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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

') Βλ. κατωτ. Μέρος Β' Κεφ.1°ν§1.

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

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

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

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

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

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

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

') Βλ. κατωτ. Μέρος Β' Κεφ. 3°ν.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΟ ΕΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

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

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

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

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

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

s) Μολονότι κατά τήν αρχαιότητα τοΰτο δέν ήτο πάντοτε δυνατόν, διότι τότε ή χώρα
δέν διέθετε τά σύγχρονα αρδευτικά έργα καί, ώς έκ τούτου, μετεβάλλετο κατά τήν πλήμ-
μυραν τοΰ ποταμοΰ είς 'πέλαγος*, ώς λέγει ό 'Ηρόδοτος (11,97).
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πυκνοΰ αναλόγως πρός τήν έκτασιν τοΰ εδάφους πληθυσμού1), άλλα καί εις τήν έκ τοΰ
έ'ξωτερικοΰ ζήτησιν τών προϊόντων της, ιδιαιτέρως δέ τοΰ σίτου. Διότι ή Α'ίγυπτος
ύπήρξεν, ώς γνωστόν, εις τών σπουδαιότερων σιτοβολώνων τοΰ άρχαίου κόσμου2).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Βλ. σελ. 94.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) XV, 11/12.

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

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

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

') De pallio, 3.

2) Βλπ. κατωτ Μέρος Β' Κεφ. 10ν § 1.

3) II, 37. 81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) «Έποίηοα δε και τοΐς "Αραι/'ΐ την νομήν, κα&' δτι μοί εγραιρας, ετέρων ήδη εχόντων»
(P. S. I. 367, 4 - 5)· Ό Νομάρχης είς τό Κράτος τών Πτολεμαίων ήτο ό οικονομικός κυρίως
διοικητής τοΰ νομοΰ. Βλ. Jouguet, La vie municipale, 52-53. Preisigke, Ο. Prinz Joachim
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εσπαρμένης έπί τουτφ πρός νομήν1) ή περί χέρσου; Καί δεδομένου τοΰ ιδιάζοντος
συστήματος κυριότητος τής γής, τοΰ ισχύοντος έν Αίγΰπτφ2), περί ποίας γής άκρι-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ν

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

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

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

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

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

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

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

β) Καί παρ' ήμϊν, όταν προ έτών τό Κράτος είχεν επιβάλει φόρον έπί τών αιγοπροβά-
των καί χοίρων (βλ. Κωδικοποίησιν αύτοΰ έν «Κωδ. Άμεσ. Φορολογ. τεύχος τρίτον. Μέρος
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Lond. 111,1171 (σελ. 177· τοΰ 8 π. Χρ.), εις τόν όποιον τό άριθμητικόν φαίνεται
καταβαλλόμενον εύθύς μετά τό εννόμων καί υπολογίζεται μετ' αύτοΰ (στ. 14-16),
έφάνη ότι συνηγορεί υπέρ τής ύποί)έσεως ταύτης. Δέν άποκλείεται όμως νά πρό-
κειται, ως υποστηρίζουν άλλοι1), περί απλής συμπτώσεως. Διά τούτο ή ύπαρξις τών
«αριθμητών», ελεγκτών τής έπί τών κτηνών φορολογίας, δέν δύναται νά ύποστη-
ριχθή μετά πειθανάγκης διά τήν Πτολβμαϊκήν Αΐγυπτον.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) «Κωμάρχης» είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον ήτο ό προϊστάμενος τής κώμης, οριζό-
μενος ύπό τοΰ Κράτους. Τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα τοΰ κωμάρχου δέν είναι σαφώς
γνωστά. Τά πρώτα φαίνεται, ότι περιωρίσθησαν σημαντικώς άπό τοΰ 2°ν π. Χρ. αιώνος. Ή
άνάμειξίς του είς τήν διαχείρισιν τών δημοσίων φόρων ενισχύει τήν ύπόθεσιν, ότι κατά τόν
3ον τούλάχιστον αιώνα εΐχεν εύρυτέραν δικαιοδοσίαν. Βλ. Engers, De Aegypt. κωμών Admi-
nistr., 58-72. Jouguet, La vie municipale, 62-64.214. Oertel, Liturgie, 48-50. Preisigke,
RE αρθρ. Κωμάρχης. Liebesny, Aegyptus, XVI (1936), 267.
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ανωτέρω μνημονευθείς πάπυρος τής Τεπτύνεαις. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις
πρόκειται περί άπογραφής, τής οποίας ό σκοπός ήτο ό έκ μέρους τοΰ Κράτοχις
έλεγχος τής αληθείας τών ύπό τών κτηνοτρόφων υποβαλλομένων απογραφών. Είναι
δέ πιθανώτατον, ότι καί έν Αίγύπτω ό έ'λεγχος ούτος έγίνετο παρά τών κωμαρ-
χών καί τών μισθωτών τοΰ έννομίου. Τήν ύπόθεσιν ταύτην ενισχύουν δύο άλλα
παπυρικά κείμενα τού 2ου π. Χρ. αιώνος. Τό πρώτον περιέχει άπογραφήν (ό χρησι-
μοποιούμενος δρος είναι ά-τλώς «γραφής) τών προβάτων καί αιγών μιάς κώμης
τοΰ Άρσινοίτου1), τό δέ δεύτερον τών χοίρων άλλης κώμης τοΰ αύτοΰ νομού2)·
Άμφότεραι ένεργοΰνται καί υποβάλλονται παρά τοΰ «κωμογραμματέως» έκάσιης
κώμης3). Ό κωμάρχης καί οί μισθωταί τοΰ έννομίου δέν έμφανίζονται είς τάς περι-
πτώσεις αύτάς. Ό πρώτος άντικατεστάΑη προφανώς ύπό τοΰ κωμογραμματέως·
Ή άπουσία τών δευτέρων δφείλεται πιθανώς είς τήν μεταβολήν τών διατυπώσεων
τοΰ νόμου άπό τοΰ 2ου αιώνος.

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

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

*) Ρ Tebt. 882 (155 π. Χρ ).

2) P. Tebt. 883 (τών αύτών χρόνων).

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

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

5) ΙΙερί τών μετά βασιλικού όρκου άπογραφών βλ. Seidl, Der Kid, 94 κ· έξ·
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τρόπον τήν πληρωμήν τοΰ έννομίου, ήσαν αύστηραί. Δέν γνωρίζομεν, εάν ήσαν αί
αύται καί διά τους κτηνοτρόφους τής Αιγύπτου1) ή εάν έλαμβάνοντο αύστηρότερα
μέτρα διά τούς εκτός ταύτης μόνον ΐδιοκτήτας ζφων, εί'τε διότι οί τελευταίοι φορο-
λογούμενοι ήσαν μάλλον σκληροτράχηλοι τών Αιγυπτίων2), ε'ίτε διότι αί λαι^ροχει-
ρίαι πρός καταστρατήγησιν τοΰ νόμου ήσαν εύκολώτεραι έκεΐ3).

Ή φροντις πάντως τής αρμοδίας ύπηρεσίας τοΰ Κράτους περί διενεργείας
τής άπογραφής τών κτηνών έν Αΐγύπτφ κατά τόν χρόνον τής πλημμύρας τοΰ
Νείλου σημαίνει, δτι καί έν αύτή έσημειοΰντο άπόπειραι τών φορολογουμένων πρός
άποφυγήν τής πληρωμής τοΰ έννομίου είτε διά τής μή ύποβολής τής νενομισμένης
κατ'έ'τος «άπογραφής» ε'ίτε δι'ύποβολής ψευδούς δηλώσεως.

Ώς μανθάνομεν έκ τοΰ ύπό συζήτησιν βασιλικού προστάγματος (στ. 13-15.
28), ό συνηθέστερος τρόπος άπάτης, είς δν κατέφευγον οί κτηνοτρόφοι πρός άπο-
φυγήν τής πληρωμής τοΰ έννομίου, συνίστατο εΐς τήν έκ μέρους αύτών άπογραφήν
τών ιδίων κτηνών έπ' ονόματι τρίτων. Διά τοΰτο τό Κράτος έστρέφετο, άμείλικτον
έπίσης, καί κατά τών συνεργούντων εΐς τήν διάπραξιν τής άπάτης, τών δεχομένων
δηλαδή νά άπογραφοΰν έπ' όνόματί των ξένα ζφα (στ. 15-17)4).

') Καί χρηματικά πρόστιμα έπεβάλλοντο, φαίνεται, έπίσης κατά τών δυστροπούντων
(πβλ. Rev. Laws, fr. 4 b, 6· επίτιμον, fr. 6 d, 5 : άποτινέτω), άλλά καί κατάσχεσις τοΰ ποι-
μνίου πρός όφελος τοΰ Κράτους (βλ. P. C. Ζ. 59404, 3· Ρ· Tebt. 27, 74"75)·

') Πβλ. Ίωσήπον, Άρχαιολ. Ίουδ. XII, 4, 1 κ. έξ.

:1) Κυρίως διότι δέν ύπήρχεν ή ετησία πλημμυρά τοΰ Νείλου, ήτις διηυκόλυνεν, ώς εΐδο-
μεν (σελ. 100), τόν έλεγχον τών άπογραφέντων ύπό τών κτηνοτρόφων κτηνών έκ μέρους
τοΰ Κράτους.

4) Ό Liebesny ύποστηρίζει, έπί τή βάσει τής ύπ' αύτοΰ γενομένης συμπληρώσεως τών
στίχων τούτων τοΰ προστάγματος, ότι ή κρατική υπηρεσία όπήτει τήν ύποβολήν ταυτοσήμου
πρός τήν τοΰ κτηνοτρόφου δηλώσεως έκ μέρους τών «βεβαιωτήρων», τών έγγυητών δηλαδή
αύτοΰ, ώς καί τών «σννιστορούντων», τών μ.αρτύρων δηλαδή τής άκριβείας τής γενομένης άπο-
γραφής (Aegyptus XIV, 269)· Ή ύπόθεσις όμως αΰτη ούτε λογικώς εύσταθεΐ, ούτε έκ τοΰ
κειμένου ή έξ άλλων μαρτυριών δικαιολογείται. Ούδεμία ύπηρεσία είναι δυνατόν νά άπαιτή
άπό τούς φορολογουμένους δίπλας καί τριπλάς ταυτοσήμους άπογραφάς («Parallel — άπογρα-
φαί», Αύτόθι, 270), ήτοι πράγματα άδύνατα έν τή πράξει· Δέν είναι, άλλως τε, έπιτετραμμένον
νά στηρίζη τις νομικάς θε<ορίας έπί κειμένου ήκιστα άσφαλοΰς ή αύθαιρέτως συμπεπληρω-
μένου, ώς είναι τό παρόν (τό κείμενον τοΰ προστάγματος είχε συνταχθή ύπό χειρός λογίου
καί ή ΰπαρξις, έπομένοις, τών δύο ύποτακτικών έν στ. 16 καί 17 άποκλείει τήν γενομένην ύπό
τοΰ Liebesny συμπλήρωσιν). 'Εκτός τούτων, ό τρόπος διά τού όποιου ή όλη παράγραφος συν-
δέεται πρός τήν προηγουμένην. βέβαιος δέ άσφαλώς {«ομοίως (5έ» στ. 15), καθίστα σαφές τό
νόημα τής διατάξεως ταύτης: Διά δημεύσεοις τής περιουσίας έτιμωροΰντο όχι μόνον οί άπο-
γράφοντες τά ζώά τ<ον έπ' ονόματι τρίτων, άλλά καί οί οπωσδήποτε συμμετέχοντες είς τήν
συμπαιγνίαν ταύτην είς βάρος τοΰ Κράτους.
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Ό σκοπός τής λαθροχειρίας ταύτης είναι προφανώς ή υπαγωγή περισσοτέ-
ρων κατά τό δυνατόν ζφων εις τήν κατηγορίαν τής «ατελούς λείας». Εις τήν «άτελή
λείαν», ως και ό δρος δηλοΐ, ύπήγοντο ώρισμένα άσφαλώς τόν άριθμόν κτήνη, τά
οποία έξηροϋντο τής πληρωμής τοΰ έννομίου, κατ3 άντίθεσιν πρός τά υπαγόμενα
εις τήν ύποχρέωσιν τής πληρωμής τοίχου, τά αποτελούντα δηλ. τήν «υποτελή λείαν»1).
Ό αριθμός τών δικαιουμένων άτελείας ζφων πρέπει νά ήτο πολύ μικρός δι3 έ'κα-
στον κτηνοτρόφον, δέν εΐναι δμως δυνατόν νά καθορισθή έκ τών υπαρχόντων μέχρι
σήμερον στοιχείων 2). Ό λόγος τής εξαιρέσεως αύτών τής φορολογίας τοΰ έννομίου
ήτο ή ιδιοχρησία3) καί αί πιθαναί άπώλειαι τού ποιμνίου έκ θανάτων ή κλοπών4).
Ό αριθμός τών άτελών ζώων καθωρίζετο, φαίνεται, δι' έ'καστον κτηνοτρόφον ύπό
τού αρμοδίου κρατικού υπαλλήλου κατά τήν παραλαβήν τής άπογραφής έπί παροχή
είς τόν πρώτον άποδείξεως (συμβόλου) έκ μέρους τοΰ δευτέρου5).

Έκτος τοΰ έλαχίστου άριθμοΰ άτελών ζώων εκάστης αγέλης, τά «ιερά πρόβατα»6)

ι) Βλ. στ. 3. 19-20 τοΰ προστάγματος καί Β. G. U. 1012, j· *την υπάρχον ο άν μοι υποτελή
λείαν*. 1223, 7: *υποτελή πρόβατα».

2) Κατέχομεν αποδείξεις καταβολής έννομίου δι'επτά πρόβατα (Ο. Tait I r, 116) καί
δι'έξ πρόβατα (Β. G. U. 1223,8). Είναι όμως δυνατόν τοΰτο νά μή σημαίνη, ότι ό άριθμός
τής «άτελοΰς λείας» δι' έ'καστον κτηνοτρόφον ήτο κατώτερος τοΰ 6. Διότι πιθανώτερον είναι,
ότι ό φόρος τών 7 ή 6 προβάτων ύπελογίζετο μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ άριθμοΰ τών άτελών.

') Τοΰτο εξάγεται έκ τής εκφράσεως, ήν μεταχειρίζεται ό ύποβαλών τήν έν P. Frankf.
5 άπογραφήν κτηνοτρόφος: ·υπάρχει δέ μοι είς τήν ιδίαν χρείαν ϋς τοκάς κλπ.».

4) Ό Liebesny ύποθέτει, έκτος αύτών, καί έ'τερον πιθανόν λόγον τής άτελείας ταύτης
καί, επομένως, τής σημειουμένης λαθροχειρίας, ότι δηλ· τό ποσοστόν τοΰ φόρου ήτο κλιμα-
κωτόν, άναλόγως πρός τό μέγεθος τοΰ ποιμνίου (Aegyptus XIV, 271). Τοΰτο εΐναι μάλλον
άπίθανον, ίδίως όταν έ'χη τις ύπ' όψιν όμοίαν περίπτωσιν άτελείας έφαρμοσθεΐσαν προ ολίγων
ετών παρ' ήμΐν. Τό Κράτος έξχίρεσε τότε, διά λόγους ίδιοχρησίας καί άπωλειών, τής επιβλη-
θείσης φορολογίας αιγοπροβάτων τό ποσόν τών 15 κτηνών δι' έ'καστον κτηνοτρόφον. Κατόπιν
τούτου οί κτηνοτρόφοι έφήρμοσαν τό αύτό πρός τούς συναδέλφους των τής έποχής τών Πτο-
λεμαίων μέσον άπάτης είς βάρος τοΰ Κράτους. Κατέγραφον δηλαδή τά ζφά το>ν ύπό διάφορα
ονόματα διά νά έπιτύχοχ'ν τήν εκάστοτε άφαίρεσιν τών 15 άτελών. Τοΰτο ήνάγκασε τό Κράτος
νά καταργήση μετ' ολίγον τήν χαριστική ν ταύτην διάταξιν (βλ. παραπ. σελ. 102 σημ. 6).

5) Βλ. στ. 3-4 καί 12 τοΰ προστάγματος έν συνδυασμφ πρός τό Ο. W. 1227, τό όποιον
περιέχει άσφαλώς άπόδειξιν (σύμβολον) άπαλλαγής τοΰ έννομίου (άτελείας) διά τέσσερα
πρόβατα.

6) 'Ιερά πρόβατα» ήσαν είς τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον, όπως καί είς τήν άλλην άρχαίαν
Ελλάδα, τά άφιερωμένα είς τούς θεούς καί προοριζόμενα διά τάς θυσίας (βλ. P. C· Ζ. 59394,
5· P. Gur. 22. P. Tebt. 53, 7)· Ή φύλαξις καί ή έν γένει διαχείρισις αύτών άνετίθετο τιμη-
τικώς καί τότε, ώς καί κατά τήν άρχαίαν έποχήν (πρβλ. Ήροδ. IX, 93 κλπ ), είς σημαίνον
πρόσωπον τής κώμης (βλ. P. Tebt. 53, 8), τό δέ έξ αύτών έ'σοδον έκαρποΰντο τά ιερά τών
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ανήκον ασφαλώς εις τήν ατελή λείαν. Διά τά «βασιλικά πρόβατα»1) δέν δυνά-
μεθα νά ε'ίπωμεν μετά βεβαιότητος τό αυτό. 'Αντιθέτως είναι βέβαιον δτι οί μεγά-
λοι δωρεοϋχοι κατέβαλλον τόν φόρον τοΰ έννομίου διά τά άνήκοντα εΐς αΰτοΰς
ζφα. Ό περίφημος Ζήνων2), π.χ., ό προϊστάμενος τής έν Φιλαδελφείατοΰ Άρσι-
νο'ίτου δωρεάς τοΰ Διοικητοΰ 'Απολλώνιου, καταβάλλει τό έννόμιον διά τά ζώα
τοΰ 'Απολλώνιου και τά ιδικά του3). "Αλλοτε πάλιν φαίνεται εΐσπράττων ό 'ίδιος τό
έννόμιον παρ' άλλων κτηνοτρόφων4). Πράττει τοΰτο ύπό τήν ιδιότητα τοΰ μισθωτού
τής «ώνής» τοΰ έννομίου ή ώς ένδιάμεσος, τρόπον τινά, και ύπεύδυνος άπέναντι
τού Κράτους διά τά έντός τής δωρεάς τοΰ 'Απολλώνιου νεμόμενα ζφα; Ή άπάν-

θεών. (Διά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν βλ. Β. G. U. 292, 3· Otto, Priester u. Tempel II, 66. Καί
είς τήν Νέαν Ελλάδα υπάρχουν τά ίερά πρόβατα ή αίγες, τοΰ 'Αγίου ή τής 'Εκκλησίας ονομα-
ζόμενα πολλαχού, προερχόμενα δέ έξ άφιερωμάτων τών πιστών καί προοριζόμενα συνήθως
διά τήν κατά τήν πανήγυριν τοΰ 'Αγίου έστίασιν τών προσκυνητών. Έν Καρπάθφ τό έξ ιερών
προβάτων ποίμνιον λέγεται «το άρνοκλήσι». Βλ. Μ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λαογρ. Καρπάθου
Β, 88). Έκ τοΰ P. C. Ζ 59394, ς αποδεικνύεται, ότι τά «ίερά πρόβατα δέν ύπέκειντο είς τήν
φορολογίαν τοΰ έννομίου.

') Περί τών είς τόν Βασιλέα άνηκόντων προβάτων βλ. κατωτέρω.

J) Ό Ζήνων ούτος, περί τοΰ όποιου θά γίνη έπανειλημμένως λόγος είς τά έπόμενα, έ'γι-
νεν ονομαστός άφ' ότου ήλθεν είς φώς τό θαυμαστόν ίδιαίτερον άρχεΐόν του, γνωστόν ήδη ώς
Papyri Zenon. Τό μεγαλΰτερον μέρος αύτοΰ άνήκει είς τό Μουσειον τού Καΐρου, άλλά καί είς
τό Λονδΐνον, τήν Φλωρεντίαν, τό Μίτσιγκαν καί άλλαχοΰ εύρίσκεται έγκατεσπαρμένον, άποτε-
λεΐ δέ πλουσιωτάτην πηγήν διά τήν μελέτην τής ιστορίας τής Ελληνιστικής Αιγύπτου κατά
τόν 3°ν π. Χρ. αιώνα. "Ανθρωπος έξαιρετικής δράσεως καί ικανότητος ό Ζήνων ύπήρξε τό
alter ego τοΰ Διοικητοΰ 'Απολλώνιου είς τήν έν Φιλαδελφεία δωρεάν τοΰ τελευταίου, έ'νθα
ήτο τό ίσχυρότερον καί πλουσιώτερον πςόσωπον. Βλ. Edgar, P. Mich. Ζ., είσαγ. σελ. 15-50.
Rostovtzeff,; A Large Estate, 8 κ.έξ. Pre'aux, Les Grecs en Egypte, 1-7. Πβλ. καί Κονγέα,
Ελληνικά IX, (1936), 5-7. Γ. Πετροπούλον, P. Athen., 1-2. Βιβλιογραφίαν τών έκδεδομένων
παπύρων τοΰ Ζήνωνος βλ. έν Actes du V Congres International de Papyrologie (1938),
68-70. Pre'aux, Econ. royale d- Lag. 10 n. 1 (Δέον νά προστεθούν P. Athen. 1-4. P.
Col. Z. II).

8) Βλ. P. S. I. 386, passim. 626 verso. P. C. Z. 59394, 8-io. P. Lond. Inv. 2092 (κατά
Rostovtzeff, A Large Estate, 113). 2095 (κατά Pre'aux, ένθ' άνων., 227 n. 4). Πρβ. P. Lond.
Inv. 2097 (κατά Rostovtzeff, ένθ άν. 85). P. S. I. 509.

4) Βλ P.S.I. 368, 2, 4, 20 23. P. C. Z. 59634, 7. Είς τόν P. C. Ζ. 59206, 3o, 46, 69 τό
έννόμιον εισπράττεται ύπό τών ύπαλλήλων τοΰ 'Απολλώνιου μετ' άλλων φόρων (άλικών, γνα-
φέων κλπ. Πρβ. P. Petr. Ill, 109) παρά τών κατοίκων τών κωμών τοΰ 'Απολλώνιου. (Διά τόν
λογιστικόν ύπολογισμόν αύτοΰ μεταξύ τών «επωνίων», δι' όν άπορεΐ ό Edgar (βλ. είσαγ. είς
τόν πάπυρον) καί ή CI. Pre'aux, έν&. άν.,227 βλ. τόν όρισμόν τοΰ *έπωνίου» παρά Ά. 'Ανδρεάδη,
Ίστ. τής 'Αρχ. Δημοσ. Οίκον. Α', 180-181).
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τησις είναι δύσκολος καί ή συζήτησις έπ' αύτοΰ χ^ά ώδήγει έ'ξω τοΰ θέματος. 'Αρ-
κούμεθα νά έπαναλάβωμεν τήν διαπίστωσιν, δτι πάντα τά έντός τών εδαφών τού
Κράτους τών Πτολεμαίων νεμόμενα ζφα (έκτος τοΰ έλαχίστου ποσοστοΰ τής «ατε-
λούς λείας», περί ής ώμιλήσαμεν, τών ιερών προβάτων, 'ίσως δέ καί τών βασιλι-
κών)1) ύπήγοντο είς τήν φορολογίαν τοΰ έννομίου.

Κατ' άκολουθίαν, τό έννόμιον τέλος δέν είσεπράττετο ύπό τού Κράτους ώς
άντίτιμον τής νομής, τής τροφής, κυρίως ειπείν, τών κτηνών. Άπόδειξις, δτι οί
κληροΰχοι καί οί δωρεούχοι κατέβαλλον τό έννόμιον διά τά ζώα αύτών, μολονότι
ταύτα έ'βοσκον εις νομάς άνηκούσας είς αύτούς. Τό δνομα τοΰ φόρου άποτελεΐ
βεβαίως έ'νδειξιν, δτι ούτος ειχεν οπωσδήποτε σχέσιν πρός τήν νομήν τών ζώων 2).
Διά τοΰτο ύπήρξάν τίνες, οί όποιοι έξήνεγκον, ώς ήδη εΐπομεν3), τήν γνώμην, δτι
τό έννόμιον ήτο ό ύπό τών κτηνοτρόφων καταβαλλόμενος φόρος απέναντι τοΰ
δικαιώματος τής νομής τών ζώων αύτών είς τάς κρατικάς νομάς καί δτι είναι
ό αύτός φόρος, δστις άπαντα εις τούς παπύρους ύπό τόν δρον «εις τάς νομάς» ή
«άπό νομών» ή «νπερ νομών» ή απλώς «νομών»4).

'Αντιθέτως, άλλοι ύποστηρίζουν, δτι πρόκειται περί δύο χωριατών φόρων5).
'Ανεξαρτήτως πρός τήν εις τούς παπύρους χρησιμοποιουμένην τεχνικήν όρολογίαν,
ήτις δύναται νά δώστ] ένίοτε λαβήν εις σύγχυσιν έπί τοΰ ζητήματος, οί πάπυροι

') Εις τόν P. C. Ζ. 59394, 11-14 οί μισθωταί τών βασιλικών προβάτων καταβάλλουν ώς
μίσθωμα 2 δρχ. κατά κεφαλήν, ένφ ό Παοΰς Άμενήως έ'χει έπί 9 έτη 71 πρόβατα «βασιλικά»,
διά τά όποια καταβάλλει ώς μίσθωμα 21/» δρχ. ετησίως καί κατά κεφαλήν. (P. S. I. 593. Πβλ.
καϊ P. C. Ζ. 59772, ι). Εΐναι πιθανόν ή ημίσεια δραχμή τής διαφοράς νά είναι ό φόρος τοΰ
έννομίου, τόν όποιον οί μισθωταί τών βασιλικών προβάτων ύιτεχρεοΰντο νά καταβάλλουν μετά
τοΰ μισθώματος. (Πβλ. Archiv XIV, 156).

2) Είναι χαρακτηριστικόν έπ' αύτοΰ, ότι καί σήμερον έν Κρήτη ό τυρός (ή τό είς χρήμα
άντίτιμον) ό διδόμενος ύπό τοΰ κτηνοτρόφου ώς άντίτιμον τής νομής λέγεται τό «νόμο* (Βλ. Ξαν-
ΰονδίδον, Λεξικογρ. 'Αρχ. Ε, 1918,284). 'Αντιθέτως έν Β. Εύβοια, Αιτωλία, Γορτυνία, Τριφύλλια,

Σάμφ καί άλλαχοΰ ονομάζουν «νόμιατρα» (νόνιστρα έν Τσακωνία) τό ύπό τοΰ Κράτους είσπρατ-
τόμενον τέλος έπί τών αιγοπροβάτων. Ό δεύτερος δμως ούτος όρος έ'χει πιθανώς λογίαν τήν
προέλευσιν. 3) Βλ. σελ. 99 σημ. 1.

4) Βλ. P. Tebt. 827, 5· 999. 1072 ή «εκ τής αξίας εις χορτονομάς» Αύτόθ. 75, 37

τής αξίας είς νομάς και χερσονομάς» : Αύτόθ. 74, 22. Πβλ. Wilcken, Ostr., 191. 265. P. Hib 52,
είσαγ. P. Tebt. I Append. I σελ. 542. P. Ryl. II, 213, 9 (σχόλ. έν σελ. 314). Maspero, Financ.
d. Lag., 53. Rostovtzeff, A Large Estate, 113. JEA VI (1920), 173.174 n.4.

5) Βλ. Rostovtzeff έν P. Tebt. 703, 165-174, σχόλ. Hellenist Wold III, 1386 n. 98
(είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις άποφαίνεται μετά δισταγμοΰ, διότι άναγνωρίζει ότι αί περί
τοΰ έννομίου πηγαί είναι πτωχαί). Plaumann, έν P. Grad. 8 είσαγ. (σ. 51). S. Avogadro, Aegy-
ptus, XIV (1934)1 293-297. Wallace, Taxation, 72· Preaux, Econ. royale d. Lag., 226.
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τής Τεπτΰνεως αποσαφηνίζουν τοΰτο. Εις αυτούς διακρίνονται δύο κεχωρισμένα
έσοδα καταβαλλόμενα εις τήν «βασιλικήν τράπεζαν»') ταυτοχρόνως καί προερχό-
μενα τό μέν έξ «έννομίου», τό δέ έκ «νομών»'2). Πέραν δμως τής διαπιστώσεως,
δτι τό έννόμιον ήτο φόρος διάφορος τοΰ φόρου «νομών», παραμένει εισέτι δύσκο-
λος διά τήν έ'λλειψιν έπαρκών δεδομένων ό καθορισμός τής φύσεα>ς ενός εκάστου
τών φόρα)ν και τής μεταξύ αύτών διαφοράς.

Θά ήτο, έν τούτοις, δυνατόν νά γίνη ό καθορισμός ούτος, έάν λάβωμεν ύπ'
δψιν, δτι είς τούς παπύρους σημειούνται δύο βασικαι διαφοραί μεταξύ τών δύο
τούτων φόρων. Ή πρώτη είναι δτι τό μέν έννόμιον λογίζεται, ώς ε'ίπομεν, κατά
κεφαλήν3), ενώ ό έκ τών νομών φόρος λογίζεται και εισπράττεται κατά περιοχάς
νομής, συνήθως μικράς4). Τό τελευταΐον τούτο όδηγεΐ εΐς τό συμπέρασμα, ότι ό
χρησιμοποιούμενος εΐς τούς Πτολεμαϊκούς παπύρους δρος «νομών», «άπό νομών»
κλπ. είναι συντομογραφία τού πλήρους δρου «φόρος νομών», δστις άπαντα εΐς τούς
παπύρους τής Ρωμαϊκής έποχής0).

Ούτω σημειούται καί δευτέρα διαφορά μεταξύ έννομίου καί «νομών» ; Τό
πρώτον είναι «τέλος», ένφ τό δεύτερον χαρακτηρίζεται ώς «φόρος». Ή διαφορά
τής ορολογίας σημαίνει δτι πρόκειται περί διαφόρου φύσεως καί αιτιολογίας
φόρων. Ό Wallace νομίζει, δτι εΐς τούς παπύρους «τέλος» μέν σημαίνει πάντοτε
γενικόν φόρον έπιβαλλόμενον ύπό τοΰ Κράτους έπί ενός άντικειμένου (tax),

') Δηλαδή to Κρατικόν ή Δημόσιον Ταμεϊον τής σήμερον. Περί τοΰ έν ίσχύϊ ταμειακού
συστήματος είς τό Κράτος τών Πτολεμαίων βλ. Wilcken, Ostr., 630-641· Preisigke, Girowe-
sen, 7-12. Desvernois, BSAA XXIII (1928), 307-318. Pre'aux, Econ. royale d. Lag , 280-287.
Rostovtzeff, Hellenist. World I, 404-406. II, 1282-1288.

2) Βλ. P. Tebt. 1072 (μέσα τοΰ 2°" αί. π. Χρ. Πβλ. 999 (193 π.Χρ.).

') Βλ. άνωτ. σελ. 100. 109. Ό υπολογισμός έγίνετο ομοίως κατά κεφαλήν καί είς τήν
Έλληνιστικήν Ελλάδα (πβλ. Syll.3, 914. 7. 33 (320 π. Χρ.) βλ. Rostovtzeff, ένθ. άν. 1,295.445. Καί
παρ' ήμΐν κατά τήν μεταξύ 1924-1932 ίσχύσασαν φορολογίαν αιγοπροβάτων, οί κτηνοτρόφοι
έπλήρωνον 5 δρχ. κατά κεφαλήν ζώου, «τό κεφαλιάτικο» διά τοΰτο λεγόμενον. Βλ. παραπ έν
σελ. 102 ύποσ. 6)

*) Βλ. P. Tebt. 1072: «νομών Όξνρύγχων», «"Αρεως κώμης», <·■Πτολεμαΐδος», <Μελισ-
σουργών». 999: « νομών Βερενικίδος *, »' Ιβιώνος», « Ψεβδοπενουφεως». 827, 14 : «και υπέρ ών
δεήσει έπισκέιμασ&αι νομών Μενελάου». 860, 17, 61-63: τής Σωσιβίου δωρεάς νομών». Πβλ. Ρ.
Petr. Ill, 71, 15 : «τών περι Βαώχαν (νομών)». Καί σήμερον τό τίμημα τής νομής λογίζεται
κατά μικράς περιοχάς, «τά λειβάδια» ονομαζόμενα κοινώς, καί «τό λειβαδιάτικο, τοπ^άτικο ή
βοσκ/,άτικο» καταβάλλεται είς τόν ίδιοκτήτην (χωρίον ή ίδιώτας), μεθ' ού ό κτηνοτρόφος έρχε-
ται είς ίδιαιτέραν συμφωνίαν διά τόν καθορισμόν τής τιμής τής νομής.

5) Βλ. Β. G. U. 199 verso, 10 (πβλ. Β. L. I, 26). 345» ΙΓ· 1^94, 8, ι6, 23, 52> ι°9 (τοΰ
2°υ αί. μ· Χρ.)· Πβλ. P. Ryl. II σελ. 70. Wallace, Taxation, 72.
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«φόρος» δέ to έ'σοδον, to όποιον εισπράττει τό Κράτος (ή κα! ίδιοίτης) υπό τΰπον
καθορισμένης φορολογίας έπιβαλλομένης έπ! έκείνων, οΐτινες καρπούνται περιου-
σιακά στοιχεία αύτοΰ (yield, rent). Έάν ό ορισμός ούτος είναι ορθός1), τότε ή
διάκρισις μεταξύ τού έννομίου «τέλους» και τοΰ «φόρου» νομών καθίσταται εύκο-
λος κα! σαφής: Πάς κάτοχος «υποτελούς λείας» ύποχρεοΰται εις τήν κατ' έτος
πληρα>μήν τοΰ έννομίου τέλους2) έναντι τοΰ δικαιώματος τής νομής έντός ώρισμέ-
νης περιφερείας τοΰ κρατικοΰ έδάφους. Ή έ'κτασις τής περιφερείας ταύτης άντι-
στοιχει εις τήν τής κώμης ή τής τοπαρχίας ή, κατ'άνώτατον όριον, τήν τού νομού3),
καθορίζεται δέ ύπό τής αρμοδίας κρατικής ύπηρεσίας κατ' α'ίτησιν τού κτηνοτρό-
φου, διατυπουμένην εις τό τέλος τής παρ' αύτοΰ υποβαλλομένης «άπογραφής»4)

*) Είναι αληθές, ότι ή ύπό τοΰ Wallace έπιχειρουμένη διάκρισις μεταξύ «τέλους» καί
«φόρου» φαίνεται ορθή είς πλείστας περιπτώσεις· 'Υπάρχουν όμιος αναμφισβητήτως καί
περιπτώσεις, κατά τάς όποιας δέν δύναται νά παραδεχθή τις τήν έρμηνείαν ταύτην. Έξ άλλου,
ή ύπό τοΰ Ά. Άνδρεάδον γενομένη διάκρισις μεταξύ φόρου καί τέλους, καθ' ήν «τέλος» μέν
σημαίνει έμμεσον φορολογίαν τών έλευθέρων πολιτών, "φόρος» δέ άμεσον φορολογίαν, άπο-
τελοΰσαν πάντοτε ένδειξιν ύποτελείας τοΰ φορολογουμένου (Ίστορ. Άρχ. Έλλην. Δημ.
Οίκον. Α', 96/97), δέν φαίνεται νά σύμφωνη πρός τά δεδομένα τών παπύρων, ένθα ή περί τής
φορολογίας χρησιμοποιουμένη ορολογία είναι πολύπλοκος καί χρήζει ιδιαιτέρας μελέτης.
(Όσον άφορα τήν σύγχυσιν, ήν διαπράττει σχετικώς πρός τήν έρμηνείαν τοΰ δευτέρου όρου
ό Rostovtzeff, A Large Estate, 51.106 καί ή CI. Preaux, Econ. royale d. Lag., 235, έξ έσφαλ
μένης άναγνώσεως τοΰ P. S· I. 510, 12, βλ. νΰν Η. Latmey, REA, XLIV, 1942, 25 κ· έξ).

2) 'Ή «τον γινομένου τέλους» (P. C. Ζ. 59340, 12. Ο. Tait I I, 114. I 4, 9) ή *τοΰ καθή-
κοντος τέλους» (Ο. Wilb. 3. P. Berl. Moller, 7, 2ΐ) ή «τον γινομένου έννομίου προβάτων»
(Ο. Tait I I, 116) ή καί απλώς «προβάτων» (Ο. Tait I 2, 2). Πβλ. καί τήν συνώνυμον έκφρα
σιν «τά γινόμενα τάξονται» τοΰ μνημονευθέντος προστάγματος Πτολεμαίου τοΰ Β' (στ. 24) καί
P. Ryl. II σελ. 614. Avogadro, Aegyptus, XV, 1935, 81 κ. έξ.

3) Βλ. P. Petr. Ill 72(b) (= Chrest. I, 242): περί Πτολεμαϊδα τήν νέαν P. Hib. 33
( = Chrest. I, 243): κώμης Ψεπ&ονεμβή. Ο. Tait I Ι, 116: νπέρ τον περι Θήβας. Β. G. U. 1223 :
επι νομάς τοΰ Μεμφίτου νομοΰ. Ο. W. 319: Έρμώνϋεως. 324: Τμουντέχ (κώμης). Πβλ. καί P.S.I.
626, ι. (Διά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν βλ. P. Berl. Moller 7, 15 ■ ά νεμήοεται περι Φ&ώχιν τής προς
Άπηλιώτην τοπαρχίας και δι' δ'λου τον νομοΰ. P. Oxy. 245 '■ α νεμήοεται περι Πτόλα τής προς
Λίβα τοπαρχίας καί δι' ολου τον νομοΰ. Πβλ. καί τάς έν P. Ryl- II σελ. 315 παραπομπάς.

4) Βλ. P.Tebt. 703, Ι73_Ι74 (άν. σελ. 100). Διά τήν περίπτωσιν τής άναγκαίας έντός τοΰ

έτους μετακινήσεως τοΰ ποιμνίου έκτος τής περιοχής τής διαλαμβανομένης έν τή απογραφή
έχρειάζετο άδεια χορηγουμένη ύπό τών άρμοδίων κρατικών ύπαλλήλων, πιθανώς δέ καί τοΰ
ενοικιαστού τοΰ έννομίου. Τοιαύτην άδειαν περιέχει άσφαλώς ό Β. G. U. 1223 (ή συμπλήρωσις
τοΰ έκδοτου έν στ. 5: [φόρου] προβάτων καί ή ύπό τής CI. Preaux, Econ. royale d. Lag..

226, διδομένη ερμηνεία τοΰ κειμένου είναι πλέον ή άμφίβολοι)· Ή αύτή διαδικασία ίσχυε καί

κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν: ό κτηνοτρόφος ύπέβαλλεν «υπόμνημα» είς τόν στρατηγόν τοΰ

8
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Τοΰτο διηυκόλυνε τό Κράτος δ'χι μόνον είς τόν έλεγχον τής ετησίας απογραφής τών
κτηνών, ώς ε'ίδομεν, άλλά και εΐς τήν έκμίσθτοσιν τής «ώνής* τοΰ έννομίου, ήτις
έγίνετο ωσαύτως κατά νομούς ή και μικροτέρας περιοχάς νομής1).

Έκτος τής τακτικής βεβαιώσεως και εΐσπράξεα>ς τοΰ έννομίου, τό Κράτος
τών Πτολεμαίων άνεμειγνύετο εΐς τό ζήτημα τοΰ πρός βοσκήν τών κτηνών χόρ-
του (τό όποιον άλλως άπετέλει ύπόθεσιν άφορώσαν έ'καστον κτηνοτρόφον) μόνον,
έφ' όσον επρόκειτο περι έκμεταλλεύσεως τής εΐς νομάς περιουσίας αύτοΰ, περι εισ-
πράξεως δηλ. τοΰ «φόρου νομών». Τοΰτο εννοεί τις καλύτερον, εάν έ'χη ύπ' όψιν,
ότι έφθανε νά άπαγορεύη, έπ! ποινή κατασχέσεως τών κτηνών, τήν νομήν ή τήν
συγκομιδήν τών οιουδήποτε ε'ίδους «χλωρών», τών έσπαρμένων ή «έπεσπαρμένων»2)
εΐς «τήν βασάικήν ή τήν εν άφέσει γήν», έάν δέν έλάμβανε προηγουμένως τάς νομί-
μους έγγυήσεις περι καταβολής τών δφειλομένων φόρων3) και δτι άπήτει τήνκατα-

νομού περί τής ανάγκης μεταγωγής τοΰ ποιμνίου είς άλλον νομόν καίπαρεκάλει νά είδοποιηθή
ό στρατηγός τοΰ νομοΰ τοΰτου, όπως συμπεριλάβη τά κτήνη είς τά άπογραφόμενα καί νεμό-
μενα είς τόν ύπ' αύτόν νομόν (βλ. P. Oxy. 2441 28 μ. Χρ.). Εύνόητον τυγχάνει, ότι τά ύποζύγια
δέν ύπι'ιγοντο είς τον περιορισμόν τούτον (πβλ. Β. G U. 1351-1358).

') Βλ. P. S. I. 509, 6/7: έννόμιον Άρσινοιτον νομον. Ο. Tait I I, 116: έννόμιον τον περί
Θήβας (πβλ. αύτόθ. 117. 119), άλλά έν Ο. W. 319: έννόμιον κτηνών Έρμών&εως (κώμης). 324:
έννόμιον Τμοντέχ (κώμης). Δέν είναι βέβαιον, άν τό αύτό σύστημα εκμισθώσεως τοΰ έννομίου
τέλους ίσχυε καθ' όλην τήν Πτολεμαϊκήν έποχήν ή καί καθ' όλην τήν Έπικράτειαν κατά τήν
ιδίαν έποχήν. Είς τήν Συρίαν καί Φοινίκην, π· χ., ή έκμίσθωσις έγίνετο, ώς εΐδομεν (σελ. 106),
κατά κώμας Πβλ. καί BCH XIV (1890), 163-164 (Τελμησσός τής Καρίας). P. C. Ζ. 59773, ι-2·
και έν Σύρων κώμγ\ πρόβατα ρ κλπ. (άν πρόκειται περί πληρωμής έννομίου, ώς πιστεύει ό Edgar).

*) Ό συνήθης όρος εΐναι: «τά χλωρά και τά άλλα έπίσπορα» (P. Tebt. 27, 55· 73)· "Ο
όρος «έπίσπορα» σημαίνει τά είς δευτέραν έντός τοΰ έ'τους σποράν, γενομένην μετά τήν συγκο-
μιδήν τής πρώτης (δημητριακών, λίνοι· κλπ.), καλλιεργούμενα, τά όποια ήσαν συνήθως είδη
νομής. Βλ. Schnebel\ Landwirtschaft, 214 καί άνωτ. σελ. 95 ύποσ. 1.

3) Είς τήν έν P. Tebt. 27 (= Chrest. I, 331" 113 π-Χρ.) περιεχομένην έγκύκλιον τού
Διοικητού πρός τούς άρμοδίους ύπαλλήλους παραγγέλλεται: «... μηϋένα τών γεωργούντοιν
τήν βααιλικήν και τήν έν άφέσει [γήν] έφάιμεσϋαι τών χλωρών και τών άλλων έπισπόρων πλήν

τών εις [τάς] τροφάς τών γεωργικών κτηνών...... και τών έγδιοικηϋησομ[ένων], ών αί τειμαι

και τούτων αί άσφάλε[ιαι δο]~9εΐσαι κατατεϋήσονιαι έπι [τ]ών τραπεζώ[ν] πρός τά καθήκοντα είς
τό βα[σιλικόν]» (στίχ. 54-59)' καί ολίγον κατωτέρω: «... δττως έν ταΐς κώμαις έκτεϋή προγράμ-
ματα δηλονντ α μηδένα έπαφιέναι κτήνη είς τήν έαπαρμένην χόρτω και τοις παρ [α] πληοίοις γενή-
[μααι], μηδέ τών λοιπών έπισπόρων έφάπτεσ&αι ανευ τον διδόναι τήν άσφάλειαν, κα$ότι πρόκει-
ται τών δε παρά ταντα ποιησόντων τά κτήνη νπό στέρεσιν άχ&ήσεσΦαι πρός τά έκφόρια» (στίχ.
71-75). Είς τόν P. Grad. 8 (223/2 π. Χρ.) παρέχεται άδεια χρήσεως νομών μετά τήν κατάθεσιν
τής έγγυήσεως διά τήν πληρωμήν τών οφειλομένων φόρων. Είς τόν Ρ· Tebt. 714 (2°? αί. π. Χρ.)
δίδεται έπίσης άδεια εΐς τινα Θέωνα νά συγκομίση τόν χόρτον του, μόνον κατόπιν παροχής
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βολήν τοΰ φόρου καί διά νομάς, αΐ όποϊαι δέν έβοσκήθησαν1). "Οθεν ειχεν οργα-
νώσει τήν ύπηρεσίαν τής τακτικής εισπράξεως τών έκ τών χλωρών και τών νομών
έσόδων.

Δέν γνωρίζομεν δυστυχώς τήν όργάνωσιν τής υπηρεσίας ταύτης· έκ τών υπαρ-
χόντων όμως στοιχείων έξάγεται τό πιθανόν συμπέρασμα, ότι οί υπάλληλοι τών οικο-
νομικών υπηρεσιών2) ήσαν πρός τοΰτο άρμόδιοι, ή δέ κατά τόπους χοοροφυλακή μετά
τών «γενηματοφνλάκων»3) έπέβλεπον άγρύπνως «δπως μηδέν διάπτωμα γένηται»
είς βάρος τοΰ βασιλικοΰ Ταμείου4). Ώς πρός τόν τρόπον έπίσης καί τόν χρόνον
τής μισθώσεως ή τό ποσόν τοΰ μισθώματος, δέν κατέχομεν συγκεκριμένος πληρο-
φορίας. Διότι, ώς είναι εύνόητον, ταϋτα έξηρτώντο άπό ιδιαιτέρους εκάστοτε παρά-
γοντας (ώς τό είδος τής νομής, τό ποσόν αυτής, τόν χρόνον τής μισθώσεως κλπ ),
οΐτινες δέν δύνανται νά υπολογισθούν σταθερώς5). Αΐ ύπάρχουσαι πληροφορίαι άνα-
φέρονται εις τήν «λογείαν»6) ή τήν «διοίκησιν»1) μόνον τών χλωρών. Τό έξ αύτών
εισόδημα τοΰ Κράτους είσεπράττετο συνήθως εϊς είδος {έκφόριον)8)· άλλά καί εις

ασφαλούς έγγυήσεως περί πληρωμής τοΰ αναλογούντος φόρου. Πβλ. καί P. Petr. Ill 32(g)
verso, 10-13.

J) Βλ. P. Tebt. 66, 75-80 (120 π. Χρ.): τό Κράτος άπαιτεΐ τήν πληρωμήν τοΰ άντιτίμου
νομών γενομένων «άκατανεμήιων», μή παραδεχόμενον ώς ίσχυρόν τόν λόγον τόν όποιον προ
βάλλουν οί κτηνοτρόφοι" («διά τό προπεπτωκέναι τά κτήνη". Κατά τόν καθηγητήν Σ. Κονγέαν
τοΰτο σημαίνει: έπειδή «άπόρριξαν» τά πρόβατα).

2) 'Από τοΰ Διοικητοΰ (P. Tebt. 27) καί τοΰ Νομάρχου P.S. I. 361. 367 (διά τόν 3°* αί
π. Χρ.) μέχρι τοΰ κωμογραμματέως (P. Tebt. 66, 79/80). Πβλ. P. Hib. 51. 52. 53. P. Tebt. 714.
(715). P. Grad. 8.

') Οί <γενηματοφύλακες» ήσαν ειδικοί υπάλληλοι, τών όποιων τά καθήκοντα ήσαν παρα-
πλήσια πρός τά τών σημερινών άγρονόμων καί διωρίζοντο «άπό τε τών στρατευομένων και τών
άλλων τών τούς τόπους κατοικούντων και έν περιστάαει κειμένων και πίατει και άσφαλεία διαφε-
ρόντων». P. Tebt. 27, 48-52· Πβλ. Chrest. I, 331. 337. P. Tebt. 715.

4) Βλ. άνωτ. σελ. 98 καί P. Hib. 51. 52. 53. P. Grad. 8. P. Tebt. 27, 52-55· 715, 1.

5) Έκ τοΰ P. Tebt. 999, π. χ. (193 π. Χρ.) φαίνεται, ότι διά μίαν άρουραν βοσκηθείσης
νομής καταβάλλονται 10 δραχ. χαλκοΰ, ενώ έκ τοΰ P. Tebt. 827 (170 π. Χρ.) ι8 συνάγεται ότι
καταβάλλονται 159 δραχ. κατά άρουραν. Πβλ. Η. Maspero, Les Finan. d. Lag., 57. Sethe-
Partsch, Dem. Urk. σελ. 12.

6) Βλ. P. Hib. 51, 2,5. P. Petr. Ill, 71, 1. Πβλ. άνωτ. σελ. 98.

') Βλ. P. Lille I, 30.17. 31, 21 κλπ. (3°ς αί. π. Χρ.). P. Tebt. 61(a), 206. 67, 41. 69, 27.
κλπ. (2ος αί. π. Χρ.).

*) Τό «έκφόριον» έλογίζετο καί είσεπράττετο συνηθέστερον είς σΐτον (νομαΐ πρός πνρόν
η πρός σΐτον διοικονμεναι), άλλά καί είς άλλα είδη, τό δέ ποσόν έποίκιλλεν άναλόγως τοΰ είδους
καί τοΰ ποσοΰ τής νομής. Βλ. P. Lille I, 37,7-12, σχόλ. καί είσαγ. έν σελ. 147. P. S. I. 510
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χρήμα έπληρώνετο κατόπιν εκτιμήσεως (έκ διοικούμεναι)1), ή έν μέρει μέν είς είδος,
έν μέρει δέ εΐς χρήμα2). Κατά τόν 'ίδιον τρόπον έξεμισθοΰντο (διφκονντο) καί
αί άλλαι νομαί πλήν «τών νομών έκτος μισθώσεως», τών οποίων τό άντίτιμον
εΐσεπράττετο πάντοτε εΐς χρήμα {«νομαι πρός χαλκόν διοικούμενοι»). Τί άκριβώς
έδηλοΰτο διά τοΰ δρου «νομαι εκτός μισθώσεως» δέν είναι σαφώς γνωστόν3). Ύπο-
θέτομεν, δτι ήσαν αί νομαί τών αγρών ή και περιοχών, αΐτινες διά τόν έ'να ή τόν
άλλον λόγον4) εΐς ούδένα άνήκον ή παρ' ούδενός έκαλλιεργοΰντο. Άπόδειξις δτι
έξ αύτών παρεχωροΰντο ένίοτε κλήροι εΐς νέους κληρούχους5).

Έάν «τά έκφόρια» καί τά χρήματα, τά οφειλόμενα διά τά χλωρά καί τάς
νομάς, έλογίζοντο άπ' εύθείας ύπό τού Κράτους καί κατεβάλλοντο έπίσης ύπό τών
κτηνοτρόφων άπ' εύθείας εΐς τό βασιλικόν ταμεΐον ή εΐσεπράττοντο διά τής παρεμ-
βολής μισθωτών τοΰ φόρου δέν γνωρίζομεν. Έκ τών μέχρι τούδε δεδομένων 6) τό

(διά τόν 3°ν «ί. π. Χρ.). P. Tebt. 66, 47-54· 69, 34· 72, 310. 107, 5 κλπ. καί Append. I σελ. 563-
564. Πβλ. Η. Maspero, Les Finan. d. Lag., 57/58. Sethe-Partsch, Dem. Urk. σελ. 12 (no 5).

') Βλ. P. Hib. 51.52.53.130. Sethe-Pertsch, Dem. Urk. 4.5· (Βλ. καί τά σχόλ. έν σ. 74).
Ή «τίμησις» ή ή <σνντίμησις». P. Petr. III, 71, ΓΙ,2θ) ή ή «τιμή» (P. Lille I, 30, 15,37·
37,13. Ρ· Tebt. 27, 58. P. Grad. 8) ή ή «αξία» (P. Tebt. 74, 22) τών νομών καί τών χλωρών
είναι άγνωστον πώς έγίνετο. Φαίνεται, ότι διά τήν έκτίμησιν τής άξιας τών νομών ιδιαιτέρως
άπητείτο προηγουμένη «επίσκεψις», έπιτόπιος δηλ. έξέτασις αύτών ύπό τού άρμοδίου κρατικού
ύπαλλήλου (P. Tebt. 827, 14. κλπ.).

2) Βλ. P.Lille I, 37, 5-13. οχόλ. έν σελ. 176/177 καί τήν είσαγ. έν σελ. 141. P. Tebt-
72, 308.

s) Βλ. P. Tebt. I Append. I σελ. 542. Pre'aux, Econ. royale d. Lag. 226. Ή ύπόθεσις,
ότι τό έννόμιον ήτο φόρος εισπραττόμενος ύπό τού Κράτους διά τήν χρήσιν «των νομών έκτος
μιβ'&ώσεως» κατ' άντίθεσιν πρός τόν «φόρον νομών», όστις εΐσεπράττετο διά τήν χρήσιν ώρι-
σμένων «νομών έντός μισϋώαεως» (βλ. P. Tebt. έ'νθ. άν. P. Ryl. II σελ. 315) είναι τελείως
άσύστατος.

4) Π. χ. ή <άφεϋ·εΐσα είς νομήν» γή (P.Tebt. 60, 81/82. 72, 36) ή «ήν έφημμίσ'&αι διά τό
παρακειαϋαι τω όρι» (P. Tebt. 60,42) ή «τών περί τήν έ'ρυμων (sic) τύπων» (P. Petr. Ill, 71, 5)
ή τής «άλμυρίδος» (P. Tebt 60, 91) ή τής «κεχερσενμένης» (P. Tebt. 60, 93· 826, 8,48), καί
γενικώς ή άσπορος καί άκαλλιέργητος γή (πβλ. P. Tebt. 68,3, 4· 74, 22, 36· 75, 36-39· 826.827.
828 κλπ. Αύτόθ. Append. I σελ. 540 κ. έξ. Rostovtzeff, JEA VI, 1920, 166). "Ισαις είς τάς
«νομάς εκτός μισθώσεως» πρέπει νά κατατάξωμεν καί τάς τής «ιεράς γής», τάς όποιας διεχειρί-
ζετο, φαίνεται, τό Κράτος. (Βλ. P. S. I. 361, 2. Πβλ. Seider, Beitr. z. Ptol. Verwaltungs-
gesch., 27).

δ) Βλ. P. Tebt. I 79 είσαγ. καί Append. I σελ. 542. Rostovtzeff, A Large Estate, 139.

6) Βλ. P. Hib. 51.52.53. P. Grad. 8. P. Tebt. 74, 22. 714. 827, 5, 14. 999.1072. Sethe
Partsch, Dem. Urk. 4. 5.
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πρώτον παρουσιάζεται ώς πιθανώτερον, άλλά και τό δεύτερον δέν άποκλείεται νά
συνέβαινεν ενίοτε1).

Σαφέστερον γνωρίζομεν τά άφορώντα άλλον τινά φόρον, εις τόν οποίονύπή-
γοντο δλα τά ζώα και επομένως και τά πρόβατα, τό «φνλακιτικόν». ΤΗτο δέ φυλα-
κιτικόν τέλος ό υπέρ τοΰ σώματος τών «φνλακιτών»'2) εισπραττόμενος φόρος επί
πάσης της άκινήτου περιουσίας καί τών κτηνών, διά τήν άσφάλειαν τών οποίων έπέ-
βλεπον ούτοι3). Ειδικώς διά τά τελευταία, οί φυλακΐται ήσαν ύποχρεωμένοι «διατη-
ρεΐν αυτά»4) άπό τών κλοπών, αί όποϊαι δέν ήσαν άσυνήθιστοι εις τήν Αΐγυπτον τών
Πτολεμαίων5). Έλογίζετο καί τό φυλακιτικόν κατά κεφαλήν ζφου6) καί είσεπράτ-
τετο ώς καί τό έννόμιον, δι' έκχωρήαεως δηλαδή εις μισθωτάς. Φαίνεται μάλιστα,
ότι τό φυλακιτικόν τών ζώων έξετίθετο συνήθως είς δημοπρασίαν μετά τού έννο-
μίου, έξεχωρείτο είς τόν αύτόν μισθωτήν7) καί κατεβάλλετο ύπό τών κτηνοτρόφων
συγχρόνως μέ τό έννόμιον8). Έπεβάλλετο δέ κατάσχεσις τών κτηνών είς περίπτωσιν
δυστροπίας τών ύποχρέων εις τήν πληρωμήν αύτοΰ,9) ώς καί προκειμένου περί
τού έννομίου.

Δέν γνωρίζομεν, πώς πρέπει νά έξηγηθή άλλος τις φόρος έπί πάντων τών
κτηνών, όστις άπαντα μέχρι τοΰδε άπαξ εις τόν Όξυρυγχίτην νομόν ύπό τόν δρον
*τέταρτον εικοστή τετραπόδων»10).

') "Ισως ή έν P. S. I. 510, 9 άπαντώσα έκφρασις «εις τά χλωρά τά εκτιθέμενα έν νμΐν

κλπ.» αναφέρεται είς τήν διά δημοπρασίας ένοικίασιν τοΰ φόρου τών χλωρών.

5) Βλ. άνωτ. σελ. 98 ύποσ. 2.

3) Διά τό φυλακιτικόν τέλος γενικώς βλ. Wilcken, Ostr., 402. Lesquier, Instit. mil. d·
Lag., 216-217. Wallace, Taxation Index Grec, έν λ. καί Preatix, Econ. royale d. Lag-
Index Grec, έν λ. Διά τό φυλακιτικόν προβάτων καί αιγών βλ. P. Petr. III. 109(a) I, 16-17.
111,8, 12. (b) ro-i2.P.C.Z. 59404, 3. P. Tebt. Ill, General Index, έν λ. Preaux, ένθ. άν., 227.

4) P. C. Z. 59136, 3. Πβλ. P. S. I. 346,10/11 (255 π. Χρ.). P. Tebt. 179 (τέλος τοΰ 2°υ αί.

π. Χρ.).

6) Πβλ. P. Hib. 36.37. P. Tebt. 793, I (1 recto 1), 28. P.C.Z. 59312, ι9, 30, 35· 59379.
59770, 4-5· Ρ· Mich. Ζ. 87, 7/8. P. Tebt. 53 (110 π. Χρ.). Β. G. U. 1012. P. Hib. 167 (245 π. Χρ.)
P. S. I. 377, ΐ7·

β) Βλ. P. C. Ζ. 59404, 3= φυλακιτικόν 110 προβάτων. P. S. I. 509: 1ι/2 όβ. κατά κεφα-
λήν βοός καί 3 '/„ όβ. κατά κεφαλήν υποζυγίου.

7) P. S. I. 509 (256/55 π. Χρ.) (εΤς τών «έξειληφότων» τό έννόμιον τοΰ Άρσινοΐτου
νομοΰ εισπράττει τό φυλακιτικόν βοών καί υποζυγίων).

8) P. Petr. Ill, 109 (b), ΙΟ-11 : «έννόμιον προ(βάτων) συν φνβακιτικω)' καί αιγών
ωσαύτως».

9) Βλ. P. C. Ζ. 59404, 4· Πβ. P. S. I. 368, 2ο 25.

,0) P. Hib. 95 (256/55 π. Χρ.). "Ισως πρόκειται περί φορολογίας διά λόγους θρησκευ-
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Εύνόητον, ότι ή πληρωμή ολ(ον τών φόρων τούτων δέν ήτο εύκολος διά
τούς κτηνοτρόφους, ώς εμφαίνεται έκ τής άνωτέρω μακράς πως παρεκβάσεως, ήν
ήναγκάσθημεν νά κάμωμεν σχετικώς1)· Έν τούτοις τό δυσκολώτερον πρόβλημα διά
τήν ποιμνιοτροφίαν τής Αιγύπτου παρέμενεν ή έξεύρεσις τής νομής. Προσθέτομεν
μερικάς εισέτι μαρτυρίας τών παπύρανν χαρακτηριστικός τού πράγματος.

Αί προστριβαι μεταξύ γεωργών καί ποιμένων διά τό ζήτημα τής νομής έμφα-
νίζονται συχνάκις καί αί χειροδικίαι μεταξύ αύτών'2) ή αί έπεμβάσεις τρίτων διά
τήν έξασφάλισιν τής νομής8) δέν λείπουν. Τό Κράτος ήναγκάζετο νά έπεμβαίνη
εκάστοτε δι' οδηγιών και διαταγμάτα>ν διά νά συμβιβάση τά διεστώτα μεταξύ
γεωργών καί ποιμένων, μέ τήν πρόθεσιν νά προστατεύση μέν κυρίως τήν γεωργίαν,
άλλά καί νά προλάβη τάς καταχρήσεις εΐς βάρος τής κτηνοτροφίας4). Έξ άλλου, οί
κτηνοτρόφοι ήναγκάζοντο πολλάκις νά άναζητούν τάς νομάς μακράν τών στάβλων5)
ή νά διαιρούν τό ποίμνιον διά τήν οΐκονομίάν τής νομής εΐς μικροτέρας άγέλας,
άναλόγως τής ηλικίας ή τής άποδοτικότητος τών ζφωνβ), ώς τούτο γίνεται καί σήμε-
ρον. Είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικόν τών δυσκολιών εξευρέσεως νομής τό μέσον,
εΐς τό όποιον καταφεύγει γεωργός τις, διά νά άποσπάση άπό τόν Ζήνωνα γαίας,
τάς οποίας ούτος ειχεν ήδη έκμισθώσει εΐς άλλον: «δσα άν χλωρά τά κτήνη έξανηλώ-

τικοΰς, αναλόγου πρός τήν «έ'κτην» (6%) τής φορολογίας τών αμπελώνων υπέρ τής λατρείας
'Αρσινόης τής Φιλαδέλφου. Πιθανόν τά «' Αρσινόης φορικά» πρόβατα τοΰ P. Oxy. 807 (1 μ. Χρ.)
νά σχετίζονται πρός αύτήν τήν φορολογίαν. Ή CI. Pre'aux ύποθέτει, ότι πρόκειται περί φόρου
εξαγωγής ζφων άπό νομού είς νομόν (έ'νθ. άν. σελ. 851-352). Τό επαχθές όμως τής φορολογίας
(24%) άποκλείει, νομίζομεν, τοιαύτην ύπόθεσιν.

') Πβλ. καί P. C. Ζ. 59404, 4· P. S. I. 368, 20-25. OGIS 55, 14.

2) P. Ent. 75 (3°? αί. π. Χρ.). P. Petr. Ill, 32 verso (b). Β. G. U. 1831 (50 π. Χρ.) 1832
(περί τό 50 π. Χρ.). P. Ryl. 131 (31 μ. Χρ.). 143 (38 μ. Χρ.). Πβλ. P. S. I. 372. 380.

3) Βλ. P. S. I. 361, ι-2. 367, 4-5· (ΠΡλ· άνωτ· σελ· 96 ύποσ· 6 καί 7)·

4) Βλ. P. Tebt. 703, 205 : «την τήρησιν ποιείσϋ'ωσαν, δπως μήϋ' υπό τών προβάτων, μή&'

υπ άλλον μηδενός παροινεΐσϋαι συμβαίνει τήν φντείαν». 'Αντιθέτως, ό P. Petr. Ill, 26 (3°ζ αί.
π. Χρ.) διασαφεί: «εάν εμβή βοϋς ή υποζνγιον ή πρόβατον ή άλλο τι [τών κτη]νών είς αλλότριοι'

κλήρον ή παράδεισον ή κήπον ή αμπελώνα ή κατανέμη τι ή καταβλάψϊ], άποτεισάτω 6 κύριος τφ
βλαφϋέντι τό βλάβος, δ άν καταβλάιμη εκ κρίσεως' προ κρίσεως δε μη&εις ενεχυραζέτω, μηδέ άποβια-
ζέσϋ·ω μηδέν παρενρέσει μη[δεμια]». Πβλ. Grenfell, έν Rev. Laws σελ. 95 καί P. Athen. 4 είσαγ.

β) Βλ. P. Mich. Ζ. 87, 2.

*) Τά 566 πρόβατα π· χ. τοΰ άναφερομένου είς τόν P. Lond. Ill, 1171 (σελ. 177. 8 π. Χρ.)
ποιμνίου έ'χουν χωρισθή είς πέντε ιδιαιτέρας άγέλας, μεταξύ τών όποιων διακρίνομεν «αγέλην
νπάρνων» (στίχ. 5) καί *αρσενικά πρόβατα» (στίχ. 40). Είς τόν P. S. I. 368, 13 πράκτωρ τοΰ
Ζήνωνος άγοράζει ιδιαιτέρως «χόρτον ήμιαρούριον τοις ερίφοις*.
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ση», γράφει, «άννπόλογόν σοι οΐσω, ώστε τά κτήνη σον εχειν χορτάσματα δωρεάν»1).
Είναι δέ εύνόητον, δη αί δυσκολίαι τής νομής ηύξανον κατά τούς μήνας τής πλημ-
μύρας τού Νείλου, καθ5 ους οί κτηνοτρόφοι τών κατακλυζομένων περιοχών ήσαν
υποχρεωμένοι νά συντηρούν τά ζφα δι' άχύρου ή ξηρού χόρτου, τά όποια συνέ-
λεγον έν καιρώ και έτήρουν είς άποθήκας2). Καίτοι δέ ή εύφορος γή τής Αιγύπτου
είχε μεγάλην άπόδοσιν και είς χόρτον3), ή ξηρά νομή ήτο πάντοτε άνεπαρκής, ιδιαι-
τέρως μάλιστα διά τούς μικροκτηνοτρόφους ή απλούς ποιμένας4), άν κρίνωμεν άπό
τάς δυσκολίας, τάς οποίας δοκιμάζει διά τήν είς χόρτον έπάρκειαν ό Ζήνων, δστις
διέθετε και ύποζύγια και πλοία άκόμη «χορτηγά»δ) διά τήν έ'γκαιρον μεταφοράν
χόρτου και έξ άλλων περιφερειών.

') P. S. I. 400,13· Άφοΰ δέ ό Ζήνων, όστις διέθετε 30.000 περίπου στρέμματα γής, δοκι-
μάζει δυσκολίας διά τήν έξεύρεσιν τής άναγκαιούσης είς τά κτήνη αύτοΰ νομής (πβλ. P. S- Ι·
280.351.356.372.380.405. P. C. Ζ. 59136. 59770, ιι, ι3. P.Mich. Ζ. 21. 87. Ρ- Lond. Inv.
2095 (κατά Rostovtzeff, A Large Estate, 110/111), φανερόν είναι ότι δέν ευσταθεί ή άποψις
τοΰ Schnebel (Landwirtschaft, 349) περί αναπτύξεως τών κτηνοτροφικών νομών είς τήν
Έλληνιστικήν Αΐγυπτον («grosse Ausdehnung der Weidenwirtschaft in Aegypten»). Ή
Αίγυπτος έμεινε καί τότε κατ' έξοχήν γεωργική χώρα, ώς παρατηρεί ορθώς ό Partsch (Dem.
ϋΓΐί.σελ. 12: «kein Wiesen-sondern ein Ackerland war»).

2) P. C. Z. 59136, 4. 59718, 39-44 καί είσαγ. P. Tebt. 715. ΙΙβλ. Διοδ. I, 36, 9. Ή ποσό-
της ξηροΰ χόρτου ή άναγκαιοΰσα ημερησίως είς έκαστον χονδρικόν κτήνος άνήρχετο είς 4-6
«δέσμας διμναίονς' δηλ. 4-5 κιλά (P. C. Ζ. 59721, ι, 4, έν συνδυασμφ πρός τόν P. C. Ζ. 59723, 4)·
Δέον νά μή λησμονη τις τήν μεγάλην διαφοράν τοΰ βάρους μεταξύ χλωροϋ καί ξηροΰ χόρτου,
διά νά άντιληφθή τόν όγκον τής νομής τής άπαιτουμένης μόνον διά τά βασιλικά κτήνη. (Πβλ.
P. S. I. 354. 356, 8. P. Tebt. 703, 185-191).

3) Βλ. Διοδ. I, 36,6. Μία άρουρα χόρτου άποδίδει 1500 δέσμας διμναίους ώς ένοίκιον
μόνον (P. S. I. 400, 12). Τό Κράτος λαμβάνει ώς φόρον δι* έκάστην άρουραν έσπαρμένην διά
χόρτου 1200 δέσμας διμναίους (P. C. Ζ. 59723, 4, 17)·

*) Χαρακτηριστικόν τοΰ πράγματος παράδειγμα παρέχει ό P. C. Ζ. 59368 (240 π. Χρ ).
*Εξ 150.000 «δεσμών χόρτον», τάς οποίας κατεΐχον είς Βούσιριν τοΰ Ήρακλεοπολίτου νομοΰ
δύο κληροΰχοι (πρβλ. Rostovtzeff, A Large Estate, 183) αί 120.000 διηρπάγησαν ύπό τών χωρι-
κών, επειδή άπουσίασε φυλακισθείς «ο χορτοφνλαξ.»

*) P. S. Ζ. 59191, 7· 59292, 480. Μεγάλαι ποσότητες ξηροΰ χόρτου μετεφέροντο έκ τής
ενδοχώρας είς Άλεξάνδρειαν πρός έμπορίαν (βλ. P. C. Ζ. 59368, 28/29)·
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3. Άνάπτυξις τής προβατοτροφίας έν Αίγύπτω
άπό τής άφίξεως τών Ελλήνων. Λόγοι προκαλέσαντες ταύτη ν.
Νέα εϊδη προβάτου εισαχθέντα νπ αυτών. Ή προβατοτροφία

ώς οικονομική έπιχείρησις.

Παρ' δλας τάς δυσκολίας αύτάς, άποτέλεσμα, ώς ε'ίπομεν, τών ιδιαιτέρων
εδαφικών συνθηκών τής Αιγύπτου και τής εντατικής καλλιεργείας τού εδάφους,
ήτις υπήρξε τό σύνθημα τών Πτολεμαίων, ή άφιξις τών Ελλήνων εις χήν Α'ίγυ-
πτον συμπίπτει μέ σημαντικήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας γενικώς, άλλά και τής
προβατοτροφίας ιδιαιτέρως. 'Ιδού μερικοί λόγοι, οΐτινες συνετέλεσαν εις τήν άνά-
πτυξιν τής προβατοτροφίας.

α) Οΐ "Ελληνες άποικοι τής Αιγύπτου προήρχοντο έκ περιφερειών, εις τάς
οποίας ή ποιμνιοτροφία ήτο τών συνήθων άσχολιών τών κατοίκων και άπετέλει
τό άναγκαΐον συμπλήρωμα τοΰ πταιχοΰ εισοδήματος αύτών. Ή φύσις τοΰ εδά-
φους και αί κλιματικαί συνθήκαι τής Ελλάδος εύνοοΰν, άντιθέτως πρός τάς τής
Αιγύπτου, τήν ποιμνιοτροφίαν τών μικρών κατοικίδιων ζφων1)- Ή βουκολική
ποίησις, άπό τής ψυχολογικής απόψεως, άποτελεΐ άψευδή μάρτυρα τών προσφιλών
αναμνήσεων τών Ελλήνων άποικων τής κοσμοπολιτικής 'Αλεξανδρείας.

β) Διά τόν άρχαΐον "Ελληνα — δπως καί διά τόν σημερινόν άλλως τε —ό
τυρός τοΰ προβάτου ήτο μία τών προσφιλεστέρων τροφών2) τοΰ λιτού διαιτολο-
γίου του, τό δέ κρέας αύτών, ιδίως τό τών νεαρών, άπετέλει γαστρονομικήν δι' αύτόν
άπόλαυσιν. Οΐ πάπυροι μαρτυρούν, δτι καί είς τήν Α'ίγυπτον τά πράγματα δέν
μετεβλήί)ησαν ώς πρός τούτο3).

1) Βλ. άνωτ. σελ. 91 ύποσ. 3.

?) Βλ. Διοδ. I, 87, 2 : «Τα> δέ γάλακτι καί τφ τυρφ τροφάς παρέχεσθαι προσηνείς άμα
καί δαψιλεΐς» (τά πρόβατα).

3) Ή τυροκομία άποτελεΐ σοβαρόν μέλημα τών κτηνοτρόφων τής Αιγύπτου καί «ο«
τυροί» έζητούντο άπό όλους τούς Έλληνας. Βλ. P. C. Ζ. 59328, 35-60. Πβλ. P. Wisconsin 2. Ρ.
S. I. 606. 618.858, 21-26. P. Hib. 54 (= Chrest. I, 477), 24. P. Lond. Inv. No 2095 (κατά
Rostovtzeff\ A Large Estate, 115). Πβλ. Preaux, 6con. royale d. Lag., 220. Ό τυρός τής
'Ελλάδος έξ άλλου (ιδιαιτέρως ό εκλεκτός τής Χίου καί Κύθνου) ήτο μεταξύ τών προϊόντος,
τών όποιων έγίνετο μεγάλη εισαγωγή είς τήν Α'ίγυπτον διά τάς άνάγκας τών 'Ελλήνων βεβαίως.
Βλ. P. C. Ζ. 59012, 36, 37· 59013, 28. 59014(b) [ι6]. 59063, 2. 59110, 25, 35· Ρ· S. I. 862, 5, Η·
594 col. II, I. Πβλ. Rostovtzeff, έ'νθ. άν. 115. Τό «αρνάκι» καί τό <κατσικάκι» τού γάλακτος δέν
άποτελεΐ γαστρονομικήν πολυτέλειαν μόνον διά τούς νέους Έλληνας. Καί είς τούς παπύρους
οί «γαλα&ηνοί έριφοι» (P. C. Ζ. 59429, 17) είναι περιζήτητον έδεσμα καί κατατάσσονται είς τήν
αύτήν μοΐραν πρός'τά «περιστεροειδή, ορτνγας» κλπ. είς τήν τράπεζαν τών εύπορων (P. C. Ζ.
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γ) Οί "Ελληνες άποικοι οί εγκατασταθέντες είς τήν ένδοχώραν τής Αίγύ-
πΓου έκαλλιέργουν κλήρους γής, τών οποίων (κατά τούς πρώτους Πτολεμαϊκούς
χρόνους τούλάχισοον1)) δέν ήσαν πραγματικοί κύριοι, ούδέ ήδύναντο νά έχουν
πρωτοβουλίαν ώς πρός τό είδος τής καλλιεργείας αύτών ή τόν τρόπον τής διαθέ-
σεως τών προϊόντων. 'Αντιθέτως τά ζώα άπετέλουν πραγματικώς ιδίαν αύτών
περιουσίαν, τήν οποίαν ήδύνανεο νά έκμεταλλει^ωνται και διαθέτουν κατά βού-
λησιν2). Καί, ώς θά ΐδωμεν άμέσως, ή ποιμνιοτροφία άπετέλει λίαν έπικερδή έπι-
χείρησιν.

δ) Οί "Ελληνες ειχον μεγαλυτέραν άπό τούς Αύγυπτίους άνάγκην προβάτων
καί αιγών διά τάς πρός τούς θεούς θυσίας3).

ε) Ό κυριώτερος όμως λόγος είναι, ότι οί "Ελληνες ειχον μεγαλυτέραν άνάγ-
κην τοΰ έρίου τών προβάτων, διότι ήσαν συνηθισμένοι νά φέρουν μάλλινα ενδύ-
ματα καθ' όλον τό έ'τος, ιδιαιτέρως δέ κατά τήν ψυχράν έποχήν αύτοΰ. Τήν συνή-
θειαν δέ ταύτην διετήρησαν καί εις τήν Α'ίγυπτον. Οί πάπυροι περιέχουν πολλάς
περί τούτου μαρτυρίας. Νομίζει τις, π. χ., ότι προέρχονται άπό χωρικόν τής Πίνδου
καί όχι τής Αιγύπτου, τά παράπονα Θεσσαλού άποικου έναντίον Αιγυπτίου μισθω-
τού τών γαιών του, όστις κατακρατεί έκ τοΰ συμπεφωνημένου μισθώματος μεταξύ
τών άλλων καί 10 μνάς έρίων Παρακαλεί νά ένεργηθοΰν τά δέοντα, ώστε νά
αποδοθούν τά έ'ρια, «ίνα μή τω ρίγει άπόλωμαι»*). Πολλά τών άνδρικών καί γυναι-

59354,4), αλλά προτιμώνται καί είς τήν κοινήν κατανάλωσιν (P. Mich· Ζ. 66, 23· P. Wiscon-
sin, 2 (= S. Β. 7686), 26-33, ιδίως κατά τάς έορτάς (P. Hib. 54= Chrest. I, 477, 18. P. C. Ζ.
59328, 27)· 'Εκ 536 προβάτων τοΰ Ζήνωνος «άνήλωται» έντός ενός έ'τους 65 (P. S. I. 377) καί έξ
160 έρίφων οί 72 (P. C. Ζ. 59429). Διά τήν άρχαίαν 'Ελλάδα βλ. Stengel, Opferbrauche der
Griechen, 1-2.

') Περί τής κληρουχικής νής βλ. P. Tebt. I appendix. I σελ. 545-558. Wilcken,
Grundz. I, 280-284 καί άνωτ. σελ· 97 ύποσ. 2.

3) Δέν είναι βέβαιον ότι ύπήρχε κρατικό ν μονοπώλιον τοΰ τυροΰ, έ'στω καί κατά τούς
πρώτους Πτο?^εμαϊκούς χρόνους (ώς ύποθέτει ό Rostovtzeff, A Large Estate, 115, κατά P. Petr.
Ill, 58a), άλλά, καί άν ύπήρχε, δέν έφηρμόζετο αύστηρώς. Πβλ. P. C. Ζ. 59012, 36, 37- 59013,
28. 59063, 2. 59110, 25. 35· 59328, 35-60. P. S. I. 858, 2r, 27. 862,14. P. Hib. 54, 24. Πβλ. Ros
tovzeff, ένθ. άν., 112-113. Preaux, Econ. royale d. Lag., 220.

:1) Βλ. P. Hib. 54, 18. P.C.Z. 59633, 3. Τά «ί«ρά» πρόβατα (βλ. άνωτ. σελ. 109 ύποσ. 6)
εμφανίζονται έν Αίγύπτφ μετά τήν έκεΐ άφιξιν τών Ελλήνων καί άνέρχονται είς 206, μόνον είς
τήν Φιλαδέλφειαν τοΰ Άρσινοΐτου (P. C. Ζ. 59394,5)· Εις τόν P. C. Ζ. 59328 άναφέρεται, ότι
εδόθησαν 32 μναΐ τυροΰ εις τινα τών ανθρώπων τοΰ Ζήνωνος "εις τά Ίσιεΐα» καί 23 μναι είς
άλλον «είς τήν πρό&εσιν» (περί τής σημασίας βλ. Wilcken, U. P. Ζ. I, 149, 2Γ-25, σχόλ. έν σελ.
610). Πβλ. P. Hib. 54, 23-25, Θεοκρ. Είδύλλ. XVII, 108-109 καί Rostovtzeff, J Ε A VI (1920), 173.

4) P.S.I. 399, 10.
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κείων ενδυμάτων είναι μάλλινα1), μερικά δέ κατά κανόνα2). Είναι χαρακτηριστικόν
έπίσης ότι μεταξύ τών πτωχών Ελλήνων, οΐτινες έκ πάσης γωνίας τής Ελληνικής
γής έ'σπευσαν κατά τούς πρώτους Πτολεμαϊκούς χρόνους νά ζητήσουν έργασίαν και
τύχην εις τήν Α'ίγυπτον, τό Eldorado αύτό τής Αρχαιότητος3), δέν έλειψαν «ot
τεχνΐται τής κατά τήν έρεαν πάοαν»*). Διά τήν ταπητουργίαν και στρωματουργίαν
μόνον, βιομηχανίας αΐτινες έλαβον σημαντικήν άνάπτυξιν έν Αιγύπτφ μετά τήν
άφιξιν τών Ελλήνων0), άπητοΰντο μεγάλαι ποσότητες έρίων καλής ποιότητος. Έξ
άπογραφής τού έ'τους 250 π. Χρ. πληροφορούμεθα, δτι εις τρία μόνον χωρία τοΰ
Άρσινοΐτου νομοΰ 784 γυναίκες ήσχολοΰντο εις τήν έριουργίαν6), εκτός εκείνων
τάς οποίας άπησχόλει ό Διοικητής 'Απολλώνιος ιδιαιτέρως7) και έκείνων, αΐτινες
εΐργάζοντο δι' 'ίδιον λογαριασμόν8). "Οτι δέ έξηκολούθησε και εις τήν Α'ίγυπτον ή
ποιότης και ή ποσότης τοΰ έρίου νά άποτελή διά τούς "Ελληνας άποικους, ώς
τούτο σΰνέβαινεν έν Ελλάδι άρχαιόθεν9), τό μέτρον τής άξίας τοΰ προβάτου, άπο-

') Ίμάτιον: βλ. P. Mich. Ζ. 58, 22. P. Ent. 4, 4. P. C. Ζ. 59092, ι6,17. 59411. P.S. I.
341, ίο. 364, 5. Χλαμύς: P. C- Ζ. 59110, 27, 36· 59092, 3,6, 7· 59263, 2. 59395, 89. P. S. I. 341,
9· Χαών: P. C. Ζ. 59092, 912. P. Tebt. 120, 109' κλπ. κλπ. Μεταξύ 20 διαφόρων ενδυμάτων,
τά όποια περιεϊχεν ή ίματιοθήκη τοΰ Ζήνωνος, τά ένδεκα είναι «χειμερινά», δηλ. μάλλινα (Ρ.
C. Ζ. 59092). Πβλ. Μ. Bieber, Gesch. d. Gr. Tracht, 55.

2) Αί σνρίαι π. χ. (=παχεΐαι χλαΐναι, Ήσύχ. έν λ.) βλ. P. Hib. 51, 3, 5· Ρ· Hal. 13, 4. Ρ·
Ent. 1, 8, 14. Πβλ. B.G. U. 1564, 6 (138 μ. Χρ.). Πιθανώς είς τόν P. Col. Ζ. II, 93, 5 πρόκειται
περί «ουριών» καί όχι «Συρίων» δούλων ώς ύποθέτει ό έκδοτης.

3) Βλ. 'Ηρώνδα, Μίμοι I, 26: «τά γάρ πάντα, δο' έ'σσι κου και γίγνετ , εστ έν Αίγύπτψ».
Πβλ. Αίσχύλ. Ίκέτ., 558: «Διός πάμβοτον άλσος» (ενν. ή Αίγυπτος).

4) P. S. I. 341 (256/255 π. Χρ.). 'Ιδού τί γνωρίζουν νά κατασκευάζουν έκ τών μάλλινων
ενδυμάτων: «ανδρικά' χλαμύδας, χιτώνας, ζώνας, ιμάτια, ξιφιστήρας, κιρίας' γυναικεία- σχιστούς,
τεγίδια, σνμμετρίαν, παραπήχη». Βλ. μετάφρασιν τοΰ παπύρου ύπό Schubart έν Ein Jahrtau-
send am Nil. Ν» 11 καί Pre'aux, Econ. royale d. Lag. 107/8. Πβλ. P. S. I. 854, 4.

B) Διά τήν στρωματουργίαν βλ. P. S. I. 391, 26, 37. 401, 2. 593. 858. r, 6, 7, 8, 31. P. C.
Z. 59078.59090.59093 59241. 59298.59327. 59593. P. Mich. Z. 13. 17. P. Col. Ζ. I, 15.17. P.
Eleph. V.S. B. 7524, 5. Πβλ. Άθήν. V, 197 b. Διά τήν ταπητουργίαν βλ. Θεοκρ. Είδύλλ. XV,
125.'Αΰην. V, 197 b καί P. C. Ζ. 59048, 2. 59088, 2. 59170, 4. 59326, ζη. 59326 bis, 28. 59444, 5·
59571,7- 59630, 3. 59777, 2. P.S.I. 593,5· 616, 15. 645, 6. 858, 2, 3·

6) P.C. Ζ. 59295.

7) P. C. Ζ. 59142. 59145. 59776 P. S. I. 371, 8. 485. 605, 4· 854. P. Col. Ζ. I, 5. P. Ryl.
Ζ. 3 (= S. Β. 7639), ίο.

8) P. Mich. Ζ. 58. P. C. Ζ. 59263. 59355. P. Hib 121. P. S. I. 341. P. Tebt. 117
(99 π. Χρ.), saepe. 167, 4 (118 π. Χρ.) Πβλ. Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 80, καί σχόλ.

9) Άπόδειξις τά κοσμητικά έπίθετα τά χρησιμοποιούμενα διά τό πρόβατον άπό τοΰ
Όμήρου ήδη : είροκόπος (Ε, 137. μ, 443), δασύμαλλος (ι, 425. Εύριπ. Κύκλ. 360), λάσιος (Ω, 125)
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δεικνύεταιέκ τών παπύρων. 'Οσάκις πρόκειται έν αύιοΐς περί αγοραπωλησίας, μισθώ-
σεως, κατασχέσεως ή καταγελλίας διά κλοπήν προβάτων (και αιγών), ουδέποτε παρα-
λείπεται ό άκριβής καθορισμός τής καταστάσεως, εις ήν ευρίσκονται τά ζφα άπό
απόψεως έρίου1). Ή ιδιαιτέρα, άλλ(ος τε, μέριμνα τήν οποίαν κατέβαλον οί "Ελλη-
νες διά τήν είσαγωγήν καί τόν έγκλιματισμόν έν Αΐγύπτφ ξενικών ειδών προβάτου,
ονομαστών διά τήν καλήν ποιότητα τοΰ έρίου2), αποδεικνύει ότι ή κυριανυέρα φρον-
τίς τής προβατοτροφίας δι' αύτούς ήτο τό έριον. Τό παράδειγμα πρός τούτο φαίνε-
ται, δτι έ'δωκαν πρώτοι οί Πτολεμαίοι, ιδιαιτέρως δέ ό και άλλοθεν γνωστός διά τήν
ζφοφιλίαν του Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος3). Είς τούς παπύρους αναφέρονται πολλάκις
«βασιλικά πρόβατα»4). Είς δέ τήν περίφημον πομπήν, τήν οποίαν διωργάνωσεν έν

καλλίτριχος (ι, 346,429), βαθύτριχος (Όμηρ. Ύμν. I, 412), ψαφαρότριχος (Όμηρ. Ύμν. XII, 3),
πηγεαίμαλλος (Γ, 197), 'βαϋύμαλλος (Πινδ. Πυθιον. IV, 161. 'Αππιαν. Μιθριδ , 103), μακρόμαλλος
{Στραβ. IV, 196). Πβλ. Bliimner, Technologie I2, 99-100. Orth., RE αρθρ. Schaf σελ. 383. (Καί
σήμερον τά *μαλλατα», ή τά «μακρομάλλικα» πρόβατα προτιμώνται τών άλλων, ώς ή «μαλλί:»,
ή «μακρομάλλισσα» ή ή «μεταξομάλλισοα» προβατίνα διαφέρει τών άλλων. Πβλ. Δ· Αονκοπονλον,
Ποιμεν. Ρούμελης, 66. fC. Χατζηϊωάννον, Ποιμεν. Κύπρου, έν Λαογρ. XI, 1934Ί937, 103.

') Βλ. P. C.Z. 59771. P. Col. Ζ. I, 58. P. Ent. 3. 91. P. Hib. 32.36. P.Thead. 8.22.23.

2) "Ας μή νομισθή έξ αύτοΰ, ότι οί "Ελληνες εγκατέλειψαν τό ιθαγενές είδος προβάτου,
τό όποιον κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 'Αριστοτέλους (Ίστ. Ζ, 606 α, 21-22) ήτο σωματωδέστερον
τών τής Ελλάδος καί επομένως άττοδοτικώτερον είς κρέας. Είς τήν άγέλην Μακεδόνος άποικου
μεταξύ 28 προβάτων ύπάρχουν 2 «αιγύπτια» (P. Hib. 3'2 = Chrest. 11,37" 245 π. Χρ.). Έκ τής
έπιμειξίας τοΰ ιθαγενούς πρός τά ξένα είδη προήλθον τά «νό&α πρόβατα» (P. Hib. 32. P. Ent.
2,2). Άργότερον ή μεΐξις έ'γινε μεγαλυτέρα καί διά τοΰτο άπέφευγον νά δηλώσουν λεπτομερώς
τό είδος τών προβάτων χαρακτηρίζοντες αύτά διά τοΰ γενικοΰ καί αορίστου όρου «σύμμεικτα»
(P. Thead. 8, η. P. Strassb. 24,5)· Άν τά «Ξοϊτικά» ή τά *Α[ωτ] ωνήοια» πρόβατα (P.Thead.
8, 7· Πβλ άνωτ. σελ. 93 ύποσ· 3) είναι Αιγυπτιακά καθαρώς ή νόθα, δέν γνωρίζομεν. Ή μαρ-
τυρία τοΰ Πλινίου (Ν. Η. VIII, 191) περί τής κακής ποιότητος τοΰ έρίου τών προβάτων τής
Αιγύπτου αναφέρεται πιθανώτατα είς τά πρόβατα τής Φαραωνικής έποχής.

3) "Οσον άφορα τό ένδιαφέρον τοΰ Φιλαδέλφου διά τόν έγκλιματισμόν έν Αίγυπτο)
παντός είδους ζώων βλ. P.C.Z. 59075. P. Tebt. 703, 63-70 (σχόλ.). Πβλ. Διοδ. III, 36, 3· Άϋην.
V, 200f-201 e. IX, 375d. XIV, 654 c. Deismann, Licht von Osten, 128 κ- έξ. Rostovtzeff, έν
JEA. VI (1920), 174, A Large Estate, 108 κ. έξ. Hellenist-World, I, 357-359. Tarn έν
JEA XIV (1928), 247 κ. έξ. Preaux, Econ. royale d. Lag., 208-223. Γ. Πετροπούλον, P.
Athen. 2, είσαγ.

4) Έκ τών 6371 προβάτων ενός ποιμνίου τά 1817 άνήκουν είς τόν Βασιλέα (P. C. Ζ.
59394, ιο-ΐ4). Είς τόν P. S I. 583 αναφέρονται άλλα 71 πρόβατα. Είς τόν P. C- Ζ. 59772, I
έτερα πεντήκοντα.....είς τόν P. Tebt. 701 col. V, iqo (235 π. Χρ.) αναφέρονται ποσά εισ-
πραχθέντα έξ ένοικίου προβάτων ανηκόντων είς τόν Βασιλέα. Πβλ. P. Tebt. 72, 232. 'Άν δέ
κ ρίνη τις έκτου μεγάλου άριθμοΰ αιγών καί προβάτων τά οποίαν άνήκουν είς τόν Άπολλώνιον,
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Άλεξανδρεία δ Φιλάδελφος έπ'ευκαιρία τοΰ εορτασμού τών πρώτων «Πτολεμαείων>,
παρήλασαν μεταξύ τών άλλων ζφων καί πρόβατα ξενικής προελεύσεως: 300 '^4ρά-
βια, 130 Αί&ιοιτικα καί 20 Ευβοϊκά*).

Έκ τούτων τά 'Αραβικά πρόβατα ήσαν γνωστά είς όλον τόν άρχαΐον κόσμον
διά τήν καλήν ποιότητα τοΰ έρίου των2). Διά τοΰτο καί άλλοι, μιμούμενοι τό
παράδειγμα τοΰ βασιλέως, είσήγαγον 'Αραβικά πρόβατα είς τήν Α'ίγυπτον. Πρώ-
τος δλων ό Διοικητής 'Απολλώνιος, τό όργανωτικόν καί έπιχειρηματικόν πνεύμα τοΰ
οποίου συνετέλεσε καί εΐς τήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας, ώς καί δλων τών πηγών
τοΰ Κρατικού πλούτου, πρός μεγάλην ώφέλειαν τοΰ βασιλικού ταμείου βεβαίως,
άλλά καί τοΰ ιδίου πολλάκις3). 9Από τό άρχεΐον τοΰ Ζήνωνος μανθάνομεν, ότι εΐς
τήν έν Φιλαδελφεία δωρεάν τοΰ 'Απολλώνιου, ώς καί εΐς χωρία τοΰ Μεμφίτου
νομού4), νέμονται άγέλαι προβάτων καί αιγών, άνήκουσαι εΐς τόν Βασιλέα, άλλά καί
εΐς τόν Ζήνωνα5) καί, κυρίως, εΐς τόν Άπολλώνιον6) ή καί είς άλλους άποικους τοΰ
περιβάλλοντος τοΰ Διοικητού. Πολλάκις μάλιστα είναι άδύνατον νά διακρίνη τις εΐς
ποιον άνήκουν πραγματικώς τά εΐς τούς παπύρους τοΰ Ζήνωνος άναφερόμενα αιγο-
πρόβατα ή πόσα τούτων άνήκουν εΐς τόν Άπολλώνιον καί πόσα εΐς τούς άλλους.

τόν Ζήνωνα καί τούς περί αύτούς (Βλ. κατωτ. σελ. 304), πρέπει νά ύποθέση ότι, τά *βασιλικά»
πρόβατα ήσαν πολύ περισσότερα τών μαρτυρουμένων μέχρι τούδε έκ τών παπύρων. Πβλ. καί
Ο. Tait. I, ι, 143 (249 π. Χρ.) ένθα άναφέρονται έ'ρια «βασιλικά» (έκ βασιλικών προβάτων
πιθανώς).

') Καλλΐξενος πας'Ά&ην. V, 201b.

2) Πβλ. Ήροδ. III, 113. 'Ιεζεκιήλ, XXVII, 21. Διοδ. II, 54,5- Στράβ. XVI, 783. Plin.
Ν. Η. VIII, 190. Orth, RE άρθρ. Schaf σελ. 377.

') Ό 'Απολλώνιος ήτο μέγας επιχειρηματίας καί ό πλουσιώτερος άσφαλώς άνθρωπος
τής Αιγύπτου μετά τόν Βασιλέα, ζών μετά βασιλικής άληθώς πολυτελείας. Βλ. άνωτ. σελ. 100,
ύποσ. 1 καί Wilcken, Hellenist. Wirtschaft, 107. Edgar BSAA. XIX (1923), 114 κ. έξ. καί
πάλιν Wilcken, Archiv VII (1923), 294.

4) P. S. I. 346. 368. 377. 381. P. Lond. Inv. no 2084 (κατά Rostovtzeff, A Large Estate,

113).

B) Είναι άναμφισβήτητον, ότι καί ό Ζήνων ήτο επιχειρηματίας άντάξιος τοΰ κυρίου του"
όχι μόνον διηύθυνε κατά τρόπον ύποδειγματικόν καί συμφέροντα διά τόν Άπολλώνιον τήν έν
Φιλαδελφεία δωρεάν, άλλά καί έξεμεταλλεύετο τήν θέσιν του πρός ίδιον πλουτισμόν. 'Εξηκο-
λούθηοε δέ νά είναι καί μετά τόν θάνατον τοΰ Φιλαδέλφου καί τοΰ "Απολλώνιου σπουδαίος
έπιχειρηματίας τής Φιλαδελφείας (Βλ. τάς έν σελ. 110 ύποσ. 2 παραπομπάς).

6) Είναι τό συμπέρασμα τοΰ Edgar (είσαγ· είς τούς P. Mich. Ζ. σελ. 36). ΙΙβλ. καί P.S I.

377. 381.509. 626. 863 (i). P. C. Ζ. 59142.59195.59215.59328.59340.59394.59406. S-Β. 7983.

Ό ίδιος ό 'Απολλώνιος, παρ' όλα; τάς μεγάλας καί πολλαπλάς άσχολίας του, εύρισκε τόν και-

ρόν νά δεικνύη προσωπικόν ενδιαφέρον διά τά ζφα tou (βλ· P. C. Ζ 59068. 59195· S. Β.
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Όπωσδήποτε είναι βέβαιον, δτι ό 'Απολλώνιος ήτο κάτοχος πολλών καί μεγάλων
ποιμνίων. Εις τά ποίμνια αυτά μνημονεύονται πολλάκις «Άράβια» πρόβατα1). Ή
περιφέρεια τοΰ 'Αρσινοΐτου άλλως τε, ένθα εΰρίσκετο ή δωρεά τής Φιλαδελφείας, γει-
τονεύει πρός τήν άραβικήν έρημον και δέν είναι παράδοξον επομένως, δτι πολλοί
"Αραβες ποιμένες νομάδες ήρχοντο έκεΐ είς άναζήτησιν νομών2). Μερικοί τών'Αρά-
βων τούτων, κατ' έπάγγελμα ποιμένες, είσήρχοντο ώς μισθωτοί είς τήν ύπηρεσίαν
Ελλήνων κτηνοτρόφων ή έλάμβανον έπί μισθίφ τά πρόβατα καί τάς αίγας αυτών3).
Πιθανόν δέ τοΰ αύτοΰ είδους προβάτων ποιμένες θά ήσαν καί τίνες 'Ιουδαίοι
απαντώντες είς τόν Άρσινοΐ'την4). Όπωσδήποτε δλοι αυτοί, ίδιοκτήται ή μισθωτοί
ποιμένες, έπώλουν είς τούς "Ελληνας όλόκληρον τήν είς έ'ρια παραγωγήν0), έπειδή
δέν διέθετον τά τεχνικά μέσα τής βιομηχανίας αύιών. Ό Ζήνων ήγόραζε διά τών
πρακτόρων του τά έκλεκτά «'Αράβια» έ'ρια6).

7983). Πολυάριθμον προσωπικόν, ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ Ζήναννος, ασχολείται μέ τάς
αίγας καί τά πρόβατα ταΰ Διοικητού. 'Ιδού μερικά γνωστά ονόματα : Άμενενς (P. C· Ζ. 59262
ιΰο), Άμορταϊος (P. S. I. 361, 2. 368, 1=,. P. C. Ζ. 59429, 2. 59771, ig. 59787, 32), 'Απολλόδωρος
(P. C. Ζ. 59298, 4· 59328, 143), 'Απολλώνιος (P. C. Ζ. 59394, ζ), Άρτεμίδοιρος (P. S. I. 654, ι.
P. C.Z. 59068,3· 59136, ι. S.B. 7983, ι), Άσκληπιάδης (P. C. Ζ. 59394, 28. 59404, ι. 59405, ι.
59406, ι), 'Ερμιάς (P. C. Ζ. 59328, ι, 150, 164. 59429, ι), "Ερμων (P. C. Ζ. 59430, 2,9. P. Mich
Ζ. 86, ι), Ευδημος (P. C- Ζ. 59428 verso, 2. 59432, 1. 59433, ι),'Ηρόδοτος (P. S. I. 368,51· 429, ι.
P. C. Ζ. 59432, 4), 'Ιάσων (P. S. I. 368,4· 429, 13. P. Mich. Ζ. 67, 23. 86, 2), Κάλλιππος (P. S. I.
361, 2. P. C. Ζ. 59394 col. II, 3· P.Mich. Ζ. 87, ι), Μάρων (P. C. Ζ. 59195, 2). Μυς (P. C. Ζ.
59136, r. 59432, 7), Νίκων (P. C. Ζ· 59068, ΐ', Νονραΐος (P. C. Ζ. 59136, ι). Πτολεμαίος (P. C.Z.
59411,4) καί άλλοι μισθωτοί ποιμένες ή μισθωταί προβάτων τοΰ 'Απολλώνιου, ών ό ρόλος
δέν είναι σαφής. Πβλ., π. χ., P. C. Ζ. 59328 συχνάκις καί 5939 col. II, 33 κ^π.

') P. S. I. 377, ΐ4· P. C. Ζ. 59435, 5 πβ. P. Hib. 36, 6, 11. P. S. I. 429, 17. 654, 3·

2) P. S. I. 361, 2 (;)· 367, 4· 388, 56. P.C. Ζ. 59340, \η· 59287, ι.

8) "Ηρως "Αραψ (P. S. I. 358, 56). 'Απολλώνιος Δημητρίου "Αραψ (P. C. Ζ. 59340, 17)
Έριενς καί Πόρτις (P. C. Ζ. 59433,23,27- 59394 col. II, 18). Ξενοκλής (P. Mich. Ζ. 67, ι8).
Τρεις άλλοι άνώνυμοι Άραβες ποιμένες (P. Mich. Ζ. 67, 19). "Ισως καί ό Νονραΐος καί ό.
Άμορταΐος καί ό Κάλλιππος (βλ. άνωτ. σελ. 124 ύποσ. 6) καί ό Νατινας (P. C. Ζ. 59406, 4)·
Πβλ. καί P.C. I. 367, 2. P. C. Ζ. 59430, 5· Ό Rostovtzeff {A Large Estate, 114) εκλαμβάνει
ώς "Αραβας μερικούς ποιμένας Κάρας τήν καταγωγήν. Πβλ. P. Mich. Ζ. 66,

4) Βλ. P. C. Ζ. 59251, 2,7 (πβλ. P. C. Ζ. 59262, 6ι. 59787, 25(5)) P. Ent. 2, 2.

6) Βλ. P. C. Ζ. 59287. 59433. 26. Ρ· Ent. 2.

6) Βλ. P.C. Ζ. 59287, I (Ό Ζήνων έπιστρέφει άγορασθέντα *άράβια> έ'ρια «ώς τελέως
τραχέα και ρνπαρά»). Είναι δύσκολον νά καθορισθή πολλάκις, ποία έκ τών «άραβίων» έρίων
προήρχοντο έξ άγοράς καί ποία έξ ιδίας παραγωγής· Βλ. P. S. I. 429, 17· 654. P. C. Ζ. 59430'
5. 56433, 26- Πβλ. P. C. Ζ. 59145.
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Τά Ευβοϊκά και Αΐθιοπικά πρόβατα δέν άναφέρονται εις τους παπύρους
μέχρι τούδε. Διά τά πρώτα, τά όποια ήσαν έπίσης καλού ε'ίδους'), τό παράδειγμα
τοΰ Βασιλέως δέν εύρε μιμητάς. "Ισως ένεκα τοΰ άδυνάτου τοΰ έγκλιματισμοΰ
αύτών έν Αΐγύπτφ ή έ'νεκα τής κατωτέρας, έν συγκρίσει πρός άλλα ε'ίδη, ποιότη-
τος τοΰ έρίου των ή δι' άλλον τινά λόγον. Διά τά Αΐθιοπικά όμως είμεθα βέβαιοι,
δτι ή μικρά άποδοτικότης αύτών εις έριον και ή κακή ποιότης αύτοΰ2) συνετέλε-
σαν, ώστε νά μή έπιδια>χθή παρ' ούδενός ή μεταβολή τοΰ καθαρώς θεαματικού
ρόλου, είς τόν όποιον μνημονεύονται.

'Αντιθέτως, εΐς τούς παπύρους συναντώμεν συχνάκις άλλο είδος προβάτων,
τά όποια δέν άναφέρονται μέν εΐς τήν πομπήν τών ΙΙτολεμαείων, άποτελοΰν δμως
τήν μεγαλυτέραν άπόδειξιν τοΰ ενδιαφέροντος τών Ελλήνων άποικων διά τό έ'ριον
τών προβάτων : τά «Μάήοια» πρόβατα, ονομαστά εΐς δλον τόν άρχαΐον κόσμον
διά τήν έξαιρετικήν ποιότητητα τοΰ έρίου των3). "Ενεκα τών ιδιαιτέρων φροντίδων
τάς οποίας άπήτει, ώς θά ϊδαιμεν, ή συντήρησις αύτών, τά Μιλήσια πρόβατα άπε-
τέλουν είδος πολυτελείας4), ούτινος μόνον ολίγοι ήδύναντο νά ύποστοΰν τό βάρος.
'Ασφαλώς ό προοδευτικός Φιλάδελφος δέν θά ύστέρησε καί ώς πρός τοΰτο, άν καί
δέν άναφέρονται μέχρι τούδε Μιλήσια πρόβατα μεταξύ τών «βασιλικών». Τούναν-
τίον είναι γνωστόν τό ενδιαφέρον, τό όποιον έπέδειξε προσωπικώς ό Διοικητής
'Απολλώνιος περί τοΰ έγκλιματισμοΰ Μιλησίων προβάτων είς τήν έν Φιλαδελφεία
δωρεάν του, ής τό έ'δαφος παρείχε κατά τήν εύστοχον παρατήρησιν τοΰ Rostovtzeff0)
νομήν άνάλογον πρός τήν τής πλούσιας πεδιάδος τοΰ Μαιάνδρου. Ή έν P. C. Ζ.
59195 (255 π. Χρ.) περιεχόμενη έπιστολή τοΰ 'Απολλώνιου, ήν παραι^έτομεν, μαρτυ-
ρεί επαρκώς περί τοΰ ένδιαφέροντος τούτου15).

') Βλ. Ά&ην. I, 27 f. ΙΙβλ.Ήροδ. VIII, 19.

5) Βλ. Στραβ. XVII, 822. Πβλ. Orth, έν RE, αρθ. Schaf σελ. 378.

8) Βλ. 'Ιεζεκιήλ, XXVII, 18. Κτηοίον, άποσπ. (έ'κδ. Miiller), 35. 'Αριοτοφ. Αυσιστρ., 729.
Βάτρ., 541. Στράβ. XII, 578. Άΰην. V, 196, XII, 533 b. 540d. XV, 691c. Θεοκρ. XV, 126.
Ενοταϋ·. Είς Διον. Περιήγ. V, 823. ΙΙλοντ. Άλκιβ., 23. Αίλιαν. Περί Ζώων XII, 4. XVII, 34.
Κλήμ. Άλεξαν. Παιδαγ. II, 30- Τζέτζη, Χιλιάδες Χ, 348-350, 378. ΙΙολυδ. Όνομαστ. IX, 125.
Cicer. Verres I, 34. Virgil. Georg. Ill, 306. IV, 334- Martial. VIII, 27. Tertul. De pallio, 3.
Colum. VII, 2. Plin. Ν. VIII, 291. XXIX, 33. Πβλ. Orth, RE άρθρ. Lana σελ. 607.

*) Βλ. τήν έπ' αύτοΰ συζήτησιν μεταξύ Wilcken (Hellenist. Wirtschaft, 107. Archiv.
VII, 1923, 294) καί Edgar (BSAA XIX, 1923, 114 κ.έξ.).

6) A Large Estate, 114.

6) Βλ- καί P. C. Ζ. 59430, ιο· Έξ άλλης επιστολής τοΰ 'Απολλώνιου (P. C. Ζ. 59142,
τού 256 π. Χρ.) πληροφορούμεθα, ότι τά έριατών Μιλη.σίων προβάτων αύτοΰ προωρίζοντο διά
τό έν Μέ^φιδι έργοστάσιον ταπήτων καί μάλλινων ύφασμάτων, τό όποιον άνήκεν είς τόν ίδιον.
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1 'Απολλ]ώνιος Ζηνωνι Πανακέοτ[ορι χαίρειν]
άπεατάλ]καμεν Μάρωνα επισ[τατησοντα]
των] Μιλησίων προβάτων τά τ [ε πρόβατα]
ονν αύ]τά παράδοτε τοντφ και τ[ον προβατώνα]
5 και ει] άλλη κατασκευή ύπάρχ[ει· προς τους]
δε ποιμ]ένας συστήσατε δπως υπ[ηρετώσιν]
δότε] δε και των παιδαρίων τά ε[
τοις ποιμ]έσι τέσσαρα δπως μανϋάνωσ[ι.

Έκ τοΐ3 κειμένου τής επιστολής (αΐ συμπληρώσεις είναι τοΰ Edgar) εξάγε-
ται σαφώς, οτι ήτο αναγκαία ειδίκευσίς τις δια την περιποίησιν τών Μιλησίων
προβάτων. Τοϋτο ίσως νά έ'χη μεν σχέσιν και προς την φροντίδα τής διατροφής
των, οπωσδήποτε δμως αναφέρεται εις τον ιδιαίτερον καΐ περίπλοκον τρόπον τής
περιποιήσεως τοΰ έρίου αυτών μέχρι τής κούρας και κατ1 αυτήν. Διότι είναι γνω-
στόν, δτι τάΜιλήσια πρόβατα τοΰ 'Απολλώνιου ήσαν «ύποδίφϋερα»*)' ώνομάζοντο
δέ οΰτω τά πρόβατα, τά όποια ήσαν πάντοτε κεκαλυμμένα δι' ειδικού καλύμμα-
τος εκ «διφθέρας», προορισμόν έχοντος νά διατηρή τό εριον αυτών καθαρόν. Τρις
τουλάχιστον τοΰ έτους τό δερμάτινον περικάλυμμα άφηρείτο διά νά άερισθή τό
εριον, ακολούθως δέ έπλΰνετο τοΰτο διά μείγματος ελαίου και οίνου ή καΐ όλόκλη-
ρον τό πρόβατον έλοΰετο και έπανεκαλΰπτετο2). Ή μέθοδος αΰτη τής διατηρήσεως
τοΰ ερίου επι τοΰ προβάτου ήτο γνωστή και ήσκεΐτο εις δλον τον άρχαΐον Έλλη-
νο-ρωμαϊκόν κόσμον3). Έκτος τοΰ 'Απολλώνιου και άλλοι "Ελληνες άποικοι έχρη-
σιμοποίησαν και διέδωκαν αυτήν εις τήν Αΐγυπτον4). Πρέπει δέ νά ύποθέσωμεν,

Βλ. και P. S. I. 593. 605. 654. P. C. Ζ. 59088, 9-10. 59241.59423. 59484 (=Ρ. S. I. 442) 59777-
3· S- Β. 7693. P. Mich. Ζ. 13.16. P. Col. Ζ. I, 15. Πβλ. Rostovtzeff, ενθ.άν. 116. Edgar, εν P.,
Mich. Ζ., είσαγ. σελ. 37. Preatix, Econ. royale d. Lag , 107.

l) Βλ. P. C. Z. 59430, 3, 10. 'Αντιθέτως δέν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν, ποία τών ύποδι-

φθέρων ήσαν Μιλήσια. Τερρακόττα τοΰ Μουσείου τής 'Αλεξανδρείας (βλ. είκ. εν Monuments

de l'Egypte Greco-romaine, tome II 2, planche CXV n° 667) παριστά πρόβατον φέρον

«ευρεϊαν λωρίδα περί την κοιλίαν (pecora od ariete con una larga fascia attorno al ven-

tre, Breccia, Αύτόθ.). 'Αναμφιβόλως πρόκειται περί παραστάσεως «νποδιφϋ·έρον» προβάτου.

') Βλ. Orth εν RE (αρθρ. Sckaf) σελ 374 και (αρθρ. Lana) σελ. 5. Thedenat εν DA

αρθρ. Lana σελ. 919.

8) Βλ. Στράβ. IV, 196. XIV, 546. Διογέν. Λαερτ. VI, 41. Πλοντ. Περί πλεονεξ. τοΰ πλού-
του 7 ='Ηθικά, 526. Κλήμ. Άλεξαν. Παιδαγ. II, 10, III. Ήανχ. εν λ. Ιώα (όα, όέα' όίαι' οίΐας).
Varr. R.R. II, 2,18. Oral. Odae II, 6. 18. Colum. VII, 3, 10. Plin. Ν. Η. VIII, 189.

') Βλ. P. Hib- 32 (=Chrest. II, 37), 12. P. Petr. Ill, 109 col. VI. 12 και σχόλ. έν
σελ. 274. P. C. Ζ. 59130, 2. P. Col. Ζ. I, 58, 5. Κατά τον Rostovtzeff (A Large Estate, 176 και
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δη και Ιθαγενείς έμυήθησαν συν τώ χρόνφ εις την μέθοδον ταΰτην και εις την
έν γένει καλυτέραν περιποίησιν τοϋ προβάτου, ε'ίτε ώς ανεξάρτητοι κτηνοτρόφοι,
ε'ίτε ως μισΟωταί, ε'ίτε ως μισθωτοί ποιμένες των προβάτων των 'Ελλήνων κληρον-
χων. Διότι, ως αποδεικνύεται εκ των πάπυρων, οί τελευταίοι ούτοι σπανίως ήδυ-
ναντο να περιποιηθούν μόνοι τά ποίμνια των αιγών και προβάτων των, ιδίως δέ
δ'ταν αυτά ήσαν μεγάλα. Δια τοΰτο ε'ίτε προσελάμβανον ποιμένας επί μισθώ, ε'ίτε
παρεχώρουν τά ζφά των επί μισθίφ εις επαγγελματίας ποιμένας1).

Ό πρώτος τρόπος δεν ήτο, φαίνεται, ό υπό τών ιδιοκτητών προτιμώμενος
και δι' άλλους λόγους (ως αί άπώλειαι ενεκα θανάτου*2) ή κλοπής, ή διατήρησις
κυνών φυλάκων3), ή κατασκευή προβατώνων4) και ιδίως ή φροντίς της εξευρέσεως
νομής) αλλά και διότι το ενδιαφέρον τών επί μισθφ ποιμένων δεν είναι εξ ίσου
ζωηρόν0) προς τό τών μισθωτών τοΰ ποιμνίου, οΐτινες έχουν πάν συμφέρον νά
φροντίζουν μετ' επιμελείας διά τήν περιποίησιν αύτοϋ. Ή μίσθωσις, άλλως τε, συνε-
τελεΐτο υπό λίαν ευνοϊκούς διά τον ιδιοκτήτην δρους. Κατά τήν συνηθεστέραν περί-
πτα>σιν, τά επί μισθίφ παραχωρούμενα κτήνη ήσαν: 10ν «ά&άνατα»' τοΰτο σημαίνει,
δτι μετά τήν λήξιν τοϋ χρονικού ορίου τής μισθώσεακ, 6 μισθωτής ύπεχρεοϋτο νά

180) εις πάπυρον τοΰ Λονδίνου άδημοσίευτον (Inv. η° 2038) αναφέρεται, ότι ό Ζήνων αγορά-
ζει 81 ύποδίφθερα πρόβατα (πβλ. P. S. Ι. 438). Εις τον P. Col. Ζ. II, 63 verso col- III μνη-
μονεύεται επίσης άλλη αγορά ύποδιφθέρων προβάτων υπό τοΰ Ζήνωνος. Τά πρώτα ανήκον εις
τον Μακεδόνα στρατηγόν Τηλέστην, τά δεύτερα εις άγνωστον κληροΰχον.

') Βλ. P. S. I. 368, 6-ίο, 15. P. Hib. 168. P. C. Ζ. 59195, 6-γ. 59292, ι6ο. 59406, 3-4.
59771, ι8. P. Lond. Inv. n° 2095 (κατά Pre'aux, Econ. royale d. Lag., 220) Πολλάκις ενεκα
τής αβεβαιότητος, ην παρουσιάζουν τά κείμενα τών πάπυρων ώς πρός τήν ιδιότητα τών έν
αύταϊς άπαντώντων προσώπων (οί άλληλογραφοΰντες παραλείπουν συχνά νά τήν καθορίσουν,
ώς γνωστή ν εις αυτούς), είναι δύσκολον νά γνωρίζωμεν εις ποίαν έκ τών δύο κατηγοριών ανή-
κουν πολλοί ποιμένες. Βλ. Ρ- S. I. 361, 2. 377, 5"7· 386, 2θ P. C. Ζ. 59136, ι. 59176, 54· 09328,
ι, ι<51. 59429, ι, 2. P. Mich. Ζ. 67, ι8, 19· 87, ι. S. Β. 7984 κλπ. Επίσης είναι δύσκολον πολ-
λάκις νά άποφανθη τις, άν πρόκειται περί ποιμένων δούλων ή ελευθέρων. Βλ. P. C. Ζ. 59155,
6,7- 59406. P. Lond. Ill, 1171 (σελ. 177, τοΰ 178 π. Χρ ) P. S. I. 380, 13· ΙΙβλ Wester mann,
Slavery, 8, 54, 57.

2) Εις μίαν άγέλην τοΰ Ζήνωνος έκ 536 προβάτων χάνονται εντός ενός έτους 100 (P. S·
I. 377). Πβλ. P. C. Ζ. 59770, 5· P. Mich. Ζ. 67, 27. 87, 4. P. Hib. 120 frag, c, 31-33· Διά τάς
έκ κλοπής άπωλείας βλ. άνωτ. σελ. 117 ύποσ. 5.

8) Βλ. P. S. I. 368.

4) Βλ. P. C. Ζ. 59068, 5' πβ· P. C Ζ. 59195, [4].

6) Βλ. P. C- Ζ. 59068,5· Πβλ. και τό τοΰ Ευαγγελίου (κατά Ίωάννην C, 10, 11): ό ποιμην
ό καλός την ψυχην αντον τί&ησιν νπερ τών προβάτων ό δε μισθωτός και ονκ ών ποιμην, ου ουκ
εοτι τά πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λνκον ερχόμενο ν και άφίησι τα. πρόβατα"».
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παραδώση είς τόν ΐδιοκτήτην ίσον αριθμόν κτηνών κα! εις ήν κατάστασιν παρέ-
λαβε ταύτα. Άν δηλαδή, ένεκα διαφόρανν λόγων, μερικά έκ τών ζφων έχάνοντο, ό
μισθωτής ήτο ύποχρεωμένος νά άντικαταστήση δι1 άλλων 'ίσης αξίας1)· 2ον «εμφορα»·
ό μισθωτής τούτέστιν ύπεχρεοΰτο εις τήν κατά τακτήν προθεσμίαν καταβολήν εις
τόν ΐδιοκτήτην τοΰ καθορισθέντος μισθώματος, τοΰ «φόρον»2). Είναι εύνόητον δτιτό
είδος και τό ποσόν τοΰ «φόρου» έποίκιλλεν άναλόγως τοΰ είδους τών ζώων καί τών
άλλων ειδικών συνθηκών, ύπό τάς οποίας συνετελεϊτο εκάστη μίσθωσις. Κατεβάλλετο
δέ κατά τακτήν προθεσμίαν, εϊτε είς είδος (δηλαδή εις έριαΗ) ή εις επιγονή)·)*),

1) Βλ. P. S. I. 377, 6. P. S. Ζ. 59328, 120, 126, 131, 138. 59340,8. 59422, 12. (Διά τήν
χρήσιν τής λέξεως ύπό τήν σημασίαν ταύτην βλ. τήν βιβλιογραφίαν παρά Taubenschlag, The

Law of Greco-Roman Egypt, 278). Είς τήν περίπτωσιν, καθ' ήν ή μίσθωσις δέν περιελάμ-

βανε τόν όρον τού «αθανάτου», ό ποιμήν ύπεχρεοΰτο νά παραδώση είς τόν ΐδιοκτήτην τό
δέρμα ζώου τινός πρός πίστωσιν τής άπωλείας αύτοΰ. Βλ. P. C. Ζ. 59429, J3 καί τά σχόλ.

P. Mich. Ζ. 67, 26. P. Hib. 120, 30.

'·') Βλ. P. C. Ζ. 59328, 107, 119, ΐ2θ, 132, ι39· ΐ56· 59338, 4- 59340, 5· 59422, 6. 59433,
23· P.S. 1.388, 56. 583. P. Tebt. 701, 190.

s) Βλ. P. S. I. 377 (250 π. Χρ ), 5~7'· *καί πρόβατα.....αθάνατα παρέξω και [ε]κάοτον

ηοι δώσω κατά κτή(νος) ? πόκον ."να». Ό Schnebel (Landwirtschaft, 353) καί ή CI. Preaux (Econ.
royale d. Lag., 218/219) συνεπέραναν έξ αι'ιτοΰ. ότι ό είς έρια «φόρος» άνήρχετο είς ενα πόκον
έρίου δι'εκαστον πρόβατον κατ' έτος. Προσεκτικωτέρα όμως παρατήρησις τοΰ κειμένου άπο-
δεικνύει, ότι ή ύπό τών έκδοτών τοΰ παπύρου γενομένη άνάγνωσις τής βραχυγραφίας *κττ/>
(κατά κτή(νος)) είναι λίαν άμφίβολος. Διότι καί ό δρος < κατά κτήνος» θά άπετέλει άνεξήγητον
ιτλεονασμόν μετά το προηγούμενον «εκάστου» καί ό καθορισμός τοΰ χρονικοΰ όρου, όστις ύπάρ-
χει είς τά όμοια κείμενα, θά έλειπεν έκ τοΰ παρόντος κατά τρόπον έπίσης άνεξήγητον. 'Υπο-
θέτω, ότι ή όρθή άνάγνωσις τής βραχυγραφίας είναι «ημη» (κατά ημη(νον), όκτάμηνον), ότι
δηλαδή ό μισθωτής έλάμβανε τά πρόβατα ώς «αθάνατα» καί άντί ενός πόκου έρίων κατά κεφα-
λήν άνά οκτώ μήνας, ήτοι τριών πόκων άνάδιετίαν, δεδομένου ότι ό ίδιος έλάμβανε δύο πόκους
έρίου έξ εκάστου προβάτου κατ' έ'τος (βλ. κατωτ. σελ. 132-135).

*) "Ενα έ'ριφον π. χ. κατ' έτος δι' έκάστην μισθουμένην ώς «άθάνατον» αίγα (βλ. P.C.Z.
59422, ίο) ή ένα καί τέταρτον (βλ. P. Mich. Ζ. 67, 5) ή ένα καί ήμισυν (βλ. P. C. Ζ. 59ϋ40,5
7, 29)· Ό Rostovtzeff (A Large Estate, 180) θεωρεί τό τελευταΐον τοΰτο ποσόν φόρου ώς
ύπερβολικόν καί προσπαθεί νάέξηγήση δι' ύποθέσεως, ήτις δύναται νάθεωρηθή περιττή μετά
τήν δημοσίευσιν τοΰ P. Mich. Ζ. 66 καί τοΰ έν S. Β. 7984, έξ ών καταφαίνονται τά άποτελέ-
αματα τών πλεονεκτικών διαθέσεων τοΰ έκμισθωτοΰ. Έξ άλλου, καί ή ΐπό&εσις τής 67. Preaux,
ότι δηλαδή μέρος τοΰ ύπερβολικοΰ μισθά>ματος προωρίζετο «r<i καταστήοη το κεφάλαιον άϋ·ά-
νατον» (ένθ. άν., 219), δέν εύσταθεϊ. Διότι τό κεφάλαιον ήτο έκ τής συμβάσεως <άθάνατον ■ καί
ούδέν μέρος τοΰ «φόρου* προωρίζετο διά τήν άντικατάστασιν τών άπωλειών αύτοΰ, δέν θά
απέφερε δέ έν τοιαύτη περιπτώσει τόκον 50%, ώς υπολογίζει ή συγγραφεύς, άλλά πολύ όλιγώ-
τερον. Ή έξήγησις όμως τοΰ πράγματος είναι απλουστέρα. Οί πτωχοί αίπόλοι, ύπό τής άνάγκης

9
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ε'ίτε εις χρήμα1), είτε εις είδος καί χρήμα συγχρόνως2).

Τά κτήνη, τά όποια δέν άπέφερον σοβαρόν εισόδημα είς τόν μισθωτήν (δπως
τά άρρενα και τά μικρά), παρεχωροΰντο συνήθως ως «αθάνατα» μέν, άλλά «άφορα»■
δηλαδή ό μισθωτής υπεχρεοϋτο νά άποδίόση ταΰτα εΐς τόν ίδιοκτήτην άμα τή
λήξει τής μισθίόσεως, εΐς ήν κατάστασιν παρέλαβε ταΰτα, έν τω μεταξύ δμως δέν ύπε-
χρεοΰτο εΐς τήν καταβολήν μισθώματος3). Εΐς τό συμβόλαιον τής μισθώσεα)ς μεταξύ
ιδιοκτήτου καί μισθωτού έλαμβάνετο πρόνοια περί παντός ζητήματος, τό όποιον
θά ήδύνατο νά γέννηση προστριβάς καί άμφισβητήσεις μεταξύ τών συμβαλλομέ-
νων. Ούτω, καθορίζεται σαφώς καί λεπτομερώς τό ποσόν, τό είδος, ό χρόνος καί
ό τρόπος τής πληρωμής τού μισθώματος· τό είδος, τό γένος, ή ηλικία τών μισθου-
μένων ζιόων, ώς καί τό ποσόν τοΰ έρίου, τό οποίον φέρουν καί)' όν χρόνον συν-
τελείται ή μίσθωσις. Έν τέλει δέ προστίθεται καί ποινική ρήτρα διά τήν περίπτω-
σιν άθετήσεως τών δρων τής συμφωνίας έκ μέρους τοΰ ενός ή τοΰ έτερου τών
συμβαλλομένων. Προσθέτως ό έκμισθωτής ήδύνατο νά απαίτηση παρά τοΰ μισθω-
τού καί εγγυήσεις διά τήν έκπλήρωσιν τών άφορώντων αύτόν δρων4).

πιεζόμενοι, έδέχθησαν τόν ύπό τοΰ ιδιοκτήτου έπιβληθέντα όρον τοΰ ενός καί ήμίσεος έρίφου
κατ' αίγα, άλλ' άργότερον, μή δυνάμενοι νά έκπληρώσουν τούτον, «άνεχώρησαν» (έξηφανίσθη-
σαν). Ή περίπτωσις. άλλως τε, δέν είναι μοναδική. Καί άλλοι μισθωταί ζφων * άνεχώρονν»
(έδραπέτευον δηλαδή καί κατέφευγον ύπό τήν προστασίαν ίεροΰ «άσύλου», εάν κατεδαοκοντο),
επειδή δέν ήδύναντο νά άνταποκριθούν είς τάς ύπερβολικάς άπαιτήσεις τών ιδιοκτητών (βλ.
P. S. I. 368, 23- Ρ· C. Ζ. 59310,2).

1) Βλ. P. S. I. 583. (Ό μισθωτής Παοΰς 'Αμενέως καταβάλλει ώς φόρον 2 '/.2 δρχμ.
ετησίως κατά κεφαλήν δι' 71 βασιλικά πρόβαεα). Πβλ. P. C. Ζ. 59328, ιοό- ιο8. 59394, ιι - 12.
59772. 59787, 26-28 καί άνω τ. σελ. 111 ύποσ. 1.

') Βλ. P. C· Ζ. 59328, 119 ; «εμφόρονς (αίγας) ο (70)' φόρου χαλκοϋ τειρώβολον, εριφον
cm»· 159 ' «χίμαροι Οήλεις ρ (100% ών φόρος τής πρώτης δωδεκαμήνου εριφοι ν (50) καί. χαλκοί'
διώβολον (γίνονται) (δραχαιαί) λγ (38) διώβολον».

3) Βλ. P. C. Ζ. 59328, Ι2Γ, 126,131, Γ3&: *τράγοι άϋάνατοι» καί «άνευ φόρον άϋάνατοι
καί «α νέμουοι άπό τών χιμάρων άνευ φόρον άραενα». 59422, 12 καί σχόλ. P. Mich. Ζ. 67, J:
«ελαβον εν τω δ (τετάρτω έ'τει) άφορους (αίγας).

4) Βλ. P. C. Ζ. 59340, όστις περιέχει τό άρτιώτερον διασωθέν μισθωτήριον συμβόλαιον
τής Πτολεμαϊκής εποχής (247 π. Χρ.). Πβλ. P. Mich. Ζ. 66. Ό τρόπος ούτος τής μισθώσεως
ύφίσταται καί κατά τήν Ρωμαϊκή ν έποχήν. Βλ. P. Strassb. I, 30 (278 μ. Χρ ). P. Thead. 8. 9 (4°?
αί. μ. Χρ.). Πβλ. Mitteis, Chrest. II, 364. Ρ Meyer, Jurist. P. 40. Collomf., Melanges Mas-
pero, 11,335 κ. 8|.( = S. B. 8086). Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt, 278-279.
(Δέν κατώρθωσα νά ϊδω τήν μελέτην τής Sibylle von Bolla, Untersuchungen zur Tiermiete
und Viehpacht im Altertum, Miinchen, 1940). Σημειωτέον, ότι καί είς τήν Νέαν 'Ελλάδα
οί όροι καί γενικώς ό τρόπος ούτος τής μισθώσεως προβάτων καί αιγών, έν πολλοίς δέ καί
ή ορολογία, παραμένουν άμετάβλητοι. Κατά τήν συνηθεστέραν περίπτωσιν, ό ιδιοκτήτης παρα-
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Ό τρόπος οΰτος τής μισθώσεως συνέφερεν ό'χι μόνον είς τους ιδωκτήτας,
άλλοι και εις τους μισθωτάς. Ό ιδιοκτήτης είχεν έξησφαλισμένον τό κεφάλαιον,
έφ' δσον δέ είσέπραττεν ανελλιπώς τον «φόρον»1), και επιτόκων αρκετά ύψηλόν,
ό'χι μικρότερον τουλάχιστον τοΰ τών εις χρήμα δανείων κατά την αυτήν έποχήν. "Αν
υποθέσωμεν, π. χ., ό'τι εν πρόβατον περί τά μέσα τοΰ 301" αιώνος π. Χρ. έτιμάτο 8
δραχ.2) και δτι άπέφερεν είς τον κΰριον αύτοΰ εισόδημα έτήσιον 2·2ι/2 δραχμ.3),
εχομεν επιτόκων 25-31 °/ο4)' γνωρίζομεν δέ, δτι τό επιτόκων τών εις χρήμα δανείων
κατά τήν ιδίαν έποχήν εκυμαίνετο εν Αίγΰπτφ μεταξύ 25-45%5). Τό κέρδος
δμως διά τους ιδιοκτήτας ήτο πολύ μεγαλΰτερον, εάν λάβωμεν υπ' ό'ψιν δτι δεν
ήσαν μόνον ήσφαλισμένοι από πάσης φθοράς τοΰ κεφαλαίου, αλλ' ειχον και τήν εύχέ-

χωρεΐ τά ζφα είς τόν ποιμένα ώς «άϋάναζα* και <φορικά». Ό πρώτος ορος αποδίδεται σήμερον
διαφοροτρόπως κατά τόπους : «οιδηροκέφαλα» ("Ανδρος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος, Σαμοθράκη και
άλλαχοΰ), · κεφαλιακά» (Αιτωλία, 'Ακαρνανία, Θεσσαλία καί άλλαχοΰ), "κεφαλιάτικα* (Μάνη,
Μήλος καί άλλαχοΰ), *κεφαλάρικα>· ("Ανδρος καί άλλαχοΰ), «αφεντικά» ('Αρκαδία, Ηλεία,
Κορινθία, Μεσσηνία καί άλλαχοΰ), «αψοφα» (Καλάβρυτα, Μεσσηνία, Στερεά Ελλάς καί άλλα-
χοΰ). Ό φόρος, ή «αοδεια» ή ή «νομη» λεγομένη σήμερον, κανονίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ
μισθωτού καί έκμισθοηοΰ, ής οί όροι έξαρτώνται, ώς το πάλαι, έκ πολλών ειδικών παραγόντων
(τοΰ είδους καί τής καταστάσεως τών μισθουμένων ζφων, τών τοπικών εθίμων κλπ.). Συνίσταται
δέ συνήθως μέν είς είδος (άρνιά, έ'ρια, τυρός), ενίοτε δέ καί εις χρήμα (έν Καρπάθφ, π. χ.).
(Έκ πληροφοριών τοΰ άρχείου τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού καί τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου).

1) 'Απόσπασμα επιστολής έκ τοΰ άρχείου τοΰ Ζήνωνος αποδεικνύει, ότι οί ίδιοκτήται
δεν ήσαν ώς προς τοΰτο πάντοτε ήσυχοι. Βλ. P. C. Ζ. 59338: *[ί'να μη συμβαί.]νη[ι] των αιγών
τεικτόντων (sic) τους αιπόλονς άνασοβεΐοιίαι και τόν φόρον ήμΐν 3ι[α]πεσεΐν». Καί ή αύστηρότης,
άλλως τε, τής ποινικής ρήτρας (βλ. P. C. Ζ 59340, 8-17) καί ή άπαίτησις σοβαρών εγγυήσεων
(βλ. P. C. Ζ. 59340, ι6-2θ. 59422, ι6) δεικνύουν τήν αυτήν άνησυχίαν. Πβλ· καί P. C. Ζ. 59433,
22*27· Ρ· Mich. Ζ. 66. S. Β. 7984 P. S. I. 399, 6.

2) Βλ. P. Hib. 36, 6,12.

3) Βλ. P. S. I. 583, 2. P. C. Ζ 59772, 4, "·

*) 'Εάν δέ παραδεχθώμεν ώς άληθές, ότι εν πρόβατον άπέφερεν ετησίως είς τόν κύριον
αύτοΰ μόνον ένα πόκον έρίων (P. S· 1.377. Πβλ. άνωτ. σελ. 129 ύποσ· 3), τότε τό έπιτόκιον τοΰ
κεφαλαίου (τιμή προβάτου 8 δρχμ.) άνήρχετο είς 50%, έφ' όσον 6 πόκος έτιμάτο περίπου

4 -5 δρχμ. (βλ. P. Ent. 2, 3· Πβλ. κατωτ. σελ. 137 ύποσ. 5). Εις τό ίδιον συμπέρασμα θά κατα-
λήξωμεν, εάν λάβωμεν ώς βάσιν, ότι περί τά μέσα τοΰ 3ου αιώνος ή καλή α'ίξ έτιμάτο 2 δρχμ.
(βλ. P. Hib. 37) καί τό έρίφιον 1 δρχμ. (βλ. P. S. I. 368, η. P. C. Ζ. 59328, 104). Χρειάζεται όμως
νά μή λησμονώμεν, ότι τά πλείστα τών δεδομένων τούτων είναι συμπτωματικά καί αμφίβολα
καί δεν δύνανται νά χρησιμεύσουν προς έξαγωγήν συμπερασμάτων γενικού κύρους.

5) P. C. Ζ. 59327 (249 π. Χρ.), είσαγ. 59355 είσαγ. Β. G. U. 1273, 9 (220 π. Χρ.), 1274, ι3
(218 π. Χρ.). Πβλ. Preaux, Econ. royale d. Lag., 282 - 283. (Διά τά άλλα Ελληνιστικά κράτη
βλ. Tarn, Hellenist. Civilis.5,106).
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ρειαν νά εισπράττουν τον τόκον αυτού εις ε'ίδη πρώτης ανάγκης (αμνούς, ερίφια,
τυρόν και ιδίως έ'ρια, τών οποίων ή προμήθεια δεν φαίνεται νά ήτο εύκολος άλλο-
θεν1). Τά σχηματισθέντα, άλλως τε, κατά τήν έποχήν ταΰτην μεγάλα ποίμνια προ-
βάτων και αιγών του βασιλέως, τοϋ 'Απολλώνιου, τοΰ Ζήνωνος και άλλων πλου-
σίων κληρούχων2), οϊτινες έξεμεταλλεύοντο αυτά ώς επί τό πλείστον δι5 εκμισθώ-
σεως εις επαγγελματίας ποιμένας, είναι άπόδειξις τοΰ επικερδούς τής επιχειρήσεως.

, Οι μισθωταί αφ'ετέρου εύρισκον ασφαλώς τήν έπιχείρησιν ταΰτην επικερδή.
Φαίνεται δτι τό εξ αυτής καθαρόν κέρδος, μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ μισθώματος, τών
κρατικών φόρων και τών εξόδων διατροφής τοΰ ποιμνίου, έπήρκει διά τήν ιδίαν
συντήρησιν. Τοΰτο τεκμαίρεται και έκ τής προθυμίας, μετά τής οποίας ούτοι προσ-
φέρονται εις τήν μίσθωσιν και έκ τών προσπαθειών, τάς οποίας καταβάλλουν
ενίοτε, διά νά υποσκελίσουν άλλους ομοτέχνους3) ή και έκ τοΰ καταφανώς υπερβο-
λικού μισθώματος, τό όποιον δέχονται νά καταβάλλουν4). Δεν είναι βεβαίως δυνατόν
νά ύπολογίσωμεν, έστω και κατά προσέγγισιν, τό καθαρόν κέρδος τών ποιμένων,
έφ' δσον πολλοί τών παραγόντων, έκ τών οποίων έξαρτώνται τά έσοδα και τά έ'ξοδα
αυτών ήσαν και εις τήν Α'ίγυπτον, ώςκαί άλλαχοΰ, αστάθμητοι. Δΰο έν τούτοις παρά-
γοντες συντελεστικοί τοΰ Ικανοποιητικού έκ τής ποιμνιοτροφίας εισοδήματος, δύναν-
ται νά ύπολογισθοΰν, διότι παραμένουν οπωσδήποτε σταθεροί διά τήν Αϊγυπτον:
ή διπλή εντός τοϋ έ'τους επιγονή και ή διπλή κουρά, αί όποΤαι, και χωρίς τών από
της γαλακτοκομίας εσόδων, ήσαν ίκαναί νά καλύψουν τά έ'ξοδα και νά αφήσουν
και περιθώριον κέρδους. "Οτι δέ οΐ Αιγύπτιοι «δις τεκόντα και δις άποκαρέντα
έκαρποϋντο τά πρόβατα» γνωρίζομεν δχι μόνον έκ μαρτυριών τών συγγραφέων"),
αλλά και τών παπύρων. Ή διάκρισις μεταξύ «άρνών πρωίμων και ωρίμων»*') ή

1) Πβλ. P. S. I. 899. 605. P. C. Ζ. 59145. 59298. 59328, 35-60. 59411, 3. P. Mich. Ζ. 16.
58. P. Petr. II 32, 20, 22 (σελ. 108). P. Ent. 2. 3. 4 και άνωτ. σελ. 121 ύποσ. 4.

2) P. S. I. 377: πρόβατα 536 αίγες 10. 368, 44. 6ι: πρόβατα 122. 386 : αίγες 500 και . . .
626: πρόβατα 304. P.C.Z. 59328= αΐγες 1121. 59404: πρόβατα 110. 59394: πρόβατα 6371, αίγες
206. 59429: εριφοι 160. 59340: αίγες 144. 59422: αίγες 60, εριφοι 125. 59406 : πρόβατα 83.
59773: πρόβατα 100. P. Mich. Ζ. 67 : αίγες 246. P. Hib. 33 : πρόβατα S0 (πβλ. 120. 167. 168).
P. Frankf. 5: πρόβατα 200. κλπ. Πβλ. άνωτ. σ. 124.

3) Βλ. P. S- Τ. 377, .5-7, 13-70· Ρ· C. Ζ. 59422.

*) Βλ. άνωτ. σελ. 129 ύποα. 4.

5) Βλ. Διοδ. I, 36, 6. 87, 2. Πβλ. Schnebel, Landwirtschaft, 327.

8) P. C. Ζ. 59771, ιο-ιι (Τά άρν^ά τής παραγωγής τοΰ τρέχοντος έ'τους, τά * φετινά αρνιά»,
λέγονται «άρνες εφέτειοι» : Archiv V, 1913, 394 n° 322, ο, άπαντα όμως και ό δωρικός τύπος
<άρνία αάτινα» : P. C. Ζ. 59406, 11* 3°ς αί. π. Χρ. Πβλ. P. C. Ζ. 59346, 6)·
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«πρώτης και δευτέρας» κατηγορίας1) καί προβάτων «θερινών και χειμερινών '2), ανα-
φέρεται άσφαλώς εις τόν κατά δυο έποχάς, «θερινόν καί «χειμερινόν», «πρώϊμον»
καί «όψιμον» τοκετόν τών προβάτων. Βεβαίως αί εννοιαι αύται, αί'τινες προκειμέ-
νου περί τοκετού προβάτων καί αιγών δέν άναφέρονται είς σαφώς καθωρισμένα
χρονικά δρια καί είς άλλα κλίματα ψυχρότερα τής Αιγύπτου, δέν είναι δυνατόν νά
έχουν άκριβές περιεχόμενον ύπό τάς κλιματικάς συνθήκας τής Α ιγύπτου ίδιαιτέραις'),
αϊτινες ευνοούν καθ' δλον τό έ'τος τό βάτευμα καί τόν τοκετόν τών προβάτων.

4. Κουρά: χρόνος, και τρόποι αυτής. Μεταφορά τοΰ έρίου.
'Επάρκεια και τιμή παραγομένου έρίου. Φυσικά χρώματα αύτοΰ.

ΙΙροκειμένου περί τής κούρας τών προβάτων καί αιγών δέν ύπήρχον έπίσης
χοονολογίαι αύστηρώς τηρούμεναι έν Αίγύπτφ, ούτε ιδιαιτέρα εποχή, καθ' ήν πρέ-
πει νά κείρωνται τά πρόβατα, διότι «άρχίζουν νά ιδρώνουν»4), έφ' δσον τοΰτο συμ-
βαίνει έκεΐ τό πλείστον τού έ'τους. Γνωρίζομεν βεβαίως δτι έγίνετο κουρά θερινή5)
καί χειμερινή. Ή πρώτη έγίνετο πιθανώς περί τόν Αύ'γουστον ή Σεπτέμβριον, ή δέ
δευτέρα περί τόν Φεβρουάριον ή Μάρτιον6). Πόσον δμως θά ήτο έπισφαλές έπί
τού προκειμένου συμπέρασμα γενικεΰον συγκεκριμένος περιπτώσεις, άποδεικνύε-
ται έκ τών παπυρικών κειμένων, είς τά όποια άναφέρονται συγχρόνως πρόβατα
τής αύτής αγέλης «επίκουρα, ήμίκουρα, ψιλά»1) ή «άπό κούρας» καί «έ'μποκα»8),

') "Αρνες πρώτοι-άρνες δεύτεροι». Βλ. Sothas, P. Detn. Lille I σελ. 45.

') Βλ. P. C. Masp. 67141 recto III passim. ΙΙβλ. Plin. Ν. Η. VIII, 178, SchnebeL, ένθ.
άνωτ., 325.

3) Τό έν P.S I. 863 (ι) κείμενον π. χ. παρουσιάζει τόν τοκετόν ποιμνίου αιγών ώς μέλ-
λοντα νά γίνη μεταξύ 'Ιουλίου καί Σεπτεμβρίου «αίγες τέλεαι επίτοκωι (άνάγν. επίτοκοι) αϊ
τέξον[ται τ]ου Παννι κδ[. · αλλαι τέξονται τον 'Επείπ» (στιχ. 43-47).

4) Varro, R. R. II, 11, 6: «sudare inceperunt oves».

5) Πβλ. P. S.I. 305 (3°S /4°S αΐ. μ. Χρ.): «ερια θερινά εν&άδε ονχ ενρον. Ό Schnebel
(ένθ. άν., 325) συμπεραίνει έξ αύτοΰ ορθώς, ότι τά θερινά έ'ρια ήσαν καλυτέρας ποιότητος τών
χειμερινών.

6) Βλ. P.S. I. 368, 44 (245π. Χρ.). P. Ent. 2 verso, ι (218 π. Χρ.). P. Lond. 131
(I σελ. 166), ιιι (78 μ.Χρ.). S. Β. 8086, g-io (286 μ.Χρ.). Πβλ. Colum. VII, 4,7. Bliimmer,
Technologie I2, 102. Lesquier, R. Egypt. II (1921), 131. Collomp, Melanges Maspero II, 336.

') Βλ. P. Hib. 32. iz - ιβ (έν μηνί Δίφ = Δεκέμβριος - Ιανουάριος). P. C Ζ. 59771, 6 8
(έν μηνί Τΰβι = Φεβρουάριος - 21 Μάρτιος). 'Αμφότεροι τών μέσων τοΰ 3ου αί. π. Χρ.

8) Βλ. P. Thead. 8, 6, 15 (έν μηνί Μαρτίφ τοΰ 306 μ. Χρ.). Πβλ. S· Β. 8086, 8-ΐο (Νοέμ-
βριος τοΰ 286 μ. Χρ ). Ή πλήρης έκφρασις τοΰ πρώτου όρου είναι «άπό κούρας τοΰ δείνα μηνός»,
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δηλαδή πάσης δυνατής καταστάσεως άπό άπόψεως έρίου. Διότι μεταξύ τών προ-
βάτων τής πρώτης άγέλης υπάρχουν καί «ψιλά», δηλαδή πρό ολίγου καρέντα, καί
«ήμίκουρα», δηλαδή πρό τίνος χρόνου καρέντα καί φέροντα έριον άνεπτυγμένον
μέν άρκετά, όχι δμως είς σημεϊον, ώστε νά δύναται νά καρή έκ νέου'), καί «επίκουρα»,
δηλαδή φέροντα έριον τόσον άνεπτυγμένον, ώστε πρέπει νά καρή έντός ολίγου·
Μεταξύ δέ τών προβάτων τής δευτέρας άγέλης υπάρχουν δύο κατηγορίαι: τά «άπό
κουράς», τά κεκαρμένα δηλ., καί τά «έμποκα», τά έτοιμα πρός κουράν.

Εΐς τήν γλώσσαν τών παπύρων χρησιμοποιούνται καί άλλοι όροι πρός χαρα-
κτηρισμόν τής καταστάσεως τών προβάτων ώς πρός τήν ποσότητα τοΰ φερομένου
έρίου, συνώνυμοι τοΰ ενός ή τοΰ άλλου τών ήδη μνημονευθέντων. Ούτω, τά «επί-
κουρα» άλλαχοΰ χαρακτηρίζονται ώς «έπίποκα»~), τά δέ «έμποκα», ώς «σνμποκα»*)
ή «δαοέα»*). "Οθεν άπό τής μιάς κουράς εΐς τήν άλλην τά πρόβατα δύνανται νά
είναι: 1) ψιλά ή άπό κούρας 2) έμποκα, ούμποκα ή δασέα καί 3) επίκουρα ή έπί-
ποκα. Είς Βυζαντινόν πάπυρον τοΰ Μουσείου τοΰ Καίρου άναφέρονται καί οί μονα-
δικοί δροι «άκερσος»a) καί «-νεόκουρος»'), ών ό μέν πρώτος είναι συνώνυμος τού
«έμποκος», ό δέ δεύτερος τοΰ «ψιλός»').

δι' ής δηλούται συγκεκριμένως ή κατάστασις τοΰ κεκαρμένου προβάτου κατά τόν χρόνον
τής μισθώσεως.

1) Πιθανόν ό όρος νά μή σημαίνη πάντοτε τήν μέσην κατάστασιν μεταξύ «ψιλών» καί
«έμπόκων», άλλά καί τήν κατά «τό ημισν κονράν», τήν πρό τής κυρίως κουράς δηλ. γενομέ-
νην μερικήν κουράν τών περί τήν κεφαλήν, τόν λαιμόν, τήν κοιλίαν, τήν ούράν καί τά σκέλη
βραχέων έρίων τών προβάτων (τό παρ' ήμϊν «κωλοκοΰρεμα» ή «οφεντνλοκούρεμα»). Πβλ.
Ήσύχ. έν λ. οπάλια.

2) Βλ. P. Ent. 3, 2. 91. 4· Ρ· C. Ζ. 59771, 6. (Πβλ. καί Π. Δ. Βασιλ. IV, Β, 4). Οί όρυι
«επίποκος» καί «επίκουρος» δίδονται συνήθως ώς συνώνυμοι τών «εμποκος, οΰμποκος, δαούς»
(βλ. Gueraud έν P. Ent. 3, 2 σχόλ. May ser, Gr. d. Papyr., I2 3, 197. 201. Preisigke, Worterb.
έν λ. «επίποκος»). 'Υπάρχει, έν τούτοις, διαφορά τις σημασιολογική μεταξύ τών πρώτων, τά
όποια δηλοΰν τήν άμέσως έπικειμένην κουράν, καί τών δευτέρων δηλούντων άπλώς τήν ύπαρ-
ξιν άρκετοΰ έρίου, όχι όμως καί τήν πρός κουράν συμπλήρωσιν αύτοΰ. (Ό όρος *επίκουρος»
είναι αθησαύριστος είς τά Λεξικά Preisigke καί Liddell-Scott).

*) Βλ. P. Tebt. 22, 9· 23, γ.

') Βλ. P. Hib. 36,6, 12. 37, 6. 15.

Β) P. C. Masp. 67141 III (recto). 11 (6°s αί. μ. Χρ.). (Ό άρχαιυπινής ούτος όρος δέν
περιελήφθη είς τήν τελευταίαν εκδοσιν τοΰ Λεξικού Liddell-Scott. Έν τούτοις, ή άνάγνωσις
αύτοΰ έπί τοΰ παπύρου είναι άσφαλεστάτη, ώς ήδυνήθην νά διαπιστώσω, μολονότι ό εκδότης
άνέγνωσε: «άκ[ερ]αος»)

6) Αύτόθ. Ill (recto), 2.4,5 κ^π.

7) Ό άείμνηστος εκδότης κατέληξεν είς τό συμπέρασμα, ότι ή λέξις έν τφ παπύρφ δέν
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"Οσον άφορα τον τρόπον τής κούρας τών προβάτων, οί πάπυροι μαρτυρούν
δτι εις τήν ΙΙτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον ήσαν εν χρήσει αί και άλλαχοϋ τής αρχαίας
Ελλάδος εφαρμοζόμενοι δυο μέθοδοι1). Ή μία είναι ή κουρά κυρίως ειπείν2), ή
διά ψαλίδας δηλ. κοπή τοϋ έρίου τών προβάτων (και τών αιγών) μέχρι τής επι-
φανείας τοΰ δέρματος, ή χρησιμοποιουμένη γενικώς και σήμερον. Οί ενεργούντες
την κουράν έλέγοντο «κουρείς»3) ή «έριοκάρται»*). Έχρειάζετο βεβαίως νά έχουν
ούτοι αποκτήσει ειδίκευσίν τινα εις τήν τέχνην τής κούρας5), ως επί τό πλείστον
όμως αυτοί ούτοι οί ποιμένες, έκμανθάνοντες έν τη πράξει τήν τέχνην, ήσαν και
οί κουρείς τών Ιδίων κτηνών"). Εις τήν περίπτωσιν, καθ® ην, ένεκα τοϋ μεγάλου
αριθμού τών προς κουράν ζώων ή δι' άλλον τινά λόγον, προσελαμβάνοντο ξένοι
«κουρείς» ποιμένες, ούτοι έλάμβανον χρηματικήν7) ή άλλην άμοιβήν, τά «κάρτρα»8).

σημαίνει τά προσφάτως καρέντα πρόβατα, αλλά τά διά πρώτη ν φοράν καρέντα «νέα» ζφα, *τά
αρνιά», κατ' άντίθεσιν προς τά έν αύτώ πολλάκις αναφερόμενα «τά μεγάλα» (Αυτόθ. σελ. 60).
Ό συντάκτης όμως τοϋ κειμένου μετεχειρίζετο ασυνήθεις προσωπικάς εκφράσεις διά νά άπο-
φύγη τά κοινά ακονρος και χ/ηλός, ορθώς δέ οί λεξικογράφοι (βλ. Preisigke και Liddell- Scolt
έν λ.) μεταφράζουν τό «νεόκονρος» διά τοϋ «νεωοτι κεκαρμένος».

') Πβλ. Bliimner, Technologie I', 102-108. Orth, RE αρθρ. Scha/σελ. 377. αρθρ. Lana
σελ. 599. Thedenat, DA αρθρ. Lana σελ. 920.

2) Ό έν χρήσει όρος ήτο «κεΐρειν τά πρόβατα» (βλ. P. S. I. 368, 6ι. P. C. Ζ. 59430. 5· Ρ·
Ent. 2, 5· 3, 4) καί «κεΐρειν τάς αίγας» (βλ. P. C Ζ. 59176, 55)' ώς και παρ'ήμΐν σήμερον λέγε-
ται κοινώς «κουρεύω τά πρόβατα η τά γίδια».

®) Βλ. P. C.Ζ. 59176, 54· 59430, 5· (Σήμερον ό «κουρευτής*, οί «κονρενταδες»).

4) Ό όρος άπαντα μόνον επί τής Ρωμαϊκής εποχής. Βλ. P. Mich. Tebt. I, 23 recto
III, 9. XVII, 38 (45 - 47 μ. Χρ.). P. Flor. 71, 159, 438 (2ος αί. μ. Χρ.). Ό έν P. Tebt. 401, 1,
ιό απαντών τύπος «εριοκαίτης» ή «έριοχαίδης» είναι πιθανόν, άλλ' ούχί βέβαιον, ώς πιστεύουν
οί λεξικογράφοι (βλ. Preisigke καί Liddell-Scott έν λ.), ότι εΐναι ή αύτη λέξις.

5) Είς τον P. Mich. Tebt. I, 23 recto III, 9 έχει καταχωρισθή "διδασκαλική Όρσήτος
.τρός ' Οροενοΰφιν εριοκάρτην. (Περί τών συμβάσεων μαθητείας είς τέχνην τινά, τών «διδασκαλι-
κών» λεγομένων, βλ· κατωτ. Μέρος Β', Κεφ. 1°ν § 4).

6) Βλ. P. Lond. I, 131, 111 (σελ. 166). Πβλ. Orth, RE αρθρ. Lana σελ. 598.

Τ) Βλ. P. C. Ζ. 59176, 55, 59430, 6.

3) Βλ. P. Lond· 1,131, III· <Βαρώσει ποιμένι κάρτρα πόκων' διώβολον ημισν». Ό Wilcketi
υποστηρίζει, ότι «κάρτρα» σημαίνει έδώ τά εργαλεία, τά ψαλίδια δηλ. τοΰ ποιμένος, δι'α εδό-
θησαν είς αυτόν οί 2 ι/2 άβολοι (Archiv IV, 1908, 485). Τήν γνώμην ταύτην ασπάζονται ό
Preisigke (Worterb. έν λ. κάρτρα) καί ό Schnebcl (Landwirtschaft, 327). 'Αλλά καί τό πνεϋμα
τοϋ κειμένου καϊ τά πολλά ανάλογα είς τους παπύρους είς -τρον ουδέτερα « σημαίνοντα τήν
άμοιβήν τοΰ ενεργούντος προσώπου (πβλ. γνάπτρα, πλνντρα, νφαντρον, ηπητρον κλπ. Βλ. May-
ser, Gr. d. Papyr. I" 8, K5) ούδεμίαν καταλείπουν άμφιβολίαν, ότι οί 2 '/ί όβολοί εδόθησαν
είς τόν ποιμένα ώς μισθός διά τήν κουράν προβάτων (πβλ, Olsson, Aegyptus, VI, 1925, 291).
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ΙΙολλάχις, αν μη πάντοτε, πρύ τής κουράς τά πρόβατα ·ιέπλννοντο»χ) καί διά λόγους
καθαριότητος και διά λόγους ευκολίας τών κουρέανν.

Ή δευτέρα μέθοδος ήτο λεπτοτέρα και πολυπλοκωτέρα, εισήχθη δέ εις τήν
Λ Υγ υ π to ν υπό τών Ελλήνων αποίκων και έφηρμόζετο μόνον έπί τών %υπ οδκρί)έ-
ρων» προβάτων έκλεκτού ε'ίδους. Οΐ άσκοϋντες τήν μέθοδον ταΰτην δέν «εκειρον»
τό έ'ριον τών ύποδιφθέρων, άλλ' «ετιλλον» αύτό2), άπέσπων δηλ. άπό τής ρίζης
τάς τρίχας τοΰ προβάτου διά τών χειρών ή και τή βοηθεία ειδικής λαβίδος. Έκτος
της άλλης περιποιήσεως τοΰ έρίου τών ύποδιφθέρων προβάτων, περι ής ώμιλήσα-
μεν;!), ελαμβάνοντο και πρόσθετα μέτρα, άμέσως προ τής κουράς καί μετ' αυτήν
πρός τόν σκοπόν διευκολύνσεα>ς τοΰ τιλμοΰ και αποφυγής πιθανών ζημιών εις
βάρος τών κτηνών.

Τής κουράς προηγεΐτο τριήμερος άναγκαστική νηστεία τών προβάτων ήτις,
ώς έπιστεύετο, καθίστα εύκολοκερον καί άνωδυνώτερον διά τά ζώα τόν τιλμόν.
Έπηκολούθει πλύσις τών πληγέντων μερών τοΰ σώματος τοΰ ζώου διά θείου, έπά-
λειψις δλου τοΰ τριχωτού μέρους τού δέρματος διά μείγματος κηρού καί χοιρείου
λίπους καί μετά τέσσαρας ή μέρας λουτρό ν έντός ύδατος θαλασσίου ή ύδατος βρο-
χής, έντός τοΰ οποίου είχε διαλυθή άλας. Οί πάπυροι ούδεμίαν παρέχουν άτυχώς
πληροφορίαν μέχρι τοΰδε περί τών προ καί μετά τόν τιλμόν τού έρίου άναγκαίων
ένεργειών4). Οί άρχαΐοι "Ελληνες, πάντως, έπίστευον δτι διά τής μεθόδου ταύτης
έπετύγχανον εκάστοτε καλυτέρας ποιότητος έριον, κυρίως δέ ? μαλακώτερον»5).

') Βλ. Colutn. XI, 2,35 (δια τά πρόβατα του Τάραντος). Οί πάπυροι έπιβεβαιούν τό
πράγμα. Βλ. P. Ent. 2, 5· *έπελΰ·ών επί τήν ποίμναν πέπ[λ]υκε καί . .. κέκαρκε» (κατ' έπιτυχή
συμπλήρωσιν τοΰ Wilcken έν Archiv Χ, 1932, 242)' άλλά καί ό P. Tebt. 53 (110 π. Χρ ), ig,
συμπληρούμενος μαρτυρεί τό αυτό'· «πρόβατα σύμμεικτα, έν οίς πεπ[λυ]μένα ένποκα ιβ». Ή
πλύσις τοΰ έρίου έπί τοΰ προβάτου έγίνετο ενίοτε τή βοηθείςι τής ρίζης τοΰ φυτοΰ «στρου-
θίου» Βλ. P. C. Ζ. 59430, 15. (Πβλ. κατώι*. Keq>. 3°ν §2).

3) Βλ. P. C. Ζ. 59430, 3: «τοϊς τίλλουαι τά υποδίφ&εραάλλ' ολίγον κατώτερο (στ. 5),
«τοις κείρονο τά άράβια». Ό τιλμός τοΰ έρίου έγίνετο κατά κανόνα σχεδόν, ώς καί σήμερον,
έπί τών κφδ-'ων, δερμάτων δηλ. σφαγέντων προβάτων έριοφόρων. Βλ. P. Petr. II, 32 (σελ. 108).
1,8 (Ιίβλ. III: 36 d 1,9), «κφδάρια τίλλοντες». Πβλ. Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 18. Άριστοτ., Προβλ ,
892α. 17. Plin. VIII, 191. Ενστα&. είς "Ομ. Ξ, 530 σελ. 1770, 49. Πολνδ. Όνομαστ. VII, 28,
Bliimner, Technologie I2, 102 ύποσ 5.

8) Βλ. σελ. 127.

4) Πλήν άσαφοΰς ύπαινιγμοΰ περιεχομένου είς τόν P. S- I. 487 (258 π. Χρ·), 1-2: «τήν
πίοσαν, ήν . . [/ είς τά πρόβατα, έφατο μή έ'χειν». Είναι πιθανώτατον, ότι ό λόγος είναι περι
πίσσης χρησιμοποιούμενης πρός θεραπείαν τών κατά τόν τιλμόν τοΰ έρίου προξενουμένων
πληγών επί τοΰ δέρματος τοΰ προβάτου. Πβλ. Γεωπον. 18, 8.

δ) Πβλ. Άριστοτ. Προβλ., 892α, 17: «τών προβάτων αί τρίχες μαλακώτεραι αναφύονται τιλ-
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Τό κατά τήν μίαν ή τήν άλλην μέθοδον λαμβανόμενον έξ εκάστου προβάτου
εριον έτυλίσσετο ε'ις σχήμα σφαίρας περίπου, έδένετο δι' ενός οιουδήποτε μέσου
και άπετέλει έ'να «πόκον»'), ετοιμον διά τήν περαιτέρω μεταφοράν. Κατά τήν μετα-
φοράν τά μεν κοινά έ'ρια έτοποθΐτοΰντο εντός ψιάθων ή εντός οιασδήποτε κενής
«τνλης»a) (περιβλήματος προσκεφαλαίου ή στρώματος), τά δέ πολυτελή και καθαρά
εντός κιβωτίων3). Προκειμένου περι μεταφοράς ή πωλήσεως, τό εριον ύπελογίζετο
κατά «πόκονς» ή, επειδή τό βάρος τών πόκα>ν έποίκιλλεν αναλόγως τοΰ είδους, τοΰ
γένους και τής ηλικίας τοΰ προβάτου, ώς και άλλων παραγόντων μη σταθμητών,
έδίδετο συνήθως έκτος τοΰ άριθμοΰ τών πόκων και τό βάρος αυτών'1). Τοΰτο δεν άπέ-
κλειεν, εννοείται, τόν κατά τόν έ'να μόνον τρόπον ΰπολογισμόν — κατά πόκους μόνον ")

λόμεναι.......κ αϊ άλνπως έκσπώνται». "Οτι δέ ή μαλακότης ήτο, ώς καί σήμερον, ή μάλλον έκτι·

μωμένη υπό τών αρχαίων ίδιότης τών έράον αποδεικνύεται καί έκ μαρτυριών τών συγγραφέων
(πβλ. Στράβ. VI 284. XII, 578. Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 125: «τάπητες μαλακότεροι νπνω» κ?ι.π.),
άλλα καί τών παπύρων (βλ P. S. I. 364, 5 : *·τΠ ερέα μαλακό ν, δηλ. ίμάτιον. Β. G. U. 1564, ίο:
*ποιήσονοι τόν ίματι.αμόν εκ καλής και μαλακής έρέας»).

') Ώς έκαλεΐτο ήδη από τοΰ Όμηρου (έκ τοΰ «πέκειν* ή «πείκειν» = ξαίνω, κουρεύω)
Βλ. τάς παραπομπάς έν Θηο. τής Έλλ.ην. Γλώοσ. καί είς τό Λεξικόν Liddell- Scott., εν λ. Πβλ.
Bliimner, Technologie I2, 101. Είς τους παπύρους ή λέξις άπαντα συχνά. Βλ. P.S. I. 368, 5Γ.
377, 7· Ρ· C. Ζ. 59287, 3. 59774, ι, 3, 5· P. Ent. 2, 3· 3, 3,5 κλπ. Πβλ. Preisigke, Worterb. έν λ.
Καί σήμερον έτι ή λ. είναι έν χρτ'ισει πολλαχοΰ τής Ελλάδος ύπό τήν αυτήν σημασίαν είς τόν
ύποκοριστικόν τύπον «ποκάρι* (έν Ά. Θράκη, Γορτυνία, Κρήτη, Κυνουρία, Ήπείρφ, Κύθνο»
καί άλλαχοΰ) ή «μποκάρι* (έν Κρήτη καί άλλαχοΰ) ή 'πουκάο' ► (έν Αίτωλίςι, Ακαρνανία)
Ήπείρφ, Θεσσαλία, Δ. Μακεδονία καί άλλαχοΰ).

*) Βλ. P. C. Ζ. 59430, η (εντός ψιάθων). P. Lond. II 402 (verso), 15 (σελ. 11, τοϋ 2™
αί. π. Χρ.): «έ'ρια εν τύλη πόκοι λε». (Τό σχόλιον τοΰ Kenyon περί τής «εντνλης» ώς νέας λέξεως
καί ή καταχώρισις αΰτής είς τά Λεξικά Preisigke, Herwerden, LiddelL-Scott καί τήν Γραμμαα-
κήν τών παπύρων τοΰ Mayser, I2 3, 22, είναι έσφαλμένα).

3) Βλ. P. C. Ζ. 59430, IO-rr: *κίσται είς τά Μιλήοια» (έ'ρια). 59012, 62'· *ερια καθαρά εν
κ[ιβωτω] ή *έν κ[ίστγ]]>.

*) Είς τόν P. C- Ζ. 59774, π. χ., οί 31 πόκοι έρίων ζυγίζουν έν τάλαντον καί οί 10 πόκοι
21 καί τέταρτον μνάς, δηλ. έκαστος πόκος κατά τι όλιγώτερον τών 2 μνών είς τήν πρώτην
περίπτωσιν καί κατά τι περισσότερον εις τήν δευτέραν. 'Αλλ' είς τόν P. C. Ζ. 59287 οι 16 πόκοι
ζυγίζουν μόλις 18 και τέταρτον μνάς, είς δέ τόν P. C· Masp. 67141 III (recto) 6, οί 31 πόκοι
φέρονται ζυγίζοντες 234 λίτρας δηλ. περί τά 3 Ελληνικά τάλαντα. Ουδείς σταθερός υπολογι-
σμός αντιστοιχίας μεταξύ άριθμοΰ καί βάρους πόκων είναι δυνατός. Πβλ. καί P. S. I. 368 II,
44"50 : «εκάρη πρόβατα ριε (115), ών εχει Ίάοων τά ερια αοταια».

6) Βλ. P. Ent. 2, 3 (118 πόκοι έρίων πωλούνται προς 4 δρχμ. καί 5 './» όβολούς κατά
πόκον). Πβλ. αύτόθ. 3, 3( 5·
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ή συνηθέστερον κατά τό βάρος χ). Εις τό έμπόριον δέ ήσαν άμφότεροι έν χρήσει.
Ύπήρχον έμποροι, οΐτινες εΐχον τήν άδειαν «έ'ρια πωλέίν ποκιοτϊ και αταϋμι,-
στί»-) Διά τήν έ'λλειψιν ωσαύτως επαρκών στοιχείων δέν δυνάμεθα νά ύπολογίσω-
μεν οίίτε διά τόν τρίτον π. Χρ. αιώνα, διά τόν όποιον έν τούτοις τό άρχεΐον τοΰ
Ζήνωνος παρέχει άφθονους πληροφορίας, οΰτε διά τούς μεταγενεστέρους ΙΙτολεμαΐ-
κούς χρόνους τήν ποσότητα τοΰ παραγομένου εις τήν Έλληνιστικην Α'ίγυπτον έρίου
και τήν τιμήν αύτοΰ. Διά τό πρώτον τόσον μόνον δυνάμεθα νά εΐπωμεν: ή γενική
έντύπωσις, τήν οποίαν καταλείπει ή μελέτη τών παπύρων είναι, δτι ή έγχιύριος παρα-
γωγή δέν έπήρκει νά καλύψη τάς άπαιτήσεις τής βιομηχανίας τών μάλλινο:»ν ύφα-
σμάτων, ή οποία έ'λαβεν άσυνήθη διά τήν Α'ίγυπτον άνάπτυξιν μετά τήν έκεΐ έγκα-
τάστασιν τών Ελλήνων3). Σταχυολογοΰμεν παραδείγματά τινα ενδεικτικά τής γινο-
μένης καταναλώσεως: 40-60 μναϊ έρίων (Π1/2-25 κιλά περίπου) έχρειάζοντο μόνον
διά τήν κατασκευήν ενός καλού στρώματος4). Ή αύτή ποσότης ήτο άναγκαία διά
τήν κατασκευήν ενός καλού τάπητος3). Τέσσαρες μναϊ περίπου διά μίαν συρίαν6).
Άλλαι τόσαι δι' ένα άνδρικόν χιτώνα ή έ'ν ίμάτιον7). Οι πάπυροι τοΰ Ζήνωνος
πιστοποιούν, ότι δέν ήδύναντο δλοι οί άποικοι "Ελληνες νά έξεύρουν αύτά τά
ποσά τών έρίων. Οί έν Φιλαδελφεία εγκατεστημένοι ζητούν διά τούτο πολλάκις

ι) Βλ. P. C. Ζ. 59012, 62, 63. 59241, 2. 59398, 2. 59784, 8. P. Mich. Ζ. 13, 2. 27, 27, 29.
58, 25. 61, 27- 'Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς όποιας δίδεται τό βάρος τών έρίων είς «σταΰ-
μία» (P. Tebt. 116, 23, 26 κλπ. 117, 17, 27, 29, 31 κλπ), άλλά δέν γνωρίζομεν τήν άξίαν τού
σταθμίου. Μένει έπίσης αινιγματική ή ορθή άνάγνωσις τοΰ έν P. Petr. Ill, 107(d) 1,3· 4 και
έν U. Ρ. Ζ. 91, 12 καί 93, 7 αναγραφομένου σημείου L, δηλωτικού βάρους έρίων. Ή γνώμη
τοΰ Wilcien (U. Ρ. Ζ. 91, 12 σχόλ.), ότι πρόκειται περί τοΰ συνήθους είς τοϋς παπύρους σημείου
τοΰ δηλούντος τό «ήμισυ» (ήμισυ σταθμίον), είναι άμφίβολος.

3) Βλ. P. S. I. 459, H-I2 (72 μ. Χρ.). Τούτο έγίνετο πιθανώς πρός όφελος τών πελατών,
τούς όποιους οί έριοπώλαι προσεπάθουν νά έξαπατήσουν διά τεχνητής αυξήσεως τοΰ βάρους
τών έρίων. Πβλ. ' Αριστοφ. Βάτρ. 1386-87 : «είσέ&ηκε ποταμόν, έριοπωλικώς\νγρον ποήαας τοϋπος
ώσπερ τ άρια».

3) Βλ. άνωτ. σελ. 121 κ.έξ. Χαρακτήριστικόν τοΰ πράγματος είναι, ότι Ίέρων ό τύραν-
νος τών Συρακουσών άπέστειλε μετά τοΰ άλλου πολυτίμου φορτίου τής περίφημου είς τά ναυ-
πηγικά χρονικά τής έποχής νεώς, ήν έδωρήσατο είς Πτολεμαΐον τόν Φιλάδελφον, καί «δια μύ-
ρια τάλαντα έρίων» (βλ. Άθην. V, 209 α).

4) Βλ. P. Mich. Ζ. 13. P. Col- Ζ. I, 15- Ρ· S. I. 593 κλπ.

') Βλ. P. C. Ζ. 59423, 4· 59777, 2. P. Col. Ζ. 113, 38. κλπ.

") Βλ. Β. G U. 1564, 6 (138 μ. Χρ.).

7) Αύτό&. 1564, 5· Ό Ζήνων παραγγέλλει εις τινα ύπάλληλον αύτοΰ νά άγοράση έκ
Θηβών «ίμάτιον μνών τριών και ήμίαονς έως (δρχμ.) κι/».
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από τόν Ζήνωνα ολίγα «έρίδια» διά τήν κατασκευήν «στρωματίου» ή «ιματίου» '")
και γενικώς ενδυμάτων, «ίνα μη γυμνοί ώμεν», ώς γράφουν3). Ενίοτε μάλιστα
δεν διστάζουν νά καταφεύγουν είς πράξεις κακοπιστίας4) ή και ληστείας ακόμη0)
διά τήν κατοχήν έρίων και ενδυμάτων μάλλινων ή διά τήν κερδοσκοπικήν έκμε-
τάλλευσιν τής ελλείψεως τών έρίωνΒ). Ό Ζήνων, διά λογαριασμόν τού 'Απολλώνιου
ή καί 'ίδιον, εκμεταλλεύεται εύρέως τήν κατάστασιν αύτήν διά τής αναπτύξεως είς
ποσότητα και ποιότητα τής προβατοτροφίας εις τήν Φιλαδέλφειαν, διά τής αγοράς
έρίων έκ τοΰ εσωτερικού7) και τοΰ εξωτερικού8), διά τής εισαγωγής έκ τοΰ έξωτερι-
κοΰ μάλλινων υφασμάτων καλής ποιότητος9) και τοΰ κερδοσκοπικού έμπορίου
αυτών είς τό έσωτερικόν 10).

Αυτός ούτος ό βασιλεύς ασκεί πολιτικήν δημοσιονομικήν, ήτις αποδεικνύει
δτι έλάμβανεν υπ' ό'ψιν τάς άνάγκας τής έριουργίας. Υποστηρίζει, ώς ε'ίπομεν, τόν
έγκλιματισμον έν Αιγύπτιο αποδοτικών είς έ'ριον προβάτων. Επιβάλλει είς τά έκ
τού εξωτερικού εισαγόμενα έρια τόν κατώτατον δασμόν έξ δλων τών είσαγομένο>ν
ειδών11). 'Αφίνει ελεύθερον τό έμπόριον τών έρίων είς τό έσωτερικόν12) και

■) Βλ. P. C. Ζ. 59298, 3 - 4· Πβλ. 59305, 2.

Βλ. P. C. Ζ. 59411, 3,5· Πβλ. 59469, 3*7. ΐ3-ΐ5·

3) Βλ. P. S. I, 605, 4- Ρ· C. Ζ. 59028, 5· Πβλ. P. S. I. 399, ίο. 418, 14. 443, 20/21. P. C. Ζ.
59440, 8. 59474. 59477. P. Mich. Ζ. 90, 2. P. Col. Ζ. I, 41. 44, 8.

4) P.S. I. 399, ίο. P. Ent. 1. 4· 32.

δ) P. C. Ζ. 59145. P. Petr. II, 32 (I), ιδ. P. Lille I, 6,9-". Ill, 3. U. P. Ζ. 121. P. Tebt.
230 (τέλος τοΰ 2°υ αί. π.Χρ.), κλπ. Πβλ. P. Fay. 12, 18. P. Tebt- 127 (113 π.Χρ.).

β) Βλ. P. Ent. 2. 3 (ποιμένες κατακρατούν δολίως έ'ρια προποοληθέντα είς έμπορους,
επί τή προόψει μεγαλυτέρου κέρδους ασφαλώς).

7) Βλ. άνωτ. σελ. 125 ύποσημ. 6. Πβλ. P. C. Ζ. 59145. 59241. 59596, η. 59776, 9· P. S. I.
429, 2. 431, 3/4· 631, ΐ4· 654, 3· P. Mich. Ζ- 13, 3· P. Petr. Ill, 107 (d). 3, 5- 3ΐ· Ρ· Col.
Ζ. II, 63, 7· U3, 31-32-

8) Βλ. P.C.Z. 59012, 62. Πβλ. 59537, s-

,J) Βλ. P.S. I. 428,32. 616. P. C. Ζ. 59092, 22. 59093 πβ. 59088, 7-10. 59609, Πβλ.
Άθην. V, 197 b.

10) Βλ. P. C. Ζ. 59048- 59078. 59148. 59326, 8ο. 59423. 59469. 59777. 59778. P. Mich. Ζ.
72.97, 8. P. S. I. 533. 572, 4 858. P. Col. Ζ. I, 15. U Ρ. Ζ. 91. 93 καί σχόλ. (έν σελ. 378-380).
Πβλ. P. C. Ζ. 59060.59319. 59609. Rostovtseff, Foreign Commerce, 760

11) P.C. Ζ. 59012, 63 καί σχόλ. Πβλ. Ά. ' Ανδρεάδην έν Melanges Glotz I, 16.

") Βλ. άνωτ. ύποσ. 7 καί 10 καί P. C Ζ. 59298, 3· 59398, 2. 59411, 3· 59775, ι-9· 59784, 8.
59787, 32. P. Mich. Ζ. 58, 26-28 61, 27. P. Ent-1. 2. 3.4. P. Hib. 34. P. S. I. 368, 51. 399, ίο. 605,
3,4· Πβλ. Θεοκρ, Είδύλλ. XV, 18 (όλα τοϋ 3<™ αϊ. π.Χρ.). U. Ρ. Ζ. 59, 8. 91, 12 (άμφότ- τοΰ 159
π.Χρ.). P. Tebt. 116, 22. 117, 17 κλπ. 211 (τοϋ τέλους τοΰ 2ου ή τών άρχων τοΰ 1°υ αί. π. Χρ.).
(Είς τόν έν Β. G· U. 1879, 2 πάπυρον, τοΰ τέλους τής Πτολεμαϊκής εποχής, περιέχεται ή αίνιγ-



140

ΙΩ. ΚΑΛΛΕΡΗ

απαλλάσσει τών αυστηρών περιοριστικών διατάξεων τοΰ κρατικού μονοπωλίου τών
λινών τήν βιομηχανίαν και τό έμπόριον τών έρεών1). Διά τούς μετά τόν 3ον αιώνα
χρόνους αί μαρτυρίαι τών πάπυρων δέν είναι τόσον σαφείς έπί τοΰ τελευταίου τοι>-
του σημείου. Αΐ ύπάρχουσαι όμως άρκοϋν νά άποδείξουν, ότι τά κρατούντα έπί

ματική φράσις: 'έξάγοντες εοιον ήμϊς ...»). Σοβαράν ένδειξιν, άν μή άπόδειξιν, τής έλευΟερίας
τοΰ έμπορίου τών έρίων αποτελεί καί ή ύπαρξις *έριεμπόρων»' βλ. P. Ent. 2, ι κλπ. 3 (200
π. Χρ.). P. Tebt. 103 (= Chrest. I, 288), 26 (1°? αί. π. Χρ.). 890, i6g (2°s αί. π. Χρ.)· Οί ΙΙτολε-
μαϊκοί πάπυροι δέν όμιλοΰν μέχρι τοΰδε περί «έριοπωλών*, άλλ'ή σιωπή αΰτη είναι άσφαλώς συμ-
πτωματική, ώς αποδεικνύουν αί μαρτυρίαι τών συγγραφέων (βλ. Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 18. Ίωα.
Ίουδ. Πόλεμ. V, 331) καί τών παπύρων τής Ρωμαϊκής έποχής (βλ. P. Mich. Tebt. 123 recto·
25· 124, ιι, 15. Άμφότ. μεταξύ 45-50 μ. Χρ. Πβλ.. P. Oxy. 1669, 5. τοΰ 3ου «ί. μ. χς). καί p.
Lips. 14, 6, τοΰ 4ου μ. Χρ. αι.). *Ήτο βεβαίως επιβεβλημένη καί έπί τοΰ έσωτερικοΰ έμπορίου
τών έρίων φορολογία τις, περί τής φύσεως όμως αύτής ούδέν τό σαφές είναι γνωστόν. Βλ. Ρ.
Ent- 2, 10 σχόλ. Ο. Tait. I 1, 14. 16. 25. 26. P. Hib. 115, 20 καί είσαγ. P. Tebt. 866, 53·
Πβλ. Wilckcn, Grundz 251. Preaux, Econ. royale d. Lag. 96-98. 112. Rostovtzeff, A Large
Estate, 115. Hellenist. World I, 307-308. Σκοτεινόν έπίσης παραμένει καί τό ση μείον τό
άφορών τόν τρόπον, όν ήκολούθει ή άρμοδία κρατική υπηρεσία τών Πτολεμαίων προκειμένου
νά έξασφαλίση τήν άναγκαιοΰσαν ποσότητα έρίων διά τόν ίματισμόν τοΰ στρατού καί, ίσως,
τής βασιλικής αύλής. Είναι πιθανόν, ότι διά τόν σκοπό ν τούτον είχεν έπιβληθή παρακράτη μα
ώρισμένου ποσοστοΰ έπί τών διδομένων είς τό έμπόριον έρίων. Τοΰτο σημαίνει, υποθέτω,
ό άλλως δυσνόητος δρος «παραβολή έρίων». Οί έπιδόντες τήν έν P. Ent. 2 «ί'ντενξιν έριέμπο-
ροι καταγγέλλουν Ίουδαΐον ποιμένα, διότι κατακρατεί δολίως έ'ρια προπωληθέντα είς αύτούς
καί προοριζόμενα διά τήν *βασιλικήν παραβολήν» (ό στ. 3 θά έπρεπε νά συμπληρωθή πιθανώς:
«οννηγόρακα 'Αμύντα, ώστε [εις τήν ονντέλ] ειαν από τής βασιλικής παραβολής»). Έξ έπιγραφής
τής Σάμου (βλ. BGH V, 1881, 477) μανθάνομεν, ότι ό Στράτων Στράτωνος άπεστάλη είς τήν
νήσον «υπό τον βασιλέως Πτολεμαίου έπί (τω) τάς παραβολάς τών . .. οι ν λαμβάνειν» (στ. 4-5).
Ό Μ. Ilolleaux (Etudes d'Epigraphie etd'Histoire Grecques III, 39-40) προέτεινε τήν συμ-
πλήρωσιν *τάς παραβολάς τών [δικ]ών λαμβάνειν*. 'Υποθέτω, ότι κατά πάσαν πιθανότητα ό έν
λόγο) βασιλικός υπάλληλος άπεστάλη νά παραλάβη (λαμβάνειν) «τάς παραβολάς τών [έρί]ων»
(έάν επρόκειτο περί χρημάτων, τό ψήφισμα θά έλεγε μάλλον <πράσσεσί)αι» καί όχι «λαμβάνειν»,
•έπί πλέον δέ ό δρος «παραβολή» άπαντα μόνον προκειμένου περί έρίων είς τόν μνημονευθέντα
σύγχρονον πρός τήν έπιγραφήν πάπυρον). Πβλ. καί P. Ent. 1, είσαγ. P. Hib. 38. 51. Ο. Tait. I
ι, 143. P. Hal. 13. Preaux, ένθ. άν., 96-97.

') Περί τής έν γένει οργανώσεως τοΰ κρατικού μονοπωλίου τών υφασμάτων είς τήν
ΙΙτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον βλ. Rev. Laws §87-107 καί σχόλ. P. Tebt. 703, 87-1x7,και τά σχόλ.
Wilcken, Ostr. 266-269. Grundz., 245-247. Hellenist. Wirtschaft, 93-100. U. P. Ζ. I σελ,
378-381. Rostovtzeff, Foreign Commerce, 759-761. A Large Estate, 115-118. Hellenist.
World I, 305-308. II, 1229. Preaux, Econ. royale d- Lag.. 109 κ.έξ. Heichelheim, RE αρθρ.
Monopoly σελ. 175-181·
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τών πρώτων Πτολεμαίων δεν μετεβλήθησαν αισθητώς μέχρι τοΰ τέλους τής δυνα-
στείας1).

'Αποτέλεσμα τής άνισότητος ταύτης μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως τών
έρίων τών προβάτων ύπήρξεν ή υψηλή τιμή αυτών έν Αΐγύπτω καθ' δλην τήν
ΙΙτολεμαϊκήν έποχήν. Τοϋτο βεβαίως πρέπει να γίνη άποδεκτόν μετά τών οφειλο-
μένων επιφυλάξεων διά τούς έξης λόγους: 1) διότι, ώς είναι φυσικόν, ούτε δλα τά
είδη τα>ν έρίων ειχον τήν αυτήν τιμήν κατά τό αυτό έ'τος2), ούτε τό αυτό είδος τών
έρίων διετήρησε τήν αυτήν τιμήν καθ' δλην τήν διάρκειαν τής Πτολεμαϊκής περιό-
δου3). Τό τελευταΐον τούτο μάλιστα δεν δυνάμεθα νά παρακολουθήσω μεν μετά τίνος
«ληθοφανείας, δι'έλλειψιν έπαρκών στοιχείανν, κάτω τοΰ 3ου αιώνος π. Χρ.4) και 2)
διότι χρειάζεται νά γνωρίζη τις τό γενικόν κόστος τής ζωής μιας εποχής, διά νά
δύναται νά όμιλήση περι τής υψηλής τιμής ώρισμένου είδους κατ' αυτήν. Τούτο

') Είς τό έν P. Tebt. 5 (πβλ. Cbrest. I, 65. 307. II, 36) περιεχόμετον πρόσταγμα Πτο-
λεμαίου τοΰ δευτέρου Ευεργέτου οί *εριονφάνται* παντός είδους τυγχάνουν τής ειδικής δοσιδι-
κίας, ής απολαύουν πάντες "οί υποτελείς και εμπεπλεγμένοι τοις προοόδοις» (βλ. στ. 15, 239, 250),
δηλ. οί τεχνΐται, τών οποίων ή έργασία ένδιέφερεν αμέσως ή εμμέσως τό βασιλικόν ταμεϊον.
Πβλ. Wilcken, Grundz., 247 248. Cbrest. I, 307. Mitteis, Grundz., 11. Chrest. II, 5-7. Prranx,
ενθ. άνωτ., 547-557. Rostovtzeff, Hellenist. World. Ill, 1388 ύποσ. 105.

') Έν έτει 159 π. Χρ., π. χ., τό αυτό πρόσωπον αγοράζει τήν αυτήν ποσότητα έρίων
αντί 200 δρχμ. τήν μίαν φοράν καί άντί 220 δρχμ. τήν άλλην (βλ. U. Ρ. Ζ. 59,8. 91, 12). Άλλά
καί αί άνάγκαι τών ποιμένων συνέβαλλον εις αύξομοιώσεις τής τιμής τοΰ έρίου. Προ τής κού-
ρας έδέχοντο μικροτέραν τιμήν καί έλάμβανον προκαταβολικώς παρά τών έριεμπόρων *άρρα-
βώνα» (βλ. P. Ent. 2. 3. P. Col. Ζ. II, 63, 7), ώς τοΰτο γίνεται καί σήμερον (βλ. Ίστ. Αεξ. Ν.
Έλλην. έν λ. αρραβώνας), άλλά μετά τήν κουράν βλέποντες ότι έζημιοΰντο, ήρνοΰντο νά δεχθούν
τήν συμφωνηθεΐσαν πρό μηνών τιμήν (βλ. P. Ent. 2. 3). Οί έριέμποροι, έξ άλλου, προσεπάθουν
νά επωφεληθούν τής ανάγκης τών ποιμέν<»ν καί νά αγοράσουν τά έ'ρια πρό τής κούρας ή
κατ' αιιτήν διά νά έπιτύχουν μικροτέραν τιμήν. Ό Άδδαίος, ό προϊστάμενος τοΰ έν Μέμφει
ύφαντουργείου τοΰ Διοικητού 'Απολλώνιου συνιστά είς τόν Ζήνωνα νά προαγοράση έρια κατά
τόν χρόνον τής κούρας. Βλ. P. C. Ζ. 59375, 9-10: «μη αμελή αης, ινα ανναγοραα-&ή ήμΐν νΰν εις τήν
κο[νράν εύω]νότερον γαρ προδόντες λημιρόμεάα* (ό Edgar συνεπλήρωσε τό κείμενον διά τοΰ *εις
την κο[ίτην] », όπερ ουδέν σημαίνει, ενώ «κονρά», έσήμαινε καί τότε, ώς καί σήμερον, καί τόν
περί τήν διενέργειαν τής κούρας χρόνον).

3) Τό 257, π. χ., ή μνά τοΰ έρίου τιμάται 2 δρχμ. καί 1'/, όβολ. (P. C. Ζ. 59398, 2), Ινφ
τό 247 δύο μόνον δρχμ. (P. Mich. Ζ. 61, 27/28).

4) Έκτης πληροφορίας, π. χ., ότι «η τιμή ε ρ ίων γυναικείου χιτώνας» ήτο κατά τό πρώ-
τον ήμισυ τοΰ 1ου π. Χρ. αιώνος 4.500 δρχμ. (βλ. P. S. I. 120, 109), δεν είναι δυνατόν νά έ|α-
χθ^ ασφαλές συμπέρασμα περί τής κατά μνάν τιμής τών έρίων, κατά τήν έποχήν ταύτην. Διότι
έπρεπε νά γνωρίζωμεν όχι μόνον τό ακριβές βάρος τών έρίων, άλλά καί τήν άντιστοιχίαν τής
χαλκής δραχμής προς τήν άργυράν καί τήν άγοραστικήν άξίαν άμφοτέρων.
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δμως δέν είναι γνωστόν έπι τοΰ παρόντος διά τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον, παρ'δλην
τήν σχετικήν άφθονίαν τών πηγών ή ένεκα ταύτης ακριβώς.

Τολμώμεν, παρά ταΰτα, νά δώσωμεν κατωτέρω συγκριτικά τινα παραδείγ-
ματα άποδεικνΰοντα τήν δυσαναλόγως μεγάλην τιμήν τών έρίων κατά τόν 3°ν π. Χρ.
αιώνα, μολονότι ή γενική ευημερία έν τή χώρα ήτο τότε μεγαλύτερα τής τών επο-
μένων δυο αιώνων. Άλλά και τά παραδείγματα ταΰτα άνάγονται εις τό 20ν ήμισυ
τοΰ αιώνος και είς τους περί τό μέσον αΰτοΰ χρόνους κυρίως, είς ους άναφέρονται
καί αί έκ τοΰ άρχείου τοΰ Ζήνωνος πληροφορίαι. Καί πάλιν δμως είς γενικω-
τέραν μελέτην περί τοΰ κόστους τής ζωής τών χρόνων τοΰτων διατηροΰν τόν χαρα-
κτήρα απλών ενδείξεων.

Ή γενική έκ τών πάπυρων έντΰπωσις είναι δτι κατά τόν 30ν αιώνα ή τιμή
τών έρίων έκυμαίνετο μεταξύ 2-27<> δρχμ. κατά μνάν1)· Έάν δέ λάβωμεν ύπ' ό'ψιν
δτι κατά τήν αυτήν έποχήν έν έρίοριον πωλείται πρός μίαν δραχμήν2) καί ή μνά
τοΰ τυροΰ πρός έ'να δβολόν8), αντιλαμβανόμεθα άμέσο>ς τήν δυσαναλογίαν τιμών,
ήτις υφίσταται μεταξύ έρίου καί τών άλλων προϊόντων τής ποιμνιοτροφίας. Άλλά
καί πρός τό γενικόν κόστος τής ζωής τής έποχής είναι άμέσο>ς αισθητή ή ύπέρ τής
αξίας τοΰ έρίου δυσαναλογία, δταν μανθάνωμεν έκ τών παπύρων, δτι ό κουρεύς
αιγών άμείβεται δΓ ενός όβολοΰ ημερησίως4) ή δτι ό ύφάντης θεωρεί έπαρκές
δι εαυτόν τό ήμερομίσθιον τοΰ ενός καί ημίσεως όβολοΰ") ή ότι οί είς τήν ύπηρε-
σίαν τοΰ διοικητού Απολλώνιου προσλαμβανόμενοι έργάται λαμβάνουν μόνον
δι' ίματισμόν 14 δραχμάς έτησίως (εξαιρετικώς δέ καί 20 ή 25fi)), καί}' ήν στιγ-

') Δηλ. τά 435 γραμμ. περίπου. (Βλ. άνωτ. σελ· 141 υποσ. 3). Είς τόν P. Mich. Ζ. 61,
27-29 αναγράφεται, ότι 15 μναϊ έρίων τιμώνται 30 δρχμ. Δέν γνωρίζω, πώς έξ αυτού ό Edgar
κατέληξεν είς τό συμπέρασμα ότι ή τιμή τοΰ έρίου είς αύτήν τήν περίπτωσιν είναι τρεις όβολοί
κατά μνάν. 'Υποθέτω, ότι ήχθη είς τό συμπέρασμα τοΰτο, τό όποιον έπαναλαμβάνει καί ή
CI. Pre'aux (Econ. royale d. Lag., 98 n 1), παρασυρθείς έκ τού P. C. Ζ. 59784, 8 έ'νθα φαί-
νεται ότι ή μνά τοΰ έρίου τιμάται 4 όβολ. (βλ. Ρ Edgar 107 έν Ann. Ant. Egypte XXIV,
1924, 43). Τοσαύτη όμως διαφορά εις τήν τιμήν τοΰ έρίου τών αύτών χρόνων (μεταξύ 4 όβολ.
δηλ. καί 2 ή 2'/s δρχμ.) δέν δικαιολογείται. Τό πιθανώτερον είναι, ότι πρόκειται περί λάθους
αναγνωστικού εΐς τόν έν λόγω πάπυρον. 'Αντί δηλ. «η£» (8'/a) ταλάντοον θά έπρεπε νά άναγνω-
σΟΓ|: «τάλαντα β Ζ, (21/,) δρχμ. τ μ (340)», ότε ή τιμή εκάστης μνάς άνέρχεται είς 2 δρχμ. καί
1'/2 όβολ (πρβ. άνωτ. σελ. 141 ύποσ. 3).

2) Βλ. P. C. Ζ. 59328, 104 (248 π. Χρ.). P. S. I. 368, 23 (250 π.Χρ.).

s) P. C. Ζ. 59328, ιο3. Ί Βλ. P. C. Ζ. 59176, 55· 6) Βλ. P. S. I. 599,16.

6) Βλ. P. Col. Ζ. I, 31, 4 καί τά σχόλ. Πβλ. II, 75 passim. 90. rr. (Μόνον ή άξια τής

πρώτης ΰλης διά τήν κατασκευήν ενός χιτώνος, ανερχομένης είς 3' L, -4 μνάς έρίων, κοστίζει

περί τάς 8 δρχμ., όσον δηλ. άξίζει έν καλόν πρόβατον κατά τήν έποχήν ταύτην. Βλ. P. Hib.

36, 6 καί άνωτ. σελ. 131).
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μην ολόκληρος ό μισθός τοϋ έτους δεν υπερβαίνει τάς 35 δραχμάς1). Είναι ευεξή-
γητα διά τοΰτο τά παράπονα και αί έκκλήσεις, αϊτινες απευθύνονται πρός τόν
Ζήνωνα έκ μέρους τών είς τήν ύπηρεσίαν αύτοΰ εργαζομένων, ζητοΰντων «καν
ράκος»2) διά νά καλύψουν τήν γυμνότητά των3).

Κλείομεν τό περί τού έρίου τών προβάτων είς τήν ΓΙτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον
κεφάλαιον προσθέτοντες ολίγα τινά περί τών φυσικών χρωμάτων αύτοΰ. Οί πάπυ-
ροι δεν παρέχουν ατυχώς άρκετάς έπ' αύτοΰ πληροφορίας, αλλά τοΰτο δεν έμποδί-
ζει να συμπεράνωμεν, δτι καί είς τήν Έλληνιστικήν Αιγυπτον τά φυσικά χρώ-
ματα τών έρίων τοΰ προβάτου ήσαν κυρίως τό λευκόν καί τό μέλαν4), ώς παντα-
χού καί πάντοτε0), με έλαφράς ένίοτε ποικιλίας6). Είναι ώσαύτοος εύνόητον, ότι οί
"Ελληνες άποικοι, οί κυριώτεροι καταναλωταί έρίων, έδείκνυον προτίμησιν διά τά
λευκοΰ χρώματος έρια, ώς τοΰτο συνέβαινεν άρχαιόθεν έν Ελλάδι')·

Καί τά μελανού χρώματος έ'ρια δεν περιεφρονοΰντο βεβαίως, δταν τοΰτο
ήτο φυσικώς λαμπρόν8). 'Αλλά τά λευκά έρια προετιμώντο, διότι έπέτρεπον αφ'ενός
μεν τήν κατασκευήν ένδυμάτων λευκοΰ χρώματος, προσφιλούς καί είς π

') Βλ. P. S. I. 368, η.

2) Βλ. P. Mich. Ζ. 90, 6 (πβλ. Wilcken, Archiv, Χ, 1932, 76).

3) Βλ. άνωτ. σελ. 139 ύποσ. 3.

4) Βλ. P. C. Masp. 67141 III recto, 12, 14: «μέλαινα» (πρόβατα.).^Ή^Τ ·*HTvmmr,
Technologie I2, 100/101.

δ) Πβλ. Άρτεμιδ. Όνειροκρ. II C, 12 (§96): «πρόβατα, λευκά μεν άγα&ά, μέλανα δε πονηρά.
'@ς δ' εγώ έτηρηοα πρόβατα μεν λ.ενκά καί μέλανα άγαΰά*. Πβλ. Φίλωνος, Περί 'Ονείρων I, 38.
II, 3 κλπ. (Διά τήν σΰγχρονον έποχήν βλ. Μ. Μιχαηλίδον-Νονάοον, Λαογραφ. Καρπάθου Β, 111).

6) Είς τόν P. Hib. 32(245 π. Χρ.), 13 αναφέρεται «πρόβατον λενκόφαιον». Είς τό χρώμα
βεβαμμένων έρίων αναφέρεται πιθανώς καί ή κατά τό ήμισυ άναγινωσκομένη λέξις τοΰ
Ρ· Petr. Ill, 107(e), 12, Γ3: «έρίων καλε ....·» (ίσως «*καλα[ϊvon·]», δηλ. χριόματος ανοικτού
κυανοΰ, τοΰ «γαλανού» λεγομένου σήμερον).

') Πβλ. Όμήρ. Σ, 529. Ω, 621. ξ, 424. Στράβ. VI, 284. κλπ. Πβλ. Orth, RE αρθρ. Lana
σελ. 596.

8) Τά πρόβατα τών περί τήν Ααοδίκειαν τής Φρυγίας τόπων, π. χ., ήσαν ονομαστά διά
τήν <κοραξην χρόαν» τοϋ έρίου των. Βλ. Στράβ. XII, 578. Πβλ. Plin. Ν. Η. VIII. 191. Ευαταϋ.
Opusc., 236, 45/46. (πβλ. Φ. Κονκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά I, 117)
Blnmner, Technologie Is, 101. (Είς τόν P. Oxy. 736, 4 πρέπει νά άναγνωσθη: «φαινόλον
κοραξον» (δρχ.) ι (10) ).

'') Είς τήν ίματιοθήκην τοϋ Ζήνωνος, π. χ., μεταξύ 25 διαφόρων ένδυμάτων ύπήρχον
επτά χιτώνες λευκοί, εν ιμάτιον λευκόν, εν ϋ·έριατρον λευκόν, δύο ζεύγη ποδιών λευκών, καί δύο
ζω ναι λευκαί (P.C. Ζ. 59092). Είς τήν πομπήν τών πρώτων Πτολεμαείων παρήλασαν * παίδες
χίλιοι καί εξακόαι.οι ένδεδνκότες χιτώνας λευκούς». ( Ά β η ν. V, 200α). Είς τόν έν B.G. U. 1564, ΙΟ
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καί τούς Αιγυπτίους1), άφ' ετέρου δέ τήν κατά προτίμησιν βαφήν τών έρίων2) ή
τών ενδυμάτων3), οσάκις οί φέροντες ταΰτα έπεθΰμουν νά άποφΰγουν τά φυσικοΰ
χρώματος, τά «αντόχροα»4). Είς τά παπυρικά κείμενα ουδέποτε μνημονεύεται λευ-
κόν χρώμα προβάτων ή έρίων. Τοΰτο σημαίνει άσφαλώς, δτι μόνον τά διαφόρου
χρώματος πρόβατα ή έρια καθωρίζοντο °), τών άνευ όρισμοΰ τοΰ χρώματος έννοου-
μένων πάντοτε ώς λευκών. Τά «νποδίφΰερα» τουλάχιστον πρέπει νά ήσαν κατά
κανόνα λευκά.

πάπυρον περιέχεται παραγγελία κατασκευής ιματισμού διά τόν στρατόν «εκ τε καλής και μαλα-
κής καί λευκότατης έρέας χωρίς παντός ρύπου». (2°? αί. μ. Χρ.)· Είς τόν P. Hamb. 10 (2°? αί.
μ. Χρ.), 17 αναφέρεται ύφασμα «λενκόσπανον. Ό εκδότης νομίζει, ότι πρόκειται περί παραλλα-
γής τοΰ λευκού χρώματος ιδιαζούσης είς τά έ'ρια τών 'Ισπανικών προβάτων (περί αυτών βλ
Στράβ. III, 144. Plin. Ν. Η. VIII, 191. Jnvcn. 12, 42. Mart. 8,28, 6-12. 65,5. Co him. 7,2,4) καί
μεταφράζει τήν λέξιν διά τοΰ «λενκόν τής Ισπανίας» (Spanischweiss) Έξ αύτοΰ καί μιας άλλης
περιπτώσεως (Ρ· Lond. Ill, 899, 5 σελ. 208, τοΰ 2ου μ. Χρ. αί.) ορμώμενος ό Lcider (Der Han
del von Alexandria, 66) συμπεραίνει άδιστάκτως, ότι «κατά τόν 2ον μ. Χρ. αιώνα εΐσήγοντο έξ
Ισπανίας υφάσματα είς τήν Αΐγυπτον, τα όποια δι 'Αλεξανδρείας έφϋανον καί είς τον Όξνρυγχίτην
νομόν». Νομίζω, ότι καί τό ερμήνευμα είναι έσφαλμένον καί τό ιστορικόν συμπέρασμα αύθαί-
ρετον. Διότι «λενκόσπανον» σημαίνει ύφασμα «έξ έρέας λευκής καί λείας», μή φερούσης δηλαδή
χνοΰν τριχών καταφανή, έ'νεκα τής έπιμεμελημένης νήσεως τών έρίων καί τής πυκνής ύφάν-
οεως, καί ούδέν πλέον. (Ή λέξις μεταφράζεται «λενκόν τής Ισπανίας», ύπό τοΰ Preisigke
(Worteb. έν λ.) καί «ώχρόφαιον» παρά IJddeli-Scott έν λ.

1) Καί διά λόγους καθαριότητος καί διά λόγους θρησκευτικούς, συμπίπτοντας άλλως τε
έν τελευταία αναλύσει. Βλ. ΪΙλάτ. Νομ., 956α. Syll.", 706 κλπ Πβλ. Stengel, Die Opferbrau-
ehe d. Griechen, 187-190. Die Griech. Kulturaltertiimer, 47. Ό 'Ηρόδοτος, έξ άλλου,
βέβαιοι, ότι οί Αιγύπτιοι εφερον χιτώνας λινοΰς περί τά σκέλη καί «έπί τούτοις είρίνεα εΐματα
λευκά έπαναβληδόν φορέουσι». (II, 81). Τό λευκόν χρώμα ήτο ιερόν τοΰ Όσίριδος (Πλοντ. Περί
Τσ. καί Όσίρ. 4. 77 = Ήθ., 352 a. 382 d). Διά τοΰτο αί μομίαι τών νεκρών έτυλίσσοντο διά
λευκών ταινιών καί οι ζώντες έ'φερον ένδύματα λευκά καί «αίεί νεόπλυτα» (7ίροδ. 11,37). Πβλ.
Klebs, Reliefs ΠΙ, 187. Ermann-Ranke, Aegypt. Leben, 535.7''. Cvmont, L'Egypte des astro-
logues, 118. Κατωτ. Μέρος Β'. Κεφ. 1ον § 2."Αλλως τε, πάσαι σχεδόν αίθρησκεΐαι τής άρχαιό-
τητος είχον καθιερώσει τό λευκόν χρώμα ώς ιερόν. Βλ. τάς παραπομπάς τάς διδομένας ύπό
F. Cumont, Fouilles de Doura-Europos I, 61-64. Πβλ καί Κονκονλέ, Βυζαντ. πολιτισμός

II 2,35.

') Βλ. P. Ryl. Ζ. 3 (—S. Β. 7639), 6: «έβάφΰησαν έρίων μναϊ . . ». P. Giss. 20, 14:
' Εργά[ζο/μαι τά έρια .... [όποΐ]ον δέ σοι χρω [μ] α αρέσκει, / δή/.ω] σον δι' έπι[σ]τολής ... ».
Πβλ. Πολυδ. Όνομαστ. I, 47. VII, 169 καί κατωτ. Κεφ. 3°ν § 2.

s) Βλ. P. C.Z. 59360. 3· Ρ· Col. Ζ. I, 15, 6. S. Β. 7639, η κλπ.

<) Βλ. P. C. Ζ. 59092, 6, ιι, 12. 59411, s-

') Βλ. Ρ- Hib. 32,13. P. C. Masp. 67141 III recto, 12, 14 (πβλ. άνωτ. σελ. 143 ύποσ. 4).
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κεφαλαιον δευτερον

ΑΙΓΟΤΡΟΦ1Α ΚΑΙ ΕΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ

1. Ή αιγοτροφία είς τήν άρχαίαν Αΐγυπτον

Έάν αϊ συνθηκαι τής γεωργικής οικονομίας τής Αιγύπτου καθιστούν αυτήν,
ως ελέχθη ήδη, ήκιστα πρόσφορον εις τήν προβατοτροφίαν, οΐ αύτοί λόγοι καί
έπί πλέον ή παντελής έ'λλειψις δασωδών ή θαμνωδών έκτάσεων, καταλλήλων διά
τήν νομήν αιγών, εΰνοοΰν έ'τι όλιγώτερον τήν αιγοτροφίαν. Έν τούτοις ή αΐξ, ώς
καί τό πρόβατον, άπαντα άρχαιόθεν εις τήν χώραν, ώς άποδεικνΰουν αί έκ τών
τάφων παραστάσεις καί έπιγραφαί1). Εννοείται οίκοθεν, δτι αί έκ τής αίγοτροφίας
ώφέλειαι διά τόν κάτοικον τής άρχαίας Αίγΰπτου ήσαν αί αύται πρός τάς τού κτη-
νοτρόφου πάσης άλλης χώρας, είς τήν οποίαν άσκεϊται αύτη, δηλαδή κυρίως μέν ή
κατανάλωσις τοΰ κρέατος, τοΰ γάλακτος καί τοΰ τυρού, κατά δεύτερον δέ λόγον ή
χρήσις τών αίγείων τριχών είς τήν ύφαντικήν2). Ή φύσις, άλλως τε, τών νομών τής
Αιγύπτου, περί τών οποίων ώμιλήσαμεν εύρέως είς τό προηγούμενον κεφάλαιον,
καί ή ύπαρξις δένδρων καί καλάμων κατά μήκος τών δχθών τοΰ Νεί?^ου ιδίως3)
ηύνόουν τήν κατά μικράς άγέλας αιγοτροφίαν. Τούτο έπιβεβαιούται καί έκ τών
παπύρων τής Πτολεμαϊκής έποχής.

2. Ή αιγοτροφία είς τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον

Οί πάπυροι μαρτυρούν δντως, δτι ή κατ' ολίγας κεφαλάς αιγοτροφία, είτε
οικόσιτος4), είτε μεταξύ τών προβάτων5), ήτο ή μάλλον συνήθης ώς ή μάλλον

*) Βλ. Wiedemann, Aegypten, 284. Kees, Aegypten, 19. Montet, Scenes de la vie pri-
vee, 87. Jc'cquier, Civilis. ligypt., 89.119. Breasted, Records, General Index έν λ. Goat.
Paton, Animals, 10-12. Πβλ. Ήροδ. II, 42. Ή αΐξ καί ό τράγος ήσαν ιερά ζώα είς τόν Μεν-
δήσιον νομόν (βλ. 'Ηροδ. II, 46. Πλοντ. Πότερα τών ζώων σωφρονέστερα, 21 = Ήθ., 974 f).

2) Βλ. Γεωπον. 18,9: «Προσόδους δε δίδωσιτ (ενν. ή αϊξ) ουκ ολίγας και άπό γάλακτος
καί άπό τυροΰ και (σαρκός) πρός δε τούτοις καί άπό τής τριγός. Ή δε $ρίξ αναγκαία πρός τε σχοί-
νονς καί σάκκους καί τά τούτοις παραπλήσια' καί είς ναυτικός υπηρεσίας οΰτε κοπτόμενα ραδίως
οΰτε οηπόμενα φυσικώς, εάν μή κατολιγωρηϋή'>■ Πβλ. Διήγ. παιδιόφρ. τών τετραπ. ζώων, 532
(Carm. Gr. Med. Aevi έκδ. Wagner σελ. 159).

а) Παραστάσεις τάφων τής Φαραωνικής Αιγύπτου δεικνύουν τήν χρησιμότητα τών δέν-
δρων είς τήν αιγοτροφίαν. Βλ. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 485 (είκ. 192). 540 (είκ. 226).
Montet, La vie quotidienne en Egypte au temps de Ramses (Paris, 1946), 126. Πβλ.
Calderini, Aegyptus I (1920), 56 κ. έξ.

4) Βλ. P. Hib. 37 (235 π. Χρ.). Πβλ. Ο. Tait 1,1,304, 9 (2°? αί. π. Χρ.).

б) Βλ. P. S. I. 377, ι6 (10 αίγες μεταξύ 471 προβάτων). P. C. Ζ. 59394 (206 αίγες μεταξύ

10
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εύκολος. Έξ αυτών συνάγεται επίσης τό ασφαλές συμπέρασμα, δτι οι "Ελληνες
άμα τη έγκαταστάσει των εις τήν Αΐγυπτον, παραλλήλως προς τό έξαιρετικόν ενδια-
φέρον τό όποιον εδειξαν διά τήν άνάπτυξιν τής προβατοτροφίας, δεν παρημέλησαν
και τήν προαγωγήν τής αΐγοτροφίας. Άπόδειξιν τοΰτου αποτελούν αΐ μεγάλαι άγέλαι
αιγών τοΰ Ζήνωνος και τοΰ Απολλώνιου1), τάς οποίας οΰτοι εκμεταλλεύονται, ώς
επί τό πλείστον, δι* εκμισθώσεως εις «αιπόλους2)».

Έκ τών πάπυρων συνάγεται επίσης δτι τό υπέρ τής αίγοτροφίας ενδιαφέρον
τών Ελλήνων δεν άπέβλεπεν εις τήν έξασφάλισιν τοΰ άναγκαιοΰντος εις τήν βιο-
τεχνίαν έρίου, ώςτοΰτο συνέβαινε προκειμένου περί τής προβατοτροφίας, άλλά κυρίως
εις τήν έξασφάλισιν τοΰ άναγκαιοΰντος εις αυτούς κρέατος καί τυροΰ. Όσάκις, π.χ.,
οι αρμόδιοι υπάλληλοι τοΰ Ζήνωνος δίδουν εις αυτόν «λόγον αιγών», δεν παρα-
λείπουν νά αναφέρουν λεπτομερώς περί τοΰ καταναλωθέντος κρέατος3) καί τοΰ
παραχθέντος τυρού4). Ένώ δέ ή μίσθωσις προβάτων έγίνετο κατά προτίμησιν είς
χρήμα ή εις έ'ρια5), ή μίσθωσις αιγών έγίνετο πάντοτε σχεδόν εις «ερίφονς»6).
'Ακόμη καί τά διά τό «έννόμιον» οφειλόμενα παρά τών αιπόλων ποσά εισπράττον-
ται εις «ερίφονς»7). Φαίνεται, άλλως τε, δτι καί αι αίγες εις τήν Αΐγυπτον άπέδιδον,
ώς καί τά πρόβατα, διπλήν κατ' ετος έσοδείαν εις έπιγονήν καί είς έ'ρια, ίκανήν νά
κάλυψη τά έξοδα καί νά αφή ση άρκετόν κέρδος. Τό πρώτον συνάγεται ώς άναγ-
καΐον συμπέρασμα έκ τοΰ γεγονότος δα εκάστη αΐξ αποφέρει είς τόν ίδιοκτήτην
έτήσιον εισόδημα έκ μισθώματος llU ή Ι'Α έρίφων8).

6371 προβάτων). P. Gur. 22, 5, 24,36,5° (4" 6 αίγες μεταξύ 30-100 προβάτων). P. Frankf. 5,
14 (1 αΐξ, 2 εριφοι, 1 τράγος μεταξύ 200 προβάτων). P. Lond. 1171, 3°-3ϊ (25 αίγες, μεταξύ
566 προβάτων). P. Oxy. 807 (336 αΐγες μιας κώμης απέναντι 4241 προβάτων). S.B. 8086, 8
(πρόβατα 50, αίγες 5). Πβλ. S. Avogadro, Aegyptus XV (1935), 194 καί άνωτ. σελ. 92 ύποσ. 1.

*) Βλ. P.S.I. 386. 863 (i). P. C· Ζ. 59328 (+P. Wisconsin 2). 59340. 59394,4- 59422.
59429. P. Mich. Ζ. 66. 67. ΓΙβλ. P. S. I. 380. P. Mich. 87. 2 καί άνωτ. σελ. 128-132.

2) Βλ. P. C. Ζ. 59338, 2-5. 59340, \-η 59422, 9-15. 59429, ι. P. Mich. Ζ. 66. 67. S. Β.
7984, 2.

a) Βλ. P.C.Z. 59328, 104. 59354, 4· 59429, 3 9> ι7· Ρ· Mich. Ζ. 67, 24. Πβλ. καί άνωτ.
σελ. 120 ύποσ. 3. 121 ύποσ. 3 καί P. Giss. 99, η.

4) Βλ. P.C. Ζ. 59328, 35-60,103. P.S.I. 858, 21-26 Πβλ. P. Hib. 54 (= Chrest. I, 477)+
24/25· Ο. Tait I I, 304, 9· «γαλακτοφόρον αίγα».

5) Βλ. άνωτ. σελ. 129 ύποσ. 3 καί σελ. 130 ύποσ. 1.

β) Βλ. άνωτ. σελ. 129 ύποσ. 4 καί P. C. Ζ. 59328, 119, 125. 59422, ίο. P. Mich. Ζ. 66,

6.67,5· 7) Βλ. P. S. I. 368, 22.

s) Βλ. P. C. Ζ. 59340, 6, 27 (καθορίζεται μάλιστα ότι οί άπέναντι τοΰ «φόρου» αποδι-
δόμενοι έ'ριφοι έπρεπε νά είναι «εξαμηνιαίοι»). P. Mich. Ζ. 67, 5· 'Εντός τοΰ αύτοΰ ποιμνίου
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3. Αί τρίχες τών αιγών και ή χρησις αυτών
είς την Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον

Τό δεύτερον δέν μαρτυρειται μέχρι τοΰδε έκ τών πάπυρων. Είναι δμως
βέβαιον, δτι οί αίπόλοι ύπελόγιζον καί είς τήν διπλήν κατ' έτος κουράν πρόςκάλυ-
ψιν τών δαπανών καί άπόκτησιν κέρδους. Τοΰτο τεκμαίρεται, αν λάβωμεν υπ'όψιν
δτι οί μισθωταί ξένων αιγών αίπόλοι κατέβαλλον, ώς εΐπομεν, εις τόν ΐδιοκτήτην
τό ήμισυ ή καί τά 3/i τοΰ εις έπιγονήν εισοδήματος έναντι τοΰ μισθώματος, δτι
ΰπεχρεοΰντο είς τήν πληρωμήν τών αυτών πρός τούς ποιμένας προβάτων κρατι-
κών φόρανν1), δτι ήγόραζον τήν άναγκαιοΰσαν είς τό ποίμνιον αυτών νομήν, διά
τήν έξεύρεσιν τής οποίας συνήντα)ν μεγαλυτέρας έκείνων δυσκολίας2) καί δτι ύφί-
σταντο καί τάς έκ θανάτου ή κλοπών ζημίας, έφ* δσον ή μίσθωσις συνετελεϊτο ύπό
τόν δρον τών «αθανάτων» αιγών3). Μόνον τό έκ τής γαλακτοκομίας εισόδημα δέν
ήτο δυνατόν βεβαίως νά άντισταθμίση τάς ζημίας καί νά έπαρκέση εις τήν συν-
τήρησιν τού αΐπόλου.

Άλλ άν οί "Ελληνες άποικοι τής Αιγύπτου έδωκαν προσοχήν είς τήν άνά-
πτυξιν τής αΐγοτροφίας κυρίως πρός έξασφάλισιν κρέατος καί τυροΰ, ώς εΐχομεν
την εύκαιρίαν νά ε'ίπωμεν, τοΰτο δέν σημαίνει δτι δέν υπελόγιζον εις τό έκ τών
τριχών τών αιγών κέρδος ή δτι δέν έ'καμνον χρήσιν αύτών εις τήν ύφαντουργίαν.
Ό πολύς Ζήνων, π. χ., δέν παραμελεί τήν έκμετάλλευσιν αύτών, παραλλήλως πρός
τήν τοΰ έρίου τών προβάτων4) Άν δέ δέν έγίνετο καί τότε, ώς δέν γίνεται καί

αιγών τοΰ Ζήνωνος ύπήρχον κατά τόν μήνα Φαμίϊνώθ (21 Μαΐου-20 Ιουνίου) «αίγες εν γαοτρϊ
εχονσαι», έριφοι διδόμενοι εις τήν κατανάλωση', παρασκευάζεται δέ συγχρόνως τυρός έξ άμελ-
γομένων αιγών (βλ. P. C. Ζ. 59328). Έκ τής αύτής άγέλης εδόθησαν είς τήν κατανάλωσιν έ'ριφοι
κατά τόν μήνα Παΰνι καί κατά τόν μήνα Έπείφ. Γνωρίζομεν δέ, έξ άλλου, ότι τοκετός αιγών
έγίνετο καί κατά τούς μήνας τής άνοίξεως καί κατά τούς μήνας τοΰ θέρους, άναλόγως πρός
τόν χρόνον τοΰ προηγουμένου τοκετοΰ βεβαίως. (Βλ. P. S. I. 863 (ι)). P. C. Ζ. 59328, 21. 59338).
Είς τήν έν P. Frankf. 5 (211 π. Χρ.) άπογραφήν προβάτων δηλοΰνται συγχρόνως «αϊξ μία, ερι-
φοι δύο, τράγος εις'. Τό πιθανώτερον είναι, ότι είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή μία αϊξ έτεκε
δίδυμα. Τοΰτο, άλλως τε, συνέβαινε, κατά κανόνα προκειμένου περί τών αιγών τής Αιγύπτου,
έάν πιστεύσωμεν τόν Αίλιανόν (Περί Ζώων III, 34).

') Βλ. άνωτ. σελ. 99, ύποσ. 2. 117 ύποσ. 8.

2) Πβλ. P. S. I. 368, 14, 380, η. P. Mich. Ζ. 87, 3·

3) Βλ· P. C. Ζ. 59340 κλπ. Πρβ. άνωτ. σελ. 129 ύποσ. 4. 130 ύποσ. 2.

*) Χαρακτηριστικόν τοΰ πράγματος παράδειγμα είναι, ότι μεταξύ άλλων πραγμάτων,
τών οποίων λαμβάνει ούτος σημείωσιν είς τό ήμερολόγιόν του, περιλαμβάνεται καί ή φρον-
τίς νά ερώτηση ένα τών υπαλλήλων του περί τής τύχης ποσότητος αίγείων τριχών, προερχομέ-
νων πιθανώς έξ άγοράς. (Βλ. Ρ· S. I. 429: ι). Έξ άλλου, Θραξ άποικος, όστις καταγγέλλει είς
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σήμερον, χρήσις τών πρώτων εις τήν καθ' αυτό ύφαντουργίαν, έχρησιμοποιούντο
δμως αΰται προς ΰφανσιν ή κατασκευήν αντικειμένων, δι° α ήσαν καταλληλότεροι
τοΰ ερίου τών προβάτων, ως σάκκων, σαγισμάτων, σχοινιών και λοιπών, τά όποια
έ'πρεπε νά είναι ιδιαιτέρως στερεά «οΰτε ραδίως κοπτόμενα, οΰτε σηπόμενα φυσι-
κώς, εάν μή τελείως κατολιγωρηθή», ώς ορθώς επεξηγεί ό συγγραφεύς τών
Γεωπονικών.

Οί πάπυροι έπιβεβαιούν τήν πληροφορίαν ταΰτην. Και περί «σάκκων τρί-
χινων» ομιλούν1), και περί «ιδρωων τρίχινων»2) καί περί «σχοινιών τρίχινων»3).

τάς αρχάς τήν κλοπήν δυο αιγών του, δεν παραλείπει νά πρόσθεση ότι αΰται έτΰγχανον «<5«-
αεΐς». (Βλ. P. Hib. 37, 6, 15).

ι) Είς τόν P. S. I. 427 (3°5 αί. π. Χρ.) άναφέρονται 32 «σάκκοι τρίχινοι καινοί η παλαιοί»<
δοθέντες υπό τοΰ Ζήνωνος είς διαφόρους γεωργούς τής δωρεάς τοΰ 'Απολλώνιου. Πρβ. καί
τάς έν τφ Λεξικφ τοΰ Preisigke έν λ. τρίχινος διδομένας παραπομπάς εϊς παπύρους τής
Ρωμαϊκής έποχής, ένθα μνημονεύονται επίσης 'σάκκοι» καί «σακκία* τρίχινα. Έξ αίγείων
τριχών κατεσκευάζετο πιθανώτατα καί ή «σακκοπήρα·» (βλ. P. Ent. 32=Magd. 13,6' 200 π. Χρ),
ώς δεικνύει καί τό όνομα καί ή χρήσις αυτής. (Ή σακκοπήρα ήτο είδος μεγάλου «ταγαριον»
στερεοΰ, άναρτωμένου έκ τοΰ σάγματος τών υποζυγίων—βλ. Πολυδ. Ό νομ. Χ, 161—καί χρη-
σιμεύοντος διά τήν μεταφοράν έφοδίων, προκειμένου δέ περί στρατιωτών, τοΰ έφεδρικοΰ αυτών
ιματισμού). Πβλ. καί P. Petr. II, 33(a), 9 (= HI, 143): «εις τους αάκκονς τρίχες* (3°? αί. π.Χρ.).

2) Βλ. Β. G. U-1515 (3°5 αί. π. Χρ.), ι, 3,7· Ό εκδότης νομίζει, ότι πρόκειται περί
είδους μάκτρων καταλλήλων διά τήν άπορρόφησιν τοΰ ίδρώτος (Schweisstiicher, Sudaria), χρη-
σιμοποιουμένων, ώς άφίνει νά ύπονοηθή, υπό τών άνθρώπων. (Ή σημασία αΰτη επαναλαμ-
βάνεται καί είς τά Λεξικά Preisigke καί Herwerden· Πρβ. καί Mayser, Gr. d. Pap. Ι* 3, 49).
Τοΰτο όμως δέν είναι αληθές' πρώτον, διότι θά ήτο παράδοξον νά υπόθεση τις, ότι ήτο
δυνατή ή χρήσις τοιούτων μάκτρων έξ αίγείων τριχών υπό τών άνθρώπων' δεύτερον,
διότι οί πάπυροι καθορίζουν σαφώς τήν χρήσιν τών «τρίχινων ιδρωων». Οΰτω, είς τόν P. C.Z.
59720, 4 (3ος αί. π. Χρ ) άναφέρονται «ίδρφα ονικά 4», είς δέ τόν P. S. I. 527, 3, 7> Ι2> (τής
αυτής έποχής) μνημονεύονται επίσης 30 «ίδρφα» μεταξύ άλλων ειδών σαγής υποζυγίων. Είναι
φανερόν επομένως, ότι τά «ίδρφα» ήσαν ειδικά σαγίσματα τιθέμενα επί τής ράχεως τών υπο-
ζυγίων είτε υπό τό σάγμα κατά τήν πορείαν, είτε μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ σάγματος κατά τήν
έκ τής εργασίας έπιστροφήν, προς άπορρόφησιν τοΰ ίδρώτος τών κτηνών- "Ενεκα δέ τής χρή-
σεως ταύτης κατεσκευάζοντο έξ αίγείων τριχών, ώς τοΰτο εξακολουθεί νά γίνεται συνήθως
είς τά χωρία τής Ελλάδος, διά νά είναι στερεά. Τήν αυτήν σημασίαν έ'χει ασφαλώς ή λέξις
καί είς τόν P. Lond. II, 402 verso. 18, 19 («ίδρωα καινά ν και αλλα παλαιά ι*) καί είς τόν
P. Tebt. 116, 34 (άμφότ. τοΰ 2<™ αί. π. Χρ.). Βλ. καί Liddell-Scott έν λ. <Ιδρωον»

*) Είς τούς παπύρους τής Πτολεμαϊκής έποχής δέν καθορίζεται συνήθως πάντοτε, αν τά
σχοινία είναι <τρίχινα> ή «στνππινα» (βλ. P. C. Ζ. 59775, 5· 59780, 3· Ρ· Col. Ζ. I, 5, 23. Πβλ.
κατωτ. Μέρος Β, κεφ. 3°ν § 4). Μόνον είς πάπυρον τής Βυζαντινής έποχής άναφέρονται ρητώς
% σχοινία τρίχινα» (P. Lond. IV, 1414, 13, 70, 274, 289). Έν τούτοις είς τόν P. S. I. 678 (3°? αί.
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'Ιδιαιτέρως εις τήν κατασκευήν τών τελευταίων έγίνετο, φαίνεται, μεγάλη χρήσις
τών αιγείων τριχών1). Άλλα και άλλα αντικείμενα -θά κατεσκευάζοντο ασφαλώς είς
τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον, ώς καί άλλαχοΰ2), έκ τών αίγείων τριχών, έκτος τών
σάκκων, τών ίδρωων καί τών σχοινιών. Δεν αποκλείεται δμως ή μνεία μόνον τών
τελευταίων τούτων τρίχινων ειδών είς τους πάπυρους νά σημαίνε, δτι έγίνετο περιω-

π· Χρ.), περιέχοντα καταγραφήν διαφόρων ειδών σαγής υποζυγίων, άναγινώσκεται (στ. 7):
<τριχέαι ...... Καίτοι τό κείμενον τοϋ παπύρου είναι έφθαρμένον καί ή σημασία τής λέξεως,

ώς έκ τούτου ασαφής, δεν άποκλείεται νά πρόκειται περί τρίχινων σχοινιών. 'Επειδή μάλιστα
ή λέξις ευρίσκεται είς τήν αρχήν τοΰ στίχου, ώς συμβαίνει καί περί τών ονομάτων τών άλλων
αντικειμένων περί ών ό λόγος είς τόν πάπυρον, δέν άποκλείεται νά πρόκειται περί τής κατά
συνεκδοχήν χρήσεως αυτής εκτοτεύπό τήν σημασίαν τοΰ έξ αίγείων τριχών σχοινιού καί περαι-
τέρω τοΰ έκ πάσης ΰλης σχοινιού. "Οπωσδήποτε, κατά τάς μαρτυρίας τών παπύρων, ή υπ' αυ-
τήν τήν σημασίαν χρήσις τής λέξεως έπέδωκεν ένωρίς κατά τήν Έλληνιστικήν έποχήν. °Από-
δειξις, ότι ήδη κατά τόν 1ον μ. Χρ. αιώνα άναφέρονται «τριχϊαι σεβένινοι», σχοινία δηλ. έξ
ινών φύλλων φοινίκων κατεσκευασμένα. Βλ. P. Lond. I, 131, 609 (σελ. 188). 131*, ι, 2 (σελ.
189). (Καί σήμερον παρ' ήμΐν ή λ. τριχιά χρησιμοποιείται ένιαχοΰ μέ τήν σημασίαν «σχοινίον
έξ αιγείων τριχώναλλ' είναι έν εύρυτέρα χρήσει μέ τήν σημασίαν τοΰ έξ οιασδήποτε ΰλης,
κυρίως δέ τοΰ έκ καννάβεως σχοινιού. Διά τοΰτο καί έσχηματίσθη τό σύνθετον «γιδοτριχιά»
προς δήλωσιν τοϋ έξ αίγείων τριχών σχοινιού).

1) Τοΰτο, άλλωστε, συνέβαινε καί είς όλην τήν άρχαίαν Ελλάδα, ένθα τά έκ λίνου καί
καννάβεως σχοινία ήσαν σπάνια, διότι ή καλλιέργεια τών φυτών τούτιον ήτο περιαιρισμένη είς
τήν χώραν. Θά ήρκει νά ΐδη τις εικόνα επί ληκύθου τών Συρακουσών, ήτις παριστά γυναίκα
πλέκουσαν σχοινίον έξ αίγείο)ν τριχών άσφαλώς (βλ. Bliimner, Technologie I2,, 304 είκ. 105)
καί χωρικήν τής συγχρόνου 'Ελλάδος έκτελοΰσαν τήν ιδίαν έργασίαν, διά νά πεισθή ότι καί
ή πρώτη ΰλη καί ή τεχνική τής οικιακής σχοινοποιίας δέν μετεβλήθησαν πολύ άπό τής μιας
εποχής είς τήν άλλ,ην. Ίδιαιτέριος κατάλληλα ήσαν τά έξ αίγείων τριχών σχοινία είς τά πλοία
καί τάς «ναυτικάς υπηρεσίας» έν γένει, διότι καί στερεά είναι καί δυσκόλως διαβρέχονται
υπό τοΰ ύδατος. (Καί σήμερον παρ' ήμιν γίνεται διά τοΰτο χρήσις αυτών είς τά αλιευτικά
δίκτυα). Χαρακτηριστικόν τούτου παράδειγμα άποτελεΐ ή πληροφορία τοΰ Πολυβίου (V, 89, 9),
καθ' ήν ό βασιλεύς τής Συρίας Σέλευκος ό Β' άπέστειλεν είς τους Ροδίους, μετά τόν κατα-
στρεπτικόν σεισμόν τοΰ 227 π. Χρ., διά τας ναυπηγικάς αυτών άνάγκας «ξύλου και ρητίνης καί
τριχός μυριάδας πηχών και ταλάντων χιλιάδας». "Ισως περί «τρίχινων» σχοινιών πρόκειται καί
εις τήν μήπω άναγναισθεϊσαν βραχυγραφίαν τοΰ P. Petr. Ill, 107(c), 12 (3°? αί. π.Χρ.): «έν
τω.....(πρόκειται περί πλοίου) σχοινιών χ νν τών ρ (δρχμ.) β (γίνονται) (δρχμ.) $<5'».

') Πβλ. Yates, Textrinum, 127 κ. έξ. Bliimner, έ'νθ' αν., 204. Saglio έν DA καί Mau έν
RE αρθρ. cilichim. Καί ή έν παπύρφ τής Ρωμαϊκής εποχής (Biblioth. de l'Ecole des Hautes
Etudes n« 230, 1921, 229 = S-Β. 6801, 16) μνημονευομένη «δέρρις» είναι πιθανώς σάκκος
τρίχινος, ώς ή έ'ννοια τοΰ κειμένου έπιτρέπει νά συμπεράνωμεν. (Πβλ. Ήσύχ. έν λ. δέρριον' τό
τρίχινον αακκίον. Σουΐδ. έν λ. δέρρις' δέρμα, βύρσα, η τό τρύχινον παραπέτασμα). Είς Βυζαντινόν
πάπυρον (P. Lond. 1433, 2471 34* κλπ.) άναφέρεται καί «τένδα τρίχινη»,
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ρισμένη χρήσις αίγείων τριχών εις τήν χώραν διά τήν κατασκευήν άλλων, εκτός
αυτών, άντικειμένων. Τήν ύπόθεσιν ταΰτην ενισχύει και τό γεγονός, ότι οί "Ελληνες
άποικοι δέν επεδίωξαν τήν είσαγωγήν αιγών ξένου είδους, μεγαλυτέρας άποδοτικό-
τητος τών ιθαγενών εις έ'ριον'), ώς έπραξαν προκειμένου περι τών προβάτων.

Ή κουρά τών αιγών θά έγίνετο άνά έξάμηνον περίπου και συγχρόνως πρός
τήν κουράν τών προβάτων άσφαλώς. Ό έν χρήσει τρόπος τής κουράς ήτο κα! τότε
ό και σήμερον έφαρμοζόμενος παρ5 ήμΐν, ή διά ψαλίδος δηλαδή κοπή τών τρι-
χών μέχρι τής επιφανείας τού δέρματος2).

Περ! τής ποσότητος κα! τής τιμής τών εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον
παραγομένων αίγείων τριχών οί πάπυροι ούδεμίαν πληροφορίαν παρέχουν. Τοΰτο
σημαίνει πιθανώς, δτι ή χρήσις αύτών περιωρίζετο εις τήν οϊκιακήν κυρίως βιοτε-
χνίαν, έλάχισται δέ ποσότητες αύτών έδίδοντο εις τό έμπόριον. Ώς πρός τό χρώμα,
τέλος, τοΰ τριχώματος τών αιγών τής Ελληνιστικής Αιγύπτου, πληροφορούμεθα έκ
τοΰ P. Hib. 120 (249 π. Χρ.) δτι τοΰτο παρουσίαζε τάς αύτάς σχεδόν ποικιλίας3, τάς
οποίας άπαντώμεν καί είς τό έ'ριον τών αιγών τής συγχρόνου Ελλάδος4).

1) Τό μόνον ξενικόν είδος αιγών, τό όποιον μαρτυρειται είς τούς παπύρους, είναι αί

«Αίΰιοπικαι αίγες» (P. C. Ζ. 59328, 141), καλύτεραι άσφαλώς τών Αιγυπτιακών, ώς δυνάμεθα
νά συμπεράνωμεν έκ τής παρουσίας αύτών είς άγέλην άνήκουσαν είς τόν Διοικητήν 'Απολλώ-
νιον. Είς τό αύτό ποίμνιον άναφέρεται καί ϊδιαίτερον είδος Αιγυπτιακών αιγών, αί «Θηβαΐαι
αίγες·» (πβλ- άνωτ· σελ. 93 ύποσ. 1).

®) Βλ- P. C. Ζ. 59176,55 (πβλ. άνωτ. σελ. 135 σημ. 2). Σηιιείίοτέον ότι είς τούς

Πτολεμαϊκούς παπύρους, ώς καί τήν άρχαίαν Έλληνικήν γενικώς, δέν γίνεται λόγος περί

«έρίου» ή περί «πόκων έρίου» αιγών, άλλά περί «τριχών αίγείων» (βλ. P. S. I. 429, ι). Καί

σήμερον άκόμη εξακολουθεί υφισταμένη ένιαχοΰ τής Ελλάδος ή διάκρισις αύτη. Κατ' άντί-
θεσιν πρός τό κοινόν «μαλλί» ή «γιδόμαλλο», ονομάζεται ένιαχοΰ διαλεκτικώς τό έ'ριον τών

αιγών «τρίχα» ή «τριχιά»).

8) 'Εντός τοΰ αύτοΰ ποιμνίου υπάρχουν αίγες «λευκαί, μέλαιναι, πνραί, οπαλακαί, σπό-
διαι, ποικίλαι». Πβλ. καί Φίλωνος, Περί 'Ονείρων, 33.

*) Πβλ., π.χ., Σ. Ξαν&ονδίδην, εν Λεξικογρ. 'Αρχ. 5 (1918), 285 -289. Μ· Μιχαηλίδου-
Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Β', 106-111. Α. Βρόντην, έν Λαογρ. 12 (1938/48), 219 κλπ.
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κεφαλαιον τριτον

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΙΩΝ
1. Εισαγωγή

Ή κατεργασία τών έρία>ν τοΰ προβάτου μέχρι τής νηματοποιήσεως αυτών
έγίνετο εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον, καθ' δν τρόπον έγίνετο και εις τήν άρχαίαν
Ελλάδα (και εις τήν άρχαίαν Α'ίγυπτον άσφαλώς), έξακολουθεΐ δέ νά γίνεται και
σήμερον έ'τι παρ' ήμΐν είς τήν οΐκιακήν βιοτεχνίαν τής έριουργίας1). Τοΰτο άντι-
λαμβάνεται πάς, δστις έ'τυχε νά παρακολούθηση γυναίκας τών χωρίων τής συγ-
χρόνου Ελλάδος κατεργαζομένας τά έρια καί ύφαινοΰσας, νά μελετήση δέ παραλ-
λήλως τό τεχνικόν μέρος τής έριουργίας είς τήν άρχαίαν Ελλάδα ή νά ΐδη άπλώς
εικόνας τοΰ άρχαίου βίου παριστώσας σκηνάς αυτής2).

Παρ' όλην δέ τήν χρονικήν άπόστασιν καί ή χρησιμοποιούμενη ορολογία
τής έριουργίας δέν μετεβλήθη αισθητώς άπό τής μιας έποχής εΐς τήν άλλην.
'Υπάρχουν βεβαίως διαφοραί τίνες ώς πρός τούς τεχνικούς δρους3) τούς δηλοΰντας

1) Πρβ. καί Ν. Χατζηζωγίδην, 'Αθήνας 10 (1898), 548-549. Π. Φονρίκην, Λεξικογρ. 'Αρχ.
5 (1918), 231/232. Ν. Πολίτη, Παροιμ. 2, 338 ύποσ. 1. Xanthudides, Athen. Mitteil. 35(1910),
329/330.

2) Ή Ζ. Wilson δημοσιεύει εικόνα έξ αγγείου τοΰ 5ου π· Χρ. αί. παριστώσαν γυναίκα
νήθουσαν καί παρ' αύτήν φωτογραφίαν χωρικής τής σημερινής Σκύρου, εκτελούσης τήν αύτήν
έργασίαν (The Clothing·, 3). Ή συγκριτική αΰτη άναπαράστασις δι' εικόνων είναι διδακτικω-
τάτη περί τής έν γένει όμοιότητος τών έ'ργων τής ταλασιουργίας κατά τάς δύο έποχάς καί
αρκεί νά άντικαταστήση πάσαν περιγραφήν. Πβλ. έπίσης τάς εικόνας τάς δημοσιευομένας ύπό
τοΰ Bliimner, Technologie I2, 113-164 καί ύπό τής Bieler, Gesch. d. Gr. Tracht, Tafel 1.
Griech. Kleidung, 1-2.

3) Οί παρ' άρχαίοις όροι είναι «έριουργία» καί «ταλ.ασιονργία». (Βλ. Πολνδ. Όνομαστ.
VII, 28-29. Bliimner, ένθ. άν., 103-104). Ό είς τούς Πτολεμαϊκούς παπύρους άπαντών άντί-
στοιχος όρος είναι «εργάζομαι τά έρια» (βλ. P. C. Ζ. 59295, 1-2. 59776, 9- Ρ· Ryl· Ζ. 3 = S.B.
7639, ίο. Πβλ. P. Giss. 20= Chrest. I. 94, 14. Κατά λάθος ή Calderini έν Aegyptus XXVI,
1946, 46 γράφει: «έργάζειν τά έ'ρια»). Παρ'ήμΐν χρησιμοποιείται ό όρος «έριονργία» είς τήν
λογίαν κοινήν ώς τεχνικός όρος τής βιομηχανίας, περιλαμβάνων όλην τήν κατεργασίαν τών
έρίων άπό τής πλύσεως μέχρι τής έξυφάνσεως. Είς τήν δημωδώς δμως όμιλουμένην δέν ύπάρ-
χει άκριβώς άντίστοιχος όρος. Τοΰτο δέ κυρίως, διότι άντί τοΰ «έριον» χρησιμοποιείται σήμε-
ρον κοινώς τό συνώνυμον «μαλλί» (έκ τοΰ βυζαντινού «μαλλίον», βλ. Δουκάγκ. έν λ. μαλίον, ύπο-
κοριστικοΰ τοΰ άρχαίου «ό μαλλός»), Χρησιμοποιούνται μέν ένιαχοΰ ίδιωματικώς καί σήμερον
όροι δηλούντες τήν έργασίαν τής ταλασιουργίας μέχρι καί τής νήσεως τών έρίων (π. χ.
«ό κάματος», έν Κερκύρα" βλ. Β. Φάβην έν Λεξικογρ. 'Αρχ. 5, 1918, 185, ή τό «ψκειάοιμο» έν
Αιτωλία' βλ. Λονκοπονλον, Πώς ύφαίνουν οί Αιτωλοί, 4 κλπ.), άλλ' είς τάς περισσοτέρας περι-
φερείας τής χώρας είναι έν χρήσει οί όροι οί δηλούντες τάς έπί μέρους ένεργείας αύτής φλ,
Π. Βλαστού, Συνών. καί Συγγεν., 315),
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τήν κατεργασίαν εν γένει τών έρίων ή τά διάφορα στάδια αυτής1), αλλ' οί πλεί-
στοι τών χρησιμοποιουμένων παρ' άρχαίοις διετηρήθησαν μέχρις ήμών υπό τήν
αυτήν σημασίαν. Διά νά γίνη τοΰτο καλΰτερον αντιληπτό ν θά άρκεσθώμεν νά ύπεν-
θυμίσωμεν είς τά επόμενα τό τεχνικόν μέρος καί τήν δνοματολογίαν τής παρ° ήμΐν
οικιακής ταλασιουργίας, νά σημειώσωμεν τάς ομοιότητας ή διαφοράς αυτών προς
τά κρατούντα εις τήν άρχαίαν Ελλάδα, νά προσθέσωμεν δέ έν τέλει τάς σχετικάς
μαρτυρίας τών πάπυρων τής ΙΊτολεμαϊκής περιόδου.

Είς τήν νέαν Ελλάδα ή κατεργασία τοΰ έρίου μέχρι τής ύφάνσεως γίνεται
εις τέσσαρα διαδοχικά στάδια: 1ον τό πλύσιμο· 2ον τό ξάσιμο· 30ν τό λανάρισμα και
4ον τό νέσιμο2). Είς ταΰτα αντιστοιχούν παρ' άρχαίοις τά εξής στάδια: 10ν ή πλν-
σις· 20ν ή ξάνσις καί 30ν ή νησις3).

2. Πλΰσις

Πρό πάσης άλλης ένεργείας προς κατεργασίαν τοΰ έρίου τών προβάτων, πρέ-
πει τοΰτο νά καθαρισθή έκ τοΰ ένυπάρχοντος μείγματος λίπους καί ΐδρώτος4). Προς
τοΰτο εμβαπτίζεται εντός ζέοντος ύδατος επί δέκα λεπτά τής ώρας τουλάχιστον2).

') Τοΰτο δέ έ'νεκα τής υπάρξεως παρ' άρχαίοις πολλών συνωνύμων δι' έκάστην μερικήν
έργασίαν τής έριουργίας, τής έπικρατήσεως τοΰ ενός ή τοΰ άλλου έξ αυτών κατά περιφερείας
ή έποχάς καί τής σημασιολογικής άβεβαιότητος, μεθ' ης παρεδόθησαν έν τή Γραμματεία. Βλ.
Bliimncr, έ'νθ. άν„ 135. Πβλ. 109 ύποσ. 2. 110 ύποσ. 6. 111 ύποσ. 3. Πβλ. Φονρίκην, έ'νθ. άν.,
212 ύποσ. 1.

2) Περί τοΰ σχηματισμού τών νέων όρων είς -ιμο βλ. Γ. Χατζιδάκιν, έν 'Επιστ. Έπετ'
Πανεπ. Αθηνών 7(1910/1911), 13-22.

8) Ώς θά φανή άμέσως κατωτέρω, «ή ξάνσις» παρ' άρχαίοις έγίνετο έπίσης είς δύο στά-
δια: «ξάσιμο» καί «λανάρισμα», περιλαμβανόμενα υπό τόν αυτόν τεχνικόν όρον. Καί κατά τήν
Βυζαντινήν έποχήν ή μέθοδος κατεργασίας καί οί έν χρήσει όροι ήσαν οί αυτοί. Βλ. Κουκονλέ,
Βυζαντ. Πολιτισμός II 2, 113. Ή κατεργασία τών αίγείων τριχών γίνεται κατά τόν αυτόν
προς τόν τής κατεργασίας τοΰ έρίου τών προβάτων τρόπον, μέ έλαχίστας καί έπουσιώδεις
διαφοράς. (Βλ. κατωτ. σελ. 161. ύποσ. 6). Διά τοΰτο δέν θά γίνη ιδιαιτέρως περί αυτής λόγος.

4) Τοΰτο παρ' άρχαίοις έλέγετο «οΐσνπος, οΐσωπος, οΐσπη, οίσπώτη». Πβλ. Bliimner,
Technologie I2, 107. Ή λ. διετηρήθη υπό τύπον «μοίσωπος» έν Καρπάθω (βλ. Μ. Μιχαηλΐδον -
Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Β, 249. 'Αθηνάς 55, 1951, 30), καί «νέσπονς» έν "Ιμβρφ (βλ. Ν.
'Ανδριώτη, 'Αθηνάς 45, 1933, 258), Τενέδφ καί Αΐνω τής Θράκης (έν "Ιμβρφ λέγονται καί
νιαπόμαλλα, τά οίσυπηρά έ'ρια, καί νισπιάρικα). Άλλαχοΰ έ'χει άντικατασταθή υπό συνωνύμων,
ώς δ «πίνος», ό 'ρύπος», δ «μαλλόρρυπος» ή «μαρρόλλνπος» ή «σαρίά>(έκ τοΰ τουρκ. sarz — χίτρι-
νος). Πβλ. Φ. Κουκονλέ, Λεξικό γρ. 'Αρχ. 2 ('Αθηνάς 27, 1915), 94. Π. Φονρίκη, Αυτόθι 5, 1918,
215 ύποσ. 5. Σ. Ξαν&ουδίδον, Αυτόθι, 300. Μιχαηλΐδον - Νονάρον, έ'νθ. άν., 215 ύποσ. 4.

2) Τοΰτο λέγεται συνήθως «ζεματίζω τα μαλλιά. Βλ. Π· Φονρίκη, ε'νθ. άν., 215 ύποσ. 4.
(ένθα καί οί ίδιωματικώς άπαντώντες τύποι τοΰ ρήματος).
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Μετά ταΰτα πλύνεται δι' αφθόνου ψυχρού ύδατος, εν συνεχεία δέ απλώνεται εις
δσον τό δυνατόν λεπτότερον στρώμα επί καθαρών κλάδων ή άλλου καθαρού αντι-
κειμένου διά νά στέγνωση. Τοιουτοτρόπως συντελείται «τό πλύσιμο» τού έρίου
και «τά πλυμένα μαλλιά» είναι έτοιμα πρός ξάνσιν.

Παρ' άρχαίοις ή πλύσις έγίνετο κατά τόν αύτόν τρόπον, διά ζέοντος δηλ.
ύδατος πρώτον και διά ψυχρού κατόπιν1). Ή μόνη διαφορά είναι δτι οί αρχαίοι
"Ελληνες μετεχειρίζοντο βοηθητικώς κατ' αυτήν τήν ρίζαν τού φυτού «στρον&ίον»2)
διά τής οποίας έπετυγχάνετο ή τελεία διάλυσις τών λιπαρών ουσιών τού έρίου και
ό έντελής καθαρισμός αυτού.

Έκ τών παπύρων πληροφορούμεθα, δτι και εις τήν Έλληνιστικήν Α'ίγυπτον
έγίνετο χρήσις τού στρουθίου κατά τήν πλύσιν τών έρίων3). Ό P. Holmiensis
περιέχει συνταγάς τής διά στρουθισμού πλύσεως4), ώς καί συνταγήν διά τήν πλύ-
σιν τών λίαν ακαθάρτων έρίων5), διά τήν οποίαν δέν ήτο, φαίνεται, αποτελεσμα-
τική ή ρίζα τοΰ στρουθίου6). Ύπενθυμίζομεν δτι, κατά τάς πληροφορίας τών παπύ-

*) "Οτι ή μέθοδος ήτο αρχαιότατη μαρτυρεί ό 'Αριστοφάνης εν Έκκλησ. 215 - 216 :
«Πρώτα μεν γαρ ταρια / βάπτονσι (ενν. αϊ γυναίκες) ϋ·ερμω κατά τον άρχαΐον νύμον / άπαξάπασαι,
κονχι μεταπειρωμένας / ι'δοις άν αντάς» Πβλ. Πλούτ., 116. Φαίνεται ότι είς τάς μεγάλας πόλεις
τουλάχιστον ή διά θερμοΰ ύδατος πλΰσις τών έρίων έγίνετο, διά λόγους ευκολίας τών γυναικών,
είς τά λουτρά, ώς μαρτυρεΐται υπό τοϋ 'Αριστοφάνους καί πάλιν. Βλ. Λυσιστρ., 574-575: «Πρώτα
μεν εχρήν, ώσπερ πόκον έν βαλανείω, έκπλΰναντας την οίσπώτην έκ τής πόλεως. (Περί τιπάρξεως
ειδικών έριοπλυντών βλ. κατωτ. § 6).

2) Βλ. Θεοφρ. Φ. Ίστ. VI, 8, 3. IX, 12, 5. Αιοσκ. 2, 163. Plin. Ν.Η. XIX, 48 Ήσύχ. έν
λ. ατρου&ίον. Τό «στρουθίον» τών άρχαίων είναι τό φυτόν «σαπωνόφυτον τό φαρμακευτικόν»
(Saponaria officinalis), τοϋ οποίου αί ρίζαι περιέχουν ποσότητα σαπωνίνης. Σήμερον
ή ρίζα τοϋ φυτοϋ, τό «τσουένι» κοινώς, χρησιμοποιείται διά τόν καθαρισμόν τών ένδυμάτων
από τών λιπαρών ουσιών. (Βλ. Π. Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ., 860).

') Βλ. P.S. 429, ΐ6 : «τά έρια καταγαγεϊν... εστρουΰισμένα». Πβλ. P.C.Z. 59430, 7· 59012, 02.

4) Βλ. § ιε', 1-5: τό δέ στρονϋ·ίσαι έστίν τοΰτο' λαβών στρούϋιον κόιμον και βαλών εις ϋδωρ
χλίανον' είτα τό έριον βαλών σάλευσον έπ' ολίγον' αρας ξήραινε.» § κε', 21-25: λαβών ατρον&ειον
καί άναποιήσας ϋδατι ϋερμω, ποίησον ώς στέατος σφαΐραν' ειτα (ίνες ϋδατι ϋερμφ έ'ως διαλνϋΡ/'
έστα> δε τό ϋδωρ ΰπερέχον τό έ'ριον' είτα άναφλείσας βάλε τό έριον καί άπεχε μή καυσω&ή καί
μικρόν αντό έ'ασον, έ'ως αυτό είδης καΰαρόν' αρον, άπόκλνσον καί ξήρανον».

δ) § κβ 6-9: έρίων τραχέων ηδε ή πλύσις εστίν μνα τών έρίων κειμωλι(α~)ς μνας ,
ΰξονς κοτύλας β' ϋδωρ έπιχέας, πλύνε καί διάψυχε».

6) Τά ερια ταΰτα ήσαν μεν εΰθηνότερα, άλλ' άπήτουν πολϋν κόπον διά τόν καθαρι-
σμόν των, ώς τοΰτο έμφαίνεται έκ τών παραπόνων τών γυναικών, τά όποια ό Θεόκριτος έκ-
φράζει διά στόματος τής Πραξινόας (Είδύλλ. XV, 19): *γραιάν άποτίλματα πήραν' έργον
(π εργφ». Ή Επανειλημμένη εργασία ήτο αναγκαία, κατά τόν σχολιαστήν, «διά τό δις α,ντά
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ρων, ή πλΰσις τοΰ έρίου έγίνετο πολλάκις έπ! τοΰ προβάτου πρό τής κουράς αύτοΰ1).
Τοΰτο δέ έγίνετο κυρίως διά τά πρός έμπορίαν προοριζόμενα έ'ρια2).

Εις τό στάδιον τοΰτο τής κατεργασίας, δηλαδή μετά τήν πλΰσιν και πρό τής
ξάνσεως, έγίνετο άσφαλώς κατά τήν άρχαίαν καί τήν μεταγενεστέραν έποχήν»
ή βαφή τών έρίων, οσάκις αύτη προετιμάτο της βαφής τοΰ νήματος ή τοΰ υφάσμα-
τος3). Αί ταλασιουργοι τής τότε έποχής ήσαν άσφαλώς εξ ΐσου πρακτικαί πρός τάς
τής σημερινής Ελλάδος κα! άπέφευγον νά υποβληθούν είς τόν διπλοΰν κόπον τής
έκ δευτέρου ξάνσεως τών έρίων, ήτις καθίστατο αναγκαία, είς ην περίπτωσιν ταΰτα
έβάπτοντο μετά τήν ξάνσιν και πρό τής νήσεως, έ'νεκα τής κατά τήν διενέργειαν
τής βαφής συμπιλήσεως αυτών'1). Τοΰτο έξάγεται και έκ τοΰ P. Holmiensis δστις
παρέχει οδηγίας περι τής καλής πλΰσεοος τών έρίων, ήν θεωρεί ώς τήν μόνην άναγ-
καίαν ένέργειαν πρό τής βαφής αυτών0).

3. Ξάνσις

Ή ξάνσις τών έρίων τοΰ προβάτου γίνεται σήμερον εις δυο μερικώτερα
στάδια. Κατά τό πρώτον, τό όποιον αποτελεί τήν καθ' αύτό ξάνσιν, ώς δεικνύει
ή χρησιμοποιουμένη ορολογία6), ή εργασία γίνεται διά τών χειρών. Διά τής άριστε-

πλύνεοϋαι, ήγουν δις και τρις δεόμενα καϋαρϋ'ήναι». Οι πάπυροι τών αύτών χρόνων μαρτυ-
ρούν ότι τά «ρυπαρα ερια» δυσκόλως εΰρισκον άγοραστάς διά τόν λόγον αύτόν, έξ οΰ προέ-
κυπτεν άπώλεια βάρους. Έξ ενός ταλάντου «έρίων ρυπαρών» έμειναν καθαρά μετά τήν κατερ-
γασίαν 45 μναϊ. δηλ. τό τέταρτον τοΰ βάρους άπετελεΐτο έκ ξένων ουσιών. Βλ. P. Col. Ζ.
113,31-32. Πβλ. P.C.Z. 59287, 2. καί άνωτ. σελ. 125 ύποσ. 6.

*) Πβλ. άνοοτ. σελ 136 ύποσ. 1.

2) Βλ. P. Ent. 2, 5·

3) Πβλ. άνωτ. σελ. 144 ύποσ. 2.

4) Ό Bliimner (Technologie l2, 230) νομίζει ότι ή βαφη έγίνετο μετά τήν ξάνσιν καί
πρό τής νήσεως καί ότι ενίοτε τά έ'ρια ύπεβάλλοντο καί είς δευτέραν ξάνσιν μετά τήν βαφήν.
Έκ τών πρός άπόδειξιν δμως τής γνώμης ταύτης παρατιθεμένων χωρίων δέν πιστοΰται αΰτη
διά τήν άρχαίαν Ελλάδα.

δ) Σημειωτέον ότι τό κύριον θέμα τοΰ παπύρου είναι ή τεχνική τών παντός είδους
βαφών καί ιδιαιτέρως τής διά πορφύρας βαφής.

6) Τό άρχ. ρήμα «ξαίνω» είναι καί σήμερον έν κοινή χρήσει (ένιαχοΰ δέ ξάνω ή τσαίνω
ή ξανίακω), άλλ' ύπό τήν περιωρισμένην σημασίαν τής διά τών χειρών ξάνσεως τοΰ έρίου.
Κοινόν είναι έπίσης ύπ'αυτήν τήν σημασίαν καί τό ούσιαστικόν τό δηλοΰν τήν ένέργειαν
«ro ξάσιμο» (βλ. Γ. Χατζιδάκιν έν Έπιστ. Έπετ· Πανεπ. 'Αθηνών 7, 1910/1911, 14), ένιαχοΰ
δέ μόνον «τό ξάομα» (παρ'άρχαίοις «ξάομα» έσήμαινε τήν έκ τοΰ ξαντικοΰ κτενός έξαγομένην
έκάστοτε ποσότητα έρίου, τό άλλως «κάταγμα» ή *μήρυμα». Βλ. Bliimner, Technologie I2,
112 ύποσ, 5 καί κατωτ. σελ. 157 ύποσ. 1,
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ράς χειρός κρατεί ή ξάντρια ποσότητα έρίου και δια τών δάκτυλων τής δεξιάς
τραυά καί αποχωρίζει ολίγον κατ' ολίγον τάς συμπεπιλημένας τρίχας αυτού, καθα-
ρίζει δέ συγχρόνως αύτό έκ τών ένυπαρχουσών ξένων ούσιών καί τών δι' οιονδή-
ποτε λόγον {θεωρουμένων άχρήστων τριχών (ένεκα τού διαφόρου χρώματος, π.χ.
τοΰ ελαχίστου μήκους κλπ.). Ή έργασία αύτη συνεχίζεται μέχρις ότου «ξανθή»
όλη ή ποσότης τοΰ πρός κατεργασίαν έρίου, δπερ εναποτίθεται έντός καθαρού

δοχείου (κανίστρου, καλάθων κλπ.)
*

Τά ούτω άπαλυνθέντα και καθαρισθέντα έρια ύποβάλλονται εΐς δευτέραν
ξάνσιν τή βοήθεια ειδικού δργάνου, τό όποιον ονομάζεται «χτένια ή λανάρια»1)·
Τό όνομα φέρεται συνήθως κατά πληθυντικόν, διότι τό έργαλειον τοΰτο τής ταλα-
σιουργίας εΐναι δίδυμον. Έκάτερον τών τεμαχίων άποτελειται έκ μιας σανίδος
σχήματος ορθογώνιοι) παραλληλογράμμου, έπενδεδυμένης διά δέρματος έπί τοΰ
οποίου είναι έμπεπηγμένα, έν ε'ίδει πυκνών οδόντων, μικρά τεμάχια σύρματος. Τό
όλον σχήμα τοΰ οργάνου, ώς και τό σχήμα, τό μέγεθος και ή πυκνότης τών αιχμηρών
οδόντων έξαρτώνται έκ τής ιδιαιτέρας έργασίας τής ξάνσεως, δι' ήν ταΰτα προο-
ρίζονται.2). Ούτω διά τήν σχετικώς εύκολον έργασίαν τής ξάνσεως τών έκλεκτών
έρίων τών προβάτων, τά όποια προορίζονται διά τήν κατασκευήν τοΰ στήμονος
ένεκα τοΰ μήκους τών τριχών, ώς και τών τριχών τών αιγών, αΐτινες ώς έκ τής

*) Ό πρώτος όρος, απλούς ή έν συνθέσει, λέγεται σήμερον μόνον είς ολίγας περιφε-
ρείας τής χώρας (χτένια έν Μεγάροις, ένιαχού τής Μακεδονίας, χτενεάς καί χτενες έν Κρήτη,
μαλλόχτενα έν Καλαβρύτοις καί άλλαχού, οκουλλόχτενα ή κανναβόχτενα έν Πόντφ, χερόχτενα έν
Β. Εύβοια, Καρπάθω, Κρήτη, Κύθνω καί άλλαχού). Τούτο δέ διότι ή λέξις διετήρησε τήν
κυρίαν σημασίαν, ήν είχε καί παρ'άρχαίοις, τήν τοΰ οργάνου δηλ. δι' οΰ κτενίζεται ή κόμη.
(Πολλαχοϋ λέγονται έπίσης «χτένια» ή «ξνλόχτενα» τά χρησιμοποιούμενα εις τόν ύφαντικόν
ίστόν, διά τών ξύλινων ή καλαμίνων οδόντων τών οποίων διέρχονται οί μίτοι τοΰ στήμονος,
ό «υφαντικός κτεϊς» τών άρχαίων). Κοινώς δμως χρησιμοποιείται ό δεύτερος όρος (μέ μικρός
διαλεκτικός παραλλαγάς, ώς άλανάρια, λονάρια, άλονάρια κλπ), όστις επεκράτησε άπό τής
Βυζαντινής έποχής (βλ. Λεξ. Δονκάγκ. καί Σοφοκλέους έν λ. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντ. Πολιτισμός
II 2,113) ώς τό κατ'έξοχήν όργανον τών «λαναρίων», τών έριουργών (λατ lanarhis. Βλ.
G. Meyer, Neugr. Studien III, 38). Κοινόν είναι καί τό ρήμα λαναρίζω (ένιαχού λοναρίζω).

2) Εύνόητον τυγχάνει, ότι οιαδήποτε περιγραφή τών οργάνων τής ταλασιουργίας μή
συμπληρουμένη δι' εικόνων είναι άνεπαρκής διά τόν σχηματισμό ν σαφούς παραστάσεως τοΰ
πράγματος, ιδιαιτέρως δι' έκείνους τών άναγνωστών, οϊτινες δέν έ'τυχε νά ϊδουν τά περιγρα-
φόμενα έργαλεΐα. Επειδή δμως ή παράθεσις εικόνων καθίσταται ένταύθα άδύνατος διά
λόγους τεχνικής φύσεως, παραττέμπομεν τόν βουλόμενον είς τάς ύπό τοΰ Ν. Χατζηζωγίδη δημο-
σιευθείσας έν 'Αθηνάς 10(1898) μεταξύ τών σελ. 540 καί 541, ύπό τοΰ Β. Λουκοπονλου, πώς
υφαίνουν οί Αιτωλοί σελ. 4 κ. έξ·, ύπό τοΰ Μ. Μιχαηλίδον-Νουάρου, Λαογρ. Σύμμεικτα Β, 249
κ. έξ. καί είς τά σχετικά άρθρα τοΰ Λεξ. 'Ελευθερουδάκη καί τής Μ. Έλλ. 'Εγκυκλοπαίδειας.
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φύσεώς των δυσκόλως συμπιλούνται, χρησιμοποιούνται «τά χοντρά λανάρια»
ή «χερότεχνα» λεγόμενα1). Τό πρώτον ό'νομα οφείλεται εις τό πάχος τών οδόντων,
οί όποιοι είναι κατεσκευασμένοι έκ χονδρού καί στερεού σύρματος, είναι δέ δια-
τεταγμένοι επί τής επιφανείας έκατέρου τών ισομεγεθών τεμαχίων τού οργάνου
κατ' αραιά σχετικώς διαστήματα εν σχήματι ήλων μήκους 0,5 μ. περίπου άπολη-
γόντων είς όξύ. Τό δεύτερον ό'νομα2) οφείλεται εις τόν τρόπον τής χρήσεως τού
ολου οργάνου. Έκατέρα δηλαδή τών δυο σανίδων, έξ ών αποτελείται τούτο, φέρει
επί τής εξωτερικής επιφανείας μιας τών έπιμήκων πλευρών λαβήν ξυλίνην. Ή
ξάντρια τοποθετεί επί τών οδόντων τής μιας σανίδος άνάλογον ποσότητα τοΰ προς
ξάνσιν έρίου καί έπ' αυτού εφαρμόζει τους οδόντας τής άλλης. Είτα λαμβάνουσα
δι' εκατέρας τών χειρών τάς δύο λαβάς κινεί κατ' άντίθετον διεύθυνσιν τά δύο
μέρη τοΰ οργάνου είς τρόπον, ώστε οί οδόντες τού ενός νά διέρχωνται διά τών
οδόντων τοΰ έτερου. Ή κίνησις δ' αύτη επαναλαμβάνεται έ'ως οτου αί τρίχες τού
έρίου αποχωρισθούν καί άπαλυνθοΰν τελείως. Έν τφ μεταξύ αποσύρει εκάστοτε
διά τών χειρών τάς μακροτέρας καί καλυτέρας τών τριχών, αΐτινες ξαίνονται ταχύ-
τερον καί εύκολώτερον, καί έπιμένει έπί τής ξάνσεως τών βραχυτέρων καί τών μάλ-
λον συμπεπιλημένων. Ή ένέργεια αύτη επαναλαμβάνεται μέχρις δτου απομείνουν
εντός τών οδόντων αί βραχύτεραι δλων, τάς οποίας αποσύρει καί τοποθετεί χωρι-
στά, διότι είναι ακατάλληλοι διά τήν κατασκευήν στήμονος καί πρέπει νά ξανθοΰν
έκ νέου με τά «ψιλά λανάρια» ή τά κυρίως «λανάρια».

Ή διαφορά τούτων προς τά προηγούμενα έ'γκειται άφ' ενός μεν είς τό μήκος,
τό πάχος καί τήν πυκνότητα τών οδόντων, άφ' ετέρου δέ εις τον τρόπον τής χρή-
σεως. Οί έπί τής επιφανείας εκατέρου μέρους τοΰ οργάνου οδόντες, κατεσκευασμέ-
νοι έκ λεπτού (έξ οΰ καί τό ό'νομα) σύρματος, είναι έμπεπηγμένοι έν εΐδει πυκνών
βελονών μήκους 0,2 μ. περίπου, τών οποίων τό άνω άκρον είναι έλαφρώς κεκαμ-
μένον κατ' άντίθετον διεύθυνσιν είς έκάτερον τών τεμαχίων τοΰ οργάνου. 'Επειδή
δέ ή ξάνσις τών προς κατασκευήν τής κρόκης3) προοριζομένων έρίων απαιτεί καί

') Είς τό είδος τοΰτο τών ξαντικών κτενίων αναφέρονται οί σημερινοί όροι, οΐτινες
διετήρησαν κατά τινα τρόπον τήν μεταγενεστέραν λ. κτένιον Βλ. άνωτ. σελ. 155 ύποσ. 1.

2) 'Υπό τοΰ Ν. Χαχζηζωγίδη (έ'νθ. άν, σελ. 551) άναφέρεται καί ό όρος «χειρολάναρα»,
(έκ Στερ. Ελλάδος). Πολλαχοΰ δέ χρησιμοποιείται προς δήλωσιν τοΰ είδους τούτου τών κτενίων
ό όρος «λανάρα», μεγεθυντικόν τοΰ *λανάρι».

3) Ή λ. εξέλιπε σήμερον αντικατασταθείσα διά τοΰ κοινοΰ «υφάδι» ή *φάδι», έκ τοΰ
μεταγενεστέρου «υφάδιον». Βλ. Κ. Κόντον έν 'Αθηνάς 9 (1897), 80. Τό σημερινόν *κροκνδι»,
λεγόμενον πολλαχοΰ (ένιαχοΰ δέ κροτσνδι, κροκνϊ κορκΰδι, κονρτούδ', κονρτσϋ·&'), είναι τό
μεταγενέστερον *κ^οκνδιον (βλ. Κόντον, έ'νθ. άν·), τό δέ συνώνυμον «ή κροκύδα» λεγόμενογ
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χρόνον μακρότερον ένεκα τής ποσότητος αύτών και καταβολήν δυνάμεως μεγαλυ-
τέρας ένεκα τού μικρού σχετικώς μήκους τών πρός τούτο χρησιμοποιουμένων έρίων,
άτινα διά τόν λόγον τούτον είναι περισσότερον τών άλλων συμπεπιλημένα, ή ξάν-
τρια εκτελεί τήν έργασίαν ταύτην καθημένη. Προς τοΰτο ή μία τών σανίδων τοΰ
όργάνου στερεοΰται κατά τήν άντίθετον πρός τήν φέρουσαν τούς οδόντας έπιφά-
νειαν έπ! δύο άλλων καθέτων σανίδων, έφαρμοζομένων κατά τά άκρα τών έπιμή-
κων αύτής πλευρών και προσηλουμένων στερεώς έπι παραλλήλου πρός τήν πρώτην
σανίδος, εις τρόπον ώστε τό δλον λαμβάνει τό σχήμα κιβωτίου ορθογωνίου παραλ-
ληλεπιπέδου μέ άνοικτάς τάς δύο πλευράς κα! μέ έξέχουσαν, έν ε'ίδει ούράς, τήν
σανίδα τής βάσεως. Ή ξάντρια κάθηται έπ! τοΰ έξέχοντος τούτου μέρους τής σανί-
δος μέ τούς πόδας αύτής έξηπλωμένους διά τών κενών πλευρών τοΰ κιβωτίου κα!
επιτυγχάνει διά τοΰ τρόπου αύτοΰ νά άκινητοποιή τοΰτο. Είτα θέτει έπ! τής έπι-
φανείας τών οδόντων άνάλογον ποσότητα έρίων, λαμβάνει διά τών δύο χειρών τήν
λαβή ν τής έλευθέρας σανίδος τοΰ δργάνου κα! έφαρμόζουσα τούς οδόντας αύτής
έπι τών οδόντων τής άκινήτου σανίδος σύρει πρός έαυτήν μέ δύναμιν, ώστε οί
όδόντες τής πρώτης νά διέρχωνται διά τών οδόντων τής δευτέρας. Δι' έπανειλημ-
μένων τοιούτων κινήσεων τό έ'ριον «ξαίνεται», άποχωρίζονται δηλαδή αί τρίχες
αύτοΰ και απαλύνονται τελείως, οπότε ή ξάντρια διά δύο κινήσεανν κατ' άντίθετον
διεύθυνσιν έξάγει τοΰτο έκ τών οδόντων τών κτενίων κα! τοποθετεί παρ3 αύτήν έπ!
καθαρού μέρους, έπαναλαμβάνει δέ τήν αύτήν έργασίαν μέχρις άποξάνσεως τοΰ
άναγκαιοϋντος έρίου. Έν τφ μεταξύ φροντίζει νά ενώνη ώρισμένας ποσότητας
έξασμένου έρίου, τάς οποίας έξάγει εκάστοτε είτε άπό «τά χοντρά» είτε άπό «ψιλά»
λανάρια,1) και νά τυλίσση ταύτας εις σχήμα σφαίρας περίπου. Εκάστη τούτων

επίσης (ένιαχοΰ κορκνδα καί κροτσνδα), είναι ήδη αρχαίο ν (κροκύς). 'Αμφότερα σημαίνουν, ώς
καί παρ'άρχαίοις, τάς άχρηστους ή κακής ποιότητος τρίχας τοΰ έρίου, άναμεμειγμένας ενίοτε
μετά ξένων ούσιών, τάς όποιας αί γυναίκες άποχωρίζουν καί άπορρίπτουν κατά τήν ξάνσιν καί
τήν νήσιν αύτοΰ. Πβλ. Bliimner, Technologie I2, 129. Π. Φονρίκην έν Λεξικογρ- 'Αρχ. 5 (1918),
218ύποσ. 6. Μ. Μιχαηλίδον-Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Α, 55. Ίστ. Λεξ. Ν. Έλλην. έν λ. άπο-
κροκύδα, άποκροκύδι. (Διά τήν σημασίαν τοΰ «κροκνδι» έπί τών ινών τοΰ λίνου βλ. κατωτ.
Μέρος Β', Κεφ. 1°ν § 3).

1) Ή εκάστοτε εξαγομένη ποσότης έξασμένου έρίου άπό τά «λανάρια» δέν είναι ισομε-
γέθης καί ή ξάντρια κανονίζει διά τοΰ βλέμματος τήν ποσότητα, ήτις άναγκαιοί διά τήν κατα-
σκευήν μιας «τουλούπας» (περί τής λ. βλ. τήν έπομένην ύποσ.). 'Αλλ* ή έξ εκάστου τών δύο
μερικών κτενίων τών «λαναριών» έξαγομένη μετά τήν τελείαν ξάνσιν ποσότης είναι σχεδόν ισο-
μεγέθης καί εκάστη ξάντρια διαθέτει ίσον άριθμόν πάντοτε έξ αύτών διά νά κατασκευάση
τήν «τονλονπαν. (Πβλ. Λουκοπονλον, Πώς υφαίνουν οί Αιτωλοί, 5). 'Εκάστη τών μερικών
ποσοτήτων, αΐτινες έξάγονται εκάστοτε έκ τών κτενίων λέγεται «άπάλα* έν Αίτωλίςι, Άκαρ-



158

ΙΩ. ΚΑΛΛΕΡΗ

αποτελεί μίαν «τονλούπαν»ι) έρίου ετοίμου πρός νήσιν και εναποτίθεται μετά τών
άλλων εντός καλάθου ή κανίστρου μέχρι τής περαιτέρω επεξεργασίας.

Παρ' άρχαίοις ή ξάνσις τών έρίων έγίνετο αναμφιβόλως διά τών χειρών
πρώτον καί διά τοΰ ξαντικοΰ «κτενός» έπειτα. Παρ1 δλην δέ τήν σΰγχυσιν, ήτις έπι-
κρατεί εις τά σχετικά χωρία τών συγγραφέων και τών λεξικογράφων ώς πρός τό
ακριβές περιεχόμενον τής έννοιας τοΰ «ξαίνειν»2), παραμένει έν τούτοις βέβαιον,
δτι τοΰτο άνεφέρετο και ε!ς τά δύο μερικώτερα στάδια τής ξάνσεως τών έρίων ώς
ταΰτα έξακολουθοΰν νά γίνωνται έν τη πράξει καί σήμερον8).

Είς τους παπύρους τής Πτολεμαϊκής έποχής ουδεμία γίνεται μνεία περί ξάν-
σεως έρίων. Τούτο βεβαίως είναι έντελώς συμπτωματικόν καί δέν σημαίνει, δτι ό
τρόπος τής ξάνσεως αύτών ήτο διάφορος είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον. Καί έκεΐ
ασφαλώς αί «εργαζόμεναι τά ί'ρια» μετά τήν πλύσιν έ'ξαινον ταύτα διά τών χειρών
πρώτον καί διά τών κτενίων ύστερον.

Είς τήν πρώτην ένέργειαν αναφέρεται πιθανώς ή ορολογία ενός παπύρου έκ
τού αρχείου τοΰ Ζήνωνος, δ στις ομιλεί περί «διαιρέσεως» ακολουθούσης τήν πλύσιν

νανία καί άλλαχοϋ. Παρ' άρχαίοις έλέγετο «κάταγμα». Βλ- Άριστοφ. Λυσιστρ. 583: «ώσπερ τά
κατάγματα κείται χωρίς εκαοτον» (ό σχολιαστής επεξηγεί: κατάγματα' τά τών έρίων κατα-
απάσματα οϋτω έχάλονν»). Πβλ. καί άνωτ. σελ. 154 ύποσ. 6.

1) «Τονλούπα», («τ'λούπα* είς τά βόρ. ιδιώματα καί «στονλούπα» έν Κυθήροις) είναι τό
άρχ. <τολύπη». Βλ. Bliimner, Technologie I2, 123 ύποσ. 2. Φονρίκη, Λεξικογρ. 'Αρχ. 6(1923),
414 ΰποσ. 3. Μ. Μιχαηλίδον-Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Β, 250 ύποσ. 4.

-) Έκ τών λεξικογράφων ουδέν τό σαφές προκύπτει. (Πβλ. Ήσύχ. έν λ. ξαίνει. Σονΐδ.
έν λ. ξαίνω. Πολυδ. Όνομαστ. VII, 29-30). Ό Πλάτων (Πολιτικ., 281a-282c) φαίνεται άπο-

δίδων, ουχί σαφώς όμως, τό ξαίνειν είς τήν διά τών χειρών κατεργασίαν. Ό 'Αριστοφάνης αντι-
θέτως μεταχειρίζεται έπί τής έννοιας ταύτης τό «διαξαίνειν» (Λυσιστρ., 577-578), έ'νθα ό σχο-

λιαστής επεξηγεί: «διαξήναι' τών γαρ ερίων οί μαλλοι εχονσι τάς κορνφάς πεπιλημένας' και έπάν
τιλϋώσι, διαλύεται ο μαλλός»), χρησιμοποιεί δέ τό «ξαίνειν» έπί τής διά τών κτενίων ξάνσεως.

(Αυτόθι, 579-586 : «είτα ξαίνειν είς καλαϋίσκον......κατ' από τούτων πάντων τό κάταγμα λαβόνιας

δενρο ξννάγειν και ξννα&ροίζειν είς εν, κάπειτα ποήσαι τολύπην μεγάλην»). Ή σύγχυσις δέ γίνεται

μεγαλύτερα, διότι ήσαν έν χρήσει, κοινώς ή διαλεκτικώς, καί άλλα συνώνυμα αναφερόμενα είς
τήν μίαν ή τήν άλλην μερικήν έργασίαν τής ξάνσεως. 'Οπωσδήποτε όμως άμφότεραι ύπήγοντο
είς «τήν ξαντικήν», ήσαν «τής τον ξαίνοντος τέχνης έργον» (βλ. Πλάτ., έ'νθ. άνωτ., 281a). Πβλ.
Bliimner, Technologie, Ρ, 108-111 καί άνωτ. σελ. 152 ύποσ. 3.

8) Είς τήν διά τών χειρών ξάνσιν τών έρίων άναφέρεται άσφαλώς έπινίκιον επίγραμμα
έπί μελανομόρφου κύλικος τοϋ 5ου αιώνος ευρεθείσης είς τόν Τάραντα: Μελώσας ήμι νικατή-
ριον' ξαίνωσα τάς κόρας ένίκα». (Βλ. P. Friedlander, Epigrammata, Callifornia, 1948, no 177
σελ. 165).
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τών έρίων, δηλαδή περί τής διά τών χειρών διαλύσεως αυτών1)· «01 κάλα·&οι» επί-
σης, οϊτινες άναφέρονται ώς άπαραίτητον έργαλεΐον τών έριουργών'2), έχρησιμο-
ποιοΰντο πιθανώς εις τήν έναπόθεσιν τοΰ διά τών χειρών ξανθέντος έρίου.

Αι μακραί τρίχες τών διά τήν κατασκευήν στήμονος προοριζομένων έρίων,
περί ων δμιλοΰν οί πάπυροι3), έκτενίζοντο άσφαλώς δι3 ιδιαιτέρου ε'ίδους κτενίων
με οξείς καί χονδρούς σιδηρούς οδόντας, ώς μαρτυρεΐται υπό Νόννον τοΰ Πανοπολί-

') P. S. I. 599 (3°? αί. π. Χρ·), η. Τό κείμενον τοΰ πάπυρου έ'χει ώς έξης: «-Ζηνωνι χαίρεινΙ
οί νφάνται. "Ηκαμεν,1 ώδε ωοτε έργάζεσ&αι'/ οπως άν το δίκαιον λάβω//μεν, δει ήμϊν δοϋ·ήναι'Ι τον
ταλάντου, ωοτε/ πλΰναι και διελε'ιν/ (δρχ.) α' καί νφαντρονΙ τον ενός δθονίου γ^αλ(κον) (δρχ.) γ'// καί
ταντα ήμϊν ου χ ίκα/νόν' επιβάλλει εκάστφ/' ό&ονίφ σώματα γ, γυ]νή μία καί εν ήμέραις/ εξ εκτήμνη-
ο&αι'ΙΙεί μή σοι ταϋτα δοκεΐ,/ δίδον ήμϊν εκάστφ (όβολόν)Ι (ήμιωβέλιον)' γνναικί (ήμιωβέλιον)Ι δ ους
ήμϊν νπηρήτην/ ίκανόν εις τά εργαλέα'// (δρχ.) ε (διώβολον). Ταντα ήμϊν νποΙ λογοναιν/ Ευτυχεί*.
Οί έκδόται τοΰ πάπυρου όμιλοΰν αορίστως περί «ένεργείας, ήτις προηγείται τής ύφάνσεως» καί
αποφεύγουν νά άποφανθοΰν, αν πρόκειται περί ύφάνσεως έρεών ή λινών. Πβλ. επίσης S. Cal_
derini, Aegyptus XXVI (1946), 38. 'Άλλοι, ώς ό Rostovtzeff (A Large Estate, 116-117) καί
ή CI. Preaux, (Eeon. royale d· Lag., 104-105) νομίζουν ότι πρόκειται περί ύφάνσεως λινών,
επειδή «δϋόνιον» σημαίνει, κατ' αυτούς, πάντοτε «λινοΰν ύφασμα» (πβλ· καί Wilcken έν U. Ρ. Ζ.
61, 12, σχόλ ). Αποφεύγουν όμως νά καθορίσουν είς ποίον στάδιον έπεξεργασίας τοΰ λίνου
άναφέρονται οί όροι «πλΰναι καί διελεΐν>. 'Επειδή τό ύφος τοΰ κειμένου τής έπιστολής ενθυ-
μίζει τήν έν P. S. I. 341, άπευθυνθεϊσαν προς τόν Ζήνωνα επίσης έκ μέρους άποικων Ελλήνων
«τεχνιτών τής κατά τήν ερέαν πάσα ν» (πβλ. άνωτ. σελ. 122 καί κατωτ. σελ. 175 ύποσ. 6), υποθέτω
ότι πρόκειται περί κατεργασίας έρίου καί ότι ή άμοιβή τής μιας δραχμής έζητεΐτο διά τήν

*πλΰσιν» καί τήν «ξάνσιν εκάστου ταλάντου έρίου (ιδίως ό δεύτερος όρος «διελεϊν άνακαλεΐ
είς τήν μνήμην τούς άλλοθεν γνωστούς «εριον ελκειν, τίλλειν, τείνειν, μηρύεσΰαι», άναφε-
ρομένους είς τήν διά τών χειρών ξάνσιν τοΰ έρίου). Νομίζω, άλλως τε, ότι άπ' αυτής τής έπο-
χής «όϋ·όνιον» έσήμαινε «τεμάχιον ύφάσματος» έξ οιασδήποτε ύλης καί όχι μόνον έκ λίνου. Τό
«δϋόνιον», π. χάριν, τοΰ παρόντος παπύρου αντιστοιχεί προς τόν «ίστόν» ( = ύφασμα έφ' άπαξ
ύφανθέν είς τόν ύφαντικόν ίστόν) τοΰ P. Hib. 67 τής ιδίας έποχής. Πβλ. καί Rev. Laws, 103,1-2
ένθα τά «βύσσινα καί ατνππέϊνα καί έρικά» υπάγονται είς τήν «ό&ονιηράν» καί P. S- I. 418, 2θ
ένθα γίνεται λόγος περί 'δ&ονίον», οιουδήποτε δηλ. τεμαχίου ύφάσματος καί όχι περί «τεμαχίου
λεπτού λινον υφάσματος», ώς ερμηνεύει ό Schubart, Ein Jahrtausend am Nil n° 23 κλπ. Άπό
τής Ρωμαϊκής έποχής μνημονεύονται είς τούς παπύρους καί «όϋόνια μαλ.λωτά*. Βλ- Studien,
XX 245, 8, 14.15) ι7· Πβλ. Ήσνχ. έν λ. όϋόναι, ό&όνη καί τήν άνάλογον σημασιολογική ν
Ιξέλιξιν τής λ. «χιτών» παρ' άρχαίοις.

2) P. Ryl. Ζ· 3 (S. Β. 7639), ΙΟ : <ταϊς παιδίσκαις εϊςτάερια κάλαθοι t<5». Ό παρ'άρχαίοις
«τάλαρος» ή *ταλαρίσκος*. (Βλ. Bliimner, Teehnologie I', 130 ύποσ. 6) δέν χρησιμοποιείται
πλέον πρός έναπόθεσιν έρίων. (Ό «τάλ.αρος» ή τό «ταλάρί» χρησιμοποιείται σήμερον προς
έναπόθεσιν τυροΰ κυρίως ή καί σταφυλών).

3) Βλ. P. Mich. Ζ. 16 (257 π. Χρ.), 1-2 : « . . · τών κριών τών δύο, ών άπέλιπες εις οτη-
μνία τάκωδια, αίτεϊ Βία./ Γράιρον ονν ήμϊν δο&ήναι' εφη γαρ χρείαν εχειν έρίων στη μν ίων ...»
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του1). "Οτι δέ «τό έργαλεΐον»2) τοΰτο τής έριουργίας ήτο καί τότε βεβαίως δίδυμον
αποδεικνύεται έξ άδρομεροΰς αΰτοϋ περιγραφής, τήν οποίαν παρέχει πάπυρος τής
Ρωμαϊκής εποχής: «ζεϋγος κτενιστικόν, σιδηρούν, τέλειον, κοινόν, ΐσακμον-> 3). Ή
μόνη δυσκολία έγκειται εις τόν καθορισμόν τοΰ είδους τοΰ κτενιστικοΰ τοΰτου ζεΰ-
γους: πρόκειται περι «χονδρών» ή «ψιλών» κτενίων; Ό χαρακτηρισμός «ΐσακμον»
δύναται νά άναφέρεται εις άμφότερα τά ε'ίδη, είναι δμως άναγκαιότερος προκειμέ-
νου περι τών δευτέρων, εις τά όποια ή έλαχίστη διαφορά τοΰ μεγέθους τών οδόν-
των καθιστά δΰσκολον, άν μή άδΰνατον, τήν έργασίαν τής ξάνσεως. Νομίζομεν διά
τοΰτο, δτι πρόκειται περι ζεΰγους κτενίων καταλλήλων πρός ξάνσιν τών διά τήν
κατασκευήν τής κρόκης προοριζομένων έρίων4).

Πάπυροι τής Ρωμαϊκής έπίσης εποχής άναφέρουν, δτι εις τήν Α'ίγυπτον υπήρ-
χον ειδικοί έργάται άσχολοΰμενοι μέ τήν έριουργίαν και καλούμενοι «έριοραβδι-

') Διονυσ. VI, 145-146 : «άμφι δε καρχαρόδοντα γέννν πεπόνητο σιδήρου / είροκόμφ ξαΐ·
νουσα περι κτένι λήνεα κονρη ». (Βλ. Ήανχ. ■' Καρχαρόδουν' τραχείς, όξεΐς οδόντας έ'χον. Καρχα-
ρόδοντας ' ομοίως. Σονΐδ.: καρχαρόδους' τραχείς οδόντας έ'χων).

') Είς τά «εργαλεία» τών υφαντών τοΰ P. S. I. 599 (βλ. άνωτ, σελ. 159 ύποσ. 1) περι-
λαμβάνονται άσφαλώς καί τά ξαντικά κτένια.

s) P. Oxy. 1033 (143 μ. Χρ), 12-14. Ό πάπυρος περιέχει συμβόλαιον μισθώσεως τοΰ
κτενιστικοΰ ζεύγους διά μίαν πενταετίαν συναφθέντος μεταξύ τοΰ ιδιοκτήτου, Ρωμαίου βετε-
ράνου, καί τοΰ μισθωτού, άπελευθέρου ενός "Ελληνος άποικου.

4) 'Ορθώς ή S. Calderini (Aegyptus XXVI, 1946,23) άποφαίνεται, ότι πρόκειται περί
ξαντικοΰ κτενιστικοΰ ζεΰγους. (Δέν γνωρίζω μόνον, διατί μετέβαλε τό γένος καί γράφει πάν-
τοτε ' «ζεϋγος κτενιστικός, σίδηρους, τέλειος, ΐσακμος». Βλ. καί σελ. 15. 41). 'Αντιθέτως οΐ έκδό-
ται τού παπύρου διστάζουν μεταξύ ξαντικοΰ καί υφαντικού κτενός, ίσως δέ καί κτενίων κομ-
μωτοΰ (βλ. τήν είσαγ. είς τόν πάπυρον)· ό Preisigke τό θεωρεί «ώς ζεύγος σιδηρών υφαντι-
κών κτενίων» (Worterb., έν λ. κτενωτικός), είς δέ τήν νέαν έ'κδοσιν τοΰ Λεξικοΰ Liddell-Scott
μεταφράζεται «κτένια διά τήν περιποίησιν τής κόμης» (έν λ. κτενιστικός). 'Αντιθέτως
ούδείς δύναται νά έγγυηθή ότι οί έν Β. G. U. 1300 (3°s/2°v αί. π. Χρ) καί Ρ· Aberdeen
(ύπό F. Turner), 186 (2°? αί. μ. Χρ.) άναφερόμενοι ♦κτένες» ή τά έν P. Oxy. 1740 (3
4°ν αί. μ. Χρ.) άπαντώντα «κτένια» είναι όντως «ξαντικά» κτένια, «λανάρια» δηλ , ώς νομίζει
ή S. Calderini (Αύτόθι 16. 32). Τό πιθανώτερον είναι, ότι πρόκειται περί κτενίων τής κόμης
ή τοΰ ίστοΰ, έφ' όσον ούδαμοΰ μνημονεύονται ώς «ζεύγη», είς μίαν δέ περίπτωσιν ό άριθμός
των είναι περιττός (P. Oxy. 1740,7 «κτένια «»). Κατά μείζονα λόγον, ούδείς δύναται νά συμ-
φωνήση μετά τής Calderini (έ'νθ- άν.; 41-42) ώς πρός τόν καθορισμόν τής επαγγελματικής ιδιό-
τητος δλων τών είς τούς παπύρους τών Ρωμαϊκών χρόνων (Β. G. U· 1021,5. P. S. I. 713,15.
P. Tebt. 322,23. P. Oxy. 135, 12. P. Fouad, 84) άπαντώντων «κτενιστωνΤά κείμενα δέν
επιτρέπουν νά συμπεράνωμεν, δτι πρόκειται πάντοτε περί «ξαντών» έρίου. Πιθανώτερον είναι
δτι πρόκειται περί ♦κομμωτών». (Βλ. Preisigke, Worterb. καί Liddell-Scott έν λ.).
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στ at»1). Έκ τοΰ ονόματος καταφαίνεται ότι πρόκειται περι εργατών, οιτινες ήσαν ειδι-
κευμένοι εις τήν διά «ράβδων» κατεργασίαν τοΰ έρίου. Έφ'δσονδέ ουδεμία τεχνική
έφεΰρεσις έμεσολάβησεν άπό τής άρχαίας μέχρι τής Ρωμαϊκής έποχής, εΐναι φανερόν
ότι ή μέθοδος αΰτη ήσκεΐτο και κατά τήν Έλληνιστικήν κα! κατά τήν άρχαίαν
έποχήν κα! πρέπει νά συσχετισθή πρός τόν άσαφή ΰπαινιγμόν τοΰ 'Αριστοφάνους
περ! «ραβδισμοΰ» τών έρίων πρός καθαρισμόν αυτών άπό «τών τριβόλων»2).
Πέραν τοΰτου όμως ουδέν είναι γνωστόν έκ τών πάπυρων ή άλλοθεν περ! τής
εργασίας τών «έριοραβδιστών»Εις τούς Πτολεμαϊκούς μάλιστα παπύρους, οσά-
κις γίνεται μνεία κατεργασίας έρίων πρό τής ύφάνσεως, αύτη άσκεϊται πάντοτε ύπό
γυναικών4). 'Απομένει νά ύποθέσωμεν δτι ό «ραβδισμός» τών έρίων έγίνετο πρό
τής διά τών χειρών ξάνσεως, ήτις ύπεβοηθεΐτο τοιουτοτρόπως προκειμένου περ!
έρίων περιεχόντων πολλάς ξένας ουσίας ή κα! άπεφεύγετο έντελώς προκειμένου περ!
έρίων σχετικώς καθαρών, έκερδίζετο δ' ούτω χρόνος, εις ή ν περίπτωσιν ή ποσότης
τού πρός ξάνσιν έρίου ήτο μεγάλη5). Είναι όμως έπίσης πιθανόν, ότι έξαίνετο διά
«ραβδισμού» μόνον τό έ'ριον τών αιγών, ως τοΰτο γίνεται εισέτι παρ' ήμϊν6), δεδο-
μένου δτι αϊ τρίχες τών προβάτων δυσκόλως άποχαιρίζονται αλλήλων κα! έ'τι δυσκο-
λώτερον άπαλλάσσονται τών έντός αύτών «τριβόλων» άνευ επεμβάσεως τών χειρών

') Βλ. Wessely, Sitz. — Ber. d. Wien. Akad. d. Wissensch. 145 O903) Abhandl.
IV, 9.13. Studien IV σελ. 70 no* 410-415 (1°g αί. μ. Χρ.).

2) Λυσιστρ., 574-576: «Πρώτον μεν εχρήν, ώσπερ πόκον εν βαλανείο), / εκπλύναντας τήν
οίαπώτην εκ τής πόλεως επι κλίνης! εκραβδίζειν τους μοχϋηρονς και τούς τριβόλονς άπολέξαι».

") Είναι μάλλον βέβαιον, ότι οί είς παπύρους τής Ρωμαϊκής έποχής μνημονευόμενοι
'ραβδισταϊ· (βλ. P. Mich. Tebt. 123 recto VI, ΐ9· XIV, ιη. verso XI, 35· 127 II, 32, 42. B.G.U.
115 ( = Chrest. I, 203), 19. P. Fouad 77. Studien I, 70, 410) ούδεμίαν έ'χουν σχέσιν πρός
τήν κατεργασίαν τοΰ έρίοι>, μολονότι ή S. Calderini τούς ταυτίζει άδιστάκτως πρός τούς
«εριοραβδιστάς» (ένθ. άν., 16. 42 - 44). Πρόκειται μάλλον περί έργατών ασχολουμένων
είς τήν διά «ραβδισμον» άποκάρπισιν λίνου, σησάμου κλπ. (βλ. Preisigke, Worterb.
καί Liddell - Scott έν λ. Schnebel, Landwirtschaft, 179 ύποσ. 1 καί κατωτ. Μέρος Β' κεφ. 1ον § 2).

4) Βλ. κατωτ. § § 5. 6.

6 Πβλ. Bliimner, Technologie Ι', 108.

6) Μέ τήν βοήθειαν είδικοΰ ξυλίνου οργάνου φέροντος χορδήν έν εΐδει τόξου (έξ οΰ καί
«δοξάρι» λέγεται συνήθως) αί τρίχες τών αιγών άποσπώνται άλλήλων καί τινάσσονται δεξιά καί
αριστερά αύτοΰ (έξ ου καί ή ενέργεια λέγεται «τίναγμα» ή «στίβαγμα*, ένιαχοΰ δέ καί «βέργισμα»,
όθεν συλλέγονται διά νά ξανθοΰν μέ τά «χερολάναρα>. (Βλ. Λουκοπονλον. Πώς υφαίνουν οί
Αιτωλοί 6-7). Ή ιδία μέθοδος έφαρμόζεται καί διά τήν ξάνσιν τοΰ βάμβακος (πβλ. Λονκο-
πονλον, Αύτόθι, 7-9. Φουρίκη, Λεξικογρ. 'Αρχ. 5, 1918, 225 ύποσ. 5), χρονολογείται δέ άπό
τής Βυζαντινής έποχής τούλάχιστον (βλ. Διήγ. παιδιόφρ. τών τετραπ. ζφων, 535. Carm. Gr.
Med. Aevi, έ'κδ. Wagner σελ. 159).

11
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τής ξαντρίας. Όπωσδήποτε και αν είχε τό πράγμα, τό βέβαιον είναι δτι ή διά «ραβδι-
σμού» ξάνσις, ε'ίτε περι έρίων τών προβάτων ε'ίτε περί αιγείων τριχών επρόκειτο,
δέν ήδΰνατο νά αντικαταστήσω τήν διά «τών κτενίων» ξάνσιν, ήτις ήτο απαραί-
τητος διά τήν εντελή άπάλυνσιν τοΰ έρίου καί τήν παρασκευήν αύτοΰ κατά «τολύ-
πας» πρός νήσιν.

4. Νήσις

Ή νήσις τοΰ έρίου αποτελεί τό δυσκολώτερον καί λεπτότερον στάδιον τής
ταλασιουργίας καί απαιτεί τεχνικήν τινα έξάσκησιν. Διά τούτο γίνεται παρ' ήμΐν,
ώς καί παρ1 άρχαίοις, υπό τών έχουσών ήλικίαν καί ακμαίας τάς δυνάμεις γυναι-
κών1). Διά τό «νέσιμο» τού έξασμένου έρίου χρειάζονται «ή άλεκάτη» ή «ή
ρόκκα»2) καί «τό αδράχτι»3). Ή πρώτη είναι τεμάχιον ξύλου ή καλάμου μήκους
0,50-0,80 μ. φέρον κατά τό άνώτερον αύτοΰ άκρον τεχνητήν ή φυσικήν «διχά-
λαν»4), έπί τής οποίας τίθεται «ή τουλούπα» καί στερεοΰται διά μικρού λεπτού
σχοινιού. Τό «αδράχτι» είναι επίσης τεμάχιον κλαδίσκου μήκους 0,20-0,30 μ.
κατεσκευασμένον εις σχήμα λεπτής ράβδου παχυτέρας έλαφρώς κατά τό μέσον. Έπί
τοΰ άνω άκρου αύτοΰ είναι έμπεπηγμένη λεπτή σιδηρά ακίς εις σχήμα αγκίστρου,
«τό άγκίνι» λεγόμενον κοινώς5. Κατά δέ τό κατώτερον αυτού άκρον προσαρμόζε-
ται μικρός κώνος ή τροχός έκ ξύλου ή άργίλλου, φέρων όπήν ε'ις τό μέσον, τό κοι-
νώς δνομαζόμενον «σφοντύλι»6).

') "Ηδη από τοϋ Όμηρου ή νήσις καί ή ΰφανσις είναι τά στάδια τής έριουργίας, είς

τά όποια ήσχολοϋντο αί βασίλισσαι καί αί έλεΰθεραι γυναίκες (βλ. Όμήρ. Ζ, 490-491. δ,

130-134. φ, 351. Πβλ. Γ. Γαρδίκα, 'Αθηνάς 14, 1902, 470-472), ένω αί θεραπαινίδες έγνώ-

ριζον κυρίως «εΐρια ξαίνειν και δονλοσύνην άνέχεσϋαι» (η, 103. χ, 423. Πβλ. Γαρδίκα, έ'νθ. άν.,
474. Φονρίκη, Λεξικογρ. 'Αρχ. 5,1918, 216 ύποσ. 4). Καί παρ' ήμϊν ή ξάνσις ανατίθεται συνή-
θως είς γραίας καί παιδίσκας, διότι οΰτε κόπον πολύν απαιτεί οΰτε ίδιαιτέραν τεχνικήν
έξάσκησιν προϋποθέτει.

5) Τό άρχαΐον όνομα τοΰ εργαλείου <ήλακάτη» διεσώθη πολλαχοΰ τής χώρας υπό τόν
μεταγενέστερον τύπον *άλεκάτη» (βλ. Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. έν λ., ένθα καί οί λοιποί διαλε-
κτικοί τύποι τοΰ ονόματος" πβλ. καί έν λ. άλεκατεα, άλεκάτι), ένφ είς τήν κοινήν αντικατεστάθη
υπό τοΰ ξενικής καταγωγής «ρόκκα» (ίταλ. rocca. Βλ. Δονκάγκ. έν λ. Πβλ. Φονρίκη, έ'νθ. άν.,
217 ύποσ. 6. Μιχαηλίδον - Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Β', 250 ύποσ. 5 κλπ).

*) Τό όνομα, κοινής χρήσεως, προέρχεται έκ τοϋ μεταγενεστέρου «άτράκτιον», υποκορι-
στικού τοΰ άρχαίου «ατρακτος» (βλ. Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. έν λ. αδράχτι καί άδραχτος).

4) Δι' ό καί «φούρκα» ονομάζεται συνεκδοχικώς ή ήλακάτη εις τινας τόπους (έν Μεγά-
ροις π. χ·, έν Πρεβέζη, έν Θάσφ, έν Σέρραις).

Β) Είναι τό μάλλον διαδεδομένον σήμερον όνομα τοΰ παρ' άρχαίοις λεγομένου «άγκι-
στρου». Άλλαχοΰ λέγεται άγκινάρι, άγκιναρίστρα, αγκινας, άγκίδα, άγκίδι (βλ. Τστορ. Λεξ. έν λ.)

6) Διαλεκτικώς δέ καί «οποντύλιν» (ή σποντύλ' έν Πόντψ), σφονντνλ' (βόρ. ίδιώμ.) καί αφεν-
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Ή νήθουσα γυνή1) κρατεί τήν «άλεκάτην» ή τήν «ρόκκαν» διά τής άριστεράς
χειρός ή στηρίζει αύτήν συνηθέστερον ύπό τήν άριστεράν μασχάλην. "Επειτα, διά
τών δύο δακτύλων (άντίχειρος και δείκτου) ή τών τριών (άντίχειρος, δείκτου και
μέσου) τής άριστεράς χειρός σύρει δλίγον έριον άπό τό κάτω μέρος τής «τουλού-
πας» και τό «στρίβει» συγχρόνως διά νά σχηματισθή μικρά κλωστή, τό άκρον τής
όποιας προσαρμόζει εΐς τό «άγκίνι τού άδραχτιού». Εξακολουθεί δέ νά έκτελή διά
τών δακτύλων τής άριστεράς χειρός τήν αύτήν έργασίαν, ένφ διά τού μέσου καί
τού άντίχειρος τής δεξιάς δίδει περιστροφικήν κίνησιν εΐς «τό άδράχτι», τό όποιον
διατηρείται εΐς κατακόρυφον θέσιν χάρις εΐς τό βάρος «τοΰ σφοντυλιοΰ». Δι'έπα-
νειλημμένων περιστροφικών κινήσεων, τών οποίων ή έντασις και ό άριθμός κανο-
νίζεται ύπό τής νηθούσης άναλόγως πρός τόν προορισμόν τοΰ νήματος2), ή σχη-
ματιζομένη κλωστή «στρίβεται» όσον χρειάζεται, δταν δέ τό μήκος αύτής φθάση
τό μήκος τής δεξιάς χειρός τεταμένης, άπαγκιστροΰται άπό τό «αδράχτι» καί περι-
τυλίσσεται περί αύτό έκ τών κάτω πρός τά άνω. "Επειτα, τό πρός τήν «τουλούπαν»
άκρον αύτής άγκιστροΰται έκ νέου εΐς τό «άδράχτι» και ή όλη ενέργεια έπαναλαμ-
βάνεται διά τήν κατασκευήν νέας κλωστής. "Οταν δέ τό βάρος τοΰ περι τό «άδρά-
χτι» τυλιχθέντος νήματος γίνη τόσον, ώστε νά καθιστά δύσκολον τήν περιστροφι-
κήν αύτοΰ κίνησιν, χρησιμοποιείται νέον κενόν «άδράχτι» ή και τό αύτό, άφοΰ
απαλλαγή τού νήματος καθ' όν τρόπον θά έκθέσωμεν κατωτέρω3). Έάν κατά τήν

τύλι (έν Κρήτη, έν Κυκλάσι, έν Θράκη καί άλλαχού). Είναι ή σημερινή μορφή τού μεταγενε-
στέρου «σφονδύλιον», υποκοριστικού τοΰ παρ' άρχαίοις συνώνυμου «σπόνδυλος» ή «οφόνδνλος».

') «Η νέστρα» ή «ή γνέστρα» είναι τό έν χρήσει σήμερον συνώνυμον τοΰ παρ'άρχαίοις
«ή νη&ίς» ή «ή έ'ριϋ·ος». Τό δηλοΰν τήν ένέργειαν ρήμα είναι παρ' ήμΐν «νέϋω» (βλ. Γ. Χατζι-
δάκι, ΜΝΕ 2,343) ή «γνέ&ω». παρ' άρχαίοις δέ «νή&ω» (καί «νέοι»). Συνώνυμον δ' αύτοΰ τότε
καί σήμερον τό *κλώ·&ω».

2) "Αν δηλαδή τό νήμα πρόκειται νά χρησιμεύση ώς «στημόνι», πρέπει ή κλωστή νά
είναι καλώς «στριμμένη» διά νά γίνη στερεωτέρα. Τοΰτο επιτυγχάνεται δι' έντονου καί έπα-
νειλημμένης περιστροφής τού «αδραχτιού». "Αν όμως τά νηθόμενα έρια προορίζωνται διά τήν
κατασκευήν «υφαδιον», τότε ή περιστροφική κίνησις τοΰ «αδραχτιού» είναι όλιγώτερον έντονος
καί όλιγώτερον συχνή διά νά σχηματισθή κλωστή άπαλωτέρα τής τοΰ στήμονος. 'Εννοείται
ότι καί είς τήν μίαν καί είς τήν άλλην περίπτωσιν είς τήν δεξιότητα τής «νέατρας» εναπόκει-
ται νά κανονίση, άν ή κλωστή πρέπη νά είναι περισσότερον ή όλιγώτερον «στριμμένη» ή περισ-
σότερον ή όλιγώτερον *άπαλή», άναλόγως τοΰ είδους τοΰ ύφάσματος, είς τήν ΰφανσιν τοΰ
όποιου πρόκειται νά χρησιμοποιηθή τό «στημόνι» ή τό «υφάδι».

3) Περιγραφήν τού τρόπου τής νήσεως δίδει καί ό Π. Φουρίκης διά τά Μέγαρα (Λεξι-
κογρ. 'Αρχ. 5, 1918, 217-218), ό Δ. Αονκόπουλος διά τήν Αίτωλίαν (Πώς υφαίνουν οί Αιτω-
λοί, 10-12), ό Μ. Μιχαηλίδης-Νονάρος διά τήν Κάρπαθον (Λαογρ. Σύμμεικτα Β', 250-254) καί
ό Ά. Βροντής διά τήν Ρόδον (Ροδιακά, 14-21).
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νήσιν τής «τουλούπας» παρουσιάζωνται ξέναι πρός τό έ'ριον οΰσίαι ή και μικραι
τρίχες μή καλώς έξασμέναι, ή «νέστρα» άποσπα ταύτας διά τών ονύχων, συνηθέ-
στερον δέ διά τών όδόντων, έπειδή έ'χει άπησχολημένας άμφοτέρας τάς χείρας1), και
τάς άπορρίπτει. Εξακολουθεί δέ «τό νέσιμο», καθημένη ή δρθία, μέχρις δτου
οί δάκτυλοι τής δεξιάς αύτής χειρός, οΐτινες καταβάλλουν καί τήν μεγαλυτέραν
προσπάθειαν, άρχίσουν νά κινούνται δυσκόλως ένεκα τού καμάτου. Διά νά άποφύγη
τούτο έπί τόν μακρότερον δυνατόν χρόνον, χρησιμοποιεί άπό καιρού είς καιρόν
άντί τών δακτύλων όλόκληρον τήν παλάμην: στηρίζει δηλαδή τό «άδράχτι» έπί
τής έξωτερικής επιφανείας τού δεξιού μηρού2) καί διά τής παλάμης δίδει είς αύτό
ίσχυράν περιστροφικήν κίνησιν, τής οποίας τήν έ'ντασιν κανονίζει καί κατ' αύτήν
τήν περίπτωσιν άναλόγως πρός τόν προορισμόν τοΰ νήματος. Έφ' δσον δέ νήθει
δρθία ή καί βαδίζουσα, ώς τοΰτο συμβαίνει συχνάκις εις τάς γυναίκας τής ύπαί-

') Παρομοίαν ένέργειαν αποσπάσεως «κροκύδων» (περί τοΰ ονόματος βλ. άνωτ. σελ 156
ύποσ. 3) διά τών όδόντων ύπό τής νηθούσης δεικνύει είκών έπί έρυθρομόρφου άγγείου.
(Βλ. Bliimner, Technologie I2, 132 είκ. 50). Κατά λάθος ό Π. Φουρίκης προσάγει πρός πίστω-
σιν τοΰ πράγματος παρ' άρχαίοις στίχον έπιγράμματος τής Παλ. 'Ανθολογίας (VI, 247, 5-6) :
«και τάλαρον σχοίνοις ΰφασμένον, δν ποτ'' όδόντι / έπλήρον τ ο λύπη παοα καϋαιρομένη» (έ'νθ. άν. σελ.
218ύποσ. 6). Δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι ό ποιητής μετεχειρίσθη τό «όδόντι» συνεκδοχικώς άντί
τοΰ «κτενίοις» καί έννοεί τήν δι' αύτών ξάνσιν τών έρίων. (Πβλ. καί Bliimner, έ'νθ. άν., 129 ύποσ. 2).

2) Πολλάκις ή «νέστρα», δταν νήθη καθημένη, περιβάλλει τόν δεξιόν μηρόν διά στερεοΰ
καί λείου ύφάσματος πρός άποφυγήν φθοράς τών ένδυμάτων. Άνάλογονΐσως προορισμόν είχε
τό παρ' άρχαίοις «επίνητρον» ή «δνοςέργαλεϊον τής νήσεως, τοΰ όποιου ή χρήσις δέν είναι
γνωστή. Πρόκειται περί ξυλίνου ή πηλίνου οργάνου σχήματος ήμικυλινδρικοΰ, τό όποιον ή
νήθουσα έφήρμοζεν έπί τοΰ δεξιοΰ μηροΰ, ώς άποδεικνύεται έκ τοΰ σχήματος ευρεθέντων «έπι-
νήτρων» καί εικόνων έπί άγγείων (Πβλ. Bliimner, έ'νθ. άν., 115-119). Οί λεξικογράφοι ορίζουν
τοΰτο ώς όργανον «εφ" ού τήν κρόκον νή&ονσι» (βλ.Ήσύχ., Μ.Έτυμολ. έν λ.). Είναι, έν τούτοις,
δύσκολον νά έννοήση τις ένέργειαν νήσεως άνευ τής χρήσεως ήλακάτης καί άτράκτου. Διά
τοΰτο δικαίως ό Σ. Ξαν&ονδίδης άπορρίπτει τήν ύπ' άλλων ύποστηριχθεΐσαν γνώμην, ότι πρό-
κειται περί οργάνου τής νήσεως (Athen. Mitteil. XXXV, 1910, 323-334). Άλλά καί ή ύπ'
αύτοΰ ύποστηριχθεΐσα γνώμη, ότι τό έπίνητρον έχρησιμοποιείτο ύπό τών γυναικών διά τήν
τακτοποίησιν τοΰ ξανθέντος έρίου είς «τολύπην» πρό τής εκάστοτε τοποθετήσεως μιάς τολύ-
πης έπί τής ήλακάτης, ένέργειαν δι* ήν αί γυναίκες τής σημερινής Κρήτης χρησιμοποιούν
ένίοτε είδος μικροΰ σκίμποδος τοποθετουμένου πρός τοΰτο έπί τών γονάτων, ώς συνέβαινε
περίπου καί κατά τήν χρήσιν τοΰ έπινήτρου, δέν φαίνεται άληθοφανής. Κατ' άκολουθίαν καί
τό ύποστηριζόμενον ύπό τής Σ. Παπασπνρίδον (έν Λεξ. 'Ελευθερουδάκη άρθρ. έπίνητρον) περί
χρήσεως καί σήμερον «έπινήτρων» έν Κρήτη δέν είναι ιστορικώς ορθόν. (Είς τήν κυρίαν
Σ. Παπασπυρίδου οφείλω τήν γνώσιν τοΰ άρθρου τοΰ Ξανθουδίδου, δι' δ καί τήν ευχαριστώ
έντεΰθεν).
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θρου, πρός διευκόλυνσιν τής ενεργείας ταύτης ανυψώνει ολίγον τόν δεξιόν πόδα
μέ ταυτόχρονον κάμψιν τοΰ γόνατος1).

Ή είς τήν άρχαίαν Ελλάδα έφαρμοζομένη μέθοδος νήσεως τών έρίων
κατ' ουδέν σχεδόν διέφερε της σήμερον χρησιμοποιουμένης ε'ίτε ώς πρός τήν όνομα-
τολογίαν, ε'ίτε ώς πρός τά έργαλεΐα καί τήν χρήσιν αυτών2). Καί τότε ή «νη&Ις» ή
ή «εριϋ-ος», καθημένη ή δρθία, προσήρμοζε στερεώς έπί τής «ηλακάτης·» τήν «τολύ-
πην», έξ ής έσυρεν ολίγον κατ' ολίγον έ'ριον διά τών δάκτυλων τής αριστεράς
χειρός, προσέδενε τό άκρον τής κλωστής3) είς τό «άγκιστρον» τοΰ «ατράκτου» καί

') Πόσον παλαιός είναι ό τρόπος οΰτος τής νήσεως δεικνύει παραστατική μικρογραφία
τών έ'ργων τής υφαντουργίας έ| Αίγυπτιακοϋ τάφου τής XPls δυναστείας (2160-2000 π· Χρ ).
Γυναίκες νήθουσαι λίνον κάμνουν τήν αυτήν άκριβώς κίνησιν. Βλ. Mogensen, Collect. Egypt.
Ny Carlsberg II planche LXVI. (Πβλ. I n° 516A σελ. 68).

*) Θεωρώ περιττόν νά έκταθώ πρός πίστωσιν τοΰ πράγματος είς λεπτομερή περιγραφήν
τής νήσεως παρ' άρχαίοις μεθ' όλων τών είς τους συγγραφείς καί τους λεξικογράφους
παραπομπών. 'Αρκούμαι νά παραπέμψα) τόν βουλόμενον νά βεβαιωθή περί τούτου είς τήν
λαμπράν περιγραφήν τοΰ Bliimner, πιστουμένην διά τών σχετικών μαρτυριών τής Ελληνο-
ρωμαϊκής Γραμματείας καί παραστατικώς διασαφουμένην δι' εικόνων έξ Ελληνικών άγγείων
(Technologie, Is, 120-134. Πβλ. καί άνωτ. σελ. 152ύποσ. 3). ΤΙ παρατηρουμένη διαφορά
μεταξύ τής άρχαίας καί τής σημερινής έ?τοχής άναφέρεται είς τήν κατά τήν πρώτην χρήσιν
τοΰ «έπινήτρον» (βλ άνωτ. σελ. 164 ύποσ. 2), άγνώστου σήμερον. (Είς τήν Έλληνιστικήν Αΐγυ
πτον έγίνετο, φαίνεται, έπίσης χρήσις έπινήτρου- Πρβλ. Breccia, Monum. de 1'Egypte Greco-
rom·, planche LXXV, 1). "Αγνωστος ωσαύτως είναι σήμερον καί ή χρήσις άλλου εργαλείου
άντικαθιστώντος κατά τήν άρχαίαν ή τήν Έλληνιστικήν έποχήν (κατά τήν νήσιν τής καννάβεως
μάλλον) τήν ήλακάτην καί όνομαζομένου «γέρων», διά τό σχήμα (βλ. Πολνδ. Όνομαστ. VII, 73 :
«τό δε έργαλεΐον καΰ·' ου εκλωϋον έξαρτώντες τα στυππεΐα, γέρων έκαλεΐτο' ήν δέ ξύλου πεποιημέ·
νον κιόνιον, σχήμα Έρμου τετραγώνου έχον, φ γέροντος έπήν πρόσωπον, άφ' ου καί τό όνομα*.
Πβλ. Bliimner έ'νθ. άν. 133-194). Τό όνομα, έν τούτοις, διεσώθη είς τήν οίκιακήν βιοτεχνίαν τής
μεταξουργίας έν Καρπάθφ, ένθα ονομάζεται «γέρως» μικρόν τεμάχιον ξύλου στρογγύλου (κιο-
νίσκου) κινουμένου έπί κατακορύφου άξονος καί άποτελοΰντος τμήμα τής «μαγγάνης», δι" ής
εξάγεται καί ανελίσσεται τό νήμα τής μετάξης έκ τών βομβυκίων. Βλ. Μιχαηλίδου-Νουάρον,
Λαογρ. Σύμμεικτα Β', 246 (είκ. έν σελ. 245).

8) «Κλωστή» λέγεται κοινώς (καί κλωστάρι ένιαχοΰ, ώς έν Μυκόνω, Νάξω, Πόντφ) τό
μεταξύ τής «τουλούπας» καί τοϋ «αδραχτιού» σχηματιζόμενον καί περί τοΰτο έκάστοτε τυλισ-
σόμενον τμήμα νήματος, «τό κλώαμα» παρ' άρχαίοις, άλλα καί οιονδήποτε τεμάχιον νήματος,
«6μίτος» τών άρχaitov. Τό τελευταΐον τοΰτο λέγεται έπίσης παρ' ήμΐν πολλαχοϋ, ώς καί τό
ύποκορ. «τό μιτάρι*, σημαίνον όργανον τοΰ ύφαντικοΰ ίστοϋ δι* οΰ διέρχονται οί μίτοι τοϋ
στήμονος. Κατά τήν Έλληνιστικήν έποχήν χρησιμοποιείται συνήθως καί ό όρος «ή άρπεδών,
άρπεδόνη» (βλ. Preisigke, Worterb. καί Liddell-Scott, έν λ.), σημαίνων κυρίως τούς μίτους τοϋ
στήμονος, σημασίαν ήν διετήρησε ελαφρώς παρηλλαγμένην πολλαχοϋ καί σήμερον (βλ.
'ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. έν λ. άρπεδόνα, άρπεδόνη, άρπεδόνι).
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«περιέστρεφε» τοϋτον ευχερώς, χάρις εις τό βάρος τοΰ εις τό κάτω αύτοΰ άκρον
προσηρμοσμένου «σφονδνλον», διά τών δάκτυλων τής δεξιάς χειρός, μέχρις δτου
τό έ'ριον μετεβάλλετο εις «νήμα»1).

Κα! εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον ή νήσις τοΰ έρίου τών προβάτων και
τών αιγών έγίνετο ασφαλώς κατά τόν 'ίδιον τρόπον, ή δέ μέχρι τοΰδε έ'λλειψις
οιασδήποτε μνείας εις τούς παπύρους τής έποχής περί τών έργαλείων, τά όποια
έχρησιμοποίουν καί τότε «αί εριΰοι»2) κατά τήν νήσιν, είναι καθαρώς συμπτωμα-
τική. 'Απόδειξις οτι εις τούς τής Ρωμαϊκής έποχής άναφέρονται καί πάλιν τά κατά
τήν νήσιν χρησιμοποιούμενα «άλακάτια»3) καί «άτράκτία»4).

Άλλά καί αί όλίγαι σποραδικαί πληροφορίαι τών Πτολεμαϊκών παπύρων
αρκούν νά άποδείξουν δτι αί «έ'ριθοι» τής Ελληνιστικής Αιγύπτου, 'Ελληνίδες
άποικοι κατά τό πλείστον5), διεκρίνοντο διά τήν περί τήν νήσιν δεξιότητά των καί
έπετύγχανον καί στήμονα καλώς στριμμένον καί λεπτόν6) καί κρόκην μαλακήν7),
ώστε τά έξ αυτών κατασκευαζόμενα υφάσματα είχον άμφοτέρας τάς ιδιότητας, τάς
οποίας πρέπει νά έ'χη τό καλόν μάλλινον ύφασμα, δηλαδή στερεότητα καί μαλα-

') Νήμα ώνόμαζον γενικώς οί αρχαίοι ό,τι καί ήμείς κοινώς «νήμαπολλαχοΰ δέ «νίμα»
καί «γνέμα» (παρά τό *νέϋ·ω» και *γνέϋ·ω». Βλ. 77. Φονρίκην έν Λεξικογρ. 'Αρχ·, 5, 1918, 217
ύποσ. 5 καί άνωτ. σελ. 163 ύποσ· 1), δηλαδή τά προϊόν τής νήσεως οιασδήποτε κλωστικής
ουσίας.

2) 'Από τής'Ελληνιστικής έποχής έπεκράτησε γενικώς έκ τής άττικής (βλ. Δηιιοσΰ.
προς Εύ'βουλ. 45) ό όρος «έριδος» έκτοπίσας τόν συνώνυμον «νη&ίς». Βλ. P. Hib. 121 (221 π. Χ.)
34: «ερίΰοις ερίων*. P. Tebt. 1 σελ. 3, ίο (= Powell, Collectanea Alexandrina η» 7 σελ.
185): «·&αμιναί ΰέρεος ερι&οι* (ενν. αί μέλισσαι). Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 80 (καί Σχόλ.). Ευαταϋ·. Είς
Όμηρου Ίλ. Σ, 550 σελ. 1162,20. Σουΐδ.: εριΰοι' έριουργοί χείρες. Πβλ. Ήσνχ. έν λ. ερι&οι.

3) Βλ. P. Oxy. 1740 (3°ς αί. μ. Χρ.), 8. Καί ή έν S. Β. 1974, ι (3°ς αί. μ. Χρ.) βραχυ-
γραφία «άλακ». πρέπει άσφαλώς νά άναγνωσθη «άλακ(ατίων)» (λόγος αλακ(ατίων) αγορασθέντων
ΰπδ Άπίωνος . . . ), ώς υποθέτει ή S. Calderini (Aegyptus XXVI, 1946,23) καί όχι «άλάκ(ατα)*
ώς άναγινώσκει ό Preisigke (βλ. WSrterb. έν λ.).

*) Βλ. P. Oxy. 1740, 2: «άτράκτεια».

ε) Βλ. κατωτ. σελ. 172 ΰποσ. 2. 176.

6) Βλ. P. Petr. 11, 32 (I) 22 (μεταξύ τών ειδών, τά όποια κλέπται άφήρεσαν έκ τής
οικίας τοΰ έριουργοΰ Πετοσίριος, περιελαμβάνοντο καί «στήμονος λεπτ[οϋ] στατήρες ιβ [_>
(=121/2). P. Mich. Ζ. ι6 (ή Βία, προϊσταμένη τών γυναικών έριουργών τοΰ έν Μέμφει ύφαν-
τουργείου τοΰ 'Απολλώνιου, παραπονείται ότι τό έ'ργον καθυστερεί, διότι δέν υπάρχουν έ'ρια
κατάλληλα προς νήσιν στήμονος. Πβλ. άνωτ σελ. 159 ύποσ. 3).

7) Ό διάφορος τρόπος νήσεως μεταξύ στήμονος καί κρόκης έλαμβάνετο ύπ' όψιν καί
κατά τήν άμοιβήν τής νηθοΰσης. Βλ. P. Tebt. 117 (99 π. Χρ.), 53 : *μιο($οϋ) στήμονος». 67:
*μια&ον κρόκης».
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κότητα1). Ό έπαινος τόν όποιον απονέμει είς αύτάς δια τοΰτο ό Θεόκριτος δέν
ήτο υπερβολικός2).

5. Παρασκευή τοΰ νήματος πρός ΰφανσιν

Εις τήν οίκιακήν βιοτεχνίαν τής έριουργίας τής σήμερον «τό νεσμένο μαλλί»
διατίθεται άπό «τό άδράχτι» άναλόγως πρός τόν προορισμόν του. Ούτω, τό πρός
κατασκευήν στήμονος παρασκευασθέν έ'ριον έκτυλίσσεται άπό τό «αδράχτι» και
περιτυλίσσεται περι μικρόν τεμάχιον ξύλου ή άλλου οιουδήποτε στερεού σώματος
κατά κυκλικόν τρόπον, ώστε τό όλον νά άποτελέση σφαΐραν ελλειψοειδή νήματος,
τό «κουβάρι»3). Έάν δέ τό «στημόνι» προορίζεται διά τήν ΰφανσιν ένδυμάτων ή
άλλων άντικειμένων, τά όποια πρέπει νά είναι ιδιαιτέρως στερεά, τότε ή «νέστρα»
λαμβάνει δύο «κουβάρια», ενώνει τήν μίαν κλωστήν μέ τήν άλλην και τάς «στρί-
βει» έκ νέου μέ τόν «αδραχτον» ή τόν «κλώστην»*) καί κατασκευάζει ούτω νέαν κλω-
στήν, διπλήν, περισσόιερον στριμμένην και κατά πολύ στερεωτέραν, τήν οποίαν

') Βλ. P. S. I. 364, 5- Β. G. U. 1564, ίο. Πβλ. άνωτ. σελ. 136 ύποσ. 5.

2) Είδύλλ. XV, 8ο: «Πότνι ' Αϋαναία, πυΐαι αφ' έπόνασαν έριϋοι».

3) Ή λέξις είναι κοινής χρήσεως σήμερον, άπαντα δέ τό πρώτον παρά Κωνσταντίνος
Πορφυρογεννήτφ (Έκθ. Βασιλ. Τάξ·, 677,9). Παρ' άρχαίοις τό συνώνυμον είναι «άγαϋίς», ή
«κλωστήρ». (Πβλ. Bliimner, Technologic .I2,130 ύποσ. 2 καί τήν έπομ. ύποσ.). Περί τής ετυμο-
λογικής ερμηνείας τοΰ ονόματος <κουβάρι» ΰπεστηρίχθησαν πολλαί γνώμαι (βλ. Κοραή,"Ατακτα
4,246. Σοφοκλέους Λεξ. έν λ. κουβαρίς. Κουκουλέ, 'Αθηνάς 30, 1927, Λεξικογρ. 'Αρχ., 33-34).
Παρά Βυζαντινοΐς έλέγετο «κουμβάριον» είδος μικρού πλοίου (βλ. Κουκουλέ, Ευσταθίου Θεσ-
σαλονίκης τά Λαογραφικά I, 308). Τό αυτό είδος πλοίου είς παπύρους τοΰ 3ου αί. π.Χρ. φέρει
τόοΛ'ομα «κυβαία» ή «κνβάδιον*. Τό τελευταΐον τοΰτο ένισχύει τήν γνώμην, ότι ύπήρξε παραλ-
λήλως καί ό άμάρτυρος τύπος «κυβάριον», όθεν τό Βυζαντινόν «κουβάριον» καί τό ήμέτερον
«κουβάρι», είτε διά τήν ομοιότητα τοΰ σχήματος πρός τό είδος τοΰ πλοιαρίου τοΰ όνομαζο-
μένου *κνβάριον (παράλληλον ή προγενέστερον τοΰ *κνμβάριον)·&ουμβάριον), είτε έκ τοΰ σχή-
ματος τών μικρών τεμαχίων ξύλου, περί τά όποια έτυλίσσετο τό νήμα. Είναι πιθανόν, ότι
ύπήρχον τοιαύτα άνέκαθεν έ'τοιμα πρός χρήσιν τών νηθουσών, ώς δεικνύουν εύρήματα έξ Αιγύ-
πτου (πβλ. Wilkinson. Manners and Customs II, 176 είκ· 392. Braulik, Altagypt. Gewebe,
65 είκ. 96 a. Johl, Webst- d. Gr. u. Rom., 36.

4) Ό «αδραχτος· καί «άδραχτας» (βλ. Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. έν λ.) είναι ή ξύλινον «άδρά-
χτι», σημαντικώς παχύτερον καί βαρύτερον τοΰ χρησιμοποιουμένου κατά τήν νήσιν, έφωδια-
σμένον δέ καί μέ βαρύτερον «σφοντύλι» ή καί σιδηρούν έξ ολοκλήρου. Τής ιδίας κατασκευής
είναι καί ό πολλαχοΰ χρησιμοποιούμενος «κλώστης» (ένιαχού καί κλώστρης, κλου στης, κλωστήρι
καί κλωστέρϊ) ό παρ' άρχαίοις «κλωστήρ» σημαίνων καί τόν βαρύτερον «ατρακτον», άλλά καί
τό δι'αύτοΰ λαμβανόμενον στριμμένον νήμα, είτε περί τόν κλωστήρα εύρισκόμενον, είτε έσχη-
ματισμένον είς σφαΐραν, τό «κουβάρι» δηλ. νήματος «διπλοστριμμένου» (βλ. Bliimner, ένθ,
*ν<οτ. Ι2, 130. Είκ. έν σελ. 125).
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περιτυλίσσει και πάλιν εις «κουβάρι». Άφοΰ δέ έμβαπτίση έπ' δλίγον τά «κουβά-
ρια» έντός θερμοΰ ύδατος πρός αποφυγήν μελλοντικής βραχΰνσεως τοΰ νήματος καί
άπόκτησιν λειότητος καί στερεότητος, έκτυλίσσει εκείθεν τό νήμα καί τό «ιδιάζει»*),
τακτοποιεί δηλαδή τόν στήμονα οΰτως, ώστε αί ήμίσειαι κλωσταί αΰτοΰ νά εύρί-
σκωνται κατά τήν ΰφανσιν άνωθεν τών άλλων ημίσεων καί νά διέρχεται ελευθέρως
διά τοΰ κενοΰ ή κερκίς.

Άλλως διατίθεται άπό τό «αδράχτι» τό νήμα, τό όποιον παρεσκευάσθη διά
νά χρησιμοποιηθή ώς «υφάδι». Πρός τακτοποίησιν αΰτοΰ μεταχειρίζονται πρώτον
τό «τυλιγάδι» ή τόν «άγκάλιατρον»2) καί τό «τυλιγαδιάζονν» ή τό «άνακυκλίζουν»3),
τό άνατυλίσσουν δηλαδή εις δέσμας κυκλικοΰ σχήματος, τά «κυκλιά* ή «τσυκλιά»4).
Άφοΰ δέ πλΰνουν προηγουμένως τά «κυκλιά», δι' δν λόγον καί τά «κουβάρια»,
τοποθετοΰν έ'καστον τούτων έπί τής «άνέμης»5) καί μέ τήν βοήθειαν είδικοΰ έργα-

') «Ιδιάζω» καί «διάζω» ή «Ιδιάζομαι» καί «διάζομαι» παρ' ή μι ν (βλ- Ν. Χατζηζωγίδη,
'Αθηνάς Χ, 1898, 548. 77 Βλαοτοϋ, Συνών. καί Συγγεν., 316. 77. Φονρίκη, Αεξικογρ. 'Αρχ. 5,
1918, 222 ύποσ. 4 κλπ.) είναι τό παρ" άρχαίοις «διάζομαι» (βλ. Πολυδ. Όνομαστ VII, 32. Bliim-
ner,ι Technologie Ι*, 143/144). Τεχνικώς τό «ΐδιαομα» ή »διάαμα» γίνεται κατά διαφόρους
τρόπους, τών οποίων ή περιγραφή θά κατελάμβανε πολύν χώρον καί θά ώδήγει έξω τοΰ θέμα-
τος, έφ' όσον τό «ΐδιασμα» ανήκει μάλλον είς τήν ύφαντικήν καί όχι είς τήν καθ' αύτό ταλα-
σιουργίαν. Τό ουσιώδες, άλλως τε, ση μείον τής ενεργείας ταύτης είναι ότι έπιτυγχάνεται «ή
ατανρωαις» τοΰ στήμονος, ή διάθεσις δηλαδή αύτοΰ είς δύο ΐσα τμήματα διατηρούμενα κατά
τήν ΰφανσιν είς θέσιν έπάλληλον διά δύο καλάμων, οΐτινες διαπερώνται είς τό διάμεσον.

2) Πρόκειται περί μιας ράβδου μήκους 0,80 -1 μ. διχαλωτής κατά τό εν άκρον καί
φερούσης κατά τό έτερον τεμάχιον ξύλου ή σιδήρου έμπεπηγμένον καθέτως έν εΐδει κεραίας.
Περί τήν διχάλαν και τήν κεραίαν τυλίσσεται τό νήμα τοΰ «άδραχτιοΰ». Βλ. Ίστορ. Αεξ.
Ν. Έλλην. έν λ. άγκαλιστήρι, άγκάλιστρος.

8) Ό πρώτος δρος εΐναι ό συνήθης, ώς καί τό «τυλιγάδι», έξ οΰ παράγεται, είναι συνη-
θέστερον τοΰ συνωνύμου «άγκάλιστρος» ή «γλυτηρι» (άρχαΐον «έκλ,ντήριον») ώς λέγεται ένιαχοΰ
(έν Θράκη π.χ.) ή «άντίλυτρος» ώς λέγεται έν Καρπάθφ (βλ. Μιχαηλίδου - Νουάρον, Λαογρ.
Σύμμεικτα Β', 251 ύποσ. 2). Τό «άνακυκλίζω» (βλ. Ίστορ. Αεξ. Ν. Έλλην. έν λ·) εΐναι ήδη
μεταγενέστερον. Βλ. Liddell - Scott έν λ. άνακνκλισμός.

*) Έκ τοΰ μεταγενεστέρου «κνκλίον», διά τό σχήμα. Έκτος τών τύπων «κυκλί» (Κάρπα-
θος, Κρήτη, Κως, Χίος κ· άλλαχοΰ) καί «τσυκλι» (Β. Εύβοια, Αιτωλία, Μάνη, Σΰρος κ. άλλα-
χοϋ), λέγεται καί «κουκλί» (Κάρπαθος κ· άλλαχοΰ), καί «τσονκλί» (Κύμη, Λακωνία, Κόρινθος.
Κ. Ιταλία κ. άλλαχοΰ). Πβλ. 77. Φουρίκη, Λεξικογρ. 'Αρχ. 5 (1918), 219 ύποσ. 6. Μιχαηλίδη-
Νονάρον, έ'νθ. άν., 251 ύποσ. 3.

*) Έργαλεΐον κωνικόν κατεσκευασμένον συνήθως έκ τεμαχίων καλάμου καί περιστρε-
φόμενον περί κάθετον άξονα, τόν «άνεμόοτυλον» ή «άνεμοστάτην(βλ. Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην.
εν λ. ανέμη και άνεμόκορμος, ενθα καί τά έν χρήσει συνώνυμα).



ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΚΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ 169

λείου, τό όποιον λέγεται «ροδάνι» ή «μαγγάνι»1), τό περιτυλίσσουν πέριξ μικρού καί
λεπτοϋ τεμαχίου καλάμου, τοΰ «μασουριον»2). Τό πλήρες νήματος «μασούρι» τοπο-
θετείται εντός τής «σαΐττας» ή «κερκίδας»3), ήτις φέρει κατά τό μέσον λεπτόν σιδη-
ροΰν άξονα, περί τόν όποιον περιστρέφεται ελευθέρως τό «μασοΰρι» καί επιτρέπει
ούτω νά εκτυλίσσεται τό νήμα κατά τήν ύφανσιν.

Άν καί δέν γνωρίζομ,εν σαφώς τά έργαλεια, τά όποια μετεχειρίζοντο αί
άρχαΐαι Ελληνίδες διά τήν έκ τοΰ «ατράκτου» διάθεσιν τού «στήμονος» καί τής
«κρόκης» ε'ίμεθα, έν τούτοις, βέβαιοι δτι καί έκεΐναι τό μεν νήμα τοΰ στήμονος
συνεσκεύαζον εις «άγαΰίδας» ή «κλωοτηρας»1) καί έπειτα «εδιάζοντο»5), τήν δέ
κρόκην «επηνίζοντο», δηλαδή περιετύλισσον είς τά «πηνία», τά όποια έτοποι^έτουν
είς τήν «κερκίδα»6).

Έκ τών παπύρων πληροφορούμεθα, δτι τό νήμα τών «είργασμένων έρίων»
διετίθετο είς «κύκλους» καί «δεσμία»1). Ό πρώτος δρος ανταποκρίνεται ασφαλώς

*) 'Αποτελείται έξ ενός τροχού κινουμένου διά τής χειρός, όστις θέτει είς περιστροφι-
κήν κίνησιν μέ τήν βοήθειαν χορδής λεπτόν σιδηρούν άξονα, είς τόν όποιον έ'χουν διαπερασθή
3-4 «μασοΰρια». Τήν περιστροφικήν κίνησιν τοϋ άξονος παρακολουθεί καί ή <άνέμη» μέ τήν
βοήθειαν τής κλωστής, ή όποία έκτυλίσσεται άπό τό περί αυτήν «τσυκλί» καί τυλίσσεται είς
τά «μασούρια». Ό όρος «τό ροδάνι», καί «ή ροδάνι7», χρησιμοποιούμενος πολλαχοϋ (έν Ήπείρω
π.χ., Θεσσαλία, Θράκη, Μακεδονία, Κ. 'Ιταλία κ. άλλαχοϋ) είναι, κατά Κοραήν (Έν Άρριαν.
Επικτ. Διατριβαί, 303), ύποκ. τοϋ άρχαίου «ροδάνη» (βλ. Bliimner, έ'νθ. άν., 142 ύποσ. 5) σημαί-
νοντος τήν «κρόκην». Έντεϋθεν ώνομάσΟη «ροδάνη» καί τό έργαλεϊον δι* ού «έροδάνιζον» τήν
κρόκην, έτακτοποίουν δηλαδή αύτήν πρός ύφανσιν. (Ή γνώμη τοΰ Kretschyner, Der heut.
lesbische Dialekt424, όστις θεωρεί τήν λέξιν παράγωγον τοΰ «ρόδα» < Βενετ. roda = τροχός,
δεν φαίνεται πιθανή). Ό δεύτερος όρος, έν χρήσει έπίσης πολλαχοϋ (έν Ει'ιβοία, π.χ , έν Στερ.
Ελλάδι, Πελοποννήσφ, κ. άλλαχοΰ) είναι ύποκορ. τοϋ άρχαίου «μάγγανον». Χρησιμοποιοΰνται
ένιαχοΰ καί δύο άλλα συνώνυμα: τό «τσικρίκι» (τουρκ. f.ikrik, ένιαχοϋ τής Θεσσαλίας, Μακε-
δονίας καί Θράκης) καί «ή οβίγα» (ή λ. ξένη, άν δέν πρόκειται περί ονοματοποιίας, χρησιμο-
ποιείται δέ είς τάς Κυκλάδας, τήν Δωδεκάνησον, Κύπρον καί άλλαχοΰ).

*) Είναι τό κοινόν σήμερον όνομα (ή λ. άραβοτουρκική' βλ. Κοραή, "Ατακτα 5, 191)
τοΰ παρ'άρχαίοις «πηνίον» (βλ. Bliimner, έ'νθ. άν., 152-153. Φονρίκη, έ'νθ., άν., 227 ύποσ. 3).
Άλλά καί τό «πηνι* διασφζεται σήμερον υπό τήν αύτήν σημασίαν έν Κύπρω καί Ρόδφ.

3) Ό πρώτος όρος είναι κοινώς (ένιαχοΰ «οαγίττα») έν χρήσει άπό τής Βυζαντινής έπο·
χής (βλ. Δονγκ. έν λ. σαγίτα, έκ τοΰ λατ. sagitta). Τό άρχαΐον «κερκίς» διασώζεται υπό τόν
τύπον «κερκίδα· καί τήν αύτήν σημασίαν έν Θήρα, "Ιθάκη, Κφ, ϊσως δέ καί άλλαχοΰ (έν Σι-
κίνιρ λέγεται «κερκίδα» ή ανέμη, ώς όρος τής μεταξουργίας, έν Κρήτη δέ «κερκίδα» καί *τσερ·
χίδα* όργανον τοϋ ύφαντικοϋ ίστοΰ).

4) Βλ. άνωτ. σελ- 167 υποσ. 3 καί 4. Bliimner, Technologie I2 130 ύποσ. 1,2.

6) Βλ. Bliimner, αυτόθι, 143. 6) Αυτόθι, 151-153.

') P. C. Ζ. 59776, 9"Ι4 ΐ «-Έρίων είργασμένων έ'νισιν δέσμια ζ, κύκλοι οε (75). Ταΰτα δέ έγέ-
νοντο καϋαρα άπό μνας ταρτημόρον. "Ενιαιν έν τφ αντφ και αί κροκνδες». Είναι ά?.ηθές ότι είς
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εις τόν σημερινόν «κυκλί», τοΰ οποίου έπιβεβαιοΐ τήν παραγωγήν και έπιβία)σιν διά
τής λαλουμένης, ό δέ δεύτερος άναφέρεται εις μικροτέραν ποσότητα νήματος, διατε-
θειμένην είς μικράν «δέσμην», οίαι αί καί σήμερον έν χρήσει είς τό εμπόρων1).
Πρόκειται επομένως περί νήματος κρόκης είς τήν πρώιην περίπτωσιν ('ίσως δέ καί
είς τήν δευτέραν), ή οποία άκολοΰθως «έπηνίζετο»2), τά δέ «πηνία»3) έφηρμόζοντο
είς τήν «κερκίόα»4).

Περί δέ τοΰ στήμονος πληροφορούμεθα, δ'τι διετίθετο εΐς «κλωατηρας»°) καί
έν συνεχείς «έδιάζετο»6). Προς συγκράτησιν δέ τής παραλλήλου {ζέσεως τών «άρπε-
δόνων»7) τοΰ στήμονος είς τόν ίστόν, μετεχειρίζοντο καί τότε «καλάμους»8).

τούς Πτολεμαϊκοΰς παπύρους ό όρος «ερια είργασμένα» (βλ. καί P. Petr. II 32 (1), 21 καί άνωτ.
σελ. 151 ι'ποσ. 3) φαίνεται νά σημαίνη ενίοτε μόνον τά «ξασμένα» μαλλιά. 'Εδώ όμως νομίζω,
ότι πρόκειται περί κλωσθέντων έρίων, διότι άλλως θά έγίνετο λόγος περί «τολυπών» καί όχι
περί «κύκλων καί «δέσμιων».

') Τά «δεματάκια» ή «μάτσα» (ίταλ. mazzo) νήματος λεγόμενα κοινώς. (Ό πολύ μικρό-
τερος άριθμός τών «δέσμιων» έν συγκρίσει πρός τόν αριθμόν τών «κύκλων» είς τόν μνημο-
νευθέντα πάπυρον τοΰ Ζήνωνος δεικνύει ότι έπρόκειτο πιθανώς περί κρόκης ύπολειφθείσης
κατά τό «άνακύκλισμα» αύτής. Καί πάλιν όμως δέν δύναται τις νά είναι άπολύτως βέβαιος
περί τής ορθής σημασίας τοιούτων άσαφών καί μοναδικών όρων).

2) Βλ. B.G.U- 1141 (14 μ. Χρ.), 33-34 : «'Ημέρας δε έν αΐς αναβαίνω, ενρίοκω αυτόν καΟή-
μενον καί πεινιζόμενον κρόκην». Ό Schnbart άνέγνωσε μετ' άμφιβολίας «πειπειζόμενον», παρετή-
ρησεν όμως ότι «πεινιζόμενον είναι έπίσης δυνατόν». Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ή δευτέρα
άνάγνωσις είναι άσφαλής καί ότι πρόκειται περί «πηνίσματος» κρόκης. Επομένως ή θεωρία
τής S. Calderini (Aegyptus, XXVI, 39) περί ρήματος *πεπείζομαι», σημαίνοντος δήθεν παρα-
σκευάζω τήν κρόκην πρός ΰφανσιν διά πλύσεως καί έμβαπτίσεως είς έλαιανκλπ., είναι εντελώς
άστήρικτος, ώς καί τό παρά Mayser, Gr. d. Papyr. I2 3,146 ρήμα «πιπίζω» άνύπαρκτον. Πβλ.
Liddell- Scott έν λ. πηνίζω.

3) 'Αναφέρονται μόνον είς παπύρους τής Ρωμαϊκής έποχής. Βλ. P. Oxy. 1740. 6.

4) Βλ. Β. G. U. 1300 (3ος / 2°ν αί. π. Χρ.)., η. Είς Ρωμαϊκούς παπύρους άναφέρεται καί
ύποκοριστικόν «κερκίδια» Βλ. P. Oxy. 1740, I. 1742, 5·

5) Είς χρεωστικήν άπόδειξιν έπί οστράκου τοΰ 2ου αί. π· Χρ. (0. W. 1525) άναφέρεται
ότι είς ώρισμένην προθεσμίαν πρέπει νά παραδοθούν «115 κλωστήρες» (ό Wilcken άνέγνωσε
«κλωστήρι[α]> βλ. καί Liddell-Scott έν λ., άλλά πρόκειται περί «κλωστήρων» άσφαλώς Πβλ.
Β. L. II 1, 117). 'Υποθέτω, ότι πρόκειται περί δις στριμμένου νήματος λογιζομένου κατά τήν
ποσότητα, τήν οποίαν δύναται νά περιλάβη είς «κλωστήρ», είς «κουβάρια» δηλαδή.

") Ό κατ'αύτήν τήν έποχήν γνωστός μέχρι τοΰδε όρος είναι «αναβάλλω τό δίασμα». Βλ.
Ο. W. 1155.1156.

7) Οί μίτοι τοΰ στήμονος έλέγοντο «άρπεδόνες> (πβλ. άνωτ. 165 ύποσ. 3), προκειμένου δέ
περί τών λινών, ήσαν καθωρισμένου άριθμοΰ δι' έ'καστον είδος υφάσματος. Βλ. P. Tebt. 703,
98. Πβλ. P. S. I. 605, 2 (άμφότεροι τοΰ 3™ αί. π. Χρ.). Πβλ. κατωτ. Μέρος Β', κεφ. 1°ν § 2·

8) Τοΰτο σημαίνουν άσφαλώς οί «κάλαμοι στημίων» τοΰ Ρ, Tebt. 413 (3°? / 2°s αί.
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6. Έργάται ταλασιουργίας. Όροι καί συνθήκαι εργασίας.

Οί πάπυροι παρέχουν τήν ασφαλή πληροφορίαν, δτι ή κατεργασία τών
έρίων παρέμεινε και εις τήν Έλληνιστικήν Α'ίγυπτον έ'ργον κατ' εξοχήν γυναι-
κεΐον1), είτε κατ' οίκον ήσκεΐτο αΰτη ε'ίτε εις ΰφαντουργικόν έργαστήριον. Ό Διοι-
κητής 'Απολλώνιος, π.χάριν, άπησχόλει πρός τοΰτο είς το έν Μέμφει ΰφαντουρ-
γεΐόν του2) πολλάς «παιδίσκας», κορασίδας δηλαδή δούλας3). Τινές έξ αυτών ειχον
άγορασθή έν Συρίςι και Αραβία4). Τοΰτο αποδεικνύει δτι, κατά τήν πρώτην του-
λάχιστον περίοδον τής Ελληνικής κατοχής, δέν ύπήρχον επαρκείς έργατικαί χείρες
γυναικών ειδικευμένων εΐς τήν εριουργίαν.

Διά τόν 'ίδιον λόγον εΰρον ευκόλως έργασίαν δσοι τών Ελλήνων άποικων,
ανδρών καί γυναικών, ήσαν «τεχνΐται κατά τήν έρεαν πασαν», τήν οποίαν καί
οί 'ίδιοι, άλλως τε, χαρακτηρίζουν ώς «γυναικοϋφη»0). Έκ τούτων οί ά'νδρες τεχνΐ-
ται ήσαν ύφάνται ή ράπται έρεών ενδυμάτων, συνήθο>ς δέ ΰφάνται καί ράπται συγ-
χρόνως6). Πολλοί τούτων έσταδιοδρόμησαν κατά τους πρώτους Πτολεμαϊκοΰς χρό-

μ. Χρ.), ιι. Ή S. Calderini, ενθ. άν., 30, συμφωνεί μέν ώς πρός τήν χρήσιν, αλλ' υποθέτει ότι
«κάλαμος» εδώ σημαίνει «ξυλίνη ράβδος», πράγμα απίθανο ν βεβαίως. Σημειώνω έπί τή ευκαι-
ρία, δτι είς τοΰς παπύρους τής Πτολεμαϊκής εποχής άπαντα μέν συχνά ό δρος ♦οτήμων» (βλ
π.χ.. P. Petr. II, 32 (I), 23, P.C.Z. 59484 =Ρ. S.I. 442, 14. P. Ent. 31,4 κλπ.), δέν άπαντα
δμως τό υποκοριστικό ν «στημόνων» (ήδη παρ' Άριστοτέλει), όθεν τό ήμέτερον «στημόνι».
'Αναφέρεται αντιθέτως ύποκοριστικόν «ατημνΐον» (P. Mich. Ζ. 16, 2. Mayser, Gr. d. Papyr.
Is 3,40) καί 'στημϊον. Πβλ. καί Φουρίκη. Λεξικογρ. 'Αρχ. 5, 1918,219 ύποσ. 4).

') Βλ. Ξενοφ. Λακεδ. Πολιτ. 1, 4. κλπ. Πβλ. άνωτ. σελ. 162 ύποσ. 1.

®) Περί αΰτοϋ βλ. Rostovtzeff, A Large Estate, 115 -117 Preatix, Econ. royale d. Lag.,
107. Πβλ. άν. σελ. 126 ύποσ. 6.

8) Βλ. P.C.Z. 59142 ( 256 π.Χ.): «'Απολλώνιος Ζήνωνι χαϊρειν. ' Ορϋώς εποιήσατε δόντες
τά Μιλήσια ερια ταΐς εν Μέμφει παιδίσκαις. Και νυν αΰνταξον δσων αν χρείαν ίχωοι διδόναι».
Πβλ. 59145. 59241. P. Mich. Ζ. 16. P. Ryl. Ζ. 3 (=S.B. 7639). P.S.I. 485. 564 verso, 2.
605, 4' 667, 4· 854. Ότι πρόκειται περί κορασίδων δούλων, ώς ορθώς πιστεύουν ό Edgar (Είσαγ.
είς τόν πάπυρον) καί δ Rostovtzeff, (έ'νθ. άν., 115/116), δέν υπάρχει αμφιβολία, μολονότι
ό Westermann, αμφιβάλλει περί αύτοΰ (Slavery, 56).

4) Βλ. P.C-Z. 59003. P.S.I. 406. 485, 2. 520. 648, 2. 854, 14. Πβλ. P. Mich. Ζ. 19.
Rostovtzeff, A Large Estate, 116. Edgar (διά Wilcken) έν Archiv VIII (1908), 85: «παιδίσκαι
Κάαιαι». (Περί τής υφαντουργίας είς τήν περί τό Κάσιον όρος περιφέρειαν τής 'Αραβίας καί
τών ονομαστών «Κασιανών» υφασμάτων βλ. Στέφ. Βυζάντ. έν λ. Κάσιον. Εύστάϋ·. Θεασαλ. εΐς
Διονυσ. Περιήγ., 260. Πβλ. Κουκουλέ, Ευσταθίου Θεσσαλονίκης τά Λαογραφικά I, 117).

') Βλ. P.S.I. 341, ι-2 (άνωτ. σελ. 122 ύποσ. 4).

6) Τοΰτο συνάγεται σαφώς έκ τών P.S.I. 341. 599. 854, 4 (3°s αί. π.Χ.) Πβλ. B.G U.
1564 (2°? αί. π.Χ.).
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νους και ως διδάσκαλοι τής έριουργίας1), επειδή παρέστη άνάγκη νά καταρτισθούν
ειδικοί έργάται τής έριουργίας ιθαγενείς2) πρός άντιμετώπισιν τής δημιουργηθεί-
σης διά τήν βιοτεχνίαν τής έριουργίας άνάγκης έκ τών νέων έν τή χώροι κοινωνι-
κών συνθηκών, αΐτινες έπέβαλον άφ' ενός μέν τήν αΰξησιν, ώς ήδη διελάβομεν 3),
τής καταναλώσεως τών έρεών υφασμάτων, άφ' ετέρου δέ τήν ικανοποίησιν τών
ποικίλων άπαιτήσεων τοΰ συρμοΰ ένεκα τής διαφόρου προελεύσεως τών πελατών4).

Ό δεύτερος ούτος λόγος άρκεϊ νά έξηγήση, διατί αΐ Ελληνίδες έριουργοι
ειχον ώς πελάτας άποκλειστικώς "Ελληνας άποικους5). "Οταν αύται έξετέλουν τήν

*) Πβλ. P.S.I. 341, 7-8, (άνωτ. σελ. ύποσ.): «καί διδάακειν τινάς, έάν βουλή». 854, 12 «Ζη-
νόδωρος (έφη) δύνασϋαι αυτός διδάξαι τήν τέγνην». Πβλ. P.C.Z. 59080= P. Mich- Ζ. 19

2) Τοΰτο δέ κατωρθώθη, φαίνεται, λίαν ενωρίς. Μεταξύ τών 784 γυναικών, τάς όποιας
ευρίσκομεν κατά τήν άπογραφήν τοΰ 250 π.Χ. άσχολουμένας είς τήν έριουργίαν είς τρία χωρία
τοΰ Άρσινοΐτου νομοΰ (βλ. P. C.Ζ. 59295. Πβλ. άνωτ. σελ. 122 ύποσ. 6), αί περισσότεροι θά
ήσαν άσφαλώς ιθαγενείς Αίγύπτιαι. Είς τόν P.C.Z. 59176 (255 π.Χ.), τ>22 άναφέρεται έπίσης
Αιγύπτιος «ύφάντης έρεών». Πβλ. P. Petr. II, 32 (I), 1-2. P. Dem. Lille, 9, 3 10, 9· H. 7
(222 π.Χ.) P. Tebt. 116, 24. 117, 54» 69. Πβλ. 211 (όλοι τοΰ 2<™ (1°ν αί. π. Χρ.)

3) Σελ. 122.

4) Χαρακτηριστικόν τούτου παράδειγμα παρέχει ό P.S.I. 854: ό Ζήνων έζήτησεν άπό
τόν προϊστάμενον τοΰ έν Μέμφει ύφαντουργείου τοΰ 'Απολλώνιου νά τοΰ ύφάνουν ποικιλτόν
χιτώνα κατά τό ύπ' αύτοΰ άποσταλέν δείγμα («παράδειγμα»). Αί έκεΐ δμως έργαζόμεναι γυναί-
κες «ουκ εφασαν δύνασϋαι» καί οί «τεχνΐται» έδήλωσαν τό αύτό. Ό 'Αδδαΐος άναφέρει εις τόν
Ζήνωνα μετά προφανούς λύπης δτι «[έπι] τοΰ παρόντος ον&ένα ηύρήκαμεν», άλλά διά νά τόν
εύχαριστήση προσθέτει άμέσως: «πειράσομαι αυτάρκεια ν τοΰ τύπου έκδοΰναι» (διά τήν λ. «τύπος»
σημαίνουσαν «σχέδιον» βλ. Wilcken U.P.Z.I σελ. 170 καί Archiv Χ, 1932, 73). Τοΰτο ήνάγκασε
τόν Ζήνωνα νά άναθέτη τήν ΰφανσιν τών ένδυμάτων του είς 'Ελληνίδας άποικους, ώς τήν Μαιαν-
δριαν (P.C.Z. 59263, 2-4, 59355, 89-90) κα) άλλας. Πβλ. P.C.Z. 59146, ι-2. 59433, 7-το
P. Mich. Ζ. 58, 22-24· Ρ· Col. Ζ. 1,5. Άφοΰ δέ οί άνδρες άποικοι ειχον τοιαύτας άξιώσεις όσον
άφορα τόν συρμόν, εΐναι εύνόητον δτι αί γυναίκες θά ήσαν άπαιτητικώτεραι. Ίδέαν τοΰ πράγ-
ματος δίδουν αί «Άδωνιάζουσαι» τοΰ Θεοκρίτου (βλ. στ. 20. 34. 35- 39· 69. 80-83). Οί 'Ελλη-
νικοί «χειριδωτοί» χιτώνες (βλ. μεταξύ άλλων P.C.Z. 59092, ίο. 59469,6), τά διαφόρου συρμοΰ
'Ελληνικά ιμάτια (πβλ., π.χ., το «ίμάτιον λακωνικόν», τό όποιον έ'φερε τό άγαλμα τής Νύσης
κατά τήν πομπή ν τών πρώτων Πτολεμαείων' Άθην. V, 193 f ), αί «Μακεδόνικα!» χλαμύδες
(βλ. Θεοκρ. Είδύλλ. XV, 6. Πλουτ. Άντών., 54, 4), τά «ταραντινίδια», τά όποια έφόρουν οί περί
Πτολεμαΐον τόν Φιλοπάτορα κατά τά Διονύσια ( βλ. Αουκιαν Περί τοΰ μή ραδίως πιστεύειν
διαβολαϊς, 16), οί «περσικοί τάπητες·» (βλ. Ά&ην. V, 196 b) κατεσκευάζοντο πάντα είς τήν
Α'ίγυπτον καί άπήτουν τεχνίτας (ύφάντας καί ράπτας) ειδικούς. Πβλ. ' Αϋην. V, 197 a κ.έξ.
Ά.' Ανδρεάδην έν Melanges Glotz I, 36.

5) Πβλ. P.C.Z. 59146, 1-2, 59263, 2-4· 59355, 89· 53433, 7-8. P. Mich. Ζ· 58, 22-24. Ρ,
Ent. 4, 2-7.
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έργασίαν κατά παραγγελίαν, έλάμβανον τήν πρώτην ύλην εκ μέρους τών πελατών
καί «είργάζοντο τά ερια» κατ' οίκον άπό τής πλύσεως μέχρι τής έξυφάνσεως1), ή
καί τής ραφής ακόμη τών παραγγελθέντων ενδυμάτων2).

Οί άνδρες δμως δέν έλάμβανον, φαίνεται, ένεργόν μέρος εις τήν μέχρι τής
νήσεως κατεργασίαν τοΰ έρίου, τήν κυρίως δηλαδή ταλασιουργίαν. Οΰτω, ή ΰπαρ-
ξις «έριοπλντών» είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον δέν πιστοΰται μέχρι τοΰδε έκ τών
πάπυρων3), μολονότι δέν άποκλείεται βεβαίως4). 'Αντιθέτως έκ τών παπύραιν συνά-
γεται ασφαλώς, δτι οί βαφείς τών έρίων έξετέλουν καί τήν πλΰσιν αυτών προ τής
βαφής5). Έξ 'ίσου απίθανος είναι, ώς ε'ίπομεν, ή συμμετοχή τών ανδρών εις τήν
ξάνσιν τών έρίων6). Ουδείς ώσαΰτως δύναται νά γίνη, νομίζω, λόγος περί συμμε-
τοχής των είς τήν νήσιν τοΰ έρίου. Άπόδειξις τοΰτου ικανή είναι τό δτι δέν έσχη-
ματίσθη εις τήν κοινήν Έλληνικήν τής έποχής άρσενικόν τοΰ προσώπου δηλοΰν
τήν ένέργειαν τής νήσεως, έξηκολοΰθησεν δμως νά είναι έν χρήσει τό προϋπάρχον
θηλυκόν, ή «ερ«#ος»7).

Τό μόνον έκ τών πάπυρων βεβαιωμένον μέχρι τοΰδε άνδρικόν έπάγγελμα
τής ταλασιουργίας είναι τό τοΰ «ίριορραβδιστοϋ», περί ου έγένετο ήδη ό προσήκων
λόγος8). Τοΰτο δέ δικαιολογεΐται'ίσως έκ τοΰ γεγονότος δτι ή διά ραβδισμοΰ κατερ-
γασία τοΰ έρίου, ε'ίτε έπί τών έρίων τών προβάτων είτε έπί τών αίγείων τριχών
έγίνετο, άπήτει τήν καταβολήν ενεργείας ύπερβαινουσης τήν φυσικήν δΰναμιν τής
γυναικός. Εις τήν μετά τήν νήσιν δμως τακτοποίησιν τοΰ νήματος πρός ύφανσιν
συμμετεΐχον πιθανώς καί άνδρες.9). Τοΰτο δέν είναι παράδοξον προκειμένου περί

') Βλ. P. Ent. 4 P. Mich. Ζ. 58 (3ος αί π.Χρ.). P.S.I. 164 (118 π.Χρ.). Πολλάκις βεβαίως
ήσχολοΰντο μόνον μέ τήν προκαταρκτικήν τής ύφάνσεως έπεξεργασίαν. Βλ. P.C.Z. 59776,

9-12. P. Hib. 121, 34· 2) Βλ. P.C.Z. 59263, 2-4. 59433, 7-8.

3) Ή είς τά λεξικά Preisigke καί Liddell-Scott (πβλ. καί Ά. Άνδρεάδην, Melanges

Glotz 16 ύποσ. 5) καταχωρισθεϊσα περίπτωσις «εριοπλύτον» έκ τοΰ έν B.G.U. 118 111,7 παπύ-
ρου οφείλεται είς συμπλήρωσιν διά προσθήκης ολοκλήρου τοΰ πρώτου συνθετικού, περί τής
όρθότητος τής οποίας, έγώ τούλάχιστον, αμφιβάλλω.

*) Πβλ. Bliimner, Technologie I2, 102. 5) Πβλ. άνωτ. σελ. 144 ύποσ. 2. 154.

6) Βλ. άνωτ. σελ. 158 ύποσ. 2. 7) Βλ άνωτ. σελ. 166 ύποσ. 4. 8) Βλ. σελ-161. ύποσ. 1.

9) Πβλ. τήν μνημονευθεΐσαν ήδη (Β. G. U. 1141, 33"34· Πβλ. άνωτ. σελ. 170 ύποσ. 2)
περίπτωσιν άνδρός ασχολουμένου μέ τό άναπήνισμα τής κρόκης. Πρόκειται, δμως περί δούλου,

(βλ. αύτόθ. στ. 31), λινυφάντου κατά πάσαν πιθανότητα, τών πρώτων χρόνων τής Ρθ)μαϊκής κα-
τοχής. Είς τήν ιδίαν έποχήν ανάγεται καί ή περίπτωσις τοΰ άπελευθέρου, όστις ένοικίασε ζεΰγος
ξαντικών κτενίων (βλ. άνωτ. σελ. 160 ύποσ. 3.)Τό πιθανώτερον είναι, ότι ούτος προ τήςάπελευ-
θερώσεώς του ήσχολεϊτο είς τήν έριουργίαν καί ότι έξηκολούθησε νά άσκή τό αυτό βιοποριστι-
κόν έπάγγελμα, ειδικώς δέ τήν ξαντικήν, καί μετά τήν άπελευθέρωσίν του. 'Οπωσδήποτε όμως

είς τους παπύρους τής Πτολεμαϊκής έποχής δέν άναφέρεται περίπτωσις άνδρός ελευθέρου άσχο-
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τής Αιγύπτου, έ'νθα ή υφαντουργία ήσκείτο ανέκαθεν και υπό τών δύο φύλων1).

At συνθήκαι εργασίας τών έριουργών εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον δέν
ήσαν πάντοτε εύνοϊκαί. Πρέπει βεβαίως νά γίνη ώ; πρός τούτο διάκρισις μεταξύ
έριουργών δούλων και έλευθέρων, ώς καί μεταξύ άνδρών και γυναικών. Εύνόητον
είναι δτι προκειμένου περί. δούλων, γυναικών ή άνδρών, δέν τίθεται ζήτημα περί
υπάρξεως εύνοϊκωτέρων δρων εργασίας τών έριουργών από τών είς οιανδήποτε
άλλην έργασίαν ασχολουμένων δούλων. Ή περίπτωσις τών «παιδισκών»2), αΐτινες
είργάζοντο εις τό έν Μέμφει έργαστήριον υφαντουργίας τοΰ Διοικητού 'Απολλώ-
νιου άρκεΐ πρός άπόδειξιν τής άθλιότητος τών συνθηκών διαβιώσεως τών πρώτων.

Έκ τών ολίγων καί σποραδικών μαρτυριών, τάς οποίας διέσωσε τό άρχεΐον
τού Ζήνωνος, καταφαίνεται δτι αύται ήσαν είς τήν απόλυτον διάκρισιν τοΰ διευθύ-
νοντος τό έργαστήριον, δστις δέν έφέρετο έπιεικώς πρός αύτάς3). 'Αποτέλεσμα αυτής
τής σκληράς συμπεριφοράς ήτο δτι πολλαί έξ αυτών «άνεχώρονν», προσπαθοΰσαι
νά απαλλαγούν τών δεινών διά τής άποδράσεως καί καταφυγής εις άσυλον; Άλλά
καί δσαι παρέμενον κατώρθωνον νά άποζήσουν «ξνλοφορονσαι και άλιενονσαι»,
γενικώς δ' ειπείν διεβίων νηστικαί καί σχεδόν γυμναί4).

Αί συνθήκαι έπίσης διαβιώσεως τών άνδρών δούλων, οΐτινες είργάζοντο εις

λουμένου μέ τήν ταλασιουργίαν. Τοΰτο δέ αποδεικνύει, ότι καί εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον
έπεκράτειή Ελληνική άντίληψις περί τοΰ καθαρώς γυναικείου χαρακτήρος τής περί τήν ταλα-
σιουργίαν έργασίας. Δέν άπεκλείετο βεβαίως νά ϊδη τις άνδρα · ξαίνοντα έ'ρια» πρός άποφυγήν
τής πείνης (πβλ. ΤΙλοντ. Περί τοΰ μή δεΐν δανείζεσθαι, 7.='Ηθ. 830 c), άλλά τοΰτο άπετέλει
έξαίρεσιν τοΰ κανόνος. Τό άρσενικόν δέ τοΰ προσώπου «<5 ξάντης» (βλ. Πλάι■ Πολιτικ., 281 a.
Πολνδ. Όνομαστ. VII, 209) μαρτυρεί μέν ότι καί έν Ελλάδι ύπήρχον άνδρες άσχολούμενοι
είς τήν «ξαντικήν», άλλά δοΰλοι άσφαλώς.

') Βλ. κατωτ. Μέρος Β' Κεφ. 1°ν § 4.

') Είναι δύσκολον νά άποφανθή τις έπί τη βάσει τών έκ τών παπύρων στοιχείων περί τοΰ
όρίου τής ήλικίας, τό όποιον περιλαμβάνεται είς τήν έ'ννοιαν τής «-παιδίοκης*. Είναι έν τούτοις
βέβαιον, ότι πολλά τών δυστυχών τούτων πλασμάτων άνήκον είς τήν πρώτην παιδικήν ήλικίαν.
Μία έξ αυτών, π χ., ήγοράσθη υπό τοΰ 'Απολλώνιου εις ήλικίαν επτά έτών καί μετά τρία μόλις
έτη περιτρέχει μόνη τά χωρία τοΰ Μεμφίτου νομοΰ πρός έκτέλεσιν παραγγελιών τοΰ ύφαν-
τουργείου τοΰ κυρίου αυτής, παραπονείται δέ είς διασωθεΐσαν έπιστολήν, ότι «περιεκόπη»
καθ' όδόν υπό ληστών (βλ. P. C- Ζ. 59003. 59145).

3) Βλ. P. S. I. 854, 15: «τάς παιδίοκας τάς Κα[σο]είας? δεδεμένας» 17-18: .... παιδί-
σκην μίαν «'[να έν τη] αυλή προσέχω».

4) Πβλ. P. S. I. 605, 3"5· 2-6. 854, 17-18. (Μόνον κατά τάς μεγάλας θρησκευτικάς
έορτάς είχον τήν έλπίδα νά αισθανθούν τόν στόμαχόν των πλήρη. Βλ. Ρ C. Ζ· 59191. Πβλ.
P.S.I. 564 verso. Σημειώνω, έπί τΓ| ευκαιρία ότι, κατά τήν γνώμην μου, οί P.S.I. 605 καί 667
όμιλοΰν περί «παιδισκών» δούλων καί όχι έλευθέρων, ώς νομίζει ό Westermann (Slavery, 56).
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τό έργαστήριον υφαντουργίας τοΰ 'Απολλώνιου δέν φαίνεται νά ήσαν διαφορε-
τικοί. Εις τούτων π.χ. γράφει πρός τόν Ζήνωνα παραπονοΰμενος, δτι έδάρη μέχρις
αίματος δι' έπιδειχθεΐσαν άμέλειαν κατά διαταγήν τοΰ προϊσταμένου τοΰ ύφαν-
τουργείου, μόνον δέ ή σκέψις δτι ή άπόδρασίς του θά έ'φερε κώλυμα εις τήν συν-
τελουμένην έργασίαν τόν ήμπόδισε νά πραγματοποιήσει ταύτην1).

'Αντιθέτως αΐ έλευθέρως έργαζόμεναι «έριουργοί», ιδίως αί διακρινόμεναι είς
τήν τέχνην, και ευκόλως εΰρισκον έργασίαν, ώς ε'ίπομεν, καί άνεπηρεάστως διεπραγ-
ματεΰοντο τά τής αμοιβής των2), κατά τούς πρώτους τούλάχιστον χρόνους τής
Πτολεμαϊκής κατοχής. Έν τούτοις, άπ' αύτής τής εποχής καταφαίνεται ή άπέναντί
των δυσπιστία τών πελατών, οΐτινες έδεικνύοντο φειδωλοί ώς πρός τήν χορηγου-
μένην πρός κατεργασίαν πρώτην ύλη ν3) καί ήλεγχον μετ' άκριβείας τό βάρος
αύτής4). Τοΰτο σημαίνει, νομίζω, δτι ή άμοιβή τών έριουργών δέν ήτο τόσον ικα-
νοποιητική, ώστε νά άποκλείη τήν έκ μέρους αύτών άπόπειραν συμπληρώσεώς της
δι'ύπεξαιρέσεως τής πρώτης ύλης5).

Καί οί ελεύθεροι άνδρες οΐ άσχολούμενοι εΐς τήν έριουργίαν, ώς ύφαντουρ-
γοί μάλλον, ώς ε'ίπομεν, παρά ώς έργάται τής ταλασιουργίας, προβάλλουν τούς
δρους τής αμοιβής των πρός τούς έργοδότας κατά τρόπον έμφαίνοντα έπαγγελμα-
τικήν τινα άνεξαρτησίαν6). Δέν λείπουν δμως καί είς τήν περίπτωσιν τών άνδρών,
τών ιθαγενών τούλάχισιον, αί ενδείξεις περί τής άνεπαρκοΰς άμοιβής τής
εργασίας αύτών7).

') Βλ. P. C. Ζ. 59080 (257 π. Χρ.). Πβλ. Ρ Mich. Ζ. 19. P. S. I. 485. 854.

2) Πβλ. P. C. Ζ. 59-263, 2. 59355, 89- P. Mich. Ζ. 58, 22-24. Ρ· Col. Ζ I, 5. P. S. I.
341, 5· 577, 8. 599, 12. P. Ent. 4, 2. P. Lond. Inv. 2081 (κατά Preaux, Econ. royale d. Lag.,
109 ύποσ. 1). P. Hib. 121, 34.

3) Πβλ. P. Mich. Z. 16. 58, 26-28.

4) Πβλ. τήν μνημονευθεΐσαν περίπτωσιν τοΰ P. C. Ζ. 59776 (σελ. 169 ύποσ. 7), καθ' ήν
έ'ρια παραδοθέντα πρός κατεργασίαν έπιστρέφονται «είργασμένα», είς νήμα δηλαδή κατά πασαν
πιθανότητα, άλλά μετ' αυτών έπιστρέορονται καί αί «κροκυδες*, τό άποχωρισθέν κατά τήν ξάνσιν
καί τήν νήσιν αυτών άχρηστον μέρος (βλ. άν. σελ. 156 ύποσ. 3), διάνα μή ευρεθούν έλλιποβαρή.

δ) Τοιαύτη περίπτωσις άναφέρεται είς τους παπύρους. Βλ. P. Ent· 4, 3 5 (και τά σχόλ.).

ε) Ένδεικακόν τού πράγματος είναι τό ΰφος τής έν P.S.I. 599 περιεχόμενης έπιστολής
<νφαντών» Ελλήνων πρός τόν Ζήνωνα (βλ. άνωτ. σελ. 159 ΰποσ. 1). Πβλ. P.S.I. 341 : «Ζήνωνι
χαίρειν. Άπολλοφάνης Δημήτριος αδελφοί, τεχνΐται τής κατά τήν / έρέαν πασαν γυναικονφή. ΕΙ
ουν δοκεΐ σοι και χρείαν τυγχάνεις έχων έτοιμοι έαμεν / τάς χρείας σοι παρέχεσϋαι. άκονοντες γάρ
το κλέος τής πόλεως καί / σέ τόν προεστηκότα / χρηστόν καί δίκαιον είναι, έδοκιμάσαμεν παραγε-
νέσ&αι είς Φιλαδέλφειαν // πρός σε αυτοί τε καί ή μήτηρ καί ή γννή. (πβλ. άνωτ. σ· 122 ύποσ. 4)
Πβλ. καί Ρ 59241. 59298 κλπ.

7) Οΰτω, ό διά λογαριασμόν του 'Απολλώνιου ή τοΰ Ζήνωνος εργαζόμενος «ταπιδοφάντης»
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Όπωσδήποτε τό βέβαιον είναι, δτι οι όροι εργασίας καί διαβιώσεως τών
«έριουργών», γυναικών και ανδρών είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον ήσαν ευμενέ-
στεροι τών διεπόντων τήν έργασίαν καί τήν ζωήν τών «λινουργών» τής χώρας
κατά τήν ιδίαν έποχήν1). Είς τοΰτο συνετέλεσεν ό'χι μόνον ή πολιτική ΐδιότης τών
πρώτων, αποίκων Ελλήνων κατά τό πλείστον, ώς καί ή ίδιότης τής όλότητος
σχεδόν τών πελατών, έπίσης Ελλήνων αποίκων2), αλλά καί ή παρατηρηθεΐσα κατά
τους πρώτους Πτολεμαϊκούς χρόνους ανεπάρκεια πρώτων υλών καί ειδικευμένων
έργατών, τών οποίων εΐχεν ανάγκην ή βιοτεχνία τής έριουργίας διά τήν ΐκανο-
ποίησιν τών αναγκών τοΰ προσθέτου πληθυσμοΰ τής χώρας3). Διά τοΰτο οί έριουρ-
γοί καί οί έριοϋφάνται κατά τό πρώτον ήμισυ τής Πτολεμαϊκής εποχής δέν ύπή-
γοντο, φαίνεται, είς τους περιορισμούς τών διά τους λινουργούς καί λινυφάντας
ισχυουσών αυστηρών διατάξεων τοΰ Κρατικού μονοπωλίου τής «ό&ονιηράς»*). Καί
κατά τό δεύτερον δμως ήμισυ ταύτης, δτε υπήχθησαν καί οί πρώτοι εις τους «υπο-
τελείς και επιπλεγμένονς ταΐς προόδοις», τους τεχνίτας δηλαδή τών οποίων ή έργα-
σία έχαρακτηρίζετο ώς άπασχόλησις κρατικής ώφελείας0), ή σχετικώς ευνοϊκή θέσις
αυτών απέναντι τών δευτέρων δέν φαίνεται νά μετεβλήθη6).

Νεχθεμβής, προσπαθεί νά σφετερισθή τήν πρώτην ύλην δι' ελαττώσεως τών διαστάσεων
τών ύφαινομένων ταπήτων. Μόνον δέ όταν ή ύπεξαΐρεσις έγινεν άντιληπτή «επέ&ηκε επί τόν
ζυγόν και τόν στήμονα*. Βλ. P.C.Z. 59484= P.S-I. 442, 9 Γ4·
Βλ. κατωτ. Μέρος Β' Κεφ. Ι·™. § 4.

!) Βλ. P.C.Z. 59146, ι - 2. 59433, 7 -8 καί τάς έν σελ. 172 ύποσ. 4 καί 5 παραπομπάς.
Πβλ. Preaux, Econ. royale d. Lag., 107 -109. Rostovtzeff, Hellenist. World I, 307-308.

3) Πβλ. άνωτ. σελ. 95 ύποσ. 5. 121-122.

4) Πβλ άνωτ. σελ. 140 ύποσ. 1 καί κατωτ. Μέρος Β' Κεφ. 1ον § 4.

6) Βλ. P. Tebt. 5 ( 118 π.Χ.), 170, 239. Πβλ. Heichelheim, RE άρθ. Monofole σ. 178.

β) Βλ. P. Tebt. 117, 30-39· 47"57· 67-70. (99 π.Χ.) Πβλ. Heichelheim, ένθ. άν. σ. 180,



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡ0Ν

ΦΥΤΙΚΑΙ ΚΛΩΣΤΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑ!

κεφαλαιον πρωτον

ΛΙΝΟΝ

1. Λόγοι εΰνοήσαντες τήν καλλιέργειαν τοΰ λίνου καί τήν ύφαντουργίαν
τών λινών είς τήν άρχαίαν καί τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον.

Ή καλλιέργεια τοΰ λίνου εις τήν Α'ίγυπτον ήτο γνωστή από τών αρχαιοτά-
των, τών προϊστορικών ετι, χρόνων1)· 'Αλλ' από τών πρώτων Φαραωνικών τουλάχι-
στον χρόνων γνωρίζομεν, οτι και ή καλλιέργεια αύτοϋ έγινε συστηματική καί
δ τρόπος τής κατεργασίας του πρός έξαγωγήν τών υφαντικών ινών ήτο ήδη πα-
ρόμοιος πρός τόν και σήμερον έν χρήσει εις τήν βιοτεχνίαν τής λινουργίας και
ή τέχνη τής ύφάνσεως τών λινών είχε φθάσει εις μεγάλην τελειότητα. Τοΰτο απο-
δεικνύεται τόσον έκ τών σκηνών σποράς, συγκομιδής και κατεργασίας τοΰ λίνου,
αΐτινες παρίστανται έπί άναγλύφων καί τοιχογραφιών τών Φαραωνικών τάφων2)
δσον καί έκ τής εξετάσεως τών τεμαχίων λινών υφασμάτων, τά όποια ευρέθησαν
εντός αυτών3).

Ώς ήδη ε'ίπομεν έπ' εύκαιρίςι4), τό κλίμα τής χώρας καί ή 'ιδιάζουσα γεωρ-
γική οικονομία αυτής ηύνόησαν ιδιαιτέρως καί τήν καλλιέργειαν τοΰ λίνου καί τήν
άποκλειστικήν σχεδόν χρησιμοποίησιν αυτού είς τήν ΰφαντουργίαν. Τό θερμόν
καθ' δλον τό ετος κλίμα έπέβαλλεν είς τούς Αιγυπτίους νά φορούν ενδύματα ελα-
φρά καί δροσερά. "Ενεκα τούτου, τά κύρια ενδύματα των κατά τήν Φαραωνικήν
έποχήν, δηλαδή καί τό άρχαιοτατον «οεντί», απλούν τεμάχιον υφάσματος, τό όποιον

') Σπόροι λίνου ευρέθησαν εντός προφαραωνικών τάφων. Βλ. Dykmans, Hist. econ.
et soc. II, 180 καί ύποσ. 2.

') Πβλ. Wilkinson, Manners and Customs II, 178 κ. έξ. Montet, Scenes de la vie
privee, 180-192. Jecqirier, Civilis. Egypt., 181 (είκ. 144). Hartmann, L'agric. dans l'ane.
Egypte 146-152. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 536 κ.έξ. Klebs, Reliefs I, 53-54. II, 71, 75
κ.έξ. Ill, 5, 21 κ.έξ. Brearsted, Records, V index VII έν λ. Flax καί linen).

8) Πβλ. Weil, Des He et Ille dynasties Egyptiennes, 228-230, 238-239, 280, 288,
302-303. Montet, ενθ. άν., 192-199. Hartmann, έ'νθ. άν., 62-63. Dykmans, έ'νθ. άν. 62, 180-181.
Jecquicr, ενθ. άν., 182. Wiedemann, Aegypten, 323. Kees, Aegypten, 73.

4) Πβλ. σελ. 92 καί 94.
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έκάλυπτε τό άπό τών γονάτων μέχρι τής όσφύος μέρος τοΰ σώματος1), και ό άπό
τής Μέσης Αυτοκρατορίας έμφανιζόμενος «καλάσιρις», είδος χιτώνος χειριδωτοΰ
καί θυσανωτού περι τό κάτω άκρον, δστις έφορεΐτο επάνω άπό τό «σεντί»2), ήσαν
κατά κανόνα λινά. Οί δυνάμενοι έφόρουν βεβαίως, ώς ελέχθη ήδη, επάνω άπό
τά λινά καί μάλλινα ένδΰματα, διά νά προστατεΰωνται άπό τό έλαφρόν ψύχος τής
χειμερινής περιόδου καί, κυρίως, άπό τό αίσθητόν ψΰχος τής νυκτός3). 'Αλλά τά
λινά προετιμώντο γενικώς, διότι ειχον άπέναντι τών μάλλινων τό πλεονέκτημα, δχι
μόνον τής έλαφρότητος καί δροσερότητος, άλλά καί τής καθαριότητος, εις τήν
οποίαν έ'διδον μεγάλην σημασίαν οί άρχαΐοι Αίγΰπτιοι4).

'Αφ' ετέρου, τό έδαφος τής Αίγΰπτου ένφ δέν ηΰνόει, ώς ήδη ε'ίπομεν5), τήν
ποιμνιοτροφίαν ένεκα τών ίδιαζουσών συνθηκών, έξ ων έξηρτώντο ή έ'κτασις, ή
φΰσις καί ή καλλιέργεια αΰτοΰ, ήτο άντιθέτως λίαν πρόσφορον διά τήν έντατικήν
καλλιέργειαν τοΰ λίνου. Τό έν Αίγΰπτφ καλλιεργοΰμενον είδος λίνου6) ηΰδοκίμει
είς τό παχύ καί εύφορον έδαφος τής χώρας. 'Αναλόγως μάλιστα τής ιδιαιτέρας ποιό-
τητος τοΰ έδάφους κατά περιφερείας παρήχθησαν λίαν ένωρίς καί ΐδιαίτεραι ποιό-
τητες αύτοΰ έν τή χώρα. Μεταξύ τών λινών υφασμάτων, π. χάριν, τά όποια άπε-
στάλησαν είς Βύβλον ύπό τοΰ Φαραώ Σμενδή (1090-1085 π. Χρ.) μνημονεύονται
ένδΰματα άπό «βασιλικόν λίνον» καί «άπό καλόν λίνον τής άνω Αιγύπτου»7). Τό
πρώτον ήτο άσφαλώς τό αύτό πρός τήν «βυσσον» τής Πτολεμαϊκής έποχής, τό καλ-
λίστης δηλαδή ποιότητος λίνον τής Αιγύπτου, έκ τοΰ οποίου κατεσκευάζοντο τά

*) Βλ. Heuzey, Hist, du cost, dans l'antiquite, 12. Ό L■ Heuzey ύποθέτει ότι τό αίγυ-
πτιακόν «οεντι» σχετίζεται πρός τό έλληνικόν «οινδών». Αύτόθι, 17. Γενικώς δμως τό τελεν-
ταΐον τούτο θεωρείται σημιτικής προελεύσεως. Πβλ. Olck RE αρθρ. Flachs σελ. 2446, κλπ.),

■) Βλ. Ήροδ. II, 81 : «ένδεδύκασι δε κιϋώνας λινέους περι τά οκέλεα ΰυσανωτούς, τους
καλέονοι καλασίρις». Πβλ. Άριστοφ. Θεσμοφ. 1292. Ήούχ., Σουΐδ. έν λ. καλάσιρις. Πολνδ. Όνο·
μαστ. VII,71. Kees, RE αρθρ. Kalasiris. Olck, Αύτόθι αρθρ. Flachs σελ. 2447.

') Βλ" άνοοτ. σελ. 94 ύποσ. 6.

") Βλ. Ήροδ. II, 37 «Εΐματα δε λίνεα φορέουοι ( ένν. οί Αιγύπτιοι) α'ιεϊ νεόπλντα, έπιτη-
δενοντες τοντο μάλιοτα» Πλουτ. Περί Ίσ. καί Όσίρ. 4. (Ήθ. 352 f): «Τό δε λίνον φύεται μεν εξ
αθανάτου γής . ■ ■ λιτήν δε παρέχει και καϋαράν έοθ·ήτα καί τφ οκέποντι μή βαρΰνονοαν, ενάρμο·
στον δέ πρός παοαν ωραν' ήκιστα δέ φϋειροποιόν, ώς λέγονσι». Πβλ. Heuzey, ένθ. άν., 11.

5) Σελ. 91 κ. έξ.

6) Κατά τόν Loret (La Flore Pharaonique, 106 n° 177) τούτο ήτο τό «/inum humile·*,
είδος συγγενέστατον πρός τό κοινώς καλλιεργούμενον «λίνον τό ώφελιμώτατον» (linum usita-
tissimum. Πβλ. Π. Γενναδίου, Αεξ. Φυτολ. έν λ.), τό παρ' ήμϊν κοινόν -λινάρι».

7) Βλ. Erman, Die Lit. d. Aegypt., 323. Klehs, Reliefs III, 22.



ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΛΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΙΓΓΟΛΕΜΑΪΚΗΝ ΑΙΓΥΓΙΤΟΝ 179

ενδύματα τών θεών και τών βασιλέων1), δέν ύπάρχουν όμως πληροφορίαι περι τού
εδάφους εις δ ηύδοκίμει τούτο.

Τό όνομα τού δευτέρου μαρτυρεί σαφώς, δτι εΐς τό παχύ, άλλά ξηρόν έδαφος
τής άνω Αιγύπτου παρήγετο λίνον καλής ποιότητος. Τοιούτο «καλόν λίνον έκ τής
άνω Αιγύπτου» ήτο άναμφιβόλως και τό ύπό τού Πλινίου άναφερόμενον ΐδιαίτε-
ρον είδος λίνου «τής Τεντύρεως». Αντιθέτως τά ύπό τού ιδίου μνημονευόμενα τρία
άλλα ε'ίδη Αιγυπτιακού λίνου «τό Τανιτικόν, τό Πηλουσιακόν, τό Βουτικόν» ηύδο-
κίμουν εΐς τό παχύ και ύγρόν έ'δαφος τού Δέλτα2).

Εΐς τούς κλιματικούς και εδαφικούς λόγους, οιτινες συνέβαλλον εΐς τήν έντα-
τικήν καλλιέργειαν τού λίνου εΐς τήν άρχαίαν Α'ίγυπτον, προσετέθησαν λίαν ενω-
ρίς και θρησκευτικοί και έμπορικοί. Οΐ πρώτοι άναφέρονται εΐς τήν ύποχρεωτικήν
χρήσιν τών λινών ένδυμάτων ύπό τού ιερατείου τής χώρας και ύπό τών εισερχομέ-
νων εΐς τούς ιερούς χώρους3), ώς καί εΐς τάς περι αθανασίας τής "ψυχής άντιλήψεις
τών άρχαίων Αιγυπτίων, αΐτινες έπέβαλλοντήν μομιοποίησιν τών σωμάτων άνθρώ-
πων και ιερών ζφων. Διά τήν περιτύλιξιν τών μομιών έχρησιμοποιούντο ταινίαι
έκλεκτού λινού υφάσματος, άπαγορευομένης τής χρήσεως οιουδήποτε άλλου4). Δύνα-
ται τις νά σχηματίση εύκόλως ΐδέαν περί τών μεγάλων ποσοτήτων λινού ύφάσμα-
τος, αΐ όποΐαι άπητούντο πρός τόν σκοπόν τούτον, έάν έ'χη ύπ' όψιν δτι διά τήν
.περιτύλιξιν μιάς άνθρωπίνης μομίας έχρειάζετο ταινία μήκους 70 περίπου μέτρων καί
πλάτους 0,40 μ., διά τήν περιτύλιξιν δέ ενός ιερού βοός, π. χάριν, ταινία τού αύτοΰ
πλάτους, άλλά μήκους 200 περίπου μέτρων5).

Παρ' όλην δμως τήν έντός τής χώρας μεγίστην κατανάλωσιν λινών ύφασμά-
των είναι βέβαιον, ότι ή βιομηχανία τών λινών τής Αιγύπτου, ήτις άπετέλει πιθα-
νώς μονοπώλιον τοΰ Κράτους ή τών Ιερών6), ήρχισε νά στέλλη λίαν ένα>ρίς τά
προϊόντα της εΐς τάς άγοράς τοΰ έξωτερικοΰ7), μεταξύ τών οποίων περιελαμβά-
νοντο βεβαίως καί αί τών Ελληνικών πόλεων8). Τοΰτο συνετέλεσεν, ώστε νά θεω-

') Βλ. κατωτ. Κεφ. 2ον § 1.

2) XIX, 14: «Aegyptio lino minimum firmitalis, plurimum lucri. Quattuor ibi genera :
Taniticum, Pelusiacum, Btiticum, Tentyriticum regionum nominibus, in quibus nascunlur».

s) Βλ. Ήροδ. II, 37. 81. Πλοντ. Περί Ίσ. καί Όσίρ. 4. Πβλ. άνωτ., σελ. 94.

4) Ήροδ. II, 81 - 86: Πβλ. κατωτ. σελ. 209.

Βλ. Lot let et Gaillard, La Faune momifiee de l'ancienne Egypte, 6.

®) Πβλ. 'Α. 'Ανδρεάδη, ΠΑΑ 7 (1932), 210-215. Heichelheim, RE άρθρ. Monopolc σελ.
153. Rostovtzeff, Hellenist. World I, 300.

7) Βλ. Wilkinson, Manners and Customs II, 377. Wiedemann, Aegypten, 326. Kees,
Aegypten, 118. Erman, Die Lit. d. Aegypt., 233. Erman - Ranke, Aegypt. Leben, 618-619.

s) Βλ. Ήροδ. II, 105. Α ίο χ. Ίκέτ. 121, 132. Πολνδ. Όνομαστ. V, 26. VII 71.
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ρήται ή Αίγυπτος εις τόν άρχαΐον Έλ,ληνο-ρωμαϊκόν κόσμον ώς κατ' εξοχήν λινο-
παραγωγός χώρα καί οί κάτοικοι αυτής ώς κατ' εξοχήν «λινοποιοι» *).

"Αλλως τε, απ' αυτής τής άρχαιοτάτης έποχής ή χρήσις τοϋ λίνου είς τήν
Α'ίγυπτον καί έκτος αυτής δέν περιωρίζετο είς τήν κατασκευήν υφασμάτων μόνον,
άλλα καί είς τήν κατασκευήν πολλών άλλων αντικειμένων πρώτης ανάγκης, ώς -θηρευ-
τικών καί αλιευτικών δικτύων'), ιστίων3), σχοινιών παντός είδους καί πάσης χρήσεως4),

J) Πβλ. Σχόλ. είς 'Αριστοφ. Θεσμοφ. 935: <01 γαρ Αιγύπτιοι λινοποιοι είσιν» (υπό τήν
έννοιαν ότι κατεσκεύαζον Ιστία πλοίων, δίκτυα καί όλα τά έκ λίνου κατασκευαζόμενα είδη.
Πβλ. τάς έπομένας υποσημειώσεις). Treb. Poll., vita Galieni VI, 4: «cum ei (sc. Galieno )
mmtiatum esset Aegyptum descivisse, dixisse fertur ·' Quid ? sine lino Agyptio esse non possumus
Πβλ. Rostovtzeff; JEA VI (1920), 167. San Nicolo, Vereinswesen I, 102 ύποσ. 5. P. Giss. 40,
26 καί τά σχόλ. (πβλ. κατωτ. σελ. 200 ύποσ. 1 καί 3).

2) Βλ. Wilkinson, Manners and Customs II, 174. Klebs, Reliefs I, 68-76, II, 94-101.
Ill, 75-89. Montet, Scenes de la vie privee, 23-66. Hartma?m, L'agric. dans Pane. Egypte,
184. Πβλ. Πολνδ. Όνομαστ. V, 26: Αρκνες (5έ και δίκτυα και ένόδια, τό μεν λίνον αυτών Αίγύ-
πτιον η Φασιανόν ή Καρχηδόνιον ή Σαρδιανόν είναι δει». Άρτεμιδ. Όνειροκρ. II, 14 σ. 102 : «σαγήνη
τε και γρίπος και άμφίβληστρον και δσα αλλα εκ λινών πλέκεται επιτήδεια πρός άλιείαν» κλπ.

3) Πβλ. ΑΙσχ. Προμ., 468. Ευριπ. Ίφιγ. έν Ταύροις, 410. 'Εκάβη, 1081. 'Απόλλων. Ροδ.
Άργον. I, 565. 1278. II, 902. Λ ουκ. "Ερωτες, 6. Plin. Ν. Η. XIX, 3-5 κλπ.

') Πβλ. Olck RE αρθρ. Flachs σελ. 2451. Thedenat DA αρθ. Linum σελ. 1260. Άπό-
δειξιν, άλλως τε, ίκανήν τής μεγάλης χρήσεως τοΰ λίνου είς τήν κατασκευήν αλιευτικών καί
θηρευτικών δικτύων, ιστίων καί σχοινιών παντός είδους άποτελεΐ ή χρήσις τής λέξεως «λίνον»
είς τήν άρχαίαν καί μεταγενεστέραν Έλληνικήν όχι μόνον υπό τήν σημασίαν τοΰ φυτοΰ λίνου
καί τοΰ λίνου υφάσματος, άλλά καί τοΰ δικτύου, τοϋ ιστίου καί τοΰ σχοινιού έκ λίνου. Βλ. Θησ.
Έλλην. Γλώσα. καί Liddell-Scott έν λ. λίνον καί λινάριον. Είς τούς παπύρους ώσαύτως ή λέξις
σημαίνει όχι μόνον τό φυτόν λίνον (βλ, P. C. Ζ. 59782 (b), 78, 80, 100 Β. G. U. 1511, <$. 1535,
ι. κλπ.), άλλά καί τόν λινόσπορον (βλ. P.C.Z. 59730, 6. B.G. U. 1511, 1.1720,2), καί τά έκ λίνου
δίκτυα (βλ. P. C. Ζ. 59254, 3) καί τά σχοινία (βλ- P. Mich. Ζ. 120, 3) Πβλ Preisigke Worterb.
έν λ. καί P. C. Ζ. 59176, 125. 59755, 5· 59780, 3· 59781, 12. P. Col. Ζ. I, 5, 23. Είς τάς Έλληνι.
στικάς έπιγραφάς τής Δήλου ή λέξις «λίνον» ή «λινάριον» χρησιμοποιείται μέ τήν σημασίαν τοΰ
λεπτού σχοινιού ή τής κλωστής έκ λίνου, τήν οποίαν έχρησιμοποίουν, έ'νεκα τής στερεότητός
της, διά τήν συναρμολόγησιν όρμων, χρυσών νομισμάτων, στεφάνων καί άλλων αναθημάτων.
Βλ. Inscr. de Delos 1404, 15. 1409, 107· 1429 A I, 7, 13 κλπ. Παρά τοις ΒυζαντινοΤς δέ «λινά-
ρια» ώνομάζοντο τά κυνηγετικά δίκτυα. Βλ. Φ. Κουκουλέ, Έπετ. Έταιρ Βυζ. Σπουδών 4 (1927),
47-48. Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά I, 328-329. Καί παρ' ήμϊν ονομάζεται κοινώς
λινάρι όχι μόνον τό φυτόν, άλλά καί ό καρπός (άλλως λιναρόσπορος, λινόσπορος, λινόκοκκος καί
λινοκόκκι) καί αί υφαντικοί ίνες τής λινοκαλάμης, «λ.ινεά» δέ ένιαχοΰ τό έκ λίνου λεπτόν σχοι-
νίον (ώς έν Ήπείρφ, Κερκύρα, Κορίνθφ, Παξοΐς, Πόντω καί άλλαχοΰ) ή ή κλωστή υπό τύπον
ή «λενία» ή «λενιά* (ώς έν Καρύστφ καί Κύμη).
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θωράκων1), ενίοτε δέ καί υποδημάτων2). Έπί πλέον, τό χλωρόν λίνον ήδΰνατο νά
χρησιμοποιηθή ως τροφή τών ζφατν3), δ δέ καρπός αυτού έχρησιμοποιείτο άρχαιό-
θεν πρός έξαγωγήν ελαίου καταλλήλου είς τήν λυχνοκαΐαν4).

Διά τοΰτο ουδόλως ξενίζεται ό άναγινώσκων τούς παπύρους τών Πτολεμαϊ-
κών χρόνων, ιδίως δέ τούς τοΰ 3ου αιώνος, δταν διακρίνη έν αύτοϊς τήν ίδιαιτέραν
δραστηριότητα καί φροντίδα, τήν οποίαν κατέβαλον οί Πτολεμαίοι διά τήν άνά-
πτυξιν τής καλλιεργείας τοΰ λίνου καί τής βιομηχανίας τών λινών υφασμάτων.
Είναι εύνόητον δτι έ'δωκαν ίδιαιτέραν προσοχήν είς τήν δργάνωσιν ενός τόσον
σπουδαίου κλάδου τοΰ κρατικού πλούτου. Είναι πράγματι γνωστόν δτι καθώρισαν
τήν κατά περιφερείας έ'κτασιν τής διά τήν λινοκαλλιέργειαν καταλλήλου γήςδ) καί
έπέβλεπον, ώστε νά σπείρεται αύτη εγκαίρως6) · δτι παρεΐχον είς τούς καλλιεργη-
τές υπό τύπον δανείου έξοφλητέου μετά τήν συγκομιδήν τό άναγκαιοΰν ποσόν
σπόρου και αλλας ευκολίας7)· δτι έζήτονν νά άντιλαμβάνωνται προσωπικώς περί

ι) Βλ.Όμήρ. Β, 529. 830· Ήροδ. VII. 63. 89. Ξεν. Κύρου 'Ανάβ. VII, 7, 15. Κύρου
Παιδ. VI, 4, 2. Πανα. I, 21, 7.VI, 19,7. Πλοντ. Άλέξ. 22. 26. Δίων. Κασσ. LXXVII, 7, 2. "Εκα-

στος τών υπό τοΰ Φαραώ Άμάσιος άποσταλέντων είς τούς Σπαρτιάτας καί τούς Λινδίους
θωράκων (βλ. άνωτ. σελ. 87 ύποσ. 4) ήτο κατεσκευασμένος έκ λινοΰ στήμονος, τοΰ οποίου
εκάστη «άρπεδόνη εονσα λεπτή ε χει άρπεδόνας εν εωυτή τριηκοσίας και έξήκοντα (όσαι δηλ αί
ήμέραι τοΰ έ'τους παρ' Αίγυπτίοις), πάσας φανεράς». Πβλ. Plin. Ν. Η. XIX, 12.

3) Διά θρησκευτικούς άσφαλώς λόγους· Βλ. Ήρωδιαν. Ίστορ. V, 5, 10.

3) Είτε μόνον, είτε μετ' άλλων ειδών νομής. Βλ. P. Lille I, 31-38. P. Bad. 15, 20.

4) Είς τούς Πτολεμαϊκούς παπύρους τό έ'λαιον τοΰτο χαρακτηρίζεται διά τοΰτο ώς

«επελλύχνιον». Βλ. Rev. Laws, 38, 7· 40, 10. 57, 19·

6) Τής λεγομένης «λινοφόρου γης» είς τά παπυρικά κείμενα τής έποχής. Βλ. P. Wiscon-
sin 1 (255 π. Χρ.), 7, 24. P. Tebt. 769, 46.

") Τήν έπίβλεψιν ήσκει προσωπικώς 6 βασιλεύς, άλλ' ή ευθύνη διά τοΰτο έβάρυνε
φυσικά τόν εκάστοτε Διοικητήν, ώς πληροορορούμεθα έκ τής έν P. Tebt. 769 περιεχόμενης
«έντενξεως», τήν όττοίαν άπευθύνει πρός τόν βασιλέα γεωργός τις καλλιεργητής λίνου. (βλ. τήν
είσαγ ). Παραθέτω έξ αυτής τά χαρακτηριστικώτερα αποσπάσματα: στ. 27-31: «/Καίπερ] γαρ τον
διοικητού επιστείλαντος μετά [πάση]ς σπονδής και φιλοτιμίας κατασπεΐραι είς τό $ (έ'τος) [αλλ]ας
άρ(ονρας) Άφν (1550) και τοις γεωργοΐς, εάν μή νπάρχτ] / [αύτοϊ]ς σπέρματα, διαλνειν τάς ένεατώ-

σας τιμάς και τό δλον άντιλαμ[βάνεσ{1αι ... ». στ. 66-74 : δέομαι σον, βασιλεν, ........ επειδή ..

.....ένέστηκεν ό σπόρος τής λινοκαλάμης ...... μή κωλύειν με [κατεργάζεσ&αι τήν] νπάρ-

χονσάν μοι λινοκαλάμην . . . . [οπως δί<]νωμαι σννστήσασϋ·αι τά κατά τόν σπόρον.......και μή

ή τηλικαντη χηρεία, ή εστίν [των αναγκαιοτάτων καί/ ής σν, βασιλεν, διατελείς τήν πασαν σπονδήν
[ποιούμενος ονκέτι π]τέγη έν τω νομφ διά τάς προ[κειμένας αιτίας].

7) Βλ. P. Tebt. 769, 4-8 : «[.......] σαντος τήν σπονδήν τής χρείας τοΰ πράγματος / /

[ο τών αναγκαιοτάτων έστίν καί τήν πασαν έπιμ[έλ]ειαν /........../ ... ς καί κατά πάν μέρος

έπιδεδωκώς [τον τά δί]καια ποιονντος πάντα τά δε[ . . ] τατα..........έκ τον [βα]σιλικον

π^όδομα είς χορηγίαν.....Πβλ. P. C. Ζ. 59292, 428· 5^3· 65.1
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τής ποιότητος τής παραγόμενης λινοκαλάμης1) και ότι έπέβλεπον τήν έγκαιρον και
τακτικήν διάθεσιν τοΰ έξ αύτής παραγομένου νήματος εις τρόπον, ώστε νά λει-
τουργούν όλοι οί ύπάρχοντες εις τήν χώραν ιστοί ύφάνσεως λινών*'). Εΐδικόν μάλι-
στα βασιλικόν διάταγμα καθώριζε άκόμη καί «τήν ποικιλίαν», ώς καί τάς διαστά-
σεις καί τήν πυκνότητα τών διαφόρων είδών λινών ύφασμάτων, τά όποια έ'πρεπε
νά κατασκευάζονται εΐς έ'καστον νομόν τής χώρας2). Μέ τήν ιδίαν λεπτολόγον προ-
σοχήν είχον καθορισθή ύπό τοΰ Κράτους αί αύστηραί διατυπώσεις, αΐτινες ύπε-
χρέωνον τούς καλλιεργητάς λίνου νά παραδώσουν τόν καρπόν αύτοΰ εΐς τά ύπό
τήν έποπτείαν τοΰ Κράτους έργαζόμενα έλαιοτριβεΐα διά τήν περαιτέρω έπεξ-
εργασίαν3).

Τό είδος τού έπί τών Πτολεμαίων καλλιεργουμένου εΐς τήν Α'ίγυπτον λίνου
ήτο τό αύτό ασφαλώς πρός τό έπί τής Φαραωνικής εποχής καλλιεργούμενον. Οί
πάπυροι ούδαμοΰ άναφέρουν προσπάθειαν εισαγωγής εΐς τήν καλλιέργειαν λίνου
καλυτέρας ποιότητος4). Καίτοι δέ εΐς τά γνωστά παπυρικά κείμενα δέν γίνεται μνεία
ιδιαιτέρων είδών ή ποιοτήτων λίνου κατ' αύτήν τήν έποχήν (πλήν τής βύσσου,
περί τής οποίας θά γίνη λόγος εΐς τό έπόμενον κεφάλαιον), είναι βέβαιον δτι ή καλ-
λιέργεια τοΰ λίνου κατά τούς Πτολεμαϊκούς χρόνους ηύδοκίμει ιδιαιτέρως, εΐς άς περι-
φερείας καί πρότερον. Έκτος τής μαρτυρίας τοΰ Πλινίου, ήτις άναφέρεται άσφαλώς
καί εΐς τά κατά τήν Πτολεμαϊκήν έποχήν παραγόμενα ε'ίδη λίνου, καί τήν μαρτυρίαν
τού Στράβωνος, δστις βέβαιοι ότι εΐς τήν Πανόπολιν ήνθει βιομηχανία τών

') Βλ. Ryl. Ζ. 2 (=; S. Β. 7638), I : «και τήν λινοκαλάμην τήν νέαν είσηνέγκαμεν τω βασι-
λεία (257 π. Χρ.).

2) Βλ. P. Tebt. 703 (πβλ. άνωτ. σελ. 99), 87 - 99 : *έπιπορεύου δε και έπι τά ϋφαντεϊα,
εν οΐς τά ό&όνια ΰφαίνετα[ι] και τήν πλείστην σπουδήν ποιου ΐν[α] πλεΐο[τα] τών ίο \\τέων
ενεργά fj σνντελούντων και τών υφαντών τήν διαγεγραμμένην τω νομώ ποικιλίαν. εάν δέ τίνες πρός
τάς συντεταγμένος έκτομάς όφείλωσι, πρασσέσϋωσαν // καϋ·' έ'καστον γένος τάς έκ τον διαγράι/ματος
τιμάς. όπως δέ και τά όϋ·όνια χρηστά και τάς άρπεδόνας έχωσι κατά τό διάγραμμα μή παρέργω;
φρόντιζε». (Πβλ. τά σχόλ. τοΰ Rostovtzeff έν σελ. 89-91. Hellenist. World I, 306-308. Pre'aux,
Econ. royale d. Lag., 113).

3) Βλ. Rev. Laws, 39-72. Heichelheim, RE άρθρ. Mono-pole σελ. 165 -170. Schnebel,
Landwirtschaft, 204. Pre'aux, ένθ. άν., 66 -κ. έξ. Rostovtzeff ένθ' άν. I, 302-305.

*) Ό Reil (Beitr. z. kenn. d. Gewerb., 97) νομίζει ότι τά είς τούς παπύρους άναφερό-
μενα δύο άλλα είδη φυτών ή *λευκέα» (B.G.U. 544, 5) καί «άλοπος» (P. Tebt. 120, 16) είναι
ιδιαίτερα είδη λίνου. Ό 'Ησύχιος όμως ορίζει τήν λευκέαν ώς είδος σχίνου (έν λ.), ό δέ Ευστά-
θιος ώς «δέρμα λεύκης παρόμοιον τω έκ φιλύρας» (Εις Όμ. Ίλ. Β, 426 οελ. 1453, 10). Τό
μόνον πιθανόν είναι ότι ή «λευκέα» πρέπει νά ταυτισθή πρός τό ύπό τοΰ Ηροδότου (VII, 25
Πβλ. Άΰην. V, 206 ί) άναφερόμενον «λευκόλινον», είδος καννάβεως κατά τόν Bliimner (Techno-
logie I3, 298), ή είδος λίνου κατά τόν Olck (RE άρθρ. Flachs σελ. 2451).
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λινών1), έκ τών πάπυρων μανθάνομεν δτι ή Τανίς παρήγε λίνον καλής ποιότητος2),
ότι εις τό παρθένον έ'δαφος τών διά τών μεγάλων άρδευτικών έργων τών πρώτων
Πτολεμαίων άποδοθεισών εις τήν καλλιέργειαν γαιών τοΰ 'Αρσινοΐτου νομοΰ έγί-
νετο έντατική καλλιέργεια λίνου3) κα! δτι εις τόν Θηβαϊτικόν νομόν παρήγοντο
λινά έκλεκτής ποιότητος4). Τοΰτο και ή ύπό τοΰ Κράτους άσκουμένη άγρυπνος
παρακολούθησις τής λινοκαλλιεργείας0) άποδεικνύουν, δτι έπι τών Πτολεμαίων και
ή έκτασις τής διά λίνου σπειρομένης γής και')3 όλην τήν χώραν ηύξήθη καί ή
ποιότης αύτοΰ έβελτιώθη.

2. Καλλιέργεια τοΰ λίνου είς τήν Φαραωνικήν και τήν Πτολεμαϊκήν
Α'ίγυπτον · χρόνος καί, τρόπος σποράς και συγκομιδής. Ποσότης
παραγόμενης ετησίως λινοκαλάμης.

Τό λίνον σπείρεται παρ' ήμΐν σήμερον καθ' δν χρόνον καί τά δημητριακά,
κατά τήν διάρκειαν τοΰ φθινοπώρου δηλαδή. Εις τήν Α'ίγυπτον έσπείρετο κατά
τήν ιδίαν περίπου έποχήν, μετά τήν άποχοόρησιν τών υδάτων τού Νείλου, συγχρό-
νως πρός τά καλλιεργούμενα δημητριακά 6). Ό τρόπος όμως τής σποράς τοΰ λίνου
εις τήν χώραν τών Φαραώ διέφερε τοΰ τής σποράς τών δημητριακών. Τοιχογραφίαι
έκ τάφων δεικνύουν, δτι άπ' αύτής τής έποχής έφηρμόζετο διά τό λίνον τό σύστημα
τής «γραμμικής» λεγομένης σήμερον καλλιεργείας. Ό σπορεύς δηλ,αδή δέν έσκόρ-

') XVII, 813. (Τήν μαρτυρίαν τοΰ Γεωγράφου έπεβεβαίωσαν τά εύρήματαα ύφασμά-
των έκ Πανοπόλεως τών τελευταίων Πτολεμαϊκών καί, ιδίως, τών πρώτοιν Ρωμαϊκών χρόνων.
Βλ. Forrer, Die Graber u. Text, von Panopolis, passim. Διά τή·ν χρονολόγησιν τών ευρη-
μάτων βλ. αύτόθι I, 26. Πβλ. Wilcken, Hellenist. Wirtschaft, 106).

2) Βλ. P.C.Z. 59048, 4 (257 π. Χρ.).

3) Βλ. P.C.Z. 59292, 4*4. *6ι. 59470. 59494, ι3. 59782 (b) P. Ryl. Ζ. 2, ι· Πβλ. Ρ.
Wisconsin 1, 7, 24. P.C.Z. 59177. 59730. P. Mich. Ζ. 26, \. P. Lille I, 31. 33. 34. 36. 37.
P. Tebt· 769. P. Lond. inv. 2313. 2360 (κατά Preaux, ένθ- άν., 95 ύποσ. 2). ('Απόδειξιν τής
εντατικής καλλιεργείας λίνου διά προοτην φοράν είς τόν Άρσινοΐτην άπο τελεί τό γεγονός ότι
ό Ζήνων ήναγκάζετο νά προσλάβη έργάτας διά τήν συγκομιδήν αύτοΰ έκ τοΰ Μεμφίτου καί
τοΰ Ήρακλεοπολίτου νομοΰ. Βλ. P.C.Z. 59782 (b), είσαγ. Διά τήν καλλιέργειαν τοΰ λίνου είς
τόν Ήρακλεοπολίτην πβλ. B.G.U. 1523. 1535. 1818).

■") Τοΰτο μαρτυρεΤται άπό τούς παπύρους τοΰ Σαραπιείου, κειμένου π?α|σίον τών
Θηβών. Βλ U.P.Z. 59, <\. 83. 84 85. 88, ιι, 12. 91, 4· 93, 4 ( τοΰ 2°« αί. π Χ.) Πβλ. Schnebel,
Landwirtschaft, 204.

δ) Βλ. γενικώς Rev. Lans, 38, η. 39, η. 55, 6· 57, ig.

6) Μετά τοΰ σίτου, π. χ., ώς δεικνύουν τοιχογραφίαι Φαραωνικών τάφων. Βλ. Hartmann,
L' agric. dans l'anc. Egypte, 148,
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πιζε τόν σπόρον καθ' ολην τήν έπιφάνειαν τοϋ άγροϋ, αλλ' ήκολούθει κατά πόδας
τόν γεωργοϋντα καί έρριπτε τόν σπόρον εντός τής ΰπό τοΰ αρότρου σχηματιζόμε-
νης αύλακος ')·

Τό σύστημα τοΰτο παρουσίαζε δύο πλεονεκτήματα: 10ν διηυκόλυνε πολύ τό
σκάλισμα, τόν βοτανισμόν καί τήν εν γένει περιποίησιν τοΰ λίνου, κατ' άκολουθίαν
δέ τήν βελτίωσιν τής έσοδείας κατά ποιότητα καί ποσότητα' 2ον διηυκόλυνε έπίσης
πολύ τόν καλλιεργητήν κατά τήν συγκομιδήν. Διότι είναι γνωστόν δτι οί Αιγύπτιοι
άπό τής άρχαιοτάτης έποχής δέν έθέριζον τήν λινοκαλάμην, ως τά δημητριακά,
αλλ' άπέσπων άπό τής ρίζης διά τών χειρών J).

Ό χρόνος τής συγκομιδής έξηρτάτο κατά φυσικόν λόγον έκ τοΰ χρόνου τής
σποράς. Τέσσαρες περίπου μήνες απαιτούνται διά τήν τελείαν ώρίμασιν τοΰ λίνου.
Ό 'Απρίλιος δύναται νά θεωρηθή ώς μέση χρονολογία τής συγκομιδής τοϋ λίνου
έν Αίγύπτφ 3). 'Αλλ' έξηρτάτο παραλλήλως καί έκ τοΰ σκοποϋ, δι' δν προωρίζετο
ή χρήσις τής έσοδείας. 'Εάν δηλαδή τό λίνον προωρίζετο νά χρησιμοποιηθή έξ
ολοκλήρου εις τήν ύφαντουργίαν, ή συγκομιδή αύτοΰ έγίνετο ολίγον πρό τής τελείας
ώριμάσεως, τρεις περίπου μήνας μετά τήν σποράν καί ακριβώς δταν τό άνθος
αύτοΰ ήρχιζε νά μαραίνεται κατά τήν έ'ναρξιν τής καρποφορίας. Κατά τήν έκρίζω-
σιν έφρόντιζον νά κτυπούν έπί τής αριστεράς παλάμης τά διά τής δεξιάς άποσπα-
σθέντα δράγματα λινοκαλάμης διά νά απαλλάξουν τάς ρίζας τοΰ έπ' αυτών προσκε-
κολλημένου τυχόν χώματος4). 'Ακολούθως συνήνωνον περισσότερα δράγματα εις
τρόπον ώστε νά σχηματισθή μικρά δέσμη, ώς τά παρ' ήμΧν «χερόβολα» τών δημη-
τριακών περίπου, τήν οποίαν καί έ'δενον δι' οιουδήποτε προχείρου μέσου ώστε νά
διευκολύνεται ή έκ τού αγρού μεταφορά τής λινοκαλάμης καί ή περαιτέρω έπεξερ-
γασία αύτής πρός έξαγαιγήν τών υφαντικών ινών. Συνήθως, πρό τής μεταφοράς
άφινον δλας τάς δέσμας τής συγκομισθείσης δ'χι έντελώς ξηράς λινοκαλάμης έκτε-
θειμένας εις τόν άγρόν έπί 15 περίπου ημέρας, φροντίζοντες νά γυρίζουν αύτάς
άπό καιρού εις καιρόν, ώστε νά έκτίθενται δλαι αί πλευραί κατ' ίσον χρόνον εις
τόν ήλιον διά νά ξηρανθή όμοιοτρόπως ή καλάμη εκάστης δέσμης.

*) Βλ. Klebs. Reliefs II, 71. Ill, 5.

2) Βλ. Maspero, Etudes Egypt. II, 85. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 537 (είκ. 36).
Klebs, έ'νθ' άν. I, 53—54. II, 75—77. Ill, 21. Montet, Scenes de la vie privee, 195 Jecquier,

Civilis. Egypt., 181 (είκ. 144). 3) Βλ. Montet, έ'νθ. άν. 194.

4) Ή υπό τοϋ G. Maspero διδομένη ερμηνεία είς σχετικήν παράστασιν έπί άναγλύφου
έκ τάφου, ότι δηλ- τό κτύπημα τής λινοκαλάμης έπί τής άριστεράς παλάμης «σκοπόν είχε πιθα-
νώς τόν άποχωρισμόν τοΰ σπόρου» (Etudes Egypt. II, 86) είναι τελείως άπίθανος. Πβλ.
Hartmann, L'agric. dans l'anc. Egypte, 149. Montet, ενθ. άν., 199.
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Έάν δμως ή εσοδεία προωρίζετο διά τήν παραγωγήν νήματος εκ τής καλά-
μης καί συγχρόνως ελαίου έκ τοΰ σπέρματος, έχρειάζετο νά άναμείνουν τήν τελείαν
ώρίμασιν τοΰ λινοσπόρου διά νά προβούν εις τήν συγκομιδήν τοΰ λίνου. Κατ' αυτήν
τήν περίπτωσιν, ή λινοκαλάμη άπεσπάτο έπίσης διά τών χειρών καί έδένετο κατά
δέσμας, μετεφέρετο δμως άμέσα>ς εις τό άλώνιον, ένθα έλαμβάνετο κατ' άρχήν
φροντίς διά τόν άποχωρισμόν του σπέρματος άπό τής καλάμης. Τοΰτο έγίνετο συνή-
θα>ς διά ραβδισμοΰ, πιθανώς δέ και διά τίνος τρόπου κτενίσματος δι' είδικοΰ εργα-
λείου1)· Διά τής πρώτης μεθόδου συγκομιδής οί άρχαϊοι Αιγύπτιοι έπετΰγχανον
τήν παραγωγήν νήματος καλής ποιότητος, λεπτοΰ στερεοΰ καί λείου, κατά δέ τήν
δευτέραν ειχον έπί πλέον τό έκ τοΰ έλ«ίου (καί τοΰ σπόρου) κέρδος, άλλά τό έκ τής
λινοκαλάμης παραγόμενον νήμα ήτο κατωτέρας ποιότητος 2).

Εις τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον ή καλλιέργεια τοΰ λίνου έγίνετο κατά τόν
ίδιον χρόνον καί τρόπον. Έσπείρετο μετά τήν λήξιν τής πλημμυράς τοΰ Νείλου
συγχρόνως πρός τά δημητριακά3). Φαίνεται δέ, δτι έξηκολουθησι- νά σπείρεται κατά
τήν «γραμμικήν» καλλιέργειαν, έάν κρίνωμεν έκ τοΰ γεγονότος ότι καί τακτικώς
«έβοτανίζετο» 4) τοΰτο και ή συγκομιδή του έξηκολοΰθησε νά γίνεται πάντοτε δι' άπο-
σπάσεως έκ τής ρίζης διά τών χειρών, διά «τιλμοΰ», ώς ονομάζεται ή ένέργεια αΰτη

') Τοιαύτην ένέργειαν παριστά πιθανώς είκών έκ τάφου τής Νέας Αύτοκρατορίας:
έργάτης έ'χει πρό αύτοΰ στενήν καί έπι μήκη σανίδα, τής οποίας τό εν ό,;;ρον φαίνεται βυθι-
σμένον είς τό έ'δαφος διά νά παραμένη αΰτη ακίνητος. Τό έ'τερον άκρον, τό οποίον ευρίσκεται
είς μικρόν ΰψος άπό τοΰ έδάφους, άπολήγει είς είδος κτενίου. Ό έργάτης πατεί διά τοΰ άρι-
στεροΰ ποδός έπί τοΰ είς τήν γήν βυθισμένου άκρου τής σανίδος καί σύρει πρός εαυτόν δέσμην
λίνου, τήν όποίαν κρατεί άπό τό μέρος τών ριζών, είς τρόπον ώστε νά διέρχεται διά τών όδόν-
των τοΰ κτενίου τό πρός τόν καρπόν μέρος αύτής. Οί οδόντες τοΰ κτεν',ου είναι τοποθετη-
μένοι είς τοιαύτην άπόστασιν, ώστε ή μέν καλάμη τοΰ λίνου νά διέρχεται έλευθέρως διά μέσου
αύτών, ένφ αί κάψαι τοΰ σπόρου νά συναντοΰν άντίστασιν, καί, ένεκα τούτου, νά άνοίγουν
καί νά σκορπίζεται τό περιεχόμενον αύτών δεξιά καί άριστερά τοΰ κτενίου, όπως φαίνεται είς
τήν εικόνα. Βλ. Klehs, Reliefs III, 22. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 513 (είκ. 37). Hart-
matin, L'agrie. dans l'anc- Egypte, 149. Μόνον ό Dykmans (Hist econ et soc II 64 n.4),
υποθέτει ότι ή παράστασις εικονίζει πιθανώτερον τόν διά κτενίσματος άποχωρισμόν τών ξυλω-
δών μερών τής λινοκαλάμης άπό τών ύφαντικών ινών καί όχι τόν τοΰ σπέρματος άπό τής
καλάμης" διότι ό τελευταίος έγίνετο πάντοτε διά ραβδίσματος. Ή είκών όμως δεικνύει, ότι ή
πρώτη ερμηνεία είναι περισσότερον άληθοφανής.

') Β "Κ. Maspero, Etudes Egypt. II, 85-87. Erman-Ranke, ένθ. άν., 537. Montet, Scenes
de la vie privee, 184 -192. La vie quotidienne κλπ., 121. Hartmann, ένθ. άν., 148- 149. Dyk-
mans, ένθ' άν., 63.

3) Είς τόν P. C. Ζ. 59292, 426, 563, 653 π. χ , φαίνεται σπειρόμενον συγχρόνως πρός
τόν σΐτον, τήν κριθήν, τόν έρέβινθον καί τήν δλυραν. Πβλ S.B. 4369, 26, 34, 40.

4) Βλ. P. C. Ζ. 59292, 659.
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είς τήν γλώσσαν τών πάπυρων τής εποχής Τό οΰτω συγκομιζόμενον λίνον διετί-
θετο επίσης κατά «δέσμας» 2).

Ό χρόνος τής συγκομιδής εποίκιλλεν ωσαύτως διά τους αυτούς, ώς καί πρό-
τερον, λόγους3). Έξηκολούθησαν δέ νά είναι έν χρήσει καί οί δύο τρόποι συγκομι-
δής, καί ό πρό τής καρποφορίας δηλαδή καί ό μετά τήν τελείαν ώρίμασιν τού
καρπού. Τούτο πιστούται έκ τών πληροφοριών τών παπύρων τής έποχής. Ούτω,
είς πάπυρον τού Ζήνωνος δστις περιέχει λογαριασμόν δαπάνης συγκομιδής λίνου,
άλλοι μεν τών εργατών «τίλλονσι» τό λίνον, άλλοι δέ «ψνχονσιν» αυτό, ασχολούν-
ται δηλαδή μέ τήν επί τόπου όμοιόμορφον άποξήρανσιν αυτού είς τόν ήλιον άμει-
βόμενοι διά τούτο κατά «δέσμας», ώς καί «οί τίλλοντες» αυτό4). Πρόκειται προφα-
νώς περί συγκομιδής λίνου πρό τής καρποφορίας κατά τήν πρώτην μέθοδον. Ώς
πρός τήν δευτέραν, ήτις ήτο καί ή συχνότερον έφαρμοζομένη, ομιλούν εύγλώττως
αί μαρτυρίαι τών παπύρων περί χρησιμοποιήσεως τού έκ «τον λίνον σπέρματος»
είς τήν έλαιουργίαν 5. Αί δέσμαι τοΰ λίνου μετεφέροντο είς αυτήν τήν περίπτωσιν
δι' υποζυγίων εις τό άλώνιον 6), ένθα πρό πάσης άλλης ένεργείας διά τήν έπεξεργα-

') Βλ. 59268, 29 Ή έργασία ελεγείο «τίλλειν» ή *έκτίλλειν» την λινοκαλάμην» Βλ. P. C.
Ζ. 59782 (b), 32· Β. C U. 1818, 15. (60 π Χρ Πβλ «τιλμόν» τοΰ έρίου τών προβάτων άνωτ.
σελ. 136) καί κατωτ· κεφ 3ον § 1) Καί σήμερον ένιαχοΰ τής 'Ελλάδος συγκομίζουν τό λίνον
κατά τήν ιδίαν μέθοδον, τό «ξερριζώνουν» ή τό «βγάζουν» μέ τά χέρια. Πβλ. Έλπ. Σαραντή,
Λαογρ. 8 (1925), 562- Καλλ. Χονρμουζιάδου, Θρακικά 11 (1939), 411. Γ. Σαλβάνον, Περί τοΰ
γλωσσ- ιδιώματος 'Αργυράδων Κερκύρας, 33- "Οτι δέ παλαιότερον ή μέθοδος αυτη έφηρμό-
ζετο γενικώς έν Ελλάδι κατά τήν συγκομιδήν τοΰ λίνου άποδεικνύεται έκ τοΰ ότι έν Κρήτη
τόν θερισμόν τοΰ λίνου ονομάζουν τά «λιναροβγάλματα». Πβλ. Λαογρ. 1(1909), 289.

2) 'Ελαμβάνετο μάλιστα φροντίς, φαίνεται, ώστε αί δέσμαι τής λινοκαλάμης νά είναι
περίπου ισομεγέθεις καί ισοβαρείς μεταξύ των. Τοΰτο συνάγεται καί έκ τοΰ ότι οί έργάται
ήμείβοντο κατά «τόν τιλμόν» τοΰ λίνου κατά «δέσμας», καί ή τιμή τής λινοκαλάμης κατά
τήν πώλησιν έλογίζετο επίσης κατά «δέσμας». Βλ· P. C Ζ. 99470, 3, 4· 59782 (b), 62, 76, 78,
80 92 κλπ P. Tebt 769, 90 -94· B.G.U. 1511, 9- 1535, 1. Καί σήμερον παρ'ήμϊν τό λίνον
κατά τήν συγκομιδήν διατίθεται κατά μικράς δέσμας (τά «μάτσα» ή «χερόβολα» ή «σκουλλιά»)
πρός διευκόλυνσιν τής περαιτέρω μεταφοράς καί έπεξεργασίας αύτοΰ- Πβλ. 'Ελπ. Σαραντή,
Λαογρ. 8(1925), 562.

8) Έγίνετο πάντως περί τάς άρχάς ή περί τό τέλος 'Απριλίου. Βλ. Schnebel, Land-
wirtschaft, 204. Είς τόν μόνον πάπυρον (P.C Z 59782(b)), όστις πράγματεύεται περί συγκο-
μιδής λίνου δέν σημειοΰται ό μήν.

4) Βλ. P.C.Z 59782(b), ιι9—12ο: «τοις την λινοκαλάμην ψύχου α ι ονσι ό μισθός (τετρώ-

βολον)». Πβλ. στ. 32 50 95- δ) Πβλ. άνωτ. σελ. 182 ύποσ. 3.

6) Βλ. B.G.U. 1511 (3°? αί. π.Χ.), 5 : «άνενηνόχασι ονους λίνου ς (6), άν(ά) δέσμας π (80)
είς δνος άν(ά) δέσμας ι (10) (γίνονται) υ'η (490)».



ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΛΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΙΓΓΟΛΕΜΑΪΚΗΝ ΑΙΓΥΓΙΤΟΝ 87

σίαν τής λινοκαλάμης έγίνετο ή πρός άποχωρισμόν τοΰ σπέρματος αναγκαία εργα-
σία. Οϊ πάπυροι δέν όμιλοΰν περί τής έφαρμοζομένης κατά ταύτην μεθόδου, άλλά
και κατά τήν Έλληνιστικήν έποχήν ή άποκάρπισις τής λινοκαλάμης έγίνετο, φαίνε-
ται, κατά τήν και πρότερον έν χρήσει μέθοδον, διά ραβδισμοΰ δηλαδή *).

Τά μέχρι τοΰδε έκ τών πάπυρων γναιστά στοιχεία δέν έπιτρέπουν δυστυχώς,
ώς και προκειμένου περί τοΰ έρίου, νά κάμη τις σταθερόν ύπολογισμόν περί τής
κατά τήν Πτολεμαϊκήν έποχήν παραγομένης κατ3 έ'τος ποσότητος λινοκαλάμης.
Έκ πάπυρου τής Τεπτυνεως έ'χομεν τήν μεμονωμένην πληροφορίαν, δτι κατά τό
ένατον έτος τής βασιλείας Πτολεμαίου τοΰ Γ'ή Πτολεμαίου τοΰ Δ'2) έξ 160 άρου-
ρών έσπαρμένων διά λίνου παρήχιθησαν 64.000 δέσμαι λινοκαλάμης καί έξ αυτών
1173'/2 άρτάβαι λινοσπόρου 3). Τό μόνον θετικόν έκ τούτου συμπέρασμα είναι,
δτι εκάστη άρουρα «λινοφόρον» γής έδιδε 400 περίπου δέσμας λινοκαλάμης καί
δτι 54 ώς έγγιστα δέσμαι λίνου καλής ποιότητος έδιδον μίαν άρτάβην λινοσπόρου.
Έφ'δσον δμως ούτε τό μέσον βάρος τής «δέσμης» είναι γνωστόν, ούτε ή συνο-
λική έκτασις τής διά λίνου καλλιεργούμενης γής είναι δυνατόν νά ύπολογι-

') Είς πάπυρον τοϋ Ζήνωνος (P.C.Z. 59494) φαίνεται ότι Αιγύπτιοι «κοσκινενται»
καθαρίζουν κατά τόν μήνα Παΰνι (26 Μαΐου - 24 Ιουνίου) «τό οπέρμα τής λινοκαλάμνς» συγ-
χρόνως πρός τό σήσαμον, τόν έρέβινθον, τόν κρότωνα καί τήν μήκωνα. Τοΰτο σημαίνει, εάν
δέν σφάλλωμαι, ότι ό άποχωρισμός τοϋ λινοσπόρου είχε γίνει πρό ολίγου καιρού, συγχρόνως
πρός τήν άποκάρπισιν καί τών άλλων φυτών καί κατά τόν αυτόν τρόπον, έφ' δσον έπρεπε νά
κοσκινισθή, ώς καί οί άλλοι, διά νά καθαρισθή έκ τοΰ χώματος καί τών ξένων ούσιών. Είναι
προφανές ότι ή άποκάρπισις τών άναφερομένων φυτών, τών οποίων τό στέλεχος είναι άχρη
στον (πλήντοΰ τοΰ έρεβίνθου ίσως) έγίνετο διά «ραβδισμοΰ» καί όχι δι' άλωνίσματος. Κατ' άκο-
λουθίαν καί ή άποκάρπισις τής λινοκαλάμης έγίνετο κατά τόν αυτόν τρόπον καί είς τοΰτο ήσχο-
λοΰντο φαίνεται οί ραβδισταί οΐτινες προηγοΰντο τών «κοσκινευτών» (βλ. άνο>τ. σελ. 161
ύποσ. 3). Καί σήμερον, άλλως τε, παρ' ήμΐν ό άποχωρισμός τοΰ σπέρματος τής λινοκαλάμης
γίνεται κατά τόν ίδιον τρόπον. ΓΙρό τής κατεργασίας τής λινοκαλάμ.ης, οί καλλιεργηταί κτυ-
πούν τό πρός τόν καρπόν μέρος τής δέσμης δι' ενός «κοπάνου» διά νά έπιτύχουν τόν άποχω-
ρισμόν τοΰ λινοσπόρου. (Πβλ. 'Κλπ. Σαραντή, Ααογρ. 8 (1927), 562. Καλλ. Χονρμονζιάδον, Θρα-
κικά II (1939), 410). "Άλλως τε, όταν ή ώρίμασις τοΰ λίνου έ'χει τελείως συμπληρωθή, αί
κάψαι τοΰ λινοσπόρου άνοίγουν πολύ εύκολα. Διά τοΰτο, άντί νά καταφεύγουν πρός συλλογήν
αύτοΰ είς τόν ραβδισμόν, έφαρμόζουν άκοπωτέραν μέθοδον, άνάλογον πρός τήν ύπό τών
άρχαίων Αιγυπτίων έφαρμοζομένην (βλ. άν. σελ. 185 ύποσ. 1): άρκοϋνται δηλαδή νά κτυ-
πούν τό πρός τόν καρπόν μέρος τής δέσμης έπί τών σιδηρών λεπίδων αλωνιστικής «ροκάνας»,
σύροντες συγχρόνως τοΰτο διά μέσου αύτών. Αί κάψαι άνοίγουν καί ό σπόρος διαχέεται
πέριξ τής ροκάνης.

J) P. Tebt· 769 (διά τήν χρονολογίαν βλ. τήν είσαγ. είς τόν πάπυρον).

3) Βλ. στ. 11-14 (καί τά σχόλια).
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σθή *), είναι εύνόητον δτι τό συμπέρασμα τοΰτο εις οΰδένα περαιτέρω πρακτικόν ύπο-
λογισμόν δύναται νά χρησιμεΰστ]. Όπωσδήποτε δμως βέβαιον είναι, δτι ή ποσότης
τής παραγομένης εις τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον λινοκαλάμης ήρκει νά κάλυψη τάς
άνάγκας τής υφαντουργίας τών λινών όχι μόνον διά τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν,
άλλά και διά τήν έκ τοΰ έξωτερικοΰ ζήτησιν 2). Εΐς τό σΰστημα τής υπό τών Πτο-
λεμαίων έφαρμοσθείσης πολιτικής οικονομίας τό «μονοπώλιον τής δϋ·ονιηράς» άπε-
τέλει μίαν τών κυριωτάτων πηγών τοΰ κρατικοΰ πλοΰτου 3), έντός δέ τών περιθω-
ρίων αΰτοΰ ή καλλιέργεια τοΰ λίνου φαίνεται, δτι άπέδιδεν εΐς τόν γεωργόν περισ-
σότερον κέρδος άπό τήν καλλιέργειαν τών δημητριακών καί τών έλαιοφόρων φυτών4).

3. Ή μέχρι τής νηματοίτοιήσεως κατεργασία τής λινοκαλάμης.

Σήμερον τό λίνον καλλιεργείται παρ* ήμΐν εΐς τινας μόνον περιφερείας τής
χώρας καί αποκλειστικώς διά τάς άνάγκας τής οικιακής βιοτεχνίας τής υφαντουρ-
γίας0). Ή δλη έργασία, άπό τής σποράς τοΰ λίνου μέχρι τής έξυφάνσεως τών άναγ-

') Είναι, άλλως τε, εύνόητον ότι αΰτη έποίκιλλεν άπό έ'τους είς έτος (πβλ. P. Tebt. 769,

29 Πβλ. άνωτ. σελ. 181 ύποσ. 9) καί άπό έποχής είς έποχήν.

3) Πβλ. Wilcken, Helenist. Wirtschaft, 106-107. Prefix, Econ. royale d. Lag., 110.
Rostovtzeff, Foreign Commerce, 729. Hellenist. World. I, 288. II. 1275-1277-

s) Βλ. άνωτ. σελ. 140 ύποσ. 1 Πβλ. έπίσης σελ. 181 καί κατωτ. § 4 καί Συμπέρασμα.

4) Πβλ. P. Tebt. 769, 71.

5) Κατά τάς πληροφορίας, τας όποιας ήδυνήθην νά συγκεντρώσω είτε άπό πρόσωπα
γνωρίζοντα έξ ιδίας πείρας τήν καλλιέργειαν τοΰ λίνου, είτε άπό αυθεντικός γραπτάς μαρτυ-
ρίας δημοσιευθείσας ή άποκειμένας είς τό Άρχεΐον τοΰ Ιστορικού Λεξικού καί τό τοΰ Λαογρα-
φικού 'Αρχείου, ή λινουργία ασκείται σήμερον σποραδικώς μόνον εν τή χώρα, ώς έν Κρήτη,
είς μερικός νήσους τοΰ Αιγαίου καί είς μερικά μέρη τής Πελοποννήο'ου (Λακωνίαν καί Μεσση-
νίαν), τής 'Ηπείρου, τής Μακεδονίας καί τής Θράκης. Παλαιότερον όμως, μέχρι τών χρόνων
τής 'Απελευθερώσεως καί ύστερώτερον, ήσκεϊτο σχεδόν γενικώς καθ' άπασαν τήν έ'κτασιν
τών Ελληνικών χωρών, ώς άποδεικνύουν τά έκ τής έποχής έκείνης περισωθέντα τοπωνύμια:
τό Λινάρι έν Αϊγίντ), Καρύστφ καί Καλύμνω, τά Λινάρια έν Κονίτση καί Αιτωλία, τό Αιναράκι
έν Αιτωλία, τα Λιναράκια έν Ναυπακτία, Πυλία καί Τριχωνία, δ Αιναράς έν Χίω, τά Αιναρά-
τικα έν Παξοϊς, ή Αιναρεα έν Αιτωλία, 'Αμβρακία, 'Ικαρία, Καρπάθφ, Κρήτη, Κύμη, Ρόδφ καί
Σκύρω, V Αιναρίοτρα έν Αιγιαλεία, Άλεξανδρουπόλει, "Ανδρα», Καλαβρΰτοις, Ναυπακτίςι,
ή Λιναρίτσα έν Ήπείρω καί Ευρυτανία, δ Αιναρόκαμπος έν Ναυπακτία, τό Αιναροχώραφο έν
Αιτωλία, τό Αινοβροχεϊο έν Κυθήροις, Μάνη καί Xi<p> %ό Λινοβροχειό έν Άμοργφ, Κεφαλλη-
νία καί Κρήτη, τό Αινοβρόχι έν Λευκάδι καί Μεσσηνίφ, τά Αινοβρόχια έν Αιτωλία, 'Ακαρνανία
'Ιθάκη καίΝισύρφ, ό Αινόκαμπος έν Ζακύνθφ, τό Αινοτόπι. έν Μακεδονία, τα Αινοΰδ/,α έν Ρόδιρ
κλπ. Ό περιορισμός οΰτος τής καλλιεργείας τοΰ λίνου οφείλεται είς πολλούς λόγονς, ών
οί σπουδαιότεροι είναι: 1) ή στενότης τής παχείας καί εύφορου γής είς τόν οίκογενειακόν
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καιοΰντων εις εκάστην οΐκογένειαν λινών υφασμάτων, γίνεται εξ ολοκλήρου —ή
σχεδόν —υπό τών μελών αύτής. Ή κατεργασία δέ τής λινοκαλάμης πρός έξαγω-
γήν τών υφαντικών ινών, ώς και ή περαιτέρω έπεξεργασία τούτων μέχρι τής ύφάν-
σεως, έκτελείται μόνον ύπό τών γυναικών τής οικογενείας, βοηθουμένων εις τούτο
ενίοτε και ύπ' άλλων γυναικών συγγενικών ή φιλικών οικογενειών 1).

Ή πρός τοΰτο καταβαλλομένη έργασία διεξάγεται εις δύο κύρια στάδια. Τό
πρώτον περιλαμβάνει τήν μέχρι τοΰ άποχωρισμού τών υφαντικών ινών τής λινοκα-
λάμης άπό τοΰ φλοιού, τών ριζών και τών ξυλωδών μερών τοΰ έσωτερικοΰ αύτής,
τό δέ δεύτερον τήν κατεργασίαν τών ινών μέχρι τής νηματοποιήσεώς των. Κατά
τόν αύτόν τρόπον διεξήγετο ή έργασία και εις τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον, ώς καί
τήν άρχαίαν Ελλάδα και τήν άρχαίαν Αΐγυπτον, ή δέ κατ' άμφότερα τά στάδια
έφαρμοζομένη σήμερον μέθοδος κατεργασίας τής λινοκαλάμης και τών υφαντικών
αύτής ινών κατ' ούδέν διαφέρει πρός τήν κατά τήν άρχαίαν και τήν Έλληνιστικήν
έποχήν χρησιμοποιουμένην. Μόνον ή ορολογία ή δηλοΰσα τάς έπι μέρους ενεργείας
τής κατεργασίας μετεβλήθη έν πολλοίς άπό τής μιάς έποχής εις τήν άλλην. Ώς ήδη
έγένετο κατά τήν περιγραφήν τής κατεργασίας τών έρίων, θά παρακολουθήσωμεν
έν λεπτομερεία τήν διεξαγομένην πρός κατεργασίαν τής λινοκαλάμης έργασίαν και
τήν έν χρήσει κατά τάς έπ! μέρους ενεργείας αύιής όρολογίαν κατά τάς δύο έποχάς,
άρχής γινομένης άπό τή; σημερινής, καί θά σημειώσωμεν τάς παρατηρουμένας
ομοιότητας κα! διαφοράς.

Ή πρώτη ένέργεια, ήτις άκολουθεΐ τόν άποχωρισμόν τοΰ λινοσπόρου άπό
τής καλάμης και τήν έντελή αύτής άποξήρανσιν είς τόν ήλιον, είναι κυρίως ειπείν
προπαρασκευαστική. Διά νά καταστή δηλαδή δυνατή ή έπεξεργασία τής λινοκαλά-
μης πρός έξαγωγήν τών υφαντικών αύτής ινών καί άποχα>ρισμόν τούτων άπό τών
άχρήστων ξυλωδών μερών, άπαιτείται νά έμποτισθή αύτη προηγουμένως άφθό-
νως δι' ύδατος. Πρός τοΰτο αί δέσμαι τής λινοκαλάμης μεταφέρονται έκ τού αλω-
νιού εις μέρος ένθα υπάρχουν λάκκοι βαθεϊς, πλήρεις ύδατος έκτεθειμένου εις τήν
θερμότητα τών ήλιακών άκτίνανν, κατά προτίμησιν μέν φυσικοί έντός ρέοντος καί
άνανεουμένου ύδατος, έν άνάγκ^ δέ καί τεχνητοί, καί βυθίζονται έξ ολοκλήρου έντός
αύτών2), λαμβανομένης συγχρόνως φροντίδος δι' επιθέσεως λίθων ικανού βάρους

κλήρον έν 'Ελλάδι" 2) ή μακρά καί έπίπονος διαδικασία, ήν άπαιτει ή κατεργασία τού λίνου"
καί Β) ή έκ τής άναπτύξεως τοΰ εξωτερικού έμπορίου κάί τής βιομηχανίας επακολουθούσα
ίκανοποίησις τών άναγκών τής καταναλώσεως τών λινών ύφασμάτων.

ι) Πβλ. Θ. Κιακίδην, Θρακικά 19 (1944), 311.

2) Ή ένέργεια αύτη ονομάζεται κατά τόπους «βουλλίζω» ή «βρέχω* ή «βροχιάζω» ή
«λιμνιάζω» ή «μουσκεύω» ή «νερώνω τό λινάρι», τοΰτο δέ *βρέχεται» ή «λιμνιάζεται» ή «μουσκεύει»
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νά κρατώνται άσφαλώς υπό τήν έπιφάνειαν τού ύδατος1). Άφοΰ δέ παραμείνουν
εντός αύτοΰ έπί τινας ήμέρας, τών οποίων ό αριθμός έξαρτάται εκάστοτε έκ τής
ποιότητος τής καλάμης και τών έπικρατουσών καιρικών συνθηκών2), έξάγονται και
μεταφέρονται εις τήν αύλήν τής οικίας συνήθως αύτήν τήν φοράν, ένθα απλώνον-
ται αμέσως εις τόν ήλιον μέχρις δτου στεγνώσουν τελείως.

Μετά τήν άποξήρανσιν αρχίζει πλέον ή διαδικασία τής κυρίως επεξεργασίας
τής λινοκαλάμης, μ^ακρά, περίπλοκος καί έπίπονος, καταστάσα διά τούτο παροιμιώ-
δης μεταξύ τών χωρικών τής Ελλάδος3). Ή πρώτη ένέργεια, ήτις δύναται νά θεω-
ρηθή δτι ανήκει άκόμη εις τό προπαρασκευαστικόν στάδιον, άποβλέπει εις τήν
άπαλλαγήν τού κυρίως «λιναριού», τών χρησίμων δηλαδή υφαντικών ινών, άπό «τά

ή «λινοβροχιάζεται» εντός τοΰ ύδατος τών πρός τοΰτο καταλλήλων λάκκων, οΐτινες ήσαν—καί
είναι— συνήθως οί αυτοί είς εκαστον χωρίον" έξ οΰ έλαβον ένιαχοΰ καί τό είδικόν όνομα
«λινοβρόχιτό όποιον σήμερον μέν είναι περιωρισμένης χρήσεως (μετά τινοιν ιδιωματικών
παραλλαγών), άλλοτε δμως έχρησιμοποιεϊτο πολλαχοϋ τής χώρας, ώς άποδεικνύει ή σημερινή
χρήσις του ώς τοπωνυμίου (βλ. άνωτ. σελ 188 ύποσ. 5).

') Έξ οΰ καί «πετρώνω τό λινάρι» λέγεται ένιαχοΰ.

2) Ή καλής ποιότητος καί παχεΤα καλάμη, π. χ., εάν μάλιστα δέν έβράχη προηγουμέ-
νως είτε ολίγον πρό τής συγκομιδής ή μετ' αύτήν, χρειάζεται νά παραμείνη περισσοτέρας
ήμέρας έντός τοΰ ύδατος. Ή πείρα έχει διδάξει τούς άσκοΰντας τήν λινουργίαν πόσος χρόνος
αναγκαίοι πρός τοΰτο είς εκαστον είδος λινοκαλάμης—ποτέ σχεδόν κάτω τών πέντε ή άνω τών
δέκα ημερών — όδηγοΰνται όμως είς τοΰτο καί υπό ώρισμένων ενδείξεων, ώς είναι ή εναρξις
διασπάσεως τοΰ φλοιοΰ τής καλάμης ή ή άναδιδομένη έκ τής άρξαμένης σήψεως χαρακτηρι-
στική δυσάρεστος οσμή, όπου τό πρός κατεργασίαν χρησιμοποιούμενον ΰδωρ είναι λιμνάζον
(έξ οΰ «λινό βρωμά» έν Κρήτη καί Κύπρφ ή μονολεκτικώς «λινόσ-σει» (λινόζει) έν Κύπρφ ση-
μαίνει «βρωμά άσχημα)»·

3) Είναι κοινώς έν χρήσει ή έντεΰθεν προελθοΰσα φράσις *επαϋ·α τοϋ λιναριού τά πά&η»
ή «τρανηξα τοϋ λιναριοϋ τά βάσανα», λεγομένη έπί τών ύποστάντων πολλούς καί μακρούς κόπους
ή πόνους σωματικούς ή ψυχικούς πρός διεκπεραίωσιν υποθέσεως τίνος ή κατά τήν διάρκειαν
άσθενείας ή άλλης δυσάρεστου περιπετείας. Χαρακτηριστικόν έπίσης παράδειγμα τής έπι-
κρατούσης ώς πρός τοΰτο άντιλήψεως παρά τφ λαφ άποτελεΐ λαϊκή παράδοσις έκ Κύμης
καί Μεγάρων: γυνή καταληφθεΐσα υπό τών «καλικαντζάρων» είς τήν βρΰσιν τοΰ χωρίου
κατά τινα νύκτα τοϋ δωδεκαημέρου τών Χριστουγέννων, διά νά άποφύγη τάς έκ τών δαιμόνων
κακώσεις καί κερδίση χρόνον, έμηχανεύθη νά διηγηθή εις αύτούς *τον λιναριού τά βάσανα>.
Γενομένης δεκτής τής προτάσεώς της, ήρχισε νά περιγράφη, μεθ' όλης τής δυνατής βραδύτη-
τος, εν πρός έν τά διαδοχικά στάδια τής λινουργίας : «τό λινάρι σπέρνουν το — τό λινάρι βοτα-
νίζουν το—τό λινάρι θερίζουν το—τό λινάρι ξεραίνουν το—τό λινάρι μουσκεύουν το — τό λινάρι κο-
πανίζουν το—τό λινάρι ξαίνουν το—τό λινάρι ανέβουν το—τά λινάρι 'φαίνουν το—τό λινάρι κόβγονν
το —τό λινάρι ράβγονν το...». Ούτω δέ, «άλέκτορος φωνήσαντος», άπηλλάγη τής παρουσίας τών
δαιμονίων.
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λινόξνλα»1), τά άχρηστα ξυλώδους υφής μέρη. Πρός τοΰτο χρειάζεται νά συντριβή,
«νά σπάσγι», ώς λέγεται κοινώς, δ φλοιός και τό έσωτερικόν ξυλώδες μέρος τής
καλάμης, τά όποια ό προηγηθείς έμποτισμός δι' ύδατος και ή έπανειλημμένη άπο-
ξήρανσις εις τόν ήλιον κατέστησαν σαπρά καί εύθραυστα.

Πρός τούτο, τοποθετούν τήν δέσμην τής λινοκαλάμης έπι ξύλινης ή λίθινης
βάσεως λείας καί στερεάς και δι' ειδικού «κοπάνου»2) αρχίζουν νά κτυπούν αύτήν
ισχυρώς καί συνεχώς μέχρις δτου έπιτευχθή τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα. Πρός
ταχυτέραν και εντελή συμπλήρωσιν αύτοΰ μεταχειρίζονται έπικουρικώς έργαλεΐόντι,
άλλαχού μέν την^χσπάΰην»3), άλλαχού δέ τό «μαγγάνι4) και άλλαχού τόν «μέλιγ-
καν5). Μετά τούτο, φροντίζουν μέ τήν βοήθειαν καταλλήλου οργάνου6) νά τινάξουν

') «Τά λινόξνλα» (ή 'λινόξ'Ζα» είς τά βόρεια ιδιώματα, άλλαχού δέ «λινοξνλίδες»), είναι
τά απορριπτόμενα μετά τό «κοπάνισμα* ξυλώδη μέρη τοΰ λίνου (βλ. Σ. Ξαν&ονδίδον, Έρωτό-
κριτος σελ. 598), τά όποια, ώς λίαν εύφλεκτα, χρησιμοποιούνται διά νά μεταδώσουν τό πΰρ
εις τά ξύλα τής εστίας, τοΰ φούρνου κλπ. Εντεύθεν προήλθε καί ή παροιμία: «ή φωτιά με
τά λινόξνλα δεν κάνει», λεγομένη έπί τών έκ τοΰ συγχρωτισμού νέων διαφόρου φύλου κινδύνων
ηθικής φύσεως.

2) Δι' ό καί «λιναροκόπανος» λέγεται ένιαχοΰ, πρός διάκρισιν άπό τοΰ κατά τήν πλΰσιν
τών ένδυμάτων ή είς άλλας έργασίας χρησιμοποιουμένου κοπάνου. Ή ένέργεια λέγεται «κοπα-
νίζω τό λινάρι», έν Μάνη δέ καί Μεσσηνία καί μονολεκτικώς «λιναροκοπανίζω» καί ή έκτελοΰσα
τήν έργασίαν λινουργός «λιναροκοπανίοτρα». Ένιαχοΰ «κοπανίζουντό λινάρι» καί πρό τής βυθί-
σεως αύτοΰ είς τό ΰδωρ. Τό προκαταρκτικόν τοΰτο «κοπάνισμα» βοηθεΐ άφ' ενός μέν είς τήν
ταχυτέραν διάβρωσιν τών ξυλωδών μερών τής λινοκαλάμης ύπό τοΰ ύδατος, άφ' έτερου δέ είς
τήν ταχυτέραν καί άκοπωτέραν διεξαγωγήν τοΰ κυρίως κοπανίσματος.

3) Ώς καί τό όνομα δηλοΐ, πρόκειται περί σιδηρού οργάνου ομοιάζοντος πρός σπάθην
άμφίστομον, άλλ' όχι τέμνουσαν, τό όποιον χρησιμοποιούν αί λινουργοί τής Κρήτης κυρίως
καί τών νήσων τοΰ Αιγαίου. Τό δηλοΰν τήν ένέργειαν ρήμα είναι «σπανίζω» τό λινάρι.

4) Τό «μαγγάνι» (ένιαχοΰ τό «μάγγανο,» ό «μάγγανος» καί τό «λιναρομάγγανο») είναι ξύλι-
νον μηχάνημα έγχωρίου κατασκευής, δι' ού συνθλίβεται ή λινοκαλάμη. Χρησιμοποιείται
είς τήν Λακωνίαν, Μεσσηνίαν, Κέρκυραν, Λευκάδα, "Ηπειρον, παλαιότερον δέ καί άλλαχού.
Τό ρήμα «μαγγανίζω» τό λινάρι (πβλ. καί άνωτ. σελ. 169 ύποσ. 1).

'") Ό «μέλιγκας» καί ή «μελικά.♦ έν Θράκη (βλ. τάς έν Λαογρ. καί Θρςικικοΐς μνημο-
νευθείσας μελέτας, άνωτ. σελ. 186 ύποσ- 1 καί 189 ύποσ. 1), «με/.ικεά» δέ έν Κύπρφ (βλ.
Α. Παναρέτον, Κυπρ. Σπουδαί 8, 1946, 68 ύποσ. 1), είναι έπίσης ξύλινον μηχάνημα, δι' ού συν-
τρίβεται συνθλιβομένη ή λινοκαλάμη, υποβάλλονται δέ μετά τό καθάρισμα τών λινοξύλων αί
ίνες καί είς νέαν κατεργασίαν διά νά καταστοΰν μαλακαί. Τό ρήμα *μελιγκιάζω? (ή «μελικιάζω»
έν Κύπρφ' ό Π. Γεννάδιος, Λεξ- Φυτολ , 619, άνάγει τήν λ. είς τό «μελίζω» = διαμελίζω' τούτο
όμως φαίνεται άπίθανον).

6) Έν Κρήτη μεταχειρίζονται πρός τοΰτο τήν «κονταλίδα», είδος σίδηρου οργάνου είς
σχήμα περίπου μακρού «κουταλιοΰ», μέ τό πεπλατυμένονάκρον τοΰ οποίου τρίβουν τήν δέσμην
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τά θρΰμματα τών «λινοξνλων», ώστε νά άπομείνουν καθαραί. α! ύφαντικαι ίνεζ
εκάστης δέσμης, αΐτινες άποτελοΰν τό «στονππϊ» ή τά «σκονλλιά» τοΰ λιναριοΰ1).

Έντεΰθεν άρχίζει τό δεύτερον στάδιον τής κατεργασίας τοΰ λίνου, τό όποιον
αποβλέπει εις τήν νηματοποίησιν τών ινών αυτοΰ2) και άντιστοιχεΐ διά τοΰτο έν
πολλοίς πρός τήν διά τόν αυτόν σκοπόν συντελουμένην έπεξεργασίαν τών έρίων.
Οΰτω, εις τήν ένέργειαν τής πλΰσεως τούτων άντιστοιχεΐ άνάλογος ένέργεια κατερ-
γασίας τοΰ λίνου, ήτις διά πλΰσεως και «κοπανίσματος» τών Ινών, σκοπόν εχει νά
καταστήση ταύτας λευκοτέρας καί, κυρίως, μαλακωτέρας3).

Επακολουθεί ή ξάνσις. Κατά τήν διενέργειαν αυτής ουδαμοΰ εφαρμόζεται,
έφ' δσον γνωρίζω, ή κατά τήν κατεργασίαν τών έρίων άσκουμένη προκαταρκτική
ξάνσις διά τών χειρών. Τοΰτο δέ είναι εύνόητον, έφ' δσον at ινες τοΰ λίνου οΰτε
συμπεπιλημέναι είναι, ώς at τρίχες τοΰ έρίου, οΰτε «τριβόλονς» περιέχουν. Διά
τοΰτο ξαίνονται μόνον μέ τά «λανάρια» καί δή μέ τήν «λανάρα» ή τά «χερόχτενα»

τής κοπανισμένης λινοκαλάμης, μέχρις ότου πέσουν τά λινόξυλα Τό ρήμα «κονταλίζω» τό
λινάρι καί τό ένεργοΰν πρόσωπον «κονταλίστρα» ή λιναροκονταλίστρα». Έν Μεσσηνίςι όμως καί
άλλαχοΰ χρησιμοποιοΰν καί πάλιν τό «μαγγάνι», σύρουν δηλαδή τήν δέσμην τής καλάμης διά
τών οδόντων τοΰ μαγγάνου καί έπιτυγχάνουν οΰτω νά πέσουν τά λινόξυλα. Άλλαχοΰ δέ φθά-
νουν είς τό ίδιον άποτέλεσμα μεταχειριζόμενοι τήν «βούρτσα» ή τό «βουρτσϊ» (έν Θράκη καί
Πόντφ, π. χ.), είδος ψήκτρας έκ τριχών χοίρου ή τήν «τοονγκράνα» (έν Θρ<£κη), είδος σίδηρου
κτενίου μέ άραιοΰς οδόντας. Άλλαχοΰ τέλος αρκούνται νά τινάξουν τήν κοπανισμένην καλάμην
μέ οιονδήποτε είδος ράβδου.

') Ό όρος «στονππϊ» (άρχ. στνππίον καί στυππεΐον) σημαίνει μεν, ώς καί παρ' άρχαίοις,
γενικώς τάς άκαιεργάστους Ινας τοΰ λίνου, ένιαχοΰ όμως προσέλαβε μερικωτέραν έννοιαν πρός
δήλωσιν ώρισμένου είδους αυτών (βλ. κατωτ- σελ. 193 ύποσ. 2). Διάφορον έκασταχοΰ εννοιαν
έ'χει επίσης καί ό όρος «σκουλλί» (ένιαχοΰ ή *ακονλλίδα»), σημαίνων τήν δέσμην τής λινοκαλά-
μης τήν σχηματιζομένην κατά τήν συγκομιδήν, άλλαχοΰ δέ τό δράγμα τών καθαρών υφαντι-
κών ινών ή ώρισμένον είδος αυτών μετά τήν ξάνσιν (βλ. κατωτ. σελ 193 ύποσ. 3. Περί τοΰ
έτύμου τής λ. βλ. Κοραή, Άτακτα 4, 519. Χατζιδάκι, ΜΝΕ 1, 396. 2, 285). Ή άρχαία λέξις
«ΐνες> («ή γϊνα*) πρός δήλωσιν τών ινών τοΰ λίνου διεσώθη έν Κερκύρςι (βλ Γ. Σαλβάνον,
Τό γλωσσ. ιδίωμα Άργυράδων Κερκύρας, 33) καί έν Πωγωνίφ τής 'Ηπείρου.

') Σημειωτέον ότι ή καλάμη τοΰ λίνου περιέχει 3U ξυλωδών ουσιών καί 1/4 υφαντι-
κών ινών. Βλ. Π. Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ., 619.

") "Οτι ή έπανειλημμένη έμβάπτισις είς τό ΰδωρ, συνοδευομένη εκάστοτε καί ύπό
μακροΰ κοπανίσματος, καθιστή τάς Ινας τοΰ λίνου λευκοτέρας καί μαλακωτέρας, υπαινίσσε-
ται λαϊκή παράδοσις περί κατάρας, τήν οποίαν έ'δωκεν είς τό λίνον ή μήτηρ του, όργισθεΐσα
διά τήν άχαριστίαν του : «νά σε δέρνουν>, τοΰ είπε, *νά σε βάζονν 'ς τό νερό, νά σέ βγάζουν και
παλι να σε βάζονν. Νά σε βγάζονν άπό τό νερό, νά σε δέρνουν καί πάλι νά σε βάζουν, κ υστέρα νά
σέ δουλεύουν». (Βλ. Έλπ. Σαραντή, Θρακικά 20, 1944, 43/44).
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ή τον «χτενεά»ι). Ώς και κατά τήν άντίστοιχον ξάνσιν τών έρίων, διά τής ενερ-
γείας ταύτης άποχωρίζονται αΐ μακρότεραι και καλυτέρας ποιότητος Ινες, άποτε-
λοΰσαιτά «σκονλλιά», άπό τάς βραχυτέρας και δευτέρας ποιότητος, τά «κροκύδια»2).
Αΐ πρώται προορίζονται διά τήν κατασκευήν στήμονος, αΐ δέ δεΰτεραι διά τήν
κατασκευήν κρόκης. Αύται ξαίνονται, έννοεΐται, έκ νέου δχι μόνον διά νά απαλυν-
θούν, άλλά διά νά γίνη κυρίως και νέα διαλογή αύτών κατά ποιότητα. Αί έξ αύτών
χειρίστης ποιότητος χρησιμοποιούνται μόνον πρός ύφανσιν σάκκων ή παρομοίων
άντικειμένων. Όπωσδήποτε όμως μετά τήν ξάνσιν καί αί μέν καί αί δέ διατίθενται
κατά «τολάπας», ώς καί τό ξανθέν μέ τά «λανάρια» έ'ριον.

Ή νήσις εκάστης «τονλούπας» ή, ώς συνηθέστερον λέγεται, εκάστου «σκονλ-
λιον»3) λίνου γίνεται διά τών αύτών εργαλείων καί καθ' δν τρόπον καί ή νήσις τής
«τουλούπας» τών έρίων. Περιττεύει επομένως ή έπανάληψις τής περιγραφής αύτής.
Καθ' όμοιον έπίσης τρόπον συντελείται καί ή μετά τήν νήσιν τακτοποίησις τού
λινού νήματος πρός χρησιμοποίησίν του κατά τήν ύφανσιν4).

Οί άρχαϊοι "Ελληνες συγγραφείς γνωρίζουν βεβαίως τήν χρήσιν τοΰ λίνου

1 Δηλαδή μέ τά «χοντρά λανάρια». Βλ. άνωτ. σελ. 156 ύποσ. 1.

2 «Κροκύδια» ή «κροκύδες» είναι, ώς καί προκειμένου περί έρίων (βλ. άνωτ. σελ. 156
ύποσ. 3), αί βραχύτεραι καί τραχύτεραι ίνες τοΰ λίνου, αϊτινες ένιαχοΰ λέγονται καί «στονππι»
(βλ. Β. Φάβη, Γλωσσ- έπισκέψεις Αύλωναρίου καί Κονίστρων, 12), κατ' άντίθεσιν πρός τά
'σκονλλιά», τάς μακροτέρας δηλαδή καί λεπτοτέρας ίνας' (τοΰτο δηλοϊ καί έ'μμετρος παροι-
μία έξ 'Ηπείρου λεγομένη έπί της άδικίας, μεθ' ής άνταμείβει πολλάκις ή τύχη τά φυσικά
χαρίσματα τών νεανίδων : «τά στουππιά και τά κροκύδια βρίσκουν ριζικό καί μοίρα \ τά σκονλλιά
τά χτενισμένα, 'ς τήν καασέλλα μουχλιασμένα»). Άλλαχοΰ όμως (έν Κρήτν|, π.χ.) «στονππι» λέγε-
ται τό άριστης ποιότητος λίνον, τό άντίθετον δηλ. τής «κροκύδας». Είς τάς περιπτώσεις
ταύτας, καθ' άς τό «στονππΐ» (ένιαχοΰ ιστουππίν», «σι ου κ ί», «στ'ππί», «-σ'ππί) έπαυσε νά
σημαίντ) τάς άκατεργάστους ίνας τοΰ λίνου, χρησιμοποιείται ύπό τήν σημασίαν ταύτην ένιαχοΰ
μέν (έν Κερκύρςι, π.χ.) τό «{ϊρουμπί» (έκ τής όμοιότητος πρός τό «·&ρονμπί», άρχ. «ΰνμβρος»),
άλλαχοΰ δέ τό *οτρονμπί» (μεταγ. «στρομβιον») ή «στροϋμπα».

3 Λέγεται μέν ένιαχοΰ καί ή τολύπη τοΰ λίνου 1τονλούπα» (εν Ήπείρω, π.χ., Καλαβρία,
Κυθήροις καί άλλαχοΰ), εύρύτερον δμως χρησιμοποιείται πρός δήλωσιν αύτής — καί πρός
διάκρισιν άπό τής «τουλούπας» τών έρίων—ό δρος «σκουλλί» (σκουλλίν, σκουνι) ή «σκουλλίδι» ή
«σκουλλούδι» (έν Κέρκυρα μάλιστα ?νέγεται «σκουλλί» ή έκ καλοΰ λίνου τολύπη, ενώ ή έκ τοΰ
χειρίστου λίνου λέγεται «τονλούπα». Βλ. Γ. Σαλβάνον, Περι τοΰ γλα>σσ. ίδιοόματος 'Αργυρά,
δων Κερκύρας, 33). Περιγραφήν κατεργασίας τοΰ λίνου δίδουν έπίσης οί: Έλπ. Σαραντή,
Λαογρ. 8 (1925), 561 - 563. Κ. Χουρμουζιάδης, Θρακικά 11 (1939), 411-412. Θ. Κιακίδης,
Αύτόθ. 19 (1944), 311 - 312.

4 Βλ. άνωτ. σελ. 162-170 (ή μόνη παρατηρούμενη ένιαχοΰ ασήμαντος διαψορά έγκειται
είς τήν χρήσιν ιδιαιτέρας ήλακάτης, τής «σκονλλόρροκκας» λεγομένης).
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εις τήν ύφαντουργίαν, εφ' δσον από τοϋ Όμηρου ήδη όμιλοϋν περί ένδυμάτων και
σχοινιών καί ιστίων καί θωράκων έκ λίνου1). Άλλ' ουδείς έξ αυτών κάμνει λόγον
περί κατεργασίας τής λινοκαλάμης. 'Αντιθέτως δμως γίνεται σαφής παρ' αυτών
υπαινιγμός περί νήσεως λίνου καί ΰφάνσεως λινών ένδυμάτων έν Ελλάδι2). Τοϋτο
σημαίνει ασφαλώς, δτι ή μεν καλλιέργεια τοϋ λίνου εις τήν μητροπολιτικήν Ελλάδα
ήτο περιωρισμένη3), αν μή ανύπαρκτος, εισήγετο δμως έξωθεν ή πρώτη ύλη ύπό
μορφήν άκατεργάστων ινών4) ή ύπό μορφήν νήματος πρός χρήσιν τής εγχωρίου
υφαντουργίας τών λινών.

Ή μόνη λεπτομερής πως περιγραφή κατεργασίας τής λινοκαλάμης κατά τήν
αρχαιότητα οφείλεται εις τόν Πλίνιον. Διά τό ένδιαφέρον τοϋ πράγματος παραθέτω
έν μεταφράσει τό σχετικόν χωρίον5): «Παρ' ήμϊν ή ώρίμασις τοϋ λίνου άναγνωρί-

') Βλ. Olck, RE αρθρ. Flachs σελ. 2439 -2457. Thedenat, DA αρθρ. Linum σελ. 1261.

Hehn, Kulturpfl. u. Hausth.7, 162- 169. Πβλ. άνωτ. σελ. 180-181.

3) Ό 'Αριστοφάνης, π.χ., παρουσιάζει γραΐαν τών 'Αθηνών άσχολουμένην μέ τήν τακτο-
ποίησιν νήματος λίνου έκ τοΰ άτράκτου «λίνον μεστόν άτρακτον»■ εις «κουβάρι» <κλωστήρα»
(βλ. άνωτ. σελ. 167 υποσ. 4) διάνά τό πώληση λίαν πρωί είς τήν άγοράν (Βάτρ., 1347-1351).
Ό Ευριπίδης έπίσης παρουσιάζει τήν Έλένην νήθουσαν λίνον, έξ οΰ θά υφαίνε στόλισμα διά τόν
τάφοντής Κλυταιμνήστρας (Όρέστ., 1431-1436). Πβλ. Πολνδ. Όνομαστ. V, 26-30. VII, 71-72.

3) Πβλ. Rostovtzeff, Hellenist. World I, 91. Ό Θεόφραστος ομιλεί μέν περί λίνου,
'ιδιαιτέρως δέ περί τοΰ λινοκάρπου (βλ. Φυτ. Ίστ. III, 18, 3. Φυτ. Αιτ. II, 16, 2.IV, 5, 4), όχι
δμως καί περί καλλιεργείας τοΰ λίνου. Έν τούτοις έπί τών χρόνων τοΰ Ηροδότου έκαλλιερ-
γείτο είς τήν Άν. Μακεδονίαν (V, 12), έπί τής έποχής τοΰ Θουκυδΐδου πιθανώς είς Λακωνίαν
ή Μεσσηνίαν (IV, 26)' έπί δέ τών χρόνων τοΰ Παυσανίου ασφαλώς είς τήν Ήλείαν (βλ.
κατωτ. σελ. 206 ύποσ. 4).

4) Άπό τοΰ 5ου αιώνος ύπήρχον έν Αθήναις καί ΠειραιεΙ «στυππειοπωλαι» (βλ. Άρι-

στοφ. 'Ιππείς 129. I. Ga' II, 1570, 24), άλλά φαίνεται ότι πρόκειται μάλλον περί πωλητών
στυππείου έκ καννάβεως (πβλ. Πολυδ. Όνομαστ. VII, 72), χωρίς νά άποκλείεται καί τό έκ
λίνου στυππείον (βλ. Olck RE αρθρ. Flachs σελ. 2458).

6) Ν. Η. XIX, 16—18: «Αfind, nos maturitas eius (sc. lini) duobus argumentis intellegitur,

intumescente semine aut colore flavescente. turn evolsum et in fascicules manuales colligatum sic-
catur in sole pendens conversis superne radicibus uno die, mox V aliis contrariis in se fascium ca-
cuminibus, ut semen medium cadat... deinde post messem triticiam virgae ipsae merguntur in aquam
solibus tepefactam, pondere aliquo depressae ; nulli enim levitas major, marecatas indicio est mem-
brana laxatior, iterumque inversae, tit pritis, sole siccantur, viox arefactae in saxo tunduntur
stuppario vialleo. quod proximum cortici fuit, shippa appellatur, deterioris lini, hicernarum fere
luminibus aptior. et ipsa tamen pectitur ferreis aculeis, donee omnis membrana decorticetur, cor-
ticesque decussi clibanis et furnis praebent usum. medullae numerosior distinctio candore, mollitia.
linumque mere et viris decorum, est ars depectendi digerendique. justum e quinquagentis fascium li-
bris quinas denas carminari■ iterum deinde in filo politur, inlisum crebro silici ex aqua, textumque
rursus tunditur clavis, semper injuria melius».
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ζεται από δυο σημεία: τήν διόγκωσιν τοΰ καρποΰ ή τό κιτρινίζον χρώμα. Τότε,
άφοΰ έκριζωθή καί δεθη εις «χερόβολα», άφίνεται νά ξηρανθή εις τόν ήλιον ό'ρ-
θιον μέ τάς ρίζας πρός τά άνω έπί μίαν ήμέραν, έπί πέντε δέ άλλας ημέρας μέ τάς
κορυφάς τών δεσμίδων στηριζομένας τάς μεν έπί τών δέ είς τρόπον, ώστε ό καρ-
πός νά πίπτη ανάμεσα των... Κατόπιν, μετά τόν θ^ρισμόν τών σιτηρών, ή λινο-
καλάμη εμβαπτίζεται έντός ύδατος θερμαινόμενου υπό τών ηλιακών άκτίνα)ν, πιέ-
ζεται δέ συγχρόνως διά τίνος βάρους, διότι είναι έλαφροτέρα παντός άλλου πρά-
γματος. "Οταν ή μεμβράνη άρχίζη νά χαλαροΰται, τοΰτο σημαίνει δτι ή διάβρα>σις
τής καλάμης έχει συντελεσθή. "Επειτα ξηραίνεται είς τόν ήλιον μέ τάς ρίζας πρός
τά άνω, ώς καί προηγουμένως' μετά δέ τήν τελείαν άποξήρανσιν τοποθετείται έπί
λίθου καί κοπανίζεται μέ είδικόν κόπανον. Τό πρός τόν φλοιόν πλησιέστερον μέρος
τής καλάμης λέγεται «στοΰππα», είναι δέ κατωτέρας ποιότητος λίνον, κατάλληλον
σχεδόν μόνον πρός κατασκευήν θρυαλλίδων τών λύχνων. Έν τούτοις, κτενίζεται
καί αΰτη μέ ό'ργανον φέρον σιδηράς άκίδας, έ'ως οτου ολόκληρος ή μεμβράνη άπο-
φ?ι.οιωθή' τά απορριφθέντα φλοιώδη μέρη χρησιμοποιούνται εις τήν έστίαν καί
τούς φούρνους. Τό έσωτερικόν είναι περισσοτέρων ειδών, διακρινομένων έκ τήςλευ-
κότητος καί τής μαλακότητος. Ή νήσις τοΰ λίνου είναι έργον τιμητικόν καί δι3 άν-
δρας ακόμη. Ή ξάνσις καί ή τακτοποίησις τού λίνου άποτελεΐ τέχνην. Πεντήκοντα
λίβραι λινοκαλάμης δίδουν άκριβώς δέκα πέντε λίβρας καθαρού λίνου. Μετά τήν
νήσιν λειαίνεται πάλιν διαβρεχόμενον καί κοπανιζόμενον συνεχώς διά λίθου, μετά
δέ τήν ύφανσιν κοπανίζεται πάλιν διά ράβδων, διότι ή κακοποίησις τό καθιστή
πάντοτε καλύτερον».

Μολονότι υπάρχουν ασαφή τινα σημεία είς τήν σύντομον αυτήν περιγραφήν
τοΰ Πλινίου1), έν τούτοις απλή αυτής άνάγνωσις αρκεί νά πείση, δτι ή άσκου-

ι) Τό κείμενον, τοΰ οποίου παρέθεσα τήν μετάφρασιν, είναι κατά τήν εκδοσιν Κ. May-
Ηο//(ύς τήν σειράν Teubner). Είναι όμως άληθές ότι ή παράδοσις τών χειρογράφων παρου-
σιάζεται τεταραγμένη είς μερικά σημεία (βλ. λεπτομερείας παρά Blilmner, Technologie I2,
192 ύποσ. 3). Ή κυριωτέρα δυσκολία πρός κατανύησιν τής περιγραφής τοΰ Πλινίου, προέρχε-
ται έκ τής άσαφείας με&'ής χρησιμοποιεί οΰτος τούς όρους 'membrana', «cortex» καί
istuppa». Φαίνεται, έν τούτοις, ότι διά τοΰ πρώτου εννοεί τάς ύφαντικάς Ινας τής λινοκαλά-
μης έν τω συνόλω, διά τοΰ δευτέρου τό έσωτερικόν ξυλώδες μέρος αυτής καί διά τοΰ τρίτου
τάς βραχυτέρας καί κατωτέρας ποιότητος Ινας. Ώς πρός τό τελευταΐον τοΰτο ή μαρτυρία
τοΰ Πλινίου, συνδυαζομένη πρός τήν σημερινήν χρήσιν τής λέξεως < στονππϊ» ώς συνωνύμου
τοΰ «κροκύδα» (βλ. άνωτ. σελ. 193 ύποσ. 2), ενισχύει τήν άποψιν, ότι είς τόν μεταγενέστερον
Έλληνισμόν ό όρος «ατύππη» (έξ οΰ τό λατ. stuppa) ή «στνππεΐον» έσήμαινε κατ' εξοχήν τό
έκ τής καννάβεως στυππεΐον (καί αυτήν τήν κάνναβιν πβλ. κατωτ. σελ 217-218) καί κατ' άνα-
λογίαν τό πρός αύτό όμοιον κακής ποιότητος στυππεΐον τοΰ λίνου.
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μένη εις δλον τόν άρχαΐον Έλληνο - ρωμαϊκόν κόσμον μέθοδος έπεξεργασίας τοΰ
λίνου, ήτο, γενικώς ειπείν,ή αυτή πρός τήν και σήμερον έν χρήσει εις τήν οΐκιακήν
βιοτεχνίαν τής λινουργίας: άποξήρανσις ει; τόν ήλιον μετά τήν συγκομιδήν, έμβά"
πτισις έντός ύδατος έπί τινας ημέρας, στέγνωμα είς τόν ήλιον καί κοπάνισμα άκο-
λουθοΰμενον ύπό κτενίσματος πρός άπαλλαγήν τών υφαντικών ινών άπό τά λινό-
ξυλα καί διαλογήν αύτών κατά ποιότητας.

Τοιχογραφίαι έκ τάφων τής άρχαίας Αιγύπτου δεικνύουν, δτι ή κατεργασία
τής λινοκαλάμης έγίνετο κατά τόν αύτόν τρόπον άπ' άρχαιοτάτων χρόνων είς τήν
χώραν τών Φαραώ: έβυθίζετο έντός δεξαμενών πλη ρου μένων δι'ύδατος τοΰ Νείλου1),
έκοπανίζετο δι1 ειδικών κοπάνων καί έκτενίζετο έν συνεχεία διά σιδηρών κτενίων2).

Αί όλίγαι καί σποραδικαί πληροφορίαι, τάς οποίας περιέχουν μέχρι τοΰδε οί
Πτολεμαϊκοί πάπυροι, έπιτρέπουν νά συμπεράνωμεν δτι καί είς τήν Πτολεμαϊκήν
Α'ίγυπτον έφηρμόζετο ή αύτή μέθοδος πρός κατεργασίαν τοΰ λίνου: μετά τόν
«τιλμόν» άφίνετο νά ξηρανα^ή έπί τόπου είς τόν ήλιον («ψνχειν τό λίνον»)3), άκο-
λούα'ίως δέ «κατειργάζοντο τήν λινοκαλάμην» πρός έξαγωγήν τοΰ «στνππείου»4), τό
όποιον «έκτενίζετο»5) διά τήν περαιτέρα) έπεξεργασίαν. Μεταξύ δέ τών «λιννφαντι-

') Φαίνεται ότι ή εξαιρετική ποιότης τών λινών ύφασμάτων τής Αιγύπτου ώφείλετο έν
μέρει καί είς τήν καλήν ποιότητα τού ύδατος τού Νείλου. Ή είς άλατα καί μεταλλικάς ουσίας
περιεκτικότης τού πρός κατεργασίαν τής λινοκαλάμης χρι^σιμοποιουμένου ύδατος επιδρά, ώς
γνωστόν, δυσμενώς έπί τής ποιότητος τών υφαντικών αύτής ινών (πβλ Π. Γενναδίου, Λεξ.
Φυτολ., 619)· είς τοΰτο προσέχει πολύ καί ή σημερινή βιομηχανία τών λινών.

2) Κατά τήν έρμηνείαν, ήν δίδει είς τάς σχετικάς παραστάσεις τών εικόνων καί είς τήν
χρήσιν τών ευρεθέντων εργαλείων ό Wilkinson, Manners and Customs II, 173—174 (είκ.
389. 390). Πβλ. καί Bliimner, Technologie Ι3. 193 είκ. 76.

3) Βλ. P.C.Z. 59782 (b), 119-120 (πβλ. άνωτ. σελ. 79 ύποσ 7). Διά τοΰ όρου «ψνχειν
τό λίνον» έδηλούτο ασφαλώς καί ή μετά τήν δι' ύδατος κατεργασίαν άποξήρανσις τοΰ λίνου.

4) Βλ. P.C.Ζ. 59779: «δ γέγονεν στιππύον\ άπό τής λινοκαλάμηςΙ τής κατεργασζμένης/(τά-
(λαντα) ψοβ (772), μν{αι) λζΐ (37 '/2) παλαιού τά(λαντα) κ (20), μν(αΐ) μ&Ι (49 ιΙ^)/) άχρέου μν(α\)
ζ/ (7V2)/ υπάρχει εν [ταμιε]ίο)\ τά(λαντα) ο<5 (74)»· Έκ τοΰ κειμένου τού παρόντος παπύρου μαν-
θάνομεν έπί πλέον, ότι έγίνετο ποιοτική διαλογή τών υφαντικών ινών τού λίνου κατά τό «κτέ-
νισμα». εφ' όσον ε'ις τήν άποθήκην τοΰ Ζήνωνος υπάρχουν καί 7 ι/2 μναϊ στυππείου άχρήστου
(αχρείου) είς τήν ύφαντουργίαν. Έξ άλλου κειμένου (P.C.Z. 59177, 6-7) πληροφορούμεθα, ότι
ό Διοικητής 'Απολλώνιος έζήτει νά τού αποστείλουν δείγματα ■>στνππείου τοΰ βελ[τίστου κ]αΙ
χειρίστου» άλλ' εϊλ'αι πιθανώτερον ότι «στυππεΐον» εδώ σημαίνει «κάνναβις»

Βλ. P.S.I. 404 : Δημήτριος Ζήνωνι χαίρειν iΠερί τον στιππύου τήν μεν τιμήν/ υπέστη
Αισχύλος #ι-(9 δρχμ.) τοΰ (ταλάντου)! και δτι δει κτενισ&ήναι καί// έξ δσου αν άποβή έκ τοσούτου τήν/
τιμήν τήν προγεγραμμένην τά'ξεσϋαι». Ώς έσημειώσαμεν ήδη (σελ. 195 ύποσ. 1), είς τούς Πτολε-
μαϊκούς παπύρους *στυππεΐον» σημαίνει καί τήν κάνναβιν καί τό έξ αύτής έξαγόμενον «στουππί».
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κών εργαλείων»1), τά όποια άναφέρουν αορίστως οι πάπυροι, περιελαμβάνοντο
ασφαλώς καί τά κατά τήν πρό τής ύφάνσεως κατεργασίαν τής λινοκαλάμης χρησι-
μοποιούμενα, δηλαδή καί ειδικοί κόπανοι καί ειδικά κτένια2).

Ή νήσις τοΰ λίνου εις τήν άρχαίαν Ελλάδα έγίνετο, ώς καί ή τοΰ έρίου,
διά τής «ήλακάτης» καί τοΰ «ατράκτου»1, διετίθετο δέ μετά τοΰτο αναλόγως πρός
τόν προορισμόν τοΰ νήματος είτε εις «κουβάρια» (κλα>στήρας) ε'ίτε εις πηνία3).

Ώς δεικνΰοι,'ν αί έκ τών Φαραωνικών τάφων παραστάσεις καί ευρεθέντα
εργαλεία τής υφαντουργίας, ή νήσις τοΰ λίνου εις τήν άρχαίαν Α'ίγυπτον διεξήγετο
κατά τόν 'ίδιον τρόπον: αί γυναίκες κρατοΰν διά τής αριστεράς χειρός τήν ήλακά-
την, καλαμίνην συνήθαις, είς τό άνω άκρον τής οποίας έχει διαπερασθή καθέτως
μικρόν τεμάχιον ξΰλου διάνα συγκραιή τό στυππεΧον, διά δέ τής δεξιάς τό «αδράχτι»
καί νήθουν ώς καί αί γυναίκες τής Ελλάδος. Μετά τήν νήσιν, τό μεν νήμα τοΰ
στήμονος διέθετον έπίσης εις «κουβάρια», τό δέ τής κρόκης έτΰλισσον περί μικρόν
τεμάχιον ξΰλου, τό όποιον έχρησίμευεν ώς πηνίον ή καί ώς κερκίς συγχρόνως κατά
τήν ύφανσιν είς τόν ό'ρθιον ίστόν4).· Ειδικώς διά τήν προπαρασκευήν τοΰ στήμονος,

Άλλ' είτε περί ξάνσεως τοΰ εκ λίνου, είτε τοΰ έκ καννάβεως στυππείου πρόκειται είς τό κείμενον
τής επιστολής, τό συμπέρασμα είναι τό αύτό: έγίνετο ξάνσις διά «κτενίου τοΰ στυππείου τοΰ λίνου
κατ' αύτήν τήν έποχήν. Ή μέθοδος, άλλως τε, κατεργασίας τής καλάμης τής καννάβεο)ς ήτο
ακριβώς ή αύτή, ώς θά ΐδωμεν. Σημειοόνω, έπ' εύκαιρία, ότι ή γραφή τής λέξεως «στυππεΐον»
ποικίλλει είς τούς παπύρους, ώς καί άλλαχοΰ : «στνππεΐον, οτυπεΐον, στ.νππίον, οχιππύον» Βλ. Lid-
dell-Scott έν λ. Mayser, Gr. d. Papyr. I2 3, 14/15. Πάντως, ή διά τής λαλουμένης παραδοθείσα
μορφή »στουππι·» άποδεικνύει ότι σφάλλονται όσοι γράφουν «ατΰππιον». Έξ άλλου, ή εις Ρωμαϊ-
κούς καί Βυζαντινούς παπύρους άπαντώσα γραφή «σιππίον» (βλ. Α. Calderini, Raccolta Lum-
broso, 78-82, 97) αποδεικνύει, ότι ή σημερινή διαλεκτική μορφή «ο'ππί» (έν Μακεδονία κ.άλλ.)
δέν είναι νεώτερος σχηματισμός. ') Βλ. P. Tebt. 5. 2\2 (118 π. Χρ.)

2) Φαίνεται ότι μερικά τών έκ τής Έλληνο - ρωμαϊκής Αιγύπτου ευρεθέντων έργαλείων,
ώς ξύλινοι κόπανοι, κτένια ήλακάται (βλ. Breccia, Monum. de l'Egypte Greco rom. I
planche LXXV), έχρησιμοποιοΰντο είς τήν λινουργίαν.

3) Βλ. Ήροδ. V, 13. Εύριπ. Όρέστ. 1431-1433. Άριστοφ. Βάτρ., 1347-1351. Πολνδ.
Όνομαστ. VII, 31. Ό Πολυδεύκης αναφέρει έπίσης, οτι κατά τήν νήσιν τών έκ λίνου ή
καννάβεως στυππείων έχρησιμοποιεΐτο κιονίσκος, «γέρων» ονομαζόμενος ού έκλωΰον
εξαρτώντες τά οτνπεΐα» (VII, 73). Τοΰτο έ'ρχεται είς άντίφασιν πρός τάς ρητάς μαρτυρίας
τών συγγραφέων, δι' ών πιστοΰται ότι ή νήσις τοΰ λίνου έγίνετο διά τής ήλακάτης. Μένει νά
ύποθέσωμεν, ότι ή χρήοις τοΰ 'γέροντος» έγίνετο κατά τήν νήσιν στυππείου έκ καννάβεως,
προοριζομένου διά τήν κατασκευήν σάκχων, σχοινιών κττ. (Πβλ. άνωτ. σελ. 165 ύποσ. 2).

4) Βλ. Wilkinson, Manners and Customs, II, 176 (είκ. 392). K/ebs, Reliefs II, 125-
126 (είκ. 91, 92). 129 (είκ. 94). Ill, 185. Mogensen, Collect. Egypt. Ny Carlsberg I, 68
no 516 Α. II planche LXVI. Johl, Webst- d. Gr. u. Rom., 36. Braulik, Altagypt. Gewebe,
65 (είκ. 96 a).
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γνωρίζομεν δτι οΐ λινουργοι τής Αιγύπτου κατέβαλλον ιδιαιτέραν έπιμέλειαν. Ώς
διελάβομεν ήδη, ή εξαιρετική ποιότης τών λινών τής Αιγύπτου ώφείλετο δχι μόνον
εις τήν καλήν ποιότητα τοΰ λίνου και τήν έπιμεμελημένην αύτοΰ κατεργασίαν,
άλλα και εις τήν ιδιαιτέραν δεξιότητα, μεθ' ης οί λινουργοι τής χώρας κατώρθω-
νον νά κατασκευάζουν υφάσματα λεπτά καί στερεά συγχρόνως, ε'ίτε διά τής συνε-
νώσεως πολλών κλωστών είς μίαν, είτε διά τής πυκνής ύφάνσεως, πρό παντός δέ
διά τής χρησιμοποιήσεως πυκνοτάτου στήμονος1).

Εις τούς Πτολεμαϊκούς παπύρους ουδεμία μέχρι τοΰδε γίνεται μνεία περί
νήσεως λίνου ή περί τής περαιτέρω προπαρασκευής τοΰ λινοΰ νήματος μέχρι
τής ύφάνσεως2).

Τοΰτο είναι συμπτωματικόν βεβαίως, άλλά καί αν εΐχομεν πληροφορίας
σχετικάς, είναι βέβαιον δτι αύται ουδέν το νέον θά προσέφερον. Διότι οί άσχολού-
μενοι περί τήν λινουργίαν τής Αιγύπτου κατά τήν Πτολεμαϊκήν έποχήν ήσαν κατά
κανόνα ιθαγενείς. Ούτοι δέ έξηκολούθησαν νά ασκούν κατά τόν πατροπαράδοτον
τρόπον τήν τέχνην των, είς τήν οποίαν διεκρίνοντο ήδη καί περί τής οποίας
ούδέν ειχον νά διδαχθούν παρά τών Ελλήνων αποίκων. Οί Πτολεμαίοι, άλλως τε,
όχι μόνον ούδέν ή θέλησαν νά μεταβάλουν, άλλά καί έσπευσαν νά περιβάλουν διά
τοΰ κύρους τής κρατικής νομοθεσίας τά κρατούντα μέχρι τότε είς τήν ύφαντουρ-
γίαν τών λινών3).

') Εύρέθησαν υφάσματα τής Φαραωνικής έποχής, είς εν τετραγωνικόν έκατοστόμετρον
τών όποιων περιείχοντο 68, 72, 84 καί 130 κλωσταί είς τόν στήμονα. "Εν μάλιστα περιείχε
540 κλωστάς (δηλ. 270 δίπλας) είς 2'/2 έκατοστόμετρα στήμονος. Βλ. Wilkinson, ενθ. άν. II,
161 κ.έξ. Jokl, ένθ. άν., 6, 42 (πβλ. πίν. έν σελ. 44, 46, 47). Πβλ. άνωτ. σελ. 177 ύποσ. 3.

') 'Εκτός τών O.W. 1155 καί 1156 (βλ. άνωτ. σελ. 170 ύποσ. 6), είς τά όποια γίνεται
λόγος περί <διάσματος» λινών πιθανώτατα, ή φράσις <δεΐ ήμΐν δο&ήναι τον ταλάντου ώστε
πλνναι καί διελεϊν (δρχ) α» τοΰ P.S.I. 599, 4 (βλ· σελ. 159 ύποσ. 1) δέν δύναται νά έρμη-
νευθή «διά τήν πλύσιν καί τήν ξάνσιν ενός ταλάντου λίνου δρχ. 1» ώς ερμηνεύει ταύτην
ό Rostovtzeff (A Large Estate, 116), άκολουθούμενος ύπό τής CI. Preaux (Econ. royale d.
Lag., 104). Διότι είναι τεχνικώς άδύνατον εντός έξ ήμερων, ώς ορίζεται έν τφ παπύρφ, νά
συντελεσθή ή πλύσις, ή ξάνσις, ή νήσις καί ή ΰφανσις λινοΰ ύφάσματος.

8) Ούτω καθώρισαν τήν πυκνότητα τοΰ στήμονος δι εκαστον είδος ύφάσματος έκ τών
ύφαινομένων είς τά λινυφαντεϊα τής χώρας ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ Κράτους (βλ. P. Tebt. 703,
97· Πβλ. άνωτ. σελ. 182 ύποσ. 2). Ύπήγαγον ώσαύτως ύπό τόν έ'λεγχον τοΰ Κράτους τήν
«εψηαιν τών ώμολίνων, τήν οποίαν έξετέλουν είδικοί τεχνΐται, οί «λινεψοί» (βλ. P. Tebt. 703,
97"ιο4 κ<*ί τά σχόλ). Ή «έ'ψησις» συνίστατο είς τήν διά θερμού ύδατος πλύσιν τών λινών
μετά νίτρου καί έλαίου τοΰ κίκιος, τοΰ σάπωνος δηλ. τής έποχής, συνοδευομένην καί ύπό τίνος
είδους κοπανίσματος. Τοΰτο προσέδιδεν είς τό ύφασμα στιλπνότητα καί λευκότητα. Έγίνετο
δηλ. κάτι άνάλογον πρός τήν κατεργασίαν,είς τήν οποίαν υποβάλλουν τό λινοΰν νήμα αί ύφάν-
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4. Έργάται τής λινόυργίας, οροι και συνΦήκαι εργασίας αυτών.

Ό Ηρόδοτος κατά τό εις Α'ίγυπτον ταξίδιόν του, μεταξύ τών άλλων παρα-
δόξων ηθών και εθίμων, τά όποια εΐδεν εις τήν χώραν τοΰ Νείλου, έσημείωσε
πρώτον δτι «at μεν γυναίκες άγοράζονοι και καπηλενονβι, οι δε άνδρες κατ* οίκους
εόντες ΰφαίνουοι»1. Ήτο βεβαίως φυσικόν, "Ελλην αύτός, νά έκπλαγή, διότι ειδεν
άνδρας άσχολουμένους είς τά έ'ργα τής υφαντουργίας. Διά τοΰτο άπέδωκε τήν πρα-
γματικότητα μέ ύπερβολικήν πως έ'μφασιν. Διότι αί έκ τών Φαραωνικών τάφων παρα-
στάσεις άποδεικνύουν, δτι από τής Μέσης τουλάχιστον Αυτοκρατορίας καί έντεΰθεν,
ή υφαντουργία ήσκεΐτο υπό άνδρών και γυναικών καθ' δλα αυτής τά στάδια2). Ώς
πρός τό στάδιον τής ύφάνσεως ειδικώς, συνετέλεσε πιθανώς εις τήν συμμετοχήν
τών ανδρών3) καί τό γεγονός δτι αί γυναίκες τής Αιγύπτου έδυσκολεύοντο, έ'νεκα
τών λίαν στενών ενδυμάτων άτινα έ'φερον κατά τόν συρμόν τής χώρας, νά εργα-
σθούν άνέτως είς τόν ό'ρθιον ιστόν, είς δν ύφαινον, ώς φαίνεται έκ τών
σχετικών παραστάσεων, μέ κεκαμμένα τά γόνατα4). Ώς πρός τά προπαρασκευα-
στικά δμως στάδια αυτής συνετέλεσεν ασφαλώς είς τοΰτο αυτή αύτη ή φύσις τής
πρώτης ύλης, ήτις έχρησιμοποιεΐτο γενικώς σχεδόν είς τήν ύφαντουργίαν τής χώρας.
Διότι ή κατεργασία τής λινοκαλάμης μέχρι τοΰ σταδίου τής ξάνσεως ή καί τής

τριαι τής σήμερον παρ' ήμϊν : βράζουν τό νήμα, τό «ξεχολικιάζουν» ώς λέγεται, καί τό πλύ-
νουν έπειτα διά ψυχροΰ ύδατος καί σάπωνος. Θά ήτο τις διά τοΰτο διατεθειμένος νά υπόθεση,
ότι οί Αιγύπτιοι «λινεψοί» ύπέβαλλον έπίσης είς «έ'ψησιν» τό νήμα καί όχι τό ύφασμα. Άλλά
τά έκ τών παπύρων δεδομένα (πβλ. Rev. Laws, 96, 5 Ρ· SI. 349. 566, η. P. C. Ζ- 59304, η.
Ο Tait I 1, 140. 141. P. Tebt. 406, 21-22.) ούδεμίαν άφίνουν άμφιβολΐαν, ότι οί «λινεψοί»
κατειργάζοντο τά λινά υφάσματα, τά όποια παρουσίαζον τραχύτητά τινα μετά τήν υφανσιν,
είτε έ'νεκα τής μή επαρκούς προκαταρκτικής κατεργασίας τής πρώτης ΰλης, είτε δι* άλλον
τινά λόγον. Πιθανόν, άλλως τε, είς τήν ύφαντουργίαν τής Αιγύπτου ή «έ'ψησις» νά ήσκεΐτο
έφ'όλων τών λινών γενικώς. (Περί τής σημασίας τοΰ όρου «ώμόλινα» βλ. Ήσνχ.: ώμόλινα τά
άγρια όθόνια. Πβλ. Olek, RE αρθρ. Flacks σελ. 2457. Blilmner, Technologie I8, 197 ύποσ. 4).

') II, 35.

') Βλ. Wiedemann, Aegypten, 325. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 538. IClehs, Re-
liefs II, 126 κ.έξ. Ill, 187. Johl, Webst. d. Gr. u. Rom., 10.

3) Κατ' άρχάς καί είς τήν Α'ίγυπτον ή υφαντουργία ήτο, φαίνεται, έ'ργον άποκλειστικώς

γυναικεΐον. Κατά τήν παράδοσιν, ή Ίσις καί ή Νεφθύς πρώται ΰφαναν καί έλεύκαναν διά τόν

άδελφόν αύτών Όσιριν ένδύματα, τών οποίων τό νήμα παρεσκεύασαν αί ΐδιαι. "Αλλως τε,

καί έν Αίγύπτφ δέν έλατρεύετο θεός, άλλά θεά τής υφαντικής (ή Τα ι τ), τήν οποίαν οί "Ελλη-
νες έταύτισαν πρός τήν Άθηνάν (βλ. Ενσταϋ·. Θεσσαλον., είς "Ομηρ Α, 31 σελ. 31, 6). Πβλ.

Kees Aegypten, 73. Erman-Ranke, έ'νθ' άν., 536. Jecquier, Civil. Egypt., 226-227.

Κατά Klcbs, έ'νθ. άν. Ill, 187. Πβλ. V. Chapot DA αρθρ. Textrinum σελ. 167/168.
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νήσεως, έγίνετο εις τό ύπαιθρον, υπό τόν καΰσωνα τοΰ Αιγυπτιακού θέρους, κατά
τό κοπάνισμα δέ καί τό κτένισμα αυτής άπητεΐτο καταβολή φυσικής δυνάμεως,
τήν οποίαν ήδΰναντο νά προσφέρουν άνδρες μάλλον ή γυναίκες.

Όπωσδήποτε, τό βέβαιον είναι δτι οΐ Αιγύπτιοι παρέμειναν κα! κατά τήν
Έλληνιστικήν έποχήν κατ" έξοχήν «λινοποιοί», ως ήσαν κα! πρότερον 1). "Οντως,
μολονότι πολλοί τών νέων κατοίκων τής χώρας ήσχολοΰντο, ώς ε'ίδομεν 2), εις τά
εργα τής έριουργίας, ουδείς έξ αύτών άπαντοί μεταξύ τών άσχολουμένων εις τήν
λινουργίαν. "Ολοι οί γνωστοί «λιννφάνται» 3) είναι ιθαγενείς, μεταξύ δέ αύτών
υπάρχουν πολλοί, διά τούς οποίους τό έπάγγελμα τούτο άπετέλει οίκογενειακήν
παράδοσιν 4). Τούτο δέ ειναί εύνόητον, δεδομένου δτι πρός τελείαν έκμάθησιν τής
τής τέχνης τού λινυφάντου έχρειάζετο μακρά μαθητεία, διήκουσα κατά τάς περι-
στάσεις κα! τά πρόσωπα, άπό ενός μέχρι πέντε ενίοτε ετών. ώς αποδεικνύουν αί είς
παπύρους τών Ρωμαϊκών χρόνων διασωθεΐσαι συμβάσεις μεταξύ υφαντών κα!
μαθητευομένων, αί «διδασκαλικοί» λεγόμενοι είς τήν νομικήν γλώσσαν τής έποχής5).

') Βλ. άνωτ. σελ 180 ύπσσ. 1. Δι' ό καί έκτος τής Αιγύπτου άκόμη ή συμμετοχή τών
άνδρών είς τήν κατεργασίαν καί τήννήσιν τοΰ λίνου δέν έθεωρεϊτο ύποτιμητικόν τής άνδρικής
άξιοπρεπείας, ώς μαρτυρεί ό Πλίνιος (βλ. άνωτ., σελ. 195)·

2) Βλ. άνωτ. σελ. 172-173. 175-176.

3) Ή λέξις άπαντα ύπό διαφόρους μορφάς είς τούς παπύρους: λινονφάντης, λινοφάντης,
λίννψος, λινόυφος. (βλ. Mayser, Gr. d. Papyr. I2 3, 75. 169· Liddell- Scott, έν λ.). Ή μορφή
«λιννφάντης» δέν μαρτυρεΐται μέν μεμονωμένως μέχρι τοΰδε, άλλ' ή χρησιμοποίησις είς τήν
γλώσσαν τών δημοσίων εγγράφων τών όρων «λινυφαντεΐον» ( P. Ent. 5. 2' 3°? αί. π.Χρ. Ρ.
Tebt. 5, 238' 2°s αί. π·Χ.) καί «λιννφαντικά εργαλεία» (P. Tebt. 5, 242) άποδεικνύει, ότι αΰτη
ήτο ή επισήμως καθιερωμένη. (Ό τύπος «λιννφεΐος», τόν όποιον έδημιούργησε κατά λάθος
ό P. Meyer έν P. Giss. II σελ. 39 ύποσ. 1, οφείλεται προφανώς είς σύγχυσιν πρός τό *ληυ-
φεΐον» = έργαστήριον υφαντουργίας λινών)· Είς τούς έργάτας τής λινουργίας δέον νά συγκα
ταλεχί^οΰν καί οί «λινειροι» (άνα)τ. σελ. 198 ύποσ. 3), οί «βνσσουργοι» (κατωτ- σελ. 211 ύποσ. 3)
καί οί στνππειονργοι» (κατωτ. σελ. 222 ύποσ. 4). Πβλ. S. Calderini, Aegyptus XXVI (1946),
53-55. 62-68.

4) Γνωρίζομεν, π. χ-, οίκογένειαν λινυφαντών έξ Άπολλωνοπόλεως τοΰ τέλους τοΰ
2ου καί τών άρχών τοΰ 1ου αί. π.Χ., εις τήν οποίαν τό έπάγγελμα έκληρονομεΐτο άπό πατρός
είς υίόν έπί πέντε συνεχείς γενεάς (βλ. Ostr. Deissmann, ύπό P. Meyer, σελ. 111-112 καί
B.G.U. 1347 - 1348. 1360-1363). 'Εν Όξυρύγχιρ συναντώμεν έξ άλλου, τό 25 μ.Χρ. οίκογένειαν,
τής οποίας πέντε μέλη άσκοΰν συγχρόνως τήν τέχνην τοΰ λινυφάντου (P. Oxy. 288, 35'4°)·

5) Οΰτω, εις λινυφάντης τοΰ 10,υ μ Χ. αί. άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν <εγδιδάξαι τήν
λιννφικήν τών κα&ημένων τέχνην πάσαν εντελώς» έντός δύο ετών (βλ. P. Fouad, 37). Πβλ. Ρ_
Oxy. 275 (= Chrest. I, 324=S. P. 13· 66 μ.Χρ.). 725 (=S. P. IT 183 μ.Χρ.). 1647 (2ος αί·
μ.Χρ). P. Tebt 385 (117 μ.Χρ.). 442 (113 μ.Χρ.). P. S. I. 241 (3°? αί. μ.Χρ.) P. Mich. Tebt·
121 recto II, VIII (4°s αί. μ.Χρ.). Jurist. P. 42. Westermann, CI. Philol. IX (1912), 295-315.
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Αί συνθήκαι ύπό τάς οποίας είργάζοντο οί λινυφάνται εΐς τήν άρχαίαν Α'ί-
γυπτον καί οί όροι αμοιβής τής εργασίας αύτών δέν ήσαν, φαίνεται, ικανοποιη-
τικοί, έάν πιστεύσωμεν τά πικρά παράπονα ενός έξ αυτών, ώς έκτίθενται εΐς τόν
πάπυρον Sallier II (12ος αΐ π.Χρ.): ό ύφάντης, κατ'αύτόν, εΐργάζετο ύπό τάς
άθλιωτέρας τών συνθηκών, χωρίς άέρα καί χωρίς ήλιον, ύφίστατο δέ τάς μεγα-
λυτέρας τιμωρίας, έάν δέν άπέδιδε καθ'έκάστην τήν προκαθωρισμένην ποσότητα
καί ποιότητα τοΰ προϊόντος τής εργασίας του *).

Εύνόητον, δτι ή περιγραφή αναφέρεται εΐς τάς συνθήκας έργασίας τών λινυ-
φαντών, οϊτινες είργάζοντο ύπό τήν ιδιότητα τοΰ δούλου εΐς τά έργαστήρια υφαν-
τουργίας τών Φαραώ 2), τών Ιερών τής χα')ρας 3) ή και τών πλουσίων. Ή κατά-
στασις τών έπί μισθώ έργαζομένων λινυφαντών εΐς τά αύτά έργαστήρια δέν θά
διέφερε πιθανώς πολύ. Οί ιδιωτικώς δμως εργαζόμενοι δέν φαίνεται νά ύπέφερον
τόσον, καίτοι δέν γνωρίζομεν τούς δρους τής αμοιβής των.Ή εΐς τήν γλυπτοθήκη ν
Ny Carlsberg, παραδείγματος χάριν, εύρισκομένη μικρογραφία ίστώνος δεικνύει
δτι ή έργασία τής νήσεως, τής τακτοποιήσεως τοΰ νήματος καί τής ύφάνσεο^ς έγί-
νετο ύπό γυναικών είς τήν αύλήν τής οικίας (μέ έγκατάστασιν μάλιστα προστασίας
τών έργαζομένων άπό τών ηλιακών άκανων), ουδείς δέ ραβδοφόρος ή μαστιγοφό-
ρος έπιβλέπει τήν έκτελουμένην έργασίαν 4).

Τά στοιχεία, τά όποια παρέχουν οί πάπυροι τής Πτολεμαϊκής έποχής ούτε

Α. Zambon, Aegyptus XV (1935), 1 κ-έξ. XIX (1939), 100-102. Taubenschlag, The Law of
Greco-Roman Egypt, 280 281.

') Βλ. Moret, Le Nil, 312. Kees, Aegypten. 73. Johl, Webst. d. Gr. u. Rom., 13
ύποσ. 1. (Είναι περίεργον ότι ή άντίληψις περί άδικου καί σκληράς μεταχειρίσεως τών
λινουργών έκ μέρους τών έργοδοτών, βασιλέων ή πλουσίων, άπαντφ καί είς τά δημοτικά
άσματα τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ : κόρη πλούσια πτωχεύσασα μετά τόν γάμον της προσλαμβά-
τεται ώς έργάτρια είς τήν κατεργασίαν τού λίνου και «ολημερίς κοντάλιζε τοΰ βασιλέα λινάρι/
κι' αργά τό καμπανίζουνε κ ήλιπ ένα σκονλλούδι/καί κόβγονν τήν πλεξούδα της καί σώνουν τό
σκονλλούδι» (έκ Κρήτης' βλ. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών 4, 1941, 223).ή αυτή καί ή πενθερά
της 'όλήμερα λανάριζαν λινάρι καί καννάβι / κι άποβραδύ τά ζύγιζαν με τά βαρεά στατέρια / λείπει
δ χνός τον λιναριού καί τά λινόξυλά του / τόν πεΟ·ερό της πήρανε, πάνε νά τόν κρεμό,σουν» (έκ
Β. Ηπείρου" βλ. Λαογρ. 5, 1915, 92).

5) Σοβαράν έ'νδειξιν, άν μή άπόδειξιν, τής δουλικής ιδιότητος τών είς τά έργαστήρια
τών Φαραώ έργαζομένων λινυφαντών άποτελεΐ τό γεγονός ότι είς τήν θέσιν των έχρησιμο-
ποιοΰντο πολλάκις καί αιχμάλωτοι πολέμου. Βλ. Erman-Ranke, Aegypt. Leben, 339. Klebs,
Reliefs III, 187.

*) Πβλ. άνωτ. σελ. 179 ΰποσ. 6 καί κατωτ. σελ. 210.

4) Βλ. άνωτ. σελ. 165 ΰποσ. 1. Πβλ. Kees, Aegypten, 73 (είκ. 21)./. Pirenne, Hist, des
instut. et du droit prive de 1'anc. Egypte (Bruxelles, 1932-1935) I, 214. II, 394/395,
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επαρκή οΰτε σαφή είναι, ώστε νά συμπεράνωμεν, εάν τά πράγματα μετεβλήθησαν
αισθητώς υπέρ τών λινυφαντών κατ' αυτήν τήν έποχήν. Πρώτον δέν μαρτυ-
ρεϊται έξ αυτών, εάν ή μέχρι τής ύφάνσεως κατεργασία τοΰ λίνου έξετελεϊτο υπό
τών «λινυφαντών» ή υπ' άλλων ειδικών τεχνιτών. Ή συγκομιδή βεβαίως καί ή εις
τον ήλιον άποξήρανσις πρό και μετά τόν έμποτισμόν αυτοί εις τό ΰδωρ έγίνετο υπό
κοινών έργατών1). Ή άπό τοΰ κοπανίσματος τής καλάμης δμως μέχρι τής ύφάν-
σεως έργασία, ήτις απαιτεί είδίκευσιν, διεξήγετο ασφαλώς υπό τών 'ιδίων τών λινυ-
φαντών, ώ; ή κατεργασία τοΰ έρίου μετά τήν πλύσιν άπετέλει άπασχόλησιν τών
έριουργών, οί'τινες έξύφαινον και τό ύφασμα, καί ώς τοΰτο εξακολουθεί νά γίνεται
καί σήμερον είς τήν οίκιακήν βιοεεχνίαν τής λινουργίας καί τής έριουργίας. Οί
ελάχιστοι πάπυροι, είς τούς οποίους γίνεται αόριστος υπαινιγμός περί «κατεργα-
σίας τής λινοκαλάμης»2) ή περί «στυππείου κατειργασμένου»3) ή περί «κτενίσμα-
τος στυππείου»4) άφίνουν τήν έντύπωσιν, δτι πρόκειται περί εργασίας έκτελουμέ-
νης υπό ειδικών τεχνιτών τής λινουργίας. Ύπό ποίους δρους δμως έξετελεϊτο αύτη,
ουδέν γνωρίζομεν.

Δεύτερον, δέν πιστοΰται έπαρκώς, έάν καί κατά πόσον ή λινουργία άπετέλει
άποκλειστικόν ή μερικόν μονοπώλιον τοΰ Κράτους. Έξ δσων γνωρίζομεν ή άπάν-
τησις δέν δύναται νά είναι σαφής καί κατηγορηματική. Τό πιθανώτερον, έν
τούτοις, είναι δτι τό Κράτος τών Πτολεμαίων έπέβλεπε μεν αυστηρώς, ώς εί'πομεν,
τήν καλλιέργειαν τοΰ λίνου καί τήν διάθεσιν τής λινοκαλάμης καί τήν έργα-
σίαν τών λινυφαντών μέχρις έξασφαλίσεως ώρισμένης κατά νομόν ποσότητος καί
ποιότητος λινών υφασμάτων5), έπέτρεπε δέ μετά τοΰτο τήν έλευθέραν διάθεσιν τής
λινοκαλάμης6) καί τήν χρήσιν αυτής είς τήν ίδιωτικήν ύφαντουργίαν7).

1) Βλ. P. C. Ζ. 59782(b), passim. Πβλ άνωτ. σελ. 186.

2) Βλ. P. C. Ζ. 59779 : «δ γέγονεν ατιππνον / από τής λινοκαλάαης / τής κατεργασζμένης»
(πβλ. άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 4).

3) Βλ. P. C. Ζ. 59472 : Αιγύπτιος «στιππυουργός» γράφει είς τόν Ζήνοινα παρακαλών
αυτόν νά ένεργήση διά τήν έπιστροφήν τών συνεταίρων του' «προοοφείλονσι γάρ μοι κά\τέργον"
ώς τάχιστα γαρ άπεδήμησας, κατα\λιπόντες άπήλ&ον. και ίνα άποστήαωσι τό στίππνον τό κατειργα-
ζμένον /εις ταμιεΐον» (στ. 6 -10). Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, είτε περί λίνου είτε περί καννά-
βεως πρόκειται (τό δεύτερον είναι πιθανώτερον), ή κατεργασία εΐχεν άνατεθή κατ' άποκοπήν,
φαίνεται, είς ομάδα «στνππειονργων» ύπό τήν εύθύνην ενός έξ αυτών.

4) Βλ. P. S. I. 404, 4· ΓΙβλ. άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 5.

5) Βλ. Rev. Laws., 87-103. P. Tebt. 703, 89-117 (καί τά σχόλ.). Πβλ. άνωτ. σελ. 181182·

6) Βλ. P. C. Ζ. 59470. P. S. I. 404. P. Tebt. 769, 89-94 (δλα τοΰ αί. π.Χρ.).

7) Πβλ. Wilcken, U.P.Z. σελ. 378-381. Preatix, Econ. royale d. Lag., 94-101. Tarn,
Hellenist. Civilis.3, 165. Rostovtzeff.; Hellenist- World I, 305-307. II, 1227-1229 καί άνωτ-
σελ. 140 ύποσ. 1.
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Εις τήν πρώτην περίπτωσιν, ή πληρωμή τών λινυφαντών έγίνετο βεβαίως
ύπό τοϋ Κράτους, διά λογαριασμόν τοϋ οποίου ειργάζοντο ούτοι1). "Οθεν είναι
πιθανόν δτι και ή αμοιβή τής εργασίας διά τήν μέχρι τής ύφάνσεως προπαρασκευήν
τής πρώτης ύλης κατεβάλλετο έπίσης ύπό τού Κράτους. Δέν γνωρίζομεν δμως, έάν
αύτη συνυπελογίζετο εις τήν χορηγουμένην διά τό παραδιδόμενον ύφασμα άμοιβήν
ή άπετέλει ΐδιαίτερον λογαριασμόν.

Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν, ή κατεργασία τής λινοκαλάμης και ή μέχρι τής
ύφάνσεως επεξεργασία τών υφαντικών αύτής ινών άπετέλουν ασφαλώς άντικείμε-
νον ιδιαιτέρας άμοιβής τών λινουργών έκ μέρους τών έργοδοτών, έφ' δσον έπρό-
κειτο βεβαίως περί έλευθέρων τεχνιτών τής λινουργίας2). Και πάλιν δμως δέν κατέ-
χομεν λεπτομερείας περί τοΰ τρόπου, καθ' δν έγίνετο ό καθορισμός αύτής. Τά
υπάρχοντα δεδομένα έπιτρέπουν νά ύποθέσωμεν, δτι ή άμοιβή τών τεχνιτών ύπε-
λογίζετο κατά τήν ποσότητα τής κατεργαζομένης εκάστοτε πρώτης ύλης3), χωρίς νά
άποκλείεται και ή περίπτωσις τής κατ' έργάσιμον ήμέραν αμοιβής4).

Όπωσδήποτε, ή γενική έντύπαισιςτήν οποίαν άφίνει ή μελέτη τών παπύρων τής
Πτολεμαϊκής περιόδου, είναι δτι αί συνθήκαι έργασίας τών λινουργών καί οί δροι
άμοιβής αύτής ήσαν εύνοϊκώτεροι τών ισχυόντων κατά τήν Φαραωνικήν έποχήν. Ή
υπαγωγή των κατά τό πλείστον είς τους «επιπεπλεγμένους ταις προσόδοις» συνετέλεσεν
εις τήν έξασφάλισιν τής τακτικής καταβολής τού αντιτίμου τής έργασίας των, όσον-
δήποτε μικρού3), ώς καί είς τήν έξασφάλισιν άπό πάσης απόπειρας έκμεταλλεύσεως

') Βλ. P.Hib. 67 (228 π.Χρ.). Πβλ Αύτόθ. 68. (Λινυφάνται, όλοι ιθαγενείς σημειω-
τέον, εργαζόμενοι διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους πληρώνονται κατ' έντολήν τοϋ άρμοδίου
«τραπεζίτον», έκαστος δέ λαμβάνει τό άντίτιμον τής έργασίας του αναλόγως τών «ιστών», τους
οποίους έξύφανε, καί τοΰ είδους τοϋ υφάσματος, τό όποιον άντεπροσάιπευεν έ'καστος τών έ'ξυ-
φανθέντων «ιστών». Πβλ. άνωτ. σελ. 159 ύποσ. 1 καί Πολυβ. V, 89, 2 : «όϋονίων ιστούς τρισχι-
λίονς*).

2) Προκειμένου βεβαΰος περί δούλων άσχολουμένων είς τά έργα τής λινουργίας τοΰ
κυρίου αύτών δέν δύναται νά γίνη λόγος περί ιδιαιτέρας άμοιβής. ΙΙβλ. τήν έν B.G.U. 1141
(14 π.Χρ.), 34 περίπτωσιν δούλου, πιθανώς λινυφάντου, τοΰ άσχολουμένου μέ τό *άναπήνι-
σμα τής κρόκηςπερί ού έγένετο ήδη λόγος. Πβλ. σελ. 170 ίποσ. 2).

8) Πβλ. P.C.Z. 59472. 59779. P.S.I. 404 (άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 4.5). Καί είς τήν περί-
πτωσιν δέ τοΰ P.S.I. 599, 4> έάν παρά πάντα συλλογισμόν (βλ. άνωτ. σελ. 159 υποσ· 1. 198
ύποσ. 2) πρόκειται περί κατεργασίας λίνου, οπότε ή ένέργεια τοΰ «πλύναι και διελεϊν» δύνατα1
νά αναφέρεται μόνον είς τήν πρό τής ύφάνσεως πλύσιν τοΰ λινοΰ νήματος, ή άμοιβή τής
έργασίας λογίζεται κατά «-τάλαντον *.

4) Βλ. P.S.I. 599, ιδ-21 (έάν πρόκειται περί λινυφαντών' βλ. τήν προηγ. ύποσ. 4).

6) Βλ. P. Hib. 67- 68. Πβλ. Chrest I, 806. Έφ' όσον ύπήρχον ιδιωτικά λινυφαντεΐα
εργαζόμενα διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους, ώς άφίνει νά έννοήσωμενή έν P-Ent. 5 «εντενξις»,
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ταύτης εκ μέρους τρίτων1). Τοΰτο σημαίνει βεβαίως έπίσης δτι ή ί>έσις των ήτο
δυσμενεστέρα τής τών έριουργών έφ' δσον δέν ειχον τό δικαίωμα τής έλευθέρας
διαπραγματεΰσεως τών δρων ύπό τούς οποίους παρεΐχον τήν έργασίαν των. 'Αλλά
πρός τό συμφέρον τού Κράτους περιεβάλλοντο διά τής προστασίας αύτοΰ, τούτο δέ
έπέτρεπεν εις αύτούς όχι έξαιρετικήν άσφαλώς εύημερίαν2), ζωήν δμως οπωσδή-
ποτε ύποφερτήν καί άπηλλαγμένην τών οχλήσεων καί τής έκμεταλλεύσεως άπό
μέρους τών κρατικών άξιωματούχων καί τών πλουσίων ιδιωτών.

κεφαλαιον δευτερον

Β Υ Σ Σ Ο Σ

1. Τό ζήτημα τοΰ καθορισμού τής βύσσου. Σύγχυσις μεταξύ πρώτης
ύλης καί χρώματος η μεταξύ βάμβακος καί λίνου.

Ό καΰορισμός τής βύσσου έπί τή βάσει τών κειμένων άποτελεΐ πρόβλημα
περίπλοκον. Πρώτον, διότι εΐς άλλα μέν έξ αύτών άβυσσος» σημαίνει είδος χρώμα-
τος ή καί είδος βοτάνης έξ ης παρήγετο τοΰτο, εΐς άλλα δμως δηλοΐ φυτικήν πρώ-
την ύλην χρησιμοποιουμένην εΐς τήν ύφαντουργίαν. Ούτως οί λεξικογράφοι καθο-

παραμένει άμφίβολον, έάν οί έν αύτοίς εργαζόμενοι λινυφάνται ήμείβοντο έπί ΐσοις όροις
πρός τούς μεμονωμένους έργαζομένους διά τό Κράτος-

') Βλ P.Tebt. 5 (=Chrest.I, 307.S.P.11.210), 237-241 : «tor αυτόν δε / τρόπον μηδέ λινν
φαντεΐα μηδέ τών / λινύψων και βνοσουργών και έριοϋφαντ[ών] // μηδε τών άλλων τών παραπλη-
ο[ίω]ν I παρευρέοει μηδεμια,μηδ' άλλους /' κτάσ&αι μηδε χρήσθαι τοις τε λιννίφαντικοΐς και βνσ-
αονργικοϊς έργαλείοις / πλην αυτών τών υποτελών κ [αϊ] τών / / βνοσουργών' τούτοις δέ χρήσθαι
έν αύτοΐς / τοις ίεροΐς πρός τήν συντέλειαν τών βα(σιλέων) / καί τόν στολισμόν τών άλλων &εών.\
Μηδέ τους έπί τών πραγμάτων τεταγμένονς / καί τους άλλονς έπιρίπτειν τοις λιννφοις // καί βνσ-
αουργοΐς καί πελπονφοις έργα δωρεάν / μηδέ μισθών νφειμένων». (Περί τών « υποτελών καί επιπε-
πλεγμένων ταΐς προσόδοις» έν γένει, είς τούς όποιους ύπήγοντο βεβαίως καί οί λινουργοί, βλ-
άνωτ. σελ. 141 ύποσ. 1. 176 ύποσ. 5).

2) Πβλ. Tarn, Hellenist. Civilis2, 180. Δέν γνωρίζομεν κατά πόσον ή θέσις τών λινυ-
φαντών έγινε δυσμενεστέρα κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν. Τοΰτο είναι δυνατόν, έ'νεκα τής χαλα-
ρώσεως τής κρατικής προστασίας, ής άπήλαυον έπί τών Πτολεμαίων. Φαίνεται όμως ότι καί έπί
τούτων ή κατάστασίς των δέν ήτο ζηλευτή καί δέν έχρειάσθη νά χειροτερεύση πολύ διά νά
έπιτρέψη είς τήν ύπηρεσίαν τών Ρωμαίων αυτοκρατόρων νά προβάλη τούς λινυφάντας τής
Αιγύπτου ώς τόν χαρακτηριστικόν τύπον «τών άγροϊκων Αίγνπτίων», άν καί ή σχετική πρός
αύτούς παράγραφος εις τό περίφημον διάταγμα 'ισοπολιτείας τοΰ Καρακάλλα είναι σκοτεινή :
P. Giss. 40, 20 28 : «Έπιγεινώσκε\σ·&αι γά[ρ] είς τους λ[ι]νούφ[ο]νς / οί αληθινοί Αιγύπτιοι
δύνανται/ενμαρώς φωνή ή άλλων [δηλ]οι ? (αύτονςέχειν όψεις τε καί σχήμα». Πβλ. Β. L. ΙΙ?,66"
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ρίζουν τήν βύσσον ως βοτάνην ή χρώμα ή και αμφότερα1. Καί τοΰτο μεν θά ηδύ·
νατο νά έξηγηθή ευκόλως, δεδομένου δτι τά βύσσινα υφάσματα, έ'νεκα τοΰ ιερού
οΰτως ειπείν προορισμού των περί τοΰ οποίου θά γίνη λόγος άμέσως κατωτέρω,
έβάπτοντο, άπό τής Ελληνιστικής τουλάχιστον έποχής καί έντεΰθεν, δι' ώρισμένου
χρώματος, τοΰ «βύσσινον'» κληθέντος διά τοΰτο2)' έκ τοΰτου δ' έπεκράτησεν ή άντί-
ληψις, δτι «βύσσινον» ήτο πάν ύφασμα βεβαμμένον διά τοΰ χρώματος αύτοΰ καί,
κατ'άκολουθίαν, δτι «βύσσος» έσήμαινε τό χρώμα δι'ού έβάπτοντο τά υφάσματα
ταύτα καί έν συνεχεία τήν βοτάνην έξ ης έλαμβάνετο τό χρώμα· 'Αλλ' ή σύγχυσις
αύτη είναι παλαιά, εάν πιστεύσα>μεν τόν ΙΙλούταρχον, δστις άποδίδει εις τόν Έμπε-
δοκλήν ήδη τήν χρήσιν τής λέξεως ύπό τήν σημασίαν τοΰ χρώματος3). Έπί πλέον καί
ώς πρός τό χρώμα παρατηρείται σύγχυσις, διότι ό Πλούταρχος καί πάλιν ομιλεί
άλλαχοΰ περί χρήσεως έν Αίγύπι-φ βυσσίνου υφάσματος «μέλανος*4), άλλοι δέ
δέ συγγραφείς μνημονεύουν «βύσσον λενκήν»0).

'Αφ' ετέρου, ό'χι μόνον ό Πλούταρχος άναφέρει τήν βύσσον ύπό τήν σημα-
σίαν τής πρώτης ύλης έξ ης κατεσκευάζοντο τά βύσσινα ύφάσματα6), άλλά καί οί

') Βλ. Ήσνχ.: βνσσός' άντρον. πυθμήν- καί χρώμα αντί τής (ΰσ)γης παραλαμβανό-
μενον (είναι φανερόν, ότι πρόκειται περί συμφύρσεως δύο γλωσσών, ώς συμβαίνει συχνά είς
τόν Ήσύχιον : βνσσός' άντρον. πυθμήν. βύσσος' χρώμα κλπ ). Πβλ βύσσινον πορφυροΰν. βύσ-
σινα πορφυρά. Σουΐδ : βνσσόν' βάθος όξυτόνω;, βαρυτόνως δέ σημαίνει βαφήν έκ πορφύρας.
Μ.' Ετυμ.: βύσσος' βοτάνης είδος, έξ οΰ καί τά άπ' αύτής βαπτόμενα ιμάτια βύσσινα λέγονται
(τά αυτά έπαναλαμβάνονται παρά Ζωναρά, Μοσχοπονλω, Etym. Gudian., κλπ. Πβλ. Olck,
RE αρθρ. byssos σελ. 1110).

2) Πρόκειται περί είδους πορφύρας μέ άπόκλισιν πρός τό έρυθρόν (έξ οΰ καί ύπό τών
λεξικογράφων άλλοτε χαρακτηρίζεται ώς «πορφυροΰν» καί άλλοτε ώς «κόκκινον»), τό χρώμα
δηλ. όπερ καί σήμερον παρ' ήμϊν ονομάζεται «βυσσινί», ομοιάζει δέ πρός τό χρώμα τών
«βνσσίνων» (όχι «βισίνων», ώς ό Κοραής, Άτακτα 4, 54), τών έκ τοΰ χρώματος οΰτως όνομα-
σ&έντων καρπών τής «βνσσινεας» (κέρασος ό όξινόκαρπος). Πβλ. Schrader έν Hehn, Kulturpfl.
u. Hausch.7, 410).

®) Περί τών έκλελοιπ. Χρηστηρ. 41 (=Ήθ. 433 b): «Άλλα γαρ άλλοις οικεία καί πρόσφορα,
καθάπερ τής μεν πορφύρας ό κύαμος, τής δε κρόκον το νίτρον δοκεϊ τήν βαφήν αγειν μεμιγμενην,
βύσσφ δε γλαυκής κόκκος καταμίσγεται ακτής, ώς 'Εμπεδοκλής εΐρηκε».

4) Περί "Ισ. καί Όσίρ. 39 (=Ήθ. 366 b) : *0£ ιερείς αλλα τε δρώσι σκν&ρωπά καί βονν
διάχρνσον Ιματίω μελάνι βνσσίνω περιβάλλοντες έπί πέν&ει τής ϋεον δεικνύουσα.

ε) Βλ. Άποκαλ. XIX, !4 «ίνδεδυμένοι βύσσινον λευκόν καΰαρόν». Θεμίστιου, Λόγ. XIII,
301: « . . . καί γράμματα αρχαία βύσσco λευκή ένειλιγμένα». Πβλ. Θησ. Έλλην. Γλώσσ. έν

λ. βύσσος·

β) Περί τοΰ μή χράν έ'μμετρα νΰν τήν Πυθίαν, 4 (=Ήθ. 396b): «Τί γαρ κωλύει ταύτον
είναι καί λεπτόν καί πυκνόν, ωσπερ τά σηρικά καί τά βύσσινα των υφασμάτων
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άλλοι άρχαΐοι και μεταγενέστεροι συγγραφείς, οΐτινες άναφέρουν πέπλους, χιτώνας,
τελαμώνας, σινδόνας και ιστία «βύσσινα», οΰτοι παρέχουν σαφή τήν εντυπώσω δτι
δνομάζουν ούτω τά κατεσκευασμένα έκ βΰσσου καί δχι τά έχοντα τό χρώμα τής βύσ-
σου1). Την αύτήν δέ έντύπωσιν παρέχουν καί τά επιγραφικά2) ή παπυρικά3) κείμενα
εις τά τό όποια γίνεται λόγος περί ενδυμάτων ή άλλων άντικειμένων έκ βύσσου.
Φαίνεται λοιπόν βέβαιον δτι, ανεξαρτήτως πρός τό χρώμα τών βύσσινων υφασμάτων,
«βύσσος» έσήμαινεν είδος υφαντικής πρώτης ύλης έξ ής κατεσκευάζοντο τά βύσσινα
ύφάσματα. Τό συμπέρασμα δέ τοΰτο έπιβεβαιοϊ κατηγορηματική μυρτυρία τοΰ
Παυσανίου, δστις ομιλεί περί εύδοκίμου καλλιεργείας τής βύσσου είς τήν
Ήλείαν κατά τήν έποχήν του καί περί βιομηχανικής επεξεργασίας αύτής εν
Πάτραις πρός κατασκευήν «κεκρυφάλων» καί παντός είδους γυναικείων ένδυ-
μάτων4).

Τό κακόν είναι δτι εις τούς συγγραφείς σημειοΰται καί δευτέρα σύγχυσις ώς
πρός τόν καθορισμόν τοΰ είδους τής πρώτης ύλης εις ήν έδίδετο τό όνομα «βύσ-
σος». Έκ τής μαρτυρίας τοΰ Παυσανίου περί καλλιεργείας έν "Ηλιδι «τοΰ λίνου,
τής κανάβεως καί τής βύσσου» θά ήγετό τις είς τό συμπέρασμα δτι ό περιηγητής

') Βλ. ΑΙαχ. 'Επτά έπί Θήβ. 1039. Πέρσ. 125. Εύριπ. Βάκχ. 821. Σοφοκλ. Άποσπ. III,
44 (κατά Διον. Άλικ. I, 48). Ήροδ. II, 86. VII. 181 Θεοκρ. Είδύλλ. II, 73. όιοδ.Ι, 85, 5· Πανσ.
VI, 25, 5. Χ, 32, 16, Ά&ην. V, 206c. VI, 255e. κλπ. ΓΙβλ. Olck, RE άρθρ. byssos σελ. 1110.
Paris, DA άρθρ byssus. Είς τούς Έβδομήκοντα άναφέρονται έπίσης συχνά ύφάσματα έκ
«βύσσον» ή έκ «βύσσου κεκλωσμένης» ή «νενησμένης», άλλά άναφέρεται πολλάκις καί «βύσσος»
παρά τήν πορφύραν καί τόν ύάκινθον. Βλ. τάς παραπομπάς έν Concordantiae Gr. in
Septuag. Interpr. (ύπό A. Trommii) I, 285 καί έν Concordance to the Septuagint (ύπό
Ε. Hath a. H. Redpath) I, 232.

") Πβλ. OGIS 90, 17 18, 29-30 (196 π.Χρ.). Πβλ- Ν. Rhodokanakis έν Ζ. f. Smit. II
(1924), 113-133 (άρσβική έπιγραφή έκ Gizeh, 264 π.Χρ.).

") Πβλ. Rev. Laws, 103, 1. P. Eleph. 26, 4. 27, 13, 16. (Πβλ. Detn. Urk. 3). P. C Z.
59087. B.G.U. 1525, 3. P. Strassb. II, 91, 9, 16 (τής Πτολεμαϊκής έποχής). P. Gen. 16
(= Chrest. I, 85)), 19 P. Tebt. 313 (=Crhest. I, 86), 20. 598. B.G.U 1 (=Chrest. I, 92 II),

3 (τής Ρωμαϊκής έποχής).

4) V, 5, 2 : «θαυμάσαι δ' αν τις εν τή γή τή Ηλεία τήν τε βύσσον, οτι έντανϋα μόνον,
ετέρωΰι δε ουδαμοΰ τής 'Ελλάδος φύεται ... ή hi βύσαος ή εν τή 'Ηλεία, λεπτότατος μεν ουκ άποδεΐ
τής ' Εβραίων, εατι δε ούχ όμοίως ξαν&ή». VI, 26, 6 : 'Η δε'Ηλεία χώρα τά τε αλλα εστίν ές
καρπούς καί τήν βύσαον ου χ ήκιατα εκτρίφειν άγαϋή. τήν μεν δή κανναβίδα καί λίνον καί τήν
βύσσον σπείρουσιν δαοις ή γή τρεφειν εστίν επιτήδειος». VII, 21, 14 : «Αι δε γυναίκες είσιν εν ταις
Πάτραις άρι&μον μεν καί ες δις τών άνδρών . . . βίος δε αύτών ταΐς πολλάΐς εστίν άπό τής βύσσον
τής εν τή "Ηλιδι φυομένης' κεκρυφάλονς τε γαρ άπ' αυτής καί εσϋήτα νφαίνονσι τήν άλληνο. Πβλ.
Plin. Ν.Η. XIX, 20/21. (κατωτ. σελ. 207 ύποσ. 3).
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ύπό τό τρίτον όνομα εννοεί ασφαλώς τόν βάμβακα1), έάν δέν υπήρχε ή μαρτυρία
τοΰ ιδίου περί «ξανϋ·οΰ» χρώματος τής βύσσου, τό όποιον δέν συμβιβάζεται βε-
βαίως πρός τό χρώμα τοΰ βάμβακος. 'Αντιθέτως, εις μαρτυρίαν τοΰ Φιλοστράτου
άναφερομένην εις καλλιέργειαν τής βύσσου έν Ίνδίαις, τό «φαιόν» χρώμα θά ήδύ-
νατο νά συμβιβασθή έν ανάγκη πρός τό χρώμα είδους τινός βάμβακος, άλλ' ή
λοιπή περιγραφή τοΰ φυτού, ομοιάζοντος κατά μέν τήν βάσιν πρός τήν λεύκην,
κατά τά φύλλα δέ πρός τήν ιτέαν, αποκλείει πάσαν ιδέαν περι ταυτισμοΰ του πρός
τόν βάμβακα2).

Ό Πλίνιος, αφ' ετέρου, ομιλεί μέν περι τών έκλεκτών βύσσινων ύφασμάτων
τής 'Ηλείας, τά όποια φαίνεται κατατάσσων εις τά λινά3)· διευκρινεΐ δμως άλλα-
χοΰ, δτι τά ενδύματα τών ιερέων τής Αιγύπτου κατεσκευάζοντο έκ βάμβακος4).
'Αλλ' άν ένθυμηθώμεν δτι κατά τήν ρητήν μαρτυρίαν τοΰ 'Ηροδότου οί ιερείς τής
Αιγύπτου ένεδύοντο άποκλειστικώς διά λινών ένδυμάτων5) και άν προσθέσωμεν εις
τοΰτο τήν μαρτυρίαν τών παπύρων, καθ' ήν τά ιερά τής Αιγύπτου διετήρουν τό
προνόμιον τής κατασκευής τών βύσσινων ύφασμάτων, μέρος τών οποίων έχρησι-
μοποίουν ασφαλώς πρός κατασκευήν τών ένδυμάτων τών ιερέων, τών άνωτέρων
τούλάχιστονΚ), πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι ό Πλίνιος κάμνει σύγχυσιν μεταξύ βύσσου
και βάμβακος. cO Πολυδεύκης κάμνει ωσαύτως λόγον περι βύσσου, τήν οποίαν
θεωρεί ώς είδος λίνου παρ' Ίνδοΐς, ομιλεί δ' έν συνεχεία περί βάμβακος τής Αιγύ ·
πτου, δστις έχρησιμοποιεϊτο έν τή χώρα ώς κρόκη ύφασμάτων μέ στήμονα λινοΰν7).

') Αυτή είναι ή γνώμη τοΰ Π. Γενναδίου (Λεξ. Φυτολ. έν λ. βύσσος καί βάμβαξ, σελ.
171). Πβλ. Olck, RE αρθρ. byssos σελ. 1112.

2) Τά είς τόν Τυανέα Άπολλώνιον II, 20: «Στολήν δε είναι τοις μετά τόν Ίνδόν λίνου
φασίν εγχωρίου . . . καί βύσσω δε τους φανεριοτέρους αυτών φααιν έστάλ·&αι. Τήν δε βύσσον
φύεσ&αι δένδρου φασίν όμοιου μέν τή λεύκη τήν βάσιν, παραπλήσιου δέ τή Ιτέα τά πέταλα ..... έοικε
φαιφ τρίβωνι. Καί εις Αΐγυπτον δέ έξ Ινδών είς πολλά τών ιερών φοίτα ή βύσαος».

®) Ν. Η. XIX, 20/21 : «Proximus·» (ένν. μετά τόν άμίαντον τόν όποιον κατατάσσει είς
τά είδη τοΰ λίνου) byssino, mulicrum maxima deliciis circa Elivi in Achaia genito; quaternis dena-
riis scripula ejus permutata quondam auri reperio ».

4) Αυτόθι, 14 : «Superior pars Aegypti in Arabiam vergens gignit fruticem, quem aliqui

gessypion vocant, plures xylon et idea Una inde facta xylina........vestes inde sacerdotibus Aegypti

gratissimae»· Πβλ. άνωτ. σελ. 89 υποσ. 1·

δ) II, 37 : «έοϋ'ήτα δε φορέουσι οί ίερέες λινέην μούνην καί υποδήματα βύβλινα' αλλην δέ
αφι έαϋ'ήτα ουκ έ'ξεστι λαβείν, ουδέ υποδήματα άλλα». Πβλ. Πλουτ. Περί "Ισ. καί Όσίρ. 4 καί
άνωτ. σελ. 94.

') Βλ. P. Tebt. 702, 18-19.

') Όνομαστ. VII, 75~7&: "KaL Μν βύσσινα, καί ή βύσαος λίνου τι είδος παρ' 'Ινδοΐς.
"Ηδη δε καί παρ' Αίγνπτίοις άπό ξύλου τι έριον γίνεται, έξ ου τήν έαϋήτα λινή μάλλον άν τις φαίη
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Εις τήν Παλαιάν Διαθήκην γίνεται λόγος περί βύσσου Αιγυπτιακής προε-
λεύσεως1). 'Αλλ' οί Έβδομήκοντα μεταφράζουν διά τοΰ «βνοσος» όχι μόνον τό
«shesh* δι'ου δηλοΰ^αι ή Αιγυπτιακή βύσσος, άλλά καί τό «Βύζ», διά τοΰ οποίου
δηλοΰται ή Συριακής προελεύσεως βύσσος, καί άλλα συνώνυμα2). Ή ρίζα τοΰ 'Αρα-
μαϊκού, «buz, buss», έξ οΰ προέρχεται κατά τήν έπικρατοΰσαν γνώμην τό Έλλη-
ν ικόν «βύσσος»3) σημαίνει «είναι λευκόν»4) καί τοΰτο δύναται νά άναφέρεται καί
εις τά λινά καί είς τά βαμβακερά ύφάσματα. Φαίνεται μάλλον βέβαιον, έν τούτοις,
δτι καί τούτο καί τά συνώνυμα, τά όποια οί Έβδομήκοντα αποδίδουν διά τοΰ
«βύσσος» άναφέρονται είς τά πρώτα διά τούς εξής λόγους: 1ον διότι είς τούς Έβδο-
μήκοντα τά βύσσινα διακρίνονται άπό τά βαμβακερά, τά «καρπάσινα» καλούμενα5)'
20ν διότι ή λέξις «bus» χρησιμοποιείται καί σήμερον ένιαχοΰ ύπό τών 'Αράβων
πρός δήλωσιν έντοπίων λινών6)· καί 3ον διότι ό Ίώσηπος7) καί ό Φίλων8) ταυτίζουν
τήν βύσσον πρός τόν λίνον.

προοεοικέναι, πλην τό πάχος' εστί γαρ παχντέρα. Τω δε δένδρω καρπός έπιφύεται........ ενδοϋ·εν

εξαιρείται τό ώσπερ έ'ριον, άφ' ου κρόκη γίνεται' τόν δε στήμονα ύφιστάσιν αντω λινοΰν». 'Εκ τής
περιγραφής τοΰ Πλινίου καί τοΰ Πο?>.υδεύκους θά ήδύνατό εις νά ύποθέση, ότι τά βύσσινα
ήσαν ύφάσματα έκ στήμονος λινοΰ καί κρόκης βαμβακίνης (πβλ. άνωτ· σελ. 94 ύποσ. 1. Olck,
RE άρθρ. byssos σελ. 1112), άλλ' ή ύπόθεσις αΰτη άποκλείεται έκ τής μαρτυρίας τοΰ Ηρο-
δότου, όστις όμιλεΐ περί λινών ένδυμάτο>ν τών Αιγυπτίων ιερέων, μολονότι γνωρίζει τόν βάμ-
βακα (βλ. άνωτ. σελ. 87 ύποσ. 4. 5. Olek, ένθ. άνωτ. σελ. 1110).

') Ιεζεκιήλ, XXVII, 7 «____καί βνσσος μετά ποικιλίας εξ Αιγύπτου εγένετο σοι στρωμνή».

(ένθα 6 "Αγιος 'Ιερώνυμος σχολιάζει : «Byssus in Aegypto quam maxime nascitur...»).

2) 'Ως τό «bath» καί τό «horai» καί τό «sadinΠβλ. Α. Tromviii, Concord. Gr. in
Septuag'. Interpr. I, 285. Hastings, Dictionn. of the Bible έν λ. linen.

•,) Βλ. W. Gesenius, Hebr. u. Aram. Handwort uber das Alte Testament (έκδ. 14*)
ύπό Er. Buhl) έν λ. (σελ. 79;. W. A. Wright έν Smilh, Diclionn. of the Bible έν λ. linen (II;
123). L. W. Bauer, Gr.-Deutsch. Worterb. z. d. Schriften d. N. Testam.2 έν λ. βύσσος.
Helm, Kulturpfl. u. Hausth.7 187. Olck, RE άρθρ. byssos σελ. 1109.

4) Βλ. Hastings, Dictionn. of the Bible έν λ. linen.

6) Βλ Λ. Trommii, ένθ. άν. I, 285 Πβλ. I, 832. Hath a. Redpath, Concord, to the Sep-
tuagint II, 723 (έν λ. καρπάσινος). Olck, RE άρθρ. carbasus. Saglio, DA άρθρ. carbasus.
Wilson, The Clothing, 3.

6) Βλ. Hastings, Dictionn. of the Bible έν λ. linen.

7) 'Αρχαιολ. Ίουδ. Ill, 7, 2'· « Επί δέ τούτω λινοΰν ένδυμα διπλής φορεί (ενν. ό ιερεύς)
αινδόνος βυσσινής' χεϋ·ομένη μεν καλείται, λινοΰν δε τοΰτο σημαίνει' χε&ών γαρ τό λίνον ήμεΐς
καλόν μεν».

8) Περί Όνείρ. I, 37 : "Οταν είς τά έαωτάτω των αγίων ό αυτός ούτος άρχιερενς είσίη, τήν
μέν ποικίλην έσϋήτα άπαμπίσχεται, λινήν δέ έτέραν, βύσσον τής καΰαρωτάτης πεποιημένην, ανα-
λαμβάνει 0,
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"Αν άφήσωμεν επομένως κατά μέρος άσαφή μαρτυρίαν του Στράβωνος,
όστις συγχέει τήν βύσσον τών 'Ινδιών πρός τήν μέταξαν1), είμεθα υποχρεωμένοι
νά συμπεράνωμεν, δτι ύπό τόν δρον «βύσσος» δέον νά έννοεΐται είδός τι λίνου
έκλεκτής ποιότητος 2) και ύπό τόν δρον «βύσσινον» (ύφασμα) τό κατεσκευασμένον
έκ τού ιδιαιτέρου τούτου είδους λίνου και βεβαμμένον πιθανώς διά τού ειδικού
πορφυρόχρου χρώματος, τό δποϊον ύστερώτερον έλαβεν εντεύθεν τό ό'νομα «βύσσι-
νον». Τό συμπέρασμα δέ τούτο θεωρείται ύπό πάντων άναμφίβολον διά τήν Α'ίγυ-
πτον διά τόν πρόσθετον λόγον, δτι ό Ηρόδοτος παραδίδει δτι οΐ Αιγύπτιοι περιε-
τυλισσον τάς μομίας τών νεκρών εντός «βύσσινων» ταινιών3). Ή χημική δέ και
μικροσκοπική έξέτασις πολλών ταινιών προερχομένων από μομίας Φαραώ ή κοινών
θνητών και ιερών ζορων άπέδειξεν δτι πάσαι ήσαν λιναι και εξαιρετικής ποιότητος
άπό άπόψεως λεπτότητος και στερεότητος4).

2. "Η εκλεκτή στοιότης τών βύσσινων υφασμάτων τής Αιγύπτου.
Ό ιερός χαρακτήρ τής χρήσεως αυτών.

'Ανεξαρτήτως πρός τήν ίστορικήν άξίαν μαρτυρίας Κλήμεντος τού 'Αλεξαν-
δρείας, καθ' ην οι Αιγύπτιοι τής Πρώτης Αύτοκρατορίας ειχον ήδη εύρει τήν

]) XV, 693: «Τοιαύτα δε και τα Σηρικά εκ τίνων φλοιών ξαινομένης βνσσου». Πβλ. Εν-
οτα&. Θεοααλον. Είς Διονυσ. Περιήγ., 1116.

2) Πιθανώς παραλλαγή τις «λίνον τοϋ ξανϋοϋ» (linum flavum), έφ' όσον ό Πανσανίας
μαρτυρεί ότι ή βύσσος τής Παλαιστίνης ήτο ξανθοτέρα τής έν 'Ηλεία καλλιεργούμενης (V,5,2.
Πβλ. άνωτ. σελ. 206 ύποσ. 4), ή «λίνου τον στενοφνλλον» (linum anoustifollium), εάν ή παρο-
μοίωσις τών φύλλων τής βύσσου πρός τά τής Ιτέας, κατά Φιλόοτρατον (άνωτ. σελ. 207 ύποσ. 2)
άναφέρεται είς τό στενόμακρον σχήμα αυτών. Πβλ. Π. Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ. έν λ. λίνον
σελ. 615. Liddell-Scott έν λ. βνοοος.

*) II, 86 : «......λονσαντες τον νεκρόν κατειλίσοονοι παν αυτόν τό σώμα σινδόνος βυσσινής

τελαμώαι κατατετμημένοισι* Πβλ. VII, 181, έ'νθα άναφέρεται ότι οί Πέρσαι έ&εράπευσαν τάς
πληγάς τοΰ Αίγινήτου Πυ&έου τοΰ Ίσχενόου (480 π.Χρ.) διά σμύρνης «σινδόνος βυσσινής τελα-
μώαι κατειλίσσοντες*. Καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην πρόκειται μάλλον περί λεπτοΰ λινοΰ
υφάσματος παρά περί βαμβακεροΰ. Πβλ. Ίπποκρ. Περί άφορων III σελ. 19 (Kiihn). Ή άντι-
στοιχία, έξ άλλου, τοΰ Έλληνικοΰ «βνοσινος» πρός τό ίερογλυφικόν «pek» είς τήν έπιγραφήν
τής Ροζέττας 'OGIS, 90, ΐ8, 29) δέν συντελεί είς τήν διαφώτισιν τοΰ προβλήματος, μολονότι
ό γενόμενος συσχετισμός τοϋ τελευταίου πρός τό Έλληνικόν «φώσσων» ένισχύει τήν άποψιν
δτι πρόκειται περί λίνου. Πβλ. OIck, RE αρθρ. byssos σελ. 1111.

4) Βλ. Yates, Textrinum, 267-280. Hehn, Kulturpfl. u. Hausth.', 170. Dittenberger,
OGIS 90, 17 ύποσ. 64. Wiedemann, Aegypten, 326.Dykmans, Hist. eeon. et soc. II, 180. Otto,
Priester u. Tempel I, 300. ^ww^Technologie Is, 198. κλπ. Πβλ. τούς ύπό Braulik (Alta-
gypt. Gewebe, 39-53) δημοσιευ&έντας πίνακας τών γενομένων άναλύσεων. Κατά τους ειδικούς,
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τέχνην τής κατασκευής τών βύσσινων υφασμάτων1), φαίνεται οπωσδήποτε βέβαιον
δτι ή βυσσουργία άπετέλεσεν ένωρίς ϊδιαίτερον κλάδον τής υφαντουργίας έν Αΐ-
γύπτφ. Οί Πτολεμαίοι εύρον ταΰτην άσκουμένην, κατά προνόμιον άρχαϊον άσφα-
λώς, ύπδ τών ιερών τής χώρας, σεβόμενοι δέ τήν παράδοσιν διά λόγους πολιτικούς
δέν έ'θιξαν τό προνόμιον τούτο2). Έκ τών έπιγραφών καί τών παπύρων τής Πτο-
λεμαϊκής καί Ρωμαϊκής έποχής πληροφορούμεθα, δτι τά ύπό τών ιερών τής χώρας
ύφαινόμενα «όθόνια» προωρίζοντο διά τήν κατασκευήν τών ένδυμάτων του βασι-
λέως καί τών μελών τής βασιλικής οικογενείας, τών ειδώλων ιών θεών καί διά τήν
περιτύλιξιν τών μομιών τών ιερών ζφων3). Ή ίερότης τού προορισμού των συνετέ-
λεσεν είς τήν μονοπώλησιν τής κατασκευής αύτών ύπό τών ιερών. Εννοείται δτι οί
ιερείς τής Αιγύπτου διέθετον καί ποσότητας βυσσίνων ύφασμάτων, ε'ίτε έκ τού περισ-
σεύματος τό όποιον απέμενε μετά τήν έκπλήρωσιν τών πρός τούς θεούς καί τούς
βασιλείς ύποχρεώσεων ε'ίτε έκ δολίας άποφυγής τής κατά γράμμα έκπληρώσεως τών
τελευταίων4), πρός κατασκευήν τών ιδίων ένδυμάτων5) ή πρός προμήθειαν έκ τοΰ
έξωτερικοϋ είδών άναγκαίων εις τήν λατρείαν6).

εν κιλόν μόνον λεπτοτάτου υφάσματος άπό μερικάς βασιλικός μομίας άντιπροσωπεύει πολλάκις
ταινίαν μήκους 12-18.000 μ. (Βλ. Jecquier, Civilis. Egypt., 182).

') Στρωμ. I, 16, 76, 9 (σ· 50" Staklin): «Έπι τον Σεμιράμεως βασιλέως Αιγυπτίων τα.
βύσσινα ιμάτια ενρήσΰαι ίστορονσιν». Πβλ. Plin. Ν. Η. VII, 196.

*) Βλ. Wilcken, Ostr. 269. Grundz., 245-246. Otto, Priester u. Tempel I, 300. Pre'aux,
Econ. royale d. Lag. 102. Rostovtzeff, Hellenist World I, 300-301.

3) Βλ. OGIS 90, 17-18, 29-30 (πβλ 56, 4) P. Strassb. II, 91, 9-11, 16. P· Tebt. 5,64,
245-247. 313, 20. 598. B.G.U. 1, 3.

4) Εΐναι γεγονός ότι αί είς τόν βασιλικόν θησαυρόν παραδιδόμεναι ύπό τών Ιερών ποσό-
τητες «βυσσίνων όθονίων» έθεωρούντο ήδη άπό τών πρώτων χρόνων τής Πτολεμαϊκής έποχής
ώς όχληραΐ καί δυσβάστακτοι ύπό τοΰ ιερατείου τής χώρας, είτε διότι ένομίζοντο ώς ύπερ-

βολικαί έν συγκρίσει πρός τήν όλην παραγωγήν, εϊτε διότι έξελαμβάνοντο ώς άδικαιολόγητος
φόρος δουλείας. Διά τοΰτο οί ιερείς έδυστρόπουν είς τήν έ'γκαιρον καί τακτικήν παράδοσιν
αύτών. νΗδη έπί Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου τό Κράτος ήναγκάζετο νά άσκή πίεσιν διά νά
έπιτύχη τήν έκ μέρους αύτών έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών των (βλ. P. Tebt. 702. Πβλ. Ρ.
Eleph. 26. 27). Κατά τόν 2ον αι., ότε τό Κράτος τών Πτολεμαίων έ'γινεν άσθενέστερον καί
ή έθνικιστική κατ' αυτού άντίδρασις τών ιθαγενών έντονωτέρα, τό ίερατεΐον άπέφευγε νά
παραδίδη τάς όφειλομένας ποσότητας βυσσίνων ύφασμάτων Οί δέ βασιλείς, τήν άνάγκην
φιλοτιμίαν ποιούμενοι, έδέχοντο τούς ύπό τών ιερέων έπιβαλλομένους συμβιβασμούς καί
παρητοΰντο μέρους ή ολοκλήρου τής κατ' έ'τος οφειλής τών ιερών είς βύσσινα υφάσματα.
(Πβλ. OGIS 90, ΐ7-ι8, 29-30. Ρ· Tebt. 5,64, 24.5-247· Πβλ. Bouche-Leclercq, Hist. d. Lag.
I, 366-367. 376-377. Bevan, Ptolem. Dynasty, 188. Rostovtzeff, Hellenist. World II, 712-714.
Πβλ. κατωτ. σελ. 213-216. 5) Βλ. 702, to, 18-23 (πβλ. άνωτ. σελ. 207 ύποσ. 6).

') Αιβανωτοΰ καί μύρων, π.χ., έξ 'Αραβίας. Πβλ. Λ'. Rhodokanakis, Ζ. f. Semit. II (1924).
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Ή εκλεκτή ποιότης τών διασωθέντων βύσσινων υφασμάτων έκ βασιλικών
μομιών και αί ζωγραφικαί καί γλυπτικαί παραστάσεις Φαραώ, πριγκίπων καί
πριγκιπισσών, οΐτινες φορούν λεπτότατα καί πολυτελή ένδΰματα1), αποδεικνύουν δτι
τά βύσσινα ύφάσματα τής Αιγύπτου ήσαν πυκνά καί λεπτά συγχρόνως καί εφά-
μιλλα ώς πρός τοΰτο πρός τά καλύτερα μεταξωτά2)· Έφ' δσον δέ εις τήν κατασκευήν
αύτών άπησχολοΰντο, ώς πληροφορούμεθα έκ τών παπύρων, ειδικοί τεχνίται, οί
«βυσσουργοί»3), οΐτινες έχρησιμοποίουν καί ειδικά πρός τοΰτο εργαλεία, τών οποίων
δέν ειχον δικαίωμα νά κάμουν χρήσιν έκτος τών ιερών4), πρέπει νά ύποθέσωμεν
δτι ή έκλεκτή ποιότης τών βύσσινων δέν ώφείλετο είς τήν ιδιαιτέραν ποιότητα
τής πρώτης ύλης μόνον, άλλά κυρίως είς ιδιαιτέραν τεχνικήν έπιμέλειαν κατά τήν
έπεξεργασίαν τής πρώτης ύλης καί κατά τήν ύφανσιν0).

Τό μυστικόν τής ιδιαιτέρας ταύτης υφαντουργικής τέχνης, τής οποίας τό προ-
νόμιον διεξεδίκουν τόσον ζηλοτύπως τά ιερά, συνίστατο κατά πάσαν πιθανότητα
είς τήν προσεκτικήν έκλογήν τών καλλίστων ινών τής βύσσου, τών μακροτέρων,
λεπτοτέρων καί στερεωτέρων, καί τήν έπιμεμελημένην έπεξεργασίαν αύτών κατά τήν
νήσιν, ώστε ή κλωστή νά άποτελήται έξ ελαχίστων —ή και μιάς μόνον —ινών, καί
νά είναι συγχρόνως στερεά, άφ' ετέρου δέ είς τήν μεθοδικήν παρασκευήν τοΰ στή-
μονος καί τήν έντεχνον ύφανσιν, ώστε τό ύφασμα νά παρουσιάζη τήν έπιθυμητήν
πυκνότητα καί λεπτότητα. Είς τοΰτο προσετίθετο πιθανώς καί 'ιδιαιτέρα τις τεχνική
έπεξεργασία τοΰ νήματος ή καί τοΰ ύφάσματος, ανάλογος πρός τήν χρησιμοποιου-
μένην εις τά λινά, άσφαλώς δέ καί ιδιαιτέρα έπιμέλεια κατά τήν βαφήν καί τήν
ποίκιλσιν6), ώστε τά βύσσινα ένδΰματα νά παρουσιάζουν, πλήν τής εκλεκτής ποιό-
τητος καί κάλλος καί μεγαλοπρέπειαν.

Αί άρεταί αύται τών βύσσινων παρεκίνησαν,φαίνεται, τούς Φαραώ νά μονο-

113138. Kortenbeutel, Der Aegypt. Sud u. Ostandel, 32. Preaux, Econ. royale d. Lag., 102

n. 2. 364. Rostovtzeff, Foreign Commerce. 759. Hellenist. World I, 388.

') Πβλ. Heuzey, Hist, du cost, dans l'ant., 14- 21-22. 33-40-

Βλ. Πλουτ. ΤΙερν. τοΰ μή χραν εμιιετζα. νυν tr\v Πυθίαν, 4 (ανωτ. σελ. 205 ύποσ. 6V

3) Βλ. P. Tebt 5 (=Clirest. I, 307), 239, 245, 250. 702, 10 890 IV, 76-78, 191· Πβλ.
5. Calderini, Aegyptus XXVI (1946), 53. 4) Βλ. Tebt. 5, 242-247 («voir. σελ. 204 ύποσ. 1)

6) "Οτι ή ιδιαιτέρα έπιμεμελημένη τεχνική έπεξεργασία συνέβαλλε κατά πολύ είς τήν
έξαιρετικήν ποιότητα τών βύσσινων έπιβεβαιούται καί ύπό τοΰ Πανσανίον. Ή βύσσος τής
'Ηλείας άπησχόλει τάς βυσσουργούς τών Πατρών, οϊτινες κατειχον τό μυστικόν τής επεξερ-
γασίας καί ύφάνσεως τών βύσσινων γυναικείων ενδυμάτων (βλ. άνωτ. σελ. 206 ύποσ. 3), τά
όποια έπωλοΰντο έν ισοτιμία πρός τόν χρυσόν (κατά Πλίνιον, XIX, 21" άνωτ. σελ. 207 ύποσ. 3).

β) Πβλ. 'Ιεζεκιήλ xxvii, 7. <βΰοοος μετά ποικιλίας έξ Αιγύπτου*. Πβλ. άνωτ σελ. 208
ύποσ. 1.
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πωλήσουν κατ' αρχάς δι'εαυτούς τά εν τη χώρα παραγόμενα βύσσινα υφάσματα,
τών οποίων ή παραγωγή πρέπει νά ήτο περιωρισμένη ένεκα τού χρόνου και τών
δυσκολιών, τας οποίας άπήτει ή ιδιαιτέρα έπιμέλεια τής κατασκευής των. Έκτος
τής πυκνότητος και στερεότητος, ή λεπτότης αυτών συνετέλει εις τό νά είναι έξαιρε-
τικώς ελαφρά και δροσερά, εύχάριστα δέ διά τούτο νά φορώνται. "Οθεν τό πιθανώ-
τερον είναι δτι τό προνόμιον τούτο έπεξετάθη έκ τών έπιγείων θεών, τών Φαραώ,
και εις τά «ε'ίδωλα» τών άλλων θεών, άργότερον δέ καί εις τήν περιτύλιξιν τών μο-
μιών τών ιερών ζώων. Τά «βασιλικά όθόνια» κατέχουν πάντοτε τήν πρώτην θέσιν
είς τά δώρα τών Φαραώ πρός τούς θεούς1). Ήσαν ασφαλώς τά αύτά πρός τά
«βύσσινα όθόνια», τά όποια προσέφερον γενναιοδώρως οί Πτολεμαίοι κατά τόν
δαπανηρόν ένταφιασμόν τών ιερών βοών "Απιος καί Μνεύιος2). Τά εις παρομοίας
περιστάσεις μνημονευόμενα λινά ύπό τό ίδιαίτερον όνομα «βασιλικού» ή «θεοί»
ήσαν έπίσης έκλεκτά βύσσινα υφάσματα, ώς δεικνύει τό ό'νομά των, τό όποιον οφεί-
λεται αναμφιβόλως είς τήν χρήσιν, δι' ήν προωρίζοντο3).

3. Οί βυσσουργοί καί τά βύσσινα υφάσματα
είς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον.

Ό θρησκευτικός χαρακτήρ τόν όποιον είχε προσλάβει ή βιομηχανία τών βύσ-
σινων έν Αίγύπτφ άπό τής Φαραωνικής έποχής, διετήρησε δέ καί καθ' δλην τήν διάρ-
κειαν τής Πτολεμαϊκής περιόδου4), συνετέλεσεν ώστε οί άσχολούμενοι είς αύτήν, οί
« βυσσουργοί »,νά είναι καί κατά τήν δευτέραν ταύτην έποχήν Αιγύπτιοι τήν καταγωγήν
καί τήν θρησκείαν5). Ύπό ποίους δρους είργάζοντο ούιοι έντός τών ιερών καί ποϊαι
ήσαν αί συνθήκαι τής διαβιώσεώς των δέν είναι γνωστόν, δπως δέν είναι γνωστόν

1 Βλ. Breasted, Records § 232, 284, 335, 342 κλπ- Πβλ. Erman, La Relig. d. Egypt.
369. Πβλ. άνωτ. σελ. 178.

2 Βλ. Διοδ. 84, 8 (Πτολεμαίος A'). OGIS 56, 9-ΙΟ> 52*53 (Πτολεμαίος Ευεργέτης Α').

Πβλ. Gauthier et Sothas, Un deeret trilingne en Phonneur de Ptolemee IV (δημοτ. κείμ.

στ. 21) σελ. 36 (Πτολεμαίος Φιλοπάτωρ). OGIS 90, 3Ι-33 (Πτολεμαίος Επιφανής). P. Tebt.
5, 77_79 (Πτολεμαίος Ευεργέτης Β ). Έπί τής Ρωμαϊκής έποχής, τάς προσφοράς τών Φαραώ

καί τών Πτολεμαίων άντικατέστησεν ή άναγκαστική συμμετοχή όλων τών ιερών τής χώρας
πρός συμπλήρωσιν τής άπαιτουμένης διά τόν ένταφιασμόν τών ιερών βοών ποσότητος βύσσινων
ταινιών (βλ. P. Tebt. 313. 598. B.G.U. 1, 3· Chrest. I, 85. 86. Πβλ. Πλοντ. Περί "Ισ. καί

Όσίρ., 21 = Ήθ·, 359d). 8 Πβλ. Breasted, ενθ. άν.

* Ή χρήσις αυτών καθορίζεται ώς προοριζομένη άποκλειστικώς «πρό? τήν αυντέλειαν
τών βασιλέων και τόν στολιαμόν τών άλλων $εών». P. Tebt- 5, 245'247· Πβλ. P. Stassb. II, 91,
9-10, 16. (Περί τής σημασίας τοϋ «συντελώ» είς τήν φορολογικήν όρολογίαν τών Πτολεμαίων

βλ. Preaux, Eeon. royale d. Lag., 99. 102). 6 ΙΙβλ. P. Tebt- 890 (2°ί αί. π.Χρ.) IV 76-78.
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εάν ύπήρχον μεταξύ αύτών δούλοι. Έαν λάβωμεν ύπ'όψιν πάντως, δτι ήσαν υπο-
χρεωμένοι νά έργάζωνται έντατικώς διά νά άνταποκρίνωνται εις τάς υποχρεώσεις,
τάς οποίας ειχον άναλάβει τά ιερά απέναντι τών βασιλέων, ώς και εις τάς άνάγκας
τοΰ «στολισμοΰ» τών θείων ειδώλων και τοΰ ενταφιασμού τών ιερών ζορων και πιθα-
νώτατα τής κατασκευής τών ενδυμάτων τών άρχιερέων, πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι
αΐ συνί)ήκαι έργασίας καί διαβιώσεα>ς αύτών δέν ήσαν εύνοϊκαί. "Αν δέ κρίνωμεν
έκ τής ιδιαιτέρας πως προστατευτικής διατάξεως περί αύτών τής περιεχόμενης εις
«τά φιλάνθρωπα» Πτολεμαίου Εύεργέτου τοΰ Β', καθ'ήν ή χρησιμοποίησις τών
«βυσσουργικών έργαλείων» έπετρέπετο μόνον ύπό τών βυσσουργών καί έντός τοΰ
χώρου τών ιερών, άπηγορεύετο δέ ή έπιβολή προσθέτου έργασίας είς τούς βυσ-
σουργούς έκ μέρους τών οικονομικών ύπαλλήλανν άνευ άμοιβής ή καί μέ ήλαττω-
μένην άμοιβήν1), πρέπει νά συμπεράνωμεν δτι είχον σημειωθή έν τψ μεταξύ εις
βάρος τής έργσσίας τών βυσσουργών διάφοροι καταχρήσεις, τών οποίων ό βασι-
λεύς έπεζήτει νά προλάβη τήν επανάληψιν εις τό μέλλον. Είναι, άλλως τε, εύνόη-
τον δτι ή έργασία τεχνιτών άσχολουμένων είς τήν κατασκευήν υφασμάτων τόσον
πολυτίμων έγίνετο εύκόλως άντικείμενον εκμεταλλεύσεως έκ μέρους καί τών ιερέων
καί τών κρατικών άξιωματούχων, έφ' δσον οΐ τεχνιται ήσαν άνίσχυροι νά ύπερα-
σπίσουν τά δικαιώματά των άπέναντι τούτων.

Τό γεγονός αύτό καί ή μνημονευθείσα δυστροπία τών άρχιερέων τής Αιγύπτου
εις τήν τακτικήν κατ' έ'τος παράδοσιν τής οφειλομένης είς τούς βασιλείς ποσότητος
«βύσσινων ό&ονίων» άττοτελοΰν σαφή έ'νδειξιν δτι ή είς βύσσινα παραγωγή κατά
τήν Πτολεμαϊκήν έποχήν δέν έπήρκει πρός κάλυτ|ην τών άναγκών τών ιερών καί
τών βασιλέων συγχρόνως. Πρέπει νά σημειωθή έν τούτοις ή διαφορά, τήν οποίαν
τά υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα έπιτρέπουν νά διακρίνωμεν, ώς πρός τοΰτο, μεταξύ
τοΰ 3ου αιώνος, δτε τό Κράτος τών Πτολεμαίων ήτο άρκετά ίσχυρόν, ώστε νά
δύναται νά άπαιτή μετά κύρους έκ μέρους τοΰ ιθαγενούς ιερατείου τήν έκπλήρωσιν
τών φορολογικών υποχρεώσεων του, καί τών δύο επομένων αιώνων, οπότε οί ιερείς
άπέκτησαν προϊοΰσαν δύναμιν, τήν οποίαν οί βασιλείς δέν ήδύναντο νά άγνοήσουν.

Κατά τήν προπην περίοδον, τό Κράτος ήλεγχεν άνελλιπώς όχι μόνον τήν
έγκαιρον παράδοσιν παρ'εκάστου τών ιερών τής χώρας τής εις αύτό άνηκού-
σης ποσότητος βύσσινων υφασμάτων2), άλλά καί τήν ποιότητα τούτων. Ούτω, πρός
πρόληψιν πάσης λαθροχειρίας έκ μέρους τών ιερέων ώς πρός τήν έξαιρετικήν ποιό-

') Βλ. P. Tebt. 5, 242-2 si (118 π. Χρ·)· Πβλ. (άνωτ. σελ. 204 ύποσ. 1 καί διά τήν ση μα
σίαν τοΰ κειμένου βλ. Wilcken έν Cbrest. I, 307, είσαγ.).

!) βλ. P. Tebt. 702. P. Eleph. 26. 27. Πβλ. Preaux, Econ. royale ά. Lag., 103.
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τητα, τήν οποίαν έπρεπε νά παρουσιάζουν τά διά τους βασιλείς προοριζόμενα
βύσσινα1), εκαστον ιερόν ύπεχρεούτο νά παραδίδη προκαταβολικώς εις τήν άρμοδίαν
κρατικήν ύπηρεσίαν ώρισμένην ποσότητα έξ εκάστου ε'ίδους τών έν αύτφ ύφαινο-
μένων βύσσινων «πρός δειγματισμόν»2). Τούτο έσήμαινεν ασφαλώς δτι, μετά τόν
έλεγχον τών δειγμάτων ύπό τών αρμοδίων κρατικών οργάνων και τήν έκλογήν
ώρισμένων έξ αύτών, έδίδετο εντολή εις εκαστον ιερόν νά παραδώση τήν έξ εκάστου
έγκριθέντος δείγματος καθωρισμένην ποσότητα3), εις τήν οποίαν δέν προσυπελογί-
ζοντο τά ύπό τήν μορφήν «δειγμάτων» φορολογηθέντα. Είς περίπτωσιν μή τηρή-
σεως τού δρου τούτου έπεβάλλετο χρηματικόν πρόστιμον άνάλογον πρός τήν δια-
φοράν μεταξύ τών οφειλομένων καί τών παραδοδέντων δειγμάτων, ώς συνέβαινε
και είς τήν περίπτωσιν τών έκ τής συνολικής ποσότητος δφειλομένων υπο-
λοίπων4).

Χάρις εις τά μέτρα ταΰτα, έπί τής έποχής τών πρώτων Πτολεμαίων δέν έση-
μειούτο καθυστέρησις ή παράλειψις (σοβαρά τούλάχιστον) έκ μέρους τών ιερών είς
τήν παράδοσιν τών οφειλομένων ύπό μορφήν «φόρου» εις τό βασιλικόν θησαυρο-
φυλάκιον βύσσινων ύφασμάτων. Τούτο συνάγεται έκ τοΰ γεγονότος δτι ή είς τήν
διάθεσιν αύτοΰ ποσότης έπήρκει πλήρως δ'χι μόνον διά τήν κατασκευήν τών ένδυ-

') Ή παραδοτέα ποσότης έλογίζετο πιθανώς είς «ίατονς» βλ. Wilcken, Ostr., 266. Πβλ.
άνωτ. σελ. 203 ύποσ. 1. (Περί τής έννοιας τής λ. «όΰόνιον», συνωνύμου πιθανώς ένίοτε πρός τό
«ιστός», βλ. Wicken έν U. Ρ. Ζ. 61, 12 σχολ. έν σελ. 378' πβλ. άνωτ. σελ. 159 ύποσ. 1).

*) Βλ. OGIS 90,30 (καί τά σχόλ. ένύποσ. 86). Πβλ. P. S. I. 358,8,21. Otto, Priester u.
Tempel II, 65-66 άνωτ. σελ. 172 ύποσ. 4).

3) Αύτό έσήμαινεν έπίσης, νομίζω, ότι τά κατασκευαζόμενα είς τά ίερά τής Αιγύπτου
βύσσινα διεκρίνοντο είς πολλά είδη. Τούτο δέ ώφείλετο όχι τόσον είς τήν διαφοράν τής χρη-
σιμοποιούμενης πρώτης ύλης, δσον είς τήν καταβαλλομένην περί τήν έπεξεργασίαν αύτής καί
τήν ύφανσιν έπιμέλειαν, ώς καί τόν διάφορον αναλόγως τοΰ προορισμοΰ τρόπον βαφής καί
ποικίλσεως αυτών (πλην τών διά τάς ταφάς καί θρησκευτικήν γενικώς χρήσιν προοριζομένων, τά
όποια επρεπε νά είναι λευκά' πβλ. άνωτ.σελ. 144 ύποσ. 1). Είναι μάλιστα πιθανόν ότι πολλά τών
Ιερών είχον άποκτήσει είδίκευσιν είς τήν παραγωγήν ώρισμένου είδους βύσσινων, όπως τά
βυσσουργεϊα τών Πατρών, π.χ., έπί τής έποχής τοΰ Παυσανίου ειχον είδικευθή είς τήν κατα-
σκευήν «κεκρνφάλων» καί άλλων γυναικείων ενδυμάτων (VII, 21, 14' πβλ. άνωτ. σελ. 206
ΰποσ. 4).

*) Βλ. P. Tebt. 702. Οί στ. 11-14: «τό έν τοις βνσοονργοΐς»/ [llQQ\σoφείλημa» καί οί στ.
21-25 : «ποιήσεις δικαίως άν αυτός πρά[ξϊ]ς ? / τό αργύρων» κλπ. δεικνύουν ότι πρόκειται περί
οφειλής υπολοίπων έκ βύσσινων ύφασμάτων, τό άντίτιμον τών όποιων έπρεπε νά εισπραχθώ
είς χρήμα). OCIS 90, 17-18, 29-30 (196 π. Χρ.). P. Eleph. 26, 4 (224 π.Χ.), 27, 12-13,
(223 π.Χρ.). P. Tebt. 5, 64 (118 π. Χρ.). Πβλ. Otto, ένθ. άν. II, 65-66 Preavx, Econ. royale
d. Lag., 103 104. Rostovtzeff, Hellenist. World I, 307.



ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΛΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΙΓΓΟΛΕΜΑΪΚΗΝ ΑΙΓΥΓΙΤΟΝ 87

μάτων τής βασιλικής οικογενείας, αλλά καί διά τήν κατασκευήν δαπανηροτέρων
άντικειμένων πρός χρήσιν τών βασιλέων1), έπι πλέον δέ συνέβαλλε και εΐς τήν ένί-
σχυσιν τοΰ βασιλικού ταμείου διά τής διαθέσεως τών περισσευμάτων εΐς τήν κοι-
νήν κατανάλωσιν μετά τών άλλων ύφασμάτων, τά όποια διωχέτευεν εΐς τήν άγο-
ράν τό κρατικόν μονοπώλιον τής «δΦονιηράς»2). Φαίνεται δέ δτι τά περισσεύματα
ταΰτα ήσαν άρκετά, ώστε ή τιμή αύτών νά είναι εύκόλως προσιτή. Ούτως εξηγεί-
ται, πώς ό Ζήνων είχε τήν εύχέρειαν νά φροντίζη διά τήν εύπρόσωπον παράστασιν
τών κιθαρφδών και άλλων προσώπων άποτελούντων τήν άκολουθίαν τοΰ Διοικη-
τού 'Απολλώνιου κατά τινα περιοδείαν του εΐς τό έσωτερικόν τής χώρας διά τής
εΐς αύτούς χορηγίας «χιτώνων βυσσίνων»3) και «χειρομάκτρων βυσσίνων»4), ή πώς
περισσότεροι τοΰ ενός «χιτώνες βνσσινοι» εύρίσκοντο εΐς τήν κατοχήν ΐδιώτου0).

Κατά τήν δευτέραν περίοδον τά πράγματα μετεβλήθησαν. Τό ΐερατεϊον τής
Αιγύπτου, πρωτοστατούν εΐς τήν κατά τής ξενικής κατοχής έθνικιστικήν έξέγερσιν,
άπέφευγε νά παραδώση έξ ολοκλήρου τόν φόρον τών «βυσσίνων όθονίων»,
ε'ίτε ύπό μορφήν «δειγματισμοΰ» ε'ίτε ύπό μορφήν «όθονίων» όφειλόμενον,
ή νά καταβάλη τα εΐς χρήμα ποσά, τά όποια ώφειλε διά τά μή παραδοθέντα
υφάσματα. Οΐ βασιλείς, έξ άλλου, έν τή άδυναμία των νά έπιβληθοΰν, ήρκοΰντο
νά εκδίδουν άπό καιρού εΐς καιρόν διατάγματα διά τών οποίων έπεζήτουν νά
κολακεύσουν τούς ιερείς δι' αποσβέσεως μέρους ή και ολοκλήρου τής πρός τό Κρά-

') Ούτω Πτολεμαίος ό Φιλοπάτωρ κατεσκεύασε «βύσσινον ίστίον» διά τήν μεγάλην καί
πολυτελή θαλαμηγόν του. Πβλ. Ά&ην. V, 206c.

') "Αλλως δέν δύναται νά έξηγηθή ή μνεία τών «βυσσίνων» είς τούς «τελαννικοϋς
νόμους» τοΰ Φιλαδέλφου μετά τών «στυππείνων, έρικών» καί (λινών) (βλ. Rev. Laws, 103,1-2).
Έκτος εάν ή ΰφανσις τών βυσσίνων διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους έγίνετο και εκτός τών
ιερών (τοιαύτην έννοιαν θά ειχεν ή έν P. Hib. 67, 13, 21 καί 68, η βραχυγραφία «βυσ( )»,
δηλοΰσα είδός τι υφάσματος, έάν ήδύνατο νά άναγνωσθη μετά τίνος πιθανότητος ώς «βυσ-

(σίνων)». Τοΰτο όμως θεωρείται άποκλειόμενον ύπό τοΰ Hunt' (βλ. τά σχόλ. τών στ. 12-14 έν
σελ. 216). s) Βλ. P. C. Ζ. 59087, 4, 12, ι8, 19, 22, 23.

4) Αύτόθι, 8, 10, 15, 21, 26. Ή μνεία, άλλως τε, μόνον «χιτώνων» καί «χειρομάκτρων»
έκ βύσσου είς τά παπυρικά κείμενα τής έποχής δέν σημαίνει, ότι ήσαν τά μόνα είδη τά όποια
κατεσκευάζοντο έκ βύσσου. Διελάβομεν ήδη ότι οί άρχαΐοι Έλληνες συγγραφείς άναφέρουν
«πέπλους, ιμάτια, κεκρυφάλους καί τήν άλλην έσθήτα» έκ βύσσου (βλ. άνωτ. σελ. 206 ύποσ. 1
καί 4), είς δέ τήν Π. Διαθήκην άναφέρονται «χιτώνες, μίτραι, τά περισκελή, τά περιβόλαια»
κλπ. ένδύματα καί άντικείμενα «βύσσινα» (βλ. τάς παραπομπάς έν Concord. Gr. in Septuag.
Interpr. I, 285. Concord, of the Septuagint I, 232-

5) Βλ. Β G.U. 1525 (3°? αί. π.Χρ·), 1-3 : «Εχω παρά Άπολλώνιον / ιατρον (δρχ.) γ / και
χιτώνες βνσηινοι β>,
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τος οφειλής τών ιερών εις βύσσινα υφάσματα1). "Αμεσον αποτέλεσμα τής κατα-
στάσεως αυτής ύπήρξεν ή χαλάρωσις τοΰ κρατικού έλέγχου έπί τής παραγωγής τών
βύσσινων και αί παντός ε'ίδους καταχρήσεις είς βάρος τής κυρίας έργασίας τών
βυσσουργών, έμμεσον δέ ή έλάττωσις τής έν γένει παραγωγής βύσσινων έν τή χώρα
καί ή έξαφάνισις αυτών από τήν κοινήν κατανάλωσιν2).

Καί κατ' αυτήν τήν έποχήν έν τούτοις ή έκ τοΰ φόρου τών βύσσινων ποσό-
της τοΰ βασιλικοΰ θησαυροφυλακίου δέν ήτο ευκαταφρόνητος. "Αν δέν έπερίσ-
σευε διά τήν είς χρήμα ένίσχυσιν τοΰ βασιλικοΰ ταμείου, έπήρκει πάντως διά τήν
ίκανοποίησιν τών άναγκών τής βασιλικής οικογενείας καί διά τήν έκπλήρωσιν
δαπανηρών υποχρεώσεων ή καί ιδιοτροπιών άκόμη τής φαντασίας τών βασιλέων.
Ουτω δύναται νά έξηγηθή, πώς όχι μόνον Πτολεμαίος ό 'Επιφανής άλλά καί
Πτολεμαίος ό Ευεργέτης Β' άκόμη είχον τήν εΰχέρειαν νά έπαναλαμβάνουν τήν
γενναιόδωρον χειρονομίαν τών 'ισχυρών προγόνων των3) καί νά χορηγοΰν έκ τοΰ
θησαυροφυλακίου των τάς άναγκαιοΰσας εις τήν ταφήν τών ιερών ζώων ποσότη-
τας βύσσινων4), ή πώς ή τελευταία Κλεοπάτρα ήδΰνατο νά μιμήται τήν μεγαλο-
πρέπειαν τών πρώτων Πτολεμαίων καί νά κοσμή τά πλοία, τών οποίων επέβαινε,
διά βύσσινων ιστίων5).

') Βλ. OGIS 90 (196 π Χρ.), Ι7"ΐ8 : 'τών τ είς τό βασιλικόν συντελουμένων έν τοις ίεροΐς
βύσσινων ό&ονίων άπέλυσεν τα δυο μέρη*. 29/30: Ώσαν[τως δέ] (ενν. άφήκεν) και τάς τιμάς τών
μη σνντετελεσμένων είς τό βασιλικόν βύσσινων o^fovijwv και τών συντετελεαμένων τά πρός δειγμα-
τισμόν διάφορα έ'ως τών αυτών χρόνων». P. Tebt. 5 (118 π·Χρ.), 62-64 : *Άφειασ[ι] δέ και τους
έπιστάτας τών ιερών και τους αρχιερείς και «βρ[εις τών] / οφειλομένων πρός τε τά έπιστατικά και
τάς προστιμή\σεις τών] I όϋ-ονίων έ'ως τον ν (έ'τους)». Πβλ. άνωτ. σελ. 210 ύποσ. 4

') Είς τούς παπύρους αυτής τής έποχής δέν μαρτυροϋνται, έφ' όσον γνωρίζω, ένδύματα
ή άλλα άντικείμενα έκ βύσσου είς τήν κατοχήν ιδιωτών. Ώς άποτέλεσμα έπίσης τής μειώσεως τής
παραγωγής δύναται νά θεωρηθή καί ή κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν υποχρεωτική εισφορά όλων
τών ιερών τής χώρας πρός συμπλήρωσιν τής είς βύσσινα δαπάνης πρός ταφήν τών ίερών βοών
(βλ. άνωτ. σελ. 212 ύποσ. 2), έφ' όσον οί αύτοκράτορες δέν ήκολούθησαν ώς πρός τοΰτο τήν
παράδοσιν τών Φαραώ καί τών Πτολεμαίων.

*) Βλ. Διοδ. I, 84, 8. OGIS 56, 9-10 (πβλ. άνωτ. σελ. 212 ΰποσ. 2).
4) Βλ. OGIS 90, 31. Ρ· Tebt. 5, 77-79·

6) 'Υποθέτω, ότι τά «άλονργή» ή «purpurea» ιστία, τά όποια μνημονεύουν οί συγγραφείς
ώς χρησιμοποιούμενα ύπό τής Κλεοπάτρας, ήσαν κατεσκευασμένα έκ βύσσου καί βεβαμμένα
διά βυσσίνου χρώματος. Βλ. Πλουτ. Άντών, 36. J. Flori, Epit. II, 21, 8. Plin. Ν.Η. XIX, 22.
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κεφαλαιον τριτον

ΚΑΝΝΑΒΙΣ

1. Ή καλλιέργεια τής καννάβεως είς τήν Α'ίγυπτον τών Πτολεμαίων

Ό Ηρόδοτος δέν φαίνεται νά είδε κάνναβιν καλλιεργούμενη ν έν Αΐγύπτφ·
άλλως δέν θά παρέλειπε νά άναφέρη τό πράγμα, έφ' δσον έγνώριζε νά διακρίνη
τήν κάνναβιν άπό τό λίνον παρά τήν μεγάλην μεταξύ των ομοιότητα, περι τής
οποίας ομιλεί άλλαχοΰ έπ'ευκαιρία καλλιεργείας καννάβεως έν Θράκη και Σκυθίςι1).
Άλλά και τά έκ τών Φαραωνικών τάφων ευρήματα δικαιολογούν τήν σιωπήν τοΰ
Ηροδότου. Οΰτε σπόροι καννάβεως ευρέθησαν εις τούς τάφους2), ούτε ταινίαι έκ
καννάβεως παρετηρήθησαν μεταξύ τών ταινιών τών προερχομένων άπό μομίας3),
ούτε άλλος ύπαινιγμός γίνεται περί καλλιεργείας τού φυτού είς τάς παραστάσεις
σκηνών τής άγροτικής ζωής. "Οθεν δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, δτι ή καλλιέρ-
γεια τής καννάβεως ήτο άγνωστος εΐς τήν χώραν τών Φαραώ4).

Είναι άντιί)έτως βέβαιον, δτι ή κάνναβις έκαλλιεργεΐτο συστηματικώς είς
τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον, άπό τού Φιλαδέλφου τούλάχιστον καί εντεύθεν, δστις
καί εισήγαγε, φαίνεται, τήν καλλιέργειαν τοΰ φυτού διά νά έξασφαλίση κυρίως τάς
άνάγκας τοΰ στόλου του είς στυππεΐον καί σχοινία. Οί πάπυροι τής έποχής ούδε-
μίαν καταλείπουν περί αύτοΰ άμφιβολίαν, μολονότι τό άρχαΐον όνομα «κάνναβις»
δέν άναφέρεται εΐς αύτούς5). Άντ' αύτοΰ χρησιμοποιείται τό «στυππεΐον», εισαχθέν
κατά πάσαν πιθανότητα έκ τής αττικής, ένθα έσήμαινε καί τό έκ λίνου καί τό έκ
τής καννάβεως στυππεΐον, κυρίως δμως τό δεύτερον, τό όποιον έπωλεΐτο ύπό τών
«στυππειοπωλών» τών Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς, συνεκδοχικώς δέ καί τό φυτόν
έξ ού παρήγετο τό στυππεΐον, δηλαδή τήν κάνναβιν6).

Ή τελευταία αύτη σημασία δέν μαρτυρεΐται μέν εΐς τήν άττικήν, πιστοΰται
όμως ύπό τών παπύριον τοΰ 3ου π. Χρ. αιώνος, ώς ορθώς παρετήρησεν ό Rostov-

*) "Εστί δε σφι (ενν. τοις Σκύθαις) κάνναβις φνομένη εν τή χώρη, πλην παχύτητος καί
μεγάθεος τφ λίνφ εμφερεστάιη. ταύτη δε πολλω νπερφέρει ή κάνναβις. αν τη γάρ καί αντομάτη
καί σπειρομένη φύεται, καί εξ αυτής Θρήικες μεν καί εΐματα ποιεννται τοιαι λινέοισι ομοιότατα,
ο ν δ' αν, δατις μή κάρτα τριβών εΐη αυτής, διαγνοίη, λίνον ή καννάβιός έστι. ος δε μή είδε κ ω τήν
καννάβιδα, λίνεον δοκήσει είναι τό εΐμα». Πβλ. Πολνδ. Όνομαστ. VII, 72. 'Ηαύχ. έν λ. κάνναβις·

') Πβλ. Loret, La Flore Pharaonique, 48 § 64.

3) Βλ. Braulik, Altagypt. Gewebe, 39-53 (πβλ. άνωτ. σελ. 209 ύποσ. 4).

4) ΙΙβλ. Schroder έν Hehn, Kulturpfl. u. Hausth.7, 190. Otrh. RE αρθ. Hanf, σελ. 2314'

Bliimner, Technologie l2, 200.

Άπαντα έκ νέου είς τούς παπύρους τής Ρωμαϊκής έποχής. Βλ. P. Lips. 102 II, 3·

*) Πβλ. άνωτ. σελ. 194 ύποσ. 4., 195 ύποσ. 1., 196 ύποσ. 5,
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tzeff1)· Ό P. C. Ζ. 59782 (b), περιέχων λογαριασμόν πληρωμής έργατών, έκ των
οποίων οί μέν τίλλονσι ή ψύχονσι λινοκαλάμην2) οί δέ «τίλλονσι στιππνον»3), άρκει
προς αρσιν πάσης αμφιβολίας.4). "Αλλως τε, ή χρήσις, αΰτη τής λέξεως πρός δήλω-
σιν τριών συγγενών μέν άλλά διακρινομένων εννοιών προεκάλει σΰγχυσιν καί είς
τήν γλώσσαν τής έποχής, τήν γραφομένην τουλάχιστον. Διά τοΰτο οί άλληλογρα-
φοΰντες επεξηγούν ένίοτε ύπό ποίαν έξ αύτών μετεχειρίζονται τήν λέξιν0). 'Οσάκις
δμως παραλείπουν νά πράξουν τούτο, μόνον έκ τών συμφραζομένων είναι δυνατόν
νά έννοήσωμεν τήν είδικήν εκάστοτε σημασίαν αύτής, χωρίς νά αποκλείεται πάντοτε
ή πιθανότης τοΰ έκ συγχύσεως σφάλματος6).

Περί τής έποχής τής σποράς καί τής συγκομιδής τής καννάβεως εις τήν
Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον, ώς καί περί τών όρων καί μεθόδων τής καλλιεργείας
αύτής έλάχιστα γνωρίζομεν. Τοΰτο δέ κυρίως διότι όλαι αί σχετικαί περί ταύτης
πληροφορίαι προέρχονται έκ τοΰ αρχείου τοΰ Ζήνωνος. Ώς έκ τούτου, είμεθα μέν
ύποχρεωμένοι νά διαπιστώσωμεν δτι ή κάνναβις έκαλλιεργεΐτο εις τό ύγρόν καί

') Βλ. A Large Estate, 117 ύποσ. 88. Πβλ. Hellenist. World. I, 305.

a) Πβλ. άνωτ. σελ. 186 ύποσ. 1., 196 ύποσ. 3.

*) Βλ. στ· 121: καί τετίλκασι στιππνο(ν) <5«(σμας) ς*. 160-161 «τίλλει δε στιππνον
δέσμας ξ (60)».

4) Ούτω ό Edgar, παρασυρόμενος έκ τής αντιλήψεως ότι «στυππεΐον» σημαίνει τάς
άκατεργάστους Ινας τοΰ λίνου, ώρισμένην ΰλην δηλαδή καί όχι φυτόν («a material, not a
plant») άπέκλινε πρός τό συμπέρασμα ότι «τίλλω τό στυππεΐον» έσήμαινε «άποχωρίζω τάς
ύφαντικάς Ινας τής λινοκαλάμης» (βλ. τήν είσαγ. είς τόν πάπυρον). Τοΰτο δμως είναι προ-
φανώς έσφαλμένον διά τούς εξής λόγους: 1) διότι είς τό αύτό κείμενον γίνεται λόγος περί
«τιλμοΰ» τοΰ λίνου· είναι επομένως άδύνατον ό γράφων νά μετεχειρίσθη τό «τίλλω» ύπό δύο
διαφορετικός σημασίας· 2) διότι είς δλα τά παπυρικά κείμενα τής έποχής τό «τίλλω*
(έριον, λίνον, έρέβινθον, σήσαμον κλπ·), σημαίνει πάντοτε « τραυώ μέ τά χέρια καί
ξερριζώνω». Βλ. P.C.Z. 59430, 3- 59719 verso, ιι. 59787, 21. S.B- 6797, 3, 2θ· B.G.U. 1818,
15 κλπ. Πβλ. άνωτ. σελ. 136 ύποσ. 2. 186 ύποσ. 1)· 3) διότι οί «τίλλοντες τό στυππεϊον»
έργάται πληρώνονται κατά 'δέσμας* ώς καί οί «τίλλοντες» ή «ψύχοντες» τό λίνον' τοΰτο δέ
άποκλείει τήν ύπόθεσιν δτι πρόκειται περί κατεργασίας τής λινοκαλάμης πρός έξαγωγήν τοΰ
στυππείου, ήτις δέν ήτο δυνατόν νά άμείβεται κατά «δέσμην». (Πβλ άνωτ. σελ. 203 ύποσ. 3).

*) Ούτω, ό γράφων τήν έν P.C.Z. 59779 έπιστολήν καθορίζει, ότι εννοεί τό «στιππνον
ο γέγονεν άπό τής λινοκαλάμης τής κατεργασμένης». (Πβλ. άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 4).

") Είναι άληθές δτι έκτος τοΰ P.C.Z. 59782(b), ένθα γίνεται λόγος περί «τιλμοΰ»
στυππείου, καί τών κειμένων είς τά όποια πρόκειται περί έργασίας έκτελουμένης ύπό τών
«στνππειουργών», ή άμφιβολία περί τής πραγματικής έννοιας τής λέξεως ύφίσταται πάντοτε·
Ή'χρήσις πάντως αύτής ύπό τήν έ'ννοιαν «κάνναβις» είναι άναμφισβήτητος καί κατά λάθος
παραλείπεται άπό τά λεξικά Preisigke καί Liddell-Scott, ώς καί παρά Mayser, Gr. d. Papyr.

V 3. Ι4·
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παχύ έδαφος1) τής εν Φιλαδελφείφ τοΰ Άρσινοΐτου δωρεάς τοΰ Απολλώνιου2),
άλλά τοΰτο δέν σημαίνει δτι δέν έκαλλιεργεϊτο ή δέν ηύδοκίμει άλλαχοΰ τής χώρας3).
Ε'ίμεθα επίσης εις θέσιν νά διαπιστώσωμεν έντεΰθεν τό ένδιαφέρον τού Διοικητού
περί τής καλλιεργείας τής καννάβεως4), δέν δυνάμεθα δμως νά βεβαιώσωμεν δτι ή
καλλιέργεια αυτής έτέλει ύπό τόν έ'λεγχον τοΰ Κράτους0), ώς ή τού λίνου. Πληρο-
φορούμεθα ώσαύτως δτι ή συγκομιδή τής καννάβεως έγίνετο συγχρόνως πρός τήν
τοΰ λίνου και κατά τήν ιδίαν μέθοδον, δι' έκριζώσεως δηλαδή διά τών χειρών καί
διαθέσεως ε'ις «δέσμας»6), δέν δυνάμεθα δμως νά συμπεράνωμεν έντεΰθεν δτι καί ή
σπορά αύτής έγίνετο συγχρόνως πρός τήν τοΰ λίνου ή δτι ή καλλιέργεια αύτής διε-
ξήγετο κατά τόν αυτόν τρόπον7), μολονότι τοΰτο είναι λίαν πιθανόν έ'νεκα τής όμοιό-
τητος τών δύο φυτών.

Καθ' δμοιον οπωσδήποτε ή παρεμφερή πρός τόν τής κατεργασίας τής λινο-
καλάμης τρόπον διεξήγετο ή κατεργασία τής καλάμης τής καννάβεως. Τούτο συνά-
γεται ό'χι μόνον έκ τής όμοιότητος τής καί σήμερον έφαρμοζομένης μεθόδου επεξ-
εργασίας τής καλάμης άμφοτέρων τών φυτών8), άλλά καί έκ των ολίγων σχετικών

') Διά τόν αύτόν λόγον (πβλ. 77. Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ. έν λ. κάνναβις) ηύδοκίμει
ή καλλιέργεια τής καννάβεως καί εις τήν πεδιάδα τής 'Ηλείας έπί τών χρόνων τοϋ Παυσανίου
(βλ. VI, 26, 6' πβλ. άνωτ. σελ. 206 ύποσ. 4).

2) Βλ. κατωτ. ύποσ. 4. Πβλ. τήν έντατικήν καλλιέργειαν τοϋ λίνου έν Φιλαδελφείςι
(άνωτ. σελ. 183 ύποσ. 3).

*) Κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν είναι βέβαιον ότι έκαλλιεργεϊτο καί είς άλλας περιφε-
ρείας- βλ. P. Lips. 102 II, 3- Ar. Calderini έν Raccolta Lumbroso, 78-85.

*) Τοΰτο (έμμέσως δέ καί τό ένδιαφέρον τοΰ βασιλέως) άποδεικνύεται όχι μόνον έκ τής
είς εΰρεΐαν κλίμακα καλλιεργείας τής καννάβεως εις τήν περιφέρειαν τής δωρεάς του (βλ.

P. C. Ζ. 59176.59472. 59514. 59489. 59772. 59780. 59781. 59782 (b). 59800. P. S. I. 404. 573),
άλλά καί έκ τοΰ ένδιαφέροντος όπερ οΰτος έδείκνυε διά τήν παραγομένην ποιότητα καννάβεως,
ώς άποδεικνύεται, νομίζω, έκ τοΰ P. C" Ζ. 59177 : γράφει είς τόν Ζήνωνα έξ 'Αλεξανδρείας
νά άποστείλη δείγματα τής νέας έσοδείας κριθής, σίτου, έρεβίνθου καί «στυππείου τοΰ βέλ-
τιστου καί χειρίστου» (καννάβεως δηλαδή πρώτης καί τελευταίας ποιότητος. Πβλ. άνωτ.
σελ. 196 ύποσ. 4).

6) Πβλ. Edgar, P. Mich. Ζ., είσαγ. σελ. 37 Rostovtzeff, P. Tebt, 703, σχόλ. έν σ· 90.
Heichelhein, RE αρθρ. Monopole σελ. 175.

6) Βλ. P. C. Ζ. 59782 (b). (πβλ. άνωτ. σελ. 218 ύποσ. 3).

') 'Εάν έσπείρετο δηλαδή κατά τήν «γραμμικήν» μέθοδον, έάν έβοτανίζετο κλπ. (βλ.
άνωτ. σελ. 185)

8) Κατά τάς πληροφορίας, τάς οποίας ήδυνήθην νά συγκεντρώσω, ή κάνναβις (νεοελλη-
νιστί «το καννάβι», ένιαχοΰ δέ τό «καννάβ' καννάπ , καννάϊ» καί τό «καννάδί» έν Τσακωνία,
έκ τοΰ μεταγενεστ. «καννάβιον») ούδαμοΰ σχεδόν καλλιεργείται σήμερον έν "Ελλάδι. Πρό τής
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πληροφοριών, τάς όποιας παρέχουν οί πάπυροι τής έποχής. Ούτως ό P. S. I.
404 ομιλεί περί «κτενίσματος τού στιππύου», ό P. C. Ζ. 59472 περί άποθηκεύ-
σεως τοϋ «στιππύου τοϋ κατειργαζμένου» και ό P. C. Ζ. 59176 περι συγκεντρώ-
σεως «εις μίαν γωνίαν τοΰ άποκτενίσματος τού στιππύου». Καίτοι δέν είναι άπο-
λύτως βέβαιον δτι και εις τάς τρεις ταύτας περιπτώσεις πρόκειται περι κατεργα-
σίας καλάμης τής καννάβεως1), παραμένει εκτός πάσης αμφιβολίας τό συμπέρασμα
δτι αύτη ύπεβάλλετο εις ξάνσιν διά κτενίων ώς και ή λινοκαλάμη, πρός άποχωρι-
σμόν τοΰ «στυππείου» άπό τών ξυλωδών αύτής ούσιών καί πρός περαιτέρω καθα-
ρισμόν τοΰ χρησίμου μέρους αύτοΰ άπό τοΰ τελείως άχρήστου, τοΰ «άποκτενίσμα-
τος», δπερ έχρησιμοποιεΐτο ασφαλώς ώς καύσιμος ύλη. Τής ξάνσεως προηγείτο
βεβαίως ή δι' ύδατος κατεργασία καί τό διά κοπάνου θρυμμάτισμα τής καλά-
μης, ήκολούθει δέ τό καθάρισμα τών ινών διά δευτέρας ξάνσεως καί ή νήσις
αύτών2).

2. Ή χρήσις τοΰ έκ καννάβεως στυππείου είς τήν Πτολεμαϊκήν
Αϊγυπτον. Στυππειουργοί καί συνθήκαι εργασίας αυτών.

Γνωστόν τυγχάνει δτι έ'ν τών χαρακτηριστικών τοΰ 'Ελληνιστικού πολιτισμού
αποτελεί ή συντελεσθείσα κατά τήν έποχήν ταύτην μεγάλη πρόοδος είς τάς μεθό-
δους τής ναυπηγικής3). Ή Πτολεμαϊκή Αίγυπτος έπωφελήθη αύτών χάρις εις τά

εθνικής καταστροφής τοΰ 1922 έκαλλιεργεΐτο είς εύρεΐαν κλίμακα ύπό τών "Ελληνικών πλη-
θυσμών τής Άνατολ. Θράκης καί τοΰ Πόντου, παλαιότερον δέ καί είς άλλα μέρη τής Ελλά-
δος, ώς δεικνύουν τά περισωθέντα τοπωνύμια (Καννάβα έν Καρύστφ, Κανναβάκι έν Πηλίω,
Καναβίστρα έν Αίτωλίςί, Κανναβοκήπια έν Ήπείριο, Κανναβονρι έν Θάσφ κλπ ). Ή κατεργασία
τής καλάμης τής καννάβεως έν Θράκη καί Πόντφ έγίνετο, έξακολουθεΐ δέ νά γίνεται σήμερον
ετι εις τήν έλληνικήν Κύπρον, κατά τόν αύτόν πρός τήν έπεξεργασίαν τής λινοκαλάμης
τρόπον (βλ. άνωτ. σελ. 189-193): έμβάπτισις είς τό ύδωρ έπί 5-10 ήμέρας, άποξήρανσις είς τόν
ήλιον, κοπάνισμα μέ τόν «κόπανον» καί έν συνεχείς, μέ τήν «μελικά» ή «μελικεάκαθάρισμα
μέ τήν 'βούρτσα, κτένισμα μέ τό «σκονλλόχτενο» ή τόν «χτενεά», διάθεσις είς * σκονλλιά», έξ ών
τά καλής ποιότητος ένήθοντο διά τήν κατασκεΐ'ήν στήμονος, τά δέ δευτέρας ποιότητος διά τήν
κατασκευήν κρόκης. Βλ. Δ. Πετροπονλον, "Αρχ. Θρακ. Θησ. 6 (1939/1940), 229-230- Παναρέτου,
Κυπρ. Σπουδαί 8 (1944), 68 ύποσ. 1.

') Έάν είς τήν πρώτην περίπτωσιν ύπάρχη άμφιβολία τις μεταξύ καννάβεως καί στυπ-
πείου έκ λίνου (βλ. άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 5. Πβλ. Rostovtzeff, Α. Large Estate, 117 ύποσ. 88),
ουδεμία γεννάται άμφιβολία είς τάς δύο άλλας, ένθα πρόκειται σαφώς περί έργασίας
«στνππειονργώνκ, τεχνιτών δηλ. άσχολουμένων μέ τήν κατασκευήν ειδών έκ καννάβεως (πβλ.
κατωτ. σελ. 222). 3) Βλ. διά τήν ξάνσιν P.S.I., 404, 5 (άνωτ. σελ. 196 ύποσ. 5), διά τήν
νήσιν άνωτ. σελ. 165 ύποσ. 2., 197 ύποσ. 3.

') Βλ. Beloch, Gr. Gesch. IV* 1, 298-299. Tarn, Hellenist. Civilis.', 55-56. A. ICogster
iv Kromayer-Vcith, Heerw. u. Kriegsf. d. Gr. u. Rom, 182-184.
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άφθονα χρηματικά μέσα τά όποια διέθετεν1). Έπι τών πρώτων Πτολεμαίων και ό
πολεμικός στόλος τής χώρας ύπήρξεν ισχυρός2) και ό εμπορικός ικανός νά άνταπο-
κριθή εις τάς άνάγκας τοΰ μετά τοΰ έξωτερικοΰ εμπορίου3) και τών διά τοΰ Νείλου
μεταφορών4). Είναι επομένως εύνόητον, δτι ή μεγαλύτερα ποσότης τοΰ παραγομένου
«στυππείου» διετίθετο διά τάς άνάγκας τής ναυπηγήσεως καί τής έξαρτύσεως τών
πλοίων0). Φαίνεται δέ δτι ή πρός τοΰτο υπάρχουσα έν τη χώρςι ποσότης έξ αυτής
ήτο μεγάλη, έάν κρίνωμεν έκ τοΰ γεγονότος δτι Πτολεμαίος ό Ευεργέτης Α'
ήδυνήθη νά άποστείλη εις τους σεισμοπλήκτους Ροδίους διά τάς ναυπηγικάς των
άνάγκας, μεταξύ άλλων, και δωρεάν έκ «τρισχιλίων ταλάντων στυππίου»6). 'Αλλά
καί άλλα άντικείμενα κατεσκευάζοντο έξ αύτοΰ, ώς σάκκοι7), ε'ίδη σαγής ύπο-

*) Είς τήν Άλεξάνδρειαν έναυπηγήθη τό μεγαλύτερον πολεμικόν τής έποχής (196 μ.
μήκους καί 16 Υ2 μ. πλάτους) καί ή πολυτελεστέρα βασιλική θαλαμηγός. Βλ. Ά&ην. V, 203 d-
206 d. Πβλ. Άππ. Προοίμ. 10.

!) Βλ. Άππ. Προοίμ. 10. Πβλ. Botiche-Leclercq, Hist. d. Lag. IV, 64. Bevan, Ptolem.
Dynasty, 174-175.

3) Περί αύτοΰ βλ Wilcken, Helenist. Wirtschaft, 68κέξ. Punt-Fahrten in d. Ptole-
maerzeit, 86 κ. έξ., Tarn, Hellenist. Civilis.2, 212-217. Andreades έν Melanges Glotz.
I, 7-48 Preaux, Econ, royale d. Lag., 353-379. Rostovtzeff Foreign Commerce, 734-769.
Hellenist. World I, 386-397. II, 922-929. 1243 κ έξ.

4) Τόση ήτο ή διά τοΰ Νείλου δραστηριότης μεταφορών, ώστε καί ό βασιλεύς διέθετεν
ίδια πλοία πρός τοΰτο καί ό Διοικητής 'Απολλώνιος ίδιον «στόλον». Βλ. Rostovtzeff, A Large
Estate, 122-125. Preaux, έ'νθ. άν., 344. Μ. Merzagora, Aegyptus Χ (1929) 105-48.

5) Διά τήν έντελή άπόφραξιν τών μεταξύ τών σανίδων έλαχίστων κενών (καλαφάτισμα)
καί διά τήν κατασκευήν σχοινιών (βλ. ' Α&πν. V, 206 f. Πολνδ. Όνομαστ, I, 84. Ρ tin, XIX, 29.
173. Varro, R.R.I., 22, 1. 23, 6. Colum, VI, 2, 3. XII, 52, 8. Πβλ. Blumner, Technologie Is,
297/298. Orth, RE άρθρ Hanf σελ. 2315. Είς τούς παπύρους τοΰ Ζήνωνος αναφέρεται *στνπ-
πεΐον» (P.C.Z. 59514, η-8) ή «σχοινία εντελή ατνππια» (P.C.Z. 59755, 5"6. Πβλ. 59780, 3) διδό-
μενα ή άγοραζόμενα πρός χρήσιν τών πλοίων τοΰ 'Απολλώνιου. Πβλ. P. Col. Ζ. 5, 23. 39, ίο,
σχόλ. Τήν μεγάλην χρήσιν τής καννάβεως πρός κατασκευήν σχοινιών αποδεικνύει καί τό ότι
πολλαχοϋ τής Ελλάδος (έν Αιτωλία, Εύρυτανία, Κρήτη, Καλύμνφ, Μάνη, Νάξφ, Ρόδφ, Σάμφ
κ. άλλαχοΰ) «κανναβεά», «κανναβίδι» ή «κανναβιδεα.» σημαίνει σήμερον τό «σχοινί».

6) Πβλ. Πολνβ. V, 89, 2. (Πβλ. άνωτ. σελ. 149 ύποσ. 1., 203 ύποσ. 1.

7) Είς τόν P.S.I. 573 (έκ τοΰ άρχείου τοΰ Ζήνωνος) γίνεται λόγος περί άντικειμένοιν κατα-
σκευαζόμενων ύπό «στιππεουργών», άλλά μη καθοριζομένων ένεκα τής φθοράς τοΰ παπύρου·
Είς τούς στ. 4-5 περιέχεται ή φράσις : «ει δε ϋ·[κ] τής ανάγκης χρεία εστίν τοντφ άπολέξαντες
άλλους τρεις ανν[τελείτ]ωσαν (ό έκδ. συμπληρώνει «συν]λαβέτ]ωσαν», τό όποιον ούδέν εχει νόημα
εΐ; τήν φράσιν) «ήμΐν οί στιππεουργοί*. 'Υποθέτω, δτι «οί άλλοι τρεις» είναι πιθανώτατα
σάκκοι έκ καννάβεως. Εί; τόν έν S.B. 6801 πάπυρον (βλ. fouquet, Biblioth. de 1' Ecole des
Hautes Etudes n° 230, 1921 σελ. 229) αναφέρεται έπίσης: to παράσιρον τό ατνππεινον, er φ



222

ΙΩ. ΚΑΛΛΕΡίΙ

ζυγίων1) και λοιπά2). Πιθανώς δέ καί ενδύματα κατεσκευάζοντο έκ στυππείου καν-
νάβεως, μολονότι τοΰτο δέν μαρτυρεϊται μέχρι τοΰδε έκ τών πάπυρων τής έπο-
χής. Εις τούς τελωνικούς νόμους τού Φιλαδέλφου, έν τούτοις, άναφέρονται και τά
«στύππεινα» μεταξύ τών άλλων προϊόντων τής ύφαντουργίας τών οποίων καθο-
ρίζεται ό τρόπος τής πωλήσεως3). Είναι δύσκολον νά πιστεύση τις, ότι ύπό τόν δρον
τούτον έννοούνται μόνον οί σάκκοι, τά σχοινία καί τά όμοια είδη έκ καννάβεως.

'Οπωσδήποτε δμως, έκ τών παπύρων πιστούται δτι εΐς τήν κατεργασίαν τής
καννάβεως καί τήν κατασκευήν τών έκ τοΰ στυππείου αύτής ύφαινομένων ή πλε-
κομένων ειδών ήσχολούντο ειδικοί τεχνΐται, οί «ατυππειουργοί»4). Φαίνεται δτι
ήσαν, ώς καί οί λινουργοί0), Αιγύπτιοι κατά κανόνα6). Οί ίδιοι δηλαδή τεχνΐται,
οιτινες πρό τής Πτολεμαϊκής έποχής καί τής εισαγωγής τής καλλιεργείας τής καν-
νάβεως εΐς τήν Α'ίγυπτον, ήσχολούντο μέ τήν κατασκευήν σάκκων, σχοινιών,
δικτύων κλπ.έκ τοΰ κατωτέρας ποιότητος στυππείου τοΰ λίνου, έθεωρή{)ησαν πιθα-
νώς ειδικοί διά τήν κατασκευήν τών αύτών άντικειμένων έκ τοΰ στυππείου τής καν-

τάς λ (άρτάβας) τών αλφίτων κατήγαγον». Πρόκειται περί ιστίου έκ καννάβεως χρησιμοποιη-
θέντος άντί σάκκου είς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν, περί τής οποίας ομιλεί ό πάπυρος,
(βλ. Jouguet, αυτόθι σελ. 230). Καί σήμερον έν Ρόδορ «κανναβίτσα» λέγεται ό «σάκκος».

') Είς τόν P. C. Ζ. 59871, 12 άναφέρονται «φορβέαι και κορυφαΐαι εκ στνππ(είον).»

2) Ούτω, είς τόν P. Mich. Ζ. 120 άναφέρεται «λίνον στυππνϊνον πεπλυμένον ανά πήχεις ρδ'
(100'/4) α (έ'ν) ών όλκή μναϊ μο (4Ο'/2) και έτερον ολκή μναϊ λε (35). Ό Edgar νομίζει ότι πρόκει-
ται περί υφάσματος κατεσκευασμένου έκ λίνου («a piece of coarce fibre linen»). Είναι όμως
φανερόν ότι πρόκειται περί αντικειμένου κατεσκευασμένου έκ καννάβεως. Θά ήτο τις διατε-
θειμένος νά υπόθεση δτι πρόκειται περί ιστίου κανναβίνου, εάν τό βάρος δέν ήτο δυσαναλόγως
μικρόν έν συγκρίσει πρός τό μήκος. Διά τούτο νομίζω ότι πρόκειται μάλλον περί δικτύου
ή σχοινιού λεπτού πρός κατασκευήν δικτύου (βλ. άνωτ. σ. 180 ύποσ. 4), μολονότι ή μνεία
ότι τοΰτο ήτο «πεπλυμένον» προκαλεί δισταγμόν ώς πρός τήν έ'ννοιαν τοΰ δικτύου ή τοΰ
σχοινιού.

3) Βλ. Rev. Laws, 103, 2. Πβλ. άνωτ. σελ. 215 ΰποσ. 2.

4) Βλ P. C. Ζ. 59472, I. 59489, 12/13. 59800, 4. Ρ S. I. 573, ι, 5·Ή γραφή τής λέξεως
ώς καί ή τής *στνππεΐον* ποικίλλει: στνππιονργός (P. C. Ζ. 59489, ι), «οτιππυονργός* (P. C. Ζ.
59472, i. 59800, 4), «στιππεονργος* (P. S. I. 573, 5) καί «ούιπεονργος» (αυτόθι στ. ι). Πβλ.
Liddel-Scott έν λ. καί Mayser, Gr. d. Papyr. I'. 3, Διά τήν Ρωμαϊκήν καί Βυζαντινήν έποχήν

βλ. Ar. Calderini έν Raccorta Lumbroso, 80-81.

6) Πβλ. άνωτ. σελ. 200 ύποσ. Β, 4.

6) Εις τούτων είναι γνωστός ύπό τό όνομα Νεκτοσϊρις (P. C. Ζ. 59472, ι), άλλά κατά
τά ύπ' αύτοΰ λεγόμενα καί οί «-συνέταιροι» του ήσαν έπίσης ιθαγενείς. Τήν αύτήν έντύπωσιν
άφίνουν καί αί άλλαι μαρτυρίαι τών παπύρων, είς τάς οποίας μνημονεύονται άνωνΰμως (βλ.
P. S. I. 573, ι, 5· Ρ· C. Ζ, 59489, 12. 59800, 4).
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νάβεως. Τοΰτο διδάσκει προφανώς τό γεγονός, ότι ό Ζήνων δέν εΰρισκεν ειδικούς
«στυππειουργούς» εΐς τήν νέαν κώμην τής Φιλαδελφείας κα! ήναγκάζετο νά μετα-
καλέσω έξ άλλων νομών τής χώρας1).

Άν μάλιστα θελήση τις νά κρίνη έκ τής ειδικής περ! αύτών πληροφο-
ρίας καθ3 ήν οι περισσότεροι, εύθύς ώς απεμακρύνθη ό Ζήνων, έγκατέλειψαν τήν
έργασίαν των κα! «άπήλθον», παρέστη δέ άνάγκη έπεμβάσεως τών κρατικών οργά-
νων διά να υποχρεωθούν νά έπανέλθουν εις αύτήν2), πρέπει νά συμπεράνη δτι οί
όροι τής άμοιβής των δέν ήσαν εύνοϊκοί. Έξ άλλων έν τούτοις πληροφοριών τών
παπύρων τοΰ Ζήνωνος καταφαίνεται δτι οί «στυππειουργοί» είργάζοντο ώς ελεύθεροι
έργάται3). Τοΰτο δέν σημαίνει βεβαίως δτι ειχον τήν εύχέρειαν νά διαπραγματεύ-
ωνται ελευθέρως τά τής άμοιβής των, δεδομένου δτι είργάζοντο διά λογαριασμόν
τοΰ Διοικητού. Έάν ε'ίχομεν είς τήν διάθεσίν μας πληροφορίας άναφερομένας είς
την έργασίαν τών στυππειουργών κα! έκτος τής δωρεάς τοΰ 'Απολλώνιου, θά ήτο
'ίσως δυνατόν νά κρίνωμεν περ! τών όρων τής άμοιβής αύτών μετά μεγαλυτέρας
πιθανότητος.

Διά τόν αύτόν λόγον ε'ίμεθα υποχρεωμένοι νά είμεθα έφεκτικοί ώς πρός
τό ζήτημα τής άσκήσεως τοΰ κρατικού έλέγχου τόσον έπ! τής έργασίας τών στυπ-
πειουργών, όσον κα! έπί τής παραγωγής κα! διαθέσεως τών έκ καννάβεως ειδών.
Τά τελευταία ταϋτα είς τούς παπύρους τοΰ Ζήνωνος φαίνονται πωλούμενα άνευ
περιορισμών4). Έν τούτοις, έκ τών «τελωνικών νόμων» τοΰ Φιλαδέλφου άπο-
δεικνύεται δτι ή πώλησίς των ύπέκειτο, ώς εΐπομεν, κατά τινα τρόπον είς τόν έ'λεγχον
τοΰ Κράτους. Πρέπει νά συμπεράνωμεν εντεύθεν, δτι ώρισμένα έξ αύτών (τά ύφά-
σματα π. χ.) έπωλοΰντο ύπό τόν έ'λεγχον τοΰ Κράτους, άλλα δέ (ώς τό άκατέργα-
στον στυππεΐον, τά σχοινία, αί φορβέαι κλπ*) έπωλοΰντο άνευ περιορισμού0); Εΐναι
πιθανόν, άλλ' έν τοιαύιη περιπτώσει μένει ή άπορία, πώς τό Κράτος έξησφάλιζε
τήν διά τάς άνάγκας του άπαιτουμένην ποσότητα έκ τών δευτέρων ειδών. Έκ τής
ελλείψεως ώσαύτως οιασδήποτε μνείας τών στυππειουργών εΐς τά «φιλάνθρωπα»
Πτολεμαίου Ευεργέτου τοΰ Β' θά έπρεπε νά συμπεράνωμεν δτι ούτοι δέν ύπή-
γοντο εΐς τήν κατηγορίαν τών «ύποτελών καί έπιπλεγμένων ταϊς προσόδοις6»).

') Βλ. P. C. Ζ. 59472 (έκ τοΰ Άφροδιτοπολίτου νομοΰ" βλ. τήν είσαγ. είς τόν πάπυρον
ύπό Edgar, 'Υπενθυμίζω ότι καί λινουργούς μετεκάλει έξ άλλων περιφερειών ό Ζήνων' πβλ.

άνωτ. σελ. 183 ύποσ. 3. 2) Πβλ. άνωτ. σελ. 202 ύποσ. 3.

3) Βλ. P. C. Ζ· 59176, 4ΐ· 59189, 12. 59781, 3, ΐ2, r8. 59800,4. P. S. I. 404-573.

4) Βλ. P. C. Ζ. 59176, 125. 59514. η. 59755, $-6. 59781, 4, ΐ2. P. Mich. Ζ. 120. P. Col-

Ζ. 5, 23- Πβλ. έν τούτοις Rev. Laws, 100, 5·

c) Βλ. άνωτ. σελ. 141 ύποσ. 1·, 176 ύποα. 5., 204 ύποσ. 1., 213 ύποσ. 1·
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Τοΰτο σημαίνει δτι τό Κράτος έξησφάλιζε πάντοτε τήν διά τάς άνάγκας του έργα-
σίαν τών στυππειουργών διά τεχνιτών προσλαμβανομένων και άπολυομένων
κατά τάς εκάστοτε περιστάσεις, άνευ προκαθορισμένων δηλαδή υποχρεώ-
σεων; ή δτι αί νομικαί υποχρεώσεις αϊ άφορώσαι τούς λινουργούς καί. τούς άλλους
«υποιτελεΐς» περιελάμβανον καί τούς στυππειουργούς κατά την έποχήν τών πρώ-
των Πτολεμαίων, έ'παυσαν δμως ίσχυουσαι ώς πρός τούτους από τοΰ 2ου αιώνος
μόνον; Έπί τή βάσει τών υπαρχόντων στοιχείων ή άπάντησις δέν είναι δυνατή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ή μελέτη τών Πτολεμαϊκών πάπυρων, Ιδιαιτέρως δέ τών τοΰ 3ου αιώνος,
επιτρέπει νά διαπιστώσωμεν τήν έξαιρετικήν οΐκονομικήν δραστηριότητα, ήτις
σημειοΰται έν τη χώρα κατά τούς πρώτους ιδία χρόνους τής Πτολεμαϊκής έποχής
καί ήτις υπήρξε τό άποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων: 1ον τής ύπό τών βασι-
λέων έφαρμοσθείσης οικονομικής πολιτικής μέ πρόγραμμα τήν άνάπτυξιν δλανν τών
κλάδων τής γεωργίας, τής βιομηχανίας καί τοΰ εμπορίου, έσωτερικοΰ καί εξωτε-
ρικού, καί τήν έντεΰθεν αύξησιν τού κρατικού πλούτου· 2ον τής ύπό τών νέων
κατοίκων τής χώρας, Ελλήνων καί άλλων άποικων, έπιδειχθείσης ένεργοΰ συμμε-
τοχής εις τήν οΐκονομικήν ζωήν τής χώρας.

Οί Πτολεμαίοι ένεθάρρυναν καί έβοήθησαν παντοιοτρόπως τήν έγκατάστα-
σιν εις τήν χώραν τοΰ νέου καί δραστήριου τούτου στοιχείου. Διά τών γραμμών
τών παπυρικών κειμένων τής έποχής διακρίνεται κινούμενον πλήθος άποικων, οϊτι-
νες προσπαθούν νά δημιουργήσουν δρους διαβιώσεως καλυτέρους έκείνων ύπό τούς
οποίους έ'ζων είς τόν τόπον τής καταγωγής των καί νά προσαρμόσουν συγχρόνως
τάς άντιλήψεις και τόν τρόπον τής ζωής των πρός τάς εις τήν νέαν των πατρίδα
κρατούσας συνθήκας.

Ούτω, οί "Ελληνες άποικοι, υποχρεωμένοι νά φροντίσουν διά τήν έξασφάλι-
σιν τής τροφής καί κυρίως τών ενδυμάτων, είςτά όποια ήσαν συνηθισμένοι, εστρά-
φησαν πρός τήν άνάπτυξιν τής ποιμνιοτροφίας καί τήν δργάνωσιν τής έριουργίας.
Κατ' άκολουθίαν, είσήγαγον εις τήν χώραν τά ώς πρός ταύτας κρατούντα είς τήν
παλαιάν των πατρίδα έ'θιμα ποιμνιοτροφίας, μεθόδους περιποιήσεως, έπεξεργα-
σίας καί χρησιμοποιήσεως τών έρίων καί τήν είς ταύτα άναςρερομένην όρολογίαν.
Αί σχετικαί έκ τών παπύρων πληροφορίαι βοηθούν προφανώς είς έπιβεβαίωσιν ή
συμπλήρωσιν τών γνώσεών μας ώς πρός τά κρατούντα εις τήν ποιμνιοτροφίαν
καί τήν έριουργίαν τής άρχαίας Ελλάδος, έπιβεβαιοΰν δέ συγχρόνως τό συμπέρασμα
δτι ταΰτα κατ' ούδέν σχεδόν διέφερον τών καί σήμερον κρατούντων είς τήν ποι-
μνιοτροφίαν καί τήν οίκιακήν έριουργίαν τής Ελλάδος.
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Οι βασιλείς, συνεπείς πρός τό πρόγραμμα των, έβοήθησαν κα! διά τοΰ προ-
σωπικού παραδείγματος κα! διά δημοσιονομικών μέτρων τήν άνάπτυξιν τοΰ κλά-
δου τοΰτου τής εθνικής οικονομίας, δστις δύναται νά θεωρηθή ως εντελώς νέος διά
τήν Α'ίγυπτον καί, ώς έκ τούτου, έ'ν τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τής Ελλη-
νικής κατοχής. Δέν παρέλειψαν δμως νά υπαγάγουν τούτον εις τά πλαίσια τοΰ
συστήματος τής πολιτικής οικονομίας των πρός όφελος τοΰ βασιλικού ταμείου:
φόρος έπι τών νομών, φόρος έπ! τών κτηνών κατά κεφαλήν, παρακράτη μα 'ίσως έπ!
τοΰ παραγομένου έρίου, έλεγχος πιθανώς μέν και έπ! τής παραγωγής, άσφαλώς δέ
έπ! τής πωλήσεως τών εΐς τήν κοινήν κατανάλωσιν διδομένων προϊόντων
τής έριουργίας.

'Αλλά τήν μεγαλυτέραν έκ τής ύφαντουργίας ώφέλειαν επεδίωξαν νά προσ-
πορισθοΰν οΐ Πτολεμαίοι διά τής άναδιοργανώσεως τής λινουργίας, ήτις άπετέλει
άπ' άρχαιοτάτων χρόνων ένα τών άνθηροτέρων κλάδων τής έθνικής οικονομίας
τής Αιγύπτου. Ή καλλιέργεια τοΰ λίνου εΐς τήν άρχαίαν Ελλάδα ήτο σχεδόν άνύ-
παρκτος κα! ή λινουργία ξένη πρός τάς συνήθειας τών κατοίκων αύτής. Διά τοΰτο
ή συμμετοχή τών Ελλήνων άποικων εΐς τήν ύπό τών Πτολεμαίων δοθεΐσαν ώθησιν
εΐς τήν ύφαντουργίαν τών λινών περιωρίσθη σχεδόν μόνον εΐς τήν αΰξησιν κα! βελ-
τίωσιν τοΰ παραγομένου λίνου. Ή έπεξεργασία όμως τής λινοκαλάμης κα! ή περαι-
τέρω χρησιμοποίησις τών υφαντικών αύτής ινών εΐς τήν ύφαντουργίαν παρέμει-
νεν, ώς και πρότερον, εΐδικότης τών ιθαγενών. Πάντως, αΐ έκ τών παπύρων τής
έποχής μαρτυρίαι άποδεικνύουν ότι αί τότε έφαρμοζόμεναι μέθοδοι κατεργασίας
τής λινοκαλάμης κα! τών ινών αύτής, ώς καί ή έν χρήσει Ελληνική ορολογία, είτε
γνωστά! καί πρότερον εΐς τήν άρχαίαν Ελλάδα είτε τότε τό πρώτον διαμορφω-
θεΐσαι, έξακολουθοΰν ύφιστάμεναι αμετάβλητοι κατά τό πλείστον εΐς τήν παρ' ήμίν
οΐκιακήν βιοτεχνίαν τής λινουργίας.

Εΐς τό ένεργητικόν τών Ελλήνων άποικων πρέπει νά καταλογισθή ή εισα-
γωγή τής καλλιεργείας τής καννάβεως εΐς τήν Πτολεμαϊκήν Α'ίγυπτον, δυναμένη
νά θεωρηθή ώς έκ τούτου ώς έ'ν τών χαρακτηριστικών τής νέας πολιτικής κατα-
στάσεως τής χώρας. Περί τής χρησιμοποιήσεως τής καννάβεως εΐς τήν καθ' αύτό ύφαν-
τουργίαν ούδέν σχεδόν μαρτυρεϊται έκ τών παπύρων. Ή έπέκτασις έν τούτοις τοΰ
κρατικού ελέγχου έπ! τών εΐς τήν κατανάλωσιν διδομένων προϊόντων τής κανναβουρ-
γίας άποδεικνύει, ότι έγίνετο έ'ν τινι μέτρφ τοιαύτη χρήσις τών ύφαντικών ινών
τής καννάβεως. Πάντως, τά έκ τών πάπυρων ύπάρχοντα στοιχεία πιστοποιούν, δτι
τό έκ τής καννάβεως στυππεΐον έχρησιμοποιεΐτο κα! τότε, ώς κα! σήμερον, είς τήν
ναυπηγικήν κα! εΐς τήν σχοινουργίαν κυρίως.

Εΐς τό σύστημα τής πολιτικής οικονομίας τών Πτολεμαίων ή ύφαντουργία
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απετέλεσε μίαν τών σπουδαιότερων πηγών πλούτου τής χώρας. Διά τούτο ό κρα-
τικός έλεγχος ύπήρξεν ώς πρός αυτήν λεπτομερής και άγρυπνος. "Εκαμα άνωτέρα>
έπανειλημμένως λόγον περι κρατικού «μονοπωλίου» τής υφαντουργίας είς τήν Πτο-
λεμαϊκήν Αΐγυπτον, άκολουθών ώς πρός τούτο τάς γνώμας καί τήν καθιερωμένην
όρολογίαν τών εγκυροτέρων ερευνητών. Είμαι έν τούτοις υποχρεωμένος νά διατυ-
πώσω τήν έπιφύλαξιν δτι, έ'νεκα τών κενών τά όποια παρουσιάζουν τά σχετικά
δεδομένα, δέν είναι 'ίσως απολύτως άκριβές νά γίνεται λόγος περί κρατικού «μονο-
πωλίου» τής υφαντουργίας ύπό τήν σημερινήν έ'ννοιαν τού δρου.

Δέν ε'ίμεθα ό'ντως εΐς θέσιν νά καθορίσωμεν επακριβώς τόν τρόπον καί τήν
έκτασιν τού κρατικού παρεμβατισμού έπί τής παραγωγής καί τής διαθέσεως τών
πρώτων ύλών καί τών προϊόντων τής ύφαντουργίας, ώς καί τόν ρόλον, τόν όποιον
έπαιξαν εΐς τήν διαμόρφωσιν τού συστήματος αί προηγουμένως κρατούσαι ώς πρός
τούτο αντιλήψεις εΐς τήν Έλληνικήν ή τήν Φαραωνικήν οΐκονομίαν. Είναι, άλλως τε,
πιθανώτατον δτι οί Πτολεμαίοι δέν ήκολούθησαν όμοιόμορφον σύστημα ελέγχου έφ'
όλων τών κλάδων τής ύφαντουργίας. Εΐς τόν κλάδον τής λινουργίας, π. χάριν, υιοθέ-
τησαν έν γενικαΐς γραμμαϊς τά κρατούντα εΐς τήν άρχαίαν Α'ίγυπτον. 'Απόδειξις δτι
δέν έίΚξαν τό προϋπάρχον προνόμιον τών ιερών τής χώρας ώς πρός τήν ύφαντουρ-
γίαν τών βυσσίνων ύφασμάτων. 'Εφήρμοσαν δμως σύστημα αύστηροτέρου έλεγχου
καί φορολογίας έπί τής παραγωγής καί τής διαθέσεως τών προϊόντων καί τής βυσ-
σουργίας ειδικώς καί τής λινουργίας γενικώτερον. Ό έ'λεγχος ούτος ύπήρξεν έλαστι-
κώτερος ώς πρός τά άφορώντα τόν κλάδον τής έριουργίας, δστις διετήρησε τόν
Έλληνικόν, ούτως ειπείν, χαρακτήρά του. Ή έπέμβασις τού Κράτους περιωρίζετο,
φαίνεται, κυρίως έπί τής διαθέσεως μόνον τών προϊόντων τής έριουργίας.

Δέν πρέπει πάντως νά νομισθή, δτι ό κρατικός παρεμβατισμός έπί τής ύφαν-
τουργίας έσήμαινε κατάπνιξιν πάσης ιδιωτικής ελευθερίας καί πρωτοβουλίας ή
άνοικτίρμονα έκμετάλλευσιν τεχνιτών καί καταναλωτών. Είναι αντιθέτως λίαν
πιθανόν δτι ή έπέμβασις τού Κράτους διά λόγους φορολογικούς άπέβη πρός δ'φελος
μάλλον παρά πρός ζημίαν άμφοτέρων. Οί τεχνΐται μάλιστα, δχι μόνον οί ασχολού-
μενοι εΐς τήν έριουργίαν άλλά καί οί ασχολούμενοι εΐς τήν λινουργίαν καί τούς
κλάδους αύτής, φαίνεται δτι κατ' αύτήν τήν έποχήν είργάζοντο ύπό συνθήκας καλυ-
τέρας τών ύφισταμένων έπί τών Φαραώ. Όπωσδήποτε οί Πτολεμαίοι έπέτυχον,
χάρις είς τό έφαρμοσθέν μεικτόν σύστημα κρατικού παρεμβατισμού άφ° ενός καί
ενισχύσεως τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας άφ' έτερου, συμπληρούμενον καί διορθού-
μενον κατά τάς εκάστοτε περιστάσεις, νά διατηρήσουν τήν ύφαντουργίαν τής χώρας
έν άκμή μέχρι τών Ρωμαϊκών χρόνων (Πρβλ. Oros. VI, 19, 20).
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άγαθΐς 167, 3· 169
άγκάλιστρος 168, 2, 3
άγκίνι 162, 5
άγκιστρον 162, 5· 165
άδράχτι 162 - 165.197
αδραχτος 167. 4
αθάνατος 128-130
αίγες 92. 93. 129, 4· 131,1,
4· 132, 2. 133,3· 145-147
αίγες (Αίθιοπικαί) 150, 1
— (Θηβαϊαι) 93, ι.150,ι
αιγοπρόβατα 91, 3· 92, ι.

102,6.109,4-111, 2.112,3
αίγοτροφία87.101.145-147
αίπόλος 129, 4· 131,1.146.
147

άκατανέμητος 115, ι
άκερσος 134, 5
άλακάτιον 166, 3
άλεκάτη 162, 2
άλουργής 216, 5
αναγραφή (λείας) 100.101.
102, 2. 106
άνακυκλίζω 168, 3
αναχωρώ 129, 4· 174
ανέμη 168, 5· 169, ι, 3
άντίλυτρος 168, 3
άπάλα 157, ι

απογραφή (λείας) 101, 3·

103-109. 146, 8
άποκροκύδι 156, 3
άποκτένισμα (στυππείου)
220

άρι·θμηταϊ 102. 103
άριθμητικόν (τέλος) 102.
103

άρνες (έφέτειοι) 1-32, 6.
άρνίον 132, 6.
άρουρα 96, 3

άρπεδόνες 165, 3· 170, η .
182, 2
άρχιφυλακίτης 98, 2
άτρακτος 162, 3· 165. 167,

4· 169. 197
άτράκτιον 162, 3· 166, 4.
αύτόχροος 144, 4
άφορα (πρόβατα, αίγες)
130.

άψοφα (πρόβατα) 130, \

βαμβακέα 87
βάμβαξ 87, 4, 5· 89, ι
βάπτω (ερια) 144, 2
βαφεύς (έρίων) 173
βαφή (έρίων) 144· 154, 4
βεβαιώ τήρ 108, 4
βούρτσα 191, 6. 219, 8
βυσσινί (χρώμα) 205, 2
βύσσινος 205-207. 210-
216

βΰσσος 182. 204-209. 211
βυσσουργικά βλ. εργαλεία
βυσσουργο'ι 89, 2. 200, 3.
204,ι. 211,3· 212-213.216

γενηματοφύλακες 115, 3
γέρων 165, 2. 197, 3
γή (βασιλική) 97, 2. 114, 3

— (έν άφέσει), 97, 2 114, 3

— (ιερά) 97, 2

— (ιδιόκτητος) 97, 2

— (κληρουχική) 97, 2

— (λινοφόρος) 181, 5. 187
γΐνα 192, ι
γιδόμαλλο 150, 2
γιδοτριχιά 148, 3
γνέθω, γνέμα βλ. νήθω,

νήμα

γνέστρα βλ. νηθίς

δειγματισμός 214
δέσμη (νήματος) ι68. 170

— (λινοκαλάμης) 184.
ι86

— (καννάβεως) 219
δεσμίον 169, 7· 170, ι
διάγραμμα 105, ι. 106, 2
διάζομαι 168, ι
δίασμα 170, 6. 198, 2
διαξαίνω 158, 2
διδασκαλική 135, 5· 200, 5
διόρθωμα 106, 2

έκδιοικώ ιι6
έκπλύνω 153, ι. 161, 2
έκραβδίζω 161, 2
έκφόριον 115, 8. ιτ6
έμπεπλεγμένοι χαΐς προσό-

δοις βλ. υποτελείς
έμποκος 133. 134. 136, ι
έννόμιον 99, 2. 100-114

116, 3· 117, 7, 8. 146
έ'ντευξις 139, 12. 181, 6.
203,5

έπελλύχνιον (έ'λαιον) 181,4
επίκουρος 133. 134
έπίνητρον 164, 2. 165, 2
έπίποκος 134, 2
έπίσπορα 114, 2, 3
επιστάτης (φυλακιτών)98,2
επίτοκος 133, 3
έπώνιον 110, \
έργάζομαι(έρια)ΐ51.3. 169,

η. 173. 175, 4
εργαλεία (υφαντικά) 159, ι
— (λιννφαντικά) 193-
197, 2 200. 3· 204, ι



22 8

ΙΩ. KAAAEPH

εργαλεία (βυσσουργικ ά)

204, ι. 213
έρεα 122. 136, 5.143, g. 159,

ι. 175, 6
έρεόξυλον (έριον άπό ξύ-
λου) 87. 88. 8g, 1
έ'ρια (άράβια) 125, 6

— (βασιλικά) 123, 4

— (Μιλήσια)137, 3-171,3

— (Ξοϊτικά) 93, ι

— (θερινά) 133, s

— (προβάτων) 94, 5, 6.
121-130. 135-144

έριέμπορος 139, 12. 141, 2
έριθος 163, ι. 166, 2. 167,2
173

έριοπλύτης 153, ι. 173,3
έριοπώλης 138, 2. 139, 2
έριορραβδισταί 161-162.173
έριουργός 155, ι. 166, 2, 6.

174-176. 201.
έριοϋφάντης 141, ι. 204.

176. 204, ι
έριφος 118,6.120,3· 129, 4·
130, 2. 132, 2. 145, 5-
146, 8

ζεματίζω (μαλλιά) 152, 5

ήλακάτη 162, 2. 165. 197.

βλ. άλεκάτη, ρόκκα
ήμίκουρος 133. 134, ι

ίδρφον βλ. τρίχινος
ίμάτιον 122, ι. 138, η. 139.

143, 9 172, 4
Ιματισμός 136,5· 142.143, 9
ΐσακμος 160, 4
ίστεΐον 182, 2
ίστίον 180, 4· 2θ6
ιστός (ύφαντικός) 159, ι.
160, 4· 182. 203, ι

Ιστός (όρθιος) 197. 199

— (οριζόντιος) 200, 5

κάλαθος 159, 2
κάλαμος (στημίων) 170, 8
καλάσιρις 178, 2
κάματος 151, 3
κάμηλος 89. 2. 99, 2
κανναβεά 195, ι. 196, 4, 5
καννάβι 201, ι. 219, 8
κανναβίδι 197, 3
κανναβίτσα 221, η
κάνναβις 87-89.148,3· 165,

2. 195, 1.196,4, 5 197.3·

202, 3- 206, 4· 217-223
κανναβόχτενα 155, ι
καρπάσινος 208, 5
κάρτρα 135, 8
κάταγμα (έρίου) 154» 6.

157, ι. 158, 2
κατεργάζομαι (λίνον) 106,4
κείρω (πρόβατα) 135, 2.

136, 2.137, 4
κείρω (αίγας) 135, 2
κερκίδα 169,3
κερκίδιον 170, 4
κερκίς 169, 3- 170. 197
κλώθω 163, ι. 165,2
κλώσμα 165, 3
κλωστή 163, 2. 165, 3· 166,

ι. 167-168. 169, ι. Ι8Ο,4
κλωστήρ 167, 3, 4· 170, 5·

194, 2
κλώστης 167, 4
κοραξός 143, 8
κορυφαία 222, ι
κοσκινευταί 187, ι
κουβάρι 167, 3» 4· 194, 2.

197

κουκλί βλ. τσυκλί
κουρά (προβάτων) 133-136

— (αιγών) 150

κούρεύς 135. 142,4
κουταλίζω (λινάρι) 191, 6.
201, 2
κουταλίδα 191, 6
κρόκη 88, 4- 89, ι. 156, 3.
164,2. ι66, 7-170, 2. 193-
197. 207, 7· 219, 8
κροκύδα 156, 3· 193, 2-

195, ι
κροκύς 156, 3· 193, 2
κτείς (ξαντικός) 154,6.

160, ι, 4
κτείς (ύφαντικός) 155, ι
κτένια (ξαντικά) 156-160.
164, ι

κτενίζοι (στυππεΐον) 196,
5· 200
κτενισται 160, 4
κτενιστικόν (ζεύγος) 160,

3, 4
κτήνος 99, 2
κυκλίον 168, 4
κύκλος 169, η. 170, ι
κωμάρχης 106, 3- 107
κωμογραμματεύς 107

λανάρια 155, ι. 156, 2"

157, ι. 192. 193
λαναρίζω 155, ι
λανάρισμα 152, 3
λεία 100. 104. 105. 109
λευκέα 182, 4
λευκόλινον 182, 4
λινάρι 178, 6.180, 4· 188, s"

189, 2. 190-192.201,2
λιναροκόπανος 191, ι
λιναροκοπανίστρα 191, ι
λιναροκουταλίστρα 191,6
λιναρόσπορος 180,4
λινεά 180, 4

λίνεος 87,4-178,2,4- 207,5
λινεψοί 198, 3
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λινοβρόχι 188,5- 189,2
λινοκαλάμη 180, 4· 181, 6.
182,2. 191, 2,4, 5ι 6. 192,
ι. 194-195. 196,4- 197.
199. 202, 2. 203. 218. 219
λινόξυλα 191, ι. 196
λινοποιός 180, ι. 200
λινουργία 199. 200,3· 202-
203,2

λινουργός 176- 191, 2, 3·
198. 201,ι. 203 . 204,1.
222. 224.
λινόϋφος 200, 3
λινυφάνται 200 - 203
λινυφαντεΐον 198, 2. 203, 5·

204, ι, 2
λινυφαντικός βλ. εργαλεία

μαγγάνι 169,ι. 191,4
μαλακόν (έριον) 136,5.143,

9· 192,3
μαλλάτος 122, 9
μαλλί 151, 3
μαλλόρρυπος 152,4
μαλλός 151,3- 158, ζ
μαλλόχτενα 155, ι
μαλλωτός 159, ι
μασούρι 169, ι
μέλας 143,4- 150,3
μέλιγκας 191, 5
μελικεά 191,5- 219,8
μέταξα 87. 88, 4· 165, 2.

209,ι
μιτάρι 165,3

μίτος 155, ι. 165,3- 170, η
μοίσωπος 152, 4

νεόκοϋρος 134, 7
νεόπλυτος 144, ι. 178,4
νέσιμο 152,2. 162
νηθίς 163, ι. 166,2. βλ. έ-
ριθος

νήθω 163, r

νήμα 163. 164. 165, 3· 166,
ι. 167-170. 173.194.197.
201. 211
νήσις (έρίων) 162-166

— (λίνου) 193.194. 197.
198

νήσις (στυππείου) 165, 2.

197, 3. 220, 2.
νισπόμαλλα 152, 4
νομάρχης 96,7
νομαί 96-99. 111-116
νόμι 111, 2

ξαίνω 154. 156-158. 160, ι.

162, ι. 192
ξάνσις 152, 2

— (έρίων) 154-162

— (λίνου) 192-193

— (καννάβεως) 219,8.
220

ξάντης 160,4- 173, g
ξάντρια 156. 157
ξάσιμο 152, 2

όθονιηρά 141, ι. 159, ι.

176, 4- 188,3· 215, 2.
όθόνιον 159, ι. 214, ι
οικονόμος 100, ι
οΐσπη 152, 4

παραβολή 139, 12
πηνίζω 169. 170,2
πηνίον 169, 2. 170, 2.197
πίνος 152, 4
πίσσα 136, \
πλύνω 136, ι. 153, 5> 6
πλύσις 152, 2

— (έρίων) 152-154

— (λίνου) 192
πλύσιμο 152,2
ττονκιλία 182,2.208,1.211,6

ποκάρι 137,1

πόκος 129,3- 131,4- 135,8.
137, 2, 4,5· 150, 2. 153, ι·
161,2

πορφύρα 154, 5- 205, 2
πρόβατα (αιγύπτια) 93·
123,2

πρόβατα (αίθιοπικά) 124.
126

πρόβατα (άράβια) 124-125

— ('Αρσινόης φορικά)
117, ίο

πρόβατα (βασιλικά) 110-

111. 123, 4· 126.
πρόβατα (εύβοϊκά)124.126.

— (ίερά) 109, 6
πρόβατα (Λωτο)νήσια) 93,

ι. 123,2
πρόβατα (Μιλήσια) 126-
127

πρόβατα (νόθα) 123,2

— (Ξοϊτικά) 93, ι

— (σύμμεικτα) 123,2

— (ύποδίφθερα)127.
136. 144

πρόσταγμα 103. 105, ι·
106, 2.

ραβδισμός (έρίων) 161.162·
173

ραβδισμός (λίνου) 185.187·
ραβδισταΐ 161,3· 187, ι
ροδάνι 169, ι

ρόκκα 162-163 πβλ. άλε-

κάτη. ήλακάτη
ρύπος 152,4

σαγίττα 169,3
σακκίον 148, ι. 149, ζ
σάκκος 145,2. 148-149.193.

221, η. 222
σεβένινος 148, 3
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δεντί 177-178
σιδηροκέφαλα 130, 4
σινδών 178, ι. 209, 3
σκουλλί 192, ι. 193, 2, 3·

219,8
σκουλλίδα 192, ι
σκουλλόχτενα 155, ι. 219,8
σκουλλούδι 193, 3· 201, ι.
σπάθη 191, 3
σταθμίον (έρίων) 138, ι
σταθμιστι 138
στημόνι 170,8. 167
στημνίον 170, 8
στήμων89,1.155-156.159.
163, 2.165, 3· 166. 168,ι.
169. 170. 175, η. 181, ι.
193. 197. 198, 3· 207, η.
211. 219, 8
στουππί 192, 5. 193. 2. 195,

1. 196, 5
στρουθίζω (έρια) 153, 3? 4
στρουθίον 136, ι. 153 2, 4
στρωματουργία 122, 5
στύππεινος 148, 3· 159, ι.

215, 2. 222, 2
στυππεΐον 165, 2. 180, 2.
192, ι. 194,4-195,1.196,
4, 5' 197, 3· 202, 3· 217.
218, 4, 5' 6. 219-222
στυππειοπώλης 194, 4· 217
στυππειουργοί 200, 3- 202,
3. 218, 6. 220, ι. 221, 7·
222, 4. 223. 224
στύππη 195, ι
συγκομιδή (λίνου) 184-186.

— (καννάβεως) 219
σύμποκος 134, 2
συντέλεια 139, 12. 212, 4
συρία 122, 2
σφοντύλι 162, 6. 167, 4
σφόνδυλος 162, 6
σχοινίον 148, 3· 149, ι. 180,

4- 194. 197,3.221, 5-222,
2. 223, 4
σχοΐνος 145, 2. 164, ι
σχοινοποιία 149, ι

τάλαρος 159, 2
ταλασιουργία 151, 3· 155,

2. 168, ι. 173, 9
ταπητουργία 122, 5
ταπιδοφάντης 175, 7
ταραντινίδιον 172, 4
τέλος (πρβλ. έννόμιον, φυ-

λακιτικόν)
τίλλω (έριον) 136, 2. 158,

2. 159, ι
τίλλω (λινοκαλάμην) 186,
ι. 4

τίλλω (στυππεΐον) 218, 3, 4
τολύπη 158, ι. 164, ι, 2.

165. 169, 7
τουλούπα 157» ΐ· 158) ΐ·

163. 165, 3· 193, 3
τράπεζα (βασιλική) 203, ι
τραπεζίτης 212, ι
τρίχα 150, τ.
τρίχες (αιγών) 147 -150
τριχιά 148, 3 · 150, 2.
τρίχινος (σάκκος) 148, ι
τρίχινον (ίδρφον) 148, 2
— (σακκίον) 148, I.
149, 2

τρίχινον (σχοινίον) 148, 3
τριχίνη (τένδα) 149, 2
τσυκλί (τσουκλί) 168, 4·

169, ι
τύλη 137, 2
τυλιγάδι 168, 3
τύπος 172, 4
τυρός 145, 2. 146, 8

ύπαρχία 103. 106, I
υπόμνημα 106, 2

υποτελής (λεία) 109, ι
υποτελείς 141, ι. 176, 5.
203. 204, ι. 213. 223, 5·
224

ύφάδιον 156, 3· 163, 2
ύφάνται 159,1.160,2.171.

172, 2, 4- 200. 201
ύφαντρον 135, 8. 159, ι

φάδι βλ. ύφάδιον
φορβέα 222, ι
φόρος (νομών) 112-116

— (προβάτων) 129-132

— (αιγών) 146,8. 147,3
φυλακΐται 98, 2
φυλακιτικόν 99, 2. 117

χειμερινά (έρια) 133, 5

— (πρόβατα)133, 2
χειμερινοί (νομαί) 97, ι
χειρολάναρα 156, 2. 161, 6
χερόχτενα 155, ι. 156. 192
χίμαρος 130, 2, 3
χιτών 89, I. 94, 6. 122,
141, 4■ 142, 6.143, 9 144,
ι. 159, ι. 172, 4-206.215
χλαμΰς 122, ι. 4 172, 4
χλωρά 97, ι. 114, 2. 3· 115-
118

χλωρασιά 97, ι
χόρτος 97, ι. 114, 3- 118, 6
χτενεάς 155, ι. 219, 8
χτένια 155, ι

χρώμα (έρίων) 143,6.144, 2

— (προβάτων) 143-144

— (αιγών) 150

ψαλίς 150
■ψύχω 186, 4· 218, \

ώμόλινον 198, 3
ώναί 106, 2.110, 114.
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