
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΕΚΡΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Αί εκ των Βυζαντινών συγγραφέων και των Βυζαντινών καθ’ δλου 
κειμένων μαρτυρίαι, αί. άναφερόμεναι εις τά έθιμα τής ταφής, είναι, ευτυ
χώς, άρποϋσαι, διασαφηνίζουσαι πολλά σημεία τοϋ λίαν ενδιαφέροντος 
τούτου κεφαλαίου τοΰ ιδιωτικού βίου τών μεσαιωνικών ημών προγόνων, 
Ό ερευνητής όντως ό μέλλων μέ τό θέμα αυτό ν’ άσχοληθή θά δυνηθή 
χρήσιμον ν’ άρυσθή υλικόν χρησιμοποιών τούς διαφόρους λόγους τών πα
τέρων τής εκκλησίας, καί ιδία τούς περί πένθους καί εις τούς κεκοιμημέ- 
νους, κατόπιν τάς κατά διαφόρους αιώνας τής Βυζαντινής περιόδου γρα- 
φείσας μονφδίας καί παραμυθητικός έπιστολάς προς τούς πενθοΰντας, 
τούς επιταφίους λόγους, τάς διαθήκας, τάς υπό τών Βυζαντινών ιστορι
κών καί χρονογράφων παρεχομένας πληροφορίας, καί δη τών συγγραφέων 
εκκλησιαστικών ιστοριών, τά επιγράμματα, τά Βυζαντινά ποιήματα καί 
μυθιστορήματα, τά ονειροκριτικά βιβλία, εις τά περί νεκρών καί θανάτου 
καί ταφής κεφάλαια, καί τούς Βυζαντινούς νόμους, τούς ιερούς κανόνας 
καί τά εις αυτούς σχόλια τών ερμηνευτών.

Εις τάνωτέρω, φυσικά, πρέπει νά προστεθώσι καί είδικαί περί τοΰ 
θέματος μονογραφίαι, ως λ. χ. είναι ή Ψευδοδιονυσίου τοϋ 'Αρεοπαγίτου 
«περί τών επί τοϊς κεκοιμημένοις τελουμένων» 1 καί ή τοΰ Συμεών Θεσ
σαλονίκης «περί τοΰ τέλους ημών καί τής ίεράς τάξεως τής κηδείας» 1 2.

Ταΰτα γενικώς ώς προς τάς αμέσους πηγάς’ εννοείται δτι θαυμαστόν 
δσον βοηθεΐ καί ή χρήσις τών εμμέσων τοιοΰτων, οιον τών έργων τέχνης 
καθ’ δλου, τοιχογραφιών, μικρογραφιών, γλυπτών, επιτύμβιων λίθων, ευρη
μάτων Ιν τάφοις, σαρκοφάγων καί τών τοιοΰτων. ’Επειδή δ’ ό μεσαιωνι
κός ήμών βίος μεταξύ τοΰ αρχαίου Ελληνικού καί τοΰ σημερινού κείμε
νος φυσικόν είναι μετ’ άμφοτέρων νά συνδέεται, εκείνου μέν πολλά έθιμα 
διατηρών,τούτου δέ την αρχήν πολλών έρμηνεΰων, διά τοΰτο εύπρόσδε- 
κτον καί λίαν ωφέλιμον βοήθημα θά ήτο ή χρησιμοποίησις καί γνώσις άφ’ 
ενός μέν τών αρχαίων Ελληνικών περί τήν ταφήν εθίμων, άφ’ ετέρου δέ 
τών Νεοελληνικών, τών καί άμεσώτερον προς τά Βυζαντινά συνδεομένων.

Ό γράφων λοιπόν περί τών Βυζαντινών νεκρικών εθίμων, πλήν τών 
έργων τών πραγματευομένων περί τοΰ ιδιωτικού βίου τών αρχαίων Ελλή
νων, πρέπει νά λάβη ύπ’ όψιν καί τά εις τήν ταφήν τών νεωτέρων Ελλή
νων άναφερόμενα, ιδιαιτέρως δέ τάς μελέτας τοΰ Νικολάου Πολίτου «τά 
κατά τήν τελευτήν» 3 καί «τό έθιμον τής θραύσεως άγγεία>ν κατά τήν

1 Μ i g n e, P. G. 3. 552 εξ.
2 M i g n e. P. G. 155. 668 έξ.
3 Νΰν εΰρηται δημοσιευμένη έν τφ 3φ τόμφ τών λαογραφικών σύμμεικτων 

του σελ. 323 έξ.
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4 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

κηδείαν» 1, ως καί τοϋ Β. Schmidt, Totengebrauche und Graberkul- 
tus im heutigen Griechenland8. Χρησιμώτατα προς τούτοις βοηθήμα
τα θά είναι άφ’ ενός μεν τό έ'ργον τοϋ Δ. Πετρακάκου Die Toten im 
Recht, άφ’ έτερον δέ ή μελέτη τοϋ Κωνσταντίνου Καλλινίκου «ή φρον- 
τίς των νεκρών εν τφ Χριστιανισμφ» 8 καί τό περί ταφής κεφάλαιον έν 
τή μελέτη μου τή έπιγραφομένη «συμβολή εις την Κρητικήν λαογραφίαν 
επί Βενετοκρατίας» 1 2 * 4 *. "Ας προστεθή τέλος δτι μέ τον τρόπον τής έκδη- 
λώσεως τοϋ πένθους παρά Βυζαντινοΐς άσχολεΐται μικρά μου μελέτη 
τίτλον φέρουσα «έπιβίωσις εθίμων τινών περί την ταφήν» καί δημοσιευ- 
θεΐσα έν τφ Ήμερολογίφ τής Μεγάλης Ελλάδος τοϋ 1929 (σελ. 369 έξ.) 6 *.

Ειπον άρχόμενος τοϋ λόγου δτι αί διά τό θέμα πηγαί είναι άρκοΰ- 
σαΓ δεν πρέπει έν τοϋτοις ν’ άποσιωπηθή δτι αί ύπ’ αυτών παρεχόμεναι 
πληροφορίαι άφίνουσι πολλά τα κενά, ως δεικνύει ή μελέτη τών Νεοελ
ληνικών νεκρικών έθίμων. Πόσα λ. χ. άγνοοϋμεν ακόμη περί τών προλή
ψεων τών Βυζαντινών τών σχετικών μέ τήν ταφήν καί τούς νεκρούς!

ΟΙ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ

Καί εις άλλας περιστάσεις καί προ πάντων όταν τις ασθενών άντε- 
λαμβάνετο δτι ή κατάστασίς του ήτο σοβαρά, έ'σπευδεν, αν εΐχε περιου
σίαν προς διάθεσιν, νά καλέση συμβολαιογράφον προς σύνταξιν τής δια
θήκης του, ήτις έκαλειτο διάταξις, παρόντων καί μαρτύρων. Επειδή δ’ 
ήτο πιθανόν οί μέλλοντες κληρονόμοι νά ζητήσωσι τήν άκύρωσιν αυ
τής, καί δι’ άλλους λόγους καί δι’άνοιαν τοϋ διαθέτου, διά τοΰτο έκρίνετο 
άναγκαΐον, ϊνα έν αρχή τοϋ συντασσομένου εγγράφου δηλώνεται δτι οΰ- 
τος ποιείται τήν διάθεσιν τής περιουσίας του «νοών καί φρονών» ή 
«έρρωμένιρ τφ νο'ΐ καί τφ λογισμφ» ή «τον νοΰν καί τάς φρένας σφας, 
υγιείς καί έρρωμένας έχων» ή «κύριος τοϋ ίδιου λογισμού καθιστάμενος

1 Καί αϋτη έδημοσιεϋθη έν τφ 2ψ τόμω τών λαογραφικών σύμμεικτων του 
σελ. 268 εξ.

2 ’Έπιθι Archiv fur Religionswissenschaft, τόμ. 24. 281 εξ. καί 26. 52 εξ.
8 Έδημοσιεϋθη έν τφ «Έκκλησιαστικφ Κϋρυκι», τόμω 4φ, σελ. 200—206,

240 - 245, 280—285, 358—368 καί 395—399.
1 ”Ιδ. Επετηρίδα Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 3. 25 - 34.
δ Τίνας πηγάς καί βοηθήματα πρέπει νά χρησιμοποιήση ό μέλλων νά γράψη

περί τών έθίμων τής ταφής παρά Βυζαντινοΐς, ώς καί τίνα είναι τά κεντρικά ση
μεία, άτινα δέον νά πραγματευθή οϋτος, διέλαβον έν ανακοινώσει μου, γενομένη 
ένώπιον τών συνέδρων τοϋ Δ' διεθνούς Βυζαντινολογικοϋ συνεδρίου τής Σόφιας 
καί δημοσιευθείση έν τφ Θ'τόμφ τοϋ Bulletin de l'lnstitut archeologique bulgare, 
σελ. 238—241.
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καί ΐάς φρένας έρρωμένας καί σφας εχων», διατΰπωσις, ήτις γνωστή 
ουσα ήδη έκ τών εν τοις παπϋροις διαθηκών 1, συνεχίσθη καί κατά τους 
πριότους αιώνας τής Χριστιανικής περιόδου καί μετέπειτα δέ, ως έκ τών 
σχετικών πληροφοριών 2 καί τών εγγράφων μανθάνομεν 3, διατηρούμενη 
καί μέχρι σήμερον ακόμη1.

Έξακολουθουσης τής έπιδεινώσεως τής καταστάσεως τοϋ ασθενούς» 
έπάναγκες έθεωρεΐτο, ΐνα οΰτος καλέση ιερέα καί έξομολογηθή, μετα- 
λάβη δέ καί τών άχράντων μυστηρίων °' την συστασιν μάλιστα ταυτην 
έκαμνε πολλάκις καί ό ιατρός, οπότε έπηκολοΰθουν θρήνοι καί κοπετοί 
τών οικείων, τής εισόδου τοϋ ιερέως θεωρούμενης ως προαγγέλου τοΰ 
μέλλοντος θανάτου 6, δν ά'λλως, κατά τάς δημώδεις προλήψεις, προανήγ- 
γελλε καί ό υπέρ την στέγην τοΰ οίκου κρωγμός κοράκων 7.

1 Βλ. χήν Άριστοτέλους ’Αθηναίων πολιτείαν, κεφ. 35 καί τάς 
σχετικάς παρατηρήσεις τοϋ Kenyon.

8 Διά τοϋτο και προτάττουσι (τών διαθηκών) ταυτί τά ρήματα, λέγοντες, δτι 
ζών καί φρονών καί ύγιαίνων έπισκήπτω περί τών έμαυτοΰ' Χρυσόστο- 
μ ο ς, Ρ. G. 60. 24.

3 Trinchera, Syllabus, 229. 306, 246. 333. C u s a, I diplomi, V, 351.
4 Ό Χρυσόστομος (P.G. 59.467) κατά τήν περίστασιν ταυτην προέ- 

τρεπε τούς οικείους τοΰ μελλοθανάτου νά τοΰ συνιστοΰν «τοΐς δεομένοις τι καταλι- 
μπάνειν».

δ Κατά τόν ΙΕ' ετι αιώνα ό Γεωργηλάς έν τφ θανατικφ τής Ρόδου 
(στίχ. 601, Wagner, Carmina Graeca medii aevi, στ. 51) επαινεί εκείνους, 
οιτινες άπέθανον

ξαγορευμένοι εύμορφα, έτι κοινωνημένοι.

Είπε δέ καί ό Θεσσαλονίκης Συμεών (Ρ. G. 155. 673): «ό πρός τό 
τέλος τοίνυν έξομολογείσθω, μετανοείτιο, περί πάντων έτοιμαζέσθω». Κατά Νομο- 
κάνονα τοϋ ΙΣΤ'. αίώνος (παρά Β. Βαγιακάκφ, κεφ. 593) ώφειλον οι συγγενείς 
τοΰ άποθανόντος χωρίς νά κοινωνήση νά κάμνουν δι’ αυτόν λειτουργίας καί έλεη- 
μοσύνας, πρός τιμωρίαν των δέ, διά τήν άμέλειάν των, νά μή κοινωνήσουν επί διε
τίαν. κάμνοντες ήμερησίως εκατόν μετάνοιας.

6 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 60. 25. Βλ. καί Ν. Πολίτου, Λαογραφι- 
καί ενδείξεις έν τφ Α'. καί Β'. κατηχητικφ τοΰ Χρυσοστόμου (Λαογραφίας 8.10) 
Τ a {e 1, Bustathii opusc. 303. 54. Κατά τόν Θεσσαλονίκης Συμεών (”Ενθ’ άν. 
155. 672). πολλοί άσθενοΰντες έφοβοϋντο νά κοινωνήσωσι «μή ποτέ άποθάνωσι».

7 Ό Μιχαήλ Γλύκας έν τοΐς στίχοις του (στίχ. 20 Legrand) λέγει :

τό λέγουσιν οί χωρικοί καί λόγος ό δημώδης, 
δταν ό κόραξ πουπετα καθίση καί φωνάξη 
εκεί σημαίνει θάνατον καί χωρισμόν ανθρώπων,

καί πάλιν ό αυτός (στίχ. 42) :

ό κόραξ ό κακόφημος, ό κήρυξ τοΰ θανάτου.

Τήν δεισιδαιμονίαν ταυτην ύπαινισσόμενος καί ό Βαλσαμών λέγει, έρμη-
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6 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Οί συγγενείς, εφ’ δσον ό προσφιλής των μελλο-θχίνατος ήσθάνετο, 
συτείθιζον νά περικυκλώνωσιν αυτόν, νά περιπτΰσσωνται τάς χεϊράς του, 
νά φιλώσι τό στόμα καί νά άκούωσι τούς τελευταίους λόγους καί τάς τε
λευταίας του θελήσεις καί εύχάς1, ακριβώς ως καί οί αρχαίοι "Ελληνες 
έπραττον ήδη επί Όμηρου, ώς δηλοΐ ό ποιητής παριστάνων εν τή Ίλιάδι 
(Ω. 743) την Άνδρομάχην τά εξής μετά παραπόνου λέγουσαν προς τον 
νεκρόν Έκτορα :

ουδέ τί μοι είπες πυκινόν έπος ούτε κεν αίεί 
μεμνήμην νύκταςτε καί ήματα δακρυχέουσα.

"Οταν πλέον ό ασθενής ήρχιζε νά χάνη τάς αισθήσεις του καί αί 
τελευταιαι στιγμαί ήγγιζον, τότε έλεγον δτι ούτος «κεΐται εις τά τοΰ 
"ϊ^δου ζυγά» 3 μεταχειριζόμενοι εικόνα ύπενθυμίζουσαν την ‘Ομηρικήν 
ζυγοστασίαν καί τήν φράσιν «δέρκεσθαι φώς επί σμικράς ροπής» ’.

Πόσον δ’ή ανωτέρω φράσις, τήν οποίαν ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
χαρακτηρίζει ώς τής καθωμιλημένης γλώσσης, ήτο διαδεδομένη, δηλοϋται 
καί εκ τοΰ δτι καί σήμερον ακόμη περιφέρεται αυτή. Ούτως εν Ήπείρφ 
περί τοΰ πνέοντος τά λοίσθια λέγουσιν δτι «είναι ’ς τό ζύγι», εν Κυθή- 
ροις δτι είναι «έζυγος» δ, εν Σισανίφ δτι «βαραίνει από τό έ'να μέρος ή 
παλάντζα», έν Σηλυβρίφ καί Στενημάχφ δτι «είναι ’ς τά δύο» καί έν Πόν- 
τφ δτι «είναι ’ς τά δίχωτα».

Ή αγωνία τοΰ θανάτου έδηλοΰτο διά τοΰ ν χ ο μ α χ ε I ν6, τότε 
δ’ έπιστεύετο, κατ’ άντίληψιν Χριστιανικήν, έχουσαν τήν αρχήν της εις 
τούς Ελληνικούς καί Ρωμαϊκούς χρόνους7, δτι ό μελλοθάνατος έβλεπε ή

νεόων τον 65ον κανόνα τής έν Τροόλλφ συνόδου : «γένοιτο δέ καί τάς από των 
κορωνών καί κοράκων καί των λοιπών αγρίων ζώων οίωνοσκοπίας καταργηθήναι». 
Σημειωθήτω δ’δτι τήν δεισιδαιμονίαν ταότην είχον καί οί αρχαίοι "Ελληνες (Β. 
Schmidt, ’Ένθ’ άν. Archiv, 24. 282), πάγκοινος δ’ είναι καί σήμερον παρά τφ 
λαφ' δστις πιστεύει δτι, δταν κόραξ ή κλαψοπούλλι ή νεκροπούλλι καθίση επί τής 
στέγης οίκίας τινός, έκεϊ θά συμβή θάνατος.

1 Χρυσόστομος, P.G. 52. 592, 62. 242· τοΰ α ύ τ ο ΰ, Ρ. G. 56. 567, 
Διγενοΰς ’Ακρίτα, λόγ. Ζ'. 136 έξ. (Eegrand).

3 Ευσταθίου, Παρεκβ. 699. 42.
3 Πβ. τήν έν Σχωριάδες τής Ηπείρου κατάραν : «κακή ροπή νά σοΰ ’ρθη».
4 Ευσταθίου, Παρεκβ. ’Ένθ’ άν,
5 "Επιθι Πανδώρας τόμ. 12, σ. 478.
1 Λ s ο ντ ί ο ιι Νεαπόλεως, Βίος τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Έλεήμο- 

νος 52.20 (Gelzer). Η e s s e 1 i n g—P e r n o t, Pofemes Prodromiques, III 343 
καί πολλαχοΰ άλλαχοΰ.

7 B. Schmidt, Totengebrauche, Archiv, 24· 285.
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τον φύλακα του άγγελον, δστις και θά παρελάμβανε την ψυχήν του1, ή 
καί πλείονας αγγέλους 2.

Ό άποθανών τέλος έλεγον εύφημιστικώς δτι άπεμερίμνηοεν 3, άπηλ- 
λάγη δήλα δή τών μερίμνων ή ότι «έξέβη ή ψυχή του» 1 ή δτι «άπήλθε 
προς τούς πολλούς ή τούς πλείονας»5, ήτις τελευταία φράσις ήτο, φαί
νεται, καί παλαιοτέρα, άφ’ού δ Πλούταρχος έν τφ βίφ τού Σύλλα (14.460) 
λέγει δτι «έγκώμιόν τε τών παλαιών ’Αθηναίων ύπειπών ε'φη χαρίζεσθαι 
πολλοΐς μέν ολίγους, ζώντας δέ τεθνηκόσιν».

Έπερχομένου τού θανάτου, δστις εκαλείτο καί ΰανη6 καί έξοδος7 
καί επί τδ εύφημότερον κοίμησις8, καί τοΰ άπελθόντος γενομένου μα
καρίτου, πρώτιστον ευσεβές καθήκον έθεαδρουν οι συγγενείς νά τοΰ κλεί- 
σουν τούς οφθαλμούς καί τδ στόμα «καθαιρειν οφθαλμούς καί συγ- 
κλείειν στόμα» 9, συνεχίζοντες συνήθειαν παλαιάν, μνημονευομένην ήδη 
έν τή Όδυσσεία (λ. 424), ένθα περί τής Κλυταιμήστρας λέγει 6 ’Αγα
μέμνων :

ή δέ κυνώπις νοσφίσατ’ ουδέ μοι έ'τλη ίόντι περ εις Άΐδαο 
χερσί κατ’ οφθαλμούς έλέειν σύν τε στόμ’ έρεϊσαι10

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.317. Άχιλληΐς 1325 L (Hesseling). Σα- 
χ λ ί κ η, Γραφαί καί στίχοι καί έρμηνεΐαι έτι καί αφηγήσεις στίχ. 317.

3 Κ u r t z—D r e χ 1, Michaelis Pselli, Scripta minora, 1. 215. 7. N ι κ ή τ α 
X ω ν ι ά τ ο υ, Χρον. Διήγ. 11.6. Ό Μιχαήλ Γλύκας, έν τοΐς στίχοις 
του (στίχ. 125) παριστάνων τόν από τής ξηράς βλέποντα κινδυνεϋον πλοΐον λέγει : 

εσύ λέγεις άϊλλοίμονον κι’ έκεϊ θωροϋν αγγέλους.
Καί εις τό μεταγενέστερον περί ξενιτείας ποίημα λέγεται δτι οί άγγελοι παίρ

νουν τοΰ νεκρού τήν ψυχήν (στίχ. 92. 328. 526. Wagner, Carmina Graeca me- 
dii aevi σελ. 206. 219.)

3 Ευσταθίου, Παρεκβ. 821.37, άπομερμηρίζειν...........καί ή κοινή γλώσ
σα εντεύθεν ίσως λαβοΰσα λέγει άπομεριμνάν τό θνήσκειν.

* Άχιλληΐς 1712 Ν και 1325 L (Hesseling).
8 Χρυσόστομος, Ρ. G. 59.366. Ευσταθίου, Παρεκβ. 593.28. Τ a- 

fel, Eustathii opusc. 280.71.
8 Trinchera, Syll. 97.75. C u s a, I diplomi 16.679. Θεοδώρου 

Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, Ε. 386, ΣΤ' 417.
7Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 651. 6.
‘Χρυσόστομος, Ρ. G. 54.577. Έ π ι φ α ν ί ο υ, Περί πίστειος 21.11. 

Πβ. D- Petrakakos, Die Toten im Recht, σ. 123. 124.
9 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 51. 62. Παλλαδίου, Διάλογος ιστορικός 

Ρ. G. 47. 71 Ευσεβίου, Έκκλ. Ίστορ. 7. 22. Θεοδώρου Προδρό- 
μ ο υ, Στίχοι μονφδικοί (Boissonade, Anecdota Nova, σ. 383, στίχ. 297 έξ). Μ ι- 
χ α ή λ Ά κ ο μ ι ν ά τ ο υ, Μονφδία εις τόν Θεσσαλονίκης Ευστάθιον (1. 302. 3 
Λάμπρου). Βλ. καί τοΰ αύτοΰ (2. 182. 13). Νικηφόρου Βλεμμύδου, Δι- 
ήγησις μερική, κεφ. 33 σ. 32.9 (Heisenberg).

1° Hermann ’s-Bliimmer, Eehrbuch der griechischen Antiquitaten s,
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8 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

καί πάγκοινον δέ παρά τοις νεωτέροις Έλλησι, παρ’ οις συνηθεστάτη ή 
ευχή «ό Θεός νά μ’ αξίωση νά μοΰ κλείσης τά μάτια μου».

’Εκαλείτο δέ τό κλείειν τούς οφθαλμούς καλύπτειν *·, ρήμα, δπερ καί 
σήμερον δημωδώς περιφέρεται παρά τοΐς νεωτέροις Έλλησι, παρ’ οΙς 
συνήθης καί ή κατάρα «χέρι νά μή βρεθή νά σε καλύψη» 3.

Η ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ

Τό κλείσιμον τών οφθαλμών καί τοϋ στόματος έπηκολοΰθει τό δυσ
τυχές λουτρόν, ή πλύσις δήλα δή τού νεκρού είτε δι’ υδατος είτε καί δι’ 
αρωματισμένου οίνου, κατ’ έθιμον, δπερ είχον καί οι ’Ιουδαίοι3, καί δπερ 
άρχικώς προς κάθαρσιν τοΰ μεμολυσμένου θεωρουμένου νεκρού εγίνετο. 
Συμεών δ Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΕ', αιώνα περί τής περιστολής τών 
νεκρών αρχιερέων, ιερέων καί μοναχών όμιλών, λέγει δτι τό σώμα αυτών, 
μετά τήν έκπνοήν, έπλύνετο δι’ απλού υδατος διά σπόγγου σταυροειδώς 
κατά τό μέτωπον, τούς οφθαλμούς, τά χείλη τό στήθος, τά γόνατα καί 
τάς χείρας 4, παλαιόν δ’ έ'θιμον ήτο εν Άλεξανδρείμ, ινα οι άποθνήσκον- 
τες αρχιερείς καί ιερείς καί άλλοι τινές, προ τού ενταφιασμού, χρίωνται 
διά μύρου. Ήρωτήθη μάλιστα κατά τον ΙΒ'. αιώνα ό Βαλσαμών, αν επι
τρέπεται τό τοιούτον, οΰτος δ’ άπήντησεν δτι of. ούτως ένταφιάζοντες 
είναι μεγάλης κολάσεως άξιοι, διότι ούτω πράττοντες, είναι, ώς νά βα- 
πτίζωσι δίς τον άπελθόντα, δπερ άτοπον 8.

Ό Λουκιανός εν τφ περί πένθους συγγραμματίφ του (κεφ. 11) λέ
γει δτι οι σύγχρονοί του, μετά τήν λούσιν, έ'χριον τον νεκρόν «μύρφ τφ 
καλλίστψ», ή συνήθεια δ’ αΰτη, ήτις ήτο καί 'Εβραϊκή6, έξηκολούθησε

τόμ. 4.362. Χαρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον περί τοϋ ιδιωτικού βίου τών 
αρχαίων Ελλήνων, 2.363.364. Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογρα- 
φικά σύμμεικτα 3. 325—-26)

1 Ίωάννου Καμενιάτου, Εις τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης (Οί 
συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 548.5). Διήγησις τοϋ Διγενή λόγ. Ζ'. 139 (Legrand).

3 I. Π ρ ω τ ο δ ί κ ο υ, Περί τής παρ’ ήμΐν ταφής σ. Π. 19. Διά τής καλύ- 
ψεως τών οφθαλμών, κατά τούς λαογράφους, εμποδίζεται ό νεκρός νά έπανεύρη 
τήν πρός τόν κόσμον τούτον οδόν. W. C a 1 a n d, Die vorctaristlichen baltischen 
Totengebrauche (Archiv filr Religionswissenschaft, 1914, σ. 496—7.

3 Κ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, Ή φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ (’Εκ
κλησιαστικός Κήρυξ, 4. 201. 202).

4 Σ υ μ ε ώ ν Θεσσαλονίκης, ” Ενθ ’ άν. Ρ. G. 155. 676. Σήμερον έν 
Άνασελίτση τόν νεκρόν τοΰ ίερέως έπαλείφουσι δι’ ελαίου, μετά δέ τήν έπάλει- 
-ψιν δέν επιτρέπεται νά τόν έγγίσουν λαϊκοί. Σ π. Σ υ γ κ ο λ λ ί τ ο υ, Ό νεκρός 
είς τήν Άνασελίτσα (Λαογραφ. 11. 404).

5 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, 4. 467.
6 Πβ. τά τοΰ μυρίσματος τοΰ άποκαθηλωθέντος Κυρίου υπό Νικοδήμου καί 

τά τών Μυροφόρων μύρα.
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Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 9

και κατά τούς παλαιοτέρους Χριστιανικούς αιώνας, ώς δεικνύουσι τα α
γιολογικά κείμενα 1 καί μετέπειτα δέ. Οΰτω Κλήμης δ Άλεξανδρεύς βέ
βαιοι οτι εμυρίζοντο οί νεκροί, ό αυτός δ’ δμιλεΐ διά τάς κατά τάς κη
δείας υπέρμετρους χρίσεις των μύρων 3, άφ’ ετέρου τά αγιολογικά κεί
μενα έπανειλημμένως δμιλοϋσι περί μυρωδουμένου σκηνώματος 3, καί οί 
Πανδέκται δέ εις τάς δαπάνας τής κηδείας συγκαταλέγουσι καί τά διά 
τον νεκρόν χρησιμοποιηθέντα μύρα 4.

Μετά τό λουτρόν, έπηκολούθει τό σαββάνωμα τοϋ νεκρού °, τό 
όποιον έλέγετο καί λαζάρωμα 6, από τού Λαζάρου εκείνου το'1 έκ τού 
τάφου μετά των εντάφιων σπαργάνων εξελθόντος 7. Άπετελεΐτο δέ τό 
σάββανον τούτο, τό αναβολών 8, έκ ταινιών περιελισσουσών τό σώμα, ως 
καί αί εικόνες δηλοΰσι καί αί μαρτυρίαι τών συγγραφέων πιστοποιοΰσι, 
καθ’ ας δ νεκρός «κειρίαις δέδεται» 9, ύφ’ ήν λέξιν νοητέαι καί αί τάς 
χεΐρας καί τούς πόδας δεσμοΰσαι ταινίαι 10.

Περατωθέντος τού σαββανώματος υπό τών περιστελλόντων τον νε
κρόν, οΐτινες εκαλούντο κοπιαταί11, έγίνετο ή πρόθεσις τού νεκρού, προς

1 Ί <ο ά ν ν ο υ Μονάχο ΰ, 'Υπόμνημα τοΰ άγιου ’Αρτεμίου, Ρ. G. 96. 
1316. A SS τοϋ ’Ιουνίου 4.237 Β καί τοϋ Σεπτεμβρίου 5.276 καί πολλαχοΰ άλλαχοϋ.

3 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγωγός, βιβλ. 2, κεφ. 7 καί 8 (σελ. 194. 27 καί 197. 
10, Stahlin). Καί ό Τερτυλλιανός (220) εγραφεν δα οί Χριστιανοί κηδεύοντες τους 
νεκρούς των έδαπάνων αρώματα περισσότερα ή οί εθνικοί κατά τάς θυσίας των.

8 Πβ. Anal. Boll. 28. σελ. 52. 53. 55, 18 σελ. 258, 36 σελ. 359, 55 σελ. 219-
4 Πανδέκτ 11. 7. 37.
3 Ά χ μ έ τ, Όνειροκριτ. κεφ. 156 σ. 115. 4 (Drexl). Γεωργηλά, Τό 

θανατικόν τής Ρόδου, στίχ. 601.
8 Ο ί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 280. 16, 468. 10. Βλ. καί 

τό 'Ελληνικόν γλωισάριον τοϋ Du Cange έν λ. Πρόσθες δτι πολλαχοΰ σήμερον 
τό σαββανώνω λέγε <αι λ α ζ α ρ ιό ν ω, λ α ζ ά ρ ι το σάββανον, ή δέ σαββανώ- 
νουσα λαζαρώτρα.

7 Άπό τούτου χάριν καί πας άνθρωπος άρτι θανών Λάζαρος λέγεται καί τό 
έντάφιον έ'νδυμα πάλιν λαζάρωμα καλείται. “Ανωνύμου, 'Ομιλία εις τό Σάβ- 
βατον τοϋ Λαζάρου (Du Cange, ”Ενθ’ άν.).

s Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. Ένθ’ άν.
9 Χρυσόστομος, Ρ. G. 57. 348, 59 351. Κοσμάς Ίεροσολυ- 

μ ί τ η ς, Ρ. G. 38. 361. Ταύτας ό X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 60. 715 χαρακτηρί
ζει ώς σπάργανα έντάφια

10 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 57. 349. Γρηγόριος Νύσσης, Ρ. G. 
46. 985. Κοσμάς Ίεροσολυμίτης, Ρ. G. 38. 361, Γρηγορίουτοϋ 
κληρικού, Διήγησις περί τοΰ λειψάνου τής όσιας Θεοδώρας, 7, σ. 41 (Kurtz) 
βίος τής όσίας Μελάνης (Anal. Boll. 1903, σ. 49. 2). Kurt z-D r e x 1, Michaelis 
Pselli scripta minora, 1. 152. 2). Διήγησις τοΰ Διγενή Ζ'. 177 (Legrand). ’Έπιθι καί 
Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογραφικά σύμμεικτα 3. 329). Ό ά γ ι ο ς 
’Αθανάσιος (Ρ. G. 26. 969) όμιλεΐ διά τά περιελίσσοντα τόν νεκρόν όθόνια,

11-Επιφανίου, Περί πίστεως 21. 11.
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10 Φαίδωνος I Κουκουλέ

άνατολάς βλέποντος, εντός φερέτρου καί επί βάθρου 1 ή κλίνης 1 2 3.
Ό νεκρός έ'κειτο εκτάδην τάς χεΐρας εσταυρωμένος καί δεδεμένας 

επί τοϋ στήθους 8 ή τής κοιλίας έχων καί επ’ αυτών φέρων τοποθετημέ- 
νην αγίαν εικόνα ή, αν ήτο ιερωμένος, ιερόν Ευαγγέλιον (Είκ. 1), ενίο
τε δέ, αν ήτο μοναχός, τό ψαλτήριον 4 * 6 *. Δεν ήτο δέ σπάνιον πολλοί, τον

Είκ. 1. Ή πρόθεσις κληρικού φέροντος έπί τών εσταυρωμένων 
χειρών τό Ιερόν Ευαγγέλιον. Έκ χ. τοϋ ΙΒ'. αίώνος.

(A. Parmentier, Album historique 1. 140).

έπερχόμενον θάνατον αισθανόμενοι, μόνοι νά συμπλέκωσιν έπί τοϋ στή
θους τάς χεΐρας °.

Εις τάς χεΐρας δέ των αρχιερέων ετίθετο άγιος άρτος «προς απο
τροπήν των δαιμόνων καί ΐνα δι’αυτοΰ εφοδιάζηται προς ουρανόν ό τοΰ 
μεγάλου καταξιωθείς επαγγέλματος», ως λέγει δ Θεόδωρος Βαλσαμών, 
έρμηνευων τον 8;ϊ°ν κανόνα τής έν Τροΰλλφ ΣΤ' οικουμενικής Συνόδου8, 
έ'θιμον, δπερ εξακολουθεί καί μέχρι σήμερον, άφ’ οΰ έν Λευκάδι εις τήν

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 55. 512.
8 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Είς τήν θυγατέρα Στυλιανήν (Κ. Σάθα, Μεσ. 

βιβλ. 5. 80).
3 Βίος τής όσιας Μελάνης, Anal. Boll. 22. 49. 2—5. Γρηγόριος Νΰσ- 

σ η ς, Ρ. G. 46.985. Διήγησις τοϋ Διγενή, Λόγ. 7.177 (Legrand1. Βλ. καί Ν. Π ο- 
λ ί τ ο υ, Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογρ. Σϋμμ. 3. 329).

4 Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τοΰ τέλους ημών καί τής ίεράς
τάξεαις τής κηδείας, P.G. 155. 676. D. Petrakakos, Die Toten im Recht, σ. 98.

6 Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Έγκώμιον είς τήν μηιέρα αΰτοϋ (Κ. Σάθα, Μεσ. 
βιβλ. 5.48). Θεοδώρου Προδρόμου, ’Επιτάφιος τή γυναικί τοΰ υίοΰ Νι
κηφόρου τοΰ Βρυεννίου κυρα Θεοδώρφ (Β.Ζ, 16. 92. 153).

6 Βλ. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.496. Ρ· Petrakakos, Die Το-
ten im Recht. σ. 106,
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Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 11

δεξιάν χεΐρα τοΰ νεκρού πατρός τοποθετοΰσι τεμάχιον άρτου, εν Σάμη 
δέ της Κεφαλληνίας επί τοΰ στήθους αΰτοΰ, καλοΰντες μάλιστα τά ορ
φανά νά τδ λάβωσιν εντεύθεν καί νά τό φάγωσι, φρονοϋντες δτι τοΰτο 
θά τά έμποδίση από τοΰ νά πεινάσωσιν εις τό μέλλον1.

Είπον δτι ό νεκρός έτοποθετεΐτο εκτάδην' δεν θά ήτο όμως, ίσως, 
έκτος τής αλήθειας, αν διισχυρίζετό τις δτι οι ιερωμένοι έθάπτοντο καθή- 
μενοι επί καθέδρας. Τοΰτο συμπεραίνω έκ τοΰ δτι διά την παλαιοτέραν 
εποχήν υπάρχει μαρτυρία τοΰ Άγί'Ου ’Αθανασίου ’Αλεξάνδρειάς, καθ’ ήν 
οι εν Αίγΰπτφ Χριστιανοί τά των μαρτύρων σώματα δεν έκρυπτον υπό 
γην, άλλ’ έφυλαττον παρ’ έαυτοις επί σκιμποδίων τοποθετοΰντες3 καί έκ 
τοΰ δτι μέχρι τών τελευταίων χρόνων έν τε τή ένταΰθα Έλλάδι, αλλά 
καί έν Καππαδοκίφ οί ιερείς καί ίεράρχαι έκηδεΰοντο καθήμενοι 3.

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους έπεκράτει ή συνήθεια, ΐνα αί σια
γόνες τών νεκρών αρχιερέων περιεδένωνται διά λεπτής οθόνης, έπιστευε- 
το δ’ δτι την αρχήν έ'λαβεν αΰτη έκ τοΰ Μεθοδίου τοΰ έπί Θεοφίλου 
ύπερμαχήσαντος τών εικόνων καί δΓ αυτό παραλυθέντος τάς σιαγόνας4. 
Τοΰ εθίμου τούτου, τό όποιον, φαίνεται, θά ήτο καί γενικώτερον, άμυ- 
δρά ίχνη σφζονται μέχρι σήμερον έν Άνασελίτση π. χ. αί σιαγόνες τοΰ 
νεκροΰ περιδένονται διά μανδηλίου, μέχρις δτου ούτος καταβιβασθή εις 
τον τάφον δ.

Γνωστόν είναι δτι οί αρχαίοι "Ελληνες έ'θετον εις τό στόμα τοΰ νε
κροΰ νόμισμα, δανάκην καλούμενον, ί'να, ως έπίστευον, δι’ αύτοΰ πληρώ- 
θώσι τά πορθμεία εις τον Χάρωνα, ε'θιμον δπερ έξηκολοΰθει καί μέχρι 
τών χρόνων τοΰ Λουκιανοΰ, δστις μετά ειρωνείας όμιλε! περί αύτοΰ Ρ. "Αν 
δέ λάβη τις ύπ’ όψιν δτι έν μεσαιωνικοΐς τάφοις εύρίσκονται τοιαΰτα με
μονωμένα νομίσματα καί δτι εις πλειστα σήμερον μέρη τής Ελλάδος 
συνηθίζεται ή δανάκη αυτή, έν Θράκη πέραντρο ή βολος (οβολός) καλου-

4 Β. Schmidt, Totengebrauche und Graberkultus (Archiv f. Religions- 
wissenschaft, 24. 288).

3 M i g n e, P. G. 26. 969.
8 I. Σαραντίδου ’Αρχελάου, Ή Σινασός, σ. 82. Μαρίας 

Λ ι ο υ δ ά κ η, Ή τελευτή στήν Κρήτη (Έπετηρις Έταιρ. Κρητικ. Σπουδών, 2, 
409. 410).

4 Περί τοΰ δεσίματος τών σιαγόνων, τών χειρών καί τών ποδών, βλ. τά ση- 
μειούμενα έν τφ Archiv ί. Religionswissenschaft τοΰ 1914 σ. 496—7 καί Κ. Κ α λ- 
λ ι ν ί κ ο υ, Ή φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ (Έκκλησιαστ. Κήρυξ, 4. 
200. 201).

6 Σ π. Συγκ ολλίτου, *0 νεκρός εις τήν Άνασελίτσα (Λαογραφ. 11.391).
9 Λουκιανού, Περί πένθους, κεφ. 10,
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12 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

μένη ι, τότε πρέπει νά δεχθή δτι τό έθιμον θά ήτο καί κατά τούς Βυζαν
τινούς χρόνους λίαν διαδεδομένον 1 * 3 4 5.

Κατά την κηδείαν τού Πατρόκλου ό 'Όμηρος λέγει (Ψ. 134):

......... έν δέ μέσοισι φέρον Πάτροκλον εταίροι.
θριξί δέ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ας έπέβαλλον 
κειρόμενοι............

Ή προς τιμήν τού νεκρού αποκοπή τής κόμη:, ήτις συμβολίζει θυσίαν 
των ζώντων προς τον νεκρόν 8, θά εξηκολούθησε καί κατά πάντας τούς 
αιώνας τής Βυζαντινής περιόδου, άλλως δεν εξηγείται άφ’ ενός τό λεγό
μενον υπό τού ετοιμοθάνατου Διγενή προς την σύζυγόν του έν τε τή εμ- 
μέτρφ καί τή εις πεζόν διατυπώσει τού έπους

καί δάκρυά σου στάλαξον καί τά μαλλιά σου κόψον 
απάνω εις τό λείψανον ’Ακρίτου τού ανδρείου

ή «θρήνησον τον καλόν σου καί δάκρυσον επάνω μου ωσάν πρέπει τές 
γυναίκες νά κάμουν εις τούς άνδρας ωσάν χηρεύσουν» 4, καί τό υπό τού 
Βασιλάκη πιστοποιούμενον δτι ή μήτηρ θρηνούσα επί τφ θανάτω τού 
τέκνου της «άποψιλοΐ την κεφαλήν πενθίμψ κουρά» 6, άφ’ ετέρου δέ τό 
γεγονός δτι επί Τουρκοκρατίας έν Κρήτη καί νΰν έν Σφακίοις καί αλλα
χού τής Κρήτης καί έν Μάνη έν παλαιοτέροις χρόνοις αί σύζυγοι καί 
άδελφαί τού νεκρού τον έκάλυπτον με τάς τρίχας τής άποκοπείσης κόμης 
των6.

1 Πβ τήν παροιμιώδη φρ. «έχει τή δραχμή ’ς τό στόμα», επί καχεκτικοΰ καί
ετοιμοθάνατου (Ν. Πολίτου. ΙΙαροιμ 4. 573.)

3 Τό νόμισμα τοϋτο τίθεται ή εις τό στόμα τοΰ νεκρού, ως είς ώρισμένα μέρη 
τής Μακεδονίας, Θράκης καί Πόντου, έν ή τελευταία χιόρα (Οίνόη) ώς δικαιολογία 
φέρεται «γιά νά πέρα τό ποτάμι.ν καί νά πάη σόν παράδεισον» ή προσηλώνεται 
επί τοΰ μήλου τοΰ είς τάς χεϊρας τοΰ νεκρού τοποθετούμενου (Άρτοτίνα) ή 
εντός των θυλακίων του ή έν τφ κόλπω του (’Ελπινίκης Σταμοΰλη-Σα- 
ρ α ν τ ή, Θρακικά 2 132) ή καί εντός τοΰ υποδήματος του (’Ορεινό Σητείας, Μ. 
Λ ι ο υ δ ά κ η, 'Η τελευτή στήν Κρήτη Έπετ. 'Εταιρ. Κρητ. Σπουδ. 2. 423). Περί 
τής χρήσεως τοΰ οβολού παρ’ άοχαίοις βλ. X α ρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον 
περί τοϋ ιδιωτικού βίου των αρχαίων 'Ελλήνων, 2. 373, παρά τοϊς νεωτέροις δ’Έλ- 
λησι, Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογραφ, σύμμεικτα, 3.330—332) καί 
Β. Schmidt, Totengebraache (Arckiv, 24. 292. 293 καί 25. 81—82.).

3 Ε S a m t e r, Geburt. Hochzeit und Tod, σ 180. 181. 182.
4 Κώδιξ "Ανδρου, στίχ. 4482, Δ. Π α σ χ ά λ η, Οί δέκα λόγοι τοΰ Διγενή 

Ακρίτου (Λαογρ. Θ’. 408).
5 Βασιλάκη, Μονφδία (Mai, Spicilegium Romanum, 5. 453.)
6Φ. Κουκουλέ, Συμβολή (Έπετ. 'Εταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 27). Γ ρ η γ ο

ρίου Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων, σ. 71. Μαρίας Λ ί
ο υ δ ά κ η, Ένθ’ άν, Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 2. 407. 2. Σταματάκηι
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βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 13

"Ας προστεθή ενταύθα δτι συνειθίζετο τότε η νά στολίζομαι την 
νέκραν μέ ξένας τρίχας, έθιμον, δπερ σφοδρά ψέγει Κλήμης ό Άλεξαν- 
δρεΰς1 καί δπερ διετηρήθη μέχρι τοΰ ΙΣΤ'. καί ΙΖ'. αίώνος 3 η, προς στο
λισμόν επ’ ίσης ν’ άποκρεμώσιν εκ τοΰ φερέτρου τάς τρίχας τής κόμης τής 
θανοΰσης, αν μάλιστα αΰτη ήτο πλούσια καί ξανθή3.

Οί παλαιότεροι πατέρες τής εκκλησίας όμιλοΰσι περί επιθέσεως στε
φάνου επί τής κεφαλής τοϋ νεκροΰ, ήν καί άποδοκιμάζουσι4, την χρήσιν 
δ’ αΰτοΰ βραδΰτερον έπιβεβαιοί καί ό Άχμέτ έν τφ δνειροκριτικφ του 
λέγοιν: «εί δε ίδη τις δτι στέφανον χρυσοϋν από νεκροΰ ή τάφου εΰρε»5.

Συνέχεια βεβαίως τοΰ εθίμου τούτου είναι δτι καί σήμερον περί την 
κεφαλήν των αγάμων περιθέτουσι στέφανοι·.

Οί επί τής κλίνη; εξηπλωμένοι νεκροί, κατά τάς μαρτυρίας των συγ
γραφέων εφόρονν καλώς6, τά καινουργή δήλα δή καί πολυτιμότερα των 
φορεμάτων των7 καί δή χρώματος λευκού 8, εν φ οί ίεράρχαι ε'φερον τά 
άμφιά των, οί μοναχοί τά ράσα των, μέ τον μανδύαν άνωθεν 9 καί οί 
βασιλείς στιχάριον διβητήσιον, στέμμα καί τήν βασιλικήν χλαμύδα 10.

'Ωμίλησα περί πολυτελών φορεμάτων πολλοί των οικείων, τήν προς 
τον νεκρόν εκδηλοΰντες αγάπην, ένέδυον αυτόν μέ μεταξωτά καί διά-

Άλληλογραφία έκ Κρήιης (Έφημ. "Αστυ, 25 Ιουνίου 1896, ο. 4.) Έπιθι καί Ν. 
Πολίτου, Ένθ’ άν. 3. 359.

1 Κλήμεντος, Παιδαγωγός, 3. 11. 63 (ο. 271, Stahlin).
3 Φ. Κουκουλ έ, Ευμβολή εις τήν Κρητικήν Λαογραφίαν επί Βενετοκρα- 

τίας (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. 2πουδ. 3.25. 26).
3 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Έγκώμιον είς τήν μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 

5. 32).
4 D. Petrakakos, Die Toten im Recht, σ. 98. Περί τής περιθέσεως στε

φάνων περί τήν κεφαλήν τοϋ νεκρού παρ’ άρχαίοις Έλλησι βλ. X α ρ. Βουλο
δήμου, Δοκίμιον, 2. 367.

5 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 256, σελ. 211. 13 (Drexl.)
° Μόσχο υ, Λειμωνάριον (Migne, Ρ. G. 87ΠΙ, 2932).
7 Ο X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 60. 725 λέγει: «καινοΐς ίματίοις αυτούς άμ- 

φιαζομεν το καινόν ένδυμα τής αφθαρσίας ήμΐν προμηνΰοντες». Πβ καί Ρ. G. 56. 
567, 63. 94.

8 Το λευκά εχειν ίματια θανατον προαγορεύει διά τό τού* αποθανόντας εν 
λευκοΐς έκφέρεσθαι· Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 2. 3. (σ. 86.16, Hercher). Κατά 
τόν αυτόν Αρτεμίδωρον ( Ενθ άν. 2. 3 σ. 86. 20) μόνον πένητες καί δούλοι έθά- 
πτονιο μη φοροϋντες λευκά. Ώς γνωστόν, σήμερον αί νέαι καί νεόνυμφοι έν λευ
κοΐς κηδεύονται.

0 2 υ μ ε ώ ν Θεσσαλονίκης, Περί τοϋ τέλους ημών Ρ. G. 155. 676. 
D. Petrakakos, Die Toten im Recht, σ. 98.

10 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. 
Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 15. 58.).
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14 Φαίδωνος I. Κουζουλέ

χρυσά φορέματα ι, των φρονιμαιτέρων τάς διαμαρτυρίας προκαλοΰντες 
οϊτινες επέσειον καί τον έκ τής τυμβωρυχίας εντεύθεν κίνδυνον 8, προς 
δε καί τάς συστάσεις αυτών των μελλοθανάτων, έπιθυμοΰντων νά μή τα- 
φώσι μέ πολυτελή ιματισμόν4. 'Ότι δ’ αί νύμφαι έστολίζοντο με την νυμ
φικήν των στολήν καί τά κοσμήματα καί φυσικόν είναι καί τά κείμενα 
μαρτυροϋσι 5.

Τέλος περί τό νεκρικόν φέρετρον άνήπτοντο κηροί, κατ’ έθιμον, δπερ 
ήτο καί Ρωμαϊκόν 6.

’Ενταύθα τού λόγου γενόμενος, πρέπει νά προσθέσω δτι, εις παλαιο- 
τέρους χρόνους, έπεκράτει συνήθεια, ϊνα προσφέρωσι τήν αγίαν κοινω
νίαν εις τούς νεκρούς, καθ’ ής καί υπό τών άγίοον συνόδοιν έλήφθησαν 
μέτρα. Ούτως ό 18ος κανών τής εν Καρθαγένη συνόδου ορίζει «ΐνα τοϊς 
σώμασι τών άποθανόντων ευχαριστία μή δίδωται», τά αυτά δέ επαναλαμ
βάνει βραδύτερον καί ό 83°? κανών τής εν Τρούλλψ συνόδου λέγων «μηδέ 
τοϊς σώμασι τών τελευτησάντων τής ευχαριστίας μεταδιδότω’ γέγραπται 
γάρ λάβετε φάγετε, τά δέ τών νεκρών σοϊματα ουδέ λαβεϊν δύναται ουδέ 
φαγεΐν» 7, ταύτά δέ γράφει καί Συμεών ό Μεταφράστης εν τή επιτομή 
τών κανόνων 8.

Ό πόλεμος δέ τής εκκλησίας κατά τού εθίμου φαίνεται δτι έ'σχεν 
επί τέλους αποτέλεσμα, διότι κατά τον ΙΒ'. αιώνα οί ερμηνευταί τών κα
νόνων Ζωναράς καί Βαλσαμών λέγουσιν δτι συνήθεια έπεκράτει παρά 
τισι προ τής εν Τρούλλφ συνόδου νά μεταδίδωσι τών θείων αγιασμάτων 
εις τούς νεκρούς 9.

Ου μόνον δ’ ή ευχαριστία μετεδίδετο εις τούς νεκρούς, αλλά καί εύ- 
χέλαια υπέρ αυτών έγίνοντο, ως μαρτυροϋσιν οί συγγραφείς 1β, οϊτινες 1 * 3 4 * * 7 8 9 10

1 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 63. 94. Βίος, καί πολιτεία τής άγιας Σεβαστια
νής, Acta SS 2ας ’Ιουνίου.

3 Χρυσόστομος, Ρ G. 60. 623, Μ. Βασίλειος, Ρ. G. 3. 304. Δ. 
Μ π α λ ά ν ο υ, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων τής εκκλησίας, σ. 
27 καί 28 (ίδ. άπόσπ.) καί D. Petrakakos, Die Toten, im Recht σ. 98. 99.

5 Χρυσόστομος, P. G. 64. 666, 676, 857.
4 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ΰ σ σ η ς, Ρ. G. 46. 845, 857.
6 Fr. D r e χ 1, Anonymes Traumbuch des c. Par. Gr. 2511 (Λαογραφ. 8, σ. 

364, στίχ. 249).
® E. S a m t e r, Antike und moderne Totengebrauche (Neue Jahrbiicher fiir 

das klassische Altertum, 15 (1905), σ. 34.
7 Βλ. Ρ ά λ λ η - II ο τ λ ή, Σύνταγμα, 2. 495, 6.119.
8 Ρ. G. 114. 298.
9 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 6. 495.

10 Πβ. Νικηφόρου Β'. πατριάχου Κωνσταντινουπό
λεως, Περί τών λεγόντων δτι χρή καί μετά θάνατον ποιεΐν επί νεκρφ.
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κατά τούς τελευταίους μάλιστα τής αυτοκρατορίας ημών χρόνους εις την 
χρήσιν αυτών υπό τοΰ λαοΰ άπέδιδον τα έπερχόμενα εις τό έθνος δεινά1.

Ου μόνον δ’ ευχαριστία εδίδετο εις τούς νεκρούς, άλλα καί οί την 
αΐρεσιν τοΰ Μαρκίωνος άκολουθοΰντες, δταν τις τών κατηχουμένων των 
άπέθνησκεν, έθετον ζώντα υπό την κλίνην του, προσερχόμενοι δέ ήρώ- 
των τον νεκρόν, αν θέλη νά βαπτισθή, άπαντώντος δέ καταφατικούς τοΰ 
υπό την κλίνην, έβάπτιζον τούτον, αντί τοΰ άπελθόντος 1 2.

Τό έ'θιμον τούτο στηριζόμενον επί τής παρεξηγήσεως χωρίου τοΰ 
Παύλου (Α'. Κορ. 15, 29): έπεί τί ποιήσουσιν οί βαπτιζόμενοι αντί τών 
νεκρών ; έπολέμησε καί ή έν Καρχηδόνι σύνοδος διά τοΰ 18ου κανό- 
νος της 3 4 * 6.

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 15

ο ΘΡΗΝΟΣ

Άφ’ ου έστολίζετο δ νεκρός, ήρχιζεν έπειτα δ θρήνος καί κοπετός 
τών περικυκλούντων τό φέρετρον συγγενών, υπηρετών καί φίλων. Έν 
πρώτοις αί στενώτεροι συγγενείς, μητέρες, άδελφαί ή σύζυγοι, καί βασί- 
λισσαι αν ήσαν, έλυον την κόμην, ϊνα έλευθέρως ταύτην τίλλωσιν 1 (Είκ. 
2), μετά ταΰτα δέ ίσχυρώς αυτήν έσυρον δλολύζουσαιδ. Καί προσεπάθουν 
μεν οί πατέρες τής εκκλησίας ν’ άποτρέψαισι χάς γυναίκας από τοΰ νά 
τίλλωσι την κόμην, λέγοντες δτι είναι απρεπές νά δεικνύωσιν αύται ακά
λυπτον την κεφαλήν, την οποίαν ώς σεμναί έπρεπε ύπό καλύπτραν νά

1 'Ιωσήφ Βρυεννίου, Τίνες αί αίτίαι τών καθ’ ημάς λυπηρών, τόμ. 
3. 107, τής ύπό Εΰγ. Βουλγάρεως έκδόσεως τών απάντων του.

a X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 61. 347.
8 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 3. 352. Φ. Κουκουλ έ, Τά κατά την 

βάπτισιν καί τήν γέννησιν έθιμα τών Βυζαντινών (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 14. 
129). D. Petrakakos, Die Toten im Recht, σ. 97.

4 Χρυσόστομος, P. G. 52. 576, 55. 512, 61. 698, 702, 63. 43. Kurtz-
D r e x 1, Michaelis Pselli scripts minora, 1. 174. 27. Πβ. τήν σημερινήν κατάραν 
«ποΰ νά σέ δώ ξέπλεη >.

6 Χρυσόστομος, Ρ. G 62. 576, 59. 345. Γρηγόριος Νύσσης, 
Ρ. G. 46. 876, Γ ρηγόριος Θεολόγος, Ρ. G. 37. 571. Σ υ ν ε σ ί ο υ, Έπι- 
στολαί, Ρ. G. 66 1516. Βασίλειος Σελεύκειας, Ρ. G. 85. 144. Τοΰ έν 
άγίοις πατρός ημών Νείλου, Διηγήματα, Ρ. G. 79. 660. Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ϋ 
Πρός τόν Βασιλέα Μονομάχον (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5. 125), Χριστόφορος 
Μ υ τ ι λ η ν α ΐ ο ς, σελ. 5. στίχ. 21 (Kurtz). Θεοδώρου Προδρόμου, 
’Επιτάφιος τή γυναικί τοΰ υίοϋ Νικηφόρου τοΰ Βρυεννίου κυρα Θεοδώρφ, Β. Ζ. 
16. 91. 133. καί 92. 153. Τάς ούτως άποσπασθείσας τρίχας ρίπτουσιν έν Μάνη οί 
συγγενείς έντός τοΰ τάφου, ιό αυτό δέ έπραττον άλλοτε καί αί ’Αλβανίδες τής 
’Αττικής, έάν άπέθνησκεν ό σύζυγος πρό τής παρελεύσεως έτους από τοΰ γάμου.
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16 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

έχωσι1, προς δέ και νά γυμνώσιν ενώπιον των άνδρών τούς βραχίονας καί 
τούς μαστούς, όμοιάζουσαι προς μαινάδας καί παρέχουσαι ενίοτε την 
υποψίαν διι προς έπίδειξιν καί ούχί έκ πραγματική: λύπης πράττουσι 
τούτο 1 2, αί επανειλημμένοι δμως των μεταγενεστέρων μνεΐαι δεικνύουσιν 
δτι αί συμβουλαί αΰται δεν είσηκούοντο.

’Έτιλλον δέ την κόμην ού μόνον αί συγγενείς γυναίκες καί θεραπαι
νίδες, αλλά, κατ’άρχαίαν συνήθειαν3, καί οί άνδρες, την οίκείαν κόμην 
καί τό γένειον σπαράσσοντες

Καί δεν έξεδηλοΰτο τό διά τον θάνατον πάθος μόνον διά τοΰ άπο

Είκ. 2. Ό κατά τόν θρήνον άποτιλμός τής κόμης.
(Omont, Evangiles, avec peintures byzantines du Xle siecle 1 πίν. 7β).

τιλμοΰ τής κόμης' οί θρηνοΰντες, γυναίκες ή άνδρες, άπλοι πολϊται ή 
καί βασιλείς, συνέκρουον τότε τάς παλάμας°ή έκτύπουν διά των χει-

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61.698 πβ. καί τοΰ α ύ τ ο ΰ, νόθα συγ
γράμματα, 60.726.

2 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 69. 346, 61. 702.
3 Ό Άχιλλεύς, μαθών τόν θάνατον τοΰ Πατρόκλου

κεΐτο φίλησι δέ χερσί κόμην ήσχυνε δαΐζων (X. 27),

παρέστησε δέ πολύ βραδύτερον καί ό Λουκιανός (περί πένθους κεφ. 16) 
τον νεκρόν υιόν λέγοντα πρός τόν πατέρα του : παΰσαι τιλλόμενος τήν κόμην.

‘Χρυσόστομος, Ρ. G. 61.479, 63.43.736, Βίος τοΰ αγίου Νεοφύτου 
(Ί (Ο ά ν ν ο υ, μνημεία αγιολογικά, σ. 241). X ο ρ ι κ ί ο υ, ’Επιτάφιος επί Προ- 
κοπίφ. 120. 5 (Forster—Richtsteig). Διήγησις τοΰ Διγενή, λόγ. Ζ. στιχ. 8.214, Ρι- 
μάδα τοΰ Βελισαρίου, στίχ. 345 (Wagner, Carmina, 358).

^Γρηγόριος Νύσσης, Ρ. G. 46. 329. 332.8b9, Χριστοφύρος 
Μυτιληναΐος, ’Ένθ’ άν. I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. Θ', 277. 631. Μ ι- 
χα ή λ Ψελλοΰ, Χρονογραφία, σ. 103 (Σάθα).
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ρών τους βραχίονας1 ή έπληττον τά γόνατα2 ήέγρονύοκόπουν, δπαις 
κα'ι οι αρχαίοι, σφοδρώς τό στήθος διά τής έτέρας ή δι’ άμφοτέρων των 
χειρών 3’ ή καί έτυπτον αυτό διά λίθου ακόμη4 ή εκτύπουν ίσχυρώς διά 
τών χειρών την κεφαλήν ή τό πρόσωπον 5. Μετά τόσης δέ βίας κατεφέ- 
ροντο κατά την περίστασιν ταΰτην τά πλήγματα, ώστε δεν ήτο σπά
νιον νά βλέπη τις τούς ούτω τυπτόμενους αίμοπτύονιας6, πολλάκις δέ 
καί ύποκΰπτοντας εις τά τραύματά των. Έγεννήθη μάλιστα κατά τον 
ΙΕ', αιώνα ζήτημα, αν έπρεπε οι διά την αιτίαν ταΰτην άποθνήσκοντες 
νά θάπτωνιαι μετά θρησκευτικής τελετής, δ δ’ έρωτηθείς μέγας πρωτο- 
σύγκελλος τοϋ πατριαρχείου Ίωάσαφ άπεφάνθη δτι οΰτοι δεν πρέπει ν’ 
άξιώνται ταφής, ως αύτόχειρες7.

Αί θρήνοΰσαι προς τοΰτοις διά τών ονύχων των κατέξαινον τάς πα
ρειάς καί τούς μαστούς των, καταπόρφυροι υπό τών αιμάτων γινόμεναι 
καί έλεεινάς φωνάς επί τφ νεκρφ έζάγουσαι 8.

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. if

1 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 60. 726.
2 Άχιλληΐς 1569 Ν (Hesseling). ’Ακολουθία τοϋ Σπανόν, στίχ. 216 (Legrand, 

Bibliothfeque Grecque vulgaire, 2. 35).
3 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 61. 479. 503. Γρηγόριος Νύσσης, 

Ρ. G. 46.876. Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Νείλου, Διηγήματα, Ρ. G. 79.660. 
Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος τοϋ οσίου Θεοδοσίου, Ρ. G. 114.552, 
τοϋ αΰτοΰ, Βίος τοϋ όσιου Ξενοφώντος (’Ένθ’ άν. 114. 1029). Βίος καί πολι
τεία τοΰ ανθρώπου τοϋ Θεοΰ ’Αλεξίου (Anal. Boll. 19.252). Μιχαήλ ψ ε λ- 
λ ο ϋ, Έγκώμιον είς τήν μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.44). Ά ν ν ης Κ ο- 
μνηνής, ’ Α,λεξιάς, 2.49.1 (Βόνν.). Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 
1337. Βίος ’Αλεξάνδρου, στίχ. 6.000 (Wagner, Trois po0mes, σ. 238).'I ε ρ ο μ ο- 
νάχου Βησσαρίωνος, Μονφδία τή άοιδίμφ Κλεόπη Παλαιολογίνη (Σπ. 
Λάμπρου, Παλαιολόγεια, 4. 156.5, 159.18). Άχιλληΐς 1715 (Hesseling). Κωνσταν
τίνου τοΰ Μανασσή, Σύνοψις χρονική, στίχ. 3024, 3324. Νικηφό
ρου Γρήγορά, Ίστορ., 1. 93. 10. Διήγησις τοΰ Βελισαρίου, στίχ. 343, 352 
(Wagner, Carmitia Graeea medi aevii σ. 314. 315 ).

i X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς,. Ρ. G. 61. 702. Ά ν ν η ς Κομνηνής, ’Αλε
ξίας, 1.358.13. Βαοιλάκη, Μονφδία (Mai, Spicilegium Romanum, 5.453). Γ. 
Φ ρ α ν τ ζ ή, Χρονικ 20. 20. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολή (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. 
Σπουδ. 3. 27.)

5 Βίος τής όσιας Θεοδώρας τής εν Άλεξανδρείςι, Ρ. G. 115.669. Μιχαήλ 
ψ ε λ λ ο ϋ, Χρονογραφία, σ 103, (Σάθα), Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου Τύ- 
ρου, στίχ. 618 (Wagner, Carmina Graeea, σ. 268). Hippo 1. Noiret, Lettres 
inedits de Michel Apostolis, έπιστ. 98, σ. 132.

6 Ί ω ά ν ν η ς Κ λ ί μ α κ ο ς. Ρ. G. 88 816.
’Γενναδίου Άραμπατζόγλου, Φωτίειος βιβλιοθήκη, 2.248. 

Βλ. καί Φ. Κουκουλ έ, Συμβολήν (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3.27.28).
8 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 49. 224, 52, 576, 59.346, 61. 702, 62. 430. 450. 

Γρηγόριος Θεολόγος, P.G. 37. 571. Γρηγόριος Νύσσης, P.G. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. Έτος ΙΣΤ' 2
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18 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τΗτο δέ τό εθιμον τοΰτο και άρχαΐον Ελληνικόν, άπαγορευθέν υπό 
τοϋ Σόλωνος, ώς παραδίδει ό Πλούταρχος εν τω βίφ του (κεφ. 21), την 
αρχήν εχον εκ τών άνδ-ρωποθυσιών καί τής έξευμενίσεως των χθονίο^ν ’.

Οί Ο-ρηνουντες προς τούτοις έξέσχιζον τα φορέματα των3, έπέρρι- 
πτον, κατ’ άρχαΐον Ελληνικόν καί Εβραϊκόν ε'θιμον 3, επί τής κεφαλή; 
καί τοϋ προσοίπου κόνιν4, έκυλίοντο πρηνείς επί τοϋ εδάφους °, κτυποϋν-

46. 876. Βασίλειος Σελεύκειας, Ρ. G. 85. 144. "Α ν ν η ς Κ ο μ ν η- 
ν η ς, ’Αλέξιός, 2. 378. 8 (Βόνν.). Kurt z-D r e x 1, Michaelis Pselli, scripta mi
nora, 1. 195.141. X ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο υ Μυτιληναίου, Ποιήματα σ. 50 (Kurtz). 
Θ ε ο δ o') ρ ο υ Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, Θ' 174. Β α- 
σ ι λ ά κ η, Μονωδία (Mai, Spicilegium Romanum, 5. 453). Ν ι κ η φ. Γρήγορα, 
‘ϊστορ, 1.381. 13, 382.3. τοϋ αΰτοϋ, Έπιστολαί, σ. 45. 12 (Guilland). A. Μ a- 
j u r i, Anecdota Prodromea, (Academia dei Lincei, 17 (1908) σ. 525. 533). Leo 
Sternbach, Nicolai Calliclis earmina, σ. 38.

1 lip. R o c h e r, Lexic. II, 238, Ernst Samter, Geburt, Hochzeit 
und Tod σ. 178.

2 Χρυσόστομος, P. G. 59. 346, 60. 726, 61. 236. 702. Γρηγόριος
Θεολόγος Ρ. G. 37, 1041. Γρηγόριος Νΰσσης, Ρ. G. 46· 978.
Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου τοΰ 
Έλεήμονος, 18.24 (Gelzer). Νείλου, Διηγήματα, Ρ. G. 79. 660. Συμεώνος 
Μεταφ ρόστου, Μαρτύριον τής αγίας Ίουλιανής, Ρ. G. 114. 1449, Βίος τοϋ 
αγίου πατρός ημών Νικολάου, 1.73.17 (Anrich). Διήγησις τοϋ Διγενή, λόγ. Ζ'. 
116 (Legrand). Κωνσταντίνου τοΰ Μ α ν α σ σ ή, Σΰνοψις χρονική, 
στίχ. 1212 (σελ. 64, Βόνν.). Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην 
καί Δοσικλέα, ΣΤ' 441. Χριστοφόρου Μυτιληναίου, Ποιήματα, σ. 50 
(Kurtz). Άχιλληΐς, στίχ. 1654.

8Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, Έξήγησις εις τόν προφήτην 
Ναοΰμ, Ρ. G. 126.1000. Έπιθι καί Κ. Καλλινίκου, Ή φροντίς τών νε
κρών (Έκκλ. Κήρυξ, 4.240). 1). Petrakakos, Die Toten im Recht, σ. 20.

*Χρ»σόστομος, P. G. 47.134. Γρηγόριος Νΰσσης, Ρ. G. 
46.876. Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάν- 
νου τοϋ Έλεήμονος, 18 24 (Gelzer), Ήλιοδώρο υ, Αίθιοπικά, Α'. 13. Μ ό- 
σ χ ο υ, Λειμωνάριον, Ρ. G. 87.2956. Βίος τοϋ αγίου πατρός ημών Νικολάου 
1. 73· 17 (Anrich). Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος καί πολιτεία τοϋ 
οσίου Ξενοφώντος, Ρ. G. 114.1029. Χριστόφορου Μυτιληναίου, 
Ποιήματα, σ. 50 (Kurtz). Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην 
καί Δοσικλέα, Α'. 206 καί ΣΤ'. 443. Διήγησις τοΰ Διγενή, λόγ. Ζ'. 232 (Legrand). 
Νικήτα Χωνιάτου, Λόγος έκδοθείς επί τφ άναγνωσθήναι εις τόν Λά- 
σκαριν κΰρ Θεόδωρον (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.123). Leo Sternbach, Ni
colai Calliclis earmina, σελ. 21. Kurt ζ—I) r e x 1, Michaelis Pselli, scripta mi
nora, 1.195.152. Διά τήν παλαιοτέραν εποχήν πβ. Ίλ. Σ. 23 έξ. καί βραδΰτερον 
Λουκιανόν, Περί πένθους, 12 Πβ. καί τήν έν Καλΰμνω κατάραν «στάχτες 
πάνω σου» καί τήν έν Τσακωνίφ «μαυροκουρνιαχτέ νά ντ όράου».

6 Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ. G. 37. 1041. Βίος τής όσιας Εΰσεβίας 
(Anal. Boll. 61. 113. 14). Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην 
καί Δοσικλέα, ΣΤ'. 442. Δ. Π α σ χ ά λ η, Οί δέκα λόγοι τοϋ Διγενοϋς ’Ακρίτου
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τες αυτό ίσχυρώς διά τής κεφαλής ή τοϋ μετώπου1, κατ’ ε'θιμον επικρα
τούν ήδη επί Λουκιανού, δσιις εν τφ περί πένθους (κεφ. 12) λέγει: «καί 
που καί έσθής καταρρήγνυται καί κόνις επί τή κεφαλή πάσσεται καί χα
μαί κυλινδοϋνται πολλάκις καί τάς κεφαλάς άράττουσι προς τό έδαφος».

Καί προσεπάθουν μέν οί φρονιμώτεροι ν’ άποτρέψωσι τάς συγχρό
νους των από τής υπερβολικής ταυτης εκδηλώσεως τής λύπης, λέγοντες 
ότι αίούτω πράττουσαι μιμούνται τούς εθνικούς2, ούδ’ειναι αληθείς Χρι- 
στιαναί εις μέλλουσαν άνάστασιν πιστεύουσαι καί πράττουσαι τούτο προς 
έπίδειξιν, έραστάς, ίσως, διά των θρήνων έπισπώμεναι «τή θερμότητι τών 
κοπετών φιλανδρίας δόξαν έαυταΐς κατασκευάζουσαι»3, δεν είσηκούοντο 
όμως.

Πόσον τούτο είναι αληθές φαίνεται εκ τού δτι καί σήμερον ακόμη 
είναι έν χρήσει πάντες οί ανωτέρω τρόποι τής εκδηλώσεως τής λύπης. 
Καί νύν δήλα δή οί θρηνούντες προσφιλείς νεκρούς λύουσι την κόμην 4, 
τίλλουσι τάς τρίχας τής κεφαλής ή τό γένειον, γρονθοκοποΰσι τό στήθος, 
μάλιστα διά λίθου 6 ή διά τών γρόνθων ή λίθων, κτυποΰσι την κεφαλήν 6,

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα.

(Λαογραφ. Θ'. 324). Είπε δέ καί ό Λουκιανός (περί πένθους, 12) «οί μέν χαμαί 
κυλινδοϋνται πολλάκις καί τάς κεφαλάς άράττουσι πρός τό έδαφος». Σήμερον 
«μάννα πίκουπη»=πρηνής (έπικύπτω) έν Ήπείρφ λέγεται ή δυστυχής μήτηρ, ής τό 
τέκνον άπέθανε.

1Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος τοϋ οσίου Θεοδοσίου, Ρ. G- 
114.552. Πβ. καί όσα περί τών ανωτέρω τρόπων τοϋ θρήνου έσημείωσα έν τή 
διατριβή μου «έπιβίωσις έθίμων τινών περί τήν ταφήν» τή δημοσιευθείση έν τφ 
Ήμερολογίιρ τής Μ. Ελλάδος τοϋ 1929, σ. 376. 378.

^Χρυσόστομος, Ρ. G. 61. 29, 62. 430. 450. Vance, Beitrage zur by- 
zantinischen Kulturgeschichte a. 81.

3 Χρυσόστομος, P. G. 59. 347. 348. 61. 236.
4 Πβ. τήν σημερινήν πρός γυναίκα κατάραν «νά σε δώ ξέπλεη» καί τήν απει

λήν «θά σε κάνω νά τραυας τά μαλλιά σου».
3 Προς δηλωσιν τοϋ σχήματος τούτου μεταχειριζόμεθα νΰν τά ρήματα στη

θοδέρνομαι, στηθοκρο άγομαι, δερνοκοπανίζομαι. Πβ. 
καί τήν φρ. «νά πάρω πέτρες νά δαρθώ» καί τον στίχον

μέ δυό μαύρα λιθάρια στηθοκρούγεται.

6 Πβ. τόν στίχον Μανιατικοΰ μυρολογίου :

τιόρα θά τόνε πάρουνε τέσσερα παλληκάρια, 
βαράτε τά κεφάλια σας μέ πέτρες, μέ λιθάρια,

έγραψε δέ παλαιότερον καί ό Πετρίτσης έν τή ύπ’ αύτοΰ γενομένη διασκευή 
τοϋ έπους τοϋ Διγενή (στίχ. 366.1878.1886):

καί τά κεφάλια έδερναν καί τά μαλλιά έσύρναν.
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άμΰσσουσι τάς παρειάς1, πλήττουσι διά τών παλαμών τα γόνατα 1 2, ρίπτουσι 
τέφραν επί τής κεφαλής ή τών φορεμάτων 3 καί πίπτουσι πρηνείς4 5.

Τούτου ένεκα δεν συμφωνώ με την έκφρασθεΐσαν γνώμην δτι οί 
ανώτερο) τρόποι τοϋ θρηνεΐν, καίτοι παρ’ άρχαίοις γνοωτοί, δεν άπετέ- 
λεσαν σταθερόν έθος κατά τούς ιστορικούς χρόνους καί δτι ό Λουκιανός 
άναφέρων αυτούς παριστα ύπερβολικώτερον καί φαντασιο>δέστερον τά 
πράγματα °.

Ό Πλούταρχος6 πιστοποιεί διά τούς χρόνους του δτι αί κυρίαι, προς 
ένδειξιν πένθους, ήνάγκαζον τάς θεραπαινίδας των νά μελανειμονούν, 
αίκίας καί άμορφίαν εις αύτάς έπιφέρουσαι. Περί παρόμοιας συνήθειας 
βραδύτερον όμιλε! καί ό Χρυσόστομος, δστις ψέγει τήν εύπορον οικοδέ
σποιναν, διότι, τιμώσα δήθεν τον άπελθόντα, παρορμα τάς θεραπαινίδας 
νά κόπτονται, εν φ αυτή ού'τε τήν κόμην τίλλει, ού'τε τούς βραχίονας 
γυμνοί, ούχί δι’άλλον λόγον «αλλά διά τό μή δόξαι καταισχΰνειν έαυτήν»7.

Έκτος τών ανωτέρω ό προκείμενος νεκρός έθρηνεΐτο, ψαλλομένων 
προς έπαινον αυτού διαφόρων μυρολογίων.

Είδικάς συλλογάς τοιούτων θρηνητικών ασμάτων αληθές είναι δτι 
δεν έχομεν, δυνάμεθα δμως, καί έκ τής σημερινής χρήσεως οδηγούμενοι, 
άρκοϋντα ν’ άνεύρωμεν εις διάφορα Βυζαντινά μυθιστορήματα, διαφό
ρους μονψδίας, έν τφ έπ’δνόματι Γρηγορίου τού Θεολόγου φερομένφ δρά- 
ματι «Χριστός πάσχων», ένθα οί συγγαφεις τό περιεχόμενον έκ τών έν 
τή πραγματικότητι περιφερομένων θρήνων παραλαμβάνουσι 8.

Φαίδωνος ϊ. Κουκουλέ

1 Έν Χιμάρφ αί στεναί συγγενείς χοΰ νεκρού άμύσσουσαι διά τών ονύχων
τάς παρειάς, άφίνουσι νά ξηρανθή επ' αυτών τό καταρρέον αίμα, δπερ πλύνουσιν 
μεοά μίαν Εβδομάδα (Άλεξ. Γ ε ω ρ γ ί τ σ η, "Ηθη καί έθιμα Χιμαραίων, Ζω- 
γράφ. ’Αγών, 1. 205.)

3 Έν Καρπάθφ αί θρηνοΰσαι πλήττουσι τά γόνατα δι1 άμφοτέρων τών χει- 
ρών. Μιχ. Μιχαηλίδου Νουάρου, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, 
σ. 121, έν Κρήτη δ'ομοίως τά γόνατα σταυροειδώς.

3 Πβ. τήν έν Σύμη κατάραν «μουζωμός καί σταχνωμός» καί τήν έν Καρ
πάθφ «μοΰζες τσαί στάχτες νά χης» ή «ποΰ νά μουζιόνεσαι τσαί νά πάσσεσαι μέ 
τή στάχτη τών εφτά φουρνώ». Μιχ. Μιχαηλίδου Ν ο υ ά ρ ο υ», Ένθ’ αν. 
213 ή τήν έν Τσακωνίφ «μαυροκουρνιαχτέ νά ντ’ όράου».

4 Ής έν Ήπείρφ, έ'νθα, ως ανωτέρω είπον, ή μήτηρ, ής άπέθανε τό τέκνον, 
χαρακτηρίζεται ώς «μάννα πίκουπη». Ν ί τ σ ο υ, Μονογραφία περί τής έν Ήπεί
ρφ κώμης τοϋ Τσαμαντά, σ. 171. Φ. Κουκουλέ, Έπιβίωσις εθίμων τινών 
περί τήν ταφήν (Ήμερολ. τής Μεγ. Ελλάδος 1929, σ. 378).

5 X α ρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον, 2. 389.
β Πλουτάρχου, Παραμ εις τήν γυναίκα, 3.
’Χρυσόστομος, Ρ. G. 59, 347. 348.
8 Κατά τον Β. Schmidt, Totengebrauche und Craberkultus (Archiv f. 

Religionswissenschaft, 24. 295), ό ποιητής εις τό εις τήν μητέρα τοϋ Διγενή μύρο-
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Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 21

Έλέγετο δέ τότε ό επί τφ πειμένφ θρήνος δλολνγμος1 ή το βρήνος2 
ή μνρολόγιν3 ή καταλόγιν4 ή εξόδων6 r\ άνάκλημα 6 ή άνάκλησις 7.

Έγίνετο δέ τό θρηνολόγημα ή μονφδικώς, των θρηνοΰντων άναφω-

λόγιον είχεν ύπ’ όψιν σύγχρονα του μυρολόγια. Μυρολόγια Βυζαντινά βλ. είς τοϋ 
Θεοδώρου Προδρόμου τό έργίδιον εξόριστος ή φιλία, στίχ. 3 — 7 καί 
ι3—14, είς τό έπύλλιον τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν, στίχ. 117. 128 
έξ. (Legrand), είς τοΰ Χορικιου τόν επιτάφιον επί Προκοπίφ σοφιστή Γάζης 
(σ 24. Boissonade), είς τοϋ Μανουήλ Φ ι λ ή τήν μονφδίαν έπί τφ δεσπότη 
κύρ Ιωάννη τφ ΙΊαλαιολόγφ (1. 388 έξ. Miller). "Επιθι διά τήν μετά ταΰτα περίο
δον τό περί ξενιτείας ποίημα (στίχ. 36 έξ., 263. 287.316 έξ., 410 έξ., 420 έξ.) Πβ 
καί Φ. Κουκουλέ, Παρατηρήσεις είς τά Carolina Graeca medii aevi τοΰ G. 
Wagner (Λαογραφίας, τόμ. 3, σ. 362).

1 I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. ΙΓ'. στίχ. 553 :
μετάθεσις δ’ οΰ γίνεται νόμου τοις άμαθέσι 
όλολυγμόν δέ λέγουσι, νοοϋσί τε τόν θρήνον 

’Εννοείται οτι καί τό ρήμα ολολύζω ήτο έν χρήσει.
3 "Εστω καλόν καί αυτό καθά τισιν ήρεσε καί ό θρήνος των μυροφόρων τό 

θρήνος λέγεσθαι. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Ρ. G. 136. 608,
3 ’Εκ παραλλήλου έννοεΐται χρησιμοποιείται καί τό ρήμα μυρολογ ώ. Πβ· 

Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην, στίχ. 1442. 1670. 1693 (Lamp ros, Romans 
Grecs). Περί τής ορθογραφίας τής λ. μυρολόγιν έξηνέχθησαν διάφοροι γνώμαι- οί 
μέν δέχονται δτι έκ τοϋ μοίρα (κλαίγιο τη μοΐρά μου) παράγεται, άλλοι δέ, έν οίς καί 
ό Κοραής ("Λτακτ. 2.255, 4. 345) συνδέουσι πρός τό άρχαΐον ρήμα μύρομαι (Πβ. J. 
Schmidt, Myrolog oder Moirolog ? Indogermanische Forschungen, 12 (1901), 6 
—13. B. S c h m i d t, Totengebrauche, Archiv 24. 2S6. Πβ. καί Maria Joan- 
nidu, Untersuchungen zur Form der neugriechischen Klagelieder, σ. 15. ”Av λά- 
βη τις νπ' όψιν δτι, δπως καί ανωτέρω έλέχθη, τό σώμα τοΰ νεκρού έμυρίζετο, 
εμυρολογεΐτο, κατά τό μύρισμα δέ τοϋτο τοϋ νεκρού καί θρήνος, φυσικά, 
έπηκολούθει, δέον νά δεχθή δτι μέ τό μύρον όρθώς συνδετέα ή λ. επομένως διά 
τοΰ υ γραπτέα.

4 Γεωργηλά, Τό θανατικόν τής Ρόδου, στίχ. 36 (W a g n e r, Carmina 
σ. 33.)

6 Βίος καί πολιτεία τοΰ αγίου ένδοξου Εΰδοκίμου, Izswestia, 13. 214.
6 Καί τά ανακαλώ καί άνακαλοΰμαι, ως είκός, έν μεγίστη χρή- 

σει. Χρυσόστομος, Ρ. G. 54. 694, 60. 890. Μ. Β α σ ί λ ε ι ο ς, Ρ. G. 32, 
1052. U s e n e r, Legenden der Pelagia, 25. 9. Μιχαήλ ψελλοΰ, Είς τήν 
θυγατέρα Στυλιανήν πρό ώρας γάμου τελευτήσασαν (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 80. 
85.). Βασιλείου Άχριδηνοΰ, Λόγος έπιτάφιος έπί τή έξ ’Αλαμανών Δε- 
σποίνη (Βυζαντινά Χρονικά, 1. 119).

’Γρηγόριος Νύσσης, Ρ. G. 46. 332. Θεοδώρου Προδρό- 
μ ο υ, Έπιστολαί, Ρ. G. 99. 1265. Τό ά ν α κ α λ ο ΰ μ α ι, τό όποιον ώς ανα
καλεί ο ΰ μ α ι είναι σΰνηθες είς τά μετά τήν άλωαιν Κρητικά κείμενα (Φ. 
Κουκουλέ, Συμβολή, Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 27), περιφέρεται σήμερον έν 
Ήπείρφ, Κρήτη καί Κύπρφ, έν ή τελεταίφ νήσφ συνηθέστατον καί τό ά ν α κ ά - 
λ ή μ α ν, έπί τής σημασίας τοΰ μυρολογίου, είναι ήδη άρχαΐον σημαίνον καλώ καί
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22 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

νούντων τό Ιον, Ιου ή γούι1 ή των παρισταμένων γυναικών ή των άνδρών 
συνθρηνουντων, τής κοινής συνοδίας των θρήνων καλούμενης συνύρη- 
νον 2.

Κατά τά μυρολόγια, τα όποια πιθανώτατα, ως και σήμερον πολλα- 
χοΰ, άπηγγέλλοντο καθημένων περί τον νεκρόν δκλαδόν των θρηνουσών 
ή έπ'ι χαμηλών σκαμνιών ή επί τών γονάτων ή επί του εδάφους 3 (Είκ. 
3), κατά τά μυρολόγια λοιπόν, ό προσφιλής νεκρός, οΰτινος έξήροντο αί 
άρεταί, προσηγορεΰετο φώς (φώς τών οφθαλμών), ψυχή, καρδία, παρη
γοριά, πνοή, ζωή καί χαρά 4.

αύθις καλώ τό όνομα τοϋ νεκρόν. Συνηθέστατον μάλιστα τότε καί τό τρις άνακα. 
λεϊν τό όνομα τοϋ νεκρού, όταν ούτος έπνίγετο ή έπιπτεν έν πολέμφ ή έθνησκεν 
έν τή ξένη. Πβ. τά της Ίλιάδος (Ψ. 178) ένθα, άναφθείσης ιής πυράς τοϋ ΙΙα- 
τρόκλου, ό Άχιλλεύς

ώμωξε τ άρ’ έπειτα φίλον τ’ όνόμηνεν 
έταϊρον.

Νΰν έν Μάνη οί μαθόντες τόν θάνατον συγγενοϋς ή φίλου, εισερχόμενοι εις 
τήν αυλήν τοϋ οίκου αύτοΰ ή καί έν τή αυλή τοϋ ναοΰ, μετά τήν νεκρώσιμον ακο
λουθίαν, φωνάζουσι: αδέρφι, αδέρφι, τό όνομα άμα αύτοΰ άναφωνοΰντες (Δ. Ζ α- 
φειρακοπούλου, ’Έθιμα τής κηδείας έν Μάνη, Λαογραφ. 3. 474—5). Πβ. 
καί τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοϋ Du Cange έν λ άνακάλεσμαν, ά ν ά - 
κ λ η μ α ν καί άνακαλεστάδες. ’Έπιθι καί Γ. X α τ ζ ι δ ά κ ι ν έν Έ- 
πιστ. Έπετ. Θ'. 39—41 καί ΐδ. Φ. Κουκουλέ, Έπιβίωσις εθίμων τινών περί 
τήν ταφήν (Ήμερολ. τής Μ. 'Ελλάδος, 1929 σ. 375.)

1 Πουλλολόγος, στίχ. 406 (W a g n e r, Carmina, σ. 191). Γ. Ά κ ρ o- 
πολίτου, ’Επιτάφιος τφ άοιδίμω βασιλεΐ κυρω ’Ιωάννη τφ Δουκφ 2. 12. 22 
(Heisenberg).

^Χρυσόστομος, Ρ. G. 61. 390. Γρηγόριος Ν ύ σ σ η ς, Ρ. G" 
46.865. Θαύματα τοϋ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπ αδοπούλου — Κέρα
μέ ω ς, Varia Graeca sacra, 52. 17). Θεοδώρου Προδρόμου, Κατομυο- 
μαχία, στίχ. 321 (Hercher). I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ- Θ', ίστορ. 277, στίχ. 631. 
Τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν στίχ. 1164. Ή λ. σ ύ θ ρ η ν ο χρησιμοποι
είται σήμερον έπί τής ανωτέρω σημασίας έν Νάξφ καί άλλαχοΰ.

8 Σήμερον έν Καρπάθφ καί Γορτυνίφ αί μυρολογοϋσαι κάθηνται έπί τοϋ έδά- 
φους, έν Μάνη θρηνοΰσι γονατίζουσαι ή όκλαδόν καθήμεναι (στεριωμένες ’ς τά γό
νατα). Κ. ΓΙασαγιάννη, Μανιάτικα μυρολόγια, σ. 76. Όκλαδόν έπ’ ’ίσης έμυ- 
ρολόγουν τόν νεκρόν καί έν Κοτυώροις τοΰ Πόντου (Ξ ε ν ο φ. ’Ά κ ο γ λ ο υ, 
Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 224.231) ομοίως έν μέση Εύβοια καί έν Τσακωνίφ (Μ ι χ. 
Δ έ φ ν ε ρ, Χαιρετισμοί, εΰχαί, κατάραι, όρκοι, άσματα Τσακώνων, Λαογραφ. 2 
39.), Έν Κάσσφ αί μυρολογοϋσαι χήραι κάθηνται έπί χαμηλών σκαμνιών, έν Χίφ 
δέ καί έπί πετρών.

4 Διήγησις τοϋ Διγενή, Αόγ. Α'. 337 (Legrand). ΘεοδώρουΠροδρό- 
μ ο υ, Είς τήν σεβαστοκρατόρισσαν θρηνητικός λόγος (Miller, Recueil II. 768). 
Ευθυμίου τοΰ Τορνίκη, Λόγος έπιτάψιος είς τόν ’Αθηνών τόν ύπέρτι- 
μον (Αρμονίας, 3. 217). Τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν, στίχ. 1157. Ά ν ω- 
ν ύ μ ο υ, Μονφδία έπί τφ θανάτφ Θεοδώρου Β'. τοΰ Παλαιολόγου (Σπ. Λάμ
πρου, Παλαιολόγεια, 4. 186. 5). J. Aufbause r, Miracula Sancti Georgii, 26. 1,
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Είχον δέ ταΰτα διάφορον περιεχόμενον, άναλόγως τής ηλικίας, τής 
κοινωνικής θέσεως τοϋ νεκρόν, ώς καί τών περιστάσεων, ύφ’ ας επήλθεν 
ό ιθάνατος Εις τούς νέους π. χ. εξεφράζετο το παράπονον δτι προώρως

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 23

•.J Είκ. 3. ΑΙίέπί του εδάφους καθήμεναι^καί θρηνοϋσαι.

( Εκ τοΰ λευκώματος τοϋ Kahrie Djami, τόμ. XI τοϋ Δελτίου τοϋ Ρωσ- 
σικοϋ ’Ινστιτούτου τής Κων/πόλεως, πίν. 38 gg.)

ουτοι εγκατελιπον το φως τοϋ κόσμου μαραν'&είσης τής νεότητος καί τοϋ 
κάλλους των ή χωρίς νά έλθωσιν εις γάμου κοινωνίαν καί νά τοις ψαλώσι 1

1 Μ. Βασίλειος, Ρ. G. 32. 1045. Βίος τοϋ εν άγίοις ττατρός ημών Φιλα
ρέτου (Fourmy - Leroy, Βυζάντιον, 9. 159. 8). KnrtZ-Drexl, Michaelis Pselli 
scripta minora 1. 195. 154.
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24 Φαίδωνος I Κουκουλέ

έπιθαλάμια μσματα, χωρίς νά συνδιασκεδάσωσι μετά των φίλων καί χω
ρίς νά έγκαταλίπωσι κληρονόμους1, εκαλείτο δ’ή γή νά μ ή μαράνη τοϋ 
μέλλοντος νά ένταφιασθή τό κάλλος 3 η ν’ άνοιξη προς μικρόν οϋτος τους 
οφθαλμούς καί νά όμιλήση προς τούς προσφιλείς του' οί γηραιοί μάλιστα 
γονείς παρεπονοϋντο, διότι φεύγει το στήριγμα τού οίκου των καί ό γη- 
ροκόμος των8 καί τό πρόσωπον τό όποιον, θανόντας, θά τούς παρέπεμπεν 
εις την τελευταίαν των κατοικίαν, τελούν καί τά νενομισμένα 4.

Αί σύζυγοι παρεπονοϋντο διά την χηρείαν καί τά επακολουθοϋντα 
δεινά, διά την έρημίαν τοϋ οίκου, άποροΰσαι πώς άντέχουσι νά βλέπωσι 
τον προσφιλή σύζυγον άπνουν 5 καί μυρόμεναι, διότι δεν θά έπανίδωσι 
πλέον τον απερχόμενον 6, τον όποιον άπεκάλουν σωτήρα καί πρόμαχον 
καί θάρρος των καί πύργον καί στήριγμα τού οίκου 7, γαλήνην τής ψυ
χής των καί άγκυραν τών τέκνων των 8.

Τά τέκνα τέλος έκάλουν τούς γονείς των ν’ άνοίξωσι τούς οφθαλμούς 
καί νά τά ίδωσι, νά τοίς άπευθύνωσι δέ τον λόγον καί νά τοίς δοόσωσι 
τάς τελευταίας συμβουλάς των 9.

Ταΰτα καί παρόμοια έθρηνολόγουν συνήθως οί οικείοι τοϋ νεκρού, 
έπεκράτει όμως τότε καί ή συνήθεια, ευρύτατα διαδεδομένη, ϊνα καλώσιν 
επί μισθφ καί είδικάς θρηνιρδούς γυναίκας, μνρολογιστρίας 10, αΐτινες ένέ- 
τεινον τον θρήνον τών γυναικών διά τών πολλών καί προς τήν περίστα- 
σιν προσαρμοζομένων μυρολογίων των, αυτοσχεδίων είτε καί μη.

Καί έπολέμουν μέν τήν συνήθειαν ταύτην οί πατέρες τής εκκλησίας 
όμιλοΰντες διά τον καταγέλαστον έσμόν τών θρηνουσών γυναικών, Έλ- 
ληνίδας γυναίκας αύτάς άποκαλοΰντες καί τήν εθνικήν τοϋ εθίμου αρχήν

4Γρηγόριος Νύσσης, Ρ. G. 46. 869. Τά αυτά λέγει καί ό Λου
κιανός έν τφ περί πένθους πονηματίφ του (κεφ. 13). J. Aufhauser, Das 
Drachenwunder des heiligen Georg, 56. 57, 129. 10.

3 Kurtz — Drexl, 'Ένθ’ άν. 200. 298. Ό πόλεμος τής Τρωάδος, στίχ. 669.
3 Διήγησις Φλωρίου καί Πλάτζια Φλώρης, στίχ. 1149. Μαρτΰριον τοϋ άγ. 

μάρτυρος Ούάρου, Ρ. G 115. 1156.
4 Βασίλειος Σελεύκειας, Ρ. G. 85. 144.
5 Τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν, στίχ. 1158. Γρηγόριος Θεο

λόγο ς, Ρ. G. 37. 571
9 Χρυσόστομος, Ρ. G. 59. 347.
7 Βίος καί πολιτεία τοϋ ανθρώπου τοϋ θεοΰ ’Αλεξίου (Anal. Boll. 19. 252) 

Kurtz — Drexl, ’Ένθ’ άν. 1. 198. 217. Θεοδώρου Προδρόμου, 
Στίχοι μονωδικοί (Boissonade, Anecdota Nova, σ. 297 εξ. 305. 383).

8 Θεοδώρου Προδρόμου, ’Ένθ’ άν. 385.
9 Διήγησις τού Διγενή, Λόγ. Ζ’. στίχ. 119 έξ. (Legrand).

10 Πουλλολόγος, στίχ. 406 (W a g n e r, Carmine, σ. 191.)
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Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 25

ύπαινισσόμενοι, δεν είσηκούοντο όμως1. ’Επί Βενετοκρατίας μάλιστα κατά 
τον ΙΔλ αιώνα γνωρίζομεν δτι διά διατάγματος δουκικοΰ άπηγορεύθη τό 
μυρολογεΐν επί ποινή φυλακίσεως δεκαπενθημέρου καί καταβολής πέντε 
ύπερπύρων 1 2.

Κατά τό σΰνθρηνον ή έξάρχουσα άπήγγελλεν ένα στίχον, κατά τούς 
τελευταίους μάλιστα αιώνας τής ήμετέρας αυτοκρατορίας, καί δή έν Ίω- 
νίρ, δεκαπεντασύλλαβον, τούτον δ’ επανελάμβανον αί συνθρηνοΰσαι ή 
αυτούσιου, ή τουλάχιστον κατά τό νόημα 3.

Τέλος ας σημειωθή δτι τον κείμενον νεκρόν έθρήνουν ού μόνον γυ
ναίκες, παρ’ αις ό θρήνος ήτο νόμος 4, αλλά καί άνδρες, ώς δά κατά τό
πους καί σήμερον γίνεται 5, περίφημοι μάλιστα ήσαν οί Μαρυανδηνοί 
θρηνωδοί6. Ούχί σπανίως δμως προσήρχοντο καί πολλά απρόσκλητα άτο- 
μα έπ’ εύκαιρίμ τού θανάτου τούς ίδ’ους νεκρούς άποκλαίοντα 7.

Εννοείται δ’ δτι οί συγγενείς έθρήνουν καί εκόπτοντο ού μόνον πα
ρόντος τού νεκρού, αλλά καί οσάκις εύρισκον φόρεμα ή κόσμημά τι ή 
καθ’ δλου άντικείμενον άνήκον εις αυτόν 8.

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 57. Β74, 59. 467, 61. 106. 390, 63. 37. 43. 887. 
X ο ρ ι κ ί ο υ, ’Επιτάφιος επί τφ Προκοπίφ, 128. 13. (Forster-Richtsteig). Περί τής 
χρήσεως τών θρηνητριών βλ. Μ ι χ α ή λ ψ ε λ λ ο ϋ, Τφ πρωτοσυγκέλλφ τφ Πα-
ρασπονδύλφ (Κ. X ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 5. 366.) Κ. Μ α ν α σ σ ή, Σύνοψις χρονική, 
227, στίχ. 5338. Κ. Σ τ ι λ β ή, ’Επί τφ έμπρησμφ τής Κωνσταντινουπόλεως (Λά
μπρου, Ν. Έλλην. 8. 13). Διά τήν άρχαίαν εποχήν έπιθι Χαρ. Βουλοδή
μ ο υ, Δοκίμιον περί τοΰ Ιδιωτικού βίου τών αρχαίων Ελλήνων, 2. 377. 379.

3 Φ. Κουκουλ έ, Συμβολή (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3.26).
3 Θεοδώρου Προδρόμου, Κατομυομαχία, στίχ. 320 έζ. Μιχαήλ 

Ακομινατου τοΰ Χωνιάτου, Μονφδία εις Νικήταν τον Χωνιάτην 
1. 357. 3 (Λάμπρου).

4 Λιβανιού, Δύσκολο, γήμας λάλον γυναίκα εαυτόν προσαγγέλει, τόμ. 
6. 542. 19 (Forster). Χρυσόστομος, Ρ. G. 61. 29.

5 Τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν, στίχ. 1160. Β α σ ι λ ά κ η, Μονφ
δία (Mai, Spicilegium Romanum, 5. 449). Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ 
Χωνιάτου, Ενθ αν. 1, 357. 3. Καί ό Σουίδας δ’ έν τφ λεξικφ του, II. 205, 
λέγει: θρήνους, τούς παρ’ ήμϊν θρηνφδούς. Νΰν έν Μάνη (Δ. Ζαφειρακο- 
π ο υ λ ο υ, Εθιμα τής κηδείας εν Μάνη, Λαογρ. 3. 474) θρηνφδοΰν καί οί άν
δρες, ομοίως δε και εν Χιμαρςι (Ά λεξ. Γεωργίτση, ’Ήθη καί έθιμα Χι- 
μαραίων, Ζωγρ. ’Αγών 1. 205.

6 Π α χ υ μέ ρ η ς, 1.311 καί 653 (Βόνν.).
’Χρυσόστομος, Ρ. ί. 59. 600. Β α σ ι λ ά κ η, ’Ένθ’ άν.
8 Συμεώνος Μεταφραστου, Βίος τής όσιας Ευφροσύνης τής έν 

Άλεζανδρεία, Ρ. G. 114, 316,
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26 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Η ΕΚΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ

Περατωθέντος τοΰ θρήνου, ήρχιζεν ή εκφορά, ήτις εκαλείτο καί κη 
δεία, άλλα καί εξόδων1, ακριβώς όπως καί σήμερον κατά τόπους 2, ή καί 
έξοδος 3, τοποθετούμενου τοΰ νεκροΰ εντός φερέτρου, τό οποίον συνηθέ- 
στατα χαρακτηρίζεται ή ώς κράββατος1 ή ώς κλίνη °, διά τό εχειν σχή
μα κλίνης, ώς άλλως τε καί οί συγγραφείς μαρτυροΰσι καί αί σχετικαί ει
κόνες δεικνύουσιν οί συγγραφείς μάλιστα τό χαρακτηρίζουσι καί ώς 
σκίμποδα 7, ενιοι δέ καί ώς κιβούριν 8.

1 Λ ε ο ν τ ί ο υ Νεαπύλεως, Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάν- 
νου τοΰ Έλεήμονος, 52. 17 (Gelzer). Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 180 καί 132, 298, 
(σελ. 84. 19, 239. 112, Drexl). Βίος τοΰ όσιου πατρός ημών ’Αμβροσίου (Α. Παπα- 
δοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιιικής σταχυολογίας 1. 81. 
27. Νικηφόρου, πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, 
Βίος Άνδρέου του κατά Χριστόν σαλοΰ, Ρ. G. 111 724. Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 630. 21. Είπε δέ καί 
ό σχολιαστής τοΰ Άριστοφάνους (Βάτραχ. 168) : εκφορά, δ κοινώς έξόδιον λέγεται. 
Πβ. τά πολύλεκτα έξόδια ρήματα καί τούς έξοδίους ύμνους.

3 Παλαιότερον έν Κρήτη καί σήμερον έν Α’ίνω, Ήπείρφ καί Νισύρφ ξ ό δ 1 
καί ξ ό δ ι ο έν Κυζίκιρ λέγεται ή νεκρική πομπή. Πβ καί Φ Κουκουλέ, 
Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. 
Σπουδ. 3. 28.).

3 Χρυσόστομος, Ρ G. 60. 769. Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Εϊς τήν θυ
γατέρα Στυλιανήν (Κ. Σάθα, Μεσ Βιβλ. 5. 82). Έν τη εκθέσει τής βασιλείου τά
ξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου (275. 14) ή κηδεία 
τοΰ βασιλέως χαρακτηρίζεται ως «έπιτάφιος βασιλέως», σφζεται δ’ ή ονομασία καί 
σήμερον κατά τήν περιφοράν τήν γινομένην τήν Μ Παρασκευήν. Βλ. καί Ν. 
Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογρ. Σΰμμ. 3. 334).

Α Λιβανιού, Δύσκολος γήμας λάλον γυναίκα εαυτόν προσαγγέλλει, § 49, 
τόμ. 6. 542 (Forster). Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ κεφ. 131 καί 132 (σελ. 83. 21, 87. 5, 
Drexl). I. Μ α λ ά λ α, Χρονογρ. 482. 8, 489. 16. Τ h. Ν i s s e n, Βίος τής όσιας 
Εύσεβίας (Anal. Boll. 61. 116). Νΰν τό φέρετρον λέγεται καί κ ρ ε β β ά τ ι, ώς έν 
Λέσβιρ, καί νεκροκρέββατο.

5 Furmy-Keroy, Βίος τοΰ αγίου πατρός ημών Φιλαρέτου (Βυζάντιον, 
9. 161. 24).

6 Βλ. καί τήν ύπ’ άριθ. 4 εικόνα.
τ Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Ένθ’ άν. Ευσταθίου, ΙΙαρεκβ. 1140. 30. 

Τ a f e 1, Eustathii opusc. 111. 10. Πβ. τό τοΰ Ησυχίου : σκιμπόδιον' ευτελές κλινί- 
διον, μονοκοίτιον, καί τό έν τφ λεξικφ τοΰ Φωτίου σκίμπους' κράββατος ή σκάμνος, 
έτι δέ καί τόν διάλογον Τιμαρίωνα 35 (Ε 1 1 i s s e n, Analekten, IV. 78).

8 Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου Τυρου, στ. 390 (W a g n e r, Carmina, o. 
261). Περί τής χρήσεως τής λ. έν Κρήτη έπί Βενετοκρατίας βλ. Φ. Κουκουλέ, 
Συμβολή είς τήν Κρητικήν λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας (Έπετ, Έταιρ. Κρητ. 
Σπουδ, 3. 29.)
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Δεν ΰπήρχεν ωρισμένος χρόνος, καθ’ ον έπεβάλλετο νά γίνεται ή 
κηδεία, μετά τον έπελθόντα θάνατον. Τοϋτο έξηρτάτο εξ ωρισμένων βε
βαίως λόγων, καί δή κλιματολογικών, οΐτινες εις τό μεσημβρινόν της 'Ελ
λάδος κλίμα δεν έπέτρεπον την επί μακρόν αναβολήν τής κηδείας. Εις 
εξαιρετικός μόνον περιστάσεις, λ χ. εν καιρψ λοιμού ή σεισμών, δτε διά 
τον μέγαν αριθμόν των άποθνησκόντων δεν έπηρκουν οι θάπτοντες, ήδύ- 
ναντο νά μείνουν οί νεκροί επί δύο ή τρεις ημέρας άταφοι Χ.

Είκ. 4. Ή έπί των ώμων φερομένη κλίνη.

(Έκ του ύπ’ άρ. 155 χειρ, των έργων Γρηγορίυυ του Ναζιανζηνου. 
Da Cange, Constaiitinopolis Christiana, III. 77).

’Έφερον δέ την κλίνην οί κομίζοντες έπί των ώμων' (Είκ. 4 καί 5) 
εντεύθεν καί αί φράσεις «[μετέωρον] έπέρχεσθαι τον σκίμποδα», «έγκλι- 
δόν αΐρειν», «ΰποβαίνειν την κλίνην», «αϊρειν τον νεκρόν», «προσκομί- 
ζεσθαι τον νεκρόν χερσίν ίιψοΰμενον», «επί των ώμων την κλίνην βα- 
στάζειν», «ύπέχειν τή κλίνη (τή σορφ) τον αυχένα» 2. Μόνον δέ κατά

τΚεδρηνοΰ, Ίστορ. 675. 6 (Βόνν).
2Γρηγόριος Νΰσσης, Ρ. G. 46. 993. Μάρκου Διακόνου, 

Βίος τοΰ άγιου Πορφυρίου 23 (σ. 20. 4, Gregoire-Kugener). Τ h. Ν i s s e n. Βίος 
της όσιας Εύσεβίας (Anal. Boll. 61. 115. 30). Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 131, σ. 
84. 19 (Ilrexl). Κιννάμου, Ίστορ. 2. 31. 1. Βίος ’Αλεξάνδρου, στίχ. 3920 (W η- 
g n e r, Trois poemes, σ. 174),
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Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τούς τελευταίους αιώνας άναφέρεται δτι το φέρετρον έβαστάζετο επί τών 
χειρών\

Έβάσταζον δέ τήν σορόν οι συγγενείς η φίλοι τοΰ νεκρού3, τών επι
φανών μάλιστα εξέχοντα πρόσωπα, τήν τών κληρικών δέ καί ιερών προ
σώπων πολλάκις οί τοΰ ιερού καταλόγου3. Έκτος όμως τούτων ύπήρχον

Είκ. 5. Ή εις τόν ναόν τών αγίων Αποστόλων άφιξις τών 
λειψάνων Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.

(Έκ τοΰ Μηνολογίου Βασιλε.ου τοΰ Β'. J. Ε b e r s ο 1 t, Les arts 
soraptuaires de Byzance, a. 29).

καί ειδικοί νεκροφόροι, επ’ αμοιβή τό επάγγελμα άσκούντες4, δεκανο'ι καί 
λεκτι,κάριοι καί κοπιαταϊ καλούμενοι8’ κατά τάς κηδείας μάλιστα τών πε-

^'Ιερομονάχου Βησσαρίωνος, Μονωδία επί Κλεόπη Παλαι 
ολογίνη (Σ η. Λάμπρου, Παλαιολόγεια, 4. 159. 18.).

3 Σ υ ν ό δ η Π απαδη μητριού, Theodoros Prodromos, σ. 284. Κ ι ν- 
ν ά μ ο υ, Ίστορ. 31. 1.

3 Περί τοΰ νεκροΰ τοΰ αγίου Βασιλείου λέγεται: «προσεκομίζετο χερσί αγίων 
ύψούμενος». Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ. G. 36. 601. Σ υ μ ε ώ ν ο ς Μ ε- 
ταφράστου, Βίος της όσιας Εύσεβίας, Ρ. G. 114. 997. Πβ. D. Ρ e t r a k a- 
k o s, Die Toten itn Recht, σ. 101.

τ Τόν μισθόν εις τούτους παρεΐχεν ή αγία Σοφία.
6 ’Εν ταϊς Νεαραϊς τοΰ ’Ιουστινιανού άναφέρονται οί τήν κλίνην φέ- 

ροντες καί οί όρυττοντες (Ζ a c h. yon Lingenthal, Imperatoris Justinia-
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νήτων, ξένων καί λοιμοβλήτων έγίνετο χρήσις και των παραβολάνων, των 
άποτολμώντων δήλα δή νά πλησιάσωσι τον προσβληθέντα υπό λοιμοΰ 1.

'Ομίλησα μικρόν ανωτέρω περί φερέτρων. Ταϋτα κατεσκευάζοντο η 
εξ απλού ξΰλου, ή διά τούς εύπορωτέρους και εκ ξύλου κέδρου ή κυπα- 
ρίσσου2. Τά απλά φέρετρα ήσαν κτήμα τών εκκλησιών ή τών ευαγών 
ιδρυμάτων, επί επιστροφή παραχωρούμενα, ώς δά ενιαχού καί μέχρι σή
μερον συνηθίζεται3.

Διά τούς πλουσίους εννοείται ύπήρχον ου μόνον άργυροί, αλλά καί 
χρυσοί κράββατοι4, τούς οποίους αντί αμοιβής ένοικίαζον οί κενόδοξοι συγ
γενείς, μίαν έτι δαπάνην εις την ταφήν προσθέτοντες καί την πολυτέ
λειαν αυτής αύξάνοντες, παρά τάς διαμαρτυρίας τών φρονιμωτέρων °.

Φαίνεται δ’ οτι αί δαπάναι μιας κηδείας έποίκιλλον κατά πρόσωπα 
καί αιώνας, εις τούς Πανδέκτας μάλιστα λέγεται δτι αύται κρίνονται άνα- 
λόγως τής περιουσίας καί τού αξιώματος τού άποθανόντος. Έθεωρεΐτο 
δ’ ύβρις δαπάνη μετρία γενομένη διά την κηδείαν πλουσίου 6. Ούτως έ'χο- 
μεν μεμαρτυρημένην δαπάνην μιας λίτρας, ήτοι 72 χρυσών νομισμάτων,

ni quae vocantur novellae, 1. 443α. 444. 447 καί 2. 23 Βασιλικά, 4. 1. *0 καί 69. 
3α. Περί τών αυτών όμιλεΐ καί ό Βαλσαμών έρμηνεύων τόν 47ον κανόνα τής έν 
Τρούλλφ ΣΤ'. οίκουμ. συνόδου (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή. Σύνταγμα, 2. 418).

1 Παράβολοι έλέγοντο οί τολμηροί θηριομάχοι, Σωκράτους, Έκκλ. 
Ίστορ. Ζ'. 22. ’Άλλως περί παραβολάνων ό Henri Gregoire έν Βυζαντίφ.

sTougard. Quid ad profanos mores dignoscendos augendaque lexica 
conferunt acta Sanctorum, σ. 76.

8 K ε δ ρ η ν ο ϋ, Ίστορ. 675. 75 (Βόνν.). Αστεριού Ά μ α σ ε ί α ς, 
P.G. 40. 185. Περί τής χρήσεως τοΰ κοινού κραββάιου βλ. Β. Schmidt, Toten- 
gebrauche, Archiv 24. 306.

4 Ι· Μ α λ ά λ α, Χρονογρ. 489. 16. Z a c h. v. Lingenthal, Imperato- 
ris Justiniani quae vocantur novellae, 1. 448. Χρυσών κλινών μνείαν ποιείται καί 
ό Χρυσόστομος. Περί τής έν άγίςι Σοφίρ χρυσοπάστου κλίνης βλ. Du Cange, 
Constantinopolis Christiana, III. 78.

6 Χρυσόστομος, P. G 58. 465, 62. 203, 63 810. Βλ. καί Vance, 
Beitriige, σ. 8l. Δ. M a αλάν ο υ, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέ
ρων τής Εκκλησίας (Νέα Σιών, 1922, σελ. 439—440.). D. Petrakakos, Die 
Toten im Recht, σ. 98. 99. Εις τάς δαπάνας τής κηδείας κατά τούς νόμους (Σύνο· 
ψις Τ. 5. 10. Zach. ν. Lingenthal, JGR 5. 614) ανήκον τά έζοδα τής έκκομιδής, τό 
τίμημα τοΰ τόπου έν φ κατετίϋετο ό νεκρός, τά έξοδα τής ένδύσεως καί τής σο- 
ροϋ, ως καί τά τής μετακομιδής, έάν τό λείψανον μετεφέρετο έκ τής ξένης.

6 Πανδέκται, 11. 7, 10. 12 5.
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Φαίδωνος I. Κουχουλέ

χάριν κηδείας1, ως πάλιν καί τριών χρυσών νομισμάτων διά την ιδίαν 
αιτίαν 1 2 3 4.

Οί βασιλείς ημών, εν τη υπέρ τών ενδεών προνοία των, ΐνα μή αί 
δαπάναι τής κηδείας βαρΰνωσι τους άπομένοντας οικείους οί δέ νεκροί 
θάπτωνται αμισθί, έ'λαβον ενωρίς τά κατάλληλα μέτρα. "Ηδη λοιπόν από 
Μ. Κωνσταντίνου, δν ήκολούθησε καί ’Αναστάσιος δ Δίκορος, ώρίσθη ϊνα 
τά έ'ξοδα τών κηδειών ταιν μή εύπορούντων καί αί άμοιβαί τών εις ταύ- 
τας ύπηρετοΰντων8 καλΰπτωνται από τά ενοίκια 950 καί κατόπιν 1100 
εργαστηρίων αφιερωμένων εις την αγίαν Σοφίαν, μέτρον, δπερ άνενέωσε 
καί δ ’Ιουστινιανός διά τής 43’1? καί 59η? Νεαράς του1. 'Η διάταξις όμως 
αυτή, συν τφ χρόνφ, ήργησε, δι’ δ ήναγκάσθη Λέων δ Σοφός νά την έπα- 
ναφέρη εν ίσχΰϊ.

Οί κενόδοξοι εννοείται οί ζητοΰντες χρυσήν ή άργυράν κλίνην 5 διά 
την νεκρικήν πομπήν τών οικείων των ως καί πλείονας άσκητρίας καί 
κανονικάς, ωφειλον νά καταβάλωσιν έξ ιδίων τήν σχετικήν δαπάνην 6.

Τά μέτρα δέ ταϋτα τών βασιλέων ύπεβοήθουν συχνά καί οί φιλό
πτωχοι, λαϊκοί ή τοΰ κλήρου, τάς αναγκαίας δαπάνας προς ταφήν τών 
άπόραιν ή ξένων παρέχοντες 7. Εις παλαιοτέρους μάλιστα χρόνους ή εκ
κλησία είχε ταμεϊον, εις δ οί Χριστιανοί προσέφερον ποσά προς ταφήν πε- 
νήτων8.

Σημειωθήτω δ’ δτι υπήρχον καί οί άτυφοι, οί παραγγέλλοντες ΐνα μή 
ταφώσι, παρά τήν κοινοτικήν των θέσιν, πολυτελώς, αλλά νά δοθή εις 
τούς πτωχούς ή προς ταφήν των περιττή δαπάνη9, εν ω άφ’ ετέρου θά 
υπήρχον καί οί ματαιόδοξοι, οί ζητοΰντες νά γίνη πάσα περιττή δαπάνη 
χάριν τής κηδείας των άλλως δέν εξηγείται τό τοΰ Παπινιανοΰ, δτι δέν

3d

1 Πείρα 41. 10 (Zach. ν. Lingenthal, JGR 1. 189.)
2 Μιχαήλ Ά κομιτάτου τοΰ Χωνιάτου, ’Επιτάφιος εις τόν 

αρχιμανδρίτην Νεόφυτον (1. 268. 14 Λάμπρου).
3 Τοιοΰτοι ήσαν οί λεκτικάριοι καί αί τήν κηδείαν παρακολουθοΰσαι καί 

•ψάλλουσαι άσκήτριαι, ως καί οί όρΰιτοντες τόν τάφον. 'Υπήγοντο δ’ αί άσκήτριαι 
καί ακόλουθοι εις τόν ξενοδόχου τών Σαμψών, δστις έλάμβανε παρά τοΰ οικονό
μου τά σχετικά ποσά.

4 Zach. ν. Lingenthal, Imperatoris Justiniani, 1. 387 έξ. καί 442 έξ. 
D. Petrakakos, Die Toten im Recht σ. 126.

5 Άναφέρεται έν τή 59η Νεαρμ τοΰ Ίουστινιανοΰ καταβολή 12 σολίδων, ήτοι 
χρυσών νομισμάτων, πρός μίσθωσιν κλίνης.

6 Zach. ν. Lingenthal, ’Ένθ’ άν. 1. 447.
7 Θεόδωρος Στουδίτης, Ρ. G. 99. 953.
8 D. Petrakakos, ’Ένθ’ άν. 96.
9 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ. G. 46. 845.
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ίσχύουσιν ανάρμοστοι θελήσεις των άποθνησκόντων, λ. χ. ΐνα ίμάτια ή 
άλλα περιττά δαπανηθώσι κατά την κηδείαν1.

Οί έκκομιζόμενοι έτοποθετοϋντο έκαστος έπί ενός φερέτρου' τούτο 
κατά κανόνα, επειδή όμως κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους αί πόλεις και 
οί συνοικισμοί συχνά υπό λοιμών έμαστίζοντο, διά τοΰτο επί τοΰ αυτού 
φορείου τότε έτοποθετοΰντο δυο ή καί πλείονες ή καί επί αμαξών, έκτος 
τής πόλεως έκκομιζόμενοι’ ή μετεφέροντο διά των τράκων, σανίδων δήλα 
δή, ας έτοποθέτουν επί δύο παραλλήλως ζευγνυμένων υποζυγίων1 2

Τοΰ κομιζομένου σκηνώματος προηγούντο ψάλλουσαι αί παρθένοι, 
εκατέρωθεν δε στιχηδόν ιερείς κρατούντες λαμπάδας3 καί ι[ιάλλοντες τον 
άμωμον4 5 καί τον τρισάγιου ύμνον °, εΐποντο δ’ οί λαϊκό , ομοίως λαμπα- 
δηφορούντες, προηγουμένων, κατ’ άρχαΐον Ελληνικόν έθιμον, των άνδρών 
καί επομένων τιΰν γυναικών6 (Είκ. 6).

’Εννοείται δ’ ότι οί κληρικοί, οί θάπτοντες ορθόδοξον, έπρεπε νά 
είναι τής ορθοδόξου πίστεως καί μόνον μ ή ευρισκομένου ορθοδόξου ίε- 
ρέως, κατά Θεόδωρον τον Στουδίτην, έπετρέπετο καί αιρετικός να τελέση 
την κηδείαν7.

Εις την ακολουθίαν, ήτις, άναλόγως τοΰ αξιώματος τού έκκομιζομέ-
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1 Πανδέκτ. 30. 1. 113. 5.
3Θεόδωρος Στουδίτης, Ρ. G. 99. 805. Θεοφάνο.υς, Χρονογρ.

653. 3. Μιχαήλ Ά τ τ α λ ε ι ά τ ο υ, Ίστορ. 212. 1. Γ. Κεδρηνοΰ, Ίστορ. 
1. 675. 20. Γ ε ω ρ γ η λ ά, Τό θανατικόν τής Ρόδου, στίχ. 42 (W a g n e r, Car-
mina, a. 33). Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ’Έγγραφοι λίθοι καί κεραμέα,, σ 104,

5 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Διαταγαί τών άγιων ’Αποστόλων, Ρ. G. 1. 989. Χρυ
σόστομος, Ρ. G. 61. 860, 63. 43. 811. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ. G. 46.
993. Ί ω ά ν ν ο υ Δαμασκηνοί, Βίος Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ, Ρ. G. 96. 
1240. Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος τής όσιας Εύσεβίαο, Ρ. G. 114. 
649. 997. Θ. Β α λ σ α μ ώ ν, Είς τόν 103ον κανόνα τής έν Καρθαγένη συνόδου 
(Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 3. 551. 552).

1 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 60. 725. Β α λ σ α μ ώ ν, ’Ί.νθ’ άν. 
“Συμεώνος Μειαφράστου, Βίος Κορνελίου τοΰ Εκατόνταρ

χου, Ρ G. 114. 1308. Συμεών Θεσσαλονίκης, Ρ. G. 456. 677.
6 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η c, Ρ. G. 46. 993. X ο ρ ι κ ί ο υ, ’Επιτάφιος 

επί Μαρίμ μητρί Μαρκιανοϋ έ άσκοπου Γάζης, σ. 103. 14 (Forster-Richtsteig). Συ
μεώνος Μεταφράστου, Βίος Κορνελίου τοΰ Εκατόνταρχου, Ρ. G. 114. 
;305. Διά τήν παρ’ άρχαίοις "Ελληοι συνήθειαν πβ. Δ η μ.ο σ θ ε ν ο υ ς, Πρός 
Μακάρτατον § 62. ’Έπιθι καί Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογρ. 
σύμμεικτα, 3. 335). Καί νΰν κατά τόπους επικρατεί τό έθιμον Σπ.Συγκολ- 
λ ί τ ο υ, Ό νεκρός είς τήν Άνασελίτσα (Λαογραφ. 11. 401). I. Μιχαήλ, Μα
κεδονικά, σ. 19. Ε ΰ α γ γ. Φ ε λ ο ύ κ η, Νεκρικά έθιμα άπό τήν Άλεξανδρού- 
πολι (Λαογρ. 10. 461).

7 Θεόδωρος Σ τ ο υ δ ί τ η ς, Ρ. G. 99. 1652.
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32 Φαίδωνος I. Κουκου,λέ

νου η τοΰ σεβασμού καί τής αγάπης, ής άπήλαυεν οΰτος παρά tfj κοινω
νία, εις την ακολουθίαν, λέγω, πλήν τών στενών συγγενών, ορφανών δήλα 
δή παίδων, γονέων, αδελφών, χήρας συζΰγου, εγγόνων κτλ., άνήκον καί 
φίλοι, έπειτα δ’ οίΰπ’ αΰτοΰ εΰεργετηθέντες1 καί οί ΰπηρέται, προς δε καί

I

Είκ. 6. Ή νεκρική πομπή.

(’ Εκ τοιχογραφίας τοΰ ’Αφεντικού τοΰ Μυστρά. G. Millet, Monu
ments byzantins de Mistra, πίν. 102s).

οί δοΰλοι μελανειμοϋντες a, τινές μάλιστα έξ αυτών ύφασμα επί τής κε
φαλής φέροντες, εις ενδειξιν δτι άπηλευθερώθησαν υπό τοΰ μακαρίτου 
αΰθέντου των1 2 3, προς δέ καί πολλοί τυχαίως την κηδείαν συναντώντες 
καί καθήκον αυτών κρίνοντες νά την παρακολουθήσωσιν4 5.'Ότι δετήν 
περιερχομένην διά τών οδών κηδείαν επισήμου προσώπου έθεώρουν οί 
πολίται από διωρόφων καί τριώροφων οικιών, λέγουσιν οί συγγραφείς6).

1 Eourmy-Leroy, Βίος τοΰ αγίου Φιλοθέου (Βυζάντιον, 9. 161. 6).
2 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 62. 471, 63. 809. Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ, 

σ. 196 (Woodward-Mittingly).
8 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, ’Εκλογή τών νόμων, 

Ρ. G. 113. 516.
4 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61. 560. Μιχαήλ Ψελλοΰ, Έγκώμιον εις 

τήν μητέρα (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 5. 33). Περί άπαγορεΰσεως τής Βενετικής 
άρχής έν Κρήτη, ϊνα πολλά άτομα παρακολουθώσι τάς κηδείας τών ορθοδόξων, 
βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολήν (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3.30).

5 Γ ρ η γ ό ρ ι ος Θεολόγος, Ρ. G. 36. 601.
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βυζαντινών νεκρικά εθιμ«. 33

Έάν δ’ ό άποθανών ήτο μέλος συντεχνίας, καί δή σοβαράς, τότε, 
κατά τάς διατάξεις τού έπαρχου, ώφειλον πάντες οί συνάδελφοί του νά 
παρακολουθήσωσι την κηδείαν μέχρι τοϋ τάφου, την επίσημον στολήν 
των φέροντες «ώς αν ένδοξος ή κηδεία εϊη»' ό άπουσιάζων μάλιστα άνευ 
εύλογου αιτίας ύπεβάλλετο εις χρηματικόν πρόστιμον εξ κερατίων λ Την 
κηδείαν μόνον δεν παρηκολούθουν αί συγγενείς νεόνυμφοι, δυσοιωνίστου 
θεωρουμένου τοϋ πράγματος 2. "Ας μη παρασιώπηση δ’ δτι, έκτος των 
ανθρώπων, κατά τάς κηδείας τών εύγενών καί πλουσίων, παρηκολούθουν 
καί οί ίπποι των, σάκκους περιβεβλημένοι καί υπό μελανειμονούντων ίπ- 
πακόμων οδηγούμενοι 3, έθιμον, δπερ έχει ύπ’ δψιν του καί ό ποιητής τοΰ 
Ίίρωτοκρίτου, δταν, περιγράφων την κηδείαν τοϋ Άρίστου, ανεψιού τοϋ 
βασιλέως τής Βλαχίας (Δ-. 1975) λέγει:

τοϋ βασιλιοΰ δλα τάλογα θλιμμένα περπατούσα 
κι’ εκείνοι ποΰ τά σΰρνασι ολόμαυρα φορούσα.

Μνημονευτέον προς τούτοις δτι οί έφιπποι, οί συναντώντες κηδείαν, 
σεβασμού χάριν, κατήρχοντο τοΰ οχήματος των 4.

Ενταύθα πρέπει νά προστεθή δτι τής νεκρικής πομπής μετείχον 
λυσίκομοι μεμισθωμέναι θρηνφδοί γυναίκες διά τής αγοράς καί τών στε
νωπών βαδίζουσαι καί τον αέρα τών θρήνων αυτών πληροΰσαι, θρήνων 
άναμιγνυομένων εις τούς τών συγγενών γυναικών, αϊτινες ομοίως καθ’ 
δλην την διαδρομήν τίλλουσαι τήν κόμην έθρήνουν, τοΰθ’ δπερ έκαμνε 
τούς σοβαρωτέρους σφόδρα νά διαμαρτύρωνται λέγοντας, δτι ήτο εντροπή 
τάς τοιαύτας τών Χριστιανών άσχημοσύνας νά βλέπωσιν οί εθνικοί, οί 
’Ιουδαίοι, καί, εις παλαιοτέρους χρόνους, καί οί αιρετικοί δ.

Καί οί μέν πατέρες τής εκκλησίας έκαμνον τό καθήκον των, τό έθι
μον δμως, τό οποίον ήτο καί άρχαϊον Ελληνικόν 6, ου μόνον διετηρήθη 
κατά πάντας τούς αιώνας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, άλλα καί κατά

1 Α έ ο νιος τοΰ Σοφού, Έπαρχικόν βιβλίον, 1. 26 (J. Nicole).
2 Σ υ ν ε σ ί ο υ, Έπιστολαί, P.G. 66. 1324. Τό ίδιον έθιμον επικρατεί καί νύν

έν Μακεδονίμ. Abbot, Macedonian Folklor, σ. 200. Έν Λευκάδι, ώς πιστεΰου- 
σιν, «ή άσαράντιγη νύφη δέν κάνει νά δή κηδεία, γιατί κι1 αυτή θά πεθάνη».

3 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ· G. 49. 52 καί 63. 597.
4 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ϋ, Έγκώμιον εις τήν μητέρα (Κ. 2άθα, Μεσ. βιβλ.

5. 33.)

δ X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 48. 1020, 62. 203, 63. 42. 44. 811. 
eB. Schmidt, Totengebrauche, Archiv 24. 307. 308.

3ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. Έτος ΙΣΤ'
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τούς χρόνους της Βενετοκρατίας καί Τουρκοκρατίας 1, καί σήμερον δ’ έτι 
είναι έν χρήσει 1 2.

Μικρόν ανωτέρω (ομίλησα περί λαμπάδων, ας εις τάς χεΐρας έ'φερον 
οί ιερείς, λαμπάδας δμως καί μΰρα καί θυμιάματα έφερον καί οι παρα- 
κολουθοΰντες ώς πολλαχώς έν τοΐς κειμένοις έχομεν μεμαρτυρημένον 3 * 5. 
Καί ήτο φυσική ή χρήσις αυτών, άφ’ ου άρχικώς αί κηδεΐαι έν τε Έλ- 
λάδι καί Ρώμη έγίνοντο νΰκτωρ.

Την χρήσιν των κηρίων κατά τάς κηδείας, ών ή αρχική σημασία, 
κατά τούς λαογράφους, ήτο ή τής άποδιώξεως των πονηρών πνευμάτων1, 
κατά Χριστιανικήν άντίληψιν ερμηνεύοντες οί πατέρες έλεγον, δτι συνε- 
βόλιζον τήν έκ τοϋ σκοτεινού βίου προς τό αληθινόν φώς πορείαν °, ή 
τήν έν ούρανοΐς λάμψιν 6 ή ήνάπτοντο προς δήλωσιν τού δτι τούς νε
κρούς ως άθλητάς προπέμπομεν 7.

Συνήθεια κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έπεκράτει, ΐνα ό θάνατος 
ενός μέλους τής κοινότητος αγγέλλεται διά κωδωνοκρουσίας, ή οποία εξη- 
κολουθει καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής νεκρικής πομπής' ύπάρχουσι 
μάλιστα οί παραπονοΰμενοι, δτι κατά τάς κηδείας πλουσίων αύτη ήτο συν
εχής, έν φ κατά τάς τών πενήτων έγίνετο κατ’ αραιά διαστήματα 8. Κω

34 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

1 Φ, Κουκουλέ, Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρα
τίας (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 29).

2 Έν Καρπάθω σήμερον αί γυναίκες άκολουθοΰσι τήν κηδείαν θρηνοΰσαι, 
ομοίως δέ τέως καί έν Σινασφ τής Καππαδοκίας. Ε. Μ α ν ω λ α κ ά κ η, Ιναρπα- 
θιακά, σ. 122. I. Σαραντίδου ’Αρχελάου, Ή Σινασός, σ. 81. Έν Αίτω- 
λίφ αί γυναίκες οΰχί μόνον καθ’ οδόν μυρολογοϋσιν, αλλά καί εντός τής εκκλη
σίας, μετά τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν. Δ. Λουκοποΰλου, Σύμμεικτα Αίτω- 
λικά λαογραφικά, Λαογραφ. 8. 31, έν Μάνη δέ καί έντός τοϋ ναοΰ, καθ’ δν χρό
νον ψάλλεται ό νεκρός. Δ. Ζαφειρακοποΰλου, ’Έθιμα τής κηδείας έν 
Μάνη, (Λαογραφ. 3. 475.)

’Νικηφόρου, πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, 
Βίος Συμεών τοϋ κατά Χριστόν σαλοΰ, Ρ. G. 113. 724. Συμεώνος Μετά- 
φ ρ ά σ τ ο υ, Βίος καί πολιτεία τής όσίας Εΰσεβίας, Ρ. G. 114. 997.

1 Ernst Samter, Geburt, Hochzeit und Tod, σ. 79.
5 Χρυσόστομος, P. G. 60. 725.
6 Κ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, Ή φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ (Έκκλ. 

Κήρυξ, 4. 240.)
7 Χρυσόστομος, Ρ. G. 63. 43.
8 Σ τ. Σ α χ λ ί κ η, Γραφαί καί στίχοι καί έρμηνεϊαι, έτι καί άφηγήσεις 

στίχ. 163 (Wagner, Carmina, σ. 84) Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Σφμβόλή εις τήν Κρη
τικήν λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 25.29) Περί 
τής κρούσεως κωδώνων κατά τήν κηδείαν βλ. Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν τε
λευτήν (Λαογραφ, σύμμεικτα, 3. 334). Βλ. καί τά σημειοΰμενα έν Λαογραφίας τόμ. 
10. 461 καί 11. 393. Ή πένθιμος κροΰσις τών κοιδώνων έν Ζακύνθφ έκφέρεται 
διά τοϋ ρήματος ν ε κ ρ ο σ η μ α ί ν ω.
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δωνοκρουσία μόνον δεν έγίνετο, θαπτόμενων εκείνων, ών άπηγορεύετο ή 
εκκλησιαστική κηδεία 1

"Ας προστεθή δτι τό έθιμον τής τοιαΰτης επί νεκρφ κωδωνοκρου
σίας επικρατεί καί νϋν πολλαχοϋ.

Μετά τον θάνατον, καί κατά τήν διάρκειαν τής νεκρικής πομπής, 
δσιον έθεωρεΐτο να μή γίνωνται σκηναί, τήν ιερότητα τής περιστάσεως 
διαταράττουσαι- ως δμως εκ τών νόμων μανθάνομεν, δεν ελειπον τότε 
καί τά άτοπα. Πολλοί δήλα δή εις οΰς ώφειλεν δ μακαρίτης, έσπευδον να 
σφραγίσωσι τήν περιουσίαν του, άποΰσης τής αρχής, ήμπόδιζον δε νά γίνη 
ή κηδεία ή, αν έγίνετο, τήν έσταμάτων καθ’ οδόν λέγοντες, δτι δεν θά 
έπιτρέψωσι νά γίνη αυτή, αν δεν λάβωσι τά δφειλόμενα ή τουλάχιστον εγ
γυητήν διά τό χρέος a’ τινές μάλιστα, έ'τι περαιτέρω προχωροΰντες, ουδέ τά 
οστά των οφειλετών των άφινον νά μετακομισθώσι διά δημοσίας όδοϋ 
καί νά ένταφιασθώσι, διασκορπίζοντες αυτά, αν δεν έπληρώνοντο’ οι αυ
τοί έκράτουν καί ως ένέχυρον τά τέκνα τοϋ νεκρού ή εμίσθουν αυτά εις 
δουλικήν υπηρεσίαν 8.

’Απέναντι τοιαΰτης συμπεριφοράς ή πολιτεία έλάμβανε τά μέτρα της. 
Ούτως ή Ίουστιάνειος νομοθεσία τον οΰτω πράξαντα ύπήγεν εις τον περί 
δημοσίας βίας νόμον καί τον έτιμώρει ή διά καταβολής προστίμου 50 λί
τρων χρυσίου ή, αν δεν ειχεν οΰτος χρήματα, διά σωματικής ποινής υπό 
ειδικού δικαστοΰ έπιβαλλομένης 1 * 3 4 5 ή, μή γινομένης δεκτής τής άγιογής του, 
καί αν ακόμη ήτο δικαία, κατεδικάζετο εις δήμευσιν τοϋ ενός τρίτου τής 
περιουσίας του, προς δέ καί καταβολήν τόσου ποσοϋ, δσον ελεγεν δτι 
τοϋ έχρεώστει δ άποθανών, τοΰτο δ’ έδίδετο εις τούς κληρονόμους τοϋ μα
καρίτου 6.

Προς αυστηρόν δ’ εφαρμογήν τών διατασσομένων ώφειλον νά έπι- 
βλέπωσιν ειδικοί άρχοντες, ήτοι οί διοικηταί τών επαρχιών ή ό έπαρχος 
τής πόλεως ή ό έπαρχος τών ανατολικών ιερών πραιτωρίων ή ό μάγι- 
στρος τών θείων όφφικίων e.

βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 35

1 Κ. Ρ ά λ λ η, Ποινικόν δίκαιον τής ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας, σ.
185 έξ.

3 Ζ a c h. ν. Lingenthal, Imperatoris Justiniani quae vocantur Novel, 
lae, 1. 452. 453. Βασιλικά, 23. 2. 1.

3 Πανδέκται, 11. 7. 38. Περί άλλων βαρβαροτήτων κατά τάς κηδείας βλ. 
Παχυμέρη, Μιχαήλ Παλαιολόγος, 1. 59.19 καί D. Petrakakos. Die 
Toten im Recht, σ. 111.

4 Κώδιξ, 9. 19. 6. Πανδέκται, 48. 6. 3.
5 Z a c h. v. Lingenthal, ’Ένθ1 άν. 1. 453. Prochiron auctum, 3. 1. 

(JGR. 6. 314) ’Επαναγωγή 35 α. β.
6 Νεαρά 59 ζ'. (Zaeh. ν. Lingenthal, 1.450. 454). Πβ. καί Βασιλικά. 59. 1. 38.
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36 Φαίδωνος ϊ. Κουκουλέ

Τό λυπηρόν δ’ είναι ότι πολλοί των έν ταις έπαρχίαις αρχόντων, 
αίσχροκερδώς φερόμενοι, δεν έπέτρεπον νά γίνεται των πολιτών ή κη
δεία όίνευ κέρδους.

Έν τοιαΰτη περιπτώσει, κατά την Ίουστινιάνειον νομοθεσίαν, οι ού
τως άθεμίτως ένεργοΰντες παρελύοντο τοΰ άξιώ[ΐατός των, έξωρίζοντο 
καί έπλήρωνον εις τό διπλάσιον τήν προσγενομένην ζημίαν Χ.

Έπ’ ίσης προενόουν οί νόμοι, ϊνα μή καλήται προ δικαστηρίου ό 
τελών οικογενειακήν κηδείαν ή τά άρμόζοντα εις τελευτήσαντα ή καθ' 
δλου ό παρακολουθών κηδείαν 1 * 3. Επειδή δέ, ώς κατωτέρω θά λεχθή, τό 
βαρύ πένθος διήρκει παρά Βυζαντινοΐς επί εννέα ημέρας, δεν έπετρέπε- 
το κατά τό διάστημα αυτό νά ένοχλή τις ή νά καλή προ δικαστηρίου τούς 
στενούς συγγενείς τοΰ τελευτήσαντος. "Αν τό τοιοϋτον συνέβαινε, τότε 
ώφειλεν ό παραβ αίνων τά θεσπισθέντα νά έκπίπτη τής δίκης καί νά 
πληρώνη τόσα χρήματα, δσα διισχυρίζετο δτι τοΰ ώφειλεν ό άποθανών 3.

Περί τοΰ πώς έγίνετο ή κηδεία τών βασιλέων ώμίλησα έν ιδία δια
τριβή, εις ήν καί παραπέμπω τον αναγνώστην4. Ένταΰθα επιθυμώ νά 
προσθέσω όλίγας λέξεις περί τής κηδείας τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως. Κατά τά υπό τοΰ Κωνσταντίνου λοιπόν Πορφυρογέννητου λεγά
μενα, έν τή έκθέσει τής Βασιλείου τάξεως, έάν ό Πατριάρχης έκηδεύετο 
Κυριακήν, ό βασιλεύς, άφ’ ού, κατά τήν συνήθειαν, έδεξιοΰτο έν τοις άνα- 
κτόροις τούς συγκλητικούς, τούς άπέστελλεν, ΐνα παρακολουθήσοτσι τήν 
κηδείαν. Τότε ούτοι άφαιροΰντες τά λευκά φορέματα, τά όποια, ένεκα 
τής κατά Κυριακήν προ τοΰ βασιλέως παρουσιάσεώς των ώφειλον νά φο- 
ροΰν, ένεδύοντο χροακά, χρωματιστά δήλα δή, καί πιθανώτατα φαιά5 6, καί 
μετέβαινον εις τήν αγίαν Σοφίαν, έκεΐθεν δέ μετά τοΰ άνωτάτου κλήρου 
καί πολλών πολιτών καί κληρικών παρηκολούθουν τήν κηδείαν μέχρι τοΰ 
ναοΰ τών αγίων ’Αποστόλων, δπου καί θά έγίνετο τοΰ λειψάνου ή κατά- 
θεσις. Έκεΐ, άφ’ ού έψάλλοντο αί έπικήδειοι εύχαί, δσοι τών συγκλητικών

1 Νεαρά 184 (Zach. ν. Lingenthal, 2. 878.)
3 Πανδέκαι, 1. 4, 2. 3.
8 Ζ a c h. ν. Lingental, Imperatoris Justiniani quae voeantur novellae 

2. 195. Prochiron auctum 17. 68 (JGR. σ 157.279). Επαναγωγή 35α. β. Περί τής
κακής πρός τούς νεκρούς συμπεριφοράς καί τών ύπό ιών νόμων επιβαλλόμενων 
ποινών βλ. D. Petrakakos, Die Toten ira Recht, σ. 108. 111.

Ί Φ. Κουκουλ έ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. 
‘Κταιρ. Βυζ. Σπουδ., 15, σ. 52 έξ.

6 Ό μοναχός ’Ιωάννης έν τφ βίφ τοΰ άγιου ’Όθωνος 53 λέγει- colorata 
(=χροακά) quae nos vulgo vocamus blava. Βλ. τά σχόλια τοΰ Reiske εις τήν έκ- 
θεσιν τής βασιλείου τάξεως, 2. 742.
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Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 37

ήθελον, έ'μενον μέχρι τής καταθέσεοις τοΰ λειψάνου, οί λοιποί δ’ έπέστρε- 
φον οίκαδε 1.

ΕΚΑΛΥΠΤΟΝΤΟ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ;

’Αρχαία Ελληνική ήτο ή συνήθεια, ως οί συγγραφείς καί τα αγγεία 
δεικνυουσιν, ΐνα οί νεκροί κηδευωνται ακάλυπτοι1 2. Τήν συνήθειαν ταύ- 
την έξηκολούθησαν καθ’ δλους ιούς αιώνας τής Βυζαντινής περιόδου καί 
οί πρόγονοι ημών, ως διάφοροι μαρτυρίαι πιστοποιοϋσιν. "Οταν π. χ. ό 
Χρυσόστομος λέγη «μή δη τή όψει τοΰ κειμένου πρόσεχε, έπεί αναρριπί
ζεις τό πάθος .... δταν τοίνυν ΐδης τούς οφθαλμούς καθηρημένους καί 
τδ στόμα συνηρημένον καί τό σώμα ακίνητον» 3 καί πάλιν «καί γή επά
νω τής δψεως καί τό κάλυμμα τής θήκης» 4 *, δταν Γρηγόριος δ Θεολόγος 
λέγη περί τοΰ Μ. Βασιλείου δτι κατά τήν έκκομιδήν του «σπουδή ήν εκά- 
στφ τφ μεν κρασπέδου λαβέσθαι, τφ δέ της βέας άπολαϋσαι μόνης °, δταν 
Γρηγόριος ό Νύσσης λέγη περί τής όσιας Μακρινής «επειδή τό ιερόν εκεί
νο πρόσωπον αί παρθένοι προσέβλεψαν» 6, δταν έν τή νεκρωσίμφ άκο- 
λουθίρ γίνεται λόγος περί τοΰ τελευταίου ασπασμού 7, δταν έν τή νεκρω
σίμφ άκουλουθίρ. των νηπίων λέγεται «ώ τέκνον, τίς ποτέ μή θρηνήσει 
βλέπων σου τό εμφανές πρόσωπον εύμάραντον, τό πριν ώς ρόδον τερπνόν ;», 
δταν ό Μιχαήλ Ψελλός λέγη περί τής άποθανοΰσης καί πλήρους πλη
γών θυγατρός του «ουδέ γάρ ήν πως τούς άσπάσασθαι βουλομένους τού
του τυχεΐν ενός τραύματος καί μιας πληγής παντός δεδειγμένου τοΰ σώ
ματος» 8, τί σημαίνουσι πάντα ταΰτα ή δτι δ νεκρός έκηδευετο ακάλυπτος; 
Καί ή μέχρις εσχάτων άλλως τε παρ’ ήμίν χρήσις υπέρ τοΰ ακαλύπτου 
τών έκφερομένων νεκρών μαρτυρεί.

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις της βασι
λείου τήξεως, 630. 13—631. 5.

3 Β. Schmidt, Totengebrauche, Archiv 25. 305. 306. Ν. Πολίτου, 
Ή κάλυψις τών έκφερομένων νεκρών (Λαογραφικά σύμμεικτα 1. 112. 113 πβ. καί 
3 695.)

3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61. 390.
4 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 55. 512.
s Ρ. G. 36. 601.
6 Κ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, Ή φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ (Έκκλ. 

Κήρυξ, 4. 245.)
’ΌΘεσσσαλονίκης Συμεών, (Ρ. G. 155. 685) όμιλεΐ περί τοΰ 

«τί σημαίνει ό επί τοΐς νεκροΐς ασπασμός».
8Μιχαήλ Ψελλοΰ, Εις τήν θυγατέρα Στυλιανήν (Κ, Σ ά θ α, Μεσ. 

βιβλ. 5. 80.)
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38 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

'Όταν τέλος ή πομπή έφθανεν εις την εκκλησίαν δπου έμελλε νά 
ψαλή δ νεκρός, έτοποθετεΐτο ουτος επί ικριώματος μέ την κεφαλήν προς 
άνατολάς. Καί, εάν μεν ήτο τής ιερατικής τάξεως, κατά τόν Ψευδοδιονύ- 
σιον, ετοποθετείτο έμπροσθεν τοΰ θείου θυσιαστηρίου, εάν δέ μοναχός 
ή λαϊκός, παρά τόν νάρθηκα, παρά τό τίμιον ίερατεϊον, προ τής ιερατικής 
είσελ εΰσειος1 ή, ως βέβαιοί Συμεών ό Θεσσαλονίκης, οί μεν αρχιερείς 
έτοποθετοΰντο προ των αγίων θυρών ή πολύ πλησίον αυτών, οί δέ μο
ναχοί προ των ιερών θυρών, δηλ. παρά τήν από τοΰ νάρθηκος εις τόν 
κυρίως ναόν είσοδον, οί δέ λαϊκοί κατά τό μέσον τοΰ ναοΰ' καθ’ ήν δμως 
εποχήν έγραφεν δ ιεράρχης ουτος, ήτοι κατά τόν ΙΕ'. αιώνα, πάντες ανε
ξαιρέτως έτοποθετοΰντο εν τώ μέσιρ τοΰ ναοΰ 1 2, πληροφορία, ήν καί άλ- 
λοθεν κατά τήν αυτήν εποχήν έ'χομεν έπιβεβαιουμένην 3

Τοποθετηθέντος τοΰ φερέτρου εις τήν οίκείαν θέσιν, ήρχιζεν δ ψαλ- 
μός τών επικήδειων ευχών, συμφώνως προς τήν νεκρώσιμον ακολου
θίαν4 5. Σημειωτέου δ’δτι άλλη είναι ή ακολουθία διά τούς λαϊκούς, άλ
λη διά τούς ιερείς, άλλη διά τούς μοναχούς καί άλλη διά τά νήπια δ.

Εις παλαιοτέρους αιώνας γνωρίζομεν δτι ό αρχιδιάκονος απέλυε τούς 
κατηχουμένους καί παρεκάλει νά καταταγή δ κοιμηθείς μετά τών αγίων, 
τούς δέ παρόντας νά ζητήσωσι τήν εν Χριστφ μακαρίαν αύτοϋ τελείω-

1Ψευδοδιονύσιος Αρεοπαγίτης, Περί τών έπί τοϊς κεκοι- 
μημένοις τελούμενων, Ρ. G. 3. 556.

2 Σ υ μ ε ώ ν Θεσαλονίκης, Περί τοΰ τέλους ήμών, Ρ. G. 155. 677. 
Κατά τόν αυτόν Συμεώνα (’Ένθ' άν, 677) είς τάς μονάς οί καθηγούμενοι καί οί 
ιερωμένοι μοναχοί έψάλλοντο εντός τοΰ ναοΰ, οί δέ ίδιώται μοναχοί ή οί λαϊκοί 
έν τφ νάρθηκι.

8 Ώς κατά τό 1438 βέβαιοί ό Μ. Πρωτοσύγκελλος τοΰ Οικουμενικού Πατρι
αρχείου Ίωάσαφ· «νΰν δέ καθολικφ λόγω πάντα τά λείψανα έν μέσα» της εκκλη
σίας ψάλλονται» Γενναδίου Άραμπατζόγλου, Φωτίειος βιβλιοθήκη, 
2. 245.

4 Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν, Λαογραφικά σύμμεικτα, 3. 335.
Ε μ μ. Π α ν τ ε λ ά κ η, Ή νεκρώσιμος ακολουθία τής "Ανατολικής εκκλησίας

(Νέα Σιών, τόμ. 28, σ. 168—176, 219—228, 273—79, 339—44.) Περί τών άναγινω- 
σκομένων ευχών, τής περικοπής τοΰ ’Αποστόλου καί τοΰ Ευαγγελίου, βλ. Ψ ε υ- 
δ ο δ ι ο ν ύ σ ι ο ν ’Αρεοπαγίτην, Ρ. G. 3. 556. 557 καί Συμεώνα 
Θεσσαλονίκης, Ρ. G. 155. 681. 684. 685, πρός δέ καί τό κεφ. τών Διατα
γών τών άγιων ’Αποστόλων «προσφώνησις υπέρ τών κεκοιμημένων», Ρ. G. 1. 1144. 
1145. ’Έπιθι καί D. Petrakakos, Die Toten ira Recht σ. 102, 103,

5 Κ, Καλλινίκου, ’Ένθ’ άν. 4, 283,
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Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 39

σιν1, έλεγε δ’δτι δ άποθανών μεταβαίνει εκεί «ένθα άπέδρα οδύνη, 
λύπη καί στεναγμός» 1 2.

Μετά ταϋτα, άφ’ ου ηύχετο ό ίερευς, ί'να η μακαρία ή μνήμη τού 
άπελθόντος καί εκαλούντο οί παρόντες νά δώσωσιν εις αυτόν τον τελευ- 
ταϊον ασπασμόν3, τό φέρετρον έλάμβανε την προς τό κοιμητήριον 
άγουσαν.

ΠΟΥ ΕΘΑΠΤΟΝΤΟ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ

Τά νεκροταφεία, ταφεΐα, καί κατ’ ευφημισμόν κοιμητήρια καλούμενα, 
άφ’οΰ ό θάνατος παρεβάλλετο προς ύπνον4 *, κατ’άρχαίαν συνήθειαν °, 
ώφειλον νά κεΐνται, τουλάχιστον κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας, έκτος 
τής πόλεως, πιθανώς παρ’οδόν6.

’Ήδη ό Άδριανός ώρισε ποινήν τεσσαράκοντα χρυσών κατά τών έν- 
ταφιαζόντων εντός τής πόλεως, ΐσην δέ καί κατά τών αρχόντων τών 
ύπομεινάντων τούτο 7.

Τηρούμενης τής άπαγορευσεως ταυτης, ε'χομεν μαρτυρίας επανειλημ
μένος περί ύπάρξεως τάφων προ καί έκτος τών πόλεων καί εντός αγρών 8.

"Οταν δέ βραδύτερον έπεξετάθησαν τά παλαιά τής Κωνσταντινου
πόλεως τείχη καί ό τέως έκτος τής πόλεως χώρος έγένετο εντός τού νέου

1 Ψευδοδιονυσιος ’Αρεοπαγίτης, Ρ. G. 3. 556.
2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61. 360.
3 Ό Ψ ε υ δ ο δ ι ο ν ύ σ ι ο ς, Ρ. G. 3. 556 λέγει· «καί μετά τήν ευχήν αυ

τός τε ό ιεράρχης άσπάζεται τόν κεκοιμημένον καί μετ’ αυτόν οί παρόντες άπαν- 
τες». Πβ. καί ένθ’ άν. 565. Τοΰ τελευταίου ασπασμοί μνείαν ποιείται καί Σ υ- 
μεών ό Θεσσαλονίκης, Ρ. G. 155. 685 λέγων δτι ουτος δίδεται «διά τήν 
μετάβασιν καί τόν άπό τής ζωής ταύτης χωρισμόν καί ώς κοινωνία καί ένωσίς 
έστιν δτι καί θνήσκοντες άλλήλων ού χωριζόμεθα». Βλ. D. Petrakakos, 
’Ένθ’ άν. 103.

* Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, Τυπικόν τής εν Κωνσταντινου- 
πόλει μονής τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος (Ελληνικά. 1. 291. 7). X ρ υ- 
σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 49. 393. 394. Συμεών Θεσσαλονίκης, Ρ. G. ”Ενθ’ 
άν. 155. 677. D. Petrakakos, ’Ένθ’ άν. 124.

δ Βλ. Daremberg-Saglio, Dictionnaire, σ. 1393. Καί οί ’Ιουδαίοι 
έ'θαπτον τους νεκρούς των εκτός τών πόλεων. D. Petrakakos, Die Toten 
im Recht, σ. 59.

6 Έν έπιγράμμασι τοϋ σχολαστικοί Ά γ α θ ί ο υ ό νεκρός προσαγορεύει 
τόν παρερχόμενον διά τού παροδίτα.

7 Πανδέκται, 47. 12. 5.
8 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 55. 68, 58. 676 , 61. 560, 63. 803, 811. Μακα

ρίου τοΰ Αιγυπτίου, Όμιλίαι, ομιλία Λ'. Ρ. G. 34. 724. Βίος καί πο. 
λιτεία τοϋ μακαριωτάτου Μαρτίνου άρχιεπισκόπου Ρώμης (Anal. Boll. 51. 261.).
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40 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

περιβόλου, τότε, ως λχ. έπί ’Ιουστινιανού, άναφέρεται ταφή είτε έσω, 
εϊτε έκτος τής πόλεως 1.

'Η ’Ιουστινιάνειος νομοθεσία1 2 3 * καί κατόπιν οι επί των Ίσαύρων νό
μοι, έ τιβάλλοντες, ως ό Άδριανός, πρόστιμον 40 νομισμάτων εις τον θά- 
πτοντα εντός τής πόλεως καί τον τόπον δημεΰοντες, διατάσσουσι νά μή 
μεταφέρεται τό εκεί ταφέν λείψανον «καν ή συνήθεια έχη τής πόλεως 
θάπτειν εν αυτή» 8.

Έκ των τελευταίων τούτων λέξεων δήλον καθίσταται ότι με την 
πάροδον τοΰ χρόνου έσχόλαζεν ή αρχαία εκείνη άπαγόρευσις' ό Θεοφά
νης μάλιστα έν τή χρονογραφίφ του αναφέρει ένάστια καί προάστια μνή
ματα L Τέλος διά τής 53ης Νεαράς του Λέων ό Σοφός επέτρεψεν, ΐνα οί 
συγγενείς θάπτωσι τους νεκρούς των ατιμωρητί εϊτε εντός εϊτε καί 
εκτός τής πόλεως5.

’Ενταύθα έξεταστέον καί τό ζήτημα τής έν εκκλησίαις ταφής.
Γνωρίζομεν δτι τα μαρτύρια ένεΐχον καί τον τάφον τού μάρτυρος, 

ότι έν τοΐς ναοϊς έθάπτοντο λείψανα αγίων καί ότι οι αρχιερείς έθά- 
πτοντο έντός τοΰ θυσιαστηρίου «διά την τής θείας ιεροσύνης χάριν», οί 
πατριάρχαι μάλιστα τής Κωνσταντινουπόλεως έν τφ θυσιαστηρίφ τών 
αγίων ’Αποστόλων. Έπ’ ϊσης έν ταϊς μοναΐς, κάτωθεν τοΰ θυσιαστηρίου, 
ύπήρχον καί οί τάφοι τών ιερωμένων μοναχών, έν φ τών λαϊκών οί τά
φοι ευρίσκοντο περί τάς πύλας τοΰ ναοΰ τάς από τοϋ νάρθηκος είσαγού- 
σας εις τον κυρίαις ναόν.

Λυτά παλαιότερον' κατά τους τελευταίους όμοις αιώνας είχε καταρ- 
γηιθή ή συνήθεια αυτή καί λαϊκοί έθάπτοντο έντός τοΰ καθολικού τής 
μονής 6.

Οί βασιλείς γνωρίζομεν δτι κανονικώς έθάπτοντο έντός τοΰ περιβό
λου τοΰ ναοΰ τών αγίων ’Αποστόλων7, γενικώς όμως άπηγορεύετο ή 
ταφή λαϊκών έντός ναών, τφ 381 μάλιστα ό Θεοδόσιος άπηγόρευσεν αυ- 
στηρώς ταύτην8, άπαγόρευσις τήν οποίαν εύρίσκομεν καί εις μεταγενεστέ

1 Ζ i c h, ν. Lingenthal, Imperatoris Justiniani quae vocantur novel-
lae, 1. 447. 448.

3 Πανδέκται, 12. 3. 5.
8 Ecloga ad Prochiron mutata 37. 16. (Zach. v. Lingenthal, JGR 4. 147).
I Θ 8 ο φ ά ν ο « ς, Χρονογρ. 1. 653. 5.
II Zach. v. Lingenthal, JGR. 3. 146.
“Συμεών Θεσσαλονίκης, ’Ένθ’ άν. σ. 155. 677.
7 Φ. Κουκουλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ, 3. 15. 61.)
8 Κώδ. Θεοδ. 9. 17. 1. 6,
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ρους νόμους1. Τοϋτο και τό υπό τοΰ Ευσεβίου τοΰ Παμφίλου έν τη εκ
κλησιαστική του ίστορίιχ λεγόμενον, ότι έ'πρεπε νά άφίστανται των εκκλη
σιών τά κοιμητήρια1 2, ήν άπαγόρευσιν εΰρίσκομεν και εις μεταγενεστέρους 
νομοκάνονας έπαναλαμβανομένην 3 *, προς δέ ή πιστοποίησις τοΰ Μάρκου 
’Αλεξάνδρειάς, ότι έν τή πόλει ταΰτη έθάπτοντο λείψανα εντός ναών 
«από αρχαίας εγχωρίου συνήθειας» “ πιστοποιοΰσιν ότι έγίνετο ταφτή καί 
έν έκκλησίαις "Οτε δέ τφ 1438 ήρωτήθη ό Μ. ΙΙρωτοσΰγκελλος τών Πα
τριαρχείων «εί έ'ξεστι θάπτειν έν εκκλησία λείψανον» άπήντησεν ότι 
τοϋτο κωλύουσιν οι ιεροί κανόνες «πλήν γίνεται» 5. Διά τοϋτο δεν 8ivat 
ορθόν τό λεχθέν ότι «οί νεώτεροι χρόνοι είσήγαγον τό έθιμον τοϋ θά- 
πτειν ανεξαιρέτως πάντας τούς νεκρούς έν τοΐς ναοϊς» 6 7 8.

Έν τοΐς Βασιλικοΐς δέ μόνον βλέπομεν ότι έπιτρέπεται νά θάπτων- 
ται νεκροί έν έκκλησίαις ένθα δέν έχουσι κατατεθή λείψανα μαρτύρα)ν ", 
ήτοι μόνον εις τά ευκτήρια.

Επ’ ίσης, κατά την Ίουστινιάνειον νομοθεσίαν, ήν καί τά Βασιλικά 
άκολουθούσι, δέν έπετρέπετο νά θάπτωνται άνδρες έν γυναικείαις μο- 
ναϊς καί τάνάπαλιν β. Τουναντίον δέ δέν έθεωρεΐτο άτοπον, τουλάχιστον 
κατά την γνώμην τοΰ Ίωάννου Κίτρου, ΐνα ορθόδοξοι θάπτωνται έν Λα- 
τινικαΐς έκκλησίαις, άφ’ ου «κάκεΐσε ή τοΰ τιμίου σταυρού καί τών θείων 
μορφωμάτων έστίν άναστήλωσις καί προσκύνησις» 9.

Κατά την απασχολούσαν ημάς περίοδον φαίνεται ότι καί έντός τών 
αυλών ιδιωτικών οικιών έθάπτοντο νεκροί, τοϋτο όμως αύστηρώς άπη- 
γορεΰθη, άφ’ ου διά τοϋ τρόπου τούτου ήδύνατο καί έγκλημα νά καλυ- 
φθή. Ή οικία, έν ή έλαβε χώραν ταφή ανήκε τότε είς την εκκλησίαν, 
ή δέ περιουσία τοΰ τοϋτο ποιήσαντος έν Κύπρφ έδημεύετο υπέρ τοΰ 
αύθέντου τής χώρας 10.

Επειδή δ’ είς τά μεγάλα Βυζαντινά κέντρα άπέθνησκον πολλάκις 
καί πολλοί ξένοι μή έγκαταλιπόντες μηδέ τά προς ταφήν αναγκαία έξο

1 Μηδείς έν εκκλησία θάπτεται νεκρόν, φέρεται έν τοΐς Βασιλικοΐς.
3 Παρά Μ ί g n e, Ρ. G. 20. 1017.
3 Κ. Δυο βουνιώτου, Νομοκάνων Μαλαξοΰ, σ. 79.
1 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4. 479.
δρεννναδίου Άραμπατζόγλου, Φωτίειος βιβλιοθήκη, 2. 245,
6 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ’Έγγραφοι λίθοι καί κεράμια, σ. 97 έξ.
7 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 6. 455.
8 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 2. 418.
9 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 5, 403. 404.

10 Άσίζαι τής Κύπρου Αλ, σ. 268 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 6. 223). Περί τής 
παρ’ άρχαίοις ταφής εντός οικιών βλ. Χαρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον 2,
440. 441,
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42 Φαίδωνος I Κουκουλέ

δα, διά τοϋτο έθάπτοντο ούτοι δι’ εισφορών φιλευσπλάγχνων, οΐτινες 
εφρόντιζον, ΐνα και ιδιαίτεροι χώροι προς ταφήν αυτών αγοράζονται και 
χρησιμοποιούνται, ξενοτάφια καλούμενοι *.

Αυτά έν όμαλαϊς περιστάσεσι περί κοιμητηρίων, άτινα παρειχον πό
ρον τινά εις την εκκλησίαν, άφ’ οΰ έπληροόνετο ό τόπος εν φ τις έθά- 
πτετο 3' έν καιρφ όμως λοιμού οι κανόνες δεν έτηροΰντο, οί δε άθρόοι 
άποθνήσκοντες έθάπτοντο είτε εντός λάκκων εις αγρούς είτε καί έρρί- 
πτοντο εις την θάλασσαν 3.

ΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ Η ΕΝ ΤΩι ΤΑΦΩι ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ

Μετά την λήξιν τής νεκρώσιμου ακολουθίας, τό φέρετρον ώδηγεΐτο 
εις τον τάφον ένθα, κατά άρχαίαν Ελληνικήν, αλλά καί Εβραϊκήν συνή
θειαν, άπηγγέλλετο υπό φιλικού προσώπου ό εις τον νεκρόν επιτάφιος, 
έ'παινον τών αρετών αυτού περιέχω ν. 'Ορισμένος δ’ έν αύτφ άνεφέρετο 
ή αιτία τού θανάτου, ή περί τού θανάτου διδασκαλία τής έκκλησίας, πε- 
ριεγράφετο ό βίος τού νεκρού καί αί προς την πολιτείαν ύπηρεσίαι αυτού 
καί έτελείωνε με έπαινον τού νεκρού καί παραμυθητικούς λόγους πρός 
τούς συγγενείς του.

Μνείαν τών επιταφίων τούτων λόγων, οΐτινες πολλάκις έγράφοντο 
μετά τήν κηδείαν, λαμβάνοντες ένίοτε καί τον τύπον παραμυθητικών έπι- 
στολών *, μνείαν, λέγιο, τών έπιταφίων τούτων λόγων ποιείται ό Λουκια
νός έν τφ περί πένθους συγγραμματίιρ του (κεφ. 28), κατόπιν δε καί διά 
φοροι μεταγενέστεροι αυτού συγγραφείς, ως λ. χ. Γρηγόριος ό Θεολόγος0, * * * * * & * 8

1 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ϊ> σ σ σ η ς, Ρ. G. 46. 857. Ειρήνη ή ’Αθηναία εκτισεν
έν Κωνσταντινουπόλει ξενοτάφια. Ψευδοκωδινοΰ, Πάτρια Κωνσταντινου
πόλεως. 246. 10. Τά ξενοτάφια έν Κωνσταντινουπόλει έκειντο πλησίον της Μω- 
κηνσίας κινστέρνης (Τσικούρ-μποστάν). Πβ. Du Cange, Constantinopolis Chri
stiana, βιβλ. 4. 77 καί Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ’Έγγραφοι λίθοι καί κεράμια, σ. ργ'. Τό 
ξενοτάφιον λέγεται νΰν έν Κρήτη ξενοταφειό.

2 Σύνοψις Τ. 5. 10. (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 5. 614) επί ’Ιουστινιανού 
μάλιστα τήν έποπτείαν τών κοιμητηρίων ειχον οί οικονόμοι τής αγίας Σοφίας 
(Zach. ν. Lingenthal, Imperatoris Justiniani quae vocantur novellae. 1. 442).

3 Προκοπίου, 'Υπέρ τών πολέμων, 2. 23. 12. Κ ε δ ρ η ν ο ΰ, Ίστορ.
1. 675-6.

& D. Petrakakos, Die Toten ini Recht, σ. 104. 105. Περί τών επιτα
φίων λόγων παρ’ άρχαίοις βλ. Χαρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον 2. 390.

8 Ρ. G. 35. 756. Ό Γρηγόριος, ’Ένθ’ αν. όμιλεΐ διά «μάκρους καί κομ
ψούς λόγους, οίς οί πολλοί χαίρουσι»,
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Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 43

Γρηγόριος δ Νΰσσης 1, δ Χορίκιος * * 3 4, δ Μιχαήλ Ψελλός 3, 6 Μανουήλ Πα- 
λαιολόγος ι καί πολλοί άλλοι 5.

Κατόπιν το φερετρον κατεβιβάζετο εντός τοΰ τάφου (Είκ. 7) δ δέ ίε- 
ρεύς, ως εφόδιον διά τον άλλον κόσμον, έπέχεε σταυροειδώς, κατά μεν 
Ψευδοδιονυσιον τον ’Αρεοπαγίτην, έ'λαιον, συμβολίζον δτι δ κεκοιμημένος

(Έκ τοιχογραφίας τοΰ "Αφεντικού τοΰ Μυστρά. G. Millet, Monu
ments byzantins de Mistra, πίν. 102 3.)

Ιτελειώθη κατά τούς ιερούς κανόνας άθλήσας 6, κατά δέ τον Χρυσόστο
μον «μύρον καί έ'λαιον καί χρίσμα τοΰ βαπτίσματος» 7 σφραγίζων δέ τό

ι Ρ. G. 46. 857.

* X ο ρ ι κ ί ο υ, ’Επιτάφιος επί Προκοπίψ, σ. 110. 10 (Korster-Richtsteig).

3 Μιχαήλ Ψελλοϋ, ’Επιστολή ανεπίγραφος (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 
5. 490.)

4 Μ α ν ο υ ή λ Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ, Έπιιάφιος είς τον αύτάδελφον αύ- 
τοΰ δεσπότην κύρ Θεόδωρον (Σ π Λάμπρου, Παλαιολόγεια, 3. 148.)

5 Διά τούς έπιταφίοις έν γένει λόγους παρά Χριστιανοΐς βλ. Ludwig 
R u 1 a n d, Die Geschichte der lcirchiliehen Leichenfeier, σ. 147—168 καί D. 
Petrakakos, Die Toten im Recht, σ. 31.

6Ψευδοδιονυσίου ’Αρεοπαγίτου, Περί των έπί τής κεκοι- 
μημένοις τελουμένων, Ρ. G. 3 565. Καί ό Συμεών Θεσσαλονίκης, Ένθ’ 
άν. 155. 685 όμιλεΐ περί έπιχύσεως σταυροειδώς ελαίου έκ τής φωταγωγού κανδή- 
λας ή άλλου σκεύους. Σήμερον ό ίερεύς χύνει ελαιον καί οίνον, υπόλειμμα τών 
αρχαίων χοών, περί ών κατωτέρω.

7 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 60. 725.
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44 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

λείψανον διά τοΰ σημείου ΐοΰ τιμίου σταυροΰ και επιχέων δλίγην γην ηύ- 
χετο, ΐνα κουφή αΰτη επ’ αυτόν επιπέση 1.

"Οτι δ’ εντός τοΰ τάφου, προς αποτροπήν τής έπηρείας τοΰ πονηρού» 
-fra έρρίπτετο καί τεμάχιον κεράμου εγχάρακτον τον σταυρόν φερούσης, 
δεικνύει καί ή σημερινή εύρυτάτη χρήσις καί τό δτι εν μεσαιωνικοΐς των 
Θηβών τάφοις ευρέθη τοιοϋτον κεράμου τεμάχιον * 2 3 4 5.

Μετά ταΰτα ό νεκρός κατεχώννντο 3 ή περιεχώννντο 4 υπό των δρυτ- 
τόντων τούς τάφους, οΐτινες εκαλούντο y.omatat °, ούτω τοποθετούμενης 
τής σοροϋ, ώστε ό νεκρός νά βλέπη προς άνατολάς, τής μελλούσης άνα- 
στάσεως αυτού οΰτιο συμβολιζομένης 6.

Σημειωτέον δ’ δτι, πλήν τών κτιστών τάφων, άρκλών, οι νεκροί κα
τετίθεντο καί εις σαρκοφάγους, αΐτινες εκαλούντο σωματολλήκαι καί μάκ- 
τραι καί θήίκαι καί λάρνακες 7.

"Ας προσθέσωμεν δ’ ενταύθα δτι κατά την κατάθεσιν εις τον τάφον 
όσίαιν προσώπων οί την κηδείαν παρακολουθοΰντες έφιλοτιμούντο εκ 
τών περιελισσουσών τον νεκρόν σινδόνων ή έκ τών φορεμάτων αυτού 
ν’ άποσπάσωσι καί νά φέρωσι μεθ’ εαυτών τεμάχια, εις ευλογίαν 8.

' Ί ο υ λ ι α ν ο ΰ, Έπιστολαί, έπιστ. 33 (α. 61. 6 Bidez). ΓΙβ. τό έν τή Άλ- 
κήστιδι τοΰ Εΰριπίδου (463)

κοόφη αοι χθων έπάνωθι πεσσοί, γύναι

καί τό τοΰ Μ άρτι ά λ η IX. 29. 11 sit tibi terra levis
3 Λ. K ε ρ α μ ο π ο ΰ λ λ ο υ, [Ιαλαιαί Χριστιανικαί και Βυζανιιναί ταφαί

έν Θ/|βαις· (Άρχαιολ. Δελτ 10 (1926), σ. 126. ΝΟν έν Καρυαΐς τής ’Ανατολικής 
Ρωμυλίας έν τφ τά μω έγκλείουσιν λάγηνον πλήρη ηγιασμένου ϋδατος. Λ ού
λο υ δ ο π ο ΰ λ ο υ, ’Ανέκδοτος συλλογή Καρύων, σ. 192.

3 Τ a f e 1, Eusfathii opusc. 297. 63.
4 Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques, I. 31. To περιχώνω

έπί τής σημασίας ταύτης εΰχρηστον έν Καρπάθφ, Αακωνική καί Οίνόη τοΰ Πόν
του. Άλλαχοΰ τής Ελλάδος, ώς έν Μακεδονίφ, γίνεται χρήσις τοΰ π α ρ α χώ
νω. "Α ν ν α ή Κ ο μ ν η ν ή, έν τή Άλεξιάδι της (1. 184. 15 καί 289. 9) μετα
χειρίζεται, αντί τοΰ περιχώνω, τό ρήμα ένσοριάζω.

5 D. Petrakaos, Die Toten im Recht, σ. 126.
6 Χρυσόστομος, P. G. 60. 725. Ψευδεπιφανίου, Λόγος Β'. 

τφ άγί<ρ καί Μεγάλφ Σαββάτφ, Ρ. G. 43. 448—9.
’Χρυσόστομος, Ρ. G 56. 206, 61. 305. Πβ. καί τά σημειοΰμενα έν 

Βυζαγτίου τόμω, 8. 756. Περί σαρκοφάγων ΐδ. Karl Μ. Kaiifmann, Hand- 
buch der christliclien Archeologie, 494 έζ.

8 Συμεών ος Μεταφράστ ου, Βίος καί πολιτεία τής όσιας Ευσέ
βιος, Ρ. G. 114. 997, τοΰ αΰτοΰ, Βίος τοΰ όσιου Άβραμίου, Ρ. G. 155. 77. 
Βίος καί πολιτεία Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, Migne, Ρ. G. 99. 165,
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ΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΑΦΟΙΣ ΣΥΝΘΑΠΤΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΤΥΜΒΩΡΥΧΙΑ

’Εντός των τάφων έναπετίθεντο τότε ού μόνον φιαλίδια μόρων, ών 
τινα καί άνευρέθησαν 1 (Είκ. 8), καί στέφανοι 
χρυσοί 1 2 3 4 *, άλλα καί διάφορα κοσμήματα, προς 
δέ καί, κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν, χρήμα
τα, τοΰθ’ οπερ, ως καί τα μεταξωτά καί πο
λύτιμα φορέματα τοΰ νεκρού, προεκάλει την 
τυμβωρυχίαν. Τούτου ενεκα έπανειλημμέ- 
νως οί νόμοι άπηγόρευον τό συνθάπτειν κο
σμήματα καί χρήματα, προσθέτοντες οτι συ
χνά έποίουν τούτο οί άπλούστεροι 8, οΐτινες 
έξηκολούθουν νά συνθαπτωσι χρήματα καί 
κοσμήματα μέχρι τουλάχιστον τού ΙΕ', αίώ- 
νος, ώς δεικνύει ή κατά τό 1467 άπαγόρευσις 
τής Συνόδου τού Γερόλαμο Λάντο, ήτις απει
λεί με άφορισμόν τούς Κρήτας τούς θέτον
τας εντός των τάφων χρυσόν ή άργυρον ή 
τιμαλφή κοσμήματα ή μεταξωτά φορέματα Τ

Πόσον δ’ ευρέως ήσκεϊτο ή τυμβωρυχία 
τότε φαίνεται έκ τε τής συχνής μνείας αυτής 
υπό των συγγραφέων καί των υπό των νό 
μων εις τούς τυμβωρύχους έπιβαλλομένων 
ποινών.

Τούς περί τούς τάφους ούτω κλέπτας 
καί ληστάς, τούς συχνά διαφεύγοντας την 
προσοχήν των μνημοραλίων ή τοποφυλάκων, Είκ, 8- φιαλ(διον μι',ρου ί% 
ήτοι φυλάκοίν των μνημάτων δ, έπανειλημμέ- οπτής γής εΰρεϋεν εντός 
νως αναφέρει ό Χρυσόστομος, ύπομιμνήσκοιν τάφου έν Κων/πόλει. 

δτι ή πολυτελείς ταφή προεκάλει τήν τύμβο.)- (J· Ε b e r s ο 1 t, Monuments 
ρυχίαν, κατόπιν ό Θεολόγος Γρηγόριος, πολ- funeraires de Constantinople

B.C H. 1922, σ. 381.)

1 Βλ. εικόνα 8 Πιθανώς μέ τά μόρα των φιλιαδίων τούτων ερραινον τά
φορέματα του νεκροί, ινα τά καταστήσωσιν άχρηστα καί άποφύγωσιν οίίτω τήν τυμ
βωρυχίαν.

3 Ά χ μ έτ, Όνειροκρ. κεφ. 256 οελ. 211. 13 (Drexl),
3 D. Petrakakos, Die Toten im Kecht, σ. 121 127. Χρυσόστο

μο ς, P. G. 55. 231. Πανδέκται 11. 7. 11. 5. Βασιλικά, 59. 1. 10. Σΰνοψις, T. 5. 10 
(Zach. ν. Lingenthal, JGR. 5. 614.

4 Φ. Κουκουλ έ, Συμβολή (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 30.)
° Χρυσόστομος, Ρ. G. 54. 675, 55. 760, 59. 465, 61, 293. 304.
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46 Φαίδωνος ί Κουκουλέ

λά κατά των τυμβωρύχο.ιν γράψας επιγράμματα Χ, ό Μόσχος εϊς τό Λει
μωνάριου του 1 2 και ό Χριστόφορος Μυτιληναΐος εις τά ποιήματα του 3.

Άφ’ ετέρου οι νόμοι, διατάσσοντες νά μή ψηλαφώνται των νεκρών 
τά σώματα 4 *, έπέβαλλον αΰστηροτάτας κατά των τυμβωρύχων ποινάς' τού
τους λοιπόν έτιμώρουν κεφαλικώς, εάν προέβαινον είς την τυμβωρυχίαν 
μεθ’ όπλων, αν δ’ άοπλοι, τούς έξώριζον δ.

Κατά τον Πρόχειρον νόμον και την εκλογήν των νόμων Κωνσταντί
νου τοΰ Πορφυρογέννητου, οί τούς νεκρούς έν τοις τάφοις έκδυοντες έχει- 
ροκοποΰντο 6 7, έπιεικέστερον δ’ ώρισεν Λέων ό Σοφός, ϊνα οί δικασταΐ προς 
τον άπαξ επί τυμβωρυχία άλόντα φέρωνται μετά μακροθυμίας, εάν δέ δ'ις 
οΰτος έξημάρτανε, νά μαστίζεται καί νά κουρεύεται7- έν φ δ’ άλλοι 
πταίοντες δέν εφυλακίζοντο κατά τάς ημέρας τοΰ Πάσχα, αυτοί συνελαμ- 
βάνοντο καί εφυλακίζοντο 8. Καί διάλυσις δέ γάμου έπετρέπετο, έφ’ όσον 
ό έ'τερος τών συζύγο^ν άπεδεικνύετο τυμβωρύχος 9 10 11.

ΙΙλήν όμως τών υπό τής πολιτείας έπιβαλλομένων ποινών, ειχον όρι- 
σθή καί εκκλησιαστικοί τοιαϋται. Ό Μ. Βασίλειος π. χ. διά τοΰ β(’>ου κα- 
νόνος του ώριζεν, ϊνα ο τυμβωρύχος μένη επί διετίαν ακοινώνητος Χ°, ό δέ 
’Ιωάννης ό Νηστευτής, έπιεικέστερον φερόμενος, ώρισεν ϊνα ούτος άπέχη 
τής θείας κοινωνίας επί εν έτος, νηστεύων καί διακοσίας μετανοίας κά- 
μνων καθ’ έκάστην 1J·.

1 Πβ, τά έν Ρ. G. 38. 100, 113 έξ. επιγράμματα. Έν ένί τών επιγραμμάτων 
τούτων (38 124’ έπίγρ. 86) ό νεκρός παρίσταται λέγων

μαρτύρομ’ ούδέν έχω- πτωχός νέκυς ενθάδε κείμαι 
μή με τεαϊς άτίσης τυμβοφόνοις παλάμαις

2 Ρ. G. 87ΙΙΙ 2932. 2933.
3 Ed. Kurtz, Die Gedichte de Christophoros Mitylenaios, σ. 80,
" Βασιλικά, 68. 23. γ.
8 Prochiron auctum 39. 164 (Zach. v. Lingental, JGR. 6. 357). Βασιλικά, 60. 

23γ. Πβ. τόν έπ’ όνόματι τού Φωτίου Νομοκάνονα Θ', κεφ. κζ'. Ράλλη- 
Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 1. 207) καί Ματθαίου Βλαστάρη, Σύνταγμα κατά 
στοιχεΐον (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 6. 478.)

6 Πρόχειρος νόμος 39 νζ', Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή- 
Έκλογή τών νόμων, Ρ. G 113. 541. Καί ό Άρμενόπουλος δέ βραδύτερον πάλιν, 
εντεύθεν παραλαμβάνων, γράφει έν τή έξαβίβλφ του (6. 5. 14) οί τούς νεκρούς έν 
τοΐς τάφοις έκδύοντες χειροκοπείσθωσαν.

7 Διάταξις 96, Ρ. G. 107. 616.
8 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 1. 208.
9 Zach. von Lingenthal, Imperatoris JuStiniani quae vocantur no- 

vellae, 1. 300.
10 Ράλλη-Ποτλή, Σάνταγμα, 4. 222. Πβ. καί Συμεώνος Μετα- 

φ ρ ά σ τ ο υ, ’Επιτομήν κανόνων, Ρ. G. 114. 281.
11 Βλ. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 4. 444,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:55 EEST - 3.236.241.27



Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. &

Συνήθους λοιπόν οΰσης τής τυμβωρυχίας, οι συγγενείς, ϊνα άάο- 
φΰγωσι ταύτην, εσχιζον τά φορέματα καί τάς δθόνας τοΰ νεκροί; καί Ιρ- 
ράντιζον διά μύρων, εντελώς άχρηστα αυτά καθιστάντες1, άκολουθοΰντες 
συνήθειαν, ήτις ήτο καί παλαιοτέρα 1 2 καί νϋν δ’ εφαρμόζεται3. Πολλο1 
μάλιστα καί παρήγγελλον νά μή θάπτωνται μέ πολυτελή ιματισμόν4.

Οί Βυζαντινοί ποθοΰντες τήν πάτριον γήν, εφρόντιζον νά ταφώάιν 
εκεί δπου καί οί πρόγονοί των οί συγγενείς μάλιστα ευσεβές εθεώρουν 
καθήκον εις τήν πατρίδα νά μετακομίσωσι τά λείψανα των εν τή ξένη 
ταφέντων 5, τήν σχετικήν βασιλικήν άδειαν λαμβάνοντες, οσάκις περί εξό
ριστων προέκειτο 6.

ΣΥΝΕΙΘΙΖΕΤΟ Η ΤΑΡΙΧΕΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ;

Θά ερώτηση τις, ίσως, συνειθίζετο κατά κανόνα παρά Βυζαντινοϊς ή 
των νεκρών ταρίχευσις;

Εις τήν έρώτησιν ταύτην πρέπει νά δοθή αρνητική άπάντησις, μόνον 
ό’ εν χωρίον υπάρχει τοΰ άγιου ’Αθανασίου ’Αλεξάνδρειάς εις τούς Χρι
στιανούς τής Αίγυπτου άναφερόμενον, χώρας, δήλα δή ένθα από άρχαιο- 
τάτων χρόνων συνειθίζετο ή ταρίχευσις, καθ’ δ οί σύγχρονοί του τά σό)- 
ματα τών σπουδαίων δεν έ'κρυπτον υπό τήν γήν, άλλ’ επί σκιμποδίων αυτά 
τοποθετοϋντες εφύλαττον εντός τών οίκων των, τό τοιοΰτον όμως χαρα
κτηρίζεται ώς μή νόμιμον καί οσιον, άφ’ ού καί ό Χριστός εντός τάφου 
έτέθη 7.

Πάντως προσωρινή ταρίχευσις, προς μεταφοράν τοΰ νεκρού εις άπο- 
μεμακρυσμένον μέρος, δέν ήτο άγνωστος, τοιαύτην δε έ'χομεν μεμαρτυ-

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 59. 465.
2 Ό Άρτε μί δ ιο ρ ο ς, έγραψεν έν τοϊς όνειροκριτικοΐς του (1. κεφ. 13 

σελ. 18. 8 Herclier) «οί άποθανόντες έσχισμένοις ένειλοΰνται ράκεσι».
3 Δέν νομίζω δ’ δτι τυγχάνει τοΰ όρθοΰ ό Β. Schmidt, (Totengebrau- 

che, Archiv. 24. 313) διισχυριζόμενος δτι τά φορέματα σχίζονται υπό τών συγγε
νών, ϊνα μή δύναται άλλος νά τά φορέση και επομένως μεινωσιν ταϋτα προς 
χρήσιν μόνον τοΰ νεκροΰ.

4 Σ υ μ ε ώ ν ο ς Μ ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ, Βίος καί πολιτεία Έφραίμ τοΰ Σύ
ρου, Ρ. G. 114. 1261, 1268.

“Χρυσόστομος, Ρ. G. 53. 287, 54. 556. Υπάρχει λόγος ’Ισιδώ
ρου τοΰ Π η λ ο υ σ ι ώ τ ο υ, Ρ. G. 78. 1416 «δτι χρή θάπτειν τό σώμα δπου 
έτελεύτησε».

6 Βλ. καί τά παράπονα τών έν τή ξένη άποθνησκόντων εις τό περί ξενιτείας 
ποίημα, στ. 515 έξ. καί 522 εξ. (Wagner, Carmina, σ. 219.)

1 ’Αθανάσιος ’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς, Ρ. G. 26. 969.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:55 EEST - 3.236.241.27



48 Φαίδωνος ϊ. Ιίουκουλέ

ρημένην προκειμένου περί μεταφοράς νεκρών βασιλέων 1.
’Επ’ίσης θά ήδυνατό τις νά ερώτηση, αν κατά την απασχολούσαν 

ημάς εποχήν έκαίοντο οί νεκροί.
’Αληθές είναι δτι οΰδαμοΰ τής Κ. Διαθήκης απαγορεύεται ή καΰσις 

των νεκρών, οΰδαμοΰ δμιος καί επιτρέπεται. Ή συνήθεια, ώς γνωστόν, 
στηριζομένη καί επί διαφόρων χωρίων, ήτο νά θάπτονται οί νεκροί- οί 
ύπερμαχοΰντες τής γνώμης τατίτης άφ’ ενός μεν στηρίζονται εις τό χω- 
ρίον τής Γενέσεως (γ'. 19) «έ'ως τοΰ έπιστρέψαι σε είς τήν γήν έξ ής έλή- 
φθης», άφ’ ετέρου δ’ είς τό κατά Ίωάννην Εΰαγγέλιον (Ε. 28—29) «έρ
χεται ώρα έν ή πάντες οί έν τοϊς μνημείοις άκούσονται τής φωνής αΰ- 
τοΰ», καί είς χωρία τής νεκροισίμου ακολουθίας, ώς «πάλιν με έπιστρέ- 
ψαι είς γήν έξ ής έλήφθην», «γή ει καί είς γήν άπελευσει», «έξέλθω- 
μεν καί ϊδοιμεν έν τοϊς τάφοις, δτι γυμνά δστέα ό άνθρωπος» a. Προσ- 
θέτουσιν ακόμη δτι κατά τής καύσεως συνηγορεί ή συνήθεια, δεύτερον 
δτι τό έθιμον ήτο εθνικόν, τρίτον δτι ή περί άναστάσεως νεκρών διδασκα
λία τό αποκρούει, ό Ευσέβιος μάλιστα έν τή έκκλησιαστική του ιστορία 
(5. 2. 62) διηγείται δτι οί διώκται τοΰ Χριστιανισμού καυσαντες τά σώ
ματα τών μαρτύρων έρριψαν τήν κόνιν είς τον Ροδανόν ποταμόν ΐνα, οός 
έλεγον έκεΐνοι: «μηδέ έλπίδα έχωσιν άναστάσεως», τέταρτον δτι καί αυ
τός ό Κύριος έτάφη καί πέμπτον δτι, χρησιμοποιουμένης τής καύσεως, 
δεν νοούνται τά τής νεκρώσιμου ακολουθίας, δτι ό νεκρός γίνεται «σκω- 
λήκων βρώμα καί δυσωδία» 1 * 3.

Κατά τον Μιχαήλ δε Ψελλόν ό Ίουλιανός διακωμφδών τά περί άνα
στάσεως νεκρών υπό τών Χριστιανών πρεσβευόμενα «διαλΰειν έπεχείρει 
τά σώματα» 4 *, είπε δέ καί ό ά'γιος Αθανάσιος δτι παρανομοΰσιν οί μή 
κρυπτοντες μετά θάνατον τών άποθνησκόντων τά σώματα 0 καί ό Χρυ
σόστομος δτι κοινός τής φύσεως νόμος είναι «τον άπελθόντα τή γή κρύ- 
πτεσθαι καί ταφή παραδίδοσθαι»6, ό δ’ επί τής έποχής τοΰ ’Ιουστινιανού 
άκμάσας σχολαστικός Άγαθίας τήν καϋσιν τών νεκρών χαρακτηρίζων ώς

1 Τό οΰτιο ταριχευθέν πτώμα εκαλείτο νέκδουμ. Τά μεσαιωνικά γλωσσάρια 
λέγουσι: νέκδουμ, σώμα μή παραδοθέν διηνεκεϊ ταφή. ’Έπιθι Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ,
Τά κατά τήν ταιρήν τών Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 15. 54.)

3 Γ ρ η γ ° ρ ί ο υ Π α π α μ ι χ α ή λ, Ή καΰσις τών νεκρών, σ. 119. 21.
3 Δ. Μ π α λ ά ν ο υ, Ή καΰσις τών νεκρών υπό θρησκευτικήν έποψιν (Με

λέτη 1912, σ. 264. 265). "Οτι δέν έκαίοντο οί νεκροί βλ. καί παρά Τ ougard, 
Quid ad profanos mores dignoscendos ... σ. 75 καί D. Petrakakos, Die 
Toten im Recht, σ. 107.

4 Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 1. 306.
δ P. G. 26. 969.
6 P. G. 50. 527.
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Ελληνικόν έθιμον προσθέτει: «ούδαμώς δμοια ταΰτα τοις νΰν γιγνομέ- 
νοις έτύγχανον όντα»ι.

Εις μεταγενεστέρους μάλιστα αιώνας, οιον κατά τον ΙΒ', ό Θεσσα
λονίκης Ευστάθιος, πιστοποιούν δτι δεν εκαίοντο οί νεκροί, βέβαιοί δτι 
επί τών χρόνων του την καΰσιν των νεκρών έχρησιμοποίουν μόνον «τινές 
τών βορείων βαρβάρων» 1 * 3 4, ύφ’ οΰς ό Δ. Μπαλάνος εννοεί τούς Κελτούς καί 
τους Σλαύους 3.

Είπον δτι οί νεκροί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους δέν εκαίοντο- 
πάντως ύπάρχουσι περιπτώσεις, καθ’ ας εκαίοντο άνθρωποι, αν π. χ. ήσαν 
μάγοι ή εΐχον καταδικασθή δι’ αΐρεσιν ή βαρύ έγκλημα 1- εν τοιαΰτη δμως 
περιπτώσει πάλιν δσιον έθεωρεϊτο, ΐνα ή τέφρα η τά οστά αυτών παρα- 
δίδωνται εις ταφήν 5 6.

Τέλος, εν περιπτώσει λοιμού, προς αποφυγήν τής μεταδόσεως τού 
μολύσματος, μαρτυρεΐται δτι εκαίοντο οί σωρηδόν αποθνήσκοντεςΒ.

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Κατά την άντίληψιν τών αρχαίων Ελλήνων, ΐνα δ νεκρός διέλθη 
τάς πύλας τοΰ “^.δου καί ή ψυχή αυτού επικοινωνήση μέ τάς τών άλλων 
νεκρών, έπρεπε νά ταφή, άντίληψις περί ής όμιλεΐ ό "Ομηρος εις τό Ψ 
τής Ίλιάδος (στίχ. 7 εξ.), παριστάνουν τήν ψυχήν τοΰ άτάφου Πατρόκλου 
λέγουσαν προς τον Άχιλλέα-

θάπτε μ’ δτι τάχιστα πύλας Άΐδαο περήσω 
τήλέ με εΐργουσι ψυχαί, είδωλα καμόντων, 
ουδέ μέ πω μίσγεσθαι υπέρ ποταμοΐο εώσιν, 
άλλ’ αύτως άλάλημαι αν’ εύρυπελές ’Άϊδος δώ.

"Αν ταφή δέν εγίνετο, τότε κατά τον άρχαΐον ρήτορα (Λυσίου, Έπιτ. 
9) ό νεκρός έστερεϊτο τής κοινής έλπίδος. Εντεύθεν ευσεβές καθήκον

ήυζαντινών νεκρικά έθιμά. 49

1 Ά γ α Φ ί ο υ, Ίστορ. 116. 1.
3Εύστα'0'ίοι>. Παρεκβ. 45. 1.
3 Δ. Μ π α λ ά ν ο ιι, Ένθ’ άν. σ. 26ό.
4 ’Εκαίοντο π. χ. οί ποιοΰντες εμπρησμόν ή οί δούλοι οί συμπράτ.οντες εις 

αρπαγήν τής ιδίας δεσποίνης ή καί πρός τιμωρίαν διά φόνον Συμεώνος Μ ε- 
ταφράστου, Μαρτύρων τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος ’Αρτεμίου, Ρ. G. 115. 
1173). Λέων Διάκονος, 65. 7 (Βόνν.) Σύνοψις Ε. 20. 5, II 18. 5 (Zach. ν. 
Lingenthal JGR. 5. 312. 551.) Φωτίου, Νομοκάνων Θ'. 25 (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή,
Σύνταγμα, 1. 190). Άρμενοπούλου, Έξάβιβλος 6. 7. 4.

6 Πανδέκται, 48. 48. 24. 1. Βασιλικά, 60, 69 β.
’Παχυμέρη, Μιχαήλ Παλαιολόγος, 1. 363. 9.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' 4
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Φαίδωνος I. Κουκουλέ

εθεωρεΐτο να θάπτεται δ νεκρός καί μεγίστη ασέβεια νά άφίνεται οΰτος 
άταφος. Γνωστή είναι ή δίκη των εν Άργινοΰσαις στρατηγών, οΐτινες κα- 
τεδικάσθησαν μέ την πρόφασιν δτι δεν περισυνέλεξαν προς ταφήν τούς 
ναυαγούς 1 (Ξενοφώντος, Έλλην. Α. 7. 4).

Ό νεκρός λοιπόν ώφειλε νά ταφή, εάν δέ συνέπιπτε νά συνάντηση 
τις πτώμα εις τόπον δπου δεν ήτο δυνατή ή ταφή, εις ακτήν π. χ., δάσος 
ή τόπον έρημον, τότε ήρκει, προς εκπλήρωσιν τοϋ ευσεβούς καθήκοντος, 
τρις επ’ αυτού νά επιρρίψη κόνιν.

Τό εθιμον τούτο, τό όποιον άναφέρουσιν οι τραγικοί1 2 καί τό όποιον 
μεταγενέστερος συγγραφεύς3 4 * χαρακτηρίζει ώς νόμον ’Αττικόν, υπήρχε 
καί κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον, αν κρίνη τις εκ ταιν παραδιδομένων 
υπό τού Κυρήνης Συνεσίου, δστις λέγει δτι οί μέλλοντες νά ναυαγήσωσιν 
εξήρτων από τού σώματός των τά κοσμήματα καί χρήματά των, ΐνα ό 
μέλλουν νά εύρη τό πτώμά των, αίδούμενος τούς νόμους τής Άδραστείας, 
καταναλώση μέρος αυτών προς ταφήν των1, καί υπό τού Ψελλού, δστις 
προσθέτει δτι πας ό συναντών νεκρόν σώμα, καί εάν θηρίου είχε ψυχήν, 
ώφειλε νά κρύψη αυτό υπό τήν γήν συναθροίζουν λίθους επ’ αυτού καί 
πρόχειρον πηγνύων σταυρόν6. 'Υπήρχε μάλιστα παρά τοις Βυζαντινοΐς 
σχετική παράδοσις δτι ό ιέραξ, εύρίσκων άταφον νεκρόν, ώδύρετο καί 
γήν επ’ αυτού επέρριπτε °. Καί σήμερον δέ κατά τήν εις τον τάφον κα- 
τάθεσιν τού νεκρού οί παριστάμενοι τρις επ’ αυτού ρίπτουσιν ολίγον 
χώμα έπιλέγοντες «Θεός συγχωρήσοι τον».

Κατά τούς Βυζαντινούς λοιπόν χρόνους έπάναγκες έθεωρείτο νά θά
πτονται οί νεκροί, τής ταφής χαρακτηριζομένης ώς κοινού τής φΰσεως 
νόμου 7, ώς δά καί σήμερον παρ’ ήμΐν, παρ’ οίς μεγίστη θεωρείται ή κα- 
τάρα «νά σε φάν’ τά σκυλλιά» ή «νά σε πετάξουν, νά σε φάν’ τά σκυλλιά 
καί νά σε μαδήσουν τά όρνια» 8.

1 ’Έπιθι Φ. Κουκουλ έ, Έπιβίωσις εθίμων τινών περί τήν ταφήν (Ή- 
μερολ. τής Μεγ. Ελλάδος, 1929, σ. 369. 370.)

2 Σοφοκλέους, Άντιγ. 25δ ένθα λέγεται δα ό Πολυνείκης «ήφάνιστο 
τυμβήρης μέν οΰ, λεπτή δ’ άγος φεύγοντας έπήν κόνις». Περί τοΰ εθίμου βλ. 
X α ρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον 2. 419. Πβ. καί Dieterich, Mutter Krde, 
σ. 50. 51.

3 Α ί λ ι α ν ο ΰ, Π. I. 5. 14.
4 Σ υ ν ε σ ί ο υ, Έπιστ. Ρ. G. 66. 1333.
6 Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 1. 305. 24. 
“Ευσταθίου αρχιεπισκόπου 'Αντιόχειας, Εις τήν Έ-

ξαήμερον υπόμνημα Ρ. G. 18. 749.
7 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 60. 527. D. Petrakakos, Die Toten im 

Recht, σ. 90.
8 Σπ. Συγκολλίτου, Ό νεκρός στήν Άνασελίτσα (Λαογραφ. 11. 397.).
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Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 5ί

Κατά τά στρατιωτικά μάλιστα συγγράμματα, μετά την ήτταν τού 
εχθρού, ώφειλεν ό στρατηγός, νά σπεύση νά θάψη τούς πεσόντας «καλόν 
γάρ καί δσιον ή προς τούς τεθνηκότας ευσέβεια»1.

Εις εξαιρετικός μόνον περιστάσεις ήδύνατο τότε εις νεκρός νά μείνη 
άταφος: α') εν καιρω εφόδου πολεμίων καί έκπολιορκήσεως πόλεως1 2 β') 
εάν, ως στρατιώτης, άνήκεν εις την εχθρικήν παράταξιν καί τούτο, ΐνα 
οι πολέμιοι, πολλούς βλέποντες τούς νεκρούς των, περιπίπτωσιν εις άθυ- 
μ'αν3 γ') κατά τον Ίουλιανόν, οί δρουγγάριοι (χιλίαρχοι) εάν έγκατέ- 
λιπον την τάξιν 4 * καί δ') οι ύποπεσόντες εις έγκλημα καθοσιώσεως δ.

Συνφδά τοις ανωτέρω, ου μόνον οί αιρετικοί έπεβάλλετο νά θάπτων- 
ται6, αλλά καί οί κακούργοι καί οί επ’ αίσχίστοις καταδικασθέντες 7, δταν 
μάλιστα οί συγγενείς των έζήτουν τούτο" καί των καταδικασθέντων δ’ 
εις κανσιν ή τέφρα καί τά οστά ζητούμενα παρεδίδοντο εις ταφήν.

Ήρνεΐτο δ’ ή εκκλησία ούχί την ταφήν, αλλά την διά θρησκευτικής 
τελετής τέλεσιν τής κηδείας α') εις τούς μή Χριστιανούς (εθνικούς, ’Ιου
δαίους, άθέους, Μιοαμεθανούς β') εις τά αβάπτιστα άποθανόντα παιδία 
γ') εις τούς αιρετικούς καί σχισματικούς δ') εις τούς άφορισθέντας, εάν 
ούτοι, προ τού θανάτου των, δεν έδήλουν μετάνοιαν καί ε') εις τούς αύ- 
τοκτονοΰντας, έφ’ δσον ούτοι προέβαινον εις τό διάβημα τούτο μή σεσα- 
λευμένας έχοντες τάς φρένας8.

Μετά τό σχίσμα, οί ορθόδοξοι κληρικοί δεν επετρέπετο νά θάπτωσι 
καθολικούς.

Οί εντός τού τάφου κατατεθέντες εύρισκον εκεί τήν αίωνίαν ησυχίαν, 
ύπήρχον δμως καί περιπτώσεις, καθ’ άς των νεκρών τά σαίματα ουδέ

1 Λέοντος, Τακτικά, 16. ιγ', Ρ. G. 107. 909 Ματθαίου Β λ α σ τ ά- 
ρ η, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον. Ρ άλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 6. 465.

2 Ν ι κ ή τ α X ω ν ι ά τ ο υ, Χρον. Διηγ., 471.
8 Λέοντος. Τακτικά. 20 20, Ρ. G. 107. 1020.
4 Κατα τον Ιουλιανον ( Επιστ. 1. σελ. 22. 16 Bidez) έπρεπεν οί τήν τάζιν 

καταλιπόντες δρουγγάριοι νά φονεύονται παραχρήμα.
® Πανδέκται, 48. 24. 1. Έν καιρφ εννοείται των διωγμών άταφα έμενον καί 

πολλών μαρτύρων τά σοηιατα.
° Χρυσόστομος, Ρ G. 61. 504. Οί τάφοι τών βιοθανάτων ήσαν έν 

Κωνσταντινουπόλει εις τά Πελάγιου μνήματα. Θεοφάνους, Χρον. 648. 5. 
Πβ. Μ Γ ε δ ε ώ ν, ’Έγγραφοι λίθοι καί κεράμια, σ. ς:α'. D. Petrakakos, 
Die Toten im Recht, a. 96. 109.

7 Πανδέκται, 48, 24. 1. Βασιλικά, 60, 69α.
8 D. Petrakakos, Die Toten im Recht, σ. 48. 112. 113. Μ. Βίαστά- 

ρ η, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον Β κεφ. IB'. (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 
6. 149.)
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τότε εύρισκον την ειρήνην. Εις ταραχώδεις δηλαδή περιστάσεις, ή, αν 
προέκειτο περί ατόμου πολλά τό κοινόν άδικήσαντος, οι έξηγριωμένοι πο- 
λϊται, φωνάζοντες τό : άνασκαφείησαν τα οστά αυτού, ήνοιγον τούς τά
φους καί δ'έσπειρον τά λείψανα. Οί τοιοΰτοι εκαλούντο άνάακαφοι ή «τής 
ανασκάψου μνήμης» 1. ’Άλλοτε πάλιν έπεσώρευον λίθους επί τού τάφου, 
άναθεματίζοντες άμα τον νεκρόν, αυτοί οί σωροί δέ είναι τά σήμερον 
αναθέματα καλούμενα * 2 3

ΟΙ ΤΑΦΟΙ, ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ

Οί τάφοι, οΐτινες έχαρακτηρίζοντο καί ως κοιμητήρια, μνήματα, μνη
μεία, μνημούρια, μεμούρια, σήματα, μεμόρια, τύμβοι, δέσεις καί ϋήκαι"\ 
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ήσαν ή οικογενειακοί, έν οις δήλα δή 
εθάπτετο ό κάτοχος καί τά μέλη τής οικογένειας του, ή κληρονομικοί, 
αυτός δήλα δή καί οί κληρονόμοι του 4 *. Άναλόγως δέ τής κοινωνικής θέ- 
σεως καί τού πλούτου τού ένταφιαζομένου ήσαν ή άπλούστεροι ή καί 
πολυτελέστεροι. Πάντως επ’ αυτών έπετίθετο πλάξ επιτάφιος ή απλή ή 
καί έκ πολυτίμου μαρμάρου, ενεπίγραφος μέ απλά ή διά χρυσού βεβαμ- 
μένα γράμματα6, τής επιγραφής συντεταγμένης ή εις πεζόν λόγον ή έμ- 
μέτρως δι’ έλεγείαιν, τά όποια συνέθετον καί γνωστοί ποιηταί, κατά πα- 
ράκλησιν 6.

Φαίδωνος I. Κουκουλέ ·

* Θεοφάνους, Χρονογρ. 648. 5. 2 ω ν α ρ ά, Ίστορ. 3. 267. Νΰν έν Πόν- 
τφ άνασκάφτω σημαίνει βλασφημώ τεθνεώτα. Βλ. καί Φ. Κουκουλ έ, 
Διά τής Ελληνικής ιστορίας καί τοϋ Ελληνικού βίου, σ. 67.

2 Μιχαήλ Άτταλειάτου, ‘Ιστορ. 279. 15.
3 Carl Maria Kaufman α, Handbuch der Christlichen Archaeologie a, 

σ. 681. καί τάς σελίδας 677—686. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1776. 54. Διήγησις 
πολύπαθους ’Απολλώνιου Τύρου, στίχ. 825 (W a g n e r, Carmina, σ. 275). ’Εν 
Χιακοΐς ρσμασι τό μνήμα λέγεται μνημείο. Πβ. καί Ν. Πολίτου. Τά 
κατά τήν τελευτήν (Λαογρ. Σύμμ. 3; 338. 339.)

4 Πανδέκται, 11. 7. 5.
3 Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora 1. 305. 6.
6 Οϋτως έχομεν επιτάφια επιγράμματα Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, Ρ. G. 38. 

11 έξ.. ό Γρηγόριος Νύσσης όμιλεΐ (Ρ. G 46. 900) διά τάφους, στήλας 
καί επιγράμματα, φέρονται δέ καί επιτύμβιοι ιαμβικοί οτ.χοι τοϋ Ί ω ά ν ν ο υ 
Εύχαΐτων (Ρ. G. 120 1 55). Ό Χορίκιος λέγει δτι, μή ών ποιητής, συντάσσει 
εις πεζόν λόγον επίγραμμα (’Επιτάφιος έπί Μαρίφ μητρί Μαρκιανοΰ επισκόπου 
Γάζης 109. 3 (Forster-Richtsteig), ό X ρ ι σ τ ο μ ό c ο ς Μ υ τ ι λ η ν α ϊ ο ς λέ
γει δτι ό γραμματικός Πέτρος τοϋ έζήτησεν επιτάφια ίαμβεΐα διά τήν αδελφήν 
του, ύπάρχουσι δέ καί τοϋ Νικολάου Καλλικλέους πολλά επιτύμβια επι
γράμματα (Leo Sternbach, Nicolai Calliclis carmina, σ. 9 (άρ. 30 καί 32.).
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Ήδύνατό τις δ’ επί τής πλακός ταύτης ν’ άναγνιόση τό όνομα τοϋ 
τεθαμμένου, παλαιότερον συνοδευόμενον υπό τοϋ ονόματος τοϋ πατρος» 
με θ’ δ ήρχετο τό χαϊρε ’Άλλοτε ή επιγραφή είχε τούς εξής τύπους : εν
θάδε κατάκειται δ δείνα ή δ δούλος ή ή δούλη τοϋ Θεοΰ δείνα ή ενθάδε 
κατάκειται δ θεοφιλούς μνήμης ή ό μακάριος δείνα ή ή θέσις τοϋ δει
νός, ή κύριε, μνήσθητι τού δούλου τοϋ Θεοΰ δείνα ή μνήμα διαφέρον τφ 
δείνα ή έκοιμήθη ό δούλος τοϋ Θεού 1 * 3.. .

Πλήν δε τοϋ ονόματος τοϋ νεκρού καί τής ημερομηνίας τοϋ θανά
του, ήδύνατο νά χαραχθή επί τής πλακός, καί εν συντομία, ή ιστορία 
αύτοΰ- π.χ. αν ούτος ήτο έγγαμος ή άγαμος, τίνος σύζυγος ήτο, αν κα- 
τέλιπε τέκνα καί πόσα, ποιας ηλικίας ήτο κτλ. Έν καιρφ μάλιστα δογ
ματικών ερίδων, σκόπιμον έκρίνετο να σημειοϋται δτι δ τεθαμμένος ήτο 
ορθόδοξος 3.

Ούδ’ έλειπον καί τά επιγράμματα, εν οίς ό νεκρός, αποτεινόμενος 
προς τον παροδίτην, τον παρεκάλει νά μεταβιβάση θελήσεις του εις τούς 
οικείους του 4. Προσηγορεύοντο δ’ οί νεκροί αμαρτωλοί καί φιλόχριστοι, 
οι δε κληρικοί θεοφιλέστατοι καί θεοσεβέστατοι 5.

Έπί τής πλακός ετίθεντο σταυροί, είτε απλώς εγχάρακτοι είτε καί 
έμπηγνύμενοι έπί διανοιγομένων οπών' επειδή δ’ οί ιερόσυλοι πολλάκις 
τούς άπέσπων, διά τοϋτο ήπειλοϋντο ουτοι διά τής άράς τών 318 θεο- 
φόρων πατέρων 6.

Έπί τού τάφου έπ’ ίσης, εντός κόγχης, έτοποθετοΰντο λυχνοϋχοι, 
έφ’ ών, κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν, οί στυγεροί τοϋ τάφου λύχνοι καίον- 
τες ή κατά διαστήματα ή καί ακοίμητοι παραμένοντες 7.

1 L e c 1 e r q, Manuel d’Archelogie chretienne, 2. 321.
3 Karl Maria Kaufman n, Ένθ’ αν. Πασχάλιον X ρ ο ν ι- 

κ ό ν, 627. 20. Μ. Γ εδ ε ώ ν, ’Έγγραφοι λίθοι καί κεράμια, σ. 91 εξ.
8 Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Ρ. G. 126. 188. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 

Ένθ’ άν. σ. 94. D. Ρ e t r a k a k o s, Die Toten ,im Recht, σ. 122.
’’ Άγαίίου, Επιγράμματα, έπίγρ. 7, 569. 1 καί 589. 1 (Βόνν.).
ό Carl Maria Kaufman η, Ένθ’ άν. σ. 681.
6 Kurtz· Dre x 1, Michaelis Pselli scripta minora, 1. 305. 24. Μ. Γ e - 

δ ε ώ ν, Ένθ’ άν. σ. 96.
7 Δ. Χωματιανός, ροα'. (Ρ i t r a, Analecta sacra et classica, 6. 649). 

Μιχαήλ Ακομινατ,ου του Χωνιάτου, Μονφδία εις τον Θεσσα
λονίκης Ευστάθιον (Σπ. Λάμπρου, 1. 300. 20). Παχύ μέρη, Μιχαήλ Παλαιο- 
λογος. 2. 21, σ. 125 (Βονν.). I ω α ν ν ο υ Κομνηνοΰ, Τυπικόν τής μονής 
του Παντοκρατορος (Σ π. Λ α μ π ρ ο υ, Ν. Έλλην, σ. 397). Τοιοΰτοι λυχνοϋχοι ευ- 
ρέθησαν εντός Χριστιανικών καί Βυζαντινών τάφων τών Θηβών (A. Κ ε ρ α μ ο
πού λ λ ο υ, Παλαιαι Χριστιανικαι και Βυζαντιναί ταφαί έν Θήβαις, Άρχαιολ.
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54 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Πλήν δέ τών λύχνων, ήδύνατό τις νά ϊδη καί ιεράς εικόνας ι, εις ας 
και επιγράμματα μεσαιωνικά ύπάρχουσιν a ή και τών άποθανόντων εγ
χρώμους εικόνας 8.

Δεν ήτο δέ σπάνιον νά περιθέη τον τάφον καί κάγκελλον, είτε λί-θτ- 
νον 4 είτε καί μετάλλινον 5. Ή ευσέβεια δέ τών συγγενών έστόλιζε πολ- 
λάκις τούς τάφους είτε δι’ άνθώων νεοδρέπτων 8 είτε καί διά δενδρυλλίων 
μεμονωμένων 7 η καί πλειόνων, οπότε άπετελοΰντο μικρά ά'λση περί τό 
μνήμα 8.

Κατά τούς Βυζαντινούς νόμους διαστέλλεται ό τάφος τού μνημείου' 
τάφος, κατ’ αυτούς, είναι ό χώρος έν φ τά σώματα κατάκεινται, μνημεΐον 
δέ τό κτίσμα τό ύπεράνω τοΰ τιίφου 9.

Μέρος τοΰ μνημείου καί τού κόσμου αυτού άπετέλει ή στήλη, έφ’ ής 1 * 3 4 5 6 7 * 9

Δελτ. 1926, ο. 129). Περί τών λύχνων τούτων βλ. καί D. Petrakakos, ”Ενθ· 
άν. σ. 122. "Επιθι καί Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν, Λαογραφ, σύμ
μεικτα, 3 337.

1 Είς τήν ανακομιδήν τών λειψάνων τοΰ όσιου πατρός ημών Θεοδώρου (Anal.
Boll. 32. 60. 24). Ed. Warren, The ritual ordinance of Neophytos, Archeolo- 
gia. 47, σ. 35. Μ. Γ ε δ ε ο) ν, Μανουήλ Φιλή ιστορικά ποιήματα (Έκκλησιαστ 
’Αλήθεια, 3, σ. 247. 248. 250.)

3 Ύπάρχουσι καί τοΰ Νικολάου Καλλικλέους τρία επιγράμματα «εις εικόνα 
ίσταμένην επάνω τοΰ τάφου ή κεκλιμένην έν τφ τάφφ (Leo Sternbach, 
Nicolai Calliclis carmina, σ. 12.)

8 Ά γ α θ ί o u, ’Επιγράμματα, 7. 589. 7, 602 8. 'Υπάρχει καί ποίημα τοΰ 
Χριστοφόρου Μυτιληναίου (άρ. 16 σελ. 9 Kurtz) είς τόν τάφον τοΰ 
πατρικίου Μελίου ίστορηθέντος έν αύτφ ως κοσμικού καί ώς μοναχού. Διήγησις 
πολύπαθους ’Απολλώνιου Τύρου, στίχ. 771 (W a g n e r, Carmina, a. 273). L. P e- 
t i t, Typicon du monastere de la Kosmosotira, § 107 Izstwestia, 13.69. Μανουήλ 
Φιλή, Ποιήματα, τόμ. 1. 394. 410 καί 2. 167 (Miller). J. Ebersolt, Les arts 
somptuaires de Byzance a. 133.

4 Μ α λ ά λ a, Χρονογρ. 255. 18.
5 L. Petit, ”Ενθ’ άν. 13. 63.
6 Λιβανιού, Υπέρ ’Ολυμπίου, 38 (τόμ. 4 402, Forster). A n r ί c h, Ha- 

gios Nicolaos, 2.444. Γ ρηγόριος Θεολόγος, P.G. 35. 776. Πβ. τό λεξικόν 
τοΰ Cabrol τής Χριστιανικής αρχαιολογίας έν λ. fleurs. Διά τόν στολισμόν τών 
αρχαίων 'Ελληνικών τάφων δι’ άνθέων καί φυτών βλ. Χαρ. Βουλοδήμου, 
Δοκίμιον, 2. 454, τών σημερινών δέ Ν. Πολίτην, ’Ένθ’ άν. 339.

7 Κλήμεντος, Στρωματεΐς, 1. 7. (Ρ. G. 8. 732).
! Μ ι χ α ή λ Ψελλοΰ, Χρονογραφία, 241 (Σάθα).
9 Jus Graecoromanum, 5, 559 (Ζέπου)' κατά τήν Σύνοψιν minoren έν τού- 

τοις, Τ. 5. 1 (Zach. ν. Lingenthal JGR. 5, 612) μνημεΐον λέγεται πας ό άφωρισμέ- 
νος τόπος τή ταφή.
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ήδΰναντο νά γραφώσι καί επιγράμματα ί. Πλήν τής στήλης δ’ άναφέρον- 
ται καί στυλίσκοι περί τον τάφον 1 2 3 ή καί οίκος, εντός τοΰ οποίου ύπήρ- 
χεν ό τάφος 3 καί γλυπτά κοσμήματα 4 καί δή καί αγάλματα, εχοντα πολ- 
λάκις πνοής δΰναμιν 5.

Μεταξύ των αγαλμάτων τούτων γνωρίζομεν δτι ύπήρχον γυναικεΐαι 
μορφαί με λελυμένους τούς πλοκάμους καί κατηφεΐς ή θρηνοΰσαι 6.

Καί έφ’ δσον μέν οί τάφοι ήσαν άπλοι, εΐχε καλώς' ύπήρχον δμως 
καί οί κενόδοξοι, οΐτινες, επιδείξεως χάριν, καί ϊνα οί μεταγενέστεροι λέ- 
γωσιν δτι αυτοί τα μνημεία φκοδόμησαν, πολυτελέστατους κατεσκεύα- 
ζον τούς τάφους των νεκρών των, τοΰθ’ δπερ τάς σφοδράς διαμαρτυρίας 
τών έχεφρονούντων προύκάλει, οΐτινες ψέγουσι «την έν τοΐς τάφοις ά
νοιαν καί την περί τά μνήματα σπουδήν», «τούς λαμπρούς τάφους τούς 
πολλάκις καί τών οικιών λαμπρότερους» καί όμιλοΰσι «διά λαμπρά σή
ματα καί την εν τή ταφή άσωτίαν» 7.

Δεν είναι λοιπόν ορθή ή γνώμη τών φρονοΰντων δτι ή πολυτέλεια 
τών τάφων είναι επινόημα τών νεωτέρων χρόνων, καί δή τών από τοΰ 
ΙΖ'. αίώνος καί εντεύθεν 8.

Τοΰ τάφου θεωρουμένου ίεροΰ, άνόσιον ύπελαμβάνετο νά τον πατή 
τις 9, ουδέ έπέτρεπον οί νόμοι νά παραβιάζη τις καί γενικώς νά επιφέρη

1 Βασιλικά, 59. 3. 7. Σύνοψις minor, Ένθ’ άν. Γρηγόριος Νύσσης, 
Ρ. G. 46. 87;'. 500.

2 Μιχαήλ Ψελλοϋ, Χρονογραφία, 190 (Σάθα). S. G. Μ e r c a t i, Ver- 
si di Mateo Ieromonacho (Studi Bizantini, 2. 27.)

3 Έν τοΐς νόμοις άναφέρονται οί τοίχοι οί βαστάζοντες τον οίκον ένδον τοΰ 
όποιου είναι ό τάφος. Σΰνοψις minor,Τ.ιζ. (Zach. ν. Lingenthal JGR. 2. 236). 
Καί τά Βασιλικά, 60. 24 15 όμιλοΰσι περί τών επί τών τάφων επικειμένων οίκο- 
δομημάτων.

4 Ό Θεοδοσιανός κώδιξ 3. 44 όμιλεΐ διά τά επί τών μνημείων επικείμενα 
κοσμήματα.

® Εν τφ Θεοδοσιανφ κώδικι (Ένθ’ άν.) άναφέρονται τά υπέρ τούς τάφους 
τοποθετημένα άγάλματα, ομοίως δέ καί έν τοΐς Πανδέκταις, 47. 10. 27. Βλ. καί 
Μανουήλ Φ ι λ ή, Ποιήμαια, τόμ. 1, σ. 34—35, 44, 45 καί 2, σ. 66—67.

6 X ο ρ ι κ ί ο υ, Παιδοκτόνος, 399. 1 (Forster-Richtsteig). Τοΰ Εύγε- 
νειανοΰ κυροϋ Νικήτα, Μονφδία είς τον μακαριώτατον φιλόσοφον 
κυρόν Θεόδωρον τόν Πρόδρομον (Βυζαντινά Χρονικά. 9. 457.)

1 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 55. 231. 59 436, 60. 147, 568. 598, 61. 106, 63. 
891. Πβ. καί Δ. Μ π α λ ά νο υ, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων 
τής εκκλησίας, Νέα Σιών, 1922, σ. 440.

8 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ’Έγγραφοι λίθοι καί κεράμια, σ. 97.
9 Γ ρηγορίου Θεολόγου, Έπιγρ. 51. 3. Πβ. καί 'Ησιόδου, 

’Έργα καί Ήμέραι 75 καί Θεοφράστου, Χαρακτήρες, 16. Ν. Πολίτου, 
Τά κατά τήν τελευτήν, Λαογραφ, σύμμεικτα, 3. 341.
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56 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

βλάβας εις αυτόν, τον ένοχον ύπάγοντες εις τάς διατάξεις τοΰ sepulchri 
violati1.

Παραβίασις λοιπόν τοΰ τάφου και ιεροσυλία έθεωρείτο, εάν τις έξή- 
γε παρά κέλευσιν ίερέως ή βασιλέως 1 2 τα εν αΰτφ σώματα η, τά οστά 
ή, αν μετεκίνει τους επ’ αυτοΰ λίθους ή μάρμαρα ή στήλας η, άν έκρή- 
μνιζε τον τάφον η, άν κατελάμβανε ξένον τάφον ή και ξένον πρόσωπον 
έ'θαπτεν έν αυτφ.

Έπεβάλλοντο δέ διά τήν παραβίασιν ταΰτην ποιναί διάφοροι διά τάς 
διαφόρους περιπτώσεις 3. Ούτως οί έξάγοντες εκ τών τάφων τά τεθαμ- 
μένα σώματα ή τά οστά, ταπεινοί μεν όντες κατεδικάζοντο εις τήν έσχά- 
την ποινήν, εντιμότεροι δ’ έξωρίζοντο εις νήσον ή έστέλλοντο εις τά με
ταλλεία 4 * *.

Κατά τά Βασιλικά, οί από τών τάφων άφαιροΰντες λίθους ή κίονας 
ή μάρμαρα, τυμβωρύχοι θεωρούμενοι, έγίνοντο άτιμοι, καταδικαζόμενοι εις 
πρόστιμον είκοσι λίτρων χρυσίου, καταβαλλομένων εις τό δημόσιον τα- 
μεΐον δ, ποινή έπαναλαμβάνουσα παλαιοτέραν, άφ’ οΰ επί Μ. Κωνσταντί
νου <3 τυμβωρύχος εζημιούτο με 1—20 λίτρας χρυσίου, επί Βαλεντινιανοϋ 
δέ μέ 50 β.

Καί αυτά μέν οί νόμοι προκειμένου περί τάφων ομοεθνών, οί τών 
εχθρών όμως, κατ' αυτούς, δεν έθεωροΰντο όσιοι, διά τούτο δεν έφηρμό- 
ζετο ή περί παραβιασθέντος τάφου αγωγή κατ’ εκείνου, δστις άφήρει λί
θους ή μάρμαρα έξ αυτών 7.

Σημειωτέον δ’ ότι ή συνήθεια, ως μαρτυρεί Γρηγόριος ό Νύσσης, τήν 
άπόσπασιν λίθων έκ τίνος τάφου, χωρίς ν’ άνοιχθή ουτος καί φανή ή κό- 
νις, έθειόρει ως αμάρτημα συγγνωστόν, άσύγγνωστον δ’ όταν μετεκινούν- 
το οστά καί χάριν κέρδους ήρευνάτο τό εσωτερικόν 8.

Τέλος, έν σχέσει προς τούς τάφους, οί νόμοι ωριζον τά εξής: αθέμι
τον έθεωρεΐτο νά οίκοδομήση τις παραπλεύρως μνημείου ή παραπλεύρους 
οικοδομής νά κτίση τάφον 9, ήδύνατό τις όμως άκωλύτως νά πωλήση μνη-

1 Βλ. τόν ’Ιουστινιάνειον κώδικα, 9. 19 1—5 de sepulchro violato.
2 Βασιλικά, 59. Α δ'.
3 Πανδέκται, 47. 12. 11. Κώδιξ Θεοδ. 3. 16. 1, 9. 17. 2. Βασιλικά, 60. 24. 15. 
1 Πανδέκται, 47. 12. 11. Ecloga ad Procliiron mutata, 67. 18 (Zach. v. Lin-

genthal JGR. 4. 147).
3 Βασιλικά, 60. 23α καί ιδ'.
* Κώδ. Θεοδ. ’Ένθ’ άν.
7 Πανδέκται, 47. 12. 4. Βασιλικά, 60. 23 δ.
8 Κατά τόν Ζ'. κανόνα τοΰ Γρηγορίου Νύσσης (Ρ άλλη-Πο- 

τ λ ή, Σύνταγμα, 4. 326, 327 και 6. 478.)
9 Πανδέκται, 39, 2. 7,
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μεΐον ή νά δωρήση αυτό, εφ’ όσον ήτο καθαρόν, δεν είχε δήλα δή ακόμη 
άποτεθή εν αύτψ σώμα, άφ’ οΰ ό τόπος έγίνετο όσιος μόνον μετά την 
κατάθεσιν τοϋ νεκρού1. Τέλος, εάν ό σύζυγος έδωρεϊτο προς την σύζυγόν 
του τόπον προς ταφήν, τότε μόνον εθεωρεΐτο ότι ούτος περιήρχετο εις 
την κατοχήν τής συζύγου, όταν εγίνετο όσιος, ήτοι, εάν έν αύτφ ενετα- 
φιάζετο νεκρός' άλλως ή κατοχή παρέμενεν εις τον δωρησάμενον 1 * 3.

Α1 ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ

Γνωστόν είναι ότι οι αρχαίοι, θεωροΰντες τούς νεκρούς μεμολυσμέ- 
νους, Ιφρόντιζον ϊνα ή κηδεία αυτών γίνεται νύκτωρ, ώστε ουδέ αί ήλια- 
καί ακτίνες νά μολυνθώσιν εκ τής προσψαύσεως τοϋ νεκρού σώματος. 
Κατά τον Πλάτωνα (Νόμ. ΙΒ'. 960), ό νεκρός έπρεπε «προ ημέρας έξω τής 
πόλεως είναι» 8. Οί Χριστιανοί όμως άλλως συνείθιζον, έξαιρουμένης, 
εννοείται, τής εποχής τών διωγμών, οπότε ούτε συμφέρον ήτο οί νεκροί 
νά θάπτωνται κατά τό διάστημα τής ημέρας.

Οί Βυζαντινοί λοιπόν έθαπτον ημέραν τούς νεκρούς των, μικρά δέ 
διακοπή τής συνήθειας ταύτης έπεχειρήθη επί τής εποχής τοϋ Ίουλιανού, 
όστις, άποβλέποιν εις τήν επάνοδον τών εθνικών εθίμων, άπήτησεν, ϊνα 
αί κηδεΐαι γίνωνται κατά τήν νύκτα, ποικίλας προς δικαιολογίαν τής δια
ταγής του εξευρών δικαιολογίας. Ή κατά τήν ημέραν, έλεγε, τέλεσις τών 
κηδειών ενοχλεί τούς άνά τάς οδούς, χάριν τών εργασιών των, διεσκορ- 
πισμένους πολίτας έμποδιζομένους υπό τών σπευδόντων νά μετάσχωσι τής 
νεκρικής πομπής- πολλοί όίλλως τε, εθνικοί όντες, τήν συνάντησιν κηδείας 
θεωροϋσι κακόν οιωνόν, οί δέ εις τά ιερά μεταβαίνοντες, μετά τήν θέαν 
τοϋ νεκρού, είναι υποχρεωμένοι νά μή μεταβώσιν εις αυτά προτοΰ κα- 
θαρθώσιν. Άνάρμοστον άλλως τε είναι μέχρι τών εθνικών ιερών νά φθά- 
νωσιν αί φωναί καί οί όδυρμοί τών κομιζόντων τον νεκρόν Χριστιανόν. 
Διά τοΰτο διέταξεν, ϊνα οί Χριστιανοί θάπτωνται μετά τήν δύσιν καί προ 
τής ανατολής τοϋ ήλιου, άπειλήσας αύστηράς ποινάς κατ’ εκείνου, όστις 
θά ετόλμα νά θάψη νεκρόν προ τής δέκατης ώρας τή; ημέρας4 * * *.

1 Πανδέκται, 11. 19- 1. Είσηγήσεις, 2. 1. 9. Βασιλικά, 59 Αδ.
3 Πανδέκται, 24 1. 9.
3 Πβ. Hermann’s-Bliimner, Lehrbuch 3, 4. 367. X α ρ. Βουλο

δήμου, Δοκίμιον, 2.372. Όρα έν τούτοις δτι ή Κασσάνδρα λέγει πρός τόν Ταλ-
θύβιον (Εΰριπ. Τρωάδες 446)

ή κακός κακώς ταφήση νυκτός, οΰκ έν ημέρα
"Ίουλιανοΰ, Έπιστολαί, έπιστ. 126, σ. 199. 200 (Bidez). "Επιθι καί

D. Petrakatos, Die Toten itn Recht, σ. 99. ’Εν τή Βενετοκρατουμένη Κρήτη
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Έθεώρουν δ’ οί αρχαίοι μεμολυσμένον ού μόνον τον νεκρόν, αλλά 
καί τον εις οίανδήποτε επαφήν μέ αυτόν έλθόντα, δστις είχε διά τοϋτο 
ανάγκην καθαρμού1, άντίληψις, ήτις τουλάχιστον μέχρι των χρόνων τοΰ 
Ίουλιανοΰ επεκράτει* 1 2 3.

Επ’ ίσης μεμολυσμένον έθεώρουν τον νεκρόν καί οί ’Ιουδαίοι, οΐτι- 
νες ακάθαρτον ύπελάμβανον ου μόνον τον άψάμενον αύτοϋ, αλλά καί 
πάντα δσα ήγγιζον, έ'τρωγον ή έπινον οί πενθοΰντες νεκρόν 8.

Την άντίληψιν ταυτην, λίαν κατά τούς πρώτους μάλιστα αιώνας δια
δεδομένων, σφόδρα έπολέμησαν οί πατέρες τής εκκλησίας Ούτως ό Μ. Βα
σίλειος έγραφε : «καίδτεμέν Ιουδαϊκούς άπέθνησκον άνθρωποι, βδελυκτά 
ήν τά θνησιμαία- δτε δε υπέρ Χριστού ό θάνατος, τίμια τά λείψανα τών 
οσίων αύτοϋ» 4 *" έπιβεβαιών δέ ό Χρυσόστομος την έπικράτησιν τής προ- 
λήψεως κατά τούς χρόνους του έλεγεν, δτι πολλοί τών συγχρόνων του 
νομίζοντες, κατά τούς Ιουδαίους, δτι ό άπτόμενος νεκρού έμολΰνετο, επα
νερχόμενοι έκ κηδείας, έλοΰοντο 3. Καί αί διαταγαί δέ τών αγίων ’Απο
στόλων αφορμήν λαμβάνουσαι έκ τοΰ δτι κατά τον Ε'. μ. X. αιώνα Χρι
στιανοί έθεώρουν εαυτούς μεμολυσμένους, εάν ήγγιζον νεκρόν, λέγουσι: 
«μή παρατηρεϊσθε ουν τά έννομα καί φυσικά νομίζοντες μολύνεσθαι δι’ 
αυτών μηδέ επιζητείτε ’Ιουδαϊκούς άφορισμούς ή συνεχή βαπτίσματα ή 
καθαρισμούς επί θίξει νεκρού δθεν καί υμείς, ώ επίσκοποι καί οί λοιποί 
άπαρατηρήτως άπτόμενοι τών κεκοιμημένων, μή νομίσητε μιαίνεσθαι μηδέ 
βδελΰσσεσθε τά τοιαΰτα λείψανα» 6.

Συμφώνως προς τήν δοξασίαν ταύτην, μόλυσμα, ώς καί κατά τάς αν
τιλήψεις τών αρχαίων, εθεωρεΐτο ή είσοδος νεκρού εις τήν πόλιν7, απα
γορευμένη, τούτου ένεκα" τήν άπαγόρευσιν μάλιστα ταυτην άνενέωσεν

άπαντώσι παραδείγματα ταφής κατά τήν νύκτα. Φ. Κουκουλέ, Συμ,ολή (Έ- 
πετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 30).

1 Περί τοΰ καθαρμού τούτου βλ. X α ρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον, 2. 370·
2 Ό "Γουλιανός (Έπιστ. 136, σ. 199, 200 Bidez), ώς εϊπομεν, βέβαιοί 

δτι οί σύγχρονοί του εθνικοί τήν συνάνιησιν Χριστιανικής κηδείας έθεώρουν πονη
ρόν οίιόνισμα, μεταβαίνοντες δ’ εις τά εθνικά ιερά έλούοντο πρός καθαρμόν.

3 Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Ρ. G. 126. 720
* Ρ. G. 32. 1268.
6 Ρ. G. 57 426, 61. 165, 62. 92. Πβ καί Ν. Πολίτου, Λαογραφικαί εν

δείξεις έν τφ Α'. καί Β'. κατηχητική) Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου (Λαογραφ. 8.10).
6 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Διαταγαί τών αγίων "Αποστόλων, Ρ. G 1 988. 989.
’Μάρκου Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου, 23 (σ. 20. 1 Gre-

goire - Kugener),
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ή εκλογή των Ίσαύρων, μόλις δέ κατά τά τέλη τοΰ Θ', αίώνος κατηρ- 
γήθη αύτη 1.

Ό άναγινώσκων τά τοΰ Ζωναρά, ερμηνεύοντος τον Η', κανόνα τής 
εν Νικαία τό δεύτερον συνελθούσης οικουμενικής συνόδου, «νπηρχόν τινες 
’Ιουδαϊκά ποιοΰντες οιον ακαθάρτους ηγούμενοι τούς νεκρούς προσψαύ- 
σαντας»* 3, θά ήτο διατεθειμένος νά δεχθή δτι κατά τον ΙΒ'. αιώνα οί 
Βυζαντινοί δεν έπίστευον πλέον εις τον υπό τοΰ νεκρού μολυσμόν. Περί 
τούτου επιτρέπεται ν’ άμφιβάλλη τις λαμβάνων ύπ’ ό'ψιν δτι κατά τον 
ΙΕ', αιώνα ό Κρής ιερεύς Δραζίνουτας ήρώτησε τον Μ. Πρωτοσύγκελ- 
λον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Ίο)άσαφ *εί χρή λειτουργήσαι ιερέα 
ϊδόντα νεκρόν ή βαστάσαντα ή άσπασάμενον αυτόν» 3 και δτι σήμερον 
πολλαχοϋ κρίνεται, έστω κα'ι άσυνειδήτως, αναγκαία ή κάθαρσις μετά 
κηδείαν, ως κακός δ’ οιωνός θεωρείται ή συνάντησις κηδείας Ούτως έν 
Σμύρνη, εν τή περιοχή τών Τρικκάλων, εν Κορινθία, εν Θεσσαλία καί 
δη έν Πηλίφ, δυσοιώνιστος θεο)ρεΐται ή συνάντησις νεκρικής πομπής, έν 
Άνασελίτση δέ τής Μακεδονίας καί έν Αίτο)λία οί παρακολουθήσαντες 
την κηδείαν πλύνονται αμέσως μετά την ταφήν έν τφ νεκροταφείφ 4 5, έν ορ 
έν Κοτυώροις τοΰ Πόντου τοΰτο γίνεται προ τής έπανόδου εις τήν οι
κίαν τοΰ νεκροΰ εις τήν βρύσιν τής εκκλησίας τής Υπαπαντής0. ’Αλλα
χού δέ, ως έν Μακεδονίφ, Θράκη, Πελοποννήσφ καί Καρπάθφ, οί έκ τής 
κηδείας έπανερχόμενοι νίπτονται, κατά άρχαίαν συνήθειαν, προ τής οι
κίας τοΰ νεκροΰ 6.

Ό Νικόλαος Πολίτης έν τή μελέτη του περί τής ταφής παρά τοΐς 
νεωτέροις "Ελλησι, πραγματευόμενος περί τής θραύσεως τών πήλινων 
αγγείων τών περιεχόντων τά φάρμακα, άτινα έπινεν δ νεκρός, ύποπτεύει 
δτι τό έθιμον θά ήτο καί Βυζαντινόν7, ή έπιβεβαίωσις δμως τούτου πρέ

■1 Βλ. Daremberg-Saglio, Dictionnaire έν λ. funus, σ. 1893.
3 Ράλλη-Ποτλή. Σύνταγμα, 2. 583.
8 Φ. Κουκουλ έ, Συμβολή (Έατετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 32.).
" ~Σ π. Σ υγ κ ο λ λ ί τ ο υ, Ό νεκρός -εις τήν Άνασελίτσα (Λαογραφ. 11. 

402). Δ. Λουκοπούλου, Σύμμεικτα ΛΙτωλικά λαογραφικά (Λαογραφ. 8. 31.).
5 Ξ ε ν ο φ. ’Ά κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά Κοτυιόρων, σ· 232.
9 I. Μιχαήλ, Μακεδονικά, σ. 20. Bybilakis, Neugriechisches Le- 

ben, σ. 67. Μιχαήλ Μιχαηλίδου Νουάρου, Λαογραφικά σύμμεικτα 
Καρπάθου, 172. Β. Schmidt, Totengebrauche, / rchiv, 25. 60. Ν. Πολίτου, 
Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογραφ, σύμμεικτα, 3. 341. 342). Βλ. τοΰ α ν τ οΰ, Τό 
έθιμον τής θραύσεως αγγείων κατά τήν κηδείαν. Λαογραφ, σύμμεικτα, 2. 273. 274.

7 Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Λαογραφ, σύμμεικτα, 3. 333 Διά τό έθιμον γενικώς τής 
θραύσεως τών αγγείων βλ. τοΰ αϊτοί Λαογραφ, σύμμεικτα, 2. 268 έξ.
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πει νά γίντ] επί τή βάσει σαφών χωρίων, άτινα, επί τοΰ παρόντος, δεν 
ύπάρχουσιν.

'Ο Χρυσόστομος έν τή εις Ματθαίον 34η ομιλία του1 μετ’ άγανα- 
κτήσεως ό[ΐιλεΐ διά την πίστιν των συγχρόνων του εις τήν νεκρομαντείαν, 
καθ’ ην έπιστεΰετο δτι οι δαίμονες περιτρέχοντες τούς τάφους ήδΰναντο 
διά των νεκρών νά όμιλήσωσι καί νά προείπωσι τά μέλλοντα, προσθέτει 
δ’ ό αυτός δτι πολλοί τών ερώντων τότε έκάθηντο παρά τά μνήματα, και 
μάλιστα τά είδωλικά, βοήθειαν εντεύθεν έκζητοϋντες εις τάς έρωτικάς 
επιθυμίας των1 2, συνεχίζοντες ούτο) τών προγόνων των συνήθειαν, ως, 
πλήν άλλων, καί οί έν τοϊς τάφοις εΰρεθέντες μαγικοί κατάδεσμοι άπο- 
δεικνύουσι3.

Μετ’ άγανακτήσεως έπ’ϊσης ό ιερός πατήρ καταφέρεται κατά τής 
πέπλανημένης γνώμης τών πολλών δτι αί ψυχαί τών νεκρών εγίνοντο 
δαίμονες εισερχόμενοι εις τούς δαιμονώντας καί δτι πολλοί γόητες τότε 
άπέσφαττον παΐδας «ώστε αύτοίς μετά ταΰτα συμπράττουσαν τήν ψυχήν 
έ'χειν» 4 5.

ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΙΠΝΟΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Μετά τήν εκ τής κηδείας επιστροφήν τών συγγενών καί φίλων, έγί- 
νετο εις τήν οικίαν τοΰ άποθανόντος τό περίδειπνον, τό όποιον, κατά τον 
Χρυσόστομον, ήτο νόμος, ήτοι γενική συνήθεια °.

Τό περίδειπνον τούτο, τό όποιον καί σήμερον ακόμη είναι νόμος, 
τάφος έν Βιάννφ τής Κρήτης, κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν, καλούμενου, 
θά έλέγετο πιθανώτατα, ώς καί σήμερον, παρηγοριά καί μακαρία 6.

1 Ρ. G, 57. 403.
3 Βλ. Ρ. G. 57. 403 καί Κ. Κ ό ν τ ο υ, Γλωσικάς παρατηρήσεις, 537 εξ.
8 Φ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογραφ 

8. 308.
·ι Ρ. G. 57. 351.
5 Ρ. G. 61 236. Vance, Beitrage, σ. 82.
6 Τοϋτο συμπεραίνω έκ φρ. οΤαι αί έξης" «πολλοί τών έκ τοΰ γένους παρή. 

σαν τήν τε κειμένην πενθήσοντες καί τήν μητέρα παρηγορήσοντες» Μι
χαήλ Ψελλοϋ, Έγκώμιον εις τήν μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5. 29.) «Τό 
δέ σχέσθε, φίλοι, καί με οΐον έάσατε κηδόμενοί περ εΐποι αν ό έν λϋπαις παρη
γοριάς φιλικάς παραιτούμενος’ Ευσταθίου, Παρεκβ. 1277. 54. Μακαρία κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους έλέγετο τό υπέρ τοΰ νεκρού μνημόσυνον καί ή υπέρ 
αυτού ευχή, ΐνα έν χώρρ. μακάριον καταταχθή. Τ a f e 1, Eustathii opusc. 243. 81, 
Trinchera, Syllabus, 243, 328. "Ορα ότι σήμερον κοινόιερον τό περίδειπνον, 
τό όποιον ακριβέστατα περιγράφει ό Λουκιανός έν τφ περί πένθους (κεφ. 25) λέ
γεται παρηγοριά καί μακαριά.
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Κατ’ αυτό οι συνερχόμενοι, την λύπην τών συγγενών άνακουφίζον- 
τες, άπέτεινον διαφόρους παραμυθητικούς λόγους1, ών γνώσιν λαμβάνο- 
μεν έκ τών προς τούς πενθούντας απευθυνόμενων παραμυθητικών επι
στολών. Έλεγον λοιπόν παρηγοροϋντες δτι ό νεκρός δεν έχάθη, άλλα με- 
τέστη εις άλλην ζωήν, καί δη κρείττονα και «ίδιον1 * 3, δτι ό άποθανών 
απλώς άπεδύθη τό δπερ εφόρει ίμ,άτιον, ΐνα πολυτελέστεροι' άναλάβη 3, 
δτι ό Κύριος έδωκε τον προσφιλή άπελθόντα και ό Κύριος άφείλετο4, 
δτι δ άποθανών είναι ευτυχής, ά'τε μεταβάς εις κόσμον δπου ούτε φθό
νοι ούτε άρρωστίαι5, δτι οι στερηθέντες τού οικείου των ούτε οι πρώτοι 
είναι ούτε οι μόνοι6, δτι πάντες θά άποθάνωμεν 7, άφ’ ού ό επί γης βίος 
ούδέν άλλο είναι ή άνθος ταχέως εξανθούν 8 καί δτι θρηνοϋντες καί λυ- 
πούμενοι δεικνύουσιν δτι δεν είναι αληθείς Χριστιανοί, άφ’ ού ό Χριστια
νισμός διδάσκει δτι οί νεκροί, μεταβαίνοντες εις κρείττονα κόσμον, θ’ 
άναστηθούν 9 καί τέλος, άφ’ού στενάζοντες καί λυπούμενοι δεν κατορ- 
θώνουσι νά εξεγείρωσιν εκ τού τάφου τον προσφιλή10.

βυζαντινών νεκρικά'εθιμα. όί

1 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος
Άνδρέου τοϋ κατά Χριστόν σαλοΰ, Ρ. G· 111. 836. Νεοφύτου πρεσβυτέ
ρου μοναχού έγκλειστου, Έγκώμιον εις τόν βίον τοϋ θεοψόρου πα- 
τρός ημών Θεοσεβίου τού Άρσινοΐτου (Anal. Boll 26. 187. 16). Μιχαήλ ψ ε λ- 
λ ο ϋ, Έγκώμιον εις την μητέρα (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 5. 29). ’Αλεξάνδρου 
Άφροδισιέως, ’Ιατρικών άπορημάτων και φυσικών προβλημάτων τό A 
(I d e 1 e r, Physici et medici Graeci minores, 1. 25. 3.)

3 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 61. 362. 590. Γρηγόριος Νύσσης, Ρ. 
G. 46. 498. Γεωργίου Γεμιστού, Μονφδία εϊς Ελένην υπομονήν Πα- 
λαιολογίναν (Σ π. Λάμπρου, Παλαιολόγεια, 3. 274. 10, 279. 9.)

3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61. 391.
4 Γρηγόριος Νύσσης, Ρ. G. 46. 876. Συμεών Μεταφρά- 

σ τ η ς, Ρ. G. 114. 1029.
8ΓρηγόριοςΝύσσης, Ρ. G. 46. 505.
6 Μ. Βασίλειος, P.G. 32. 1048. Τ h. Pres s el, Johannis Tzetzae epi- 

stolae, έπίστ. 72, a. 65.
7 Μ. B α σ ί λ ε ι ο ς, P. G. 32, 1000. Νείλου, Γνώμαι, P. G. 79. 1245. 

Kurtz - Drexl, Michael is Pselli scripta minora, 1. 186. 13. Θεοδώρου 
Στουδίτου, Έπιστολαί, P. G. 99. 1372, 1497, 1548, 1645. Μιχαήλ Ψ ε λ- 
λ ο ϋ, Τφ άνεψιφ τοϋ βασιλέως (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 5. 3t 8.)

8Θεοδώρου Σ το υ δ ί τ ο υ, Έπιστολαί, Ρ. G. 99. 965. 1456.
9 Γρηγόριος Νύσσης, P.G. 46. 537.

10 Θεοδώρου Προδρόμου, Κατομυομαχία, στίχ. 268 (Hercher). Βλ. 
καί Δ. Μπαλάνου, Πώς παρηγορούν τούς πενθοΰντας οί πατέρες τής εκκλη
σίας.
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62 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τα τελούμενα μνημόσυνα μνημαι1 η 
μνεΐαι3 καλούμενα, έτελοϋντο κανονικώς κατά την τρίτην, την ένάτην, 
την τεσσαρακοστήν από τοϋ θανάτου ημέραν, ώς και μετά έν έτος, ό>ς 
διάφοροι μαρτυρίαι δηλοΰσι, τρίτα και ένατα, τεσσαρακοστά και ενιαύσιο 
καλούμεναι 1 2 3 * *, δημωδώς δέ τρίτα καί ένατα (καί τριτένατα), σαραντάρι καί 
χρονίαι*. Εις τινας δέ τόπους, κατά ’Ιουδαϊκήν, πιθανώς, έπίδρασιν, καί 
τήν 7ην ημέραν έτελοϋντο μνημόσυνα, τά έβδομα0.

ΙΙροσεπάθουν δ’ οί συγγραφείς διαφόρως νά έξηγήσωσι διατί κατά 
τάς τακτάς αύτάς ημέρας έδει νά γίνωνται τά μνημόσυνα. Ούτως ό ’Ιωάν
νης Λυδός λέγει δτι ταϋτα τελούνται, διότι τήν τρίτην από τοϋ θανάτου 
ημέραν άγριοΰται παντελώς τό σώμα τοϋ νεκρού, κατά τήν ένάτην διαρ
ρέει έντελώς καί τήν τεσσαρακοστήν καθ’ ολοκληρίαν έξαφανίζεται6, αί 
διαταγαί τών άγ. ’Αποστόλων διότι τήν τρίτην ημέραν άνέστη εκ τοϋ τά
φου ό Κύριος, τήν ένάτην γίνεται ύπόμνησις τών ζώντων καί τών κεκοι- 
μημένων, τήν τεσσαρακοστήν, διότι επί τεσσαράκοντα ημέρας ό ’Ιουδαϊ
κός λαός έπένθησε τον Μωϋσήν καί τό έτος εις άνάμνησιν τών ’Απο
στόλων Πέτρου καί Παύλου 7, κατά δέ τον συγγραφέα τοϋ νεκρικού δια

1 Διαταγαί τών αγίων ’Αποστόλων, Ρ. G. 1. 1145. Zach. ν. Lingen- 
t h a I, Imperatoris Justiniani quae vocantur Novellae, 2. 24. C u s a, I diplomi, 
3. 1. 55. Βαλσαμών, εις τον Δ', άποστολικόν κανόνα' Ράλλη-Ποτλή 
Σύνταγμα, 2. 6.

2 Λ ε ο ν τ ί ο υ Νεαπόλεως, Βίος τοϋ αγίου Τωάννου τοΰ Έλεήμονος, 
53. 11 (Gelzer). Fotirmy-Leroy, Βίος τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Φιλαρέ
του (Βυζάντιον, 9. 158. 20). Ό Du Cange έν λ. δόχια σημειοΐ' δόχια δέ τη οίκείςι 
γλώττη προσαγορεύουσι τά έπί τοϊς τεθνεώσι νόμιμα.

3 Τάς σχετικάς μαρτυρίας βλ. έν Ν. Πολίτου, Λαογραφ, σύμμεικτα 3. 
347. 348, εις ας πρόσθες βίον τοϋ άγιου πατρός ημών Θεοδοσίου 22. 22 (Usener). 
"Ορα δτι τά τρίτα, άτινα ούτως έκάλουν καί οί αρχαίοι, οϋτω λέγονται καί 
νΰν έν Τραπεζοϋντι, Σκύρω, Κύθνω καί Κοιυώροις τοΰ Πόντου, τά δέ ένατα, τά 
εννέα έν Οίνόη τοΰ Πόντου.

* Trinc'hera, Syllabus 192 (253).
8 Β ος τοϋ αγίου πατρός ημών Θεοδοσίου, 22. 22 (Usener). Σ υ ν ε σί ο υ 

Κ υ ρ ή ν η ς, Έπϊστολαί, Ρ. G. 66 1325. Ό έκκλησιαστής XII. 6 λέγει- πένθος 
νεκροΰ επτά ήμέραι.

* Ί ω ά ν ν ο υ Λυδοΰ, Περί μηνών, 4. 26, 86, 7 (Wiinsch.)
7 Κανόνες άγιων ’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου (καν. ιδ' ) Ράλλη- 

Ποτλή, Σύνταγμα, 4. 402 καί Ρ. G. I. 1148. D. Petrakakos, Die Toten 
im Recht, σ. 89. Εννοείται δτι τά τεσσαρακοστά σχέσιν έχουσι μέ τήν μυστικήν 
δύναμιν τοϋ άριθμοΰ 40. Ε 1 1 i s s e n, Analekten IV. 83. Γ. Σ π υ ρ ι δ ά κ ι, Ό
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Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 63

λόγου Τιμαρίωνος τά τρίτα ετελοϋντο, διότι, ως έπιστεύετο, μετά τον ■θά
νατον παρέμενεν ή ψυχή έξωθεν παρακαθημένη επί τριήμερον 1

Κατά τά μνημόσυνα λοιπόν προσήγοντο εις την εκκλησίαν, καί κα
τόπιν είς τον τάφον, κόλλυβα * 1 * 3 τά καί κανίσκια λεγάμενα 3 5 6, τά οποία άπε- 
τελοϋντο από σπέρματα σίτου, είς τά όποια εΐχον άναμιχθή πολυειδεΐς 
καρποί, ήτοι ροΐδια, αμύγδαλα, καρύδια, σταφίδες καί κοκκωνάρια

Πλήν τών προσφερομένων δμως κολλυβών, εγίνοντο, κατά ’Ιουδαϊ
κήν καί άρχαίαν Ελληνικήν συνήθειαν, καί νεκρόδειπνα επί τών τάφων", 
ως φαίνεται καί εκ μαρτυριών τών συγγραφέων καί έκ τών είς Βυζαν
τινούς τάφους εύρεθέντιυν συντριμμάτων μαγειρικών σκευών. Οί Μα- 
νιχαιοι π.χ. εψεγον τούς άλλους Χριστιανούς διά τά επί τών τάφων δεί
πνα 8, εν διαθήκη επί παπύρου τοϋ τρίτου μ X. αίώνος ,ό διαθέτης ορί
ζει, ινα οί κληρονόμοι του δίδωσιν είς τούς δούλους καί άπελευθέρους του 
δραχμάς εκατόν «είς ευωχίαν αυτών, ήν ποιήσονταί πλησίον τού τάφου 
μου κατ’ έτος, τή γενεϋ·λίμ μου» 7. Μετά ταϋτα οί κανόνες τών αγίων ’Α
ποστόλων Πέτρου καί Παύλου (καν ΙΕ') συνιστώσιν, ΐνα οί πρεσβύτεροι 
καί διάκονοι οί καλούμενοι είς τά μνημόσυνα τών νεκρών τροίγωσιν «έκ-

άριθμός τεσσαράκοντα παρά τοΐς Βυζαντινοϊς καί νεωτέροις "Ελλησι, σ. 17 έξ. καί 
19 εξ.

1 Τιμαρίων 34 (El li s s e n, Analekten, IV. 77). ’Έπιθι καί K. Krumba- 
c h e r, Studien zu den Legenden des hi. Theodosios (Sitzb. d. bayer Akad. 1892, σ.
341—355.)

3 Τά κόλλυβα επί τής σημερινής σημασίας ήδη παρά Σουΐδα, κεϊται δέ παρ’ 
Ήσυχίω κόλλυβος’ μικρός άρτίσκος. Περί κολλυβών έπιθι Ν. Π ο λ ί τ η ν, ’Ένθ’ 
άν. 349. 350.

3 Τά έν ταΐς μνήμαις τών άγιων καί τών κατοιχομένων προσφερόμενα καί 
κανίσκια λεγάμενα καί διά πολυειδών οπωρών κοσμούμενα Βαλσαμών, Είς 
τόν Δ' κανόνα τών αγίων ’Αποστόλων (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 2. 8). 
Τέως έν Σινασφ τής Καππαδοκίας κανίσκια έλέγοντο μνημόσυνα, δταν κατ’ αυτά 
διενέμοντο καί τροφαί είς τούς πτωχούς.

1 Βλ. Β α λ σ α μ ώ ν α, ”Ενθ’ άν. Hesseling-Pernot, Poemes 
Prodromiques II. 43. Συμεών Θεσσαλονίκης, ΙΙερι τοΰ τέλους ημών, 
Ρ. G. 155. 688. 689.

5 Ταϋτα εκαλούντο κοί ροδισμός. 1). Petrakakos, Die Toten im 
Recbt, σ. 20. 87. B. Schmidt, Totengebrauche, Archiv 25. 66. X α ρ. Βου
λοδήμου, Δοκίμιον 2. 400. 401. 402. Διά τά επί τών τάφων δείπνα βλ. Ε. 
Lucius, Die Anfange des Heiligenkultus, σ. 294.

6 J Lippert, Christentum, Volksglaube und Volbsbrauch, σ. 266.
7 W il c k e n, Grundzfige, 2 1. 578. "Η επέτειος τοΰ θανάτου εκαλείτο γ ε - 

νέθλιονήγενέσιο ν, διότι, ως έπιστεύετο, ό θάνατος αντιπροσώπευε τήν 
γέννησιν νέας ζωής. Κατά τόν Άμμώνιον γενέσια' έπί τών τεθνηκότων, έν ή
έκαστος ήμέρμ τετελεύτηκεν.
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64 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τάκτως καί σύν φόβφ Θεοΰ», ου μόνον δ’ ούτοι, αλλά καί οί λαϊκοί ί. 
Καί ό Κυρήνης δέ Συνέσιος όμιλε! περί επιταφίου δείπνου γινομένου 
την εβδόμην από τοΰ θανάτου ήμέραν 1 2, ό ’Ιωάννης τής Κλίμακος διά 
τούς τούς νεκρούς των «ποτέ μεν θρηνοϋντας, ποτέ δέ δι5 αυτούς μεθυ- 
σκομένους»3, δ δέ Θεόδωρος Στουδίτης συνιστα ΐνα τά μνημόσυνα μη 
γίνωνται έξω των νενομισμένων τής αύταρκείας δρων, ένεκα πολυφα
γίας καί πολυοινίας 4. Καί κατά τον ΙΒ' δ’ αιώνα δ Θεόδωρος Βαλσα- 
μών λέγει δτι παλαιότερον οί επίσκοποι καί οί βοηθοί των εφρόντιζον 
νά μοιράζωσιν είς τούς πτωχούς τά τρόφιμα καί ποτά, τά δποΐα οί συγ
γενείς έ'φερον είς τον ναόν κατά τά μνημόσυνα των άποθανόντων 6.

Τέλος κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΒ'. αίώνος δ Θεσσαλονίκης Νικήτας ήρω- 
τήθη αν επιτρέπεται οί ιερείς νά συμποσιάζωσι μετά λαϊκών κατά τά 
νεκρόδειπνα 6, τοΰθ’ δπερ δεικνύει δτι τό έ'θιμον μέχρι τοΰ αίώνος τού
του έξηκολούθει 7.

Άφ’ ετέρου ό Α. Κεραμόπουλλος ευρών είς τό νεκροταφεΐον τών 
Θηβών πολλών χυτραίν, λαγήνων καί πινακίων θραύσματα, δρθώς εΐκα- 
σεν δτι ταϋτα προέρχονται εκ γευμάτων γινομένων παρά τούς τάφους 8, 
(Είκ. 9) αγγεία δι’ οίνηρά καί πινάκια εύρέθησαν καί υπό τοΰ I’. Σωτη
ρίου εντός τάφων τοΰ παρά τον ’Άρειον Πάγον Βυζαντινού ναοϋ 9.

Μικρόν ανωτέρω είπον δτι δείπνα παρά τούς τάφους έγίνοντο κατά 
τά μνημόσυνα μέχρι τοΰ ΙΒ’ αίώνος' τό έ'θιμον όμως έξηκολούθησε καί 
μετά ταΰτα, άφ’ ου καί σήμερον εις χωρία τής Μεσσηνίας καί ’Αρκαδίας 
γίνονται περίδειπνα εντός τοΰ περιβόλου τοΰ νεκροταφείου, δμοίως δέ

1 Βλ. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 4. 402.
2 Σ υ ν ε σ ί ο υ Κυρήνης, Έπιστολαί, Ρ. G. 66.1325.
3 Ρ. G. 88 . 804.
* Ρ. G. 99. 953.
5 Βλ. Θεόδωρον Βαλσαμώνα, είς Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγ

μα, 4. 491.
6 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, δ. 387.
7 Γνωστόν είναι δτι πολλοί κτίτορες μονών διέτασσον, ΐνα κατά τήν ήμέραν 

τοΰ μνημοσύνου των γίνεται διάδοσις είς τούς πτωχούς πρό τοΰ πυλώνος τής μο
νής. L· Petit. Typicon du Monastere de la Kosmosotira, § 56 Izswestia, 13. 47.

8 A. Κεραμοπούλλου, Παλαιαί Χριστιανικαί καί Βυζαντιναί ταφαί 
έν Θήβαις (Άρχαιολ. Δελτ. 1926, σ 126. 127. 131). Πβ. Ν. Πολίτου, Λαογραψ. 
σύμμεικτα καί Δ. Λ ο υ κ ό π ο υ λ ο ν έν Λαογραφ. 8. 31 εξ.

9Γ. Σωτηρίου, Τά ερείπια τοΰ παρά τόν ’Άρειον Πάγον Βυζαντινού 
ναοΰ. (Άρχαιολ. Δελτ. 2 (1916), σ. 136, πίν. 11—13). Πβ. έν τούτοις καί Ν. II ο- 
λ ί τ ο υ, Τό έ’θιμον τής θραύσεως αγγείων κατά τήν κηδείαν (Λαογραφ, σύμμ. 
2. 282.)
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καί έν Κωνσταντινουπόλει κατά την ημέραν των νεκρών (14ην Σεπτεμ
βρίου) \

Καί ή επί τοϋ τάφου δέ κατά την ημέραν τής ταφής διανομή άρτου, 
παξιμαδίων καί οίνου, νεκρόδειπνον ύποδηλοϊ.

ΑΙ ΧΟΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΘΥΣΙΑΙ

Γνωστόν είναι δτι κατά την άρχαίαν εποχήν έγίνοντο χοαί επί των 
τάφων τών νεκρών, τό έθιμον δέ τοΰτο, συνοδευόμενον μάλιστα μέ τήν

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 66

Είκ. 9. Διάφορα αγγεία εύρεθέντα εντός παλαιοχριστιανικών καί 
Βυζαντινών τάφων τών Θηβών.

(A. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ, Παλαιοχριστιανικοί καί Βυζαντινοί 
ταφαί έν Θήβαις, Άρχαιολ. Δελτίον, 1926, σ. 126.)

προσφοράν τροφίμων, πιστοποιεί διά τούς χρόνους του ό Λουκιανός 2. Τήν 
συνέχειαν μετά ταϋτα τοϋ εθίμου έπιβεβαιοί καί Γρηγόριος ό Θεολόγος, 
λέγων δτι τοΰτο ήτο νόμος, ήτοι γενικώτατον : «έρρέτωσαν . . . δσα δια
χοών τε καί άπαργμάτων.......... άφοσιοΰνται νόμφ πατρίφ μάλλον ή λό-
γφ δουλεύοντες» καί αλλαχού : «αγόνων χοών καί άπαργμάτων ώρίων, ών

1 Α. Κεραμοπουλλου, “Ενθ’ άν. σ. 131. 138. 
2Λουκιανοϋ, Περί πένθους, κεφ. 19.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' δ
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66' Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τοΐς νεκροΐς χαρίζονται νόμον ποιησάμενοι την συνήθειαν» 1. Καί ό παρά 
Χορικίψ δέ παιδοκτόνος μαρτυρεί δτι έθεράπευσε την όσίαν τής θυγα- 
τρός «δάκρυσι καί χοαΐς καί τοΐς άλλοις πάσιν οίς νομίζεται τούς άπελ- 
θόντας τιμάσθαι 1 * 3», βέβαιοι δέ καί ό Μιχαήλ Άτταλειάτης δτι, άποθα- 
νόντος επί Νικηφόρου Βοτανειάτου επισκόπου τινός, οί πολϊται, τούς 
οποίους ουτος είχε δυσαρεστήσει «την κόνιν αΰτοϋ αντί επιτύμβιων χοών 
τοΐς λίθοις ήτίμασαν» 3. Σχετική τέλος είναι καί ή μεσαιωνική παροιμία 
«άλλοτρίαις χοαΐς τοΐς γονεϋσιν αυτοϋ έναγίζει» ή λεγομένη επί των 
έπιδεικνυόντων γενναιοδωρίαν διά ξένων χρημάτων 4.

’Απηχήσεις τών επιτύμβιων τούτων χοών σώζονται εις διάφορα τής 
Ελλάδος μέρη' έν Κρήτη π.χ. κατά τά μνημόσυνα συνηθίζουσι να χΰνω- 
σιν επί τοΰ τάφου ποτήριον οίνου, εις τά χωρία τοΰ Όλυμπου 5 κατά τά 
τρίτα, τά έ'νατα, τά τεσσαρακοστά, τά εξάμηνα, τό έ'τος καί τήν τριετίαν 
ό ίερεύς ραντίζει έκ φιάλης τρις τον τάφον μέ οίνον, όπως έν τή Όδυσ- 
σείφ (κ. 518):

άμφ’ αύτφ δέ χοήν χεΐσθαι πάσιν νεκΰεσσιν 
πρώτα μελικράτφ, μετέπειτα δ’ ήδέϊ οϊνφ 
τό τρίτον αυ ΰδατι, επί δ’ ά'λφιτα λευκά παλυνειν.

Κατά τον Ν. Πολίτην, (έ'νθ’ άν. 3.338) έν Μακεδονία, Τραπεζοϋντι 
καί Καππαδοκία κατά τάς ημέρας τών μνημοσύνων σπένδουσιν οίνον, 
τον όποιον έν Μικρά Άσίφ χυνουσιν εντός τών τάφων δι’ επίτηδες οπής, 
έ'θιμον, τό όποιον, ίσως, θά ήτο καί μεσαιωνικόν. Τουλάχιστον επί τοΰ 
τάφου τοΰ οσίου Ευθυμίου άναφέρεται δτι ύπήρχεν αργυρά χοάνη, ή 
οποία, ίσως, προς τον σκοπόν τοΰτον θά έχρησιμοποιεΐτο 3.

Έν Κερασοϋντι τοΰ Πόντου ό εις δεύτερον ή τρίτον γάμον ερχόμε
νον έ'στελλεν έντός φιάλης οίνον, Ένα έπιχΰσωσιν έπί τοΰ τάφου τής 
προτέρας γυναικός, έξιλεοΰμενος αυτήν, ακριβώς δπως πράττει έν ταΐς 
Χοηφόροις τοΰ Αισχύλού (στίχ. 87 έξ.) ή Κλυταιμήστρα.

Άπήχησις δέ τών χοών τούτων θεωρητέον τό δτι έν Θράκη έπί τεσ
σαράκοντα ημέρας από τής ταφής οί συγγενείς τοΰ νεκρού χυνουσι έπί

1 Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ. G. 85. 776, 36. 377.
3 X ο ρ ι κ ί ο υ, Παιδοκτόνος, 399. 1.
3 Μιχαήλ Άτταλειάτου, Ίστορ. 279. 15.
4 Πλανούδης, 105. Πβ. καί Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Παροίμ. 1. 571.
° Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν ταιρήν (Λαογραφ, σύμμεικτα, 3. 388.) Περί 

τοΰ θέματος βλ. τού αΰτοΰ, Τό έθιμον τής θραύσεως αγγείων κατά τήν κη
δείαν (Λαογραφ, σύμμεικτα, 2. 276. 277.)

3 Συμεών Μεταφραστής, Ρ. G. 114. 729.
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τοΰ τάφου του ύδωρ από υδρίας, τύ αυτό δέ πράττουσι καί οί κάτοικοι 
τής Αιτωλίας επί τρεις από τοΰ θανάτου ημέρας1' καί ή εΰρεσις δ’ άλλως 
αγγείων οίνηρών εντός τάφων τής Τουρκοκρατίας την μετά το'υς Βυζαν
τινούς χρόνους συνέχισιν τοΰ εθίμου δεικνύει1 2 3.

Ού μόνον δέ χοαί, άλλα καί τροφαί προσάγονται εις τούς τάφους 
κατά άρχαίαν συνήθειαν, άφ’ ού οί νεκροί «τρέφονται ταΐς χοαΐς καί τοΐς 
κοιθαγιαζομένοις επί τών τάφα>ν» (Αονκιαν. Περί πένθ. 9), ώς μία δέ τού
των θεωρητέα καί τά κόλλυβα. "Ορα δτι σήμερον εν Καστανιά Λακεδαί- 
μονος, μετά την νυκτερινήν ακολουθίαν τής Άναστάσεως, άποθέτουσιν οί 
οικείοι επί τών τάφων τών νεκρών κόκκινα φά, τυρόν καί άρτον, δτι εν 
Άνασελίτση τής Μακεδονίας ομοίως κατά την αυτήν έποχήν άποθέτου- 
σιν επί τών μνημάτων κόκκινα φά 3 5, δτι κατά την μαρτυρίαν τοΰ Γ. Άρ- 
βανιτάκη γηραιά μήτηρ συνείθιζεν έν Χάλκη τής Κων]πόλεως ν’αποθέτη 
επί τοΰ τάφου τής θυγατρός της πινάκια πλήρη εκλεκτών φαγητών 1 καί 
δτι εν Άνασελίτση έπ’ ίσης κατά την τρίτην από τής ταφής ημέραν προσ- 
κομίζουσιν οί οικείοι εις τον τάφον πίτταν, γλυκό καί διαφόρους τής επο
χής καρπούς, οϊτινες είναι άναμφιβόλως τά «άπάργματα τών ώρίων», 
περί ων άνιοτέρω δμιλεΐ 6 Θεολόγος Γρηγόριος6.

Καί θυσίαι δέ κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έγίνοντο Ιπί τών τά
φων τών νεκρών, σφαζομένων περιστερών. Τοϋτο συμπεραίνομεν έξ ερω
τήσεις άπευθυνθείσης κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΒ'. αίώνος εις, τον Θεσσα

1 Ά ν θ. Παπαδοπούλου, Έζελλήνισις τοΰ Χριστιανισμού (Ήμερολ. 
τής Μεγ. Ελλάδος 1926, σ. 218). Δ. Λουκουπούλου, Σύμμεικτα Αίτωλικά 
λαογραφικά (Λαογραφ. 8. 32.)

2 Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Άρχεϊον τών Βυζαντινών μνημείων τής ’Ελλάδος 3. 
201. Και σπονδής είδος γίνεται σήμερον έν Κοτυώροις τοΰ Πόντου, ένθα οί έκ 
τής κηδείας εις τόν οίκον τοΰ ταφέντος έπανελθόντες, πίνοντες ρακί ή κονιάκ, έχυ- 
νον ολίγον πρότερον επί τοΰ δίσκου λέγοντες : «Θεός σχωρέσ’ άτόν» Ξ ε ν ο φ. 
Ά κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 230. Καί έν Θεσσαλίρ. καί Άρκαδίρ χύ- 
νου.,ιν οίνον έκ ποτηρίου πρός τιμήν τοΰ νεκροΰ.

3 Β. Ζ έ ρ β α, ΙΤποσηο^αί είς νεκρούς (Λαογραφ. 5.54.6). Σ π. Συγκολ- 
λ ί τ ο υ, Ό νεκρός στην Άνασελίτσα (Λαογραφ. 11. 412.)

* Έν τφ Messager d’Athenes τής 13—14 Μαρτίου 1939.
5 Σ π. Συγκολλίτου, Ένθ’ άν. 11. 408. Περί τροφών καί χοών έπί 

τών τάφων βλ. καί Β. Schmidt, Totengebrauche, Archiv 25. 52. 7ο καί Ν. 
Πολίτου, Τό έθιμον τής θραύσεως αγγείων κατά τήν κηδείαν (Λαογραφ, 
σύμμ. 2.276.278.) Πολλάκις έπί τών επιταφίων πλακών έγλύφοντο τά διά τάς 
τροφάς πινάκια καί δοχεία οίνου- πβ. Melanges de l'ecole de Rome. 1912, σ. 87. 
Καί δ Θ. Βαλσαμών (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 4. 490) όμιλεί διά τά 
τρωκτά καί ποτά υπέρ μνημοσύνων κατοιχομένων είσκομιζόμενα τή εκκλησία. Τό
μνημόσυνου τοΰτο έν Χιακφ έγγράφφ τοΰ 1702 καλείται τ α γ ι σ τ ό ν,
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λονίκης Νικήταν «εί τφ ίερεΐ έ'ξεστι περιστεράς εν τοϊς τάφοις των τε- 
θνεώτων καί τοϊς μνημοσύνοις αυτών σφαγιάζειν», εις ήν ερώτησιν άπήν- 
τησεν οΰτος δτι τό έ'θιμον είναι άρχαϊον Ελληνικόν καί ’Ιουδαϊκόν καί 
ά'ξιον έπιτιμήσεως καί διορθώσεως \

Η ΕΚΔΗΛΩΣΙΧ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ

Πανάρχαιον παρ’ ήμΐν έθιμον προς έκδήλωσιν πένθους επί προσφ- 
λεΐ νεκρφ ήτο ή κουρά τής κόμης1 2 3, ήτις, κατά τούς λαογράφους, είναι 
είδος θυσίας προσφερομένης εις τον νεκρόν 3, κατά δέ τον Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιον «άφοσίωσις τιμής, ως τή φίλη κεφαλή τοϋ κατά τήν κεφαλήν 
ανατιθέμενου κόσμου, ψ παροίνυμος ή κόμη» 4.

Τήν συνέχισιν τοϋ εθίμου τούτου κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους 
τής άπασχολούσης ημάς περιόδου πιστοποιεί ό Άρτεμίδωρος έν τοϊς όνει- 
ροκριτικοΐς του, γράφων: «εΐ τις εαυτόν κείρει ούκ ων κουρεύς, των Ιδίων 
πενθεί ή αίφνίδιόν τινα συμφοράν μεγάλων κακών άνάπλεων σημαίνει1 
οί γάρ έν τούτοις γενόμενοι εαυτούς περικείρουσι» 5 6, περιγράφεται δέ καί 
έν τφ δραματικφ τοϋ ’Ιάμβλιχου γυνή, ήτις, στερηθεϊσα τοϋ άνδρός, «πε- 
ρικείρει τάς τρίχας εύνοία τή προς τον ά'νδρα» β.

Φαίδωνος I. Κουκουλέ

1 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 4. 387. 388. ’Έπιθι καί D. Ρ etraka- 
k os, Die Toten im Recht, 133.

2 ΟΙ εταίροι, κατά τήν κηδείαν τον Πατρόκλου (Ψ 135)

θριξί δέ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ας έπέβαλλον 
κειρόμενοι ....

είπε δέ καί ό ποιητής (δ. 197):

τοΰτό νυ καί γέρας olov όιζυροΐσι βροτοΐσιν 
κείρασθαί τε κόμην βαλέειν τ’ άπό δάκρυ παρειών

είπε δέ καί ή 'Ελένη (Εύριπ. 1087) άκοόσασα τόν ψευδώς άναγγελθέντα θάνατον 
τοϋ Μενελάου :

εγώ δ' εις οίκους βάσα βοστρύχους τεμώ

καί ό ’Αριστοτέλης (παρ' ’Αθηναίο) ΙΕ', ο. b75) καί περί τά πένθη .... 
κολοβοϋμεν ήμάς αυτούς τή τε κουρά των τριχών καί τή τών στεφάνων άφαιρέ- 
σει’ βλ. καί δσα λέγει καί όΦιλόστρατος έν ταϊς έπιστολαΐς του (έπιστ. 
16, σ. 473. Η e r c h e r, ερωτικών λόγων συγγραφείς).

8 Ernst Samter, Geburt, Hochzeit und Tod, σ. 180. 181. Πολλοί μάλι
στα πιστεύουσιν δτι ή αποκοπή τής κόμης Αντικαθιστά Ανθρωποθυσίαν. ’Ένθ’ 
άν. 182.

i Ευσταθίου, Παρεκβ. 1287. 2.
δ Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1. 22 (σ. 24. 11, Hercher)
6 ’Ιάμβλιχου, Δραματικόν, τόμ. 1. 226. 14 (Hercher, ’Ερωτικών 

λόγων συγγραφείς.)
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Μετά ταΰτα ό Κυρήνης Συνέσιος όμιλε! περί ξυρίσματος τής κεφα
λής ένεκα άπαισίας συμφοράς1, ό ’Δχμέτ δ’εν τφ όνειροκριτικφ του πολ- 
λαχοΰ λέγει δτι, αν γυνή ΐδη καθ’ ύπνους δτι έκουρεύθη, θά άποθάνη δ 
σύζυγός της* 3. Κατά τον αυτόν επ’ίσης αιώνα Νικήτας ό καί Δαυίδ βέ
βαιοί δτι οί σύγχρονοι συνήθειαν είχον να κείρωνται «επί τή των φίλων 
τελευτή»8. Βραδύτερον κατά τον ΙΒ'. αιώνα δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, 
μνείαν τοΰ εθίμου ποιούμενος, λέγει «τό δέ κείρεσθαι κόμην επί νεκροϊς 
πλατύ έ'θιμον δν κα'ι τοΐς πάλαι» 4 *, δ δέ Θεόδωρος Πρόδρομος έν τφ μυ- 
θιστορήματί του τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα παριστα την ήρωΐδα 
κείρασαν επί τφ θανάτιο τοΰ Δοσικλέους τήν κόμην8 καί εν τοΐς μονψ- 
δικοΐς του δέ στίχοις έπανειλημμένως αναφέρει τήν αποκοπήν τής κόμης 
χηρευούσης συζύγου 6.

Τά αυτά δέ αναφέρει καί ό κατά τον αυτόν αιώνα άκμάσας Κωνσταν
τίνος δ Μανασσής7 καί δ Βασιλάκης έν τή μονφδία8 του καί έν τοΐς με- 
σαιωνικοΐς δέ μυθιστορήμασι μνεία γίνεται τής επί πένθει αποκοπής τής 
κόμης 9.

Ού μόνον δ’ απλοί πολΐται, αλλά καί βασίλισσαι, τήν συνήθειαν 
άκολουθοϋσαι, έ'κειρον έπί πένθει τήν εαυτών κόμην10.

Ενταύθα πρέπει ν’ αναφέρω χωρίον τι τού Πλουτάρχου, δπερ δεν 
φαίνεται συμφωνούν προς τά ανωτέρω ειρημένα. Ό συγγραφεύς δήλα δή 
ούτος έν τοΐς Ρωμαϊκοΐς ζητήμασί του (κεφ. 14 σ. 267 Β) λέγει: «καί γάρ 
παρά τοΐς "Ελλησίν δταν δυστυχία τις γένηται κείρονται μέν αί γυναίκες,

ι Ρ. G. 66. 1192.
3 Ά χ μ ε t, Όνειροκρ. κεφ. 11 18. 22. 30, 267 (σελ. 7. 25, 15. 15, 17. 18, 20· 

25, 217. 10 -24, 240 (Drexl).
3 Ρ. G. 38. 748.
4 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1287. 1.
“Θεοδιόρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα 3. 

85-87, 6. 439.
6 Θεδώρου Προδρόμου, Στίχοι μονφδικοί (Boissonade, Anec- 

dota Nova, 373. 54, 380. 216, 384. 334.)
7 Κωνσταντίνου Μανασσή, Ρητορικά γυμνάσματα (Βυζαντ. Χρο- 

νικ. 7. 632.)
8 Παρά Mai, Spicilegium Romanum, 5. 453.
9 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην, στίχ. 2284 (S p. L· a m b r o s. Coll, 

d. rotnans Grecs). Ήμπέριος καί Μαργαρώνα, στίχ. 589.
10 Ά V ν η ς Κομνηνής, Άλεξιάς, 2. 380. 12 έξ. ’Ανωνύμου, Μο- 

νφδια επι τφ θανατιμ Θεόδωρου Β'. Παλαιολόγου (Σ π. Λάμπρου, Παλαιόλό- 
γεια, 4. 185. 17). Περί τής κουράς τής κόμης έπί θανάτφ κατά τούς Βυζαντινούς 
χρονους βλ. Φ. Κουκουλ ε, Έπιβίωσις εθίμων τινών περί την ταφήν (Ήμε- 
ρολ. τής Μεγ. 'Ελλάδος, 1029, σ. 379—382.)
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70 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

κομώσι δέ οί οίνδρες, ότι τοΐς μέν το κείρεσθατ, ταΐς δέ τό κομάν συν
ήψες έστι».

Τό έθιμον τούτο, τό όποιον δεικνύει Ρωμαϊκήν έπίδρασιν, άναφέρε- 
ται ασφαλώς εις τούς χρόνους τής Ρωμαιοκρατίας, οπότε και εκείροντο οί 
οίνδρες. "Οτι δ’ ακριβή λέγει ό Πλούταρχος φαίνεται βραδύτερον και εκ 
μαρτυρίας τοΰ Χρυσοστόμου, παρ’ φ άναγινώσκομεν : «νΰν μέν γάρ έφ’ 
ημών πολλοί των πενθούντων τρέφουσι κόμην. Διατί; τφ πενθοΰντι τό 
σπουδαζόμενον εις τό εναντίον σχήμα περιστήσαι την κατάστασιν, έθος 
γάρ ήν τό παλαιόν εν πενθεί και συμφορά άποκείρεσθαι καί κείρεσθαι» 
καί πάλιν «δπου ούν τιμάται κόμη σημεΐον πένθους τό κείρεσθαι» ι, ε.ξ ών 
χωρίων τό πρώτον δεικνύει, δτι κατά τόν Δ λ αιώνα πολλοί, ούχί πάντες, 
δεν έκειρον την κόμην.

'Ως είπον ανωτέρω, οί συγγενείς έκειρον τήν κόμην επί τφ θανάτω 
συγγενούς προσοόπου’ φαίνεται όμως δτι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 
εκείροντο γενικώς οί πολΐται καί κατά άρχαίαν συνήθειαν 1 * 3 4, προς ένδειξιν 
πένθους επί τφ θανάτφ βασιλέως, ώς φαίνεται έκ τών έπυλλίων έν οίς 
λέγεται δτι τούτο γίνεται δι’ ορισμού βασιλικού8.

Τά παρά Βυζαντινοΐς πένθιμα ταύτα έθιμα, διά τής εποχής τής Τουρ
κοκρατίας ", σφζονται καί νύν κατά τόπους 5 * * νΰν δήλα δή αί γυναίκες —

1 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 56. 52. 574 , 64. 5',7.
3 Ό Ε ύ ρ ι π ί δ η ς έν τή Άλκήστιδι (στίχ. 425) εισάγει τόν ’Άδμητον λέ- 

γοντα :
πάσι δέ Θεσσαλοΐσιν ών εγώ κρατώ 
πένθος γυναικός τήσδε κοινοϋσθαι λέγω 
κουρά ζυρήκει καί μελαμπέπλφ στολή.

3 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην, στίχ. 1487. 1505 (S p. L a m ρ r ο 3, 
Coll. d. romans Grecs 63—64), Άχιλληΐς, στίχ. 1732 N (Hesseling). Φ. Κου
κουλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 
Σπουδ. 15. 75. 76.)

4 Έν τη είς πεζόν διατυπώσει τοΰ έθνικοϋ ημών έπους ό Διγενής λέγει πρός 
τήν σύζυγόν του’ «Κόψε τά μαλλία σου και ρΐξέ τα επάνω μου ωσάν πρέπει τές 
γυναίκες νά κάμουν είς τούς άνδρας όταν χηρεύουν (βλ. Δ. Π α σ χ ά λ η, έν 
Λαογραφ, τόμ. 9. 408.) Έν τφ κατά τόν 1ST', αιώνα γραφέντι κατόπτρφ τών γυ
ναικών, στίχ. 393 (Κ. Krnmbacher) αί χήραι χαρακτηρίζονται ως κ ο υ ρ ε μ έ. 
ν ε ς. "Ορα ότι νΰν έν Πόντφ κουτούλα (=κουρεμένη) λέγεται ή χήρα και 
ή δυστυχής γυνή καί κουτρούλα ή αυτή έν Μεσσηνίφ. Πβ. καί τήν σημερι
νήν δημώδη παροιμίαν

κάλλιο χήρα κουρεμένη 
παρά κακοπαντρεμένη

I. Β ε ν ι ζ έ λ ο υ, ΙΙαροιμ 3, 2250. 40.
ό Β. Schmidt, Totengebrauche έν Archiv, 25. 68. Ν. Πολίτου, Τά

κατά τήν ταφήν (Λαογραφ, σύμμ. 3. 359).
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ως γνωστόν παρ’ ήμΐν οί άνδρες από πολλοΰ κείρουσι την κόμην—επί θα- 
νάτφ στενοϋ συγγενούς, καί δή συζύγου, κείρουσι την κόμην, ως λ. χ. έν 
Μακεδονία (Βογατσικφ, Κασταράγκα), Μάνη, Σφακίοις Κρήτης καί έν 
ΙΊόντφ, προς δέ καί έν Ήπείρφ1.

Έν προμνημονενθέντι χωρίφ τοϋ Χρυσοστόμου λέγεται δτι τό π α- 
λαιόν έθος ήν επί πενθεί «άποκείρεσθαι καί ξύρεσθαι»* επί τών χρόνων 
άρα τοϋ ιεράρχου θά συνείθιζον οί ά'νδρες, προς έ'νδειξιν πένθους, νά μη 
ξυρίζωνται. "Οτι τοΰτο είναι αληθές δεικνυουσι μεταγενέστεροι καί ση
μερινοί μαρτυρίαι. Ό ’Απολλώνιος π. χ., μετά τον θάνατον τής συζύγου 
του, δεν εξέρχεται τοϋ πλοίου «τά γένεια του νά σάση» 1 * 3, έ'ως δτου ύπαν- 
δρεύση την θυγατέρα του, σήμερον δέ πολλαχοΰ, αις λ. χ. έν Μάνη, Ψα- 
ροϊς, Κερασοϋντι καί Κοτυώροις τοϋ Πόντου, Σφακίοις καί Άνασελίτση, 
οί συγγενείς τοϋ νεκροϋ επί ικανόν χρόνον δέν ξυρίζονται3.

Παρ’ άρχαίοις συνήθεια ϋπήρχεν, ΐνα, προς ένδειξιν πένθους, άπο- 
κόπτεται ή χαίτη τών ίππων τών άνηκόντων εις τον νεκρόν. Τοιοΰτον 
έθιμον δέν άναφέρεται εις γνωστάς μου Βυζαντινός πηγάς, αΐτινες όμι- 
λοϋσι περί παρακολουθήσεως τής κηδείας καί υπό τών ίππων τοϋ νεκροϋ, 
πιθανόν όμως θά έπεκράτει τότε, άφ’ οΰ καί σήμερον ακόμη Ιν Ήπείριρ 
επικρατεί 4 S.

"Ετερος τρόπος έκδηλώσεως τοϋ πένθους κατά τους Βυζαντινούς χρό
νους ήτο ή μελενδυσία, δστις, εννοείται, είναι καί αρχαίος Ελληνικός' 
"Ηδη έν τη Ίλιάδι (Ω. 93) άναφέρεται δτι ή Θέτις, μετά τον θάνατον 
τοϋ Άχιλλέως, κληθεΐσα υπό τοϋ Διός, έφόρεσε κάλυμμα κυάνεον «τοϋ 
δ’ου τι μελάντερον έπλετο έσθος»' έγραψε δέ καί ό 'Ιπποκράτης (Περί 
ιερής νουσου, σ. 589, Kuhn) «ίμάτιόν τε μέλαν μη έχειν, θανατώδες γάρ 
τό μέλαν».

Τοϋ εθίμου τούτου επανειλημμένους ποιούνται μνείαν καί οί τραγι-

1 Εις τήν Χιμάραν, μετά τον θάνατον, ή μήτηρ, ή αδελφή καί ή σύζυγος
κόπτουσι τάς τρίχας τής κόμης των μέχρι τοΰ μέσου τοΰ ώτός των. Α. Γ ε (ορ
γιά δ ο υ, ’Ήθη, έθιμα κλπ. Χιμαραίων (Ζωγράφ. ’Αγών, 1. 205.) Ν. Π ο λ ί- 
τ ο υ, ”Ενθ’ άν. 3. 359.

3 Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου Τύρου, στίχ. 457 (Wagner, Carmi- 
na, σ. 263.)

3 Γ ρηγορίου Παπαδοπετράκη, Ιστορία τών Σφακίων, σ. 72. 
Μαρίας Λιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. 
Σπουδ. 2. 425). Σπ. Συγκολλίτου, Ό νεκρός στήν Άνασελίτσα, Ααογραφ. 
11. 406. Ξ ε ν ο φ. "Α κ ο γ λ ο υ, Ααογραφικά Κοτυώρων, σ. 231.

4Γρηγορίου Παλιουρίτου, ’Αρχαιολογία Ελληνική, 2. 263. Β.
S ch nj ί d t, Totengebranche, Archiv, 25. 68,
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72 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

κοίι, αναφέρει δέ καί ό Πλούταρχος κσυράν καί πένθιμους βαφάς εσθή- 
τος μελαίνης1 * 3. Κατόπιν ό Άρτεμίδωρος εν τοΐς δνειροκριτικοΐς του πα- 
ραδίδεΓ «τό δέ μέλαν ίμάτιον σωτηρίαν προσημαίνει' ου γάρ οί άποθνή- 
σκοντες, άλλ’ οί πενθοΰντες τοιοΰτοις χρώνται ίματίοις» 8, και δ Γρηγό- 
ριος δέ Νΰσσης τον λόγον ποιούμενος περί νεόνυμφου χηρευσάσης λέγει 
δτι αΰτη, αντί τής λευκής έσθήτος, ήν τέως έ'φερε, περιεβλήθη μέλαι- 
ναν4 *. Βραδΰτερον ’Ιωάννης ό τής Κλίμακος, έπιβεβαιών τάνωτέρω, γρά
φει : «πάντες οί νεκρούς πενθοΰντες μέλανα περιβάλλονται» 6, δπερ αιώ
νας μετά ταϋτα έπιστοποίησε καί ό Μιχαήλ Γλύκας, γράψας: «πάντες οί 
τούς εαυτών πενθοΰντες νεκρούς έπιβλήματα μέλανα περιβάλλονται»6.

Διά χηρευτικόν σχήμα ώμίλησεν έπ’ ίσης ό Θεόδωρος Στουδίτης εν 
τφ έπιταφίφ εις την εαυτού μητέρα7, πολλαχοϋ δέ τών ονειροκριτικών 
βιβλίων λέγεται δτι τό νά ί'δη τις καθ’ύπνους δτι φορεΐ μέλαιναν στο
λήν, τούτο είναι δείγμα μεγίστης θλίψεως 8.

Τής μελενδυσίας έπ’ ίσης προς δήλωσιν πένθους μνείαν ποιούνται δ τε 
Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 9, δ Κωνσταντίνος Μανασσής 10 11 12, δ Θεοφύλακτος 
Σιμοκάττης η, οί Μιχαήλ καί Νικήτας Χωνιάται13 ό Γειόργιος Άκροπολί- 
της ι3, ό Νικηφόρος Γρηγοράς14 *, ό ιερομόναχος Ματθαίος16 καί Βασίλειος

1 Herman n’s - Bliimner, L.ehrbuch 3, τόμ. 4, σ. 369. Ε ύ ρ ι π ί δ ο υ, 
Ελένη, στίχ. 1088, Ίφιγ. έν Αύλίδι, 1438.

!Π1οι τ ά ρ χ ο υ, Παραμ. εις γυν. 4.
3 Ά ρ τ ε μ ι δ ώ ρ ο υ, Όνειροκρ. 2 3.
* Γρηγόριος Ν ύ σ σ η ς, Ρ. G. 46. 333.
3 Ρ. G. 88. 80δ.
9 Μιχαήλ Γλυκά, Εις τάς απορίας τής θείας γραφής, κεφ. 19 (σ. 227. 

9 Εΰστρατιάδου).
7 Ρ. G. 99. 885.
8 Ά χ μ έ τ, Όνειροκ._. κεφ. 215. 218 (σελ. 167. 24, 168. 1, 190). Ά σ τ ρ α μ- 

ψ ύ χ ο υ, ’Ονειροκριτικόν, ο. 8 (έκδ. Rigaltius).
9 Taf el, Eustathii opnsc. 212, 12, 271. 64.

10 Κωνσταντίνου Μανασσή, ΙΙαραμυθιτικόν είς τόν σεβαστόν κυ- 
ρόν Ίωάννην τόν Κοντοστέφανον (Βυζαντ. Χρον. 7. 642.)

11 Θ εοφυλάκτου Σιμοκάττου, Ίστορ. 1. 2. 3 (De Boor).
12 Μ ι χ α ή λ Ά κ ο μ ι ν ά τ ο ς X ω ν ι ά τ η ς, 1 298 . 24 καί 357. 12·

Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 402. 10.
18 Γεωργίου Άκροπολίτου, ’Επιτάφιος είς τόν βασιλέα Ίωάννην 

τόν Δούκαν (2. 14. 2 Heisemberg).
14 Νικηφόρου Γ ρηγορά, Ίστορ. 1. 380. 22.
16 S. G. Μ e r c a t i, Versi di Matteo Jeromonacho (Stndi Bizai.tjni 2. IP

στίχ. 117.)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:55 EEST - 3.236.241.27



Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 73

ό Κεκαυμένος χ, ΐνα καί πολλών άλλων συγγραφέων την σχετικήν μνείαν 
παραλίπωμεν 1 2 3.

Ύπήρχον δε, φαίνεται, καί πολλοί, οϊτινες οΰ μόνον αυτοί πενθοίν- 
τες έμελανειμόνουν, άλλα καί τους ΰπηρέτας των περιέβαλλον με πένθιμα 
φορέματα 3.

Κόσμιον δ’ έθεωρεΐτο, ΐνα οι πενθοϋντες, καί μάλιστα αί χήραι, μή 
φέρωσι κοσμήματα καί μεταξωτά καί κομψά φορέματα4 5' ό Χρυσόστο
μος τουλάχιστον συμβουλεύει τάς χήρας «άπέχεσθαι βαλανείων καί πε
ριέργων ίματίων» °, ό δε ’Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης ψέγει την πενθούσαν 
χήραν «ήτις κόσμον περίκειται» 6, βραδυτερον δέ ό Ζωναράς, έρμηνεύων 
τον ο0»ν κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου, όμιλε! διά «σχήμα των χηρών παραλ- 
λάσσον προς την τών ύπάνδρων στολήν» 7. Τέλος παραδίδεται δτι αί νεό
νυμφοι αί άποβαλοϋσαι τον σύζυγον άπέρριπτον τον νυμφικόν κόσμον 8.

Έν τοΐς Βυζαντινοις κειμένοις λέγεται δτι ή χήρα καθίσταται δυσ- 
είμων. Πιστεύω δτι διά τοΰ επιθέτου τούτου δηλοϋται ή αποβολή ού 
μόνον τών πολυτελών καί κομψών φορεμάτων, αλλά καί κατά ενα οίον- 
δήποτε τρόπον άλλοίοισις τών συνήθως φερομένων, ως κατά τόπους νΰν 
συμβαίνει. Σήμερον δήλα δή έν Καλύμνφ αί μητέρες τών οποίων άπέ- 
θανον τά τέκνα ή αί τούς άνδρας άποβαλοϋσαι σύζυγοι θέτουσι με
λανιάς εις διάφορα μέρη τώς φορεμάτων των 9, έν Μάνη δέ ή χήρα ή

1 S. G. Μ e r c a t i, Versi di Basilio Cecaumeno in morto di Anastasio Li- 
zix (Stud! Bizantini, 1924, σ. 164, στίχ. 164.)

2 Πβ. Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσυρρόην, στίχ. 1485 έξ. 1520 έξ. ”Ας ση- 
μειωθή ένταΰθα καί τό τοΰ Ίουλιανοΰ (Έπιστ. έπιστ. 136, σ. 200 Bidez) 
«οΰ γάρ δή τής έσθήτος τήν λευκήν επί τοΐς πένθεσιν όρθώς έχον έστί παραιτεΐ- 
σθαι» καί ας προστεθή δτι πένθους δείγμα ήτο καί τό φαιάν φέρειν έσθήτα. Γ ε- 
ωργίου Κεδρηνοΰ, Σύνοψ. ίσιορ. 1. 641. 14 κατά παλαιοτέραν συνή
θειαν, άφ’ οΰ ή επιγραφή τοΰ Γαμβρείου τής Μυσίας (C. I. G. 3562) επιβάλλει 
τάς πενθοΰσας έχειν φαιάν έσθήτα».

3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 47. 334, 55. 280.
4 Βίος τής όσιας Μελάνης (Anal. Boll. 22. 11. 19.)
5 Παλλαδίου, Βίος Χρυσοστόμου, Ρ. G. 47. 20. 2 υ μ ε ώ ν ο ς Μετα- 

φ ρ ά σ τ ο υ. Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Χρυσοστόμου, Ρ. G. 
114. 1097.

8 ’Ισιδώρου Π η λ ο υ σ ι ώ τ ο υ, Έπιστολαί, Ρ. G. 78. 300.
7 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 4. 170.
8Γρηγόριος Ναζιανζηνός, P.G. 37. 571. Γρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ- 

σ η ς, Ρ. G. 46. 333.
9 Πβ. τήν έν Καλύμνιρ σχετικήν κατάραν «μοΰζες καί στάχτες πάνω σου». 

Κατά τό συναξάριον τών ευγενικών γυναικών (στίχ. 11υ6 Krumbacher) ή χήρα
άλλου τό κορμί δανείζει 
καί τά ροϋχά της μαυρίζει.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:37:55 EEST - 3.236.241.27



74 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

μαυρίζει τον σγάρτζιον, ήτοι την έρυθράν ταινίαν την περιθέουσαν τό 
φόρεμά της η κόπτει μέρος αύτοΰ καί τό ρίπτει εντός τοΰ τάφου, ή δέ 
αδελφή άπ.ικόπτει τό περισσότερον μέρος τοΰ σγάρτζιου εκ τοΰ προς τό 
έμπροσθεν μέρους τοΰ φορέματος. Τέλος ή Μανιάτισσα, άν ή συγγένεια 
είναι μακρυνή, απλώς μελαίνει την έρυθράν ταινίαν τοΰ φορέματος της, 
έθιμον, τό όποιον θά ήτο καί παλαιόν, άφ’ ου ό νόμος τοΰ Γαμβρείου 
απαιτεί «τάς πενθοΰσας έχειν φαιάν έσθήτα μη κατερρυπωμένην».

Τοσαΰτα περί τής μελενδυσίας των Βυζαντινών λαϊκών, οι βασιλείς 
δμα>ς, κατά τά κείμενα, δταν έπένθουν διά στενόν συγγενή, έφερον λευ
κά, έφ’ δσον ένέκρινον χρόνον, μετά ταΰτα κίτρινα καί τέλος έλαμπροφό- 
ρουν. "Οταν δέ τό πένθος ήτο διά θειον ή θείαν, έφόρουν κίτρινα άνευ 
μαργελλίων, ειτα δέ καί μετά μαργελλίων. Οί λοιποί συγγενείς τοΰ βασι- 
λέοος, έφ’ δσον ούτος έφόρει κίτρινα, αυτοί έμελανειμόνουν, έπειτα δ’ έ
φερον ήεράνεα φορέματα καί τέλος χροόματος ανοικτού, δταν καί ό βασι
λεύς έλαμπροφόρει 1.

Εΐπον δτι οί πενθοΰντες έφερον μελανά φορέματα, εάν δμως διά τό 
αίφνίδιον τοΰ θανάτου ή διά πενίαν ή δι’ά'λλον τινά λόγον δεν ήδΰναντο 
ούτοι εγκαίρως νά κατασκευάσωσι πένθιμα φορέματα, τότε, ως εκ τών 
νόμων μανθάνομεν, ήδΰναντο νά λάβοοσι τοιαΰτα αντί μισθού 1 2 3.

Έν τφ έπυλλίφ τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην λέγεται δτι ό 
Καλλίμαχος, δταν έπλησίασεν εις τά ανάκτορα

είδεν εκεί τό πένθιμον μελανηφόρον σχήμα 3.

Φαίνεται λοιπόν δτι, προς δήλωσιν πένθους, καί έξωτερικώς ή θά 
εβάφοντο τά οικοδομήματα μέλανα ή θά έτείνοντο κατά τά υπέρθυρα ή 
τούς έξώστας αυτών μελανά υφάσματα.

Τοΰτο συμπεραίνω έκ τε τοΰ ανωτέρω χωρίου, έκ μαρτυρίας τοΰ 
Χορικίου πιστοποιοΰντος δτι «σΰνηθες ήν υφάσματα κατηφή μετειορίζειν 
έν κοινοΐς άτυχήμασι» 4 καί έκ τής σημερινής δέ χρήσεως. Νΰν δήλα δη 
έν Ίκαρίμ, έπισυμβάντος θανάτου εις τινα οικίαν, βάφεται αυτή έξωθεν 
μέλαινα ή τουλάχιστον εις τήν έξωτερικήν της όψιν χαράσσεται ταινία 
μέλαινα, έν Λευκάδι εις παρομοίαν περίστασιν βάφουσι μαύρα τά παρά
θυρα καί τάς θύρας, κατά τον Ήλιακόπουλον εις τήν έξωτερικήν έπιφά-

1 Φ, Κουκουλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. 
Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 15. 73—74.)

2 Βασιλικά, 16. 1. 15, ’Επιτομή 7. 30 (Zach. ν. Lingenthal, JGR. 2. 326.)
3 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην, στίχ. 1568.
k Χορικίου, Επιτάφιος έπί Προκοπίω, 119. 12 (Forster-Riclitsteig.)
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νειαν των τοίχων Ιξαρτώσι μέλανα υφάσματα ’, παρόμοιόν τι δέ γίνεται 
καί εν Καρπάθφ a. Γνωστόν επ’ ίσης είναι δτι σήμερον συχνότατα τά 
έπιπλα τή; οικίας τοϋ νεκρού περικαλύπτονται διά μελανών υφασμά
των, εις τάς πόλεις δ’ οί εξώσται των οικιών περιβάλλονται διά μελα
νού υφάσματος.

Τρίτος τρόπος εκδηλώσεως τού πένθους ήτο νά είναι ό πενθών επί 
ωρισμένον χρόνον αυχμηρός καί νά φέρη ρυπαρά.

Ό Λιβάνιος, περί τής εορτής τών Καλανδών όμιλών, ειπεν δτι αύτη 
πείθει τον επί τφ θανάτφ τοϋ υιού πενθοϋντα πατέρα «λήξαι αίχμώντα 
καί ελθεΐν επί λουτρά» 1 * 3, υποδηλών δέ καί την παρ’ Ίουδαίοις έπικράτη- 
σιν τού εθίμου ό Χρυσόστομος,είπεν δτι ό Μεμφιβαάλ ήλθε «ρυπαρά εν- 
δεδυμένος ίμάτια, κομών τον μύστακα, όνυχας μεγάλους έπιδεικνύς πάντα 
άπερ ήν λύπης σημεία τής γενομένης αύτφ» 4 *.

Καί ό Χαρίτων δ’ ό Άφροδισιεύς παριστα τον Χαιρέαν έν τφ άντι- 
στοίχφ μυθιστορήματι ωχρόν καί αύχμώντα παρακολουθοΰντα τήν κη
δείαν τής γυναικός 6. Καί σήμερον εννοείται, εις ε'νδειξιν πένθους, ώς καί 
τά δημώδη ποιήματα δεικνύουσιν, οί πενθοΰντες δεν λούονται επί ώρι- 
σμένον χρονικόν διάστημα, φοροΰσι δέ τά λεροφορεμένα 6.

1 Ή λ ιακοπούλου, Νεκρικού τελεταί παρά τοίς άρχαίοις καί τοΐς νε-
ωτέροις Έλλησι, Παρνασσού 15 σ. 850.

3 Ε Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, σ. 122.
3 Λιβανιού, ΕΙς τάς Καλάνδας, 1. 259 (Reiske).
4 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 56 347.
° Χαρίτωνος Άφροδισιέως, Τών περί Χαιρέαν καί Ιναλλιρρόην 

λόγοι Η'. Γ'. 4. 4.
° Βλ. Ν. Πολίτου, Τά καιά τήν ταφήν (Λαογραφ σύμμεικτα, 3, 3ό7. 

3ο8.) Φ. Κουκουλ έ, Έπιβίωτις εθίμων τινών περί τήν ταφήν (Ήμερολ. τής 
Μεγ. 'Ελλάδος, 1929, σ. 378 379.) Έν Κοτυώροις τοϋ Πόντου οί πενθοΰντες δέν 
ελούοντο επι εν έτος Ξ ε ν ο φ. ’ Λ κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά Κοτυώρων. σ. 230.
Εν Λιβισίφ τής Λυκίας τέως οί γονείς τοϋ άποθανόντος δέν ήλλασσον φορέματα 

επι 40 ημέρας Π. Έ λ ε υ θ ε ρ ί ο υ, Πραγματεία περί τών ήθών καί εθίμων τής 
κωμοπολειος Λιβισίου (Ξενοφάνους 4. 237). "Ομοίως έν Κρήτη οί γονείς καί οί 
αδελφοί τοϋ αποθανόντος δέν λούονται επί 40 ήμέρας Μ α ρ. Λ ι ο υ δ ά κ η, Ή 
τελευτή εν Κρήτη (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 2. 425). Πβ. καί τούς έκ Κρητι
κού ποιήματος στίχους :

αν λείψω μήνα μή λουστής, ξάμηνσ μήν άλλάξης 
κι’ αν λείψω τό τραντάχρονο ’ς τόν πόρο μήν προβάλης- 

καί τούς έζής επίσης στίχους :

Βλάχα μ’ τό ποιόν λεροφορας καί τά φορείς τά μαΰρα ;

τόν άντρα ’χω στήν ζενιτειά έδώ καί δέκα χρόνια.
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Οί πενθούντες έπ’ ί'σης εμενον όίσιτοι έπί ωρισμένον χρόνον.
Έν τφ μικρόν ανωτέρω μνημονευμένη χωρίφ τοΰ Λιβανιού δ πεν

θών πατήρ πείθεται νά φάγη1, είπε δέ καί δ Χρυσόστομος ότι οί 
γονείς καί στενοί συγγενείς, πενθούντες, εμενον όίσιτοι μέχρις εσπέρας3 
καί πάλιν δ αυτός ότι οί πενθούντες διά τά αμαρτήματα των ένήστευον 3.

Ό Νείλος μετά ταΰτα έν ταΐς έπιστολαΐς του, ψέγων τούς άπαρη- 
γορήτως λυπουμένους επί τφ θανάηρ προσφιλούς, λέγει ότι «τό νηστεΰειν 
επί τφ τελευτήσαντι έλεγχός έστι τής απιστίας καί τής άνελπιστίας»4. 
Καί δ Προκόπιος δ’έν τοϊς Άνεκδότοις του (12.6) λέγει ότι ή σύζυγος 
τού Βελισσαρίου, μαθοΰσα τοΰ έρωμένου τον θάνατον, «περιήει τήν 
εσθήτα συν xrj διαίττ] εις τρόπον μεταβαλοϋσα τον πένθιμον».

Έν τφ έπυλλίφ δέ τφ έπιγραφομένω τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυ- 
σορρόην ό πενθών λέγει'

πεινώμεν, άποθνήσκομεν, νηστεύοντες τό κρέας5

γίνεται δέ λόγος πάλιν έν τφ αύτφ έπυλλίφ διά «τήν αποχήν τοΰ κρέατος» β, 
πενθών δέ καί δ Άχιλλεύς παριστάνεται έν τή Άχιλληΐδι έπί δέκα ημέρας

όίρτου μηδέ γευόμενος μηδέ ποτού καν όλως 7.

Οί πενθούντες έπ’ ίσης κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν, καί ’Ιουδαϊκόν 
άκολουθοΰντες έ'θιμον, προς έκδήλωσιν τού πένθους των, έκλείοντο εις 
σκοτεινόν χώρον. Τό έ'θιμον, αναφέρει Γρηγόριος δ Νύσσης γράφων: «ου 
σπαράζομαι κόμην, ού διαρρήξω χιτώνα, ου ζανώ σάρκα δνυξιν, ούκ 
έγερώ θρήνον, ού καλέσω τάς συνθρηνούσας, ου σνγκλείσω εις σκότος» 8.

Ό τό χωρίον τούτο σχολιάζων Βασίλειος, έπί τών χρόνων Κωνσταν
τίνου τού Πορφυρογέννητου, λέγει ότι «έ'θος ήν τοΐς θρηνοΰσιν έν άφεγ
γε! τόπφ συγκαθειργμένους τήν θρηνφδίαν μετιέναι», προσθέτων «δ καί

Ε ν αγ γ. Τ ζ ι ά τ ζ ι ο υ. Τραγούδια Σαρακατσαναίων, σ. 31. ’ΈπιΟι καί Φ. 
Κουκουλέ, ”ΕνίΓ άν. σ. 379 καί τοΰ α ύ τ ο 0, Συμβολή εις τήν Κρητικήν 
λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας (Έπετ. ’Εταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 33. 34.)

1 Λ ι β α ν ί ο υ, Λόγος εις τάς Καλάνδας, 1 259 (Reiske).
3 Ρ. G. 54. 694.
3 Ρ. G. 61. 425.
4 Νείλου, Έπιστολαί, Ρ. G. 79. 196.
5 Στ. 1513.
6 Στίχ. 2283. Σήμερον έν Κρήτη έπί 40 ημέρας δέν κρεοφαγοϋσιν, άλλοτε δέ 

καί έν Μάνη.

7 Άχιλληΐς, στίχ. 1740 Ν (Hesseling).
8 Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ. G. 35. 928. Χρυσόστομος, Ρ. G· 

47. 410.
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νΰν παρά τισιν επιτηδεύεται» χ, έθιμον δπερ δεν θά ήτο καί τόσον πε- 
ριωρισμένον, δπως λέγει δ Βασίλειος, άφ’ οΰ καί έν Κρήτη επί Βενετο- 
κρατίας έπεκράτει 1 2 3 καί σήμερον δ’ ακόμη πολλαχοϋ έν τή οίκίμ τοϋ άπο- 
θανόντος κλείονται τά παράθυρα εντελώς ή μένουσιν ημίκλειστα, ΐνα εισ
έρχεται δλίγον φώς8.

Τέλος οϊ. πενθοΰντες ορθόν έθεωρεΐτο νά είναι έγκεκαλυμμένοι 4, νά 
κάθηνται δε καί επί τοϋ εδάφους. Τοϋ τελευταίου τοϋτου εθίμου τό ό
ποιον καί τά βασιλικά ήκολοϋθουν πρόσωπα 5, μνείαν ποιείται παλαιότε- 
ρον Δίων ό Χρυσόστομος 6, κατόπιν δε Γρηγόριος ό Θεολόγος7, 6 Χρυ
σόστομος 8, Θεόδωρος ό Πρόδρομος 9 10 11 12 καί Μιχαήλ ό Χωνιάτης 1υ.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ

ΙΙαρ’άρχαίοις Σπαρτιάταις τό βαρύ πένθος διήρκει επί δώδεκα ημέ
ρας11, εις τό ’Άργος δέ καί τάς Αθήνας επί ένα μήνα ι2. ΙΙαρ’ Ίουδαίοις 
άφ’ετέρου μόνον επί επτά ημέρας13 14, έν φ παρά Ρωμαίοις επί έννέα u.

'II Ρωμαϊκή αΰτη συνήθεια έπεκράτησεν ώς νόμος παρά τοϊς Βυ- 
ζαντινοϊς, παρ’ οΙς όντως έννεαήμερον ήτο τό βαρύ πένθος. Τοϋτο σαφώς

1 R. Cantarella, Basilio Minino II Β. Ζ. 26. 10. 23. 'Όρα ότι σήμερον 
ό δυστυχής λέγεται μαύρος καί σκοτεινός.

2 Φ. Κουκουλ έ, Συμβολή (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 33.)
SB. Schmidt, Totengebrauche, Archiv, 25. 69.
4 Λ ι β α ν ί ο υ, Έχων τις γυναίκα καί ών υπό πατρί άπεδήμησε § 3 τόμ. 

5, σ, 554 (Forster).
5 Φ. Κουκουλ έ, Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 15. 75. 77.).
8 Περί λύπης (Dindorf).
7 Ρ. G. 37. 728.
8 Ρ. G. 47. 409.
9 Α. Μ a j u r i, Anecdota Prodromea (Acad, dei Lincei, 17 (1908), σ. 523.)

10 Μιχαήλ ’Α κομιτάτου τοϋ Χωνιάτου, Μονφδία εις Νι
κήταν τόν Χωνιάτην 1. 357. 10 (Λάμπρου). Κατά γής έκάθηντο οί πενθοΰντες 
έν Κρήτη καί κατά τήν εποχήν τής Βενετοκρατίας. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολή 
(Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 33 )

11 Herman n's — Bliimner, Lehrbuch 3 τόμ. 4 σ. 373. Καί έν τή Άλ- 
κήστιδι τοϋ Ε ΰ ρ ι π ί δ ο υ (στίχ. 631) λέγεται"

αυλών δέ μή κατ’ άστυ, μή λύρας κτύπος 
έ'στω σελήνας δώδεκ’ έκπληρουμένας

12 Hermann’ s—Β 1 u m n e r, Ένθ’ άν.
18 D. Petrakakos, Die toten im Recht, σ. 39.
14 Τοϋτο έκαλεΐτο novemdial.
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φαίνεται καί έκτων Νεαρών τοΰ ’Ιουστινιανού, αΐτινες άπαγορεύουσι νά 
ένοχλή 6 δανειστής τούς συγγενείς τοΰ άποθανόντος «προ τής τών εννέα 
ημερών προθεσμίας, έν αίς πενθεί ν δοκοΰσι» 1, μαρτυροϋσι δέ καί μετα
γενέστερα κείμενα ως λ. χ. τό μυθιστόρημα τοΰ Θεοδώρου Προδρόμου τά 
κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, ένθα λέγεται δτι ό πατήρ λύει τό πένθος 
«ημερών τήν ένάτην» ή δτι ή δέκατη ήμέρα «περαίνει τον νόμον τοΰ 
πένθους» 1 2 3.

Σημειωτέον δ’ δτι καί τό βασιλικόν πένθος επ’ ίσης διήρκει εννέα 
ημέρας .

Καί τό έθιμον θά έξηκολούθησε καί μετά τήν πτώσιν τής αυτοκρα
τορίας ημών άφ’ ου κατά τον ΙΕ', αιώνα ύπερμεσοΰντα έν Κρήτη ή σύνοδος 
τοΰ Γερόλαμο Λάντο απαγορεύει εις τούς ορθοδόξους κληρικούς νά φέ- 
ρωσι πένθιμα ενδύματα ή καλύμματα επί 8 ημέρας από τοΰ θανάτου 
τοΰ συγγενούς των4 * 6, καί σήμερον δ’ ένιαχοΰ τηρείται. Ούτιος έν Κοτυώ- 
ροις τοΰ Πόντου αί φίλαι γυναίκες μένουσι πλησίον τής χήρας καί τήν 
παρηγοροΰσιν επί έννέα ημέρας δ.

Ή χήρα τού άποθανόντος, κατά τούς νόμους, ώφειλε νά πενθή τον 
άνδρα μελανειμονούσα έπί έν έτος, καί αν ακόμη τό σώμα τοΰ συζύγου 
δέν άνευρίσκετο β, μετά ταΰτα δ’ ήδύνατο έκ νέου νά ύπανδρευθή- έάν 
μάλιστα έμάνθανεν αύτη τον θάνατον τοΰ έν τή ξένη άποθανόντος συ
ζύγου της τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ πένθιμου ένιαυτοΰ, πάλιν ήδύνατο 
αύτη νά ύπανδρευθή 7. Έάν δμως ή χηρεύσασα έπεζήτει νέον γάμον προ 
τής παρελεύσεως τοΰ πένθιμου ένιαυτοΰ, τότε έθεωρεΐτο μοιχαλίς, καί

1 Λιβανιού, Πρός τούς νέους περί τοΰ τάπητος 10 (τόμ. 4, σ. 186. 14
Forster (Ζ a c h. ν. Lingental, Imperatoris Justiniani quae vocantur Novellae 
2. 195, Βασιλικά 23. 2. 1, ’Επαναγωγή 41, Πρόχειρον. 37. Βλ. καί D. Ρ e t r a k a- 
k o s, Ένθ’ άν. 134. 10.

3 Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Α'. 
312, Γ. 393.

3 Φ. Κουκουλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών Βασιλέων (Έπετ. 
Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 15 77.)

* Φ. Κουκουλέ, Συμβολή (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 34.)
6 Ξ ε ν ο φ. Ά κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 230. Περί τής διάρ

κειας τοΰ πένθους παρά τοΐς σημερινοΐς Έλλησι βλ. Ν. Πολίτου, Τά κατά 
τήν τελευτήν (Λαογρ. Σΰμμ. 3. 356.)

6 Κατά τόν Ρωμαϊκόν νόμον μόνον δέκα μήνας" ’Ιουστινιανού Νεαρά 39. 
Zach ν. Lingenthal, Imperatoris Justiniani quae vocantur Novellae 1. 
347. Βασιλικά 21. 2. 25. Χρυσόστομος, P. G. 62. 431. D. Petrakakos, 
Die Toten im Reeht, σ. 87.

7 Άρμενοποΰλου, Έξάβιβλος, 4. 9. 4.
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έστερεΐτο τοΰ ύποβόλου τού άνδρός, τουτέστι τοΰ εις αντιστάθμισμα τής 
προικός της υπό τοΰ συζΰγου ύποσχεθέντος ποσοϋ, δπερ έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει έλάμβανον οί συγγενείς του '. Κατά τάς Άσίζας μάλιστα τής 
Κάπρου ή χήρα ή εντός τοΰ έτους ύπανδρευθεΐσα δεν ήδΰνατο νά λάβη 
τό κληροδοτηθέν αυτή 1 2, δι’ ατιμίας δ’ έκηλιδοΰτο επ’ ίσης καί εκείνος, 
δστις εξέδιδεν εις γάμον την υπεξούσιόν του εντός τοΰ χρόνου, καθ’ δν, 
κατά τό έθος, ώφειλεν αύτη νά πενθήση τον άνδρα 3.

Μόνον δόγμα τής συγκλήτου ήδΰνατο νά ελάττωση τά πένθη των 
γυναικών ή μείωσις δμως αύτη άφεώρα εις την αποβολήν των μελανών 
φορεμάτων καί την χρήσιν κοσμημάτων, ούχί δέ καί εις γάμον εντός τοΰ 
πένθιμου ενιαυτού 4. Μόνον δέ δι’ αίτήσεως προς τον αύτοκράτορα έπε- 
τρέπετο νά ύπανδρευθή χήρα προ τής παρελεΰσεως τοΰ πένθιμου χρόνου5.

'Η μνηστή τέλος δεν ήτο υποχρεωμένη νά πενθήση τον μνηστήρα 6. 
Έν ιρ δ’ ή σύζυγος ήτο υποχρεωμένη, διά τήν μή σύγχυσιν τής γο
νής 7, νά μή ύπανδρευθή επί έν τουλάχιστον έτος από τής χηρείας της, τό 
αυτό δεν συνέβαινε καί μέ τον άνδρα. Οΰτος, κατά τούς νόμους, δεν ήτο 
υποχρεωμένος νά πενθήση τήν σύζυγόν του, πολύ δέ όλιγοότερον τήν μνη
στήν του 8.

Κατά τούς νόμους επ’ ίσης πρέπον εθεωρεΐτο τά πενθή τις τούς γο
νείς καί τά τέκνα καί λοιπούς πατρογενεΐς, ό παραλείπων δμως τό καθή
κον τοϋτο δέν ήτιμοϋτο 9 10 * 12.

Τό πένθος τών έν πολέμφ πεσόντων διεκόπτετο τελουμένου επινι
κίου βασιλικού θριάμβου ,0, ύπήρχον δέ καί περιπτώσεις, κατά Ρωμαϊκήν 
τό πλεΐστον συνήθειαν, καθ’ αςούδ’ έπετρέπετο νά πενθή τις άποθανόν- 
τα, εάν δήλον δτι ούτος ήτο ένοχος εγκλήματος καθοσιώσεως11 ή προδό
της τής πατρίδος13 ή αύτόμολος ή ειχεν άπαγχονισθή ή αύτοκτονήσει13.

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. t9

1 Ά ο μ £ ν ο * ο » 1 ο ΐ), Έξάβιβλος, 4. 9. 28.
3 Άσίζαι Β'. κεφ. 155, 157 (Κ. 2 ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 6. 370. 10, 371. 20.)
3 Πανδέκται, 3. 2. 1. Άρμενοπούλου, ‘Εξάβιβλος, 6. 15. 3.
4 Κώδιξ, 2. 11. Βασιλικά 21. 3. 14.
6 Πανδέκται, 3. 2. 9. 10.
6 Σύνοψις Π 13. 1 (Zach. ν. Lingenthal JGR. 5. 546).
7 Πανδέκται, 3. 2 11. 1.
8 Πανδέκται, Ένθ’ άν. Σύνοψις, ”Ενθ’ άν.
0 Πανδέκται 3. 2. 23.

10 Ράλλη — Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 6. 465.
u Κίσηγήσεις 4. 18. 2.
12 Πανδέκται 3. 2. 2. 4 Βασιλικά 59. 1. 35. Σύνοψις 2. 13. 3 (Zach. ν. Lingen

thal JGR 5. 567.)
18 Πανδέκται 3. 3. 2. 3. 4. Βασιλικά 21. 2. 11.
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Παρά ταΰτα δμως, εάν ή χήρα τοιοΰτου άνδρός έζήτει νά συνάψη 
γάμον αμέσως μετά τον θάνατον αΰτοΰ, ήτιμούτο και αυτή καί ό συζευ- 
χθείς αυτήν εν γνώσει των δρων υφ’ οΰς άπέθανεν ό πρώην σΰζυγος 1.

ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ

άναβόλιον 9, 11.
αναθέματα 52, 7.
άνάχλημα 21, 2.
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άπάργματα των ώρίων 67, 17.
άπομεριμνώ 7, 3.
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σαββάνωμα 9, 8. 

σαραντάρι 62, 6. 
σγάρτζιος 74, 1. 
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σκίμπους 26, 8. 
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σωματο-θ'ήχαι 44, 12. 
ταφεΐα 39. 8. 

τάφος 60, 22. 

τοποφύλαχες 45, 26. 
τράναι 31, 7. 
τρίτα 62, 5. 
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τεσσαρακοστά 62, 5. 
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ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

1 Πανδέκται, ’ΈνΌ·* αν.
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