
ΠΕΡΙ ΚΟΜΜΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Ό κ. Φαίδων Κουκούλες έν ειδική σοβαρά μελέτη 1 διεζωγράφησε τά 
πρόσωπα τών καλλωπιζομένων Βυζαντινών γυναικών άναπαραστήσας ζωηράν 
την εικόνα τών ήχρειωμένων κα'ι ήλλοιωμένων προσώπων διά τής βαφής 
Βυζαντινών κυριών, επί τη βάσει τών περισωθέντων κειμένων καί μνημείων. 
Εις την καλλιτεχνικήν ταΰτην εικόνα, έν ή βλέπομεν τά χείλη και τάς παρειάς 
ερυθρός, καί τάς όφρΰς μεμελανωμένας, τά ά'λλα μέρη τοΰ προσώπου, ο! κρό
ταφοι καί ό πώγων καί αί έπιβλεφαρίδες μένουσιν αχρωμάτιστα. Τό κόκκινον 
χρώμα αί Βυζαντιναί κυρίαι έπέθετον δ'χι μόνον εις τά χείλη καί τάς παρειάς, 
άλλα καί είς τό άκρον τοΰ πώγωνος, τό δέ μέλαν εις τάς όφρΰς, τάς έπι βλεφα
ρίδας καί εις τούς κροτάφους, πράγματα καί επινοήματα άγνωστα καί εις τά 
τελειότερα κομμωτήρια τών Παρισίων. Ή τοιαΰτη τών προσώπων διακόσμη
σα; έν κοινή χρήσει κατά τον ΙΕ' αιώνα ύπάρχουσα, έχει βεβαίως είς πολύ 
βαθυτέραν έποχήν την έ'ξιν, ουδέ δΰναται νά θεωρηθή ως νεωτερισμός ή βαφή 
τοΰ πώγωνος καί τών κροτάφων καί έπιβλεφαρίδων, ώς περιγράφει αυτήν 
καί ψέγει ό Νομοφύλαξ τής Θεσσαλονίκης Ιωάννης ό Ευγενικός. Ούτος έν 
λόγω τινί αύτοΰ προς τάς καλλωπιζομένας γυναίκας, έκφωνηθέντι πάντως έν 
Θεσσαλονίκη, περιγράφει λεπτομερώς τήν δλην δραματουργίαν, ως άποκαλεΐ 
αυτήν, τήν γινομένην έν τφ προσώπω τής γυναικός, καί είς τό άχρειούμενον 
διά τής βαφής πρόσωπον προσθέτει τό μέλαν είς τούς κροτάφους καί τό 
κόκκινον είς τό άκρον τοΰ πώγωνος. Τά είς έπαρχιακήν δέ πόλιν τελούμενα 
άντεγράφοντο, ώς είκός, έκ τής πρωτευοΰσης, ήτις έκανόνιζε κατά διαφόρους 
έποχάς τά τής διακοσμήσεως τοΰ προσώπου.

Ό λόγος ούτος τοΰ Εύγενικοΰ, ό διασωθείς έν αύτογράφφ αύτοΰ 
Κώδικι2 άποκειμένφ έν τή Εθνική τών Παρισίων Βιβλιοθήκη 3 είναι συμ
βολή πολύτιμος είς τά περί κομμώσεως τών Βυζαντινών καί συμπληροι τήν 
λαμπράν εικόνα τήν οποίαν ή ακατάβλητος φιλοπονία τοΰ κ. Κουκουλέ 
άνεστήλωσεν.

1 νΙδ. Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών έτ. Ζ' σ. 3-37.
2 Ό Κώδιξ έγράφη τφ 1429 καί περιέχει διάφορα αΰτοΰ έργα ώς καί τρΰ «ισαδέλ

φου του Μάρκου τοΰ Ευγενικόν.
2 Κώδ. 2075 φ. 411«'
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Τοϋ Νομοφνλακος [Ίωάννου τον Ευγενικόν] 

προς τάς καλλωπιζομένας γυναίκας

Και περί ενδύματος τί μεριμνάτε, φησ'ιν δ Κύριος' καταμάθετε τά 
κρίνα τοΰ άγροΰ πώς αυξάνει, ου κόπια ουδέ νήθει» 1. Εί οΐίν επί των ανα
γκαίων έπιβλημάτων οΰκ έά ημάς μεριμνάν ό Κύριος, ως ουδ’ επί τής τρο- 5 
φής καί των άλλων τών κατά τον βίον, πολλώ μάλλον επί των περιττών καί 
πολυτίμητων ενδυμάτων τών εΰανθών καί κομψών καί μαλακών, χρυσοπά- 
στων τινών καί λαμπρών καί λιθοκόλλητων. ’Έστω δ’ ουν δμως επί τούτψ 
τοίς νέοις συγγνώμη καί ταΐς εΰγενέσι καί πλουσίαις τών γυναικών.

Τί δ’ αν εΐποι τις περί τών άκαίρως καί ματαίως καλλωπιζομένων, 10 
μάλλον δέ οΰ καλλωπιζομένων, άλλα καταισχυνουσών εαυτάς; την τε γάρ 
φύσιν παραφθείρουσι καί τον ταύτης δημιουργόν καί ποιητήν καί πλάστην 
εαυτών άθετοϋσι καί, δσον τό έπ’ αύτάς, εν οίς ποιοΰσι μέμφονται καί κακί- 
ζουσι καί την άρρητον εκείνου σοφίαν—ώ τής μανίας! — φιλονεικοϋσιν 
έπανορθοΰν, λευκώματά τινα έπινοοϋσαι τοίς προσώποις αυτών καί περί- 15 
τρίμματα καί ερυθρώματα καί ταΐς όφρΰσι καί τοίς κροτάφοις μελανώματα, 
έργα καταγέλαστα ως αληθώς καί πάσης μανίας καί παραφροσύνης επέκεινα.

’Έπεστί μοι θρηνεΐν καί δακρΰειν δταν την τοσαΰτην άσχημοσΰνην 
ενθυμηθώ' δταν βλέπω καινοτομουμένην την φΰσιν καί παρηλλαγμένην την 
δψιν καί τό κατ’ εικόνα Θεοΰ κτισθέν πρόσωπον ήχρειωμένον ταΐς παρά 20 
φύσιν ύπαλλαγαΐς καί ήλλοιωμένον τοίς έπεισάκτοις καί ξένοις χρώμασι. Τίς 
είδε, τίς ήκουσε Θεοΰ καί θείων έργων ημάς επανορθωτάς τολμάν γίνεσθαι; 
ήσχύνθητε άκούουσαι τήν άλογον καινοτομίαν, την άκαιρον φιλοτιμίαν, την 
ματαίαν φιλοπραγμοσύνην υμών, ήρυθριάσατε μανθάνουσαι τήν τοιαΰτην 
άσχημοσΰνην ήδέσθητε τοίς τοϋ συνειδότος κέντροις βαλλόμεναι καί ταΐς 25 
μάστιξι τοϋ ένδον κριτηρίου πληττόμεναι. Εί ούν έντρέπει καί πλήττει τάς 
καρδίας υμών ή τούτων διήγησις, εί τό βλαβερόν καί θεομισές πρόδηλον, εί 
τό αισχρόν αύτόθεν υποβάλλει ή τών τοιούτων ΰπόμνησις, διατί τών έργων 
άνέχεσθε, || διατί ταϋτα ποιεΐν επιχειρείτε καί ποιοϋσαι οΰ καταδύεσθαι φ. 4Γ 
ουδέ συγκρύπτεσθαι σπουδάζετε, ουδ’ ως είκός καί κατορύττεσθαι, αλλά πομ- 30 
πεύεσθαι καί πομπεύειν καί δημοσιεύειν τό δεινόν καί ταΐς απάντων δψεσι 
φαίνεσθαι; Καί γινομένου μέν τοΰ κακοΰ καί τελουμένων τών τοιούτων 
παραπλασμάτων λανθάνειν πάσαις μηχαναΐς σπεύδετε τάς θύρας άποκλεί- 
ουσαι τοϋ κοιτώνος καί τοίς ένδοτέροίς τών θαλάμων παρεισδυόμεναι, καί 
τάς όπάς περιεργαζόμεναι καί τήν στέγην αυτήν ΰφορώμεναι, καί τών θερα- 35 
παινίδων τάς πιστοτάτας θυρωρούς έφιστάσαι, μη πού τις λάθη παρεισελθών

Μα,τθ. ά, 23. Λονκ. ιβ’, 27.
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καί τών σφοδρά οίκειοτάτων και την δεινήν εκείνην δραματουργίαν θεά- 
σηται. Τελεσδέντος δέ τοΰ πτώματος και τής συμφοράς άπάσης έξεργασθεί- 
σης πανηγυρίζειν άνέχεσθε και δημοσία εαυτάς καί την σατανικήν εκείνην 
μεταποίησιν έμφαίνειν καί θεατρίζειν τό αίσχος τής φύσεως. Καί τότε μέν 

5 οΰτω δημιουργούμεναι καί πλαττόμεναι καί πορνικώς εαυτάς περιχρίουσαι 
συγκαλύπτεσθε, καί οΰδ’ αν άδελφώ ουδέ πατρί, ουδ’ αύτοΐς άνδράσιν υμών 
ραδίως δαρρήσετε, μετά δέ τήν καλήν εργασίαν πάσιν άνθρώποις έτοιμους 
πιστεύετε θέαμα πάσι προκείμεναι φύσει μάλλον μισοΰμενον ή άγαπώμενον, 
φύσει βδελυττόμενον ή ποθούμενον, φύσει κακιζόμενον ή επαινούμενου, 

10 μάλλον ΰβριζόμενον ή θαυμαζόμενον, ειρωνευόμενου ου τιμώμενον, ελεού
μενου, τοΐς νοΰν έ'χουσιν ούκ αποδοχής άξιούμενον, πράγμα καί θέαμα, ή, 
μάλλον ειπεΐν, πλάσμα καί τέχνασμα τοΰ πονηρού καί τής αρχαίας συμ
βουλής τοΰ όλοθρευτοΰ δράκοντος οίξιον.

"Ωσπερ γάρ οί μοχθηρότατοι τών έν πόλεσι τό κοινόν πάσι καί σΰνηθες 
15 νόμισμα καί τήν βασιλικήν εικόνα διαφθείροντες κιβδηλεΰουσι καί παρα- 

χαράττουσι καί τοΐς νόμοις ως κοινοί φθορεΐς ταΐς έσχάταις τιμωρίαις υπά
γονται, τον αυτόν τρόπον καί οί τήν φύσιν αυτήν καί τό τοΰ Θεοΰ πλάσμα 
μεταποιεΐν έπιχειροΰντες καί τολμώντες επί μηδεμιά πάντως ανάγκη κοσμεϊν, 
ώς εχθροί τοΰ Θεοΰ τή αίωνία κολάσει παραπεμφθήσονται, μηδενός οίκτου, 

20 μηδεμιάς φειδοΰς καί συμπάθειας άξιούμενοι, κά'ν τε γυναίκες, κά'ν τε 
ά'νδρες ώσι.

Καί γάρ καί εις τούτων τινάς ήδη τά τής κακίας — ώ τής αισχύνης!— 
χωρεΐ, κά'ν τε νέοι, καν τε γέροντες, καν τε ίδιώται, καν τε σοςροί, είτε πλού
σιοι, είτε πένητες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι πάντες άναμφιβόλως ταΐς έσχά- 

25 ταις τιμωρίαις ύποβληθήσονται καί ασύγγνωστα κατακριθήσονται, τήν φύσιν 
αυτήν καί τήν τοΰ Θεοΰ δημιουργίαν παραχαράττοντες. Ούχ οΰτω τον άμαρ- 
τάνοντα ως τον άναισχυντοΰντα κολάζειν οίδε Θεός, φησίν ή γραφή. Ποία 
δέ ταύτης αναισχυντία μείζων γένοιτ’ άν; αισχύνεται ό βλέπων σε έξωθεν 

412“ καί σΰ ούκ αισχύνη; ευλαβείται άτενίζειν εις || τοιοΰτόν σου πρόσωπον, 
30 καί σΰ οΰκ ευλαβή; εντρέπεται πάς τις προς τοσαύτην άσχημοσύνην καί σύ 

ούκ έντρέπη;
Ό μεθύων μανίαν αυθαίρετον έντίθησιν έαυτώ καί σύ μεθύοντος ό'ψιν 

περιποιή σεαυτή, αντί τοΰ μέτριου καί φυσικού τής αίδοΰς κόσμου φοινικο- 
πλαστουργοΰσα τάς παρειάς καί χείλη καί πώγωνος άκρον. Ό πάθεσι καί 

35 αίσχροΐς έγκλήμασιν άλούς μελαντηρία τφ προσώπφ περιχεθείς τή αγορά 
περιάγεται θεατρ ιξό μένος, καί σύ παρά μηδενός δικαστηρίου κατακριθεΐσα 
μελαντηρίαν τών κροτάφων καί τών δφρύων, ήδη δέ καί τών έπιβλεψαρίδων 
τριχών καταχέουσα περιέρχη τάς ίεράς πανηγύρεις καί τήν εκκλησίαν τοΰ 
Θεοΰ πάντων τάς γλώσσας άνοίγουσα, πάσι πρόσκομμα προκειμένη καί σκάν- 

40 δ«λον καί Ίουδαίοις καί "Ελλησι καί τή εκκλησία τοΰ Χριστού καί αντί
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δόξης Θεού και βοήθειας τφ άνδρί καί καλοϋ παντός αφορμής προς ο έκτί- 
σθης παρά Θεοϋ, άπάσης μάλλον άθλιότητος καί συμφοράς αιτία καθέστηκας, 
λίχνοις καί περιέργοις δφθαλμοΐς παθών δημιουργός, πορνείας συνεργός, 
αίσχρότητος αυτουργός, αναίδειας διδάσκαλος, καταφρονήσεως μήτηρ, κενοδο
ξίας πηγή, ύπερηφανίας θυρα, άπογνώσεως πρόξενος. Πώς εις μνήμην έλθης 5 
θανάτου ποτέ; πώς εις κατάνυξιν καί μετάνοιαν τών αμαρτιών σου; ποϋ 
τα .... 1 χριστιανοΐς εν σοί; πώς ούτως έ'χουσα προσεόξη τώ Θεώ καί 
πατρί; Ουκ οΐδατε τήν ευμάρανσιν τής ανθρώπινης σαρκός; ουκ οΐδατε τό 
ασθενές καί ουτιδανόν τής ήμετέρας φυσεως; ου γνώση ποΰ τό μη μεταπί- 
πτον κάλλος καί τις ή αληθινή φαιδρότης καί ωραιότης καί άγαλλίασις; τίς 10 
ζωγράφος πλέον ή πέφυκε λευκάναι τό κρίνον διενοήθη; τίς έρυθραίνει τό 
ρόδον ή τι τών άνθέων κοκκινοβαφέσι χρώμασιν άλλ’ ουχ ως ή φύσις έκό- 
σμησε καταλιμπάνει;

Αΐσχύνθητι καί αυτή, ώ τοΰ Θεοΰ άνθρωπε, τον σόν πλαστουργόν καί 
μη φιλονείκει πέραν τοΰ δέοντος' μη τά αδύνατα επιχειρεί' μη τών άμηχάνων 15 
επιθυμεί' ήκουσας τοΰ θείου Δαυίδ «έθαυμαστώθη ή γνώσίς σου εξ έμοΰ, 
προς Θεόν φάσκοντος, εκραταιώθη ου μή δυνωμαι προς αυτήν». Μη τήν σήν 
γνώσιν προσεξευρεΐν τι καί πλέον εις λόγον κάλλους τής θείας μάλλον ύπολο- 
γίζου' πέρα μανίας άπάσης φιλοτιμεΐσθαι τοις θείοις έργον ημάς προσεπιδα- 
ψιλεΰεσθαΐ' μή έρεί τό πλάσμα τώ πλάσαντι ήκοΰσαμεν τί με ούτως έποίησας; 20 
εί μέν λευκή καί υπέρυθρος καί ωραία καί εν πάσι καλή, λέγε κατά σαυτήν 
καί λόγοις καί έργοις δόξα τφ Θεφ, τώ εκ πηλού τοιοΰτον κάλλος δημιουρ- 
γήσαντι καί μή άγνωμόνει περί τον σοφόν τεχνίτην καί θαυμαστόν ευεργέ
την εί δ’ αισχρά καί δυσειδής καί ΰφαιμος καί ύπομελανίζουσα ή άλλως 
ωχρά καί συντετηκυΐα καί άχαρις, καί οΰτω Θεφ μάλλον ευχαριστεί καί τό 25 
κάλλος άπαν επί τήν ψυχήν καί τον εντός άνθρωπον έπιτίθει καί ούτως ήδη 
τον οίκεϊον καί προσφυή κόσμον περιτιθέναι καί άγάλλειν σεαυτήν σπούδαζε.
Καί γάρ ώς αληθώς τοΰτο δή τό δεινότερον, δτι καί τήν αμαρτίαν άπηρτι- 
σμένην έχεις χωρούσα κατά Θεού καί κατά τής φΰσεως καί τουναντίον άπαν 29 
ή ου βουλει ποιείς ώς καί τοις έξω δοκεΐ σοφοΐς2. || Εί μέν αισχρά ή άγαν φ. 412 
ωραία, γίνωσκε δτι καλλωπιζομένη μάλλον ελέγχεις ή πλέον ελέγχει' εί δέ 
μέση καί μήν ακούεις πάν μέτρον άριστον καί ή μεσάτης καί τό μέτριον επί 
πάσιν επαινετόν ώστε πανταχόθεν σοι τά τής απολογίας άφήρηται καί ούδεμία 
πρόφασις περιλείπεται, τήν άλογον ταύτην καί άτοπον καινοτομίαν επιδει-

1 Λέξις δυσανάγνωστος.
2 Έν τή κάτω ωφ τοΰ φύλλου προσετέθησαν 4 γραμμαί συμπληρωτικοί τοΰ κειμέ

νου, άλλ’ άγνωστον ποΰ άναφέρονται, έλλείποντος έν τφ κειμένφ τοΰ σχήματος, δι’ οΰ 
δηλοΰται ή προσθήκη, ή άλλως τε δυσανάγνωστος.
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κνυμένη. "Ινα τοίνυν αποδεκτή καί έτοιμος εύρεδής τώ νοητώ νυμφίφ καί τώ 
νυμφών ι καί τοΐς ίεροϊς έκείνοις θαλάμοις δλην σεαυτήν μετάθες επί των...1 
την ψυχικήν λαμπάδα φαιδρΰνουσα καί άνάπτουσα καί τής διαβολικής χρω
ματουργίας καί συμπλάσεως άποστάσα, ΐνα καί τής αιωνίου καταδίκης άπαλ- 

5 λαγεϊσα τών άκηράτων άξιωδής αγαθών καί τής άδιαδόχου βασιλείας καί 
τρυφής εν Χριστώ Ίησοΰ τώ Κυρίω ημών αμήν: f

f Ο γιρ. λεονγοπολεως ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΪΡΑΤΙΑΔΗΣ

1 Έν tfj ώφ συμπληροϋται ή φράσις διά λέξεων δυσανάγνωστων καί άκαταλήπτων.
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