετο είς λουτρόν. Έν τφ βίφ τής
αγίας Συγκλητικής (4 αι.) λέγεται υπ' αύτής: «όφείλομεν νΰν τφ άληθινφ νυμ-
φίφ (—τφ Χριστφ) προσελθοΰσαι εύπρεπέστερον κοσμηθήναι. Γινέσθω ήμΐν οικο-
δομή ή θέα τοΰ κοσμικού γάμου. Εΐ γάρ έκεΐναι, πρός τόν εύάλωτον συναπτό-
μενοι άνδρα, τοσαύτην τίθενται σπουδήν λουτρών τε καί μυραλοιφιών και ποικί-

») Πολίτης, ΑΣ, σελ. 251 ■ 260. Μέγας, σ. 63 - 64.

2) J. Aufhauser, Das Drachenwunder des heiligen Georg in der griechischen
Uberlieferung, Leipzig 1911, σ. 57, στ. 2. Συμεών ο ς τον μεταφραστοϋ, Βίος οσίου Θεοφά-
νους τοΰ τής Σιγριανής, Migne, 115, 13 (κεφ. δ'). Η. Usener, Legenden der heiligen
Pelagia, Bonn 1879, σ. 5, στ. 8.

s) Μνήμη τοϋ όσίου πατρός θεοφάνους τοΰ τής Σιγριανής (εκδ. Car. de Boor
Theoph. Chonogr., τόμ. II, Lips. 1885, σ. 28, στ. 14 -16).

4) Migne, 85, 573a. βλ. καί στ. 484b.

5) Βίος τοΰ άγίου Ηλία (10 αι.), AS Septembris, τόμ. 3, σ. 880 (§79).

6) Βίος Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (9 αι.), Migne, 100, 157β.
«μηδέ βληθείην εξω τής υμετέρας ψυχοτρόφου διδαχής, πεδηϋείς χείρας καί πόδας, ώς
έκεΐνος, ό πρός γαμικήν εύωχίαν ένδεδυμένος ανάξια». Βλ. καί Κουκουλέν, σ. 101-102.

') Πολίτης, ΑΣ, σ. 259-260.
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λης κοσμήσεως (έκ γάρ τούτων δόκούσιν έαυτάς εράσμιους μάλλον' παρασκευά-
ζειν...»').

ε') Ή τελετή τοΰ γάμου.

Ή κυρίως «γαμήλιος εορτή» 2), δηλαδή ή τέλεσις τοΰ γάμου, έγίνετο συνή-
θως, ώς έλέχθη ανωτέρω σ. 137, κατά Κυριακήν '), ήρχιζε δ' αύτη, ώς καί σήμερον,
διά τοΰ στολισμοΰ τοΰ γαμβρού καί τής νύμφης προς τέλεσιν τής στέψεως. Ό Νι-
κηφόρος Γρηγοράς (14 αί.) εις τήν διήγησιν περί τοΰ μαρτυρίου τοΰ άγίου μάρτυ-
ρος Κοδράτου λέγει περί τοΰ μάρτυρος ότι έν τφ μαρτυρίφ του αίματωμένος έχαι-
ρεν «ώσπερ νυμφίος ευπάρυφος, χρυσοϋφέσιν έστολισμένος τοις ΐματίοις» 4).

'Ιδιαιτέρως τελετουργικόν χαρακτήρα θά εΐχεν ό στολισμός τής νύμφης υπό
τών νυμφοστόλων5) γυναικών διά «τής νυμφικής έσθήτος» 6), πολυτελούς καί λε-
πτοϋφάντου καί τό χρώμα λευκής7) κατά τήν παραδεδομένην έκ τής ελληνικής καί
ρωμαϊκής αρχαιότητος συνήθειαν προς συμβολισμόν τ'Γ|ς άγνότητος τής νύμφης8),
σπανιοκατα δέ πορφύρας9). Τόν νυμφοστολισμόν αυτής συνεπλήρωνεν ή περίζωσις
τοΰ νυμφικού φορέματος διά ζώνης. Ή αγία Συγκλητική (4 αι.) έν 'Αλεξανδρεία
λέγουσα περί τής προσηλώσεως τής παρθένου προς τόν νυμφίον Χριστόν καί τής
περιφρονήσεως τοΰ γάμου έπιφέρει: «αντί δέ ζώνης τήν σωφροσύνην περιζωσώ-
μεθα» 10).

') Migne, 28,1544c. Βλ. αλλάς μαρτυρίας παρά Κονκονλέ, σ. 103.

2) «τω νέω τήν γαμήλιον έορτήν έπετέλεσαν, κόρην τινά τή ώρα καί τφ κάλλει δια-
φέρουσαν... τοΰτφ συζεΰξαντες», Βίος άγίου Δημητριανοΰ έπισκ. Χυτρίδων Κύπρου (9 αϊ.)
(εκδ. Η. Gregoire), Byzant. Zeitsch. 16(1907), 222 στ. 164 έξ.

3) Κονκονλές, σ. 105.

4) Migne, 149, 516c.

5) Κονκονλές, 101.

G) «Ίδοΰ ενώπιον σου πας δ τοΰ γάμου κόσμος δ τε χρυσός καί ή νυμφική έσθής».
Μαρτύριον τών αγίων Τιμοθέου, Άναγνώστου καί Μαΰρας (3 αί), AS Maii, τόμ. 1 (παράρτ.
σ. 18, κεφ. 5).

') Ό 'Ιωάννης Δαμασκηνός είς τό έγκώμιόν του είς τήν άγίαν Βαρβάραν, μαρτυρήσα-
σαν έπί Μαξιμιανοΰ (4αί), λέγει δτι άγομένην αυτήν γυμνήν διά τής αγοράς προς τό μαρ-
τΰριον «άποστείλας δ Κύριος άγγελον στολή λευκή αυτήν περιεκάλυψεν καί περιείη καθά-
περ νύμφη κεκοσμημένη καί κεκαλλωπισμένη, έκ τοΰ πατρικοΰ δόμου έπί τήν εύτρεπισμέ·
νην νυμφικήν παστάδα...», Migne, 96. 804α—Β.

8) Βλ. Charles Picard, Ea vie privee dans la Grece classique, Paris 1930, a. 37*
H. Blumner, Ένθ·' άν., σ. 350.

9) Βίος άγίου 'Ηλία (10 αι.), AS Septembris, τόμ. 3, 880, (§ 79).

»°) Migne, 28, 1544 (κεφ. 92).
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Εις τήν νυμφικήν αυτήν ζώνην πιστεύω ότι αναφέρεται καί ό Βασίλειος
επίσκοπος Σελευκείας (5 αΐ.) ίστορών εΐς τάς πράξεις τής Θέκλης ότι κλέπτης τις
εΐσελθών εν τω νυμφικφ θαλάμω «τοϋ υφασμένου τό άριπρεπέστατον άφελόμενος
ωχετο. Ζώνη δέ ήν τοΰτο, πολύ τε χρήμα καί τιμαλφέστατον, χρυσός γάρ ήν ή
ζώνη καί λίθοι' ό μέν ίμάντος χρείαν παρεχόμενος ύποσφίγγων τε άμα πάντα καί
συνδέων' οί δέ δίκην άστέριον κύκλω περιλάμποντες...»').

Μετά τήν έ'νδυσιν τών μελλονύμφων, ό γαμβρός, κατ* έ'θος, όπερ ό 'Ιωάννης
ό Χρυσόστομος χαρακτηρίζει «νόμον», προφανώς διά τήν καθολικήν έφαρμογήντου
εΐς τόν λαόν, ήρχετο πρός παραλαβήν τής νύμφης διά τήν τέλεσιν τού γάμου 2). Εΐς
τήν στέψιν τοΰ ζεύγους έπενέβαινεν άπό τών πρώτων αιώνων καί ή Εκκλησία")
παρέχουσα τήν εύλογίαν της καί έξυψώνουσα ούτω τόν γάμον ώς κοινωνικόν θε-
σμόν- Εΐς τόν έ'βδομον κανόνα τής συνόδου τής έν Νεοκαισαρείοι τής Καππαδοκίας
συγκροτηθείσης, μεταξύ τών έτών 314 καί 325, γίνεται σαφής μνεία περί τής παρου-
σίας τοϋ πρεσβυτέρου κατά τήν τέλεσιν τοϋ γάμου πρός ευλογίαν αύτοϋ4). Ή
ιερολογία τοϋ γάμου είτα, ώς άπαραίτητον στοιχεϊον διά τήν νόμιμον σύστα-
σιν αυτού, έπεβλήθη νομοθετικώς ύπό τοΰ Λέοντος ΣΤ' τοϋ Σοφού τω 895 διά τής
δθΉ? Νεαράς του, έπεξετάθη δ' έπειτα καί εΐς τόν γάμον τών δούλων έπί τοΰ
'Αλεξίου Κομνηνού6).

Εΐς τό τελεστικόν τοϋ γάμου περιελαμβάνετο ώς νόμιμον καθολικώς άνεγνω-
ρισμένον ή στέψις τοΰ ζεύγους διά στεφάνων. Τό πλατύ τοΰτο καί καθολικόν άπό
τών πρώτων χριστιανικών χρόνων μέχρι τής σήμερον έθος, ειδωλολατρική προη-
γουμένως συνήθεια"), αναφέρεται εΐς τάς πηγάς άπό τοϋ τρίτου αιώνος7). Κατά
τόν τέταρτον αιώνα αναφέρεται έν "Αλεξανδρεία περί τής στεφανώσεως τών είς
γάμου κοινωνίαν ερχομένων8) καί ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός υπαινίσσεται είς

») Migne, 85,573α.

2) 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Κατηχήσεις, Ι'Αθ. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia
Graeca Sacra, Πετρούπολις 1909, σ. 167, στ. 1 εξ. «καί γάρ οΰτως γάμων νόμος, τόν
νυμφίον έ'ρχεσίΐαι πρός τήν νΰμφην, καν ό μέν εΰπορώτατος ή, ή δέ ευτελής καί άπερ-
ριμμένη...»,

s) Βλ. μαρτυρίας τοϋ Τερτυλλιανοϋ παρά Μαριδάκη, σ. 41 σημ. 17.

4) Γ. Ράλλη - Μ. Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Γ', 'ΑΟ·. 1853, σ. 80. Βλ, καί Πετροπούλου,
ΙΡΔ, σ. 1044.

5) Βλ. Πετροπούλου, ΙΡΔ, σ. 1046. Πολίτου, ΓΣ, σ. 219 κ.έξ., Κουκουλέν, σ. 93.

6) Βλ. Πολίτου, ΓΣ., σ. 232 κ.έξ.

7) Βλ. Πετροπούλου, ΙΡΔ, σ. 1044-45. Πολίτου, ΓΣ., σ. 232.

8) Παλλαδίου, Λαυσαϊκή ιστορία, Migne, 34, 1025 α «εδοξε καί στεφανοϋσθαι καί
έν παστφ καΰέζεσθαι».
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έπίγραμμά του πρός τήν Παρθένον «εϊτα σε σωφροσύνης δήσομεν έν στεφάνοις» ')
τήν στέψιν κατά τόν γάμον. Ό 'Ιωάννης δ Χρυσόστομος μή δυνάμενος έκ τής
χριστιανικής παραδόσεως νά δικαιολόγηση τήν χρήσιν τών γαμήλιων στεφάνων χα-
ρακτηρίζει τούτους σύμβολον τής νίκης τοΰ πνευματικοΰ στοιχείου τοΰ άνθρώπου
έναντι τοΰ σαρκικοΰ3). Ό Βασίλειος επίσκοπος Σελευκείας (5 αι.) έτι είς τάς πράξεις
τής πρωτομάρτυρος Θέκλης παρουσιάζει τήν μητέρα της έν Ίκονίω παρακινούσαν
τήν Θέκλαν νά νυμφευθή τόν μνηστήρα της Θάμυριν καί λέγουσαν είς αυτήν:
«χορεύσω γάρ έπί τω σώ γάμω κάγώ καί περιθήσω μέν σοι, περιθήσω δέ τφ
νυμφίφ τφ σφ τόν πολύευκτον στέφανον» 3). Ό χαρακτηρισμός ενταύθα τοΰ στε-
φάνου πολυεύκτου είναι άρκούντως ένδεικτικός περί τοΰ πόσον ηύχετο τότε δ
λαός εις πάσαν περίστασιν εις τούς άγαμους διά τήν στεφάνωσίν των, ώς καί
σήμερον έ'τι συνήθης είναι ή ευχή «'ς τά στέφανά σου» αντί τής ευχής «'ςτό γάμο
σου» ή «ς' τή χαρά σου».

Τό κοινόν τοϋτο λαϊκόν έθος τής επιθέσεως στεφάνων έπί τών κεφαλών τών
νυμφευομένων έκληροδοτήθη εις τήν βυζαντινήν κοινωνίαν εκ τής άρχαιότη-
τος4). 'Απετέλουν δ' οί στέφανοι ου μόνον γνώρισμα τής καθαρότητος καί τής
άγνείας5), άλλ' έπεζητεϊτο έτι έκ τής αρχικής αύτών καθιερώσεως εις τό ζεΰγος διά
τών άνθέων καί τών πρασίνων κλάδων μετάδοσις εις αυτό τής μυστικής δυνάμεως
τής φύσεως, συγχρόνως δε καί ή προστασία του άπό τής έπιφοράς τών κακοποιών
δαιμόνων, τυχόν έχθρικώς πρός αύτό διακειμένων6).

Διά τήν στεφάνωσίν καί ίερολογίαν τοΰ γάμου οί μελλόνυμφοι ήγοντο εις
τήν 'Εκκλησίαν όπου προ τοΰ ιερέως έγίνετο ή σύνταξις αύτών, δηλαδή έπιστο-
ποιείτο ή συγκατάθεσις αυτών, όπως νυμφευθούν."Οτε δέ δ πρεσβύτερος έβεβαιοϋτο
περί τής ελευθέρα βουλή διαθέσεως αυτών πρός γάμον συνήπτεν αυτών τάς δεξιάς
χείρας7) καί ήρχετο τής ιερολογίας τού γάμου8).

») Migne, 38, 92 it,', στ. 6.

2) Migne, 62, 546. Βλ. καί παρά Πολίτη, ΓΣ, σ. 232.

3) Migne, 85, 512 α·

4) Βλ. Ludwig Deubner, Die Bedeutung des Kranzes im klassischen Altertum,
Archiv f. Religionsw. 30 (1933) 71 κ. έξ.

5) Paul Stengel, Opferbrauche der Griechen, Leipzig u. Berlin, 1910, a. 18.

6) L. Deubner, "Ενθ·' άν., σελ. 72, 75 κ. έξ. 86.

') Ή σύναψις αύτη τών χειρών υπήρχε καί παρά τοις Ρωμαίοις, παρ' οίς ή junctio
dextrarum έγίνετο παρ'ύπάνδρου γυναικός. Βλ. Η. Blumner, Die romischen Privataltertii-
mer, Miinchen 1911, a. 355. Χρίστου Καπνουκάγια, Ή άρχαία Ρωμαία, 'Αθήναι 1935, σ. 57.

8) Τυπικόν τής συντάξεως ταύτης τών μελλονύμφων έκ κωδικός τοΰ 1201) αιώνος έδη-
μοσίευσεν ό Νικόλαος Παν. Παπαδόπουλος, Ή σύνταξις τών μελλονύμφων. 'Αθήναι 1940,
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Εις συμβολικόν έθος κατά τήν στεφάνωσιν, μεταξύ ίσως καί άλλων συμβολι-
κών πράξεων'), πιστεύω ότι άναφέρεται ή κάτωθι μαρτυρία τοϋ Νικήτα τού Πα-
φλαγόνος (9 αί.) είς τόν λόγον του εις τήν άγίαν πρωτομάρτυρα Θέκλαν. 'Ενταύθα
ό μνηστήρ τής Θέκλης έν Ίκονίω. επιζητών προ τοΰ μαρτυρίου της νά μεταπείση
αυτήν, όπως τήν νυμφευθή, λέγει πρός αΰτήν: «Θέκλα, έμοί κεχαρισμένη, έμοί
ήρμοσμένη καί νυμφοστολουμένη έμοί ...αίδέσθητι φωνής νυμφίου τοϋ σοϋ.,.καί
λόγου μετάδος, καί άλών μετάοχωμεν τών αυτών καί εΐ βούλει αΰτίκα νΰν $δω-
μεν τόν ΰμέναιον» 3).

Ή λέξις άλες ένταϋθα μέ τήν άρχαίαν ήδη σημασίαν τοΰ άλατος άπαντα είς
πολλούς τών βυζαντινών συγγραφέων3)' καί έν τω βίφ προσέτι τοϋ οσίου Συμεώνος
τού Στυλίτου (5 αϊ.) λέγεται: «μόνον άρτου καί ύδατος καί άλών γευομένη» 4).

Είς τό γαμήλιον τούτο έκ Μ. 'Ασίας έθιμον έχομεν μετάληψιν άλατος παρ'
άμφοτέρων τών νυμφευομένων. Ή συνήθεια αύτη ΰπήρχε παρηλλαγμένη πως μέ-
χρι τών νεωτέρων χρόνων καί είς τήν Θράκην (Σαράντα Έκκλησίαι) ένθα εις τήν
νεόνυμφον μετά τήν εΐσοδόντης εις τήν νέαν κατοικίαν προσεφέρετο έντός δίσκου
«άρτος μεθ' άλατος έξ ου έλάμβανε δύο βουκιές, ών τήν μίαν προσέφερεν εις τόν
γαμβρόν, τήν δ' άλλην έτρωγε»5).

('Ανατύπωσις έκ τοΰ «Εκκλησιαστικού Τύπου»), σ. 8-9 : «Κανών έκκλησιαστικός είς γάμους.
"Ισταται ό ιερεύς έσωθεν τοΰ Ιερατείου καί οί άρμοζόμενοι πρό τών θυρών. Καί λαμβάνει
ό ιερεύς τήν χείρα τοΰ νεωτέρου, τήν δεξιάν, καί τήν χείρα τής κόρης έκ τοΰ (ών) παρα-
νύμφου (ών), καθότι οί γονείς τών νεονύμφων παραδιδόασι τάς δεξιάς τών άρμοζομένων
τοις παρανύμφοις, οί δέ παράνυμφοι τω άρχιερεΐ. Ό δέ ιερεύς, έπισφραγίσας αύτούς, πα-
ραδίδωσιν αύτών τάς δεξιάς, καί λέγει: Θέλοντα καί θελομένων. Καί τών παρόντων άπο-
κρινομένων Ναί, άν θέλη ό Θεός. Τοΰτο έρωτα έκ τρίτου, πάντων άποκρινομένων. Τίθησι
δέ καί τά στέφανα»· βλ. ένταΰθα καί σ. 8. Ό Ν. Παπαδόπουλος παρατηρεί (σ. 10) δτι ή
σύνταξις τών νυμφευομένων έγίνετο καί έπί γάμου βασιλέων. Βλ. καί Κουκουλέν, σ. 107.

*) Περί συμβολικών πράξεων κατά τήν τέλεσιν τοΰ γάμου άναφέρεται είς τόν βίον τής
άγίας Συγκλητικής (4αί.) έν 'Αλεξανδρεία, (Migne, 28, 1489 α- β. Ό άδελφός αύτής «παρά
τών γονέων είς γάμον παρεκαλειτο καί πάντων πρός τό ζητούμενον εύτρεπισθέντων καί
τών έξ έθους συμβολικών έκτελουμένων, άπεπτη δ νέος ... άνταλλαγήν ποιησάμενος τής επι-
γείου νύμφης, τήν άμωμον καί έλευθέραν τών άγιων σύνοδον».

2) Migne, 105, 308 β.

3) Βλ. παρά Leop. Schmidt, Ή ηθική τών άρχαίων 'Ελλήνων (μετάφρ. Δημ. Ίωαν-
νίδου 'Ολυμπίου) τόμ. Β', 'Αθήναι 1901, σ. 429—440 (Βιβλιοθ. Μαρασλή) καί Νικ. Πολί-
του, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, Παροιμίαι, τόμ. Α', 'Εν
'Αθήναις 1899, σ. 438.

4) AS Maii, τόμ. 5, 3Π Β·

5) Κωνατ. Χατζοπούλου, Ή επαρχία Σαράντα 'Εκκλησιών. Θρακ. 'Επετηρίς Α' (1897)
193. πρβλ! καί Πολίτην, ΓΣ., σ. 266.
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Τό φιλίας έθος τούτο, προτού άποβή γαμήλιον, διεμορφώθη έξ αρχαίων θρη-
σκευτικών δοξασιών περί τού δεσμού τών μετεχόντων είς κοινάς εστιάσεις κατά τάς
θυσίας ')> έπειτα δέ κατ' έπέκτασιν καί περί έκείνων οι όποιοι έχουν παρακαθίσει
είς κοινήν τράπεζαν καί έλαβον έκ τής αυτής τροφής. Ό διά τής κοινής ταύτης
εστιάσεως ιερός δεσμός φιλίας έπετυγχάνετο έπειτα κατά συνεκδοχήν καί διά τής
μεταλήψεως συμβολικώς ενός ή δύο έκ τών κυρίων συστατικών τής τροφής ητοι
άρτου μόνον ή άλατος ή άρτου καί άλατος ή τέλος άρτου καί οίνου4).

Κατά τήν αρχαιότητα ή κοινωνία άλατος καί τραπέζης συνιστά διά τόν φι-
λοξενούντα καί τόν ξενιζόμενον δεσμόν φιλίας' έκ τοΰ έ'θους δέ τούτου καί τής
αντιλήψεως ταύτης προήλθε κατόπιν ή παροιμία: «άλας καί τράπεζαν μη παρα-
βαίνειν»3). Ή κοινή μάλιστα μετάληψις ειδικώς άλατος προς κύρωσιν δεσμοΰ
φιλίας μεταξύ ατόμων ύπήρχεν ώς έθιμον καί κατά τούς μετά Χριστόν χρόνους
ευρύτατα διαδεδομένη4). "Ο 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος ομιλών περί φιλοξενίας λέ-
γει «έπειδάν ξένον τινά καταχθέντα προς ημάς, ημέρας τινάς ύποδεξάμενοι φιλο-
φρόνως καί λόγων αυτφ καί άλών κοινωνήσαντες, άποπέμψωμεν»δ). Σήμερον τέ-
λος είναι κοινόχρηστος έτι ή παροιμιώδης φράσις «έφάγαμε μαζί ψωμί κι άλάτι»
προς δήλωσιν τοΰ υπάρχοντος δεσμοΰ φιλίας, τόν οποίον δέον νά σέβωνται οί κοι-
νωνήσαντες τής κοινής τραπέζης6).

Έκ τής κοινωνίας τοΰ άλατος, ώς συμβόλου δεσμοΰ φιλίας7), τό έθος
τούτο θά ειχεν είσαχθή πολύ παλαιότερον καί εις τόν γάμον, καθ' όν εις τούς
νεονύμφους προσεφέρετο νά γευθούν άλατος, όπως συνδεθοΰν οΰτοι δι' άρρηκτου
άγάπης καί σύμπνοιας εις όλον τόν βίον των' προς τόν σκοπόν τούτον προσφέρε-
ται σήμερον είς αύτούς μέλι ή μέλι μέ καρύδι ή μέλι μετ' άρτου8).

») Βλ. L. Schmidt, Ένθ' άν., σ. 427 - 428. Πολίτου, ΓΣ., σ. 242.

2) Βλ. Πολίτου, ΓΣ., σ. 242.

3) Ζηνόβ. I, 62. (Έλλην. Παροιμ. I, σ. 24 άρ. 62). Βλ. άλλας μαρτυρίας παρά L.
Schmidt, Ένθ·1 άν., σ. 429-431.

4) Βλ. μαρτυρίας εις Νικ. Πολίτου, Παροιμίαι, Ένθ·' άν., σ. 437 - 438. L. Schmidt,
Ένθ·' άν., σ. 612 σημ. 4. Fr.-Jos. Dolger, Salz der Freundschaft. Antike und Christen-
tum, V (1935-36) 143.

5) Migne, 54, 651. Βλ. καί άνωτέρω, σ. 142 σημ. 3.

6) Νικ. Πολίτου, Ένθ-' άν., σ. 436.

') Καί δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Παρεκβ. Ίλ. I, 449, Ρ· Τ32 (σ· 44 κ.έξ.)) επανα-
λαμβάνει δτι ήδη άπό τών Όμηρικών χρόνων «φιλίας οί άλες σύμβολον διό καί τοις επι-
ξενουμένοις παρετίθεντο πρό τών άλλων βρωμάτων».

9) Βλ. Πολίτου, ΓΣ., σ. 236 έξ. καί 266-267. Μέγαν, σ. 85, άρ. 5. Τό εθιμον τής κοι-
νής τροφής τών νεόνυμφων άπαντα κοινό ν καί είς πολλούς άλλους λαούς. Βλ. ΠολΙτην,
Ένθ' άν-, σ. 239-240.
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Μετά τήν στέψιν ήγετο ή νύμφη μετά τοϋ γαμβρού έν πομπή είς τήν νέαν
της κατοικίαν παρακρατουμένη ύπό τών νυμφοστόλων»), τών άλλως καί νυμφα-
γωγών καλουμένων, καί συνοδευομένη ύπό μεγάλης άκολουθίας μετά οισμάτων καί
κρούσεως μουσικών οργάνων a).

Χαρακτηριστικαί τής μεγαλοπρεπείας τής νυμφαγωγίας είναι αί άκόλουθοι ει-
δήσεις έκ τών αγιολογικών κειμένων, αί όποϊαι έχουν ληφθή έκ τοΰ κοσμικού γά-
μου. Εΐς τό "μαρτύριον τής αγίας Βαρβάρας λέγεται ότι, ένφ αύτη ήγετο γυμνή
πρός τό μαρτύριον, άγγελος Κυρίου περιεκάλυψεν αύτήν διά λευκού πέπλου καί
«περιείη καθάπερ νύμφη κεκοσμηυ,ένη καί κεκαλλωπισμένη έκ τού πατρικού οίκου
έπί τήν ηύτρεπισμένην νυμφικήν παστάδα, περιαγομένη τε καί δορυφορουμένη
καί πομπεύουσα»3).

Κατά τήν θριαμβευτικήν αυτήν γαμήλιον πομπήν, ότε μάλιστα ή άπόστασις
πρός τήν νέαν κατοικίαν τής νεονύμφου ήτο μεγάλη, φαίνεται ότι ή νύμφη λευκοφο-
ροΰσα ήγετο πρός αύτήν έφιππος, ώς καί ό νυμφίος καί οί λοιποί συνοδοί αυτής,
οί οποίοι επίσης έλευκοφόρουν *). Οί συνοδεύοντες τούς νεονύμφους έλαμπαδη-
φόρουν6) κατ'άρχαιοτάτην ήδη άπό τών ομηρικών χρόνων συνήθειαν"), ή οποία

') Είς έγκώμιον είς τους αγίους Κϋρον καί Ίωάννην (Migne, 87. 3401α.) λέγεται δτι
δ νυμφίος Χριστός έλαβε πρόνοιαν, ώστε διά τής αθλήσεως τών μαρτύρων «τά άσθενέ.
στερα γύναια, ώς τοις νυμφοστόλοις αί νύμφαι, είς νυμφώνα τόν ούράνιον συνεισέλθωσιν.
Πληρούται δέ τοΰ νυμφίου τό βούλημα καί άμα τούς τε νυμφαγωγούς καί τάς νύμφας ταϊς
ούρανίαις έκδέχεται παστάσεσιν». Ό 'Ιγνάτιος δέ «τήν έκείνου νύμφην (—δηλαδή τήν 'Εκ.
κλησίαν) ώς αγαθός νυμφοστόλος έν άμώμω προσήγε πολιτεία». Ή είκών ένταύθα έλήφθη
προφανώς έκ τών νυμφοστόλων τοΰ κοσμικοΰ γάμου. Βίος άγίου'Ιγνατίου άρχιεπ. Κωνσταν-
τινουπόλεως (9 αι.), Migne, 105, 50Id.

2) Κονκονλές, σ. 103 -105. ΣτΙλπ. 77. Κυριακίδου, 'Ιωάννης δ Χρυσόστομος ώς λαογρά-
φος. Λαογρ. 11 (1934 - 37) 635.

3) Ίωάννον Δαμασκηνού, Έγκώμιον είς τήν άγίαν Βαρβάραν. Migne, 96,804 Α - Β.

4) Είς τόν βίον τοϋ έκ Καλαβρίας άγίου 'Ηλία (10 αί.) (AS. Septembris, τόμ. 3,880,
§ 79) λέγεται σχετικώς δτι μοναχός τις 'Ιωάννης εΐδεν έν όνείρφ : «πλήθος λευκοφόρων
άνδρών, έπιβεβηκότας έπί ίππους λευκούς καί μέσον αύτών γυναίκα πορφυρόστολον, καί
έκθαμβον τή τοΰ προσώπου θέςι, έν κυμβάλοις εύήχοις καί τερπναΐς κιθάραις, καί έτέροις
όργάνοις μουσικοΐς $δοντας καί ταϊς χερσί κροτοΰντας, ώς έπί γάμφ, τήν τε πύλην άνοί-
ξαντες έν μεγάλφ ήχφ ένδον είσήρχοντο...». Τοϋ μοναχοΰ 'Ιωάννου έναντιουμένου διά τήν
εϊσοδον αύτών έν τή μονή, ούτοι άπώθησαν αύτόν λέγοντες: «Παΰσαι στασιάζων ημάς
καί έναντιούμενος, μοναχέ, έπειδή νύμφην έαυτοΰ ήρμοσάμεθα ένθα βασιλεύς καί βούλεται
συναφθήναι αύτη έν τφ έπουρανίφ νυμφώνι». Ή διήγησις αυτή προφανώς έχει ληφθή έκ
τής γαμήλιου πομπής τοΰ κοσμικοΰ γάμου. Τό έθος τοΰτο τής εφίππου γαμήλιου πομπής
διατηρείται έτι καί σήμερον. Βλ. Πολίτου, ΑΣ., 283 - 84.

5) Βλ. Στιλ. Π. Κυριαχίδην, Ένθ' άν. σ. 635. Κουκουλέν, σ. 103 -104 καί 109 - 110.

6) Charles Picard, L,a vie privee dans la Grece classique, Paris 1930, a. 38.
Adolf Furtwangler, La collection Sabouroff, Berlin 1883 - 1887, Tom. I, planches 58-59,
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διασώζεται πολλαχοΰ μέχρι τής σήμερον1). Εις τό έθος τούτο τής λαμπαδηφορίας
αναφέρονται καί αί εις τάς άγιολογικάς πηγάς ειδήσεις: «άγαγέσθαιτε γυναίκα καί γα-
μήλιον άψαι λαμπάδα» 2) έκ τοΰ πέμπτου αιώνος καί «πότε λαμπάδας άνάψω»'1).

Περί τών έθιμικών συμβολικών πράξεων κατά τήν εΐσοδον τής νεονύμφου εις
τήν νέαν της κατοικίαν αί ειδήσεις έκ βυζαντινών γενικώς πηγών, όσον τουλάχιστον
γνωρίζω, είναι πενιχραί, καίτοι θά ύπήρχον τοιαΰται, άφοϋ ήδη γνωρίζομεν περί
τούτων έκ τής ελληνικής καί ρωμαϊκής άρχαιότητος 4), υπάρχουν δέ καί σήμερον
πολλαί καί εύρύτατα διαδεδομένοι είς τόν λαόν 5). Εις τάς συμβολικός ταύτας πρά-
ξεις ανήκει άναμφισβητήτως ή έκ κώ5ικος τοΰ 15ου αιώνος πληροφορία περί χυλού
τής νύμφης έκ ροδίων: «νυμφικός χυλός, γλυκέων ροδίων ζωμός»"), ό οποίος, ώς
συνάγεται έξ άναλόγων σήμερον μέ μέλι προσφορών εις τήν νύμφην'), θά προσε·
φέρετο εις αύτήν κατά τούς υστέρους βυζαντινούς χρόνους ύπό τής πενθεράς.

Τό ζεύγος μετά τήν εΐσοδόν του εις τόν οίκον έκάθητο είς τόν παστόνs) όπου
έδέχετο τάς εύχάς καί τά δώρα τών προσκεκλημένων, ένφ συγχρόνως ήδοντο ύπό
τήν συνοδίαν μουσικών οργάνων έγκωμιαστικά είς αύτό έπιθαλάμια ςίσματα 9), τά
σήμερον έν Κρήτη παστικά λεγόμενα ,0).

(παραστάσεις δςιδουχουμένων γάμων έκ τοϋ 5 αί. π.Χ.)', τό έθος τοϋτο υπήρχε καί είς τοϋς
Ρωμαίους" βλ. Η. Blumner, Ένθ' άν., σ. 358 - 59.

!) Πολίτης, ΑΣ., σ. 285 - 86.

2) Βασιλείου επισκόπου Σελενκείας, Είς τάς πράξεις τής Θέκλης, Migne, 85, 496 c.

3) J. Aufhauser, Das Drachenwunder des heiligen Georg in der griechischen
tjberlieferung. Leipzig 1911. σ. 57, στ. 2 (έκ κωδ. τοΰ XII αί).

') Βλ. παρά Πολίτου, ΑΣ., σ. 289—290. Η. Blumner, Ένθ' άν., σ. 359-360.

5) Βλ. Πολίτου, ΑΣ., σ. 289 κ.έξ. - Μέγαν, σ. 88 κ.έξ.

6) Arm. Oelatte, Anecdota Atheniensia, τόμ. II, σ. 365, στ. 12.

η Πολίτης, ΓΣ., σ. 265 έξ. καί ΑΣ., σ. 290 έξ. Μέγας, σ. 90, άριθ. 7.

8) «Έδοξεν καί στεφανοΰσθαι καί έν παστώ καθέζεσθαι», Παλλαδίου επισκόπου Έλε-
νονπόλεως, Λαυσαϊκή ιστορία, Migne, 34, 105 α· — «Έκάθητο μέν γάρ μετά τής νύμφης
μάλα λαμπρός 'Αβράμιος, ώς νυμφίος άληθώς έπί τοϋ παστοΰ αύτοΰ», Συμεώνος τοϋ μετα-
φραστοΰ, Βίος καί πολιτεία όσιου 'Αβραμίου, Migne, 115, 45 c-d.— «ΕΙδον έμαυτόν έν πα-
στοφορίφ καθεσθέντα έν έπιδόξφ τόπω», Βίος άγίου 'Ηλία (Άϋ·. Παπαδοπούλου - Κεραμέως,
Συλλογή Παλαιστ. καί Συρ. άγιολογίας, τεϋχ. Α', Πετρούπολις 1907, σ. 50 στ. 18 έξ.) Συ-
μεώνος τοϋ μεταφραστοϋ, Βίος δσίου Αύξεντίου, Migne, 114, 1408 c- Βλ. καί Κονκονλέν, σ. 111.

~Υ «Τότε γαμικώς έχορεύομεν... τότε έπιθαλάμιον, νΰν... αδομεν», Γρηγορίου Νύοσης,
Επιτάφιος λόγος.. Migne, 46, 852 c.—«Καί δή τής κυρίας ημέρας καταλαβούσης καί πα-
στάς έπήγνυτο καί ύμέναιος ήδετο καί τά λοιπά έτελεϊτο», Βίος όσίου Θεοφάνους (έκδ. Car.
de Boor Ένθ'άν., σ. 28, στ 9 έξ.).—«Καί έπιθαλάμιον ύμέναιον άνεκρούοντο», Βίος όσίου
Μελετίου τοΰ νέου (12 αί.) ύπό Νικολάου έπισκόπου Μεθώνης (έκδ. Χρυσοστόμου Παπαδο
πούλου, Ένθ' άν., σ. 36). Βίος 'Ιωάννου Δαμασκηνού καί Κοσμά (Άϋ·. Παπαδοπούλου - Κε-
ραμέως, ΑΙΣ, 4, 236 (κεφ. 20). Βλ. καί Κονκονλέν, σ. 111-113 ένθα πλείονες μαρτυρία ι.

10) Βλ. Πολίτον, ΑΣ, σ. 296.

ίο
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Μετά τήν τέλεσιν πάντων τών κατ' έθος αισίων πρός ευτυχίαν καί ευγονίαν
τών συζευχΟέντων επηκολούθει κατόπιν κατά παραδεδομένον έκ τής άρχαιότη-
τος πάγκοινον έθος') ό πανηγυρισμός τοΰ γεγονότος τούτου διά γαμήλιου συμπο-
σίου 2) καί χορού τών προσκεκλημένων έπί έξ όλας συνήθως ημέρας.

Εικόνα τοΰ γαμήλιου συμποσίου καί τών άκολουθούντων εις αΰτό χορών καί
ασμάτων έχομεν έκ πλείστων ειδήσεων. Χαρακτηριστικοί περί τούτου ήδη άπό τής
πρώτης περιόδου είναι αί σχετικοί μαρτυρίαι τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου ότι
«γάμων τελουμένων, τοσαΰτα καταγέλαστα γίνεται πράγματα... Ύπό γάρ τής
συνήθειας οί πολλοί κατεχόμενοι καί παραλογιζόμενοι, οΰδέ διαγιγνώσκουσιν
αυτών τό άτοπον... Καί γάρ χορείαι καί κΰμβαλα καί αΰλοί καί ρήματα καί
άσματα αισχρά καί μέθαι καί κώμοι καί πολύς ό τοΰ διαβόλου τότε έπεισάγεται
φορυτός» 3), ώς καί τού Άμασείας 'Αστεριού λέγοντος περί εκείνων, οί όποιοι
«τάς παστάδας πολλάκις καί ραδίως πηγνύντες ώς πανηγΰρεως εργαστήρια» *).
Εις τόν ΰπό τοΰ Συμεώνος τού μεταφραστού (10 αί.) βίον ωσαύτως τοΰ οσίου
Άβραμίου (6 αί.) λέγεται περί τοΰτου ότι κατά γάμον του «έτελείτο μέν έκτην
ήμέραν ή εΰθ)χία καί τά γαμήλια έκροτεϊτο καί υμέναιοι ηδοντο5), κατά δέ τήν
έβδόμην εν η λελύσθαι ήδη αύτοίς έμελλε τά τών γάμων, θαυματουργεϊταί τι
πράγμα μηδέ όψθαλμοίς πιστευόμενον· Έκάθητο μέν μετά τής νύμφης μάλα
λαμπρός ό 'Αβράμιος, ώς νυμφίος άληθώς έπί τοΰ παστού αΰτού' θορύβου δέ
καί κρότου, ώς εικός, τόν οίκον κατεχόντων καί περί τήν τράπεζαν πάντων καί
τούς δαιτυμόνας άσχολουμένων, ό κρυπτός τής σωτηρίας ημών έραστής... Χρι-
στός....» ")■

') Τό συμπόσιον κατά τόν γάμον άπαντα σύνηθες ήδη παρ' Όμήρφ (Όδ. δ. 3 - 4 και
Ίλ. Ο, 125-128). Βλ. άλλας μαρτυρίας παρά ΙΙολίτγι, ΑΣ, σ. 300 σημ. 2. Louis Sechan, La
danse grecque antique. Paris 1930 σ. 218-19.

2) «Οί γάμοι συνετελοΰντο καί τά γαμήλια είστιώντο», Βίος Συμεώνος τοϋ νέου Στυ-
λίτου αι.), Migne, 76, 3173 b.

3) Βλ. παρά Στίλπ. Π. Κνριακίδη, Ένθ' άν., σ. 635 σημ. 5. καί σημ. 6. Βλ. καί
Georgios J. Theocharidis, Beitrage zur Geschichte des byzantinischen Profantheaters
im IV und V. Jahrhundert, hauptsachlicli auf Grand der Predigten des Iohannes
Chrysostomos Patriarchen von Konstantinopel. Thessaloniki 1940 a. 76 - 77.

4) Migne, 40, 228 d,

5) Όμοιότροπον έπίσης έορτασμόν τοΰ γάμου καί κατά τήν άρχαιότητα έμφαίνει τό
κάτωθι χωρίον τοΰ Θεοκρίτου (Είδύλλ, XVIII, στ. 7 - 8):

«άειδον δ' άρα πάσαι είς εν μέλος έγκροτέοισαι
ποσσί περιπλέκτοις, περί δ' ΐαχε δώμ' ύμεναίφ».

6) Migne, 115, 45 c - d- Βλ. άλλας μαρτυρίας παρά Κονκονλέ, σ. 113 κ.έξ.
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Είς τήν γαμήλιον μετά τήν στέψιν χοροστασίαν έλάμβανον προσέτι μέρος,
ως καί σήμερον '), οί γονείς τών νεονύμφων. Περί τού πράγματος αναφέρει κατά
τόν πέμπτον ήδη αιώνα ό Βασίλειος έπίσκοπος Σελευκείας τής Ίσαυρίας «εις τάς
πράξεις τής Θέκλης» ότι ή μήτηρ παρακινούσα τήν Θέκλαν νά νυμφευθή τόν μνη-
στήρά της ειπε συγχρόνως είς αυτήν : «χορεύσω γάρ έπί τώ σφ γάμω κάγώ καί
περιθήσω μέν σοι, περιθήσω δέ τφ νυμφίφ τφ σφ τόν πολύευκτον στέφανον, έπεύ-
ξομαι δέ ταύτα καί ύμετέροις συγχορεΰσαι»

'Εκ τής ανωτέρω (σ. 146) μαρτυρίας έν τφ βίφ τοΰ'Αβραμίου καί έξ άλλων έτι
βυζαντινών πηγώνs) φαίνεται ότι ό γάμος έπανηγυρίζετο έπί έξ ημέρας, τήν δ' έβδό-
μην έλύετο ό παστός 4), ό καί θάλαμος καλούμενος 5), δι' ειδικής τελετής καθ' ην τό
τελευταίον έκάθηντο εις αύτόν οί νεόνυμφοι6) καί ούτως έτελείωνεν ό πολυήμερος
εορτασμός τού γάμου.

») Βλ. Μέγαν, σ. 95, ιγ'.

2) Migne, 85, 509.

s) Βλ. Κονκονλέν, σ. 118 -119.

4) Βλ. Κονκονλέν, σ. 118.

5) «κόρην τινά τών έκ γειτόνων σεμνήν... τφ έμφ υίώ προσαγόμενος καί τού τω συνά-
ψας αυτήν, μήπω τοΰ θαλάμου διαλυθέντος, μηδέ τών γαμήλιων ύμνων κατασιγασθέν-
των...» Βίος όσιου Θεοδώρου ηγουμένου τών Στουδίου (έκδ. Β. Latyschev, Βυζαντ. Χρονικά
21 (1915) 293, στ. 20 κ.έξ.).

G) «Τή δέ έβδομη ημέρα καθήμενου αύτοΰ έν τφ παστφ μετά τής νύμφης, αιφνι-
δίως...» Τοΰ άγίου Έφραίμ, είς τόν βίον τοΰ μακαρίου 'Αβραμίου, AS Martii, τόμ. 2,
σ. 932 (κεφ. 2). Βλ. καί ανωτέρω (σ. 146) είς τήν διατύπωσιν τοΰ βίου ύπό τοΰ Συμεώνος τοΰ
μεταφραστοΰ.
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
υπο

ΣΠΥΡΟΥ Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

"Οσον βαθύτερον μελετ^ κανείς τάς μελωδίας τών δημοτικών μας τραγου-
διών, τόσον περισσότερον πείθεται περί τής σχέσεως αύτών πρός τήν βυζαντινήν
μουσικήν. Οί ήχοι, ώς εννοεί τούτους τό σύστημα τής βυζαντινής μουσικής, αΐ
ιδιότυποι κλίμακες, τά ύπ' αυτής χρησιμοποιούμενα λεπτότερα μουσικά διαστή-
ματα έν σχέσει πρός τά τής εύρωπαϊκής μουσικής, αί έ'λξεις τών ύπερβασίμων
φθόγγων ύπό τών δεσποζόντων, ιδίωμα πολύ χαρακτηριστικόν, τό ύφος καί τό
ήθος ακόμη άπό αισθητικής άπόψεως, πάντα ταύτα άνευρίσκομεν είς πλείστας
τών δημωδών μελωδιών, άλλοτε αύτούσια, άλλοτε κάπως παρηλλαγμένα καί άλλοτε
ύπό μορφήν έντελώς έξειλιγμένην. Πρέπει όμως νά σημειωθή, ότι ύπάρχουν καί
πολλαί δημώδεις μελωδίαι, αιτινες παρουσιάζουν καί ούσιώδεις άπό τής βυζαντινής
διαφοράς. Τούτο πιθανόν νά οφείλεται καί εΐς άλλας αιτίας καί εΐς ξενικάς επι-
δράσεις, αϊτινες δέν έχουν μέχρι τούδε έρευνηθή.

Πάντως τήν μεταξύ τών δύο κλάδων τής ελληνικής μουσικής συγγένειαν
πρέπει νά έξετάσωμεν έπί άντικειμενικής βάσεως. Πρέπει νά έξακριβώσωμεν καί
προσδιορίσωμεν τά συγγενή μουσικά στοιχεία, τά υπάρχοντα εΐς τήν βυζαντινήν
μουσικήν, καί νά έρευνήσωμεν τούς ιστορικούς καί κοινωνικούς παράγοντας, οΐτι-
νες τυχόν συνετέλεσαν εις τήν συγγένειαν ταύτην. Ούτω θά δυνηθώμεν νά διαλευ-
κάνωμεν καί πολλά σκοτεινά σημεία, άφορώντα είς τήν γένεσιν καί έξέλιξιν τών
δύο τούτων κλάδων τής ελληνικής μουσικής.

Ώς συμβολή εΐς τήν έρευναν ταύτην ας θεωρηθή ή παρούσα μελέτη, εΐς τήν
οποίαν άφορμήν έδωσε ή μουσική ιδιοτυπία τού κατωτέρω δημοσιευομένου άκρι-
τικού άσματος τοϋ Πόντου. Τούτο κατέγραψα έκ δίσκου τής 'Εθνικής Μουσικής
Συλλογής, άποκειμένου έν τφ Λαογραφικώ 'Αρχείω τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών').

') Τό έπί δίσκων άποτυπωθέν μουσικόν ΰλικόν έ'χει ήδη άντιγραφή είς φωνοταινίας
καί διατηρείται πρός περαιτέρω μελέτην καί ερευναν ή καί πρός ελεγχον. Ή πιστή έπί δί-
σκων ή ταινιών άποτΰπωσις τών μελφδιών μας βοηθεϊ, 'ίνα άντιλαμβανώμεθα καί τάς μι-
κροτέρας μουσικάς λεπτομερείας τοΰ άσματος. Είναι δέ εΰνόητον, δτι δσον περισσοτέρας
λεπτομερείας κατορθώνει νά καταγράψη δ μουσικός, τόσον καί ή είκών τοΰ άσματος είναι
πληρεστέρα.
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'Απετυπώίίη μετ' άλλων ασμάτων διά φωνοληπτικού μηχανήματος Telefunken
κατά τήν γενομένην τόν Ίούνιον 1951 ύπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου φωνολη-
ψίαν Ποντιακών «σμάτοιν εν Καλλιθέα 'Αθηνών παρά τών εκεί εγκατεστημένων
Ποντίων. Ή καταγραφή αύτοΰ έγινε κατά τό έφαρμοζόμενον εις τήν Έθνικήν
Μουσική ν Συλλογή ν σύστημα.

Μουσικόν σύστημα γραφής χρησιμοποιοϋμεν τό τής ευρωπαϊκής μουσικής,
μολονότι τούτο καί δι' αί'τάς άκόμη τάς δημώδεις μελφδίας τών ευρωπαϊκών
λαών δέν κρίνεται έπαρκές1)· Βεβαίως ή βυζαντινή παρασημαντική διά τήν κατα-
γραφήν τουλάχιστον τών ελληνικών δημωδών μελωδιών παρουσιάζει άναμφισβή-
τητά τινα πλεονεκτήματα έναντι τής ευρωπαϊκής μουσικής γραφής, αλλά καί αύτη
δέν πληροί απολύτως τάς έκ τού σκοπού τής έπιστημονικής αποδόσεως καί μελέτης
τών ασμάτων άνάγκας.

1. Τό σύστημα τής βυζαντινής μουσικής, κωδικοποιηθέν άπό πολλών αιώνων
καί χρησιμοποιηθέν κυρίως διά τάς άνάγκας τής ελληνικής 'Εκκλησίας, ελάχιστα
δέ, καί πολύ μεταγενεστέρως διά τήν κοσμικήν καί δημώδη μουσικήν, δέν έξει-
λίχθη καί δέν έτελειοποιήθη όσον έπρεπε άπό τεχνικής έπόψεως, ώστε νά δύναται
ν' ανταποκρίνεται εις όλας τάς παρουσιαζομένας μουσικάς λεπτομερείας τών ασμά-
των, ιδία κατά τήν έκτέλεσιν αυτών έν συνοδεία μουσικών λαϊκών οργάνων.

2. Ή βυζαντινή μουσική, τόσον άπό θεωρητικής, όσον καί άπό πρακτικής
απόψεως, είναι έλάχιστα διαδεδομένη καί εις αντο τό έλληνικόν κοινόν. Έξαίρε-
σιν μόνον αποτελεί ή τάξις τών ιεροψαλτών' άλλα καί ούτοι, πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων, πλημμελώς γνωρίζουσι ταύτην. 'Αγνοείται δέ αύτη παντελώς έκ μέρους
τού διεθνούς μουσικού κοινού, τοϋ ένδιαφερομένου διά τήν λαϊκήν μουσικήν,
έκτος έλαχίστων ξένων μουσικολόγων, οΐτινες έξέμαθον ταύτην διά λόγους καθα-
ρώς έπιστημονικούς.

3. Διά τής χρησιμοποιήσεως τής διεί)νούς μουσικής γραφής τά δημώδη ημών
άσματα γίνονται προσιτά καί εις τούς ξένους μουσικολόγους, καί ευρύνεται τό πε-
δίον τής συγκριτικής καί έπιστημονικής μελέτης τής δημοτικής ήμών μουσικής.

4. Τήν άδυναμίαν τής ευρωπαϊκής γραφής όσον άφορα είς τήν άπόδοσιν

') Ό διαπρεπής Γερμανός μουσικολόγος Walter Wiora είς τήν πραγματείαν του «Ή
καταγραφή καί εκδοσις λαϊκών μελφδιών» καί είς τό κεφάλαιον «Λαϊκόν τραγούδι καί μου-
σική γραφή», λέγει τά έξης : «'Εάν θέλωμεν νά καταγράψωμεν ξένην μουσικήν, ή όποία δέν
στηρίζεται είς τό έντεχνον σύστημα τής δυτικής μουσικής θεωρίας, δπως π.χ. τήν μουσικήν
τών πρωτογόνων λαών, τής 'Ανατολής, τήν μονόφωνον μουσικήν τοΰ μεσαίωνός μας, πρέπει
νά τροποποιήσωμεν καί νά εΰρΰνωμεν τήν μουσικήν μα; γραφήν διά προσθέτων σημείων.
Τό αυτό ίσχΰει καί διά τήν καταγραφήν λαϊκών μελφδιών...» (Jahrbucli fur Volksliedfor-
sehung έ'τ. 6 (1938) σελ. 67).
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τών μουσικών ιδιοτυπιών καί τών μουσικών τονιαίων διαστημάτων τών ελληνικών
δημωδών φσμάτων δυνάμεθα νά άναπληρώσωμεν διά τής χρησιμοποιήσεως μου-
σικών στοιχείων καί ειδικών τινών σημείων έκ τής βυζαντινής παρασημαντικής'),
άνταποκρινομένων απολύτως είς τάς εκάστοτε παρουσιαζομένας περιπτώσεις.

Κατωτέρω παραθέτω τό κείμενον καί τήν μουσικήν τού είρημένου άκριτικοΰ
άσματος').

'Ακρίτας όντας έλαμνεν άφκά 'ς σήν ποταμέαν, (γιάρ)
έπέγ'νεν κ' έρκουν κ' έ'σπερνεν τή μέραν πέντε αύλάκια.
"Ερθεν πουλίν κ' έκόνεψεν 'ς σού ζυγονί' τήν άκραν.
«'Οπίσ', πουλίν, όπίσ', πουλίν, μή τρώς τήν βουκεντρέαν».
Καί τό πουλίν κελάηδησεν άνθρωπινήν λαλίαν :
«'Ακρίτα μου, ντό κάθεσαι, ντό στέκ'ς καί περιμένεις ;»

') Τά στοιχεία καί σημεία, άτινα χρησιμοποιοϋμεν, είναι τά μουσικά συστήματα τών
κλιμάκων τών οκτώ ήχων τής βυζαντινής μουσικής. Διά τήν άπόδοσιν τών λεπτότερων
μουσικών τονιαίων διαστημάτων χρησιμοποιοϋμεν τάς άπλας, μονογράμμους, διγράμμους καί
τριγράμμους υφέσεις καί διέσεις αύτής.

Άπλή ύφεσις Ρ — 2 μουσικά κόμματα
Μονόγραμμος ύφεσις Ρ = 4 » »
Δίγραμμος ΰφεσις = 6 » »
Τρίγραμμος ύφεσις = 8 » »
Άπλή δίεσις d = 2 » »
Μονόγραμμος δίεσις ό = 4 > »
Δίγραμμος δίεσις & = 6 » »
Τρίγραμμος δίεσις & = 8 » »

2) Παραλλαγαί τού άσματος : Άρχεΐον τοΰ Πόντου Α' (1928) 70. Π. Τρκχνταφυλλίδον, Οί
Φυγάδες. Έν Αθήναις 1870, σ. 171—173 (Τραπεζοΰς). Passow, άρ. 440. ΛΑ άρ. 31, σ. 150 —
155,1 (Κερασοΰς) ΛΑ. "Υλη 101 (Κερασοΰς). Σάββα Ίωαννίδον, Ό Βασίλειος Διγενής Ακρίτας
ό Καππαδόκης. Κωνσταντινούπολις 1887, σ, 31—34. Ά&, Παρχαρίδη, Ό Ακρίτας, Ποντιακά
Φύλλα Α' (1936) άρ. 9-10, σ. 18—19.
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Συγκρίνοντες τά μουσικά στοιχεία τοΰ ανωτέρω άσματος καί τήν τεχνικήν
τών μελωδιών αύτοΰ ') πρός τά ανάλογα καί άντίστοιχα τής- βυζαντινής μουσικής
παρατηροΰμεν, ότι τά περισσότερα καί βασικώτερα έξ αύτών είναι κοινά.

"Αν προσέξωμεν έν πρώτοις τήν μελωδίαν τής λύρας, ήτις προηγείται τοΰ
κυρίως άσματος ώς εισαγωγή, κατόπιν τήν μελωδίαν τοΰ κυρίως άσματος μετά τοΰ
κειμένου, ήτις άριστοτεχνικώτατα εισέρχεται είς τό τελευταίον μέρος τοΰ μέτρου,
ώς συνέχεια τής μελωδίας τής λύρας, καί τέλος τήν χαρακτηριστικήν μελωδικήν
γραμμήν τής λύρας πρός τό τέλος τού άσματος, θά άντιληφθώμεν κατ' άρχήν
τά εξής: 'Εκάστη τών μελωδιών τούτων μάς υποβάλλει μίαν ίδιαιτέραν τονικό-
τητα. Ή μελωδία τής λύρας τήν τονικότητητα τοΰ τρόπου τοΰ Re = Πα, πού
είναι ή βάσις τής κλίμακος τοΰ πρώτου ήχου τής βυζαντινής μουσικής' ή μελω-
δία τοϋ κυρίως άσματος τόν τρόπον τοΰ Μί=Βου, πού είναι ή βάσις τής κλίμακος
- τοΰ μέσου τετάρτου ήχου' ή δέ τελική μελωδική γραμμή τής λύρας τήν τονικό-
τητα τοϋ Sol = Δι, πού είναι ή βάσις τής κλίμακος τοΰ καθ' εαυτό τετάρτου
ήχου είς τά ασματικά καί παπαδικά μέλη.

Τό φαινόμενον τούτο τής συνυπάρξεως δύο ή καί τριών τονικοτήτων είς έν
καί τό αύτό άσμα δέν είναι σπάνιον εΐς τά δημοτικά μας τραγούδια. Μάς παρου-
σιάζεται ύπό τάς εξής μορφάς:

1) Είναι δυνατόν νά έχωμεν είς τό ίδιον ασιια δύο τονικότητας, αΐτινες
νά διαφέρουν ώς πρός τό γένος — διατονικόν, χρωματικόν — καί νά έχουν κοινήν
τήν βάσιν 2). 2) Είναι δυνατόν νά έχωμεν δύο τονικότητας τοΰ ιδίου μουσικού

') Τοΰ άσματος τούτου έφωνογραφήσαμεν τρεις στροφάς. 'Εκάστην συνοδεύει ή λύρα,
ήτις εκτελεί τήν κυρίως μελωδίαν μέ διάφορα αύτοσχέδια ποικίλματα. Είς τό τέλος έκά-
στης στροφής ό λυριστής έπαναλαμβάνει τήν είσαγωγήν μέ μικράς μελφδικάς παραλλαγάς.

Ή ακριβής τονικότης, είς ήν έξετελέσθ·η τό άνωτέρω άσμα, είναι ή Sol δίεσις, χα-
μηλότερα κατά δύο μουσικά κόμματα. Πρός αποφυγήν πολλών σημείων καί χάριν εύκολίας
μετέγραψα τοΰτο είς τήν φυσικήν τονικήν των θέσιν.

Τά βέλη πρός τά κάτω μέν διευρυνόμενα δηλοΰν δτι δ φθόγγος, έφ' ού τίθενται, έκτε-
λεΐται κατά τι χαμηλότερον. Πρός τά άνω δέ διευθυνόμενα, δτι ούτος άντιθέτως έκτελεΐται
κατά τι οξύτερο ν.

Τοΰ άσματος τούτου έ'χομεν έν τω Λαογραφικφ Αρχείο) δύο άκόμη παραλλαγάς:
μίαν παρά Ποντίων έγκατεστημένων έν Θράκη, φωνογραφηθεΐσαν ύπό τοΰ καθηγητοΰ
κ. Δ. Νοτοπούλου, καί έτέραν παρά Ποντίων τοΰ συνοικισμού Καλλιθέας. Ή πρώτη είναι
σύμφωνος κατά τό πλείστον πρός τήν άνωτέρω δημοσιευομένην. Ή έτέρα διαφέρει ώς
πρός τό μουσικόν γένος καί τήν κλίμακα (χρωματική).

2) Βλ. Κ. Α. Ψάχον, Δημοτικά άσματα Γορτυνίας. 'Αθήναι 1923 σελ. 76: «Ή Γιαν-
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γένους, αλλά μέ τονικάς βάσεις διαφέρουσας κατά τετάρτην ή πέμπτην'). 3) Είναι
δυνατόν νά έχωμεν εις έν καί to αύτό ασμα δύο καί τρεις τονικότητας, αΐτινες
παρουσιάζονται κατά τήν έξέλιξιν τής μελωδίας ύπό μορφήν μετατροπιών 2). Τάς
ιδίας μορφάς τονικοτήτων συναντώμεν εις πλείστας μελωδίας ώρισαένων ήχων
τής βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

Ή προκειμένη όμως περίπτωσις τών τριών τονικοτήτων μέ τάς τρεις διαφο-
ρετικός βάσεις καί μέ τήν παρουσιαζομένην διάταξιν καί αύτοτέλειαν μιας εκά-
στης έξ αύτών είς ούδεμίαν έκ τών άνωτέρω συνήθων μορφών άνάγεται. Μας
παρουσιάζεται μέ κάποιαν άλλην μουσικήν έσωτερικήν σχέσιν καί ενότητα μελω-
δικήν, τήν οποίαν παρατηροΰμεν, ώς άνωτέρω άνέφερον, μόνον εις τάς σχέσεις
τών μελωδιών τοΰ τετάρτου ήχου τής βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, όστις
έχει τρεις τονικάς βάσεις μέ τήν αύτήν διάταξιν:

Sol=Δi, Μΐ=Βου καί Re=Πα.

Είναι γνωστόν, ότι τά άσματικά καί παπαδικά μέλη (αργά) τοϋ ήχου τούτου
έχοντα τονικήν βάσιν τόν φθόγγον Sol=Δi, άπτονται κατά τήν πλοκήν καί έξέλι-
ξιν τών τονικών βάσεων Re=Πα καί Μϊ=Βου καί καταλήγουν ατελώς εις
αύτάς.'Επίσης τά στιχηραρικά (άργοαύντομα) μέλη τούτου, έχοντα τονικήν βάσιν
τόν φθόγγον Re=ria, άπτονται τών τονικών βάσεων Sol=Ai καί Μϊ=Βου,
μετά τής δευτέρας μάλιστα έχουν άμεσωτέραν σχέσιν καί άλληλεπίδρασιν" τά δέ είρ-
μολογικά (σύντομα) άπτονται τόσον τής τονικής βάσεως Μί=Βου, όσον καί τής
Sol=Ai. Ποίος άλλως τε έκ τών άσχολουμένων μέ τήν βυζαντινήν μουσικήν δέν
γνωρίζει τήν μεγάλην ομοιότητα τών μελωδιών τοΰ πρώτου ήχου μετά τών τοϋ
τετάρτου ήχου, έχοντος τόν φί)όγγον Re=na, όστις είναι κοινός καί εις τούς δύο
ήχους; Άν δέ ή μελωδία τής λύρας καταλήγη είς τόν φθόγγον Re=na, τοϋτο
ούδέν σημαίνει. Συμφωνεί άλλοις τε και μέ τήν άρχαιοτέραν κατάληξιν τοϋ ήχου
τοτ'του είς τόν φθόγγον Re=IIas). Πρέπει νά σημειαηθή, ότι ύπάρχουν καί σήμερον

νούλα». Σπ. Δ. Περιοτέρη, Δημοτικά τραγούδια Ηπείρου καί Μοριά. 'Αθήναι 1950,
σελ. 116 - 117 : «Σε θαυμάζομαι μικρούλα...».

*) Βλ. 50 δημο'ιδη άσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης. Συλλογή Ωδείου 'Αθηνών.
'Αθήναι 1930 σελ. 62 : «Ό Διγενής».

2) Βλ. Σπύρου Δ. Περιατέρη, ενθ' άν. σελ. 114-115: «Ή λεμονιά».

3) Περί τής καταλήξεως ταύτης βλέπε ΧουοάνΟου 'Αρχιεπισκόπου Δυρραχίου τοΰ έκ
Μαδύτων, Θεωρητικόν μέγα τής μουσικής, έκδοθέν έν Τεργέστη τό 18)2 ύπό Πανα-
γιώτου Ιίελοπίδου σελ. 155 παράγρ. 344. 'Επίσης Μιααηλίδου, Νέον Θεωρητικόν τής καθ'
ημάς έκκλησιαστικής καί άρχαίας έλληνικής μουσικής, έκδοθέν έν 'Αθήναις τό 1902,
σελ, 91.
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ακόμη μελωδίαι') τού ήχου τούτου, τών οποίων αί τελικαί καταλήξεις γίνονται είς
τόν φθόγγον Re=Πa.

Ώς προς τά καθ' έ'καστον μουσικά στοιχεία, εξετάζοντες ταύτα συγκρι-
τικώς, έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά έξης. Έν πρώτοις τό μουσικόν γένος, είς τό
οποίον ανήκει τό άσμα τούτο, είναι τό διατονικόν. Ή μελωδία δηλαδή κινείται
έπί τετραχόρδων, τών οποίων τά μουσικά τονιαία διαστήματα αποτελούνται άπό
τόνους2).

Εις τό ίδιον μουσικόν γένος άνήκουν καί,αί μελωδίαι τού προαναφερθέντος
ηχου καί έπί τών ιδίων τετραχόρδων κινούνται αΰται. Παρατηροΰμεν έπίσης, ότι
τά τονιαία μουσικά διαστήματα τοΰ άσματος ταυτίζονται μετά τών τονιαίων μου-
σικών διαστημάτων τών μελωδιών τοΰ προαναφερθέντος ήχου, ενώ παρατηροΰ-
μεν έξ άλλου αΐσθητήν διαφοράν προς τά υπό τής ευρωπαϊκής μουσικής χρησιμο-
ποιούμενα 3).

*) Βλ. τά είς σύντομο ν στιχηραρικόν μέλος στιχηρά εσπερία καί στιχηρά τών αίνων
τοΰ δ' ήχου είς τό Άναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννηοίου τό εκδοθέν ύπό Πέτρου τοΰ
Έφεσίου, έν Βουκουρεστίφ τό 1820. 'Επίσης βλ. τό είς άργόν στιχηραρικόν μέλος δεύτερον
ίδιόμελον τής ΣΤ' ώρας τών ώρών τών Χριστουγέννων «Άκουε ουρανέ...» εις 'Ιακώβου Πρω-
τοψάλτου, Δοξαστάριον, Έν Κωνσταντινουπόλει 1836, τόμ. Α' σελ. 215-218.

2) Οί τόνοι έν τφ συστήματι τής βυζαντινής μουσικής είναι τριών ειδών : 1) Τόνος μεί-
ζων, απαρτιζόμενος έκ 12 μουσικών τμημάτων. 2) Τόνος έλάσσων, άπαρτιζόμενος έκ 10
μουσικών τμημάτων. 3) Τόνος έλάχιστος άπαρτιζόμενος έξ 8 μουσικών τμημάτων διαφέρουν
δέ άπό τών τόνων τής ευρωπαϊκής συγκερασμένης κλίμακος καί ώς πρός τά μουσικά τμή-
ματα καί ώς πρός τήν όνομασίαν. Βλ. κατωτέρω επιστημονικά διαγράμματα τών κλιμάκων.

3) Ή διαφορά αΰτη είναι άκουστικώς αισθητή" φαίνεται δέ ευκρινώς καί είς τά
κατωτέρω παρατιθέμενα έπιστημονικά μουσικά διαγράμματα τών δύο κλιμάκων, τό τής φυ-
σικής διατονικής κλίμακος, έπί τής όποιας βασίζονται τόσον τό άσμα, οσον καί αί βυζαν-
τινοί μελφδίαι, καί τό τής συγκερασμένης ευρωπαϊκής:

Διάγραμμα τής φυσικής άπό τοΰ άο=-Νη διατονικής κλίμακος

Φθόγγοι

Νη Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη
do re mi fa sol la si do
1 8 4 3 2 16 8 1

9 4 3 27 15 2

Μήκη χορδής

Μήκη τονιαίων _9_ 10 16 9 9 10 16

διαστημάτων 8 9 15 8 8 9 15

'Αριθ. μουσικών τμημάτων 12 11 7 12 12 11 7

Διάγραμμα τής συγκερασμένης ευρωπαϊκής κλίμακος

do re mi fa sol la si do

νη πα βου γα δι κε ζω νη

8 64 3 2 16 128 1

Μηκη χορδής 1 ¥ Τ Τ ¥ 1 Τ
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Ώς πρός τάς κλίμακας παρατηρούμεν, ότι τό ασμα τοϋτο χρησιμοποιεί τάς
ιδίας απολύτως κλίμακας, ας χρησιμοποιεί καί ό ήχος ούτος, τόσον εις τά στιχη-
ραρικά του μέλη μέ τονικήν βάσιν τόν φθόγγον Re=IIa, όσον καί είς τά είρμο-
λογικά του μέλη μέ τονικήν βάσιν τόν φθόγγον Μϊ=Βου.

a) Do

'Υποτονική

Νη

Βαρύ 4/χορδον

Re Mi Fa

Τονική

Πα Βου Γα

Διάζευξις

Sol L, a
Δι Κε

'Οξύ 4/χορδον

Si Do Re

Ζω

Νη

Πα

β) Re

Ύποτον.

ΙΊα

Mi

Τονική

Βου

Βαρύ 4/χορδον

Fa Sol
Γα Δι

Διάζευξις

Iy a Si

'Οξύ 4/χορδον

Do Re Mi

Κε

Ζω Νη Πα Βου

Έκ τής πρώτης κλίμακος ή μελωδία τής λύρας χρησιμοποιεί μόνον τό πρώ-
τον 4/χορδον καί τήν ύποτονικήν *). Έκ δέ τής δευτέρας κλίμακος ή μελωδία τοΰ
κυρίως άσματος χρησιμοποιεί τό βαρύ 4/χορδον καί διίο φθόγγους έκ τοΰ οξέος
4/χόρδου, ακριβώς όπως συμβαίνει τούτο εις τάς μελωδίας τοϋ ήχου τούτου,
έκτος έλαχίστων εξαιρέσεων.

Ώς πρός τήν τεχνικήν τών μελωδιών έχομεν νά παρατηρήσωμεν ομοιότητας
ιδίως μεταξύ τής μελωδίας τοϋ κυρίως οίσματος καί τών μελωδιών τοϋ προανα-
φερθέντος ήχου. Επειδή τεχνικαί δυσχέρειαι δέν έπιτρέπουν τήν παράθεσιν παρα-
δειγμάτων έκ τής βυζαντινής μουσικής, παραπέμπω διά τούτο τούς άναγνώστας
είς τούς τόσον γνωστούς ειρμούς τών κανόνων τοΰ 'Ακάθιστου ύμνου, καί ιδιαι-
τέρως εις τόν πρώτον ειρμόν αύτοΰ «'Ανοίξω τό στόμα μου...»2). Συγκρίνοντες
τάς δύο ταύτας μελωδίας παρατηρούμεν τά εξής: α) Άμφότεραι αί μελφδίαι
άπό τής αρχής τής κινήσεοίς των δεικνύουν τήν κυριαρχίαν τοΰ φθόγγου Sol— Δι,
όστις μετά τήν τονικήν Mi = Βου είναι δ άμέσως δεσπόζων φθόγγος, πέριξ τοΰ
οποίου πλέκονται καί κινούνται αί μελφδίαι αύται. Ό σπουδαίος ρόλος τοΰ δεσπό-
ζοντος τούτου φθόγγου δέν παρατηρείται μόνον είς τάς δύο αυτάς μελωδίας,
άλλά καί εις όλας τάς μελωδίας τοΰ ήχου τούτου, ώς καί είς τάς άντιστοίχους
πολλών δημοτικών τραγουδιών, πού έχομεν καταγράι[>ει μέχρι σήμερον.

Μήκη τονιαίων 9 9 256 9 9 9 256
διαστημάτων 8 ΊΓ 243 8 8 ΊΓ 243
Άριθ·. μουσικών τμηιιάτων 12 12 6 12 12 12 6

') Βλ. τάς μουσικάς κλίμακας έν τώ άσματι.

2) Βλ. Ειρμολόγιον Καταβασιών Ίωάννον Πρωτοψάλτου. Έκδοσις Κων]πόλεως 1903
σελ. 330.
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β) Αί δύο ατελείς καταλήξεις, αΐτινες γίνονται είς τήν τονικήν καί εΐς τά
τέλη τών δύο ήμιστίχων τοϋ πρώτου 15/συλλάβου τοϋ ρίσματος, συμπίπτουν καί
γίνονται κατά τόν ίδιον τρόπον μέ τάς άντιστοίχους τοϋ πρώτου 16/συλλάβου
τοΰ ειρμού τούτου.

γ) Έν συνεχεία; αί μελωδίαι είς τάς φράσεις «επέγ' νεν κ' ερκουν κ'έ'σπερ-
νεν...», «και λόγον ερενξομαι τή βαοιλίδι μητρί...» εξελίσσονται καθ'όμοιον
τρόπον, χρησιμοποιοΰσαι τά αύτά διαστήματα, συνεχή καί άφεστώτα κατά τί]ν
άνάβασιν καί κατάβασιν αυτών. Εΐς άμφοτέρας δέ τάς μελωδίας γίνεται ή ιδία
έντελής κατάληξις εΐς τήν τονικήν.

δ) Τήν άλλοίωσιν έπί τό βαρύ τής 5ης βαθμίδος τής κλίμακος Si=Zco, τήν
οποίαν παρατηροΰμεν εΐς τάς μελωδίας τοϋ ήχου τούτου, ήτις άποτελεί ιδίωμα εΐς
αύτόν, τήν ιδίαν άλλοίωσιν παρατηροΰμεν καί εΐς τήν μελωδίαν τοΰ άλματος τού-
του κατά τήν κατάβασιν αύτής είς τήν λέξιν ήμέραν.

Επίσης παρατηροΰμεν καί μί'ΐν ομοιότητα εΐς τόν μουσικόν ρυθμόν μεταξύ
τών δύο τούτων μελωδιών είς τά πρώτα μουσικά μέτρα. Χωρίς νά θεωρηθή τοΰτο
ότι έχει ΐδιαιτέραν σημασίαν εΐς τήν προκειμένην περίπτωσιν, τό άναφέρω, διότι
πιστεύω, έχων ύπ' όψιν μου πολλάς άλλας περιπτώσεις Ασμάτων, τών οποίων ό
ρυθμός ό μουσικός είναι όμοιος, ότι καί πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν τοΰ μουσι-
κού καί ποιητικού ρυίίμοϋ, άν γίνουν συγκριτικοί έρευναι, θά έχωμεν νά διαπιστώ-
σωμεν πολλάς ομοιότητας καί ως πρός τόν μουσικόν ρυθμόν, αύται δέ άναμφιβό-
λως θά όφείλωνται εΐς αλληλεπιδράσεις καί άλληλοδανεισμούς μεταξύ τών δύο τού-
των μουσικών κλάδων κατά τά διάφορα στάδια τής εξελίξεως αυτών:

ι r11 r ΓΓ7Τ ΓΎ ΓΓ 11 ΓΤΓτ ΓΓΓ » ΤΓ 11

Ά - κρί-τας— ον _ τας— e λα - - μνεν _- ά<ρ —

Α <Τ> Τ> Τ ιι Τ Τ1 -—- ιι

ι Γ11Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ'Γ Γ Γ Γ Γ Γ ΓΓ Γ"

Ά - νοί_£ω τό στό.μα μου καί πλη-Ρω - δη.σε-Ται ττνεόμα _ toc_ καί

Μ ,, --Ο ---, (Τ* -—- Ο ___II - ---Ο ^—(Τι C> ,--ll

n§ g" g r r r r r r rr"r r r r Γγ y γ γ"

Ώς πρός τήν τελικήν μελφδικήν γραμμήν τής λύρας, ήτις καταλήγει είς έτέ-
ραν τονικήν βάσιν, έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά εξής : Κατά γενικόν κανόνα αΐ
τελικαί καταλήξεις τόσον τών έκκλησιαστικών, όσον καί τών λαϊκών μελωδιών, γί-
νονται πάντοτε είς τήν βάσιν τής κλίμακος. Υπάρχουν βεβαίως καί εξαιρέσεις,
καθ' άς μελωδίαι τινές ώρισμένων ήχων τής βυζαντινής μουσικής, ώς τοϋ πλα-
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γίου πρώτου'), τοΰ πλαγίου δευτέρου2), καταλήγουν εις μίαν τετάρτην όξυτέραν
τής τονικής. Τοιαύται όμοιαι έξαιρέσεις υπάρχουν καί εις δημοτικά τραγούδια3).
Εις τήν προκειμένην όμως περίπτωσιν τήν κατάληξιν αύτήν δέν δυνάμεθα νά έκ-
λάβωμεν ώς έξαίρεσιν, διότι ό φθόγγος, εις ον καταλήγει, άποτελεΐ τήν κυρίαν βά-
σιν τοϋ ήχου τούτου, εις όν ύπάγεται καί τό δημοσιευόμενον άσμα.

Έκτος τής όμοιότητος τών μουσικών στοιχείων αύτών καθ' έαυτά, περί ης
έγένετο λόγος άνωτέρω, έχομεν νά παρατηρήσωμεν εις τό έν λόγφ άσμα και μίαν
άλλην ομοιότητα πρός τάς βυζαντινάς μελωδίας, άναφερομένην εις τόν τρόπον τής
φωνητικής έκτελέσεως, δηλαδή εις τό λεγόμενον ύφος. Έν τή εκκλησιαστική βυ-
ζαντινή μουσική, όταν λέγωμεν ύφος, δέν έννοούμεν μιόνον τήν άμεμπτον έκτέλεσιν
τών μελωδιών συμφώνως πρός τούς θεωρητικούς κανόνας αύτής, άλλά καί τόν
ίδιαίτερον έκείνον τρόπον φωνητικής έκτελέσεως4), όστις διεσώθη μέχρι σήμερον
διά τής λεγομένης φωνητικής παραδόσεως, πού πρέπει ν'άποδοθή είς φυλετικούς
καί άνθρωπογεωγραφικούς λόγους.

Ή παρατηρουμένη αύτη όμοιότης τοϋ ύφους πρός τήν έκκλησιαστικήν βυζαν-
τινήν μουσικήν όχι μόνον εις τό ασμα τούτο, άλλά καί εις πλείστα άλλα δημοτικά
άσματα διαφόρων περιφερειών τής Ελλάδος, αναμφισβητήτως όφείλεται είς τήν
έπίδρασιν τής βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής, ήτις έπί αιώνας έτροφοδότησε
καί έγαλούχησε τόν έλληνικόν λαόν μέ τούς εκκλησιαστικούς ύμνους καί τάςύμνωδίας.

Έάν ήθέλομεν έπιχειρήσει νά συγκρίνωμεν τό λεγόμενον ήθος τοΰ άσματος
τούτου πρός τά άντίστοιχα τής βυζαντινής, θά έΟίγομεν ζήτημα αίσθητικόν πολύ

') Βλ. εις 'Αναστασιματάριον 'Ιωάννου Πρωτοψάλ,του, εκδόσεως 1914, τάς τελικάς κατα-
λήξεις τών εύλογηταρίων είς ήχον πλάγιον τοϋ πρώτου, σελ. 17, καθώς καί τήν τελικήν
κατάληξιν τοϋ Ε' έωθινοϋ, σελ. 251. Έπίσης βλ. Πανδέκτη 'Ιωάννου Ααμπαδαρίου καί Στεφάνου
Α' δομεστίκου τής τοϋ Χριστοϋ Μεγάλης Εκκλησίας, τόμ. 4ος, σελ. 3 : τελικαί καταλήξεις
τοϋ «Χριστός άνέστη».

2) Βλ. είς Γεωργίου Πρωγάκη, Μουσική συλλογή, Τόμ. Α', σελ. 252, τήν τελικήν κατά-
ληξιν τοϋ «νϋν αί δυνάμεις...» είς ήχον πλάγιον τοϋ δευτέρου. Έπίσης τάς τελικάς καταλή-
ξεις τών άναστασίμων έσπερίων δοξαστικών «τι? μή μακαρίσει σε...» καί «ό ποιητής καί λυ-
τρωτής...» είς πλάγιον τοϋ δευτέρου ήχου έν τω άνωτέρω Άναστασιματαρίφ Πέτρου Ααμ-
παδαρίου, σελ. 271. 276.

a) Βλ. έν Κ. Ψάχου, Δημώδη άσματα Γορτυνίας, 'Αθήναι 1923, τήν τελικήν κατάληξιν
τοΰ άσματος «Ή Πέρδικα». Έπίσης είς Μουσικόν παράρτημα Φόρμιγγος, Περίοδος Β',
έτος Γ' σελ. 64, τήν τελικήν κατάληξιν τοϋ άσματος «δλοι τόν ήλιο τόν τηρονν... » είς ήχον
πλάγιον τοΰ δευτέρου.

4) Διά τούτου έννοούμεν τόν τρόπον έξαγωγής τής φωνής, τούς λαρυγγισμούς, τό σύρ-
σιμο τής φωνής, τό άδιάσπαστον τών φθόγγων καί διαφόρους άλλους κυματισμούς.
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λεπτόν, διά τό όποιον όμως θά ήτο πολύ δύσκολον νά άποφανθή τις μετά βεβαιό-
τητος. Άλλως τε περί τών τοιούτου είδους σχέσεων ουδεμία έρευνα έχει γίνει
μέχρι σήμερον. Τουναντίον περί τών σχέσεοτν τού ήθους τών ήχων τής βυζαντινής
μουσικής πρός τούς τρόπους τής άρχαίας ελληνικής μουσικής πολλά μέν έχουν
λεχθή καί γραφή ύπό μουσικολόγων καί σοφών μελετητών τοϋ αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, αλλ' αί έξενεχθεΐσαι υπ' αυτών γνώμαι, πολλάκις συγκρουόμενοι,
σύγχυσιν μάλλον μέχρι τούδε έχουν προκαλέσει παρά πρόοδον πρός τήν λύσιν τοΰ
ζητήματος. Τό μόνον τό οποίον δύναται νά εΐπη τις έν προκειμένω είναι, ότι τό
ήθος τοΰ εξεταζομένου άσματος καί τών είς τόν ήχον τοΰτον ανηκουσών βυζαν-
τινών μελωδιών, παρουσιάζει ομοιότητα μόνον ώς πρός τό χορευτικόν τού χαρα-
κτήρος των ').

') "Οτι οί είς τόν ήχον τοΰτον άνήκουσαι βυζαντινοί μελφδίαι έχουν χορευτικόν χαρα-
κτήρα, φαίνεται καί έκ τών κατωτέρω ιαμβικών στίχων τής Όκτωήχου 'Ιωάννου τοϋ Δαμά-
σκηνου :

Πανηγυριστής και χορευτής ων φέρεις
τέταρτον ενχος μουσικωτάr)/ κρίοει.
Συ τους χορευτάς δεξιοϋμενος πλάττεις,
φωνάς βραβεύεις και κρότων έν κυμβάλοις.
Σε τον τέταρτον ήχον ώς ευφωνίας
πλήρη, χορευτών ευλογοϋσι τά στίφη.

'Επίσης διά τό χορευτικόν ήθος τοΰ ήχου τούτου όμιλεϊ καί ό Χρύοαν&ος είς τό Θεω-
ρητικόν αύτοΰ έν σελ. 155, παραγρ. 347.

Τολμηρόν ίσως ήθελε φανή, έάν έπεξέτεινον τήν σύγκρισιν τοΰ άσματος τοΰτου, άπό τής
άπόψεως τοϋ ήθους, πρός τους αρχαίους έλληνικούς τρόπους, υπερβαίνων οΰτω τά όρια τών
συγκριτικών τούτων παρατηρήσεων. Διατυπώνω μόνον ένταΰθα άτομικήν γνώμην άπορρέου-
σαν έκ τών μέχρι σήμερον ύπ' έμοΰ έρευνηθέντων καί μελετηθέντων ήχων τής βυζαντινής
μουσικής έν σχέσει πρός τους άρχαίους μουσικούς τρόπους, ότι ό τέταρτος ήχος μέ τονικήν
βάσιν τόν φθόγγον Μι — Βου, έπί τοΰ οποίου βασίζονται πλείστα δημοτικά τραγούδια, συμ-
πίπτει καί ώς πρός τήν κλίμακα καί ώς πρός τό ήθος μέ τόν Δώριον τρόπον τών άρχαίων
'Ελλήνων. Διά τήν δωριστί λεγομένην άρμονίαν έ'χομεν παλαιάς μαρτυρίας τοΰ Πλάτωνος,
ότι «αρμόζει άνδράσι πολεμικοΐς καί σώφροσι» καί τοϋ 'Αθηναίου, ότι «ή μέν ούν δώριος
αρμονία τό άνδρώδες εμφαίνει καί τό μεγαλοπρεπές, καί ού διακεχυμένον ούδ' ίλαρόν,
άλλά σκυθρωπόν καί σφοδρόν, ούτε δέ ποικίλον ούδέ πολύτροπον.». Τί διαφορετικόν ήθος
θά ήτο δυνατόν νά έχουν καί τά θρυλικά τραγούδια τών άνδρειωμένων άκριτών τής Καπ-
παδοκίας ;
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1. Μετά τήν έκτύπωσιν τής μελέτης μου Ή άκληρία είς τά έ'ΰιμα τοϋ ελλη-
νικού λαοϋ (σελ. 28-44) μοί άνεκοινώθη παρά τοΰ ιερέως Παντελή Τζαβέλλα ή κα-
τωτέρω ένδιαφέρουσα περίπτωσις προσλήψεως δευτέρας γυναικός ένεκα στειρότητος
τής πρώτης: Περί τό έτος 1893 ή σύζυγος Χρ. Πέπα, έκ τοΰ χωρίου Σέκουλα
'Ολυμπίας, μή έχουσα τέκνα, έχλευάσθη άπό μίαν συνυφαδα της ώς άκληρη.
Ένεκα τούτου έξωργίσθη καί παρώτρυνε τόν σύζυγόν της νά νυμφευθή άλλην
γυναίκα πρός παιδοποιίαν. Ή ιδία ένδιεφέρθη διά τόν δεύτερον τοΰτον γάμον,
ήλθεν είς συνεννόησιν μετά τίνος νέας έκ τοΰ χωρίου Μάτεσι, ήτις συγκατετέθη
νά γίνη ή δευτέρα σύζυγος. Προσήλθε μετά ταΰτα εις τόν τότε Έπίσκοπον τής
περιφερείας καί έζήτησε διαζύγιον, άπειλοΰσα ότι, αν τούτο δέν έκδοθή, θά πέση
εις τό ποτάμι να πνιγή. Τό διαζύγιον έξεδόθη, έγένετο ό ούτω παρασκευασθείς
γάμος καί έγεννήί)ησαν απόγονοι, έκ τών οποίων μερικοί ζοΰν άκόμη. Ή πρώτη
σύζυγος, ή μεριμνήσασα διά τήν πρόσληψιν τής δευτέρας πρός παιδοποιίαν, διέ-
μενεν ύπό τήν αύτήν στέγην έπέχουσα ί)έσιν πενθεράς, καί αποκαλούμενη παρά
τών οικείων μανάτσι').

Πρέπει έπίσης νά προστεθη, ότι τό έθιμον τής προσλήψεως δευτέρας γυναι-
κός πρός παιδοποιίαν άπαντα καί παρά Βουλγάροις, ώς καί παρ' άλλοις σλαβικοίς
λαοίς. Ή προσλαμβανομένη δευτέρα σύζυγος έν Βουλγαρία ονομάζεται namiest-
nica, ή λέξις δέ αύτη είναι γνωσττι καί εις άλλους νοτιοσλαβικούς λαούς2).

2. Είς τήν μελέτην μου Συμβολή εις τήν Ερευναν τών λαϊκών μέτρων καϊ στα-
θμών (α. 86 στ. 5 - 6) τά περί τής λέξεως τέστα διορθούνται καί συμπληροΰνται ώς
έξης: ....δοχείον ύδατος γνωστόν μέ τό όνομα τέστα, όπερ έκ τής λατινικής λέξεως
testa, άπαντώσης ήδη εις κείμενα τών κλασικών χρόνων μέ τήν σημασίαν άγγείον,
ώς παρ' Όρατίω, Carmina 1, 2ο, 3, ...potabis modicis Sabinum/cantharis,
graeca quod ego ipse testa/conditum levi...s). Ή αύτη λέξις άπαντοί έν Πελο-

') 'Αξιοσημείωτον είναι, δτι είς τήν περιφέρειαν Άνδριτσαίνης 'Ολυμπίας είναι γνωστή
ή λέξις κορκουμπίνα, κονρκουμπίνα (έκ τοΰ λατινικοΰ concubina), συνώνυμος πρός τό ανγ-
γρια, ονγκόρμισσα.

2) Βλ. Fr. S. Krauss, Sitte und Brauch der Sudslaven nach heimischen gedruckten
und ungedruckten Quellen. Wien 1885 σ. 233. Κατά λέξιν namiestnica δηλοϊ τήν
άντικαταστάτριαν.

3) Ευχαριστώ καί έντεΰθεν τους καθηγητάς Δ. Ά. Νοτόπουλον τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ
Hartford καί Δ. Ί. Γεωργακαν τοϋ Πανεπιστημίου Dakota τής 'Αμερικής διά τάς περί τοΰ
έτΰμου τής λέξεως υποδείξεις των.
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ποννήσω (Μεσσηνία, Άρκαδίςί, Κορινθία) καί μέ τόν τύπον τέοα, προελθόντα έκ
τού τέοτα κατ' άνομοίωσιν ')·

Ώς πρός τάς έκφράσεις τάς έξ ένεργειών τού ανθρώπου προερχομένας (λιϋ·α-
ρόπετρα, λιϋαροπέταμα) καί δηλούσας άπόστασιν (σ. 95 σημ. 5 τής άνωτέρω με-
λέτης), ό άναγνώστης παραπέμπεται καί εΐς τούς κατωτέρω χαρακτηριστικούς στί-
χους τής Ίλιάδος (Γ, 10 -12):

Εν τ* δρεος κορυφήσιν Νότος κατέχενεν δμίχλην
ποιμέοιν οϋ τι φίλην, κλέπτη δέ νυκτός άμείνω,
τόσοόν τις τ' έπιλεύσσει δοον τ' επί λάαν ΐησιν.

ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

*) Περί τής άνομοιώσεως είς τό συμφωνικόν σύμπλεγμα στ, πίστη>πίση, στολή^>σολή,
βλάστη>βλάση κλπ. βλ. Stam. C. Caratzas, La dissimilation du t dans le dialecte du
vieil Athenes et la valeur du temoignage de Kavassilas et Zygomalas (16^ siecle).
'Ανάτυπον έκ τών Rendiconti, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di
Lettere - Vol. LXXXV - 1952 σ. 1-9.
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Κατά τό έτος τούτο αί είς προσωπικόν έλλεί\|;εις, αΐ προελίΐούσαι έκ τής κατά
τό παρελθόν έτος άρσεως τής αποσπάσεως τού καθηγητού Δ. Οίκονομίδου καί τών
μουσικών Σπ. Σκιαδαρέση καί Σπ. Περιστέρη, έπληρώθησαν διατεθέντων τούτων
άπό τοϋ τέλους 'Ιανουαρίου καί πάλιν εΐς τήν ύπηρεσίαν τοϋ 'Αρχείου. Έπανελ-
θόντος δέ τήν 15 Σεπτεμβρίου καί τοϋ συντάκτου Δ. Πετροπούλου έκ τής έν Πα-
ρισίοις τριετούς μετεκπαιδεύσεως αύτοΰ, αί εΐς συντακτικόν προσωπικόν δυνάμεις
τοΰ 'Αρχείου συνεπληρώθησαν, αλλά παραμένουν εισέτι κεναί αί δύο όργανικαι
θέσεις γραφέων.

Πρός πλουτισμόν τής συλλογής τών δημοτικών ημών ασμάτων καί διά-
σωσιν τών μελωδιών αύτών ένηργήθη χορηγία τής Επιτροπής τοΰ Μπαγκείου
Κληροδοτήματος μηνιαία άποστολή εΐς Δυτ. Μακεδονίαν, ήτις άνετέιθη εΐς τόν
Διευθυντήν τοΰ 'Αρχείου καί τόν μουσικόν Σπ. Περιστέρην. Ούτοι έργασθέντες
τόν μήνα Σεπτέμβριον έν Σιατίστη καί Καστόρια άπετύπωσαν διά τοϋ φωνολη-
πτικοΰ ημών μηχανήματος Telefunken 220 δημοτικά άσματα, ήτοι 1G0 παρά τρα-
γουδιστών έκ Σιατίστης, 40 έκ Καστορίας, 12 έκ Βογατσικού καί 8 έξ 'Αργούς
Όρεστικοϋ. Συγχρόνως ό Διευθυντής τοϋ 'Αρχείου έμελέτησεν έν Κοζάνη, Σια-
τίστη καί Καστόρια τήν λαϊκήν άρχιτεκτονικήν σχεδιάσας έξ ιδίων αύτοΰ κατα-
μετρήσεων 41 κατόψεις οικιών, Πρός συμπλήρωσιν δέ τών κενών, τά οποία πα-
ρουσιάζει ή παράδοσις τών άκριτικών καί έν γένει τών διηγηματικών ασμάτων,
άνετέί)η ειδική άποστολή εΐς τόν συντάκτην Δ. ΙΙετρόπουλον έπ' εύκαιρία τής ανά
τήν Ελλάδα περιοδείας πρός συναφείς λαογραφικούς σκοπούς τοΰ καθηγητού τοΰ
έν Hartford τής 'Αμερικής Trinity College κ. Δημ. Νοτοπούλου. Κατά τήν με-
τάβασιν αύτών εΐς Άκαρνανίαν καί "Ηπειρον κατεγράφησαν ύπό μέν τοΰ κ. Νο-
τοπούλου έπί φωνοταινιών αί μελφδίαι 27 δημοτικών ασμάτων, ύπό δέ τοϋ κ.
Πετροπούλου κατηρτίσθη συλλογή εξ 80 ασμάτων.

Πρός καθοδήγησιν τών δημοδιδασκάλων τών έπιθυμούντων νά καταγίνωσιν
εΐς τήν περιγραφήν τών εθίμων τοϋ λαού άπεστάλησαν πρός τούς έπιθεωρητάς
τών δημοτικών σχολείων 3.000 άντιτύπων τών Ζητημάτων τής Ελληνικής Λαο-

ii
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γραφίας, τών συνταχθέντων πρός τόν σκοπόν τοΰτον ύπό τοΰ Διευθυντού τού
'Αρχείου πρός διανομήν εις τούς κατά τήν κρίσιν των μάλλον ενδεδειγμένους έκ
τών δημοδιδασκάλων είς τήν έργασίαν ταύτην. "Εχομεν δέ δι' έλπίδος, ότι οί λει-
τουργοί τής 'Εκπαιδεύσεως, οί προερχόμενοι έκ τών σπλάγχνων τού λαοΰ, θά
είσακούσωσι τήν έκκλησιν τής 'Ακαδημίας καί τήν σύστασιν τοΰ Υπουργείου τής
Εθνικής Παιδείας καί θά συνεργασθώσι μεθ' ημών εις τήν συστηματικήν έρευ-
ναν τής λαογραφίας τής Πατρίδος. Αί πρώται συλλογαί, 19 τόν αριθμόν έκ σελί-
δων 959, ών 8 έκ μόνης τής εκπαιδευτικής περιφερείας Μαντινείας, άποτελοΰν
εύοίωνον άπαρχήν.

Είς τόν πλουτισμόν τών συλλογών τοΰ 'Αρχείου συμβάλλει καί τό έν τφ
Πανεπιστημίω 'Αθηνών Λαογραφικόν Φροντιστήριον, εις τό όποιον υπεβλήθησαν
κατά τό λήξαν έτος 58 συλλογαί έκ σελίδων 760, αΐτινες κατετέθησαν είς τό Λαο-
γραφικόν Άρχείον. Πρός τούτοις 7 χειρόγραφα έδωρήθησαν ύπό φίλων τοΰ Λαο-
γραφικού 'Αρχείου. Έκ τούτων έν (άριθ. 1686 Α—Ε) έκ σελ. 217, περιέχον
πλουσίαν συλλογήν παροιμιών έξ 'Αγίας Θέκλης τής Κεφαλληνίας, έδωρήθη ύπό
τής κ. Μαρίας Κάτε Λιβιεράτου, τά δέ λοιπά ύπό τών κ. Δ. Οίκονομίδου, Γ.
Μέγα καί τών δ/ίδων Γ. Ταρσούλη καί Λαλαγιάννη. Κατά ταύτα είσήλθον κατά
τό έτος τούτο εις τό Άρχείον έν όλ<ρ 84 χειρόγραφα έκ 2306 σελίδων (έναντι 54
χειρογράφων έκ σελίδων 2475 τοΰ παρελθόντος έτους), καταγραφέντα υπ' αριθ-
μόν 1686—1769. Ή περιεχόμενη εις αύτά ύλη είναι: άσματα 592, δίστιχα 412,
παροιμίαι 6200, παραμύθια 10, παραδόσεις 2, αινίγματα 113 καί ποικίλη άλλη
ύλη, άναφερομένη εις τάς πράξεις καί ένεργείας τοΰ ελληνικού λαού.

Είς άποδελτιωτικήν έργασίαν ήσχολήθη μόνον ό συντάκτης Δ. Οίκονομίδης
άποδελτκ»σας 8 χειρόγραφα έκ σελίδων 675 (ύπ' άριθμόν 747. 787. 788. 789.
1475. 1588. 1612 καί 1665 Α—Δ) καί σταχυολογήσας έξ αύτών άσματα 430, δί-
στιχα 13, παροιμίαο 173, παραμύθια 26, αινίγματα 90, παιδιάς 11, εχιχάς 93)
ονόματα 182 καί ποικίλην άλλην λαογραφικήν ύλην.

Οί λοιποί συντάκται κατέγιναν είς τήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τής συγ-
κομισί)είσης ύλης. Κατετάχθησαν δημοτικά άσματα 2040 (έναντι 1077 τού παρελ-
θόντος έτους), ήτοι 475 ύπό τής Μ. Ίωαννίδου, 1481 ύπό τού Γ. Σπυριδάκη,
53 ύπό τοΰ Κ. Ρωμαίου καί 31 ύπό τού Δ. ΙΤετροπούλου, όστις ήσχολήθη καί
εις τόν ύπομνηματισμόν τών έκλεγέντων διά τό παρασκευαζόμενον άπάνθισμα
ιστορικών ομμάτων. Είς τόν έλεγχον δέ τής γενομένης εκλογής κατέγινεν ό Διευ-
θυντής τοΰ Αρχείου. Προσέτι κατετάχθησαν συστηματικώς 23.289 παροιμίαι
(έναντι 21.600 τού παρελθόντος έτους) ύπό τού συντάκτου Δ· Λουκάτου.

Είς τήν Έθνικήν Μουσικήν Συλλογήν συνεχίσθη ύπό τών μουσικών Σπ.
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Σκιαδαρέση καί Σπ. Περιστέρη ή μεταγραφή δημοτικών ασμάτων έκ τής βυζαντι-
νής παρασημαντικής είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν, μεταγραφέντων 396
ασμάτων, ήρξατο δέ καί ή Καταγραφή τών έπί δίσκων άποτυπωμένιον μελφδιών
τής λαϊκής ήμών μουσικής εις τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν.

Κατά τό έτος τούτο έπερατώθη ή έκδοσις τοϋ 6ου τόμου τής Έπετηρίδος
τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου τών έτών 1950-1952.

Χρήσιν τών συλλογών τοϋ 'Αρχείου έκαμαν διά τάς μελέτας των αί δ/ίδες
Γ. Ταρσούλη καί Ελένη Λαζαρίδου, ή κ. Καμαρινέα - Rosenthal, ή κ. Καλλιόπη
Μουσαίου - Μπουγιούκου, ό κ. Bouvier καί ό καθηγητής κ. Δ. Νοτόπουλος.

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ 'Αρχείου εισήχθησαν 77 βιβλία καί φυλλάδια
(έναντι 195 τοΰ προηγουμένου έτους), καταγραφέντα είς τό Βιβλίον Εισαγωγής
ύπ' άριθμόν 1992-2069. 'Εκ τούτων 15 προέρχονται έξ άνταλλαγής τής «Έπε-
τηρίδος» πρός ξένα καί ήμέτερα λαογραφικά περιοδικά, 5 έξ άγοράς, 5 έκ προσφο-
ράς τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τά δέ λοιπά έκ δωρεών: έδώρησαν ήμΐν τάς εκδό-
σεις των ή Επιστημονική Εταιρεία, ή Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, ή Εται-
ρεία Κυπριακών Σπουδών, ή Επιτροπή Κυδωνιών, ό Δήμος Κοζάνης καί οί
έκδόται τής Ποντιακής Εστίας, τοΰ Ποντιακοΰ Θεάτρου, τής Ελληνικής Κύ-
πρου, τοΰ Συνεταιριστοϋ, τών Κυπριακών Γραμμάτων, τοΰ Πανός, ώς καί οί κύ-
ριοι: Κ. Άμαντος 5, Γ. Καζαβής 4, Δ. Οίκονομίδης 3, Παρ. Μηλιόπουλος 2,
Γ. Μέγας 2, Γ. Σπυριδάκης 2, Κ. Χαριτάκης 2, Δ. Μπαλάνος 1, Άλ. Οικονό-
μου 1, Κ. Κακούρη 1, Χρ. Ένισλείδης 1, Στ. Κυριακίδης 1, Ί. Καλλέρης 1,
Δ. Λουκάτος 1, Δ. Πετρόπουλος 1, Σπ. Περιστέρης 1, Μ. Λαγουδάκη 1, Φ. Σα-
ρεγιάννη 1, Στρατής Κολαξιβέλης 1.

Μέγα έμπόδιον εις τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τοΰ καθ' ημάς 'Αρχείου
άποτελεί ή άπό πέντε έτών χρονολογουμένη παντελής έλλειψις γραφέων, ήτις δυσ-
χεραίνει τό έργον τής άποδελτιώσεως καί κατατάξεως τής συγκομισθείσης έν τφ
'Αρχείω υλης.

Έν 'Αθήναις Tfj 31 Δεκεμβρίου 1952

Ό Διευθυντής τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου
Καθηγητής Γ. Α. ΜΕΓΑΣ
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"Αγιος Γειόργιος Λαση- Έρζεροΰμ 77
θίου 46 'Ερκέτς 5, 13
"Αγιος Γεώργιος Παρνασ- "Ερμιόνη 36
σίδος 45 Εύβοια 71, 78, 84, 94,1272
'Αγχίαλος 11, 14, 18
'Αδραμύττιον 30 Ζαγόριον 45
Άδριανούπολις 4 Ζάκυνθος 73
Άηβλάσης 3, 5, 11 Ζυγοβίστι Γορτυνίας 48
'Αθήναι 83
Αίγιάλεια 78 'Ηλεία 89
Αίγινα 90 Ήπειροθεσσαλία 54
Αίγίνης σύστημα 57 Ήπειρος 84, 90
Αίνος 94
Αιτωλία 45, 89, 90 Θεσσαλία 45, 75, 76, 86, 94
'Ακαρνανία 96 Θήρα 74, 84
Άμάτοβον 3, 14
'Αμοργός 65, 76 'Ιθάκη .3
Άμπελοι 5, 14 'Ικαρία 65, 66, 127 2
Άνακού 77 "ΐμβρος 86
'Ανατολική Ρουμελία 3 ΊναχιΛριον Κρήτης 81
"Ανω Μέρος 'Αμαρίου 29 'Ιόνιοι νήσοι 73
"Ανω Μέρος 30 'Ιωάννινα 45
Άξόπορτες 12
Άπεράθου Νάξου 51 Καβακλί 3
Άπιώνη Π1, Καλίνδοια 5
Άραβάνιυν 77 Καππαδοκία 77, 91
Άρμόλια Χίου 79 Κάρπαθος 67, 77, 85, 87
Άσή Γωνιά Άποκορώνου 30 Καρυούπολις 29
Άσκύφου Σφακίων 30 Καύκασος 32
Ασωμάτων 'Αμαρίου μο- Κένυα 32
νή 29 Κέρκυρα 30, 79, 83, 86

Κεφαλληνία 73, 84
Βαζελώνος μονή 64,, 67 0 Κίμωλος 91 s
Βιθυνία 94 Κιουρκούτ 3
Βοΰρβοιιρα 47, 55, 75 Κισλάδερε 5, 14
Βιζύη 4 Κίτρος 3, 14
Βλάστη 18 Κοζάνη 63
Βράχα Ευρυτανίας 48 Κολοκυνθίου δήμος 29

Κόνιτσα 45
Γερακάρι 30 Κορσική 32
Γιλδερ'ιμ 4 Κοτύωρα 127 2
Γρεβενήτιον 45 Κουμοϋλι 12
Γύθ·ειον 28, 29 Κουρφάλια 3

Κρήτη 29, 30, 44, 64, 66,
Δελφοί 45 68, 71, 75, 78,91, 99,100
Δωδεκάνησος 84 Κύθηρα 74, 83, 87

Κυκλάδες 68, 73, 84
Κύπρος 62, 65, 74, 79, 83,
86, 89, 90, 94, 96, 97,
98, 100
Κως 67, 99

Λαγία 29

Λάκκοι Κυδωνιάς 30
Λακωνία 78
Λάστα 47

Λατσίδα Μεραμβέλου 45,

46, 54, 55
Λεπενοϋ 73
Λέσβος 30, 67, 97
Λευκάς 45, 83
Λιβίσιον 67
Λουλέ - Μπουργάς 4

Μακεδονία 76, 80, 90, 94
Μαλαυδρίου δήμος 29
Μάνη 28, 29, 30, 44, 75,

77, 79, 84
Μαράσια 4, 14
Μεσημβρία 11, 12, 13, 18
Μεσσηνία 78
Μικρά 'Ασία 83
Μονοφάτσιον 81
Μπάνα 3, 5, 8, 9, 18

Ναίμονας 5, 8, 18
Νάξος 66, 67, 68, 70, 81
Ναύπακτος 74
Νέα 'Αγχίαλος 5
Νέα Μεσημβρία 5
Νικόπολις Πόντου 62
Νταουτλί 18

Πάρος 70, 94
Πελοπόννησος 63, 65, 66,

73, 74, 83, 85, 86
Πολύκαστρον 5
Πόντος 62, 65, 74, 86, 94, 96
Ποταμία 64j

Πυλαρος Κεφαλληνίας 73
Ραβδάς 3, 5, 7, 8
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Ρεθύμνη 31

Σάμος 70, 94
Σαράντα Έκκλησίαι
Σατάρ' 10
Σελό 913
Σέριφος 70, 97
Σητεία 127 2
Σιάτιστα 86
Σινασός 83
Σίφνος 915

Σούλοβον 3
Σταχτοχώριον 5
Στεμνίτσα 46
Στερεά 'Ελλάς 75
Σΰμη 83
Σύρος 66
Σωζόπολις 5, 14

Τζίμος 5
Τραπεζούς 04,
Τριχωνία 74

Τρουλέ 913
Τσαντιρλί 3

Φάρασα 77
Φλογητά 77
Φλώρινα 76

Χαλία 64!
Χαλικιάς 30,
Χαλκιδική 48, 86, 89
Χιμάρα 30, 44, 83
Χίος 74, 89

ΠΙΝΑΞ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

'Αγάπιος Λάνδος 63 u 68 „
'Αριστοτέλης 38
Άστέριος Άμασείας 52
Γαληνός 83 ,

Διονύσιος Άλικαρνασσεύς
39

Du Cange 63 „ 6610, 75 9,

83 ,„ 87 β
Έπιφάνιος έπίσκοπος Κύ

πρου 68
Εύριπίδης 36,
Ζυγομαλάς Θεοδ. 63!

Hesseling C. D. 63
'Ηρόδοτος 37

"Ηρών Άλεξανδρεύς 59,

60, 68, 74, 77, 83
'Ησύχιος 70
Θεόκριτος 653
Θεοφάνης 67 „
Ίουστΐνος ό μάρτυς 53
'Ισαίος 35 8

Κλήμης Άλεξανδρεύς 53
Κοραής 603
Λουκιανού Σχόλ. 28

Ξενοφών 39
"Ομηρος 36
Πλάτων 35, 37
Πλούταρχος 35 „, 37, 38, 39
Πολυδεύκης 37 2, 59, 93
9410

Πορφυρογέννητος 69
■Στράβων 39,.
Φώτιος 41

Χρυσύστομος 40, 41, 51,

52, 53, 54
Ώριγένης 52, 53, 54

ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

άβγια 33 4

άγαμίας θεσμός 124 κέ.
'Αγία Δομνή 3, 11
Άγιος 'Ιορδάνης 8
άγκουνόχερο 59
άγκρυφίως 7

άγκυνόστομα βλ. κυνόστο-
μον
αγκώνας 59
άγρών μέτρησις 60
άγυρμοί γυναικών 21
άδράσκελο 61
άθεος 33 4
άθθρωπος 93
αίριάρης 72
άκαρπη γυναίκα 334
άκέστρια 111 5
άκληρία 33, 43

άκληρος 33

Άλεξανδρίδης βασιλεύς 37,
38

άλες 142, 143
άλογοφόρτωμα 100
Άλώα 25
άλωνούιν 98
άμάλη 978
άμαλλα 973
άμαξιά 98,

άμοσκαλιά βλ. μασκαλιά
αμπελώνων μέτρησις 60
Άμφιδρόμια 119, 124
άναδοχή 121

ανάδοχος 120-θεσμός άναδ.
121

άνάκληρος 335
άνδρόστεμα 93

άνέξαγα 71
άντάρα 86
άντίσηκο 87
άντίσταφον 87
άξάι βλ. ξάγι
άπαιδία 41, 104 κ. έ.
άπλωσιά 99
άππος βλ. νάππος
άρβέλιν 72
άρίλοος βλ. άρολόγος
άριολόγι 72
'Αρίστων 37, 38
άρλόος βλ. άρολόγος
άρολόγος, άρλός 72
άρμεός 89

άρμοσκαλιά βλ. μασκαλιά
άρόλιθος 82 χ
άρολόγος, άρολόος 72
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άσκελιά βλ. δρασκελιά
άσκίν 80

άτεκνία— κοινωνική θέσις
τής άτέκνου 105—κατά-
δεσις πρός άτεκνίαν 109
άχνάρι 60
άχνοκόπος 92

βάπτισις 115 κ.έ. — Κατή-
χησις 116, 117, 121—
νηπιοβαπτισμός 117 —
λαμπαδηφορία 143 —
στολή βαπτίσματος 117,
121,122, 123 —χρόνος
βαπτίσεως 118 κ.έ.
βαπτιστήριον 120
βαρέλα 79
βάρη 87
βαρυζυγιάζω 87
βάσταμα 100
βατσέλλι 72
βεδοΰρα, βεδοΰρι 73
βίκος 62
βιλάρα 18
Βλάχοι Πίνδου 18
boccia 82
βόρτινον 9710
βοσκή σιά 98
βουδέα 91
βούλλα 99
βουκέντρα 99
bozza 82
βρουντέλλα 9710
βρυμίν 99
burda 76

cedola 89 2
centenarium 88
cocca 88,
curcusura 13 S 2
γαβάθα 70, 85 2
γάγια βλ. γοΰγια
γάδος 74

γαϊδουροκυλίστρα 98
γαϊδουροφόρτωμα 100
γάμος : άγαμία (έκκλησ. θε-
σμός) 124 κέ.— σκοπός
104, 111, 124, 128-θα-
λάμευσις παρθένου 129
κέ.— ηλικία πρός γάμον

132—προξενεία 133—μνη-
στεία 133 κέ.— λουτρόν
138—τέλεσις γάμου 136
κέ.— στέφανοι 140__Δευ-
τέρα ημέρα 9, 18
γάμος γυναικείος 22
γάμου άφορμαί 136, 137—

λΰσις 30, 35
γενέθλια 113, 114
γενέσια 113,,
γένναμα, γέννεμα 77
γέννησις 104 κέ. —άρρενος
113

Γειοργιανοί 32
γιγίνι 100
γίναμα βλ. γένναμα
γιναμό μήλο 78,
γκλίτσα 98

γκυνόστομον βλ. κυνόστο-

μον
γομάρι 100

γονιμότητος σύμβολα 18
γοΰγια 98
γουλιά 98
γράκα βλ. δράκα
γρασκελιά βλ. δρασκελιά
γρόθος 95, 96

δακαμμαθκιά 98
δάκτυλος 59,,3, 93, 94,0
δεκατιστής 62 Β
δεκινώ 10
δερμόνι βλ. δριμόνι
Διήγησις τετραπόδων 53
δίκια (κοΰπα) 79
δίκουρο βλ. διπλόκουρο
δίμοιρον 94
δίπλόκουρο 97 Ι0
διπλοσκάλιν βλ. διπλόσκα-
λον

διπλόσκαλον 90s
dirhem 77
δίσικλα 85

δκυοσκάλιν βλ. διπλόσκα-
λον
δράκα 97
δρασκελιά 61, 93
δρατζά βλ. δράκα
δριμόνι 73

ε'ίλημα 97 β

έμπότης, έμποτόπουλλονβλ.

νεμπότης
έμφώτειος έσθής 121, 122,
123

έρίγλο βλ. ρίγλο
Έρωτος άποτελέσματα 50
exagium 71

ζευγαρέ βλ. ζευγαριά
ζευγαριά 92" βλ. καί ζευγιά
ζευγιά 91, 92
ζύα 66„
ζυγάρι 85

ζΰγιν, ζΰ, ζϋν βλ. ζΰγι
ζΰγι 86, 87
ζυγίσεως όργανα 85
ζυνόστομον βλ. κυνόστομον
ζώνη : —άποτρεπτική ση-
μασία αυτής 108 -109—
περίζωσις 107-109—σύμ-
βολον άγνείας 108,139—
ώκυτόκιον 108

ήμίεκτον 69
ήμιχοίνικον 64
θαλάμευσις παρθένου 129

κέ.
θέμα 955
Θεσμοφόρια 24

'Ιωσήφ Γυθείου 28
jugerum 92 ·>
jugum 92
καβά 745
κάβος 74
kad = κουβάς 74
κάδος 74
kafiz 66
κακοξαγιάζω 72
καλαμουκάνι 99
Καλλιγένεια 24
καλοξαγιάζω 72
καμηλιά 100
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καρτερόλι βλ. κάρτον

καρτερούλα βλ. κάρτον

κάρτον 79, 80 2

καρτοΰτσο βλ. κάρτον

κατασπορά 64,

καΰκα βλ. καυκί

καυκιά 65

καυκί 64

καΰκος 653

καφίζι 65, 66 2

καφίσι 66 βλ. καί καφίζι

κεντηνάρι 88

κεσ'ΰρα 33,

kijle(t) (Οηλ. τοϋ kejl) 63
κισσίβιον 653
κλειδοπίνακο 70,
κλήρα 33 4

κοιλόν 62, 63, 65, 67, 69,

72, 73, 74, 76, 802
κοιλόν Κωνσταντινουπό-
λεως 67—Νικοπόλεως62
κόκκες 88, 89
κολυμβήθρα 121, 122
κόνδυλος 9410
κό'σινας, κόσκινον 72, 74,
100

κότι 62, 74, 75
κοττοϋ ή κκουττού 74
κοτύλη 80
κουβέλι 75
κοΰζα, κουζίν 80,
Κούκερος 19
κοΰμνα 80
κουμουλατον 679
κουμοΰλι 62
κοΰμουλον 62, 67 3
κοΰνα (cuna) 113,
κουνίον 1137
κουρελλός 80
κουρκουσούρα 133 2
κουρκουμουλίθρα 87
κουροΰπα, κουροΰπι 75
κοΰτλα, κοΰτλος 80
κουτουλάς, κουτούλι βλ.

κοΰτλα
κουτρέλλιν 80
κουφτό κοιλόν 62—κρινί
764

κρασομεθ-ήρα βλ. μεθήρα
κρεββαδκιά 98 4

κρεντήρι 80
κριμπός 76
κρινί 76
κρομποΰρι 76
κυνόστομο 94
κυτίον 74 7

λαγηνάδες 85 2
λαΰνι 81
λαχίδα 98 β
λεχώ 113-115
λημάρι 97
λιθαροπέταμα 95
λιθαρόπετρα 95
λιμπουρίν 99
λίτρα 68 5. 76, 83 s
λιχάς 59,, 94 ,„
λογαρική 86
λογαρκίν 86
λοχεία 114 -115
λοχόζεμα 113
λουγαρκό 86
λοΰρα 98
λοΰστρα 113
λουτζέκι 76

Λΰβιστρος καί Ροδάμνη

53, 55, 56
λυκόστομο βλ. κυνόστομον
λυνόστομο βλ. κυνόστομον

μαγκανιά 78
μαγλιά 97
μαΐτσα 12
Μανοΰ νόμοι 32
μαρμάρα 33 4
μασκαλιά 97
Με\απένθ·ης 36
μέδιμνος 6610
μεθ-ηρα 84
Μενεκλής 36
Μενέλαος 36
μεσάλες 7
mezzaruola 85
μιζαρόλλιν 85
μίκοιλο 62
μιλίνα 610, 12, 13
μισίρι 10
μισκάλι 81
μισόκαυκο 65
μισόκοιλο, μισοκοίλι 62
μισόναπος 70

μισοσκάλιν, μισόσκαλον903
missorium 69
μιστατάκι βλ. μίστατον
μίστατον 81, 82,
misura 69
μνηστεία 133, 136
μόδι 67, 68 „ 69 6
μόδιον 67, 68, 69„, 745
μονόκουρο 97 10
μονόσ'ερο βλ. μονόχερο
μονοσκάλιν βλ. μονόσκα-
λον

μονόφουχτο βλ. μονόχου-

φτο
μονόχερο 95
μονόχουφτο 95
μουδοΰριν 80
μουζουραδιά βλ. μουζουρέ
μουζουρέ 69

μουζοΰρι 63,, 68, 69, 71,

78, 82,
μουτσούνι 95

μπάμπω γκιουνοϋ 5, 11,12
μπότης, μπότι βλ. νεμπό-

της
μπότσα 82
μπράτσο 59
μποΰρδα 76
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ξεχυρ ιστός 66,
ξιγκοζυγιάζω βλ. παραζυ-

γιάζω
ξυλοκαυκιά βλ. καυκιά
ξυλόκοκκα 87

όμαριάστρα βλ. γομάρι
όμάρι βλ. γομάρι
όντζιαρκά 83
δργο 91

όργυιά 59, 60, 68 2, 71„
όρτινον βλ. βόρτινον
οΰγγία 83
όφταρέ 99
παδκιά 93

παιδοποιία 29, 354, 37, 41.

43

παλαιστή 59,
παλαιστής 9410
παλαμιά 95
παλιάτσα 84
παπαντζιά 97
παραζυγιάζω 87
παραζύγιασμα, παραξΰιν 87
παρθένος : 'Εκκλησία 127

κ.έ. είκών Θεοϋ 26
πασμαδκιά 97
πάσσα 89
παστός 145, 147
πατούνα 68 -
πατούσα 60
πελέμπεα 94,,
περιορισμοί (άγρών) 60
πετροβόλια 95
πετροκαυκιά βλ. καυκιά
πήχυς, πήχη 59
πιάσμα 97
πιθαμή 94
πιθαργιά 98,
πιθάρι 84
πινάκι 66
πίντα 84
πιτταριόξυλο 99
πλόχερος 95
ποδόχι 84
πολυανδρία 38
πολυοντιά 672
ποτιστής 85
ποτούρι 7

Πουλολόγος 53, 55, 56

πρατικιά 69
πρατικό 69
πρόοδος, ό 8, 9
προκάμπανο 86
πρόκουφο 87
προξενεία 133
προποδιές 10
πρόσβαρο 87
προστάδιον 90,
προσταθκιάζω 91
προστάθιν 90
πρωτομαγιά 18

ρακομεθήρα βλ. μεθήρα
ραμπόσι 89 2
ρίγλο 62

σάκκος 62.,
Σατουρνάλια 19
σέγκι 84,,
σέκιο 84

σ'ερβόλιν βλ. χερόβολο
σιδεριά 65

σίκλα, ή, 77, 85 βλ. σίκλον
σίκλον 84
situla, sitla 77
σκάλα 90, 91
Σκιροφόρια 24
σκουλλί 865
σκουλλΰδα 975
σοινίκι 63, 63 4, 5, 0, 64
σοϋγλος βλ. σίκλον
σουρωτό 62, 76 4
σποριά 90
σπουρίτρα 33,
σπράγκα 603
στάθμιον 57

σταθμίσεως όργανα 58, 85
στάμα 78, 91
στασ'υά 96
στατήρ 85, 87
στατόν 81

σταφυλομεθήρα βλ. μεθήρα
στειρότης 28, 29, 31, 32,

36, 39
στείρωσις 109
στελίψιν 100
στίγκα 100
στρέμμα 89, 90
στροφάδι 80 9
σύγγρια 28, 30

συγκόρμισσα 28, 30
συκομεθήρα βλ. μεθήρα
σύμβολα γονιμότητοςίδ, 21
σ'υνόστομον βλ. κυνόστομον
σύντεκνος 121
σφεντονιά 95
σφoυgάτo 82,
σωκάριον δεκαόργυιον 60
—σπορίμου γής 60

ταγάρι 77

τάλλια 62 6, 89,

τεκνώνω 6

τέκνωσις 39 G

τέστα 83, 160

τζυνόστομο βλ. κυνόστομο

τίγκα 100

τιμητής 39

τοκετός 111 κ. έ.

τοξόβολο 95

τουφεκόβεργα 100

τουφεκόβολο 95

τόχτιν 77

τρακάδα 100

τριακάς 100

τρίκελο 11



ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

169

χερόβολο 97
χεροπήχι 59
χιλιάκληρος 33 5
χοινίκα, χοινίκιν, χοινίκος

βλ. σοινίκι
χοίνιξ βλ. σοινίκι
χορός γαμήλιος 146 · 117

χούφτα 95
χουφτιά 95
χυλός νυμφικός 145
χυνόστομον βλ. κυνόστο-
μον

■ψαθίν, ψαχίν 99

ώκυτόκια : ζώνη 108, 112—
έλαιον έκ τής κανδήλας
τής εκκλησίας 112—τε-
μάχιον έκ πέπλου 112

vascellum 72
vedro 73s
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Les rites du jour de la «sage-femme», par G. Α. Μ eg as (pp. 3-27)

II s'agit des rites pratiques par les femmes mariees de certains villages
de la Macedoine centrale ou sont installes des Grecs refugies de la Roumelie
orientale (Thrace du nord-est). L'auteur a recueilli sur place les renseigne-
ments sur cette fete feminine (nommee ainsi parce que la sage-femme du
village en est le personnage central) et il les decrit dans l'ordre de leur
deroulement. La fete est celebree le 8 Janvier de chaque annee (le lende-
main de la fete de l'Epiphanie). Dans la matinee de ce jour chaque femme
mariee va chez la sage-femme du village en emportant avec elle uu morceau
de savon, une serviette, 1111 mouclioir (objets indispensables a l'exercice du
metier de la sage-femme). A son arrivee, elle verse de l'eau sur les mains de
la sage-femme, qui les lave avec le savon apporte, et les essuie avec la servi-
ette offerte; apres quoi ces objets lui reviennent comme cadeaux d'hom-
mage. Ce rite est repete a Γ arrivee de toutes les autres femmes.

La reunion achevee, les femmes font asseoir la sage-femme sur une
sorte de trone et commencent a la parer comme une fausse reine: fleurs
dorees ou faux sequins en guise de couronne, tresses d'ognons, ou d'aulx,
ou de figues, en guise de collier. Apres quoi deux vieilles femmes, se tenant
derriere une porte a demi ouverte, presentent a chaque assistante qui passe
par la porte les symboles apocryphes de la fete: les simulacres du membre
viril et de l'organe feminin, separes ou entrelaces. I,a personne qui passe
doit embrasser ces symboles de la fecondite humaine (c'est la le sens et
le but de la fete) et, ensuite, prendre place autour d'une table preparee
pour le festin. On mange, on boit, on s'enivre. On commence a chanter
et a danser en echangeant des vers ou des propos obscenes; tout le
cortege se met, dans cet etat, a parcourir les rues du village et se rend a
la place publique, ou la danse recommence. Entre temps les hommes du vil-
lage doivent rester enfermes chez eux. Le contrevenant est pris et oblige
d'offrir du vin pour etre libere ; si quelqu'un s'y refuse, il est immediatement
depouille de ses vetements. Tard, dans Tapres-midi, un cortege est organise.
La sage-femme, montee sur un chariot, et accompagnee de toute sa suite,
est conduite jusqu'a la fontaine publique, et arrosee abondamment. La fete
est terminee.
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E'auteur fait remarquer que les memes symboles phalliques et les
memes propos obscenes sont en usage chez les villageois Grees originaires de
la meme region de Thrace au cours du second jour du mariage et le pre-
mier Mai. II procede ensuite a une etude comparative de ces rites avec les
rites similaires ou analogues pratiques en Europe moderne (en Allemagne,
par ex., et au Danemark) et, surtout, dans la Grece antique. L,e troisieme
jour de la fete des Thesmophories, par exemple, dedie a la fecondite femi-
nine (d'ou son nom: Καλλιγένεια), comportait sans doute des rites analo-
gues. On sait d'autre part que les rites pratiques au cours de la fete athe-
nienne d' Άλφα presentaient une ressemblance etonnante dans leurs de-
tails avec les rites modernes pratiques par les femmes grecques de la Rou-
melie orientale (ainsi que par les paysannes bulgares de la meme region a
l'imitation de leurs voisines grecques), ou il y a eu, ne l'oublions pas, des
colonies grecques ancienues (Apollonie, Mesernbrie, Anchiale) avec une po-
pulation grecque florissante jusqu'a nos jours (1923). Par consequent, con-
clut l'auteur, la fete moderne de la «sage-femme» ne constitue pas simple-
ment un phenomene folklorique qui aiderait a comprendre les fetes des
Thesmophories et des Άλφα, mais une veritable survivance de ces fetes
antiques.

Les coutumes du peuple grec concemant le manque d'heritiers, par D. A.

Petropoulos (pp. 28-44)

Dans cette etude l'auteur traite des coutumes du divorce en raison du
manque d'enfants, ainsi que de l'usage de prendre une seconde epouse en
cas de sterilite de la premiere. Les deux femmes, appelees σνγγριες ou συγ-
κόρμισσες, vivent dans la meme maison, la premiere jouant le role de belle-
mere et ayant le soin des enfants nes du second mariage.

On trouve ces coutumes dans certaines regions de la Grece moderne,
Magne, Arcadie, Epire du Nord et Crete, ou l'auteur lui-meme a pu en
obtenir des attestations pendant une recente enquete folklorique. E'existence
de coutumes analogues est attestee dans d'autres pays (Corse, Caucase,
Afrique orientale, pays slaves) et surtout chez des populations ou la famille
est basee sur une organisation patriarcale et monogamique de la societe.

Apres un bref aper?u historique de ces coutumes en Grece, l'auteur
signale leur differeneiation a travers les siecles, suivant les croyances reli-
gieuses, les idees politiques, ainsi que la conjoncture sociale et economique.
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Ainsi, a Athenes, on trouve pour l'antiquite des documents prouvant la pos-
sibilite de prendre une seconde femme en cas de sterilite de la premiere, et
la dissolution du mariage, en raison du manque d'enfants du a une insuffi-
sance sexuelle de l'liomme. Au contraire, a Sparte, par suite des conceptions
spartiates sur l'accroissement et l'amelioration de la race, ainsi que sur la
liberie des femmes, le divorce et le second mariage pour cette cause n'etaient
pas necessaires. A l'epoque byzantine on retrouve ces anciennes coutumes, qui
ont evolue en raison du changement des conditions sociales et on les ren-
contre encore presque intactes dans la Grece moderne.

II est particuliereinent remarquable, selon l'auteur, que la coutume
qu'on trouve en Grece moderne, de vivre avec une seconde femme en cas
de sterilite de la premiere, differe essentiellement du concubinage connu
depuis les temps tres anciens.

Les chansons populaires «cle la tourterelle affligee», par D. B. Oecono-

m ides (pp. 45-56)

L'auteur etudie certaines chansons populaires ou chants funebres
(mirologues) dans lesquels une tourterelle ou un autre oiseau se lamente
et se fait martyriser a la suite de la mort de son bien-aime, ou de son en-
fant, ou de son frere. Evidemment il s'agit de chansons de sens symbolique,
dont le motif se retrouve, d'apres l'auteur, non seulement dans deux «rimes»
savantes de Constantinople, mais encore dans des textes bysrantins, comme
le «Physiologue», le «Poulologue», d'autres encore. L'examen comparatif
de ces textes conduit Tauteur a conclure que la premiere source est le
texte du «Physiologue».

Contribution a I'etude des poids et mesures ehez le peuple grec, par D. A.

Ρ 6 tr op out os (pp. 57-roi)

II est question ici des mesures employees par le peuple grec et surtout
par la classe paysanne. Dans l'etude de ces mesures l'auteur etablit le clas-
sement suivant: A. Mesures de longueur; B. Mesures de capacite, distinguees
en mesures d'un emploi general, mesures d'un emploi localement limite,
mesures specialement utilisees pour peser les olives et 1'huile, et mesures
des liquides ; par surcroit, un petit chapitre concernant les appareils a pe-
ser est annexe a cette categorie de mesures; C. Mesures de surface. Dans
cette categorie sont classees egalement les mesures designant la surface d'une
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terre d'apres le temps de travail exige par la culture. Dans un quatrieme
chapitre l'auteur expose un certain nombre de mesures approximatives,
designees par des mots et des phrases qu'il classe selon les domaines auxquels
ils sont empruntees.

Hn examinant les mesures et les unites metriques employees dans la
Grece moderne, il essaie de remonter, autant que possible, jusqu'a leur ori-
gine, sans recliercher pourtant leur valeur au cours des differentes epoques
de leur longue histoire.

Finalement il aboutit aux conclusions suivantes: parmi les cent - cin-
quante termes metriques examines dans cette etude, soixante - dix sont de-
signes par des mots provenant du grec ancien ; quelques - uns de ces mots
se trouvent deja employes dans la Grece antique avec un sens metrique,
tandis que les autres n'ont pris ce sens que plus tard.

Presque quarante termes sont d'origine grecque ou latine, et designent,
depuis l'epoque greco - romaine et byzantine jusqu'a nos jours, des mesures
pratiquement employees dans la vie quotidienne; a peu pres vingt- cinq
autres sont designes par des mots empruntes aux langues modernes et sur-
tout a l'italien et au turc. Enfiu l'origine d'un petit nombre de ces termes
reste encore incertaine. II est a noter que la plupart des termes metriques
provenant du grec ancien designent des mesures approximatives; au con-
traire, la plupart des termes datant de l'epoque greco - romaine et byzantine
designent de nos jours des mesures precises. Ees termes designes par des
mots empruntes aux langues modernes concernent des mesures d'un emploi
limite a certaines provinces.

Les coutumes relatives a la naissance, au bapteme, au manage selon les

sources haliiographiques byzantines, par G. Spy riclakis (pp. 102-147)

L,es coutumes relatives a la naissance, au bapteme et au mariage traitees
dans cette etude sont tirees des textes hagiographiques byzantins. Dans le
ler chapitre l'auteur traite des conceptions du peuple sur la place occupee
dans la societe par des personnes privees d'enfants, et il examine le desir des
homines d'avoir des enfauts et surtont des gargons, ainsi que les moyens em-
ployes pour s'assurer leur procreation (pratiques magiques, benediction de 1'
Eglise etc.). L'auteur expose ensuite les usages relatifs a Γ accouchement, c'est
-a-dire les moyens employes pour faciliter l'accouchement et les pratiques en
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usage pendant quarante jours apres raccouehement. C'est a la fin de ce
chapitre qu'il expose egalement les coutumes eoncernant le bapteme.

Dans le deuxieme cliapitre il etudie les conceptions religieuses sur le
but du mariage, la place de la femme et de l'homme dans la societe avant
leur mariage, les coutumes concernant les fiangailles et 1'age des jeunes
maries. II expose ensuite les coutumes relatives a la ceremonie du mariage
(preparation des jeunes maries, cortege nuptial, couronnement, communion
du sel par les jeunes maries comme symbole d'attachement et de vie paei-
fique, pratiques symboliques avant et apres 1'entree des jeunes maries dans
leur maison, banquet nuptial).

En etudiant ces coutumes l'auteur les compare aux coutumes analogues
rencontrees chez les Grecs anciens ; il les compare aussi aux coutumes jui-
ves qui, avec le temps, sont entrees dans la vie byzantine par l'intermedi-
aire de l'Eglise.

«Lorsque Acritas labourait». Etude musicale par Sp. Ρ er ister is (pp.

148-158)

L'auteur, suivant le systeme de transcription des chansons adopte par
les Archives folkloriques de l'Academie d'Athenes, publie une chanson acri-
tique de Pont: «Eorsque Acritas labourait», qui se chante aceompagnee de
la lyra, et qui a ete enregistree par un appareil phonetique «Telefunken».
II etudie ensuite la melodie de cette chanson et en la comparant aux melo-
dies analogues de la musique byzantine, il releve des traits communs :
L/Cs gammes caracteristiques, identiques a celles du 4ε ton de la musi-
que byzantine ; les intervalles de la melodie qui sont aussi absolument iden-
tiques aux intervalles des melodies byzantines et different essentiellement de
ceux de la musique occidentale; le style et la fagon de placer la voix (voca-
lises, le caractere ininterrompu de remission des sons musicaux, c'est-a-dire
le legato absolu etc.); la technique de la melodie (role des sons dominants,
cadences des phrases musicales, utilisation des intervalles conjoints ou dis-
joints, attraction des cerlains degres de la gamme).
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