
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Ως και περ'ι τόσων άλλων κεφαλαίων τοϋ ιδιωτικού βίου τών Βυζαν
τινών, οΰτω και περ'ι τοΰ άναφερομένου εις τον γάμον, ούδεμία γενική 
μελέτη έχει γραφή- και τό πράγμα είνςιι είινόητον, διότι μέχρι σήμερον 
δεν έχει συλλεγή καί επιστημονικούς καταταχθή τό σχετικόν υλικόν. "Ινα τις 
όντως εξάντληση την περί τοΰ Βυζαντινού γάμου ως κοσμικής τελετής 
πραγματείαν, ανάγκη είναι να συλλέξη τό υλικόν του καί κατατάξη αυτό 
κατά αιώνας, εί δυνατόν δέ, καί κατά τόπους, διότι φυσικόν είναι νά 
δεχθώμεν ότι πάντα τά γαμήλια έθιμα δεν έμειναν αμετάβλητα κατά την 
πάροδον τών αιώνων τής Βυζαντινής περιόδου, ούδ’ ήσαν τά αυτά κατά 
τόπους, τοΰθ’ δπερ περιτράνως μαρτυροΰσι τά σήμερον έθιζόμενα.

Καί όσον μέν αφορά εις την χρονολογικήν κατάταξιν τοΰ ύλικοΰ, τό 
πράγμα δεν θά είναι δΰσκολον, αν ή συλλογή γίνη συστηματικώς καί είς 
εύρεΐαν κλίμακα, ή κατά τόπους όμως έξέτασις ελάχιστα, πιστεύω, θά προσ· 
φέρη, διότι οί παρέχοντες τάς σχετικάς πληροφορίας συγγραφείς πολλάκις 
εκ παρέργου καί δλως γενικώς όμιλοΰσιν εν τοΐς έργοις των, μή πολύ- 
πραγμονοΰντες περί τών τοπικών εθίμων. ΔΓ αυτό μετ’ ιδιαιτέρας δλως 
προσοχής πρέπει νά σημειώνη καί χρησιμοποιή ό ερευνητής τά χωρία 
εκείνα, εν οίς περί τοπικών γαμήλιων εθίμων γίνεται μνεία.

Ώμίλησα ανωτέρω περί τών πληροφοριών τών Βυζαντινών συγ
γραφέων τών εις τους γάμους άναφερομένων. Αΰταιείς δυο δΰνανται νά διαι- 
ρεθώσι κατηγορίας, είς τάς άναφερομένας πρώτον είς τούς λαϊκούς γάμους 
καί δεύτερον είς τούς βασιλικούς καί πριγκιπικούς. Καί περί μέν τών βασι
λικών γάμων ίκανά πως έχουσι γραφή υπό τών Βυζαντινών ιστορικών καί 
καί χρονογράφων καί υπό νεωτέρων ερευνητών, *) περί τών λαϊκών όμως 
ελάχιστα.

Αί πηγαί εν τούτοις καί ένταΰθα δεν σπανίζουσιν. Ή μελέτη τών

') "ΕπιΟι τό δεύτερον κεφάλαιον τής παρούσης διατριβής τό περί βασιλικών καί 
πριγκιπικών γάμων πραγματευόμενον, δπερ, ελλείψει χώρου, θά δημοσιευθή εις τόν 
προσεχή τόμον τής Έπετηρίδος.
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4 Φ. Κουκουλέ —Συμβολή εις τό περί τοϋ γάμου παρά τοΐς Βυζανηνοΐς κεφάλαιον.

παπύρων, τών έργων τών πατέρων της εκκλησίας και μάλιστα τοΰ Γ' και 
Λ' μ. X. αΐώνος, είτα τών ιστορικών και χρονογράφων, τών διαφόρων 
συναξαρίων, τών σατυρικών έργων, τών μαγικών βιβλίων, τών ποιημά
των, τών ονειροκριτικών βιβλίων, τών εγγράφων (διαθηκών — προικοσυμφώ
νων κ. τ. τ.) τών συλλογών τών επιστολών, τών συλλογών τών νόμων, τών 
νομοκανόνων καί τών μεσαιωνικών μυθιστορημάτων, ϊνα γενικώς όμιλή- 
σωμεν, θά παράσχη πολύτιμον υλικόν.

’Ανωτέρω άνέφερα τα μυθιστορήματα. Ταΰτα είναι πηγή, ήν πρέπει 
τις μετά, πολλής προσοχής νά λαμβάνη ΰπ’ δψιν, Ναι μέν άποβλέπουσι 
πολλάκις οί συγγραφείς των εις την σύγχρονον αυτών εποχήν και πα- 
ρενείρουσιν είς αυτά σύγχρονα ήθη και έθιμα, πολλάκις όμως παρασυρό- 
μενοι καί υπό τών άρχαιοτέρων προτύπων, τα όποια άκολουθοΰσι, και υπό 
τής εποχής, καθ’ ήν υποτίθεται εξελισσόμενον τό δράμα, παρεμβάλλου- 
σιν είς την περιγραφήν των και πολλά αρχαία έθιμα,- τά όποια διακριτέα.

Την έλλειψιν μ’ ολα ταΰτα πολλών πληροφοριών περί τοϋ γάμου 
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έρχεται ν’ άναπληρώση σπουδαιότατον 
βοήθημα, τοϋ οποίου πρέπει πολλάκις ό ερευνητής νά κάμνη χρήσιν, ό 
σημερινός ημών δήλον δτι βίος καί τά κατά τόπους νΰν κατά τούς γάμους 
έθιζόμενα.

Άν λάβη τις ύπ’ δψιν τήν έν πολλοΤς συντηρητικότητα τών Βυζαν
τινών καί τών μετά τήν άλωσιν προγόνων ημών, τότε θά είναι διατεθει
μένος, κατ’ αρχήν, νά δεχθή δτι πολλά τών νΰν κατά τούς γάμους έθίμων 
θά ήσαν καί Βυζαντινά. Τό γενικώς οΰτως ένταΰθα λεγόμενον γίνεται έτι 
μάλλον πιθανόν, αν τά σήμερον έπικρατοΰντα γαμήλια έθιμα μαρτυροΰνται 
καί ως αρχαία.

Πώς π χ. νά μή καταλέξωμεν εις τά γνήσια γαμήλια Βυζαντινά έθιμα 
τήν αγωγήν τής νύμφης έφ’ άμάξης υπό βοών συρομένης, ήν εν τώ μυθι- 
στορήματί του, τοΐς Αΐθιοπικοΐς, αναφέρει ό Ηλιόδωρος, *) άφ’ οΰ ού 
μόνον έν ταΐς άρχαίαις Άθήναις καί άλλαχοΰ, * 2) αλλά καί σήμερον έτι 
έν Σαράντα Έκκλησίαις τής Θράκης καί Καρυαΐς τής ’Ανατολικής Ρωμυ
λίας οΰτως ά'γεται ή νύμφη;3) Ή πώς νά δεχθώμεν δτι δεν συνειθίζετο

') 'Ηλιοδώρου, Αίθιοπικά I' 41.
2) X. Βουλοδήμον, Δοκίμιον περί τοϋ ιδιωτικού βίου τών αρχαίων Ελλήνων 2.42.
s) Κ. Χατζοπονλου, Ή επαρχία Σαράντα ’Εκκλησιών έν Θρρκική Έπετηρίδι 

1.194. Κατά τον G. Ferrario, II costume antieo e moderno τόμ. 1 μέρ. B' σ. 545 
έπί τών χρόνων του είς τά χωρία ή νύμφη ώδηγεϊτο είς τήν οικίαν τού νυμφίου 
έφ’ άμάξης ΰπό βοών συρομένης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:00 EEST - 3.236.241.27



Φ. Κουζουλέ—Συμβολή βΐς τό περί τοΰ γόμου παρά τοΐς Βυζανανοϊς κεφάλαιον. 5

κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ή κλοπή τοΰ ζυγού τής άμάξης, δι’ ής 
θ’ άπήγετο ή νύμφη, άφ’ οΰ τό εθιμον αυτό, άρχαΐον δν, είναι ετι και 
νϋν εν χρήσει; *) ή ότι ή λύσις τής παρθενικής ζώνης ήτό τι άγνωστον, 
άφ’ ου καί άρχαΐον είναι τό εθιμον καί σήμερον ετι επιχωριάζει έν Ζωπα- 
νίφ τοΰ Σισανίου, ένθα κατά την πρώιην νύκτα τού γάμου ή νεόνυμφος 
λύουσα άποθέτει επί τής συζυγικής κλίνης, ήν κατάσαρκα φορεΐ λεπτήν 
ζώνην;

Κατά τον αυτόν τρόπον τού σκέπτεσθαι πρέπει νά δεχθώμεν οτι άπό 
τοΰ I' μέχρι τοΰ ΙΕ' αίώνος ό νυμφικός θάλαμος, δ παστός, θά έστολίζετο 
δπως καί κατά τον Δ' καί I', * 2) άφ’ οΰ καί σήμερον οΰτω κοσμείται.

Σήμερον εν Σαράντα Έκκλησίαις καί Μακεδονία, δταν άπό μακρι
νής άποστάσεως έκκινή ή συνοδεία τής νύμφης, ινα ΰπάγη εις τό χωρίον 
τοΰ γαμβρού, σπεύδουσι δρι μεΐς καί προαναγγέλλουσι τήν έκκίνησιν ή τήν 
μέλλουσαν άφιξιν. 3) Οΰτοι έν Βογατσικω τής ν’ακεδονίας καί Καλαβρύτοις 
καλούνται οχαριάτες καί εν Καλαβρύτοις πάλιν σ(ν)χαρικιάριδες. 4) Πώς, 
κατόπιν τούτου, νά μή δεχθή τις οτι τό εθιμον θά ήτο κοινόν καί εις τούς 
λαϊκούς Βυζαντινούς γάμους, άφ’ οΰ τό εΰρίσκομεν μνημονευόμενον κατά 
τούς βασιλικούς, έν οίς οί τοιοΰτοι άγγελιαφόροι καλούνται σνγχαριάριοι;

’Αλλά καί λέξεις γαμήλιοι σήμερον σφζόμεναι καί άρχαΐαι ή άρχαιό- 
τροποι οΰσαι πρέπει νά δεχθώμεν οτι ήσαν έν χρήσει καί κατά τούς Βυζαν
τινούς χρόνους μετά καί των άντιστοίχων έθίμων. Ό Θεόδωρος Πρόδρομος, 
φέρ’ είπεΐν, καλεΐ νυμφοατόλους τάς γυναίκας τάς στολιζούσας τήν νύμφην, 5 6) 
δ αυτός έπ’ ίσης νυμφοστόλον ονομάζει τον πατέρα τοΰ γαμβρού, β) δ δέ 
Πανάρετος έν τφ Χρονικφ του ννμφοστόλον τον συνοδεύοντα τήν νύμφην 
μεταβαίνουσαν προς τον μέλλοντα σύζυγον. 7) Πώς νά μή δεχθή τις οτι

*) Κ. Χατζοπονλον, Ένθ’ άν. καί Μ .Λουλουδοπονλον, ’Ανέκδοτος συλλογή ηθών, 
έθίμων κ.λ π. 184—5.

2) Κατά τάς μαρτυρίας ' Ιωάννον τον Χρνοοατόμου καί Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρο
γέννητου, περί ών κατωτέρω.

3) Έν Βογατσικφ τής Μακεδονίας καί Καλαβρύτοις τής Πελοποννήσου άντιστρό- 
φως άναγγέλλουσιν εις τήν οικίαν τής νύμφης τήν μέλλουσαν έλευσιν τοΰ γαμβρού.

4) Έν τή περιοχή Καλαβρύτων ο(υ)χαριχιάριδες καλούνται καί οί είς τήν οικίαν 
τής νύμφης άναγγέλλοντες τήν μέλλουσαν άφιξιν τής συνοδείας τοΰ γαμβρού. Έν 
Σαράντα Έκκλησίαις οί συχαρικιάριδες καλούνται άποκρισιάριδες καί έν Κρήτη 
μαντατοφόροι. Εννοείται δα οί άγγελιαφόροι οΰτοι πάντοτε άμείβονται.

η Κατά τόν Θ. Πρόδρομον, ’Αμάραντος ή γέροντος έρωτες (Notices et extraits 
des manuscrits 8 2.120) ό γέρων νυμφίος περιειργάζετο τό πρόσωπον τής νύμφης 
καί «ώς ού καλώς ή όφρύς βοφείη ταΐς νυμφοστόλοις ελοιδορεΐτο».

6Ι "Ορα Migne, PG. 133 1350. 1351.
Ί) Tafel, Eustathii. Opuscula σ. 366,
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6 Φ. Κουκουλέ—Συμβολή είς τό περί τοϋ γάμου παρά τοϊς Βυζανηνοΐς κβφάλαιον.

ταΰτα ουτω δημωδώς κατά τον μεσαίωνα έλέγοντο, άφ’ οΰ παρ’ άρχαίοις 
γνωστά είναι τά νυμφοστολέω, ννμγοστολία, νυμφοατολίζω, έν τοϊς μεσαίω
ν ικοϊς δ’ έγγράφοις συχνά άναφέρεται τό νυμφοοτολέϊν και ' νυμφο· 
στολισμός, νϋν δ’ έν Κΰθνφ ννφοστόλοι καλούνται αί βοηθοϋσαι την νύμφην 
νά ράψη τά νυμφικά της φορέματα, έν Ίκαρίφ δέ κα'ι Πόντφ νυμφο- 
αιόλος λέγεται ή γαμήλιος πομπή, ήτις και γαμοστόλος έν Πόντφ καλείται; 
Ουδέ άμφιβάλλομεν δτι δ γαμήλιος θάλαμος θά έλέγετο κατά τούς Βυζαν
τινούς χρόνους ου μόνον παστός, αλλά και νυμφεΤος, τουλάχιστον κατά 
τόπους, άφ’ ού ουτω καί έν Πόντφ νϋν λέγεται.

Ουτω προχωροΰντες, άλλά μετά μεγάλης προσοχής και έφεκτικότητος, 
θά δυνηθώμεν νά πιστοποιήσωμεν την συνήθειαν των γαμήλιων λουτρών 
κατά τον μεσαίωνα, έν πολλή μεν χρήσει σήμερον δντων, μόλις όμως κατά 
τούς βασιλικούς γάμους άναφερομένων, καί άλλων δέ συνηθειών, αϊτινες 
ε’ικάζομεν οτι θά ύπήρχον, περί ών δμως σχετικάς μνείας δέν έχομεν. Και 
άγνοοΰμεν ακόμη έκ τών έθίμων τοΰ Βυζαντινού γάμου τόσον πολλά ! Πώς 
λ. χ. έγίνοντο αί προσκλήσεις εις γάμον κατά την Βυζαντινήν περίοδον, 
τίνες τελεταί συνώδευον την κατασκευήν τών γαμήλιων στεφάνων, τίνα 
άσματα έψαλλον οί τό δψίκιον τοΰ γάμου άποτελοϋντες, όταν συνώδευον 
τούς μελλονύμφους έκ τής οικίας των είς τήν έκκλησίαν καί έκεΐθεν, μετά 
τήν τέλεσιν τοΰ στεφανώματος, οΐκαδε, πώς οί πενθεροί ύπεδέχοντο τήν τό 
πρώτον είς τον οίκον τοΰ γαμβρού είσερχομένην νύμφην καί τίνες συμ
βολικοί πράξεις έπηκολούθουν, τίνα άσματα έψάλλοντο, δταν έχόρευον οί 
νεόνυμφοι, πάντα ταΰτα καί πλεΐστα άλλα είναι ζητήματα, τά όποια αί 
ύπ’ δψιν ήμών πηγαί άφίνουσιν ασυζήτητα.

Ή ήμετέρα μελέτη έξετάζουσα τον Βυζαντινόν γάμον ως κοσμικήν 
τελετήν, έπί τή βάσει υλικού κατά τό πλεΐστον ύφ’ ήμών συλλεγέντος, είναι 
λαογραφική, δι’ δ έκεϊνα μόνον τά σημεία θά λάβη ύπ’ ό'ψιν, δσα συν- 
τελοϋσιν είς διαφώτισιν τοΰ θέματος από τοιαύτης άπόψεως, δέν θ’ άπο- 
φύγη δμως νά χρησιμοποιήση τό έκκλησιαστικόν καί νομικόν μέρος, τόσον 
δμως μόνον, όσον θά είναι ανάγκη, ΐνα δι’ αυτών διασαφηθή καί συμ- 
πληρωθή τό λαογραφικόν καί άποτελεσθή ούτως ενιαία μελέτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'.

Ο ΛΑΪΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Ό βίος της Βυζαντινής κόρης γνωρίζομεν ότι ήτο πολύ περι
ορισμένος· έν των κυρίων αυτής προσόντων εθεωρεΐτο τό νά μη την έχη 
ϊδει ό ήλιος καί προχωρήσασαν εις την ηλικίαν αρκετά μάλιστα χαρακτη
ριστικά! τής θαλαμεύσεως αυτής είναι καί τινες έτυμολογίαι Βυζαντινών, 
καθ’ ας ή κόρη τού οφθαλμού καλείται ούτως ως περιοριζομένη καί φυλατ- 
τομένη εντός των βλεφάρων ως εντός τού θαλάμου ή κόρη τής οικο
γένειας, καί αί νύμφαι καλούνται ούτως έκ τού νέον φαίνεο&αεί «Καί αύται 
γάρ τό πρίν θαλαμευόμεναι νέον φαίνονται ότε τό τής ήλικίας άνθος 
αύταΐς άπανθεΐ» κατά τον Θεσσαλονίκης Ευστάθιον *).

ΓΙερί τούτου, καί άλλοθεν γνωστού, σαφέστατα όμιλεΐ καί ό Χρυσό
στομος λέγων τά εξής εν τφ είς Μάξιμον έγκωμίψ του- «Τον άπαντα θα- 
λαμευομένη ή κόρη χρόνον, μηδέποτε τον νυμφίον έωρακυϊα από τής πρώ
της ημέρας ούτω ποθεί καί στέργει ως σώμα οίκεΐον» καί πάλιν «άνθρώπφ 
μηδέποτε όφθέντι μηδέ γνωσθέντι καί την θυγατέρα την εαυτών καί προίκα 
χρημάτων πολλών εγχειρίζομεν».2) Ύπό τοιούτους ορούς πας τις κατανοεί 
ότι είς την άπειρον Βυζαντινήν δεν εδίδετο ελευθερία εκλογής τού μέλλον
τος συζύγου. Καί δεν άρνούμεθα μέν οτι ή νέα μεταβαίνουσα είς θρη
σκευτικός πανηγύρεις καί γυναικείας συγκεντρώσεις, είς λουτρά ή γάμους 
εύρισκεν ευκαιρίαν νά ΐδη καί άγαπήση τον μέλλοντα σύζυγόν της, δστις 
έκώμαζε μετά τών φίλων προς τής ερωμένης την οικίαν 3) ή, κατά τον Άχιλ- 
λέα Τάτιον,4) εκαμνεν «εξωθεν άκροβολισμούς» ή, κατά τον Θ. Πρόδρομον, 
ονχνογνρίοματα,5) καί άφινε τον ερωτά του νά εκδηλωθή είς στίχους οίοι 
οί έπόμενοι*

>) 1384.37.
!) Migne, PG. 51.230.
s) Foerster, Zwei neue Reden des Choricius Rh. M. 49.495. 
ί) Άχιλλέως Τατίου, Τών κατά Λευκίππην καί Κλειτορώντα λόγοι οκτώ Α' 9.
5) Καί τί με παρωδήγηοες την άπωρφανισμένην 

με τά ονχνογνρίοματα καί με τάς κομπωοίας ;
λέγει πρός τόν Πρόδρομον ή σύζυγός του. Hesseling — Pernot, Poemes 

Prodromiques 1.110.
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Παράκυψον, φως μου γλυκύ, να σου Ιδώ τά κάλλη * 2 3 4)

μειά τό φέγγος έρχομαι, κόρη, εις τό περιβόλιν 
ευγενική μου και καλή, εξύπνηο’, &ν κοιμάσαι2).

ψέμαν ού λέγω δ ταπεινός, τάς νύκτας ού κοιμούμαι 
ουδέ ή καρδιά μου γαληνεΐ εκ τής ίπιύυμιάς σου 3).

Ταΰτα πάντα δμως δεν έδιδον τό δικαίωμα εις την κόρην αυτή νά 
εκλέξη τον σύμβιόν της. Προκειμένου περί γάμου, νόμος παρθένων ήτο 
«προς την πεΰσιν τοΰ κρατοΰντος άποκρίνασθαι» καί «συννεύειν εις τό 
παρ’ άμφοτέρων βούλημα» 4).

Ή ηλικία άλλως τε, καθ’ ήν συνήθως ετελεΐτο ό γάμος, ήτο τοιαύτη, 
ώστε ουδέ ήδυνατο καν ή νύμφη η ό μη αυτεξούσιος νυμφίος νά έχη ίδιαν 
γνώμην. Καί ήρωτάτο μέν ενίοτε καί ή κόρη «εϊ κατά νοϋν ό γάμος αυτή 
καί αρεστός ό νυμφίος»,5) απόλυτος δμως κύριος νά κανονίση τό ζήτημα 
αυτό ήτο ό πατήρ, τοΰ οποίου ήτο αναγκαία ή συγκατάθεσις προς γάμον 
τής θυγατρός, καθ’ ής, ενίοτε δυστροπούσης, αντί τής εκ των λόγων πει- 
θοΰς επέσειε την απειλήν τής πατρικής κατάρας6) καί εις ήν καί ακόυσαν 
πολλάκις επέβαλλε τ'ν γάμον.7) Τό

νυμφευμάτων μεν των εμών πατήρ έμός 
μέριμναν εξει κούκ έμόν κρίνειν τάδε8)

ήτο σχεδόν κανών κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον.
«“Οσοι παΐδας έχετε νέους καί πρός τον κοσμικόν βίον αυτούς άγα- 

γεΐν μέλλετε, ταχέως υπό τον τοΰ γάμου ζυγόν αυτούς έλκετε» άνεφώνει 6 
ιερός Χρυσόστομος,9) σύμφωνων καί πρός τοΰ Ρωμαϊκού δικαίου τάς σχε
τικός διατάξεις 10) καί πρός τήν τών χρόνων του συνήθειαν.

Κατά τάς διατάξεις ταύτας ό τής εφηβείας χρόνος συνεπληροϋτο διά

*) Α. Μηλιαράκη, Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας στίχ. 1747.
2) Hesseling, Άχιλληΐς στίχ 1223.
3) Hesseling—Pernot, Έρωτοπαίγνια στίχ. 135. Τύπους ερωτικών επιστολών 

καί ερωτικών ποιημάτων βλέπε έν τφ Β'. βιβλίφ τών κατά Δρόσιλλαν καί Χαρικλέα 
τοΰ Νικήτα Ενγενειανοϋ.

4) *Ηλιοδώρου, Λιθιοπικά Λ'. 21.22.
) Μαρτύριον τής αγίας Μάρτυρος Ευγενίας, Migne, PG. 116.612.

') Μιχ. Ψελλοΰ, Έγκώμιον εις τήν μητέρα έν Κ. Σάδα, Μεσ. Βιβλ. 5. 8.
) Βίος καί πολιτεία τής όσιας Μελάνης τής Ρωμαίας, Migne, PG. 116. 753.

8) Ενριπίδον, ‘Ανδρομάχη 987.
°) Εϊς έπιστολήν πρός Θεσσαλονικεΐς ομιλία E‘. Migne, PG. 62. 426.
1(ι) Joh. Marquard, Das Privatleben der Romer σ. 28.
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μέν ιός γυναίκας κατά τό δωδέκατον έτος, δια δέ τούς ανδρας κατά τό δέ- 
κατον τέταρτον. Μόνον μετά τό χρονικόν τούτο δριον, αν έγίνετο ό γά
μος, έθεωρεΐτο νόμιμος, άλλως άκυρος. Χ) ’Αν μάλιστα ύπανδρευετό τις κό
ρην νεωτέραν των 12 ετών, τότε ηρχετο εις σχέσιν μέ αυτήν, δταν συν- 
επλήρου αΰτη την δωδεκαετίαν2).

Τάς διατάξεις ταυτας παρέλαβε μετά ταΰτα και ή εκκλησία κα'ι διά 
πολλών έπεκυρωσε συνοδικών αποφάσεων3) ούτως ώστε καθ’ δλην την 
Βυζαντινήν περίοδον νόμιμος προς γάμον ηλικία διά μέν τον άνδρα έθεω
ρεΐτο τό δέκατον τέταρτον έτος, τό δωδέκατον δέ διά την γυναίκα κα'ι βρα- 
δότερον τό δέκατον τρίτον, συμπεπληρωμένον4).

Και αυτά μέν διέτασσον οι πολιτικοί καί εκκλησιαστικοί νόμοι καί 
κανόνες, πολλοί δμως τών γονέων φαίνεται δ τι υπάνδρευον τά τέκνα των εις 
ηλικίαν μικροτέραν τής δριζομένης, ώς έμφαίνεται έκ τών σχετικών ψόγων καί 
παρατηρήσεων. Ούτω, κατά τούς πολιτικούς νόμους, «ή ήττων τών δώδεκα 
ετών γαμηθεΐσα τότε γίνεται νόμιμος γαμετή, δτε παρά τώ άνδρί τά δώδεκα 
έτη πληρώση,5) κατά δέ τάς Άσίζας τής Κόπρου 6) «Έάν κοράσιν όρμαστ^) 
(= ύπανδρευθή) παρκάτω παροϋ τά δώδεκα έτη ούδέν λογίζεται ή όρμα- 
σία εκείνη γάμος, αλλά μνήστρα». Κατά συνοδικήν άπόφασιν προκληθεΐ- 
σαν υπό τού Άρτης Ίωάννου «ή τήν παρθενικήν λυθεΐσα ζώνην έν άώρφ 
τή ηλικία, τού φθορέως διαζυγήσεται καί δ ίερολογήσας αυτούς έν γνώσεί

’) Ecloga ad Prochiron mutata τίτλ. 1:10 [Zachariae v. Lingenthal, Jus 
Graeeor. 4. 64).

a) Βασιλικά βιβλ 29 τίτλ. 1. 64. Κατά τάς Άσίζας τής Κόπρου (Κ. Σάΰα, Μεσ. 
βιβλ 6 552) ώφειλε «νά μηδέν μιγή ό άνθρωπος μέ τήν γυναίκα έως οΰν άπληρώση, 
τά ιβ'. έτη μετ’ αΰτοϋ».

3) Νικοδ. Μιλάς, Τό εκκλησιαστικόν δίκαιον τής ορθοδόξου Ανατολικής εκ
κλησία,, σ. 832 (μετάφρ. Άποστολοποόλου) J. Zhishman, Das Eherecht der orien- 
talischen Kirche σ. 201 εξ. Πβ. καί Ράλλη — Ποτλή, Σύνταγμα 2.224, 5.35. Έπιθι 
καί τάς Άσίζας τής Κύπρου (Κ. Σάχλα, Μεσ. βιβ. 6.641)

‘) Κατάτήν ΡΘ'. νεαράν Αέοντος τον Σοφοί δέν έπρεπε νέ γίνεται ίερολογία έν
δοθεν τοΰ τρισκαιδεκάτου χρόνου έπί γυναικών, Migne, PG. 107. 640. Κατά νεαράν 
'Αλεξίου τού Κομνηνοΰ έπρεπεν ή μνηστή νά έχη συμπληρώσει τό δέκατον τρίτον έτος 
καί κατά τόν Γ. Φραντζήν (Χρονικ. 225.18) ΐνα ό γάμος είναι τέλειος έπρεπεν ή κόρη 
νά φθάση τό δέκατον τέταρτον έτος. Διά σύναψιν νομίμου γάμου ό Κωνοτ. Πορφυρο
γέννητος απαιτεί διά μέν τόν άνδρα τό δέκατον πέμπτον έτος, διά δέ τήν γυναίκα 
τ ι δέκατον τέταρτον, Migne, PG. 113. 493. όρα καί J. Krause, Die Byzantiner des- 
Mittelalters σ. 176.

δ) Epanagoga aucta τίτλ. 14 13 (Zachariae v. Lvngenthal, Jus Graeeor- 
4.223).

·) Κ. Σά&α, Μεσ. βιβλ. 6.541.
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καθαιρεθήσεται. ') Εις ταΰτα τέλος δς προστεθή δτι ώς μίαν αίτίαν τών 
κατά τον ΙΕ', αιώνα μεσοϋντα λυπηρών ’Ιωσήφ ό Βρυέννιος θεωρεί τό 
ότι πολλοί «τάς θυγατέρας αυτών άνήβους παιδοφδορία παραδιδόασιν* 2).

Ή προς γάμον αυτή ηλικία, ήτις πολλαχοΰ έφυλάσσετο μέχρις εσχά
των,3) ώριζε τά προς τά κάτω χρονικά όρια- προς τα άνω ήδυναντο, φυσικά, 
οί εις γάμον συνερχόμενοι νά προχωρήσωσι και υπέρ τό εικοστόν έτος. 
Έπ’ ίσης δέον νά παρατηρηθή ενταύθα δτι ούχί σπανίως μεταξύ τών συ- 
ζευγνυμένων παρετηρεΐτο σημαντική διαφορά ηλικίας,4) ούχι ασυνήθη δ’ 
ήσαν τά παραδείγματα νεαρών παρθένων πτωχών, αϊτινες χάριν πλουσίων 
άντιπροίκων, έδέχοντο νά ΰπανδρευθώσιν ΰπεργήρους, τοϋθ’ δπερ κομψώς 
έσατυρισεν ό Θεόδωρος Πρόδρομος έν τώ έργιδίω του τώ έπιγραφομένφ 
Αμάραντος ή γέροντος έρωτες, βραδυτερον δε τό νεώτερον ποίημα περί 
τού γέροντος νά μήν πάρη κορίτσι. 'Υπήρχον δέ προς τά ανω και δρια, διά 
τά όποια οί μέν πολίτικοι νόμοι έδείκνυον Ιλαστικότητα,5) ατινα δμως, κατά 
τούς εκκλησιαστικούς τουλάχιστον κανόνας, δεν έπετρέπετο νά ύπερβαίνων- 
ταυ δεν επετρέπετο δήλα δή νά συνάπτωσι γάμον ανδρες ύπερβάντες τό 
εβδομηκοστόν έτος και γυναίκες ύπέρτά εξήκοντα γενόμεναι6).

”Αν διά τον γάμον τοιαύτα χρονικά δρια ετίθεντο, διά τήν μνηστείαν 
δεν συνέβαινε τό αυτό. Εις τάς Βυζαντινός χώρας καί κατά διαφόρους αι
ώνας τής Βυζαντινής περιόδου καί βραδυτερον δέ, ως ή καί σήμερον χρή- 
σις δηλοΤ, χάριν πολιτικών, κοινωνικών ή κληρονομικών λόγων οί γονείς 
έμνήστευον εις πολύ μικράν ηλικίαν τά τέκνα των,7) γαμήλια συμβόλαια 
γράφοντες καί υπόβολα δίδοντες.8) Κατά τούς παλαιούς νόμους ή τοιαύτη 
μνηστεία ήδυνατο νά γίνη καί κατά τό έβδομον έτος, 9) τό αυτό δ’ ώριζε

7) Migne, PG. 119. 802.
2) Ίωοηφ μοναχού τού Βρυεννίον, Τά παραλειπόμενα 3. 120 (Έκδ. Εύγ. Βουλ · 

γάρεως).
3) Έν Χαλδίφ μάλιστα τοΰ Πόντου έλεγον παροιμιωδώς «δωδεκάχρονον κορίτσ' 

γιά ’ς σόν άντραν γιά ’ς σήν φούρκαν» Π. Μελανοφρνδον, Ή έν Πόντιό 'Ελληνική 
γλώσσα σ. 119. “Οτι παρεβαίνετο πολλάκις ή νόμιμος πρός γάμον ηλικία κατά τούς 
τελευταίους πρό τής άλώσεως χρόνους καί έπί Τουρκοκρατίας έση μείωσε καί ό Ν. Βίης 
έν τή διατριβή τον 'Υπήρχε]^ primae noctis παρά τοΐς Βυζαντίνοις; ΒΖ. 21.172.

4) Έπιθι καί τό περί βασιλικών γάμων κεφάλαιον.
°) Φ. Φαρμά, Ό γάμος παρ’ "Ελλησι σ. 226.
6) Νιχοδ. Μιλάς, Ένδ’ άν σ. 833.
7 ] Άννα Κομνηνή, Άλεξ. 1.417.20.
8) Ecloga privata aucta τίτλ.1.1 (Zachariae ν. Lingenthal Jus Oraecor. 

4. 7). Έν τοΐς έγγράφοις τούτοις ώρίζετο πρόστιμον έν περιπτώσει έγκαταλείψεως.
°) Νεαρά ΡΘ'. Δέοντος τον Σοφού, Migne, PG. 107. 640.
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καί νεαρά ’Αλεξίου Α'. τοΰ Κομνηνοΰ «<χλλ: ούχ ώστε άπαρτίζειν τελείαν 
μνηστείαν, αλλά μόνον κρατύνειν τάς περί μνηστείας λογοποιΐας».

"Οταν οί γονείς εβλεπον ότι τά τέκνα των έ'φθασαν είς γάμου ηλι
κίαν, τότε αυτοί έφρόντιζον περί τής άποκαταστάσεώς των, την νύμφην ή 
τον γαμβρόν έκλέγοντες καί τά τοϋ γάμου μετά των συμπενιθέρων συμ- 
φωνοΰντες. 7) Οίιχί σπανίως έν τοϋτοις ως βοηθούς προς πλήρωσιν τοϋ 
συνοικεσίου μετεχειρίζοντο τούς φίλους, συγγενείς ή καί εΰνους οίκέτας* 2) 
τους μεσάζοντος ή μεσολαβονντας μεσιτεύοντας 3).

Είς τον Βυζαντινόν έν τοϋτοις κόσμον έπανειλημμένως άναφέρονται 
καί οί προξενούντες ή προξενηται ή αί προξενήτριαι 4) ή κουρκουσοϋραι, 5) 
πρόσωπα δήλα δη ως έπάγγελμ x τό προξενεΐν άσκοϋντα, άτινα, αντί αμοι
βής, 6 * 8) άνελάμβανον νά έξεύρωσι καί συστήσωσι τον κατάλληλον γαμβρόν 
ή νύμφην. Εννοείται δ’ ότι τά πρόσωπα ταϋτα, περί ών δεν υπήρχε παρά 
τή κοινωνία καλή ύπόλητβις, 7) γνωρίζοντα τό συμφέρον των, έφρόντιζον 
νά φαίνωνται είς έκάτερον μέρος παρέχοντα τάς υπηρεσίας των, ούτως 
ώστε ν’ άμείβωνται διττώς. Ό Κεκαυμένος έν τφ στρατηγική) του (σ. 56) 
είρωνικώς όμιλε! περί αυτών λέγων «Καί δούς (ό γαμβρός) αύταΐς ών χρή- 
ζουσι, πέμπει έπαγγελλόμενος μεγάλα, εΐ προξενήσουσιν αύτώ γυναίκα καλήν 
αί δέ την κρείττονα έπαγγέλλονται, προμεμισθωμέναι δ’ ούσαι παρά γυναι- 
κός είς τοΰτο, άπελθοϋσαι προς αυτήν, εϋρομέν σοί φασι, οιον ήθελες, 
άπόλαυσον των αγαθών αύτοϋ».

'Ως προξενηται δέ, καί μάλιστα προξενήτριαι, έχρησίμευον μάλλον 
πρεσβυτικά πρόσωπα, 8) είς παλαιοτέρους δ’ αιώνας καί γυναίκες είς την 
τάξιν τών παρθένων άνήκουσαι, ώς μάς άφίνει νά έννοήσωμεν Βασίλειος ό

Μ Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τοΰ τιμίου νομίμου γάμου- Migne, PG. 155.505.
2) Θεοδώρου Προδρόμου, Τών κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα βιβλία Θ’, Β' 381. 

Migne, PG. 51 233.
s) Παοχάλ. Χρονικόν 578.3,579.10 Μιχαήλ Ακομινάτον τον Χωνιάτον, Τά σφζό- 

μενα 1.14.20 (έκδ. Λάμπρου), Μιχ. Ψελλοϋ, Είς τήν Θυγατέρα Στυλιανήν (Κ. Σάϋ-α, 
Μεσ. βιβλ. 5.76), Γ. Κεδρηνον, Σύνοψ. Τστορ. 2.310.

i Τό προξενεΐν γάμον τινί σύνηθες παρ’ ΆχιλλεΤ Τατίφ, Τών κατά Λευκίππην 
καί Κλειτοφώντα λόγοι οκτώ Α'.'7, 1Β'. 10. ’Εν τφ στρατηγικφ τοϋ Κεκανμένον σ. 49 
{έκδ. Wassiliewskii) κεΐται «άλλοι δέ προξενοΰσι γαμβρούς καί νύμφας» καί πάλιν 
σ. 59 «γυναίκες, αι είς τό προξενεΐν πείραν έχουσι».

“) Κεκανμένον, Στρατηγικόν ο. 56.
Γ’) Χρυοοστόμον, Έγκώμιον είς Μάξιμον Migne, PG. 51.235, Μιχ. Ψελλον, Είς 

•τήν θυγατέρα Στυλιανήν (Κ Σά9α, Μεσ βιβλ. 5.76), Κεκανμένον, Στρατηγικόν σ. 49.56.
’) Ό Κεκαυμένος σ. 56 τάς καλεΐ άτιμους.
8) Χρνυοοτόμον, Έγκώμιον είς Μάξιμον, Migne, PG. 51.233.
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Μέγας λέγων χ) «Έπίψογον τό παρθένον γάμου προμνήστριαν γίνεσθαι».
Οι προξενηταί ή αί προξενήτριαι, ΐνα εις τό ποθούμενον φθάσωσιν- 

αποτέλεσμα; εξήρον τοΰ προξενουμένου καί άλλα προσόντα καί δή τα εξής 
τέσσαρα' την περκράνειαν τοΰ γένους, τοΰ σώματος τό κάλλος, την άνά 
λογον ήλικίαν καί τό ποσόν τής προικός. * 2) ’Εννοείται δ’ δτι επιτήδειοι 
προξενηταί, ΐνα τοΰ ποθουμένου έπιτύχωσιν, επεδείκνυον είς τον υποψήφιον 
γαμβρόν καί εικόνα τής νύμφης. Τούτο δεν μάς πιστοποιείται διά τάς 
κόρας τής κατωτέρας κοινωνικής τάξεως, διά τάς τών εΰγενών όμως καί 
καί τάς εκ βασιλικού αίματος σαφώς μαριυρεΐται 3).

Ου μόνον δ’ δ Χρυσόστομος, άλλά καί οι μετά ταΰτα συγγραφείς 
δμιλούσι περί τού μισθού, δν οί προμνηστευοντες έλάμβανον, τόσον δ’ ή 
συνήθεια αύτη τής πληρωμής είχεν επικρατήσει, ώστε καί οΐ νόμοι κατόπιν 
ήναγκάσθησαν νά κανονίσωσι τό ζήτημα. Πβ. «Ή διάταξις βούλεται τον- 
προξενοΰντα γάμον μάλιστα μέν μηδέν λαμβάνειν, εΐ δ’ δλως ανέχεται λαβεΐν,. 
εί μέν μηδέν συνεφώνησε περί τούτου, μηδέν δλως λαμβάνειν, εΐ δέ καί 
συνεφώνησε μη υπέρ την εικοστήν μοίραν τής προικός καί τής προ
γαμιαίας δωρεάς επιζητεΐν». 4) Πάντως τό άνώτατον ποσόν τής αμοιβής; 
δέν ΰπερέβαινε τάς δέκας λίτρας χρυσίου 5).

Συνέβαινεν δμώς καί τι άλλο" οσάκις 6 νέος ήγάπα την μέλλουσαν 
σύζυγόν του, έσπευδε νά την ζητήση εΐς γάμον ύπισχνούμενος, καί πολλά- 
κις παρέχων, δώρα είς τον μέλλοντα πενθερόν, μέσον, δπερ εΐς πολλάς περι
στάσεις άπεδείκνυτο αποτελεσματικόν 6).

Εΐπομεν δτι ή νύμφη μέχρι τού γάμου της ήτο σχεδόν αθέατος. Δέν 
πρέπει έν τούτοις ν’άποσιωπήσωμεν δτι προ τής μνηστείας εΰρίσκετο τρό
πος νά ΐδη ό νέος αθέατος την προξενουμένην εΐς φιλικήν οικογένειαν 
καί νά εΐπη τήν περί αυτής γνώμην του. "Ο,τι λέγει ό I. Μαλάλας περί

ή Περί Παρθενίας, Migne, PG. 30.713.
2) Χρυσοστόμου, Έγκώμιον είς Μάξιμον, Migne, PG. 51.240' τοΰ αύτοϋ είς 

επιστολήν πρός Κολοσσαεΐς ομιλία IB' PG. 62 390, Γρηγορίου Νύασης, Περί παρθενίας, 
Migne, PG. 46.325, Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα 1.14.18 καί 350 
28. Βίος τοΰ αγίου Κωνσταντίνου έν Θ. Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά σ. 166, ’Αλέ
ξιου Κομνψοϋ, Ποίημα παραινετικόν στίχ. 532 (Wagner).

3) Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, ‘Ιστορία σύντομος 18.17 (Βόνν.) Ζωσίμου, 
Ίστορ. 249.10 εξ.

4) Πρόχειρον 4. 1. σ. 26 καί Σύνοψις 28.4. 1 σ. 270. “Ορα καί Άρμενοπούλου, 
Έξάβιβλον 4.3. 12.

Βασιλικά βιβλ. 54. 15. 4.
6) Λόγγον Σοφιοτοϋ, Τών κατά Δάφνιν καί Χλόην Λόγοι Δ', Λ' 18, 2, Γ'. 25.1. 

Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάϋα, Μεσ. βιβλ, 6. 528).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:00 EEST - 3.236.241.27



Φ. Κουκουλέ—Συμβολή εις τό περί τοϋ γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοϊς κεφάλαιον. 13

του Θεοδοσίου ίδόντος έν τψ κουβουκλίφ τής αδελφής του Πουλχερίας διά 
■μέσου τοϋ βήλου την μέλλουσαν σύζυγόν του Άθηναΐδα, *) αντιπροσω
πεύει τό κοινόν Βυζαντινόν έ'θιμον, δπερ καί παρά τοΐς Τούρκοις μέχρι 
τοϋ νΰν επικρατεί.

Άφ’ οΰ οι οίκεΐοι συνεβιβάζοντο νά γίνη ό γάμος, είς πίστωσιν τής 
συμφωνίας, άντήλλασσον εγκόλπια, 1 2 *) τούτο δ’ έθεωρεΐτο κατά τούς μετα
γενεστέρους Νομοκάνονας, πιστοποιοϋντας ότι μέχρι των τελευταίων εκα
τονταετηρίδων έπεκράτει ή συνήθεια, έθεωρεΐτο, λέγω, «συμφωνία άμετά- 
τρεπτος κα'ι γάμος στερεωμένος» 8).

Άλλη έπ’ ίσης προκαταρκτική τοϋ γάμου πράξις καί ούχί τέλειος άρρα- 
βών, μάλιστα δταν πρόκειτο περί ανηλίκων μνηστευομένων, έθεωρεΐτο κα'ι 
δ δεσμός, 4 *) πιστοποίησις δήλα δη τής συμφωνίας τοϋ γάμου διά δεσμευ
τικών χαρτιών, έν οις ωρίζοντο καί ποιναι έν περιπτώσει διαλύσεως δ).

Ό άρραβών παλαιότερον έθεωρεΐτο τέλειος, δν έγίνετο «συναινέσει 
μόνη κα'ι γραφή συμβολαίων», 6; βραδύτερον δέ δι’ ίερολογίας, 7) έδίδετο 
δε κατ’ αυτόν δακτύλιος και άντηλλάσσετο μεταξύ των μνηστευομένων τό 
φίλιον φίλημα. 8)

Κατά τούς νόμους τής Κύπρου ό μέλλων ν’ άρραβωνισθή έπρεπε νά 
δηλώση, δρκιζόμενος εις τά αγία, κα'ι συνεπιβεβαιούντων δύο μαρτύρων, 
δτι δεν ειχεν άρραβωνισθή άλλην και δτι ούδέν κώλυμα γάμου ,ύφίστατο 
δι’ αυτόν. Φραγκικόν δέ βεβαίως ήτο τό έν τοΐς αύτοΐς νόμοις άναφερόμε- 
νον έ'θιμον νά κηρύσσεται τρις έπ’ έκκλησίας δ γάμος, "να γνωσθή τό τυ
χόν ύπάρχον κώλυμα 9).

1) I. Μαλάλα, Χρονογραφία 355 3 καί Παοχάλιον Χρονικόν 578.3.
2) Τοϋτο άποκαλεϊ Ρωμαϊκόν η)ος ό Καντακονζηνός, Ίστορ. 2. 108. 19.
а) "Ορα τόν ύπ’ άριθ. 2359 κώδικα τής Έθν. Βιβλ. ’Αθηνών φ. 120α.
*) Όπου δέ ούτε φίλημα ούτε δόσις άρραβώνος παρηκολούθησεν, ώς νΰν γίνεται 

έπι τών λεγομένων δεσμών, I. Ζωναρα, Είς τόν ςiί κανόνα τής ΣΤ’ έν Τρούλλη)
Οικουμενικής'Συνόδου, Ράλλη—Ποτλη, Σύνταγμα 2.539.

б) Πβ. θ Βάλοαμών, Είς τόν ήΗ' κανόνα τής έν Τρούλλιρ ΣΤ' Οικουμενικής 
Συνόδου, Ράλλη — Ποτλη, Σύνταγμα 2, 541. ”Ορα καί Migne, PG 119.793. καί 
Zhishman, Das Eherechto. 276.

β) Ιίβ. καί τό έν ταΐς Άσίζαις μνηστή χαρτωμένη Κ. Σάΰα, Μεσ. βιβλ. 6. 529.
7) Κατά τήν IX’ Νεαράν ’Αλεξίου Α'τοϋ Κομνηνοϋ οί τών καλών κοινωνικών τάξεων 

Χριστιανοί έτέλουν τάς μνηστείας μεθ’ ίερολογίας Zhishman, Das Eherecht σ. 260.
8j I. Ζωναράς, Είς τόν ήΗ' κανόνα τής ΣΤ' έν Τρούλλφ Οικουμενικής Συνόδου 

Ράλλη · Ποτλη, Σύνταγμα 2. 530 Zhishman, Ένθ άν. 249. 257. Περί άρραβώνος έν 
γένει δρα Zachariae ν. Lingenthal, Gesch chte des griechisch-roinischen Rechts 
-σ. 73 κ. έξ.

*) ’Ασίζαι τής Κύπρου Α' 154 (Κ. Σά&α, Μεσ. βιβλ. 6.116).
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Τελεσθείσης τής μνηστείας, 1) ήτις άπητείτο νά γίνεται ούχί Ιν συν
εχεία μέ τον γάμον, ως πολλαχοΰ ετελεΐτο και ως από τής εποχής Λέοντος 
τοΰ Σοφού συνειθίζετο, * 2) αλλά μετά πάροδον άναλόγου χρόνου 3) μή ύπερ- 
βαίνοντος την διετίαν, 4) ό μνηστήρ είχεν ελευθέραν είσοδον είς την οικίαν 
τοΰ πενθεροΰ 5) καί ήτοίμαζε την αποστολήν των προς την μνηστήν δώ
ρων, άτινα, ανάλογα δντα προς τήν κοινωνικήν αΰτοϋ καί Ικείνης θέσιν καί 
περιουσίαν, άπετελοΰντο εκ φορεμάτων πολυτελών καί κοσμημάτων 6).

'{I μνηστεία εθεωρεΐτο ιερά 7) καί διάλυσις αυτής δεν επήρχετο είμή 
σπανίως καί δι’ εξαιρετικούς δλως λόγους π. χ. έν περιπτώσει άποκαλύ- 
ψεως δτι οί άρραβωνισθέντες ήσαν ετερόδοξοι 8) ή μετά εκφρασδεΐσαν ϋέ- 
λησιν τοΰ ετέρου των μνηστήρων ή καί άμφοτέρων ν’ άσπασδώσι τον μο
ναχικόν βίον 9).

Οί Βυζαντινοί γάμοι συνίσταντο είτε Ιγγράφως, διά τής συγγραφής

14 Φ. Κουκουλέ—Συμβολή εις τό περί τοΟ γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοϊς κεφάλαιον-

’) Τό μνησιεύειν έξέφραζον οί Βυζαντινοί διά τοΰ ρήματος άρμόζειν ή όρμάζειν, 
άρμοοτόν δέ ή όρμαστόν έκάλουν τόν μνηστήρα, ώς πάλιν άρμαστήν ή αρμοστήν, τήν 
μνηστήν. Πβ. Ecloga ad Prochiron mutata τίτλ. 19. 18 (Zachariae v. Lingen- 
thal, Jus Graecor. 4. 109). Κιονοτ. Πορφυρογέννητου, Εκλογή των νόμων, Migne, 
PG. 113. 493. Η Usener, Legenden der Pelagia 18 31, 23.15, 24. 34. Βίος τοΰ 
Όσιου πατρός ημών Θεοφάνους, παρά De Boor 2. 28. 9. Τό άρμόζειν καί άρμό- 
ζεσθαι ούχί σπανίως μετεχειρίζοντο οί Βυζαντινοί αντί τοΰ νυμφεύεσθαι καί γαμεϊν| 
Νικήτα Χωνιά του, Λρον. Διήγ. 135. 23, 498. 1, 792. 3. Σ. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά 
σ. 115 Πρόσθες δ’ ότι ή χρήσις αυτή τοΰ άρμόζειν είναι καί αρχαία· Πολνδενχους, 
Όνομαστ. 3. 35.

*) Zhishman, Das Eherecht σ. 266.
8) Όρα Zhishman, Ένθ’ άν. 266. Tafel, Eustathii Opusc. 64. 95 σ. Νικοδ. 

Μιλάς, Τό εκκλησιαστικόν δίκαιον τής ορθοδόξου ’Ανατολικής εκκλησίας σ. 840 (με- 
τάφρ. Μ ’Αποστολοπούλου), Έν Βουρδουρίφ τής Πισιδίας ό άρραβών έτελεϊτο μέ· 
χρις εσχάτων έν συνεχεία μετά τοΰ γάμου Κλ. Ίατρίδον, Ήθη καί έθιμα έν 
’Ανατολή, Ξενοφάνους τόμ 3 73. Τουναντίον έν Άμισφ τοΰ Πόντου έπίστευον δτι 
άριστα θά έζων οί νεόνυμφοι, άν παρέμενον έπί τριετίαν μεμνησιευμένοι.

'·) Ecloga ad Prochiron mutata τίτλ. 1. 15 (Zachariae v. Lingenthal, Jus 
Graecor. τόμ. 4. σ. 63.

") Γ, Παχυμέρη, Χρονικ. 1.34.5 Έντεΰθεν δέν έπεται δτι ήδύνατο έλευθέρως νά 
βλέπη τήν μνηστήν του.

6) ’Αχίλλειος Τατίου, Τών κατά Λευκίππην καί Κλειτοφώντα λόγοι Η', Β' 11, Η'. 
17. Ηλιοδώρου, Αίθιοπικά Δ' 15. Βίος ’Αλεξάνδρου στίχ. 4108 έξ. έν Wagner, Trois 
poemes σ. 180, Μιχ. Ψελλοΰ, ’Εγκώμιον είς τήν μητέρα, Κ. Σά&α, Μεσ. Βιβλ. 5.46,

’) Κιονοτ Πορφυρογέννητου ’Εκλογή τών νόμων, Migne. PG. 113. 537.
8) Ecloga ad Prochiron mutata τίτλ. 1. 9. (Zachariae v. Lingenthal, Jus 

Graecor. 4. 63).
9) Βασιλικά βιβλ. 4. τίτλ. 1. 10 καί 11. Άσίζαι Κύπρου. Κ Σάϋα, Μεσ. Βιβλ. 

6. 526. Ecloga ad Prochiron mutata τίτλ. 1 16 Zach.v. Lingenthal, Jus 
Graecor 4 64)
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Φ. Κουκουλέ—Συμβολή είς τό περί τού γάμου παρά τοΐς Βυξαντινοϊς κεφάλαιον. 15

SfjXtx δή προικώων συμβολαίων, είτε και άγράφως. *) Είς παλαιοτέρους 
χρόνους, επί ’Ιουστινιανού φέρ’ είπεΐν, ώρίζετο δτι πρόσωπον άνωτέρας 
κοινωνικής τάξεως καί δή μέχρι συγκλητικοί καί ίλλουστρίου δεν έπετρέπετο 
νά συνάψη γάμον άνευ τής συντάξεως πρότερον συμβολαίων προικός καί 
προγαμιαίας δωρεάς, οί έμποροι καί αξιωματικοί μόνον, εάν δεν ήθελον 
ν’ άκολουθήσωσι τον τύπον τούτον, έδήλουν την περί γάμου πρόοεσίν των 
είς τον έκδικον, όστις συνέτασσε σχετικόν πρακτικόν, οί δέ τής τρίτης τά
ξεως, στρατιώται δήλα δή, γεωργοί καί τοιοΰτοι ήδύναντο άκωλύτως ά'νεν 
συμβολαίων νά ύπανδρεύωνται * 2 *).

Καί ταϋτα μεν παλαιότερον τό έθιμον όμως τής συγγραφής γαμήλιων 
συμβολαίων αρχίζει από τοϋ ΙΑ' αίώνος νά γενικεύεται, ούτως ώστε έκτοτε 
σπάνια είναι τά παραδείγματα γάμων, έν οίς δεν γίνεται μνεία συντάξεως 
προικοσυμφώνου υπό συμβολαιογράφου οϊκοι πολλάκις καλουμένου 8).

Τό περί προικφων συμβολαίων ζήτημα καθιστά επίκαιρον ενταύθα την 
περί προικών κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους συζήτησ.ιν. Έκ τών κατ’ 
έπανάληψιν ψόγων εκείνων, οϊτινες, ουδόλως περί τών πνευματικών καί 
ηθικών χαρισμάτων τής κόρης φροντίζοντες, έσπευδον νά λάβωσι κυρίως 
εύπορους γυναίκας, συνάγεται ασφαλές τό συμπέρασμα δτι τότε πολλοί 
ήσαν οί προικοθήραι, δυστυχώς δ’ έτι πλείονες οί πρόθυμοι νά παράσχωσι 
την ζητουμένην προίκα, ήν μάλιστα καί ηύ'ξανον, άναλόγως τής κοινωνικής 
θέσεως καί τοϋ αξιώματος τοϋ γαμβροϋ.4) Τό ουτω γενικώς λεγόμενον πι- 
στοποιοΰσιν, εννοείται, πλεΐσται μαρτυρίαι καί άλλων συγγραφέων καί μά
λιστα πατέρων τής εκκλησίας, οϊτινες επανειλημμένως εις τό ζήτημα επα
νέρχονται έν ταΐς ήθικαΐς διδασκαλίαις των. 5 * *) Συγγραφεύς τοϋ ΙΒ' αίώνος,

*) Ό γάμος καί χωρίς προικφων συμβολαίων συνίσταται, Epanagoga aucta 
τίτλ. 14,16 (Jus Graecor- 4.222). Συνίστανται γάμοι είτε έγγράφως είτε άγράφως με
ταξύ άνδρός καί γυναικός, Migne, PG. 113.493. Κατά τούς έσχάτους Ρωμαϊκούς χρό
νους συνηθεστάτη ήτο ή σύνταξις γαμήλιου συμβολαίου tabulae nuptiales Ioh. 
Marquardt, Das Privatleben der Romer o. 40.

2) Zhishman, Das Eherecht σ. 255. "Ορα καί Άρμενοπούλαυ, Έξάβιβλ. 4.4.15.
s) Χρναοσιόμον, Περί γυναικών καί κάλλους, Migne, PG. 63.666. Θ. Προδρόμου, 

’Αμάραντος ή γέροντος έρωτος (Notices et Extraits des manuscrits 8.2.119.120) 
Κωνοτ. Πορφυρογέννητου, ’Εκλογή τώ' νόμων Migne, FG. 113, 193 Διήγησις εξαί
ρετος ΒελΟάνδρου τού Ρωμαίου στίχ 1022 (Legrand).

4) Μαρτύρων τοϋ αγίου Ιΐαφνουτίου, Η. Delehaye, Les martyrs d’Egypte σ. 192.
5) Χρυσοστόμου, Δεύτερος παραινετικός λόγος εις ^ιεόδωρον έκπεσόντα, Migne>

PG 47 314. Τοϋ αύτοϋ. Εις επιστολήν πρός Κολοσσαεϊς ομιλία ΙΒ' καί είς επιστολήν
πρός Έφεσίους ομιλία 1C Migne, PG. 62. 138. 389 ομοίως τοϋ αύτοϋ Λόγος είς τάς
Καλάνδας Migne, PG. 48.990 καί έγκώμιον είς Μάξιμον, Migne, PG 51.230.232. Με-
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16 Φ. Κουκουλέ-Συμβολή είς χ6 περί χοΰγάμου παρά χοϊς Βυζαντινοΐς κεφάλαιον.

’Αλέξιος ό Κομνηνός, εν τώ παραινετική) ποιήματί του *) καταλλήλως ?ψεξε 
to έθιμον, εΐπών περί τής νύμφης

εΐ δ' εχει τέχνην, απεχε, αν εχη καί λογάριν1 
διαβαίνει τδ λογάριον και αν το πάϋνς £χεις 

ένθα βλέπομεν καί την παλαιοτάτην μνείαν τής σημερινής παροιμίας, ήτις 
•ασφαλώς θά ήτο καί μεσαιωνική'

ποϋ πάρη χίλια πέρπυρα και κακοειδrj γυναίκα, 
τά πέρπυρα πηγαίνουνε κι η κακοειδη απομένει.

Τον δγκον μόνον τής παρούσης διατριβής θά ηυξανεν ή μνεία τών περί 
προικός χωρίων τών διαφόρων συγγραφέων, τά όποια άρκούμεθα μόνον 
να σημειώσωμεν δτι είναι πολλά είς διαφόρους αΙώνας αναγόμενα * 2).

’Αναγκαίας λοιπόν οΰσης τής προικός ή τοϋ προικιού, ως επ’ ίσης ελε- 
γον, 3) έφρόντιζον οί γονείς εγκαίρως νά προετοιμάζωσι ταύτην καί άπό- 
θετον νά έχωσι κατά τον προσήκοντα χρόνον, 4) ΐνα δι’ αυτής προικίσωοιν 5) 
ή ίκπροικίσωσιν 6) ή εξωπροικίσωσι 7) τά τέκνα των.

γάλον Βασιλείου, ΙΙερί παρθενίας, Migne, PG· 30.717. Ιωάννον Δαμασκηνόν, Sacra pa
rallel, Migne, PG. 96.192.

') Σχίχ. 632 (παρά Wagner, Carmina Graeca medii aevi).
3) Περί προικών καχά χούς μεχαγενεσχέρους αιώνας δρα ΚΠ. 21.49 έξ Σ Λάμπρον, Τί. 

Έλληνομ. 1.193-95 Μ, Γεδεών, Κανονικοί διαχάξεις 1.70 Ιξ. 267 έξ. καί 2. 446-452.
*) Ή λ. προίξ, νΰν κοινώς προίκα, είναι πολυμνημόνευχος παρά χοϊς Βυζαντινοΐς 

συγγραφεΰσιν, ομοίως δέ καί χό προιχίον. ούτως ήδη έπί χής εποχής χοΰ Αύγούσχου 
λεγόμενον (BGU 1052 10.31,1101.18) είναι εΰχρησχόχαχον έν χοΐς γαμηλίοις συμβολαίοις 
Trinehera, Sy11. 216 161,245 186, 487.327 καί πολλαχοΰ αλλαχού) αλλά καί έν 
•άλλοις κειμένοις J Schmitt Τά χρονικά χοΰ Μορέως σχίχ. 2603. 3127, έν χαϊς Άσί- 
ζαις χής Κύπρου Α’. 162 (Κ Σάΰα, Μεσ. βιβλ. 6. 122) έν τφ Χρονικφ χοΰ Λ. Μα- 
χαιρφ (Κ. Σά&α, Μεσ. βιβλ. 2.227). Ή προίκα φαίνεται όχι μεχά χούς χρόνους χών 
Κομνηνών έλεγεχο καί τράχωμα λέξις μέχρις έσχατων διατηρηθεΐσα (/. Σβορώνου, Βυ
ζαντινά νομισματικά ζητήματα Διεθν. Έφημ. Νομισμ. Άρχαιολ. 2. 357). °Οιι δέ κατά 
τόπους δέν ήχο καί χό φερνή άνήκουσχον, δεικνύει τό δτι μέχρις έσχατων οί κάτοικοι 
τών Σαράντα ’Εκκλησιών τής Θράκης ούτως έκάλουν τήν προίκα..

*) Μαρτύρων χοΰ άγιου ΓΙαφνουιίου τού άναχωρηχού Anal. Boll. 40. 336 Tafel, 
Eustathii Opusc. 302.4.

5) Giannino Ferrari, Formuli notarili inediti dell’ eta Bizantina σ 76.
el Έκπεπροικίσθαι παΐδα κεϊται έν χαϊς έπισχολαΐς χοΰ Φαλάριδος 140 σ. 144. έγγα- 

μίζειν.,.ώς άν τις εϊποι εχπροιχίζειν είπε καί ό Θεσσαλονίκης Εϋοτά&ιος, 758.56. Ό 
πλείων μέν πατρικός βίος, μάλλον σχεδόν είπεΐν άπας εξεπροιχία&η χαϊς φιλχάχαις 
μοι άδελφαϊς φέρεται έν έγγράφφ τού 1405 (Γρηγόριος ό Παλαμάς 3.338). Κυρίως 
έξώπροικα παλαιόχερον ήχο ή προγαμιαία δωρεά. Βασιλικά βιβλ. 24 χίχλ. 4β πβ. καί χό 
έπ’ όνόμαχι τοϋ Ζωναρά λεξικόν έν λ. έδνα' χά πρό χοΰ γάμου διδόμενα χαϊς νύμφαις 
δώρα, άχινα καί έξώπροικα λέγομεν Νΰν πολλαχοΰ ξώχροιχο η ξεπρούχι λέγεται ή προίξ.

7) Hesseling—Pernot, Poemes Prodromiques 1.64.
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Εΐπομεν δτι οί γονείς έξοικονόμουν την προίκα των τέκνων των 
■δεν ελειπον έν τούτοις και παραδείγματα φιλελεημόνων, οΐτινες, βλέποντες 
την κατατρύχουσαν μίαν οικογένειαν πενίαν, αυτοί άνελάμβανον νά προι- 
κίσωσι την θυγατέρα τηςJ) ή καί μονών ακόμη καί εκκλησιών, αϊτινες 
εκ τοΰ ταμείου των πρόθύμως απόρους παρθένους έξεπροίκιζον.

"Οτι δέ παρ’ ολην την επιθυμίαν τής προικός πολλά! νέαι ύπανδρευ- 
οντο άπροικοι καί ευκόλως νοείται καί πολλαχώς μαρτυρεΐται υπό τών συγ
γραφέων, οΐτινες δεν άπαξιοΰσι καί περί άλλου τίνος νά κάμωσι μνείαν, 
περί έξαπατήσεως δήλα δη τών νυμφίων, είς οϋς υπισχνοΰντο οί γονείς ή 
συγγενείς τής νύμφης προίκα, ήν όντως ήδυνάτουν νά προσφέρωσιν.

Εΐπομεν ανωτέρω περί τής συγγραφής τών τής προικός γραμματειών. 
Ταΰτα προικοσύμφωνα,'*) προικοσυμβόλαια 8) ή &κτα νυμφαγωγίας 4) καλού
μενα, συνέγραφε νοτάριος5) ενώπιον τριών τουλάχιστον αξιόπιστων μαρ
τύρων, άρχόμενος τής συγγραφής διά τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ 6) καί επι
καλούμενος πολλάκις τό ό'νομα καί τήν βοήθειαν τής Παναγίας, τοΰ Ίη- 
ησοΰ, τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου ή άλλων αγίων. Τά προικο
σύμφωνα ταΰτα, τά όποια έν πολλοϊς, ως προς τον τύπον, ή σαν συνέχεια 
τών αρχαίων γαμήλιων συμφώνων,7) γνωρίζομεν τίνα ακριβώς τύπονείχον 
ίκ τών έν παπύροις καί μάλιστα τών από τοΰ ΙΑ' μ.Χ. αίώνος έν μεμβρά- 
ναις διασωθέντων 8).

Έκ τών συμβολαίων τούτων φαίνεται σαφώς τί έδίδετο ως προίξ * * * 5 6 7 8

•Φ. Κουκουλέ—Συμβολή είς τό περί τοΰ γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοϊς κεφάλαιον 17

>)-Βίος καί πολιτεία τοΰ άγιου ένδοξου Εΰδοκίμου, Izwestia 13.209, Νικήτα Χω-
νιάτου. Χρονική Λιήγ. 585.22 Β, G. Mercati. Gli aneddoti d’un codice Bolognese
BZ. 6. 142.

5) Σπ. Ζαμπελίον, Ίταλοελληνικά σ. 119.
3) Trinchera, Syll. 246. 187, 355. 261, Σπ. Ζαμπελίον, Ίταλοελληνικά σ. 117. 

118.119.
4) Όρα Κ. ΣάΟα, Μεσ. βιβλ. 6.608.
δ) Διήγησις εξαίρετος Βελθάνδρου τοΰ Ρωμαίου στίχ. 1021 (Legrand).
6) Έκλογ. τίτλ. 2. 2 (Zachariae ν. Lingenthal, Jus Graecor. 4. 8, Συμεών 

<~)εσσα λ ο ν ίκ ης9 Περί τοΰ τιμίου, νομίμου γάμου, Migne, PG. 155 . 505.
7) Προικοσύμφωνον τής Γ’. π. X. έκατ. έκ Μυκόνου δρα έν Hermes 8. 191 εξ., 

ετερον τοΰ Β’. π.Χ. αίώνος έξέδωκενδ J. Nicole, Les papyrus de Ceneve 21. Τρί
τον τοΰ 127 μ. X. δρα έν Ρ.Οχ. 496' άλλα τών έτών 136 καί 190 μ. X. έν GPR. 
24 καί 27.

8) Όρα τά άνωτέρω σημειωΰέντα καί πρόσθες έκ τών έν παπύροις μέν τό έν 
■CPR. 30 καί τό παρά J. Maspero, Papyrus Grecs d’epoque byzantine 67006, 
έκ τών έν έγγάφοις δέ τάδε* Trinchera, Syll. .79.63,223.170, 246,187,324.240, 355.261, 
366.267, 377.275, 486.327. 493.330, 531.16 καί άλλαχοΰ, έτι δέ Cma, I diplomi 
Greci ed Arabi di Sicilia a. 636.637, Σπ. Ζαμπελίον, Ίταλοελληνικά σ. 117. 118. 
130. 132.139.

2
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18 Φ Κουκουλέ-Συμβολή είς τό περί του γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοίς κεφάλαιοw-

είς ένα μεσαιωνικόν γαμβρόν- ούχί μόνον δήλα δή χρυσά νομίσματα με
τρητά, άλλα καί φορέματα πολύτιμα, υφαντά, άανα ή νύμφη ΰφαινεν, έφ” 
δσον ήτο παρθένος, υπό την έπίβλεψιν τής μητρός, *) κοσμήματα, ακίνητα,, 
οικιακά έπιπλα καί σκεύη,2) ζφα διάφορα (δνοι, βόες, ίπποι) καί πολιτικοί 
δ’ άρτοι ακόμη,3) προσέτι δε δούλοι η δουλίδες, πάντα ταΰτα δ’ εννοεί
ται, άναλόγως τής κοινωνικής θέσεως καί τού πλούτου ιών πενθερών 4)..

Έκ τών συμβολαίων φαίνεται δτι ουχί μόνον οί γονείς τής νύμφης τήν 
επροικοδότουν, αλλά καί οί τού γαμβρού τον υιόν των. Περί τούτου έχομεν 
καί άλλας άλλοθεν ενδείξεις5) καί μαρτυρίαν σαφεστάτην λέγουσαν τά έξης- 
«Έπει δέ καί νόμοι παρηκολούθησαν άνωθεν εν ταϊς τοιαύταις έπιγαμίαις,. 
μάλλον δέ επί πάσαις ταΐς γαμηλίοις ένώσεσιν άντιδιδόναι άλλήλΐης τούς 
κατά κήδος συναπτό μένους, άπερ δν εκάτεροι συμφωνήσαιεν» 6).

“Ωριζε δ’ ό γαμβρός Ιδιαιτέρως κατά τήν σύναψιν τών συμβολαίων 
καί προ γάμου δωρεάν προς τήν νύμφην, χρήματα ή καί κτήματα, τά όποια 
εδικαιούτο αυτή νά κατέχη προς Ιδίαν εξασφάλισιν καί εξοικονόμησήν τών 
τού βίου, μετά τον θάνατον τού συζύγου. 7) Ή δωρεά αυτή, ή ας ώφειλε 
νά είναι ανάλογος προς τήν προίκα, νά μή ύπερβαίνη δέ ώρισμένην αξίαν,8), 
Ιχαρακτηρίζετο βραδύτερον διά τών λέξεων δκύρειρον* * * 4 5 6 * * 9) καί ϋπόβολον, αΐτινες,, 
διάφορα άρχήθεν πράγματα σημαίνουσαι, 10) κατήντησαν νά έναλλάσσωνται

]) Λόγγου Σοφιοιοϋ, Τών κατά Δάφνιν καί Χλόην λόγοι Δ', Γ'. 4. 5.
J) Hesselmg —Pernot, Poemes Prodromiques 164.
") Βασιλικά, βιβλ. 29. τίιλ 1.118.
4) "Ορα περί τών ανωτέρω καί Βασιλικά βιβλ. 15 τίτλ. 2.12, βιβλ. 18 τίτλ. 5.12,. 

βιβλ. i 6 τίτλ. 5.88, βιβλ 29 τίτλ. 1.8 καί βιβλ 48 τιτλ. 11 20. Νόμιμον κατά στοιχεΐον 
(Zachariae ν. Lingenthal, Jus Graecor 2.55, Αρμενοποϋλου, Έξάβιβλ. 6,13.4,. 
Trinchera, Syll. 180.99. 333. 246, Hesseling, Διγενης Ακρίτας στίχ. 2254 (έν 
Λαογρ 3 ο. 583), Μαρτύρων της άγιας Μαρτυρος Κΰγενίας. Migne, PG. 116. 629, 
Μιχ. Ψελλον, Λικσστική άπόφασις έν Κ. Σάϋα, Μεσ. βιβλ. 5 205.

5) “Ορα προχείρως Trinchera, Syll. 79 63. Και έν τφ ποιήματι επίσης ΒελΟάνδρο) 
καί Χρυσαντζρ καλεΐ ή πριγκιπισσα νοτάριον καί σημειοΐ τι δίδει ώς προίκα είς τήν 
δούλην της Φαιδροκάζαν, έπειτα δμως πέμπει πρός τόν βασιλέα, διά νά ΐδη τό τί δίδει 
τόν Βέλθανδρον είς δνομα προ,κός του στιχ 993.995.1021 (Legrand Bibl gr. vulg. 1).

6) Bezobrazov, Χρυσόβουλλον τοΰ βασιλέως Μιχαήλ Δούκα, Βυζαντ. λρονικ. 6.141. 
ΙΙερί τών φιλοτιμούν του γάμου δρα καί Α μενοπούλου, ‘ι.ξαβιβλ 4.9(7)

’) J. Maspero, Papyrus Grecs d’ epoque Byzantine 2. 67151. στιχ 169.
k) ίΙείρα 18 (Zachariae v. Lingenthal, Jus Graecor. 1 100).
η «Τήν προ γάμου δωρεάν, ήτοι τό θεώρετρον» Σπ. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικα σ,. 

118. Trinchera, Syll. 246.187,356.261.
10) Το θεώρετρον σαφώς διακρίνεται τού ϋποβόλου, Trinchera, Syll. 324. 240,401. 

289, 356. 261 Κατά τόν Φώτιον, Νομοκ. τίτλ. 13 κεφ. 4 (Ράλιη - Ποτλή, Σύνταγμα 1. 
298) Τό παλαιόν... εΐ τι ή γυνή έδίύου χάριν προικός, τοσούτον καί ό άνήρ ΰπυβάλ- 
λειν ποσόνιίς τήν κοινήν περιουσίαν ήναγκάζετο, δθεν και ώωμάσθη. .. καί σήμερον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:00 EEST - 3.236.241.27



Φ. Κουκουλέ —Συμβολή εις τό περί τοϋ γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοϊς κεφάλαιον. 1ft

έν ΐοϊς εγγράφοις προς δήλωσήν τής προγαμιαίας δωρεά.;, *) ετι δε και κα~ 
νίοκιν.* 2 *) Συνεβαινον δε καί άπάται κατά τον ορισμόν τής προγαμιαίας δω
ρεάς, διότι ή νΰμφη ή οί συγγενείς αυτής, κεντοΰντες την φιλοτιμίαν τοϋ 
γαμβρού, ϊνα οΰτος όρίση σημαντικόν θεώυετρον καί ΰπόβολον, εδιδον 
υποσχέσεις μεγάλης προικός, ήτις ουδέποτε κατόπιν πραγματικούς εδίδετο 8).

Κωνσταντίνος ό Μανασσής καί Θεόδωρος ό Πρόδρομος, συγγραφείς 
τού ΙΒ' αϊώνος, άναφέρουσιν επί τών χρόνων των εορτήν των ηαοτο- 
πηγίων 4) ή παστοδοπηγίων, παοτάδ'ΐς dh πηγννμένας καί γάμονς τελούμενους 
μνημονεύει πάλιν ό πρώτος τών συγγραφέων τούτων 5).

Είς τά προεόρτια όντως τοΰ γάμου 6) ανήκε κατά τούς [βυζαντινούς 
χρόνους καί ό στολισμός τοΰ νυμφικού θαλάμου, δστις επανειλημμένους καλεί
ται παστός, 7) δνοιια, δπερ ασφαλώς ήτο δημώδες, άφ’ ού ουτω καί νϋν 
πολλαχοϋ καλείται, καί δστις άναμφιβόλως καί νυμφεΤος θά εκαλείτο 8).

τοιοΰτον ΰπόβολον ό άνήρ ού δίδωσιν, άλλ’ άπό συμφώνου δίδιοσί τι μέρος δσον αν 
συμφωνήση έκ προτελευτής τή γυνοικί. Όρα καί Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ 4.13 1 καί 
De Gasp aria, Theoretro ed ipobolo έν Studi e documenti di storia e diritto 7 
(1886) o. 250—51 Έπιθι καί A Κοραή, "Ατακτα 4.628 Κατά τάς Άσίζας {Κ. Σά&α, 
Μεσ βιβλ. 6.528) «θεώρετρα τά διδόμενα πρό τής όρμασίας, ΰπόβολα τά ποιεί δ 
γαμβρός μετά τό όρμαστειν*. Καί νϋν ϋ-έρωτυα έν Οίνόη καί Σινώπη τοΰ Πόντου 
λέγεται ή είς χρήματα προγαμιαία δωρεά, δώρετρα δ’ έν Σωζοπόλει τά δώρα, τά 
όποια στέλλει ό γαμβρός πρός τούς γονείς καί αδελφούς τής νύμφης τήν παραμονήν 
τοϋ γα'μου. Εννοείται δ’ ότι κυρίως καί άρχικώς θεώρητρα ήααν τά ύπό τοϋ νυμφίου 
τή νύμηη διδόμενα δώρα, όταν, άποκαλύπτιον αυτήν, τήν έβλεπε διά πρώτην φοράν. 
Νϋν ή προγαμιαία δωρεά έν Καλαβρύτοις καλείται πρόγαμο, ευγενίχι έν Καρπάθιμ 
καί ενχεννίκιν έν Κύπρφ, ννφίκιον έν Καρπάθιο, κοριτσίστικο έν Σκιάθω καί αφερτα 
(offerta) έν Καλαμιτσίφ τής Άν. Θράκης.

’) Έν τοΐς έγγραφοιε τής κάτω Ιταλίας τό θεώρετρον καί ΰπόβολον εναλλάσσονται.
2) Ασιζ. Κύπρου (Κ. Σά&α, Μεσ. Βιβλ. 6. 572 583).
s) Άσίζαι, Ένθ’ άν σ. 529.
4) Κ. Μαναοαη, Μονφδία έπί τή σεβαστή κυρφ Θεοδώρα τή Κοντοστεφανίνη, 

Βυζαντ. Χρονικ. 7.630, Σ. Παπαδη μητριού, Θεόδωρος Πρόδρομος σ. 385, Παλλαδίου 
επισχότου ' Αλενονπόλεως, Ή πρός Λαΰσον Ιστορία, Migne, PG. 34.1025, Βασίλειον 
τοϋ Μεγάλου, ΙΙερί τής έν παρθενιφ άληθοϋς άφθορίας, Migne, PG. 30 725.

°) Κ. Μαναασή, Έκ τών κατ' Άρίστανδρον καί Καλλιθέαν έννέα λόγων Ε’ 40.
β) Θ Προδρόμου, Έπιθαλάμιος τοΐς τού εΰτυχεστάτου Καίσαρος υίοϊς, Migne, 

PG. 133.1398.
’) Βιος καί πολιτεία τοϋ όσιου πατρός ημών Μακαρίου, Vassiliev, Analecta 

Graecobyzantina σ. 155. Τόν νυμφικόν θάλαμον δηλοΐ ό παστός καί παρά Προχο- 
πίφ, Περί κτισμάτων 17 31.33 (Haury).

s) Παστός καλείται ό γααήλιος θάλαμος έν Ρόδω, Κρήτη καί Καλλιπόλει. Η λέξις 
όμως θά ήτο κοινοτέρα, ώς δεικνύει ή άρκούντω. διαδεδομένη παροιμία «ό,τι πάρη 
ή νύφη ’ς τόν παστό καί τό παιδί ’ς τό λουτρό» ( Ανασελίτσα, Κρήτη, Ιίυζικος κ. 
αλλαχού) ήτις ίσοδυναμεΐτή κοινή φρ. «δ,τι πήρες, πήρες». Έν Λέριρ παστός λέγεται 
ή τράπεζα παρά τήν όποιαν στήνουσι τούς μέλλοντας νά στεφθώσιν. Οικονόμου,
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Πώς εστολίζετο μία νυμφική κλίνη, ηπς ομοίως παστός εκαλείτο, 
μετά τοϋ χώρου τοϋ περιέγοντος αυτήν (παστού) γνωρίζσμεν Ικ μαρτυριών 
τών συγγραφέων έκαλΰπτετο λοιπόν ό παστός δι’ όθονών και ποικίλων 
παραπετασμάτων, Χ) εΐχεν επικαλύμματα εχοντα διαφόρους παραστάσεις 
ένυφασμένας π. χ. ερωτιδεΐς, τήν Άφροδίτήν κ. τ. τ. * 2) εις τους τοίχους, 
οΐτινες δι’ άνθέων τού αγρού καί κηπευτών εστολίζοντο, 3) ήπλοΰντο πολύ
τιμοι τάπητες, υφάσματα δε πολύτιμα καί σκεύη αργυρά καί χρυσά καί 
άλλα είδη προικός εξετίθεντο προς θέαν. 4) ’Εάν δεν έ'φθανον δέ τά 
στολίσματα, τότε ή μήτηρ ή αί συγγενείς τής νύμφης ήσαν πρόθυμοι 
νά δανεισθώσι προς συμπλήρωσιν εκ τών γειτόνων κάτοπτρα, ίμάτια και 
χρυσά καί αργυρά σκεύη, κατά συνήθειαν, ήν σφοδρώς ψέγει ό Χρυσόστο
μος, 5 6) ήτις δμως μέχρι τών χρόνων μας εξακολουθεί ύφισταμένη.

Τίνα ημέραν εγίνοντο τά παστοπήγια δεν μάς λέγουσι σαφώς οί συγ
γραφείς- 6) πάντως προ τής Κυριακής, κατά τήν Πέμπτην πιθανώς, οτε καί 
μέχρι σήμερον πολλαχοΰ γίνονται 7).

20 Φ. Κουκουλέ—Συμβολή εις τό περί το,ϋ γάμου παρά τοΧς Βυζαντινοί; κεφάλαιον.

Λεριακά σ. 93. Εν Καλαμωτή Χίου ό παστός καλείται μναιό = υμέναιό. Διά τό νυμ- 
<ρεϊθς πβ. τό παρά Σουίδρ νυμφείος οίκος, έν φ νύμφαι είσί καί τό παρ’ Ήρωδιανφ, 
Περί καθολικής προσφδίας Ii' 1.125.12 (Lenz) νυμφίος" οίκος καί σημείωσον ότι καί 
νυν έν Πόντφ νυμφεΐος (ό) ή ννμφεϊον (ιό) λέγεται ό νυμφικός θάλαμος. Καί ή εν 
Πελοποννήσφ, Ρόδφ, Μακεδονίρ, Αίτωλίρ καί Σηλυβρίρ ονομασία τοΰπασιοΰ νυφο- 
αιόλ(ι\ πάλιν τόν νυμφεΐον υποδεικνύει. Έν τφ θησαυρφ Γερασίμου Βλάχου τοϋ Κρη- 
τός ό παστός καλείται νυμφοκάμερα.

ή Καταστέψας τήν πόλιν δίκην νυμφικών παστάδων άπό σκαραμαγγίων διαφόριον καί 
■σενδές .. .καί άνθεων καί ρόδων ποικίλων. Κωνοτ. Πορφυρογέννητου, Περί τής βασιλείου 
τάξεως 505.4. Ιΐαστός· ό ποικίλος νυμφικός οίκος παρά τό πάσσειν, δ έστι ποικίλλ^ειν, 
Cramer, Anecd.Graeca 2.399.24. Παστός ή έκ παραπετασμάτων ποικίλων κατεσκευ- 
«σμένη σκηνή, ήτις έστί πεποικιλμένη, καί νυμφικός οίκος, παρά τό πάσσειν Μ. Έτυμ.

2) Ξενοφώντος Εφεοίον, Τών κατά "Ανθειαν καί Άβροκόμην Έφεσιακών βιβλία 
Ε', Α' 8. 2.

s) Κωνοτ. Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις περί τής βασιλείου τάξεως 505. 3 Πβ. τό 
ΰ.τό τών Ιΐρασίνων καί Βενέτων εις τήν βασιλικήν νύμφην ψαλλόμενοι’. «’Άνθη έσώ- 
ρευσα τού αγρού καί εις τήν παστάδα είσήκα σπουδή » Κωνοτ. Πορφυρογέννητου Περί 
τής βασιλείου τάξεως 379.15 καί έπιθι τό περί βασιλικών γάμων δεύτερον κεφάλαιον. 
Μέ άνθη καί κισσόν στολίζεται καί σήμερον τό νυφοστόλι έν Μακεδονία, I. Πρωίον, 
Γαμήλια ήθη καί έθιμα έν Μακεδονίρ, ’Εθνική ’Αγωγή 4. 140.

4) Ώς καί νΰν έν Μακεδονία. I. Πρωΐου, ’Ένθ' άν.
“) Εις έπιστολήν πρός Έφεσίους υπόμνημα Κ', Migne, PG 62.145. Εις επιστολήν 

ατρός Κολοσσαεΐς ομιλία IB', Migne, PG. 62.390.
6) Ό κηδεστής αυτού (τοϋ Θεοφάνους) πληρώσαι τά τφ γάμφ νενομισμένα τού

τον εξεβιάζετο* καί δ ή της κυρίας ημέρας καταλαβουοης καί παοιάς επήγι ντο καί υμέ
ναιος ήδετο καί τά λοιπά έτελεϊτο. Βίο; αγίου Θεοφάνους τού Όμολογητοΰ, De 
Boor, Theophanes 2. 28. 14.

’) Ώ; έν Αΐνφ, Κύθνφ, ΓΙάτμφ, Ρόδφ, Σινώπη, Τήλφ.
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Έκ τής περικοπής Κωνσταντίνου τομ Μανασσή «ούκ είς νυμφώνας 
ούδ’ εις παστοπηγίας ταϋτα τα άσματα» * 2 * 4) σαφώς δηλοΰται δτι κατά τούς 
μεσαιωνικούς χρόνους, κατά τά παστοπήγια, άπηγγέλλοντο ανάλογα προς 
την περίστασιν άσματα, άτινα και σήμερον πολλαχοΰ συνηθίζονται, τρα
γούδια τοΰ κρεββάτου εν Πάτμφ καλούμενα. Καί τί μέν ακριβώς εψαλ- 
λον ot μεσαιωνικοί μας πρόγονοι άγνοοΰμεν, ιδέαν δμως τών τοιούτων 
ασμάτων δυνάμεθα νά λάβωμεν έκ τών αντιστοίχων σημερινών, εν οίς^ 
μεταξύ άλλων, ψάλλλονται'

Στρώοειε τά μεταξωτά, οιρώαετε τά βελλονδα, 
νά πέα' ό νιος ό δροσερός κι’ η κόρ’ ή κωπελλονδα 2).

Απλώσετε χρυσό χαλί, βάλτε και μαξιλλάρι, 
φέρετε και τό νιόννφο μέ τό χρυσό καμάρι 3).

Στολίσετε τό ννφικό τοαΐ βάλετε διαμάντια, 
γιατ'ι $έ νά πλαγιάσουνε τέσσερα μανρα μάτια 4).

Βασιλικό κι' άρισμαρί, νερατζαϋονς και ρόδα 
φέρετε νά κρεμάσω με είς τοΰ παστού τη ρόδα 5 6).

Σό,ν τόν κισσό όπου κολλά ’ς τό δέντρο καί ξαπλώνει 
νά σμίξ’ ή νύφη τό γαμπρό καί νά ριζοοκελώνη r’).

Έστολίστη τό οπερβέρι, λάμπει σάν τό περιστέρι· 
γύρο, τριγνρο κεντητό, ’ς τη μέση είν’ ζωγραφιστό· 
γϋρο, τριγΰρο κανελλατο καί ’ς τη μέση ταντελλάτο 7).

Έατέσαμέν τον τόν παστόν, 
πό πάν καί κάτω πλονμιστόν 
πάπλωμα μεταξωτό 
μαξελλάρες δεκοχτώ 8).

Φ. Κουκουλέ—Συμβολή εις τό περί τοΰ γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοΐς κεφάλαιον. 21

') Κ. Μανασσή, Μονωδία επί τή σεβαστή κυρςί Θεοδώρφ τή Κοντοστεφανίνη, Βυ- 
ζαντ. Χρονικ. 7. 630.

2) Μ. Μαλανδράχη, "Ηθη καί έθιμα έν Πάτμφ Δ. I. Ε. Ε. 3.352.
·') ’Εν Σινώπη.
‘) Έν ”Ιφ, Κ. Καοιμάτη, Λαογραιρικά ούλ?έκτα έξ Ίου, Λαογρ. 2.606.
') Π. Βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη σ. 40.

6) 77. Βλαστού, Ένθ. άν.
’) Έν Ρόδω, ένθα σπερβέρι καλείται τό μεταξωτόν επικάλυμμα τής νυμφικής κλίνης.
") Έν Ρόδφ, Ζωγρ. ’Αγών 1^67.
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Ό Ζώσιμος μάς διηγείται δτι ό βασιλικός ευνούχος Εύτρόπιος πεί- 
σας τον Άρκάδιον να συζευχδή· κόρην τινά «'Ως την έπί τφ γάμφ πράξιν 
έθεάσατο κατωρθωμένην, χορεύειν τφ δήμφ και στεφανηφορεϊν \ επι βα- 
σιλικοΐς έκέλευε γάμοις, έσθήτα δέ βασιλικήν πρέπουσαν καί κόσμον έκ 
των βασιλείων λαβών ταύτην τε φέρειν δούς βασιλικοΐς ύπηρέταις, ήγε 
διά μέσης τής πόλεως ηγουμένου τοΰ δήμου, πάντων δέ.... συμπαρατρεχόν- 
των τοΐς φορεΰσι. ’Επειδή δέ προϊόντες εγένοντο τής Προμώτου πλησίον 
οικίας είσήεσάν τε μετά των έδνων καί άποδόντες τή παρά τφ Προμώτου 
παιδί τρεφομένη παρθένφ την τφ βασιλεϊ συνοικεΐν μέλλουσαν έδειξαν» J). 
Έκ τοΰ χωρίου-τούτου καί εξ άλλων, εξ ών φαίνεται δτι υπό τοΰ νυμφίου 
ή τοΰ πατρός του έδίδετο ννμφοστολισμός ε’ις την νύμφην, συνιστάμενος 
άπό διάφορα φορέματα καί κοσμήματα, * 2) γίνεται δήλον δτι προ τοΰ γά
μου δ μνηστήρ έπεμπε προς την μελλόνυμφον έπισήμως νυμφικά δώρα υπό 
πλειόνων τοΰ ενός ατόμων βασταζόμενα, καί δη φορέματα πολυτελή καί κο
σμήματα, τοΰθ’δπερ επικυροΰσι καί τά μέχρι τοΰ νΰν εθιζόμενα 3).

Εκτός τών δώρων δέ τούτων καί φίλοι έπεμπον ομοίως προς την 
μελλόνυμφον δώρα, έν οΐς μεταξωτά φορέματα 4).

Όρισθείσης τής ημέρας τοΰ γάμου ή τής χαράς, εγίνετό τό κάλεσμα 
είς την χαράν 5).

Πώς έγίνοντο αί προσκλήσεις άγνοοΰμεν καί πάλιν. Τύπον εγγράφου 
προσκλήσεως μάς παρέδωκεν ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττης διά τοΰ «αΰριον 
έσο μοι δαιτυμών άπαντα τά προς γάμον μοι παρεσκεύασται», 6) οΰτος δμως, 
αντιστοιχούν έν πολλοΐς προς τούς έν τοΐς παπύροις παραδεδομένους, είναι

22 Φ. Κουκουλέ — Συμβολή εις τό περί τοΰ γάμου παρά τοΐς Βυζανηνοΐς κεφάλαιον.

*) Ζωσίμον, Ίστορ. 249.10.
-) Trinchera, Syll. 377 275,531.16. Έν τφ δευτέριρ χωρίφ κεϊται· Τά δοθέντα μοι 

πρός αυτήν διά νυμφοστολισμόν αυτής· έν προότοις κουτέλλαν καί μανδήλιον ταρίων 
εκατόν, περί δέ ενωτίων σκουλαρικών κεφαλόδεσμων ταρίων κ”.

·') Έν Βουρδουρίφ τής Πισιδίας π χ. τό Σάββατον, παραμονήν τοΰ γάμου, έστέλ- 
λοντο δώρα είς τήν νύμφην, έν οΐς καί ντονβάκ, ήτοι νυμφική καλύπτρα Κ).. ’Ιατρι
κόν, ’Ήθη καί έθιμα έν ’Ανατολή, Ξενοφάνους 3. 167. Έν Γκιουμουλτζίνη τής Θρά
κης τήν παραμονήν τοϋ γάμου, ήτοι τήν εσπέραν τοΰ Σαββάτου, ό γαμβρός πέμπει 
εις τήν μνηστήν διάφορα σινιά, έφ ών ύπάρχουσι τά πρός τήν νύμφην δώρα, 
καλύπτρα δϋλα δη, γοΰνα, υποδήματα, όποκάμισον, κάτοπτρον καί τά τοιαΰτα, 
Στ. Κυριακίδου, Τά κατά τόν γάμον έθιμα έν Γκιουμουλτζινη, Λαογρ. 2.52.

4) Γ. Φραντζη, Χρονικ. 121.2.
’) ’Αλεξίου Κομνηνον, Ποίημα παραινετικόν στίχ 400, Πουλλολόγος στίχ. 1 εξ. ( Wa- 

itner, Carmina Graeca medii aevi) J. Schmitt, Τό χρονικόν τοΰΜορέως στίχ. 6013.
e) Επιστολή 44 (έκδ. R. Hercher).
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αρκούντως ύποπτος. *) Συνήθως βέβαια αί προσκλήσεις θά έγίνοντο διά 
λαλετών ή καλεοτών, ως λέγουσιν εν Πόντψ, προσώπων δήλα δή καλούντων, 
άτινφ δεν είναι άπίθανον ν’ άφιναν εις τάς οικίας τών προσκαλούμενων 
μήλον ή κολλύριου ή και παστέλλιον, ως ενιαχού νΰν συνηθίζεται 1 2 3).

Ό γάμος κατά τούς πρώτους χρόνους τής εκκλησίας ήτο πολιτικός· 
καί υπήρχε μέν καί τύπος τις γάμου θρησκευτικού προ τοϋ επισκόπου ή 
τού ίερέως τελούμενου, 8) ούτος δμως υπό τής πολιτείας δεν εθεωρεΐτο 
έγκυρος.4 *) Άπό τών χρόνων μόνον τοϋ ’Ιουστινιανού οί τής μεσαίας 
ιάξεαις ειχον τό δικαίωμα νά δηλώσι την περί τοϋ γάμου πρόθεσίν των 
εις τον εκδικον, οπότε συνετάσσετο, ώς ελέχθη, πρακτικόν τού γάμου. Μόλις 
δ’ άπό τού τέλους τού Θ', αίώνος διά νεαρδς Λέοντος τού Σοφού νόμι
μος έθεωρήθη μόνον ό υπό τής εκκλησίας εύλογουμενος γάμος καί έκτοτε 
οΰτος έπεκράτησε, καθορισθείσης επί ’Αλεξίου Α'. τοϋ Κομνηνοΰ τής καί 
σήμερον έν χρήσει ακολουθίας τού γάμου δ).

“Ινα δυο πρόσωπα έλθωσιν εις γάμου κοινωνίαν, ή εκκλησία πάντοτε 
άπήτει νά είναι ταΰτα τού αυτού θρησκεύματος καί δόγματος. Ό μετ’ 
απίστων καί εθνικών, καί μάλιστα ’Ιουδαίων, γάμος παλαιότερον μέν έθεω- 
ρεΐτο αποστροφής άξιος, βραδύτερου δέ καί άθεσμος εκηρύχθη 6 *).

1 Έρφτρ σε Ήραίς δειπνήσαι εις γάμους τέκνων αυτής έν ιή οίκίρ αΰριον, ήτις 
έστί Πέμπτη άπό ώρας θ' Ρ Ox. 111. Όρα καί P.Fay. 132.

s) Διά μήλων ή πορτοκαλιών γίνεται ή πρόσκλησις έν Ήπείρφ, Γ. Άναγνωστοπού- 
λον, Λαογραφικά έξ Ηπείρου έν Λαογρ. 5.24. Ομοίως έν Μακεδονία, 7. Πρωΐου, 
Γαμήλια ήθη καί έθιμα έν Μακεδονία, Έθνικ. ’Αγωγή 4.138. Αί προσκλήσεις εις 
γάμους γίνονται νΰν κατά τόπους διά καρύων, κηρ ων, κολλυρίων, τσότρας κ.λ.π., 
περί τούτων δμως ού τοϋ παρόντος.

3) Οί πατέρες τών πρώτων αιώνων πάντοτε άπήτουν κατά τον γάμον ιερατικήν
ευχήν καί ευλογίαν, ήτο δ’ ή τοιαύτη συνήθεια κατά τον Δ' αιώνα διαδεδομένη. Ή 
ευλογία αυτή, ήτις ήτο διάφορος τοϋ στεφανώματος, κατήντησε κατά τούς μετά τον 
ΙΒ'. αιώνα χρόνους νά σημαίνη καθ’ δλου τόν θρησκευτικόν γάμον καί τό εύλογεΐν 
τό στεφανώνειν. Zhishman, Das Eherecht σ. 231. 293, Ν. Πολίτον, Γαμήλια σύμ
βολα, Λαογραφικά Σύμμεικτα 2.221. Καί νΰν δέ βλόγα λέγεται έν Σίφνφ ό γάμος. 
βλογονμαι δ’ έν ταΐς Κυκλάσι τό στεφανώνομαι καί βλ.ογίζω έν Κάππαδοκίρι τό νυμφεύω.

J) ’Ενίοτε μάλιστα έτελοϋντο καί γάμοι μετά χηρών ή μεταξύ Χριστιανών καί Έ9\ ι- 
κών, οΰς άπέκρουεν ή έκκλησία.

■') "Ορα περί τούτων Νιχοδ Μιλάς, Τό εκκλησιαστικόν δίκαιον τής ορθοδόξου 
’Ανατολικής εκκλησίας σ. 827, Zhishman, Das Eherecht 14.2 il.251.290.293.295, 
77. Παπαρρηγοπούλον, Οικογενειακόν δίκαιον σ. 75, Ν. Πολίτον, Γαμήλια Σύμ ολα 220, 
Epanagoga aucta τίτλ. 14 (Zachariae ν. Lingenthal, Jus Grecor. 4.221).’Έπιθι 
καί τήν σχετικήν διάταξιν τοΰ’Αλεξίου Κομνηνοΰ έν Ράλ).η - Ποτλή, Σύνταγμα 2.500 έξ.

Zhishman, Das Eherecht σ. 2 0, 'ΑΙ. Κρασοσ, Οίκογεν, δίκαιον 4.68, ΆσίΓαι 
Κύπρου (Κ. Σά&α, Μεσ. βιβλ. 6.550), Φ. Φαρμα, Ό γάμος παρ’ "Ελλησι σ. 218 έξ.
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Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους κατά πάντα άψογος εθεωρεΐτο μόνον 
ό πρώτος γάμος- ‘) διά τον δεύτερον ύπήρχόν τινες περιορισμοί. ΈπΙ 
παραδείγματι ό δευτερογαμών δεν εστεφανοΰτο, καίτοι η εκκλησιαστική 
συνήθεια παρέβλεπε καί τούτο, * 2) ουδέ προσεφέροντο είς αυτόν κατά τον 
γάμον τά θεία δώρα, αλλά μόνον τό κοινόν ποτήριον 3).

Ό τρίτος γάμος, δστις εθεωρεΐτο πολυγαμία,4 5) κατ’ αύστηράν εκκλη
σιαστικήν συνήθειαν άπηγορεύετο, επετρέπετο δέ μόνον, αν ό συζευγνύ- 
μενος δεν είχε τέκνα κα'ι ήτο νεώτερος τών τεσσαράκοντα ετών. 6) Τέλος 
ό τέταρτος, δστις έπι τού ’Ιουστινιανού π.χ. άναφέρεται, θεωρούμενος «γά
μος δ ου γάμος»» εκωλύετο υπό τών μεταγενεστέρων νόμων 6).

Καί ταΰτα μεν διά τον άνδρα· διά τήν γυναίκα ot περιορισμοί ήσαν 
περισσότεροι. Οί ύπανδρευόμενοι δήλα δή Ιφρόντιζον, ΐνα τον κοινόν ψό
γον άποφύγωσι, νά λαμβάνωσι παρθένους και ούχ'ι χήρας, διά τάς οποίας, 
κατά τήν Χριστιανικήν άντίληψιν, ύψηλότερον ήτο τό τής χηρείας, «δεύτε

24 Φ. Κουκουλέ—Συμβολή εις τό περί χοϋ γάμου παρά τοϊς Βυζαντινοϊς κεφάλαιον-

"Ορα καί τούς νεωτέρους Νομοκάνονας άναφέροντας τόν οβ'. κανόνα τής ΣΤ'. Οίκου- 
μενικ Συνόδου. Εννοείται ότι ταΰτα έγίνοντο περί λαϊκού προκειμένου γάμου- κατά 
τόν βασιλικόν δέν έτηροΰντο πάντοτε.

‘) Ό επίσκοπος, πρεσβύτερος καί διάκονος μόνον μονόγαμοι επετρέπετο νά είναι. 
Λιαταγαί τών αγίων ’Αποστόλων διά Κλήμεντος τοΰ Ρωμαίων επισκόπου, Migne, 
PG. 1.936. .

’) ’Αποφάσεις συνοδ;καί καί διατάξεις άρχιερατικαί τών Κων πόλεως αρχιεπισκό
πων καί Πατριαρχών, Migne, PG. 119.936. Ψόγον τοΰ δευτερογαμοΰντος όρα έν τφ 
τοΰ Ε. Γεωργιλλα, Θανατικώ τής Ρόδου στίχ. 412 έξ.

“) "Ορα Migne, PG. 156.513. Κατά τόν ΙΕ', αιώνα καί ’Ιωσήφ ό Βρυέννιος (3.108) 
ψέγει «τούς στεφανοΰντας διγάμους καί τριγάμους, δέον τούς διγάμους μνηστεύεσθαι 
καί εύλογεΐν μόνον, τούς τριγάμους δέ μνηστεύεσθαι μόνον». Σημείωσον δ’ότι έν Κύ- 
θνιρ άλλοτε οί δευτερογαμοΰντες ένυμφεύοντο έν κρυπτφ καί παραβύστφ, άλλως έκω- 
δωνίζοντο. Τόσον άτοπος εθεωρεΐτο ό δεύτερος γάμος- Λ. Βάλληνδα, Κυθνιακά σ. 107.

') ’Αποφάσεις συνοδικά! καί διατάξεις, Migne, PG. 119.812 πβ. καί Migne, PG. 
158.953. Ό Μέγας Βασίλειος, Έπιστ. 188 (Migne, PG. 32.673) παρατηρεί «συνήθειαν 
δέ κατελάβομεν επί τών τριγάμων πενταετίας άφορισμούς».

5) Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τοΰ τίμιου, νομίμου γάμου, Migne, PG. 155.503. 
Περί τοΰ τρίτου γάμου όρα Migne, PG. 119.1089 "Ορα προσέτι καί τά παροιμιωδώς 
σήμερον λεγάμενα. «Ό πρώτος γάμος τοΰ Θεοΰ, ό δεύτερος τών άνθρώπωνε καί ό 
τρίτος τοΰ δαιμόνου» (Κεφαλληνία) ή «ό πρώτος γάμος είναι άπό τό Θεό, ό δεύτερος 
είναι γιά οικονομία καί ό τρίτος γιά πορνεία» (Πελοπόννησος).

6) tpanagoga aucta τίτλ. 14.21 (Zachariae ν. Lingenthal, Jus Graecor.
4.22.3). Ο Λ/.ηuης (Migne. PG. 111.208) είπε- Διγαμία δέ μετά επαγγελίαν παρά
νομος ..........τριγαμία δέ ακρασιας σημεΐον., τό δ’ υπέρ τήν τριγαμίαν προφανής
πορνεία. Κατά τάς Άσίζας τής Κύπρου (Κ. Σάϋα, Μεσ. βιβλ. 6.557) τά έκ τοΰ τρί
του καί τετάρτου γάμου τέκνα έθεωροΰντο νόθα. “Εννοείται ότι·τά ανωτέρω δέν έτη
ροΰντο διά τούς βασιλείς, διότι έχομεν τριγάμους καί τετραγάμους τοιούτους.
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ρον δέ και κατώτερον τό τών δευτέρων γάμων». * 2 * 4) Είς τούς κληρικούς μά
λιστα ήτο ώρισμένως άπηγορευμένη ή χειροτονία, εάν είχον λάβει γυναίκα 
χήραν, 2) ήτις πάλιν επ’ ούδενί λόγφ έπετρέπετο να έλθη είς δεύτερον γά
μον, εάν μή παρήρχετο 6 πεν&ιμος χρόνος, έν δήλα δή από τοϋ θανάτου 
τοϋ συζύγου έτος 8).

Ή παράβασις τοϋ κανόνος τούτου συνεπήγετο άτίμωσιν καί τής χήρας 
καί τοϋ ταύτην συζευχθέντος. 4) Μία μόνον έπετρέπετο έξαίρεσις, αν δήλα 
δή 6 βασιλεύς αυτός παρείχε την προς γάμον άδειαν ή ή χήρα έδωρείτα 
τό ήμισυ τών Ιδίων πραγμάτων είς τά εκ τού πρώτου άνδρός τέκνα δ).

Χρονικός περιορισμός δεν υπήρχε διά τάς χήρας τών μή πενθουμένων, 
ήτοι τών επί καθοσιώσει καταδικασθέντων 6).

Έν εποχή, καθ’ ήν έπεκράτει αυστηρά διάκρισις τών τάξεων, δεν πρέ
πει ν’ άναμένη τις επιγαμίας μεταξύ ατόμων διαφόρου κοινωνικής τάξεως. 
Οί εύγενεΐς λοιπόν, καί άποροι ακόμη δν ήσαν, άπέφευγον να ύπανδρεύωσι 
τά τέκνα των με πένητας, 7) άπηγορευμένον δ’ ήτο καί είς τούς υιούς τών 
συγκλητικών νά λαμβάνωσιν άπερριμμένας γυναίκα:, ήτοι σκηνικάς, έργα- 
στηριαρχίσσας, δούλας ή άπελευθέρας, 8) είς δέ τάς θυγαΐέρας αυτών 
άπερριμμένους άνδρας, 9) τοσοΰτο μάλλον, καθ’ δσον ό μέν γάμος μετ’ ατό 
μου άνωτέρας κοινωνικής τάξεως άνεβίβαζε τό αξίωμα τής ΰπανδρευο-

') Χρυσοστόμου, Εις το γυνή δίδεται γάμφ, Migne, PG. 51.222.223. Τί πανδρέ- 
γουεται μέ τή χήρα δ έν είχε μάί γυναίκα δ έν έχει μοίρα, λέγουσιν οί κάτοικοι τής 
έν Κάτω’Ιταλία Μπόβας, C. Morosi. Dialetti romaici di Bova σ. 89.

2) Διαταγαί τών αγίων ’Αποστόλων διά Κλήμενιος τοϋ 'Ρωμαίων ’Επισκόπου, Mi
gne, PG 1.957.

“) Βασιλικά, βιβλ.21τίτλ. 3.14, Σύνοψις 28.5.17, Άρμενοποΰλου, Έξάβιβλ 6.15.3. 
Κατά τάς Άσίζας τής Κύπρου (Κ Σά&α, Μεσ βιβλ 6.582) ό πένθιμος χρόνος συν- 
επληροΰτο τον ένατον μήνα μετά τόν θάνατον τοϋ συζύγου.

4) Βασιλικά, βιβλ 21 τίτλ 3 14.
6) Βασιλικά, βιβλ. 45 τίτλ. 1.37 βιβλ. 21. τίτλ. 2.10.
“) "Ορα τό ύπ’ άριθ. 8 χειρόγρ. τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής φ. 21α
;) Βίος τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Νικολάου, Anrich, Hagios Nikolaos 1.158.3.
Μ) Κατά τόν Ίουοτινιάνειον κώδικα 5. 4. 29 μόνον αί άνελθοϋσαι επί τής σκηνής καί 

έκουσίως κατελθοϋσαι ήδήναντο νά υπανδρεύονται. Ό ’Ιουστινιανός μή δυνάμενος νά 
συζευχθή τήν Θεοδώραν διά τόν βίον καί τήν κοινωνικήν της τάξιν, κατά τόν Προκό
πιον (’Ανέκδοτα 9.51) ήνάγκασε τόν βασιλέα νά καταργήση τόν απαγορευτικόν νόμον 
καί οΰτω «τοϊς άλλοις άπασι βάσιμον κατεστήσατο τήν πρός τάς εταίρας έγγύην».

9) Ecloga ad Prochiron mutata τίτλ· 28.114 (Zachariae v. Lingenthal, Jus 
Graecor. 4 130, Άσίζαι Κύπρου (Κ Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.551), χειρ». Νομοκάνων Χρι
στιανικής Άρχαιολ. Έταιρ. άρ. 1917 φ. 138α-(-β, χειρ. Νομοκάνων Βιβλιοθ Βουλής 
άρ. 8 φ. 20β, Φ. Φαρμά, ό γάμος παρ’ "Ελλησι 218 έξ.
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μένης, to κατεβίβαζε δέ τουναντίον ό μετά υποδεεσιέρας τάξεως τοιοΰτος *).
Έκωλύετο επ’ ΐοης ό γάμος μεταξύ απελεύθερου η υποχειρίου καί τής 

πρφην δεσποίνης ή τής θυγατρός αυτής, * 2) αισχύνην δ’ έφερε τό ν’ άπο- 
δειχθή ό έτερος των συζυγών νόθος 3).

Μικρόν ανωτέρω ωμίλησα περί γάμου ελευθέρου προς δοΰλην. Κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους, κατ’ άρχαΐον Ελληνικόν έθος, δ Ιλεύθερος μό
νον ελευθέραν ήδύνατο νά συζευχθή καί άντιστρόφως. Κωνσταντίνος μά
λιστα δ μέγας επέβαλε την ποινήν τού θανάτου κατά τής έλευθέρας τής 
~νυμφευομένης δοΰλον. 4 *) Ό ελεύθερος, αν έπεθυμει νά συζευχθή δούλην, 
έπρεπε πρότερον νά ελευθερώστ] αύτήν, άλλο άντ’ αδτής εις τον δεσπότην 
παρέχων άνδράποδον 6 *).

Ταϋτα, εννοείται, Ιτηροΰντο καθ’ δλου μέχρι τοϋ τέλους τής Θ', μ. X. 
εκατ., επί τοϋ ’Ιουστινιανού μόνον παρατηρεΐται χαλάρωσίς τις 6).

Ή κοινωνική διαφορά των συζυγών παρετηρεΐτο μέχρι τών τελευταίων 
αιώνων τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας- κατά τον ΙΒ' π. χ. αιώνα έχομεν 
παράδειγμα νυμφίου άποσχισθέντος τήν ρίνα, μαστιγωθέντος καί δια- 
ζευχθέντος, διότι, έξαπατήσας έλαβε σύζυγον άνωτέραςκοινωνικής τάξεως ').

Μέχρι τοϋδε ωμίλησα περί κανονικών γάμων- δεν ήσαν δμως κατά 
τον μεσαίωνα ολίγα τά παραδείγματα έκείνων, οΐτινες ή άπατώντες άπλοϊ- 
κωτέρους ιερείς, κρυφά ετέλουν άπηγορευμένους υπό τής εκκλησίας γάμους 8) 
ή, βίαν είς τήν άρνησιν τών γονέων τής κόρης άντιτάσσοντες, τήν ήρπα- 
ζον. Έν τη τελευταία δμως ταύτη περιπτώσει βαρεία έπήρχετο υπό τής 
πολιτείας ή τιμωρία, καθ’ δσον δ μεν νυμφίος, αν μή κατεδικάζετο είς θά

') Cod. Just , 5.3.10, Βασιλικά, βιβλ 6 τίτλ. 1.30. Ή ύπανδρευομένη μέ άνδρα 
'κατωτέρου αξιώματος ήδύνατο νά φυλάξη τό άνώτερον μόνον «διά βασιλέως», Βασιλικά, 
βιβλ. 6 τίτλ. 1.12. Περί τών διά τής βίας βέβαια γινομένων τοιούτων συνοικεσίων δέν 
πρόκειται ενταύθα, Προκοπίου, ’Ανέκδοτα 17.7 έξ. Foerster, Zwei neue Reden des 
Choricius Rh. Mus. 49.495.

s) 'Cod. Just., 5.3.3, χειρ. Νομοκάνων Χριστιαν. Άρχαιολ. Έταιρ· άρ. 1947 
<ρ, .138α.

3J ’/. Κιννάμον, Ίστορ. 210.2.
a) Φ. Φαρμα, ”0 γάμος παρ’ "Ελλησι σ. 57.
“) Βασιλικά, βιβλ. 8 τίτλ. 3.44, Κώνοτ Πορφυρογέννητου, ’Εκλογή τών νόμων, 

Migne, PG. 113.516, Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 1.18.24.26.
°) *0 ’Ιουστινιανός έπέτρεψε τόν γάμον μετ' άπελευθέρας άμεμπτου διαγωγής, εάν 

συνετάσσοντο γαμικά συμβόλαια, 'ΑΧ. Κραοοα, Οίκογ. δίκαιον 84. "Ορα καί Φ. Φαρμα, 
”Ενθ’ άν. σ. 218 έξ. Πιστεύουσιν δτι ή ίερολογία μεταξύ ελευθέρων καί δούλ,ων άπηγο- 
ρεύετο μέχρι τοϋ ΙΑ' αίώνος, Zhsihman, Das Eherecht σ. 258.

’) Tafel, Eustathii Opusc. 278.38.
8) Tafel, Eustathii Opuse.64.72.
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νατον, άφηρεΐτο τήν άξίαν και εξωρίζετο, δημευόμενης τής περιουσίας του,χ) 
ή εφυλακίζετο, * 2) ύπεβάλλετο δέ και εκκλησιαστικά) άναθέματι, 3) παρα- 
μένοντος άκυρου τοΰ γάμου, καί αν άκόμη οί γονείς τής άρπαγείσης συν· 
ήνουν 4).

’Ιδιαιτέρως αυστηρά ήτο ή τιμωρία τών άρπαζόντων άσκητρίας ή μο- 
ναστρίας ή και τάς άνηκοΰσας εις την τάξιν τών παρθένων. Κατ’ αυτών 
Ιπεβάλλετο κεφαλική ποινή 5).

Οί προσκαλούμενοι εις γάμον καθήκον αυτών Ιθεώρουν νά προσ- 
έλθωσιν εϊς την τελετήν εχοντες «ένδυμα γάμου», ένδεδυμένοι δήλα δη τα 
καλύτερα φορέματά των. "Αν δεν εΐχον τοιαΰτα, έπρεπεν ή ν' άγοράσω- 
σιν ή καί παρά φίλου νά δανεισθώσιν.6) "Άτοπον δλως ήτο νά προσέλθη 
τις μέλανα φορών, 7) ετι δ’ απρεπέστερου αυτή ή νύμφη νά φορή μέλανα 
Υποδήματα.8) "Αν δ’ οί κεκλημένοι ώφειλον νά λαμπροφορώσι, πολύ πε
ρισσότερον Ιπεβάλλετο τούτο εις αυτούς τούς μελλονύμφους, ών ή νύμφη' 
στολιζομένη υπό τών νυμφοστόλων,9) εφόρει λευκά καί λεπτά καί χρυσο-

‘) Βασιλικά, βιβλ. 6 τίτλ. 17.11, ’Αρμενοπούλον, Έ|άβι6λ. 4.7.6.
2) Βασιλικά, βιβλ. 6. τίτλ. 3.28, ’Αρμενοπούλον, Έ;άβιβλ. 14.9.
:ι) Μεγάλου βασιλείου, Έπιστ. 199, Migne, PG. 32.725. "Ορα καί τόν ΚΖ' κανόνα 

τής έν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμ. Συνόδου, Ραλλ.η-Ποτλη, Σύνταγμα 2.279
4) 1 Αρμενοπούλον, Έξάβιβλ. 4.7 34, ’ Αλ. Κραοοα, Οΐκογ. δίκαιον 82, Φ. Φαρμά,

’Ένθ’ άν. 136.137. ΓΙερί τής βιαίας αρπαγής γυναικών πβ. Migne, PG. 107.546. Κατά 
τόν Μ. Βασίλειον έν τούτοις (Έπιστ. 199, Migne, PG. 32.721) «μετά τήν άπόσπασιν 
τής άρπαγείσης έπρεπεν «έπιτρέπειν τή γνώμη τών οικείων, είτε γονείς είεν, είτε 
αδελφοί είτε οίτινεσοϋν προεστώτες τής κόρης" καν μέν έλωνται αύτώ παραδοΰναι, 
ϊστασθαι τό συνοικέσιον, εάν δέ άνανεύσωσι, μή βιάζεσθαι».

6) Βασιλικά, βιβλ. 4 τίτλ. 1.15, Φωτίου, Νομοκάνων έν Ράλλ.η-Ποτλή, Σύνταγμα 
1.214, Αρμενοπούλον, Έξάβιβλ. 6.7.1, Φ. Φαρμα, Ένθ’ άν. 136.137.

6) Χρνοοοτόμον; Κατήχησις δεύτερα πρός τούς μέλλοντας φωτίζεσθαι, Migne, 
PG. 49.234. Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ άγιου ένδοξου μεγαλομάρτυρος καί θαυμα
τουργού ’Αρτεμίου, Α. Παπαδοπούλον-Κεραμέως, Varia Graeca sacra 23.6.

’) Μιχ. Ψελλον, Επιστολή 84η (ΛΓ. Σάϋα, Μεσ. βιβλ. 5.322).
6) Βίος καί πολιτεία τής όσιας Μελάνης, Anal. Boll. 22.31.13.
9) Παρ’ άρχαίοις ή τήν νύμφην στολίζουσα έλέγετο καί ννμφιντρια ή ννμφοπόνος. 

Έν τοϊς κειμένοις συχνά άναφέρεται τό νυμφοοτολ.εϊν, (Ε. Miller, Poemes histori- 
ques de Theodore Prodrome στίχ. 218, Revue Archeologique 1873 σ. 347, Θεοδώ
ραν Προδρόμου, Αμάραντος, ή γέροντος έρωτες (Notices et extraits des manu- 
ecrits 8.2.120.) έν τοϊς έγγράφοις δ’ ό νυμφοστολιαμός, Trinchera, Syll. 377.275, 
53116. Νϋν έν Κύθνφ νυφοατόλοι καλούνται αί νέαι αί βοηθοΰσαι τήν νύμφην νάράψη 
πά νυμφικά της φορέματα.
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κόσμητα φορέματα,*) περιδέραια μέ χρυσούς ορμίσκους, 1 2 3) και πολυτίμους 
-λίθους περί τούς βοστρύχους,8) υπεγράφετο δε τάς δφρϋς και εψιμυθιοΰτο- 

τό πρόσφπον, αν μάλιστα ήτο ούχ'ι καλή καί ύπέρωρος 4).
Σήμερον γνωρίζομεν δτι πολλαχοϋ, καί δή εις τά τέως Τουρκο

κρατούμενα μέρη, ή νύμφη, την παραμονήν τού γάμου, ήτοι τήν εσπέραν 
τού Σαββάτου, έβαφε τήν κόμην δΓ έρυθράς βαφής (κινά, άκνά). Τό έθιμον 
τούτο ως καί ό υπό τοΰ 'Ιμερίου (Λόγ. Α' § 19) έπαινος «τού πορφύ- 
ροντος βοστρύχου τής νύμφης» σαφώς δηλούσιν δτι ή βαφή τής νυμφι
κής κόμης ήτο καί μεσαιωνικόν έθιμον5).

Ή νύμφη τέλος γνωρίζομεν δτι κατά τήν ημέραν τοΰ γάμου ήτο, 
κατ’ άρχαίαν συνήθειαν, διά πέπλου από κεφαλής μέχρι ποδών ακριβώς 
έγκεκαλυμμένη6).

Ό γαμβρός άφ’ ετέρου καλά φορών φορέματα καί νεωτερικά υπο
δήματα, 7) έκοπτε τό γένειον, δσον ήτο δυνατόν κομψότερου, καθίστα ου
λήν τήν κόμην καί ούχί σπανίως, αν μάλιστα ήτο γεροντότερος, καί έβά- 
φετο τάς δφρύς καί τάς τρίχας τής κεφαλής8).

1} Γρηγορών Ννοοης, Περί παρθενίας, Migne, PG· 46.333, Χρυσοστόμου, ’Εγκώ
μιο ν είς Μάξιμον, Migne, PG 51.239. Έσθήτα τής νύμφης «τό παν πορφύραν» ανα
φέρει δ ’ όχιλλεύς Τάτιος Β'. 11.

'') Βίος καί πολιτεία τοΰ αγίου Γεωργίου τής Μεγάλης ’Αρμενίας, Migne, PG. 115. 
969, Θ. Προδρόμου, ’Αμάραντος ή γέροντος έρωτες (Notices et extraits des manu- 
scrits 8.2.120).

3) E. Miller, Poemes historiques de Theodore Prodrome έν Revue Ar- 
cheologique 1873 a. 252 στίχ. 15 έξ. 0. Βαλοαμών, Είς τόν ΜΕ', κανόνα τής έν 
Τρούλλφ ΣΤ', οίκουμ. συνόδου, Ράλλη-Ποτλη, Σύνταγμα 2.413.

4) Χρυσοστόμου, Έγκώμιον είς Μάξιμον, Migne, PG. 51.239, Θ. Βαλοαμών, Είς 
τόν ΜΕ', κανόνα τής έν Τρούλλφ ΣΤ', οίκουμ. συνόδου, Ράλλη—Ποζλή, Σύνταγμα 
2.413, Κωνατ.Μαναοοή, Σύνοψις χρονική στίχ. 70, θ.Προδρόμου, ’Αμάραντος ή γέροντος 
έρωτες (Notices et extraits des manuscrits 8.2.120'. Ό Χρυσόστομος (Migne, PG. 
61. 104) δμιλεϊ διά τά έπιτρίμματα καί τάς ύπογραφάς τής νύμφης καί βέβαιοί δτι οΐ 

•σύγχρονοί του, όταν τούς έλεγε νά παραλίπωσιν αυτά «δβριν τό πράγμα καλοΰσιν καί 
δεινόν ποιούνται τό μή πολλοΐς φαίνεσθαι τήν γυναίκα μηδέ προκεΐσθ..ι θέατρον κοι
νόν τοϊς όρώσι».

’) Ή διά κινά βαφή τής κόμης καί των ονύχων τής νύμφης, τά χινιάοματα, γίνον
ται νυν μετά τίνος έπισημότητος.

") Τί χρώμα ακριβώς εΐχεν ό πέπλος, τό ννφιαοιιο, ως λέγουσιν έν Φιλιππουπόλει, 
άγνοοΰμεν. Νΰν κατά τόπους είναι λευκός, πολλαχοϋ δέ ερυθρός (Μακεδονία, Γορτυ- 
νία;, Σαράντα Έκκλησίαι, Μαλακοπή). ’Εν Χιρκά Γκιουμουλτζίνης ό νυμφικός πέ
πλος είναι μέλας.

!) Tafel. Eustathii O-pusc. 287.72.80.
8) Θεοδώρου Προδρόμου, ’Αμάραντος ή γέροντος έρωτες (Notices et extraits des. 

manuscrits 8.2.115.118.119).
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'Όταν έφθανεν ή ώρα τοΰ γάμου, είς τήν οικίαν τής νύμφης προσ- 
ήρχοντο μουσικοί, χ) υπό τον ήχον δέ τών μουσικών οργάνων ήκουοντο 
γαμήλια <|σματα* 2) και δςιδοΰχοι τήδε κάκεΐσε εκινοϋντο, επειδή δ γάμος, 
κατά την παλαιοτέραν τουλάχιστον εποχήν,3) ως παρ’ άρχαίοις, εγίνετο εν 
καιρώ νυκτός.4) Θόρυβος έπ’ΐσης ήγείρετο, καθ’ ήν ώραν προσήρχετο δ 
νυμφίος, ϊνα παραλάβη την νύμφην, οπότε αί συγγενείς τον εβαλλον διά 
μήλων, συμβόλων τοΰ έρωτος,5) και άνωθεν τον ερραινον διά ρόδων 6).

”Αν δ γαμβρός ε’σερχόμενος επισήμως είς την οικίαν τής άναμενούσης 
καί κεκαλυμμένης νύμφης άνέσυρε τον πέπλον της καί τότε πρώτον την 
έ'βλεπεν δρίζων πρότερον τό θεώρετρόν, ως μέχρις εσχάτων εγίνετο παρά 
τοΐς "Ελλησι τής κάτω ’Ιταλίας, κατά τον Σπ. Ζαμπέλιον (Ίταλοελληνικά 
σ. 65-66), αί πηγαί δεν μάςλέγουσι, τό πράγμα δμως είναιπολύ πιθανόν.

Ή γαμήλιος πομπή «οΐ επί τοντω τεταγμένοι» ή «"τό δψίκιον» τών 
κειμένων ή τό ννφοοτόλι ή δ γαμοστόλος, ώς λέγουσιν έν Πόντφ, διηυθύ- 
νετο είς τήν εκκλησίαν, προπορευομένων, κατά τούς παλαιοτέρους του
λάχιστον αιώνας, δςιδούχων καί υπό χορούς καί ωδάς καί ήχους κυμβάλων. 
Ή νύμφη κεκαλυμμένη καί καμαρώνουσα, περιεχομένη υπό τών οικείων

1) Άχιλλέως Ταιίου, Τών κατά Λευκίππην καί Κλειτοφώντα λόγοι οκτώ, A . 8 και 
Β'. 12, Μιχ. Ψελλοΰ, Τω μεγάλφ δρουγγαρίφ κύρ Κωνσταντίνφ (Κ· ΣάΟα, Μεσ. βιβλ.
5.321) .

2) Μιχ. Ψελλοΰ, ”Ενθ’ άν. Τί έλεγον τά άσματά ταΰτα, δυστυχώς, δέν μάς παρε- 
■δόθη. Τό νόημά των θά ήτο πιθανώς δμοιον πρός τό έκφραζόμενον είς τούς εξής στί
χους τούς επί παρομοίςι ευκαιρία άδομένους gy Καλλιπόλει

άνοίξτε πόρτες αργυρές, σπίτια μαρμαρωμένα, 
νά πάρωμε τήν πέρδικα, να φύγομε ’ς τά ξένα

3) Κατά αιώνας, καί έν καιρφ ήμέρας έγίνοντο οί γάμοι, ώς δεικνύουσι τά κείμενα. 
'Ανωνύμου, Βίος Θεοφάνους, Θεοφάνους Χρονογραφία 2.4.35 (De Boor), Βιος και 
πολιτεία τοϋ ανθρώπου τοϋ Θεοΰ ’Αλεξίου, Anall. Boll. 19.25.

4) C. Castellani, Epithalamio di Theodoro Prodromo per le nozze di Theo
dora Comnena e Giovani Contostephano o. 11 καί 12, Χρυσοστόμου, Εις επιστο
λήν Α'. πρός Κορινθίους ομιλία IB', Migne, PG. 61.105. Καί σήμερον έτι ό γάμος 
πολλαχοΰ νύκτωρ τελείται. "Ορα καί C. Wachsmuth, Das alte Griechenland im 
neuen σ. 93.

■’) Περί τοΰ μήλου ώς συμβόλου έρωτος καί τής χρησιμοποιήσεως αΰτοΰ κατα τας 
μηλοβολίας δρα Ν. Πολίτου, Βυζαντιναί παραδόσεις έν Λαογρ. 6.362.363-365.

u) Μιχ. Ψελλοΰ, Τφ μεγάλφ δρουγγαρίφ κύρ Κωνσταντίνφ (Κ. Σάϋα,}άεσ. βιβλ.
5.321) , Νικ. Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. σ. 183. Ή μηλοβολία καί άνθοβολία αυτή έννο- 
ειται δτι μέχρι νϋν κατά τόπους συνηθίζεται, C- Wachsmuth, Das alte Griechenland 
im neuen σ. 83, Ν. Πολίτου, Βυζαντιναί παραδόσεις έν Λαογρ. 6.363. Αί νεάνιδες 
τής Μακεδονίας θεωροΰστ σήμερον τήν μηλοβολίαν ιός τι άπρεπες.
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30 Φ. Κουκουλέ—Συιιβολή είς τό περί τού γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοις κεφάλαιον..

γυναικών ή έν μεσφ φίλων ή συγγενών άνδρών, μάλιστα τών γονέων, οΐ- 
Τινες και νυμφαγωγοϊ συχνά καλούνται υπό τών συγγραφέων,1) εβραδυ- 
πόρει, κρατουμένη ούχί σπανίως από μανδηλίων, τά όποια τής ετεινον οί οι
κείοι. Την γαμήλιον δε πομπήν διερχομένην ερραινον με ρόδα, ΐα και άλλα 
άνθη εκ τών υπερώων καί σιεγών ως καί μέ ροδοστάγματα, έ'καιον δε 
κατά διαστήματα καί ευώδη ^όλα ξυλαλόης, έ'θιμον τό όποιον ΰπενθυμί- 
ζουσιν οί εξής στίχοι άσματος αδομένου, καθ’ ήν ημέραν πηγαίνουσιν έν 
Χιλή την νύμφην είς τό λουτρόν- (τη νύφ’ όταν έκίνησε είς τό λουτρόν νά 
πάη | οί δρόμοι ρόδα γιόμισαν, τά μονοπάτια μόσκο * 2 3).

'Η ήμερα, καθ’ ήν έτελεΐτο ό γάμος, ήτο Κυριακή, τον χρόνον δε τής 
τελέσεως αΰτοΰ ώριζον δυο παράγοντες, ή εκκλησία καί ή λαϊκή πρόληψις.

Κατά τούς εκκλησιαστικούς κανόνας καί τήν εκκλησιαστικήν συν
ήθειαν, γάμοι δεν έπρεπε νά τελώνται κατά τάς τεσσαρακοστάς καί τάς με
γάλος έορτάς,8) από τών Χριστουγένων μέχρι τών Φώτων, κατά τήν λαϊκήν 
δέ πρόληψιν, σαφώς έκδηλουμένην Ιν τοΐς διαφόροις σεληνοδρομίοις, ωρι- 
σμέναι ήσαν αί αΐσιαι ή απαίσιοι προς γάμον ήμέραι: πβ. «ήμερα 
(σελήνης) γάμους ποιεΐν ήμέρα ια'. μή φσβοϋ πλέειν, γάμους ποιεΐν. Είς 
τάς ιδ\ γάμους ποιεΐν εί; τάς κζ'. αυτή καλή. . γάμους ποιεΐν»4) καί- 
πάλιν «Καρκίνον δέ ή Λέοντα μεταπορευομένης σελήνης μαχίμους καί λά
λους «αί άκαθέκτους είς οργήν αποτελεί τάς γυναίκας. Παρθένον δέ έπι- 
καταλαβοΰσαν προς μέν τάς παρθένους ασύμφορος, ώσπερ άντιπεπονθότος 
τοϋ ζφδίου τουτου ταΐς όμωνυμοις παρθένοις· πρός δέ χήρας ευδαιμονέ- 
στερον τον γάμον είναι φασιν. Ζυγός δέ τήν σελήνην δεξάμενος, ταΐς μέν 
τον τής δουλείας έχουσαις ζυγόν, ευροώτερον ιόν γάμον, ταΐς έλευθέραις δέ 
δυσμενής έσιι καί πολέμιος»5 *).

'Ως μήν ακατάλληλος πρός γάμον, κατά τον ’Ιωσήφ Βρυέννιον, συγ

’) Χαρίιωνος Άφροδιοιέως,Τ&ν κατά Χαιρέαν καί Καλλιρρόην λόγοι Η',Α’. 13.14, 
Β'. 1.2, Γ'. 11.3, Ε'. 5.δ, Εύαια&ίον φιλοσόφου. Τό καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν δράμα 
ΣΤ'. 6.3, 14.2, Νικήτα Χωνάτον, Χρον. Διήγ. 672.20.

*) Χαριιωνος Αφοοδιοιέοος, νΕνθ’ άν. Α'. 1.14, Γ'. 2.17, Ενοτα&ίου Φάοοόφον, 
”Ενθ’ άν. Ε'. 7.1, Θ'. 1.1.2, Μιχ. Ψελλον, Έπιστολαί (Κ. Σά&α, Μεσ. βιβλ. δ.319).

3) Κανών ΝΒ'. τής έν Λαοδικεία Συνόδου, Ράλλη-Ποιλή, Σύνταγμα 3.219, Νικοδ. 
Μιλάς, Τό εκκλησιαστικόν δίκαιον τής ορθοδόξου ’Ανατολικής εκκλησίας σ. 844 
(μετάψ. Μ. Άποστολοπούλου).

4) Χειρ. Έθν. βιβλ. ’Αθηνών άρ. 1275 φ. 22α καί 23α
δ) Cramer, Anecdota Graeca 3.186. Σήμερον έν Βογατσικώ τής Μακεδονίας

πιστεύουσιν δ:ι ευτυχέστατος είναι ό κατά τήν πανσέληνον τελούμενος γάμος.
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Φ. Κουκουλέ—Συμβολή εις τό περί τοΰ γάμου παρά τοϊς Βυζαντινοΐς κεφάλαιον. 3ί

γραφέα τοΰ ΙΕ' άίώνοί, έθεωρεΐτο ό Μάιος,1) ή πρόληψις δ’ αυτή, ηας 
και σήμερον είναι εΰρΰτατα διαδεδομένη, * 2) έκ τών Ρωμαίων χήν αρ
χήν εχουσα, 3) ασφαλώς θά επεκράτει καί καθ’ δλην την Βυζαντινήν 
περίοδον.

“Αμα ή πομπή έφθανεν εις τόν ένοριακόν ναόν, εϊς δν κατά τό κα
νονικόν δίκαιον, ώφειλε νά τελεσθή τό μυστήριον τοΰ γάμου,4 *) είσήρχετο, 
καί εκεί είτε υπό τοΰ ίερέως τής Κοινότητος,δ) είτε, αν οι στεφανούμενοι 
ήσαν εΰπορώτεροι, καί υπό τοΰ επισκόπου εγίνετο ή στέψις. 6 7) Σύντεκνος 
[στεφάνων] ή παράννμφος,'1) συνήθως ήτο ό άνάδοχος 8) δστις καί έκράτει 
(οτεφανοκράτωρ) 9) κατά τήν περιφοράν τους στεφάνους, οΐτινες ήσαν ή 
μετάλλινοι ή κατεσκευάζοντο Ικ κλήματος 10).

') Μαρτίου περιάμματα φέρομεν καί τον Μάίον στ-φανούμεθα 3.121 (έκδ. Ε 
Βουλγάρεως).

') Πβ. τήν σημερινήν παροιμίαν ό γάμος ό Μαγιάτικος πολλά κακαποδούδει.
8) Παρά Ρωμαίοις ό Μάιος έθεωρεΐτο δυσοιώνιστος, διότι κατ’ αυτόν έτελοΰντο 

τάΛεμούρια πρός τιμήν των χθονίων δαιμόνων, J· Marquardt, Das Privatleben 
der Komer σ. 41, N. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα 1.36, Φ Φαομα, Ό γάμος 
παρ' ’Έλλησι σ. 41. Κα νΰν οί κάτοικοι τ ·,ν περί τήν Λευκοσίαν τής Κύπρου χωρίων 
δέν τρώγουσι κατά τόν μήνα Μάίον καρπούς, ΐνα μή θλίβονται αί ψυχαί τών νεκρών των. 
Σήμερον, παρανοήσαντες τήν αληθή αιτίαν τής κατά Μάίον άπαγορεύσεως τών γάμων, 
φρονοϋσιν δτι τότε δέν πρέπει νά γίνονται γάμοι, διότι μαγεύονται οί συζευγνύμενοι ή 
διότι συνδυάζονται οί όνοι. Έν Ιναρπάθφ (Ε Μανωλακακη, Καρπαθιακά σ. 118. 
133) πιστεύουσιν ότι καί κατά τον Αύγουστον δέν πρέπει νά γίνωνται γάμοι.

4) Πικοδ. Μιλάς, *Ενθ’ άν. σ. 847.
6) Ό γάμος δέν έπετρέπετο νά τελεσθή υπό μοναχού ή έν μοναστηρίω. "Ορα τάς 

σχετικάς αποφάνσεις τοΰ Χαρτοφύλακος Πέτρου παρά Migne, PG. 119.1093.
b) Διήγησις εξαίρετος Βελθάνδρου τοΰ Ρωμαίου στίχ. 1330. Κατά τήν τέλεσιν τοΰ 

γάμου ό επίσκοπος έλάμβανε κατά τούς χρόνους ’Αλεξίου τού Κομνηνοϋ «άπό μέν τοΰ 
γαμβρού νόμισμα έν χρυσοϋν, άπό δέ τής νύμφης παννίου πήχεις δώδεκα, χαΰώς αρα 
και έκ παλαιόν τεινπωται», ΜιρϊΙβ, PG. 127. 928.

7) Συνήθως άναφέρονται παράνυμφοι. Περί τής εκκλησιαστικής τάξεως καί τής 
ακολουθίας τοΰ στεφανώματος όρα A. Dmitriewskii, Ευχολόγια 96 έξ. 441 έξ. 
493-4,633 έξ. 760 έξ.

β) .4. Dmitriewskii, ’Ένθ’ άν. σ. 443.
,J) Άλλοτε ό μέν σύντεκνος έ ράτει τόν στέφανον τού νυμφίου ή συντέκνισσα δέ 

τόν τής νύμφης, Διήγησις εξαίρετος Βελθάνδρου τοΰ Ρωμαίου στίχ. 1032.
)0) Οί στέφανοι ήσαν καί μετάλλινα στέμματα, τουλάχιστον κατά τούς χρόνους 

Θεοδώρου τού Στουδίτου, Zhishman, Das Ehereeht σ. 292. Πβ. τόν παρά Η ί'εωρ- 
γιλλο. έν τφ θανατικφ τής Ρόδου στίχον (440 Wagner) κάλλιον νά μή είχεν βλο- 
γηθήν, νά μή είχεν βάλειν κλήμα καί έπιθι περί τών γαμήλιων καθ’ όλου στέφανων 
Ν. Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα, Λαογρ. Σύμμεικτα2.231.257 έξ.
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32 Φ. Κουκουλέ—Συμβολή · εις τό περί χοΰ γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοΐς κεφάλαιον.

Κατά τον γάμον επ’ ϊσης ήλλάσσοντο και οι δακτύλιοι τών νυμφευό
μενων * 2 3 4).

Σήμερον εν τοΐς χωρίοις τής Θράκης Κεσσάνη κα'ι Χατζηγυρίω ό 
σύντεκνος καλύπτει μετά τό στεφάνωμα τάς κεφάλάς τών νεονύμφων διά 
μεταξωτού υφάσματος, εν ω μετά την λήξιν τού μυστηρίου, τυλίσσει τά 
στεφάνια. Τό ύφασμα τούτο, άναβόλι πολλαχού καλούμενον, θά μετεχειρί- 
ζοντο κατά τούς λαϊκούς Βυζαντινούς γάμους, άφ’ οΰ και σήμερον, ως εϊ- 
πομεν, συνηθίζεται, καί εις μεσαιωνικός εικόνας, γάμους βασιλέων παριστώ- 
σας, εμφανίζεται υπό τήν μορφήν κροσσωτοΰ υφάσματος2).

Τελεσθέντος τού μυστηρίου, προσήρχοντο καί ήσπάζοντο τά στέφανα 
τών νεονύμφων καί αυτούς τούς ίδιους οί γονείς αυτών, 6 σύντεκνος καίοί 
φίλοι3) καί άπηύθυνον προς αυτούς εύχάς υπέρ μακροβιότητος, εύτυχίοω 
όμονοίας καί γεννήσεως άπογόνων,4) λαμβάνοντες άμα πρόνοιαν, ϊνα μη- 
δείς τών εχθρών καί ζηλοτύπων άποδέσγ] αυτούς, καί οΰτω καταστήση 
άγονον τον γάμον5).

Γνωστόν είναι δτι κατά τήν άρχαίαν εποχήν ή νύμφη ώδηγεΤτο είς 
τήν οικίαν τού γαμβρού υπό τούς ήχους αυλού καί κιθάρας καί φσμάτων 
ιού υμεναίου. 6) Τό έθιμον τούτο εξηκολούθησε καί πολύ βραδύτερον, άφ’ 
ού ό Χρυσόστομος διαμαρτύρεται έπανειλημμένως δτι επί τών χρόνων του, 
κατά τον νόμον τών γάμων, μετά τό μυστήριον, νύκτωρ καί υπό τό φώς 
δάδων συνώδευον τήν νύμφην αί φίλαι γυναίκες διά τών οδών καί τής

') Περί δακτυλίων καί τής ύ ης αυτών δρα Ν. Πολίτην, vEvO’ άν. 227, Κ. Krum- 
bacher, Ein serbisch-byzantinischer Verlobungsring (Munchen 1906) 440 
έ§, G. Schlumberger εν Melanges d’ Areheologie Byzantine 67-69.

2) “Ορα τό περί βασιλικών γάμων κεφάλαιον.
3) Θεοδώρου Προδρόμου, Τών κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα βιβλία Θ', ΣΤ' 387, 

Ίωάννου Ευγενικόν, Πρός τόν δεσπότην Θεόδωρον, Σπ. Λάμπρου Παλαιολόγεια 1.30. 
Τό φίλημα τών στεφάνων ύπό τών γονέων θεωρείται υπό τοΰ Θεοδώρου Προδρόμου, 
"Ενθ1 άν· «πρώτον ευχους φιλοτέκνοις πατράσιν», τοΰθ’ δπερ δεικνύει δτι κατά τόν 
ΙΒ'. τουλάχιστον αιώνα περιεφέρετο ή κοινή σήμερον ευχή «νά μ’ αξίωση ό Θεός νά 
φιλήσω τά στεφάνια σου» ή «νά φιλήσης χρυσό στεφάνι !ς τά παιδάκια σου».

') Θεοδώρου Προδρόμου, Έπιθαλάμιος τοΐς τοΰ εΰτυχεστάτου Καίσαρος υίοΐς, Μϊ- 
gne, PG. 133. 1408, Άχιλληΐς στίχ. 1128 καί 1443.

δ) Τήν έπικράτησιν τής περί άποδέσμου τών νεονύμφων προλήψεως κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους άποδεικνύουσι καί πολλά χειρόγραφα, έν οϊς εϋρηνται συνταγαί 
περί δεσίματος καί λυσίματος ανδρογύνων καί τα ύπό τοΰ Παχνμέρονς, 1.33.21 λεγό
μενο περί τοΰ βασιλέως Θεοδώρου Β' Λασκάρεως, δστις διέταξε μέχρι θανάτου νά 
μαστίξωσι τήν πενθεράν προστατευομένου του, είς τά μαγγανεύματα τής οποίας άπέ- 
-δωκε τήν ανικανότητα εκείνου.

6) Hermann-Bliimner, Lehrbuch der griechischen Privatalterthiimer3 a. 273.
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αγοράς, πεζή βαδίζουσαν ή και Ιπί καταστέγου οχήματος, υπό τούς ήχους 
•μουσικών όργάνων και τή συνοδείφ διαφόρων ερωτικών ασμάτων υπό 
μίμων καί δρχηστρίδων αδομένων, ετι δέ χορών υπό μίμων ή άλλων γυ
ναικών χορευομένων Χ).

Πόσον δέ βαθύτατα έρριζωμένον ήτο τό έθιμον τούτο, δεικνύει τό οτι 
■πατά τον ΙΒ'. αιώνα άναφέρεται δτι οί νεόνυμφοι ώδηγοΰντο εις τον οίκον 
τού γαμβρού «συν κρότω, λαλαγαϊς, χοροϊς καί κυμβάλοις» 2) καί τό δτι 
^παρόμοια καί νύν πολλαχοΰ συμβαίνουσι3).

Φαίνεται δ’ δτι ή εκκλησία είχε κατορθώσει διά τών αγώνων της ν’άντι-

Γαμήλιος πομπή.

^καταστήση έν μέρει τα κοσμικά άσματα δι’ εκκλησιαστικών, νά προσδώση 
•δ' εκκλησιαστικήν χροιάν εις την γαμήλιον πομπήν, ως φαίνεται εκ τού 
•γεγονότος δτι νύν ενιαχού οί νεόνυμφοι εκ τής εκκλησίας πορεύονται οΐ- 
καδε υπό εκκλησιαστικά άσματα καί τή συνοδεία ιερέων τά εαυτών άμφια 
φερόντων.

Έν κέντροις μεγάλοις, ως λ. χ. έν Κωνσταντινουπόλει, έζων καί πολλοί

') Χρυαοοτόμον, Εις επιστολήν Αλ πρύς Κορινθίους ομιλία IB', Miglie. PG. 61. 
105. Τον αυτό'·, Εις επιστολήν πρός Κολοοσαεις ομιλία IB', Migne, PG. 62. 386. 
Τον ανιόν, Έγκώμιον εϊς Μάξιμον, Migne, PG. 51. 239. 240. Τον αντον, Περί γυ
ναικών καί,κάλλους, Migne, PG. 63. 666, 'Ηλιοδώρου, Αΐθιοπικά 10. 41.

ή Θεόδωρόν Προδρόμου, Τών κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα βιβλία Θ', Θ' 297 καί 
479. Τον αντον, ’Αμάραντος ή γέροντος έρωτες (Notices et extraits des manus- 
crits 8.2. 121). Έν τφ χωρίο) τούτφ περιγράφεται δ νυμφίος βαδίζων εις τήν οικίαν 
του μέ τόν στέφανον επί κεφαλής. "Ορα καί Μιχαήλ 'Αχομινάτου του Χωνιάιον, Τά 
σωζόμενα 1 12. 18.

) Μετά μουσικών όργάνων, φανών καί ασμάτων όδηγοΰσι τήν νύμφην, μετά τήν 
στέψιν, εις τήν οικίαν τοΰ γαμβρού έν Καλλιπόλει, μετά λαμπάδων δέ και εκκλησια- 
■σιικών ασμάτων έν Χιλή, Χιρκά Γκιουμουλτζίνης (Θράκη), Νισυριρ και Βουρδου- 
ρίιρ Πισιδίας. "Ορα Κλ. Ίαιρίδον, "Ηθη καί έθιμα έν ’Ανατολή, Ξενοφάνους 3. 202, 
•C- Wachsmuth, Das alte Griechenland im neuen σ. 93.

3
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ξένοι μή έχοντες ίδιους οίκους. Χάριν των γάμων των ξένων τούτων, ήδη;, 
επί Οράλεντος, έκτίσθη εν τψ φόρφ τοΰ Κωνσταντίνου οίκος απέναντι τοϋ 
Σενάτου, δστις εκάη κατά τό πέμπτον έτος τής βασιλείας Λέοντος τοΰ δια- 
δεξαμένου τον Μαρκιανόν. Έν τφ οΐκφ τουτφ, ννμφαίφ καλουμένφ, κατά 
τον Κεδρηνόν, 1) «οί γόμοι έγίνοντο ιών οΰκ έχόντων οίκους».

Φυσικόν είναι να δεχθώμεν δτι την νύμφην τό πρώτον είσερχομένην 
εις την οικίαν τοϋ γαμβρού ύπεδέχετο ή πενθερό, ψαλλομένων σχετικών- 
ασμότων καί συμβολικών τινων πράξεων λαμβανουσών χώραν, τοιοΰτό τι 
δμως αί ΰπ’ δψιν ημών πηγαί άποσιωπώσιν.

’Εκείνο δπερ γνωρίζομεν είναι δτι οί νεόνυμφοι, εισερχόμενοι εις την 
οίκίαν τοϋ γαμβρού, ώδηγοϋντό είς τον νυμφικόν θάλαμον, οί. δέ προσ
κεκλημένοι παρεκάθηντο είς τράπεζαν.* 2 *) Πιθανόν έπ'ϊσης είναι καί υπό τον 
σημερινού έθους υποστηρίζεται, δτι πολλάκις, μετά την είσοδον είς τον 
παστόν, ό γαμβρός διά πρώτην φοράν έβλεπε την νύμφην, 8) άνασύρων 
αυτός ή διά συγγενούς τον πέπλον τον καλυπτοντα αυτήν 4) καί δτι τότε α! 
νύμφαι καμαρώνουσαι Ιλάμβανον δώρα υπό τών οικείων καί φίλων, 5) καίτοι 
καί περί τούτων πάλιν δεν όμιλοΰσι πολύ σαφώς αί ΰπ’ δψιν ημών πηγαί.

Είσελθόντων τών νεονύμφων είς τό κουβουκλίου τοϋ άνδρός, ήρχιζον 
οί συγγενείς καί κεκλημένοι νά προσφέρωσι τά έπιθαλάμια δώρα 6 *) καί.

*) Γ. Κεδρηνοϋ, Σύνοψις Ίστορ. 1. 610. 14.
2) Θεοδώρου Προδρόμου, ’Αμάραντος ή γέροντος έρωτες (Notices et Extraits des 

manuscrits 8- 2 121), Παλλαδίου επισκόπου Έλενονπόλεως, Ή πρός Λαΰσον ιστορία., 
Migne, PG. 34. 1025.

f) Ώς καί παρ’ άρχαίοις, X. Βουλοδήμου, Δοκίμιον περί τοϋ ιδιωτικού βίου τών 
αρχαίων Ελλήνων σ. 26. Ή τοιαύτη τελετή καλείται νΰν έν Πόντιο ιδέα.

4) Τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνον, "Επη ήθικά 2.666, Migne, PG. 35. 631 είναι 
οί στίχοι

Χριστός ό’ άνέφξε καλύπτρην
καί ΰάμβησεν ίδών περικαλλ.έα νύμφην.

“Οτι διά πρώτην φοράν κατά τήν ημέραν τοϋ γάμου έβλεπεν ό νυμφίος τήν νύμφην 
είπε καί ό Χρυοόοιομος, Έγκώμιον είς Μάξιμον, Migne, PG. 51.230. "Ορα καί τά 
τοΰ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, 881.32, προτέλεια' ή πρό τών γάμων ί)έα' ϊοως τά λεγό
μενο θεώρητρα. Πβ. διά τήν κάλυψιν τάς σημερινά; φρ. «αυτή κουκουλώθηκε» ή 
«αυτή σκεπάστηκε» ή «αυτή σκέπασε τό κεφάλι της» αντί τοΰ ΰπανδρεύθη καί 
σημείωσον δτι οί Χριστιανοί είς τήν κάλυψιν τούτην διέβλεπον σύμβολον υποταγής είς 
τόν σύζυγον, Φ Φαρμα, Ό γάμο; παρ’ "Ελλησι σ. 260.

5) Ταΰτα καλούνται νΰν έν Καλλιπόλει ξενιάσμαισ, είναι δέ τά τών αρχαίων άνα- 
καλυπτήρια.

6) Ευσταθίου Φιλοσόφου, Τό καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν δράμα ΙΑ'. 19.1, Φωτίου,
Έγκώμιον είς τήν αγίαν μάρτυρα Θέκλαν (Σ. Άριοτάρχου, Φωτίου Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως λόγοι καί όμιλίαι όγδοήκοντα 2.375), Γ. Φραντζή. Χρονικ. 121.2.
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προεξαρχόντων πολλάκις τών γονέων, ') νά ψάλλωσιν άμοιβαδόν * 2 3) τά 
παστικά άσματα, τουτέση τά επιθαλάμια, 8) ών Ιδέαν δυνάμεθα να λάβωμεν 
εκ τε ιών σημερινών και εκ σωζομένων μεσαιωνικών έπιΟαλαμίων, ά'τινα εις 
ύπερκαθαρεύουσαν γεγραμμένα, δεν άποδίδουσι τό λαϊκόν πρότυπον 4).

Όπως αν εχη, τά μεσαιωνικά έπιθαλάμια, τούς κανόνας τών αρχαίων

Έκ τών διασκεδάσεων του γάμου.

έπιθαλαμίων άκολουθοΰντα, 5 б) έξήρον την καταγωγήν τών νυμφίων και τά 
σωματικά και ψυχικά προτερήματα αυτών, παραβαλλομένων προς ρόδα

') Θεόδωρόν Προδρόμου, Τών κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα βιβλία Θ',Λ'. 216.
а) Foerster, Zwei neue Reden des Choricius Rh. M. 49.500.
3) Έπιθαλαμίους φδάς καί φδάς υμεναίου τακτικά άναφέρουσιν οί Βυζαντινοί συγ

γραφείς π.χ. ό θ. Βαλοαμών (Ράλλη-Πότλή, Σύνταγμα, 3 415.598), ό Λογγος, Τών κατά 
Δάφνιν καί Χλόην λόγοι Δ', 4.40, ό βιογράφος τοϋ όσιου πατρός ημών Θεοφάνους (De 
Boor 2 28.14), ό’Ιωάννης Τζέιζης (Th. Pressel, Johannis Tzetzae epistolae άρ.
107 σ.96). Ό Βαοιλάκης, Μονφδία (Mai, Spicilegium Romanum 5.449), ό Κώνοι. 
Μανασοής, Μονωδία επί τη σεβαστή κυρα Θεοδώρφ τή Κοντοστεψανίνη (Βυζ. Χρον. 
7.630), ό Μιχ. Ψελλός, Χρονογραφία (Κ. Σόδα, Μεσ. βιβλ. 4.274), ό Θεόδωρος Πρό
δρομος (C. Castellani, Epithalamio di Teodoro Prodromo per le nozze di Gio
vanni Coraneno σ. 26. Περί γαιιηλίων ασμάτων δρα καί Κ Σόδα, Μεσ. βιβλ. 5, 
320.323.

J) Παλαιότερα παστικά ρσματα δρα έν τώ Κρητικώ δράματι Στάθη (ΙΙρά|. Γ' 
στίχ. 505-526), Κ. Σαϋα, Τό Κρητικόν θέατρον σ. 173.

б) Ίμερίου Σοφισιοΰ, Έπιθαλάμιος εις Σεβήρον Λόγ. Α'. 2.13.15.19.21.
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υακίνθους, κλήματα, κισσόν, δένδρα, τά άστρα, τον ήλιον και την σελήνην 
και κατέληγον πολλάκις είς ευχήν υπέρ ευημερίας τών νυμφίων. *) Καθ’ 
δλην την νύκτα τοΰ γάμου ό ενθουσιασμός έπεκράτει πανταχοΰ. 1 2 *) Χοροί 
έστήνοντο γυναικών 8) καί άνδρών τά πρόσφορα τφ γάμφ αδόντων καί δεν 
ήκούοντο ή οί ήχοι των αυλών καί τής κιθάρας 4) καί οί κρότοι τών κυμ
βάλων τών παιγνιωτών 5 *) τών αδόντων παινέματα β) καί συναζόντων στά- 
μενα, "αναμιγνυόμενοι προς τον ήχον τών τυμπάνων 7) καί τά χούρταλα τών 
σνμποσιαζόντων, τά όποια τότε ήσαν συχνότατα 8).

Είς τούς χορούς, τούς παλαιούς νόμους, ως λέγει ό Χρυσόστομος, 9) εις 
τούς οποίους είς παλαιοτέρους αιώνας εκαλούντο καί όρχησταϊ εξ επαγγέλ
ματος καί μίμοι,10) οί πατέρες τής εκκλησίας Ιζήτουν νά θέσωσι φραγμόν.

1) Θεοδώρου Προδρόμοι·, Είς γάμον βασιλικόν παιάν τοίς δήμοις, Migne, PG. 
133.1351. Τοΰ αύτον, ’Αμάραντος ή γέροντες έρωτες (Notices et extraits des 
inanuscrits 8.2.126), Άχιλληΐς στίχ. 1116. G. Castellani, "Ενθ. άν. σ. 30.32.34.

■) Καί ό ’Ιουστινιάνειος κώδιξ (5.4.22) όμιλεϊ de pompa aliaque nuptiarum 
celebritate.

:i) Νικ. Χωηάτον, Χρον. Διήγ. 655.11.
4) Άχμέι, ’Ονειροκριτικόν κεφ. 128.129 σ. 93.
δ) 'Υπό τό όνομα τοϋτο ένοοΰντο οί σαλπιγκταί, βουκινάτωρες, άνακαριρταί καί 

σουρουλισταί, Γ Κωδινοϋ, ΙΙερί τών όφφικιαλίων 49.3 «παιγνιώται όπου παίζουν είς 
γάμους καί είς πανηγύρεις» άναφέρονται έν τφ ύπ’ άριθ. 59 φ. 130β χειρογράφφ τής 
Βιβλιοθήκης τής Βουλής. Πβ. καί τήν σημερινήν παροιμ. φράσιν «γάμος χωρίς 
παιχνίδια, φάβα χωρίς κρομμύδια».

'·) Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου τοΰ Τύρου στί. οι 599 καί 754 (Wagner, 
Carolina Uraeea mediiaevi).

‘) Θεοδώρου Προδρόμου, Τών κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, βιβλία Θ'. ΣΤ'. 373. 
Πβ. τήν σημερινήν Καρπαθιακήν παροιμίαν «όποιος θέλει τούμπανα κάνει γάμον», H. 
Μανωλοχάχη, Καρπαθιακά σ. 135, τήν Ποντικήν «ό γάμον θέλει τύμπανα κι' ή έγκλη- 
αία ψάλτεν» ώς καί τήν Πελοποννησιακήν «αγάλια, αγάλια τά τούμπανα, τί έναι φτω
χός ό γάμος».

8) Χρυσοστόμου, Είς επιστολήν πρός Κολοσσαείς ομιλία IB’., Migne; PG. 62.386. 
388.389, ’Ηλιοδώρου, Αίθιοπικά ΣΤ'. 8, Άχμέι, ’Ονειροκριτικόν κεφ. 129 σ. 92,93 
(Rigaltius), Μιχ. Ψελλον, Έπιστολαί (Κ. Σάΰα. Μεσ. βιβλ. 5.320), Νιχήι. Χιονιάτου. 
Χρον. Διήγ. 655.11, Θεοδώρου Προδρόμου. Τών κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα βιβλία 
<-)', ΣΤ'. 374, Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 3.219.221. Τούτοις πβ. τάς σημερινάς παροι
μίας «κι ό μεγάλος γάμος κι’ ό μικρός κούρταλα έχουν» «άλλου ν’ τά κούρταλα κι’ 
άλλου οί γάμοι». Σημείωσον προσέτι ότι νϋν πανδρολόϊ σημαίνει μέγας θόρυβος καί 
ότι τούς κατά τόν γάμον θορύβους υπαινίσσεται τό εξής χωρίον τοΰ Άρτεμιδώρου 
(Όνειροκρ. 2.65) Ό γάμος «αθ ύπνον «ταραχάς έπάγεται καί περιβοήσεις σημαίνει, 
ού γάρ ανευ ταραχής συντελείται ό γάμος».

") Χρυσοστόμου, Είς επιστολήν Α'. πρός Κορινθίους ομιλία IB'., Migne, PG. 
61.103.

10) I. Ζτοναρας, Είς ΚΔ'. κανόνα τής έν Λαοδικείφ Συνόδου, Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 
3.220, Χρυσοστόμου, Είς επιστολήν πρός Κολοσσαείς ομιλία IB', Migne, PG. 62.386.
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Άλλ’ οΰιε τοΰ Χρυσοστόμου at άποτροπαί οΰχε των Ιερών συνόδων αί 
απαγορεύσεις *) ΐσχυσαν νά κωλύσωσιν έθιμα, άιινα ως νόμοι γάμου χαρα
κτηριζόμενα ήσαν πάγκοινα καθ’ ολην την Βυζαντινήν περίοδον, έξηκο- 
λοΰθησαν δε διά τών αιώνων μέχρις ημών παραδοθέντα ').

Ή εκκλησία κατώρθωσε μόνον νά επιβάλη είς τους κληρικούς ν’ άπέρ-
χωνται τοΰ γάμου, δταν 
«τά προς απάτην είσήρ- 
χοντο παίγνια» και ν’ 
άπέχωσι τών χορών τοΰ 
γάμου.3) Καί εθεωρεϊτο 
μέν κατά κανόνα μείω- 
σις τής φαιδρότητος τοΰ 
γάμου ή εξ αύτοΰ ελλει* 
βις ασμάτων, ύπήρχον 
όμως καί σοβαρώτεροι, 
οιτινες, άνεν κιθαρφδών 
καί ασμάτων γαμήλιων 
έτέλουν τούς γάμους 
των 4).

Άναπόσπαστον μέ
ρος τοΰ Βυζαντινού ώς 

' -οϋ αρχαίου γάμου 
ήτο τό γαμήλιον συμπόσιον,5) ό γάμος, ώς κατ’ άρχαίαν ^ ελεγον οι
Βυζαντινοί 6).

’Επί τής παρατιθέμενης τραπέζης εχούσης πολύτιμα επιτραπέζια η * 2

•) Ό ΝΓλ κανών τής έν Λαοδικεία Συνόδου έκέλευεν οί εις τούς γάμους απερ
χόμενοι Χριστιανοί νά μ ή προσέχωσιν είς τούς όρχουμένους καί παίζοντας.

2) Χρυσοστόμου, Εις επιστολήν προς Έορεσίους υπόμνημα Κ', Migne, PG. 62·14ο. 
"Ορα καί Ματθαίον Βλαστάρην σχολιάζοντα τον ευθύς ανωτέρω μνημονευθέντα ΝΓ . 
κανόνα τής έν Λαοδικεί^ Συνόδου καί παρατηροΰντα «ήμέληται δέ τα νυν τά τοΰ κανο- 
νος τούτου, (Ράλλη—Ποτλή, Σύνταγμα (>.163). Πβ. καί /· Ζωναράν (Ράλλη—Ποτλή, 
Σύνταγμα 3.219'.

!) Κανών ΚΔλ τής έν Τρούλλίρ ΣΤ'. Συνόδου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.35G).
’) Μιχ. Ψελλον, Τω ΔρουγγαρίωκύρΚωνσταντίνος (Κ. Σάϋα, Μεσ. βιβλ. 5.319.320).
■’) Γρηγ> ρίου Ναζιανζηνοϋ, ’Έπη ηθικά- \Υ στίχ. 670 (Migne, PG. 35.63Ρ, Νικ. 

Χωνιάεοί', Χρον. Λιήγ. 672.22.
f>) Πβ. την μεσαιωνικήν παροιμίαν από τον γάμον έρχομαι κι’ άηλί τήν πείναν 

ποχω, ήτις μέ μικράς παραλλαγάς είναιπολλαχοΰ γνωστή ώς λ.χ. έν Ζακύνθω, Ήπείρω» 
Καρπάθφ, Μεγίστη, Κυζίκα), Σιατίστη καί Φιλιππουπόλει. Λέγεται δέ γάμος τό γαμή
λιον συμπόσιον καί σήμερον έν Σάμω, Χαλκιδική καί Κερασοΰντι ίου Πόντου.
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καί εξαίρετα φαγητά καί ποτά, μακρόθεν πολλάκις κομιζόμενα, ’) καθήμενοι 
οί κεκλημένοι ετρωγον, από καιρού εις καιρόν πρόσφορα άσματα και επαί
νους εις τούς νεόνυμφους αδοντες. * 2) “Εν μάλιστα των ,συνηθιζομένων 
γλυκυσμάτων ήτο ό έκ μέλιτος πλακοΰς, ο σησαμοΰς, δστις κατά συνήθειαν 
έδίδετο, λησμονηθείσης τής αρχικής έννοιας τοΰ σησάμου, τού διά πολυ
γονίαν διδόμενου. 3) Τόσον δ’ ήτο ή χρήσις αυτή τοΰ σησαμοΰντος διαδεδο
μένη, ώστε καί σήμερον έτι παρέχεται ούτος πολλαχοΰ 4) οαμονσάς, κατά 
παραφθοράν, εν Μάνη, καλούμενος. “Ας προστεθή δ’ ενταύθα δτι εις τό 
συμπόσιον τοΰ γάμου δεν έπετρέπετο νά παρίστανται ιερείς, εάν ό έτερος 
ιών νυμφευομένων έδευτερογάμει, ή είσήρχοντο, ως εΐπομεν, παίγνια, 5) 
καί δτι κατ’ άρχαίαν συνήθειαν καί νΰν σφζομένην, 6) χωριστά συνεπο- 
σίαζον οί ά'νδρες ιών γυναικών, 7) ών ή έν τή τραπέζη θέσις έκανονίζετο 
έκ τοΰ κοινωνικού αξιώματος τοΰ συζύγου 8).

Ή νύμφη, κατά τούς κανόνας τοΰ γάμου, καμαρώνουσα, ελάχιστα 
έτρωγεν 9).

Οί κεκλημένοι, άφ’ οΰ, προχωρησάσης τής νυκτός, έψαλλον τό κατα- 
κοιμητικόν εϊς τούς νεονύμφους, άπήρχοντο, μόνους έν τφ παστφ αυτούς 
άφίνοντες. Τότε έγίνετο ένίοτέ τι, δπερ διά την ήμετέραν έποχήν είναι

') Χαρίτωνος Λψροδισιέως, Των περί Χαιρέαν καί Καλλιρρόην λό,οι Η', Γ'. 2.10.
'-) Χρυοοοτόμον, Είς επιστολήν πρός Κολοσσαεϊς ομιλία IB', Migne, PG. 62.386, 

θεοδώραν Προδρόμου, ’Αμάραντος ή γέροντος έρωτες (Notices et extraits des 
manuscrits 8.2.121. 122), Tafel. Eustathii opusc. 230.71. έξ.

3) "Ορα Φωτίου, Λεξικόν σ. 5Ό, Θεόδωρόν Προδρόμου, ’Αμάραντος 8,2.12’>. Σχο
λιαστήν Άριστοφάνους (Είρήν. 869). Ό Ν. Πολίτης, Γαμήλια σύμβολα (Λαογραφ. 
Σύμμεικτα 2.240) φρονεί δτ ό σησαμοΰς έδίδετο ως κοινόν βρώμα καί δή ώς ουσι
ώδης τύπος πρός δήλωσιν το ι γάμου.

4) ’Εν Κρήτη, Μάνη, Κι ,λιπόλει καί Λάστα Γορτυνίας. Έν Καρπάθφ κατά τόν 
γάμον προσφέρεται οηοαμόαε , γλύκυσμα δήλα δή έκ μέλιτος καί σησάμου.

") Κατά Νομοκάνονα νι ιτερον (χ. βιβλ. Βουλής άρ. 31 φ. 58α) καί μοναχός, εάν 
άπέλθη είς γάμον, κανονιζέσθω ημέρας λ'. "Ορα τοΰ αύτοΰ χ. καί φ. 37α καί37β καί 
Migne, PG 119.1009, έτι δέ Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 5. 388.

' ) Έν Σύμη π. χ. Πόντο) καί Μακεδονία.
') Λουκιανού, Συμπόσ. 8 καί ΆρεΟα σχόλια είς τό χωρίον (Η. Rabe, Scholia in 

Lueianum 30.16). Έπιθι καί Φ Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν μεσαιωνικήν Ελλη
νικήν λαογραφίαν έν Άθηνάς τόμ. 2.6. 146.

Ρ) Πουλλολόγος στίχ. 161 (Wagner, Carmina Graeca medii aevi).
°) Νικήτα Χωνιάταν, Χρον. Διήγ. 672.22. Τό έθιμον τούτο επικρατεί καί νΰν ένι- 

«χοΰ. Έν Κρήτη καλείται ννφέ, Π Βλαοιοΰ, Ό γάμος έν Κρήτη σ. 49. Έν τή περιοχή 
Σαράντα Εκκλησιών άλλοτε ή νύμφη έπί τρεις ήμέρας έτρωγε καί ώμίλει ολίγον, 
Κ. Χατζοπούλον, Ή έπαρχία Σαράντα Εκκλησιών, Θρφκική Έπετηρίς 1.194. Έν Μα
κεδονία ή νύμφη μένει άπόσιτος καθ’ δλην τήν ημέραν τοΰ γάμου, Ν. ΓΙονλίον, Περί 
τής καταγωγής τοΰ γένους των νΰν Ελλήνων σ. 32.
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είναι παράδοξον. ’Αντί δήλα δή οί νεόνυμφοι νά επιδοθώσιν εις τάς απο
λαύσεις τής πρώτης νυκτός, κατά πρότσσιν τοΰ ετέρου ή καί κατά κοινήν 
συναίνεσιν, άπέφάσιζον μόνον εις την λατρείαν τοΰ θείου ν’ άφοσιωθώσιν 
καί οΰτω διήγον είς τό εξής ώς αδελφοί καί παρθένοι. Περί τούτου έχομεν 
πλείστας μαρτυρίας,ώς πάλιν πολλάς άλλας, καθ’ ας, εν ω οί προσ
κεκλημένοι ήτοιμάζοντο ν’ άναχωρήσωσι, κρυφίως ό νυμφίος, εγκατα
λείπουν την νύμφην, έλάμβανε την προς τό δ'ρος ή την μονήν άγουσαν 2).

Άλλ' ας άφήσωμεν τάς εξαιρέσεις.
Τήν έπομένην τό πρωί έγίνετο τό παραξύπνημα των νεόνυμφων υπό 

των συγγενών καί φίλων ψαλλόντων σχετικά άσματα, ών ιδέαν παρέχου- 
σιν οί έξης στίχοι εκ δημοτικών παραφρασθέντες ποιημάτων

έγρεο, μή αε φύγη πέρδικος αγρnr 
ΐδε την φίλην γυναίκα 
κομάει, τέθηλε, λάμπει, 
ηέλιος τα αέθεν δέμνια φαίνει, 
κυπάριττος πεφύκοι οφ έν'ι κήπω 3),

προς ους παραβλητέοι καί οί εξής εκ Κυπριακοΰ παραξυπνήματος

ξύπνα, νεέ και νεόγαμπρε: 
ξύπνα και ξημέρωσε' 
ξύπνα και την πέρδικά σου, 
που κοιμίζεται κοντά σου.

Τήν έπομένην πρωΐ, κατά κοινόν έθιμον, έπρεπε νά πεισθώσιν οϊ 
προσκεκλημένοι καί οί συγγενείς δτι ή νύμφη υπήρξε παρθένος. Τουτου 
ένεκα ανάγκη ήτο νά έπιδειχθή ήμαγμένος ό χιτών αυτής, άλλως ό σύ
ζυγος, προσβεβλημένος θεωρούμενος, είχε τό δικαίωμα νά διαζευχθή τήν 
σύζυγον 4). * 5

’) ’Ανώνυμον, Βίος έν επιτομή τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Θεοψάνου; Χρονογρα
φία 2.4.35 (De Boor), Βίος τής όσιας Μελάνης, Anal. Boll. 22.9. Βίος καί πολιτεία 
τοΰ οσίου πατρός ημών Μακαρίου, Vassiliev, Anecdota Graecobyzantina σ. 155, 
Παλλαδίου επίσκοπον Έλενονπύλεως, Ή Πρός Λαϋσον ιστορία (Migne, PG. 34.1025) 
Νεοφύτου πρεσβυτέρου μονάχου καί εγκλείστου. Έγκώμιον είς τόν βίον τοΰ Θεοφόρου 
πατρός ημών Θεοσεβίου τοΰ Άρσινοΐτου, Anal. Boll. 26.185.15,186.2.

5) Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου πατρός Άβραμίου (Migne, PG. 115.48).
Π) Θεοδώρου Προδρόμου, ’Αμάραντος ή γέροντος έρωτες (Notices et extraits des 

manuscrits 8.2.126).
■η Προκοπίου, ’Ανέκδοτα 17.36 (Haury), Άρμειοπούλου, Έξάβιβλ. 4.15.10. "Ορα 

καί χειρ. Νομοκάν. τής Χριστιαν. Άρχαιολ. Έταιρ. άριΟ. 129 φ. 203β καί χειρ.
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Τό εθιμον τούτο είναι αληθές δτι μας πισιοποιοΰσι κείμενα τών τε
λευταίων αίώνων τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, *) δν λάβη τις δμως υπ 
όψιν δτι 6 των αρχαίων 'Ελλήνων υμέναιος παράγεται έκ του 3μένος, επι 
τή διαρρήξει τού οποίου και έψάλλετο,2) δτι εις παλαιότερα κείμενα και γα
μήλια συμβόλαια έξαίρεται πάντοτε τδ δτι ή νύμφη ήτο ή επρεπε νά ήτο 
παρθένος,3) έιι δ’ δτι ή έπίδειξις τής παρθενίας κα'ι σήμερον είναι Ιν 
χρήσει πολλαχοΰ,4) τότε θά πεισθή δτι τό έθιμον ήτο και κατά τούς Βυ
ζαντινούς χρόνους εύρυτατον5).

Ή διάρκεια των γαμήλιων διασκεδάσεων δέν ήτο βραχεία. Τό οκτα
ήμερον ήτο κανονικόν χρονικόν διάστημα, μετ’ αύτό δέ, λυόμενων τών πα
στάδων,6) (οπότε άνεγινώσκετο υπό τού ίερέως ευχή είς λυσιν παστού7) και 
τών άνωθεν τής γαμήλιου κλίνης άνηριημένων στεφάνων μετ’εκκλησιαστικής 
τελετής (στεφάνων επίλυσις),8) άπεδίδοντο, ως προείπομεν, τά δανεισθέντα

Νομοκάν. της Ιϊιμλ. τής Βουλής άριθ. 6. ο. 19δ. Έπιθι περί τοΰ ζητήματος και 
.4. ’Αδα/ιανηου, "Αγνείας πείρα έν Λαογρ. 3.130.131.

’) Λιήγησις εξαίρετος Βελδάνδρου τοΰ Ρωμαίου στίχ. 1041 (Legrand).
) "Ορα .V.Πολίτην εν Λαογραφίας 3.88.130. Σημειωτέον ότι τήν επίδειξιν τών παρ

θενίων εϊχον καί οί ’Ιουδαίοι, Zachariae ν. Lingenthal, JusGraecor. 4.153.159.
s| Έν προικοσύμφωνο) π. χ. τοΰ 136 μ. X. έν παπόρι? (CPR. 21) ομολογεί ο 

γαμβρός δτι έλαβε παρά τής πενθεράς του χρυσοΰ δοκιμίου τετάρτας δέκα τρεις 
«επί τή Ουγατρί αυτής Άφροδιτοΰτι παρθένφ ovorj». έν έτερο) τοΰ 190 μ. X. (CPR. 
27) ομολογεί πάλιν δ γαμβρός δτι έλαβε φερνήν έπί τή νύμφη «ααρθένφ oliaj],» καί εν 
τρίτη) τού ΣΤ'. μ.Χ. αίώνος ομολογεί ομοίως δ γαμβρός δτι λαμβάνει τήν θυγατέρα τής 
Καλής παρθένον (CPR. 30). Ή Πουλχερία μέλλουσα νά έκλέξη ώς σύζυγον διά τόν 
αδελφόν της Θεοδόσιον τήν Ευδοκίαν, ήριότησε τάς θείας αυτής εί έοτι παρθένος, I. 
Μαλάλα, Χρον. 354.15. Καί έπί ’Ιουστινιανού δέ Σατορνϊνός τις αναγκασθεις υπο τής 
Θεοδώρας νά ύπανδρευθή τήν θυγατέρα τής εταίρας Χρυσομαλλοΰς «ξυγκαταδαρθών 
τή νύμφη καί διαπεπαρθενευμένην ευρών εις τινα τών επιτηδείων έ'ξήνεγκεν ότι δή ονχ 
ατρητον γήμαι», Προχοπίον, ’Ανέκδοτα 17.36.

‘) Ώς λ. χ. έν Καρύστφ, Μάνη, Άλμαλή Μαλγάρων Θράκης, Μεγίστη, Παξοίς. 
Έν Μακεδονία δ γαμβρός ευρίσκων παρθένον τήν νύμφην τό αναγγέλλει δια πυροβο
λισμών.

“ '!'■ Φαρμά, Ό γάμος παρ’ Έλλησι σ. 191.
') Χρυσόστομον, Κατά μεθυόντων (Migno, PG. 50 441 . Κατα το 1578 εν 

Κων/πόλει ή ευωχίσ τών γάμων δέν διήρκει όλιγώτερον τών πέντε ή οκτώ ήμερών, 
Λ". Διοβοννιώτον, Ό εορτασμός τοΰ γάμου τοΰ Θεοδοσίου Ζυγομαλα έν Κωνσταντινου- 
πόλει (Άνάπλασις τόμ. ΛΕ'. (περίοδ. Λ'.) άριθ. 4 σ. 6). Καί έν Κρήτη παλαιότερον 
έπί οκταήμερον διήρκει ό γάμος, 11. βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη σ. 140.

') A.Dmitriewskii, Ευχολόγιο σ. 5. ’Ιδέαν τοΰ πώς έγίνετο κατά τόν μεσαίωνα ή 
έπίλυσις τών στεφάνων παρέχουοι τά σήμερον γινόμενα έν Βουρδουρίφ τής Πισιδίας, 
Κι. Ίαχριδον, "Ηθη καί έθιμα έν ’Ανατολή, Ξενοφάνους τόμ. 3.206.

*) Τούς στεφάνους, οΐτινες, αν ήσαν τής έκκλησίας, άνετίθεντο καί πάλιν είς τόν 
ναόν, εϊχεν άποθέσει μετ’ ευχής εις τόν παστόν ό ίερεύς. "Ορα καί Λ. Πολίτου, Γα-
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κοσμήματα, φορέματα ή καί έπιπλα καί σκεύη ') καί ή τελετή έληγε.
Καί ταΰτα μέν κανονικώς.
Αί διασκεδάσεις δμώς φαίνεται δτι έξηκολούθουν καί μακρότερον χρό

νον, δεν είναι δ’ υπερβολικά τά εν τοΐς νεωτέροις ποιήμασι λεγάμενα περί 
μηνιαίας διάρκειας τοϋ γάμου,2) άφ’οΰ καί ώρισμένοι συγγραφείς μάς όμι- 
λ,οΰσι περί διάρκειας τής χαράς επί ένα μήνα 8) ή επί τριάκοντα καί εξ 
ήμερας4).

Τό δτι τρίμηνον διήρκει ό γάμος ή επί έν έτος είναι βέβαια ποιητική 
άδεια5).

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

μήλια σύμβολα έν Λαογραφικοϊς συμμείκτοις τόμ. 2.235. Έν τφ Εύχολογίφ μάλιστα 
υπάρχει καί ευχή εις λύοιν στεφάνων τη όγδοη ήμερα. Τότε «σπαζόμενοι οΐ γονείς τούς 
νεόνυμφους ηυχοντο οΰτω’ «Διίιη σας ό Κύριος, παιδία μου, άπό τής δρόσου τοϋ ου
ρανού καί άπό τής πιότητος τής γής, καί πλήθος σίτου, οίνου καί ελαίου καί άπι"> 
παντόςάγαθοϋ», Λ. Dmitriewskii, Ευχολόγια 443.494.763,831.1017. Goar, Eucholog. 
325.326. Ή έπίλυσις τών στεφάνων γίνεται καί νϋν έν Παξοις τήν όγδόην άπό τοϋ γά
μου ημέραν, έν Βουρδουρίφ δέ τής Πισιδίας τήν νύκτα τής Τρίτης πρός τήν Τετάρτην. 
ΑΧ ’ Ιατρίδον, ’Ήθη καί έ'θιμα έν Ανατολή, Ξενοφάνους τόμ. 3.206. Ή διάλυσις 
τών παστάδων γίνεται σήμερον τήν όγδόην ημέραν έν Κύπρφ, Αίνφ καί Κρήτη. 
Έν Κρήτη μάλιστα αδονται καί πάλιν παστικά άσματα, Π. Βλαστοί·, Ό γάμος έν 
Κρήτη σ 141.

') Χρυσοστόμου, Εις επιστολήν πρός Έφεοίους υπόμνημα Κ', Migne, PG. 62.145-
!) Άχιλληίς στίχ 1189.
:ι) Θεοδώρου Σιουδίτου, Έπιστολαί, Έπιστ. ΚΗ', Migue, PG. 99.1000.
') Γ. Φραντζή, Χρον. 425.1.
’) Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας στίχ. 2283 (έ’κδ. Α. Μηλιαράκη), Ήμπέριος καί 

Μαργαριόνα στίχ. 523.526.
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