
ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΟΙΚΙΑΝ

Περί τής Βυζαντινής Ιδιωτικής οικίας εχουσι μέχρι σήμερον γραφή 
μελέται τινές πάσαι δμως στηρίζονται επί τών σφζομένων μνημείων και 
τής ερεύνης τών εμμέσων πηγών, αναπαραστάσεων τουτέστιν εν μωσαϊκαις 
είκοσι, μικρογραφίαις, άρχαίοις ίχνογραφήμαφι κτλ. Ό στηριζόμενος εν τού- 
τοις μόνον επί τών πηγών αυτών δεν είναι δυνατόν νά δώση πλήρη, δσον 
ενεστιν, εικόνα τοϋ θέματος, διά πολλούς λόγους. Πρώτον τά έν ταΐς κυρίως 
Έλληνικαις χώραις σωζόμενα οικήματα δεν είναι παλαιότερα τού I'. μ. X. 
αϊώνος, καί ταΰτα ούχί πάντα ακριβώς χρονολογημένα, στερούμεθα επομέ
νως διά τάς είρημένας χώρας μνημειακών πληροφοριών μέχρι τής εποχής 
ταΰτης * 2 καί δεύτερον, ύφ’ ήν μορφήν σφζονται σήμερον τά Βυζαντινά οική
ματα, δεν δύνανται νά μάς πληροφορήσωσι περί διαφόρων λεπτομερειών, 
ή γνώσις τών οποίων θά ήτο αναγκαία διά την ακριβή τοϋ Βυζαντινού 
οικήματος κατανόησιν. Δεν δυνάμεθα π. χ. μόνον εκ τών μνημείων νά πλη- 
ροφορηθώμεν έκ ποιας ύλης κατεσκευάζοντο οί τοίχοι τών οικιών, πώς κατε- 
σκευάζετο ή στέγη, τίνα κοσμήματα ύπήρχον επί τής οροφής καί τών φατνω
μάτων, πώς ήνοιγον καί έκλείοντο αί θύραι, ποία ήτο ή Βυζαντινή αρχιτε
κτονική ορολογία, ποια μέτρα ελάμβανεν ή πολιτεία διά τήν επισκευήν τών 
οικιών καί τήν διατήρησιν τοϋ αρχαίου σχήματός των «διά τήν εύκοσμίαν 
τής πόλεως» καί τά τοιαϋτα. Ό χρόνος άλλως καί ή φθορά καί ή μεταποίη- 
σις εχουσιν επιφέρει εις τά σφζόμενα μνημεία μεταβολάς, αΐτινες μάς εμπο- 
δίζουσι νά λάβωμεν σαφή πάντοτε ιδέαν τοϋ αρχικού αυτών τύπου 3. Τούτου 
ενεκα είναι ανάγκη, αν θέλωμεν ακριβέστερα περί τής Βυζαντινής ιδιωτικής 
οικίας νά μάθωμεν, νά συμπληρώσωμεν άλλοθεν τάς γνώσεις μας, τουτέστι 
διά τής χρησιμοποιήσεως καί τών φιλολογικών πηγών, ύφ5 ας εννοοϋμεν τάς 
περιγραφάς Βυζαντινών οικιών 4, τάς περί αυτών μαρτυρίας τών ιστορικών

ι Τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν βλέπε έν τή μελέτη τοϋ Ε. Gerland, Das Wohn- 
haus der Byzautiner (Burgwart 16(1915) σ. 10 -19. ΈπιΟι καί Ch. Diehl, Manuel 
1.399-401.

2 Δέν εννοώ τάς οικίας τής Συρίας, ήτις ένωρίτερον τών άλλων επαρχιών άπεσπάσύη 
τοΰ Βυζαντινού κράτους καί έν αΐς καί ξενική παρατηρεΐται έπίδρασις.

3 Υπερβολικά βεβαίως είναι δσα λέγει ό Aug. Choisy, Histoire de l’architecture 
2.75, βεβαιών ότι αί οίκίαι τών Βυζαντινών επαρχιών, κυρίως είπεΐν οΰδέν αυθεντικόν 
ίχνος διατηροϋσιν.

4 Ώς είναι λ.χ. ή περιγραφή τής οίκίας τού Θεοδώρου Μετοχίτου R. Guilland,
Le palais de Theodore Metochite έν Revue des Etudes Grecques 35. 88 έξ. καί τό
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και χρονογράφων ώς καί των πατέρων τής εκκλησίας ', δταν οΰτοι όμιλώσι 
κατά τής πολυτελείας καί τής ματαιοδοξίας, κατόπιν των νόμων, οΐτινες πολ- 
λάκις λαμβάνουσιν αφορμήν καί περί οίκιών νά όμιλήσωσι, τοιν εγγράφων, 
προικοσυμφώνων τουτέστι, διαθηκών, εγγράφων αγοραπωλησίας καί τών 
τοιουτων, τών μεσαιωνικών σχολίων καί γλωσσάριων, τών ιδιωτικών επιστο
λών, τών ονειροκριτικών βιβλίων, πρός δέ καί τών Βυζαντινών έπυλλίων, 
ένθα συχνά συναντώνται περιγραφαί οίκιών και ανακτόρων. ”Αν εις τάς 
πηγάς ταΰτας πρόσθεση τις διά τήν παλαιοτέραν εποχήν τά έργα τοϋ Κλή- 
μεντος καί τά έν τφ διαγράμματι τοΰ Διοκλητιανοΰ λεγόμενα * 2 3 καί προσλάβη 
ώς βοήθημα τήν έρευναν τής Νεοελληνικής λαϊκής οικίας 8, τότε θά δυνηθή 
ασφαλώς νά συμπληρώση έν πολλοΐς οσα μέχρι τοΰδε γνωρίζομεν περί τής 
Βυζαντινής λαϊκής οικίας.

ΤΛ ΔΗΜΩΔΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ

Οί Βυζαντινοί συγγραφείς καί τά κείμενα, πρός δήλωσιν τής οίκίας, 
μεταχειρίζονται τάς λέξεις οικία καί οίκος, ή ονομασία δ’ αϋτη επί αιώνας 
φαίνεται ό'τι ήτο καί δημώδης. Καί φρονοΰσι μέν τινες οτι ή λ. οίκος, επί 
θρησκευτικής ληφθεΐσα σημασίας 4 (π. χ. οίκος Θεού, οίκος Κυρίου, οίκος 
προσευχής) έπαυσε διά τοϋτο νά είναι δημώδης, ή σημερινή εν τοΰτοις χρήσις 
δεν υποστηρίζει τήν γνώμην ταυτην. Νΰν δήλα δή έν Αϊνφ σώζεται τό 
οίκος πρός δήλωσιν τής οικίας5, δκια λέγονται έν Αιτωλία αί ευτελείς 
καί πεπαλαιωμένοι οίκίαι, έξοικος δ’ ό ανέστιος έν’Άνω Συρφ 6. Άν εις 
ταΰτα προσθέση τις δτι έν τοις μεσαιωνικοΐς έγγράφοις συχνά άναφέρεται 
τό οίκοθέσιον7 καί τό οίκότοπον8 ή οίκοτόπιον9, τότε θά δεχθή

επίγραμμα τοΰ Κ. Στιλβή έπί τφ κατά Θεσσαλονίκην νεουργηθέντι οΐκψ τοΰ Σικουν- 
τηνοΰ Λέοντος (βλ. Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 5.7.).

ι Πολλάς καί πολυτίμους πληροφορίας παρέχει έν τοΐς έργοις του ό Χρυσόστομος.
2 Περί άλλων τινών πηγών δευτερευούσης σημασίας θά γίνη έν τοις έξης λόγος.
3 Ίδέ τής ’Αγγελικής Χατζημιχάλη τό έργον Ελληνική λαϊκή τέχνη, τοΰ 

Δ. Αουκοπούλου, Αΐτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί, καί Ar. Zachos, Aeltere 
Wohnungen auf Griechischen Boden έν Monatshefte fur Baukunst VII (1923) σ. 274 
έξ. Βλέπε όσα έγραψε καί ό αυτός περί τών παλαιοτέρων οίκιών τών Ίωαννίνων έν 
τοις Ήπειρωτικοΐς Χρονικοΐς τόμ. 3. 299 έξ.).

4 I. Πρωτοδίκου, Ή νησιωτική κατοικία ('Αρμονίας τόμ. 1. 165. 166).
» Καί έν Πιερίφ, έν τή ευχή- μπιρικέτι ’ς τοΰν οίκου σας. Έν Τσακαινία νΰν ό 

οΙκος = ή οικία.
6 Κλωνός Στεφάνου, Γλωσσάριον Σύρου έν B.C.H. 3.23.
7 Trinchera, Syllabus 255.194.
* Trinchera, Syllabus 249. Σ π. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά 131.
ο Cusa, I diplomi 373.4. Σπ. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά 120. Νΰν έν Κεφαλ- 

ληνίφ τό οίκοτόπιον λέγεται κουτούπι.
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δτι to οίκος δεν είχε λησμονηδή κατά την Βυζανηνήν περίοδον. Θά έλέγετο 
δε παρά τό οίκος καί κατοικητήριον, ώς και παρά τοΐς μεταγενεστέροις 
"Ελλησιν, άφ’ ού καί νΰν οΰιω καλείται ή οικία εν Κιμώλω, Κοζάνη καί 
Λέσβφ, κατοκο ιτή ρ ιον δ’εν Οίνόη τοΰ Πόντου

Ούδ’ ή αρχαία λέξις δόμος δά ήτο εντελώς λησμονημένη κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους, άφ’ού καί νΰν έν αίνίγμασι1 2 καί παροιμίαις περιφέρεται, 

Ή λέξις δμως, ητις ήτο έν κοινότατη χρήσει τότε προς δήλωσιν τής 
οικίας ήτο όσπίτιον3 ή σπίτιν4 5, ητις συχνά μεν γράφεται όσπήτιν, 
δρδώς δμως όσπίτι(ο)ν γραπτέα, άφ’ού έκ τής Λατινικής λέξεως hos- 
pitium παραγομένη, σημαίνει τον τόπον, έν φ παρείχετο φιλοξενία6.

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, ώς έκ τών διαφόρων έγγράφων, των 
σχολιαστών καί τυπικών τών μονών μανθάνομεν, έν οικιακά έλέγοντο τά 
έπι ένοικίφ μισθούμενα οικήματα ή καταστήματα, έπεκταδείσης δμως τής 
σημασίας τής λέξεως, έδηλοΰντο δι’ αυτής απλώς αί κατοικίαι6, ή συνοικίαι, 
αιτινες τέως έν Τραπεζοΰντι τά ένοίκια έλέγοντο.

Καί καπνός δέ δά έλέγετο δημωδώς ή οικία τότε, αν κρίνη τις έκ τοΰ 
καπνικού, δστις είναι ό δι’ έ'καστον καπνόν, ήτοι δι’ έκάστην οικίαν καπνι- 
ζομένην πληρωνόμενος φόρος. Σημείωσον δ’ δτι την γνώμην ταύτην ύπο- 
στηρίζουσι καί τά τής έποχής τής Τουρκοκρατίας έγγραφα, ένδα καπνός 7 = 
οίκία καί ή σημερινή δέ χρήσις, άφ’ ού νΰν έν Ήπείρφ ώς καπνοί χαρακτη
ρίζονται αί οΐκίαι 8.

1 Νΰν έν Τήνφ, Κερκΰρφ καί άλλαχοΰ ή εξοχική οίκία, ένθα παραμένουσιν οί χωρι
κοί κατά τόν χρόνον τής καλλιέργειας καί συγκομιδής, καλείται κατοικία.

2 Ώς έν Παξοϊς. Έν Μακεδονίφ καί έν παροιμίαις δουμή.
3 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 345.20, θαύματα τοΰ άγιου ’Αρτεμίου (Α. ΙΤαπαδοπού- 

λου - Κερα μέως, Varia Graeca Sacra 73.8) Cusa, I diplomi 1. 361.355,2.359, 
Tri n cher a, Syll. 315, 234, N ικ. Χωνιάτου. Χρον. διήγ. 621.1, 733.2,775.23, 
Hesseling - Pernot, Poemes Prodromiques I. 28.152 καί πολλαχοΰ άλλαχοΰ. 
Τό όσπίτ(ιν) πολύλεκτον παρά τοΐς Ποντίοις.

Ί Cusa, I diplomi 40.7,316.10, Hesseling - Pernot, Poemes Prodromiques 
IV. 103. Πολύλεκτος έν τοΐς έγγράφοις καί ό σπιτότοπος. Σπίτιν λέγουσιτήν οικίαν 
νΰν έν Λιβησίφ καί Κύπρφ. Τό σπίτ ι πάγκοινον.

5 Έν άγιολογικοϊς κειμένοις, σπανιώτερον, ξενίδιον διά τούτο καλείται ή οίκία.
6 Τά ένοικικά ήγουν ή αυλή σΰν τοΐς οίκήμασι τοΰ Κεντάρχου' Miklosicb-Miil- 

ler, Acta et Diplomata 5,145 οικήματα ούτωσίπως έγχωρίως ονομαζόμενα ένοικιακά. 
Η. D e 1 e h a y e, Deux typica byzantins de l’epoqne, des Paleologues a. 131. Βλ. καί 
τάείς Λουκιανόν σχόλια τοΰ Άρέθα, Σ. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαο- 
γραφικαί ειδήσεις, Λαογραφ, τόμ. 4 σ. 267 - 258.

7 Οί Τούρκοι λαμβάνουσιν εξ άσπρα από έκαστου καπνοΰ. Δ. Καμποΰρογλου, 
Ιστορία τών ’Αθηναίων 1.94.

8 Έφημ. τών Φιλομαθών 17. 1837. Βλ. καί τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange 
έν λ. κανονικός καί σημείωσον δτι καί νΰν πολλαχοΰ τό τζάκι συνωνυμεΐ τή οίκίρ.
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Νΰν λέγομεν πάω ή κάθομαι ’ςτή γωνιά μου, αντί τοΰ πηγαίνω ή κάθη- 
μαι εις τήν οικίαν μου, τήν σημασίαν δε αυτήν θά είχε καί κατά τους Βυζαν
τινούς χρόνους ή λέξις, αν κρίνω έκ τών εξής στίχων τοΰ Τωάννου Εύχαΐτων 
εις τήν Ιαυτοΰ οικίαν 1

οώζον δέ, αφζον και αν πιοτη γωνία, 
εν ιι λαθών έζησα τον προτού βίον.

Κελλί σήμερον λέγομεν τήν εξοχικήν ή μικράν ή ούχί λόγου αξίαν κατοι
κίαν, επ’ αυτής δέ τής σημασίας νομίζω δτι κεϊται ή λ. εις τά Προδρόμεια 
ποιήματα * 2, ίσως δέ καί παρ’ άλλοις συγγραφεΰσι.

Τέλος σημειώ δτι οί μεσαιωνικοί πρόγονοί μας, ϊνα εΐπωσι πηγαίνω είς 
τήν οικίαν μου, έλεγον «υπάγω είς τά ήμέτερα» ή «τά έδικά μας». Περί τοΰ 
πρώτου μαρτυρεί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος γράφων (1289. 46) «τό δέ 
ήμέτερόν δε κατ’ ελλειιμιν έφράσθη τοΰ οίκον ή δώμα' ουτω καί ή κοινή 
γλώσσα είς τά ήμέτερά φησι, δήλα δή δώματα ή οικία», περί δέ τοΰ δευτέ
ρου τό χρονικόν τοΰ Μορέως (στίχ. 5228), φέρεται δέ καί έν τοΐς θαυμασι 
τοΰ αγίου Γεωργίου 3 τις χαρακτηρίζων τήν οικίαν του ώς «τά εμά ίδια» 4 *. 
Πόσον δ’ ό χαρακτηρισμός αυτός ήτο διαδεδομένος δηλοΐ καί ή Νεολληνική 
χρήσις, άφ’ ου έν Πόντφ νΰν ’ς ’ς εμέτερα ή ’ς τά σέτερα σημαίνει είς τήν 
οικίαν μου ή είς τήν οικίαν σου, έν τή νήσφ δέ Μυκόνω ’ςτά ήμέτερά 
μου σημαίνει είς τόν οίκόν μου.

ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Κατά τόν σχολιαστήν τών Βασιλικών (βιβλ. 15 τίτλ. 1.39) «έργολάβος 
έστίν οικοδομήματος ό παρά τών βουλομένων κτίσαι οίκον λαμβάνων χρυσίον 
καί έξ ίδιων υλών τήν οίκοδομίαν ποιούμενος». Οΰτος καί ώς έπιστάτης 
τοΰ έ'ργου χαρακτηριζόμενος καί έργοδιώκτης καί έπείκτης6, είναι 
καί άλλοθεν γνωστόν δτι, μετά τήν συμφωνίαν μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ έργο- 
δότου, ήτις έγίνετο γραπτώς ή προφορικώς, έλάμβανε χρήματα καί είτα προέ- 
βαινεν είς έ'ναρξιν τοΰ έ'ργου 6, έφαρμόζων τά είς αυτόν υπό τοΰ άρχιτέκτονος 
διδόμενα σκάρ ιφα 7, ήτοι τό σχεδιάγραμμα.

ι Migne, Ρ. G. 120. 1160 στίχ. 523.
2 Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques IV. 32“ b. καί 166.
3 J. Aufhauser, Miracula Sancti Georgii 97. 17.
4 Έν Σινασψ τής Καππαδοκίας «πάω ’ς τή θιά μου» = ίδιά μου, σημαίνει πηγαίνω

οΐκαδε.
6 Θεοφάνους, Χρονογρ. 367.15,384.9, 440. 23 (De Boor.) Πρόκειται πάντοτε 

περί άξιων λόγου οικοδομών.
6 Λέοντος τοΰ Σοφού, Τό έπαρχικόν βιβλίον κεφ. 22.2 (έκδ. J. Nicole), Η. D el e- 

li a y e, Κωνσταντίνου Άκροπολίτου Έπιστολαί, Anal. Boll. 51.280.
7 Ό άρχιτέκτων έκαλεΐτο μηχανικός A. Choisy, L’art de batir chez les Byzantins 

σ. 180, Ψευδοκωδινοϋ, Διήγησις περί τής αγίας Σοφίας I. 83. 3,86.5, 90.9 (Preger).
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Πρέπει εν τούτοις νά προστεθή ενταύθα δτι κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους ώς εργολάβοι έθεωρούντο καί οί τεχνΐται οί άναλαμβάνοντες την 
συντέλεσιν τμήματος τού έργου εις την ειδικότητα αυτών αναγόμενου, δι’ δ 
καί πολλάκις μετά τών τεχνιτών άναφέρονται. Τό εικοστόν δεύτερον, φέρ’είπειν, 
κεφάλαιον τού Έπαρχικοΰ βιβλίου Λέοντος τού Σοφού όμιλε! «περί πάντων 
τών εργολάβων, ήτοι λεπτουργών, γυψοπλαστών, μαρμαρίων, άσκοθυραρίων, 
ζωγράφων καί λοιπών» Χ.

Πλήν εννοείται τών εργολάβων, εις την οικοδομήν μιας οίκίας έλάμβα- 
νον μέρος καί λιθοξόοι καί τέκτονες καί οικοδόμοι1 2, οΐτινες καί ώς 
κτίσται είναι γνωστοί, προς δέ καί χρίσται, οί έπικαλΰπτοντες δήλα δή τούς 
τοίχους δι’ επιχρίσματος, καί όπέραι, τουτέστι βοηθοί3, οίοι ήσαν π. χ. οί 
τον πηλόν μεταφέροντες επί τών ώμων, έφ’ ών, προς άνακούφισιν από τού 
βάρους, έπέθετον τό λεγόμενον προσώμιν4.

’Επειδή δέ συχνά συνέβαινον διχοστασίαι μεταξύ εργολάβων καί εργο
δοτών, αποτέλεσμα τών οποίων ήτο ή διακοπή τού έργου, διά τούτο έπενέ- 
βαινεν ενεργώς ή πολιτεία προς έξομάλυνσιν τών διαφορών. Ό Ζήνων π. χ. 
ωριζεν δτι ό εργολάβος ό άναλαβών τό έργον, έφ’ δσον έπληρώνετο, ήτο 
υποχρεωμένος καί νά τό τελείωση, άλλαις ώφειλε νά πλήρωσή τήν ζημίαν εις 
τον εργοδότην, έφ’ δσον είχε χρήματα- αν ήτο πένης, έτύπτετο καί έξωρί- 
ζετο τής πόλεως 5. "Ωριζε δέ τό διάταγμα τού αυτού βασιλέως δτι δέν έπρε- 
πεν έν τοιαύτη περιπτώσει νά έμποδίζωνται τεχνΐται νά συμπληρώνωσι τό 
ύπ’ άλλων άρξάμενον έργον 6.

Κατά τό έπαρχικόν βιβλίον, οί εργολάβοι ώφειλον νά συμπληρώσωσιν 
δπερ άνέλάβον έργον- αν οΰτοι τό έγκατέλειπον καί άνελάμβανον άλλην εργα
σίαν, τότε έπρεπεν ό εργοδότης νά διαμαρτυρηθή ενώπιον μαρτύρων, ύπο- 
μιμνήσκων τήν συμφωνίαν, καί νά τούς έγκαλέση εις τον έπαρχον, δστις

1 ’Επί Θεοδοσίου, δτε υπήρχε μέγας πρός οίκοδομίας οργασμός, λέγεται ότι ή πόλις 
ήτο μεστή «τεκτόνων καί οικοδόμων καί ποικιλλόντων καί παντοδαπής δημιουργίας». 
Θεμιστίου, Περί φιληκοιας λόγ. 18 σ. 272 (Dindorf).

2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.239. Διήγησις περί τής αγίας Σοφίας (Th. Preger, 
Scriptores originum Constantinopolitanarum 1.85.5.

3 Θεοφάνους, Χρονογρ. 440. 20 (De Boor). Περί τών προμνημονευθέντων τεχνιτών 
βλ. Mommsen-Bliimner, Der Maximaltarif des Diocletian σ. 106. Ot οικοδόμοι καί 
λεπτουργοί τεχνΐται έν Κωνσιαντινουπόλει, προκειμένου περί περιποιήσεως καί επι
σκευής τών παλατίων, ύπέκειντο είς τόν παλατοφύλακα (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 6. 649).

4 Η ess el i n g - Per n o t, Poemes Prodromiques IV. 140“. Choisy, Ένθ’ άν. 
173 έξ. Τό προσώμι οΰτω καί νΰν καλείται έν Σύμη, Τήλφ Νισύρφ, Άμοργφ, Κρήτη 
καί Άντικυθήροις. ’Εν Θήρςι λέγεται προνώμι, πινώμι έν "Ανδρφ, άπονώμι έν 
Μεγίστη καί ναπλατοπάννι, ήτοι ώμοπλατοπάννι έν Οίνόη τού Πόντου-

s Βλ. τόν Ίουστινιάνειον κώδικα 8.10.
e Κώδ. Ίουστιν. Ένθ’ άν.
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απομακρύνων αυτούς τοΰ έργου αμισθί, τούς εδερε, τούς έκούρευε και τούς 
έξώριζεν. Ή άπομάκρυνσις των τεχνιτών έπετρέπετο μόνον, δν δεν είχεν 
ό εργοδότης υλικά νά τούς παραχώρηση «ώς αν μη αργοί δντες έν απορία 
τροφής γένωνται.» ΕΙχον μάλιστα έν τοιαύτη περιπτώσει οί τεχνΐται τό 
δικαίωμα νά έγκαλέσωσιν ενώπιον τοΰ Έπαρχου τον δυστροποΰντα εργοδότην1.

ΕΝΑΡΕ1Σ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

Κατά την άνόρυξιν των θεμελίων, οί άναλαβόντες τήν οικοδομήν, έπρεπε 
προ τής καταβολής τοΰ θεμελίου λίθου, έφ’ ού έχαράσσετο σταυρός 1 2, ν’ άπο- 
μακρύνωσι πάν τό σεσαθρωμένον, ϊνα μετ’ ασφαλείας οίκοδομήσωσιν 3 4, αν 
δε άνορύσσοντες εΰρισκον ύδωρ, ώφειλον πρώτον επιμελώς αυτό νά έξαν- 
τλήσωσι *, προς δέ, μάλιστα εις τάς μεγάλας καί περιτετειχισμένας πόλεις, τά 
εκ τής σκαφής χώματα νά μετακομίσωσιν εκτός τών τειχών 5.

“Ετερος δρος άσφαλοΰς οικοδομής ήτο νά μη άνυψώσι τούς τοίχους, 
έφ’ δσον τά θεμέλια ήσαν απαλά καί πρόσφατα, αλλά νά άφίνωσι πρώτον 
νά συμπαγώσιν οί λίθοι τούτων καί έπειτα νά έπικτίζωσι6. Προχωροΰντες 
μάλιστα οί οικοδόμοι καί τούς τοίχους, ούς έβλεπον μη ασφαλείς, έσάλευον 
πρώτον «εις τό κρείττον αυτούς μεταθεΐναι βουλόμενοι», κατά τον Χρυσόστο
μον 7. Καί είχον συμφέρον οί έργολήπται νά μή κατασκευάζωσι σαθρά τά 
θεμέλια ουδέ τούς τοίχους λοξούς, διότι ήσαν, κατά τούς νόμους, υποχρεωμέ
νοι εις άποζημίωσιν. Έάν επί παραδείγματι ή έγχωρύγως κτισθεΐσα οικία 
έπιπτεν εντός δεκαετίας από τής κτίσεώς της, χωρίς νά συμβή σεισμός ή θεο
μηνία, τότε έπρεπε νά τήν άνακτίζωσι δι’ ιδίων εξόδων, έάν δε τό έργον ήτο 
μέγα καί ή δαπάνη ύπερέβαινε τήν μίαν λίτραν χρυσίου, τότε ό μέν εργο
λάβος μετά τών συγκτισάντων έπρεπε νά έπανακτίση αμισθί τό πεπτωκός, τά 
δέ υλικά νά παράσχη ό έργοδότης. Διά τά ούχί έγχώρυγα οικοδομήματα αλλά 
απλώς έμπηλα, ύπήρχεν άλλη διάταξις· αν δήλα δή ταΰτα έπιπτον εντός εξαε
τίας από τής κτίσεώς των, ώφειλον οί κτίσαντες νά τά έπανακτίσωσιν αμισθί. 
Οί μή συμμορφούμενοι έτύπτοντο καί έκουρεύοντο, έδημεύετο δέ καί ή περι
ουσία αυτών 8.

1 Λεοντος τοϋ Χοφοϋ, Τό έπαρχικόν βιβλίον κεφ. 22.1.2 (σ. 61.62 Nicole) Βλ. 
καί Α. Χριστοφιλοπούλου, Τό έπαρχικόν βιβλίον σ. 92 έξ.

2 Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφάλαια επτάκις επτά κεφ. 24 (τόμ. 3.76 έκδ. Βουλγά- 
ρεως). Πβλ. τά σταυροπήγια κατά τήν κτίσιν μονών.

3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 56. 249.
4 Χρυσόστομος, Ρ. G. 53. 100.
3 Λιβανιού, 'Υπέρ τών γεωργών περί τών αγγαρειών λόγος 50.2 (τόμ. 3. σ. 342 

έκδ. Foerster).
6 Χρυσόστομος, Ρ. G. 51. 79, 59. 61,
1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 55.776.
8 Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, Τό έπαρχικόν βιβλίον κεφ. 22.4.

Επετηριι Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, Ιτος 1Β\ 6
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Μικρόν ανωτέρω ώμίλησα περί ασφαλών θεμελίων· ενταύθα δεν κρίνω 
ασκοπον νά προσθέσω δτι έν τοΐς Πανδέκταις (βιβλ. 19.2.57) γίνεται λόγος 
καί περί πλινθίνων ΐίεμελίων καί δτι ό Ζώσιμος (2.35) λέγει δτι εν Κων- 
σταντινουπόλει, διά την έλλειψιν οικοπέδων, ήναγκάζοντο οί κάτοικοι νά 
κτίζωσιν οικίας υπέρ την επιφάνειαν τής θαλάσσης, στηρίζοντες αύτάς επί 
πασσάλων. Τόσον δέ πυκνώς ήσαν αι οϊκίαι τής Κωνσταντινουπόλεως έκτι- 
σμέναι, ώστε ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος την υπό πολλών πλοίων κεκαλυμ- 
μένην θάλασσαν τής Κωνσταντινουπόλεως, παραβάλλει προς την «πεπυκνω- 
μένην τοΐς οίκοδομήμασιν μεγαλόπολιν»

ΤΡΟΠΟΣ TOY ΚΤΙΖΕΙΝ

Μετά την στερέωσιν τα>ν θεμελίων, ήρχιζεν ή κτίσις τών τοίχων, καί 
τοιχίων τότε λεγομένων 1 2, υπό τών τεχνιτών κτιστών, οιτινες εις τά μεγάλα 
οικοδομήματα, ήσαν υπό αρχιτεχνίτην, πρωτομαΐστορα λεγόμενον3. Οί 
κτίσται ουτοι, αγνοουμένης τότε τής κατανομής τής εργασίας, είργάζοντο είς 
διάφορα τού κτηρίου μέρη 4, ιστάμενοι, εφ' δσον άνυψοΰντο οί τοίχοι, επί 
ικριωμάτων, άτινα υπό τού λαού έλέγοντο σκαλώσεις5 καί μάλιστα σκα
λωσιά ι6 καί σταυρία7 καί ή επί τών οποίων παραμονή ήτο πολλάκις 
λίαν επικίνδυνος 8.

Οί οικοδόμοι, άνυψοΰντες τους τοίχους, έφρόντιζον, ΐνα ουτοι διατηρώ- 
σιν άπαρέγκλιτον τήν κάθετον ώς καί ευθείαν την όριζοντίαν γραμμήν τών

1 Tafel, De Thessalonica ejusque agro 414.11.
2 Ό Όμηρος τείχος μέν τό τής πόλεως, τειχίον δέ τό τής οικίας. Ήσύχ. έν λ. τειχίον' 

αιμασιά· τό έκ χαλίκων φκοδομημένον τοιχίον, άνευ πηλοί' τό έπ’ όνόματι του Ζωναρά 
λεξικόν έν λ. «τόν οίκον μετά πάντων αυτοί διαφερόντων δικαιωμάτων, είσοδοεξόδων 
καί διαφερόντων τοιχίων» «τά δέ τοιχία τών οϊκων τής ανατολής· Cusa, I diplomi 
86.12, 483.4. Καί νυν έν Κύπριο καί Σύμη τοιχιόν, έν Μάνη δέ καί Bova τής κάτω 
’Ιταλίας (Μ ο r ο s i, Bova 43) τοιχίο λέγεται ό τοίχος.

* Μιχαήλ Γλυκά, Χρονογρ. 497 (Βόνν.) Βλ. καί A. Choisy, L’art de batir cliez 
les byzantins a. 175.

* A. Choisy, ”Evf>' άν. σ. 171. 173. Είς τήν οικοδομικήν ήσκοίντο καί οί στρατιώ- 
ται, οιτινες έν περιπτώσει άναπαύλας, έχρησιμοποιοίντο είς οίκοδομικάς εργασίας 
A. Choisy, "Ένθ'άν. σ. 179.

8 Ψ ε υδοκωδ ινο ί, Διήγησις περί τής άγιας Σοφίας 144.9. Βίος καί πολιτεία του 
οσίου πατρός ήμών Δανιήλ τοί Στυλίτου (Migne, Ρ. G. 32. 211).

* "Ικριον σκηνικόν όρθωμα.... ίσως ύστερον τά ίδιωτικώς λεγάμενα σκαλωσίαι. 
Ευσταθίου, Παρεκβ. 1533. 36. Ή σκαλωσιά νυν έπί τής σημασίας ταύτης πολύλεκτος.

7 Ιθύνει δέ τό διοικεί, ίκρίον τό σταυρίον. Ε. Miller, Lexiques Grecs inedits 
(Annuaire de l’Association 8. 231. 99). Βλ. καί τό 'Ελληνικόν γλωσσάριον τοί Du Cange 
έν λ. σταυρίον.

s *0 οικοδόμος, κάν έμπειρος ή καν σφόδρα ή τεχνίτης μετά φόβου καί τρόμου 
έστηκε δεδοικώς μή καταπέση έκ τής οικοδομής· Χρυσόστομος, Ρ. G. 62. 239.
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τοίχων, ϊνα μή ανώμαλος γίνη ή επιφάνεια. Τό τοιοϋΐον επετυγχανον διά 
μέν τήν όριζοντίωσιν τών τοίχων διά τής άπό τοίχου εις τοίχον τάσεως

Είκ. 1. Πώς έκτίζετο μία Βυζαντινή οικία.
(Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin 1 o. 395).

θώμιγγος *, ήτις συχνά υπό τών συγγραφέων καλείται σπαρτόν ή σπαρτίον 1 2

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 48.962.
2 Χρυσόστομος, Ένθ- άν. Γρηγορίου τού Θεολόγου, "Επη ήθικά (Migne,
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διά δέ την τήρησιν τής καθέτου πάλιν διά θώμιγγος, είς τό άκρον τής οποίας 
έξήρτων βάρος, δπερ κατά τούς τελευταίους χρόνους ό Καναβούτζης καλεΐ, 
ώς και σήμερον, βαρύδιον Είχον δ’οί κτιζόμενοι τοίχοι αρκετόν πάχος 
καί μόνον διά τάς οικίας τής ’Αλεξάνδρειάς επί ’Ιουστινιανού μαρτυρεί ό 
Άγαθίας ('Ιστορ. 97.3) δτι δεν ή σαν ίσχυραί καί εύρυτοιχοι «άλλ’ ίσχναί 
άγαν καί ασθενείς ύφ’ ένί ύφαινόμεναι λίθφ» * 1 2.

Εικόνες τού τρόπου τής κτίσεως μιας Βυζαντινής οίκίας έσώθησαν, 
ταυτας δέ καί παραθέτομεν ενταύθα. (Είκ. 1).

ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΖΕΤΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟΝ 3

'Έν καλόν καί διαρκές οικοδόμημα έκτίζετο ή διά μαρμάρου 4 ή διά 
λίθων, τούς οποίους οί λιθοξόοι έ'ξεον είς ορθογώνια ή τετράγωνα σχήματα 
τή βοηθείμ γνώμονος, τον όποιον έκάλουν γονάτιον5 6. Εννοείται δ’δτι, 
έφ’ δσον δέν προέκειτο περί Ισοδομίας, μεταξύ τών λίθων τούτων παρενετί- 
θεντο καί μικρότερα χαλίκια β, ώς συνδετικής ύλης, χρησιμοποιούμενου πηλού 
έκ χώματος ή άμμου κατασκευαζομένου, είς ον άνεμιγνύετο τίτανος 7 καλού
μενη άσβεστος ή άσβέστιον8ή καί χωρύγιον9. Τά διά τοιαΰτης συν
δετικής ύλης κτιζόμενα οικοδομήματα εκαλούντο έγχώρυγα ή κτίσματα διά

Ρ. G. 37. 856). I. Ζωναρά, Χρονικ. 8.3, Ί ε ρωνύ μ ου καί Σωφρονίου, Βίος τοΰ 
οσίου πατρός ημών Ίλαρίωνος (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτι- 
κής βιβλιοθήκης 5, 114.31). Τό σπαρτίον, ή τών αρχαίων δηλαδή στάθμη, νΰν καλείται 
ενιαχού ράμμα. Ή εύθυγράμμισις τοΰ τοίχου λέγεται νΰν έν Μεγίστη μέ τό άρχαΐον 
όνομα σοδομία καί σοδόμι.

1 Ίωάννου Καναβοΰτζη, τοΰ μαγίστρου, πρός τόν αΰθέντην τής Αίνου καί 
Σαμοθράκης 8. 7.

2 Όρα δτι τό κτίζειν τοίχον έλέγετο τότε καί ύφαίνειν” πβ. καί τά τοΰ Χρυσοστό
μου «σαθρόν άπαντα καί εΰκατάβλητον υφαίνει τοίχον» Ρ. G 59.61 «οί οικοδόμοι 
ίιφαίνουσι τήν οικοδομήν» Ρ. G. 48. 962· «τά ξύλα τά τήν στέγην εκείνην ύφαίνοντα» 
Ρ. G. 60.492 «χεΐρες τεχνίτου τούς τοίχους έξυφαίνειν μαθοΰσαι» Ρ. G. 62.103. 
Πβ. καί τό τοΰ Προδρόμου άναρράπτειν τοίχον Hesseling-Pernot, Ροέιηεε 
Prodromiques I. 85.

3 Περί τοΰ θέματος βλ. καί Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin 2. σ. 169. 170.
4 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 145 σ. 113 (Drexl).
5 Ίωάννου Καναβοΰτζη, Ένθ’ άν. 8.2. Τό γονάτιον καί νΰν έν Πόντψ λέγεται 

γ ο ν ά τ’, κοινώς δέ γωνιά.
6 Trinchera, Syll. 155. 117, Cusa, I diplomi 1.115.
7 Πανδέκται 7.1. 2.
* Προκοπίου, 'Υπέρ τών πολέμων 6. 27. 21. Έπιθι Bliimner, Technologie und 

Terminologie 3. 100. 5.
9 Είςτά κείμενα γράφεται χορήγιον.Περί τής ορθής γραφής χωρύγιον βλ. Β. Φάβη ν 

έν Άθηνάς τόμ. 28. 339 καί Γ. Χατζιδάκιν έν Glotta I. 127. Νΰν ή άσβεστος καλεί
ται παλλαχοΰ χωρύγι,
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εγχωρύγου, δρος πολύχρηστος τότε. ”Αν δμως ή κτίσις έγίνετο δι* απλού 
πηλού καί λίθων, τότε τό όσπίτιον έχαρακτηρίζετο ώς λιθοπηλόκτιστον *.

’Αντί λίθων, κατά τό κτίσιμον, συχνά μετεχειρίζοντο οί μεσαιωνικοί 
πρόγονοι ημών καί όπτάς πλίνθους * 2, βήσαλα η κατά τούς μεταγενεστέρους 
αιώνας τούβλα καλούμένας 3, αϊτινες ένηλλάσσοντο μέ σειράς λίθων 4 καί 
αΐτινες ούχί σπανίως έ'φερον και μονογράμματα 5.

Έν τοιαΰτη περιπτώσει τό κιίσμα έχαρακτηρίζετο ώς έγχώρυγον βησα- 
λόκτιστον 6 ή άπό βησάλου έγχωρΰγως 7. Επειδή δέ ή διά πλίνθων μόνον

Είκ. 2. Πώς γίνεται τό ξυλόδεμα νΰν έν Αίτωλίρ. 
(Δ. Λουκοποΰλου, Αίτωλικαί οικήσεις ο. 42).

οΐκοδομία δεν ήτο στερεά, διά τούτο οί οικοδόμοι, ινα ασφαλέστερους κατα- 
στήσωσι τούς τοίχους, άπέσφιγγον αυτούς άπό διαστήματος εις διάστημα διά 
ξύλων, ίμάντωσιν τον τρόπον τούτον καλούντες 8. (Είκ. 2).

ι Miklosich-M filler, Acta et Diplomata 6.41. Τούτο έν τφ έπαρχικφ βιβλίφ 
Λέοντος τού Σοφού λέγεται έμπηλον. Έν Αίτωλίςι τά έγχώρυγα οικοδομήματα λέγονται 
άσ βε στ ό χτ ι σ τ α, τάδε διά πηλού απλού κτιζόμενα λασπότοιχα. Δ. Λ ο υ κ ο
πού λ ου, Αίτωλικαί οικήσεις σ. 46.

2 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 142. 143.146, 188, Ενταύθα αί πλίνθοι καλούνται πλί
θοι, όστις τύπος είναι ό πρόδρομος τού σημερινού πλίθα ή πλίθρα. Κατά τόν Θεό
δωρον Πρόδρομον (Migne, Ρ. G. 133. 1339) ό λαμπρός οίκος ήτο κατεσκευασμένος 
<έκ τιτάνου, όπτών τε πλίνθων καί λίθων έξεσμένων».

3 ’Οπτήν δέ πλίνθον γίνωσκε τήν βήσαλον καλοΰμεν I. Τζέτζου, Χιλιάδες χιλ. 9 
ίστορ. 275.564. Βλ. καί τήν περί αγίας Σοφίας διήγησιν. (Th. Preger, Scriptores 
originura Constantinopolitanarum 1 - 92.2, τό Όνειροκρ. τού Άχμέτ κεφ. 145 καί τού 
Μιχαήλ Γλυκά τήν χρονικήν βίβλον 498.1. Τά τούβλα άναφέρονται έν τφ δημώδει 
κειμένφ τής Χρονικής διηγήσεως Νικήτα τού Χωνιάτου 486. 19.

4 Ch. Diehl, Manuel 1.423.424.
5 Aug. Choisy, L’art de batir chez les byzantius σ. 172 καί Μ.Γεδεών, Έγγρα

φοι λίθοι καί κεράμια. 6 Miklosich -Muller, Acta et Diplomata 3. 50. 53.
7 Άχμέτ, Όνειροκ. κεφ. 145. 8 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.354.
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86 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Περί τοΰ τρόπου τούτου τής οικοδομής όμιλεΐ δ τε Χρυσόστομος 1 ώς 
και τό ονειροκριτικόν τοΰ Άχμέτ, βραδΰτερον δέ καί ό Πρόδρομος

Μετεχειρίζοντο δέ τήν ιμάντωσιν καί αν εκ λίθων ήσαν εκτισμένοι 
οι τοίχοι, οπότε ή οικία εκαλείτο λιθοξυλόκτιστος1 2 3.

Ώμίλησα περί οπτών πλίνθων ενταύθα δέν πρέπει νά παραλίπω οτι 
καί ώμάς τοιαύτας μετεχειρίζοντο οι πτωχότεροι κατά τήν κτίσιν των οικιών 
των άχυρα εις τον πηλόν παρεμβάλλοντες 4. Ότι δέ καί εντελώς πρόχειροι 
τοίχοι έκτίζοντο διά τής συνδέσεως καλάμων καί τής έπαλείψεως αυτών διά 
πηλού μανθάνομεν έκ τών έγγραφων, άτινα τά τοιαύτα οικήματα χαρακτη- 
ρίζουσιν ώς καλαμότοιχα5. Τέλος συχνά αί οίκίσι, καί δη εις τάς μεγα- 
λοπόλεις, έκτίζοντο έκ ξύλων προσπασσαλευομένων σανίδων έπί όρθιων 
δοκών, τοΰθ’ δπερ καί ιδιαιτέρως οί συγγραφείς πιστοποιούσι6, καί έκ τών 
συχνών πυρκαϊών συμπεραίνεται7. Επειδή δέ τό κακόν τών πυρκαϊών ήτο

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 54. 666, 56. 44. Έν λεξικφ Έλληνολατινικφ φέρεται· ίμάν- 
τωσις, σύνδεσμος ξύλων εμβαλλόμενων έν ταϊς οίκοδομαΐς. Νΰν έν Κύπρφ μαντωσά 
λέγεται ή τοποθέιηαις δοκών έπί τοΰ άνω μέρους τών μακρών πλευρών τών τοίχων, ΐνα 
έπ’ αυτών στηριχθώσι τά άκρα τών δοκών τής στέγης, έν Καρπάθφ δέ μάντωμα τό 
επιστέγασμα τής θύρας. Κοινώς νΰν ή ίμάντωσις λέγεται ξυλόδεσι ή ξυλοδεσιά 
ή ξυλόδεμα. Τά ξυλοδέματα χρησιμοποιούνται νΰν έν Αιτωλία δίς ή τρις καί εις άπό- 
στασιν ενός πήχεως έκαστον άπό τοΰ προηγουμένου. Δ. Λουκοπούλου, ΑΙτωλικαί 
οικήσεις σ. 42.

2 Θεοδώρου Προδρόμου, Σχετλιαστικοί εις τήν πρόνοιαν (Migne, P.G. 133.139).
s Miklosich-Muller, Acta et Diplomata 6. 41.
4 I. Ζωναρά, Έξήγησις τών άναστασίμων κανόνων τοΰ Δαμασκηνοΰ (Mai, Spici- 

legium Romanum 5. 388). Τοιαΰτα κτίσματα θά έννοή καί ό Άγαθίας (Ίστορ. 99.19) 
δταν όμιλή δι’ οικήματα «έκ πλίνθου άπέφθου καί πηλοΰ άγροικότερον πεποιημένα». 
Έν τφ βίφ τοΰ άγιου Πορφυρίου τφ υπό τοΰ Μάρκου διακόνου γραφέντι (σελ. 18. 13 
έκδ. Gregoire - Kugener) λέγεται ότι κατά τήν διάρκειαν ίσχυροΰ όμβρου έφοβήθησαν 
πολλοί μή καταπέσωσιν οικήματα «τά γάρ πλεΐστα έτύγχανον άπό ώμοπλίνθου».

5 ’Ιωακείμ Ίβηρίτου, Άγιορειτικά άνάλεκτα (Γρηγόριος ό Παλαμάς 2.26.27. 
β Ό Εΰάγριος έν τή έκκλησιαστική του ίστορίρ (Migne, Ρ. G. 86.2640) όμιλεΐ

περί έμπρησμοΰ, όστις ένεμήθη «ού μόνον τά ευέξαπτα, αλλά καί τάς έκ λίθων 
οικοδομάς». Ό Ίουλιανός όμιλεΐ έπ’ ίσης περί ανακτόρων έν Βάτναις τής’Αντιόχειας 
άτινα ήσαν «πηλοΰ μόνον καί ξύλων οΰδέν ποικίλον εχοντα» Ίουλιανοΰ, Έπιστολαί, 
έπιστ. 98 σ. 182 (έκδ. (Bidez). Ό Μιχαήλ Άτταλειάτης (Ίστορ. 252. 10) λέγει ότι 
κατά τήν έπί Νικηφόρου Βρυεννίου έν Κωνσταντινουπόλει γενομένην πυρκαϊάν έκάησαν 
αί τών Ιουδαίων πάσαι οίκίαι «διά τό ξύλοις κατηρτίσθαι πάσας», τέλος ό Νικήτας 
Χωνιάτης περιγράφων τήν υπό τών Φράγκων άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, λέγει 
όιι «κομμάτια μεγάλα άπό τοΰ κτύπου τοΰ πυρός καί τής φλογός έπετώντο καί ύπό τοΰ 
ανέμου έφέροντο καί κατέφλεγον τάς πόρρωθεν οικοδομάς (Χρον. Διήγ. 732. 9). Συχνά 
περί πυρκαϊών όμιλεΐ έν τοΐς λόγοις του ό Χρυσόστομος, Ρ. G. 62. 77. 90-

7 Τοιαύτας περιγραφάς, πλήν άλλων, δίδουσιν ό I. Μαλάλας, Χρονογρ. 4.17.13, 
Κωνσταντίνος ό Στιλβής (Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 14.111) ό Νικήτας 
Χωνιάτης, Ένθ’άν. καί ό Φραντξής, Χρον. 18. 18,
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κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους σύνηθες, διά τούτο ή πολιτεία έλάμβανε μέτρα 
τό μέν διά ραβδισμού ή αυστηρότερου παραδειγματισμού τιμωρούσα τούς 
αιτίους τής πυρκαϊάς, τό δέ διατάσσουσα, ΐνα οί πολΐται εν τω άνωγέφ έ'χω- 
σιν ύδωρ προς κατάσβεσιν τού πυρός *, δι’ ήν χρείαν καί όζους χρήσις Ιγί- 
νετο 1 2. 'Υπήρχον δέ καί ιδιαίτεροι πυροσβέσται, ματρικάριοι καλούμενοι, 
οΐτινες ήσαν υπό τάς διαταγάς τού νυκτεπάρχου καί βραδύτερου τού τούτον 
άντικαταστήσαντος πραίτωρος των δήμων 3 καί οίτινες μέ κάδους καί σκέ- 
παρνα καί σίφωνας έφωδιασμένοι έσβυνον τό πύρ 4. Επειδή δέ εις τοιαύτας 
περιστάσεις εγίνοντο, ως είκός, καί πολλαί κλοπαί, διά τούτο δ πολιτικός 
νόμος επέβαλλε τήν εις τό τετραπλούν άπόδοσιν τού κλαπέντος, εάν δ κλέπτης 
συνελαμβάνετο εντός έτους από τής διαπράζεως τής κλοπής, τήν εις άπλοΰν 
δέ, εάν μετά τήν πάροδον τού χρονικού τούτου διαστήματος 5.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Αί των αρχαίων Ελλήνων οίκίαι γνωστόν είναι ότι συνήθως δέν είχον 
πλείονα τών δύο πατωμάτων καί δτι μόνον βραδύτερου εις τάς μεγάλας πόλεις 
υπήρχον καί τρίστεγα οικήματα 6. Τον κανόνα τούτον σχεδόν ήκολούθουν καί 
αί οίκίαι τών Βυζαντινών. Ή Βυζαντινή λοιπόν οικία ή είχεν έν καί μόνον 
πάτωμα, δτε εχαρακτηρίζετο ώς (ό)σπίτινχαμόγεων7 ή χαμαίγεων8 
ή καί δύο, οπότε τό μέν κάτω έλέγετο κατώγεων ή κατώγιν9, τόδέ άνω 
ανωγεων ή ανωγιν10.

1 Πανδέκται βιβλ. 1.1.4.
- Πανδέκται βιβλ. 33. 9. 3. 5. Εις τά κατά τών πυρκαϊών μέτρα προσετίθετο καί 

ή άπαγόρευσις τής κτίσεως φούρνου κάτωθεν οικημάτων Λέοντος τοΰ Σοφού, 
Τό έπαρχικόν βιβλίον 18. 3.

* Πβ. τήν Νεαρόν τοΰ Ιουστινιανού 13.5.
* Πανδέκται βιβλ. 1. 1.4. Κατά τόν λεξικογράφον Ησύχιον, σίφων... καί δργανόν τι 

είς πρόεσιν ύδάτων έν τοϊς έμπρησμοΐς.
5 Θ. Βαλσαμών, Είς τόν Β' κανόνα τού αγίου Γρηγορίου τοΰ Νεοκαισαρείας 

(Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 4. 53). Διά τά κατά τών πυρκαϊών λαμβανόμενα μέτρα πβ. 
A. Stockle, Spatromisclie und byzantinische Ziinfte a. 114 (9°v παράρτημα τής 
Κλειοΰς).

6 Hermann - Bliimner, Lehrbuch der griechiscben Privatalterthiimer σ. 153.
7 Trinchera, Syll. 515.4, 520.8, G. Spata, Diplomi Greci unediti 448.5,
8 M i k 1 osi c h - Mull e r, Acta et Diplomata 3.20.50.
9 Cusa, I diplomi 7. 75. G. Spata, Diplomi Greci unediti 406.6, Hesseling- 

Pernot, Poemes Prodromiques IV. 178. Miklosich-Muller, Acta et Diplo
mata 5,69.

10 Trinchera, Syll. 261.356, Θεοδώρου Στουδίτου, ’Επιστολών βιβλ. Β' 
έπιστολή 34 (Migne, Ρ. G. 99.1208). Μιχ. Ψελλού, Έγκώμιον είς τήν μητέρα (Κ. 
Σάθα. Μεσ. Βιβλ. 5.59). Tafel, Eustathii opusc. 185. 20,189. 47, Νικήτα Χωνιάτου) 
Χρον. διήγ. 457.8, Miklosich- Miiller, Acta et Diplomata 5.6. Καί νύν έκ τών 
δύο πατωμάτων διωρόφου οικίας τό μέν άνω καλείται ά ν ώ ι, κατώι δέ τό κάτω,
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88 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ΟΙκία δύο πατώματα έχουσα εκαλείτο τότε σπίτιν δίπατον1 ή ανω- 
γοκάτωγον* 2 * ή άνωγεωκάτωγον8 ή και άνω κάτω4 *. Άλλα και 
τρίπατα τότε οικήματα ύπήρχον δ, οπότε το μεσαΐον έλέγετο μεσόπατον6.

Εΐπον ανωτέρω δτι οί Βυζαντινοί, ως προς τον αριθμόν των πατωμάτων, 
σχεδόν ήκολούθουν τον άρχαΐον κανόνα, διότι δεν έλειπον κα'ι οί έπιδει- 
κτιώντες καί ματαιόδοξοι, οΐτινες προς αυτόν αιθέρα ανάψουν τάς οικίας των, 
το φως των γειτόνων περιορίζοντες7. Καί έθεωροΰντο μέν πλούτου καί 
ευδαιμονίας δείγμα τά τριώροφα τότε οικήματα 8, μνημονεύονται δμως καί 
πλείονας όροφάς έχοντα. Ούτως ό Χρυσόστομος όμιλεΐ διά τούς τριώροφα 
καί τετραώροφα οίκοδομοΰντας 9, πενταστέγους δέ οίκους αναφέρει έν τή 
χρονογραφία του ό Θεοφάνης10 11 καί πεντωρόφους είς τάς χιλιάδας του 
ό I. Τζέτζης11, τετραώροφα δέ καί πεντώροφα πάντως υπονοεί ό Άρμενόπουλος, 
δταν άναφέρη δευτέραν καί τρίτην στέγην «καί τάς εφεξής εν πόλεσιν» 12.

ι Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 3.52.
2 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 3. 52,6. 41,Trinchera, Syll. 12. 11, 

515.4. To άνωγοκάτωγον φέρεται κα'ι έν Χιακφ έγγράφφ τού 1743 (Α. Πασπάτη,Τό 
Χιακόν γλωσσάριον σ. 125) οΰτω δέ καλείται καί σήμερον έν Κρήτη καί Κυθήροις, 
έν Αίτωλίςι άνωκάτωγο· Δ. Λουκοπούλου, Αίτωλικαί οικήσεις σ. 29.

8 Μιχ. Άτταλειάτου, Διάταξις (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.51), Miklosich- 
Miiller, Acta et Diplomata 3. 52, 5. 326 L. Petit - B. Korablev, Actes de l’Athos, 
Actes de Chilandar σ. 60, Cusa, I Diplomi 630-9.

* ’Απέρχεται άχρι τοΰ τοίχου τοΰ άνω κάτω οικήματος, Miklosich - Muller, 
Acta et Diplomata 5.388. Έν έγγράφφ τοΰ IB’ αίώνος (Cusa, I diplomi 74-7) άνα- 
γινώσκομεν «τόν έμόν οίκον άνω καί κάτω οίκούμενον».

8 Μιχ. Άτταλειάτου, Διάταξις (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.10) I. Τζέτζου, 
Επιστολή 18η σελ. 20 (Th. Pressel, Johannis Tzetzae epistolae). Τρίστεγον οίκον 
Αναφέρει καί ό Θεοφάνης έν τή χρονογραφία του 97. 32 (De Boor).

<> Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 3. 52.
7 Λιβανιού, Φθονερός τοΰ γείτονος αύτοΰ πλουτήσαντος έξαίφνης, εαυτόν προσαγ- 

γέλλει 53 τόμ. 6 σ. 648 (Forster).
8 Χρυσόστομος Ρ. G. 61. 522, Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, Είς τόν 

Βασίλειον έπιτάφιος (Migne, Ρ. G. 36.601) Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Έγκώμιον είς τήν 
μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5 - 32), Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην 
καί Δοσικλέα 8.72, A. Heisenberg, DerEpitaphios des Nikolaos Mesarites auf seinen 
Bruder Johannes (Sitzber. d. Bayr. Akad. Abh. 5.46.), Νικήτα Χωνιάτου, Χρον 
Διήγ. 205. 17, Βησσαρίωνος, Έγκώμιον είς Τραπεζοΰντα (Σπ. Λάμπρου, Ν.Έλλην. 
13.165), ’Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφάλαια επτάκις επτά (3.95 έκδ. Βουλγάρεως). 
Καί νΰν, κατά τήν δημώδη ποίησιν, εξαίρετα θεωροΰνται τά σπίτια τρίπατα κι’ αυλές 
μαρμαρωμένες. Έν Καππαδοκΐςι ή κτίσις τριώροφου οικίας έθεωρεΐτο ενδειξις πλούτου 
γινόμενη υπό κενοδόξου καί όψιπλούτου (I. Βαλαβάνη, Μικρασιατικά σ. 220).

9 Χρυσόστομος, Ρ. G. 58.522. Βίος καί πολιτεία Παλλαδίου (Migne, Ρ. G. 47.47).
10 Θεοφάνους, Χρονογραφία 172.9.
11 I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλιάς 5, ιστορία 17 στίχ. 618·
12 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλος βιβλ. 2. 4. 28.
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Έκ τών ανωτέρω φαίνεται σαφώς δτι δέν έχουσι δίκαιον οί ΰποστηρί- 
ζοντες δτι αί Βυζαντιναί οικίαι δέν είχον πλείονα τών τριών πατωμάτων *, 
άφ’ ετέρου δε και οί διισχυριζόμενοι δτι έν Κωνσταντινουπόλει ΰπήρχον έπί 
Θεοδοσίου οίκίαι με επτά καί εννέα πατώματα * 2. Ή παρεξήγησις συνέβη 
έκ χωρίου του Θεμιστίου 3, ένθα οΰτος όμιλεΐ περί έγείροντος έπτάκλινον καί 
εννεάκλινον οίκον. Τό χωρίον δμως άναφέρεται εις τό μέγεθος τών δια
μερισμάτων τοΰ οϊκου καί ούχί εις τον αριθμόν τών πατωμάτων αύτοΰ.

Καί επειδή περί πολυωρόφων οικιών ό λόγος, λέγομεν δτι ή συνήθεια 
προήλθεν ίσως έκ Ρώμης, ένθα τα οικήματα τοΰ λαοϋ καί τής μέσης τάξεως 
είχον πέντε καί έξ ορόφους 4, άλλα καί εκ τής έλλείψεως επαρκούς χώρου, 
άφ5 οΰ πολλαί πόλεις ήσαν τότε περιτειειχισμέναι.

Αί συχνά άναφερόμεναι απειρομεγέθεις καί λαμπραί οίκίαι 5, ώφείλοντο 
μεν καί είς την ματαιοφροσύνην, ώς είπον, τών κτιζόντων, ίσως δμως είναι 
καί Ρωμαϊκής παραδόσεως συνέχεια, άφ’ οΰ, ώς μαρτυρειται 6, Κωνσταντίνος 
ό Μέγας έν Κωνσταντινουπόλει έκτισε διά τούς εύγενεΐς Ρωμαίους λαμπράς 
οικίας «κατά την έμφέρειαν τών έν τή παλαιό Ρώμη πολυτελώς κατεσκευα- 
σμένων οίκων».

’Επειδή δε αί λαμπραί οίκίαι έθεωροΰντο, καί πολύ δικαίως, ώς κόσμημα 
τής πόλεως 7, διά τούτο έφρόντιζεν ή πολιτεία περί τής καλής αυτών έμφανί- 
σεως, προνοοΰσα, ινα οικήματα καί έργαστήρια είς ώρισμένα μέρη τής πόλεως 
καλλωπίζωνται έξωθεν διά μαρμάρων «ώστε διδόναι κάλλος μεν τή πόλει, 
ψυχαγωγίαν δέ τοΐς βαδίζουσι», ώς λέγεται έν τή διατάξει τοΰ Ζήνωνος 8, 
καί άπαγορευουσα, ΐνα, ά'νευ λόγου, άποκομίζωνται τά μάρμαρα αυτών 9. Οί 
διοικηταί μάλιστα έν τε τή πρωτευούση καί ταΐς έπαρχίαις, καθήκοντα τών 
αρχαίων άστυνόμων έκτελοΰντες10 11, έπεβάλλετο νά ΰποχρεώνωσι τούς οίκο- 
δεσπότας νά έπισκευάζωσι τάς οικίας των φθαρείσας, αν δ’ αυτοί άνέβαλλον, 
τότε άρμοδίως οί ίδιοι νά θεραπεΰωσι τήν άμορφίαν τής πόλεως11.

Τής άρχής ταυτης συνέπεια ήτο δτι οΰδείς τών πολιτών ήδύνατο νά

ι Ε. Gerland, Das Wohnhaus der Byzantiner σ. 19, L. de Bey lie, L’habitation 
byzantine σ. 199.

2 C. Diehl - G. M a r 9 a i s, Histoire du moyen age τόμ. 3 σ. 6.
3 Θεμιστίου, Περί φιληκοΐας λόγ. 18°? σ. 271. 272 (εκδ. Dindorf).
4 L. de Bey lie, L’habitation byzantine σ. 4.
5 Βλ. τήν σχετικήν νεαρόν τοΰ Νικηφόρου Φωκά παρά Zach. ν. Lingenthal, 

Jus Graecor. 3. 299.
β Μιχ. Άτταλειάτου, Ίστορ. σ. 218 βλ. καί L. de Β e y 1 i e, νΕνθ’ άν. 28.
7 Γρηγορίου Νΰσσης, Πρός τούτ πενθοϋντας (Migne, Ρ. G. 46. 508).
8Ίδέ τόν Ίουστινιάνειον κώδικα 8. 10.
9 Ίουστιάνειος κώδ. 8. 10, Βασιλικά βιβλ. 58 τίτλ. IIP.

10 Πλάτωνος, Νόμ. 6 σ. 763c. (Hermann - Bliimner, Lehrbuch8 σ. 157).
11 Πανδέκται βιβλ. 1 18.7, Βασιλικά βιβλ. 6 τίτλ. 1.41.
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90 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

φράξη οδόν η στοάν χάριν Ιδίας χρήσεως, αν μή ύπήρχεν ειδική τοΰ βασιλέως 
διαταγή καταπεμφθεΐσα είς τον ’Έπαρχον

Κα'ι Ιφρόντιζε μέν ή πολιτεία περί τής εΰπρεπείας καί τής λαμπρός 
εμφανίσεως τών οικιών καί τών δημοσίων οικοδομημάτων, όίτινα εθεωροΰντο 
τέρψις τών πολιτών 1 2 *, οΰκ ολίγον δ’ είς τοϋτο συνέτεινε καί τών πολιτών 
ή ματαιοδοξία, οΐτινες άδράς κατέβαλλον δαπάνας, ΐνα ού μόνον λαμπράς 
κτίσωσιν οικίας, άλλα καί μεγάλας, οίονεί μικράς πόλεις εντός μεγαλύτερος 8 
ή κατ’ άλλους όμοιαζοΰσας προς μεγάλας πόλεις 4 καί μακρας διάρκειας, ώστε 
καί οί εγγονοι καί οί μετ’ εκείνους νά τάς ευρωσιν, καί ως λέγει ό Χρυσό
στομος, «τήν μνήμην διηνεκώς σώζεσθαι καί άκουειν δτι τοΰ δεινός ή οικία» 5. 
Είναι αυτοί, οΐτινες, κατά τον αυτόν πατέρα τής εκκλησίας, ετέρας άνοίας 
είδος έπιδεικνΰοντες «περιετίθεσαν τάς προσηγορίας αυτών οίκοδομήμασι 
καί λουτροΐς» 6.

Φαίνεται όμως δτι ή τάσις προς καλλωπισμόν ΰπερέβαινε πολλάκις τά 
δρια, δι’ δ ψέγονται οί οικοδόμοι, οΐτινες τό άναγκαΐον διαφθείροντες καί 
τέχνη κακοτεχνίαν μείξαντες, θέατρα καί οΰχί οικίας κατεσκευαζον 7.

Επανερχόμενοι είς τον αριθμόν τών πατωμάτων, λέγομεν δτι είς τά 
μονώροφα καί ισόγεια οικήματα, τά καί πτωχικώτερα, παρά τών ανθρώπων, 
ΰπήρχον καί τών ζφων τά ενδιαιτήματα 8, εις δέ τά διώροφα καί τριώροφα 
άνω μέν κατώκουν οί ένοικοι, τά κάτω δ’ εχρησιμοποίουν διά δευτερευουσας 
χρείας· εκεί π. χ. ετοποθετοΰντο οί στάβλοι ή ό δνόμυλος 9 ή τά διάφορα 
σιτηρών, άχυρου καί οίνου κελλάρια10 *, παρέμενε δ’ εκεί καί τό δουλικόν τοΰ 
οίκου προσωπικόν 11.

1 Πρόχειρος νόμος τίτλ. 38. 44.
2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 58.729.
8 ’Αστεριού Άμασείας, 'Ομιλία κατά πλεονεξίας (Migne, Ρ. G. 40.209) Χρυ

σόστομος, Ρ. G. 58.729, A. Majuri, Anecdota Prodromea (Academia dei Lincei 
17 (1908) σελ. 535.

4 Σ. Π απαδη μη τ ρ ί ο υ, Χρίστος καί Θεόδωρος Πρόδρομοι σ. 18-19.
5 Χρυσόστομος Ρ. G. 53.275.348,57.208. Κατά τής πολυτελείας τών οικιών, 

πλήν τοΰ Χρυσοστόμου, όμιλοΰσι καί ό ’Αλεξάνδρειάς Κύριλλος, ό Άμασείας Άστέριος 
καί ό Κόρου Θεοδώρητος. L. d e Β e y 1 ί έ, Ένθ’ άν. σ. 29.

6 Χρυσόστομος, Ρ. G. 55.231.
7 Χρυσόστομος, Ρ. G. 58.501.
8 *0 ’Ιωάννης Τζέτζης έν επιστολή του (Th. Pessel, Johannis Tzetzae epistolae 

έπιστ. 18 σ. 20) λέγει ότι έν ή αυτός κατώκει οικία κατφκει καί άνήρ πολλά έχων παιδία 
καί προσθέτει- «συντρέφεται δέ τοΐς παισί καί συίδια».

2 Μιχαήλ Άτταλειάτου, Διάταξις (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.10).
10 ’Ανωνύμου, Σύνοψις θαυμάτων τοΰ αγίου Ευγενίου (Α. Παπαδοπούλου- Κερα- 

μέως, Fontes historiae imperii Trapezuntini 147.13. 28). Ό οίνος ετίθετο ή έντός πιθα- 
ρίων ή λάκκων κεκονιαμένων· Βασιλικά βιβλ. 60 τίτλ. 3. 27.

H Χρυσόστομος Ρ. G. 60.319.
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Έλέχθη δη είς τάς Βυζαντινός οικίας μία καί μόνη οικογένεια κατώκει 
Διά τάς μονώροφους βέβαια ούτως έχει το πράγμα, διά τάς πολυωρόφους 
δμως ουχί πάντοτε, άφ’ οΰ έχομεν μαρτυρίας τοΰ Χρυσοστόμου λέγοντος δτι 
είς έν μέγα οίκημα άλλοι κατώκουν κάτωθεν καί άλλοι άνωθεν * 2 καί τοΰ 
Τζέτζου βεβαιοΰντος δτι είς τό άνω πάτωμα τριώροφου οικίας έμενέ τις, 
δστις είς τον κατοικοΰντα είς τό δεύτερον πάτωμα έγίνετο ενοχλητικός καί 
διότι είχε πολλά παιδία καί διότι, χαλασθέντος τοΰ σωλήνος, τοΰ έρριπτεν 
υπέρ την θΰραν του ακάθαρτα ΰδατα 3.

Θά έφρόντιζον δέ μετά τόσης επιμονής οί νόμοι νά μη παρέχουν ένό- 
χλησιν αί ΰδρορρόαι καί οί αποχετευτικοί σωλήνες, δν μή καί συνοικισμός 
τότε κατά πατώματα υπήρχε 4;

ΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕ2

"Οταν ή οικία είχεν υπέρ τήν μίαν οροφήν, τότε, διά νά άνέλθη τις από 
πατώματος εις πάτωμα, έχρησιμοποίει κλίμακα, ήτις εκαλείτο σκάλα 5. Ήτο 
δ’ αΰτη ή εσωτερική, καί δη ξυλίνη, ως καί νΰν ξυλόσκαλα 6 καί ουχί σπα
νίους περιαιρετή 7 ή καί εξωτερική εκ λίθου μαρμάρου, κατασκευαζομένη καί 
τόσον ενίοτε πολυτελής, ώστε πολλοί νά άξιώσι νά θαυμάζωνται δι’ αυτήν, 
καλήν οΰσαν 8.

Ή κλΐμαξ από σκαλία 9 άποτελουμένη ήτο κάποτε υψηλή καί ελικοει- 
δής10 * καί είχε προ τής εισόδου τοΰ άνω πατώματος τετραγωνικόν χώρον, 
άκρόσκαλον11 καλοΰμενον.

ι Ε. Gerland, Das Wohnhaus der Byzantiner σ. 19.
2 Χρυσόστομος, P. G. 62.40.
3 Th. Pressel, Johannis Tzetzae epistolae, επιστολή 21.18.
4 Πανδέκτου 8.2. 18, 19. 1.37.2, Νόμος Πρόχειρος 38.37, Ά ρ μ ε νοπού λου, 

Έξάβιβλ. 2.4.36, Βασιλικά 19.8.14.17.18. Καί ό Σχολιαστής τοΰ Άριστοφάνους 
(Άχαρν. 922) είπε· ύδρορρόη καλείται τό μέρος τής στεφανίδος, δι’οΰ τό άπό τοΰ όμβρου 
ΰδωρ συναγόμενου κατέρχεται.

5 Ή λ. σκάλα ήδη επί Ψευδοηρωδιανοΰ. Καί ό Πολυδεύκης έν τφ όνομαστικφ 
του, περί τής ναυτικής κλίμακος όμιλών (1.93) λέγει· «αποβάθρα καί διαβάθρα, ήν σκάλαν 
καλοΰσι». Ή καί σήμερον κοινή λ. σκάλα εΰρηται συχνά ώς ερμήνευμα τής λ. κλΐμαξ.

6 Μ ikl osi ch - Μ iille r, Acta et Diplomata 3.54 ξυλίνην σκάλαν άναφέρει καί 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος έντή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως (125. 
12,538.5). Βλ. περί τοΰ πράγματος καί L. de Bey lie, L’habitation byzantine a. 201.

7 Θεοδώρου Στουδίτου, Επιστολών βιβλ. Β'. έπιστ. 34 (Migne, Ρ. G. 99.1208).
8 Χρυσόστομος, Ρ. G. 57.51.
9 Ό Άγαθίας έν Ιπιγράμματί του είς οίκον έν ΰψει κείμενον έν Βυξαντίφ (σ. 381 

Βόνν.) όμιλεΐ διά κλίμακα ταναήν.
10 Κωνσταντίνου Π ο ρ φυ ρ ογε ν νή τ ου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 91.20 

καί άλλαχοΰ.
ιι Miklosich- Muller, Acta et Diplomata 3.55. Βλ,καί L. de Beylie, Ένθ’άν, 

a, 201. Τό άκρόσκαλον καλείται νΰν κεφαλόσκαλο.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:01 EEST - 34.211.113.242



92 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Επανερχόμενοι εις τήν ξυλίνην εσωτερικήν σκάλαν, λέγομεν ότι εις τό 
άνω άκρον αυτής υπήρχε καταπακτή θΰρα, τήν όποιαν οι μέν συγγραφείς 
συχνά με τό άρχαΐον όνομα όρσοθΰρην καλοΰσι', τήν οποίαν όμως οί Βυζαν
τινοί ή μών πρόγονοι εκάλουν, ώς καί ημείς σήμερον, καταρράκτην, ως 
καταρρασσομένην κλιμάκων άνω 2.

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΙΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

'Η κυρία όψις μιας Βυζαντινής οικίας έκαλεΐτο π ρ ό σ ω π ο ν 3, επ’ αΰτοΰ 
δε ήδυνατό τις νά ΐδη τα καλούμενα κοσμίδια ή συνηθέστερον κοσμή- 
τας4. Ή λ., με τό κοσμώ βεβαίως σχετιζομένη, έδήλου τό γεΐσον, και δή τό 
κατά τήν άνω άκραν τοϋ τοίχου, άφ’ οΰ άρχεται ή στέγη 6. Πλήν τοΰτου 
όμως έλέγετο καί τό τοΰ υπέρθυρου γεΐσον, ώς εκ των μεσαιωνικών §πυλ- 
λίων φαίνεται6, καί παν δ’ εν γένει γεΐσον 7. Ήτο δ’ ό κοσμήτης, όστις καί

ι Άγαθίου, Ίστορ. 176.1.
2 Όρσοθΰρην - - - εΐη δ’ αν αϋτη όποια ή καταρράσσουσα κλιμάκων άνω καί δι’αϋτό 

λεγομένη κοινώς καταρράκτης. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1921. 19 Πβ. τοΰ αΰτοΰ καί 
1053. 5. Τόν καταρράκτην συναντώμεν καί εις τό μεταγενέστερον ποίημα περί γέροντος 
νά μήν πάρη κορίτσι στίχ. 106 (W a g n e r, Carolina Graeca medii aevi σ. 109). Νΰν, 
έκτος τοΰ καταρράκτης, δημωδώς μεταχειριζόμεθα καί τάς λέξεις καταπαχτή, 
κλιβανή ή κλαβανή.

3 Προκοπίου, Περί κτισμάτων 1.1.31. G. Spata, Diplomi Greci unediti 448.5 
Καί εις άλλα μέρη τής οικίας έχομεν νΰν ονομασίας έκ μεταφοράς έκ μελών τοΰ άνθρω- 
πίνου σώματος. Ούτως αί λίθιναι παραστάδες τής θΰρας ή τών παραθύρων καλοΰνται 
μάουλα έν “Δνδρφ καί μάγλα έν Πόντφ, φτέρνα έν Άνδρφ ή υποτείνουσα τής 
τριγωνικής στέγης δοκός, αυτόθι δέ καί έν Δωρίδι καί Παξοϊς δόντια οί έναλλάξ έν 
ταΐς γωνίαις τών οικιών έξέχοντες λίθοι, οΐτινες δηλοΰσιν ότι δέν έπιτρέπεται νά γίνη 
μεσότοιχος, έν φ κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους δόντια έλέγοντο αί οδοντωτοί έπάλ- 
ξεις τών κάστρων (τό Χρονικόν τοΰ Μορέως στίχ. 1483). Τέλος έν Κυζίκφ μορφωτάρι 
καλείται ό ουδός τής θΰρας.

4 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ”Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 582.18. 
Hesseling- Pernot, Poemes Prodrotniques I. 79, I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος 
’Αλεξάνδραν εις στίχ. 290 (122. 13). Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2688, Καλ
λίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 320 καί πολλαχοϋ άλλαχοΰ. Βλ. καί τό Έλλην. γλωσσάριον 
τοΰ Du Cange έν λ. κοσμίτης.

s Τά γείσα καί αί στεφάναι, ήτοι οί κοσμήται I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος 
’Αλεξάνδραν εις στίχ. 290 (122.18). Οΰχί ορθά περί τοΰ κοσμήτου λέγει ό Reiske εις τά 
σχόλιά του εις τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου 
2. 690.

* Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2688, Ποίημα περί ευτυχίας καί δυστυχίας 
στίχ. 433, Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη 320.

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 582.16. Καί νΰν έν Νάξφ 
(γ) ε ισώματα λέγονται μεγάλαι πέτραι περιφράττουσαι τά δώματα, άλλαχοΰ άκ ρο- 
δώματα (Άραβάνιον Καππαδοκίας) καί κροδώματα (Κυκλάδες, Κύπρος), κροδω-
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στηθαΐον ελεγείο 1 και έν πολλοΐς άντεστοίχει προς ιό μαρμάρινου 
ριγλίν* 2 είς τάς κομψάς ο’ικίας «χρώμασι και λαξευμασι προβεβλημένος 
τών τοίχων» 3 ή έφερε διαφόρων φυτών έγγεγλυμμένα φύλλα 4.

Οι Βυζαντινοί συνήθιζον, έφ’ δσον οί εξωτερικοί τοίχοι τών οικιών 
των δεν ήσαν έκ λίθων ξεστών, νά έπαλείφωσι τούτους, ως καί οί αρχαίοι, 
διά λευκής τιτάνου 5, ούχί δέ σπανίως έν τοιαΰττ) περιπτώσει έχομεν μνείαν 
καί τών κονιώντων 6. Πλήν δμως τοΰ λευκού χρώματος, οί τοίχοι έπηλεί- 
φοντο καί διά κίτρινου καί κυανού ή κυανίζοντος, ήσαν, ως λέγει ό Νικήτας 
Χωνιάτης, «χρώμασι πολυειδέσι διηνθισμένοι» 7.

Ή πολυχρωμία τών εξωτερικών τοίχων ήτο καί αρχαία συνήθεια Ιξακο- 
λουθήσασα καί κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας τής Βυζαντινής περιόδου, άφ’ού 
καί ό Χορίκιος κατά τον <Γ' αιώνα επαινεί την πολυχρωμίαν τών οδών τής 
Γάζης, Ινετάθη δμως από τού 10ου μ. X. αίώνος, έπιδρασάσης ως προς τούτο 
καί τής ’Ανατολής 8.

Ού μόνον δέ διά τιτάνου έπηλείφοντο οί τοίχοι, άλλ’ έκοσμούντο καί 
διά διαφόρων γεωμετρικών απλών σχημάτων 9 ή ψηφιδωτών, πλακών έκ 
χρυσού ή άλλου μετάλλου, ίχνη τής έπικολλήσεως τών οποίων έτι καί νΰν

ματές (Κρήτη) κρομόχτια, (— ιτρομόχτια, Κύπρος), κεραμόρροδα (Τένεδος), 
άκροκεράματα ("Ιμβρος, Αίνος), παραφτέρουσ’ (Λήμνος).

ι Λέοντος Γραμματικού, Ίστορ. 325. 19, γείσον· καί γείσιομα τό προΰχον τοΰ 
υπερθύρου, ήγουν τό κοινώς στηθαΐον. Η essel i n g - Per n o t, Poetnes Prodromiques
I. 102.

2 Hesseling-Pernot, "Ενθ’ άν. I. 80.
3 Σχόλια είς Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοϋ είς τόν πατέρα σιιοπώντα διά τήν πληγήν 

τής χαλάζης (R. Cantarella, Basilio Minimo II. Β. Ζ. 26.12.24).
4 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 320. L. de Bey lie, ”Ενθ’ άν. 199.
5’Αχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 187 σ. 145. 17 (Drexl). Διά τάς έν τοΐς τοίχοις ύπολευ-

κάνσεις καί παραχρίσεις όμιλεΐ ό I. Τζέτζης είς τά σχόλιά του είς τά έργα καί τάς ημέ
ρας στίχ. 594. Τό χρίειν διά τιτάνου έλέγετο κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν άλείφειν, 
ή δ’ έπίχρισις άλοιφή. Χρυσόστομος, Ρ. G. 59. 373, Νικήτα Χωνιάτου, 
Λόγος έκδοθείς έπί τφ άναγνωσθήναι είς τόν Λάσκαριν κύρ Θεόδωρον (Κ. Σάθα, Μεσ. 
Βιβλ. 1. 127), είπε δέ και ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (764.15) «δήλον δέ δτι 
καί τό τοίχους χρίειν άλείφειν λέγεται καί άλοιφή» καί πάλιν (975-45) «λέγεται δέ άλεί- 
φεσθαι καί τοίχος κονία ή έτέρα ύλη». Νΰν τό άλείφω έπί τής σημασίας ταύτης λέγεται 
ένΜακεδονίφ, έν φ έν Κύπρφ λέγουσιν άσπρογειάζω, γαλατσώνω έν Σύμη, κοι
νώς δέ άσβεστώνω. Διά σχετικά ζητήματα βλ. Η. Bliimner, Technologie 3.100.

6 Χρυσόστομος, Ρ. G. 47.368.
7 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. σ. 837. Βλ. καί J. Krause, Die Byzantiner 

des Mittelalters σ. 30. "Επιθι καί L. de Bey lie, Ένθ’ άν. σ. 72.
3 Είς τό χωρίον Πυργί τής Χίου σφζονται άκόμη οίκίαι διατηροϋσαι τήν πολυχρωμίαν 

τών έξωτερικών τοίχων.
9 Είς τήν έξωτερικήν δψιν τών τοίχων τής οικίας τοΰ Μελενίκου είς τό Tekfur Serai 

έχομεν διάφορα γεωμετρικά σχήματα.
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94 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

σφζονται *. Προς τουτοις από τής εποχής τών Παλαιολόγων, κατά Περσικήν 
μίμησιν, εις τε τάς ιδιωτικός οικίας καί τους ναούς έ'χομεν, προς στολισμόν, 
καί πινακίων έπικόλλησιν Ιπί τών εξωτερικών τοίχων, ών τινα πολλαχοΰ καί 
κατά χώραν έν τοΐς ναοΐς σφζονται2.

ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΗΣ

Ή στέγη τής Βυζαντινής οικίας, οΰτω δημωδώς τότε καλουμένη, άλλα 
καί στέγος καί όροφος υπό τών συγγραφέων, άναλόγως τής περιοχής καί

των τοπικών αναγκών καί κλιματολογικών όρων, 
ήτο επικλινής ή καί επίπεδος 3. Ή επικλινής πάλιν 
στέγη ήτο ή μονόκλινης, μονόρρυτος καλου
μένη 4 ή αμφικλινής, οπότε δίρρυτος έλέγετο 
καί τα τοιαΰτα οικήματα δ ιρρυτ ό σκεπα 5' άλλα 
καί τρίρρυτος υπήρχε στέγη, περί ής είπε τα 
δέοντα ό Εμμανουήλ Πεζόπουλος 6. (Βλ. είκ. 3).

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους αί επικλινείς 
έπιφάνειαι εκαλούντο καταχάματα 7, εντεύθεν 
τότε καί κατάχυτα εκαλούντο αί επικλινείς στέ- 
γαι, μάλιστα εις τά μονόρρυτα οικήματα 8, όρος 
δστις καί μέχρι σήμερον εσώθη με ποιάν τινα 
ενίοτε σημασίας τροποποίησιν, άφ’ ού έν Ήπείρω 
νύν κατάχυτη ή κατάχυτο λέγεται ή λίαν 
επικλινής στέγη, κατάχυμα έν Χίφ ή κεκλιμένη

ι L. de Bey lie, L’habitation byzantine σ. 199.
2 L. de Bey lie, Ένθ’ άν. 177-179.

3 Διάφορα σχήματα στεγών από τοϋ ΙΑ-ΙΔ' αίώνος βλ. παρά L. de Bey lie 
Ένθ’άν. 80-81.

* L. Petit - B. Korablev, Actes de 1’Athos, Actes de Chilandar (παράρτ. IZ' 
τόμ. Βυζαντ. Χρονικ. σ. 179). Ή μονόρρυτη στέγη λέγεται έν Ικαρία νΰν μονόρρυχτη, 
’Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη σ. 182.

5 Μ i kl osi ch - M ii 11 e r, Acta et Diplomata 3.20.52. ’Αλεξάνδρου Βατοπε- 
δινοΰ, Έκ τοΰ άρχείου τής ίερας καί σεβάσμιας μεγίστης μονής τοΰ Βατοπεδίου 
(Γρηγόριος ό Παλαμάς 6. 282). Ή δίρρυτος στέγη λέγεται πάλιν δίρρυχτη έν Ίκαρίςι, 
’Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ένθ’ άν. σ. 185.

6’Εμμ. Πεζοποΰλου, Άνάλεκτα φιλολογικά έν Άθηνάς τόμ. 23 σελ. 137.138.
τ ΕΙς τά καταχάματα τοΰ όρους εχειν τάς κατοικίας ώρίσαμεν Ph. Meyer, Die 

Haupturkunden f. die Geschichte d. Athoskloster σ. 168.
8 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 3. 20. 54.’Εν Ίκαρίςι τό μέ μονόρρυ- 

τον στέγην οίκημα λέγεται χυτό'’Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή 
τέχνη σ. 175-182. Έν Χιακώ έγγράφφ τοΰ προπαρελθόντος αίώνος άναγινώσκομεν. 
«δίδει της τό σπήτι άνώιν καί κατώιν μέ τό κατάσουμα τσαί μέ τρία παλληκάρια ^πασ
σάλους) άπό κάτω άπό τό κατάσουμα».

Είκ. 3. Σχήμα μονορρύτου 
καί διρρύτου στέγης.

Έκ χειρογρ. ΙΑ’ αίώνος. 
(L. de Beylie, L’habitation 

byzantine σ. 81).
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πλευρά τής στέγης από τοΰ μεσοδοκιού είς τους τοίχους, καταχάματα 
δε πάλιν έν Ήπείρφ μέν at σανίδες, εφ’ ών στηρίζονται αί κέραμοι τής 
επικλινούς στέγης, έν Ίκάρω αί δοκοί αί την επικλινή στέγην ύποβαστά- 
ζουσαι καί έν Κιμώλφ οί λεπτοί καλαμοειδείς κλάδοι οί παρεμβαλλόμε
νοι μεταξύ τών δοκαρίων. Ότι δ’αί επικλινείς αΰται στέγαι ήσαν κερα- 
μωταί, πολλαχώς μαρτυροΰσιν οί συγγραφείς1. "Ινα μη δέ τό ύδωρ τής 
βροχής διά τών κεράμων είσρέη, έθετον μόλυβδον μεταξύ αυτών, σκεπάζον- 
τες οΰχι σπανίως καί διά μεγάλης μολυβδίνης πλακός την επιφάνειαν, ώς 
καί σήμερον ακόμη παρατηροϋμεν είς τούς τρούλλους πολλών ναών 2. Εννο
είται δ’ δτι, ινα άποτελεσθώσιν αμφικλινείς στέγαι, ήτο ανάγκη έπί μιας κεν
τρικής δοκού, ήτις έλέγετο μεσόδοκον3 ή ύπότονον4 προσκλίνουσαι νά 
συναφθώσι δΰο αντιμέτωποι μικρότεροι δοκοί τό σχήμα /\ άποτελοΰσαι, 
αϊτινες νϋν μέν ψαλίδια καλούνται, ψαλιδώματα δ’ έν τοΐς μεσαιωνικού; 
γλωσσαρίοις5, ίσως δέ καί καπριόλια, άφ’ οΰ καί νύν καπρούλια 
(capreoli) καλούνται έν Χαλκιδική, αλλά καί μέ τον ώραϊον δημώδη δρον 
προσφιλούντες, οίονεί δΰο προσκλίνοντα καί αλληλα φιλούντα πρόσωπα °.

ι Χρυσόστομος, Ρ. G. 49.124, 61.73, Μ α λά λα, Χρονογρ. 372.6, Λέοντος 
Γραμματικού, Χρονογρ. 237. 21,Νικ. Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 696.17, Ευστα
θίου, Παρεκβ. 459. 44, Μ i k 1 osi ch - Muller, Acta et Diplomata 6. 36. Καί νΰν έν 
Χίφ κ ε ρ α μωτ ό ν καί έν Βιάννφ Κρήτης κεραμιδωτόν λέγεται τό διά κεράμων 
έστεγασμένον οίκημα. Έν Ίκαρίφ ή στέγη λέγεται καράμασι, πιθανώς κεράμωσι, 
’Αγγελικής Χατζή μιχάλη, Ένθ’ άν. σ. 184. Έλέγετο δέ κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους ή κάλυψις διά κεράμων μιας στέγης, ώς καί νΰν έν Παξοΐς, κεράμωμα (L. 
Petit, Typicon du monastere de la Kosmosotira (Izwestia 13.55.59) καί τό ρήμα 
κεραμώνω ώς καί νΰν έν Θεσσαλίφ (Άχ. Τ ζ α ρ τ ζ ά ν ο υ, Γραμματική σ. 75) τό 
δέ άφαιρώ τάς κεράμους ξεκεραμώνω (Hesseling-Pernot, Poemes Prodro- 
tniques I. 85).

2 Πανδέκται βιβλ.50.16.242.2, Βασιλικά βιβλ. 2 τίτλ. 2 233, Ευσεβίου Παμφίλου, 
Είς τον βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου (Migne, Ρ. G. 20. 1096.) Βίος τοΰ έν άγίοις 
πατρός ημών Μαρκιανοΰ (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυ- 
μιτικής σταχυολογίας 4. 266. 24).

3 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία (σ. 125 Boucherie). Τό 
μεσόδοκον νΰν λέγεται μεσοδόκι ν.

4 Τό μέσον τής στέγης ζάλον, δ καλοΰμεν ύπότονον· τό έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξι
κόν έν λ. μέλαθρον. Τό ύπότονον λέγεται νΰν έν Ήπείρφ π ότ α νος, κα βα λ λάρ ις έν 
Αίτωλίρ, κορφεάς πολλαχοΰ καί έν Χαλκιδική κουρφάρ’.

5 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα (σ. 125 Boucherie).
6 Τούς προσφιλοΰντας τούτους δύναταί τις νά διίδη είς τά τής Μεγαρικής οικίας 

προσφίλια, άτινα είναι πλέγματα έκ κλαδιών ή βεργών τιθέμενα έπί τών δοκών τής 
στέγης, έφ’ ών τίθεται πηλός μετ’ άχύρων καί ύπεράνω χώμα ή πλάκες ώς καί είς τά 
τών Σφακιανών προφίλια, άτινα είναι δύο πλάκες έν σχήματι Λ τό στόμιον τοΰ 
φούρνου άποτελοΰσαι. Πρός κατανόησιν τοΰ προσφιλεΐν έπί τής σημασίας τοΰ συνδέειν, 
συναρμόζειν, παράβαλε τά έπί τής προσαρμογής δύο έπιφανειών ξύλου ή ύφάσματος
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96 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Οί αρχαίοι έν τούτοις και μεσαιωνικοί "Ελληνες εϊς τό σχήμα των προσφι- 
λούντων διέβλεπον την εΙκόνα δυο μαχητών ή μάλλον παλαιστών, ως έκ τών 
επομένων χωρίων τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου φαίνεται. «Άμείβοντες δέ 
λέγονται ξυλά ύπανέχοντα την στέγην, άπερ σΰνδυο εξ άποστάσεως τής κάτω 
άνω συναγόμενα άντερείδουσιν άλληλα, οίς δεξιώς εΙκάζει ενταύθα ό ποιητής 
τούς ήρωας, άλλήλους έν τφ παλαίειν άντικειμένους» (1326.17) «τήν εύώνυ- 
μον χεΐρα εκάτερος υπό τήν πλευράν έβαλε τοΰ άγωνιστοΰ, τή δέ δεξιοί χειρ! 
εκάτεροι τοΰ λαιοΰ άγκώνος τοΰ εναντίου έλαμβάνοντο, τοϊς δέ μετώποις 
άντηρείδοντο. Και ειχον ομοιότητα προς τούς ρηθέντας αμείβοντας, οΰς 
ή τεχνική χυδαία γλώσσα π ρ ο σ φ ι λ ο ΰ ν τ ά ς φησιν 1326.63).

"Οτι τήν εικόνα ταυτην είχον κα'ι οί μεσαιωνικό! "Ελληνες ύπ’ όψιν 1 
συνάγω έκ τοΰ δτι κα'ι νΰν έν Χαλκιδική, Λεπενοΰ, Σουδενοΐς Καλαβρύτων 
Αιτωλία κα'ι Βελβενδώ Μακεδονίας μαχεάδες, ήτοι μαχηταί, λέγονται οί 
άμείβοντες, έν Αιτωλία δέ Κύμη κα'ι Κονίστραις τής Εύβοιας αί γωνιαΐαι 
δοκοί τής στέγης αί προς τον κορφιάν προσκλίνουσαι κα'ι αυτόν ύποβαστά- 
ζουσαι. Τήν τελευταίαν ταύτην σημασίαν άπέδιδον κα'ι οί μεσαιωνικοί, άν τις 
κρίνη έκ τοΰ σχολιαστοΰ τοΰ Όμηρου (Ίλ. Ψ. 712) γράφοντος· «άμείβοντες 
δέ δοκοί μεγάλαι προσπίπτουσαι, ώστε βαστάζειν τήν οροφήν» * 2.

Κα'ι τρουλλωτάς στέγας έχομεν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, ένεκα 
δέ τοΰ λόγου τούτου φαίνεται δτι έκλήθη τροΰλλος ή έπαυλις τοΰ Τωάννου 
Συγκέλλου τοΰ ζώντος έπι τοΰ εικονοκλάστου αύτοκράτορος Θεοφίλου 3.

Όριζοντίως πρός τά ψαλίδια τής στέγης καί, ΐνα ταΰτα συγκρατήσωσιν, 
έκάρφωνον κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους πλάγια δοκάρια, άτινα έκαλοΰντο 
διατόνια4 ή πάτερά5, έπ’ αυτών δ’ έκάρφωνον σανίδας, πέταυρα

νΰν χρησιμοποιούμενα ρήματα φιλιάζω (Κρήτη, Βογατσικόν Μακεδονίας, Κοραή, 
’Άτακτα 4. 648) φ ι λ ι ά ρ ω (Οίνόη Πόντου), φιλώ (Ο’ινόη Πόντου) σοφιλιάζω = 
συμφιλιάζω (Γ. Χατζιδάκις έν Άθηνάς τόμ. 8. 362) καί σφ ιλιάζω ("Ηπειρος, Κύμη), 
σοφελιάζω (Κύθηρα, Νάξος, Κρήτη, Αίνος). Τών ανωτέρω ρημάτων συνώνυμα είναι 
τά μονοιάζω (Ήπειρος, Καταφύγιον καί Βογατσικόν Μακεδονίας) συνταιριάζω 
(Α’ίγιον) άδερφώνω (Αιτωλία) καί (ά) π ο μ ι λ ί ζω (Πόντος) Βλ. I. Βογ ιατ ζ ί δ ου, 
Σύμμικτα λεξικογραφικά Λεξ. Άρχ. 3. 119. Έν άγίρ Βαρβάρα Καλαβρύτων φιλεΐ τό 
ξύλο σημαίνει προσαρμόζεται.

ι Καί οί Γάλλοι τούς μαχεάδες καλοΰσι battants.
2 Οί μαχεάδες καλούνται ΰπό τών Ποντίων μέ τόν Λατινικόν δρον π ό ν τ ι λ α.
3 Συμεών Μαγίστρου, Ιστορία τοΰ Θεοφίλου 13.
4 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλος 2.4. 39. Νΰν έν "Ιμβρφ δ ιατόγκι = διατόνι 

λέγεται ή δοκός καθόλου, διατόνι δ’ έν Γαλανάδω Νάξου τό μεταξύ δύο δοκών καλά
μων τό ένώνον τά κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν τοποθετούμενα καλάμια τής καλαμωτής.

5 Έν τφ λεξικφ τοΰ Κυρίλλου· δοκός· τό πατερόν καί έν Γλωσσαρίοις· δοκός· τό τήν 
στέγην άνέχον ξύλον ή πατερόν (Γλωσσαρ. Du Cange έν λ.).
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καλουμένας ‘, ούτω δ’άπετελεΐτο ή σαν ιδω τή στέγη 1 2 ή τό πεταυρόστε- 
γον οικοδόμημα 3. Ή διά σανίδων δε συμπλήρωσις τοΰ σκελετού τής οροφής 
εκαλείτο καί ύποχάρτω σ ις 4, εκ των χαρτιών βεβαίως, ών άρχικώς έγίνετο 
χρήσις αντί σανίδων, νΰν δέ έν Πόντψ χάρτωμαν 5.

Ό Χρυσόστομος έν τινι όμιλίρ του όμιλε! περί πλεονέκτου, ουτινος 
«πολλφ καταλάμπονται χρυσίω καί τά δέρματα και τά ξύλα τά τήν στέγην 
εκείνην ύφαίνοντα» 6. Εντεύθεν συμπεραίνομεν δτι επί των χρόνων τού 
ιεράρχου, αντί πεταύρων, καί δέρματα έχρησιμοποιούντο. Τον τρόπον τούτον 
έπιβεβαιοΐ καί ή τών αρχαίων χρήσις (πβ. δοροΰν, δόρωσις) καί τό εν τώ 
Μ. Έτυμολογικφ φερόμενον δορά' δέρμα, Κρήτες δέ καί τήν δοκόν, πρός δέ 
καί τά νύν εν Κρήτη, Ρόδφ καί Καλύμνφ συμβαίνοντα, ένθα σφζονται τά 
δορώνω, δόρωμα, δόρος, ρο(δ)ώνω, ρόδωμα καί ρόδος λεγάμενα 
καί σημαίνοντα επιθέτω επί δοκών καλάμους ή φυλλάδας καί επί τούτων 
στρώμα πηλού, πάχους 2 - 3 δακτύλων (Κρήτη) καί επ’ αυτού άργιλλώδες 
χώμα, ΐνα γίνη τό δώμα τών αγροτικών οικιών 7. Τέλος τήν χρήσιν δέρματος 
εις παλαιοτέραν εποχήν, αντί σανίδων, εις κάλυψιν τών στεγών, υποστηρίζει 
καί τό δτι νΰν έτι έν Άθήναις καί αλλαχού τής Ελλάδος τό διά σανίδων 
καλύπτειν τήν στέγην λέγεται πετσώνω καί ή εργασία πέτσωμα.

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, περί δοκού όμιλών, είπε' (1125.57) «γίνεται 
δέ δοκός παρά τό δέκεσθαι ’Ιωνικόν, ή δεχομένη δήλα δή τά επικείμενα, 
είτε κέραμοι εκεΐνά εισιν, είτε λειμωνόθεν δροφοι, κατά τον ποιητήν είτε καί 
γή, ώς επί δωμάτων γίνεται» καί πάλιν ό αυτός (1547.32) «δοκός Ιπί στέγει 
τεθεϊσα γήν επαμάται, δ έστι συνάγει. Τοιαύτα γάρ τά λεγόμενα δώματα, ώς 
καί νΰν φαίνεται».

Άναβάλλοντες νά όμιλήσωμεν μικρόν κατωτέρω περί τών λειμωνόθεν 
ορόφων, λέγομεν περί δωμάτων τά εξής- τό δώμα, δπερ καί οί Αίσώπειοι 
μύθοι άναφέρουσι 8 καί εν τφ κατά Ματθαίον Εύαγγελίω κεϊται 9, επ’ ίσης

1 Πέταυρα' καί τά σανίδια έν οίς στεγάζομεν τά όσπίτια. Λεξικ. Ζιαναρά έν λ. πέταυρον.
2 Πανδέκται 8. 2. 20. 4.
3 ’Ιωακείμ Ί βη ρ ίτ ου, Άγιορειτικά άνάλεκτα. (Γρηγόριος ό Παλαμάς 2.26.27). 
* Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.752. *0 Πολυχρόνιος όμως εις τό $σμα φσμάτων

(σ. 88) ώς έξης χαρακτηρίζει τόν ύποχάρτην «εύρυθμός τις καί δίγλυφος (ισ. διάγλυφος) 
πήξις τό τής οροφής κάλλος διαποικίλλουσα, δ λέγεται ύποχάρτης» Λεξικ. Du Cange 
έν λ. ύποχάρτης.

δ Χαρτώματα λέγονται έν Πόντω σανίδες λεπταί μήκους ένός καί ήμίσεος μέτρου 
καί πλάτους 15 - 20 εκατοστών, έφ’ ών έπιθέτουσι τά κεραμίδια.

6 Χρυσόστομος, Ρ. G. 60. 492.
7 Στ. Ξανθουδίδου, Γλωσσικοί έκλογαί έν ’Αθήνας τόμ. 28 (σ. 130 έξ. τοΰ 

Λεξ. Άρχ.)
8 Αίσώπ. μΰθοι άρ. 139, Ματθαίος 10.27.
3 Ch. Michel, Evangiles apocryphes I, σ. 174.

Επετηριε Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, ίτος 1Β". 7
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98 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

δέ καί έν τώ άποκρΰφω Ευαγγελία) τοΰ Θωμά καί τφ βίω τού αγίου ΙΙορφυ- 
ρίου * *, ήτο στέγη επίπεδος, έφ’ ής έπετίθετο χώμα, ως καί έκ τοΰ ανωτέρω 
χωρίου φαίνεται καί εκ τοΰ εξής τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (1669.19) 
«... πίπτει δ Έλπίνωρ διά τό τά δώματα μή κεραμωτά είναι άλλ’ όποια καί 
νΰν ώς είκός μυριαχοΰ, ών ταΐς δοκοΐς γή έπαμάται ως έντεΰθεν την στέγην 
χρήσιμον είναι καί προς τό έγκοιμάσθαι». 'Ότι δέ των δωμάτων καί των 
δωματερών οικιών2 ή χρήσις κατά τους Βυζαντινούς χρόνους θά ήτο 
συνηθεστάτη, φαίνεται καί έκ τής σημερινής χρήσεως. Σήμερον δήλα δή αί 
επίπεδοι στέγαι, έφ’ ών έχει χυθή χώμα άδιάβροχον καί διά κυλίνδρου ίσο- 
πεδωθή καλοΰνται δώματα, δσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, έν Άμοργφ, 
’Άνδρφ, Άντικυθΰροις, Κρήτη, Κΰπρω, Λέσβφ, Τήνω, Κΰθνω, Κω, Νάξψ, 
Πάρω, Ρόδφ, Σίφνφ, Σύρω, Χίφ, Μαραθοκάμπω Σάμου καί Καππαδοκίφ 
καί ΓΙόντφ, χώματα δ" αί αύταί έν Κΰθνω καί τισι χωρίοις τής Ρόδου καί 
χωματερά έν Λέσβω.

Πώς έγίνοντο τότε τά δώματα δεν μάς περιγράφεται λεπτομερώς' απλώς 
λέγει ό Ευστάθιος δτι έπί δοκών έτίθεντο λειμωνόθεν όροφοι καί έπ’ αυτών 
χώμα. Ό τρόπος δμως τής κατασκευής ενός δώματος θά ήτο ασφαλώς 
συνθετώτερος καί προσόμοιος προς τον σημερινόν. Σήμερον δήλα δή, ΐνα 
κατασκευασθη έν δώμα υπέρ τά έπί τών δοκών τοποθετούμενα καλάμια3 
τίθενται φυλλάδες, θιαλλίσματα έν Άντικυθήροις, ή φρύγανα καί στρώμα 
κόπρου ή πηλοΰ καί άχυρων ή φυκών καί υπέρ αυτό χώμα άδιάβροχον ή 
άργιλλος υδατοστεγής, κατά τόπους άκρίδα ή λεπίδα (Κρήτη) πατελ- 
λιά ή δόρος (Κάλυμνος) κώνος (Κόπρος) ή καί λιπαρό (Μύκονος) 
καλού μενον 4.

Δέν πρέπει δέ νά παραλίπω ένταΰθα, δτι, δπως καί σήμερον, οΰτω καί 
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους δώματα έλεγον καί τάς μή έπιπέδους, άλλά 
κεραμωτός στέγας. Τοΰτο τουλάχιστον έξάγεται έκ τοΰ όνειροκριτικοΰ τοΰ 
Άχμέτ (κεφ. 191 σελ. 147. 26) ένθα γίνεται λόγος περί ΰδατος καταρρέοντος 
«έκ τών κεράμων τοΰ δώματος».

Η ΟΡΟΦΗ

Έπί την έσωτερικήν νΰν όψιν τής στέγης έρχόμενοι λέγομεν τά εξής. 
Είς τάς ούχί πλούσιας οικίας άπό τοίχου εις τοίχον έτοποθέτουν δοκάρια

1 Μάρκου Διακόνου, Βίος τοΰ άγιου Πορφυρίου 96 (σ. 4.6 έκδ. Gr0goire- 
Kugener).

1 Οΰτω καλούνται αΰταιέντή δημώδει διατυπώσει τής χρονικής διηγήσεως Νικήτα 
τοΰ Χωνιάτου.Έν Χίφ νΰν δω ματίζω σημαίνει "κατασκευάζω στέγην μέ δώμα.

8 ’Αντί καλαμιών ένιαχοΰ τίθενται πλάκες, στεγάδια έν Τήνφ καλοΰμεναι.
* Πώς έγίνετο κατά τούς χρόνους του τό δώμα περιέγραψεν ό Abbe della 

Rocca έν τφ Traite sur les abeilles 1.201. 202.
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Περί την Βυζαντινήν οικίαν. 99

εκ συνήθους ξύλου κατασκευαζόμενα ι, έφ’ ών ετίθεντο συνδεδεμένοι κάλαμοι. 
Την χρήσιν τών καλάμων έπί των οροφών μαρτυρεί μέν καί ό Ησύχιος 
γράφων «δροφος· κάλαμος φ στεγάζουσιν ήδη δέ και ή οροφή»' εν πολλοΐς 
δέ χωρίοις διά τούς χρόνους του καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, τονίζων δτι 
ή χρήσις αυτών ήτο παλαιοτάτη· «Δοκός' ή δεχόμενη δηλαδή τα επικείμενα 
είτε κέραμοι έκεΐνά είσιν, είτε λειμωνόθεν όροφοι, κατά τον ποιητήν» 
(1125. 57) «δροφος· δόναξ ποτάμιος επιτήδειος είς τό έρέφειν» (36.4) «δροφος' 
λεπτός δέ έστι δόναξ, ήτοι καλαμίσκος, δι’ού τά δώματα έρέφονται» (333. 13) 
«δροφος δέ καλαμίσκου είδος υδροχαρούς επιτηδείου είς δροφήν, δς έν λει- 
μώνι πεπανθεΐς δασεΐαν έπανθοΰσαν έχει την λάχνην, δτε έστι και αγαθός 
έρέφειν άπ’ αύτοΰ δέ, διά την παλαιοτάτην χρήσιν, απλώς αί τών οικιών 
στέγαι όροφοι» (1358. 51).

Πλήν τού Ευσταθίου, καί έ'τερος σύγχρονός του, ό ΓΙεδιαδίτης, περιγρά- 
φων την θλιβεράν κατάστασιν τής Κερκύρας επί τών χρόνων του, όμιλεΐ διά 
τά καλυβοπρεπή αυτής κελλύδρια, τών οποίων ό δροφος άπετελεΐτο από 
καλάμους κατά δυάδας εζευγμένους, βοτάναις συνδεδεμένους, οι τάς κεράμους 
όχοΰσι»* 2 * *, καί τά έγγραφα δέ καλαμοστέγων όσπιτίων μνημονεύοντα 5, βραδύ- 
τερον δέ και ο! σχολιασταί έπανειλημμένως περί τού πράγματος όμιλοΰσιν 
«δροφος γάρ είδος καλάμου προς οροφήν έπιτηδείου» * «δροφος καί οροφή' 
έστι δέ κάλαμος, φ στεγάζουσιν» 5 έμμέσως δέ έπιβεβαιοΐ την συχνήν χρήσιν 
τών καλάμων κατά τον ΙΑ' αιώνα καί ό Κεκαυμένος, δταν συμβουλεύη τον 
θέλοντα νά έχη πόρον ζωής τά εξής' «φύτευσον δένδρα παντοϊα καί καλαμώ- 
νας, δι’ ών έσται σοι είσοδος μη έχουσα κατ’ έτος κόπον» 6. Άλλ’ αψευδής 
άπόδειξις τής λίαν διαδεδομένης χρήσεως τών καλάμων κατά τούς μεσαιωνι
κούς χρόνους είναι τά νϋν συμβαίνοντα. Καί νΰν δήλα δη πολλαχοϋ μεταχει
ρίζονται τά ποταμήσια καλάμια ως μακρά, ισχυρά καί χονδρά, προς ορόφους, 
συνδέοντες αυτά προς ά'λληλα καί άποτελοΰντες οΰτω την έν Μυκόνφ καί 
αλλαχού καλαμωτήν λεγομένην.

Καί ταύτα μέν περί τών οροφών τών πτωχικωτέρων οικιών οί συγγρα
φείς έν τούτοις όμιλοΰσι καί περί οροφών «είτε λίθοις είτε ξύλοις έσκευα- 
σμένων» 7. Έν τή περιπτώσει ταύτη πρόκειται περί «λιθοστέγων ή ξυλο

ι ΕΙς τών πλουσίων τάς οικίας αί δοκοί ήσαν έκ ξύλου κέδρου. ‘Ο Χρυσόστομος, 
Ρ. G. 55. 123) όμιλεΐ διά «δένδρα τά πρός ορόφους επιτήδεια καί οίκοδομήν».

2 Πεδιαδίτου, ’Επιστολή πρός Στιλβήν(Σπ. Λάμπρου, Κερκυραϊκά ανέκδοτα σ. 49).
5 L. Petit, Actes de l’Athos (Actes de Xenophon) παράρτ. τοΰ 10ου τόμ. τών 

Βυζαντ. Χρονικών σ. 41.
« Σχόλια είς Ίλιάδ. Ω 461.
5 Σχόλια είς Άριστοφάνους Νεφέλας 173.
6 Κεκαυμένου, Στρατηγικόν σ. 36 (έκδ. Wassiliewsky - Jernstedt).
7 Άγαύίου, Ίστορ. 284.1.
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100 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

στεγών ευορόφων θαλάμων, ως λέγουσιν οί συγγραφείς, 1 είς χάς όροφάς 
τών οποίων ύπήρχον έκ κέδρου καί άλλων πολυτίμων ξύλων φατνώματα 1 2, 
πρός δέ και μαρμάρινα τοιαΰτα, τά όποια, αν κρίνωμεν έκ των οροφών τών 
ανακτορικών διαμερισμάτων, πάντως θά έ’φερον διαφόρους γλυφάς καί 
κοσμήματα 3. Μή λησμονώμεν δ’δτι, ως ανωτέρω έλέχθη, ύποχάρτης εκαλείτο 
«εύρυθμός τις καί διάγλυφος πήξις τό τής οροφής κάλλος διαποικίλλουσα» 4 
καί δτι ό Χρυσόστομος όμιλεΐ περί οίκου έ'χοντος «ούκ από λίθων τον όρο
φον, άλλ’έξ έτέρας ύλης τιμιωτέρας» 5. Ότι τέλος τά φατνώματα τών οικιών 
τών πλουσίων έχρυσοϋντο, θά εϊπωμεν κατωτέρω.

Έπί τής στέγης μιας Βυζαντινής οικίας ήδΰνατό τις νά ιδη ένα σταυρόν 6 
έ'να άνεμοδείκτην, δστις έλέγετο καί άνεμούριον7 (παρά τό άνεμος καί 
ουρος) ή άνεμούρα 8 ή άνεμοδούριον9 ή καί άνεμοδούλιον10 *. 
Περί τοϋ σχήματος τούτου, δπερ θά ήτο βεβαίως είς διαφόρους οικίας 
διάφορον, έλαχίστας έ'χομεν πληροφορίας. Ό Νικήτας Χωνιάτης τό γνωστόν 
εν Κωνσταντινουπόλει οίκημα Άνεμοδούλιον περιγράφει ως χαλκοΰν μετέω
ρον τετράπλευρονΠ, πάντως δέ θά είχε καί κολούρου πυραμίδος σχήμα, 
άφ3 ού καί νΰν πολλαχοΰ ή τοιοΰτον σχήμα έχουσα ταλασιουργική ανέμη 
καλείται άνεμοδούρα.

Πλήν τοϋ άνεμοδουρίου, ήδύνατό τις νά ΐδη έπί τής στέγης καί τό άνω 
μέρος τοΰ καπνοδόχου ή καπνοδούχου12 ή καπνοδόχης13, τό οποίον 
ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος εικάζει πρός πίλον τετρημένον14 καί τό όποιον,

1 I. Τζέτζου, Σχόλια είς Λυκόφρονος Αλεξάνδραν είς στίχ. 350 (σελ. 136. 29. 11).
2 Ύπερφα έξυλωμένα έν κέδρφ αναφέρει τό Πασχάλιον Χρονικόν 239. 21.
3 Πβ. τούς Συνεχίζοντας τόν Θεοφάνη 449. 20.
* Βλέπε ανωτέρω σελ. 97 ύποσ. 4.
5 Χρυσόστομος, Ρ. G. 47. 419.
6 Σταυρός τοΐς όρόφοις συνυψοΰται σαφώς ’Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφάλαια επτά

κις επτά κεφ. 24 (τόμ. 3.75).
7 Τό άείστροφον άνεμουριον Taf el, Eustalhii opusc. 109. 91. Ό "Η ρ ω ν, Πνευμ. 

230. 9 περί πτερύγων υπό τοΰ ανέμου κινουμένων είπε- «καθάπερ τά καλούμενα άνεμού
ρια» Άνεμούρι νΰν εν Παξοΐς λέγεται ή ταλασιουργική ανέμη. Βλ. καί Ν. Πολίτου, 
Παροιμ. 4. 265.

8 Κατά χειρόγραφον έτυμολ. λεξικόν τό άνεμούριον έλέγετο άνεμούρα Βλ. τό 
Έλλην. γλωσσάριον τοΰ Du Cange καί τό λεξ. τοΰ da Somavera έν λ.

9 Άνεμούριον καί ούκ άνεμοδούριον ιό έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικ. έν λ. Μ. Έτυμ. 
σ. 104.3. Ό άνεμοδείκτης σήμερον έν Παξοΐς καί Κερκύρφ λέγεται άνεμοδούρι.

10 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 432. 19.
ιι Νικήτα Χωνιάτου, Ένθ’ άν.
12 ’Επαναγωγή τίτλ. 39 κεφ. 27, Πρόχειρος νόμος τίτλ. 38 κεφ. 28.
13 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 128 (Boucherie), Tafel, Eustathii opusc. 

298.39, Σχόλια στ. Άριστοφ. Σφήκες 143. Έν Σάμψ καί Ήπείρφ ό καπνοδόχος λέγε
ται καπνολόγος, έν Κρήτη δ’ ανηφόρας.

1* Tafel, Eustathii opusc. 298.39.
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τήν αυτήν άνιίληψιν έ'χοντες, και κατά μεσαιωνικήν πάντως ονομασίαν, 
καλοΰσιν εν "Ανδρφ, Τήνφ και Μυκόνφ κάπασον 1.

Τέλος έπί τής στέγης, καί μάλιστα τής επιπέδου, ήδυνατό τις νά ΐδη 
τετράγωνον άνοιγμά, δι’ οΰ ού μόνον εξήρχετο 
ό τής εστίας καπνός, δθεν και κάπνη εκαλείτο * 2, 
άλλα καί φως είσήρχετο (εικ. 4). Τούτου ενεκα 
εκαλείτο τούτο φεγγίτης, φανόπτης3 άνα- 
φ ω τ ί ς 4 καί φανός5 όνομασίαι περιφερόμενοι 
μετά τού πράγματος νϋν πολλαχού τής Ελλάδος.

Οΰτω φεγγίτης εν Λακωνική, Τήνω καί 
Ήπείρφ, fendikji εν Bova τής Κάτω Ιτα
λίας 6 φεγγίστρα εν Πηλίφ καί φεγγίτα Ιν 
Πόντφ λέγεται τετραγωνική ή οίουδήποτε σχήμα
τος οπή Ιπί τής στέγης χρησιμεύουσα, ΐνα δι’ αυτής 
εισέρχεται τό φως, φανόφτης εν Νισΰρω, άφα
ν όχτ’ς εν Λέσβω καί φανόκτης έν Ρόδφ ή καπνο- 
δόχη, κατ’ άρχάς βεβαίως ό επί τής στέγης φεγγί
της ό καί προς διαφόρησιν τού καπνού χρησιμεύων·
Ό αυτός φεγγίτης λέγεται άναφωτία έν τή περιοχή Λεμεσού τής Κύπρου, 
άναφωτή έν τή Στερεά Έλλάδι, κάπνη έν Άραβανίφ Φαράσοις, Ίκονίω 
καί Φερτακαίνοις τής Καππαδοκίας 7 καί δρανίν έν Κρώμνη τού Πόντου.

ι Βλ. τό μεσαιωνικόν όνομα τοΰ πίλου καπάσιον.
2 Ό δέ καί αυτόν μετρεϊται τόν ήλιον ώς διά κάπνης τινός αυτόν προβάλλουσα, Τ a f e I, 

Eustathii opusc. 191.51. Τάς οικίας τών χρόνων του χαρακτηρίζει ό Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος ώς καπνορρόφους Tafel, “Ένθ’ άν. 310. 94. Φ. Κουκουλέ, Ό Θεσσαλο
νίκης Ευστάθιος ώς λαογράφος, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 1 σ. 33.

3 Σαλάμβραι δέ καί φ α νόπ τ α ι ήτοι οί φ εγγΐτ αι ίδιωτικώς διά τό σέλας δι’ αυτών 
βαίνειν I. Τζέτζου, Σχόλια είς Λυκόφρ. ’Αλεξάνδραν είς στίχ. 98. Δεν μοΰ είναι σαφές 
τό έξης χωρίον τοΰ σχολιαστοΰ τών ‘Ιππέων τοΰ Άριστοφάνους (1001) «λέγονται δέ 
ξυνοικίαι καί μικραί οϊκίαι καί αποστάσεις, ή οΰς νΰν φανόπτας φαμέν».

* Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 139.13. Ό Έπιφάνιος περί μέτρων καί στα
θμών έγραψε «άνωθεν έκ τών δωμάτων τάς λεγομένας άναφωτίδας έποίησε». Βλ. τό 
Έλληλικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange έν σελ. 17 καί τό συμπλήρωμα τοΰ αϋτοϋ 
έν λ. άναφωτίδες.

5 Σπ. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά σ. 68.
6 Μ orosi, Bova 12.
τ Δ. I. Ε. Ε. 1.495. Ό φεγγίτης οΰτος έν Χίφ μέν καλείται ανηφόρας (έκ τοΰ 

άνωφορεΐν) Κ. Άμάντου, Συμβολή είς τήν μελέτην τοΰ Χιακοΰ γλωσσάριου (Χιακά 
Χρονικά 2.105) ομοίως δέ καί έν Κρήτη, Αΐνφ καί Ημβρω, άναφορέος δ’έν Κονί- 
στραις καί Αΰλωναρίφ τής Εύβοιας (Β. Φάβη, Γλωσσικοί επισκέψεις σ. 30). λούρου- 
πας —άνώροπας έν Κΰπρω, άνωφάντης έν Ίκαρίφ, άναφάντης έν Καρπάθφ καί 
Ίκάρφ καί φανέστρα έν Κύθνφ· (Α. Βάλληνδα, Κυθνιακά σ, 120). Ίδέ καί’Αγγε
λικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη σ. 184·

Είκ. 4. Δώμα καί άναφωτίς 
έν οίκίρ τοΰ Μυστρά ΙΔ'. αί. 
(L. de Beyli6, L’habita- 

tion byzantine σ. 83).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:01 EEST - 34.211.113.242



102 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Και άφ’ οΰ περί στέγης όμιλούμεν, δς κλείσωμεν τό τμήμα τούτο τής 
μελέτης μας μέ την σημείωσιν δτι έπ’ αυτής ήδΰνατό τις να ίδη χεραμίνους 
ή μολυβδίνους πίθους, εν οίς, κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν, είχον φυτευθή διά
φορα δενδρύλλια δίδοντα την δψιν κρεμαστών κήπων 1 2 3, πρός δε καί δεξα- 
μενάς ύδάτων ή άποθήκας οίνων καί δσπρίων 8 Τέλος ή επίπεδος στέγη 
έχρησιμοποιεΐτο τότε πρός απλωσιν καί ξήρανσιν των πλυθέντων ενδυμάτων.

ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ

Ερχόμενοι νϋν επί τό πάτωμα τής Βυζαντινής οικίας, δπερ εκαλείτο 
τότε, ώς καί νΰν ενιαχού, πάτος 4, λέγομεν δτι τούτο ή το ή εξ απλού χώματος, 
οπότε τό σπίτι έκαλεΐτο άπάτωτον5 ή εκ χώματος καλώς πεπατημένου καί 
ωστρακωμένου, οπότε ελέγετο μέ δωματηρόν πάτον 6 ή καί διά σανίδων 
ή καί πλακών, πλίνθων ή βησάλων 7 κεκαλυμμένον, οπότε ελέγετο (πε)πα- 
τωμένον 8, ξυλοπάτωτον9ή σανιδοπάτωτον10 *.

Πολλοί τών Βυζαντινών την από τού σταυρού βοήθειαν έπικαλούμενοι, 
έχάρασσον αυτόν, κατά τον Χρυσόστομον, «επί τής οικίας, επί τών τοίχων, 
επί τών θυρίδων»11 αλλά καί επί τού εδάφους συχνότατα· τό τελευταϊον δμως 
τούτο Ιθεωρήθη ατοπον, δι’ δ καί ή έν Τρούλλφ ζ" οικουμενική σύνοδος 
διά τού 73ου κανόνος της διέταξεν, επί ποινή άφορισμού, ΐνα εξαφανισθώσιν 
οί Ιπί τού εδάφους χαρασσόμενοι σταυροί «ως αν μή τή τών βαδιζόντων 
καταπατήσει τό τής νίκης ήμΐν Ιξυβρίζοντο τρόπαιον 12.»

Μετά τον κανόνα τούτον, τό έθιμον φαίνεται δτι δεν εξερριζώθη αμέσως, 
διότι τά Βασιλικά (βιβλ. α' τίτλ. α' κεφ. 6) λέγουσυ «μηδείς 1ν εδάφει 
ή μυλίτη λίθφ ή έν μαρμάρφ εδαφικφ γλυφέτω ή έγγραφέτω σταυρόν»· 
Πάντως κατά τον ΙΑ' καί ΙΒ' αιώνα, ώς εκ τών ερμηνευτών τών Ιερών

1 Πανδέκται 38. 7. 26. Τά έπϊ τών Ρωμαϊκών στεγών κηπάρια έκαλοϋντο pergolae.
2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 47.47.
3 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. βιβλ. 2 τίτλ. 4.39.42.
* Μ ik 1 ο s ί c h - Μ ull e r, Acta et Diplomata 6.41. Πάτος νϋν, πολλαχοϋ τής 

'Ελλάδος, λέγεται τό πάτωμα. Ν. Πολίτου, Παροιμ. 2. 223, 3. 56.
5 Miklosich- Μ filler, Acta et Diplomata 6.40. To άπάτωτον σπίτι έν Αιτωλία 

λέγεται χωματόσπιτο. Δ. Λουκοπούλου, Αΐτωλικαί οικήσεις σ. 25.
6 Miklosich -Muller, "Ενθ’ άν. 6. 41.
7 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Πρός τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν 3.260.15.
8 Miklosich- Muller, Ένθ’άν. 3.66.
9 Miklosich -Muller, "Ενθ’ άν.

to Miklosich-Miiller, νΕνθ’ άν. 6.40..
u Χρυσόστομος, Ρ. G. 52.838. Σταυρών γέμουσι τά ψηφιδωτά τών οϊκιών τού 

Δίου τά μετά τό 313.
ί* Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2,474.
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κανόνων πληροφορούμεθα, σταυροί πλέον δεν ένεγράφοντο επί τού εδάφους 1, 
τοΰθ’ δπερ διά τον ΙΕ'έπειτα αίώνα πιστοποιεί ό Νικηφόρος Βρυέννιος ομί
λων περί σταυρού τιθέμενου εις τήν οροφήν, τάς θύρας, τάς γωνίας, τό δώμα 1 2.

Α1 ΘΥΡΑΙ, ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ1 ΘΥΡΙΑΕΣ

Οί Βυζαντινοί διέστελλον τάς θυρας τών πυλών 3, αί δεύτεραι ήσαν αί 
εξωτερικοί τής αυλής θύραι αί προς τήν οδόν βλέπουσαι καί εκαλούντο 
πυλώνες4 ή πυλεώνες5, ήτις τελευταία ονομασία σψζεται καί νύν έτι 
ώς πυλεώνες έν Λίνδφ τής Ρόδου.

Ό Άχμέτ εις τό ονειροκριτικόν του (κεφ. 147 σελ. 102. 3) τον πυλεώνα 
καλεΐ έξω θΰραν, τά μεσαιωνικά δε γλωσσάρια ξωπόρτιν6, δπερ πάλιν 
υπενθυμίζει τήν κοινολεκτουμένην σήμερον ξώπορταν. Καί είχε μεν εκάστη 
οίκία ίδιον πυλεώνα, ενίοτε καί πολυτελέστατου 7, εις τήν αυλήν όδηγούντα, 
δέν ήτο δμως σπανία καί ή ΰπαρξις κοινού πυλώνος διά τάς δύο οικίας 8.

Διισχυρίσθησαν δτι ή κυρία δψις τών Βυζαντινών οικιών δέν έ'βλεπε 
συνήθως προς τήν οδόν, αλλά προς τήν αυλήν ή τον κήπον 9. Τούτο εν μέρει 
είναι αληθές ύποστηριζόμενον καί υπό τής ύπάρξεως πυλεώνων προς τήν οδόν 
άνοιγομένων αί διατάξεις έν τούτοις τών νόμων αί άπαγορεύουσαι, ινα μή 
κτίζων τις οικίαν έμποδίζη τήν θέαν τής απέναντι αυτού κειμένης, φανερώ- 
ρουσιν δτι καί πρός τήν οδόν συνήθως έ'βλεπον τότε αί οίκίαι, διισχυρισμός 
ον υποστηρίζει καί τό γεγονός δτι αί Βυζαντινοί από τών παραθύρων 
προκύπτουσαι έκάλουν τούς μικροπωλητάς τών δρόμων, ϊνα έξ αυτών άγορά- 
σωσιν δ,τι ήθελον 10, ’Έχομεν ά'λλως τε καί σαφή μαρτυρίαν τού Προδρόμου

1 Πβ. Ζιοναράν καί Βαλσαμώνα έν Ράλλη - Ποτλή, Σύντ. 2. 475.
2 ’Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφάλαια επτάκις επτά (κεφ. 24 τόμ. 3. 75).
8 Άχμέτ, Όνειροκρ. Κεφ. 142.14.15, 95.10.
ί Χρυσόστομος, Ρ. G. 49.240, Η. Gelzer, Βίος τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Έλεή- 

μονος κεφ. 22.40.20, I. Μαλάλα, Χρονογρ. 252. 20, Μιχ. Γλυκά, Είς τάς απορίας 
τής θείας Γραφής 19 (σ. 237.19 έκδ. Εΰστρατιάδου), jHesseliug- Pernot - Pofemes 
Prodromiques III. 397.

5 Θαύματα τοΰ‘Αγίου’Αρτεμίου (A. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia Graeca 
sacra 48.10). Άννης Κομνηνής, Άλεξιάς Β'. 99. 19. I. Τζέτζου, Ύπόθεσις τής I 
Όμηρου Όδυσσείας στίχ. 54 (Matranga, Anecdota Graeca I 275). Συνόδη Παπαδη- 
μητρίου, Χρίστος καί Θεόδωρος Πρόδρομοι σ. 18 · 19. Τόν πυλώνα ό Ευσέβιος έν 
τή έκκλησιαστική του ίστορίφ καλεΐ πρόπυλον (βιβλ. 3 κεφ. 39).

β Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange έν λ. άγυιάτιδες.
7 Ό Πρόδρομος δμιλεΐ περί χρυσού καί αργύρου κοσμοΰντος τόν όροφον καί τούς 

πυλεώνας, Συνόδη Παπαδημητρίου, νΕνθ’ άν.
8 Πανδέκται βιβλ. 10.3.19.1. Άχιλλέως Τατίου, Τά κατά Λευκίππην καί 

Κλειτοφώντα 2.19.
9 Ε. Gerland, Das Wohnhaus der Byzantiner σ. 19.

Π· H ess elin g - Pern o t, Poemes Prodromiques IV. 112.
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104 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

λέγοντος περ'ι τοϋ ήρωός του δτι έκάθητο εν δωματίω «οΰ άνεφγεσαν πολλά 
θυρίδων στόματα έξω που περί την λεωφόρον χασμώμενα» *.

Φαίνεται δ’ οτι κατά τό κτίσιμον ένος πυλώνος έγεννώντο μεταξύ τών 
γειτόνων προστριβαί, καί τούτο διότι πολλοί, ύπερβαίνοντες τά κεκανονι- 
σμένα δρια, εξωθούν πολύ τον πυλώνα, ώστε τό πλάτος τού δρόμου νά σμι- 
κρυνθή. Τούτου ένεκα οί νόμοι έλάμβανον πρόνοιαν άπαγορεύοντες, ΐνα 
ό πυλών ανοίγεται πέραν τού σταλαγμού τών κεράμων τής οικίας * 2 *.

Οί αρχαίοι “Ελληνες ύπεράνω τού υπερθύρου τών πυλώνων των, χάριν 
καλού οιωνού καί προστασίας τού οίκου, έγραφον ρητά σχετικά π.χ. «ό τού 
Διός παΐς καλλίνικος Ηρακλής ενθάδε κατοικεί- μηδέν είσίτω κακόν» 8. Την 
συνήθειαν ταύτην ειχον καί οί Βυζαντινοί, ανάλογα ρητά γράφοντες Ιπί 
πινακιδίων ή τίτλων είς τά υπέρθυρα τών πυλώνων τοποθετουμένων 4 
π. χ. «κύριε, εύλόγησον την είσοδον καί έξοδον ημών αμήν» 5. Πολλάκις υπέρ 
την θύραν ή υπήρχε τό μονόγραμμα τού Ιησού Χριστού ή έζωγραφίζετο 
ώς φύλαξ οΐονεί τής πόρτας ή παρθένος, ήτις εκαλείτο διά τούτο Παναγία 
ή Πορταρέα ή Παναγία ή Πορταΐτισσα 6.

Ό μέλλων νά είσέλθη είς την οικίαν έκρουε την θύραν τού πυλώνος, 
έσπευδε δ’ ΐνα άνοιξη ή δουλίσκη, είς τάς τών πλουσίων δ’ οικίας ό θυρω
ρός 7, δστις Ικαλεΐτο πορτάρις8 ή όστιάριος9. Συχνά δέ παρά τον 
πυλώνα, ώς φρουροί, άναφέρονται καί κύνες10.

ι Θεοδώρου Προδρόμου, ’Αμάραντος ή γέροντος έρωτες (Notices et extraits 
des Mss 8. 2. 117).

2 Πρόχειρος Νόμος τίτλ. 38. 15, ’Επαναγωγή τίτλ. 39. 12.
8 Διογένης Λαέρτιος, 6. 2.39 καί 50.
4 Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 258, Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην 

ατίχ. 265.2688, Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου 
τοΰ Έλεήμονος (Anal. Boll. 45. 56. 25).

5 Έπιθι L. de Beylie, L’habitation byzantine σ. 39. "Οταν έν Άντιοχείφ έγέ- 
νετο σεισμός, ΐνα ούτος παύση, διετάχθησαν έν όράματι οί κάτοικοι νά γράψωσιν είς τά 
έαυτών υπέρθυρα «Χριστός μεθ’ ημών στήτε».

6 Όρα τό είς τόν Χρυσοτρίκλινον τοΰ ΜαζαρινοΟ επίγραμμα (Anthol. Graeca I 
άριθ. 106 έκδ. Stadtmiiller), L. de Beylie, Ένθ’ άν. 88. Τό πράγμα συνηθίζετο πολύ 
καί είς τά μοναστήρια. Φ. Κουκουλέ, ’Ετυμολογικά, έν Άθηνάς τόμ. 35 (σελ.194- 
196 λεξ. Άρχ.).

7 Θεόδωρος Πρόδρομος έν Migne Ρ. G. 133 στήλ. 1355. Βίος καί πολιτεία 
τών Θεοφόρων πατέρων ημών Δαβίδ, Συμεών καί Γεωργίου (Anal. Boll. 18. 230. 8).

8 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 1149, Συντίπας 115.20. ’Αντί πορ- 
ταρίου πολλάκις είς τήν αυλειαν θύραν υπήρχε καί πορταρέα· Μ. Ψελλοΰ, Έγκώμιον 
είς τήν μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5. 37).

9 Βίος του οσίου Θεοδώρου· Ίωάννου, Μνημεία Αγιολογικά σ. 431. Λεοντίου 
Νεαπόλεως, Βίος τοϋ αγίου Ίωάννου τοΰ Έλεήμοτος 46.9 (Gelzer). Μαρτύρων τοΰ 
αγίου Παφνουτίου (Anal. Boll. 40. 333). Οί όστιάριοι ήσαν συνηθέστατοι έπί τής έπο- 
χής τοΰ Πλουτάρχου καί συχνά άναφέρονται έν τή έκθέσει τής Βασιλείου τάξεως Κων
σταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου.

Ό I. Μαλάλα, Χρονογρ. 252. 20, Μαρτύρων τής αγίας Ζωής Acta SS. τής ΙυίΜαΐου. 
XIV F, Νικηφόρου Βασιλάκη, Έγκώμιον κυνός Ε. Miller, Fragments inedits
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“Ελθωμεν νΰν έπ'ι την κυρίαν τής οικίας θΰραν. Αΰτη διετήρει τότε τό 
άρχαΐον όνομα ώς φαίνεται έκ τοΰ Προδρομείου στίχου:

θΰραν ονκ ηλλαξας ποτέ σανίδιν ονκ, ενψνχει 1,

επειτα από τό υπό τοΰ αΰτοϋ άναφερόμενον λ ο υ τ ρ ό 9 υ ρ α * 1 2, από τό εξ 
εγγράφου τοΰ ΙΒ' αΐώνος θΰραις καί φενέστραις 3, από τό δημώδες εκθυ- 
ρ ίζω 4, όπερ έδήλου δ,τι καί τό νΰν ξεπορτίζω καί προ πάντων εκ τής 
πολλαχοΰ νΰν χρήσεως τής λέξεως ώς λ. χ. εν Θεσσαλία, Ήπείρω, Μεγάροις, 
Μακεδονίρ, Θράκη, Καππαδοκία καί εν Μπόβα τής κάτω ’Ιταλίας 5.

Έλέγετο δέ ή θΰρα τότε καί πόρτα ώς πάλιν δ τε Μαλάλας (Χρονογρ. 
481.41) ό Πρόδρομος (Poemes III. 126.268.326) καί πολλοί άλλοι συγ
γραφείς μαρτυροΰσιν.

ΑΙ θΰραι τότε ήσαν ή μονόφυλλοι ή δίφυλλοι6 καί κατεσκευάζοντο 
συνήθως Ικ ξΰλου, εΰτελεστέρου ή πολυτιμότερου, άναλόγως τών πόρων ή 
τής κοινωνικής θέσεως τοΰ οικοδεσπότου. Έπ’ΐσης ενίοτε είχον καί γλυφάς 7, 
καί ήσαν καί χάλκιναι8 έ'χουσαι καί διασταυρούμενα ελάσματα σιδηρά (θΰραι 
καγκελλωταί)9 καί χονδρούς κατά τήν πρόσοψιν ήλους10 * (είκ. 5). Αυται τοπο
θετούμενοι ούτως ώστε νά βλέπωσι προς άνατολάς, ΐνα δέχωνται τον αέρα καί 
τό ηλιακόν φώς", περιστρέφοντο περί στρόφιγγας, αΐτινες εκαλοΰντο στρο- 
φ ίγγ ια12 13, είχον εις τό κάτω μέρος τον ουδόν, κατώφλιν18, ξΰλινον εις

de litterature Grecque έν Melanges orientaux σ. 260. Γαδάρου, λύκου καί άλουποϋς 
διήγησις ωραία οτίχ. 243 (Wagner, Carmina Graeca medii aevi σελ. 131).

1 Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques 1.84.
2 Hesseling-Pernot, Ένθ’άν. IV. 9.
s Cusa, I diplomi 350.4.
4 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1020.14.
5 Έν Bova υπό τόν τύπον φ ύ ρ α.
6 Δίθυροι, κατά τά έγγραφα- Μ i kl ο si ch - Μ till e r, Acta et Diplomats 3. 57.
7 Επιγραφή Βυζαντινή (Λεξ. Du Cange έν λ. κηρόχυτος) όμιλεϊ περί έγκαύσεως 

τών θυρών.
8 L. De Bey lie, L’habitation byzantine o. 201.
9 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1142.50.

ίο Ταϋτα είναι τά έν τφ λεξικφ τοΰ Du Cange άναφερόμενα θυροκάρφια. Ή μετά 
ήλων πρόσοψις τής θύρας πιστεύω δτι είναι τόήλωτάριον «τής κλειδός άπολομένης, 
σφραγίσας τό πρόσωπον τοΰ ήλωταρίου τή χειρί ώσας ήνοιξεν» Παλλαδίου έπι- 
σκόπου Έλενουπόλεως, Ή πρός Λαΰσον ιστορία (Migne, Ρ. G. 34. 1194).

ιι Κεκαυμένου, Στρατηγικόν σελ. 49. Πράξεις τών άγιων ’Αποστόλων Θωμά 
(Tischendorf, Acta Apostolorum apocrypha 205). Τό φώς καί ό αήρ ήσαν τά κύρια 
προσόντα μιας αξίας τοΰ ονόματος της Βυζαντινής οικίας. Σχετικώς λέγει καί ό Χρυσό
στομος (Ρ. G. 59.310) «νΰν ύπέρ τοΰ φωτεινάς εχειν οικίας καί εύαερεΐς μυρία δαπανώ- 
μεν χρήματα·.

12 Λεξικ. Ζωναρά έν λ. στρόφιγξ.
13 Τό κατώφλιν έν Πόντφ λέγεται κατιοθύριν,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:01 EEST - 34.211.113.242



106 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τάς πτωχικάς οικίας και λίθινον είς τάς ιών ευπορών ή εις τό άνω μέρος δέ 
to υπέρθυρου, τό άνώφλιν μέ τό έπιστέγιον αυτού, τό ίμάντωμα*, 
εκατέρωθεν δέ παραστάδας λιθίνας3 ή και εκ ξύλου, οπότε εκαλούντο 
πή γ μ ατα 4.

Έπΐ τού προσώπου τής Βυζαντινής θΰρας υπήρχε, κατά την άρχαίαν 
συνήθειαν8, ή κρίκος, κρικέλλιον6, ως και σήμερον, καλούμενος, ή και 
κούρκουμος7, δι* ου έλκων τις έκλειε την θύραν ή κρούων προεκάλει την

X X
όόόόώ X X

X X
vyV__ X X

Είκ. 5. Διάφοροι θύραι Βυζαντινών οικιών. Ή πρός τά δεξιά μετά ήλωταρίου.
Έκ χειρ, τοΰ ΙΑ' καί ΙΒ' αίώνος. (L. de Beylie, L’habitation byzantine σ. 180).

προσοχήν των ένδον, πρός δέ και κορών η και κοράκι ον. Ή σημασία 
και χρήσις τών δύο τούτων λέξεων δέν είναι απλή, φαίνεται δ’ δτι αΰται 
κατά τόπους και χρόνους είτε συνέπιπτον σημασιολογικώς είτε διάφορα 1 2 3 4 5 6 7

1 Tafel, Eustathii opusc. 112.23. Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην οτίχ. 266.
2 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2. 4. 29. Τό ίμάντωμα ούτω καί νΰν λέγεται έν Καρ- 

πάθφ. Τό άνώφλιν λέγουσιν άνωθ ύ ρ ι ν οί Πόντιοι.
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 56. 557.
4 Ήσύχ. έν λ. σταθμοί.
5 Αί θόραι άρχαιόθεν είχον κρίκον άργυροΰν ή χρυσοΰν, δστις έκρούετο υπό τών 

προσερχομένων (Όμηρ. α 441, η 90, Εύριπ. Ίων 1612, Παλατ. Άνθολ. XI. 203.6). 
'Ο κρίκος ούτος διετηρήθη καί είς τά μεσαιωνικά μοναστήρια (Tougard, Quid ad 
Profanos mores dignoscendos augendaque lexica conferunt acta sanctorum Graeca 
Bollandiana σ· 59. καί είς πολλάς δέ σημερινάς επαρχιακών κέντρων καί κωμών οικίας.

6 Κρίκος· τά κρικέλλιον, παρά τό κλείω λεξ. Ζωναρ. έν λ. Πβ. καί τό τοΰ Ησυχίου 
«δακτύλιος .... καί τής θύρας τό έπίσπαστρον. Νΰν τό κρικέλλι, δι’ οΰ ομοίως ανοίγε
ται καί κλείει ή θύρα καλείται έν Πόντψ κρικέλλι ν, κρικέλλι έν Λέσβφ, Μακε- 
δονίρ, Ήπείρφ, Βιθυνίρ, γριτσέλλιν έν Κύπρψ, κουρκέλλι έν Χίφ, γρούκελ- 
λον έν Σύμη, κρικέλλα έν Κοζάνη καί Θράκη, κερκελλίδα έν Άρτάκη και 
Πανόρμφ καί κέρκελλος έν Άνατ. Κρήτη.

7 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 269 (σελ. 221.9). Νΰν κούρκουμος καί κουρκου- 
μάς καί κουρκουβάς λέγεται ό σιδηροΰς κρίκος.
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πράγματα έδήλουν. Έν πρώτοις κυρίως καί άρχικώς θά έδήλουν ρόπτρα έπι- 
καμπή, δι’ <δν έκτύπουν την θύραν. Τοΰτο τουλάχιστον έδήλου τό δνομά 
των, δπερ, ώς όρθώς παρατηρεί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Ιλήφθη από 
τον έπικαμπή λαιμόν των πτηνών κορώνης και κόρακος· «δα από τοΰ ζφου 
της κορώνης, εύλύγιστον έχούσης τον τράχηλον ή τών θυρών κορώνη μετή- 
νεκται, ώσπερ από τοΰ κόρακος ό κόραξ, δήλα δη τό κοράκιον (73.20). Τώρα, 
αν τοιοΰτον έπικαμπές ρόπτρον είναι ό παρά ΙΙολυδεΰκει (Όνομαστ. 10. 22) 
κόραξ, δι’ ου έκρουετο ή θυρα ή κρίκος άπλοΰς, αγνοώ. Μετά ταϋτα κορώνη 
εκαλείτο απλώς ό σίδηρους κρίκος τής θΰρας, ό και ώς ρόπτρον χρησιμεΰων 
«κορώνη δε κατά τούς παλαιούς ό κρίκος, φ έστι την θύραν έπερύσαι, ήγουν 
έλκύσαι» (Εύστάθ. 1429) «ετι δε καί ή κορώνη, τό 
κρικίον δηλαδή, φ έπισπάταί τις θύραν» (1570.32)
«κορώνη· καί ό τής θύρας κρίκος» «λέγεται κορώνη 
καί επί τοΰ κρίκου τής θύρας» 1. ’Αλλά καί κορώνη 
θά ελέγετο τότε καί τό έν είκόνι 6 σχήμα έ'χον 
σιδήριον, civ συμπεράνη τις εκ τοΰ τέως έν Όφει
καί Τραπεζοΰντι τοΰ Πόντου κο ρων ιδ ίου, τό Είκ. 6. Τό κοράκων 
όποιον, έ'χον τό ανωτέρω σχήμα, τον αυτόν προ- τών σημεριών οικιών, 

ορισμόν έκπληροΐ.
Άφ’ ετέρου τό κοράκιον, κατά τούς χρόνους, τουλάχιστον τοΰ Ευσταθίου, 

δεν ήτο κρίκος· ά'λλως δεν νοούνται τό επόμενα χωρία αύτοΰ (1900. 1429) 
«ιμάντα προσδεδεμένον κορώνη, οποία τις αν εϊη αυτή, είτε κόραξ είτε 
κρίκος» «κορώνη δε άργυρέα ή τό κοράκιον ή μάλλον, κατά τούς παλαιούς, 
ό κρίκος φ έστι τήν θύραν έπερύσαι, ήγουν έλκύσαι». Ό κόραξ, κατά τό 
Μ. Ετυμολογικόν ήτο δ'ργανόν τι, δι’ ου ήνοίγετο ή έ'κλειεν ή θύρα’ πβ. 
άναζυγώσαί' ζύγωθρον καλείται ό κόραξ καί έπιζυγώσαι τό κλεΐσαι» καί πάλιν 
«άναζυγοΰν φασι τό άνοιγνύναι κιβωτόν ή τον έπί θύρα κόρακα» 2, τό αυτό 
δε υποδεικνύουν καί τά μεσαιωνικά γλωσσάρια, ένθα τό κοράκιον μεταφρά
ζεται διά τοΰ uncinus, repagulum καί anaticula 3, τό αυτό δέ θά έδήλου 
ή λ. ασφαλώς καί έπί τών χρόνων τοΰ Ευσταθίου. Τώρα ποιον σχήμα είχε 
τό τοιοΰτον κοράκιον συμπεραίνομεν έκ τοΰ σημερινοΰ Ποντικοΰ κορακι- 
δίου (βλ. είκ. 6), οπερ κατά μέν τό έν άκρον προσαρμοζόμενον έπί τής 
έξωτερικής έπιφανείας τής θύρας, κατά δέ τό έτερον άγκιστρούμενον έπί 
δακτυλίου σιδηροΰ προσηρμοσμένου έπί τής παραστάδος, χρησιμεύει, ινα τις 
έπισπάταί καί κλείη τήν θύραν. * 2 *

ι Τό έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρδ λεξικόν έν λ. κορώνη καί άφλαστα.
2 Μ. Ε. 96. 21. 97. Βλ. καί τό έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρδ λεξικόν έν λ. άναζυγοΰν.
» Corp. Gloss. Latin. III. 173,45, Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σελ, 126 (Bou- 

cherie).
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108 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Νΰν ό κόρακας, τό κορακίδιν, κοράκιν, κουρούνα, κορώ
ν ίδιν σφζονται κατά τόπους’ εν Μυκόνφ μέν κοράκι καλείται γενικώς πας 
κρίκος, κοράκι έν Σίφνψ, Σάμω, Κω, Ήπείρω, Κύμη, Βουρβουροις τής 
Κυνουρίας τό αλλαχού κουρούνα, σιδήρων δήλα δή, δι’ οΰ κλείονται τά 
άρμάρια καί ή θύρα, κόρακας έν Λήμνφ είδος γάντζου έχοντος τό ανω
τέρω σχήμα, κορωνίδ’ δ’ εν Τραπεζοΰντι ό κρίκος τής θύρας.

"Ινα κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους γίνη τις αντιληπτός ερχόμενος, 
έκαμνε δ,τι καί σήμερον, έ'κρουε διά τής χειρός την θύραν ή τον κρίκον ή τό 
κοράκων αυτής φωνάζων ά'μα καί τού ενοίκου τό όνομα *. Οί έσωθεν ήρώτων 
τότε ποιος είναι ό κρούων καί τί θέλει «τίς εί, κύριε;» «σύ τίς εί;» «τίς έσθ’ 
ό κόπτων την θύραν;» «τίς έστιν ό κράζων καί τύπτων την θύραν;» 1 2 αυτός 
δ’ έλεγε τό όνομά του καί τον σκοπόν τής άφίξεώς του 3 καί, αν ήτο επιθυ
μητός, επανοιγομένης τής θύρας ήκουε τό «έλθέ έσω» 4 «καλώς ήλθες» «επί 
καλφ έλήλυθας» 5. Εννοείται δ’ δτι τά κτυπήματα καί at φωναί, έφ’ δσον 
ούδείς έσωθεν άπήντα, συνεχίζοντο άγροικότερον, έως δτου τέλος ύπακούση 
τις τών ένδον 6. Εις τά μοναστήρια ό έξωθεν ερχόμενος κτύπων έφώναζε 
«κύριε, εύλόγησον» ή απλώς «εύλόγησον» 7.

Κατά δύο τρόπους έκλεων, ήσφάλιζον ή έκλείδωνον αί θύραι 
τών Βυζαντινών οικιών ή διά κλείθρων μετάλλινων, τά όποια εκαλούντο 
κατηνάρια8, οπότε προς άνοιξιν αυτών μετεχειρίζοντο τά όπάς έχοντα 
σιδηρά ή χαλκά κλειδιά9 καί άνοικτήρια τότε καλούμενα10, ή διά

1 Μόσχου, Λειμωνάριου, Migne, Ρ. G. 87 m 2952, Ν. Μεσαρίτου, Λόγος αφη
γηματικός έπί νεωτερισμφ τίνος βασιλειώντος 32.30 (Heisenberg) Μονφδία τοϋ σοφω- 
τάτου κυρίου Ευθυμίου (Migne, Ρ. G. 136.757, J. Aufhauser, Miracula sancti 
Georgii 14.15.

2 Tafel, Eustathii opuscula 323.3, J. Aufhauser, "Ενθ’ άν., L. Petit, Βίος 
καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών ’Αθανασίου τοΰ έν ’Άθω (Anal. Boll. 25.19).

3 Ή συνομιλία δ’ αΰτη οΰχί σπανίως έγίνετο παρακυπτοΰσης άπό τοΰ παραθύρου 
δουλίσκης καί έρωτώσης’ Μόσχου, Λειμωνάριον Migne, Ρ. G. 87 III 2929.

i Fr. Hal kin, Βίος τοΰ οσίου Μαξίμου τοΰ ’Αθωνίτου (Anal. Boll. 54.62.29, 
καί 63. 65.

3 Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ σ. 576, Ν. Μεσαρίτου, Λόγος αφηγηματικός σ. 48. 1.
e Tafel, Eustathii opusc. 230.86, Λι βανίου, Φθονερός τοΰ γείτονος αΰτοΰ πλου- 

τήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσαγγέλλει 20 (τόμ. 6. 629 Forster).
7 Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ σελ. 574 (έκδ. Woodward - Mittingly) A. Tougard, 

Ένθ’ άν. σ. 59.
3 Πβ. τό Βυζαντινόν αίνιγμα ξύλον τό κλειδίν, ύδωρ τό κατηνάριν Boissonade, 

Anecdota Graeca 3.444. Ή κλειδαριά νΰν έν Κρήτη λέγεται κατήνα.
9 Τό κλειδίν έν παπύρφ τοΰ Β’ μ. X. αίώνος BGU. 775. Θαύματα τοΰ αγίου ’Αρτε

μίου, (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia Graeca sacra 68.3) Καλλίμαχος καί 
Χρυσορρόη στίχ. 571, Ευσταθίου, Παρεκβ. 1603. 52, Ηesseling - Pernot, Poemes 
Prodromiques I. 216, Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Έκθεσις τής βασι
λείου τάζεως 519.5. Τρία τοιαΰτα κλειδιά δι’ ενός κρίκου συνδεόμενα βλ. παρά 
G. Millet, Monuments de Mistra pi. 107.4.

ίο Μιχαήλ Άτταλειάτου, Διάταξις (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.40) Νεοφύτου
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ξύλινων μεγάλων μοχλών από τοίχου είς τοίχον διηκόντων 4, οΐτινες εκαλούντο 
σέρραι2 και ρωμανήσια, δι’δ καί τό κλείειν τήν θύραν ρωμανίζειν, 
ώς καί νϋν ενιαχού, τότε έλεγον 3.

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (1900.59) τού ξυλίνου κλείθρου τό μοχλίον, 
διότι ήσαν εν χρήσει τότε καί ξύλινα κλείθρα, καλεΐ διάδρομον «όχήας 
ού τούς ένδον μοχλούς, άλλα τάς λεγομένας βαλάνους, τάς εν τφ χελωνίφ 
καταντικρύ τής κλειδός, αί περιάγονταί φασι καί ανοίγονται· δοκοΰσι δε είναι, 
όίς νϋν διαδρόμους φαμέν», φαίνεται όμως ότι καί τότε, κατά τόπους καί 
ή σέρρα θά εκαλείτο διάδρομος, άλλως δεν εξηγείται πώς νϋν ό μέγας ξύλινος 
μοχλός ό από τοίχου είς τοίχον διήκων καί κλείων έ'σωθεν τήν θύραν καλείται 
διάδρουμους έν Σιατίστη, δκιάδραμος έν Καρπασία Κύπρου, γιά- 
δρομος έν Δρασκίω Βερροίας καί γιάδρουμους έν τφ χωρίφ τού 
Όλυμπου, Πουλιάνφ4.

“Ινα δε τού ξυλίνου κλείθρου τό μοχλίον κινηθή προς τά δεξιά ή τά 
αριστερά καί ούτως άνοιξη ή θύρα, μετεχειρίζοντο ξύλινα κλειδιά πολλούς 
δδόντας έ'χοντα ή μεγάλα μετάλλινα έπικαμπή, κόμβον κατά τό άκρον Ι'χοντα, 
άτινα έκ τής έμπροσθίας ό'ψεως τής θύρας δι’ οπής είσαγόμενα μετεκίνουν 
τήν βάλανον. «Κληΐδ’ εύκαμπέα' αρχαϊκόν είδος κληΐδος φράζει καί ού κατά 
τά ύστερον τρυπωμένα ε!ς πολλάς όπάς. Έστι δέ τοιούτων κληΐδων μέχρι καί 
νϋν χρήσις δι’ οπής θύρας ένειρομένων καί μεταγουσών τήν ένδον σειράν 
έπί ανοίξει τής θύρας» 5.

Τό κλειδίον τοΰτο καί νΰν έν χρήσει όν, καλείται έν Καλύμνω κατσου- 1 2 3 4

Έγκλείστου, Έγκώμιον είς τόν βίον του Θεοφόρου πατρός ημών Θεοσεβίου χοΰ 
Άρσινοΐτου (Anal. Boll. 26. 19δ. 6) Μ i k 1 osi ch - Μ ϋ 11 e r, Acta et Diplomata 5.319. 
Νΰν έν Πόντιο τό κλειδίον λέγεται άνοιγάρι, άνοιχτάριν δ’έν Κύπρφ τό ξύλινον 
κλειδίον (Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά 2.453).

1 ΟΙ μοχλοί συνηθέστατα είς τάς θύρας τών Βυζαντινών οικιών άναφέρονται, Χρυ
σόστομος, Ρ. G. 62.396. Tafel, Eustathii opusc. 801.81., Ευσταθίου, Παρεκβ. 
1358.58, Τιμαρίων 14 (Ellissen, Analekten IV. 68), Θεοδώρου Προδρόμου. 
Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Α'. 173.

2 Σειραί τινες πεπλεγμέναι διά σχοινιών. ’Εντεύθεν δέ είλήφθαι δοκεΐκαί ή ιδιωτικούς 
σέρα ή τάς θύρας κλείουσα πάλαι μέν σχοΐνος οΰσα καί αυτό είπεΐν σειρά πλεκτή, ύστε
ρον δέ καί έπί ξύλινων μοχλών τών έντός παρανοουμένη (1923.53)· «όχεύς δέ ό μοχλός, 
ή νΰν λεγομένη σειρά, ήγουν σέρα* (914. 24). Ό Ευστάθιος συνδέει τήν λ. σέρα πρός τό 
σειρά, ή λ. όμως είναι Λατινική. Έν γλωσσαρίοις Λατινοελληνικοΐς άιαγινώσκομεν 
ser(r)a· πρίων καί μοχλός θύρας. Νΰν έν Σινασψ τής Καππαδοκίας ή σέρα λέγεται 
σ ό ρ α καί τό κλείω τήν θύραν σορώνω.

3 Η esselin g - Ρ e rn ο t, Poemes Prodromiques III. 126.268.400. Έν μεσαιωνι- 
κονς γλωσσαρίοις άναγινώσκομεν· τόν μοχλόν άφαιρουμένους ή σηκώνοντας τό ρωμα- 
νήσιν τής πόρτας.

4 Άχιλλ. Τζαρτζάνου, Περί τής συγχρόνου Θεσσαλικής διαλέκτου σ. 72.
ό Ευσταθίου, Παρεκβ. 1897.41.
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νοκλεί(δ)ι, έν Πάτμω κατσουνάς, έν Σύμη στραβοκλείδι και εν 
Ίνεμπόλει τοΰ Πόντου κορακοκλείδι έχον to εν εΐκόνι 7 σχήμα.

Δεν είναι δ’ ίσως άσκοπον νά λεχθή ένταύθα δπ νΰν πολλαχοΰ είς τά 
χωρία αί οίκίαικλείονται ομοίως διά ξυλίνου μοχλού,δστις καλείται ά μπαρρα 
(Τσακωνία, Μάνη, Τριφυλία) καταρράκτης (’Ήπειρος, Πήλιον) μάνδα- 
λος (Κρήτη καί αλλαχού), ρωμανήσιν (Κύπρος), σύρτης (πολλαχού), 
περάτης (Μεγίστη) καί κατάβαλος (Χιμάρρα).

Ό Ευστάθιος, προκειμένου περί τοΰ τρόπου τού άνοίγειν και κλείειν 
την θυραν τών αρχαίων οικιών, παρετήρησεν όρθώς δτι τά τοιαύτα ζητήματα

«λαλοΰνται μεν καί υπονοούνται ου μην δέ καί 
νοούνται σαφώς» (1900. 56). Ή αυτή παρατήρη- 
σις Ισχύει έν μέρει καί περί τής θύρας τών Βυζαν
τινών οικιών, περί ής ατελείς έχομεν πληροφορίας, 
αν μάλιστα έ'λειπον καί αί σημεριναί χωρικών 
οικιών θύραι, αΐτινες πλεΐστα στοιχεία τών Βυ
ζαντινών τοιούτων διέσωσαν, ελάχιστα ημείς περί 
τού θέματος θά έγνωρίζομεν.

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους αί θύραι τών πυλώνων ώς καί ή τής 
κυρίας εισόδου, είχον ξύλινα θυρόφυλλα ώς καί είς τάς αρχαίας οικίας συν- 
έβαινε Χ, τών διαφόρων δμως διαμερισμάτων αί θύραι συνήθως έκλείοντο διά 
παραπετασμάτων, βήλων, βηλοιθύρων, κορτίνων καλουμένων, τά όποια 
ήσαν ή μονοκόμματα καί αμετακίνητα ή καί έκ δύο τμημάτων άποτελούμενα, 
σχιστά βήλα* 2 έσύροντο δεξιά καί αριστερά διά κρίκων όλισθαινόντων επί 
οριζόντιας κυλινδρικής ράβδου, οπότε εκαλούντο «συρτά βήλα».3 Άπετελοΰντο 
δέ ταΰτα εξ υφάσματος, είτε απλού είτε καί πολυτίμου, άναλόγως τής οικονο
μικής καταστάσεως τού οικοδεσπότου, χρώματος δέ λευκού είτε καί άλλου 
μετά διαφόρων ένυφασμένων κοσμημάτων 4 *. Ώς δέ οί αρχαίοι “Ελληνες 
μετεχειρίζοντο καί βήλα, διά νά κλείσωσι τά μεταξύ στύλων κενά ®.

Παρακύπτω κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους εσήμαινε κύπτω από τού 
παραθύρου, ΐνα ΐδω προς την αυλήν ή τον δρόμον. Εντεύθεν παρακυπτικαί 
θυρίδες εκαλούντο τότε 6 τά άλλως καί νύν κοινώς παραθύρια 7 ή φενέ-

ι Hermann - Bliimner, Lehrbuch* 156.
2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 209.20.
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογεν νήτου, ’Έκθεσις τής Βασιλείου τάξεως 24.3.
4 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 260 (σ. 214.9). Πολυδεύκους, ’Ονομαστικόν 10.32.

καί 4. 122. J. Krause, Die Byzantiner des Mittelalters 58.
6 Th. Preger, Ψευδοκωδινοΰ Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως 186.2.
6 Ό όρος συχνότατος έν τοίς νόμοις· ό τοίχος ό μή εχων παρακυπτικάς θυρίδας ή 

φωταγωγούς εκαλείτο τυφλός.
7 Συντίπας, 12, 1,41. 14, Άσίζαι Κύπρου Β'. κεφ. 145 (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 

6.361), Άχιλληΐς στίχ. 1463· ό Μοσχόπουλος έν λεξικφ τοΰ Φιλοστράτου έγραψε, 
θύριον δέ καί θυρίς - ίδος τό ίδιωτικώς λεγόμενον παραθύρων.
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Περί τήν Βυζαντινήν οίκίαν. 111

στραι 1 η φανέ στραι* 2, δι’ ών καί φώς φυσικά είσήρχετο είς τήν οίκίαν. 
Τά παραθύρια ταΰτα είχον ορθογώνιον σχήμα ή τοξωτόν κατά τό άνω μέρος 
καί εφερον σφαλίσματα καί ύαλους, ως μαρτυροΰσιν οί συγγραφείς3 4, 
παρά των νεωτέρων τήν γνώμην ή προς δέ καί δρύφακτα 5.

Είς τήν οίκίαν είσήρχετο φώς καί διά των φωτιστικών θυρίδων 6 ή 
φωτιστικών 7 ή φωταγωγών8 9, ορθογωνίων ή κυκλικών οπών, υπέρ 
τήν θυραν ή είς διάφορα σημεία τοΰ τοίχου άνοιγομένων °. Επειδή δέ τότε 
καί αί κατά τών οικιών, μάλιστα τών αρχόντων, επιθέσεις, δέν ήσαν ανή
κουστοι, διά τούτο είς διάφορα σημεία τών τοίχων ήνοίγοντο καί τοξικαί 
θυρ ί δες10 *, αΐτινες, ως εκ τών κειμένων μανθάνομεν, ως φωτιστικοί έχρησι- 
μοποιοΰντο, φεγγΐται διά τούτο καλούμενοι11. Επειδή δ’ οί δρόμοι ήσαν 
στενοί12 καί τό φώς ολίγον, άφ’ ού μάλιστα εις τά μεγάλα κέντρα αί οίκίαι 
ήσαν συνηνωμέναι καί ελεύθερος χώρος σπανίως υπήρχε13, διά τούτο, μεγάλην 
οί νόμοι έλάμβανον πρόνοιαν, ΐνα μηδείς παραβλάπτη τά φώτα τοΰ γείτονος.

Διέτασσον λοιπόν, 'ίνα έχη μέν τό δικαίωμα οίοσδήποτε πολίτης νά επι- 
σκευάζη τήν οίκίαν του, χωρίς δμως νά άλλάσση τό παλαιόν αυτής σχήμα καί

ι C u s a, I diplomi 350. 4.
2 Ό πόλεμος τής Τρφάδος στίχ. 86. Βλ. τήν βακτηρίαν τών αρχιερέων Δ.Ι.Ε.Ε. 3. 182.
3 Θεοδώρου Προδρόμου, Κατομυομαχία στίχ. 198, Καλλίμαχος καί X ρ υ- 

σορρόη στίχ. 301, Φλώριος καί Πλάτζια Φλώρα στίχ. 1333, L. de Beylie, 
L’habitation byzantine σ. 201.

4 K. Gerland, Das Wolinhaus a. 19.
6 Νΰν δέ άν τινα ιδης άπό δρυφάκτου· Χρυσόστομος, Ρ. G. 60.69.
6 Καί ό δρος οΰτος συνηθέστατος έν τοίς νόμοις.
7 Ν. Μεσαρίτου, Λόγος αφηγηματικός έπί νεωτερισμφ τίνος βασιλεύοντος 33. 

Οί παλαιότεροι ’Αθηναίοι φωτιστικόν έπ’’ίσης έκάλουν τήν φωτιστικήν θυρίδα, 
ήτις έν Ήπείρφ λέγεται φωτερό (Ζωγρ. ’Αγών 1.5).

8 Χρυσόστομος, Ρ. G. 55.552. Καί έν τή διατάξει τοΰ Ζήνωνος περί οικοδομών 
άναφέρονται αί φωταγωγοί. Βλ. καί Μιχαήλ Χωνιάτου, Έπιστολ. 111 (Σπ. 
Λάμπρου 2. 213. 5).

9 Αί φωταγωγοί ήσαν καί δικτυοειδεϊς διάτρητοι, διά τούτο καλούμενοι- Προκο
πίου, Βιβλ. 4. κεφ. 1.

ίο Ή τοξική θυρίς καλείται νΰν έν "Ανδρω δ ο ξ ί κ α.
ιι Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, 3. 135. 17, τοξικάς φωταγωγούς, 

Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2.4.35 εί δέ τοξικάς ό έξ αρχής έχει τοίχος τών ο’ίκων 
μηδαμώς έτερα έχόντων φώτα.. . ’Εν τφ εύρετηρίφ τής βακτηρίας τών άρχιερέων 
(Δ.Ι.Ε.Ε. 3.159) γίνεται λόγος διά τοξικάς ήγουν φεγγίτας. Βλ. καί Κ. ’Αμάντου, 
Γλωσσικά έν Β. Ζ. 28.17. Νΰν είς τό Τρίκκερι φεγγίτες λέγονται αί φωτιστικοί θυρίδες 
Α. Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη σελ. 139 καί έν Καππαδοκίφ δ’ ομοίως 
I. Βαλαβάνη, Μικρασιατικά σ. 222.

12 'Ως οδός πλατεία έχαρακτηρίζετο ή έχουσα πλάτος 8 ποδών, δι’ ής ήδύνατο νά 
διέρχεται όχημα, άλλως ήτο απλώς δίοδος.

is Άγαθίου, Ίστορ. 283.2.
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112 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

νά βλάπτη τά φώτα τοΰ γείτονος, ουδέ έπρεπε νά ύψώνη τόσον τους τοίχους 
ό οικοδομών, ώστε πάλιν νά έπισκοτίζη τήν γειτονικήν οικίαν ι. Έάν δέ από 
τής οικίας του έβλεπε τις τήν θάλασσαν, τότε έπρεπεν ή θέα αυτής νά μή 
κωλύεται εις άπόστασιν είκοσι βημάτων είτε κατ’ εύόεΐαν είτε έκ πλαγίου 
λαμβανομένων *. Άφ’ ετέρου, ΐνα αρκετόν ύπάρχη φώς, έπεβάλλετο ή μεταξύ 
απέναντι άλλήλων κειμένων οικιών άπόστασις, καθ’ δλον αύιών τό ύψος νά 
είναι δώδεκα ποδών, από δέ τών δημοσίων οίκοδομημάτων δεκαπέντε 1 2 3. Ήτο 
δ’ ή άπόστασις τών δώδεκα ποδών τό κατώτατον δριον. Εύρυχωρότεροι δμως 
δρόμοι ήδυναντο νά ύπάρχωσιν ούδ’έπετρέπετο ό κτίζων νά κάμνη κατάχρη- 
σιν τοΰ περισσεΰοντος χώρου καί νά κτίζη έπ’ αύτοΰ 4. Έάν ή άπόστασις 
ήτο μόνον δέκα ποδών 5, τότε ό άνακτίζων δέν ήδυνατο ν’ άνοιξη επί τοΰ 
τοίχου παρακυπτικάς θυρίδας, εάν μή πρότερον είχε τοιαΰτας, άλλά μόνον 
φωταγωγούς καί ταΰτας εις εξ ποδών ύψος άπό τοΰ εδάφους άνοιγομένας 6. 
Πολλοί δμως, φαίνεται, καταστρατηγοΰντες τον νόμον, ήνοιγον μέν φωτιστι
κός θυρίδας, κατόπιν δμως ψευδοπάτιον, ήτοι, πατάριον ποιοΰντες, καί 
επομένως οίίτω τό πάτωμα άνυψοΰντες μετέβαλλον τάς φωταγωγούς εις 
παρακυπτικάς θυρίδας, τοΰθ’ δπερ αύστηρώς άπηγόρευον οί νόμοι7. Προσέτι, 
έάν τις είχε τυφλόν τοίχον άπέναντι άλλου έχοντος παρακυπτικάς θυρίδας, 
ήδυνατο μέν επί τοΰ τυφλοΰ τούτου τοίχου ν’ άνοιξη φωταγωγούς μόνον 
θυρίδας ούχΐ δέ καί παρακυπτικάς, εκτός έάν ή μεταξύ τών τοίχων άπόστασις 
ήτο 20 ποδών «οΰτω γάρ έσται ή άπόστασις ικανή προς τό μή άλλήλους διά 
λόγων έπιβουλευειν καί ύπονοθεΰειν άλλήλων τούς ένοικοΰντας» 8.

Κατά τά Βασιλικά, (58. 3.37) δ μή έχων δίκαιον φωταγωγών θυρίδων 
δέν ήδυνατο ν’ άνοίγη τυφλόν τοίχον καί έπ’ αύτοΰ θυρίδας. Τέλος έάν αί

1 ΙΙανδέκται 8. 2. 1. 2. 3, 50. 17. 61, Εισηγήσεις 2. 3. 1, ’Επαναγωγή 39. 2. 10, Πρόχει- 
χειρος νόμος 38 δ, οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 793.20, Άρμενοπούλου, 
Έξάβιβλ. 2. 4. 45.

2 Βλ. τοΰ ’Ιουστινιανού νεαρ. 82 καί 84 (Zach. ν. Lingenthal, Imperatoris Jus- 
tiniani Novellae 1.475, 479 Cod. Just. VIII. 10-12 ένθα de aedificiis privatis, Βασι
λικά 58. 11. 7. Σημείωσον δτι παρομοία διάταξις υπήρχε καί έπί Ζήνωνος.

3 ’Επαναγωγή 39. 2, Πρόχειρος νόμος 38. 4, Βασιλικά 58.11.7. Τήν άπόστασιν τού
την ώρισεν ό Λέων (457-474) Stockle σ. 114.

4 Πρόχειρος νόμος 38. 4, Άρμενοπούλου, Έξάβιλ. 2. 4. 23. 24, ’Επαναγωγή 39. 7.
5 Ώς κανονική θεωρείται ή άπόστασις τών δέκα ποδών παρ’ Ά ρ μ ε νο πού λφ, 

Έξαβιλ. 2. 4. 23. 24.
6 Πρόχειρος νόμος 38.10, ’Επαναγωγή 39.7, Άρμενοπούλου, Έξάβ. 2.4.55. 

Γενικώς διά τάς αποστάσεις τών οικιών βλ. Η. Dirksen, Das Polizeigesetz des Kai
sers Zeno iiber die bauliche Anlage der Privathauser in Konstantinopel έν Hinter- 
lassene Schriften II. 234-236. A. Χριστοφιλοπούλου, Τό έπαρχικόν βιβλίον 
Λέοντος τοΰ Σοφοΰ σ. 72 - 73.

7 Βλ. Πρόχειρον νόμον καί ’Επαναγωγήν Ένθ' άν.
8 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2. 4. 33.
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Περί την Βυζαντινήν οικίαν. 113

τοξικα'ι θυρίδες ενός τοίχου έχρηαιμοποιοΰντο μόναι ώς φωταγωγοί, είχον δέ 
από δεκαετίας άνοιχθή, τότε ό οικοδομών γείτων ώφειλε ν’ άπέχη τοΰ τοίχου 
τούτου τουλάχιστον 3 πήχεις καί 1/3 τοΰ πήχεως *.

Τά μέτρα ταϋτα έλαμβάνοντο, φυσικά, προς αποφυγήν διαπληκτισμών 
μεταξύ τών γειτόνων, ακριβώς δμως αί τόσον συχναί απαγορεύσεις δηλοΰσιν 
δτι οι διαπληκτισμοί ούτοι δέν έλειπον, πράγμα, δπερ καί οί συγγραφείς 
μαρτυροΰσιν *.

Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ

Ό Λέων έν νεαρά του 8 όμιλε! «περί υπαίθρων καί ώς άν τις εΐποι 
προσκηνίων θεατηρίων, α καί προς μόνην καί ύπαέριον άπόλαυσιν επινε- 
νόηται καί την επωνυμίαν εκ τοΰ ήλιου εΐληφεν, ηλιακά προσαγορευόμενα» 
ό δέ Ευστάθιος (639.38) καί περί στοάς αίθομένης ήλίω «δθεν τή δημώδει 
γλώσση παρεποιήθη τά ηλιακά». Πρόκειται όντως διά τό ηλιακόν ή τον 
ή λιακόν 1 2 3 4, τον όποιον συχνά μνημονεύουσι τά Βυζαντινά κείμενα5 καί ό όποιος 
ούτε ώρισμένον σχήμα, άλλ’ ούτε καί ώρισμένην θέσιν είχεν 6.

Ό ηλιακός λοιπόν, σημαίνων τον εις τον ήλιον έκτεθειμένον χώρον, έ'κειτο 
ή εις τό κάτω πάτωμα τής οικίας, προς την αυλήν βλέπων, «ηλιακός χαμόγεως 
ή χαμαίγεως» 7 ή καί είς τό άνω πάτωμα «άνώγεως ηλιακός» 8, κάποτε μάλι
στα περιέθεε καί τήν οικίαν ολόκληρον 9. Είχε δ” ό ηλιακός ή στενοεπίμηκες 
σχήμα10 ή καί στρογγύλον μέ κιονίσκους πέριξ καί καμάρας καί όρθομαρ-

1 Άρμενοποΰλου, Ένθ’ άν. 2. 4.35.
2 Άγαθίου, Ίστορ. 291.7.
3 Άρ. 113, Migne, Ρ. G. 107.652.
4 Έν τοϊς έρμηνεύμασι τοΰ Π ο λ υ δ εύ κους (128 Boucherie) λέγεται καί ή λια

στή ρ ι ο ν.
5 Άβελίην- ηλιακόν Παμφύλιοι· Ήσΰχ., Θεοφάνους, Χρονογραφία 274.23, «έάν 

εξώστην, τόν λεγόμενον ηλιακόν ποιή τις» Άχμέτ, Όνειρ. κεφ. 146 καί 147 (σ. 101, 
114 Drexl) Μιχ. Άτταλειάτου, Σύνοψ. τίτλ. 33, Τά κατά Λΰβιστρον καί Ροδάμνην 
στίχ. 1227, 2832, ΒέλΟανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 473, Κωνσταντίνου Πορφυρο
γέννητου, Έκθεσις 137. 9, 211. 9, 492. 20, 586.8. Έν τοΐς νόμοις συνηθεστάτη ή λ. 
"Αλλαι μνεΐαι έκ μεταγενεστέρων κειμένων παρά Κ. Ά μ ά ν τ φ, Γλωσσικοί παρατηρή
σεις είς μεσαιωνικούς συγγράφεις (Έπετ. Έταιρ. Βυζαν. Σπουδ. 2. 283). Περί ήλιακοΰ 
βλ. όσα έσημείωσεν ό Στεφ. Δραγοΰμης έν ΆΟηνάς 29. 289 καί ό Ν issen, Die 
Diataxis des Michael Attalliates σ. 67. Διά τά έπί Τουρκοκρατίας ηλιακά έγραψεν ό Άρ. 
Ζάχος είς τοΰ Wachsmuth τά Monatshefte fur Baukunst έτ. Ζ'. σ. 247 - 250.

6 ΌρΟώς περί τούτου έκρινεν ό Ε. Gerland, Das Wohnhaus der Byzantiner σ. 14.
7 Τά κατά Λΰβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 361.2832. Miklosich-Milller, Acta 

et Diplomata 3. 20. 50.
ε Miklosich-Miiller, Ένθ’ άν. 3. 50.
9 Βησσαρίωνος, Έγκώμιον είς Τραπεζοΰντα (Ν. Έλλην. 13. 189).

10 Μιχ. Άτταλειάτου, Διάταξις (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.10).
Επετηρις Εται ρειας Βυζαντ. Σπουδών, 6τος 1Β’. 8
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μάρωσιν είς τάς τών πλουσίων οικίας 1 καί δωματηρόν έδαφος «ηλιακός 
δωματηρός» 1 2.

Ή λ. καί χό πράγμα σφζονται νΰν πολλαχοΰ' ούτως εν Θράκη, Μάνη, 
Μεσσηνία καί Σκύρψ ηλιακός ή ηλιακό λέγεται ή ταράχσα, έν Κΰπρφ δέ 
ό εξω τής οικίας καί προς τή εξω θΰρα ευήλιος τόπος ό υπό στοάς περιβαλ
λόμενος.

Οι Βυζαντινοί δμως έκάλουν είδικώς καί ηλιακόν, δν οί αρχαίοι 
εξώστην έλεγον 3, ήτοι ορθογώνιον καί περιπεφραγμένον τμήμα έξέχον κατά 
κάθετον τοϋ κυρίου τοίχου προς την οδόν καί εκ ξυλου συνήθως κατασκευα- 
ζόμενον, δι’δ καί ταβλωτόν ή τάβλωμα ή ταβλάτον4 ή σανιδω
τόν 5 εκαλείτο. Ό αυτός ηλιακός έλέγετο καί με τό Λατινικόν δνομα σωλά- 
ριον6 (solarium) ως έξέχων δέ καί έξωστάριον7 ή εξωπέταστον 8, 
ήν ονομασίαν κάλλιστα ερμηνεύει τό τοϋ Άρμενοπουλου «δ εκτός έκπεπετα- 
σμένος εξώστης» 9 * 11, καί κρεμαστό δέ Ι0. (Βλ. είκ. 8 καί 9).

"Εν δ’ είδος εξώστου ήτο, ως καί νΰν ενιαχού, τό τοξάτον ή έξάτον11, 
δπερ δμως έδήλου καί την άρχαίαν αίθουσαν, άφ’ οΰ τό σωλάριον χαρα
κτηρίζεται ώς «έξοχή τοϋ έξάτου» 12, τά κείμενα δέ όμιλοΰσι καί «δι” αίθου
σας, τά κοινώς έξάτα» 13.

114 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

1 Θεοφάνους, Χρονογρ. 1.274. Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 475, Λύβιστρος 
καί Ροδάμνη 2832. F r. Warren, The Ritual ordinance of Neophytus (Archaeologia 
χόμ. 47. 22).

2 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 6. 40.
3 Cod. Theod. III. 25.5, Άρμενοπουλου, Έξάβιβλ. 2.1.52.56, Βασιλικά 58 

χίχλ. 2 α καί 116. Περί εξωστών βλ. δσα έγραψεν ό Άντ. Κεραμόπουλος, Αί 
δρύφακτοι τών οικιών, έν τφ περιοδικφ Άρχιμήδει τόμ. 21 σ. 60 -62.

ι Έκ του Λατινικού tabulatum Σχολ. Άριστοφ.Ίππ. 672 καί Σφηκ. 385. Τά ταβλωτά, 
τά όποια εύρίσκομεν έν Συρίρ. άπό τοϋ Δ’, μ. X. αίώνος, έν δέ ταΐς κυρίως Βυζαντιναΐς 
χώραις, ώς οΰχί όρθώς δέχεται ό L. de Beylie (σ. 31) άπό τοϋ ΙΑ' είναι σήμερον συνήθη 
εις τάς πόλεις τών Τουρκοκρατούμενων μερών καλούμενα σαχνισιά.

5 ΙΙολυδεύκους, 'Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία σ. 126 (Boucherie).
6 Cod. Just. VIII. 10.12 c, Βασιλικά βιβλ. 58 τίτλ. 2β, 11β·, Άρ μενο πο ύλου, 

Έξάβιβλ. 2. 4. 56.
7 Λέοντος τοϋ Σοφοΰ νεαρά 113 (Migne, Ρ. G. 107.653). Νΰν έν Κρήτη τό 

γεΐσον τοϋ ανωφλιού τής θύρας λέγεται ξ ω σ τ ά ρ ι.
8 Άσίζαι Α'. 247 (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.203). Νΰν ξιπέταστον έν Καρπασίρ τής 

Κύπρου καλείται ή άστεγος αυλή.
9 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2. 4. 32.

ίο Άσίζαι Β'. 244 (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6. 454).
11 L. Petit - Korablev, Actes de l’Athos, actes de Chilandar σ. 60, Actes de 

Zographou σ. 55.
12 Εις τάς glossas basilicas.
13 Αίθουσαν τά κοινώς έξάτα, Μοσχόπουλος έντφ λεξικφ τοΰ Φιλοστράτου. 

Νΰν ξάτο έν Νισύρφ λέγεται είδος έξώστου άναλόγου πρός τό Τουρκικόν χαγιάτι,
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ίίερί τήν Βυζαντικήν οικίαν. 115

Επειδή δ’ οί Βυζαντινοί δρόμοι ήσαν στενοί και τα ηλιακά ή σωλάρια 
ξύλινα *, διά τοΰτο έπάναγκες ήτο ή πολιτεία νά λαμβάνη ιδιαίτερα περ'ι 
αυτών μέτρα καί νά κανονίζη τά κατ’ αυτά, ΐνα μή καί το φώς των δρόμων

Είκ. 8. Ταβλάτον παλαιός οικίας Τρικκάλων Θεσσαλίας.
(Κατά φωτογραφίαν Α. Όρλάνδου).

ελαττοϋται καί φόβος πυρκαϊών έπικρέμαται. "Οριζε λοιπόν ό μεν Θεοδοσια- 
νός κώδιξ, 8ν ακολουθεί έν τη 113 νεαρά του καί ό Λέων προς δε και ό Ζήνιον, 
Ϊνα οί εξώσται άπέχωσιν άλλήλων δέκα πόδας * 2.

ξάτο, δ’έν Χίω καί Λήμνφ τό σκεπασμένον τετράγωνον τό είς τό άνω μέρος τής έξω- 
τερικής κλίμακος, έξ οΰ εισερχόμενα είς τό άνω πάτωμα. Βλ. καί Κ. Ά μάντου, Γλωσ
σικά έν Β. Ζ. 28.17.

ι Διά νά κερδίσωσι χώρον έδέχθησαν ταΰτα οί αρχιτέκτονες ήδη άπό του Μ. Κων
σταντίνου L. de Bey lie, L’habitatiori byzantine σ. 30.

2 Ζήνωνος, Διάτ. 12γ Λέοντος, Νεαρά 113 (Migne, Ρ. G. 107. 652.), Βασιλικά 
58. 11 θ, Άρμενοπούλου, Έξάβ. 2. 4. 52.
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116 Φαίδωνος 1. Κουκουλέ

Ή άπόστασις αυτή ετηρείτο, civ έπρόκειτο περί Ιδιωτικών οικημάτων 
αν τά παρακείμενα κτίσματα ήσαν δημόσια, τότε ή άπόστασις ώρίζετο είς 15 
πόδας. Έάν ή οδός ήτο στενωτέρα τών δέκα ποδών, τότε οί έξώσται επρεπε 
νά κτίζωνται ούχί απέναντι άλλήλων, αλλά κατά παραλλαγήν 1 ή και νά μη 
κτίζωνται καθόλου 2 Ό Ζήνων επ’ ίσης διά διατάξεώς του ώρισεν, ΐνα μή τά

Είκ. 9. Ταβλάτον παλαιας οικίας Τρικκάλων Θεσσαλίας. 
(Κατά φωτογραφίαν Α. Όρλάνδου).

σωλάρια κτίζωνται μόνον έκ ξΰλων και σανίδων, αλλά κατά τό σχήμα τών 
λεγομένων ρωμανησίων 3.

Κατά τον Ίουστινιάνειον κώδικα, έπρεπε προς τοΰτοις τά σωλάρια νά 
άφίστανται τοΰ εδάφους δεκαπέντε πόδας και νά μή στηρίζωνται επί ξύλινων 
ή λίθινων κιόνων ή καί τοίχων, ώστε ό αήρ ν’ άποφράσσεται καί ή οδός νά 
άδικήται, στενωτέρα γινομένη 4. Έπεβάλλετο επ’ ίσης, προς αποφυγήν πυρ- 
καϊών, νά μή γίνωνται κλίμακες είς τήν στενωπόν όδηγοΰσαι προς τά σωλά
ρια 6. Διά τους παραβάτας τών περί ηλιακών ή σωλαρίων διατάξεων είχον

ι Βασιλικά 58. 11ι καί ό Ζήνων βλ. Cod. Just. VIII. 10. 12c.
2 Άρμενοπουλου, Έξάβιβλ. 2. 4. 56.
3 Βασιλικά 58 11ι'. Ζήνωνος, Διάτ. 12γ. 
i Cod. Just. VIII. 10.12c.
s Βασιλικά 58. Hi'.
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όρισθή και ποιναί. Ούτως ό Θεοδοσιανός κώδιξ ώριζεν, ΐνα ό παρά τά διατε
ταγμένα κτιζόμενος ηλιακός κρημνίζεται, ή δ’ οικία πάσα κατέχεται υπέρ τοϋ 
δημοσίου 1, ή δέ διάταξις τοϋ Ζήνωνος, ΐνα δ κύριος τής οικίας πληρώνη 
δέκα λίτρας χρυσίου, έτέρας δέκα ό εργολάβος ή άρχιτέκτων, ό δέ κατασκευάσας 
τεχνίτης νά τύπτεται κα'ι νά έξορίζεται * 2, ποιναι δεικνύουσαι πόσον συχνά θά 
παρεβαίνοντο αί σχετικά! διατάξεις.

Οί Βυζαντινοί, ΐνα μη άποτόμως προσπίπτη τό ηλιακόν φώς έπ! τής 
οικίας, έφρόντιζον νά κατασκευάζωσι πρόστοα προς τήν αυλήν βλέποντα, 
περί ών όμιλοΰσιν οι συγγραφείς 3, παρ’ οις συχνή και ή μνεία στοών και 
περιπάτων 4.

Έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρο
γέννητου τά παράπλευρα τοϋ λουτρού οικοδομήματα καλούνται παρά- 
πτερα5, δ δ’δρος ούτος πιστεύω δτι ήτο έν χρήσει και εις τάς Ιδιωτικάς 
οικίας, αΐτινες, ειχον τοιαΰτα παράπλευρα οικοδομήματα, συνδεόμενα διά δια
δρόμου κλεισμένου προς τά εκτός. Έπ’ ίσης εις πολλάς οικίας ύπήρχον και 
πύργοι κα'ι κάστελλοι καλούμενοι6, άφ’ ών, έν ανάγκη οί πλούσιοι ήμύ- 
νοντο κατά τοϋ έπιτιθεμένου και έξηγριιομένου πλήθους7, κατά τό άνω 
άκρον άπολήγοντας εις προμαχώνας έχοντας όδόντας8. Έπ’ ίσης εις τάς 
μεσαιωνικός οικίας άναφέρονται κα'ι βαστέρνια, ύφ’α δέον νά Ιννοήσωμεν 
μικράς παρόδους, δι’ ών μετέβαινον από οικίας είς οικίαν και αΐτινες έκα- 
λοϋντο κα'ι πάροδοι και διαβατικά9.

ι Βασιλικά 58. 11 θ'.
2 Cod. Theod. 25. 5, Βασιλικά 58. 111'.
8 Προκοπίου, Υπέρ τών πολέμων 3.12.4.
4 Χρυσόστομ. Ρ. G. 54. 415, Π ρ οκοπ ί ου, Ένθ’ άν. Horn a, Die Epigranjme 

des Theodoros Balsamon έπίγρ. 9 (Wiener Studien 25. 180).
8 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήχου, Έκθεσις 553. 15. Βλ. καί χό λεξικόν 

χοϋ Du Cange έν λ. πτερόν καί χόν Θησαυρ. έν λ. παράπχερον. Καί ό Διγενής είς χό 
άνάκχορόν χου

αμφοτέρωθεν ίδρυσε των μερών έκ πλαγίου
χαμοτριχλίνονς θαυμαστούς, εΰμήκεις χρνσωρόφους (Ζ' 52, Legrand)

Νΰν έν Σινασφ χής Καππαδοκίας παράφτερο καί έν Φερχακαίνοις πράφχο 
λέγεται χό κάτω μέρος τών μακρών ένδυμάτων.

Χρυσόστομος, Migne, Ρ. G. 52. 615, 55. 297.
7 J. Krause, Die Byzantiner des Mittelalters σ.
8 Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Τ' 467.
» Βασιλικά βιβλ. 58. 2 β, Χρυσόστομος, Ρ. G. 60. 320, Θαύματα τοΰ αγίου ’Αρτε

μίου (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia Graeca sacra 27. 6) «βαστέρνιον παροδικόν, 
ήτοι διαβατικόν, δ λέγεται πάροδος» «άπό βασχερνίων, ήγουν χών λεγομένων παρόδων 
ήγουν διαβατικών» Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2.4.59. Ή λ. έκ χοϋ Λατινικού 
basterna. Τό διαβατικόν συχνά άναφέρεται έν τοϊς χυπικοϊς χών μονών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:01 EEST - 34.211.113.242



118 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ

Έκάστη αξία τοΰ ονόματος της Βυζαντινή οικία, είχε την αίθουσαν τής 
υποδοχής, τον καλούμενον τρίκλινον ή τ ρ ικλ ι ν άρ ιο ν 1, δνομα δμως, 
δπερ, με τοΰ χρόνου την πάροδον, κατήντησε νά σημαίνη και οίκημα καθό
λου * 2. Ό τρίκλινος, έφ’δσον ήτο εις τό κάτω πάτωμα, εκαλείτο χαμοτρί- 
κλινος3, άνώγεων δέ τρικλινάριν4, δταν ήτο εις τό άνω πάτωμα. Τα 
τρικλινάρια ταΰτα, τά οποία εΐχον είτε επίπεδον στέγην είτε και σφαιροειδή 5 
καί καμάρας ενίοτε 6, ελέγοντο, ως καί νϋν, σάλαι, τουλάχιστον από τοΰ ΙΒ'. 
μ.Χ. αίώνος7, εν Κΰπρφ δέ, επί τής εποχής τής Φραγκοκρατίας, κατά τάς 
Άσίζας, καί τζάμπραι (chambres) μ5 δλον δτι διά τής λέξεως ταύτης καί 
ό κοιτών έδηλοϋτο.

Διέμενον δ’ εις τόν τρίκλινον καί έδέχοντο τους φίλους καί προσερχο- 
μένους οί άνδρες, οΰχι δέ καί αί γυναίκες, δΓ δ καί κατήντησε νά είναι 
ό τρίκλινος συνώνυμος προς τό άνδρών, ώς καί εκ τοΰ εξής χωρίου τοΰ 
Θεσσαλονίκης Ευσταθίου φαίνεται (1573.28)' «δ κοινώς λεγόμενος άνδρών 
άνδρεών κεϊται παρ’ Ήροδότφ οίκος καί αυτός μέγας ό παρ’ άλλοις άνδρό- 
δομος ή τρίκλινος».

Ένταΰθα τοΰ λόγου γενόμενοι λέγομεν δτι δεν είναι ορθή ή έκφρα- 
σθεϊσα γνώμη δτι εις τήν Βυζαντινήν οικίαν δεν υπήρχε χωρισμός είς άνδρω- 
νΐτιν καί γυναικωνΐτιν8. Είς τόν τρίκλινον σπανίως έμενον αί γυναίκες, 
αΐτινες συνήθως διέτριβον είς τό βάθος τής οικίας «είς τά ενδότερα τών 
οικημάτων» μακράν τοΰ δρόμου, εφ’ δσον ήτο δυνατόν τά διαμερίσματα 
μάλιστα τών γυναικών είχον καί ιδιαίτερον Λατινικόν δνομα, ματρωνίκια 
καλούμενα 9, έν φ ό θάλαμος σαφώς τοΰ άνδρώνος διεστέλλετο10.

ι Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 442, Miklosich- Muller, Acta et Diplomata 
2. 52, 3.20. 01 τρίκλινοι πολύλεκτοι έν τη έκθέσει της βασιλείου τήξεως Κωνσταντίνου 
τοΰ Πορφυρογέννητου.

2 Νΰν έν Κΰπρφ (Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά 2. 827) τρίκλινος λέγεται ό έν τή 
στέγη φεγγίτης, έν ώρισμένοις δέ χωρίοις της Μάνης ό κήπος ό εκατέρωθεν ή πρός 
τό έτερον μέρος τής αυλής κείμενος.

3 Διήγησις τοΰ Διγενή Ζ. 6. (Legrand).
ι Miklosich-Miiller, Actaet Diplomata 3. 52.
5 Miklosich-Miiller, ”Ενθ' άν. 2.52, 3.51 άναφέρεται (3.52) καί τρικλινάριν 

δίσφαιρον.
6 Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 446.
7 Cusa, I diplomi 680. 16. L. de B e y 1 i e, L’habitation byzantine σ. 58.
3 E. Gerland, Das Wohnbaus der Byzantiner σ. 19.
9 Miklosich-Muller, Acta et Diplomata 3. 57.

10 Θε μ ιστίου, Περί φιληκοΐας λόγ. 18 σ. 271 (Dindorf), Εΰναπίου, Βίος φιλο
σόφων καί σοφιστών σ. 55 (έκδ. Bossonade). Τήν γυναικωνΐτιν συχνά άναφέρουσιν οι 
συγγραφείς (Κ. Κόντου, Παντοΐα φιλολογικά έν ’Αθήνας τόμ. 19. 267 έξ). Μνείαν
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Εις τούς τρίκλινους ήνοίγοντο έπειτα διάφοροι θάλαμοι \ καί ούτω και 
κουβούκλια* 1 2 (cubicula) καί δωμάτια3 καλούμενοι καί σαφώς τοΰ 
τρίκλινου διαστελλόμενοι 4 έχρησίμευον ώς υπνωτήρια καί προς παραμονήν 
τών γυναικών. Εις διάφορα δέ σημεία τών τοίχων τών θαλάμων τούτων εΰρί- 
σκοντο, προς φύλαξιν διαφόρων αντικειμένων, άρμάρια καί τοιχαρμά- 
ρια·5 καλούμενα, κατά μήκος δέ τών τοίχων τοιχία, έφ’ ών καί έκάθηντο, 
έφαπλουμένων, φυσικώς υφασμάτων. Ταϋτα καλοΰσιν οί συγγραφείς στιβά
δας, τό δημώδες δμως δ'νομα αυτών ήτο, ώς καί νΰν πεζοΰλλια 6.

Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Οί Βυζαντινοί, πρόνοιαν περί τής εσωτερικής διακοσμήσεως τών οικιών 
των λαμβάνοντες, κατέβαλλον πάσαν φροντίδα περί τής ευπρεπούς καί καλής 
εμφανίσεως τής οροφής, τών τοίχων καί τοΰ εδάφους, κατά άρχαίαν ά'λλωςτε 
συνήθειαν 7. Οί συγγραφείς δ'ντως όμιλοϋσι περί οϊκων περιεργότατα πεποι- 
κιλμένων 8 ή χρυσώ καταστιλβόντων 9 ή μαρμαρυγαΐς λίθων ήγλαϊσμένων 10

γυναικωνίτιδος έχομεν καί εν τφ βίφ τοΰ μακαρίου Φιλαρέτου (Βυζαντ. Χρονικά 5.76.13) 
καί εν τφ στρατηγικφ τοΰ Κεκαυμένου (σ. 43.51). Ό Ευστάθιος τέλος Θεσσαλονίκης 
έν τφ προλόγφ τών Πινδαρικών φδών Migne, Ρ. G. 136. 360α) ώμίλησε διά τήν «θαλά
μους έχουσαν σεμνήν γυναικωνΐτιν».

1 Ό Χρυσόστομος όμιλεΐ διά τούς κατασκευάζοντας μυρίους θαλάμους (Migne, 
Ρ. G. 60.540). Ό τρίκλινος αντιστοιχεί πρός τόν πολλαχοΰ νΰν όντάν.

2 Τά μικρά κουβούκλια έχαρακτηρίζοντο ώς κου βουκλόπουλα, Miklosich- 
Miiller, Acta et Diplomata 3.21. Διά τό κουβούκλιον βλ. L. de Bey lie, Ένθ’άν. 
Supplement σ. 12 καί τό ύπόμνημα τοΰ Reiske είς τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως 
Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου 2. 49.

3 Χρυσόστομος, P.G. 61.391, Th. Pressel, Johannis Tzetzae epistolae σ. 4 άρ. 3.
* Έξήλθεν άφ’ τό τρίκλινον, ήλθεν είς τό κουβοΰκλιν Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα

στίχ. 442.
5 Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques I. 203, IV. 27, Καλλίμαχος καί 

Χρυσορρόη στίχ. 571.
6 Ξύν ταύτη τή όρρωδίφ είς τό δωμάτιον άναβάς έπί τής στιβάδος καθήστο μόνος 

(Προκοπίου, ’ Ανέκδ. 4. 22)· στιβάδας έντετμημένας εχοντα κατά τήν πέτραν ή τά 
κοινότερον λεγάμενα πεσσούλια στιβάδας είπεν ή συνεκδοχικώς καί τάς έπ’ αύτοΰ στι
βάδας (Ευσταθίου, Παρεκβ. 1546.61). Στιβανιά έν Ήπείρφ νΰν καλείται στρω
μνή έκ κλάδων. Ή στιβάς είναι νΰν έν χρήσει έν Τήλω, πεζούλλι λεγομένη, 
έν Κρήτη δέ παραπέζουλλο (Ά ρ. Κριάρη, Κρητικά άσματα σ. 235). Έν Άπυ- 
ράνθφ τής Νάξου, είς παλαιοτέρους χρόνους, τό πεζούλλιον έκαλεΐτο σ έ τ ζ ο ς.

7 Περί τής διακοσμήσεως τών τοίχων καί τών φατνωμάτων τών αρχαίων οικιών 
βλ. Hermann-Bliimner, Lehrbuch3 σ. 155. 156. Διά τάς Βυζαντινάς οικίας βλέπε 
τά σημειούμενα άπό τούς συνεχίζοντας τόν Θεοφάνη σ. 140 έξ. καί Δ. Μπάλά
ν ου, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων τής έκκλησίας (Νέα Σιών ΙΖ’σ. 51).

8 Άγαθίου, Ίστορ. 291. 15.
9 Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ σ. 230 (έκδ. Woodward-Mittingly).

10 Κ. Horna, Die Epigramme des Theodoros Balsatnon (Wiener Studien 25. 180).
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ή χρυσίφ πολλώ καί μαρμάρων καί κιόνων άπαστραπτόντων κάλλει1 ή ψήφω 
και λίθοις καί χρυσώ κεκοσμημενών 1 2 ως καί περί θαυμαζόντων μάρμαρα 
κα'ι τοίχους και ορόφους 3.

Έλθωμεν νϋν επί τούς τοίχους.
Ή άπλουστέρα διακόσμησις αυτών ήτο έν πρώτοις ή γινόμενη διά χρω

ματισμού 4 ή διά μαρμαροκονίας 5, κατόπιν δέ καί επικαλΰψεως διά πλακών 
μαρμάρου 6 (μαρμάρωσις-όρθομαρμάρωσις) καί άλλοθεν μεν λαμβανομένων, 
μάλιστα δ’ εκ Προικονήσου, Καρύστου, Λακωνικής καί Καρίας 7.

Τής τοιαύτης μαρμαρώσεως μνείαν ποιούνται οί νόμοι 8, οΐτινες όμι- 
λούσι περί τών πιπτόντων μαρμάρων τών τοίχων 9 καί έπειτα οί συγγραφείς 
άναφέροντες τά προσπεπηγότα τφ τοίχφ μάρμαρα ή τά μάρμαρα, α εις 
πολυτελείας Ιπίδειξιν κατακολλώσι τοίς τοίχοις οί προς ταύτα διακεχηνότες10 * 
ή τούς τοίχους τούς περιβεβλημένους μαρμάροις11.

Είχον δέ καί άλλα χρώματα οί λίθοι ούτοι, ιδιαιτέρως δμως εξαίρονται 
οί πορφυρούν χρώμα έχοντες12.

Μετά τούς τοίχους ήρχοντο οί κίονες. Εις τάς τών πτωχών οικίας ή ύπο- 
στήριξις είτε τού άνω πατώματος εΐτε τής στέγης, μάλιστα εις τά μονόρρυτα 
οικήματα, έγίνετο διά ξύλινων κιόνων ή καί κτιστών πινσών 13, εις τάς τών

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 54. 616, 60. 494, 62. 78. 262.
2 ’Αστεριού Άμασείας, 'Ομιλία εις τόν πλούσιον καί τον Λάζαρον (Migne, 

Ρ. G. 40. 169).
8 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62. 22. 296.
4 Εις τούς Πανδέκτας λόγος γίνεται περί χρωμάτων συντελούντων πρός κόσμον τής 

οΙκίας 7. 1. 13.7. Εις τούς συνεχίζοντας τόν Θεοφάνη (147.40) ό Θεόφιλος 
φέρεται κουβούκλια ανακτορικά «έκ χρωμάτων, άλλ’ ού μαρμάρων τούς τοίχους ώραΐ- 
σας*, είς τήν παιδιόφραστον διήγησιν τών τετραπόδων ζφων λόγος γίνεται περί ζωγρά
φων, οιτινες χρωματοπλουμίζουν

σπίτια και παλάτια μεγάλων μεγιστάνων
και άλ/.ους οίκους φοβερούς μεγάλων μεγιστάνων

5 I. Τζέτζου, Έξήγησις είς τήν Ησιόδου ασπίδα στίχ. 142.
6 Τοίχους μαρμάροις, περιβεβλημένους αναφέρει όΧρυσόστομος, Ρ. G. 51. 193, 

μάρμαρα δέ πρός κόσμον τών οικιών οι Πανδέκται 7. 1. 13. 7, τοΰ δέ Διγενοΰς τό ανά
κτορου ήτο κεκοσμημένον

μετά μαρμάρων φαεινών λίαν άατραπηβόλων (Ζ'. 49, Legrand).
7 Χορικίου, Έγκώμιον είς Μαρκιανόν επίσκοπον Γάζης 13. 1 (Forster-Richts- 

teig). Άγαθίου, Ίστορ. 283. 23, οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 140.12.
8 Βασιλικά βι6λ. 68 τίτλ. 3 ιγ'.
9 Cod. Theod. Ill 25. 1.

10 Χρυσόστομος, Ρ. G. 55. 510, Άγαθίου, Ίστορ. 284. 19.
ιι Χρυσόστομος, Ρ. G. 51. 193.
12 ’Αστεριού Άμασείας, 'Ομιλία κατά πλεονεξίας (Migne, Ρ. G. 40. 209). Χρυ

σό σ τ ο μ ο ς, Ρ. g. 60. 731 καί 47. 338.
is Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 3. 21. 51. 53, Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, 

Έξάβ. βλ. 2· 4. 30, Cusa, I diplomi 521. 8.
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Περί τήν Βυζαντινήν οικίαν. 121

επιφανών δέ διά κιόνων μαρμάρινων, οΐτινες έστήριζον πολλάκις αψίδας χ.
Ό αριθμός των κιόνων τούτων ήτο ανάλογος προς την ΰποστηριζομένην 

επιφάνειαν και άνήρχετο εις οκτώ, άλλα και δεκαπέντε 1 2. Άπετέλει δ’ ή χρή- 
σις καί διακόσμησις τών κιόνων ιδιαιτέραν φροντίδα πολλών ματαιόδοξων, 
οιτινες «ήξίουν θαυμάζεσθαι από κιόνων τών εν ταΐς οικίαις» κατά Χρυσό
στομον 3, όστις άνεφώνει· «μακαρία ή πόλις ού διά κίονας καί χρυσοϋν όρο
φον, αλλά διά τήν ήμετέραν αρετήν» 4, εις τα ά'κρα δέ τήν πολυτέλειαν πολλοί 
ωθοΰντες, ήλειφον τους σπονδύλους, καί προ πάντων τάς επικεφαλίδας τών 
κιόνων, διά χρυσού 5.

Έπί τήν οροφήν ερχόμενοι λέγομεν ότι καί αυτή εις τάς τών πλουσίων 
οικίας ήτο κεχρυσωμένη, πολλά δ’ είναι τά χωρία τά όμιλοΰντα περί οίκων 
χρυσορρόφων ή χρυσοστέγων ή χρυσοπάστων 6, ένθα βεβαίως πρέπει νά 
έννοήση τις καί φατνώματα διάφορα, φύλλα καί έλικας καί παρόμοιά τινα 
κεχρυσωμένα έχοντα 7.

Ώς προς τό έδαφος τέλος παρατηροϋμεν ότι τά πατώματα τών οικιών 
τών πλουσίων ήσαν έπεστρωμένα μέ πλάκας εκ Θεσσαλικοΰ ή Καρυστίου 
μαρμάρου 8 ή μέ διάφορα τεμάχια πολυχρώμων μαρμάρων 9, μάλιστα Προι- 
κονησίου, άποτελοΰντα τήν συγκοπήν ή τό συγκοπτόν έδαφος10 11 προς 
δέ, καί κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν, μέ ψηφίδας πολυχρώμους, καί δή καί 
χρυσοστίκτους11, παριστανούσας ή διάφορα δένδρα, άνθη καί φυτά12 ή δια
φόρους παραστάσεις, τήν Άφροδίτην π. χ. καί τον τοξοφόρον ’Έρωτα13.

1 Γ. Μαυρογιάννη, Βυζαντινή τέχνη καί Βυζαντινοί καλλιτέχναι σ. κ6'. Περί 
κεφαλών κιόνων τεθραυσμένων μετά πυρκαίάν όμιλεϊ ό Χρυσόστομος, Ρ. G. 62. 77.

2 Άγαάίου, *Ιστορ. 284.4, οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 140.12,143. 20.
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 67.51.62.585.
* Χρυσόστομος, Ρ. G. 52. 444.
s Χρυσόστομος, Ρ. G. 55.510, 60.492.708,61.205.
6 ’Αστεριού Άμασείας, 'Ομιλία κατά πλεονεξίας (Migne, Ρ. G. 40.209). Π ρ ί

ο κ ου ρήτορος, Ιστορίας Βυζαντινής έκλογαί 148. 3, X ρ υ σό στο μο ς, Ρ. G. 61.205, 
60. 492, 59. 268, 58. 751, 54, 616, 47. 360, 49.40, Διήγησις τοϋ Διγενή Ζ\ 52. Καλλίμαχος 
καί Χρυσορρόη στίχ. 420.

7 Γ. Μαυρογιάννη, Βυζαντινή τέχνη καί Βυζαντινοί καλλιτέχναι σ. 91.
* Θ. Προδρόμου, Λόγος εις τόνπορφυρογέννητον κυρόν Ίσαάκιον τόν Κομνηνόν 

Β. Ζ. 16.113.65.
9 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 3. 58, οί συνεχίζοντες τόν Θεο

φάνη 143.20, τά κατά Λόβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2716.
ίο Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 3. 56.
11 Χρυσόστομος, P. G. 58.509.47.338,60.492,51.193. Πβ. καί τήν Διήγησιν τοϋ 

Διγενή Ζ'. 47.50 (Legrand) ίδέ καί Γ. Μαυρογιάννη, Ένθ’ άν. σ. ιδ'. έξ.
12 Χρυσόστομος, Ρ. G. 47.338.
13 Τά κατά Λόβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2722. Περί τής διακοσμήσεως τοϋ εδάφους 

διαφόρων διαμερισμάτων τφν ανακτόρων βλ. τούς συνεχίζοντας τόν Θεοφάνη 
σ, 139 -147,
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122 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Τόση δ’ ήτο ή σπουδή περί τον καλλωπισμόν τοΰ εδάφους, ώστε ό Χρυσό
στομος ήναγκάζετο νά βροντοφωνή' «Πολύ τών τοίχων ημείς και τοΰ εδά
φους σεμνότεροι». Τί τοίνυν ημάς αυτούς αφέντες εις εκείνους τήν σπουδήν 
άπασαν κενοΰμεν *;»

Τό καταγράφειν τήν οικίαν ή τό κατά τοίχου γράφειν καθώς και τό 
ποικίλλειν τήν οροφήν, ήτο σύνηθες παρ’ άρχαίοις s, λέγεται δ’ δτι πρώτος 
ό ’Αλκιβιάδης ήνάγκασε τον Άγάθαρχον νά γράψη τούς τοίχους τής οικίας 
του 1 2 3. Καί ό Λουκιανός δ’ εν Έρωτ. 34 εΐπεν «αντί δέ ευτελών δωματίων 
υψηλά τέρεμνα καί λίθινα πολυτέλειαν έμηχανήσαντο καί γυμνήν τοίχων 
άμορφίαν εύανθέσι βαφαϊς χρωμάτων κατέβαψαν». Ή συνήθεια αύτη, ήτις 
επεξετάθη από τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων 4, διετηρήθη καθ’ δλους 
τούς αιώνας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ούτως έν τοΐς Πανδέκταις γίνε
ται λόγος διά χρώματα καί πολυτιμοτάτας ζωγραφιάς επί τών τοίχων 5, εν 
τοΐς νόμοις μνημονεύεται τό δικαίωμα τοΰ λαβόντος οίκον είς χρήσιν τοΰ 
«γράφειν καί μαρμαροϋν καί τά λοιπά προς τέρψιν ποιεϊν» ή τοΰ γείτονος 
τοΰ έχειν είς τον κοινόν τοίχον ζωγραφίας 6, ό δέ Γρηγόριος ό Θεολόγος είς 
τά ηθικά του έπη (Ρ. G. 903). όμιλε! πάλιν διά τά τών τοίχων χρώματα καί 
Γρηγόριος ό Νύσσης διά τάς τών οίκιών εύανθεϊς γραφάς 7. Τόσον μάλιστα 
διά τήν τοιχογράφησιν τών οίκιών των ή διά τά έντοίχια, ως έλεγον 8, 
έσπούδαζον οί Βυζαντινοί, ώστε ό Χρυσόστομος ήναγκάζετο, ως προείπομεν, 
νά διαμαρτύρεται διά τοΰτο φωνάζων «πολύ τών τοίχων βελτίους ημείς καί 
τοΰ εδάφους σεμνότεροι. Τί τοίνυν ημάς αύτούς αφέντες είς εκείνα τήν σπου
δήν άπασαν κενοΰμεν; »

Είχον μάλιστα καί ειδικούς τεχνίτας οϊ Βυζαντινοί προς ζωγράφησιν, 
τούς τοιχογράφους καλουμένους, κοσμοΰντας τούς τοίχους δι’ απλών 
κοσμημάτων, καί τούς εΐκονογράφους, τούς ζωγραφίζοντας τά δωμάτια 
με καλλιτεχνικός εικόνας 9.

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 60. 538. Τό έδικτον τοΰ Διοκλητιανοΰ αναφέρει μαρμα- 
ρίους καί ψηφοθέτας τεχνίτας έπεξεργαζομένους καί τοποθετοΰντας τά μάρμαρα καί 
τάς ψηφίδας τοΰ εδάφους Mommsen-Bliimner Der Maximaltarif σ. 106.

2 Hermann-Bliimner, Lehrbuch * 155. 156.
3 Πλουτάρχου, Άλκιβ. 16.
i L. de Beylie, L’habitation byzantine σ. 176.
3 Πανδέκται 7.1.13. 7, 8. 2.13. I.
6 Βασιλικά βιβλ. 16 τίτλ. 1. 13, Άρμενοπ ούλου, "Εξάβιλ. 2.4.69.71.
7 Γρηγορίου Νύσσης, Εις Πουλχερίαν λόγος (Migne, Ρ. G. 46.865).
3 Τοΰ κυροϋ Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, Μονφδία έπί τφ άστρογλήνφ 

αύτοΰ τεδνηκότι Κ. Horn a, Einige unedierte Stiicke des Manasses und Italicos σ. 6.
3 Περί αυτών γίνεται λόγος έν τφ έδίκτιρ τοΰ Διοκλητιανοΰ 7.8 (Mommsen- 

Bliimner, Der Maximaltarif des Diocletian σ. 107 καί H. Bltimner, Technologie 
und Terminologie 4. 432.
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Είναι αυτοί οΰτοι, περί ών κείμενα τών τελευταίων αιώνων λέγουσιν δτι:

καί Ιστοριογραφίζονοιν η χρώματοπλουμίζουν
σπίτια και παλάτια μεγάλων μεγιστάνων
καί άλλους οίκους φοβερούς μεγάλων μεγιστάνων χ.

Επειδή δέ καί δι’ Ιγκαυσεως έγίνοντο αί ζωγραφίαι, διά τοΰτο καί 
έγκαυσταί προσέτι ελέγοντο οί ζωγράφοι1 2.

Πλήν δέ τής διά χρωμάτων διακοσμήσεως, καί κατ’ ’Ανατολικήν έπί- 
δρασιν, ήσαν εν χρήσει καί αί μουσόστικτοι εικόνες, ας κατεσκεΰαζεν ειδικός 
τεχνίτης μουσιάριος καλούμενος επί τής εποχής τοΰ Διοκλητιανοϋ 3. Μνεία 
τών μουσαϊκών γίνεται συχνά έν τή περιγραφή ανακτόρων 4, είπε δέ καί 
ό Χρυσόστομος «έτερος ψηφίδας χρυσάς συλλέγων μετά πολλής ταλαιπωρίας 
περιβάλλει τους τοίχους» 5.

Πλήν δμως τών ζωγραφιών, μάλιστα εις τάς έκ πολυτίμου ξύλου στέγας, 
ήδυνατό τις νά ΐδη καί διαφόρους γλυφάς, πρόσωπα δήλα δή ζφα καί δένδρα, 
ας επιτήδειοι προς τοΰτο τεχνΐται έ'γλυφον 6.

’Έλθωμεν νϋν επί τάς εικόνας τής οροφής 7.
Αΰται ή μάς περιγράφονται γενικώς ώς παντοδαπαί καί ποικίλαι 8 ή 

καί μάς ορίζονται τά διακοσμητικά αυτών θέματα.

1 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων στίχ. 399 (σελ. 155 Wagner, Car
olina Graeca tnedii aevi).

2 Έγκεκαυμένη· έζωγραφημένη· έπεί έγκαυσταί λέγονται οί ζωγράφοι οί διαγράφον- 
τες τούς τοίχους ΜΕ. 310. 39. Βλ. καί τό έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικόν έν λ.

3 Ούτως εις τό edictum Diocletianum 7. 6.
ί Προκοπίου, Περί χτισμάτων 1.10.15, οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 

σ. 143.145. Διήγησις τοΰ Διγενή Δ' 268.
5 Χρυσόστομος, Ρ. G. 59.446.
6 Σακελλίωνος, Θεοδώρητου έπισκ. Κόρου έπιστολαί έπιστολ. 34 σ. 27. Tafel, 

Eustathii opusc. 360. 65.
7 Διάτας έπί τών τοίχων καί τών στεγών απεικονίσεις βλ. τόν τοΰ Κλήμεντος, 

Προτρεπτικόν 4.60 έξ. (σ. 460.25 Stahlin) τόν 100 ον -κανόνα τής έν Τρουλλω ΣΤ', 
οίκουμ. συνόδου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 2.546). τούς συνεχίζοντας τόν 
Θεοφάνη σ. 143-145, 331-335, τόν Νικ. Χωνιάτην, Χρον. διήγ. 433, τόν Κεδ ρη- 
νόν, Σύνοψ. ίστορ. 1.694. 19, 2. 152. 10 έξ. Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 416 έξ. 
Βλ πρός τούτοις Γ. Μαυρογιάννη, Ή κοσμική τών Βυζαντινών γραφική (Άρχαιολ. 
Έφημ. 1893 σ. 22 έξ.). καί τοΰ αύτοϋ, Βυζαντινή τέχνη καί Βυζαντινοί καλλιτέχναι 
σ. ιη'. 69 έξ. 84 έξ. 108 έξ. 111 έξ. L. de Beylie, L’habitation byzantine σ. 176. 177. 
G. Millet, Portraits byzantins έν Revue de l’art Chretien 61 (1911) 445-451, 
J. Ebersolt, Les arts somptuaires de Byzance σ. 133.135, Σπ. Λάμπρου, "Εκφρα- 
σις τών ξυλοκονταριών τοΰ κραταιοϋ καί αγίου ημών αΰθέντου καί βασιλέως (Ν. Έλλην. 
5.3 καί έξ.), Στ. Κυριακίδου, Ό Διγενής ’Ακρίτας σ. 111 έξ. Ch. Diehl, Manuel 
1.57.66.

8 Νικολάου Μεσαρίτου, Λόγος αφηγηματικός έπί νεωτερισμφ τίνος βασι- 
λειώντος 44, 27,45,1,
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124 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Έζωγραφίζετο λοιπόν επί τής οροφής, αν μάλιστα ήτο αυτή θολωτή 1 
ή ο ουρανός μέ τά άστρα, ή ή ίρις ή και θρησκευτικοί εικόνες ώς λ. χ. 
δ Χριστός μόνος ή μετά των μαθητών του 1 2 ή και τό σημεΐον τοΰ σταυρού 3, 
άλλα και διά ψηφίδων ιστορικά γεγονότα ώς λ. χ. εν τή στέγη τής Χαλκής, 
ένθα παριστάνοντο οί πόλεμοι τών Βυζαντινών κατά ’Ιταλίας και Λιβύης και 
δ Βελισάριος νικητής προσφέρων είς τον ’Ιουστινιανόν και τήν Θεοδώραν 
τά εκ πολέμων λάφυρα4.

’Επί δύο ή τρεις μετά Χριστόν αιώνας δεν έπετρέπετο ή επί τών τοίχων 
τών οικιών άπεικόνισις οΐουδήποτε ιερού προσώπου 5, έκτοτε δμως ήρχισεν 
ή παράστασις αυτών. Έζωγραφίζετο λοιπόν ή είκών τής Θεοτόκου 6 
ή τού Χριστού 7 ή διαφόρων αγίων ή καί τοΰ πάθους 8, παρεγράφοντο δέ 
καί διάφορα ρητά 9. Προσέτι άπεικονίζοντο επί τών τοίχων καί διάφοροι 
σκηναί Ικ τής Π. Διαθήκης π. χ. ή μάχη τοΰ Σαμψών προς τούς Φιλισταίους, 
ή μονομαχία τού Δαίδ προς τον Γολιάθ, ή φυγή τοΰ Σαούλ, τά θαύματα τοΰ 
Μωϋσέως, ή έξοδος τών ’Ιουδαίων, αί άριστεΐαι ’Ιησού τοΰ Ναυή κτλ.10 *

Τά θέματα ό'μως τών ζωγραφιών έλαμβάνοντο καί εκ τής Ελληνικής 
μυθολογίας. Ούτω παριστάνοντο Ίπποκένταυροι καί Σφίγγες11, δ Περσεύς

1 Νικολάου Μεσαρίτου, Ένθ’άν. 45. I. Τζέτζου, Χιλιάδες, ίστορ.66 στίχ. 
41, Καλλίμαχος και Χρυσορρόη στίχ. 420 έξ. (σ. 19 εκδ. Λάμπρου), Βησσαρίωνος, 
Έγκώμιον είς Τραπεζοΰντα (Ν. Έλλην. 13.189). "Ορα οτι παρ’ άρχαίοις ουρανός έλέ- 
γετο ή θολωτή τών οικιών στέγη, ουρανία δέ ή οΰρανιά σήμερον.

2 Ed. Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios σελ. 62. Anthol. 
Graeca I. άρ. 106 (έκδ. Stadtmiiller).

3 Διά τούτο καί επί τής οικίας καί επί τών τοίχων καί επί τών θυρίδων.... μετά 
πολλής έπιγράφομεν αύτόν (τόν σταυρόν) τής σπουδής. Χρυσόστομος, Ρ. G. 58.537. 
Εικόνα σταυρού έπί τής οροφής τού ανακτόρου του έζωγράφησεν ό Μ. Κωνσταντίνος. 
L. de Bey lie, L’habitation byzantine σ. 176.

4 Προκοπίου, Περί κτισμάτων 1.10.15.
6 Παύλου, Α'. προς Ρωμαίους έπιστολ. 13.26.
6 Γ. Παχυμέρη, ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος 81.20.
7 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 7.12.
8 ΟΙ συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 146.1. ’Ανωνύμου, Παραστάσεις 

σύντομοι χρονικοί (Th. Preger, Scriptores origitium Constantinopolitanarum 
1.62.15) Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, Έπιστολ. βιβλ. Β' έπιστολ. 42 (Migne, 
Ρ. G. 99. 1244). Θ. Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά σ. 263. L. de Beylie, Inhabi
tation byzantine σ. 176. Καί έν τώ ύπ’ άριθ. 11 χειρογράφφ τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης 
Αθηνών γίνεται λόγος έν δυσί κεφαλαίοις (κεφ. γ' καί δ') «περί ζωγραφίας αγίων είς 

τόν τοίχον τοΰ όσπητίου καί περί ζωγραφίας αγίων είς τόν τοίχον τοΰ γείτονος>. "Ας 
σημειωθή δ’ ένταΰθα ότι έπί Μιχαήλ καί Βάρδα κληθείς ό μοναχός Μεθόδιος νά ίστο- 
ρήση τοΰ ήγεμόνος τών Βουλγάρων τό άνάκτορον, έγραψεν είς τούς τοίχους του τήν 
δευτέραν παρουσίαν- Κεδρηνοΰ, Ίστορ. 2. 152.10 έξ.

3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 52. 391, οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 143. 8 εξ.
ι° Διήγησις τοΰ Διγενή Ζ' 63 έξ. πρβ. τοΰ χειρ, τής "Ανδρου στίχ. 3996,
Π Τιμαρίων 27 (Ellissen, Analekten IV. 70).
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και ή Ανδρομέδα ή οί άθλοι τοΰ Ήρακλέους και ή εις τήν Ινδικήν 
εκστρατείαν τοΰ Βάκχου * 2, ή Αφροδίτη και 6 ’Έρως ή ή ’Αφροδίτη συμ- 
παίζουσα μέ τον ’Άρη 3, οί Όλΰμπιοι Θεοί, ό Βελλερεφόντης φονεύων τήν 
Χίμαιραν 4 5 6 κτλ. Τήν παράστασιν μάλιστα τοΰ ’Έρωτος καί τής ’Αφροδίτης 
μετ’ άλλων παραστάσεων ύποκινουσών «προς τά των αισχρών ηδονών ύπεκ- 
καύματα» άπηγόρευσεν, επί ποινή άφορισμοΰ, ή έν Τροΰλλφ Τ'. Οικουμε
νική σύνοδος διά τοΰ 100°° κανόνος της ®. Ό ερμηνευτής μάλιστα τοΰ κανό- 
νος τοΰτου Θεόδωρος ό Βαλσαμών λέγει δτι οί σύγχρονοί του πλούσιοι τά 
τοιαΰτα θεάματα ου μόνον διά γραφής παρίστανον, άλλα καί διά γύψινων 
ανθρωπόμορφων εικονισμάτων β, δπερ επιβεβαιοΰσι καί τά επΰλλια, εν οίς 
λόγος περί ερώτων μετά τέχνης εκ ψιλοΰ γΰψου κατεσκευασμένων 7. Μανθά- 
νομεν δέ παρά Κλήμεντος δτι οί τότε ήρέσκοντο ν’ άναρτώσι πίνακας, έφ’ών 
έζωγραφίζετο ή ’Αφροδίτη συλλαμβανομένη έν ερωτική περιπλοκή μετά τοΰ 
’Άρεως καί δεσμευομένη, άλλά καί Πανίσκοι καί κόραι γυμναί καί σάτυροι 
μεθΰοντες καί μορίων εντάσεις 8.

Έπί τών τοίχων έπειτα έζωγράφιζον «παλαιάς Έλληνίους πράξεις» 9, 
ήτοι σκηνάς έκ τών 'Ομηρικών επών καί τοΰ Όμηρικοΰ καθ’ δλου κύκλου 
ως καί τους 'Ομηρικούς ήρωας. Προσφιλή λοιπόν θέματα ήσαν οί άθλοι τοΰ 
Άχιλλέως, ό ’Αγαμέμνων, ή Πηνελόπη, ό φόνος τών μνηστήρων, ή τΰφλωσις 
τοΰ Κΰκλωπος10 *, ή κρίσις τοΰ Πάριδος11 κτλ.

Μετά ταΰτα ήρχετο ή σειρά τών ιστορικών γεγονότων, ού έ'νεκα καί τό 
ζωγραφίζειν ίστορεΐν έλέγετο καί ή ζωγραφία ί στο ρ ί α ή ίστοριογρα-

ι Ήλιοδώρου, Αίθιοπικά 4. 8.
2 Δρεπανιού Πακάτου, Πανηγυρικός Θεοδοσίου 44.5.
3 Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 340, Λύβιστρος καί Ροδάμνη, στίχ. 2722, Άχιλ- 

ληΐς οτίχ. 843 (X. Ν., Hesseling.), Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 420.
4 Διήγησις τοΰ Διγενή Ζ' στίχ. 67.
5 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.545.
6 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.546.
" Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2727.
R Κλήμεντος, Προτρεπτικός βιβλ. 4. 60.
■ι Κιννάμου, Ίστορ. 265.

11 Διήγησις τοΰ Διγενή Ζ' 63 έξ.
ίο Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2726. Καί είς δημοσίους έμβόλους έπί τών 

τοίχων ύπήρχον τοιαΰται εικόνες τόν ’Αχιλλέα φέρ’ είπεΐν καί τόν Αϊαντα παριστάνου- 
σαι. Οί νόμοι μάλιστα έπέβαλλον νά μή άφαιρή τις κτίζων τήν ·θέαν τούτων, εκτός αν 
ή γραφή παρίστανε μή γνώριμον σκηνήν. Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. βιβλ. 2 τίτλ. 
4.49. Καί ό έν Θεσσαλονίκη οίκος τοΰ Σικουντηνοΰ Λέοντος, κατά Κωνταντΐνον τόν 
Στιλβήν, είχεν έπί τών τοίχων διαφόρους παλαιός ιστορίας. (Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 
6. 7.) ’Εννοείται δ’ δτι πολλαί τών εικόνων τούτων άντεγράφοντο είς χειρόγραφα. (Σπ. 
Λάμπρου, Έκφρασις ξυλοκονταριών (Ν. Έλλην. 5.11).
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φία 1. Έζωγραφίζοντο λοιπόν ή παλαιότερα ιστορικά γεγονότα ώς λ. χ. αί 
μάχαι τοΰ Μ. "Αλεξάνδρου προς τον Δαρεΐον * 2 ή καί σύγχρονα ή καί μικρόν 
παλαιότερα 3 ή των συγχρόνων βασιλέων αί μάχαι καί τά τρόπαια 4 εις τά 
βασιλικά μάλιστα ανάκτορα, καί τά τών πλουσίων 5 η τέλος εικόνες απλώς 
τοΰ βασιλέως ή μέ τον ιδιωτικόν καί κοινωνικόν αυτού βίον σχετιζόμεναι6.

Μία τών προσφιλών παραστάσεων, μάλιστα κατά την εποχήν τής είκο- 
νομαχίας, αλλά καί μετά ταϋτα, ήτο ή τού κυνηγίου 7. Ού μόνον λοιπόν επί 
τών τοίχων τών ανακτόρων ή τών αρχοντικών οικιών έζωγραφίζοντο βασι
λείς έξερχόμενοι εις κυνήγια ή κυνηγοΰντες, όπως εις τά ανάκτορα τών Βλα- 
χερνών, ένθα παριστάνετο ό "Ανδρόνικος Κομνηνός κυνηγών λαγωούς καί 
κατακοντίζων αγριόχοιρους καί άλλα θηρία 8, αλλά καί άπλοι θήρευταί εις 
ΰλας καί πέτρας, κυνας επισυρόμενοι 9. Ό έπαρχος μάλιστα Όλυμπιόδωρος

ι Χορικίου, Έγκώμιον είς Μαρκιανόν επίσκοπον Γάζης σ. 14. 15. 23. (Forster), 
Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2730.

2 Διήγησις τοΰ Διγενή Ζ' 70.
3 Βενιαμίν ό έκ Τουδέλης λέγει διι τούς τοίχους τών ανακτόρων τών Βλαχερνών 

Μανουήλ ό Κομνηνός έκάλυψε μέ μωσαϊκά παριστάνοντα παλαιοτέρους πολέμους καί 
εκείνους, οΰς αυτός διεξήγαγε. F. Chalandon, Jean II Comnene et Manuel I 
Comnene σ. 232.

* Τοιαϋται σκηναί παριστάνοντο είς τούς τοίχους τών ανακτόρων τής Τραπεζοϋντος, 
Βησσαρίωνος, Έγκώμιον Τραπεζοϋντος (Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 13.189).

3 Κ ι ν ν ά μου, Ίστορ. 266. 4, Παχυμέρη, 1. 517. 2. Ό Χρυσόστομος (Ρ. G. 
65. 565, 56. 249) όμιλεϊ διά τά ξίφη καί τά δόρατα καί τάς ασπίδας τάς έν τοϊς τοίχοις 
γεγραμμένας καί διά τόν καθήμενον βασιλέα καί τόν υποκείμενον βάρβαρον. Καί επί 
Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου ό ρήτωρ Δρεπάνιος Πακάτος συνίστα, ΐνα οί ζωγράφοι, άντί 
τών μυθικών παραστάσεων άπεικονίζωσι τάς νίκας τοΰ αύτοκράτορος (Σπ. Λάμπρου, 
Έκφρασις τών ξυλοκονταριών, Ν. Έλλην. 5. 4).

6 Κεδρηνοΰ, Ίστορ. 1.694.19, Κ. Στιλβή, Επίγραμμα έπί τφ κατά Θεσσαλο
νίκην νεουργηθέντι οίκοι τοΰ Σικουντηνοΰ Λέοντος (Σπ. Λάμπρου, Έκφρασις τών ξυλο
κονταριών, Ν. Έλλην. 5.7) Νικ. Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 460.7, 592.4, ο! συνεχί- 
ζοντες τόν Θεοφάνη 332. 14. Έπί τών τοίχων τών ανακτόρων τής Τραπεζοϋντος 
είχον ζωγραφηθή οί ηγεμόνες τοΰ βασιλείου τής Τραπεζοϋντος ώς καί οί πρόγονοι 
αυτών (Βησσαρίωνος, Έγκώμιον είς Τραπεζοΰντα, Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 13.189) 
έν δέ τή μεγάλη αιθούση τοΰ ανακτόρου τοΰ Μυστρά, εντός κόγχης, είχε ζωγραφηθή ή 
είκών ενός ήγεμόνος καί τής συζύγου των. A: Struck, Mistra σ. 133. Τέλος καί είς 
τούς τοίχους ιερών χώρων, ώς λ.χ. τοΰ άγιου λούματος τής Θεοτόκου τής όδηγητρίας, 
έζωγραφίζοντο βασιλέων εικόνες, Κ. Η or n a, Die Epigramme des Theodoros Balsa- 
mon (Wiener Studien 25. 190).

I Οί είκονομάχοι αύτοκράτορες, άντί τών αγίων εικόνων, διέτασσον νά ζωγραφίζων- 
ται έπί τών τοίχων εικόνες κυνηγίου ή ιπποδρομιών. L. de Bey lie, L’habitation 
byzantine σ. 176.

8 Νικήτ. Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433.10, Κιννάμου, Ίστορ. 265, F. Cha
landon, Jean II. Comn0ne et Manuel I Comnene I. σ. 233.

9 ’Αστεριού Ά μα σε ία ς, 'Ομιλία είς τόν πλούσιον καί τόν Λάζαρον, Migne, 
Ρ. G. 40.165. 166.
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ήρώτησε ιόν μαθητήν τοϋ Χρυσοστόμου Νείλον, αν εις τους τοίχους τής 
ύπ’ αΰτοΰ ίδρυθείσης εκκλησίας ήδύνατο νά γράψη λαγωούς καί δορκάδας 
και άλλα ζφα υπό κυνηγών ή κυνών διωκόμενα Χ.

Εις τάς ανωτέρω μνημονευθείσας τοιχογραφίας τάς εν Βλαχέρναις καί 
αλλαι με τον κυνηγετικόν βίον σχετιζόμεναι σκηναί παριστάνοντο, οίον ή μετά 
θήραν έ'ψησις κρεάτων έλαφείων καί χοιρείων καί ή παρασκευή προχείρου 
εντελώς έστιάσεως 1 2.

Έκτος τών κυνηγετικών σκηνών έγράφοντο καί άλιευιικαί, ώς δηλοΐ 
πάλιν ό προς Νείλον έπιστέλλων Όλυμπιόδωρος, δστις έρωτα, άν έν τή εκκλη
σία του δύναται νά γράψη έν τή ακτή δίκτυα άπλουμενα ή καί ριπτόμενα 
εις τήν θάλασσαν καί μετά ταϋτα συρόμενα εις τήν ξηράν μετά τών έν αυτοΐς 
ιχθύων 3.

Έν τοΐς νόθοις συγγράμμασι τοΰ Χρυσοστόμου φέρονται οι ζωγράφοι 
ζωγραφίζοντες δένδρα καί ποταμούς ρέοντας καί πεδία ποικίλα 4, έν δε τφ 
τρικλίνφ Καμιλά ήσαν έζωγραφημένα διά ψηφίδων αγάλματα τινα τρυγώντα 
καρπούς 5 6 καί έν τοΐς τοίχοις τοΰ παρακειμένου κουβουκλίου παριστάνοντο 
διάφορα δένδρα °. Άφ’ ετέρου έν τφ Χρυσοτρικλίνω γνωρίζομεν δτι διά 
πολύχρωμων καί λεπτοτάτων ψηφίδων παριστάνοντο διάφορα πολύχρωμα 
άνθη 7. Τέλος καί ζώα διάφορα έχομεν μαρτυρίας δτι διά χρωμάτων ή ψηφί
δων έζωγραφίζοντο επί τών τοίχων. «Τό δέ ζφδια γίνεσθαι ή έν τοίχοις ή έν 
ίματίοις ποΰ χρήσιμον»; αναφωνεί ό Χρυσόστομος8, μαρτυρία, ήν βραδύτε
ρου έπιβεβαιοΐ καί ό Άμασείας Άστέριος, δταν, ψέγων τούς ένυφαίνοντας 
εις τά φορέματά των λέοντας καί παρδάλεις καί άρκτους καί ταύρους, προσ- 
θέτη δτι δι* αυτών έ'πρεπε νά κοσμώνται οί τοίχοι καί ούχί οί χιτώνες καί 
τά ίμάτια9. Άς προστεθή δ’ δτι, κατά τάς μαρτυρίας τών συγγραφέων, 
ό Μαργαρίτης τρίκλινος έν τοΐς άνακτόροις είχε «τούς τοίχους ζφοις πεποι- 
κιλμένους παντοδαποΐς»10.

Μικρόν ανωτέρω ωμίλησα διά τάς έπί τών τοίχων έζωγραφημένας εικό
νας. Ενταύθα σκόπιμου κρίνω νά προσθέσω δτι, ώς καί άλλοθεν καί εκ

1 Γ. Μαυρογιάννη, Ή κοσμική τών Βυζαντινών γραφική (Άρχαιολογ. Έφημερίς 
1893. σ. 23).

2 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433. 10.
3 Γ. Μαυρογιάννη, Ένθ’άν. σ. 23.
* Χρυσόστομος, Ρ. G. 66.565.
6 Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 145.1.
6 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 145.15.
2 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 456.5.
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 58.501.
9 ’Αστεριού Άμασείας, Όμιλία είς τόν πλούσιον καί εις τόν Λάζαρον, Migne, 

Ρ. G. 40.165.166.
10 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 143.20.
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τών νόμων μανθάνομεν ', καί επί πινάκων έζωγραφίζοντο εικόνες παριστά- 
νουσαι είτε προσφιλή συγγενικά πρόσωπα 1 2 σΰζυγον ή τέκνα, είτε τον βασι
λέα ή μόνον ή καί υπό τών προσκυνουντων ακολουθών περιστοιχιζόμενον 
ή καί εις κατωτέραν θέσιν ύποπίπτοντας έχοντα τούς ήττημένους βαρβά
ρους 3. Αί εικόνες αΰται ήσαν έξ άρίστου υλικού, έντιθεμένων εις αύτάς καί 
χρυσών πετάλων, ΐνα είναι αντάξιοι τού βασιλέως 4 καί ειχον εις τό κάτω 
μέρος επί σανίδος άναγεγραμμένον τό δ'νομα τού βασιλέως ως καί τάς νίκας 
καί τά κατορθώματα καθ’ δλου αυτού 5.

Τά διάφορα διαμερίσματα τής Βυζαντινής οικίας εχωρίζοντο βεβαίως καί 
διά στερεού τοίχου, αλλά καί διά σανίδων, αΐτινες έκαλούτο φαρσώματα, 
ψευδότοιχοι τουτέστι6. Εννοείται δ’ δτι μεταξύ τών σανίδων ύπήρχον κενά 
(διασφαγαί) 7, επιτρέποντα, ΐνα βλέπη τις εις τό παρακείμενον διαμέρισμα 8.

Τό σύστημα τούτο τού χωρισμού, δπερ έπετυγχάνετο καί διά διαφρα
γμάτων εκ πλεγμάτων καλάμων ή λόγων έπικεκολλημένων με πηλόν 9, όπως 
καί έγγραφα κείμενα μνημονεύουσιν10, είναι καί νύν έτι πολλαχού εν χρήσει. 
Ούτως εν ΙΙαξοΐς καί Άνδριτσαίνη φάρσα)μα λέγεται ό ξύλινος μεσό
τοιχος, δστις είναι καί πηλόχριστος, έν Σύμη σανίς, δι’ ής επενδύεται τό 
εσωτερικόν τού κύτους τής λέμβου, έν Θράκη ή οροφή ή τό πάτωμα τό διά 
τοιούτων σανίδων έπενδεδυμένον u.

1 Οί νόμοι όμιλοΰσι διά πίνακας έζωγραψη μένους καί Αναρτώ μένους ή διά γραφάς 
προσδεδεμένας δι’ αλώσεων καί έπί τοϋ τοίχου προσηρτημένας, ώς μή άνηκούσας εις τήν 
οικοδομήν, καθ’ δσον πρός στολισμόν καί οόχί πρός συμπλήρωσιν αυτής συντελοΰσι. 
Πανδέκται βιβλ. 19. 1.17. 3 καί βιβλ. 50 τίτλ. 17, Βασιλικά βιβλ. 2 τίτλ. 2.

2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 61.221,65.521,59.366,63.659.
8 Χρυσόστομος, Ρ. G. 59. 650, 51. 247.
* Τοΰ όσιου πατρός ήμών Δωροθέου διδασκαλίαι ψυχωφελείς (Migne, Ρ. G. 88.1828).
·Γ> X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 51. 71, 55. 566.
® Γείτοναν εχω κοακινάν φάροωμα μάς χωρίζει

καί βλέπω την ίοτίαν τον πώς σνχνοφακλαρίζει 
Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques IV. 130. Τό φάρσωμα, κατά τόν 
Du Cange έκ τής Λατινικής λέξεως falsus, κατά τόν Κοραήν δέ (Άτακτα 1.195.) 
έκ τοϋ Ελληνικού φάρσος τοΰ σημαίνοντος ράκος, τμήμα υφάσματος, γνώμη ήν υποστη
ρίζει καί τό δτι έν Άνακοϋ, Φερτακαίνοις καί Άραβανίω τής Καππαδοκίας φαρσί 
λέγεται τεμάχιον υφάσματος.

7 Έν τφ πολέμψ τής Τρφάδος 69 άναφέρονται αί διασφραγάδες τής τζάμπρας.
8 Βλέπε τούς ανωτέρω σημειωθέντας Προδρομείους στίχους.
2 Τό πλέγμα τοΰτο έν Ήπείρφ καλείται λ α σ ι ά, ό ψευδότοιχος δέ καθόλου 

φ ρ ιγγί = θριγγίον έν Τήνφ· Γ κιών, Τηνιακά σ. 259.
10 Hesseling - Pernot, Poemes Prodromiques IV. 130 έργαστήρια δύο διηρη- 

μένα κατά μέσον διά σανίδα>ν Άλ. Βατοπεδ ινοϋ, Έκ τοΰ άρχείου τής ίεράς καί 
σεβάσμιας μεγίστης μονής τοΰ Βατοπεδίου (Γρηγόριος ό Παλαμάς 6.282). Τό φάρ
σωμα λέγεται νΰν έν Εΰβοίφ μεσάστης.

ιι Ε. Μπουντώνα, Περί τοΰ γλωσσικοΰ ιδιώματος Βελβεντοΰ καί τών περιχώρων 
αύτοΰ (’Αρχεία τής Νεοεληνικής γλώσσης Α'. σ. 105).
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Περί τήν Βυζαντινήν οικίαν. i2d

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ. ΤΟ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ

Οί νόμοι και άλλα κείμενα συχνά όμιλοΰσι περί μαγειρείου 1 ή παρα- 
κελλίου1 2 τής οικίας, άγνωστον όμως τοΰ τοποθετούμενου. Πάντως εις τι 
τών παραρτημάτων τής οικίας. Εις των αγροτών εν τοΰτοις και πενεστέρων 
τάς οικίας φαντάζομαι ότι δεν θά υπήρχε προς τον σκοπόν τούτον ιδιαίτε
ρον διαμέρισμα, αλλά τό μαγείρευμα θά έγίνετο εις τό δωμάτιον, εις τό 
όποιον ύπήρχεν ή εστία, έφ’ ήν και έρχόμεθα.

Εις πολλάς Βυζαντινός οικίας, προς θέρμανσιν, αλλά καί προς παρα
σκευήν τοΰ φαγητού, είχον προορίσει ίδιον χώρον, εις εν τών διαμερισμάτων 
όπου ύπήρχεν ή διά ξύλων συνήθως καίουσα Ιστία, ήτις καί ιστία3 καί 
παριστία4 καί παραστία5 καί πυροστιά6 ωνομάζετο.

Είχε δ’ή εστία καί άλλα τότε ονόματα- εκαλείτο δήλα δη καί κάμινος

1 Επαναγωγή 39. 41, Πρόχειρος νόμος 38. 6.
2 Βλ. Βαλσαμώνα, έν Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.538. Τό παρακέλλιν 

τούτο άναφέρεται καί έν παπύροις Φ. Κουκουλέ, Έκ τών "Ελληνικών παπύρων (Βυζαν- 
τίς 2.488),Κ. Άμάντου, Λεξικογραφικά έν Άθηνάς τόμ. 28. (ο. 90 Λεξικ. Άρχ.) ’Εν 
Άργυράδες τής Κερκύρας μικρά οικοδομή ουνεχομένη μετά τής οικίας καί χρησιμο- 
ποιουμένη ώς μαγειρεΐον καλείται έξωκέλλα.

3 'Ιστία· έσχάρα Ήσύχ. γιστία-έσχάρα Ήούχ. Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Ήσυχιανά 
έν’Αθήνας τόμ. 27 (σελ. 76 Λεξ. Άρχ.) οίκος καί δόμος... μέρος δέ αυτών ή εστία, 
ήτις καί ιστία ονομάζεται Ευσταθίου, Παρεκβ. 129. 45 έπίστιον γίνεται δέ από τής 
ίστίας, ήτις ομοίως τή έστίρ δασύνεται 1562. 34· εστία- γράφεται δέ καί ιστία διά τοΰ ι ώς 
έν τοΐς εξής φανεΐται 1564.31 ιστία- ή καθέδρα Σουίδας καί Ζωναράς έν λ. καί 
βλέπω τήν ίστίαν του πώς συχνοφακλαρίζει Hesseling-Pernot, Poeraes Prodro- 
miques IV. 131. Ό τύπος συνήθης καί εις άλλα Βυζαντινά καί μετά τήν άλωσιν κείμενα 
δηλών καί τό πϋρ. Περί τοΰ τύπου έχοντος τό ι παρά τό ϊστημι βλ. G. Meyer, Zur 
Neugriechischen Grammatik 8.14. C. D. Buck έν Indogermanische Forschungen 
25. 257 - 59.

a Καλοΰσι δέ βαΰνον μέχρι καί έσάρτι Πελοποννήσιοι τόν τοΰ πυρός τόπον, δν καί 
παριστίαν λέγομεν ίδιωτικώς- Ευσταθίου, Παρεκβ. 132. 33 καί κουλουρίτσιν τό 
παιδίον άπό τήν παριστίαν Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques II. 26 h 
παριστία βεβαίως ήτο άρχικώς ό παρά τήν ίστίαν χώρος (παρά - ιστία) καί είτα ή εστία. 
Όντως έν Μαραθοκάμπφ Σάμου παρουστιά καί παριατιά έν Ρόδφ καί παρ’στιά 
έν Σουφλίφ Θράκης λέγεται τό παρά τήν ίστίαν μέρος, έν φ κάθηνται κατά τόν χειμώνα 
ή έν φ κοιμώνται. Τό αυτό συνέβη έν Πόντφ μέ τό παρακαμίνιν καί έν Μεγάροις 
καί Άθήναις μέ τήν παραφωτιάν, ένθα άμφότεραι αί λέξεις νΰν δηλοϋσι τήν εστίαν 
βλ. καί I. Καλτσουνάκι, Τό περί ξενιτείας ποίημα έκ νέου φιλοκρινούμενον (Χρι
στιανική Κρήτη Β'. 156).

5 Έν φ άπτεται πϋρ ό τόπος έκεΐνος εστία καλείται καί τό πΰρ έκεΐνο τής εστίας 
λέγεται, ή γάρ λεγομένη βαρβαρικώς παραστία, αυτό τοΰτο σημαίνει, δπερ εΐπον 
άνωθεν I. Καναβούτζη, τοΰ μαγίστρου, Πρός τόν αύθέντην τής Αίνου καί Σαμοθρά
κης 50. 3 (Lehnerdt).

6 Βλ. I. Καναβούτζην, Ένθ’άν.
Επετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, έτος ΙΒ\ 9
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130 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ή καμίνιν 1 και έν Τσακωνία μέ to ήδη επί Ησυχίου άπηρχαιωμένον δνομα 
βαϋνος1 2, ώς μαρτυρεί δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος λέγων 132.33 1511. 15, 
1575.40 «ώς δέ βαϋνος καί ή εστία λέγεται, δ έστι κάμινος, ή εν ΓΙελοπον- 
νήσφ Δωρική γλώσσα μέχρι καί νΰν δηλοΐ» «ή δέ (έσχάρα) πρόσγειός έστι, 
βαϋνος λεγομένη έ'ως καί νΰν παρά τοΐς εν Πελοποννήσω Δωρίζουσι» «καλοϋσι 
δέ βαΰνον μέχρι καί εσάρτι Πελοποννήσιοι τον τοϋ πυρός τόπον, δν καί 
παριστίαν λέγομεν ίδιωτικώς».

Ότι δέ, ώς καί παρ’ άρχαίοις, ή πρόσγειος εστία θά εκαλείτο καί έσχάρα, 
κατά τόπους, συμπεραίνομεν εκ τοϋ δτι ό Ησύχιος χρησιμοποιεί την λέξιν 
ώς ερμήνευμα, καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (815.12) όμιλε! διά την κυρίως 
λεγομένην έσχάραν την μη έχουσαν ύψος, άλλ' επί γης οΰσαν ή κοίλην, ώς 
καί έκ τοϋ δτι παρά τοΐς Ζελελίταις τής Καππαδοκίας σκάρι τέως έλέγετο 
ή εστία. Τό κοινότερον δ’ δνομα τής έσχάρας δίδει ό σχολιαστής τοϋ Άριστο- 
φάνους λέγων δτι Ιπι των χρόνων του ή έσχάρα κοινώς έκαλεΐτο διά τοϋ 
Λατινικοΰ ονόματος άρουλα, δπερ δνομα συχνά συναντώμεν έν τοΐς τυπι- 
κοΐς τών μονών 3. ΤΗτο δ’ ώς μανθάνομεν ή άρουλα ευτελεστέρα την κατα
σκευήν τής εστίας 4, ήτις ήτο ύψηλοτέρα έκείνης. Νϋν τό τε πράγμα καί 
τά ονόματα σψζονται πολλαχοΰ τής Ελλάδος- ή εστία λέγεται ιστία έν 
Σκΰρψ, στιά έν Ήπείρφ, νιστιά δέ ή νισκιά έν Καππαδοκία5 6, ή παρι- 
στία, παριστιά έν Ρόδω, παρεστιά έν Θεσσαλίςι, Αΐνφ καί Γερακίω 
Λακεδαίμονος, ή παραστία, παρασθιά έν Κρήτη, παραστιά έν Παξοΐς, 
Σάμω, Θάσψ καί Βιτρινίτση Λοκρίδος. Ή πυροστιά είναι πολλαχοΰ γνωστή 
ώς πυροστιά, σημαίνουσα τον σιδηροΰν χυτρόπουν, τό δέ καμίνιν είναι 
πολυλεκτον έν Πόντφ ένθα καί παρακαμίν’β.

1 Ώς δέ βαϋνος και ή εσιία λέγεται δ έστι κάμινος Ευσταθίου, Παρεκβ. 1511. 15 
ΰπό ενός δέ καμινιού μόνον τά δώδεκα θόλα ΰπεκαίοντο I. Μα λάλα, Χρονογρ. 360. 1. 
Βαϋνος ή κάμινος, Bachmann, Anecdota Graeca 1. 179.15. Καμίνιν παρά Βυζαντινοΐς 
έλέγετο καί ό νΰν φούρνος.

2 Κρίβανος- ό βαϋνος τών κριθών- κριθαΐς γάρ τό πρότερον έχρώντο καί βαύνους 
τάς καμίνους ελεγον. Ήσύχ. έν λ. κρίβανος. Περί βαυνου βλ. Α. Κοραή, "Ατακτα 1. 197.

* Σχόλια εις Άριστοφ. Άχαρνεΐς 188 έσχάραν- τήν νϋν καλουμένην άρουλαν. Περί 
τών έν τοΐς μοναστηρίοις άρουλών βλ. Άν. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτο
νική σ. 53. “Αρουλαι όμως κατόπιν έλέγοντο καί τά φωκία, κοινώς φουβοΰδες έπί τής 
σημασίας δέ ταύτης κεΐτσι ή λ. παρά Κωνσταντίνφ Πορφυρ ογεννή τω (Έκθεσις 
401.13) καί τφ τοϋ Νικηφόρου πρεσβυτέρου βίφ Άνδρέου τοϋ κατά Χριστόν 
σαλοϋ (Migne, Ρ. G. 111.692). Είπε δέ καί ό σχολιαστής τοϋ παιδαγωγοΰ τοϋ Κλήμεντος 
(βιβλ. 3 κεψ. 5. 31) έσχαρίδας- ας νϋν άρούλλας καλοϋσι.

4 Έσχάρα δέή πρός βιωτικήν γινομένη χρήσιν έπί γής. Τά δέ πολυτελή φησιν εστίας. 
Ευσταθίου, Παρεκβολαί 1564.29.

s R. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor σ. 600.
6 Έν Σάμω τοϋ άνω ορόφου τής οικίας τό δωμάτων έν δν διαιρείται εις δύο, τό 

αμπάρι, τό έν τρίτον τής όλης οικίας κατέχον, καί τήν παραστιάν. Ε. Σταματιά- 
δου, Σαμιακά 5. 191.
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Περί τήν Βυζαντινήν οΙκίαν. 131

Καθ’ δν χρόνον εις πολλάς πρωτεύουσας λαών προηγμένων εις τον 
πολιτισμόν μέχρις οίιχ'ι προ πολλοΰ χρόνου έλειπεν από έκάστην οικίαν τό 
μάλλον άναγκαϊον έκ των διαμερισμάτων, 
εις τάς Βυζαντινάς οίκίας τούτο δεν ήτο 
σπάνιον, αν κρίνωμεν έκ τής συχνής μνείας 
αυτού καί των σωζομένων μνημείων.
Ούτως έν τή διατάξει τού Ζήνωνος 
γίνεται λόγος περί αποπάτων καί άφε- 
δρώνων 1 έν τή Επαναγωγή περί μα
γειρείου καί άφεδρώνος1 2 έν τή έπανα- 
γωγή aucta περί αποπάτων3, έν τφ 
προχείρψ νόμω περί άφεδρώνος4, 
ομοίως δέ καί παρ’ Άρμενοποΰλφ5.
Έπειτα έν τοΐς έρμηνεΰμασι τού Πολυ- 
δεόκους περί έφεδρου καί αποπάτου6, 
παρά τώ λεξικογράφο) Ήσυχίφ περί απο
πάτου7, παρά Φαβωρίνω περί άφε
δρώνος καί άναγκαίων καί σωτη- 
ρίοιν8, παρά τώ έκκλησιαστικφ συγγρά
φει Θεοδωρήτφ περί καθέδρα;9, έν 
τφ όνειροκριτικφ τού Άχμέτ, τφ Προχείρφ 
νόμφ καί τή Επαναγωγή περί καθε- 
δρ ίων10 *, παρά Κωνσταντίνα) τφ Πορ- 
φυρογεννήτφ, Θεοδώρφ Προδρόμφ καί 
τοΐς άγιολογικοΐς κειμένοις περί χρείας11,

1 Βλ. τόν Ίουστινιάνειον κώδικα 8. 10.
2 Επαναγωγή 39. 4.
3 ’Επαναγωγή aucta 42.23.24 βλ. Zacli. ν. Lingenthal, Jus Graecoromanum 

4. 326.
* Πρόχειρος νόμος 38. 6.
“ Άρμενοποόλου, Έξάβιβλ. 2. 4. 46.
6 Πολυδεύκους, 'Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία σ. 127 (Boucherie).
7 Έν λ. ευμάρεια.
8 Έν λ. άφεδρώνες.
8 Θεοδωρήτου, ’Εκκλησιαστική ιστορία βιβλ. 1 κεφ. 14.

10 Άχμέτ, Όνειροκρ κεφ. 47 (σ. 30.16) καί 105 (σ. 62.12), Πρόχειρος νόμος 38. 23, 
Επαναγωγή 39.22. Βλ. καί Άρμενοποόλου, Έξάβιβλ. 2.4.81.

H Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου. Έκθεσις 699.13, Η esselin g-Per n ο t, 
Poeines Prodromiques I. 173, θαύματα τού αγίου Αρτεμίου, θαύμα 3δ (Α. Παπαδο- 
πούλου - Κερά μέως, Varia Graeca Sacra σ. 56.25,57.10) Βλ. καί τό γλωσσάριον 
τού Du Cange έν λ. χρεία. Ή ονομασία βεβαίως έκ φράσεων οΐα ή παρά Θεοδωρήτφ 
("Ενθ’άν.) «εισήλθεν είς καθέδραν ως διά χρείαν τής γαστρός».

Είκ. 10.
Κάτοψις οικίας τού Μυστρά παρά τήν 
μητρόπολιν μετάήμικυκλικής έξέδρας. 
(Έξ ανεκδότου έργου Α. Όρλάνδου).
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Φαίδωνος I. Κουκουλέ

παρά τοΐς άγιολογικοΐς κειμένους περί των κοινών 1 καί τέλος εν τοΐς επι- 
γράμμασι περί σωτηρίων 1 2.

Εις τάς ονομασίας ταύτας ίσως θά έπρεπε νά πρόσθεση τις καί τό 
εξέδρα, άφ’ου, 6 μέν σχολιαστής τοϋ Εύριπίδου (Όρέστ. 1450) τό έξ- 
έδραισι μεταφράζει διά τοΰ εν τώ οϊκω τοΰ αποπάτου, έν τή βακτηρία δέ τών 
αρχιερέων έν κεφάλαιον επιγράφεται. «Περί αναγκαίου ήγουν ξέδρας», 
δξέδρα δέ λέγεται νϋν εν Ήπείρω ό απόπατος3. “Οτι δ’ ή εξέδρα αΰτη 
έχει την αρχήν της έκ τής αρχαίας εξέδρας, ήτις ήτο στρογγυλή ύπερανέχουσα 
εξοχή, φαίνεται έκ τοΰ γεγονότος δτι οί απόπατοι νΰν έν ‘Άνδρφ, Κρήτη καί 
Ήπείρω προέχουσι τής οικίας έν εΐδει κόγχης 4. ("Ορα καί είκ. 10). ’Ίσως δέ 
έξέδρα νά είναι καί ή έ'δρα ή άναφερομένη έν Ποντικώ έγγράφω τοΰ 1260 5 6.

ΕΙχον δέ τά αποχωρητήρια ταΰτα, ών έν Μυστρα καί άλλαχοΰ εύρίσκο- 
μεν έρείπια, πήλινους σωλήνας προς άπομάκρυνσιν τών άφοδευμάτων, οϊτι- 
νες, έκ τής οικίας άναχωροΰντες, έπρεπε νά συναντώνται μέ τούς ιών παρα
κειμένων οικιών τοιοΰτους καί οΰς ώφειλε νά έπιδιορθώνη 6 ιδιοκτήτης έν 
καιρφ βλάβης μέχρι τοΰ σημείου τής κοινής συναντήσεως °.

Ό Θεόδωρος Πρόδρομος παριστρ την φιλίαν άποπεμπομένην υπό τοΰ 
άνδρός της κοΰμου. Ένταΰθα γίνεται υπαινιγμός, πιστεύω, προς φαυλότε- 
ρον οικίδιον κοΰμον τότε καλούμενον. Τοΰτο συμπεραίνω έκ τοΰ δτι νΰν έν 
Κρήτη κοΰμος λέγεται φαΰλόν τι οικίδιον ισόγειον, έν φ υπάρχει κάποτε 
καί ό φοΰρνος, έν Καρπάθφ δ ορνίθων καί έν Άντικυθήροις ή καλύβη 
χοίρου ή άλλου ζώου, ήτις κομάς έπί Ησυχίου έλέγετο 7.

Οί Βυζαντινοί, οϊ τόσον άγαπώντες νά λούωνται, οσάκις οί πόροι αυτών 
δέν τό έπέτρεπον, έλούοντο εις τά δημόσια λουτρά, άλλως κατεσκεύαζον 
τοιαΰτα εις τάς οικίας των, καί δη μεταξύ τερπνών δωματίων, είτε ένίοτε καί 
έπί τής στέγης, τοΰ προς λοΰσιν ΰδατος άναβιβαζομένου διά σωλήνων, είτε 
καί έν μέσω κήπων 8. 05 νόμοι μάλιστα, κανονίζοντες τά άφορώντα εις την 
κτίσιν ενός λουτρού όμιλοΰσι διά τό έσω βαλανεϊον τό προς χρήσιν τοΰ

132

1 Θαύματα τοϋ άγιου Αρτεμίου, “Ενθ’ άν. 56.13.
2 'Υπάρχει επίγραμμα Άγαθίου τοϋ Σχολαστικού εις σωτήρια έν Μυρίνη. (Βλ. τήν 

έκδοσιν τής Βόννης τοΰ Άγαθίου σ. 380).
3 Κ. Άμάντου, Λεξικογραφικά Άθηνάς τόμ. 28 (σελ. 88,89 Λεξικ. Άρχ.).
4 Βλ. I. Βογιατζίδου, Κίμωλος· Ιστορικοί έρευναι περί τής νήσου. (Άθηνάς 

τόμ. 35. 108).
3 Τό όσπήτιν ούν τήν έδραν Ouspensky- Benecevitch, Actes de Vazelon σ. 8.
6 Πρόχειρος νόμος 38. 24, ’Επαναγωγή 35. 22.
7 Πβ. τήν παρ'Ήσυχίω νεωτέραν γλώσσαν κουμάσι· τό τών ορνίθων οίκημα, δπερ 

καί νΰν ουτω κοινώς λέγεται καί επιθι Κ. Άμάντου, ’Ετυμολογικά έν Λεξ. Άρχ. 6.113.
8 Φ. Κουκουλέ, Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, Έπετ.Έταιρ. Βυζαντ. 

Σπουδ. 11.200.
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δεσπότου άφωρισμένον *, οί δέ πατέρες περί των λαμπράς οίκοδομούντων 
οικίας καί λουτρά 2.

Ένταΰθα δέ τού λόγου γενόμενοι ας προσθέσωμεν ότι συνήθιζόν τινες 
νά έ'χωσι καί παρεκκλήσια εις τάς οικίας των, δπερ ό ’Ιουστινιανός άπηγό- 
ρευσε διά νεαράς του, εν ή λέγεται' άπαγορεΰομεν έν τοΐς οϊκοις τοΐς αυτών 
εχειν τινάς δήθεν ευκτήριους οίκους καί έν τούτοις την ιεράν έπιτελεΐν μυστα
γωγίαν καί εντεύθεν γίνεσθαί τινα τής καθολι
κής τε καί άποστολικής παραδόσεως άλλότρια 3.

“Έν των συνήθων παραρτημάτων τής 
Βυζαντινής οικίας ήτο καί ό υπό των συγγρα
φέων ίπνός ή κλίβανος καλούμενος, δημω- 
δώς δμως πράγματι φούρνος 4 ή καμίνιν5, 
τού οποίου ή θέσις δεν είναι καθωρισμένη, 
εντός φυσικά, τής αυλής 6 ή καί έκτος αυτής, 
πλησίον πάντοτε τής οικίας 7. Πρέπει δέ νά μη συγχέη τις κατά τούς Βυζαν
τινούς χρόνους τον φούρνον μέ τον κλίβανον.’Ήδη παρ’άρχαίοις διεστέλλετο 
ό ίπνός τού κλιβάνου καί ό κλιβανίτης ή κλιβανίκιος άρτος από τον φουρ- 
νάκιον 8. Ήτο δ’ ό κλίβανος ή τό κλιβάνιον9 δπερ δ Άέτιος10 καί τό
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ι Βασιλικά βιβλ. 35 τίτλ. 1 κεφ. 13.
2 Χρυσόστομος, Ρ. G. 53. 275, 57, 208, Φ. Κουκουλέ, νΕνθ’ άν.
3 Zach. ν. Lingenthal, Imperatoris Justiniani Novellae quae vocantur σ. 440.
4 Έν τφ τοιούτφ τόπο) καί φούρνον εκείνος (ό ’Αθηναίος) φησί κοινότερου, Εΰστα 

θ ίου, Παρεκβ. 1088. Πνιγεύς· ό φούρνος λ εξ. Φωτίου' ’ίπνός καί ίπνός ό φούρνος' κλί
βανος' φούρνος ή κάμινος λεξ. Ζ ω ν α ρ ά, έν λ. τόν κλίβανον, δν δή καί φούρνον 
Ρωμαίοις καλεΐν σύνηθες. Βίος αγίου Νεοφύτου (Θ. Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά 
σελ. 247).

•ό Κλίβανος· φούρνος ή κάμινος λεξ. Ζωναρά έν λ. ίπνός δέ, δν ημείς καμίνων 
καλούμεν Σχολ. Άριστοφ. Είρήν. 536.

6 Ό Μιχαήλ Άκομινάτος περιγραφών οικίαν τόν τοποθετεί πλησίον τής 
έξωθύρας Κ. Horn a, Nachlese zu den Gedichten des Michael Akominatos έν 
Analekten zur byzantinischen Literarur a. 29.

7 Δωρούμεν ωσαύτως... καί τόν φούρνον, δν έχω πλησίον τού οικου τής έμής 
θυγατρός Cusa, I diplomi 5.69.

3 ΆΟήν. ΙΓ' 113 β. Τούς κλιβανίτας άρτους διαστέλλει άπό τούς φουρνίτας καί 
ό Συμειόν ΣήΟ, Περί τροφών δυνάμεων σ. 19. 15 (έκδ. Langkavel).

9 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 401.14. 
Νϋν έν Μεγίστη κλιβάνιν. Βλ. καί τά σχόλια τού Reiske εις τήν έκθεσιν τής 
βασιλείου τάξεως τόμ. Β' 397.

19 Πίθον δέ πυρώσας ή κλίβανον ή φούρνον καί άνασπάσας τό πΰρ καί ένθείς πλίνθον 
κάθιε τόν κάμνοντα, Άετίου, Λόγος τρισκαιδέκατος περί δακνόντων ζφων κεφ. νη', 
(Βλ. Σκ. Ζερβόν έν ‘Αθήνας τόμ. 18.292).

Είκ. 11. Τό κλιβάνων 
τών σημερινών χωρικών οικιών.
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134 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ονειροκριτικόν τού Άχμέτ 1 και ό Συντίπας * 2 διαστέλλουσι τοϋ φούρνου, 
πήλινον, ή, ώς ό Εμμανουήλ Μοσχόπουλος λέγει- «σκεύος τι σιδηροΰν, Ιφ’φ 
τούς άρτους ό'πτουσι πϋρ ύποκαύσαντες και πυρακτώσαντες αυτόν» 3. Είναι 
δήλα δή ή σημερινή μπογάνα ή γάστρα ή πλακίν ή τσερέπα, περί 
ής αλλαχού θά λεχθώσι τά δέοντα4. (Βλ. είκ. 11).

Η ΑΥΛΗ

Μετά τον πυλεώνα, καί προτού είσέλθη τις εις τήν οικίαν, έφ’ δσον 
αΰτη δεν έβλεπε άπ’ ευθείας προς τήν οδόν, συνήντα συνήθως εύρύχωρον 
χώρον, προς δν καί έβλεπον αί θύραι καί τά παράθυρα. Ό χώρος ούτος 
ασκεπής ή καί εις τά βόρεια κλίματα έσκεπασμένος 5, στρογγυλός, τετράγωνος 
ή καί ορθογώνιος εκαλείτο αυλή 6 ή ώς καί νύν έν Πόντφ αυλαία7 ή, 
ώς καί νύν, προαυλιν 8 ή καί περίαυλον 9 ή καί μέσαυλον10.

Τής αυλής ταύτης τό έδαφος ήτο έξ απλού χώματος ή καί έπεστρωμένον 
διά πλακών ή είχε καί κατορωρυγμένους λίθους, έφ’ ών, καιά τάς περιστάσεις, 
έπέχεον άμμον, ινα καί οί άνθρωποι ευκόλως βαδίζωσι καί οί ίπποι μή 
όλισθαίνωσιν ".

Όμιλώ περί ίππων καί τούτο, διότι σύνηθες ήτο κατά τήν Βυζαντινήν 
εποχήν καί έφιπποι να εισέρχωνται εντός τής αυλής οί οίκοδεσπόται καί έπι-

ι Εϊ δ’άπό φούρνου έφλογίσθη ή άπό κλιβάνου πυρός, Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 
159. 133.

* Οί κατοικοΰντες άνθρωποι ωδε ως καύσιμα έχουσι (τά αρωματικά ξύλα) και τούτοις 
χρώνται εις κλίβανον καί φούρνον Συντίπας 101.12.

3 Μοσχοπούλου, Περί σχεδών σ. 13 (εκδ. Rob. Steph.) ίδ. καί Η. Β1 limner, 
Technologie und Terminologie 1. 74. 79.

4 Νύν έν Παγγαίφ κλιβάνια, γκλιβάνες δ’ έν Ζαγορφ λέγονται οί άρτοι οί 
προχείρως έπί τής πλακός ψηνόμενοι. Ή λ. κλιβάνιν σφζεται νύν έν Πόντφ καί δηλοΐ 
λάκκον τετράγωνον έπί τοΰ εδάφους όρυσσόμενον, έφ’ οΰ θέτουσιν άνθρακας χρησιμο- 
ποιοΰντες αυτόν ώς εστίαν.

3 L. de Beylie, L’habitation byzantine σ. 74.
6 Εισέρχεται ό πένης εις τήν αυλήν σου ζητών έλεημοσύνην Χρυσόστομος, Ρ. G. 

60. 710. τόν άέρα τό κατοικίδιοι·, δς περικέχυται τάς αύλάς Tafel, Eustathii opusc 86.65.
7 Βίος καί πολιτεία τών όσιων καί θεοφόρων πατέρων ήμών Δαβίδ, Συμεών και 

Γεωργίου (Anal. Boll. 18.242.23) Ν ικ. Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 499.22. Έν ποιήματι 
έκ Καλλιπόλεως φέρεται· τά περιστέρια, καί μέ τά δυό ποδάρια των σκαλίζουν τήν 
αυλαίά μου.

8 Cusa, I diplomi 376. 5, Trincbera, Syll. 293.224.
3 Miklosich - Miiller, Acta et Diplomata 3.20.53, Βίος τής όσιας Δομνίνης 

(Θ. Ηωάννου, Μνημεία αγιολογικά σ. 281)
ω Βασιλικά βιβλ. 20 τίτλ. 1.57. Προκοπίου, Υπέρ τών πολέμων 3.12.4. Καί 

ό Ευσέβιος έν τή εκκλησιαστική του ιστορία (βιβλ. 3 κεφ. 39) εχει έκφρασιν μεσαυ- 
λείου καί έξεδρών καί προπύλων. Έν Κύπρφ νύν μέσαυλον λέγεται τό μέσον τής ούλής 
τής οικίας.

ιι R. Guilland, Le palais de Theodore Metochite (Revue des otfldes Grecques35 90).
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σκέπται 1 πατοΰντες κατά την άφίππευσιν επί κτιστοί” τοιχίου, δπερ εκαλείτο 
πεζό υ λλ ιον 1 2 καί νΰν πεζοΰλλα3. Τό πεζοΰλλιν τοΰτο, δπερ ό Θεσσα
λονίκης ΕύστάίΚος, παρασυσχετίζων προς τό επεσα, καλεΐ πεσσοΰλιον4, 
έν φ παράγεται εκ τοΰ πέζα = άκρα, έξοχή 5, ήδΰνατό τις νά εύρη καί έκτος 
τής έξωΟυρας 6. (Είκ. 12).

ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΚΑΙ Ο ΚΗΠΟΣ

Εντός τής αυλής ή τοΰ κήπου ήδύνατό τις νά ΐδη καί τό φρέαρ, έξ 
οΰ ύδρεΰοντο οί ένοικοι, δημωδώς τότε, ώς καί πολλαχοϋ νΰν, φρέας καλου- 
μενον 7 8, ήπηγάδιν , κατά τόπους.

1 ήνικα γαρ εισέβηκα την Ουράν καβαλλάρης, 
ώς εΐδεν δει έπέζευαα καί ανέβηκα και κάτοα

Η esseli n g - Pern ο t, Po0mes Prodromiques II. 130. Ώς δέ δεξιόθεν τής αΰλίδος 
είσήει, έξελθόντες οί Κομνηνοί συναντώσι πεζεύοντι αΰτώ.Άννης Κομνηνής,’Αλεξίας 
130. 1. Tafel, Eustathii opusc. 251.42, Νικηφόρου Βρυεννίου, Ίστ. 66.10.

2 Μνείας τής λ. πεζουλλίου παρά τοΐς μεσαιωνικοϊς συγγραφεΰσι όρα παρά S. Psal tes, 
Grammatik 281.

3 Ούτως έν Σάμω, Κρήτη και Κόπροι.
4 Στιβάδας . .. . Τά κοινώς πεσσούλιαστιβάδας εΐπεν. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1546.61. 

καί έπιδόντες εαυτούς πεσσουλίφ τοΰ έκεϊσε βραχυτάτου λοετροΰ έκείμεθα, Tafel, 
Eustathii opusc. 295. 19.

5 Πέτσα λέγεται έν Δαρδανελλίοις ή ωα, πέξα έν Κρήτη καί Τήλφ τό άπόκρημνον 
άκρον, φέρεται δέ καί έν Χίφ τό πέζα — πέζα = άκρα, άκρα (Κανελλάκη, Χιακά άνά- 
λεκτα σ. 349). Πεζοΰλλα έν Σαλαμΐνι λέγεται ή αλλαχού παραβολή, ή άκρα δήλα δή 
τοΰ αγρού, μέχρι τής όποιας δέν έξικνεΐται τό άροτρον. Ό Κοραής (Άτακτα 1.310) τό 
πεζούλλιον σχετίζει μέ τό πεζός· σημαίνει δέ, κατ’ αύτόν, τό μέρος ένθα τις, κατερχόμε- 
νος τοΰ ίππου, έπέζευε. Νΰν πολλαχοϋ πεζοΰλλα ή πεζούλλι λέγεται τό έντός τής οικίας 
κατά μήκος τών τοίχων τοιχίον τό χρησιμεΰον ώς άνάκλιντρον, έν Μεγίστη δέ ιδιαίτερον 
μέρος έν τη οικία, μαρμαρόστρωτοι' ένθα νίπτονται ή πλύνουσι τά σκεύη.

6 την πόρταν σου ρωμάνισε κι ας κάταη εις τό πεζουλλιν 

Hesseling-Pernot, Poetries Prodromiques III. 400 «καί έπιδόντες εαυτούς πεσ- 
σουλίω τοΰ έκεϊσε βραχυτάτου λοετροΰ έκείμεθα Tafel, Eustathii opusc. 295. 19. 
Έν ταΐς Άσιζαις τής Κύπρου (Β 143. 145, Κ. Σάθα, Μεσ. βιβ. 6.361) γίνεται λόγος περί 
πεζουλλίου όμπρός τοΰ σπιτιού.

7 Τοιαΰτα δέ πάντως καί τό ΰδατος έκ τοΰ ϋδας καί τό φρέατος έκ τοΰ φρέας, δ 
καί μέχρι τοΰ νΰν παραλαλεΐται τοΧς Άττικοϊς. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1607. Φαίνεται 
δ’ ότι ούχί μόνον έν ’Αττική τό φρέαρ θά έλέγετο δημωδώς, άλλως δέν έξηγέϊται πώς 
έπί μέν τών χρόνων τοΰ Παχωμίου Ρουσάνου έν Άχαΐφ έκαλεΧτο φρέαρ (Κ. Σάθα, 
Νεοελληνικής φιλολογίας παράρτημα σ. 16) καί νΰν έτι σφζεται τό φρέας έν Μεγάροις 
καί Κύμη, τό φλέας έν Κύμη, τό φλέα έν Σίφνφ, τό φλές έν Ίκάρφ, τό φλεάς έν 
Χίιρ, τό φρεά ένΛευκάδι καί τό φρέα έν κάτω Ίταλίφ, Morosi, Bova 167, Γ. Χατζι- 
δάκι, Γλωσσικοί παρατηρήσεις έν Άθηνάς τόμ. 28.218, τοΰ αΰτοΰ Μ Ν Ε. 1.341. 
Κ. Ά μ άν τ ο υ, Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν τής Χίου (Άθηνάς τόμ. 26 Λεξικ. Άρχ. 1.29).

8 Τά σχετικά έκ Βυζαντιιών συγγραφέων χωρία συνέλεξεν ό Κόντος, Φιλολογικοί 
παρατηρήσεις έν Άθηνάς τόμ. 9 σ. 88. Τούτοις πρόσθες καί Trinchera, Syll. 149. 112,
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136 Φαίδοινος I. Ιίουκουλέ

Είχον δέ τά φρέατα, εξ ων διά τροχοΰ ή άνέ μη ς άνεσύρετο τό ύδωρ 1 
tfj βοήθεια τοΰ πηγαδοσχοίνου 2, περιστόμιον ή ξύλινον 3 ή καί λίθινον

εκ κυκλικού μαρμάρου ή πώρινου λίθου στε- 
φανα ίας ή στεφανώματος, ώς τότε έ'λε- 
γον4, καί παρ’αύτό γοΰρναν προς ποτισμόν6.

Εννοείται δ’ δτι τά φρέατα ησαν διά
φορα τών τό ό'μβριον ύδωρ άποθηκευουσών 
λάκκων 6, ή κιστερνών ή γιστερνών7 
αϊτινες καί δμβροδέκται εκαλούντο 8 καί 
αΐτινες ήλείφοντο εσωιερικώς μέ τίτανον ,J 
καί καθαριόιητος χάριν, εσκεπάζοντο μέ όρο
φον κεραμιδωτόν 10.

319.237, G. Spata, Diplomi Greci unediti σελ. 
432, M iklosich - Μ iiller, Acta et Diplomata 
6. 15. Σχολ. Άριστοφ. Πλούτος στίχ. 1169.

1 Πανδέκται βιβλ. 18. 1. 40. 6. Σχολ. Άριστοφ. 
Βάτραχ. 1297.

2 Hesseling- Pernot, Poemes Prodromi- 
ques II. 56.

s Βίος τού αγίου ΙΙορφυρίου 80 (σ. 63. 4 έκδ. 
Gregoire-Kugener) Τούτο έν τοις κειμένοις καλεί
ται περιστόμιον, Miklosich-M filler, Acta 
et Diplomata 3. 57, περιστόμιν δέ νΰν έν Παρα- 
μύθφ Κύπρου.

4 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 3.51.57, ’Ανωνύμου, Διήγησις 
περί τής αγίας Σοφίας (Th. Preger, Scriptores originum Constantinopolitanarum 
1.81.6). Ευσταθίου Μ α κρ ε μ βο λ ίτ ου, Τό καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν δράμα 
Α' 6. 6. Στεφανέα πέτρα κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους έλέγετο και ή περιστέφουσα 
κρημνόν· Πουλλολόγος στίχ. 335,446.

s Miklosich-Muller, Acta et Diplomata 3.57.
* Πβ. καί τό έν τή Π. Δ. ψύχει λάκκος ΰδωρ Ίερε μ. 6. 7 καί ουδέ πιόμεθα ΰδωρ 

έκ λάκκου σου Άριθμ. 20. 17. Βίος τού αγίου Θεοδώρου, Ένθ’άν. (καθάπερ γάρ 
ό λάκκος οϊκοθεν οΰκ έχει βρύον ΰδωρ, άλλ’ έκ τών άνωθεν ύετών δέχεται· Χρυσό
στομος, Ρ. G. 55. 320. Πβ. καί τό τοΰ Φωτίου (Bekker, Anecd. Graeca 276.20) «Λάκκος 
όρυγμά τι κατασκευαζόμενον έν οίκίφ όμβρους ύποδέξασθαι ή πρός άλλων τινών άπόθε- 
σιν». Λακκίν καί νΰν έν Καππαδοκία λέγεται ό παρά τό φρέαρ λάκκος, έν φ έναπο- 
ταμιεύεται ΰδωρ.

7 L. Petit, Typicon du monast0re de la Kosmosoteira § 72 Izwestia 13. 57. Βίος 
τοΰ αγίου Θεοδώρου (Θ. Ιωάννου, Μνημεία αγιολογικά σ. 408). Cusa, I diplomi 
18.5,320.11,560.6, Spata, Diplomi 50. 8.

8 Νΰν ό όμβροδέκτης λέγεται (ά)μπουρδέχτης.’Εν Άνωνύμψ τακτικφ άναγινώσκομεν· 
«ωσαύτως καί φροντίζειν καί τής τοΰ ΰδατος άφθονίας καί έμπιμπλάν τούς όμβροδέκτας 
καί τά αγγεία πάντα». ’Εν κατωϊταλικφ έγγράφψ τοΰ ΙΒ' αίώνος ό όμβροδέκτης λέγεται 
οΰμβρος. Trinchera, Syll. 210.146.

8 Tafel, Eustathii opusc. 286,58.76, ίο L. Petit, Typicon § 72. Izwestia 13.57·

Είκ. 12. Παρά τό Βυζαντινόν 
φρέαρ. Είκών έκ μικρογραφίας. 
(Ch. Diehl, Manuel 2 σ. 615).
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Ό Χρυσόστομος όμιλεΐ διά τους «οικίας οίκοδομουμένους λαμπρός και 
παραδείσους κατασκευάζοντας» *, γνωστόν δ’ είναι και άλλοθεν δτι εις τάς 
οικίας τών πλουσίων κα'ι μεγιστάνων ύπήρχον παράδεισοι1 2. Οί κήποι οΰτοι 
καλούμενοι καί παραδείσια3 και κήπια καί κηπία4 καί κηπά-

Είκ. 13. Κρήνη έν κήπφ. Έν ψηφιδωτή τοιχογραφίρ 
τοΰ νάρθηκος τής μονής Δαφνιού.

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 57. 208.
2 Μόσχου, Λειμωνάριου (Migne, Ρ. G. 87 3. 207 καί 3097). R. Guilland, Le 

palais de Theodore Metochite (Revue des etudes Grecques 35. 91).
3 Ό πόλεμος τής Τρωάδος στίχ. 443. Ή λ. πολλαχοΰ τών αγιολογικών κειμένων. 
3 Trinchera, Syll. 144.109, Tafel, Eustathii opusc. 295. 27, 345. 1. Θεοδώρου

τοΰ Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα 2.93,3.78. L. Sternbach, 
Spicilegium Prodromeum σ. 21 Έν τφ ύπ’άριθ. 1493 χειρ, τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
τών ’Αθηνών φ. 151α «φύεται πανταχοΰ, μάλιστα έν κηπίοις καί χωρίοις. Παρά Κων- 
σταντίνφ τφ Πορφυρογεννήτφ (Έκβεσις 659. 19) φέρεται καί μεσοκήπιον.
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ρια 1 καί περιβόλια * 2 ειχον καί διάφορα ήμεροδένδρια, έν οίς άναφέρονιαι 
φοίνικες καί κιτρέαι καί κυπάρισσοι3 καί μηλέαι καί ροιαί καί συκομορέαι 
καί νεραντζέαι καί πλάτανοι4. Έν τή αυλή επ’ ίσης εΰρίσκετο συχνά καί 
άμπελος άναδενδράς 5.

Εις τάς αύλάς ή τούς κήπους των οικιών των πλουσίων ύπήρχον καί 
κρήναι, βρΰσεις, εν αις διάφορα άγαλμάτια, από τοΰ στόματος τών οποίων 
έρρεε τό ύδωρ 6 ή πτηνά π. χ. αετοί κρατούντες εις τούς δ'νυχάς των ό'φεις 7. 
Εις τά επύλλια περιγράφονται καί πτηνά γρύψοι βαστάζοντες διά τών ποδών 
λεκάνην, εις ήν από τού στόματός των κατέρρεε τό ύδωρ 8.

Έκ τός τέλοςτών κρηνών είς τάς αύλάς άπεκλείοντο προς τέρψιν ιχθύς 9. 
εντός δεξαμενών, αϊτινες ελέγοντο πισκίναι ή φ(λ)ισκίναι (piscinae) καί 
αΐτινες δεν ήτο σπάνιον νά περιβάλλωνται από στύλους μαρμάρινους10.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΚΣ

Νΰν οί κήποι λέγονται κήπια έν Αίτωλίρ, κηπιά έν Σίφνφ καί κεπιάέν Χαλ- 
δίρ τοΰ Πόντου.

ι Trinchera, Syll. 278.212. Νΰν έν Κιμώλφ, Σίφνφ καί Κύθνφ ό κήπος καλείται 
κηπάρ ι.

* ΙΙολλαχοΰ τών έπυλλίων Εικόνας κήπων έκ Βυζαντινών μικρογραφιών βλ. παρά 
L. de Bey lie, Ένθ’ άν. 144.

3Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 151. 108. 122. Leo Sternbach, Spicilegium Prodro- 
meum σ. 21, Vasilievskij, Βασιλείου Άχριδηνοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
ανέκδοτος έπιτάφιος λόγος (Βυζαντ. Χρονικά Πετρουπόλεως 1. 109).

1 Άρμενοπούλου, Έξάββιλ. 2.4.86.
5 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 36 σ. 23 καί κεφ. 151 σ. 122.
6 Πανδέκται 19.1.17-9. Οί συνεχίζοντες ιόν Θεοφάνη 415.5. Μαυρογιάννη, 

Βυζαντινή τέχνη καί Βυζαντινοί καλλιιέχναι σ. 91.
7 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 451.5.
8 Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 300 εξ.
3 Χρυσόστομος, Ρ. G. 62.593. Πώς ούκ ανόητος έπιΟυμία όταν ιχθύς άποκλείωσιν 

έν ταΐς αύλαϊς;
ίο Βασιλικά βιβλ. 19.8.14.17.18, Cusa, I diplomi 679.95, Φλώριος καί Πλάτζια 

Φλώρα 1326 καί πολλαχοΰ τών έπυλλίων. Νΰν φλισκίνα έν Χάλκη τής Ρόδου λέγεται 
ήστέρνα, φ’σκινα δ’ έν Χαλκιδική ή βρύσις.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:01 EEST - 34.211.113.242


