
ΕΚ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Περί τοΰ ναυτικού βίου των Βυζαντινών, ένεκα τής θέσεως τής χώρας 
την οποίαν ουτοι κατφκουν, θ’ άνέμενέ τις νά εύρη πλείονας πληροφορίας εις 
τά κείμενα’ τό πράγμα έν τοΰτοις δεν έχει ούτως’ οί συγγραφείς, μη έχοντες 
πολλήν οικειότητα προς την θάλασσαν, άφ= οΰ και οί ίδιου ενίοτε όμολογοΰσι 
την άγνοιαν των, προσγράφοντες εις τάς πληροφορίας των τό «ώς φασιν οί 
είδότες» ', οί συγγραφείς, λέγω, δεν παρέχουσι πάντοτε έξηκριβωμένας ναυ- 
τικάς πληροφορίας’ συγχέουσι μάλιστα πολλάκις τά πράγματα, αρχαίους 
ορούς προς δήλωσιν συγχρόνων αντικειμένων μεταχειριζόμενοι ή ποιούμενοι 
χρήσιν τής αυτής λέξεως προς δήλωσιν διαφόρων μερών τοΰ πλοίου 1 2.

Την έρευναν βεβαίως τοΰ θέματος θά ύπεβοήθουν αί διάφοροι έν χει- 
ρογράφοις εικόνες ή τά έπΐ στερεας ύλης χαράγματα' και ταΰτα όμως ολίγον 
συμβάλλουσιν εις γνώσιν τής μορφής τών πλοίων, διότι αί μέν εικόνες, υπό 
ανεπιτήδειων ζωγραφηθεΐσαι χειρών, παριστάνουσι κακάσχημα πλοία και 
οιονεί μονόξυλα, ομοιόμορφα δέ σχεδόν, τά δέ χαράγματα, κακάσχημα καί 
αυτά τά πλεΐστα, παριστάνουσι πλοία ούχί παλαιότερα τοΰ ΙΕ'καί Κ" αϊώ- 
νος, σαφή την έπίδρασιν έχοντα τών Ένετικών καί Γενουηνσίων σκαφών 3. 
Παρά ταΰτα δεν λείπουσιν αί πηγαί και τά βοηθήματα διά τό θέμα. Έν 
πρώτοις πολυτίμους παρέχει πληροφορίας ό λεγόμενος Ναυτικός νόμος τών 
Ροδίων, έπειτα ώρισμένα κεφάλαια νόμων, καί μάλιστα τών Βασιλικών καί 
τών Άσιζών τής Κύπρου, καί κείμενα δέ ειδικά, οια είναι τά περί καταμε- 
τρήσεως πλοίων πρακτικά, τά υπό τοΰ Σακελλίωνος τό πρώτον έκδοθέντα 4

1 Τήν ςρρ. μεταχειρίζεται ό Θ ε σσ α λ ο ν ί κ η ς Ευστάθιος, Παρεκβ.,130, 
44’ 1633, 27. Ό αυτός αλλαχού (Παρεκβ., 1452,68) λέγει : «καί έοικεν διαφέρειν 
«πίτονος προτόνου, είτις εξακριβοΐτο αυτόν».

2 Βλ. καί Μ. Γ ο ύ δ α, Μεσαιωνικά χαράγματα πλοίων επί τού Θησείου (Βυ- 
ζαντίδος, 2,230).

3 Μ. Γ ο ΰ δ α, Ένθ·’ άν., 2,329,362. Κ. Ρ ά δ ο υ, Τό ναυτικόν τοΰ Βυζαντίου, 
45,46 (ίδ. άποσπ.). Κατά τόν Ράδον (Ένθ’άν., 48): «ούδέν μνημεϊον λαλεΐ ήμΐν 
πράγματι περί τών Βυζαντινών σκαφών».

4 Έν Πανδιόρας, 18,226-231. Βλ. ταΰτα νΰν καί παρά Miklosich-Miil- 
1 e r, Acta et Diplomata, 6,122,127,146. Τά πρακτικά ταΰτα είναι τών ετών 1188, 
1195, 1199.
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4 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

καί υπό τοϋ Μιχαήλ Γούδα κατόπιν σχολιασθέντα \ ώς και τα υπό τοϋ Σπυ
ρίδωνος Λάμπρου έκδοθέντα τρία κείμενα συμβάλλοντα εις τήν ιστορίαν τοΰ 
ναυτικού παρά Βυζαντινοΐς 1 2 3. Και είναι μέν αληθές, δτι ταϋτα έγράιρησαν 
υπό άνδρών πλεόντων κατά τα Μικρασιατικά παράλια, εν τοΰτοις δεν θά 
σφαλή τις, αν διισχυρισθή, δτι τά εν αύτοίς διαλαμβανόμενα έφηρμόζοντο 
υπό των πλεόντων καθ’ δλην τήν Μεσόγειον.

Μετά τάνωτέρω κείμενα, έρχονται οι βίοι των αγίων, οΐος ό τοΰ αγίου 
Φωκά, τοϋ αγίου Νικολάου και τοϋ οσίου Νίκωνος, αι υπό των χρονογρά
φων καί των σχολιαστών παρεχόμενοι σχετικοί πληροφορίαι, μάλιστα αί τοΰ 
Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, σχολιάζοντος τήν Όμηρου Όδΰσσειαν, προς δέ τά 
διάφορα επιγραφικά ή πλοίων επί λίθων χαράγματα καί τέλος τά μεσαιωνικά 
Έλληνολατινικά γλωσσάρια.

Έν τφ παρόντι κεφαλαίφ 6 λόγος θά είναι μόνον περί των εμπορικών 
πλοίων τών Βυζαντινών καί ούχί καί περί τών πολεμικών, ή περί τών οποίων 
πραγματεία ανήκει εις τον δημόσιον βίον. Εννοείται δτι καί από τά περί 
βασιλικών πλοίων λεγόμενο δΰναταί τις άρκετάς πληροφορίας νά συλλέξη, καί 
δή τάς άναφερομένας εις μέρη ή εξαρτήματα πλοίου, τά όποια άναμφιβόλως 
ήσαν κοινά εις τε τά εμπορικά καί τά πολεμικά πλοία.

Τέλος άριστον διά τό θέμα βοήθημα είναι ή γνώσις τοΰ σημερινού νεο
ελληνικού ναυτικού βίου, δστις, παρά τήν ΐσχυράν κατά τούς τελευταίους 
αιώνας Ιταλικήν επίδρασιν, καί κυρίως Βενετικήν καί Γενουατικήν, διατη
ρεί ακόμη πολλά στοιχεία εκ τοΰ Βυζαντινού ναυτικού βίου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

"Ινα επιχειρηθή ή κατασκευή ενός πλοίου, έπρεπε νά ύπάρχη ό ναυττη- 
γός, δστις κατεμέριζε τήν εργασίαν εις τούς τεχνίτας άναλόγως τής ειδικότη
τάς των’ άλλος διά τοϋ πρίονος έσχιζε τάς σανίδας, άλλος ήσχολεΐτο διά τήν 
κατασκευήν τής τρόπιδος, άλλος τών ύποζωμάτων, τών εγκοιλίων τέταρτος, 
τά όποια κατεσκευάζοντο εκ ξύλου δρυός 8, καί οϋτω καθ’εξής 4 *.

Μία τών πρώτων εργασιών ήτο ή τή βοηθείςι τής ναυπηγικής στάθμης, 
νΰν κοινώς στάφνης, διάπρισις τών ξύλων. Οί περί αυτήν ασχολούμενοι

1 Μ. Γούδα, Ή καταμέτρησις τών εμπορικών πλοίων καί ή νηολόγησις καί 
φορολογία αυτών κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους (Βυζαντίδος, 1,37 εξ.).

2 Βλ. ταϋτα έν Νέφ “Ελληνομνήμονι, 9,166 έξ.
3 Άλκίφρονος, ‘Επιστολαί, Α', 1,2.
4Γρηγόριος Νύσσης, PG, 45,165. Βίος τοΰ αγίου Φωκά (Anal. Boll.,

30,280).
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Έκ τοΰ ναυτικοΰ βίου τών Βυζαντινών 5

ελάμβανον σχοινίον λεπτόν, τό όποιον έβαπτον διά μίλτου, κοκκίνου δήλα δή 
χρώματος τούτο δ’ έτεινον κατά τά άκρα' μετά, άνυψούντες αυτό από τοΰ 
μέσου, τό άφινον νά καταπέσχι, σημειοϋντες ούτως επί τοΰ ξύλου έρυθράν 
γραμμήν, ήν ήκολούθει ό πρίων.

Τό ναυπηγεΐν πλοΐον οί Βυζαντινοί ημών πρόγονοι έλεγον κτίζειν, την 
μεταφοράν έκ τής ο’ικίας λαμβάνοντες 2, τό δ5 έπιδιορθούν αυτό, άνακτίζειν*.

Κατά την ναυπήγησιν, πρώτον έτοποθετειτο ή τράτας 4, ήτις και στείρα 
έλέγετο, διότι, κατά τούς Βυζαντινούς, τό ξύλον αυτής ήτο «στερεώτερον των 
λοιπών και συνέχον τά πάντα» 5.

Τά από τής τρόπιδος κατά την πρφραν και πρύμνην άνερχόμενα ορθά 
ξύλα ώνομάζοντο ποδοστήματα 6, νΰν κοινώς ποδοστάματα, ως δε λέγει ό 
Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, σταμΐνες 7, ονομασία, ήτις θά ήτο και δημώδης, 
άφ’ ου ταϋτα έν Ύδρμ καί Σπέτσαις νΰν καλούνται σταμινάρια.

Μετά την τοποθέτησιν τής τρόπιδος, και εκατέρωθεν αυτής, προσηρμό- 
ζοντο κυρτά ξύλα, τά ίκρία ή άμφίμητρα τών αρχαίων, τά σημερινά στραβό- 
ξνλα ή στραβά, τά όποια χαρακτηρίζονται ως πλενραί 8, κοινότερον δε έγκρι
τα 9, λέξις, ήτις καί πολύ παλαιότερον παρεδόθη καί κατά τούς μεσαιωνικούς 
χρόνους δημώδης ήτο, άφ’ ου οί λεξικογράφοι καί οί μεταγενέστεροι σχολια-

1 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1022,58,60. «Στάθμη' σπαρτός τεκτονική», Ησύ
χιος. Έν τή Παλατίνη Ανθολογία φέρεται:

.. Αϋ·νδρόμον τε 
πρίονα, μιλτείφ βάμματι πειϋόμενοι.

Κοκκίνην σπαρτόν αναφέρει κατά τον ΙΒ' α’ιώνα καί ό ρήτιορ Μιχαήλ. Re
gel, Fontes rerum byzantinarum, 171,26.

2 Άχμέτ, Όνειροκρ., κεφ. 179,140,20 καί κεφ. 180,141,27 (Drexl).”A ν νη ς 
Κομνηνής, Άλεξιάς, 1,361,15. Περί κτίσεως κάτεργων όμιλοϋσιν οί συγγραφείς, 
πολύλεκτος δ’ είναι έν τοΐς έγγράφοις ό φόρος τής κατεργοκτιοίας.

3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ. (Miller, Recueil d. hist. d. 
Croisades, 1,351),

4 "Οτι δημώδες κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους θά ήτο τό όνομα, φαίνεται έκ 
τοΰ ότι καί νΰν έν Βιθυνία λέγουσιν ή τρόπι τοΰ καραβιού.

5 I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν, στίχ. 1025.
8 Βασιλείου πατρικίου, Ναυμαχικά (Φ α β ρ ι κ ί ο υ, Βιβλιοθήκη, 

8,140).
7 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1533,28.
8 Ε. Miller, Poemes historiques de Theodore Prodrome (Revue Archeo- 

logique, 1873, 156).
9 Βασιλείου πατρικίου, Ένθ1 άν. Λέοντος, Τακτικά, 19,5 (PG, 

107,992). Σ ο υ ΐ δ α ς, έν λ. ένιερόνεια. Ευσταθίου, Παρεκβ., 1528,59' 1533,23. 
Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλλην., 9,169,4).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:23 EEST - 3.236.241.27



6 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

στα! ώς ερμήνευμα τήν χρησιμοποιοΰσι \ και σήμερον δ1 2 * 4 5 υπό τον τύπον 
(ά)γκοίλια σφζεται, δηλοΰσα ό'μως τον μεταξύ των έγκοιλίων τούτων κοίλον 
χώρον τοΰ πλοίου 2 7.

Ύπό των συγγραφέων καί σχολιαστών, περ! πλοίων προκειμένου, άνα- 
φέρονται σταμενάρια και στημονάρια. Κατά τον Πολυδεύκη, σταμΐνες 
ήσαν τα ξύλα έφ5 ών αί σανίδες επίκεινται s‘ κατά τον Ησύχιον πάλιν : «στα
μΐνες· τά έπ! τής σχεδίας ορθά ξύλα προς α αί σανίδες προσηλοϋνται ή πάσ
σαλοι παρά τό εστάναι» *' καί, κατά τον Άρίσταρχον : «ορθά ξύλα οίον 
στήμοσιν εοικότα» δ.

Κατά ταΰτα, σταμΐνες ή σταμινάρια ή στημονάρια είναι τά έγκοίλια, εφ’ 
ών προσηρμόζοντο αί σανίδες τοΰ εξωτερικού τοίχου τοΰ πλοίου β. Ή λ. 
όμως έδήλου κα! άλλο τι' κατά τον Θεσσαλονίκης Ευστάθιον, παρά τά ορθά 
ΐκρια : «περιτιθέμεναι πυκνά! σταμΐνες έκτος δίκην στημόνων άρμόττουσι τήν 
ναΰν» Ή λ. ένταΰθα σχετίζεται προς τό στήμων, εντεύθεν κα! ό τύπος 
στημονάρια, κα! δηλοΐ πλέον ούχ! τά ΐκρια, αλλά τάς σανίδας τοΰ εξωτερικού 
τοίχου τοΰ πλοίου, σημασία, ήν έπιβεβαιοΐ κα! τό κατωϊταλικόν stamini, 
τό δηλοΰν τάς παραπλεύρως τοποθετούμένας σανίδας 8.

Άλλα κα! τρίτην σημασίαν είχεν ή λ. σταμίν. Κατά τον Ησύχιον, στα
μΐνες εκαλούντο κα! «πάσσαλοι παρά τό εστάναι» 9, ώς πασσάλους δ3 ένταΰθα 
δέον νά νοήσωμεν, ώς λέγει ό Ευστάθιος : «τά έν τώ χείλει τοΰ πλοίου έξέ-

1 Ησύχιος καί Φώτιος, έν λ. νομεϊς. Λεξικόν Ζ ω ν α ρ ά, έν λ. έντερό- 
νεια. Σχολιαστής Άριστοφάνους, 'Ιππείς, 1185.

2 Οντως έν Σύμη καί τή νήσω τής Προποντΐδος Κουτάλει.
8 Πολυδεύκους, Όνομαστ., 1,92.
4 'Ησύχιος, έν λ. σταμΐνες.
8 ΜΕ, 724,55.
8 Βασιλείου πατρικίου, Ναυμαχικά (Φαβρικίου, Βιβλιοθήκη, 8, 

140). Πβ. καί τό Ελληνικόν λεξικόν τοΰ Du Cange, έν λ. στημονάριον. Νΰν έν 
Στερεά Έλλάδι στημονάρια λέγονται στύλοι έκ κλάδων δρυός. Δ. Λουκοπούλου, 
Ποιμενικά τής Ρούμελης, 32. Όρα ότι ό στήμων λέγεται στάμαν έν Πόντιο καί ατάμο 
έν Τσακωνία (Μ. Deffner, Zakonische Grammatik, 56),'σιαμενάρι δ’ έν Κάμπω 
Άβίας τής Λακωνικής τό ύφαινόμενον παννίον.

7 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1583,23.
8 G. Rohlfs, Neues aus Grossgrieclienland (Βυζάντιον, 13,549). Καί οί 

Γενοϋήνσιοι κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους τά σταμινάρια έλεγον stamanera. Η. 
Kahane, Zur neugriechischen Seemannssprache anlasslieh Vidos parole 
Marinaresche (Byzantinisch - Neugriechische Jahrbticlier, 15,98). Νΰν έν Σύμη 
τά σταμινάρια λέγονται αστάρια (—ίστάρια). Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευστα
θίου, Τά λαογραφικά, Α', 291,292.

" 'Ησύχιος, έν λ. σταμΐνες.
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Έκ τοϋ ναυτικού βίου των Βυζαντινών 7

χοντα ορθά ξύλα τοϋ κατά τό περίτονον τόπου», τά όποια, ώς ό αυτός ιεράρ
χης βέβαιοί, οι σύγχρονοί του Λϋκιοι εκάλουν σταμινάρια \

Κατά τον Πολυδεύκη : «τό συνέχον άνωθεν εκατέρους τους τοίχους (τής 
νεώς) περιτόναιον καλείται» 1 2. Τό περιτόναιον τοϋτο, τό όποιον ό Βασίλειος 
είς τά Ναυμαχικά του καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος εις τάς Παρεκβολάς του 
καλοϋσι περίτονον, χαρακτηρίζει ό μέν πρώτος ώς : «τό τούς τοίχους έξωθεν 
συνέχον» 8 ή ώς: «ξύλον έπίμηκες συνέχον καί οίονεί προσηλοϋν βραχέα τινά 
καί πολλά» * ή : «ξύλον, ό έχει πάντα καί συγκρατεϊ καί φ προσδέδενται καί 
οίονεί έπερείδονται τά λοιπά»5 *, ό δέ Ευστάθιος, όμιλών διά τά των συγχρό
νων του Λυκίων σταμινάρια, τά κοινώς νΰν μπαμπάδες, λέγει ότι ταϋτα κεΐν- 
ται κατά τό περίτονον *.

Περίτονον λοιπόν θά ήτο τό ξύλον τό από τής πρύμνης είς την πρώραν 
διατεινόμενον 7 κατά τό άνω χείλος έκατέρου τοιχώματος.

Έπί τοϋ περιτόνου, έφ3 όσον έγίνετο χρήσις καί κώπης, πάντως δ3 είς 
τά άκάτια, έτοποθετεϊτο κάθετος ό οκαλμός ή σκαρμός 8, εφ3 οΰ συνεκρατειτο 
ή κώπη δι3 ίμάντος, όστις εκαλείτο τροπωτήρ 9, νΰν τρονποντηρα ή τρνπω- 
τήρα ή τροπωτονρα 10 11 ή στ ρύπος 11 ή, αν ήτο δερμάτινος, μανικέλιον 12.

Πλήν τών ανωτέρω μερών τοϋ πλοίου, γίνεται μνεία καί τοϋ καταστρώ
ματος, έφ’ οΰ έκάθηντο οί επιβάται13.

1 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1533,28.
2 Πολυδεύκους, Όνομαστ., 1,92.
8 Βασιλείου πατρικίου, Ναυμαχικά (Φ α β ρ ι κ ί ο υ, Βιβλιοθήκη, 8,140).
‘Βασιλείου πατρικίου, ’Ένθ’ άν., 8,139.
5 Βασιλείου πατρικίου, "Ενθ’ άν.
8 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1533,30. Φ. Κουκουλέ, Ένθ’ άν., Α', 296.
7 Κατά τόν Θεσσαλονίκης Ευστάθιον, Παρεκβ., 1533,42 : «περίτονον 

παρά τό δι’ δλου τείνεσθαι». Τό κατά τά μέσον τής στέγης τεινόμενον ξύλον, ή με
σόδμη, εκαλείτο πάρά τό τείνεσθαι νπέρτσνον, ΜΕ, 576,15, ή νπότονον (Λεξικόν Ζ ω- 
ναρά, έν λ. μέλαθρον), κατά πάπυρον δέ τοϋ Γ' μ.Χ. αίώνος, διατόναιον (The 
Flinders Petri papyri, II, IV, 11,5. Νΰν διατόνι έν ’Ίμβρω και γιατόνι τέως έν 
Φαράσοις τής Καππαδοκίας.

8 Λεξικόν Φωτίου, έν λ. κωπητήρ. Λ έ ο ν τ ο ς, Τακτικά, 19. Ευσταθίου, 
Παρεκβ., 1517,57. Σχολιαστής Ά ρ ι σ τ ο φ ά ν ο υ ς, Άχαρν., 549. Κατά τόν Πο
λυδεύκη, ’Ονομαστ., 1,87 : «καί δθεν μέν αί κώπαι ένδέδενται σκαλμός». Ό 
σκαλμός έν Πόντιμ λέγεται σκαλμός.

9 Ευσταθίου, Ένθ’ άν. Έν τφ Corpus glossariorum Latinorum, 11,439, 
12, φέρεται οτροφωτήρ, μεθ’ ου δεσμοϋνται αί κώπαι.

10 Τρονποντηρα έν Κυδωνίαις, τρνπωτήρα έν Κατιρλί Βιθυνίας, τροπωτονρα έν 
Σωζοπόλει. Άναγ. Παρασκευόπούλου, Ή ψαρική στή Σωζόπολη (Άρχεΐον 
Θρακικοΰ λαογραφικοϋ καί γλωσσικού θησαυρού, 2,72).

11 Ούτως έν Πάλη Κεφαλληνίας καί Μεγίστη.
12 Βασιλείου πατρικά ου, Ναυμαχικά, 8,140.
13 Χρυσόστομος, PG, 51,43.
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8 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ό Βασίλειος εις τά Ναυμαχικά του λέγει: «και τό μέν έδαφος αυτής (τής 
νεώς) κύτος ονομάζεται, πλέονσα δέ ίδιωτικώς» \ σύμφωνων προς τον Πο
λυδεύκη, δ'στις γράφει: «και τδ έδαφος τής νηός κύτος καί γάστρα και άμφι- 
μήτριον ονομάζεται» 1 2. Τά αυτά περίπου επαναλαμβάνει καί ό Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος, σημείων : «έδαφος δέ νηός τό κατωτάτω περί αυτήν γήν, δπερ 
ίδιωτικώς πλέονσα λέγεται καί γάστρα» 3, εις ας πληροφορίας προσθετέοι 
ή τε τοΰ Δούκα: «αφέντες οί Τούρκοι τον λίθον διέρρηξαν την γαστέρα τής 
νηός» 4 καί ή τοΰ σχολιαστοΰ τοΰ Θουκυδίδου (1,50) : «σκάφη καλείται τά 
κοιλώματα των νεών, α ημείς γάστρας καλοΰμεν» 5.

Έκ των ανωτέρω φαίνεται, δτι οί Βυζαντινοί τό κύτος τοΰ πλοίου, καί 
ώρισμένως τά υπό την ΐσαλον 6 7 μέρη αύτοΰ, τά κοινώς νΰν βρεχάμενα, έκά- 
λουν πλέουσαν καί γάστραν, εις ήν ονομασίαν πρέπει νά προστεθή καί ή 
προς την γάστραν συνώνυμος τρίτη κοιλία''.

Πάσαι αΰται αί δνομασίαι σώζονται καί νΰν κοινώς εν τή ναυτική 
γλώσση, καθ’ ήν τό κύτος τοΰ πλοίου λέγεται κοιλιά καί πλέονσα 8.

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος όμιλε! διά τό κατοότατον μέρος τοΰ κύτους, 
«περί δ καί τό άντλον συρρέει» 9 10 11, αλλαχού δ’ ό αυτός ιεράρχης προσθέτει : 
«άντλον δέ ό τόπος ένθα ύδωρ συρρέει τό τε άνωθεν καί τό έκ των αρμονιών 
ο δη αντλίαν ή κοινή γλωσσά φησιν, έτι δέ καί ή παλαιό» ’°, εις άς μαρτυ
ρίας προσθετέαι καί αί εξής δύο, άφ ενός μεν η τοΰ Γρηγοριου Νυσσης : 
«έτεροι δ’ αύ (τεχνΐται) διαχρίοντες τή πίσση τάς αρμονίας καί τον άντλον 
έν τφ μέσφ κατασκευάζοντες» ”, άφ’ ετέρου δ η τοΰ μεταγενέστερου ναυτι-

1 Βασιλείου πατρικίου, Ένθ’ άν.
2 Πολυδεύκους, Όνομαστ., 1,87.
3 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1532,6Γ 1533,28. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης 

Ευσταθίου, Τά λαογραφικά, Α', 294. Κατά τον Σουΐδαν, έν λ. σκάφη: «σκάφη 
τά κοιλιόμστα των νηών, α ημείς γάστρας καλοΰμεν, αντί γαστέρας».

4 Δούκα, Ίστορ., 278,15.
5 Πβ. J. Kalitsunakis, Mittel - und neugrieehische Erklarungen bei 

Eustathios, 38 καί 39 τοϋ ίδιαιτ. αποσπάσματος.
Β Ή λ. Γσάλος, ή μάλλον ίοάλιον, θά ήτο δημώδης κατά τούς Βυζαντινούς χρό

νους, άφ’ ού καί σήμερον έτι οάλιο λέγεται ή ΐσαλος σχεδόν σχεδία, ναλια (=εναλια) 
δ’ έν Ίνεπόλει τοΰ Πόντου λέγονται τά ΰφαλα μέρη τοϋ πλοίου.

7 Διήγησις πολυπαθοΰς ’Απολλώνιου Τύρου, στίχ. 625 (Wagner, Carmina 
Graeea, 268).

8 Α. Σακελλαρίου, Βασιλικόν ναυτικόν έγχειρίδιον άρμενιστοΰ, 17. ’Εν 
Νισύρω πλέταα (=πλέουσα) λέγεται ή ύφαλος πέτρα (Ζωγράφειος ’Αγών, 1,386).

9 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1532,61.
10 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1728,57.
11 PG, 45,165.
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Έκ τοΰ ναυτικοΰ βίου τών Βυζαντινών 9

κοΰ κειμένου, καθ’ ο αντλία τοΰ πλοίου ήτο ό τόπος : «εν φ τό από τοΰ άέ- 
ρος καί της θαλάσσης είσερχόμενον ΰδωρ έν τω πλοίω επισωρεύεται» L Κατά 
ταΰτα, τό παρά την τρόπιδα κατώτατον μέρος τοΰ κΰτους, έν φ έπεσωρεΰετο 
τό έκ τοΰ άέρος η τών αρμονιών τοΰ πλοίου είσερχόμενον ΰδωρ, εκαλείτο αν- 
τλον παλαιότερον καί μεταγενεστέρως αντλία, προς δέ καί σεντίνα 1 2 3 4 5 6 *, ώς καί 
νΰν. Διά τής λέξεως δ’ αντλία έδηλοΰτο τότε καί τό έν αυτή συγκεντροΰμενον 
ΰδωρ, δ'περ καί βρώμος έκαλεΐτο 8. Σημειωτέου δ’ ό'τι ό τόπος οΰτος έκαλεΐτο 
καί τότε, ώς καί νΰν, κουτσά, διακρινόμενος εις κούτσαν τής πρφρας καί 
τής πρύμνης \ προς δέ καί κόλνμβος °.

"Ινα δ’ έκρέη τό εις την αντλίαν συγκεντροΰμενον ΰδωρ καί μη σήπεται 
τό πλοΐον, υπήρχε κατ’ αυτήν μικρά οπή, την οποίαν οί αρχαίοι έκάλουν εΰ- 
δίαιον (εΰ-διαίνω), οί Βυζαντινοί δέ εϋυίαιον 8 ή ενδίαν \ πιθανώτατα δέ 
καί μυωξόν, άφ’ ου σήμερον έν Σύμη καί Κΰθνφ καλείται αΰτη μνξός 8.

Έκλείετο δ’ ή οπή αΰτη διά πασσάλου, δστις έκαλεΐτο ΐβδης9, πιθανώς 
έκ τοΰ εΰδί(αι)ος τής λέξεως παραφθαρείσης.

Ό Νύσσης Γρηγόριος όμιλεΐ διάτεχνίτας άσχολουμένους περί την κατα 
σκευήν τών ϋποζωμάτων 10 * 12 τοΰ πλοίου, τά όποια άλλοι συγγραφείς καλοΰσι 
ζωστήρας Ήσαν δ’ ούτοι έπάλληλοι σανίδες, εις άπόστασίν τινα άπ’ άλλή- 
λων κατά μήκος τοΰ σκάφους από πρφρας εις πρΰμναν προσηλωμένοι, αΐτι- 
νες έδήλουν τά όρια μέχρι τών οποίων έγίνετο ή βΰθισις τοΰ πλοίου Ι2.

1 Σκ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,168,15' 170,28). Miklo- 
sich- Muller, Acta et Diplomata, 6,123. Corpus glossariorum Latinorum, 
V, 389,19.

2 Corpus glossariorum Latinorum, II, 182,15' 424,11. Φ. Κουκουλ έ, ”ΕνΛ’ 
άν., A-, 294.

3 Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου Τύρου, στίχ. 625 (W agner, Carmina 
Grasca, 268). Corpus glossariorum Latinorum, V, 272,25.

4 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,170,4).
5 Θαύματα τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Va- 

ria Grseca sacra, 39,21).
6 "Ησύχιος, έν λ. ενοίαιον.
‘Βασιλείου πατρικίου, Ναυμαχικά (Φ α β ρ ι κ ί ο υ, Βιβλιοθήκη, 

8,140).
8 Α. Βάλληνδα, Πάρεργα φιλολογικά πονημάτια, 90.
9 Ευσταθίου, Παρεκβ., 525,33' 858,40' 859,2. Ό ίβδης σήμερον έν τή 

ναυτική γλώσση λέγεται πίρος.
10 PG, 45,165. Corpus glossariorum Latinorum, II, 191,46.
]1 'Ηλιοδώρου, Α’ιθιοπικά, 1,1. "Αννης Κομνηνής, Άλεξιάς, 1,285,5. 

Μιχαήλ ψελλοΰ, Χρονογρ., 215,26 (Σάθα). Κωνσταντίνου Μανασσή, 
Συνοψις χρονική, στίχ. 4877. I. Ζωναρά, Επιτομή ιστοριών, 15,25. Νικήτα 
Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 99,3.

12 Μιχαήλ Γουδα, Μεσαιωνικά χαράγματα πλοίων επί τοΰ Θησείου (Βυζαν- 
τίδος, 2,343).
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10 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ήσαν δ; οί ζωστήρες οΰτοι, οΐπνες νΰν εν Καρπάθιο λέγονται ζώσιμα,. 
πλείονες τοϋ ενός, άφ’ ου άναφέρεται ου μόνον δεύτερος ζωστήρ *, αλλά και 
τρίτος, ώς έσχατος χαρακτηριζόμενος 2.

Περατωθείσης τής συμπήξεως τοϋ πλοίου, και προ τής καθελκύσεως αΰ- 
τοϋ, ΐνα μή διά τών αρμονιών των ξύλων είσέρχωνται υδατα εις τό κύτος, 
έγίνετο ή έμφραξις αυτών διά στυππείου s, έπαλειφομένου επειτα διά πίσσης 4, 
ήτις εργασία χαρακτηρίζεται διά τοϋ ρήματος καλαφατίζειν, τών προς τοΰτο 
ειδικών τεχνιτών καλούμενων καλαφατών 5, λέξεων αΐτινες έλήφθησαν εκ τής. 
γλώσσης τών Αράβων, οιτινες ενωρίς ειχον αναπτύξει την ναυπηγικήν καί 
ναυσιπλοΐαν κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους.

Τό πλοΐον, τό όποιον εφερε καί ίδιον όνομα—πλοΐον Μαρίαν επανει
λημμένα^ άναφέρουσι τά κατά τά Γράμματα τής Σύρου χαράγματα 6—, τα 
πλοΐον, λέγω, καί προς στολισμόν, άλλα καί προς προφύλαξιν από φθοράς, 
εβάφετο διά διαφόρων χρωμάτων, ερυθρού, μελανός καί άλλων 7, προς δε 
είχε καί «τά παράσημα κάλλη», έζωγραφίζετο δήλα δη καί εις άλλα μέρη, 
καί δη κατά την πρύμνην 8, ήτις ήτο αρκετά υψηλή καί επικαμπής 9. Τό υπό. 
παπύρου π.χ. άναφερόμενον πλοΐον «άγριοχηνοπρύμνης» 10, φρονώ ότι θά

1 ”Αννης Κομνηνής, "Ένθ’ άν.
' 2 Μιχαήλ Ψελλοΰ, ”Ενθ’ άν. Κωνσταντίνου Μανασσή, νΕνθ’

άν. I. Ζωναρά, ”Ενθ’ άν. Νικήτα Χωνιάτου, "Ενθ’ άν.
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τά- 

ξεως, 658,18. Ευσταθίου, ΙΙαρεκβ., 1532,59. Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονογρ.,. 
62 (Σάθα).

4Γρηγόριος Ν ύ σσ η ς, PG, 45,165. Μ ι χ α ή λ ψ ε λ λ ο ϋ, Πρός τόν βα
σιλέα Μονομάχον (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 5,128). Τοϋ α ΰ τ ο ΰ, Χρονογρ., 55,25.

"Γρηγόριος Νύσσης καί Μιχαήλ Ψελλός, ’Ένθ’ άν. Κωνσταν
τίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 658,13' 675,6. 
Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 717,25. Λ ε ο ν τ ί ο υ Μαχαιρά, Χρονι
κόν τής Κύπρου, 1,274,37,39 (Dawkins). Πβ. καί C. Wessely, Die Pariser 
Papyri des Fundes von El - Faijum (Wiener Denkschriften, 37 (1889), N° 41, 
1· 42,1· 53,7,1).

6 Στεφάνου Κλώνος, Έπιγραφαί τής νήσου Σύρου (Άθήνοιον, 4,24).
7 'Ο Άχμέτ, έν τφ Όνειροκριτικφ του (κεφ. 180,141,8), άναφέρει πλοία : 

«άναλόγως τής βαφής», «ρούσια δέ καί μαύρα άγράρια» Κωνσταντίνος ό 
Πορφυρογέννητος, έντή ’Εκθέσει τής βασιλείου τάξεως (1,233,12,14’ 235, 
18' 236,15), «ναΰν μιλτοπάρηον έΰχροον» Γρηγόριος ό Θεολόγος (PG, 37, 
678) καί κατά τόν Θ' αιώνα Νικήτας δ καί Δαυίδ (PG, 38,728) «πλοΐον 
μίλτφ καί χριόμασι διανθιζόμενον».

8 Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 37,678,1262. Γρηγόριος Νύσσης,. 
PG, 45,165. Νικήτας ό καί Δαυίδ, ”Ενθ’ άν.

9 Λουκιανού, Πλοΐον ή εΰχαί, 4.
10 Heisenberg-Wenger, Bj’zantinische Papyri in der k. Hof. und. 

Staatsbibliothek zur Miincben, 4,9,25.
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Έκ τοΰ ναυτικού βίου των Βυζαντινών 11

ειχεν άγρίαν χήνα εζωγραφημένην κατά την πρύμνην. Τό παράσημου τούτο- 
είναι βεβαίως τό αυτό μέ τον υπό τοΰ Πλουτάρχου κατά την πρύμνην άνα- 
φερόμενον χηνίσκον *. Συγγραφεύς τοϋ ΙΒ' αίώνος αναφέρει διήρες πλοϊον, 
εχον προτομάς κατά την πρφραν 1 2. Ότι οΰχί μόνον τά πολεμικά Βυζαντινά 
πλοία, αλλά και τά έμπορευτικά, προς στολισμόν, θά εϊχον διαφόρους ξυλί- 
νας προτομάς, θεωρώ πολύ πιθανόν, άφ3 4 * 6 7 οΰ καί μέχρι σήμερον ακόμη τό κύ
ριον των κατά την πρφραν κοσμημάτων, των μεγαλύτερων τουλάχιστον ιστιο
φόρων, είναι ή φιγούρα.

Τά παράσημα ταΰτα υπό τών παπύρων καλούνται παντόμορφοι 8, υπό 
τοΰ Λουκιανού δέ χηνίσκοι (Αληθούς ιστορίας λόγος δεύτερος, 41' Πλοϊον ή: 
εύχαί, 4), «διά τον τύπον χηνός τον έγγλυφόμενον», ως λέγει ό Θεσσαλονί
κης Ευστάθιος (Παρεκβ., 667,15).

Τό έμπροσθεν μέρος τοΰ πλοίου εκαλείτο πλώρη, τό δ’ οπίσθιον πρύμνη 
ή πρνμνα \ κατ’ αυτήν δ’ εις ωρισμένον χώρον, δστις οχοινοβήκη έλέγετο, 
άπετίθεντο τά σχοινιά καί τά σιδηρά αυτού, ήτοι αί άγκυραι, προς δέ καί 
τά στρώματα τοΰ πληρώματος δ. Κατά την πρύμνην έπ’ ίσης υπήρχε καί δω
μάτων, έν ω έμενε επισκοπών ό κυβερνήτης ", κράββατος ή κραββάτιον ή 
κρεββάτη καλούμενον ένθα έτοποθετοΰντο καί αί εικόνες τοϋ πλοίου, ως 
παρ’ άρχαίοις υπό τοϋ τριηράρχου τά ομοιώματα τών προστατών θεών 8. 
Επειδή δέ τούτο υπερείχε τοΰ καταστρώματος καί ήτο δυνατόν εν καιρφ 
βροχής ή τρικυμίας νά είσέρχωνται εις αυτό ϋδατα, διά τούτο εκαλνβώνετο, 
επεκαλύπτετο δήλα δή δι’ ελάσματος μολύβδου ή διά δερμάτων, βυρσαρίων9.

"Οταν τό πλοϊον ήτο έτοιμον προς καθέλ,κυσιν, τότε ό ναυπηγός εκάλει 
προς βοήθειαν άνδρας, οΐτινες, έλκοντες τά προς τον σκοπόν τούτον προορι-

1 Πλουτάρχου, Πλοϊον ή εύχαί, 5.
2Ρήτορος Μιχαήλ, Λόγος εις Μανουήλ Κομνηνόν (Re gel, Fontes re

rum byzantinarum, 145,18).
3 Grenfel, Greek papyri, 49,20. Περί τούτου, βλ. Έμμ. Πεζόπου- 

λον, έν Byzantinisch - Neugriechische Jahrbiicher, 5,63. Πλουτάρχου, 
Πλοϊον ή εύχαί, 5.

4 Βίος τοΰ άγιου Φωκά, Anal. Boll., 30,275,35' 276,22. Τό πρφρη επανειλημ
μένος φέρεται έν ναυτικφ μεσαιωνικό) κείμενη). Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν.
'Ελληνσμν., 9,167,15' 168,30' 170,14).

6 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata, 6,123,142. Σι. Λάμπρου, 
“Ενβ·’ άν., 108,17.

6 Λουκιανού, Πλοϊον ή εύχαί, 4. Εύσταθίου, Παρεκβ., 1472.
7 Βίος τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Νικολάου, 26,13 (Anrich). ‘Ο τύπος κρεβ

βάτη έν τφ βίιρ Μαρτίνου αρχιεπισκόπου Ρώμης (Anal. Boll., 51,258).
* Κ. Ράδου, Τό ναυτικόν τοΰ Βυζαντίου, 53,59,60 (Ιδιαιτ. άποσπ.).
9 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, “Εκθεσις τής βασιλείου τά- 

ξεως, 1,671,8,9 676,13 καί 2,794.
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12 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ζόμενα σχοινιά και από κοινού, προς παρακέλευσιν, φωνάζοντες, to έκαμνον 
νά όλισθαίνη επί τών υποβαλλόμενων 1 ξύλινων δοκών, των φαλαγγίων η 
έσχαρίων 1 2, εις την θάλασσαν, οπότε τό καινουργές πλοϊον εκαλείτο «από 
σκαριού» 3, ακριβώς ως οί αρχαίοι έλεγον 4 5 και δπως καί οί σημερινοί λέ- 
γουσι, τό καινουργές πλοϊον καλοϋντες «καράβι από σκαρί» 6 7.

Ο ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Την καθέλκυσιν τοΰ πλοίου εις την θάλασσαν έπηκολούθει ό εξαρτι- 
αμός 6 η ή καταρτία 7 αΰτοΰ, τιθέμενων τών έξαρτίων 8 του.

Έν πρώτοις έτοποθετοϋντο οί ιστοί, κατάρτια 9 λεγόμενοι, οί'τινες καί 
άρματα εκαλούντο Ι0. Τοΰ ίστοϋ στηριζομένου καί έντιθεμένου εις υποστή
ριγμα καλοΰμενον τράπεζαν, το κατώτερον μέρος έλέγετο πτέρνα, εντεύθεν 
δ3 10 11 οί ναυτικοί έλεγον ό'τι τό κατάρτιον εξεπτέρνισεν, δ'ταν υπό τής βιαίας 
πνοής τοΰ άνεμου εξήρχετο τής τραπέζης

Οί ιστοί κατά τό άνω άκρον έφερον, οΰχί σπανίως, σταυρούς 12, τά χαρά
γματα δέ μας δεικνύουσιν ό'τι καί σημαΐαι απ’ αυτών άπεκρέμαντο.

1 Βίος τοΰ αγίου Φωκά (Anal. Boll., 30,273,29' 274,15). Κλήμεντος, Στρω- 
ματείς, 1,19. Μόσχου, Λειμωνάριον, PG, 87s,2940.

2 Ευσταθίου, Παρεκβ., 140,9' 469,20. Τά φαλάγγια κοινολεκτοϋνται καί 
■σήμερον. Φ. Κουκουλέ, ”Ενθ’ άν., Α', 290.

3 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1575,44.
4 Παρ’ Άθηναίφ, Ε, 204, κεΐται : «καθειλκύσθη δέ (ή ναϋς) από έσχαρίου 

τινός». Τήν μή εΰκολον καθέλκυσιν πλοίου, οί προληπτικοί πρόγονοι ημών άπέδιδον 
■εις μαγείαν, καθ’ ής έπεκαλοϋντο τήν βοήθειαν οσίων άνδρών. Μ ό σ χ ο υ, ”Ενθ’άν.

5 Ούτως έν Πόντω, “Ανδριρ, Μυκόνω, Κυζίκφ καί άλλαχοϋ.
6 Βασιλικά, 35,1,3.
7 Νόμος ναυτικός, 35,44.
8 Νόμος ναυτικός, 43. Βίος καί θαύματα τοΰ οσίου πατρός ημών Ευστρατίου 

(Α. ΙΙαπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας, 
4,392,4).

9 Μόσχου, Λειμωνάριον, PG, 873,3069. Βασιλείου πατρικίου, Ναυ- 
■μαχικά (Φαβρικίου, Βιβλιοθήκη, 8,140). Οεοφάνους, Χρονογρ., 459,19. 
Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 659, 
20. Τοΰ αΰτοΰ, Πρός τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν, 78,14. Σουίδας καί Ζοινα- 
ρ ά ς, έν λ. ιστός καί πολλαχοΰ άλλαχοΰ.

10 Άχμέτ, Όνειροκρ., κεφ. 180,141,21 Corpus glossariorum Latinorum, 
II, 25,25.

11 Βασιλείου πατρικίου, "Ενθ’ άν.
12 Βίος τοΰ αγίου Νικολάου, 1,26,5 (Anrieh). Ίοισήςρ Βρυεννίου, Λόγος 

■τέταρτος ε’ις τήν σωτήριον σταύρωσιν, 2,299 (Βουλγάρεως).
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Έκ τοϋ ναυτικού βίου των Βυζαντινών 13-

Επειδή δ1 εν καιρφ θυέλλης τό δίνω δίκρον των καταρτίων προσεβάλλετο 
υπό κεραυνού, διά τούτο, κακούς αγωγούς θεωροΰντες τά δέρματα τής φώκης. 
και τής ύαίνης, δι5 αύτών τό περιέβαλλον ‘.Έκάλουν δ5 οί ναυτιλλόμενοι τούς, 
επί των άκρων των ιστών φωσφορισμούς Ελένην 2 ή ουρανίας 3, καλόν ση- 
μειον την επιφάνειαν αύτών θεωρούντες 4. Κατά ενίους τών αρχαίων έν τού- 
τοις καί κατά τόν μεσαίωνα έν τή Δύσει, ή επιφάνεια τής Ελένης έθεο)ρεΐτο 
δυσμενής διά τούς πλέοντας 5.

Έπί τών ιστών έπειτα προσηρτώντο αί ξνλοκεραΐαι β, αίτινες υπό' 
μέν τών αρχαίων εκαλούντο κέρατα 1, κερατάρια δ’ υπό τών Βυζαντινών8, 
ήσαν δε ή έπιμήκεις ή πλάγιαι. Άνείλκοντο δέ καί κατεβιβάζοντο τά κε-

1 I. Λ υ δ ο ΰ, Περί μηνών, 50,1' 111,4 (Βόνν.). Οί αρχαίοι έπίστευον δτι τό. 
δέρμα της φώκης δέν προσβάλλεται υπό κεραυνού καί δτι προφυλάσσει άπό τής χα- 
λάζης (βλ. Ο. Gruppe, Griechische Mythologie, 800,3). 'Υπό τοϋ Ν. Πολί
του καί τοϋ L. Rademacker έξεφράσθη ή γνώμη, δτι έκ τής όμοιότητος τοϋ 
ονοματος τοϋ άγιου Φωκά πρός τό τής φώκης, έθεωρήθη ό άγιος οΰτος προστάτης, 
τών ναυτιλλομένων. Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 2,1206" έκ τοϋ βίου του όμως, 
σαφώς φαίνεται δτι ό άγιος ήτο ναυτικός.

* Ίωάννου Λυδοϋ, Περί διοσημειών, 278,24 (Βόνν.). Σχολιαστής Εΰρι- 
πίδου, Όρέστης, 1637. Πβ. τάς τών δυτικών feux St-Elm. Οί φωσφορισμοί ουτοι 
κατα τας αντιλήψεις τών αρχαίων έδήλουν τήν επιφάνειαν τών Διόσκουρων ή θεών 
σωτήριον. Λουκιανού, Χαρίδημος ή περί κάλλους, 3, ως καί τοϋ αΰτοΰ,. 
Περί τών έπί μισθω συνόντων, 1. Άχιλλέως Τατίου, Τά κατά Λευκίππην καί 
Κλειτοφώντα, 2,32.

3 Έκλογαί Φωτίου έκ τών ιστοριών 'Ολυμπιοδώρου, 465,11. Στ. Λ υ κ ο ύ-. 
δη, Οί κατά τήν θρησκευτικήν πίστιν τήν κατά τήν αρχαιότητα καί τούς χριστιανι
κούς χρόνους πάτρωνες τών ναυτικών μας (Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 11 
(1936), 423).

4 Ίωάννου Εύγενικοϋ, Λόγος ευχαριστήριος (Σ π. Λάμπρου, Πα— 
λαιολόγεια, 1,9).

6 Λουκιανού, Περί τών έπί μισθφ συνόντων, 1. "Ορα τόν Σχολιαστήν τοϋ 
Ορέστου τοϋ Εΰριπίδου (1637) καί τόν ΓΙορφυρίωνα, σχολ ιάζοντα τάς ώδάς. 

τοϋ Ορατίου, I, 3,2, έπιθι δέ Β. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen, 
174. Ίδέ καί Σκ. Βυζαντίου, Λεξικόν τής δημώδους 'Ελληνικής, έν λ. τε- 
λώνιον. Βλ. κατωτέρω τά περί Διόσκουρων λεγάμενα.

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις τής βασιλείου τά- 
ξεως, 674,19.

Τ «Κεραία πλοίου ’Αττικοί, κεράς "Ελληνες» (I. Bekker, Anecdota Greece, 
200,21). Νόμος ναυτικός, 43. Corpus glossariorum Latino rum, II, 20,53' III, 
29,20.

“Βασιλείου πατρικίου, Ναυμαχικά (Φαβρικίου, Βιβλιοθήκη, 8,. 
140). Λέοντος, Τακτικά, 19,5 (PG, 107,992). Κωνσταντίνου Πορφυρο
γ εν ν ή τ ο υ, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 659,20. Ευσταθίου, Παρεκβ., 
1037,36. Λεξικόν Ζωναρά, έν λ. κέρας καί κεραία. Φ. Κουκουλ έ, ”Ενθ’ άν.,, 
Λ', 298. Νΰν έν Ρόδιρ κερατάρια λέγονται αί κεραΐαι τοϋ ανεμομύλου.
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14 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ρατάρια άφ’ ενός μέν τή βοηΟείρ; σχοινιών, άανα εκαλούντο Ιμαντάρια ‘, 
λέξις, ητις και υπό των ναυτιλλομένων τής Δΰσεως παρελήφ&η 2 και ήτιςκαί 
•σήμερον ώς μαντάρι είναι εν χρήσει 8, άφ5 ετέρου δέ διά τών κεροιάκων τών 
αρχαίων, κοινώς υπό τών Βυζαντινών καρύων καλούμενων 4, τα όποια ήσαν 
καρυόσχημα ξυλάρια, κρικοειδώς περ'ι τον ιστόν τοποθετούμενα, διά λιπαράς 
ουσία; άλειφόμενα, εΰχερώς διολισθαίνοντα καί την άνάσπασιν καί καθέλκω 
•σιν τής κεραίας διευκολΰνοντα. Δεν ήτο δ’ ασυνήθες, δτε οί ναΰται άνεβί- 
βαζον την κεραίαν μετά τής οθόνης, νά έπιφωνώσιν από κοινού, άλλήλους 
παρακελευόμενοι και τον κόπον των άνακουφίζοντες 6.

Ή λ. κάρυον, ήτις ώς carium διετηρήθη έν τη μεσαιωνική Λατινική, 
ώς car δ’ έν τή ναυτική γλώσση τών Γενουατών, τουλάχιστον κατά τον ΙΓ' 
■αιώνα ", σώζεται νΰν μετά τού πράγματος, δπερ καρύδι καλείται 1.

Τής προωθήσεως τών εμπορικών πλοίων γινόμενης τότε τή βοηθείςι τού 
ανέμου, κύριον μέρος τής έξαρτίσεως αυτών ήσαν τά ιστία, τά όποια εκα
λούντο άρμενά 8, διακρινόμενα εις μικρά, τά και αρμενόπουλλα 9, οΐα ήσαν

1 «Ίμαντάρια έν ταΐς ναυσίν ουτω καλείται, τινα», Ησύχιος. «Ιμάντες’ τά 
• σχοινιά οίς αί κεραΐαι άνέλκονται» (I. Β ek k er, Anecdota Graeca, 100,26). Κων
σταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 672,10.

2 Κατά τόν ΙΓ' αιώνα οί Γενουήνσιοι τούς Ιμάντας έλεγον amentus. Η. Κ a- 
hane, Zur neugriecbischen Seemannssprache anlasslich Vidps parole mari- 

xnaresche (Byzantinisch - Neugriechische Jahrbucher, 15,97).
3 Φ. Κουκουλέ, Λεξικογραφικά (Λεξικογρ. Άρχεΐον, 1, παράρτ. ’Αθήνας, 

26 (1915), 97).
4 Λέοντος, Τακτικά, 19,5 (PG, 107,992). Άρέθας, Εις Λουκιανού Πλοΐον 

ή εύχαί," 4 (2. Κουγέα, Αί έν τοϊς σχολίοις τού Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις, 
Λαογραφ., 4,258), ώς καί τού αϋτοΰ, Εις Λουκιανού Δία τραγφδόν (Η. Rabe, 
Scholia in Lucianum, 78,13). Μοσχόπουλος, παρά Du Cange.

5 Σχόλια είς Λουκιανού Κατάπλουν ή τύραννον, 19 (Η. R a b ε,’Ενθ’ άν., 50,9).
6 Η. Kahane, νΕνθ’ άν., 15,97.
7 Περί καρύων καί ούχί καροι'ων, ώς τά κείμενα παραδίδουσι καί ώς νΰν γρά- 

•φουσι, βλ. διά πλειόνων Φ. Κουκουλέ, ”Ενθ’ άν., 97 ■ 100.
8Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 37,994. Νόμος ναυτικός, 2,2. Ή σ ύ χ ι ος, 

έν λ. άκάτια καί άνακωχεύειν. Λεξικόν Φωτίου καί Ζ ω ν α ρ ά, έν λ. ίστίον. Β α- 
σιλείου πατρικίου, Ναυμαχικά (Φαβρικίου, Βιβλιοθήκη, 8,140). Κων
σταντίνου Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, "Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 672,4' 
674,8. Τού αϋτοΰ, Πρός τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν, 78,14. Corpus glossariorum 
Latinorum, II, 205,32' 245,5' III, 474,9. Ευσταθίου, Παρεκβ., 1533,44' 1534, 
28. Άσίξαι τής Κύπρου, 6,300,7. Άρμενον άρχικώς έδήλου παν έργαλεϊον, τού 
τέκτονος π.χ., κατόπιν δέ περιωρίσθη ή σημασία είς τά ναυτικά Ιστία. Βλ. Η. 
Bliimner, Technologie und Terminologie der Kiinste und Gewerbe, 2,187. 
Έπιθι καί J. Kalitsunakis, Mittel - und neugriechische Erklarungen bei 
Eustathios, 15,16,17. Νΰν έν Μαδύτφ άρμενο λέγεται τό τών αρχαίων καρχήσιον.

9 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, “Εκθεσις τής βασιλείου τά
ξεως, 671,12.
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Έκ τοϋ ναυτικού βίου τών Βυζαντινών 15

οί δόλωνες *, τά κατά τον τρίτον ιστόν άπλοϋμενα παννία, κα'ι οΐ άρτέμωνες 
η τά άρτεμώνοα 2, οι κοινώς νΰν φλόκοι, και μεγάλα 9.

Έκ των άρμενων εννοείται τούτων είπον οί Βυζαντινοί καί αρμενίζειν 1 
το ίστιοπλοεΐν η «ποιείν άρμενα» 5.

Κατεσκευάζοντο δέ τά ιστία είτε έκ λίνου 8 είτε «έκ ρασιακοΰ παννίου», 
σακολαίβας, όπόθεν καί είδος πλοίου σακολαίβα εκαλείτο

Απαραίτητον μέρος τής έξαρτίσεως ενός πλοίου ήσαν, φυσικά, τά οχοι- 
νία, καί οΰτα) καλούμενα τότε ή πείσματα 8, αλλά καί, άναλόγως τής ύλης έξ 
ής κατεσκευάζοντο, καννάβια 9 καί σπαρτίναι 10 ή απαρτία 11 καί βρονλλα 12. 
Εντεύθεν καί τό γνωμικόν : «Μα'ίου βροΰλλον, ποντία κάνναβις», τό δηλοϋν 
ότι τά έκ των ϊνών τών σπάρτων τοϋ Μαΐου κατασκευαζόμενα σχοινιά, ώς 
ευέλικτα, ήσαν πρόσφορα προς κατασκευήν ναυτικών σχοινιών 13. Σημειωτέου

1 Πολυδεύκους, Όνομαστ., 1,91. Προκοπίου, Περί τών πολέμιον. 1, 
382 (Haury). Corpus glossariorum Latinorum, V, 614,20.

2 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata, 6,123. Corpus glossario
rum Latinorum, II, 246,5" III, 205,24. Άσίζαι τής Κύπρου, 47 (K. Σάθα, Μεσ. 
Βιβλ., 6,51,15).

3 Προκοπίου, Ένθ’ άν., 1,382.
4 Νόμος ναυτικός, 36,39. Άχμέτ, Όνειροκρ., κεφ. 178,140,10. Νικήτα 

Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 224,26 καί πολλαχοϋ αλλαχού. Περί τών διαφόρων 
σημασιών τοϋ ρήματος αρμενίζω, βλ. τά σημειούμενα υπό Π. Παπαγειοργίου, 
έν ’Αθήνας, 24,459 έξ.

5Λεοντίου Μαχαιρα, Χρονικόν τής Κύπρου, 1,106,8" 276,30 (Dawkins). 
Σήμερον κάνω παννιά.

6 Ησύχιος, έν λ. φώσσοιν. Ευσταθίου, Παρεκβ., 574,30.
7 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1890,9. Hesseling-Pernot, Poemes Pro- 

dromiques, III, 77. ’Εν Καρπασίρ τής Κύπρου σάγιον λέγεται τό ίστίον.
8 «Πείσματα έθίσμεθα λέγειν σπάρτα ναυτικά, οΐς δήλα δή ναϋς έλλιμενισθεΐ- 

σα πείθεται», Tafel, Eustathii opusc., 25,41.
9 Γρηγόριος Νύσσης, PG, 45,165. Νόμος ναυτικός, 2,11. I. Τζέτζου, 

Σχόλια ε’ις Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν, στίχ. 20. Ευσταθίου, Παρεκβ., 864,17. 
Κανναβια νΰν έν Καλύμνφ καί καννάβα έν Ήπείρω λέγεται τό σχοινίον.

10 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, ”Εκθεσις τής βασιλείου τά- 
ξεως, 671,15" 673,8" 677,8. Ευσταθίου, Παρεκβ., 191,32.

11 «Σπαρτών" τό σχοινίον», Λεξικόν Ζωναρά. Ευσταθίου, Παοεκβ.,421, 
18" καί πάλιν δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος είπε : «σπάρτα ναυτικά». Τ a- 
fel, Eustathii opusc., 25,40.

72 Σχολιαστής εις Άριστοφάνους, Πλούτον, στίχ. 663.
13 Ευσταθίου, Παρεκβ., 191,33. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευστα

θίου, Τά λαογραφικά, Α', 305. Α. Σακελλαρίου, Βασιλικόν ναυτικόν έγχειρί- 
διον άρμενιστοΰ, 35. "Ορα οτι καί βροΰλλα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έλέγοντο 
τά σχοινιά (Σχολιαστής Άριστοφάνους, Πλοΰτ., 663), βρουλλιά δέ νΰν έν ταΐς 
Κυκλάσιν, Αϊνω, Λακωνική, Μεγίστη καί Καρπάθφ.
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16 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

δη τά Γεωπονικά βιβλία άναφέρουσι μεταξύ των ναυτικών σχοινιών καί τα 
εκ τριχών αιγών καί τράγων κατασκευαζόμενα, τά όποια δεν εκόπτοντο ευκό
λως, ούτε καί ευκόλως έσήποντο *.

'Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος αναφέρει «ποδιοδρόμους τών αρμέ
νων» 1 2, αυτοί δέ νομίζω δτι είναι τά προς τον πόδα τοΰ άρμενου σχοινιά, τά 
ποδωτά λίνα τών αρχαίων, αί νϋν κοινώς σκότες 3.

Πλήν τών ίμανταρίων καί τών ποδιοδρόμων, συχνά άναφέρονται υπό 
τών κειμένων καί τά πρότονο.4 *, εις α διάφοροι αποδίδονται σημασίαι. Κατά 
τον Θεσσαλονίκης Ευστάθιον, πρότονα, κατά τούς συγχρόνους του ναυτικούς, 
εκαλούντο : «τά σχοινιά δΓ ών τά ιστία πή μέν άνέλκονται, πή δέ χαλώνται, 
μάλιστα δέ τά συνδέοντα τό κέρας προς τον ιστόν» Β, κατά τον αυτόν δμως 
πάλιν ιεράρχην : «πρότονα ούδετέρως, κατά μεταπλασμόν, σχοινιά δΓ ών ό 
ιστός άποδεσμεΐται ως αν έχη βεβαίως ϊστασθαι» 6. Κατά τον μητροπολίτην 
Κυζίκου Θεόδωρον : «πρότονος, δς δη τό κέρας άνέχων σύν τη οθόνη κατ’ού- 
ρον φέρεσθαι παρέχει τό σκάφος» 7. Τέλος, δταν ό Νικήτας Χωνιάτης, σμιλών 
περί τοΰ δουκός τού στόλου Μιχαήλ Στρυφνού, λέγει δτι ούτος ήτο ίκανώ- 
τατος : «έξαργυρίσαι πρότονα άπαξάπαντος πλοίου» 8, φαίνεται γενικώς διά 
της λέξεως τά σχοινιά καλών, ήν σημασίαν έχει ή λέξις καί εν τφ έπ’όνόματι 
τού Ζωναρα φερομένφ Λεξικφ, ένθα άναγινώσκομεν : «πρότονες' τά σχοι
νιά» 9. Ή λέξις, ητις κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ήτο δημώδης καί ήν 
ώς prodano παρέλαβον καί οί ’Ιταλοί 10, είναι νύν εν χρήσει παρά τοίς ναυ 
τικοΐς, οΐτινες δΓ αυτής δηλοΰσι τό κοινώς ξάρτι, τό σχοινίον δήλα δη τό 
όποιον από τοΰ πρφραίου ιστού τείνεται μέχρι τής πρφρας, παρελήφθη δέ 
επί τής σημασίας ταύτης καί εν τφ όνοματολογίφ τοΰ Νεοελληνικού πολεμι
κού ναυτικού.

1 Γεωπονικά, 18,9,3.
7 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις τής βασιλείου τά- 

ξεως, 674,20.
8 I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν, στίχ. 1015.
4Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 37,994. «Φυλάσσεται ή λέξις (πρότονα)

έτι καί νϋν παρά τοΐς Άνατολικοΐς», Ευσταθίου, Παρεκβ., 130,46.
6 Ευσταθίου, Παρεκβ., 130,44. Πιθανώς ταϋτα είναι αί υπό τοΰ Σχολια- 

στοϋ τοΰ Όππιανοΰ (Άλιευτ , 1,227) άναφερόμεναι άνταρέαι.
6 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1452,58. Περί προτόνων έν τοΐς άρχαίοις πλοίοις, 

βλ. A. Gartault, Ea triere Athenienne, 209.
7 Θεοδώρου μητροπολίτου Κυζίκου, Έπιστολαί (Ν. Έλληνομν., 

20,336).
8 Νικήτα Χιονιάτου, Χρονικ. διήγ., 716,13.
9 Νΰν τόνος έν Κύπριο λέγεται σχοινίον κατεσκευασμένον έκ κλάδων λύγου ή 

έκ φλοιού. Γ. Παπαχαραλάμπους, ’Ομηρικοί λέξεις έν Κύπρφ (Κυπριακοί 
Σπουδαί, 4,2).

10 Η. Kahane, "Ενθ’ άν., 15,99.
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’Εκ τοϋ ναυτικού βίου των Βυζαντινών 17

Τά κείμενα συχνά όμιλοϋσι περί αυχένων 1 η, δημωδέστερον, ανχενίων* 
των πλοίων, δι’ ών λέξεων δηλοϋται τό πηδάλιον αυτών. Λέγοντες δέ πηδά
λιου έννοοϋμεν οΰχί τό σήμερον επί τοϋ κατά την πρύμνην ποδοστάματος 
κρικοΰμενον πηδάλιον, τό όποιον δεν είναι παλαιότερον τοϋ ΙΒ' αίώνος 3, 
αλλά δυο μέ πλατείαν πλάτην κώπας, εκατέρωθεν τής πρύμνης κειμένας και 
υπό των κυβερνητών χειριζομένας, ως αί σχετικαί εικόνες δεικνΰουσι. Έλέ- 
γοντο δέ τά πηδάλια καί οΐακες, δι’ ής λέξεως έδηλοϋτο καί τό δλον πηδά
λιον 4, αλλά καί τά κατά τό ά'νω άκρον αϋτοϋ ξυλάρια, δι= ών, οίακίων καλού
μενων, τοϋτο έστρέφετο 5, τά καί σήμερον κοινώς οΐάκια ή δοιάκια Τρίτη 
ονομασία τοϋ πηδαλίου, έκ τής Λατινικής αυτή, ήτο τημώνιν 7 ή τεμώνιν 8, 
εκ τοϋ μεσαιωνικοΰ Λατινικοϋ temo 9.

Έκ τών απαραιτήτων εξαρτημάτων τοϋ πλοίου ήσαν τότε καί αί αγκν- 
ραι, αί όποΐαι, κατά τον 'Γζέτζην, διεκρίνοντο τών σιδήρων,0, πιστεύω

1 Νόμος ναυτικός, 11,43. Χρυσόστομος, PG, 60,772. Βίος τοϋ αγίου' 
Φωκά (Anal. Boll., 30,278). Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοϋ άγιου Ίωάννου· 
τοϋ ’Ελεήμονος, 19,11.13 (Gelzer). Corpus glossariorum Latinorum, II, 252,11. 
Περί αύχένοιν, βλ. όσα σημειοΐ ό Κ. Ρόδος, έν τφ έ'ργιρ του Τό ναυτικόν τον 
Βυζαντίου, 61.

2 Ησύχιος, έν λ. οΐακες καί Λεξικόν Ζωναρα, έν λ. πηδάλια. Κων
σταντίνου Πορφυρογέννητου, Προς τόν ίδιον υίόν Ρωμανόν, 78,14. Ευ
σταθίου, Παρεκβ., 1533,46. Σχολιαστής Ό π π ι α ν ο ΰ, Άλιευτ., 1,192. Σχολια
στής Ά ρ ι στ ο φ ά ν ο υ ς, Είρ., στίχ. 141.

3 Ό Κ. Ρόδος, "Ένθ’ άν., 61, λέγει ότι τό τοιοϋτο πηδάλιον δέν είναι πα
λαιότερον τοϋ ΙΓ' αίώνος, όταν όμως ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Παρεκβ., 
1533,49) λέγη ότι κατά τούς χρόνους του οίάκια έλέγοντο : «ξυλύφιά τινα, δι’ ών 
στρέφουσι τεχνικώς τό πηδάλιον», πιστεύω ότι τό κρικούμενον πηδάλιον υπονοεί.

4 «Πηδάλια- οΐακες, αυχένες», Λεξικόν Φ ω τ ί ο υ : «gubernaculum- οΐαξ». 
Corpus glossariorum Latinorum, II, 379,55' καί πάλιν : «claves' οΐακες πλοίου», 
Corpus glossariorum Latinorum, II, 101,51.

5 Βασιλείου πατρικίου, Ναυμαχικά (Φ α β ρ ι κ ί ο υ, Βιβλιοθήκη, 8, 
140). Ευσταθίου, Παρεκβ., 1533,49. Παλαιότερον έγραψε κα! ό Πολυδεύ
κης, ’Ονομαστ., 1,89 : «τό δέ άκρον τοϋ πηδαλίου οΐαξ καί τό παν δέ οΐαξ τε καί 
πηδάλιον καλείται». Οί σύγχρονοι τοϋ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (Παρεκβ., 
1676,1), σκώπτοντες τούς κινοϋντας τό έζωσμένον ξίφος στρατιώτας, έλεγον ότι : 
«οίακΐζονται τή σπάθη».

6 Τό ξυλάριον καλείται νΰν γοιάκι έν Σύμη, βοιάκιν έν Πόντοι καί δοιάκι ε’ις 
τάς Κυκλάδας καί άλλαχοΰ.

7 ΙΙουλλολόγος, στίχ. 526 (W agner, Carolina Grseca, 195).
8 Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,51,15' 300,7).
9 Corpus glossariorum Latinorum, II, 196,6' III, 205,15, temo' αύχήν καί 

temones' αυχένες.
10 Ό I. Τζέτξης, Χιλιάδες, ίστορ. 10, στίχ. 363, είπεν ότι τά πλοία:

Πολλαϊς επιοτηρίζεται άγκνραις και οιδήροις.

ΕΠΕΤΗΡΙΒ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ "Ere; ΚΑ' 2
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18 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

μόνον κατά τό σχήμα και ούχί την χρήσιν, άφ’ ου και τά σιδηρά η σίδερα 
έχρησιμοποιοϋντο ως άγκυραι, προς ας και κατά τά πλεΐστα κείμενα συνωνυ- 
μοϋσι

ΤΗσαν δέ τά σίδηρα, άτινα εκαλούντο και «σιδηρά βολιστικά» 1 2 καί οιδη- 
ροβόλια 3, σίδηρα οΰχί αγκυλωτά, άλλ’ επιμήκη, οπήν κατά τό μέσον εχοντα, 
δι’ ής διήρχετο καί προσεδένετο τό συνέχον σχοινίον, τό όποιον «σιδηροβό- 
λον σχοινίον» ή «σιδηροβόλιον» ή «σιδηρόβολον» έκάλουν οί μεσαιωνικοί 
ναυτικοί 4 5, ως δά καί οΐ σημερινοί, κατά τόπους 6.

Τό παρόν τμήμα ας κλείσωμεν μέ την προσθήκην, ότι οί μεσαιωνικοί 
ναυτιλλόμενοι, όπως καί οί σημερινοί “Ελληνες ναυτικοί, ίνα αΰξήσωσι την 
χωρητικότητα τοϋ πλοίου των, περί τά χείλη αυτοΰ έτοποθέτουν πλέγμα εκ 
καλάμων, λιίγων ή των τοιούτων, όπερ εκαλείτο καλαμωτή 6, νϋν δέ καλαμω- 
τάρι εν Ήπείρφ 7, εν δέ τή ναυτική γλώσση παραπέτι ή κόντρα χαβαλές.

ΕΙΔΗ ΠΛΟΙΩΝ

Τά πλοία τών Βυζαντινών, άφ’ ής μάλιστα εποχής ήρχισε νά συγκροτή- 
ται παρ’ αΰτοΐς πολεμικόν ναυτικόν, διηροΰντο εις βασιλικά πλώϊμα ή βασι-

1 I. Τζέτζου, Σχόλια εις τό Α τής Ίλιάδος, στίχ. 436 (Matranga, 
Anecdota Graeca, 434). Τοΰ αύτοΰ, Σχόλια εις Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν, 21, 
20. Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 224,25' 721,20. Χρονικόν τοϋ Μορέως, 
στίχ. 9206,9234. Λεοντίου Μαχαιρα, Χρονικόν τής Κύπρου, 1,342,7 (Dawkins). 
Ή άγκυρα καί νϋν λέγεται σίδερο έν Λακωνική, Σηλυβρίμ, Λιβησίφ καί άλλαχοϋ.

2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τά- 
ξεως, 672,9' 673,6.

8 Άρέθας, Εις Λουκιανοΰ Λεξιφ., 15 (Λαογραφ., 4,259). Έν Καρπάθιο 
περί πλοίου άπολεσθέντος αυτάνδρου λέγουσιν δτι «πήγε : σι(δ)ερο(β)ούλι». Μ α ν ω- 
λακάκη, Καρπαθιακά, 233.

4 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τά- 
ξεως, 672,9' 673,6' 677,8.

5 Έν Βιθυνίφ σιδεροβόλι λέγεται τό σχοινίον τής άγκυρας τοΰ άλιευτικοϋ 
πλοίου, ομοίως δέ καί έν Σωζοπόλει. Άναγν. Παρασκευοπούλου, Ή ψα- 
ρική στή Σωζόπολι (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοϋ λαογραφικοΰ καί γλωσσικοϋ θησαυ
ρού, 2,93).

6 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1533,51. Έν Αιτωλία καλαμοντή λέγεται ή καλά
μινη φράκτη. Περί καλαμωτής, πβ. J. Kalitsunakis, Mittel-und neugriechi- 
sclie Erklarungen bei Eustathios, 69 εξ. Φ. Κουκουλ έ, Ευσταθίου Θεσσαλονί
κης, Τά λαογραφικά, Α', 296.

7 Π. Άραβαντινοΰ, ’Ηπειρωτικόν γλωσσάριον, 45. Τό καλαμωτάρι έν 
Ήπείριρ είναι πλέγμα έκ λόγων.
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Έκ τοΰ ναυτικού βίου τών Βυζαντινών 19

Ιικοπλώϊμα ή βασιλικά πλοία 1 η βασιλικά καράβια 2, πολεμικά τουτέστι, 
και εις πλοία τοΰ εμπορικού στόλου, τά όποια εκαλούντο έμπορευτικά 8 η 
πραγματευτικά σκάφη 4, διαφέροντα των καματηρών καραβιών, τά όποια 
ησαν τά συνοδεύοντα τον πολεμικόν στόλον φορτηγά' .

Έχαρακτηρίζοντο δε τά εμπορευτικά πλοία, τά όποια υπό ωρισμένων 
συγγραφέων καλούνται και δλκάδες 6, έχαρακτηρίζοντο, λέγω, ώς έκ τού σχή
ματός των, ώς στρογγυλά ως τοιαύτα δ= άντιδιαστέλλονται, ώς και παρ’ άρ- 
-χαίοις, προς τά μακρά πλοία 8.

Τών τελευταίων τούτων ή κινητήριος δΰναμις ήτο ή κώπη, εν φ των 
στρογγυλών ήσαν τά ιστία 9.

Έν τοϊς έξης, ώς και έν αρχή τού κεφαλαίου έδηλώσαμεν, ό λόγος θά 
είναι μόνον περί τών Ιμπορικών και εν μέρει τών αλιευτικών πλοίων.

Τά πλοία έχαρακτηρίζοντο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους μέ τό γενικόν 
όνομα καράβια, αλλά καί ξνλα '°, εντεύθεν δέ καί ξυλοφάγους έκάλουν τά

1 Άχμέτ, Όνειροκρ., κεφ. 180,140,23. Ευσταθίου, Παρεκβ., 660,16.
2 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 221,26. Περί τοΰ κάραβος, βλ. J. 

Kalitsuna kis, νΕνθ’ άν., 50.
8 Άχμέτ, Όνειροκρ., κεφ. 178,140,5,17. Κωνσταντίνου Πορφυρο

γέννητου, Πρός τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν, 152,3. Οί συνεχίζοντες τόν 
Θεοφάνη, PG, 109,497.

4 Θεοφάνους, Χρονογρ., 591 (De Boor).
5 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασιλείου τή

ξεως, 663,14' 667,5. Μιχαήλ Γούδα, Μεσαιωνικά χαράγματα πλοίων επί τοΰ 
Θησείου (Βυζαντίδος, 2,330).

8 I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος Αλεξάνδραν, στίχ. 20. Τοΰ αύτοϋ, 
Χιλιάδες, χιλ. 1, ίστορ. 32, στίχ. 897. Corpus glossariornm Latinorum, II, 
282,19.

’Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ. (Miller, Recueil d. hist. d. 
Croisades, 1,344). Hippo 1. Noiret, Lettres inedits de Michel Apostolis, 
92. Καρδιναλίου Βησσαρίωνος, 'Υπόμνημα εις Κωνσταντίνον Παλαιολό- 
γον (Ν. 'Ελληνομν., 3,26). Τά στρογγυλά πλοία ό Γενέσιος, Βασιλ., 46,5, 
καλεϊ περικαμπεΐς νήας.

8 Πολυδεύκους, ’Ονομαστ., 1,82. Άλλην ύποδιαίρεσιν εις θαλάσσια καί 
ποτάμια πλοία άναφέρουσι τά Βασιλικά, 53,2,9.

9 Κ. Ράδου, Τό ναυτικόν τοΰ Βυζαντίου, 30.
10 Γεωργίου ’Ακροπολίτου, Χρονική συγγραφή, 1,87,13 (Heisenberg). 

Μ i k 1 ο s i c h - Μ ΰ 11 e r, Acta et Diplomata, 3,79,131. Χρονικόν τοΰ Μορέως, 
•στίχ. 4539. Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ., 6,46,31). Στεφάνου 
Σαχλίκη, Γραφαί καί στίχοι καί έρμηνεϊαι, στίχ. 6 (Wagner, Carmina Grae- 
ca, 62). Γε ω ρ γ η λ ά,'Ιστορική έξήγηΟις περί Βελισσαρίου, στίχ. 330 (Wagner, 
Carmina Graeca, 260). Λεοντίου Μαχαιρά, Χρονικόν τής Κύπρου, 1,80,26* 
156,30" 170,16 (Dawkins).
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20 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ακρωτήρια τοϋ Καφηρέως καί τοϋ Μαλέα *, ως καταποντίζοντα τά ξύλα, ένεκα 
τής παρ’ αυτά έπικρατούσης τρικυμίας.

Γενικόν έπ1 2 3 ίσης ό'νομα ήτο ή σκάφη, ήτις έδήλου άφ3 ενός μέν τό σκά
φος τοϋ πλοίου 2, άφ3 ετέρου δέ οΰχί πλέον τό μσνόξυλον πλοιάριον, αλλά τό 
πλοΐον καθ’ δλου, άνθ’ οΰ πολλάκις καί κεϊται παρά τοΐς συγγραφεϋσι \

Περί τοϋ τΰπου των Βυζαντινών πλοίων, των μή πολεμικών μάλιστα, 
εΐμεθα εντελώς άνεπαρκώις πληροφορημένοι, δυσκολία, ήτις επαυξάνεται έκ 
τοϋ γεγονότος, δτι ενίοτε τό αυτό δνομα δηλοΐ καί έμπορευτικόν, αλλά καί 
πολεμικόν πλοΐον. "Οπως αν έχη, εις τά μικρότερα πλοία άνήκον τά αλιευ
τικά σανδάλια 4, τά όποια, αν κρίνωμεν έκ τών περί σανδαλίων υπό Κωνσταν
τίνου τοϋ Πορφυρογέννητου λεγομένων, ήσαν πλοιάρια έ'χοντα έ'να ιστόν μετά 
κεραίας, τέσσαρας κώπας, έν παρακά)πιον καί τέσσαρας ναΰτας 5, πιθανώς ουχί 
πολύ διαφέροντα τών υπό τοϋ αΰτοϋ συγγραφέως άναφερομένων δκτακώπων 
άλιαδίων6, αλλά καί μικρότερα ακόμη, άφ3 οΰ εν τφ δημώδει κειμένφ τοϋ 
Νικήτα Χωνιάτου ως σανδάλια χαρακτηρίζονται τά άκάτια, καί δη τά δυο 
μόνον κώπας έχοντα ’.

'Αλιευτικόν επ’ ίσης πλοΐον ήτο ό γρίπος, έκ τοϋ άλιευτικοϋ δικτύου 
γρίπου δνομασθείς, δστις δμως άναφέρεται καί ως πλοΐον πολεμικός χρείας 
έκτελοϋν. “Εμπορικόν φορτηγόν πλοΐον ήτο καί ό έν τφ βίφ τοϋ αγίου 3Ιωάν- 
νου τοϋ Έλεήμονος άναφερόμενος δόρκων, δστις, αν είναι ακριβής ή έκ τοϋ 
δορκάς έτυμολογία του, έδήλου ταχύπλουν πλοΐον, τοϋ οποίου ή χωρητικότης 
θά ήτο σημαντική, άφ’ οΰ χαρακτηρίζεται ως σιταγωγόν, δυνάμενον νά χω-

1 Βίος τής όσίας Θεοκτίστης (Θ. Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά, 7). Ά ρ έ- 
θας, Είς Φιλοστράτου τά εις τόν Τυανέα ’Απολλώνων, Α', 24. I. Τζέτζου, 
Σχόλια είς Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν, στίχ. 1095. Γ. Παχυμέρη, Μιχαήλ Παλαιο- 
λόγος, 1,396. "ΕπιΟι καί Σ. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις τοΰ ΆρέΟα λαογραφι- 
καί ειδήσεις, Λαογραφ., 4,246.

2 Βασιλικά, 35,1,3. Κωνσταντίνου Μανασσή, Σύνοψις χρονική, στίχ.
6387.

8 Κωνσταντίνου Μανασσή, ’Ένθ’ άν., στίχ. 2656,4064,4879. Τοϋ 
αύτοϋ, Έκφρασις άλοισεως σπίνων καί άκανΐΚδιον (Κ. Horna, Analekten zur 
byzantinischen Literatur, 6). Νϋν έν Σύμη σκάφαι λέγονται τά διά τήν ακτοπλοΐαν 
καί σπογγαλιείαν ταχύτατα πλοιάρια.

4 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 495,25. G. Robinson, Hist, 
and sartnlary of Carbone, 1,63.

5 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, “Εκθεσις τής βασιλείου τά- 
ξεως, 659,20.

6 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις τής βασιλείου τά- 
ξεως, 660,1.

’Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 169,28’ 193,14,26.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:23 EEST - 3.236.241.27



Έκ τοϋ ναυτικού βίου τών Βυζαντινών 21

ρήση δΰο μυριάδας μοδίων σίτου Φορτηγόν επ’ ϊσης πλοϊον ήτο και ή 
νάβα 1 2 3.

Ό Θεσσαλονίκης Εΰστά&ιος, δμιλών περί ιστίων, αναφέρει τα τών συγ
χρόνων του σαγολαίφεα 8, εκ τοϋ σάγος-[-λαΐφος την λ. παράγων. Θά ήτο 
δ’ άναμφιβόλως καί τότε τό σαγολαίφιον ο,τι καί τό σημερινόν εν ταϊς Κυ- 
κλάσι οακοίαιβι ή ή τών Συμαίων τσακολαίφα, τό μόνον δήλα δη τετράγω
νον παννίον, τό από τοϋ ίστοϋ εξαρτώμενον καί τό όποιον, υπό τοϋ ανέμου 
ωθούμενον, σχηματίζει, ως λέγουσι, μεγάλην φούσκαν 4. Έκ τούτου συνάγε
ται δτι οΐ Βυζαντινοί εγνώριζον, ώς καί οί αρχαίοι, τα τετράγωνα ιστία 5. 
Έκ τοϋ τοιοϋτου δ’ ιστίου άναμφιβόλως καί τό φέρον αυτό πλοϊον θά έλέ- 
γετο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους οαγολαίφα, άφ’ ου καί σήμερον οακο- 
λαίβα εν Μαδύτιμ, Δαρδανελλίοις, Οίνόη τοϋ Πόντου, Μεγίστη καί αλλαχού 
δηλοΐ είδος πλοίου άτεχνου κατασκευής μετ’ έξωγκωμένης κοιλίας, όποιον 
πιθανώτατα θά ήτο καί τό μεσαιωνικόν 6 7.

Ώς φορτηγόν πλοϊον Βυζαντινά κείμενα άναφέρουσι την ξνλοκονμβά- 
ραν 1, καί κονμπάραν ή κουμπαριάν ή, καί κατά τον υποκοριστικόν τύπον, 
κουμπάρων8 καλοΰμενον, λέξις, την οποίαν άλλοι μέν συνδέουσι προς τό 
άρχαΐον κύμβη, τό δηλοΰν είδος πλοίου 9 10 11, ό ’Αδαμάντιος Κοραής προς τό 
καμάρα '° καί ό Σκαρλάτος Βυζάντιος προς τό έντομον κουβαρίς 11. Τό δρθόν 
εδήλωσεν ό Reiske, σχολιάζων χωρίον τής Βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου 
τοϋ Πορφυρογεννήτου, συνδέσας την λ. προς τό Αραβικόν cubar 12 *, τό εκ 
τοϋ ελλην. κύμβη παραγόμενον. ’Όντως κουμβάρια υπό τών χρονογράφων 
άναφέρονται ώς πλοία τών Σαρακηνών, ών έπιβαίνοντες ουτοι εδήουν τά ελ
ληνικά παράλια 18' είπε μάλιστα σαφώς Λέων ό Σοφός εν τοΐς Τακτικοΐς

1 Βίος τού αγίου Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος, 19,6’ 28,1. Πβ. καί τήν έν σελ. 
127 σημείοισιν τοϋ Gelzer.

2 Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,47,9),
5 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1890,9,
4 Α. Σακελλαρίου, Βασιλικόν ναυτικόν έγχειρίδιον άρμενιστοϋ, 273.
5 Κ. Ρόδου, Τό ναυτικόν τοϋ Βυζαντίου, 63,64.
6 Έν Κρήτη διά τοϋτο οακολαίβα λέγεται ή παχεΐα καί δυσκίνητος γυνή.
7 Ευσταθίου, Παρεκβ., 584,26. Έπιθι Φ. Κουκουλέ, Ευσταθίου Θεσ

σαλονίκης, Τά λαογραφικά, Α', 308' Β', 176.
8 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών πατρίων τής Κωνσταντινουπόλεως, 80,8' 81,4,14. 

Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 196,17.
9 Ευσταθίου, Παρεκβ., 584,24. «Κυμβίον- είδος τι έκπώματος τω σχήματι 

παρόμοιον πλοίο), δ καλείται κυμβίον», Σουίδας, έν λ.
10 Α. Κοραή, Στράβωνος γεωγρ., 4,235.
11 Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντίνούπολις, 1,248. Πβ. καί Έμμ. Πεζο- 

π ο ύ λ ο υ, Παρατηρήσεις εις "Ελληνας ιατρούς (Έπετ.Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 5,314,315).
12 Πβ. τόν τόμον τών σχολίων, 2,776.
18 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 196,17' 298,7' 299,17.
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22 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

του : «διά των παρ’ αΰτοΐς (τοίς Σαρακηνοΐς) πλοίων των λεγομένων κουμ- 
βαρίων» \

Τοΰ σχήματος καί τοϋ μεγέ&ους των πλοίων τούτων δυνάμεθα νά λάβω- 
μεν γνώσιν άφ’ ενός μέν εκ των μαρτυριών των Βυζαντινών, άφ1 2 3 ετέρου 
δ° εκ τοΰ σημερινού ναυτικοϋ βίου. Τά κουμβάρια λοιπόν χαρακτηρίζονται 
ώς πλοία περικαμπή 2 ή «πλοία μέγιστα» 3, cubar δ3 Άραβιστί, κατά τον 
Reiske, σημαίνει μέγα πλοιον. Προστείίείσθω εις τάνωτέρω οτι αί κΰμβαι, 
προς ας σχετίζουσιν οί συγγράφεις τάς κουμβάρας, χαρακτηρίζονται ώς 
πλοία περιφερή 4 5 καί δτι καπάρα έν Κΰπρω, γαμπάρα εν Θήρα6 * καί 
καμπάρα εν Μεγίστη καί Συριρ λέγεται μέγα τριίστιον πλοίον καί ό'τι κατά 
τον ΙΒ' αιώνα, καί σήμερον εν Μεγίστη, ξυλοκονμβάραν, σκώπτοντες, εκά- 
λουν την γυναίκα «ή ούτε κάλλος έπανθεί οΰτε σύμμετρον μέγεθος» 8.

Κατά ταϋτα, ξυλοκουμβάρα ή κουμπάρα ήτο τότε μέγα φορτηγόν περιφε
ρές καί άκανόνιστον σχήμα έχον τριίστιον πλοίον, άνήκον εις τά τριάρμενα 
πλοία.

"Οσον αφόρα εις την χωρητικότητα τοΰ έμπορευτικοΰ πλοίου, παρατη- 
ροΰμεν τά εξής. Αυτή, περί σιτηρών καί οσπρίων προκειμενου, ΰπελογίζετο 
κατά μοδίους θαλασσίους, ών έκαστος, κατά το από τοΰ Γ-ΙΒ' αιώνος του
λάχιστον χρονικόν διάστημα, ίσοδυνάμει προς λιτρας τεσσαράκοντα η, ως ελε- 
γον, φοΰκτας 26 \ περί ξυλείας δέ προκειμένου, ΰπελογίζετο κατά πίσσας, 
έκάστης πίσσης ίσοδυναμοΰσης προς διόδεκα μοδίους 8.

Ήτο δ’ ή χωρητικότης, φυσικά, διάφορος, άναλόγως τοΰ μεγέθους τοΰ 
πλοίου. Οΰτως έχομεν μνημονευόμενα πλοία τεσσάρων χιλιάδων μοδίων % 
άλλα δυο μυριάδων 10 καί άλλα επτά

Επειδή δ3 άναλόγως τής χωρητικότητος τοΰ πλοίου έπεβάλλετο κρατική

1 Λέοντος, Τακτικά, 18,138 (PG, 107,980).
2 Γενεσίου, Βασιλ., 46,5. Ξυλοκουμπάρι νϋν έν τη ναυτική γλώσση λέγεται 

ή σανίς (άρχικόδς πιθανώτατα ή έπικαμπής), έφ’ής καθήμενοι αναβιβάζονται οί ναΰ- 
ται εις τούς ιστούς, ΐνα κάμωσι διαφόρους έπισκευάς.

3 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 298,7.
4 Ευσταθίου, Παρεκβ., 584,20. Ησύχιος, έν λ. κΰμβας.
5 Πβ. καί τό Βενετικόν gabara. D. Hesseling, Les mots maritimes, 16. 
8 Ευσταθίου, Παρεκβ., 584,26. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου,

Τά λαογραφικά, Α', 308' Β', 176.
7 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,166).
8 Σπ. Λάμπρου, Ένθ’ άν., 9,168,169.
9 L. Petit, Typicon du monastere de la Kosmosotira pres d’AJnos, 69 

(Izstwjestija τοΰ Ρωσικού Άρχαιολ. Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως, 13,53).
10Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ άγιου Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος, 19,

6 (Gelzer).
11 Βίος τοΰ αγίου Φωκά (Anal. Boll., 30,274).
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φορολογία, «δόσις άντιναύλου» καλούμενη \ διά τοΰτο χδ κράτος εφρόντιζε 
δι’ είδικών υπαλλήλων, ο'ίτινες εκαλούντο «νοτάριοι τοΰ σεκρέτου τής θαλάσ
σης» καί ύπήγοντο υπό τό «σέκρετον τής θαλάσσης», τό ύπουργεΐον δήλα δη 
τοΰ θαλασσίου εμπορίου 1 2 3 4, είς δ ώφειλε να εγγραφή έκαστον εμπορικόν 
πλοϊον, εφρόντιζε, λέγω, τό κράτος νά κάμη ακριβή την καταμέτρησιν αυτών, 
ήτις έλέγετο εξαμος καί τό ρήμα έξαμώνω \ Τα σχετικά έγγραφα ύπέγραφεν 
ό παραϋ'αλασσίτης, υπαγόμενος εις τον έπαρχον καί επιφορτισμένος μέ την 
αστυνομίαν τής ακτής *.

Περί τοΰ τρόπου τής καταμετρήσεως, ήτις εΰρηται παλαιότερον παρ’ 
"Ηρωνι έν τοις συγγράμμασιν αΰτοΰ «Εισαγωγή των στερεομετρουμένων» 
καί «Περί μέτρων»5 * *, έχομεν ευτυχώς σχετικάς πληροφορίας εκ κειμένων, γρα- 
φέντων μεταξύ τοΰ Γ καί ΙΒ' αίώνος β' τεινομένου δήλα δη μίτου, έμετρείτο 
εις πήχεις τό μήκος τοΰ πλοίου καί τό πλάτος αύτοΰ κατά τό μεσαίτατον 
μέρος, ως καί τό βάθος του, επ’ ίσης κατά τον μεσαίτατον χώρον 1. Ό συμ
ψηφισμός τών τριών τούτων διαστάσεων έδιδε την εις μοδίους χωρητικότητα.

"Αλλος τρόπος μετρήσεως, ό καί παλαιότερος, ως φαίνεται, καί μη 
πολύ ακριβής 8, ήτο ό εξής’ έτοποθέτουν κατορίίνως, ήτοι κατά σειράν, από 
πρώρας εις πρύμνην έκατέραιθεν πήλινα δοχεία, κουφά ή μαγαρικά, καί κατά 
στοίβας έπαλλήλως άλλα κατά τό ύψος τής κοιλίας, όπεο ύπελογίζετο μέχρι 
τής ταβλώαεως, τοΰ μέρους δήλα δή εκείνου ένθα ύπήρχον ως δεΐκται ξυλά- 
ρια, ζυγά καλούμενα. Προστιθεμένου ειτα τοΰ άριθμοΰ τών μαγαρικών, τά 
όποια έχρησιμοποιήβησαν προς υπολογισμόν τών τριών διαστάσεων, καί πολ- 
λαπλασιαζομένου τούτου επί εξ, διότι έκαστον μαγαρικόν ισοδυνάμει προς έξ 
μοδίους σίτου, εύρίσκετο ή ολική τοΰ πλοίου είς μοδίους χωρητικότης.

"Αν έπρόκειτο περί μεταφοράς ξύλων, ό πολλαπλασιασμός έγίνετο επί

1 Μ ιχ. Γούδα, Ή καταμέτρησις τών εμπορικών πλοίων και ή νηολόγησις 
και φορολογία αυτών κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους (Βυζαντίδος, 1,44). Σπ, 
Λάμπρου, Ένθ·’ άν., 9,171,2.

2 Μιχ. Γούδα, Ένθ·’ άν., 1,42.
3 Σπ. Λάμπρου, ”Ενί>’ άν., 9,168,25.
4 L. Brehier, Les institutions de l’empire byzantin, 265.
5 Μιχ. Γούδα, ”ΕνΘ·’ άν,, 1,37.
e Βλ. I. Σακελλίωνος, Περί υπογραφής καϊ καταμετρήσεως εμπορικών 

πλοίων παρά τοΐς Βυζαντινοϊς (Πανδώρας, 18,225 - 231) καί τά κείμενα πάλιν έν 
Miklosicb-Muller, Acta et Diplomata, 6,122 έξ. Σπ. Λάμπρου, ’ΈνίΓ 
άν., 9,166 έξ.

1 Μιχ. Γούδα, ”ΕνίΓ άν., 1,39.
8 «’Αλλά ταϋτα μέν έδιδαξεν ημάς ή εΰρεΟεΐσα τών παλαιοτέρων γραφή, ήτις 

νΰν διαγινώσκεται μή έ'χουσα πάντη τό ασφαλές καί ήκριβωμένον», Σπ. Λάμπρου, 
'Evil' άν., 9,169,29.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:23 EEST - 3.236.241.27



24 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

δώδεκα Επειδή δε κατά την καταμέτρησιν έφρόντιζον οί άνδρες τον 
πλοίου, άποσπώντες έκ τής ταβλώσεως, νά καταβιβάζωσι τά ζυγά, έλαττοϋντες 
οΰτω την χωρητικότητα τοΰ πλοίου, διά τοϋτο έφιστάτο ή προσοχή τών υπαλ
λήλων επί τής καταδολιεύσεως ταΰτης 1 2.

Τέλος κατά τήν καταμέτρησιν δεν έλαμβάνετο ύπ’ δ'ψιν ή αντλία, το 
μέρος δήλα δή τοΰ πλοίου, εις ο συνεκεντροϋντο τά είσρέοντα υδατα, ούτε καί 
ή πρύμνη, διότι εκεί έκοιμώντο τά πληρώματα και ετίθεντο τά σχοινιά καί 
αι άγκυραι τοΰ πλοίου, επομένως έν αΰτοΐς δέν ήτο δυνατόν νά τεθή φορ- 
τίον 3. Κατ’ άλλο εν τούτοις κείμενον, μόνον ή αντλία δέν έπρεπε νά μετρήται: 
«ή δε πρύμνα πάλιν οφείλει μετράσθαι και ή πρφρα ήγουν καθ’ δ διαγινώ- 
σκεται έ'χουσα μήκος πλάτος καί βάθος από τής χωρήσεως των μαγαρικών» 4.

Ανωτέρω ωμίλησα περί ναυτικής φορολογίας. Ύπό τών κρατικών 
δήλα δή υπαλλήλων έπεβάλλοντο εις τά πλοία διάφοροι φορολογίαι, άγγαρεΐαι, 
επί τής κυκλοφορίας (διαβατικόν), τής πωλήσεως (δεκάτη), τής χωρητικότη- 
τος (μετρητικόν), εις ας προσθετέα τά φιλοδωρήματα προς τους κομμερκια- 
ρίους καί λοιπούς ναυτικούς υπαλλήλους. Τών αγγαρειών ήσαν άπηλλαγμένα 
τά πλοία τών μονών, τά μεταφέροντα τά διά τούς μοναχούς τρόφιμα καί λοιπά 
αναγκαία, ώφειλον ό'μως οί μοναχοί νά παρουσιάζωσιν έγγραφα, πιστο
ποιούντο ότι τό πλοΐόν των δέν ήτο καταγεγραμμένον εις το δημόσιον σχετι
κόν κατάστιχον 5 * 7.

Παράρτημα εκάστου πλοίου ήτο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ό κάρα- 
βοςβ, τον όποιον οι λεξικογράφοι φέρουσιν ως συνώνυμον προς τό άκάτιν1, 
δπερ πάλιν τά γλωσσάρια χαρακτηρίζουσιν ως modicam navem minorem 
quam scafa 8, ό δε Ναυτικός νόμος αντιδιαστέλλει προς τά έφόλκια 9, εν φ 
άλλα κείμενα ταυτίζουσι προς αυτά 10 11.

Ήσαν δέ τά εφόλκια άκάτια, ών έν σμικρότατον είδος εκαλείτο οίλφαι “,

1 Σπ. Λάμπρου, ”Ενθ·’ άν., 9,166,26' 167,19' 168,20' 169,20.
2 Σπ. Λάμπρου, ”Ενθ’ άν., 9,168.
3 2 π. Λάμπρου, ΈνΘ·’ άν.
4 Σπ. Λάμπρου, νΕνθ·’ άν., 9,170.
s G. Rou Π lard, Les taxes maritimes et commerciales d’apres les 

actes de Patmos et de Lavra (Mel. Diehl, 1,277 έξ.).
“ Μόσχου, Λειμωνάριον, PG, 87s,2929. Νόμος ναυτικός, 11 καί 46.
7 Λεξικόν Ζωναρά, έν λ. Άκατος. Corpus glossariorutn Latinorum, III, 

434,2:5.
8 Corpus glossariorum Latinorum, III, 423,44.
9 Νόμος ναυτικός, 46.
10 Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Νικολάου, 169,16 (Anrich).
11 2ουΐδας, έν λ. κάνθαρος. Σχολιαστής Άριστοφάνους, ΕΙρ., 142. 

Πβ. καί J. Kalitsunakis, Mittel-und neugriechische Erklarungen bei Eu
stathios, 59.
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είτε διά σχοινιών προσδεδεμένα και όπισθεν τοϋ πλοίου πλέοντα η και 
επ= αϋτοϋ τοϋ πλοίου, οσάκις τοϋτο ήτο μεγαλύτερων διαστάσεων, κατά τον 
πλοϋν τοποθετούμενα *.

Τέλος δ Λεόντιος Μαχαιρας αναφέρει άπδ τοϋ πλοίου εις την θάλασσαν 
ριπτόμενον παρασκάρμιον η τταράσκαρμον 2, δστις εις Γενουήνσια έγγραφα 
τοϋ ΙΓ’ αίώνος καλείται «barca de parascalmo» 8' ήτο λοιπόν δ παράσκαρ- 
μος λέμβος μεγαλύτερα πως, έχουσα παρά τον κανονικόν τής κώπης σκαρμόν 
και δεύτερον διά βοηθητικήν κώπην. .

ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Τό πλήρωμα ενός Βυζαντινού πλοίου μεσαίας ή καί μεγάλης χωρητικό- 
τητος άπετελεΐτο από τους ναντας 4, οιτινες ούχί σπανίως εχειρίζοντο καί την 
κώπην. Ό ναύτης, δ'στις μετά πολλήν άσκησιν άπεδεικνύετο ικανός, ήδΰνατο 
νά προαχθτ) εις πλωρίτην '°, πρφρέα δήλα δή, άναλαμβάνοντα την έπίβλεψιν 
καί διευθέτησιν τών κατά την πρφραν τοϋ πλοίου καί διαρκώς απ’ αυτής 
προς τό πέλαγος άποβλέποντα β.

Έκ τοϋ λοιπού πληρώματος άναφέρεται δ άρμενιστής, δ επί τών αρμέ
νων, ήτοι ιστίων δήλα δή, δ βιγλεοφόρος, δ παρατηρών δήλα δή (βιγλίζων) 
από τών καρχησίων (πινών) αν φαίνεται ληστρικόν πλοΐον ή αν ύπάρχη κίν
δυνος συγκρούσεως ή καί εξακριβώνων τούς άνεμους 7, έπειτα δέ δ κελευστής,

* Ήλιοδώρου, Αίθιοπικά, 5,27,249. Άγαθίου, Ίστορ., 185,21.
2Λεοντίου Μαχαιρα, Χρονικόν της Κύπρου, 1,588,20. "Επιθι καί τό 

Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange, έν λ. σκαρμός.
3 Η. Kahane, Zur neugriechisclien Seemannssprache anlasslich Vidos 

parole marinaresche (Byzantinisch - Neugriechische Jahrbiicher, 15,99).
4 Τούς ναύτας αί Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. 2άθα, Μεσ. Βιβλ., 6,46,0) κα- 

λοϋσι ΰαλασαίμους, τούς δέ θαλασσινού; καθ’ όλου ΰαλασσομάχους. Τό. σύνολον τοΰ 
πληρώματος κατά τούς τελευταίους αιώνας έλέγετο, ώς καί σήμερον, τοονρμο, έκ 
τοϋ ’Ιταλικού ciurma. Λεοντίου Μαχαιρα, ”Ενθ’ άν., 1,360,9’ 506,11.

6 Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 36,532. Hesseling - Pernot, Poe- 
mes Prodromiques, IV, 129r. Ό Άλκίφρων, Έπιστολαί, Β', 4,21, αναφέρει 
καί τό προιρατενειν.

6 Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 36,532. Χρυσόστομος, PG, 60,133. 
Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, “Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 669, 
17. Νόμος ναυτικός, 9. Μιχαήλ ρήτορος, Λόγος εις Μανουήλ Κομνηνόν (Re
gel, Fontes rerum byzantinarum, 72,28). Τόν πλαρρίτην Κωνστ. ό Πορφυ
ρογέννητος, έντή ’Εκθέσει του, 669,17 καλεΐ προιρέα. Οί αρχαίοι τόν έκάλουν 
πρωράτην, Πολυδεύκους, Όνομαστ., 1,95.

7 Νόμος ναυτικός, 9,36. Δημητρίου Μόσχου, Νέαιρα (Μουστοξύδη, 
Έλληνομνήμων, 422). Λέοντος, Τακτικά, PG, 107,1009.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:23 EEST - 3.236.241.27



26 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

οστις, άντικαθιστών τον των αρχαίων τριηραύλην, έδιδε δΤ φδής η επιφω
νημάτων τον ρυθμόν της κωπηλασίας \

Μετά την έφεΰρεσιν της ναυτικής πυξίδο; 2, εις τά Βυζαντινά καράβια 
υπήρχε και ό επ’ αυτής ιδιαίτερος ναύτης, ποδότας καλούμενος, ό των 
σημερινών πιλότος, ό καί επί τής μαγνητικής βελόνης 3. Επ' ίσης εις μετα
γενέστερα κείμενα άναφέρεται ό επί τοΰ κρικουμένου πηδαλίου ναύτης, πενέζης 
(Τταλ. penese) καλοΰμενος 4. Τέλος ό κυβερνήτης ή κνβερνος 5 ή καραβίας 6 
ή, καί κατά τούς τελευταίους αιώνας, καπετάνος 1 (κατ’επάνω), δστις, διευθΰ- 
νων τούς αυχένας τοΰ πλοίου (6 επί τών οιάκο^ν), έπρεπε νά έχη υπέρ πάντας 
ναυτικήν πείραν, πλήρη γνώσιν τών ανέμων, ως καί τής θέσεως τών βοηθούν- 
των τον πλοΰν αστέρων 8, νά γνωρίζη, ως έλεγον οί ναυτικοί, τάς παρασημασίας 
τών άστρων, εις τά νεύματα τοΰ οποίου ώφειλον νά ύπακούουν οι ναΰται “. 
Πρός τον κυβερνήτην ταυτιστέος καί ό πρωτοκάραβος, έργον τοΰ οποίου,, 
κατά τον Πορφυρογέννητον, ήτο : «την ναΰν πηδαλιουχεΐν καί κυβερνάν» *°.

1 Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 37,1039. Λόγγου, Των κατά Δάφνιν 
καί Χλόην λόγοι Δ', 3,212. Λουκιανού, Περί τοΰ οίκου, 16. Τοΰ α ύ τ ο ΰ, 
Δραπέται, 29. Εις τά πολεμικά πλοία άναφέρεται ελάτης, δεντερελάτης, πρωτελάτης 
καί υπέρ αυτόν ό πρωτοκάραβος. Κωνσταντίνου ΙΙορφυρογεννήτου, 
Πρός τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν, 235,17' 237,8,20' 238,15,18.

2 Ή ναυτική πυξίς έλέγετο κατά τούς μεταγενεστέρους αιώνας μπονοονλας 
(Ίταλ. bussola), ό δέ Καναβούτζης (Πρός τόν αΰθ-έντην τής Αίνου καί Σαμο
θράκης, 9,2' Lehnerdt) τήν καλεί βελόηον.

3 Πουλλολόγος, στίχ. 523 (Wagner, Carmina Graeca, 195). Γαδάρου, λύ
κου καί άλουποΰς διήγησις ωραία, στίχ. 144 (Wagner, Carmina Grseca, 128). 
Είς μεσαιωνικά ’Ιταλικά κείμενα φέρεται ώς pedot[t]o, pilloius καί piloto, λέξις πα- 
ραγομένη έκ τοΰ 'Ελληνικού άποδότης (I. Βογιατζίδου, Σύμμεικτα λεξικογρα- 
φικά, ’ Αθήνας, 27,123 - 125) καί μή συνδεόμενη, ώς δέχονται, πρός τό πηδόν. Η". 
Kahane, Ένθ’ άν., 99,107.

4 Πουλλολόγος, στίχ. 527 (Wagner, Carmina Graeca, 195).
6 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ αγίου Ηωάννου τού Έλεήμονος, 19,

11 (Gelzer). Corpus glossariorum Latinorum, III, 297,30.
s Λουκιανού, Δίς κατηγορούμενος, 3. Μόσχο υ, Λειμωνάριον, PG, 873,2929.
' Λεοντίου Μαχαιρα, Χρονικόν τής Κύπρου, 1,302,23" 360,9’ 474,28.
8 Χρυσόστομος, ,PG, 51,38,43" 53,223' 56,111,165' 60,133. Γρηγόριος 

Ν ύ σ σ η ς, PG, 45,165. Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 36,532. Λ ο υ κ ι α ν ο ΰ, 
Δίς κατηγορούμενος, 2. Άχιλλέως Τατίου, Τά κατά Λευκίππην καί Κλειτο- 
φώντα, 3,3. Νόμος ναυτικός, 9. ’Επαναγωγή, 24,8. Λεοντίου Νεαπόλεως, 
Βίος τοΰ άγιου Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος, 19,13 (Gelzer). Σωφρονίου 'Ιερο
σολύμων, Έγκιόμιον είς τούς αγίους Κΰρον καί Ίωάννην, PG, 87s,3612. Δέον
τος, Τακτικά, PG, 107,989,1000. Μανουήλ Παλαιολόγου, Λόγος πανηγυ
ρικός (Boissonade, Anecdota nova, 225).

9 Κλήμεντος, Τίς ό σφζόμενος πλούσιος, 26,2 (1717' Stalilin).
10 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, ΙΙρός τόν ίδιον υιόν Ρωμα

νόν, 240,14.
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Έκ τοΰ ναυτικοί βίου των Βυζαντινών 27

Εις διάφορα κείμενα δ κυβερνήτης καλείται και ναύκληρος ή ναύ
κληρος s είς άλλα πάλιν σαφώς διαστέλλεται οΰτος εκείνου 1 2 *. ’Όντως κυρίως 
ναύκληρος ήτο δ τοΰ πλοίου κύριος, δ καραβοκύρι(ο)ς\ δστις δεν ήτο ανάγκη; 
πάντοτε νά είναι ικανός να κυβέρνα κατά τον πλοΰν τό πλοΐον. “Οταν καί 
τοϋτο συνέβαινε, τότε ναύκληρος καί κυβερνήτης ήτο δ αυτός.

Εννοείται δτι ό ναύκληρος ήχο υπεύθυνος διά τάς αταξίας τάς εντός τοΰ 
πλοίου γενομένας υπό τοΰ πληρώματος4 5.

Ενταύθα σκόπιμον κρίνω νά σημειώσω τά εξής, σχετικά μέ τό πλήρωμα 
■»οϋ πλοίου, τσοΰρμον (Ίταλ. ciurma) δ, καί τούς εμπόρους τούς φορτώνοντας 
τό εμπόρευμά των είς εν πλοϊον, κατά τάς Άσίζας τής Κύπρου. Λοιπόν, αν δ 
κυβερνήτης συνεφώνει νά προσλάβη ως πλήρωμα ωρισμένους άνδρας είς οΰς 
καί προεπλήρωνε μέρος τής συμφωνηθείσης αμοιβής, αν ούτοι, προ τοΰ από
πλου, μετενόουν καί, μεγαλυτέραν αντιμισθίαν άπαιτοΰντες, ήνάγκαζον τον 
κΐ'βερνήτην νά προσλάβη άλλα πρόσωπα, τότε οί μετανοήσαντες ώφειλον νά 
διπλασιάσωσιν δχι μόνον τό ποσόν τό δποΐον ελαβον, αλλά καί την χρηματικήν 
ζημίαν τοΰ κυβερνήτου, μη έχοντες τό δικαίωμα νά ζητήσωσιν αμοιβήν δι’ έν 
τφ μεταξύ προσενεχθείσας υπηρεσίας, π.χ. έπίβλεψιν καί μεταφοράν τοΰ φορ
τίου. ’Αντιθέτους, αν δ κυβερνήτης μετενόει καί δεν προσελάμβανε τούς μεθ’ 
ων ήλθεν είς συμφωνίαν ναΰτας, τότε ούτοι εκράτουν τό προκαταβληθέν 
ποσόν. Έπ’ ίσης οί ναΰται δεν ήσαν υποχρεωμένοι νά μετάσχουν ταξιδιού άλ
λου από τό συμφωνηθέν, είτε ήτο τοΰτο βραχύτερον εκείνου, είτε μακρότερον6.

Προς τούτοις, αν έμπορός τις έναύλωνε πλοϊον δι’ ώρισμένον λιμένα, ο
δέ κυβερνήτης τοΰ πλοίου τό ώδήγει είς άλλον, τότε, αν έναυάγει τό πλοϊον ή> 
ύφίστατο ζημίαν τό φορτίον τοΰ εμπόρου, ώφειλεν ό κυβερνήτης νά τύν άπο-

1 ΙΙουλλολόγος, στίχ. Ε26 (W agner, Carmina Graeca, 195). Hesseling- 
Pernot, Poeiues Prodromiques, IV, 129. Νόμος ναυτικός,. 10,26,39. Άσίζαι. 
της Κύπρου (Κ. 2άθα, Μεσ. Βιβλ., 6,48,4). Γαδάρου, λύκου καί άλουποΰς διήγη- 
σις ωραία, στίχ. 144 (Wagner, Carmina Graeca, 128). Βλ. καί τό 'Ελληνικόν 
γλωσσάριον τοΰ Du Cange, έν λ. κυβερνήτης.

2 Κατά τά Βασιλικά, 53,1β : «ό ναύκληρος έστι πρός δν ανήκει ό πόρος τοΰ 
πλοίου καί τά συμβαίνοντα είτε δεσπότης έστίν είτε παρά δεσπότου έν όμάδι πλοϊον 
έμισθώσατο ή έπικαίρως ή διηνεκώς».

8 Λουκιανού, Πλοϊον ή εύχαί, 14. Κατά τόν Πλούταρχον, ΓΙολιτ. 
παραγγ., £07 : «ναύτας μέν εκλέγεται κυβερνήτης καί κυβερνήτην ναύκληρος», κατά, 
δέ τό Λεξικόν τοΰ Φωτίου : «ναύκληρος ό τής νεώς κύριος καί ό έπιπλέων αυτή 
έπί τφ τά ναΰλα λαβεΐν». Ό ναύκληρος διαστέλλεται τού κυβερνήτου καί έν τή Επα
ναγωγή, 24,8' καί ό καραβοκύρις πάλιν τοΰ ναύκληρου, Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. 
2 ά β- α, Μεσ. Βιβλ., 6,48,19)' Λεοντίου Μαχαιρα, Χρονικόν τής Κύπρου, 
1,506,3 (Dawkins).

4 Βασιλικά, 53,1,26.
5 Οϋτω κατά τόν Λεόντιον Μαχαιραν, 1,360,9.
6 Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. 2άθα, Μεσ. Βιβλ., 6,48,26 εξ,' 297,1 εξ,).
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28 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ζημιώστ). 1 2 3 4 5'Αν τουναντίον ό κυβερνήτης, εις τον λιμένα τοΰτον άποβιβάζων 
πραγματείαν έκέρδιζε, έπρεπε νά δώση εις τον έμπορον άνάλογον κέρδος 

Όσον άφορςί εις τούς έπιβάτας, λέγομεν ότι, μή υπαρχόντων τότε επί 
τοϋ πλοίου ιδιαιτέρων διαμερισμάτων διά τούς άνδρας καί τάς γυναίκας, τά 
φύλα των πλεόντων έχωρίζοντο διά παραπετασμάτων 2, καί δτι ύπήρχον πολ
λοί, οιτινες, διά τό άδηλον τοΰ πλοΰ καί τον εκ τοϋ ναυαγίου φόβον, προσέ- 
δενον εις τούς βραχίονάς των ποσόν τι χρημάτων, ΐνα, δι’ αυτών, ό ευρών 
αυτούς ναυαγούς, τούς θάψη. Παρατηροΰμεν προσθέτως ότι κατά τούς ευθύς 
μετά την ά'λωσιν χρόνους δ επίσκοπος έδιδεν εις τά πλοία κσί τούς έπιβάτας 
πιστοποιητικά υγείας καί διαβατήρια 3.

Περί τοϋ χαρακτηρος των ναυτικών προκειμένου, λέγομεν ό'τι οΰτοι, 
ούριου τυχόντες ανέμου, διεσκέδαζον ενίοτε πίνοντες 4, ότι, εις την ξηράν απο
βιβαζόμενοι, έσύχναζον εις τά καπηλεία 6 *, ό'τι ήσαν αθυρόστομοι καί βωμολό- 
;χοι \ καθαρά ό'μως άπδ αφροδισίων διατηροϋντες τά σκάφη των, ώς ιερά

Ο ΠΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΝ

Φαίνεται ό'τι οί Βυζαντινοί, άρχαίαν άκολουθοΰντες συνήθειαν, κατά τόν 
χειμώνα άνείλκυον τά πλοΐά των εις την ξηράν, τόν έκ τών τρικυμιών κίνδυ
νον άποφεύγοντες' τούτο, τουλάχιστον διά τόν Δ' αιώνα, δεικνύει τό τοΰ Ρρη- 
γορίου Θεολόγου : «άνελκε την ναΰν πάλιν άρχομένου χειμώνος καί τής θα
λάσσης άγριουμένης» 8. Ώς δέ τέως οί ναυτικοί ημών άπέφευγον τόν κατά 
τόν χειμώνα πλοΰν 9, τό πρώτον άναλαμβάνοντες αυτόν μετά τόν αγιασμόν

1 Άσίζαι της Κύπρου,”Ενθ’ άν., 6,47,27 έξ. Περί τούτων, ως καί περί τών άφο- 
ρώντων εις νομικά ζητήματα, σχετιζόμενα μέ τούς ορούς τών ναυλώσεων, τόν πλοΰν, 
τάς σχέσεις ναυκλήρου πρός ναΰτας ή έπιβάτας ή έμπορους, τά ναυλοδάνεια, τάς 
άβαρίας, τάς κατά τόν πλοΰν κλοπάς κτλ., βλ. τά κεφάλαια τοΰ Ναυτικοΰ νόμου 
(έκδ. I. καί Π. Ζέπου, Jus Grsecorotnanum, 2,95 εξ.).

2 Συνέσιος Κυρήνης, PG, 66,1329.
3 ’Έπιθι L. Brehier, Les institutions de 1’empire byzantin, 528.
4 I. Τζέτζου, Ύπόθεσις τής B 'Ομήρου ’Οδύσσειας, 87 (Matranga, 

Anecdota Graeca, 1,241).
5 ’Ισίδωρος Πηλουσιώτης, PG, 78,457.
6 ’Ισίδωρος Πηλουσιώτης, PG, 78,357. Δημητρίου Κυδοίνη, 

Έπιστολαί (Boissonade, Anecdota nova, 292).
’ Άχιλλέως Τατίου, Τά κατά Λευκίππην καί Κλειτοφώντα, 5,16.
8 Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 36,376.
9 Πβ. τήν σημερινήν ναυτικήν παροιμίαν «τοΰ Σταυροΰ σταύρωνε καί δένε» 

(Ζάκυνθος) ή «τοΰ Σταυροΰ σταύρωνε κι’ έμπα μέσα», ήτοι από τής 14ης Σεπτεμ
βρίου δέν πρέπει νά ταξιδεύη τις. Θανάση Κιζλάρη, Σταύρωνε καί αρμένιζε 
(Λαογραφ., 12,291 εξ.).
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Έκ τοϋ ναυτικού βίου των Βυζαντινών 2θ

των ύδάτων (6ην ’Ιανουάριου), οΰτω κατά τόπους θά συνήθιζον και οί Βυ
ζαντινοί συνάδελφοί το)ν. Τουλάχιστον κατά τον Ίωάννην Λυδόν, κατά τον 
Τ' α’ιώνα, οί σύγχρονοί του συνήθιζον ν’ άρχίζωσι τούς πλόας των άρχομένου· 
Μαρτίου, τήν εναρξιν ταύτην καλοϋντες πλοεαφέοια *, συμφωνοΰντα έχοντα. 
καί τον Χορίκιον, πιθανώς Βασιλάκην, δστις παριστάνει τον έμπορον λέγοντα,. 
άμα τή έπιφανεία τοΰ εαρος : «Τί τοίνυν ετι μέλλω καί προς τον πλοϋν ανα
δύομαι ; έπιβήσομαι τής όλκάδος, θαρρήσω τον πλοΰν» “, προς δέ καί τον 
Χρυσόστομον, δστις, περί τοΰ Μαρτίου τον λόγον ποιούμενος, παρατηρεί τ 
«ναυτικός ήδη χαροπής θαλάσσης καταθρασύνεται καί φιλοκερδέσι τέχναις 
γλαυκού κατατολμρ κύματος» (PG, 59,739).

Προτού τό πλοΐον άναχθή έκ τού λιμένος, αν ήτο κενόν, έπρεπε νά πα
ραλαβή τό προσήκον έρμα, ααβούρραν1 2 3 4. Τό άνευ έρματος πλοΐον εκαλείτο· 
οάβουρρον ήτοι άσάβουρρον ή οαβουρράτον 1. Άπετελεΐτο δέ τό έρμα από 
άμμον 5 ή λίθους 6 7.

Άφ’ ού τό πλοΐον είς ένα λιμένα παρελάμβανε τό φορτίον του, τό όποιον 
έχαρακτηρίζετο καί ούτως, αλλά καί ως γόμος, γομάριν ή ένϋήκη 1, έξήρχετο 
τού λιμένος, διά νά άρχίση τον πλούν, τό ταξίδιον 8, ως έλεγον.

Κατά τον πλούν, έφ’ δ'σον δεν έπνεεν άνεμος, οί ναΰται έκωπηλάτουν,, 
ηλαυνον9 10, ίνα δέ άνακουφίζωνται έκ τού κόπου τής είρεσίας, ή ήδον “°, έν 
τοΐς ρσμασί των τον προστάτην των ιερομάρτυρα Φωκάν έπικαλούμενοι, ή„

1 Ίωάννου Λυδοϋ, Περί μηνών, 70,4 (Βόνν.).
2 Χορικίου, Ποιους αν είποι λόγους έμπορος Οαλάττιος έπιφανέντος έαρος ;; 

(Mai, Spicilegium Romanum, 5,416.)
3 Χρυσόστομος, PG, 55,47. Η e s s e 1 i n g - Ρ e r n ο t, Poemes Pro- 

dromiques, III, 216r. Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. διήγ., 711,26Β.
4 Ησύχιος, έν λ. ανερμάτιστος. I. Bekker, Anecdota Grseca, 401,30. 

Νομος ναυτικός, 21. Πβ. καί Γ. Χατζιδάκι, Νεοελληνικά, σαβούρρα - σάβουρ- 
ρος, Άϋ-ηνάς, 22,223-227.

5 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1534,
6 Ευσταϋ-ιου, “Ενθ’’ αν. I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος 9Αλεξάν- 

δραν, στίχ. 615.
7 Νόμος ναυτικός, 11,42,43. Βίος τοϋ οσίου πατρός ημών Ίωάννου τοϋ Έλεή- 

μονος (Anal. Boll., 45,31,11). Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Πρός 
τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν, 269,23. Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6, 
46,31’ 47,10). Τό φορτώνειν έλεγον τότε εμβάλλειν καί τό εκφόρτωνε ιν εκβάλλειν. Τό 
έμφορτον πλοΐον έλέγετο εγγομον.

8 Λέοντος, Τακτικά, PG, 107,1000.
9 Τό ελαύνω λέγεται νΰν κοινώς λάμνω (κουπί), τό των αρχαίων κώπην 

έλαύνειν.
10 Χρυσόστομος, PG, 51,242’ 55,156. Ά μ α σ ε ί α ς Ά σ τ έ ρ ι ο ς, PG,, 

40,809. ’Έπιθτ καί Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, A' II, 35.
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30 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

παΰοντες την κωπηλασίαν, από κοινοί άνεφώνουν 1 η, άνέλκοντες τά ιστία, 
ήδον, ενός άρχίζοντος την φδήν και συνεχιζόντων των λοιπών έν χορφ 2.

Την δλην ευθύνην, εννοείται, κατά τον πλοϋν ειχεν ό κυβερνήτης, δστις, 
-ως οδηγούς τής ακριβούς πορείας ή των σημείων τού όρίζοντος, εςρ’ δσον 
δεν ειχεν έφευρεθή ακόμη ή μαγνητική βελόνη, είχεν ή διαφόρους τόπους 3 
ή, ως και οί αρχαίοι "Ελληνες4, διαφόροΐ'ς αειφανείς αστέρας3, εν καιρφ 
μέν ημέρας τον ήλιον 8, κατά δέ την νύκτα την μεγάλην άρκτον 7 ή τον πολι
κόν αστέρα, τό κατά τούς μεταγενεστέρους αιώνας αστρον της τρεμονντάνας 
ή τραμοντάνα: καλούμενον 8, ή τάς πλειάδας 9, τάς οποίας κοινώς εκάλουν 
έξάστερον 10 ή πούλιαν ”. Την παρατήρησιν ταύτην τών άστρων οι ναυτι
κοί εκάλουν, ως εΐρηται, «παρασημασίαν τών άστρων» Ι2.

Ού μόνον δέ τον προσανατολισμόν έξηκρίβουν οί ναυτικοί τότε διά 
τών αστέρων, αλλά καί έκ τής έμφανείας αυτών προέβλεπον τάς διαφό
ρους καιρικός καταστάσεις, την έν τή θαλάσση δήλα δη μέλλουσαν νά επι-

1 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1540,45.
2 Βλ. Φ. Κουκουλέ, ”Ενθ’ άν.
3Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ αγίου Ίωάννου τού Έλεήμονος, 19, 

11,13 (Gelzer).
4 Άρριανοϋ, Αλεξάνδρου άνάβασις, 3,4' 0,20,4.
6 Χρυσόστομος, PG, 52,492' 53,60' 59,707' 64,836. Γρηγόριος Θεο

λόγος, PG, 37,1012. Γρηγόριος Νύσσης, PG, 46,308,412. Παλλάδιος 
'Έ λενουπόλεως, PG, 34,1052. Βίος Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε (2 π. Λάμπρου, 
Ν. Έλληνομν., 3,131). Μακάριος Αιγύπτιος, PG, 3±,188. Βασίλειος 
Σελεύκειας, PG, 85,112. Βίος όσιας Εΰσεβίας (Anal. Boll., 61,100,7). Θεο- 
δούλου μοναχού, Λόγο; περί βασιλείας, PG, 115,525. Μιχαήλ Ψελλοϋ, 
Τφ δουκί ’Αντιόχειας (Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 2, 
72,1). Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 50,4. Άχμέτ, Όνειροκρ., κεφ. 169, 
132,16.

8 Μ. Βασίλειος, PG, 31,421.
7 Μ. Βασίλειος, PG, ”Ενθ’ άν. Χορικίου, Ποιους αν εΐποι λόγους 

έμπορος θαλάττιος έπιφανέντος εαρος ; (Mai, Spicilegium Romanum, 5,416).
8 Πουλλολόγος, στίχ. 528 (Wagner, Carmina Graeca, 195). I. Κανα- 

βούτζη, Πρός τόν αΰθέντην τής Αίνου καί Σαμοθράκης, 8,26. Τό τραμουντάνα 
εκ τοΰ tramontana Stella.

9 Ευστάθιος ’Αντιόχειας, PG, 18,720.
10 Ευσταθίου, Παρεκβ., 870,27. I. Τζέτζου, Σχόλια είς τά ”Εργα καί 

τάς 'Ημέρας, στίχ. 383. Λεξικόν Ζωναρά, εν λλ. πλειάς καί έξάστερον. Πβ. καί 
J. Kalitsunakis, Mittel und neugriechische Erklarungen bei Eustathios, 
45,46. Νΰν αί πλειάδες λέγονται έν Πόντω εξίαβτρον και εξάατερη έν Θράκη. Κ. 
Χατζοπούλου, Σύμμεικτα λαογραφικά (Θρςικικά, 2,448). Φ. Κουκουλέ, 
Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, Τά λαογραφικά, Β', 33.

11 I. Καναβούτζη, ”Ενθ’ άν., 37,13 -14. J. Kalitsunakis, ”Ενθ’ 
■άν., 46,47.
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Έκ τοΰ ναυτικού βίου των Βυζαντινών 31

κράτηση εύπλοιαν η ζάλην \ Οί ναυτικοί λοιπόν, οιτινες, εΰσεβείας χάριν, 
τά διάφορα άστρα ώνόμαζον μέ αγίων ονόματα, εορταζόμενων κατά την επί - 
κράτησιν αυτών 1 2 *, παρετήρουν πρώτον τό άστρον τοΰ τιμίου σταυρού (14 
Σεπτεμβρίου), βέβαιοι ότι προ η μετά την ημέραν τού άστρου τούτου θά έπε- 
κράτει ταραχή θαλάσσης, διαρκονσα μέχρι δύο ωρών. Μετά τό άστρον τούτο 
παρετήρουν τό τής αγίας Θέκλης (24 Σεπτεμβρίου), καθ’ ό έπεκράτει ταραχή 
θαλάσσης έπι μίαν ώραν. Κατά τήν 6ην ’Οκτωβρίου παρετήρουν τό άστρον 
τού αγίου Θωμά, οπότε έπεκράτει κακοκαιρία' εν συνεχεία κατά τήν 12ην 
τού αυτού μηνός παρετηρεϊτο τό άστρον τό καλούμενου ταύρου ουρά, καθ’ ο 
έπεκράτει τρικυμία. Τή 26η ’Οκτωβρίου ήρχετο ή σειρά τού άστρου τοΰ αγίου 
Δημητρίου, οπότε παρετηρεϊτο έν τή θαλάσση μεγάλη ζάλη 8. Κακοκαιρία 
ισχυρά έπ’ ίσης παρετηρεϊτο κατά τό άστρον τού αγίου Μηνά, ήτοι τή 11η 
Νοεμβρίου, ομοίως δέ και κατά τό άστρον τοΰ αγίου Φιλίππου, τή 14η τού 
αυτού μηνός.

Οι έμπειροι ναυτικοί παρετήρουν Ιπ° ίσης, ότι από τής 6ης Δεκεμβρίου 
μέχρι τής 6ης ’Ιανουάριου έπεκράτουν έν τή θαλάσση τρικυμίαι, από δέ τής 
6ης μέχρι τής 20ής Μαρτίου δ καιρός ούτε απολύτως τρικυμιώδης ήτο, άλλ’ 
■ούτε καί τελεία έπεκράτει γαλήνη.

Έκτος τών άνωτέρο) αστέρων, παρετηρεϊτο από τής 3ης μέχρι τής 10ης 
Μαΐου ό τού αγίου Βασιλείου, από δέ τής 11ης τοΰ αυτού μηνός δύο αστέ
ρες, ό τε τού Θεολόγου, δ και σωρεντης λεγόμενος, καί δ τοΰ αγίου Έπι- 
φανίου 4.

Συνέχεια τών ανωτέρω είναι ότι καί οί σημερινοί ναυτικοί εις τάς καθ’ 
■ωρισμένας έποχάς καιρικάς καταστάσεις δίδουσιν ονόματα τών κατά τάς έπο- 
χάς αύτάς εορταζομένων αγίων. Ούτω π.χ. διακρίνουσι μπουνάτσες τοΰ 
άϊ-Σώστη, τάς έπικρατούσας περί τήν 7ην Σεπτεμβρίου, καθ’ ήν ημέραν εορ
τάζεται δ άγιος Σώζων, έπειτα όστριες τοΰ άϊ - Διονύσι, τούς σφοδρούς ανέ
μους τούς έπικρατούντας κατά τήν 17ην Δεκεμβρίου, μπουνάτσες τοΰ 

■άϊ - Θύμιου, τήν γαλήνην τήν επικρατούσαν κατά τάς ημέρας τάς περί

1 Χρυσοστόμου, Νόθα συγγράμματα, PG, 56,558.
2 Καί νϋν έν ’Αττική, κατά παλαιάν παρατήρησιν, πιστεύουσιν, ότι μετά τήν 

ημέραν τού άγιου Δημητρίου, θά έπακολουθήσωσι βροχαί καί κακοκαιρία. Γ. 
Άσπρέα, ΟΙ δώδεκα μήνες (Έφημ. Πρωία, 6 ’Ιανουάριου 1914).

8 Καί σήμερον κατά τόπους ή ημέρα τοΰ εορτασμού τοΰ άγιου Μηνά θεωρείται 
ώς προάγγελος χειμώνος καί τρικυμίας. Στα μ. Σταματίου, Ή Πούλια καί ό 
άγιος Μηνάς (Έφημ. ’Αθηναϊκά Νέα, 12 Νοεμβρίου 1943, άρ. 4255). Έν ”Ανδρφ τό 
άστρικό τών Ταξιαρχών (8 Νοεμβρίου) καί τό άστρικό τ’ άϊ - Νικόλα (6 Δεκεμβρίου) 
«θεωρείτο ώς εποχή επικίνδυνος διά τούς πλέοντας. Δ. Πασχάλη, Ναυτικαί πα- 
ροιμίαι τής νήσου "Ανδρου (Άνδριακόν ήμερολόγιον, 1929, 49).

4 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,172- 175).
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32 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

την εορτήν τοΰ αγίου Ευθυμίου (20ήν Ίανουαρίου), τοίς φουρτούνες των 
αγίων Σαράντα, τάς σφοδράς δήλα δή τρικυμίας τής εαρινής ισημερίας τάς 
έπικρατούσας περ'ι την εορτήν των αγίων Τεσσαράκοντα (9ην Μαρτίου) καί 
τοΰ άϊ - Γιαννιοϋ τά γραιγάλια, τάς τελευταίας έπιφοράς των ετησίων (29ην 
Αύγουστου) *.

Σημειωτέων δτι, περί έπικρατήσεως καιροΰ προκειμένου, εγίνετο καί 
παρατήρησις ώρισμενων ήμερων τής Έβδομάδος. Ούτως οί ναυτικοί άπεφαί- 
νοντο δτι ή Τετάρτη ήτο ή άνεμοφόρος ή άνεμοφθόρος, κατ’ αυτήν δήλα δή 
επνεεν άνεμος τέως μή φυσών ή ό φυσών κατέπαυεν. Ή Παρασκευή, κατά 
τούς αυτούς, ήτο εύδιεινή ή τρικυμιώδης, κατά τήν Κυριακήν δέ ό άνεμος 
καί ή ταραχή τής θαλάσσης έκόπαζον 1 2 3.

Κατά Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον, ό βασιλεύς, έκστρατεύων, 
πλήν άλλων, παρελάμβανε καί «βιβλίον περιέχον περί εύδίας καί χειμώνος καί 
ζάλης ύετοΰ τε καί αστραπών καί βροντών καί άνεμων έπιφοράς» s. Τοιαΰτά 
τινα βιβλία, βροντολόγια, σεισμολογία, περί διοσημειών καί τά τοιαϋτα, ασφα
λώς θά ειχον ύπ’ όψιν καί οί κυβερνήται τών πλοίων καί άλλα δ’ είδικώτερα, 
τά πορίσματα τής ναυτικής πείρας περιέχοντα, ών δείγμα παρέχει τό ύπδ 
Σπυρίδωνος Λάμπρου έκδοθέν κείμενον, τό διαλαμβάνον περί «καιρών καί 
αστέρων οποίαν ζάλην εν τή θαλάσση καί τρικυμίαν είώθασιν έμποιείν» 4 *.

Κατά τά Τακτικά Λέοντος τοΰ Σοφού (PG, 107,987): «τον κυβερνήτην 
χρεών καί τάς τών αστέρων καί τών πνευμάτων κινήσεις προσκοπείν καί προει- 
δέναι καί διά τής τών φαινομένων αστέρων καί έν άστροις σημείων πείρας, 
καί τών καθ’ ήλιον τε καί σελήνην σημασιών». Κατά τον άγιον ’Αθανάσιον 
(PG, 281,541) : «τοΐς ναυτίλοις έκ τής τών νεφών ιδιότητάς έστι άμυδρά 
γνώσις ανέμων».

Παρετήρουν λοιπόν, προς διάγνωσιν τοΰ καιρού, οί κυβερνήται καί οί 
ναυτικοί καθ’ δλου τά νέφη, εάν ταΰτα, ώς έλεγον, έοτρατενοντο, ήτοι ωθού
μενα υπό τοΰ ανέμου συνεκεντροΰντο μελανά καθιστάμενα, οπότε προεμηνύετο 
ταραχή ανέμων s, ένσκηψις δέ χειμώνος δταν εις τό στερέωμα ένεφανίζοντο 
ταΰτα έν σχήματι πόκου βάμβακος ή μαλλιού 6.

1 Πβ. Στ. Λυκούδη, Οί κατά τήν θρησκευτικήν πίστιν τήν κατά τήν αρ
χαιότητα καί τούς χριστιανικούς χρόνους πάτρωνες τών ναυτικών μας (Πρακτικά τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, 11 (1936), 425).

2 Σπ. Λάμπρου, "Ενθ’ άν., 9,176,11 έξ.
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασιλείου τά. 

ξεως, 467,8.
4 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,171 έξ.).
6 Ευσταθίου, Παρεκβ., 471,35. Τ afel, Eustatbii opusc., 240,47. Πβ. 

τό παρ’ Άριστοφάνει (Σφήκ., 1124) : «δθ’ό βορέας ό μύγας έπσετρατεύσατο». 
Σήμερον οί ναυτικοί ’Άνδριοι λέγουσι : «τρέχουνε τά σύννεφα, φρεσκάδα θά χωμε».

6 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 58,6.
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’Εάν, συννεφώδους δντος τοϋ καιροϋ, τά νέφη ειχον περικοπάς τινας, 
ώστε δι’ αυτών νά φαίνεται ό αιθήρ, τότε άνεμένετο δτι θά γίνη καιθ’ δλην 
την ημέραν εϋδία' εάν τουναντίον δεν είχον διακοπήν, τότε ή ταραχή θά 
διήρκει δι’ όλης τής ημέρας *.

Ή έρυθρότης των νεφών, κατ’ άλλους μέν προεμήνυεν εϋδίαν, κατ’ άλ
λους δέ ανέμους και βροχήν 1 2 *.

Πλήν τών νεφών, διάγνωσις τοϋ καιρού έγίνετο καί διά τής παρατηρή- 
σεως τών συμβαινόντων περί τον ήλιον ή την σελήνην ή τούς αστέρας. Ούτως, 
δταν περί την σελήνην παρετηρεΐτο άλως, ήτοι νεφελοειδής κύκλος, τότε άνέ- 
μενον χειμώνα καί ταραχήν θαλάσσης s, εάν δέ πάλιν ή σελήνη έφαίνετο 
νεφελοειδής, τοϋτο προεμήνυε ταραχήν ανέμων καί, εάν ήτο καθαρά, μή 
δντων αστέρων, ίσχυράν πνοήν άνεμου 4. Έάν περί τον ήλιον έσχηματίζετο 
ά'λως, τοϋτο προεμύνυε σφοδρούς ανέμους5, έάν δ’ ήκτινοβόλεΐ ό άνατέλλων 
ήλιος, θά έπηκολούθει χειμών, έάν άναιέλλων ήτο πυροειδής, θά έπνεε νότος, 
έάν δέ κατά τήν δύσιν του έξέπεμπεν ακτίνας, θά έπηκολούθει αήρ καί ταραχή 
θαλάσσης" τό αυτό προεμήνυεν, έάν έδύετο έν μέσιο νεφών 6 *. Έπ’ ίσης, έάν, 
θερμής οϋσης τής ημέρας, κατ’ άνατολάς ή δυσμάς έμελαίνετο ό αήρ, προσε- 
δοκάτο άνεμος ’, έάν δέ κατά τήν νύκτα ήκτινοβόλουν οί αστέρες, ισχυρά πνοή 
άνεμου προεμηνύετο, εύδία δ’ αν ήσαν ακίνητοι 8. Τέλος, από Μαΐου μέχρι 
Νοεμβρίου, αν άπαξ ήστραπτε κατά τήν νύκτα ή τήν ημέραν, τοϋτο έδήλωνε 
ταραχήν θαλάσσης καί ίσχυράν πνοήν ανέμων, αν δ’ έπανειλημμένως, εύδίαν 9.

'Ως οί αρχαίοι έκ τής παρατηρήσεως διαφόρων πτηνών συνεπέραινον 
τάς μελλούσας νά έπέλθωσι καιρικάς μεταβολάς 10 11, οΰτω καί οί Βυζαντινοί 
ναυτικοί έκ τής παρατηρήσεως θαλασσίων πτηνών ή ζφων. ’Εάν λοιπόν, καθ’ 
δν χρόνον έπλεε πλοΐον, έβλέπετο βυθιζόμενη αΐθυια, δημωδώς αΐφνια", τοϋτο 
έθεωρεΐτο κάκιστος οιωνός, ως προάχγελος μεγίστης τρικυμίας καί καταποντί-

1 Σπ. Λάμπρου, Ένθ’ άν., 9,177,3.
2 I. Τζέτζου, Ύπόθεσις τής Λ 'Ομήρου ραψφδίας (Matranga, Anec- 

dota Graeca, 1,51).
s Συνέσιος Κυρήνης, PG, 66,1312.
4 Σπ. Λάμπρου, Ένθ’ άν., 9,173,15 έξ.
5 Ευστάθιος ’Αντιόχειας, PG, 18,720.
6 Σπ. Λάμπρου, Ένθ’ άν.
’ Ευσταθίου, Παρεκβ., 615,29.
8 Σπ. Λάμπρου, Ένθ’ άν.
9 Σπ. Λάμπρου, ’Ένθ’ άν.
10 Πβ. Άριστοφάνους, "Ορνιθ., 710-716 καί Πλούταρχον, Περί 

Σωκράτους δαιμονίου, 12.
11 Ή αίθυια, mergus merganser L, ώς αΐφνια άναφέρεται έν τφ Πουλλολόγω, 

στίχ. 127. Ν. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, ’Επιστημονικός καθορισμός τών έν τφ Πουλλο- 
λόγιρ άναφερομένων πτηνών (’Επετ. Παρνασσού, 1,116).
ΕΠΕΤΗΡΙΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ere; ΚΑ’ 3
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σεως τοΰ σκάφους τουναντίον δέ, δν άνεδύετο, τούτο έθεωρεΐτο προμήνυμα 
εΰδίας 1 2. Έπ5 ίσης, αν έβλεπον δτι τευθίς (καλαμάριον) έπλεεν επί τής επι
φάνειας τής θαλάσσης, τότε άνέμενον χειμώνα ισχυρόν καί βιαίαν πνοήν άνε
μου, τό αυτό δέ συνεπέραινον, αν παρετήρουν ή πολύποδα προσκολλώμενον 
ίσχυρώς επί πέτρας 3 ή εχΐνον προσκολλώμενον επί λιθαριού 4 ή δελφΐνας 
άνασκιρτώντας επί τής επιφάνειας τής θαλάσσης 5.

Κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον, ίνα γίνη τις κυβερνήτης, έπρεπε να εχη 
ταξιδευση επί πολΰ, προς δέ να γνωρίζη καί τούς άνεμους 6 7 Άνεμους άνα- 
φέρουσιν οί Βυζαντινοί τον βορράν, νότον, λίβα καί ΰρασκίαν, νΰν κοινώς 
ϋ·ρασκιάν \ ήτοι βορειοανατολικόν. Πλήν τών άνεμων δμως τούτων, υπό τών 
ναυτικών, τουλάχιστον τ<ών πλεόντων κατά τά παράλια τής Παμφυλίας, Πισι- 
δίας καί Λιβάνου, πιθανώτατα δέ καί άνά όίλλας Βυζαντινός θαλάσσας, άνα- 
φέρονται ως καιροί οί παχνϊται, ούτως ονομαζόμενοι, διότι ήσαν ομιχλώ
δεις, πολλήν προκαλοϋντες πάχνην, έπειτα οί Προδρομΐται ή Πεντηκοντάρίοι 
καί τέλος οί ρήκται.

ΤΗσαν δ’ οί παχνϊται οί άπό τής 25ης Μαρτίου άρχόμενοι καί την ΙΒην 
Μαΐου λήγοντες, επτά, επί επτά ημέρας έκαστος διαρκοϋντες 8. Κατά τον 
πρώτον παχνίτην, πνέοντος βορρά ή νότου, εγίνετο «ζάλη θαλάσσης καί ταρα
χή πολλή», κατά τον δεύτερον οί άνεμοι ήσαν εύδιεινότεροι καί ελαφρότεροι, 
κατά τον τρίτον έπεκράτουν άνεμοι σφοδροί καί ταραχή θαλάσσης, κατά τον 
τέταρτον ό καιρός ήτο εύδιεινός καί άνευ ταραχής θαλάσσης, κατά τον πέμ- 
πτον, τον έκτον καί τον έβδομον, ως καί κατά τον τρίτον, έπεκράτουν σφο
δροί άνεμοι καί ταραχαί θαλάσσης.

Μετά τούς παχνίτας ήρχοντο οί Προδρομΐται ή Πεντηκοντάρίοι, ούτω 
καλούμενοι, διότι πολλάκις συνέβαινε νά πνέωσι κατά τήν Πεντηκοστήν.

1 Λεξικόν Ζωναρά, έν λ. αίάυια. I. Τζέτζου, Ύπόθεσις τής Ε 'Ομήρου 
’Οδύσσειας, στίχ. 54 έξ. (Matranga, Anecdota Grseca, 1,252).

2 I. Τζέτζου, “Ενθ’ άν.
3 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 66,19,21 (Βόνν.). Τοΰ αύτοΰ, Δι

δασκαλία παντοδαπή, PG, 122,777.
4 Μ. Βασίλειος, PG, 29,160.
5 Άλκίφρονος, Έπιστολαί, Λ', 2,1.
3 PG, 36,532.
7 Συν. Παπαδημητρίου, Ό Πρόδρομος τοΰ Μαρκιανοΰ κωδικός, XI, 

22 (Βυζ. Χρον. Πετρουπόλεως, 10,127). Corpus glossariorum Latinorum, III, 84, 
61. I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 8,215,676. Σπ. Λάμπρου, ΈνΟ’ άν., 9,172,32.

8 Σήμερον Παχνιστης καλείται έν Ήπείρω δ ’Οκτώβριος, έν Θρφκη ό Νοέμ
βριος καί ωρισμένως έν τή περιοχή Ραιδεστοϋ ό Δεκέμβριος. Δ. Σάρρου, Τά ονό
ματα τών μηνών (Λαογραφ., 2,698). ’Ελπινίκης Σταμούλη, Προγνωστικά 
(Θρακικά, 4,235). Θανάση Κιζλάρη, ’Αγροτικός βίος τών Θρακών (Λαογραφ., 
12,393).
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Ούτοι, από τής 18ης Μαΐου μέχρι τής 14ης ’Ιουνίου διαρκοΰντες, ήσαν βο- 
ρέαι και θρασκίαι.

Μετά τους Πεντηκονταρίους τέλος, και δή από τής 14ης ’Ιουνίου μέχρι 
τής 15ης Αύγουστου, ήρχοντο οί ρήκται καλούμενοι, βόρειοι άνεμοι

Οί Βυζαντινοί, ΐνα προστατεύωσι τούς ναυτιλλομένους, μάλιστα εν καιρώ 
ομίχλης ή σκότους, από προσκρούσεων επί απόκρημνων ακτών ή ΐνα δίδωσιν 
εις αύτούς νά έννοήσωσιν εις ποια σημεία ούτοι πλέουσιν 1 2 3, εχρησιμοποίουν 
τούς παρ’ άλλων μέν πυρσούς, παρ’ άλλων δε φανούς ή φάρους καλούμενους *.

Οί φανοί ούτοι ή ίδρύοντο επί ακρωρείων 4 * 6 7 8 ή νήσων ή επί πύργων, 
οίος ήτο 6 γνωστός τής ’Αλεξάνδρειάς φάρος καί 6 παρά τό στόμιον τοΰ 
Εύξείνου Πόντου, προς δέ και 6 έν τώ μεγάλφ παλατίφ, παρά την Παναγίαν 
τον Φάρου *.

Άνήπτοντο δ’ επ’ αύτών εν καερφ νυκτός ή δάδες ή φρύγανα, διά τής 
-φλογός τών οποίων ώδηγοΰντο οί πλέοντες e, εν καιρφ δ’ ημέρας χλωρά ξύλα, 
,ών πάλιν ό καπνός έχρησιμοποιεΐτο ως οδηγός

Εΐχον δ’οι πύργοι ούτοι κατά τό άνω μέρος καί λαμπτήρα, ως δυνάμεθα 
νά στιναγάγωμεν εκ τινων πληροφοριών. Ούτως δ Θεολόγος Γρηγόριος όμι~ 
λεΐ περί κυβερνήτου : «άποβλέποντος προς τον λαμπτήρα τον την σωτηρίαν 
πυρσεύοντα» *, 6 Χρυσόστομος περ! λαμπτήρων οϊτινες: «φαίνουσιν άφ’ ύψη-

1 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,171,11 εξ." 174,25 ίξ.).
2 Γρηγόριος Νύσσης, PG, 46,893. Χρυσόστομος, PG, 47,364" 62, 

575. Ευσταθίου, Προοίμιον εις τόν έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα, PG, 136, 
637. Τafe 1, Eustathii opusc., 265,92. Τοΰ Εύγενειανοϋ κυροϋ Νική- 
τ α, Μονωδία είς τόν μακαριώτατον φιλόσοφον κυρόν Θεόδωρον τόν Πρόδρομον 
(Βυζ. Χρον. Πετρουπ., 9,458).

3 Μ. Βασίλειος, PG, 32,504. Γρηγόριος Νύσσης, PG, 46,893. 
Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 37,872,1042. Εύγενειανοϋ Νικήτα, Ένθ’ 
άν. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, PG, 136,236. Μιχαήλ Άκομινάτου 
τοΰ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα, 2,7,16" 153,6. Φιλοθέου πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Σάββα τοΰ 
νέου (Α. ΙΙαπα δοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα 'Ιεροσολυμιτικής σταχυο- 
λογίας, 5,309,10). 'Ο Μιχαήλ Ψελλός, Είς τόν βασιλέα τόν Μονομάχον (Κ. 
Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 5,112), όμιλε! διά «φρυκτόν πόρρωΟεν άπαστράπτοντα».

4 Χρυσόστομος, PG, 51,339. Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 
19,17. I. Καναβοήτζη, Πρός τόν αύθέντην τής Αίνου καί Σαμοθράκης, 40, 
26" 55,28.

8 Φ. Κου κουλέ, Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Τά λαογραφικά Α', 313-315.
6 Χρυσόστομος, PG, 51,339. Ευσταθίου, Παρεκβ., 1646,63. Τοΰ 

αύτοΰ, Προοίμιον είς τόν έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα, PG, 136,637. Οί 
συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 19,17" 746,16.

7 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, Ένθ’ άν. Ευσταθίου, Προοί
μιον είς τόν έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα, PG, 136,611.

8 PG, 35,988.
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λοϋ τοΐς πόρρωθεν έπιβαίνουσι» ‘, ό δέ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος χαρακτηι- 
ρίζει τον φάρον τοϋ Βοσπόρου ως οικοδόμημα, έφ’ ου ετοποθετεΐτο φανά- 
ριον δΤ ελαίου τροςροδοτοΰμενον η καί κηρία από τής πνοής τοΰ ανέμου προσ- 
τατευόμενα διά λεπτής οθόνης1 2, ή ώς στύλον : «δς έσωθεν φέρει τον λύχνον» ",. 
διασαφηνίζων ουτω πληρέστερον τα περί τοϋ αΰτοϋ φάρου λεγάμενα υπό των 
συνεχιζόντων τον Θεοφάνη, οί'τινες τον χαρακτηρίζουσιν ώς: «άφίδρυμα, ω· 
πυρσός επιτίθεται προς οδηγίαν τοΐς έν νυκτί παροδίταις» 4 *, πληροφορία, ήν 
επιβεβαιοΐ βραδΰτερον καί ό Γυλλιος, λέγων περί τοΰ φάρου τοϋτου ό'τι άπε- 
τελεΐτο από πύργον οκτάγωνον, φέροντα επί τής κορυφής λυχνίαν άναπτομέ- 
νην καθ’ έκάστην νύκτα καί περί ταύτην ύελοστάσιον συνδεδεμένον διά μό
λυβδου καί οϋχί γϋψου, τοϋθ’ οπερ άποδεικνΰει ό'τι πρόκειται περί έργου 
οϋχΐ τουρκικού, άλλα χριστιανικού ε.

Ποϋ των Βυζαντινών ακτών ύπήρχον φανοί έχομέν τινας πληροφορίας. 
Έν πρώτοις μνημονευτέος ό παλαιός εκείνος φάρος τής ’Αλεξάνδρειάς, δν 
αναφέρει κατά την απασχολούσαν ήμας περίοδον ό Κυρήνης Συνέσιος 6 καί 
ον, διαβρωθέντα κατά την βάσιν υπό τών κυμάτων, επεσκεϋασεν ’Αναστάσιος 
δ Α' 7. Τον αυτόν φάρον άναφέρουσι βραδΰτερον καί ’Άραβες γεωγράφοι, 
παρέχοντες καί εικόνα αΰτοΰ 8, κατά δέ τον ΙΒ' αιώνα ώρισμένως δ Edrisi. 
Τφ 1326 τον μνημονεύει δ Ibn Batutah, πιστοποιών δτι τότε ή μία τών 
προσόψεων αΰτοϋ ήτο κατεστραμμένη καί ό'τι τφ 1349 ειχεν οΰτος εντελώς 
καταρρεΰσει. Τφ 1410 δεν έσφζοντο εϊμή τά ερείπια αΰτοΰ 9.

Έτερος φάρος ίδρΰετο κατά την προς τον Εΰξεινον Πόντον έξοδον τοϋ 
Βοσπόρου, επί τής Θρακικής παραλίας, ώς πολλαΐ μαρτυρίαι πιστοποιοϋσιν 10, 
Οΰτος, Φαναράκι νϋν καλούμενος, περιγράφεται λεπτομερώς από τον Πέτρον

1 Χρυσόστομος, PG, 62,575.
3 Ευσταθίου, Προοίμιον εις τον εξηγηθησόμενον Ιαμβικόν κανόνα, PG,. 

136,640.
s Tafel, Eustathii opusc., 183,47.
4 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 746,15.
6 Στ. Λυκούδη, 'Ιστορικόν περί τών φάρων τών 'Ελληνικών ακτών, 10' 

(ϊδιαιτ. άποσπ.).
• PG, 66,1380.
7 Γάζης Προκόπιος, PG, 873,28 1 7,2820.
8 Monneret de Villard, II Faro di Alessandria secondo un testo

e di segni arabi inediti da codici Milanesi Ambrosiani (Bulletin de la Societe 
archeologique d’Alexandrie, N° 18 (1921), 13 - 35). g

9 Βλ. δσα περί τοΰ Φάρου τής Αλεξάνδρειάς γράφει δ Στ. Λυκοΰδης, 
Ιστορικόν περί τών φάρων τών 'Ελληνικών ακτών, 47 εξ.- 64 έξ. (ίδιαιτ. άποσπ.).

“Διονυσίου Βυζαντίου, 'Ανάπλους Βοσπόρου, κεφ. 75,77,78. Φ ι λ ο- 
στράτου, Εικόνες, είκ. 12 (Στ. Λυκοΰδης, ”Ενθ’ άν.). Οί συνεχίζον
τες τόν Θεοφάνη, 432,22' 746,16.
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Γύλλιον *. Τρίτος ίδρύετο κατά τον εν τφ περιβόλφ τοϋ μεγάλου παλατιού 
ναόν τής Παναγίας τοϋ Φάρου, δστις, μετά την εμφάνισιν των Σαρακηνών, 
Ιχρησιμοποιήθη ούχ'ι πλέον διά τούς ναυτιλλομένους, αλλ* ως φρυκτώριον 
προς μεταβίβασιν στρατιωτικών ειδήσεων 2. Τέταρτος φάρος μνημονεύεται δ 
τής Χρυσοπόλεως 3, πέμπτος ό παρά τον Καφηρέα 4 καί έκτος εγγύς τοϋ 
ακρωτηρίου τής Θεσσαλονίκης *.

Κατά τον πλοϋν εννοείται δτι δ καιρός ήτο ή εϋδιος καί ή ατμόσφαιρα 
διαυγής ή επεκράτει ομίχλη, τσίκνα καλουμένη 6. Ό εϋδιος καιρός εκαλείτο 
τότε ενδία 1 καί καλοταρία 8, κατ’άντίθεσιν προς τόν κακόν καιρόν 9 ή κακο- 
ταρίαν 10 ή, κατά τούς Κυπρίους, σκλερίαν

Την μεγάλην ταραχήν τής θαλάσσης οί Βυζαντινοί ναυτικοί έκάλουν 
ζάλην ή τρικυμίαν 12 ή οκλ(ε)ηρίαν 18 ή φουρτούναν *4, πρόβατα δ’ οί αυτοί, 
κατά μεταφοράν, εκάλουν τά επί τής επιφάνειας των λευκόν άφρόν έχοντα

1 Ρ. Gyllii, De Bosphoro Thracio, 248.
2 Στ. Λύκου δ η, Ένθ’ άν., 80,81.
3 Στ. Λυκούδη, Ένθ’ άν., 11,12
4 I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν, στίχ. 1095.
5 Rose, Leben des beiligen David von Thessalonike, BZ, 13,3 έξ.
6 Μιχαήλ Γλυκά, Στίχοι, στίχ. 123. 'Η τσίκνα, κατά μετάθεσιν έκ τοϋ 

κνίσα. ’Εντεύθεν καί άκρωτήριον τής Τήνου, διά τήν παρ’ αυτό επικρατούσαν 
■ομίχλην, έκλήθη Κάβο Τσικνεάς. Εις τάς Κυκλάδας λέγουσι καί ταικνιάζει επί τής 
σημασίας τοϋ γίνεται ομίχλη. Φ. Κουκουλέ, Λεξικογραφικά, ’Αθήνας, 27 (1915), 
96 τού παραρτήματος.

I Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,51,10). Καί νΰν ή εύδία δη- 
μωδώς ενιαχού καλείται βγια (—εύδία).

8 Σ π. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,175,7). Άσίζαι τής Κύ
πρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,300,1). Έν τή αυτή δέ νήσιρ ή καλοκαιρία καλεί
ται καλ.οτάριν. Α. Παναρέτου, Κυπριακές γεωργικές παροιμίες (Κυπριακαί Σπου- 
■δαί, 9,105). Καλοταρίτιοοα έν Άμοργφ λέγεται ναός τής αγίας Παρασκευής. I. Β ο- 
γιατζίδου, ’Αμοργός, 93. ’Εν Κύπρφ αί άλκυονίδες ήμέραι, περί ών κατωτέρω, 
λέγονται καλοτάριν. Ή καλοταρία (έκ τού καλός-)-ταρός=δτρηρός) νΰν έν Καρπάθιο 
λέγεται άπαλ.οταρέα ή άπαλοταρά. Μ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Δημοτικά τρα
γούδια Καρπάθου, 322.

9 Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,46,10' 50,3).
10 Βίος τοϋ αγίου Νικολάου, 2,509 (Anricb). Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα 

(Ν. Έλληνομν., 9,174,6, 13,23' 175,27).
II Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,51,10.
12 Σ π. Λάμπρου, Ένθ’ άν., 9,174,8,10' 176,19,21. Corpus glossariorum 

Latinorum, III, 169,18. "Αγιος Αθανάσιος, PG, 28,1513. Λεοντίου 
Μ α χ α ι ρ ά, Χρονικόν τής Κύπρου, 1,170,31. Πβ. καί Λουκιανού, Περί των 
επί μισθώ συνόντων, 1.

13 Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,51,10). Λεοντίου Μ α
χ α ι ρ ά, Χρονικόν τής Κύπρου, 1,170,38' 192,23' 276,23.

14 Λεοντίου Μαχαιρά, Ένθ’ άν., 1,192,23'226,4.
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κύματα, τα όποια ήσαν προμηνύματα ανέμου \ Τα πρόβατα ταϋτα κα'ι οΰτο> 
κα'ι έν Κύπρφ κονέλλες, ήτοι προβατίνες, καλούνται προβατάκια νΰν εν 
Πάρφ, Τήνφ, "Ανδρφ, Σύμη καί Βιθυνίς*, έν φ έν Πόντφ φέρεται τό ρήμα 
προβατ&ζει, επί θαλάσσης, σημαίνον ότι αρχίζει νά άφρίζη ή έπιφάνεια τής 
θαλάσσης καί νά γίνεται τρικυμία 2.

Τέλος τάς έν τη θαλάσση συστροφάς τοϋ υδατος έκάλουν ϊλιγγας 3, λέξις 
ήτις, έκ τοϋ έλίσσω παραγομένη, σώζεται σήμερον, είτε ως τοπωνύμιον, δηλοΰν 
τό μέρος ένθα στροβιλίζεται τό θαλάσσιον ύδωρ 4, εϊτε σημαίνουσα τον ανε
μοστρόβιλον δ, την βιαίαν τοϋ ανέμου στροφήν, δι= ής τό ύδωρ τής θαλάσσης 
προς τά άνω φέρεται καί ήν οί ναυτικοί, ως καί νΰν, έκάλουν σίφωνα 6.

Κατά τούς αρχαίους, άλκυονίδες ήμέραι έλέγοντο αί κατά τό μέσον τοϋ· 
χειμώνος γαλήνιαι, καθ’ ας έπίστευον ότι τά πτηνά αλκυόνες κατά τάς παρα
λίας έπφαζον, καταπαυόντων των ανέμων 7.

Τάς ημέρας ταύτας ως αλκυονίτιδας άναφέρουσιν οί Βυζαντινοί συγγρα
φείς ως γνωστός κατά τούς χρόνους των \ φαίνεται όμως ότι δημωδώς εκα
λούντο αϋται επταγάληνα 9, άφ’ ου, ως έπίστευον, ή γαλήνη τότε διήρκει επί 
επτά ημέρας >0. Άς προσθέσωμεν ένταΰθα, ότι ή δοξασία περί άλκυονίδων

1 Ευσταθίου, Παρεκβ., 665,10. Πβ. καί τήν άρχαίαν μεταφορικήν φρ. 
«άνεμος ποιμαίνων άλα». Κατά τόν Β' μ.Χ. αιώνα δ Άρτεμίδωρος, έν τοίς: 
’Ονειροκριτικοί; του, 2,12,100,20 (Hercher), είπε : «τά μεγάλα κύματα αίγας έν τη, 
συνηθείρ λέγομεν». Καί νΰν οί μέν Γάλλοι τά τοιαΰτα κύματα καλοϋσι moutons, 
οί δέ Γερμανοί Taubchen, ήτοι περιστεράκια.

2 I. Βαλαβάνη, Ζώντα μνημεία τής άνά τόν Πόντον ιδιωτικής (’Αρχεία 
Συλλόγου Κοραή, 190). Ε. Κούση, Περί τής Τραπεξουντίας διαλέκτου (Πλάτων, 
7,310).

8 Ευσταθίου, Προοίμιον είς τόν έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα, PG, 
136,725. Corpus glossariorum Latinorum, II, 207,12’ 332,6.

4 Ίλιγγας λέγεται τοποθεσία μεταξύ Μπρος Γιαλοΰ καί Λουτροϋ Σφακίων Κρή
της, Έ μ μ. Βαρδίδη, Κρητικαί ρίμαι, 58’ όμοίως δέ καί τοποθεσία τις έν Κύ- 
πρφ, Σ. Μενάρδου, Τοπωνυμικόν τής Κύπρου, Άθηνάς, 18,346.

5 Ούτως έν Καρπάθφ. Έμμ. Μανωλακάκη, Γλωσσική Βλη τής νήσου· 
Καρπάθου, Ι<Π, 1,322. Μ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια Καρ
πάθου, 9.

6 "Αγιος ’Αθανάσιος, PG, 28,684.
7 Μ. Βασίλειος, PG, 29,177. Περί άλκυονίδων, βλ. F r. Jacobs, An- 

notationes ad AJliani historiam animalium, 33.
8 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 76,19. Νικήτα Χωνιάτου, Χρο- 

νικ. διήγ., 363,13. Μ. Treu, Nicephori Chrysobergas ad Angelos orationes 
tres, 27.

9 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,173,8).
10 Μ. Βασίλειος, PG, 29,177. Ευστάθιος ’Αντιόχειας, PG, 18, 

733. I. Τζέτζου, Σχόλια είς Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν, στίχ. 750. Σχολιαστής 
Άριστοφάνους, "Ορνιθ., 1591.
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ημερών, αΐτινες περιλαμβάνονται μεταξύ της 14ης και 28ης Δεκεμβρίου, ήτοι 
επτά ημέρας προ καί επτά ημέρας μετά τό χειμερινόν ήλιοστάσιον τής 21ης 
Δεκεμβρίου, επικρατεί ακόμη καί σήμερον εις τινας τών Δωδεκανήσων, ένθα 
αΰται καλούνται «ημέρες τού πουλλιοΰ»

"Οταν τό πλοιον έπλεε, δεν ήτο φυσικά ασυνήθες νά συναντά καί 
βίαιον άνεμον, οπότε, προς αποφυγήν κινδύνων, διετάσσετο ή περιστολή ή 
κατάσπασις τών ιστίων 1 2 καί ή βραδύτατη προχώρησις τοϋ σκάφους, τοΰθ’ 
δπερ ένεκυμόνει, μάλιστα έν καιρφ νυκτός, κινδύνους συγκρούσεων, προς 
αποφυγήν τών οποίων οί ναϋται έπρεπε νά άνάπτωσι· πϋρ ή νά φωνάζωσι 3 4. 
Προς καταπράϋνσιν δέ τών κυμάτων, έρρίπτετο έλαιον εις την θάλασσαν *, 
τοΰθ’ δπερ καί νϋν γίνεται 5 6.

Πρός κατάπαυσιν δέ τού ανέμου έγίνοντο καί κατάδεσμοι αυτού. Τοιού- 
τους καταδέσμους μάς παρέδωκεν δ Σταφίδάς έν τφ ίατροσοφίφ του 
(Leg rand, Bibl. Gr. vulg., 2,22), έχοντας οϋτω : «Ό ρβ' καί ργ' ψαλ- 
μός. "Οταν γίνεται σκληρία εξ ανέμων γράψε τούς αυτούς ψαλμούς καί θές 
τους εις τον πάτον τού καραβιού καί λέγε κατά πρόσωπον τοϋ ανέμου' κράτει 
μαχαίριν εις τό χέριν σου μαυρομάνικου καί λέγε τό Εύαγγέλιον τοϋ αγίου 
Ίωάννου τοϋ Θεολόγου.Έν αρχή ήν δ λόγος έως τέλους». Καί πάλιν : «γράψον 
αυτό τό Εύαγγέλιον εις τό χαρτί, εάν έστι θαλάσσης σκί,ηρία, σχίσε τό χαρτί 
κομμάτια καί ρΐξέ το εις τό βυθός δμοίως καί τάς ονομασίας ταύτας Σαβαώθ, 
Κύριος Άδωναΐ, Έλωΐ, Σαμουήλ, ’Ισραήλ δ Θεός δ Θεός μου, ΐνα τί με 
έγκατέλιπες ; Καί λέγε καί τον ξθ' ψαλμόν δλως» °.

1 Αί άλκυονίδες νυν έν Πιθυνίςι καλούνται γιαλοπονλλια, περ(ι)γιαλΐτες δ’ έν 
Σηλυβρία (ΚΠ, 29,125), κατά δέ τόν Ν. Άποστολίδην, Επιστημονικός καθο
ρισμός τών έν τώ Πουλλολόγφ άναφερομένων πτηνών (Έπετ. Παρνασσού, 1,124),, 
ψαροπονλλια καί βαοιλοπούλλια.

2 Χρυσόστομος, PG, 60,370. Τούτο οί αρχαίοι έλεγον άνακωχεΰειν.
3 Νόμος ναυτικός, 36.
4 ’Ιωάννης Κλίμακος, PG, 83,1085. Μιχαήλ Ψελλοΰ, Διδασκα

λία παντοδαπή, PG, 122,768. Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, Διάλογος περί 
διαφοράς φυσικών άπορημάτων καί έπιλύσεων αύτών (Ideler, Physici et medici
Grseci minores, 1,175,13). Κωνσταντίνου Μανασσή, Παραμυθητικόν είς 
τόν σεβαστόν κυρόν Ίωάννην τόν Κοντοστέφανον (Βυζ. Χρον. Πετρουπόλεαις, 7,637).

6 Στ. Λυκούδη, Οί κατά τήν θρησκευτικήν πίστιν τήν κατά τήν αρχαιότη
τα καί τούς χριστιανικούς χρόνους πάτρωνες τών ναυτικών μας (Πρακτικά τής ’Ακα
δημίας ’Αθηνών, 11 (1936), 420). Νϋν, πρός κατευνασμόν τής τρικυμίας, οί ναυτι
κοί χόνουσιν είς τήν θάλασσαν τό έλαιον τής προ τής είκόνος τού αγίου Νικολάου 
άναπτουσης κανδήλας.

β Έπιθι καί Φ. Κουκουλ έ, Μειαιυνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι, 
Λαογραφ., 9,71,72.
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Σημειωτέον ότι, προς καθοδήγησιν, άλλα καί προς ασφάλειαν, οί ναυτι
κοί, δταν έπέβαινον μικρότερων πλοίων, ήκολούθουν τα μεγαλύτερα

Συγκινητικά! είναι αί υπό κειμένων περιγραφόμεναι σκηναί, καθ’ άς οί 
εγγύς κινδυνεύοντος πλοίου πλέοντες, άναπετάσαντες τα ιστία των, έσπευδον 
προς τον τόπον τοϋ κινδύνου καί εκεί έρριπτον εις τούς ναυαγούς σχοινιά καί 
σανίδας 1 2 * 4 5.

"Ινα μή βρέχωνται δ’ υπό των κυμάτων τα εμπορεύματα, π.χ. υφάσματα, 
σιτηρά καί τα τοιαΰτα, διετάσσετο ή κάλυψις αυτών διά διφθερών, ών ανά
λογος αριθμός ύπήρχεν εν τη αποθήκη τοΰ πλοίου ".

Εννοείται δτι, δταν εκορυφοΰτο 6 εκ τής τρικυμίας κίνδυνος, προς σω
τηρίαν τοΰ πληρώματος, των επιβατών καί τοϋ σκάφους, έγίνετο εκβολή 1 ή 
ρίψιμον 6 τοϋ φορτίου, άβαρία, δπως λέγομεν σήμερον.

Κατά τάς Άσίζας τής Κύπρου, οί μετά άβαρίαν διασφθέντες και φθά- 
σαντες εις τον λιμένα τής σωτηρίας, άπηυθύνοντο εις τούς «κριτάδες τής 
τζαΐνας», τής άλύσεως τουτέστι, δι’ ής τότε έκλείοντο, προς ασφάλειαν, 
οί λιμένες, κατά Βυζαντινήν συνήθειαν, ϊνα ούτοι, κατά τάς μαρτυρίας τών 
έπιβαινόντων πραγματευτών, τοϋ ναυκλήρου καί τών ναυτών, ύπολογίσωσι 
την αξίαν τών ριφθέντων πραγμάτων των, προς καθορισμόν άναλόγου άπο- 
ζημιώσεως.

Κατά τούς αυτούς νόμους, ό μετά άβαρίαν ευρών επιπλέοντα πράγματα, 
επί τής επιφάνειας τής θαλάσσης ή επί τής ακτής έρριμμένα, εδικαιούτο νά 
λάβη τά ήμίση έξ αυτών, τό εν τρίτον δέ τούτων, αν ταϋτα εύρίσκοντο εις τον 
βυθόν τής θαλάσσης. ”Αν τέλος τό καράβιον, μετά τρικυμίαν, έρρίπτετο έξω, 
τά έν αύτφ διασωθέντα πράγματα άνήκον μόνον εις τον κύριόν των 6.

Παρ’ δλα έν τούτοις τά μέτρα ταϋτα, συνέβαινε τό καράβιον νά ποντίζε
ται, δπως έλεγον, νά καταβυθίζεται δήλα δη ή νά θρυμματίζεται, ριπτόμενον 
επί άποκρήμνων άκτών, οπότε έλεγον δτι ετοακίζετο 7. Ή απλή προσάραξις

1 'Ηλιοδώρου, ΑΙθιοπικά, 5,23.
2 Χρυσόστομος, PG, 54,623’ 57,236. ’Αθανάσιος ’Αλεξάνδρειάς, 

PG, 28,1513.
8 Νόμος ναυτικός, 2,11,34,38. Corpus glossariorum Latinorum, Π, 279,17 : 

«segestrum’ στέγαστρον, διφθέραν πλοίου».
4 Χρυσόστομος, PG, 60,133. Νόμος ναυτικός, 9,22,43. Θεοφύλακτος 

Βουλγαρίας, PG, 126,921.
5 Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,47,30,31).
6 Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,47,48’ 50,30 έξ.).
7 Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,46,31’ 49,29’ 50,3’ 51,10, 

15). 'Ο Ναυτικός νόμος (33,37) έν τοιαύτη περιπτιόσει όμιλε! περί πλοίου κλάσμά- 
τισϋέντος. Τά έγγραφα δέ (Trinchera, Sj’ll., 146,91) περί ϋλαοϋέντος καραβιού.
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έπι βράχων εδηλοΰτο, ώς και νΰν, διά τοΰ ρήματος καΰίζω ‘. Και προσεπά- 
θουν μέν οι άντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνον καί εις μικράν πλέοντες άπόστα- 
αιννά σπεΰσωσι, καλούμενοι καί διά φωνών τών κινδυνευόντων εις βοήθειαν, 
ρίπτοντες, ως εΐρηται, σχοινιά καί σανίδας εις τούς ναυαγούς, διά τών λέμ
βων των δέ άναλαμβάνοντες τούς κολυμβώντας 1 2 3, πολλάκις δμως καί αί 
προσπάθειαι αύταί άπέβαινον μάταιοι. Είναι δέ λυπηρόν, ότι συχνά, δταν 
έρρίπτετο υπό τρικυμίας πλοΐον εις την ξηράν καί Ιτσακίζετο, σπεύδοντες οι 
κατά τά παράλια εκείνα οίκούντες, ήρπαζον δ,τι εκ τοΰ σκάφους ή τοΰ φορ
τίου είχε διασωθή, άψηφοΰντες τάς απαγορευτικάς διατάξεις τών νόμων®.

Πλήν δμως τής θαλάσσης, καί άλλος, δυστυχώς, κίνδυνος ήπείλει τότε 
τούς πλέοντας, οί κουρσάροι, οΐτινες, ταχέων έπιβαίνοντες πλοίων καί εις 
κατάλληλα σημεία ένεδρεύοντες, επετίθεντο κατά τών έμπορευτικών πλοίων, 
διαρπάζοντες τό φορτίον αυτών 4 *, χωρίς νά δύναται συχνά ή πολιτεία νά 
παθεχη διά τών βασιλικών πλοίων την προστασίαν της εις τούς ούτω κινδυ
νεύοντας \

Ένταΰθα τοΰ λόγου γενόμενοι, ας προσθέσωμεν πρώτον, δτι οί ένεκα 
νηνεμίας ή δι’ άλλον λόγον επί πολύν χρόνον έν τφ μέσφ τοϋ πελάγους ευρι
σκόμενοι ναυτικοί, οί έξαντλοϋντες την παρακαταθήκην τοΰ ποσίμου ΰδατος, 
ϊνα μη ύποψέρωσιν έκ δίψης, έχρησιμοποίουν τούς διά σπόγγου συλλεγομέ- 
νους ατμούς βραζομένου θαλασσίου ύδατος 6 καί δεύτερον, δτι οί πλέοντες 
χάριν εμπορίας εις την Έρυθράν Θάλασσαν, ί'να άπομακρύνωσι τά εκεί ύπάρ-

1 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 474,7.
2 Χρυσόστομος, PG, 47,316’ 57,236. "Αγιος ’Αθανάσιος, PG, 

28,1513.
3 Δίωνος Χρυσοστόμου, Εύβοϊκός ή κυνηγός, 31. Τοιαύτην απαγορευ

τικήν διάταξιν έξέδωκεν ό ’Ανδρόνικος Κομνηνός. Νικήτα Χωνιά του, Χρονικ. 
διήγ., 423,10.

4 Χρυσόστομος, PG, 53,283’ 54,472’ 56,114. Λ ι β ά ν ι ο ς, Έχων τις γυ
ναίκα καί ών υπό πατρί άπεδήμησεν, § 11 (7,558’ Forster). Tafel, Eustathii 
opusc., 195,71. Βίος Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε (Ν. Έλληνομν., 3,155). Μνεΐαι 
πειρατικών επιδρομών καί παρά πολλοΐς συγγραφεΰσι.

8 Άσίζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,50,4). Θεοδώρου Προ
δρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, 1,12. Κατά τάς Άσίζας τής Κύπρου 
(Ένθ’ άν.), έν περιπτώσει διαρπαγής τοϋ φορτίου υπό τών κουρσάρων, ό ναύκληρος 
δεν ύπεχρεοϋτο ν’ αποζημίωση τούς φορτωτάς. Οί κουρσάροι ήραν θρασεΐαν τήν 
κεφαλήν μετά τον θάνατον Μανουήλ τοϋ Κομνηνοΰ, δστις, καταργήσας τών ναυτικών 
θεμάτων τήν είς πλοία καί ναύτας συμβολήν, άντ’ αυτής δέ ναυτικόν φόρον επιβο
λών, προς αΰξησιν τοΰ δημοσίου ταμείου, έγένετο αφορμή τής καταπτώσεως τοΰ 
Βυζαντινού ναυτικού. F. Chalandon, Jean II Comnene et Manuel I Comne- 
ne, 622-623.

6 Μ. Βασίλειος, PG, 29,93. Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 19,5.
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χοντα κήτη, έκτύπουν κώδωνας τοποθετούμενους εις την πρώραν και πρύμνην 
τοϋ πλοίου των \

'Ωμιλήσαμεν ανωτέρω περί των κατά τον πλοΰν κινδύνων' συνηθέστατα 
δμως τά πλοία εφθανον αισίως εις τον προς δν επλεον λιμένα, «καταβοδω- 
μένα» ή «καλά και κατευόδια» ή «με κατευόδωσιν», ως ελεγον 1 2.

'Όταν οί πλέοντες εφθανον εις τό αγκυροβόλιον 3 καί έπλεύριζον εις τάς 
δρμισίας, την παρά την γην παραλίαν 4, ή έσκάλωνον, προσωρμίζοντο παρά 
την σκάλαν, ήτοι αποβάθραν 5, ερριπτον την άγκυραν καί προσέδενον από 
τής πρύμνης τά πλοία διά σχοινιών απογείων, τά υπό παλαιοτέρων κειμένων 
καλούμενα κάτοχα 6 ή, ως καί νΰν, παλαμάρια 7, τά όποια διεπέρων ή διά. 
τετρημένων λίθων 8 ή προσέδενον επί κιονίσκων 9.

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΣ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΩΝ

Καί οί ναυτιλλόμενοι Βυζαντινοί, ώς καί μέγα μέρος των συγχρόνων 
των, εΐχον βαθύ θρησκευτικόν αίσθημα, τό όποιον καί διαφοροτρόπως εξε- 
δήλουν, άφ5 ου συνήθως, εις τούς θαλασσίους κινδύνους υποκείμενοι, ώς εν 
των μέσων σωτηρίας έβλεπον την έξ ύψους βοήθειαν.

"Οταν λοιπόν ήρχιζον τήν ναυπήγησιν ενός πλοίου, έτοποθέτουν σταυ
ρόν επί τού ποδοστάματος τής πρώρας ή τής πρύμνης 10 11, τοιοΰτος δ’ έτοποθε- 
τεΐτο, ώς εϊρηται, καί επί τής κορυφής τοΰ ιστού 11 ή καί μετά τού ιστίου

1 Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου, Τά σψζόμενα, 1,106,1. Ό 
Χρυσόστομος (PG, 53,228) όμιλεϊ περί εμπόρου πλέοντος καί άψηφοϋντος τούς 
πειρατάς, τά ναυάγια καί «τά θηρία τά κατά θάλασσαν».

2 "Ασιζαι τής Κύπρου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,47,4’ 50,5,7). Λεοντίου 
Μ α χ α ι ρ ά, Χρονικόν τής Κύπρου, 1,150,30’ 204,3’ 348,5).

3 Μιχαήλ Γλυκά, Είς τάς απορίας τής θείας γραφής, 192,21 (Εϋστρατιά- 
δου). Τοΰ αύτοΰ, Έπιστολαί (PG, 158,868).

* Ευσταθίου, Παρεκβ., 130,7.
5 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Πρός τόν ίδιον υιόν Ρωμα

νόν, 76,21.
6 ΠαλλάδιοςΈλενουπόλεως, PG, 47,50. Νικήτας δ καί Δαυίδ,. 

PG, 38,812.
7 Λεοντίου Μαχαιρά, Ένθ’ αν., 1,222,24. Τό παλαμάριν νϋν έν Θρά

κη λέγεται κάλως, κοινώς δέ κάβος.
8 "Έπιθι τό Λεξικόν τοΰ "Ησυχίου, έν λλ. δακτύλιοι, γρώνους, τρητοΐο 

λίΰοιο.
9 Βίος καί πολιτεία των θεοφόρων πατέρων ήμόιν Δαυίδ, Συμεών καί Γεωργίου, 

(Anal. Boll., 18,225,13).
10 "Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφάλαια επτάκις επτά (3,375).
11 Βίος τοΰ άγιου Νικολάου, 1,26,5 (Anrich).
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Έκ τοΰ ναυτικού βίου των Βυζαντινών 43'

συνεξηπλοΰτο ’Επ’ ίσης μεμαρτυρημένον έχομεν, δτι εις τά κατάρτια των 
πλοίων έτοποθέτουν κιβώτια, ένθα ετοποθετοϋντο άγιαι εικόνες 2, ών εικό
νων ή κανονική θέσις ήτο εις τον κατά την πρύμνην κράββατον τρϋ κυβερ
νήτου.

Δείγμα επ’ ίσης τής θρησκευτικότητος των ναυτιλλομένων είναι, δτι οΰτοι 
τούς διαφόρους αστέρας έκάλουν μέ ονόματα αγίων 3 καί δτι συχνά έπεκα- 
λοΰντο την επ’ αυτούς, τό πλοιον καί τούς συμπλέοντας βοήθειαν τοΰ Θεοϋ 
καί αγίων 4, ως δεικνΰουσι τά επί των παραλίων βράχων χαράγματα, ένθα 
συχνά αναγράφεται τό «Κύριε, βοήθει τον δοΰλόν σου (τοΰ δούλου σου) δείνα», 
«Κύριε, σώσον την σύμπλοιαν» 5.

'Ως δ’ οί αρχαίοι ειχον ίδιους προστάτας τών ναυτιλλομένων θεούς, 
τούς «σωτήρας θεούς», ως έλεγον, τούς Διοσκούρους δήλα δή, οΐτινες έν 
καιρφ κινδύνου, έπικαθήμενοι τής νεώς, έσψζον τούς πλέονταςβ, ούτω 
καί οι Χριστιανοί ναυτικοί ειχον τούς προστάτας των αγίους, καί δή τόν 
άγιον ιερομάρτυρα Φωκάν τόν έκ Σινώπης \ Εις τόν ιερομάρτυρα τοΰτον,. 
δστις, κατά τόν έγκωμιαστήν του Άμασείας Άστέριον (PG, 40,309,312), 
ούχί μόνον έν ανάγκη τά σχοινιά τοΰ πλοίου διέτεινε καί διά τά ιστία 
έφρόντιζε καί έπί τής πρώρας καθήμενος προσεΐχε νά μή προσκρούση τό· 
πλοιον έπί βράχων, αλλά καί έν καιρφ νυκτερινής τρικυμίας παρακαθήμε- 
νος διήγειρε τόν νυστάζοντα κυβερνήτην, εις τόν ιερομάρτυρα, λέγω, τοΰτον

’’Ιωσήφ Βρυεννίου, Ένθ’ άν.
2 Θεοφάνους, Χρονογρ., 459,19 (Βόνν.).
8 Σπ. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,172,18). Έν τώ κειμένφ 

τοΰΐφ λέγεται δτι : «εΰσεβέστερον χάριν σεβάσματος τάς τών αστέρων τροπάς άγιων 
ονόμασι Χριστιανοί προσανέθεντο».

4 Tafel, Eustathii opusc., 170,75.
5 Τοιαϋτα χαράγματα ΰπάρχουσιν εις τόν κατά τό βόρειον ακρον τής νή

σου Σύρου δρμον Γράμματα, εις τόν άγιον Φωκάν άναφερόμενα (Κλωνός Στε
φάνου, Έπιγραφαί τής νήσου Σύρου, Άθήναιον, 4,24,25,26,27), ώς καί εις τόν 
έν τη βορείω Ήπείρφ δρμον Γράμματα, εις τούς Διοσκούρους άναφερόμενα (Σπ. 
Λάμπρου, Γράμματα, τό βορειοδυτικώτατον σύνορον τοΰ βασιλείου τής Ελλάδος, 
Ν. Έλληνομν., 12,25 έξ.). Τό «Κύριε, βοήθει» έχει αναγραφή έπί τοϋ άκρου χαράγμα
τος πλοίου έν τφ Θησείφ (Μιχ. Γ ο ύ δ α, Μεσαιωνικά χαράγματα πλοίων έπί τοϋ 
Θησείου, Βυζαντίδος, 2,335).

6 Κατά τόν Λουκιανόν, Θεών διάλογοι, 26,2: «προστέτακται αΰτοΐν ύπηρε- 
τεΐν τφ Ποσειδώνι καί, άν που ναύτας χειμαζομένους ϊδωσιν, έπικαθήσαντες έπί τοϋ 
πλοίου σφζειν τούς έμπλέοντας». Έπιθι τοϋ αύτοΰ, Πλοιον ή εύχαί, 9' Χαρίδη- 
μος ή περί κάλλους, 3. Στ. Λυκούδη, ’Ιστορικόν περί τών φάρων τών Ελληνι
κών ακτών, 40 καί 41.

7 Τήν παρά τοίς ναυτικοΐς λατρείαν τοΰ αγίου Φωκά ώς απανταχού διαδεδομέ- 
νην κατά τόν Δ' μ.Χ. αιώνα αναφέρει ό Άμασείας Άστέριος, PG, 40,309. 
Πβ. Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 2,1206.
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44 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

πλείστας ευχαριστίας καί εΰχάς εχουσιν αναγράψει, κατά τά Γράμματα τής 
Σύρου, οί πλέοντες \ εις δνομα δ3 αύτοϋ συνήθιζον κατά τον πλούν νά όρί- 
ζωσι μερίδα τροφής, αγοραζόμενης αντί άναλόγου ποσού, δΓοΰ, τής γής Ιπι- 
,βαίνοντες, εθεράπευον των ενδεών τάς άνάγκας \

Βραδΰτερον οί ναυτικοί εθεώρουν προστάτην των τον άγιον Νικόλαον 8, 
τον όποιον διά τον λόγον τούτον εν Χιακφ εγγράφορ τού τέλους τού ΙΔ' αίώ- 
νος εύρίσκομεν ϋαλαοσίτην προσαγορευόμενον 4. Τέλος ό γράψας τον βίον

1 Κλώνος Στεφάνου, Ένθ’ άν., 4,24 εξ.
2 "Αστεριού Ά μ α σ ε ί α ς, Έγκώμιον εις τόν άγιον ιερομάρτυρα Φωκαν 

(PG, 40,300-313). Άνδρέου Χαρτοφΰλακος, Έγκώμιον εις τόν έν άγίοις 
ιερομάρτυρα Φωκαν (Anal. Boll., 30,289 έξ.). Έν τφ τροπαρίφ τοΰ αγίου Φωκά

χαρακτηρίζεται οΰτος ώς «λιμήν γαληνότατος πάσι γεγονώς θαλαττεύουσι» καί ώς 
«βοηθών καΟ·’ έκάστην τοΐς έν θαλάσση». Διά τόν λόγον τοϋτον ακρωτήριά τινα τών 
Κυκλάδων φέρουσι τό δνομα τοΰ αγίου Φωκά, έκ τοΰ άλλοτε έν αύτοΐς ιδρυμένου 
ναΐσκου τοΰ αγίου. Ν. Πολίτου, Ό άγιος Νικόλαος, Λαογραφικά σύμμεικτα, 1, 
95. Στ. Λυκούδη, ΟΙ κατά την θρησκευτικήν πίστιν τήν κατά τήν αρχαιότητα 
καί τούς χριστιανικούς χρόνους πάτρωνες τών ναυτικών μας (Πρακτικά τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών, 11 (1936), 418).

8 Σπ. Λάμπρου, Ένθ’ άν., 12,25 έξ. Ώς όρθώς παρετηρήθη υπό τοΰ Στ. 
Λυκούδη, ό άγιος Νικόλαος θεωρείται προστάτης τών θαλασσινών, διότι εορτάζεται 
έν ήμέρρ, καθ’ ήν επικρατεί δυσμενής καιρός διά τούς ναυτικούς.

4 Σπ. Λάμπρου, ’Ενθυμήσεων, ήτοι χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώτη 
(Ν. Έλληνομν., 7,147). *0 άγιος Νικόλαος έχει τό έπίθετον ϋαλασαίτης έν Πάρφ 
καί έν άλλαις νήσοις τών Κυκλάδων έν Καρπάθφ καί Χίω, ϋαλασσινδς δ’ έν Αίγίνη. 
"Ν. Πολίτου, Ό άγιος Νικόλαος, Λαογραφικά σύμμεικτα, 1,93. Στ. Λ υ κ ο ύ- 
δη, Ένθ’ άν., 419. Φ. Κουκουλέ, 'Αγίων έπίθετα, 'Ημερολ. Μεγάλ. Έλλ., 
1931, 400. Έν τφ υπό τοΰ μελφδοϋ Ρωμανού συνταχθέντι κοντακίφ τοΰ αγίου 

.Νικολάου φέρεται :

Τους μεν εν ϋαλάααη 
τους δε iv xfj yfj γαρ 

ον διαλείπεις 
σφζων έκάοτοτε.

'Ομοίως δέ καί έν τφ υπό τοΰ Θεοδώρου Στουδίτου συνταχθέντι κοντακίφ :

Την χάρίν ταύτην ιδίως 
ύπερ πάντας τους άγιους 
ooi δεδώρηται Χριστός, 
προστατενειν τών έν κινδννοις.

Είπε δέ καί ό βασιλεύς Λέων, εις τόν λόγον του είς τόν θαυματουργόν μέγαν Νικό
λαόν : «ποιον γάρ θαλάσσης πέλαγος άμέτοχον τών εκείνου καλών ;» Ν. Πολίτου, 

“Ένθ’ άν., 1,98. Περί τοΰ αγίου Νικολάου είπε καί ό Θεόδωρος Πρόδρομος 
δτι : «τά κύματα καί τούς άνεμους κατευνάζει καί τούς έν θαλάσση συγκυκωμένους 
σφζει». Συνόδη Παπαδημητρίου, Theodoros Prodromos, 431.
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Έκ τοΰ ναυτικού βίου τών Βυζαντινών 45-

τοΰ οσίου Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, κατά τον ΙΒ' αιώνα, πληροφορεί, δτι ον 
ναυτικοί Λάκωνες τον έθεώρουν προστάτην αυτών, φυσικά μετά τον Γ αιώνα \

”Ας προσθέσωμεν δτι οί ναυτικοί τότε, καί αυτοί τάς δεισιδαιμονίας των· 
εχοντες, παρετήρουν ώρισμένας ημέρας τής Έβδομάδος, ας έθεώρουν αποφρά
δας, μή άναλαμβάνοντες πλοϋν κατ’ αΰτάς' ήσαν δ’ αΰται ή Τρίτη καί ή Πέμ
πτη, ενίοτε δε καί τό Σάββατον, διότι κατά την τελευταίαν ταύτην ημέραν 
έγίνετο μνεία τών νεκρών καί επομένως έθεωρεΐτο αυτή νεκρώσιμος. Δεν 
έπλεον έπ’ ίσης καί κατά την Μ. Πέμπτην, διότι κατ’ αυτήν 6 ’Ιούδας προέ- 
δωκε τον διδάσκαλον, καί κατά την Μ. Παρασκευήν, διότι τότε έσταυρώθη, 
ό Κύριος \

Τέλος, κατά πρόληψιν την οποίαν αναφέρει μετά την άλωσιν ό Παχώ- 
μιος Ρουσάνος καί ήτις ασφαλώς ήτο καί Βυζαντινή, οί ναυτικοί, παρα- 
πλέοντες τό άκρωτήριον τής Τροίας, θρύψαντες εντός πινακίου ψωμόν καί 
τυρόν καί κρόμμυα, τά έρριπτον εις την θάλασσαν διά τόν Παπαν καλοΰ- 
μενον, ευχόμενοι ϊνα οΰτος τούς στείλη ούριον καί αίσιον άνεμον 8. Καί 
δ περιηγητής δε Robert de Dreux λέγει δτι, όταν έπλεε κατά τό 1669' 
εις τήν Χίον, παρά τήν Λέσβον, οί ναϋται έρριψαν εις τήν θάλασσαν άρτον- 
καί άλλα τρόφιμα προς κατάπαυσιν τής τρικυμίας. Καί έν Ήπείρφ, οί πα- 
ραπλέοντες τά βουνά τής Χιμάρας, κατά τό τρικυμιώδες άκρωτήριον Κάβο· 
Λιγγέτα, «ρίχνουν μιά χούφτα αλάτι καί λένε : νά, Λιγγέτα, τό ψωμί καύ 
δός μας τό ταξίδι» 4. 1 2 * 4

1 2 π. Λάμπρου, Ό βίος Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε (Ν. Έλληνομν., 3,220, 
18 έξ.). Περί τών κατά τούς μεσαιωνικούς καί νεωτέρους χρόνους προστατών αγίων 
τών ‘Ελλήνων ναυτιλλομενων, βλ. Στ. Λυκούδη, Οί κατά τήν θρησκευτικήν πί- 
στιν τήν κατά τήν αρχαιότητα καί τούς χριστιανικούς χρόνους πάτρωνες τών ναυτι
κών μας (Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 11 (1936), 413 -426).

2 2 π. Λάμπρου, Τρία κείμενα (Ν. Έλληνομν., 9,176,4 έξ.).
8 2π. Λάμπρου, ’Ανέκδοτος λόγος Παχωμίου τοΰ Ρουσάνου περί δεισιδαι

μονιών καί προλήψεων κατά τόν IT" αιώνα, Δελτίον ‘Ιστορικής καί ’Εθνολογικής:. 
Εταιρείας τής ‘Ελλάδος, 1,108.

4 Έπιθι Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, A' II, 276.
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ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ

άβαρία 40
άγγαρεΐαι 24
{ά)γκοίλια 6
άγκυράι17
άγκυροβόλιον 42
άγριοχηνοπρυμνης, πλοΐον 10
αιφυια 33
άκάτιν 24
άλκυονίτιδες ήμέραι 38 
άνακτίζειν 5 
άνταρέαι J6 
άντιναυλου δόσις 23 
αντλία, άντλον 8.9 
άπαλοταρέα, άπαλοταριά 37 
άρματα 12 
άρμενά 14,15 
άρμενίζειν 15 
άρμενιστης 25 
άρμενόπ ουλλα 14 
άρτέμωνες, άρτεμώνια 15 
άσάβουρρον πλοΐον 29 
αστάρια 6
άατρον της τραμουντάνας η τρεμουντά- 

νας 30
άστρων παρασημασίαι 26,30
αυχένες, αυχένια 17
βασιλοπούλλια 39
βαφη πλοίου 10
βγιά 37
βελόνιον 26
βιγλεοφόρος 25
βοιάκιν 17
βολιστικά σιδηρά 18
βρεχάμενα 8
βροϋλλα} βρουλλιά 15
βρώμος 9
βυρσάρια 11
γαμπάρα 22
γάστρα 8
γ ιαλοπουλλια 39
γιατόνι 7
γκοίλια 6
γοιάκι 17
γομάριν, γόμος 29
γ ρίπος 20
δεκάτη 24
δευτερελάτης 26
διαβατικόν 24
διατόναιον, διατόνι 7
δοιάκι 17

δόλωνες 15 
δόρκων 20 
dootg άντιναυλου 23 
8γγομον πλοϊον 29 
έγκοίλια 5,6 
εκβάλλειν 29 
εκβολή 40
εκπτερνίζω 12 
ελάτης 26 
έλαννοο 29 
eΕλένη 13 
εμβάλλειν 29 
έμπορευτικά σκάφη 19 
ένΌ'ήκη 29 
εξαμος 23 
εξαμώνω 23 
εξαρτιομός 12
έξάστερη, έξάστερον, έξίαστρον 30
επίτονος 3
επταγάληνα 38
έσχάρια 12
ευδία 9,37
ευοίαιον 9
εφόλκια 24
£άλ?7 37
£uya 23,24
ζώαιμα, ζωστήρες 9,10 
θαλάσσια ττλοΓα 19 
Ό'αλάσσιμοι 25
#αλασσίνό$, &αλασσίτης, ό άγιος Νικό

λαος 44
ΦαλάσσίΟί μόδιοι 22 
Φαλασσομάχοι 25

καράβιον 40
•Θ'ρασκιάς, β'ρασκίας 34,35
ϊβδης 9
i'ltyyes 38
ίμαντάρια 14
ισάλιον, ϊσάλος 8
ιστός 12
κάβος 42
καθ'ίζω 41 
κακοταρία 37
καλαμουτή, καλαμωτάρι, καλαμωτή 18 
καλαφάται, καλαφατίζειν 10 
κάλλη παράσημα 10 
καλοταρία, καλοτάριν 37 
Καλοταρίτιοσα, ή ay/a Παρασκευή 37 
καλυβώνω 11
κάλως 42
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Μαματηρά καράβια 19
χαμστάρα, καηάρα 22
χαννάβα, χανναβιά, χαννάβια 15
χατζετάνος 26
καράβια 19
χαραβίας 26
χαραβοχύρι(ο)ς 27
χάραβος 24
χάροια 14
χάρνα, καρύδι 14
χαταρτία, κατάρτια 12
κατάστρωμα 7
κατεογοχτ ίσιας φόρος 5
κατευόδια 42
χατορδίνως 23
χάτοχα 42
κελευσττ)£ 2δ
κεραία 13, 14
κέρατα, κερατάρια 13, 14
χλασ ματίζομαι 40
κοιλιά, κοιλία 8
χόλυμβος 9
χομμερχιάριοι 21
κόνι-ρα χαβαλές 18
κουελλε$ 68
χουμβάραι, χουμβάρια 21, 22 
κουμπάρα,κουμσταρία,χουμσιάριον 21,22 
κουρσάροι 41 
χούτσα 9 
κουφά δοχεία 23
κραββάτιον, κράββατός, χρεββάτη 11 
χριτάδες της τζαΐνας 40 
χτίζειν 5
κυβερνήτης, χύβερνος 26 
λάμνω 29
μαγαριχά δοχεία 23 
μανιχέλιον 7 
μαντάρι 14 
μετρητικόν 24 
μόδιοι θαλάσσιοι 22 
μπαμπάδες 7 
μπούσουλας 26 
μυξός, μυωξός 9 
νάβα 21 
νάλια 8
ναύκλερο^, ναύκληρος 27 
ναυπηγός 4 
ναυται 25
νοτάριοι τού σεχρέτου τής θαλάσσης 23 
ξάρτι 16
ξύλα 19 
ξυλοχεραΐαι 13
ξυλοχουμβάρα, ξυλοχουμττάρι 21,22 
ξυλοφάγοι, ό Καφηρεύς χαι ο Μαλέας

19,20
οϊαχες, οίάχια 17 
όλχάδες 19 
ονόματα ττλοίων 10 
ορμισίαι 42

ουρανία 13 
τταλαμάρια 42 
τζαντόμορφοι 11
Παττάς 45 
παρα&αλασσίτης 23 
τταραττέτι 18 
σταράσημα κάλλη 10 
σταρασημασίαι των άστρων 26,30 
σταρασχάρμιον, σζαράσχαρμος 25 
Παχνιστής, ό ’Οκτώβριος, ό Νοέμβριος 

ή ό Δεκέμβριος 34 
σταχνΐται 34 
στείσματα 15 
στενέζηζ 26 
ΤΙεντηχοντάριοι 34 
στερ(ι)γιαλΐτες 39 
περιτόναιον 7 
στερίτονον 7 
στιλάτος 26 
στινά 25 
σζίρος 9 
σζίσσαι 22
σζλεούσα, σζλέουσα, πλετσα 8

5
στλοΐα θαλάσσια χαι στοτάμια 19
στλοιαφέσια 29
σζλώϊμα 18,19
πλώρη 11
στλωρίτης 25
ποδοστάματα, σζοδοστήματα 5
στοδότας 26
σζοντίξομαι 40
στοτάμια στλοΐα 19
στούλια 30
στουλλιού ημέρες 39
στραγματευτιχά σκάφη 19
στρόβατα, στροβατάχια 37,38
στροβατάζω 38
Προδρομΐται 34
στρότονα, στρότονος 3,16
στρύμνα, στρύμνη 11
στρφρατεύω 25
στρωράτης, στρωρεύς 25
στρφρη 11
στρωτελάτης 26
στρωτοχάραβος 26
σττέρνα 12
πυρσοί 35
ρήχται 34,35
ρίψιμον 40
σαβούρρa 29
σαβουρρατον ή σάβουρρον στλοΐον 29 
σάγιον 15
σαγολαίφα, σαγολαίφιον 21 
σαχολαίβα, σαχολαιβϊ 15,21 
σάλιο 8 
σανδάλια 20
σέχρετον τής θαλάσσης 23 
σεντίνα 9
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48 Φαίδωνος I. Κουζουλέ

σίδερα, σιδηρά 17,18
σιδεροβόλι, σιδηροβόλια, σιεροούλι 18
σίλφαι 24
σίφων 88
σκάλα 42
σκαλμός, σκαλμός, σκαρμός 7
σκαλώνω 42
σκαρίον 12
σκάφη 20
σκλε(η)ρία 87
σκότες 16
σπάρτα, απαρτία, σπαρτίναι 15 
στάθμη 4,5
στάμαν, στάμο 6
σταμενάρια, σταμινάρια, στημονάρια 5-7 
στααΐνες 5,6 
στάφνη 4 
στείρα 5
στραβά, στραβόξυλα 5 
στρατευεσϋ'αι τα νέφη 32 
στρογγυλά πλοία 19 
στρόπος 7 
στροφωτηρ 7 
σχοινιά 15 
σχοινοϋ'ήκη 11 
σωρευτής (άστηρ) 31 
τάβλωσις 23,24 
ταξίδιον 29 
τεμώνιν, τημώνιν 17 
τζαΐνας κριτάδες 40 
τόνος 16 
τράπεζα 12
τραμουντάνας η τρεμουντάνας άστρον 30 
τριάρμενα 22 
τρικυμία 37 
τρόπι, τρόπις 5
τροπωτήρ, τροποοτούρα, τρουπουτήρα, 

τρυπωτηρα 7 
τσακίζομαι 40 
τσακολαίφα 21 
τσίκνα 37

τσικνιάζω 37 
τσούρμο 25,27 
υπέρτονον 7 
ϋποζώματα 9 
υπότονον 7 
φαλάγγια 12 
φανοί 35,36 
φάροι 35 - 37 
φιγούρα 11 
φλόκοι 15 
φούκται 22 
φουρτούνα 37 
χαβαλές κόντρα 18 
χηνίσκος 11 
ψαροπούλλια 39

amentus 14
barca de parascalmo 25 
bussola 26 
car 14 
carium u 
ciurma 25,27 
claves 17 
cubdr 21,22 
feu St-Elm 13 
gabara 22 
gubernaculum 17 
mergus merganser L 33 
moutons 38 
pedotftjo 26 
penese 26 
pillotus 26 
piloto 26 
prodano 16 
segeslrum 40 
stamanera 6 
stamini 6
sie/ia tramontana 30 
Taubchen 38 
iemo 17
tramontana Stella 30

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ:
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