
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ώς καί οι αρχαίοι "Ελληνες, οΰτω καί οί Βυζαντινοί έσποΰδαζον περί 
την θήραν άπόδειξις ου μόνον αί σχετικαί πληροψορίαι τών μεσαιωνικών 
συγγραφέων, αλλά καί αί επανειλημμένοι καί Ιπίμονοι συστάσεις τών τε 
πατέρων τής εκκλησίας καί άλλων άνδρών περί αποχής τών νέων, ου μόνον 
από τών θεάτρων καί τών αγώνων τών ίππων, άλλα καί από τής μελέ
της τών κυνηγεσίων.

Έκυνήγουν δέ κατά την Βυζαντινήν εποχήν ου μόνον οί άνδρες τοΰ 
λαοΰ, κέρδους ένεκα, αλλά, χάριν διασκεδάσεως, ευγενείς καί πλούσιοι καί 
βασιλείς, κατά συνήθειαν πιθανώτατα εκ τής Ρωμαϊκής κοινωνίας κληρο- 
νομηθεΐσαν καί μέχρι τής καταλΰσεως τής ήμετέρας αυτοκρατορίας διατη- 
ρηθεΐσαν.

Καί εν φ ή αγάπη τών Βυζαντινών προς τό κυνήγιον ήτο τόσον μεγάλη, 
δεν δυνάμεθα εν τουτοις νά εϊπωμεν δτι αί περί αυτοΰ πληροφορίαι είναι 
επαρκείς- έ'χομεν μεν παλαιοτέρας τινάς εκφράσεις θήρας, ως είναι ή τοΰ 
σοφιστοΰ Λιβανιού «θήρας έ'κφρασις» ή συστηματικοί δμως πληροφορίαι, 
διά τήν παλαιοτέραν τουλάχιστον Βυζαντινήν περίοδον, σπανίζουσιν.’Αφ’ ετέ
ρου καί τά σχετικά μνημεία είναι πενιχρά1 2.

Εϊς ταΰτα ας προστεθή δτι δεν σώζονται ιστορημένα εΰγενών ή βασι
λέων ανάκτορα, επί τών τοίχων τών οποίων γνωρίζομεν δτι, μετά τήν είκο- 
νομαχικήν μάλιστα περίοδον, διά ψηφιδωτών παριστάνοντο σκηναί θήρας, 
μειονέκτημα, δπερ εν μέρει δΰνανται ν’ άναπληρώσωσι περιγραφαί, οΐα ή 
παρά Νικήτα Χωνιάτη, δστις λέγει περί ’Ανδρονίκου τοΰ Κομνηνοϋ δτι, ί'να 
κοσμήση τούς τοίχους τών πολυτελών οικημάτων, τά όποια άνήγειρε παρά 
τούς αγίους Τεσσαράκοντα «εις τά προ τής βασιλείας έβλεψεν έργα- καί ήν 
ίππηλάσια καί κυνηγέσια ζωγραφούμενα, κλωγμός πτηνών, θωϋσμός κυνών,

1 Τόμ. 4 σ. 1064 «αί 1065 (εκδ. Reislce). Βλέπε καί τοΰ Χορικίου, ή μάλλον τοΰ 
Βασιλάκη, “Εκφρασιν είκόνος έν τή-πόλει τών Γαξαίιον κείμενης (Μ ai, Spicilegium 
Romanum 5.430).

2 Σκηναί κυνηγών παριστάνονται επί μετάλλινων κανίων τής έκκλησίας, θήρας δέ 
λαγωών υπό ίεράκων επί θωρακίων, τό τελευταιον δμως θέμα κατήντησε μάλλον δια- 
κοσμητικόν. Σκηνήν θήρας κατά τόν ΙΒ'. ή ΙΓ'. αιώνα επί προστομιαίου έδημοσίευσεν 
ό Α. Όρλάνδος, Προστομιαΐον τοΰ μουσείου "Ηρακλείου (’Αρχαιολογικόν Δελτών 
τόμ. Θ'. (1924-26), σ. 190. Βλέπε καί σκηνήν θήρας άρκτου επί Βυζαντινοΰ κιονόκρα
νου δημοσιευθεισαν υπό Traquair έντφ British School Annual 1908 - 9 σ. 203.
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4 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

έλαφηβολίαι και λαγοϋ θη ρεύσεις και χαυλιόδους σϋς διακοντιζόμενος και 
ζούμπρος διελαυνόμενος δόρατι και βίος άγροικικός και σκηνίτης κα'ι εστία- 
σις έκ των θηρευομένων σχέδιος και αυτός ’Ανδρόνικος μιστύλλων αύτοχειρ'ι 
κρέας έλάφειον ή κάπρου μονάζοντος κα'ι οπτών περιφραδέως πυρί καί 
τοιαύθ’ έτερα» ι.

Ή αγάπη τών Βυζαντινών προς τό κυνήγιον, διδόντων πολλάκις τών 
βασιλέων τό παράδειγμα, ένταθεΐσα επί τής εποχής τών Κομνηνών1 2, συν- 
εχίσθη επί τής τών Παλαιολόγων, ως, πλήν άλλων, πιστοποιοϋσι πρώτον αί 
πολλαί σύγχρονοι εκφράσεις κυνηγίων, περί ών κατωτέρω ό προσήκων θά 
γίνη λόγος, καί δεύτερον τά διάφορα ιερακοσόφια, όρνεοσόφια καί κυνοσό- 
φια, εν οίς γνωστότατα τά φερόμενα έπ’ δνόματι Δη μητριού τοΰ Κωνσταν- 
τινουπολίτου τοΰ άκμάσαντος επί Μιχαήλ Η', τοΰ Παλαιολόγου.

Έπί τών κειμένων τούτων στηριζόμενος πρός δε καί επί πληροφοριών, 
ας σύγχρονοι καί ούχί πολύ τοΰ ΙΒ'. α’ιώνος παλαιότεροι συγγραφείς παρέ- 
χουσι, βοηθούμενος δέ, άφ’ ενός μεν υπό διαφόρων εικόνων χειρογράφων 3 *, 
άφ’ ετέρου δέ λαμβάνων ύπ’ όψιν τά καί σήμερον εν τώ κυνηγίφ συνηθιζό- 
μενα, θά προσπαθήσω νά δώσω εικόνα τοΰ έπί τής εποχής τών Κομνηνών 
καί τών Παλαιολόγων κυνηγετικού βίου.

Κατά την απασχολούσαν ημάς εποχήν ό διατριβών περί τήν θήραν, 
ήτις εκαλείτο κυνήγινή ώνομάζετο κυνηγός, πρός δέ καί πουλλολόγος5, 
δταν ιδιαιτέρως περί τήν θήραν πτηνών ήσχολεΐτο, έν Κύπρφ δ’ δ αυτός 
καί πουλλάρις6.

Μετέβαινε δ’ εις τήν θήραν είτε εις καί μόνος τά αναγκαία πτηνά καί 
κύνας πολλάκις οδηγών, είτε καί πολλοί, οσάκις έγίνετο κυνήγιον μεγαλυτέ- 
ρων πτηνών ή ζώων ή ώργανούτο υπό πλουσίων ή βασιλέων, οΐτινες προσ- 
εκάλουν καί φίλους, ΐνα μετάσχωσι τούτου 7. Ότι δέ μεταξύ τών παρακολου- 
θούντων ήσαν καί γυναίκες κάποτε, μαρτυρούσιν οί συγγραφείς8.

1 Νικήτα Χιονιάτου, Χρονική διήγησις 433. 13 έξ.
2 Ότι ή θήρα ήτο τών συνηθεστάτων κατά τόν ΙΒ'. αιώνα δηλοϊ ό Θεσσαλονί

κης Ε ΰ σ τ ά θ ι ο ς, δι’ ών λέγει (774.24) «ότι δέ τό κυνηγετεΐν σπουδαιότατον ήν καί 
τοΐς παλαιοΐς.. . έν τοΐς εις ’Οδύσσειαν δεδήλωται».

3 Πολλαί τών εΐκόνιον, μ’ δλον δτι είναι τοΰ δέκατου ή ενδεκάτου αίώνος, άναγόμε- 
ναι είς παλαιότερα πρότυπα, ώς at έκ τών κυνηγετικών τοΰ Όππιανοΰ, έν τούτοις άπο- 
δίδουσιν ακριβώς τά κατά τήν έποχήν τών Κομνηνών καί Παλαιολόγων συνηύιζόμενα.

1 ’Αλεξίου Κομνηνοΰ, Ποίημα παραινετικόν στίχ. 122 (Wagner, Carmina
Graeca medii aevi σ. 6).

6 Πβ. καί τήν μεσαιωνικήν παροιμίαν άλιοϋ καί πουλλολόγου άδηλος ό βίος, ητις 
νϋν έν ΚαρπάΦιρ λέγεται· πουλλολόος καί ψαράς έρημιά σπιτιού.

* Έπιθι τάς Άσίζας τής Κύπρου Α'. κεφ. σμδ'. (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. σ. 200.20.).
1 Τοΰ Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, "Εκφρασις κυνηγεσίου γερανών 

(Βυζαντινά Χρονικά 12. 79. 82.97).
8 Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά, Ίστορ. 1.44.10.
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Διηροΰντο δ’ οί μετέχοντες τού κυνηγίου εις τούς κυρίως θηρευτάς και 
εις τούς βοηθούς αυτών1 2, οΐτινες ήσαν ή δούλοι ή οίκέται εξησκημένοι ή 
και οίνδρες ελεύθεροι5. Και πάλιν ιδιαιτέρως έκ των ύπουργούντων ό μέν 
ήτο κοιταστής3, παρετήρει δήλα δή, αν φαίνεται και πού υπάρχει θήραμα, 
οί δέ παγανευταί, άνιχνευταί δήλα δή των εντός θάμνων ή κοιλοτήτων 
κρυπτόμενων θηραμάτων, τά οποία άπεμάκρυνον δΓ ήχων καί συριγμών4, 
άλλοι σκυλλαγωγοί, άλλοι παιδαγωγοί εύγενών ορνίθων, ί ερακάρ ιο ι καί 
πετριτάριοι καλούμενοι, άλλοι προγυμνασταί των άετιδέων τών μη εμπεί
ρων ακόμη τής θήρας καί τέλος άλλοι παρδαλαγωγοί, διότι, ως κατωτέρω 
θά ίδωμεν, καί διά παρδάλεων έγίνετο θήρα5.

’Άς λεχθή δ’ ενταύθα δτι κατά τά βασιλικά κυνήγια παρηκολούθουν 
τον βασιλέα, πλήν άλλων, οί λεγόμενοι σκυ λ λ ο μάγγ ο ι6, οί κατά τούς 
συγγραφείς «τούς θηριομάχους καί ϊχνηλάτας έφέλκοντες κύνας» 7, ών προΐ- 
στατο ό πρωτοκυνηγός «ό κυνηγετικής τακτικής επιστάτης»8, έτι δέ καί 
οίίερακάριοι υπό τον πρωτοϊερακάρ ιον, δστις είχε την άνωτάτην 
έποπτείαν επί τών θηρευτικών ίεράκων καί την διοργάνωσιν τού δι’ ίερά- 
κων κυνηγίου9.

Οί όμαδικώς λαμβάνοντες μέρος εις την θήραν ώφειλον, προτού άρχίση 
τό κυνήγιον, νά βαδίζωσι κατά τάξιν καί σιωπώντες, αν δέ τις ζωηρότερος

1 Τοΰ Μ α ν α σ σ ή κυροϋ Κωνσταντίνου, Ένθ’ άν. 12. 79. 82.
2 Θεοδώρου Μητροπολίτου Κυζ ίκο υ, Έπιστολαί· έπιστολ. 34 (2. Λάμ

πρου, Ν. Έλλην. 20.37).
3 Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής τών ίεράκων ανατροφής 

301 (έν Αίλιανοΰ, Ποικιλ. ίστορ. 2.503.13.30, 505. 9 έκδ. Hercher). Ό κοιταστής 
λογίως έλέγετο σκοπεύς. «Καί δή ποτέ πρός Θήραν έξελθόντι έπεί ό σκοπεΰς άπήγγειλεν 
αγέλην έλάφων ού πόρρω νέμεσθαι». Μαρτύρων τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, 
(Anal. Boll. 3. 68. 11).

4 Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Ένθ’ άν.
δ Κωνσταντίνου τοΰ Παντεχνή, Έκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών 

(Annuaire de 1’Association 6.48.). Βλ. καί Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 688.15.
6 Γεωργίου Κωδινοϋ, Περί τών όφφικιαλίων 39.9. Mango, κατά τά Έλληνο- 

λατινικά μεσαιωνικά γλωσσάρια, έλέγετο ό κυνοτρόφος.
' Ίωάννου μονάχου αρχιδιακόνου, Έγκώμιον είς τόν όσιον καί θεοφόρον 

πατέρα ημών Βάραν 6 (Α. Π α π α δ ο π ο ύλ ου - Κ ε ρ α μ έ ω ς, ’Ανέκδοτα Ελληνικά 
παράρτ. Φιλ. 2ύλλ. Κωνστ. 16.44).

8 Γε ω ργ ί ου Κ ω δ ι ν οϋ, Ένθ’ άν. Μ α ν ο υ ή λ Φιλή, Στίχοι 1 (σ. 101 έκδ. Mil
ler). Ό πρωτοκυνηγός, κατά τόν Κωδινόν (ένθ’ άν.), άν συνέβαινε νά αίμαχθή κατά τήν 
θήραν φόρεμά τι τοΰ βασιλέως, τό έλάμβανεν ώς δώρον.

9 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 40.6. Τά φορέματα τοΰ πρωτοϊερακαρίου, 
όστις Ιφερεν έπί τής ζώνης χειρόρτιον «έχον περί τήν τής εισόδου άκραν έρραμμένον 
μαργέλλιον υφαντόν εχον αετούς όξέους ( = κόκκινους) περιγράφει ό Κωδινός, Ένθ’ άν. 
24- 9.21,
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6 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

προεπήδα, τότε άνεκαλεΐτο εις τήν τάξιν υπό τοϋ επόπτου, δστις ούχί σπα
ν ίως μετεχειρίζετο καί την ράβδον ι.

’Άλλοτε οί κυνηγοί έβάδιζον στοιχηδόν, μικρόν διάστημα ό εις τοϋ άλλου 
άπέχοντες, ώστε οΰτε νά όμιλώσι προς άλλήλους, εν ανάγκη δέ ν’ άλληλοβοη- 
θώνται. ’Άλλοτε άπετέλουν κύκλον, εντός τοΰ όποιου ωθούν το θήραμαή καί 
ά'λλοτε, κατά τήν θήραν γεράνων, διηροΰντο εις τέσσαρας ομάδας «ώς από 
τετραγώνου τάς γεράνους κυκλώσοντές τε καί υπαντιάσοντες»1 2 3, ά'λλοτε τέλος 
διεσπείροντο «άλλος αλλαχού κατά ζήτησιν, ών ήθελον»4.

Οί κυνηγοί «τον Θεόν επικαλεσάμενοι» έξήρχοντο προς θήραν προ τής 
ανατολής τοϋ ήλιου καί μικρόν τής νυκτός διαυγαζομένης 5 ή, κατά τάς περι
στάσεις, καί νύκτα μέ την σελήνην 6, έφερον βραχέα φορέματα, διά νά κινών- 
ται ευχερώς, ήσαν τήν κεφαλήν ή ακάλυπτοι ή εφόρουν κωνικόν σκούφον 7, 
έ'φερον τόξον, κατά δέ τήν δσφύν προς τά αριστερά φαρέτραν μέ βέλη8, 
από τής άριστεράς πλευράς εξηρτημένην μάχαιραν ή ξιφίδιον9, προς φόνον 
λαγωών ή συλλαμβανομένων πτηνών, οΰχί σπανίως μάστιγα, ΐνα διά ταΰτης, 
πληττομένης επί τοϋ μηροϋ, έξεγείρωσι τούς λαγωοΰς10, ράβδον, ήν έ'ρρι- 
πτον κατά τών λαγωών11 καί δι’ής πιθανώτατα εκτύπουν καί κατέβαλλον καί

1 Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, Ένθ’ άν. (Βυζαντ. Χρον. 12.82. 99).
2 Θεοδώρου Μητροπολίτου Κυζίκου, Έπιστολαί· έπιστ. 34 (Σπ. Λάμπρου» 

Ν. Έλλην. 20. 37) Κωνσταντίνου τοϋ Παντεχνή, Έκφρασις κυνηγεσίου περ
δίκων καί λαγωών (Annuaire de Γ Association 6.47).

* Τοΰ Μανασση κυροΰ Κωνσταντίνου, Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων (Βυ
ζαντ. Χρον. 12. 84. 182).

4 Tafel, Eustathii opusc. 32. 13.
6 Τοΰ Μανασση κυροΰ Κωνσταντίνου, Έκφρασις άλώσεως σπίνων καί 

άκανΟίδων (Κ. Horna, Analekten zur byzantinischen Literatur σ. 6), Δη μητριού 
Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής τών Ιεράκων ανατροφής 17 (Αίλανοΰ, Ποτκιλ. 
ίστορ. 2.355.5 έκδ. Hercher).

6 Λιβανιού τοΰ σοφ ιστού, Θήρας έκφρασις 4.1064 (έκδ. Reiske).
1 Βλέπε τάς ΰπ’ άριθ. 1 καί 2 καί 6 εικόνας.
8 Τοΰ Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων 

(Βυζαντ. Χρον. 12.80.41, 81.87), Σ. Παπαδη μη τρ ίου, Theodoros Prodromos σ. 28, 
Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 53.25, Κωνσταντίνου Άκροπολίτου, Δόγος 
εις άγιον Βάρβαρον (Λ. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής 
σταχυολογίας 1. 416. 7. 30).

9 Του Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, Ένθ’ άν. 12.81.87, Δημητρίου 
Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής τών ιεράκων ανατροφής 17 (Αίλιανοΰ, Ποικιλ. 
ίστορ. 2. 356.10 Hercher), Θεοδώρου Μητροπολίτου Κυζίκου, Ένθ’άν. 20. 37, 
Τό ξίφος τοΰ θηρευτού αναφέρει παλαιότερον καί ό Χρυσόστομος, Σύγκρισις 
βασιλικής δυναστείας (Μ i g n e, P. G. 47. 390). Είναι δέ γνωστόν δτι καί οί αρχαίοι μετε- 
χειρίζοντο τήν θηρευτικήν μάχαιραν, ήτις ίιπό τών Ρωμαίων culter venatorius έλέγετο.

10 Tafel, Eustathii opusc. 356.28. To χωρίον είναι τοΰ Μιχ. Ψελλοΰ.
11 Εί δέ ϊδη ότι διώκων (λαγωόν) έρριψε ράβδον ή έιερόν τι (Άχμέτ, Όνειροκρ. 

κεφ. σοη'. σ. 225.8 εκδ. Drexl).
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πτηνά1, ρόπαλον, βαρδοΰκιον καλουμενον, δπερ εφερον επί τής ζώνης και 
δπερ ερριπτον κατά τών λαγωών, λύκων καί διαφόρων θηρίων2, πέλεκυν χρη- 
σιμοποιούμενον κατά την θήραν μάλιστα κάπρου3, άκόντιον βήναβλον ή 
μέναβλον (venabulum) κατά την θήραν κάπρου ή άρκτου κυρίως χρησι
μοποιούμενου4, επί τών ώμων δίκτυα, λίνα ή λινάρια δημωδώς λεγάμενα,

/.

Εΐκ. 1. Κυνηγοί έξερχόμενοι επί θήραν. Έκ χειρογράφου τοΰ ΙΕ' αίώνος 
τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, άριθ. 2736, φ. 3.

ως πιστοποιεί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος5, εις ά στηνόμενα ωθούν τά θηρά
ματα, ή δι’ ών, νεφελών καλούμενων, επεκάλυπτον τά πτηνά (είκ. I)6.

1 Τό πράγμα καθίσταται πιθανώτατον, άφ’ οΰ δ μέν ’Αριστοτέλης (Περί ζφων ίστ. 9.24) 
αναφέρει δτι έπί τών χρόνων του οί κάτοικοι Θρακικής τίνος πόλεως τά τούς ίέρακας 
φεύγοντας ορνίθια καί πρός τήν γήν φερόμενα συνελάμβανον κτυποϋντες διά ξύλων καί 
σήμερον δ’ έν Θήρα συλλαμβάνουσι τούς δρτυγας διά ράβδου πλήττοντες.

' Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 231.22 (Βόνν). Θεοδώρου Μητροπο
λίτου Κυζίκου, Ένθ’ άν. 20.37. Τό ρόπαλον ήτο ράβδος μέ κεφαλήν έξωγκωμένην.

3 “Άννα Κομνηνή, Άλεξ. 1. 442. 10.
4 Max Tre u, Nicephori Chrysobergae ad Angelos orationes tres σ. 31, N ι κή τ α 

Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 53.25. Πβ καί I. Μαλάλα, Χρονογρ. 163.2. 'Υπό τόν δρον
μέναβλον (venabulum) έννοητέα διάφορα είδη ακοντίων (ρικταρίων). Τά μέναβλά οί 
αρχαίοι έκάλουν λόγχας.

6 Λίνα τά ιστία όμωνύμως τοΐς δικτύοις, ών ή κλήσις μέχρι καί νϋν φέρεται παρά τε 
άλλοις καί τοΐς περί που τήν Παμφυλίαν, οϊ λινάρια καλοΰσι τά θηρατικά δίκτυα» 
1452.60 βλ. καί 574.30 καί τοΰ αύτοϋ εις τόν αύτοκράτορα Μανουήλ τόν Κομνηνόν 
(W. Re gel, Fontes rerum byzantinarum σ. 64.), Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ 
Χωνιάτου, Τά σφζόμενα 2.365. 13, Κωνσταντίνου Μ αν ασσή, Σύνοψις Χρον. 
στίχ. 6.477 σελ. 275. Χορικίου (Βασιλάκη), Έκφρασις είκόνος έν τή πόλει τών 
Γαζαίων κειμένης (Μ ai, Spicilegium Romanum 5.430). Τά λινάρια έκλήθησαν ούτως 
έκ τής ύλης έξ ής κατεσκευάζοντο. «Καί τό λινόν μέν έχορήγει τοΐς όρνιθοθήραις τά 
δίκτυα» είπεν ό Μιχαήλ Ά κο μι νάτος (2.291. 9).

6 Καί δοκεΐ ώρμήσθαι ή λέξις (καλυφθείς) έκ τών θηρατικών καλυμμάτων καί μάλλον 
τών καιά τάς ούιω καλουμένας νεφέλας, όπόσαι πλεκόμεναι δικτυωδώς καταπετάννυνται
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8 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Την χρήσιν τών νεφελών, παλαιόθεν κατά την θήραν γνωστών, πιστο
ποιεί κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΒ'. αίώνος ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
γραφών (1928.34.37) «Νέφεα δέ κατά τούς παλαιούς δικτύων είδος, α ό 
κωμικός νεφέλας φησίν... Ίστέον δέ ως έ'γνωσται μέχρι και νϋν ή τών 
θηρατικών νεφελών χρήσις πολλοΐς, παρ’οις καί νεφελοστάσια ό τόπος 
τής τοιαΰτης διά δικτύων θήρας λέγεται* 1 2 3 4».

Οί κυνηγοί έ’φερον καί άγκιστρα, διότι καί τότε, δπως καί σήμερον2, δεν 
ήτο άγνωστος καί ή δι’ αγκίστρων θηρα πτηνών, κατά μάρτυρα τον Θεσσα
λονίκης Ευστάθιον λέγοντα (1724.61) «τό δέ γναπτοίς άγκίστροις είκός μέν 
καί διά μόνους τούς ίχθύας είρήσθαι, είκός δέ καί διά τούς ό'ρνιθας· άγκι- 
στρεύονται γάρ ποτέ δελεαζόμενοι καί μάλλον οί θαλάσσιοι3».

Τέλος οί κυνηγοί έ'φερον έκ κέρατος βοός κατασκευαζόμενα κερατο
βούκινα4, οί δέ δι’ορνέων θηρεύοντες δερμάτινα χειρόρτια, λεγάμενα 
έπιμανίκια5, ϊνα έπ’ αυτών κάθηνται τά ό'ρνεα καί μη βλάπτωσι διά τών 
ονύχων των τοΰ θηρευτού τήν χεΐρα.

’Απαραίτητος βοηθός τοΰ μεσαιωνικού κυνηγού ήτο ό κύων. Διηρούντο 
δέ οί κύνες σκυλλιά ή ζαγάρια δημωδώς λεγόμενοι6, εις δρομικούς καί 
ίχνεύτορας 7 ή, ϊνα λαϊκώτερον εΐπωμεν, εις χονδροσκύλλους8 καί ζαγάρια 
ή σκυλλιά λαγωνικά9.

πετεινών καί περιειληφυϊαι κύκλω αύτά κατέχουσιν έσω καί ούκ άφιάσιν έκδιδύσκεσθαι 
τό άμφίβληστρον» Ευσταθίου, Προοίμιον εις τόν έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα 
Migne, Ρ. G. 136.525 Α.

1 Έπανειλημμένως μνείαν τών νεφελών ποιείται έν τοϊς όνειροκριτικοϊς του ό 
Άρτεμίδωρος 2.11.19 καί 4.5 (σελ· 98.18, 111.20, 207.23 έκδ. Hercher). Πβ. καί 
τό τοΰ Ησυχίου μακούνιον· δίκτυον κιχλών, δπερ τινές νεφέλην.

2 Σήμερον έν Αίτωλίρ, Λακωνία καί Λακεδαίμονι, δσον γνωρίζω, συλλαμβάνουσι 
κίχλας κατά τήν έποχήν τής συγκομιδής τών έλαιών θέτοντες σκώληκας είς τό άκρον 
αγκίστρων, άτινα διασπείρουσι κάτωθεν τών έλαιοδένδρων.

3 Άντιστρόφως νϋν τουφεκιζόμενοι συλλαμβάνονται έκ τών ιχθύων οί κ έ φ α λ ο ι, 
οί λούτσες, οί λαγοί καί αί σμύρναι.

4 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων στίχ. 606 (Wagner, Carmina 
Graeca medii aevi σ. 162).

4 Δημητρίου Κωνσταντίνουπολίτου, Περί τής τών ίεράκων ανατρο
φής 301 (2.505. 25).

6 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 602.1, Δημητρίου Κωνσταντ ινου πο
λίτου, ’Ένθ’άν. 301 (2.506. 11,507.15).

7 Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, Στίχοι μονφδικοί (Boissonade, Anecdota 
nova σ. 378.176).

8 Συναξάριον τοΰ τιμημένου γαδάρου στίχ. 31.32 (Wagn er, Carmina σ. 113).
9 Hesselin g - Per n ο t, Poemes Prodromiques I. 238, Κωνσταντίνου τοΰ 

Π αντεχ νή, Έκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών (Annuaire de l’Association 
6.47), Μ ikl osich - Mu 11 er, Acta et diplomata 5.143, 6.47, Μ ι χα ή λ Ψ ελλο ΰ, 
Τοϊς νοταρίοις τοΰ βασιλέως Κομνηνοΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5·486). Γνωστότατα
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Κυνηγετικά έκ τής έποχής των Κομνηνών καί των Παλαιολόγων. 9

Έθεωροΰντο δ’ εκ τών κυνών, καί εκ παλαιοτέρας εποχής, άριστοι μεν 
ρινηλάΐαι οί Κρητικοί* 1, διά δε τάς μετά των θηρίων συμπλοκάς οί ’Ινδικοί, 
οΐτινες, Ικανόν εχοντες μέγεθος, ύπέμενον εν τή συμπλοκή καί δακνόμενοι 
άντέδακνον 2.

Οί κύνες διά την θήραν πτηνών, αλλά καί λαγωών, έλάφων, δορκάδων, 
κάπρων καί λεόντων χρησιμοποιούμενοι, είχον ξενικά πολλάκις ονόματα3, 
έφερον δέ άναδέσμους περί τον τράχηλον μετά κωδωνίσκων καί ρυτήρας 
ενίοτε χρυσούς4, κατά τούς θηρευτικούς δέ κανόνας έπρεπε συχνά νά όδη- 
γώνται εις τό κυνήγιον, ΐνα μή νωθροί γίνωνται5, κατά την ημέραν δέ τοϋ 
κυνηγίου νά μή έχωσι φάγει έπαρκώς, ΐνα μετά δρέξεως άπτωνται τής θήρας6.

Έπιθυμοϋντες δ’ οί θηρευτάί, ΐνα οί κυνες αυτών άντέχωσιν εις τάς 
πορείας καί τάς κακουχίας, τούς έτρεφον έπιμελώς, Ιδιαίτερα διαμερίσματα 
δΓ αυτούς προορίζοντες 7 καί μετά μεγάλης προσοχής τάς Ιδιότητας εκάστου 
παρακολουθοϋντες, ΐνα καταλλήλως αυτούς κατά τήν θήραν χρησιμοποιώσι8. 
Πόση δ’ ήτο ή περί τών ίεράκων καί κυνών φροντίς τών εύγενών δεικνύει 
τό υπό τοΰ Γρήγορά περί ’Ανδρονίκου τοϋ νεωτέρου λεγόμενον, δτι «τοσοΰτον 
εις ταΰτα ήττητο, ώστε καί εΐ τις αύτώ έντυχεΐν εβούλετο ό'ρνεον ή κύνα 
κομίζων έτύγχανε ραστα τοΰ ποθουμένου» 9.

σήμερον τά λαγωνικά, έν Κιμώλφ δέ τή νήσφ καί τό λακαινίζω καί λακών ισμα 
έπΐ κυνός άνακαλύψαντος θήραμα καί ΰλακτοΰντος. Διά τό λαγωνικό 1. Krumbacher 
MGS. 245.

1 Διβανίου, Παράσιτος επί δεΐπνον κληθείς τόμ. 6. 580.3 (εκδ. Forster).
9 Μανουήλ Φιλή, Περί ζώων ίδιότητος 148 (έκδ. Job. de Pauw).
* Τοϋ Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων 

(Βυζαντ. Χρον. 12. 82.1).
4 Τοΰ Βασιλάκη κυροΰ Νικηφόρου, Έγκώμιον κυνός (Ε. Miller, Frag

ments inedits de litterature Grecque έν Melanges orientaux σ. 257), Διήγησις παιδιό- 
φραστος τών τετραπόδων ζώων στίχ. 251 (Wagn er, Carmina σ. 150).

5 Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Κυνοσόφιον 4 (Αΐλιανοΰ, Ποικιλ. 
ίστορ. 2. 589.16 Hercher).

* Τοΰτο συχνά ύπό τών ίερακοσοφίων καί όρνεοσοφίων συνιστάμενον, αναφέρει διά 
τήν εποχήν του ό Χρυσόστομος γράφων- «πόσοι φροντίζουσι τών κυνών, ώστε μή πλέον 
τοΰ δέοντος έμπλησθήναι, ώστε οξείς είναι καί θηρατικούς ύπό τοΰ λιμοΰ καί τής πείνης 
ώθουμένους» X ρ υ σο στ ό μου, Εις τάς πράξεις τών’Αποστόλων ομιλία ΛΔ'. (Migne, 
Ρ. G. 60. 250) καί τοϋ αύτοΰ εις τάς πράξεις τών ’Αποστόλων ομιλία ΛΕ'. (Μ i g n e, 
P. G. 60. 251).

7 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων στίχ. 251 (Wagner, Carmina 
σ. 150). Πρ. καί ’Αστεριού, 'Ομιλία εις τόν πλούσιον καί εις τόν Λάζαρον (Migne, 
Ρ. G. 40.172 D.).

8 Λέοντος, Τακτικά 19.19.
9 Νικηφόρου Γρήγορά, Ίστορ. 1. 566. 3. Παλαιότερον είπεν ό Χρυσόστομος 

(εις τήν πρός Ρωμαίους επιστολήν ομιλία IE'. Migne, Ρ. G. 60.540) «καί τφ μέν 
Χριστφ οόδέ μικροΰ μεταδίδως ορόφου, κόραξι δέ καί γυψίν ύπερφα καλλωπίζεις.»
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10 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Πλήν τών κυνών, οί θηρευοντες, ώς ελέχθη, κατ’ έθιμον, δπερ καί οί 
αρχαίοι 'Έλληνες και οί Ρωμαίοι έγνώριζον καί δπερ από Μ. Κωνσταντί
νου ήτο εν μεγάλη χρήσει —ας μή λησμονηθή και ή ’Αραβική βραδότερον 
έπίδρασις—έ'φερον μεθ’ εαυτών συχνά αετούς, ίέρακας καί διάφορα ά'λλα 
είδη άρπακτικών ορνέων ώς λ.χ. ζαγάνους, πετραίους ερωδιούς1, 
κίρκους2, συγκοΰρια, τζουράκια, (ό)ξυπτέρια3, φαλκώνια4 
λοΰπους5, εν Κΰπρφ δε καί τά λεγάμενα σάκρε6 (είκ. 2).

Τόση δε ήτο ή χρήσις τών ορνέων τούτων, ώστε είχον καί ε’ιδικοΰς 
άνδρας προς ανατροφήν τών μουτεμένων, ώς έλεγον, ορνέων, ίερακα- 
ρίους ή πετριταρίους καλουμένους, ήσθάνοντο δέ καί τήν ανάγκην να 
έχωσι καί ειδικά βιβλία, ίερακοσόφια ή δρνεοσόφια καλούμενα, πραγματευό
μενα περί τοϋ τρόπου τής θήρας ίεράκων, περί επιλογής αυτών, περί αγωγής

Είκ. 2. Ή δι’ όρνέων θήρα. ’Εκ χειρογράφου Εϋαγγελιαρίου τοϋ Γ αίώνος 
τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων.

καί ήμερώσεώς των, περί τοϋ τρόπου τής διδασκαλίας τής θήρας, περί διαί- 
της καί θεραπείας αυτών κ.τ.λ., δίδοντα δ’ άμα οδηγίας περί τής ποιότητος 
έκάστου τών ορνέων τούτων. Οίίτω κατά τήν εποχήν τών Κομνηνών άρίστης 
ποιότητος ίέρακες εθεωροϋντο οί προερχόμενοι έκ τής παρά τής Κολχίδα 
Ίβηρίας7, επί δέ τής εποχής τών Παλαιολόγων πετρΐται οί έκ Ζαγοράς καί 
Στενημάχου, ζάγανοι οί ’Ανατολικοί, φαλκώνια τά τής Θεσσαλονίκης καί

1 Κωνσταντίνου τοϋ Παντεχνή, “Εκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών 
έν Annuaire de 1’Association 6.47.

! Τούτους μετεχειρίζοντο μάλιστα κατά τήν ΰήραν περιστερών Ευσταθίου,
Παρεκβ. 1263.12.

* Περί τούτων έπιθι Δημήτριον Κωνσταντινουπολίτην, Ίερακοσόφιον 
577.20, 578.3, 13.15. 29,579 5.

* Τά φαλκώνια αναφέρει δ τε Άχμέτ έν τφ ονειροκριτικά) του κεφ. σπε'. (σ. 232.13 
Drexl) καί ό Κωνσταντίνος Παντεχνήςέντή έκφράσει κυνηγεσίου περδίκων 
καί λαγωών. Βλ. καί διήγησιν έξαίρετον Βελθάνδρου τοϋ Ρωμαίου στίχ. 770.

6 Τό πτηνόν λούπην (milvus) αναφέρει έν τφ Γόνειροκριτικφ του καί ό Άχμέτ 
κεφ. σπθ' 235. 5.

6 Άσίζαι Α'. σμδ'. (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. σ. 200).
7 Τοϋ Μανασσή κυροϋ Κωνσταντίνου, "Εκφρασις κυνηγεσίου γεράνων 

(Βυζαντ. Χρον. 12.82.110).
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Πελαγωνίας, συγκούρια τά εκ Μυτιλήνης, τζουράκια τά εκ Μελενίκου 
και τά Μεστιωτικά κα'ι δξυπτέρια τά τοΰ Διδυμοτείχου και τά Μοραχρι- 
δηνά1. Τοσαΰτη δ5 ήτο ή υπέρ τών πνηνών τούτων πρόνοια, ώστε κα'ι οί 
νόμοι άνέγραφον ώρισμένας ποινάς κατά τών εύρόντων καί Ιδιοποιούμενων 
αυτά2, καί μαγικά δ= ακόμη συνιστώντο μέσα, ΐνα μη ταΰτα φεύγωσιν ή 
άπολεσθέντα έπανευρίσκωνται3.

Τά γεράκια, περί τών οποίων συχνά γίνεται λόγος κατά τάς περιγραφάς 
κυνηγίων 4, έφερον συνήθως οί κυνηγοί επί τοΰ καρπού τής άριστεράς χειρός, 
ϊνα μη άμΰσσεται δέ αυτή υπό τών ονυχών των, έφόρουν, ως εΐρηται, δερ
μάτινα χειρόρτια καλΰπτοντα τούς δακτύλους, τον καρπόν τής χειρός καί 
μέρος τοΰ πήχεως5. Οί πόδες τών πτηνών, τά όποια έφερον καί κωδω- 
νίσκους 6, προτού ταΰτα άπολυθώσι προς θήραν, ήσαν δεδεμένοι διά λωρίων 
προσδενομένων υπό τούς δακτύλους τοΰ δρνεοκόμου 7 καί καλουμένων ποδο- 
λούρων8 ή κοντών9. Έθωπεύοντο δέ τά δ'ρνεα από καιρού εις καιρόν υπό 
τοΰ κυνηγού, ό όποιος, δπως καί τούς κύνας, επικειμένου κυνηγίου, δέν τά 
έτάγιζεν έπαρκώς10.

Έθεωρειτο δ’ έπάναγκες τά θηρευτικά πτηνά ν’ άποκτώσιν οικειότητα 
μέ τούς παρακολουθοΰντας κύνας, ϊνα έν καιρφ τοΰ κυνηγίου θεωρώσιν 
αυτούς ως συνεργούς καί μή φεύγωσιν αυτούς ως πολεμίους11.

1 Δη μη χρ ίου Κωνσχανχινουπολίτου, ”Ενθ’ άν.
’ Άσίζαι, Ένθ’ άν. σ. 200 - 202.
8 Δη μητριού Κωνσχανχινουπολίτου, ΙΤερί τής τών ίεράκων ανατροφής 

22 (2.361 26 καί 362.5).
4 Πολλαχοΰ τών ίερακοσοφίων ώς λ. χ. Δημητρίου τοΰ Κωνσταντινουπολί- 

του 16(2.349.5), Tafel, Eustathii opusc. 255.57. Περιγραφήν κυνηγού έφιππου βαστά- 
ζοντος ίέρακα καί έχοντος άκολουδοϋντα κάνα βλέπε έν το> έπυλλίφ τά κατά Λΰβιστρον 
καί Ροδάμνην στίχ. 38 (W agn e r, Trois Poemes σ. 243). Έπαινών εαυτόν ό ιέραξ έν 
τφ πουλλολόγφ (στίχ. 392 Wagner, Carmina σ. 191) λέγει· εμέ*

Jiov με κρατονσι βασιλείς, ρηγάδες και δεοπότες, 
ανθεντες γοϋν και θανμαοτοι 3ς τά χεριά τονς άνω.

8 Τοΰ Μανασσή κυροϋ Κωνσταντίνου, ”Ενθ’ άν. (Βυζαντ. Χρον. 12. 82.110 
έξ.). Πβ. καί Tafel, Eustathii opusc. 255.56.

e Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Ίερακοσόφιον 303 (2.516.23), Άσί- 
ζαι Α-. σμδ'. (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.201.5).

7 Κωνσταντίνου τοΰ Παντεχνή, Ένθ’ άν. σ. 48.
8 Άχμέτ, Όνειροκρ. σπε’. (233.1).
9 Άσίζαι, ’Ένθ’ άν.

10 Δημητρίου Κωνσχανχινουπολίτου, “Ενθ’ άν. 17 (2.354.34)· είπε δέ καί ό 
Κωνσταντίνος Παντεχνής (Ένθ’ άν. σ. 49) «εί μή γάρ ή γαστήρ τυραννεΐ τά 
πτηνά οΰκ έσονται τάχα εύπετή καί είσέτι καί πρός θήραν εύήκοα».

11 Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής τών ίεράκων άνατροφής 
301 (2. 502.15).
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12 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Τέλος ας σημειωθή δτι ή δIs ίεράκων θήρα, άγνωστος πλέον εν Έλλάδι, 
είναι έν χρήσει σήμερον παρά τοΐς Τούρκοις τής ’Ανατολής.

Μετά τά άρπακτικά όρνεα, ώς βοηθητικά τής θήρας ζώα, ήρχοντο αί 
παρδάλεις, τάς οποίας, ευτελών έπιβαίνοντες ίππων, ώδήγουν οί παρδαλαγα)- 
γοι περιβάλλοντες διά βρόγχων τούς τράχηλους αυτών.

Πώς δ’ εγίνετο ή διά παρδάλεων θήρα θ’ άναφέρωμεν κατωτέρω περί 
τοΰ κυνηγίου ελάφων δορκάδων καί λαγωών όμιλοΰντες, διότι διά τά ζφα 
κυρίως ταΰτα μετεχειρίζοντο τήν πάρδαλιν, ής παροΰσης, δεν μετεΐχον τοΰ 
κυνηγίου κΰνες ή πτηνά θηρευτικά, διότι υπήρχε κίνδυνος καί κατ’ αυτών 
αΰτη νά έπιτεθή 4

Τέλος, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής άποστάσεως, ήν ώφειλον νά διανύ- 
σωσιν οί κυνηγοί, τών ζώων καί πτηνών, άτινα οΰτοι έθήρευον καί άτινα 
άπήτουν ταχύτητα κινήσεων, τοΰ τρόπου τής θήρας, ήτις άπήτει συνδυασμόν 
ένεργείας πτηνού καί θηρευτού, προς δέ καί τής ανάγκης, ΐνα από ύψηλοτέ- 
ρου σημείου άκοντίζωνται ή κατατοξεύωνται άγρια θηρία, ή χρήσις τοΰ ίππου 
κατά τό κυνήγιον ήτο αναγκαία, όντως δέ πολλάκις γίνεται μνεία αυτού ύπό 
τών σχετικών κειμένων.

"Ινα εύκολώτερον παρακολουθήσωμεν τον τρόπον τής θήρας κατά τήν 
απασχολούσαν ημάς περίοδον, σκόπιμον είναι νά έξετάσωμεν πρώτον τά 
κατά τήν θήραν πτηνών φδικών ή μή καί δεύτερον τετραπόδων ζφων, ημέ
ρων ή καί αγρίων.

Ό έξερχόμενος προς θήραν φδικών πτηνών, άστρογλήνων, ή άκαν- 
θίδων, φλώρων, σπίνων έπρεπε νά φέρη μεθ’εαυτού ιξό βέργα, εντός 
κλωβίων όρνιθας παλευτάς καί βρόχους, ύφ= δ γενικόν όνομα πρέπει νά νοή- 
σωμεν τάς ανωτέρω μνημονευθείσας νεφέλας.

Κατεσκευάζοντο δέ τά ιξό βέργα παλαιότερον μέν εκ λεπτών καλάμων 
άλειφομένων δι’ίξούή δστις πιθανώς καί μύξα έλέγετο1 * 3, βραδύτερον δέ, 
καί δή επί Κομνηνών καί Παλαιολόγων, εκ κλαδίσκων λύγου ή δρυός4.

Έγίνετο δέ ή θήρα ώς εξής· οί θηρευταί τήν κατάλληλον ώραν τοΰ

1 Κωνσταντίνου τοΰ Πα ντ ε χ νή,νΕκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών 
(Annuaire de l’Association σ. 50. 51).

4 ΓρηγορίουΝαζιανζηνοΰ, Λόγος ΜΔ'. εις τήν Καινήν Κυριακήν (Μ i g n e, 
Ρ. G. 36. 620 A), X ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ, Ερμηνεία εις τόν ΙΑ', ψαλμόν (Μ i g n e, P. G. 
55. 143), τοΰ αΰτοΰ εις Ματθαίον ομιλία ΞΕ'. (Migne, Ρ. G. 58.624), τοΰ αύτοϋ εις 
τόν τυφλόν, δν ό Χριστός έθεράπευσεν (Migne, Ρ. G. 59. 603).

3 Μύξα· οΰ μόνον περίττωμα τό ζωικόν, άλλα καί τις έταιροία ή παρά τώ Όππιανω 
γλαγόεσσα, Ευσταθίου, Παρεκβ. 400.27. Νΰν έν Κύπρφ ή κολλώδης αΰτη μάζα 
καλείται μυξιά. Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά 2. 670.

* Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, Σύνοψις χρονική στίχ. 6475.275, Μιχαήλ 
Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά οφζόμενα 2,291. 9.
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έτους άναμένοντες, ήτο δ’αΰτη ό μην ’Οκτώβριος1, έξηγείροντο πρωί κα'ι 
κατελάμβανον μέρος προσπνεόμενον υπό τοϋ άνεμου, ένθα και ένεπήγνυον 
κατά γης άφυλλα ραβδία άνοζα, πλησίον των οποίων έθετον κλάδους δάφνης 
κα'ι άλλην φυλλάδα, επί δε τών δαφνών ίξόβεργα2. Μετά ταϋτα παιδάρια 
λαμβάνοντα εντός κλωβίων διάφορα πτηνά φδικά (παλευτάς), προ πάντων 
δε σπίνους καί άκανθίδας, ή άστρογλή ν ους3 έθετον αυτά μακράν τών 
φυλλωμάτων, εις τοιοΰτον δμως μέρος, ώστε νά δΰνανται νά προσελκΰωσι τά 
διάφορα πτηνά εις την φυλλάδα, έφ’ ής τά ίξόβεργα.

Τους σπίνους εΐδικώς έθήρευον ως έξης· έλάμβανον μήρινθον εις τό έν 
άκρον τής οποίας έδενον σπίνον επί φυλλώματος· τό έτερον άκρον έκράτει 
παιδίσκος, δστις, δταν έβλεπε πλησιάζοντα πτηνά, τό έσυρε ολίγον άναγκάζων 
τον σπίνον νά πτερυγίζη καί ουτω προσελκΰη τά ομόφυλα4.

Μετά την σύλληψιν τών πτηνών έκαθαρίζοντο διά τών δακτύλων ή τών 
χειλέων τά ίξόβεργα άπό τών διαφόρων έπικεκολλημένων πτερών, έπανετο- 
ποθετοϋντο ταϋτα καί ή θήρα έξηκολουθει. Έκ τών συλληφθέντων δε πτηνών 
τά μέν ωραιότερα έφυλάσσοντο προς ιδίαν τέρψιν ή καί εμπορίαν, άφ’ οΰ

1 Έν τοϊς στίχοις τοΰ Νικολάου Καλλικλέους φέρεται λέγων ό ’Οκτώβριος
δρνεις μεν αίρω καί νεοοοών παν γένος, 
οτρονθών δε μικρών έθνος ίξφ προοφέρα) 
άλλους τε πολλούς ελκύω παίδων βρόχοις,

Leo Sternbacli, Nicolai Calliclis carmina σελ. 46 όριά. 33.43. Παριστάνεται 
δέ καί ό ’Οκτώβριος εν τφ έπυλλίψ τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην (στίχ. 930 
Wagner, Trois poemes, σ. 268) ώς άνήρ κρατών χαρτών, έν ω έγράφετο 

προσέχω, Ιχνεύω, κυνηγώ, πονλλία κρατώ άπό τέχνης 
καί έχω το εις τέρψιν μου κι εις παραδιαβασμόν μου.

2 Έν Κύπρω νΰν εις ώρισμένην περιοχήν έχουσαν δένδρα καί θάμνους καί στα μα
σάν καλουμένην στήνουσι τά ίξόβεργα· άν δέν ΰπάρχωσι θάμνοι, στήνουσι στοιχηδόν 
κλάδους καί έπ’ αυτών θέτουσι βέργας, πρός ας διά λιθοβολισμών ώθοΰσι τά πτηνά.

3 Ό άστρόγληνος, δστις δημωδώς καί οΰτω καί στραγα λινός καί στραγγαλΐ- 
νος καί άστραγαλΐνος έκαλεΐτο (I. Τξ έτζου, Χιλιάδ. 4. 890), τοΰ αΰτοΰ σχόλια εις 
τό προοίμιον τών αλληγοριών στίχ. 365, Μ at rang a, Anecdota 2. 602) καί δστις είναι 
ό αυτός μέ τήν υπό τοϋ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (Tafel, Eustathii, opusc. 312.1) 
καί τοΰ Κ. Μανασσή, (Έκφρασις άλώσεως σπίνων καί άκανθίδων σ. 6. 12) άκανθίδα 
ή ύπό τοΰ I. Τζέτζη άκανθυλίδα (Προοίμιον εις τήν Όμηρου Ίλιάδα στίχ. 365 
(Matranga, Anecd. Graeca 1. 13) είναι τό πτηνόν τό έπιστημονικώς ώς frigilla 
cannabina ή carduellis γνωστόν. Νΰν παρ’ ήμίν καλείται στραγαλιανός ("Ηπειρος), 
έν Ρόδφ στραγαλίνι, στριγαλινό έν Θεσσαλίφ, πολλαχοΰ καρδερίνα (carduel
lis), έν Πόντφ δέ γαρδέλιν. Περί τοΰ τύπου άστρόγληνος δρα δσα έγραψεν ό L. 
Petit έν Β. Ζ. 7 (1898) σ. 597.

4 Καί Ευστάθιος ό Μ ακ ρ ε μ β ο λί της (Τό καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν δράμα 
Δ'. 12. 3) έγραψε σχετικώς. «Ό δ’οίκίσκους φέρων στρουθών πλάττει φυτόν, δόλον 
πλέκει κατά πτηνών καί περιεργάζεται τό πτηνόν δλον λειμώνα φυτεύει, στρουθοΰς τώ 
λειμώνι περιπετάννυσι λεπτή μηρίνθψ τούτους άντικαθέλκων πυκνά.
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14 Φαίδωνος I. Κουζουλέ

ή χρήσις τών ωδικών τούτων πτηνών εις τάς Βυζαντινός οικίας ήτο συνηθε- 
στάτη, αλλα δέ φονευόμενα διά μαχαιριδίου ερρίπτοντο εντός λάκκου, όπόθεν 
έ'πειτα αναλαμβανόμενα έψήνοντο λ

“Ετερος τρόπος συλλήψεως ωδικών πτηνών ήτο ό διά βρόχων, ύφ’ δ 
όνομα σπανίως δέον νά νοήσωμεν θηλείας έκ νήματος ή εκ κλαδίσκου ευλύ
γιστου, κατά τό κέντρον τοΰ οποίου ετίθετο κόκκος σίτου 1 2 ή παρόμοιόν τι, 
συνηθέστατα δέ δίκτυα (νεφέλαι)3 οΰτω πως επί τοΰ εδάφους προσπασσα- 
λευόμενα, ώστε όταν τό πτηνόν έλκυόμενον υπό τοΰ εντός κλωβίου όμοφΰλου 
ή τών σπειρομένων κόκκων ιπτατο εντός τής νεφέλης, τότε αυτή καταλλήλως 
έλκυομένη περιεκάλυπτε καί συνελάμβανε τό καταπτάν 4.

Τρίτον τρόπον συλλήψεως μικρών πτηνών, τον διά κατόπτρου, αναφέ
ρει χειρόγραφον τής εν Παρισίοις εθνικής βιβλιοθήκης (533 f° 34). Ό τρό
πος οΰτος καί σήμερον συνήθης προς σύλληψιν τών μικρών πτηνών σιταρη
θρών, τά οποία πλησιάζουσι προς τό κάτοπρον ως δήθεν προς ΰδωρ, δεν 
υπάρχει αμφιβολία δτι καί κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους θά ήτο λίαν 
εύ'χρηστος.

Είς τούς παγιδευτικούς τέλος τών πτηνών τρόπους, καί δη τούς διά 
δικτύων, πιστεύω ότι ανάγεται καί τό επόμενον χωρίον τοΰ Νικήτα Χωνιά- 
του (Χρον. διήγ. 766.9) «πάσχομεν άτεχνώς, δ καί έ'νια τών ζώων προς τά 
παγιδευόμενα έκ σφών υπό θηρευτών καί έγκλειόμενα διαφανέσιν ύελίνυις

1 Τοΰ Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, Έκφρασις άλώσεως σπίνων καί 
άκανθίδων έν Κ. Horn a, Analekten zur byzantinischen Literatur σ. 6 - 12 καί τοΰ 
αύτοΰ έκφρασις κυνηγεσίου γερανών (Βυζαντ. Χρον. 12. 80. 43 εξ. 50 εξ).

2 Έγγίζωναΰβις άνά πόδα χωρεϊν έθέλω καθά που καί στρουθίον δειλόν, δτε κόκκον 
σίτου ίδόν καί έπ' έκεϊνον δραμόν μικρόν καί κατόπιν χωρεϊ, μή καί είς παγίδα πέσοι. 
Τ a f e 1, Eustathii opusc. 124. 68. Πρβ. καί 163. 9.

“ Καί δοκεΐ ωρμήσθαι ή λέξις (καλυφθείς) λέγει ό Ευστάθιος (Migne, Ρ. G. 136. 
525 Α) έκ τών θηρατικών καλυμμάτων καί μάλλον τών κατά τάς οΰτω καλουμένας νεφέ- 
λας όπόσαι πλεκόμεναι δικτυωδώς καταπετάννυνται πετεινών καί περιειληφυΐαι κύκλφ 
αυτά κατέχουσιν έσω καί ούκ άφιάσιν έκδιδΰσκεσθαι τό άμφίβληστρον. Θεόδωρος 
ό Μητροπολίτης Κυζίκου έν ταΐς έπιστολαϊς του (Επιστολή 34 2π. Λ ά μ π ρο υ, Ν. 
Έλλην. 20. 37) όμιλεΐ διά τόν απρόοπτον όλεθρον ορνίθων ταΐς πάγαις επανειλημμένων, 
παλαιότερον δέ Παύλος ό 2 ιλε ν τ ιάρ ιος περί κοσσύφου έμπεσόντος είς δίκτυον 
καί έξολισθήοαντος Anthologia Graeca III1 άριθ. 396 έκδ. Stadtmiiller).

4 Περί τής διά παλευτών προσελκύσεως καί παγιδεΰσεως πτηνών τά έξης μαρτυρεί 
ό Κωνσταντίνος Μανασσή ς" «κάγώ γάρ ώνειροπόλουν τόν τρυγητόν καί τόν περί 
φθίνουσαν τήν οπώραν έκαραδόκουν καιρόν καί ώς έπί πλέον γυμνάσαι (τόν άστρόγλη- 
νον) καί είς τό στάδιον άξων ένθα τών στρουθών οί πρεσβυγενέστεροι τούς ομοφύλους 
παλεύουσι». Κ. Horna, Einige unedierte Stiicke des Manasses und Jtalicos σ. 7. *0 
αυτός δέ συγγραφεύς έπανειλημμένως αναφέρει ίξευτάς καί παλευτάς καί βροχοποιούς 
πβ. Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, Παραμυθητικόν είς τόν σεβαστόν κυρόν 
Ίωάννην τόν Κοντοστέφανον (Βυζαντ. Χρον. 7.641) καί Κ. Horna, Einige unedierte 
Reden des Konstantin Manasses (Wiener Studien 28 (1906) σ. 181.
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όίγγεσιν εκείνα τε γάρ τώ τοΰ σκεύους είλικρινεΐ κα'ι στιλπνώ χήν τοΰ σύννο
μου ζώου θέαν ένοπχριζόμενα συμμεΐξαι καί εν χρώ γενέσθαι δλως αδυνατεί 
καί διά τούτο μάτην περί τό άγγος άδημονοϋντα στρέφεται τφ εξηλλαγμένφ 
τής δ'ψεως ώς άπεναντίφ τής πρφην έξεως Ικθαμβούμενα» ζ

Νΰν ή θήρα τών τοιούτων πτηνών ουδόλως διαφέρει τής κατά την 
εποχήν τών Κομνηνών καί Παλαιολόγων διενεργουμένης. Τά αυτά δ'ργανα 
καί οί αυτοί τρόποι. Σηνηθέσταται αί δι’ ιξού άληλιμμέναι λεπταί ράβδοι, 
(ά)ξόβεργες, εκ κλαδίσκων άγριελαίας, ροιάς, άμυγδαλέας, άγριαπιδέας ή 
άγριοβαλανιδέας κατασκευαζόμεναι, ομοίως δέ καί τά εντός κλωβίων (καμ- 
πατζέδων) πτηνά, τά διά τής φδής προσελκύοντα τά ομόφυλα καί κράχτες 
ή πλάνοι νΰν υπό τοΰ λαού καλούμενα1 2. Συνήθεις τέλος οι βρόχοι καί ό 
καθαρισμός τών ίξοφόρων λύγων διά τοΰ χείλους.

Εις τά μεγαλύτερα νΰν ερχόμενοι πτηνά, ας όμιλήσωμεν πρώτον περί 
περδίκων.

Τάς πέρδικας, ας από τής φωνής καί κακκάβας έκάλουν 3, έθήρευον 
οί Βυζαντινοί συχνά καί διότι τάς μετεχειρίζοντο ως ωδικά ή κατοικίδια 
πτηνά, αλλά προ πάντων διά τό κρέας των.

Έν τώ πουλλολόγφ4 έπαινών εαυτόν ό πέρδιξ λέγει ·

5Εμένα ηάΣ οί βασιλείς εις γεϋμάν τους με τρώουν 
κι οί άρχοντες, οί ευγενείς εις πρόγεμαν καί δεΐπνον,

δεν είναι δέ σπάνιαι καί αί μαρτυρίαι συγγραφέων, καθ’ άς περδίκια παρε
τίθεντο εις τραπέζας πλουσίων5, εστέλλοντο ως έ'κκριτα φιλικά δώρα6 ή έχρη- 
σιμοποιοΰντο έν τή διαίτη ασθενών 7.

Ώς μην κατάλληλος προς θήραν περδίκων έθεωρείτο δ Δεκέμβριος8.

1 Έν τφ δημώδει κειμένφ «καί δεσμούμενα έν δικτύοις».
5 Ό παλευτής έν Θήρφ λέγεται νΰν παλουκάρις καί έν ταϊς Κυκλάσι π ε τ α- 

δοΰρος. Ώς παλουκάριν νΰν έν Άθήναις μεταχειρίζονται γλαΰκα, ακριβώς ώς έιτί τής 
έποχής Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου, δστις περί όρνιθοθήρα είπε (Λόγ. 12. 376 έκδ. Din- 
dorf) «οΰδέν δει οΰτε τροφήν προβάλλειν οΰτε φωνήν μιμεΐσθαι, μόνον δ’ έπιδεικνύντα 
τήν γλαΰκα πολύ πλήθος έχειν όρνεων».

3 Πέρδικες τινες κακκαβίζουσιν, αΐ καί καλοΰνται δι* αυτό κακκάβαι. Ευσταθίου, 
Παρεκβ. 1290. 40. Παρ’Ήσυχίφ φέρεται καί κακκάβα καί κάκκαβος. Φ. Κού
κον λέ, Ήσυχιανά (Λεξ. Άρχ. 2.85). Παρέμεινε δέ τό όνομα καί μέχρι σήμερον προς 
δήλωσιν είτε τοΰ πτηνοΰ τούτου είτε καί τής δρνιθος τής έχούσης φωνήν πέρδικος.

4 Στίχ. 201 (W agner, Carmina Graeca σ. 185).
3 Συνόδη Παπαδη μη τρ ίου, Tlieodoros Prodromos σ. 433.
6 Th. Pressel, Iohannis Tzetzae epistolae έπιστολ. 48 σ. 41.
1 Βλ. Συμεών Σήθ, Περί τροφών δυνάμεων 85.23 έξ. Άλέξανδ ρον Τραλ- 

λιανόν, 2.193 (Pusclimann).
8 Leo Sternbach, Nicolai Calliclis carmina στίχ. 55 σ. 46.
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16 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Κατ’ αυτόν οί θηρευτοί ή τόξα φέροντες, καί άνιχνευοντα ζαγάρια 1 εκτυπουν 
το πτηνόν ιπτάμενον «από πτερού» 2 «’ςτά πεταχτά», όπως νΰν κοινώ; λέγο- 
μεν, ή «τ’άπετοϋ», ώς έν Ήπείρφ λέγουσι, ή το κατεδίωκον δι’ ίεράκων καί 
φαλκωνίων ώς εξής.

Ό κοιταστής, πλησιάζων είς τον τόπον, δπου ύπήρχον πέρδικες, 
έπρεπε να καθίση επί τού εδάφους καί νά άκοΰη τα άσματα αυτών «είώ- 
θασε γάρ πρωί κελαδεΐν». Μετά ταϋτα ώφειλε νά πλησιάζη φωνάζων έ'α, 
έα, επιφώνημα, δπερ έκαμνε τα πτηνά «κάτω νευειν τάς κεφαλάς καί μή 
ταράττεσθαι». Έν τφ μεταξύ οί παγανευταί φωνάζοντες ή συρίζοντες ή καί 
μέ τάς θηρευτικάς των ράβδους κτυποΰντες τούς κλάδους καί τάς βοτάνας ή 
ρίπτοντες λίθους άπεμάκρυνον τά περδίκια εκ τής κοίτης των, δταν δε ταΰτα 
άνίπταντο, έφώναζον προς τον θηρευτήν τον φέροντα τον ίέρακα ή το φαλ- 
κώνιον «θεώρει». Οΰτος τότε απέλυε το πτηνόν έπιφωναιν πρόσεχε, οΰλ, ούλ 
ουλ, χάβει λαπτρυ». Έπηκολοχίθει σύλληψις τής πέρδικος, ής άπεσπώντο καί 
έπιπτον πτερά3, καί προσκόμισις αυτής εις τόν κυνηγόν, δστις θωπεΰων 
το δρνεον καί έπιφωνών ώι, ώι το έτάγιζε διά τού μυελού τού θηράματος, 
ούτινος διά μαχαιριδίου άπέκοπτε τόν λαιμόν4.

Ό Μανουήλ Φιλής λέγει δτι οί σύγχρονοί του Θράκες έθήρευον τά 
πτηνά, φυσικά καί τάς πέρδικας, ώς εξής· άφ’ οΰ είς ώρισμένον μέρος έστη- 
νον δίκτυα, εκρύπτοντο καί άπέλυον κίρκους· οΰτοι άνυψοΰμενοι έφόβουν τά 
πτηνά, τά όποια άθρόα διηυθύνοντο είς τά στηθέντα δίκτυα καί συνελαμ- 
βάνοντο 5.

’Άλλον τρόπον συλλήψεως πτηνών, καί βεβαίως καί περδίκων, συνιστα 
Δημήτριος ό Κωνσταντινουπολίτης. Κατ’ αυτόν 6 ό κυνηγός ραγδαίως τρέχων,

1 ΝικήταΧωνιάτου, Χρον. διήγ. 602.1. Διήγησις παιδιόφραστος τών τετρα
πόδων ζφων στίχ. 259 (W a g n e r, Carmina a. 150), Ήμπέριος καί Μαργαρώνα στίχ. 603.

2 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Τοίς νοταρίοις τοΰ βασιλέως Κομνηνοϋ (Κ. Σάθα, Μεσ. 
βιβλ. 5.486), Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής τών ίεράκων 
ανατροφής 301 (2.506. 13). Τήν άπό πτερού Οήραν αναφέρει καί τό υπό τοΰ Γαβριήλ 
Δεστούνη έκδοθέν ποίημα τοΰ Άρμούρη στίχ. 35. Έν τή έξαιρέτω διηγήσει Βελθάν- 
δρου τοΰ Ρωμαίου στίχ. 793 φέρεται·

και πώς εκείνος πεταοτον εκατατόξευοέ τον.

3 Κωνσταντίνου τοΰ Παντεχνή, Ένθ’ άν. 6. 50.
* Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Ίερακοσόφιον 301 (2. 503 - 506). 

Περί θήρας περδίκων δΡ ίεράκων ή φαλκωνίων βλ. Κωνσταντίνου τοΰ Μα- 
ν α σσή, Έκφρασις (Βυζαντ. Χρον. 12.83. 155), τόν Πουλλολόγον στίχ. 361 (Wagner, 
Carmina σ. 190), τήν Άχιλληΐδα στίχ. 136. 535 (Ν) καί 415 (L) (εκδ. Hesseling) καί βρα- 
δύτερον τόν άπόκοπον τοΰ Μπεργαδή (Legrand, Bibl. Gr. vulg. 2. 100.123).

δ Μανουήλ Φιλή, Περί ζφων ίδιότητος 82. 1 (εκδ. Joh. de Pauw).
6 Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Ένθ’ άν. 17 (2. 355. 16).
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έ'πρεπε ν’ άναστήση to πλήθος τών όρνεων και έπειτα νά εξαπολύση κατ’ 
αυτών τον ίέρακα παροτρύνων και βοηθών αυτόν εν ανάγκη.

Εις τον Μανουήλ Φιλήν όφείλομεν την πληροφορίαν δτι ή πέρδιξ, ΐνα 
από τών πουλλίων της άπομακρΰνη τον κίνδυνον, ΐπτατο πλησίον τοΰ κυνη
γού μικρόν κατά μικρόν άπομακρύνουσα αυτόν τής φωλεάς της1.

’Άν δέ τό υπό τοΰ Άνατολίου διά πολύ παλαιοτέραν εποχήν μαρτυρού- 
μενον δτι συνελάμβανον εύχερώς πέρδικας ρίπτοντες εις αύτάς άλευρον 
βεβρεγμένον με οίνον συνηθίζετο και κατά τήν απασχολούσαν ημάς εποχήν, 
δεν δύναμαι νά βεβαιώσω. Τούτο μόνον δύναμαι νά προσθέσω, δτι καί 
σήμερον οινοπνευματώδη ποτά παραβάλλοντες συλλαμβάνουσι πτηνά, ακρι
βώς ως ό αυτός Άνατόλιος αναφέρει2.

’Άλλο πτηνόν, διά τόξου μάλιστα κυνηγούμενον, ήτο τό τρυγάν ιον3, 
τό όποιον τινες, κατά μάρτυρα τον Μανουήλ Φιλήν, συνελάμβανον όρχούμε- 
νοι καί αδοντες, απάτης χάριν4.

Μετά τά τρυγόνια ήρχοντο τά ορτύκια, τά οποία καί έπαστώνοντο 
ως εκλεκτή τροφή θεωρούμενα5, καί αί ύγρόβιοι νήσσαι.

Ή θήρα τών τελευταίων τούτων πτηνών έγίνετο ως εξής· Άφ’ οΰ οί 
θηρευταί έπλησίαζον εις τά μέρη, ένθα ύπήρχον τά πτηνά ταύτα, έκρουον 
κωδωνίσκους, υπό τοΰ ήχου τών οποίων ταύτα καί άνίπταντο. Κατ’ αυτών 
έξαπελύοντο τότε ίέρακες απόμαχοι καί μή ικανοί πλέον προς θήραν περδί
κων, οϊτινες ως αμοιβήν τοΰ κόπου των έτρωγον τήν πρώτην συλληφθείσαν 
«ως καί προς τάς εφεξής καθίστασθαι επιτήδειοι»6.

Σύνηθες επ’ ίσης ήτο τό κυνήγιον τών αγρίων χηνών καί τών φασσών

Κυνηγετικά έκ τής έποχής των Ιίομνηνών καί των Παλαιολόγων. 17

1 Μανουήλ Φιλή, Ένθ’ άν. 46.25.
’ Βλ. Γεωπονικά 14.21 (έκδ. Beckh).
* Ιίουλλολόγος στίχ. 361 (W agner, Carolina σ. 190). Τά κατά Λΰβιστρον καί Ροδά- 

μνην στίχ. 122 (W agner, Trois poemes).
* Μανουήλ Φιλή, Ένθ’ άν. 72. 7.
5 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1917.32, Πουλλολόγου στίχ. 550 (Wagner, Carmina 

σ. 194.)Ίωάννου του Ευγενικού, Κώμης έκψρασις (Σπ. Λάμπρου, Παλαιο- 
λόγεια 1. 50. 9). Περί τής χρήσεως τών κρεάτων τών όρτύγων κατά τήν δίαιταν άσΟε- 
νών βλ. Συμεών Σήθ, Περί τροφών δυνάμεων σ. 80. 24 έξ.

* Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, Έκφρασις κυνηγεσίου γερανών (Βυζαντινά 
Χρονικά 12.83.155), Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής τών 
Ιεοάκων άνατροφής 26 (2.363 20), τοΰ αΰτοΰ, ιερακοσόφιον 303 (2. 515. 516), Ί ω ά ν ν ου 
τοΰ Ευγενικού, Ένθ’ άν. (Παλαιολόγ. 1. 50.9). Περί τής χρήσεως τών κρεάτων τής 
νήσσης έν τή διαίτη βλ. Συμεών ΣήΘ, Περί τροφών δυνάμεων 71. 17 έξ. ΤΗτο δέ 
ή δι’ ίεράκων Οήρα τών έλείων πτηνών καί κατά τήν άρχαιότητα γνωστή, άφ’ ου καί 
ό ’Αριστοτέλης τήν άναφέρει (ίστορ. περί τά ζφα 9.24.4) ώς γινομένην έν τή 
Κεδροπόλει τής Θράκης. Βλ. καί Π. Γενναδίου, Γεωργικά άνάλεκτα σ. 52.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ . 2
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Φαίδωνος ί. Κουκουλέ

και φασιανώνζ οιτινες έξανίσταντο τής κοίτης των ό'χι διά φωνών καί αλα
λαγμών, άλλα μόνον διά λεπτών συριγμών, άλλως άπεμακρΰνοντο 1 2

Θά έθηρεύοντο δέ τότε καί τά πτηνά τά νύν κοινώς λεγάμενα κίτρι
νο που λλ ια, άφ οΰ ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος επαινεί καί θεωρεί πολλοΰ 
ά'ξια τά πτηνά «καθά γε καί ό χρυσός, προς δν ευ μάλα τό γένος τοΰτο 
χρώζεται» 3 4.

Σήμερον, δσον εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, αί γερανοί γενικώς δεν τρώ
γονται ή είναι δμως εκτός πάσης αμφιβολίας δτι κατά τους Βυζαντινούς 
χρόνους, καί δη κατά την περί ής ενταύθα πρόκειται εποχήν, άπετέλουν αύται 
εκλεκτόν φαγητόν. Ό “Αχμέτ π. χ. εν τώ ονειροκριτικά» του (κεφ. σπη'. 
σ. 234.21) όμιλε! περί τού βλέποντος καθ’ύπνους δτι έσθίει κρέας γερανού, 
ό Θεόδωρος Πρόδρομος ποιείται μνείαν τού εναβρυνομένου δτι έσθίει «πιο- 
τάτας γερανούς» 5, ό αυτός όμιλεΐ «διά τούς δυσορεκτοϋντας περί τούς γερά- 
νους διά τό σύνηθες τής τροφής» 6, παρίσταται δέ εν τώ πουλλολόγφ 7 καί 
αυτό τό πτηνόν τά εξής υπέρ εαυτού λέγον εμέ

τον τρώγονοιν οι βασιλείς μετά πολλοΰ τον πόθου 
και τρώγονοιν τά άκρη μου οί άρχοντες κρασάτα,

άναφέρεται δέ καί εις τά σχέδη τού μυός ως εκλεκτόν φαγητόν ή κνήμη τού 
γερανού καί ή ράχις τού λαγωοΰ 8.

Τούτου ούτως έχοντος, εννοεί τις διατί οί Βυζαντινοί έσπούδαζον περί

18

1 Συνόδη Παπαδη μητριού, Theodoros Prodrotnos a. 203 ύποσ· 172, Δη μη
τριού Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής των ίεράκων ανατροφής 26(2.363.20), 
τοΰ αύτοϋ ίερακοοόφιον 301(513.24), I. Τζέτζου, Έπιστολ. (Cramer, Anecd. 
Graeca 3. 160), τοΰ αύτοϋ εις τήν παρθενομάρτυρα τοΰ Χριοτοΰ Λουκίαν (Α. Παπαδο- 
πούλου-Κεραμέως, Varia Graeca sacra 83.23, πουλλολόγος στίχ. 361 (σ. 190), 
Ίωάννου τοΰ Ευγενικού, Κώμης έκφρασις (Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια 
1. 50. 9). Τούς φασιανούς ώς έξαίρετον τροφήν εξαιρεί παλαιότερον κα'ι ό Χρυσόστο
μος, εις Ματθαίον ομιλία Ο' (Μ i g n e, Ρ. G. 68. 659. 660) τοΰ αύτοϋ, Περί ελεημοσύνης 
(Migne, Ρ. G. 60.708).

’ Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Ένθ’ άν. 302(2.514.35).
* Tafel, Eustathii opusc. 311.65.
1 Ό Σ. Βασιλικός, κυνηγός έκ Τήνου, μέ έβεβαίωσεν δτι κατά τόπους νΰν τρώγονται 

αί γερανοί καί δτι ύπάρχει ή γνώμη δτι διά τών κρεάτων αύτών δύνανται νά παρα- 
σκευασθώσιν έβδομήκονια επτά διάφορα φαγητά!

4 Συνόδη Παπαδη μητρ ίου, Theodoros Prodromos σ. 203 ύποσ. 172.
' Συνόδη Παπαδημητρίου, “Ενθ’ άν. σ. 306.
7 Στίχ. 80 (Wagner, Carmina σ. 181). Επειδή αί σάρκες τής γεράνου είναι ξηραί

καί ινώδεις συνίστων, ΐνα αύται τρώγωνται δύο ημέρας μετά τήν σφαγήν τοΰ πτηνοΰ. 
Μετεχειρίζοντο δέ τής γεράνου διά θεραπευτικούς σκοπούς τόν μυελόν, τήν χολήν καί 
τό λίπος, Συμεών Σήθ, Περί τροφών δυνάμεων 30. 11.

* Τοΰ σοφωτάτου κυροΰ Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, Σχέδη μυός 
(Boissonade, Anecdota Graeca 1,429).
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την θήραν των γερανών, δι’ήν καί είδικάς συνέγραψαν εκφράσεις, ιδιαίτερα 
διοργανοΰντες κυνήγια, εις α έκάλουν καί τούς φίλους, ΐνα μετάσχωσιν.

Έγίνετο δ’ ή θήρα τών γερανών ως εξής·
Κατά τό φθινόπωρον, καί δή κατά Νοέμβριον, δτε τά πτηνά έγκαταλεί- 

ποντα τά χιονόβλητα μέρη μετέβαινον εις την Αίγυπτον ή έξεκίνουν οί κυνη
γοί διά την θήραν. Οΰτοι, δταν έβλεπον τά υψηλά ιπτάμενα πτηνά, εκτύπουν 
τύμπανον, ΐνα τά έκφοβήσωσιν, εξαπέλυον δε κατ’ αυτών ενα τών εμπείρων 
τής θήρας ϊεράκων «εις τά γερανοφόνια τούς ομοφύλους παιδοτριβοϋντα». 
Ούτος ύψούμένος τότε ήρπαζεν ενα τών γεράνων, εν φ οι άλλοι κυκλοϋντες 
τον ομόφυλον προσεπάθουν νά τον σώσωσι, ραμφίζοντες τον εχθρόν. Ήτο 
δ’ ή πάλη αύτη, την οποίαν μετ’ ενδιαφέροντος καί αγωνίας παρηκολούθουν 
οί κυνηγοί, πολύ κρατερά καταλήγουσα πολλάκις μέν εις την νίκην τοϋ άετοΰ, 
ούχι σπανίως δμως καί εις τραυματισμόν ή καί θάνατον αύτοΰ * 2 3.

“Οταν ή συμπλοκή εύρίσκετο εις κρίσιμον σημειον, τότε άνήρ έφιππος 
διέγραφε κύκλον, τούτο δ’ ήτο σημειον δτι οί κατέχοντες τούς νεωτέρους 
ίέρακας ώφειλον νά τούς άπολύσωσιν. Έν τψ μεταξύ οί κυνηγοί διηροϋντο 
εις τέσσαρας ομάδας «ως από τετραγώνου τάς γεράνους κυκλώσοντές τε καί 
ύπαντιάσοντες», έβλεπον δέ προς τά άνω, την πάλην παρακολουθοΰντες. 
Έν τώ μεταξύ οί άπολυθέντες ίέρακες άθρόοι άνυψούμενοι εβοήθουν τον 
παλαίμαχον, δστις τελικώς καταβάλλων κατήγε τό θΰμά του.

Φαίνεται δ’ δτι ή πτώσις τοϋ πτηνού παρεϊχεν εξαιρετικήν εύχαρίστησιν, 
άφ’ οΰ καί οί συγγραφείς ιδιαιτέρως περιγράφουσι τήν ηδονήν, τήν οποίαν 
παρεϊχεν ή γέρανος «επορχουμένη τον θάνατον καί νϋν μέν τά πρανή, νϋν 
δέ δεικνύουσα τά ύπτια» 8.

Ή τύχη τοϋ καταπεσόντος πτηνού ήτο οίκτρά' τοϋ άπέκοπτον οί κυνη
γοί διά μαχαιριδίου τό ράμφος καί τούς όνυχας καί τό άφινον εις τήν 
διάκρισιν τών νεαρών ορνέων, τά όποια τό έρράμφιζον μέχρι θανάτου. Ό 
συλλαβών ιέραξ, άφ’ ού συνελάμβανε τό πολύ τέσσαρα πτηνά, ΐνα μή κουρα- 
σθή καί καταστή άχρηστος, έκρατεϊτο καί ως αμοιβήν ελάμβανε τά εντόσθια 
τού πτηνού, έπινε δέ καί τό αίμα αύτοΰ 4 * *.

' Θεοδώρου τοϋ Προδρόμου, Στίχοι εις τούς δώδεκα μήνας (Extraits des 
Ms. 11.186, Κωνσταντίνου τοϋ Μανασσή, "Εκφρασις κυνηγεσίου γεράνων 
(Βυζαντ. Χρον. 12.81.77).

2 Έχομεν μάλιστα και συνταγάς πρός θεραπείαν ίεράκων πληγωθέντων υπό γερά
νων, Ορνεοσόφιον 99 (2.560.50). Ό ΆμασείαςΆστέριος, (Όμιλία είς τόν πλού
σιον καί είς τόν Λάζαρον Migne, Ρ. G. 40.172 Α) λέγει δτι «αί άγέλαι τών γεράνων 
μιας τών σύννομων περιπεσούσης θηράτροις περιίπτανται τήν κρατουμένην καί τίνος 
όδυρτικής κλαγγής τόν αέρα πληροϋσι τήν ομόφυλον ζητοϋσαι καί σύννομον».

3 Μ ι χ. ψ ε λ λ ο ΰ, Χρονογραφία 224. 35 (έκδ. Σάθα).
4 Τοϋ Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, "Εκφρασις κυνηγεσίου γεράνων

(Βυζαντ. Χρον. 12.81-88), Δημητρίου Κωνστα ν τ ι νουπο λίτ ου, Περί τής τών
ίεράκων ανατροφής 17 (2.355.356), Tafel, Eustathii opusc. 352.59.

Κυνηγετικά εκ τής εποχής των Κομνηνών καί των Παλαιολόγων.
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Φαίδωνος 1. Κουκουλέ

Είπον ανωτέρω δτι οί Βυζαντινοί, παρά τήν σημερινήν συνήθειαν, 
έτρωγον γερανούς· ή προτίμησίς των δμως φαίνεται δτι έπεξετείνετο και έπί 
τά παγώνια. Αί σχετικαί μαρτυρίαι είναι σαφέσταται. Ό Άχμέτ εν τω ονει
ροκριτική) του (σπζ' 234.1.4) όμιλεΐ διά τον βλέποντα καθ’ ύπνους δτι 
έσθίει «κρέας ταώ», εν χρυσοβούλλψ Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου ή μονή 
Βατοπεδίου απαλλάσσεται τής παραχωρήσεως χηνών, νησσών, περδίκων, 
γερανών καί ταώ νων ή δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Opusc. 353.70) έγραψε 
«καιρός ήμϊν τούς ταώνας καί τούς γαλαθηνούς άρνειούς έπανήγαγεν», 6 
Θεόδωρος Πρόδρομος έμνημόνευσε τών δυσορεκτούντων «περί τούς ταώς καί 
γεράνους διά τό σΰνηθες τής τροφής»1 2, ό I. Τζέτζης περιέγραψε συμπόσιον, 
καθ’ δ παρετέθησαν «δρνεις όποιοι οί έκ Παιώνων καί Φάσιδος» 3, ό ανώ
νυμος έν τή περί χυμών βρωμάτων καί πωμάτων πραγματεία (Jdeler, 
Physici et medici Graeci minores 2.257.22,260.2) έχαρακτήρισε τά 
κρέατα τοΰ ταώ ως σκληρά καί δύσπεπτα καί τέλος κατά τον ΙΖ'. αιώνα 
έν τω Φουρτουνάτψ τοΰ Φωσκόλου (Ελ 71) παριστάνεται ό δούλος Μπο- 
ζίκης λέγων

άπάκια και λουκάνικα έ'χομεν δοα θέλω 
δεκάξι ορτύκια, πέρδικες οκτώ και δυο παγώνια.

Πριν ή εξετάσωμεν τά κατά τήν θήραν διαφόρων τετραπόδων, σκόπιμον 
κρίνομεν νά κάμωμεν βραχύν λόγον περί θηρευτικών τινων δημωδών δρων, 
τούς οποίους έγνώρισεν ήμϊν ό καί τόσας άλλας σπουδαίας λαογραφικάς 
πληροφορίας διά τούς χρόνους του παρασχών μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος.

Κατά τον συγγραφέα λοιπόν τούτον (1917.32) «διαυλωνία τοπική στε- 
νότης, καθ’ ήν δρτυγες ή απλώς άγριοι όρνιθες άγρεΰονται. Εθνική δέ λέξις 
αΰτη γνώριμος τοΐς περί Σινώπην οίκούσι προς βορραν».

Τον δρον αληθές είναι δτι δεν άναφέρουσι παλαιότεροι τού Ευσταθίου 
συγγράφεις, άν δμως λάβη τις ύπ’ δψιν δτι τό ρήμα διαυλωνίζω, επί τής 
σημασίας τοΰ ρέω δι’ αύλώνος, αναφέρει ό ’Αριστοτέλης (Μετεωρ. 2.8), κεΐται 
δέ τό αυτό ρήμα καί παρ’ Άθηναίφ (5.189) επί ανέμου εκατέρωθεν προσ- 
πνέοντος, προς δέ δτι τό αυλώνας είναι τοπωνΰμιον μεσαιωνικόν καί σημε
ρινόν καί δτι τό αύλουνιά λέγεται εν Μεστοΐς τής Χίου, τότε θά δεχθή 
μεθ’ ημών δτι ή λέξις ήτο αρκούντως παλαιά καί δη, ως έκ τοΰ τύπου της 
φαίνεται, αρχαία Ελληνική κληρονομιά.

Παρά τοΰ αυτού Ευσταθίου (1031.42) μανθάνομεν δτι «οί ίδιώται κοι-

1 Βλ. τό περιοδικόν Γρηγόριον Παλαμάν 3.210.
2 Χυνόδη Παπαδη μη τ ρίου, Theodoros Prodromos ο. 306.
s I. Τζέτζου, Εις τήν παρθενομάρτυρα τοΰ Χρίστου Λουκίαν (Α· Παπαδοπού- 

λου—Κεραμέιος, Varia Grieca sacra 83. 23).
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ταια καλούσι τάς δρεινάς εύνάς τών θηρών». Καί ότι μέν ή ονομασία έλήφθη, 
κατά τον σοφόν ιεράρχην, εκ παρομοιώσεως 'Ομηρικής, έν ή δ λόγος περί 
νεβρού Ιξ εΰνής έκπηδήσαντος και υπό τοΰ θηρευτού βληθέντος, δεν φαίνε
ται πιθανόν. Ενταύθα πρόκειται περί τού ούσιαστικοποιηθέντος ουδετέρου 
τού επιθέτου κοιταΐος τού χρησιμοποιουμένου προς δήλωσιν τού φωλεού των 
ζώων, ακριβώς ώς μετεχειρίσθη τήν λέξιν πολύ παλαιότερον και ό Πλούταρ
χος (Τιβέρ. Γράκχ. 9). Μετεχειρίσθη δ’ό αυτός Ευστάθιος (Opusc. 265.70) 
τό ρήμα κοιτάζομαι επί θηρίων, ό δέ σύγχρονος αυτού Κωνσταντίνος Μανασ- 
σής επί πτηνών 1. “Οτι δέ προς τήν λέξιν σχετίζεται καί ό εκ τών θηρευτών 
κοιταστής, περί ού ανωτέρω ώμιλήσαμεν, είναι φανερόν.

Νΰν ή μέν λέξις κοιταΐον δέν σφζεται, ή κοίτη όμως είναι πολύχρηστος 
περί ορνίθων οικιακών προκειμένου 2, εν Κεφαλληνία, επί λαγωού, τό άπό- 
κο ιτο καί εν Κύπρο), επί άλοόπεκος, ό άλωποκοίτης.

Καί επειδή περί κοίτης ό λόγος, λέγομεν δτι κατά τον ΙΒ'. αιώνα υπήρχε 
καί τό σημερινόν καρτέρι ή (κατα)δόχι, ώς συμπεραίνομεν εκ τού I. 
Τζέτζου, δστις, έτυμολογών τό έπίθετον άτοπος, λέγει δτι τούτο ελέχθη

εκ τόπων, οϊς οι κννηγο'ι καθήμενοι λαθραίως 
τους Θήρας κατεργάζονται καί κτείνονσι τοξείαις8.

Ό αυτός Ευστάθιος μας πληροφορεί (543.18) δτι επί τών χρόνων του 
«ή κοινή γλώσσα έκ τού ετέρου τόπου τοΰ φύσει περιεκτικού τοπάζειν λέγει, 
ο καί κοιτάζειν τοπάζει γούν τις θηρία εις τό κυνηγηθήναι» έν άλλαις λέξεσι 
τό τοπάζω, τό όποιον σημαίνει διευθύνω ζφόν τι εις τον προσήκοντα τόπον 
ή σημειώ τον τόπον, δπου μένει ή καταφεύγει πτηνόν ή ζώον, καιήντησε νά 
σημαίνη απλώς παρατηρώ, κατέστη δήλαδή συνώνυμον προς τό κοιτάζω4.

Τό ρήμα υπό τον τύπον τοπώνω, έπί τής σημασίας ταύτης σώζεται 
παρ’ Έρωτοκρίτφ (β'. 697), ένθα άναγινώσκομεν

και προς τά δάση περπατεΐ, τοπώνει και ξανοίγει 
όγιά νά 6ρή άγριο τίβοτσι νά κάμη τδ κυνήγι

καί έν τή συνήθει Κρητική διαλέκτφ, έν ή συνήθη τά «τοπώνω τό λαγό» * *

1 Τοΰ κυροϋ Κωνταντίνου Μανασσή, Μονψδία έπί τφ άστρογλήνψ αΰτοΰ 
τεθνηκότι έν Κ. Horna, Einige unedierte Stucke des Manasses und Italicos 6. 7.

* ΌΔημήτριος Κωνταντινουπολίτης, Ίερακοσόφιον 301 (2. 503) ώμίλησε 
καί περί κοίτης περδίκων.

* I. Τζέτζου, Χιλιάδ. 8.236.898.
* "Ορα δσα περί τοΰ κοιτάζω έγραψα εις τάς παρατηρήσεις καί διορθώσεις είς τούς 

Ελληνικούς παπύρους σ. 13. Ό Νεόφυτος ό έγκλειστος, Έγκοίμιον είς τόν άγιον 
Ιερομάρτυρα Πολυχρόνιον (Anal. Boll. 26. 178. 12) είπε· «τάς νιφάδας τών κακοδόξων 
καί τάς πικράς τιμωρίας ώς βέλη νηπίων έτόπαζε»,
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= σημειώνω τό μέρος, δπου μένει ό λαγός και «ξάνοιξε νά τοπώσης πού θά 
κάτσουν οι πέρδικες», ήτοι νά παρατήρησης1.

Τέλος ό Ευστάθιος βέβαιοι (1928.34) δτι «έγνωσται μέχρι κα'ι νΰν ή 
των θηρατικών νεφελών χρήσις πολλοΐς, παρ’ οις καί νεφελοστάσια ό τόπος 
τής τοιαΰτης τών δικτύων θήρας λέγεται».

"Εν τών τετραπόδων, τά όποια συνήθως εθήρευον οί Βυζαντινοί ήτο ό 
λαγός, ό όποιος και τό δέρμα του παρείχε προς εσωτερικήν τών φορεμάτων 
έπένδυσιν2 κα'ι ως φιλικόν δώρον πολλάκις εστέλλετο3 4, εκλεκτόν φαγητόν 
θεωρούμενος. Ό ίδιος έν τή γνωστή παιδιοφράστφ διηγήσει τών τετραπό
δων ζφων (στίχ. 296) παριστάνεται λέγων

εσθίονν με οι βασιλείς και τρώγουν με οι ρηγάδες, 
οί άρχοντες, οί ενγενέΐς κα'ι πάσα άνθρωπότης 
καί βάνονν /ιε εις εμορφας κούπας με πιπεράιδες1

Έγίνετο δ’ή θήρα τοϋ λαγού ή, ως έλεγον, τό λαγοκυ νήγιον5, 
κατά τούς φθινοπωρινούς καί χειμερινούς μήνας6, καί δή ώς εξής·

Οί βοηθοί τών κυνηγών, βραδέως βαδίζοντες, ή πλήττοντες τον μηρόν 
των διά μάστιγος7 8, προσεπάθουν δι’αλαλαγμών νά έκφοβίσωσι τό ζφον 
καί νά τό κάμωσι νά έκπηδήση εκ τών θάμνων καί βότανών, δπου έκρύ- 
πτετο. Τούτου γενομένου, οί έπιβαίνοντες ίππων κατεδίωκον τό ζώον έξαπο-

1 Έκ Κρητικού ποιήματος είναι καί ό στίχος

κι ενα λαγόν ετόπωαα (= παρετήρησα) ’ς τον κάτω δρν τον πόρο

Α. Κριάρη, Κρητικά φσματα 224. Βλ. καί Στ. Ξανθουδίδου, Έρωτόκριτος ο. 717.
2 Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χων ιάτου, Τά σφξόμενα 2. 355. 23.
8 Hippolyte Noiret, Lettres inedits de Michel Apostolis σ. 77.
4 Περί τής έν τή διαίτη χρήσεως τών κρεάτων τοΰ λαγωοϋ βλ. Συμεών Σήθ, Περί

τροφών δυνάμεων 61. 8 έξ.
6 Θεοδ. Βαλσαμών, Είς τον ΚΔ' κανόνα τής έν Τρούλλω ΣΤ' οίκουμ. συνόδου

(Ρά λλη - Ποτ λή, Σύνταγμα 2.358). Τό λαγοκυνήγι φέρεται καί είς στίχους σημερινών 
δημωδών ποιημάτων τής Καλλιπόλεως.

8 Ό ’Οκτώβριος λέγει δτι:

κίρκοις τε καί οκνλλαξι καί βέλους δράμι,) 
αίρει πετεινά καί λαγούς καί δορκάδας

Μανουήλ Φιλή, Είς τούς ιβ' μήνας (Jdeler, Physici et medici Graeci tninores 
1. 291), ό δέ Δεκέμβριος παρίσταται τά εξής περί εαυτού λέγων

Οηρώ λαγωούς άγρίαν ευωχίαν
καί περδίκων πίμπλημι δαϊτας πλονοίων

Leo Sternbach, Nicolai Calliclis carmina σελ. 46 στίχ. 55.
1 T a f e 1, Eustathii opusc. 356. 32.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:09 EEST - 34.211.113.242



Κυνηγετικά έκ τής έποχής των Κομνηνών καί των Παλαιολόγων. 23

λύοντες άμα κατ’ αύτοΰ τούς λακωνικούς κΰναςή φάλκωνας ή ίέρακας ή 
αετούς ή πετραίους ερωδιούς1 2. Τό ζωον καταδιωκόμενον εκ τής γης μέν υπό 
των κυνών, έκ τοϋ άέρος δέ ύπό των εν τφ μεταξύ ύψωθέντων και μετά 
ροίζου καταφερομένων ορνέων έταράσσετο και Ιλάμβανε ή την προς τά άνω-

Είκ. 3. Πώς έθήρευον τούς λαγωούς. ’Εκ χειρογράφου τών κυνηγετικών τοΰ Όππιανοΰ 
τής ΙΕ' έκατονταετηρίδος. (Έθν. Βιβλ. Παρισίων άριθ. 2,736, φ. 47).

φερή άγουσαν ή έτρεχε διά τοϋ όμαλοϋ μέρους προσπαθούν νά Ιξαπατήση 
τούς διώκοντας δι’επιτηδείων εγκαρσίων αλμάτων 3 (εικ. 3). Αί άπεγνωσμέναι

1 Πτηνόποδες λαγΐναι λέγονται ύπό τοΰ Νικήτα Χωνιάτουέντή χρονική του 
διηγήσει 376.7. Βλ. καί παιδιόφραστον διήγησιν τών τετραπόδων ζφων στίχ. 255 
(W agner, Carmina σ. 150), Taf el, Eustathii op use. 356.52.

2 Μανουήλ Φιλή, Περί ζφων ίδιότητος 10. 12 (έκδ. Joh. de Pau w), Βέλθανδρος 
καί Χρυσάντζα στίχ. 770.
’Μιχαήλ Ψελλοΰ, Τοϊς νοταρίοις τοΰ βασιλέως Κομνηνοΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. 

βιβλ. 5.486), Θεοδώρου Μητροπολίτου Κυζίκου, Έπιστολαί· έπιστ. 34 (Σπ. 
Λάμπρου Ν. Έλλην. 20. 37).
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όμως προσπάθειαί του ήσαν μάταιο», διότι η συνελαμβάνετο κλαυθμηρίζον 1 
υπό των διωκόντων κυνών, οΐτινες καί τό παρέδιδον εις τον σκυλλαγωγόν ή 
υπό των ορνέων, τά όποια ώς αμοιβήν τοΰ κόπου των έλάμβανον μέρος τών 
έντοσθίων αΰτοΰ2.

Ό Άμασείας Άστέριος λέγει δτι οΐ κατά τάς Κάλάνδας ευρισκόμενοι έν 
τή πόλει χωρικοί «μάλλον αυτήν άποδιδράσκουσιν ή οί λαγωοί τά δίκτυα» 3.

Τήν διά δικτύων σύλληψιν λαγωών πιστοποιοϋσι καί εικόνες εκ χειρο
γράφων τοΰ I'. καί ΙΕ', αιώνος (εΐκ. 3), κατά δέ τον ΙΒ'. ό Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος λέγων (570. 30) «λίνον δέ καί επί τών τής νηός Ιστίων λέγεται 
καί επί δικτύων κυνηγετικών, δθεν καί τό διελινήσατο ό λαγωός τουτέστιν 
έξελίνισεν, ήτοι διέφυγε τά λίνα. Καί φυλάττεται ή ρητορική αΰιη λέξις έ'τι 
καί νΰν παρά πολλοϊς τών έν ’Ασία, οι καί τά τοιαϋτα λίνα λινάριά φασιν»4.

Έν τή παρατιθεμένη είκόνι παριστάνεται ό κυνηγών, ό προς τά δίκτυα 
ωθών τον λαγόν, κρατών έν τή δεξιά ράβδον. Αυτή ά'λλοτε είναι έξωγκωμένη 
κατά τό άκρον (είκ. 4) είναι δήλα δή τό ρόπαλον, δι’ ού ό λαγός «τοΰ 
τόνου παρελύετο κάντεΰθεν ράον άλώσιμος έγίγνετο» 5.

“Αλλος τρόπος συλλήψεως λαγοΰ ήτο νά κτυπηθή οΰτος διά μαχαίρας, 
έν φ έ'τρεχεν6, ή καί νά συλληφθή διά τής χειρός τοΰ κυνηγού τρέχων, πράγμα, 
δπερ άπήτει μεγάλην έπιδεξιότητα, ήν λέγουσιν δτι είχεν ό βασιλεύς Ίσαά- 
κιος Κομνηνός, δστις, κατά τον Μιχαήλ Ψελλόν «τον λαγώ πολλάκις έκ 
χειρός ήρει θέοντα» 7.

Τέλος ό λαγός συνελαμβάνετο καί υπό τών κατ’ αΰτοΰ έξαπολυομένων 
παρδάλεων, αΐτινες τον έκτυπουΐ’ διά τών προσθίων ποδών καί λαμβάνουσαι 
έπειτα έκ τοΰ νωτιαίου σπονδύλου τον έσήκωνον υψηλά. Τότε έπενέβαινεν

1 «Φωνήν λαγωοΰ, ήν άφίησιν οΐον κλαυθμόν τινα, όταν διωκόμενος καταληπτός 
γένηται» Ευσταθίου, Παρεκβ. 812.9.

2 Κωνσταντίνου τοΰ Π α ντε χ νή, Έκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών 
έν Annuaire de 1’ Association 6.47-49, Θεοδώρου Μητροπολίτου Κυζίκου, 
Έπιστολαί- έπιστ. 34 (Σ π. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 20.37). Κυνηγών λαγωών αναφέρει 
καί Χριστόφορος ό Μυτιληναίος (Ed. Kurtz, Christophoros Mytilenaios 
σ. 40), ό Μ ιχ. Ψελ λός, Χρονογρ. 266. 20, ό Νικήτας Χωνιάτης, Χρον. διήγ. 433. 
13 έξ. ό ’Ιωάννης Ευγενικός, Κώμης έκφρασις (Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια 
1.50.9) καί πολύ παλαιότερον 6 Χρυσόστομος, ’Εγκώμιον εις τόν άγιον μάρτυρα 
Ίουλιανόν (Migne, Ρ.G. 50'2. 674).

’ ’Αστεριού Άμασείας, Λόγος κατηγορητικός κατά τών Καλανδών (Μ i g n e, 
P. G. 40. 220 D).

4 Τό έκλινίζω σφζεται σήμερον ώς ξελινίζω έν Σφακίοις τής Κρήτης. Βλέπε καί
όσα έγραφα περί τοΰ τελευταίου τούτου ρήματος έν τφ Α' τόμο» τής παρούσης Έπε- 
τηρίδος σελ. 47 καί 48.

6 Θεοδώρου Μητροπολίτου Κυζίκου, Έπιστολαί- έπιστ. 34 (Σπ. Λάμ
πρου, Ν. Έλλην. 20.27).

6 Θεοδώρου Μητροπολίτου Κυζίκου, Ένθ’ άν.
7 Μιχαήλ ψελλοΰ, Χρονογραφία 224.29,
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ό παρδαλαγωγός, δστις έκ τών όπισθεν ερχόμενος έπίεζε τους μυκτήρας τοΰ 
θηρίου, to όποιον ούτως ήναγκάζετο ν’ άνοιξη τό στόμα καί ν’ άφήση τό 
θήραμα. 'Ως αμοιβή προσεφέρετο εις την πάρδαλιν αμέσως εντός ξυλίνου 
σκουτελίου τό αίμα τοΰ σφαγέντος λαγοϋ καί τινα τών έντοσθίων αΰτοΰ, 
απομακρυνόμενου καταλλήλως έπειτα διά λακτίσματος τοΰ σκουτελίου.

’Εννοείται δ’ δτι ή θέσις τοΰ κυνηγοΰ δεν ήτο πολλάκις καθόλου ευχά
ριστος, διότι τό θηρίον καί ωργίζετο, οπότε, προς αποφυγήν δυσάρεστων, 
τοΰ έτεινεν ουτος τήν λεοντήν ή τήν βΰρσαν, τήν οποίαν περιεζώννυτο καί 
τήν οποίαν τοΰτο κατέξαινε1.

Μετεχειρίζοντο δ’ οί Βυζαντινοί τάς παρδάλεις κατά τήν θήραν οΰ

Είκ. 4. Θήρα λαγωοϋ υπό έφιππου χρησιμοποιοϋντος ρόπαλον. 
Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Σκυλίτση.

μόνον λαγωών, αλλά καί έλάφων, ως κατωτέρω θά ίδωμεν, ώμίλησε δέ 
καί ό Θεόδωρος Βαλσαμών διά τά «υπό ορνέων θηρευτικών ή κυνών ή παρ- 
δάλεων θηρευόμενα ή πνιγόμενα» 2.

Εις τήν συνήθειαν δέ αυτήν δέον ν’ άποδώσωμεν καί τό δτι ό πενθερός 
τοΰ Διγενή τοΰ έδωκεν ως δώρον γαμήλιον

δώδεκα πάρδονς διαλεκτούς, δοκιμασμένους πάνυ 3.
Πλήν τοΰ λαγωοΰ, μέ μάγγανον 4 ή με κυνας καί φάλκωνας συνελαμ-

1 Κωνσταντίνου τοΰ Παντεχνή, Έκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών 
έν Annuaire de Γ Association 6. 51. 52.

’ Εις τόν ΞΓ'. κανόνα τών αγίων ’Αποστόλων (Ρ ά λλη - Π ο τ λή, Σύνταγμα 2.81).
* Στίχ. 2260 (χειρ. “Άνδρου).
4 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων στίχ. 289 (Wagner, Carmina 

σ. 151). Δι’ επιβουλής συλληήιιν άλωπέκων αναφέρει καί 'Ιωάννης ό Εύγε ν ικός εις 
τήν κώμης εκφρασιν (Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια 1 50 9). Βλ, καί Κωνσταντί
νου τοΰ Παντεχνή, ΈνΟ’άν. 6. 49,
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26 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

βάνοντο καί άλώπεκες, ών έχρησιμοποίουν τό δέρμα προς έπένδυσιν των φορε
μάτων κατά τον χειμώνα1 2 ή ας μετεχειρίζοντο προς θεραπείαν τής άρθρίτιδος 
εντός ζέοντος ελαίου έμβαπτίζοντες αύτάς καί διά τοΰτου άλείφοντες τά 
πάσχοντα μέλη 1.

'Ως δέ τον λαγόν ούτω καί την έλαφον συχνά καί ευχαρίστως έκυνή- 
γουν οί πλούσιοι καί οι βασιλείς3, άφ’ ου τό κρέας αυτής, ως ή ιδία αύτε- 
παινουμένη λέγει,

άσνγκριτον υπάρχει
επάνω εις τά κρέατα των τετραπόδων ζώων4

καί τά κέρατά της δέ πολλαχώς έχρησιμοποίουν οί Βυζαντικοί.
Φαίνεται δ’ δτι κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους, καί δη κατά την απα

σχολούσαν ημάς περίοδον, ήσαν αί έλαφοι συχναί έν Έλλάδι. Έν τφ βίφ 
τής δσίας Θεοκτίστης λ.χ. άναφέριται δτι ή νήσος Πάρος, έρημος τότε, «είχεν 
έλάφων θήραν πολλήν»5, κυνήγιον δ’ Ιλάφων αναφέρει ή παιδιόφραστος 
διήγησις των τετραπόδων ζώων (στίχ. 255 σ. 150), καί εις τήν Πέτριναν τής 
Λακεδαίμονος επί των χρόνων του ό ’Ιωάννης Ευγενικός6. Τήν ύπαρξιν 
τοιούτων ζφων έν τή περί τον ’Αξιόν ποταμόν χώρα πιστοποιεί ό συγγρα- 
φεύς τού νεκρικού διαλόγου Τιμαρίωνος7, καί τό τοπωνύμιον δέ «λαφικόν 
βουνίν» τό έν τοΐς μεσαιωνικοΐς έγγράφοις άναφερόμενον, πλήθος έλάφων 
υποδεικνύει8.

Έκυνήγουν δέ τό ζφον, τό όποιον άνεκάλυπτε νεμόμενον ό σκοπεύς, 
είτε διά τόξου9, εϊτε διά κυνών καί έλαφρών δρομαίων ίππων10, (είκ. 5)

1 Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου, Τά σιρζόμενα 2. 355. 23.
2 Θεοδώρου τοϋ Προδρόμου, Δεητήριος εις τον αΰτοκράτορα περί ζώσης 

άλώπεκος (Miller, Recueil II σ. 531 στίχ. 58).
* Λέοντος Γραμματικού, Ίστορ. 30.22. Άχμέτ, Όνειρ. σμ'. σ. 194.12, σμβ'. 

σ. 220, Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονογρ. 266.20, Θεοδώρου Προδρόμου, Εις τόν 
αυτόν βασιλέα (Μανουήλ τόν Κομνηνόν) έγκώμιον (Miller, Recueil II 775), Νικήτα 
Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433.13 έξ.

4 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων στίχ. 340 (Wagner, Carmina
σελ. 153).

6 Θεοφίλου Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά σ. 9.
6 Ίωάννου Εΰγενικοΰ, Ένθ’ άν. 1.50.9.
7 Ellissen, Analekten 1.4.44.145.
8 Cusa, I diplomi 626.11, Spata, Diplomi Greci Sicil. ined. 30. 5. Θήρα έλάφων, 

κάπρων καί δορκάδων γίνεται σήμερον πολλή έν Βιθυνίφ εις τά δρη τοϋ Καρά-ντάγκ.
9 Χρυσοστόμου, Όμιλία εις τήν δευτέραν τών παραλειπομένων (Migne, Ρ. G. 

56.118), Τοϋ Μανασσή κυροϋ Κωνσταντίνου, Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων 
(Βυζαντ. Χρον. 12.80.41), Max Treu, Nicepliori Chrysobergae ad Angelos orationes 
tres a. 31, Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 53.25.

10 Κοσμά Ίερο σο λυ μ ί του, Έξήγησις, ών ό θείος Γρηγόριος έφυσιολόγησε 
(Migne, Ρ. G. 38.648).
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Κυνηγετικά έκ τής εποχής των Κομνηνών καί των Παλαιολογων. 27

είτε καί διά παρδάλεων, ως σαφέστατα δεικνύει ή παρατιθέμενη εικών 1 (είκ. 6). 
Έκ των νόμων μανθάνομεν προσέτι δτι πολλάκις ήνοιγον λάκκους, ϊνα 
εντός αυτών εμπέσωσιν αι έλαφοι2.

Ό Χρυσόστομος όμιλεΐ περί θηρευτών απερχομένων εις κρημνούς καί

Είκ. 5. Σκηνή κυνηγίου έλάφου, άπεικονιζομένη επί μιας πλευράς Βυζαντινού 
κιβωτιδίου τοϋ I’ αίώνος, άποκειμένου έν τφ British Museum.

βάραθρα καί ό'ρη άβατα, ΐνα θηρευσωσι δορκάδα3, ό Άχμέτ εν τφ ονει
ροκριτική) του αναφέρει σφαγήν δορκάδος 4, κατά τον ΙΑ', αιώνα Χριστόφο
ρος ό Μυτιληναΐος μνημονεύει θήρας νεβρών δειλών δορκάδων5, κυνηγεσίου

Είκ. 6. Πάρδαλις καταδιώκουσα έλάφους. Έκ χειρογράφου τοΰ I' αίώνος.

δέ δορκάδων επί Παλαιολογων ο τε Μανουήλ Φίλης6 καί δ ’Ιωάννης 
Ευγενικός7.

Έγίνετο δέη θήρα τών δορκάδων,αΐτινες κοινώς γαζέλια εκαλούντο8,

1 Εικόνα κατατοξευομένης έλάφου βλέπε καί έν τή ’Οκτάτευχοι τοϋ Σεραγίου (Ρ1. 
XIII Ν° 40 έκδ. τοΰ Ρωσσικοΰ ’Ινστιτούτου τής Κωνσταντινουπόλεως).

2 Βασιλικ. βιβλ. 60 τίτλ. 3, κη'.
* X ρ υ σο σ τ ό μου, Έγκώμιον εις τόν άγιον μάρτυρα Ίουλιανόν (Migne, Ρ. G. 

50.2 674).
4 Άχμέτ, Όνειροκρ. σμ'. σ. 194.22.
6 Ed. Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios σ. 40.
6 Μανουήλ Φιλή, Εις τούς ιβ'. μήνας (Jdeler, Physici et medici Graeci inmo

res 1. 291).
’ Ίωάννου Εύγενικού, Ένθ’άν. 1. 50.9.
8 Συμεών Σ ή Ο, Περί τροφών δυνάμεων 33. 9,
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28 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

κατά·μήνα μάλιστα ’Οκτώβριον, κα'ι ούχί διά βρόχων, διότι τούτους άπέφευγε

Κείμενον τοϋ Θ', αίώνος αναφέρει κυνήγιον ελάφων ή τών ά'λλων κερασ
φόρων 1 * 3. “Οτι υπό τά άλλα ταϋτα κερασφόρα νοούνται καί αίγες άγριαι, 
είναι πολύ πιθανόν. Ούτως εν τφ βίφ τής όσιας Θεοκτίστης λέγεται δτι εν 
Πάρα) ύπήρχον αίγαγροι «ταΐς μέν έλάφοις την χροιάν παραπλήσιοι, μείζους 
δ’ ελάφων τό μέγεθος, τό δέ κέρας δόλιχόν δσον έκκαιδεκάδορον» κυνηγου
μεναι υπό τών έξ Εύβοιας ερχομένων κυνηγών4. Κυνήγιον δ’αίγών πολλαχοϋ, 
καί μάλιστα περί την Λυκίαν, επί τών χρόνων του πιστοποιεί ό Θεσσαλονί
κης Ευστάθιος (774.38. Πβ. καί 450.Ί7).

Γνωστόν είναι δτι από τών άρχαιοτάτων χρόνων ύπήρχον εις τάς Ελλη
νικός χώρας άρκτοι, τάς οποίας αναφέρει καί ό Όμηρος έν τή ’Οδύσ
σεια (Λ. 611). Μετά ταΰτα ό περιηγητής Παυσανίας αναφέρει δτι επί τών 
χρόνων του έ'ζων άρκτοι επί τοϋ Παρνασσού, τοϋ Ταϋγέτου καί επί τών 
δρέων τής ’Αρκαδίας καί τής Θράκης. Ή ϋπαρξις δμως τοϋ θηρίου δόναται 
νά πιστοποιηθή καί εις μεταγενεστέρους αιώνας. Ούτως επί τής εποχής τών 
είκονομάχων περιγράφεται θήρα άρκτου είς τά πέριξ τής Νικομήδειας5, ό 
Ίσαάκιος Κομνηνός καί ό Μανουήλ άναφέρεται δτι έμαίνοντο περί τάς 
άρκτους6, κατά τον ΙΑ', καί 1Β'. αιώνα επί τοϋ Μακεδονικού Όλυμπου 
ύπήρχον άρκτοι7 καί κατά τό συναξάριον τοϋ τιμημένου γαδάρου (στίχ. 38) 
έκυνηγοϋντο άρκοΰδες, αγριόχοιροι, λέοντες καί παρδάλεις. Καί λέγει μέν ό 
Μιχαήλ Άκομινάτος δτι επί τών χρόνων του τά θηρία ήσαν σπάνια καί 
δυσθήρατα προσφερόμενα είς τούς ευχαρίστως έσθίοντας αυτά Λατίνους8, 
ούχί δμως, φαίνεται, καί τόσον σπάνια, άφ’ ου κατά τον ΙΕ', αιώνα μεσοϋντα 
Κυριάκός ό §ξ Άγκώνος μαρτυρεί δτι ύπήρχον έν ΙΙελοποννήσω έ'λαφοι 
καί άρκτοι9.

1 Χρυσοστόμου, Επιστολή πρός μοναχούς (Μ i g n e, Ρ. G. 60. 754).
7 Μανουήλ Φιλή, "Ενθ’ άν. καί τοϋ αύτοΰ, Περί ζφων ίδιότητος 10. 12.
’ Άχμέτ, Όνειροκρ. σμ'. σ. 194.12.
* Θεοφίλου Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά σ. 9.
5 Βίος Κοσμά καί Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού (Α. Παπαδοπούλου — 

Κερά μ έ ως, Άνάλεκτα Ίεροσολ. Βιβλιοθήκης 4.1). Παλαιότερον ό Χρυσόστομος, 
είς Ιωάννην ομιλία ΜΖ'. (Migne, Ρ. G. 59.268) είπε· «νυν δέ κύνας μέν τρέφομεν, 
πολλοί δέ καί άρκτους καί ονάγρους καί διάφορα θηρία».

8 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονογραφία 266.20. F. Chalandon, Jean II Comnene 
et Manuel I Comnene σ. 237, Μιχαήλ τοϋ ρήτορος, Λόγος είς τόν αΰτοκράτορα 
κύρ Μανουήλ τόν Κομνηνόν (W. Regel, Fontes rerutn byzantinarum σελ. 180), 
I. Κιννάμου, Ίστορ. 127.12.

7 Tafel, Eustatbii opusc. 360.74.
8 Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα 2.190.31.
8 2π. Λάμπρου, Κυριάκός ό Άγκωνίτης έν τή Λακωνική (Ν. Έλλην. 5.419).
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Αί άρκτοι, ας δ λαός άρκους, αρκούδας ή αρκούδια έκάλει1 2, εθη- 
ρευοντο διά τό δέρμα αυτών, άλλα και διά τό λίπος των τό κατά τών ρευ
ματισμών χρησιμοποιούμενου *, μετεχειρίζοντο δ’ οί κυνηγοί κατά την θήραν 
αυτών δίκτυα3 ή φαρμακερά βέλη ή λόγχας4 ή καί ήνοιγον διαφόρους λάκ
κους, εις οΰς καταλλήλως τάς ωθούν 5.

Θήραν συάγρου κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους αναφέρει δ ’Αρχιεπί
σκοπος ’Αντιόχειας Ευστάθιος6, εν τη χρονογραφία του ό ’Ιωάννης Μαλάλας7, 
δ Θεοφάνης έν τή χρονογραφίφ του 8 καί ό Άχμέτ εν τφ δνειροκριτικώ του9.

Κατά την εποχήν, ήτις μάς ενδιαφέρει, πιστοποιείται συχνά δτι Ίσαά- 
κιος ό Κομνηνός έθήρευεν αγριόχοιρους10, δτι ’Ιωάννης ό Κομνηνός έξήρχετο 
εις κυνήγιον συών11, μάλισια δ’ ό Μανουήλ12, δστις κατά τον επαινέτην αύτοΰ 
τόν χαυλιόδοντα σΰν Ιθεώρει ως λαγωόν13.

Καί έν τώ κατά διαταγήν δέ τού ’Ανδρονίκου Κομνηνοϋ ζωγραφηθέντι 
άνακτόρφ παριστάνετο «χαυλιόδους οΰς διακοντιζόμενος ύπ’ αύτοΰ» 14 τέλος

Κυνηγετικά έκ τής εποχής των Κομνηνών καί τών Παλαιολόγων. 29

1 "Αρκυλοι τά τών άρκτων εϊτουν άρκων νεογνά· Εΰ στ αθίου, Παρεκβ. 1535.17. 
Μαρτυρεί δέ καί ή συνήθεια ούκ άπό τής άρκτου, άλλ’ άπό τής άρκου παραλαβοϋσα 
τήν αρκούδαν- Ευσταθίου, νΕνθ’ άν. 1156. 16, έγραψε δέ καί ό Σχολιαστής τοϋ 
Όππιανοΰ (Άλιευτ. Β'. 2488) άρκτοις· άρκούδοις· άρκουδίοις. Τό άρκος φέρεται πολύ 
παλαιότερον έν τώ βιβλίφ τών κριτών Α'. 35 «αί άρκοι καί αί άλώπεκες».

2 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων στίχ. 852 (W agn e r, Carmina 
σ. 170). Γνωστόν είναι δτι κατά τήν εποχήν τών Κομνηνών, αλλά καί βραδύτερον, ώς 
δεικνύει ή σημερινή συνήθεια, πολλοί Αθίγγανοι άποκόπτοντες τρίχας άρκτου τάς έδι- 
δον είς τάς γυναίκας ώς άλεξιτήρια τής βασκανίας, καθ’ οΰ εθίμου έξανίσταντο οί 
έρμηνευταί τών ιερών κανόνων (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 6. 357).

3 Κωνσταντίνου τοϋ Μανασσή, Σύνοψις χρον. στίχ. 6475 σ. 275.
4 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονογρ. 266. 20 (εκδ.Σ ά θ α), Έπιστεύετο κατά τόν μεσαίωνα 

δτι ή βαρέως τραυματισθεΐσα άρκτος έθεραπεύετο κλείουσα τάς πληγάς της διά ξηρού 
φλόμου, Ευσταθίου άρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας καί μάρτυρος, Είς τήν έξαή- 
μερον υπόμνημα (Μ i g η e, Ρ. G. 18. 740c).

1 «Οί ποιοΰντες έν δημοσίω τόπφ όρυγμα έπί τό έμπεσεΐν άρκους ή έλάφους 
ένέχονται τφ Άκουϊλίφ, τινός έμπεσόντος καί βλαβέντος» Βασιλικ. 60. 3 κη'.

“Ευσταθίου ’Αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας, Ένθ’ άν.
1 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 163. 2.
8 Θεοφάνους, Χρονογρ. 1. 268.10 (De Boor).
" Ά χ μ έτ, Όνειροκρ. σοθ'. 226. 23.

10 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονογρ. (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 4.250).
“Νικήτα X ω ν ιάτ ου, Χρον. Διήγ. 53. 25.
12 Είς τόν αυτόν βασιλέα (Μανουήλ Κομνηνόν) έγκώμιον στίχ. 775 (έν Μ i 11 e r, Recueil

II 747), I. Κιννάμου, Τστορ. 127. 12. Βλ. καί F. Chalandon, Jean II Comnene
et Manuel I Comnene σ. 237.
“Μιχαήλ τού ρήτορος, Λόγος είς τόν αΰτοκράτορα κυρ Μανουήλ τόν Κομνη

νόν (W. Re gel, Fontes rerum byzantinarum σ. 180).
14 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433.14.
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so Φαίδωνος ϊ. Κουκουλέ

κυνήγια άρκτων και αγριόχοιρων μνημονεύει δ Μιχαήλ Ψελλός1, τό συναξά- 
ριον τοϋ τιμημένου γαδάρου2 και ή παιδιόφραστος διήγησις των τετραπό
δων ζώων 3 και κατά τον ΙΕ', αιώνα ’Ιωάννης ό Ευγενικός4. Καί άναφέρε- 
ται μέν δτι ενίοτε έθηρεύοντο αγριόχοιροι εν τή Πέτρινη τής Λακεδαίμο- 
νος5, μεγαλύτερου όμως πλήθος υπήρχε τότε εις τά περί τον Μακεδονικόν 
’Όλυμπον μέρη, κατά μάρτυρα τον Μιχαήλ Ψελλόν6, καί εις τήν Λυκίαν7, 
καί μάλιστα εις τήν Κιλικίαν καί τό ό'ρος Ταύρον 8.

Έγίνετο δ’ ή επικίνδυνος καί επίμοχθος των θηρίων τούτων θήρα9 
συνήθως μέν από ίππων, ούχί δμως σπανίως, καί οσάκις οι θηρευταί ήσαν 
δεξιοί καί τολμηροί, καί πεζή10, χρησιμοποιούμενων κυνών καί δοράιων ή 
ακοντίων, βενάβλων, προς καταποντισμόν, προς δέ καί δηλητηριωδών 
βελών 11 (είκ. 7 καί 8).

Ότι τώρα πολλάκις κατά τήν θήραν, σφαλλόμενων τών ίππων, έξεσελ- 
λίζοντο οί ιππείς ή καί έτραυματίζοντο ή υπό τών θηρίων ή καί υπό τών 
ιδίων μενάβλων, καί φυσικόν είναι καί υπό τών συγγραφέων μαρτυρεΐται12. 
Έπ’ ίσης οί συγγραφείς μαρτυροΰσιν δτι οί θηρευταί, ΐνα έκ τής λόχμης

1 Tafel, Eustathii opusc. 360.74.
* Στίχ. 38.
3 Στίχ. 255 (Wagner, Carmina Graeca medii aevi σ. 150).
4 Ίωάννου τοϋ Ευγενικού, Κώμης έκφρασις (Σπ. Λάμπρου, Παλαιολό- 

γεια 1. 50. 9).
5 Ίωάννου τοϋ Ευγενικού, Ένθ’ άν.
6 Tafel, Eustathii opusc. 360. 74.
7 Ευσταθίου, ΓΙαρεκβ. 774.38.
8 I. Κιννάμου, 'Ιστορ. 24. 10.
9 Χρόνφ μέν κάπρον λάβοι τις καί μετά μόχθων πόσων Θεοδώρου τού Προ

δρόμου, Εις τήν επί τή άλώσει τής Κασταμόνος έπινίκιον πρόοδον τού αΰιοκράτορος 
κυροΰ Ίωάννου τού Κομνηνοΰ δεκάστιχα τοϊς δήμοις (Migne, Ρ. G. 133. 1376 Α).

10 I. Κιννάμου, Ίστορ. 127.12.
11 I. Μ α λά λα, Χρον. 163. 2, I. Κιννάμου, Ίστορ. 24. 10, Νικήτα Χωνιάτου, 

Χρον. διήγ. 53. 25,416.1, Μ. Treu, Nicephori Chrysobergae ad Angelos orationes 
tres a. 31, Δούκα Ίστορ. 123.18 Πβ. καί F. Chalandon, Ένθ’ άν. 237.

12 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 53.25. Οί οΰτω τραυματιζόμενοι πρός θερα
πείαν μετεχειρίζοντο τήν εκδοράν. Ήτο δ’αΰτη κατά τόν I. Κίνναμον, Ίστορ. 
24.29 «υμήν τις λεπτός» κατά δέ τόν Ν ική τα ν Χω ν ιάτη ν, Χρον. διήγ. 54. 9 «ύμήν 
δέρματος». Ύπό τά άόριστά πως ταΰτα δέον νά νοήσωμεν δύο τινά α') τό έσωτερικόν 
μέρος τού προβείου δέρματος, άφ’ ού καί νΰν τούτο έν Σκύρφ καλείται γ δ ο ρ ά καί 
καίγδούρα έν Στερεή; Έλλάδι (Δ. Λουκοπούλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης σ. 11) 
καί β') τμήμα κατειργασμένου δέρματος, άφ’ ού τοιοΰτόν τι μετεχειρίσθη κατά τόν 
ΝικήτανΧωνιάτην ("Ενθ’ άν.) ό Ιωάννης Κομνηνός υπό τοϋ ίδιου δόρατος έν θήρφ 
τραυματισθείς καί άφ’ οΰ, κατά τά όρνεοσόφια, (Αίλιανοΰ, Ποικίλ. ίστορ. 2.557.28 
Hercher) πρός θεραπείαν τού δακτύλου τού όρνεου, έξ οΰ έξέπεσεν ό δνυξ συνιστάτο ή 
έπίθεσις «βουτύρου μετά αποξέσματος δέρματος είργασμένου». Νΰν γδοράς κατά 
δελτίον τού Ίο coo. λεξικού λέγεται τό έσωτερικόν μέρος κατειργασμένου δέρματος.
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εξαγάγωσι τούς αγρίους χοίρους προς δόλον ετοποθέτουν που θήραμα, καθ’ ου 
ούτοι αμέριμνοι έφώρμων *.

Εις τά ανωτέρω είρημένα ας προστεθή δτι κατά τον ΙΒ'. αίώνα πολλοί 
επιστοποίουν, συμφώνως και προς την άρχαίαν παράδοσιν, δτι είδον αίγά-

Κυνηγετικά έκ τής εποχής των Κομνηνών καί των Παλαιολόγων. 31

Είκ. 7. Κυνήγιον αγριόχοιρων καί έλάφων. ’Εκ χειρογράφου τοϋ I' αίώνος.

γρους ή συάγρους προστρίβοντας επί δένδρων καί άποκόπτοντας τά αιδοία 1 2 
καί δτι, κατά κυνηγετικήν συνήθειαν επικρατούσαν τότε «πολλαχοΰ3, καί 
μάλιστα περί Λυκίαν, γέρας κυνηγέτη πρώτφ βαλόντι έ'λαφον ή αιγα ή 
κεφαλή καν άχρείον εΐη τό τής βολής».

Είκ. 8. Κυνήγιον άγριοχοίρου επί μιας τών πλευρών Βυζαντινού κιβωτιδίου 
τοϋ I' ή ΙΑ' αίώνος.

Τό πολλαχοΰ τούτο τού Ευσταθίου δηλοΐ δτι τό έθιμον ήτο γενικόν, 
τούτο δ’ όντως πιστοποιεί καί ή νύν συνήθεια. "Οσον δήλα δή ήδυνήθην νά 
εξακριβώσω, νύν εν Ναουση τής Μακεδονίας καί έν τοΐς χωρίοις τής Χαλκι
δικής ό πρώτος βαλών αγριόχοιρον ή έ'λαφον ή δορκάδα λαμβάνει κατά τήν

1 Νική τ α Χων ιάτ ο υ, Ένθ’ άν. 416.1.
’ Ευσταθίου, Παρεκβ. 450. 17,772.52.
3 Ευσταθίου, Ένθ’ άν. 774. 38.
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διανομήν έκκριτον δώρον τό δέρμα κα'ι την κεφαλήν τοΰ ζώου, εν τή περι
φέρεια Νευροκοπίου (Ζιρνόβω καί τοΐς πέριξ χωρίοις) ώς καί έν Μάκρη καί 
Μαρωνεία ό βαλών χοίρον λαμβάνει τήν κεφαλήν, έν ω έν τή περιφερεία τής 
Δράμας τό δέρμα. Τέλος έν τοΐς χωρίοις τοΰ Πηλίου ό βαλών χοίρον λαμβά
νει τήν κεφαλήν, τούς πόδας καί τό δέρμα αύτοΰ, έν τή περιοχή δέ τοΰ ό'ρους 
Γούρας τήν κεφαλήν, τούς πόδας καί τά έντόσθια, ό δέ φονεύσας αυτόθι 
δορκάδα μόνον τό δέρμα.

Τήν θήραν έλάφων, δορκάδων, καί αγριόχοιρων έννοεΐται δτι έπηκο- 
λούθει οΰχί σπανίως καί συμπόσιον έπί τόπου, καθ’ δ τά κρέατα των θηρα
μάτων ψηνόμενα κατεβροχθίζοντο υπό τών μετασχόνταιν τοΰ κυνηγίου, οΐα- 
νες έτοποθέτουν αυτά έπί αυτοσχεδίου στιβάδος1. "Οτι δ’οι κυνηγοί, καί

32 Φαίδωνος 1. Κουκουλέ

Εϊκ. 9. Θήρα λέοντος. Έπί Βυζαντινού κιβωτιδίου τοΰ I' ή ΙΑ' α’ιώνος.

βασιλείς ακόμη αν ήσαν, κυνηγοΰντες ήρκοΰντο εις μικράς τινας καί ταπει
νός καλύβας, έάν διήρκει έπί πολύ τό κυνήγιον, λέγουσιν οί συγγραφείς2.

Εις τά ύπό τών Βυζαντινών κυνηγούμενα θηρία δέον νά προσθέσωμεν 
πρώτον τον ζοΰμπρο ν, δεύτερον τάς παρδάλεις καί τρίτον τούς λέοντας. 
Ό ζοΰμπρος, ώς μάς πληροφορεί ό Νικήτας Χωνιάτης, ήτο ζφον μεγαλύτε- 
ρον τής ά'ρκτου καί τής παρδάλεως, ευρισκόμενον δ’ εις τά δάση τών Ταυρο- 
σκυθών ή, ώς τό δημώδες κείμενον λέγει, τών Κομάνων, κατεβάλλετο διε- 
λαυνόμενον διά δόρατος3.

Οί λέοντες κυνηγούμενοι διά τό δέρμα των καί παλαιότερον διά τά έν 
τώ ίπποδρόμφ θεάματα4, ήσαν, έννοεΐται, σπάνιοι καί, μετεχόντων τής

1 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433.16, Tafel, Eustathii opusc. 366.30, 
Λιβαν ίου τοΰ σοφιστοΟ, Θήρας έκφρασις 4.1066 (έκδ. Reiske).

2 Θεοδώρου τοΰ Π ρ ο δ ρ ό μο υ, Λόγος εις τόν ΓΙορφυρογέννητον κυρόν Ίσαά- 
κιον τόν Κομνηνόν (Ed. Kurtz, Unedierte Texte aus der Zeit des Kaisers Johannes 
Komneuos B.Z. 16.114.72).

s Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433. 16.
4 Κατά τόν Χρυσόστομον, Ερμηνεία εις τόν Ε'. ψαλμόν, (Migne, Ρ. G. 65.62)
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θήρας κυνών* 1, εκυνηγοΰντο υπό εφίππων, ως μας τούς παρουσιάζουσιν αί 
εικόνες, (είκ. 9) βαλλόμενοι διά βελών, πληττόμενοι διά ξίφους2 ή και συλ- 
λαμβανόμενοι διά πάγης, ην οί κυνηγοί εχρησιμοποίουν καί κατά τής παρδά- 
λεως τής μόνον δι’ ενέδρας συλλαμβανομένης (είκ. 9)3.

Ποιου είδους δ’ ήτο ή πάγη αυτή, ήτις γενικώς ούτω συχνά υπό τών 
συγγραφέων αναφέρεται περί θήρας πτηνών καί τετραπόδων ζφων προκει- 
μένου, μάς διδάσκει γενικώς πως ό σχολιαστής τών αλιευτικών τοϋ Όππια- 
νοΰ,4, δστις, δυστυχώς, έν τή περιγραφή του φαίνεται πολύ καί ύπό τοΰ 
πρωτοτύπου επηρεασμένος.

Κατά τον σχολιαστήν λοιπόν τούτον «Οί κυνηγοί βόθρον δρΰσσοντες 
ίστάσιν έν αύτω ξύλον μηχανητόν, άνωθεν μέν έ'χον λίθον, υποκάτω δ’ έ'ρι- 
φον ή κΰνα, έλθόντος δέ τοΰ θηρός καί έπιπηδώντος τώ βόθρφ άνασιρέφε- 
ται τό ξύλον διά τής έν αύτφ μηχανής καί φέρει τον μέν έρκρον άνω, τον 
δέ λίθον κάτω καί ούτως άγρεύεται ό θήρ».

Κυνηγετικά έκ τής έιτοχής των Κομνηνων και των Παλαιολόγων. 33

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

τών συγχρόνων τού τινες έξημέρωνον τούς λέοντας καί τούς είχον συνοικοΰντας. Διά 
τούς κατά τά θεάματα χρησιμοποιούμενους λέοντας βλ. Βασιλικά 19. 10. 35. 36 καί 37.

1 Εις τήν θήραν άρκτων καί λεόντων φρονώ δτι άναφέρονται οί έν τή παιδιοφρά- 
στω διηγήσει τών τετραπόδων ζφων (στίχ. 256 σελ. 150) στίχοι, καθ’ ους ό κύων λέγει· 
έκυνήγουν ού μόνον ελάφια, λαγούς καί χοίρους, αλλά

ακόμη και τα δυνατά τά ζφα τά μεγάλα^ 
άπερ ον δύναμαι κρατεΐν, άλλ ’ ουδέ καταβάλλειν.

2 Έν τφ έθνικώ ήμών έπει ό Διγενής παριστάνεται καί διά τής ράβδου του κατα- 
βάλλων λέοντα.

3 Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, Εις τήν έπί τή άλώσει τής Κασταμόνος επινί
κιον πρόοδον τοϋ αύτοκράτορος κυροΰ Ίωάννου τοΰ Κομνηνοΰ δεκάστιχα πολιτικά τοϊς 
δήμοις (Μ ί g n e, Ρ. G. 133. 1376 Α.). Θήραν λεόντων καί παρδάλεων αναφέρει καί τό 
συναξάριον τοΰ τιμημένου γαδάρου στίχ. 38. Ίσως τά θηρία ταΰτα νά ύπαινίσσεται καί 
ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Εις τόν αΰτοκράτορα κύρ Μανουήλ τόν Κομνη- 
νόν, W. Re gel, Fontes rerum byzantinarum σ. 40), όταν όμιλή περί τοΰ ασχολούμε
νου εις ιππασίας γυμναστικός «όσαι τούς θήρας ρίπτουσι τούς όρειβάτας, τούς πελω
ρίους, οϊ μή συχνοί πίπτοντες τό παροικούμενον έρη μούσι».

* Σχολ. Όππιανοΰ Άλιευτ. Γ'. 386.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, 'έτος Θ'. 3
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