
ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

'Ως φαίνεται έκ τής σημερινής ποιμενικής ορολογίας, Γ)τις διετήρησε 
πολλάς λέξεις εις τον ποιμενικόν βίον των αρχαίων Ελλήνων αναφερομένας, 
τά ποιμενικά των Βυζαντινών θά είχον διατηρήσει αμετάβλητον μέγα μέρος 
των αρχαίων ποιμενικών εθίμων, δι’ ών θά ήδυνάμεθα κάλλιον περί εκείνων 
νά κρίνωμεν, δι’ δ είναι λυπηρόν δτι τόσον ϊσχναί είναι αί υπό των Βυζαντι
νών παρεχόμενοι σχετικοί πληροφορίαι.

”Αν έξαιρέση τις τά σημειουμενα εν τφ 18φ βιβλίφ τών γεωπονικών, 
τά περί άγελαρίων λεγόμενο έν τφ σχετικώ κεφαλαίφ τοΰ γεωργικού νόμου 
καί τινας εκφράσεις, ως είναι τό τού Νικηφόρου Βασιλάκη «Έγκώμιον κυνός» 
καί τό τοΰ Χορικίου, ή μάλλον τοΰ αυτού Βασιλάκη «Τίνος αν εΐποι λόγους 
ποιμήν εκ σφοδροτέρου χειμώνος έαρος έπιλάμψαντος» ‘, προς δέ έκ τών εμμέ
σων πηγών τάς έν χειρογράφοις καί τοιχογραφίας, άπεικονιζούσας ποιμένας, 
πρέπει ν’ άρκεσθή προς άναπαράστασιν τοΰ Βυζαντινού ποιμενικοΰ βίου εις 
τάς όλίγας καί έντελώς γενικός πληροφορίας τών σχολιαστών καί σιιγγραφέων, 
οϊτινες, άλλους σκοπούς έν τοΐς έργοις των έπιδιώκοντες, ούτε την πρόθεσιν 
είχον νά περιγράψωσι λεπτομερώς τά ποι,ιιενικά, άλλ’ ούτε οί πολλοί καί 
έγνώριζον αυτά έξ ιδίας άντιλήψεως, ιός ένίοτε όμολογοΰσιν1 2 3 4. Οΰτω στε- 
ρούμεθα πληροφοριών άναφερομένων εις τον χαρακτηρισμόν τών αιγοπρο
βάτων έκ τής ηλικίας αυτών, τοΰ τριχοηιατος5, τοΰ μεγέθους τών κεράτων, 
τών έπι τών ώτων σημείων, εις τάς νόσους καί τά ποιμενικά έπιφωνή- 
ματα. Μάς έλλείπουσιν έπ’ ίσης πολλαί ειδήσεις εις τον τρόπον τής τυροκο
μίας άναφερόμεναι.

Τά κατωτέρω λοιπόν συντόμως σημειουμενα άνακοινοΰνται έπί τή βάσει 
τών ανωτέρω πηγών, τών σχετικών εικόνων, καί με πολύτιμον βοήθημα τον 
νεώτερον ποιμενικόν βίονJ.

1 Mai, Spicilegium Romanum, 5,413-415.
1 «Δοκεϊ δέ μάλλον ύγιαίνειν τά ζώα ποτοΰ όρεγόμενα' «δθεν θέρους οϊ ποιμέ

νες άλας αϋτοϊς παραβάλλουσιν, ως τινές φααι μέδιμνον τοΐς εκατόν» Ευσταθίου, 
Παρεκβ., 944,1.

3 Μόνον ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος έν τώ περί θεμάτων 
έ'ργιΐ) του, 34,15 έξ., περί τοΰ τριχώματος τών προβάτων όμιλών, τά χαρακτηρίζει 
ώς ραντά, περχνά, φοιηχόιριχα καί πινηνόιριχα.

4 Βλ. Στ. Ξάνθο υδίδου, Ποιμενικά Κρήτης, Λεξικογραφικόν Άρχεΐον τής
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Τά κατά άγέλας βόσκοντα ζφα ήσαν η ίπποι η βόες 1 η χοίροι* 2 3 4 η και 
αιγοπρόβατα, περί ών τελευταίων ευρύτερος εν τοίς εξής θά γίνη λόγος.

'Ο τούς βοϋς βόσκων ελέγετο δημωδώς τότε βωνίτης η βουνίτης3, πιθα- 
νώτατα δέ και βουκόλος, ως άναφέρουσι τά εν καθαρευούση γλώσση κείμενα 
καί ως άποδεικνύει τό σημερινόν Κρητικόν καί Χιακόν βούκολος, προς δέ 
καί αγελάριος *.

Έκ των βοών οί μεν άρρενες, εφ’δ'σον ήσαν νεαροί, έχαρακτηρίζοντο ως 
μοσχάρια καί έπειτα ως ταύροι, τά δέ θήλεα ώς άγελάδια5 * * * ή βουϋήλειαι*, τό 
μέρος δ’ένθα τά ζώα ταΰτα έμανδρίζοντο ελέγετο βουστάσιον' ή βουκόλων “.

Ό αγελάριος, ό'στις εκράτει ξύλον, δι’ ου άπέστρεφε τούς απομακρυνό
μενους βοϋς ή τούς ζητοΰντας νά εϊσέλθωσιν εις καλλιεργημένα κτήματα9 10, 
έβοσκε κοινήν αγέλην, ζφα δήλα δή, τά όποια τοϋ ένεπιστεύοντο οί κάτοικοι 
τής κώμης, περιγράφεται δέ ώς προς εσπέραν επαναφέρων αυτά καί άφίνων, 
ϊνα μόνα των έπιστρέψωσιν εις τον οίκον τοϋ κυρίου των

Ήτο δ3 ούτος υπεύθυνος διά πάσαν βλάβην έπενεχθεϊσαν εις τά ζφα,

μέσης καί νέας Ελληνικής, τόμ. 5,267 έξ. Γιάννη Μαυρακάκη, Ποιμενικά 
δυτικής Κρήτης. Γ. Μαδια, Οί ποιμένες έν Καρδαμύλοις, Λαογραφ., 6,255. Κ. 
Χατζηϊωάννου, Γεωργικά καί ποιμενικά Κύπρου, Λαογραφ., 11,99 έξ. Άναστ. 
Βροντή, Ή μελισσοκομία καί τύ μαντρατόρεμα στή Ρόδο, Λαογραφ., 12,208 έξ. 
Κ. Ήλιοπούλου, Ποιμενικά τής ’Ηλείας Λαογραφ., 12,256 έξ. Χρυσοστό
μου Μυρίδου, Λαογραφικά Λιβεράς (Άρχεΐον τοϋ Πόντου, 13,137-163). Κ. 
Παπαδοπούλου, Άσχολίαι των κατοίκων τής περιοχής Σταυρί. Β', ζωολογικά 
(Χρονικά τοΰ Πόντου, 1945,373- 387).

s Νικηφόρου Βασιλάκη, Έγκώμιον κυνός (Ε. Miller, Fragments de 
litteratlire grecque έν Melanges orientaux, 260).

2 Trinchera, Syll., 151,113. I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 11η, ίστορ. 
429, στίχ. 431. Cusa, I diplomi, 454,32' 520,7. Οί χοίροι έλέγοντο καί μουχτερά 
(=μοχθηρά) ώς ένιαχοΰ καί σήμερον.

3 ”Επιθι τό έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικόν έν λλ., Φ. Κουκουλ έ, 
Βυζαντινών τινων έπιθέτιον σημασία καί ορθογραφία, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 5, 
5. Τό βωνίτης σώζεται σήμερον ώς οικογενειακόν έπίθετον έν τώ πρφην δήμορ Οί- 
νοΰντος τής Λακεδαίμονος.

4 Νόμος γεωργικός 23 καί παρ’ ’Λρμενοπούλφ, 3,1,7. Καί σήμερον ό βουκόλος 
λέγεται άγεί.άρις έν 0ρρκη καί Μακεδονία. Βλ. τό ιστορικόν λεξικόν τής Νέας Ελλη
νικής έν λ. άγελάρις.

5 Άγελάδια ύπόμοσχα αναφέρει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννη
το ς έν τή ’Εκθέσει του, 464,2' 487,18.

° Νΰν έν Bova τής κάτω ’Ιταλίας ή θήλεια βοϋς λέγεται βου9ου?.εία ή βον&ηλβία. 
G.. Rohlfs, Etymologisches Worterbuch der unteritalienischen Gra?itat έν 
λ. βοϋς.

1 Ί. τό λεξικόν τοΰ Ζωναρά έν λ. βουστάθμιον.
“Cusa, I diplomi, 318,11.
° Νόμος γειοργικός, 2,7 (Άρμενόπ.).
10 Γρηγόριος Νύσσης, PG, 44,225.

£ΠΕΤΗΡΙ£ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ero; I©' 18

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:49 EEST - 34.211.113.242



274 Φαίδωνος Κουκουλέ

άτινα έβοσκεν. Έάν π.χ. έχάνετο δ παραληφθείς βοΰς, ώφειλεν οΰτος αυθη
μερόν νά τό ανακοίνωση εις τον κύριον τοΰ ζώου, άλλως εθεωρείτο ένοχος- 
αν έτρώγετο υπό θηρίου δ βοΰς, ίνα μή διωχθή, ώφειλε νά δείξη εις τον 
κύριόν του τό πτώμα αΰτοΰ. Έάν εξηφανίζετο δ βοΰς η έθραύοντο κατά τον 
χρόνον της βοσκης οϊ πόδες του η ετυφλώνετο οΰτος, έπρεπεν, ϊνα μή πλή
ρωσή άποζημίωσιν, νά δρκισθή εις τον Θεόν δ'τι δεν υπάρχει δόλος- αν δμως 
ενώπιον δυο ή τριών μαρτύρων άπεδείκνυτο επίορκος, έγλωσσοκοπεΐτο καί 
επλήρωνε την τιμήν τοΰ ζώου εις τον κύριόν του. Έάν κατά τον χρόνον τής 
βοσκης δ βοΰς εϊσήρχετο εις καλλιεργημένον κτήμα ή άμπελον καί εκαμνε 
ζημίαν, ήτο υποχρεωμένος νά πληρώση τήν γενομένην ζημίαν. Τέλος, έάν 
διά τοΰ ξύλου, τό δποΐον έκράτει, έφόνευε βοΰν ή έτύφλωνεν ή έθραυε τούς 
πόδας του, ώφειλε ν’ άποζημιοόση τον κύριόν του. Άθφος εθεωρείτο μόνον, 
έάν διά λίθου έπληττε τό ζίρον1.

Διά τήν βοσκήν τών χοίρων, οίτινες, ως καί τά πρόβατα, έμετροΰντο 
κατά κεφάλια 1 2, ελάχιστα γνωρίζομεν. Ή μάνδρα έν ή έμενον έκαλεΐτο καί 
ούτω καί χοιρομάνδρι(ο)νΒ, τό επιφώνημα δέ τών χοιροβοσκών ήτο χνρρα' 
ή χύρρε* ή χύρρι °.

Τά αιγοπρόβατα οί Βυζαντινοί δημιοδώς έκάλουν ή πράγματα1, ώς καί 
νΰν, ή σφακτά”, επ’ ίσης ως καί νΰν, ή καί κτήματα3 * * * * 8 *.

Ό ποιμήν τών προβάτων εκαλείτο τότε προβατας, λέξις ήν συναντώμεν 
καί ώς οικογενειακόν έπίθετον10 II, προς δέ καί μηλάτης".

1 C. F e r r i n i, Edizione critica del νόμος γεωργικός, 29,30 (BZ, 7,562)καί παρ’ 
Άρμενοπούλφ, 3,1,7.’Εκλογή κατά τό Πρόχειρον μεταβεβλημένη, 26,1 (JGR, 4,124).

2 Trine her a, Syll., 151,113.
3 Cusa, I diplomi, 451,32" 555,4. Λεξικ., Ζωναρά, έν λ. συβόσιον.
I ’Ησύχιος, έν λ.
6 Ευσταθίου, Παρεκβ., 855,25.
* 2π. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά, 68.
' Spat a, Ee pergaraene Grece, 224,9.
8 Κωνσταντίνου ΙΙορφυρογεννήτου, "Εκθεσις, 464,2. Κυρίως σφα- 

κτά είναι τά διά σφαγήν ,τροοριζόμενα ξφα. Σήμερον έν Κύπρφ, Πελοποννήσιρ καί 
αλλαχού σφαχτά λέγονται τά αιγοπρόβατα.

0 Ευσταθίου, Παρεκβ. 494,4" 999,17. Μιχαήλ Χωνιά του, Τά σφζό- 
μενα (2,194,6). Νΰν έν Κρήτη τά αιγοπρόβατα λέγονται λειανά χτήματα, κατ’ άντί- 
ίΐεσιν πρός τά χοντρά, ήτοι βοΰς, δνους, ήμιόνους. Κατά τούς Βυζ. χρόνους εκαλούντο 
κτήματα καί τά τετράποδα ζώα γενικώς. Ευσταθίου, Παρεκβ., 494,4" 997,17.

10 Tafel, Kustathii opusc., 290,63. *0 προβατας υπό τοΰ Ευσταθίου, 
Παρεκβ., 877,50" 943,60" 1648,57, έξελληνίζοντος τήν λέξιν, λέγεται προβατεύς, 
Ό ποιμήν σήμερον λέγεται προβατας έν Καρδαμύλοις τής Χίου. Γ. Μ α δ ι ά, Οί ποι
μένες έν Καρδαμύλοις, Λαογραφ., 6,255.

II Ευσταθίου, Παρεκβ., 877,50" 1648,57. Λεξικ. Ζωναρά, έν λ. μηλάτης. 
Παρ’ Ήσυχίοι άναγινώσκομεν καί μηλόται" ποιμένες. Μέ τό μηλάτης σχετιστέον καί 
τό σημερινόν οικογενειακόν έπίθετον Μηλαΐτης.
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Σήμερον εν Κρήτη χίμαιρα καί εν Καρπάθφ χίμαιρα λέγεται ή μήπω 
γεννήσασα αΐξ1, χίμαιρε ή αυτή έν Τσακωνία, εν Τήνφ χιμαιρίδι τό ενός 
έτους έρίφιον, χιμαίρι δ’ 6 νεαρός τράγος εν Bova τής Καλαβρίας1 2. Τον 
χαρακτηρισμόν τοΰτον θά ειχον καί οι μεσαιωνικοί 'Έλληνες, άφ’ οΰ ή νεαρά 
αΐξ καί παρ’ άρχαίοις εκαλείτο χίμαρος.

Ό λειμών εις δν έξήρχοντο προς νομήν3 4 5 ή βοσκήν \ ώς έλεγον, τά 
αιγοπρόβατα, εκαλείτο λιβάδι(ο)ν6 καί εϋρεΐα. Τό τελευταΐον συμπεραί- 
νομεν εκ των εξής’ εν έγγράφφ τοϋ έτους 1086 άπολυθέντι υπό τοϋ κόμητος 
Καλαβρίας Ρογήρου υπέρ τοϋ επισκόπου Μιλήτου Καλαβρίας απαλλάσσονται 
τά ζφα τοΰ επισκόπου καί των κληρικών αϋτοΰ τής καταβολής εϋρειατικόν9.

Ήτο δ’ εϋρειατικόν ή καταβολή ενοικίου διά τήν νομήν βοσκημάτων 
είς τάς κατά τόπους ευρείας, αΐτινες έσήμαινον τόπον βοσκής7, εάν κρίνωμεν 
έκ τοΰ παρ’ Ήσυχίφ εϋρεΐα- μεγάλη, πλατεία, έκ τοΰ Τσακωνικοΰ εϋρεΐα 
καί τοΰ Χιακοΰ εύρειά τοΰ σημαίνοντος μέρος ένθα δικαιοΰνται νά βόσκωσιν 
αιγοπρόβατα8. ’Αντιστοιχεί δήλα δή τό εϋρειατικόν προς τό μεσαιωνικόν 
νόμηϋ-ρον3 καί τό σημερινόν κοινόν λιβαδιάτικο, τό Εΰβοϊκόν τοττιάτικο καί 
τό Κρητικόν βόσκηστρο.

Κατέβαλλον δ’ οι ποιμένες μεγάλην προσοχήν ως προς τον τόπον, εις 
δν θά ώδήγουν τά ποίμνια άποσπώντες καί καίοντες τά έν αΰτφ φαρμακερά 
χόρτα10 ως καί ώς προς τον χρόνον. Κατά τά γεωπονικά, κατά μέν τό θέρος

1 Στ. Ξανθουδίδου, ΓΙοιμενικά Κρήτης (Λεξ. Άρχ., 5,322).
2 G. Rohlfs, La terminologia pastorale di Bova (Revue de linguistique 

Romane, II, 276).
3 Χρυσόστομος, PG, 59,325. Γεωπονικά, 182,7. Cusa, I diplomi, 14,4. 

Τήν νομήν έγγραφον κατωϊταλικύν καλεΐ νομάδα. Cusa, I diplomi, I, 357.
4 Χρυσόστομος, ’Ένθ’ άν. Λεξικόν Ζωναρα, έν λ. νομή.
5 Ευσταθίου, Παρεκβ., 254,43' 1358,55' 1511,18. Cusa, I diplomi, 

496,6. Λιβάδιον κυρίως καί αρχικώς έλέγετο ή μικρά λιβάς, ό μικρός σταλαγμός, έφ’ 
ής σημασίας φέρεται ή λ. παρά Στράβωνι, 8,389 και ΙΙλουτάρχοι, Ηθικά, 913. Τό 
λιβάδιον, αντί τοϋ λειμών κεΐται παρ’ ΊΙσυχίιρ' λιβάδιον χωρίον βοτανώδες καί 
Θωμά Μαγίστρφ (σ. 572, Jacobs).

6 Vito Capialbi, Memorie per servire alia storia della Santa chiesa 
Miletese, σ. 134. Π0. καί τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοϋ Du Cange έν λ. εύριάτικον.

7 Εϋρεΐα σήμερον είναι τοπωνυμία έν Λεωνιδείω Κυνουρίας (Μιχ. Λ ε κ ο ΰ, 
Περί Τσακώνων καί Τσακωνικής διαλέκτου, 9).

8 Πασπάτη, Τό Χιακόν γλωσσάριον, 142. Γ. Μαδ ι ά, Οι ποιμένες έν Καρ- 
δαμύλοις, Λαογραφ., 6,255.

9 Miklosich-Mxiller, Acta et Diplomata, 4,350. To νόμηθρον σήμε
ρον λέγεται νόμιαιρο. Τό εϋρειατικόν, κατά τό μεσαιωνικόν έρβατικόν, καπηλιατικόν, 
μεταξιατικόν κτλ. ΙΙβ. καί τά σημερινά χειμαδιάτικο, άλωνιάτικο άοριάτικο (=ένοί- 
κιον διά τήν έν δρει νομήν) καί τά δμοια.

10 Leo Sternbach, Nicolai Calliclis carmina, 96,30. Τ a f e 1, Kustathii 
opusc., 140,32.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:49 EEST - 34.211.113.242



276 Φαίδωνος Κουκουλε

έπρεπε τά πρόβατα νά έξέρχωνται προς νομήν πριν άνατείλη ό ήλιος, κατά 
δέ τον χειμώνα μετά τήν διάλυσιν τής πρωινής πάχνης

Τά αιγοπρόβατα «βοτάναις άφιάσιν εκτρέφεσθαι και ΐλαλλοΤς» είπεν ό 
Θεσσαλονίκης Ευστάθιος1 2. ’Όντως, πλήν τοϋ χόρτου των λιβαδίων, ετρεφον 
οί Βυζαντινοί ποιμένες τά θρέμματα μέ μηδίκην ή μηόικάριον 3, το σημε
ρινόν τριφύλλων καί μέ τρυφερούς κλάδους τοϋ θάμνου κυτίσσου 4, υστις τά 
καθίστα πολΰγαλα.

‘Ωμιλήσαμεν περί τρυφερών βλαστών' κατά τον χειμώνα δμως, όταν τό 
ψϋχος ήτο δριμύ καί τά ζφα δεν ήδύναντο νά εξέλθω σι τής μάνδρας των ή 
τών σπηλαίων, τά ετρεφον μέ ξηρά φύλλα θαλλών, τούς οποίους ειχον συλ- 
λέξει κατά τό θέρος5. Τοΰτ’ αυτό εννοείται πράττουσι καί οί σημερινοί 
βοσκοί, οΐτινες τότε λέγεται δ'τι κλαδίζονοι:6 7 ή κλαρίζονσι τά ζά

Τά αιγοπρόβατα, μετά τήν βοσκήν, ώδηγοΰντο, ϊνα πίωσιν, είτε εις 
παραρρέον ποτάμιον8, είτε εις τήν ποτίστραν9, πηγήν ή φρέαρ, όπου υπήρχε 
λεκάνη είτε πηλίνη 10 11 είτε ξυλίνη, επιμήκης, ϊνα δύνανται πολλά όμοϋ ζώα νά 
πίνωσιν

Τό προς τά αιγοπρόβατα επιφώνημα τών ποιμένων κατά τήν άρχαίαν

Κυμαίθα (Ειδ. 4,45,46). "Οτι τούτο θά εχρησιμοποεΐτο καθ’ όλην τήν 
Βυζαντινήν περίοδον μαρτυρεί, νομίζω, τό ότι καί σήμερον υπό τον τύπον 
σίττ’ τό χρησιμοποιούν οί Πόντιοι.

1 Γεωπονικά, 18,2,7.
2 Tafel, Eustathii opnsc., 140,31. Ή τροφή αυτή δημωδΑς εκαλείτο παρά- 

βλήμα. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1406,27.
3 Μηδικάριον είναι ή υπό τοΰ Άριστοφάνους (‘Ιππ., 617), Μηδική πόα 

καλούμενη.
4 Γεωπονικά, 18,2,1,6' 12,1’ 19,3.
5 Tafel, Eustathii opusc., 140,32. Χορικίου [Βασιλάκη], Τίνας άν 

εΐποι λόγους ποιμήν έκ σφοδρότερου χειμώνος εαρος έπιλάμψαντος (Mai, Spicilegium 
Romanian, δ,413).

8 Γ. Μα δια, Οί ποιμένες έν Καρδαμύλοις (Λαογραφ., 6,256). Ουτω καί έν 
Κρήτη, ένθα καί άχροδαμίζω (=ροδαμίζω). Στ. Ξανθουδίδου, Ποιμενικά Κρή
της (Λεξικ. Άρχ., 5,303).

7 Έν τή περιοχή Καλαβρύτων.
* Ευσταθίου, Παρεκβ., 943,60. Μιχαήλ τοϋ ρ ή τ ο ρ ο ς, Λόγος εις τον 

αϋτοκράτορα κΰρ Μανουήλ τόν Κομνηνόν (Regel, Fontes rerum byzantinarum, 147).
0 Ευσταθίου, Εις τόν έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα, PG, 136,605. Έν 

Στερεά Έλλάδι ή ποτίστρα λέγεται ποτιστή. Δ. Λουκοπούλου, Ποιμενικά της 
Ρούμελης, 134.

10 Λεξικ. Ζωναρα, έν λ. άρδάνιον.
11 ΙΙβ. Στ. Ξανθουδίδου, Ένθ’ άν., 5,302.Ή σκάφη αυτή έχουσα μήκος 

4 - 5 μέτρων έν Στερεά Έλλάδι καλείται χάναλος.
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Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος μας λέγει’ «Δοκεί δέ μάλλον ύγιαίνειν τα 
ζφα ποτού δρεγόμενα’ όθεν θέρους οί ποιμένες άλας αύτοΐς παραβάλλουσιν 
ώς τινές φασι, μέδιμνον τοίς εκατόν*.

Ένταϋθα την χρήσιν τοΰ άλατος ό ιεράρχης αποδίδει εις υγιεινούς 
λόγους’ όντως νϋν οί ποιμένες βεβαιοΰσιν ότι ή χρήσις τοΰ άλατος «σφίγγει 
τά πράματα», ήτοι παχύνει καί καθιστά υγιή τά αιγοπρόβατα, αυξάνει την 
ποσότητα τοΰ ύπ1 * 3 * αυτών παραγομένου γάλακτος, τά παχύνει καί καθιστςί τό 
κρέας αυτών νόστιμον 3.

Άλλα καί εις ά'λλους λόγους αποδίδει ό Ευστάθιος την χρήσιν τοΰ άλα
τος, όταν γράφει’ «έτεροι δέ ΐξαλόν φασι τον δχευτικόν... οί δέ τον μετά χει
μώνα επί άλας ίκνούμενον ποιμενικφ νόμφ, ΐνα μη ψώραν πάθη»3.

Καί κατά τής ψώρας λοιπόν τών θρεμμάτων, περί ής καί αλλαχού όμιλεΐ 
Ευστάθιος \ εγίνετο χρήσις τού άλατος. Παλαιότερον ό Μιχαήλ Ψελλός συζη- 
τών «διατί παραβάλλουσιν άλας οί νομεΐς τοΐς θρέμμασιν», άποφαίνεται ότι 
τούτο εγίνετο ύγιείας χάριν (PG, 122.173).

Ό ιεράρχης λέγει ότι εδίδετο εις μέδιμνος άλατος εις εκατόν πρόβατα, 
μή ούσης όμως εξηκριβωμένης τής χωρητικότητος τοΰ μεδίμνου, δέν δυνά- 
μεθα νά εΐπωμέν τι άκριβέστερον περί τής αναλογίας’ τούτο μόνον παρατη- 
ρούμεν ότι σήμερον εν μεν τή περιφερεία Τρικκάλων τής Θεσσαλίας καί 
Παγγαίου όρους δίδεται μία οκά άλατος εις εκατόν πρόβατα, εν τή τού 
Δομοκοΰ δύο καί εν τή τού Βόλου τρεις.

Ή παροχή άλατος εις τά βοσκήματα, ύγιείας χάριν, συνηθίζεται νύν 
πολλαχοΰ’ έν Πόντφ μάλιστα έ'χουσι καί ιδιαίτερον ρήμα τό αλατίζω (τά ζά), 
ΐνα δηλώσωσι την εργασίαν ταύτην, ήτις κατά τόπους γίνεται εν καιρφ έ'αρος5, 
ενιαχού όμως καί τον χειμώνα6 * 8 * καί αλλαχού πάλιν καθ’ όλον τό έτος*.

Γίνεται δέ τό άλάτισμα ή άναμιγνυομένου τού άλατος μετά τών παρα- 
βαλλομένων πιτύρων ή τού αλεύρου τοποθετημένου επί πλακών, αΐτινες 
καλούνται άλαταριες ή άλατσιες11 καί εν Πόντφ άλατιοτέρες ή καί ραντιζο- 
μένων τών πιτύρων δΓ ύδατος έν φ έχει άναλυθή άλας. Έν τοίς παραθα-

1 Ευσταθίου, Παρεκβ., 944,1.
3 Δ. Λουκοπούλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης, 133.
8 Ευσταθίου, Παρεκβ., 450,19.
* Tafel, Eustathii opusc., 140,31.
s Ώς λ.χ. έν τή περιφερείς Βόλου, ένθα παρέχεται κατά Μάρτιον, Ιν τή περι

φερείς Δομοκοΰ άπό τών μέσων Μαρτίου μέχρι τών μέσων Μαΐου. Έν τή περιφε
ρείς Παγγαίου τό άλας παρέχεται κατά τό θέρος.

6 Οδτως έν τή περιφερείς Φαρσάλων, Δράμας καί έν ’Άνδρω.
’ Έν τή περιφερείς Τρικκάλων.
8 Έν τή περιφερείς Βόλου καί Δημητσάνης άλατα ηιες, άλατσιες δ’ έν Ήπειροι

καί Δομοκιΐι Θεσσαλίας.
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λασσίοις τέλος τόποις οι ποιμένες, αντί ν’ άλατίσωσι τά αιγοπρόβατα, τά 
όδηγοΰν εις την θάλασσαν, ινα πίωσι.

Ε’ίδομεν ανωτέρω δ'τι ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος βέβαιοί οτι εχρησιμο· 
ποιείτο τό άλας προς αποτροπήν τής ψώρας των αιγοπροβάτων. Κατά τά 
γεωπονικά, προς τον αυτόν επ’ ίσης σκοπόν, τά έχριον, μετά την κουράν, 
δεν λέγεται όμως διά τίνος ύλης' επ’ ίσης έπλυνον τό ψωριών μέρος δι’ οϋρου 
και κατόπιν τό ήλειφον με θειον καί έλαιον *.

Κατά τον Ησύχιον, πισσοκωνία ή νϋν πίσσα, ή χρίουσι τά παρίσθμια 
των προβάτων1 2 *. Προς ίίεραπείαν τίνος νόσου έγίνετο ή έπίχρισις διά πίσσης 
δεν μάς λέγει ό λεξικογράφος" πιθανώς τοϋ σκώληκος, ό όποιος γίνεται εις 
τους ρώθωνας των αιγοπροβάτων από των εντός αυτών εκκολαπτόμενων 
σκωλήκων τοϋ οίστρου, τον οποίον κατεπολέμουν άλείφοντες τούς ρώθωνας 
τοϋ παθόντος ζώου δι’ ανθρώπινης κόπρου 8 *.

’Άλλη νόσος, ύφ’ ής προσεβάλλοντο τά θρέμματα ήτο ή βδέλλα οϋτω 
καί νϋν εν Κρήτη καλουμένη 4 *, έπιστημονικώς δέ διστομίασις. Διά νά θερα
πεύσουν την νόσον ταύτην τοϋ ήπατος, οί Βυζαντινοί έπότιζον τό παθόν 
ζφον μέ θερμόν δριμύ οξος ή έλαιον6. Σήμερον, προς τον αυτόν σκοπόν, 
δίδουσι καθ’ ημέραν εις τό προσβληθέν ζφον εν δράμιον τετριμμένου μαγει- 
ρικοϋ ά'λατος ή διαλύουσιν εις τό ποτόν αύτοϋ άνάλογον ποσότητα άλατος6.

.Τά αιγοπρόβατα προσέβαλλον επ’ ίσης φθείρες ή καί κρότωνες, προς 
φθοράν τών οποίων έβραζον εντός ϋδατος ρίζας σφενδάμνου καί, άφ’ ου 
από τής κεφαλής μέχρι τοϋ άκρου τής ράχεως άνέξαινον τό έριον τοϋ ζώου, 
έχυνον τό χλιαρόν υγρόν, ώστε νά ποτισθή δλον τό σώμα7.

Νϋν, διά νά έξολοθρεύσωσι τούς κρότωνας έν Οίνοϋντι τής Λακεδαίμο- 
νος καί Μάνη άλείφουσι τά πρόβατα μέ άμόργην, χρήσιν τής οποίας έκα- 
μνον οί μεσαιωνικοί προς θεραπείαν τής ψώρας άναμιγνΰοντες αυτήν μέ 
τρύγα λευκοΰ οίνου καί θερμόν ύδωρ πικρών θέρμων8.

’Άλλο νόσημα τών ζώων ήτο καί ή κραύρα, ήτις περιγράφεται ως πυρε
τός μετά πόνου ’. Τέλος, κατά τά γεωπονικά παραγγέλματα, διά νά μή 
νοσούν γενικώς τά πρόβατα, τά έτάγιζον επί επτά ημέρας μέ κισσόν 10, διά 
ν’ άποφύγουν δέ τάς λοιμικάς νόσους, ένέβαλλον κατά τήν έναρξιν τού έαρος

1 Γεωπονικά, 15,1,6.
7 'Ησύχιος, έν λλ. κωνήσαι καί πισσοκωνίας.
8 Σουΐδας, έν λ. μίνθος καί Σχολιαστ., Πλούτου Άριστοφ., 313.
4 Στ. Ξανθουδίδου, Ποιμενικά Κρήτης (Λεξικ. Άρχ., 5,304,306).
6 Γεωπονικά, 18,17,5.
8 Π. Γενναδίου, 'Ελληνική γεωργία, 9,528.
’ Γεωπονικά, 18,16,1.
* Γεωπονικά, 18,15,2.
• Βλ. Σουΐδαν καί Ζωναράν^-έν λ. διάρροια.
10 Γεωπονικά, 18,7,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:49 EEST - 34.211.113.242



Έκ τοΰ ποιμενικοϋ βίου των Βυζαντινών 279

επί δέκα και τέσσαρας ημέρας εις το ποτόν των, κατακόπτοντες, τεμάχια 
άγριας έλελιφάσκου, τό αυτό δέ επ’ ίσον χρονικόν διάστημα έπραττον και 
κατά τό φθινόπωρον

’Αχώριστος σύντροφος τοΰ ποιμένος ήτο ό ποιμενικός κύων1 2 * 4' οΰτος η 
κατά την βοσκήν διά των υλακών του συνεκέντρωνε τά απομακρυνόμενα πρό
βατα5 η προορισμόν είχε νά προστατεύη τό ποίμνιον από διαφόρων θηρίων, 
και δή λύκων. ’Επειδή δέ διά τον τελευταΐον μάλιστα λόγον ήτο απαραίτη
τος εις τον ποιμένα, διά τοΰτο έφρόντιζεν ουτος νά τον διατηρή άβλαβή από 
των κατ’ αύτοϋ επιτιθεμένων λύκων περιβάλλων τον λαιμόν αΰτοΰ διά πλα
τέος δέρματος, έφ’ ου ειχεν έμπήξει σιδηρά κέντρα \

Ό θάνατος εννοείται τοΰ ποιμενικοϋ κυνός πολλάκις ειχεν ιός αποτέλε
σμα νά καταφαγιοθή υπό τοΰ λύκου δλη ή ποίμνη' τούτου ένεκα, δστις διά 
φαρμάκου έφόνευεν αυτόν, έλάμβανεν εκατόν μαστιγώσεις καί έπλήρωνεν εις 
τό διπλοΰν την τιμήν του, αν όμως έξ αιτίας τοΰ φόνου αΰτοΰ ή ποίμνη έγί- 
νετο λυκόβρωτος, ΰποχρεοΰτο δ φονεύσας καί την τιμήν αυτής νά πληρώση δ.

Ό ποιμενικός κύων ώφειλεν, ως εΐρηται, νά προστατεύη τό ποίμνιον' 
ΰπήρχον όμως και κύνες, οίτινες, αντί νά φυλάττωσι, κατέτρωγον αυτοί τά 
πρόβατα' τότε ό βοσκός άπέσφαττεν αυτόν6 *. Έάν δ’ ό ποιμήν είχε πολύ 
άγριον κύνα καί ουτος επιτιθέμενος κατά κυνός ασθενέστερου άλλης ποίμνης 
έφόνευεν αυτόν, τότε ήτο υποχρεωμένος ό κύριός του νά πληρώση τήν τιμήν 
τοΰ φονευθέντος λαμβάνων συγχρόνως καί δώδεκα μαστιγώσεις'.

Κατά τον Χρυσόστομον, «οί κύνες καν έπέλθωσί τινι, ό δέ ύπτιον ρίψας 
εαυτόν μηδέν έργάσηται, τον θυμόν άπαντα έσβεσεν»8.

"Οτι ό ποιμενικός κύων δέν βλάπτει τον πίπτοντα κατά γής καί διά τής 
συγκρατήσεως τής αναπνοής του προσποιούμενον τον νεκρόν, μετά τον Χρυ
σόστομον, ειπον δ τε Θεσσαλονίκης Ευστάθιος9 καί δ Νικήτας Χωνιάτης10, 
κοινώς δέ πιστεύεται καί σήμερον.

1 Γεωπονικά, 18,13,2.
2 Miklosich-Mfiller, Acta et Diplomata, 6,47, Νικηφόρου B α- 

σιλάκη, Έγκώμιον κυνός (F. Miller, Fragments inedits de litterature grecque 
έν Melanges orientaux, 260). Feo Sternbach, Nicolai Calliclis carmina, 93.

5 Analecta Bollandiana, 26,192,29.
4 Γεωπονικά, 19,1,2.
5 Νόμος γεωργικός, 6,10,11 (Άρμενύπ.).
8 Χρυσόστομος, PG, 59,420' 60,139.
' Νόμος γεωργικός, 6,9 (Άρμενόπ.).
8 PG, 62,115.
9 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1749,43. Φασί δέ φυσικόν βοήθημα είναι άνθρω

πο ις πρός έκμείλιξιν κυνών τό καθεσθηναι καί τινα προέσθαι τό έν χερσίν δπλον ώς 
μή επιτιθέμενον.

10 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. Διήγ., 395,5. Σημείιοσον δτι τό τέχνασμα 
είναι παλαιόν, ώς δεικνύει ό Αίσώπειος μύθος (Helm, 271b),
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Πλήν τοΰ λύκου, βλάβην εις τά ποίμνια, καί δή εις τά νεαρά άρνία κα'ι 
τά ερίφια, έπέφερον αί αλωπεκές καί τά άρπακτικά όρνεα. Κατά τούτων ό 
ποιμήν μετεχειρίζετο την σφενδόνην 1 II καί τό ρόπαλον 2" εν τη απελπισία του 
μάλιστα, καί προκαταβολικούς, κατέφευγε καί εις μαγικά μέσα, ήτοι καταδέ- 
σμους, περί ών έχομεν μαρτυρίας. Ούτως ό μεν Γρηγόριος Νΰσσης όμιλεΐ 
γενικώς περί μάγων «θηρία καταδεσμουντών»3, δ δε Ματθαίος Βλαστάρης 
διά «επαοιδούς θηρία καταδεσμοϋντας προς τό μη λυμήνασθαι κτήνος τυχόν 
έξω που νυκτός αύλιζόμενον»4, ό δέ Ζωναράς, σαφέστερον, διά γόητας «οι 
θηρία καταδεσμοΰσι» καί δι’ ανθρώπους, οΐτινες «κτήνους έξω που τής επαύ- 
λεως αυτών καταλειφθέντος, δι’ έπαοιδίας δεσμοϋσι τούς λύκους»5.

Πρόσθες ότι έκ χειρογράφου τοΰ ΙΔ' αϊώνος πληροφορούμεθα ό'τι δ 
λύκος κατεδένετο, αν επί μολύβδου εγράφοντο αί λέξεις όνο, δύο καί τό έλα
σμα έθάπτετο εντός τής μάνδρας6, πληροφορία την δποίαν βλέπομεν έπανα- 
λαμβανομένην καί εις μετά την άλωσιν Νομοκάνονας

Ό κατάδεσμος τών λύκων μετά σχετικών έπφδών γίνεται καί σήμερον 
είς διάφορα μέρη. Παραπέμπων τον αναγνώστην εις ό'σα σχετικά έγραψα εις 
την περί μεσαιωνικών καί νεοελληνικών καταδέσμων μελέτην μου8, προσ
θέτω ό'τι σήμερον καί τής άλώπεκος γίνεται κατάδεσμος8, δστις άναμφιβόλως 
θά συνηθίζετο κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, δμοίως δέ καί τών άρπακτι- 
κών πτηνών ’°. "Οτι δ’ οί μεσαιωνικοί ποιμένες θά έκαμνον χρήσιν καί τής 
ώμοπλατοσκοπίας μαρτυροϋσι τά σχετικά βιβλία εν ενί κεφαλαίφ τών δποίων 
γίνεται λόγος «περί πληθυσμού θρεμμάτων» “.

Δεν ήσαν όμως τά θηρία καί τά άρπακτικά ό'ρνεα οί μόνοι εχθροί τών 
ποιμνίων" είς αυτά προσετίθεντο καί οί κλέπται, οΐτινες, δσάκις δεν ήδύναντο 
ή δεν ήθελον ν’ άπαγάγωσι πρόβατα, άφήρουν τούς από τού λαιμού των

I Χρυσόστομος, PG, 52,638" 55,155.
“Βασίλειος Σελεύκειας, PG, 85,300. Νόμος γεωργικός, 3,7 (Άρ- 

μενόπ.).
* Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 4,307. Δήμμαν, ήτοι γητειάν αλεπούς έκ Κύ

πρου βλ. παρά Γ. Χατζή ϊωάννου, ”Ενθ’ άν., 11, σ. 110,111, έκ Ρόδου δέ 
παρά Βρόντη, ”Ενθ’ άν., 222.

‘Μ. Βλαστάρη, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα, 
6,358).

‘ I. Ζ ω ν α ρ α, Εις τόν 36ον κανόνα τής έν Λαοδικείρ συνόδου (Ράλλη - Ποτλή, 
Σύνταγμα, 3,203). ’Έπιθι καί Φ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατά- 
δεσμοι (Λαογραφ., 9,62,66,67).

* F. Pradel, GriecKische und Suditalienisclie Gebete, 34.
T Φ. Κουκουλέ, ”Ενθ’ άν. (Λαογρ., 9,105).
* Φ. Κουκουλέ, ’Ένθ’ άν. (Λαογρ., 9,483 έξ.).
* Φ. Κουκουλέ, ”Ενθ’ άν. (Λαογρ., 8,343 " 9,70,488 έξ.).
10 Φ. Κουκουλέ, ’Ένθ’ άν. (Λαογρ., 9,70).
II Γ. Μέγα, Βιβλίον ώμοπλατοσκοπίας (Λαογραφ., 9,9).
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άποκρεμαμένους κόίδωνας άψηφοΰντες την υπό τοϋ νόμου έπιβαλλομένην ποι
νήν τής μαστιγώσεως *.

ΟΙ ποιμένες, διά νά προστατευθώσιν από κλοπής κα'ι διά νά διακρίνωσι 
τά ’ίδια πρόβατα, έβαφον δΓ ώρισμένου χρώματος διάφορα αυτών μέρη, 
μάλιστα τό μέτωπον ή την ράχιν' ό Θεσσαλονίκης μάλιστα Ευστάθιος ανα
φέρει πρόβατα δΓ ερυθρού βεβαμμένα χρώματος1 2 * 4 *, συνήθεια την οποίαν και 
σήμερον έχουσιν οι ποιμένες διά διαφόρων χρωμάτων σημειοΰντες τά ίδια 
πρόβατα8. Οί παμπόνηροι εν τουτοις κλέπται, τον Αυτόλυκον εκείνον μιμού
μενοι, μετεχρώννυον τά κλεπτόμενα ζώα*, μιμητάς δυστυχώς καί κατά τούς 
σημερινούς εύρίσκοντες χρόνους.

Γρηγόριος ό Νύσσης όμιλε! διά τά «επικείμενα σημεία των ζώων»δ, 
σημεΐον καλεΐ την βαφήν τών προβάτων εν τφ ανωτέρω χωρίο.) ό Θεσσαλο
νίκης Ευστάθιος, δι’ άσημείωτον πρόβατον ευκόλως κλεπτόμενον όμιλε! ό Μ. 
Βασίλειος6 * καί δι’ άσήμαντον δε καταβροχθιζόμενον υπό κλέπτου ό Θεολόγος 
Γρηγόριος’, δστις τό σεσημασμένου καλέ! εσφραγιπμένον, λέγων δτι τοϋτο δεν 
είναι «κλέπταις ευάλωτου»8. Τέλος ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος όμιλε! 
διά την βούλλαν τών ζώων9, διά την σφραγίδα δ’ αυτών ό I. Τζέτζης10 *.

Ώς έκ τών ανωτέρω χωρίων φαίνεται καί ως έκ τής σημερινής συνή
θειας δήλον γίνεται, οί ποιμένες, ΐνα γνωρίζωσι τά ’ίδια πρόβατα καί προ- 
φυλάττο)σιν αυτά από κλοπής, έκαμνον έπ’ αύτιΰν, πλήν τής βαφής καί διά
φορα άλλα διακριτικά γνωρίσματα, σημεία τότε καλούμενα. Ταϋτα, ώς καί 
έκ τής σχετικής ορολογίας καί περιγραφών φαίνεται, ήσαν ή διά πεπυρακτω- 
μένης σφραγΐδος έγκαύματα (πβ. βοΰλλα, πρόβατον έσφραγισμένον, σφραγίς 
ποιμνίου) ή άποκοπαι τών άκρων, ώς φαίνεται έκ τοϋ τών παπύρων «χαρα- 
κτήρ» καί έκ τοΰ εξής χωρίου τού Μιχαήλ Ψελλοΰ, δστις, ομίλων περί ίππου, 
λέγει δτι «Ϊνα γνώριμος ή, διασχίζουσι τούς μυκτήρας ή τά λεπτά τών ώτων 
άκρωτηριάζουσιν, δπερ σύνηθες τοΐς πολλοΐς ποιεΐν τών έθνών»11.

1 C. Ferrini, Edizione critica del νόμος γεωργικός, 29,30 (ΒΖ, 7,662).
2 Tafel, Eustathii opusc., 172,73.
8 Νΰν οί ποιμένες έν Κρήτη βάφουσι τό μέτωπον καί τήν ράχιν τών προβάτων 

δι’ ερυθρού ή κυανού χρώματος, δι’ ερυθρού έν τή περιφερεία Δράμας καί διά μελα
νός έν τοΐς χωρίοις τού Παγγαίου όρους.

4 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1871,8.
4 PG, 44,225. '
• PG, 32,1224.
» PG, 37,1276.
• PG, 36,377,
• Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις, 459,16.
10 I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονα, 134,3.
“Μιχαήλ Ψελλοΰ, Εις τήν φωνήν τήν λέγουσαν σήμερον τά αγία κούν- 

τουρα (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 5,533).
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Σήμερον οί ποιμένες μεταχειρίζονται τούς αυτούς τρόπους σημειώσεως, 
μάλιστα τά ώτα σημαδεύοντες, καί τα αυτά διακριτικά γνωρίσματα καλοΰν- 
τες αυτά σημάδια 1 ή σάμές ή σαμαιες2 ή βονλλες3 ή σφραγίσματα 4 ή χαρα
γές r‘, τό δε μή φέρον τοιαΰτα γνωρίσματα πρόβατον άσήμαδο6 ή ασημά
δευτο 7 ή εν Κρήτη και Bova τής κάτω ’Ιταλίας ασαμο*.

Ό ποιμήν, δστις, οσάκις εποίμαινε σημαντικόν αριθμόν προβάτων, 
προσελάμβανε μισθωτόν βοηθόν, πιστικόν*, περιγράφεται ως ασκέπαστος, 
άκτένιστος 10 και κρατών βακτηρίαν11 κεκαμμένην κατά τό άκρον, ήν ενίοτε 
εξαπέλυε κατά των από τής ποίμνης άποσκιρτώντων προβάτων12 και ήν 
κ^ιλαύροπα μέν μέ την άρχαίαν λέξιν καλοϋσιν οί συγγρατρεΐς, ήτις δ'μιος, 
πιθανώς, θά εκαλείτο ώκυπόδιν, άφ’ ου και σήμερον ακόμη εν Κΰπρφ 
τζνπόϊν (=ωκυπόδιν) λέγεται13. (Είκ. 1 καί 2).

"Ινα δέ, καθ’ δν χρόνον εβοσκεν εις τά λιβάδια τό ποίμνιον, διασκεδάζη 
την ανίαν του, επαιζε ή την σύριγγα, μάλιστα κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας 14, 1 2 3 * 5 * 7 8 9 10 II 12 13 14

1 Έν Ήλιδι (Κ. Ήλιοπούλου, ΙΙοιμενικά ’Ηλείας, Λαογραφ., 12,272) 
Στερεί? Έλλάδι καί ’Άνδρφ.

2 Έν Κρήτη.
3 Έν Ρόδιο (Ά ν. Βροντή, Ή μελισσοκομία καί τό μαντρατόρεμα στή Ρόδο, 

Λαογρ., 12,223) καί Κρήτη. Σημειωτέον δτι έν Κρήτη ή βούλλα, ώς καί κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους, έγίνετο διά πεπυρακτωμένου σιδήρου (Στ. Ξανθουδίδου, 
Ποιμενικά Κρήτης, Λεξικ. Άρχ., 5,297 -8).

I Έν Χίφ (Γ. Μ α δ ι ά, Οί ποιμένες έν Καρδαμύλοις, Λαογραφ., 6,255).
5 Έν Μυκόνφ, Κύθνο), Σίφνω καί Λέσβφ. Πβ. καί Β. Schmidt, Das 

Volksleben der Neugriechen, 154- 155).
8 Έν Ήπείρφ (Ζωγράφειος Άγιόν, 1,176).
7 I. Βαλαβάνη, Ζέοντα μνημεία τής άνά τόν Πόντον ιδιωτικής (’Αρχεία Κο- 

ραη, 1,170).
8 Στ. Ξ α ν θο υ δ ί δ ο υ, Ένθ’ άν., 5,295. G. Rohlfs, Da terminologia 

pastorale, 276. ’Ονόματα καί σχήματα διαφόρων σαμαΐών έν Κρήτη βλ. παρά Ξάν
θο υ δ ί δ η, Ένθ’ άν., 5,294 - 297, έν Ρόδφ δέ παρ’ Ά ν α σ τ. Β ρ ό ν τ η, Ένθ’ άν., 
Λαογραφ., 12,223. Τέλος παρατηρώ ότι έν Καλοχίφ Μακεδονίας τό σημάδι τών άρνΐων 
καί αιγών γίνεται μόνον κατά την Μ. Πέμπτην. Δ. Λουκοπούλου, Σύμμεικτα 
λαογραφικά Μακεδονίας (Λαογραφ., 6,139).

9 Φυσιολογική διήγησις τού ύπερτίμου κρασοπατέρος Πέτρου τοΰ Ζυφομούστου, 
Νέος Έλλην. 1,442. Ό πιστικός νϋν οίίτω καλείται έν Στερεά. Έλλάδι καί άλλα- 
χοΰ, έν Κύπρφ δέ μισταρκός.

10 Λύβιστρος καί Ροδάμνη, στίχ. 889 (Wagner, Trois poemes, 267).
II Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 35,417.
12 I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονα, στίχ. 96.
13 Κ. X ατ ζ η ίω α ν ν ο υ, Γεωργικά καί ποιμενικά Κύπρου, Λαογραφ., 11,106. 

Έπιθι καί Γ. Π α π α χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς, έν Κυπριακών Σπουδών, τόμ. 4,16.
14 Χρυσόστομος, PG, 55,155' 59,489. Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 

35,417' 36,620. Β ασ ίλε ιος Σελεύκειας, PG, 85,300. ’Ιωάννης Κλ ί μα
κό ς, PG, 88,1184.
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η τον μόναυλον, τό πανδονριν η π(λ)αγιανλιν η τσαφάραν η rοαφάριν η 
καλάμιν, όπως έλεγον1, η τό κισούβιον*, τοΰ οποίου άγνοοΰμεν τό ακρι
βές σχήμα' μόνον Ιν χειρογράφου μεσαιωνική) γλωσσαρίφ χαρακτηρίζεται ώς

Ποιμενικά φορέματα.

ποτήριον μετά συραυλίου 8 ή καί έψαλλε διάφορα άσματα, έν οις καί εριο- 
τικά ακόμη άναφέρονται4.

Καί έφ’ ό'σον μέν ήτο καλοκαιρία, τα πρόβατα έβοσκον εις τό ύπαιθρον, 
δταν έπήρχετο βροχή ή κατά τό θέρος πολύς ήτο ό καύσων, τότε ό ποιμήν τά 1 * 3 4 *

1 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοϋ κατά Χριστόν σαλοϋ, PG, 
93,1721. Χορικίου [Βασιλάκη], Τίνας αν εϊποι λόγους ποιμήν έκ σφοδρότε
ρου χειμώνος έ'αρος έπιλάμψαντος (Mai, Spicilegium Romanum, 5,413). Λύβιστρος 
καί Ροδάμνη, στίχ. 1350 (Wagner, Trois poernes, στίχ. 891). Βλ. καί Φ. Κου- 
κουλέ, Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας (Έπετ. Έταιρ. 
Κρητ. Σπουδ., 3,21), ένθα καί είκών τής σημερινής μαντούρας καί τοϋ αύτοΰ, 
*0 χορός παρά Βυζαντινοΐς (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 14,257). Καί νΰν έν Στε
ρεά Έλλάδι ό ποιμενικός αυλός λέγεται καλάμι (Δ. Λ ο 'υ κ ο π ο ύ λ ο υ, Ποιμενικά 
τής Ρούμελης, 181).

5Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 35,420.
3 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοϋ Du Cange, έν λ. κύπελλον. Σουραύλι λέγε

ται σήμερον ό μόναυλος.
4Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 35,420. Καλλινίκου, Βίος τοΰ οσίου

πατρός ημών Ύπατίου, 10,27. Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. Διήγ., 86,23.
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ωδήγει κάτωθεν παραπηγμάτων, τα όποια εκαλούντο σκεπαστα'ι 1 η στάλοι η 
στάλοι1 2 3, νΰν δέ λέγονται στάλοι, σταλίστρες °, η σκεπαστά 4 * 6 * ή καταστέγες5 η 
προστεγάδια8 * 10 II 12.

'Άπετελεΐτο δ’ ή σκεπαστή ή από τέσσαρας στόλους υποβαστάζοντας 
στέγην κεκαλυμμένην υπό χόρτων ή φυλλάδων ή από τοίχον εχοντα προ 
αυτοΰ δυο ξυλίνους στόλους δεχομένους επικλινή στέγην ομοίως διά χόρτων 
ή κλάδων κεκαλυμμένην.

Τά αιγοπρόβατα τα όποια έβοσκον υπό ηγεμόνα κριόν ή τράγον καλοό- 
μενον όδαγόνκατά την νύκτα έ'μενον εντός περιβόλου, τον όποιον έλεγον 
μάνδραν8 ή μανδριν3 ή κούρτην 10 (Λατιν. cohors), ασφαλώς δέ και σηκόν, 
άφ’ οΰ διά τής αρχαίας ταυτης λέξεως έν Κόμη και Σκόριρ δηλοΰται ή 
μάνδρα των αιγοπροβάτων, σακάζω δ’ έν Κρήτη σημαίνει θέτω τά βοσκή
ματα εντός τοΰ σηκοϋ, όπερ και μανδρίζω λέγεται καί παρά τοϊς μεσαιωνι
κοί? μανδρενω “.

Θά ήτο δέ τό σχήμα τής μάνδρας κυκλοτερές, άφ’ οΰ τό κατασκευάζειν 
μάνδραν οί συγγραφείς έξέφραζον διά τοΰ «γυροϋν μάνδραν» ‘2. Θά άπετε-

1 Γεωπονικά, 18,2,3. Ευσταθίου, ΙΙαρεκβ., 1165,53' 1957,59. Τήν σκεπα
στήν αλλαχού ό ιεράρχης (Παρεκβ., 78,3) καλεΐ «τό των προβάτων σκεπαστικόν καί 
φυλακτικόν οίκίδιον». Σήμερον πολλαχοϋ σκεπαστήν όνομάξουσι τήν στέγην (A. Κ ο- 
ραή, "Ατακτα, 5,338). Τό σκεπαστή σφζεται σήμερον έν Κρήτη ώς τοπωνύμιον.

2 Ησύχιος, έν λ. στάλη. Νΰν έν Νισύρηι καί Κεφαλληνίμ στάλος καί στάλος 
έν Ήπείρω, Θεσσαλία καί ΙΙελοποννήσφ λέγεται ή μάνδρα των προβάτων, ατάλος 
δ’ έν Ήλιδι καί σιαλός έν Ρόδω καί Στερεά Έλλάδι τό μέρος ένθα παραμένουν κατά 
τό θέρος τά αιγοπρόβατα πρός προστασίαν από τοϋ καύσωνος.

3 Στάλοι έν Κύπριο καί σταλίστρες έν Κρήτη.
4 Έν Τήνω. 'Η λ. καί ώς τοπωνυμία έν Κρήνη. *0 Θεσσαλονίκης Ευ

στάθιος, Παρεκβ., 1165,53, έγραψε «κλισίαι κατηρεφεΐς, αί ίδιωτικώς λεγόμενοι
ακεπααταί».

6 Έν Τήνιη.
8 Έν Πάρΐί>.
I Γεωπονικά, 18,17,8. Ούτος νΰν έν Ρόδφ λέγεται μπρολάτης, έν Κρήτη (α)μπρο- 

οτάρις καί έν Ήλιδι καί Οίνοΰντι τής Λακεδαίμονος κεσέμι (Τουρκ. kessim). 'Οδη
γός ή δηγός έν Κρήτη λέγεται στοιχείον ύπό μορφήν τράγου ή κριοϋ.

8 Τοΰ οσίου Δωροθέου, Έπιστολαί, PG, 88,1836. Ευσταθίου, Πα
ρεκβ., 862,17' 1818,4. Tafel, Eustathii opusc., 140,34. ME, 724,46. Λεξικ. Ζω- 
ναρά, έν λ. έπαυλις καί σταθμός. I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονα, στίχ. 96.

8 Trinchera, Syll., 366,267. Spat a, Diplomi Greci, 50,8. Cusa, I 
diplomi, 304,6.

10 Cusa, I diplomi, 358,1. Νΰν έν Κρήτη κούρτα. Στ. Ξανθουδίδου, 
Ένθ’ άν., 5,279.

II Νικήτα X ω ν ι ά τ ο υ, Χρονικ. Διήγ., 548,14.
12 Τ af el, Eustathii opusc., 140,31. “Ορα δτι ή μάνδρα νΰν έν Ρόδιο λέγεται 

πονριατός, ήτοι άπογυρωτός. Άναστ. Βρόντη, ”Ενθ’ άν., 12,209.
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λεΐτο δέ τδ περίφραγμα αυτής, ως καί σήμερον, εκ πασσάλων ξύλινων καί 
διαφόρων πεπλεγμένων κλάδων, άφI * 3 4 5 οΰ άναφέρονται ως ύπδ των εχθρών 
«των έπαύλεων τά δρύφακτα πυρός έργα γινόμενα»1.

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος είπε «θρέμμασι μέν γαρ καί μάνδραν 
γυροΰμεν καί σταθμούς έταιροίους περιγράφομεν» \ Δια τής τελευταίας φρά- 
σεως πιθανώς θά έννοή τά διάφορα διαμερίσματα εις α οί ποιμένες Όά άπέ- 
κλειον τά έγγαλα ή τά στείρα αιγοπρόβατα ή τά άπογαλακτιζόμενα άρνία ή 
ερίφια.

Κατά τά γεωπονικά «μήτε κρύους ετι οντος, μήτε θέρους ώρα, άλλα 
μεσοϋντος έαρος κείρειν χρή τά πρόβατα» ", κατά δέ τον Θεσσαλονίκης Ευστά
θιον ή κουρά έγίνετο δτε «ούτε ψύχος δάκνει δριμύτερον εις ρίγωσίν, αλλά 
καί τό έ'ριον αυτόματον καταρρέει»4. Καί δεν ορίζεται μέν ακριβώς κατά 
ποιον μήνα εγίνετο ή κουρά, πάντως όμως, δπως καί σήμερον, κατά τό από 
τοϋ τέλους Μαρτίου μέχρι τών μέσων Μαΐου διάστημα5.

Έγίνετο δ5 υπό τού κουρίσκου6 7 ή κουρά τών μαλλιών, άτινα ήσαν ή 
ήπλωμένα ή ούλα1 καί άτινα, μετά την περιτύλιξιν, άπετέλουν τούς πόκους8, 
νϋν ποκάρια, διά τής μεγάλης ποιμενικής κουρικής ψαλίδος, νΰν προβατο- 
ψαλίδας9, εν ω τών αιγών εκείνων, ών τό έ'ριον ήτο εύγενές, δι5 ειδικού 
οργάνου, τό οποίον δυστυχώς δεν μάς περιγράφεται10 II.

Ενταύθα τού λόγου γενόμενοι, σκόπιμον κρίνομεν νά εΐπωμεν δτι 
ύπήρχον αίγες τών οποίων τό έριον ήτο μαλακόν καί στιλπνόν όμοιάζον 
προς μέταξαν, εξ οΰ κατεσκευάζοντο τά αιγειομέταξα 11 λεγάμενα υφάσματα.

I *0 βίος Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε (Νέος Έλλην., 3,197,32).
a Taf el, "Ενθ’ άν.
3 Γεωπονικά, 18,8,1.
4 Taf el, Eustathii opusc., 140,33.
5 Ή κουρά έν Κρήτη γίνεται κατά μήνα Μάϊον, πανηγυρικώς μάλιστα. 2 τ. 

Ξανθουδίδου, Ποιμενικά Κρήτης, Λεξικ. Άρχ., 5,299,319, έν Ήλιδι καί Αι
τωλία κατ’ ’Απρίλιον (Κ. Ήλιοπούλου, Ποιμενικά ’Ηλείας, Λαογραφ., 12,273) 
καί έν Ρόδιο κατά Μάϊον. Ά ν α σ τ. Βροντή, Ή μελισσοκομία καί τό μαντρατό- 
ρεμα στή Ρόδο (Λαογραφ., 12,220). Πβ. και την κοινήν παροιμίαν «μαθημένο είν’ 
τάρνί νά κουρεύεται τό Μάη».

° Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ό κουρεύς γενικώς εκαλείτο καί κονρίσκος. 
Νΰν έν Κρήτη κουρίσκος καλείται ό κείρων τά αιγοπρόβατα. Γιάννη Μαύρα- 
κάκη, Ποιμενικά δυτικής Κρήτης, 81.

7 Γεωπονικά, 18,1,6.
8 Ευσταθίου, ΙΙαρεκβ., 1848,45.
8 Κ. Ήλιοπούλου, Ποιμενικά ’Ηλείας (Λαογραφ., 12,274).
10 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1848,45. ^
II Hesseling-Pernot, Poernes Prodromiques, III, 77. Πβ. καί A. 

Κόρα ή, "Ατακτα, 1,238.
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Τοιαύται δ" αίγες θά ήσαν αί νϋν εν Κύπρορ λεγόμενοι μεταξομάλισσαι, ών 
τό έ'ριον όντως ομοιάζει προς κλωστάς μεταξίνας".

Παρατηρητέον δ’ ότι τό εριον τών προβάτων δεν πίπτει εις ώρισμένην 
εποχήν, ως θέλει ό ιεράρχης, άλλ’ όταν τά πρόβατα άσθενήσωσιν.

Οΐ ποιμένες, διά νά άποκτήσωσι πολλά και καλά αιγοπρόβατα, ελάμβα- 
νον Ιδιαιτέραν πρόνοιαν διά την εκλογήν τών επιβητόρων κριών ή τράγων. 
Έξέλεγον λοιπόν, προς οχείαν, τράγους μέν μεγάλους καί ισχυρά ισχία έχον
τας καί δασύτριχος όχεύοντας κατά τό προ τών χειμερινών τροπών διάστημα 1 2, 
κριούς δέ ηλικίας από δυο μέχρις οκτώ ετών, τούς οποίους έχώριζον τών 
αμνάδων δύο μήνας προς τής οχείας, δαψιλώς αυτούς τρέφοντες3.

Οί έπιθυμοϋντες εκ τών ποιμένων νά γεννηθώσιν άρρενα πρόβατα 
πλείονα τών θηλέων, παλαιάν άκολουθοϋντες παράδοσιν, εφρόντιζον, ινα ή 
οχεία γίνεται εν εύδίφ ημέρα, τής ποίμνης νεμομένης εις μέρη απέναντι 
βορείου άνεμου κείμενα, οί δέ προτιμώντες τά θήλεα εφρόντιζον νά πνέη 
νότιος άνεμος όπισθεν τών επιβαινόντων 4.

Προς αρρενογονίαν επ’ ίσης, κατά άρχαίαν παράδοσιν, συντελεστικόν 
έθεώρουν τό νά δέση τις, προ τής οχείας, τοϋ ζώου τον αριστερόν όρχιν, ώς 
προς θηλυγονίαν τον δεξιόν5 6. "Ορα δ’ότι, προς εύδοκίμησιν τής ποίμνης, 
καλούμενοι ιερείς, άνεγίνωσκον την έν τφ ευχολογίου ευχήν «εις τό εύλογήσαι 
ποίμνην» “.

Τά αιγοπρόβατα θά διηροϋντο κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους εις 
στείρα καί εγγαλα. Τούτο συμπεραίνω εκ τοϋ εξής' ότι σήμερον εν Κρήτη 
έγγαλα, μέ λέξιν βέβαια όχι νεοελληνικήν, λέγονται τά γαλακτοτροφοϋντα καί 
άμελγόμενα πρόβατα ή αϊγίδια, ών ό ποιμήν λέγεται ’γγαλονόμος 7, έν 
μεσαιωνική) δέ συμφωνητικό) δύο ποιμένων άναφέρεται ή έγγαλία, ή συνένω- 
σις δήλα δή τών έγγάλων δύο βοσκών προς κοινήν τυροκομίαν8.

Τό τμήμα τούτο τού κεφαλαίου 3ς κλείσωμεν μέ τήν παρατήρησιν ότι
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1 Κ. Χατζή ϊωάννου, Γεωργικά καί Ποιιιενικά Κύπρου, Λαογραφ., 11,103.
3 Γεωπονικά, 18,9,6,7.
3 Γεωπονικά, 18,3,1,2.
1 Γεωπονικά, 17,6,3' 18,3,6. Τήν συνήθειαν ταύτην έφήρμοζον καί οί σύγχρο

νοι τοϋ Ευσταθίου κατά τάς μετά τών συζύγων των συνουσίας. Ευσταθίου, Πα- 
ρεκβ., 1205,12. Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Τά κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν 
έθιμα τών Βυζαντινών, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 14,92.

5 Γεωπονικά, 18,3,7. ΓΙερί τούτου βλ. δσα λέγονται πλατύτερον έν’Επετ."Εταιρ. 
Βυζ. Σπουδ., 14,91,92.

6 Goar, Εΰχολόγιον, 437.
7 Στ. Ξανθουδίδου, ΙΙοιμενικά Κρήτης (Λεξικ. ’Λρχ., 5,271,271,317). 

Τοϋ αύτοϋ, Οικογενειακά ονόματα Κρητών (Λεξικ. ’Λρχ., 6,330).
8 C u s a, I diplomi, 1,358.
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Εκ τοϋ ποιμενικοΰ βίου των Βυζαντινών 287

αί τό πρώτον γεννήσασαι αμνάδες η αίγες έλέγοντο πρωτόγονοι1, νϋν πρω
τόγεννες'1 η έν Πόντφ πρωτογεννέτριαι, τα δέ πρωτότοκα άρνία ή ερίφια 
πρωτογεννήματα1 * 3 4 καί οτι, διά νά τραφώσι καλώς ταΰτα, οί βοσκοί δεν 
ήμελγον τάς μητέρας των δύο μήνας μετά την γέννησιν \ φροντίζοντες μετά 
τον θηλασμόν νά τά άπομακρύνωσιν, ΐνα μή συμπατηιθώσι5 *.

Η ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Τό άσχολεΐσθαι περί την παρασκευήν τοϋ τυροϋ οί Βυζαντινοί εξέφρα- 
ζον, ως καί οί νεώτεροι 'Έλληνες, διά τοϋ ρήματος τυροκομώ3. "Ινα 
δ’ άρχίση ή τυροκομία, ήτις συνήθως διενεργείται κατά τό από ’Απριλίου 
μέχρι τέλους Αύγουστου διάστημα, έπρεπε, φυσικά, νά άμελχθοϋν πρώτον τά 
αιγοπρόβατα.

Κατάλληλος λοιπόν προς άμελξιν χρόνος ήτο ή πρωία καί ή εσπέρα7, 
τούτο δέ γενικώς, διότι δσον από τού έαρος προύχώρουν προς τό θέρος, θά 
έγίνετο ή άμελξις μόνον άπαξ8.

"Ινα δέ ώς πλεΐστον γάλα άποδίδωσι τά θρέμματα, οί βοσκοί άπέκλειον 
καί συνεκράτουν εις ειδικόν χώρον τά νεογνά των, ΐνα μή θηλάζωσι ταύτα 
τάς μητέρας των9.

Εννοείται δτι έκαστος ποιμήν ετυροκόμει μέ τό γάλα τών ιδίων 
προβάτων, τό οποίον ενίοτε εϋρισκεν δλιγώτερον τού προϋπολογιζομένου, 
καί τούτο, διότι δ πιστικός του, καταδολιευόμενος τύν κύριόν του, κρύφα 
ήμελγε καί έπώλει τό γάλα τών ών έποίμαινε προβάτων10. "Αν κρίνη τις

1 Γεωπονικά, 18,3,8,10.
9 Ούτως έν Αιτωλία καί Κρήτη. Στ. Ξ αν 0 ο υ δ ί δ ο υ, Ένθ·’ άν., 5,270 καί 

Κύπρω, Κ. X α τζ η ϊω ά ν νο υ, Ποιμενικά Κύπρου (Λαογραφ., 11,100). Ή πρωτό
γεννη αιξ έν Ρόδιο λέγεται αρκά ή άρκάρι γίδι, ή πρωιόγγαλη. ’Αναστασίου 
Βροντή, Ή μελισσοκομία καί τό μαντρατόρεμα στή Ρόδο (Λαογραφ., 12,213,214),

8 Ευσταθίου, Παρεκβ., 449,12' 1625,29.
4 Γεωπονικά, 18,3,9.
5 Γεωπονικά, 18,3,8,10.
8 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1625,12.
' Ευσταθίου, Παρεκβ., 1255,12.
8 Έν Κρήτη τό άμελγμα γίνεται από Μαρτίου μέχρις ’Ιουλίου, δίς τής ημέρας. 

Στ. Ξανθουδίδου, Ένθ’ άν., 5,316, από τοϋ ’Ιουλίου δμως καί πέραν άπαξ. 
Γιάννη Μαυρακάκη, Ποιμενικά δυτικής Κρήτης, 64. Έν τω νομω Λαρίσσης 
τά πρόβατα κατά ’Απρίλιον καί Μάϊον άμέλγονται τρις τής ημέρας, κατά ’Ιούνιον καί 
’Ιούλιον δίς καί κατ’ Αύγουστον άπαξ.

9 Χρυσόστομος, PG, 57,262. Τήν πράξιν ταύτην οί Κρήτες έκφράζουσι 
διά τοϋ αακάζω (=σηκάζω).

10 Νόμος γεωργικός, 2,4 (Άρμενόπ.).
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δμως εκ της υπό τοϋ ανωτέρω μνημονευθέντος εγγράφου παρεχόμενης μαρ
τυρίας δτι δυο συνεταιριζόμενοι ποιμένες όμολογοϋσι νά μοιράζωνται την 
έγγαλίαν, πρέπει νά δεχθή δτι καί τότε, ώς καί σήμερον, έπεκράτει ή συνή
θεια νά συνενώνωσι δύο βοσκοί τά ποίμνιά των προς συνεταιρικήν τυροκο
μίαν. Τον τοιοϋτον συνεταιρισμόν καλοΰσιν οί Κρήτες νϋν κοινατο ή κοινιάτο 
καί τούς συμμετέχοντας αύτοϋ κοινάτοραςέν Ρόδφ δέ άρκανλας1 2, ήτις 
λέξις εκ τοϋ αρχών καί αυλή ( = ποιμενική μάνδρα) πιθανώτατα ήτο καί 
Βυζαντινή.

Τό άμέλγειν τά πρόβατα έν τή ποιμενική γλώσση έξεφράζετο κοινώς διά 
τοΰ ρήματος άμέλγω ή άλμέγω, κατά τόπους δέ, ώς έν Κύπρφ, διά τοϋ 
γαλενω3, τοϋ άμέλγοντος έν τή νήσφ ταύτη λεγομένου γαλεντηρά4 5.

Ήμελγον δέ τό γάλα εντός δοχείου είτε πήλινου εϊτε ξυλίνου, τό όποιον 
έλέγετο άμολγός6 7, πιθανώς δέ καί γαλεύτα, άφ’οΰ έν Bova τής Καλαβρίας 
καί σήμερον λέγεται γαλεύτα (gaddetta)8 *, έν Κύπρφ δέ γαλεντήριν1, τούτο 
δέ το δοχεΐον θά έννοή καί ό Χρυσόστομος δταν όμιλή διά «την κάδον τήν 
ποιμαντικήν» 8 τήν αντιστοιχούσαν σήμερον προς τήν ξυλίνην καρδάραν. Τό 
δοχεΐον τοΰτο κατά τό ά'μελγμα χρησιμοποιοΰσι καί σήμερον οί ποιμένες 
καλοΰντες αυτό αλμεγόν έν Χίφ, άμουργόν έν Κάσφ, Σύμη καί Τήλφ, άρμε
γαν εν ταΐς Κυκλάσι, Καρπάθφ, Κρήτη, Κφ, Λέρφ καί Ήπείρφ2, άμονρκι 
έν Ρόδφ10 11, γαλεντήριν έν Κύπρφ11 καί άλμεχτέρ’ ή άλμεχτερο έν Πόντφ· 

Πώς έγίνετο ή τυροκομία δέν μας λέγουσι, δυστυχώς, τά κείμενα' πάν
τως, έξ όσων εκ τών αραιών πληροφοριών γνιορίζομεν, άφ3 ου άφ3 εσπέρας

1 Στ. Ξανδουδίδου, Ένδ1 άν., 5,275. Γιάννη Μαυρακάκη, Ποι- 
μενικά δυτικής Κρήτης, G1 έξ.

2 Άν, Βροντή, Ή μελισσοκομία καί τύ μαντρατόρεμα στη Ρόδο (Λαογραφ., 
12,218).

3Λεοντίου Μαχαιρά, Χρονικ., 1,36,8 (Dawkins) καί μεσαιωνικά γλωσ
σάρια. Καί νΰν έν Κύπρω γαλενκω. Κ. X α τ ζ η ϊ ω ά ν ν ο υ, Γεωργικά καί ποιμενικά 
Κύπρου, Λαογραφ., 11,101.

4 Λεοντίου Μαχαιρά, Ένδ’ άν., 1,398,23. Νϋν έν Κύπριο ό γαλευτη- 
ράς λέγεται γαλευι ής. Κ. X α τ ξ η ι ω ά ν ν ο υ, “Εν ίΚ άν., 11,104.

5 ΜΕ, 86,11.
6 G. Rohlfs, La terminologia pastorale di Bova, 285. Νϋν έν Κρήτη 

γαίαύια λέγεται απλωτή λεκάνη έν ή κενώνουσι τό δερμανδέν γάλα, διά νά σχημα- 
τισδή ό έπίπαγος. Στ. Ξανδουδίδου, Ένδ’ άν., 5,280.

7 Λεοντίου Μαχαιρά, Χρονικ., 1,36,8 (Dawkins). Έν μεσαιωνικό) λε- 
ξικω άναγινώσκομεν' άγγεϊον χωριάτικον μέσα εις τό όποιον γαλεύουσιν, ήγουν γα- 
λευτήριν.

8 PG, 54,426.
!Ι Βλ. τύ άρΟρον αομεγος έν τω ιστορική) λεξικά) τής νεωτερας Ελληνικής.
10 Άναστ. Βροντή, Ένδ’ άν., 12,216.
11 Κ. Χατζή ϊωάννου, ’Ένδ’ άν., 11,106.
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έθέρμαινον τό γάλα, το ά'φινον μέχρι τής επομένης πρωίας, οπότε επί τής 
επιφάνειας του εσχηματίζετο επίπαγος, όστις ελέγετο ανϋ·ηπιθανώτατα 
δε καί γραία, άφ’ οΰ γραϋν τον έκάλουν Οι αρχαίοι, γραίαν δε τον ονομά
ζουν οί Ρόδιοι'.

Τό μετά την άφαίρεσιν τοΰ επιπάγου γάλα έθετον καί πάλιν την έπομέ- 
νην πρωί εντός λέβητος καί, άφ1 2 3 4 5 οΰ πρότερον τό διηθούν δι’ άραιοΰ υφά
σματος, ϊνα άφαιρέσωσι τάς έμπεριεχομένας τρίχας3 7 ή τό διεπέρων διά τοΰ 
φυτοΰ άμπελοκάρπου ή όμφαλοκάρπου 4, ελαφρώς τό εθέρμαινον, έρριπτον 
εντός αΰτοΰ τό πηκτόν γαλάκτωμα έκ τοΰ στομάχου γαλαθηνοΰ άρνίου ή ερι
φίου, οΰτω δ’ έπήρχετο ή πήξις. Έντεΰθεν τό πήσσω τον τυρόν ή τό γάλα 
συνωνύμει τφ τυροκομώ 5.

Έλέγετο δ’ ό στόμαχος οΰτος μετά τοΰ έν αΰτώ γαλακτώματος πυτία 
προς δέ, κατά τόπους, καί ταμίσιον \ ουτω σήμερον ακόμη έν Bova τής 
Καλαβρίας καλούμενος8 9 10 11.

Έν τφ επ’ δνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικφ άναγινώσκομεν' οπός' τό γαλα
κτώδες τής συκής καί ή πυτία, ή φ χρώνταί τινες αντί πυτιάς”.

’Άλλοθεν γνωρίζομεν δτι οί ποιμένες έπησσον τό γάλα έμβάλλοντες είς 
αυτό πεφρυγμένον άλας ή οπόν συκής ή τά απαλά κλωνάρια ή φΰλλα αυτής '°. 
’Ίσως δέ καί τότε, δπως καί σήμερον έν Κρήτη “, ώς πυτίαν νά μετεχειρί-

1 Σχολιαστ., Άριστοφ. Πλουτ., 1206.
2 Άναστ. Βροντή, ”ΕνίΡ άν., 12,217,229. "Η γραΰς λέγεται νυν έν Κύ

πριο καί Κρήτη τσάπα, έξ αυτής δέ κατασκευάζεται τό άΟάγαλο.
3 Τό παννίον τούτο νύν έν Κρήτη καλείται κνηααρόπαννο ή οειυο:ιάι>νι (Σ τ. 

Ξ α ν θο υ δ ί δ ο υ, νΕνθ’ άν., 5,280,618), τοαντήΐ.α έν "Ήλιδι (Κ. Ήλ ιοπούλου, 
ΙΙοιμενικά τής ’Ηλείας (Λαογραφ., 12,265) καί κουλιαστήριν έν Κύ,τριρ (Κ. Χα
τζή ϊωάννου, Ποιμενικά Κύπρου, Λαογραφ., 11,105).

4 Διοσκορίδου, ΙΙερί ίλης ιατρικής, 3,90 (Wellmann).
6 I. Τζέτζου, Σχόλια είς Λυκόφρονα, στίχ. 108. Σήμερον έν Bova τής κάτω 

’Ιταλίας τό τυροκομώ λέγεται πήσσω (G. Rohlf s, L,a terminologia pastorale di 
Bova, 292), έν Κρήτη πήσσω τό γάλα (Στ. Ξ α νθο υ δ ί δ ο υ, ’ΈνΘ·’ άν., 5,278) 
καί έν Ήλιδι πήζω τό γάλα (Κ. Ήλιοπούλου, ’Ένθ·’ άν., 12,263).

(! Κλήμεντος, Παιδαγ., 1,6,48 (118,28' Stalilin). Γρηγόριος Θεολό
γος, PG, 37,600. Καισάριος Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου όμαιμων, 
PG, 38,1081. Γεωπονικά, 18,19,1. Λεξικ. Φωτίου καί Ζωναρά, έν λ. πιτύα 
καί λεξικ. Ζωναρά, έν λ. τάμισος. Ευσταθίου, Παρεκβ., 619,41. ‘Η πυτία, 
οίίτως ήδη άπό τών 'Ελληνιστικών χρόνων όνομαζομένη, λέγεται νΰν έν Κρήτη άγα
στέρα, αυτόθι δέ καί έν Σύμη καί Αίνο) μαγιά.

7 CGE, 3,315,14.
8 G. Rohlfs, Ea terminologia pastorale di Bova, 293.
9 Λεξικ. Ζωναρά, έν λ. οπός.
10 Γεωπονικά, 18,19,2. 'Ομοίως έν τοις γεωπονικοί; (18,12,2) άναγινώσκομεν' 

γάλα' έπί πυρύς χλιαινόμενον καί κλάδιρ συκής κινούμενον πήγνυται.
11 Στ. Ξανθουδίδου, Ποιμενικά Κρήτης (Λεξικ. Άρχ., 5,280).

ΕΠΕΤΗΡΙΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος 1©' 19
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290 Φαίδωνος Κουκουλέ

ζοντο την νΰν λεγομένην πρωτόγαλην, ήτοι τό μετά την γέννησιν έκ τών 
μαστών τοΰ ζφου έξερχόμενον πρώτον γάλα.

Παρά I. Τζέτζη άναγινώσκομεν’ εΐτ’ ουν από τοΰ γάλακτος, δπερ τυρο- 
ποιούμεν κυκώντες καί συστρέφοντες, πηγνύντες τε πυτίαις*. Διά τής φρ. 
κυκώντες καί συστρέφοντες θά εννοείται ασφαλώς ή μετά την επίρριψιν τής 
πυτιάς άνατάραξις τοΰ εντός τοΰ τυροκομικού λέβητος γάλακτος, ϊνα γίνη 
πλήρης ή άνάμειξις καί ταχύτερα ή πήξις, ήτις εννοείται καί σήμερον γίνεται 
διά ξυλίνου μακροΰ κοχλιαρίου ή ξύλινης ράβδου, ήτις εν Κρήτη μέν καί 
Ρόδφ καλείται ταράχτης 2, κούνου&ρον δέ (=κίνηθρον) καί πητερόν εν Χίφ3.

*Τό μετά την εξαγωγήν τοΰ μαλακού τυρού εντός τού λέβητος παραμένον 
υγρόν εκαλείτο ορός ή ουράς, ως καί σήμερον4, τούτο δ5 άπετέλει έν τών 
ποτών τών ποιμένων5, οΐτινες έπινον προσέτι καί μελίγαλα, άποστίβοντες 
εντός τού γάλακτος κηρία τών μελισσών8.

Την ζύμην τού τυρού, άφ’ ου κατεστάλαζεν, έτοποδέτουν οί τυροκόμοι 
εντός τυροφόρων δοχείων, τά όποια χαρακτηρίζονται ώς κάλαϋοι ή καλαύλί- 
οκοι1. Τά δοχεία ταύτα έκάλουν καί μέ τον άρχαΐον δ'ρον ταλάρονς—Γρηγό- 
ριος ό Θεολόγος τούς ονομάζει καί πλεκτούς ταλάρους8—αλλά καί κοινότερον 
τυροβόλια9, πιθανώτατα δέ καί τνπία· συμπεραίνω δέ τούτο έκ τού ό'τι και 
σήμερον, κατά τόπους, οΰτοι τονπιά καλούνται, οί δέ συγγραφείς όμιλούσι 
περί μαλακού τυρού, δστις «τού καλάθου τον τύπον άναδέχεται» 10 ή «τού 
ταλάρου τον τύπον λαμβάνει»11.

Τά δοχεία ταύτα καί σήμερον καλούνται τυροβόλια καί τονπιά ‘2, τνρικά 
ή ταράλια, ήτοι ταλάρια, εν Ρόδφ”, ταλάρια έν Στερεά Έλλάδι καί Κύ- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες χιλ., 8η ίστορ. 285, στίχ. 894.
2 Στ. Ξανθουδίδου, Ένθ’ άν., 5,281. Άναστ. Βροντή, Ή μελισ

σοκομία καί τό μαντρατόρεμα στη Ρόδο (Λαογραφ., 12,218).
8 Γ. Μ α δ ι ά, Οί ποιμένες έν Καρδαμύλοις (Λαογραφ. , 6,256).
4 'Ο τύπος οΰρός έν Κύπρω και νουρός. Ώς urrti έν τω χωρίω Cardeto 

της Bova. G. Rohlfs, Ένθ’ άν., 292).
5 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1625,63. Καί σήμερον πίνουσι τόν ορόν ώς δρο

σιστικόν ποτόν. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Προδρόμεια λαογραφικά ζητήματα (Λαογραφ., 5,314).
6 Χορικίου [Βασιλάκη], Τίνος άν εΐποι λόγους ποιμήν έκ σφοδροτέρου 

χειμώνος έαρος έπιλάμψαντος (Mai, Spicilegium Romanum, 5,415).
7 Κοσμάς ‘Ιεροσολυμίτης, PG, 38,525. Ευσταθίου, Παρεκβ., 

1625,13.
8 PG, 37,1510. Νΰν έν Ίωαννίνοις, Σκοπέλφ καί Στερεά Έλλάδι τάλαρος 

λέγεται ξύλινος κάδος έν φ άποθέτουσι τεμάχια τυροΰ. Βλ. καί Δ. Λουκοπο ό
λου, Ποιμενικά τής Ρούμελης, 149.

9 Σχολιαστ. Θεόκριτου,2,37. Σχολιαστ. Άοιστοφ. Βατράχ. 560,568.
10 Κοσμάς Ίεροσολυμίτης, Ένθ’ άν.
11 Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 37,1369.
12 Έν Κρήτη, Στ. Ξανθουδίδου, Ποιμενικά Κρήτης (Λεξικ. Άρχ., 5,282).
13 Άναστ, Βροντή, Ένθ’ άν., 12,217,218.
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πρφ ι, ταλαρίδες εν Bova τής κάτω ’Ιταλίας1 2 και κατασκευάζονται, ως και 
κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους, εκ βροΰλλων ή ευλύγιστων βεργιών.

Περί των διαφόρων ειδών τοΰ τυρού τότε ελάχιστος μαρτυρίας παρέ- 
χουσι τα κείμενα. Ό τυρός, κατασκευαζόμενος έκ γάλακτος προβείου, αιγείου 
ή βοείου3 * 5 * * 8 9 10 11 12, ήτο ή μαλακός ή σκληρός, κυκλικόν ό τελευταίος έχων σχήμα*.

Τον μαλακόν τυρόν, λευκόν διαφυλάττοντες, έκοπτον εις τεμάχια και 
ενέβαλλον μετά άλμης εις πήλινα ή ξύλινα δοχεία, τά όποια ίσως και τότε, 
δπως καί σήμερον, νά ωνομάζοντο τάλαροι5.

Ή μνεία έπειτα τοΰ άποτνρου6 μάς δίδει νά έννοήσωμεν δτι τότε κατε- 
σκεύαζον καί τον μυζήθραν (ζύμη -ζυμήθρα - μυζήθρα), περί ής άλλως τε 
έχομεν καί ωρισμένας μαρτυρίας’ καί ήν δποδηλοΐ καί τό μνημονευόμενου 
τνρομύζη&ρον2, τό όποιον, περιφερόμενου σήμερον εν τή περιοχή τής έν κάτω 
’Ιταλία Bova, δηλοΐ τυρόν χειριστής ποιότητος 9, άγνωστον αν ήτο τό αυτό 
μέ τον έπ’ ίσης χειριστής ποιότητος τυρόν, τό άσβετότυρον 10.

Τέλος έκ των κατά τόπους κατασκευαζομενών τυρών, έξ ου έμφαίνεται 
καί ή ακμή έν αύτοΐς τής τυροκομίας, άναφέρεται ό Κρητικός 11 καί ό τής 
Παφλαγονίας, δν έχαρακτήριζον τά έκ τής άτημελοϋς συμπήξεως πολλά έν 
τφ σώματι αυτού κενά ‘2.
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