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= Ά. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα 'Ιεροσολυμιτι- 
κής Σταχυολογίας, τόμ. 1 - 5. Έν Πετρουπόλει 1891-1898.

= G. Anrich, Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos 
in der griechischen Kirche. Texte und Untersuchun- 
gen. Bd. I-II, Berlin u. Leipzig 1913-1917.

= Acta Sanctorum, Januarii-Novembris. Parisii-Bruxellis.
= Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Έορτολόγιον. Μνήμαι τών 

από τοΰ Δ' μέχρι μέσων τοΰ ΙΕ' αίώνος έορταζομένων 
αγίων έν Κωνσταντινουπόλει.Έν Κωνσταντινουπόλει 1899.

= Hugo Blumner, Die romischen Privataltertumer. 
Miinchen 1911.

= Χαραλ. Ί. Βουλοδήμου, Δοκίμιον περί τοΰ ιδιωτικού βίου 
των αρχαίων Ελλήνων, τόμ. Β'. Έν Άθήναις 1903.

= Leon Clugnet, Βίος τοΰ άββά Δανιήλ τοΰ Σκητιιΰτου 
(Biblioth. Hagiogr. Greque, τεΰχ. 1, Paris 1901).

= Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών.
= Κωνστ. Ί. Καλλινίκου, Ή φροντίς τών νεκρών έν τώ 

Χριστιανισμώ. Έκκλησ. Κήρυξ έτ. Δ' (1914), 200-205, 
240- 245, 280- 285, 358- 363, 395-399, 491 -496.

= Φαίδωνος Κουζουλέ, Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. Έπετηρίς 
Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών IT' (1940), 3 - 80.

= Ed. Kurtz, Des klerikers Gregorios, Bericht uber 
Leben, Wunderthaten und Translation der hi. Theo
dora von Thessalonich. (Mem. de l’Acad. d. Scienses 
de St. Petersbourg. VUIe Ser., Cl. hist.-phil., Vol.VI 
No 1), Petersbourg 1902.

= Νικολ. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ'. Έν 
’Αθήνα ις 1931 (Τά κατά τήν τελευτήν, σελ. 323-362).

= Δημ. Σ. Δουκάτου, Λαογραφικαί περί τελευτής ενδείξεις 
παρά Ιωάννη τφ Χρυσοστόμφ. Έπετηρ. τοΰ Λαογραφικοΰ 
’Αρχείου τής Άκαδ. ’Αθηνών, έτ. Β' (1940), 30 - 117.

= Θεοφίλου Ίωάννου, Μνημεία ‘Αγιολογικά. Βενετία 1884.
= Τοΰ έν ‘Αγίοις Γρηγορίου, εις τόν βίον τής όσιας Μακρι

νής, αδελφής τοΰ μεγάλου Βασιλείου. Migne, P.Gr. 46, 
960 - 1000.

= Patrologiae cursus completus. Series Grseca. Paris 
1857 - 1886.

= Dem. Petrakakos, Die Toten im Recht nach der Lehre 
und den Normen des orthodoxen morgenlandischen 
Kirchenrechts... Leipzig 1905.

= H. Delehaye, Synaxarium Ecelesise Constantinopoli- 
tanse. Bruxellis 1902.

= Her. Usener, Der heilige Theodosios, Schriften des 
Theodoros und Kyrillos. Leipzig 1890.

‘Ο συντομογραφικός ουτος πίναξ άναφέρεται εις τήν ακολουθούσαν μελέτην.
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ΤΛ ΚΑΤΑ ΤΙΙΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

’Έχει άναγνωρισθή πλέον σήμερον ή σημασία τής γνώσεως τοΰ βίου 
τοΰ ελληνικού λαοϋ, υλικού, ψυχικοΰ καί κοινωνικού, κατά την μακραίωνα 
μεσαιωνικήν αυτού περίοδον, τό μεν προς πλήρη κατανόησιν αυτοΰ τοΰτου 
τοΰ βυζαντινού πολιτισμού, το δε ΐνα δυνηθώμεν να συλλάβωμεν τήν ιστορι
κήν ενότητα τοΰ λαϊκού βίου από τής άρχαιότητος μέχρι τής σήμερον.

'Υπό τό φως τοΰ αρχαίου καί τοΰ μεσαιωνικοΰ βίου θά δυνηθώμεν 
ακόμη νά ζητήσωμεν τήν ιστορικήν αρχήν πολλών ζητημάτο^ν τοΰ νεοελλη- 
νικοΰ βίου, άντιστρόφως δέ δΓ αυτοΰ θά επιτΰχωμεν τήν έξήγησιν πολλών 
ασαφών ή σκοτεινών έτι σημείων τοΰ βυζαντινοΰ καί αρχαίου βίου ‘.

Εις τήν γνώσιν τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ κατά τήν βυζαντινήν περίοδον, 
ήτοι από τών πρώτων χριστιανικών αίώνων μέχρι τής 'Αλώσεως, άξιολόγους 
ειδήσεις παρέχουσι καί τα αγιολογικά κείμενα ήτοι οι βίοι καί τα μαρτύρια 
τών άγωνισαμένων υπέρ τής πίστεως καί λοιπών άγίιον καί όσιων άνδρών.

Τήν σπουδαιότητα τών αγιολογικών μνημείων ως πηγών τοΰ ίδιωτικοΰ 
βίου Ιτόνισεν από τοΰ παρελθόντος αίώνος 6 Ehrhard εις τήν ιστορίαν τής 
Βυζαντινής λογοτεχνίας υπό Karl Krumbacher1 2 λέγων δτι ό λογοτεχνικός 
κλάδος τών συνσξαρίων «παρέχει πολυτίμους συμπληρώσεις εις τους ιστοριο
γράφους καί χρονογράφους' διανοίγει τό βλέμμα εις τον πολιτιστικόν βίον 
τών λαϊκών τάξεων, δστις συχνότατα παροραται υπό τών λοιπών λογίων συγ
γραφέων...».

Οί συγγραφείς τών συναξαρίων άποβλέποντες ε’ις τήν διήγησιν περί τοΰ 
βίου καί τών εν τή πίστει κατορθωμάτων τοΰ βιογραφουμένου οσίου ή μάρ- 
τυρος, παρεμβάλλουν πολύ συχνά μεταξύ άλλων ειδήσεων καί ενδιαφέρουσας 
πληροφορίας περί τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού. Αί περί τοΰ ιδιωτικού βίου δμως 
μαρτυρίαι δεν είναι τόσον επαρκείς δσον θά περιέμενέ τις από τοιαΰτα κεί-

1 Βλ. καί Φαίδωνος Κ ου κουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. 
A’ I, έν ΆΟήναις 1948, σ. 7.

2 Geschichte der byzantinischen Litteratur2, Munchen 1897, σ. 177.
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76 Γ. Κ. Σπυριδάκη

μένα' πολλάκις είναι αΰται τόσον γενικαί και ασαφείς, ώστε να δΰνανται 
μόνον ώς άπλαΐ ενδείξεις να χαρακτηρισθώσι.

Παρά τον δημώδη χαρακτήρα τών συναξαρίων, προοιρισμένων νά άναγι- 
νώσκωνται υπό τοΰ λαοϋ χάριν θρησκευτικής καί ηθικής ώφελείας, πολλά 
εκ τούτων εχουσι γραφή ή διασκευασθή εις άρχαΐζουσαν γλώσσαν, διά τής 
οποίας καί εκφράζονται τά εν αΰτοΐς στοιχεία τοΰ λαϊκού βίου. "Ενεκα τού
του τίθεται πολλάκις τό πρόβλημα, περί τοΰ αν πολλοί γλωσσικοί τύποι, 
έκφράζοντες εκδηλώσεις τοΰ λαϊκοΰ βίου, άποδίδουσι την σύγχρονον δημώδη 
γλώσσαν ή είναι έξηρχαϊσμένα ονόματα ή δροι τών τότε εν χρήσει δημω- 
δεστέρων *.

Ή ερευνά θά έκέρδιζε πολύ, Ιάν είχον μελετηθή έπαρκώς τά αγιολογικά 
κείμενα οΰχί μόνον ώς προς την γλώσσαν, άλλ" ακόμη καί ό'σον αφόρα εις 
την χρονολογικήν καί γεωγραφικήν τοποθέτησιν τών περιλαμβανόμενων εν 
αΰτοΐς ειδήσεων.

’Από τής πλευράς τής συμβολής τών βίων τών 'Αγίων εις την γνώσιν 
τοΰ μεσαιωνικοΰ λαϊκοΰ βίου καί τής δημώδους γλώσσης ελλείπει μέχρι τής 
σήμερον συστηματική μελέτη. Παρά τοΰτο πολλοί βίοι εχουσι μελετηθή 
λαογραφικώς υπό τοΰ καθηγητοΰ Φαίδωνος Κουκουλέ, εντός τοΰ πλαισίου 
όμως τών γενικωτέρων εργασιών αΰτοΰ περί τοΰ βυζαντινοΰ ϊδιωτικοΰ βίου 
καί πολιτισμοΰ.

Κατά την εξέτασιν τών ειδήσεων εκ τών αγιολογικών κειμένων εις την 
παροΰσαν εργασίαν άντιμετωπίσαμεν τό ζήτημα τής κατατάξεως αυτών χρο- 
νολογικώς καί τοπικώς' τό πράγμα τοΰτο συναντά μεγάλας δυσκολίας προ- 
κειμένου περί τών ανωνύμων κειμένων, καί δη τών βίων καί μαρτυρίων κατά 
την περίοδον τών διωγμών. Τά πλεΐστα έκ τών χρόνων τούτων μαρτύρια εγρά- 
φησαν, ώς γνωστόν, μεταγενεστέρως, σήμερον δέ δεν εχομεν ακόμη βεβαίας 
γνώσεις περί τοΰ άκριβοΰς χρόνου τής συγγραφής πλείστων έξ αυτών1 2. Τάς 
ειδήσεις έκ βίων μαρτύρων τής εποχής ταύτης, αγνώστου συγγραφέως καί μη 
χρονολογημένων, τοποθετοΰμεν εις χρονικήν περίοδον μέχρι τοΰ εβδόμου αίώ- 
νος, άκολουθοΰντες τήν υπό τοΰ Alb. Ehrhard διατυπωθεΐσαν γνώμην, 
κατά τήν οποίαν τά προ τοΰ Συμεώνος τοΰ Μεταφράστου μηνολόγια περιέ- 
χουσι κείμενα συγγραφέντα προ τοΰ τέλους τοΰ έκτου αιώνος3. Τήν περίοδον 
ταύτην, περιλαμβανομένου καί τοΰ εβδόμου αιώνος, ώς λέγομεν καί κατω
τέρω, καλοΰμεν ένταΰθα Πρώτο βυζαντινήν.

1 Τό πρόβλημα τοΰτο αντιμετωπίζεται καί εις άλλα βυζαντινά κείμενα, ίδε 
Φ α ί δ. Κουκουλέ, ”Ev&’ άν., σ. 13-14.

2 Πρβλ. καί Karl Krumbacher, Ένθ·’ άν., σ. 178.
3 Βλ. έν Romisclie Quartalschrift, 11 (1897), 109-110. Πρβλ. καί L. 

Deubner, Cosmas und Damian, Leipzig u. Berlin 1907, a. 83.
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Κατ’ ακολουθίαν τής χρονικής αυτής έντάξεως, περιελάβομεν και τάς 
ειδήσεις περ'ι τοΰ λαϊκοϋ βίου από τοϋ ογδόου μέχρι τοϋ ενδεκάτου αίώνος 
εις τήν Μέσοβυζαντινήν περίοδον και τέλος τάς από τοΰ δωδεκάτου μέχρι 
τοϋ 15ου αίώνος εις τήν Υστεροβυζαντινήν.

Τήν χρονικήν ταύτην διαίρεσιν χρήσιμο ποιου μ εν εις τήν παρούσαν μελέ
την, οσάκις παραθέτομεν ειδήσεις εκ πηγών άχρονολογήτων, δυναμένων όμως 
νά ένταχθώσιν εις τινα τών χρονικών τούτων περιόδων ή δτε έχομεν πολλάς 
μαρτυρίας περί θέματός τίνος τοΰ λαϊκοϋ πολιτισμοί', αί όποΐαι καλύπτουν 
χρονικώς ολόκληρον περίοδον.

Διά τήν κατάταξιν αυτήν ελάβομεν έτι ύπ’ ό'ψιν και τό συντηρητικόν 
γενικώς πνεΰμα τοϋ λαοΰ καί τήν εκ τοΰτου προσήλωσιν καί εμμονήν του εις 
τάς έκ παραδόσεως δοξασίας αύτοϋ καί τους τρόπους καί συνήθειας τοϋ βίου 
του. Πλήν τοΰτου έλήφθη ΰπ5 ό'ψιν καί ή ιστορική έξέλιξις τοϋ βίου κατά τήν 
έξεταζομένην βυζαντινήν περίοδον ώς καί ή γεωγραφική προέλευσις τοϋ χρη
σιμοποιούμενου ίιλικοϋ. Οΰτω κατά τήν Πρώτο βυζαντινήν περίοδον, εις ήν 
περιελήφθη, ως λέγομεν ανωτέρω, καί δ έβδομος αιών, ή αυτοκρατορία διε- 
τέλει ακόμη εν πολλοΐς υπό τούς καθιερωμένους ελληνορωμαϊκούς θεσμούς 
δημοσίου βίου’ οΰτος, μετά τοΰ χριστιανικοΰ παράγοντος κυρίως, ήσκησε 
κατά τούς χρόνους τούτους σημαντικήν έπίδρασιν επί τοϋ παραδεδομένου 
αρχαίου βίου προς διαμόρφωσιν τοϋ νέου εντός τών πλαισίων τής χριστιανι
κής θρησκείας καί τής μεσαιωνικής κοινωνίας. Πλήν τοΰτου όμως καί πολλά 
αγιολογικά κείμενα έξ ών παρελάβομεν υλικόν περί τοϋ λαϊκοϋ βίου κατά τήν 
πρωτοβυζαντινήν περίοδον προέρχονται έκ μοναστικών κέντρων τής Αίγΰ- 
πτου, τής Συρίας καί τής Παλαιστίνης, περιοχών αί όποΐαι άπωλέσθησαν 
διά τήν βυζαντινήν αυτοκρατορίαν κατά τον έβδομον αιώνα.

Ειδήσεις περί τοϋ λαϊκοϋ πολιτισμοϋ από βίους αγίων καί μαρτύρων 
τής πίστεως έκ τών περιφερειών τούτων έχρησιμοποιήθησαν ως ελληνοχρι
στιανικοί, έφ’ όσον αΰται παραδίδονται έκ τής άρχαιότητος, ή ώς χριστια
νικοί, εάν έμφανώς προέρχωνται έκ χριστιανικής έπιδράσεως.

Εις τάς περιοχάς αύτάς συνεχίζετο έτι καί κατά τήν περίοδον ταύτην ή 
από τών προχριστιανικών χρόνων ευεργετική έπίδρασις τοϋ έλληνικοϋ πνεύ
ματος διά τών εκεί έγκατεστημένων Ελλήνων ή έξηλληνισμένων ιθαγενών.

Έκτος τούτου αί έπαρχίαι αύται άπετέλουν τότε καί τμήματα τοϋ βυζαν- 
τινοϋ κράτους καί ήσαν εις αυτό εκκλησιαστικούς ηνωμένοι μετά τών ελληνι
κών χωρών. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς πιστεύω ότι κατά τήν Πρωτοβνζαντι- 
νήν μέχρι τοϋ εβδόμου αίώνος περίοδον, εποχήν τής διαμορφώσεως τοΰ 
χριστιανικοΰ βίου, πολλά εκχριστιανισμένα αρχαία έθιμα καί δοξασίαι άλλα 
καί καθαρώς χριστιανικά έκ τής ιουδαϊκής έπιδράσεως θά καθιερώθησαν 
καί έπεβλήθησαν διά τής Εκκλησίας εις τον λαόν έν τοΐς ελληνιστικούς κέν- 
τροις τής Συρίας, Παλαιστίνης καί Αίγύπτου καί ότι κατόπιν θά διεδόθησαν
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έκεΐθεν διά τής Εκκλησίας και επικοινωνίας λόγφ τής πολιτικής ενότητος 
των χωρών τούτων μέ τάς ελληνικός καί εις τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον 
τής αυτοκρατορίας.

Αί κατόπιν περίοδοι, ή Μεσοβνζαντινη (8-11 αϊ.) καί ή Υστεροβυ
ζαντινή (12-15 αί), είναι άπηλλαγμέναι τών μειονεκτημάτων τούτων, διότι 
αί από τοϋ ογδόου αίώνος καί εφεξής χρησιμοποιούμενοι αγιολογικοί πηγαί, 
άφ’ ενός δεν παρουσιάζουν μεγάλος δυσκολίας χρονολογικής τοποθετήσεως 
αυτών, άφ’ ετέρου δε προέρχονται εξ ελληνικών περιοχών, ή ζωή δέ τοϋ 
Κράτους εις τούς τομείς δημόσιον καί ιδιωτικόν είχε προσλάβει τότε πλέον 
καθαρώς ελληνικόν χαρακτήρα.

Την Μεσοβυζαντινην περίοδον χαρακτηρίζει ακόμη καί νέα άνθησις τής 
συγγραφής βίων αγίων καί όσιων άνδρών εις τά μοναστικά κέντρα κυρίως 
τής Μικράς Ασίας καί τοϋ 'Αγίου ’Όρους, ως καί βίων μαρτύρων κατά 
τούς χρόνους τής Είκονομαχίας, ό'τε άνεδείχθησαν νέοι μάρτυρες τής πίστεως. 
’Αποτέλεσμα τής ακμής αυτής τής αγιολογίας καί τής καθόλου τότε πνευμα
τικής άναγεννήσεως ύπήρξεν ή κατά τά τέλη τοϋ 10ου ή άρχομένου τοϋ 11ου 
αί. καταρτισθεΐσα συλλογή βίων αγίων καί μαρτύρων υπό τοϋ Συμεώνος τοϋ 
Μεταφράστου.

Κατά τήν 'Υστεροβυζαντινήν περίοδον ή συγγραφή βίων νέων αγίων 
περιορίζεται σημαντικώς. Νέοι βίοι υπό μορφήν εγκωμίου πολλάκις συγγρά
φονται κατά τούς χρόνους τούτους καί ίδίφ κατά τον 14ον αιώνα διά παλαιούς 
πλέον μάρτυρας καί αγίους επί τή βάσει βιβλιακών πηγών οϋτω δέ τά συνα
ξάρια ταΰτα, πλήν ολίγων εξαιρέσεων, δεν έχουν μεγάλην αξίαν ως πηγαί τού 
συγχρόνου τότε λαϊκού βίου.

Έξ εύρυτέρας μελέτης ημών άναφερομένης είς τά εξ αγιολογικών πηγών 
έθιμα κατά τήν γέννησιν, τον γάμον καί τήν τελευτήν, δημοσιεύομεν ενταύθα, 
λόγφ εκδοτικών δυσκολιών προς έμφάνισιν τής δλης διατριβής, τό κεφάλαιον 
περί τής τελευτής.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

α') Δοξασίαι περί τοϋ θανάτου.

’Από άρχαιοτάτων χρόνων υπάρχει είς τον άνθρωπον ή πίστις περί 
ψυχής, ένοικούσης εις τό φθαρτόν σώμα, διά τής οποίας ούτος ζή, αισθάνε
ται καί σκέπτεται καί ή οποία μετά τον θάνατον αύτοΰ συνεχίζει μόνη τον 
βίον αυτής. Ή πίστις αυτή περί επιβιώσεως τών νεκρών, άπαντώσα είς 
δλους τούς λαούς, υπήρχε καί είς τούς 'Έλληνας από τών αρχαίων χρό
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νων Ό Πλάτων εις τοιαύτας παραδεδομένας δοξασίας άναφερόμενος όμιλε! 
εν τφ Φαίδωνι 81c περί φασμάτων, ήτοι ψΐ'χών νεκρών παρουσιαζομένων 
και περιπλανωμένων άνά τούς τάφους 1 2 3.

Αί ψυχαί τών νεκρών, περιφερόμενοι επί τής γης καί περιβάλλουσαι 
τον άνθρωπον μετά τών άλλων δαιμονικών όντων τής φύσεως1', είναι κατά 
τήν λαϊκήν πίστιν κα! αύτα'ι δαίμονες. Τάς δοξασίας ταΰτας, συνεχιζόμενος 
εις τον βίον τοΰ λαού κα! κατά τέλη τοΰ 4 μ.Χ. αιώνος, αποκρούει ό ’Ιωάν
νης 6 Χρυσόστομος εις ομιλίαν του εις τον εύαγγ. Ματθαίον (Migne, 57, 
353-54). «Τί δήποτε δέ και τοΐς τάφοις έμφιλοχωροΰσιν; Όλέθριον δόγμα 
τοΐς πολλοϊς ένθεϊναι βουλόμενοι, οϊον δτι αί ψυχαί τών άπελθόντων δαίμο
νες γίνονται... Ουδέ γάρ ένι ψυχήν άπορραγείσαν τοΰ σώματος ενταύθα πλα- 
νάσθαι τό λοιπόν... 'Όθεν δήλον δ'τι μετά τήν εντεύθεν αποδημίαν εις χώραν 
τινά άπάγονται αί ψυχαί, ούκέτι κΰριαι ούσαι έπανελθεΐν, αλλά τήν φοβεράν 
εκείνην ημέραν άναμένουσαι...».

Έκ τών ψυχών τούτων τών προγόνων του, πλανωμένων έπ! τής γης, κα! 
έκ τών άλλων κακοποιών δαιμόνων επίστευσεν ό άνθρωπος, εις χρόνους δτε 
δεν ειχεν ακόμη σαφή άντίληψιν περ! τού φυσικού θανάτου κα! τών αιτίων 
τών ασθενειών κα! τού έξ αυτών τέλους τού βίου, δτι προέρχονται αί δυστυ- 
χίαι του κα! τά νοσήματα κα! τέλος ό θάνατος4 5.

Αί άσθένειαι έξ ών συνήθως προέρχεται ό θάνατος, έθεωρήθησαν κατά 
ταϋτα προσωπικά όντα6 (ψυχα! κα! δαίμονες), τά όποια προσβάλλουσι τον

1 Θεοφίλου Βορέα, Άκαδημεικά, τόμ. Α'. Εισαγωγή εις τήν φιλοσοφίαν, 
1935, σ. 123. J. Wiesner, Grab u. Jenseits, Berlin 1938, σ. 167. Andress 
Daimon, Pauly-Wissowa, RE, Suppl. Bd. Ill, 269. v. Wilamowitz- 
Moellendorf, Der Glaube der Hellenen I, 1931, σ. 303. M. Nilsson, 
Geschichte der griech. Religion, I, Miincben 1931, σ. 656 κέξ.

2 Ή ψυχή «περί τά μνήματά τε καί τούς τάφους κυλινδουμένη, περί α δή καί 
ώφθη ά'ττα ψυχών σκιοειδή φαντάσματα, οΐα παρέχονται αί τοιαϋται ψυχαί είδω
λα...». Πρβλ. καί σ. 108α' ϊδ. καί Φιλοστράτου, Βίος Απολλώνιου, XXIII.

3 Βλ. Θεοφ. Βορέα, Άκαδημεικά, τόμ. Β’. Ψυχολογία, 1933, σ. 357 -358, 
ένθα παρατίθεται καί ή βιβλιογραφία. Βλ. καί κατωτέρω σ. 108.

4 Ν. Γ. Πολίτου, Αί ασθένεια κατά τούς μύθους τοΰ ελληνικού λαοϋ, Λαο
γραφ. Σύμμεικτα, τόμ. Γ', 1931, σ. 66. Ed. Tylor, Die Anfange der Kultur 
(γερμ. μετάφρ. υπό J. Spengel-Fr. Poske), Leipzig, 1873, II, σ. 123 κέξ. J. G. 
Frazer, Tabou et les perils de Fame (trad. franc. par Henri Peyre), Paris 
1927, σ. 44 κέξ. J u 1 i u s von Negelein, Die Reise der Seele ins Jenseits. 
Zeitschr. d. Vereins f. Volksk. 11 (1901), 263. Alfred Jeremias, Hand- 
buch der altorientalischen Geisteskultur, Leipzig 1913, σ. 297 -298. Lucien 
Levy-Bruhl, Le surnaturel et la nature dans la mentalite primitive, Paris 
1931, σ. 168 - 172, ϊδε καί κατωτέρω σ. 103.

5 Ν. Γ, Πολίτου, ’Ένθ’ άν., σ. 79 κέξ.
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άνθρωπον μέ εχθρικήν και κακοποιόν διάθεσιν’. Αί αντιλήψεις αϋταί ύπήρ- 
χον και εις τον ελληνικόν λαόν, συνεχίσθησαν δέ από τών αρχαίων χρόνων1 2 
δια τών βυζαντινών3 μέχρι και τών σημερινών4. "Ενεκα τοϋτου ό λαός αντι
μετώπισε πάντοτε τον θάνατον μέ φόβον κα'ι έπεζήτησε διά διαφόρων προ- 
φυλακτικών κα'ι άποδιωκτικών μέσων να άποτρέψη άπ’ αυτοϋ τάς δαιμο
νικός νόσους και ακόμη κατά την τελευτήν τήν βλαπτικήν τυχόν επήρειαν τής 
ψυχής τοΰ νεκροϋ κα'ι τών άλλων δαιμόνων.

‘Η χριστιανική Εκκλησία άντιμετωπίζουσα τον φόβον κα'ι τρόμον αυτόν 
τοΰ λαοϋ κατά τον θάνατον, ό όποιος ήτο αντίθετος προς τήν διδασκαλίαν 
αυτής, καθ’ ήν ό επί γής βίος αποτελεί προσωρινήν διαμονήν καί προετοιμα
σίαν τής ψυχής διά τον επέκεινα αυτής βίον, εις ον αΰτη θά δικαιωθή συμ- 
φώνως προς τάς καλάς ή κακάς πράξεις της εν τφ κόσμφ τούτψ, έκήρυττεν 
δτι ό άληίίής Χριστιανός οφείλει νά άναμένη τήν έξοδον έκ τοΰ κόσμου τού
του ώς τι είικταίον καί νά μή φοβήται τον θάνατον ως κακόν τι καθ’ δσον 
ό άποθνήσκων καταλαμβάνεται υπό υπνου μόνον5. Παρά ταΰτα όμως ό λαός, 
ακολουθών τάς πατροπαραδότους έκ παναρχαίων χρόνων δοξασίας περί τών 
αίτιων τοΰ θανάτου, συνέχιζε τήν έκδήλωσιν κατ’ αυτόν τών συναισθημάτων 
τής αγάπης του προς τήν έν τφ κόσμψ τουτφ ζωήν καί κατ’ ακολουθίαν τον 
φόβον καί τήν λύπην του, άποχωριζόμενος διά παντός έκ προσφιλών συγγε
νών καί φίλων αυτοϋ.

Ή ’Εκκλησία προς έκρίζωσιν τών λαϊκών τούτων ιδεών κηρύττει διά 
τοΰ Χρυσοστόμου, «Μή τοίνυν... υπέρ τής οίκοι ταφής άκριβολογώμεθα μηδέ 
τρέμωμεν τόν θάνατον αλλά τήν αμαρτίαν» 6 *, συναντά όμως άντίστασιν, διότι 
ό λαός, συντηρητικός, επιμένει εις τήν τήρησιν πολλών έκ τών κατά παράδο-

1 Βλ. ανωτέρω σ. 79, σημ. 1.
2 Ησιόδου, "Εργα καί Ήμεροι, 102 - 103 «νοϋσοι δ1 άνθρώποισιν έφ’ήμε

ρη, αϊ δ’ έπ! νυκτί αυτόματοι φοιτώσι κακά θνητοισι φέρουσαι». Αισχύλου, 
Προμηθ., 275. Βλ. έτι μαρτυρίας είς Theodor Wachter, Reinheitsvor- 
schriften im griechischen Kult, Giessen 1910, a. 39-43. Rohde, Psyche8 II, 411.

8 Γ. N. Πολίτου, ”Ενθ’ άν., σ. 85 -86. Ά ν δ ρ. Φυτράκη, Τά ίδειόδη 
τοΰ μοναχικού βίου κατά τόν Δ' μ.Χ. αιώνα επί τή βάσει τών αγιολογικών πηγιϋν, 
1945, σ. 53.

4 Γ. Ν. Πολίτου, ”Ενθ’ άν., σ. 66 κέξ. Γ. Α. Μέγα, Παραδόσεις περί
ασθενειών, Λαογρ. 7 (1923), 479 κέξ.

6 Χρυσόστομος, Migne, 49, 393, στ. 32 - 36. «Διά τούτο καί αυτός δ 
τόπος κοιμητήριον ώνόμασται, ΐνα μάθης δτι οί τετελευτηκότες καί ενταύθα κείμενοι

ού τεθνήκασιν άλλά κοιμώνται καί καθεύδουσι»... στ. 394, στ. 10- 13. οΰκέτι θάνα
τος καλείται λοιπόν ό θάνατος άλλά ύπνος καί κοίμησις...», ίδε καί Petra ka
le os, σ. 100, πρβλ. καί σ. 123.

β Έγκώμιον εις Δοοσίδα, Migne, 50, 691 (κεφ. ς').
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σιν συνηθειών του. Τούτου ένεκα ή Εκκλησία, ή νικήσασα τούς αρχαίους 
θεούς καί έπιβαλούσα μετά τής νέας θρησκείας καί ίδιον αυτής τελεστικόν 
τυπικόν1, σύμφωνον προς τά δόγματά της, αναγκάζεται προ τού συντηρητι
κού αυτού πνεύματος τού λαού, να συμβιβασθή πολλαχοΰ προς τά εκ παρα- 
δόσεως έθιμά του μεθ’ ών καί τά νεκρικά καί νά περιβάλη αυτά διά χρι
στιανικού ενδύματος συμφώνως προς τήν διδασκαλίαν αυτής1 2 3.

β') Προμηνύματα τον ϋ·ανάτου.

Etc τον λαόν ύπήρχεν ή πίστις δτι ήδύνατό τις διά διαφόρων προγνω
στικών μέσων νά προΐδη τον θάνατον αυτού. 'Ως τοιαύτα μέσα άναφέ- 
ρονται, τό μέν όπτασίαι καί σχετικά οράματα κατά τον ύπνον τού ίδιου τού 
μελλοθανάτου ή συγγενών καί φίλων του, τό δέ προρρήσεις οσίων άνδρών 
καί άναχωρητών, ακόμη δέ καί σχετικοί οιωνοί8. Ό άγιος Ιωάννης επίσκο
πος Γοτθίας εν Κριμαίςι, περί τό 800, προεΐδε τον θάνατον αυτού προ τεσ
σαράκοντα ημερών' «Κάγώ, αδελφοί, μετά τεσσαράκοντα ημέρας απέρχομαι 
δικάσασθαι μετά τού διώκτου μου 4 έμπροσθεν τού κριτού καί Θεού. Καί 
ούτως τή τεσσαρακοστή... εις χεΐρας Θεού τό πνεύμα παρέθετο»5 6 7. Ό Κωνστ. 
Πορφυρογέννητος έμαθε περί τού μετ’ ού πολύ θανάτου αυτού παρά άναχω- 
ρητού έκ τού μικρασιατικού Όλύμπου0. Ή προϊστάμενη μονής έν Θηβαΐδι 
προεΐδε δι’ οράματος κατά τον ύπνον αυτής τον μετ’ ολίγον θάνατον τής όσ. 
Εύπραξίας (5 αί.)\ ό δέ μοναχός Σαβΐνος έν ’Αλεξάνδρειά (7 αί.) «θεωρεί 
έν έκστάσει γενόμενος» τον Πατριάρχην Ίωάννην τον Έλεήμονα μεταβαί- 
νοντα υπό τήν συνοδείαν τού κλήρου εις τον βασιλέα «καί μίαν κόρην, ως ό 
ήλιος, ήνίκα δ’ αν τον πυλώνα τού έπισκοπείου έξεληλύθει—δπερ σημαίνει 
τού ίδιου σώματος χωρισμόν—δεξαμένην αυτόν καί χειροκροτούσαν καί έπί 
τήν κεφαλήν στέφανον εξ έλαιοκλάδων περιβεβλημένην' ευθέως ούν έγνω ό

Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών 81

1 Πρβλ. ν. Wilamowitz-Moellendorf, ”Ενθ’ άν., σ. 302.
2 ’Ανθίμου Παπαδοποΰλου, Έξελλήνισις τοϋ Χριστιανισμού, Ήμερ. 

Μεν. Ελλάδος, έτ. 1925, σ. 213-229.
3 Προμηνύματα τοϋ θανάτου άπαντώσιν καί παρ’ άλλοις λαοΐς. Μδε Arnold 

van Gennep, Manuel de Folklore Franijais contemporain, tom. I,n, Paris 
1946, σ. 658 χεξ.

* Τοϋ διαβόλου.
5 AS, Junii 7, 169 (§ 6), ίδε καί Usener, Θεοδόσιος, σ. 94, στ. 1 κέξ.
6 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη (σ. 465, στ. 20-21 Βόννης).
7 AS, Martii 2, 926 (§ 34).

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετοξ Κ’ 5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:19 EEST - 3.236.241.27



82 Γ. Κ. Σπυριδάκη

όσιος Σαβΐνος την μετάστασιν τοΰ Πατριάρχου προς Κύριον εν αυτή rfj ώρμ 
γεγενήσθαι»

Ό Λεόντιος αναφέρει ένταϋθα λαϊκήν δοξασίαν, πιθανώτατα εκ Κόπρου, 
κατά τον 7ον αιώνα καθ’ ήν τό έν όράματι βλέπειν τινά φέροντα στέφανον έξ 
έλαιοκλάδων προεσήμαινε θάνατον. Ή πίστις αυτή έχει προφανώς τήν αρχήν 
εις τήν χθονίαν σημασίαν τής ελαίας κατά τήν αρχαιότητα, δτε τά φύλλα 
αυτής έχρησιμοποιοϋντο κατά τήν περιστολήν και ταφήν τών νεκρών1 2.

Ή χρησιμοποίησις τοϋ φοίνικος ήδη από τών πρώτων χριστιανικών 
χρόνων εις επικήδεια καί επιτάφια νόμιμα, ως λέγεται κατωτέρω, έδωκεν 
ομοίως αφορμήν νά θεωρηθή οΰτος ώς προειδοποιητικόν τοϋ επικειμένου 
θανάτου. Ή Θεοτόκος, δτε Ιπληροφορήθη παρά τοϋ αγγέλου περί τής κοι- 
μήσεως αυτής έκάλεσε τους γείτονας καί άνεκοίνωσεν εις αυτούς «τά παρά 
τοϋ αγγέλου προς αυτήν λαληθέντα περί τής εις ουρανούς αυτής μεταστά- 
σεως καί εις πίστιν τών λεγομένων τό δοθέν αυτή βραβεϊον υποδεικνύει' τό 
δέ ήν φοίνικος κλάδος» ".

Ό κλάδος τοϋ φοίνικος εδόθη εις τήν Θεοτόκον ώς βραβεϊον, ήτοι ώς 
στέφανος, τοϋ έν τώ κόσμφ νικηφόρου αυτής βίου.

Ό βίος δλος απετέλει κατά τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν τό αθλητικόν 
πεδίον εις τοϋ οποίου τον στίβον ήγωνίζοντο οί πιστοί τον αγώνα κατά τοϋ 
πονηροϋ 4 *, περιφρονοϋντες τον θάνατον6. Ή νίκη αυτών έπεσφραγίζετο διά

1 Λ ε ο ν τ ί ο υ Νεαπόλεως, Βίος Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος (έκδ. Gelzer, 
σ. 100, σι. 2 κέξ.). ΕΙς τήν έκδοσιν τοΰ βίου υπό Η. Del eh aye, έν Anal. Boll. 
45 (1927) 72, φέρεται έτι δτι καί άλλος τις έν ’Αλέξανδρέία είδεν έν όνείρω μετά τήν 
τελευτήν τοϋ Ίωάννου πλήθος ορφανών καί χηρών «κλάδους έλαιών κατέχοντας καί 
τοϋ Πατριάρχου προπομπεύοντος εις τήν έκκλησίαν υπάγοντας».

2 Δημοσθένους, Πρός Μακάρτ. 71. Πλουτάρχου, Λυκούργος, 27, ιδε 
καί Rohde, Psyche3 I, 219, σημ. 1,226. Ρ. Stengel, Opferbrauche der 
Griechen, Leipz. u. Berl. 1910, σ. 129. Νικολ. Μ. Κ ο ν τ ο λ έ ο ν τ ο ς, Τό 
Έρέχθειον ώς οικοδόμημα χθονίας λατρείας, 1919, σ. 37-39. Έξ επικήδειου έπίσης 
εθίμου έχει τήν αρχήν ή πίστις δτι δταν τις ΐδη καθ’ ΰπνους ασθενή λευκοφοροΰντα, 
τοΰτο προαγγέλλει τόν θάνατον αύτοΰ. Άρτεμιδώρου, Όνειρ. Β, 3. Π α υ σ α
ν ί ο υ, Δ, 13, 1. Ίδε καί Κ ο υ κ ο υ λ έ ν έν σ. 13.

3 SEC, σ. 892, στ. 33 κέξ. Βλ. καί Κωνστ. X. Δουκάκη, Μέγας Συναξα
ριστής πάντων τών ’Αγίων τών καθ’ άπαντα τόν Αύγουστον εορταζόμενων...Έν Άθ. 
1894, σ. 194, 205-206, 213, 217, 223. Έν σ. 194 λέγεται δτι ή Παναγία «δεικνύει 
εις αΰτάς τό χαροποιόν καί νικητικόν σημεϊον, δπερ έδέξατο παρά τοΰ αγγέλου' 
τοΰτο δέ ήν κλάδος τοΰ φοίνικος».

4 Ίδε F r. J. Dolger, έν Antike und Christentum, III, 1932, σ. 177 κέξ.
Άνδρ. Φυτράκη, Τά ίδευϊδη τοΰ μοναχικού βίου κατά τόν Δ' μ.Χ. αιώνα, 1915, 
σ. 12. Τοΰ αύτοΰ, Μαρτύριον κο.ί μοναχικός βίος, Θεολογία ΙΘ' (19ι1 - 1948), σ. 
305 - 310.

6 Σημειώνω προχείρους έκ τοΰ Ίωάννου Χρυσοστόμου περί τής μάρτυ-
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τοϋ θανάτου υπέρ τής πίστεως' vincimus cum occidimur, εκήρυττε σχε
τικούς ό Τερτυλλιανός Οι μάρτυρες υπέρ τοΰ Χρίστου εκαλούντο ούτως 
άϋλητα'ί καί τό μαρτυρίου αΰλησις* 1 2 *, αθλοθέτης δέ δ Χριστός8 καί τό έπα- 
θλον τής νίκης ήτο ό στέφανος τής δόξης4, ό όποιος ήτο συνεδεμένος οϋτω 
προς τον ένδοξον υπέρ τοϋ Χριστού θάνατον.

Συμφώνους προς τήν άντίληψιν αυτήν ό στέφανος από τών πρωίμων 
χριστιανικών χρόνων ήρχισε νά σημαίνη τήν θείαν ανταμοιβήν τοϋ άγωνι- 
στοϋ υπέρ τής πίστεως, παραλλήλως δέ καί τό τέλος τοΰ βίου. Τήν σημασίαν 
αυτήν άπαντώμεν καί εις τον επιτάφιον λόγον τοϋ Γρηγορίου Θεολόγου, εις 
τον μέγαν Βασίλειον (Migne, 36, 600Β)' «Έπεί δέ τον δρόμον τελέσας καί 
τήν πίστιν τηρήσας, επόθει τήν άνάλυσιν καί ό τών στεφάνων ενειστήκει 
καιρός».

Προς τάς δοξασίας αΰτάς συνδέεται καί ή πίστις περί τοϋ προμνημο- 
νευθέντος κλάδου τοϋ φοίνικος, τον οποίον προσέφερεν εις τήν Θεοτόκον ό 
’Άγγελος. Ό φοίνιξ, ως γνωστόν, ήτο κατά τήν αρχαιότητα σΰμβολον τής 
νίκης, διαδεδομένος έτι εις τήν ’Ανατολήν καί τήν Αίγυπτον5.

Οί χριστιανοί λοιπόν άκολουθοΰντες τήν άρχαίαν ως άνω παράδοσιν 
μετεχειρίσθησαν από τών πρώτων αιώνων τον φοίνικα ως σΰμβολον τής 
νίκης τοΰ χριστιανού κατά τοΰ θανάτου 6, κατά τήν εκφοράν τού νεκρού καί 
εις γλυπτάς παραστάσεις επί σαρκοφάγων, επιταφίων λίθων κ.ά.7.

ρος άγ. Πελαγίας (Migne, 50, 579, στ. 23 κέξ.), δη ή Πελαγία «Παρεσκεύαστο 
μέν γάρ καί πρός βασάνους καί κολαστήρια καί απαν τιμωριών είδος, άλλ’ έδεδοίκει, 
μή τόν τής παρθενίας άπολέση στέφανον» καί δτι τέλος αυτής βασανιζόμενης ό Θεός 
«ευθέως έκέλευσεν άφεϊναι τό σώμα τήν ψυχήν, ως αρκούντως άγωνισαμένην δεξάμε- 
νος» (Αυτόθι, στ. 582,15 κέξ.).

1 ’Ίδε παρά Cabrol-Beclercq, Dictionnaire d. Arch. Chr. et B. έν λ. 
Palme, σ. 948.

2 ’Άθλησις...’Αλεξάνδρου τοϋ Ρωμαίου, AS, Mali 3 (παρ. σ. 13*-14*),’Άθλη- 
σις τοϋ άγ. ίερομάρτυρος Μωκίου, Anal. Boll. 31 (1912), σ. 163 κ.ά. Βλ. καί ’Α. 
Φυτράκη, ’Ένθ’ άν., Θεολογία ΙΘ' (1941 -48) 309 κέξ.

8 Υπόμνημα εις Ήλίαν τόν νέον (|750).’Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 
Συλλογή Παλαιστ. καί Συρ. αγιολογίας, Α', 1907, σ. 55, στ. 1 κέξ.

1 Λόγος... περί τής έν Κωνσταντινουπόλει έλεύσεως τοΰ τιμίου λειψάνου τοΰ έν 
άγίοις πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ΑΙΣ, 5, 57, στ. 12 - 13 κ.ά.

5 Ό Παυσανίας VIII, 48, 2 λέγει : «οί δέ άγώνες φοίνικος έχουσιν οί πολλοί 
στέφανον...»- ϊδε καί Carl Boetticher, Der Baumkultus der Hellenen. 
Berlin 1856, σ. 413 κέξ. Cabrol-Leclercq, Diet.ACT, έν λ. Palme, σ, 
947 κέξ.

8 C ab r ο 1 - B e cl er cq, Ένθ’ άν. έν λ. Palme, στ. 948. Γεωργ. Σω
τηρίου, Χριστιανική καί βυζαντινή άρχαιολογία, Α' 1942, σ. 121.

7 Cabrol-Beclercq, Ένθ’ άν., στ. 949. Γ. Σωτηρίου, ’Ένθ’ άν.,
σ. 144, εικόνες άρ. 85 καί 86.
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Πλήν των συμβόλων τούτων, και αστρονομικά φαινόμενα εθεωρούντο 
συχνά ως προδηλωπκά μέλλοντος θανάτου άξιωματούχου τίνος η βασιλέως1' 
ιδία δ'μως ασφαλές προμήνυμα αύτοΰ ήτο ό κρωγμός τοϋ κόρακος. Σχετικώς 
άναφέρεται εις τον βίον τοΰ Έπιφανίου επισκόπου Κωνσταντίας τής Κύπρου 
(f 403) δτι άριστώντος τοϋ Έπιφανίου μετ’ άλλων κληρικών καί διδάσκον
τος τον λόγον τοϋ Θεοϋ «δρνεον τό καλούμενον κόραξ άποδίδωσι φωνήν 
εύτόνως». Έκ των παρακαθημένων ό Χαρΐνος ήρώτησε" «τίς έξ υμών οιδεν 
τί λαλεΐ ό κόραξ;». Ό Έπιφάνιος τότε άπαντά εις αυτόν: «Ειπεν δ κόραξ, 
δπως μή ής διάκονος. Έπι τφ λόγφ οΰν Έπιφανίου έπεσεν τρόμος έπ'ι Χα- 
ρίνφ και ούκέτι έλάλησε, ούδ’ έ'φαγέν τι ή έπιεν" αλλά βαστάσαντες αυτόν οί 
παΐδες αύτοΰ άπήνεικαν εν τφ οΐκφ αύτοΰ καί έθηκαν επί κλίνης καί τη 
έωθεν άπέθανεν επί τής κοίτης αύτοΰ» 1 2.

Ή πίστις αυτή περί τού κρωγμοϋ τοΰ κόρακος, ως προαγγέλου τοϋ 
θανάτου, είναι πολύ αρχαιότερα τοϋ τετάρτου μ X. αίώνος καί αρκούντως 
τότε διαδεδομένη εις τον λαόν3. Περί αύτής μαρτυροϋσιν ό Δίων δ Κάσσιος 
58, 5, 7 καί δ Πλούταρχος, Άλέξ. 73. 'Ο Επίκτητος, Διατρ. Ill, a 37 
επιφέρει' «άλλ’ άν μεν κόραξ κραυγάζων σημαίνη σοί τι, ούχ δ κόραξ εστίν 
δ σημαίνων, άλλ’ δ Θεός δι’ αύτοΰ»' πρβλ. καί εν I, ιζ’ 19 4. Ή μαντική 
αυτή πίστις περί τής φαινής τοϋ κόρακος συνεχίσθη εις τον λαόν καί κατά 
τούς μεταγενεστέρους βυζαντινούς χρόνους5 καί μετά τήν "Αλωσιν6 μέχρι 
τής σήμερον7.

1 Migne, 96, 1257β· ΐδε καί Φαίδωνος Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος 
καί πολιτισμός, τόμ. A' II, 1948, σ. 218 κέξ.

2 Migne, 41, 72 (κεφ. 37).
3 ”Ιδε Κουκουλέν, σ. 5. Β. Schmidt, Totengebrauche und Graber- 

kultus im heutigen Griechenland, Archiv. f. Religswiss. 24 (1926), 282 σημ. 1.
4 Εις τά σχόλια είς τόν Προτρεπτικόν, 11,9 τοΰ Κλήμεντος τοϋ Άλεξανδρέως 

(έκδ. Stahlin I, 300) φέρεται δτι ή δοξασία αϋτη έχει τήν αρχήν έξ άτυχους πολέ
μου των Βοιωτών. Ουτοι έλαβον χρησμόν νά έπιτεθώσιν, όταν ϊδωσι λευκούς κόρα
κας. Παίδές τινες παίζοντες έγύψωσαν κόρακας καί άφήκαν αυτούς είς τόν αέρα' 
«νομίσαντες οί Βοιωτοί τοΰτο τόν χρησμόν δηλοϋν έξελθόντες έπολέμησαν καί άπώ- 
λοντο, δίΙεν καί ή παροιμία ές κόρακας αντί τοΰ είς απώλειαν καί οίίτω μαντικοί 
κόρακες ένομίσΟησαν».

5 Κουκουλές, σ. 5 καί Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί 
πολιτισμός, τόμ. A' II, 1948, σ. 206 - 209.

6 Ν. Γ. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον νομοκάνονος περί γοητειών, μαντειών καί 
δεισιδαιμονιών, Λαογρ. 3 (1911) 386, στ. 31-32 (έκ κο'ιδ. 17 αί.).

7 I. Πρωτοδίκου, Περί τής παρ’ ήμΐν ταφής, Άθ. 1860, σ. 18. Ε. Στα- 
ματιάδου, Σαμιακά Ε, 422. Θ. I. Άθανασοπούλου, Προλήψεις καί δεισι- 
δαιμονίαι Καστρίου Κυνουρίας, Λαογρ. 11 (1934 37), σ. 658, άρ. 4. Ν. Πέρδικα, 
Σκΰρος I, σ. 144. Καί παρ’ άλλοις λαοΐς ή φωνή ζφων καί πτηνών θεωρείται προ- 

δηλωτική τοΰ θανάτου. "Ιδε Geiger, Todesvorzeichen, Handwort. d. deutschen 
Abergl. VIII, 994 κέξ.
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γ') Διάΰ·εαις τής περιουσίας.

Προαισθανόμενος τις τον θάνατον έπερχόμενον, προέβαινε συνήθως, 
κατ’ άρχαίαν παράδοσιν \ εις τήν διάταξιν τών πραγμάτων1 2 και τής περιου
σίας του δηλαδή εις τήν σύνταξιν διαθήκης3 διά τής οποίας διέθετε τά 
έαυτοΰ, προνοών συγχρόνως και περί τής ψυχής αυτού 4 * διά τής διαθέσεως 
μέρους ή κα'ι δλων τών υπαρχόντων του εις πτωχούς6 * * 9 καί εις φιλανθρω
πικά ιδρύματα.

Β' ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣ

α) Τελευταίοι θελήσεις καί παραγγελίαι περί της ταφής, 
νποϋ·ήκαι, εύχαί, Αποχαιρετισμοί.

Ότε ό ασθενής ήσθάνετο δτι ήτο άναπόφευκτον πλέον καί εγγύς τό 
τέλος τοϋ βίου αυτού, εκάλει περί εαυτόν τούς οικείους, συγγενείς® καί φίλους

1 I w a ΐΊ von Muller, Die griech. Privataltertumer2, Miinchen 1893, 
σ. 210-211. Rohde, Psyche3 I, 250.

2 Ό άγγελος άγγέλλων είς τόν ’Αβραάμ περί τής επικείμενης εξόδου αΰτοϋ 
έκ τοΰ βίου παραγγέλλει: «ϊνα διατάζεται περί τών πραγμάτων αΰτοϋ». A. V a s i- 
1 i e ν, Anecd. Grascobyz. 1893, σ. 292' «ποίησον διάταξιν περί πάντων ών έχεις, δτι 
ήγγικεν ήμερα έν ή μέλλεις έκ τοϋ σώματος έκδημεΐν καί προς Κύριον έρχεσθαι» 
(έκ κωδ. τοΰ XII αί.). Vasiliev, ”Ενθ’ άν., σ. 303' βλ. καί Κουκουλέν, σ. 
4' Λουκάτον, σ. 35-36.

3 Βίος Έφραίμ τοΰ Σύρου (έκδ. J. Assemani, τόμ. 1, Rotnse 1732, σ. 
XXXIIIa). Τοΰ οσίου Θεοδώρου ήγουμ. τών Στουδιτών, ’Επιτάφιος είς Πλάτωνα. 
AS, April 1, σ. XLVI (κεφ. 42).

4 Βίος Λουκά τοΰ Στυλίτου, Anal. Boll. 28 (1909), στ. 16 κέξ. ΐδε καί Κου
κουλέν, σ. 4.

6 Χαρακτηριστική τοιαύτη διαθήκη άναφέρεται υπό τοΰ Λεοντίου έπισκόπου 
Νεαπόλεως Κύπρου (7 αί.), είς τόν βίον Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος (έκδ. Gelzer, 
σ. 66, στ. 18 κέξ ). Λέγεται ένταϋθα περί παιδός όρφανοϋ έν πενία μεγάλη διάγοντος' 
«έλεγον γάρ οί εΰρεθέντες έν τή διαθήκη τοΰ πατρός μάρτυρες, δτι οΰκ άφήκεν 
αΰτφ, δέσποτα, ό πατήρ αΰτοϋ άποθνήσκων έως ενός νομίσματος' άλλ’ έ'χων δέκα 
λίτρας χρυσίου, φέρει αΰτόν έν τή ώρρ, δτε τήν διαθήκην έγραφεν καί λέγει αΰτφ. 
Ταύτας τάς δέκα λίτρας έχω, τέκνον μου, τί θέλεις ; έάσω σοι ταύτας ή τήν δέσποι- 
νάν μου τήν Θεοτόκον κουράτορα καί προνοήτριαν ; Τοΰ δέ παιδός έκλεξαμένου τήν
αγίαν δέσποιναν, διέταξεν δοθήναι δλα τοίς πτωχοΐς».

' Μ. Η. Fourmy et Μ. Eeroy, Βίος Φιλαρέτου (8 αί.), Byzantion
9 (1934), 153 «έκέλευσε συναχθηναι πάσαν τήν συγγένειαν αύτοΰ».
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καί έξέφραζεν εις αυτούς τάς τελευταίας θελήσεις του, δίδων συγχρόνως και 
την ευλογίαν καί την ευχήν του, εάν ήτο γέρων ή πατήρ1. Καθ’ δν χρόνον 
δέ εγίνοντο ταϋτα, τά μέλη τής οικογένειας τοϋ ασθενούς, καταλαμβανόμενα 
υπό απελπισίας διά την ζωήν αυτού, έξέσπων εις θρήνους1 2 *.

Μεταξύ των τελευταίων θελήσεων των απερχομένων έκ τού βίου ήσαν 
καί αί περί τής ταφής αυτών. ’Αναστασία ή πατρικία, έν Αίγύπτφ, μετημ- 
φιεσμένη εις μοναχόν εν μοναστηρίφ άνδρών, ολίγον προ τής έκπνοής αυτής 
παρήγγελλε: «Διά τον Κύριον μη αποδύσετέ με α φορώ, άλλ’ ως είμί ούτως 
με πέμψατε προς Κύριον, καί μη μάθη άλλος τίς ποτέ τά περί εμού ειμή 
υμείς καί μόνοι» \ Ό δσιος Έφραίμ επίσης προτού άποθάνη «τοϊς παρούσι 
παρηγγυάτο ως ούκ εξόν αύτοΐς έσθήτι πολυτελεΐ το τούτου σώμα ενταφιά- 
σαι» 4 καί ό ό'σιος Ευστράτιος (9 αί.) παραγγέλλει ομοίως εις τον αδελφόν 
αυτού Νικόλαον : «Μή ούν δδυρμοΐς καί άσέμνοις οϊμωγαΐς περιβαλής σεαυ- 
τόν» 5 *. Πλήν τούτου οί μελλοθάνατοι παρήγγελλον καί περί τού τόπου τής 
ταφής αυτών, ως μανθάνομεν έκ τού βίου τής Μακρινής, ένθα ή μήτηρ 
αυτής φέρεται έκφράσασα τήν επιθυμίαν, όπως ταφή έν τφ τάφφ τού συζύ
γου αυτής0. Τοσοϋτο δέ ήτο διαδεδομένον τό έθος τούτο τής παραγγελίας 
περί τού τρόπου τής κηδείας καί τού τρόπου τής ταφής, ώστε κατά τον ένα
τον αιώνα ήρωτάτο ό μελλοθάνατος, δ'πως έπαναλάβη έκ δευτέρου τάς έπί 
τούτου τελευταίας αυτού θελήσεις7.

Κατά τάς στιγμάς αύτάς ΐσταντο κύκλφ περί τον απερχόμενον έκ τής ζοοής 
οί οικείοι καί οί συγγενείς, δπως άκούσωσι τάς τελευταίας θελήσεις καί 
παραγγελίας αυτού αλλά καί ί'να λάβωσι τάς εύχάς καί ευλογίας του, μάλιστα 
εάν δ μεθιστάμενος ήτο έκ τών γονέων ή γέρων ή κληρικός8' παρεκάλουν

1 Βίος Φιλαρέτου, Ένθ’ αν. Διαθήκη τοϋ άγιωτ. ’Αρσενίου άρχιεπ. Κωνσταν
τινουπόλεως (13 αί.), Migne, 140, 949α.

2 Βίος Φιλαρέτου, Ένθ’ άν.
8 Δ α ν ι ή λ Σ κ η τ ι ιό τ η ς (6 αί.), σ. 3, στ. 14 κέξ. Chr. Loparev, Βίος 

Εϋδοκίμου (9 αί.), Izswjestije 13 (1908), 210.
4Γρηγορίου Νύσσης, Έγκώμιον εις Έφραίμ, Migne, 46, 845d.
5 ΑΙΣ, 4, 391 (κεφ. 36).
° Migne, 46, 973β·
7 Βίος όσ. Λουκά τοϋ νέου. Γ. Κρέμου, Φωκικά, Α', 1874, σ. 53α.
8 Μακρίνα, σ. 973α. Ίωάνν. Χρυσοστόμου, Εις τόν’Ιώβ α', ίδ. παρά 

Λουκάτω, σ. 41, άρ. 3. Θεοδώρου Στουδίτου, ’Επιτάφιος εις Πλάτωνα, 
AS, April. 1, σ. XL/VI (κεφ. 42). Συμεώνος Μεταφράστου, Μαρτύριον 
Εύδοξίου, Migne, 115, 624η. Βίος Θεοδόιρας (9 ai.),W. Re gel, Analecta By- 
zantinorussica, Petropoli 1891, σ. 17, στ. 7 κέξ.Ή βασίλισσα Θεοδώρα άφίιουσα 
τάς τελευταίας παραγγελίας πρός τά τέκνα αυτής λέγει: «μέμνησθέ μου, τέκνα φίλ- 
τατα, τών πολλών κόπων καί πόνων καί τών καθ’ έκάστην διδασκαλιών μεθ’ ών έξε- 
θρεψάμην υμάς' μέμνησθέ... καί ώσπερ μοι έτι περιοΰση έν τφδε τφ βίφ εις ύπα-
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δ5 αυτόν, Ιδίςι οί μοναχοί εν τοΐς μοναστηρίοις καί οί κληρικοί, προς το 
«μνημονεϋσαι» αυτών «προς τον προσλαμβανόμενον Θεόν» 1 ήτοι να παρα
κάλεση τον Θεόν, όπως εχη και αυτούς ύπ5 ό'ψιν του, δ'στις προσλαμβάνει 
πλησίον του τον απερχόμενον Ικ τοϋ κόσμου.

Ό μελλοθάνατος πολλάκις παρήγγελλεν ακόμη καί περί του προσώπου, 
το όποιον θα εκλειεν εις αυτόν τούς οφθαλμούς μετά τον θάνατον ως καί 
περί των ενδυμάτων διά τών οποίοι θά ενέδυον2 αυτόν καί γενικώς εφρόν- 
τιζε «τά τελευταία συντάξασθαι»3.

β') Συγχώρηαις καί μετάληψις.

"Οτε ουδεμία πλέον ελπίς σοΐτηρίας υπήρχε διά τον ασθενή, ό ιατρός 
παρητεΐτο τών επισκέψεων καί τών προσπαθειών υπέρ τής διασώσεως αυτοΰ 
καί, ως μανθάνομεν εξ αγιολογικών πηγών τοϋ Ινάτου καί δεκάτου αίώνος, 
έγνώριζε τοϋτο καί εις τούς οικείους αύτοϋ' «δς επί τοϋ σκίμποδος άνακείμε- 
νος καί προς τών ιατρών την τελευταίαν τοϋ θανάτου άπόφασιν προσλαβό- 
μενος»4 καί «παρά τών περιοδεΰειν λαχόντων αυτόν ιατρών άπηγορεύθη5 
παρά πάντων τε τών προσηκόντων καί προσφιλών άπεγνώσθη» 6.

Ό ιατρός έδιδε συγχρόνως καί την εντολήν εις τούς οικείους, ΐνα καλέ- 
σωσι τον ιερέα, ως μαρτυρεί ό Χρυσόστομος διά την εποχήν αυτοΰ, προς 1 2 3 4 5 6

κοήν έξεγγίνεσθε, οίίτω δή δυσωπώ καί μετά την έμήν άνάλυσιν τοΐς έμοΐς λόγοις 
έμμείνατε καί διδάγμασιν...» περαιτέρω δίδει συμβουλάς περί έκτελέσεως ύπ1 αύτών 
θεάρεστων έργων καί περί διανομής τοϋ πλούτου αύτών εις τούς πτωχούς «ΐνα αυτόν 
έξητε έν οΰρανοΐς συναγόμενον» κ.ά.

1 Επιτάφιος εις τόν δσιον Νικήταν (t 824) υπό Θεοστηρίκτου μαθητου αυ
τού. AS, April. 1 (σ. XXII, κεφ. 23) : «κυκλησάντων ημών τά έσχατα αυτόν πνέοντα 
καί παρακαλοΰντων μνημονεϋσαι ημών πρός τόν προσλαμβανόμενον Θεόν».Ό Πετρω- 
νάς παραγγέλλει ομοίως είς τόν όσιον ’Αντώνιον τόν νέον άποθνήσκοντα : «Παρακά- 
λεσον δή τόν Κύριον έτι υπέρ έμοΰ, ΐνα καί τοΰτό μοι συμβαίνη τό αγαθόν», F. 
Hal kin, Βίος ’Αντωνίου τοϋ νέου (9 αί.), Anal. Boll. 62 (1944), 221, στ. 7-8.

2 Μακρίνα, σ. 936β. Βίος οσίου "Ιλαρίωνος (4 αί.). ΑΙΣ, 5, 135, στ. 1 
κέξ. SEC, σ. 893, στ. 30 κέξ.

3 Chr. Eoparev, Βίος Εύδοκίμου (9 αί.), Izswestija 13 (1908), 210.
4 Βίος Νικολάου ήγουμ. τής μονής τών Στουδίου (9 αί.). Migne, 105, 916c.
5 Έγκατελείφθη.
6 'Ιερωνύμου καί Σωφρονίου, Βίος τοϋ οσίου Ιλαρίωνος (έν Πα

λαιστίνη κατά τόν 4 αί.), ΑΙΣ, 5, 90, στ. 24 κέξ. F. Hal kin, Βίος ’Αντωνίου 
τοϋ νέου (9 αί.), Anal. Boll. 62 (1944), 217, στ. 14. Βίος Λουκά Στυλίτου (10 αί ), 
Anal. Boll. 28 (1909), 41, στ. 22 -24 καί σ. 42, στ. 16 κέξ.
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88 Γ. Κ. Σπυριδάκη

βάπτισιν τοΰ μελλοθανάτου, εάν ήτο αβάπτιστος1, η προς έξομολόγησιν καί 
μετάδοσιν εις αυτόν της θείας μεταλήψεως1 2 3.

Ή διαταγή αυτή τοΰ ίατροΰ, προειδοποιητική περί τής κρίσιμου κατα- 
στάσεως τοΰ αρρώστου, μάλιστα δέ ή είσοδος εις τό δωμάτιον αΰτοΰ τοΰ 
ίερέως, επέφερε τήν άπόγνωσιν εις τους οικείους αΰτοΰ, οΐτινες εξέσπων εις 
θρήνον και όδυρμόν s.

Συχνά ό ασθενής, ιδία μοναχός ή κληρικός, εζήτει ό ίδιος νά εξομολο- 
γηθή και λάβη τήν θείαν μετάληψιν. Άναφέρεται σχετικώς οτι ’Αναστασία 
ή πατρικία εν Αίγΰπτφ», μετημφιεσμένη είς μοναχόν, «λέγει τφ γέροντι' Δός 
μοι κοινωνίαν' και έδωκεν αΰτφ καί κοινωνήσας λέγει' εΰξασθε περί εμοΰ 
καί άναβλέψας προς άνατολάς... παρέδωκε τό πνεΰμα» 4. Επίσης μαρτυρεί - 
ται έτι έξ Αίγυπτου, περί τά τέλη τοΰ 4ου αΐ., δτι αισθανθείς τις προσεγγί- 
ζοντα τον θάνατον αΰτοΰ «ήρξατο θρηνεΐν καί δακρΰειν καί έξομολογεΐσθαι 
πάσας τφ Θεφ τάς αμαρτίας αΰτοΰ ενώπιον τοΰ ίερέως»5 *.

Ένταΰθα παρουσιάζεται ό άνθρωπος καταλαμβανόμενος υπό φόβου 
κατά τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ βίου αΰτοΰ διά τά άμαρτήματά του. Τό 
αίσθημα τοΰτο προέρχεται έκ τής πίστεως οτι διά τον ένάρετον ή μή βίον θά 
έπακολουθήση ανταμοιβή ή τιμωρία τής ψυχής μετά θάνατον “. Ή άντίληψις 
αυτή ήτο λαϊκή κατά τήν αρχαιότητα7, μαρτυρεί δέ περί αΰτής ό Πλάτων, 
Πολιτ. Α', 330ά8.

Τον έτοιμοθάνατον, έν δσφ δεν ειχεν ακόμη άπολέσει τάς αισθήσεις 
αΰτοΰ, έπεσκέπτοντο τό τελευταίον οί συγγενείς, οί γείτονες, οί φίλοι καί

1 ”Ιδε Λουκά του, σ. 37-38 καί 41, άρ. 2.
2 Κουκούλες, σ. 5. Petrakakos, σ. 96- 97. Λουκάτος, σ. 37 

(Μ i g n e, 49, 224).
3 ’Ιωάν. Χρυσοστόμου, Είς τάς Πράξεις A'. Μ i g η e, 60,25, παρά Λ ο υ- 

κάτψ, σ. 37. Κουκούλες, σ. δ. Βίος Δαβίδ, Συμεών καί Γεωργίου, Anal. Boll. 
18 (1889), σ. 256, στ. 15 κέξ. Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος οσίου Γρηγο- 
ρίου έπισκ. Άκράγαντος. Migne, 116, 252 β - c (κεφ. με'). Λέγεται ένταΰθα δτι 
τινδς «τά έσχατα πνέοντος» γυνή τις διερχομένη έξω τής οικίας «ακούει βοής συμμι
γούς των παίδων αΰτοΰ κοπτομένων καί θρηνούντων».

4 Δανιήλ Σκητιώτης(6 αί.), σ. 3, στ. 14 κέξ.
5 Migne, 34, 225Β - C.
° “Ιδε άνωτ. σ. 80.
7 Μ. Nilsson, Geschichte der griech. Relig. I, Miinchen 1941, σ. 767.
s Ό Κέφαλος λέγει : «Εΰ γάρ ϊσθι, έφη, ώ Σιόκρατες, δτι έπειδάν τις εγγύς 

ή τοΰ οϊεσθαι τελευτήσειν, εισέρχεται αΰτφ δέος καί φροντίς περί ών έμπροσθεν ούκ 
είσήεΓ όΐτε γάρ λεγόμενοι μΰθοι περί των έν "Αϊδου, ως τόν ένθάδε άδικήσαντα δει 
έκεϊ διδόναι δίκην, καταγελώμενοι τέως, τότε δή στρέφουσιν αΰτοΰ τήν ψυχήν μή 
αληθείς ώσιν... ΰποψίας δ’ οΰν καί δείματος μεστός γίγνεται καί άναλογίξεται ήδη 
καί σκοπεί εϊ τινα ήδίκησεν...».
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άλλοι γνώριμοι1 οίονεί όπως άποχαιρετίσωσιν αυτόν1 2 3, λαμβάνοντες και συγ
χρόνως δίδοντες συγχώρησιν διά τάς μεταξύ αυτών κατά τό παρελθόν δια
φοράς. Ή συνήθεια αυτή διατηρείται καί σήμερον έτι εις τον λαόν". Οί 
οικείοι καί οί έπισκέπται κατά τον χρόνον τούτον ΐσταντο ή έκάθηντο περί 
τήν κλίνην τοΰ μελλοθανάτου κατηφεΐς και δακρΰοντες, ενφ τά μέλη τής οικο
γένειας αυτού, θρηνοΰντα γοερώς καί καταξαίνοντα τάς παρειάς4, ήκουον, 
κατά παραδεδομένην εκ τής άρχαιότητος5 συνήθειαν, τούς τελευταίους αυ
τού λόγους.

"Οτε δ ασθενής ήρχιζε πλέον νά χάνη τάς αισθήσεις αυτού, δηλωτικόν 
τού προσεγγίζοντος τέλους τού βίου, οί οικείοι διηυθέτουν τά τής οικίας 
προς τον σκοπόν τούτον. Έκ τού συναξαριού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
(από κώδ. 12 -13 αϊ.) μανθάνομεν δτι ή Παναγία προετοιμαζομένη διά τήν 
κοίμησιν αυτής «συγκαλεΐ τε καί γείτονας, σαροΐ τήν οικίαν, ετοιμάζει τήν 
κλίνην καί πάντα τά προς ταφήν επιτήδεια» 6.

Ή σάρωσις ενταύθα τής οικίας προ τής τελευτής, ύποδηλοι, δτι μετ’ 
αυτήν καί εφ’ δσον χρόνον παρέμενεν ό νεκρός έν τφ οϊκφ ό καθαρισμός 
αυτής θά ήτο άπηγορευμένος. Περί τούτου πειθόμεθα εκ πολλών σχετικών 
σήμερον εθίμων, ού μόνον συνήθων εις τον ελληνικόν, άλλα καί εύρύτερον 
εις ευρωπαϊκούς καί άλλους λαούς7.

Έκ τών νεοελληνικών εθίμων σημειώνομεν ενταύθα δτι εν Κρήτη σήμε
ρον «δσην ώρα είναι τό λείψανο στο σπίτι δέ σκουπίζουνε για νά μή διώ
ξουνε τούς αποθαμένους πού ήρθανε νά συνοδέψουνε τήν ψυχή» 8. Εις τήν 
Κυνουρίαν επίσης δεν σαρώνουν κατά τήν ημέραν τής εκφοράς τού νεκρού, 
διότι αποθνήσκει καί άλλος εκ τής οικογένειας9. Αί μαρτυρίαι αΰται εμφαί- 
νουσιν δτι ή οικία πρέπει νά σαρωθή προ τού θανάτου, ως φέρεται εν τφ

1 Hipp. Delehaye, Βίος Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος (7 αί.), Anal. Boll. 
45 (1927), 53, στ. 3 κέξ. Βίος Μαρίας τής νέας (9 -10 αί.), BE, σ. 297(5. Βίος Ευ
θυμίου (10 αί.), (έκδ. Car. de Boor, κεφ. XXI, 2).

2 Βίος αγίας Εΰπραξίας. AS, Mart. 2, 926 (κεφ. 36).
3 AS, Γ, 324.
4 ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, ϊδε παρά Λ ο υ κ ά τ φ, σ. 41. Βίος Θεο

δώρας (9 αί.), W. Re gel, Anal. Byz-russ., Petropoli 1891, σ. 17, στ. 1 κέξ. 
Βίος οσίου Νείλου (10 αί.), Migne, 120, 156α (κεφ. 94). Βλ. καί παρά τοΐς άρ- 
χαίοις εις Πλάτωνος, Φαίδωνα, 117d.

6 ”Ιδε Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 6.
9 SEC, σ. 892, στ. 33 κέξ.
7 "Ιδε Ern. Samter, Geburt, Hochzeit nnd Tod, Leipzig u. Berlin 

1911, σ. 31 κέξ. Arn. van Gennep, Manuel de Folklore Fran^aise Con- 
temporain, I.n, Paris 1916, σ. 670.

8 Μαρ. Λιουδάκη, Ή τελευτή στην Κρήτη. EEKS, Β' (1939), 407.
9 Λαογρ. 11 (1934/37), 658, άρ. 9.
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συναξαρίφ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Ή άντίληψις αυτή άπαντμ εν Λευ- 
κάδι εις τό μυρολόγιον :

«Καλότυχος πόπέθανε στή μέση τοϋ σπιτιού του 
και τον ετριγυρίσανε οί ξένοι κ’ οί δικοί του.
Κι’ άγλια ’πό κειόν πόπέθανε σέ ξενοδόχου σπίτι 
κ’ είναι τό σπίτι άσάρωτο κι ό νιος κορναχτισμένος»'.

*Η σάρωσις επιτρέπεται μόνον μετά την εκφοράν τοϋ νεκρού. Εις την Αιτω
λίαν «"Αμα βγάνουν πεθαμένο από ενα σπίτι, πρέπει κατόπιν νά σκουπίσουν 
καλά, δωμάτια, σκάλες, δλα τοϋ σπιτιού τά μέρη καί τά σκουπίδια νά πάνε 
νά τά ρίξουνε στά δίστρατα, δχι αλλού, δεν κάνει»1 2.

Μετά την εκφοράν σαρώνουσιν επίσης εν Σκυρφ καί Νάξφ3' έν τή 
τελευταίμ νήσφ όμως δεν ρίπτουσι «τά σκουπίδια στο δρόμο» εκ φόβου μη 
άπορρίψωσι μαζί καί την επί τριήμερον έν τφ οΐκφ διατρίβουσαν ψυχήν 
τοϋ νεκρού4.

ϋό Γ. Κ. Σπυριδάκή

1 Σπ. Μουσούρη (Φ. Γιοφύλλη), Ή γλώσσα τής ’Ιθάκης, 1950, σ. 113, 
άρ. 56. Ή αυτή άντίληψις υπάρχει νομίζω καί είς μυρολόγιον έξ Άργους (Λαογρ. 
Γ', 267, στ. 14) είς τό όποιον φέρεται ό νεκρός λέγων :

«Σήκω, σαρώστε τήν αυλή, σαρώστε τό σοκάκι 
τί θά ’ρθη τό συμπεθεριό γιά νά μέ στεφάνωση' 
φέρνουν τό στέφανο μονό καί τή λαμπάδα μία».

2 Δη μ. Λουκοπούλου, Σύμμεικτα λαογραφικά έξ Αιτωλίας, Λαογρ. 12 
(1938- 1948), 22.

3 Ν. Πέρδικα, Σκΰρος I, 1910, σ. 142. Ναξ.’Αρχ. Α' (1947), 68.
4 Διά τόν αυτόν λόγον, φαίνεται, δέν σαροόνουσιν είς τήν Σύμην καί τήν Σϋρον 

πρό τής παρελεύσεως τριημέρου από τού θανάτου, είς δέ τήν Τήνον μιας ημέρας, 
Ζωγρ.Άγών Α', 216 (§ 86). ΑΣ, Γ', 359. Είς τήν Θρφκην (Τσανδώ) είς τό δωμά- 
τιον τού νεκρού επί τεσσαράκοντα ημέρας «δέν ξεραχνιάζουν καί δέν ασβεστώνουν, 
μή σκοτώσουν τήν ψυχή πού έως δτου πάρη τά σαράντα της κόλλυβα εκεί λογογυρ- 
να», Θρφκικά 2 (1929), 140, πρβ. καί σ. 145. Είς τήν Σινασόν «μετά τήν έξοδον τοϋ 
νεκρού δέν καθαρίζουσι, διότι νομίζουσιν δτι θά καθαρισθή καί ή οικία έκ τών αν
θρώπων», Σαρ. Αρχελάου, Ή Σινασός, σ. 92. Έκ τής σαρώσεως κατά τήν 
τελευτήν, τό έθιμον τούτο έπεξετάθη κατόπιν καί είς άλλας περιστάσεις τού βίου. 
Ούτως είς τήν ’Αρκαδίαν, δταν φεύγη τις είς τήν ξενιτειάν πρέπει νά σκουπίσουν 
πρό τής άναχωρήσεως αυτού, κατόπιν δέ μετά παρέλευσιν εικοσιτετραώρου. Άν κα- 
θαρίσωσι τήν οικίαν αμέσως μετά τήν άναχώρησίν του, «είναι σάν νά τόν διώχνουν 
διά παντός»' δηλαδή φοβούνται μήπως πεθάνη, Τσίριμπας, Χειρόγραφον έν 
Λαογρ. Άρχ., άρ. 767, σ. 433. Έν Σύμη ομοίως δέν σαρώνουσι τήν οικίαν έπί 
τριήμερον άπό τής άναχωρήσεως τού οικείου σπογγαλιέως «διά νά μήν τόν ρίξουν 
δξω, έτσι πού ρίχνουν καί τά σκουπίδια», Ζωγρ. ’Αγών Α', 215β (§ 74).
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Τό εθιμον τοΰτο τής σαρώσεως τής οικίας μετά την ταφήν τοΰ νεκρού 
μαρτυρεΐται καί ως άρχαΐον ρωμαϊκόν1, άλλα καί ελληνικόν. Ούτως είς επι
γραφήν τής Ίουλίδος εν Κέφ (5 π.Χ. αί.)1 2, καθορίζουσαν τά τής εκφοράς τών 
νεκρών, υπάρχει ή άπαγόρευσις μετά τον καθαρμόν τής οικίας «μεδέ τά καλ- 
λύσματα3 φέρεν επί τό σήμα». Ή απαγορευτική αυτή διάταξις σημαίνει οτι 
ύπήρχεν εθιμον, μετά τήν ταφήν νά άπορρίπτωσιν τά σαρώματα εκ τοΰ οίκου 
επί τοΰ τάφου, ως επίσης συνηθίζεται σήμερον πολλαχοϋ τής Ευρώπης, νά 
ρίπτωσιν εις τό νεκροταφεΐον ή είς τούς αγρούς τά σκουπίδια καί τό σάρω- 
θρον, ΐνα μή επιστρέψη ό νεκρός είς τήν οικίαν 4·

Κατά τήν λαϊκήν πίστιν, άπαντώσαν εις πολλούς λαούς, ή ψυχή μετά 
τον θάνατον παραμένει επί τι χρονικόν διάστημα έν τή οικία5. Πλήν δε τού
του προ καί μετά τήν Ικπνοήν τής ψυχής έρχονται είς τήν οικίαν τοΰ τελευ- 
τήσαντος ψυχαΐ άλλων νεκρών καί πλήθος δαιμόνων, εξ ών άλλοι κακοποιοί, 
μεταξύ δέ αυτών καί οί δαίμονες τής άσθενείας τοΰ άποβιώσαντος6.

Διά τής σαρώσεως επιδιώκεται προφανώς ή άπομάκρυνσις εκ τοΰ οίκου 
τών ψυχών τών νεκρών καί τών δαιμόνων7. Τά σαρώματα απορρίπτονται, 
ως εΐπομεν, εις τό νεκροταφεΐον ή εις τρίοδον 8, δπου ό τόπος τής διατριβής 
τών πνευμάτων καί τών ψυχών9 10. Εις τό εθιμον τούτο ύπόκειται ή ιδέα δ'τι 
ή ψυχή τοΰ νεκρού μετά τών άλλων πνευμάτων κάθηται επί τής επί τοΰ 
δαπέδου κόνεως, κατά δέ τήν διάρκειαν τής σαρώσεως καί μετ5 αυτήν καί 
επί τοΰ σαρώθρου '°.

1 Paul., σ. 77, 18 (ίδ. παρά Ern. Samter, Geburt Hochzeit und Tod, 
σ. 30-31).

2 Ziehen, Leg. Gr. Sacr. II,I, 93a, στ. 22 κέξ. (σ. 261). Dittenb., 
Syll3, άρ. 1218.

3 Σκουπίδια.
4 Ern. Samter, ”Ev9·’ άν., σ. 32.
5 ”Ιδε Arn. van Gennep, *ΕνΘ·’ άν., σ. 670. B, Schmidt, Toten- 

gebrauche έν Archiv f. Religswiss. 24 (1926), 290. W. Gal and, Die vor- 
christl. baltischen Totengebrauche, Archiv f. Religswiss. 17 (1914), 490.

8 ”Ιδε ανωτέρω σ. 79 - 80. Βλ. καί Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κων
σταντινουπόλεως, Βίον Άνδρέου Σαλοΰ, Migne, 111, 72Jb.

7 Samter, ”Ev6·’ άν., σ. 32 κέξ. Eu g. Fehrle, Das Besen im Aber- 
glauben, Hess. Blatter XI (1912), 217 - 218.

8 Samter, "EvfK άν., σ. 31, 155. Τό έ'άιμον άπαντα σήμερον καί έν Αίτο)- 
λία, ΐδε άνωτ. σ. 90.

9 ”Ιδε Τ h. PI ο p ί n e r, Τρίοδος, Pauly- W issowa, RE, 13, σ. 162. 
S. Seligmann, Der bose Blick., τόμ. II, Berlin 1910, σ. 221. Mart. Nils
son, Griechische Feste, Leipzig, 1906, σ. 391. E. Samter, Geburt, Hochzeit 
u. Tod, σ. 145. Handwort. d. deutschen Abergl. Bd. V, 516 (Kreuzweg).

10 Ju 1. von Negelein, Die Reise der Seele ins Jenseints, Zeitschrift 
des Vereins f. Volksk. 11 (1901), 263. Eug. Fehrle, ”Ev9·’ άν., σ. 217. Είς
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Κατά ταϋτα νομίζω δτι εις την μαρτυρίαν περί τής σαρώσεως τής οικίας 
υπό τής Θεοτόκου προτού παραδώση την ψυχήν αυτής εις τον Θεόν, έχομεν 
λαϊκόν νεκρικόν εθιμον. Θά εσάρωνον δέ τότε την οικίαν προ τής τελευτής, 
διότι δεν θά επετρέπετο κατόπιν 6 καθαρισμός αυτής, ως καί σήμερον, έφ5 
δσον χρόνον παρέμενεν ό νεκρός εις την οικίαν, εκ τοϋ φόβου, ως εΐδομεν 
ανωτέρω εκ σημερινών δοξασιών, μη εκβάλωσιν μετά τών σαρωμάτων καί 
την τυχόν επ’ αυτών επικαθημένην ψυχήν τοϋ νεκροϋ. Διά τής εκβολής αυτής 
τής ψυχής εκ τοϋ οίκου ύπήρχεν ό κίνδυνος νά χάση τό σώμα αυτής καί νά 
περιπλανάται άλλαχοϋ χωρίς νά κατορθώση νά έπανευρη τοΰτο καί άκολου- 
θήση τήν εκφοράν αυτού εις τον τάφον, μετά τοϋ όποιου μεταβαίνουσα εις 
τον άλλον Κόσμον θά συνέχιση εκεί τον περαιτέρω βίον αυτής.

Μεταξύ τών ενεργειών προς διάταξιν τών τοϋ οίκου διά τήν έπικειμένην 
τελευτήν τοϋ ασθενούς, πλήν τής σαρώσεως, περιελαμβάνετο κατά τήν μεσαιω
νικήν περίοδον καί ό συσκοτισμός τοϋ εσωτερικού τής οικίας, ώστε αυτή 
ένεκα τής ελλείψεως επαρκούς φωτός νά λάβη ζοφώδη δψινΤό εθιμον 
τοΰτο, μνημονευόμενον παλαιότερον υπό τοϋ Μεγάλου Βασιλείου (Migne, 
31, 232 B-C) «ούτως οΐει προσήκειν καί τώ πενθοϋντι... καί αύχμηράν 
κόμην καί σκότος εν οίκίςι»8, υπάρχει καί σήμερον ευρέως διαδεδομένον3.

Προς έξήγησιν τοϋ νομίμου τούτου, τοϋ οποίου τήν αιτίαν αγνοεί σήμε
ρον ό λαός, ως παρατηρεί ό Ν. Πολίτης (Λαογρ. Σύμμ. Γ', 324 σημ. 5), 
νομίζω δτι πρέπει νά συνδέσωμεν 4 αυτό προς τό άρχαΐον αττικόν έθος τής 
έπιχρίσεως τής θύρας τής οικίας διά πίσσης κατά τά Άνθεστήρια, τήν ημέ
ραν τών χοών, δτε επιστεύετο δτι άνήρχοντο εις τον κόσμον αί ψυχαί τών 
νεκρών, ως καί κατά τήν γέννησιν, προς τον σκοπόν τής άπελάσεως εκ τοϋ 
οίκου τών κακοποιών πνευμάτων5.

Ό συσκοτισμός τής οικίας, ό όποιος επαναλαμβάνεται σήμερον πολλα- 1 2 * 4 5

τήν δοξασίαν αυτήν παρατηρεί ενταύθα ό Fehrle δτι στηρίζεται καί ή άπαγόρευσις 
τών Πυθαγορείων (Πλουτάρχου, Συμπόσιον Η'ζ' 13, 272d) : «μηδέ σάρον υπερ- 
βαίνειν». Τό σάρωθρον άντιθέτως χρησιμοποιείται σήμερον καί ώς προφυλαχτικόν 
μέσον από δαιμονικής επήρειας’ ίδ. Ζωγρ. Άγων Α', 211 (§6). Θρακ. 1, 192' 6, 
319' 9, 229, άρ. 20. Λαογρ. 2, 414, 81 κ.ά. Παρ’ άλλοις λαοϊς, ϊδ. Ε. Sam ter, 
”Ενθ’ άν., σ. 34 κέξ. Ε. Fehrle, ”Ενθ’ άν., σ. 217.

1 Θαύματα τών αγίων Κοσμά καί Δαμιανού. Ε. Deubner, Kostnas und 
Damian, Leipzig u. Berlin 1907, σ. 110, στ. 7 κέξ. (Κατά τον L. Deubner, 
σ. 82-83 τά ώς άνω θαύματα έγράφησαν κατά τόν δον αιώνα).

2 Ή μαρτυρία αυτή τοϋ Μεγ. Βασιλείου άναφέρεται εις εθιμον συσκοτίσεως 
τού οίκου μετά τήν τελευτήν. Βλ. καί Κουκουλέν, σ. 76 - 77.

2 ΛΣ, Γ', 324. ’Ενταύθα γίνεται λόγος περί ανοίγματος τών παραθύρων καί 
τών θυρών μετά τήν έκπνοήν, δπερ σημαίνει δτι προηγουμένως τηρούνται κλειστά.

4 ”Ιδε καί Ε. Samter, ”Ενθ’ άν., σ. 29.
5 “Ιδε Rohde, Psyche3 I, 237 ένθα παρατίθενται αί άρχαΐαι μαρτυρίαι.
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χοΰ τής Ευρώπης και μετά τήν εκπνοήν *, πιστεύω δτι θά είχεν άρχικώς τον 
ίδιον σκοπόν, ως το ανωτέρω άρχαΐον έθος τής έπιχρίσεως τών θυρών διά 
πίσσης, δηλαδή νά εμποδίση τήν είσοδον εις αυτήν τών πονηρών δαιμόνων 
καθ’ ήν ώραν έπνεε τά έσχατα ό ετοιμοθάνατος, οΰτω δέ νά διευκολΰνη τήν 
εκπνοήν τής ψυχής και τήν παραλαβήν αυτής υπό τών αγαθών δαιμόνων (αγ
γέλων) 1 2.

γ') Το ψυχομάχημα καί ή τελευτή.

Ό εις τήν Ιπιθανάτιον αγωνίαν ευρισκόμενος ελέγετο δτι εψυχορράγει3 
ή λαϊκώτερον, ως και σήμερον, δτι έψνχομάχει, δηλαδή έμάχετο, ήγωνίζετο, 
ή ψυχή αύτοΰ προς τον Θάνατον*, «πολλάκις δέ και ψυχομαχοϋσίν τισιν 
παρεκάθητο καί αυτός τοΰτους ίδίαις χερσίν έκάμμυσεν...» \

Εις τον βίον τοΰ οσίου Νικολάου ηγουμένου τής μονής τών Στουδίου 
(9 αί.) (Μ i g n e, 105, 916b) λέγεται περί γυναικός, δτι αυτή «τοΐς τοΰ 
"4δου πυλώσι δι3 5 αρρώστιας εγγίζουσα καί προς τήν έξόδιον τών αυτής 
εΰτρεπιζομένων συνήθειαν» άποκατέστη υγιής διά τής έπεμβάσεως τοΰ" 
οσίου Νικολάου6.

Τό «εγγίζειν ταΐς τοΰ αδου πυλαις» σημαίνει ενταύθα οτι ό ασθενής 
εύρίσκετο είς τάς τελευταίας αΰτοϋ πνοάς. Ή πίστις εις τον λαόν περί πυλών 
τοΰ "./Δδου άπαντά ήδη από τοΰ 'Ομήρου μέχρι τής σήμερον. Πλήν τουτου 
αί πύλαι τοΰ "^.δου άναφέρονται καί παρά τοΐς Ρωμαίοις καί εις τήν Και
νήν Διαθήκην (Ματθ. ις·' 18) «καί πΰλαι οίδου ου κατισχυσουσιν...»7.

1 Jul. von Negelein, Die Reise der Seele ins Jenseits. Zeitsch. d. 
Ver. f. Volksk. 11 (1901), 267. E. Sam ter, Ένθ’ άν., σ. 28-29.

2 Ό Ern. Samter, Ένθ’ άν., σ. 28-29 αναφέρει δτι πολλαχοϋ σήμερον 
έν Ευρώπη κατά τόν γάμον, καί δή μετά τήν τελευτήν, κλείουσι τάς θύρας καί τά 
παράθυρα, ϊνα έμποδίσωσι τήν είσοδον τών κακοποιών πνευμάτων είς τήν οικίαν.

3 Ίωάνν. Χρυσόστομος, ϊδε παρά Λουκάτφ, σ. 43, άρ. 1. Hipp 
Del eh aye, Βίος Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος, Anal. Boll. 45 (1927), 53, στ. 3 
κέξ. Βίος Θεοδώρου Συκεώτου (6 αί.), ΜΑ, σ. 425. Διήγησις περί Θεοφίλου τοΰ 
βασιλέως (9 αί.), W. Re gel, Anal. Byz-russ., σ. 20α. Βίος ’Αντωνίου τοΰ νέου 
(9 αί.), Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συλλ. Παλαιστ. καί Συριακής άγιολο- 
γίας, Α', έν Πετρουπόλει 1907, σ. 211, στ. 33. Βίος τοΰ οσίου Νείλου (10 αί.), 
Migne, 120, 156α (κεφ. 94) κ.ά.

4 G. Ν. Hatzidakis, "Αγγελος und Verwandtes. Sitzungsber. d. Akad. 
d. Wiss. in Wien. Ph. hist. kl., Bd. 173 (1913), Heft 2, σ. 8.

5 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος (7 αί.) (έκδ. 
Gelzer, σ. 52, 20). Βλ. καί Κουκουλέν, σ. 6.

6 Βλ. καί F. Η a 1 k i η, Βίος ’Αντωνίου τοΰ νέου (9 αί.). Anal. Boll. 62 
(1944), 221, στ. 3 «έκ τών πυλών τοΰ "Δδου διά προσευχής έρρύσατο».

7 ΓΙρβ. καί Άποκάλ. a 18' ϊδε καί Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλ. μυθολογία, 
Μέρος Β', 1874, σ. 330-331.
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Ό ψυχομαχών, μη δυνάμενος πλέον ν’ αναγνώριση ούδέν εκ των περι- 
στοιχοΰντων αυτόν προσώπων 1 και φανερού ό'ντος τοΰ τέλους τοΰ βίου αυτού, 
έτοποθετεϊτο εις την επιθανάτιου κλίνην, τό χαμεύνιον κατά τον Γρηγόριον 
Νΰσσης, έστραμμένην προς άνατολάς' «προς γάρ ανατολήν τέτραπτο αυτή 
τό χαμεΰνιον» 1 2 3.

Ή στροφή τοΰ προσώπου των άποθνησκόντων προς άνατολάς άπετέλει, 
κατά τον 4ον αιώνα, ως μανθάνομεν εκ τής μαρτυρίας ταΰτης τοΰ Γρηγορίου 
Νΰσσης, πλατύ λαϊκόν έθος8, τό όποιον ως νεκρικόν νόμιμον συνεχίσθη καθ’ 
ό'λην τήν βυζαντινήν περίοδον, σήμερον δέ αποτελεί έθιμον καθολικούς άνε- 
γνωρισμένον 4. Οΰτω, πλήν τής ανωτέρω μαρτυρίας υπό Γρηγ. τοΰ Νΰσσης, 
σημειώνομεν εκ τής Πρωτοβυζαντινής περιόδου ότι οί μάρτυρες Πιόνιος και 
πρεσβΰτερος Μητρόδωρος, μαρτυρήσαντες επί Δεκίου εν Μ. Άσίφ πλησίον 
τής Σμύρνης, κατά τον χρόνον τής εκπνοής «άμφότεροι εβλεπον προς άνα
τολάς»5 6. Ό Ιωάννης Μόσχος άναφέρει διήγησιν τοΰ Παλλαδίου περί νεα- 
νίου τίνος χριστιανού έν Άλεξανδρείφ, όστις καταδεδικασμένος εις θάνατον, 
παρεκάλει τούς δημίους λέγων : «Διά τον Κύριον ποιήσατε άγάπην καί κατά 
άνατολάς κρεμάσατε με, ϊνα προσέχω μόνος ως κρεμώμαι»8. ’Αναστασία ή 
πατρικία εν ΑΙγΰπτφ άναβλέψασα «προς άνατολάς... ποιεί εις τό στόμα... 
σταυρόν καί λέγει' εΐς χεΐράς σου ό Θεός παρατίθημι τό πνεύμα μου' καί 
ούτως παρέδωκεν τήν ψυχήν» 7 κ.ά.

Περί τού προσανατολισμού κατά τήν έκπνοήν, ό όποιος τηρείται κατό
πιν καί κατά τήν πρόθεσιν τού νεκρού καί εις τήν κατάθεσιν αύτοΰ έν τφ 
τάφφ συζητούμεν κατωτέρω.

Μετά τήν προς άνατολάς στροφήν τοΰ ψυχορραγούντος, έτοποθέτουν

1 Μακρίνα, 46, 984β. Βίος Θεοδώρου Συκεώτου (6 αί.), ΜΑ, σ. 425 «ψυχορ- 
ραγοΰντος οΰν αΰτοϋ καί φωνήν δλως μή διδόντος, μηδέ γνωρίζοντός τινα, έποίη- 
σαν οΐ τοΰ χωρίου τό μνήμα αΰτοΰ».

2 Μακρίνα, σ. 984β. Ή Μακρίνα άπεβίωσε κατά τόν Δεκέμβριον τοΰ έτους 
379 ή τόν ’Ιανουάριον τοΰ 380. "Ιδε Fr. J. Dolger, Sol Salutis, Munster in 
Westf. 1925, o. 258.

3 F r. J. Dolger, ”EvfF άν., σ. 261.
4 B. Schmidt, Totengebrauche und Graberkultus im heutigen Grie- 

chenland, Archiv f. Religionswiss. 24 (1926), 285. Σπ. Συγκολλίτου, *0 
νεκρός εις τήν Άνασελίτσα, Λαογρ. 11 (1934- 1937), σ. 388. Μαρ. Λιουδάκη,
Ή τελευτή στήν Κρήτη, ΕΕΚΣ, Β' (1939), 404 κ.ά.

6R. Knopf- G. Kruger, Ausgewablte Martyrerakten8, Tubingen, 
1929, o. 56, στ. 24 κέξ.

e M i g n e, 87, 2925a.
7 Δανιήλ Σκητιώτης, σ. 3, στ. 18 κέξ. Βλ. έτι: Βίος Μαρίας Αιγύπτιας, 

AS, April. 1 (σ. XVII, § 37). Ύπόμνησις εις Ήλίαν τόν νέον (t 780). Ά. Παπα
δοποΰλου-Κεραμέως, Συλλ. Παλαιστ. καί Συριακής αγιολογίας, τεΰχ. Α', σ. 
55, στ. 1 κέξ.
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παρά τήν κλίνην αύτοϋ άνημμένην λαμπάδα 1 κατά συνήθειαν ή οποία υπάρ
χει καί σήμερον 1 2 *.

Εις τήν κωματώδη αυτήν κατάστασιν ευρισκόμενος ό τά λοίσθια πνέων 
προσήλωνε τό βλέμμα εις τι μέρος τής οικίας' έπιστεΰετο δε, ως και σήμε
ρον, δτι έβλεπε τότε τον άγγελον ή τούς αγγέλους, οϊτινες ήρχοντο, ΐνα άπο- 
σπάσωσι καί παραλάβωσι τήν ψυχήν αυτού. Ή Μακρίνα (f 379), κατά τον 
βιογράφον της, ψυχορραγούσα «τοιαύτα φθεγγομένη, ούκέτι προς ημάς τούς 
παρόντας αλλά προς αυτόν εκείνονs προς δν ατενές άφεώρα τοίς όμμασι» 
(Μ ϊ g n e, 46, 984β). Ό Γρηγόριος Ναζιανζηνός εις τον επιτάφιον λόγον 
του εις τον μέγαν Βασίλειον λέγει περί τού Βασιλείου (Μ ϊ g n e, 36, 600 c-d) 
δτι «έκειτο μέν δ άνήρ τά τελευταία πνέων καί παρά τής άνω χοροστασίας 
έπιζητοΰμενος, προς ήν εκ πλείονος έβλεπεν». Περί τής πίστεως ταύτης ανα
φέρει καί ή νεκρώσιμος ακολουθία εις ψυχορραγοΰντα' «Άγων επέστη μοι 
ψυχής πανόλεθρος καί τά δμματα ρέπων προς τού Θεού φωτεινούς αγγέλους 
έκβοώ' μικρόν εάσατέ με ζήν...»4 *, καί «προς τούς αγγέλους τά δμματα 
ρέπουσα άπρακτα καθικετεύει»6.

Ό ψυχομαχών θορυβείται έκ τής παρουσίας τών αγγέλων, ώς φαίνεται 
δέ εις τά παρατεθέντα χωρία έκ τής νεκρώσιμου ακολουθίας, επιζητεί ούτος 
καί αγωνίζεται νά σωθή. Σχετικώς μαρτυρούσι καί αί αγιολογικοί πηγαί- 
Ούτως εις τον βίον τού Ίωάννου τού Έλεήμονος, υπό Λεοντίου επισκόπου 
Νεαπόλεως Κύπρου (7 αί.) (έκδ. Gelzer, σ. 81, στ. 15 κέξ.) λέγεται: «καί 
πώς τών αγίων αγγέλων ερχομένων καί κατασπευδόντων θορυβείται τότε ή 
ψυχή, εάν εύρεθή ανέτοιμος;»' ένταΰθα (σ. 82, στ. 14 έξ.) λέγεται έτι καί 
περί τού άγ. Ίλαρίωνος δτι ούτος «μέλλων τού βίου έξέρχεσθαι έδειλίασεν 
καί έλεγεν τή εαυτού ψυχή, δγδοήκοντα έτη, ώ ταπεινή \[ιυχή, έχεις δου- 
λεύουσα τφ Χριστφ καί φοβή έξελθεΐν ; έξελθε, φιλάνθρωπος έστιν».

Ή δοξασία αυτή περί άποσπάσεως τής ψυχής άπαντα από χριστιανικής 
πλευράς ήδη εις τήν Καινήν Διαθήκην (Λουκ. ιβ' 20) «Άφρων ταΰτη τή 
νυκτί τήν ψυχήν σου άπαιτοΰσιν από σού...». Μεταξύ δμως τών αγγέλων 
παρουσιάζονται κατά Ίωάννην τον Χρυσόστομον καί οί πονηροί δαίμονες 
(δ διάβολος) υπό άγρίαν δψιν, έπιζητοΰντες έπίσης ν’ άρπάσωσι τήν ψυχήν 
καί κατηγοροΰντες διά τά αμαρτήματα αυτής0. Εις τήν φοβεράν αυτήν τών

1 Βίος Θεοδώρου Στουδίτου (9 αϊ.), Migne, 99, 325c· «...ώς ήσθετο εαυτόν 
ήτονηκότα, προσέταξεν ήσυχη κηραψίαν γενέσθαι...».

2 Σπ. Συγκολλίτου, ”Ενθ’ άν., σ. 388-389.
5 Τόν Θεόν.
4 Ίωάνν. Μαρτίνου, Εΰχολόγιον τό μέγα. Έν 1 Αθήναις, 1899, σ. 409.
6 ”Ενθ’ άν., σ. 434.
8 ”Ιδε Λ ο υ κ ά τ ο ν, σ. 43. Περί τών κακοποιών τούτων δυνάμεων μαρτυρεί 

καί η νεκρώσιμος άκολουθία ?ίς ψυχορραγοΰντα- «ότε έκ τοϋ σώματος ψυχή μέλλει
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πονηρών πνευμάτων εμφάνισιν ό πνέων τά έσχατα καταλαμβάνεται υπό τρό
μου καί αγωνίζεται επί τής κλίνης, ΐνα απαλλαγή τούτων «καί όψεις φοβε- 
ράς... τής ψυχής ένδον εαυτήν είσωθούσης καί όκνοΰσης άπορραγήναι τοϋ 
σώματος καί την δψιν των ερχομένων αγγέλων ου φεροΰσης»* 2 *.

Περί τής δεινής θέσεως τοΰ ψυχομαχοϋντος ενώπιον τών παρισταμένων 
αγγέλων καί δαιμόνων καί τής πάλης προς αΰτους όμιλε! ετι καί ή νεκρώ
σιμος ακολουθία" «Άγων επέστη μοι ψυχής πανόλεθρος»8, «οΐμοι οίον 
αγώνα έχει ή ψυχή χωριζομένη έκ τοϋ σώματος... προς τους αγγέλους τά 
δμματα ρέπουσα άπρακτα καθικετεύει» 4. Ή άντίστασις τοΰ άποθνήσκοντος 
είναι μακροτέρα καί περισσότερον αγωνιώδης προκειμένου περί αμαρτωλής 
ψυχής, βραχεία δε καί ήρεμος περί δικαίας5 * *.

Ή πίστις αυτή περί άποσπάσεως τής ψυχής εκ τοϋ ανθρώπου υπό δαί- 
μονος (αγγέλου) άπαντοί ήδη εις τήν αρχαιότητα. Ό Πλάτων εν Φαίδωνι 
108 ab μαρτυρεί ότι «ή μέν κοσμία τε καί φρόνιμος ψυχή έ'πεταί τε καί ούκ 
αγνοεί τα παρόντα" ή δ’ επιθυμητικούς τοΰ σώματος έχουσα... περί εκείνο 
πολύν χρόνον επτοημένη καί περί τον ορατόν τόπον πολλά άντιτείνασα καί 
πολλά παθοΰσα βίςι καί μόγις υπό τοϋ προ στεναγμένου δαίμονος ο’ίχεται 
άγομένη».

Ενώπιον τών παρισταμένων αγγέλων καί δαιμόνων γίνεται, ολί
γον προ τής εξόδου τής ψυχής έκ τοϋ σώματος, ή κρίσις αυτής διά τής 
σταθμήσεως τών καλών καί κακών έν τφ βίφ έργων της. Περί τής πίστεως 
ταύτης μαρτυρεί δ Χρυσόστομος τονίζων ότι ό ψυχορραγών τρέμει καί άνα-

μετά βίας άρπάσθαι υπό αγγέλων φρικτών» (Ί. Μαρτίνου, ”Ενθ’ άν., σ. 439). 
«’Ιδού έψέστηκεν δχλος τών πονηρών πνευμάτων, κατέχοντες τών έμών αμαρτιών έγ
γραφός καί κράζουσι σφοδρώς, έκζητοϋντες άναιδώς τήν άθλίαν μου ψυχήν» (Ίω. 
Μαρτίνου, "Evil’ άν., σ. 408) καί περαιτέρω «νέφος γάρ δαιμόνων άφνω έπήλθέ 
μοι καί σκότος τών αισχρών μου έργων καλύπτει με» (Ένθ’ άν., σ. 409).

‘Λουκάτος, σ. 43.
2 ’Ιωάνν. Χρυσόστομος, Εις Ματθ. όμιλ. νγ' (παρά Λουκάτφ, σ. 

43, άρ. 4). Περί τής πάλης ταύτης τής ψυχής ϊδε καί Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλη
νική μυθολογία, Β', 1874, σ. 315 κέξ.

8 Ί ω ά ν ν. Μαρτίνου, ”Ενθ’ άν., σ. 409.
1 ”Ενθ’ άν., σ. 434.
5 νΙδε Β. Schmidt, ”Ενθ’ άν., σ. 284. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική 

μυθολογία Β', 1874, σ. 314. ΛΣ, Γ', σ. 324. Σπ. Συγκολλίτου, έν Λαογρ. 11, 
σ. 389 -390. Μ. Λιουδάκη, ”Ενθ’ άν., σ. 404. Παραλλήλως πρός τήν ακολου
θίαν τής ’Εκκλησίας εις ψυχορραγοϋντα, άναγινωσκομένην πρός διευκόλυνσιν τής 
τελευτής, ό λαός παρ’ ήμΐν, ως καί παρ’ άλλοις έθνεσι, επιζητεί καί δι’ άλλων
μέσων νά διευκολύνη τήν έκπνοήν τής ψυχής καί έπιτύχη τήν απαλλαγήν τοϋ ψυχο.
μαχοϋντος έκ τών βασάνων του. ”Ιδε ΛΣ, Γ', 323 - 324. Μ. Λιουδάκη, “Ενθ’ άν., 
σ. 404-405. Ε r n. Sam ter, ”Ενθ’ άν., σ. 128. Arn. van Gennep, ”Ενθ’
άν., σ. 664 - 665 κ.ά.
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πηδοί επί τής κλίνης αύτοΰ ορών «τάς δυνάμεις τάς εναντίας παρισταμένας, 
λογοθετούσας, κατηγορούσας, άρπάσαι έπιχειροΰσας» *.

Είς τήν συλλογήν τών αποφθεγμάτων τών αγίων γερόντων υπό τοΰ 
Παλλαδίου Έλενοπόλεως, τοΰ 5ου αϊ., λέγεται επίσης : «Κατανοεί ουν ή 
ψυχή, μέση ίσταμένη, ποίφ άρα φόβφ καί τρόμφ στήκει έως ου ή κρίσις 
αυτής άπόφασιν λάβη παρά τοΰ δικαίου κριτοΰ»1 2 3. Είς τον υπό τοΰ Νικηφό
ρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως (10 αί.) βίον τοΰ Άνδρέου Σαλοΰ 
παρίσταται κηδεία τοΰ νεκροΰ μεγιστάνός τίνος ήν συνοδεύει «πλήθος αίθιό- 
πων δαιμόνων», λέγεται δε δτι «κεκληρονόμηκεν αυτόν ό διάβολος»8.

Παραλλήλως προς τάς ειδήσεις ταύτας περί άντισταθμήσεως τών καλών 
έργων έν τφ βίφ προς τά κακά αναφέρει καί ή είς ψυχορραγοΰντας άναγινω- 
σκομένη ακολουθία καί κατόπιν αί εκ τής υστεροβυζαντινής περιόδου πηγαί. 
Ούτως εν αυτή παρακαλεΐ ό άποθνήσκων : «’Αγαπητοί μου αδελφοί, τάς 
εμάς καθορώντες πράξεις ελεγχομένας εν τή στάθμη τοΰ ζυγοΰ, Χριστόν τών 
πάντων Θεόν δυσωπεΐτε, ϊλεων γενέσθαί μοι» 4 καί συνεχίζει«έλεήσατέ με, 
άγγελοι πανάγιοι... ούκ έχω γε έργον αγαθόν άντισταθμίζειν τον ζυγόν 
τών φαύλων πράξεων» 5. Καί ό Χάρος εις τον διάλογον αύτοΰ μετά τοΰ αν
θρώπου λέγει:

«Ζύγι κρατώ στο χέρι μου τής ελεημοσύνης 
γιά νά ζυάσω τά ’καμες...»6.

Έν τή είκονογραφίφ τέλος παρίσταται ό Χάρος καταπατών αμαρτωλόν εκ- 
πνέοντα καί κρατών ρομφαίαν καί πλάστιγγα7. Είς τήν πίστιν αυτήν, ή 
οποία θά ήτο διαδεδομένη εις τον λαόν, στηρίζεται καί ή υπό τοΰ καθηγη- 
τοΰ Φαίδωνος Κουκουλέ δημοσιευθεΐσα μαρτυρία τοΰ μητροπολίτου Θεσσα
λονίκης Ευσταθίου (12 αί.) κατά τήν οποίαν «Ή καθωμιλημένη γλώσσα τον

1 Περί υπομονής' ϊδε Λουκατον, σ. 43, άρ. 3. Πρβλ. καί μαρτυρίαν Θεο
φύλακτου, αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας (τέλος 11ου καί άρχαί τοΰ 12 αί.), είς Ν. 
Γ. Πολίτου, Νεοελληνικήν μυθολογίαν, Β', 1874, σ. 304.

2 Μ ig n e, 65, 200.
3 Migne, 111, 724b, 725a'.
4 2π. Παπαδοπούλου, ‘Αγιασματάριον τό μέγα, Ένετίησιν 1779, σ. 208.
5 ”Ενθ’ άν., σ. 210. Κατά δοξασίαν σήμερον είς τήν Θράκην (Τσανδώ) ή ψυχή 

ζυγίζεται υπό τοΰ αγγέλου μετά τήν έκπνοήν. Θρακ. 2 (1929), 139.
6 Giul. Moravcsik, II Caronte bizantino. Studi Bizant. e Neoelleni 

ci III (1931), 63, στ. 33 - 34. ‘Ομοίως καί έκ κώδ. XVII αί. (Moravcsik, ”Ενθ’ 
άν., σ. 66, στ. 23-24. «Ζύγι κρατώ στό χέρι μου δλες νά τις ζυγιάσω | τις καλω- 
σύνες πού ’καμες...».

7 Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, Β', 1874, σ. 304.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, "Ετος Κ' 7
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θανεΐν κινδυνεΰοντα έλθεΐν εις τά τοΰ θανάτου λέγει ζυγά» η «φησίν εις τά 
τοΰ "τ^δου κεΐσθαι ζυγά» 'Ο Φαίδ. Κουκούλες δρθώς συνδέει ενταύθα την 
λαϊκήν αυτήν εκφρασιν προς τον ζυγόν, καθ’δσον πράγματι ή ψυχή έκπνέουσα 
αμφιταλαντεύεται επί τοϋ ζυγοϋ, σταθμιζομένων επ’ αύτοΰ των έν τή ζωή 
πράξεων αυτής1 2.

"Οτε ό ασθενής, άφωνος πλέον, εύρίσκετο εις τά τοϋ θανάτου ζυγά, ήτοι 
εις τάς τελευταίας πνοάς, οί οικείοι αϋτοϋ άνέστελλον τους θρήνους. Έπε- 
βάλλετο άκρα σιωπή, διότι υπήρχε, φαίνεται, εις τον λαόν ή ιδέα δτι οί θρή
νοι ταράσσουσι τον ετοιμοθάνατου καί ούτως εμποδίζεται ουτος νά έκπνεύση.

Περί τοϋ εθίμου τοϋτου τής σιωπής, λέγει ό Γρηγόριος Νΰσσης, 
(Μακρίνα, σ. 985D) δτι μετά τήν τελευτήν τής Μακρινής «καί τήν ακοήν 
διά τής γοεράς τών παρθένων οίμωγής περιηχοϋμην. τέως μέν γάρ εν ήσυ- 
χίιτ διεκαρτέρουν καί τη ψυχή τήν οδύνην έγκατακλείουσαι, τήν τής οίμωγής 
ορμήν τφ προς αυτήν φόβφ κατέπνιγον». Εις τον βίον τής αγίας Εϋπραξίας 
(5 αί.) άναφέρεται οτι αυτή πνέουσα τά λοίσθια καί μή δυναμένη νά έκ- 
πνεύση, ένεκα τών θρήνων τής πλησίον ίσταμένης μοναχής, είπε: «Τί όδυ- 
νας με, αδελφή ; άφες άναπαύσασθαί με δτι εκλείπω» 8. Περί τής διαδόσεως 
τής δοξασίας ταΰτης εις τον λαόν κατά τήν βυζαντινήν περίοδον, πλήν τοϋ 
δτι καί σήμερον έ'τι υπάρχει αυτή 4, εμφαίνει καί ή σϋστασις τής σιωπής, υπό 
τής Εκκλησίας έν τή νεκρωσίμφ άκολουθίςι' «Ησυχάσατε δή, ησυχάσατε, τφ 
κειμένφ λοιπόν ηρεμήσατε" ηρεμήσατε θόρυβον λΰσαντες, καί τό μέγα μυστή
ριον βλέψατε" φοβερά γάρ ή ώρα" σιωπήσατε, ΐνα μετ’ ειρήνης ή ψυχή 
άπέλθη" εις αγώνα γάρ μέγαν συνέχεται...»5.

Ή δοξασία αυτή άπαντώσα εις πολλούς λαούς καί δή καί εις πρωτο
γόνους6 *, ήτο γνωστή εις τον ελληνικόν λαόν από τής άρχαιότητος. Ό Πλά

1 Φαίδ. Κουκουλ έ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, Τά λαογραφικά, τόμ. Α' 
1950, σ. 483. Πρβλ. καί Κούκο υλέν, σ. 6.

2 'Η κρίσις τής ψυχής συνεχίζεται καί μετά τήν έξοδον αυτής έκ τοΰ βίου.”Ιδε 
Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος (έκδ. Gelzer, σ. 82). 
Γ. Κ. Σπυριδάκη, ‘Ο αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοίς Βυζαντινοίς καί νεωτέ- 
ροις Έλλησι, 1939, σ. 30.

3 AS, Mart. 2, 926 (κεφ. 36).
4 Β. Schmidt, Ένθ’ άν., σ. 284. Σπ. Συγκολλίτης, Ένθ’ άν., σ. 388. 

Κ. Παπαϊωαννίδου, Λαογραφικά Σωζοπόλεως, Θρςικικά 19 (1944), 280. «Τόν 
πνέοντα τά λοίσθια στρέφουν πρός άνατολάς, άποφεύγοντες τούς μεγαλόφωνους κλαυ
θμούς «ξεφωνητά», ΐνα μή «άγγελοκόψουν τον ψυχορραγοΰντα».

5 Ίωάνν. Μαρτίνου, Εύχολόγιον τό μέγα. Έν Άθήναις 1899, σ. 483.
6 Rohde, Psyche3 I, 223, σημ. 2. Ρ. Geiger, Tod έν Handwort. d. 

deutsch. Abergl. VIII, 979. Παρά τοίς πρωτογόνου; τοΰ Nord - Neumeklenburg
απαγορεύεται μετά τόν θάνατόν τίνος νά αστειεύεται τις ή νά όμιλή μεγαλοφώνως ή 
νά γελφ έκ τοΰ φόβου μή δργισθή δ προστάτης δαίμων τοϋ άποβιώσαντος «big fel
low man». Zeitschr. f. Ethnologie, 72 (1940), 12.
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των (Φαίδων 117d-e) λέγει ότι, δτε δ Σωκράτης έπιε τό κώνειον και εύρί- 
σκετο εις τάς τελευταίας τοΰ βίου του στιγμάς, οί μαθηταί αύτοϋ έξετράπησαν 
εις θρήνον. Ό Σωκράτης, έπεμβαίνων, παρατηρεί εις αυτούς : «οια ποιείτε, 
ά> θαυμάσιοι. Έγώ μέντοι ούχ ήκιστα τούτου ένεκα τάς γυναίκας άπέπεμψα, 
ίνα μή τοιαΰτα πλημμελοΐεν' καί γάρ άκήκοα δτι εν ευφημία χρή τελευτάν. 
Άλλ’ ησυχίαν τε άγετε καί καρτερείτε».

Τό έθιμον τούτο προέρχεται έκ τής από των αρχαίων χρόνων δοξασίας 
κατά τήν οποίαν οί χθόνιοι δαίμονες καί αί ψυχαί των νεκρών ταράσσονται 
εκ των θρήνων. Σχετικώς μαρτυρεί δ Στοβαίος (Άνθολ. 44, 80, σ. 183, 15): 
«χρή δε των τελευτώντων έκαστον τιμάν μή δακρύοις μηδέ οΐκτοις... ως αχα
ριστίας οΰσης προς δαίμονας χθονίους λύπης υπέρ τό μέτρον γιγνομένης» \

Ή πίστις αύτη συνεχίσθη διά των μεσαιωνικών χρόνων μέχρι τής σήμε
ρον. Ούτω πιστεύει δ λαός, δτι οί γοεροι θρήνοι «άγγελοκόβουν» 1 2 τον ψυχορ- 
ραγοΰντα, ήτοι άποδιώκουν τον άγγελον, δστις μέλλει νά παραλάβη τήν ψυχήν, 
παρατείνοντες ούτω τήν αγωνίαν αύτοϋ ή άλλως άναγκάζουσι τήν ψυχήν νά 
παραμένη έν τφ σώματι επί περισσότερον χρόνον.

Αί εκ τών αγιολογικών πηγών ειδήσεις όμιλοΰσιν, ως επί τό πλεΐστον, 
περί παραλαβής τής ψυχής υπό αγγέλων3 4. Ούτω τοΰ δσίου Νικήτα (9 αί.) 
ή ψυχή «τοΐς έλθοϋσιν άγγέλοις συνεξεδήμησεν» *, δ δέ δσιος Πλάτων (9 αί.) 
«ήρεμαία τή κινήσει τού σώματος... παρέδωκε τήν αγίαν ψυχήν τοις άπά- 
γουσιν αυτήν άγίοις άγγέλοις προς τον ήλιον τής δικαιοσύνης» 5. Καί παλαιό- 
τερον, τον 7ον αιώνα, έν τφ βίφ τού άγ. Ίωάννου τού Έλεήμονος λέγεται' 
«καί δταν από τής γής έως τοΰ ουρανού ή άθλια μου ψυχή λογοθετουμένη 
έσηται, παρά μίαν αυτής οί άγιοι άγγελοι ΐστανται καί ου βοηθοΰσιν αυτή, 
εί μή αί άρεταί αυτής»6.

1 ”Ιδε ετι αρχαίας μαρτυρίας παρά Rohde, Psyche8, I, 223, σημ. 2. Μ. 
Nilsson, Gesch. d. griech. Religion I, 1941, σ. 676, ϊδε καί βυζαντινός είς 
Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίον Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος (έκδ. Gelzer, σ. 96-99). 
Fr. J. Dolger, Antike und Christentum, 2 (1930), 3.

2 Έλπιν. Σταμούλη-Σαραντή, ’Από τά έθιμα τής Θράκης (Σάκκων 
(Τσανδώ) ). Θρακικά 2 (1929), 131. Κ. ΙΙαπαϊωαννίδου, Ένθ’ άν.

8 Περί τούτου μαρτυροΰσι καί άλλαι εκκλησιαστικά! πηγαί, ώς οί Πατέρες τής 
’Εκκλησίας κ.ά., ϊδε καί άνωτ. σ. 95 κέξ. Βλ. έτι Γρηγόριον Θεολόγον, 
Migne, 36, 601α, Μακάριον τόν Αιγύπτιον, Migne, 34, 225β καί 
Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 7.

4 ’Επιτάφιος είς δσιον Νικήταν. AS, April. 1 (σ. XXVII, κεφ. 48).
5 Τού οσίου Θεοδώρου ήγουμ. τών Στουδιτών, ’Επιτάφιος είς Πλάτωνα. AS, 

April. 1 (σ. XL/VI, κεφ. 42). Βλ. καί Βίον τοΰ όσιου Νικολάου ήγουμ. τής εναγέ
στατης μονής τών Στουδίου (9 αί.), Migne, 105, 916b, 921c. Fr. J. Dolger, 
Sol Salntis, 1925, σ. 228, σημ. 5.

6 Έκδ. H. Gelzer, σ. 82. Πρβλ. καί Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου
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Παραλλήλως προς τούς ψυχοπομπούς τούτους αγγέλους, εμφανίζεται 
ενίοτε εις μόνον άγγελος προς παραλαβήν τής ψυχής \ Κατά τον Χρυσόστο
μον, ό άποθνήσκων έβλεπε τον φύλακα αυτού άγγελον, όστις παρελάμβανε 
την ψυχήν του * 1 2' μετά την έκπνοήν δε τής ψυχής, ως μαρτυρεί ό εξ ’Αλεξάν
δρειάς Μακάριος, περί τά τέλη τοϋ 4ου αί., επεμελεΐτο οΰτος τής ταφής τού 
σώματος3.

Ή πίστις περί δαίμονος φύλακος τού ανθρώπου καί οδηγού αυτού έν 
τφ βίφ άπαντα ήδη εις τον 'Ηράκλειτον : «ήθος άνθρώπιρ δαίμων»4 *. Ό 
εκάστου δαίμων, ώς λέγει ό Πλάτων (Φαίδ. 107d - 108b), οδηγεί καί μετά 
την τελευτήν τήν τρυχήν εις τον τόπον τής κρίσεως, άπ’ δπου κατόπιν θά 
μεταβή αύτη εις τον ".4δην. Αί ίδέαι αύταί περί τοϋ δαίμονος φύλακος, στη- 
ριζόμεναι εις τήν πίστιν τού λαού6, έγένοντο κατόπιν δεκταί καί υπό τού 
χριστιανισμού, δστις εδέχθη τον δαίμονα τούτον ώς άγγελον φύλακα εκάστου 
χριστιανού6. Οϋτω κατά τήν διδασκαλίαν Μακαρίου τού Αιγυπτίου (τέλη 
τοϋ 4ου αί.) λαμβάνει ό άνθρωπος άγγελον «παρά τοϋ Θεού προς φυλακήν 
καί σκέπην τού δντος ώδε ανθρώπου»7. Ό άγγελος οΰτος δίδεται εις τον 
άνθρωπον από τού βαπτίσματος: «ό άγγελος δ από τού βαπτίσματος δοθείς 
αύτφ εις παραφυλακήν...»8.

Έκ τών πολλών λέξεων καί εκφράσεων προς δήλωσιν τού θανάτου, 
άπαντώσιν είς τά αγιολογικά κείμενα πλήν τών λέξεων άποϋνήσκω καί ·&άνα-

(4 αί.), Διηγήσεις έν Migne, 34, 225β. Οί άγγελοι, οδηγοί τής ψυχής προς 
τόν Θεόν, άπαντώσιν καί έν τή άκολουθίφ είς ψυχορραγοΰντας, ϊδε άνωτ. σ. 95- 96.

1 ΓΓρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, Μέρ. Β', 1874, σ. 
302, 306.

2 Βλ. Κουκουλ έν, σ. 7.
3 «Ήν γάρ ασχολούμενος περί τής ταφής τοϋ σώματος αύτοΰ...». Migne, 

34, 225β.
4 F r. Phil. G r. I, 324, 68 (Mullach.). "ϊδε καί Πλάτωνος, Συμπόσιον

(έκδ. Ί. Συκουτρή, σ. 193*, σημ. 1). Περί τοϋ δαίμονος φύλακος τοϋ ανθρώπου, 
αναφέρει δ Πλάτων καί είς τήν ΙΙολιτ. X 617e, 620d καί είς τούς Νόμους, ε' 730a, 
θ' 877a.

6 Καί ό Ησίοδος, "Εργα καί Ήμέραι 123, διακρίνει δαίμονας φύλακας 
θνητών ανθρώπων.

6 Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, Μέρ. Β', 1874, σ. 493 κέξ. G. Ν. 
Hatzidakis, "Αγγελος und Verwandtes, (Sitzungsb. d. Akad. d. Wiss. in 
Wien. Ph.-hist. kl. Bd. 173 (1913), Heft 2, σ. 4).

7 Migne, 34, 221.
8 Αυτόθι, σ. 225b. Διεξοδικώτερον περί τοϋ αγγέλου φύλακος λέγεται έν τφ 

βίφ Παύλου τοϋ νέου τοϋ έν Λάτρφ (10 αί.), Anal. Boll. 11 (1892), 61 (έκδ. Η. 
Delehaye) καί έν τώ βίφ Κυρίλλου τοϋ Φιλεώτου (11 -12 αί.), Νέον Έκλόγιον, 
σ, 228(3.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:19 EEST - 3.236.241.27



τος, καί αί λέξεις καί εκφράσεις : τελευτώ καί τελευτή, αναλύω καί άνάλυσις', 
εκδημώ καί έκδημία κοιμώμαι καί κοίμησις3, μεθίσταμαι καί μετάστασις4, 
αναπαύομαι καί άνάπανσις5, έκχρύχω°, καμμύω τους οφθαλμούς7, κατα
λύω τον βίον καί μεταλλάσσω τον βίον1 11, εξέρχομαι του βίου9, έξοδος'0, 
τελειοϋμαι ", τά εξιτήρια", τά κοινά πράττω'3, το κοινόν τών ανθρώπων 
τέλος", τό ανθρώπινον'9 κ.ά.

Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα των Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών ΙΟί

1 Μαρτύριον αγίας Δόμνης (3 αί.). Κλεόπα (Κ ο ι κ υ λ ί δ ο υ), Βίοι τών Πα
λαιοί. άγιων, σ. 79. Μαρτύριον αγίας Αικατερίνης (J. V i t e a u, Passions des Saintes 
Ecaterine etc., σ. 26, κεφ. 4). Επιτάφιος εις δσιον Νικήταν (9 αί.), AS, April. 
1 (σ. XXVII, κεφ. 48). Βίος Ευσεβίου ’Αλεξάνδρειάς (5 αί.), Migne, 82, 308d. 
Μαρτύριον αγίου Πατρικίου έπισκ. Προύσης, AS, April. 3 (σ. LV, κεφ. 6). Βίος άγ. 
Δημητριανοϋ (9 αί.) (εκ. Η. Gregoire), Byz. Zeitsch. 16 (1907), 232, στ. 531. Βίος 
άγ. Θεοδώρας. W. Regel, Anecd. Byz - russ., σ. 16 -17, στ. 29 κέξ. καί στ. 7 κέξ.

2 Η. Del eh aye, Βίος Ίωάννου Έλεήμονος (7 αί.), Anal. Boll. 45 (1927), 
62, στ. 1 καί σ. 67, στ. 34. ’Επιτάφιος εις όσιον Νικήταν (9 αί.), AS, April. 1 
(σ. XXVII, κεφ. 48). Συμεώνος Μ εταφ ρόστου, Βίος Έφραίμ τοΰ Σύρου. 
Migne, 114, 1263α.

3 Βίος Ίωάννου Έλεήμονος, Ένθ’ άν., σ. 62, στ. 9. Βίος όσιου Ευθυμίου 
τοΰ μεγάλου, Κλεόπα (Κ ο ι κ υ λ ί δ ο υ), Βίοι Παλαιστ. άγιων, σ. 11. Βίος άγιας 
Εΰπραξίας (5 αί.), AS, Mart. 2, 927, κεφ. 37. Βίος τοΰ άγιου άρχιμανδρ. Δαλμά- 
του (5 αί.), BE, σ. 148α. ’Επιτάφιος εις οσιον Νικήταν (9 αί.), Ένθ’ άν., σ. 
XXVII (κεφ. 48).

4 Βίος οσίου Ευθυμίου, "Ενθ’ άν., σ. 11.
5 Βίος τών οσίων Παύλου τοΰ επισκόπου καί Ίωάννου πρεσβυτέρου, ΑΙΣ, 5, 

377, στ. 21 κεξ.
6 Μαρτύριον άγιου Φωκά (2 αί.), AS, Jtilii 3, 616 (κεφ. 19). Βίος καί μαρτύ

ριον όσιας Ευδοκίας, AS, Mart. 1, 875 (κεφ. 33). Βίος Ιγνατίου Πατρ. Κων)πόλεως 
(9 αί.), Migne, 105, 565β.

7 Βίος Ίωάννου Χρυσοστόμου, Migne, 47,61. Καί σήμερον λέγεται υπό τοΰ 
λαοϋ περί τοΰ άποθανόντος δτι «έκάμνυσε τά μάτια του» ή «έκλεισε τά μάτια του».

8 Κωνσταντίνου τοΰ ’Ακροπολίτου (13 αί.), Λόγος εις τόν άγιον 
ίερομ. Θεοδόσιον, Migne, 140, 897c-d.

9 Βίος Έπιφανίου έπισκ. Κωνσταντίας Κύπρου (5 αί.), Migne, 41, 25 d, 35c. 
Ί. Μόσχου, Λειμών, Migne, 87, 2881c.

10 Μακρ ί ν α, σ. 984β. Βίος όσ. Λουκά τοΰ Στυλίτου (5 αί.), Anal. Boll. 28 
(1909), σ. 43, στ. 27. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Ίωάννου Έλεήμονος (έκδ. 
Gelzer, σ. 81, 7 καί σ. 83, 13). Μαρτύριον τών άγιων Πατέρων έν τή μονή τοΰ άγιου 
Σάββα, AS, Mart. 3 (act. gr., σ. 5, κεφ. 29). Βίος όσ. Θεοφάνους (έκδ. C. de 
Boor, σ. 24, οτ. 14 -15). Τοΰ όσιου Θεοδώρου Στουδίτου, Επιτάφιος εις Πλάτωνα 
(9 αί.), AS, April. 1 (σ. XEVI, κεφ. 42).

11 Βίος άγιας Εΰπραξίας (5 αί.), Ένθ’ άν., σ. 926, κεφ. 36.
12 Βίος αγίου Εύδοκίμου (9 αί.), Iszwestija 13 (1908), 211, στ. 4-5.
13 SEC, σ. 829, στ. 13 κέξ. «τά κοινά πράττειν».
14 Θαύματα τών αγίων Κοσμά καί Δαμιανού (έκδ. L,. Deubner, σ. 129, στ. 3 κέξ.).
15 Βίος Συμεών τοΰ διά Χριστόν Σαλοΰ, Migne, 93, 1685 c.
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102 Γ. Κ. Σπυριδάκη

Γ' ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ

a') Αί πρώται περί τοϋ νεκροΰ φροντίδες.

Κατ’ έθος, από τής άρχαιότητος παραδεδομένον‘, αμέσως μετά την έκ- 
πνοήν οί οικείοι άνέκλινον τον νεκρόν επί κλίνης1 2, συνήθως χαμηλής, ή 
οποία είς τους βίους των αγίων λέγεται καί χαμεΰνιον3 ή σκαμνίον4, καί 
έσχημάτιζον αυτόν νεκρικώς. ’Ακολούθως έκλειον τούς οφθαλμούς καί τό 
στόμα- «καθαιροϋντες τε οφθαλμούς καί στόματα συγκλείοντες» κατά τον 
Ευσέβιον (Έκκλησ. ίστορ. VII, 22, 9.). Ό Χρυσόστομος αναφέρει περί γυ- 
ναικός εν Κωνσταντινουπόλει, ήτις τοϋ τελευτήσαντος «τούς οφθαλμούς ίδίαις 
χερσίν έκάμμυσεν» 5 *.

Σύνηθες φαινόμενον επί των αγίων Πατέρο)ν καί άλλων οσίων καί 
ευσεβών χριστιανών ήτο, νά σχηματίζωσιν εαυτούς νεκρικώς προ τής τελευ
τής καί νά έχωσι μετ’ αυτήν κεκλεισμένους τούς οφθαλμούς καί τό στόμα, 
ώστε οϋτω νά μη έχωσιν ανάγκην τών πρώτων τούτων είς τον νεκρόν περι
ποιήσεων. Σημειώνομεν ενταύθα μαρτυρίαν εκ τοϋ θανάτου τής Μακρινής, 
δ'τι μετά την εκπνοήν αυτής «ουδέ γάρ τών έπανορθούντων οί οφθαλμοί 
προσεδέοντο- καθάπερ επί τοϋ κατά φύσιν γίνεται ύπνου, τοίς βλεφάροις 
εύκόσμως διειλημμένοι, τά χείλη προσφυώς μεμυκότα καί αί χεΐρες εύπρεπώς 
έπανακλιθείσαι τφ στήθει, πασα ή τοϋ σώματος θέσις αυτομάτως κατά τό 
εύσχημον άρμοσθεΐσα, ούδέν τής τών κοσμούντων χειρός έπεδέετο» °. Ή δέ 
ως μοναχός άποβιώσασα εν Αίγύπτφ ’Αναστασία ή πατρικία «ποιεί εις τό 
στόμα αύτοΰ σταυρόν καί λέγει... καί ούτως παρέδωκεν την ψυχήν»7.

1 ”Ιδε Iwan von Muller, Die griech. Privataltertiimer2, Mfinchen, 
1893, a. 219. Rohde3, I, 218-219. Βουλόδημον, σ. 363 - 364. Bin inner, 
σ. 483. Petrakakos, σ. 6-7.

2 Μαρτΰριον Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς (έκδ. J. Viteau, σ. 81).
3 Μακρίνα, σ. 984Β·
4 Η. Usener, Degenden der heil. Pelagia, Bonn, 1879, σ. 15, στ. 20 

κέξ. Βίος καί μαρτΰριον αγίας Φεβρωνίας, AS, Junii 7, 27 § 32. Είς κώδικα έκ τοϋ 
XVII αίώνος φέρεται δτι οί αμαρτωλοί είς τήν κόλασιν «κεΐνται ωσεί νεκροί είς τά 
κλινάρια αυτών», A. Delatte, Anecd. Athen. I, 282, στ. 36.

5 Migne, 47, 61, στ. 35-36. Βλ. περί τοϋ έίΚμου : Βίον αγίου Νικολάου 
άρχιμανδρ. τής αγίας Σιών, Anrich, I, 53, στ. 7 κέξ. Η. Delehaye, Βίον 
Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος, Anal. Boll. 45 (1927), 53, στ. 3 κέξ. ”Αλλαι μαρτυρίαι 
καί παρά Καλλινίκφ, σ. 200 - 201. ΑΣ, Γ’, 325 - 326, σημ. 8. Κ ο υ κ ο υ λ έ, σ. 
7-8. Λουκάτφ, σ. 46.

e Μακρίνα, σ. 985c. Βλ. καί Βίον όσιας Μελάνης (5 αί.), Anal. Boll. 22 
(1903), 49, στ. 5 «καί τά βλέφαρα εΰφυώς μεμυκότα».

7 Δανιήλ Σκητιώτης, σ.3, στ. 20 κέξ.
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χονται εκ τής άρχεγόνου λαϊκής πίστεως, καθ’ ήν δ θάνατος παραλληλίζεται 
προς τον ύπνον1, ως εκ τούτου δέ πρέπει, δπως κατά τον ύπνον, οΰτω και 
κατά την τελευτήν, νά είναι κεκλεισμένοι οί οφθαλμοί. Επίσης εκλείετο καϊ 
τό στόμα τοΰ νεκρού, ί/να μη, μετά την έξοδον δι’ αυτού τής ψυχής1 2, είσέλθη 
εις τδ Ιγκαταλειφθέν σώμα άλλο πνεύμα, συνήθως κακοποιόν (διάβολος), ή 
εκ δευτέρου ή ψυχή τού νεκρού \

Είς την πίστιν αυτήν περϊ τού δυνατού τής εισόδου πονηρού πνεύματος 
εις τον άνθρωπον, διαδεδομένην ευρέως και εις τον λαόν, νομίζω δτι πρέπει 
νά άποδώσο^μεν τήν, ως ανωτέρω, σφράγισιν διά τοΰ σταυρού τοΰ στόματος 
τής ’Αναστασίας τής πατρικίας προτού αύτη έκπνεύση, δεδομένου μάλιστα δτι 
δ σταυρός ήτο σύμβολον φυγαδεύσεως των δαιμόνων4.

Αί πρώται αύται περί τού νεκρού φροντίδες συνεχίσθησαν δμοιοτρόπως 
καθ’ άπασαν τήν μεσαιωνικήν περίοδον, σήμερον δέ εξακολουθούν αυται νά 
άποτελώσιν ευσεβές καθήκον των οικείων τοΰ νεκρού υπό τοΰ λαού γενικώς 
άνεγνωρισμένον5 6, μαρτυρούμενον δέ δμοίως και κατά τήν αρχαιότητα ήδη 
από τών δμηρικών χρόνων®. Έν τή Όδυσσ. (ω 296) θεωρείται ως «γέρας 
θανόντων» τό συγκλείειν τούς οφθαλμούς τοΰ άποβιώσαντος, λέγεται δέ σχε- 
τικώς περί τοΰ έθους τούτου καί έν λ. 426 : «χερσί κατ’ οφθαλμούς έλέειν

1 Jul. von Negelein, Die Reise der Seele ins Jenseits, Zeitschr. d. 
Vereins f. Volksk. 11 (1901), 17, σημ. 1, σ. 271. Rohde, Psyche3, II, 361, 4, 
386, 2. M. Nilsson, gesch. d. griech. Relig. I, 1911, a. 657’ ϊδε καί ανω
τέρω σ. 80. Ό παραλληλισμός παρ’ Έλλησι τοΰ θανάτου πρός ύπνον άπαντα ήδη 
παρ’ Ήσιόδφ, Έργα καί Ήμέραι, 116.

2 ”Ιδε Rohde, Psyche3, I, σ. 3. Β 1 u m n e r, a. 483 (παρά Ρωμαίοις). Μ. 
Nilsson, Ένθ’ άν., σ. 657.

3 Alfred Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur, 
Leipzig 1913, σ. 298. Isidor Scheftelowitz, Das Schlingen- und Netz- 
motiv im Glauben und Brauch der Volker, Giessen 1912, σ. 23 - 25 καί 27, 
σημ. 1. Παρά διαφόροις λαοϊς κλείονται πλήν τοΰ στόματος καί οί ρώθωνες καί τά 
ώτα. Παρ’ ήμΐν σήμερον είς διάφορα μέρη τίθεται σταυρός έκ κηροΰ ή έκ βάμβακος 
επί τοΰ στόματος, ΛΣ, Γ', 325-326, 332, σημ. 8. Έν Άνασελίτση τής Μακεδονίας 
θέτουσι επί τοΰ στόματος κόκκινον μετάξι, Σ π. Σ υ γ κ ο λ λ ί τ ο υ, έν Λαογρ. 11 
(1934- 1937), 391.

4 Ό Χρυσόστομος (Migne, 49, 396, στ. 32 - 33) λέγει: «περί τόν σταυ
ρόν κατεπάλαισε τόν διάβολον ό Χριστός» καί προσθέτει έτι, στ. 62 -53 «σταυρός τό 
κατά τών δαιμόνων τρόπαιον, ή κατά τής αμαρτίας μάχαιρα, τό ξίφος φ τόν όφιν 
έκέντησεν ό Χριστός»' βλ. καί Άνδρ. Ί. Φυτράκη, Τά ιδεώδη τοΰ μοναχικού 
βίου κατά τόν Δ' μ.Χ. αιώνα επί τή βάσει τών αγιολογικών πηγών, 1945, σ. 34-36.

5 Petrakakos, σ. 97 -98. Anrich, II, 249. Κουκούλες, σ. 7. Λου
κά τ ο ς, σ. 46.

6Βουλόδημος, σ. 363 - 364. Rohde, Psyche3, I, 218. Κουκού
λες, σ. 7.
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σύν τε στόμ9 έρεΐσαι» \ ΙΙλήν τών Ελλήνων τό έθος τούτο άπαντα: και 
παρά τοΐς Έβραίοις (Γεν. 46,4) «και ’Ιωσήφ επιβάλει τάς χεΐρας αυτού επί 
τούς οφθαλμούς σου» (=τοΰ Ιακώβ).

Κατά τούς χριστιανικούς χρόνους άπεδίδετο ομοίως τοσαΰτη σημασία εις 
τήν τήρησιν τού νομίμου τούτου, ώστε πολλοί, προτού άποθάνωσιν, άφινον 
είδικάς περ'ι τούτου παραγγελίας' ώς π.χ. ή Μακρίνα, ή οποία εξεφρασε τήν 
επιθυμίαν, ϊνα τούς οφθαλμούς αυτής σύγκλειση ό αδελφός της Γρηγόριος1 2. 
Πατήρ δε θρήνων τον θάνατον τοΰ υιού αυτού, επιλέγει: «τίς άποθανόντα 
περιστελεΐ;»3.

Έκ τών πρώτων ενεργειών τών οικείων υπέρ τοΰ νεκρού ήτο ακόμη καί 
ή έκτασις τών ποδών αυτού, ή τοποθέτησις τών χειρών επί τού στήθους έν 
σχήματι σταυρού «σταυροειδώς» καί ή σύσφιγξις τής κάτω σιαγόνος προς τον 
σκοπόν, δπως μή παραμορφωθή τό πρόσωπον. Ταύτα πάντα έγίνοντο εν δσιο 
τό σώμα διετηρεΐτο ακόμη θερμόν. Σχετικώς λέγεται περί τούτου εν τφ βίφ 
τής όσιας Μελάνης (5 αί.) δτι «ύπολαβόντες δτι εξέλιπεν (=εξέπνευσεν) επει- 
ρώμεθα τανύειν αυτής τούς πόδας»4. Παλαιότερον, κατά τό δεύτερον ήμισυ 
τοΰ τετάρτου αϊώνος, άναφέρεται περί τής Μακρινής (Μακρίνα, 985β) δτι, 
μετά τήν έκπνοήν αυτής, εύρέθησαν «αί χεϊρες εύπρεπώς επανακλιθεΐσαι τφ 
στήθει». «Καί τάς χεϊρας... όψει καί ταύτας τη γαστρι προσδεδεμένας καθά- 
περ τών οίχομένων», λέγει ό Χρυσόστομος5 6, δστις, όμιλών εν ’Αντιόχεια°, 
είχε προφανώς ύπ9 δψιν του έθιμα τής πόλεως ταύτης. Έκ τής μαρτυρίας 
ταύτης δεν δυνάμεθα νά κρίνωμεν, εάν έννοή ό Χρυσόστομος πρόσδεσιν τών 
χειρών έν σχήματι σταυρού ή, τό πιθανώτερον καθ’ ημάς, πρόσδεσιν αυτών 
επί τής γαστρός.

Πλήν τής νεκρικής ταύτης διαθέσεως τοΰ προσώπου, οί ευσεβείς χρι
στιανοί καί ίδίφ οΐ άγιοι Πατέρες, έλάμβανον πρόνοιαν προ τού θανάτου 
αυτών καί περί τού σχηματισμού τοΰ σώματος. Ούτω τής όσιας Μελάνης 
(5 αί.) τό λείψανον «ούκέτι τών κοσμούντων έδέετο' οΐ τε γάρ πόδες αυτής 
εκτεταμένοι ύπήρχον καί αί χεϊρες τφ στήθει άμφότεραι προσκεκολλημέναι»7.

1 "ϊδε άλλας αρχαίας μαρτυρίας παρά Βουλοδήμ φ, σ. 363-364 καί ΛΣ, 
Γ', 325, σημ. 7. Περί τοΰ εθίμου παρά τοΐς Ρωμαίοις, ϊδε Blumner, σ. 483. 
ΛΣ, Γ', 325, σημ. 8.

* Μ i g n e, 46, 985b.
8Συμεώνος Μεταφράστου, Μαρτύρων Σεβαστιανού, Μ i g n e,

116, 796d.
4 Anal. Boll. 22 (1903), 48, στ. 18 κέξ.
5 'Ομιλία εις Ματθ. κζ', Migne, 57, 350, στ. 3-5.
6 Δ η μ. Σ. Μ π αλάνου, Πατρολογία, 1930, σ. 363.
7 Anal. Boll. 22 (1903), 49, στ. 4, ϊδε καί Μακρίναν, σ. 985c. Kurtz, 

Βίον Θεοδώρας (τέλος 9 αί.), σ. 41, στ. 13 κέξ.
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Ό οσιος Νικήτας (9 αΐ.) εν Βιθυνί<? «σεμνοπρεπούς έξάρας τους οσίους πόδας 
εις χεΐρας Κυρίου τό πνεύμα παρέδωκε»‘. Όμοίως καί ό δ'σιος Νικόλαος 
(9 αϊ.), ηγούμενος τής μονής τών Στουδίου, «έξάρας τούς πόδας και σταυ- 
ρικφ τάς χεΐρας τυπώσας τφ σχήματι» παρέδωκε την ψυχήν1 2 3. Περί τής 
συσφίγξεως τέλος τής σιαγόνος παραθέτομεν ενταύθα μαρτυρίαν εκ τού βίου 
τού άγ. Νικολάου (6 αί.) αρχιμανδρίτου τής αγίας Σιών καί επισκόπου τής 
Πιναρέων πόλεως εν Μ. °Ασίςι, καθ’ ήν, μετά τήν εκπνοήν αυτού, τών 
περιεστώτων τις «συνέστειλε τό άγιον αυτού λείψανον καί τήν κόρην τών 
όμμάτων καί τήν ένδοξον στήλην τού προσώπου έσφιγξεν» \

Καθ’ δν χρόνον παρείχοντο αί περιποιήσεις αύταί εις τον νεκρόν καί 
έσχηματίζετο ούτω τό σώμα νεκρικούς, οί οικείοι τού άποβιώσαντος καί οί 
ευρισκόμενοι εις τον οικον αυτού συγγενείς καί φίλοι, ιδία; δ’ εκ τούτων αί 
γυναίκες, τέως σιωπώσαι, έξέσπων νύν εις θρήνους καί κοπετούς καί γενικώς 
εις γοεράς κραυγάς. Ό Γρηγόριος Νύσσης μαρτυρεί ότι μετά τήν τελευτήν 
της αδελφής του Μακρινής (τφ 379) έξέσπασεν ή γοερά οίμωγή τών παρθε
νίαν, αΐτινες μέχρι τής ώρας εκείνης «εν ησυχία διεκαρτέρουν» 4. Έξ άλλων 
σχετικών μαρτυριών έκ τής πρωτοβυζαντινής περιόδου σημειώνομεν δτι καί 
μετά τήν εκπνοήν τής μαρτυρησάσης τφ 304 εν Μεσοποταμία (Νίσιβις) Φε- 
βρωνίας5 *, «πολλής ούσης συγχύσεως καί βοής, ήδη δέ καί τής εσπέρας κατα- 
λαβούσης, λούσαντες τό άγιον σώμα έθηκαν επί σκαμνιού»®.

Περί τού εθίμου τούτου συνεχιζόμενου καί κατά τούς κατόπιν βυζαντι
νούς χρόνους έχομεν σαφεστέραν μαρτυρίαν έκ τού βίου τής Μαρίας τής νέας, 
ήτις έγεννήθη καί έζησεν έν Βιζύη τής Θράκης κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 
ενάτου καί τό πρώτον ήμισυ τού δεκάτου αίώνος.Ενταύθα λέγεται δτι αυτής 
τελευτησάσης7 ήγέρθη θρήνος καί κοπετός τού τε συζύγου καί τών προσελθου- 
σών γυναικών' «τού δέ θρήνου κατασιγασθέντος έπιτάφια λουτρά ήτοιμάζετο»8.

Τά κατά την τελευτήν έθιμα ιών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών 10S

1 AS, April. 1 (σ. XXII, § 23, σ. XXVII, § 48).
2 Μ i g n e, 105, 921c.
3 Anrich, I, 54 (κεφ. 78) (έκ κώδ. X αί.).
4 Mi gn e, 46, 985d.
5 Κατά τον J. Simon, Anal. Boll. 42 (1924), 69 κέξ., ϊδε καί ev Byz. 

Zeitschr. 25 (1925), 441 (βιβλιοκρισίαν), τό πρότυπον τοΰ μαρτυρίου τής Φεβρωνίας 
υπήρξε τό συριακόν, έξ οδ μετεφράσθη τό ελληνικόν συναξάριον.

β AS, Jnnii 7, 28, § 36.
7 Ό βίος συνεγράφη περί τά τέλη τοΰ 10ου ή τάς άρχάς τοΰ 11ου αίώτος' Ϊδε 

BE, σ. 295.
8 BE, σ. 297β. Ενδείξεις περί τοΰ εθίμου τούτου ΰπάρχουσιν καί εις τούς 

βίους: Μαρίας Αιγύπτιας, AS, April. 1 (σ. XVIII, § 37). ’Αγίου Νικολάου αρχι
μανδρίτου τής αγίας Σιών, A n r i c h, I, 53. Συμεών τοΰ Στυλίτου (έκδ. Η. Eietzmann, 
σ. 58, στ. 17 κέξ.).
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Περί τής συνήθειας ταΰτης, ή οποία υπάρχει καί σήμερον εις τον λαόνδια- 
λαμβάνομεν κατωτέρω.

lOfil ί\ Κ. Σπυριδάκη

β) Περιστολή τοϋ νεκροϋ (λοϋσις, σαβάνωμα, στολισμός).

Μετά τον διά τών πρώτων τούτων ενεργειών σχηματισμόν τοΰ νεκρού 
σώματος, τό όποιον εκαλείτο λείγανον 1 2, έπηκολούθει ή λοϋσις αυτού καί ή 
άλειψις διά μύρων, έπειτα δέ ή κυρίως περιστολή, ήτοι ή ενδυσις καί ό στο
λισμός 9.

Ή χριστιανική Εκκλησία υίοθέτησεν από τής πρώτης συστάσεως 
αυτής τό λουτρόν τοΰ νεκροϋ (Πράξ. Άπ., Θ' 37), τό όποιον άπετέλει τότε 
λαϊκόν νεκρικόν έθιμον, γνωστόν ου μόνον εις τούς "Ελληνας ήδη από τών 
ομηρικών χρόνων (Ίλ. II 425. Σ 343-350. Ω 582. Όδυσσ. ω 44-45, 189)1 
άλλα καί εις τού Ρωμαίους καί είς πλήθος άλλο λαών ευρωπαϊκών καί ασια
τικών έκ τών σημερινών καί παλαιοτέρων χρόνων5 6.

Περί τής πλύσεως τοϋ νεκροϋ παρά τοΐς χριστιανοΐς, α>ς λαϊκού εθίμου 
εν Άλεξανδρείςι, εχομεν μαρτυρίαν εκ τών μέσων τοϋ τρίτου αίώνος τοϋ 
αγίου Διονυσίουι!, κατόπιν δέ καί εξ άλλων περιοχών ως έθους γενικού πλέον 
είς τον χριστιανικόν κόσμον7. Αί σχετικαί αγιολογικοί ειδήσεις μαρτυροϋσι 
ό'τι ελονον, εττλννον ή απέπλννον τον νεκρόν8 δια καθαρού ϋδατος, τό όποιον

1 Μ. Λιουδάκη, 'Η τελευτή στην Κρήτη, ΕΕΚΣ Β' (1939), 405.
2 Usenet, Θεοδ., σ. 94, στ. 4. Μαρτύρων άγιου Βικεντίου, ΜΑ, σ. 231. 

Βίος άγιας Ζηναΐδος, AS, Octobr. 5, 509, § 9. SEC, σ. 553, στ. 14 κέξ. κ.ά.
3 «“Υδασι καΟαροϊς τά σώματα καί πολλή) πρότερον τοΐς δάκρυσι πλύνασα 

καί... αΐδοΐ πάση τιμίως αυτά περιστείλασα» Συμεώνος Μεταφράστου, 
Μαρτύρων Ίνδοΰ καί Δόμνας έν Νικομηδείρ, Migne, 116, 1080β, ϊδε καί Κ λ ε ό- 
πα (Κ ο ι κ υ λ ί δ ο υ), Βίοι τών Παλαιστινιών άγιων, σ. 80. Βλ. καί Καλλίνι
κον, σ. 200 - 201.

4 Βλ. καί Rohde, Psyche3 4, I, 23. I wan von Muller, ”Ενθ·’ αν., σ. 
219. Βουλόδημον, σ. 364- 365.

5 ”Ιδε Ρ. Sartori, Das Wasser im Totengebrauche, Zeitschr. des Ve- 
reins f. Volksk. 18 (1908), 363. N. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα Β', 1921, 
σ. 273, σημ. 4.

6 Καλλίνικος, σ. 200-201.
7 Καλλίνικος, σ. 200-201. Petrakakos, σ. 98. Κουκούλες, σ. 

8, Λ ο υ κ ά τ ο ς, σ. 47.
8 Μαρτύρων άγιας Φεβρωνίας, AS, Junii 7, 28, § 35 «λούσαντες τό άγων 

σώμα». Βίος Μαρκιανοΰ, BE, σ. 276β «καί έλουε καί ένέδυε», ϊδε καί σ. 277α
(κεφ. ιγ'). Βίος Μαρίας τής νέας, BE, σ. 297β «επιτάφια λουτρά». Συμεώνος 
Μεταφράστου, Μαρτύρων Ίνδοΰ καί Δόμνας, Migne, 116, 1080β. Βίος άγιας
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ώς άναφέρεται εις τά θαύματα τού αγίου ’Αρτεμίου, άποδίδοντα έθιμα τοΰ 
εβδόμου αίώνος εν Κωνσταντινουπόλει \ ήτο θερμόν* 1 2.

Ή συνήθεια αυτή τής λοΰσεως τοΰ νεκρού, ή οποία πιστεύω δτι θά 
είχεν εύρεΐαν διάδοσιν, αφού καί σήμερον υπάρχει8 9, ύπήρχεν επίσης καί κατά 
τήν αρχαιότητα εις τούς “Ελληνας καί τούς Ρωμαίου 5 *ς4, καί παλαιότερον ετι 
κατά τούς ομηρικούς χρόνους (Ίλ. Σ 343 - 350).

Ή πλύσις εγίνετο εις δλον τό σώμα, ώς μανθάνομεν εκ τοΰ βίου τοΰ όσ. 
Βαρθολομαίου τοΰ νέου εν Κρυπτοφέρρη (άρχομένου τοΰ 11 αί.) : «Λοϋσαι 
τοίνυν αυτόν το επιτάφιον προθυμηθέντων, ώς τό ύδωρ αύτφ έβαλον καί 
περιστρέφειν ένθεν κάκείθεν έπειρώντο...»δ. Κατά τούς υστέρους βυζαντινούς 
χρόνους ή πλύσις επί ιερωμένων καί μοναχών εγίνετο εις ώρισμένα μόνον 
μέρη τοΰ σώματος (Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, σ. 8) °.

Άψοΰ διά τοΰ λουτρού εκαθαίρετο τό σώμα, ήλείφετο τούτο κατόπιν 
διά μύρων. Οΰτω μετά τήν τελευτήν τής δσίας Μαρίας, τής μετονομασθείσης 
Μαρίνου, «λαβόντες οι αδελφοί τό άγιον λείψανον τής όσιας Μαρίας καί 
μυρίσαντες άπήγαγον εν Ίεροσολύμοις»7. Έν Παλαιστίνη γυνή τις, τής 
οποίας απεβίωσε τό τέκνον «τό ποθεινόν εκείνο σωμάτιον λαμπρά άλειψα- 
μένη καί περιβαλοΰσα τφ μάρτυρι παρατίθεται» s. Παλαιότερον μαρτυρεί ό 
Χρυσόστομος δτι, παρά τον μυρισμόν, εγίνετο καί επίχυσις ελαίου3, εις δέ

Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών έκ των αγιολογικών πηγών 107

Μαρίας τής μετονομασθείσης Μαρίνο» (έκδ. L. Clugnet, Paris 1905, σ. 38, στ. 14 
κέξ.) «καί ήλθον άποπλΰναι αυτόν». Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοΰ 
διά Χριστόν Σαλοϋ, Migne, 93, 1744d. Βίος Μαρκιανοϋ, ΑΙΣ, 4, 269, § 13 καί 
Μ i g n e, 114, 449c.

1 ”Ιδε Σωκρ. Κ ο υ γ έ α v, έν Λαογρ. Γ' (1911), σ. 278 καί 289 καί J. Το- 
stoi εις Byzantion III (1926), 53.

2 Α. ΙΙαπαδοπούλου-Κεραμέως, Varia grseca sacra, 1909, σ. 52, 
στ. 10 κέξ. «καί τό θερμόν ϋδωρ προς τό καταπλϋναι αυτήν».

3 ΑΣ, Γ', σ. 326, σημ. 3.
4 Μδε Βουλόδημον, σ. 364 -365. ΑΣ, Γ', 326, σημ. 4 καί Bliimner, 

σ. 484 ένθα παρατίθενται αί άρχαΐαι μαρτυρίαι.
5 Migne, 127, 496c.
° 'Η συνήθεια αυτή επικρατεί καί σήμερον παρά τφ λαφ. Λουκατος, σ. 

48-49. Σπ. Συγκολλίτης, ”Ενθ’ άν., Λαογρ. 11 (1934 - 1937), 391 κ.ά.
7 Βίος άγιας Μαρίας τής μετονομασθείσης Μαρίνου (έκδ. L. Clugnet, Paris 

1905, σ. 38, στ. 26 κέξ.), ϊδε καί Συμεώνος Μεταφράστου, Migne, 115, 
353c.

8 Migne, 115, 1157c-D. ”1δε έτι μαρτυρίας έξ αγιολογικών πηγών εις: Βίον 
τών όσιων Παύλου έπισκ. καί Ίωάννου πρεσβυτέρου, ΑΙΣ, 5, 377, στ. 26 κέξ., σ. 
378, στ. 1 κέξ. Μαρτύριαν Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς (έκδ. J. Viteau, σ. 83) καί παρά 
Κ ο υ κ ο υ λ έ, σ. 9.

9 ”Ιδε Λουκάτον, σ. 47, 11.
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108 f1. K. Σπυριδάκη

το μαρτΰριον τού όσιου Θεοδώρου τοΰ Τήρωνος εν Άμασείςι του Πόντου, 
φέρεται και ή δι’ οίνου έπάλειψις: «οΐνω τε καί μύροις ΰπαλείψασα» *.

Ό άρωματισμός τοΰ νεκρού, έθος ελληνικόν καί ρωμαϊκόν1 2 3, συνηθίζετο 
επίσης καί παρά τοΐς Έβραίοις®, ή ένίσχυσις δέ τοΰ εθίμου τούτου ως νεκρι
κού εις τον άσπασθέντα τον χριστιανισμόν ελληνικόν κόσμον, νομίζω ότι, 
πλήν της εκ παραδόσεως άσκήσεως αυτού4 5, οφείλεται έτι καί εις την χριστια
νικήν διδασκαλίαν περί τής έπαλείψεως τοΰ σώματος τού Χριστού διά μύρων 
κατά την ιουδαϊκήν συνήθειαν (Ίωάνν., ιθ' 40).

Περί τής λούσεως τοΰ νεκρού ό καθηγ. Φαίδων Κουκούλες (σ. 8) παρα
τηρεί όρθώς ότι αυτή άπεσκόπει άρχικώς εις τήν κάθαρσιν τού μεμολυσμένου 
θεωρούμενου νεκρού.

Ό νεκρός κατ’ ευρύτατα διαδεδομένην εις όλους τούς λαούς δοξασίαν 
θεωρείται μεμολυσμένος εκ των δαιμόνων τού θανάτου. Εις τον εις κατώ
τερον βαθμίδα πολιτισμού ευρισκόμενον άνθρωπον, όστις αγνοεί τά αίτια 
των νόσων καί τόν εξ αυτών ή τον φυσικόν θάνατον, υπάρχει ή πίστις ότι 
τά κακά εις αυτόν ως καί ό θάνατος συντελούνται υπό δαιμόνων έχθρικώς 
προς αυτόν διακειμένων6 ή υπό πνευμάτων, ψυχών νεκρών, αί όποΐαι 
περιΐπτανται έν τίρ αέρι καί είναι δυσηρεστημέναι κατ’ αυτού".

Κατά ταύτα τύ νεκρόν σώμα νομίζεται μεμολυσμένον υπό τού έν αύτώ 
δαίμονος τοΰ θανάτου καί είναι ανάγκη νά καθαρθή τούτο, τό μέν προς 
απαλλαγήν από τών επ’ αυτού κακοποιών πνευμάτων καί προετοιμασίαν του 
διά τήν ταφήν, τό δέ καί προς προστασίαν τών έπιζώντων οικείων καί τών

1 Η. Del eh a ye, Les legendes grecques des saints militaires, Paris 
1909, σ. 146, στ. 19 κέξ., ϊδε καί σ. 135, στ. 6 κέξ. Περί τοΰ καθαρμού σήμερον 
τοΰ νεκροΰ δι’ οίνου, βλ. Λ2, Γ', 326. Λουκατον, σ. 48.

2 Λουκιανό ΰ, Περί πένθ. II - ϊδε καί Β ο υ λ ό δ η μ ο ν, σ. 365. Blumner, 
σ. 484.

3 Ίωάνν. ιθ', 40" ϊδε καί Καλλίνικον, σ. 202. Κουκουλέν, σ. 8.
4 Δέν έχει δίκαιον δ Καλλίνικος, σ. 202, υποστήριξών οτι δ αρωματισμός 

τοΰ νεκροΰ ύπό τών χριστιανών έχει εβραϊκήν τήν προέλευσιν.
5 J. Frazer, L,e bouc emissaire. Traduct. franp. par Pierre. Sayn, 

Paris 1925, σ. 64 κέξ. Lttcien Levy-Bruhl, be surnaturel et la nature 
dans la mentalite primitive, Paris 1931, σ. 168- 172. M. Nilsson, Gesch. d. 
griech. Religion, I, 1941, σ. 42. Alfred Jeremias, Handbuch der alto- 
rientalischen Geisteskultur, Leipzig 1913, σ. 297 -298, ϊδε καί ανωτέρω σ. 79.

6 L. Radermacher, Das Jenseits im Mythos der Hellenen, Bonn 
1903, σ. 110. Εις τά σχόλια εις Εύριπίδου ’Άλκηστιν 1140 (έκδ. Schwartz, II, 
223 - 224) λέγεται: «φασί γάρ καί τούς νεκρούς δαίμονας». Οί νεοπυθαγόρειοι (Δ ι ο- 
γένους Λαερτίου, VIII, 32) έδίδασκον : «είναι τε πάντα τόν δέρα ψυχών έμ
πλεων- καί τούτους δαίμονάς τε καί ήρωας νομίζεσθαΓ καί ύπό τούτων πέμπεσθαι 
άνθρώποις τούς τε όνείρους καί τά σημεία νόσου τε καί ύγιείας... είς τε τούτους γί- 
νεσθαι τούς τε καθαρμούς καί τούς αποτροπιασμούς».
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άλλων, οί όποιοι έρχονται εις επαφήν προς τον νεκρόν καθ’ όσον, συμφώνως 
προς τήν αυτήν λαϊκήν πίστιν, ό νεκρός αποτελεί φοβέραν μολυσματικήν 
δύναμιν μιαίνουσαν τούς οικείους και τον οικον μετά των εν αύτφ1 2, απει
λούσαν δέ καί νά θανατώση αυτούς3.

Αί ιδέαι αύταί περί μεμολυσμένου νεκρού καί περί μιάνσεως των ερχο
μένων εις επαφήν μετ’ αυτού, ως καί αΐ περί καθαρμών ένεκα ταύτης, 
άπαντώσιν λίαν διαδεδομέναι καί παρά τοίς άρχαίοις4 καί τοΐς Έβραίοις5 6. 
Έκ τού φόβου τού μολύσματος τούτου, πιστεύεται σήμερον ότι προέρχονται 
τά πλειστα των νεκρικών εθίμων, τών οποίων άρχικώς σκοπός ύπήρξεν ή 
αποτροπή δι’ άποδιωκτικών καί καθαρτικών μέσων τού πνεύματος τού 
νεκρού καί τών κακοποιών δαιμόνων από τών επιζώντων °.

Μεταξύ τών καθαρτικών μέσων πρωτεύουσαν θέσιν παρά τό πΰρ κατέ
χει καί τό ύδωρ 7 8. Ούτω διά τού νεκρικού, ως ανωτέρω, λουτρού επεζητεΐτο 
άρχικώς ό καθαρμός τού σώματος από τών επ’ αυτού δαιμόνων εξ ών διά 
τής άσθενείας προήλθεν ό θάνατος”. "Ομοιον σκοπόν νομίζω ότι θά έπε- 
δίωκε καί ό επακόλουθών άρωματισμός τού λειψάνου, καθ’ όσον ή οσμή τού 
αρώματος ειχεν άποδιωκτικήν τής κακής έπηρείας δύναμιν9. Τοιοΰτον επί
σης σκοπόν είχε καί ή κατά τήν αρχαιότητα ύπόθεσις εις τον νεκρόν ορί
γανου (Ά ριστοφάνους, Έκκλησ. 1030) ως ακόμη καί ή έπάλειψις 
τής θύρας διά πίσσης κατά τά Άνθεστήρια (ημέραν τών χοών) καί κατά τον 
τοκετόν προς άποδίωξιν βεβαίως τών ψυχών τών νεκρών καί τών άλλων

1 Πρβλ. Ρ. Geiger, Tod Ιν Handwort. des deutsch. Abergl. VIII, 979.
2 M. Nilsson, Ένθ’ άν., σ. 42- 43.
3 Eucien Levy-Bruhl, I/ame primitive3, Paris 1927, σ. 275-277. 

Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, Οί αμφιθαλείς είς τον βίον τοΰ λαοϋ, Άρχ.Θρρκ. 
Θησ. ΙΓ' (1946 - 1947), 206.

4 Τ h. Wachter, Reinheitsvorschriften im griechischen Kult, Giessen
1910, a. 39 κέ|., 43 κέξ.

6 Άριθμ. ιθ', 11, 14-20.
8 Πρβλ. Μ. Nilsson, Ένθ’ άν., σ. 42 κέξ.
7 Ρ. Sartor i, Ένθ’ άν., σ. 363 κέξ., 371. Ern. Sam ter, Ένθ’ άν., 

σ. 84. Ν. Γ. Πολίτου (Τό έθιμον τής θραύσεως τών αγγείων κατά τήν κηδείαν), 
Λαογραφικά σύμμεικτα Β', σ. 272 -274.

8 Th. Wachter, “Ενθ’ άν. Ρ. S a r t ο r i, ”Ενθ’ άν., σ. 364. Ρ. S t e r- 
gianopoulos, Die Lutra und ihre Verwendung bei der Hochzeit u. im 
Totenkultus der alten Griechen, 1922, σ. 32. M. Nilsson, Ένθ’ άν., σ. 42. 
Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα Β', σ. 273. Τόν αυτόν σκοπόν είχε καί ή 
άπόλουσις τών οικείων τοΰ νεκρού μετά τήν ταφήν αυτού. ’Ίδε Th. Wachter, 
Ένθ’ άν., σ. 49.

9 Marzell, Weihrauch έν Handwort. d. deutsch. Abergl. IX, 284. Πρβλ. 
καί S. Seligmann, Der bose Blick und Verwandtes, Berlin 1910, I, σ. 32, 
287, 318-319 κ.ά., II, 52, 90, 97, 98, 100 κ.ά.
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πνευμάτωνΤην αυτήν σημασίαν ειχεν επίσης καί ή χρησιμοποίησις τοΰ 
λιβανωτού παρά των ’Ιουδαίων *.

’Ακολούθως, μετά τον καθαρμόν τοΰ σώματος, εγίνετο ή δια τών εντά
φιων 8 σπαργάνωσις αΐιτοϋ 4, ειτα δέ ή ενδυσις καί 6 στολισμός υπό ειδικών 
περί τα τοιαΰτα προσώπων, ήτοι από τους «περί τα επικήδεια πονουμένους» 
ως λέγει ό Συμεών Μεταφραστής εις το μαρτύριον τοΰ άγ. Σευηριανοϋ 
Οΰτω το γυμνόν σώμα, μετά την έκπλυσιν, περιεβάλλετο δΤ δϋονών λευκών, 
αί όποΐαι αλλαχού καλούνται καί οινδόνες. 'Ο Γρηγόριος Νύσσης (Μακρίνα 
989α) λέγει, δτι τελευτησάσης τής Μακρινής, «έδει περισταλήναι ταϊς δθό- 
ναις το ιερόν εκείνο σώμα». Αΰται ήδΰναντο να είναι ευτελείς ή καί βαρύ
τιμοι : «καί λαμπραΐς όθόναις κατακοσμήσαι την καθαράν εκείνην καί άκη- 
λίδωτον σάρκα»8' τά σώματα τών μαρτύρων «πλΰναντες καλώς ένετΰλιξαν 
ταΐς σινδόσιν μετά τών θυμιαμάτων καί τών μύρων»7. Έν τφ βίφ τέλος τοΰ 
Άνδρέου σαλοϋ υπό Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως (10 αί.) 
γίνεται λόγος περί τυμβωρύχου, δ'στις, άνοίξας τον τάφον νεάνιδός τίνος, 
«πρώτον μέν ήρε τό σάβανον καί τό μαφόριον κάλλιστα ό'ντα... ό δέ μισάν
θρωπος δαίμων ύπέβαλεν αυτόν άραι καί την δθόνην καί γυμνόν τό σώμα 
καταλιπεΐν»8. Έκ τής μαρτυρίας ταυτης φαίνεται δτι σάβανον έλέγετο έν 
Κωνσταντινουπόλει κατά τον ΙΟον αιώνα, μόνον ή καλΰπτουσα τον νεκρόν 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Λεξ. Φωτίου, λ. μιαρά ήμερα καί ράμνος" βλ. καί Rohde, Psyche3, I, 
218. Th. Wachter, ’Ένθ·’ άν., σ. 44, 54. Πρβλ. καί άνωτ. σ. 92 -93.

2 ”Ιδε Marzell, Weihrauch, ”Ενθ’ άν. Ό Π. Ν. Τρεμπέλας (λ. ϋν- 
μίαμα, έν Μεγ.Έλλ.Έγκυκλ. 12, 735α), αναφέρει περί τής χρήσεως τοΰ θυμιάματος 
υπό τών χριστιανών εις νεκρικάς κατ’ άρχάς τελετάς. Ή μαρτυρία τοϋ Λουκια
νού (π. πένθους 11) περί άλείψεως τοΰ σώματος διά μύρου πρός πρόληψιν τής 
δυσωδίας, «μύρφ τφ καλλίστφ χρίσαντες τό σώμα πρός δυσωδίαν ήδη βιαζόμενον», 
άνταποκρίνεται πρός τοιαύτην συνήθειαν έκ λόγων υγιεινής, έπί περιπτώσεων μάλι
στα καθ’ ας άνεβάλλετο έπί πολύ ή ταφή τής σοροΰ.

3 ’Εντάφια έκαλοϋντο τά χρησιμεύοντα είς τήν σπαργάνωσιν καί ένδυσιν τοϋ 
νεκροϋ. Βίος όσιας Μελάνης (5 αί.), Anal. Boll. 22 (1903), 49, στ. 6 κεξ. Βιος 
Θεοδώρας (W. R e g e 1, Anal. Byz-russ., σ. 16 - 17). Λο υ κάτος, σ. 47 καί 49.Ή 
λέξις χρησιμοποιείται ένταΰθα μέ τήν άρχαίαν σημασίαν : Σοφοκλέους, Ήλ. 326. 
Ε ΰ ρ ι π ί δ ο υ, Ίφιγ. έν Ταύρ. 632.Ήρακλ. 1404, ϊδε καί 'Ησύχιον έν λ. ταφήϊα.

4 "Ιδε Κουκουλέν, σ. 9. Λουκάτον, σ. 47 -48.
5 Migne, 115, 652β. 'Ο Χρυσόστομος ονομάζει αυτούς «έπιτηδείους», Μ i g- 

ne, 50, 691, στ. 59.
6 Μακρίνα, σ. 988d. Είς τόν βίον Θεοδώρας έν Θεσσαλονίκη (9 αί.) δια- 

στέλλεται πρός τήν λαμπράν σινδόνα ή έξ έρίου (Kurtz, Βίος Θεοδώρας, σ. 40, 
στ. 33 κέξ.).

7 Βίος Ίνδοΰ καί Δόμνης. Κλεόπα (Κ ο ι κ υ λ ι δ ο υ), Βίοι τών Παλαιστ. 
αγίων, έν Ίεροσολύμοις 1907, σ. 80 στ. 4-6.

8 Migne, 111, 745bc.
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έξωτερικώς σινδών, ούχί δέ και ή τό γυμνόν σώμα περιβάλλουσα ως καλεί
ται σήμερον’.

Ή κάλυψες τοϋ νεκρού έξωτερικώς διά σινδόνος μαρτυρεΐται και έκ τοϋ 
βίου τής όσιας Μελάνης (5 αι.) δπου λέγεται περί αυτής ταφείσης ό'τι «οθόνην 
ούκ ελαβεν πλήν τοϋ σινδονίου, δπερ έξωθεν αυτής Ινετυλίξαμεν» ".

Έ περιβολή τοϋ νεκρού δΓ οθόνης, άντιστοιχοϋσα προς τήν κατά τους 
ομηρικούς χρόνους περιστολήν διά τοϋ φάρους8, νομίζω δτι έπεβλήθη εις 
τον χριστιανικόν κόσμον εκ τής καλύψεως τοϋ σώματος τοϋ Χριστού, κατά 
τό Ιουδαϊκόν έθος, διά σινδόνος4. Εις τό Εύαγγ. κατά Ματθαίον (κζ' 59 - 60) 
λέγεται δτι «λαβών τό σώμα ό Ίοοσήφ, ένετΰλιξεν αυτό σινδόνι καθαρά καί 
έθηκεν αυτό έν τφ καινφ αύτοϋ μνημείφ» 5.

Μετά τής περιβολής αυτής τοϋ νεκροϋ σώματος έγίνετο καί ή κατάδεσις 
τών ποδών καί τ<ών χειρών διά ταινιών6, ή οποία συνήθεια συνεχισθεΐσα 
καθ’ δλον τον μεσαιώνα διατηρείται καί σήμερον εις τον λαόν7. Περί τοϋ 
εθίμου τούτου γνωρίζομεν έξ αγιολογικών πηγών μαρτυρίαν έκ τοϋ τέλους 
τοϋ ενάτου αίώνος έν τη διηγήσει τοϋ Γεωργίου Κληρικοΰ περί τής μεταθέ- 
σεως τοϋ λειψάνου τής όσιας Θεοδώρας έν Θεσσαλονίκη, καθ’ ήν οί άνοί- 
ξαντες τον τάφον ειδον δτι τά λείψανα αυτής «άχρι τής σήμερον σφα διατε- 
τήρηνταΓ τό δέ τάς χεΐρας επί τοϋ στήθους, ως έπί τών κατοιχομένων εΐθι- 
σται, δεσμούν σιμικίνθιον ούτως σφον καί άβλαβες διεφυλάχθη» 8.

Ή εΐδησις αυτή όμιλε! μόνον περί καταδέσεως τών χειρών ως νεκρικού 
έθους' έν τούτοις έξ άλλων μή αγιολογικών πηγών γνωρίζομεν, ως συμβαί
νει καί σήμερον, δτι συνεδένοντο καί οί πόδες9. Ώς δ’ ή περικάλυψις τού 
σώματος δι’ οθόνης, οϋτω καί τό έθος τούτο τής καταδέσεως έτυχε διαδόσεως 
παρά τοΐς χριστιανοΐς υπό τήν έπίδρασιν τής υπό τοϋ Εύαγγελιστοϋ Ίωάν- 
νου (ια', 44) χριστιανικής διδασκαλίας περί καταδέσεως τοϋ νεκροϋ τοϋ Λα
ζάρου, κατά τήν ιουδαϊκήν συνήθειαν' «καί έξήλθεν ό τεθνηκώς δεδεμένος 
τούς πόδας καί τάς χεΐρας κειρίαις καί ή δψις αύτοϋ σουδαρίφ περιεδέδετο». 1 2 * 4 5 6 * 8 9

1 ΑΣ, Γ', σ. Β26.
2 Anal. Boll. 22 (1903), 49. ”Ιδε άλλας μαρτυρίας: Ίωόννου Μόσχου, 

Λειμών, Migne, 87, 2932bc - 2933. Βίο; όσ. Μάρθας μητρός Συμεών τοϋ έν τοι 
Θαυμαστώ δρει (6 αΐ.), AS, Mail 5, 407c. Μαρτύριον Θεοδώρου τοϋ 'Γήρωνος, Η. 
Delehaye, ”Ενθ’ άν., σ. 146, στ. 19 κέξ. Kurtz, Βίος Θεοδώρας (9 αί.), σ. 
40, στ. 33 κέξ. SEC, σ. 553, στ. 14 κέξ.

5 Ίλ. Σ 353, Ω 580. Όδυσσ. β 97, τ 142, ω 132 κ.ά.
4 Ίωάνν. ιθ', 40.
5 ”Ιδε καί Λουκ. κγ', 53. Μάρκ. ιε', 46.
6 Κουκούλες, σ. 9. Λουκατος, σ. 47.
1 Μ. Λιουδάκη, ”Η τελευτή στήν Κρήτη, ΕΕΚΣ, Β' (1939), 406.
8 Kurtz, Βίος Θεοδώρας, σ. 41, στ. 13 κέ|.
9 ”Ιδε Κουκουλέν, σ. 9. Λουκατον, σ. 47 - 48.
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Τό έθος τοΰτο δέον νά παρατηρήσωμεν, ότι δεν είναι μόνον ιουδαϊκόν 
καί χριστιανικόν' ή κατάδεσις τοΰ νεκροΰ συνηθίζεται κα'ι εις πολλούς άλλους 
σημερινούς λαούς πεπολιτισμένους καί πρωτογόνους. Οΰτω καταδένονται οι 
δυο μεγάλοι δάκτυλοι των χειρών καί των ποδών παρά τοϊς άρχαίοις καί 
σημερινοΐς Ίνδοΐς, καί οί πόδες εις τούς Tupis της νοτίου Αμερικής κ.ά·

Ό αρχικός σκοπός τής ενεργείας ταύτης ως καί ή σΰγκλεισις τοΰ στόμα
τος2 καί ή άπόφραξις των ώτων καί των ρωθώνων είναι κατά την λαϊκήν 
άντίληψιν, νά έμποδισθή ή επιστροφή τής ψυχής εις τό σώμα καί κατ’ ακο
λουθίαν καί ή δυνατότης τής έγέρσεως τοΰ νεκροΰ έκ τοΰ τάφου καί τής επα
νόδου του εις τον οίκον1'.

Μετά την σπαργάνωσιν τοΰ νεκροΰ σώματος, έπηκολοΰθει ή ένδυσις 
αύτοΰ, συνήθως διά καινουργών λευκών ενδυμάτων1, τής εντάφιου εο&ήτος. 
Προς περιστολήν των μαρτύρων έν Νικομηδείφ, περί τό 928, εχρησιμοποίη- 
σεν ή άγ. Δόμνα «σινδόνας καινάς καί στολάς λεύκάς μύρα τε αύθις καί θυ
μιάματα»". Παρά ταΰτα όμως οί εκ πλουσίων οικογενειών νεκροί έ&άπτοντο 
περιβεβλημένοι πολυτελή καί βαρύτιμα φορέματα, «ιμάτια σηρικά καί διά- 
χρυσα», μάλιστα δε εις τά αστικά κέντρα, δι’ δ οί Πατέρες τής Εκκλησίας 
ήδη από τών πρώτων αιώνων, ήναγκάσθησαν νά διαμαρτύρωνται καί νά 
καταδικάζωσι τάς πολυτελείς κηδείας °. Έξ αντιθέτου οί κληρικοί καί οί 
μοναχοί έθάπτοντο φοροΰντες τά ιερά αυτών άμφια καί τό μοναχικόν ένδυμα 7.

Ή πολυτέλεια αύτη κατά τάς κηδείας, ή οποία συνέχιζε τήν ρωμαϊκήν 
παράδοσιν, δεν ήτο άγνωστος καί παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησιν. Ενδεικτικοί 
περί τής συνήθειας ταύτης είναι οί σχετικοί περιορισμοί τής Πολιτείας. 
Ούτως ό Λυκούργος (Πλουτάρχου, Λυκούργος 27) : «καί τά περί τάς 
ταφάς άριστα διεκόσμησε... συνθάπτειν δ’ ούδέν εΐασεν» καί δ Σόλων 1 2 * 4 5 6 7

1 ’Ίδε πλείονας μαρτυρίας παρά Isidor Scheftelowitz, Das Schlin- 
gen-u. Netzmotiv im Glauben und Braueh der Volker, Giessen 1912, σ. 
24 κέξ.

2 ”Ιδε ανωτέρω, σ. 103.
2 Isid. Scheftelowitz, “ΕνΟ* άν., σ. 23 κέξ.
4 Μακρίνα, σ. 992c, ίδε καί Καλλίνικον, σ. 202 - 203.
5 Ιίλεόπα (Κ ο ι κ υ λ ί δ ο υ), ’Ένθ* άν., σ. 80 καί Συμεώνος Μετα- 

φράστου, έν Migne, 116, 1080β. Περί τής εκφοράς τών νεκρών ένδεδυμένων 
λευκά μαρτυρεί καί ό Άρτεμίδωρος' ίδε παρά Κουκουλ έ, σ. 13, σημ. 8.

6 Χρυσόστομος, Migne, 50, 691 -692 (κεφ. ς’). ’Ίδε καί Καλλίνι
κον, σ. 204. Κουκουλέν, σ. 13. Λουκατον, σ. 50-51.

7 Βίος όσιας Μελάνης, Anal. Boll. 22 (1903), 49. Βίος όσιου Ίλαρίωνος (4 
αί.), ΑΙΣ, 5, 135, στ. 1 κέξ. Βίος Παύλου επισκόπου καί Ίωάννου πρεσβυτέρου, 
ΑΙΣ, 5, 378, στ. 1 κέξ. Βίος άγιου Ήλία (10 αί.), AS, Sept. 3, 862, § 35' ίδε 
καί Κουκουλέν, σ. 13.
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(Πλουτάρχου, Σόλων 21) μεταξύ άλλων σχετικών περιοριστικών του 
διατάξεων «έναγίζειν δέ βουν ούκ εΐασεν, ουδέ συντιθέναι πλέον ίματίων 
τριών». 'Ωσαύτως ό νόμος περί ταφής τής Ίουλίδος τής Κέω (5 αί. π.Χ.)1 
ώριζε: «θάπτεν τον θανόντα' εν έματίοις τρισί λευκοΐς, στρώματι καί ενδΰ- 
ματι και έπιβλέματι.» *.

Ή περιβολή τοΰ νεκρού δι’ ενδυμάτων χρώματος λευκού, μαρτυρουμένη, 
ως ανωτέρω, εκ τού μαρτυρίου τοΰ Ινδού καί τής Δόμνης έν Νικομήδεια 
περί τά τέλη τοΰ τρίτου αϊώνος, φαίνεται δτι θ’ άπετέλει κοινήν λαϊκήν 
συνήθειαν. Περί τοΰ έθους τούτου αναφέρει ό Άρτεμίδωρος (2. αί.): «τούς 
άποθανόντας έν λευκοΐς έκφέρεσθαι» (Όνειροκρ. 2, 3)\ τό όποιον όμως ήτο 
γνωστόν καί παλαιότερον εις τούς Ρωμαίους* καί τούς Έλληνας5 * 7. Τό λευκόν 
ένδυμα συνεβόλιζε τήν καθαρότητα, διό καί οί ιερείς κατά τήν αρχαιότητα 
θυσιάζοντες ή εισερχόμενοι είς ιερόν έφόρουν λευκήν έσθήτα9. Συμφώνως 
προς τάς ιδέας αύτάς καί ό κεκα&αρμένος νεκρός έπρεπε νά ένδυθή διά 
λευκού ενδύματος, ΐνα ούτω διατηρήση τήν καθαρότητά του ’.

Είς τούς πόδας τού νεκρού έφόρουν υποδήματα8, διότι πρόκειται ούτος, 
κατά τήν λαϊκήν πίστιν, νά ταξιδεύση είς τον άλλον κόσμον9. Επίσης περιέ- 
βαλλον τήν κεφαλήν αυτού διά καλύμματος10, έπέθετον δέ έπ’ αυτής στέφανον 
έξ άνθέων' «στέφανον άνθινον διαπλέξαντες τφ λειψάνιρ έπιτιθοϋσιν “. Ή 
στεφάνωσις αυτή τοΰ νεκρού άπετέλει λαϊκόν έθος ευρύτατα διαδεδομένου, τό

1 Dittenberger, Syll1 2 3 4., άρ. 1218. Ziehen, Beg. Gr. Sacr., άρ. 93a 
στ. 2-4, σ. 260.

2 ”Ιδε καί Μ. Nilsson, Geschichte d. griech Religion, I, σ. 676 -677.
3 Πρβλ. καί Κουκουλέν, σ. 13.
4 Β 1 ϋ m n e r, σ. 484.
0 ’Ίδε ανωτέρω έν τφ νόμφ τής Ίουλίδος' βλ. καί Βουλόδημον, σ. 366. 

Ο II λ ά των (Νόμ. ΙΒ', 947) ήθελε τούς έκφερομένους ιερείς «λευκήν μέν τήν στο
λήν έχειν πασαν».

° Τ h. Wachter, “Ενθ’ άν., σ. 16.
7 Ό Th. Wachter, ”Ενθ’ άν., σ. 16, σημ. 1, νομίζει οτι τό λευκόν ένδυ

μα απελαύνει τούς δαίμονας.
“Δανιήλ Σκητιώτης(6 αί.), σ. 67, στ. 29 -30. Ή εϊδησις, προερχό

μενη εξ Λΐγύπτου, αναφέρει δτι δπου έκειτο νεκρός άναστάς εύρέθησαν μόνον «τά 
ίμάτια αύτοϋ καί τά σανδάλια».

9 Jul. von Negelein, Die Reise der Seele ins Jenseits, Zeitsch. d. 
Vereins f. Volksk. 11 (1901), 151.

10 Μακρίνα, σ. 989a. Βίος όσιας Μελάνης (5 αί.), Anal. Boll. 22 (1903), 
48, στ. 18 κέξ.

‘‘Συμεώνος Μεταφράστου, Μαρτύριον άγ. Σευηριανοϋ, Migne, 
115, 652β.

ΕΠΕΊΉΡΙΪ ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΪΠΟΥΑΠΝ, "Erej Κ' 8
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οποίον συνεχίσθη από της ελληνικής και ρωμαϊκής άρχαιότητος1 διά τής 
μεσαιωνικής περιόδου1 2 μέχρι τής σήμερον3.

Ό Ν. Γ. Πολίτης (Λαογρ. σύμμ Β', 234-235) όρμηθεϊς έκ τής όμοιό- 
τητος των γαμήλιων εθίμων προς τά νεκρικά, ύπεστήριξεν ότι ό στέφανος 
εις τον νεκρόν προήλθεν έκ τής παραστάσεως τοΰ θανάτου ως γάμου τοϋ 
νεκρού μετά τοϋ "^δου και τής Γής.

Άντιθέτως δ Στίλπων Κυριακίδης (Πειραϊκά Γράμματα Α' (1940) τεϋχ. 
2, σελ. 89β - 90) παρετήρησεν ό'τι οί στέφανοι παρέμειναν, μεταξύ ά'λλων, ως 
τυπικόν γαμήλιον εθιμον εις αγάμους νεκρούς, έξ άρχαιοτάτων πραγματικών 
γάμων νεκρών μετά ζώντων, οΐτινες κατόπιν έφονεΰοντο και συνεθάπτοντο 
μετά τοϋ νεκροϋ και δτι συν τφ χρόνφ ή στεφάνωσις, ως νεκρικόν εθιμον, 
έπεξετάθη κατόπιν έκ τών αγάμων νεκρών και εις τούς εγγάμους. Παρά τοΤς 
άρχαίοις δμως παρατηροΰμεν δτι άπαντα ως λαϊκή ή πίστις περί τοΰ γάμου 
τώιν αγάμων νεκρών, τών μέν γυναικών μετά τοΰ "^.δου, τών δέ άνδρών μέ 
τάς Κήρας 4. Έκ τής πίστεως ταύτης πιστεύω δτι προέρχεται κα'ι ή κατά την 
μαρτυρίαν τοϋ Γρηγορίου Νύσσης ένδυσις νυμφικώς τής άνυμφεύτου άπο- 
βιωσάσης Μακρινής5.

Πλήν τοϋ νεκρικού στεφάνου δέον νά παρατηρήσωμεν δτι, κατά τούς 
αρχαίους χρόνους, εις τούς νεκρούς καί εις άλλας χθονίας λατρείας, εχρησι- 
μοποιοϋντο απλώς καί ά'νθη και φύλλα καί κλάδοι δένδρων αειθαλών, δπως 
τής ελαίας, τής δάφνης, τού φοίνικος, τής μύρτου, τής κυπαρίσσου, καί 
φυτών ως τοϋ σέλινου κ.ά.6. Ό στέφανος δεν έχρησιμοποιεΐτο μόνον κατά 
τον γάμον καί τον θάνατον' ή χρήσις αύτοΰ, ως παρατηρεί ό L. Deubner7, 
άρχαιοτάτη παρά τοΐς Έλλησι καί τοΐς Ρωμαίοις, ήτο εύρυτέρα έπεκτεινο- 
μένη εις λατρευτικός τελετάς καί θυσίας, εις τούς αγώνας προς στεφάνωσιν 
τών νικητών, εις τά συμπόσια καί εις μαγικάς ένεργείας.

1 Iwati von Muller, Die griech. Privataltertiimer, 1893, σ. 219. 
Rohde, Psyche3, I, 220. Βουλόδημος, σ. 367, 369. Bliimner, σ. 485. 
Petrakakos, σ. 15, σημ. 10 III. ιδε καί ΛΣ, Γ' 328, σημ. 1 ένθα παρατίθεν
ται άρχαΐαι μαρτυρίαι.

2 Petrakakos, σ. 99. Κουκούλες, σ. 13.
3 ΛΣ, Γ' σ. 327. Σ τ ί λ π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Ό Ελληνικός λαός καί τά λου

λούδια, Πειραϊκά Γράμματα Α' (1940), τεϋχ. 2, σ. 89β - 90.
I Σοφο κλέους, Άντιγ. 809 κέξ. ιδε πλείονας μαρτυρίας παρά L. Ra- 

dermacher, Das Jenseits im Mythos der Hellenen, Bonn 1903, σ. 118. 
ΙΙρβλ. καί J. Wiesner, Grab u. Jenseits, Berlin 1938, σ. 170-171.

5 Μακρίνα, σ. 992c. Ή πίστις αυτή υπάρχει καί σήμερον εις τόν λαόν.
II Rohde, Psyche3, I, σ. 220-221, 22δ, σημ. 4. Ludvig Deubner, 

Die Bedeutung des Krauzes im klassischen Altertum, Archiv f. Religionswiss. 
30 (1933), 72, 75. Βλ. καί Νικ. Κ ο ν το λ έ ο ν το ς, Τό Έρέχθειον ώς οικοδόμημα 
χθονίας λατρείας, 1949, σ. 37 - 39.

7 Ένθ’ άν., σ. 71,
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Έκ των ποικίλων τούτων χρήσεων τοϋ στεφάνου και των κλάδων 
δένδρων, εκφέρει τήν γνώμην δ L,· Deubner (Ένθ’ άν., σελ. 72, 76, 86) 
περί τής επωφελούς και συγχρόνως τής προστατευτικής αυτού σημασίας 
διά τον φέροντα (σ. 76). Εϊδικώς περί τοϋ νεκρικού στεφάνου πιστεύει 
οΰτος (σελ. 94-97) ό'τι δι’ αύτοϋ έπεζητεΐτο ή προφύλαξις τοϋ νεκρού και 
ή αποτροπή έξ αυτού των κακοποιών πνευμάτων.

γ) Πρόϋ'εοις.

Μετά τον σχηματισμόν, τον καθαρμόν, τήν περιστολήν καί τον στολι
σμόν τοϋ νεκρού, έπηκολούθει ή πρόθεσις αυτού, άνακειμένου επί κλίνης ή 
βάθρου

'Η πρόθεσις έν ταΐς άγιολογικαις πηγαΐς δηλοϋται διά τοϋ πρόκειμα,ι. 
Εις τον βίον τού αγίου Τΰχωνος (7 αΐ.), άποδίδοντα έθιμα τής Κύπρου, λέ
γεται δτι 6 νεκρός αυτού «ωφέλει... άπανιας ού μετρίως δρώμενος καί νεκρός 
εν κλίνη προκείμενος' οϋτω γάρ αυτού τά θεία διήστραπται πρόσωπα»1 2 3. 
'Ομοίως καί έκ τοϋ βίου Βασιλείου τού νέου, 10 (αί.) έχομεν τήν μαρτυρίαν 
δτι, άποβιώσαντος αυτού έν Κωνσταντινουπόλει, «τού οΰν τιμίου λειψάνου 
αυτού προκειμένου... ήν δράν τά πλήθη των πιστών ποταμηδόν συρρέοντα, 
τοϋ τή θέοι καί μόνη άγιασθήναι» 3.

Έκ τών μαρτυριών τούτων φαίνεται δτι ή προσέλευσις τών συγγενών, 
τών γνωστών καί φίλων προς έπίσκεψιν τού νεκρού καί τών οικείων αυτού, 
έγίνετο κατά τήν διάρκειαν τής προθέσεως. Περί τούτου μανθάνομεν προσέτι 
καί έκ τοϋ βίου τής αγίας Φεβρωνίας (4 αί.) ένθα άναφέρεται δτι οί περί 
αυτήν «λούσαντες τό άγιον σώμα έθηκαν έπΐ σκαμνιού... καί έκέλευσεν ή 
Βρυένη4 άνοίγεσθαι τοΤς δχλοις. Είσελθόντα δέ τά πλήθη έδόξαζον τον 
θεόν» \

1 Ί ω ά ν ν. Χρυσόστομος' ϊδε παρά Κ ο υ κ ο υ λ έ, σ. 10. καί Λ ο υ κ ά τ ιρ, 
σ. 52. Βίος Εΰσεβίας, W. Re gel, Anal. Byz-russ., σ. 16-17. Βίος αγίου Τΰ
χωνος (έκδ. Η. Usener, σ. 138, στ. 10 κέ|). Βίος Μαρίας τής νέας, BE, σ. 297β' 
ϊδε καί άνωτ. σ. 102.

2 Π. Usener, Der heilige Tychon, Leipzig u. Berlin 1907, σ. 138, στ. 
10 κέξ.

3 AS, Martii 3 (act. gr., σ. *31, κεφ. 55)- βλ. καί Βίον Μελετίου τοΰ νέου 
(11 αί.) υπό Νικολάου επισκόπου Μεθώνης (12 αί.), Χρ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, 
Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τοϋ μοναχικού βίου έν Έλλάδι, 1935, σ. 43 «τοΰ λειψά
νου δέ προκειμένου».

4 Ηγούμενη τής μονής.
1 AS, Junii 7, 27, §32.
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Ό νεκρός έκειτο επί της κλίνης ακάλυπτος τό πρόσωπον ‘, έβλεπε δέ 
πρός άνατολάς' συγχρόνως παρά την κλίνην αύτοΰ, καί μέχρι της εκφοράς, 
ύπήρχον άνημμέναι λαμπάδες1 2, εκαίοντο δέ καί θυμιάματα3.

’Ανωτέρω (σ. 94) λέγομεν δτι ό ψυχορραγούν έστρέφετο υπό των οικείων 
του πρός άνατολάς. Ό προσανατολισμός οΰτος έτηρεΐτο κατόπιν καί κατά την 
πρόθεσιν καί την ταφήν. Ούτως εις τον βίον Μαρίας τής Αιγύπτιας (4 αί.) 
λέγεται δτι μοναχός τις εΰρεν αυτήν έν τή έρήμιρ τοϋ Ίορδάνου νεκράν «καί 
πρός άνατολάς δρώσαν κειμένην τφ σχήματι»4, δηλαδή είχε σχηματίσει έαυ- 
τήν νεκρικώς καί ήτο εστραμμένη, βλέπουσα πρός άνατολάς. Περί τοϋ έθους 
τούτου παρατηρεί άργότερον δ Χρυσόστομος δτι «πρός άνατολάς τήν σορόν 
κειμένην σχηματίζομεν, τήν άνάστασιν αύτφ διά τοϋ σχήματος προσημαί- 
νοντες» 5 *.

Πλήν τοϋ προσανατολισμοϋ τοϋ νεκροΰ, ή στροφή πρός άνατολάς έτη
ρεΐτο καί κατά τήν προσευχήν, άπετέλει δέ αυτή έθος άνεγνωρισμένον ύφ’ 
δλου τοϋ χριστιανικοΰ κόσμου3. Ή συνήθεια τής πρός άνατολάς προσευχής, 
δέν ήτο άγνωστος καί κατά τήν άρχαιότητα εις τούς "Ελληνας7 καί τούς Ρω
μαίους, υπήρχε δέ ευρέως διαδεδομένη καί παρά τοΐς Ίνδοΐς8 καί τοΐς άλλοις 
άνατολικοΐς λαοΐς (Πέρσαις9, Έβραίοις 10 κ.ά.).

Πρός τον άνατέλλοντα ήλιον προσηύχοντο κατ’ εξοχήν οί ’Ινδοί' έκεΐθεν 
δέ, έκ των ’Ινδιών, πιστεύει δ Fr. J. Dolger (Sol Salutis, σελ. 22, 30,

1 Καί παρά τοΐς άρχαίοις ομοίως ό νεκρός έν τή προθέσει έκειτο ακάλυπτος' ϊδε 
Charles Picard, ha vie privee dans la Grece classique, Paris 1930, σ. 42.

2 Βίος Ζηναΐδος, AS, Octobr. 5, 509, § 9.
9 Κουκούλες, ο. 14. Ό Συμεών Μεταφραστής, εις τόν βίον τοΰ 

Κορνηλίου Κεντηρίωνος (Μ i g n e, 114, 1308 b) λέγει, δτι «'Εσπέρας δέ ήδη έπιγι· 
νομένης, προσευξάμενος δ επίσκοπος καί αΰθις πάννυχόν τε ψαλμφδίαν παραγγέλλει 
τφ κλήρω καί ϋμνοις παρ’ δλην τήν νύκτα καί λαμπάσι καί ίΐυμιάμασι τήν σορόν 
έτίμων». ’Ενταύθα πρόκειται προφανώς περί εκκλησιαστικού έθους.

1 AS, April. 1 (σ. XVII, § 37).
5 Μ i gn e, 60, 725, στ. 77 - 78’ ϊδε καί Λουκδτον, σ. 52, 4. Ιίουκου- 

λέν, σ. 10.
3 ”Ιδε Fr. J. Dolger, Sol Salutis, Mi'mster in Westf. 1925, σ. 29 κεξ.

Καί ό μάρτυς Πορφύριος έκ Καισαρείας τής Καππαδοκίας, έπί Αύρηλιανοΰ μαρτυ-
ρήσας, «στάς... άντικρύς κατά άνατολάς καθώς καί έδιδάχθη υπό τοϋ αγγέλου... 
ηυξατο τήν ευχήν ταύτην», Anal. Boll. 29 (1903), 273, στ. 28 κεξ., ϊδε καί: Βίον 
Θεοκτίστης, ΜΑ, σ. 28. Βίον ’Αντωνίου τού νέου (9 αί.). Ά. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ -
Κεραμέως, Συλλ. Παλαιστ. καί Συριακής αγιολογίας, Α", σ. 206, στ. 22 κεξ.

’ Ησιόδου, "Εργα καί Ήμέραι, 339. Πλάτωνος, Συμπ., 2'20d. Νόμ., 
I', 887e. Παρά τοΐς Πυθαγορείοις, ϊδε F r. J. Dolger, ”Ενθ’ άν., σ. 41 κεξ.

8 ”Ιδε F r. J. Dolger, "Ενθ’ άν., σ. 21 κεξ.
9 ”Ενθ’ άν., σ. 25.
>° Ίεξεκ. 8, 16.
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32-34), δη έξετάθη ή συνήθεια αυτή προς δυσμάς, ή οποία μετά την εκ
στρατείαν τοΰ Μεγ. ‘Αλεξάνδρου κατά τούς κατόπιν ελληνιστικούς κα'ι ακο
λούθως τούς έλληνορρωμαϊκούς χρόνους έπεκράτησεν εν τή Μικρά ’Ασία, 
Συρίμ, Παλαιστίνη και Αίγύπτφ.

Τό έθος τούτο παρατηρούμενον ου μόνον εις την προσευχήν κα'ι τούς 
νεκρούς, άλλα καί εις τάς θυσίας καί τον προσανατολισμόν των Ιερών χώ
ρων1, προέρχεται έκ τής πανανθρώπινου άντιλήψεως, καθ’ ήν, ως όρθώς 
παρατηρεί δ Hein r. Nissen1 2, άπ’ ανατολών έρχεται «τό φώς, ή θερ- 
μότης, ή ζωή καί ελπίς3, ενώ από δυσμών, τό σκότος καί τό ψύχος, δ θά
νατος καί ή αμφιβολία, ή θλΐψις καί δ πόνος».

Τον καθιερωμένον τούτον εις τον λαόν τρόπον προσευχής συνέχισαν, 
κατά τήν παράδοσιν, καί οί πρώτοι χριστιανοί, έχομεν δέ περί αυτής ρητάς 
μαρτυρίας έκ τού δευτέρου ήδη αιώνος4 5. Πλήν δμως τής λαϊκής παραδό- 
σεως, τό έθος τής προς άνατολάς προσευχής, ένίσχυσεν έτι καί ή διδασκαλία 
τής Εκκλησίας περί τής άναλήψεως τού Σωτήρος προς άνατολάς καί περί 
τής προς άνατολάς θέσεως τού παραδείσου έν τώ ούρανώ \ Κατά τήν χρι
στιανικήν αυτήν πίστιν περί τής θέσεως τού παραδείσου, οί άποθνήσκοντες 
υπέρ τής πίστεως μάρτυρες άνήρχοντο εις τον ουρανόν άπ’ άνατολών. Σχετι
κούς λέγεται έν τφ μαρτυρίφ τής Περπετούης έν Καρχηδόνι: «et ccepimus 
ferri a quattuor angelis in orientem»s. Τής πίστεως ταύτης φορείς ήσαν 
καί οί Πατέρες τής Εκκλησίας. Ούτως δ Χρυσόστομος, ως έλέχθη άνωτέρω, 
διαβλέπει εις τήν τοποθέτησιν πρός άνατολάς τοΰ νεκρού τήν άνάστασιν τής 
ψυχής αυτού, δ δέ μέγας Βασίλειος (Μ i g" n e, 32, 189C-192A) παρατηρεί 
περί τής στροφής πρός άνατολάς κατά τήν προσευχήν οτι «τούτου χάριν πάν- 
τες μέν δρώμεν κατ’ άνατολάς έπί τών προσευχών" ολίγοι δέ ΐσμεν, δτι τήν 
άρχαίαν έπιζητούμεν πατρίδα, τον παράδεισον, δν έφύτευσεν δ Θεός έν Έδέμ 
κατ’ άνατολάς». Ή διδασκαλία αυτή τού μεγ. Βασιλείου στηρίζεται εις τήν 
Βίβλον (Γέν. β\ 8): «Καί έφύτευσεν Κύριος δ Θεός παράδεισον έν Έδέμ 
κατ’ άνατολάς καί έθετο εκεί τον άνθρωπον δν έπλασε». Κατά τό πνεύμα τοΰ 
μεγάλου Βασιλείου διδάσκει καί δ Γρηγόριος Νύσσης (Μ i g n e, 44, 
1184B-C): «έπειδάν πρός άνατολήν εαυτούς τρέψωμεν" ούχ ως μόνον έκεί τού

Τά κατά την τελευτήν έθιμα των Βυζαντινών έκ των άγιολογικών πηγών 11?

1 Ed. Tylor, "Ενθ* άν., 11, σ. 423, 30.
2 Orientation I, Berlin 1906, σ. 21.
3 "Ηδη κατά Τούς προϊστορικούς χρόνους άπαντά έν Έλλάδι ο προσανατολισμός 

Τοΰ τάφου μέ τήν είσοδον είς αυτόν άπ’ άνατολών. J. Wiesner, Grab und Jen- 
seits, Berlin 1938, σ. 167.

4 Fr. J. Dolger, “Ενθ’ άν., σ. 136 - 137, 141.
5 ”Ενθ’ άν., σ. 219-220.
8 Αυτόθι, σ. 228, σημ, 5.
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θεού θεωρούμενου' <5 γάρ πανταχοΰ ών καί ούδέν μέρος ιδιαζόντως καταλαμ
βάνεται, επίσης γάρ περιέχει τό παν' άλλ’ ως έν άνατολαΐς τής πρώτης ήμΐν 
πατρίδος ούσης' λέγιο δέ τής έν παραδείσφ διαγωγής, ής έκπεπτώκαμεν' έφΰ- 
τευσεν ό Θεός παράδεισον έν Έδέμ κατά άνατολάς \ δταν τοίνυν προς άνα- 
τολάς βλέπωμεν, και τής έκπτώσεως τών φωτεινών καί ανατολικών τής μα- 
καριότητος τόπων, τή διανοία μνήμην λάβωμεν...».

Κατά τό γενικόν τοΰτο έθος τής χριστιανικής προσευχής1 2, έστρεφον 
καί τον ψυχορραγοΰντα καί κατόπιν τον νεκρόν έν τή προθέσει καί έν τφ 
τάφφ προς άνατολάς3, ΐνα ουτω διευκολτίνωσι την έν τφ άλλφ κόσμω προσ
ευχήν του' πλήν τοΰτου δμως, ή προς την ανατολήν στροφή, κατ’ άρχέγονον 
δοξασίαν, άπετέλει καί την παρήγορον πίστιν καί έλπίδα τοΰ λαοΰ περί συνε- 
χίσεως τοΰ βίου μετά θάνατον έν τφ αδη 4.

Ή πρόθεσις τοΰ νεκρού έν τή οικία έγίνετο κατά την άρχαίαν παράδο- 
σιν έν τφ κυρίφ δωματίφ αυτής προς τον σκοπόν τής διευκολΰνσεως τών 
συγγενών καί φίλων, όπως έπισκεφθώσι τόν νεκρόν. Τοΰτο δμως μόνον διά 
τούς κοσμικούς, καθ’ δσον, προκειμένου περί προθέσεως κληρικών ή μονα
χών, ούτοι προετίθεντο έν τή έκκλησίφ προς προσκΰνησιν υπό τοΰ πλήθους5 6 7.

δ') Θρήνος.

Περί τόν προκείμενον νεκρόν συνηθροίζοντο κΰκλφ οί οικείοι καί οί 
προσερχόμενοι συγγενείς καί φίλοι, θρηνοϋντες καί μυρολογοΰντες αυτόν.

Αί θρηνώδεις κραυγαί τών οικείων καί γνωρίμων έξέσπων καθ’ ήν 
στιγμήν μετά τήν περιστολήν καί τήν ένδυσιν τοΰ νεκρού ήρχιζεν ή πρόθεσις 
αύτοΰ. Αί γοεραί αΰται φωναί σκοπόν εϊχον ν’ άναγγείλωσι τήν έπελθοΰ- 
σαν έν τή οίκογενείφ συμφοράν1. Έν τφ βίφ Συμεών τοΰ Στυλίτου 
(δ αΐ.), άσκήσαντος έγγύς τής ’Αντιόχειας, λέγεται, δτι τό πλήθος πληρο-

1 Βλ. παρά F r. J. Dolger, Ένθ’ άν.,,σ. 234 κέξ. άλλας ετι μαρτυρίας 
περί τής θέσεως τοΰ παραδείσου προς άνατολάς.

2 ”ΕνΟ·’ άν., σ. 261.
3 ”ΕνΟ’’ άν., σ. 259, 261.
4 Heinr. Nissen, ”ΕνΟ·’ άν., σ. 21. J. Wiesner, ”Εν0·’ άν., σ. 171,

217. Fr. J. Dolger, ”Ενθ’ άν., σ. 261.
6 H. Usener, Der heilige Tychon, 1907, σ. 138, στ. 10 κέξ. (κεφ. 28). 

Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος όσ. Θεοδώρας τής έν Άλεξανδρείρ, Μ i g n e, 
115, 689α.

8 Βίος Συμεών τοΰ Στυλίτου (έκδ. Η. Bietzmann, 1908, σ. 19, έν Texte u. 
Unters. zur Gesch. d. Altclir. Biter., Bd. 32, 4).

7 Οΰτω καί σήμερον, ϊδε Λουκάτον, σ. 58.
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φορηθέν περί τοΰ θανάτου του «ηρξατο στρεγγίζειν καί κόπτεσθαι κοπετόν 
μέγαν» 1.

Οί θρηνοϋντες και γοερώς κραυγάζοντες εκάλουν συγχρόνως τον νε
κρόν μεγαλοφώνως διά τοΰ ονόματος αύτοΰ. Ούτως εν τφ υπό 'Ιερώνυμου 
καί Σωφρονίου βίφ τοΰ οσίου Ίλαρίωνος, θανόντος εν Αίγύπτφ (4 αί.), 
μνεία γίνεται περί γυναικός «ριψάσης... εαυτήν επί τό έδαφος καί όδυρωμέ- 
νης την υπερβολήν τής σύμβασης αυτή συμφοράς καί μετά δακρύων ανακα
λούμενης τά τέκνα» 1 2. Περί τής άνακλήσεως τοΰ νεκροϋ μαρτυρεί καί ό Χρυ
σόστομος (Μ i g n e, 63, 785, στ. 1-3): «καί θρήνον έθρήνησεν, ον άν τις 
θρηνήσειε παίδα μονογενή καί γνήσιον άποβαλών, συνεχώς αΰτοΰ τό όνομα 
άνακαλών» 3 καί ό Γρηγόριος Νυσσης είπε περί τής Μακρινής (f 379) δτι 
ταυτην άποθνήσκουσαν έθρήνουν «μητέρα αυτήν καί τροφόν άνακαλοΰσαι» 4 5. 
Επίσης εν τφ υπό τοΰ Συμ. Μεταφράστου βίφ τής Θεοδώρας τής εν ’Αλε
ξάνδρειά, άκμασάσης κατά τον 5 αί., φέρεται ότι ήλθε τις εις τήν μονήν «εν 
ή τό θειον σκήνος προέκειτο, φ καί έπιπεσών, προς όνομα τήν όσίαν ανε- 
καλεΐτο» 6 7.

To άνακαλεΐν τό νεκρόν διά τοΰ ονόματος αΰτοΰ άπαντα ως λαϊκόν έθι
μον από τών ομηρικών χρόνων (Ίλ. Ψ 178), τό οποίον διά τών βυζαντινών 
συνεχίσθη μέχρι τής σήμερον 6' αί λέξεις δέ άνάκλημα καί ανάκλησις συνέ
πεσαν κατά τήν μεσαιωνικήν περίοδον, ως παρετήρησεν ό καθ. Φαίδων Κου- 
κουλές, εις τήν σημασίαν τοΰ επικήδειου θρήνου ή απλώς τοΰ θρήνου'.

Τό έθιμον τοΰτο, τής κλήσεως τοΰ νεκροΰ διά τοΰ ονόματος αΰτοΰ, νο
μίζω ότι προέρχεται εκ τής πρωτογόνου δοξασίας, κατά τήν οποίαν ή μνημό- 
νευσις τοΰ ονόματος έχει ως συνέπειαν τήν επάνοδον τοΰ πνεύματος (ψυχής)
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1 Βίος Συμεών τοΰ Στυλίτου, "Ένθ’άν., σ. 58, στ. 17 κέξ. Βλ. καί : Έξήγησιν, 
ήτοι μαρτύριον τών αγίων πατέρων έν τη Λαύρα τοΰ αγίου Σάββα, AS, Mart. 3 
(act. gr., σ. 8, κεφ. 55) «κοπετόν οΰν καί όδυρμόν μέγαν ποιήσαντες». Βίον αγίου 
Νικολάου άρχιμανδρ. τής αγίας Σιών (έν Λυκία), Anrich, I, 53, στ. 7 κέξ. «καί 
γεναμένης θλίψεως, κραυγής τε καί όδυρμοΰ καί πένθους μεγάλου».

2 ΑΙΣ, 5, 90, στ. 24 κέξ.
3 ”Ιδε Λουκατον, σ. 59, στ. 2 - 4.
4 Μ α κ ρ ί ν α, σ. 988α.
5 Migne, 115, 689α. Βλ. προσέτι: Έφραίμ τοΰ Σύρου, Περί Ίου- 

λιανοΰ τοΰ άσκητοΰ (έκδ. J. Assemani, Romas 1746, τόμ. Ill, σ. 256 p). Βίον 
οσίου Θεοδώρου, ΜΑ, σ. 474, § 124.

° Φ. Κουκουλέ, Έπιβίωσις εθίμων τινών περί τήν ταφήν, Ήμερ. Μεγ.Έλ* 
δος, έτ. 1929, σ. 375 κέξ. Τό έθιμον ήτο γνωστόν καί παρά τοίς Ρωμαίοις, ϊδε 
Β 1 u m n e r, σ. 483, 497.

7 ’Ένθ1 άν., σ. 375, ϊδε Κουκουλέν καί έν ΕΕΒΣ, IT' (1940), 21,
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εις τό σώμα' διό αποφεύγεται ή κλήσις τού νεκρού διά τού ονόματος του \ 
άντ’ αυτού δε χρησιμοποιούνται άλλαι λέξεις, ώς π.χ. παρ’ ήμΐν σήμερον, 
μακαρίτης κ.ά. Έν τή ανατολική Πρωσσία υπάρχει ή πίστις, δτι 6 νεκρός 
παρουσιάζεται, εάν τις καλέση αυτόν τρις διά τού ονόματος του1 2 * 4. Προς την 
λαϊκήν αυτήν δοξασίαν νομίζω δτι σχετίζεται επίσης καί ή όνομαστί πρόσ- 
κλησις υπό τού ’Ιησού Χριστού τού νεκρού Λαζάρου, δπως εγερθή εκ τού 
τάφου: «φωνή μεγάλη εκραύγασε, Λάζαρε, δεύρο έξω' καί έξήλθεν ό τεθνη- 
κώς...» (Ί ω ά ν ν., ια' 43 - 44).

Έκ τής πίστεως λοιπόν ταύτης περί τής εγερσεως τού νεκρού, εάν κληθή 
ούτος διά τού ονόματος αυτού, έχω τήν γνώμην δτι προέρχεται ή, ως ανω
τέρω, άνάκλησις τού άποθανόντος επί τή έλπίδι τής επανόδου τής ψυχής εις 
τό σώμα8. ‘Η διαμόρφωσις δμως τού εθίμου τούτου, προϋποθέτει λατρείαν 
τού νεκρού παρά λαφ εύρισκομένφ εις άνωτέραν βαθμίδα πολιτισμού, παρά 
τφ όποίφ ό νεκρός δεν είναι πλέον άπεριορίστως πηγή κακού εις τούς έπι- 
ζώντας, αλλά καί τό προσφιλές μέλος τής οικογένειας τού οποίου τήν απώ
λειαν θρηνοΰσιν οι περιλειπόμενοι οικείοι αυτού1.

Πλήν τών γοερών θρήνων καί δλολυγμών5 6 *, οί πενθούντες, παρα- 
φερόμενοι υπό τού ψυχικού πάθους, διερρήγνυον καί τά ενδύματα αυ
τών, έτυπτον τό πρόσωπον καί τό στήθος, αί δε γυναίκες κατέξαινον μέ
χρι αΐματώσεως τάς παρειάς8, έσπάραττον καί έτιλλον τάς τρίχας τής κεφα

1 J. G. Frazer, Tabou et les perils de Fame. trad, frang. par Η. P ey
re, Paris 1927, σ. 287 κέξ.

2 ”Ιδε W. Kroll, έν Rhein. Mus. f. Philolog. N.F. 65 (1897), 345.
8 Ή δοξασία αυτή ύπόκειται καί παρά Σοφοκλέους, ΐραχιν. 909 - 910

εκλαιεν ή δύστηνος είσορωμένη, 
αυτή τόν αυτής δαίμον’ ανακαλούμενη,

ίδε καί Andres, Daimon. έν Pauly -Wissowa, RE, Suppl. Bd. Ill, 288.
4 Παραθέτομεν ενταύθα χαρακτηριστικήν μαρτυρίαν έκ τοϋ ύπό Συμεώνος 

Μεταφράστου (Migne, 115, 649d - 652α) μαρτυρίου τοϋ αγίου Σευηριανοϋ 
έν Σεβαστείς τής Μ. ’Ασίας, επί Λικινίου. Γυνή, ής άπεβίωσεν 6 σύζυγος «παρα- 
θεμένη τόν τοϋ συζύγου νεκρόν έκόπτετο, έστενεν, ώλοφύρετο, οΐα ζώντι τφ τεθνη- 
κότι συνδιελέγετο. "Εγειραι, ώ άνερ, έγειραι, λέγουσα' ΰπαντήσωμεν τφ ήμετέρφ δε
σπότη... ήρεμα δέ καί χιτώνος ήπτετο καί δάκρυα μετά φωνής ήφίει... ώ τοϋ θαύ
ματος 1 6 νεκρός όράται, καί τά περικείμενα ρίψας, διαζωσάμενος ευθύς, τφ μάρ- 
τυρι καί αυτός προϋπήντα...».

5 Διήγησις θαυμάτων άγ. ’Αρτεμίου, Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 
Varia Graeca sacra, 1909, σ. 52, στ. 10 κέξ. Φιλόθεου πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως, Βίος όσ. Σάβα τοϋ νέου (14 αί.), ΑΙΣ, 5, 286, στ. 28 κέξ.

6 Μαρτύρων άγιου πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ΑΙΣ, 5, 29, στ. 26 κέξ. Βίος όσ.
Μιχαήλ Μαλεΐνου (10 αί.) (έκδ. R. Petit, Paris 1903, σ. 12, στ. 20). Συμεώνος
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λής1 και οί άνδρες εξερρίζουν τό γένειον και επέρριπτον κόνιν χώματος επί τής 
κόμης* 1 2 3. Περί τής μητρός τής Μακρινής εν Καππαδοκία λέγεται, δτι αυτή, μα- 
θοϋσα τον θάνατον τοϋ υίοϋ της, «ου παρεσόρη προς τό πάθος... ώστε βοή- 
σαι προς τό κακόν, ή περιρρήξασθαι τό ίμάτιον» 8. Εις τον υπό τοϋ Συμεώνος 
τοϋ Μεταφράστου βίον τοϋ Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου (5 αί.) φέρεται ό πενθών 
«τίλλων τάς τρίχας πικρώς, πλήττων τά στέρνα σφοδρώς, τφ μετώπφ κόπτων 
δεινώς τό έδαφος, οξύ και μακρύν άνοιμώζων» 4. Αί πενθοϋσαι γυναίκες μά
λιστα, εν τή εξάψει τοϋ θρήνου, εγύμνουν τούς βραχίονας και τούς μαστούς5 6. 
Ουτω μήτηρ, άπολέσασα τον υιόν της, «τοΐς δ'νυξι την κόμην σπαραττομένη 
καί τοϋ κόλπου προτείνουσα τούς μαστούς, των ωδίνων τοϋ γάλακτος καί των 
άλλων εν δάκρυσιν ύπεμίμνησκε πόνων, οϋς περί την παιδοτροφίαν ήνέσχε- 
το» °. Οι θρηνοΰντες προς τούτοις έπιπτον πρηνείς επί τοϋ εδάφους ή εκυ- 
λίοντο επ’ αύτοΰ. Ό "Αγιος ’Αθανάσιος ό ’Αθωνίτης (10 αί.) άναφέρεται εν 
τώ βίο; του δτι έθρήνει κατά τον εκάστοτε θάνατον άδελφοϋ τής μονής καί 
μετά «την επιτάφιον ύμνφδίαν προσήγγιζε μέν τφ νεκρφ, έπιπτε δε κατά 
γής επί πρόσωπον» 7.

Μετά τοσαύτης παραφοράς εθρήνουν οί πενθοϋντες καί τοιαύτας κακιο- 
σεις έπέφερον εις τά σώματα αυτών, όίστε από τών πρώτων αίώνων οί Πα
τέρες τής Εκκλησίας διά τοϋ κηρύγματος αυτών άντετάχθησαν κατά τών 
εθίμων τούτων. Ούτως ό Γρηγόριος Ναζιανζήνός8, παρουσιάζων μητέρα πεν
θούσαν επί τώ θανάτω τών τέκνων αυτής, χαρακτηρίζει τάς θρηνητικάς αύτάς 
εκδηλώσεις τών γυναικών ως «τών άγεννών μητέρο^ν, αΐ σαρκών μόνον εΐσί 
μητέρες». Ό μέγας Βασίλειος (Μ i g n e,31 229C καί 232B-C) κατηγορημα- 
ματικώτερος, διδάσκει μεταξύ άλλων δτι «ούτε οΰν γυναιξίν ού'τε άνδράσιν 
επιτέτραπται τό φιλοπενθές καί πολύδακρυ, άλλ’ δσον έπιστυγνάσαι τοΐς λυ-

Μεταφράστου, Βίος Ευφροσύνης της Ιν Άλεξανδρείφ, Μ i g n e, 114, 313 d καί 
Βίος Γρηγορίου επισκόπου Άκράγαντος, Migne, 116,218c. Φιλόθεου π α- 
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ”Ενθ’ άν. Βλ. καί Κουκουλέν, σ. 
17. Λουκά τον, σ. 56 -57.

1 Βίος όσ. Μιχαήλ Μαλείνου, ”Ενθ’ άν.,σ. 12, στ. 21- ϊδε καί Κουκουλέν, 
σ. 15-16. Λουκάτον, σ. 56-57.

2 Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος Ευφροσύνης, "Ενθ’ άν. καί Βίος όσ. Ξε- 
νοφώντος, Migne, 114, 1029α, ϊδε καί τόμ. 116, 425ή καί Κ ο υ κ ο υ λ ε ν, σ. 18 - 20.

3 Μακρίνα, σ. 969α' ϊδε καί A n r i c h, II, 559, στ. 24 κεξ., I, 17. Κου
κουλέν, σ. 18, σημ. 2.

4 Μi gn e, 114, 552b.
5 ”Ιδε Κουκουλέν, σ. 16-17. Λουκάτον, σ. 56 - 57.
6 Συμεώνος Μεταφράστου, Μαρτύρων άγ. Σεβαστιανού, Migne 

116, 797α.
1 Anal. Boll. 25 (1906), 54, στ. 21 κέξ.
8 Λόγος ΙΕ', εις τού; Μακκαβαίους, Migne, 35, 928α.
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πηροΐς καί μικρόν" τι δάκρυον άποστάξαι καί τούτο ήσυχη μή άναβρυχώμε- 
vqv ουδέ δλολύζοντα, μηδέ καταρρηγνΰντα χιτώνα ή κόνιν καταχεόμενον, 
μηδ’ οίλλο τι τοιοΰτον άσχημονοΰντα των επιτηδευόμενων παρά των απαίδευ
τους έχόντων προς τά ουράνια...». Μετ’ αυτόν καί ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος 
εις τό κήρυγμά του κατεδίκαζε τάς ύπερβολάς αύτάς, ίδία. υπό των γυναικών, 
«τών γυναικών τό νόσημα» (Migne, 59, 346, στ. 46-50), προσθέτων ό'τι αί 
γυναίκες «έπίδειξιν γάρ έν τοΐς θρήνοις ποιούνται καί τοΐς κωκυτοΐς, γυμνού- 
σαι βραχίονας, σπαράττουσαι τρίχας, χαράδρας ποιοϋσαι κατά τών παρειών» 
(Migne, Ένθ’ άν.). Τούς τρόπους τούτους τής έκδηλώσεως τού πένθους 
έχαρακτήριζεν ό Χρυσόστομος (Migne, 62, 430) είδωλολατρικάς συνήθειας. 
'II πολεμική δμως αυτή τής ’Εκκλησίας φαίνεται δτι δεν έσχεν αποτέλεσμα, 
διότι τά έθιμα αυτά έξηκολούθησαν καθ’ άπασαν τήν βυζαντινήν περίοδον 
καί έν πολλοΐς μέχρι τής σήμερον.

Αί εκδηλώσεις αύταί τού πένθους συνεχίζονται έκ παραδόσεως εις τόν 
λαόν από παλαιοτάτων χρόνων, δτε εις τήν πρωτόγονον ακόμη λαϊκήν άντί- 
ληψιν, ώς συμβαίνει καί σήμερον έτι παρά τοΐς μή προηγμένοις εις πολιτι- 
σμένοις λαοΐς, ύπελαμβάνετο ό θάνατος δτι έπεφέρετο εϊς τόν άνθρωπον υπό 
κακοποιών πνευμάτων μεταξύ τών οποίων ήσαν καί αί ψυχαί τών νεκρών *. 
Κατά ταϋτα έθεωρεΐτο ό νεκρός, ώς λέγεται καί ανωτέρω σ. 108, έπικίνδυνος 
διά τήν ζωήν καί ευτυχίαν τών οικείων του, παραλλήλως δέ έπιστεύετο δτι 
συνεχίζει οΰτος τόν βίον του έν τώ άλλφ κόσμφ καί επομένως δτι έχει ανάγ
κην τών αναγκαίων προς συντήρησίν του καί έπικοινωνίαν μετά τών οί- 
κείο)ν αυτού1 2.

Κατ’ ακολουθίαν τών δοξασιών τούτων, ώφειλον οί έπιζώντες, άφ’ ενός 
μεν νά προσφέρωσιν εις τόν νεκρόν δ,τι ένόμιζον δτι έχρειάζετο, δπως ίκα- 
νοποιηθή ή ψυχή αυτού καί διατεθή εύμενώς προς αυτούς, άφ’ ετέρου δέ ΐνα 
λάβωσι προφυλακτικά μέτρα έκ τής κακοποιού ένεργείας τών πνευμάτων (δαι
μόνων) καί μάλιστα τής τυχόν μή ευχαριστημένης ψυχής τού άποβιώσαντος *.

’Από τής σκοπιάς ταύτης, άλλ’ από διαφόρου έκάστοτε θέσεως, έχουσιν 
έξετασθή μετά τών άλλων νεκρικών νομίμων καί αί ώς ανωτέρω έκδηλώσεις 
τών πενθούντων. Ούτως ή αποκοπή τής κόμης καί ή προσφορά αυτής τιμη-

1 ”Ιδε άνωτ. σελ. 79 - 80, 108 - 109.
2 ν. Wilamowitz-Moellendorf, Der Glaube der Hellenen, I, 

Berlin 1931, a. 313. N. Γ. Πολίτου, To έθιμον τής θραύσεως τών αγγείων κατά 
τήν κηδείαν, Λαογραφικά σύμμ. Β', 1921, σ. 278 κέξ. Fr. Pfister, Die Reli
gion der griechen u. Romer, 1930, σ. 144. Andres, Daimon, έν Pauly - 
Wissowa, RE, Suppl.Bd. Ill, 269. J. Wiesner, ”Ενθ’ άν., σ. 167, 213.

8 Πρβλ. Ern. Samter, ”Ενθ’ άν., σ. 179. Ρ, S t e n g e 1, ”Ενθ’ άντω. σ. 
138 Ρ. Geiger, Tod, Ilandwort. des deutsehen Abergl. VIII, 979.
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τικώς εις τον νεκρόν ώς καί ή αίμάτωσις τών παρειών, παρατηροΰμέν οτι 
ώς λαϊκά έθιμα συνεχίσθησαν από τών ομηρικών χρόνων 1 διά τής βυζαντι
νής περιόδου μέχρι κα'ι τών σημερινών. Οί Μυρμιδόνες, (Ίλ. Ψ 135, 152), 
τον νεκρόν Πάτροκλον «θριξί... καταείνυσαν, ας άπέβαλλον κειρόμενοι» και 
εν Όδυσσ. δ 197 - 98 τονίζεται:

«τοΰτό νυ και γέρας οιον διζυροΐσι βροτοΐσιν, 
κείρασθαί τε κόμην βαλέειν τ’ από δάκρυ παρειών» 1 2.

Πλήν τών Ελλήνων, ή αποκοπή τής κόμης και ή αίμάτωσις τοϋ σώμα
τος άπαντά και παρά τοΐς Ρωμαίους3 4, καί τοϊς Έβραίοις1.

Εις την πρωτόγονον άντίληψιν τοϋ ανθρώπου αί άποκοπτόμεναι καί 
αϋξανόμεναι έκ νέου τρίχες τής κεφαλής θεωρούνται πηγή δυνάμεως, έδρα 
τής ζωτικότητος καί τής ψυχής τοϋ ατόμου5 6. Περί τής δοξασίας ταύτης ενδει
κτική είναι ή μαρτυρία έν τή Παλ. Διαθ. (Κριταί 16, 17) περί τής ισχύος 
τοϋ Σαμψών : «εάν οϋν ξυρήσωμαι (λέγει ό Σαμψών εις τήν Δαλιδά), άπο- 
στήσεται άπ’ έμοΰ ή ισχύς μου, καί ασθενήσω καί έσομαι ώς πάντες οί άν
θρωποι». Παραλλήλως προς τήν άντίληψιν αυτήν υπάρχει έτι διαδεδομένη ή 
πίστις δτι 6 κατέχων τρίχας έκ τής κεφαλής τίνος έχει καί τό άτομον έξ οΰ 
αί τρίχες υπό τήν εξουσίαν αυτού G (pars pro toto). Ούτως οί αρχαίοι έλλη- 
νες θυσιάζοντες άπέκοπτον έκ τοϋ θύματος τρίχας καί έρριπτον εις τό πϋρ

Τά κατά την τελευτήν έθιμα Των Βυζαντινών έκ των αγιολογικών πηγών 128

1 ν. Wilamowitz-Moellendorf, Ένθ* αν., σ. 306. Ρ. Stengel, 
Opferbrauche der Griechen, Leipz. u. Berlin 1910, σ. 138.

2 νΙδε καί B o u λ ό δ η μ ο ν, σ. 385 - 390 ένθα παρατίθενται αί άρχαΐαι μαρ- 
τυρίαι,

3 Cicer., d. leg. II, 23. ”Ιδε καί Bliimner, σ. 497.
4 Λευϊτ. 19, 27-28. Δευτ. 14, 1., ’Ιώβ 1, 20. Άμώς 8, 10. Ίερεμ. 16, 6. 

ΊΙσαίας 7, 20 κ.ά. ”Ιδε καί Ern. S a niter, Ένθ’ άν., σ. 179. J. S chef t β
ίο wit z, Der Seelen - und Unsterblichkeitsglanbe im Alten Testament, Archiv 
f. Religswiss. 19 (1916- 1919), 220-221. Ed. Dhorme, L’idee de l’au-dela 
dans la religion hebrai'que, Revue de l’hist. des Relig. 123 (1941), 125. Ή 
αποκοπή τής κόμης καί ό τραυματισμός τοϋ σώματος άπαντώσιν ώς εκδηλώσεις πέν
θους καί παρ’ άλλοις προσέτι λαοϊς, τοΐς Αιγυπτίους, ’Άραψι, Πέρσαις, Ίνδοΐς κ.ά. 
Ern. Samter, Ένθ’ άν., σ. 179 κέξ.

5 J. G. Frazer, Balder le magnifique. traduct, fran?. par P. S a y n, τόμ. 
II, Paris 1934, σ. 140 κέξ. Ern. Samter, Ένθ’ άν., σ. 182. Ed. Dhorme, 
Ένθ’ άν., σ. 125. F r. Schwenn, Die Menschenopfer der Griechen und 
R5mer, Giessen 1915, a. 84, 88. Πρβλ. καί. Fry Pf i s t er, Deutsches Volkstum 
im Glauben und Aberglauben, Berlin u. Reipzig 1936, σ. 31.

6 F r. Schwenn, Ένθ’ άν., σ. 85.
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καθοσιοΰνϊες ουτω αυτό εις τήν θεότητα'. Κατά την άντίληψιν αυτήν και 
εις τον νεκρόν, συνεχίζοντα τον βίον του εν τφ τάφιρ καί έχοντα ανάγκην τό 
μέν των αναγκαίων προς συντήρησιν μέσων τό δέ καί τής κοινωνίας μετά 
των οικείων του, διά τής αποκοπής τής κόμης καί προσφοράς εις αυτόν, προσ- 
έφερον οΰτοι μέρος έκ τής ψυχής καί γενικώς τής ζωτικότητος αυτών. Ουτω 
ήδύνατο αυτή μέν νά συντροφεύη καί ύπηρετή τον νεκρόν εις τον άλλον κό
σμον, οΰτος δέ νά μένη ικανοποιημένος έναντι τών οικείων αυτού1 2 3. Προς 
τον ίδιον έτι σκοπόν έγίνοντο καί αί αίματώσεις τού σώματος, ιδία τών πα
ρειών, καθ’ δ'σον καί τό αίμα, ώς ή κόμη, έθεωρεΐτο φορεύς τής ψυχής8. 
Τά έθιμα ταϋτα κατά τήν βυζαντινήν περίοδον, παρά πάσαν τήν αγριότητα 
αυτών, άπαντώσι πλέον ώς τυπικοί τρόποι έκδηλιόσεως τού πένθους, λησμο- 
νηθείσης προ πολλοΰ τής αρχικής αυτών σημασίας4.

Έκ τού φόβου προς τον νεκρόν5 6 *, οι έπιζώντες, ώς άναφέρομεν ανωτέρω, 
έπεζήτουν, τό μέν διά προσφορών νά διαθέσωσιν εύμενώς τήν ψυχήν του, τό 
δέ δι’ άλλων μέσων νά άποτρέψωσι τό μετ’ εχθρικής τυχόν διαθέσεως πνεύμα 
του άπ’ αυτών- ουτω διά σειράς ενεργειών έπεδίωκον, νομίζω, νά καταστή- 
σωσιν εαυτούς δυσδιαγνώστους εις τήν ψυχήν τού νεκρού8- προς τούτο 6 πεν
θών, κατά τήν ορθήν λαογραφικήν παρατήρησιν τού Χρυσοστόμου, λαμβάνει 
τό εναντίον τού συνήθους σχήμα: «τφ πενθοΰντι τό σπουδαζόμενον ήν εις 
τό εναντίον σχήμα περιστήσαι τήν κατάστασιν. "Οπου ούν τιμάται κόμη, ση- 
μεΐον πένθους τό κείρεσθαι»1.

Έκ τής αρχής αυτής, δηλαδή τής εις τό αντίθετον σχήμα μεταβολής, 
προς έξαπάτησιν καί αποτροπήν τού πνεύματος τού άποθανόντος νομίζω δτι 
προήλθον εις παναρχαίους χρόνους πολλαί έκ τών, ώς ανωτέρω, εκδηλώσεων

1 Fr. Schwenn, Ένθ’ άν., σ. 22-23. Ρ. Stengel, Ένθ’ άν., σ. 40
κ!ξ. *0 Θάνατος (Εύριπίδου, ”Αλκ. 7δ) κόπτων τρίχας έκ τής κεφαλής τής Άλ- 
κήστιδος επιδιώκει ομοίως νά καθοσίωση αυτήν εις τον "4δην.

3 Fr. Schwenn, Ένθ’ άν., σ. 88. Er n. Sam ter, Ένθ’ άν., σ. 182. 
Ed. Dhorme, Ένθ’ άν., σ. 125,’Άλλοι έρευνηταί διακρίνουσιν είς τήν άποκοπήν 
τής κόμης έθιμον, δπερ άντικατέστησε τάς ανθρωποθυσίας πρός τιμήν τών νεκρών, ΐδε 
Εrn. Samter,, Ένθ’ άν., σ. 182. Κουκουλέν, σ. 12. Fr. Schwenn, 
Ένθ’ άν.

3 Fr. Schwenn, ’Ένθ·’ άν., σ. 90-91, 172.
4 Πρβλ. καί J. Scheftelowitz, ”EvfF άν., σ. 223 ένθ-α 6 λόγος περί 

νεκρικών εθίμων παρά τοΐς Ίουδαίοις.
5 Ern. Samter, Ένθ·’ άν., σ. 179.
6 νΙδε καί J. Scheftelowitz, Ένθ’ άν., σ. 222.
1 Migne, 64, 537α καί παρά Λουκάτιρ, σ. 102, άρ. 2. Τήν παρατήρησιν 

ταύτην είχε κάμει προηγουμένως καί ό Πλούταρχος, ΊΙθικ. 267α ή Ρωμ. κεφαλ.
καταγρ. 14 : «πένθους μέν οίκεΐον τό μή σύνηθες».
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τοϋ πένθους, ως είναι ή διάρρηξις τών ενδυμάτων έξ ιουδαϊκής κυρίως έπι- 
δράσεως επί τον χριστιανικόν κόσμον', ή άποκάλυψις τής κεφαλής, ή σπά- 
ραξις τής κόμης καί ή διάλυσις τών πλοκάμων 1 2 3 4 καί τέλος ή πένθιμος άμ- 
φίεσις.

Ή γυμνωσις καί ή επίδειξις υπό τών γυναικών τοϋ στήθους καί τών 
βραχιόνων θά ειχεν επίσης αποτρεπτικόν τής κακής επηρείας σκοπόν. Περί 
τοϋ εθίμου τοΰτου κατά την τελευτήν αναφέρει 6 Ηρόδοτος II, 85 παρά τοΐς 
Αΐγυπτίοις. Πλήν τούτων ή γυμνωσις άπαντά παρ’ άλλοις λαοίς, τοΐς 
’Άραψιν, Έβραίοις, Ίνδοΐς8 *, Πέρσαις καί άλλοις, ως μέσον άποκρουστικόν 
τοϋ κακοϋ \ Παρά τοΐς 'Έλλησιν ή γυμνωσις είχε καταστή ήδη κατά την αρ
χαιότητα τυπικόν έθιμον κατά την τελευτήν καί εις άλλας πένθιμους περιστά
σει 6ς5, υπό τήν μορφήν δέ αυτήν συνεχίσθη καί κατά τούς βυζαντινούς χρό
νους0 μέχρι τών σημερινών7.

ε) Μνρολόγιον.

Παρά τάς οίμωγάς καί τον συνεχή θρήνον «έν φωναΐς άσήμοις», ό ό
ποιος εν τοΐς άγιολογικοΐς μνημείοις λέγεται θρήνος*, εξόδιον3, ηλολυγμός10,

1 Γεν. 37, 31. Βασιλ. I, δ, 12. II, Α, 2, 11-12. Γ, 31. ’Ιώβ Α, 20, Β, 13. 
Έσθήρ Δ, 1. Πρβλ. καί εις Εΰάγγ. κατά Ματθ. 26, 65. Πλήν τών ’Ιουδαίων, τό 
έθιμον τής διαρρήξεως τών ενδυμάτων ήτο γνωστόν καί παρά τοις "Ελλησιν (Ε ΰ - 
ριπίδου, 'Εκάβη, 555 κέξ.).

2 Ό J. Frazer πιστεύει οτι διά τής αποκοπής τής κόμης καί δΓ άλλων μέσων 
επιδιώκεται ή έξαπάτησις τοϋ πνεύματος τοΰ νεκρού. Journal of the Anthrop. In- 
stit. of Gr. Brit. XV, 91 κέξ.

3 Ern. S a m t e r, Ένθ·’ άν., σ. 110-111,
4 ”Ιδε Ern. Sam ter, ’Ένθ’ άν., σ. Ill κέξ. Η. Vowahl, έν Arehiv 

f. Religionswiss. 30 (1933), 395-397. P. Sartori, έν Arehiv f. Religions 
wiss. 32 (1935), 191 - 192. Δη μ. Πετροπ ούλου, Ή γύμνωση στις μαγικές 
ενέργειες, Άρχ. Θρακ. Θησ. ΙΓ' (1916-1917), 107- 108.

5 Ίλ. X 79- 80. Ε ύ ρ ι π ί δ ο υ, Εκάβη, 555 - 561, ϊδε καί Ern. Samter, 
Ένθ’ άν., σ. 110 κέξ.

6 ”Ιδε άνωτ. σ. 121 -122.
7 ”Ιδε Δικ. Βαγιακάκον, έν Σπαρτ. Χρον. Ε' (1912), 137 (έν Μάνη).
8 Ivan de Gheyn, Βίος Δαβίδ, Συμεών καί Γεωργίου (9 αί.), Anal. 

Boll. 18 (1899), 256. Γρηγοριου Θεολόγου, Λόγος ΙΕ', είς Μακκαβ., 
Migne, 35, 928α, ιδε καί Κουκουλέν, σ. 21.

3 Βίος αγίου Εΰδοκίμου (9 αί,), Izswestija 13 (1908), 214.
10 Διήγησις θαυμάτων αγίου ’Αρτεμίου (7 αί.), Ά. Παπαδοπούλου-Κε- 

ραμέως, Varia Graeca sacra, 1909, σ. 52, στ. 10 κέξ.. Migne, 31, 257α, ϊδε 
και Κουκουλέν, σ. 21.
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και τό ρήμα εξοδιάζω ανακαλώ1 2, άνακλαίω3, ό νεκρός έθρηνολογεΐτο τι- 
μητικώς4 και δι’ ειδικών μυρολογίων, μάλιστα έμμετρων, τά όποια, άναλό- 
γως προς την περίπτωσιν τοϋ θανάτου καί την σχέσιν τοϋ θρηνοϋντος προς 
τον νεκρόν, ήσαν ποικίλα5 *.

Έκ των αγιολογικών καί έκ τών λοιπών βυζαντινών πηγών", δεν 
έχομεν σωθέντα τοιαϋτα μυρολόγια. Παρά τοϋτο όμως ύπάρχουσι περί 
αυτών ρητα'ι μαρτυρίαι ήδη από της πρωτοβυζαντινής περιόδου. Ό μέγας 
Βασίλειος (Μ i g n e, 31, 232b) λέγει σχετικώς περί τοϋ θρηνοϋντος: «Σύ 
δέ ψδαΐς τισι προς τό κατηφές πεποιημέναις παραθρηνείς και μέλεσι γοεροίς 
έκτήκειν σεαυτοΰ την ψυχήν έπιτηδεύεις' και ώσπερ τών τραγιρδών ΐδιόν 
έστι τό άνάπλασμα, και ή σκευή μεθ’ ής τά θέατρα καταλαμβάνουσιν»’. 
Περί τών εμμέτρων μυρολογίων μαρτυρεί κατόπιν καί ό Χρυσόστομος 
(Migne, 63, 785, στίχ. 1-4) λέγων: «θρήνον έθρήνησεν... συνεχώς αΰτοϋ 
τό ό'νομα άνακαλών... καί εγκώμια συνήθεις» καί (Migne, 48, 560) «εγ
κώμια τής άπελθοΰσης διελθών, καί τον βίον άβίωτον είναι φήσας αύτφ» \ 
Ή μαρτυρία ένταΰθα τοϋ Χρυσοστόμου περί εγκωμίων εις τον νεκρόν, άνα- 
φέρεται, ώς παρετήρησεν ό Λουκάτος7 8 9, εις μυρολόγιον, τό οποίον πιστεύω 
ότι θά ήτο έμμετρον.

Τά έμμετρα μυρολόγια εις τούς νεκρούς παρατηροΰμεν ότι συνηθίζοντο 
καί παρά τοΐς Άρχαίοις, ώς αναφέρει διά τάς ’Αθήνας όΠλοΰταρχος 
(Σόλων 21). Οΰτος ρητώς μαρτυρεί ότι ό Σόλων, ρυθμίσας τά τών κηδειών, 
άπηγόρευσε μετ’ άλλων εθίμων καί «τό θρηνεΐν πεποιημένα».

’Ιδέαν τινά περί τοϋ περιεχομένου τών μεσαιωνικών μυρολογίων δυνά- 
μεθα νά λάβωμεν έκ σχετικών μαρτυριών τών Πατέρων τής Εκκλησίας καί 
ειδήσεων έκ τών αγιολογικών κειμένων. Ό Γρηγόριος Νύσσης αναφέρει ότι

1 Βλ. κατωτέρω.
2 Ίδε άνωτ. σ. 119.
3 ΣυμεώνοςΜεταφράστου, Βίος οσίου Ευθυμίου, Migne, 114, 649 β 

καί Βίος οσίου Ξενοφώντος, Migne, 114, 1029α, στίχ. 3 καί 13, ϊδε καί Migne, 
115, 1156c. .

4 Πρβλ. διά τήν αρχαιότητα: Rohde, Psyche3, II, 204 κέξ. Fr. Pfister, 
Reliquienkult im Altertum, II, Giessen 1912, σ. 554.

5 Κουκούλες, σ. 23 κέξ.
* Κουκούλες, σ. 20.
7 Έκ του δευτέρου ήμίσεος τοΰ 4ου αί. υπάρχει μαρτυρία καί υπό τοϋ οσίου 

Έφραίμ τοϋ Σύρου (έκδ. J. Assemani, τόμ. Ill, Romse 1746, σ. 256 ε), έκ τής 
περιοχής όμως τής Συρίας, καθ’ ήν «ήν γάρ κλαίων ώσπερ ό θάψας υιόν ή θυγά- 
τριον μονογενές καί ανακαλούμενος μετά μέλους».

8 Βλ. καί παρά Λουκάτω, σ. 59, § 5.
9 Λουκάτος, σ. 61-62.
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αί μυρολογοΰσαι τήν αδελφήν του Μακρίναν παρθένοι έλεγον : «έσβέσθη... 
των οφθαλμών ημών δ λύχνος, απήρθη τδ φώς τής τών ψυχών οδηγίας, 
διελύθη τής ζωής ημών ή ασφάλεια' χαλεπώτερον δε παρά τάς άλλας τδ 
πένθος έξέφερον αί μητέρα αυτήν καί τροφδν άνακαλοΰσαι...» ‘. Έν τφ ϋπδ 
τοϋ Συμ. Μεταφράστου μαρτυρίφ τοΰ αγίου Σεβαστιανού, δ μυρολογών 
πατήρ τά άποθανόντα τέκνα αΐιτοϋ φέρεται λέγων : «τίς μοι, ώ τέκνα, βακτή- 
ριον τοϋ γήρως γενήσεται; τίς άποθανόντα περιστελεϊ ; τίς δώσει ταφή τδ 
ταπεινδν τοΰτο καί ταλαίπωρον σώμα ; τίς διαδέξεται τδν ύμέτερον κλήρον,,..5 
καί έν τώ βίω τής άγ. Ευφροσύνης τής εν ’Αλεξάνδρειά3 λέγεται: «Ποΐ πε- 
πόρευσαι, τέκνοντί με τδν σδν πενθείν καί σκυθρωπάζειν γεννήτορα κα- 
ταλέλοιπας;, οϋκ επί τοιαυταις Ιλπίσιν άνέτρεφον, άλλ’ ώστε βακτηρίαν τοΰ 
γήρως έχειν καί τής άσθενείας παράκλησιν. Οΐμοι! τέκνον έμόν, πώς τήν σήν 
οϊσω στέρησιν ; πώς ενέγκω τήν μόνωσιν;...» Ή μήτηρ θρηνούσα τδν θά
νατον τοϋ υίοϋ αυτής λέγει: «...οΐμοι, ώ παΐ, οΐμοι, φίλον άνθος, πρδ τής 
ώρας ούτως έλεεινώς άπομαρανθείς! Φεΰ ! οτι τδ σδν εγώ τέλος δρώ, ήτις 
ύπδ σοί μάλλον καί ταΐς σαΐς έλπίσι γηροτροφηθήσεσθαι ήλπιζον, τοιαΰτά μοι 
νϋν εκτίνεις, δ φίλτατος, τά τροφεία;... ποίφ στόματι, ποια γλώσση τά σά 
φθέγξομαι, ποίοις δμμασιν άνακλαΰσομαι ;... ’Όφελον αυτή σοι προεκείμην 
μάλλον νεκρά ταΐς σαΐς επί τδν τάφον τιμώμενη προόδοις. Οϋτω γάρ ήν 
ευδαίμων εγώ...»4. Ό πατήρ τέλος, θρηνών τήν κόρην αϋτοϋ, έλεγε: «τδ 
φώς τών έμών οφθαλμών, τίνα, γλυκυτατόν μου τέκνον, περιβλέψομαι, ΐνα 
μικρδν εύφρανθώ ; πότε γάμον σοι ποιήσω ; πότε θάλαμον δψομαι; πότε 
λαμπάδας ανάψω, πότε μελφδήσω, πότε καρπόν κοιλίας σου ό'ψομαι;»5.

Κατά τήν διάρκειαν τών μυρολογίων καί τών θρήνων προσήρχοντο καί 
οί παραμυθουμενοι τους πενθοΰντας συγγενείς καί φίλοι' οΰτοι όμως, άπα- 
ριθμοΰντες τάς άρετάς τοϋ μεταστάντος καί τάς αγαθοεργίας του, έκίνουν ή 
μάλλον άνεζωογόνουν τδν θρήνον0. Οί πενθοϋντες έτι έκλειον τάς θΰρας καί 
τά παράθυρα, ώστε ή οικία έσωτερικώς νά καταστή σκοτεινή7, καλοΰντες δε 1 2 3 4 * 6 7

1 Migne, 46, 988α.
2 Migne, 116, 796d.
3 Αυτόθι, τόμ. 114, 316α. Πρβλ. καί μαρτύρων άγιου Ίέρωνος καί τών σύν 

αΰτφ άγιων έν Μελιτηνή άθλησάντων. Αυτόθι, 116, 112β.
4Συμεώνος Μεταφράστου, Μαρτύρων τοΰ άγώυ μάρτυρος Ούάρου

καί τών σύν αύτώ, Migne, 115, τόμ. 1156b-c.
6 J. Β. Aufhauser, Das Drachenwunder des heil. Georg in der griech. 

u. latein. iJberlieferung, Eeipzig 1911, σ. 56 - 57.
6 Βίος Μαρίας τής νέας (9- 10 αί.), BE, σ. 297β.
7 Μέγας Βασίλειος, Migne, 31, 257α. Γρηγόριος Θεολόγος, 

Migne, 35, 928α. :
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και θρηνφδούς, ως μαρτυρεί έκ της Καππαδοκίας ό Γρηγόριος Ναζιανζηνύς, 
έμυρολόγουν τον νεκρόν

<ς') Φύλαξις τον νεκροϋ.

Ό νεκρός δεν έθάπτετο αμέσως μετά την έκπνοήν τής ψυχής. Έπρεπε 
νά φυλαχθή έπί μίαν νύκτα, νά ταφή δε την έπομένην.

Αί έκ τών αγιολογικών πηγών σχετικοί ειδήσεις όμιλοϋσι περί τής φυ- 
λάξεως τοΰ νεκροϋ μαρτύρων, οσίων και μοναχών, συνήθως έν τή εκκλησία1 2 3, 
συνοδευομένου εκεί υπό ψαλμφδίας θρησκευτικών ύμνων, τών «εξοδίων 
ύμνων» καί «επιταφίων μσμάτων».

Ουτω λέγεται περί τής φυλάξεως τοΰ νεκροϋ τής Μακρινής, τφ 379: 
«τής οϋν παννυχίδος περί αυτήν εν υμνφδίαις καθάπερ έπ'ι μαρτύρων πανη- 
γυρεως τελεσθείσης»8. Προς φΰλαξιν τοΰ νεκροϋ τής μάρτυρος Φεβρωνίας 
«άϋπνοι διετέλουν πάσαν την νύκτα, πρωίας δέ γενομένης παραγίνονται οί 
τό γλωσσόκομον κομίζοντες»4 *' την δέ δσίαν Μελάνην (5 αϊ.) νέκραν, συνα- 
χθέντες «οί άγιοι πατέρες την ψαλμφδίάν καί τάς αναγνώσεις δλην την 
νύκτα φαιδρώς συντελέσαντες, ένεταφίασαν»\ 'Ομοίως καί έν τφ βίφ τής 
όσιας Ευσεβίας τής μετονομασθείσης Ξένης λέγεται: Πάσαν ουν ούτως 
έκείνην την νύκτα διαγρυπνήσαντες... Ημέρας ουν ήδη διαλαμψάσης και 
τρίτης έστώσης ώρας... θάπτουσι τούτην»6. Καί έν τφ βίφ τοΰ αγίου 
Ήλία (10 αΐ.) έν Καλαβρίμ ομοίως λέγεται δτι «δι’ όλης τής νυκτός 
έπιτάφια μσματα συν δάκρυσι ράναντες κατέθεντο τό άγιον λείψανον»7. 
Τό έθιμον τοϋτο τής φυλάξεως τοΰ νεκροϋ κατά την νύκτα, ύπαρχον καί 
σήμερον έν χρήσει εϊς τον λαόν8, μαρτυρεΐται ήδη από τής ομηρικής περιό-

1 Γρηγόριος Θεολόγος, ΈνΘ·’ άν. «ού καλέσω τάς συνδρηνούσας».
2 Τό λείψανον τοΰ οσίου Ίσαακίου, επί τοΰ μεγ. Θεοδοσίου, διεκομίσθη «εν τή 

άγιωτάτη έκκλησίμ τή τότε Ειρήνη επιλεγόμενη κάκεϊθ-εν έκκομισθήναι’ καί τούτου 
γενομένου παννύχιον γέγονεν έν τή προλεχδείση άγιωτάτη εκκλησία». AS, Mail 7, 
253d.

3 Μ α κ ρ ί ν α, σ. 992d.
1 AS, Junii 7, 27, § 32.
3 Anal. Boll. 22 (1903), 49, στ. 4 κέξ.
3 Συμεό)ν Μεταφραστής, έν Migne, 114, 997b-c.
7 AS, Sept. 3, 880, § 78. Migne, 120, 164b.Βλ. δΓ άλλας μαρτυρίας, Συ

μεό ν ο ς Μεταφράστου, Μαρτύρων άγιου Ούάρου καί τών σύν αύτφ, Migne, 
115, 1157c- D. Μαρτύρων αγίου Βικεντίου, ΜΑ, σ. 321, § 43. BioV δσ. ‘Ιλαρίωνος. 
ΑΙΣ, 5, 135, στ. 1 κέξ.

8 “Ιδε Σπ. Συγκολλίτην έν Λαογρ. 11 (1934 - 1937), 396. Μ. Λ ι ο υ δ ά- 
κη, “Ενθ-1 άν., σ. 322, Λουκατον, σ. 55.
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δου1 αλλά και παρά τοΐς Ρωμαίοις1 2 και πολλοΐς σήμερον προηγμένοις εις 
τον πολιτισμόν3 ή πρωτογόνοις λαοΐς4, ου μόνον δέ εις τήν περίπτωσιν τοΰ 
θανάτου διά τον νεκρόν αλλά κα'ι κατά τον γάμον διά τούς νεόνυμφους και 
τον τοκετόν διά τήν λεχώ5.

Τήν δι’ δλης τής νυκτός φύλαξιν τοΰ νεκρού νομίζει ό A r n. van 
G e n n e p6, ως καθήκον κοινωνικόν, τό οποίον ανανεώνει τήν αλληλεγγύην 
τών όμαιμόνων καί τών εγχωρίων προς τον άπελθόντα εκ τοΰ κόσμου τού
του. Διά τής συντροφεύσεως ταύτης τοΰ νεκρού κατά τήν νύκτα, ή ψυχή αυ
τού, διατρίβουσα ετι εν τή οικία7, πιστεύεται δτι μένει ευχαριστημένη, ούτω 
δέ δεν θά ύπαρξη κίνδυνος νά βλάψη αύτη τούς κοιμωμένους, οί όποιοι, 
κατά τήν λαϊκήν πίστιν, διατρέχουσι κίνδυνον έκ τής ψυχής τού νεκρού8.

Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα των Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών 129

Δ' ΤΑΦΙΙ

α) Ή άνάγκη τής ταφής τοϋ νεκροϋ.

Μετά τήν τελευτήν, έκ τών πρώτων καθηκόντων τών οικείων τού νεκρού 
ήτο, ως και σήμερον, ή κατά τό παραδεδομένον έθος προετοιμασία διά τήν 
ταφήν αυτού.

’Από τής απώτατης άρχαιότητος ή ταφή τού νεκρού έθεωρείτο ευσεβές 
καθήκον των έπιζώντων οικείων αυτού, τό όποιον, κατά τήν πανανθρωπίνην 
πίστιν περ'ι συνεχίσεως τού βίου μετά θάνατον9, δέν έπρεπεν οΰτοι οπωσδή
ποτε νά παραμελήσωσι, διότι ούτω, τού νεκρού μένοντος άτάφου κα'ι κατα
βροχθισμένου υπό των θηρίων κα'ι τών ορνέων, ή ψυχή αυτού θά έστερεϊτο 
τής κοινής έλπίδος 10 περί συνεχίσεως τού βίου έν τφ άλλφ κόσμο.).

1 Ίλ. 2 354 -355 «παννύχιοι μέν έπειτα πόδας ταχύν άμφ’ Άχιλήα
Μυρμιδόνες Πάτροκλον άνεστενάχοντο γοώντες».

2 Β 1 ϋ m ner, σ. 487.
1 Am. van Gennep, ”Ενθ’ άν., σ. 703.
4 Η. Nevermann-E. Walden, Totenfeiern u. Malagane von Nord- 

Neumecklenburg, Zeitschr. f. Ethnologie 72 (1940), 12.
5 Em. Samter, ”Ενθ’ άν., σ. 131-135.
8 Manuel de folkl. frangais contemp. I, ii, o. 707.
!J. Scheftelowitz, ”Ενθ’ άν., Archiv f. Religionswiss. 19 (1916 - 

1919), 215-216.
8 Ern. Samter, Ένθ* άν., 133 - 134.
9 N. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, Β’, 1921, σ. 278. J. Schefte- 

lovvitz, ”Ενθ’ άν. έν, Arcliiv f. Religionswiss. 19 (1916-1919), 210.
10 Κουκούλες, σ. 49.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ ΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, “Eras Κ’ 9
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ΙΤερΙ της δοξασίας ταΰτης, κοινής και παρ’ άλλοις λαοΐς, έχομεν μαρτυ
ρίαν παρά τοΐς 'Έλλησιν ήδη υπό τοϋ Όμηρου (Ίλ. Ψ 69 - 74)' ένταΰθα ή 
ψυχή τοΰ Πατρόκλου, έμφανισθεΐσα ώς φάσμα εις τον Άχιλλέα, παρεκάλει 
διά την ταχεΐαν ταφήν τοΰ σώματος, ΐνα δυνηθή ουτω νά μεταβή εις τον 
δην' έθεωρεΐτο δέ τότε μεγάλη κατάρα τό νά καταρασθή τις εις τινα νά μείνη 
«άφαντος κα'ι άκήδεστος» (Ίλ. Ζ’ 60)Εις τό ευσεβές τοϋτο καθήκον περί 
τής ταφής, τό όποιον χαρακτηρίζει ό Σοφοκλής (Άντιγ. 454 - 55) ώς 
«άγραπτα κάσφαλή τών θεών νόμιμα», ύπακοΰουσα ή ’Αντιγόνη (στ. 245- 
46 καί 255 - 56) έθαψε, παρά τήν άντίίίετον διαταγήν τοϋ Κρέοντος, τόν 
αδελφόν αυτής Πολυνείκη 1 2, έπιρρίψασα επί τοϋ σώματος δλίγην κόνιν. Ό 
τρόπος ουτος τής ταφής, άπαντών καί παρά τοίς Ρωμαίοις (Ό ρ α τ ί ο υ, 
’φδ. I, 28), έπεβάλλετο, δτε δεν ήτο δυνατή ή κατάθεσις τοϋ σώματος έν 
τάφιρ.

Παρά τοΐς Έβραίοις ή ταφή άπετέλει εντολήν τοϋ Θεοϋ πρύς τόν Άδάμ 
(Γεν. Γ’ 19): «έν ίδρώτι τοΰ προσώπου σου φάγη τόν άρτον σου έως τοΰ 
άποστρέψαι σε εις τήν γήν έξ ής έλήφθης' δτι γή εί καί εις γήν άπελεΰση».

Κατά ταϋτα ή στέρησις τοΰ νεκρού σώματος τής επιστροφής του εις τήν 
γήν καί ή παράδοσις αϋτοΰ «τοΐς πετεινοΐς τοΰ οΰρανοΰ καί τοΐς κτήνεσι 
τής γής» (Βασιλ. I. ιζ' 44 καί 46) έλογίζετο μέγα κακόν.

Ούτως ό ανθρώπινος νόμος περί τής κατακρΰψεως τών νεκρών εντός τής 
γής, γενικοΰ κΰρους κατά τους προχριστιανικοΐ'ς χρόνους, λαμβάνει κατόπιν 
καί τήν χριστιανικήν σφραγίδα εξ έπιδράσεως τής διδασκαλίας ταύτης τής 
Παλ. Διαθήκης καί ιδία; τοΰ κηρύγματος τοΰ χριστιανισμού περί άναστά- 
σεως τών νεκρών3 * *. Ό Χρυσόστομος, άποβλέπων εις τήν σημασίαν τής ταφής 
έν τή κοινή συνειδήσει τοΰ λαοΰ, τονίζει: «Κοινοί γάρ είσι τής φΰσεως νό
μοι παρά πάσιν άνθρώποις, τόν άπελθόντα τή γή κρύπτεσθαι καί ταφή 
παραδίδοσθαι καί τοΐς κόλποις τής πάντων μητρός περιστέλλεσθαι γής» *. 
Κατά τήν άντίληψιν αυτήν ή άπαγόρευσις τής ταφής έθεωρεΐτο έξευτελισμός 
καί ατιμία είς τόν νεκρόν. Σχετικώς φέρεται έν τώ μαρτυρία; τοϋ άγ. Βι
κεντίου, δτι μετά τόν μαρτυρικόν αυτού θάνατον, έδόθη υπό τοΰ άρχοντος

1 Ή κατάρα αυτή συνηΟίζετο κατόπιν καί κατά τούς ιστορικούς χρόνους καί 
τήν χριστιανικήν περίοδον (ϊδε Ν. Πλάτωνα, έν Άρχ. Έφημ., 1937, σ. 665) μέ
χρι τής σήμερον (Κουκούλες, σ. 50 καί Λ ο υ κ ά τ ο ς, σ. 88).

2 "Ιδε πλείονας μαρτυρίας περί τής ανάγκης τής ταφής έκ τής ελληνικής καί 
ρωμαϊκής άρχαιότητος, έν Βουλοδήμου, σ. 418 κέξ. Alb. Dieterich, Mut
ter Erde3, 1925, σ. 50-51. Preller, Rom. Mythol.8 II, 95. Petrakakos, 
σ. 29, 31. Κουκουλέ, σ. 49- 50.

3 Παύλου, Έπιστολ. προς Θεσσαλόν. Α', δ', 14-16.
1 Migne, 50, 531, στίχ. 26-29. Βλ. αλλας μαρτυρίας παρά Petraka

kos, σ. 90 - 91.
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Δατιανοΰ ή διαταγή : «Ριπτέσθω τοιγαροΰν κατά τοϋ πεδίου το νεκρόν σώμα, 
μηδεμια τινι σκέπη παρακαλυπτόμενον, δπως εΰληπτον εΐη προς βοράν θη- 
ρίοις πάσι και πετεινοΐς... άταφος προκείσθω και τής νενομισμένης όσιας 
άμοιρος' εκειτο δή τφ δοκεΐν προς ατιμίαν έκθετον καί άταφον το πολύτιμον 
τοΰ πολυάθλου μάρτυρος λείψανον...»

Συμφωνίας προς τάς αντιλήψεις αυτός, δπως κατά τήν αρχαιότητα, ουτω 
και κατά τήν βυζαντινήν περίοδον, έλογίζετο επίσης ευσεβές καθήκον ή φρον- 
τίς περί τής ταφής τών νεκρών, ου μόνον τών οικείων, άλλα καί τών ξένων, 
συνήθως δέ τών πτωχών2' διό καί μεγάλη ασέβεια έθεωρεΐτο ν’ άντιπαρέλ&η 
τις νεκρόν επί τής όδοΰ ή αλλαχού κείμενον χωρίς νά φροντίση περί τής πε
ριστολής καί ταφής αυτοΰ3.

β') ’Εκφορά τοΰ νεκροϋ.

Διαρκουσης τής προθέσεως τοϋ νεκροϋ ήτοιμάζετο ό τάφος καί τά διά 
τήν ταφήν αναγκαία, είτα δέ εγίνετο ή εκφορά τής σοροΰ εκ τοϋ οίκου εις 
τήν εκκλησίαν, ως καί σήμερον, ΐνα εκεί ψαλή εις τον νεκρόν ή νεκρώσιμος 
ακολουθία, οί έξόδιοι1 ή επιτάφιοι ύμνοι· ακολούθως δέ διεκομίζετο έκεϊθεν 
καί κατετίθετο εν τφ τάφω.

Ή εκφορά λέγεται εν τοΐς άγιολογικοϊς μνημείοις, εκφορά°, κηδεία0, * * * 4 5

1 Μαρτύρων άγιου Βικεντίου, ΜΑ, σ. 321, στ. 5 κέξ. Βλ. καί Ίιοάνν. Χρυ
σοστόμου, Όμιλ. εις αγίαν Πελαγίαν, Migne, δΟ, 582γ.

8 Διά τήν ταφήν τών άπόριον ύπήρχον από τών αρχαίων χριστιανικών χρόνων 
σύλλογοι ευσεβών χριστιανών τοΰτο ώς σκοπόν έχοντες (Petra kakos, σ. 96). 
Ή παράδοσις αΰτη συνεχίζεται καί κατόπιν, ουτω δέ άναφέρεται εν Κωνσταντίνου- 
πόλει κατά τόν ένατον αιώνα, ότι ό Θεόδωρος Στουδίτης μετείχε τοιούτου συλλόγου 
(Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, *0 άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ΕΕΒΣ, 15 
(1939), 14).

5 Βίος ’Αγαπητού επισκόπου Συναοΰ, *Α. Π απαδοποΰλου-Κεραμέως, 
Varia Grseca sacra, σ. 22. Βίος Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου, ΜΑ, σ. 148, § 16' 
ϊδε καί Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 50.

4 Chr. Loparev, Βίος αγίου Ευδόκιμου (9 αι.), Izswestija 13 (1908), 210.
5 Βασιλείου Σελεύκειας (5 αί.), Εις τάς πράξεις τής Θέκλης, Migne, 85, 

529d. Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος οσίου Μαρκέλλου, Migne, 116, 
733α.

3 Βίος άγιας Φεβρωνίας, AS, Jnnii 7, 27, § 32. Η i p p. Delehaye, Βίος 
Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος, Anal. Boll. 45 (1927), 62 στ. 40. Βίος άγιου Δαλμάτου, 
BE, σ. 148α. Βίος Μαξίμου ’Αθωνίτου υπό Θεοφάνους επισκόπου Περιθεωρίου (14 
at.), Anal. Boll. 54 (1936), 106, στ. 4' ϊδε καί Ινουκουλέν, σ, 26,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:19 EEST - 3.236.241.27



182 Γ. Κ. Σπυριδάκη

έξοδος1, εξόδων2, καί έξόδευσις3, αντί δέ τοΰ εκφέρω φέρεται καί κηδεύω, 
εξοδίζω*, έξοδίάζο)5 καί έκκομίζω1 2 3 4 5 6.

Ή χρονική διάρκεια τής προθέσεως δεν ήτο καθωρισμένη. Παρά τοΐς 
άρχαίοις διήρκει αύτη επί μίαν μόνον ημέραν, εγίνετο δέ ή εκφορά κατά την 
τρίτην ημέραν προ τής ανατολής τοΰ ήλιου7. Το έθος τοΰτο φαίνεται ό'τι 
συνεχίσθη καί κατά τούς κατόπιν χριστιανικούς χρόνους, εάν λάβιομεν ύπ’ 
δψιν δτι κατ’ αυτούς ό νεκρός εν τή προθέσει έπρεπε νά φυλαχθή επί μίαν νύ
κτα 8 9. Τοΰτο δμως δεν άπετέλει κανόνα, διότι ύπήρχον συχναί αί περιπτώσεις 
προθέσεων, ώς επί παραδείγματι επισήμων προσώπων, δηλαδή άξιωματοΰ- 
χων τής Πολιτείας ή τής Εκκλησίας, ή καί οσίων έτι άνδρών, καθ’ ας διά 
τήν επίσκεψιν καί τήν προσκΰνησιν τοΰ νεκρού ή πρόθεσις παρετείνετο επί 
πολλάς ήμέρας' παρίστατο δέ τότε ανάγκη νά ταριχευθή τό σώμα προς πρό- 
ληψιν τής άποσυνθέσεως αυτού °.

Οί χριστιανοί, άντιθέτως προς τούς αρχαίους Έλληνας παρά τοΐς όποίοις 
ωρίζετο ή εκφορά προ τής ανατολής τοΰ ήλιου, τήν ρωμαϊκήν συνήθειαν 
άκολουθοΰντες ιο, έξεκόμιζον τούς νεκρούς μόνον κατά τήν διάρκειαν τής ήμέ-

1 Θαύματα των αγίων Κοσμά καί Δαμιανού (έκδ. Lud. Deubner, σ. 129, στ. 
36 κέξ.).

2 Δ α ν ι ή λ Σ κ η τ ι ώ τ η ς, σ. 48, στ. 29. Λεοντίου Ν ε α π ό λ ε ω ς, Βίος 
Ίωάννου τού Έλεήμονος (έκδ. Gelzer, σ. 52, στ. 17 κέξ.). Ί. Μόσχου, Λειμών, 
Μ i g n e, 87, 2932β. Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπό
λεως, Βίος Άνδρέου Σαλοΰ, Migne, 111, 724 β'' ’ίδε καί Κουκουλέν, σ. 26. 
Λουκατον, σ. 6δ, σημ. 1.

3 Βίος οσίου Ευθυμίου τού νέου (9 αί.) (έκδ. Louis Petit, Paris 1904, σ. 48, 
στ. 27 κέξ. «προγνούς τήν ημέραν τής ιδίας έξοδεύσεως καί βουλόμενος έν άταραξίρ 
νοός... ταύτην ποιήσασϋαι».

4 Ίωάννου Μόσχου, Λειμωνάριου, Migne, 87, 2932β.
5 ’Ε γ κ ώ μ ι ο ν Νεοφύτου πρεσβυτέρου εις Θεοσέβιον τόν Άρσινοΐ- 

την, Anal. Boll. 26 (1907), 187, § 11.
β Δ α ν ι ή λ Σκητιώτης, σ. 14, στ. 10, σ. 49, στ. 4. Θ ε ο δ ιό ρ ο υ Στ ο υ- 

δίτου, Επιτάφιος εις Πλάτωνα, AS, April. 1 (σ. XL, § 4). Βίος όσιου Ίσαα- 
κίου, AS, Maii 7, 253d.

7 Rohde, Psyche3, I, 223 -224. Ch. Picard, La vie priv6e dans la 
Grece classique, Paris 1930, σ. 42. T h. Wachter, ”Ev6·’ άν., σ. 52. Petra- 
kakos, σ. 8, σημ. 12, II.

' Ίδε άνωτ., σ. 128 - 129.
9 Δανιήλ Σκητι οιτης, σ. 14, στ. 7 κέξ. «ώστε τό λείψανου έπί πέντε 

ήμέραις μή ταφήναι καί άναγκασθήναι αυτούς σμυρνίσαι τό λείψανον του μακαρίου 
Μάρκου», έν Άλεξανδρείφ' ΐδε καί Συμεώνος Μεταφράστου, Μαρτύ
ρων ’Αρτεμίου, Migne, 115, 1172c. Petrakakos, σ. 99 - 100. Κουκου
λέν, σ. 47 - 48.

19 ’Ίδε Bliimner, σ. 490. Λουκατον, σ. 66, 68. Ό νόμος τοΰ Σόλω-
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ρας και μάλιστα κατά τάς προμεσημβρινά; ώρας. Ούτως ό Γρηγόριος Νΰσ- 
σης μαρτυρεί περί τής κηδείας τής αδελφής του Μακρινής (+379) δτι «ως δέ 
προήει κατ’ ολίγον ή ήμερα... δ τών τόπων εκείνων προεστώς... παράγειν 
ήρεμα παρεκάλει τό σκήνωμα» '. Περί εκφοράς κατά τάς πρωϊνάς ό'ιρας γίνε
ται λόγος εν τοΐς αγιολογικοί; κείμενοι; εις τους βίους τής αγίας Φεβρωνίας 
(4 αί.)* 1 2 καί τοϋ οσίου Ίσαακίου εν Κωνσταντινουπόλει επί μεγ. Θεοδο
σίου3, καί μεταγενεστέρως εις τον βίον τοΰ οσίου Νείλου (+ 1005) 4 καί εις 
τον υπό τοΰ Συμεώνος τοϋ Μεταφράστου βίον τής όσιας Ευσεβίας, άποβιω- 
σάσης εις Μυλασαν τής Καρίας (5 αί.)5 * 7. Δεν ήτο δμως ασυνήθης ή εκφορά 
καί κατά τάς μεταμεσημβρινά; ώρας. Σχετικαί περί αυτής ειδήσεις άπαντώ- 
σιν έν τφ βίφ Δανιήλ Σκητιώτου (6 αί) εκ τής Αίγυπτου8 καί εν τφ βίψ 
τοΰ οσίου Ευθυμίου (5 αί.) έκ τής Παλαιστίνης1.

Περί τής κηδεΰσεως τών νεκρών υπό τών χριστιανών κατά τό διάστημα 
μόνον τής ημέρας μανθάνομεν καί έκ τοΰ σχετικοΰ άπαγορευτικοΰ διατάγμα
τος τοΰ Ίουλιανοΰ. Ουτος έν τή προσπάθεια αυτοΰ, όπως έπαναφέρη την 
άρχαίαν θρησκείαν, άπηγόρευσε, συμφώνως προς τούς θεσμούς αυτής8, την 
τελεσιν τών κηδειών κατά τό χρονικόν διάστημα τής ήμέρας ήτοι «προ δεκά- 
της ήμερινής ώρας», όρίσας συγχρόνους δι’αΰτάς: «δΰοντος ήλιου καί οΰ 
πριν άνίσχειν... γινέσθω» °.

Κατά την βυζαντινήν περίοδον, πλήν τοΰ Ίουλιανοΰ, ήσχολήθησαν, 
έλαβον δέ καί νομοθετικήν πρόνοιαν περί τής ταφής τών νεκρών έν Κώ
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νος (Δημοσθένου ς, ΙΙρός Μακάρτ. 62) περί τής εκφοράς τοΰ νεκροί)' πρό τής 
ανατολής τοΰ ήλιου νομίζω δτι επιτρέπει εις ημάς ex silentio νά πιστευσωμεν δτι 
υπήρχε καί τότε παρά τιΐ> λαφ ή συνήθεια τής εκφοράς τοϋ νεκρού έν καιρψ ήμέρας, 
τήν όποιαν ό νόμος τοΰ Σόλωνος σκοπεί ένταΰθα ν’ απαγόρευση.

1 Μακρίνα, σ. 993α.
2 AS, Junii 7, 28, § 35-36.
* AS, Mail 7, 253d «.. ,έωθεν πάσα ή πόλις άμα τφ όσιωτάτφ Νεκταρίφ άρ- 

χιεπισκόπφ καί παντί τφ κλήρφ... προεκόμισαν αυτόν προπέμποντες άχρι ταφής».
4 Migtie, 120, 164 (κεφ. 99).
5 Migne, 114, 997c (κεφ. 15). «'Ημέρας οδν ήδη διαλαμψάσης καί τρίτης 

έστώσης ώρας... θάπτουσι ταύτην». Περί τής Μυλάσης καί τής διοικητικής αυτής 
περιοχής, βλ. Διον. Ά. Ζακυθηνόν, έν ΕΕΒΣ, ΙΘ' (1949), 9 - 11.

8 Δανιήλ Σκητιώτης, σ. 67, στ. 28-29: «’Άνοιξον, φέρε τό σώμα, ϊνα 
ένταφιασθ'ή, δτι καιρός τής ένατης έστίν λοιπόν».

7 Νέα Σιών, 12 (1912), 653 «πολλά δέ παράδοξα θαύματα έποίησεν ό Θεός είς 
τό άγιον αΰτοΰ λείψανον... καί μέχρις έυρας ένατης μή ϊσχύειν αυτό καταθέσΟαι».

8 Πλουτάρχου, Σύλιυν, 21. Λυκούργος, 27. Ziehen, L.G.S. 74c, 93α. 
Di ttenberger, Syll.3, 1219.

8 L’empereur Julien, Eettres et fragments (έκδ. J. Bidez, Paris 1924, σ. 
200, στ. 17 κέξ.).
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σταντινουπόλει 6 μέγας Κωνσταντίνος και δ ’Αναστάσιος (Κουκούλες, 
σ. 30) και μετ’ αυτούς δ ’Ιουστινιανός (Νεαρ. 43 καί 59) ’.

Αί επεμβάσεις αύται της πολιτείας στηρίζονται επί της παρά τοΐς άρ- 
χαίοις καί της βυζαντινοΐς άλλα καί παρ’ ά'λλοις ομοίως λαοϊς 1 2, άντιλήψεως, 
δτι ή εκφορά καί ή ταφή τοΰ νεκρού άποτελοΰσιν ούχί μόνον στενώς οικογε
νειακόν αλλά καί εύρυτερον κοινωνικόν καθήκον· Ούτως εις την εκφοράν, γι- 
νομένην διά μέσης τής πόλεως ή τοΰ χωρίου, μετεΐχον, πλήν των οικείων, 
καί οί συγγενής καί φίλοι τοΰ κηδευομένου, έτι δέ καί πλήθος άλλο έκ τοΰ 
λαοΰ. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ή παρακολοΰθησις τής κηδείας υπό των επι- 
ζώντων άπετέλει έκφρασιν, ούτως είπεΐν, αλληλεγγύης καί φιλικής συμπερι
φοράς προς τον απερχόμενον εκ τοΰ κόσμου. 'Ως κοινωνικόν λοιπόν πρόβλη
μα άντιμετωπίζοντες οί βυζαντινοί την εκκομιδήν τοΰ νεκρού, έλάμβανον, ώς 
λέγεται ανωτέρω, πρόνοιαν ιδία υπέρ τής ταφής των άποβιωσάντων πενήτων, 
δ δέ Ίουλιανός παρατηρών την προκαλουμένην διαταραχήν τοΰ κανονικού 
ρυθμού τής ζωής των κατοίκων κατά τάς διά μέσης τής αγοράς νεκρικός 
πομπάς 3, ώρισεν, ακολουθών τήν άρχαίαν παράδοσιν, δ'πως αί κηδεϊαι γί- 
νωνται μετά τήν δύσιν καί προ τής ανατολής τού ήλιου4.

Διά τήν εκκομιδήν τοΰ νεκρού έχρησιμοποιοΰντο, τουλάχιστον εις τάς 
πόλεις, ως γίνεται καί σήμερον, ειδικοί έπαγγελματίαι, οί «έκκομιστα!» καί 
«ένταφιασταί»5 6.

Κατά τον έκτον αιώνα, ως μανθάνομεν εκ τοΰ βίου τής Μάρθας, μη- 
τρός τού άγ. Συμεών τοΰ άσκήσαντος έν τφ Θαυμαστφ ό'ρει, οί υπηρετοΰντες 
εις τήν εκφοράν καί τήν ταφήν εκαλούντο λεκηκύριοι: «δ δέ καταθέμενος 
αυτήν λεκτικάριος»' παρέλαβε δέ τό νεκρόν σώμα «τοΰ λεκτικαρίου δακτυλο- 
δεικτοΰντος αύτοΐς αυτήν είναι τήν δσίαν Μάρθαν»". Ή πληροφορία αύτη 
εκ τοΰ βίου τής δσίας τής Μάρθας άναφέρεται εις έθιμα τής ’Αντιόχειας καί 
τής Συρίας' παρά τούτο δμως οί λεκτικάριοι, ως (οργανωμένη μάλιστα τάξις 
άναλαμβάνουσα τήν φροντίδα τής κηδεύσεως των νεκρών, ήσαν τότε γνωστοί

1 Τών νομοθετικών τούτων μέτρων από τοΰ μεγ. Κωνσταντίνου υπέρ τής ταφής 
των πενήτων μνημονεύει καί ό Λέων 4" εις τήν σχετικήν XII νεαράν αύτοΰ.

2 Πρβλ. Arn. van Gennep, Manuel de folklore fran?aise contempo- 
rain, I.ii, Paris 1946, σ. 654.

8 Ίουλιανοΰ, ”Ενθ’ άν., σ. 199.
1 Αυτόθι, σ. 200, στ. 17 κέξ.
5 Θεοδώρου Στουδίτου, Επιτάφιος είς Πλάτωνα, AS, April. 1 (σ. 

XI/, § 4). «Θρήνοι παντού περιηγούμενοι και έλεεινολογίαι' ήτόνουν οί έκκομισταί, 
έσπάνιζον οί ένταφιασταί, έκλείοντο οίκοι, έκενοΰντο ρεγεώνες, έπληροϋντο πολυαν
δρία». Πρόκειται ενταύθα περί τών θανατώσεων έν Κωνσταντινουπόλει επί τοΰ ε’ικο- 
νομάχου αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Ε'.

6 AS, Maii 5, 409c.
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εις άπασαν την βυζαντινήν επικράτειαν κα'ι διά των ονομάτων ετι δεκανοϊ 
και κοπιατηί.

Σημειοϋμεν σχετικώς περί τούτων οτι δ ’Ιουστινιανός, ρυθμίζων νομο
θετικούς τά τοΰ αριθμού και τής αμοιβής αυτών υπό τής Εκκλησίας εν Κων- 
σταντινουπόλει, αναφέρει οτι ό μέγας Κωνσταντίνος καί δ ’Αναστάσιος «τον 
των καλούμενων λεκτικαρίων ήτοι δεκανών αριθμόν περιέστησαν εις έν μέ- 
τρον χιλίους εκατόν είναι δεκανοΰς»’ λέγει δ’ οΰτος έν συνεχεία: «προφάσει 
των δεκανών ήτοι λεκτικαρίων» έν τή νεαρά αυτού 48 (=ΚΧ παρά Zach. 
ν. King., Pars I, 387,1S. 389,J). Έν τή νεαρά του 59 (=KXXVI. Zach. v. 
King., Pars I, 444,!i) δ ’Ιουστινιανός καλεΐ αυτούς καί κοπιατάς: «τούς δε- 
κανούς ήτοι κοπιατάς» \ Ούτοι «οι τή κλίνη υπηρετούμενοι δεκανοί» (νεαρά 
59 κεφ. ε'), έξηρτώντο κατά τάς ως άνω διατάξεις τοΰ ’Ιουστινιανού έκ τών 
οικονόμων καί τών έκδίκων τής Εκκλησίας1 2, άπετέλουν δέ από τών πρώτων 
αιώνων τό σωματεΐον τών κοπιατών (fossores), οί όποιοι κατεσκεΰαζον καί 
τούς τάφους3 *.

Οί κατασκευασταί τών τάφων λέγονται υπό τού Λεοντίου επισκόπου 
Νεαπόλεως τής Κύπρου (7 αί.) έν τώ ΰπ’ αυτού συγγραφέντι βίιρ τού αγίου 
Ίωάννου τού Έλεήμονος (f 619) μνημοράλιοι. "Οτε έστέφετο βασιλεύς, 
λέγει δ Λεόντιος, «ούδείς προ τών μνημοραλίων μηνύει προς αυτόν, τής 
συγκλήτου άπάσης καί τών στρατευμάτων παρεστώτο)ν- άλλ’ ευθέως οί είρη- 
μένοι τών μνημάτων οικοδόμοι λαμβάνουσιν τέσσαρα ή πέντε κόμματα μαρ
μάρων μικρά έκ διαφόρων χροιών καί εισέρχονται προς αυτόν καί λέγουσιν. 
Ποιου μετάλλου τό μνήμά σου κελεύει γενέσθαι τό κράτος σου

Περί τών μνημοραλίων τούτων παρατηρεί δ Gelzer (σ. 134-135), οτι 
άπετέλουν ούτοι σύλλογον τεχνιτών, έχόντων ώς έργον την κατασκευήν τών 
βασιλικών μνημάτων καί τήν φρούρησιν αυτών. Έκ τής μαρτυρίας δμως 
ταύτης τού Λεοντίου, ένθα οί μνημοράλιοι φέρονται ώς «τών μνημάτων 
οικοδόμοι», νομίζω οτι πρέπει μάλλον νά δεχθώμεν αυτούς άποτελούντας 
συντεχνίαν τεχνιτών κατασκευαζόντων γενικώς τάφους. Ούτοι δέ θά άνελάμβα- 
νον προσέτι, προνομιακώς, καί τήν κατασκευήν τών βασιλικών τάφων καί 
τήν φρούρησιν αυτών, ώς δέχεται περί αυτών δ καθηγ. Φαίδων Κουκουλές5.

1 ”Ιδε καί Κουκουλέν, σ. 28. Κατά τούς πρώτους αιώνας τήν εκφοράν τών 
υπό λοιμωδών νόσων άποθνησκόντων άνελάμβανον, ως παρατηρεί ό Φαίδων Κουκου
λές, σ. 28-29, οί παραβολάνοι. Πρβλ. καί Καλλίνικον, σ. 243.

2 ”Ιδε πλείονα περί τών δεκανών παρά Η a n t ο η, Lexique explicate du re- 
cueil des inscriptions grecques chretiennes d’Asie Mineure, Byzantion IV (1927- 
1928), 72-74. N. Bees, Die griech. christl. Inschriften des Peloponnes, σ. 80-82.

3Γεωργ. Σωτηρίου, ”Ενθ’ ον., σ. 43.
* ”Εκδ. Gelzer, σ. 36, 15 κέξ.
° Τά κατά τήν ταφήν τών βυζαντινών βασιλέων, ’Επ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, ΙΕ' 

1939), 67.
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Π«ρά τούς λεκτικαρίους, εις τά τής κηδείας των νεκρών εν Κωνσταντι- 
νουπόλει ήδύναντο νά μετέχουν και αί άσκήτριαι η κανονικοί καί αί ακό
λουθοι. '0 ’Ιουστινιανός (νεαρά 59 κεφ. 0'=L,XXVL Zach. ν. Ling., 
Pars I, 447,1 2 3 4) ορίζει περί αυτών : «θεσπίζομεν έκαστη κλίνη προίκα διδό
μενη έν άσκητήριον δίδοσθαι άσκητριών η κανονικών, μή έλαττον οκτώ 
γυναικών ηγουμένων της κλίνης καί ψαλλουσών καί τριών ακολουθών, 
οΐπερ ούδ’ ότιοΰν παντελούς λήψονται». Αί κανονικοί, πλήν τής υπηρεσίας 
ταύτης νά προηγώνται τοΰ φερέτρου ψάλλουσαι ‘, είχον, εις χρόνους τουλά
χιστον παλαιοτέρους τοΰ έκτου αίώνος, καί ά'λλας φροντίδας υπέρ τών νεκρών 
έν ταΐς μοναΐς. Περί τούτου έχομεν σχεηκάς ειδήσεις εκ τοΰ συναξαριού τής 
αγίας μεγάλομάρτυρος Δροσίδος: «Κατά δέ τον καιρόν εκείνον ήσαν γυναι- 
κές τινες έν άσκητηρίιο τινί τάς έντολάς τοΰ θεοΰ τηροΰσαι καί έργον μετά 
τών άλλων απαραίτητον έχουσαι, αί καί κανονικαί έγχωρίως καλούμενοι, τα 
τών αγίων λείψανα μύροις καί δθονίοις περιστέλλειν καί άποτίθεσθαι έν 
τφ αυτών κοιμητηρίφ» 2.

Διά την έκφοράν τοΰ νεκροΰ, ή σορός αύτοΰ μετετοποθετεϊτο έκ τοΰ 
βάθρου έφ’ ου έκειτο εις φορείον, το όποιον έλέγετο κλίνη’‘, όπως καί παρά 
τοΐς Άρχαίοις (Θ ο υ κ υ δ. Β, 34, 3). Ή κλίνη αυτή έκαλειτο καί κλινί
διον *, κράββατος 5 6 7 8, κραββατοφόριον", λεκτίκιον 7 καί σκίμπους

1 Πρβλ. καί Η an ton, ”Ενθ’ αν., σ. 95. Fr. C union t, έν Byzantion VI 
(1931), 531 - 532.

2 SEC, σ. 553, στ. 14 κέξ.
3 Μακρίνα, σ. 993β. Χρυσοστόμου, Έγκώμιον είς Δροσίδα, Μ i g n e, 

50, 691 - 692 ς'. Ί ω. Μόσχο υ, Λειμωνάριον, Μ i g n e, 87, 2860d. Βίος Κοσμά καί 
Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού, ΑΙΣ, 4, 288, στ. 24. Μ. Η. Four my-Μ. Leroy, 
Βίος άγ. Φιλαρέτου (8 αί.), Byzantion 9 (1934), 161, στ. 22,24. Νικηφόρου 
πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος Άνδρέου σαλοΰ, Migne, 
111, 724 β. Βίος όσιας Ευδοκίας, AS, Mart. 1, 878, § 51. Συμεώνος Μετά- 
φ ρόστου, Μαρτύρων άγ. ’Αρτεμίου, Migne, 115, 1172 d. Βλ. έ'τι Καλλί
νικον, σ. 204. Κούκο υλέν, σ. 26. Λουκατον, σ. 65.

4 Βίος οσίου Νείλου (10 αί.), Migne, 120, 164, κεφ. 99. SEC, σ. 894.
5 Βίος Έπιφανίου έπισκ. Κωνσταντίας Κύπρου (5 αί.), Migne, 41, 44, κεφ. 

18. Θαύματα τών άγιων Κοσμά καί Δαμιανού (έκδ. L. Deubner, σ. 129, στ. 36 
κέξ.). Γλύκας, 499, 22 (Βόννης). ΙΙρβλ. καί Βίον Ευδοκίας, AS, Mart. 1, 878,
§ 51 (έ'ζησε κατά τόν 2ον αιώνα έν Ήλιουπόλει τής Συρίας, καταγόμενη έκ Σαμα
ρειτών)' ϊδε καί Κουκουλ έν, σ. 26.

6 Βίος Ευδοκίας, Ένθ’ άν., σ. 875, § 33.
7 Ένθ’ άν., σ. 875, § 33. Βίος όσιου Ίσαακίου, AS, Mail 7, 253d. Τό λε

κτίκιον έχρησιμοποιεΐτο προσέτι καί διά τήν μεταφοράν ασθενών (ϊδε Βίον Θεοδώρου 
Συκεώτου, ΜΑ, σ. 414, 19, 6 αί.), ώς καί εύπορων γυναικών (Αυτόθι, σ. 459 καί 
είς τόν βίον καί άθλησιν τοΰ όσιου Μαξίμου (7 αί.), Migne, 90, 108λ): «μήτ’ είς 
ύποζύγιον, μήτ’ είς λεκτίκιον καθεσθήναι δυνάμενον». Ή λέξις έκ τής λατ. lectica.

8 Βίος τοΰ αγίου καί αρχιμανδρίτου Δαλμάτου, BE, σ. 148α. Βίος Ευτυχίου,
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Ή σορός τών οσίων άνδρών καί τών μαρτυρούν, κατά τους πρώτους 
αιώνας, ετίθετο επί γλωσσοκόμου κατεσκευασμένου εξ άσήπτοιν ξύλων ή εκ 
μολύβδου, ούτω δ’ έξεκομίζετο, άφοΰ πρώτον έμυρίζετο διά «τοΰ μύρου καί 
τοϋ μόσχου»

Διά τήν μεταφοράν προς ταφήν εις μακρινήν άπόστασιν, συνήθως επί 
επισήμων προσώπων, άπετίθετο ό νεκρός εντός λάρνακος *, ή επί κλίνης 
κεκαλυμμένης «χρυσφ καί πορφυρίδι» ή τέλος εντός γλωσσοκόμου \ "Οπως 
δε επί επισήμων προσώπων τής Πολιτείας καί τής Εκκλησίας, ούτω καί 
κατά τήν ημέραν τής εκφοράς δνομαστών μοναχών καί άλλων οσίων άνδρών 
εκηρύσσετο αργία εις τήν πόλιν. Σχετικώς αναφέρει ό Δανιήλ Σκητιώτης 
(6 αί.), δτι τον θάνατον τοϋ μοναχού Μάρκου τοϋ σαλοϋ έν ’Αλεξάνδρειά, 
άνήγγειλεν αυτός εις τον Πάπαν τής πόλεως «καί ό πάπας τφ στρατηλάτη 
καί κελεύει άπρακτα γενέσθαι έν τή πόλει» 4.

Κατ’ ειδήσεις έκ τών πρωίμων χριστιανικών χρόνων, εις τα μοναστήρια 
ή εκφορά τοΰ νεκρού άνηγγέλλετο διά τής κρούσεως τοΰ ξύλου, τό όποιον, 
ώς σήμαντρον, έχρησιμοποιεΐτο καί εις άλλας άνάγκας τοΰ έν τή μονή βίου 
τών μοναχών, ως επί παραδ. προς άφύπνισιν αυτών καί προς πρόσκλησιν 
εις προσευχήν5. Ό Δανιήλ Σκητιώτης (6 αϊ.) διηγείται περί τίνος άναχωρη- 
τοΰ έν Αίγύπτφ δτι, τούτου άποβιώσαντος, «ώς ούν έθηκαν αυτόν έμπροσθεν 
τοΰ θυσιαστηρίου, κελεύει (=ό ηγούμενος) κροΰσαι τό ξύλον, ίνα καί πάσα 
ή λαύρα συνάχθη (sic) καί μετά δόξης το σώμα αύτοΰ κατατέθη (sic)»'1. 
Καί ό ’Ιωάννης Μόσχος αναφέρει έκ τής μονής τοΰ αγίου Σάββα έν Παλαι- * 1 2 3 4 5

Migne, 86 , 2384λ. Τοϋ όσιου Θεοδώρου Στουδίτου, ’Επιτάφιος εις 
Πλάτωνα, AS, April. 1 (σ. XL, § 4). SEC, σ. 894, Migne, 105, 557 -560. Βλ. 
καί Καλλίνικον, σ. 203. Κουκουλέν, σ. 26.

1 Βίος καί μαρτύρων αγίας Φεβρωνίας, AS, Junii 7, 27 § 32. Βίος Συμεών 
τοϋ Στυλίτου (έκδ. Η. Lietzmann, 1908, σ. 68, στ. 3 κέξ.) «άνήνεγκαν γλωσσόκομον 
μολύβδινον».

2 Βίος τοΰ οσίου Ευθυμίου τοΰ νέου (9 αΐ.) (έκδ. Louis Petit, Paris 1901, σ, 
49, στ. 20). Συμεώνος Μεταφράστου, Μαρτύρων αγίου ’Αρτεμίου, Migne, 
115, 1172c «λάρνακι τούτον ενέθεσαν καί εις άμαξαν ένθέμενοι, έκόμιζον επί τήν 
Κωνσταντίνο ύπολ ιν».

3 Βίος Συμεών τοΰ Στυλίτου, ”Ενθ’ άν., σ. 72, στ. 9 κέξ., Μ igne, 96, 1316α. 
κέξ. Βίος ’Ιγνατίου πατρ. Κωνσταντινουπόλεως, υπό Νικήτα Παφλαγόνος, Migne, 
105, 557. Βίος Βασιλείου τοΰ νέου (10 αί.), AS, Mart. 3 (act. gr., σ. *31, κεφ. 55).

4 Δ α ν ι ή λ Σ κ η τ ι ώ τ η ς, σ. 13, στ. 33 κέξ.
5 Κ a r 1 Krumbacher, Studien zu den Legenden des heil. Theodo

sios, (Sitzungsb. der phil.-hist. kl. d. k. Bayer. Akad. d. Wiss. 1892, Heft II, 
σ. 355 κέξ.). Ή κροϋσις τοΰ ξύλου συνεχίζεται ακόμη καί σήμερον έν ταίς μοναΐς.

* Δανιήλ Σκητιώτης, σ. 67, στ. 21 κέξ. ϊδε καί σ. 14, στ. 2-3 «κρού- 
σατε τό κρούσμα καί συνάξατε τούς πατέρας».
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στίνη ότι «κρούσαντος τοΰ κανονάρχου to ξύλον, έφ’ φ πάντας τούς αδελφούς 
συναχθήναι καί προπέμψαι τον τελευτήσαντα, έλθών ό γέρων και ίδών τό 
λείψανον τού αδελφού εν τη Έκκλησίφ...»

Έκ των ειδήσεων τούτων σιίνάγεται δτι από των πρώτων αιώνων θά 
είχε καθορισθή ειδική πένθιμος κρούσις τοΰ σήμαντρου", κατά την υστερο
βυζαντινήν δέ περίοδον και τοΰ κώδωνος, ή οποία κρούσις συνεχίζεται καί 
σήμερον εις τήν κατά τάς κηδείας κωδωνοκρουσίαν 3. Ή πένθιμος κρούσις 
τοΰ σήμαντρου μαρτυρεΐται ήδη κατά τον 4ον αιώνα υπό τοΰ Γρηγορίου 
Ναζιανζηνού εις τον επιτάφιον λόγον του, τφ 374, εις τον πατέρα αυτού 
(Μ i g n e, 35, 1020β). ’Ενταύθα λέγεται υπό τού Γρηγορίου δτι ψυ- 
χορραγούντος τοΰ πατρός, κατέφυγον εις τό ιερόν δπου «εζήτουν παρά 
τού ίερού τον ιερέα, παρά τοΰ μυστηρίου τον μυσταγωγόν, παρά τοΰ Θεού 
τον άξιον παραστάτην' καί ταύτα ήν, έξαρχούσης τής έμής Μαρίας καί άνα- 
κρουομένης τό τύμπανον, ου τό επινίκιον, αλλά τό ίκέσιον' καί τότε πρώτον 
άναισχυντεΐν μαθούσης υπό τού πάθους καί καταβοώσης τού λαού τε ομοίως 
καί τού Θεού' τοΰ μέν, συναλγεϊν πασχούση, καί προσφιλοτιμεΐσθαι τοΐς 
δάκρυσΓ τού δέ, ε’ισακούειν τών δεόμενων, πάντων αυτόν τών προ τούτου 
θαυμάτων (καί γάρ εύρετικόν τό πάσχειν) ύπομιμνήσκουσα». Ή μαρτυρία 
αύτη τοΰ Γρηγορίου, άναφερομένη προφανώς εις νεκρικόν καππαδοκικόν 
έθιμον, όμιλεΐ περί ικεσίας κρούσεως τοΰ τυμπάνου συνοδευομένης υπό θρη
νωδών κραυγών διαρκοΰντος τοΰ ψυχομαχήματος. Ή ίκέσιος όμως αυτή 
κροΰσις θά ήτο άναμφιβόλως πένθιμος, διό και άντιδιαστέλλεται προς τήν 
επινίκιον ήτοι τήν χαρμόσυνον. Παρόμοιον περίπου έθιμον υπήρχε καί 
κατά τήν αρχαιότητα εν Σπάρτη, ένθα κατά τήν τελευτήν βασιλέως έκρούετο 
μετάλλινος δίσκος, λέβης4. Παρά τοΐς Κινέζοις υπάρχει προσέτι τό έθος, 
οί συγγενείς, καθ’ ον χρόνον δ μελλοθάνατος ψυχορραγεί, νά τρέχωσι κύκλοι 
περί τήν οικίαν κραυγάζοντες, κρούοντες άκαταπαύστως τον κυόδωνα καί 
άνάπτοντες πλήθος πυραύλων 5.

Εις τά έθιμα ταΰτα, κατά τήν επικρατούσαν σήμερον μεταξύ τών ερευ
νητών γνώμην, ίιπόκειται ή λαϊκή δοξασία περί τής έκδιώξεως τών κακο
ποιών πνευμάτων έκ τής οικίας τοΰ νεκρού καί δι’ άλλων μέσων καί διά τού 1 * 3 4 * 6

1 Ίω. Μόσχου, Λειμωνάριον, Mi g tie, 87, 2860ο.
3 Βλ. καί Κουκουλέν, σ. 34 - 35. 'Ο Καλλίνικος, σ. 240, λέγει ότι 

κατά τήν κηδείαν ήχουν σήμαντρα καί κιόδωνες, άνευ μνείας όμως τών πηγών.
3 ΛΣ, Γ', 334.
4 'Ηροδότου VI, 58. Βλ. Περί τής κρούσεως μετάλλινων αντικειμένων πρός 

άποδίωξιν τοΰ κακού καί εις Σχόλ. Θεόκριτου, Φαρμ. II, 36 (C. Wendel, σ.
278 -279). Πρβλ. καί Em. Sam ter, Geburt, Hochzeit u. Tod, σ. 61.

6 Era. Samter, "Evil' άν.
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ήχου έκ τών κραυγών καί τής κρουσεως αντικειμένων ξύλινων ή μετάλλινων, 
με θ ’ ών καί τό σήμαντρον, το ξΰλον, ως ανωτέρω, καί ό κώδων ‘.

Μετά τήν έπικράτησιν τοΰ χριστιανισμού, δ κώδων (τόμπανον) έχρησι- 
μοποιεϊτο πλέον 1 2 * * ως κύριον μέσον προς έκδίωξιν διά τής κρουσεώς του τών 
δαιμόνων, οί όποιοι κατά τον απόστολον Παΰλον έδρεόουσιν εν τφ αέριs. 
Προς τήν πίστιν αυτήν συνδέεται καί ή από τοΰ μεσαιώνος άλληγορική ερμη
νεία τής κρουσεως τοΰ σήμαντρου, δτι «τό σήμανδρον αίνίττεται τάς τών 
αγγέλων σάλπιγγας καί διεγείρει τούς άγωνιστάς πρός πόλεμον τών αοράτων 
εχθρών» \

Πένθιμον ωσαύτως κροΰσιν τοΰ ξυλίνου σήμαντρου νομίζω δτι πρέπει 
νά δεχθώμεν καί κατά τήν 'υποδοχήν τοΰ αγίου Θεοδοσίου τοΰ Κοινοβιάρχου 
(5-6 αί.) υπό τών οπαδών τοΰ Σεβήρου είς τήν παρά τήν 'Ιερουσαλήμ άπο- 
στολικήν εκκλησίαν. Ούτοι προϋπήντησαν τον Θεοδόσιον κρούοντες τό ξύλον 
τής άφυπνίσεως εις ασυνήθη ιοραν, δ δέ Θεοδόσιος κατηράσθη αυτούς διά 
τούτο5 *. Ή κατάρα τοΰ Θεοδοσίου ύποδηλοΐ δτι ή κροϋσις τοΰ σήμαντρου 
έγένετο πρός αποδοκιμασίαν καί έκδίωξιν αύτοϋ, ως καί σήμερον ή πένθιμος 
κροϋσις κατά τήν άφιξιν ή τήν άναχώρησίν τίνος αποτελεί έκδήλωσιν αποδο
κιμασίας, έν άντιθέσει πρός τήν χαρμόσυνον κροΰσιν, ενδεικτικήν τής καλής 
διαθέσεως πρός υποδοχήν.

Έκ τής διδασκαλίας τής Καινής Διαθήκης δεν φαίνεται δτι ή ταφή τών 
πιστών έπρεπε νά γίνεται μετά θρησκευτικών τιμών 8. Έν τουτοις ή Εκκλη
σία, προνοοΰσα υπέρ τής μετά θάνατον σωτηρίας τής ψυχής, ήρχισε λίαν 
πρωΐμως νά συμμετέχη είς τάς κηδείας τών χριστιανών, προπέμπουσα τό 
νεκρόν σώμα είς τον τάφον μετά δεήσεων καί προσευχών πρός τον Θεόν 
υπέρ τής ψυχής τοΰ μεταστάντος. Οΰτω τήν έναρξιν τής κηδείας έδήλωνεν ή 
άφιξις κληρικών ήτοι τοΰ ίερέως καί τών διακόνων ή καί τοΰ επισκόπου είς 
τήν οικίαν διά τήν εκφοράν τοΰ νεκρού7.

1 Ρ. Sartori, Glockensagen u. Glockenaberglau.be, Zeitschr. d. Ver. f. 
Volksk. 7 (1897), 358 -361. Ern. S a m t e r, ”Ενθ’ άν., σ. 61-62, N. Γ. Πολί
του, Λαογραφικά σύμμεικτα, Β', 1921, σ. 172, 280-282. Πρβλ. καί Rohde, 
Psyche*, II, 28, σημ. 2.

2 Ρ. Sartori, ”Ενθ’ άν., σ. 360.
8 Έπιστ. πρός Έφεσ. 2, 2 «τόν άρχοντα τής εξουσίας τοΰ άέρος, τοΰ πνεύμα

τος τοΰ νΰν ένεργούντος έν τοΐς υίοΐς τής απείθειας» καί περαιτέρω, 6, 12 «...τά 
πνευματικά τής πονηριάς έν τοίς έπουρανίοις...».

* Κ. Krumbacher, “Ενθ’ άν., σ. 360 (έκ κώδ. XV αί.).
5 Usener, Θεοδ., σ. 82, στ. 11 κέξ.
° Petra lcakos, σ. 94.
1 Μακρίνα, σ. 993α-β καί ό Συμεών Μεταφραστής είς τόν ύπ’

αύτοϋ βίον τοΰ οσίου Ευθυμίου, έν Παλαιστίνη μονάσαντος κατά τόν 5 αί,, λέγει
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Ενιαχού οί προπέμποντες εκράτουν εις χεϊρας μετά των θυμιαμάτων 
και άνημμένας λαμπάδας1, ένφ οί μοναχοί τής Αίγυπτου, κατά μαρτυρίαν 
τοΰ Δανιήλ Σκητιώτου (6 αί.) έφόρουν λευκήν στολήν, εκράτουν δε καί κλά
δους φοίνικος' «... άσπροφοροΰντες ούτως γάρ εστιν το έθος μετά κλάδων» 

Μετά τήν άφιξιν τοΰ κλήρου, άλλα καί προ αυτής καί κατόπιν, συνέρ- 
ρεον εις τήν οικίαν, δπως άκολουθήσώσιν εις τήν εκφοράν, οί συγγενείς, οί 
φίλοι καί άλλοι γνωστοί εν πενθίμφ περιβολή* 1 * 3 * * 6, φέροντες εις τάς χεϊρας 
κηρούς καί αρώματα καί θυμιάματα.

γ') Ή προπομπή τον νεκρόν.

Περί τοΰ καταρτισμού κατά τους πρώτους αιώνας τής νεκρώσιμου συνο- 
δίας διά τήν προπομπήν τοΰ νεκρού γνωρίζομεν εκ τής εκφοράς τής Μακρι
νής (379) εν Καππαδοκίμ. Ό Γρηγόριος Νύσσης λέγει σχετικώς δτι ή κλίνη, 
εφ’ ής ή σορός, έφέρετο υπό κληρικών επί τών ώμων καί δτι «τού γάρ λαού 
περί τήν κλίνην πεπυκνωμένου καί πάντως άπλήστως έχόντων τού ιερού εκεί
νου θεάματος ούκ ήν εν ευκολία τήν πορείαν ήμϊν διανύεσθαΓ προηγείτο δέ 
καθ’ έκάτερον μέρος διακόνων τε καί υπηρετών ούκ ολίγον πλήθος στοιχη
δόν τού σκηνώματος προπομπεύον, τάς έκ κηρού λαμπάδας έχοντες πάντες' 
καί ήν τις μυστική πομπή τό γινόμενον, όμοφώνως τής ψαλμφδίας επί εσχά
τους, καθάπερ εν τή τών τριών παίδων ύμνφδία μελφδουμένης» *■ Τής 
δ’ άποστάσεως ούσης επτά σταδίων «διά πάσης σχεδόν τής ημέρας μόλις τήν 
οδόν διηνύσαμεν’ ού γάρ εΐα τό πλήθος... τήν πρόοδον γενέσθαι» \

Ή όργάνωσις αυτή τής εκφοράς τής Μακρινής, ήτοι ή ψαλμφδία καί ή 
στοιχηδόν κατ’ άμφοτέρας τάς πλευράς τοΰ φερέτρου παράταξις τών διακό
νων καί τών υπηρετών, προσδίδουσα ούτο^ς επισημότητα καί λαμπρότητα

σχετικώς : «όρά δέ τόν τών Ιερέων κλήρον, πρός δέ καί αυτόν τόν επίσκοπον λαμ
πάδας διά χειρός έχοντας καί τήν τοϋ σώματος προπομπήν αναμένοντας».

1 Βλ. ανωτέρω σημ. Βίος όσιου Ευθυμίου τοΰ νέου (9 αί.) (έκδ. Louis Petit, 
Paris 1904, σ. δΟ, στ. 2 - 3) : «κληρικών ιερά προπομπή τιμώμενος, λαοΰ εΰσεβοΰς 
καί θεοφιλών γυναίων κηροφανείαις καταπυρσευόμενος...».

1 Δανιήλ 2 κ η τ ι ώ τ η ς, σ. 56, στ. 19 κέξ. Καί έν σ. 14, στ. 4 κέξ., 7, λέγε
ται δτι κατά τήν κηδείαν τοΰ Μάρκου σαλοΰ έν ’Αλεξάνδρειά : «άνέβη πάσα ή Σκήτη
ιίσπρα φοροΰντες μετά κλάδων καί βαΐων... ώστε τό λείψανον έπί πέντε ήμέραις μή 
ταφήναι».

s Γρηγόριος Ν ΰ σ σ η ς, ’Επιτάφιος εις Πλακίλλαν βασίλισσαν, Μ i g n e,
46, 885λ.

4 Μ α κ ρ ί ν α, σ. 993β

6 ’Ένθ’ άν.
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είς τήν κηδείαν, έχω τήν γνώμην on έγένετο κατά τό πρότυπον αρχαίων 
μουσικών προπομπών κατά τάς ταφάς και μνήμας ηρώων κα'ι μάλιστα κατά 
τήν επιτάφιον τελετήν, τήν προσδιοριζομένην υπό τοΰ Πλάτωνος διά τούς 
ιερείς (Νόμ. IB, 947b - c): «κορών δέ χορόν πεντεκαίδεκα και άρρένων έτε
ρον περιισταμένους τή κλίνη έκατέρους οιον ύμνον πεποιημένον έπαινον είς 
τούς ιερέας εν μέρει έκατέρους μδειν, ευδαιμονίζοντας φδή διά πάσης τής 
ημέρας... παίδας δέ περί αυτήν τήν κλίνην έμπροσθεν τό πάτριον μέλος έφυ- 
μνεΐν...»'. Περί τής έπιδράσεως τοΰ αρχαίου τελεστικού κατά τάς κηδείας, 
παρετήρησεν ωσαύτως δ Fr. Pfister 1 2 3 δτι αντιστοίχους προς τούς ύμνους καί 
επιταφίους λόγους τών αρχαίων κατά τάς ταφάς και τάς μνήμας ηρώων διε- 
μόρφωσαν καί οί χριστιανοί τό τυπικόν τής κηδείας καί τού εορτασμού τής 
μνήμης τών αγίων καί τών μαρτύρων υπέρ τής πίστεως, είσαγαγόντες προς 
τοΐς ά'λλοις καί ψαλμφδίας καί επιταφίους εγκωμιαστικούς λόγους προς 
ύμνησιν αυτών ούτω φέρεται έν τφ βίω τής Σωσάννης εν Παλαιστίνη ή 
εκφορά «εν ψαλμοϊς καί ύμνοις καί φδαΐς πνευματικαΐς» \

Κατά τήν κηδείαν τής Μακρινής, ως λέγεται ανωτέρω, πάντες οί με- 
τέχοντες αυτής εκράτουν λαμπάδας. Έκ τών αγιολογικών μνημείων έχομεν 
πολλάς περί τού έθους τούτου μαρτυρίας. Ούτως έκ τοΰ βίου Ίωάννου τοΰ 
Έλεήμονος (7 αί.) μαρτυρειται ότι έκκομιζομένου τοΰ Βιταλίου, τού ύπο- 
στηρίξαντος τάς πόρνας, αύται «μετά κηρών καί λαμπάδων προεκόμιζον 
αυτόν κλαίουσαι» 4 5. Τοΰ όσιου Νείλου (10 αί.) άποδημήσαντος, οί αδελφοί 
τής μονής τής Κρυπτοφέρρης «διαβαστάσαντες τήν κλίνην μετά κηρών καί 
θυμιαμάτων καί ψαλμφδιών» ήγαγον τον νεκρόν προς ταφήν» δ. 'Ο Συμεών 
Μεταφράστης εν τφ βίω τής όσιας Εύσεβίας, άποβιωσάσης έν Μυλάση τής 
Καρίας κατά τον 5 αί., λέγει, ότι «ούτω τήν κλίνην διαβαστάσαντες υπό πολλφ 
τφ φωτί τών λαμπάδων καί τοΐς άρώμασι διά μέσης ήγον τής πόλεως»6. Καί 
είς τον βίον τού Άνδρέου σαλού υπό Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντι
νουπόλεως (10 αί.) άναφέρεται, ότι κατά τήν κηδείαν μεγιστάνός τίνος «πλή
θος δέ αναρίθμητου περιήει αύτφ, βοή τε τών ψαλλόντων μεγίστη ήκούετο, 
πλήθη δέ κηρών καί θυμιαμάτων, θρήνος τε καί κοπετός τών συγγενών

1 Βλ. πλείονας αρχαίας μαρτυρίας παρά F r. Pfister, Der Reliqnienluilt 
im Altertum, Halbband 2, Giessen 1912, 497 κέζ.

2 Ένθ’ άν., σ. 499.
3 AS, Sept. 6, 169, § 15.
' Έκδ. Gelzer, σ. 74, στ. 25 κέξ." ϊδε καί έκδοσιν τοΰ βίου τοΰ Ίωάννου τοΰ 

Έλεήμονος ύπό Η. Del eh aye, έν Anal. Boll. 45 (1927), 62, στ. 39 κέξ. «πά- 
σαι αί πόρναι πρός τήν τοΰ λειψάνου κηδείαν προεκόμιζον τε τοΰτο μετά λαμπάδων 
καί αρωμάτων».

5 Migne, 120, 161, κεφ. 99.
11 Migne, 114, 997β.
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Ιξήρχετο... καί Ιδού έμπροσθεν των μανουαλίιον πλήθος αίθιόπων δαιμόνων 
έπορεύετο...» \

'Η συνοδία αυτή τοϋ νεκρού προς την τελενταίαν κατοικίαν του μετά 
κηραψίας και λαμπάδων και θυμιαμάτων καί αρωμάτων άπετέλει έθος παρα- 
δεδεγμένον εις δλον γενικώς τον χριστιανικόν κόσμον τού βυζαντινού κρά
τους κατά την πρωτοβυζαντινήν ήδη περίοδον' τούτο δε υπάρχει καί μέχρι 
τής σήμερον διαδεδομένον εις όλους τούς χριστιανικούς λαούς τής Ευρώπης \ 
Δέον δμως νά παρατηρήσωμεν δτι ή μετ’ άνημμένων λαμπάδων προπομπή 
τού νεκρού συνηθίζετο ήδη παρά τοΐς Ρωμαίοις*. Ή τόσον εύρεΐα έν 
τουτοις διάδοσις τού εθίμου τούτου εις τον βυζαντινόν κόσμον μετά την επι
κράτησήν τού χριστιανισμού, επιτρέπει εις ήμάς νά δεχθώμεν δτι ή Εκκλησία, 
έκ τής εθνικής παραδόσεως υίοθέτησεν εις τάς κηδείας την λαμπαδοφορίαν 
καί κηραψίαν γενικώς, κατά την εκφοράν κατ’ άρχάς, ίσως επί τό έπισημό- 
τερον, τών μαρτύρων καί αγίων, ως καί τών ιεραρχών καί τών άξιωματού- 
χων τής πολιτείας4. Ούτω κατά την έκκομιδήν, τιο 311, τού λειψάνου τού 
μαρτυρικόν θάνατον ύποστάντος Πέτρου, επισκόπου ’Αλεξάνδρειάς, οί πιστοί 
προέπεμψαν τούτον φέροντες τά σύμβολα τής νίκης, δηλαδή φοίνικας, άνημ- 
μένους κηρούς, «ύμνωδοϋντες, θυμιώντες, θρίαμβον ουρανίας νίκης έπιτε- 
λούντες» δ.

Τήν διακοσμητικήν καί τιμητικήν σημασίαν τής κηραψίας κατά τήν 
κηδείαν τονίζει καί ό Χρυσόστομος λέγων σχετικώς: «Είπε γάρ μοι, τί βού
λονται αί λαμπάδες αί φαιδραί; ούχ ως άθλητάς αυτούς προπέμπομεν; τί 1 2 3 4

1 Migne, 111, 724β. Βλ. έτι περί κηραψιών καί θυμιαμάτων: Θαύματα 
τών άγιων Κοσμά καί Δαμιανού (έκδ. L. Deubner, σ. 129, στ. 36 κέξ.). Βΐον άγιου 
Δαλμάτου, BE, σ. 148α. Βίον όσιων Παύλου επισκόπου καί Ίωάννου πρεσβυτέρου, 
ΑΙΣ, 5, 377, στ. 21 κέξ. Θεοφύλακτου άρχιεπ. Βουλγαρίας, Μαρτύρων 
τών 25 μαρτύρων, Migne, 126, 188c. "Ιδε καί Petrakakos, σ. 101. Κού
κο υλέν, σ. 31. Λουκάτον, σ. 67.

2 Ρ. Sartori, Feuer u. Licht im Totengebrauche, Zeitschr. des Vereins 
f. Volksk. 17 (1907), 366 κέξ. Ern. Samter, Ένθ’ άν., σ. 77. Karl ΡΛ r e ti
de nthal, Das Feuer im deutschen Glauben u. Brauch, Berlin u. Eeipzig 
1931, σ. 148 κέξ. A r n. van G e n n e p, ”Evft’ άν., σ. 744 - 745.

3 Bliimner, σ. 492. Νομίζω δτι δέν έχουν δίκαιον ό Mau, έν Pauly- 
Wissowa, RE, Bd. Ill, στ. 350, έν τφ άρθρφ Bestattung καί ό Ern. Sam
ter, ”Ενί>’ άν., σ. 77, σημ. 8, ύποστηρίζοντες δτι ήνάπτοντο οί κηροί λόγοι τής έκ- 
φοράς τού νεκρού κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός' ϊδε καί Ρ. Sartor i, ”ΕνΟ’ άν., σ. 
371. "Οτι όμως οί Ρωμαίοι έθαπτον τούς νεκρούς έν καιρφ ημέρας, ΐδε G. G i u s- 
sani, La vita dei greci e dei Romani, παρά Λουκάτφ, σ. 68.

4 Οίίτω περί τόν νεκρόν τών αύτοκρατόρων Μεγάλου Κωνσταντίνου καί τού 
Κωνσταντίου, βλ. Φαίδωνος Κου κουλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών βυζαντινών 
βασιλέων, Έπ.Έτ. Βυζ. Σπουδών, ΙΕ' (1939), 59 καί Καλλίνικον, σ. 241.

s Migne, 18, 465.
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δέ οί ύμνοι; ούχί τον Θεόν δοξάζομεν και εύχαριστούμεν ;...»*' οΰτος προσ
θέτει ακόμη δτι αί λαμπάδες συνεβόλιζον καί την πορείαν εκ τοΰ σκοτεινού 
βίου προς τό αληθινόν φώς1 2.

ΙΤλήν τών Ρωμαίων δμως, ώς ανωτέρω, ή χρησιμοποίησις τής φλογός 
εις τά περί τον νεκρόν έθιμα ήτο γνωστή και εις τούς “Ελληνας, σήμερον δέ 
άπαντα ου μόνον εις ευρωπαϊκούς λαούς άλλα καί εις ασιατικούς καί άλλους 
προηγμένους καί μη εις τον πολιτισμόν3.

Ή αρχική χρήσις των άνημμένων δάδων καί κηρών καί των φώτων, 
πλήν τοΰ σκοπού τού φωτισμού τού τάφου διά τής τοποθετήσεως έσωτε- 
ρικώς καί έξωτερικώς λύχνων ή τής θερμάνσεως τού ζώντος κατά τήν λαϊκήν 
πίστιν έν τφ τάφφ νεκρού4, άπεσκόπει κυρίως καί εις άποδίωξιν τών κακο
ποιών δαιμόνων, ψυχών νεκρών, προς προστασίαν οΰτω τοΰ νεκρού έξ 
αυτών καί μάλιστα τών έπιζιόντων οικείων του έκ τού κινδύνου δι’ αυτούς 
τών θανατηφόρων πνευμάτων (ψυχών)5 *. Ή πίστις αυτή περί τών κηρών καί 
τών λαμπάδων υπήρχε συνειδητή εις τον λαόν καί κατά τούς χριστιανικούς 
χρόνους, ώς μανθάνομεν έξ επιστολής τού 'Ιερωνύμου (f 420)8 καί έκ τού 
βίου Συμεών τού Στυλίτου, συγγραφέντος υπό τού μαθητου αυτού ’Αντω
νίου κατά τό δεύτερον ήμισυ τού πέμπτου αίώνος7. «Ό μακάριος Συμεών 
έξήλθε τοΰ μοναστηριού καί έπορεύθη εις έρημον τόπον έγγύς φρέατος
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1 Βλ. παρά Καλλινίκφ, σ. 242. Petrakakos, σ. 101, σημ. 21 καί 
Λ ο υ κ ά τ φ, σ. 73, § 4.

2 Βλ. παρά Κουκουλ έ, σ. 34.
3 Th. Wachter, Ένθ’ άν., σ. 44. Ern. Samter, Antike u. moderne 

Totengebrauche, Neue Jahrb. f. das klass. Altertum XV (1905), 34-36.
4 Βίος Θωμαΐδος έν Αλεξάνδρειά, SEC, σ. 603, στ. 32 κέξ. Βλ. Γεωργ. 

Σωτηρίου, Χριστιανική καί βυζαντινή αρχαιολογία, Α', 1942, σ. 43. Ρ. Sarto- 
ri, Feuer u. Licht, Ένθ’ άν.,σ. 371, 374, 385. Karl Freudenthal, Ένθ’ 
άν., σ. 9.

5 Βλ. Ρ. Sartor ϊ, Ένθ’ άν., σ. 361 κέξ. Samter, Ένθ’ άν., σ. 76 κέξ.
79 κεξ. Κ. Freudenthal, Ένθ’ άν., σ. 2 κέξ. 5 κέξ. καί έν Handwort. des 
deutschen Abergl. II, 1111 έν άρθρ. Fackeln. Pauly-Wissovva, RE, VI,
1953, άρθρ. Fackeln. Γ. A. Μέγα, Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός 
αποτροπήν επιδημικών νόσων, Έπετ. τοΰ Λαογρ. ’Αρχείου τής Άκαδ. ’Αθηνών, έτ. 
1943 - 1944, σ. 56. Έξ αρχαίων δοξασιών περί τής καθαρτικής δυνάμεως τοΰ πυρός 
διετόπωσαν Κλήμης ό Άλεξ. καί ό Ωριγένης τήν διδασκαλίαν περί τοΰ καθαρτηρίου 
πυρός τής ψυχής. Δ η μ. Σ. Μ π αλάνου, Πατρολογία, 1930, σ. 158, σημ. 6. Έκ 
τοΰ Ώριγένους παραλαμβάνει Γρηγόριος ό Νΰσσης λέγων δτι «οι ταΰτης άμύητοι τής 
καθάρσεως, άναγκαίως τώ πυρί καθαρίζονται», ϊδε Δ η μ. Μπάλάν ον, Ένθ’ άν., 
σ. 332, σημ. 3,

8 Βλ. Fr. J. Dolger, έν Antike und Christentnni, V (1936), 290.
’ "Ιδε Η. Eietzmann, έν Texte u. Unters. zur Gesch. d, altchristl. 

Literatur, Bd. 32, Heft 4, σ. 19.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:19 EEST - 3.236.241.27



144 Γ. Κ. Σπυριδάκη

αρχαιότατου, εν φ ύδωρ ούκ ήν, πλήθος δέ πνευμάταιν ακαθάρτων φκει εν 
αύτφ" ου μόνον δέ τοΰτο, αλλά καί ασπίδων πλήθος καί όφεων καί σκορπιών 
καί παντοδαπών ερπετών»Ό αρχιμανδρίτης τής μονής πληροφορηθείς 
τοΰτο ειπεν εις τους μονάχους : «Άπέλθετε καί, ποιήσαντες ευχήν, κατέλθετε 
μετά λαμπάδων καί ζητήσατε αυτόν. Οί δέ άπελθόντες επί τον τόπον τοϋ 
φρέατος καί ποιήσαντες ευχήν... τότε κατήλθον εν τώ φρέατι πέντε μοναχοί 
κρατούντες λαμπάδας' ΐδόντα δέ τά ερπετά τάς λαμπάδας έφυγον έν ταΐς 
γωνίαις τού φρέατος» 1 2 3. Ενδεικτική έτι τής πίστεως δτι άκολουθοϋσι τον 
κηδευόμενον νεκρόν κακοποιά πνεύματα, είναι ή μαρτυρία τοΰ Νικηφόρου 
πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως είς τον βίον τοϋ Άνδρέου σαλοϋ, καθ’ 
ήν ό Άνδρέας συναντήσας έν Κωνσταντινουπόλει την εκφοράν τοΰ νεκρού 
μεγιστάνός τίνος «θεασάμενός τε ό τοΰ Θεού θεράπων8 τό έξόδιον... καί 
έννεός γενόμενος επί πολλήν ώραν βλέπει' καί ιδού έμπροσθεν των μανουα- 
λίων πλήθος δαιμόνων αίθιόπων έπορεύετο, σφοδρότερον των ψαλλόντων 
κράζοντες τό ούαί... τοΰτο τό φοβερόν όραμα τοΰ δικαίου βλέποντος καί 
ιδού αρχών των πονηρών δαιμόνων άπηγριωμένους έχων τούς οφθαλμούς...»4 5. 
Όμοιας αντιλήψεις άπαντώμεν, ως εΐπομεν καί ανωτέρω, καί είς την εις 
ψυχορραγοϋντας ακολουθίαν τής Εκκλησίας : «’Ιδού έφέστηκεν όχλος τών 
πονηρών πνευμάτων... καί κράζουσι σφοδρώς έκζητοΰντες άναιδώς την ταπει
νήν μου ψυχήν» 6 7.

Παρά τά πονηρά όμως ταΰτα πνεύματα, τά όποια επί αδίκων ανθρώ
πων κατέχουσι την πρωτοπορείαν, την έκκομιδήν τοΰ δικαίου συνώδευον 
άγγελοι, ως μαρτυρεί ό Χρυσόστομος" ό δίκαιος, λέγει, «θαυμαστήν έχει 
τήν εκφοράν, αγγέλων παρόντων καί ψυχήν όδηγούντων»6. Όμοίως καί 
ό όσιος Νικήτας (9 αί.) «τοις έλθοΰσιν άγγέλοις συνεξεδήμησεν» \ ’Άγγελος 
ακολουθεί ακόμη καί κατά τήν κηδείαν τοΰ αμαρτωλού, άλλ’ είναι κατηφής 
καί θρηνών, διότι τήν ψυχήν τοΰ νεκρού έχει κληρονομήσει ό διάβολος8. 
Διά τοΰτο προς προστασίαν τοΰ νεκρού έκ τών πονηρών πνευμάτων τών 
περιστοιχούντων αυτόν καί τούς μετέχοντας τής κηδείας, έχρησιμοποιούντο,

1 Ά. II α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Συλλογή Παλαιστ. και Συριακής 
αγιολογίας, Λ', 1907, σ. 64, στ. 21 κέξ.

2 Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ένθ’ άν., σ. 65, στ. 16 κέξ. II 
πίστις περί τής άποδιωκτικής δυνάμεως τοϋ πυρός υπάρχει καί σήμερον είς τόν λαόν 
βλ. Ξ. Ά κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά Κοτυώρών, 1939, σ. 129.

3 Ό Άνδρέας Σαλός.
1 Migne, 111, 724 b-c.
5 Ίωάνν. Μαρτίνου, ”Ενθ’ άν., σ. 408. Δαίμονες, προσπαθοϋντες ν’ άπα- 

γάγωσι τήν ψυχήν άναφέρονται πολλαχοΰ τής νεκρώσιμου ακολουθίας.
6 Έγκώμιον είς Δροσίδα, Migne, 50, 692, στ. 51 -52.
7 ’Επιτάφιος είς δσιον Νικήταν, AS, April. 1 (σ. XXVII, § 48).
* Βίος Άνδρέου Σαλοϋ, "Ενθ’ άν., σ. 724 -725.
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πλήν τών ικετευτικών προς τον Θεόν παρακλήσεων τής Εκκλησίας, και ή 
κηραψία και αί λαμπάδες, ετι δέ προς τον ίδιον σκοπόν καί τα άριόματα καί 
θυμιάματα, καί ταϋτα κατ’ άρχαίαν επίσης πίστιν, καθ’ ήν «λύχνων... δσμάς 
οΰ φιλοϋσι δαίμονες»

Πλήν τούτων εις την Αίγυπτον καί Παλαιστίνην κατά την πρωτοβυ- 
ζαντινήν περίοδον, οί προπέμπτοντες τον νεκρόν μοναχού ή κληρικού, εν τοΐς 
μοναστηρίοις κυρίως, εφερον προσέτι εις χεΐρας κλάδους ελαίας καί φοί- 
νικος. Ούτω μετά φοινίκων έξεκομίσθη 6 νεκρός τοϋ επισκόπου ’Αλεξάν
δρειάς Πέτρου ('ί 811)1 2' ομοίως «μετά κλάδων καί βαΐων» ό ευσεβής, πρώην 
μοναχός, Μάρκος εν ’Αλεξανδρεία 3 4 καί «μετά βαΐων, κλάδων ελαιών» μοναχαί 
έν Θηβαΐδι‘. Εις τό μοναστήριον τοϋ αγίου Φιλίππου εν Παλαιστίνη, οί 
μοναχοί κατά την εκφοράν τής αγίας Σωσάννης εφερον «βαΐα μετά καί 
κηρών»5.

Οί κλάδοι τής ελαίας καί τοϋ φοίνικος, ως παρετηρήσαμεν ανωτέρω 
(σ. 82-83), ειχον από τής άρχαιότητος χθονίαν σημασίαν, ιδία δ’ έκ τού
των έπεβλήθη ό φοΐνιξ παρά τοΐς χριστιανοΐς κατά τάς ταφάς ως σύμβολον 
τής νίκης τοϋ πιστού κατά τοϋ θανάτου6 7.

Ό κηδευόμενος νεκρός φερόμενος επί κλίνης ακάλυπτος τό πρόσω- 
πον ’, κατά τό άρχαίον παρά τοΐς Έλλησι8 καί Ρωμαίοις0 έθος, ήγετο επί τό

1 "Αθηναίου, Δειπν. I’, 58 (σ. 442α). Πρβλ. καί Ο. G.ruppe, Griech. 
Mythol. u. Religionsgesch. II, Miinchen 1906, σ. 894. Τών θυμιαμάτων έγίνετο 
χρήσις ΰπό τών χριστιανών έξ αρχής εις νεκρικά νόμιμα, έπεζητείτο δέ διά τής βα
ρείας αρωματικής αυτών οσμής (π.χ. τοΰ λιβάνου) καί τοΰ καπνού αυτών ή άποδίωξις 
τών κακοπο-ιών πνευμάτων. Βλ. II. Ν. Τρεμπέλα, άρθρ. ϋνμίαμα έν Μεγ. Έλλ. 
Έγκυκλ. 12,735α. Marzell, Weihrauch έν Handwort. d. deutscli. Abergl. IX, 
284 καί άρθρ. Rauchen, Αυτόθι, VII, 524.

2 Βλ. καί άνωτ., σ. 140.
3 Δανιήλ Σκητιώτης, σ. 14, στ. 5.
4 Παλλαδίου, Λαυσ. ιστορία, Migne, 34, 1105c.
5 AS, Sept. 6, 159, § 15.
6 "Ιδε άνωτ., σ. 83.
7 Ίωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον, Migne, 87, 2932β «θεωρώ νεκρόν 

έξοδιζόμενον καλώς φοροϋντα» έν ’Αλεξάνδρειά.”Ιδε καί Καλλίνικον, σ. 244-245. 
Κουκουλέν, σ. 37. Ν. Γ. Πολίτου, Ή κάλυψις τών έκφερομένων νεκρών, 
Ααογρ. Γ' (1911), 694 - 695.

8 Περί τοΰ εθίμου τούτου μανθάνομεν έκ τής άπαγορεύσεως αύτοΰ : ϊδε νόμον 
τής Ίουλίδος έν Κέω (5 αί. π.Χ.). Ziehen, Beg. Gr. Sacr. 93a (σ. 260) καί 
Dittenberger, Syll3, άρ. 1218, στ. 10-11: «τόν θανό[ν]τα [φέρεν | κ)ατακε- 
καλυμμένον σιωπήι μέχρι (επί τό σ]ήμα...» καί διάταξιν τών Λαβυαδών έν Δελφοϊς 
(400 π.Χ.) «τόν δ|έ νεκρόν κεκαλυμμένον φ([ερέτω σιγάι». Ziehen, ”Ενθ’ άν., 74c, 
στ. 14 -15 (σ. 217). Πρβλ. καί Β. Schmidt, Totengebrauche, έν Archiv f. Reli- 
gionswiss. 24 (1926), 305.

3 Blii inner, a. 495. ΑΣ, Γ', σ- 334, σημ. 3.

ΕΠΕΓΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Έτος Κ' 1C
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τιμητικώτερον διά μέσης της αγοράς της πόλεωςΣχετικώς λέγεται εις τον 
βίον της όσιας Ευσεβίας (5 αί.) έκ Μυλάσης τής Καρίας, ότι «την κλίνην 
διαβαστάσαντες υπό πολλφ τφ φωτί των λαμπάδων και τοΐς άριομασι διά 
μέσης ήγον τής πόλεως» 1 2 3 4 *.

Εις τάς λαϊκάς κηδείας συνήθως μετά τής θρησκευτικής ψαλμφδίας 
ήκούετο καί «ό θρήνος τε καί κοπετός τών συγγενών» 8 τοΰ έκκομιζομένου' 
επί τών άξιωματούχων τής εκκλησίας καί τής πολιτείας τόσον ήτο τύ συρ- 
ρέον πλήθος τοΰ λαοΰ, πλήν τών αντιπροσώπων τοΰ Κράτους καί τής ’Εκκλη
σίας, ώστε ή δλη εκφορά έλάμβανεν επίσημον καί πάνδημον χαρακτήρα. 
Ένδεικτικώς περί τοΰτου παραθέτομεν ενταύθα ειδήσεις περί τής κηδείας 
τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ευτυχίου (6 αΐ.): «πλήρεις αί άγοραί, 
στοαί, διώροφα καί τριώροφα καί τά υπέρ τοΰτων, επέκεινα' τών εκείνον 
παραπεμπόντων, προηγουμένων, επομένων, άλλήλοις επεμβαινόντων, μυριάδες 
γένους παντός, ηλικία πάσα, οί περί τον βασιλέα ένδοξοι πάντες, εξαιρέτως 
δέ ό τοΰ δήμου την ευταξίαν πεπιστευμένος έπαρχος, δς πάντας ύπερενίκησε 
τιμήσας υπερβαλλόντως τοΰ αγίου την προπομπήν... παν γένος στρατιάς, πάσα 
τάξις ιερατικής λειτουργίας, μοναστών άπειρα πλήθη, ψαλμφδίαι θρήνοις 
ύπερνικώμεναι» *. Πλήθος λαοΰ παρηκολοΰθει έτι καί τάς κηδείας τών πλου
σίων, οί όποιοι, προς έπίδειξιν τοΰ πλούτου αυτών, έξεκομίζοντο επί διαχρύ- 
σου κλίνης, ένδεδυμένοι διά χρυσών καί μεταξωτών ίματίων"' τοϋτο δέ, 
διότι έθεωρείτο ΰβρις, ως παρετήρησεν ό Φαίδων Κουκουλές, ή πτωχική 
εκφορά πλουσίου6. Οί άγιοι άνδρες|έξ αντιθέτου, άποστέργοντες την μεγάλην 
συρροήν τοΰ πλήθους καί έπιθυμοΰντες ν’ άπέλθωσι τοΰ κόσμου καί κηδευ- 

, θώσιν ήσΰχως καί άνευ θορύβου πολλοΰ, ώριζον πρό τής εκπνοής αυτών,

1 Λουκατος, σ. 70.
2Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος όσ. Ευσεβίας τής μετονομασθείσης 

Ξένης, Migne, 114, 997β.
3 Βίος Άνδρέου Σαλοΰ, Migne, 111, 724λ, βλ. καί Κουκουλέν, σ. 

33, Λουκάτον, σ. 70-71.
4 Βίος Ευτυχίου πατρ. Κωνσταντινουπόλεως, Migne, 86 , 2384 β.
6 Μαρτύρων αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ΑΙΣ, 5, 38, στ. 15 κέξ. Βίος καί 

μαρτύρων άγ. Ευδοκίας, AS, Mart. 1, 878, § 51. Χρυσοστόμου, Έγκώμων εις 
Δροσίδα, Migne, 50, 692, στ. 4 κέξ. «τόν επί τής κλίνης τής διαχρύσου φερόμενον... 
τόν ίμάτια σηρικά καί διάχρυσα...». Τοΰ αύτοϋ, Όμιλ. εις αγίαν Πελαγίαν τήν έν 
Άντιοχείρ, Migne, 50, 582 γ'.Ί ω. Μόσχου, Λειμωνάρων, Migne, 87, 2932β. 
Βίος Άνδρέου Σαλοϋ (10 αί.), Migne, 111, 724α-Β. Συμεώνος Μεταφρά- 
στου, Μαρτύρων τοΰ αγίου Οΰάρου καί τών σύν αυτοί, Migne, 115, 1153c, βλ. 
καί Κουκουλέν, σ. 30.

6 Κουκουλές, σ. 29.
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εκείνους τούς όποιους ήθελον νά παρίστανται κατά τον θάνατον και ν’ άκο- 
λουθήσωσι κατόπιν τήν κηδείαν αυτών

ΓΙροπεμπόμενος ούτως ό νεκρός, διεκομίζετο, ως και σήμερον, εις τήν 
εκκλησίαν ένθα εψάλλοντο εις αυτόν οί έξόδιοι ύμνοι. Περί τούτου μαρτυ- 
ρεϊται εις τον βίον τής αγίας Σωσάννης εν Παλαιστίνη, δ'τι ταύτην πάντες οί 
μοναχοί άποθανοΰσαν «εν ψαλμοΐς κα'ι ύμνοις και ωδαΐς πνευματικαις άνή- 
γαγον.,.εν τή εκκλησία τελεία καί πρεπούση ταφή παραδόντες» 1 2 3 4 5 * 7. Μαρτυρίαν 
περί ψαλλόμενης εν τφ ναφ ακολουθίας εις τον νεκρόν εχομεν τό πρώτον εις 
τα υπό τό ονομα τοϋ Διονυσίου τοϋ Αρεοπαγίτου συγγράμματα % τά οποία 
φέρονται γραφέντα περί τό τέλος τοϋ πέμπτου ή κατά τάς άρχάς τοϋ έκτου 
αίώνος*. Άπό τών χρόνων τούτων καί κατόπιν άπαντώσι καί εν τοΐς άγιο- 
λογικοΐς μνημείοις ειδήσεις περί διακομιδής τοϋ νεκροϋ εις τήν εκκλησίαν, 
ΐνα ψαλή εις αυτόν ή νεκρώσιμος υμνολογία, καλουμένη εις τάς αγιολογικός 
πηγάς μετά ονόματα: έξόδιαέξόδιοι ύμνοιβ, ιραλμφδίαΊ, επιτάφιος 
υμνωδία8 9, έξιτήριοι ωδαίΒ.

Οί μετέχοντες τής εκφοράς ιερείς, οικείοι, συγγενείς καί φίλοι ήσπά- 
ζοντο τό τελευταΐον τον άπελθόντα έκ τής ζωής προ τής καταθέσεως αύτοϋ έν 
τφ τάφιρ 10. 'Ο ασπασμός οϋτος κατά μαρτυρίαν τοϋ ψευδό - Διονυσίου τοϋ 
Αρεοπαγίτου έγίνετο μετά τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν : «μετά τήν ευχήν

1 Ε u 1. Kourilas et F r. Halkin, Βίος Μαξίμου τοΰ ’Αθωνίτου τοϋ 
Καυσοκαλύβη ύπύ Θεοφάνους επισκόπου Περιθεωρίου (14 αί.), Anal. Boll. 54 
(1936), 106, στ. 8-11.

s AS, Sept. 6, 159, § 15. Έκ τής έν Παλαιστίνη μονής τοϋ αγίου Σάββα 
εχομεν έτι καί τήν μαρτυρίαν τοϋ Ίω. Μόσχου (Migne, 87, 2860c) οτι «έλθών ό 
γέρων καί ίδών τό λείψανον τοΰ άδελφοϋ κείμενον έν τή εκκλησία...», βλ. καί παρά 
Δανιήλ Σκητιώτη, σ. 67, στ. 19 κέξ. πρβλ. καί Κ α λ λ ί ν ι κ ο ν, σ. 280.

3 ”Ιδε Καλλίνικον, σ. 280-281. Κούκο υλέν, σ. 38 -39.
4 ”Ιδε Δ. Μπαλανον, Πατρολογία, 1930, σ. 514-515 καί Π. Ν. Τρεμπέ- 

λαν, έν Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ. 12, 735α (άρθρ. ϋνμίαμα).
5 Chr. Loparev, Βίος αγίου Εύδοκίμου (9 αί.), Iszwestija 13 (1908), 210 

«έξόδια ποθών προσειπείν».
δ SEC, σ. 894, στ. 1 κέξ.
7 Kurtz, Βίος Θεοδώρας (άρχ. 10 αί.), σ. 26, στ. 4 κέξ. «περί τά τέλη τής 

ψαλμωδίας».
8 L. Petit, Βίος όσ. ’Αθανασίου ’Αθωνίτου (10 αί.), Anal. Boll. 25 (1906), 

51, στ. 29. «μετά γάρ τό τελεσθήναι τήν επιτάφιον ΰμνφδίαν».
9 Βίος Βασιλείου τοϋ νέου (10 αί.), AS, Mart. 3 (act. gr.-, σ. *31, κεφ. 55). 

“Ιδε καί Petrakakos, σ. 102-103. Καλλίνικον, σ. 281, 358. Κουκου
λ έ ν, σ. 38.

10 ΑΣ, Γ', 335, σημ. δ. Ό Καλλίνικος (σ. 358) παραθέτει μαρτυρίαν τοΰ Ευ
σεβίου (βίος Κωνσταντίνου), βιβλ. Δ', κεφ. ξζ', καθ’ ήν τόν μέγαν Κωνσταντίνον 
νεκρόν έντός λάρνακος οί αρχηγοί τοϋ στρατοΰ «οιαπερ ξώντα, καί μετά θάνατον 
γονυκλινείς ήσπάζοντο».
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αυτός τε ό ιεράρχης άσπάζεται τον κεκοιμημένον καί μετ’ αυτόν οί παρόντες 
άπαντες» Ή ρητή αυτή μνεία περί τοϋ τελευταίου ασπασμού, κατά τό τέλος 
τοΰ πέμπτου ή άρχομένου τοϋ έκτου αϊώνος, μεταξύ των εις τον κηδευόμενον 
νομίμων, προϋποθέτει δτι 6 ασπασμός, ώς νεκρικόν έθιμον, θά είχε τότε 
από πολλοΰ ήδη σταθεροποιηθή εις την Εκκλησίαν. Σχετικήν πληροφορίαν 
περί τούτου παρέχει ό βίος τοϋ αρχιμανδρίτου Δαλμάτου εν Κωνσταντινου- 
πόλει κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ πέμπτου αιώνος. Τούτου τό λείψανον συνο- 
δευόμενον υπό τοΰ ιερατείου, πλήθους μοναχών καί λαοϋ, κρατοϋντος κηρούς, 
μετήχθη έκ τοΰ μοναστηριού «έν τη άγιωτάτη μεγάλη εκκλησία προς τύ 
άσπάσασθαι... αυτό, κάκεΐθεν προεκομίσθη έν τη μονή»2.

Περί τοΰ τελευταίου άσπασμοΰ αναφέρει κατόπιν καί ή αρχαία επίσης 
νεκρώσιμος ακολουθία, εις τήν οποίαν παρίστανται οί παρόντες προτρέποντες 
εαυτούς: «Δεϋτε τελευταΐον ασπασμόν δώμεν, αδελφοί, τφ θανόντι, εύχα- 
ριστοΰντες Θεφ' ούτος γάρ έξέλιπε τής συγγένειας αύτοΰ καί προς τάφον 
επείγεται... ποϋ νϋν συγγενείς τε καί φίλοι ; άρτι χωριζόμεθα·..». 'Ομοίως 
προτρέπει έν αυτή ή μήτηρ διά τό τέκνον αυτής: «Δεϋτε οί φίλοι μοι, συγ
γενείς καί γείτονες άμα έμοί, τοϋτο άσπασώμεθα, τάφφ προπέμποντες»’ 
τέλος παρίσταται καί ό νεκρός λέγων προς τούς παρευρισκομένους εις τήν κη
δείαν : «δεϋτε πάντες οί ποθούμενοί με, καί άσπάσασθέ με τον τελευταΐον 
ασπασμόν. Ούκέτι γάρ μεθ’ υμών πορεύσομαι ή συλλαλήσω τοϋ λοιποϋ...».

Ρητάς μαρτυρίας περί τοΰ άσπασμοΰ μετά τό πέρας τής νεκρώσιμου 
υμνολογίας έν τώ ναώ έχομεν εις αγιολογικός πηγάς από τοΰ εβδόμου καί 
κατόπιν αιώνος. Οϋτω λέγεται περί τοΰ νεκροΰ τοΰ αγίου Τύχωνος (7 αί.), δτι 
έκ τής έκκλησίας ένθα είχε γίνει ή πρόθεσις, «αυτόν μετά τήν πάντων τών 
άθροισθέντων άπόλαυσιν καί τήν πρέπουσαν ακολουθίαν άράμενοι (ώρα δέ 
πλείστη διέδραμεν, ινα πάντες αυτόν πόθιο πολλφ προσκυνήσωσι καί τον 
τελευταΐον διά στόματος ασπασμόν περιπτύξωνται...» 8. 'Ομοίως άναφέρεται 
καί εις τον υπό τοΰ Γεωργίου τοΰ Κληρικοΰ4 προ τοΰ 904 συγΥραφέντα βίον 
τής έν Θεσσαλονίκη από τοΰ 812 - 8925 άκμασάσης όσιας Θεοδώρας, δτι 
κατά τήν κηδείαν της ασθενής τις «περί τά τέλη τής ψαλμφδίας κατέλαβεν' 
άμα δέ τφ προσπεσεϊν αυτόν έπάνω τοΰ αγίου έκείνου σώματος καί δοΰναι 
αύτφ τον τελευταΐον μετά πίστεως ασπασμόν ευθέως τής υγείας επέτυχεν...»6. 
Τέλος καί ό δσιος ’Αθανάσιος ό έν ”Αθφ (10 αί.) μαρτυρεΐται, δτι κατά τάς

1 Μ i g n e, 3 656d.
5 BE, σ. 148a.
s Her. Usener, Der heilige Tychon, 1907, σ. 139, στ. 18 κέξ.
4 Kurtz, Βίος Θεοδώρας, σ. III.
5 Ένθ’ άν., σ. I.
6 ”Ενθ’ άν., σ. 26, στ. 4 κέξ.
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κηδείας εν τη μονή «μετά γάρ τό τελεσθήναι την επιτάφιον υμνφδίαν προσ- 
ήγγιζε μέν τω νεκρώ... ήσπάζετο τοΰτον τά τελευταία και τφ τάφφ παρέ- 
πεμπεν...» *.

'Ως νεκρικόν δμως εθιμον δ ασπασμός φαίνεται δτι κατ’ άρχάς εγίνετο 
προ τής τελευτής1 2 *, έπειτα δέ, ώς δρθώς παρατηρεί δ Καλλίνικος (σ. 358), 
μετετέθη οΰτος μετά την έκπνοήν καί άργότερον επειτα εις την νεκρώσι- 
μον ακολουθίαν. Ύπό την άρχαιοτέραν αυτήν μορφήν νομίζω δτι διετηρεΐτο 
δ ασπασμός εις τά μοναστήρια καί κατά τον εκτον αιώνα, εάν λάβωμεν 
υπ’ δψιν την πληροφορίαν τοϋ Ίωάννου Μόσχου δτι εν τή Λαύρα τοΰ 
αγίου Σάββα έν Παλαιστίνη ίδών γέρων μοναχός «τό λείψανον τοϋ αδελφού 
κείμενον εν τή Εκκλησία, έλυπήθη δτι ούκ ήσπάσατο αυτόν προ τοϋ έξελθεΐν 
έκ τοΰ βίου. Άπελθών δέ προς την κλίνην λέγει τω τεθνεώτι- έγείρου, 
αδελφέ, δός μοι ασπασμόν. Ό δέ άναστάς ήσπάσατο τον γέροντα» s.

Τό έθος τούτο άπαντά καί παλαιότερον εις τον από των μέσιον τοΰ 5ου 
αϊώνος βίον τοϋ δσ. Μαρκιανοΰ4. Οΰτος περιτρέχουν εις τάς δδούς καί πλα
τείας τής Κωνσταντινουπόλεως, δπου εϋρισκε «νεκρόν κατακείμενον έν πτω
χεία» έπεμελεΐτο αυτού «καί έλουε καί ένέδυε, καί έλεγε προς τό σώμα: 
Δεΰρο, αδελφέ, δός μοι αγάπην. Καί ήγείρετο δ νεκρός καί ήσπάζετο αυτόν 
καί πάλιν άνεπαύετο»5.

Έκ τών ειδήσεων τούτων εκ τών αγιολογικών πηγών καί τής νεκρώσι
μου ακολουθίας, έμφαίνεται νομίζω σαφώς δτι δ ασπασμός εις τον νεκρόν, ώς 
τελευταίος χαρακτηριζόμενος, επεΐχε Όέσιν αποχαιρετισμού πρύς τον απερχόμε
νον έκ τής κοινωνίας τών έπιζώντων' ήτο δηλονότι οΰτος πράξις έκφραστική 
κοινωνικής συμπαραστάσεως προς τον νεκρόν. "Οτι δέ καί μετά την καθιέρω- 
σιν αυτού εις την νεκρώσιμον ίερολογίαν δέν ήμαυρώθη έν τή συνειδήσει τοϋ 
λαού τής ένεργείας ταύτης δ αρχικός σκοπός, καταφαίνεται εις τον δΤ ασπα
σμού αποχαιρετισμόν τών αδελφών τής μονής τών Στουδίου έν Κωνσταντινου- 
πόλει υπό τοΰ μοναχού Πλάτωνος ολίγον προ τής έκπνοής αυτού (f 814)0.

Τά κατά την τελευτήν έθιμα των Βυζαντινών έκ των αγιολογικών πηγών 149

1 Anal. Boll. 25 (1906), 54, στ. 28 κέξ.
2 'Ο ασπασμός άναφέρεται ήδη κατά τούς χρόνους τών διωγμών. Οϋτως ό ’Ωριγέ

νης ήσπάζετο τούς μάρτυρας πρό τής θανατώσεως αυτών. Βλ. ’ Α ν δ ρ. Φ υ τ ρ άκ η, 'Η 
πίστις τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου κατά τά τελευταία έτη τής ζωής αύτοϋ, 1945, σ. 44.

2 Migne, 87, 2860d.
4 Βλ. BE, σ. 272α.
5 Αυτόθι, σ. 276β «καί έγείραντος αυτόν καί άσπασαμένου καί πάλιν παλιν- 

δρομήσαντος τοΰ νεκρού», καί σ. 277α (κεφ. ιγ')’ ϊδε καί ΑΙΣ, 4, 269, § 13. Συ
μεό) ν Μεταφραστήν, έν Migne, 114, 449c.

° Όσ. Θεοδιορου ηγουμένου τών Στουδιτών,’Επιτάφιος εις Πλάτωνα, AS, April. 
1 (σ. XΓ.νΐ, § 42) «καί έπείπερ ένα έκαστον ηΰλόγησε καί κατησπάσατο, άπεισι καί 
πρό; τόν τάφον...». Καί σήμερον εις τόν λαόν δ ασπασμός γενικώς έχει τήν σημα
σίαν τοΰ άποχαιρετυμοΰ.
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δ') 01 τάφοι..

Μετά τό πέρας τής νεκρώσιμου υμνολογίας εν τή εκκλησία ‘, δ νεκρός 
ήγετο προς τον τάφον, προηγουμένου τοϋ κλήρου καί ψάλλοντος τούς έξο- 
δίους ύμνους 1 2.

Οϊ τάφοι άναλόγως τής μορφής, τής κατασκευής και τής αρχιτεκτονικής 
αυτών διαρρυθμίσεως, είχον διάφορα ονόματα 3, εξ ών συνήθη εις τάς άγιο- 
λογικάς πηγάς άπαντώσι: κοιμητήριον, μνήμα, μνημΰον, ϋήκη, λάρναξ.

Ό μαρτυρήσας τφ 311 επίσκοπος ’Αλεξάνδρειάς Πέτρος ήχθη και 
ετάφη «εις τό κοιμητήριον δ αυτός ήν οίκοδομήσας» 4 5 *. Έκ Παλαιστίνης μαρ
τυρεί δ Ίω. Μόσχος περί άναχωρητοϋ άποβιώσαντος, ου τον νεκρόν διέταξεν 
δ Πατριάρχης «εις τό κοιμητήριον... ταφήναι ένθα επίσκοπος έκειτο».’Έπειτα 
όμως, δ'τε τις ήκουσε τον νεκρόν διαμαρτυρόμενον έκ τοΰ τάφου, επειδή ετάφη 
μετά αιρετικού, παρεκάλεσεν ούτος τον Πατριάρχην «ί'να λάβωμεν τό σώμα 
τοϋ γέροντος καί εις άλλο μνημεΐον άπ ο θά) με θα» \ Ή λέξις κοιμητήριον 
προς δήλωσιν κατ’ άρχάς τοϋ τάφου έχρησιμοποιήθη υπό τών πρώτων χρι
στιανών εις τάς ελληνικός ή υπό ελληνικήν έπίδρασιν χριστιανικός περιοχάς, 
άπαντα δέ αϋτη ήδη εις αρχαίας χριστιανικός καί πρωτοβυζαντινάς έπι- 
γραφάς®. Άργότερον έπεξετάθη αϋτη σημασιολογικώς καί ήρχισε να χρησί- 
μοποιήται καί προς δήλωσιν τής όλης περιοχής ένθα οί τάφοι, ήτοι τοϋ 
νεκροταφείου.

Οί τάφοι ήσαν μονόσωμοι, δηλαδή δι’ έκαστον νεκρόν ιδιαίτερος τάφος, 
ή πολυάνδρια, εις ους ήδόναντο νά κατατεθώσιν δμοϋ πλείονες νεκροί. 
Ούτως έν τή Λαύρα τοϋ άγ. Σάββα έν Παλαιστίνη τούς φονευθέντας πατέ
ρας τής μονής «έν μιά θήκη αυτούς έπ’ άλλήλους κηδευσαντες κατέθηκαν»7.

1 Βίος τοϋ άρχιμ. Δαλμάτου, BE, σ. 148α.
2 Βίος Δαλμότου, ”ΕνίΡ αν., σ. 148α «προεκομίσθη έν τή μονή αϋτοΰ, προά- 

γοντος έμπροσθεν τοϋ άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Πρόκλου καί παντός τοΰ εΰαγοΰς 
κλήρου καί πάντων τών μοναστηρίων». SEC, σ. 894, στ. 1 κέξ. βλ. πλείονας μαρ
τυρίας παρά Petrakakos, σ. 94.

3 Βλ. Κουκουλέν, σ. 52. F r. Ρ f i s t e r, Der Reliquienkult im Altertum, 
II, Giessen 1912, σ. 402, σημ. 1.

4 J. Viteau, Passions des Saintes Ecaterine et Pierre d’Alexandrie, 
Barbara et Anysia, Paris 1897, σ. 81, 85.

5 Migne, 87, 2892c, 2S93b.
0 Βλ. N. Bees, Die Griech. - Christl. Inschriften des Peloponnes, 1,1, 

Atlien 1941, σ. 68 -69.
7 Έξήγησις ήτοι μαρτύρων τών αγίων πατέρων έν τή Λαύρα τοΰ αγίου 

Σάββα, AS, Mart. 3 (act. gr., σ. 8, κεφ. 55).
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Περί πολυανδριών χρησιμοποιούμενων έν Κωνσταντινουπόλει προς ταφήν 
τών νεκρών μαρτυρεί κατά το 814 δ Θεόδωρος Στουδίτης: «ήτόνουν οι 
εκκομισταί, έσπάνιζον οί ένταφιασταί... έπληρούντο πολυανδρία»1. Έκ τής 
αυτής εποχής, ήτοι τοΰ 9 αί., εχομεν εν τφ έπιταφίφ εις τον δ'σιον Νικήταν 
έν τή μονή τοΰ Μηδικίου εις Βιθυνίαν την πληροφορίαν : «τοιγαροΰν κηδευ- 
σαντες αυτόν κατεθήκαμεν ίδίφ μνημείφ' ου γάρ έιΊος τοις ήμετέροις πατρά- 
σιν, ώς τοις όίλλοις μοναστηρίοις, εις έν καταθέσιον δμοϋ πάντας κατατιθέ- 
ναι τούς τελευτώντας, άλλ’ έπιτηρήσαντες τόπον επιτήδειον έκαστου έκεΐσε 
ίδιον μνημεΐον ποιοΰντες, τούτον τή γή κρύπτουσιν» 1 2 *. Έκ τής μαρτυρίας 
ταυτης συνάγεται δτι εις πολλά μοναστήρια υπήρχε κατά τον 9ον αιώνα ή 
συνήθεια τής ταφής τών νεκρών εις κοινούς τάφους, τά πολνάνδρια ή κοινο- 
τάφια λεγάμενα, τά όποια, ώς γνωστόν, έχρησιμοποιοΰντο καί κατά τούς 
αρχαίους χρόνους2.

Τον νεκρόν, κατ’άρχαίαν παράδοσιν (Bliimner, σ. 502-503), κατέθετον 
καί κατέχωνον εντός τού τάφου' πολλάκις δμως κατ’ επισημότερου τρόπον 
θάπτοντες έναπέθετον αυτόν πρώτον εντός σαρκοφάγου, ή οποία εκαλείτο 
&ήκη, λάρναξ ή γλωσσόκομον4 * 6, έπειτα δέ τον κατεκάλυπτον έν τώ τάφφ. 
Οίίτοος εχομεν τάς μαρτυρίας: «Έέάραι κελεύει τον λίθον καί την θήκην 
άναγαγείν» Γ' καί «κατέθεντο τό άγιον αυτού σώμα έν τώ λάρνακι» “.

Αί σαρκοφάγοι κατεσκευάζοντο έκ ξύλου ή έκ μετάλλου ή καί έλαξεύοντο 
εις τον λίθον καί τό μάρμαρον. Ούτως άναφέρονται λάρνακες ξύλιναι «από

Τά κατά την τελευτήν έθιμα των Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών 151

1 AS, April. 1 (σ. XL, § 4).
2 AS, April. 1 (σ. XXII, § 3).
1 B ο υ λ ό δ η μ ο ς, σ. 423 - 424.
4 Ίωάννου Χρυσοστόμου, Όμιλ. είς άγίαν Πελαγίαν τήν έν ’Αντιό

χεια, Μ i gn e, 50, 582, 49. «Θήκη φιλότιμη) αυτό κατατίθησι», Μαρτύρων όσιου Θεο- 
διόρου τοΰ Τήρωνος, Η. Delehaye, Les legendes grecques des saints mili- 
taires, σ. 146, στ. 19 κέξ. H. Delehaye, Βίος Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος, Anal. 
Boll. 45 (1927), 71, στ. 20. Έξήγησις ήτοι μαρτύρων τών άγιων πατέρων έν τη 
Λαύρα τοΰ άγιου Σάββα. AS, Martii 3 (act. gr., σ. 8, κεφ. 55). Η. Delehaye, 
Βίο; Παύλου τοΰ νέου τοΰ έν Λάτριρ, Anal. Boll. 11 (1892), 171. Συμεώνος 
Μεταφράστου, Μαρτύρων άγιας ’Αναστασίας, Migne, 116, 580c. Μαρτύρων 
τών άγιων Μήνα, Έρμογένους καί Εϋγράφου, Migne, 116, 413β. Βίος όσ. Νίκωνος 
του Μετανοείτε (10 αί.), Νέος Έλληνομν. 3 (1906), 193. Θεοφυλάκτου άρχ. 
πάσης Βουλγαρίας, Μαρτύρων τών 15 μαρτύρων, Migne, 126, 188 ο. Ίδε καί 
Κουκουλέν, σ. 44. Άνδρ. Φυτράκη, Ή πίστις τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου 
κατά τά τελευταία έτη τής ζωής αυτού, 1945, σ. 32, σημ. 1.

“ C h r. Loparev, Βίος άγιου Ευδόκιμου (9 αί.), Izswestija 13 (1908), 215.
6 Μ. Η. Fourmy et Μ. Leroy, Βίος άγιου Φιλαρέτου (8 αί.), Byzan- 

tion 9 (1934), σ. 161, στ. 26 κέξ.
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σανίδων κέδρινων εν στενοΐς ηλοις συγκλεισθεΐσαι» \ εκ λίθου η μαρμάρου 
η καί λελαξευμέναι επ’ αυτών : «έκήδευσαν... και άπέθεντο εν τόπφ λελατο- 
μημένφ»1 2' δ Μάξιμος δ Καυσοκαλυβ ίτης (14 αΐ.), ώς άναφέρεται εν τώ 
βίφ του, «ετάφη εν τώ μνημείο) τφ λαξευθέντι ύπ’ αυτού πλησίον τοϋ κελ- 
λίου...»3. Ή λέξις μνημεΐον ενταύθα, πλήν τής δηλώσεως δΤ αυτού του 
ύπεράνω τοΰ τάφου κτίσματος , ως καί τοΰ άφωρισμένου εις την ταφήν 
τόπου4 *, σημαίνει καί τον λελαξευμένον τάφον ήτοι την λάρνακα. Μέ την 
σημασίαν αυτήν άπαντα ή λέξις αυτή καί πολύ παλαιότερον παρά τώ Χρυ- 
σοστόμφ, δστις έπεξήγεΐ: «τί γάρ έστι μνημεΐον; Λίθος, σώμα νεκρόν εχων 
έγκείμενον» 6.

Τό γλωσσόκομον ήτο επίσης θήκη, άναφέρεται δέ κατά τήν πρωτοβυ- 
ζαντινήν περίοδον ώς «γλωσσόκομον μολΰβδινον» έν τή περιοχή τής ’Αντιό
χειας8, καί σιδηροΰν έτι καί χαλκοΰν7 αλλά καί «εκ ξύλων άσηπτων» εν τφ 
βίφ τής αγίας Φεβρωνίας εις τήν περιοχήν τής Σιβαπόλεως τής Μεσοποτα
μίας8, καί «γλωσσόκομον πύξινον μικρόν μετά πανιού δλοσηρικοϋ πορφύρας 
αληθινής...»9 10 II, καί γενικώς ώς «ξύλινον γλωσσόκομον»'°. Εις τάς περιοχάς 
τής Αίγύπτου καί τής Παλαιστίνης κατεσκευάζετο τούτο έκ ξύλου περσέας, 
χαρακτηριζόμενου έκ ταύτης γλωσσόκομον περσεινόν καί περσεϊνόν, ή γλωσ
σόκομον έκ περσέας”.

Τό νεκροταφείου εις τάς αγιολογικός πηγάς φέρεται συνήθως υπό τά

1 Βίος άγ. Γρηγορίου έπισκ. ’Αρμενίας, AS, Sept. 8, 375, § 122. Βίος οσίου 
πατρός Θεοφάνους (έκδ. C. de Boor, σ. 25, στ. 29).

2 Βίος Βασιλείου τοΰ νέου (10 oil.), AS, Mart. 3 (act. gr., σ. *31, κεφ. 55). 
Βλ. καί Ίωάννου Μοναχού, 'Υπόμνημα τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος ’Αρτεμίου, 
Migne, 96, 130 Id. Συμεώνος Μεταφ ρόστου, Μαρτύρων άποστ, Μάρκου 
’Αλεξάνδρειάς, Migne, 115, 169c (κεφ. ι’).

I Fr. Hal kin, Βίος Μαξίμου τοΰ ’Αθωνίτου (14 αί.), Anal. Boll. 54 
(1936), 106, στ. 7 κέξ.

4 Κουκούλες, σ. 54.
° Migne, 58, 735, στ. 51' ϊδε καί παρά Λουκάτφ, σ. 83, § 14.
8 Βίος Συμειυν τοΰ Στυλίτου (6 αί.) (εκδ. Η. Lietzmann, έν Texte n. Unters. 

zur Gesch. d. Altchr. Biter. Band 32, Heft 4, σ. 68, στ. 4 κέξ.).
7 Συμεώνος Μεταφράστου, ‘Υπομνήματα των άγιων επτά παίδων έν 

Έφέσω, Migne, 115, 436c.
8 AS, Junii 7, 27, § 32.
9 Μαρτύρων αγίας Δόμνης (f 297 - 298), Κλεόπα (Κ ο ι κ υ λ ί δ ο υ), Βίοι 

Παλαιστ. αγίων, Έν 'Ιεροσολύμοις 1907, σ. 63, στ. 29-30.
10 Βίος ’Ιγνατίου άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως, Migne, 105, 557d.
II Μαρτύρων αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ΑΙΣ, 5, 29, στ. 24, σ. 40, στ. 

14, σ. 57, στ. 21 κέξ. SKC, σ. 863 στ. 15.
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ονόματα κοιμψήριονκαθ’ όσον ό θάνατος ελογίζετο κατά την χριστιανικήν 
πίστιν ώς ύπνος, καί ταφεΐον, ιδία κατά τούς μεταγενεστέρους βυζαντινούς 
χρόνους 1 2 3.

’Αρχαιότατη είναι ή πίστις εις τον άνθρωπον ότι ό άποθνήσκων κατα
λαμβάνεται υπό βαθέος ύπνου8, άπαντά δέ ευρέως καί παρά τοίς άρχαίοις, 
παρά τοίς όποίοις 6 θάνατος εθεωρεΐτο ύπνος τοϋ σώματος καί άπελευθέρω- 
σις τής ψυχής άπ’ αυτοΰ4· Ό 'Ησίοδος (“Εργα κ. Ήμ., 116) διδάσκει ότι οί 
άνθρωποι επί τοϋ χρυσού αίώνος «θνήσκον δ’ ώς θ’ ύπνφ δεδμημένοι»' τό 
ρήμα δέ κοιμώμαι καί κοιμίζω έδήλωνε, πλήν τού φυσικού ύπνου, καί τον 
θάνατον5 * *.

Εις τάς ιδέας αύτάς επόμενος ό χριστιανισμός, όστις έκήρυττε καί την 
άνάστασιν τών νεκρών (Παύλου, Α' προς Θεσσαλ. δ', 13-16), εδίδασκεν ότι 
ό εκδημών εκ τού κόσμου τούτου δεν αποθνήσκει αλλά κοιμάται σωματικώς, 
τής ψυχής αυτού άνερχομένης προς τον Θεόν.

Συμφώνως προς την πίστιν ταύτην περί τοϋ θανάτου ώς ύπνου, ό 
’Ιησούς (Εύαγγ. κατά Ματθ·, θ' 23-24), έλθών εις την οικίαν τίνος τού 
οποίου άπέθανεν ή θυγάτηρ, λέγει εις τον συνηθροισμένον εκεί όχλον: 
«’Αναχωρείτε- ού γάρ άπέθανε τό κοράσιον, αλλά καθεύδει». Άγγέλλων 
επίσης δ ’Ιησούς τον θάνατον τού Λαζάρου λέγει εις τούς μαθητάς του 
(Εύαγγ. κατά Ίωάνν., ια', 11) : «Λάζαρος δ φίλος ημών κεκοίμηται- αλλά πο
ρεύομαι, ϊνα έξυπνίσω αυτόν»0, Έκ τής διδασκαλίας ταύτης τής χριστιανικής 
θρησκείας καθ’ ήν δ τελευτών χριστιανός κοιμάται, έκλήθη κατόπιν καί δ 
τόπος, δ τάφος, εν τω όποιοι κοιμάται δ νεκρός κοιμψήριον. Ό ’Ιωάννης
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1 Χρυσόστομος, Migne, 19, 393, 394. Μαρτύρων αγίας Δόμνης (f 297- 
298, έν Νικομήδεια), Μ. Κλεόπα (Κ ο ι ·/. υ λ ί δ ο υ), Βίοι Παλαιστ. αγίων, εν Ίε- 
οοσολύμοις 1907, σ. 62, στ. 30. Ί ω. Μόσχου, Λειμωνάριον, Migne, 87, 2892c. 
Βίος Έπ κρανίου έπισκ. Κωνσταντίας τής Κύπρου (τ 403), Migne, 41, 89c (κεφ. 
53). Βίος όσ. μάρτ. Στεφάνου τοϋ νέου (8 αί.), Migne, 100, 1096α. Συμεώνος 
Μεταφ ρόστου, Μαρτύρων αγίου μεγαλομάρτυρος ’Αρτεμίου, Migne, 115, 
1200 d. SBC, σ. 553, στ. 14 κέξ.

2 Τυπικόν τής μονής τής Θεοτόκου τής Κεχαριτωμένης (έτ. 1118), Miklo- 
sich-Miiller, Acta et Diplomata, 5, 372 - 373" ΐδε καί Κουκουλέν, σ. 39.

3 ”Ιδε παρά Jul. von Negelein, Die Reise der Seele ins Jenseints, 
.Zeitschrift des Vereins f. Volksk. 11 (1901), 17.

4 M. Nilsson, ”Ενθ’ άν., σ. 657.
5 ”Ιδε Oct. Μ e r 1 i e r, Note sur deux passages du quatrieme E)vangile.

Bull, de Corr. Hell. 54 (1930), 228-229, 231. Πρβλ. καί R. Goossens, έν
Byzantion 7 (1932), 694.

0 'O Oct. M e r 1 i e r, ’Ένθ’ άν., σ. 235, παρατηρεί δτι τό ρήμα κοιμώμαι εις 
τό χωρών τοΰτο τοϋ εύαγγ. Ίωάννου χρησιμοποιείται πρός δήλωσιν τοϋ θανάτου 
κατά τήν άπό τής άρχαιότητος παραδεδομένην σημασίαν αυτήν τοϋ ρήματος.
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154 Γ. Κ. Σπυριδάκη

ό Χρυσόστομος εις την ομιλίαν του «Εις τό όνομα τοϋ κοιμητηρίου» 
(Μ i g n e, 49, 393 - 394), έμπεφορημένος εκ των ιδεών τούτων, κηρύττει 
σχετικώς: «Διά τούτο και αυτός 6 τόπος κοιμητήριον ωνόμασται, ϊνα μάθης, 
οτι οί τετελευτηκότες καί ενταύθα κείμενοι ου τεθνήκασιν, άλλα κοιμώνται καί 
καθεύδουσι... Επειδή δέ ήλθεν ό Χριστός καί υπέρ ζωής τού κόσμου άπέ- 
θανεν, ούκέτι θάνατος καλείται λοιπόν ό θάνατος άλλ’ ύπνος καί κοίμησις. 
Καί δτι κοίμησις καλείται δήλον εξ ών φησιν ό Χριστός. Λάζαρος ό φίλος 
ημών κεκοίμηται. Ού γάρ ειπεν, άπέθανε, καίτοι γε τεθνηκώς ήν... "Ορα 
πανταχού ύπνον καλούμενον τον θάνατον' διά τούτο καί ό τόπος κοιμητή- 
ριον ωνόμασται».

Τό κοιμητήριον κατά τούί χρόνους τής πρωτοβυζαντινής περιόδου φαί
νεται δτι έκειτο κατά κανόνα έξω τής πόλεως1. Οί άγιοι μάρτυρες, οί μονα
χοί καί οί κληρικοί, ώς καί οί βασιλείς, πιθανώς καί άλλα επίσημα πρόσωπα 
έθάπτοντο καθ’ άπασαν την βυζαντινήν περίοδον εις ιδιαίτερον τμήμα τού 
κοιμητηρίου 1 2 ή έν ταΐς έκκλησίαις ή έν τώ περιβόλφ αυτών3 4· Έν Παλαι
στίνη εις τήν Λαύραν τού οσίου Ευθυμίου, μετά τον θάνατον αυτού επί 
Λέοντος Α' τού Θρακός (457-474), άναχωρητής τις όνόματι Φοίβος «φκο- 
δόμησε κοιμητήριον έν τώ τόπφ τού σπηλαίου ένθα έν αρχή ήσύχαζεν δ μέ- 
γας Ευθύμιος' δπερ σπήλαιον καταλύσας... έκτισεν οίκον* μέγαν καί θαυμα
στόν καί κεκαμαρωμένον, καί έν μέσφ τήν τού αγίου θήκην πεποίηκεν, εκα
τέρωθεν δέ έσκεύασε θήκας ήγουμένιον τε καί πρεσβυτέρων καί λοιπών 
οσίων άνδρών. Ό δέ αρχιεπίσκοπος προπέμψας τήν τε έπικειμένην πλάκα 
μετά τής άργυράς χοίνης καί τά κυκλοΰντα κάγκελα, κατήλθεν εις τήν Λαύραν 
καί μετήνεγκε τό τίμιον λείψανον εις τον έτοιμασθέντα τόπον... καί τούτο 
καταθέμενος ασφαλώς προς τό μηδένα δύνασθαι άνοίξαι καί τό λείψανον 
άποσυλήσαι, έπέθηκε τήν πλάκα πήξας τήν χώνην ύπεράνω τού στήθους αύ-

1 Μακρίνα, σ. 993β.Βίος όσ. Κοσμά καί Ίωάννου Δαμασκηνού, ΑΙΣ, 4, 288, 
στ. 8-9" έν Νικομηδείφ «χήρας υώς έξεκομίζετο θανών, ώς αν έξω τής πόλεως ταφή 
παραδοθή». Μαρτύρων Δόμνης (t 297 - 298), ”Ενθ’ άν. «έν κοιμητηρίω έξω τής πό
λεως». Μαρτύρων τού αγίου Πέτρου επισκόπου ’Αλεξάνδρειάς (t 311) (έκδ. J. 
Viteau, ”Ενθ’ άν., σ. 81). Βλ. καί Κουκουλέν, σ. 39 κέξ. Περί τοϋ ζητήματος 
τούτου ρητώς μαρτυρεί ό Χρυσόστομος' ϊδε παρά Λουκάτφ, σ. 81, §4.

- Ίωάνν. Χρυσοστόμου, Εις μάρτυρα Δροσίδα, Migne, 50 , 685, στ. 
17-21. Ίαι. Μόσχου, Λειμωνάρων, Migne, 87, 2892c, βλ. καί άνωτ. σ. 153 
σημ. 1.

8 Βίος αγίας Φεβρωνίας, AS, Junii 7, 27, § 32. Βίος τοϋ άρχιμ. Δαλμάτου (5 
αϊ.), BE, σ. 148α. Βίος Βασιλείου τοϋ νέου (10 αί.), AS, Mart. 3 (act. gr., σ. 
*31, κεφ. 55). Βίος οσίου Ευθυμίου, Νέα Χιών 12 (1912), 653. Βίος Δαβίδ, Συμεών 
καί Γεωργίου (9 αί.), Anal. Boll. 18 (1899), 220, βλ. καί Κουκουλέν, σ. 40.

4 Περί τοϋ οίκου εντός τοϋ οποίου ύπήρχεν ό τάφος, ϊδε Κουκουλέν, σ. 55.
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τοΰ, ήτις χώνη από τότε μέχρι σήμερον άναβλύζει παντοδαπάς ευεργεσίας» \ 
Οί ξένοι τέλος εθάπτοντο εις ιδιαίτερα κοιμητήρια, ξενοτάφια καλούμενα1 2.

ε) Ταφή.

"Οτε ή νεκρική πομπή έφθανε προ τοΰ τάφου, οί φέροντες τον νεκρόν 
λεκτικάριοι ή κυπιαταί3 * * άπέθετον αυτόν επί τοΰ εδάφους' ακολούθως άνε- 
πέμποντο υπό τοΰ ίερέως αί τελευταΐαι υπέρ αΰτοΰ εΰχαί *. Έτιμάτο συνή
θως 6 νεκρός έτι καί δι’ επιταφίου λόγου, διά τοΰ οποίου ενεκωμιάζοντο αί 
άρεταί αΰτοΰ καί ή κατά τον βίον φιλάνθρωπος δράσίς του6 7. Οί επιτάφιοι 
οΰτοι λόγοι μέ τον εγκωμιαστικόν αυτών χαρακτήρα είχον εΰρει κατά τήν 
αρχαιότητα τήν πλήρη αυτών άνάπτυξιν0, συνεχίσθησαν δέ έπειτα υπό τό 
αυτό ρητορικόν πνεύμα καί κατά τήν χριστιανικήν περίοδον11.

Κατά τάς τελευταίας αΰτάς στιγμας οί οικείοι τοΰ μεταστάντος εξετρέ- 
ποντο εις θρήνους καί κοπετούς, οΰτω δέ όχι μόνον τήν συνέχισιν τής ίεράς 
ψαλμφδίας παρεκώλυον8 * *, άλλ’ ακόμη καί αυτήν τήν κατάθεσιν τοΰ νεκροΰ 
έν τώ τάφφ.

Εις τάς κηδείας τών μαρτύρων κατά τούς πρώτους αιώνας καί τών 
λοιπών οσίων άνδοών κατόπιν, πλήν τών οικείων, προσήρχετο καί πλήθος 
έκ τοΰ λαοΰ. Τοΰτο προπομπεΰον τον νεκρόν παρεκάλει καί έδέετο υπέρ τής 
ιάσεως ασθενών ή προσεπάΟει κατά τε τήν διαδρομήν καί προ τοΰ τάφου 
ακόμη νά πλησιάση καί έγγίση αυτόν ή τό φέρετρον, ΐνα απόσπαση τεμάχιον
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1 Βίος δσ. Ευθυμίου, Νέα Σ ιών 12 (1912), 053. Βλ. καί Συμεώνος Μετα- 
φράστου, έν Migne, 114, 729cb.

2 Λεοντίου έπισκ. Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοΰ διά Χριστόν σαλοΰ, Migne, 
93, 1744 d. Βίος Μάρθας μητρός τοΰ αγίου Συμεών έν τώ Θαυμαστώ δρει (6 αί.), 
AS, Mail 5, 407c. Θεοφάνους, Χρονογρ. (σ. 164, στ. 17-18, Βόννης)' βλ. καί 
Κουκουλέν, σ. 42.

3 'Ίδε άνωτ., σ. 134 - 135.
1 Μ α κ ρ ί ν α, σ. 993 β : «άποθέμενοι τήν κλίνην τά πρώτα εις προσευχήν έτρε- 

πόμεθα, ή δέ ευχή θρήνων γίνεται αφορμή τφ λαώ». Βίος άγ. Φιλαρέτου (8 αί.),
Byzantion 9 (1934), 161, στ. 26 κέξ. «φθασάντων δέ έν τφ τάφφ ψαλμφδίαις τε καί 
υμνοις τιμήσαντες, κατέθεντο τό άγιον αΰτοΰ σώμα έν τω λάρνακι».

6 Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Migne, 35, 273α «τιμήσας τόν πατέρα λόγοις έπι- 
ταφίοις». ”Ιδε καί Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 42 - 43.

e Fr. Pfister, Der Reliquienkult im Altertum, II, 1912, σ. 554-555.
7 Δ η μ. Μ π αλάνου, Πατρολογία, 1930, σ. 312,
8 Μ α κ ρ ί ν α, σ. 993 Β. καί δ Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Εις τόν επι

τάφιόν του εις τόν μέγαν Βασίλειον (Migne, 36, 601 β) λέγει: «ψαλμιρδίαι θρή-
νοις ΰπερνικώμεναι».
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έκ των ενδυμάτων η των εντάφιων του, οΰτω δέ προεκάλει τοϋτο σύγχυσιν 
και παρημπόδιζε την ταφήν. "Ενεκα τοΰτου παρίστατο πολλάκις ανάγκη τής 
έπεμβάσεως άλλων οσίων άνδρών ή τής προσφυγής εις βίαια μέσα, ώστε 
νά υποχώρηση τδ πλήθος και διευκολυνθή ή κατάθεσις τοΰ νεκρού εν τω 
τάφω. Σχετικώς λέγεται εις τον βίον τής μάρτυρος Φεβρωνίας, μαρτυρησά- 
σης επί Διοκλητιανοΰ, τφ 304, εν Μεσοποταμία (Σιβάπολις), δτι κατά την 
ταφήν αυτής «πολλής στάσεως γενομένης καί των όχλων βοώντων καί μή 
συγχωροΰντων άσφαλισθήναι τδ γλωσσόκομον, καί πολλά παρακαλοϋντος 
τοϋ επισκόπου τής πόλεως καί τών μοναχών καί κληρικών κατατεθήναι τδ 
λείψανον ούκ έπείθοντο οι δχλοι», οί'τινες υπεχώρησαν τέλος διά τής έπεμ- 
βάσεως τής όσιας Βρυένης \ Όμοίως άναφέρεται καί έν τφ βίφ τοϋ Θεοδο
σίου (f 529), μονάσαντος πλησίον τών 'Ιεροσολύμων, ότι κατά την ώραν τής 
ταφής αϋτοΰ τών συναχθέντων μετά βίας «μόλις διωσθέντων ό ό'σιος 
κατετέθη» \

Περί τής επιμονής τοϋ πλήθους νά έγγίση τουλάχιστον τδν νεκρόν ή 
τδν σκίμποδα έφ’ ου έφέρετο, μαρτυρεί χαρακτηριστικώς ό Γρηγόριος Να- 
ζιανζηνδς εις τδν επιτάφιον λόγον του εις τδν μέγαν Βασίλειον (f 379), ότι 
«προεκομίζετο μεν ό άγιος χερσίν αγίων ύψούμενος' σπουδή δ’ ήν έκάστιρ, 
τφ μέν κρασπέδου λαβέσθαι, τφ δέ σκιάς, τφ δέ τοϋ ίεροφόρου σκίμποδος, 
καί ψαΰσαι μόνον... τφ δέ τών αγόντων ελθεΐν πλησίον, τφ δέ τής θέας 
άπολαϋσαι μόνης ως τι κάκείνης πεμπούσης όφελος. Πλήρεις άγοραί, στοαί, 
διώροφοι, τριώροφοι τών εκείνον παραπεμπόντων... μόλις δέ τδ σώμα δια
φυγήν τούς αρπάζοντας καί νικήσαν τούς προπομπεΰοντας, οϋτω τφ τάφιρ 
τών πατέρων δίδοται»8. Καί κατά τήν εκφοράν έν Κωνσταντινουπόλει, τφ 
438, τοΰ αρχιμανδρίτου Δαλμάτου λέγεται, ότι «συντρεχούσης... καί τής 
πόλεως άπάσης καί έκαστος έσποΰδαζε τοϋ ίεροϋ εκείνου σκίμποδος άπτεσθαι 
καί ευλογίας άξιωθήναι» *.

Έκ τών μαρτυριών τούτων, αϊ όποΐαι δύνανται νά έπαυξηθώσι, παρα- 
τηροϋμεν ότι τά συνωθούμενα περί τήν νεκροφόρον κλίνην τοΰ εκκομιζομέ- 
νου αγίου πλήθη, έπεζήτουν, έγγίζοντα τδν νεκρόν ή τδ φέρετρον, ή καί 
απλώς μόνον θεώμενα, νά τύχωσι τής ευλογίας τοϋ αγίου ή νά έπιτύχωσι 
υπέρ αυτών όφελος τι, τήν ΐασιν συνήθως ασθενών έκ ποικίλων νόσων καί 
δή τών έξ έπηρείας τών πονηρών πνευμάτων. Κατά τήν έκφοράν τοϋ αγίου 
Φιλαρέτου (8 αι.) έν Παφλαγονία δαιμονιζόμενος τις, ακολουθών τδ έξόδιον, 1 2 * 4

1 AS, Junii 7, 27, §32.
2 Usener, Θεοδ., σ. 97, στ. 16 κέξ.
8 Μ i g n e, 36, 601b.
4 BE, σ. 148α. Βλ. καί βίον τοΰ πατριάρχοο Κωνστανιινουπόλεως ‘Ιγνατίου, 

Migne, 105, 560α.
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«άναπηδήσας άφνω κατέσχε τήν κλίνην καί άμα τοΰ κρατήσαι αυτήν, παρα- 
χρήμα εξ ήλθε το ακάθαρτον πνεύμα εξ αυτού καί γέγονεν υγιής τη τοΰ Θεού 
χάριτι»

’Ιαματικήν καί άπελατικήν δΰναμιν έπιστεύετο δτι έκέκτηντο καί τά 
ενδύματα καί εντάφια των νεκρών τούτων' διά τούτο ιδιαιτέρως έφρόντιζον 
οί άκολουθούντες εις τήν κηδείαν ν’ άποσπάσωσι καί λάβωσι τεμάχια εξ αυτών, 
καθ’ (ίσον «παθών άμα καί νοσημάτων καί παντός ετέρου λυπούντος απαλλα
γήν έχειν δι’ εκείνων έπίστευον» 1 2.

Ή πίστις περί ύπαρχούσης θείας δυνάμεως εις τό λείψανον τοΰ οσίου 
ή μάρτυρος καί εις τά ενδύματα καί εντάφια αυτού, διατηρουμένης δέ εν τφ 
λειψάνφ» καί μετά τήν ταφήν, νομίζω δτι έστηρίχθη κατ’ αρχήν εις ανάλογους 
αρχαίας δοξασίας περί των λειψάνων τών ηρώων3 4. Κυρίως δμως εις τήν 
διαμόρφωσιν τής χριστιανικής αυτής δοξασίας άμεσον ήσκησεν έπίδρασιν ή 
διδασκαλία εν τή Καινή Διαθήκη (Πράξ. τών Άποστ., β' 3, 43. γ' 6, 12-13. 
ε' 12, 15. ιθ' 11 - 12) περί τής μεταδοθείσης είς τούς αποστόλους διά τού 
αγίου Πνεύματος δυνάμεως, δι’ ής καί «έν τώ δνόματι ’Ιησού Χριστού» 
(Πράξ. Άποστ., γ' 6) «πολλά τε τέρατα καί σημεία διά τών αποστόλων έγί- 
νετο» (Πράξ. Άποστ., β' 43 πρβ. καί ε', 12). Διά τής έν αύτοϊς θείας χάρι- 
τος δ Πέτρος καί ό ’Ιωάννης έγείρουσι χωλόν, διά δέ τού αποστόλου Παύ
λου (Πράξ. Άποστ., ιθ' 11 -12) «Δυνάμεις τε ου τάς τυχούσας έποίει δ Θεός 
διά τών χειρών Παύλου, ώστε καί επί τούς άσθενούντας έπιφέρεσθαι από 
τού χρωτός αυτού σουδάρια ή σημικίνθια, καί άπαλλάσσεσθαι άπ’ αυτών 
τάς νόσους, τά τε πνεύματα τά πονηρά έξέρχεσθαι απ’ αυτών».

Κατά τήν διδασκαλίαν αυτήν επιστεύετο δτι καί οί μάρτυρες υπέρ τής πί- 
στεως καί οί λοιποί άγιοι καί δσιοι άνδρες ήσαν έκ Θεού έμπεφορημένοι διά 
θείας δυνάμεως, ή οποία μετεδίδετο καί είς τά ένδύματα αυτών καί είς δ,τι 
άλλο ήγγιζον, μετά τον θάνατον δέ αύτη παρέμενεν έν τώ λειψάνφ τοΰ αγίου *.

Περί τής πίστεως ταύτης αναφέρει κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 4ου αίώ- 
νος ό Κύριλλος αρχιεπίσκοπος 'Ιεροσολύμων (Μ i g n e, 33, 1037a), δτι «καί 
ψυχής μη παρούσης, έγκειται τις δύναμις τώ τών αγίων σώμοπι, διά τήν έν 
τοσούτοις έτεσιν ένοικήσασαν έν αύτφ δικαίαν ψυχήν, ής ύπηρέτημα γέγονε...»

1 Μ.-Η. Fourmy-M, I,eroy, Βίος άγιου Φιλαρέτου, Byzantion 9 (1934), 
161, στ. 19-24.

2 Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος όσ. Εΰσεβίας, Μ i g n e, 114, 997d.” Ιδε 
καί βίον πατριάρχου ’Ιγνατίου (9 αι.), Migne, 105, 560α. Βλ. άλλας μαρτυρίας 
παρά Κου κουλέ, σ. 44.

3 Βλ. Νικ. Μ. Κοντολέοντος, Τό Έρέχθειον ώς οικοδόμημα χθονιας 
λατρείας, 1949, σ. 29.

4 Οί αρχαίοι επίστευον ομοίως περί ύπαρχούσης δυνάμεως έν τοϊς λειψάνοις 
τών ηρώων, βλ. Νικ, Κοντολέοντα, ΈνΟ-’ άν.
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και μετ’ αυτόν δ Χρυσόστομος (Μ i g n e, 50, 595,11) τονίζει «ουδέ γάρ τά 
σώματα μόνον, άλλα και αύταί αί θήκαι των όγίων πνευματικής εϊσι πεπλη- 
ρωμέναι χάριτος».

Ή διδασκαλία αυτή τής Εκκλησίας εΰρε πλήρη άνταπόκρισιν εις την 
λαϊκήν ψυχήν, διό προσέτρεχον τά πλήθη εις τήν βοήθειαν των οσίων 
άνδρών εις τάς δύσκολους τοΰ βίου περιστάσεις, μετά τον θάνατον δέ αυτών 
απέσπων τεμάχια έκ τών φορεμάτων καί εντάφιων αυτών προς προφύλαξιν 
καί βοήθειαν από τοΰ κακοϋ ή κατέφευγον εις τοίις τάφους καί τά λείψανα 
αυτών προς απαλλαγήν των έκ νόσων καί άλλων κακών.

Εϊπομεν ανωτέρω (σ. 151) δτι 6 νεκρός κατεχώνετο απ’ ευθείας έν τφ 
τάφφ, όπερ σύνηθες διά τούς πτωχούς, ή ετίθετο πρώτον εντός θήκης, είτα 
δέ κατετίθετο εις τό μνήμα υπό τών «ένταφιαστών». Κατά παρέκκλισιν έκ 
τοΰ τρόπου τούτου τής ταφής έθαπτον κατά τον 6ον αιώνα οί ‘Ιεροσολυμΐται 
καί οί Αιγύπτιοι μοναχοί αλλά καί οΰτοι διαφοροτρόπως. Ό Ίιοάννης 
Μόσχος λέγει δτι ήρωτήθη τις έν Συρίμ ύπ’ αγγέλου έν όράματι: «Είπέ, 
γέρων, έάν άποθάνης, πώς θέλεις ϊνα ένταφιάσωμέν σε; ώς οί Αιγύπτιοι 
μοναχοί ένταφιάζουσιν, ή ώς οί 'Ιεροσολυμΐται ;» (Migne, 87, 3048c). Δέν 
έχω ύπ’ δψιν μου άλλας μαρτυρίας διαφωτιστικάς περί τοΰ τυπικοΰ τών 
κηδειών έν Ίεροσολύμοις καί Αίγύπτφ κατά τήν περίοδον ταύτην. Ύπο- 
πτεύω έν τούτοις δτι δ Μόσχος θά έννοή ένταΰθα διά τήν Αίγυπτον κηδείας 
νεκρών διά τής μή κατακρύψεως υπό τήν γήν, αλλά τής φυλάξεως αυτών επί 
σκιμποδίων, ώς ρητώς μαρτυρεί διά τον 4ον αιώνα δ ’Αθανάσιος ’Αλεξάν
δρειάς εις τον βίον τοΰ δσίου ’Αντωνίου, δτι «οί Αιγύπτιοι τά τών τελευτώντων 
σπουδαίων σώματα καί μάλιστα τών αγίων μαρτύρων φιλοΰσι μέν θάπτειν 
καί περιελίσσειν δθονίοις, μή κρύπτειν δέ υπό γήν, άλλ’ επί σκιμποδίων τιθέ- 
ναι καί φυλάττειν ένδον παρ’ εαυτοΐς, νομίζοντες έν τούτοι τιμάν τούς 
άπελθόντας»

’Από τοΰ τρόπου τούτου τής ταφής άντιδιαστέλλεται νομίζω υπό Ίω. 
τοΰ Μόσχου τό έπικρατοΰν έθος έν Παλαιστίνη, τής κατακρύψεως έν τάφω, 
δπερ ήτο τό αυτό προς τό τής λοιπής βυζαντινής επικράτειας. Πιθανώτερον 
όμως φαίνεται δτι ή διάκρισις αυτή από τοΰ αίγυπτίου έθους ανάγεται εις 
ειδικόν παλαιστινιακόν έθιμον κατά τό όποιον κατέκρυπτον μέν τούς νεκρούς 
έν τάφφ αλλά τεθειμένους επί κλινών. Περί τούτου πληροφορούμεθα έκ τής 
διηγήσεως περί τοΰ μαρτυρίου τοΰ πρωτομάρτυρος Στεφάνου καί τής εύρέσεως 
τοΰ λεινβάνου του. Τό μαρτύριον έγράφη, ιος προκύπτει έξ αύτοΰ (ΑΙΣ, δ, σ. 
31, κεφ. 4), περί τά τέλη τοΰ 4ου αίώνος, λέγεται δέ έν τούτφ ότι έν δράματι 
ύπεδείχθη εις τινα δ τάφος τοΰ πρωτομάρτυρος Στεφάνου περιέχουν «κλίνας 
χρυσάς τρεις, δύο μέν χαμαί, μίαν δέ υψηλήν- ή δέ μία δύο άνδρας ειχεν, 1

1 Migne, 26, 968c - 969α, κεφ. 90.
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ένα πρεσβύτην και ένα νεώτερον. Ήσαν δέ αί στρωμναί ούτως' ή μέν μία 
υψηλή, ή δέ άλλη υποκάτω αυτής ήν, ως από λαμπράς έσίΐήτος έστρωμένη κα'ι 
ως νεοψωτίστων δ'ντων των έν αΐιτή άνακειμένων» (βλ. ΛΙΣ, 5, 38 στ. 15 κέξ.).

Ό νεκρός, δεδεμένος τάς χειρας και τους πόδας καί πρός άνατολάς βλέ- 
πων, έθάπτετο, άναλόγως τής οικονομικής αυτοϋ καταστάσεως, μετά των 
πολυτελών αυτοϋ φορεμάτων, επί πλουσίων χρυσοϋφάντων καί όλοσηρικών, 
δι’ ών ειχεν ένδυθή οΰτος κατά τήν περιστολήν \ έκαλόπτετο δέ άνωθεν 
εντός τοϋ τάφου διά καλύπτρας, ή οποία ελέγετο πέπλος1 * 3, σινδόηον'·', καί 
αάββανον4' πρός τοΰτο εχρησιμοποιείτο διά τούς μοναχούς καί κληρικούς 
καί τό έπιρριπτάριον5 *. Ή καλύπτρα αϋτη έφθανε μέχρι τών ποδών καλυ- 
πτουσα δλον τό σώμα8, έμυρίζετο δέ δι’ αρωμάτων πρός τον σκοπόν βεβαίως, 
ιος παρατηρεί δ Χρυσόστομος, ίνα καταστραφή αϋτη καί άποφευχθή ούτως ή 
σόλησις υπό τών τυμβωρύχων 7.

Προ τής ταφής τοϋ λειψάνου εις τήν μοναστικήν περιοχήν, όσον γνω
ρίζω, τής Παλαιστίνης συνειθίζετο καί ή τέλεσίς τής θείας λειτουργίας. Περί 
τούτου μανθάνομεν σχετικώς έκ τοϋ υπό Συμεώνος τοϋ Μεταφράστου διε- 
σκευασμένου μαρτυρίου τοϋ αγίου Ούάρου καί τών σύν αύτώ. Ένταϋθα 
λέγεται δτι γυνή τις έν Παλαιστίνη τό λείψανον τοϋ υίοϋ αυτής «τφ μάρτυρι 
παρατίθεται, πάννυχόν τε σύν τοΐς προσήκουσι καί άλλως έπιτηδείοις τήν ευ
χαριστίαν ποιησαμένη, πρός δέ καί τήν μυστικήν ιερουργίαν, έν φ έδει τελε- 
σθήναι τελέσασα, έπί δαψιλή παρακαλεΐ τά δείπνα τούς τών ιερών ύμνων 
αυτή κοινωνήσαντας»8. ’Αλλά καί έν τφ βίφ τοϋ οσίου Θεοδοσίου (6 αι.) 
υπάρχει ή μαρτυρία δτι τό λείψανον αυτοϋ κατετέθη έν τφ τάφιρ «τής θείας 
ευχαριστίας έπ’ αύτφ τελεσθείσης»9. Περί τοϋ έθους τούτου, τής έπί τφ

1 Μαρτύρων αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου καί ευρεσις τών λειψάνων αύτοΰ,
ΑΙΣ, 5, 38, στ. 15 κέξ. Χρυσόστομος, Όμιλ. εις αγίαν Πελαγίαν τήν εν ’Αν
τιόχεια, Μ i g n e, 50, 582, στ. 33 κέξ.

3 Βίος ’Ιγνατίου άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλειος, Migne, 105, 560α.
3 Βίος όσιας Μελάνης (5 αί.), Anal. Boll. 22 (1903), 49, στ. 15. Kurtz, Βίος 

Θεοδώρας (άρχ. 10 αί.), σ. 40, στ. 33 κέξ. Συμεό) νος Μεταφράστου, Βίος 
όσίας Εύσεβίας, Migne, 114, 997 D' ϊδε καί Δουκάτο ν, σ. 78.

‘Νικηφόρου πρεσβυτ. Κωνσταντινουπόλεως, Βίος Άνδρέου 
Σαλοϋ, Migne, 111, 745b.

5 Βίος όσ. Παύλου τοΰ νέου τοϋ έν Λάτρω (10αί.), Anal. Boll. 11 (1892), 171, 
Περί τοϋ έπιρριπταρίου, βλ. Du Cange, έν λ. Anal. Boll. 7 (1888), 99.

8 Βίος όσ. Παύλου τοΰ νέου, ”Ενθ’ άν., σ. 171.
7 ”Ιδε παρά Λουκάτφ, σ. 86, §8.
8 Migne, 115, 1157η. Καί έν τφ μαρτυρία) τής άγιας Δόμνης φέρεται έπ£· 

σης δτι άποΟανόντος τοΰ επισκόπου Κυρίλλου οί πιστοί «τελέσαντες τήν λειτουργίαν 
άπασαν κατέθεντο τό λείψανον έν τφ κοιμητηρίφ έξω τής πόλεο)ς...». Κλεόπα 
(Κ ο ι κ υ λ ί δ ο υ), ”Ενθ’ άν., σ. 60, στ. 29 κέξ.

9 Usener, Θεοδ., σ. 97, στ. 16 κέξ.
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νεκρψ ίεράς λειτουργίας, εν τη εκκλησία παρατηρεί ό Usener (Θεοδόσιος, 
σ. 188), δτι μαρτυρεί ό ψευδό - Διονύσιος 1 εκ τοϋ τέλους τοΰ 5ου η τών 
αρχών τοϋ 6ου αίώνος. Αί ίερουργίαι δμως αΰται πιστεύω δτι άναφέρονται 
μάλλον εις τάς μνημοσύνους επί τών τάφων συνόδους τών οικείων. Ό Αυ
γουστίνος (354-430) π.χ. μαρτυρεί περί τελέσεως της θείας ευχαριστίας κατά 
την τρίτην από της ταφής ημέραν1 2 *. Κατά ταϋτα, εάν πράγματι αί ανωτέρω 
άγιολογικαί ειδήσεις εκ Παλαιστίνης άναφέρωνται εις την τέλεσιν της θείας 
ευχαριστίας αμέσως προ της καταθέσεως τοΰ νεκρού έν τφ τάφφ, πρέπει νά 
θεωρηθή. εφ’ δσον εγένοντο κατ’ έθος, δτι καθιερώθησαν αΰται κατ’ έπέκτα- 
σιν έκ της θείας ευχαριστίας κατά τάς μνημοσύνους τελετάς υπέρ τοϋ νεκρού*.

ς·') Ό τάφος έξωτερικώς.

Ό τάφος, ως λέγεται εν τφ βίφ τοΰ οσίου Ευθυμίου (5 αί.) έν Παλαι
στίνη, (βλ. ανωτέρω, σ. 154), ήδύνατο νά περιβάλληται δια καγκέλλων4, 
έπηγνυτο δέ επί της πλακός κατά τό στήθος τοΰ νεκροΰ μετάλλινη χώνη' αύτη 
επί τοΰ τάφου τοΰ Ευθυμίου, ως άναφέρεται έν τφ βίφ του, ήτο κατεσκευα- 
σμένη εξ αργύρου, έχρησιμοποιεΐτο δ’ ίσιος, ως παρατηρεί ό Φαίδων Κου
κούλες (σ. 66), διά την εισαγωγήν δι’ αυτής εις τον τάφον τών επιτύμβιων 
χοών.

Συμφώνως προς την άρχαιοτάτην καί παγκόσμιον δοξασίαν «περί 
έπιβιώσεως τών νεκρών μετά θάνατον»5, ό νεκρός έχει ανάγκην τών αναγ
καίων διά τον βίον του τούτον μεθ’ ών καί ή θέρμανσις καί ό φωτισμός τοΰ 
τάφου6. Ό τάφος, κατά γενικήν εις δλους τούς λαούς δοξασίαν, καί παρά 
τοΐς χριστιανοΐς7, θεωρείται ή κατοικία τοΰ νεκρού8 9. Ό κάτο) κόσμος, δπου 
μετέβαινεν ή ψυχή κατά τάς αρχαίας έλληνικάς, ήδη από τών ομηρικών 
χρόνων, δοξασίας, ενομίζετο ζοφώδης καί σκοτεινός1’. 'Ομοια πίστις υπήρχε

1 Περί έκκλησ. ίεραρχ. κεφ. 7 (Migne, 6, 557).
2 Βλ. παρά Usener, "Ενθ’ άν., σ. 188. Πρβλ. καί Καλλίνικον, σ. 492.
11 Βλ. Καλλίνικον, σ. 492.
1 ’Ίδε καί Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 54.

, 5 Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Τό έθιμον τής θραύσεως τών αγγείων κατά την κηδείαν,
Λαογραφικα σύμμ. Β', 1921, σ. 278.

° Γ. Ν. Πολίτου, "Ενθ’ άν. Ρ. Sartori, Feuer u. Licht im Toten- 
gebraucbe, Zeitschr. des Vereins f. Volksk. 17 (1907), 371, 385- 386.
- 7 Άνδρ. Φυτράκη, Ή πίστις τοΰ μεγ. Κωνσταντίνου κατά τά τελευταία
έτη τής ζωής αΰτοΰ, 1945, σ. 52.

8 Πρβλ. J. W i e s n e r, ”Ενθ’ άν., σ. 210.
9 Ίλ. Ο 191, Ψ 51 Όδυσσ. λ 155- 156. 'Ησιόδου, Άσπίς, 226-227. Ό 

θάλαμος τής Περσεφόνης (Πινδάρου, Όλυμπ., 14, 20) ήτο μελαντειχής.
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προσέτι καί παρά τοΐς Ίουδαίοις, καθ’ ήν ό αποθνήσκουν έρχεται (Ίώβ, I, 
21-22) «...εις γην σκοτεινήν καί γνοφεράν, εις γην σκότους αιωνίου, οΰ ούκ 
έστι φέγγος, ουδέ όράν ζωήν βροτών» '.

"Ενεκα των δοξασιών τούτων, κατά τους προϊστορικούς ήδη χρόνους, 
αλλά και κατά τούς ιστορικούς παρά τοΐς Έλλησι καί τοΐς Ρωμαίοις έφω- 
τίζοντο οί τάφοι διά λύχνων1 2. Τήν παράδοσιν αυτήν συνέχισαν έπειτα καί 
οί χριστιανοί, μή άντιτιθεμένην άλλωστε καί προς τήν χριστιανικήν διδασκα
λίαν, έπιβαλλομένην δέ πλήν τούτου καί έκ τής ανάγκης τοϋ φωτισμού τών 
κατακομβών κατά τήν περίοδον τών διωγμών3. Ούτω τής μάρτυρος Ζηναΐδος 
τό λείψανον καταθέσας τις έν μνημείφ «ού διέλιπεν... ούτε τήν φωταγωγίαν 
ποιών ούτε θυμιών τό οσιον αυτής λείψανον μέχρι τής αυτού τελευτής»4. 
Καί ή μάρτυς Δόμνα εν Νικομηδείςι, θάψασα τούς μάρτυρας, «φώτα αύτοΐς 
άπτει καί θυμιάματα προσφέρει»5.

Τά φώτα αυτά έκαιον επάνω τού τάφου επί φωταγωγού λύχνου «κάκ 
τού φωταγωγούντος λύχνου τό τάφον έλαιον θειον άλειψαμένη...» 6, ή επί 
κρεμαμένων κανδηλών7 προς τιμήν τού νεκρού8. Ή παράλειψις υπό τών 
οικείων τού νεκρού τού καθήκοντος τούτου ήδύνατο νά προκαλέση τήν άγανά- 
κτησιν καί οργήν αυτού. Διδακτική περί τής δοξασίας ταύτης είναι ή σχετική 
εΐδησις έκ τού βίου τής δσ. Μάρθας (6 αϊ.), καθ’ ήν άποθανούσης αυτής έν 
Συρία, δ υιός αυτής Συμεών έβλεπε τούς αδελφούς τής μονής «καταφρονούν- 
τας καί μή άπτοντας τήν επί τής τιμίας λάρνακος αυτής κανδήλαν». Άργό- 
τερον, δτε αίφνιδίως ήσθένησεν δ οικονόμος τής μονής καί έμελλεν ούτος νά

1 Βλ. πλείονας μαρτυρίας παρά Ε d. Dhorme, I,’idee de l’au deli dans 
la religion hebraique. Revue de l’hist. des Relig. 123 (1941), 134, 137.

2 J. Wiesner, νΕνθ’ άν., σ. 129, 140 πρβλ. καί σ. 210. Ρ. Sartor i, 
Feuer u. Eicbt, ”Ενθ’ άν., σ. 374 κέξ. Bliimner, σ. 510, σημ. 13, ενταύθα 
παρατίθενται αί άρχαΐαι μαρτυρίαι διά τούς Ρωμαίους. Κουκούλες, σ. 53.

8 Καλλίνικος, σ. 363. Γ. Σωτηρίου, ”Ένθ’ άν., σ. 43.
4 Βίος αγίας Ζηναΐδος, AS, Octobr. 5, 509, § 9.
5Κλεόπα (Κοικυλίδου), Βίοι τών Παλαιστ. αγίων, σ. 80, στ. 27,
6 Βίος οσίου Ευάρεστου, Anal. Boll. 41 (1923), 323, στ. 10-11' καί «φωτα

γωγός έλαίιρ άνάπτουσα», SEC, σ. 603, στ. 32 κέξ.
7 Kurtz, Βίος Θεοδώρας, σ. 27, στ. 17 κέξ. «ή επάνω τοϋ τάφου κρεμαμένη 

κανδήλα, ολίγου παντελώς έν αυτή δντος ελαίου, οΰτως ήν καιομένη ώστε έκπληξιν 
έμποιεΐν τοΐς όρώσιν έν τηλικαύτη τοϋ φωτός λαμπηδόνι». ”Ιδε έτι : Βίον αγίου Ευ
δόκιμου, Izswestija 13 (1908), 213, στ. 18 κέξ. Συμεώνος Μεταφράστου, 
Μαρτύρων αγίου Οΰάρου, Migne, 115, 1152c, έπί τών διωγμών έν Τυάνοις : «σε- 
βασμίως αυτόν κατατίθησι, φώς τε άσβεστον αύτφ ύφάπτουσα καί θυμιάμασιν, ώς 
είχε, νέμουσα τήν τιμήν».

8 Βίος δσ. Μάρθας, AS, Mail 5, 413α. ”Ιδε καί άνωτ. σημ. 7. Πρβλ. Ρ. 
Sartori, Ένθ’ άν., σ. 386.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβ{ Κ' Π
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έκπνεύση, ή Μάρθα «παραστάσα τούτφ εΐπεν: Τί διαλογιζόμενοι ούχ ήψατέ 
μου την κανδήλαν

Έπί της καλυπτοΰσης τον τάφον πλακός έχαράσσοντο και έπιγραφαί 
σχετικά! προς τον νεκρόν, δηλαδή τό όνομα, τον τάφον κα! τον θάνατον 
αυτού και επιγράμματα έτι1 2, αλλά και άραί κατά των τυμβωρύχων. Αι πλη- 
ροφορίαι αΰται εγράφοντο ενίοτε, ίσως κατά τούς χρόνους των διωγμών, 
και επί μετάλλινων πλακών και ετίθεντο εντός τοϋ τάφου8.

Χαρακτηριστικόν γνώρισμα των τάφων καί των κοιμητηρίων άπετελει 
ή επ’ αυτών βλαστάνουσα κυπάρισσος. Εις την μονήν τοΰ Μηδικίου εν 
Βιθυνίφ, κατά τον ένατον αιώνα, άναφέρεται περί τοΰ τάφου ευσεβούς τίνος 
μοναχού τής μονής, δτι «ΐνα μή άδηλον γένηται τό τοΰ 'Οσίου μνημεΐον, 
άλλ’ έναργώς φαίνεσθαι πάσιν, φυτόν τό λεγόμενον κυπάρισσον επάνω τοΰ 
μνήματος κατά τών αυτών τιμίων αυτού στέρνων αυτομάτως έκφυήναι ό τών 
όλων Θεός παρεσκεΰασεν» 4 5 * *. Έκ τής μαρτυρίας ταΰτης μανθάνομεν δτι κατά 
τον ένατον αιώνα ή κυπάρισσος εκόσμει, ως καί σήμερον, τούς τάφους καί 
επομένως, δτι ήτο διά τον λαόν πένθιμον δένδρον. Ή κυπάρισσος όμως ως 
δένδρον συνδεδεμένον προς χθονίας θεότητας αλλά καί προς τήν λατρείαν 
τών νεκρών είναι γνωστή από τής άρχαιότητος δ.Ό Σέρβιος περί τά τέλη τοΰ 
τετάρτου μ.Χ. αίώνος μαρτυρεί δτι οι Ρωμαίοι (Σχόλ. εις Αϊν. III, 64, 
IV, 507) εις ήν οικίαν εύρίσκετο νεκρός έτοποθέτουν έπί τής θυρας κλάδον 
κυπαρίσσου, ως σημεΐον τοΰ έν τή οίκίμ πένθους καί προς τον σκοπόν 
βεβαίως νά είδοποιώνται περί τούτου οί έπισκεπτόμενοι τον οίκον8. Τό 
έθιμον τοΰτο πιστοποιεί ό Σέρβιος καί ως αττικόν, (Σχόλ. εις Αίν. III, 
681) «apud Atticos funestrae domus huius (τοΰ κυπαρίσσου) fronde 
velantur», ό Ludvig Deubner δμως θεωρεί ύποπτον τήν πληροφορίαν 
ταύτην'.

1 AS, Maii 5, 413α.
3 ”Ιδε Κ ο υ κ ο υ λ έ ν, σ. 52 - 53.
s Συμεώνος Μεταφράστου, Υπομνήματα των άγιων επτά παίδων τών 

έν Έφέσφ, Migne, 115, 436 C-D. «Γράπτωμεν δή εις πτυχία μολυβδά τήν μαρτυ
ρίαν τών αγίων τούτων, δτι διά Χριστόν άπεθανον καί μάρτυρες είσι, καί ϋήσωμεν 
αύτά έν γλωσσοκόμω χαλκώ καί σφραγίσωμεν».

4 ’Επιτάφιος είς δσιον Νικήταν, AS, April. 1 (σ. XXII, § 23).
5 Μ. Nilsson, ”EviP άν., σ. 667. Blumner, σ. 499. Olck, Cypresse

έν Pauly-Wissowa, RE, IV, σ. 1923, 1933 κέξ.- βλ. καί έν Handwort. des
deutschen Abergl. IX, 993.

8 ”Ιδε καί Carl Boetticher, Der Baumkultus der Hellenen, 1856, 
σ. 488. Rohde, PS3'che3, I, 220, 1. Th. Wachter, ’ΈνΟ’ άν., σ. 47 - 48. 
Mau, Bestattung, έν Pauly-Wissowa, RE, Bd. Ill, στ. 350,10.

1 Die Bedeutung des Kranzes im klassischen Altertum, Archiv. f. Reli- 
gionswiss. 30 (1933), 95.
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Ε' ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗΝ

α) Καθαρμός.

Ό νεκρός, ώς γνωστόν, έθεωρεΐτο παρά τοίς 'Έλλησι και τοΐς Έβραίοις, 
άλλα καί υπό πλήθους άλλων λαών, μεμολυσμένος καί οί ερχόμενοι εις επα
φήν προς αυτόν μέχρι τής ταφής του έπρεπε νά προφυλαχθώσιν από τό 
μίασμα, μετά δέ τήν κατάθεσιν τοΰ σώματος εν τώ τάφφ νά καθαρθώσιν 
αυτοί τε καί ό οίκος δι’ άπολοΰσεως τοΰ σώματος καί ραντισμοΰ τής οικίας *.

Αί αντιλήψεις αΰταί περί μεμολυσμένου νεκροΰ καί κατά συνέπειαν 
αποφυγής αΰτοϋ, συνεχίσθησαν εις τον χριστιανικόν κόσμον1 2 * 4 5, ή δ’ ’Εκκλη
σία αγωνίζεται κατά τους πρώτους αιώνας διά τήν έκρίζωσιν αυτών8.

β') Περίδειπνον - νεκρόδειπνον.

Πλήν τής δοξασίας ταυτης περί τοΰ νεκροΰ ως μολύσματος διά τους επι- 
ζώντας, οί χριστιανοί ήκολοΰθησαν τήν προγονικήν αυτών παράδοσιν καί 
εις πλεΐστα άλλα νεκρικά έθιμα καί δοξασίας. Ούτως έξηκολοΰθησαν τελοΰν- 
τες τήν μετά τήν ταφήν κοινήν εστίασιν, τό περίδειπνον *.

Ό Λουκιανός εις τό περί πένθους, 24, παρατηρεί περί τοΰ περιδεί- 
πνου: «επί πάσι τουτοις, τό περίδειπνον, καί πάρεισιν οί προσήκοντες καί 
τους γονέας παραμυθοΰνται τοΰ τετελευτηκότος». Τον παραμυθητικόν αυτόν 
χαρακτήρα διά τους οικείους τοΰ άπελθόντος διετήρησε τό περίδειπνον καί 
κατόπιν παρά τοΐς χριστιανοΐςδ, ΰπάρχουσι δέ περί τοΰτου σχετικά! πληρο- 
φορίαι έκ τε τών πρωίμων καί τών έπειτα βυζαντινών χρόνων. 'Υπό τοΰ

1 ν. Wilamowitz-Moellendorf, ”Ενθ’ άν., σ. 312. Βλ. καί Ν. Γ. 
Πολίτου, Τό έθιμον τής θραύσεως τών αγγείων κατά τήν κηδείαν, Λαογραφ. Σύμ
μεικτα, Β', 1921, σ. 273 -275, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.

5 Μάρκου Διακόνου, Βίος ΙΙορφυρίου επισκ. Γάζης (έκδ. Η. Gregoire - 
Μ.-A. Kugener, σ. 20 (κεφ. 23), σ. 22 (κεφ. 25), σ. 101).

8 Χρυσόστομος, Migne, 50, 531, στ. 35-36. Κουκούλες, σ. 57 
κέξ.' ΐδε καί Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, 'Ο αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοίς βυζαντινοΐς 
καί νεωτέροις “Ελλησι, 1939, σ. 18, σημ. 3.

4 Περί τοΰ αρχαίου περιδείπνου, βλ. Rohde, Psyche8, I, 25, 231 -232. Ρ. 
Stengel, ”Ενθ’ άν., σ. 144 - 145. Βουλόδημον, σ. 395 κέξ. Petrakakos, 
σ. 11, σημ. 19. καί ΛΣ, Γ' 344, σημ. 2 ένθα άναφέρονται αί άοχαΐαι μαρτυρίαι,

5 Βλ, Κουκουλέν, σ. 61.
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Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ άναφέρεται περί μητρός ήτις, θρηνούσα τά τέκνα 
αυτής, λέγει: «Ού σπαράζομαι κόμην... ού καλέσω τάς συνθρηνοΰσας... ούκ 
αναμένω παρακλήτορας, ούκ άρτον πένθιμον παραθήσομαι»Περί τής 
παραμυθητικής ταΰτης συγκεντρώσεως λέγεται σαφέστερον έν τφ έγκωμίφ 
Νεοφύτου πρεσβυτέρου εις τον Θεοσέβιον τον Άρσινοΐτην' ενταύθα άποβιω- 
σάσης συζύγου Ίωάννου τίνος ίερέως «ήν και κατά τό ε!ωθός έξοδιάσαντες2, 
ήθροίσθησαν οί άγχιστα μετά τών φίλων και συγγενών παραμυθήσαι τφ 
ΐερεΤ καθώς έθος έστί' προς δν μετά τών άλλων παρακλητικών ρήσεων και 
τούτο προσέθηκαν...» \ Εις τό υπό Συμεώνος τού Μεταφράστου μαρτύριον 
τού άγ. Ούάρου καί τών συν αύτφ (4 αί ) λέγεται, δτι γυνή τις έν Παλαι
στίνη, μετά την ταφήν τού υιού αυτής «έπί δαψιλή παρακαλεΐ τά δείπνα 
τούς τών ιερών ύμνων αύτή κοινωνήσαντας» *. Καί άργότερον, τον ΙΟον 
αιώνα, 6 Νικηφόρος πρεσβύτερος Κωνσταντινουπόλεως εις τόν ύπ’ αύτού 
βίον τού Άνδρέου σαλοΰ μαρτυρεί περί τίνος έν Κωνσταντινουπόλει άποθα- 
νόντος, δτι «ταφέντος ούν τού σώματος αύτού καί τινων παραγενομένων προς 
την γυναίκα αύτού χάριν παραμυθίας, καθεζόμενοι έκίνουν λόγον περί τού 
βίου αύτού...» 8.

Τό έθος τούτο τής προσελεύσεως τών συγγενών καί τών μετασχόντων 
τής κηδείας φίλων καί τού κλήρου εις παραμυθητικόν μετά την ταφήν δεΐ- 
πνον, εύρύτατα διαδεδομένον εις τόν χριστιανικόν κόσμον καί αποτελούν, ως 
παρατηρεί ό Χρυσόστομος, «νόμον ανθρώπων»* 5 6, συνεχίσθη καθ’ άπασαν 
τήν μεσαιωνικήν περίοδον καί μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων ως συστατικόν 
τής κηδείας νόμιμον7.

Εις τήν κοινήν αύτήν έν τφ οΐκφ τού μεταστάντος τράπεζαν προς τιμήν 
βεβαίως τού άπελθόντος οικείου 8 έθεωρεΐτο κατά τήν αρχαιότητα, δτι μετείχε 
καί ό νεκρός ως ξενιστής®. Διά τής εστιάσεως ταύτης έξεδηλοΰτο ή πίστις 
περί τής συνεχιζομένης επικοινωνίας τού μεταστάντος προς τούς έπιζώντας 
οικείους καί φίλους αύτού (Ρ. Stengel, Ένθ’ αν., σ. 144), ώστε ούτος 
νά μένη ικανοποιημένος καί μή όργισθή κατ’ αύτών. Παραλλήλως δμως τό 
περίδειπνον αποτελεί καί σύμβολον τής κοινωνικής αλληλεγγύης ήτοι τής

' Λόγος ΙΕ', εις Μακκαβαίους, Μ i g n e, 35, 928α.
5 Κηδεΰσαντες.
• Anal. Boll. 26 (1907), 187, στ. 16 κέξ.
1 Μ i g n e, 115, 1157d.
8 Migne, 111, 836a‘ ίδε καί Κουκουλέν, σ. 61.
6 Βλ. Κουκουλέν, σ. 60. Λουκατον, σ. 90, β' 3.
1 Βλ.ΛΣ, Γ', σ. 312 κέξ. Πρβλ. καί Σ π. Συγκολλίτου, Ένθ’ άν., σ. 403. 

Λουκάτου, σ. 91. Έλπιν. Σταμούλη-Σαραντή, έν Θρςικ. 2 (1929), 139.
8 Ίδε Ρ. Stengel, Ένθ’ άν., σ. 144.
• Ίδε Rohde, Psyche8, I, σ. 231.
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ενώσεως εν αύτφ τών επιζώντων, οί οποίοι, τρώγοντες μαζί και πίνοντες 
μετά τό λυπηρόν γεγονός τοϋ θανάτου, εκδηλώνουν όμαδικώς, ούτως άσυ- 
ναισθήτως, τήν συμπαράστασιν αυτών εις τήν δυστυχίαν, ώς δ θάνατος, καί 
τήν εσωτερικήν διάθεσιν προς λήθην τοΰ λυπηροϋ γεγονότος καί συνέχισιν 
τής ζωής1.

Πλήν τής εν τώ οΐκφ εστιάσεως ταΰτης, τοϋ περιδείπνου, ΰπάρχουσι 
μαρτυρίαι περί τελέσεως δείπνων κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας 
καί επί τών τάφων ήτοι περί νεκρόδειπνων. Ταϋτα ΰπενθυμίζουσιν εις ημάς 
τό ομηρικόν παρά τον νεκρόν επικήδειον δειπνον (Ψ 29. Ω 801)1 2 καί τά 
δείπνα κατά τούς κατόπιν χρόνους κατά τήν τρίτην καί ένάτην ημέραν από 
τής ταφής3.

Τά χριστιανικά νεκρικά συμπόσια, συνεχίζοντα τά ελληνορωμαϊκά, καθιε- 
ρώθησαν από τής εποχής τών διωγμών4, έγίνοντο δέ επί τών τάφων τών 
μαρτύρων καί εξετρέποντο ενίοτε εις θορυβώδεις πανηγύρεις, ως μαρτυρεί 
αργότερον δ μέγας Βασίλειος5.

Τά νεκρόδειπνα ετελοΰντο ακόμη, πλήν τών μαρτύρων, καί επί τών 
τάφων όσιων, μοναχών καί άλλων6. Ό Δανιήλ Σκητιιότης (6 αί.) παρέχει 
τήν πληροφορίαν έξ Αίγύπτου δτι τήν ’Αναστασίαν πατρικίαν ασκούσαν τον 
βίον έν μοναστηρίφ άνδρών καί άποβιώσασαν «θάψαντες (οί μοναχοί) καί 
ποιήσαντες ευχήν, λέγει δ γέρων τφ μαθητή αύτοΰ. Καταλύσωμεν τήν νη
στείαν σήμερον καί ποιήσωμεν αγάπην επάνω τοϋ γέροντος7. Καί κοινωνή- 
σαντες εΰρον εχοντα αυτόν ολίγους παξαμάδας καί βρεκτά' καί ποιήσαντες 
αγάπην επάνω αύτοΰ... άπήλθον...» 8·

Τά δείπνα ταϋτα, εις τά όποια, ως καί παρά τοϊς Άρχαίοις9, έλογίζετο
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1 'Arn. van Gentle p, ’Ένθ’ άν., σ. 652, 778.
2 Πρβλ. καί Ρ. Stengel, Ένθ’ άν., σ. 144.
8 Rohde, Psyche3 I, 232.
4 Γ. Σωτηρίου, Ένθ’ άν., σ. 125.
5 Βλ. παρά Κ α λ λ ι ν ί κ φ, σ. 399. Πρβλ. Ά ν δ ρ. Φ υ τ ρ ά κ η ν, “Evil1 άν., 

σ. 49 - 50 περί τών γινομένων συνάξεων εις τούς τάφους τών μαρτύρων. *Η συνήθεια 
αϋτη τών συνάξεων επί τών τάφων τών μαρτύρων φαίνεται δτι συνεχίσθη καί μετά 
τήν πρωτοβυζαντινήν περίοδον, ώς μανθάνομεν έκ τοΰ μαρτυρίου τοΰ Σύρου Ήλία 
τοΰ νέου περί τό 780 παρά τήν Δαμασκόν. Τούτου επί τοΰ σταυροΰ έτι κρεμαμένου 
άναφέρεται δτι «έκρέμασαν οί χριστιανοί πολυκάνδηλον μέγα άνωθεν τής κεφαλής τοΰ 
έσταυρωμένου έξάπτον καί έπισυνάξαντες τά παπαδίσκια αυτών καί τά άββαδίσκια 
αυτών χορούς περιέστησαν κύκλφ τοϋ σταυροΰ αύτοΰ καί εψαλλον ύμνοΰντες τούς 
άθλους αύτοΰ». Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συλλ. Παλαιστ. καί Συρια- 
κής άγιολογίας, Α’, σ. 57,στ. 12 κέξ.

6 Πρβλ. καί Κουκουλέν, σ. 63 - 64.
1 Ήτοι επί τοΰ τάφου τής ’Αναστασίας, άποβιωσάσης υπό τό σχήμα μοναχοΰ.
8 Δανιήλ Σκητιώτης, σ. 6, στ. 25 κέξ.
9 Ρ. Stengel, Ένθ’ άν., σ. 144.
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μετέχων καί 6 νεκρός1 καί τα οποία άπαντώσι μέ την ιδίαν άντίληψιν καί 
εις άλλους λαούς1 2 *, έμφαίνουσιν, ως λέγομεν καί ανωτέρω, δτι ό νεκρός δεν 
είναι άποκεκλεισμένος από την κοινωνίαν των έπιζώντων άλλ’ εξακολουθεί, 
τουλάχιστον επί τινα χρόνον, να άποτελή μέλος αυτής8.

γ) Πένθιμος περί βολή.

Τοϋ πενθοϋντος χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώς αναφέρει ό μέγας Βα
σίλειος4, έχων προφανώς ύπ’ δψιν του καππαδοκικά έθιμα, τα οποία εις 
τοϋτο δεν διέφερον ασφαλώς από τά τής υπολοίπου βυζαντινής περιοχής, 
ήσαν ή μέλαινα στολή, καθιερωμένη εξ αρχαίων χρόνων5 6 7, τό αυχμηρόν τής 
κόμης έκ τής έπιρριφθείσης κόνεως καί ή παραμέλησις τής κουράς αυτής, έτι 
δε ή μη καθαρότης καί γενικώς ή άτημέλεια τοϋ σώματος.

Οί πενθοΰντες, ιδία οί μοναχοί, έκάθηντο κατά τό ιουδαϊκόν έθος0 επί

σεις έκ τοϋ τετάρτου αίώνος, πενθοΰσαι έτιλλον την κόμην αυτών8.

δ') Μνημόσυνα.

Εις την πίστιν δτι ό άνθρωπος καί μετά θάνατον συνεχίζει εΐς τον 
τάφον τον βίον αΰτοϋ καί επομένως έχει ανάγκην τών προς τό ζήν καί τής 
κοινωνίας τών οικείων καί φίλων αϋτοϋ, οφείλονται αί από τών προϊστορι
κών χρόνων προσφοραί8 καί λατρευτικοί τελεταί επί τών τάφων καί αί κατό

1 Γ. Σωτηρίου, Ένθ’ άν., σ. 125.
2 ΛΣ, Γ', 344 - 345.
2 Jul. von Negelein. Die Reise der Seele ins Jenseits. Zeitsclir. d. 

Vereins f. Volksk. 11 (1901), 19. Arn. van Gennep, ’Ένθ’ άν., σ. 778- 
779. Πρβλ. καί Άνδρ. Φυτράκην, Ένθ’ άν., σ. 52.

4 Migne, 32, 232u-c, 257α.
6 Ρ. Stengel, Ένθ’ άν., σ. 135. Petrakakos, σ. 12, σημ. 23. Κού

κο υλές, έν Ήμερ. Μεγ.Ελλάδος, έτ. 1929, σ. 378.
6 Ed. Dhorme, Ένθ’ άν., σ. 125.
7 Συμεώνος Μεταφράστου, 'Υπομνήματα τών αγίων επτά παίδων τών 

έν Έφέσψ, Migne, 115, 437c (κεφ. ιβ' ). Βίος οσίου Λουκά τοΰ νέου (10 αί.). 
Γεωργ. Π. Κρέμου, Φωκικά, Α', 1874, σ. 31α.

8 Μέγας Βασίλειος, Migne, 31, 232c.
8 J. Wiesner, Ένθ’ άν., σ. 209- 210.
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πιν κατά τούς ιστορικούς χρόνους προσφορά! και τά δείπνα κατά τήν τρίτην, 
ένατην και τριακοστήν από τοϋ θανάτου ημέραν \

Διά των εκδηλώσεων αυτών γενικώς, άπαντωσών κα! παρ’ άλλοις λαοΐς, 
οί οικείοι τοϋ άποβιώσαντος, πλήν τοΰ ανωτέρω σκοπού, έπεδίωκον προσέτι 
τήν διευκόλυνσιν τοΰ ταξιδιού τής ψυχής εις τον άλλον κόσμον, ώστε αϋτη 
νά μή παραμείνη δυσηρεστημένη κατά τών οικείων αυτής και έπιστρέψη 
ούτως εις τον οίκον1 2.

At συνάξεις αύτα! προς τιμήν τών νεκρών συνεχίσθησαν με πνευματι- 
κώτερον σκοπόν και εις τον άσπασθέντα τον χριστιανισμόν κόσμον, ου μόνον 
έπι τών τάφων τών οικείων νεκρών αλλά και τών μαρτύρων υπέρ τής 
πίστεως3 *. Ή άνατ. εκκλησία προνοοϋσα υπέρ τής ψυχής τών απερχομένων 
έκ τοΰ βίου, έδέχθη τά κατά παράδοσιν επιτάφια αυτά έθιμα, όρίσασα έτι 
εύχάς καί δεήσεις υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής, παρ’ δτι ό σκοπός αυτός τών 
μνημοσυνών είναι αντίθετος προς τά δόγματα αυτής, μή δεχομένης μετά 
θάνατον κάθαρσιν τής ψυχής1. Ούτως έδέχθη αύτη έπισήμως διά τών Άπο- 
στολικών διαταγών (τέλος 4ου ή άρχαι 5ου αί.)5 ιερουργίας κα! προσευχάς 
υπέρ τών κεκοιμημένων κατά τήν τρίτην, ένάτην κα! τεσσαρακοστήν από 
τοΰ θανάτου ημέραν, έτι δέ κα! τά ένιαύσια, ήτοι τό κατά τήν έπέτειον τοΰ 
θανάτου μνημόσυνον6. Αί τελετα! αύται έκαλοΰντο μνεΐαι κα! μνήμαι7 8, 
άργότερον δέ ωνομάσθησαν, ως λέγονται κα! σήμερον, μνημόσυνα*.

Ή έκ τών μνημοσυνών ωφέλεια τής ψυχής τονίζεται υπό τών πατέρων 
τής ’Εκκλησίας από τοΰ τετάρτου ήδη αίώνος9 10. Ό Κύριλλος 'Ιεροσολύμων 
(f 386) λέγει: «μεγίστην ό'νησιν πιστεύοντες έσεσθαι ταΐς ψυχαις υπέρ ών ή 
δέησις άναφέρεται» *°. Περί τής πίστεως αυτής λόγον ποιούνται κα! άλλοι

1 Rohde, Psyche3, I, 232 -233. ΛΣ, Γ', 348. Βλ. παράθεσιν τών αρχαίων 
μαρτυριών παρά Βουλοδήμ φ, σ. 397 κε|.

2 Jul. von Negelein, Die Reise der Seele, Ένθ* αν., σ. 150 κέξ.
8 Άνδρ. Φυτράκης, νΕνθ’ αν., σ. 48 κέξ.
1 ΛΣ, Γ', 345.
6 ”Ιδε Δη μ. Μπαλάνου, ”Ενθ’ άν., σ. 436.
8 Άποστ. Διαταγ. VI, 30, VIII, 42. Πρβλ. Καλλίνικον, σ. 493. Κού

κο υ λ s ν, σ. 62. Άνδρ. Φυτράκην, ”Ενθ’ άν., σ. 53, 70.
7 "Ίδε Καλλίνικον, σ. 491. Κουκουλέν, σ. 62. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 

Ό αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοΐς Βυζαντινοϊς καί νεωτέροις "Ελλησι, 1939, σ. 
20. Δουκάτου, σ. 92 α', 3, σ. 95 δ', 1, 3.

8 Βίος Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος (έκδ. Gelzer, σ. 74, στ, 25 κέξ.) «ταφέντος 
οΰν αύτοΰ έν πολλή τιμή έμεινεν ό... ποιων τό μνημόσυνον αΰτοϋ*·.

9 Νεκταρίου Κεφαλα, Μελέτη περί τής αθανασίας τής ψυχής καί περί 
τών ιερών μνημοσυνών, έν Άθηναις 1901, σ. 113 κέξ.

10 Migne, 33, 1116β.
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πατέρες εν οΐς καί ό Χρυσόστομος1 καί άργότερον, κατά τον 7 αϊ., ό πα
τριάρχης ’Αλεξάνδρειάς ’Ιωάννης ό Έλεήμων έπιφέρων: «μεγάλην ά'νεσιν 
εύρίσκειν τούς κεκοιμημένους έν ταϊς υπέρ αυτών προσφερομέναις Θεφ 
θυσίαις διά των επιτελουμένων υπέρ αυτών συνάξεων»1 2 *. Περί της δοξασίας 
ταύτης διδακτική είναι ή εν τφ βίφ τής αγίας Θεοφανοϋς (9 αί.) μαρτυρία, 
δτι αύτη, μετά την συμπλήρωσιν τής τεσσαρακοστής από τοΰ θανάτου αυτής, 
«καθαρθεΐσα... τής υλικής έμπαθείας τό άλγος, τφ ποιητή καί Θεφ αμέσως 
παρέστη καί την χορηγίαν τών θαυμάτων διά τής παρουσίας λαβοΰσα τών 
ίάσεων τάς πηγάς άναβλυζει» s.

Ό διά τών άποστολικών διαταγών, ως ανωτέρω, χρονικός καθορι
σμός τών μνημοσυνών, υπό την επίδρασιν τής ελληνικής παραδόσεως διά τά 
τρίτα καί ένατα, καί τής βιβλικής (ιουδαϊκής) διά τά τεσσαρακοστά4, επε- 
ζήτησε τον ομοιόμορφον αυτών κανονισμόν δΓ δλον τον χριστιανικόν κόσμον, 
καθ’ δσον τότε, τέλος τοΰ 4ου ή άρχαί τοΰ 5ου αϊ., ώς μαρτυρεί, τφ 395, 
καί ό επίσκοπος Μεδολιάνων ’Αμβρόσιος, άλλοι μέν έτέλουν τά μνημόσυνα κατά 
την τρίτην καί τριακοστήν από τοΰ θανάτου, προφανώς κατά την άρχαίαν 
ελληνικήν παράδοσιν, άλλοι δέ κατά τήν έβδόμην καί τεσσαρακοστήν5, συμ- 
φώνως προς ϊουδαϊκάς διδασκαλίας (Γεν. 50, 3, 10. Σοφία Σειράχ 22, 13).

Ή χρονική τέλεσις τών μνημοσυνών, συμφώνως προς τά υπό τών άπο
στολικών διαταγών οριζόμενα, φαίνεται δτι είχεν επικρατήσει κατά τον τέταρ
τον αιώνα έν τή ’Ανατολή παρά τοίς εξ εθνικών χριστιανοΐς, πλήν τών περιο
χών τής Παλαιστίνης καί τής Αίγυπτου, δπου, τουλάχιστον παρά τοίς μονα- 
χοίς, έξηκολοΰθουν νά τελώνται τά έβδομα αντί τών ενάτων εξ έπιδράσεως 
τής παρά Σοφίφ Σειράχ 22, 13 εβραϊκής διδασκαλίας καθ’ ήν «πένθος 
νεκροΰ επτά ήμέραι». Εις τον βίον τοΰ οσίου Θεοδοσίου (6 αϊ.) έν Παλαι
στίνη υπάρχει ή μαρτυρία δτι οΰτος έπί τίνος μέλλοντος νά άποθάνη «εκέ-

1 Καλλίνικος, σ. 492. Άνδρ. Φυτράκης, ”Ενθ’ άν., σ. 70-71.
2 Η. Delehaye, Βίος Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος, Anal. Boll. 45 (1927), 53, 

στ. 29 κέξ. Εις τήν έκδοσιν τοΰ βίου ύπό Gelzer, σ. 53, φέρεται : «έκ τούτου μαν- 
θάνομεν έχειν άνεσιν τούς κοιμηθέντας εξ ών υπέρ αυτών ποιοϋμεν συνάξεων». Αί 
δοξασίαι περί καθάρσεως τής ψυχής μετά θάνατον δεν ήσαν άγνωστοι καί κατά τήν 
αρχαιότητα (Πλάτωνος, Πολιτ. Β, 364b-365a). Πρβλ. καί ΑΣ, Γ', 345 -346.

8 Ed. Kurtz, Zwei griechische Texte fiber die hi. Theophano die Ge- 
mahlin Kaisers Keo VI, Petersburg 1898, σ. 17, στ. 4 κέξ.

4 Γένεσις 50, 3. Εις τό μαρτύρων τοϋ αγίου πρωτομ. Στεφάνου, ΑΙΣ, 5, 30, 
στ. 2 κέξ. λέγεται δτι, μετά τό μαρτύρων τοΰ Στεφάνου έν 'Ιεροσολύμοις, Γαμαλιήλ 
τις παρέλαβε τον νεκρόν «και κατα τό είθισμένον αυτοΐς τοΰ νόμου έπετέλεσαν ημέ
ρας τεσσαράκοντα καί τά υπέρ τοΰ κοπετού αναλισκόμενα...»· ΐδε καί σ. 32, στ. 24 
κέξ. Βλ. περί τοΰ τεσσαρακοστοΰ μνημοσύνου καί Γ. Κ. Σπυριδάκη ν, ’ΈνΟ’ άν., 
σ. 21-22.

5 De obitu Theodosio oratio, Migne, P.L., 16, 1448, §3. Πρβλ. καί 
Usener, Θεοδ., σ. 135 - 136. Γ. Κ. Σπυριδάκην, "Ενθ’ άν., σ. 20-22.
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λευσεν ώσπερ έπ! τών τεθνεώτων πατέρων σύνηθες, ούτως τρίτα τούτου 
και έβδομα αλλά μην και τεσσερακοστά πνευματικώς πανηγυρίζειν» Ό 
Θεοδόσιος όμιλε! ενταύθα περί συνήθειας τότε ως προς την τέλεσιν τών τρί
των και εβδόμων και τεσσαρακοστών. Περ! τού μνημοσύνου κατά την έβδό- 
μην μαρτυρεί κα! έξ Αίγύπτου κατά τον 6ον αιώνα ό Δανιήλ Σκητιώτης 
(σ. 52 στ. 4-8 κα! σ. 56 στ. 23): «εξεκόμισαν τό λείψανον τής μακαρίας... 
και έμεινεν ό γέρων τά έβδομα τής μακαρίας ’Αθανασίας κα! μετά τά έβδομα 
ήθέλησε λαβεΐν τον άββάν ’Ανδρόνικον μετ’ αυτού...».

Κατά την πρωτοβυζαντινήν περίοδον, άντιθέτως προς τάς μοναστικάς 
περιοχάς τής Αίγύπτου κα! τής Παλαιστίνης, τά έκ τών λοιπών περιφερειών 
τού ανατολικού τμήματος τού Κράτους αγιολογικά μνημεία αναφέρουν μνη
μόσυνα, τά τρίτα, ένατα, τεσσαρακοστά κα! τά ενιαύσια1 2 ή «κατ’ ενιαυτόν 
καθ’ ήν ημέραν έτελεύτησεν»3 ή χρονιάς κατά την μεσοβυζαντινήν περίο
δον4 5 κα! «χρονιαίον μνημόσυνον» έξ άλλων πηγών κατά τον 14ον αιώνα6 * 8. 
Παραλλήλως προς τά μνημόσυνα ταύτα, από τού ένατου αίώνος κα! έπειτα, 
ό'σον τουλάχιστον γνωρίζω, άναφέρονται κα! συνεχώς καθ’ ημέραν μνημό- 
συνοι υπέρ τού νεκρού λειτουργίαι μέχρι τής τεσσαρακοστής6, αί καλούμεναι 
εις μεταγενεστέρας πηγάς σαραντάρια1, σήμερον δέ σαρανταλείτονργα9.

1 Usener, Θεοδ., σ. 22-23.
2 Βίος όσιας Μελάνης (δ αί.), Anal. Boll. 22 (1903), 39, στ. 16 κέξ. Βίος όσιου 

Ευθυμίου (έκδ. C. de Boor, κεφ. XXI, 2). Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Ίωάν- 
νου τοϋ Έλεήμονος (7 αί.) (έκδ. Gelzer, σ. 55, στ. 2). Kurtz, Βίος Θεοφανοϋς 
(9 αί.), Ένθ’ άν., σ. 17, στ. 4 κέξ. Βίος οσίου Ευάρεστου (9 αί.), Anal. Boll. 41 
(1923), 323, στ. 3 κέξ. Βίος Δαβίδ, Συμεών καί Γεωργίου (9 αί.), Anal. Boll. 18 
(1899), 220, § 10. Βίος οσίου Ευστρατίου (9 αί.), ΑΙΣ, 4, 394, § 40. Βίος οσίου 
Λουκά τοΰ νέου τοΰ έν Έλλάδι κειμένου (10 αί.), Μ i g n e, 111, 449β. Μ. Γε- 
δ ε ώ ν, Γνώσεις έκ τοϋ τυπικού τών μονών τού Γαλησίου όρους. Έν Κιονσταντινου- 
πόλει 1898, σ. 33. Βλ. καί Κουκουλέν, σ. 62. ΛΣ, Γ', 348, σημ. 2. Γ. Κ.Σ πυ
ρ ιδάκην, Ένθ’ άν., σ. 19 κέξ.

3 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοϋ διά Χριστόν σαλοΰ, Μ i g n e, 
93, 1724d. «Έποίει δέ καί τήν μνείαν τοϋ Σαλοΰ κατ’ ενιαυτόν καί έκάλει πτωχούς». 
Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος όσιου Γρηγορίου έπισκ. Άκράγαντος, 
Μ i g n e, 116, 209 β.

4 Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, σ. 62.
5 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata, 2, 262. ’Ενταύθα άναφέ- 

ρονται μνημόσυνα καί μετά τρεις, έξ καί εννέα μετά τον θάνατον μήνας- ϊδε καί 
ΛΣ, Γ', 346.

6 Kurtz, Βίος Θεοδώρας, σ. 26, στ. 4 κέξ., βλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκην, 
Ένθ’ άν., σ. 33. Εις μεταγενεστέραν (13 αί.) είδησιν έκ Κωνσταντινουπόλεως άνα- 
φέρεται : «από τήν σήμερον οπού έτελεύτησεν ό άγιος, έλειτουργοΰσεν εως τεσσαρά
κοντα ημέρας», Νέον Έκλόγιον, σ. 288α.

' Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, σ. 62. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς, "Ενθ’ άν., σ. 33 - 35.
8 Γ. Κ. Σπυριδάκης, Ένθ’ άν., σ. 34.
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Πλήν τών τακτών τούτων μνημοσυνών ύπάρχουσι μαρτυρίαι περί μνη
μοσυνών εν Κύπριο, τον έβδομον αιώνα, κατά τάς έορτάς τών Θεοφανείων, 
τοΰ Πάσχα καί τής Πεντηκοστής 1 καί εν Κωνσταντινουπόλει κατά τον ένατον 
αιώνα, ως μαρτυρεί ό Θεόδωρος Στουδίτης: «διά τοΰ ενιαυτού, αρχή τε τής 
ίνδίκτου καί διά τής έν τή Πεντηκοστή πολυμερείας, έπιτελεΐν ημάς κοινώς 
τά μνημόσυνα πάντων τών κηδευθέντων» 1 2 * *. Τά τελευταία ταΰτα μνημόσυνα, 
ως λέγει ό ίδιος ό Θεόδωρος Στουδίτης, ήσαν κοινά εκκλησιαστικά μνημό
συνα υπέρ πάντων τών κεκοιμημένων 8.

Πόσον βαθέως ύπήρχεν ερριζωμένη ή πίστις εις τον λαόν περί τής 
άναγκαιότητος τής τελέσεως τών μνημοσυνών υπέρ τοΰ μεταστάντος, μαρτυ- 
ροΰσιν ειδήσεις περί τούτων εκ τής μεσοβυζαντινής καί υστεροβυζαντινής 
περιόδου. Έκ τοΰ βίου τοΰ αγίου Ήλία (10 αι.) μανθάνομεν δτι ή σύζυγος 
άποβιώσαντός τίνος προσέφερεν έν νόμισμα εις τον ιερέα, παρακαλοΰσα διά 
τάς «συνήθεις λειτουργίας τφ συζύγιρ» αυτής, άρνουμένου δέ αυτού διά τό 
γήρας, εκείνη «δρκοις φρικτοίς έβίασε» αυτόν1. Ό πατριάρχης δέ Κων
σταντινουπόλεως Γερμανός Β' (1222-1240), έπιβάλλων έπιτίμιον, απαγο
ρεύει εις την γυναίκα τοΰ Ξηρού έν Ίκονίιο νά τελέση τά μνημόσυνα τοΰ 
συζύγου αυτής «έλεεινώς καί άτίμως» άποθανόντος5 * *.

Κατά την τέλεσιν τών μνημοσύνων συνειθίζετο καί ή έξοδος τών οικείων 
καί φίλων τοΰ τεθνεώτος προς τον τάφον του, ΐνα επ’ αυτού άναπέμψωσι την 
δέησιν αυτών προς τον Θεόν υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοΰ νεκρούβ. Μετά 
τό πέρας τοΰ μνημοσύνου παρετίθετο τράπεζα, εις ήν οί μετέχοντες, ως μαρ
τυρεί ό Θεόδωρος Στουδίτης, τρώγοντες καί πίνοντες ενίοτε πέρα τοΰ πρέ
ποντος, έξετρέποντο εις εκδηλώσεις διά τών οποίων ή σύναξις έλάμβανεν όψιν 
φαιδράν1.

Τό χρονικόν διάστημα τοΰ τεσσαρακονθημέρου μετά τον θάνατον, πλήν 
τής τελέσεως κατ’ αυτό τών κυριωτέρων μνημοσύνων, ενείχε παρά τοΰτο εις 
την ψυχήν τοΰ λαού καί ιδιαιτέραν σημασίαν, ως περίοδος πένθους διά τους

1 Βίος Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος (έκδ. Delehaye, έν Anal. Boll. 45 (1927), 
53, στ. 22 κέ|.) καί (έκδ. Gelzer, σ. 53).

2 Έπιστολ. βιβλ. A', Migne, 99, 952ο - 953α-β.
» Πρβλ. ΑΣ, Γ', 346 -347.
1 Βίος αγίου Ήλία, AS, Sept. 3, 855, § 18.
6 ΑΙΣ, 1, σ 464, στ. 30 κέξ., σ. 465, στ. 17 κέξ,
8 Βίος Έπιφανίου έπισκ. Κωνσταντίας Κύπρου (5 at.), Migne, 41, 89, κεφ. 

2' ϊδε καί Λουκάτον, σ. 93.
1 Όσ. Θεοδώρου ηγουμένου τών Στουδίου, Έπιστολαί, βιβλ. Α', 

Migne, 99, 953α. <Μή μέντοι έξω τών νενομισμένων τής αύταρκείας δρων- ώς ή 
πολυοινία ή πολυφαγία έξορχείσθαι ημάς τά έπιτελούμενα μνημόσυνα- άλλα μετ’ εύ-
λαβείας άναφερόντων ημών δοξολογίαν... οϋτως επί τήν τής τραπέζης ίέναι χρείαν».
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οικείους τοϋ νεκρού1 άλλα και διά τήν κατάστασιν τής ψυχής αυτού' θά 
υπήρχε τότε νομίζω ή πίστις, ως καί σήμερον, δτι διατρίβουσα ή ψυχή 
κατά τον χρόνον τούτον εν τή γή κα'ι δή εις τούς γνωρίμους ε!ς αυτήν κατά 
τον βίον τόπους8, άπήρχετο μετά τήν συμπλήρωσιν τού τεσσαρακονθημέρου 
εις τον τόπον τής οριστικής διαμονής της εις τον παράδεισον ή εις τήν κό- 
λασιν1 * 3 4.

Εις τον βίον τού οσίου Θεοδοσίου (6 αί.) υπάρχει ή μαρτυρία δτι ό 
νεκρός Βασίλειος «επί γάρ τεττεράκοντα τον αριθμόν ημέρας κατά τον νυκτε
ρινόν τής ψαλμψδίας καιρόν μεταξύ τής ίεράς εκείνης αδελφότητος ΐστασθαι 
και ψάλλειν ό ούτως δσίως τεθνηκώς υπό τού θεόπνευστου καί μεγάλου τού
του Θεοδοσίου εωράτό τε κα'ι ήκούετο... μετά τήν των μ' ημερών συμπλή- 
ρωσιν τήν λογικήν, ως έθος, έπιτελούντων αυτών τφ Θεφ λατρείαν αύθις 
έπιστάντα τον Βασίλειον θεωρεί ό τού Θεού άνθρωπος...»1. Ή πίστις αύτη 
περί τής παραμονής τής ψυχής μετά τήν ταφήν τού σώματος επί τι χρονικόν 
διάστημα επί τής γής, άπαντώσα παρά διαφόροις λαοίς5, θά υπήρχε τότε 
ευρέως διαδεδομένη εις τά λαϊκά στρώματα τού χριστιανικού κόσμου, άφού 
καί σήμερον άπαντα πανελλήνιος6 *. Αύτη πιστεύω δτι περιωρίσθη παρά τοΐς 
χριστιανοις είς τήν χρονικήν περίοδον τού τεσσαρακονθημέρου συμφώνως 
προς τήν διδασκαλίαν τής Καινής Διαθήκης (Πράξ. Άποστ. 1, 3) περί πα
ρουσίας τού ’Ιησού Χριστού εϊς τούς μαθητάς αυτού κατά τό τεσσαρακονθή
μερον από τής άναστάσεως αυτού μέχρι τής άναλήψεως είς τον ουρανόν’.

Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

1 Γ. Κ. Σπυριδάκης, "Ενθ’ άν., σ. 26 κέξ.
8 ΑΣ, Γ', 337. Γ. Κ. Σπυριδάκης, Ένθ’ άν., σ. 27 -28.'
3 Γ. Κ. Σπυριδάκης, “Ενθ’ άν., σ. 30-31.
4 Usener, Θεοδ., σ. 22, στ. 20 κέξ.
5 W. Gal and, Die vorchristliclien baltischen Totengebrauche, Archiv f. 

Religionswiss. 17 (1914), BOO. Jill, von Negelein, ”Ενθ’ άν., σ. 19.
6 ΛΣ, Γ', 337. Γ. Κ. Σπυριδάκης, *Ένθ’ άν., σ. 28 κέξ. Μ. Λ ι ο υ δ ά-

κη, ”Ενθ’ άν., σ. 424 - 426. Σπ. Συγκολλίτου, ”Ενθ’ άν., σ. 405.
1 Γ. Κ. Σπυριδάκης, ”Ενθ’ άν., σ. 28 καί 35 - 36.
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