
Η ΘΑΝΑΤΩΣΙΣ ΔΓ ΑΝΑΣΚΟΛΟΠΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ

’Εκ των πλέον φρικτών βασανισμών των επιβαλλόμενων εις τούς υπέρ 
τής ελευθερίας άγωνιζομένους "Ελληνας κατά τούς σκοτεινούς χρόνους τής 
υπό τον τουρκικόν ζυγόν δουλείας ήτο ή δι’ άνασκολοπισμοΰ θανάτωσις, ή 
άλλως λεγομένη παλούκωμα. Περιπτώσεις τής μαρτυρικής αυτής καταδίκης 
παραδίδονται πολλαί, μία δ’ έκ των τελευταίων περιγραφών τοϋ τρόπου τής 
έκτελέσεώς της είναι, δσον δύναμαι να γνωρίζω, ή αναψερομένη εις τό πολυ
θρύλητου καταστάν μαρτΰριον τοΰ ήρωος τής ’Αλαμάνας ’Αθανασίου Διάκου. 
Έξ αφορμής άποφάσεως τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας προς άνέγερσιν 
άνδριάντος τοΰ εθνικού άγωνιστοΰ, εδημοσιεύοντο υπό ανωνύμου άρθρογρά- 
φου τα εξής εΐς την τότε εκδιδομένην εν Άθήναις εφημερίδα «Αυγή» τής 27ης 
Δεκεμβρίου 1867 : «Ζών ό κατάδικος ετίθετο επί άνε στ ραμμένου σάγματος 
ύπτιος, δεδεμένος χεΐρας και πόδας, δύο δέ ρωμαλέοι δήμιοι έκάέληντο 
έπ’ αύτοϋ, τρίτος έστήριζεν εις τον πρωκτόν ξύλινον οβελόν, δμοιον με τάς 
σούβλας ας μεταχειριζόμεέλα διά τό χρήσιμον των αρνιών τον Πάσχα, καί 
τέταρτος διά σιδηράς ή ξύλινης σφυράς έκτυπα τό οπίσθιον τοϋ οβελού, 
έωσοΰ ή άκωκή έξήρχετο έκ τής κεφαλής ή έκ θατέρας των ώμοπλατών, 
καθ’ ήν τνχαίως έλάμβανε διενθννσιν. ’Εάν ό οβελός έξχ)ρχετο έκ τής 
κεφαλής ή τής άρια τέρας ώμοπλάτης, ό οϋτω βασανιζόμενος άπέθνηακε 
μετ’ ολίγον, έάν ό’ έκ τής δεξιάς, έζη και τρεις και τέσσαρας ημέρας. Τρεις 
δλας ημέρας έβασανίσϋη ούτως ό αείμνηστος Διάκος καί ήθελε βασανισθή 
ετι πλέον, έάν έξ οίκτον δεν τω έθραυε διά σφαίρας τό κρανίον εΐς 
άτακτος»

1 Λεπτομέρειας περί τής θανατώσειυς τοΰ Διάκου βλ. Σπ. Τ ρ ι κ ο ύ π η, 'Ιστο
ρία τής Έλλην. ’Επαναστάσεως, τόμ. Α', 1 Αθήναι 1888 (εκδ. 3η), σ. 180 καί σημ. 
σ. 280. Ί. Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν περί τής Έλλην. ’Επαναστάσεως, 
’Δθήναι 1860, σ. 196. Γ. Κρέμου, Ιστορικά έπανορθώματα (περιοδ, ’Απόλλων, 
έτος Δ', άρ. 46, έν Πειραιεΐ, Φεβρουάριος 1887, σ. 724). Κ. Παπαρρηγοπο ό
λο υ, Ιστορία τοΰ έλληνικοΰ έθνους, τόμ. 6ος, Άθήναι (εκδ. 6η), σ. 62- 63. Πρβλ. 
καί Τάκη Λάππα, Θανάσης Διάκος, Άθήναι 1949. *0 ’Αναστάσιος Γ ο ύ- 
δ α ς, γράφων κατά τό 1876 (Βίοι παράλληλοι των επί τής άναγεννήσεως τής Ελλά
δος διαπρεψάντων άνδρών, τόμ. Η', σ. 437), αμφισβητεί τό δυνατόν τής διατηρήσεως
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532 Δη μ. Α. Πετροπούλου

Ό τρόπος οΰτος τής θανατώσεως είναι γνωστός καί εκ μαρτυριών 
παλαιοτέρων χρόνων. Ό ιστορικός Λ. Χαλκοκονδύλης είς την ιστορίαν του 
(εκδ. Βόννης, σ. 513-514) αναφέρει ομαδικούς άνασκολοπισμούς Μωαμεθα
νών αίχμαλωτισθέντων υπό τοϋ τότε βοεβόδα της Βλαχίας Βλάδου, τοϋ κα
λούμενου συνήθως Δρακοΰλη, υπό δέ τών Τούρκων Καζικλού Βόδα '. Κατά 
τον 16ον αιώνα ό περιηγητής Pierre Belon αναφέρει, δ'τι εις τινα πόλιν 
Marat τής ’Ασίας, μεταξύ Ταρσού καί Χαλεπίου κειμένην, ειδεν άνθρωπον 
προσηλωμένον επί πασσάλου κατά τουρκικόν έθιμιον. Τούς κακουργοϋντας, 
προσθέτει, έτιμώρουν διά πασσάλου διαπερωμένου διά τών σπλάγχνων καί 
τοϋ οποίου τό έτερον ά'κρον έξήρχετο διά τίνος μέρους τής κεφαλής' τοιουτο
τρόπως διωβελισμένους τούς άνήγειρον έχοντας έκτεταμένας τάς χεΐρας καί 
τούς πόδας αΐωρουμένους * 1 2. Θέλων, εν συνεχεία, νά δώση έξήγησιν τοϋ βαρ
βάρου εθίμου, λέγει, ό'τι τοΰτο δεν είναι νέον, αλλά χρονολογείται από τών 
αρχαίων Σκυθών, είς τούς οποίους υπήρχε παρόμοιον νεκρικόν λατρευτικόν 
έθιμον, καθ’ ά αναφέρει ό Ηρόδοτος 3.

Είκών άνεσκολοπισμένου, ώς περιγράφεται υπό τοϋ Belon, εύρίσκεται 
εν χειρογράφφ κώδικι (Cod. Cigogna) τοϋ Museo Civico τής Βενετίας 
άριθ. 1971, παριστάνουσα ταχυδρόμον τής εν Κωνσταντινουπόλει βενετικής 
πρεσβείας συλληφθέντα υπό τών Τούρκων διαρκούσης τής πολιορκίας τοϋ 
Χάνδακος (1648 - 1669) καί θανατωθέντα δι’ άνασκολοπισμοΰ, τοϋ πασσά
λου διαπερασθέντος διά τών σπλάγχνων καί έξελθόντος εκ τοϋ στόματος 4.

τοϋ ήρωος έν τή ζωή επί τινα χρόνον μετά τον ώς ανωτέρω περιγραφόμενον άνασκο- 
λοπισμόν. Κατά τάς ύπαρχούσας όμως μαρτυρίας, δέν φαίνεται αδύνατος ή τοιαύτη 
έπιβίωσις είς περιπτιόσεις έλαφροτέρας προσβολής τών σπλάγχνων ύπό τοϋ πασσάλου, 
καί δή ατόμων μέ Ισχυρόν σωματικόν οργανισμόν.

1 Βλ. καί Ί. Χάμμερ, 'Ιστορία τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, έξελληνι- 
θεϊσα ύπό Κ. Σ. Κροκιδά, έν Άθήναις 1870, τ. Β', σ. 342.

2 ...Nous trouvasmes un homme empale ά la mode des Turcs. Telle est leur 
iustice, que quand quelque delinquant ou forfaiteur est convaincu, on luy lie les 
mains et les iambes ά qualre paux fichez en terre, et puis ont un pallis de bois 
qu’ils fourrent par le fondement, et le frappent ά coups de mailtets, iusques ά 
faire sortir le bout par quelque endroict du corps pres de la teste: puis I’elevent 
tout droict estant Id fiche. Le pauvre homme demeure la empale les iambes contre- 
bas, et les bras estenduz. Telle maniere d’empaler n’est fagon moderne... Pierre 
Belon du Mans, Bes observations de plusieurs singulatitez et choses 
memorables, trouvees en Grece, Asie, ludee, Egypte, Arabie, et autres pays 
estranges, redigees en trois livres. Paris 1555, βιβλ. II, κεφ. Cl, p. 158. (Έτη- 
ρήθη ή ορθογραφία τοϋ κειμένου.)

8 'Ηρόδοτος, 4, 72. Περιγραφήν τοϋ εθίμου βλ. κατωτέρω, σ. 539, σημ. 1.
4 Βλ. Tommaso Bertel e, II palazzo degli Ambasciadori di Venezia 

a Costantinopoli e le sue antiche memorie, Bologna 1932, σ. 208, είκ. 106. Κά
τωθεν τής είκόνος ή έξήγησις : Supplizi di portalettere veneziani in Turchia du-
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Πολλάς άλλας μαρτυρίας περί τοϋ στυγερού χοΰτου μαρτυρίου εΰρίσκο- 
μεν είς κείμενα των χρόνων τής Τουρκοκρατίας. Εις τάς προς δήλωσιν τοΰτου 
χρησιμοποιούμενος νεοελληνικός λέξεις παλονκώνω, παλούκωμα αποδίδεται 
ενίοτε και ή σημασία τοϋ προσπασσαλεΰειν, προσδένειν ή άναρταν επί πασ
σάλου Αι ανωτέρω δμως παρατεθεΐσαι σαφείς μαρτυρίαι, ως καί τα 
εκάστοτε συμφραζόμενα είς οίλλας σχετικάς περιγραφάς, επιτρέπουν να συμ- 
περάνωμεν, δ'τι είς τά περισσότερα, αν δ'χι είς δλα τά παραδεδομένα κείμενα 
των χρόνων τής εποχής τής Τουρκοκρατίας, αί λέξεις αϋται έχουν τήν έννοιαν 
τοϋ διαπεράν τδ σώμα κατά μήκος διά πασσάλου. Οϋτώς εν τή υπό τοϋ 
’Αρχιμανδρίτου Κυπριανού συγγραφείση Ιστορία τής Κόπρου ευρίσκομεν 
περικοπήν, ένθα γίνεται λόγος περί θανατώσεων έξ αφορμής ταραχών προ- 
κληθεισών υπό άτακτων κατά τό έτος 1712 : «...κρατηθέντες δμως εύθυς 
άπδ τους Ι'ιανιτζάρους άπέλαυοαν τά επίχειρα τής πανουργίας των. ’Επειδή 
άλλους έκρέμασεν δ ήγεμών τή άποφάοει τής Κρίσεως, άλλους έπαλλούκωσε 
(sic) και τους είς χεΐρας επνιξε» * 1 2, καί περαιτέρω : «τον κεχαγιάν τον Χα- 
λήλη Έμήρ Άχμέτην πρώτον δημεγέρτην έπαλονκοσαν καί άλλους πολλούς 
υπέρ τους δισχιλίους δημεγέρτας έκρέμασαν» 3 4. Διά τοϋ ρήματος επαλού- 
κωσε δηλοΰται ενταύθα ποινή διάφορος τής διά των ρημάτων έκρέμαοε, 
επνιξε έκφραξομένης, ήτοι ή διά πασσάλου κατά μήκος διάτρησις τοϋ κορμοΰ. 
’Εάν έπρόκειτο απλώς περί προσδέσεως καί άναρτήσεως είς πάσσαλον, τοϋτο 
θά εδηλοΰτο διά τοϋ έκρέμαοε· εάν δέ περί προσηλώσεως επί πασσάλου, 
δηλαδή περί τής γνωστής εκ παλαιοτέρων χρόνων άνασταυρώσεως, τοϋτο, 
νομίζω, θά εδηλοΰτο διά των ρημάτων άνεσταύρωσε, έστανρωσε ή άλλων 
συνωνύμων εκφράσεων. 'Ο τρόπος τής διά διατρήσεως τοϋ σώματος θανα- 
τώσεως δηλοΰται σαφώς, διά τής χρήσεως χαρακτηριστικής λέξεως, είς τους 
στίχους τοϋ Μητροπολίτου Μυρέων Ματθαίου τοϋ εκ Πωγωνιανής :

Και δμως αποφάσισε σουβλ'ι τον θάνατόν του
ώς φανερόν έπίβουλον και ώς βαρϋν εχθρόν του *.

rante la gnerra di Candia. (Τό βιβλίον έχρησιμοποίησα είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ κ. 
Ε. Δαλεζίου, τόν όποιον καί εντεύθεν θερμώς ευχαριστώ.) Πρβλ. καί Έλ. Δ. Βου- 
ραζέλη, 'Ο βίος τοΰ ελλην, λαοϋ κατά τήν Τουρκοκρατίαν επί τή βάσει τών ξένιον 
περιηγητών, έν Άθήναις 1939, σ. 57, είκ. 11.

1 'Ο Du Cange (Gl. gr.) γράφει: «παλουκώνειν, πατταλεύειν». Πρβλ. καί 
Κοραή, "Άτακτα, 5, 275.

2 Ιστορία χρονολογική τής Κύπρου έρανισθεΐσα εκ διαφόρων ιστορικών καί 
συντεθεΐσα απλή φράσει υπό τοΰ τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής αρχιμανδρίτου Κυ
πριανού. Ένετίησιν 1788, σ. 313.

3 "Ένθ’ άν., σ. 324.
4 Έτέρα ιστορία τών κατά τήν Ούγγροβλαχίαν τελεσθέντων... έν Legrand, 

Bibliotheque grecque vulgaire, II, Paris 1881, σ. 276, στ. 1303 -4.
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Τήν έννοιαν τού σουβλίσματος επίσης, νομίζω, δτι πρέπει ν’ άποδώσω- 
μεν καί εις τήν θανάτωσιν τήν άναφερομένην εις τους στίχους τοΰ Μπου- 
νιαλή καί διά τοΰ ρήματος παλονκώνουν έκφραζομένην :

Πασιν εις τά Σαββατιανά 1 λεβέντες καί τεντώνουν 
τους καλογέρους πιάνουσιν δλους τούς παλονκώνουν 2 3,

ως καί εις τούς όμοιου περιεχομένου στίχους τοΰ Μάνθου Ίωάννου, περι- 
γράφοντος γεγονότα τοΰ 1715 :

Καί άλλους σαράντα τέσσαρας άδικα φυλάκωσαν 
σε τρεις ήμέραις υστέρα καί τούς έπαλουκώσαν s.

Έκ των ανωτέρω καθίσταται φανερόν, δ'τι ή περί ής ό λόγος ποινή 
έφηρμόζετο κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας δι’ επισήμων αποφάσεων 
(τή άποφάσει τής Κρίσεως ώς λέγει ό Κυπριανός) 4, ίδιοι εναντίον των έπανα- 
στατούντων κατά των κατακτητών. Τό κακόν έπέδωκε κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τοΰ 18ου αΐώνος, δ'τε, ως γνωστόν, έν έ'τει 1783, ό θηριώδης Άλή 
πασάς διωρίσθη παρά τής Πύλης γενικός ντερβέναγας τής χέρσου Ελλάδος, 
μέ εντολήν νά εξόντωση διά παντός μέσου τήν έπικινδύνως αύξηθεϊσαν δύνα- 
μιν τών αρματολών καί κλεφτών 5. ’Ακάθεκτα καί μανιώδη τά τουρκικά 
στίφη διέτρεχον τότε τήν ελληνικήν ύπαιθρον καί ιδίως τον Μοριάν καί τήν 
Ρούμελην, έφωδιασμένα μέ φορτία από σούβλες καί παλούκια, πολλάκις μάλι
στα χρωματισμένα, τό μέν διά ν’ απειλούν τούς δυστυχείς ραγιάδες καί τούς 
αναγκάζουν νά προδίδουν τά κρησφύγετα τών κλεφτών, τό δέ διά νά τιμω
ρούν τούς τυχόν συλλαμβανομένους εκ τών επαναστατών. Χαρακτηριστική 
περί τούτου είναι περικοπή εκ τών ανεκδότων απομνημονευμάτων τού εκ 
Κυνουρίας άγωνιστοϋ ’Αναγνώστου Κονδάκη (1781 — 1854) 6, άναφερομένη 
εις τούς έν έ'τει 1805 — 1806 φοβερούς διωγμούς τών κλεφτών έν Πελοπον-

1 Μονή εις τούς πρόποδας τοΰ ορούς 'Αγίου Παύλου, Μαλεβιζίου Κρήτης.
2 'Ο Κρητικός πόλεμος (1645- 1669). Συλλογή τών ελληνικών ποιημάτων 'Ανθί

μου Διακρούση, Μαρίνου Ζάνε (έκδ. Ά γ α θ. Ξηρουχάκη), έν Τεργέστη 1908, 
σ. 237, στ. 22 - 23. Πρβλ. Wagner, Carmina grasca medii sevi, σ. 30, στίχ. 50.

3 Μάνθου Ίωάννου, Συμφορά καί αιχμαλωσία Μωρέως, έκδ. 2α, έν Βε- 
νετίςι 1820, σ. 50, στ. 15-16.

4 Τήν μαρτυρίαν περί τοΰ νομίμου τής ποινής εις παλαιοτέρους χρόνους ευρί
σκει τις προχείρως είς τουρκικά λεξικά καί εγκυκλοπαίδειας.

5 Γιάννη Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοΰ Μόριά, 'Αθήνα 1935, σ. 181.
6 ’Ενδιαφέρουσας πληροφορίας περί τούτου βλ. Θάνου Βαγενά, ’Αναγνώ

στης Κοντάκης, 1781 - 1854, ’Αθήνα 1938.
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νήσφ, καθ’ ήν : «...ό κεχαγιάς τον ’ Ο σου μαν - παο ια έστράτευσεν διά την 
Μεγαλόπολιν και Μεσσηνίαν έ'χων φορτία παλούκια διά τους κλέπτας κα'ι 
κλεπταποδόχους...» Εις στίχους δημοτικών ασμάτων έξ άλλου έξυμνοΰν- 
των τούς ηρωικούς αγώνας τής εποχής εκείνης ευρίσκομεν συχνά τήν άπήχη- 
σιν τοΰ μαρτυρίου τοϋ άνασκολοπισμοϋ : Συμβουλεύων δ καπετάνιος τών 
Γρεβενών Τοσκας τα παλληκάρια του να μή προσκυνήσουν εις τον βαλήν 
τών Γρεβενών, λέγει :

Παιδιά, σάν {θέλετε σπαθί, σάν {θέλετε παλούκι, 
ελάτε να σας κόψω ,γώ κα'ι νά σας παλονκώσω, 
γιά ν’ ακουστή ατά Ι'ρεβενά καί σ’ δλα τά βιλαέτια, 
ό Τόσκας πώς έλύσσαξε, σκοτών’ τά παλληκάρια

Διαφυγών έκ τών χειρών τών δημίων του άλλος κλέφτης, ό εξ ’Ακαρνα
νίας Τασούλας, απειλεί λέγων :

"Α σε τσακώσω, μπέη μου, στη σούβλα {θά σέ βάλω

'Ως έπφδός εις άλλο ασμα, έν ω γίνεται λόγος περί Άλή πασά καί τοϋ 
σουλτάνου Μαχμοΰτ, άπαντοϋν οΐ στίχοι :

"Αχ αμάν, σουλτάν Μαχμούτη, 
δλονς βάλ’ τους ατό παλούκι 4.

Δεν θά έπεκταθώ εις περισσότερα παραδείγματα, ά'τινα ευκόλως δΰναν- 
ται νά πολλαπλασιασθοϋν. Θά αναφέρω δμως εν ακόμη εκ τών ασμάτων τής 
εποχής εκείνης, εξυμνούν αγωνιστήν τινα δνόματι Μάμαλην, τού οποίου δ 
άνασκολοπισμός, ως καί τά άλλα βασανιστήρια ένεποίησαν τόσην φρίκην, 
φαίνεται, ώστε έμεινεν εκτοτε παροιμιώδης ή φράσις ή νίλα 6 τον Μάμαλη, 1 2 3 4 * 6

1 Λ. Καμποΰρογλου, Άρματωλοί καί Κλέφτες (1453 - 1821), σ. 95. Πρβλ. 
Γιάννη Βλαχογιάννη, ένδ·’ άν., σ. 152.

2 “Υλη Λαογραφικοΰ ’Αρχείου άρ. 2714 (Συλλογή Π. Λάμπρου).
3 A. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα. Popularia carmina Graecise recentio- 

ris. Lipsiae MDCCCLX, άριΟ. LXVII.
4 Γ. Χασιώτου, Συλλογή τών κατά τήν “Ηπειρον δημ. ρσμάτων, ’Αθήνα ι 

1866, σ. 213, άρ. 35. Πρβλ. χειρόγρ. Λαογρ. ’Αρχείου άρ. 1429, σ. 6 (Έλ. Ψωμά, 
Βέρροια 1938 - 1940) :

"Ας με πουν σονλταν Μαχμούτη 
κι ας με βάλουν ατό παλούκι.

6 Ή λέξις νίλα, έκ τοΰ σλαβικού niU, nils (G. Meyer, Neugr. St., Ill,
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άκουομένη συχνά σήμερον καί σημαίνουσα τραγικήν συμφοράν Εις μίαν 
έκ των παραλλαγών τοϋ ρσματος άναφέρεται δτι :

...Άλή πασάς επέρασε με δεκοχτώ χιλιάδες,
φέρνει μπαλτάδες και σονγλιά, κρεμάει και παλονκώνει,
φέρνει το Μάμαλη μπροστά μες τ’ άτι του καβάλα.
Περπάτει, γέρο Μάμαλη, τρομάρα των Τονρκωνε... s

Εις ά'λλας παραλλαγάς αντί τοϋ Άλή πασά εύρίσκομεν άλλους διώκτας, 
Γιουσούφ Άράπη s, Σουφαλιαγά ', Ντιλιαραγά * 1 * 3 4 5 * κλπ. Όπωσδήποτε φαίνε
ται πιϋανώτατον, δ'τι ό εν λόγφ Μάμαλης εμαρτϋρησεν εις ενα εκ τών παρά 
τοϋ Άλή πασά όργανωϋέντων διωγμών. Τίς δμως ήτο ό τοσοΰτον δεινοπα- 
θήσας, ώστε νά καταστή παροιμιώδης, δεν είναι έξηκριβωμένον. Μάμαλης 
ως δνομα οικογενειακόν είναι ήδη γνωστόν από τών βυζαντινών χρόνων β, 
κατά δέ τάς άρχάς τοϋ 19ου αίώνος οικογένεια Μαμαλαίων, κατά τινα γρα
πτήν μαρτυρίαν 7, εύρίσκεται υπό διωγμόν παρά τοϋ Βελή, υΐοΰ τοϋ Άλή

Wien 1895, σ. 83. ΙΙρβλ. G. Weigand, Die Arotnunen, 2, Leipzig 1894, a. 
132 καί 168), είναι λίαν συνήθης είς παροιμιώδεις εκφράσεις: Σε παίρνει ή νίλα 
κα'ι θλίβεσαι· με κόβει ή νίλα του — λυποΰμαι διά τήν συμφοράν του' μορχεται νίλα — 
μέ καταλαμβάνει οίκτος' εγινε νίλα = μεγάλη καταστροφή' ή μαύρη νίλα γίνεται από 
το χαλάζι = μεγάλη καταστροφή άπό τδ χαλάζι' ϋά γλεντήσουμε τή Λαμπρή, ΰά γίνη 
ή μαύρη νίλα (κάτι τό υπερβολικόν)' είναι νίλα κατά ήλιου = δέν έχει στον ήλιο μοίρα, 
πολύ πτωχός κλπ. (Αί φράσεις έχουν ληφθή έκ χειρογράφων τοΰ Λαογραφικοΰ 
’Αρχείου καί τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.)

1 Ή ακουομένη ενίοτε νίλα τον Δράμαλη προήλθε, φαίνεται, έκ τής νίλας τοϋ 
Μάμαλη, κατά τον συνήθη είς τά λαϊκά μνημεία τοΰ λόγου συμφυρμόν έκ τοϋ ομοή
χου τών λέξεων.

1 Περιοδ. Πλάτων, Β', τεΰχος Α' (1879), σ. 50 (Συλλογή Ί. Θ ε ο δ ω ρ ο- 
π ο ν λ ο υ).

3 "Υλη Λαογρ. ’Αρχείου άρ. 1559 (έξ ’Αγράφων).
4 Χειρόγρ. Λαογρ. ’Αρχείου 237, 75 (Ζ η κ ί δ η ς, "Ηπειρος).
6 Χειρόγρ. Λαογρ. ’Αρχείου 59, 110 (Δ. Λουκόπουλος, Μακεδονία 1914).
3 Βλ. Fr. Miklosich-Ios. Miiller, Acta et diplomata, 2, σ. 374,

543 (Θεόδωρος Μάμαλης, Γεώργιος Μάμαλης). Πρβλ. Martinus Crusius, 
Turcograecia, Basileae 1584, σ. 12 καί 91. Δωροθέου Μονεμβασίας, 
Βιβλίον ιστορικόν, έν Βενετίφ 1818, σ. 414. Τό δνομα δέον νά συναφθή έτυμολογι- 
κώς πρός τήν έκ τής καθομιλουμένης γνωστήν λέξιν μάμαλον, έχουσαν διαφόρους 
σημασίας : έλαφρός κυματισμός τής θαλάσσης (Κέρκυρα), τό κύμα έκ τής ακτής πρός 
τήν θάλασσαν, καί αντίμάμαλο, τό έκ τής θαλάσσης πρός τήν ακτήν (Κ. Άμάντου, 
Προσθήκαι είς τό χιακόν γλωσσάριον καί τό χιακόν τοπωνυμικόν (Λεξικογραφικόν 
Δελτίον ’Ακαδημίας, 3 (1941), σ. 146)' μάμαλο = πληθώρα (Πελοπόννησος).

7 ’Επιστολή τοϋ έκ Βούρμπιανης Κώστα Γραμματικού τής 14ης Νοεμβρίου 1809
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πασά. Μετά πολλής πιθανότητος δυνάμεθα εντεύθεν νά είκάσωμεν, δτι εις 
τήν οικογένειαν ταΰτην ανήκει και τοΰ εν λόγω άσματος ό ήρως, τοΰ οποίου 
τό δνομα παρεδόθη εις τήν αθανασίαν περισσότερον διά τής ανωτέρω παροι- 
μιακής έκφράσεως παρά διά τής λαϊκής μοΰσης.

Άποτιναχθέντος τοΰ τυραννικού ζυγοΰ, έγκατελείφθη και ό ατιμωτικός 
οΰτος τρόπος καταδίκης ανθρώπων. "Οτι δμως ή άνάμνησίς του δεν επαυσε 
νά είναι ζωηρά καί αποτρόπαια εις τους μετά τήν έπανάστασιν έπιζήσαντας 
άγωνιστάς καί τάς μετέπειτα γενεάς, άποδεικνΰει ή μνεία του παρά των δια
φόρων ποιητών καί συγγραφέων : 'Ο στρατηγός Μακρυγιάννης, συγγραφεύς 
των περίφημων ’Απομνημονευμάτων, πραγματευόμενος περί τών γεγονότων 
τής 25ης Μαρτίου 1845 καί στρεφόμενος εναντίον τοΰ Κωλέτη καί τής δυνα
στείας τοΰ ’Όθωνος, λέγει : «’Εκείνος (ό Τούρκος) όπου τούς κυρίεψε, τους 
εκαιγε εις τους φούρνους, τους έ'κοβε γλώσσες, τον (sic) παλονκωνε ν’ αλ
λάξουν την θρησκείαν τους και δεν μπορούσε νά κάμη τίποτας»

Τής φρίκης τοΰ μαρτυρίου τήν ζωηράν έπιβίωσιν εις τήν λαϊκήν συνεί- 
δησιν άποδεικνύουν καί αί παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις, αί μέχρι 
σήμερον φερόμεναι εις τό στόμα τοΰ ελληνικοΰ λαοϋ: ’Άνθρωπος τοΰ σκοι- * 1

πρός τον υιόν τοΰ Άλή πασά Βολήν : «Περί τα τέλη ’Ιουλίου μον έδειξεν ό Χουαέν 
Τάπης ένα μπουγιουρντί τής Ύψηλότητός οου προς τον Μπράμον, με τό όποιον τον έπρό- 
σταξες νά βάλη τούς Μαμαλέονς μέοα, ήτον δμως εις Αάριοοαν γραμμένον με τό γιαπί 
τον παιδιού τον ΙΙαπαγιάννη και αυτό με έπλήγωσεν εις τήν καρδίαν... ν, Ηπειρωτικά 
Χρονικά, 13 (1938), σ. 75-76. Έάν ό ενταύθα άναφερόμενος Μπράμος ήτο, ως εξη
γεί ό δημοσιεύων τά περί Κώστα Γραμματικού Ε. Σοΰρλας, οικονομικός επίτρο
πος τοΰ Άλή πασά έν Θεσσαλία, δυνάμεθα νά είκάσωμεν δτι οί Μαμαλέοι ήσαν θεσ- 
σαλική οικογένεια.

1 Άρχεΐον τού στρατηγού Μακρυγιάννη, έκδ. 2α, τόμ. Β', έν Άθήναις 1947, 
σ. 186. Όμοίαν φρικτήν άνάμνησιν τού άποτροπαίου μαρτυρίου εύρίσκομεν είς τούς 
έν κυπριακή διαλέκτφ αρμονικούς στίχους τού ποιητοϋ Δ. ΛΤ π έ ρ τ η :

Έν μας έφοητοιάσασιν οί μαύροι τδεΐνοι χρόνοι 
κάψιμον τόαι παλλονκωμαν, οφάξιμον τόαι κρεμάλλα.

(Τζυπριώτικα τραούδκια, τόμ. 2ος, Λευκωσία 1930, σ. 23.)

Ξέρετε πώς δ τόπος μας ονλλος έματόελλεντην
τόαι πώς έπαλλ.ονκώοαοιν τόαι κάψαοιν κάμποσους. (Αυτόθι, σ. 38.)

Χαρακτηριστικοί επίσης είναι οί κατωτέρω στίχοι τοΰ δημοφιλούς ποιητοΰ Γ. 
Σουρή, γραφέντες έν έτει 1836, πρός ύπεράσπισιν τοΰ τότε φιλελευθέρου βουλευ- 
τοϋ Ρόκκου Χοϊδά, διακρινομένου διά τήν έλευθεροστομίαν του :

Μακράν τον Ρόκκου Χοϊδά, κακούργοι εστεμμένοι, 
αγχόνη καί παλούκωμα άκληρόν σάς περιμένει.

(Γ. Σουρή, Τά άπαντα, τόμ. 2ος, έν Άθήναις 1945, σ. 28.)
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νιού και του παλουκιού λέγεται συνήθως προς χαρακτηρισμόν ανθρώπου 
μοχθηρού κα'ι έγκληματίου. Παρομοίαν έννοιαν έχουν αί φράσεις : Αυτός 
είναι για παλούκωμα ή για παλούκι. Κατά το σκοινί και τό παλούκι (μεταξύ 
των κακών υπάρχει όμοιότης). Τό πήρε σκοινί παλούκι (επί άκαίρου έπανα- 
λήψεως). Ρίχνεται από σκοινί σε παλούκι (διά τους περιστρέφοντας άπάν- 
τησίν τινα εις άλλο θέμα προς αποφυγήν ελέγχου)· Νά σ’ εύρη ή λαχτάρα 
τον παλουκιού (αρά). Τού μπήκε τό παλούκι στον πισινό κλπ. 'Ως άπειλαί 
εξ άλλον ακούονται αι φράσεις : τού χρειάζεται σούβλισμα, #ά σε βάλω στη 
σούγλα κ.τ.δ., προς εκφοβισμόν δέ των μικρών παίδων λέγουν : φερ’ τη 
σούβλα κ.ο.κ.

Και ταϋτα μεν ως προς την εφαρμογήν τής άπανθρώπου ταυτης κατα
δίκης κατά.τούς χρόνους τής τουρκικής κυριαρχίας. Ήτο δμως αΰτη μόνον 
τής τουρκικής δικαιοσύνης θέσμιον ή ειχεν εύρυτέραν τινά έξάπλωσιν κα'ι 
πόθεν ή προέλευσις μιας τόσον βαρβάρου περί δικαίου άντιλήψεως ; Τήν 
αρχήν της πρέπει προφανώς ν’ άναζητήσωμεν εις τήν ’Ανατολήν καί δή εις 
τήν ’Ασίαν, καθόσον εις τούς λαούς τής Δύσεως δεν είναι γνωστή ή ποινή 
αΰτη ως επίσημον καί νόμιμον τουλάχιστον μέσον τιμωρίας 1 2. ’Ήδη κατά τον 
16ον αιώνα <3 Pierre Belon, ως ανωτέρω ελέχθη, χαρακτηρίζει τό έθιμον 
τουρκικόν (a la mode des Turcs) καί τό συσχετίζει προς τήν υπό τοΰ Ηρο
δότου άναφερομένην συνήθειαν τών παλαιών Σκυθών, τοΰ διά πασσάλου 
διαπεράν κατά μήκος τά σώματα πεντήκοντα νέων καί πεντήκοντα ίππων 
μετά τον στραγγαλισμόν των, γινόμενον προς τιμήν τοΰ βασιλέως, έν έτος

1 Μέ τάς αντιστοίχους ακριβώς λέξεις είναι γνωστή ή φράσις είς τήν βουλ
γαρικήν γλώσσαν : hora or col i or vaje. Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι ή αυτή ποινή 
έφηρμόζετο καί είς τούς γειτονικούς λαούς κατά τούς χρόνους τής τουρκικής δεσπο
τείας.

2 Δέον νά παρατηρηθή ενταύθα, οτι βασανιστήρια άναλόγου ώμότητος δέν έλει- 
ψαν καί από τόν μεσαιωνικόν κόσμον τής Δύσεως. Περί τών ύπό τών Βενετών έπι- 
βαλλομένων ποινών, φάλαγγα, στρέβλας, τριχοκρεμάλας, ανθοδέσμης (περιλαμβανού- 
σης τήν άπαιώρησιν, τόν διονυχισμόν, τήν μαστίγωσιν, τόν καυτηριασμόν, τήν έξάρ- 
θριοσιν κλπ.) βλ. Σ. Ζαμπελίου, Οί Κρητικοί γάμοι, ανέκδοτον έπεισόδιον τής 
Κρητικής ιστορίας επί Βενετών (1570), έν Ρώμη, Ταυρίνφ καί Φλωρεντία 1871, σ. 15 
κέ.Έκ τοΰ έν τφ βιβλίφ τού καθηγητοΰ Δ. Καρανίκα (Σωφρονιστική, τ. Α', Θεσ
σαλονίκη 1948, σ. 245) άναφερομένου άνασκολοπισμοϋ, έπιβαλλομένου, μεταξύ άλλων 
ποινών, παρά τής Ίεράς έξετάσεως είς τήν Δύσιν, δέν είναι φανερόν αν εννοείται 
καταδίκη οϊα ή ανωτέρω περιγραφομένη. Έκ τής έν υποσημειώσει άναγραφομένης 
περικοπής έκ τοΰ έργου; Lacassagtie, Pa peine de mort, σ. 133, τό όποιον 
δυστυχώς δέν ήδυνήθην αμέσως νά συμβουλευθώ, φαίνεται ότι πρόκειται μάλλον 
περί διαμελισμοϋ τοΰ ανθρωπίνου σώματος καί ούχί περί άνασκολοπισμοϋ, οίος ο εν 
τή παρούση μελέτη έξεταζόμενος.
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μετά τον θάνατόν του Ή μαρτυρία όμως αύτη τοΰ Ηροδότου δεν απο
τελεί ρητήν άπόδειξιν ετοίμου άνασκολοπισμοΰ διά πασσάλου διαπερωμένου 
κατά μήκος τοΰ σώματος ανθρώπων ζώντων.

’Αόριστος είναι επίσης και ή μαρτυρία τοΰ 'Ησυχίου (έν λ. σκόλοψιν), 
ότι «to παλαιόν τους κακουργοϋντας άνεσκολόπιζον, όξύνοντες ξύλον διά 
τής ράχεως και τοΰ νώτου, καύλάπερ τους οπτωμένονς ίχϋΰς έπι οβελί
σκων», μή προσδιορίζουσα ο.ΰτε τους λαούς τούς έχοντας τό έθιμον τούτο, 
ούτε τον χρόνον. Δυσκολίας διά την ιστορικήν ερευνάν τοΰ ζητήματος παρέ
χει ή σημασία των λέξεων άνασκολοπίζειν, άνασκολοπισμός, αΐτινες δεν 
απαντούν μόνον με τήν έννοιαν τού διαπεράν διά πασσάλου, αλλά καί τού 
προσπασσαλεΰειν, άνασταυρούν. Μόνον έκ των συμφραζομένων θά πρέπη νά 
όδηγώμεθα είς τήν κατανόησιν τής έκάστοτε σημασίας των ως προς τον προσ
διορισμόν τοΰ ύπ’ αυτών δηλουμένου είδους ποινής. Ούτως έκ τής είς τά 
βυζαντινά κείμενα γινομένης χρήσεώς των δεν φαίνεται νά εκφράζουν κατα
δίκην διαπεράσεως τοΰ σώματος διά πασσάλου· Έν τή Χρονογραφίμ τού 
Μαλάλα π.χ. άπαντώμεν άνασκολοπισμόν καταδικασθέντων στασιαστών: 
«...συνέβη υπό τινων άλαστόρων δαιμόνων πρόφασιν γενέσϋαι ταραχής έν 
Βυζάντιο}, Ευδαίμονος έπαρχου πόλεως δντος και έ'χοντος άτάκτονς έν 
φρουρά έξ άμφοτέρων των μερών και έξετάααντος διάφορα πρόσωπα ευρεν 
έξ αυτών ονόματα επτά αίτιους φόνων και ψηφισάμενος τών μεν τεσσά
ρων καρατόμησιν, τών δέ τριών άνασκολοπισμόν. Και περί βω μ ισϋ έντ (»ν 1 2 
αυτών άνά πάσαν τήν πάλιν και περασάντων αυτών και τών μεν κρεμα-

1 'Ηρόδοτος, 4, 72 : «’Ενιαυτόν δε περιφερόμενου αντις ποιεϋοι τοιόνδε* λα- 
βόντες τών λοιπών θεραπόντων τούς έπιτηδεοτάτονς (οί δέ εισι Σκνθαι έγγενέες' οντοι 
γάρ θεραπενονσι τους αν αυτός ό βασιλεύς κελεύση, αργυρώνητοι δε ονκ εισί σφι θερά
ποντες) , τούτων ών τών διηκόνων έπεάν άποπνίξωσι πεντήκοντα και ίππους τους καλ- 
λιστεύοντας πεντήκοντα, έξελόντες αυτών τήν κοιλίην καί καθήραντες έμπιπλ,άσι άχυρων 
καί ανρράπτονοι. 'Αψΐδος δέ ήμιον επί δύο ξύλα οτήοαντες ύπτιον καί τό έτερον ήμισν 
τής άψιδος επ’ έτερα δύο, καταπήξαντες τρόποι τοιούτφ πολλά ταϋτα, έπειτα τών ίππων 
κατά τά μήκεα ξύλα παχέα διελάσαντες μέχρι τών τράχηλων άναβιβάζουσι αυτούς επί τάς 
άψϊδας· τών δέ αί μέν πρότεραι αψίδες νπέχονσι τούς ωμούς τών ίππων, αί δέ δπιαϋε 
παρά τούς μηρούς τάς γαοτέρας νπολ.αμβάνονσι. Σκέλ.εα δέ άμφότερα κατακρέμαται με
τέωρα. Χαλ.ινούς δέ καί στόμια έμβαλόντες ές τούς ίππους κατατείνουαι ές τό πρόοδε 
αυτών καί έπειτα εκ πασσάλων δέουαι. Τών δέ δή νεηνίσκων τών άποπεπνιγμένων τών 
πεντήκοντα ένα έκαστον άναβιβάζουσι επί τον ίππον, ώδε άναβιβάζοντες' έπεάν νεκρού 
έκαστου παρά τήν άκανϋαν ξύλον ορθόν διελάσωσι μέχρι τον τράχηλων, κάτωθεν (δέ) υπε
ρέχει τοΰ ξύλων τούτον τό ές τόρμον πηγννουσι τοΰ ετέρου ξύλου τοΰ διά τοΰ ίππου. 
Στήααντες δέ κνκλφ (περί) τό σήμα ιππέας τοιούτονς άπελαννουσι.» Κατά τήν εκδοσιν 
Ε. Le grand, «Kes Belles Lettres», Paris 1949.

2 Περί τής σημασίας τοΰ περιβωμίζεο&αι = περιφέρεσθαι βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 
Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Γ' (1949), σ. 187.
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αφεντών εξέπεσαν δύο, των ξύλων ραγέντων, ενός μεν Βενετόν και ετέρου 
Πρασίνου... άκηκοότες δέ οΐ πλησίον τον άγιον Κόνωνος μοναχοί καί έξελ- 
ϋόντες εϋρον εκ των κρεμασϋέντατν δύο ζώντας κειμένους εις τό έδαφος» '. 
Ό δρος άνασκολοπισμός, άντιτιθέμενος ένταΰθα προς τήν καρατόμησιν, 
πρέπει να συναφθή κατ’ έννοιαν προς τα έν συνεχεία άναφερόμενα περί κρε- 
μασθέντων, οιτινες έξέπεσαν, των ξύλων ραγέντων, καί έπέζησαν. Εις άλλο χω- 
ρίον τοΰ Βυζαντινού επίσης συγγραφέως Γ ε ν ε σ ί ο υ, διά των λέξεων άνασκο- 
λοπισμός, άνεσκολοπίσϋαι φαίνεται έκφραζομένη ή έννοια τής επί πασσάλου 
προσδέσεως καί άναρτήσεως : «. .παρ’ αυτού (τοΰ βασιλέως) τις αποστολείς 
διατέτακται περί τον τόπον άνασκολοπισμόν ίδρύσασϋαι ξυλουργήματος καί 
τους δραπέτας έν αντώ άνασκολοπίοαι, όντως τήν πρόσταξιν κατά τό εμφα
νές μηχανώμένος... Τούτων ταύτη προχωρησάντων κατά Μεϋώνην προιη- 
σιν άνεακολοπίαϋ'αι τούτους ώς δραπέτας... καί δεσμώται πάντες άνήρ- 
τηντο σκόλοψιν» 1 2."Οτι 6 άνασκολοπισμός παρά ΒυζαντινοΤς συνδέεται μέ τήν 
άνασταΰρωσιν φαίνεται καί έκ των έξης δυο παραλλήλων χωρίων : Περιγρα
φών ό Κεδρηνός παράβασιν συνθήκης προς τον αυτοκράτορα Κωνσταντί
νον ΙΙορφυρογέννητον υπό τίνος Ουγγρου, Βουλοσουδή 3 * * 6 καλουμένου, λέγει : 
«Βονλοσονδής δέ τάς προς Θεόν συνϋήκας ήϋετηκώς, πολλάκις συν παντί 
τω έϋνει κατά Ρωμαίων έξήλααε, τό δ’ αυτό τούτο καί κατά Φράγκων 
ποιήσαι διανοήσεις καί άλονς άνεσκολοπίσϋη υπό Ίωάννου τοΰ βασιλέως αυ
τών» \ Τό αυτό επεισόδιον περιγράφεται παρά τοΰ Ζω ναρά διά των εξής: 
«.Βονλοσονδής... τάς προς Θεόν συνϋήκας ήϋετηκώς, αύϋις κατά Ρωμαίων 
ώπλίζετο, τούτο δέ καί κατά Φράγκων ποιήσαι έπιχειρήσας, έάλω καί άνε- 
στανρώσατο» *. Προφανώς ό Ζωναράς, αντιγράφων τον Κεδρηνόν ή άντλών 
εκ κοινής τρίτης τίνος πηγής ", απέδωσε τό άνεσκολοπίσϋη διά τοΰ συνώνυ
μου άνεστανρώσατο προς διασάφησιν τής έννοιας.

1 Χρονογραφία, σ. 473 (έκδ. Βόννης).
2 Γενεσίου, Βασιλειών Δ', περί Μιχαήλ τοΰ Θεοφίλου, σ. 118-119 ("Εκδ. 

Βόννης). Σημειωτέον δτι έν τή λατινική μεταφράσει τό άναοκολοπιομον Ιδρύοαο&αι 
ξυλουργήματος και τούς δραπέτας εν αυτφ άνασκολοπίοαι αποδίδεται διά τοΰ : furcas 
collocare ligneas ac fugitives in iis suspendere.

8 Περί των διαφόρων τύπων ποΰ ονόματος Βολοσοδής, Βολοσουδής, Βολοσω- 
δής, Βουλτζούς, ώς και των σχετικών χωρίων ένθα άπαντα, βλ. G. Moravcsik, 
Byzantinoturcica, II, Sprachreste der Ttirkvolker in dem byzantinischen Quel-
len, Budapest 1943, σ. 102.

* ”Εκδ. Βόννης, σ. 328.
6 Βιβλ. XVI, 17-19. Έκδ. Βόννης 1897, τόμ. III, σ. 484.
6 Περί τοϋ Κεδρηνοϋ ώς πηγής διά τήν ιστορίαν τοϋ Ζωναρά, ώς καί περί κοι

νής τούτων τρίτης τινός πηγής βλ. G. Moravcsik, Byzantinoturcica, I, Die 
byzantinischen Quellen der Geschichte der Ttirkvolker, Budapest 1942, σ. 197.
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Άξιοσημείωτον είναι δχι περί χάς άρχάς τοϋ 18ου α’ιώνος δ Μητροπο
λίτης ’Αθηνών Μελέτιος εις τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν του, επαναλαμ- 
βάνων τό χωρίον τοϋ Ζωναρά, αποδίδει τό άνεσταυρώσατο διά τοϋ επαλον- 
κώϋ·η, επειδή, ασφαλώς, είχε προ οφθαλμών τον επί τής εποχής του τρόπον 
τής θανατώσεως : «ό Βονλογονδής τάς προς Θεόν συμφωνίας άϋ'ετήσας, 
πάλιν κατά Ρωμαίων ώπλίζετο' τούτο δε κατά Φράγκων νά ποίηση έδοκί- 
μαζεν, δμως νικη’&εις έπιάσϋη και έπαλουκώύλη» Ό κατά τον 17ον 
αιώνα ζών μοναχός ’Αγάπιος Λάνδος δ Κρής, έχων τήν αυτήν εντϋπω- 
σιν περί τής ποινής, μεταφράζει τό εκ τοϋ βίου τοϋ αγίου Κλήμεντος χωρίον 
τοϋ Συμεώνος τοϋ Μεταφραστοΰ : «κάκείνον προστάξαντος, εύϋνς άνεσκο- 
λοπίζοντο (οί στρατιώται)» * διά τοϋ «έπρόσταξεν (δ τύραννος) νά παλον- 
κώσονν τους δύο στρατιώτας» 3.

Έκ τών ανωτέρω έζετασθέντων χωρίων συνάγεται, ότι δ σπανιώτερον 
άπαντών εις τά βυζαντινά κείμενα δρος άνασκολοπισμός δεν φαίνεται συνώ
νυμος προς τό παλοϋκωμα ή σοϋγλισμα, τοϋ δποίου τόσον συχνή έγένετο 
χρήσις επί Τουρκοκρατίας.

Καί ή εις τά αρχαία ελληνικά κείμενα δμως έννοια τοϋ .όρου δεν είναι 
σαφώς προσδιορισμένη. Ό καθηγητής ’Αντώνιος Κεραμόπουλλος, έξετάζων 
τά περί άποτυμπανισμοΰ παρ’ άρχαίοις καί στηριζόμενος εις μαρτυρίας δια
φόρων συγγραφέων καί δή τοϋ Λουκιανού, παρατηρεί δτι : «έν τοΐς έ'πειτα 
ρωμαϊκοΐς χρόνοις, πολλή γίνεται χρήσις τών δρων πάσσαλος, σταυρός, 
σκόλοψ (δίλεν προσπατταλενω, άναστανρώ, άνασκολοπίζω), οΐτινες δηλονσι 
ξνλ.ον όξν κάτω, ϊνα καταπηγνύηται εις τήν γην, ώς άπήτει ή ανάγκη τοϋ 
άποτυμπανισμοΰ» καί εν συνεχεία προσθέτει δτι : «οί μεταγενέστεροι
εποιονντο χρήσιν τών δρων άναστανρώ και άνασκολοπίζω ούχί εν τή έννοια, 
ήτις συνή&ως άποδίδεται αϋτοΐς, τής διαπεράσεως δηλ,αδή τον άνίλρωπίνου 
κορμού κατά μήκος, άλλ’ έν τή τής προσηλώσεως τουλάχιστον τών χειρών 
τοϋ Προμηύλέως εις τον βράχον τον Καυκάσου...» 4.

Τήν άμφισβήτησιν τής σημασίας άνασκολοπίζειν = διαπεραν διά πασ
σάλου πρέπει, νομίζω, νά έπεκτείνωμεν καί εις άλλα παλαιότερα ελληνικά 
κείμενα. 'Ως γνωστόν, παρ’ Ήροδότφ άπαντώσι τά περισσότερα σχετικώς 
χωρία τά άναφέροντα δνασκολοπισμόν έφαρμοζόμενον παρά τών Περσών καί 
Μήδων διά διάφορα παραπτώματα. Ό Άστυάγης π.χ. διατάσσει άνασκολο- 1 2 3

1 Μελετίου, Μητροπολίτου Αθηνών, ’Εκκλησιαστική ‘Ιστορία, έν Βιέννη 
τής Άουστρίας, τόμ. 2ος, 1783, σ. 354.

2 Migne, PG, 114, σ. 868.
3 ’Αγαπίου Μοναχού τού Κρητός, Νέος Παράδεισος, ήτοι λόγοι διά

φοροι καί βίοι αγίων έκ τοϋ Μεταφραστοΰ Συμεώνος, Ένετίησιν 1790, σ. 404.
1 Ά. Δ. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ, 'Ο άποτυμπανισμός, έν Άθήναις 1923, σ. 67.
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πισμόν των μάντεων διά συμβουλήν κακώς δοθεΐσαν !. 'Ο "Ελλην Ιατρός 
Δημοκήδης έπεμβάς παρά τφ βασιλεΐ Δαρείφ σφζει έκ τοϋ άνασκολοπισμοΰ 
Αιγυπτίους ιατρούς 1 2. Ό Δαρεϊος, νικήσας τούς Βαβυλωνίους, διατάσσει τον 
άνασκολοπισμόν τρισχιλίων επίλεκτων 3 4. Ό Σατάσπης επρόκειτο ν’ άνασκο- 
λοπισθή υπό τοϋ Ξέρξου διά βιασμόν παρθένου *.

Οί ερμηνεύοντες τ’ ανωτέρω χωρία, "Ελληνες καί ξένοι, δίδουν συνή
θως εις τον άνασκολοπισμόν τήν έννοιαν τοϋ διαπεράν τό σώμα διά πασσά
λου (ραίο transfigere, empaler, impale). Δεδομένου δ'μως ότι περισσότε
ροι σημασίαι είναι δυνατόν ν’ αποδοθούν εις τάς λέξεις άνασκολοπισμός, 
άνασκολοπίζειν, δΰναταί τις ν’ άμφιβάλλη αν εις τάς υπό τοϋ Ηροδότου 
μνημονευομένας περιπτώσεις πρόκειται περί διαπεράσεως τοϋ σώματος διά 
πασσάλου, έφ’ δσον δεν υπάρχουν άλλα σχετικά τεκμήρια. Ή αμφιβολία 
αυτή ένισχύεται έκ τοϋ γεγονότος, δτι ό αυτός ιστορικός εις άλλο χωρίον 
συνάπτει κατ’ έννοιαν τον άνασκολοπισμόν προς τήν άνασταύρωσιν, σημαί- 
νουσαν τήν δι’ ήλων ή δι’ άλλου τρόπου επί πασσάλων προσήλωσιν τοϋ 
σώματος καί ούχί τήν διά πασσάλου διάτρησιν, άλλως ύπ’ αύτοΰ διατυπου- 
μένην 5. Λάμπων τις έξ Αίγίνης, λέγει, προσελθών, μετά τήν έν Πλαταιαΐς 
νίκην τών Ελλήνων, εις τον Παυσανίαν, τον προτρέπει δπως άνασκολοπίση 
τον νεκρόν τοϋ Μαρδονίου, ΐνα οΰτω λάβη εκδίκησιν διά τον Λεωνίδαν, άνα- 
σταυρωθέντα υπό Ξέρξου καί Μαρδονίου 6 7 : «Λεωνίδεω γάρ άποϋανύντος εν 
Θερμοπνλησι, Μαρδόνιός τε και Ξέρξης άποταμόντες την κεφαλήν άνε- 
στανρωσαν τω σν την όμοίην άποδιδους έπαινον εξεις... Μαρδόνιον γάρ 
άνασκολοπίσας τετιμωρήσεαι ές πάτρων τον σόν Λεωνίδην.» Τήν πρότασιν 
απορρίπτει δ Παυσανίας, χαρακτηρίσας βαρβαρικάς τάς τοιαύτας συνήθειας: 
«τά πρέπει μάλλον βαρβάροισι ποιέειν ηπερ "Ελλησι» 1. Τό γεγονός επί
σης, οτι εις άλλον λαόν τής ’Ασίας, τούς Άσσυρίους, ή άνασκολόπισις εγί-

1 ‘Ηρόδοτος, 1, 128: «Τοσαΰτα εϊπας (ό Άστυάγης) πρώτον μεν τών μάγοιν 
τούς όνειροπόλους, οΐ μιν άνέγνωοαν μετεΐναι τον Κνρον, τούτους άνεαχολ,όπιοε».

8 ‘Ηρόδοτος, 3, 132 : “...τους Αιγυπτίους ίητρούς, οΐ βαοιλέα πρότερον ίώντο, 
μέλλοντας άναοκολοπιεΐο&αι, οτι υπό ’Ελληνας ίητρου έοοώ&ηοαν, τούτους βασιλ.έα παραι- 
τηοάμενος έρρύοατο».

8 'Ηρόδοτος, 3, 159: «Ααρεΐος δέ έπείτε έκράτηοε τών Βαβυλωνίων... τών 
άνδρών τούς κορυφαίους μάλιοτα ές τριοχιλίους άνεσκολόπισε».

4 Ηρόδοτος, 4, 43: «’Έπειτα, μέλλοντος αύτον δια τούτην την αίτίην άνα- 
οκολοπιεΐσ&αι υπό Ξέρξεω...».

5 ‘Η ρ ό δ ο τ ο ς, 4, 103 : «Πολεμίους δε ανδρας τούς αν χειρώοωνται, ποιεϋοι 
τάδε· άποταμών [εκαοτος] κεφαλήν, άποφέρεται ές τά οικία, έπειτα επί ξύλου μεγάλου 
άναπείρας ίοτ8. υπέρ τής οικίης νπερέχουσαν πολλόν. ..·».

8 ‘Ηρόδοτος, 7, 238.
7 'Ηρόδοτος, 9, 78.
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νέτο ούχί κατά τον παρά τοΐς Σκύθαις χρησιμοποιούμενον διά τούς νεκρούς 
τρόπον, τον υπό τοΰ Ηροδότου περιγραφόμενον αλλά διά της έμπήξεως 
πασσάλου εις τάς πλευράς 2, ενισχύει την άποήπν, δτι δεν δυνάμεθα νά εϊ- 
μεθα βέβαιοι, δτι 6 υπό τοΰ πατρός τής ιστορίας άναφερόμενος άνασκολο- 
πισμός παρά Πέρσαις και Μήδοις σημαίνει πάντοτε την διά πασσάλου διά- 
τρησιν τοΰ ανθρωπίνου κορμοΰ.

Άνασκοποΰντες τ’ ανωτέρω καταλήγομεν εις τά έξης συμπεράσματα : Ή 
περί ής 6 λόγος θανατική καταδίκη προέρχεται έκ παλαιών εθίμων βαρβά
ρων ασιατικών φυλών, αΐτινες, ζώσαι νομαδικώς, ένεπνεύσθησαν, πιθανώ- 
τατα, εις την εφαρμογήν ταΰτης έκ τοΰ διοβελισμοΰ τών προς διατροφήν των 
■ψηνομένων ζιίκον. Ο! Τοΰρκοι, έλκοντες την καταγωγήν έκ τίνος τών φυλών 
τούτων, παρέλαβον τήν συνήθειαν καί έφήρμοσαν ταύτην, ως νόμιμον πλέον 
θεσμόν, κυρίως εις τούς ύπ’ αυτών κατακτηθέντας λαούς, καί δή εναντίον 
τών υπέρ τής ελευθερίας των άγωνιζομένων καί κατά τοΰ κράτους έπαναστα- 
τούντων. Ή έρευνα έξ άλλου τών μέχρι τοΰδε παραδεδομένων σχετικών ελλη
νικών κειμένων επιτρέπει νά συμπεράνωμεν, δτι τον φρικτόν τοΰτον τρόπον 
άνασκολοπισμοΰ, ευρέως έφαρμοσθέντα υπό τών Τούρκων, δεν έγνώρισεν ως 
νόμιμον θεσμόν ή ελληνική άρχαιότης.

ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ * 5

1 Βλ. ανωτέρω, σ. 539, σημ. 1.
5 Α. Η. La yard, Nineveh and its remains, II, London 1854, σ. 374. 

Σχετικήν εΙκόνα βλ. αυτόθι, σ. 369. Πρβλ. G. Maspero, Histoire ancienne 
des peuples de lOrient classique, III, Paris 1899, a. 203.
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