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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.
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'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
τόν άστικόν κώδικα. 'Αθήναι 1944.

Νικολ. Γ. Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα. Έπετηρίς Έθνικοΰ Πανεπιστη-
μίου έτ. Γ' (1906) 111 -187. ( — Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Β'. Έν
'Αθήναις 1921, σ. 218-267).

Νικολ. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ'. Έν 'Αθήναις
1930. ( —Τά κατά τήν γέννησιν, σ. 206-221. — Ό γάμος παρά τοις
νεωτέροις Έλλησιν, σ. 232 - 322).

: Ernst Samter, Geburt, Hochzeit und Tod. Beitrage zur ver-
gleichenden Volkskunde. Leipzig u. Berlin, 1911.
Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, 'Ακολουθία τοϋ βαπτίσματος, 'Αθήναι 1949.
('Ανάτυπον έκ τής «Θεολογίας», τόμ. Κ', 1949).

Π. Ν. Τρεμπέλα, Κατηχητική, ήτοι ιστορία καί θεωρία τής κατηχή-
σεως. 'Αθήναι 1931.
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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.



ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Κ.Α.Π. ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΝΩΝ 109

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
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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»'
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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.
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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-



ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Κ.Α.Π. ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΝΩΝ 134

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.
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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.



ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Κ.Α.Π. ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΝΩΝ

139

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.
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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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