
«ΤΡΟΦΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΑ»
ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΠΑΠΥΡΟΥΣ

Εις τον προσφάτως δημοσιευθέντα τελευταιον τόμον πάπυρων τής συλ
λογής John Rylands Library ' περιλαμβάνεται ιδιαίτερα όμάς εξ αυτών 
(υπ’ άρ. 616 — 651), ήτις προέρχεται έκ τοΰ ιδιωτικού αρχείου Θεοφάνους 
τινός, "Ελληνος έξ Έρμουπόλεως τής άνω Αίγυπτου. Ό Θεοφάνης οΰτος, 
νομικός τό επάγγελμα καί σύμβουλος πιθανώς τοΰ Ρωμαίου έπάρχου τής Αί
γυπτου \ έζησε περί τα τέλη τοΰ 3ου καί τάς άρχάς τοΰ 4ου μ.Χρ. αΐώνος. 
Οί περισσότεροι τών διασωθέντων πάπυρων τοΰ αρχείου του ανάγονται εις 
τούς μεταξύ 317 καί 323 χρόνους, άναφέρονται δηλαδή εις πρόσωπα καί 
πράγματα τών αμέσως προ τοΰ εμφυλίου πολέμου μεταξύ Μ. Κωνσταντίνου 
καί Λικινίου ολίγων ετών 8. Τούτο δίδει πρόσθετον ενδιαφέρον εις τάς 
πολλάς καί ποικίλας πληροφορίας, τάς οποίας παρέχουν οΰτοι περί τοΰ βίου 
καί τοΰ πολιτισμού τής εποχής εις τάς ανατολικός, τάς Ελληνικός, επαρχίας 
τής Αυτοκρατορίας, ώς παρετήρησεν ήδη έν γενικαΐς γραμμαΐς εις τε την λαμ
πρόν εισαγωγήν καί τά καθ’ έκαστον σχόλια ό εκδότης καθηγητής Roberts 1 2 * 4 *.

'Ως προς τούτο, πηγήν ιδιαιτέρως πολύτιμον αποτελούν οί έξ αυτών πε- 
ριέχοντες λογαριασμούς καθημερινών εξόδων τού Θεοφάνους καί τής ακολου
θίας του (οί ύπ’ άρ. 630 - 638) κατά τό διάστημα πενταμήνου ταξιδιού 
(20 Μαρτίου — 10 Αύγουστου) αυτών εκ τής άνω Αίγυπτου εις ’Αντιόχειαν 
τής Συρίας καί τάνάπαλιν. Εϊς τούς λογαριασμούς τούτους, συντεταγμέ
νους μετά πόσης ακρίβειας6, αναγράφονται άναλυτικώς, μεταξύ τών άλ

1 Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library 
at Manchester. Volume IV, edited by C. H. Roberts and E. G. T u r n e r 
(Manchester 1952).

2 Βλ. Roberts, αυτόθι, σελ. 104.
8 Αυτόθι, σελ. 105.
4 Πβλ. επίσης Claire Preaux, Chron. d’Rgypte XXVIII (1953), 159 -

161. A. Bata ill e, REG LXVI (1953), 452.
6 ’Αναγράφονται έπιμελώς καί λεπτομερώς τά καθ’ έκάστην δαπανώμενα ποσά 

μετά τής αίτιας έκάστης μονομερούς δαπάνης, δίδεται δέ ανελλιπώς τό άθροισμα τής 
χρηματικής δαπάνης δι’ έκάστην ημέραν, δι’ έκάστην πεντάδα ημερών (είναι ή 
πρώτη μνεία έβδομάδος έκ 5 ημερών, αρχαιότατης Βαβυλωνιακής προελεύσεως, είς 
πρακτικούς σκοπούς τής καθημερινής ζωής εις εποχήν τοΰ Ίουλιανοΰ ημερολογίου’ 
βλ. Roberts, ένθ’ άν., 106) καί έν τέλει δι’ έκαστον μήνα.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝίϊΝ ΣΠΟΥΔίϊΝ "Ετος ΚΓ’ 44
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λων *, αί τροφα'ι και τά ποτά, τα όποια ήγοράζοντο καθ’ έκάστην προς δια
τροφήν τοΰ ομίλου τών ταξιδιωτών, είτε εις τους ενδιάμεσους σταθμούς κατα 
την μετάβασιν και επιστροφήν 1 2, είτε εν ’Αντιόχεια, ένθα παρέμειναν οΰτοι 
επι δΰο καί ήμισυν μήνας. Ή προσεκτική μελέτη τών τροφίμων τούτων 
παρουσιάζει εξαιρετικόν ενδιαφέρον από τε γλωσσικής και ιστορικής άπόψεως. 
’Αποτελεί διά τοϋτο τον σκοπόν τοΰ παρόντος πονήματος, τό όποιον προσ
φέρω μετά σεβασμού ως κανίσκιν μικροντζικον εις τον τιμώμενον σοφόν και 
χαλκέντερον ερευνητήν τής εθνικής ημών γλώσσης και ιστορίας τών μεσαιω
νικών και νεωτέρων χρόνων και ώς συμβολήν μικράν εις δσα οΰτος έγραψε 
περ'ι «τροφών και ποτών» παρά Βυζαντινοΐς εις τά εσχάτως δημοσιευθέντα 
δυο μνημειώδη έργα του 3.

** *

'Η πρώτη δαπάνη εκάστης ημέρας εις τους λογαριασμούς εξόδων τοΰ 
Θεοφάνους άναφέρεται εύλόγως εις τήν αγοράν τοΰ «έπιουσίου». Εις δλας 
εν τούτοις τάς σχετικάς έγγραφάς ό δρος άρτος ουδέποτε χρησιμοποιείται. 
Πάντοτε γίνεται λόγος περ'ι αγοράς χρωμίων. Τούτο δέ, εν συνδυασμφ κα'ι 
προς τάς εκ προγενεστέρων και μεταγενεστέρων παπύρων πληροφορίας, διδά-

1 Άναφέρεται, π. χάριν, συχνά αγορά σάπωνος (άφόνηρον, ααψώνιον) διά τήν 
καθαριότητα έν γένει τών ταξιδιωτών ή διά τό λουτρόν τοΰ Θεοφάνους είδικώς, 
αγορά ξύλων διά τήν παρασκευήν φαγητού, αγορά χάρτου γραφής, δαπάνη διά τήν 
έπιδιόρθωσιν ή τόν καθαρισμόν τών ενδυμάτων τού Θεοφάνους, διά τό λουτρόν 
αύτοϋ, κλπ. Έκτος τών λουτρών (βαλανεΐα), τά όποια ό Θεοφάνης έπεσκέπτετο τακτι
κούς διά λόγους καθαριότητος καί έν Αντιόχεια καί είς τάς άλλας πόλεις δι’ ών 
διήρχετο κατά τό ταξίδιον, δέν παρέλειπε νά έπισκεφθή καί τά άλλα αξιοθέατα, έφ’ 
όσον ό διαθέσιμος χρόνος έπέτρεπε τούτο. Οΰτω, κατά τήν πρώτην διάβασιν έξ 
Άσκαλώνος έπεσκέφθη τό &έατρον καί τό φδεΐον τής πόλεως (637,219-220), είς τά 
όποια παρηκολούθησε πιθανώς παραστάσεις θεατρικάς καί μουσικάς. Τούτο μαρτυ
ρεί σαφώς περί τοΰ υψηλού επίπεδου πολιτισμού καί τών πνευματικών διαφερόντων 
τών πεπαιδευμένων Ελλήνων τής εποχής, παραλλήλως δέ περί τής βαθείας εκπολιτι
στικής έπιδράσεως, ήν είχεν ασκήσει ό Ελληνισμός άπό τής εποχής τών Σελευκι- 
δών επί τοΰ ιθαγενούς πληθυσμού τής Παλαιστίνης καί τής Συρίας (πβλ. καί Ro
berts, 627, ένθ’ αν., σχόλ.).

2 Μεταξύ τών πάπυρων τοΰ Θεοφάνους, οΐτινες άναφέρονται είς τό ταξίδιον 
τούτο, υπάρχουν καί οι παρεχοντες ιδιαιτέρως τό διανυθέν δρομολόγιον μετά κατα
λόγου τών πόλεων, δι ων διήλθον οι ταξιδιώται, καί τής μεταξύ αυτών άποστάσεως 
εις «μιλιά» Ρωμαίκα. Περιττόν νά τονισθή το σημαντικόν ίστορικο - γεωγραφικόν 
διαφέρον τών κειμένων τούτων (62 7,224-249 , 324-333 . 628).

3 Φ. Κου κουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός (A’- Ε', Άθήναι 1948 - 
1952) : Αί τροφα'ι και τά ποτά, έν τόμοι Ε', σελ. 9-135. Τοΰ αυτού, Θεσσαλονί
κης Ευσταθίου τά Λαογραφικά (A' - Β', Άθήναι 1950) : Αί τροφα'ι καί τά ποτά, έν 
τόμφ Α', σελ. 116 -225.
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σκει δτι το υποκοριστικόν ψωμίον - χρωμίν, έν χρήσει ήδη εις την Κοινήν 
των Ελληνιστικών χρόνων ‘, ειχεν εξ δλοκλήρου αντικαταστήσει είς την όμι- 
λουμένην τον ορον άρτος πολύ ένωρίτερον τοϋ 4ου αίώνος 1 2 3.

Δύο ειδών «ψωμία» ήγοράζοντο καθημερινώς : ψωμιά καϋαρά καί ψω
μιά κιβάρια, δηλοΰμενα συχνά καί ως καϋαρά καί κι βάρια, κατά παράλειψιν 
τοϋ ουσιαστικού 8. Τά πρώτα, σημαίνοντα τον εκ καθαρώς σιτίνου καί επι
μελούς κοσκινισμένου αλεύρου άρτον 4, ήγοράζοντο προς χρήσιν τού Θεοφά- 
νους καί τών ομοτράπεζων του. Τά δεύτερα, δηλοΰντα τον κατωτερας ποιό- 
τητος άρτον έκ πιτυρούχου καί ανάμεικτου αλεύρου 5 * *, προωρίζοντο άποκλει-

1 Ή αρχαιότερα μέχρι τοΰδε μνεία αΰτοΰ άπαντά είς πάπυρον τοϋ 2ου π.Χρ. 
αίώνος (Ρ. Tebt. 33,u. Πβλ. Mayser, Gramm, d. Gr. Papyri P3, 41).

2 Ό Kretschmer, Brot und Wein im Neugriechischen, έν Glotta XV, 
1927, 60 -63) έθεώρει ώς terminus a quo τής χρήσεως ταύτης τόν 4ον αιώνα (Αυ
τόθι, 60). Αλλά καί μόνη ή μαρτυρία τοϋ αρχείου τοϋ Θεοφάνους θά ήρκει νά άνα- 
βιβάση κατά πολλά έτη τό χρονικόν όριον, έφ’ όσον ή χρήσις ψωμίον — άρτος είχε 
γενικευθή είς τάς άρχάς τοϋ αίώνος. Έκτος όμως αυτής κατέχομεν μαρτυρίας έξ 
άλλων παπύρων βεβαιούσας ότι τοΰτο συνέβαινεν ήδη είς τάς άρχάς τοϋ 3ου αίώνος 
(βλ. Ρ. Grenfell II, 67,14/15, τοϋ 237 μ.Χρ. Πβλ. Ρ. Grenfell II, 77, 
20/21. Ρ. Oxy., 1345. 1489,5. 2282,5’ όλοι τοϋ 3ου αί.). Έν τούτοις τά στοιχεία 
ταΰτα δέν είναι επαρκή διά τόν μετ' ακρίβειας καθορισμόν τοϋ χρόνου, καθ’ όν ή 
λέξις ψωμίον = μικρόν τεμάχιον άρτου, μπονκκεα (είς τά γλωσσάρια αποδίδεται διά 
τοϋ Λατιν. buccella' βλ. Kretschmer, ένθ’ άν., 63) μετέπεσεν είς τήν σημα
σίαν ολόκληρος άρτος, άρτος εν γένει, είς ήν καί χρησιμοποιείται κοινώς έ'κτοτε. Κατά 
πάσαν πιθανότητα τοΰτο συνέβη κατά τόν 2ον μ.Χρ. αιώνα (κατά τόν Ιον αί. ή 
λέξις διετήρει τήν αρχικήν σημασίαν ή, τουλάχιστον, ή μεταφορική σημασία αυτής 
δέν ειχεν είσέτι γενικευθή’ βλ. Εΰαγγ. κατά Ίωάνν., 13,26), εξηγείται δέ έκ τοϋ 
μικρού όγκου καί σχήματος τών άρτων τής εποχής. 'Ο Θεοφάνης μόνος έτρωγε τέσ- 
σαρα ολόκληρα ψωμία καθ’ έκάστην (Πβλ. καί Κουκουλ έ, Βυζ. βίος Ε', 15).

3 Βλ. 629,10/11, 42/43 , 52/53, κλπ. 630,2/3, 16/17, 26/27, κλπ.
4 Τόν «καθαρόν άρτον» τών αρχαίων (βλ. Β 1 u m n e r, Technologie u. Ter- 

minologie I2, 76), τόν κα&αρόν άρτον τών συγγραφέων ή τό καϋαρόν ψωμιν τής 
όμιλουμένης κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν καί τό καϋαρά ψωμί ή απλώς τό καϋάρειο 
τής σήμερον (βλ. Κούκο υ·λέ, ένθ’ άν., 12-13. Εΰσταθ. τά Λαογρ. Α', 168).

5 Τό έπίθετον κιβάριος (lat. cibarius) έδήλου τήν δευτέραν, ευτελή ποιότητα
τροφίμων (είς τούς λογαριασμούς τοϋ Θεοφάνους άναφέρεται καί οίνος κιβάριος καί 
ελαιον κιβάριον: 629,232 , 332 . 630,39, 104, 161, κλπ.). Προκειμένου περί άρτου είδι-
κώς, έσήμαινε τόν κατωτέρας ποιότητος έξ άκοσκινίστου καί άναμείκτου άλεύρου
άρτον (βλ. Thesaurus ling, lat., έν λ. cibarius. Β 1 ii m n e r, ένθ’ άν., 78), άντι- 
στοιχοΰντα πρός τόν ρυπαρόν ή πιτνρίαν ή πιτνρίτην άρτον τών αρχαίων (βλ. Β 1 ii m n e r, 
αυτόθι, 76), τόν κιβαρον άρτον ή απλώς κιβαρίτην τών συγγραφέων, ή τό κιβαρόν ψωμιν 
ή τό πιτερατον ψωμιν τής όμιλουμένης κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους (βλ. Κού
κο υ λ έ, Βυζ.βίος Ε', 20 - 23. Εύσταθ. τά Λαογρ. Α', 168 - 169) καί τό παρ’ ήμίν σμιγό 
ψωμί (καί σμιγάδι απλώς ή σμιγαδωτό, αμιγαδερό, αμιγαδένιο κατά τόπους όνομαζόμε- 
νον), τό καί μαύρο ψωμί κοινώς λεγόμενον είς τάς πόλεις. Είς τήν νέαν Ελληνικήν 
ή λέξις διασοιζεται ενιαχού ώς ούσιαστικόν (κίβαρο καί κιβαρίδι έν Σουδενοΐς καί
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στικώς διά τό υπηρετικόν προσωπικόν τοϋ Θεοφάνους \ Τοϋτο δε αρκεί προς 
άρσιν πόσης αμφιβολίας * 1 2 περί της υπό των πτωχών μόνον τάξεων κατανα- 
λιόσεως τοΰ κιβαρίον άρτου.

Δίς, κατά τό ταξίδιον τής επιστροφής, άναφέρεται οτι ήγοράσθησαν Ιν 
Βαβυλώνι τής Αίγΰπτου προς χρήσιν τοΰ Θεοφάνους καί -ψωμία άπαλά (630, 
547 , 551). Υπήρχε βεβαίως καί παρ’ άρχαίοις Άρτος απαλός 3 καί παρ’ ήμΐν 
λέγεται άπαλο ψωμί δ μαλακός καί τρυφερός άρτος 4, άλλ’ οστις έτυχε νά 
ΐδη τον καί σήμερον έτι υπό των Αιγυπτίων κατασκευαζόμενον μαλακόν καί 
άτελώς πως εψημένον άρτον, εις μικρόν πλακοειδές καί στρογγυλόν σχήμα, 
δεν θά δυσκολευθή νά έννοήση την ποιότητα καί τό σχήμα των απαλών 
ψωμίων τής εποχής τοΰ Θεοφάνους.

** *

Νωποΰ κρέατος ελάχιστη σχετικώς έγένετο χρήσις υπό των ταξιδιωτών. 
Οϋτω, εις πλήρεις λογαριασμούς εξόδων 45 ημερών, καθ’ ας οΰτοι παρέμε- 
νον έν Άντιοχείφ, μνημονεύεται αγορά κρέως μόνον δκτάκις, έξ ών πεντάκις 
«εΐς τό άλίσαι» 5. Έκ τοΰτου τεκμαίρεται, οτι νωπόν κρέας έμαγειρεΰετο λίαν

Σκουπίψ Καλαβρύτων, ταίβαρο δ’ αλλαχού) μέ τήν σημασίαν «πίτυρον» (βλ. Κ ο υ- 
κουλέ, Βυζ. βίος Ε', 21, ύποσ. 1). Έν Κρήτη υπάρχει καί χωρίον Τσιβαρας, δπερ 
ώνομάσθη ασφαλώς έκ Τσιβαρά τίνος, οϋτω κληθέντος διότι έπώλει πίτυρα ή διότι 
έτρωγε πιτυροϋχον άρτον.

1 Σχεδόν πάντοτε ό λογιστής τοϋ Θεοφάνους διασαφεΐ, οτι τά κιβάρια ψωμία 
ήγοράζοντο «τοΐς παιδίοις» (περί τής σημασίας τοΰ παΐς, παιδίον, παιδάριον = υπηρέ
της, συνήθως δοϋλος, βλ. Τ a u b e n s c h 1 a g, The law in Greco-roman Egi^pt, 
50). Βλ. καί τά σχόλια τοΰ καθ. Roberts, έν 627,71 καί 629,ίο.

2 Βλ. Κουκουλ έ, Εύσταθ. τά Λαογρ. Α', 169.
3 'Ο ’Αθηναίος (III, 118 b) παραδίδει δτι «απαλοί» άρτος έκαλεΐτο ό «άρτυο- 

μενος γάλακιι δλίγφ καί ελαίφ καί άλαίν αρκετό Γς». Πβλ. Bliimner, ένθ’ άν., 86, 
ύποσ. 7.

4 Βλ. Κουκουλ έ, Βυζ. βίος Ε', 28, ύποσ. 9. Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην., έν λ.
απαλός.

5 Βλ. 629,24, 44, 184, 274, 385. 630,30, 87, 205. Ή- τιμή τοΰ αγοραζόμενου κρέατος 
ύπελογίζετο είς «λίτρας» Ρωμαϊκάς, έποίκιλλε δέ κατά πόλιν καί είδος. "Απαξ μόνον 
(630,314) ή τιμή ύπελογίσθη εις κοπάδια (τιμ(ής) κρέως κοπαδίων (τεσσάρων) (δρχ)...), 
είς τεμάχια δηλαδή είδικώς παρασκευαζόμενα καί πωλούμενα ύπό των κρεοπωλών 
(ανάλογα προφανώς πρός τό παρ’ ήμΐν «μπιφτέκι» — άγγλ. beefsteak — ή «μπριτζόλα» 
— ίταλ. braciuola). Τούτο διδάσκει δτι τό υποκοριστικόν κοπάδιον ήτο έν χρήσει είς 
τήν δμιλουμένην τών Ρωμαϊκών χρόνων ύπό τήν σημασίαν «τεμάχιον, κομμάτι» 
(κρέατος), ώς καί κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν (βλ. Du Cange, έν λ. κοπάδι. 
Sophocles, έν λ. κοπάδιον). Κατά τήν τελευταίαν ταύτην έποχήν ή λέξις μετε- 
φέρθη έκ τοΰ «τεμαχίου» κρέατος, «άποκοπτομένου» έκ τοΰ δλου σώματος, είς τό
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άραιώς και μόνον διά τον Θεοφάνην κα'ι τούς συνδαιτυμόνας του ασφαλώς *, 
ένφ τό προσωπικόν τής ακολουθίας του έτρωγε παστόν κρέας, έκ τοΰ οποίου 
διέθετε μεγάλην προμήθειαν έξ Αίγυπτου * 1 2 * 4 * * *, άνανεουμένην, ώς ειδομεν, έκά- 
στοτε έν Άντιοχείμ. Πιθανοί λόγοι προνοίας ή οικονομιών δεν άρκοϋν προς 
δικαιολογίαν τοΰ πράγματος, δεδομένου δτι ό Θεοφάνης έγνώριζε καλώς έκ 
τών προτέρων πότε και έκ ποιων πόλεων θά διήρχετο ή είς ποιας καί πόσον 
θά παρέμενε κατά την διάρκειαν τοΰ ταξιδιού, ώστε νά μη άνησυχή διά την 
προμήθειαν κρέατος. Τό πιθανώτερον, νομίζω, είναι δτι πρόκειται περί 
ιδιαιτέρας προτιμήσεως τοΰ κοινοΰ τής έποχής προς τό παστόν κρέας, όφει- 
λομένης εις Ρωμαϊκήν έπίδρασιν 8.

'Υπάρχουν άλλως τε καί έμφανέστεραι ένδείξεις τής έπιδράσεως ταΰτης. 
Οΰτω, οΐ ταξιδιώται αγοράζουν συχνά λουκάνικα (627,208. 629,27, 120, 
κλπ.) *. Ή έπικράτησις τοΰ Ρωμαϊκοΰ ονόματος είς την όμιλουμένην από 
τής έποχής ταυτης προς δήλωσιν τών άλλάντων δεικνύει ασφαλώς καί έπι-

«τμήμα, κομμάτι» ποιμνίου, «άποκοπτομένου» έκ τής δλης αγέλης, εντεύθεν δέ κατήν- 
τησε νά σημαίνη αδιακρίτως «ποίμνιον, αγέλη ζιρων» μικρά ή μεγάλη (Du Cange, 
έν λ.). 'Η σημασία αυτή έπεκράτησεν έκτοτε καί είναι κοινώς έν χρήσει μέχρι σήμε
ρον. (Κατά ταΰτα ή νπό τοΰ αοιδίμου Κοραή, Άτ. IV, 242, έπιχειρουμένη σημα- 
σιολογική ερμηνεία τής λέξεως δεν εύσταθεϊ.)

1 Καίτοι τούτο άπαξ μόνον μαρτυρεϊται ρητώς (627,290 : οψέ αοι ε[ίς δΖ(πνον)] 
άπαλοϋ κρέως (δρ) ο).

2 Μεταξύ τών προμηθειών είς τρόφιμα, τάς οποίας ό Θεοφάνης παρέλαβεν έκ 
τών αποθηκών του (κελλαρικα) άναφέρονται καί κρέως άγγΖα [,]λ (627,72). Έφ’ οσον 
τό δεύτερον ψηφίον τοΰ αριθμού τών αγγείων είναι 30 (λ), ολόκληρος ό αριθμός 
αυτών πρέπει νά ήτο τουλάχιστον 130.

8 'Η συνήθεια διεδόθη προφανώς διά τών Ρωμαίων στρατιωτών, οΐτινες διήρ- 
χοντο ή έστρατοπέδευον είς τάς άνατολικάς επαρχίας τής Αυτοκρατορίας καί μεταξύ 
τών όποιων ύπήρχον καί “Ελληνες. Είναι δέ γνωστόν δτι ού μόνον ό στρατός, αλλά 
καί οί πολϊται Ρωμαίοι έδείκνυον μεγαλυτέραν τών Ελλήνων προτίμησιν προς τό 
παστόν κρέας, ιδίως τό τοΰ χοίρου. Βλ. Marquardt-Mau, Das Privatleben 
der Romer, 430, 467. Masquelez, Diet, des Ant., άρθρ. Cibaria militum, 
σελ. 1170. M. Besnier, αυτόθι, άρθρ. Salsamentum, σελ. 1022/1023. Orth, 
RE, άρθρ. Kochkunst, σελ. 962.

4 'Ο έκδοτης, ο>ς καί άλλοι πρό αυτού (βλ. Preisigke, Worterb., έν λ.
λουκανικόν. Buck-Petersen, A Reverse Index, σελ. 647. Palmer, A
Gramm, of post-ptol. Papyri, I,, 36), τονίζει τήν λέξιν πάντοτε έπί τής λη-
γούσης. Ή ζώσα όμως παράδοσις (βλ. Du Cange καί Sophocles, έν λ.
λουκάνικον. Κουκουλ έ, Βυζ. βίος Ε', 66, 409. Γ. X α τ ζ ι δ ά κ ι ΜΝΕ, II, 125) 
άποδεικνύει, δτι ή λέξις διετήρησε τόν τόνον τοΰ Λατινικού πρωτοτύπου : lucani- 
cMm^·/.ονκάνικον. (Ό Palmer, ένθ’ άν., παρασυρθείς υπό τοΰ Preisigke, παρανοεϊ 
έπί πλέον καί τήν παραγωγήν καί τήν σημασίαν τοΰ ονόματος.) Μόνον έν Μπόβςι τής 
Κάτω ’Ιταλίας λέγεται ρονκανικδ (βλ. Rolfs, Etym. Worterb. d. unterit. Gra- 
zitat, έν λ. λουκανικόν), αλλά τοΰτο έτονίσθη κατ’ αναλογίαν προς τά άλλα είς -κος 
(βλ. Χατζιδάκι, ένθ’ άν., 127),
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κράτησιν τής κατά τον Ρωμαϊκόν τρόπον παρασκευής αυτών ι. Συγχρόνως δέ 
μέ τα «λουκάνικα» ήγοράζετο πολλάκις και άλλο έδεσμα Ρωμαϊκής ωσαύτως 
προελεύσεως: τα τονρτία (629,26 , 75, 98, κλπ.). Τό όνομα, υποκοριστικόν 
τοϋ τούρτα 1 2, εσήμαινεν άσφαλώς είδος τι παρασκευάσματος εκ κρέατος ταρι- 
χευμένου, πωλουμένου υπό τών άλλαντοπωλών, πιθανώς δέ είδος μικρών 
άλλάντων ή είδος κωλης 11.

1 Τά λουκάνικα ήσαν άλλάντες παρασκευαζόμενοι κατ’ άρχάς εν Λευκανία (Lu- 
cania] τής ’Ιταλίας έξ εκλεκτού χοιρείου κρέατος, αλιπάστου κα'ι καπνιστοί. Ήσαν 
περιζήτητοι είς τόν Ρωμαϊκόν κόσμον (βλ. Blumner, Die R5m. Privatalter- 
tiimer, 17δ. Τοϋ αυτοί, Der Maximaltarif des Diocletian IV, 15 (σελ. 75). 
Honigmann, RE, άρθρ. Lucania, σελ. 1543, καί τάς παραπομπάς τής προη
γούμενης ύποσ.)' δι’ ό κα’ι τό όνομα έπεκράτησεν ενωρίς είς τήν Λατινικήν, εντεύ
θεν δέ καί είς τήν κοινήν Ελληνικήν (από τοϋ 3ου αί. τουλάχιστον), πρός δήλωσιν 
τών άλλάντων γενικώς.

2 Τοίτο άποδεικνύει δτι ή λ. τούρτα (εκ του λατ. torta), κοινή σήμερον είς τήν 
γλώσσαν τής ζαχαροπλαστικής, προϋπήρχεν είς τήν όμιλουμένην, έξηκολούθησε δέ νά 
όμιλήται έκτοτε ανελλιπώς μέχρι σήμερον, καίτοι έκ τής Γραμματείας σπανίως μαρ- 
τυρεΐται (βλ. Du Cange κα'ι Sophocles ένλ. τούρτα),

8 Ώς πρός τήν σημασίαν τής λέξεως, δ εκδότης (629,26, σχόλ.) άναφέρεται είς 
μαρτυρίαν τού λεξικοί τού Sophocles, ένθα ή λ. τούρτα ερμηνεύεται ώς άρτος εγκρν- 
φίας (κατά τόν λεξικογράφον του Ίπποκράτους Έρωτιανόν), ώς άρτος δηλαδή όπτη- 
θείς εντός ανθρακιάς (ή παρ’ ήμ'ιν κοινώς οταχτοκονλλούρα ή οταχτόπιττα λεγομένη· 
βλ. Κουκουλ έ, Βυζ. βίος Ε', 26). ’Ανεξαρτήτως όμως πρός τήν ασαφή μαρτυ
ρίαν τού Έρωτιανοί (1ος αί. μ.Χρ.), όστις φαίνεται συγχέων τόν εγκρνφίαν ή 
οποδίτην άρτον τών αρχαίων (βλ. Β 1 ii tn n e r, Technol. u. Terminol. I2, 84) 
πρός είδος τι πλακούντος, «συντιύεμένου», ώς λέγει, «εκ τε φοινίκων λαπαρών κα'ι αλεύ
ρου κα'ι ϋδατος», όνομαζομένου δέ κατά τήν εποχήν του τούρτα (α, 135, σελ. 26" 
Nachmanson), ούδεμία δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία, ότι τό τουρτιον (όχι 
τούρτιον, ώς τονίζει δ εκδότης) τών παπύρων τού Θεοφάνους δέν ήτο άρτος ή πλα- 
κοίς, αλλά «προσφάγιον». Είς τούς καθημερινούς λογαριασμούς άναφέρεται πάντοτε 
μετά τά ιμωμία, μεταξύ ωών, τυρίου, ταρίχου, συχνά δέ αμέσως πριν ή μετά τά λου
κάνικα (62 9,26 , 75 , 98, U2, 221, 321, κλπ.). ’Ενίοτε μάλιστα αναγράφεται σαφώς ότι 
ήγοράσθησαν τονρτία είς αριοτον (62 9,26) ή τονρτία β είς δΐπνον (629,75). Τοίτο καί 
ή αρχική σημασία του ονόματος (torta είς τήν Λατινικήν σημαίνει «στρεπτή, στρεβλή», 
ώνομάσθη δ’ οότω — έξ οΰ τό 'Ελληνικόν τούρτα καί τά ομώνυμα τών νεωτέρων 
Ευρωπαϊκών γλωσσών — είδος τι πλακοίντος έκ τού σχήματος, ώς έξήγησεν ήδη δ 
Κοραής, ”Ατ. I, 325) άγουν είς τό συμπέρασμα, ότι τονρτία ώνομάζοντο μικροί 
άλλάντες ή μικρά τεμάχια χοιρείου κρέατος εντός εντέρου διατηρούμενα (ενίοτε μνη
μονεύεται αγορά τουρτιον ενός ή τονρτίων δύο ; 629,75, Π2), ανάλογα πιθανώς πρός τά 
παρ’ άρχαΐοις τεμάχια κωλής, κωλ,έας, κωλ,ήνος (διά τήν λ. βλ. Κ. Κόντου, ’Αθή
νας, 4, 307 -310, περί δέ τοό πράγματος βλ. Hermann-Bliimner, Gr. 
Privataltert., 225, ύποσ. 1. Fournier, Diet, des Ant., άρθρ. Cibaria, 1159) καί 
πρός τά σημερινά τεμάχια ζαμπόν (γαλλ. jambon) ή μονρταδέλ/.ας (ίταλ. mortadella). 
Τό όνομα οφείλεται άσφαλώς είς τό «στρεπτόν» ή «στρεβλόν» πως σχήμα των, όπερ 
θά ώμοίαζε πρός μικράν τούρταν.
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Άντιθέτως, καθαρώς Ελληνικόν έθιμον μαρτυρεί ή υπό τών ταξιδιω
τών τακτικωτάτη κατανάλωσις ταρίχον, παστών δηλαδή ιχθύων Ή μεγάλη 
εκ τούτων προμήθεια, ήν παρέλαβον εξ Α’ιγύπτου κατά την άναχώρησιν 1 2, 
εξηντλήθη εξ ολοκλήρου κατά το ταξίδιον προς ’Αντιόχειαν. ’Άλλως δεν εξη
γείται διατι κατά την έν Αντιόχεια παραμονήν καθημερινώς σχεδόν μνημο
νεύεται εις τους λογαριασμούς διατροφής αγορά ταρίχον, ενφ όψαριδίων, 
νωπών δηλαδή ιχθύων 3, σπανιώτατα άναφέρεται 4. Ελληνικής επίσης συνή
θειας άπόδειξις είναι ή συχνότατη κατανάλωσις παρεμφερούς προς τον τάρι- 
χον εδέσματος, γνωστού από τής άρχαιότητος μέχρι σήμερον, κατ’ εξοχήν δέ 
Ελληνικού, τού γάρου \ Μετά τήν έξάντλησιν τής έξ αυτού σημαντικής προ-

1 Περί τής ιδιαιτέρας προτιμήσεως των αρχαίων ‘Ελλήνων προς τούς αλιπά
στους ιχθύς, βλ. Hermann-Bliimner, ένθ’ άν., 227. Orth, RE, άρθρ. 
Iiochkunst, σελ. 951/952. Κ. Schneider, αυτόθι, άρθρ. Τάριχος. Β e s n i e r, 
Diet, des Ant., άρθρ. Salsamentum, σελ. 1023 - 1025. Ή πρός τά παστά δψάρια 
κλίσις δέν μετεβλήθη καί κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν (βλ. Κου κουλέ, Βυζ. βίος 
Ε', 84-86. Εύσταθ. τά Λαογρ. Α', 183) καί σήμερον δέ ύφίσταται ή αυτή προτί- 
μησις τού Ελληνικού λαού πρός τά παστά ψάρια ή απλώς τά παστά, άλλ’ ό αρχαίος 
όρος τάριχος διετηρήθη υπό τήν σημασίαν ταύτην μόνον έν Καππαδοκίφ (βλ. 
I. Σαραντίδου-’Αρχελάου, Ή Σινασός, 270) καί εις τό δεύτερον συνθε
τικόν τού άβγο-τάραχο (βλ. ‘Ιστορ. Λεξ. Ν. ‘Ελλην., έν λ.).

2 ‘Ο αριθμός των πήλινων αγγείων ταρίχον των παραληφθέντων έκ τής αποθή
κης τού Θεοφάνους (627,77) δέν διεσο'ιθη άτυχώς. Πρέπει δμως νά ήτο μεγαλύτερος 
των τού μαστού κρέατος (βλ. άν., σελ. 693, ύποσ. 2).

8 Τό δψαρίδιον, ύποκορ. τού δψάριον (έσφαλμένως ό Palmer-— ένθ·’ άν., 90 — 
τό θεωρεί παραγωγόν τού οψον διά τής καταλήζεως -αρίδιον), έσήμαινε κατ’ άρχάς 
δ,τι καί τό πρωτότυπον, δηλαδή «προσφάγιον» (π.χάριν, είς τόν Ρ. Oxy., 2148,13/14, 
τού 27 μ.Χρ., άναφέρεται δψαρίδιν σιναπηρόν). ’Αλλά κατά τόν 3ον καί 4ον αί. 
(βλ. τάς παραπομπάς έν Preisigke, Worterb. καί Eiddell-Scott- 
Jones, έν λ.) είχε προσλόβει τήν συγκεκριμένην σημασίαν «ιχθύς», ως καί τό 
προϋπάρχον υπό τήν σημασίαν ταύτην δψάριον, δθεν τό Βυζαντινόν δψάριν καί ψάρ1 
καί τό Νεοελληνικόν κοινόν ψάρι (βλ. J. Κ a 1 i t s u n a k i s, ”Οψον und δψάριον, 
έν Kretschmer’s Festschrift, 96- 106. Κου κουλέ, Βυζ. βίος Ε', 79).

4 Οϋτω είς διάστημα ενός μηνός έν ’Αντιόχεια δίς μόνον μνημονεύεται αγορά 
νωπών ιχθύων (629,31, 284). Δέν βλέπω άλλην εύλογον έξήγησιν τού πράγματος έκτος 
τής προτιμήσεως τού Θεοφάνους πρός τούς αλιπάστους ιχθύς.

4 Ό γάρος (ενίοτε καί τδ γάρος, ως κατά τήν ιστορουμένην έποχήν, καί 
τό γάρον) ήτο έδεσμα παρασκευαζόμενον έκ τού ήπατος ή καί τών έντοσθίων ώρι- 
σμένων Ιχθύων (ιδίως τού σκόμβρου). ‘Ο συνήθης τρόπος παρασκευής (βλ. Γεωπ., 
XX, 46) αύτοΰ ήτο δ εξής : Μετά τό κανονικόν άλάτισμα, τά έντόσθια τών ιχθύων 
έτίθεντο εντός ανοικτών πήλινων αγγείων καί έξετίθεντο είς τόν ήλιον έπί δύο περί
που μήνας, ταρασσόμενα συχνά διά νά άνακατεύωνται. Είς ταΰτα προσετίθεντο πολλά- 
κις καί ολόκληροι μικροί ιχθύες, ως αί άθερίναι, διά λόγους δέ γεύσεως καί έλαιον ή 
οίνος, όρίγανον καί άλλα καρυκεύματα (βλ. καί τήν έπομένην ύποσ.). Μετά τήν εντελή
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μηθείας εντός αγγείων κατά την εξ Αίγυπτου άναχώρησιν, εγίνετο τακτικώς 
άνανέωσις αυτής εκ τής αγοράς τής ’Αντιόχειας *.

Ευεξήγητος ωσαύτως είναι, εφ’ δσον πρόκειται περί διατροφής ταξιδιω
τών, μάλιστα δέ Ελλήνων, ή εις τούς καθημερινούς λογαριασμούς άναφε- 
ρομένη τακτική αγορά ελατών, τυρίου καί φών. Αί εντός άλμης, δξους ή 
ελαίου διατηρούμενοι έλαΐαι υπήρξαν, ως γνωστόν, άρχαιόθεν καί μέχρι σή
μερον των συνηθεστέρων τροφών τού Ελληνικού λαού * 1 2 3. Ούδέν τό παράδο-

ταρίχευσιν, διά διηθήσεως εντός κοφίνου έλαμβάνετο ό γάρος, είδος δηλαδή «σάλτσας» 
νοστιμωτάτης, τήν οποίαν οί αρχαίοι Έλληνες, έκ τούτων δέ μαθόντες καί οι Ρω
μαίοι, μετεχειρίζοντο τακτικώτατα διά νά καρυκεύουν αλίπαστα, λαχανικά, φά, κλπ. 
(βλ. Diet, des Ant., άρθρ. Garum. Zahn, RE, άρθρ. Garum. Πβλ. M a r- 
quardt-Mau, Das Privatleben der Romer, 438 - 442). Κατά τήν Βυζαντι
νήν εποχήν ό γάρος παρέμεινεν έξ ίσου προσφιλές καρύκευμα πολλών τροφών (βλ. 
Κουκουλ έ, ένθ’ άν., 40-41). Σήμερον ό γάρος (διαλεκτικώς δέ καί το γάρος καί 
το γάρον) σημαίνει κυρίως τήν «άλμην» εντός τής οποίας διατηρούνται έλαΐαι, τυρός 
κλπ. (βλ. Ίστορ. Λες. Ν. Έλλην., έν λ. άρμη 1), διετήρησεν όμως ενιαχού καί τήν 
άρχαίαν σημασίαν (εις τάς εκατέρωθεν τής Προποντίδος 'Ελληνικός πόλεις τής Θρά
κης καί τής Μ. ’Ασίας, π. χάριν, καί εϊς τινας νήσους τού Αιγαίου). Παρασκευάζε
ται κατά τόν άρχαΐον τρόπον καί είναι, κατά τούς ειδήμονας, νοστιμώτατον έ'δεσμα 
(βλ. Α. Π α ρ α σ κ ε υ ο π ο ύ λ ο υ, Άρχ. Θρακ. Θησ., 2, 1935/36, 87/88).

1 Ό αριθμός τών έκ τής αποθήκης (κελλαρικών) τού Θεοφάνους παραληφθέν- 
των αγγείων γάρους δέν διεσώθη έν τφ παπύρφ (627,76), πρέπει όμως νά ήτο αρκετά 
σημαντικός, έφ’ δσον ό γάρος άπετέλει τακτικωτάτην τροφήν τών ταξιδιωτών. Άπό- 
δειξις, δτι κατά τάς τελευταίας δέκα ημέρας τής έν ’Αντιόχεια παραμονής σημειοΰ- 
ται καθημερινώς αγορά γάρους (630,72 , 81, 92, 108, 128, 154, 180, 193 , 213). ’Επειδή δέ 
ακριβώς ό γάρος ήτο απαραίτητος τροφή διά τούς ταξιδιοιτας, ό Θεοφάνης έθεώρη- 
σεν οίκονομικωτέραν τήν παρασκευήν έν Άντιοχείφ ποσότητος γάρου, μετά τήν έξάν- 
τλησιν τής έξ Αίγύπτου παραληφθείσης (30 Μαίου), ή τήν καθημερινήν προμήθειαν 
έκ τής αγοράς. “Ενεκα έλλείψεως χρόνου, δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά άκολουθήση 
τήν συνήθη συνταγήν παρασκευής αυτού (βλ. τήν προηγ. ύποσ.). Έφηρμόσθη διά 
τούτο ό διά βρασμού τρόπος, δστις ήκολουθεΐτο πολλάκις καί αλλαχού διά λόγους 
συντομίας. ’Αγορά έντοσθίων ιχθύων δέν σημειοϋται πρός τούτο. Μνημονεύεται 
αγορά : βοριδίων εις τό γάρος (δρχ) (700). σχαδίο>ν δμο(ίως) είς τό (αυτό) (δρχ) (200). 
άλός (δρχ) (200). οίνον ήμικαβί(ον) γλυκίου (δρχ) (000). ξύλων είς τό (αυτό) (δρχ)
(100). δψε οΧ[ν]ον είς έηιηοιν (δρχ) (200) (629,88-93). Χρήσις γλυκέος οίνου κατά τήν 
διά βρασμού παρασκευήν γάρου άναφέρεται είς τάς γνωστάς συνταγάς (βλ. Γεωπον., 
XX, 46 : έψημα· πβλ. κατωτ. σελ. 713, ύποσ. 2), οχαδίων (ξηρών σύκων) όμως 
χρήσις τό πρώτον μνημονεύεται. Δέν γνωρίζω αν τό δνομα βορίδια τού παπύρου, 
άγνωστον άλλοθεν, σημαίνη είδος μικρών ιχθύων χρησιμοποιηθέντων είς τόν γάρον, 
ως υποθέτει ό έκδοτης, ή κεΐται έξ έσφαλμένης πιθανώς άναγνοισεως αντί κοριδίων, 
σπερμάτων δηλαδή «κοριάνδρου» (βλ. κατωτ. σελ. 703, ύποσ. 1), ώς άναφέρεται είς 
συνταγήν παρασκευής γάρου περιεχομένην είς απόσπασμα παπύρου τής Χαϊδελβέργης 
(βλ. Bilabel, Philologus, 80, 1925, 341).

3 Βλ. σχετικώς διά μέν τήν άρχαίαν έποχήν, A. S. Pease, RE, άρθρ.
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ξον όίρα, αν παρελήφθη ποσότης ελαίων κατά την εξ Αίγυπτου άναχώρησιν *, 
η αν ήγοράζοντο βραδΰτερον εν Αντιόχεια έλαΐαι τακτικώτατα, προς χρήσιν 
κυρίως, εννοείται, τοΰ υπηρετικού προσωπικού τού Θεοφάνους, άλλα καί τού 
ίδιου ενίοτε * 1 2 * 4 * * *. Προς χρήσιν επίσης καί τούτου καί εκείνων εγίνετο συχνότατα 
έν ’Αντιόχεια αγορά τυρίου 8, μολονότι είχε παραληφθή αρκετή ποσότης εξ 
Αίγυπτου καί είς τνρους (627,73), είς τεμάχια δηλαδή ξηρού τυρού ανάλογα 
προς τά παρ’ ήμΐν κεφάλια τυριού, αλλά καί εντός πήλινων αγγείων συ
σκευασμένη (627,78) Έκ τής αποθήκης τού Θεοφάνους παρελήφθη ώσαύ-

Olbaum, σελ. 2012 - 2013 (ένθα καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία), διά δέ τήν 
μεσαιωνικήν καί νεωτέραν, Κουκουλ έ, Βυζ. βίος Ε', 34 -35. Εύσταθ. τά 
Λαογρ. Α', 193. Πβλ. καί Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ., 264.

1 Τοΰτο δέν άναφέρεται ρητώς έν τφ πάπυρο). Ό εκδότης έν τούτοις άναγινώ- 
σκει μεταξύ των άλλων προμηθειών «αιλαι οϊν(ου) ξ(έοιαι).» (627,74), παρατηρεί δέ ότι 
δέν ευρίσκει Ικανοποιητικήν έξήγησιν διά τήν λέξιν αιλαι, «the reading of wich is 
not in doubt» (τήν καταχωρίζει μάλιστα ώς ιδιαιτέραν λέξιν έν πίν. XII: *αιλη). 
Διερωτώμαι, άν ή ορθή άνάγνωσις δέν είναι «αίλαιών ξ(έοται).», αν δέν πρόκειται 
δηλαδή περί τής εξ Αίγυπτου παραληφθείσης ποσότητος έλαιών. Ή σύγχυσις μεταξύ 
* καί αι είναι συνήθης κατά τήν ίστορουμένην εποχήν (βλ., π. χάριν, Ρ. Oxy. 2282,0 : 
αίλέου. Ρ. Pond. Ill, 1259,7 : αίλαίον, κλπ.). ’Εκτός αν πρέπη να άναγνωσθή : άλλοι 
οΐν(ου) ξ(έοται).

2 Μεταξύ τών 19 έγγραφων ενός μηνός, άναφερομένων είς αγοράν ελαίων έν 
Άντιοχείςι, άπαξ μόνον καθορίζεται, οτι ήγοράσθησαν «είς αριοτονι τοΰ Θεοφάνους 
καί ενός συνδαιτυμόνος (629,221) καί άπαξ έτι «είς αριοτον ιοΓς παιδίοις». Τοΰτο δέν 
εμποδίζει βεβαίως νά συμπεράνωμεν, οτι αί άγοραζόμεναι έλαΐαι προωρίζοντο κατά 
τό πλεΐστον διά τό υπηρετικόν προσωπικόν, έφ’ όσον καί τότε, ώς καί πριν καί 
ύστερον καί σήμερον, αί έλαΐαι αποτελούν τροφήν τών πτωχών κυρίως τάξεων.

8 Οΰτω, έν ’Αντιοχείςι έγένετο αγορά τυρίου κατά τάς 13 ημέρας ενός μηνός, 
κατά δέ τό ταξίδιον τής έπιστροφής άναφέρεται αγορά τυρίου δίς κατά τήν αυτήν 
ημέραν, τήν μίαν φοράν διά τό «άριστον» καί τήν άλλην «είς δΐπνον» (630,478 , 478). 

Τοΰτο άποδεικνύει οτι καί κατά τήν έποχήν τοΰ Θεοφάνους ό τυρός άπετέλει προσ
φιλή καί συνήθη τροφήν τοΰ Ελληνικού λαοΰ, τών τε εύπορων καί τών πτωχών 
τάξεων (άπαξ — 630,541 —σημειοϋται, οτι ήγοράσθη «τυρίον τοΐς παιδίοις», πρός χρήσιν 
τών υπηρετών δηλαδή, αλλά τοΰτο δέν σημαίνει δτι δ κατά τάς άλλας ημέρας αγο
ραζόμενος τυρός προωρίζετο μόνον διά τον Θεοφάνην), ώς καί τό τυρ'ιν παρά Βυζαν- 
τινοΐς καί τό τυρί παρ’ήμΐν. Βλ. περί τούτου διά τήν άρχαίαν μέν καί τήν μεταγενε- 
στέραν έποχήν, Ε. Cougny, Diet, des Ant., άρθρ. Caseus. Kroll, RE, 
άρθρ. Kase (πβλ. καί Hermann-Bliimner, Gr. Privataltert., 228, ύποσ. 5. 
Ίω. Καλλέρη, Αί πρώται ΰλαι τής υφαντουργίας είς τήν Πτολεμ. Αίγυπτον, 
120, ύποσ. 3' 121, ύποσ. 2), διά τήν Βυζαντινήν δέ έποχήν, Κουκουλ έ, Βυζ. 
βίος Ε', 31-34. Εύσταθ. τά Λαογρ. Α', 170, 193/194.

4 Είς τά λεξικά τής αρχαίας 'Ελληνικής δέν σημειοϋται ή σημασιολογική διά-
κρισις μεταξύ τυροϋ, δηλοΰντος τόν τυρόν γενικώς, καί τυρών (άπαντώντος συχνά είς
τούς παπύρους, π. χάριν' βλ. Καλλέρη, ένθ’ άν., 120, ύποσ. 1), δπερ σημαίνει
τά μεγάλα τεμάχια τυροΰ, σχήματος σφαιρικού ή κωνικού συνήθως, λαμβανομένου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:08 EEST - 3.236.241.27



698 Ίω. Καλλέρη

τως και ποσότης φών μή κατονομαζόμενη (627,87), εν ’Αντιόχεια δε ήγο- 
Οαζοντο συχνότατα φά τροφή πρόχειρος και ευθηνή καί τότε, ως καί 
πριν καί βραδυτερον καί σήμερον * 1 2 3. Περί τοΰ τρόπου τής παρασκευής των 
δεν γίνεται ιδιαιτέρα μνεία εις τους εν λόγφ πάπυρους, άλλα τά «φά είς την 
οδόν» (630,466), τά αγοραζόμενα δηλαδή προς κατανάλωσιν κατά τήν πο
ρείαν τής επομένης, πρέπει νά ετρώγοντο «βραστά» 9.

*
* *

’Όσπρια ενίοτε, άπαραιτήτως δέ λαχανικά καί χλωροί ή ξηροί καρποί 
συνεπλήρουν τό καθημερινόν όψολόγιον των ταξιδιωτών. Ή σπανία χρήσις 
των πρώτων ωφείλετο ίσως είς λόγους εποχιακούς — τό ταξίδιον συνέπεσε 
προς τους θερμούς μιήνας τοΰ έαρος καί τοΰ θέρους — ή καί είς τάς δυσκο
λίας τής παρασκευής των, ευνόητους διά ταξιδιώτας, πιθανώτερον όμως είς 
τάς γαστρονομικάς προτιμήσεις τοΰ Θεοφάνους. Καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τοΰ ταξιδιού τρία μόνον είδη οσπρίων άναφέρονται, έφ’ άπαξ δέ έκαστον 
τούτων καί εις μεμακρυσμένην απ’ άλλήλων χρονικήν άπόστασιν: ποσότης 
δλοφάκον, καθαράς δηλαδή φακής 4 * * * *, παραληφθεΐσα κατά τήν έξ Αίγυπτου 
άναχώρησιν (627,79), ολίγα ερεβίνϋτα άγορασθέντα ένα μήνα άργότερον

εκ τοΰ πλεκτοΰ αγγείου εντός τοΰ οποίου έτοποθετεΐτο δ χλωρός τυρός μετά τό άναγ- 
καΐον άλάτισμα μέχρις δτου άποξηρανθή καλώς, ώς τοϋτο γίνεται καί σήμερον είς 
τήν πρακτικήν τυροκομίαν. (Περί τής παρασκευής τοΰ τυροϋ κατά τήν αρχαιότητα 
βλ. Ε. Cougny, ενθ’άν., σελ. 931 -932. Κ r ο 11, ένΟ·’ άν., σελ. 1490- 1491).

1 Οίίτω είς διάστημα ενός μόνον μηνός ήγοράσθησαν κατά τάς 19 ημέρας ώά, 

πολλάκις δέ επί τέσσαρας καί πέντε ήμέρας κατά συνέχειαν (629,25, 57, 74, 94, 113, ΜΙ, 
155, 171, 198, 212, 228, 248, 295, 313, 323, 331, 356, 365, 381). Σημειωτέον ότι ήγοράζοντο ενίοτε 
«είς αρισιον καί είς δϊπνον» τής αυτής ήμέρας (630,128).

2 Βλ. Fournier, Diet, des Ant., άρθρ. Cibaria, σελ. 1162. Hermann- 
B 1 ii m n e r, ένθ’ άν., 228, ΰποσ. 5. Orth, RE, άρθ-ρ. Geflugelzucht, σελ. 908 - 909, 
καί άρθρ. Huhn, σελ. 2524-2525. Διά τήν Βυζαντινήν εποχήν, βλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 
Βυζ. βίος Ε', 66.

3 Οί τρόποι τής παρασκευής παρ’ άρχαίοις δεν διέφερον των παρ’ ήμΐν κρα
τουντών. Βλ. Β1 limner, Der Maximaltarif des Diocletian VI, 43 (σελ. 90/91).
Orth, RE, άρθρ. Kochkunst, σελ. 952. Κουκουλ έ, Βυζ. βίος Ε', 66- 68.

* Είς τόν Θησαυρόν τής Έλλην. Γλώσσης δ όρος δλόφακος ερμηνεύεται διά 
τοΰ lens integra, εντεύθεν δέ καί είς τό λεξικόν Liddell-Scott (παλαιάς καί
νέας έκδόσεως) εξηγείται διά τοΰ «φακή ολόκληρος, μή συντετριμμένη». Είς πάπυρον 
δμως τοΰ 1ου μ.Χρ. αί. (Ρ. Bour. 13,5) τό είδος δλόφακος φαίνεται ΰπαγόμενον είς 
τήν δρ(ο)βιοπωλίαν, είς τήν γενικήν δηλαδή κατηγορίαν των όροβοειδών των πωλου
μένων υπό των φακεψών. Τούτο συνηγορεί, νομίζω, υπέρ τής άπόψεως δτι δλόφακος 
έσήμαινε τήν καίίαράν φακήν (ολως φακή ερμηνεύεται είς τό λεξικόν Σακελλαρίου),
άπηλλαγμένην πόσης άναμείξεως μετ’ άλλων δμοειδών σπερμάτων, μικροτέρων ή
στρογγυλοτέρων, τά όποια υπάγονται είς τά βρώσιμα είδη τοΰ .«όρόβου» (σημερ. ρόβι)
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διά to γεύμα μιας ημέρας κατά τό ταξίδιον προς ’Αντιόχειαν (627,267) και 
ολίγον φαβατον, φάβα δηλαδή εκ ξηρών κυάμων *, τρεις μήνας βραδυτερον 
κατά τό ταξίδιον τής επιστροφής (630,406). Έν ’Αντιόχεια ουδέποτε ήγο- 
ράσθησαν όσπρια, μολονότι καί ή φακή και οί ερέβινθοι και οί κύαμοι 
εκαλλιεργοΰντο έν Συρίρ κατά την εποχήν ταΰτην * 1 2 3. Επειδή δέ τό φαβατον 
ήγοράσθη διά τούς ύπηρέτας (τοΐς παιδίοις), είναι δέ έκ των παπύρων γνω
στόν, ότι ή καλής ποιότητος φακή τής Αίγυπτου άπετέλει ανέκαθεν μίαν των 
συνηθεστέρων τροφών τών λαϊκών στρωμάτων τής χώρας 8, πρέπει νά συμ- 
περάνωμεν ότι τά όσπρια, ιθεωρούμενα ώς βαρυστόμαχα, άπεφεύγοντο γενι
κώς υπό τοΰ Θεοφάνους, οσάκις δέ ήγοράζοντο, προωρίζοντο μόνον διά τό 
υπηρετικόν αύτοΰ προσωπικόν.

Έκ τών λαχανικών τό συχνότερον τρωγόμενον ήσαν τά λάχανα, ως ωνο- 
μάζοντο από τής εποχής ταύτης κατά τό κατ’ εξοχήν σχήμα αί «κράμβαι» 4 * * *.

ή τοΰ «λαφύρου» (σημερ. λα&ονρι). Πβλ. τούς δλοπυρίτας άρτους (W i 1 c k e n, Ostr. 
1305,6), δηλ. μόνον έκ σίτου, τά όλοοηρικά (= ολομέταξα) καί τό Βυζαντινόν δλόοκορ- 
δον (Κουκουλέ, ένθ’ άν., 50).

1 Φαίνεται, ότι απ’ αυτής τής εποχής, ως καί βραδύτερον παρά Βυζαντινοϊς 
(βλ. Κουκουλέ, ένθ’ άν., 98) καί σήμερον ενιαχού (έν Σαράντα ’Εκκλησίαις τής 
Θράκης, π. χάριν, έν Πόντιρ καί έν Σκύρφ), τά φάβατα (έκ τοΰ λατ. faba) είναι τά 
«ξηρά κουκκιά» (βλ. Κοραή, ”Ατ., I, 238. Thesaurus ling. lat., έν λ. faba, 
σελ. 4. Blumner, Der Maximaltarif des Diocletian VI, 38, σελ. 90), φαβα
τον δέ (έκ τοΰ λατ. fabatum) ήτο ή έκ ξηρών κυάμων παρασκευαξομένη πολτώδης 
τροφή, ή παρ’ ήμΐν κοινή φάβα (βλ. Du Cange, έν λ. φαβάτον. Fournier, 
Diet, des Ant., άρθρ. Cibaria, σελ. 1144).

2 Βλ. Rostovtzeff, Econ. and Soc. Hist, of the Hellenist. World, 
II, 1165.

3 Βλ. P. S. I., 402,ι, σχόλ. P. Bour., 13,ι σχόλ. Schnebel, Die Land- 
wirtschaft im hellenist. -Egypten, 191-193. Rostovtzeff, A large Estate 
in Egypt in the 3rd Cent. B.C., 120.

4 Περί αύτοΰ ούδεμία χαίρει αμφιβολία. Άπόδειξις δτι ό λογιστής καταχωρίζει 
συνήθως τήν δαπάνην αγοράς λαχάνων, αλλά καί λαχάνον (629,34ο). ‘Ο ενικός πρέπει 
νά άναφέρεται, νομίζω, είς συγκεκριμένον είδος λαχάνον, τήν κράμβην δηλαδή, ούχί 
δέ εις τήν άφηρημένην έ'ννοιαν τής τάξεως τών λαχάνων γενικώς. Διακρίνει άλλως τε 
καί τά λάχανα τών λεπτολαχάνων (630,119, 131, in), είς τά όποια κατατάσσει ασφαλώς 
τά μικρότερα καί μή κηπευόμενα λαχανικά (πβλ. καί Κουκουλέ, Βυζ. βίος Ε', 
89), ως καί τών άλλων κηπευομένων λαχανικών, περί ών γίνεται λόγος αμέσως κατω
τέρω. Ή ειδική αυτή σημασία τής λέξεως λάχανον έπεκράτησεν έκτοτε είς τήν όμι- 
λουμένην. Καί παρά Βυζαντινοϊς λάχανον έσήμαινε τήν κράμβην (βλ. Κουκουλέ,
ένθ’ άν., 93) καί σήμερον ή κράμβη ονομάζεται λάχανο κοινώς, έκτος διαλεκτικών 
έξαιρέσεων, ένθα διατηρείται τό άρχαΐον ονομα (κράμάα, π. χάριν, λέγεται έν Κάτω
’Ιταλία, Κυθήροις καί Σάμω, κράμbη έν ’Ικαρία, κραμβιν έν Κύπριρ, κραμπι δέ είς 
πολλά άλλα ιδιώματα) ή χρησιμοποιείται είδικωτέρα ονομασία πρός αποφυγήν συγ-
χύσεως πρός τά «λάχανα» έν γένει (κραμπολώχανο ή καρμπολάχανο ενιαχού, κλειατολά-

χανο έν Εύβοίρ, αλλαχού δέ μάππα διά τό σφαιρικόν σχήμα).
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Άπετέλουν, φαίνεται, αναγκαίου συμπλήρωμα τών ζωικών τροφών Διά 
χοΰτο καί κατά την εξ Αίγυπτου άναχώρησιν παρελήφθη ποσότης έξ αυτών 
(627,86) κα'ι κατά το ταξίδιον τής μεταβάσεως και επιστροφής ήγοράζοντο, 
δπου τοϋτο ήτο δυνατόν 1 2, και εν Άντιοχείφ εγίνετο καθημερινώς σχεδόν 
προμήθεια αυτών 3 4 5. Έάν ετρώγοντο ωμά ή μαγειρευόμενα κατά τινα τρό
πον, δεν καθορίζεται εις τούς παπύρους. Τό γεγονός δμως δτι εγίνετο χρή- 
σις αυτών τακτικωτάτη ου μόνον έν Άντιοχείφ, αλλά καί κατά την πρός 
αυτήν πορείαν τών ταξιδιωτών, επιτρέπει νά συμπεράνωμεν δτι ετρώγοντο 
ωμά μάλλον, πιθανώς εν εΐδει «σαλάτας» μετ’ ελαίου καί δξους*, ως καί 
παρ’ ήμΐν σήμερον. Κατά τον αυτόν ή παρεμφερή τρόπον, τελείως δηλαδή 
ωμά ή μετά βρασμόν εντός ύδατος, πρέπει νά ετρώγοντο καί άλλα λαχανικά, 
τά όποια ήγοράζοντο συχνά υπό τώ>ν ταξιδιωτών, ως αί ϋ·ρύδακες (μα
ρούλια) δ, τά λεπτολάχανα 6 *, τά πράσα \ τά αταφυλινάρια (δαυκία) 8, καί

1 Ή κράμβη έξετιμάτο ιδιαιτέρως υπό τών αρχαίων 'Ελλήνων. Βλ. Fournier, 
Diet, des Ant., άρθρ. Cibaria, σελ. 1147. B 1 ii m n e r, Der Maximaltarif des 
Diocletian VI, 9 (σελ. 84).

2 Βλ. 627,144, 147, 152, 192 , 205 . 630,356 , 527.
3 Οΰτω είς διάστημα ενός μηνός επί 22 ημέρας ήγοράσάησαν λάχανα μεταξύ 

τών άλλων τροφίμων (629,33 , 47 , 56 , 71, 87, 107, 124, 139, 150, 182, 196 , 229 , 245 , 276 , 292, 
308, 340, 352, 363, 379, 403, 426).

4 “Ισως διά τοΰτο τό οξος δεν έ'λειπεν άπό τάς προμήθειας τών ταξιδιωτών. 
Κατά την έξ Αίγυπτου άναχώρησιν παρελήφθη ποσότης έξ αύτοΰ (627,75), μετά τήν 
έξάντλησιν τής οποίας εγίνετο προμήθεια έκ τής αγοράς τής ’Αντιόχειας ή άλλων 
πόλεων Τής Συρίας (629,193 , 279 , 355 . 6 30,94, 137 , 358 , 429 , 496).

5 "Ο λογιστής γράφει πάντοτε ύύρδακες (627,151. 62 9,233 , 266 , 297 , 333 , 370. 
630,9 , 79, 138) άντί τοϋ ΰρύδακες, άπαντώντος εις προγενέστερον πάπυρον (Ρ. Oxy. 
1112,5, τοϋ 2ου αί. μ.Χρ.). *0 αυτός αναγραμματισμός παρατηρεΐται συχνά καί είς 
τήν έκ τής Γραμματείας γνωστήν γραφήν: ΰρίδακες καί δίρδακες (βλ. Liddell- 
Scott -Jones, έν λ. ΰρίδαξ, καί add.). ’Από τής Βυζαντινής έποχής καί έντεΰ- 
θεν τό όνομα άνιικατεστάθη διά τού μαρούλιον (βλ. Du Gauge, έν λ. Τό 
μαϊούλιον ή μαϊούνιον τών λεξικογράφων - Ήσυχ., Σ ο υ ΐ δ , Μ. Έτυμ., Ζ ω ν. — 
κατά παρετυμολογίαν προφανώς· βλ. Κου κουλέ, But. βίος Ε', 95, ΰποσ. 3), τοϋ 
παρ' ήμΐν κοινώς λεγομένου μαρούλι (πιθανώς έκ τοϋ Λατιν. amarus διά τήν υπό- 
πικρον γεϋσιν βλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, έ'νθ’ άν. Rolfs, Etymol. Worterb. d. unte- 
rital. Grazitat, έν λ. άμαρούλιον).

* Περί αυτών βλ. άνωτ., σελ. 699, ύποσ. 4.
' ’Αγορά πράσων μνημονεύεται άπαξ έν Άσκαλώνι κατά τήν έπιστροφήν (630,422). 

Όρθώς δμως, νομίζω, εικάζει ό έκδοτης, δτι τά έξ Αίγυπτου παραληφθέντα κατά 
τήν άναχώρησιν (627,8ΐ) καί βραδύτερον έν Άντιοχείφ (6 29,39) καί έν Πηλουσίω 
(630,488) άγορασθέντα κεφαλώτ ια ήσαν έν τή πραγματικότητι πράσα κεφαλιό τά, ώς 
ονομάζονται τά μετά κεφαλής καί δριμείας γεύσεως πράσα είς πάπυρον τοϋ 1ου μ.Χρ. 
αί. (B.G.U. 1120,15/16), ένθα διακρίνονται τών γλυκέων πράσων. (Πβλ. καί 
L i d d e 11 - S c o 11 - J o n e s, έν λ. κεφαλωτός. Γ ε ν ν α δ ίο υ, Λεξ. Φυτολ., 567.)

8 Άπαξ μόνον άναφέρεται αγορά οταφυλιναρ(ίων) έν Άντιοχείφ (629,214), όρθώς
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τινα οίλλα των οποίων ό καθορισμός είναι δύσκολος η αβέβαιος '. Δεν δΰνα- 
ται δμως νά λεχθη to αυτό καί διά τάς κινάρας (αγκινάρες) 2, αΐτινες έτρώ- 
γοντο κατά διαφόρους τρόπους καί τότε 8, ως καί σήμερον. Μόνον διά τά 
κολοκύν&ια, τά όποια ετρώγοντο συχνότατα επίσης υπό των ταξιδιωτών *,

δέ καθορίζει ό εκδότης τήν λέξιν, τό πρώτον μαρτυρουμένην, ώς υποκοριστικόν τού 
αταφυλΐνος, οπερ σημαίνει είδος τι δαυκίου (καρώτου). Τά διαλεκτικά συνώνυμα της 
Νεοελληνικής σταψυλινάκι, αταφυλίνακας, οταφυλιώνι (βλ. Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, 
2, 221. Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ., 239) συνηγορούν ύπέρ τής γνώμης ταύτης.

1 Συχνά, π. χάριν, άναφέρεται αγορά κεμίων (βλ. πίν. XII, έν λ.) καί κεμο- 
ραφάνον (αυτόθι, έν λ.). Τό πρώτον όνομα άπαντα καί είς μεταγενέστερον πάπυρον 
υπό τήν γραφήν καίμια (Ρ. Oxy. 1156,14' τέλος τοΰ 4ου αί.), ήτις παρέσυρε τόν 
Preisigke (Worterb., έν λ.) νά υίοθετήση τήν σημασίαν «όρνιθες» (έκ τοΰ 
Κοπτ. gaime), έπαναλαμβανομένην καί παρά Liddell-Scott-Jones (έν λ.). 
Αντιθέτους πρός τόν καθηγητήν Roberts (62 7,192 καί 629,266, σχόλ.), φρονώ ότι 
τά κέμια τών παπύρων τοΰ Θεοφάνους καί τά καίμια τοΰ έξ Όξυρύγχου παπύρου 
(είς τόν όποιον, σημειωτέον, ούδεμία λέξις γράφεται όρθώς) είναι έν καί τό αυτό 
πράγμα. Ώς δ’ έπιτρέπει νά συμπεράνωμεν ό σύνθετος όρος κεμοράφανον, πρόκει
ται αναμφιβόλους είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις περί είδους ραφάνον (τό κοινόν 
ραπάνι ή ρεπάνι τής σήμερον, ρέφανο, ρεφάνι έν Πόντψ' βλ. Γενναδίου, Λεξ. 
Φυτολ., 820. Κουκουλ έ, ένθ’ άν., 95), ανεξαρτήτως πρός τήν πιθανήν έτυμολο- 
γίαν τής λέξεως κέμιον, ήτις δεν φαίνεται όντως Ελληνική (ό καθ. Roberts 
υποθέτει ότι είναι Κοπτικής προελεύσεως). Έξ άλλου δίς άναφέρεται άγορά έν Άν- 
τιοχείφ κνή&ων (629,174. 630,69). Ό έκδοτης υποθέτει, ότι ίσως ό λογιστής έγραψε 
κατά λάθος κνήϋων αντί κνήκων (κνηκος), είδους άτρακτνλίδος δηλαδή (629,174, σχόλ.). 
Πιθανώτερον δμως φαίνεται, δτι πρόκειται περί ιδιωματικής λέξεως έκ τής ρίζης 
τοΰ κνήϋ·ω· κνή&ος άρα θά έλέγετο είδος κνίδης, τής γνωστής τσουκνίδας, ήτις έτρώ- 
γετο καί τότε ασφαλώς, ώς καί πριν καί βραδύτερον καί σήμερον (βλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 
ένθ’ άν., 90).

2 Μικρά ποσότης κιναρών παρελήφθη κατά τήν έξ Έρμουπόλεως άναχώρησιν 
(627,85), δίς μνημονεύεται άγορά αυτών ολίγον βραδύτερον έν Βαβυλώνι τής Αίγυ
πτου (627,149,197), άπαξ δέ μόνον, ή τό πολύ δίς, έν Αντιόχεια (629,369. 630,7 : 
perhaps κιναρών). Δύο πράγματα δύναται νά σημαίνη ή σπανία αυτή χρήσις τοΰ 
λαχανικοΰ : ή δτι ό Θεοφάνης άπέφευγε τάς κινάρας, άκολουθών ώς πρός τοϋτο τήν 
Ελληνικήν άντίληψιν, ήτις έθεώρει ταύτας ώς «κακόχυμον έδεσμα» (βλ. Γ α λ η ν ο ΰ, 
VI, σελ. 636' Κ ΰ h η. Πβλ. Κουκουλ έ, ένθ’ άν., 94), ή δτι έπέτρεπε τήν άγο- 
ράν των μόνον οσάκις ήθελε νά γευθή αυτών δ ίδιος, συμφώνως πρός τήν Ρωμαϊκήν 
άντίληψιν, καθ’ ήν αί κινάραι άπετέλουν γαστρονομικήν πολυτέλειαν έπιτρεπομένην 
μόνον είς τούς πλουσίους (βλ. Plin., Ν.Η. XIX, 54. Πβλ. Blumner, Der 
Maximaltarif des Diocletian VI, 1, σελ. 83).

3 Βλ. τάς παραπομπάς παρά Blumner, ένθ’ άν.
4 Είς διάστημα ενός μηνός, π. χάριν, έν Άντιοχείρ ήγοράσθησαν δέκα επτά 

φοράς κολοκύν&ια (629,58, 73, 114, 139, 150, 166, 194, 210, 230, 262, 276, 296, 326, 340, 352, 
364, 379), προωρίζοντο δέ άσφαλώς διά τό υπηρετικόν προσωπικόν τοΰ Θεοφάνους 
(άπαξ μάλιστα — 629,194 — άναφέρεται δτι ήγοράσθησαν «είς τόν γάμον» ενός έξ αυτών 
όνόματι ‘Ρελλίου ή μάλλον Γελλίου, τοΰ αυτού ίσως, δστις άναφέρεται έν 641,16). 
Δέν έννοώ, διατί ό έκδοτης γράφει ένίοτε κολοκυνΰ(ίων), συνήθως δέ κοΧοκννϋ(ων)
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σημειοΰνται Ιδιαιτέρως αί περιπτώσεις, καθ’ ας ήγοράζοντο διά νά μαγει- 
ρευθοΰν. Τοϋτο σημαίνει ίσως δτι τας περισσοτέρας φοράς ετρώγοντο βρα
στά απλώς εν ε’ίδει σαλάτας ή δτι συνήθως ήγοράζοντο χλωρά «κολοκύθια», 
ξηρά δέ μόνον οσάκις επρόκειτο νά μαγειρευθοϋν. Άναφέρεται καί αγορά 
κρομυδίων * 1 2 3 τετράκις εν 'Αντιοχείμ, άπαξ δέ καί σκόρδου 5 (ενός) \ άλλ5 * * 
ακριβώς ή σπανία χρήσις άμφοτέρων σημαίνει, νομίζω, δτι ήγοράσθησαν διά 
νά χρησιμοποιηθούν προς άρτυσιν φαγητών μάλλον παρά διά νά φαγω
θούν ωμά9. 'Οπωσδήποτε δμως ως καρύκευμα φαγητού εχρησιμοποιήθη 
τό άπαξ έν Σιδώνι άγορασάέν γνωστόν κύμινον 4, ως καί τό έν 'Αντιο-

έκ της συντομογραφίας κολοκννύλ'' των πάπυρων. Ό λογιστής έν τούτοις γράφει τήν 
λέξιν ολόκληρον κολοκύν&ιν (629,21ο) καί κολοκύν&ια (629, 160 , 262 , 308 . 630 , 61, 9θ) 
ή έν συντομίρ κολοκυν9^, οπότε εννοεί ασφαλώς κολοκύν&ια καί όχι κολόκννϋνι, ώς 
νομίζει ό έκδοτης (βλ. καί πίν. XII, ένθα κατατάσσει τάς παραπομπής υπό διπλούν 
λήμμα : κολοκύν&ιον καί κολόκνν&ος). Τοΰτο διδάσκει ότι τό υποκοριστικόν κολοκύν- 
ύλιον - κολοκύνδιν (όθεν τό Βυζαντινόν κολοκύνϋιν— βλ. Κούκο υλέ, ένθ’ άν., 
96 — καί τό παρ’ ήμίν κοινόν κολοκνϋι), τό πρώτον ήδη μαρτυρούμενον κατά τήν 
μεταγενεστέραν έποχήν, είχεν αντικαταστήσει εις τήν λαλουμένην άπό των Ρωμαϊκών 
χρόνων τά μέχρι τότε χρησιμοποιούμενα κολόκυνϋα, κολόκνντα, κολοκύν&η, κολόκνν&ος.

1 Είναι ή υπό τοϋ λογιστοϋ χρησιμοποιούμενη γραφή (κρομύδιν καί κρομύδια ; 
629,133 , 205 . 630,117 , 25θ), γνωστή καί έκ τής μεταγενεστέρας Γραμματείας (βλ. 
Eiddell-Scott-Jones, ένλ.), ορθή δέ (άρχαΐον κρόμμνον καί κρόμυον) καί 
μή χρήζουσα διορθώσεως, παρά τήν περί τοϋ αντιθέτου γνώμην τοϋ έκδοτου (629,134, 
appar. crit.). ’Αποτελεί τήν πριότην γνωστήν μαρτυρίαν περί τής χρήσεως τοΰ 
υποκοριστικού (όθεν καί τό Βυζαντινόν καί τό ήμέτερον κρομμύδι) εις τήν λαλου
μένην τών Ρωμαϊκών χρόνων, Ικανήν όμως νά απόδειξη ότι τοϋτο είχεν αντικαταστή
σει άπό τής έποχής ταύτης τό άρχαΐον κρόμμνον.

2 Ή συγκεκομμένη μορφή οκόρδον (629,334), αρχαία, μεταγενεστέρα (βλ. L i d- 
dell-Scott-Jones, έν λ.), μεσαιωνική (βλ. Κουκουλ έ, έ'νθ’ άν., 49/50) 
καί νεωτέρα (οκόρδο). Ή άγορά «αχόρδου ενός» σημαίνει ότι άπό τής έποχής ταύτης 
ή λέξις εδήλου τό φυτόν, αλλά καί τήν κεφαλήν παρ’ άρχαίοις (βλ. Άριστοφ., 
Πλοΰτ., 718) ή τό παρ’ ήμίν κεφάλι ξηροΰ σκόρδου, ώς καί σήμερον.

3 Τοΰτο τεκμαίρεται, φρονώ, καί έκ τού γεγονότος ότι τήν ημέραν, καθ’ ήν 
ήγοράσθη τό οκόρδον, τό γεΰμα τών ταξιδιωτών περιελάμβανε «κολοκύθια μαγει
ρευτά» (κολοκύνϋια εις εψηοιν : 629,326), τά όποια ήρτύοντο, ώς καί σήμερον, μέ 
«σκόρδον». Αέν αποκλείεται βεβαίως νά κατηναλώθησαν ωμά τόσον τά κρομύδια 
όσον καί τό οκόρδον μετά ελαίων, τυρίου κλπ. Είναι γνωστόν, ότι άμφότερα έτρώ- 
γοντο, ώς καί πριν καί ύστερον (βλ. Κούκο υλέ, ένθ’ άν., 96) καί σήμερον, είτε 
ωμά, είτε μαγειρευόμενα ύπό τών πτωχών ιδία τάξεων τοΰ ’Ελληνικού λαοΰ (βλ. 
Fournier, Diet, des Ant., άρθρ. Cibaria, σελ. 1149. Bliimner, Der Ma- 
ximaltarif des Diocletian VI, 20 (σελ. 86).

4 Ή άγορασθείσα ποσότης καμίνου έπληρώθη αντί 200 δραχμών (630 , 354),
όσον δηλαδή δύο ψωμιά κα&αρά ή δύο τουρτία. ’Εάν προωρίζετο, ώς είναι πιθανόν,
δι’ έν μόνον φαγητόν, τοΰτο σημαίνει ότι έπωλεΐτο ακριβά έν συγκρίσει πρός τά
άλλα τρόφιμα, κατ’ ακολουθίαν δέ ότι είσήγετο έξωθεν διά τοΰ έμπορίου. Περί τοϋ
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χεία άπαξ ωσαύτως άγορασθέν, όίγνωστον δέ μέχρι τοΰδε, κορόσπερμον 
Εις τά «προσφάγια» μάλλον η εις τά «επιδόρπια» ανήκουν επίσης καί 

τα πολλάκις μνημονευόμενα σικύδια (αγγούρια) 2, πεπόνια 3 καί σταφύλια *. 
Τά πρώτα ήγοράζοντο συχνά κατά τούς μήνας "Ιούνιον καί ’Ιούλιον έν

«κύμινού» παρ’ άρχαίοις, βλ. Η e h n, Kulturpfl. u. Hatisth.’, 206- 207. B 1 u ni
ne r, ένθ’ άν., I, 32 (σελ. 66). Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ., 581.

1 *Η λέξις άπαντα διά πρώτην καί μόνην φοράν (630,68). 'Ο εκδότης εκφράζει 
την γνώμην, δτι τό πρώτον συνθετικόν αυτής είναι ’ίσως τό έπίθετον κορός, χωρίς να 
προσθέτη άλλην τινά διασάφησιν. Εννοεί, υποθέτω, δτι πρόκειται περί φυτοΰ τίνος 
παράγοντος «μέλανα σπέρματα». ’Εάν οϋτως έχη τό πράγμα, διάφοροι θά ήδΰναντο νά 
διατυπωθούν υποθέσεις ως πρός τόν καθορισμόν τοϋ αγνώστου τούτου φυτοΰ (πιπέρι ; 
μελάναπερμον;). Νομίζω όμως, δτι τό κορόσπερμον είναι εσφαλμένη ή συντετμημένη 
μορφή τοΰ κοριόοπερμον (πβλ. Mayser, Gramm, d. Gr. Papyri I,, 147), ση
μαίνει δέ τά σπέρματα κοριού, ώς ώνομάζετο κατά την μεταγενεστέραν εποχήν (βλ. 
L,iddell-Scott-Jones, έν λ. Πβλ. άνωτ. σελ. 696, ΰποσ. 1) τό φυτόν 
κορίαννον ή κορίανδρον των αρχαίων (βλ. Hehn, ένθ’ άν., 207), τό κολίανδρον ή 
ό κολίανδρος των Βυζαντινών (βλ. Du Cange, έν λ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ’ άν., 80), 
ό κόλιαντρος, κονλιαντρος, ή τό κόλιαντρο παρ’ ήμΐν, ουτινος οι σπόροι είναι άρτυμα- 
τικοί (πβλ. Γενναδίου, ένθ’ άν., 538). Δύο.κυρίως λόγοι συνηγορούν υπέρ τής 
άπόψεως ταύτης : 1) Είναι λίαν άπίθανος ή υπαρζις συνθέτου, μάλιστα δέ κατά τήν 
ίστορουμένην εποχήν, εκ τού αμφιβόλου έπιθέτου κορός = μέλας (άπαντα άπαξ εις 
τά'Ομηρ. Σχόλ., εις Α, 170). 2) "Ολα τά άνάλογα σύνθετα τής έποχής (λαχανόσπερμον, 
Χινόαπερμον, σελινόσπερμον, χορτόαπερμον, κλπ.) σημαίνουν τά σπέρματα τοϋ διά τοΰ 
πρώτου συνθετικού δηλουμένου φυτοΰ.

2 Ή λέξις, υποκοριστικόν τού σίκυς, σικνός είναι άρχαία (άπαντφ άπαξ παρά 
τφ κωμικφ Φρυνίχφ, κατ’ Άθήν., III, 74α), δέν σημαίνει δμως κατά τήν 
Ρωμαϊκήν εποχήν «μικρός σικυός», ώς σημειοΰται εις τό λεξ. Eidell-Scott- 
Jones, άλλ’ απλώς «σικυός», τό άγγούριν δηλαδή τών Βυζαντινών (βλ. Du 
Cange, έν λ. Κουκουλ έ, ένθ’ άν., 95), τό σήμερον κοινόν αγγούρι. Άπόδει- 
ξις δτι εις πάπυρον τοΰ 2ου ή 3ου αί. μ.Χρ. (Ρ. Oxy. 117,11/12) λέγεται : «σπέρ
ματα αικυδίων σπουδαία έπεμψα νμΐν».

3 Είναι ή άρχαιωέρα μέχρι τοΰδε μαρτυρία τού υποκοριστικού. Ό λογιστής 
γράφει άπαξ πεπόνιον (630,2ΐ), κανονικώς δέ πεπόνιν (6 2 7,80 . 6 30,54 , 86, 133 , 444' 
πβλ. 630,149 , 281). Τούτο δεικνύει δτι ή δευτέρα μορφή τής λέξεως (δθεν τό Βυζαν
τινόν πεπόνιν, βλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ’ άν., 108. Εύσταθ. τάΛαογρ., Α', 205, καί τό 
σημερινόν κοινόν πεπόνι), ήτο ή συνήθως δμιλουμένη κατά τήν εποχήν ταύτην, είχε 
δ’ έκτοτε άντικαταστήσει σημασιολογικώς τό πρωτότυπον πέπων.

4 Τό γεγονός δτι ό λογιστής τοϋ Θεοφάνους γράφει πάντοτε σταφύλια, σταφυλίων 
(630,100, 114, 129, 189 , 206 , 286 , 318 , 339 , 352 , 418 , 443 , 532), δίς δέ μόνον Οταφυλών (629, 
292 . 630,472) κατά παραδρομήν άσφαλώς ή κατά σπουδήν έξελληνισμού, άποδεικνύει, 
δτι τό υποκοριστικόν ήτο έν γενική χρήσει εις τήν όμιλουμένην άπό τής Ρωμαϊκής 
έποχής (μέχρι τοΰδε υπήρχε μία μαρτυρία περί αύτοΰ έκ τής Γραμματείας — παρά 
Μ. Αύρηλ. VI, 13—καί έτέρα έκ παπύρου τής ίδιας περίπου έποχής—Ρ. Fay. 
127,8), άνευ υποκοριστικής σημασίας βεβαίως έκτοτε, ώς καί παρά Βυζαντινοΐς βρα- 
δύτερον (βλ. Κουκουλ έ, ένθ’ άν., 105) καί παρ’ ήμΐν σήμερον.
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’Αντιόχεια καί αλλαχού της Σύρο - Παλαιστίνης κατά τό ταξίδιον τής επι
στροφής \ ετρώγοντο δέ προφανώς καθ’ ον και σήμερον τρόπον, εν εΐδει 
σαλάτας δηλαδή μετ’ ελαίου και δξους ή καί άνευ αυτών εν συνδυασμφ προς 
τάς ελαίας, το τυρίν, τον τάριχον, κλπ. Κατά τον τελευταΐον τούτον τρό
πον ετρώγοντο πιθανώς καί τά πεπόνια ι, ως καί τά από τών μέσων ’Ιουλίου 
περίπου καί εντεύθεν συχνά αγοραζόμενα σταφύλια 1 2 * 4 * * *. Ή καλλιέργεια τής 
αμπέλου ήκμαζε τότε έν Συρίφ καί τά προϊόντα αυτής ήσαν άφθονα καί 
εύθηνά εν τή χώρα 8.

Εις μεγάλην ακμήν ωσαύτως ευρίσκετο έν αυτή κατά τήν ίστορουμένην 
εποχήν καί ή καλλιέργεια τών όπωροφόρων δένδρων, ώς προδήλως κατα
φαίνεται έκ τής μεγάλης ποικιλίας τών καρπών, χλωρών καί ξηρών, οΐτινες 
ήγοράζοντο τακτικώς υπό τών ταξιδιωτών. Μεταξύ τών πρώτων άναφέρονται 
τά άρμενιακά, οί δαμασκηνοί, τά δωράκια, τά μήλα καί τά σνκα ', έκ δέ 
τών δευτέρων τά καρύδια, τά σχάδια καί οί φοίνικες.

1 ’Από τάς 23 φοράς, καθ’ ας μνημονεύεται αγορά αικυδίων (βλ. τάς παραπομ- 
πάς έν πίν. XII, έν λ.) ή πρώτη έγινε τήν 30ήν Μαΐου (629,80), δπερ σημαίνει ότι 
τά «αγγούρια» έσπείροντο καί ώρίμαζον έν Συρία τότε, καθ’ ήν έποχήν περίπου καί 
παρ’ ήμΐν σήμερον.

1 Μέ τήν διαφοράν, δτι ταΰτα ήγοράζοντο, φαίνεται, διά τόν βεοφάνην μόνον. 
Κατά τήν έξ Αίγυπτου άναχώρησιν τών ταξιδιωτών (20 Μαρτίου) παρελήφθησαν 
πεπάνιν β (62 7,80), ένφ έν ’Αντιόχεια τό πρώτον πεπόνιν ήγοράσθη τήν 4ην ’Ιουλίου 
(630,21), έπανελήφθη δέ τοϋτο έξ είσέτι φοράς εις διάστημα ενός μηνός καί άνά έν 
«πεπόνιν» έκάστοτε' έκ τούτου τεκμαίρεται μετά πολλής πιθανότητος, άφ’ ενός μέν 
δτι τά «πεπόνια» ώρίμαζον πολύ ένωρίτερον έν Αιγύπτιο ή έν Συρία, άφ’ ετέρου δέ 
δτι τό είδος ούτε άφθονον, οϋτε εύθηνόν ήτο (έν πεπόνιν έτιμάτο δσον καί έν ψωμίον 
καϋαρόν), διά τοϋτο δέ άπετέλει, φαίνεται, έδεσμα τών εύπορων μόνον τάξεων.

2 ’Αγορά οταφυλίων τό πρώτον έγένετο έν Άντιοχείφ τήν 15ην ’Ιουνίου (629, 
292). Καί αν άκόμη παραδεχθώμεν ώς ασφαλή τήν πληροφορίαν (ή λ. έν τφ παπύρω 
είναι δυσανάγνωστος), πρέπει νά συμπεράνωμεν, δτι έπρόκειτο περί πρωίμου ποικι
λίας, άγορασθείσης διά τόν Θεοφάνην, διότι ή τακτική αγορά αυτών έπανήρχισεν άπό 
τής 11ης’Ιουλίου (630,ιοο), ένα δηλαδή μήνα σχεδόν άργότερον. Έκ τούτου καταδει
κνύεται δτι ή γενική ώρίμασις τών σταφυλών έν Συρία συνέπιπτε περί τά μέσα ’Ιου
λίου, δτε καί προσεφέροντο είς τήν αγοράν έν αφθονία καί εις τιμάς προσιτάς δι’ 
δλους (ποσότης τιμωμένη δσον καί έν «πεπόνιν» έπήρκει δι’ δλον τό προσωπικόν).

* Βλ· Rostovtzeff, Econ. and Soc. Hist, of the Hellenist. World, 
II, 1164- 1165. Heichelheim, Econ. Hist, of the Roman Empire (T. 
Frank), IV3, 138 - 140.

4 Μεταξύ τών νωπών καρπών περιλαμβάνονται πιθανώς καί δύο άκόμη άμφί-
βολα είδη : τά άπαξ έν ’Αντιόχεια άγορασθέντα μόυιλ() (629,256) καί τά δίς κατά τήν 
έπιστροφήν έν Ραφία καί Πηλουσίφ άγορασθέντα ακάμια (630,416,487). Άμφότερα τά
ονόματα απαντούν διά πρώτην φοράν. Περί τού πρώτου ό καθηγητής Roberts
γράφει: «μόριλ(ον)—or perhaps μόριλλ(ον) shoud be read as the stroke across
the λ may indicate another λ and not a stroke of abbreviation — presumably

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:08 EEST - 3.236.241.27



705

Άρμενιακά η αρμενικά η άρμένια (ενν. μήλα) έλέγοντο εις τον μετα
γενέστερον Ελληνισμόν * 1 τα από τής Βυζαντινής εποχής καί εντεύθεν γνω
στότατα βερίκοκα 2. Οί πάπυροι τοϋ Θεοφάνους μαρτυρούν, ότι δεν είχεν 
είσέτι διαδοθή είς την λαλουμένην τής εποχής 3 τό βραδυτερον έπικρατήσαν 
Ρωμαϊκόν όνομα τοϋ καρπού, άποδεικνύουν όμως συγχρόνως τό εύλογον 
τής γνώμης δι’ ήν έσχηματίσθη τούτο, έφ’ όσον ή πρώτη αγορά άρμενίων 
έγένετο εν Άντιοχείςι ενωρίς πράγματι (4 ’Ιουνίου : 629,159) 4 * *. Άλλα καί

«Τροφαί καί ποτά» είς πρωτοβυζαντινούς παπύρους

a diminutive, hitherto unrecorded of μόρον, mulberry». Οΰδέν θά είχον νά προσ
θέσω, εί μή τήν απλήν υποψίαν, δτι ή λέξις ήδύνατο νά άναγνωσθή ίσως μορίν(ων), 
’Εάν νέα άνάγνωσις ήρχετο νά επαλήθευσή τήν υποψίαν ταύτην, τότε θά έπρόκειτο 
περί τοΰ επιθέτου μόρινος, γνωστού έκ των παπύρων (βλ. Preisigke, Worterb., 
έν λ.) μέ τήν σημασίαν «ό έχων τό χρώμα μόρον» (μούρου, επί ενδυμάτων)' ίσως τοϋτο 
^χρησιμοποιείτο άπό τής εποχής τούτης υπό τύπον ούσιαστικοποιηθέντα τά μάρινα 
(κατά παράλειψιν πιθανώς τοΰ άκρόδρνα) πρός δήλωσιν τών καρπών τής μορέας. Τό 
Νεοελληνικόν τα μονρνα (Κρήτ., Κώς) ή κατ’ άντιμετάθεσιν μοννονρα (Ρόδ., Σύμ.), 
σημαίνον τά «μοΰρα» καί προερχόμενον προφανώς έξ άρχαιοτέρου *μόρινα^>*μούρινα, 
θά ήδύνατο νά ένισχύση τήν τελευταίαν ταύτην ύπόθεσιν. Αίνιγματικώτερον είναι τό 
δεύτερον δνομα, τό όποιον ό έκδοτης θεωρεί ώς «perhaps connected with οκαμμω- 
νία (σκαμμων(α))». Ή ύπόθεσις είναι αδύνατος, νομίζω, τόσον άπό φωνητικής, όσον 
καί άπό σημασιολογικής άπόψεως. Ούτε τά σχαμμώνια (ή οκαμώνια) θά ήδύναντο ευκό
λως νά γίνουν οκάμια, ούτε πρόκειται περί άγοράς καθαρτικού (βλ. Γενναδίου, 
Λεξ. Φυτολ., 761), άλλά περί καρπών. Δέν μένει παρά ή άμφίβολος επίσης ύπόθεσις 
σχέσεώς τίνος τοϋ ονόματος πρός τά Νεοελληνικά οκάμια (τά) — οκάμνια — άοκάμνια — 
οκάμνα, ώς λέγονται ενιαχού, καί δή καί είς νότια ιδιώματα (’Ήπειρ., Θράκ., Κέρκυρ., 
Κεφαλλ., Νάξ., Πάρ. κ.ά.), τά συκάμινα (μαύρα μεγάλα μοΰρα).

1 Βλ. Hehn, Kulturpfl. u. Hausth.7, 426. Fournier, DA, άρθρ. 
Cibaria, σελ. 1152. Ο 1 c k, RE, άρθρ. Apricose. Γενναδίου, ένθ’άν., 109.

2 Βλ. Du Cange καί S o p h o c 1 e s, έν λ. K ο υ κ ο υ λ έ, Βυζ. βίος Ε', 109.
3 'Ο λογιστής τοϋ Θεοφάνους χρησιμοποιεί καί τάς τρεις παραλλαγάς τοΰ ονόμα

τος : άρμένια (629,159, 281, 29θ), αρμενικά (629,227, 229), άρμενιακά (630,206'πβλ. 79,342). 
Τούτο σημαίνει ή δτι δέν είχε σταθεράν εικόνα τής λέξεως, έπειδή ήτο πιθανώς 
άγνωστος ή σπανία είς τήν έν Αίγύπτιρ όμιλουμένην (χαρακτηριστικόν είναι δτι τό 
πρώτον ήδη μαρτυρεΐται έκ τών παπύρων' περί τής πιθανής καλλιέργειας τοΰ δένδρου 
έν Αίγύπτφ κατά τήν ίστορουμένην έποχήν, βλ. Rostovtzeff, Econ. and Soc.
Hist, of the Hellenist. World, III, 1610, σημ. 103), ή δτι καί οί τρεις τύποι 
τοΰ ονόματος ήσαν έν χρήσει είς τήν όμιλουμένην τής έποχής. (Υπέρ τής γνώμης 
ταύτης τάσσεται, φαίνεται, καί ό έκδοτης' βλ. 629,159, σχόλ.)

1 Ώς γνωστόν τά Άρμενιακά (μήλα) τών 'Ελλήνων ώνομάσθησαν υπό τών Ρω
μαίων τής αύτοκρατορικής περιόδου prsecoqua, ύστερώτερον δέ καί prxcoca καί 
prsecocia (ένν. mala), ώς «πρωίμως ώριμάζοντα», πρωϊμώτερον δηλαδή τών συγγενών 
καρπών τοΰ θέρους. Τό Λατινικόν δνομα είσήλθεν ένωρίς είς τήν Ελληνικήν υπό 
τήν μορφήν πραικόκκια, βρεκόκκια, έντεΰθεν δέ προήλθον τά Βυζαντινά «βερέκοκκα, 
βερύκοκκα» καί συνηθέστερον «βερίκοκκα» (δι’ έπιδράσεως πιθανώς καί τοΰ συνωνύμου 
Αραβικού berkuk, berkok· βλ. Hehn, ένθ’ άν. Fournier, ένθ’ άν. So
phocles, έν. λ.) καί τό ήμέτερον κοινόν βερίκοκα (βλ. 'Ιστορ. Λεξ. Ν. Έλλην.,
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΓ’ 45
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μετά παρέλευσιν δυο σχεδόν μηνών (26 ’Ιουλίου) μνημονεύεται αγορά άρμε- 

ν/ακών εν Σιδώνι (630,342), τοΰτο δέ άποδεικνυα δ'τι εκαλλιεργούντο τότε 
εν Συρία και δψιμώτεραι ποικιλίαι τοϋ καρποϋ.

Οί δαμασκηνοί (ενν. καρποί) είναι άλλη μορφή τού εκ τής Γραμματείας 
τών μετά Χριστόν χρόνων γνωστού ονόματος δαμάσκηνα (ένν. μήλα ή κοκ- 

κνμηλα), δπερ εδόθη κατ’ άρχάς εις τούς καρπούς εκλεκτής ποικιλίας πρού- 
μνης καλλιεργούμενης εν Δαμασκφ* 1, έπεκράτησε δ’εκτοτε εις τήν όμιλουμέ- 
νην μέχρι σήμερον προς δήλωσιν τών αυτών ή και συγγενούς ποικιλίας καρ
πών 2. Ή πρώτη αγορά «δαμασκηνών» εγένετο υπό τού Θεοφάνους τήν 
14ην ’Ιουνίου (629,290), τεσσαράκοντα δηλαδή καί πλέον ημέρας μετά τήν 
άφιξιν αυτού εν Άντιοχείμ (2 Μαΐου). Κατ’ άκολουβίαν, ήγοράζοντο νωπά 
δαμάσκηνα 3, τά όποια ώρίμαζον, ως βλέπομεν, συγχρόνως περίπου προς τά 
βερίκοκα.

Αωράκια είναι επίσης παραλλαγή τό πρώτον μαρτυρουμένη τού έκ τής 
Γραμματείας τής Ρωμαϊκής εποχής γνωστού ονόματος δωράκινα, τό όποιον 
έπεκράτησεν από τής εποχής ταΰτης εις τήν λαλουμένην προς δήλωσιν τών

έν λ.). Ή μεταγενέστερα και Βυζαντινή γραφή τής λέξεως διά διπλοΰ κ προήλθεν 
ασφαλώς έκ παρετυμολογίας, τοϋ ονόματος νομισθέντος ώς συνθέτου μέ δεύτερον 
συνθετικόν τό ‘Ελληνικόν κόκκος.

1 Βλ. Helm, ένθ’ άν., 377. Fournier, ένθ’ άν., 1153. Steier, RE, 
άρθρ. Pflaume, σελ. 1459. Bliimner, ένθ’ άν., VI, 86 (σελ. 102). Γεννα
δίου, Λεξ. Φυτολ., 810. Έκ τών παπύρων τό όνομα μαρτυρείται διά πριότην φοράν. 
Δυστυχώς κατ’ ονομαστικήν αναγράφεται μόνον άπας (δαμασκηνοί: 630,80), άπας έτι 
κατά γενικήν (δαμαακηνώ(ν) : 630,424), δίς δέ υπό συντετμημένην γραφήν (δαμαοκεν(οί) : 
629,290’ [δαμαα]κεν(ούς?) : 629,829' τό ε αντί η πιθανόν κατ’ έπίδρασιν τοϋ Λατιν. 
damascenum, άλλα βλ. καί Kapsomenakis, Voruntersiich. z. einer Gramm, 
d. Pap. d. nachchristl. Zeit, 114). ‘Η κατ’ αρσενικόν γένος μορφή ξενίζει 
κατ’ άρχήν τόσον, ώστε θά έδυσκολεύετό τις νά τήν παραδεχθή, εάν δέν άνεγράφετο 
ολόκληρος έν 630,80 (εκτός εάν πρόκειται περί λάθους αναγνωστικού). Καί πάλιν 
όμως είναι δύσκολον νά άποφανθή τις μετά βεβαιότητος, εάν αυτή έλέγετο παρά 
τήν κοινώς έν χρήσει κατ’ ουδέτερον γένος μορφήν δαμάσκηνα ή δαμάσκενα ή άπετέ- 
λει προσωπικήν έ'κφρασιν τοΰ λογιστοϋ τοϋ Θεοφάνους, δστις έγραφε πιθανώς διά 
πρώτην φοράν τό όνομα, άγνωστον άλλως εις αυτόν έκ τής έν Αίγύπτφ όμιλουμένης.

2 Βλ. Κουκουλ έ, Βυζ. βίος Ε', 108. Εις τήν Νέαν 'Ελληνικήν ό κοινός τύπος 
είναι ωσαύτως δαμάσκηνα μέ έλαχίστας διαλεκτικός παραλλαγάς (μανάακηνο, π. χάριν, 
καί μαράοκηνο έν Καππαδοκίςι, κλπ.).

3 Οί Ρωμαίοι έγνοιρισαν, φαίνεται, κατ’ άρχάς τά δαμάσκηνα υπό μορφήν 
ξηρών καρπών, οί όποιοι άπεστέλλοντο έκ Συρίας μετά πεφροντισμένην άποξήρανσιν 
εις τόν ήλιον ή έντός κλιβάνων, τοΰτο δέ έσήμαινε κατ’ άρχάς παρ’ αύτοϊς τό όνομα 
damascene/, (βλ. Fournier, ένθ’ άν. Bliimner, ένθ’ άν.). Εις τάς Ελληνι
κός όμως επαρχίας τοΰ Κράτους τό όνομα έσήμαινε πάντοτε τό ιδιαίτερον είδος τών 
«κοκκυμήλων> τής Δαμασκοϋ, νωπών ή ξηρών, ώς άποδεικνύεται καί έκ τής Γραμ
ματείας (βλ. Steier, ένθ’ άν., σελ. 1460) καί έκ τών παπύρων τοΰ Θεοφάνους.
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υπό των αρχαίων Ελλήνων καλούμενων περσικών (Περσικά μήλα) ‘, ελαβε 
δέ από τών Βυζαντινών χρόνων δι’ άντιμεταθέσεοις την μορφήν ρωδάκινα 
(και ροδάκινα), κοινώς εισέτι εν χρήσει παρ’ ήμΐν 1 2. Ό τύπος δωράκια, δια
τηρηθείς παραλλήλως έν τή διαλεκτικώς λαλουμε'νη μέχρι σήμερον 3 4, Υποδει
κνύει έσφαλμένην την γενικώς επικρατούσαν γνώμην περί προελεύσεως τοΰ 
ονόματος εκ τοΰ συνωνύμου Λατινικού duracinum Κατά τό διάστημα τής

1 Βλ. Η e 1ι η, ένθ’άν., 425. Fournier, ένθ’άν., σελ. 1152. Bliimner, 
ένθ’ άν., VI, 59 (σελ. 95). S t e i e r, RE, άρθρ. Persica (Pfirsich). Γενναδίου, 
Λεξ. Φυτολ., 830.

2 Βλ. Du Cange καί Sophocles, έν λ. δωράκινον καί ροδάκινον. 
Κούκο υ λ έ, Βυζ. βίος, 109. Σήμερον τό κοινόν όνομα είναι ρωδάκινα, αλλά καί 
ή μορφή δωράκινα (καί δουράκ’να, δωρόκινα, δ’ρώκ’να) διεσώθη ένιαχοϋ ("Ηπειρ., 
Θρφκ., Μακεδ., Πα|., Πόντ.).

3 Ό λογιστής τοΰ Θεοφάνους γράφει τρις δωράκια (630,419, 425, 457), άπαξ δέ 
δωρίκια (630,342), κατά λάθος ασφαλώς, ώς Υποδεικνύει τό σύγχρονον Ποντιακόν 
δωράκι ή ρωδάκι (Τραπ., ”Οφ. κ.ά.).

4 Οί Λατίνοι συγγραφείς τών αύτοκρατορικών χρόνων (ό Πλίνιος, π. χάριν) έξέ- 
φρασαν ήδη τήν γνώμην ότι τά duracina ώνομάσθησαν οϋτω ώς έχοντα τήν σάρκα 
σκληράν καί προσκεκολλημένην είς τον πυρήνα (εκ τοΰ durus = σκληρός), τήν γνώ
μην δέ τούτην ήσπάσθησαν γενικώς καί οί νεώτεροι έρευνηταί (βλ. Sophocles, 
έν λ. δωράκινον. Κοραή, ”Ατ., I, 189 καί τάς παραπομπάς τής προπροηγ. ύποσημ.). 
’Επειδή όμως ή εν. τοΰ durus παραγωγή τοΰ duracinum είναι μάλλον αδύνατος είς 
τήν Λατινικήν, ύπεστηρίχθη καί ή γνώμη τής έκ τοΰ ονόματος τής πόλεως τοΰ Δυρ
ραχίου παραγωγής τοΰ ονόματος (βλ. Ernout-Meillet, Diet, etymol. de la 
langue latine, έν λ. durus. Κουκουλ έ, ένθ’ άν., 109). ’Αλλά καί ή γνώμη αυτή 
φαίνεται απίθανος, δεδομένου ότι καθ’ ήν έποχήν ΰποτίθεται σχηματισθέν τό όνομα 
duracinum ή πόλις τοΰ Δυρραχίου έκαλεΐτο Λατινιστί Dyrrhachium, ούχί δέ Dura- 
cium. Υπάρχει άλλως τε καί πρόσθετος λόγος, δι’ δν αποκλείονται αί μνημονευθεΐ- 
σαι έτυμολογίαι : εάν ή ’Ελληνική μορφή τοΰ ονόματος προήρχετο έκ τής Λατινικής, 
ούτε ό τύπος δωράκινα (ή δωρακινά) δικαιολογείται (θά άνεμένετο δουράκινα βεβαίως, 
δπερ ουδέποτε μαρτυρειται), άλλ’ ούτε, κατά μείζονα λόγον, ό τύπος δωράκια. Τό 
αντίστροφον φαίνεται πιθανοιτερον. Τό "Ελληνικόν δωράκινα μετεγράφη είς τήν Λα
τινικήν υπό μορφήν duracina (αντί doracina), διότι έξ αρχής παρετυμολογήθη πρός 
τό durus. Ή ύπόθεσις δέ ότι τό όνομα έχει σχέσιν πρός πόλιν τινά τής Περσίας 
Durak, κειμένην είς τήν περιφέρειαν τής αρχαίας Σουσιανής (ανήκει είς τόν 
Wetzstein, υιοθετείται δέ υπό τοΰ Schrader, έν Hehn, ένθ’ άν., 428) 
δύναται νά έξηγήση τήν διπλήν μορφήν τής "Ελληνικής δωράκινα καί δωράκια (όπως 
άρμένια καί αρμένικά). ’Απομένει έν τούτοις ή απορία τής διά τοΰ ω γραφής τής 
πρώτης συλλαβής τοΰ ονόματος είς τάς άρχαιοτέρας μαρτυρίας αύτοΰ (ή γραφή ροδά- 
κινον τών Βυζαντινών κατά παρετυμολογίαν πρός τό «ρόδον» ασφαλώς, ώς παρετη- 
ρήθη ήδη πρό πολλοΰ' πβλ. Kalitsunakis, Mittel- und neugr. Erklar. 
bei Eustathius, 86), ήτις δέν δικαιολογείται έπαρκώς έκ τής τελευταίας ταύτης ετυ
μολογίας. Μολονότι δέν ευρίσκω εύλογον τινα σχέσιν μεταξύ «σπληνός» καί «ροδά
κινου», υπενθυμίζω ώς άπλήν ύπόθεσιν, ότι είς τήν άρχαίαν Μακεδονικήν «δώραξν
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εν ’Αντιόχεια παραμονής τών ταξιδιωτών (2 Μαΐου - 20 ’Ιουλίου) δεν έγέ- 
νετο αγορά τοϋ καρποϋ. Τα πρώτα δωράκια ήγοράσθησαν κατά την επιστρο
φήν έν Σιδώνι την 26ην ’Ιουλίου (630,342). ”Αρα ή τελεία ωρίμασις αυτών 
συνέπιπτε τότε εν Συρίφ, ως κα'ι παρ’ ήμΐν σήμερον, προς τον μήνα Αύγου
στον περίπου, δτε και υπήρχον εν αφθονία εις τάς αγοράς τών πόλεων τής 
χώρας

’Αγορά μήλων σημειοϋται δις μόνον : την 20ήν ’Ιουλίου (630,236) καί 
την 2αν Αυγουστου (630,420). Είναι γνωστόν, δτι ή μηλέα έκαλλιεργεϊτο 
πάντοτε εν Συρίρ 3. Φαίνεται δμως δτι ή ποικιλία αυτής, ήτις έδιδεν ωρί
μους καρπούς τόσον ενωρίς ήτο περιωρισμένη. ’Άλλως δεν εξηγείται ή τό
σον σπανία χρήσις τών μήλων υπό τοϋ Θεοφάνους.

Άντιθέτως, ή αγορά σύκων υπήρξε συχνότερα έν Άντιοχείρ, με την 
διαφοράν δτι καί τούτων έγένετο πρώτη μεμονωμένη προμήθεια την 3ην 
’Ιουνίου (629,256), μετά την οποίαν ή τακτική ούτως ειπεΐν αγορά αυτών 
έπανήρχισεν από τών μέσων ’Ιουλίου καί εντεύθεν (630,115, 160, 255,340, 
118, 519). 'Υπήρχεν άρα κατά τήν ίστορουμένην εποχήν έν Συρία καί πρώι
μος ποικιλία σύκων, άλλ’ ή εύρυτέρα καλλιέργεια τοϋ δένδρου περιελάμβανεν 
είδη, τών οποίων δ καρπός ωρίμαζε καθ’ ήν έποχήν περίπου καί παρ’ ήμΐν 
σήμερον (15 ’Ιουλίου - τέλους Σεπτεμβρίου) “.

Έκ τών ξηρών καρπών ό συχνότερον τρωγόμενος υπό τών ταξιδιωτών 
ήσαν τά καρύδια, ως ώνομάζοντο άπ’ αυτής τής έποχής τά κόρνα τών αρ
χαίων 4. Πολλάκις έτρώγοντο έν συνδυασμφ προς τά σχάδια, τά ξηρά σΰκα 1 2 3 4

έλέγετο ό «σπλήν» (βλ. Κ a 11 e r i s, L,es anciens Macedoniens I, 160-162) καί 
οτι έν Συρία ύπήρχον πολλαί Μακεδονικοί άποικίαι μέ ζωήν ένχόνως Μακεδονικήν 
μέχρι χών Ρωμακϊών χρόνων. Βλ. S e y r i g, Syria XX (1939), 306.

1 Τούτο φαίνεται νά σημαίνη τό γεγονός δτι έν Άσκαλώνι τήν αυτήν ημέραν 
(2 Αύγουστου) ήγοράσθησαν δωράκια μίαν φοράν (630,419) καί άλλην μίαν «δωράκια 
αλλα [κ]ατά [αΐ]ρεαιν» (630,425).

2 'Υπήρχε μάλιστα κατά τήν ίστορουμένην έποχήν καί ιδιαίτερον είδος μήλων, 
τά Σνριακά μήλα, διακρινόμενα διά τό ζωηρόν ερυθρωπόν χρώμα των. Βλ. Four
nier, ενθ’ άν., σελ. 1151. 01 c k, RE, άρθρ. Apfel, σελ. 2706. Bliimner, 
ένθ’ άν., VI, 65 (σελ. 95).

3 “Ισως πρόκειται καί περί τοϋ είδους συκής τής καλούμενης δίφορου, ή οποία 
έδιδε καί πρωίμους καί όψιμους καρπούς. Βλ. σχετικώς Η eh η, ένθ’ άν., 97. 
01 c k, RE, άρθρ. Feige, σελ. 2109-2110. Bliimner, ένθ’ άν., VI, 78 (σελ. 
100). Γενναδίου, ένθ’ άν., 938.

4 Ό λογιστής τοϋ Θεοφάνους γράφει πάντοτε καροίδια (βλ. τάς παραπομπάς έν 
πίν. XII, έν λ-), έπειδή κατ’ αυτήν τήν έποχήν τό ν καί τό οι είχον, ώς γνωστόν, 
συμπέσει φωνητικώς προφερόμενα άμφότερα ώς τό Γαλλικόν u. Ό έκδοτης κατά 
λάθος παρατηρεί (629,32, σχόλ.) δτι τό υποκοριστικόν μαρτυρεΐται τό πρώτον ένταΰθα. 
Κατά τόν Άθήναιον (XIV, 640 f, 641 b- βλ. τήν έκδ. C h. Β. Gulick),
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δηλαδή πιθανώς δέ ΰπδ τοΰ υπηρετικού προσωπικού τού Θεοφάνους αντί 
άλλου «προσφαγιού» s. Πάντως αγορά καρυδιών σημειοΰται καί μεμονωμέ
νους, προς χρήσιν δέ τού Θεοφάνους ίσως 3, ένφ αχαδίων μόνον αγορά είς 
αριστον ή είς δεΐπνον δεν άναφέρεται 4.

Φοίνικες τέλος ήγοράσθησαν άπαξ μόνον εν ’Αντιόχεια την 16ην ’Ιου
νίου (629,329). 'Η εποχή μαρτυρεί δτι πρόκειται περί ξηρών φοινίκων 6. * 1 2 3 4 5

έχρησιμοποιήθη ήδη ύπό τοΰ κωμικού ποιητοΰ Φιλυλλίου (τέλος τού 5ου αί. π.Χρ.). 
‘Η διαφορά είναι δτι κατά τήν εποχήν τοΰ Θεοφάνους ή υποκοριστική σημασία τοΰ 
ονόματος είχε λησμονηθή καί καρύδια έσήμαινεν απλώς τά «κάρυα», ώς καί κατά τήν 
Βυζαντινήν καί τήν σύγχρονον εποχήν (βλ. Du Cange, έν λ. καρύδι. Sopho
cles, έν λ. καρύδιον. Κουκουλ έ, ένθ’ άν., 116).

1 Ό τύπος σχάδια, τό πρώτον μαρτυρούμενος έκ των παπύρων (πβλ. L i d- 
dell-Scott-Jones, έν λ.), εΐχεν αντικαταστήσει είς τήν όμιλουμένην άπ’ αυ
τής τής εποχής μορφολογικώς μέν τό άρχ. ία χάδια, σημασιολογικώς δέ τό ίσχάδες, 
καί άπετέλεσε τόν μεταβατικόν τύπον πρός τό νεώτερον άακάδια (βλ. Ίστορ. Λεξ. Ν. 
Έλλην., έν λ.).

2 Τούτο ασφαλώς σημαίνει ή υπό τοΰ λογιστοϋ κοινή μνεία «καροιδίων καί αχα
δίων είς αριστον» (6 29,32) ή «καροιδίων και αχαδίων είς δϊπνον» (629,38" πβλ. 629,59, 
77, 226). Καί είς τόν ύπ’ άρ. 639 πάπυρον τοΰ Θεοφάνους, τόν όποιον άφήκα κατά 
μέρος επειδή δέν είναι βέβαιον άν άναφέρεται είς λογαριασμούς δαπάνης τοΰ ταξι
διού, μνημονεύεται κοινή αγορά «καροιδίων και αχαδίων» (στ. 20" καί είς τούς στ. 22 - 
23 πρέπει νά άναγνωσθή ασφαλώς *[καρο]ίδια και σχάδια» καί όχι «[δψαρ]ίδια καί σχά
δια»). Ή συνήθεια νά τρώγωνται τά καρύδια περικλειόμενα εντός τού είς δύο άνοιγο- 
μένου ξηρού σύκου, ώς γίνεται καί σήμερον, ήτο έν χρήσει δχι μόνον κατά τήν Βυ
ζαντινήν έποχήν (βλ. Κουκουλ έ, ένθ’ άν., 105), αλλά καί άρχαιότερον, ώς δει
κνύει καί ό έκ τής μεταγενεστέρας έποχής γνωστός ειδικός όρος ίσχαδοκάρυα ή σχα- 
δοκάρυα (βλ. Biddell-Scott-Jones, ένλ.).

3 Τούτο τεκμαίρεται έκ τοΰ γεγονότος δτι άπαξ μέν (630,140) μνημονεύεται 
άγορά οίνου καί καροιδίων, δίς δέ προσέτι (630,258 , 402) αγορά καροιδίων, ευθύς 
δ’ αμέσως (είς τόν επόμενον στίχον) οίνου. "Οτι τά καρύδια χρησιμεύουν ώς διεγερτικόν 
τού πότου μετά τό γεύμα, είναι γνωστόν έκ τής άναλόγου χρήσεως αυτών παρά τοις 
χωρικοΐς τής σήμερον. ’Επειδή δέ οίνον έπινεν, ώς θά ίδωμεν άμέσως κατωτέρω, 
μόνον ό Θεοφάνης καί οί ομοτράπεζοι του, φαίνεται δτι πρός χρήσιν αύτοΰ ήγορά- 
ζοντο καί τά καρύδια.

4 “Απαξ μόνον σημειοΰται άγορά έν Άντιοχείφ «αχαδίων είς τό γάρος». Προσετί- 
θεντο δηλαδή μεταξύ τών άλλων καρυκευμάτων (βλ. άν. σελ. 695, ύποσ. 5) καί ξηρά 
σύκα διά τήν παρασκευήν εύγεύστου «γάρου» (βλ. άν. σελ. 696, ύποσ. 1).

5 «Φοίνικες» έλέγοντο, ώς γνωστόν, καί τά δένδρα καί οί καρποί αυτών, οί άλ
λως φοινικοβάλανοι. ’Από τής Ρωμαϊκής έποχής πρός δήλωσιν τών καρπών έσχηματί- 
σθη τό υποκοριστικόν φοινίκια (βλ. Preisigke, Worterb., έν λ.), τό όποιον ήτο 
έν χρήσει καί είς τήν όμιλουμένην τής Βυζαντινής περιόδου (βλ. Κουκουλ έ, ένθ’ 
άν., 110). ’Από τής Τουρκοκρατίας δμως ή λέξις διετηρήθη μόνον έν Κύπρφ, ένθα 
καλλιεργείται τό δένδρον, ένώ άλλαχοΰ έλησμονήθη, άντικατεστάθη δέ άργότερον διά 
τοΰ Τουρκικής προελεύσεως χουρμάς (ή κονρμάς).
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Ή μοναδική αγορά αυτών δεν σημαίνει βεβαίως δτι ύπήρχεν ελλειψις εις 
την αγοράν τής πόλεως, άλλ’ δτι ό Θεοφάνης καί οί ανδρες τής ακολουθίας 
του άπέφυγον, ως ήτο φυσικόν, νά αγοράσουν κατα την προσκαιρον εν Συ- 
ρίςτ παραμονήν των είδος καρπού, τον όποιον ειχον εις την διάθεσίν των εν 
αφθονία και καθ’ δλον το έτος εν Αίγύπτφ ’.

** *

Έκτος των φρούττων καί γλυκύσματα παρεσκευάζοντο ή ήγοράζοντο υπό 
των ταξιδιωτών ως «επιδόρπια». Τό πρώτον δεν μαρτυρεΐται ρητώς, συνά
γεται δμως ασφαλώς εκ τού γεγονότος δτι μεταξύ τών προμηθειών, αΐτινες 
παρελήφθησαν εκ τής αποθήκης τού Θεοφάνους κατά την εξ Αίγΰπτου άνα- 
χώρησιν, περιελαμβάνοντο καί αρκετά δοχεία μέλιτος2, τό όποιον κατηναλώιθη 
κατά τάς εβδομήκοντα πέντε πρώτας ημέρας τού ταξιδιού. "Οταν ήγοράσθη 
Ιν Άντιοχείφ, την 13ην ’Ιουνίου, είδος πλακοϋντος έκ χόνδρων δρύζης 
(ή σίτου), τό άλίκιν λεγόμενον \ ήγοράσθη συγχρόνως καί «μέλι εις τό άλί- 
κιν». ’Άρα ή εξ Αίγυπτου προμήθεια μέλιτος διετέθη εν τφ μεταξύ προς 
παρασκευήν πλακούντων διά τον Θεοφάνην πιθανώτατα. Τρεις άλλοι λόγοι 
συνηγορούν σοβαρώς υπέρ τής ύποθέσεως ταύτης: 1) Μόνον άπαξ έτι ήγο- 1 2

1 Περί τής καλλιέργειας τοΰ φοίνικος Ιν Αιγύπτιο και Ιν Συρία, καί περί τής 
διατηρήσεως τών ξηρών καρπών αύτοΰ, βλ. Η eh η, ενθ’ άν., 267 κ. εξ. Four
nier, ενθ’ άν., σελ. 1153, Blumner, ενθ’ άν., VI, 81 (σελ. 101). S t e i e r, 
RE, άρθρ. Phoinix 1, σελ. 394-400. Schnebel, Die Landwirtseh. im hel- 
lenist. HJgypten, 291-300. Rostovtzeff, Econ. and Soc. Hist, of the 
Hellenist. World I, 299, 489. Πβλ. Γενναδίου, Λεξ. Φυτολ., 1002 κ.εξ.

2 Ό αριθμός τών δοχείων δέν διεσώθη ολόκληρος, άναγινώσκεται δμως ασφα
λώς ως δεύτερον ψηφίον αύτοΰ τό ς- (6) (627,68). "Οθεν τά δοχεία μέλιτος πρέπει 
νά ή σαν τουλάχιστον 16.

8 Ή λέξις άπαντα διά πρώτην φοράν. Ό εκδότης, παρασυρθείς Ικ τής φρά- 
σεως, εις την οποίαν το πρώτον μνημονεύεται Ιν τώ παπύρφ (62 9,293 : άλίκιν Σιλ- 
βανοΰ (άρχ) ρ), υποθετει οτι η λεξις είναι «ίσως μετάφρασις τοΰ Λατινικού sola
rium (βλ. αυτόθι, σχόλ.) καί υιοθετεί κατ’ άκολουθίαν την γραφήν άλίκιν. Τοΰτο 
όμως είναι τελείως αδύνατον και δι’ οΰς λόγους προσθέτει άμέσως ό ίδιος καί διά 
τόν μείζονα λόγον δτι ή σύγχρονος έκάστοτε άγορά μέλιτος (βλ. καί 629,411-412) 
εις το αλ,ικιν θα εμενεν ανεξήγητος, εάν έπρόκειτο περί μισθού. Οόδεμία άρα υπάρ
χει αμφιβολία οτι η λέξις είναι, ως υποθέτει ό ίδιος καί πάλιν, υποκοριστικόν καί 
συνώνυμον τοΰ αρχαίου αλιξ, σημαίνει δέ μάζαν εκ χόνδρων όρύζης, ήτις άναμει- 
γνυομενη μετά μέλιτος απετελει έξαιρετον πλακούντα. Ή δλη φράσις σημαίνει δτι 
ήγοράσθη τοιαύτη μάζα διά τόν Σιλβανόν, φροντιοτην τοΰ Θεοφάνους (βλ. 642,13).
Η γενική Σιλβανοϋ ούδολως Ιμποδίζει, κατά τήν ίστορουμένην μάλιστα εποχήν, είς 

τήν κατ’ αύτήν τήν έννοιαν ερμηνείαν τής φράσεως.
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ράσθη έν Άντιοχείφ, την 22αν ’Ιουνίου, άλίκιν (καί «μέλι» δι’ αυτό) *. 
2) Την παραμονήν τής έξ ’Αντιόχειας άναχωρήσεως (19 ’Ιουλίου) έγένετο 
προμήθεια μέλιτος (629,214). 3) Έξ άλλων παπύρων τοϋ αρχείου τοΰ Θεο
φάνους μανθάνομεν δη οΰτος είχε μεταξύ τοΰ μονίμου υπηρετικού προσωπι
κού τής οικίας του εν Α’ιγύπτφ καί ειδικούς τεχνίτας τής πλακουντοποιΐας 
(τής ζαχαροπλαστικής, ως θά έλέγομεν σήμερον) 1 2 3. Τούτο δέ σημαίνει, δτι 
είχε τήν συνήθειαν να μη στερήται των γλυκυσμάτων μετά τό γεύμα ή τό 
δειπνον καί δτι, κατ’ ακολουθίαν, εις τουλάχιστον των πλακουντοποιών τής 
οικίας του συνώδευεν αυτόν κατά τό ταξίδιον.

*
* *

Έκ τής τραπέζης άνθριοπου τοιαΰτης εύμαρείας δεν ήτο δυνατόν νά λεί- 
πη, ως είναι εύνόητον, δ καλός οίνος. Οί πάπυροι τοΰ αρχείου τοΰ Θεοφάνους 
παρέχουν καί ως προς τούτο ενδιαφέρουσας λεπτομέρειας. Γνωρίζομεν οΰτω 
μετά βεβαιότητος, δτι δ ίδιος επινεν οίνον τακτικούς καί άπαραιτήτως κατά τά 
δύο κύρια γεύματα τής ημέρας 8. Μόνος εν τούτοις έπινε λίαν μετρίως 4 5 * *. Τήν 
αυτήν δ’εγκράτειαν επέβαλλε καί εις τούς προσκεκλημένους του δ. Έξαίρεσιν 
τοΰ κανόνος εκαμνε πιθανώς, δταν επεσκέπτετο μετά φίλων του τό ταβερ-

1 Βλ. 629,411-412. Τήν έπομένην ήγοράσθη άλάκιον (629,425). Ό εκδότης θεω
ρεί τήν λέξιν όις έσφαλμένην γραφήν τοΰ άλίκιον (βλ. πίν. XII, έν λ.). Τούτο δμως 
είναι λίαν αμφίβολον, κυρίως διότι δεν μνημονεύεται συγχρόνως καί αγορά μέλιτος, 
ώς κατά τάς δύο προηγούμενος φοράς. Μήπως θά έπρεπε νά άναγνωσθή άλάτιον;

2 Εις τούς παπύρους τοΰ Θεοφάνους οί άσκοϋντες τήν τέχνην ταύτην λέγονται 
πλακουντάδες (βλ. 6 40,12 . 641,5 , 27' πβλ. Roberts, αύτόθι, σχόλ. καί Κουκουλ έ, 
Βυζ. βίος Ε', 111, ύποσ. 10), γνωστοί άλλοθεν καί ώς ηλακουντοποιο'ι καί ηλακονν- 
τάριοι (Λατιν. placentarii). Περί αυτών καί των πλακούντων κατά τήν άρχαίαν καί 
μεταγενεστέραν εποχήν, βλ. Blflmner, Tecbnologie u. Terminologie I2, 94. B e- 
s n i e r, Diet, des Atit., άρθρ. Pistor, σελ. 498. Orth, RE, άρθρ. Kuchen. 
G. Herzog-Hauser, αύτόθι, άρθρ. Placenta. Διά τήν Βυζαντινήν εποχήν, 
βλ. Κουκουλ έ, ένθ’ άν. ,111-121.

3 Έν Βίβλφ, π. χάριν, κατά τήν επιστροφήν ήγοράσθη δίς κατά τήν αυτήν 
ημέραν οίνος, τήν μίαν «εις αριοτον» καί τήν άλλην «εις δϊπ(νον)» τοΰ Θεοφάνους (630, 
321, 328' πβλ. 630,289 , 296. 'Οσάκις προεβλέπετο, δτι ή επομένη ήμέρα θά διήρχετο 
έν πορεία άνευ σταθμού εις πόλιν, ήγοράζετο «οίνος εις τήν οδόν» : 6 30,465).

4 Έκ περιπτώσεων, καθ’ δς ό λογιστής αναφέρει ρητώς δτι ήγοράσθη οίνος 
πρός προσωπικήν χρήσιν τοϋ Θεοφάνους, συνάγεται δτι ούτος επινεν εις έκαστον 
γεϋμα περίπου έ'να ξέοτην, δηλαδή 500 γραμμάρια περίπου (629,382 . 630,289 , 296, 

321, 328).

5 Τήν ημέραν, π. χάριν, καθ’ ήν είχεν ένα προσκεκλημένον «είς αριοτον» έν
Άντιοχείφ, ήγοράσθη διπλή ακριβώς ποσότης, δηλ. δύο ξέσται (629,395' πβλ. καί
630,274/275).
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νεΐον ' τής μιας η τής άλλης των πόλεων, δι5 ών διήρχετο κατά τό ταξίδιον 3.
'Ο οίνος, τον όποιον επινεν ό Θεοφάνης — και οί ομοτράπεζοι του — 

ήτο εκλεκτής ασφαλώς ποιότητος. Κατά τό πρώτον μέρος τοϋ ταξιδιού επι- 
νεν έκ τοΰ οίνου τών ιδιωτικών του αποθηκών, εξ ου είχε παραλάβει ση
μαντικήν ποσότητα 3. Μετά την έξάντλησιν αυτής, έπρομηθευετο τον άναγ-

1 Ή λέξις μαρτυρεϊται ήδη τό πρώτον διά τήν προβυζαντινήν εποχήν. ‘Ο 
εκδότης υιοθετεί τήν γραφήν ταβέρνιον, ασφαλώς επειδή ό λογιστής τοΰ Θεοφάνους 
γράφει τήν λέξιν πάντοτε μέ ι εις τήν παραλήγουσαν. Έκ τής Βυζαντινής εποχής 
παραδίδεται καί ταβερνεΐον και ταβέρνιον (βλ. Du Cange, έν λ.), άλλ’ ό πρώτος 
τύπος ήτο άναμφιβόλως ό συνήθης ή, τουλάχιστον, ό επικρατέστερος (βλ. καί 
Σουίδ., έν λ. ταβερνεΐ<r Adler. Κουζουλέ, Βυζ. βίος Β’ I, 193). Μολονότι 
δέ ή έναλλαγή μεταξύ -εΐον καί -τον παρατηρείται καί εις πολλά άλλα τόπου σημα
σίας ουσιαστικά, προγενέστερα καί μεταγενέστερα τής ιστορούμενης εποχής (Βλ. Γ. 
Χατζιδάκι, Άκ. Άν.1 2 * * * * * 8, 1, 157. C h a n t r a i n e, La format, du nom en 
Grec, 60-61. M a y s e r, Gramm, d. Gr. Papyri, I23, 13-15. Palmer, A 
Gramm, of post-ptol. Papyri, I 1, 56-57), νομίζω δτι κατ’ αυτήν ελέγετο ταβερ- 
νεΐον καί δχι ταβέρνιον (ή γραφή τήν οποίαν ακολουθεί ό λογιστής ούδεμίαν έχει, ώς 
γνωστόν, σημασίαν διά τήν έποχήν του' ό ίδιος γράφει άλλως τε καί βαλανΐον, 
δΐπνον, άγγΐα, κλπ.). 'Υποθέτω, δτι ό δρος ταβερνεΐον έσχηματίσθη κατά τήν Ρωμαϊ
κήν έποχήν προς δήλωσιν τής μικράς ταβέρνας (δπερ προϋπήρχε προφανώς εις τήν 
Ελληνικήν, καίτοι άμάρτυρον μέχρι τοΰδε), ή μάλλον απλώς τής ταβέρνας (επειδή 
τοϋτο δέν είχε σαφή τόν τύπον τών τοπικών ουσιαστικών) κατ’ αναλογίαν πρός άλλα 
ουδέτερα εις -εΐον τής κοινής,, σημασιολογικώς ανάλογα (καπηλεΐον, μαγειρεΐον, βαλα- 
νεΐον, κλπ.). Άπόδειξις, δτι ό τύπος ούτος διεσώθη, παραλλήλως πρός τό ταβέρνα, 
διά τής όμιλουμένης μέχρι σήμερον.

* *0 Θεοφάνης έπεσκέφθη τό ταβερνεΐον τής Βυρητοϋ κατά τήν μετάβασιν
(627,293), κατά δέ τήν έπιστροφήν τό τής Σιδώνος (630,375), τής Καισαρείας (630, 
396) καί μιας άλλης πόλεως (πιθανώς τής Λαοδικείας, 6 30,293). Εις τό πρώτον έπιε 
μικράν ποσότητα γλνκίον, γλυκέος δηλαδή οίνου. Εις τά άλλα δέν άναφέρεται ρητώς 
τίνος ποιότητος οίνον επιε, οπωσδήποτε όμως οίνον, έφ’ δσον μετέβαινεν είς αύτά 
πάντοτε τή συνοδεία φίλων, συνήθως δέ μετά τήν έκ τοϋ λουτροϋ έ'ξοδον (βλ. 630, 
293' πβλ. 630,374-375), ότε ό φιλικός όμιλος ήσθάνετο τήν ανάγκην αναψυκτικών. Έν
Άντιοχείμ αντιθέτους ουδέποτε έπεσκέφθη ταβερνεΐον, δχι διότι ή πόλις δέν διέθετε 
τοιαΰτα καταστήματα, αλλά διότι ή επίσημος αποστολή του δέν έπέτρεπεν έπισκέψεις
αύτοϋ τοΰ είδους. Έκ πάντων τούτων συνάγεται μετά βεβαιότητος, δτι ό δρος ταβερ
νεΐον είχε προσλάβει εις τήν όμιλουμένην τής έποχής τήν ειδικήν σημασίαν, ήν έχει
καί σήμερον (βλ. Κ. Schneider, RE, άρθρ. Taberna, σελ. 1871).

8 Δύο πάπυροι τοΰ αρχείου του, άσχετοι πρός τό είς ’Αντιόχειαν ταξίδιον (άριθ. 
640 καί 641), όμιλοΰν εύγλώττως περί τών πλουσίων αποθηκών οίνου, προερχομέ- 
νου έκ τών αμπέλων του, τάς οποίας κατεΐχεν ό Θεοφάνης έν Αίγύπτφ. Έξ αύτοΰ 
παρέλαβε βεβαίως κατά τήν πρός ’Αντιόχειαν άναχώρησιν αριθμόν αγγείων μή δια- 
σωθέντα άτυχώς έν τφ παπύρω (627,66). Έκ λογαριασμοΰ δμως άναφερομένου είς 
αγγεία οίνου παραληφθέντα ή δοθέντα είς διαφόρους κατά τό άπό Έρμουπόλεως 
μέχρι Βαβυλώνος τής Αίγύπτου ταξίδιον (627,96-120), συνάγεται, μετά πολλής πιθα- 
νότητος, δτι ούτος ήτο ανώτερος τών δύο εκατοντάδων τουλάχιστον. Ή πρώτη αγορά 
οίνου έν Άντιοχείφ έγένετο τήν 26ην Μαΐου (629,36), δπερ σημαίνει δτι ή έξ Αίγύ-
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καιούντα οίνον εκ τής αγοράς τής ’Αντιόχειας καί τών ενδιαμέσων κατά τό 
ταξίδιον τής επιστροφής πόλεων τής Σύρο - Παλαιστίνης, ήτις παρήγεν άφθο- 
νον καί καλής ποιότητος οίνον ’Από καιρού εις καιρόν αναφέρεται καί 
αγορά οίνου ιδιαιτέρας ποιότητος, γλυκυτέρου τού συνήθους, ως τού γλν- 
κίον * 1 2 3 *, τού οιραίον 8 καί τού κονδίτον

Είναι πιθανόν δτι δ Θεοφάνης παρειχεν έκ τού αυτού οίνου, τον όποιον 
6 ίδιος έπινε, καί εις τούς ανώτερους υπαλλήλους του 5 6. Δεν συνέφερεν ό'μως 
νά κάμνη τό αυτό καί διά τούς ύπηρέτας του. Δι’ αυτούς υπήρχε πάντοτε έν 
Συρίφ, ως καί εν Αιγύπτφ ασφαλώς, οίνος κατωτέρας ποιότητος καί εύθη- 
νός, ό κιβάριος οίνος “, ή καί τούτου εύθηνότερος, τό άψίν&ιον 7.

πτου προμήθεια έπήρκεσε διά τό ταξίδιον τής μεταβάσειυς καί τάς πρώτας 24 ημέ
ρας τής έν ’Αντιόχεια παραμονής (έφ’ δσον βεβαίως εις τούς έλλείποντας έν τφ 
μεταξύ λογαριασμούς δέν άνεφέρετο αγορά οίνου).

1 ’Ιδίως δέ από τής εποχής τών Σελευκιδών καί εντεύθεν. Βλ. Jarde, Diet, 
des Ant., άρθρ. Vinum, σελ. 913. Heichelheim, Econ. Hist, of the 
Roman Empire (T. Frank), IV2, 138- 140. Rostov tzeff, Econ. and Soc. 
Hist, of the Hellenist. World, I, 489, II, 1164 - 1165.

2 Μίαν φοράν έπιεν έξ αύτοΰ ό Θεοφάνης εις τό ταβερνεΐον τής Βυρητοΰ 
(6 27,293 : δ έκδοτης άναγινώσκει γλυκ(έος) αντί τού όρθοΰ γλνκ(ίου)· βλ. άνωτ. σελ. 
712, ύποσ. 2), άλλην δέ μίαν ήγοράσθη έν Άντιοχείφ ήμικάβιον γλυκίον (629,91). 
Τό δεύτερον τούτο «γλυκό κρασί» έχρησιμοπσιήθη πιθανώς πρός παρασκευήν «γάρου» 
(βλ. άνωτ. σελ. 696, ύποσ. 1), ώς άφίνουν νά έννοηθή τά συμφραζόμενα. ’Επειδή 
ό δρος μαρτυρεΐται τό πρώτον, μόνον δέ κατά γενικήν, δ έκδοτης υποθέτει ονομα
στικήν γλνκιος (βλ. πίν. XII, έν λ.). Νομίζω δμως δτι τό όρθόν είναι γλνκίας (οίνος), 
ώς άνϋοαμΐας, ομφακιας, τρυγίας.

3 Κατά τόν λογιστήν τού Θεοφάνους ήγοράσθη τήν 2αν Αύγούστου έν Άσκα- 
λώνι ποσότης οίνου αιρίον (630,423). Ό έκδοτης παρατηρεί όρθώς, δτι σιρίου έγράφη 
κατά λάθος αντί σιραίου, ώς ώνομάζετο κατά τήν μεταγενεστέραν έποχήν τό άλλως 
έψημα λεγόμενον, είδος δηλαδή γλυκέος οίνου λαμβανομένου διά βρασμού τού γλεύ- 
κους (κάτι άνάλογον πρός τό παρ’ ήμϊν πετιμέζι [Τουρκ.] ). Βλ. Jarde, ένθ’ άν., 
σελ. 920. Schnebel, Die Eandwirtsch. ini hellenist. ^Egypten, 290. Κου
κούλι, Βυζ. βίος E', 113, ύποσ. 1. Ή εποχή δικαιολογεί τήν ύπόθεσιν.

1 Καί κονδίτου μικρά ποσότης άπαξ ήγοράσθη (629,367). "Ως καί τό δνομα 
δεικνύει (Λατιν. conditum' βλ. Thesaurus ling. Eat., έν λ. condio, σελ. 
143,13-23), πρόκειται περί γλυκέος οίνου παρασκευαζόμενου δι’ άναμείξεως μετά 
μέλιτος καί άλλων καρυκευμάτων, ιδίως πεπέρεως. (Βλ. Jarde, έ'νθ’ άν., σελ. 921.
Κουκουλ έ, ένθ’ άν., 131.)

6 Τούτο τεκμαίρεται μετά πιθανότητος έκ τών έκφράσεων τάς δποίας χρησιμο
ποιεί ένίοτε δ λογιστής τού Θεοφάνους : τιμής οίνου εις τό πΐν ήμϊν (630,313), ήμΐν 
εις πΐν... (630,150).

6 Κιβάριος οίνος (περί τής σημασίας τής λέξεως βλ. άν. σελ. 691, ύποσ. 5) ήγο
ράσθη μόνον δίς : έν ’Αντιόχεια (630,104) καί έν Λαοδικείρ (630,265). Τήν δευτέραν 
φοράν σημειοΰται ρητώς, δτι ήγοράσθη «τοϊς παιδίοις»· άλλά καί άν παρελείπετο ή 
λεπτομέρεια αϋτη, θά εϊμεθα βέβαιοι δτι προωρίζετο διά τούς ύπηρέτας.

! ’Εάν δέν ύπάρχουν κενά εις τάς πληροφορίας μας, πρέπει νά συμπεράνωμεν,
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** *

Έκ τών μέχρι τοϋδε λεχθέντων καταφανής αποβαίνει, νομίζω, ή επι
στημονική ωφέλεια έκ τής μελέτης τών ξηρών έκ πρώτης δψεως λογαριασμών 
διατροφής τοΰ Θεοφάνους καί τής ακολουθίας του. Ουτω, πολλά ονόματα 
τό πρώτον μετά βεβαιότητος μαρτυροόμενα εις τήν λαλουμένην τών Ρωμαϊ
κών χρόνων (κοπάδιον, τονρτίον, λουκάνικον, φαβατον, κολοκννΰιν, κρομν- 
διν, πεπόνιν, κέμιον, κεμοράφανον, κορόοπερμον, κνηϋος, σταφυλινάριον, 
μόρινον;, σκάμιον, δαμασκηνοί, δωράκια, σχάδια, άλίκιν, ταβερνεΐον, γλν- 
κίας, κονδϊτον) ', ή ονόματα τών οποίων ή υποκοριστική σημασία ειχεν 
έντελώς άποτριβή άπ’ αυτής τής έποχής (ψωμίν, τυρίν, ερεβίνύλια, κολοκνν- 
ϋτα, σικύδια, πεπόνια, κρομύδια, σταφύλια, καρύδια, σχάδια), ή ονόματα 
τών οποίων ή μεταγενεστέρως γνωστή χρήσις υπό ειδικήν σημασίαν άποδει- 
κνυεται υπάρχουσα έκτοτε (λάχανον, ταβερνεΐον, αψίνίλιον) πολλά προσθέτουν 
εις τάς γνώσεις μας περί τής γλώσσης τής έποχής, τών έπιδράσεων, ας έδέχθη 
έκ τής Λατινικής, ως καί περί τής καταγωγής τής κοινής Βυζαντινής καί 
Νεοελληνικής ή καί τών διαλέκτων αυτής. Ταϋτα από γλωσσικής άπόψεως. * 1

δτι τό υπηρετικόν προσωπικόν τοΰ Θεοφάνους επινεν έκ τοΰ έξ Αίγυπτου παραλη- 
φθέντος οίνου (κιβαρίου, εννοείται) μέχρι τής ήμέρας περίπου καθ’ ήν καί ό ίδιος 
επινεν έξ αΰτοΰ (βλ. άνωτ. σελ. 712, ϋποσ. 3), διότι ή πρώτη αγορά αψινθίου έγένετο 
έν Άντιοχείφ τήν 28ην Μαίου (629,60). Έκτοτε δέ ήγοράζετο τακτικά μέχρι τής εις 
Αίγυπτον επιστροφής (βλ. πίν. XII, έν λ.). Τό όνομα μαρτυρεΐται τό πρώτον υπό 
τήν σημασίαν τοΰ άλλοθεν γνωστού ως άψινθίτον οίνου, άψινθάτου λεγομένου εις 
άλλον πάπυρον τοΰ Θεοφάνους (639,73) καί άψινθατίον εις άλλον πάπυρον τής ιδίας 
έποχής (Ρ. Lotld., Ill, 1259,32, σελ. 240). Ήτο δέ ό άψινθίτης οίνος ή απλώς τό 
άψίνθιον, αψινθατον, άψινθάτιον είδος μείγματος έξ οίνου καί αφεψήματος φύλλων 
τοΰ φυτοΰ αψινθίου (σημερινόν άψιθεά- βλ. Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην., έν λ.), θεω- 
ρούμενον ώς υγιεινόν ποτόν (βλ. J a r d e, ένθ’ άν., σελ. 921. Schnebel, 
ένθ’ άν., 290. Κουκουλ έ, Βυζ. βίος Ε', 132), διά τοΰτο δέ διάφορον τοΰ υπό 
τό αυτό όνομα φερομένου σήμερον ίσχυροϋ οινοπνευματώδους ποτοΰ (άψέντι<^Γαλλ. 
absinthe^Aaxiv. absinthium<CJ^XKr\v. άψίνθιον καί όχι αψέντι έκ τοΰ άρχ. άψίνθιον, 
ώς διδάσκεται εις τό Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην,, έν λ ). Διατί ό Θεοφάνης ήγόραζε 
άψίνθιον διά τους ύπηρέτας του εξηγείται έκ τής μεγάλης διαφοράς τιμής μεταξύ 
τούτου καί τοΰ οίνου. "Εν δοχεϊον τής αυτής περιεκτικότητος πληρώνεται αντί 
1600 - 1700 δρχ. έπί οίνου καί μόνον αντί 400 δρχ. έπί αψινθίου (630,533-635).

1 'Υπάρχουν καί δύο άλλα ονόματα τροφών τό πρώτον μαρτυρούμενα : τό εν 
αγνώστου πλήρους μορφής καί σημασίας (αναγράφεται δίς έν συντομογραφίφ : χρυ- 
σοφυδρ'' ; 630,447 , 487), τό δέ άλλο άσφαλοΰς μέν μορφής, άλλ’ άγνωστου σημασίας 
(έξατίλια : 630,332, 345, 363, κλπ.). Νομίζω ότι ή σιωπή είναι προτιμοτέρα τών αμφι
βόλων υποθέσεων. Τά αναφέρω έν τούτοις μέ τήν έλπίδα, ότι ίσως άλλοι κατορθώ
σουν νά δώσουν λύσιν είς τάς σημειωθείσας άπορίας.
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Αλλά κα'ι από τής ιστορικής άπόψεως ή ωφέλεια δεν είναι όλιγώτερον 
σημαντική. Ή εντυπωσιακούς πλούσια ζωή τοΰ Θεοφάνους ", αί γαστρονομι
κά! αυτού προτιμήσεις και συνήθειαι, αί κοινωνικά! του σχέσεις, ή προς τό 
υπηρετικόν του προσωπικόν συμπεριφορά, τά πνευματικά του ενδιαφέροντα, 
διαφωτίζουν πολλαχώς τάς ιστορικός μας γνώσεις περί τής κατά την εποχήν 
του κοινωνικής καταστάσεως εις τάς Έλληνικάς επαρχίας τής Αυτοκρατο
ρίας, είδικώτερον δέ τάς περί τής άνωτέρας αστικής τάξεώς τοΰ Ελληνικού 
πληθυσμού των επαρχιών τούτων. Έξ άλλου, αί ασφαλείς κα! εν πολλοΐς 
άγνωστοι μέχρι τούδε πληροφορίαι περί διαφόρων ειδών ζωικών ή φυτικών 
τροφών ή καρπών συμβάλλουν κατά πολύ εις την συμπλήρωσιν τών εξ άλλων 
πηγών ιστορικών ημών γνώσεων άφ3 ενός μέν ως προς την ιδιωτικήν ζωήν 
κα! γενικώτερον τον πολιτισμόν τών κατοίκων τών ανατολικών επαρχιών τού 
Ρωμαϊκού Κράτους, άφ5 ετέρου δε ώς προς τήν οικονομικήν γενικώς κατά- 
στασιν κα! είδικώτερον τήν γεωργικήν οικονομίαν τών Ιπαρχιιον τούτων κατά 
τήν ίστορουμένην εποχήν.

ΙΩ. ΚΑΛΛΕΡΗΣ 1

1 Τοϋιο άποδεικνύεται καί έξ άλλων παπύρων τού αρχείου του, αλλά καί έκ 
τών άναφερομένων εις τό εις ’Αντιόχειαν ταξίδιον. Αί μεχάλαι προμήθειαι εις ενδύ
ματα, τρόφιμα, σκεύη καί κοσμήματα, τά όποια παρέλαβε μεθ’ εαυτού ό Θεοφάνης 
(627,1-187), καί τό μύγα ύψος τής καθημερινής δαπάνης κατά τό ταξίδιον, δεικνύουν 
τήν μέχρι χλιδής έξικνουμένην οικονομικήν ευμάρειαν τών ανθρώπων τής τάξεώς του, 
ως παρετηρήθη ήδη. (Βλ. Cl. Preaux, Chron. d’Egypte XXVIII, 1953,160. 
A. Bataille, REG LXVI, 1953, 452' δεν είναι βέβαιον, άν τό έν Βίβλφ κατά 
τήν επιστροφήν, τήν 26ην ’Ιουλίου, άγορασθέν χιόνος ύδωρ (630,331) προωρίζετο, ώς 
ύπετέθη, νά καταστήση δροσερώτερον τόν οίνον, τόν όποιον έπινε κατά τήν θερμήν 
ταύτην ημέραν τοΰ έτους ό Θεοφάνης, άλλ’ ή λεπτομέρεια είναι οπωσδήποτε χαρα
κτηριστική τής οικονομικής άνέσεως αυτού καί τών ανθρώπων τής τάξεώς του. Τό 
χιόνος ϋδωρ μετεφέρετο δι’ αυτούς έκ τών κορυφών τοΰ Λιβάνου,)
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