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ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Α'

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ

Χαράν καί υπερηφάνειαν πάσης Βυζαντινής οικογένειας άπετέλει ή 
άπόκτησις τέκνων, τά όποια, όντα εικόνες των γεννησάντων, συνέχιζον 
την οικογενειακήν σειράν, οίονεί άνιστάντα τούς άποθανόντας προγό
νους. Την άντίληψιν ταΰτην σαφέστατα διετυπωσεν ό Σελεύκειας Βασί
λειος γράψας1 «Ή γάρ τών έξ ημών φυομένων παίδων διαδοχή τοϋτό 
έστι, τούτο βούλεται, τής τών σπειράντων και φυσάντων εΐκόνος Ιν τοϊς 
παισίν αΰθις άνανεουμένης αεί καί τρόπον τινά πάλιν άνισταμένης ως 
δοκεΐν εκείνους τούς πάλαι κατοιχομένους εν τοΐς ζώσί τε πάλιν καί πε- 
ριοΰσιν άνθρώποις όράν» 1 2, γνωστόν δ’ ήτο καί τό τοϋ παροιμιαστοϋ 
«ό γάρ γεννήσας υιόν ούκ άπέθανεν». ’Εντεύθεν μία τών θερμοτέρων 
ευχών προς τούς νυμφευομένους ήτο νά άποκτήσωσι τέκνα τέκνων3. 
Ώς δ’ ή άπόκτησις κληρονόμου έπλήρου χαράς τούς γονείς, ούτως άντι- 
στρόφως ή ατεκνία βαθυτάτην τοΐς έπροξένει λύπην 4, θεωρουμένη μάλι
στα καί ώς αμαρτιών αποτέλεσμα. «"Οταν ΐδης, θεοσεβείς όντας, λέγει ό

1 Migne, P.G. 85.492.
Πβ. καί «έπόθουν καλού τοιούτου βλαστού καρπούς ίδεΐν, όπως καί ώς ει

κόνας τοΰ υιού τά έγγονα βλέποντες τό πολύ τοϋ πρός αυτόν φίλτρου διαναπνέ- 
ωσι.» Βίος τοϋ οσίου Άβραμίου, Migne, P.G. 115.45.

2 Νΰν οί μεταβαίνοντες, ϊνα βαπτίσωσι παιδίον, εις τό όποιον πρόκειται νά 
δώσωσι τό όνομα άποθανόντος συγγενούς, λέγουσι' πάμε ν’ άναστήσωμε τον τάδε 
προσθέτοντες τοΰ άποθανόντος τό όνομα.

8 Εις πολλά μέρη σήμερον συνήθης ευχή πρός τούς νεόνυμφους είναι' «καί 
’ς τά γεννητούρια».

1 Τφ τής άπαιδίας πυρί διεπίμπρατο καρπού κοιλίας έφιεμένη, Συμεών 
Μεταφράστης, Migne, P.G. 114. 597. Τον Διγενή καί τήν σύζυγόν του 
κατά τό έπος

έν μόνον τούτων τάς ψυχάς έλύπει καθ’ έκάστην 
ατεκνίας ή άσβεστος καί δεινοτάτη φλόγα 

Βασιλείου Λιγενοΰς Άκριτου λόγοι λόγ. 7. 180 (Legrand, Bibliothfeque Grec- 
que vulgaire τόμ. 6).
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88 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Χρυσόστομος1, και εύλαβείας επιμελούμενους, άπαιδας, μ ή νομίσης, αμαρ
τιών είναι έργα», γνώμη, ήν και οί νεώτεροι 'Έλληνες εχουσι, παρ’ οις 
περιφέρεται καί ή παροιμία «άκληρος, άΐίεος» s.

Ή στείρα κατά τούς βυζαντινούς χρόνους όχι μόνον έθεωρείτο άδο
ξος καί έστερεΐτο παρρησίας απέναντι τού άνδρός* 3, άλλα πολλάκις αντι
μετώπιζε διά τον λόγον τούτον καί σκαιάν την συμπεριφοράν αυτού4 5, 
εν τέλει δε καί τάς ύβρεις του, άγνοοΰντος, κατά τον Χρυσόστομον, ότι 
«Τό τεκεΐν άνωθεν εχει την αρχήν» °. Τήν μειονεκτικήν αυτήν θέσιν 
θέλουσα ν’ αποφυγή ή Βυζαντινή, κατέφευγεν εις τήν χρήσιν συλληπτι- 
κών φαρμάκων, καί τοιαΰτα ήσαν τό αιμα λαγωοΰ, τό στέαρ χηνός ή ή 
τερεβινθίνη6, τά όποια τής έπρομήθευον μαΐαι ή γραΐαι περί τά τοι- 
αύτα άσχολοΰμεναι, αΐτινες όμως ενίοτε αντί καλού τον θάνατον τής 
λαμβανοΰσης τά φάρμακα προύκάλουν, οπότε ύπέκειντο εις τον περί 
δολοφόνων νόμον, εξοριζόμενοι7. "Αν δε τά φάρμακα ταϋτα δεν ενήρ- 
γουν, αί Βυζαντινοί κατέφευγον καί εις μαγγανείας καί γοητείας8, ψη
φίδας καί φυλακτήρια από τού σώματος αυτών άποκρεμώσαι9.

Καί αυτός μέν ήτο δ κανών, τού πράγματος όμως υπήρχε καί ή 
αντίθετος όψις, εύρίσκοντο δήλα δή καί γυναίκες, αΐτινες διά πτωχείαν 
ή μύσος προς τον άνδρα, ή δι’ έπιτήδευσιν ωραιότητος ή διά πορνείαν, 
ενίοτε δε καί διά φυλαργυρίαν τών συζύγων, μετεχειρίζοντο ή τήν σύλ-

> Μ ί g n e, P.G. 54. 445.
3 Ν. Πολίτου, Παροιμίαι 1.385. Έν παλαιοτέροις χρόνοις έν Γορτυνία 

λέγεται ότι οί ιερείς ουδέ τήν προσφοράν τών άκληρων έδέχοντο εις λειτουργίαν. 
Βλ. Λαογραφίας τόμ. 5. 408.

8 Σ υ μ ε ώ ν Μεταφραστής, Migne, P.G. 114. 597.
4 Χρυσόστομος, Migne, P.G. 54. 653, Βίος τοΰ μακαρίου Αυξεν

τίου, Migne, P.G. 114. 1433.
5 Migne, P.G. 54. 639.
6 Μιχαήλ Ψελλοϋ, Τφ μεγάλοι δρουγγαρίφ Κωνσταντίνφ (Κ. Σάθα, 

Μεσ. Βιβλ. 5. 327. 328.) Καί νΰν έν Αίτωλίφ πιστεύουσιν ότι, όταν άκληροι φάγωσι 
άρρενα λαγωόν έγκυον (διότι πιστευουσιν οτι καί αυτός καθίσταται έγκυος) τότε 
άποκτώσι τέκνα. Βλ. Δ. Λουκοποΰλου, Σύμμεικτα λαογραφικά έξ Αιτω
λίας, Λαογραφίας 12. 60. Ίδ. καί όσα διά σημερινά δημώδη συλληπτικά φάρ
μακα γράφει ή Ελπινίκη Σ τ α μ ο ύ λ η-Σ α ρ α ν τ ή έν Θρφκικών τόμ. 8. 376. 377).

7 Πανδέκται 48. 8. 3. 3, Σύνοψις Φ. 2. 1 (Zach. ν. Lingenthal, JGR. 5. 665), 
Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων 2.519.

8 Χρυσόστομος, Migne, P.G. 51. 369.
9 Μιχαήλ Ψελλοϋ, Χρονογραφία σ. 32 (έκδ. Σάθα). Έν Νομοκάνονι 

Ίβήρων τοΰ ΙΖ' αίώνος άναφέρονται στεϊραι, αί όποΐαι «τρώγουσι κάποια βότανα 
μαντεμένα ώς διά νά κάμωσι παιδία» Π. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον Νομοκάνο- 
νος, Λαογραφίας, 3. 386.
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Τά κατά τήν γέννησιν καί την βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών. 89

ληψιν κωλύοντα φάρμακα, άτόκια, καί τοιαύτα ήσαν καθάρσια η εγκέ
φαλος βατράχου ή στέαρ λεόντειον 1 ή βοτάνη, δι’ ής κατά μήνα έβοτά- 
νιζον την μήτραν των * 2 ή χυλωθείς καί προς πόσιν δοθείς καρπός ιτέας 3, 
τινές μάλιστα, ϊνα μή συλλαβωσιν, έξήρτων από τοϋ λαιμοΰ των μήτραν 
ήμιόνου, ήτις, ώς γνωστόν, δεν γεννά, καί ρύπον έκ των ώτων αυτής 4 *.

Πλήν των άτοκίων δε μετεχειρίζοντο καί φθόρια, δηλητήρια δήλα δή 
φάρμακα, ϊνα φθείρωσι τό συλληφθέν δ, ούδ’ άπέφευγον νά πιέζωσι τήν 
κοιλίαν αυτών ή νά έπιθέτωσιν επ’ αυτής βάρη 6. Εις τό έ'ργον τοϋτο 
βοηθούς εΰρισκον τούς φαρμακοποιούς, πιγμενταρίονς, παρέχοντας κατά 
τον Βαλσαμώνα, σαλαμάνδραν ή άκόνιτον ή πιτυοκάμπτην ή βοΰβρωστιν 
ή μανδραγόραν ή κανθαρίδας 7 ή καί μαίας, αϊτινες, αντί μισθού, ύπηρέ- 
τουν εις τό άνόσιον έργον 8. Διά τούτο δ Σιορανός 9 * * ήθελε τήν μαίαν 
«άφιλάργυρον είναι ως μή διά μισθόν κακώς δούναι φθόριον».

Κατά τοιούτων ενεργειών, αϊτινες άντέβαινον εις τήν κοινωνικήν 
καί Χριστιανικήν παράδοσιν ελάμβανον μέτρα οΐ τε πολιτικοί καί εκκλη
σιαστικοί νόμοι. Ούτως δ πολιτικός νόμος ώριζεν ϊνα ή έπιφέρουσα καθ’ 
έαυτής βίαν επί σκοπφ έκτρά)σεως 19 καταδικάζεται εις εξορίαν 11, τυ-

'Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Τφ μεγάλα) δρουγγαρίφ Κωνσταντίνφ (Κ. Σά- 
θα, Μεσ. βιβλ. 5. 327-328). Συνταγάς φαρμάκων πρός κώλυσιν τής συλλήψεως ή 
καί πρός φθοράν τοΰ εμβρύου βλέπε παρά Σ ω ρ α ν φ, Περί γυναικείων ο. 
230.9 έξ. (Rose).

2 Ιωάννης Νηστευτής, Migne, P.G. 88. 1928, Βυζαντινά Χρο
νικά Πετρουπόλεως 8.401. Κατά τούς μεταγενεστέρους Νομοκάνονας ό έξομολό- 
γος έπρεπε νά έρωτα τήν προς έξομολόγησιν προσερχομένην γυναίκα «εάν βα- 
στάζη βότανον ή έβοτάνισε τήν μήτραν της, διά νά μή κάμη παιδί». Ή τοιαύτη 
γυνή ύφίστατο τοΰ φονέως τό έπιτίμιον.

3 Μανασσή, Τά κατ’ Άρίστανδρον καί Καλλιθέαν 8. 3 (τόμ. 2. 573, 
Hercher).

4 Σ ω ρ α ν ο ϋ, Περί γυναικείων 232. 16 (Rose).
®Χρυσόστομος, Migne, P.G. 57.357, Κλήμεντος, Παιδα

γωγός 2. κεφ. 10 (σ. 215 Stahlin). Περί κωλυτικών τής γεννήσεως τεχνασμάτων 
όμιλεΐ δ Ά χ μ 8 t εν τφ Όνειροκριτικφ του κεφ. 140 καί 141 (σελ. 92 καί 93, 
Drexl).

6 "Ορα Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 3. 63. 64, 6. 199. Σημείωσον δτι ό 
σύζυγος είχε τό δικαίωμα νά διαζευχθή τήν έκουσίως άποβάλλουσαν.

7 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 519.
8 Μ ά λ χ ο υ ρήτορος, Έκλογαί σ. 273. 7 (Βόνν).
9 Σωρανοϋ, ’Ένθ’ άν. 174.23.
'° Ή έκτριοσις εκαλείτο αποβολή, ώς καί σήμερον. Έν τφ έπ’ όνόματι 

τοϋ Ζωναρά φερομένφ λεξικφ άναγινώσκομεν έκτρωμα- αποβολή γυναικός.
” Πανδέκται 48.8.8 πβ. καί 47.11.4.
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90 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

πτομένη ', κατά δέ την 31ην Νεαράν Λέοντος τοϋ Σοφοΰ δ άνήρ 
επετρέπετο νά χωρίζχι την σχίζυγον «δταν δι’ απέχθειαν τήν προς αυτόν 
άμβλώσκουσα φωραθή 1 * 3».’Αφ’ ετέρου ό προς έ'κτρωσιν δώσας φάρμακον, 
εάν μέν ητο τών άσημων, έξωριζετο εις μεταλλεία, εάν δι’ εντιμότερος, 
περιωρίζετο εις νήσον, άποβάλλων συγχρόνως καί τό ήμισυ τής περιουσίας 
του. "Αν όμως ή λαβοΰσα τό φάρμακον άπέθνησκε, τότε έτιμωρειτο οΰ- 
τος διά τής έσχατης των ποινών3.

Καί ή εκκλησία δέ θεωρούσα φονέα τήν λαμβάνουσαν φάρμακα προς 
έ'κτρωσιν, έπέβαλλεν εις αυτήν τό τοΰ φονέως επιτιμίου, παλαιότερον 
μέν κωλόουσα αυτήν διά βίου τής θείας κοινο)νίας, βραδΰτερον δέ επιει
κέστερου περιορίσασα εις δεκαετή τον χρόνον τοΰ άφορισμοϋ 4 *, όν καί 
εκκλησιαστικοί ά'νδρες, ως λ. χ. ’Ιωάννης ό Νηστευτής, εις πενταετίαν ή 
τριετίαν περιοόρισαν °. Εις τάς αΰτάς δέ εννοείται ποινάς ΰπέκειντο καί 
οι τά άμβλωθρίδια παρέχοντες φάρμακα 6.

Ειπον ανωτέρω ότι λίαν επιθυμητή έθεωρεΐτο ή γέννησις τέκνου, 
ίδίμ όμως άρρενος, άφ’ ου αυτό θά συνέχιζε τό όνομα τής οικογένειας, 
ή, άν ήτο βασιλόπαις, καί τής βασιλείας κληρονόμος θά εγίνετο.

Γυναίκες τοΰ λαοΰ, αλλά καί βασίλισσαι, έχαιρον λίαν όταν ήκουον 
παρ’ οσίων άνδρών ότι έμελλον νά γεννήσωσιν ά'ρρεν 7, τό όποιον ως 
κατ’ εξοχήν π α ι δ ί ο ν έχαρακτηρίζετο 8.

Ή γέννησις τότε άρρενος ου μόνον τους γονείς έπλήρου χαράς 
—χαρακτηριστικόν τό τοΰ Ψελλοΰ« άρρεν τό άρτίτοκον βρεφΰλλιον, άρ-

1 Πρόχειρος Νόμος 39. 71, Πρόχειρον auctum 39. 182 (Zach. ν. Lingenthal 
JRG. 6. 360), Βασιλικά βιβλ. 60. 22 δ.

5 Βλ. Migne, Ρ. G. 107. 496.

3 ΓΙανδέκται 48. 19. 38. 5 καί Φωτίου, Νομοκ. τίτλ. ΙΓ' κεφ. I'. (Ρ ά λ- 
λη-Ποτλή, Σύνταγμα 1. 312, 6. 199-200, Ί (0 ά ν ν ο υ Σχολαστικοί, 
Συναγωγή κανόνων εκκλησιαστικών σ. 124 Benesevic').

4 Βασιλείου τοί Μεγάλου, Πρός Άμφιλόχιον επιστολή κανο
νική. Βλέπε καί τον ΚΑ' κανόνα τής έν Άγκύρφ Συνόδου (Ράλλη-Ποτλή, 
Σύνταγμα 3.63.64, 4.96. 99).

3 Ίωάννου τοϋ Νηστευτοΰ, Κανονικόν (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγ
μα 4.443). ’Έπιθι καί Βαλσαμώνα εις τόν ΚΕ' κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου 
(Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4.158).

8 Βλ. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 518. 519, 4. 114.

7 Μάρκου Διακόνου, Βίος τοϋ άγιου Πορφυρίου κεφ. 36.42.43 
(σελ. 31. 22, 36. 12, 43.2 έκδ. Gregoire-Kugener).

8 Ό Χρυσόστομος (Migne, P.G. 61.204) είπε’ «κόραις καί παιδίοις 
γέγονας καταγέλαστος». Καί νΰν πολλαχοΰ παιδιά λέγονται μόνον τά άρρενα 
τέκνα.
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ρεν ώ γή καί ήλιε !» 1— αλλά, προκειμένου περί βασιλόπαιδος, και τούς 
υπηκόους, οΐτινες επί τη αγγελία τής γεννήσεως συνέχαιρον άλλήλους 
καί έπεκρότουν1 2. Συνέβαινε δήλα δή κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους δ,τι 
καί σήμερον, οπότε τήν γέννησιν άρρενος επακολουθοΰσι παντοειδείς εκ
δηλώσεις χαράς τών γονέων καί συγγενών, οΐτινες καί πυροβολοϋσιν επί 
τφ ευτυχεί γεγονότι3 * *.

Κατ’ αντίστροφον λόγον ή γέννησις θήλεος ού'τε εις τούς γονείς 
ού'τε εις τούς συγγενείς ήτο ευχάριστος1, προκειμένου δμως μία γυνή νά 
στερηθή κληρονόμων, προετίμα, φυσικά, καί Ό-ήλεος τήν άπόκτησιν ®.

Άφ’ ου δ’ ή γέννησις άρρενος ήτο τόσον ποθητή, κατεβάλλετο προσ
πάθεια προς αρρενογονίαν κατά βοΰλησιν, ήτις έπιστευετο δτι έπετυγχά- 
νετο, αν ή συνουσία έγίνετο προς δεξιάν πλευράν, άφ’ οΰ.καί έκ τοϋ δε
ξιού δρχεως εξήρχετο ή άρρην γονή. Τήν γνώμην ταΰτην άπηχεΐ τό ονει
ροκριτικόν τοϋ Άχμέτ, έν ω άναγινώσκομεν’ «εάν τις ΐδη δτι άπεβάλετο 
τον αριστερόν δρχιν, θήλυ ου μη τέξει, διότι εκεΐθεν εσται ή θήλεια 
γονή. ’Εάν τις ΐδη δτι τον δεξιόν των δρχεων άπεβάλετο, ούκ άρρενογο- 
νήσει» 6.

1 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ϋ, Τφ επί τών κρίσεων (Κ. 2άθα, Μεσ. Βιβλ.5. 409).
2 Μάρκου Διακόνου, ’Ένθ’ άν. κεφ. 44 σ. 37. 6, ’Ά ν ν η ς 

Κ ο μ ν η ν ή ς, ’Αλεζιάς 1. 297. 19, Νικήτα Χωνιάτου, Χρονική 
Διήγησις 220. Βλ. καί Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαογραφικά 
σύμμεικτα 3.210.

3. Έν Μάνη νϋν πυροβολοϋσιν επί τή γεννήσει άρρενος, Γ. Μ α ν ο λ ά
κου, Τά έθιμα κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έν Μάνη (Λαογραφίας 5.401). 
Και έν Καρπάθο) δέ καί Ίκάρφ ή γέννησις άρρενος, καί μάλιστα πρωτοτόκου, 
αγγέλλεται διά πυροβολισμών. Έν Λέρφ (Οίκονομοπουλου, Λεριακά 
84) δταν γεννηθή άρρεν, ρίπτονται τρεις πυροβολισμοί, εις δ’ αν είναι θήλυ. Άρ- 
χικώς οί πυροβολισμοί έρρίπτοντο πρός άπομάκρυνσιν τών πονηρών πνευμάτων. 
Κατά τόν Θεσσαλονίκης Συμεών (Migne, Ρ. G. 155. 217) «έμφιλοχωροΰσι τά δαι
μόνια ταϊς τών άβαπτίστων ψυχαΐς αποπλανάν καί μιαίνειν βουλόμενα». "Ορα καί 
Ε. S a m t e r, Geburt, Hochzeit und Tod σ. 39.46.

1 Δεύτερος αΰθις τόκος καί πάλιν τό τεχθέν θήλυ καί οΰ πάνυ τοϋτο πρός 
ηδονήν ούτε τοΐς γονεΰσιν ούτε τφ λοιπφ γένει, Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Έγ- 
κώμιον είς τήν μητέρα αύτοΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5.10). Καί εις τό Κρητικόν 
δράμα Γύπαριν (πράξ. Δ'. 106 στίχ.) γράφει ό ποιητής.

Τήν παίδα δίδουν τά παιδιά γι’ αϋτως παιδιά τά λέσι 
περιτοπλειάς τά θηλυκά ....

Κατά πληροφορίας τοϋ συλλογέως Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ, έν ’Αλμαλί 
Μαλγάρων Θρφκης πολλοί μαστιγώνουσι πολλάκις τάς εαυτών γυναίκας, διότι γεν- 
νώσι θήλεα.

° Άλλ’ ώσπερ αί άτοκοι καί τοϋ τυχόντος τόκου ίμείρουσιν, Μιχαήλ 
Ψ ε λ λ ο ΰ, "Ενθ’ άν. 5.11.

6 Άχμέτ, ’Ονειροκριτικόν κεφ. 99 (σελ. 59. 7).
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92 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ήτο δ’ ή πρόληψις αύτη, ήτις και νΰν παρά τφ ήμετέρφ λαφ επι
κρατεί ', πολύ παλαιοτέρα τοΰ Θ\ αιώνος. Κατά τον Διογένη Λαέρτιον 
(2 κεφ. 3) «δ ’Αναξαγόρας έλεγε ζφα γενέσθαι έξ υγρού καί θερμού καί 
γεώδους, ύστερον δε έξ άλλήλων καί ά'ρρενα μέν από δεξιών, θήλεα δε 
από των αριστερών».

Κατά τον Β'. μ. X. αιώνα ό Άρτεμίδωρος εν τφ ονειροκριτική) του 
έπανειλημμένως τήν αναφέρει1 2, είπε δέ καί ό Σωρανός (210. 21) «Ιππο
κράτης φετο εν μέν τοΐς δεξιοΐς μέρεσι τής υστέρας συλληψθέντος τοΰ 
σπέρματος ά'ρρεν άποτελείσθαι, έν δέ τοΐς εύωνΰμοις θήλυ», φέρεται δέ 
καί έν τοις γεωπονικοΐς (17. 6. 2) προκειμένου περί βοός’ «εί δέ καί βου- 
ληθείης ά'ρρεν τεχθήναι, τφ καιρώ τής οχείας τον αριστερόν δ'ρχιν άπό- 
δησον, εί δέ θήλυ, τον δεξιόν».

Οί έρευνηταί ήθέλησαν νά διίδωσιν ένταΰθα καί ’Ιουδαϊκήν καί 
Αιγυπτιακήν έπίδρασιν καί επομένως παλαιόν κοινήν πολλών λαών 
πρόληψιν 3.

Δέν θά ήτο δ’ ίσως περιττόν νά σημειωθή ένταΰθα καί τό εξής 
χωρίον τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (1205. 42) «“Ιππος έξανεμουμένη έν 
τφ συνδυάζεσθαι, καί μάλιστα προς βορράν, τίκτει καλά, ως καί αλλαχού 
εϊρηται. Τούτο δέ καί ανθρώπους ποιεΐν ήκοΰσαμεν περιεργότερον, μά
λιστα δέ άλογώτερον καί τοιοΰτοις εαυτούς εις τό παν έπιτρέποντας έρ- 
γοις άνεμωλίοις, ώς είπεΐν». (Βλ. καί Γεωπον. 17.6.3.)

Σήμερον πιστεύουσιν δτι τοιοΰτον τήν μορφήν θ’ άποβή τό κυοφο
ρούμενοι' οίαι είναι αί εικόνες τάς οποίας βλέπει ή φαντάζεται ή μήτηρ 
κατά τον χρόνον τής συνουσίας ή τής έγκυμοσύνης. Τούτο έπίστευον καί 
οί μεσαιωνικοί ημών πρόγονοι ως έκ τών εξής χωρίων φαίνεται. Κατά τον

1 Καί σήμερον αί τά τοιαΰτα έμπειροι συνιστώσιν εις τούς συζύγους, αν θέ-
λωσι ν’ άποκτήσωσιν άρρενα, νά προσλίνωσι κατά τόν χρόνον τής συνουσίας πρός 
δεξιάν πλευράν. Έν Ρόδφ, όταν τά πρώτα σκιρτήματα τοΰ εμβρύου άκουσθώσι 
κατά τό δεξιόν μέρος πιστεύεται ότι τοΰτο θά είναι άρρεν. Α. Βροντή, Ρο- 
διακή Λαογραφία (Λαογραφίας 11.567). Καί έν Θράκη δέ πιστεύουσιν δτι δταν 
ή κοιλία τής εγκύου είναι έξωγκωμένη μάλλον πρός τά δεξιά, θά γεννήση αΰτη 
άρρεν, αν δέ πρός τά αριστερά, θήλυ. Έ λ π. Σταμούλη-Σαραντή, 
Σύμμικτα Λαογραφικά (Θρφκικά 1.403).

3 Άρτεμιδώρου, Ονειροκριτικά 1. 21. 26. 31 (σελ. 23. 10, 28.8, 31.10 
έξ. Hercher).

3 R ί e s s, Volkstiimliches bei Artemidoros (Rh. M. 49. 179). Περί τοΰ θέ
ματος βλέπε καί Pauly-W issowa, RE.' 83. 60 έξ. Κατά Νομοκάνονα τοΰ 
ΙΖ' αιώνος αί γυναίκες, διά νά κάμωσιν άρρενα τέκνα, έδιδον τήν προσωπίδα τοΰ 
παιδιού εις κύνας, ϊνα τήν φάγωσι, ή έκράτουν ή έγύριζον τόν όμφαλόν τοΰ γεν- 
νηθέντος ή έτρωγον «κάποια βότανα μαντεμένα» Ν. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον 
Νομοκάνονος, Λαογραφίας 3. 386.
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ΙΒ'. μ. X. αιώνα ό Μιχαήλ Γλύκας λέγει' «Πολλάκις δέ καί τής γυναικός 
φαντασίαν έν ταϊς όμιλίαις λαβούσης τοΰδε ή τήσδε προς τό φαντασθέν 
άπεικάζεται τό γινόμενον» ’, παλαιότερον δέ κατά τον Γ'. ό Ηλιόδωρος 
έν ταϊς Αίθιοπικοϊς του παρέστησε βασίλισσαν των Αιθιόπων ώς γεννή- 
σασαν λευκόν τέκνον καί τοΰ παραδόξου φαινομένου τήν εξής δίδουσαν 
έξήγησιν' «Έγώ μέν τήν αιτίαν έγνώριζον, δτι μοι παρά τήν ομιλίαν τήν 
προς τον άνδρα προσβλέψαι τήν ’Ανδρομέδαν παρασχοΰσα 5 καί παντα- 
χόθεν δείξασα γυμνήν (άρτι γάρ αυτήν από τών πετρών ό Περσεύς κα- 
τήγεν), όμοειδές εκείνη τό σπαρέν ουκ ευτυχιΰς εμόρφωσεν» 1 2 3.

Έτι παλαιότερον, κατά τον Β'. μ. X. αίαίνα ό Σωρανός (204. 15) 
πιστοποιών ότι ή τοιαύτη ή τοιαΰτη -ψυχική διάθεσις επενεργεί καί επί 
τον τύπον τοΰ συλλαμβανομένου παιδιού, προσθέτει' «ούτως έν τφ συν- 
ουσιάζειν πιθήκους ίδοΰσαί τινες πιθηκόμορφους έκυησαν, ό δέ τών Κυ
πρίων τύραννος κακόμορφος ών, εις αγάλματα περικαλλή κατά τούς πλη- 
σιασμούς τήν γυναίκα βλέπειν άναγκάζων πατήρ ευμόρφων έγένενο παί- 
δων», τέλος ό Μιχαήλ Γλύκας έν τω προμνημονευθέντι χωρίω του λέγει 
ότι τεκμήρια τής τοιαΰτης προλήψεως άναφέρονται παρά Διοσκουρίδη 
και Γαληνφ λέγοντι επί λέξει' «Έμοί δέ καί λόγος τις αρχαίος έμήνυσεν 
ότι τών άμορφων τις δυναστώιν 4 5 εύμορφον γεννήσαι θέλων παιδίον έποί- 
ησε γράψας έν πλατεί ξύλφ ευειδές άλλο παιδίον καί έ'λεγε τή γυναικί 
αύτοϋ συμπλεκομένη προς εκείνον τον τύπον τής γραφής όράν' ή δέ ατε
νές βλέπουσα καί ως έστιν είπεΐν όλον τον νοϋν έκεΐσε προσεπιψέρουσα 
ούχί τφ γεννήσαντι, αλλά τφ γεγραμμένφ όμοιον άπέτεκε τό παιδίον 
κατά τήν όψιν» 5.

Ή Βυζαντινή έγκυος άναλογιζομένη τήν δυσχερή τοΰ τοκετοΰ ώραν, 
έπεδίωκε διά παντοίων μέσων, ΐνα αύτη είναι όσον τό δυνατόν άκίνδυ-

Τά κατά τήν γβννησιν καί την βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών. 93

1 Μ ι χ α ή λ Γλυκά, Βίβλος Χρονική 107. 8.
2 Έπί τών τοίχων τοΰ δωματίου τής βασιλίσσης, κατά τον διηγηματογράφον, 

εΐχον ζωγραφηθή οι έρωτες Περσέως καί Ανδρομέδας.
8 Ήλιοδώρου, Αίθιοπικά 4.8.
τ Πιθανώς εννοείται ένταϋθα ό υπό τοΰ Σωρανοΰ άναφερόμενος κακόμορ

φος τών Κυπρίων τύραννος.
5 Αίαν διαδεδομένη είναι σήμερον ή Ιδέα δτι τό κυοφορούμενον μορφοΰται 

κατά τάς εικόνας, ας βλέπει ή έγκυος- Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Τά κατά τήν γέννησιν, 
Λαογραφικά σύμμεικτα 3.217 Βλ. καί Θρακικά, 1. 403, 6. 319. Εις τήν Στρώμνιτσαν 
(Όλ υμπίας Κεραμιδά, ’Έθιμα, δοξασίες καί δεισιδαιμονίες γιά τό παιδί, 
Λαογραφίας 10.462) αλλά καί αλλαχού άναρτώσιν άπό τών τοίχων ωραίας εικό
νας, ΐνα, ταύτας βλέπουσα ή έγκυος, γέννηση ώραΐον τέκνον. Έν Πόντφ μάλιστα 
πιστεύουσιν δτι τό γεννηθησόμενον αποκτά ού μόνον τά σωματικά, αλλά καί τά 
πνευματικά προτερήματα εκείνου, δν είδεν ή μήτηρ κατά τό μέσον τής εγκυμο
σύνης.
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94 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

νος· προς τοΰτο, πλήν άλλων, έπεκαλεΐτο τάς εύχας οσίων άνδρών, ίνα 
«μετά φιλανθρωπίας τέκη» 1, διά κάθε δ’ ενδεχόμενον, έγγίζοντος τοΰ 
τοκετού, έξωμολογεΐτο καί μετελάμβανε των άχράντων μυστηρίων * * 3, 
αγαθή συνήθεια, ήν ενιαχού καί σήμερον τηροϋσιν αί επίτοκοι 3. Άφ’ 
ετέρου, μή ούσα καί προλήψεων άπηλλαγμένη, συνεβουλεύετο, κατά τον 
Χρυσόστομον (Migne, P.G. 54.448) καί «τούς τά υπέρ την άνθρωπίνην 
φύσιν έπαγγέλλεσθαι βουλομένους», ήτοι τούς μάντεις καί άστρολόγους, 

"Οταν τήν γυναίκα κατελάμβανον αί ώδινες, αϊτινες εκαλούντο π ό
νοι4 5 6, έ'λεγον δτι αύτη εκοιλιοπόνει 0 ή ότι «ήλθεν ό τοκε
τός» tf, τότε δ’ οί ανυπόμονοι νά μάθωσι τό γένος τοΰ τεχθησομένου 
έκάλουν τον άστρολόγον καί τον συνεβουλεύοντο. Καί έξανίσταντο μέν 
οί πατέρες τής εκκλησίας λέγοντες δτι «ούκ έστι τής αστρονομίας έ'ργον 
από τών άστρων εϊδέναι τούς τικτομένους» 7, ακριβώς δμως αί διαμαρ- 
τυρίαι αυτών αί συχναί δεικνΰουσι πόσον ή συνήθεια ήτο τότε διαδε
δομένη, συνήθεια, ήτις, αν εκ τών σχετικών μαρτυριών κρίνωμεν, είχεν 
επηρεάσει δχι μόνον τούς λαϊκούς κύκλους, αλλά καί αυτούς τούς βασι
λείς 8. Οί τήν γενεϋλιαλογίαν εννοείται άσκοΰντες άστρολόγοι 9 ήρχοντο 
εις δύσκολον θέσιν, διά νά είναι δ’ ασφαλέστεροι, έφρόντιζον άλλο εις 
άλλους τών οικείων νά προλέγωσι τό γένος τοΰ γεννηθησομένου 10. Έ-

’ Μάρκου Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου 39. 43 (σ. 34. 1
σ. 36. 6. Gregoire-Kugener).

3 Δ ο ύ κ α, Ίστορ. 260. 14.
8 Ώς έν Καλλιπόλει καί Μαδύτω (Ά*. Ο I κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Λαογραφικά 

Καλλιπόλεως, έν Άρχείφ τοΰ Θρρκικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικοΰ Όησαυροΰ 3. 
91. 101).

4 Σεβεριανοΰ, Εις τήν κοσμοποιΐαν λόγος ΣΤ' (Migne, P.G. 56.497) 
Ε. Miller, Lexiques Grecs inedits έν Annuaire de l’Association 8. 244. 204, 
Διήγησις πολύπαθους Απολλώνιου Τύρου στίχ. 451 (Wagner, Carmina Grae- 
ca medii aevi σ. 263).

5 Λεοντίου, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ (Migne, P.G. 93. 
1717). A. Vassiliev, Analecta Graecobyzantina σ. 339. 340.

6 Έπί γυναικός άδινοΰσης ήλθεν ό τοκετός αυτής λέγειν είώθαμεν, Μ ι- 
χα ή λ Γλυκά, Εις τάς απορίας τής Θείας Γραφής κεφ. 29 (σ. 296.10 Εύ- 
στρατιάδου).

7 Χρυσόστομος, Migne, Ρ. G. 57. 61. 62.
8Νικήτα Χωνιάτου, Χρονική διήγησις 220.3, Νικηφόρου 

Βλεμμμυδου, Στίχοι ε’ις Ίωάννην υιόν Θεοδώρου Λασκάρεως, στίχ. 11 
(Heisenberg).

9 Οΰτοι κατά τήν ΙΒ' τουλάχιστον έκατ. ήσαν ’Αθίγγανοι, κατά μάρτυρα τόν 
Βαλσαμώνα (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 445).

,0Bouche-Leclercq, L’astrologie grecque σ. 396 έξ. Μάρκου 
Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου σ. 116 (Gregoire-Kugener).
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Τά κατά τήν γέννησιν και τήν βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών. 95

πειδή δέ τότε ήτο βαθύτατα έρριζωμένη ή σφοδρότατα υπό των δρθο- 
φρονούντων πολεμουμένη πρόληψις ότι ή τΰχη τοϋ ανθρώπου εξαρτάται 
εκ τής θέσεως κα'ι τής κινήσεως των ούρανίιυν σωμάτων ', διά τοϋτο δ 
άστρολόγος, ευθύς μετά γέννησιν, εκαλείτο «ποιήσαι ή συντάξαι θεμά- 
νιον», ΐνα προείπχι όποιον θά ήτο τό μέλλον τοϋ γεννηθέντος 2. Τό θε- 
μάτιον δ’ έγίνετο ώς εξής' ό ωροσκόπος διήρει τον ζωδιακόν κύκλον εις 
δώδεκα μέρη, έκαστον δέ τών μερών εις τριάκοντα μοίρας και έκάστην 
μοίραν εις εξήκοντα τμήματα, λεπτά καλούμενα, ών έ'καστον πάλιν εις 
εξήκοντα ύποδιηρείτο μέρη λεπτεπίλεπτα λεγάμενα. Μετά ταΰτα κατέ- 
γραφεν ακριβώς τήν ώραν, καθ’ ήν εγεννήθη τό παιδίον καί παρετήρει 
κατά τήν στιγμήν τής γεννήσεως εις ποιον σημεΐον τοϋ ζωδιακοϋ κύκλου 
εύρίσκετο δ ώροσκοπούμενος άστήρ προσπαθών νά εύρη ποιαν σχέσιν 
κατά τήν στιγμήν αυτήν εΐχεν’ οΰτος προς τούς απλανείς 3. Ό ακριβής 
υπολογισμός, κατά τούς πιστεύοντας, έ'διδεν ασφαλή τήν πρόρρησιν περί 
τής τύχης τοϋ νεογεννήτου, αν δήλα δή οϋτος θά εγίνετο αρχών, πλού
σιος, πτωχός, μακρόβιος καί τά τοιαϋτα. Μάτην οί φρόνιμοι διεμαρτύ- 
ροντο λέγοντες ότι ήτο αδύνατον δ ωροσκόκος έν τή ταχείςι κινήσει τών 
αστέρων νά προσδιορίση εις ποιον άκριβαις σημεΐον τοϋ ζιοδιακοΰ κύκλου 
τοϋ έχοντος ύποστή τόσον μικράς υποδιαιρέσεις εύρίσκετο δ ώροσκοπού- 
μενος άστήρ κατά τήν στιγμήν τής γεννήσεως4 *.

Ό λαός επίστευεν άκραδάντως εις τήν γενεθλιαλογίαν, ώς δεικνύ- 
ουσι, παρά τον άσκηθέντα πόλεμον, τά άστρολογικοϋ περιεχομένου κεί
μενα, τά όποια μάς παρέχουσι σχετικάς πληροφορίας6. Καί είναι τοϋ λό
γου ά'ξιον νά λεχθή ότι οί πολεμούντες τήν γενεθλιαλογίαν μάς δίδουσιν 
ακριβώς καί σχετικάς τινας πληροφορίας. Ούτως δ Μ. Βασίλειος λέγει 
ότι οί γεννηθέντες κατά τήν έπικράτησιν τοϋ κριού θά ήσαν ούλοί τήν 
τρίχα καί χαροποί καί μεγαλόφρονες συγχρόνους, επειδή ηγεμονικόν δ

’ Χρυσόστομος, Migne, P.G. 61. 62, 62. 552, Μέγας Βασί
λειος, Migne, P.G. 21. 128 εξ. Γρηγόριος Θεολόγος, Migne, P.G. 
86.340, Κ α ι σ ά ρ ι ο ς (όμαιμων Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου), Migne, Ρ. G. 38. 
961 , Μιχαήλ Ψελλοϋ, Χρονογραφία σ. 204 (Σάθα).

3 Ό Χρυσόστομος, Migne, P.G. 61. 623 όμιλεΐ διά τήν περί τήν 
γένεσιν σπουδήν καί τά πάσης άσεβείας γέμοντα γραμματεία, α τικτομένων τών 
παίδων ευθέως έπί κακοί τής εαυτών συντιθέασι κεφαλής υπό τήν τυραννίδα τής 
ειμαρμένης τό γε αυτών άγοντες μέρος».

3 Μέγας Βασίλειος, Migne, Ρ. G. 29. 129, Κ α ι σ ά ρ ι ο ς Γρηγο
ρίου τοϋ Θεολόγου όμαιμων, Migne, P.G. 38.938, Προκόπιος Γαζαΐος 
Migne, P.G. 87.96.

''Μ. Βασίλειος καί Καισάριος, ’Ένθ’ άν.
6 Βλ. μεταγενεστέρους άστρολογικούς κώδικας άκολουθοϋντας παλαιοτέραν 

παράδοσιν, A. D e 1 a 11 e, Codices Athenienses a. 103 έξ. 171 έξ. καί αλλαχού.
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96 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

κριός, οί δέ ΤανριανοΙ υπομονητικοί καί δουλικοί, επειδή υπό ζυγόν τίθε
ται ό ταύρος, οί ΣκορπιανοΙ πλήκται διά την ομοιότητα προς τό θηρίον, 
οί δέ Ζνγιανοι δίκαιοι δια την Ισότητα των ζυγών1, κατά δέ τον I. Τζέ- 
τζην οί έ'χοντες γενέθλιον αστέρα την Άφροδίτην εσφζοντο έκ των κίν
δυνων 8.

Ή πρόληψις αυτή έπεκράτει καί κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρα
τίας, άφ’ ου Νομοκάνονες καί ιατροσόφια την άναφέρουσιν1 * 3 4 *, απηχήσεις 
δι’ αυτής καί μέχρι σήμερον διατηρούνται εν τή γλώσση' άστρικό π. χ. 
νΰν λέγομεν την τύχην καί περί εύτυχοΰντος ή δυστυχοϋντος λέγομεν 
ότι γεννήθηκε σέ καλό ή σέ κακό ά'στρο ή δτι ε'χει καλό ή κακό ζώδιο.

"Οταν την επίτοκον «έπιαναν πόνοι δυνατοί», όπως έ'λεγον·1, τότε 
εκαλείτο ή μαία, ήτις, όπως καί σήμερον, έλέγετο μαμμή6. Αί μαΐαι κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους δέν διεκρίνοντο επί ειδική μορφώσει, άφ’ ου 
καί προϊστάμεναι καπηλειών άναφέρονται άσκοΰσαι τό επάγγελμα β- διά 
τούτο καί ό Σωρανός άπήτει, ΐνα ή μαία είναι εγγράμματος, ού μόνον δέ 
τούτο αλλά καί κοσμία, αρτιμελής, εύτονος καί λεπτούς καί μακρούς 
έ'χούσα τούς δακτύλους 7. ΤΗσαν δέ αί μαΐαι, ώς καί τό όνομα δηλοΐ, γε- 
ροντότεραι γυναίκες3 εμπειρίαν τινά περί τό μαμμενειν9 έ'χουσαι, πλή

1 Μ. Βασίλειος, Migne, Ρ. G. 29, 129, Προκόπιος Γαζαϊος, 
Migne, Ρ. G. 87. 92.

s I. Τζέτζου, Ύπόθεσις της Γ Όμηρου ραψωδίας στίχ. 165 (Malranga, 
Anecdota Graeca 1. 62).

3 "Οσοι τήν ημέραν όπου γεννηθούν έβλέπουν ή καλή είναι ή κακή νά κα- 
νονίζωνται καί αυτοί χρόνους ΙΕ' (Νομοκάνων ΙΣΤ' αίώνος κεφάλαιον χζ παρά 
Β. Βαγιακάκω). Έν Νομοκάνονι τοΰ ΙΖ' αίώνος άναφέρονται ομοίως «δσοι πι- 
στεύουσιν εις ημέραν καλήν ή κακήν» Ν. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον Νομοκά- 
νονος, Λαογραφίας 3. 386. Κατά νεώτερα ιατροσόφια έχει πολλά ελαττώματα ό 
ημέραν Τρίτην γεννηθείς Ν. Πολίτου, Διατί ή Τρίτη θεωρείται άποφράς 
άμέρα, Λαογραφικά σύμμεικτα 1. 43.44.

4 Πόνοι τήν πιάνουν δυνατοί ’ς τήν σέλλαν τήν καθίζουν. Διήγησις πολυπα. 
θοΰς ’Απολλώνιου Τύρου στίχ. 451 (Wag n e r, Carmina Graeca medii aevi 
σελ. 263).

® Έν έγγράφοις Κατωϊταλικοϊς τοΰ IB' αίώνος άναγινώσκομεν Φίλιππος τής 
μαμμής S p a t a, Diplomi Greci Siciliani inediti 1. 16, Cusa, I diplomi 3. 513. 
Καί νΰν ή μαία κοινώς καλείται μ α μ μ ή, μ α μ μ ο ΰ έν Κρήτη, μ α ν ν ί τ σ α 
έν Σκοπψ τής Θρφκης, μ ά μ μ η έν Παξοΐς, β ά β ω έν Παξοϊς, β ά β α έν 
Μακεδονίφ, τ σ α κ ώ ν α έν Μάνη καί κυρά άψαμένηέν Σάμφ.

6 Ε ΰ ναπ ί ο υ, Βίοι φιλοσόφων καί σοφιστών σ. 24 (Boissonade).
’Σωρανοϋ, Περί γυναικείων σ. 172. 22.23 (Rose).
8 Τινές ήθελον ΐνα αί μαΐαι είναι πάντοτε νέαι, ήν γνώμην δέ άσπάζεται 

ό Σωρανός (174. 15).
9 μαιεύειν- τό βοηθειν ταΐς τικτούσαις ή τό μ α μ μ ε ύ ε ι V Λεξικ. Ζωναρά 

έν λ. μαιεύειν.
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Τά κατά τήν γέννησιν κα'ι τήν βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών. 97

ρεις δέ προλήψεων', ώς καί τό περιβάλλον, πράγμα, οπερ, κατά τον δύ- 
σκολον τοκετόν, ήτο επικίνδυνον, δι’ δ ό Σωρανός απήτει «τήν μαίαν 
άδεισιδαίμονα είναι χάριν τοΰ μή δι’ δ'νειρον ή διά κλήδονας ή σύνηθές 
τι μυστήριον ή βιοτικήν θρησκείαν ΰπεριδεΐν τδ συμφέρον» 1 2.

Εννοείται δτι υπήρχον καί τινες τοΰ κανόνος εξαιρέσεις, μαΐαι δήλα 
δή έ'χουσαι καί ιατρικός τινας γνώσεις, ίάτραιναι ή ίατρόμαιοα3 4 5 ΰπέχουσαι 
μάλιστα καί ποινικήν ευθύνην, εάν έδιδον φάρμακα, έ'νεκα των οποίων 
άπέθνησκον αί λαβοϋσαι αυτά i.

Κατά τον τοκετόν έγίνετο χρήσις δίφρου δ, έφ’ ου έκάθητο ή μέλ- 
λουσα νά γέννηση, είτε τοΰ λαοϋ γυνή ήτο αύτη είτε βασίλισσσ, οΰτος 
δέ χαρακτηρίζεται υπό των συγγραφέων ως «λοχαΐος ή λοχιαΐος δίφρος» 
ή «λοχηφόρος δίφρος» ή «μαιευτικός ή μαιωτικός δίφρος» ή «κυοφόρος 
δίφρος» ή «τεκνοφόρος δίφρος» 6, δημωδώς δ’ έλέγετο, ως καί σήμερον, 
σέλλα ή σελλίν 7.

’Ιδέαν τοΰ δίφρου τούτου, τον όποιον λεπτομερώς διά τήν εποχήν

1 Τί άν τις ε’ίποι τάς έτέρας παρατηρήσεις τάς σατανικός επί των άδίνων καί 
των τοκετών, ας αί μαΐαι επί κακφ τής εαυτών είσάγουσι κεφαλής ; Χρυσό
στομος, Migne, P.G. 61. 106.

! Σ ω ρ α ν ο ϋ, Περί γυναικείων 174. 23 (Rose).
3 Σ ω ρ α ν ο ΰ, ’Ένθ’ άν. 174. 1 εξ. Έν σελ. 300. 11 άναγινιόσκομεν «καί 

μαίας ό βίος έν ταΐς νόσοις εΐωθεν παρακαλεΐν, δταν αί γυναίκες ίδιον τι πά- 
σχουσι καί δ μή κοινόν έστι πρός τούς άνδρας». Νϋν αί τοιαΰται ίατρόμαιαι ενια
χού καλούνται γιάτρισσαι.

4 Βασιλικά 69. 3. 9.
5 Ό Σωρανός, ’Ένθ’ άν. 236. 7 όμιλε! διά μαιευτικόν δίφρον ή καθέ- 

δραν. Περί τού δίφρου τούτου βλ. Τ r i 1 1 e r, Clinotechnia atitiquaria σ. 221 έξ. 
239 έξ. S i e b ο 1 d, Commeatatio de cubilibus sedilibusque usui obstetricio in- 
servientibus a. 5l έξ.

6 Άρτεμιδώρου, ’Ονειροκριτικά 5.73 (σ. 268. Hercher), Σ ο υ ΐ δ α ς 
έν λ. λοχιαΐοι δίφροι, Μάρκου Διακόνου, Βίος του άγιου Πορφυρίου 44 
(σ. 37. 8, 39. δ), Μ ο σ χ ί ω ν κεφ. 47, Βίος ’Αλεξάνδρου στίχ. 513 (W a g n e r, 
Trois poetries σ. 71). Έπιθι και Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαο. 
γραφικά σύμμεικτα 3. 217.

7 Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου Τύρου στίχ. 451 (W a g n e r, Car- 
mina Graeca medii aevi σ. 263) καί Σ χ ο λ ι α σ τ. Άριστοφ. Έκκλησιαζ. 734. 
Νυν ό λοχιαΐος δίφρος έν Κύπρφ καί Ρόδιο καλείται σελλίν, σέλλα έν 
Παξοΐς καί έν Κρήτη καί άλλαχοΰ σκαμνί. Βλ. καί Ν. Πολίτου, Τά 
κατά τήν γέννησιν, Λαογραφικά σύμμεικτα 3. 217.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'. I
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98 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

του περιγράφει ό Σωρανός1, δΰναται νά λάβη δ αναγνώστης εκ των πα
ρατιθέμενων εικόνων (είκ. 1 και 2).

Εϊκ. 1. 'Ο λοχιαΐος δίφρος καί ή στιγμή τοΰ τοκετού.
(L’octateuque du Serail a Contantincple. Album du Xlle vol. du Bulletin de l’ln- 

stitut archeologique Rnsse a Constantinople πίν. 16)

Εΐπομεν δτι ή επίτοκος έγέννα καθημένη συνήθως έπί δίφρου, φαί
νεται όμως ότι καί όρθία ίσταμένη εγέννα στηριζομένη επί των ώμων γυ
ναικών, αΐτινες από καιροΰ εις καιρόν την ανάψουν. Τοϋτο συμπεραίνε- 
ται καί έκ τοΰ έξης χωρίου τοΰ Ψελλοϋ, δστις, περιγραφών την δυστο
κίαν τής αδελφής λέγει' «αί δέ περί τάς ωδίνας περιεΐπόν τε καί άμφεπό- 
λευον έγείρουσαι καί άνιεΐσαι καί τοΐς δλίσθοις τό βρέφος διευπρεπίζου- 
σαι»1 * 3, ως καί έκ τοΰ σχολιαστοΰ ’Απολλώνιου τοΰ Ροδίου (1. 1131) 
γράφοντος' «έθος έστί ταϊς κυοΰσαις των παρακειμένων λαμβάνεσθαι 
καί άποκουφίζειν έαυτας των άλγηδόνων» χωρία, τα όποια διασαφηνίζει 
καί ή παρατιθεμένη ύπ’ άριθ. 2 εικών καί εξ ών διδασκόμεθα δτι, πλήν 
τής μαίας, κατά τον τοκετόν έβοήθουν καί ά'λλαι γυναίκες, συγγενείς ή 
φίλαι, ας τρεις ήθελεν ό Σωρανός, ών αί μέν δυο εκατέρωθεν έκράτουν, 
μία δέ έκ των όπισθεν 3.

1Σωρανοΰ, Περί γυναικείων 236. 20 εξ.
3 Μ ι χ α ή λ Ψελλοϋ, Έγκώμιον εις την μητέρα αύτοϋ (Κ. Σάθα, Μεσ. 

Βιβλ. 5. 28).
3 Αΰτη ώφειλεν ύποβάλλειν τάς χεΐρας υπέρ τάς μασχάλας καί έξαίρειν καί 

εύτόνως κατασείειν, Σ ω ρ α ν ο ΰ, ’Ένϋ ’ άν. 358. 14.
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Τά ανωτέρω δ’ αποσαφηνίζονται καί εκ των νϋν συμβαινόντων' νΰν 
δήλα δή, εν Μάνη, Άνδριτσαίνη, Σμύρνη καί Καλλιπόλει ή μέλλουσα νά 
γέννηση στηρίζεται επί των ώμων η τοΰ συζύγου (Μάνη παλαιότερον) η

Τά κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών. 99

Εϊκ. 2. Αί κατά τήν γέννησιν ύποβοηθούσαι γυναίκες.
(Ο. Gebhardt, The miniatures of the Ashburnham Pentateuch πίν. 8.)

μιας υψηλής γυναικδς (Άνδρίτσαινα) ή καί δυο (Σμύρνη), εν φ δύο άλλαι 
σκωτάριες 1 (= σηκωταριές) καλούμεναι τήν κρατούν άπό τήν μέσην καί

’ Ή κατά τόν τοκετόν βοηθούσα καλείται έν Σμύρνη βροχοταριά, 
καρκιοβαστοΰσα έν Κύπρφ (Ξ. Φαρμακίδου, Κυπριακή λαογραφία 
σ. 130) έ μ π ρ ο μ α μ μ ή έν Πόντφ, π α ρ α μ α μ μ ή έν Αίγίνη, καί σ κ ω_ 
τοπιάστρα έν Καλλιπόλει' Ά*. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Λαογραφικά Καλλιπό- 
λεως (Άρχεΐον τοΰ Θρρκικοΰ λαογραφικοϋ καί γλωσσικού θησαυρού 3.9).
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100 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

την σφίγγουν. Έν Κύπριο και νϋν μία των γυναικών κρατεί την τίκτου- 
σαν όπισθεν αυτής ίσταμένη.

Άλλα καί τρίτην θέσιν έλάμβανεν ή γεννώσα, έγονάτιζε δήλα δη, 
ώς καί ή αρχαία Έλληνίς τήν θέσιν όμως ταΰτην μόνον εις είδικάς πε
ριπτώσεις συνίστα ό Σωρανός, δταν δήλα δή ή δυστοκία έπήρχετο, διότι 
ή τίκτουσα είχε κοίλην τήν όσφυν 1 * 3. Τό δτι βέβαια άποτρέπει ό προμνη- 
σθείς ιατρός από τής στάσεως ταότης είναι δείγμα δτι αυτή συνηθίζετο 
κατά τον Β'. μ. X. αιώνα, φαίνεται δ’ δτι καί κατά πάσαν τήν μεσαιωνι
κήν περίοδον, άφ’ ου, ως βεβαιοϋται, καί έν τή νεωτέρα Έλλάδι δεν εί
ναι ά'γνωστος 3.

Έγέννων δε κατά κανόνα αί Βυζαντιναί έν τή οικία τιον, μ’ δλον 
δτι καί ή υπαρξις μαιευτηρίων δεν ήτο, φαίνεται, ά'γνωστος εις τον Βυ
ζαντινόν κόσμον. Κατά τον Ζ'. τουλάχιστον μ. X. αιώνα ό πατριάρχης 
Αλεξάνδρειάς ά'γιος ’Ιωάννης ό Έλεήμων, δταν πολλαί πρόσφυγες έκ 
Συρίας συνεκεντρώθησαν έν ’Αλεξανδρεία, ίδρυσε διά τάς πτωχάς επι
τόκους επτά λοχοκομεΐα με τεσσαράκοντα κλίνας έ'καστον καί ώρισεν, 
ΐνα αί τίκτουσαι άναπαυωνται έν αυτοΐς έπί επτά ήμέρας καί κατόπιν 
άποστέλλωνται εις τήν οικίαν των λαμβάνουσαι έκάστη ’/3 τοΰ νομί- 
ματος4 5 6.

Ό Σωρανός, ώς εΐπομεν, ήθελε τήν μαίαν άδεισιδαίμονα, δεικνυων 
οΰτω πόσον τά γΰναια ταϋτα ήσαν προληπτικά. Τά αυτά έντονώτερον 
περί τών μαιών τών χρόνων του παραδίδει βραδυτερον καί ό Χρυσόστο
μος λέγων 3 «Τί αν τις εί'ποι τάς έτέρας παρατηρήσεις τάς σατανικός έπί 
τών ώδίνων καί τών τοκετών, ας αί μαϊαι έπί κακώ τής εαυτών έπεισά- 
γουσι κεφαλής;»

Πόσον πολλαί θά ήσαν αί παρατηρήσεις αΰται δυνάμεθα άναλόγως 
νά είκάσωμεν έκ τών σήμερον κατά τάς γεννήσεις συμβαινόντων b.

1 Ε. S a m t e r, Geburt, Hochzeit und Tod σ. 7. 14. 15.
3 Σ ω ρ α ν ο ΰ, "Ενθ’ άν. 357. 12.
8 Ε. S a m t e r, ’Ένθ’ άν. 15. Περί τής θέσεως τής αρχαίας Έλληνίδος 

κατά τον τοκετόν βλ. W e 1 c k e r, liber die Entbindung bei den Griecben (Klei- 
ne Schrtften 3.185 έξ.) P 1 oss, liber die Lage und Stellung der Frau wahrend 
der Geburt bei verschiedenen Volkern.

4 Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίιοάννου τοΰ Έλεήμονος (Anal. Bollan- 
diana 45. 22. 23).

5 Χρυσόστομος, Migne, P.G. 61.106.
6 Σχετικός σημερινάς προλήψεις άναφερομένας είς τήν γέννησιν βλέπε, πλήν 

άλλων, καί είς τά εξής έργα’ Κ α ρ α γ ι ά ν ν η, Δεισιδαιμονίας δοκίμιον σ. 264, 269, 
’Ελπινίκης Σταμοΰλη, ’Από τά Θρφκικά έθιμα (Θρακικά 1. 129—135) 
Μανωλακάκη, Καρπαθιακά σ. 112, Ή λ. Τ σ ι τ σ έ λ η, Λαογραφικά Κε
φαλληνίας Δ.Ι.Ε.Ε. 6. 64, Μ. Λουλουδοποόλου, ’Ανέκδοτος συλλογή
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Δυστυχώς διά τούς Βυζαντινούς χρόνους αί πληροφορίαι μας είναι πενι
χροί' ό Μιχαήλ μόνον Ψελλός μάς πληροφορεί δτι μία των παρισταμένων 
γυναικών τής γυναικωνίτιδος, όταν ή αδελφή του έδυστόκει, άπέδωκαν 
τούτο εις την παρουσίαν εγκύου γυναικός και προσθέτει' «έγκΰοις γάρ 
ούκ άνεΐται διδόναι τάς χεΐρας ταΐς έν ωδΐσι' τούτο γάρ ίσως ή γυναι- 
κωνϊτις νομοθετεί» \

Προς διευκόλυνσιν τού τοκετού οί γονείς καί οί οικείοι τής δυστο- 
κούσης εφερον έπαοιδούς καί μάντεις* 1 2 ή περιέβαλλον την κοιλίαν αυτής 
διά ζώνης, δι’ ής είχον περιζώσει κίονα εκκλησίας3 ή καί έξήρτων απ’ 
αυτής, ως καί οί αρχαίοι, εύτόκιον ή άετίτην λίθον 4, ή καί ελυον την κό
μην αυτής, κατά πρόληψιν, καθ’ ήν ούδείς δεσμός έπρεπε νά ύπάρχη κατά 
τον τοκετόν, συνήθεια, ήτις ήτο καί αρχαία Ελληνική δ, ή καί διάφορα 
άλλα μαγικά μέσα μετεχειρίζοντο, περιάμματα δήλα δή καί τά δμοια. 
Ούτως έν κώδικι Λαυρεντιανφ τού ΙΑλ αιώνος, φύλλ. 82β άναγινώσκο- 
μεν' «προς δυστοκοΰσαν γυναίκα’ γράφε εις χαρτίν (διαγεγραμιιένα δέκα 
γράμματα) καί περίαψον τον δεξιόν μηρόν, άμα δέ τέκη, επαρον τό φύλλον

Τά κατά την γέννησιν καί την βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών. 101

Καρύων σ. 134,136, Θ ε ο λ. Β α φ ε ί δ ο υ, Δημώδεις δοξασίες καί δεισιδαίμονες 
συνήθειες (Θρφκικά 1. 193), Στ. Κυριακίδου, Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμο- 
νες συνήθειαι έκ Γιουμουλτζίνης Θράκης, Λαογραφίας 2. 414. 415, Ν. Πολί
του, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαογραφικά σύμμεικτα 3. 220.

' ΜιχαήλΨελλοϋ, Έγκώμιον εις τήν μητέρα αΰτοϋ (Κ. Σάθα, Μεσ. 
Βιβλ. 5. 28). Σήμερον έν Καρπάθω δεν επιτρέπεται νά είναι παρούσα κατά τόν 
τοκετόν έγκυος γυνή, διότι, ως λέγουσι, «δίνει καί παίρνει πόνους».

3 Μ ά ρ κ ο υ Διακόνου, Βίος τού αγίου Πορφυρίου 28 (σ. 26. 10. 17).
3 Eduard Rurtz, Zwei griechische Texte σ. 2—3. Έν Πόντφ τήν 

δυστοκοΰσαν περιζωννύουσι μέ τήν ζώνην τού ίερέως, μετά προηγουμένην έπ’ αυ
τής άνάγνωσιν ευχής τίνος τοΰ άγιου Ελευθερίου. Έν Πέτα ’Άρτης περιφέρουσι 
τρις επί τής κοιλίας τής δυστοκούσης τήν «άγια ζώνη», ζώνην δήλα δή ίερέως άπο- 
θανόντος. Π. Παπασπύρου, Λαογραφική Συλλογή (Ηπειρωτικά Χρονικά 
4. 162). Έν Χαλδία τοΰ Πόντου σταυρώνουν τό ζωνάρι τής δυστοκούσης έπί τής 
κοιλίας της καί κατόπιν τό κρεμούν είς τήν είκόνα Παναγίας τής Πονολυτρίας. 
Γ. Κ αν δ η λ ά π τ η, Δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις (Άρχεΐον Πόντου 1 222).

1 Τό δέ εύτόκιον ού λίθος Γαλάτης ; Μιχ. Ψελλοΰ, Τφ μεγάλφ δρουγ- 
γαρίο) Κωνσταντίνιρ (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 327).

όρας μοι τό εύτόκιον δσης ισχύος γέμει
Στίχοι Θεοδώρου Προδρόμου συντεθέντες τή Σεβαστοκρατορίσση κυρα 
Ειρήνη στίχ. 675 (Notices et extraits des manuscnts 23s. 29). Περί τού εύτοκίου 
λίθου πβ. τόν φυσιολόγον (Β. Ζ. 3. 52) τόν Εύστάθιον, Είς τήν έξαήμερον 
Migne, P.G. 18. 732, τόν Μιχαήλ Γλύκαν, Βίβλος χρονική 1. 82 (Βόνν.) 
τά Γεωπονικά ΙΕ'. 30 πρός δέ καί Franz Kaumann, Der Adlerstein als 
Hiilfsmittel bei der Geburt έν Archiv fiir Religionswiss. 1906 σ. 133—166, N. 
Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογραφ, σύμμεικτα 2. 298.

3 Σωρανοϋ, Περί γυναικείων 240. 16. Καί σήμερον έν Πέτα τής "Αρτης
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102 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

έπεί καί την μήτραν καταφέρει» ’. Έν ετέρφ κιόδικι τοϋ ΙΕ', αίώνος γρά
φεται' «Εις γυνήν, ή γοΰν οΰ δΰναται τέξαι λέγε εις τό δεξιόν αυτής 
ώτίον' θόρυβος εγένετο εις τον ουρανόν καί έτρεχον οί άγγελοι καί οι 
αρχάγγελοι καί δ Χριστός ήρώτησε τί ένι ό θόρυβος εις τον ουρανόν; Κύ
ριέ μου γυνή πονεΐ καί κοιλοπονεΐ καί ού δΰναται γεννήσαι. Λέγει αϋτοΐς 
δ Κύριος υπάγετε είπατε εις τό δεξιόν αυτής ωτίον' τέξε γυνή, ως ή Μα- 
ριάμ τον Χριστόν ως ή Ελισάβετ τον Πρόδρομον, έξελθε, τέκνον, καλει 
σε δ Χριστός καί ή γή σέ περιμένει, στώμεν καλώς». Λέγε αυτό έκ τρί
του. Εί δε τό κυττάριον ου πεσεΐται, λέγε ούτως' δ Χριστός καί δ Πέτρος 
ύπάγαιναν εν τή δδφ καί έστράφη δ Κύριος καί τώ Πέτρφ έφη' τί κλαίουν 
έν τή κώμη; Κύριέ μου, γυνή κοιλοπονεΐ καί ου δΰναται γεννήσαι. ’Έλα, 
Πέτρε, κάλεσε αυτήν ώδε καί είπε' γυνή, καλει σε ό Χριστός, Σάρρα, 
Σάρρα, Σάρρα καί συ κυττάριον πέσε οτι καλει σε ό Χριστός καί ή γή 
σέ περιμένει» ’. Έν άλλφ πάλιν τοϋ ΙΈ αίώνος φέρεται' «Προς τό γεν- 
νήσαι γυνήν' γράφε εις δ'στρακον παλαιόν" μνήσθητι, κύριε, τών υιών 
Έδό)μ τών λεγόντων έκκενοϋτε, έκκενοΰτε» * 1 2 3 ή «γράφε εις χαρτίν βέβρα- 
νον καί βάλε το εις τον κόλπον τής γυναικός άλβανά, λαβανά, γυνή 
γεννμ» 4 *, τέλος έν κώδικι τοΰ ΙΈ δμοίως αίώνος τοϋ Πατριαρχικού σεμι
ναρίου Βενετίας (φ. 153 α) φέρεται' «εις γυναίκα νά γεννήση εύκολα 
γράψε αυτά'δ θόρυβος έγένετο έπί γής, άγγελος τό ήκουσεν» °.

Έάν, παρ’ δλα αυτά, τό έμβρυον ήρχετο πλάγιον ή έξήρχοντο πρώ
τον αί χεΐρες αϋτοΰ καί αί μαΐαι δεν κατοδρθωνον νά έπαναφέρωσιν αυτό 
εις τήν φυσικήν του θέσιν ή έάν καθ’ δλου ό τοκετός ήτο δύσκολος, τότε 
έπενέβαινον οί γυναικείοι ιατροί, οϊτινες εκαμνον έμβρυουλκίαν ή έμβρυ- 
οτομίαν ή Καισαρικήν τομήν 6.

διά τον αυτόν σκοπόν άναλύουν τήν κόμην τής τικτούσης Π. Παπασπύρου, 
”Ενθ’ άν. σ. 162). Περί τής σημασίας τής λύσεως παντός κόμβου ή δεσμού βλ. 
Ε. Samter, Geburt, Hochzeit und Tod σ. 124. Περί τών σημερινών εθίμων Ν. 
Πολίτου, "Ενθ’ άν. 2. 300.

1 Κ r ο 1 1, Astrologisches έν Philologus 57. 131. Παρόμοιον μέ μαγικούς χαρα
κτήρας περίαμμα συνηθίζεται καί σήμερον έν Αίτωλίφ. Βλ. Δ. Λουκοπού- 
λ ο υ, Σύμμεικτα Λαογραφικά έξ ΑΙτωλίας, Λαογραφίας ΙΒ". 10.

2 A. Vassiliev, Anecdota Graecobyzantina σ. 339. 340.
3 A. Vassiliev, ’Ένθ' άν. σ. 339.
8 A. Vassiliev, ’Ένθ’ άν.
3 'Έπιθι Σ π υ ρ. Λάμπρου, Νέος Έλλην. 9.195. Διά τά άκυτόκια γε

νικώς νϋν Ν. Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογραφικά σύμμεικτα 2. 298. 299.
0 Μάρκου Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου 28 (σ. 25. 10.17) 

τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Μακαρίου όμιλίαι (Migne, Ρ. G. 34. 776). Περί τής 
Ιατρικής έπεμβάσεως κατά τήν γέννησιν βλέπε Σ to ρ α νό ν, "Ενθ’ άν. 357. 10, 
362. 20, 366. 5.
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Τά τέκνα, φυσικά, έγεννώντο κανονικώς τον ένατον μήνα, δεν ήτο 
όμως άγνωστος καί ή γέννησις έπταμήνων, ά'τινα και διετηροϋντο έν τή 
ζωή' δτι δέ καί δίδυμα συχνά εγεννώντο, μάρτυς, πλήν άλλων1, καί τό 
οικογενειακόν έπίθετον Γέμελλος ή Γέμιλλος (gemellus) τό όποιον συν- 
αντώμεν εν τοΐς έγγράφοις* 2.

Καί εως εδώ έχει καλώς τό πράγμα, ό Θεσσαλονίκης δμως Ευστά
θιος αναφέρει καί πενταδΰμων γέννησιν, ών είς, ως λέγει, «καί εις αξίαν 
προήχθη ουκ άσημον» 3.

Τήν γέννησιν τοΰ βρέφους έπηκολούθει ή υπό τής μαίας πιστοποίη- 
σις τοΰ γένους αύτοΰ4 5 καί έπειτα ή αποκοπή τοΰ ομφαλίου λώρου, 
μεθ’ ήν εγίνετο ή λοΰσις καί ή σπαργάνωσιςδ. Ύπέκειτο δ'ή απο
κοπή τοΰ δμφαλοΰ εις κανόνας. Κατά τον Σωρανόν (250.1) «δει δέ τέσ- 
σαρας δακτύλους διαστήσαντα από τής γαστρός άποκόπτειν τήν όμφα- 
λίδα», παράγγελμα, δπερ περίπου καί σήμερον έφαρμόζουσιν οί Κύπριοι6.

Αί μεσαιωνικοί μαρτυρίαι δεν μάς λέγουσι, δυστυχώς, αν τον λώρον 
τούτον αί Βυζαντινοί εκαμνον φυλακτήριον, άν τις δμως κρίνη έκ τής 
σημερινής συνήθειας, τότε δέον νά δεχθή δτι καί τότε εγίνετο τοιαΰτη 
χρήσις αύτοΰ 7.

Πολλά παιδία γεννώνται φέροντα επί τοΰ προσώπου υμένα, τό 
άμνιον, τον όποιον οί Βυζαντινοί εφύλαττον καί εκαμνον φυλακτήριον 8,

' Γεννήσεως δίδυμων μνείαν ποιείται ό Θεσσαλονίκης Ευστά
θιος έν ταϊς παρεκβολαϊς του 933. 30.

3 Τ rinchera, Syllabus 157 (118) 159 (120) 168 (127).
3 Ευσταθίου, Παρεκβολαί 933. 37.
Λ Όμοΰ τε έτέχθη τό παιδίον καί ή μαία κατασκοπεΐται τό γεννηθέν αρρεν 

ή θήλυ Μ. Βασίλειος, Migne, Ρ. G. 29. 129. Ή τοίνυν μαία τό βρέφος άπο- 
δεξαμένη πρότερον είς τήν γην άποτιθέσθω προεπιθεωρήσασα πότερον άρρεν τό 
άποκεκυημένον έστί ή θήλυ καί καθώς γυναιξίν έθος άποσημαινέτω. Σ ω ρ α ν ο ΰ, 
Περί γυναικείων 248. 14.

5 Μιχαήλ Ψελλοϋ, Τφ επί των κρίσεων (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 409).
8 Κυρίως έν Κόπροι είς άπόστασιν τεσσάρων δακτύλων άπό τοΰ δμφαλοΰ δε- 

νει ή μαία τον λώρον διά μετάξινης κλωστής καί είς άπόστασιν ετέρων τεσσάρων 
δακτύλων άπό τοΰ σημείου αΰτοΰ τον άποκόπτει διά ψαλίδος ή μαχαιριδίου, Ξ. 
Φαρμακίδου, Κυπριακή λαογραφία σ. 131. "Ορα καί Ν. Π ο λ ί τ η ν έν 
Λαογραφίας 4.750 Κατά τόν Σωρανόν (250. 6) αί τότε μαΐαι άπέκοπτον τόν 
λώρον «λίνοι βιαίως άποσφίγξασαι».

7 Περί τής άποκοπής τοΰ ομφαλίου λώρου καί των μετ’ αύτοΰ συνδεομένων 
σημερινών προλήψεων βλ. Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαογραφικά 
σύμμεικτα 3. 208. 222 έξ.

8 "Εν έξ αύτής σύνδερμον έγεννήθη, δ δέρμα καί φυλακτήριον έποίησαν I. 
Τ ζ έ τ ζ ου, Σχόλια είς Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν (στίχ. 88).
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έθιμον πάγκοινου, φαίνεται, άςρ’ ου και έν κφδικι τοΰ 177 αιώνος άναφέ- 
ρονται εκείνοι, οΐτινες «κρατοϋσι τό ένδυμα τοΰ παιδιού όποΰ εξέρχεται 
από την μήτραν καί τό μαντεύονται» 1 καί σήμερον δε πολλαχοΰ τον 
υμένα τούτον, την προσωπίδα a, πάμνουσι φυλακτήριον αί μητέρες, άφ’ ου 
μάλιστα την λιβανίσουν ή τήν λειτουργήσουν επί τεσσαράκοντα ημέρας ή 
τήν περάσουν από τεσσαράκοντα κύματα * 2 3.

Τό φυλακτήριον τοϋτο παρέχει εις τον φέροντα ευτυχίαν καθ’ δλου 4 * 
καί νίκην κατά τάς δίκας δ.

Μετά τήν αποκοπήν τοΰ ομφαλίου λώρου έπηκολοΰθει ή ρΰθμισις 
ύπό τής μαίας των αισθήσεων τοΰ γεννηθέντος, δήλα δή διευθέτησις των 
μελών αΰτοΰ 6 εντός δοχείου, δπερ χαρακτηρίζεται ώς σκάφη, βεβαίως εκ 
χρησιμοποιήσεως προς τον σκοπόν τοΰτον σκαφιδιού 7, ή λούστρα8, ής 
τελευταίας έν σχήμα δΰναταί τις νά ΐδη εις τάς κατωτέρω παρατιθεμέ- 
νας εικόνας (είκ. 3, 4, 5 καί 6).

’Έπλυνε δε τό βρέφος ή μόνη ή μαία κρατούσα αυτό διά τής άρι- 
στεράς καί Ιπιχΰνουσα διά τής δεξιάς 9 ή καί βοηθουμένη υπό δευτέρας 
γυναικός χυνοΰσης ύδωρ με τό επιχυτάριν, ώς φαίνεται έν τή εικόνι.

ΤΗτο δέ τό ύδωρ χλιαρόν, εις ο ένέβαλλον καί ά'λας, τό όποιον άρχι- 
κώς έχρησιμοποιεΐτο προς αποτροπήν τών πονηρών πνευμάτων10 καί τό

' Π. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον Νομοκάνονος, Λαογραφίας 3. 386. Έν τφ 
αύτφ Νομοκάνονι λέγεται ότι τήν προσωπίδα έδιδον εις τούς κάνας, δήθεν ϊνα ή 
μήτηρ γεννφ άρρενα ή ΐνα ζώσι τά τέκνα της.

2 Ή προσωπίδα νΰν κατά τόπους έχει διάφορα ονόματα" έν Μάνη λέγεται 
σκέπη καί % υ γ γ ι ά, έν Σύμη καί Ρόδφ αντιπρόσωπο, έν Καρδαμάλοις 
Χίου άντιπροσωπίδα, έν Σερίφφ διπροσωπειό, έν Ρόδφ δ ι π ρ ο - 
σ ω π ί, έν Σικίνφ προσόψι καί έν Μυκόνψ προσωπιτσή.

3 Ώς έν Χαλκίδι καί Σύρω.
4 Έν Σύρψ πιστεύουσιν ότι ό κλεπτών εκ τίνος οϊκου τήν προσωπίδα άφαι- 

ρεΐ καί τήν τύχην αΰτοΰ, Γ. Βλαχογιάννη, Προσωπίδα (Έφημ. Ιίρωΐα 20 
Αύγουστου 1933). Έπιθι καί Π. Σ ε φ ε ρ λ ή, ’Απαντήσεις εις τά περί όμφαλοΰ 
έρωτήματα, Λαογραφίας 4.322.

3 Οΰτω πιστεύουσιν έν Πάτραις καί Σύμη. Περί τής προσωπίδος τών βρε
φών καί τών σχετικών προλήψεων βλ. Ν. Πολίτου, Παροιμ. 3. 542.

‘Μιχαήλ Ψελλοΰ, Έγκώμιον εις τήν μητέρα αΰτοΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. 
βιβλ. 5. 17).

7 Έν Κρήτη έπί τοΰ καθυβρίσαντός τινα λέγουσι" «τοΰ ψάλλε καί τό σκα
φίδι ποΰ τόν έλούσανε».

8 A n r ic h, Hagios Nicolaos I. 217. 11, 393. 33.
9 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Τφ έπί τών κρίσεων (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5.410).

10 Ε. S a m t e r, Geburt, Hochzeit und Tod σ. 151. 152. 154. 157. 161 N.
Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογραφικά σύμμεικτα“*2. 294. 295.
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όποιον σήμερον, πιθανώς δέ και κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, ένόμι- 
ζον δ'τι έ'μελλε νά καταστήσω χαρίεν τό παιδίον1. "Αλλοι αντί ύδατος 
εχρησιμοποίουν οινάλμην ή καθαρόν οίνον * 2 εν φ επέπασσον λεπτήν 
μυρσίνην 3.

Μετά τήν λοϋσιν δέ καί τήν άποσπόγγισιν συνήθιζον νά έπιπάσσουν

ΕΙκ. 3 Ή πλύσις καί ή σπαργάνωσις τοΰ νηπίου. Έκ τοϋ μηνολογίου 
Βασιλείου τοΰ Β'.

(Schlumberger, Un emperear byzantin au dixietne siecle Nicephore
Phocas σ. 457).

επί τοϋ σώματος τοΰ βρέφους ά'λας προς σύσφιγξιν των απαλών σαρκών 
αύτοΰ, άντίληψις τήν οποίαν καί ό Γαληνός πιστοποιεί 4.

’ Διά τούτο ψροντίζουσιν, ΐνα ή άλατίζουσα είναι αστεία καί εϋχαρις, διά νά
μή γίνη τό παιδίον άχαρι ή άνάλατον, ως λέγουσι. Πβ. καί τήν πρός ανούσιον 
άνθρωπον φράσιν «κουρέματα της ποϋ σ’ αλάτιζε». Βλ. καί Ν. Πολίτου, Τά 
κατά τήν γέννησιν, Λαογραφικά σύμμεικτα 3. 208.

3 Σωρανοΰ, ΙΙερί γυναικείων 251. 13. Έν Κύπριο λ'ούουσι τό άρτιγέννη- 
τον μέ αραιόν οίνον, Ξ. Φ α ρ μ α κ ί δ ο υ, Κυπριακή λαογραφία σ. 130, έν Σα
μοθράκη δέ δι’ οίνου καί θαλασσίου υδατος.

3 Σωρανοΰ, ”Ενθ’ αν. 251. 14. Νϋν έν Κύπριρ θέτουσιν υπό τάς μασχά- 
λας τοϋ εκ τοϋ λουτροϋ έξαχθέντος παιδιού μυρσίνην, ΐνα μή τοΰτο συγκαίεται.

4 Ό Γαληνός λέγει- «πρώτον μέν σπαργανοΰσθω (τό άρτιγέννητον) συμ- 
μέτροις άλσί περιπαττόμενον, όπως αύτοΰ πυκνότερον καί στερεώτερον εΐη τό δέρ
μα τών ένδον μορίων" έν γάρ τφ κυΐσκεσθαι πάνθ’ ομοίως μαλακά».
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Μετά ταΰτα τό νιννίον ή νιννίτσιν περιετυλίσσετο διά των σπαρ- 
γάνων, τά όποια εκαλούντο κα'ι μέ την Λατινικήν λέξιν φασκίαι (fasciae) 
ή φαακίαι 3 και τά όποια ήσαν πενιχρά! υφασμάτων λωρίδες παρά τοΐς 
πενεστέροις, πορφυρά δ’υφάσματα προκειμένου περί βασιλοπαίδων * 3. Μίτο 
δέ συνηΦεστάτη ή σταργάνωσις, διότι συνετέλει εις όρϋωσιν των μελών 
τοΰ σώματος, τό όποιον έρρυθμιζεν έπ'ι τό εύμορφότερον 4 5 6, ο! θ-εολογοϋν- 
τες μάλιστα διέβλεπον εις την σπαυροειδώς γινομένην σπαργάνωσιν συμ
βολισμόν τής νεκρώσεως τοΰ σώματος, εκ των αυτών δέ μανΌ-άνομεν δτι 
δεν ελΰοντο τά σπάργανα έπ'ι επτά ήμέρας, διότι τό παιδίον «κατά πά
σαν την έβδοματικήν αύτοΰ ζοτήν οφείλει περιφέρειν έν έαυτφ τήν νέ- 
κρο^σιν» δ.

Μετά τήν σπαργάνωσιν τό βρέφος έτίΛετο εντός λίκνου, τό όποιον 
ήδη από τοΰ Ζ'. αίώνος εκαλείτο μέ τήν Λατινικήν λέξιν κοννη6 (cunae) 
ή κουνίον 7, ίσως δέ καί λίκνων, άφ’ οί καί σήμερον έν ποιήμασι τής Βι-

οΰκ είμαι χωρικούτσικον ουδέ μικρόν νιννίτσιν 

' Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques I. 194

3 Σπαργανώματα- αί πρώται φασκίαι καί οί δεσμοί των άρτιτόκων παιδιών 
λεξικόν Φωτίου έν λ. σπαργανώματα' οΐα ταινίαι τουτέστι καθάπερ υφάσματος 
τμήμα στενόν καί μεμηκυσμένον, όπερ ήμεις φασκίαν φαμέν, Ευσταθίου, Έξή" 
γησις εις Διονύσιον τόν περιηγητήν στίχ. 64. Τά αυτά λέγει καί δ σχολιαστής τοΰ 
Πλούτου τοΰ Άριστοφάνους στίχ. 586. "Ετερον παιδίον μετά φασκέας βυζάνον 
Νικήτα Χωνιάτου, Χρονική Διήγησις 778. 9. Τό σπάργανον σήμερον κοι
νώς λέγεται φασκιά, σπαργανίδαέν Αιτωλία, λ η τ ά ρ α έν Μεγάροις 
καί έγκοΰνιν έν Πόντφ. ΙΙερί τής ποιότητος καί τοΰ πλάτους των σπαργα
νών βλ. όσα γράφει ό Σ ω ρ α ν ός 254. 5. 17.

3Γρηγόριος Νΰσσης, Migne, P.G. 45. 157, ”Α ν ν η ς Κ ο μ ν η- 
ν ή ς, Άλεξιάς 1. 9.11 (Βόνν.) Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Χρονογραφία κεφ. 22 (σ. 79. 
16), Μάρκου Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου 45 (σ. 37. 3).

5 Βασιλείου Σελεύκειας, Migne, P.G. 85. 40, Ίσαακ. Τ ζ έ τ ζ η, 
Σχόλια εις Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν στίχ. 1200, Β e k k e r, Anecdota Greeca 
304. 4, Σ ω ρ α ν ό ς, Ένθ’ άν. 285. 19 λεξικόν τοΰ Du Cange έν λ. κειρία.

6 Μιχαήλ Γλυκά, Εις τάς απορίας τής θείας Γραφής κεφ. 18 σ. 224. 
16 (εκδ. Εύστρατιάδου).

6 Γεωργίου, Βίος οσίου Θεοδώρου (Θεοφ. Ίωάννου, Μνημεία αγιολο
γικά σ. 4881 Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαογραφικά σύμμεικτα 
3. 211.

’Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις τής βασι
λείου τάξειος 618. 7, Νικήτα Χωνιάτου, Χρονική διήγησις 567. 2. ’Εν 
Τσακωνίφ νΰν τό λίκνον λέγεται κ ο υ ν ί α, κ ο ΰ ν α έν Λιβησίφ, κοινώς δέ 
κούνια. Έν έγγράφφ τοΰ 1213 (Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 
6. 162) αναγράφεται τις Μιχαήλ Κουνέρης. Φρονώ δτι Κουνέρης είναι ό κατα
σκευαστής κουνών.
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ζύης καλείται λίκνι1, προς δέ καί βαβάλιν* 2 3 4 *, τουτου δέ κινούμενου καί 
άπεκοιμίζετο.

Τό λίκνον εν άγιολογικοΐς κειμένοις3 καί παρά Σωρανφ (257. 7). 
καλείται καί σκάφη, τοΰτο δέ μάς δίδει νά έννοήσωμεν δτι συχνά αί μη
τέρες τότε ώς λίκνα μετεχειρίζοντο τά μονόξυλα σκαφίδια, τοΰθ! δπερ 
έπιβεβαιοΐ καί ή χρήσις νΰν τής λ. σκάφη αντί τοϋ λίκνον εν ΚύπροΗ 
καί σκαφίδι έν Κύμη Εύβοιας καί Σύμη °.

Ούτως έχομεν έν των σχημάτων τοΰ μεσαιωνικού λίκνου, δτι δμο>ς 
καί άλλα θά είχε σχήματα είναι πολύ πιθανόν. Περί βασιλοπαίδων προ- 
κειμένου μαρτυρεΐται δτι τοΰτο ήτο κλίνη χρυσή6.

Εις τήν λεχώ, προς τόνωσιν καί διά νά παραγάγη επαρκές γάλα, 
μετά τον τοκετόν, εδίδετο τό κοινώς τότε λεγόμενον λοχόζεμα 7, τό όποιον 
ό Reiske εις τά σχόλιά του εις τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως8 θεω
ρεί δτι ήτο ιατρικός οίνος άναμεμιγμένος με σάκχαρον καί τεμάχια κίτρου. 
Ή γνώμη αύτη δεν είναι ορθή. Κατά τον 79ον κανόνα τής Τρούλλφ συν
όδου 9 άπογορεΰεται επί ποινή άφορισμού των λαϊκών ή καθαιρέσεως 
τών κληρικών, ΐνα οι Χριστιανοί τήν έπομένην τών Χριστουγέννων μετα- 
δίδουσι προς άλλήλους σεμίδαλιν έφητην προς τιμήν, δήθεν, τών λοχειών 
τής Παρθένου, καί τοΰτο, κατά τούς έρμηνευτάς, διότι ή Παναγία «ούκ 
έ'γνω λοχείαν» 10. Τον ανωτέρω κανόνα σχολιάζωνό Βαλσαμιον όμιλε! περί 
αεμιδάλεως έψητής καί ετέρων τινών ειδών» 11. Καί Συμεών δ’ ό Μετα- 
φράστης λέγει δτι «άφορίζεται ό μετά τήν εορτήν τής Θεοτόκου σεμίδα-

' φήκα τό σπίτι μ’ ανοιχτό καί τά -ψωμιά ’ς τό φούρνο
καί τό σαλό μου τό παιδί ’ς τό λίκνι νά κοιμάται.

2 Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου Τύρου στίχ. 423 (Wagner, Carmina Grae- 
Ca medii aevi σ. 262).

3 A n r i c h, Βίος τοΰ άγιου Νικολάου 1. 4. 6.
4 Xq. Παντελίδου, Κυπριακά άσματα (Λαογραφίας 6. 601).
δ Έν Άμιρά Βιάννου Κρήτης τό λίκνον λέγεται π ι ν α κ ε ρ ό καί είναι ξύ- 

λινον σκαφίδιον. Πβ. καί Ν. Πολίτου, Παραδόσεις 497 καί τοΰ α ύ τ ο ΰ, Λαο- 
γραφικά σύμμεικτα 3. 312. Περί τοΰ λίκνου τών αρχαίων Βλ. Grasberger, 
Erziehung I. 120.

6 Χρυσόστομος, Ρ. G. 55. 185, Ευσταθίου Θεσσαλονί
κης, Λόγος έπιβατήριος επί τη έλεΰσει τής βασιλικής νύμφης εις τήν μεγαλόπο- 
λιν, R e g e 1, Fontes rerum byzantinarum 89.

’Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασι
λείου τάξεως 619.5.

8 Τόμ. Β'. σ. 729. Τό αυτό δέχεται καί J. Fb e rsolt, Melanges d’histoire 
et d’archeologie byzantines σ. 11.

9 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2. 487.
,0 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2. 487. 488 6. 322.
Η Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2, 488.
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λιν η άλλο τι ακενάζων, διά τά λεγάμενα λοχεία» \ 'Ότι δε το τοιοΰτον 
σκεύασμα έχρησιμοποιεΐτο και κατά τον ΙΒ' αιώνα, μάρτυς δ Ζωναράς 
γραφών σχετικώς δτι οι προ αύτοΰ «έποίουν τινά ο'ια επί ταΐς λοχευομέ- 
ναις γίνεται γυναιξί» * 2 ώς καί δ Ματθαίος Βλαστάρης σημείων «ως καί 
επί των λοχευομένων έθος γίνεσθαι γυναικών» 3.

Λαμβανομένου νϋν ύπ’ δψιν δτι ζέμα σημαίνει ζωμός, τό λοχόζεμα, 
τό όποιον σήμερον εν Σύμη καί Λιβησίφ καλείται «τζουμί τής λεχούσας» 
θά ήτο ζωμός εντός τοϋ δποίου ειχεν άναδευθή έψημένον ά'λευρον μετά 
άλλων τινών ειδών. Όποια δε θά ήσαν τά είδη ταϋτα δεικνύει ή έν Καρ- 
πάθφ κατά τά εφτά, την έβδόμην τουτέστι από τής γεννήσεως ήμέραν 
προσφερομένη άλευρά, ήτις συνίσταται εξ αλεύρου ριπτομένου εντός κο- 
χλάζοντος ϋδατος καί άναταρασσομένου, άρτυθέντος δε διά προσθήκης 
μέλιτος, βουτΰρου ή ταχινιού 4 5.

’Ιδέαν επ’ ίσης τοΰ λοχοζέματος λαμβάνει τις άφ’ ενός μέν από τό 
τζουμί τής λεχούσας τό άποτελούμενον έκ ζοίμοΰ, εις δν έ'χουσιν έμβα- 
πτισθή ψίχες άρτου μετ’ ελαίου ή από τό νιόψιχον, τό δποΐον έν Σκοπφ 
τής Θράκης είναι ζωμός αμυγδάλου προσφερόμενος εις τήν λεχώ από τής 
δευτέρας μετά τον τοκετόν ημέρας υπό τών έπισκεπτομένων αυτήν συγ
γενών καί φιλαινών ή από τό ϋερμόμελο, τό δποΐον έπ’ ίσης προσφέρουσιν 
έν Ρόδορ εις τήν λεχώ «γιά νά κατεβάση γάλα» καί τό δποΐον συνίσταται 
από κανέλλαν, μοσχοκάρφι καί ολίγον πέπερι βραζόμενα με ολίγον μέλι 
ή σάκχαρον δ ή τέλος από τάς έν Μάνη μελοχνλόπιττες, χυλόπιττες δήλα 
δή μετά μέλιττος6.

Ήτο λοιπόν τό λοχόζεμα ζωμός πολύ νόστιμος, δι’ αυτό πολύ ευχα
ρίστως καί τον έ'πινον οί άνδρες τής ανακτορικής φρουράς καί τοϋ στό
λου μετά τών αξιωματικών των, προς δέ καί οί Πράσινοι καί Βένετοι καί 
οί τών συντεχνιών τής πρωτευοΰσης διανεμόμενον έν τή στοά τής έν τφ 
άνακτόριο τής Δάφνης αιθούσης τών ιθ'. άκκουβίτίον από τής πρώτης

' Μ i g n e, P. G. 114. 289.
2 P ά λ λ η-Π ο τ λ η, Σύνταγμα 2. 487.
8 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 6. 322.
1 Μιχαήλ Μ ι χ α η λ ί δ ο υ-Νο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρ

πάθου σ. 103.
5 A. Β ρ ό ν τ η, Ροδιακή λαογραφία, Λαογραφίας 11. 571.
0 Τό εθιμον τής διανομής χυλοπιττών έν Μάνη, μετά τήν γέννησιν παιδίου 

αναφέρει κατά τόν ΙΗλ αίώνα καί ό Νηφάκης
γιά τά παιδία τά μικρά όπόταν γεννηθοΰσι 
χυλόπιττες μοιράζουσι, γιά νά τά εύχηθοϋσι 
’ς τήν πόρτα όλοι τρέχουσι καί τουφεκιές βαροϋσι 
καί νά τούς βγάλουσι χυλό νά φάσι καρτεροϋσι 

Βλ. Ν, Πολίτου, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαογραφικά σύμμεικτα 3, 210
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ημέρας τής γεννήσεως βασιλόπαιδος μέχρι τής έβδομης. Τό λοχόζεμα διά 
τον αυτόν λόγον διενέμετο κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα καί εις τους 
πένητας τής πρωτευούσης, ουχί πλέον εν τοΐς άνακτόροις, άλλ’ εις τά 
τριόδια τής μεγάλης λεωφόρου, από τής Χαλκής, τοϋ γνωστού εν τή εί- 
σόδω των ανακτόρων οικοδομήματος, μέχρι τοϋ Βοός1.

Εΐδομεν δτι ό 79°? κανό>ν τής έν Τρουλλφ συνόδου άπηγόρευσε τήν 
κατά κοινόν έθιμον διανομήν λοχοζέματος τήν έπομένην των Χριστουγέν
νων. Ενταύθα παρατηροΰμεν δτι κατά τόν ΙΒ' αιώνα, καί κατά μάρτυ
ρα τον Βαλσαμώνα, είχε καταργηθή ή συνήθεια έν τή βασιλίδι τών πό
λεων a, πιθανώς δμοις ουχί καί έν ταΐς έπαρχίαις.

Ή λοχεία κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους διήρκει έπί επτά ημέρας * 2 3, 
ή δέ πλήρης κάθαρσις τής λεχοΰς έπήρχετο τήν τεσσαρακοστήν, κατ’ άρ- 
χαίαν συνήθειαν 4, τήν οποίαν υπομιμνήσκει ή 1ΤΊ1 Νεαρά Λέοντος τοϋ 
Σοψοΰ 5.

Έθεωρεΐτο δ’ ή λεχό) μετά τήν γέννησιν μεμολυσμένη, δι* δ ήρχετο 
δ ίερεύς, δστις έδιδε τάς εύχάς τής γεννήσεως καί κατά τόν Θεσσαλονί
κης Συμεώνα «παρείχεν άδειαν ένεργεΐν τά έργα αυτής καί κατά μηδέν 
δλως κωλύεσθαι ή ρύπου μετέχειν» 6. Καί κατά τούς κανόνας δέ Νικη
φόρου τοϋ Όμολογητοΰ (Ράλλη-Ποτλή. Σύνταγμα 4. 431) ή λεχό) δεν 
έπετρέπετο να είσέλθη εις τόν κοιτώνα δπου έκειτο τό βεβαπτισμένον 
βρέφος της.

Ου μόνον δ’ ή λεχώ, αλλά καί οί εις τήν οικίαν αυτής είσελθόντες 
ομοίως έθεωροϋντο μεμολυσμένοι, ώς κρίνομεν εκ τής έρωτήσεως τής 
ύποβληθείσης κατά τόν ΙΑ', αιώνα εις τόν χαρτοφύλακα Πέτρον καί ήτις

'Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις της βασιλείου 
τάξεως 619. 4 έξ.

2 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγμα 2. 488.
3 Τών δέ επτά ημερών τής λοχείας πληρωθεισών μεταπέμπεται ήμας, Μάρ

κου Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου 45 σ. 37.1. (Gregoire-Kngener). 
Σημείωσον δτι ό άγιος ’Ιωάννης ό Έλεήμων διέτασσε νά μένωσιν αί άποροι λε- 
χωΐδες εις τά ύπ’ αυτού ίδρυθέντα λοχοκομεΐα έπί επτά ημέρας καί κατόπιν ν’ 
άπέρχωνται οΐκαδε., Σήμερον ή λεχώ εγείρεται από τής κλίνης τήν έβδόμην ή 
όγδόην ημέραν, οπότε τελούνται τάέφτά ήτά σταυρώματα, τελεταί ύπο- 
μιμνήσκουσαι τά αρχαία άμφιδρόμια.

4 Βλ. τάς σχετικάς μαρτυρίας παρά Ν. Π ο λ ί τ η, Τά κατά τήν γέννησιν, 
Λαογραφικά σύμμεικτα 3. 218.

5 Μ i g n e Ρ. G. 107. 457. Κατά ταύτην ή λεχώ, αν κινδυνεύη ν’ άποϋάνη, 
επιτρέπεται νά κοινωνή τών άχράντων μυστηρίο)ν χωρίς ν’ άπαιτήται ή πάροδος 
τών διά τήν κάθαρσιν άπαιτουμένων τεσσαράκοντα ημερών. Διά τά σχετικά μέ 
τήν κάθαρσιν τής λεχοΰς βλ. Ν. Πολίτην, ”Ενί1’ άν. σ. 3. 218.

6 Μ i g n e, Ρ. G. 155. 208. Τάς εύχάς βλ. έν τφ εύχολογίω τοΰ Goar σελ. 
216 εξ.
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έχει ως έξης· «Έάν γυνή γέννηση καί εϊσέλθωσί τινες εις την οικίαν αυ
τής, πόσον όφείλουσιν έπιτιμηθήναι;» Είς ήν ερώτησιν εδόθη ή άπάν- 
τησις· «άπολουσάμενοι έν τή έξης τών αγιασμάτων ου κωλυθήσονται»1. 
Καί ή μαία δ’ ή βοηθήσασα είς τον τοκετόν επ’ ίσης έθεωρεΐτομε μολυ- 
σμένη καί μόλις, κατά Ίωάννην τον Νηστευτήν τής επετρέπετο μετά 
την όγδόην ημέραν από τοϋ τοκετού νά κοινωνήση, διότι έξετέλει άναγ- 
καίαν υπηρεσίαν. Σημειωτέον δτι καί παρ’ άρχαίοις εθεωροΰντο μεμολυ- 
σμέναι αί μετέχουσαι τοΰ τοκετού, ή δέ κάθαρσις αυτών εγίνετο κατά 
τα άμφιδρόμια 1 * 3. Νΰν έν Κατιρλί τής Βιθυνίας οί κατά την γέννησιν πα- 
ρευρεθέντες θεωρούνται ακάθαρτοι καί δεν εξέρχονται τής οικίας πριν 
ή ελθών ό ίερεύς καθαρίση αυτούς δι’ ευχών 3.

Άφ’ ου ή λεχώ έθέωρεΐτο ακάθαρτος, έπεκράτει ή ευρύτατα διαδε
δομένη πρόληψις δ'τι ύκέκειτο καί είς την επήρειαν δαιμονικών δυνάμεων. 
Ό Θεσσαλονίκης Συμεών λέγει δτι ό ίερεύς δίδων τάς εύχάς τής γεννή- 
σεαις παρέχει είς τάς λεχωΐδας άδειαν « ενεργεί ν τά έργα αυτών καί κατά 
μηδέν δλως κωλύεσθαι ή ρύπου μετέχειν ή ένδοιάζειν φϋονεροΐς τοϋ πο
νηρού φάσμαοιν, επειδή τφ τής αμαρτίας καί εξ ηδονής εξυπηρέτησαν τό- 
κφ»4, άντίληψις τήν οποίαν υιοθέτησε καί ή εκκλησία, άφ’ ού είς τάς εύ
χάς αυτής είς λεχώ λέγεται’ «καί διαφύλαξον αυτήν..........  από πάσης
ζάλης τοϋ αντικειμένου, από πνευμάτων πονηρών ήμερινών τε καί νυ
κτερινών .... καί περιφρούρησον από πάσης έκελεύρεως τών άοράτιον 
πνευμάτων».

Έπίστευον λοιπόν αί γυναίκες δτι τό δαιμόνιον τό βλάπτον τάς λε
χωΐδας ήτο θήλυ 5 6 *. πιθανώς, ως καί σήμερον, ή Γελλώ ή οί Καλότυχες 
ή Νηρηΐδες 8, είς επήρειαν δέ αύτοϋ άπέδιδον καί τον έπιλόχιον πυρετόν. 
Ό Ψελλός μάλιστα αναφέρει γυναίκα παθοΰσαν έκ τοιούτου πυρετοΰ, 
ήν προσεπάθει νά θεραπεΰση κληθείς γέρων ’Αρμένιος απειλών Άρμε-

1 "Επιθι Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ η, Σύνταγμα 5. 372.
3 Σχολιαστ. Πλατ. Θεαιτ. 160e.
8 Π. Μ α κ ρ ή, Τό Κατιρλί σ. 99, Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Τά κατά τήν γέννησιν, 

Λαογραφίας 3. 209.

" Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τώνί ερών τελετών, Migne, Ρ. G. 155.
208.

6 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Περί ένεργείας δαιμόνων κεφ. 18 (Migne, Ρ. G. 122.
861. 864).

8 Ν. Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα, Λαογραφικά σύμμεικτα 2. 246, τοΰ α ύ- 
τ ο ΰ, Ώχυτόκια, ’Ένθ1 αν. 2. 310, τοϋ α ύ τ ο ΰ, Τά κατά τήν γέννησιν, ’Ένθ’ 
άν. 3. 219, βλ. καί Σάθα Μεσ. Βιβλ. 5. 573 έξ. Wachsmuth, Das alte Grfech 
enlatid in neuen σ. 70. 74, A. B ρ ό ν τ η, Ροδιακή λαογραφία, Λαογραφίας 11. 571.
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Τά κατά τήν γέννησιν καί την βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών. 111

στ'ι τό έπιβουλεϋον δαιμόνιου καί ήτις, άμα συνήλθεν, ειπεν δτι έβλεπε 
«φάσμα γυναικεϊον επιτιθέμενον κατ’ αυτής \

Αί έπισπεπτόμεναι, ΐνα συγχαρώσι τήν γεννήσασαν, άφ’ ενός μέν 
ηυχοντο τό νεογέννητου, άφ’ ετέρου δ’ εκόμιζον καί δώρα. ΤΗσαν δ’ αι 
ευχαί υπέρ ευτυχίας καί μακροβιότητος τοϋ άρτιγεννήτου, καί άλλαι δέ 
τινες, ως έκ τοϋ Ψελλοΰ καί εκ των περί γεννήσεως βασιλόπαιδος λεγο
μένων μανθάνομεν. Ούτως δ Ψελλός λέγει δτι ηυχοντο νά μη κλαίη τό 
τεχθέν μηδέ κατά τάς αναγκαίας χρείας τής φύσεως, μηδέ νά δέχεται νά 
θηλάση άλλην θηλήν, πλήν τής μητρικής, καί νά γνωρίζη τήν μητέρα από 
γνώμης καί ουχί από συνήθειας 1 2 3, προκειμένου δέ περί βασιλόπαιδος, ό 
Θεός νά τφ παράσχη «καλάς ημέρας καί καλά γενέθλια» 3, νά ζήση έτη 
πολλά καί νά βασιλεϋση 4 *, νά δοξασθή καί νά υπόταξη πολλάς χοόρας δ καί 
εις τούς γονείς, κατά τον Πορφυρογέννητου, «θεάσασθαι παΐδας των 
παίδων τοϋ πορφυρογεννήτου καί τούτον ίδεΐν προβεβηκότα χρόνων πολ
λών περίοδον, ειτα κληρονόμον γενέσθαι τής πατρικής εξουσίας καί βα
σιλείας ως αν ή τα>ν Ρωμαίθ)ν καλώς διευθΰνοιτο καί διεξάγοιτο βασιλεία 
καί πολιτεία»6, ευχαί, αΐτινες, κατά τό πλεΐστον, δέον νά δεχθώμεν δτι 
άπηυθύνοντο καί προς απλούς πολίτας.

Τά δέ κομιζόμενα δώρα ήσαν καρποί καί γλυκύσματα, ώς καί εκ 
τών παρατιθεμένων εικόνων φαίνεται, ένθα εντός τών τών πινακίο)ν 
προσκομίζονται σταφυλαί καί γλυκύσματα 7, ίσως δέ καί νομίσματα.

1 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Ένθ’ άν. 857. Περί τοΰ δαιμόνιου τούτου βλ. Σ τ. 
Κ υ ρ ι α κ ί δ ου, Παρατηρήσεις εις τάς Χιακάς παραδόσεις. Λαογραφίας 8.485.486. 
Ώς προστάτιδα τών λεχωΐδων θεωροϋσι σήμερον έν Σέρραις τήν αγία Λ ε χ ο ΰ - 
σ α, (=άγίαν ’Ελεούσαν) καί έν Λιβησίφ τον άγιον Αϋκουλαν (=Εΰκολον). 
Διά τούς προστάτας τών λεχωΐδων βλ. Ν. Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογραφικά 
σύμμεικτα 2. 311 εξ.

2 Μ ι χ α ή λ Ψελλοΰ, Έγκώμιον εις τήν μητέρα αύτοΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. 
Βιβλ. 5. 11). Δυστυχώς ό Ψελλός σταματά εδώ τήν άπαρίθμησιν τών ευχών προσ
θέτων' «καί τάλλα περί ών ούδέν δέομαι λέγειν άφίημι τή γυναικωνίτιδι».

8 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθέσις 217. 9.

1 Μάρκου Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου κεφ. 42 (σ. 36. 12 
Gregoire-Kugener).

δ Νικηφόρου Βλεμμύδου, Στίχοι εις Ίωάννην, υιόν Θεοδώρου Λα- 
σκάρεως σ. 22 (Heisenberg).

6 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 616. 12 έξ. Άχιλ- 
ληΐς Ν. στίχ. 320 (Hesseling). Διά τάς σημερινάς έπί τή γεννήσει εύχάς δρα Ν. 
Πολίτου, Τά κατά τήν τήν γέννησιν, Λαογραφικά σύμμεικτα 3. 213.

’ Τά δώρα ταυτα έν Καρπάθιο καλούνται κανίσκια, έν ’Ανατολική Κρή
τη σκουτελικό καί έν Λιβησίφ Λυκίας γεννητούρια. ’Εν Λακκοβικίοις 
Μακεδονίας οί συγγενείς στέλλουσι δώρα εις τήν λεχώ έπί τεσσαράκοντα ημέρας 
Ν. Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα, Λαογραφικά σύμμεικτα 2. 248. Ί. κατωτέρω διά 
τά έπί τή γεννήσει βασιλόπαιδος δώρα.
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Είκ. 4. G. Millet, Le motia8tere de Daphni pi. 18.

ΕΙκ. 6. Έκ τοΰ Ρωσσικοϋ λευκώματος τών εικόνων τοϋ Καχριέ Τζαμί πίν. 23,
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Ή γέννησις έλέγετο κατά τους Βυζαντινούς χρόνους γενέθλιον, άλλ’ 
ήδη από των μεταγενεστέρων χρόνων καί γενέαιον Τά γενέθλια έωρ- 
τάζοντο δι’ ειδικής εορτής, καθ’ ήν καί συμπόσιον εγίνετο, ώς μας πλη- 
ροφοροΰσιν οί συγγραφείς. Ούτως ό Θεολόγος Γρηγόριος όμιλεΐ διά γενέ
θλια καί όνομαατηρια 8 ή διά γενέθλην, καθ’ ήν έπεκράτουν πόθοι καί χο
ροί 1 * 3 * 5, ό Ίουλιανός έγραψε' «καί γενέθλια μέν τις εστιών ίκανώς παρα
σκευάζει δειπνον καί ά'ριστον επί πολυτελή τράπεζαν τούς φίλους παρα- 
λαβάνων» d είπε δέ καί ό Γαζαΐος Προκόπιος' «συνήθειά έστι δοχήν 
ποιεΐν επί γενεθλίορ» 6 καί ό Ζωναράς δέ έρμηνευων τον 52°ν κανόνα 
τής εν Λαοδικείμ συνόδου τον άπαγορευοντα τήν τέλεσιν γενεθλίων έν 
τεσσαρακοστή ΰ, αναφέρει συμπόσια επί γενεθλίοις 7 8 9.

Πότε ακριβώς έωρτάζοντο τά γενέσια δεν γνωρίζομεν' ό Πολίτης, 
στηριζόμενος εις χωρίον τοϋ Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, λέγει δτι ή έστιά- 
σις εγίνετο τήν έβδόμην από τής γεννήσεως ημέραν 8, πρόκειται δμως 
ενταύθα περί εθίμου μόνον τών Άλεξανδρέων. Πάντως ή τελετή έγί- 
νετο ούχί πολύ μετά τήν γέννησιν, άφ’ ου ό Νύσσης Γρηγόριος, περί άπο- 
θανοΰσης κατά τον τοκετόν όμιλών, λέγει δτι «πριν έορτάσαι τήν γενέ- 
θλιον εορτήν, ευθύς εις θρήνον τήν χαράν μεθηρμόσατο» 9, ό δέ Συμεών 
ό Μεταφράστης είπε' «εΐτα καί μήτηρ γίνεται θυγατρίου καί τοϊς γεγεν- 
νηκόσιν ήγετο εορτή τής παιδός τά γενέθλια» 10. "Ας σημειωθή δ’ ενταύ
θα δτι τά γεννητούρια, ήτοι τό επί τή γεννήσει συμπόσιον, γίνεται έν

1 Γενέσια' ούκ όρθώς τίθεται επί τής γενεθλίου ημέρας, Φρυνίχου, Έκλο-
γαί 105 (Lobeck). Γενέθλιον ημέραν άξιοΰσι δει λέγειν οΰ γενέθλια, ουδέ γενέ
σια, Άντιαττικιστής (Bekker, Anecd. 86).

3 Migne, Ρ. G. 36. 360. Παλαιότερον καί 6 Λουκιανός (Έρμότ. 11, Ά- 
λεκτρ. 9) αναφέρει εστιάσεις γενεθλίων νεογνών.

3 Migne, Ρ. G. 37. 1547.
i Ίουλιανοΰ, Άντιοχικός ή μισοπώγων σ. 469 (Hertlein).
5 Προ κ οπίου Γαζαίου, Εις τήν Γένεσιν ερμηνεία (Migne, P.G. 87. 384).
6 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 3. 219. ’Ενταύθα εννοούνται κυρίως τάκατά 

τά γενέσια τών μαρτύρων τελούμενα συμπόσια, τά όποια μετέβαλλον τούς Ιερούς 
τόπους εις τόπους πανηγύρεων. Βλ. τόν 65ον κανόνα τής έν Καρθαγένη Συνόδου 
(Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 3. 465) καί Ίωάννου Σχολαστικού, Συνα
γωγή κανόνων εκκλησιαστικών σ 96 (Benesevie).

7 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ η, Σύνταγμα 3. 220.
8 Σύνηθες γοϋν τοΐς έγχωρίοις επί τοϊς λελοχευμένοις παιδίοις έβδομοιίαν 

άγουσι τήν ημέραν συμποσίων έορταΐς παννυχίζεσθαι, Θεοφύλακτος Σιμό- 
κ ά τ τ η ς Ίστορ. σ. 341—2 (Βόνν.) Ν. Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα, Λαογρα
φίας 2. 249.

9 Μ i g n e, P. G. 46. 329.
’° Migne, P. G. 144. 360.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANT. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ\ 8
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114 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Στενημάχφ την ημέραν της γεννήσεως η την έπομένην, εν Ρόδφ δέ, Θρά
κη 1 καί αλλαχού κατά την ημέραν τής βαπτίσεως, ή όποια πάλιν γίνε
ται την 7ην ή 8θν ημέραν τής γεννήσεως* * 3.

Γενέσια δμως έωρτάζοντο παρά Βυζαντινοΐς ούχί μόνον τότε, αλλά 
καί κατά την επέτειον τής γεννήσεως ημέραν ό Χρυσόστομος επί παρα- 
δείγματι λέγει' «'Ηρώδης γενέσιά ποτέ έπετέλει καί τήν ημέραν ήγεν, έν 
ή, έτέχθη» 3 καί πάλιν ό αυτός’ «εί δέ τάς γενεθλίους ημών ημέρας μετά 
πολλής άγουσι τιμής καί οί μεν συμπόσια ποιούνται, οι δέ ελεύθεροι 
καί δώρα δωροΰνται πολλά τον καιρόν τιμώντες» 4, οί νόμοι μάλιστα όμι- 
λοϋσι περί γενεϋλιακοϋ ήτοι δώρου επί τοις γενεθλίοις προσφερομένου 
υπό τοΰ συζΰγου εις τήν σΰζυγον5. Τέλος ό Σουΐδας λέγει’ «γενέσια ή δι’ 
ενιαυτοί έπιφοιτώσα τοΰ τεχθέντος μνήμη» 6.

’Ανωτέρω ειδομεν δτι οί ελεύθεροι, τιμώντες τήν γενέθλιον αυτών 
ημέραν προσέφερον δώρα, τό αυτό δέ πληροψορούμεθα δτι έ'πραττον καί 
οί βασιλείς δωροφοροΰντες τους στρατιώτας 7 καί επίσημον δεΐπνον εν 
τοΐς άνακτόροις δίδοντες καί αξιώματα παρέχόντες καί ιππικούς αγώνας 
τελοϋντες, περί ών κατωτέρω.

Γενέθλια δ’ έωρτάζοντο μετά πομπής ούχί μόνον κατά τήν επέτειον 
τής γεννήσεως ατόμων, αλλά καί πόλεων, καί δή τής Κωνσταντινουπό
λεως, κατά τήν 11ην Μαΐου 8, οπότε περιεψέρετο επί άρματος θριαμβευ
τικού καί εν πομπή τό ά'γαλμα τοΰ Μ. Κωνσταντίνου κρατοΰντος εις τάς 
χεΐρας τό ά'γαλμα τής τύχης τής πόλεως καί έτελεΐτο καί τό είδος εκεί
νο τοΰ ιπποδρομίου, δπερ λαχανικόν εκαλείτο 9.

Τον περί τοΰ εορτασμού των γενεθλίων λόγον επιθυμώ νά κλείσω 
άναφέρων δτι έ'χομεν διασωθέντας καί τύπους προσκλήσεων εις αυτά. Έν 
ταΐς επιστολαΐς λ. χ. τοΰ Άλκίφρονος άναγινώσκομεν 10 «Τούμοΰ παι-

’ Β. Δεληγιάννη, Μερικά έθιμα καί τραγούδια των χωριών (Θρφκικά 
6.354).

a Ν. Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα, Λαογραφικά σύμμεικτα 2. 248.
3 Χρυσοστόμου, Κατηχήσεις (Α. Παπαδοπούλο υ-Κ ε ρ α μ έ ω ς, 

Varia Graeca sacra σ. 163. 24), Κοσμά 'Α γιοπολίτου, Ίστορίαι, Migne, Ρ. 
G. 38. 412.

< Migne, Ρ. G. 51, 265.
5 Βασιλικά βιβλ. 30 τίτλ. 1 κθ'.
6 Σουΐδας έν λ. γενέσια.
’ Χρυσόστομος, Migne, P.G. 51. 265, Σιοζο μενού, Εκκλησιαστική 

ιστορία 5 κεφ. 17 (Migne, Ρ. G. 67. 1268).
8 Σωζομενός, ’Ένθ’ άν. Μ α λ ά λ α, Χρονογραφία 480. 16.
9 Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή του, ’Έκθεσις τής βασιλείου 

τάξεως 348. 5 έξ., Φ ι λ ο θ έ ο υ, κλητηρολόγιον, ’Ένθ’ άν. 776. 17.
10 Άλκίφρονος, Έπιστολαί βιβλ. Γλ έπιστ. 18.
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δίοτ γενέσια εορτάζουν ήκειν σε επί τήν πανδαισίαν, ώ Πιθακνίων, πα- 
παρακαλώ» καί εν παπύριρ Όξυρύγχου τού Ε' μ. X. αίώνος1.

Τφ κυρίω μου Μακαρίφ, Γεννάδιος σπεκουλάταιρ

Φαιδρΰνων τήν πανήγυριν τοϋ γενεθλίου τοϋ υίοϋ μου Γενναδίου, 
καταξίωσον άμα ήμΐν συνδειπνήσαι τή ις'. από ώρας ζ'.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ

Περί τής γεννήσεως τών παιδιών τοϋ λαοΰ όμιλών, παρενεΐρα καί 
τινα έθιμα εις τήν γέννησιν τών βασιλοπαίδων άναφερόμενα, δσα αμέ
σως προς τό θέμα συνεδέοντο. Έν τφ είδικφ αύτφ τμήματι επιθυμώ) 
περί τοϋ τελευταίου αϋτοΰ θέματος νά κάμω εύρϋτερόν πως λόγον, 
επί τή βάσει καί άλλων τινών πηγών 1 2, κυρίως δμως τών λεγομένων έν 
διαφόροις κεφαλαίοις τοϋ περί βασιλείου τάξεως έργου Κωνσταντίνου 
τοΰ Πορφυρογέννητου3.

'Όταν έπλησίαζεν ή βασίλισσα νά γέννηση, ηϋτρεπίζετο τό έν τφ 
μεγάλφ παλατίφ οικοδόμημα τό καλοϋμενον πορφύρα καί εκεί μετεφέ- 
ρετο αϋτη.

ΤΗτο δ’ ή πορφυρά, κατά τήν περιγραφήν ’Άννης τής Κομνηνής4, 
τετράγωνον οικοδόμημα μετά πυραμιδοειδοΰς στέγης, βλέπον προς τήν 
θάλασσαν, προς τον λιμένα τοΰ Βουκουλέοντος, καί έχον έδαφος μαρμα
ρόστρωτου, επί δέ τών τοίχων δρθομαρμάρωσιν έκ πλακών πορφυρών 
μετά ψαμμοειδών στιγμάτων, άτινα έδωκαν καί τό όνομα εις τό οικοδό
μημα 5 6 καί εις τούς πορφυρογέννητους.

'Ότι οί βασιλικοί γονείς καί τό υπήκοον έχαιρον επί τή γεννήσει 
άρρενος, εΐπομεν ήδη· κατά τά μεσαιωνικά έπύλλια ή χαρά καί αί διασκε
δάσεις διήρκουν επί έν έξάμηνον ή καί έπί έν έτος3. Ένταΰθα προσθέ- 
τομεν δτι έστέλλοντο καί ειδικοί άγγελιαφόροι είς διαφόρους πόλεις τοϋ

1 Ox. Pap. άριθ. 1214.
3 Ταΰτας βλέπει ό αναγνώστης άναγραφομένας έν ταΐς υποσημειώσεσι.
3 Βλ. καί τήν σύντομον περίληψιν ήν δίδει ό J. Ε b e r s ο 11, έν Melanges d’ 

histoire et d’archiologie byzantines a. 10. 11 καί έ’πιθι Krause, Die Byzanti- 
ner des Mittelalters σ. 289.

‘Άννης Κομνηνής, "Αλεξίας 1. 295.7, 334. 18 (Βόνν.).
5 Κατ’ άλλους τό οικοδόμημα ώνομάσθη πορφυρά, διότι έν αΰτφ ή βασίλισ

σα διένεμε τό όξΰ (τήν πορφύραν) είς τάς αρχόντισσας κατά τά Βρουμάλια.
6 Διήγησις Φλωρίου καί Πλάτξια Φλώρας στίχ. 133 (Μαυροφρΰδου, 

Εκλογή μνημείων σ. 261) Άχιλληΐς Ν 71 (Hesseling), Krause, Die Byzanti- 
ner des Mittelalters σ. 289.
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116 Φαίδωνος I Κουκουλέ

κράτους άγγέλλοντες τό ευτυχές γεγονός, την δ’ αναγγελίαν συνώδευον 
βασιλικαί δωρεαί και χαρίσματα1. Άφ’ ετέρου οί υπήκοοι, συγχαίροντες, 
έστελλον πανταχόθεν εις την πρωτεύουσαν τα δώρα των, ανάλογα προς 
τό γένος τοΰ τεχθέντος’ εάν π. χ. ήτο ά'ρρεν, παραςιφίδιον και φαρέτραν 
ή τόξον ή άλλο τι άξιόλογον δώρον, εάν δε θήλυ, ηλακάτην1 2 3, ποιηταί 
δέ και ιδιαίτερα διά την περίστασιν έποίουν ποιήματα 3.

Μετά την γέννησιν τοΰ βασιλόπαιδος4 ό πατριάρχης ήρώτα διά τοΰ 
ρεφερενδαρίου του, εάν διατάσση ό βασιλεύς νά έ'λθη, ϊνα δώση τάς 
εύχάς τής γεννήσεως, δοθείσης δέ καταφατικής άπαντήσεως, ήρχετο ού- 
τος μετά τοΰ κλήρου τής μεγάλης εκκλησίας, ήτοι τής αγίας Σοφίας, καί 
μητροπολιτών καί αρχιεπισκόπων καί ε'καμνεν ευχήν έν τφ Χρυσοτρι- 
κλίνφ. ’Έπειτα, άφ’ ού έχαιρέτα τον βασιλέα, άπήρχετο εις τά Πατριαρ
χεία τιμητικώς παρακρατούμενος υπό δυο σιλεντιαρίων.

Τοΰ Πατριάρχου άπελθόντος, προσήρχοντο καί συνέχαιρον οί συγ
κλητικοί ευχόμενοι, ως έλέχθη, ϊνα ό βασιλεύς ϊ'δη παΐδας παίδων τοΰ 
γεννηθέντος καί ινα τούτο γίνη κληρονόμος τής βασιλείας5.

Ταΰτα κατά την πριοτην τής γεννήσεως ημέραν" κατά την τρίτην εις 
την μυστικήν φιάλην τοΰ Τρικόγχου τοΰ σίγματος 6 ήρχοντο αντιπρόσω
ποι τών Πρασίνων καί τών Βενέτων, οϊτινες ηΰχοντο 7 καί έζήτουν, ϊνα 
την έπομένην, τήν τετάρτην άρα ημέραν, τελεσθή ιππικός άγων.Τής άδειας 
δοθείσης, δ άγων οΰτος έτελεΐτο έν τφ ιπποδρόμιο 8, τότε δέ δ πραιπόσι- 
τος έξέλεγεν άνά πεντήκοντα άνδρας έκ τών ταγμάτων, ήτοι τών άνδρών 
τής άνακτορικής φρουράς, άνά πεντήκοντα εκ τών Πρασίνων καί τών Βε
νέτων καί άνά πεντήκοντα εκ τών λοιπών πολιτών καί τούς έ'λεγε" «κε-

1 Μάρκου Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου 44 (σ. 37. 6).
2 Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Λόγος έπιβατήριος επί τή έλεύσει 

της βασιλικής νύμφης (W. Regel, Fontes rerum byzantinarum σ. 89).
8 Ούτως έ'χομεν τοΰ Προδρόμου έπάσματα επί τφ γενεθλίω τής πορφυρογέν

νητου (Συνόδη Παπαδη μητριού, Ό Πρόδρομος τοΰ Μαρκιανοΰ κώ- 
δικος X 122, έν Βυζαντινοΐς ΧρονικοΤς Πετρουπόλεως 10. 105).

4 Ή κατωτέρω περιγραφή γίνεται κατά τό κεφάλαιον 21 τής βασιλείου τάξεως
τό έπιγραφόμενον «όσα δει παραφυλάττειν όταν γεννηθή άρρεν παιδίον τφ βασι- 
λει» ’Έκθεσις 615. 16 έξ.

6 Βλ. παρόμοιας εύχάς καί έν τή Άχιλληΐδι Ν στίχ. 320. 1445 έξ. (Hesseling).
6 Περί τοΰ Τρικόγχου, δπερ ϊδρυσεν ό Θεόφιλος, βλ. J. Ebersolt, ”Ενθ! 

άν. 110 έξ. Τό σίγμα ήτο ήμικυκλική αίθουσα σίγμα C σχήμα έχουσα, εις ήν εί- 
σήρχετό τις έκ τοΰ Τρικόγχου.

7 Πβ. τό κεφάλαιον άκτολογία τών δήμων δταν τεχθή παιδίον πορφυρογέν- 
νητον, Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής βασιλείου 
τάξεως 216. 5 έξ.

8 Έπί τή γεννήσει τοΰ υίοΰ του Λέοντος ό Μιχαήλ Γ'. έποίησεν ιππικόν έν 
άγίφ Μάμαντι, ΟΙ συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 835. 5.
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λεΰει δ βασιλεύς ήμών δ άγιος, ινα, κατά τον κρατηααντα παλαιόν τύπον 
και την άρχαίαν συνήθειαν, άθροισθήτε τχί έ'ωθεν (ήγουν τη πέμπτη ήμερα 
τής τοϋ παιδός γεννήσεως) και έκφωνήσητε τόδε δνομα τφ τεχθέντι πορ- 
φυρογεννήτφ», και έλεγε τδ ονομα. ’Όντως συνήρχοντο οί έκλεγέντες την 
πέμπτην ημέραν εις τον ιππόδρομον οπού οί αντιπρόσωποι των δήμων έ- 
ψαλλον επευφημίας εις τούς βασιλικούς γονείς1 και τό πορφυρογέννητου, 
ούτινος κα'ι άνέφερον τδ δνομα. Άπηυθύνοντο δ’ αί εύχαί, μετά παρακέ- 
λευσιν των κρακτών, πρδς τον βασιλέα, την βασίλισσαν, την σύγκλητον 
καί τδ στρατόπεδον. Καί υπέρ μέν τοϋ βασιλέως καί τής βασιλίσσης έλε- 
γον' «τοίς δεσπόταις νίκαις, καλή ημέρα καί ένίσχυσον αυτούς [άς] ναί, 
Κύριε, συ αυτούς [άς] σώσον, ναί, Κύριε, νίκαις, καλή ημέρα» ή τρις τά 
εξής· «καλάς ημέρας καί άγαθάς δ Θεδς παράσχοι τοίς δρθοδόξοις δεσπό- 
ταις, δ Θεδς καλαις ήμέραις πλεονάσοι τήν βασιλείαν, δ Θεδς καλάς ημέ
ρας καταπέμψοι τοίς δεσπόταις, δ Θεδς καλάς ημέρας καταπέμψοι ταΐς 
Αύγούσταις καί τοίς πορφυρογεννήτοις, τελείας νίκας δ Θεδς χορηγήσοι 
ό δείνα καί δ δείνα, πνεύμα τδ πανάγιον τάς Αύγούστας σκέπασον, μή- 
τηρ τοϋ Θεοϋ ημών φύλαττε τά πορφυρογέννητα, δ Θεός δ άγιος τούς 
δέσποτας φύλαττε, Κύριε ζιοήν αυτών διά τήν ζωήν ημών» καί έν τέλει 
«Πολυχρόνιον ποιήσοι δ Θεός», ωρισμένως δε διά τό πορφυρογέννη- 
τον «ό Θεδς καλάς ημέρας καί καλά γενέθλια παράσχοι τφ τεχθέντι ήμΐν 
δ δείνα (καί έλεγον τδ δ'νομα) τφ πορφυρογεννήτφ» 1 * 3.

Κατά τδν ΙΤορφυρογέννητον (618.1 έξ.) τήν όγδόην από τής γεννή
σεως ημέραν έστολίζετο ό κοιτών τής Αύγούστης μέ τά χρυσοΰφαντα 
παραπετάσματα (βήλα) τοϋ Χρυσοτρικλίνου καί μέ πολυκάνδηλα, εκεί δέ 
φέροντες τδ βρέφος έκ τής εκκλησίας δπου υπό τοϋ ίερέως τοϋ εδόθησαν 
αί εκκλησιαστικοί εύχαί καί τοϋ έπετέθη τδ ύπδ τών δήμων έκφωνηθέν 
δ'νομα, τδ όποιον θά ελάμβανε καί κατά τήν βάπτισιν 3, φέροντες, λέγω, 
το βρέφος τδ άπέθετον είς τό κουνίον αυτοΰ καί τδ εσκέπαζον μέ χρυ
σοΰφαντα εφαπλώματα. Μέ τοιαΰτα επ’ ϊσης εφαπλώματα έσκεπάζετο 
καί ή βασίλισσα4. Μετά ταΰτα δ επί τής τραπέζης τής Αύγούστης έκά- 
λει τούς πραιποσίτους καί ούτοι είσήγον, ΐνα συγχαρώσι, πάντας τούς

1 Αί επευφημίαι αϋται θά ήσαν αί αύταί μέ τάς λεγομένας κατά τήν τρίτην
ημέραν έν τή φιάλη τοϋ Τρικόγχου, περί ών ανωτέρω.

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις 216. 5 έξ. 615. 
16 έξ.

3 Περί τοϋ εκκλησιασμού τοϋ παιδιού κατά τήν όγδόην ημέραν καί τής έπι- 
θέσεως τότε τοϋ ονόματος, δπερ θά τοϋ έδίδετο καί κατά τήν βάπτισιν, λέγονται 
τά δέοντα έν τφ έπομένφ περί βαπτίσεως κεφαλαίφ.

4 Τό ανωτέρω χωρίον έρμηνεύων ό Reiske είς τά σχόλια του (2. 729) φρονεί, 
ότι ή Αΰγούστα έκάλυπτε τό πρόσωπον διά καλύπτρας.
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θαλαμηπόλους, μεθ’ οΰς είσήγοντο αί γυναίκες αί εχουσαι τον τίτλον 
τής πατρικίας ζωστής και κατά σειράν έπειτα αί συγκλητικαί, ών εζων 
οι σΰζυγοι, μετ’ αΰτάς δέ και αί χήραι συγκλητικών. Αί προσερχόμεναι 
συνέχαιρον τήν βασίλισσαν καί την ηΰχοντο προσφέρουσαι έκαστη καί 
τό δώρόν της.

Μετά τάς γυναίκας, ήρχετο ή σειρά των άνδρών, καί δή των συγ
κλητικών, οϊτινες, εισερχόμενοι, συνέχαιρον τήν Αυγουσταν καί ηΰχοντο 
τό πρρφυρογέννητον λέγοντες οιας καί προς τον βασιλέα ανωτέρω άνε- 
φέρομεν εΰχάς. “Οτι δέ επί επτά ημέρας διενέμετο λοχόζεμα καί εντός 
τών ανακτόρων καί εις τά πλησίον τριόδια, εΐπομεν ανωτέρω.

Ώς δ’ οι άπλοι πολιται, οΰτω καί οί βασιλείς έκαμνον συμπόσια επί 
τοϊς γενεθλίοις τοΰ πορφυρογέννητου, καλοΰντες εις τά ανάκτορα «μετά 
κλάδων θαλιών» τους έντιμοτέρους τών αρχόντων ’.

Έσημείωσα ανωτέρω δτι καί οί έν ηλικία τιμώντες τήν ημέραν τής 
γεννήσεώς των έτέλουν κατ’ έτος εορτήν τών γενεθλίων των.

“Ο,τι έκαμνον οί άπλοι πολιται, έφήρμοζον καί οί βασιλείς1 2 3 δίδοντες 
επί τή έπετείιο τών γενεθλίων των επίσημον δεϊπνον εις τον τρίκλινον 
τοΰ ’Ιουστινιανού 3, εις δ έκάλουν τους τής συγκλήτου καί τους στρατη
γούς, οϊτινες ώφειλον νά προσέλθωσι έν έπισήμφ περιβολή. Κατά τον 
τό δεϊπνον τοΰτο περιγράφοντα Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον ι, 
άφ’ ου έκάθηντο οί άρχοντες εις τήν αίθουσαν τοΰ δείπνου, ό βασιλεύς 
διά τοΰ επί τής τραπέζης έδιδε τήν διαταγήν «εκβάλλετε τά χλανίδια 
υμών». "Αμα τφ άκοΰσματι αΰτφ οί προσκεκλημένοι άνίσταντο, ηΰχοντο 
τον βασιλέα καί έκβάλλοντες παρέδιδον τά χλανίδιά των εις τους ίγγιστια- 
αρίονς, τούς υπαλλήλους τούς επιφορτισμένους νά ύπανεγείρωσι τό βήλον, 
ϊνα είσέρχωνται οί εις τό δεϊπνον προσκεκλημένοι δ οϊτινες πάλιν τά πα
ρέδιδον εις τούς ύπηρέτας των τούς εις ειδικόν διαμέρισμα αναμένοντας'

Μετά ταΰτα συνεχίζετο τό δεϊπνον, καθ’ δ έγίνετο, ως έλεγον, οάξι- 
μον ή «δέξιμον μετά σαξίμου» ή «δοχή μετά σάξεως». ΤΗτο δέ τό 
σάξιμόν τοΰτο χορός έχιον έξ καταστάσεις ή στάσεις, ήτοι τμήματα, γινό-

1 Νικήτα X ω ν ι ά τ ο υ, Χρον. διήγ. 220. 4, ’Ανωνύμου, Σύνοψις 
χρονική (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 7. 279), Βαρλαάμ καί’Ιωάσαφ σ. 30 (Wood
ward- Mittingly).

2 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική 273. 7.
3 Περί τοΰ τρίκλινου τούτου βλ. J. Ebersolt, Le grand palais de Con

stantinople o. 95 έξ.
* Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής βασιλείου τά- 

ξεως 277. 1 έξ.
δ Βλ. Φ. Κουκουλέ, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών, 

Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών 10. 158.
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μένος υπό ανακτορικών υπαλλήλων, αρχόντων ή άντιπροσώπιον τών δή
μων1, οΐτινες χορευοντες τρις περί τήν βασιλικήν τράπεζαν εψαλλον αν
τιφωνώ;, ήτοι εναλλάξ, βασιλίκια, ήτοι ΰμνους προς τον βασιλέα, ευχόμε
νοι τό πολυχρόνιον 1 2 3. Οί χορευοντες έψιλοδωροΰντο έπειτα υπό τοϋ βα- 
σιλέως δι’ άποκομβίων περιεχόντων αρκετά χρήματα.

Κατά τό δέξιμον, ήτοι τήν τελετήν, τών γενεθλίων τοϋ βασιλέως, οΰ- 
τος άφ’ ενός μεν διένεμε δώρα 3 5, άφ’ ετέρου δέ έκαμνε προαγιογάς αξιω
μάτων διαφόρων αρχόντων.

Έγίνετο δέ ή τελετή τής προαγωγής εν τφ Χρυσοτρικλίνω 1 καθημέ- 
έπί θρόνου τοϋ βασιλέως και φοροϋντος σαγίον χρυσοπερίκλειστον εκα
τέρωθεν δ’ αυτοΰ επί σελλίων τών πριγκίπων.

Μετά τήν λήξιν τής τελετής, οί αντιπρόσωποι τών ΙΙρασίνων καί 
Βενέτων, έζήτουν ΐνα έπιτραπή ή τέλεσις ιππικών αγώνων °, οΐτινες ό'ντως 
καί ετελοΰντο τήν έπομένην6.

Ή ήμερα τής γεννήσεως τοϋ βασιλέως ήτο ημέρα αργίας7, δ Μα
νουήλ δμως Κομνηνός διά Νεαράς του ώρισεν ΐνα αϋτη θεωρήται εργά
σιμος εφαρμόσας τον νόμον τοΰτον κατά τό ίδιον νατάλιον, γενέθλιον 
δήλα δή8 9.

Σημειωτέον δ’ δ'τι καί παλαιότερον είχε γίνει προσπάθεια καταρ- 
γήσεως τών τελετών επί τφ βρουμουλίιο, ήτοι τή ονομαστική εορτή τοϋ 
βασιλέως, υπό Ρωμανού τοϋ Λεκαπηνοΰ, ήν δμως μικρόν μετά ταϋτα εμα- 
ταίιοσε Κοσνσταντΐνος ό Πορφυρογέννητος τήν παλαιάν επαναγαγών 
συνήθειαν 3.

1 Οί αντιπρόσωποι οΰτοι έχόρευον κατά τήν τετάρτην καί πέμπτην κατάστα
ση·, Κ. Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις 633. 11. Πβ. καί 301.10.

2 Περί τοϋ σαξίμου τοϋτου, τό όποιον έγίνετο καί κατά τήν επέτειον τής 
αυτοκρατορίας, ήτοι τής άναρρήσεως τοϋ βασιλέως (Κ. Πορφυρογέννητου, 
’Έκθεσις 293. 10, 778. 5, 780. 20) καί κατά τόν β ρ ο υ μ ά λ ι ο ν, ήτοι τήν ονο
μαστικήν εορτήν αύτοϋ (”Ένθ’ άν. 603. 10, 782. 17) βλ. Κ. Πορφυρογέννη
του, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 301. 1 έξ. 633. 14, Φ ι λ ο θ έ ο υ, Κλητρο- 
λόγιον781. 9 καί Φ. Κουκουλ έ, Ένθ’ άν. 10.154.

8 ’Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ή ς, Άλεξιάς 1. 296. 15.
•i Περί τοϋ Χρυσοτρικλίνου βλ. J. Ε b e r s ο 1 t, Le grand palais de Con

stantinople 77. 95.
5 Κωνστατίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις σ. 632—634.
6 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 781. 13 (Βόνν.). Κατά τόν Ίουστινιάνειον 

κώδικα, έάν τά γενέθλια τοϋ βασιλέως συνέπιπτον ημέραν Κυριακήν, τότε οί δι’ 
αυτά ιππικοί αγώνες άνεβάλλοντο καί τοΰτο, διότι έπεδιώκετο ή καθιέρωσις τής 
Κυριακής αργίας, Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 1. 141.

7 Synopsis minor (Zach. ν. Lingenthal JGR. 2. 44).
8 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 1. 139.
9 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητο υ, ’Έκθεσις 606. 11. 20.
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Βλ

Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ

'Η έμβυθισις τοϋ σώματος εις τό ΰδωρ, προκαλοΰσα την από τοΰ 
σωματικοί ρίπου κάθαρσιν, έθεωρήθη υπό των Χριστιανών οτι άποπλυ- 
νει καί τα αμαρτήματα. Τής τοιαΰτης άντιλήψεως μαρτυρία εχομεν καί 
αλλαχού καί έν τοΐς λόγοις των πατέρων τής εκκλησίας. Οΰτω Γρηγό- 
ριος δ Θεολόγος λέγει1- «Αυτή ή τοΰ βαπτίσματος χάρις καί δυναμις . . 
τής τοϋ καθ’ έκαστον αμαρτήματος κάθαρσιν έχουσα καί παντελή ρυψιν 
των από κακίας επεισελθόντων συγχαωμάτων ή μολυσμάτων», ό δέ Ι’ρη-. 
γόριος ό Νΰσσης παρατηρεί 1 * 3 «ΰδωρ δέ υπηρετεί προς ένδειξιν τής καθάρ- 
σεως. Επειδή γάρ είώθαμεν ρΰπφ καί βορβόραμ τό σώμα καθυβρισθέν 
ΰδατι νίπτοντες καθαρόν άποφαίνειν, διά τοΰτο καί επί τής μυστικής 
πράξεως αυτό προσλαμβάνομεν τφ αίσθητω πράγματι την άσώματον δη- 
λοΰντες λαμπρότητα» καί δ Μ. Βασίλειος3 «βάπτισμα δφλημάτων ά'ψεσις, 
θάνατος αμαρτίας, παλιγγενεσία ψυχής» καί τέλος δ Χρυσόστομος4 5 «Καν 
μαλακός, καν πόρνος ή τις, καν ειδωλολάτρης, καν δτιοϋν είργασμένος 
δεινόν, καν άπασαν την εν άνθρώποις πονηριάν έ'χων ή, έμπεσών εις την 
τών ΰδάτων κολυμβήθραν τών ηλιακών καθαρώτερος ακτινών άνεισιν 
από τών θείοον ναμάτιον».

Άφ’ ου λοιπόν τό βάπτισμα απαλλάσσει τών αμαρτημάτων, καθήκον 
παντός Χριστιανοί εθεωρεΐτο ινα βαπτισθήδ, υπεύθυνοι δέ εκκλησια
στικούς έθεοίροΰντο οί γονείς έξ άμελείας τών οποίων τά τέκνα των άπέ- 
θνησκον αβάπτιστα. Κατά Ίαιάννην τον Νηστευτήν οί τοιοΰτοι ώφειλον 
νά μη κοινωνήσωσιν επί τρία έτη, καθ’ δλον δέ αυτό τό διάστημα νά ξη- 
ροφαγώσι καί νά κάμαοσι μετάνοιας- ή ποινή μόνον ήλαττοΰτο εις άκοινω- 
νησίαν επί τεσσαράκοντα ημέρας καί τεσσαράκοντα καθ’ έκάστην μετά
νοιας, εάν τό παιδίον ήτο επτά ημερών καί άπέθνησκεν άβάπτιστον6. 
Φέρεται δέ καί έν τοΐς νόθοις συγγράμμασι τοΰ Χρυσοστόμου (Ρ. G. 61.

1 Μ ί g n e, Ρ. G. 36. 368.
! Μ i g η e, Ρ. G. 46. 581.
3 Μ i g η e, Ρ. G. 31. 432.
1 Μ i g η e, Ρ. G. 49. 229.
5 Γ q ηγό q ιο ς Θεολόγος, Migne, Ρ. G. 36. 380 έλεγε- «Νήπιον έστι 

σοι ; μή λαβέτω καιρόν ή κακία- έκ βρέφους άγιασθήτω- έξ ονύχων καθιερωθήτω 
τφ πνεύματα

1 Ί ιοό ν ν ο » τοΰ Νηστευτοΰ, Κανονικόν (Ράλλη-Ποτλή, Σύντα
γμα 4. 443) Πβ. καί τά Βυζαντινά Χρονικά τής Πετρουπόλεως 8. 369.
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784) «εάν δέ τή άμελεία των γονέων άποθάνη τδ παιδίον άβάπτιστον, 
οϋαί έστι τοΐς γονεϋσι τοϋ παιδιού».

Κατά την παλαιοτέραν εποχήν, οπότε ενήλικοι έβαπτίζοντο οί προσ- 
ερχόμενοι εις τον Χριστιανισμόν, εγεννήθη ζήτημα, αν έπρεπεν ενωρίς νά 
βαπτίζωνται τά νήπια, τά όποια οΰτε την ζημίαν ήσθάνοντο οΰτε την χά- 
ριν. Εις τό έριότημα τοΰτο άπήντησεν ως έξης Γρηγόριος ό Θεολόγος’ αν 
ύπάρχη κίνδυνος θανάτου, ανάγκη είναι ταϋτα εν τή νηπιακή ηλικία νά 
βαπτίζωνται, άν ούχί, τότε πρέπει περί ή μικρόν υπέρ την τριετίαν νά γί
νεται ή βάπτισις οπότε τά παιδία «τάς εύθύνας ύπέχειν άρχονται» καί 
δύνανται νά άκοΰσωσί τι περί τής Χριστιανικής διδασκαλίας, μ’ δλον δτι 
τελείως δεν κατανοοΰσι ταυτην ή

Καί αυτά μέν κατά την παλαιοτέραν εποχήν, βραδύτερου άπαντώ- 
μεν καί πενταετή αβάπτιστα παιδία * 2 3.

’Άλλο ζήτημα, δπερ άπησχόλησε τούς εκκλησιαστικούς άνδρας ήτο 
κατά ποίαν ημέραν τοϋ έτους έπρεπε νά γίνεται τό βάπτισμα. Ό Μ. Βα
σίλειος δεχόμενος δτι εις πάντα καιρόν ήδύνατό τις νά βαπτισθή, έφρό- 
νει δτι ή μάλλον κατάλληλος προς τοΰτο ημέρα ήτο ή προς τό Πάσχα 
νύξ τοϋ Μ. Σαββάτου 3, την αυτήν δέ ημέραν έδέχετο καί ό Χρυσόστο
μος4 5 6 καί αί κατά τον Ε'. δέ μ. X. αιώνα γραφεισαι διαταγαί τών αγίων 
’Αποστόλων κατά τά έξημερώματα τοϋ Πάσχα διατάσσουσι νά γίνεται 
τό βάπτισμα δ.

Περί τοϋ εθίμου δέ τής κατά τό Πάσχα βαπτίσεως μνείαν ποιείται 
δ τε Έλενουπόλεως Παλλάδιος8, διά τούς χρόνους του δέ, ως εν Θεσσα- 
λίμ έπιχωριάζοντος, ό Σωκράτης εν τή εκκλησιαστική του ιστορία 7. Προ- 
ετιμάτο δέ ή ημέρα αυτή, άφ’ ενός μέν διότι οί μέλλοντες νά βαπτισθώ- 
σιν ήσαν προητοιμασμένοι, ά'τε νηστεύσαντες κατά τό διάστημα τής Μ. 
Τεσσαρακοστής8, άφ’ ετέρου δέ, διότι τό Μ. Σάββατον ήτο μεταξύ τής 
ταφής καί τής άναστάσεως τοϋ Κυρίου, ών τύπος ήτο τό βάπτισμα 9 διά

' Μ i g n e, P. G. 36. 400.
2 Βίος καί πολιτεία τοϋ όσιου πατρός ημών Δανιήλ τοΰ Στυλίτου (Anal. 

Boll. 32. 123).
3 Μ i g n e, Ρ. G. 31. 424.
1 M i g n e, P. G. 52. 533.
5 M i g n e, P. G. 1. 893.
6 M i g n e, P. G 47. 33.
7 Σωκράτους, Έκκλ. Ιστορία 5. 23 (Migne, P. G. 67. 640). Πβ. και 

Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τών ιερών τελετών, Migne, Ρ. G. 155. 221.
8 J. Vance, Beitrage zur byzantinischen Kulturgeschichte σ. 31.
9 Κατά τόν ερμηνευτήν τών κανόνων Ζωναραν (Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύντα

γμα 3, 212. 213).
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τής τριττής καταδύσεως την τριήμερον ταφήν καί άνάστασιν ύπαινισσό- 
μενον \

Επειδή δ’ ήτο αναγκαία ή καθ’ δλην τήν Μ. Τεσσαρακοστήν νηστεία 
τοϋ μέλλοντος νά φωτισθή. διά τοΰτο ή έν Λαοδικείφ σύνοδος διά τοΰ 
45ου κανόνος της άπηγόρευσεν, ϊνα ή εκκλησία δέχεται καί βαπτίζη τούς 
προσελθόντας ϊνα κατηχηθώσι μετά τήν δευτέραν Εβδομάδα τής Μ. 
Τεσσαρακοστής 2.

’Άλλη ημέρα κατάλληλος προς βάπτισιν από τοΰ Δ', μ. X. αίώνος 
έθεοορείτο ή τών Φιοτων, διά τήν έν ’Ιορδάνη βάπτισιν τοϋ Κυρίου 1 * 3 *, έν 
Φ άλλοι προετίμων τήν Πεντηκοστήν, διότι τότε έλέχθη τό πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τά έθνη βαπτίζοντες αυτούς εΐς τό δ'νομα τοΰ Πα- 
τρός καί τοΰ 'Υιοΰ καί τοΰ αγίου Πνεύματος, καί τότε επ’ ϊσης ό Πέτρος 
έβάπτισε τούς πρώτους προσελθόντας εις τον Χριστιανισμόν ί.

Έν Αϊγύπτφ παλαιότερον οί μέλλοντες νά φωτισθώσιν έλούοντο τήν 
Πέμπτην τής Έβδομάδος, ένήστευον τήν Παρασκευήν καί τό Σάββατον 
καί έβαπτίζοντο τήν Κυριακήν5. Τέλος έν Ίεροσολύμοις έβάπτιζον κατά 
τήν ημέραν τών έγκαινίων τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου τάφου 6. Βραδύτερου έπε- 
κράτει ή συνήθεια, ϊνα ή βάπτισις τελείται μόνον κατά τό Σάββατον ή 
τήν Κυριακήν, ήρωτήθη μάλιστα ό ’Αχριδών Δημήτριος δ Χρωματιανός, 
άν ούτως έπρεπε νά γίνεται, άπήντησε δ’ ό ιεράρχης δτι δύναται ή βά- 
πτισις τό γίνεται εις πάσαν ήμέραν καί ώραν 7* ή συνήθεια δμως θά ήτο, 
φαίνεται, πολύ διαδεδομένη, άφ’ ού καί σήμερον ακόμη έν Παπίγκφ τής 
’Ηπείρου τά παιδία βαπτίζονται Σάββατον ή Κυριακήν 8, έν τοϊς χωρίοις 
τής Κύπρου άπαρεγκλίτως τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου 9, έν Άλμαλί δε Μαλ- 
γάρων τής Θράκης, κατά προτίμησιν, τήν Κυριακήν.

1 V ac a n t-M a n g e n o t, Dictionnaire de theologie catolique έν λ. bapteme
στ. 212.

3 P ά λ λ η-Π ο τ λ fj, Σύνταγμα 3. 212, 213.
3 V a c a π t-M angenot, ”Evfr’ άν. Τόν βασιλέα τών Έροΰλων, Χριστι- 

νόν γενόμενον, έβάπτισεν ό ’Ιουστινιανός τήν ήμέραν τών Φώτων, Μ α λ ά λ α, 
Χρονογραφία 427. 21, κατά τήν αυτήν δ’ ήμέραν έβαπτίσθη έν τή άγίφ Σοφία καί 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, Γεωργίου Μονάχου, Βίος τών νέων 
βασιλέων 864. 2 (Βόνν.), ομοίως δέ καί Κωνσταντίνος ό Ελ, Θεοφάνους, 
Χρονογραφία 615. 4.

1 Χρυσόστομος, Migne, P.G. 60. 22, Vacant-Mangenot, 
’Ένθ’ άν.

5 Βλ. τό λεξικόν της Χριστιανικής άρχαιολογίας τοϋ Gabrol, έν λ. ha- 
pteme στ. 258. 259. 'Υπάρχουσι καί οί φρονοϋντες δτι έβαπτίζοντο έκεϊ καί κατά 
τήν Μ. Παρασκευήν, έθος, δπερ βραδϋτερον κατηργήθη.

6 V a c a n t-M angenot, ’Ένθ-’ άν.
7 Έν Ρ i t r a. Analecta sacra et classica σ. 687.
8 Γ. Άναγνωστοποΰλου, Λαογραφικά έξ Ηπείρου, Λαογραφίας 5. 46.
9 Ξ. Φαρμακίδου, Κυπριακή λαογραφία σ. 133,
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Ούχί δέ μόνον τήν ημέραν, άλλα καί τήν ώραν τής βαπτίσεοιις έπρό- 
σεχόν τινες των εκκλησιαστικών άνδρών' ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος ψέγει π. χ. 
δτι ή βάπτισις έγίνετο κατά τήν δευτέραν ώραν τής νυκτός οπότε καί 
ό ίερεύς καί ο άνάδοχος ήσαν πολυμέριμνοι, εν φ έπρεπεν αΰτη νά γί
νεται τήν τρίτην ώραν τής ημέρας, δτε καί τό άγιον πνεΰμα κατήλθε

Άφ’ οΰ τό βάπτισμα άπήλλασσεν από τών αμαρτιών, πολλοί έσκέ- 
πτοντο δτι σκόπιμον θά ήτο νά βαπτίζωνται κατά τάς τελευταίας στι- 
γμάς τοΰ βίου των, ϊνα μη, ζώντες μετ’ αυτό, ΰποπέσωσι καί πάλιν εις 
αμάρτημαa. ’Άλλοι πάλιν, έκ τής ιδίας άντιλήψεως όρμώμένοι, τότε έσπευ- 
δον νά βαπτισθώσιν, δταν έγίνετο σεισμός ή λιμός ή επιδρομή πολεμίων1 * 3. 
Κατά τής συνήθειας ταυτης, ήτις ήτο, φαίνεται, συνήθης κατά τούς 
πρώτους αιώνας, σφοδρώς άντεπεξήλθεν δ τε Γρηγόριος ό Θεολόγος4 5, 
καί μάλιστα ό Χρυσόστομος, παριστάνων τήν γυναίκα, τά παιδία καί τούς 
συγγενείς τοΰ ούτω βαπτιζομένου δδυρομένους, διότι μετά μικρόν ούτος 
έμελλε νά εξέλθη τοΰ βίου τούτου °.

Ή 17η Νεαρά Λέοντος τού Σοφού ώριζεν δτι τά νήπια έπρεπε νά 
βαπτίζωνται τήν 40ήν άπό τής γεννήσεώς το)ν ημέραν, έκτος αν υπήρχε 
κίνδυνος άναγκάζων τήν έπίσπευσιν τοΰ μυστηρίου6, ή διάταξις δ’ αυτή 
θά έπεκύρου παλαιοτέραν συνήθειαν, άφ’ οΰ Έπιφανία ή κόρη τοΰ Ηρα
κλείου κατά τήν ημέραν ταύτην έβαπτίσθη7. "Οτι δέ ί'σχυε καί κατά τούς 
μεταγενεστέρους αιώνας, μάρτυς κατά τον ΙΑ'. Πέτρος Χαρτοφύλαξ, δστις 
έρωτηθείς πότε πρέπει νά βαπτίζεται τό παιδίον, άπήντησεν «έάν νοσή, 
δρον οΰκ έχει, άλλά βαπτίζεται' εί δέ υγιαίνει, εις τάς τεσσαράκοντα ημέ
ρας» 8 9.

"Οτι τό κινδυνεϋον βρέφος πρέπει εις οίονδήποτε καιρόν νά βαπτίζε- 
ται ειπον βραδύτερον καί ό Δημ. Χαμιατιανός3 καί ό Συμεών Θεσσαλο
νίκης10, προ αυτών δέ ό Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως, ό 'Ομολογητής 
άπεφάνθη δτι τό κινδυνεϋον βρέφος καί τριών ή πέντε ημερών έάν είναι,

1 Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφάλαια επτάκις επτά (τόμ. 3. 106 έκδ. Βουλ-
γάρεως).

3 J. Vance, Beitrage zur byzantinischen Kulturgeschichte σ. 31.
3 Γρηγόριος N ύ σ σ η ς, Migne, Ρ. G. 46. 420.
1 Μ ί g ο e, Ρ. G. 36. 373.
5 Μ i g n e, Ρ. G. 49. 224, 60. 25.
6 Migne, P. G. 107. 460, Zach. v. Lingentkal, JGR. 3.91. "Επιθι 

καί Βαλσαμώνα εις Ρ ά λ λ η-ΙΙ ο τ λ ή, Σύνταγμα 4.9.
7 Θεοφάνους, Χρονογραφία 461. 13. Βλ. καί τά σχόλια τοΰ Reiske εις 

τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου 2. 730.
8 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 5. 369.
9 Ρ i t r a, Analecta sacra et classica a. 687.

10 M i g n e, P.G· 155.212.
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πρέπει νά βαπτίζεται, οπότε όμως πρέπει νά τό θηλάζη γυνή βεβαπτισμένη 
καί καθαρά, οΰχί δ’ ή λεχώ, ή οποία μέχρι τής τεσσαρακοστής ημέρας, 
οπότε επέρχεται ή κάθαρσις, δεν πρέπει νά εισέρχεται εις τον κοιτώνα 
τοΰ βρέφους, οΰτε καί να τό έγγίζη ·.

Έν τή προμνημονευθείση Νεαρά του Λέων ό Σοφός λέγει' «εί δέ καί 
τή από τών ώδίνων όγδοη βοΰλοιτό τις βαπτίζειν, ουδέ τοΰτο ά'τοπον». 
Τοΰτο άναφέρεται είς κοινοτέραν συνήθειαν τών Χριστιανών, οΐτινες 
κατά την 8ην ημέραν συνήθως έβάπτιζον τά τέκνα των, κατά Εβραϊκήν 
συνήθειαν, άφ’ οΰ τήν περιτομήν τών παιδιών των οι Εβραίοι κατά τήν 
ημέραν αυτήν έ'καμνον2. Ή συνήθεια αυτή συνεχίζεται καί σήμερον 
ακόμη' έν Καλλιπόλει π. χ. τό βρέφος βαπτίζεται τήν 8ην από τής γεννή- 
σεώς του ημέραν 3 4, ομοίως έν Κάσφ, έν Σιατίστη τής Μακεδονίας καί έν 
Σινασφ τής Καππαδοκίας ί.

'Η βάπτισις έτελεΐτο οΰ μόνον έν ταΐς καθολικαις έκκλησίαις, αλλά 
καί έν εΰκτηρίοις οίκοις ιδιωτικών οικιών 5, τό τοιοϋτον όμως άπηγόρευ- 
σεν ή έν Τροΰλλφ σύνοδος διά τοΰ 59°υ κανόνος της όρίσασα, ϊνα τό βά- 
πτισμα γίνεται μόνον έν καθολικαις έκκλησίαις έπί ποινή άφορισμοΰ τοΰ 
παρακοΰοντος λαϊκού ή καθαιρέσεως τοΰ άπειθοΰντος ίερέως6. Ή αυτή 
έν τοΰτοις σύνοδος διά τοΰ 31ου κανόνος της έπέτρεψε τήν έν εΰκτηρίοις 
οϊκοις βάπτισιν, έάν όμως ταΰτην έτέλει ό ιερεύς μετά άδειαν τοΰ οικείου 
έπισκόπου 7. Τον κανόνα τούτον ήκολοΰθησεν ή ΙΕ'. Νεαρά Λέοντος τοΰ 
Σοφοΰ 8, ήτις ώρισεν ότι δΰναται νά τελήται τό βάπτισμα «έν παντί εΰ- 
σεβών εΰκτηρίηι», μετά άδειαν όμως τοΰ οικείου έπισκόπου.

’ Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ η, Σύνταγμα 4. 431.
3 Κατά Προκόπιον τον Γαζαΐον, Migne, Ρ. G. 87. 384 ό 

’Αβραάμ περιέτεμε τον ’Ισαάκ τή 8η ήμερα καί προσθέτει- «καί πρέποντα Χριστφ 
τφ πρωτοτύπφ τά σύμβολα». Τήν 'Εβραϊκήν έπίδρασιν, ήν υποστηρίζει καί ό 
Waclismuth, Das alte Griechenland im neuen σ. 76 δέν δέχεται ό N. Πο
λίτη ς, Γαμήλια σύμβολα, Λαογραφικά σύμμεικτα 2. 248.

3 Ά π. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Λαογραφικά Καλλιπόλεως (Άρχεΐον Θρακικοΰ 
γλωσσικού καί λαογραφικοΰ θησαυρού) 3. 92, Ο ί κ ο ν ό μ ο υ X. Λ ο υ ΐ ζ ο υ, Λαο
γραφικά Ταϊφυρίου (Θρακικά 6. 320).

4 Ν. Πολίτου, Ένθ’ άν., τοΰαύτοΰ, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαογρα
φικά σύμμεικτα 3. 214. ’Εν Ρόδφ ή βάπτισις γίνεται μενά τά εφτά, A. Β ρ ό ν τ η, 
Ροδιακή λαογραφία, Λαογραφίας 11. 575, μετά μίαν δ’ εβδομάδα έν Κερασούντι. 
άλλαχοΰ ή βάπτισις γίνεται τήν έβδόμην ήμέραν βλ. Ν. Πολίτου, Ένθ. άν. έν 
Θράκη δέ κατά τόν δεύτερον ή τρίτον μήνα. Ελπινίκης Σ τ α μ ο ύ λ η—Σ α- 
ρα ντή, ’Από τά Θρφκικά έθιμα (Θρφκικά 1. 135).

5 Χρυσόστομος, Migne, Ρ. G. 52. 533.
6 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2. 438. 439.
1 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2. 371.
5 Μ i g n e, P. G. 107. 403, Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 2. 371. 372.
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Τήν βάπτισιν έτέλει συνήθως ίερεΰς, ό όποιος έφρόντιζον νά είναι 
άμεμπτος 1 καί όρϋόδοξος' ή τέλεσις τοΰ μυστηρίου υπό ίερέως έλθόντος 
εις επικοινωνίαν μεθ’ αιρετικών έπετρέπετο μόνον, εάν έπέκειτο θάνατος 
τοΰ παιδιού8. Ύπήρχον δε καί οί ματαιόδοξοι, οΐτινες ήθελον τήν βάπτι- 
σιν νά τελέση επίσκοπος, καί μάλιστα μητροπολίτης, καί δή 'Ιεροσολυμί- 
της, μή λαμβάνοντες ΰπ’ δ'ψιν δτι «ου των τόπων ή χάρις, αλλά τοΰ πνεύ
ματος» * * 3 * 5 καί «οΰχί εξ ανθρώπων ή χάρις, άλλ’ έκ Θεοΰ»1.

Πλήν των πρεσβυτέρων, εάν επέκειτο θάνατος, έπετρέπετο καί διά
κονος νά βαπτίσηδ, έν φ δ’ ήτο παρά τον κανόνα τήν βάπτισιν νά τελή 
καί μοναχός6, έν τοΰτοις πάλιν, εάν ΰπήρχεν ανάγκη, καί οΰτος έβά- 
πτιζε7. Τέλος, έάν τό γεννηθέν εΰρίσκετο εις τόπον δπου δεν ΰπήρχεν 
ίερεΰς, τότε ήδΰνατο νά βαπτισθή τοΰτο καί υπό τοΰ ίδιου πατρός ή καί 
οίουδήποτε άλλου άπλοΰ πολίτου, Χριστιανού όμως 8.

"Ωφειλον δ’ οί βαπτίζοντες νά μή ζητώσι γενναίαν διά τήν βάπτισιν 
αμοιβήν, έπιτρεπομένης μόνον μετρίας καί κατά προαίρεσιν δόσεως 9.

Τό βαπτίζιο συνηθέστατα έλέγετο φωτίζω 10, φώτισμα δέ καί ή βάπτι- 
σις καί τό νεοφώτιστου'ή

'Θεόδωρος Στουδίτης, Migne, Ρ. G. 9.1652 πβ. καί 1664, Γ ρ η- 
γόριος Θεολόγος, Migne. Ρ. G. 36.396. Πολλοί, οΰχί όρθώς βιοΰντες, 
άπέδιδον, φαίνεται, τήν αταξίαν τοΰ βίου είς τόν βίον τοΰ βαπτίσαντος αύτοΰς ίε
ρέως· προς τούτους άπήντα ’Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης (Migne, Ρ. G. 78. 
480) ότι ό βαπτιζόμενος «ούδέν παραβλάπτεται είς τά σωτηριώδη σύμβολα, εί ό
ίερεΰς μή ευ βιοΰς εΐη».

3 Θεόδωρος Στουδίτης, ’Ένθ1 άν.
3 Γρηγόριος Θεολόγος, Migne, Ρ. G. 36. 396.
“ Κύριλλος 'Ιεροσολύμων, Migne, Ρ. G. 33. 1009.
5 Χρυσόστομος, Migne, Ρ. G. 61. 784, Θ ε ο δ (ό ρ η τ ο ς Κύπρου, Mi

gne, Ρ. G. 80. 852.
6 Κατά τόν ΧαρτοφύλακαΠέτρον, Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4. 431.
1 Νικηφόρου τοΰ Όμολογητοΰ, Κανόνες, Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 

4. 431.
8 Νικηφόρου τοΰ 'Ομολογητοΰ, ”Ενθ’ άν.
9 Κατά τόν Βαλσαμώνα, Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4. 472.

10 Γρηγόριος Θεολόγος, Migne, Ρ. G. 36. 361, Μάρκου Διακό
νου, Βίος τοΰ'άγίου Πορφυρίου 31. σ. 29.9, Θεοφάνους, Χρονογραφία 168. 
176 (De Boor), Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Φιλαρέτου (Βυζάντιον 9. 159), 
Σεβεριανοΰ, Είς τήν κοσμοποιίαν ομιλία Δ'., Migne, Ρ. G. 56. 456, Ματ
θαίου Βλαστάρη, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 6. 
155) Μιχαήλ Γλυκά, Είς τάς άπορίας τής θείας Γραφής κεφ. 19 σ. 235. 4 
(Εΰστρατιάδου) καί πολλαχοΰ άλλαχοΰ. Διά τήν σημασίαν τοϋ-φώτίζω βλ. Κ ω δ ι - 
ν ό ν, Περί τών όφφικιαλίων 145.

"Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ. G. 36. 361, Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις 90. 5, 620. 11.
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126 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Έγίνετο δ’ ή βάπτισις κατά μέν τούς παλαιούς χρόνους εις τό βα- 
πτιστήριον, τον και βαπτιατήρα καλοΰμενον, ειτα δ’ εντός δοχείου, τού 
οποίου τό σχήμα αποδίδει ή σημερινή κολυμβήίίρα (βλ. είκ. 7 καί 8) 
καί τό όποιον εκαλείτο, ώς καί σήμερον ενιαχού, βαφτιστήρα \

Καί αυτό μέν κατά κανόνα, ύπήρχον όμως καί οί αντί κολυμβή-θρας 
σαθράς μεταχειριζόμενοι σκάφας, δι’ δπερ σφοδρώς διαμαρτύρεται ό Ίω- 
σήφ Βρυέννιος* * 3. Χρήσις δε βαφτιστήρας δεν έγίνετο, οσάκις τό παιδίον 
ήτο έτοιμο'θ'άνατον' τότε έρραινον αυτό απλώς μέ ύδωρ καί έλαιον πα- 
ρατυχοΰσης κανδήλας, επ’ όνόματι τής αγίας Τριάδος 3 5 ή, μή προφθάνον- 
τες νά εΐπωσιν δλα τά λόγια τής βαπτίσεως, απλώς τρις εβύύτζον τό παι
δίον εις τό δνομα τού πατρός καί τού υιού καί τού αγίου πνεύματος1.

Έν τφ περί γεννήσειος κεφαλαίω εΐδομεν δτι τό άλας έχει αποτρε
πτικήν τών πονηρών πνευμάτιον δύναμιν, τούτου δ’ ένεκα καί ή αρχαία 
εκκλησία τό έχρησιμοποίει ρίπτουσα αυτό εντός τού ύδατος τής κολυμβή- 
θρας ®.

Ή τοιαύτη όμως χρήσις τού ά'λατος σύν τφ χρόνφ έβαινεν έκλεί- 
πουσα, καίτοι κατά τον ΙΣΤ'. αιώνα ό Παχώμιος Ρουσάνος λέγει δτι διε- 
μαρτυρήθη καί έψεξεν έν Ξάνύ-η καί τύν βαπτίσαντα ιερέα, διότι κατά 
τήν βάπτισιν παιδίου ή μαία έρριψεν έντός τής κολυμβήύ-ρας δράκα 
ά'λατος6.

Κατά τήν έκκλησιαστικήν τά'ξιν τού βαπτίσματος, ήτις έν τή Άνα-

> HesselingPernot, Poemes Prodromiques III. 188. A. K ο ρ α η, ’Ά
τακτα 1. 262. Σήμερον έν Κύθνφι καί Κύπρο) ή κολυμβήθρα καλείται βαφτιστήρα.

3 ’Ιωσήφ Β ρ ν ε ν ν ί Ό υ, Κεφάλαια επτάκις επτά 3.106.

3 ’Ιωσήφ Β ρ υ ε ν ν ί ο υ, ’Ένθ’ άν. Αυτά είναι τά σήμερον καλούμενα 
κανδηλοβαφτισμένα. Κατά τό 1803 υπάρχει διάταξις τοϋ Πατριάρχου Καλ
λινίκου προς τόν μητροπολίτην Ούζίτζης καί Βαλιόβου άπαγορεύουσα ΐνα οί τής 
επαρχίας εκείνης ιερείς μεταχειρίζωνται κατά τήν βάπτισιν αντί κολυμβήθρας πι- 
νάκιον έντός του οποίου έθετον ύδωρ, δπερ, μετά τάς έπ’ αύτοΰ άναγνωσθείσας 
εΰχάς, έπέχεον έπί τοϋ βαπτιζομένου άναφωνοΰντες τό βαπτίζεται ό δούλος τοΰ 
Θεοϋ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικαί διατάξεις 2. 88. Πώς γίνεται σήμερον τό κανδηλο- 
βάπτισμα έν Θράκη βλ. έν Θρφκικών τόμ. 1.140, 6.354.

4 Ήλιου Κρήτης, ’Αποκρίσεις πρός τινα μοναχόν Διονύσιον, Ράλλη- 
Ποτλή, Σύνταγμα 5. 380.

5 W. Κ r ο 1 1, Alte Taufgebrauche έν Archiv f. Religionswiss. 8. 32 εξ. τοϋ 
παραρτ. Ε. S a ra t e r, Geburt, Hochzeit und Tod 156. 158.161. Περί τοϋ θέματος 
βλ. καί Ν. Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογραφικά σύμμεικτα 2. 295.

6 Παχωμίου Ρουσάνου, Πρός τούς Ελληνίζοντας Δ. I. Ε. Ε. 1. 109. 
Ό δ. Λ α μ ψ ί δ ο υ, Ό Παχώμιος Ρουσάνος καί ό βίος τών συγχρόνων του, Έπετ. 
Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. ΙΓ' S89.
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τολή ωρίσθη κατά τον Δ', η Ελ αιώνα 1, ’έπρεπε τρις να καταδύεται εις 
τό ύδωρ δ βαπτιζόμενος, τής μέν καταδύσεως τον θάνατον ταϋ Κυρίου 
δηλούσης, τής δέ άναδύσεως τήν άνάστασιν 1 * 3, συνήθεια αναγόμενη ήδη 
εις τούς Άποστολικούς χρόνους 3, δ Εύνόμιος δμως, παρά τήν διδασκαλίαν 
αυτήν, είσήγαγε τήν απλήν καταβύθισιν εις τον θάνατον τοϋ Κυρίου 4 5, 
καθ’ ής οί πατέρες τής εκκλησίας έξανέστησαν ύπομιμνήσκοντες οτι είναι 
ατελής ή χάρις, εάν οίονδήποτε δ'νομα τής αγίας Τριάδος παραλειφθή, 
άφ’ οΰ μάλιστα δ Κύριος κατά τήν ημέραν τής Πεντηκοστής ειπεν εις 
τούς μαθητάς του να βαπτίζωσιν εις τό δ'νομα τοΰ Πατρός και τοϋ Υιού 
καί τοϋ αγίου Πνεύματοςδ.

Καί δ 50ός §£ κανών τών αγίων ’Αποστόλων καθαιρεΐ τον επίσκο
πον ή πρεσβύτερον, οστις έτέλει μίαν κατάδυσιν εις τον θάνατον τοΰ 
Κυρίου 6.

’Άλλοι πάλιν, αιρετικοί αυτοί, εβάπτιζον ούχί εις τό δ'νομα τοϋ Πα
τρός καί τού Υίοΰ καί τοΰ αγίου Πνεύματος, άλλ’ εις τρεις άνάρχους καί 
τρεις υιούς καί τρεις παρακλήτους, καθ’ ών πάλιν έστράφη ή ορθόδοξος 
εκκλησία, καθαιρόΰσα τον οϋτω βαπτίζοντα ιερέα, άφ’ οΰ αϋτη ένα ά'ναρ- 
χον πατέρα καί ενα υιόν καί ένα παράκλητον, τό ά'γιον πνεύμα, ανα
γνωρίζει 7.

Τέλος δ ’Ιωσήφ Βρυέννιος έψεγε τούς συγχρόνους του, διότι καθ’ 
έκάστην κατάδυσιν καί τά τρία ονόματα τής άγιας Τριάδος άπήγγελλον, 
προς δέ διότι κατά τάς δύο πρώτας καταδύσεις εβύθιζον μόνον τούς πό- 
δας, πατά δέ τήν τρίτην καί τήν κεφαλήν τοΰ φωτιζομένου 8.

Τά κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών. 127

1 Βλ. τό λεξικόν της Χριστιανικής αρχαιολογίας τοΰ G a b r ο 1. έν λ. ba-
pteme στ. 286.

3 Γρηγόριος Ν ύ σ σ η ς, Migne, Ρ. G. 46. 585, Μ. Βασίλειος, Migne, 
Ρ. G. 31. 736, 32. 188, Ζωναράς καί Βαλσαμών, Εις τόν ΙΗ'. κανόνα τής 
έν Καρθαγένη συνόδου, Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 3. 353.

3 Διαταγαί τών αγίων ’Αποστόλων, Migne, Ρ. G. 1. 948. Βλ. καί τό λεξικόν 
τοϋ G a b r ο 1, ”Ένθ’ άν.

* Λεξ. G a b r ο 1, ”Ενθ’ άν. στήλ. 293. Κατά τόν Παύλον οί εις Χριστόν βα- 
πτιζόμενοι εις τόν θάνατον αύτοΰ βαπτίζονται. Βλ. Ζ ω ν α ρ ά ν εις τόν ΜΖ'. 
κανόνα τών αγίων ’Αποστόλων, Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 62.

5 Γρηγόριος Νύσσης, Migne, Ρ. G. 46. 1032. Περί τής ανάγκης τής 
τριττής καταδύσεως βλ. Μ. Βασίλειον, Migne, Ρ. G. 31. 736, 32. 188, Κύριλ
λον Ιεροσολύμων, Migne, Ρ. G. 43. 1080.

6 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2. 66.
1 Ρ άλλ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2. 65. 66.
8’Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφάλαια επτάκις επτά 3. 106. Βλ. καί τήν σχε

τικήν διάταξιν τοΰ 1829 τοΰ πατριάρχου ’Αγαθάγγελου' Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικαί 
διατάξεις 2. 180—182.
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128 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

’Ώφειλε δ’ δ ίερεύς κατά τδ βάπτισμα νά λέγη μετά προσοχής τούς 
άφορκισμοΰς, άλλους επόμενον ήτο, ^κατά την λαϊκήν πρόληψιν, δ βαπτι- 
σθείς νά ύπόκειται είς την επήρειαν τών φαντασμάτο)ν'.

Κατά την βάπτισιν έλαμπαδήφόρει δ βαπτιζόμενος, έφ! δσον ήτο ενή
λικος, άντ’ αυτού δέ δ άνάδοχος, αν ήτο νήπιον. Έδήλουν δέ τά φώτα, 
κατά Συμεών τον Θεσσαλονίκης (Ρ. G. 155. 224) «τον φωτισμόν τοϋ 
πνεύματος».

Οι συγγραφείς όμιλοϋσι διά την ίμφώτιον ίσϋϊ\τα των νεοφώ
τιστων * 2. ”Αν από των πρώτων αιώνων οί νεοφοηιστοι εφερον την 
λευκήν ταύτην έσθήτα, δεν είναι βέβαιον. Πάντως από τοϋ Δλ μ. X. αί- 
ώνος ασφαλώς άναφέρεται αυτή 3. Έφερον δέ τά λευκά ίμάτια οι νεωφό- 
τιστοι εις σϋμβολον τής άθωότητος καί καθαρότητος τής ψυχής επί 
μίαν Εβδομάδα μείΡ ήν, οδηγούμενοι είς τήν εκκλησίαν, τά άπέθετον 4.

Τό έθιμον τοϋτο, τό δποΐον κατά τον F/. αιώνα αναφέρει δ Μαλά- 
λας εν τή χρονογραφία του 5, έξηκολούθησε μέχρι τοϋ Ζλ μ. X. αϊώνος, τά 
τελευταία δ’ αύτοϋ ίχνη ευρίσκομεν έν Αίγύπτω καί 'Ιεροσολϋμοις με
ταξύ τών ετών 600 καί 6296.

Κατά τάς εκκλησιαστικός διατάξεις, κατ’ αρχήν, δ αναβαπτισμός ορ
θοδόξου δεν επιτρέπεται, δ επίσκοπος μάλιστα ή δ πρεσβύτερος δ άνα- 
βαπτίζων τον έχοντα τό κατ’ αλήθειαν βάπτισμα, κατά τούς κανόνας τών 
αγίων Αποστόλων, καθηρεΐτο ως άνασταυρών τον Κύριον καί γελώιν τά 
θεία7.

Καί κατά τούς πολιτικούς δέ νόμους δ άναβαπτίζων ορθόδοξον έσχά-

' Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τών ιερών τελετών, Migne, Ρ. G. 
155. 212.

2 Γρηγόριος Θεολόγος, Migne, P.G. 36.393, Διονύσιος ’Αρεοπα
γίτης, Migne, P.G. 3. 404, Παλλάδιος Έλενουπόλεως, Migne, P.G. 
47. 34, Κύριλλος 'Ιεροσολύμων, Κατήχησις Ε\ δ. 8., Σ υ μ ε ώ ν Μ ά
γιο τ ρ ο ς (ΟΙ συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 654.10), Ί ώ β μοναχός έν Φωτίου Βι-, 
βλιοθήκη σ. 808, Μιχαήλ Γλύκας, Είς τάς απορίας τής Θείας Γραφής κεφ. 
18 (σ. 224.16 Εύστρατιάδου) ’Έπιθι καί τό λεξικόν τοϋ Gabrol έν τφ άρθρφ aubes 
baptismales στήλ. 3130 έξ.

3 Λεξικ. Gabrol, "Ενθ. άν. στήλ. 3118, 3120. 3121.
4 Vacant-Mangenot, Dictionnaire de theologie catolique στήλ. 217, 

Goar, Εύχολόγιον 305. ’Επειδή ή βάπτισις κατά τήν παλαιάν έποχήν έτελεΐτο τό 
Πάσχα, ή άπόθεσις τών λευκών ίματίων έγίνετο τήν έπομένην Κυριακήν τοΰ Θωμά, 
ήτις έκαλεΐτο Νέα ή Καινή ή τής Διακαινησίμου, Goar, Εύχολόγιον σ. 303. 304.

5 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ. 314. 20.
6 A. V ο g t, Etudes sur le theatre byzantin, Βυζάντιον 6. 636.
7 Migne P, G. 1. 948, Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2. 62.
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τως έτιμωρεΐτο, έάν ήτο ενήλικος \ Ύπήρχον δμως καί περιπτώσεις, καθ’ 
ας ου μόνον έπετρέπετο, άλλα και έπεβάλλετο ό αναβαπτισμός' ήσαν δ’ 
αύται πρώτον, έάν δεν ήτο δυνατόν καί δια μαρτύρων να βεβαιωθή δτι 
κατά την νηπιακήν ηλικίαν έβαπτίσθη τις * 2 3, δεύτερον, εάν μικρός συλλη- 
φθείς αιχμάλωτος έπέστρεφεν έκ τής αιχμαλωσίας καί δεν ήδύνατο νά 
βεβαιώση οτι προτού αίχμαλωτισθή είχε βαπτισθή, ή εάν μάρτυρες δεν 
ήδύναντο νά πιστοποιήσωσι τούτο 3 —έξαίρεσις μόνον εγίνετο, εάν ό αιχ
μαλωτιστείς κατά τό διάστημα τής αιχμαλωσίας εΐχε μιαροφαγήσει4 — 
καί τρίτον εάν είχε βαπτισθή υπό αιρετικών5' καθηρεΐτο μάλιστα ό επί
σκοπος ή πρεσβύτερος ό μη άναβαπτίσας τον ούτως υπό των αιρετικών 
μολυνθέντα 6.

Οί άκολουθούντες την κακοδιδασκαλίαν τού Μαρκίωνος, στηριζόμε- 
νοι εις τό τού ’Αποστόλου Παύλου έν τή Αλ προς Κορινθίους επιστολή 
«έπεί τί ποιήσουσιν οί βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών;» εβάπτιζον καί 
νεκρούς, επειδή δε τούτο δεν ήτο φυσικόν, έκρυπτόν τινα υπό την κλί
νην τού άποθανόντος, δταν δ’ δ νεκρός ήρωτάτο, αν θέλη νά βαπτισθή, 
εκείνος άπήντα καταφατικώς καί μετά ταύτα εβαπτίζετο αντί τού άπο
θανόντος 7.

Κατά τού άτοπου τούτου άντεπεξήλθεν ή εκκλησία άπαγορεύσασα 
διά τού ΙΗλ κανόνος τής έν Καρθαγένη συνόδου8 την βάπτισιν τών 
νεκρών.

Ό θεσμός τών άναδόχων υπάρχει έν τή δρθοδόξφ ’Ανατολή ήδη άπό 
τού Βλ μ. X. αϊώνος9' εκαλείτο δε κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους ό

' Ecloga ad Prochiron mutata τίτλ. 36. 11 (Zach. v. Lingenthal JGR. 4. 145).
2 Κανών 72ος της έν Καρθαγένη Συνόδου καί 84ος της έν Τρούλλφ, Ρ ά λ- 

λ η-Π ο χ λ ή, Σύνταγμα, 1. 122, 2. 496. 497.
8 Βαλσαμών, Εις τον ΠΔ'. τής έν Τροΰλλφ ΣΤ', οίκουμ. Συνόδου 

Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2. 497. ’Αποφάσεις συνοδικαί καί διατάζεις άρχιερα- 
τικαί τών Κωνσταντινουπόλεως αρχιεπισκόπων, Migne, Ρ. G. 119. 785.

4 Βαλσαμών, Εις τον ΜΖ'. κανόνα τών άγιων ’Αποστόλων, Ράλλη-Πο- 
τλή, Σύνταγμα 2. 63.

5 Διαταγαί τών αγίων ’Αποστόλων, Migne, Ρ. G. 1. 948.
6 Κανών ΜΖ'.τών αγίων ’Αποστόλων, Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2.62.
’Χρυσόστομος, Migne, Ρ. G. 61. 347.
8 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 3. 352. Ό ’Ιησούς, λέγουν, είπε" λάβετε, 

φάγετε, οί νεκροί δμως οΰτε νά λάβωσιν ούτε νά φάγωσι δύνανται, ή δ’ ερμηνεία 
τού χωρίου τοΰ Παύλου είναι’ έάν, κατά τούς αμφιβάλλοντας, δέν ύπάρχη άνάστα- 
σις νεκρών, τότε προς τί βαπτίζονται οί πιστεύοντες εις τήν άνάστασιν ταύτην ; 
Ζ ω ν α ρ ά ς, Εις τόν ΙΗ'. κανόνα τής έν Καρθαγένη συνόδου, Ράλλη-Ποτλή, 
Σύνταγμα 3. 353. 354.

9 Κ. Ρ ά λ λ η, Περί τών άναδόχων κατά τό δίκαιον τής Όρθοδόζου ’Ανα
τολικής εκκλησίας Έπετ. Πανεπ. Δ'. 162.
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130 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

άνάδοχος καί άναδεχόμενος \ συνηθέστατα δε σύντεκνος δπως καί σή
μερον πολλαχοΰ 1 * 3 4, κατά τούς τελευταίους δ’ αιώνας καί κουμπάρος \· ‘Υ
πήρχε δε, φαίνεται, ή συνήθεια τότε σύντεκνον να όνομάζο^σιν ού μόνον 
τον βαπτίσαντα τό παιδίον, άλλα καί τούς αδελφούς αυτού, όσοιδήποτε 
καί αν ήσαν οΰτοι. Ήρωτήθη μάλιστα κατά τον ΙΑ'. αιώνα ό Χαρτοφύ- 
λαξ Πέτρος, αν τούτο ήτο ορθόν, ούτος δ’ άπήντησεν δτι μόνος ό δεξά- 
μενος έπρεπε νά καλήται σύντεκνος5.

’Έπρεπε δ’ό άνάδοχος νά είναι ορθόδοξος καί ευσεβής6, άπεκλείοντο 
επομένως, επί ποινή καθαιρέσειος τού βαπτίζοντος ίερέως, οί ’Αρμένιοι, 
οί αιρετικοί, οί Μωαμεθανοί, μετά τό σχίσμα οί Λατίνοι κλπ.7. Παρά 
ταΰτα όμως, τουλάχιστον κατά τον τελευταΐον αιώνα τής ήμετέρας αυτο
κρατορίας, καί κατόπιν κατά τούς αιώνας τής Τουρκοκρατίας, προσελαμβά- 
νοντο καί Μωαμεθανοί ώς άνάδοχοι «διά τι ανθρώπινον», ώς λέγει Συ- 
μεών ό Θεσσάλονίκης8 καί ως καί εκ τών Νομοκανόνων πιστοποιείται9. 
Θά ήτο δέ τό ανθρώπινον τούτο τό εξής' όταν άποθνήσκουσι τά τέκνα

1 Νυν ό δ ε ξ ά μ ε ν ο ς έν Πόντιρ, έκ τοΰ τροπαρίου «ό δεξάμενος εν άγ- 
κάλαις». Ό βαπτισθείς εκαλείτο ά ν α δ ε ξ ι μ α ΐ ο ς, Βίος τοΰ αγίου Ευθυμίου 
60. 28 (De Boor), νϋν δέ πολλαχοΰ ά ν α δ ε ξ ι μ α 1 ό ς.

a Λ ε ο ν τ ί ο « Νεαπόλεως, Βίος αγίου Ίιοάννου τοΰ Έλεήμονος 25. 
13 (Gelzer), Λ έ ο ν τ ο ς Γραμματικού, Χρονογρ. 288 (Βόνν.) Τ a f e 1, 
Eustathii, Opusc. 164. 90, Z ω ν α ρ ά ς, Εις τόν ΝΓ'. κανόνα τής έν Τρούλλιρ XT', 
οίκουμ. Συνόδου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 249), S ρ a t a, Diplomi Greci Sici- 
liaui inediti 7. 38, C u s a, Diplomi, 10. 515, Κεκαυμένου, Στρατηγικόν 27. 
24 (Vassilievsky-Jernstedtl. Σημειωτέον οτι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έχομεν 
καί «σύντεκνον στεφάνων», τόν παράνυμφον δήλα δή, σύντεκνον καί νϋν έν Κυ- 
ζίκιρ καλούμενον.

3 Σήμερον ό άνάδοχος λέγεται σύντεκνος έν Πόντιρ, Καππαδοκίμ, 
Λέριρ, Σύμη, Ήπείριρ, Κρήτη, Νάξιρ, Κρήτη, Κιμώλιρ, Καλλιπόλει, Σαμοθράκη, 
Μεγίστη, Φιλιππουπόλει, καί σ ύ ν τ ε χ ν ο ς έν Καρπάθιρ.

4 Μ ά ζ α ρ ι, ’Επιδημία έν "Α-δου (Boissonade) ώ, κατά Λατίνους, κουμπάρε.
6 Πέτρου Χαρτοφύλακος, ’Ερωτήματα (Ράλλη-Ποτλή, Σύντα

γμα 5. 272). Τό έθιμο ν έπικρατεί νΰν έν Κρήτη, έ'νθα καί ή παροιμία" τοΰ συν- 
τέκνου μας ό σκύλλος σύντεκνος είναι καί κείνος.

6 Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τών ιερών τελετών, Migne, Ρ. G. 
155. 213.

7 Ούτως άπεκρίθη ό Βαλσαμών εις τόν έρωτήσαντα Μάρκον Αλεξάνδρειάς, 
(Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4. 476). Πβ. καί Κ. Ρ ά λ λ η, ’Ένθ’ άν. σ. 172 έξ.

8 Συμεών Θεσσαλονίκης, ’Ένθ’ άν. Migne, Ρ. G. 155. 213.
9 Ίερεύς έάν δεχθή θυσίαν αιρετικού ή βαπτίση Τούρκου παιδίον ή δεχθή 

την θυσίαν του ή ώς άνάδοχον παιδιού τόν δεχθή καί βαπτίση παιδίον μετ’ αύ- 
τοΰ ή ώς νουνόν εις γάμον, καθαιρείσθω. Νομοκάνων παρά τίρ Άγησιλάφ Σγου- 
ρίτσφ ΙΣΤ'. αίώνος κεφ. με', σ. 71 τά αύτά καί έν Νομοκάνονι τής Βιβλιοθήκης 
τής Βουλής άριθ. 319 φ. 36β.
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μιας οικογένειας πιστεΰουσι σήμερον1, καί έπίστευον καί παλαιότερον, 1 * 3 
δτι, ΐνα σταματήση ό θάνατος, πρέπει τδ τελευταΐον γεννηθέν νά τεθή 
εις σταυροδρομιού καί να βαπτισθή υπό τοΰ πρώτου διελθόντος έκεΐθεν 
καί άναλαβόντος τό εύρεθέν 3 5.

Έάν, εννοείται, οΰτος ήτο Μωαμεθανός, πάλιν έπρεπε νά γίνη σύν
τεκνος, παριστάμενος κατά τήν βάπτισιν, ήν έτέλει Χριστιανός, καί πλη- 
ρώνων πάντα τά τής βαπτίσεως έξοδα ή

Συνέβαινεν όμως κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί τό αντίστρο
φον, πολλοί δήλα δή Μωαμεθανοί πιστεΰοντες δτι θά είναι ύγιά καί θά 
ζώσι τά τέκνα των, εάν βαπτισθώσιν υπό ορθοδόξου ίερέως, δεν έκαμνον 
τήν περιτομήν αυτών, έάν δεν τά έβάπτιζεν οΰτος καί βιαζόμενος. Κατά 
τον ΙΒ'. μ. X. αιώνα ’Αγαρηνοί παρουσιασθέντες εις τον Οικουμενικόν 
Πατριάρχην Λουκάν Χρυσοβέργην, τού είπον δτι «συνήθειά έστι πάντα 
τά νήπια τών ’Αγαρηνών βαπτίζεσθαι παρά ορθοδόξων ιερέων» δ, τά 
αυτά δέ έπιστοποίησε καί 6 Ζωναράς γράψας’ «έθος έστίν τών ’Αγαρη
νών τοΐς πλείστοις μ ή πρότερον τά σφέτερα περιτέμνειν βρέφη, πριν άν 
οί υποτελείς δντες αύτοίς τών Χριστιανών ιερείς καί άκοντες άναγκα- 
σθώσι ταϋτα βαπτίσαι»6 καί ό Βαλσαμόιν παρατηρήσας επ’ ίσης' «σημείω- 
σαι οΰν ταϋτα διά τούς ιερείς τούς βαπτίζοντας τούς παΐδας τών ’Αγα
ρηνών καί δτι τό διά θεραπείαν σωματικήν ζητουμενον υπό τούτων βά- 
πτισμα άπαράδεκτον» 7. Κατά Νομοκάνονα ΙΖλ αίώνος (Κ. Άργυριάδου) 
οί ’Αγαρηνοί έβάπτιζον τά παιδία των «διά νά μηδέν ψειριάζουν καί νά 
μηδέν κακοπάθουν εις τήν περιτομήν καί διά νά μηδέ βρώμη τό κορμί

1 Γ. Άναγνωστοπούλου, Λαογραφικά έξ Ηπείρου, Λαογραφίας 
5. 47, Ν. Πολίτου, Παραδόσεις σ. 1289 καί τοΰ αϊτού έν Λαογραφίας 3. 689.

? "Οσοι ρίπτουσι τά παιδία τους εις τον δρόμον διά νά τά βαπτίση εΐ τις τά 
εύρη, τάχα διά νά ζήσουν, ώς ληροϋσι, χρόνους ιε' μή κοινωνήσουν. ΕΙ δέ εύρη 
το Τούρκος καί βαπτίση το ό ίερεύς μέ τον Τούρκον, ώς άνάδοχον, καθαιρείσθω 
ό ίερεύς. Νομοκάνων παρ’ Άγ. Σγουρίτσα κεφ. ρκζ'. σ. 139, τά αυτά καί έν Νο- 
μοκάνονι τοΰ ΙΣΤ'. ομοίως αίώνος κεφ. χκζλ (παρά Β. Βαγιακάκω)' ομοίως καί έν 
Νομοκάνονι ΙΖ'. αίώνος τής έν Άθήναις Εθνικής Βιβλιοθήκης (άριθ. 2017 
κεφ. χλδ'.).

8 ’Εντεύθεν τά επίθετα Β ρ ε τ ό ς (= εΰρετός), Βρέτας, Βρετάκος.
u Οϋτω γίνεται έν Παραμυθία ’Ηπείρου' ό Τούρκος μάλιστα έκεΐ οφείλει νά 

βαπτίση καί τά υπόλοιπα τών γονέων τέκνα.
5 ’Αποφάσεις συνοδικαί καί διατάξεις άρχιερατικαί, Ράλλη-Ποτλή, 

Σύνταγμα 2. 498.
'Ματθαίου Βλα στ ά ρ η, Σύνταγμα κατά στοιχεϊον Β'. κεφ. Γ'. 

(Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 6. 120).
7 Βαλσαμών, Εις τόν Η', κανόνα τής έν Τρούλλιρ ΣΤ', οίκουμ. Συνό

δου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 585).
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αυτών». Έγεννήθη δέ ζήτημα, αν έεππρε τά ούτο:> βαπτισθέντα τέκνα, 
προσερχόμενα εις τον Χριστιανισμόν, νά άναβαπτίζωνται, πατριαρχική δ’ 
άποφάσει κατά τον προμνησθέντα Νομοκάνονα έκρίθη ορθόν νά βαπτί- 
ζωνται ταΰτα «διότι εις τό βάπτισμα ή από την πίστιν τών γονέων ή από 
την πίστιν τοΰ βαπτιζομένου έρχεται ή χάρις».

Ειπον δτι ό άνάδοχος έπρεπε νά είναι ορθόδοξος καί χρηστός τά 
ήθη, ύπήρχον δμως καί οι ματαιόδοξοι, οιτινες προς τοΰτοις έπεδίωκον 
νά κάμωσι συντέκνους καί πλουσίους καί άρχοντας, δι’ δ ψέγονται1.

Κλήμης δ πάπας Ρώμης ειπεν’ «ου χρή γυναίκας βαπτίζειν' ασεβές 
γάρ» 1 2 οί μεσαιωνικοί ό'ντως πρόγονοί μας άποβλέποντες εις τό δτι μέγα 
ήτο τό τοΰ άναδόχου βάρος, άφ’ οΰ οΰτος έπρεπε νά φροντίζη διά τό βα- 
πτιζόμενον, δεν έβλεπον ευχαρίστως, ϊνα γυναίκες γίνωνται άνάδοχοι. 
Παρ’ δλας δμως τάς απαγορεύσεις, ώς έκ τοΰ Ήλιου Κρήτης μανθάνο- 
μεν, σΰνηθες κατά τούς χρόνους του ήτο νά άναλαμβάνωσιν αύται τό 
βάρος τοΰ άναδόχου’ δ αυτός δ’ άνήρ ερωτηθείς ειπεν δτι, αν δ σύζυγος 
γυναικός τίνος έβάπτισε τέκνον καί κατόπιν έξενιτεύθη, δεν θά ήτο άτο- 
πον ή γυνή αύτοϋ νά βαπτίση τό μετ’ εκείνο παιδίον 3. Παρά ταΰτα εί
ναι παράδοξον δτι παλαιότερον εν Στρωμνίτση μόνον γυναίκες προσ- 
ελαμβάνοντο ώς άνάδοχοι 4 5.

Έκ τοΰ άνωτέρω χωρίου τής Κρήτης Ήλιου συμπεραίνομεν δτι εις 
καί ό αυτός άνάδοχος έπρεπε νά βαπτίζη τά τέκνα μιας οικογένειας, όν
τως δεν γνωρίζομεν δτι π. χ. δ βασιλεύς Θεόφιλος έβάπτισε πολλά τέκνα 
τοΰ στρατηγοΰ Μανουήλ °. Τούτο άλλως τε σαφέστατα διά τούς μεταγε
νεστέρους αιώνας έτόνισεν δ ’Ιωσήφ Βρυέννιος ψέξας δτι οί σύγχρονοί 
του «άλλοτε άλλους άναδόχους έποιοΰντο» 6. Ήτο δ’ δ λόγος ευεξήγη
τος. ’Εάν τις έβάπτιζε τά τέκνα διαφόρων οικογενειών, επόμενον ήτο νά 
έλθωσι ταΰτα εις γάμου κοινωνίαν, πράγμα τό δποΐον θ’ άπετέλει είδος

1 ’Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφάλαια επτάκις επτά 3. 107. Βλ. καί Χρο
νικού τοΰ Μορέως στίχ. 4336, Θεοδώρου Στουδίτου, Έπιστολαί βιβλ. 
I'. έπιστ. ΙΖ'. Migne, P.G. 99. 961.

8 Migne, Ρ. G. 1. 781.

3 Ή λ ι ο ΰ Κ ρ ή τ η ς, Αποκρίσεις πρός τινα μοναχόν Διονύσιον, Ράλλη- 
Ποτλή, Σύνταγμα 5. 380.

" ”0 λ γ α ς Κεραμίδα, ’Έθιμα για τό παιδί άπό τή Στρώμνιτσα, Λα
ογραφίας 10. 456.

5 Λέων Γραμματικός, Χρονογρ. 220.19 (Βόνν.), Συμεών Μ ά- 
γ ι σ τ ρ ο ς, 634. 11 (Βόνν.).

8 Ιωσήφ Βρυεννίου, Ένθ’ αν. Περί τοΰ αριθμοί τών αναδοχών 
βλ. Κ. Ρ ά λ λ η ν, "Ενθ’ άν. σ. 166.167.
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αιμομιξίας, άφ’ οΰ, ώς γνωστόν, οί υπό τοϋ αυτού άναδόχου βαπτισθέν- 
τες θεωρούνται πνευματικοί αδελφοί ’.

Τάς συστάσεις δε περί χρησιμοποιήσεως ενός άναδόχου φαίνεται δτι 
ήκολούθουν πολλάκις οί Βυζαντινοί, άφ’ οΰ καί σήμερον ακόμη έν Στρω- 
μνίτση δλα τά τέκνα τής αυτής οικογένειας πρέπει νά έχωσι τον ίδιον 
άνάδοχον ή τουλάχιστον από την ιδίαν οικογένειαν 1 2 3 * 5 6.

'Υπήρχε κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους συζήτησις, αν έπρεπεν οί 
πάπποι να βαπτίζωσι τά έγγόνια αυτών. Κατά Νεαράν Λέοντος Δ', 
τού Χαζάρου, 6 οποίος λέγει δτι έν αυτή ακολουθεί τούς παλαιούς νό
μους, δεν έπετρέπετο τούτο 3, είναι δε παράδοξον πώς βραδύτερον Πέτρος 
ό Χαρτοφΰλαξ έρωτηθείς «εί έ'στιν άξιον άναδέχεσθαι τά παιδία τών 
παιδιών αυτών» άπήντησεν δτι «ούκ έστι νόμος ή βασιλεύς ταύτα κω- 
λύων» ι. Έκ τής συζητήσεως, εννοείται, τούτο προκύπτει δτι όντως συν- 
ήθιζον οί πάπποι νά βαπτίζωσι τά έγγόνια αυτών.

Ό άνάδοχος κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ήτο εις °, καί ή χρήσις 
όμως περισσοτέρων αναδοχών δεν ήτο ασυνήθης, αν κρίνωμεν έκ τής πα
ρουσίας πολλών τοιούτων κατά την βάπτισιν βασιλόπαιδος, περί οΰ κα
τωτέρω, καί διά τούς τελευταίους αιώνας έκ τής μαρτυρίας τού Βρυεννίου 
(3. 107) δστις ψέγει δτι οί σύγχρονοί του έπεζήτουν «άναδόχους πλείους»· 
Τό έθιμον τούτο έξηκολούθησε καί μετά την άλιοσιν, άφ’ οΰ έ'χομεν σι- 
γίλλιον 'Ιερεμίου τού Αλ (1522—1545) δι’ οΰ άπαγορεύεται εις τούς κλη
ρικούς νά προσκαλώσιν ή νά άνέχωνται κατά την βάπτισιν πολλούς άνα
δόχους. Έκ τού σιγιλλίου μάλιστα τούτου μανθάνομεν δτι «θέντες έν 
τινι οθόνη τον παΐδα έξ ίσου πάντες οί άνάδοχοι βαστάζουσι», τοϋθ’ 
δπερ άναμιμνήσκει τά συμβαίνοντα κατά τήν κουράν βασιλόπαιδος0. Τό 
έθιμον εξηκολούθησε περαιτέρω, άφ’ οΰ τώ 1836 έχομεν έγκύκλιον τής 
ίεράς Συνοδου άπαγορεύουσαν τούς πολλούς άναδόχους7. Καί σήμερον δέ, 
ως γνωστόν, δεν είναι άγνωστος ή χρήσις δύο άναδόχων.

1 Βλ. τήν σχετικήν Νεαράν Λέοντος τοϋ Χαζάρου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 
3. 247). Καί τήν συντέκνισσάν του χηρεύσασαν δέν έπετρέπετο νά υπανδρεύεται 
τις. Κανών ΝΓ'. τής έν Τρούλλφ Συνόδου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 428. 429).

2 ”0 λ γ α ς Κεραμιδά, Ένθ’ άν. 10. 456.
3 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 5. 247.
1 Ρ ά λ λ η-Π ο τ λ η, Σύνταγμα 5, 371. Περί τού άριθμοΰ τών άναδόχων, 

βλ. Reiske έν τφ ΰπομνήματι εις τήν ’Έκθεσιν τής βασιλείου τάζεως Κωνσταντί
νου τοϋ Πορφυρογέννητου 2. 730.

5 ’Άζιον σημειώσεως δτι ό σχολιαστής Γεωργίου τοΰ Μοναχού (Οί συνεχίζον- 
τες τόν Θεοφάνη 865. 2) άναφέρων τούς πολλούς άναδόχους Κωνσταντίνου τοΰ 
Πορφυρογεννήτου παρατηρεί- «δτι έβαλλον οί παλαιοί πολλούς άναδόχους».

6 Γενναδίου Άραμπατζόγλου, Φωτίειος βιβλιοθήκη Α', 151.
7 Κ. Οικονόμου, Τά σιρζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα 2.344.
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Ό άνάδοχος, φυσικά, ήτο άτομον και ως έξαίρεσις σπανία άναμφι- 
βόλαις πρέπει νά θεωρηθή τό υπό τοΰ Θεοδώρου Στουδίτου άναφερόμε- 
νον δτι ό πατήρ παιδιού, αντί άναδόχου, κατά την βάπτισιν, μετεχειρίσθη 
την εικόνα τοΰ αγίου Δημητρίου1.

Τό κατά την βάπτισιν εις τον άναδεξιμαΐον διδόμενον δ'νομα ελέγετο 
βαπτιοτικόν ή βαπτιοτικόν όνομα1 2, δεν έδίδετο δέ πάντοτε διά πρώτην 
φοράν τότε. Έν τοις περί βαπτίσεως πριγκίπων θά ίδωμεν ότι προ τής 
βαπτίσεως, ήδη την τρίτην καί κατόπιν την τετάρτην καί πέμπτην ημέ
ραν από τής γεννήσειος άνεφωνεΐτο τό δ'νομα, δπερ τό παιδίον θά ελάμ- 
βανε κατά την βάπτισιν, γνωρίζομεν δέ δτι την όγδόην από τής γεννή- 
σεως ημέραν τό νήπιον ώδηγεΐτο εις την εκκλησίαν, δπου ό ίερεύς τοΰ 
άνεγίνωσκε τάς σχετικάς ευχάς καί τοΰ επέθετε καί τό δ'νομα 3, ό Συ
μεών μάλιστα Θεσσαλονίκης σαφώς λέγει δτι την δγδόην ημέραν σφρα
γίζει ό ίερεΰς τό παιδίον «καί δίδωσιν δ'νομα τουτφ δι’ ευχής ίεράς, οπερ 
αν οί τεκόντες ϋ'ελήοαιεν, μεβ’ ον και βαπτίζεται4».

"Αν εις παλαιοτέρους αιώνας ή έπίθεσις τοΰ όνόματος ήτο δικαίωμα 
τών γονέων, ως καί παρ’ άρχαίοις, δεν μαρτυρεΐται σαφώς, εξ δσων όμως 
λέγει ό Χρυσόστομος, μάλλον πιθανόν φαίνεται τοΰτο 5. Πάντως τοΰτο 
συνέβαινε κατά τον ΙΕ', αιώνα, κατά παλαιοτέραν συνήθειαν, ήτις καί 
σήμερον έ'τι επικρατεί ενιαχού. Έν Σαμοθράκη 6 π. χ. τό ονομα τοΰ βα-

1 Θεοδώρου Στουδίτου, Έπιστολαί, έπιστ. 17, Migne, Ρ. G. 99. 961.
2 Θεοφάνους, Χρονογραφία 407.21 (De Boor), Κ ε δ ρ η ν ο ΰ, Σύνοψις 

ιστοριών 1. 797. 21 (Βόνν).
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τά- 

ξεως 618.1. Έν τφ Βΰχολογίφ τοΰ Goar σ. 264 υπάρχει ευχή «εις τό κατασφρα- 
γίσαι παιδίον λαμβάνον όνομα τή όγδοη ήμέρμ». Κατά τον Θεσσαλονίκης 
Συμεών (Migne, Ρ. G. 165. 209) τό όνομα δίδεται τήν όγδόην ημέραν «ότι άνα- 
καινισμός ή όγδοη" πληρωθείσης γάρ τής έβδομης, ήν ή ζωή αυτή κέκτηται δι’ 
επτά κυκλουμένη τών ημερών τή όγδοη πάλιν άπάρχεται, δ σημεΐον τής άναστά- 
σεώς έστι» προς δέ καί διότι ό Κύριος, περιτμηθείς κατά τήν όγδόην ημέραν, τότε 
έπεκλήθη ’Ιησούς.

1 Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τών ιερών τελετών (Migne, Ρ. G. 
15δ. 209).

δ «Οί νΰν απλώς καί ώς έ'τυχε τάς προσηγορίας ποιούνται. Εις τό όνομα 
φησί τοΰ πάππου καί τοΰ έπιπάππου καλείσθω τό παιδίον». «"Ανθρωποι μέν γάρ 
εις τε τιμήν τών άπελθόντων εις τε εαυτών παραμυθίαν πολλάκις τοΐς τών τε- 
τελευτηκότων όνόμασι τούς εαυτών υιούς καλοϋσι», «ού καθάπερ νΰν ποιοΰσιν 
απλώς καί ώς έτυχεν από τών γεννησαμένων σπουδάζοντες τάς προσωνυμίας όνο- 
μάζειν» Χρυσό στο μ ο ς, Migne, Ρ. G. 61. 148, 53. 179, 54, 452.

6 Βλ. Περιοδ. Φιλ. Συλλ. Κωνστ. 19. 148.
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πτιζομένου δίδουσιν οί γονείς, όμοίιος δέ και έν Καρπάθφ ’.
Ό Χρυσόστομος, ώς εΐρηται, παραδίδει δτι οί γονείς συνήθιζον νά 

άποδίδωσιν εις τά τέκνα των τό δνομα των πάππων ή έπιπάππων 1 2 3 η και 
στενών συγγενών, μάλιστα όταν ουτοι ειχον αποκάνει, παραμυθίαν οΰτω 
τής λύπης έν τή ονομασία τών παιδιών εύρίσκοντες3. Μή έγκρίνων δ’ 
ό ιεράρχης τούτο, συνιστώ, ΐνα οί Χριστιανοί δνομάζωσι τά τέκνα αυτών 
από αγίων4 5 6.

Έκ τού αυτού ιερού άνδρός μανθάνομεν επ’ ίσης δτι οί σύγχρονοί
του «τά τικτόμενα παιδία εις δνομα τών μητέρων έκάλουν πολλάκις........
διά τήν τιμήν τών τετοκυιών γυναικών» δ.

Τά ονόματα τών παλαιοτέρων Χριστιανών, ως δεικνύουσι καί αί 
επιτύμβιοι έπιγραφαί τών πρόίτων εκατονταετηρίδων, ήσαν ως επί τό 
πλεΐστον εθνικά8, τούτο δέ έξηκολούθησε μέχρι τών μέσων τής Γλ μ. 
X. έκατονταετηρίδος, μόνον δ’ από τού πρώτου ήμίσεος τού Δ λ αίώνος 
άρχίζουσι νά έπιδίδωσι τά Χριστιανικά 7, τά όποια λαμβάνονται ου μό
νον έξ ονομάτων αγίων, αλλά καί έξ εορτών (Έπιφάνιος, Πασχάσιος) ή 
καί εξ αρετών (Ελπίς, Σοφία)8.

Έκ τών ονομάτων δέ τών ιερών προσώπων ειχον οί παλαιότεροι 
προτίμησιν εις τό τού Πέτρου καί Παύλου 9, βραδύτερου δέ καί εις τό τού 
Ίωάννου καί τής Μαρίας.

'Ως προς τά τελευταία δνόματα παλαιοτέραν μνείαν έ'χομεν τήν τού 
Διονυσίου ’Αλεξάνδρειάς παρ’ Εύσεβίφ λέγοντι δτι, κατά τήν γνοιμην 
του, επί τών Άποστολικών χρόνων πολλοί ωνομάζοντο Ίωάνναι έκ θαυ
μασμού προς τον ’Απόστολον καί ΐνα άγαπηθώσι καί ούτοι υπό τού Χρι-

1Μ. Μιχαηλίδο υ—Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά σύμμεικτα σ. 108. Έν 
τη νήσφ ταύτη δύναται ό άνάδοχος νά δώση ίδιον δνομα εις τά τελευταία τέκνα 
τής οικογένειας, οπότε έχουσι δοθή τά ονόματα τών προπατόρων καί θείων.

2 Μ i g n e, P. G. 53. 179, 54. 452. Τό έθιμον καί κατά τήν βάπτισιν βασιλο- 
παίδων Θεοδόσιος π. χ. ό Β'. έλαβε τό δνομα τοΰ πάππου του Θεοδοσίου τοϋ Με
γάλου, Μάρκου Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου 44 (σ. 37. 2), J. V a π- 
ce, Beitrage 79. Τό έθιμον, όπερ πιστοποιεί καί ό Ν ι κ. X ω ν ι ά τ η ς, (Διήγ. 
Χρον. 220.4)έννοεΐται είναι καί άρχαΐον Ελληνικόν.

3 Χρυσόστομος, Mlgne, Ρ. G. 51. 148.
τ X ρ υ σ ό σ μ ο ς, Migne, Ρ. G. 53. 179 , 61. 105. Ό φέρων τό δνομα αγίου τί

νος θειορεΐται δτι έχει αυτόν ώς προστάτην καί πρέπει νά φέρη τάς άρετάς του.
5 Χρυσόστομος, Migne, Ρ. G. 51. 129.
6 W e t z e r-W e 1 t e’s, Kirchenlexicon έν λ. Namen.
1 Ad. Harnak, Die Mission und Ausbreitung des Christentums 1. 354. 

356. 361 (τής β'. έκδ.).
8 W e t z e r-W e 1 t e’s, Ένθ’ άν.
9 Χρυσόστομος, Migne, P. G. 60. 365, Διονύσιος ’Αλεξάν

δρειάς, παρ’ Εύσεβίφ, Έκκλ. ίστορ. 7. 25. 14.
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στοϋ, ως και ό ’Ιωάννης1. Μετ’ αυτόν Συμεών ό Θεσσαλονίκης έγραψε" 
«έκαστον τέκνον εν τω ίδίψ βαπτίζεται δνόματι ου μην δέ βαπτίζονται 
πάντες ’Ιωάννης καί Μαρία ως τών άπλουστέρων και ιδιωτών τινες 
φασί» 1 * 3.

Σήμερον πολλοί όντως, κατ’ αναλογίαν, φέρουσι τό όνομα ’Ιωάννης 
καί Μαρία, πιθανώς εξ έπιδράσεως τών ανωτέρω αντιλήψεων, εν Στρω- 
μνίτση δέ, αν επίκειται τοϋ νεογεννήτου θάνατος καί δεν προφθάνουσιν 
οί οικείοι να τό βαπτίσωσι, τό ύψώνουσι προ τοϋ εικονοστασίου λέγοντες' 
άγιος ό Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος Μαρία (αν είναι θήλυ) ή 
Χρίστος (αν είναι άρρεν) 3.

Τέλος έν ’Αντιόχεια γνωρίζομε ν ότι κατά τό τέλος τοϋ Δλ αίώνος οί 
Χριστιανοί ωνόμαζον τά τέκνα των από τοϋ μεγάλου επισκόπου Μελε
τίου 4 5.

Τό όνομα έδίδετο εις τον βαπτιζόμενον υπό τοϋ άναδόχου °, ως εί- 
κός, έχομεν όμως καί περιπτοόσεις, καθ’ ας καί άλλως έγίνετο ή ονοματο
θεσία. Έν τφ βίφ π. χ. τοϋ Δανιήλ τοϋ Στυλίτου άναγινώσκομεν ότι ου- 
τος ωνομάσθη οϋτω, διότι, διαταχθείς κατά την βάπτισίν του νά φέρη 
έκ τής αγίας Τραπέζης έν βιβλίον, έφερε την βίβλον τοϋ Δανιήλ" 6 ό Χρυ
σόστομος άφ’ ετέρου διηγείται ότι οι σόγχρονοί του συνήθιζον νά άνά- 
πτωσι κηρία καί εις έκαστον έξ αυτών νά επιθέτωσιν έν όνομα, έδιδον δ’ 
εις τό παιδίον τό όνομα εκείνο, τό οποίον άντεστοίχει εις τό τελευταίον 
σβεσθέν κηρίον 7.

Ή συνήθεια αυτή ή άπορρέουσα έκ τής άντιλήψειος ότι ή διάρκεια 
τής ζωής τοϋ ανθρώπου έχει σχέσιν με τήν διάρκειαν φλογός είναι καί 
αρχαία 8, φαίνεται δ’ ότι έξηκολοϋθησε καί πολύ μετά τούς χρόνους τοϋ

1 Διονύσιος ’Αλεξάνδρειάς, Ένθ’ άν. Τήν γνώμην ταύτην διά
τούς Άποστολικούς χρόνους δέν άσπάζεται ό Harnak, Ένθ’ άν. 1. 359, φρο- 
νών ότι τότε συχνά ήσαν μόνον τά ονόματα Πέτρος καί ΙΙαΰλος.

3 Σ υ μ ε ώ ν Θεσσαλονίκης, Περί τών Ιερών τελετών, Migne, P.G. 
155. 209.

3 ’Ό λ γ α ς Κεραμιδά, ‘Έθιμα γιά τό παιδί άπό τή Στρώμνιτσα, Λαο
γραφίας 10. 457.

i Ad. Harnak, Ένθ’ άν. 361.
5 Τό όνομα τούτο τό βαπτιστικόν δέν έπετρέπετο νά μεταβάλλεται. ’Αντί

θετον συνήθειαν πιστοποιεί διά τούς χρόνους του ό Παχώμιος Ρουσάνος, οστις τήν 
ψέγει. Βλ. I. Κ α ρ μ ί ρ η, ό Παχώμιος Ρουσάνος καί τά άνέκδοτα δογματικά 
καί άλλα έργα αυτού σ. 289.

6 Βίος Δανιήλ τού Στυλίτου Anal. Boll. 32. 123—4.
7 Μ i g n e, Ρ. G. 61.105.
8 K a h 1 e, Seele und Kerze έν Hessische Blatter fur Volkskunde, 6 σ. 9 έξ. 

E. Samter, Geburt, Hocbzeit und Tod σ. 81. N. Πολίτου, Μελέτη επί 
τού βίου τών νεωτέρων Ελλήνων σ. 212, 213. Στ. Κυρία κίδου, ’Ιωάννης ό 
Χρυσόστομος ώς λαογράφος, Λαογραφίας 11. 636 637.
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Χρυσοστόμου, άφ’ οΰ απηχήσεις αυτής καί βραδύτερου καί σήμερον έτι 
σφζονται. Ούτως ό Παχυμέρης (2. 276. 277) διηγείται δτι Ανδρόνικος ό 
Γ'. επειδή άπέθνησκον τά θήλεα τέκνα του, όταν εγέννησε καί πάλιν 
θήλυ ή βασίλισσα, «εισάγει βουλήν τήν συνήθη πολλοΐς, καθ’ ήν σορζοιν- 
το τά γεννήματα, καί ή βουλή, εικόνας των προυχόντων εν Άποστόλοις 
δώδεκα στήσαντες κηρούς ίσομήκεις τε καί ίσοστάθμους καί άμ’ ήμμένους 
αν’ εκάστην πήξασθαι καί υπέρ τού νεωστί γεννηθέντος ίκετεύειν ψάλ
λοντας επέχονται τήν ευχήν μέχρι καί αυτής δή τής εκ τοΰ πυρός των 
κηρών δαπανήσεως, καί έφ’ οΰ δή ό περιγενόμενος των άλλων τέως άφα- 
νισθέντων έ'στη, τούτου καί τούνομα τφ άρτιγενεΐ τίθεσθαι τοΰ περιει- 
ναι κάκεϊνο ψυλαττόμενον έ'νεκα. ‘Ό δή καί γέγονε τότε βασιλέως προσ- 
τάξαντος καί τψ Σίμωνι ό κηρός ένελέλειπτο καί Σιμωνίς ή αρτιγενής 
παρωνύμως εκλήθη, τήν ονομασίαν τοΰ ’Αποστόλου εις φυλακήν φέ- 
ρουσα» ή

Καί σήμερον εν Καρπάθφ καί Κάσο) κατά τά εφτά, τήν εσπέραν 
δήλα δή τής έβδομης από τοΰ τοκετού ημέρας, συνέρχονται αί φίλαι καί 
συγγενείς καί επί λεκάνης τιθεμένης επί τραπέζης προσκολλώσιν επτά 
κηρία δνοματίζοντες αυτά εις όνομα τής Θεοτόκου, τού Προδρόμου ή 
αγίων, πιστεύουσιν δ’ δτι τό πρώτον σβεσθησόμενον κηρίον υποδεικνύει 
τον προστάτην τοΰ νηπίου ά'γιον, εις δν καί κάμνουσι λειτουργίαν έν μιφ 
τών επομένων ημερών2.

Παράδοξον τρόπον ονοματοθεσίας έ'χομεν καί επί Μανουήλ Κομνη- 
νοΰ. "Οτε έγεννήθη υιός τοΰ βασιλέως τούτου καί ήρώτησεν δ πατήρ διά 
ωροσκόπου επί πόσον χρόνον θά παραταθή ή βασιλεία τού πάππου του 
’Αλεξίου, τό δε προαγόρενμα ήτο ΑΙΜΑ, ό Μανουήλ, εκ τών γραμμάτων 
συμπεραίνων, ωνόμασε τον υιόν ’Αλέξιον Α(λέξιος) Ι(ωάννης) Μ(ανουήλ) 
Α(λέξιος)3. Τέλος ό Μαυρίκιος, δταν ή σύζυγός του Κωνσταντίνα έγέν- 
νησε υιόν, ώνόμασεν αυτόν Θεοδόσιον «διά τό Θεοδόσιον ευτυχή γενέ- 
σθαι καί πολλά έτη ζήσαι»4.

ΕΙς τον άναδεξιμαίον ό άνάδοχος κατά τήν ημέραν τής βαπτίσεως 
έδιδε δώρα, άτινα ήσαν διάφορα καί ανάλογα προς τήν κοικωνικήν θέσιν 
καί τήν οικονομικήν κατάστασιν αυτού. Έξ εγγράφων π. χ. μανθάνομεν 
δτι καί χωράφια εδωροΰντοδ, τά συνήθη δμως δώρα θά ήσαν φορέ- * 2 3 4 5

’ Ν. Πολίτου, ”Ενθ’ αν. σ. 213.
2ΜιχαήλΜιχαηλίδο υ—Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά σΰμεικτα Καρ

πάθου σ. 103. Τήν περί τοΰ εθίμου τής Κάσου πληροφορίαν οφείλω εις τόν Κά- 
σιον φοιτητήν τής φιλολογίας Μηνάν 2οφόν. Ί. καί Ν. Πολίτου, Μελέτην, 
”Ενθ’ άν.

3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 220. 5 έξ.
4 ’Έπιθι τά σχόλια τοΰ R e i s k e εις τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάζεως 2.728.
5 C u s a, I diplotai, 18. 334.
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ματα και χρήματα. 'Όταν επί παραδείγματι Μιχαήλ δ υιός Θεοφίλου έβά- 
πτισε τον υιόν τοϋ ηνιόχου Χειλά «όλόκληρον αυτφ κεντηνάριον έδωρή- 
σατο» \ Σήμερον είναι συνηθεστάτη ή κατά τήν βάπτισιν προσφορά δώ
ρων, φωτισμάτων, ατινα συνίστανται εις φορέματα, νομίσματα, χρυσούς 
σταυρούς κ.τ.τ. * 2 3 *.

Κατωτέρω θά ίδωμεν δτι ό βασιλόπαις, μετά τήν βάπτισιν του, ώδη- 
γεΐτο εν πομπή καί μετά ψαλμφδιών εις τά ανάκτορα λαμπαδηφορούν- 
των των παραστάντων εις τό μυστήριον καί τών γονέων διαρριπτόντων 
κατά τήν πορείαν νομίσματα. Τό έ'θιμον τούτο, δπερ ήτο καί κοινόν λαϊ
κόν, αναφέρει δ τε Μιχαήλ Ψελλός 3 καί δ Μιχαήλ Χωνιάτης, i, κατά τά 
τέλη δέ τής αυτοκρατορίας καί Συμεών δ Θεσσαλονίκης πιστοποιούν δτι 
μετά τό μυστήριον δ βαπτισθείς ωδηγεΐτο εις τήν πατρικήν οικίαν «προ- 
πεμπόμενος μετά φώτων ως υιός φωτός» καί μελψδούντων τών προπεμ- 
πόντων τό «οσοι εις Χριστόν έβαπτίσθητε» 5.

Ειπον δτι ή μετά τήν βάπτισιν βασιλόπαιδος πομπή απέδιδε καί λαϊ
κόν έ'θιμον. Περί τούτου, πλήν τών ανωτέρω, πείθουσι καί τά σήμερον 
συμβαίνοντα. Σήμερον δήλα δή εν Ρόδφ συνοδεΰουσι τον νεοφιότιστον 
εν πομπή έκ τής εκκλησίας εις τήν οικίαν του 6, προπορευομένου τοϋ άνα- 
δόχου καί κρατοϋντος τον βοπτισθέντα, επομένου δέ τού ίερέως καί ψάλ- 
λοντος τό τροπάριον «τήν παγκόσμιον δόξαν» 7. Έν Κύπρφ οί προσκε
κλημένοι κατά τήν πορείαν λαμπαδηφοροϋσι, δ δέ ίερεύς ψάλλει τό «δσοι 
εις Χριστόν έβαπτίσθητε» 8. Μετά πομπής, ψαλμορδιών καί λαμπαδηφο
ρίας δδηγεϊται εις τήν πατρικήν οικίαν τό νεοφιότιστον καί εν Κατιρλί 
τής Βιθυνίας9, εν φ έν Μαδύτιρ οί ψάλται ψάλλουσι καθ’ οδόν ή τό

’ Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 253. 15.

2 ΙΙερί τών δώρων τούτων βλ. Ν. Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα, Λαογρα- 
φικά σύμμεικτα 2. 248. 249 καί A. Β ρ ό ν τ η, Ροδιακή λαογραφία, Λαογραφίας 
11. 576.

a Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Έπιστολαί, έπιστ. 155 (Κ. Εάθα, Μεσ. Βιβλ. 5.406).

τ Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα 2.239. 
19 (Λάμπρου).

■> Migne Ρ. G. 155. 233.

6 Λ. Βρούντη, ’Ένθ’ άν. σ. 576.

7 'Ως έν Πάτμφ, Μ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η, ’Ήθη καί έθιμα έν Πάτμφ Δ. I. Ε. 
Ε. 3.336.

8 Ξ. Φ α ρ μ α κ ί δ ο υ, Κυπριακή λαογραφία σ. 133. Περί τής χρήσεως λαμ
πάδων κατά τάς λιτανείας καί προελεύσεις βλ. Ρ. Batiffol, Btude de liturgie 
ct d’archeologie Chetienne σ. 210—211.

9 Π. Μ α κ ρ ή, Κατιρλί σ. 98.
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«άξιόν έσπ» η τό «εις τό δρος τοΐς μαθηταΐς» ή τό τροπάριον τής ζ'. 
ωδής τοΰ Πάσχα «πάτερ λόγε» ’.

"Ας σημειωθή δ’ ένταΰθα δτι τά ριπτόμενα κατ'}’ οδόν νομίσματα, ή 
νπατεία, μαρτυριάτικα, σήμερον καλούμενα, διανέμονται υπό τοΰ άναδό- 
χου εν τή οίκίφ τοΰ βαπτισθέντος. Μόνον έν Παπίγκφ τής ’Ηπείρου 1 2 3, δ 
άνάδοχος, αντί νομισμάτων, μοιράζει καθ’ οδόν ζαχαρωτά, αμύγδαλα καί 
λεπτοκάρυα.

Έλέχθη δτι ό Νικήτας Χωνιάτης έν τή Χρονική του διηγήσει ανα
φέρει συμπόσια επί τή βαπτίσει βασιλόπαιδος3, έν τφ ύποδεικνυομένφ 
όμως χωρίω γίνεται λόγος περί συμποσίου κατά τήν γενέθλιον καί δνο- 
μαστήριον τοΰ παιδιού ημέραν καί ούχί κατά τήν βάπτισιν. Πάντως δμως 
τοιοΰτον εθιμον θά ήτο λαϊκόν, αν κρίνωμεν έκ τής εύρυτάτης αυτοΰ 
διαδόσεως σήμερον εις πλεϊστα μέρη τής Ελλάδος 4 5 *.

Περί των εορτών των συγχρόνων του όμιλών Γρηγόριος ό Ναζιανζη- 
νός αναφέρει γαμήλια, γενέθλια, ονομαστήρια, κουρόσυνα καί κατοικέοια.0 
Τί ακριβώς είναι τά κουρόσυνα δεν είναι βέβαιον' ό Goar έν τφ ευχολο- 
γίφ του φρονεί δτι είναι ή τελετή ή γινομένη έπί τή αποκοπή τής κό
μης, όταν από τής εφηβικής εις τήν νεανικήν είσήρχετό τις ηλικίαν e γε
νικώς δε λέγει καί ό Reiske δτι είναι ή τελετή ή γινομένη «occasione ca- 
pilli et barbae primae positae» 7, δ σχολιαστής άφ’ ετέρου τοΰ ανωτέρω 
χωρίου Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, εις σύγχρονά του καί τοπικά αποβλέπουν 
έθιμα, φρονεί δτι κουρόσυνα είναι ή τελετή «δταν τούς δδόντας έκφέ- 
ρωσι τά νήπια» 8.

1 Ά π. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Λαογραφικά Μαδύτου, Άρχεϊον Θρφκικοΰ γλωσ
σικού καί λαογραφικοΰ θησαυρού 3. 103, Τό άξιόν έστι ψάλλουσι καί έν Ταϊφυ- 
ρίφ Καλλιπόλεως' Οικονόμου X" Λ ο υ ί ζ ο υ, Λαογραφικά Ταϊφυρίου 
(Θρφκικά 6. 320 πρ. καί σ. 354).

2 Γ. ’Αναγνοστοπούλου, Λαογραφικά έξ Ηπείρου, Λαογραφίας
5. 46.

3 Ν ι κ ή τ α Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 220.9, Ν. Πολίτου, Γαμήλια 
σύμβολα, Λαογραφικά σύμμεικτα 2. 249.

Α Ν. Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα, Λαογραφικά σύμμεικτα 2. 249.
5 Migne, Ρ. G. 36. 360.
8 Goar, Εύχολόγιον σ. 306. 308. Κατά τόν Σουΐδαν «κουρόσυνα' τά υπέρ 

κουράς θυόμενα».
’Reiske, έν τφ ύπομνήματι του εις τήν έκθεσιν τής βασιλείου τά- 

ξεως 2. 707.
8 Καί σήμερον έν Στρωμνίτση, δταν τό παιδίον έκβάλη τόν πρώτον όδόντα, 

γίνεται τελετή, καθ’ ήν κατά τής κεφαλής αΰτοΰ ρίπτουσι τρωγάλια, ών ποσότητα 
καί άποστέλλουσι πράς τούς συγγενείς, άγγέλλοντες τό γεγονός τής πριότης οδον
τοφυΐας, "Ολγας Κεραμιδά, "Εθιμα, δοξασίες, δεισιδαιμονίες για τό παιδί 
από τή Στρώμνιτσα, Λαογραφίας τόμ. 10. 457. Διά τάς έν Θρφκη τελετάς έπί τή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:03 EEST - 34.211.113.242



140 Φαίδωνος I Κουκουλέ

Κουρόσυνα άναμφιβόλως είναι ή τελετή ή γινόμενη μετά την βάπτι 
σιν επί τή έπισήμφ κουρά τοΰ φωτισθέντος, περί ής καί Κωνσταντίνος 
ό Πορφυρογέννητος ποιείται μνείαν έν τφ κεφαλαίφ τής βασιλείου τά- 
ξεως τφ έπιγραφομένφ «δσα δει παραφυλάττειν επί κουρεΰματι παιδός 
βασιλέοος» 1 καί τό Εύχολόγιον * 2 3 *.

Ή κουρά αυτή, την οποίαν δρθώς Συμεών ό Θεσσαλονίκης έχαρα- 
κτήρισεν ως απαρχήν προσφερομένην υπό τοΰ βαπτισθέντος προς τον 
Χριστόν3 είχε κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, κατά τον Reiske, άλλην 
σημασίαν, ύπεδήλου δήλα δή την είσποίησιν τοΰ βαπτισθέντος υπό τοΰ 
κείροντος άναδόχου, τοΰ καί πνευματικού πατρός, άφ’ ου τότε ή εισποίη- 
σις τέκνου διά τής κουράς κατεκυροϋτο ή

Σήμερον ή κουρά αυτή γίνεται άμα τφ βαπτίσματι, κατά τούς Βυζαν
τινούς χρόνους δμως χωριστά καί μετ’ αυτό 5.

Κατά ποιον ακριβώς χρονικόν διάστημα έγίνετο ή κουρά άγνοοΰμεν.
"Οτι αύτη έγίνετο κατ’ απροσδιόριστον χρόνον δόναταί τις ασφαλώς 

νά συμπεράνη από τά σήμερον γινόμενα. Σήμερον π. χ. έν Καλΰμνφ ή 
τοιαΰτη κουρά γίνεται τήν 40ήν από τής βαπτίσεως ημέραν, παρόντος τοΰ 
άναδόχου καί ίερέως, έν Καλοσκοπή Γραβιάς τήν τρίτην ημέραν, έν Κα- 
λάμαις μετά έν έξάμηνον, έν Φαλαισία δ’ ’Αρκαδίας δλίγας ημέρας μετά 
τήν βάπτισιν.

Έγίνετο δ’ ή τελετή έν τή έκκλησίφ παρόντος τοΰ άναδόχου, δστις 
έκαλειτο «άνάδοχος τριχών» 6 καί άπαγγέλλοντος τοΰ ίερέως ειδικήν ευ
χήν «εις τριχοκουρίαν». ή ευχήν «επί κουρά κεφαλής», έν ή, πλήν άλλων, 
έλέγετο’ «τον προσελθόντα δοΰλόν σου τόνδε άπαρχήν ποιήσασθαι κείρα- 
σθαι τήν κόμην τής κεφαλής αύτοΰ εύλόγησον άμα τφ αύτοΰ άναδόχφ» 7

εκβολή τοΰ πρώτου όδόντος βλ. Ελπινίκης Σ τ α μ ο ύ λ η-Σ α ρ α ν τ η, Λαο- 
γραφικά σύμμεικτα, Θρρικικά 1. 404. 405. Έν Ίνεπόλει τοΰ Πόντου οί γονείς τοΰ 
παιδιού, άμα τή εκβολή τοΰ πρώτου όδόντος, κατασκευάζουσιν άρτους έπιμήκεις 
οδοντωτούς, τούς οποίους διανέμουσιν εις τούς γείτονας. Κ. 5Α λ ε ξ ι ά δ ο υ, Προ
λήψεις καί δεισιδαιμονίαι Ηνεπόλεως, Άρχεΐον Πόντου 3. 198.

' Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκΰεσις 620. 19 έξ.
2 Ένύα ευχή εις τριχοκουρίαν Goar, Εύχολόγιον σ. 360 έξ Dmitriev- 

s k i j, Τυπικά 2. 4, 26, 40, 55, 69, 95, 149, 178, 210, 400, 459, 860, 911.
3 M i g n e, P.G. 115. 232. Τήν αποκοπήν τών τριχών συνδέει μέ τάς αρχαίας 

άπαρχάς καί ό Wachsmuth, Das alte Griechetiland im neuen σ. 77. βλ. καί 
Reiske υπόμνημα 2. 731. 732.

1 Reiske, Ένθ. άν. 2. 731.
5 Βλ. Pargoire τό άρθρον anadoque έν τφ λεξικω τής Χριστιανικής αρ

χαιολογίας τοΰ Gab r ο I στήλ. 1879.
6 Ουτος έν Μεσσηνίςι σήμερον καλείται κουρονονός.
7 Goar, Εύχολόγιον σ. 306.
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ή «κείρεται ό δοΰλος τοΰ Θεοί δ δείνα εις τδ όνομα τοΰ ΓΙατρός καί τοϋ 
Υεοϋ καί τοΰ αγίου Πνεύματος», μνημονευόμενου πάντοτε τοΰ άναδόχου. 
π. χ. «τον άποκειρόμενον τήν εαυτοΰ κεφαλήν συν τφ πιστφ συνδοΰλφ 
αΰτοϋ άναδόχφ πάσι τοΐς παρά σοΰ χαρίσμασι κατακόσμησον \

’Ώφειλε δε νά γίνεται υπό τοΰ ίερέως ή κουρά στανροειδώς καί μετά 
προσοχής, ώστε δ κείρων ν’ άρχίζη εκ των έμπροσθεν προς τά όπισθεν 
καί εκ δεξιών προς τά αριστερά* 3. ’Έπρεπε δ’ αί κοπτόμεναι τρίχες νά 
μή άπορρίπτωνται, αλλά νά φυλάσσονται, ως λέγει, Συμεών δ Θεσσαλο
νίκης εις τόπον ιερόν 8.

Ποιος ήτο δ τόπος οΰτος μανθάνομεν εκ τοΰ Ματθαίου Βλαστάρη, 
δστις λέγει ότι τάς άποκοπτομένας τρίχας παραλαμβάνων δ άνάδοχος 
συνέδεε διά κηροΰ καί προσεκόλλα εις τήν εικόνα τοΰ Χρίστου 4 5. Σήμερον 
εν Φαλαισία ’Αρκαδίας τουλάχιστον ου μόνον δ άνάδοχος τριχών κου
ρεύει σταυροειδώς τον άναδεκτόν του δλίγας ημέρας μετά τήν βάπτισιν, 
αλλά καί τάς άποκοπείσας τρίχας συνδέει με κηρόν καί εν εΐδει φυλακτοΰ 
κρεμά μετά τίνος νομίσματος από τοΰ λαιμοΰ αΰτοΰ. Τάς τρίχας ταΰτας 
τρεις μετά ταΰτα ημέρας λαμβάνουσα ή μήτηρ κολλά μέ κηρόν εις τήν 
διάτονον δοκόν (κόρδαν) τής οικίας, ΐνα γίνη ή κόμη τοΰ παιδιού στερεά 
ώς ή δοκός ή τάς ρίπτει εις βάτους, ΐνα μή πίπτουν αί τρίχες τής κεφαλής.

Κατά τον ΙΕ', αιώνα δ άνάδοχος καί δ άνάδοχος τριχών ήτο εν καί 
τό αΰτό πρόσωπον °, προκειμένου όμως περί βασιλοπαίδων τουλάχιστον, 
τοϋτο δεν έφηρμόζετο εις παλαιοτέρους χρόνους. Παρά Κωνσταντίνφ 
τουλάχιστον Πορφυρογέννητη) άνάδοχοι τριχών φέρονται πολλοί, οΐτινες 
δεν έβάπτισαν τό παιδίον 6 *.

Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΩΝ

Ένταΰθα θά γίνη λόγος περί τινων εθίμων, ά'τινα είτε ανωτέρω δεν 
συνεζητήθησαν, είτε εκρίθη σκόπιμον εν ίδιαιτέρφ ν’ άναγραφώσι τμή- 
ματι. Γίνεται δ’ ή έκθεσις επί τή βάσει κυρίως τών υπό Κωνσταντίνου

' Dmitrievskij, Τυπικά 2. 56.
3 Ό Ί ω σ ή φ Βρυέννιος, (Κεφάλαια επτάκις επτά σ. 107) "ψέγει δτι 

έκείροντο επί τών χρόνων του τά παιδία σταυροειδώς, άλλ’ ώς ετυχε. Πβ. τήν 
σταυροειδή κουράν τών μοναχών.

3 Μ i g n e, Ρ. G. 155. 232.
1 Goar, Εΰχολόγιον σ. 308. Ό Goar βέβαιοί δτι ή συνήθεια διετηρεΐτο 

επί τών χρόνων του.
5Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τών ιερών τελετών, Migne, Ρ. 

G. 155. 232.
6 Βλ. J, Pargoire τό άρθρον anadoque έν τφ λεξικώ τοϋ G abr ο

στήλ. 1875.
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τοϋ Πορφυρογέννητου λεγομένων εν τη εκθέσει τής βασιλείου τάξεως 
καί κυρίως των κεφαλαίων «δσα δει παραφυλάττειν επί βαπτισμφ οίρρε- 
νος παιδός βασιλέως» καί «όσα δει παραφυλάττειν επί κουρεΰματι παιδός 
βασιλέως», προς δε καί επί τη βάσει των λεγομένων υπό Μάρκου τοϋ Δι
ακόνου περιγράφοντος την βάπτισιν Θεοδοσίου τοϋ Β'.1 καί υπό τοΰ Θε- 
οφάνους διηγουμένου έν τη χρονογραφία του τά τής βαπτίσεως Κοτνσταν- 
τίνου τοϋ Ε'.1 * 3

Ή ημέρα τής βαπτίσεως βασιλόπαιδος δεν φαίνεται δτι ήτο ωρι- 
σμένη. Ειδομεν ήδη3 δτι ή θυγάτηρ τοϋ Ηρακλείου Έπιφανία έβαπτί- 
σθη την τεσσαρακοστήν από τής γεννήσεώς της ημέραν, Κοινσταντΐνος 
δ’ ό Ελ, κατά τον Θεοφάνη, την έπομένην τής γεννήσεώς του 4 5 καί Θεοδό
σιος ό Β'. όλίγας ημέρας μετά την πάροδον των επτά ήμερων τής λο
χείας τής μητρός του δ.

Έγίνετο δ’ ή βάπτισις υπό τοϋ ΓΙατριάρχου, κατά κανόνα έν τή με
γάλη εκκλησία, έν τφ ναφ τουτέστι τής αγίας Σοφίας6, καί δή έν τφ με- 
γάλφ αυτής βαπτιστηρίφ7. Έν τφ ναφ καλούμενοι παρίσταντο οί συγ
κλητικοί καί οί ανώτεροι πολιτικοί καί στρατιωτικοί άρχοντες 8.

Εις τό βαπτιστήριον, έπίσημον φέροντες στολήν, είσήρχοντο οί γονείς 
τοϋ παιδιού μετ’ αυτών δέ καί δ Πατριάρχης καί οί όρισθέντες ως άνά- 
δοχοι καί εκεί έτελεΐτο τό μυστήριον. Αί σημαΐαι καί μέρος των αξιωμα
τικών καί συγκλητικών άνέμενον έν τφ ναφ.

Μετά τό βάπτισμα ώδηγεΐτο τό νεοφώτιστον εις τό θυσιαστήριον 
συνεισερχομένων καί τοϋ πατρός καί τοϋ Πατριάρχου, έκεΐθεν δ’ δ βα

1 Βλ. καί τον περί τοϋ αυτοί θέματος γράψαντα J. Ebersolt έν Melan
ges d’ histoire et d’ archeologie byzantines o. 11—13 καί έπιθι καί Krause, Die
Byzantiner des Mittelalters σ. 280.

3Θεοφάνους, Χρονογραφία 615. 3 εξ. (Βόνν.).
3 Βλ. ανωτέρω σελ. 123.
1 Θεοφάνους, Χρονογραφία 615. 4.
5 Μ ά ρ κ ο υ Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου 46 (σ. 38. 2 Gre- 

goire-Kugener).
6 ”Α ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ή ς, ’Αλεξίας 1. 289. 16, Οί συνεχίζοντες 

τον Θεοφάνη 688. 12, 840. 8, 865. 2, ΛέωνΓραμματικός, Χρονογρ. 
279. 6 έξ; Μάρκου Διακόνου, Βίος τοϋ αγίου Πορφυρίου κεφ. 47 (σ. 39. 
12). Φαίνεται όμως ότι καί εις άλλας εκκλησίας έγίνετο βάπτισις, ή Έπιφανία λ. 
χ, ή θυγάτηρ του Ηρακλείου έβαπτίσθη έν τή έκκλησίφ Παναγίας των Βλαχερ- 
νών, Θεοφάνους, Χρονογραφία 461. 13. Έκ τών Πατριάρχων ό' Φώτιος έβά- 
πτισε Στέφανον τόν υιόν Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος καί ό Νικόλαος Κωνσταντίνον 
τον Πορφυρογέννητον. Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 688. 12, 865. 2.

7 Περί τοΰ βαπτιστηρίου βλ. J. Ebersolt, Sainte Sophie de Constantino
ple σ. 2.

8 Θεοφάνους, Χρονογραφία 615. 14.
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Τά κατά τήν γέννηαιν καί τήν βάπτισιν είΐιμα των Βυζαντινών. 143

σιλεύς διηυθύνετο εις τό δεξιά τοΰ νάρθ-ηκος τοϋ ναοΰ μητατώριον1. 
Μετά τήν τελετήν, ή όποια ήκολοΰθει τον τύπον των κατά τας μεγάλας 
προελεύσεις τελετών, τό νεοφώτιστου ωδηγειτο εν πομπή από τής αγίας 
Σοφίας εις τήν Χαλκήν των ανακτόρων και έκεΐίΐεν εις τά βασιλικά δια
μερίσματα.

Τήν τελευταίαν ταυ την πομπήν ευτυχώς μάς περιγράφει ό Μάρ
κος Διάκονος εν τψ βίφ τοϋ αγίου Πορφυρίου. Κατά τον συγγραφέα 
λοιπόν τοΰτον, προηγούντο ανώτατοι άρχοντες λευκά φορέματα φέροντες

Είκ. 7. Ή έν τή αγία Σοφία βάπτισις Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου. 

(Έκ τοϋ χειρογράφου τής χρονογραφίας τοϋ Σκυλλίτση. (Htes Etudes (Millet) c 1039).

καί άνδρες τής ανακτορικής φρουράς, πάντες κηρούς βαστάζοντες, εΐπετο 
δε όχημα εφ’ οϋ ό βασιλεύς (συχνά μετά τής βασιλίσσης) καί παρ’ αυτούς 
εις των μεγιστάνων λαμπροφορών καί κρατών τον νεοφώτιστον 1 * 3. Ή βα
σίλισσα μήτηρ, αν δε μετείχε τής πομπής, μένουσα έν τφ πμλατίω, έσπευ- 
δεν εις προϋπάντησιν καί λαμβάνουσα ήσπάζετο τό παιδιον 3.

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής βασι
λείου τάξεως 619. 17 έξ.

3Οίσυνεχίζοντες τον Θεοφάνη, 840. 8., Μάρκου Δια
κόνου, ’Ένθ’ άν. 47 (σ. 39. 11. έξ.).

8 Μ ά ρ κ ο υ Διακόνου, Βίος τοϋ αγίου Πορφυρίου 47 (σ. 39. 11. έξ.), 
Θεοφάνους, Χρονογραφία 615. 4 (Βόνν.). Κατά τήν βάπτισιν Κωνσταντίνου 
τοϋ Ε' από τής αγίας Σοφίας συνοδεύει τον υιόν εις τά ανάκτορα καί ή βασιλο
μήτωρ, Θεοφάνους, Χρονογρ. "Ενθ’ άν.
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144 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Κατά τήν πορείαν διενέμετο νπατεία, ήτοι διερρίπτοντο χρήματα εις 
τον έπευφημοΰντα λαόν1, εν φ οί δήμοι, έπευχόμενοι, έζήτουν από τον 
βασιλέα να άχθη ιππικόν, δπερ όντως και έτελειτο τήν έπομένην a.

'Ως δέ κατά τάς βασιλικάς προελεύσεις καί τούς -θριάμβους καί κατά 
τάς δημοτελεϊς καθ’ όλου πανηγΰρεις έστολίζετο ή πόλις, έορταζόντων 
των κατοίκων της ?, ούτω συνέβαινε καί κατά τήν ημέραν τής βαπτίσεως 
βασιλόπαιδος, δτε εις τάς καθαρισθείσας οδούς έτοποθετοϋντο στέφανοι 
έκ κισσού, δενδρολιβάνου, μυρσίνης καί άνθέων τής εποχής, εξηρτώντο 
δ’ από των έξοοστών όλοσηρικά υφάσματα καί πολύτιμοι τάπητες καί αρ
γυρά σκεύη, εν φ πολΐται χαίροντες καί ποικίλα φορέματα φοροΰντες, 
πολυπληθείς καί κυμάτων δίκην, εκυκλοφόρουν άνά τάς όδούς4 *.

Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος σμιλών περί τής βαπτίσεως βα
σιλικού παιδίου αναφέρει «τούς όρισθέντας γενέσθαι άναδόχους» 6. Ήδύ- 
ναντο λοιπόν πολλοί νά είναι οί άνάδοχοι. ’Όντως μανθάνομεν δτι Κων
σταντίνον τον Κοπρώνυμον «άνεδέξαντο οί των θεμάτων προύχοντες καί 
ή σύγκλητος» 6, επ’ ίσης πληροφορούμεθα δτι Κωνσταντίνον τον Πορ- 
φυρογέννητον εβάπτισεν ό θείος αυτού ’Αλέξανδρος, δ πατρίκιος Σαμω- 
νάς καί πάντες οί εν τέλει» 7.

Έλαμβάνοντο δ’ οί άνάδοχοι, ως έκ των άνωτέριο χωρίων φαίνεται, 
είτε έκ τού βασιλικού οίκου, είτε έκ τής τάξεως των άνωτάτων τού κρά
τους άρχόντων 8, είτε καί έκ των Πατριάρχων ό Χρυσόστομος π. χ. έβά- 
πτισε Θεοδόσιον τον Β'. 9.

Περί τού κουρεύματος τού λαϊκού παιδίου εγένετο ανωτέρω δ προσ
ήκων λόγος. Τούτο φρονοΰσιν δτι έγίνετο παρά τοϊς βασιλόπαισιν, ί'να 
ύποδηλωθή δτι δ κειρόμενος χειροτονείται οίονεί καί εισέρχεται εις τό

' Θεοφάνους, Χρονογραφία 615. 15. Βλ. καί R e i s k e 2. 731.
8 Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή του, ’Έκθεσις τής βασι

λείου τάξεως 620. 15.
8 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, ’Έκθεσις τής βασι

λείου τάξεως 6. 11 έξ. R. G a π t a r e 11 a, Basilio Minirao II scolii inediti, B. Z. 
26.3. 7. Είπε δέ καί ό X ο ρ ί κ ι ο ς, Επιτάφιος έπί Προκοπίω 119. 12 (Forster- 
Richtsteig) «έν εύθυμίαις πανδήμοις παραπετάσμασι χρώμεθα πρός άλλην έξ άλλης 
ήρτημένοις οικίαν».

1 Μάρκου Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου 47 (σ. 393).
8 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, ”ΕνΟ·’ άν. 620. 7.
6 Θεοφάνους, Χρονογραφία 615. 4.
7 Οί συνεχίξοντες τόν Θεοφάνη, 865. 2, Λέοντος Γραμ

ματικού, Χρονογραφία 279. 7. Βλ. καί R e i s k e 2. 730.
8 Εϊπομεν ήδη δτι τόν ηγεμόνα των Έρούλων άσπασθέντα τόν Χριστιανι

σμόν, εβάπτισεν αυτός ό ’Ιουστινιανός, Μ α λ ά λ α, Χρονογραφία 427. 21.
9 Θεοφάνους, Χρονογραφία 118. 3.
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ιερατικόν πολίτευμα ’. "Οτι τούτο δεν είναι ορθόν δεικνύει ή κουρά των 
τριχών καί παρά τοίς λαϊκοις, ένθα τοιοϋτος λόγος δεν ήτο δυνατόν νά 
ύπάρχη.

Ή τελετή τοΰ κουρεύματος βασιλόπαιδος, κατά τον Πορφυρογέννη
του, εγίνετο ως εξής' Την προηγουμένην ειδοποιούντο οί συγκλητικοί, 
ινοΤ προσέλθωσιν εις τά ανάκτορα την έπομένην ήλλαγμένοι, ήτοι έν επι- 
σήμφ περιβολή. Τούτων προσελθόντων, ήρχετο δ ρεφερενδάριος τοΰ ΙΙα- 
τριάρχου, δστις ήρώτα τον πραιπόσιτον, αν διατάσση ό βασιλεύς νά έλθη 
ό Πατριάρχης, χάριν τής κουράς, δοθείσης δέ καταφατικής άπαντήσεως,

Τά κατά την γέννησίν καί την βάπτισιν έθιμα των Βυζαντινών. 145

Είπ. 8. Βάπτισις βαρβάρου ήγεμόνος γενομενου Χριστιανού.
(Έκ Ελαυωνικοΰ χειρογράφου. Schlumberger, Basile II 

le tuer de Bulgares a. 5).

προσήρχετο δ ιεράρχης ακολουθούμενος από τούς τοΰ κλήρου τής αγίας 
Σοφίας καί μητροπολίτας καί αρχιεπισκόπους. Εις τον Χρυσοτρίκλινον 
έπήγαινε τότε προς συνάντησίν του δ βασιλεύς καί εκείθεν δμοΰ εισήρ- 
είς οίονδήποτε ναόν τοΰ παλατιού ώριζεν ό άναξ νά γίνη τό κούρευμα.

Εις τον ναόν τούτον εισήρχοντο οί κληρικοί, οί κληθέντες συγκλητι
κοί, προς δέ καί δσοι έμελλον νά γίνωσιν άνάδοχοι των τριχών τοΰ βασι- 1

1Gasquet, L’autorite imperiale en matiere religieuse σ. 53.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANT. ΣΠΟΥΔΩΝ ’Έτος ΙΔ'. 10
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Ϊ46 Φ. Κουζουλέ—Τά κατά την γέννησιν καί βάπτισιν Βυξαντ. έθιμα.

λικοϋ παιδός, οΐτινες ήσαν στρατηγοί καί θεματικοί άρχοντες καί αξιω
ματικοί. Μετά ταΰτα δ πραιπόσιτος έφερε πολλά προς ά'λληλα έρραμμένα 
μανδήλια, εις μέγα πολλάκις μήκος εκτεινόμενα, ΐνα δΰνανται νά κρα- 
τώσιν αυτά πάντες οι ανάδοχοι \ καί τά έ'διδεν εις τον Πατριάρχην, δστις 
πάλιν τά διεβίβαζεν εις τούς μέλλοντας άναδόχους τριχών. Έπηκολοΰθει 
ή εκκλησιαστική τού κουρείίματος τάξΐ£1 2, μεθ’ ήν το πρώτον χρυσοϋν 
μανδήλιον, δπου άπετίθεντο αί άποκοπεΐσαι τρίχες, εδίδετο εις τον πραι- 
πόσιτον, δστις πιθανώς τό έφΰλαττεν, ΐνα αί τρίχες άποτεθώσιν εις 
τάς αγίας, ίσως, εικόνας, τά δέ λοιπά μανδήλια διηρπάζοντο υπό τών 
αναδοχών 3.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

1 Δέν γνωρίζω, αν είναι ορθή ή γνώμη τοΰ Reiske (2. 782) δτι ούτως έδη- 
λοϋτο δτι, οί ανάδοχοι έδέχοντο τόν κουρευόμενον ε!ς την χορείαν των Χριστιανών.

! Ταΰτην βλέπε εν τψ εΰχολογίω τοΰ G ο a , ο, 306 εξ.
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής βασι

λείου τάξειος 620. 18, J. Ebersolt, Melanges σ. 11. έξ.
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