
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑ ΤΩι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΩι

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μελετών από τινων ετών μεταξύ άλλων μεσαιωνικών συγ
γραμμάτων καί τα έργα τού Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, παρετή- 
ρησα ότι ταϋτα, ένεκα της πληθύος τών περί τοϋ συγχρόνου 
του βίου πληροφοριών, είναι άρίστη λαογραφική πηγή γενναι- 
οτάτην παρέχουσα συμβολήν προς γνώσιν τοϋ Βυζαντινού ιδιω
τικού βίου κατά τον ΙΒ' αιώνα. Τούτου ενεκα έπιμελώς συν- 
έλεξα πάντα τα έν αύτοϊς σχετικά χωρία, συμπληρώσας δέ τάς 
ειδήσεις δι’ όμοίων ή αναλογών εκ συγγραφέων τοϋ ΙΒ' επ’ ίσης 
αίώνος ειλημμένων και τον σημερινόν βίον παρεξετάσας έγραψα 
τήν παρούσαν μελέτην, ήτις διαφωτίζουσα τον ιδιωτικόν βίον 
τών μεσαιωνικών προγόνων μας έπ'ι έ π αιώνα, πολλά, φρονώ, 
θά διδάξη, άφ’ ού και ή μεσαιωνική λαογραφία ούτε συνολικώς 
άλλ’ ούτε καί επί μέρους έχει μέχρι τοΰδε δεόντως έξετασθή ή.

ι) Ή κατωτέρω μελέτη αποτελεί τήν εισαγωγήν μεγάλου έργου μου περί τοϋ Θεσ
σαλονίκης Ευσταθίου ώς «υλλογέως λαογραφικοΰ ύλικοϋ, οδτινος τά διάφορα κεφά
λαια σκοπώ νά δημοσιεύσω εις τούς προσεχείς τόμους τής παρούσης Έπετηρίδος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'.

ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦ1ΚΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ

Λαογράφος, ύφ’ ήν ημείς εννοοΰμεν έννοιαν, βεβαίως δεν ήτο ό Ευ
στάθιος,1) εκ τινων δμως τεκμηρίων δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δχι οΰτος 
οΰ μόνον είχε πλήρη έπίγνωσιν τής αξίας των λαογραφικών ερευνών, 
άλλα και τάς λαογραφικάς πληροφορίας ας παρέχει παρενέβαλεν ούχ'ι εκ 
πάρεργου.2)

Έν πρώτοις την αγάπην τοΰ ιεράρχου προς την λαογραφίαν δεικνυ- 
ουσιν αυτά ταϋτα τα έργα του, εν οις ή ποικιλία και αφθονία των λαο- * 3

‘) Ό Ευστάθιος, ώς μάς πληροφορεί ό μαθητής αύτοϋ Μιχ. Άκομινάτο? έν τή 
ΙΘ'. κατηχήσει του (Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλλην. 13, 361) έθεωρήθη μετά θάνατον 
άγιος, ποικίλας παρεχόμενος ίάσεις εις τούς προσφεΰγοντας ·είς τόν τάφον τον ή 
πρώτη μάλιστα διατριβή του έν τοϊς υπό τοΰ Tafel έκδοθεΐσι μικροτέροις έργοις του 
επιγραφήν έχει" Τον έν άγίοις πατρός ημών Ευσταθίου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης λόγος 
προεισόδιος τής αγίας Τεσσαρακοστής.

3) Μέ λαογραφικάς μελετάς ήσχολήθη έκ μέρει ό Μ. Ψελλός, γράψας ερμηνείας 
εις κοινολεξίας καί εις δημώδεις δεισιδαιμονίας (Κ. Σ'άθα, Μεσ. βιβλ. 5, 525 έξ. 571 εξ.), 
βραδΰτερον δέ καί ό Μ. Πλανουδης, δημοσιεύσας τήν συλλογήν τών παροιμιών του. 
Εννοείται ότι τήν μεσαιωνικήν λαογραφικήν έρευναν βοηθοϋσι, χωρίς νά είναι ειδικά ί 
μελέται, καί όσα έγραψαν οί ερμηνευταί τών ιερών κανόνων καί οί νομοκάνονες εις τά 
σχετικά περί προλήψευον καί δεισιδαιμονιών κεφάλαια, ώς καί ή διατριβή τοΰ ’Ιωσήφ 
Βρυεννίου ή έπιγραφομένη «Τίνες αί αίτίαι τών καθ'ημάς λυπηρών» (Ε. Βονλγάρεως, 
’Ιωσήφ μονάχου τοΰ Βρυεννίου τά παραλειπόμενα 3, 119-23). Σημαντικά επίσης είναι τά 
περί δεισιδαιμονιών καί προλήψεων, κατά τόν IT' αιώνα σημειωθέντα υπό Παχωμίου 
Ρουσάνου (Σπ. Λάμπρον, Ανέκδοτος λόγος ΙΙαχωμίου Ρουσάνου περί δεισιδαιμονιών καί 
προλήψεων Δ. I. Ε. Ε. 1, 101—112), ή λαογραφία όμως ώς κλάδος τής επιστήμης 
ήρχισε μόλις άπό Λέοντος τοΰ Άλλατίου νά καλλιεργήται. "Ορα όσα σχετικά άνεκοί- 
νωσεν ό Ν. Πολίτης έν τοις Actes du seizieme congres international des orienta. 
listes σ. 159 καί πβ. τοΰ αϋτοΰ, "Ερευναι περί τής Ελληνικής λαογραφίας κατά τούς 
μέσους χρόνους έν Λαογρ. 3, 005 έξ.
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γραφικών ειδήσεων άμιλλώνται προς την ακρίβειαν αυτών. ’Αληθές είναι 
δτι σχολιάζουν 6 Ευστάθιος τον "Ομηρον, βιβλίον δηλαδή εις άπαντα σχε
δόν τά κεφάλαια τοϋ ιδιωτικού βίου άναφερόμενον, εύρισκεν αφορμήν 
πλεΐστα έκ τού συγχρόνου του ιδιωτικού βίου νά παρενείρη, τό γεγονός 
δμως δτι ταύτα ου μόνον έν εύρεία κλίμακι εξεζήτησε καί κατέγραψεν, 
άλλα καί τήν τοπικήν αυτών έκτασιν ώρισεν, υποδεικνύει δτι Ιδιαιτέραν 
προς συναγωγήν τού υλικού τούτου κατέβαλε προσπάθειαν, μεγάλως τών 
λοιπών σχολιαστών διαφέρουν, οϊτινες ούτε τόσον πολλά, άλλ’ ούτε και 
ούτως έξηκριβωμένα παρέχουσι.

Κατά τον Ευστάθιον, προσόν τού ανθρώπου είναι νά τυγχάνη πολύ
πειρος, επειδή δε ή γνώσις τού βίου τού λαού συντελεί εις πολυμάθειαν, 
διά τούτο μελετητέος καί οΰτος. Τούτο πολλαχού τών έ'ργοον του έτόνισε- 
λέγει λ. χ. «Έγώ γάρ, ΐνα σοι τάληθές έρώ, ου ξηρός γέγονα τήν σοφίαν, 
ούδ’ ώσπερ οί πολλοί μέχρι τού λέγειν προθυμηθέντες, άλλα παντοδαπδς 
γέγονα πασι πράγμασι»1) (Opusc. 351,48) καί πάλιν αλλαχού- «Καλός 
μεν γάρ ό Διονύσιος καί γλυκύς αδειν καί φράζειν γοργός καί παντοΐος 
τήν ιστορίαν κα'ι πολλών άνθρώπ(ον ίδών αστεα καί νόον γνονς δφθαλμώ 
καί διδασκαλία μουσών».2) Όμιλών δέ αλλαχού περί τών χελιδονιστών καί 
τού χελιδονίσματος παρατηρεί- «Εί δέ καί τοιαΰται παιδιαί γραφής ήξι- 
ούντο τοΐς παλαιοϊς, ού μεμπτέον τής άφελείας, αλλά θαυμαστέον τής εις 
πολυμάθειαν παραδόσεως, δι’ ής γραφική τέχνη τρέφεται» (1914. 54).

’Αλλά μή δεν είναι δείγμα τής προς τήν λαογραφίαν αγάπης τού 
Ευσταθίου τό δτι οΰτος υπέρ πάντας τούς συγγραφείς έν ταΐς εαυτού Πα- 
ρεκβολαϊς τον κατ’ εξοχήν λαογραφικόν Άθήναιον έχρησιμοποίησεν, εις 
σχήματα δ’ άναφερόμενος πολλάκις καί λαογραφικάς παρατηρήσεις έκαμε; 3) 
Τί άλλο δέ ή αγάπην προς τά λαογραφικά δεικνύει ή υπό τού ήμετέρου

8 <Ι>. Κυυκουλέ - Λαυγραφικαί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Ευσταθίιιι.

ι) Τήν πολυπειρίαν καί πολυπάθειαν τού Ευσταθίου εξαιρεί καί ό Μιχ. Άκομινάτος 
ώς καί ό αδελφός αΰτοΰ Νικήτας- ό πρώτος γράφει (Tafel, De Thessalonica ejus- 
que agro ί!72.5). "Ωσπερ καί τό πολυμαθές καί πολλών έπιστήμον έναπετίθεις σφίσιν 
(τοΐς μαθηταΤς) έν χρόνφ βραχεί διά τών ώς έκάστοτε ομιλιών σου τών άποβαπτομέ- 
νων εις πάσαν λογικήν μέθοδον. Οΰ γάρ τής έν χεροΐν βίβλου μόνης τον νοϋν ανέπτυσ
σες έν ταΐς όσημέραι συναναγνώσεσιν .... αλλά καί τών άλλων πολλά ξυνεφό- 
ρεις παραμιγνύς, ό δέ δεύτερος (Χρονικ. Διήγ. 399, 15) παρατηρεί. Ό πολύς έν λόγιο 
καί αρετή διαβεβοημένος άπανταχή Ευστάθιος, φ καί τό από συνέσεως μέν έπιπρε- 
πές άξιέπαινον καί ή πολυπειρία θαυμαστή τις καί άξιάγαστος.

’) Έξήγησις εις Διονύσιον τόν Περιηγητήν 205, 22 (Miller).
') Τό περιπλέκεσθαι καί οΐον εις εαυτόν σπάσθαι άσπάζεσθαι λέγεται καί δεικνύ- 

ουσι τό έργον σύν άλλοις έθνεσιν ’Ίβηρες (823,2). Ίστέον δέ δτι τό χεΐρε πετάσας έκ 
μεταφοράς είρηται τής τών ζωικών πτερύγων έκπετάσεως (1965, 15). Πλείονα δρα έν 
τφ περί σχημάτων κεφαλαιιρ.
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Φ. Κουκουλέ—Λαογραιρικαί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης ΕΰσταΟίφ. !)

συγγραφέως ζήτησες τής πρώτης αρχής οικογενειακών επιθέτων, οια είναι 
τά Μονοναύτης και Ποτάμιος,1) ή αναγραφή πλείστων δημωδών παροιμιών, 
ών ούδεμίαν έζήτησε θεολογικώς νά έρμηνεΰση, ή μνεία πλείστων λαογραφι- 
κών ειδήσεων εις τούς συγχρόνου ξένους λαούς άναφερομένων ως και ή 
ακριβής συναγωγή και μελέτη τοϋ δημώδους γλωσσικού υλικού, έν ω, ως 
γνωστόν, αντικατοπτρίζεται ό λαϊκός βίος; 2)

Καί ταΰτα μέν είναι γενικώτερα ό Ευστάθιος δμως κατέλιπε και εί^ 
δικωτέρας παρατηρήσεις δεικνυοΰσας δτι δεν ήτο ξένος προς τά λαογρα- 
φικά ζητήματα. Όμιλών π χ. περί τού κατά διαφόρους έποχάς διαφόρου 
τρόπου τού ένδύεσθαι, παρατηρεί τά ορθά. «'Απλώς ούν ειπεΐν ή νόμω 
ή έθει ή προσώπων ίδιότητι κατά καιρούς άλλοτε άλλους τά τοιαΰτα ό 
κατ’ ανθρώπους βίος διοικονομεΐται» (1185, 13). Ό αυτός δέχεται δτι ού 
μόνον λέξεις, αλλά καί έθιμα δυνατοί έθνος παρ’ έθνους νά δανεισθή. 
«Τών δεξιών χειρών ή συμβολή έοικεν εξ Ελλήνων έπιχωριάσαι τοΐς Λα- 
τίνοις μετά καί άλλων μυρίων εθών. Πολλοί γάρ τών Ελλήνων ο! μέν 
εκόντες μετοικήσαντες εΐτουν άποικήσαντες, οι δέ μετά τήν ’Ιλίου άλαισιν 
εις τά κατά τήν ’Ιταλίαν διεκπεσόντες χωρία, τήν τε άψιν τών δεξιών, ως 
είκός, διέδωκαν τοΐς εκεί, καί άλλων δέ εθών Ελληνικών έκείνοις μετέδω- 
καν» (1398,57) ή «ξυλίνη σορός το ζΰγαστρον παρά τό ζυγώσθαι, δόξοι 
δ’δν ίσιος έκ τής κατά Λατίνους χρήσεως, ής πολλοί πεπείρανται, μή έξ 
ανάγκης ξύλινον είναι τό ζΰγαστρον» (1604, 14), όμιλών δέ περί τών κατά 
τήν πρώτην ’Ιανουάριου τελουμένων εορτών τών Κσλανδών καί άνα- 
φέρων τά κατ’ αύτάς τελούμενα, προσθέτει- «Προς τί μοι ταύτα; 'Ως άν 
έχης μαθεϊν δτι καί τά νύν εφ’ ημών τελούμενα τοιούτου τίνος έξέχονται 
λόγου» (Opusc. 316,71).

'Ο Ευστάθιος, ως προεδηλώθη, συστηματικός λαογράφος δεν ήτο, διά 
τής επιμελούς εν τούτοις συλλογής πληθύος λαογραφικών ειδήσεων, κατέ 
στη εις τών σπουδαιοτέρων προδρόμων τής λαογραφικής έρεύνης, έν εποχή 
μάλιστα, καθ’ ήν τών συγγραφέων τά έργα συνήθως περί κλέα άνδρών 
κσί θρησκευιικάς έριδας ήσχολούντο ’Άν έκαστος τών Βυζαντινών συγγρα
φέαν, άπορρίπτων τάς προλήψεις τιϊ)ν χρόνον του, ειργάζετο ως ό Ευ
στάθιος καί μάς πσρέδιδε το τρίτον μόνον τών ύπ’ αυτού καταλειφθεΐ- 
σών ειδήσεων, θά ήδυνάμεθα σήμερον νά γράψωμεν πλήρες έγχειρίδιον 
περί τοϋ Βυζαντινού ιδιωτικού βίου, δπερ πολλά κενά έν τή έρεύνη τών 
λαογραφικών προβλημάταν θά ήδύνατο νά συμπληρώση. Οί άνδρες δμως

') "Ορα τό περί επιθέτων κεφάλιχιον.
J) Έπιθι τό περί ξένων λαών κεφάλαιον.
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εκείνοι συνήθως τό σύγχρονον και λαϊκόν καί κοινόν ως πασίγνωστου περι- 
ψρονοΰντες τό άφήκαν απαρατήρητου, εΐμεθα δέ νΰν ήναγκασμένοι εκ 
συντριμμάτων τήδε κάκεϊσε συλλεγέντων Χ) νά άναπαραστήσωμεν 'βίου, 
μεθ οΰ τόσον άμεσοι δεσμοί μάς συνδέουσι. 2)

10 Φ. Κουκουλέ—Λαογραφικαί είδήοεις παρά τψ Θεσσαλονίκης Ευσταθίω.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β'.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΠΩΝ ΟΜΙΛΕΙ 

Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ;

ΙΙροτοΰ εις τήν ερευνάν τού ζητήματος τούτου είσέλθω, σκόπιμον κρίνω 
νά εξετάσω τίνας τόπους εξ αυτοψίας εγνώρισεν ό ιεράρχης καί ποία ύπήρ- 
ξεν ή γενέτειρα αυτού.

“Οτι τήν παιδικήν τον ηλικίαν διήνυσεν ό Ευστάθιος έν Κωυσταντι- 
νουπόλει καί έκεϊ έδιδάχθη τά πρώτα γράμματα, 3) οτι παίς ών καί ουδέ 
εις ΐουλον άρτιψυή λασιούμενος] ομοίως αυτόθι διέτριβεν,4) δτι άκμάζοντα 
ειχεν αυτόν ή των λόγων πόλις, ή Κωνσταντίνου, 5) γνωρίζομεν, σαφε-

') Δυστυχώς γενική άξια λόγου πραγματεία περί τοϋ Ιδιωτικού βίου των Βυζαντινών
δεν υπάρχει. Τό έργον τοϋ J. Krause, Die Byzantiner lies Mittelalters δέν άντα- 
ποκρίνεται πλέον εις τάς απαιτήσεις τής λαογραφικής έρεύνης, τό δέ τού A. Tougard,
Quid ad profanos mores disgnoscendos augendaque lexica conferunt acta 
sanctorum Graeca Bollandiana κεφάλαιά τινα μόνον τοϋ ιδιωτικού βίου συζητεϊ καί 
ταΰτα λίαν συντόμως. Καί τό έργον δέ τοϋ Ρ. Bezobrazov, Ziige der byzantini- 
schen Sitten und Kultur (έν historische Aufsatze, Moskau 1893 σ. 45—143 Ρωσ- 
σιστί) τό όποιον, δυτυχώς, δένήδυνήθην νά συμβουλευθώ, φαίνεται δτι γενικώτατασυ- 
ζητεϊ τά τοϋ ίδιωτοίοΰ βίου κεφάλαια, αν τΐϊ κρίνη εκ τε τοϋ τίτλου καί τής έκτά- 
σεώς του. Τέλος δοα περί τοϋ ιδιωτικού βίου τών Βυζαντινών γράφει ό Σ. Βυζάντιος 
έν τφ Γ' τόμφ τής Ιστορίας τής Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα δντα προς τόν σκο
πόν τοϋ βιβλίου, ούτε άρκοϋντα είναι, ούτε δεόντως έπεξειργασμένα.

5) Ό Κ. Σάθας κατά τό 1878 έγραφεν έν τφ προλόγφ τοϋ ιστορικού δοκιμίου περί 
τοϋ θεάτρου καί τής μουσικής τών Βυζαντινών σ. λγ”. Είτε οί Βυζαντινοί άμελήσαν- 
τες νά γράψωσι τά κατά τόν βίον αυτών είτε καί άν τις πράξας τούτο δέν διεσώθη 
ή καί περισωθείς κατάκειταί που άγνωστος, τό βέβαιον είναι δτι, ώς νύν έχουσι τά 
πράγματα, λεπτομερείς ειδήσεις περί τοϋ βίου τούτων έλλείπουσιν· έν τοιαύτη περι- 
πτώσει μόνον αί τήδε κάκεϊσε διεσ-ταρμέναι ειδήσεις έπιμελώς συναγόμενοι ήδύναντο 
νά παράσχωσι νύξιν τινά εις έξακρίβωσιν τοϋ έν λόγφ θέματος· άλλά καί τό οχληρόν 
τοϋτο έργον οΰδείς μέχρι τοΰδε άνέλαθε.

Τό έργον τοϋτο, ευτυχώς, έπ’ εσχάτων άνέλαβεν ή έν Άθήναις Λαογραφ. Εταιρεία.
3) Opusc. Ill, 52 έξ.
*) Tafel, De Thessalonica ejusque agro σ. 403.
δ Τοϋ οοφαηάτον κυροϋ Ευθυμίου, Μονφδία Migne PG. 136, 764. Β.
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Φ. Κουκσυλέ—Λαογραφικαί ειδήσεις πορά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθίψ. 11

στάνην δμως[μαρτυρίαν περί τοϋ ποΰ οΰτος έγεννήθη δεν έχομεν. Πρώτος 
ό Tafel υπέδειξε χωρίον,3) δπερ ίσως υποδεικνύει ιόν τόπον της γεννήσεως 
τοΰ Ευσταθίου. Το χωρίον τοϋτο είλημμένον εκ τής περιγραφής τής άλώ- 
σεως3τής[Θεσσαλονίκης υπό των Νορμαννών έχει ως εξής- «Ημείς γυϋν 
φθάσαντες την των πολεμίων έφοδον τους δοοι μεθ' ημών της Κωνσταν
τινουπόλεως fjaav τέκνα, έξαπεστείλαμεν εις τούς εαυτών».2)

Ειπον ίσως, διότι ή ύπογραμμισθεϊσα φράσις δύναται νά σημαίνη 
καί δσοι ευρισκόμενοι μεθ’ ημών εν Θεσσαλονίκη ήσαν τέκνα τής Κων
σταντινουπόλεως, τους άπεστείλαμεν εις την πατρίδα των, δπότε ή πλη
ροφορία δεν έχει την σπουδαιότητα καί σημασίαν, ήν τή άποδίδουσι.

Την στενήν σχέσιν τοΰ ιεράρχου μέ την Κωνσταντινούπολιν δεικνύει 
τό δτι ούτος περί αυτής όμιλών την ονομάζει «ή καθ’ ημάς πόλις»,8) τού
την αντιδιαστέλλει προς τούς άλλους τόπους, οΰς έγνώρισεν «Έν μέν τή 
περιωνύμω τών πόλεων καί έν ά'λλοις δέ τόποις, δσους τούς μέν πλείους 
έξ ιστοριών, ένίους δέ καί κατ’ ό'ψιν έγνωμεν» (Opusc. 257, 59), τούτην δέ 
κυρίως επί τφ θανάτω του πενθούσαν παριστα 6 μαθητής καί φίλος του 
Μιχαήλ Άκομινάτος.4)

Τό ζήτημα τής πατρίδος τοΰ ιεράρχου θά έλυε, φρονώ, μόνον ό προσ
διορισμός τής πατρίδος Γρηγορίου τίνος άναφερομένου εν τή ΚΘ' επι
στολή τοΰ συγγραφέως (Opusc. 336,90), «φ καί πλεΐόν τι ήν προσήκων 
διά τό εντόπιον», ως ό ίδιος λέγει.

ι) Tafel, De Thessalonica ej usque agro σ. 351.
*) Opusc. 283, 81. ΈνταϋΘα στηριζόμενος καί ό Κ. Krumbacher, BLG2 536 

είπεν δτι ό Ευστάθιος κατήγετο πιθανώς έκ Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνων τφ 
Σ. Άριοτάο/ji (ΚΠ. 4, 58), μέ τήν γνώμην δέ ταύτην συνετάχθη καί ό L. Cohn, έν 
τφ άρθρφ του Eustathios Erzbishof von Thessalonike έν Pauly—Wissowa, 
Realencyclopadie Bd. 6 στήλη 1452. Πβ. καί Wetzer uud Welte’s, ’Kirchenlexi- 
con έν λ. Eustathios στήλη 1020 καί Realencyclopadie fiir protestantische Theo- 
logie und Kirche στήλη G30. Sed lis sub judice esto.

·’) Tafel, De Thessalonica ej usque agro c. 416. "Ας μνημονευθώσιν ένταϋθα καί 
οί άμετροι έπαινοι, ους επιδαψιλεύει ό Ευστάθιος, ευκαιρίας διδομένης, εις τήν βασι
λίδα τών πόλεων. II β·, πλήν άλλων, Opusc. 234, 58.

*) Τί δέ ή τών πόλεων βασιλίς; Πότερον κουφότερον ύποίσει τήν κοινήν δυσπρα
γίαν ή πολλφ έπαχθέστερον οίς (οΐα;) ελενθεριώχατα και κάλλιοτα παρ’ avifj τβϋραμ
μένος ; Tafel, De Thessalonica ejusque agro σ. 371 Ό αυτός Άκομινάτος, έπι- 
στέλλων έκ Κωνσταντινουπόλεως τφ ιεράρχη, γράφει δτι ό γραμματοκομιστής θά τφ 
είναι ευχάριστος «δτι τής λόγω οε θρεψαμένης άποθρώσκει». ”Ενθ’ άν. 358. Καί ό Ευ
θύμιος δέ Μαλλάκης έν τή μονψδία του (Migne PG. 136, 760. Β) λέγει- «γέμει δέ 
(τών τοϋ μάκαρος διδαγμάτων) καί ή τών πόλεων βασιλίς, δθεν τους λόγους έδρέψατο.» 
Όρα δ’ δτι οί προμνημονευθέντες συγγραφείς δέν λέγουσιν δτι έγεννήθη ό ιεράρχης 
έν Κωνσταντινουπόλει, άλλ' δτι έλευθεριώτατα έτράφη έν αυτή, δτι αυτή ήτο ή λόγψ 
θρεψαμένη ή δθεν τούς λόγους έδρέψατο.
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12 Φ. Κουκουλέ—Λοσγ,-φικαί ειδήσεις παρά τώ Θεσσαλονίκης Εύσταθιο).

Ό Ευστάθιος λοιπόν ίσως γεννηθείς και ασφαλώς άνατραφεις έν Κων- 
σταντινουπόλει έγνώριζεν έξ ιδίας πείρας τά ήθη καί έθιμα των κατοίκων 
τής βασιλίδος, παραδόξως δμως δεν όμιλεϊ περί αυτών.1) "Ο,τι εΐπομεν περί 
Κωνσταντινουπόλεως ισχύει έν μέρει καί περί ετέρας μεγαλοπόλεως, τής 
πανταχοΰ γής περιφορήτου τώ κλέει Θεσσαλονίκης (Opusc. 290, 44), ής τον 
θρόνον επί μακρόν έκλεισε' καί περί των εθίμων δήλα δη τών Θεσσαλονι- 
κέο>ν ελάχιστα όμιλεϊ.

Τίνα άλλα μέρη, έκτος τής Κωνσταντινουπόλεως, καί τής Θεσσαλο
νίκης μετά τής περιοχής των έγνώρισεν ό Ευστάθιος, άγνοοϋμεν. Δεν φαί
νεται δμως να έγνώρισε καί πολλά, ως καί 6 ίδιος ομολογεί λέγων «Έν μέν 
τή περιωνύμω τών πόλεων καί έν άλλοις δέ τόποις, όσους τούς μέν πλεί- 
ους έξ ιστοριών, ένίους δέ καί κατ’δψιν έγνωμεν» (Opusc. 257, 59), ήν 
μαρτυρίαν διά τών εξής έπιβεβαιοϊ ό ΙΊατρών Ευθύμιος «Γήν μέν γάρ 
ούκ ήν περιτρέχων ουδέ τάς πόλεις άναμετρών καί από ταύτης προς έτε
ρον μεταχωρών κατά τό τοΰ Κυρίου παράγγελμα». a)

Έν φ λοιπόν έλάχιστα μέρη έξ αυτοψίας έγνώριζεν ό Ευστάθιος καί έπο 
μένως έγκύρως περί τών εθίμων τών κατοίκων αυτών ήδύνατο νά όμιλήση,* 2 3) 
βλέπομεν έν τούτοις δτι έν τοϊς συγγράμμασί του ποιείται λόγον περί τών 
εθίμων μερών από τών δυτικωτάτων μέχρι τών άνατολικωτάτοιν ορίων τοΰ 
κράτους καί από τών βορειοτάτων μέχρι τών νοτιαιτάταιν έξικνουμένων. 
Περί τής λαϊκής λοιπόν γλώσσης καί τών λαϊκών εθίμων όμιλών ό Ευ
στάθιος4) αναφέρει τούς Έλλαδικούς (1248,52), την Ναύπακτον καί τούς 
έκεΐ τόπους (501), την Κρήτην (598, 25. 1610, 57), τή'ν Πελοπόννησον, ήν καί 
γήν Δωριέων καλεΐ (132, 33. 623,33. 1070,52. 1248, 52. 1449,1. 1452, 61). 
ωρισμένως δέ τήν Τροιζήνα (456, 1), τά περί την Κόρινθον μ»ρη (1239,3), 
καί τήν Τσακωνίαν (714, 40. 1511, 15. 1575, 40), τάς Αθήνας (273, 2. 
497, 23), τήν Βοιωτίαν (262, 7. 275, 3), τήν Εύβοιαν (1263, 60), τήν γήν 
τών Μακεδόνων (500, 15), τούς κατά τήν Θράκην οίκοΰντας (818, 25,

0 "Απαξ μόνον έσημείωσεν ότι ή Βυζάντιος παραφθορά μικρόν τινα ΐχθύν κτά- 
ραν έκάλει 1936,21. Όρα καί όσα σχετικά λέγει περί τής τοπογραφίας τής Κωνσταν
τινουπόλεως έν τω κεφαλαίω πόλεις καί δδοί.

2) Τοΰ οοφωτάτου κνρον Εύΰνμίον, Μονωδία παρά Migne PG. 136, 760. A.
3) Τό ζήτημα τής έξ ιδίας άντιλήψεως γνώσεως τών εθίμων τόπου τινός τονίζω 

ένταΰθα, διότι είναι τών σπουδαιότατων διά τήν έ'ρευναν. Ό ερευνητής παρέχων ειδή
σεις περί τών εθίμων αγνώστου αύτφ τόπου φυσικόν είναι πολλάκις καί νά σφαλή 
είτε έξ άγνοιας είτε καί έξ έσφαλμένων πληροφοριών.

4) Παραλείπω τάς υπό τοΰ Ιεράρχου άναφερομένας λαϊκάς ονομασίας τόπων, διότι 
περί αυτών γίνεται λόγος εις τά περί γεωγραφικών ονομάτων καί ξένων λαών κε
φάλαια.
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994,45. 1524, 28), την Κωνσταντινούπολή (1936, 21), την Χαλκηδόνα (Opusc. 
44.92), την Βιθυνίαν (Opusc. 146,49), την Λυδίαν (365, 21), τήν 11α 
φλαγονίαν (330, 40. Opusc. 353, 78), γενικώς τούς κατοίκους τής Μ. 
Ασίας ή ’Ανατολικούς (130, 46. 574, 32), την Παμφυλίαν (1452, 60), τήν Λυ- 
κίαν (229, 1. 538, 23. 545, 44. 634, 14. 635, 38. 774,38. 837, 52. 907, 30. 
941, 16. 972, 37. 1141, 12. 1502,26. 1531, 40. 1533, 28. 1598, 47, Έξήγ. 
εις Διονΰσ. τόν Περιηγ. στίχ. 847 στ. 366, 18), τήν Λυκαονίαν (1407, 22), 
τον Πόντον καί τούς εφους (336, 40. 468, 33. 639, 52. 948, 30), τούς 
εώους καί υψηλότερους Ποντικούς (625, 2), τούς περί τήν Σινώπην (1917, 34), 
τούς υπερθεν τής Σινώπης (1834, 45), τούς υπερθεν τής Σινώπης Λευ- 
κόσύρους (1489, 8), τήν Καππαδοκίαν (1183, 44), τούς οϊκοΰντας τήν 
Ταυρικήν (632,60), τούς περί τούς Ταύρους αρκτικούς (1453) καί τούς 
βορείους βαρβάρους (43,1).

Φ. Κουκούλέ—Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εύσταθίφ. 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΠΗΓΛΙ ΤΩΝ ΠΑΡ’ ΕΥΣΤΑΘΙΩι ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μετά τά ανωτέρω προβάλλει το ερώτημα- πόθεν λοιπόν ήρύσθη τάς 
περί τών κατοίκων των διαφόρων τούτων τόπων πληροφορίας του ό Ευ
στάθιος;

Δεν πρέπει να λησμονώμεν ότι ό άνήρ άνετράφη, έσπούδασε καί κατ’ άρ- 
χάς έ'δρασεν έν Κωνσταντινουπόλει, εν τφ μεΥάλφ τούτφ κέντρφ, εν φ 
συνήρχοντο πανταχόθεν τοΰ Ελληνικού άνθρωποι. Οΰτος, ενδιαφερόμενος 
διά τά λαϊκά έθιμα, ασφαλώς θά ήρχετο εις επικοινωνίαν μέ τούς άπλοϊ- 
κωτέρους καί θά τούς ήρώτα, οσάκις παρουσιάζετο ευκαιρία. Δύναμαι μά
λιστα νά υποδείξω καί χωρίον, έν φ σαφώς φαίνεται ότι Λυκίους παρα- 
μένοντας έν Κωνσταντινουπόλει ήρώτα περί τής γλώσσης τής πατρίδος 
των- τόν αδρανή, λέγει, καλοΰσι σιφλόν οί Λύκιοι, «οι καί άπαιτηθέντες 
ερμηνείαν τού σιφλοϋ, φασί τοιοΰτον είναι τόν ως έκεΐνοι μέν φασι ζο- 
φόν, κατά δε άλλους χυδαίους ζοχόν, τό δ’ έστί λογίως σομφόν»1) (S72, 38).

ι) Ό ιεράρχης συνηθέστατα τήν Λυκίαν αναφέρει. Τοϋτο εξηγώ ώς έξης. Ό Ευ
στάθιος ψηφισθείς Μύρων Λυκίας κατά τό 1174 (δρα Fr. Kuhn, Quo ordine et 
quibus temporibus Eustathius commentaries suos composuit έν Commenta- 
tiones in honorem Guilelmi Studemund a. 254. ’Έπιθι καί Wetzer und Welte’s, 
Kirchenlexicon έν λ. Eustathius) φυσικόν ήτο νά έπιζητήση τήν γνωριμίαν τών
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Άλλα και άλλος πηγάς είχεν ύπ’ δψιν ό Ευστάθιος.
Είναι γνωστόν ότι ό λόγιος άνήρ λίαν ηύδοκίμησεν έν Βυζαντίψ ώς 

διδάσκαλος τής ρητορικής «μαγίστωρ τών ρητόρων» καί δτι είχε περί εαυ
τόν πληιθύν μαθητών καί θαυμαστών. Ώς γάρ πέτρης εκ γλαφυρής, παρα
τηρεί δ Μιχαήλ Άκομινάτος, έθνη μελισσών έξεισιν ουτω καί τφ Ευστα
θίου μελισσώνι προσίπταντο καί άφίπταντο βοτρυδόν δσημέραι φιλολόγων 
σμήνη μυρία»1) καί πάλιν δ Πατρών Ευθύμιος- «άκμάζοντα μέν γάρ είχε τε 
ή τών λόγων πόλις, ή Κωνσταντίνου, καί ή φιλόλογος νεολαία πάσα περί 
αυτόν καί ήν μουσεΐον άντικρυς τό δωμάτιον, ’Ακαδημία καί Στοά καί 
Περίπατος».* 2) Είναι αυτοί οί μαθηταί, οί'τινες, όταν τον διδάσκαλον είχε 
λογογραφοϋντα ή Θεσσαλονικέων πόλις, «λόγων τρόφιμοι καί φιλόκαλοι 
μετεκαλοΰντο τούς λόγους»,3) είναι αυτοί προς χάριν τών δποίων συνέταξε 
τάς ΓΙαρεκβολάς, ως δ ’ίδιος δμολογεΐ "Ινα άσχοληθώμεν, λέγει, περί την 
ερμηνείαν τοΰ Όμηρου «ου πρός μεγιστάναιν τινών έπετάχθημεν, δποΐά 
τινα πλάττονται οί κομψοί, αλλά πρός φίλων ομιλητών, οίς ύπολήψεώς τι 
χρηστής περί ημών ΰπεστιν» (2, 17).

Ενώπιον λοιπών τών δμιλητών τούτων άναπτύσσων τον Όμηρον καί 
προσπαθών νά κάμη παραλληλισμόν τών παρ’ αύτώ έθίμων πρός τά σύγ
χρονα, πιθανόν είναι δτι ήκουε καί έσημείωνεν δτι τούτο ή εκείνο τό 
έθιμον έφέρετο καί έν τή πατρίδι τοΰ δεινός ή δεινός μαθητου- τούτο 
άλλους τε καί νΰν συμβαίνει εις πάντα διδάσκαλον. Εντεύθεν ή ποικιλία 
τών μνημονευομένων τόπων.4) Ότι δέ τούτο είναι αληθές, φαίνεται έκ τού 
οτι δλοι σχεδόν οί τόποι περί τών εθίμων τών δποίων ποιείται μνείαν 
δ Ευστάθιος σημειοΰνται μόνον έν ταΐς Παρεκβολαΐς, έν τφ έ'ργφ δήλα δη

14 Φ. Κουκουλέ —Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τώ Θεσσαλονίκης Εύσταθίφ.

έν Κωνσταντινουπόλει τέκνων τής επισκοπής του, άπό τοΰ Θρόνου τής οποίας, πριν 
τόν άναλάβη, τόν άπέσπασεν ή Θεσσαλονίκη. Τότε μάλιστα ήτο ή εποχή, καθ’ ήν έξ- 
εδίδοντο αί είς “Ομηρον Παρεκβολαί (Fr. Kuhn, Ένθ’ άν. σ. 254, 256), έν αίς ουδό
λως άπορον δτι έχρησιμοποίησεν δσα παρά τών Λυκίων συνομιλητών ήκουσε.

') Μιχαήλ Χωνιάτου, Μονφδία είς τόν άγιώτατον Θεσσαλονίκης κυρόν Ευστάθιον 
παρά Tafel, De Thessalonica ej usque agro 374, 7.

’) Τον οοφωτάτον κνρον Εν&νμίον, Μονωδία Migne PG. 136, 764. B. 
n) Τον οοφωτάτον κνρον Εΰ&νμίον, Μονφδία Migne PG. 136, 760. B
4) “Οτι oi μαθηταί τοΰ Ευσταθίου κατή^οντο έκ διαφόρων τόπων σαφώς έδήλωσεν 

ό Ευθύμιος έν τφ εξής χωρίφ τής μονφδίας του (Migne PG. 136, 757 D) «Διψήσουσι 
δ’ οίμαι καί πολύ τι μέρος τής οικουμένης δσοι τών}τοΰ μάκαρος ναμάτων έγεύσαντο 
οί μέν έκ τοΰ σχεδόν τής χρυσής άπολελαυκότες γλώττης, οί δέ καί πόρρωθεν τούς 
ήχους δεχόμενοι». Περί τών ποικίλων πατρίδων τών παρακολουθούντων επιφανείς 
διδασκάλους φοιτητών ώμίλησε παλαιότερον ό Λιβάνιος 3, 444 (Reiske) καί κατά τόν 
ΙΑ' αιώνα ό ’Ιταλικός. Όρα καί F. Schemmel, Die Hochschule von Konstantino- 
pel iin IV Jahr. p Chr. έν Neue Jahrb. f. d. kl. Alter. 22, 162.
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έκείνφ, δπερ προϋποθέτει την τοιαΰτην των μαθητών συνεργασίαν.1) "Αν 
ή ύπόθεσίς μου είναι αληθής, τότε εκ τής μνείας των τόπων θά ήδυνατό 
τις, ίσως, να όρίση και τάς πατρίδας τών μαθητών τοϋ Ευσταθίου, ζήτημα, 
έξερχόμενον τών ορίων τής παρουσης μελέτης.

Φ. Κουκουλέ —Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εύσταθίφ. 15

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ'.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡ’ ΕΥΣΤΑΘΙΩι ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Οί τρόποι καθ’ οΰς ορίζει ό Ευστάθιος την τοπικήν έκτασιν εθίμου 
τίνος είναι διάφοροι- ή δήλα δη γενικώς λέγει ότι οί σύγχρονοι μετεχει- 
ρίζοντο έ'θιμον τι π. χ. «ή νΰν γενεά ποιεί» (1669, 36), «ή νΰν οίδε γε
νεά» (1187, 31), «καί νΰν .. . μυριαχοΰ» (1669, 19), «ώς γίνεται» (1125,58), 
«καί νΰν φαίνεται» (1276, 34. 1547, 31), «ή πείρα διδάσκαλος» (1020, 12. 
1161,25. 1698,27), «ό χυδαΐζων όχλος ποιεί (διόμνυται)» (1871,5), «μέχρι 
καί έσάρτι οΐδασι» (1668, 23), «μέχρι καί έσάρτι οί άνθρωποι [οΰτω ποιοΰσι] 
(Migne PG. 136, 736. Β.), «τό μέχρι καί έσάρτι» (1286, 20), «οί μέχρι καί 
έσάρτι οΐδασι» (1668,22), «τό σΰνηθες» (1668, 18), «πάντες οϋτω ποιοΰσι» 
(Opusc. 314, 59), < ό καί είσέτι ποιοΰσι» (1167,17), «τοΰτο μέχρι καί έσάρτι 
φαίνεται» (Έξήγ. εις Διον. τον Περιηγ. στίχ. 847 σ. 366, 18) «καί άρτι. ..έν» 
(421, 21), «οί χυδαίοι χαίρουσι», (Migne PG. 136, 669 Β.Ο.). «’Έστι δέ μέχρι 
καί νΰν [τοΰ τάδε] χρήσις», (1897, 42), «πλατύ έ'θιμον» (1287,1), ή περιορίζων 
τό γενικόν τοΰτο λέγει ότι πολλαχοΰ ή παρά πολλοΐς, παρά τισι ή ενιαχού η ποτέ 
έπεκράτει τό έ'θιμον «δ δη καί νΰν πολλαχοΰ γίνεται» (191, 30. 538, 15), 
«δ δή πολλαχοΰ γίνεσθαι οΐδαμεν» (858,45) «μέχρι καί νΰν πολλαχοΰ γίνε
ται ή περιφέρεται» (774, 38. 976, 30. 1632. 1700, 6), «πολλαχοΰ δέ καί είσ
έτι έπιχωριάζει» (1885, 59), «δ καί νΰν έ'τι πολλαχοΰ παραμένει» (191, 39), 
«πολλαχοΰ ή πείρα διδάσκαλος» (1161, 25), «καί νΰν παρά πολλοΐς» (623,38), 
«ο καί νΰν παρά πολλοΐς γίνεται» (1871, 8), «καί νΰν πολλοΐς τών έθνών 
έπιχωριάζει» (1398, 42), «δ καί είσέτι πολλοΐς έπιχωριάζει (1157,14), «καί 
νΰν έτι πολλοί» (1166,20), «έστι δέ καί νΰν πολλούς ίδεΐν .... [οΰτω 
ποιοΰντας] (1456, 12), «οί δέ νΰν βλέπουσι πολλούς» (464, 30), «έγνωσται

*) ΙΙάμπολλαι λαογραφικαί πληροφορίαι είναι εγκατεσπαρμένοι καί εις τά Opuscule, 
αΰται όμως οΰτε τοπικώς ορίζονται, ούτε μεθ’ ής έν ταϊς Παρεκβολαΐς ακρίβειας 
διατυποϋνται.
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μέχρι καί νϋν πολλοΐς» (1928, 36), «η πείρα έφηνε πολλοΐς» (1899, 14), 
«δ πολλούς τών έώων διοικεί (93(5, 40), «πνές τών πολλών φασι» (1191, 14), 
«παρά πολλοΐς ιών έν Άσία» (574, 91), «κρατεί δέ καί μέχρι νΰν παρά 
τισι» (639, 52), παρά τισι τών έιόων» (699, 52), «τινές έώων άνδρών» 
(468, 33), «ή πείρα μέχρι και νϋν δείκνυσιν ένιαχοΰ» (948,32), «ως και νϋν 
ποτέ γίνεται» (1540, 46), ή και τοϋτο περιορίζει σημειών το τμήμα, την 
επαρχίαν ή και την πόλιν ακόμη, έν ή έθιμόν τι έπεκράτει" π. χ. «παρά 
τοΐς άλλοις και τοΐς περί που την Παμφυλίαν» (1452, 60), «έν τισι τό- 
ποις οιον και τοΐς περί Λυκίαν» (1407, 21), «πολλαχοΰ και μάλιστα περί 
Λυκίαν» (774, 38), «παρά Λυκίοις» (1502, 26), «και μέχρι εισάρτι οί 
Λυκιακοϊ λέγουσι» (837, 52), «παρά τισι τών παραθαλασσίων έποίκων 
τής Μεγάλης Λυκίας (538, 24), «έν γοϋν Πελοποννήσω πολλοί» (191,38), 
«έ'ως και νϋν παρά τοΐς έν Πελοποννήσω Δωρίζουσι (1575, 41), «περί 
που τά κατά την Πελοπόννησον» (1070, 52), «πολλοί τών Έλλαδικών 
και μάλιστα τών κατά Πελοπόννησον» (1248, 52), «περί που την Παμ
φυλίαν» (1452,6), «περί που τά κατά την Κόρινθον παραθαλάσσια» (1239,3), 
«κατά Θράκην» (818, 25), «έπιχωριάζει τοΐς οίκοΰσι την Ταυρικήν» 
(632, 60), «οί περί που τούς Ταύρους αρκτικοί» (1453), «οί περί Σινώ- 
πην προς βορράν» (1917,34), «παρά τοΐς ’Ανατολικοΐς» (130, 46), δει- 
κνυουσι καί νΰν σύν άλλοις έθνεσι καί ’Ίβηρες» (823, 3), «δ δή (το καίειν 
τούς νεκρούς) καί είσέτι παραμένει τισι τών βορείων βαρβάρων (43, 1).

Τοσαύτη δ’ είναι ή προσπάθεια νά όρίση άκριβέστερον τον τόπον, 
ώστε πολλάκις όμιλών άορίστως περί τής τοπικής έκτάσεως έθίμου ή δη
μώδους τίνος ονόματος προσπαιθεΐ, οίονεί έπανορθών εαυτόν, ή έν τφ 
αύτφ χωρίω ή αλλαχού νά όρίση άκριβέστερον τό ποϋ το έθιμον ή το 
δ'νομα έπεκράτει" π.χ. «τό παλαιόν έκ φυτών σχοίνων έπλέκοντο τά τοι- 
αϋτα (σχοινιά), δ καί νϋν έτι πολλαχοΰ παραμένει. Έν γοϋν Πελοπον
νήσω πολλοί οϋτω ποιοΰντες....» (191,38), «Σημείωσαι δτι μέχρι καί νϋν 
πολλαχοΰ καί μάλιστα περί Λυκίαν γέρας κυνηγέτη πρώτφ βαλόντι έλαφον 
ή αίγα ή σΰν ή κεφαλή, καν άχρεΐον εΐη τό τής βολής» (774,38). «Εν
ταύθα δέ παραπηκτέον καί τό δαψιλές γήθεν έλαιον, δ πολλούς τών έώων 
διοικεί οσοι μάλιστα περί τά κατά Ρωμόγυριν» (336,40). «'Η πρόσγειος 
έσχάρα καί βαΰνος λέγεται είσέτι καί νϋν» (1564,36). «Καλοϋσι δέ βαϋνον 
μέχρι καί έσάρτι Πελοποννήσιοι τον τοΰ πυρός τόπον, δν καί παριστίαν 
λέγομεν ίδιωτικώς» (132,33). «Βωμοΰ δέ διαφέρει έσχάρα, καθότι ό μέν 
ύπερέσιηκε καί ως είπεΐν άναβέβηκεν, ή δέ πρόσγειός έστι βαΰνος λεγο- 
μένη έως καί νΰν παρά τοΐς έν ΙΙελοποννήσφ Δωρίζουσιν» (1575,40). 
«Καί φυλάιτεται ή ρητορική αϋτη λέξις (έκλινίζειν) έτι καί νϋν παρά πολ-
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λοΐς τών έν τή Ασία, οι καί τά τοιαύτα λίνα λινάρια φασιν (574, 32), 
«ών (λίνων) ή κλήσις μέχρι καί νΰν φέρεται παρά τε άλλοις καί τοϊς περί 
που την Παμφυλίαν, ο'ί λινάριά τε καλοΰσι τά θηρατικά δίκτυα καί δτε 
δή ζώον έμπεσόν αύτοΐς έκφύγη, έκλινίσαι φασίν αυτό» (1452,61), «τά 
παρά τοΐς βαρβαρωτέροις άναδείπνια καλούμενα» (1715,2), «τά παρά τοΐς 
Λυκίοις άναδείπνια» (1141,12). «Καί μέχρι δέ άρτι πολλοί τών Έλλαδι- 
κών καί μάλιστα τών κατά Πελοπόννησον χηλαμούς τάς περί θάλασσαν 
ριογάδας πέτρας φασί, κατά τινα παραφθοράν» (1248, 51),« . . . ό χηραμός, 
δν οΐ τής τών Δωριέων γης άρτι χηλαμόν φασιν ϊδιωτικώς» (1449,2), 
«λευκόν κρΐ. . . προς αντιδιαστολήν μελαίνης τίνος την επιφάνειαν κριθής, 
όποΐαι πολλαχοϋ γίνονται» (538, 15), «κρΐ λευκόν. . . .προς διαστολήν κρί- 
μνου μελανός, ώς δντος τοιούτου αληθώς εν τισι τόποις οιον καί τοΐς 
περί Λυκίαν» (1407, 21).

Είναι δέ τόσον λεπιολόγος εις τά ζητήματα ταΰτα ό ιεράρχης, ώστε 
πολλάκις ορίζει καί τάς τάξεις τών ανθρώπων, παρ’ αις τοΰτο ή εκείνο έγί- 
νετο ή έλέγετο π. χ. ναυτικούς (49,51. 471,35. 1166,20), τέκτονας (1533,27), 
ίχθυοβόλους (191,33), αγροίκους (1827,58.1828,54),ιδιώτας τεχνίτας(1095,13), 
τεχνίτας (Έξήγ.είςΔιονυσ.τον Περιηγ. στίχ. 1166 σελ.407,10), τεχνικούς (140,8. 
1321,34.1327), τούς περί τάς τέχνας (1292,5), γεωργούς (308,38.810,61. 
834,34. 1163,17), αγροτικούς (1848,24), ποιμένας (944), τούς έν τοΐς ίπ- 
πικοΐς άγώσι (722,23), νομικούς (1366,18.1405,22), φορολόγους (1302,9), 
καί γυναίκας (728,44).

Εις τά τοιαϋτα ζητήματα λεπτολογώ, διότι θέλω νά δείξω δτι ό Ευ
στάθιος τά περί εθίμων ζητήματα πραγματευόμενος προσέσχεν εις ώρισμένας 
μεθοδολογικός άρχάς. ι)

’Ενταύθα τού λόγου γενόμενος επιθυμώ νά έπιστήσω τήν προσοχήν 
τού αναγνώστου επί τού λαογραφικού ό'ρου νόμος, 8ν δίς εΰρον παρ’ Εύ- 
σταθίω, νόμος ποιμενικός (450,19), καί νόμος γεωργικός (Opusc. 223,76).

'Ως ήδυνήθην νά εξακριβώσου, οσάκις τον δρον τούτον αναφέρει ό 
ιεράρχης, συμφώνως καί προς παλαιοτέραν χρήσιν, 1 2) όμιλεΐ περί παγκοί-
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1) Έν έτέρα διατριβή μου έπιγραφομένη ό Ευστάθιος ώς γλωσσογράφος αναφέρω 
τάς διαφόρους φράσεις, δι’ ών δ ιεράρχης δηλοΐ τήν τοπικήν έκτασιν τών δημωδών 
γλωσσικών στοιχείων. ’Ιδιαιτέραν φρασεολογίαν έχει ό Ευστάθιος, ΐνα δείξη τήν έκτα- 
σιν τών λαϊκών παροιμιών, περί τούτου όμως έ'πιθι τό περί παροιμιών κεφάλαιον.

2) Ό Χρυσόστομος (Migne PG. 61,104) περιγράφων τήν διά τής άγορας μετ’ ασμά
των διελευσιν τής γαμήλιου πομπής είπε· «καί τοΰτο νόμος έστί παρά τοϊς πολλοΐς» 
καί πάλιν δ αυτός άλλαχοϋ (Migne PG. 62, 386). «Επειδή τής σκηνής καί τών άσε
μνων τών έκεΐ ή φύσις αυτή τάς γυναίκας άπήγαγε εις τήν γυναικωνίτην είσήγαγε τά 
τοϋ θεάτρου, μαλακούς λέγω καί πόρνους. Ταύτην τήν λύμην δ τών γάμων έπεισήγαγε

2
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νου συγχρόνου εθίμου, άπόδειξις δέ τούτου περιφανής είναι δτι τά έθιμα, 
άτινα οΰτος ως νόμους χαρακτηρίζει, καί νϋν ετι, μετά τοσούτων αιώνων 
πάροδον, έπικραιοΰσι σχεδόν πανταχοΰ τής Ελλάδος, δπου ό ποιμενικός 
καί ό γεωργικός ακμάζει βίος.1)

Τό παρόν κεφάλαιον θά έ'μενεν ατελές, αν μ ή έξητάζετο ή παρ’ Εύ- 
σταθίφ σημασία τών λέξεων εθνικός, βάρβαρος, Ανατολικός, βόρειος καί 
εφος, αΐτινες συχνότατα κατά τον τοπικόν προσδιορισμόν ενός εθίμου άνα- 
φερόμεναι, είναι δυνατόν καί εις πλάνην τόν άπειρότερον αναγνώστην 
νά άγάγωσιν.

’Εθνικός λέγεται παρ’ Εύσταθίω ό μή "Ελλην, ό βάρβαρος, ό μή άνή- 
κων εις τό Βυζαντινόν κράτος. Άπόδειξις τούτου τά επόμενα χωρία. 
«Εί δέ έκ τοΰ τοιούτου πάσσειν καί ό πάσσος, εθνική αυτή λέξις, γί
νεται, τίς αν είδείη; ’Έστι δέ φασι πάσσος οίνος έξ άσταφίδων παρά Ρω- 
μαίοις, ου πίνειν γυναίκας άπείρητο» (1178,16), «δλωςδ’ είπείν γέμει διά 
τάς επιμιξίας μυρίων εθνικών λέξεων ή Ελλάς γλώσσα» (1854, 36), «τό 
δέ γε λήδανον παρ’ Ήροδότφ, δ έστι λάδανον, εθνικόν έστι, ώς εκείνος έπιση- 
μειοΰται» (1147,3). «'Ως δέ καί σκεύασμα κρίθινον οινώδες μεθυστικώς 
διατίθεται τινας εθνικούς (δηλ. τούς Γερμανούς) ούδείς αγνοεί» (Migne 
PG. 136,680D). «Καί δρα δτι καί νΰν, ως καί έν’Οδυσσεία, τό περιπλέ- 
κεσθαι καί είς εαυτόν σπάσθαι άσπάζεσθαι λέγεται, καί δεικνύουσι τό 
εργον ετι καί νΰν σύν οτλλοις έθνεσι καί ’Ίβηρες» (823,2). «’Εστι δέ καί 
νϋν πολλούς τών έξ εθνών ίδειν έν τφ άλλήλους συναντάν διαπεταννύντας 
τώ χεΐρε καί τά τε στήθη πελάζοντας καί τάς χεΐρας έπικυρτοΰντας καί 
είς κύκλον περιάγοντας καί περιπλεγνυμένους ήρέμα. Καί έστι τούτο 
αύτοϊς ό ασπασμός» (1456,12). «Έσφίγγου σπαργάνοις καί σέ σμικρόν 
περιέγραφε λίκνον. . . καί τά έθνη. . έδωροφόρουν σοι» (Λόγος έπιβατήριος 
επί τή έλεύσει τής βασιλικής νύμφης είς την Μεγαλόπολιν παρά) V. Regel, 
Fontes rerum Byzantinarum σ. 88). Τέλος περί τοΰ έπισκεψαμένου *
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νόμος». Έγραψε δέ καί. ο Άχιλλενς Ί'άτιος, (Κατά Λευκίππην καί Κλειτοφώντα λόγ. Β’. 
κδ'.) «δφελον έμεινας έν Βυζάντιο), διρελον έπαθες πολέμου νόμιμ τήν |ΰβριν». Φέρεται 
δέ καί έν χρυσοδούλλψ Μιχαήλ τοΰ Δούκα (Bezobrazov, Χρυσόδουλλον τοΰ βασιλέως 
Μιχαήλ Δούκα έν Βυζαντ. Χρονικ. 6,141) «Επειδή δέ καί νόμοι παρηκολούθησαν 
άνωθεν έν ταϊς τοιαύταις έπιγαμίαις, μάλλον δέ έπί πάσαις ταΐς γαμηλίοις ένώσεσιν 
άντιδιδόνται άλήλοις τούς κατά κήδος συναπτομένους, άπερ άν έκάτεροι συμφωνή- 
σαιεν».

') Τόν νόμον έπί τής αυτής σημασίας παλαιύτερον μετεχειρίσθη καί Ευσέβιος 6 
Παμφύλου γράψας (PG. 21,992) Ότι καί έν τοϊς συμποσίοις παραληπτέον τάς φδάς 
ώσπερ τινάς νόμους συμποτικούς.
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τήν πρωτεύουσαν πρωτοδιακόνου τής τών Άλεξανδρέων εκκλησίας είπε- 
«Καί το κάλυμμα δέ αυτφ τής κεφαλής εξ οθόνης μοκρας καί λεπτής 
καί λευκής εϊλιγμένον έσκεπεν αυτήν έθνικώς καί αυτό» (Opusc. 239, 74), 
όπερ έθνικώς μικρόν ανωτέρω διά τοΰ «ίθαγενεΐ τρόπφ» ήρμήνευσεν. *)

Εις τον δρον όμως εθνικός ό Ευστάθιος δίδει καί άλλην ερμηνείαν 
έθνη δήλα δή καί εθνικούς καλεΐ ούχί τούς μή "Ελληνας, άλλα τών Ελ
λήνων εκείνους, οΐτινες μακράν τοιν κέντρων καί παρά τά σύνορα ή καί 
μακράν τών συνόρων τοΰ Βυζαντινού κράτους οικοΰντες έγειτόνευον προς 
τούς βαρβάρους, μή άνήκοντες πάντοτε εις τήν ανατολικήν ορθόδοξον εκ
κλησίαν.

Ώς εθνικούς λοιπόν θεωρεί τούς κατά τά άκρα τού Πόντου οίκοΰν- 
τας ως καί τους "Ελληνας τής κάτω ’Ιταλίας, ώς καί έν τοΐς έξης φαίνε
ται' «Διαυλωνία- τοπική στενότης, καθ’ ήν δρτυγες ή απλώς άγριοι δρνι- 
θες άγρεύονται. Εθνική δέ λέξις αύτη γνώριμος τοΐς περί Σινώπην ανώ
τερα) οίκοϋσι προς βορράν» (1917,32), «μέχρι καί εσάρτι τών τινα εθνών 
καί οί κατ’ αυτούς δέ άρχοντες χαίρουσι σκεύεσι ξυλίνοις, α καί κάνεα καί 
τραπεζώματα λέγεται, δήλόν έστι» (1401,18). «Ύπερτερία δέ τό επικείμενον
τετράγωνον πλινθίον τώ άξονι, παρά τό ύπερκεΐσθαι αυτού.....................
Σημείωσαι δέ δτι τό τοιούτον όνομα φέρεται πως καί ές άρτι' ’Εθνικοί γάρ 
ιταλικοί παρακόπτοντες βερτέρην ταύτην φασί κατά παραφθοράν» (1550,27).

‘)«Τήν αυτήν σημασίαν εις τό έπίθετον εθνικός αποδίδει Λέων ό 2οφός π. χ. «τήν 
έθνεσιν δοθήναι οφείλουσαν πραγματείαν» J. Nicole, Λέοντος τοϋ Εοφοΰ τό επαρχια
κόν βιβλίον 27,20. Καί άγνωστος συγγραφεύς τοΰ I'. αίώνος αρχηγούς τοΰ έθνους 
τούς αρχηγούς τών βαρβάρων καλεΐ· (Rudolf Vari, Incerti scriporis byzantini 
saeculi X liber de re militari 45,11). Καί Εϋνάπιος δ’ ό Σαρδιανός (Ιστορίας τής 
μετά Δέξιππον έκλογαί 46,3 Bonn) έγραψεν' «"Οτι μετά τήν τοΰ Ίουλιανοϋ τής βα
σιλείας άναγόρευσιν πρεσβεΐαι πανταχόθεν συνέβαινον καί στέφανοι πολλοί χρυσοί αύτφ 
παρά τών εθνών άνεκομίζοντο». Ό Κωνατ. Πορφυρογέννητος (Περί τής βασιλ. τάξ. 1. 
4,1) έγραψεν «έθνεσίτε καί τοΐς ήμετέροις» εις τό«Περί πρέσβεων Ρωμαίων καί εθνών 
προοίμιον (σ. 6,13) κεΐται «Καν μέν τών λίαν άφεστηκότων οί Ιπρέσβεις εΐεν, ώστε με
ταξύ εκείνων τε καί ημών είναι τινα τών εθνών, έμφανίζειν αύτοΐς τών ήμετέρων 
όπόσα καί οΐα βουλόμεθα» καί ό σύγχρονος ’δέ τοϋ Ευσταθίου Ευστάθιος ό Μακρεμ- 
βολίιης άποκαλεΐ τούς Ρώς εθνικόν γένος· (Μ. Treu, Eustathii Macrembolitae quae 
feruntur aenigmata σ.. 2 άρ. 1). Ώ παρετήρησεν ό Κ. Horna (Die Epigramme 
(les Theodoros Balsamon έν Wiener Studien 25, 208-9) ή σημασία αΰτη τοΰ έπι- 
θέτου προήλθεν έξ έπιδράσεως τοΰ παρά τοΐς θ'. (Ήσαΐ. 42,6) Έγώ κύριος ό Θεός 
έκάλεσά σε έν δικαιοσύνη καί κρατήσω τής χειρός σου καί ένισχύσω σε καί έδωκά σε 
εις διαθήκην γένους, εις φώς εθνών». Καθ’ ημάς, έκ τοΰ πολυχρήστου «τά βάρβαρα 
έθνη* ή λ. έθνη κατήντησε συνώνυμος τώ βάρβαροι. Πβ. καί τό υπό Άναοταοίον τοΰ 
Σινιά'του γραφέν (Migne PG. 89, 484). Άρα πάντα τά κακά δσα ποιοΰσιν ήμΐν τά 
έθνη κατά κέλευσιν Θεού ποιοΰσιν;
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“On αι λεξεις διαυλωνια, κάνεα, τραπεζώματα και βερτέρη είναι Ελ
ληνικοί, οί δέ λαλοϋντες ταύτας “Ελληνες, ούδεμία υπάρχει αμφιβολία. ι) 
”Ας εφιστα λοιπόν έκάστοτε την προσοχήν του ό αναγνώστης επί τον δρον 
τοΰτον.

Διά τοϋ δρου βάρβαρος ό ήμέτερος συγγραφεύς δηλοΐ πάλιν οίιχί μό
νον ξένους λαούς, άλλα καί τούς κατά διάλεκτον λαλοΰντας ή τούς τών 
επαρχιών ή τούς άπλοϊκωτέρους καθ’ δλου. Ουτω περί Παφλαγόνων 
όμιλών ειπεν «Οί Παφλαγόνες έθνος άτάσθαλον καί έν Έλλησι βάρβα
ρον» 2 *) (Opu.SC. 275,37), περί τών Τσακώνων δέ προκειμένου, οΰς αλλαχού, 
επί τό ίστορικώτερον, τούς έν Πελοποννήσφ Δωρίζοντας καλεΐ,8) (1575,41), 
ειπεν' «άλλα μηκών, ήτις εκ τοϋ μήκους παρωνομασμένη μάκων είσέτι 
καί νΰν παρ’ ένίοις λέγεται, βαρβάροις μέν, 4) έοικόσι- δέ απήχημα φυλάτ- 
τειν γλώσσης Έλληνίδος παλαιάς» (714,40). Ό αυτός τούς Λυκίους ωνό- 
μασε βαρβαρωτέρους' πβ. «τά παρά τοϊς βαρωτέροις άναδείπνια καλού
μενα» (1715,2), άλλ’ αλλαχού «τά παρά τοΐς Λυκίοις άναδείπνια» (1141,
12), βαβαρικωτέρονς δέ καλεΐ τούς τού χύδην δχλου. «Οί δέ νΰν βλέπ:ουσι 
πολλούς καί μάλιστα τών βαρβαρικωτέρων, όπηνίκα τραϋμά τινι εντριβή, 
τφ στόματι έκμυζώντας τό αιμα τοϋ έ'λκους θεραπείαν ουτω τεχνωμέ- 
νους τινά»5 * *) (464,27),

Κατά τον Ευστάθιον ’Ανατολικοί είναι μέν καθ’ δλου οί πρός τά

20 Φ. Κουκουλε—Λαογραιρικαι ειδήσεις παρά τώ Θεσσαλονίκης Εύσταθίφ.

ι) Οί εθνικοί ’Ιταλικοί είναι οί "Ελληνες κάτοικοι τής Καλαβρίας. Τάρας αρχή τής 
Καλαβρίας κατοικουμένης υπό Ελλήνων, είπεν ό σύγχρονος τοϋ ίερομονάχου Βενιαμίν 
ό έκ Τουδέλης· Montano, Itinerarium Beniamini Tudelensis σ. 24.

a) Όρα καί Δ· Οίκονομίδου, Ή λέξις βάρβαρος έτυμολογικώς καί ΰπό τήν έποψιν 
τών σημασιών αύτής εξεταζόμενη έν Τεσσαρακονταετηρίδι τής καθηγεσίας Κ. Κόντου 
409 έξ. καί έπιθι Π. Καρολίδον, Εισαγωγή εις τήν καθολικήν ή παγκόσμιον ιστορίαν 
σ. 359. Ότι βάρβαροι είναι οί κατά διάλεκτον λαλοΰντες καί βαρβαρικώτερον λαλεΐν 
τό ίδιωτικώτερον λαλεΐν, φαίνεται έν τφ περί τοϋ Ευσταθίου ώς γλωσσογράφου έργφ 
μΓω, ένθα παραθέτω καί κατάλογον τών φράσεων, δι’ ών ό ιεράρχης δηλοΐ τό κοινώς 
ή ίδιωτικώς λαλεΐν.

*) Ό κατά τόν ΙΒ'. αιώνα συγγράψας τον βίον τοϋ όσιου Νίκωνος τοϋ Μετανοεί
τε τήν Τσακωνίαν καλεΐ Δωριέων χώραν «Έκεΐθεν δέ (έξ "Αργους καί Ναυπλίου) 
άποφοιτήσας ευθύ τής Σπάρτης έχώρει. ΕΙτα τήν Δωριέων χώραν καταλαβών καί δύο
ναούς ιερούς έκεΐσε δειμάμενος.......Σπ. Λάμπρου, Ό βίος Νίκωνος τοϋ μετανοείτε Ν.
Έλλην.3, 161.

4) Βαρβάρους ομοίως καλεΐ ό I. Τζέτζης(Σχόλια είς Λυκόφρ. Άλεξ. στίχ. 854 σ.
276,24 Scheer) τούς Έλληνας τής Καλαβρίας. «Τέμεσα πόλις Καλαβρίας........ταύτην
δέ καί οί βάρβαροι Καλαβροί τε καί έτερω Τέμψαν έιι καλοϋσι».

5) Πβ. Ίστέον δέ καί δτι μέχρι καί νΰν σώζεται πως τό τών ρηθέντων Σολύμων
έθνικόν δνομα. Τόπος γάρ έστιν όχυρώτατος περί που τήν Λυκίαν, οϋ οί έγχώριοι βαρ
βαρικώτερον τοΐς έκεΐ καλούνται Τζέλυμοι (635, 37).
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ανατολικά μέρη τού κράτους οίκοΰντες, κΐδικεος όμως διά τού δρου τού
του, ώς έκ των σχετικών χωρίων φαίνεται, ό συγγραφεύς δηλοΐ τούς κατοίκους 
τής Μ. ’Ασίας, τούς νΰν Άνατολίτας.

"Οσον άφορφ τούς βορείους ή βορείους βαρβάρους, λέγομεν δτι ού
τως έδηλοΰντο έν γένει οί προς βορράν τοΰ Βυζαντινού κράτους οίκοΰν· 
τες εθνικοί, Χ) εϊδικώς δμως οι Ρώσσοι’ πβ. «έθνος βόρειον οί Ταύροι» 
(259,5) «Ταύροι οί καί Ρώσσοι» ( Εξήγ. εις Διονύσ. τόν Περιηγ. στίχ. 302 
σ. 269,22), «[μέλανα ιχθύων φά] ών χορηγός έκ των βορείων, προς τοϊς 
άλλοις τόποις, καί ό εις τον Εΰξεινον έκβάλλων Τάναϊς». (Opusc. 231,8).

To εωος αναφέρει πολλαχού των έργων του ό Ευστάθιος, αντιδια
στέλλει δε αυτό προς τό έσπέριος καί δυτικός 2) (Έξήγ. εις Διονύσ. τον 
Περιηγ. στίχ. 274 σ. 265,36 καί στίχ. 110 σ. 237,31 Opusc. 281,24. 
288,59. W. Regel, Fontes rerum Byzantinarum σ. 101).

Κατά ταύτα εωοι έπρεπε νά είναι καθ’ δλου οί τά ανατολικά μέρη τοΰ 
κράτους οίκούντες, εις την λ. δμως δίδει ό ιεράρχης καί ώρισμένην ση
μασίαν, .ώς δε καί έκ των κατωτέρω παρατιθεμένων παραδειγμάτων φαί
νεται, δηλοΐ δι’ αυτής μάλιστα τούς τά παράλια και τάς χώρας έν γένει τού 
Πόντου προς Α οϊκούντας, οΐτινες όντως, έν σχέσει προς τούς τά άλλα 
τμήματα τού κράτους οϊκούντας, ήσαν έφοι. Φαίνεται δ’ δτι δ δρος ούτος 
ήτο κοινότερος, άφ’ οΰ καί έν άλλοις συγχρόνοις έγγράφοις ταύτό φέρεται 
δηλών. 3)

Τά χωρία, περί ών άναιτέρω ό λόγος, είναι τά εξής’

ι) Οί Ρώί καί Σανρομάται δε και οί ιδίως Σκΰθαι
καί παν όπόαον πρόσοικον έθνος πνοαΐς βορίου

I. Τζέτζον,
Χιλ. ΙΒ'. ίστορ. 451,899 έξ.

5) Τήν αυτήν αντιδιαστολήν κάμνει καί δ σύγχρονος Μιχαήλ ό ρήτωρ· «δλος άντικρυς 
ουρανός τό μέν ώς έξ ανατολών στρατεύων επί δυσμάς, τό δ’ ώς άφ’ εσπέρας επί τήν
έφαν........» παρά W. Regel, Fontes rerum Byzantinarum σ. 169. καί <5 Νικήτας Χω-
νιάτης (Εις τόν βασιλέα κϋρ Θεόδωρον τόν Λάσκαρην, δτε έφόνευσε τόν Σουλτάνον 
Ίκονίου Κ. Σάϋα, Μεσ. βιβλ. 1, 135) Τοΰτο τοϊς σοϊς ποσίν ύποθήσει πάντα εχθρόν καί 
πολέμιον όσος έφος, όσος έσπέριος. Πβ. καίτόέν τφ προμημονευθέντι βίιρ τοΰ όσιου Νί-
κωνος (Ν. Έλλην. 3,150) χώρας οΰν ούκ όλίγας των έφων μερών διιππεύσας............
έν τή τής Κρήτης νήσφ έ'γνω δεΐν άποπλεΐν.

3) Πρός τό έφον μέρος άνω που τοΰ Φρίξου λιμένος........κατά τό Βορράδων ουτω
καλοΰμενον δρος L. Petit, Documents inedits sur les conciles de 1166et ses derniers 
adversaires Βυζαντ. Χρονικ. 11,491. Ίήν γέννησίν τε έκ των έφων έχοντος έκ τής 
των Ίδήρων παμφαεστάτης φυλής L. Petit, Typicon de Gregoir Pacourianos pour 
le monastere de Petritzos (Backovo) en Bulgarie. Βυζαντ. Χρονικ. 11 σ. 2. τοΰ 
παραρτήματος. Τό έφος εννοείται ότι παρά τοϊς Βυζαντινούς σημαίνει καί ’Ανατολικός 
καθ’ δλου.
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«Κροτεί δέ και μέχρι νΰν παρά τισι των έωων to κόρος λέγεσθαι. και 
μετά γόμον ιάς έν ηλικία νέα» (63!),52). «Πολλοί δέ τινες των ήώων Πον
τικών των γε ύψηλοτέρων κα'ι άπίους καί μήλα κυδώνια ήδη προς σήψιν 
τραπέντα ώς τα εντός έχειν ήπατι παρόμοια την χρόαν, χρηστά μέντοι ετι 
ό'ντα προς βρώσιν, πέπονό φασι» (625,2). «Τά γοΰν άκάνθια άχόντιό τινές 
φασιν έωων ανδρών» *) (468,33). «’Ενταύθα δέ παραπηκτέον καί το δα
ψιλές γήθεν έλαιον, ο πολλούς τών έωων διοικεί, δσοι μάλιστα περί τά 
κατά Ρωμόγυριν» (336,40). «Παρά το κύειν δέ αίμα σύγκεινται οι κύαμοι 
ών ή κλήσις έ'τι σώζεται πολλαχοΰ τών εώων, οΐ κυάμιά φασιν αυτούς, 
ύποκορίζοντες» (948,30). «Έξ έώας, ύπερθεν Παφλαγόνων, ήν ό Εύ'ξεινος 
ζώννυσιν» (Opusc. 173,79).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

ΠΩΣ ΣΥΝΕΛΕΓΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡ’ ΕΥΣΤΑΘΙΩι ΕΘΙΜΑ

Ή έξεύρεσις παρ’ Εύσταθίω τών συγχρόνων εθίμων είναι ουχί δυσχε
ρής, διότι οΰτος προσπαθεί έκάστοτε νά όρίζη τί είναι σύγχρονον καί πού 
τούτο επιχωριάζει, υπάρχουσιν δμως καί περιστάσεις, καθ’ ας ή δήλωσις 
δεν είναι σαφής καί μόνον κατόπιν σκέψεως δύναται νά έξαχθή τό ποθού- 
μενον συμπέρασμα. Εξηγούμαι' άναφέρων πολλάκις 6 ιεράρχης γενικώς 
έθιμον, προσθέτει· τούτο τό έ'θιμον είχον και οι πάλαι, ή τότε, κατά την 
παλαιάν δήλα δή εποχήν, τούτο συνέβαινεν ή οΰ. Εννοείται νΰν δτι δπερ 
συνέβαινε καί τό πάλαι φυσικόν είναι δτι υπήρχε καί καθ’ ήν εποχήν 
έ'γραφεν 6 Ευστάθιος, δ,τι έγίνετο μόνον τότε, δέν εγίνετο, φυσικώς, καί 
κατά τον IP/, αιώνα καί δ,τι εγίνετο καί τότε, κατά λογικήν συνέπειαν έπε- 
κράτει καί παρά τοις σύγχρονοις.

Τά επόμενα παραδείγματα θά διασαψήσωσι καλύτερον τό πράγμα. "Οταν 
λέγη ό Ευστάθιος (1287,1), «τό δέ κείρεσθαι κόμην επί νεκροΐς πλατύ έθι
μον ό'ν και τοίς πάλαι» υποδεικνύει την επί τών χρόνων του συνήθειαν 
τής εν πενθεί κουράς· δταν μάς πληροφορή δτι «έ'οικε πολύοινος είναι 
καί τότε ή Θράκη» (736,46), μάς λέγει σαφώις δτι ή χώρα αυτή ήτο επί

’) Καί νΰν τό ακάνθων αχάντιν λέγεται έν Πόντφ.
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ro)v χρόνων του τοιαύτη καί όταν πάλιν πιστοποιή ότι «το κυνηγεΐν σπου- 
δαιοτατον ήν και τοΐς παλαιοϊς» (774,24), σαφώς υποδεικνύει ότι επί τών 
χρόνων του ή θήρα ήν τών σπουδαζομένων. Τέλος, όταν περ'ι τοΰ αρχαίου 
εθίμου τής καύσεως τών νεκρών όμιλών προσθέτη «δ δή και είσέτι πα
ραμένει τισί τών βορείων βαρβάρων» (43,1) σαφώς δηλοΐ ότι τούτο δεν 
συνειθίζετο πλέον παρά τοΐς συγχρόνοις Έλλησιν. ”Η μή δεν έπιβεβαιοΐ 
ότι επί τών χρόνων του ΰφαινον καί οί άνδρες γραφών «το δέ χερσί γυ- 
ναικώτν εΐπεν, ώς τοΰ υφαίνειν γνναιξι μόναμ τότε άνειμένου» (1283,58). 
Τί δέ άλλο δ’ ή το δίχα τότε συμποσιάζειν άνδρας και γυναίκας φανερώνει 
το επόμενον χωρίον ; «Σύνηθες ήν τό παλαιόν φοιτάν τάς γυναίκας εις 
τά τών άνδρών συμπόσια». *) (1420,56). Άλλα μή καί την κατά τα ΙΒ'. 
αιώνα χρήσιν τών χελιδονισμάτων δεν δεικνύομαι τα έξης; «’Έλθοι τοίνυν 
(ή χελιδών) καί ημείς ούκ όκνήσομεν τά συνήθη έπιμέλψαι αυτή. Τοιοΰτόν 
τι και παρά τοΐς πάλαι ήν γινόμενον» (Opusc. 344,61).

Δι’ όμοιας σειράς σκέψεων έκ τών επομένων χωρίων τοΰ ιεράρχου 
εξάγεται, τό πασίγνωστον άλλως τε, ότι οί βασιλείς επί τών χρόν ων του 
εφόρουν ερυθρά υποδήματα, ότι 6 χαιρετισμός έγίνετο ου μόνον διά τής 
αφής τοΰ θέναρος, αλλά καί δι’ ύποκλίσεως, ότι τό επί τών χειλέων φί
λημα, ως σχήμα, δεν ήτο τών άσυνήθων, ότι οί μαθηταί δεν ήλειφον τά 
πινακίδια διά κηρού, ότι αί οΐκίαι εΐχον καί κεραμωτήν στέγην, 
ότι ή υπό τών παίδων παιζομένη βέμβιξ εκαλείτο καί ουτω, αλλά 
καί στρόβα, ότι οί τότε μετεχειρίζοντο δύο ειδών κλείδας, τάς σιδηράς 
κα^ δπάς έχούσας καί τάς έπικαμπεΐς καί άρχαϊκάς, ότι ή πειρατεία ένο- 
μίζετο άτιμον, ότι μειεχειρίζοντο δερμάτινους σάκκους, ως καί νΰν, προς 
έναπόθεσιν αλεύρων, ότι ό κηρός εις σχήμα τροχού έτήκετο καί τέλος ότι 
κυκλοτερείς ήσαν συνήθως τότε αί τράπεζαι. Πβ. «καί σημείωσαι όπως 
ανέκαθεν τά ερυθροβαφή βασιλέων ήσαν παράσημα» (455,17). «Καί όρα 
τό χερσίν ήσπάζοντο αντί τοΰ έπεσπώντο καί είλκον διά δεξιώσεως είζ 
εαυτούς. Καί τοιούτον αεί τοΐς παλαιοϊς κυρίως ό ασπασμός». (1456,11)· 
«"Ορα δέ καί ως ου θέναρος οί δεξιούμενοι, αλλά καρπού ήπτοντο» (1371,1), 
«Πηνελόπη δέ έ'κυσέ μιν κεφαλήν καί άμφω φάεα καλά. Καί Εΰμαιος δέ 
προ ταύτης ομοίως ω; οΐά τις αδελφός, καθά δηλοΐ τό άττα προσφώνημα, *

Φ. Κουκουλέ — Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τώ Θεσσαλονίκης ΙίΰσταΟίφ. 23

ή Παλαιότερον ό ΆρέΘας σχολιάζων χωρίον τι τοΰ Λουκιανόν (Συμπόσ. ή Λα- 
πίθαι 8) έγραψε· Σημείωσαιδτι επί τώνγάμων οί παλαιοί τάς γυναίκας επί μιας τραπέζης 
τοΐς άνδράσι συνειστίων καί αντιπροσώπους αύτάς έκάθιζον τών άνδρών, όπερ οΰ σε
μνόν (30,16 Rabe). "Ορα καί Σ. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικα1 
ειδήσεις έν Λαογραφ. 4,258 καί Φ. Κονκονλβ, Συμβολή εις τήν μεσαιωνικήν Ελλη
νικήν Λαογραφίαν έν ’Αθήνας τόμ. 26 σ. 146.
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ώ δεξιοΰται αυτόν 6 Τηλέμαχος, στόμα μέντοι ούδείς έτρίλει.·> (1811,18). «Mu- 
λακός κηρός ό έν τφ γραμματείω κατά Αΐλιον Διονύσιον, ώς τών παρά τοΐς 
παλαιοΐς πινακιδίων κηρφ τοιούτφ μαλακώ άληλιμμένων, έν ω έγραφον 
διά τίνος γραφείου σκληρού» (1710,21). «Πίπτει δέ κατ’ αντίκρυ τέγεος 
ό Έλπήνωρ έν υπαίθριο άνω κείμενος, διά τό τά δώματα μή κεραμωτά 
είναι» (1669,15), «την παιζομένην βέμβικα, ήν και στρόβαν βούλονται λέγειν 
οί ιδιωτίζοντες» (995,64), «αρχαϊκόν είδος κληϊδος φράζει καί ού κατά τά 
ύστερον τρυπώμενα εις πολλάς δπάς. Έστι δέ και τοιουτων κληΐδων μέχρι 
καί νΰν χρήσις, δι’ οπής θυρας ένειρομένων καί μεταγουσών την ένδον 
σειράν έπί ανοίξει τής θυρας» (1897,41). «Ουκ άτιμον ένομίζετο παρά 
τοΐς άρχαίοις τό πειρατευειν» (1457,58). «Όρα δέ καί δτι άρχαϊον έθος 
δέρμασιν αντί σάκκων χρήσθαι εις αλφίτων φυλακήν, ΐνα μηδέν έκεΐθεν 
διαφορήται στεγουσης τής πυκνότητος» (1446,9). «"Οθεν καί οικειότερος 
(ό τροχός) ώσπερ έπί τυροΰ καί επί κηροΰ δέ τοΰ κατά τάς Σειρήνας, 
ουτω καί έπί στέατος. Άρχαϊον δέ έθος τροχοειδώς καί τά στέατα στρογ- 
γυλλεσθαι» (1906,27). «Τράπεζαν δέτανυεσθαι είπών εμφαίνει μήπω κυκλο
τερείς είναι τότε τάς τρσπέζας, αλλά τετανυσμένας εις μήκος» (1401,44).

’Αρκετόν έπ’ ίσης λαογραφικόν υλικόν δυναται νά συλλέξη ό έρευνη- 
τής προσεχών έπί τά έπεξηγηματικά μόρια ήγουν, ήτοι, τουτέστι, δ έστι, 
κ.τ.δ., δι’ ών είσάγονται δημώδη γλωσσικά στοιχεία εις έπ’ ίσης δημώδη 
έθιμα άνταποκρινόμενα πβ. «περόναις ήγουν κομβίοις» (794,12), «παρθέ- 
μενοι κεφαλάς αντί τοΰ προτείναντες ήτος έν έπιξήνφ εΐτουν έπικόπω ήτοι 
έπικορμίφ» (1476,34), «μύκητα ήγουν άμανίτην» (1035,58), «καί ξύλινον 
δέ ζωγρεΐον ό'ρνιθος, ήγουν κλοιβίον» (Έξήγ. εις Διονυσ. τον ΙΙεριηγ. 1134 
σ. 402,1), «από τοΰ ζώου τής κορώνης εΰλυγιστον έχουσης τον τράχηλον 
ή των θυρών κοριόνη μετήνεκται ώσπερ από τοΰ κόρακος ό κόραξ, δήλα 
δή τό κοράκιον» (73,20), οίκειότ „α κηδεστικί|ν δ έστι την κατά την συμ- 
πενθερίαν» (942,36) «φρυκτόν δ έστι φανόν» (Migne PG. 136, 637 A.) 
«υσπληγξ. . . . ,έστιν δτε καί έπί αφετηρίας, δ έστι κάγκελου» (Έξήγ. εις 
Διονυσ. τον Περιηγ. στίχ. 119 σ. 238,8), «χωρίς μέν οί πρόγονοι τουτέστι 
τά πρωτογεννήματο» (1625,29), προς 8 χωρίον παραβλητέον τό εξής «τούς 
δέ πρωτογόνους άρνας καί τά τοιαΰτα πρωτογεννήματα ή κοινή γλώσσα κα-
λεΐ» (446,12).

Έπ’ίσης παρατηρώ δτι παρΈύσταθίφ δέν είναι μέν κανών, συνήθως 
δμως, δταν πρόκειται νά εΐσαχδή σύγχρονός τις πληροφορία, ό λόγος άρ- 
χεται διά τοΰ ίστέον δέ δτι, ώς λ. χ. «Ίστέον δέ καί δτι τό τοΰ Ίρου όνομα 
φέρεται μέχρι καί νΰν παρά τοΐς υπερθεν Σινώπης, οί τον λίαν πτωχόν 
ύποβαρβαρίζοντες άϊρον λέγουσιν» (1834. 45). «Ίστέον δ’ ως έγνωσται μέ
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χρι καί νΰν ή τών θηοατικών νεφελών χρήσις πολλοΐς, παρ’ οίς καί νεφε- 
λοστάσια ό τόπος τής τοιαύτης διά δικτύων- θήρας λέγεται» (1928,37). 
«Ίστέον δέ δτι τό χεΐρε έκπετάαας έκ μεταφοράς εΐρηται τής τών ζωι
κών πτερύγων έκπετάσεως» (1965,18).

Καίταΰτα μέν ούτως-ό αναγνώστης δμως πρέπει νά προσεχή πολύ είς τήν 
γλωσσικήν τοΰ συγγράφέως έκφρασιν, ϊνα μή έκ ταύτης παραπλανώμενος 
έκλάβη ως σύγχρονα αύτοϋ έθιμα, άτινα αυτός ως τοιαΰτα δεν ήθελε νά 
δηλώση. Εκείνο τό όποιον ιδίως παρ’ Εύσταθίφ άπατα, είναι ή χρήσις 
τοΰ ένεστώτος. Ό αναγνώστης δέον νά έχη ύπ’ δψιν δτι έθιμα κατ’ ενε
στώτα χρόνον περιγραφόμενα παρ’ Εύσταθίφ δεν είναι πάντοτε σύγχρονα 
του. Χ) ’Ολίγα τινά παραδείγματα άρκοϋσι νά πείσωσι περί τούτου. «Καί 
τι βάρβαρον μέν έθνος, Έλληνίζον δέ δμως είς τό κατανοήσαι τό τοΰ 
βίου πραγματειώδες, επί γενέθλη μέν παιδός πενθοΰσι, γέροντος δέ οίχο- 
μένου χαίρουσι, τό μέν δτι πειράσεται δεινών ό γεννηθείς, τό δ’ δτι άπήλ- 
λακται κακών ό γηρών» (1373 25). Τό βάρβαρον τοϋτο έθνος ορίζει σύγ
χρονος τοΰ Ευσταθίου συγγραφεύς, έκ παλαιοτέρων πηγών παραλαμβάνων, 
Κωνσταντίνος ό Μανασσής,2) είναι δ’ οί Καυσιανοί ή Τραυσοί. 'Ο άπο- 
βλέπων είς τό πενθοΰσι καί χαίρουσι θά ήτο διατεθειμένος νά δεχθή ως 
σύγχρονα τά άναφερόμενα, άτινα ούδέν ά'λλο είναι ή έπανάληψις τών περί 
τών βαρβάρων τούτων λεγομένων υπό τοΰ Ηροδότου 3) καί εΐτα τοΰ 
Στράβωνος 4) (520) καί Ν. Δαμασκηνοΰ. 5)

«Ίστοροΰνται Μαυρούσιαι γυναίκες, έπειδάν περί τινα κώμην εκεί που 
επιχωριάσωσι λέοντες, μή παρόντων άνδρών (πέπληθε δέ θηρίων τοιούτων

ι) "Ο,τι συμβαίνει μέ τά έθιμα, Ισχύει καί μέ τά δημώδη γλωσσικά στοιχεία. 'Ως 
δηλαδή εν τφ έτέρφ έργω μου άποδεικνύω, δέν είναι πάντοτε δημώδη όσα διά τοΰ 
φαμέν, λέγομεν, είθίσμεθα λέγειν, εισάγει ό Ευστάθιος.

*) Κωνσταντίνον τοΰ Μαναασή, Παραμυθητικόν είς τόν σεβαστόν κύρ Ίωάννην τόν 
Κοντοστέφανον Βυζαντ. Χρονικ. 7, 644.

?) Ε-. 4. Τραυσοί δέ τά μέν άλλα πάντα κατά ταύτά τοϊσοι άλλοισι Θρήϊξι έπιτε- 
λέουσι, κατά δέ τόν γινόμενόν σφι καί άπογινόμενον ποιεΰσι τοιάδε- τόν μέν γινόμενον 
περιιζόμενοι οί προσήκοντες ολοφύρονται οσα μιν δει έπεί τε έγένετο άναπλήσαι κακά, 
άπηγεόμενοι τά άνθρωπήϊα πάντα πάθεα- τόν δ’ άπογινόμενον παίζοντές τε καί ήδό- 
μενοι γή κρύπτουσι, έπιλέγοντες όσων κακών εξαπαλλαχθείς έστι εν πάση ευδαιμονία.

4) ΤοΤς μέν γάρ νόμιμον είναι φασι τό τοΰ Εύριπίδου τόν μέν φύντα θρηνεΐν είς 
δσ’ έρχεται κακά, τόν δ’ αΰ θανόντα καί πόνων πεπαυμένον χαίροντας, εύφημοΰντας, 
έκπέμπειν δόμων.

5) Καυσιανοί τούς μέν γεννωμένους θρηνοϋσι, τούς δέ τελευτήσαντας μακαρίζουσι 
Muller, F.H.G. 3,460. Π6. καί τά τοΰ Ζηνοβίου Ε'. 25. Τραυσοί επί μέν τοΐς γεννω- 
μένοις δακρύουσι, επί δέ τοΐς άποθνήσκουσι χαίρουσι. ’Έπιθι καί Lobeck, Aglaopha- 
mus 2,801.
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τό Μαυρούσιον κλίμα) έπιλαλεΐν αύιυϊς έθάδι γλιόσση όνειδισμούς καί to 
όνειδος' ti δή ποτέ ό βασιλεύς λέων ό ούτως αξιωματικός ούκ έντρέπεται 
παρά πρόσωπα ήκων μη αξιόμαχα, οίς ούτε ρώμη χειρών ούτε άλλο τι 
μετόν άνδράσι; Και ό λέων άκούων αίδεΐταί, φασι, καθ’ υπερβολήν τινα 
φύσεως ελλόγου καί κατακύψας αίδημόνως, είς τά οικεία ήθη παλινοστεϊ, 
μηδέν τι δράσας δυογενές» ') (Opusc. 252,67).

Ή ιστορία κεϊται ήδη παρ’ Αίλιανω (Περί ζώων ίδιότητος 3,1), ούδέν 
δέ κοινόν έχει μέ την εποχήν τοϋ Ευσταθίου

«Άσκεΐν δε λέγονται και μεγαλοφωνίαν οί Πέρσαι καί καύμα καί ψύχος 
φέρειν καί όμβρους καί χείμαρρων διαβάσεις, ώστε άβροχοι φυλάσσειν τά 
τε όπλα καί την έσθήτα» (Έξήγ. είς Διονυσ. τον Περι.ηγ. στίχ. 1059 σ.
395,17). Καί ταΰτα είναι ειλημμένα έκ τού Στράβωνος (σ. 734) ούδαμώς 
δ’ είναι σύγχρονα. 2)

Έν τελεί σκόπιμον κρίνω νά προσθέσω καί τά έξης.
Όσάκις ό Ευστάθιος μεταχειρίζεται τό φησίν, τότε άναφέρεται είς χωρία 

συγγραφέως, 8ν προεμνημόνευσεν, ούχί επομένως σύγχρονα έθιμα περι- 
γράφοντά- όσάκις μνημονεύει τό απλούν φασι ή εισάγει συνήθως γνώμας 
ή μαρτυρίας παλαιών 8) ή, σπανιώτερον, αναφέρει έθιμα σύγχρονα, α έχει
άκούσας, αγνοεί δ έξ ιδίας πείρας καί άντιλήψεως π.χ. «τύκω......... έξ ου
καί ή παρά τοΐς παλαιοΐς καί είσέτι δέ νΰν τυκάνη, ή φασιν αλοώσιν» 
(967,19). «Φασι δέ φυσικόν βοήθημα είναι άνθρώποις προς εκμείλιξιν κυ- 
νών τό καθεσθήναί τινα καί προέσθαι τό έν χερσίν δπλον ως μή επιτι
θέμενον» (1749,42). ΐό πράγμα όμως ποικίλλει προκειμένου περί τού «δ 
φασϊ»' τούτο δηλαδή εισάγει ή συγχρόνους ή αρχαίας παροιμίας ή παροι- 
μιώδεις φράσεις. 4) *)

*) Παρ Ελλήνων ζησάντων έν Σουδάν καί Άβυσσηνία ήκουσα δπ αί γυναίκες των 
μερών εκείνων πολλάκις προς έκμειλιγμόν λέοντος ψάλλουσιν άσματα, ΰπάρχουσι δέ 
τουναντίον καί άνδρες, οϊτινες δι’ υβριστικών φράσεων έξερεθίζοντες, τόν προκαλοΰσιν 
είς μονομαχίαν. Ό φονεύσας έν μονομαχία λέοντα θεωρείται τών γενναίων, έπανερχό- 
μενον δέ τόν υποδέχονται αδουσαι παρθένοι, α'ίτινεςπεριβάλλουσι την κεφαλήν αύτοΰ 
διά στεφάνου κατεσκευασμένου έκ δέρματος λέοντος.

’) 'Η τοιαΰτη χρήσις εϋρηται καί παρ’ άλλοις Βυζαντινοίς συγγραφεϋσι· παρά Μι
χαήλ ’Άκομινάτω π. χ. (1,228) φέρονται τά έξης· «Κατά τούς γενναιοτέρους καί σοφω- 
τέρους τών άλιέων, οί προς κητιόαν όπλιζόμενοι Θήραν, πρώτα μέν τόν ηγεμόνα τοϋ 
κήτους έλειν προΰργου τίθενται, είθ’ ούτως καί αύτφ πλανισμένη) τω κήτει έπιτίθενται 
καί ραδίως άλίσκουσι τοΰ ήγεμόνος έρημωθέν», άτινα έλήφθησαν έκ τοΰ Αίλιανοΰ (Περί 
ζώων ίδιότητος 2,13).

ή Έξήγ. είς Διονύσ. τόν Περιηγ. στίχ. 232 σ. 250, 2.
4) Κατά τόν L. Cohn (Pauly — Wissowa, Realencycl. τόμ. 6. στήλ. 1460) δταν
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Ή κατά τοιοΰτον τρόπον συλλογή τ(7>ν λαογραφικών πληροφοριών αλη
θές είναι ότι παρέχει δυσχερείας τινάς, είναι όμως αναγκαία διά τους θέ
λοντας πληρέστερα καί ακριβέστερα να εΐπωσι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑΙ ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ;

Ό Ευστάθιος παρέχων πληφορίας εις διάφορα κεφάλαια τοΰ ιδιωτι
κού βίου άναφερομένας, είναι πολλάκις ήναγκασμένος ου μόνον πραγμα
τικήν περιγραφήν να κάμνη, αλλά καί ν’ άναφέρη τάς δημώδεις λέξεις, 
ας οί τότε εν τω βίω μετεχειρίζοντο- τό ανωτέρω λοιπόν ΰποβληθέν ερώ
τημα εις δύο τινά αφόρα, εις τήν ακρίβειαν α') των λαϊκών καί λαογρα- 
φικών όρων καί β') τής περιγραφής.

Ό ήμέτερος συγγραφεύς, όστις, ως ομολογεί, έμίσει τό άκράτως βάρ
βαρον, ή επόμενος καί τή τών συγχρόνων συνήθεια, πολλάκις έξαλλοιοϊ και 
εξελληνίζει τα ύπ’ αύτοϋ μνημονευόμενα λαϊκά στοιχεία. * 2) Δυστυχώς τήν

δ Ευστάθιος λέγη φασί, εννοεί τό ΰπ’ δψιντου 'Ομηρικόν λεξικόν μετά σχολίων. Περί 
τούτου πλείονα δρα έν τω περί παροιμιών κεφαλαίο).

*) Opusc. 295,10.
2) Πβ. «τό ίδιωτικώς λεγόμενον σπαρτζίον,σπαρτίον όφεϊλον λέγεσθαι κατά τήν ανέκαθεν 

χρείαν. Εύρέθη γάρ τοΐς λουομένοις αντί σπόγγων πλέγμα τι από σπάρτων ως εικος» 
(1604,15). Τήν τάσιν ταύτην τοΰ Ευσταθίου ύπεδήλωσε καί δ μαθητής καί φίλος αύ
τοϋ Μιχαήλ Άκομινάτος γράψας δτι έθαυματούργει «πολλοϊς γλώττας βαρβάρους με
ταρρυθμίζουν ταΐς παρ’ έαυτοϋ τεχνολογίαις καί τοΐς τοΰ Άττικίζειν διδάγμασι», έτι 
δ δτι «ούδ’ ήνείχετο μή ού κεκομψευμένως καί γλαφυρώς φράζειν τά καθωμιλημένα 
καί τά γλίσχρα πολυτελώς καί τά φαΰλα μεγαλοπρεπώς καί σεμνώς» (Κατήχησις ΙΘ'. 
Σπ. Λάμπρον, Ν. Έλλην. 18,360.61). Τής τάσεωςταύτης, ήν μετά ταΰτα ήκολούθησε, πλήν 
άλλων, καί δ χρονογράφος Δούκας (100,16) «ως έπος χυδαΐον είπεϊν άφ’ εμπρός τεσ
σαρακοστή καί όπισθεν Πάσχα», τής τάσεως, λέγω, ταύτης οπαδός υπήρχε κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους καί όΑ. Κοραής, δστις,δμιλών περί παροιμιών, έσημείωσε καί τάδε. 
«ΙΙρόσθες έτι δτι έμπορεΐ (ό λεξικογράφος) νά διόρθωση καί τήν φράσιν αυτών, διά 
τοΰ όποιου νοώ δχι νά τάς έξελληνίση ή γελοίως νά τάς μακαρονίση, αλλά νά τάς κα- 
θαρίση, δσον συγχωρεΐ ό ορθός λόγος, άπό τήν ανώμαλον αυτών χυδαιότητα.» (Άκολου" 
θία τών αυτοσχεδίων στοχασμών έν Έλλην. Βιβλιοθ. τόμ. 3. σ. λβ') καί άλλαχοΰ ("Ατα
κτα 4, η'.) «Ευγχωρεΐται δ λαλών ή γράφων νά κανονίζη καί νά καλλωπίζη εις τό εΰ- 
σχημότερον τάς συνειθισμένας λέξεις» καί πάλιν άλλαχοΰ (Άτακτα 2, 207). 5, 128) 
«κόρακας κοράκου όμμάτιον δεν εκβάλλει» «δστις καή εις τό κουρκούτιον φυσφ τό 
όξυνόγαλον». Έγραψε δέ καί ό Γ. Κρομμνδης, ’Ακολουθία τής διατριβής σ. 41,42 «δς δέν 
θέλει νά ζύμωση, καθ’ ημέραν κοσκινίζει» «νυκτός έργόχειροντό βλέπ’ή μέρα καί γελάει »
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! εξαλλοιωσιν ταυιην δεν δυνάμεθα να παρακολουθήσωμεν είς πολύ με- 
γαλην κλίμακα, διότι ελλείπουσι πολλάκις τα προς έξέλεγξιν μέσα, 1) εξ 
όσων όμως σημειοΰμεν κατωτέρω, φαίνεται άριδήλα>ς ή τιίσις αύιη τοΰ 
ιεράρχου.

«Αίφνης δε μοι πατάσσει τις την θύραν καί αυτός ερωτώ· τίς έσά’ δ 
κόπτων την θύραν; Καί μανθάνω τόν κρουοντα καί δτι γράμμα μοι ηκει 
κομίζων σεβαστόν» (Opusc. 323,3), ένθα ούδείς βεβαίως θά πιστεύση δτι 
ο Ευστάθιος ή οι σύγχρονοι έλεγον προς τους θυροκρουστοΰντας τό δλως 
κατά την ’Αττικήν γλώσσαν καί τους κανόνας τών Άττικισιών είρημένον * 2 * * * * *) 
τίς έσθ’ 6 κόπτων την θύραν; ΙΙβ. άλλως τε καί τό υπό τοΰ αύτοϋ συγ- 
γραφέως αλλαχού (899,65) είρημένον' «Τίς έσθ’ ό κόπτων την θύραν; 
ταύτόν δ’ είπεϊν θυροκρουστών».

Αλλοτε μέτρα καί νομίσματα άναφέρων ό ιεράρχης μάς παρέχει ως δη
μώδη ονόματα, άτινα από πολλοϋ είχον παύσει καί εξ ακοής νά είναι είς 
τόν λαόν γνωστά π.χ. «δοκεΐ δέ μάλλον υγιαίνειν τά ζφα ποτού όρεγόμενα' 
δθεν θέρους οί ποιμένες άλας αύτοϊς παραβάλλουσιν, ως τινές φασιν, μέ
διμνον* τοίς εκατόν» (944,1). ’Αλλά μέδιμνος κατά τόν ΙΒ'. αιώνα πάν άλλο 
ήτο ή λαϊκόν μέτρου δ'νομα. 8) Καί πάλιν περί τής άλώσεως τής Θεσσαλο
νίκης δ'ντος τοΰ λόγου «Άρτίδιον νοΰν περιηγμένον α>ς είς κρίκον, δσον 
αν άντίχειρ καί λιχανός διαγράψειεν, τριών χαλκών οτατήρων άπεδίδου τώ 
έλεεινφ πολίτη, μόλις οβολού άξιούμενον» (Opusc. 298,86), «6 οβολός εις 
οξύ λήγων παρά τοΐς άρχαίοις, κατά τούς οβελούς, καν νΰν μικρού ως εις

28 Φ. Κουκουλε—Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Ευστάθιο).

ή Μέγιστον πρός τόν σκοπόν τούτον βοήθημα, πλήν τής έν δημωδεστέρςι γλώσση 
γεγραμμένης Χρονικής Διηγήσεως Νικήτα τοΰ Χωνιάτου, ήν συχνά έν τφ έργο) μου 
χρησιμοποιώ, ήδύναντο νά είναι τά δημώδη Προδρόμεια ποιήματα, νομίζω δμως δτι 
ώς πρός την χρησιμοποίησιν αυτών πρέπει νά εΐμεθα πολύ προσεκτικοί, διότι ταΰτα 
έν πολλοΐς άντιπροσωπεύουσιν, ούχί τήν γλώσσαν τοΰ ΙΒ'. αίώνος, αλλά τών έποχών 
καθ’ ας έγράφησαν αί παραλλαγαί. “Ορα D. Hesseling-H. Pernot, Poemes Prodro- 
miques σ. 22-24 καί A. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Είς καί μόνος Θεόδωρος Πρό
δρομος σ. 3, μόνον δ’ ό Ε. Legrand (Biblioth. Gr. vulg. I σ. XXI καί δ Miller, 
Collection de monuments, nouvelle serie n° 7 σ. 3 εξ.) οΰχί όρθώς νομίζουσιν ότι 
ένθα έχομεν παραλλαγήν Προδρομείου τινός ποιήματος, αΰτη πρέπει ν’ άποδοθή εις 
τόν Πρόδρομον.

2) Κροΰσαι τήν θύραν, ίσως μέν που παραβεθίασται ή χρήσις· άμεινον δέ κόπτειν
τήν θύραν (Φρυνίχου, Έκλογ. 177 Lobeck). 'Υπό τής αυτής καί ό ήμέτερος ιεράρχης
τάσεως αγόμενος καί ό Μιχαήλ Ψελλός έγραψεν «έψόφει τις τήν αϋ'λειον καί ή θυ
ρωρός γνοΰσα δστις ειη τεταραγμένή τή μητρί κάμοί πρόσεισι» Μιχ. ψε/.λον, Έγκω-
μιον είς τήν μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιθλ. 5, 38).

8) Τότε συνειθίζετο τό μόδιν, τό χοινίκιον ή συνοίκων καί τό κοΐλον. “Ορα κατω
τέρω καί τό περί γεωργικού βίου κεφάλαιον.
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επίπεδόν τι κατήνεκται» (421,24). Άλλα στστήρες καί οβολοί μόνον εις 
τούς ασχολούμενους περί τά αρχαία γράμματα και την Ελληνικήν αρχαιο
λογίαν ήσαν τότε γνωστοί. *) Οί οβολοί, ους αναφέρει τό λόγιον κείμενον 
τής Χρονικής Διηγήσεως Νικήτα τού Χωνιάιου* 2) και ό διάλογος Τιμαρίων 3) 
καί έκ παλαιοτέρων κειμένων, 4) αλλά καί έξ αυτού τού Ευσταθίου γνω- 
ρίζομεν δτι ελέγοντο ψάλλεις 5) καί νονμοι 6) τά ονόματα δ’ αυτά μετεχειρί- 
ζοντο οί κατά τό δημώδες ιδίωμα γράφονιες.

Ούδ είναι ανάγκη νά μακρολογήσω ύποδεικνύων δτι τά ονόματα m- 
θάκνη, αμφορευς καί λήκυθος, άτινα αποδίδει εις οικιακά αγγεία (Opusc 
150,58.304,47), ουδόλως άνταποκρίνονται εις την τότε δημώδη ονοματο
λογίαν, παν άλλο δέη δημώδη είναι δσα έν τω κατωτέρω χωρίφ (1895,18)) 
αναφέρει’ «ξέναις φαμέν γελάν παρειαΐς τούς γελώντας εκ θυμού ή αμη
χανίας τινός ώσπερ καί τούς προς βίαν έσθίοντας άλλοτρίοις έσθίειν γνα- 
θμόϊς». Έπ’ ίσης τό κακκάβων και οελλίον, άτινα αναφέρει «δτι δέ καί σκεύος 
έστι χαλκούν, δπερ κοινώς κακκάβιον λέγεται» (1290,42), «σέλμα γάρ ή 
καθέδρα, έξ ου καί τό σελλίον έοικε λέγεσδαι» (197,12). Δημωδώς τότε 
μάλλον κακκάβιν καί σελλίν έλέγετο. 7)

Φ Κούκουλέ—Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης ΕύσταΟίφ. 29

*) Καί ό I. Τζέτζης δέ (Th. Preger, Johannis Tzetzae Epist. έπιστ. 57) έγραψε· 
«πολλοί τούς σκόμβρους ή τά μήλα δέκα τού χαλκόν έξωνούμενοι αυτοί τιμιουλκοϋν- 
τες δέκα έπώλουν».

2) Νικ. Χωνιάιου, Χρον. Διήγ. 213,11 τούς μηδ’ οβολού εύποροΰντας.
ή ’Απάγγειλε οί σκόμβροι πόσοι τού οβολού;. Ellissen, Analekten 4,61. ’Οβολούς 

αναφέρει βραδύτερον καί δ Φρανζζής, Χρον. 4,22.
4) Διακοσίους οβολούς, οϋς φόλλεις καλοΰσι. Προκοπίου, ’Ανέκδ. 25,12. ’Οβολοί είσιν 

ας καλοΰσι φόλλεις, Σονίδας έν λ.
“) Οί δέ τοιοΰτοι, ώς είκός, οβολοί χρόνω τού ύψους ύποσπώμενοι καί κατά μι

κρόν ύποκαταβαίνοντες τούς ταπεινούς και πετηλώδεις καί ώς άν τις έρεΐ, επιπέδους 
έποίησαν οβολούς, τούς λεγομένους ψάλλεις 136, 12. Π6. καί τό τού Προδρόμου 
(Poemes 3, 85)

αυτός καν δέκα κέκτηιαι λίτρας χρυσόν λογάριν 
ον δε ουδέ ψόλλιν κέκτησαι να δο,οης την ψυχήν οον.

“) Κολλυβισταί δ’είσιν οί τά λεπτά νομίσματα πωλοΰντες, ήτοι τους νούμους I. Ζω- 
ναρά, Εις τόν οστλ κανόνα τής έν Τρούλλφ ΣΤ', οίκουμ. Συνόδου Ράλλη-ΙΙοτλή, Σύν
ταγμα 2,481. Χάρις τοις νούμοις μέν κατ’’Ιταλούς, κατ’’Αττικούς δέ όβολοΐς· Μιχαήλ 
Ακομιν. 2. 199,2. Οΐδαμεν άνδρας τούς μέν ιστόν ύφαίνοντας ολίγου τιμώμενον καί μόγις 
δι’ημέρας άποφερομένους κέρδος τού καμάτου νούμους εΰαριθμήτους» (Opusc. 223,17) 
”Επιθι καί τήν παλαιοτέραν μαρτυρίαν «έξ αύτοΰ (τού Νουμά) έτι καί νΰν νουμόν οί- 
ονεί Νιουμανόν τόν οβολόν καλεΐσθαι» I. Λυδον, Περί μηνών 10, 19 (Wiinsch).

7) Πβ. τό του Προδρόμου (Poemes 3, 292) κακκάβιν ένι δίωτον ώσεί μετρών 
τεσσάρων καί τό τού Νικ. Χωνιάτου, Λιήγ. Χρον. 457 Β κακκάβιν Ιστάμενον, ΰδιορ 
γέμον καί βράζον. Έν τφ βίφ αγίου Ίωάννου τοΰ Ελεήμονος τφ υπό Λεοντίου συγ- 
γραφέντι (11,8 Gelzer)άναγινώσκομεν τίθων σελλίν καί σκάμνα δύο έκαθέζετο έμπρο
σθεν τής εκκλησίας.
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Ό άναγινώσκων τά κατωτέρω χωρία «άμφιλύκη, ήν ή άπεριμέριμνος 
ιδιωτεία λυκόφως λέγει» (809,42), «τό προ τής κροκοπέπλου ύπονύκτερον 
χρώμα, δ καί λυκόφως ή καθωμιλημένη γλώσσα καλεΐ» (449,5), τείνει βε
βαίως να παραδεχθή δτι υπό τοϋ λαοϋ έλέγετο τότε το λυκόφως· καί δμως 
τούτο δεν είναι αληθές. Λυκόφως είναι έξηκριβωμένον δτι- ελέγετο ή άμ
φιλύκη νύξ αιώνας δλους προ τού Ευσταθίου,Χ) επί τής εποχής δμως αυ
τού, κατά την μαρτυρίαν τού συγχρόνου Μιχαήλ Γλυκά, 2) εκαλείτο καί λυ- 
κόφωτον, πιθανώτατα δέ καί γλνκόφωτον.3) «Κοίί άμπέλοις μέν έκκλησια- 
στικαΐς έπαφίησι ζφα κατατρώγοντα τάς μητέρας αύτοϊς καρποις» (Opusc.
261,18), «Καί τάχα φιλοσοφεΐν έ'οικεν ό έμός οΰτος καρπός νΰν μέν δσα 
καί φύλλα διδούς εαυτόν εις τρυφήν τή μητρί». 4) Σήμερον τούς κορμούς 
τής αμπέλου καί τών άλλων δένδρων καλοΰμεν μάννας, δ) κατά τινα των 
φυτών πρωσοποποίησιν, είμαι δέ πεπεισμένος δτι καί τότε τήν από τών 
μεταγενεστέρων χρόνων μνημονευομένην ταύτην λέξιν θά μετεχειρίζετο ό 
λαός, πλάσμα δέ τού συγγραφέως, καί επομένως ανύπαρκτον, είναι τό μήτηρ.

Τά τοιούτου είδους παραδείγματα δύναταί τις εύχερώς νά πολλαπλα
σιάσω, καί έκ τών σημειωθέντων δμως εγένετο, ελπίζω, φανερόν δτι, παρά 
πάσαν τήν έν άλλοις αξιοπιστίαν τού άνδρός, πρέπει νά εϊμεθα λίαν δύσ
πιστοι ως προς τήν απόλυτον ακρίβειαν τών ύπ’ αυτού μνημονευομένων 
δημωδών τύπων.

Καί ταΰτα μέν περί τής γλώσσης προκειμένο,υ, τό νά ερώτηση δμως 
τις, δν τά υπό τού Ευσταθίου μνημονευόμενα έθιμα άνταποκρίνωνται προς 
τά πραγματικά, είναι ως ν’ άμφιβάλλη περί τού αξιόπιστου τού άνδρός, 
δν μόνον εσφαλμένη ή ανακριβής πληροφορία ήδύνατο νά παραπλανήση. 
Ό άνήρ είναι άλλως τε τόσον ειλικρινής, ώστε πολλάκις ομολογεί δτι 
αγνοεί βίους τινάς, δ,τι δέ περί αυτών σημειοΐ, απλώς παρ’ άλλων ήκουσεν. * *)

SO Φ. Κουκουλέ—Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τώ ΘεσσαλοΛ’ίκης Εύσχαθίψ.

ή Άμφιλύκη νύξ, ο ήμεΧς λυκόφως λέγομεν. Λυκοειδέος άοΰς· τοϋ λυκόφωτος Ήσύχ. 
ή Έν Βρεττανίφ τή νήσφ τό σκότος τής νυκτός είναι τοιοϋτο, όποιον έστι τό παρ’ 

ήμΧν λεγόμενον λυκόφωτον. Μ. Γλυκοί, Εις τάς απορίας τής Θείας γραφής κ. ΙΓ'. σ. 
164,16 (έκδ. Εΰστρατιάδου) καί έν Βίβλφ Χρονική 61,21· σκότος οΰ πάνυ βαθύ, τοιοϋτον 
δέ είπεΧν, όποΧόν έστι τό παρ’ ήμΐν λεγόμενον λυκόφωτον. ’Εν τφ υπό G. Goetz έκΓ 
δοθέντι Corpus glossariorum Latinorum III 244,14 μνημονεύεται, κατ’ εναλλαγήν 
γένους, <5 λυκόφωτος.

*) Λυκόφως- λέξις δέ αΰτη γνωστή τοΧς παλαιοΧς, οϊ καί έγραψαν δτι λυκόφως ό 
πρό τής ανατολής χρόνος, εί καί ή χυδαία λογιότης γλυκόφως αυτό λαλεΧ (689,22). Καί 
νΰν εν Κερασοϋντι γλνκοφωτάζει σημαίνει άρχεται τό λυκαυγές. Περί τοϋ γλυκόφωτος 
ίπιθι τό περί μετεωρολογικών κεφάλαιον.

ή "Ορα καί τό περί γεωργικού βίου κεφάλαιον.
*) Οίτω καί έν τφ γεωπονικά) ’Αγαπίου Λάνδου τοϋ Κρητός σ. 33.44.
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Φ. Κουκουλέ—Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθίφ. 31

Όμιλών π.χ. διά τά ναυτικά πρότονιι λέγει' «πρότονα δέ κατά τινας μέν 
σχοινιά, δι’ ών τά ιστία πή μέν άνέλκονται, πή δέ χαλώνται, μάλιστα δε 
(,υνδέοντα το κέρας προς τόν ιστόν, ως φαοιν οί είδότες» (130,44), περί 
αστραπής δέ δ'ντος τοΰ λόγου, παρατηρεί' «καί δτι ωφελεί πολλάκις μυρία 
τούς οδοιπόρους καί δσοι δέ ναυτίλλονται καί σωτηρία αύτοϊς γίνεται ϊοασιν 
οί πεπειραμένοι» (Migne PG. 136,600D.) Διά τά γεωργικά όμιλών κά- 
μνει τάς εξής παρατηρήσεις· «τυκάνη, f φασι άλοωοι» (967,19). «Φασ1- 
γάρ οί Εμπειροι ως τή πρώτη τής γής εργασία βοών δει σχολαιτέρων ως 
καί γεναιοτέρων» (810,60). Τά κατά την αλιείαν, τόν ποιμενικόν βίον καί 
τά ιατρικά επ’ίσης ομολογεί δτι δεν γνωρίζει εξ ιδίας πείρας, ώς έκ τών 
κατωτέρω παραδειγμάτων φαίνεται. «Λέγεται ως εΐ τις ταϊς θαλάμαις άύτοϋ 
(όκτάποδος) ά'λας σπείρη, ευθέως έ'ξεισι» (1541,36). «Φασΐ δέ φυσικόν βοή
θημα είναι άνθρώποις προς έκμείλιξιν κυνών τό καθεσθήναί τινα καί προ- 
έσθαι τό έν χερσίν δπλον ώς μή επιτιθέμενον» (1749,43). «Δοκει δέ μάλ
λον ύγιαίνειν τά ζώα ποτού όρεγόμενα· δθεν θέρους οί ποιμένες άλας 
αύτοϊς παραβάλλουσιν ώς τινές φασιν μέδιμνον τοΐς εκατόν» (944,1). 
ιΦασ'ι δέ αυτό (τό κρόμμυον) άρμόζειν προς τά μή καλά υδατα ώς ά?,ε- 
ξΐφάρμακον» (872,36). 'Αλλά καί τά ύφαντουργικά αγνοεί' προσπαθών π.χ. 
νά όρίση τί είναι κανών παρατηρεί «σαφές γάρ τι ούκ έχομεν γνώναι» Χ)
(1328,43).

Πάν λοιπόν έθιμον άναφερόμενον ώς σύγχρονον υπό τοΰ Ευσταθίου 
δέον νά τό δεχθώμεν ώς τοιοΰτον αμφιβολία επιτρέπεται μόνον δπου έξ 
άλλων πηγών δυνάμεθα ν ]άποδείξωμεν τό εναντίον, τοΰθ’ δπερ εγώ δέν 
ήδυνήθην μέχρι τοΰδε ν’ αποδείξω, καίτοι προσεπάθησα αύστηράν κριτικήν 
ώς πρός τό κεφάλαιον τούτο νά εφαρμόσω. Μόνον άπαξ περί συγχρόνων 
όμιλών εθίμων ό Ευστάθιος έξηκρίβωσα δτι παρενεΐρε καί τινα, άτινα ού- 
δαμώς επί τών χρόνων του ήσαν εύ'χρηστα. 'Ομιλών δήλα δή πρός μοναχόν 
συνιστα πρός αυτόν νά συμπεριφέρεται ώς άνήρ τής εκκλησιαστικής τάξεως, 
ΐνα μή διά τοΰ τρόπου του κάμη τούς παϊδας τής οδού νά τω φιονάζωσι 
«παπάς, άπάπας, προσεπιθήσουσι δέ καί τό άνάβα, άνάβα καί που καί εις 
θυμόν σε προσερεθίσωσιν ώς καί τήν άρκτον έπικαλέσαοθαι κατ’ αυτών»
(Opusc. 41,70).

Ταΰτα έλήφθησαν έκ τής Π.Δ., * 2) είναι δέ μάλλον παίγνια τοΰ ίεράρ-

‘) Όρα καί Η. Bliimner, Technologie und Terminologie I. 140,3.
2) Βασιλειών Τετάρτη 2,‘23,24. Καί άνέβη [ό Έλισαιέ] έκεϊθεν είς ΒαιΘήλ καί άνα- 

δαίνοντος αΰτοϋ έν τή όδφ παιδάρια μικρά έξήλθον έκ τής πόλεως καί κατέπαιζον 
αύτοΰ καί είπον αϋτφ άνάβαινε, φαλακρέ, άνάβαινε. Καί έξένευσεν όπίσιο αυτών καί
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32 Φ. Κουκουλέ—Λοογραφικαί ειδήσεις παρά τώ Θεσσαλονίκης Εΰσταθάυ. (

χου ή άπήχησις δημωδών τότε εθίμων, καίτοι ή διά τής άρκτου απειλή 
τών μικρών δεν φαίνεται άλλοτρία τοΰ ΙΒ'. αίώνος. *) Όμοίως πλάσμα, 
τοϋ Ιεράρχου «δ αυτός άρτι παλαιά μυθική ζύμη έφυράσατο» είναι και ή 
εν σελ. 319,52 εξ άναφερομένη παράδοσις, καθ’ ήν οί προσκυνοϋντες υπο
κλίνονται, ϊνα δείξωσιν, αν ό'ντως τό σώμά των είναι πεπληρωμένον τής 
υπό τοΰ Προμηθέως έντεθείσης αμβροσίας. 2)

Τάς δλίγας ταυτας γραμμάς επιθυμώ να κλείσω μέ την παρατήρησιν 
δτι παρ’ Εύσταθίω παρατηρεΐται ποιά τις άοριστία ως προς την δήλωσιν 
τής έκτάσεως εθίμου τινός. Οίίτω π.χ., εν ω βέβαιοί δτι τό προς χαιρε
τισμόν άπτεσθαι τής δεξιάς χειρός «επεχωρίαζε πολλοΐς τών εθνών» (1398,42), 
άφ’ ετέρου πληροφορεί δτι καί οί μοναχοί προς ασπασμόν έχρώντο «τή 
τών χειρών εμβολή» (Opusc. 73,61), αυτός δέ δ ίδιος ήσπάζετο τούς φίλους 
«δεξιάν έμβάλλων δεξιαΐς καί προσεφελκόμενος» (Opusc. 118,83). Έν γένει, 
δταν δ συγγραφεύς βέβαιοί δτι έθιμόν τι ή δημώδης τις λέξις έσωζετο επί 
τών χρόνων του εις τι μέρος, δεν πρέπει νά ύπονοήσωμεν δτι μόνον εις τό 
μέρος εκείνο έπεχωρίαζεν. Αυτός παρά μαθητου ή άλλου μαθών ήδυνατο 
διά τό μέρος εκείνο νά τά πιστοποίηση, χωρίς νά αποκλείεται καί ή αλλα
χού υπαρξις αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

ΑΝΑΓΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΟΓ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ή ανάγκη κριτικής έξετάσεως κειμένου τινός, περί λαογραφικών προ- 
κειμένου πραγμάτων, βεβαίως δεν είναι τοσοΰτον ισχυρά, δ λαογραφών δμως 
πρέπει καί τοΰτο νά έ'χη ύπ’ ό'ψιν, δτι ενίοτε καί τής κριτικής πρέπει νά 
κάμνη χρήσιν έν τή εργασία του, αν μη θέλη άνακρίβειαι νά είσχωρήσωσιν 
εις τό έργον του. * 1

είδεν αυτά καί κατηράσατο αύτοΐς έν όνόματι Κυρίου· καί Ιδού έξήλθον δύο άρκτοι 
έκ τοΟ δρυμού καί άνέρρηξαν άπ’ αυτών τεσσαράκοντα καί δύο παΐδας. Όρα καί θ. 
Προδρόμου, Τετράστιχα εις τά παιδάρια τά διά τό ένυθρίσαι τή φαλάκρφ τού Ελισαίου 
βρωθέντα άρκτοις. Migne PG. 133,1173.

1) Πβ. καί τό παρά Θ. Προδρόμιρ (S· Papadimitriou, Theodoros Prodromos 
σ. 126) «τόν έν γέρουσι παΐδα ταΐς άρκτοις δίδου».

’) Ό Ευστάθιος, άστεϊζόμενος,έπλαττε αινίγματα, παροιμίας καί σκώμματα, αρχαίας 
φράσεις παρφδών. Περί τούτων δρα τά σχετικά κεφάλαια.
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Ολίγα τινά παραδείγματα έστωσαν εις πίστωσιν τούτου.
Εις τα Opuscula (310,94) έξεδόθη «. . . . τοιούτω κλύδωνι έφορου- 

μέθα, έ'ως τής φίλης έγενόμεθα γης καί τής συντρόφου αγοράς καί τών 
καπνορρο[ών] οικιών καί τοΰ συνήθους πηλοΰ». Ανάγνωθι ενταύθα καπνο- 
ρόφων καί τότε έχεις τό προς τό πράγμα άνταποκρινόμενον, παραβάλλων 
άμα δσα κατωτέρω (311,3) ό ίδιος Ευστάθιος προς τό αυτό πρόσωπον 
λέγει' Οΐμοι τοίνυν τής σής αιθρίας, της άκάπνου εστίας, τών καθαρών 
αέρων.»

Έν τοΐς μικροτέροις ομοίως έργοις τοΰ ιεράρχου (233,37), έξεδόθη' 
«λογίζονται γάρ οι μοναχοί εις γνώσεως τύπον την τε έν χρω κουράν καί 
την τών κατά κόσμον αμφίων υπόδυτηνκ ’Άν δεχθώμεν την λ. υπόδυσιν, 
τότε παριστώμεν τούς μοναχούς φοροϋντας εξωτερικά ενδύματα κατά κό
σμον, έν ω είναι γνωστόν ότι ούτοι είχον δκίφορα τών λαϊκών εξωτερικά 
φορέματα. ')

’Ανάγνωθι λοιπόν άπόδυσιν, υπέρ ου καί τό εξής σαφές τοΰ αυτού 
συγγραφέως χωρίον συνηγορεί «Έκδύονται μέν γάρ (οί μοναχοί) τον πα
λαιόν άνθρωπον τήν αρχήν, οίς άποδύονται τά κατά κόσμον άμφια» (Opu.SC.
232,19).

Ό Ευστάθιος πάλιν έν τοΐς μικροτέροις έργοις του λόγον ποιείται περί 
μοναχού τίνος προσποιουμένου τον ευσεβή καί κλοιόν άμφιμάσχαλον πρός 
αύτοτιμωρίαν περιβαλλομένου, εις ον ένεπιστεύθησαν πρός φυλακήν πρά
γματα ξενικά, αλλά τότε «ό μέν σίδηρος κατά γης έκειτο, τά δέ άλλότρια 
φόρτος τοΐς άσκητικοΐς ώμοις έπέκειτο εις καπήλου τινός, οίμαι, τό άχθος 
άποφορτισομένοις, ύποφωνοϋντο; τοΐς ουτω κοπιώσι καί πεφορτισμένοις 
έρχεσθαι καί άναπαύεσθαι παρ’ αύτώ» (OpilSC; 187,1(5). ’Ενταύθα ό έκδοτης 
παρατηρεί' καπήλου sic aperte Ms. pi'aestat καμηλού. Α’ίροντες όμως τό 
καπήλου, δπερ άλλως τε απαιτεί ενταύθα καί ή έννοια, α’ίρομεν καί σπου- 
δαιοτάτην λαογραφικήν πληροφορίαν, ότι ύπήρχον τότε παλιγκάπηλοι πα
λαιών καί μεταχειρισμένων αντικειμένων, ών μίαν τάξιν, τούς άπορρου- 
χοσυνάκτας, αναφέρει Θεόδωρος ό Πρόδρομος. 2) Εις τήν αυτήν τέλος 
κατηγορίαν πρέπει νά καταλεχθή καί ή ύφ’ ημών προτεινομένη διόρ- 
θωσις τού άδραυστα εις εύθραυστα έν τώ έπομένω χωρίφ «“Ερμιππος 
δέ καί αμύγδαλα σιγαλόεντα λέγει τά άθραυστα (γρ. εύθραυστα) όποια τά

') Περί τού ζητήματος δρα Γ. Σωτηρίου, Περί τής εξωτερικής περιβολής τών κλη
ρικών, Γρηγόριος δ Παλαμάς τόμ. 3. σ. 458,409. ΈιτιΘι καί δσα περί τοΰ ζητήματος 
λέγει ό Φ. Κουκούλες, κρίνων τό ανωτέρω έργον έν Λαογραφ, τόμ. 8 σ. 251, 252.

’) Hesseling — Pernot, Poemes Prodroraiques III. 400 K. K.
3
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λεγάμενα θάσια», άφ’ ου καί σήμερον ακόμη θάσια τά εύθραυστα άμΰ 
γδαλα καλοϋμεν» χ) (1280,49).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

ΕΜΕΛΕΤΗΘΗ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΠΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΑΠΟΨΕΩΣ;

Με τον Ευστάθιον πολλοί μέχρι τοΰδε ήσχολήθησαν, κατ’ εξοχήν δέ ό 
δ Th. Tafel, ου αί σχετικαί ερευναι είναι πολύτιμοι- πάσαι δμως των λο
γιών αί έργασίαι έρευνώσαι γραμματικά, κριτικά, θεολογικά ή ιστορικά 
θέματα, άντιπαρέρχονται τό παρ' Ευσταθίω λαογραφικόν στοιχειον, οπερ 
ούδείς μέχρι τοΰδε από γενικωτέρας άπόψεως καί συνολικώς έξήτασεν.

Άν λοιπόν έξαιρέση τις τάς δυο περί των παρ’ Ευσταθίω παροιμιών 
γραφείσας μονογραφίας τοΰ Aug. Hotop 2) καί Ed. Kurtz, 3) μένει ή 
παρούσα εργασία ως ή πρώτη γενική μελέτη περί τοΰ Ευσταθίου ως πη
γής λαογραφικών πληροφοριών. * *)

’) Πβ. καί τό υπό τοΰ αύτοϋ Ευσταθίου άλλαχοΰ (728,41) λεχθέν «αμύγδαλα σιγα- 
λόεντα τά λεπτόφλοια καί μή θορυδοΰντα έν τφ θραύεσθαι>. Τά θάσια λέγοντα νΰν έν 
Κύπριο άφρούγια, παρά τό άφρός.

*) Aug. Hotop, De Eustathii proverbiis έν Jahrb. f. klass. Phil. Suppl. Bd. 
16 (1888) 251-313,

*) Ed. Kurtz, Die Sprichwdrter bei Eustathios von Thessalonike έν Philolo- 
gus Suppl. Bd. 6. 307-321.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'.

Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΗΜΩΝ ΒΙΟΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ

Ό μελετών τον ιδιωτικόν βίον τών Βυζαντινών, μάλιστα από τοΰ Ε'. 
αιώνας καί εντεύθεν, καί συγκρίνων αυτόν προς τον άρχαΐον καί νεώτε- 
ρον Ελληνικόν, παρατηρεί ότι, εν ω οΰτος κεΐται μεταξύ άμφοτέρων καί 
κατά λογικήν συνέπειαν εξ ίσου έπρεπε να σχετίζεται προς αυτούς, έν τού
τους πρός μέν τον άρχαΐον άσθενέστερον συνδέεται, προς δέ τον νεώτερον 
αυτό τούτο έν πλείστοις συμπίπτει. *-) Τό φαινόμενου δύναται μόνον νά 
έρμηνευθή, αν ύποληφθή ότι μεταξύ τής αρχαίας καί τής Βυζαντινής επο
χής έπήλθον γεγονότα, άτινα παρήγαγον απότομα χάσματα έν τή εξελίξει 
τού βίου.

’Αλλά ποια είναι ταύτα;
Γνωστόν είναι πόσην έπίδρασιν έπί τον βίον ενός λαού έχει ή θρη

σκεία αυτού καί πόσας μεταβολάς συνεπάγεται ή αποδοχή μιας νέας θρησκείας.
Άφ’ ής εποχής οι "Ελληνες ένεστερνίσθησαν τον Χριστιανισμόν, από 

τής αυτής ήρχισαν έν ώρισμένοις σημείοις ν’ άποξενώνται πρός τον άρ
χαΐον Ελληνικόν κόσμον, πρός δν καί πολεμίως πολλάκις διετέθησαν.

Ή ως πρός τάς θρησκευτικός αντιλήψεις διαφορά έπέφερε, κατά φυ
σικήν συνέπειαν, καί τών κοινωνικών δρων σπουδαίαν μεταβολήν, ής επα
κολούθημα ήτο καί ή τού ιδιωτικού βίου μεταρρύθμισις καί 6 πρός άλ- 
λας διευθύνσεις προσανατολισμός. Ούκ ολίγον άφ’ ετέρου πρός μεταρρύ- 
θμισιν τοΰ βίου συνετέλεσε καί ή Ρωμαϊκή άρχή, ήτις έπί αιώνας τά 
τής ’Ανατολής πράγματα ρυθμίσασα φυσικόν ήτο δχι μόνον άπό πολιτι-

') Καί ό Κ. Ki’limbacher περί τής σχέσεως τών μεσαιωνικών παροιμιών πρός 
τάς σημερινός όμιλών εϊπε· Die christlichen Byzantiner mit den Neugriechen 
unvergleichlich enger verbunden sind als mit ihren heidnischen Vorfahren 
K. Krumbacher, Mittelgrieehische Sprichworter σ. 14.
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κής και διοικητικής άπόψεως να επίδραση, αλλά καί αμέσως ή εμμέσως 
κα'ι επί ιόν βίον τοΰ Ελληνισμού τής Ανατολής.

Αυτοί είναι οί κυριώτεροι λόγοι τής διαφοράς τοΰ Βυζαντινού Ιδιωτι
κού βίου από τοΰ αρχαίου Ελληνικού. !)

Άλλ ήρχισεν αρά γε ή άπόκλισις αυτή ή καταλήξασα εις τόν Νεοελ
ληνικόν βίον μόνον από τής Ρωμαιοκρατίας καί τής έπικρατήσεως τού 
Χριστιανισμού έν ταΐς Έλληνικαΐς χώραις καί μόνον έξ αιτίας αυτής;

Φαινόμενά τινα νομίζω δτι δυνανται νά μάς βοηθήσωσιν δπως έν έτι 
παλαιοιέρα εποχή άναζητήσωμεν τάς άρχάς τού Νεοελληνικού βίου. Τά εκ 
πάπυρων δήλα δή μαρτυρία μάς παρουσιάζουσι πολύ προ τής εποχής τοΰ 
Χριστού εικόνα γλώσσης, ήτις έν πολλοΐς ταυτίζεται προς την σημερινήν, 
σκηνάς δέ τοΰ ιδιωτικού βίου, αί'τινες ομοίως πολλαχώς ύπομιμνήσκουσι τάς 
σημερινός, 2) καίτοι ή όμοιότης δεν έκτείνεται εις μεγάλην κλίμακα, ενεκα 
τού ωρισμένου κύκλου των σχέσεων, εις ας άναφέρονται τά έγγραφα καί 
τοΰ μη Ελληνικού χαρακιήρος τής πλειονότητος τών Αιγυπτίων χωρικών.

Ή έξάπλωσις κατόπιν τής Κοινής άνά τάς Έλληνικάς χώρας, ή απώλεια 
τής προσωδίας, αί ουχναί διαμαρτυρίαι των Αττικιστών κατά τύπων ούς 
θεωρούσιν ούχί δοκίμους, πάντα ταΰτα ύπεμφαίνουσιν έπικράτησιν γλώσσης 
κοινοτέρας καί λαϊκωτέρας’ επειδή δέ ή γλώσσα είναι ούχί νεκρόν τι, άλλ’ 
άναπαριστφ δ,τι ό ά'νθρωπος σκέπτεται καί πράττει, διά τούτο ε’ίμεθα υπο
χρεωμένοι νά δεχθώμεν δτι κατά την αυτήν χρονικήν περίοδον έπήλδε καί 
τοΰ βίου μεταβολή έπί τό νεωτερικώτερον.

Ό Νεοελληνικός λοιπόν βίος θεωρητέος ως τό τέρμα μιάς έξελίξεως, 
ής ή αρχή δέον ν’ άναζητηθή έν τή Ελληνιστική περιόδω. 3) * *)
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') Έν μέρει, καί διά μεταγενεστέρους μάλιστα αιώνας, έπίδρασιν έσχε καί ό βίος 
τών μετά τοΰ Ελληνικού κόσμου άναμιχθέντων ξένων φύλων.

’) "Ορα Φ. Κουκουλέ, Ελληνικοί πάπυροι, έν τή Μελέτη τοΰ 1912 σ. 129—141.
*) Έπιθι καί Φ. Κουκουλέ, Συμβολή εις τήν μεσαιωνικήν Ελληνικήν λαογραφίαν έν 

Άθηνάς τόμ. 26 σ. 137 —150. Πβ. καί δσα έγραψεν ό Κ. Krumbacher έν MGS. 4—5. Ό 
Β. Schmidt, Neugriechische Volkskunde έν Jahrbiicher fiir das klassische Alter- 
tum 14. 643 έξ. άντικρούων τόν K. Dieterich διισχυρισθέντα έν Neue Jahrbiicher 17 
(1906) σ. 81 έξ., δτι ή Νεοελληνική λαϊκή παράδοσις δέν υπερβαίνει χρονικώς τήν 
Ελληνιστικήν περίοδον, διισχυρίσθη καί διά σειράς επιτυχών παραδειγμάτων άπέ- 
δειξεν δτι, ώς παρ’ ήμΐν λέξεις άρχαιόταται διεσώθησαν, οΰτω παρέμειναν καί 
αρχαιότατα έθιμα. Δέν πρόκειται δμως περί τούτου ενταύθα- ημείς άπλώς όρίζομεν 
τίς είναι ό χρόνος, άφ’ ού αρχίζει γενικώς ό βίος ν’ άποκλίνη πρός τόν Νεοελλη
νικόν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΒ' ΑΙΩΝΑ

Δειχθέντος δτι τά δυο άκρα μεταξύ τών οποίων κινείται ό Βυζαντινός 
βίος είναι ή Ελληνιστική περίοδος άφ’ ενός και ή παρούσα εποχή άφ’ έτέρου> 
φυσικόν είναι νά δεχθώμεν ότι τάς παρά τοϊς Βυζαντινοϊς συγγραφεΰσι λαο- 
γραφικάς πληροφορίας δυνάμεθα νά συμπληρώσαηχεν και καλύτερον νά 
κατανοήσωμεν διττά βοηθήματα χρησιμοποιούντες, πρώτον τούς από τής 
Άλεξανδρεωτικής εποχής και εντεύθεν συγγραφείς και τα μνημεία καί δεύ
τερον τον Νεοελληνικόν βίον.

Ή εξ αρχαίων συγγραφέων καί παπύρων βοήθεια είναι βεβαίως 
σπουδαία, περιωρισμένη όμως1 δι’ αυτό είμαι πεπεισμένος οτι δια συγ
γραφείς ανήκοντας ού μόνον εις τον ΙΒ'. αιώνα, άλλα καί εις τόν Θ'., 
Η', καί Ζ'. ακόμη ως κύριον τού λαογραφούντος βοήθημα θά παραμένη 
ή μελέτη καί γνώσις τού Νεοελληνικού βίου, τού άγραφου τούτου βιβλίου, 
εν φ έχουσιν άποθησαυρισθή μαρτυρίαι σπουδαιότατοι.

Δεν υπάρχει όντως γωνία 'Ελληνικής γής ή τοπικόν ιδίωμα, δπερ νά 
μη παρέχη πολύτιμον συμβολήν εις γνώσιν τού Βυζαντινού ιδιωτικού βίου, 
ώς έν πολλοΐς σημείοις καί τού παρόντος έργου θά δειχθή. Ύπάρχουσι 
μάλιστα καί μέρη, άτινα είναι ανάγκη ιδιαιτέρας νά τυγχάνωσι προσοχής 
έκ μέρους τών περί την Βυζαντινήν λαογραφίαν άσχολουμένων, περί ών ας 
μοί επιτραπή νά σημειώσω τά εξής.

Τό πρώτον τών τοιούτων μερών είναι ό Πόντος. Ούτος περιοριζόμενος 
άπό ξηράς υπό σειράς όρέων προφυλαττόνιων από τούς στρατούς τών κατα
χτητών, αυτάρκης ών καί μακράν τού κέντρου ευρισκόμενος, άπό τής ίδρύ- 
σεως δέ τού βασιλείου τής Τραπεζούντος σχών ίδιους Βυζαντινούς ηγε
μόνας, κατώρθωσεν, ένεκα τής συντηρητικότητος τών κατοίκων του *) καί 
τής θρησκευτικής διαφοράς πρόςί- τους περίοικους αλλοφύλους νά συγκεν- 
τρωθή είς εαυτόν καί νά συγκρατήσή καί διαφυλάξη μέχρι σήμερον αΰτού- 
σιον εν πολλοΐς τόν Βυζαντινόν κόσμον. *) Ό γνωρίζων τήν σημερινήν

') Οί Ποντικοί είναι λίαν συντηρητικοί, μόνον δ’ έπ’ εσχάτων, καί δή κατά τά πα
ράλια μέρη, παρειηρεϊτο τάσις τις πρός άφομοίωσιν ξένων έθίμων, ένεκα τής πυκνω- 
Οείαης συγκοινωνίας μετά τής Κωνσταντινουπόλεως. Είς τά ενδότερα δ βίος έξακο- 
λουθιΐ νά παραμένη αμετάβλητος,

®) Π. TmvmfvUMev, Οι φυγάδις a, 64 Heyd, Hlatolre du eommerei du La* 
van! i|8i;
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Ποντικήν διάλεκτον καί άναγινώσκων είτα τούς Βυζαντινούς συγγραφείς 
καί μάλιστα τούς λαϊκωτέρους, ευρίσκει τοσαύτην μεταξύ αυτών καί εκείνης 
ομοιότητα, ώστε, απορών, διερωτάται μη ουτοι εζησαν καί έγραψαν έν 
Πόντφ. * *) Τούτου ενεκα ό Πόντος πρέπει να έξαίρεται ως χώρα, έν ή ή 
Βυζαντινή γλώσσα καί ό Βυζαντινός βίος έν πλείστοις αμετάβλητα διετή- 
ρήθησαν. 2)

’Οφείλει δ’ ό ερευνητής όμοϋ μετά τοϋ Πόντου να συνεξετάση τα ήθη, 
έθιμα καί τήν γλώσσαν τών κατοίκων τής Καππαδοκίας, περί ών ούχί άρ- 
κοϋντα, δυστυχώς, γνωρίζομεν, ά'τινα δμως, παρά πάσαν τήν Τουρκικήν 
καί’Αρμενικήν έπ’ αυτά έπίδρασιν, πλεϊστα ϊχνη τοϋ Βυζαντινού βίου ακόμη 
διασώζουσι. 5)

ή Ό τό πρώτον έξετάζων τά Προδρόμεια ποιήματα, σχηματίζει τήν γνώμην δτι ό 
ταϋτα γράψας κατήγετο εκ Πόντου- τοσαύτη είναι ή όμοιότης τής γλώσσης καί τών 
έν αύτοΐς περιγραφομένων εθίμων πρός τά Ποντικά, άκριβέστερον δμως έρευνών 
τό πράγμα βλέπει δτι ή όμοιότης δύναται νά έξηγηθή έκ τοϋ δτι έν Πόντφ έσώθη 
μέγα τμήμα τής Βυζαντινής γλώσσης καί τοΰ Βυζαντινού βίου, ών εικόνα τά προει
ρημένα μάς παρέχουσι ποιήματα.

*) Άπόδειξιν τούτου θά εύρη ό αναγνώστης πολλαχοϋ τοϋ παρόντος έργου. 
Όρα καί δσα έγραψεν ό Κ. Dieterich εν ΚΖ. 39,86. έξ.

’) Περί τοϋ Πόντου έχουσι γραφή άρκεταί πραγματεϊαι, αί πλεΐσται δμως, κυρίως 
«ΙπεΧν, είναι γλωσσικαί. Περί τοΰ ιδιωτικού βίου τών Ποντικών οΰδεμία, δυστυχώς, ει
δική μονογραφία έχει γραφή- λαογραφικάς μόνον πληροφορίας σποράδην δύναταί τις 
νά εύρη εις τούς φυγάδας τοΰ 77. Τριανταφυλλίδον καί έν τφ έργα) τοΰ ίδιου ‘Η έν 
Πόντφ 'Ελληνική φυλή ήτοι τά Ποντικά, έν τφ περιοδικφ συγγράμματι «Άστήρ τοΰ 
Πόντου», περί δέ τών κατοίκων τής Χαλδίας τινά δημοσιευθέντα υπό τοΰ 77. Μελανο- 
φρύδον έντή έφημερίδι Εθνική δράσει (φύλλ. 175 έξ.) ώς καί έν τφ βιβλίο) του Ή έν 
Πόντφ Ελληνική γλώσσα, ήτοι άσματα, παροιμίαι, αινίγματα πρός δέ καί έθιμα τοΰ 
γάμου έν Χαλδίρ κ.τ.λ. (Βατούμ, 1911). .Εις ταΰτα προσθετέα ’ Αν!). Παπαδοπούλαν, Πα- 
ροιμίαι Πόντου Λαογρ. τόμ. 6 σ. 3 — 77, μικρά συλλογή Ποντικών δίστιχων έκδοθεΐσα 
έν Τραπεζοΰντι τφ 1897 υπό τόν τίτλον «Κρωμέτικα τραγφδίας» καί Λ. Οίχονομίδον, 
’Από τήν ζωήν τοΰ Πόντου,Τά Παρχάρια έν τφ Ήμερολογίφ τής Μεγάλης 'Ελλάδος 
τοΰ 1922 σ. 375 — 386 καί τοΰ αΰτοΰ, Άπό τήν ζωήν τοΰ Πόντου Α\ άσματα, Β'. χοροί 
ομοίως έν τώ Ήμερολογίφ τής Μεγάλης 'Ελλάδος τοΰ 1923 σ. 331 — 343.

"Ο,τι είπομεν περί τοΰ Πόντου ισχύει καί περί τής Καππαδοκίας- έν φ δήλα δή 
πιρί τής γλώσσης τών κατοίκων τής χώρας ταύτης έχομέν τινα καλά έργα, στερούμεθα 
τουναντίον περιγραφών τών έθίμων τών Καππαδόκων. Ούτως, άν έξαιρέση τις τό είδι- 
κώτερον έργον τοΰ 7. ’Αρχελάου Σαρανείδου, ή Σινασός, μόνον σύντομά τινα ευρίσκει έν 
τφ όμωνύμφ έργφ τοΰ Ρόζον ’ Ελευθεοιάδου, παρά Σ, Κρινοποΰλφ,, Τά Φερτάκαινα υπό 
έθνολογικήν καί φιλολογικήν έποψιν εξεταζόμενα (σ. 22 — 32) καί Σ. Φαραοοπούλω, Τά 
Σύλατα (σ. 29 έξ. 103 έξ.). ’Αρκετόν λαογραφικόν υλικόν δύναταί τις νά εύρη καί έν τφ 
βιβλίφ τοΰ R. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor σ. 215 έξ. 280 έξ. Πβ. καί 
ανωνύμου, Τά ήθη καί τά έθιμα, τό επάγγελμα καί ή ενδυμασία τών έν άποκέντροις 
Καισαρείας Καππαδοκίας οίκούντων έν Ξενοφάνους τόμ. 1,365 — 382 καί Δ. Μαχρόα, Ή 
Μαλακοπή, έν Ξενοφάνους τόμ. 4,409 — 431 καί 518 — 536. Όρα καί δσα περί τών κατά
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Φ. Κουκουλέ—Λαογραφικαί ειδήσεις πυρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθιψ.

Κατά δεύτερον λόγον έπείσθην εκ τών μελετών μου δτι μέγα τμήμα 
τοΰ Βυζαντινού βίου διασωζουσιν οί κατά το "Αγιον "Ορος διαβιοΰντες 
μοναχοί, ών ό βίος θά ήτο ευχής εργον, αν από τής άπόψεως ταυτης 
εΐδικώς εμελετάτο, και επειτα εν τή μεγαλονήσω Κυπρω, ήτις διά τε την 
αύτάρκειαν και την από τοΰ κέντρου άπόσταοιν κατώρθωσεν εν τή δίνη 
τοΰ χρόνου νά διατηρήση δ,τι άλλαχοΰ ενωρίς, ενεκα ιστορικών λόγων* 
εξέλιπεν.

’Αλλά και έκτος τής κυρίως Ελλάδος κατά τά παράλια τής κάτω ’Ιτα
λίας, εν Καλαβρία και τή Σαλεντινή χερσονήσαη έν χώραις δήλα δη αϊτινες 
από τοΰ Ζ'. μέχρι τοΰ ΙΒ'. αΐώνος ποικίλους έκ διαφόρων μερών τής Ελ
λάδος έδέξαντο άποίκους(Κυπρίους, Ήπειρώτας, Πελοποννησίους καί δη Τσά- 
κωνας καί Λάκωνας, έκ τών Ίονίων νήσων,') τών Κυκλάδων καί Σποράδων 2) 
έχομεν πολλά υπολείμματα τοΰ Βυζαντινού βίου διασωθέντα ακριβώς διά 
την άπομόνωσιν τών κατοίκων έν μέσω τοΰ ’Ιταλικού περιβάλλοντος. 3)

Έν τώ ΰλικώ τής παροΰσης έργασίας δεν φαίνεται, δυστυχώς, πάντοτε 
σαφώς οποίαν έπικουρίαν δυνανται νά λάβωσιν αί μεσαιωνικοί λαογραφικαι 
έρευναι έκ τής σπουδής τής γλώσσης καί τοΰ βίου τών Ελλήνων τής 
κάτω Ιταλίας· δταν δμως γραφή ή ειδική λαογραφική μονογραφία καί 
παρεξετασθώσι τά πολυάριθμα υπό Trinchera, Cusa, Spata, Miil-

τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν ταφήν έθίμων έν Βουρδουρίφ τής Πισιδίας έγραψεν 
ό Κλ· Ίατρίδης έν. Ξενοφάνους τόμ. 3. σελ. 72 — 82, 163 —171,202 —211, 272 — 279 καί 
335—342 καί έπιθι τοΟ αύτοΰ ήθη καί έθιμα έν ’Ανατολή έν Ξενοφάνους τόμ. 4, 68—79. 
362 — 374. 432 — 464. 503 — 510 καί οσα έγραψεν ό Ν. Βαχαλόπουλος περί τών τής 
Σύλλης εθίμων έν τφ μυθιστορήματί του ό Συλλαΐος (έν Σμύρνη 1909).

ή “Ορα Ο. Morosi, Dialetti Romaici del mandamento di Bova in Calabria a. 
72,73,77,78,112 A. Pellegrini, II dialetto Grecocalabro di Bova σ. XXIX. B. Παλούμ- 
.ταν, Περί τής έν τή νοτίίρ ’Ιταλία Έλληνοσαλεντινής άποικίας έν Έπετ. Παρνασσ. 1.23. 
έξ. καί τοΰ αύτοΰ Saggio di uii commento dei canti (τραούδδια) Greco - Salentini 
έν τφ περιοδ. Apulia έτος A', τεΰχ. A'. Ή κάτω ’Ιταλία άκριβώς διά τάς άποικίας 
ταύτας είναι ή μόνη χώρα, ήτις νΰν έν σμικρογραφία δύναται νά μάς δώση εικόνα 
τοΰ βίου είς πάντα τά μέρη, έξ ών ήλθον οί άποικοι. “Ορα καί I. Νερούτσον, δ έν Σι- 
κελίφ Ελληνισμός κατά τόν μέσον αιώνα έν ΙΙαρνασσοΰ τόμ. 10 σελ. 157 έξ.

’) Π. Λορεντζάτου, Συμβολή είς τήν διαλεκτολογίαν, ’Αφιέρωμα είς Γ. Ν. Χατζι 
δάκιν σελ. 60 — 65. Περί τής είς κάτω ’Ιταλίαν μεταβάσεως 'Ελλήνων βόρεια ιδιώματα 
λαλούντων ώμίλησα έν τή 296Τ1 συνεδρίφ τής έν Άθήναις ’Επιστημονικής 'Εταιρείας 
προσπαθών νά ορίσω τόν χρόνον τής προιτης έμφανίσεως τών φωνητικών φαινομένων 
τής έξασθενώσεως έν τφ βορείφ ίδιώματι. Όρα Άθηνάς τόμ. 35, σελ. 246.

*) Σχετικώς πρός ταΰτα παρατηρεί ό Β. Παλοϋμπο, Περί τής έν τή νοτίω Ίταλίφ 
‘Ελληνοσαλεντινής άποικίας Έπετ. Παρνασσ. 1,25. «Τά ίχνη τοΰ Βυζαντινού γλωσσι- 
κοΰ στοιχείου είναι τόσον δαψιλώς εγκατεσπαρμένα είς τά άλλα μέρη καί ιδίως εις τήν
Καλαβρίαν, ώστε προκαλοΰν τήν έκπληξιν.......... Άποξέων τις τόν Καλαβρόν δύναται
νά άνεύοη βεβαίως τόν Βυζαντινόν.
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40 Φ. Κουκουλέ—Λιθογραφικοί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰοταθίω.

ΙθΓ, Λάμπρου, Ζαμπελίου καί άλλων έκδοθέντα έγγραφα, ‘) ών τά πλεΤστα 
κατά σΰμπτωσιν ανάγονται εις τον ΙΑ καί ΙΒ' αιώνα, τότε θά φανή η 
ή αλήθεια των ύπ’ εμού λεγομένων.

Είς τά έσχατα όρια λοιπόν τοΰ Βυζαντινού κράτους πρέπει νά προσ- 
φυγωμεν νΰν καί έκεΐθεν νά προσπαθήσωμεν τάς γνώσεις ημών περ\ 
τοΰ τότε βίου νά συμπληρώσωμεν. 2) Τοϋτο, εννοείται, προκειμένου περί 
τοΰ βίου συνολικώς· δι’ επί μέρους ειδήσεις πάντοτε έχει 6 ερευνητής σπου- 
δαιότατον νά συλλέξη υλικόν από τά διάφορα μέρη τής Ελλάδος, άτινα 
σποραδικώς διέσωσαν πολύτιμα λείτβανα τοΰ μεσοχρονίου ημών βίου. :1) 

Δι’ αυτό καί εγώ, πλήν τής παρεξετάσεως τών κατά τό ΙΒ'. αιώνα 
άκμασάντων συγγραφέων, ως σπουδαΐον συμπλήρωμα τοΰ έργου μου έθεώ- 
ρησα την ακριβή μελέτην καί χρησιμοποίησιν τών Νεοελληνικών εθίμων.

Είθε την ιδίαν μέθοδον καί άλλοι Ιπί τοΰ πεδίου τής λαογραφικής 
έρεΰνης άκολουΟοΰντες νά κατορθώσαισι διά τής αμοιβαίας ταΰτης συμ- 
πληρώσεως νά διαφωτίσωσι διάφορα κεφάλαια τοΰ ιδιωτικού Βυζαντινού 
βίου, ί,'να, όταν επιστή ό χρόνος, δωρηθή εις την επιστήμην καί τό έθνος 
μας τό βιβλίον εκείνο, εν φ υπέρ πάν άλλο θά αντικατοπτρίζεται ή ιστο
ρία καί ψυχολογία τών μεσαιωνικών Ελλήνων. 4)

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

') Τά περί Πόντου καί Καππαδοκίας είρημένα ΐσχΰουσι προκειμένου καί περί κάτω 
’Ιταλίας· αί μέχρι τοϋδε όήλα δή περί τοΰ Ελληνισμού της κάτω ’Ιταλίας γραφεϊσαι 
μΟΛΌγραφίαι είναι μάλλον ιστορικά! καί γλωσσικαί, έν μέρει δ’άπτονται τοΰ λαογρα
φικού επιπέδου. Έν τοϊς πλείστοις έργοις τό λαογραφικόν στοιχεΐον περιορίζεται είς 
ποσόν παροιμιών, διηγήσεων καί δημωδών ασμάτων πβ. κυρίως A. Pellegrini, II dia- 
letto Greco—Calabro di Bova. G. Morosi Studi (σ. 73-94) Ettore Gapialbi e L. 
Bruzzano, Raconti Greci di Roccaforte (σ. 55-60). Vito Palumbo, Saggio di un 
commento dei canti (τραούδδια) Greco-Salentini έν τφ περιοδικφ Apulia έτ. A λ 
τεΰχ. Α'. Καί 6 Tommaso Morelli έπραγματεύθη δυο κεφάλαια σχετικά μέ τόν βίον 
καί τήν ενδυμασίαν τών γυναικών τής Bova έν τφ έργιδίφ Cenni storici intoruo alio 
colonie Greco-Calabre (1847). Έπιθι καί Ααογραφίας τόμ. 3 σελ. 529-531.

”) Τήν σπουδήν τού βίου τών Ελλήνων του Πόντου, όσοι πλέον άπέμειναν, καί 
τής κάτω ’Ιταλίας συ νιατών (περί τοΰ τών Κυπρίων έγράφησαν άρκοΰντα ύπύ Σακελ- 
λαρίου, Λουκά καί έν τή Λαογραφίρ.) συμβουλεύω, έφ’ όσον είναι καιρός, νά συλλεγή 
τό έν τοΐς τόποις τούτοις λαογραφικόν υλικόν διά προκηρύξεως διαγωνισμών παρ’ επι
στημονικών σωματείων ή φιλουμούσων άνδρών. Τά πάντα ρεΐ καί έκάστη παρερχομένη 
ημέρα ρίπτει εις λήθην υλικόν, δπερ συλλεγόμενον καί καταλλήλως έπεξεργαζόμενον 
δύναται νά χρησιμεύση ώς άριστον βοήθημα πρός γνώσιν τοΰ Βυζαντινού βίου. Ό 
πρωτοστατήσων είς τοιοΰτον1 έργον έστω βέβαιος ότι θά προσφέρη μεγάλην υπηρεσίαν 
καί είς τήν επιστήμην καί είς τό έθνος μας.

:) Ή μικρά επί παραδείγματι νήσος Μεγίστη, ήτις πολλάκις θά μνημονευθή έν 
τφ παρόντι έργο.), διετήρησε πολλά τοιαϋια λείψανα, πολύ δέ περισσότερα, ώς εϊρηται, 
ή μεγαλόνησος Κύπρος.

4) Έν τή επεξεργασία τοΰ παρ’ Κύσταθίιρ λσογραφικοΰ υλικού ώς'βοήθημα κύ
ριον έσχον, πλήν τής έκ μελέτης κειμένων καί έϊ ιδίας πείρας γνώσεως τοΰ Νεοελλη
νικού βίου καί τό άρχεΐον τού Ιστορικού Λεξικού τής Ελληνικής γλώασης, δπερ. πα· 
ρέχον πληροφορίας εκ πάσης Ελληνικής γωνίας, είναι μοναδικόν διά τοιαύτας εργα
σίας βοήθημα,
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