
ΓΕΥΜΑΤΑ, ΔΕΙΠΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΣΙΑ 
ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Έν τφ παρόνη κεφαλαίφ, επί tfj βάσει των υπό τών Βυζαντινών 
συγγραφέων καί εγγράφων παρεχόμενων πληροφοριών, τών έν χειρογράφοις 
ή τοιχογραφίαις σχετικών εικόνων καί τη βοηθείφ τοΰ Νοελληνικοΰ βίου, 
θά πραγματευθώ περί τών εξής ζητημάτων ποσάκις τής ημέρας ετρωγον οι 
Βυζαντινοί, ποιον τό δ'νομα, τό σχήμα, τό μέγεθος καί ή ΰλη τών Βυζαντινών 
τραπεζών, ποια τά επικαλύμματα τών τραπεζών τούτων καί πώς ταΰτα 
έλέγοντο, ποιον τό ό'νομα, τό σχήμα καί ή ΰλη καί ποία ή χρήσις τών 
διαφόρων επιτραπέζιων σκευών, αν ετρωγον οί Βυζαντινοί καθήμενοι Ιπί 
εδρών ή άνακεκλιμένοι, οποία τις ήτο ή έν τή τραπέζη τάξις, αν συνέτρωγον 
τότε άνδρες καί γυναίκες, αν καί πότε προσηΰχοντο οί τρώγοντες, αν καί 
πότε οί αυτοί ένίπτοντο, πώς ετρωγον καί πώς καθ’ δλου συμπεριεφέροντο 
οί συνδαιτυμόνες κατά τό φαγητόν καί τίνες ΰπηρέτουν τούς τρώγοντας.

Έπιθυμών δε νά συμπληρώσω την μελέτην μου, λαμβάνω ΰπ’ ό'ψιν, έν 
τή έξετάσει τών ανωτέρω θεμάτων, ου μόνον τά κατά τά λαϊκά συμπόσια 
τών Βυζαντινών, άλλ’ έν μέρει καί τά κατά την κοινήν έστίασιν τών μοναχών 
έν τοϊς κοινοβίοις μοναστηρίοις, ομιλώ δέ πρός τοΰτοις συντόμως καί περί 
τών έπισήμων έν τοϊς άνακτόροις γευμάτων, έξετάζων πότε καί ποϋ ταΰτα 
έγίνοντο, τίνες καί υπό τίνος προσεκαλοΰντο, ποία ή έν τή τραπέζη τάξις, 
τίνες διασκεδάσεις κατ’ αυτά έγίνοντο, τίνα δώρα προσεφέροντο εϊς τούς 
συνδαιτυμόνας, τίνες οί ειδικοί ύπουργοϋντες υπάλληλοι κλπ. Ταΰτα ως 
προεισαγωγήν εις τό δεύτερον μέρος, τό όποιον, ΐνα μη ύπερβώ κατά πολύ 
τον ύπό τής Έπετηρίδος παρεχόμενόν μοι χώρον, θά δημοσιεύσω, έάν Θεός 
θέλη, εις τον προσεχή τόμον.

Έν τφ δευτέρω τούτψ μέρει θά έξετάσω τί ετρωγον οί Βυζαντινοί, ήτοι 
θά ομιλήσω περί διαφόρων ζωμών, περί φαγητών παρασκευαζομένων μέ 
κρέατα τετραπόδων, πτηνών, Ιχθύων, περί τυροΰ καί ορεκτικών προσφαγίων, 
περί οίνου καί διαφόρων άλλων ποτών καί τέλος περί έπιδορπίων, καρπών) 
γλυκυσμάτων κλπ.

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (1432. 1) έξετάζων ποσάκις ετρωγον οί 
Όμηροιοί "Ελληνες, παρατηρεί- «Ίστέον δέ δτι τρισί τροφαΐς έχρώντο οί 
παλαιοί, ών τό πρώτον έκαλεΐτο άριστον... εΐτα τό δεΐπνον... δ καί 
άριστον φασί τινες, τρίτον δέ δόρπον... δπερ ημείς, παρά τό δεΐν τότε 
ΰπνου, δεΐπνον καλοΰμεν». Συμπληρών δέ κατωτέρω (1432.6) την 
πληροφορίαν ταύτην, έπάγεται- «δήλον δέ καί δτι δεΐπνον μέν οί πλείους τό

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 7

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:16 EEST - 34.211.113.242



98 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

πρωινόν φασιν εμβρωμα, μεθ ό πόνου δει, άριστον δε τό κοινώς λεγόμενον 
γεΰ μα ».

Διά νά λέγη ό συγγραφεύς οτι τρισΐ τροφαΐς έχρώντο οι παλαιοί 
καί δχι καί οί παλαιοί, επεται οτι οί σύγχρονοί του υπέρ τάς τρεις φοράς 
καθ’ έκαστην έτρωγον Χ, οτι δ5 εις την τετάρτην ταύτην φοράν ανήκε «τό 
δειλινόν βρώμα» ή τό «δειλινόν» κεϊται έκτος πόσης αμφιβολίας, τό δειλινόν, 
τό όποιον, καί έν τοΐς Όμηρικοΐς έ'πεσι μνημονεύεται2.

Δοθέντος οτι τετράκις τής ημέρας έτρωγον οί Βυζαντινοί, έξετάσωμεν 
πώς έκαστον τών φαγητών εκαλείτο. Τό πρωινόν λοιπόν εμβρωμα εκαλείτο 
πρόγευμα3 ή πρόγεμα4 ή πρόφαγον5, τό μεσημβρινόν γεΰ μα ή 
γέμα6, παρά Μαλάλα (Χρον. 397. 6) καί τό μεσημβρινόν, κατά παρά- 
λειψιν τής λ. γεύμα, έν μεταγεστέροις αίώσι καί γιόμα(ν)7, δειλινόν ή 1 2 3 4 5 6 7

1 Περί τής χρήσεως ταύτης τοΰ καί παρ' Εύσταθίψ βλ. Φ. Κουκουλέ, Ό Θεσσα
λονίκης Εύστάθιος ώς λαογράφος έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών 1. σ. 22.

2 Σϋ δ’ έρχεο δειελιήσας (ρ. 599).
3 Δεΐπνός έστι τό πρόγευμα, άριστον τό γεΰ μα, δόρπος ό παρ' ήμΐν λεγόμενος 

δεϊπνος. I. Τζέτζου, Σχόλια εις τά έργα καί τάς ημέρας στίχ. 440 καί τοΰ αύτοΰ 
Σχόλια εις Λυκόφρονος ’Αλεξάνδραν στίχ. 15. Είπε δέ καί ό Πρόδρομος

έξάφες τα προγεύματα και τα διπλοσφουγγατα 
Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques 3. 54. Παρά Προδρόμω έπ’ ϊσης 
(Ένθ’άν. 4.53) κεϊται καί τό ρήμα προγεύομαι, όπερ, έπί τής αυτής σημασίας φέρε
ται νΰν καί έν Ήπείρφ, Γορτυνίφ, Μακεδονίφ καί Χίφ, είπε δέ καί ό κρασοπατέρας διά 
τούς τέσσαρας ποταμούς τοΰ παραδείσου, οιτινες θά έπεθύμει νά έρρεον οίνον 

ό εις αρκεί με πρόγευμα, μόνον μην τύχη φίλος· 
ό δεύτερος εις γ εν μά μου κι εις δειλινόν S τρίτος 

(Σπ. Λάμπρου, Φυσιολογική διήγησις τοΰ ύπερτίμου κρασοπατέρος Πέτρου τοΰ ζυφο- 
μούστου Ν. Έλληνομν. 1. 446).

4 Ή λ. έν μεταγενεστέρφ γλωσσαρίω Μ. Vasmer, Ein russisch - byzantinisches 
Gesprachbuch σ. 56. Τό πρόγε(υ)μα νΰν έν Καρπάθφ καί Ρόδφ λέγεται δάκαμα, έν 
Κύθνφ δάκωμα, μπούκκωμα έν Κύπρφ καί ξενηστίκωμα έν Άμοργφ.

5 Τήν λ. αναφέρει Κωνστ. ό Πορφυρογέννητος έν τή έκθέσει τής βασιλείου 
τάξεως 487. 7.

6 Όρα τά άνιοτέρω σημειωθέντα χωρία τοΰ I. Τζέτζου καί τής φυσιολογικής διη- 
γήσεως τοΰ ύπερτίμου κρασοπατέρος. Τό γεΰμα καί έν τοΐς Προδρομείοις ποιήμασι 
(4.58) «όταν δέ πάλιν, δέσποτα, γεύματος ώρα φθάση.»Έν τή Χρονική διηγήσει Νικήτα 
τοΰ Χωνιάτου (139.8) έν τή φρ. ένστάσης τοίνυν ώρας άρίστου, ό τό δημώδες κεί
μενον περιέχων κώδιξ Β, αντί άρίστου, δίδει γεύματος.

7 Έν τή Άχιλληΐδι στίχ. 960 (χ. Ν έκδ. Hesseling) φέρεται
ή κόρη δε τό δειλινόν, ώραν από τό γιόμαν 

είπε δέ καί ό Στέφανος Σαχλίκης
οί συντροφιές, τα γιόματα κι οί δεΐπνοι καθ’ ημέραν

εις γιόμα μου κι εις δείπνόν μου αντάμα τρώμε πάντα 
(Στεφ. Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος στίχ 71.574 έκδ. Σ. Παπαδημητριού.) Νΰν τό
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Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών. 99

δείλη τό μεταμεσημβρινόν και δεΐπνος ή δεΐπνον τό εσπερινόν1. 
Τό μεσημβρινόν φαγητόν έλέγετο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους και 
άρ ιστόν. Ό Κλήμης εν τφ παιδαγωγώ του 2 αναφέρει δειπνάριά τε 
και ά'ριστα, ό Λιβάνιος είπε περί διδασκάλου, έκ τοΰ διδασκαλείου τοΰ 
οποίου εφευγον οί μαθηταί, «ούκ αηδές άριστον; ούκ απορία δείλης, 
ού πικρόν τό δεΐπνον» 3; διέστειλε δ’ό αυτός τό άριστον τοΰ δείπνου 
εν τφ έργιδίφ του παράσιτος τοΰ τρέφοντος αυτόν φιλοσοφήσαντος εαυτόν 
προσαγγέλλει (§ 18 τόμ. 6 σελ. 602 Forster.) Παρά Χρυσοστόμφ, τό μεσημ
βρινόν φαγητόν συχνότατα χαρακτηρίζεται ώς άριστον4, ό Μ. Βασίλειος 
εγραψε «πώς δει περί τάς καθέδρας καί τάς κατακλίσεις εν καιρφ τών αρί
στων ή τών δείπνων εχειν» 5, ό Ησύχιος έν τφ λεξικώ του (εν λ. άριστον) 
έ'γραψεν «ό ημείς λέγομεν άριστον, τούτο ό ποιητής καλεΐ δεΐπνον», 
Θεόδωρος δ Στουδίτης εν τή ύποτυπώσει του ώμίλησεν περί μοναχού θραύ- 
σαντος σκεύος Ιν καιρφ άρίστου, ήτοι γεύματος6, έν τοΐς θαύμασι τοΰ 
άγιου ’Αρτεμίου ό φαγών τό μεσημβρινόν φαγητόν χαρακτηρίζεται ώς άρι- 
στήσας 7, συχνότατα δέ φέρεται εν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως Κων
σταντίνου τού Πορφυρογέννητου τό άριστάν επί τής σημασίας τοΰ γευμα- 
τίζειν * 2 3 4 * * 7 8. Περαιτέρω έν τφ έπ’δνόματι τοΰ Ζωναρά φερομένφ λεξικφ κεΐται 
«δειπνητός· ό τοΰ καθ’ ημάς άρίστου καιρός», ό ’Ιωάννης Κίνναμος «ομί
λησε περί λόγων προφερομένων έπί άρίστου, ήτοι γεύματος9, περί ώρας 
άρίστου, τουτέστι μεσημβρινού φαγητού, ό Νικήτας Χωνιάτης10, συχνά 
δ’άναφέρονται έν τυπικοΐς μονών καί άγιολογικοΐς κειμένοις τά άριστα,

μεσημβρινόν φαγητόν λέγεται γιόμα έν Σίφνο), Κύθνο), Γορτυνίφ, Κύπρφ, Ήπείρφ 
καί άλλαχοΰ καί γέμα δ’ένιαχοΰ, ώς δηλοΐ ή λ. άπόγεμα = ό μετά μεσημβρίαν χρόνος.

ι Εύσταθ. Παρεκβ. 1432. 6, 1782.63, 1791.35.
2 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιλ. 2 κεφ. 1. 4 σελ. 156.18 (έκδ. Stahlin.)
3 Λιβανιού, Περί τών συνθηκών 6 (τόμ. 3. 340. 3 έκδ. Forster.)
4 Οΰτοι οί τά μέν άριστα συντελοϋντες μέχρις εσπέρας, τά δέ δείπνα εις μέσας 

νύκτας έκτείνοντας, Χρυσοστόμου, Περί κατανύξεως λόγος α'. (Migne, P.G. 47.409). 
’Εκείνοι μέν γάρ, μετά τό άριστοποιήσασθαι, μάλλον δέ μετά τό δεΐπνον, άριστον γάρ 
οΰκ ΐσασί ποτέ, τοΰ αύτοϋ, Εις Ματθαίον ομιλία ΝΕ'. (Migne, Ρ. G. 47.409), Πβ. 
τοΰ αΰτοΰ, Εις τήν πρός Ρωμαίους επιστολήν ομιλία ΛΑ’· (Migne, Ρ. G. 60.674) 
καί είς Ίωάννην ομιλία ΝΘ'. (Migne, Ρ. G. 59.328.)

» Migne, P.G. 31.976.
3 Θεοδώρου Στουδίτου, Ύποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών Στουδίου 

(Migne, P.G. 99. 1717 c.)
7 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Varia Graeca sacra 30.17. Έν τοΐς αΰτοΐς 

κειμένοις (57.12) οί συνδαιτυμόνες λέγονται άριστηταί.
8 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 91.1, 98.11, 114. 1, 160. 17 

καί άλλαχοΰ.
9 I. Κιννάμου, Ίστ. 127.21.

10 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 139. 8.
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άντ'ι τοϋ γεύματα1, τέλος δέ τών τελευταίων αιώνων συγγραφείς περί τοΰ 
μεσημβρινού φαγητού τον λόγον ποιούμενοι ως άρ ιστόν αυτό χαρακτηρί- 
ζουσιν2. "Οτι δ’ ή χρήσις δεν είναι τών συγγραφέων, αλλά δημώδης, φανε
ρώνει τό τε τού Ησυχίου «δ ημείς λέγομεν άριστον» καί τό δτι σήμερον 
εν Τσακωνίφ τό άριστε δηλοΐ δ,τι καί τό γεύμα3.

Ό μετά μεσημβρίαν χρόνος, περί την Τετάρτην που ώραν, ως καί ή 
κατ’ αυτόν άπόγευσις τροφής εκαλείτο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ή 
δείλη4, τό δείλι(ο)ν καί τό δειλινόν5, ακριβώς ως καί νΰν πολλαχού6. 
Τέλος εκ τών ανωτέρω παρατεθεισών μαρτυριών σαφώς φαίνεται δτι τό εσπε
ρινόν φαγητόν καθ’ δλους τούς Βυζαντινούς χρόνους έλέγετο δ δεΐπνος ή 
τό δεΐπνον, χρήσις ήτις καί μέχρι σήμερον εξακολουθεί, άφ’ ου νΰν εν 
Κρήτη τό εσπερινόν φαγητόν λέγεται ό δεΐπνος, έν Καρδαμύλοις Χίου τό 
δεΐπνος, εν Τσορνόβφ Βερροίας δείπνα (τά) ή ώρα τού εσπερινού φαγη
τού, κοινότατα δ’είναι καί τά δειπνώ ή δειπνάω καί έν Κύθνω δειπνίζω 
επί τής σημασίας τού τρώγω τό εσπερινόν φαγητόν.

Ενταύθα δέ τοϋ λόγου γενόμενοι δεν κρίνομεν άσκοπον νά παρατηρή- 
σωμεν δτι παρ’ ήμΐν, κατά διαφόρους έποχάς, διά τής αυτής λέξεως διάφοροι 
χρόνοι τοϋ φαγητού έδηλοΰντο. Ούτως, ώς άρχόμενοι τοϋ λόγου έσημειώσαμεν, 
ό Όμηρος γνωρίζει τό ά'ριστόν (= πρωινόν έ'μβρωμα), τό δεΐπνον 
(=τό φαγητόν τής μεσημβρίας) καί τον δόρπον, τό εσπερινόν τουτέστι 
φαγητόν οι μεταγενέστεροι δμως, ως καί ό Ευστάθιος μαρτυρεί (1432. 6) 
δεΐπνον έκάλουν τό πρωινόν έμβρωμα7 καί άρ ιστόν τό μεσημβρινόν 
φαγητόν. Μετά ταΰτα, προς δήλωσιν τοϋ μεσημβρινού φαγητού, μετεχειρί- 
ζοντο τάς λέξεις άρ ιστόν καί γεύμα καί τοΰ εσπερινού τό δεΐπνος.

100 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ι Μ i kl osi ch-Μ iil 1 er, Acta et Diplomata 6.361, 6.134, Σωφρονίου Εΰστρα- 
τιάδου, Τυπικόν τής μονής τοϋ άγ· μεγαλομάρτυρος Μάμαντος (Ελληνικά 1.20), 
Καλλινίκου, Βίος τοΰ οσίου πατρός ήμών 'Υπατίου 10 (εκδ. Seminarii Bonnensis.)

2 Γ. Φραντξή, Χρονικ. 227,6, 269.11, ’Ιωσήφ τοΰ Βρυεννίου, Κεφάλαια 
έπτάκις επτά (σ. 69 εκδ. Ευγενίου Βουλγάρεως.)

3 Περί άρίστου καί δείπνου παρ’ άρχαίοις βλ. Hermann-Blumner, Lehrbuch 3 
σελ. 128.

* Διβανίου, Περί τών συνθηκών 6 (τόμ. 3.340.3 Forster), Νικ. Χωνιάτου, Χρον. 
Διήγ. 634.19. Βλ. καί τό ύπ’ άριθ. 1493 φ. 586 χ. τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών.

5 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1791.47. Φυσιολογική διήγησις τοΰ ύπερτίμου κρασοπα- 
τέρος, Ένθ’άν. Παλαιότερον άναγινώσκομεν παρ’ Άθηναίφ (Β\ 19) «ο καλοΰσί τινες 
δειλινόν, δ έστι μεταξύ τοΰ ύφ’ ήμών άρίστου καί δείπνου».

6 Τό δειλινό είναι νΰν κοινότερον· έν Πόντφ λέγουσι τό δείλιν, ένΠελοποννήσφ 
δέ τό δείλι καί έν Τραπεζοΰντι τό δειλινάρι. Έν Κύμη διαστέλλεται τό δειλινόν 
εις μικρόν (2 μ. μ.) καί μεγάλο (4 μ. μ.).

7 "Απαξ παρ’ Όμήρφ δεΐπνον λέγεται τό πρωινόν έμβρωμα (Εΰστάθ. 1399.20). 
Τό άριστον έπί τοΰ πρωινού φαγητού συχνά φέρεται παρά τοΐς συγγραφεΰσι.
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Πόση δέ σύγχυσις θά έπεκράτει καί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ως 
προς τά ονόματα πείθεται πας τις λαμβάνων ΰπ’ δψιν ότι νϋν γιόμα έν 
Δρυοπίδι τής Κύθνου, Σίφνω και Λεονταρίω τής ’Αρκαδίας λέγεται τό δει- 
λινόν, άντιστρόφως δ’ έν Άργυράδες τής Κέρκυρας καί Κερασοΰντι τοϋ 
Πόντου δειλινόν λέγεται τό μεσημβρινόν φαγητόν ι, δπερ οΰτω θά έκά- 
λουν καί οί Βυζαντινοί, άφ’ού τό παρά Νικήτα Χωνιάτη έν τω δημώδει κει- 
μένφ (Χρον. Διήγ. 534.19) «κατά την δειλήν» μεταγράφεται «ώρα γεύματος».

Εννοείται δ’ δτι έκ τών τεσσάρων χρόνων τοϋ φαγητού απαραίτητοι 
έθεωροΰντο οί τού γεύματος καί τού δείπνου, τοϋ γεύματος γινομένου, κατά 
κανόνα, την μεσημβρίαν 1 2.

’Άν δέ την μεσημβρίαν έδήλου, ως καί παρ’ ήμΐν πολλαχοΰ νΰν, ή 
κροϋσις τοϋ έκκλησιαστικοΰ κώδωνος ή τού ξύλου, άγνοοϋμεν τούτο μόνον 
δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν δτι έν τοΐς μοναστηρίοις ή πρόσκλησις εις τήν 
τράπεζαν τοϋ φαγητού, τό δειπνοκλητήριον, τό όποιον δεν συνέπιπτε 
πάντοτε με τήν μεσημβρίαν, αλλά συνήθως έπηκολούθει τήν έκ τοϋ ναού 
μετά τήν ιερουργίαν έξοδον 3, τό δειπνοκλητήριον, λέγω, έγίνετο διά τής 
κρούσεως τρις «τοϋ τραπεζικού συμβόλου» ή τοϋ «ξύλου τής βρώσεως» 4, 
αυτό δ’είναι τό υπό τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου άναφερόμενον τρίκρού
σμα 5 καί τά μήπω έρμηνευθέντα τρία, τά υπό τοϋ Προδρόμου μνημο
νευόμενα 6.

1 Δειλινό'ς έν Όρτάκιοί Άδριανουπόλεως λέγεται ή μεσημβρία, έν Λακωνική 
δ’άποδείλινο ό μετά μεσημβρίαν χρόνος.

2 "Εκτη ωρρ έφαγε, κανών γάρ φύσεως· Σεβεριανοΰ, Περί κοσμοποιίας λόγος 
στ'. (Migne, P.G. 56.490.)

3 Συνήθως οί μοναχοί συνεκεντροΰντο μετά τήν ιερουργίαν έν τφ νάρθηκι καί έκεΐ- 
θεν, προπορευομένου τοΰ ηγουμένου, μετέβαινον είς τήν τράπεζαν ψάλλοντες τό υψώσω 
σε, κύριε ό Θεός μου, ό βασιλεύς μου, (Μ i k 1 ο s i c h-Μ u 11 e r, Acta et Diplomata 5.184 
L. Petit, Typicon du monastere de la Kosmosotira § 21 (Izwestia 13.32) Hesse- 
ling-Pernot, Poemes Prodromiques 3.142, Φ. Κουκουλέ, Έκ τοΰ βίου των 
Βυζαντινών σ. 24.

4 L Petit, ’Ένθ’ άν. Κρούοντος τοϋ ξύλου απέρχονται οί άδελφοί καί έσθίουσιν 
άρτον· Θεοδ. Στουδίτου, Ύποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών Στουδίου (Migne, 
P.G. 1713 Β). Ύποτύπωσις καταστάσεως τής λαύρας τοΰ όσιου ’Αθανασίου (Ph. Mayer, 
Die Hanpturknnden fur die Gesckichte d. Athoskloster 136. Πβ. καί τά τοΰ τυπικού 
τής Κεχαριτωμένης (Μ ik 1 osi ch - M til I er, Akta et Diplomata 5.361.)

5 Πας ό άκούων τοΰ τρικρούσματος καί μή συνερχόμενος μετά σπουδής άνά κ'. μετά
νοιας βαλέτω- Θεοδώρου Στουδίτου, ’Επιτίμια (Migne, P.G. 99.1736.)

<> “Οταν τά τρία δώσονσι καί πάντες συναχθώσι
καί ψάλουν τό υψώσω σε καί αρ'ξωνται τον τρώγειν 

Hesseling-Pernot, Pofemes Prodromiques 3141. Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Έκ 
τοΰ βίου τών Βυζαντινών σ. 24.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:16 EEST - 34.211.113.242



102 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ή τράπεζα, έφ’ ής ετρωγον οί Βυζαντινοί εκαλείτο καί οΰτω 1 και 
τραπέζιν καί τάβλα2. ΤΗτο δέ τό σχήμα τής Βυζαντινής τραπέζης ή 
στρογγυλόν 3 ή καί τετράπλευρον, ώς εκ διαφόρων εικόνων φαίνεται4. Τό 
πρώτον είχε μάλιστα καί πρακτικήν διά τούς χωρικούς σημασίαν, διότι, τρώ- 
γοντες οΰτοι πολλάκις μετά των οικείων των από μιας λεκανίδος, εν τω μέσφ 
τοποθετούμενης, ανάγκη ήτο ν’ άπέχωσιν εξ αυτής εξ ίσου, τοΰθ’ δπερ μόνον 
διά τοϋ κυκλικού σχήματος τής τραπέζης έπετυγχάνετο.

Τό στρογγυλόν σχήμα, δπερ ως λίαν σύνηθες διά τούς χρόνους του 
πιστοποιεί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 5, προσπαθεί νά ερμηνευση ώς προελ- 
θόν «διά τε την ανυπέρβλητον ισότητα 6 καί προς ομοιότητα τής τροφοφό- 
ρου άλωνος».

Τινές των Ιρευνητών παρασυρόμενοι εκ τού δτι οι μετά τού βασιλέως 
έν τοΐς άνακτόροις συνεστιώμενοι τοποθετούνται «κύκλω τής βασιλικής τρα
πέζης» 7, συνεπέραναν δτι ή βασιλική τράπεζα ήτο κυκλική 8. Ή φράσις 
δμως δεν μάς αναγκάζει νά δώσωμεν τοιαύτην ερμηνείαν, άφ’ ου μάλιστα 
δ τε Λιουτπράνδος εις γεύμα ανακτορικόν προσκληθείς όμιλεΐ περί μακράς 
καί στενής τραπέζης 9 καί αί έκ χειρογράφων εικόνες ορθογώνιον μάλλον 
δεικνύουσι τό σχήμα αυτής10. Τό δτι άλλως τε γίνεται ιδιαίτερος λόγος περί 
τοποθετήσεως παρ ατραπεζ ίου στρογγΰλου έν τφ τρικλίνφ τών ιθ'. 
άκκουβίτων κατά τήν υποδοχήν τού Δελεμίκη, Άμιρά τού Έμετ11, είναι 
δείγμα δτι ή βασιλική τράπεζα κατά κανόνα δεν ήτο στρογγυλή.

’Άς προστεθή δ’ ενταύθα δτι έν τοΐς μοναστηρίοις ύπήρχον καί τραπέζια

1 Ή βασιλική τράπεζα χαρακτηρίζεται καί ώς τιμία καί περίβλεπτος1 Κωνστ. Πορ
φυρογέννητου, Έκθεσις 157.20, 158.20, 161, 15, 632.19 καί άλλαχοϋ.

2 Διήγησις εξαίρετος Βελθάνδρου τοΰ Ρωμαίου στίχ. 783. 998. 1002, Διήγησις ’Απολ
λώνιου τοϋ Τΰρου στίχ. 177, I. Κανανοΰ, Διήγ. 474.5.

3 Ό κυκλικός σοφάς, accubitale, είσήχθη εις τήν Ρώμην περί τό τέλος τής δημοκρα
τίας, αντί τών πρώην τετράπλευρων τραπεζών.

* Ό Άμασείας Άστέριος, Όμιλία κατά πλεονεξίας (Migne, P.G. 40.209 Δ) 
όμιλεΐ περί τρυφώντος «άργυράν τράπεζαν έλαΰνοντος εις πλάτος».

5 Τράπεζαν δέ τανύεσθαι είπών, εμφαίνει μήπω κυκλοτερείς είναι τότε τάς τράπε
ζας, άλλα τετανυσμένας εις μήκος. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1401.44; Έν τή διηγήσει 
περί τοΰ βίου καί τής πολιτείας τοΰ μακαρίου Φιλαρέτου, (Βυζαντ. Χρονικ. 5. 75. 15) 
γίνεται λόγος περί παμμεγίστης στρογγυλοειδοϋς τραπέζης, περί ήν ήδύναντο νά καθή- 
σουν περί τά τριάκοντα έξ άτομα.

6 Περί τής σημασίας τής φράσεως θά ομιλήσω κατωτέρω.
7 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον σ. 160.2, (J. Bury, The imperial administrative system.)
8 J. Ebersolt, Le grand palais de Constantinople σ. 60.
9 Liudprandi, Legatio 11. 13.17. 32.

10 Βλέπε τάς ύπ’ άριθ. 2 καί 6 εικόνας.
11 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 594.9.
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συμβαλτά, άνοιγοκλειόμενα δήλα δή καί δτι, έκστρατεύοντος χοϋ βασι- 
λέως, έχρησιμοποιοΰντο τραπέζια συστελτά, επ’ ίσης δήλα δή άνοιγοκλειό- 
μενα, διά τρεις ά'νδρας τουλάχιστον * 2, ούχί δέ σπανίως ή τράπεζα έγίνετο 
τότε χαμόκκουμβα, επί ταπήτων δήλα δή άπλουμένων επί τοϋ εδάφους3. 
"Οτι δ’ έν ανάγκη, μή ύπαρχούσης τραπέζης, καί επί σκάμνων έτρωγον οί 
Βυζαντινοί, άπλώνοντες επ’ αυτών μανδήλιον, λέγουσιν οί συγγραφείς 4.

Κατεσκευάζοντο δ’ αί μέν τών πτωχών τράπεζαι έξ άπλοϋ ξύλου, αί δέ 
τών πλουσίων καί ματαιόδοξων έξ αργύρου 5. Αί τελευταΐαι δ’ αΰται ήσαν 
ή απλώς Ιπενδεδυμέναι δι’ ελάσματος άργυροΰ ή όλάργυροι «τφ στίλβοντι 
ψυχαγωγοΰσαι τής ύλης» 6. ’Ιδιαιτέρας μάλιστα μνείας δέον νά τύχη καί ή 
υπό Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου κατασκευασθεΐσα αργυρά τράπεζα 
ή τοποθετηθεΐσα έν τή άριστητηρίφ, αιθούση δήλα δή παρακειμένη τφ Χρυ- 
σοτρικλίνψ, «ήν κατεσκεύασε πολυχρόοις ΰλαις καί πλαξί καί αύτοφυεΐ χροιά 
καλλύνας, πλείονα τής έκ τών βρωμάτων γλυκΰτητος τοΐς κεκλημένοις τήν 
τέρψιν παρέχουσαν» 7.

Πλήν τών αργυρών τραπεζών, οί πλούσιοι καί οί άρχοντες μετεχειρί- 
ζοντο καί έλεφαντΐνας τοιαύτας, έχούσας δήλα δή ελάσματα ελεφαντοστού επί 
τής άνω επιφάνειας, περικεχρυσωμένα, ή Ιξ ελεφαντοστού τούς πόδας 8. Τέλος 
έν τοΐς άνακτόροις, καί δή έν τφ Χρυσοτρικλίνφ, άναφέρεται μεγάλη καί 
μικρά χρυσή τράπεζα 9.

Έφ’ δσον δ’ οί τρώγοντες δεν άνεκλίνοντο 10, έκάθηντο επί σελλίων 
ή σκάμνων ή σκαμνιών ή θρονιών11, κεκαλυμμένων διά ταπήτων έν

ι Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 6.243.
2 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Ένθ’ άν. 465.9.
3 Κωνστ. Π ο ρ φυ ρ ογ ε ν νή το υ, Ένθ’άν. 465.15, 487.6.
4 Λιβανιού, Φιλάργυρος έρασθείς εταίρας 22 (τόμ. 7.54 Forster), Συμεών Μάγ ι

ατρός, Παρά τοΐς συνεχίζουσι τόν Θεοφάνη 661.7.
s ’Αστεριού Ά μασείας, Όμιλία κατά πλεονεξίας (Migne, P.G. 40.209 D), Χρυ

σοστόμου, Εις Ματθαίον ομιλία Κ' (Migne, P.G. 57.289), Λιβανιού, Φθονερός τοϋ 
γείτονος αΰτοϋ πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσαγγέλλει 24 (τόμ. 6 σελ. 631).

6 Χρυσοστόμου, Είς Ματθαίον ομιλία ΝΑ'. (Migne, P.G. 58.509.) Κατά τά Βασι
λικά (βιβλ. 19 τίτλ. 1,39) έτιμωρειτο ό πωλών ώς όλάργυρον τράπεζαν τήν άργύρφ 
ήμφιεσμένην. Βλ. καί Δ. Μπάλάν ου, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων 
τής ’Εκκλησίας (Νέα Σιών τόμ. 17 (1922) σ. 436.)

7 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 450.22. Πβ. καί J. Ebersolt, Le grand 
palais de Constantinople σ. 89.

8 Κλήμεντος, Παιδαγωγός βιβλ. 2 κεφ. 3 σ. 179. Διήγησις περί τοϋ βίου καί τής 
πολιτείας τοϋ μακαρίου Φιλαρέτου (Βυζαντ. Χρονικ. 5.75. 8.15.)

9 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 70.12.17, 93.10, 587.15, 597.18, Φιλο- 
θέου, Κλητορολόγιον σ. 168.24.35, 169.33,170.15 (εκδ. Bury.)

19 Περί τής άνακλίσεως θά γίνη κατωτέρω ό προσήκων λόγος.
11 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 586.2. Ό βασιλεύς άναφέρεται ότι
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104 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τοΐς οΐκοις των πλουσίων * 1 ατινα, κατά τάς περιστάσεις, ήσαν συστελτά ή 
συμβαλτά 2. Έν καιρω δ’ εκστρατείας άναφέρεται δτι οί μετά τοΰ βασιλέως 
συντρώγοντες έκάθηντο επί ταπήτων 3. Τέλος ό βασιλεύς τρώγων λέγεται δτι 
επάτει επί σουππεδίου, ήτοι υποποδίου 4.

Έδηλοϋτο δ’ ή ετοιμασία τής τραπέζης κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 
διά των φράσεων «θέτω τράπεζαν ή τραπέζιν» 5, «στήνω τραπέζι(ο)ν» 6, 
«στήνω ή στρώνω την τάβλαν» 7, καί «τραπεζώνω» δέ, ώς ύποδηλοΐ ό Θεσ
σαλονίκης Ευστάθιος όμιλών περί γοργού τραπεζώματος (1586. 15) καί ή 
σημερινή εν Πόντφ, Κΰπρφ, Άδριανουπόλει καί άγίψ Όρει χρήσις.

Προκειμένου δέ νά στηθή ή τράπεζα, πρώτον έ'ργον τής οϊκοδεσποίνης 
ήτο νά την άποσπογγίση διά σπόγγου έμβεβαπτισμένου εις άπλοΰν ύδωρ, ή, 
εις τάς οικίας τών πλουσίων, ραντισθέντος διά βαλσάμου 8 9, είτα δέ νά επι- 
θέση επ’ αυτής τό επιτραπέζιον κάλυμμα. Τό επικάλυμμα τούτο, άτε καλΰπτον 
την τράπεζαν, mensam, ελέγετο (με(ν)σάλι(ο) ν, μι(ν)σάλι(ο)ν ® ώς δέ

τρώγει καθήμενος έπί σελλίου χρυσού ("Ενθ’ άν. 92.17)· είπε δέ καί ό Πρόδρομος 
(Poetnes 2.244)

εκ τής χειρός λαβονσης με και θρόνον έκτεθείοης' 
και το τραπέζιν μ’ έθηκε τοιαντα Χέγων πρός με.

1 Λιβανιού, Φθονερός τού γείτονος αυτού πλουτήσαντος έξαίφνης έαυτόν προσ- 
αγγέλλει 24 (τμ. 6 σελ. 631 Forster.)

2 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 465.10, Miklosich-Miiller, Acta 
et Diplomata 6.243.

3 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, “Ένθ’άν. 465.12.15.
ι Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 63.1.
5 ’Ιουλίου ΓΙολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία σ. 42. 51 (εκδ. 

Boucherie), Παλλαδίου έπισκόπου Έλενουπόλεως, Ή πρός Λαύσον ιστορία 
(Migne, P.G. 34. 1081 D), Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσι- 
κλέα Β'. 55, Hesseling-Pernot, Pofemes Prodromiques 4.61.244, 247, Μ. Vasmer, 
Ein russisch-byzantimsches Gesprachbucli σ. 99.

6 Κωνστ. Π ο ρ φυ ρ ογ ε ν νή τ ου, ”Εκθεσις 602.4· έν τοΐς Προδρομείοις ποιήμασι

(1.241) φερεται τό τραπέζιν έστηοαν με την έξοπλιαίν τον.

Πβ. καί τάς έν τφ κλητορολογίφ τοΰ Φιλοθέου φράσεις (158.37, 159.9, 160.35 162.8), 
εΰτρεπίζειν εις πρόσκλησιν έν τή βασιλική τραπέζι], εΰτρεπίζειν εις κλήαιν τής βασιλι
κής τιμίας τραπέζης, εΰτρεπίζειν εις συνεστίασιν έπί τής βασιλικής τραπέζης. Έν Τήνο) 
νΰν λέγουσι καί αρματώνω τραπέζι.

7 Διήγησις έξαίρετος Βελθάνδρου τοΰ Ρωμαίου στίχ. 783, 999, 1002.
8 ’Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα 42.51. Ή άποσπόγγισις έγίνετο καί 

μετά τό φαγητόν, Χρυσοστόμου, 'Ερμηνεία εις τόν ΜΑ', ψαλμόν (Migne, P.G. 
55.157.)

9 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 465.10, Συμεών Μάγιστρος 661.7, 
Τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν στίχ. 999, Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 
62.21. Νΰν τό τραπεζομάνδηλον λέγεται μεσάλα έν Κυζίκφ, μι σάλα έν Άδραμυττίψ, 
ένθα καί μισάλι, έν Μεσσηνίρ ταβλομεσάλα, ταβλομέσαλο παλαιότερον έν 
Κερκύρρ καί ταβλομάντηλο έν Θήρρ, Μήλφ καί Καρπάθιο.
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θέλει ό ’Ιωάννης Κίτρους «οία προς κόσμον τής τραπέζης και των μίνσων 

προτιθέμενον»
Τό μενσάλιον τοϋτο, εξ υφάσματος διαφόρου ποιότητος κατασκευαζόμενον, 

άναλόγως τής κοινωνικής θέσεως τοΰ οικοδεσπότου'—6 Χρυσόστομος ανα
φέρει καί χρυσόπαστα έπιβλήματα τών τραπεζών2 — έκάλυπτε φυσικά δλην 
την επιφάνειαν τής τραπέζης· ουδέ πρέπει νά δώσωμεν πίστιν εις τοΰ πικρό
χολου Λιουτπράνδου την πληροφορίαν, δτι τής βασιλικής τραπέζης τό δθό- 
νιον, δταν αυτός προσεκλήθη εις δεϊπνον, ήτο τόσον μικρόν, ώστε έν τμήμα 
αυτής, κατά μήκος, νά άφίνη ακάλυπτον 8.

Έπί τής τραπέζης τών Βυζαντινών ετίθεντο έπειτα, προς άποσπόγγισιν 
τών χειρών, καί χειρόμακτρα4 ή έγχείρια ή έγχέρια8 ή καί μαν- 
δήλια6, άτινα τελευταία σαφώς τών μενσαλίων διαστέλλονται7.

’Ησαν δέ τά χειρόμακτρα ταΰτα, ή χρήσις τών οποίων έχαρακτήριζεν 
ευποροΰντα καί εΰ ήγμένον άνθρωπον 8, ή μικρά τετράπλευρα ή καί εν 
ενιαΐον καί λίαν επίμηκες, τοιοΰτον δ’ ΙννοεΙ καί δ Πρόδρομος, δταν λέγη 
«καί τό τραπέζιν μ’ έθηκεν καί σΰρνει με μανδήλιν» 9 καί ό Θεσσαλονίκης
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ι Βλέπε τό ‘Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange έν λ.
2 Χρυσοστόμου, ΕΙς Ματθαίον ομιλία ΝΑ’. (Migne, P.G. 58.509.)
3 Liudprandi, Legatio 11.32.
4 Ή λ. μάλλον τών συγγραφέων. Μιχαήλ Ψελλοϋ, Έγκώμιον εις τήν μητέρα 

(Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.44), Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, Στίχοι μονφδικοί στίχ. 
316 (Boissonade, Anecdota Nova σ. 384), Ευσταθίου, Παρεκβ. 1887.49, I. Τζέτζου, 
Χιλιάδες, χιλ. 5 ίστορ. 13 στίχ. 545. Βλ. καί τό έπ’ δνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικόν έν λ.

6 Trinchera, Syll. σελ. 356 καί 487. Νΰν εν τισι χωρίοις τής Καλαβρίας a<;<;eri 
(G. Rolilfs, Griechen und Romanen in Unteritalien σ. 14.) ”Ας σημειωθή δ’ένταΰθα 
δτι πολλάκις παρά τοΐς Βυζαντινοΐς συγγραφεΰσιν έγχείριον λέγεται δχι τό κοινόν έπι- 
τραπέζιον χειρόμακτρον, άλλα μανδήλιον έν τή χειρί κρατούμενον.

6 Παλαιοτέρα μνεία τοΰ μανδηλίου (μανδήλας) έπί τής σημασίας ταύτης παρά Π ο λυ- 
δεύκει, δστις έγραψεν (Όνομαστ. 7.74), «τά μαλλοΰς έχοντα χειρόμακτρα ως άπό τής 
δασύτητος, ώστ’ ούδέν αν κωλύοι τάς όνομαζομένας μαντήλας οΰτω καλεΐν».

7 Μενσάλια καί μανδήλια τά άρκοΰντα τή βασιλική τραπέζη· Κωνστ. Πορφυρο- 
γεννήτου, ’Έκθεσις 465.10.... τοΰ δέ βασιλέως άποτιθεμένου τό μανδήλιον αύτοΰ 
έπί τής τραπέζης (”Ενθ’ άν. 371.20) ό πιγκέρνης αΰτίκα τό τοΰ οίνοχείου φέρει σκουτέλ- 
λιον κρατών καί μανδήλιον, έπεί προαπήραν, ως εΐρηται, τό μενσάλιον (Κωδινοΰ, 
Περί τών όφφικιαλίων 62.21 63.8.) "Ο,τι δ’ εΐπομεν περί τής λ. έγχείριον, έφαρμόζεται 
καί διά τό μανδήλιον, δπερ δηλοί καί τό έν ταΐς χερσί κρατούμενον ύφασμα, δι’ ού άπε- 
σπογγίζετο ό ίδρώς καί αί τού προσώπου καθ’ δλου υγρότητες.

8 Ό Ί. Τζ έ τ ζ η ς έγραψεν «έγώ δέ έτερον μέν αιτιώμαι ούδένα ή κατά Ίώσηπον τήν 
άδικον ειμαρμένην, ήτις πολλούς μέν μηδέ χειρόμακτρον έχοντας, τροφήν δέ μαγδαλιάν 
ποιουμένους, καθάπερ οί κύνες, έν άνθρώπων τετίμηκεν άριθμψ (Th. Press el, Joh. 
Tzetzae epist. σελ. 6 άριθ. 5.) Αιά τόν λόγον τοΰτον τό μονοκόμματον μακρόν χειρό
μακτρον καλείται έν Λακωνική άνθρωπέα, ώς ανθρωπισμού δείγμα.

2 Hesseling-Pernot, Po0mes Prodromiques 4.247.
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106 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ευστάθιος χαρακτηρίζων ώς μέτρια, χειρόμακτρα έξ αμιάντου ύλης κατα- 
σκευαζόμενα τοιοΰτο δε πολλαχοϋ καί νΰν έτι χρησιμοποιοϋσιν οι χωρικοί1 2.

Κατεσκευάζοντο δε τά μανδήλια ταΰτα συνήθως έξ υφάσματος λινοΰ, 
απλού ή λωρωτοΰ ή καί πολυτελούς 3, άπαξ δ’ άνέφερε καί ό Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος δτι είδε «χειρόμακτρα μέτρια έκ μίτων αμιάντου ύλης εξυφαν- 
θέντα... οίς βαθύς έγκαθίσας ρύπος ράον άπήρχετο διά πυρός καί καύσεως 
ήπερ άλλως διά τοΰ ρύψασίίαι» 4.

Φαίνεται δ’δτι ώς προς τούς δρους μενσάλιον καί μανδήλιον κατά 
τούς μεταγενεστέρους αιώνας θά συνέβη εναλλαγή, άλλως δεν εξηγείται διατί 
μεσάλι νΰν πολλαχοϋ λέγεται το επιτραπέζιον χειρόμακτρον ή τό προσ
όψιου, μαντήλιν δ’ έν Κύπρφ καί αλλαχού τό επικάλυμμα τής τραπέζης, 
τοΰθ’δπερ υποστηρίζει τό τε ανωτέρω μνημονευθέν ταβλο μάντη λ ο καί 
τό κοινόν τραπεζομάντηλο.

Τά οικιακά καθ’ δλου σκεύη καί μετ’ αυτών καί τά επιτραπέζια, κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους ήσαν ή πήλινα ή ξύλινα ή ύάλινα ή αργυρά ή 
χρυσά. Έκ τούτων τά πρώτα, έν γενική χρήσει υπάρχοντα, έθεωροΰντο 
ευτελή 5, έντιμα δε τά χρυσά καί αργυρά τά κοσμούντο τάς τραπέζας τών 
εύγενών καί πλουσίων, ού μην αλλά καί άνωτέρων κληρικών 6, ώς μάς πλη- 
ροφοροΰσι διάφοροι συγγραφείς ψέγοντες την μανίαν τών πλουσίων νά στο- 
λίζωσι μέ αργυρά καί χρυσά σκεύη τάς τραπέζας των, εθιμον δπερ καί μέχρι

1 Παρά Migne, P.G. 136.664D·
2 Τό μήκος τοΰ χειρομάκτρου τούτου φθάνει πολλάκις καί τούς δέκα πήχεις. Μακρόν 

τοιοΰτον χειρόμακτρον έκ τοιχογραφίας τοΰ ΙΖ'. αίώνος βλ. έν Άρ. Ζάχου, Μεσαιω
νικά μνημεία Γορτυνίας (Άρχαιολ. Δελτ. τόμ. 8 (1923) 81 είκ. 21. Τοιαΰτα μακρά 
πεσκίρια είναι νΰν έν χρήσει, όσον έγώ γνωρίζω, έν “Άνδρο), Λακωνική καί Κρήτη. 
Περί δέ τής έν τή περιοχή Ίκονίου χρήσεως αυτών άλλοτε βλ. Βακαλοπούλου, 
Ο Συλλαΐος σ. 64.

3 Περί πολυτελών χειρομάκτρων ώμίλησεν ό Μ ι χ. Ψ ε λ λ ό ς, Έγκώμιον εις τήν 
μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.44.)

4 Προοίμιον εις τόν έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα-παρά Migne, P.G. 136.664 ο.
5 Έν μεγάλη οίκίρ. ούκ έστι μόνον σκεύη χρυσά καί αργυρά, άλλά καί ξύλινα καί 

όστράκινα καί α μέν εις τιμήν, α δέ καί ατιμίαν- Νικόλαος Μεσαρίτης (παρά 
A. Heisenberg, Grabeskirche 2.89) πβ. καί Χρυσοστόμου, Όμιλία εις Εύτρόπιον 
(Migne, P.G. 52.400), L. Petit, Typicon du Gregorie Pacourianos (Βυζαντ. Χρον. 
11.31.) Ό ιατρός Φοιβάμων τφ 570 μ.Χ. κληροδοτεί διά τής διαθήκης του εις τούς 
υιούς του τά πράγματά του «άπό πολυτελούς είδους μέχρις ευτελούς καί ξυλικοΰ καί 
όστρακίνου καί ύαλίνου» J. Maspero, Papyrus Grecs d’epoque Byzantine 2.67151 
στίχ. 92, έγραψε δέ καί ό Πρόδρομος, ’Ανατροπή τοΰ ή πενίη σοφίην έλαχε (Migne> 
P.G. 33.1314). «Τί γάρ εΐ ό δείνα χρυσείων μέν κυπέλλων ούκ εϋποροίη, όστράκφ δέ 
όμως ύπηρετοϊτο τήν πόσιν;» καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (1401.18) «ξύλινοι 
δέ οί πίνακες ώς αυτοί τοΰ συρφετοΰ ήδη όντες καί μη πρέποντες έκ τιμίας ύλης είναι.»

6 Βίος τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος (Anal. Boll. 45.56.19.)
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τής άλώσεως έξηκολούθησεν 1 , άφ’ ού, ως μαρτυροίσι σύγχρονοι συγγρα
φείς, οί σουλτάνοι, μετά την άλωσιν, εκόσμουν τάς συμποσιακός των τράπε
ζας με χρυσά και αργυρά Βυζαντινά σκευή.

Ότι δέ καί εν τοΐς άνακτόροις επί τής τραπέζης ετίθεντο κατά τά 
επίσημα γεύματα αργυρά καί χρυσά σκεύη καί αυτονόητον είναι καί μεμαρ- 
τυρημένον εχομεν 2. Έξαίρεσις έγίνετο μόνον εις περιστάσεις κρατικής δυστυ
χίας, οπότε, κατά τον Νικηφόραν Γρηγοράν (2.788.15) «τοσαύτη πενία 
κατείχετο τά βασίλεια, ώστε ούδέν ήν των τρυβλίων καί έκπωμάτων εκεί 
χρυσοΰν ή άργυροϋν, άλλ’ ενια μέν κασσιτέρινά, τά δ’ άλλα πάντα κεραμεά 
ή όστράκινα». Καί αναφέρει μέν κατά τον ΙΒ' αιώνα ό Θεσσαλονίκης Ευστά
θιος δτι τά ξύλινα επιτραπέζια σκεύη επί των χρόνων του «ήσαν τίμια πολ- 
λαχοΰ» (1632) καί δτι πολλοί τών παρά τά σύνορα τοΰ Βυζαντινοί κράτους 
οίκούντων ως καί οί άρχοντες αυτών μετεχειρίζοντο ξύλινα επιτραπέζια σκεύη, 
άτινα εκάλουν κάνεα καί τραπεζώματα 3, τό αληθές δμως είναι δτι 
δυσηρεστεΐτο ό φιλοξενούμενος, αν μή δ φιλοξενών παρέθετεν επί τής τρα
πέζης σκεύη εκ χρυσοί καί λίθων διαφανών 4. Τούτου έ'νεκα πολλάκις πενέ- 
στεροι, φιλοξενοίντές τινας, ΐνα αυτούς τιμήσωσιν, έδανείζοντο παρά φίλων 
αργυρά επιτραπέζια σκεύη, άτινα, λήξαντος του δείπνου, καί επέστρεφον 5.

1 Οί πλούσιοι τότε ένηβρύνοντο διά τό πλήθος τών ανδραπόδων των καί τά χρυσά 
καί αργυρά σκεύη των, καί δή τά επιτραπέζια. Κ λ ή μ ε ντ ος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 3.35 
(σ. 178.7) καί βιβλ. 3 κεφ. 38 1 (σ. 179.28, 180.4 ), Χρυσοστόμου, Εις Ματθαίον ομιλία 
IE'. (Migtie, P.G. 57.235), τοΰ αΰτοΰ, Εις Ίωάννην ομιλία ΞΕ'. (Migne, P.G. 59.364) 
’Αστεριού Άμασείας, Όμιλία εις τόν πλούσιον καί τόν Λάζαρον (Migne, P.G. 
40.169), Χορικίου, 'Υπέρ τών έν Διονύσου τόν βίον είκονιζόντων § 2. Τά κατά Καλλίμα
χον καί Χρυσορρόην στίχ. 362. Σκεύη καί χρυσά καί αργυρά καθόλου άναφέρονται υπάρ
χοντα καί έν τφ άνακτόρφ Θεοδώρου τοΰ Μετοχίτου· R.Guilland, Le palais 
de Thedore Metochite (Revue des Etudes Grecques 35.38.) βλ. καί Δ. Μπαλάνου, 
Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων τής ’Εκκλησίας (Νέα Σιά>ν τόμ. 17 (1922) 
σελ. 436.)

2 'Υπό Κωνσταντίνου τοΰ Π ο ρφυ ρ ο γ ε ν ν ή τ ου ("Εκθεσ. 463.11) άναφέρε- 
ται «τό άσήμιον τής βασιλικής τραπέζης» ως καί τό άνάγλυφον άσήμιον «δΓ οί γέγονεν 
ή πάσα υπηρεσία του τραπεζίου, όταν έν τοΐς άνακτόροις έγένετο ή υποδοχή τών Ταρ- 
σιτών πρέσβεων (Ένθ’ άν. 592.4), ό Λιουτπράνδος μάλιστα μάς πληροφορεί ότι τά έπι- 
τραπέζια σκεύη έν ταΐς βασιλικαΐς τραπέζαις ήσαν άργυρά, χρυσά δέ μόνον παρετίθεντο 
κατά τάς ήμέρας τών ιθλ άκκουβίτων, ήτοι κατά τό άπό τών Χριστουγέννων μέχρι τών 
Φώτων χρονικόν διάστημα' (Li u dp r a n di, Antapodosis 6.8.)

3 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1402. 18. Ό Μιχ. Ψελλός, Έγκώμιον εις τήν μητέρα, 
(Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.44) ώμίλησε διά «κανά καί χειρόμακτρα καί εΐτι άλλο τών 
περί τράπεζαν», τό δ’έν τή Χρονική διηγήσει τοΰ Νικήτα Χωνιάτου (758.5) κανά 
ό κώδ. Β. άποδίδει διά τοΰ σκουτέλλια καί πινάκια.

4 Cusa, I diplomi 299.5.
5 Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου (Migne, P.G. 

34.637 Α). “Ομοια συνέβαινον καί κατά τούς γάμους, Φ. Κουκουλέ, Συμβολή εις τό 
περί τοΰ γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοίς Κεφ. (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 2 σ. 20.40).
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108 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

01 Βυζαντινοί συγγραφείς όμιλοΰντες περί επιτραπέζιων σκευών, την 
άρχαίαν ορολογίαν αντί τής δημώδους μεταχειριζόμενοι, άναφέρουσι ψυκτήρας 
καί κανά καί ρυτά έμβάφια καί επαρυστριδας καί κύπελλα καί εκπώματα καί 
τρυβλία καί όξύβαφα καί πινακίσκους καί άμφορίσκους, συγχέοντες ούτω τά 
πράγματα καί την σχετικήν ερευνάν δυσχεραίνοντες. Παρά ταϋτα εν τοΰτοις 
σήμερον, επί τή βάσει διαφόρων πληροφοριών, δυνάμεθα νά εΐπωμεν ακριβή, 
προκειμένου περί τών επιτραπέζιων σκευών.

Έν πρώτοις επί τής Βυζαντινής τραπέζης, κατά την ώραν τοΰ φαγητού, 
ετίθετο τό μαχαίρι(ο)ν, τό όποιον ή ήτο όλοσίδηρον ή έν ταίς τών πλου
σίων οίκίαις είχε λαβήν άργυρόν ή έξ ελεφαντοστού ή καί εξ ήλεκτρου *.

Περόνια 1 2 επί τών Βυζαντινών τραπεζών ούτε υπό τών συγγραφέων 
άναφέρονται ούτε καί επί εικόνων έν χειρογράφοις ή καί έπί τοιχογραφιών 
παριστάνονται3. Και δμως είναι γνωστόν δτι από τού δεκάτου μ. X. αιώνος 
ήσαν ταΰτα γνωστά, τουλάχιστον έν τή αυλή τοΰ Βυζαντίου, άφ’ ού, ως οί 
Δυτικοί χρονογράφοι άναφέρουσι, τά είσήγαγεν εις Βενετίαν έλθοΰσα ως 
νύμφη ή Βυζαντινή πριγκήπισσα Θεοδώρα Δούκα, ήτις καί κακώς, κατά τούς 
διαβάλλοντας αυτήν, διά τούτο κατέστρεψε τον βίον, ώς είσαγαγοΰσα έπικίν- 
δυνον νεωτεριστικήν πολυτέλειαν 4.

Ποιον σχήμα είχον τά παλαιότερα περόνια άγνοούμεν ίσως νά ώμοίαζον 
απλώς προς σουβλίον, καλούμενα, πιθανώς, καί σουβλιά' τουλάχιστον ό 
Θεσσαλονίκης Ευστάθιος όμιλών περί τού αρχαίου μαγειρικού έργαλείου 
πεμπωβόλου τό χαρακτηρίζει (136) ώς «πενταδάκτυλον καί ώς οίν τις 
ίδιωτευόμενος εΐποι πεντάσουβλον». Μετά ταΰτα θά ήσαν δίχηλα, 
άντιγραφέντα απλώς έκ τών διχαλωτών ξύλων 5, έπειτα τρίχηλα 6 καί τέλος

1 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 3.37 (σ. 179.15), Ευσταθίου, Έξήγησις εις 
Διονύσιον τόν περιηγητήν στίχ. 288 (σελ. 267.27 Bernhardy). Βλ. καί Δ. Μπαλάνου, 
Ένθ’ άν. σ. 437.

2 Νΰν περόνια καί πιρούνια. *0 τελευταίος τύπος ώς έκ τοΰ περόνιον παραγό- 
μενος δέν υπάρχει λόγος νά γράφεται διά τοΰ ει.

3 Πβ- καί τά τοΰ Προδρόμου (Poemes 4.186).
ταϋτα δε λέγων, βασιλεύ, την μάχαιραν κρατήσας 
ηρξάμην έμβουκκώνεαθαι μέχρι τοΰ κορεοθήναι.

■* Πρώτος τήν πληροφορίαν παρέχει ό Petrus Damianus ()■ 1072). Βλ. καί Paul 
Courteault, La fourchette de Theodora (Revue Archeologique 5ε serie 27 (1928) 
a. 351 -352. Έπιθι καί Brock ha us, Konversations Lexicon έν λ. Gabel.

5 Νΰν πολλαχοΰ ot ποιμένες ώς περόνια μεταχειρίζονται δίχηλα ξυλάρια σπάρτου' 
συνήθως ακούει τις παρ’ αΰτοϊς κόψε μου ένα πιρούνι. Βλ. καί τά σημειούμενα έν Λαο
γραφίας τόμ. 2.714.

6 Έν εΐκόνι Ζακυνθίου τεχνίτου τοΰ τέλους τοΰ ΙΣΤ. ή τών αρχών τοΰ ΙΖ'. αιώνος 
παριστανούση τόν μυστικόν δεΐπνον καί άποκειμένη έν τφ Βυζαντινφ μουσείψ τών 
’Αθηνών ζωγραφίζεται τοιοΰτον τρίχηλον περόνιον. Διά τά έν τή Δύσει βλ. La Grande 
Encyclop0die έν λ. fourchette.
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πεντάχηλα, άφ’ ου ούδέν άλλο ήσαν ή απομιμήσεις των πέντε δακτύλων τής 
χειρός, οΰς, ως μικρόν κατωτέρω θά εϊπωμεν, καθ’ δλους σχεδόν τούς α’ιώνας 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας αντί περονίων μετεχειρίζοντο οί Βυζαντινοί *.

Έφ’ δσον δέ υπό των Βυζαντινών δεν μνημονεύονται περόνια, φυσικά 
περιττόν είναι νά ζητήση τις καί έκ τίνος ύλης ταϋτα κατεσκευάζοντο.

Είκ. 1. Σχήματα διαφόρων έπιτραπεζίων σκευών. Έκ τοιχογραφίας τής Περιβλέ
πτου τοΰ Μυστρά, ΙΔ'. αίώνος, παριστανούσης τόν μυστικόν δεϊπνον. (G. Millet, 

Monuments Byzantins de Mistra πίν. 120,).

Πιθανόν είναι οτι παρά τοΐς πτωχοΐς, άφ’ δτου καί έφ’ δσον τά μετεχειρί
ζοντο, ήσαν όλοσίδηρα ή εκ κασσιτέρου, παρά τοΐς πλουσίοις δέ έξ αργύρου 
ή καί εκ χρυσού 1 2.

1 Σημείωσον καί ό,τι διά τό πεμπώβολον είπεν ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
(1477.3) -<τά δέ πεμπώβολα δήλον ότι κατά τι μίμημα τριαίνης ή καί χειρός ήσαν.»

2 Έν Κερκυραΐκφ προικοσυμφώνφ τοΰ 1521 άναφέρονται ώς προίξ καί πέντε αργυρά 
περόνια, Ν. Τ. Βουλγάρεως καί Ν. Β. Μ άνεση, ’Αληθής έκθεσις περί τοΰ, έν 
Κερκύρφ θαυματουργού λειψάνου τοΰ άγιου Σπυρίδωνος σ. 27. Έκ τής μαρτυρίας ταύ-
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110 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Πλήν των περονίων, χάριν τών ζωμών, ετίθεντο επί τής τραπέζης καί 
κοχλιάρια* 1, ουτω δημωδώς καλούμενα, ως άρχικώς εκ κελυφών κοχλιών 
κατασκευασθέντα2 ή κουτάλαι3 ή κουτάλια4 από τό τοϋ ψωμοϋ 
κΰταλον καί αυτά άρχικώς προελθόντα 5, ή καί μΰστραι6 ή μυστριά7. 
“Οτι δ’εις τα γενικώς μνημονευόμενα ξύλινα επιτραπέζια σκεύη, τά κανά, 
ύπήγοντο καί τά κουτάλια οΰδεμία υπάρχει αμφιβολία, άφ’ ου καί σήμερον 
ταϋτα πολύχρηστα τυγχάνουσι παρά τοΐς χωρικοΐς, ώς πάλιν ούδεμία χωρεϊ 
άμφισβήτησις δτι μετά τών υπό τών συγγραφέων μνημονευομένα>ν αργυρών 
καί χρυσών επιτραπέζιων σκευών πρέπει νά συνυπονοήσωμεν καί τά 
κοχλιάρια 8.

της φαίνεται δτι παρ’ ήμϊν ή χρήσις τών πιρουνιών έγενικεύθη πολύ πρότερον ή έν τη 
Δύσει, άφ' οΐ έκεΐ εις μέν τήν Γαλλικήν αυλήν είσήχθησαν μόλις τήν ΙΣΤ'. έκατ. θεω- 
ρηθέντα ώς εξεζητημένη πολυτέλεια, έν Άγγλίφ δέ ήσαν σπάνια μέχρι τών αρχών τής 
ΙΖ'. έκατονταετηρίδος καί μόλις κατά τόν ΙΗ'. αιώνα περιήλθον εις κοινήν χρήσιν.

1 Τόν δημώδη χαρακτήρα τής λ. δεικνύει τότε σημερινόν χουλιάρι (κοχλιάριον) 
καί τό δτι αΰτη χρησιμοποιείται ώς ερμήνευμα. Έν τφ έπ’ όνόματι λ.χ. τοΰ Ζωναρά 
φερομένφ λεξικφ κεϊται- δοϊδυξ- κο χλ ιάρ ιο ν, έτνήρυσις· τό κοχλιάριον. Συχνή ή 
χρήσις τής λ. καί έν ίατρικοΐς κειμένοις, βλ. καί Α. Κόρα ή, “Ατακτ. 1.58.

2 Έν Κερασοΰντι τοΰ Πόντου τέως μετεχειρίζοντο καί όστρακα κοχλιών τρώγοντες, 
τό όμυδοπίλαφον δ’ έκεΐ έτρωγον μέ τών μυδίων τά κελύφη.

3 Κουτάλη· trulla (Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή 
ομιλία σ. 154 Boucherie). Ότι ή ονομασία είναι παλαιοτέρα δεικνύει ή λ. κώταλις, 
ήτις έσήμαινε τήν ζωμήρυσιν. Βλ. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1675.57, λεξικόν Σουΐδα έν 
λ. λάκτιν καί Κ. Άμάντου, Κούταλι- κουτάλι έν Λεξ. Άρχ. 4.16. Καί νΰν έν Πόντω 
τό κοχλιάριον λέγεται κούταλη.

4 Ό Πρόδρομος (Ροέωεε 4.66) είπε"

τό πώς άναχομπώνεται να πιάσχ) τό κοντάλιν

Πβ. καί τό γνωστόν οικογενειακόν έπίθετον Κουτάλάς (Tafel, Eustath. Opusc. 
293.18) καί Κουτάλης. Θαύματα άγιου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 
Varia Graeca sacra 61.30.)

5 Α. Κοραή, Άτακτ. 1.58, Γ. Χατζιδάκι έν Λεξ. Άρχ. 4.9. Άλλως ό Κ. 
Ά μ α ν τ ο ς, Ένθ’ άν.

6 Μύστρα lingula- ’Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 163 (Boucherie.) 
Ότι δ’ή λ. ήτο τότε δημώδης δηλοΐ ή τε χρήσις αυτής έν ίατρικοΐς κειμένοις καί δτι 
νΰν έν μέν Τσακωνίφ τό κοχλιάριον λέγεται μύσκυα (Μ. Δέφνερ, Λεξικόν τής Τσα
κωνικής διαλέκτου σ. 241) έν Μπόβφ δέ τής κάτω Ιταλίας μύστρα, ένθα καί ό υποκο
ριστικός τύπος mistrlidda (Morosi, Dialetti Rotnaici del mandamento di Bova 
42.90.228.)

7 Αί δέ γε μυστίλαι.... ψωμοί είσιν κοίλοι otov μύστρα κατά Αΐλιον Διονύσιον 
τουτέστι μυστριά είπεΐν ίδιωτικώς· Ευσταθίου, Παρεκβ. 1476.63. Βλ. καί 1368.55. 
Σήμερον σφζεται κοινώς ή λ. μυστρί δηλοΰσα τό έργαλεΐον, δι’οΰ ό κτίστης παρεμ
βάλλει ή εύθειάζει τόν πηλόν.

§ Πβ. καί τήν Πελοποννησιακήν παροιμίαν, άς κάνουν χρυσά κουτάλια, ήτοι ας πλου
τίσουν, άδιαφορώ.
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Περί επιτραπέζιων σκευών δντος τοϋ λόγου, οί συγγραφείς άναφέρουσι 
τούς προς υποδοχήν τοΰ φαγητού πίνακας1, πινάκια και πινακί- 
σκους 2 3. Κατ’ εμέ, οΐ πρώτοι είναι αί λεκανίδες αί μετά βάσεως παριστανώ- 
μεναι εις τάς παρατιθεμένας εικόνας, εν ω οί δεύτεροι, τά σημερινά πιάττα. 
’Άγομαι δ’ εις τό συμπέρασμα τούτο εκ τε τής παρατηρήσεως δτι ό πίναξ 
χαρακτηρίζεται ώς σκεύος «έφ’ ού τά εδέσματα παραφέρεται» 8 καί εκ τού 
δτι νΰν εν Βιάννφ Κρήτης πίνακας λέγεται μεγάλη ξυλίνη λεκάνη, εξ ής από 
κοινού τρώγουσιν οί συνδαιτυμόνες.

Και παρετίθετο μέν επί τών πινακίων συνήθως τροφή, αλλά καί ύδωρ 
προς πόσιν4, δικαιολογουμένης ούτω τής εκ τοΰ πίνω παραγωγής τής 
λέξεως 5.

Κατεσκευάζοντο δέ τότε τά πινάκια, τά οποία καί νύν είναι πολύλεκτα, 
είτε, έκ ξύλου είτε έκ πηλού, φέροντα γάνωμα έσωθεν ή έξωθεν καί σχήματα 
διάφορα τού ζωικού ή φυτικού κόσμου ή γεωμετρικά, γραπτά ή χαρακτά είτε 
καί συναμφότερον είτε ήσαν αργυρά ή χρυσά, φέροντα έγγεγλυμμένας διαφό
ρους παραστάσεις 6 *.

1 'Επί πίνακος, έφ’ οΰ τά έδέσματα παραφέρεται, Χρυσοστόμου, Περί μετάνοιας 
(Migne, P.G. 59.763) πίνακες' αγγεία έν οΤς έσθίομεν, ΦαβωρΧνος. Καί ό Πρόδρομος 
(Poemes 3.170) είπε

μη νά τσακώσω πίνακα κάνέναν είς τάς χεΐρας' 

πίνακας, παρά τούς πινακίσκους, άνέφερε καί ό ’Ιωσήφ Τραπεζοΰντος έν τφ έγκωμίω 
είς τόν άγιον Ευγένιον ("Ενθ’ άν.)

2 Πινάκων, έν φ έσθίομεν· λεξικόν Ζωναρά έν λ. πεινάκιον
πλνοιμον ουκ ηθέλααι καθόλου τά πινάκια (Poemes Prodromiques 4 200) 

Σκουτέλλια καί πινάκια αναφέρει καί ό κώδ. Β τής Χρονικής διηγήσεως Νικήτα τοΰ 
Χωνιάτου, (758.5) πολύλεκτα δ’ είναι ταϋτα έν άγιολογικοϊς κειμένοις καί τυπικοΐς 
μονών Gelzer, Leonti os von Neapolis 46.6, L. Petit, Typicon du monastere de 
la Kosmosotira § 70 (Izwestia 13.54), Miklosicli - Muller, Acta et Diplomata 
6.245, Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Τυπικόν τής έν Κων/πόλει μονής τοϋ αγίου 
μεγάλομάρτυρος Μάμαντος (Ελληνικά 1.271.7.)

3 Χρυσοστόμου, Περί μετάνοιας (Migne, P.G. 59.763.)
4 εκείνοι πάντα τό γλυκύν μετά τών κουτρουβίων, 

ημείς δε τό νεροντοικον μετά τών πινακίων

(Poemes Prodr. 3.314). Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, έν τή έκθέσει 
του, (464.15) αναφέρει καί καυκοπινάκια, ΐνα πίνωσιν.

5 Οίνου πίνακες λέγοιντο αν· καί μάλλον τοΰτο κυρίως, δοκεί γάρ έκ τοΰ πίνειν 
παρήχθαι ό πίναξ συνδηλουμένου καί τοΰ έσθίειν τρόπο) συλληπτικφ Εύστ. Παρ. (1794.7.)

6 Αυτονόητον δτι, δταν γίνεται λόγος περί χρυσών καί αργυρών έπιτραπεζίων σκευών
πρόκειται καί περί πινακίων. Ό I. Τζέτζης (χιλ. Ε'. ίστορ. ιβ' στίχ. 538) ιδιαιτέρως
είπε περί γαλής „ , . , , , , . ,

καν ον χρνοοις εν οκευεοιν, εν αργνροις εαθιει

Φ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν μεσαιωνικήν Ελληνικήν λαογραφίαν, ’Αθήνας τόμ.
26.147. Χρυσοΰς δέ πίνακας αναφέρει καί ό ’Ιωσήφ έν τφ προμνημονευθέντι έγκωμίφ
του είς τόν άγιον Ευγένιον.
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Πινάκια βαθέα ήσαν τά υπό Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου 
άναφερόμενα μινσούρια (Λατ.missoria), τά όποια ήσαν ή μεγάλα άναρτώ- 
μενα εν τφ Χρυσοτρικλίνφ κατά τάς επισήμους δεξιώσεις ή μικρότερα ως 
μινσουράκια χαρακτηριζόμενα. Τά πρώτα περιγράφονται ως αργυρά καί 
ανάγλυφα, τά δε δεύτερα ώς ολόχρυσα '.

Ου μόνον δέ μινσούρια, αλλά καί μίνσοι ή μίσσοι εκαλούντο τά 
πινάκια ώς περιέχοντα τά παρατιθέμενα φαγητά, τούς missos. Περί τούτου 
ούδεμίαν άφίνει αμφιβολίαν τό έν τώ κλητορολογίω τοΰ Φιλοθέου «από δέ 
τού κουφίσματος τοΰ πρώτου μίνσου δει ήμάς είσάγειν...» * 2 τό ΙΙροδρόμειον

καί νά τους εσννέτριψα τους παλαμναίους μίσσονς 3

ώς καί τά τοΰ Κωδινοΰ, όστις (62.16) αναφέρει ώς δώρα κατά τάς επισή
μους εστιάσεις ύπό τοΰ βασιλέως παρεχόμενα «είτε χρυσία είτε αργύρια διά 
μίνσων» έν άλλαις λέξεσι χρυσά και αργυρά τρυβλία.

Έν τφ επ’ δνόματι τοΰ Ζωναρά φερομένω λεξικφ κεΐται τρυβλίον τό 
σκουτέλλιον, συνώνυμα δέ φαίνονται άμφότερα έν τοΐς Προδρομείοις ποιή- 
μασιν 4. Ή αλήθεια είναι δτι τά σκουτέλλια, ώς καί τό δνομά των δηλοΐ 5, 
ήσαν βαθύτερα άσπιδοειδή πινάκια, διάφορα τών πινακίων, προς τά όποια καί 
συχνά έκ παραλλήλου άναφέρονται6, άποτελοΰντα μετά τών πινακίων τά 
σκουτελλοπίνακα, ήτοι πινάκια καί σκουτέλλια 7, κατόπιν δέ φαίνεται

ι Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 472.8, 582.17.21, τοΰ αύτοΰ, 
περί θεμάτων 1δ. 14. Βλ. καί τό υπόμνημα τοΰ Reiske 2.691 καί Α. Κοραή, Άτακτα 
1.113. Νυν μ(ι)σούρες έν Γρεβενοΐς λέγονται πήλινα χονδροειδή πινάκια, έν Θεσσαλίρ 
δέ οί γαβάθες.Ώς δέ καί έν άλλοις, οΰτω καί ένταΰθα ή αυτή λέξις έδήλου καί τόν δίσκον 
τών τρωγόντων, αλλά καί άγγεϊον δι’ υγρά. Ίσως μάλιστα άγγεϊα είναι τά δύο ολόχρυσα 
μινσουράκια τά ύπό τοΰ Πορφυρογεννήτου άναφερόμενα. Νΰν έν Βιάννφ Κρήτης τό 
μουζουράκι είναι άγγεϊον έλαίου.

2 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 165.22 (Bury.)

3 Hesseling- Pernot, Poemes Prodromiques 3.166. Βλ. καί A. Κοραή, 
Άτακτα 1.256.

* αφ' οί δέ δω δτι πάρονσι σαβοΰρα τά σκουτέλλια
και ηυραν τά σκουτέλλια τουe πλήρης καθερισμένα 
πλύαιμον ονκ ήθέλασιν καθόλου τά πινάκια (Poemes 3.2162, 4.200.)

5 Scutum -scutulum -scutella, A. Κοραή, Άτακτα 1.59.

3 Ώς λ.χ. έν τοΐς τυπικοΐς τών μονών, L. Petit, Typicon du monastere de la 
Kosmosotira § 70 (Izwestia 13.54.) Σωφρονίου E ύ σ τ ρ ατ ιάδ ου, Τυπικόν τής έν 
Κων/πόλει μονής τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος, (Ελληνικά 1.271.7). Καί έν τφ 
δημώδει κειμένφ τής Χρονικής διηγήσεως Νικήτα τοΰ Χωνιάτου (758.5), παρά τά 
πινάκια άναφέρονται σκουτέλλια.

1 Η e ssel i n g - Per n o t, Poimes Prodromiques 2.60.
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δτι και άντ’ άλλήλων ελέχθησαν, ώς πιστοποιούσι τά τε ανωτέρω μνημονευ- 
θέντα παραδείγματα κα'ι ή νύν χρήσις '.

Τά συχνά δ’άναφερόμενα ταΰτα σκουτέλλια* 2 ή μεσοσκοΰτελλα 3, 
ήτοι σκουτέλλια της mesae, τής τραπέζης δήλα δή, ήσαν παρά τοίς πτωχό· 
τέροις πήλινα, άλλ’ οΰχί σπανίως καί ύάλινα 4, παρά δε τοΐς πλουσίοις καί 
αργυρά καί χρυσά ακόμη 5, άναφέρουσι δέ κατά τους τελευταίους αιώνας αί 
Άσίζαι τής Κόπρου καί σκουτέλλια μαρμαρένια, ζωγραφιστά, εκ Σαρακηνίας 
ερχόμενα6. "Οτι δέ είς τό έ'νζωδον καί διάχρυσον άσήμιν τοϋ βασιλικού 
τραπεζίου 7 καί είς τά σκευή τής τραπέζης τά από χρυσού μετά πολλών 
τεχνωμάτων 8 θά ύπήγοντο, μετά τών μινσουρίων καί τά σκουτέλλια, τά 
οποία ως καί διάλιθα εν τοΐς άνακτόροις άναφέρονται, είναι πολύ πιθανόν 9.

Βαθυτεραι τών σκουτελλίων ήσαν οί κούπες, εντός τών οποίων παρε
τίθεντο κρέατα, ώς πληροφορεί ή παιδιόφραστος διήγησις τών τετραπόδων 
ζφων 10 11.

Τέλος πιθανόν είναι δτι επί τής τραπέζης τών Βυζαντινών παρετίθετο 
τό υπό τών νεωτέρων σχολίων άναφερόμενον σαλτζάριον, νύν σαλ
τσιέρα Π.

Έπί τάς λεκάνας καί λεκανίδας νύν ερχόμενοι, λέγομεν δτι επί τής τρα
πέζης τών Βυζαντινών έτοποθετούντο, οσάκις μάλιστα από κοινού δοχείου

ι Νΰν πολλαχοϋ σκουτέλλια λέγονται τά πήλινα τρυβλία, κανατοσκούτελλα 
δ’έν Κύπριο τά τής τραπέζης κανάτια καί σκουτέλλια. (Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά 
2.572.)

2 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, "Εκθεσ. 472.7, 582.21, Hesseling-Pernot, 
Poemes Prodromiques 3.210, 4.200, Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζώων 
στίχ. 151 (Wagner, Carmina Graeca medii aevi σελ. 297), M i k 1 o s i c h - Muller, 
Acta et Diplomata 6.245, L. Petit, Typicon de Gregoire Pacourianos (Βυζαντ. Χρον. 
11.53). Έπιθι καί τάς ανωτέρω έκ τών τυπικών καί τοΰ Νικήτα Χωνιάτου σημειωθείσας 
μαρτυρίας καί πρόσθες ότι ό Διόνυσος ύπό τοϋ I. Τζέτζου (Χιλ. 8.586) λέγεται 
ζα βο σκ ουτέ λλ η ς. Ό τύπος σ κ ου τελ λ ίτ σ ιν έν τοΐς Προδρομείοις ποιήμασι 
Hesseling - Pernot, Ένθ’ άν. 4.247.

3 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 582.17.21.
4 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 6.245.
5 Έν τή παιδιοφράστιρ διηγήσει τών τετραπόδων ζφων (Ένθ1 άν.) γίνεται λόγος 

δι’ αργυρά καί χρυσά σκουτέλλια. Σκουτέλλια καί μεσοσκούτελλα αργυρά αναφέρει καί 
Κωνστ. ό Πορφυρογέννητος έν τή έκθέσει τής βασιλείου τάξεως 582.17.21 καί 
καί πάλιν ό αυτός (472.7) σκουτέλλια ολόχρυσα καί πάλιν (597.17) σκουτέλλια χυμευτά 
καί διάλιθα.

3 Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.495.
7 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Πρός τόν ’ίδιον υιόν Ρωμανόν 232.20.
8 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 362.
2 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 597.19, 585.17.

10 Στίχ. 300.
11 Σχολ. είς Άριστοφ. Βατράχ. 1016.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, Ιτος I'. 8
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οΰτοι έΐρωγον, καί γαβάθαι ή γαβάθια1 η γαβαδίτζια2 ή 
άπαλαρέαι, τής τελευταίας λέξεως έκ τοϋ Λατινικού epularia παραφθα- 
ρείσης, ως παρατηρεί ό ’Ιωάννης Λυδός 3, μουχρούτια4 καί πατέλ- 
λαι5 ή πατέλλια6. Πάντα ταΰτα τα ονόματα δεικνΰουσιν άφ’ ενός τό 
σχήμα, άφ’ ετέρου δε την χρήσιν ή τήν ύλην, εξ ής τά σκεύη ταΰτα κατε- 
σκευάζοντο. Ούτως ή λ. γαβάθα, ήτις ώς δημώδης ήδη παρ’ Ήσυχίφ μνημο
νεύεται 7, είναι ή cavata, ή κοίλη δήλα δη λεκάνη ή λεκανίς, ή μουχρούτα, 
εκ τοϋ Τουρκικού mahriit είναι ή πηλίνη λεκάνη 8, ή άπαλαρέα, ώς όρθώς 
παρατηρεί ό I. Λυδός, παρεφθάρη έκ τού epularia, τό πατέλλα σχετίζεται 
δ'χι βέβαια, ώς θέλουσιν οί Βυζαντινοί, με τό έκπέταλος, άλλα μέ τό πατάνη 
καί τό Λατινικόν patina καί δηλοΐ πάντως άνοικτήν λεκάνην.

Κατεσκευάζοντο δ’ αί λεκάναι αΰται, τών οποίων τά ονόματα σώζονται 
νΰν κατά τόπους9, είτε έκ ξύλου, είτε έκ πηλού (γαβάθια, μουχρούτια, 
άπαλαρέαι) είτε καί έκ μετάλλου (άπαλαρέαι-πατέλλια) έφ’ ου έγλυφον διά

ι Η esselin g - Pernot, Poemes 3.4126 .
2 Miklosich-Mtiller, Acta et Diplomata 6.245.
2 Ίστέον δέ Ρωμαίοις τό κάνουν έπί μέν τών ιερών σατούραν, έπϊ δέ τών ευωχιών 

έ πο υ λα ρ ί α ν, ήν άπαλαρέαν έξ άγνοιας προσαγορεύομεν (I. Λυδοΰ, Περί μηνών 
1.29 Wuensch). Καί έν τοΐς Προδρομείοις ποιήμασι φέρεται

καί άπαλαρέαν μονχροντινον, γλυκνν κρααϊν επάνω.

(Poemes, 3.185). Άπαλαρέα μουχροΰτινος είναι λεκάνη πηλίνη. "Αλλας ερμηνείας, μή 
όρθάς, βλ. παρά Du Cange έν λ., Α. Κοραή, “Ατ. 1.262.338 καί Hesseling-Pernot, 
Poemes Podromiques σ. 120.

4 Μουχρούτια=πήλινα λεκανίδια, άναφέρονται έν τοΐς τυπικοΐς τών μονών’ Miklo- 
sich-Miiller, Acta et Diplomata 6.245 ώς καί έν ταΐς ’Ασίζαις τής Κύπρου, ένθα καί 
μουχρουτοσκούτελλα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.243.)

5 Ό Πολυδεύκης, Όνομαστ. 6.12 έγραψε' τάς δέ καλουμένας πατέλλας λεκα- 
νίδας όνομαοτέον εί καί έξ αργύρου εΐεν.

6 Ό Πολυδεύκης (Ένθ’άν. κεφ. 13) «εΐη δ’ αν ή πατάνη λοπάδιον έκπέταλον, 
δ νΰν ίσως άπό τούτου καλοΰσι πατέλλιον» καί Αλέξανδρος ό Τραλλιανός (2.161) είπεν 
επίβαλλε άπό τοϋ ϋδατος εις μέγα καθαρόν πατέλλιν». Κεϊται δέ καί έν τφ λεξικώ τοΰ 
Φωτίου «πατάνια- τά έκπέταλα καί άναπεπταμένα λοπάδια, οί δέ πολλοί διαστρέφουσιν 
ώς Ρωμαϊκόν τό όνομα». Κατά τούς χρόνους τοϋ Ευσταθίου (229.2) πατέλλια έλέγοντο 
τά πλατέα ποτήρια.

τ Έν. λ. γαβαθόν.
8 Φ. Κουκουλ έ, Προδρόμεια λαογραφικά ζητήματα, έν Λαογρ. τόμ. 5 σ. 327 έξ.
9 Ή γαβάθα καί τό γαβάθι είναι πολύλεκτα νΰν. Έν’Άνω Άμισφ τοΰ Πόντου 

παλαρέα τέως έλέγετο ή γαβάθα, έξ ής άπό κοινοΰ έτρωγον οί συνεστιώμενοι (Άρχεΐον 
Πόντου 1.186), αυτόθι δέ «βάλλω παλαρέαν» ίσοδυνάμει τφ παρατίθημι τράπεζαν. Έν 
Κρήνη τής Μ. Ασίας άπαλαρεά έλέγετο ή κοινώς άλλως άπλάδα (Δ. Πουλάκη, 
Λεξικόν, ίδίφ τής Σίκινου καί τινων άλλων τόπων (Ζωγρ. Αγών 2. <>), άπαλερεά δέ 
ή άπαλαρεά έν Χίω γλυκύσματα καί εδώδιμα προσφερόμενα κατά τά μνημόσυνα 
(εντός άπαλαρεάς βέβαια) Π ασπάτη, Τό Χιακόν γλωσσάριον σ. 75.
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φορά κοσμήματα 1 ή και γράμματα καί ρητά ’Αραβικά, κατά τούς τελευ
ταίους αιώνας2. Έν ταϊς Άσίζαις τής Κύπρου άναφέρονται καί μουχρου- 
τοσκούτελλα μαρμάρινα, ζωγραφιστά 3.

Τέλος ας μνημονευθώσιν ενταύθα καί οι επιτραπέζιοι δίσκοι, οΐτινες, εκ 
μετάλλου δντες, ενίοτε μάλιστα έκ χρυσού 4, έδέχοντο τούς καρπούς καί τά 
γλυκύσματα 5.

Τά επιτραπέζια Βυζαντινά αγγεία διαιρετέα είς τά διαφόρου είδους 
ποτήρια ή τά αγγεία τά περιέχοντα τά χωνευτικά ποτά καί είς μεγαλύτερα 
υδροφόρα ή οίνοφόρα δοχεία.

Τά αγγεία, έξ ών έπινον οί Βυζαντινοί ύδωρ ή οίνον εκαλούντο, κατά 
την άρχαίαν χρήσιν, ποτήρια (ενικ. ποτήρι(ο)ν) καί ήσαν ή σύστομα ή 
εκπέταλα, οπότε εκαλούντο πατέλλια6. Τό ποτήριον τό προωρισμένον 
κυρίως διά τον οίνον καί πήλινον εκαλείτο καύκος7 ή καυκί(ο)ν8, ήμι- 
σφαιρικόν βεβαίως κατ’ άρχάς έ'χον σχήμα καί κατόπιν απλώς τό τού κοινού 
ποτηριού. Ώς ετερον τύπον τού καυκίου θεωρώ τό καυκάλιον9, άφ’ού

1 Μακάριος ό Αιγύπτιος όμιλεΐ περί άργυροκόπου καί άναγλυφαρίου γλύφοντος 
διάφορα ζώδια επί τοϋ δίσκου· Μακαρίου τοϋ Αιγυπτίου, Όμιλίαι· ομιλία 16η 
(Migne, P.G. 34.617.)

2 Γ. Ιϊαχυμέρους, Μιχαήλ Παλαιολόγος 1-453.17.
3 Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.243.
4 Περί χρυσών δίσκων όμιλεΐ ό Χρυσόστομος, 'Ομιλία είς τόν ιγ’. ψαλμόν 

(Migne, P.G. 55.552.)
5 Ό Λιβάνιος, (Φθονερός τού γείτονος αύτοΰ πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν 

προσαγγελλει 24 τόμ. 6 σελ. 631 Forster) όμιλεΐ διά τούς έπί τής τραπέζης πινακίσκους 
καί δίσκους. Ό Πρόδρομος (Pofemes 3.321g) παραπονεΐται διά τούς ηγουμένους ότι 
τρώγουν

εκείνοι τά γλνκύοματα μετά των δισκαρίων 

Σχετικός καί ό έκ ποιήματος τοΰ ΙΕ', αίώνος στίχος

είκοσι μήλα κείτουνται ’ς χρυσήν άπαλαρέαν 

(Η esseling-Perno t, Έρωτοπαίγνια στίχ. 260 σελ. 24.)
6 Έκ δέ τών 'Ομηρικών πετάλων καί ποτήρια έκπέταλα τά πλατέα, όποια τά ίδιω- 

τικώς λεγόμενο πατέλλια· Ευσταθίου, Παρεκβ. 229.2.
7 Πβ. καί τό σκωπτικόν ποιημάτων

πάλιν τον κανκον επιες
πάλιν τον νουν άπώλεσες (Θεοφάν. 457.20 έκδ. Βόνν.)

3 Καυκίον παρ’ υμΐν, κάλιξ δέ παρά σοφοΐς· Σουΐδας. Παρά Προδρόμφ (Poemes 
3. 124) κεΐται· καυκίν κρασίν ού δίδουν με τό λέγουν ευλογίαν καυκία άναφέρονται έν 
τφ τυπικφ τής Κοσμοσωτείρας (L. Petit, Typicon du monast^re de la Kosmosotira 
§ 70, Izwestia 13.54.)

9 ”Ωφθη ... κατέχουσα καυκάλιον ύδατος· Παλλαδίου έπισκόπου Έλενου- 
πό λ ε ως, Ή προς Λαΰσον ιστορία (Migne, P.G. 34.1057). Καυκάλιον υέλινον αναφέρει 
καί ό Άχμέτ έν τφ όνειροκριτικφ του κεφ. ρπζ'. σελ. 163 (Drexl.)
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και σήμερον ετι εν Καλαμιτσίψ Θρμκης καύκαλα λέγεται τό ποτήριον. Και 
τά βασιλικά δε χαλίντζια, τά ώς καυκία υπό Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυ
ρογέννητου χαρακτηριζόμενα ι, ήσαν ποτήρια αύτόξυλα καί άγροικικά, ως 
διδάσκει ό Καισαρείας Άρέθας 1 2. Ποτήριον δ’ οίνου ή το, κυρίως εν τοϊς 
μοναστηρίοις, τό κρασοβόλ ιν3, εν φ δήλα δή έβάλλετο τό πρός πόσιν 
κρασίον.

Ό Μ. Βασίλειος (κατά μεθυόντων ομιλία ΙΔ'. Migne, Ρ. G. 31.456) 
αναφέρει δτι επί των χρόνων των οί πίνοντες είχον επί τής τραπέζης ψυκτή
ρας καί κρατήρας καί φιάλας. "Οτι ό ψυκτήρ ήτο είδος ποτηριού κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους μανθάνομεν εκ τοΰ Ησυχίου, παρ’ φ άναγινώ- 
σκομεν ψυκτήριον ποτήριον, δ ημείς ψυκτήρα φαμεν 4, καί πάλιν· 
ψυκτήρ, δν ημείς ψυγέα, δτι δέ τά υπό τών παροινοχόων φερόμενα κρυω- 
τήρια κατά τάς εν τοϊς άνακτόροις εστιάσεις ήσαν οί ψυκτήρες, θεωρώ 
πολύ πιθανόν 5 6.

Μέχρι τοΰ Δ', καί Ε'. μ.Χ. αίώνος άναφέρονται υπό τών συγγραφέων 
μεταξύ τών επιτραπέζιων αγγείων οί κρατήρες e, ίσως δέ τότε νά είχον οΰτοι 
τό σχήμα καί την χρήσιν τών αρχαίων τοιούτων. Πάντως κατά τούς μετά 
ταΰτα αιώνας, παρά Βυζαντινοΐς, τό κρατήρ ϊσοδυνάμει πρός τό μέγα ποτή
ριον ή καί απλώς ποτήριον 7, κατά δέ τούς τελευταίους αιώνας πρός υδρο
φόρου άγγεΐον 8.

1 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 468.12 ό Reiske έν τοϊς σχολίοις του 
(2.28) παράγει έκ τοΰ ’Αραβικού khalig.

2 Σχόλια είς Λουκιαν. Ψευδολ. η περί της άποφρ. 27. Πρ. καί 2. Κουγέαν έν 
Λαογρ. 4.249.

3 η καν τό κραοοβόλιν μου οξος να τό πληρώο^
Poentes 3.221. Τό μέντοι πόμα μετά τοΰ μείζονος δοθήσεται κρασοβολίου- L. Petit, 
"Ενθ’ άν. § 24. Βλ. καί Σωφρονίου Εΰ στ ρ ατ ιάδ ο υ, (Ένθ’ άν. 'Ελληνικά· 
1.274.35.) Κρασοβόλιν ήτο καί τό δοχεϊον, έν φ έβάλλετο ό οίνος καί αυτή ή ποσότης 
τοΰ οίνου. Μέ τήν σημασίαν ταύτην φέρεται ή λ. καί παρά Προδρόμφ (Poemes 3.120) 
καί έν ταΐς μοναϊς τής Κρήτης, ένθα κρασοβόλι = ποτηρεά ή ποσόν πινομένου οίνου, 
(I. Κονδυλάκη, ’Από Χανίων είς αγίαν Τριάδα, Έβδομάς 4 1 καί 2) Βλ. καί Α. Κοραή, 
"Ατακτα 1.246 καί Γ. Χατζιδάκιν έν Glotta 2.290.

4 Βλ. καί τό λεξικόν τοΰ Σουΐδα έν λ. ψυκτήρ.
5 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 108.13.
6 Μ. Βασιλείου, 'Ομιλία ΙΔ'. κατά μεθυόντων (Migne, P.G. 31.456), Χρυσο

στόμου, Λόγος είς τόν εαυτόν μή άδικοΰντα ούδείς παραβλάψαι δύναται (Migne, P.G. 
52.471) τοΰ αύ τοΰ, 'Ερμηνεία είς τόν ΜΘ'. ψαλμόν (Migne, P.G. 55.239), τοΰ αύτοΰ, 
Είς Ματθαίον ομιλία ΝΗ'. (Migne, P.G. 58.566.)

7 Β. Γεωργιάδου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου καί Γεωργίου Βοΰρτζου 
μητροπολιτών ’Αθηνών λόγοι σελ. 45. Καί ό Δούκας δ’έγραψεν έν τή ίστορίρ του 
(312.13) δτι οί Τούρκοι κατά τήν άλωσιν ήσαν «τόν άκρατον πίνοντες έκ τών ιερών 
κρατήρων».

8 Ό I. Λαζαρόπουλος, Σύνοψις τών θαυμάτων τοΰ άγιου Ευγενίου (Α. Παπα-
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"Ο,τι ελέχθη διά τον κρατήρα, ίσχΰει και διά τάς κύλικας. Πλατεΐαι 
οίνηραί ή υδροφόροι κύλικες άναφέρονται υπό τοΰ Κλήμεντος 1 και τοϋ 
Χρυσοστόμου2, τό των αρχαίων κυλικών ακόμη, πιθανώς, τότε εχουσαι 
σχήμα, εις τούς μεταγενεστέρους δμως αιώνας κύλιξ και ποτήριον είναι ισο
δύναμα, ως δεικνύουσι και άλλα και τό δτι τό ποτήριον τίθεται ώς ερμή
νευμα τής λ. κύλιξ 3.

Ού μόνον δ’ οι κρατήρες και at κύλικες, αλλά και at υπό Κλήμεντος, 
Χρυσοστόμου και Μ. Βασιλείου άναφερόμεναι φιάλαι πιστεύω δτι ήσαν 
εν χρήσει μέχρι τοϋ Ε'μ. X. α’ιώνος 4.

Τέλος παρά τό καυκίν καταλεκτέον καί τό σκυφί(ο)ν, κοΐλον καί σφαι
ροειδές δοχεΐον προς πόσιν 5. Τό δ’ έν εγγράφω τοϋ ΙΓ'. αιώνος άναφερό- 
μενον κεραστικόν6 υποθέτω δτι είναι δοχεΐον μικρόν περιέχον είδος 
πνευματώδους ποτοϋ.

Ερχόμενοι νϋν επί την ύλην, εξ ής τά αγγεία ταϋτα κατεσκευάζοντο, 
λέγομεν δτι τά μέν ποτήρια ήσαν ύάλινα, καί παρά τοΐς έπιδεικτιώσιν άλα-

δοπούλου - Κεραμέως, Fontes historiae imperii Trapezuntini 96.10.30) αντι
διαστέλλει τούς κρατήρας πρός τά τρυβλία καί τά κύπελλα. Έν τφ Corpus glossar. 
Latinorum τό κρατήρ μεταφράζεται διά τοϋ ποτηροπλύτης. Πρόκειται λοιπόν ένταϋθα 
περί λεκανίδος, έν φ έπλύνοντο τά ποτήρια. Τον ποτηροπλύτην παραβάλλει ό Άρέθας 
πρός τό άρχαΐον κυλικεΐον (Λουκιαν. Λεξιφ. 7-10. Σ. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις 
τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις, Λαογρ. 4.250.) Νϋν ποτηροπλύτης λέγεται είδος χόρ
του, δι’ ού πλύνουσι τά ποτήρια (σό ρ ι έν Σινασφ τής Καππαδοκίας), κατ’ αναλογίαν τοΰ 
όποιου έχομεν νϋν τό τσιανακοπλύτ’ς έν "Ιμβρω καί Σαμοθράκη, καί τέως έν Σάντςι 
τοΰ Πόντου σκευοπλύτη (ή). (Βλ. καί Λαογρ. "Ενθ’ άν.)

1 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2 σ. 176. 14.
2 Χρυσοστόμου, Εις Ίωάννην ομιλία ΝΑ'. (Migne, P.G. 59.283.) Κύλικα άνέ- 

φερε βραδύτερου καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Tafel, Eust. Opusc. 356.9.)
3 Κομψώς άγαν καί τρισί δακτύλοις όχεΐν τήν κύλικα· Μιχαήλ Άκομινάτου, 

τοΰ Χωνιάτου, Τά σωζόμενα 2.169.13- κύλιξ τό ποτήριον, Θεοδώρου Προ
δρόμου, Κανών περί αντιστοίχων (Annuaire de l’Association 10.132)· φέρεται δέ καί 
έν τφ έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικφ κυλικεΐον- ή ποτηριοθήκη.

4 Κλήμεντος, Παιδαγ. βι6λ. 2 κεφ. 2.31 σελ. 175.7, Χρυσοστόμου, Εις 
Ματθαίον ομιλία ΝΗ'. (Migne, P.G. 58.566.), Μ. Βασιλείου, Κατά μεθυόντων δμιλία 
ΙΔ'. (Migne, P.G. 31.456.) Νΰν έν Λακωνική φιάλα λέγεται τό ήμίτομον κολοκύνθης 
τής λαγηνοφόρου, τό έχον περίπου τής άρχαίας φιάλης τό σχήμα.

5 Σφαιροειδή σκύφον αναφέρει Θεόδωρος ό Βαλσαμών (Κ. Η orn a, Die 
Epigramme des Theodoros Balsamon,Wiener Studien 25.185) σκυφίν έν φ ΰδωρ φέρε
ται έν τή διηγήσει των θαυμάτων τοΰ άγιου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 
μέως, Varia Graeca sacra 35.22,36.9.) Έν τφ Μ. Έτυμολογικφ (549.9) άναγινώσκομεν 
κύφων· γίνεται παρά τό κΰφος· δπερ έστίν σκεΰος έγγεγλυμμένον, κοΐλον, τό λεγόμενον 
σκαφίον. Βλ. καί τό παράρτημα τοΰ γλωσσ. τοΰ Du Cange έν λ. σκύφη. Παρά 
Κωνσταντίνω τφ Πορφυρογεννήτφ, (Έκθεσις 401.19) ή λ. σκύφιον έχει γενικωτέραν 
σημασίαν δηλοΰσα τό πρός πόσιν ποτήριον καί άγγεΐον.

3 Miklosi cli -Muller, Acta et Diplomats 4.75.202.
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βάστρινα και τορνευτά ’, ούχί σπανίως καί χρυσά1 2 κρατούμενα ύπό των 
κομψότερων καί προσφερόμένα διά τών τριών τής χειρός δακτύλων 3, τά 
δέ καυκία κυρίως πήλινα μέ αλοιφήν πολλάκις έσωθεν 4 5, δι’ δ καί μουχροΰτια 
ποτήρια ή απλώς μουχρούτια εκαλούντο8, ενίοτε δμως καί ξύλινα6. 
Οί σκΰφοι ήσαν πήλινοι ή ξύλινοι ή καί χρυσοί ακόμη 7.

Ώς δέ τά πινάκια εις τάς τραπέζας τών πλουσίων καί αβροδίαιτων ήσαν 
αργυρά ή χρυσά, ούτως ήσαν, κατά τάς μαρτυρίας τών συγγραφέων, καί τά 
παντοειδή ποτήρια 8, λιθοκόλλητα μάλιστα κά'ποτε κατά την εξωτερικήν επι

1 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2.33.1 καί 32.2 (σελ. 176.14.27) καί βιβλ. 2 
κεφ. 3 (σελ. 178.3.)

2 Χρυσοστόμου, Εις Ματθαίον ομιλία ΝΑ'. (Migne, P.G. 58.509.)
3 *0 Μιχαήλ Άκο μι νότος (Ένθ’ άν. 2.169.13) όμιλεΐ περί τοΰ «οίνοχοεΐν 

κομψώς άγαν καί τρισί δακτύλοις όχεΐν τήν κύλικα», ό Μιχαήλ Ψελλός, Πρός τινα 
κάπηλον μεγάλαυχον (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.502) διά τούς «δυσί κυπέλλοις άκροις 
δακτύλων εύφυώς πως οΐνοχοοΰντας», ό Ί. Τζέτζης (Α. Π απαδοπού λου - Κ ε ρ α- 
μέως, Varia Graeca sacra 83.27) διά «κύπελλα τά οΐνοχοοΰσι τρισί δακτύλοις εύφυώς 
εποχούμενα, α τοΐς καθηδυπαθοϋσι... μύγα τι δοκεΐ καί εράσμιον», ό Παλλάδιο ς, 
Λόγος ιστορικός (Migne, P.G. 47.39) περί συνδαιτυμόνος δυσαρεστουμένου, έάν μή ό 
έστιάτωρ «επ’ άκρων δακτύλων χλιαράν φέρη τήν κύλικα», έπηνέθησαν δέ παλαιότερον 
ύπό τοΰ Φιλοστράτου (Έπιστολαί έπιστ. ξ'. σ. 484 Hercher) τής καπηλίδος· «καί 
τών τριών δακτύλων αί ξυνθέσεις, ύφ’ ών όχεΐται τό ποτήριον».

4 Πώς κατεσκευάζοντο καί έστολίζοντο τά άγγεΐα βλ. Ch. Diehl, Manuel 2 σ. 710.
5 Μουχρούτια ποτήρια δεκαεπτά· L. Petit, Typicon de Gregoire Pacourianos 

(Βυζαντ. Χρον. 11.53)
αυτός χορταίνει τό γλυκόν εις τό τρανόν μονχροντιν

καί Χιώτικον να ετσάκωσα καν τέσααρα μουχρούτια 
Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques 3.156, 4.70.

Τέως έν Πόντφ μαχούρτ’ έλέγετο τό πήλινον ποτήριον 2. Ίωαννίδου, Ιστορία 
καί στατιστική Τραπεζοΰντος σ. κβ'. τοΰ γλωσσάριου. Τήν έκ πηλού κατασκευήν ποτη- 
ρίων καί καυκίων δηλοΐ ή τε μεσαιωνική παροιμία «ποδονιπτήρ καί κύπελλον έκ τών 
αυτών χωμάτων» (Κ. Μανασσή, Σύνοψις Χρον. στίχ. 2093, 6031 (σελ. 91 καί 256) 
Βόν.) τό έν τοΐς τυπικοΐς μονών καυκίον όστράκινον (L. Petit, Typicon du monastere 
de la Kosmosotira § 70. (Izwestia 13.54) καί τό τού σχολιαστοΰ τού Άριστοφάνους, 
(Νεφέλ 380) ποτήριον κεραμεοΰν. . . τό λεγόμενον καυκίον. Περί κυπέλλων έξ ύάλου 
καί χοός ώμίλησε καί ό Μιχ. Ψελλός πρός τινα κάπηλον μεγάλαυχον (Κ. Σάθα, 
Μεσ. βιβλ. 5.502).

6 Leo Sternbach, Nicolai Calliclis carmina άριθ. 17.1. Περί καυκίου έκ λίθου 
σαρδώνυχος βλ. κατωτέρω.

7 Έκ τοΰ αύτοΰ πηλού ή κεραμεύτρια χείρ, κατά τόν Κιονστ. Μανασσήν
οίδε κεραμεύειν , , , , ,Γ ουρανην και κνπελλιον και οκνφον και νιπτήρα
Ε. Miller, Poeme moral de Constantin Manasses (Annuaire 9.47. 337) K. Horna,
Die Epigramme des Theodoros Balsamon (Wiener Studien 26.185.)

8 Ό Λέων έν τοΐς τακτικοΐς του (20.80 Migne, Ρ. G. 107.1033) συνίστα, ΐνα έν τφ
στρατφ τά ποτήρια είναι άργυρό διά τούς έχοντας, διά δέ τούς άλλους ξύλινα.
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φάνειαν. Θά ήσαν δέ τά εκ πολυτίμου μετάλλου έκπώματα ταΰτα πολύ συν
ήθη, ά'λλως δεν εξηγείται διατί οί συγγραφείς άποτρέπουσιν από τής χρή- 
σεως αυτών λέγοντες ότι, εάν τις έμβάλη εις αυτά θερμόν πόμα, ή λήψις θά 
είναι έπώδυνος και αν πάλιν ψυχρόν, τό κράμα θά έπηρεασθή ώς προς την 
γεΰσιν από την περιέχουσαν ύλην 1. Γνωστού δέ ό'ντος δτι υδροφόρα αγγεία, 
ως ο! εμπόται, ήσαν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους κα'ι εκ λίθου διαφανούς, 
τού κοινώς λεγομένου κρύου 2, δεν πρέπει νά θεωρήσωμεν υπερβολήν δτι τό 
εν τφ έπυλλίω τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην άναφερόμενα λίθινα 
ποτήρια ήσαν φανταστικά. Υπερβολή πως βεβαίως είναι δτι ταΰτα ήσαν εξ 
υακίνθου λίθου ή σμαράγδου 3 4. Πάντως ’Άννα ή Κομνηνή εν τή Άλεξιάδι της 
(177.2.5) αναφέρει καυκίον σαρδωνύχιον, ό Πορφυρ. (Έκθ. 661. 13) ποτήριον 
όνυχίτου και τό τυπικόν τής μονής Γρηγορίου τού Πακουριανού i ξεστίον κρύον.

Πάντα σχεδόν τάνωτέρω ποτήρια σώζονται καί παρ’ ήμΐν βοηθοΰντα 
ημάς εν πολλοίς, ΐνα κατανοήσωμεν όποια ήσαν κατά τούς Βυζαντινούς χρό
νους τά όμώνυμά των, λέγω δ’ έν πολλοίς, διότι πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψιν 
δτι τό αύτό δνομα κατά διαφόρους αιώνας έδήλου πολλάκις δοχεΐον διαφό
ρου είδους.

Λοιπόν παρ’ήμΐν πολύλεκτα καί πολύχρηστα είναι τά ποτήρια, εν 
Πόντφ δέ, Σαράντα Έκκλησίαις καί Κρήτη τό καυκί 5 καί εν Μακεδονία 
τό καυκόπουλλο 6. Κρασοβόλι έν Μαδύτφ καί Ήπείρφ λέγεται τό 
ποτήριον τού οίνου, τό κοινώς άλλως κρασοπότηρο, κρατήρας έν 
Πολιχνήτφ καί τισι άλλοις χωρίοις τής Δυτικής Λέσβου λέγεται σκεύος τι, 
δι’ ου πίνουσιν οίνον, κρατηροπότηρο έν Ήπείρφ λέγεται τό μέγα κρα- 
σοπότηρον καί έν Μάνη κρατηροπότηρα τά ποτήρια τού οίνου ή τού 
ύδατος. Άφ’ ετέρου άκύλικας έν τισι χωρίοις τής Ρόδου λέγεται είδος 
αρχαίου οίνηρού αγγείου, σκύφος έν Ήπείρφ 7 ξύλινον μονοκόμματον

1 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 3 (σ. 177.22.) Πρ. καί τήν εις τόν Χρυσό
στομον άποδιδομένην ομιλίαν εις τόν Φαρισαίον (Migne, P.G. 59.592.) καί τοϋ αύτοΰ, 
ομιλία εις Ματθαίον ΝΑ'. (Migne, P.G. 58.509) καί πάλιν τοΰ αύτοΰ, Όμιλία εις τόν 
ΜΘ'. ψαλμόν (Migne, P.G. 55.239).

2 Οί παλαιοί (ΰαλον έκάλουν) τήν διαφανή λίθον, τόν ίδιωτικώς λεγόμενον κρύον, 
έοικότα δέ ύάλφ- Σχολ. εις Άριστοφ. Νεφέλ. 768.

3 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 393 έ|. 523.
4 L. Petit, Typicon de Gregoire Pacourianos (Βυζαντ. Χρον. 11.53.)
3 Κυρίως τό τοϋ οίνου- Σ. Ίωαννίδου, Ένθ’ άν. σ. ιη'. τοϋ γλωσσάριου. Έν 

Σαράντα Έκκλησίαις τής Θράκης καί Πόντφ καυκί λέγεται τό φλιτζάνι τοΰ καφέ. 
Έν Κρήτη καυκί λέγεται τό ή μίτομον τής λαγηνοφόρου κολοκύνθης, έξ οι πίνουσιν 
ϋδωρ ή οίνον οί έν τοΐς άγροίς εργαζόμενοι.

6 με τό μικρό κανκόϊπονλλο
θέλω να. πιω πεντέξι στίχ. ποιήμ.

7 Ζωγρ. ’Αγών 1.54, Ν. Νίτσου, Μονογραφία περί τής έν Ήπείρφ κώμης τοϋ 
Τσαμαντά σ. 283.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:16 EEST - 34.211.113.242
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άγγείον, εν φ θετού σι την τροφήν των βοών ή εν Κύμη χ, ένθα ποτίζουσι 
τά ζώα, εν Βιάννφ Κρήτης μέγα κοχλιάριον, δι’ οΰ άναδεύουσι το βραζόμε- 
νον γάλα και τέλος εν Καλαβρία τής κάτω Ιταλίας σύφου ή σύφα καλείται 
ό τών αρχαίων σκύφος 1 2 3.

Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος εν τη εκθέσει τής βασιλείου τάξεως 
λέγει δτι, οσάκις ό βασιλεύς εν Ικστρατεία συνέτρωγε μέ εθνικούς, επί τής 
βασιλικής τραπέζης παρετίθεντο σκουτέλλια ολόχρυσα, μινσουράκια ολόχρυσα 
δυο καί δρθομίλια ολόχρυσα δύο8. Καί προσεπάθησε μέν ό τό κείμενον 
σχολιάσας Reiske νά όρίση τί είδους αγγεία ή δοχεία ήσαν τά δρθομίλια 
ταΰτα, δεν τό κατώρθωσεν δμως, νομίζω 4. Ουδέ βοηθοΰσιν δσα λέγει ό 
Σουΐδας, δστις έν λ. τρύβλιον γράφει’ τρύβλιον δξυβάφιον, πινάκιον, ποτή- 
ριον, δρθομίλιον. Πάντως, άν τις εις τήν ετυμολογίαν τής λέξεως άπίδη, 
δρθομίλιον θά ήτο άγγείον δρθοΰ μιλίου, ήτοι μιλιαρίου τό σχήμα έχον, 
ήτοι κιονίσκου εΰρυτέρου κατά τήν βάσιν καί στενωτέρου κατά την κορυφήν, 
πάντως δ’ εύρυχώρου, άφ’ ου καί νϋν παχύς σάν θρομίλι ή σάν θρομίλα 
λέγεται επί παχυσάρκου ατόμου 5. Τώρα, άν, ως θέλει ό Reiske, τό άγγείον 
έχρησίμευε προς θέρμανσιν ύδατος, άγνοοϋμεν. Έλέγετο μέν ό ΐπνολέβης 
παρά Βυζανπνοις μιλιάριν 6 καί έ'χομεν επί τών Βυζαντινών τραπεζών 
αγγεία θερμόν δεχόμενα πόμα 7, είναι έν τοΰτοις επί τοϋ παρόντος παρακε- 
κινδυνευμένον, μέ τά πενιχρά στοιχεία, άτινα έ'χομεν ύπ’ όψιν, νά όρίσωμεν

1 Τρίμη, Κυμαϊκά σ. 28.
2 G. Morosi, L’elemento Greco nei dialetti dell’Italia meridionale (Archiv. 

Glott. 12.93.)
3 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθ. τής βασιλ. τάξ. 472.7.
4 Βλ. τά σχόλιά του εις τό ανωτέρω χωρίον τόμ. 2.562.
5 Έν Κρήνη καί Ίκαρίςι λέγουσι παχύς σάν τό θρομίλι, επί γυναικός δ’ έν Σύρο) 

Κύθνιρ, Κυθήροις καί Κρήτη, είναι σά θρομίλα.
6 Ίπνολέβης τό έν τη συνηθείφ μιλιάριον, Άρέθας είς Λουκιαν. Λεξιφ. 8. Βλ. 

τόν θησαυρόν έν λ. μιλιάριον καί Σ. Κ ο υγέαν, Ένθ’ άν. 4.250. Hesseling-Pernot,
Poemes Prodromiques 3.102. S. Krauss, Znr griech. u. latein. Lexikographie aus 
judischen Quellen B. Z. 2.506. 507.

1 Περί θερμού κράματος έγχεομένου είς μετάλλινα έκπώματα ώμίλησεν ό Κλήμης 
έν τφ παιδαγωγφ του (βιβλ. 2 κεφ. 3.35 σελ. 177.23), περί θερμού ΰδατος χρησιμοποιου- 
μένου κατά τό φαγητόν καί τό ποτόν ό Χρυσόστομος, Είς τήν "Ανναν λόγος Δ'. 
(Migne, P.G. 54,666), ό δέ Παλλάδιος, Λόγος ιστορικός (Migtie, P.G. 47.39.) περί 
συνδαιτυμόνος δυσαρεστουμένου, έάν μή ό έστιάτωρ «έπ’ άκρων δακτύλων χλιαράν φέρη 
τήν κύλικα», γνωστόν δ’ είναι τό έν ταΐς τραπέζαις τών μοναχών κυμινόθερμον ή «τό 
θερμόν δδωρ κυμίνφ συνηρτυμένον» ή τό «κυμινάτον θερμόν πόμα» L. Petit, Typicon 
du monastere de la Kosmosotira (Izwest. 13.35), M i kl os i ch-M ii 11 er, Acta et Dipl. 
5.363 καί τό εΰκρατον τό συνιστάμενον έκ πεπέρεως καί κυμίνου καί άνίσου θερμού, 
(Θεόδ. Στουδίτ. τόμ. 99 στήλ. 1716.) Βλ. καί Ε. Jeanselme et L. Oeconomos, Ali
ments et recettes culinaires des Byzantins σ. 14 τού ίδ. αποσπάσματος.
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την χρήσιν αύτοϋ. ’Ας άρκεσθώμεν πιστοποιοϋντες δη τό δρθομίλιον ήτο 
μετάλλινον δοχεΐον, εύρόχωρον, δρθοϋ μιλιαρίου τδ σχήμα εχον 1.

Κατά τον Άθήναιον (ΙΑ'. 87c) ή κοινή συνήθεια όξύβαφον έκάλει «τό 
δξους δεκτικόν σκεύος», έν τοΐς νόθοις δε λόγοις τοϋ Χρυσοστόμου γίνεται 
λόγος περί αγγείου δεχόμενου όζος 2. Ότι οί Βυζαντινοί είχον επί τών τρα
πεζών των τό ήμέτερον ξιδερό, δπερ κατά τον σχολιαστήν τοϋ Νικάνδρου, 
έλέγετο γαράριον 3, είναι εκτός πάσης αμφιβολίας, εκείνο μόνον, τό όποιον 
είναι άγνωστον είναι όποιον τι σχήμα είχε τοΰτο. Έγώ τό φαντάζομαι ώς 
φιαλίδιον ή φιαλοειδές, μή άποδίδων πίστιν εις τάς μαρτυρίας τών σχολια
στών, οΐτινες τά δξΰβαφα θέλουσι τρυβλία, κυμβία ή εμβάφια 4.

Έκ τής Λατινικής λέξεως cucuma κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, ως 
κατωτέρω θά ίδωμεν, δοχεΐον μετάλλινον, έν φ έθερμαίνετο τό προς νίψιν 
τών χειρών ύδωρ έλέγετο κοΰκουμος ή κουκοΰμιον. Έκ τοϋ αύτοϋ δε 
cucuma έλέχθη καί κ ουκ ου μάρ ιο ν. Τό κουκουμάριον τοΰτο, δπερ καί 
οϋτω καί κουμάρι κοινώς νϋν λέγεται, 5, άναφέρεται ως οίνηρόν άγγεΐον 
έν τή έκθέσει τής βασιλείου τάξεως (95.14.15, 153.11.15) θά είχε δέ αναμ
φιβόλους, δπερ καί νϋν σχήμα, ήτοι θά ήτο άνευ λαβής μέ λαιμόν κάποτε

1 Τό δρθομίλιον, άρτομίλι έν Ρόδιο καί θρομίλι νϋν έν Κρήτη καί παλαιό- 
τερον παρά Σαχλίκη (Έρμήν. 537) είναι δργανον ταλασιουργίας άποτελούμενον έκ 
βάσεως ή ξύλινης ήμίσεος περίπου μέτρου μήκους ή έκ λίθου όμοιου πρός τήν βάσιν 
τών τής έκκλησίας μανουαλίων, είς τό κέντρον τοϋ οποίου υπάρχει κοίλωμα, έντός τοϋ 
όποιου περιστρέφεται διά τής χειρός δ άτρακτος, είς δν περιελίσσεται τό έκ τής άνέμης 
έξελισσόμενον νήμα. Τό θρομίλι τοΰτο γράφουσι διά τοϋ υ, πρός τό ορθός μύλος συνδέ- 
σαντες τόν περιστρεφόμενον άτρακτον (Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ' 2.170, Έπιστ. Έπετ. 
3.97) ή πρός τό άτρακτομύλιον, (Β ενετοκλέους, Βραχεΐαι παρατηρήσεις σ. 68) 
ή πρός τό τροχομύλιον (Α. Κόρα ή, Άτακτ. 4.179.719.) Φρονώ δτι καί τό δλον 
ταλασιουργικόν δργανον έλαβε τό δνομα έκ τής βάσεώς του τής λίθινης, ήτις ομοιάζει 
πρός μίλιον, 8Γ δ καί θρομίλι γραπτέον.

2 Χρυσοστόμου, Είς τήν Χαναναίαν καί είς τόν Φαραώ (Migne, P.G. 59.663.)
3 Κύμβοιο άντί τοϋ όξυβάφου, οΤον έμβαφίου είς τράπεζαν πεποιη μενού, δπερ καλεΐ 

γαράριον ή συνήθεια (Σχόλια είς Νικάνδρου θηριακά 526.)
4 Όξίδες, α καλοΰμεν όξυβάφια (Σχόλ. είς Άριστοφ. 'Ιππείς 1301.) Ότι τό τρύβλιον 

μεΐζον τοϋ όξυβάφου (Σχόλ. είς Άριστοφ. "Ορνιθας 360.) τρύβλια· Λεκάνια δέ καί 
λεκανίδας τά μείζονα τών όξυβάφων καί έκπέταλα (Σχόλ. είς Άριστοφ. Άχαρν. 1109.) 
Ό Κ λήμης, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφάλαιον 2.35 σελ. 178.6 διαστέλλει τά όξύβαφα τών 
λεκανών καί πινακίσκων καί τρυβλίιον.

5 Κουμάρι νϋν κοινώς λέγεται όρθόλαιμον ύδροφόρον άγγεΐον, κουκουμάρα 
έν Κύπρω, (Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά 2 609) άγγεΐον ΰδατος κατά τόν λαιμόν εχον 
έσωθεν όπάς, παρά Ροδίοις ή άλλως λεγομένη λαγήνα, (Βενετοκλέους, Βραχεΐαι 
παρατηρήσεις σ. 114), κουκουμάρι δ’ έν Σύμη μικρά στενόλαιμος λάγηνος, (Μ. 
Γρηγοροπούλου, Ή νήσος Σύμη σ. 44.) Περί τής λ. κουμάρι βλ. G. Meyer, 
Neugr. Stud. 3.34., Μ. Vasmer, Etudes Greco - Slaves 2.249, Reiske έν τοΐς 
σχολίοις είς τήν έκθεσιν τής βασιλ. τάξεως 2.201.
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122 Φαίδωνος 1. Κουκουλέ

στενόν, έξ ου μετά τίνος ήχου θά έξήρχετο τό υγρόν, θά ετίθετο δ’ εντός 
αυτοϋ ύδωρ ή οίνος *.

"Ετερον άγγεΐον οίνου ή υδατος, παρομοίου προς τό κουκουμάριον σχή
ματος, ήτο καί δ εμπότης ή τό έμπο τ ό π ο υ λ λ ο ν * 2, σήμερον δ μπότης, 
νεμπότης ή τό νεμπότι ή μπότι3 (παρά τό (έμ)πίνειν) πήλινον 
κυρίως, αλλά και εξ ά'λλης ενίοτε πολυτιμοτέρας ύλης κατασκευαζόμενον. 
’Άννα λ. χ. ή Κομνηνή (Άλεξ. 1.177.6) αναφέρει καί έμπότην κρόον.

Παρά τον έμπότην δε μνημονευτέος καί ό βομβυλιός4, σήμερον 
πολλαχοΰ μποΰμπουλαςή μποΰρμπουλας, σΰστομον πήλινον άγγεΐον, 
ουτω κληθέν έκ τοΰ βόμβου, δν παράγει καταφερόμενον τό έν αΰτω υγρόν.

Είδος βομβυλιοΰ ήτο καί τό κουτρούβιον πολλάκις υπό των Βυζαν
τινών συγγραφέων μνημονευόμενον 5, κροταφοειδές άρχικώς δοχεΐον πήλι
νον δι’ οίνον ή ύδωρ, μετά ή ά'νευ λαβής, σφζόμενον νϋν υπό τον τύπον 
κουτρουβιή κουτρουπι, περί ου διά μακροτέρων άλλοτε έπραγματευ- 
θημεν έν τω περιοδικψ Λαογραφία, ένθα καί τον φιλόμουσον αναγνώστην 
παραπέμπομεν 6.

Επειδή δέ τά πήλινα ταΰτα αγγεία έχρησιμοποιοϋντο προς ψΰξιν τοΰ 
έμβαλλομένου υδατος κατά τό θέρος, διά τούτο έχαρακτηρίζοντο ταΰτα καί ως

ι ’Αγνοώ ποϋ στηριζόμενος ό Κ. Άμαντος ύπεστήριξεν (έν ’Αθήνας τόμ. 23.488) 
δτι τά κουκουμάρια είναι ποτήρια.

2 άΛΛά και τό μποτόπουλλον να γέμιζα κρασίτζιν 
τό άαπρον έμποτόπουλλον γεματον κρασοβόλιν

Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques 4 89.117.

3 Τό πήλινον, άλλ’ένίοτε καί ξύλινον άγγεΐον τοΰ υδατος λέγεται πότης έν Κύπρφ, 
μπότης έν Ήπείρφ καί Λευκάδι, νε μ π ότη ς έν Χίψ, μπότι έν Πελοποννήσφ καί 
έ μπότι καί νεμπότι έν Χίφ.

4 Σύ δέ μή απαξίωσης τήν κύλικα, ήν δέ βούλη τόν βομβυλιόν, οΤς γάρ ό άνήρ 
έντέθραπται, τούτοις σε δεξιώσεται, είπεν ό Μιχ. Ψελλός (Tafel, Eustathii 
Opusc. 356 9.) Βομβυλιός τό στρογγυλόν, οΧα τά νΰν πιθάκνια· !Α ρ έ θ α ς εις Λουκιαν. 
Λεξιφ. 7 -10. Έπιθι Σ. Κουγέαν έν Λαογρ. 4.250.

5 Διά τούς ήγουμένους εΤπεν ό Πρόδρομος δτι πίνουσιν

εκείνοι πάντα τό γλυκόν μετά των κουτρονβίων

Hesseling-Pernot, Poemes 3.314- έψυχρισμένα κουτρούβια αναφέρει Χριστό
φορος ό Μυτιληναιος (Ε. Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios 29), 
έγραψε δέ καί ό I. Τζέτζης (Σχόλια εις Λυκόφρ. ’Αλεξάνδραν στίχ. 786) βομβυλιος 
ζωΰφιον παρά τό βομβεΐν, ώσπερ καί τό πινόμενον κουτρούβιον.

6 Φαίδωνος Κουκουλέ, Προδρόμεια λαογραφικά ζητήματα έν Λαογραφ, 
τόμ. 56.327 έξ. Ώς κουτρούβια έχαρακτήρισεν 6 Γ. Σωτηρίου καί αγγεία εύρεθέντα 
κατά τήν άνασκαφήν των έρειπίων τοΰ παρά τόν “Αρειον Πάγον Βυζαντινού ναού 
(’Αρχαιολ. Δελτ. 2.136).
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Γεύματα, δείπνα καί ουμπόσια των Βυζαντινών. 123

κ ρ υ ω τ ή ρ ι α, εξ ής λέξεως εξειλίχθη τό σημερινόν κρ (υ) ω ν τη ρ ι', προς 
δ αντιστοιχεί τό σημερινόν Λήμνιον κρυγιουκάνατου και ό τής Σκύρου 
κρυολόγος1 2, ως ψυχριστάρια δ’είναι ταϋτα γνωστά έκ τής εκθέσεως

Είκ. 2. Πίνακες, πινάκια, ποτήρια καί έμποτόπουλλα επί τής τραπέζης τοΰ φαγητού. 
Έκ ψηφιδωτού τοΰ άγ. Μάρκου Βενετίας (ΙΓ\ αί.) απομιμούμενου Βυζαντινόν 

βασιλικόν γεύμα. (Ch. Diehl, Manuel 2.805.)

τής βασιλείου τάξεως (466.16,467.1) μέ μόνην την διαφοράν δτι εκεί είναι 
ταϋτα αργυρά ή χαλκά 3 καί ενίοτε μεγάλα άντιστοιχοΰντα προς τάς σημε-

1 Περί τής λ. βλ. Α. Κοραή, "Ατακτα 2.415,416, Γ. Χατζιδάκιν έν ΜΝΕ. 
1.239, Ρ. Kretschmer, Der heutige lesbische Dialekt 118, Π. Παπαγεωργίου 
εν B. Z. 3.238. Νΰν πολλαχοΰ γνωστή ώς κρεντήρι καί κρωντήρι, έν Άδριανουπόλει 
κρυωντήρι.

2 ’Αγγελικής Χατζημιχάλη, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη-Σκΰρος σ. 174 (άρ. 215.)
3 Τό ψυχριστάριον ό Μ. Φιλήντας, Γλωσσογνωσία καί γλωσσογραφία Ελληνική 

3.164 παρήγαγεν έκ τοΰ ψεκαστήρων, Βλ. Μιχ. Στεφανίδην, έν Λεξικογρ. Άρχ. 5.76.
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124 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ρίνας στάμνας, αΐτινες πάλιν, διά τον αυτόν λόγον, καλούνται νΰν κρυολό- 
γοι1, κουργιολόγοι2 3 ή κουρλόγοι8.

’Ανωτέρω έμνημόνευσα χωρίου τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (1402.18), 
πιστοποιοϋντος δτι έπί των χρόνων του τά ξύλινα επιτραπέζια σκευή εκα
λούντο κανά, μαρτυρία, ήν έπιστοποίησε και τό εις την καθαρεύουσαν 
γεγραμμένον κείμενον τοΰ μικρόν μεταγενεστέρου Νικήτα τοΰ Χωνιάτου, 
διά τοΰ κανά απόδωσαν τό τοΰ δημώδους κειμένου πινάκια καί σκουτέλ- 
λια 4. Ότι μέ τά κανά ταΰτα σχετίζεται άφ’ ενός τό σημερινόν κανί(ν) τό 
δηλοΰν ύέλινον ή άργυροΰν άγγεϊον ροδοστάγματος 5 6, άφ’ ετέρου δέ τό έν 
εγγράφοις τοΰ ΙΑ', καί ΙΒ'. αίώνος άναφερόμενον κανάτιν ή κανάτη β, 
οΰδεμία υπάρχει αμφιβολία.

Θά ήτο δέ τό κανάτιον ή ή κανάτη (νΰν κανάτα), ής γνωρίζομεν τό 
σχήμα, άρχικώς ξυλίνη — κατόπιν βέβαια καί πηλίνη — ώς καί ή ετυμολογία 
δηλοΐ καί ή νΰν χρήσις πιστοποιεί, καί θά έχρησιμοποιεΐτο, ώς καί σήμερον, 
δι’ οίνον ή ύδωρ.

Κανάτας δέ είδος, δι · ύδωρ ή οίνον επ’ ίσης χρησιμοποιουμένης, θεωρώ 
καί τό μεσαιωνικόν μισούριν7, στηριζόμενος εις τό δτι έν Κοζάνη καί 
αλλαχού τής Μακεδονίας νΰν μπσούρα λέγεται ή πηλίνη κανάτα, δι’ ής 
κιρνώσι τον οίνον, μτζούρι εν Μακεδονία άγγεϊον χωρητικότητος ήμι- 
σείας οκάς, μουζουράκι δ’έν Κρήτη κανατοειδές άγγεϊον δι’ έ'λαιον. “Οτι 
δέ τό μεσαιωνικόν μισούριν ήτο πολλάκις πήλινον, δεικνύει πρώτον δτι έν 
τοΐς ΙΊροδρομείοις ποιήμασιν άντικαθίσταται διά τοΰ μουχρούτιν 8 καί δεύ
τερον δτι έν χειρογράφφ τοΰ τέλους τοΰ ΙΒ'. ή τών άρχών τοΰ IΓ'. αίώνος

1 Κρυολόγος έν τή περιοχή Κυλλήνης και ’Αροανίων έν Πελοποννήσφ ώς καί έν 
Θάοφ λέγεται στάμνος πηλίνη διά τήν ψύξιν τού ποσίμου ΰδατος χρησιμοποιουμένη.

2 Οΰτως έν Μαδύτφ.
3 Έν τφ χωρίφ τής Θάσου Θεολόγφ,
4 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 758.5.
5 Νΰν πολλαχοΰ κανί ή ροδοκάνι λέγεται ΰάλινον άγγεϊον, έν φ τοποθετοϋσι 

ροδόσταγμα. Ή λέξις καί έν ποιήμασι τοΰ ΙΕ' αίώνος

καν'ιν τον ροδοστάγματος, μόσχος της ’Αλεξάνδρειας 

Hesseling-Pernot, Έρωτοπαίγνια στίχ. 349. Κανί έν Λήμνφ λέγεται καί τό 
πλεκτόν καλάθιον τό χρησιμεΰον ώς φίμωτρον τών βοών. Περί τής λ. κανί βλ. Α. 
Κοραή, "Ατακτα 4.218 καί τοΰ αυτού εις Ήλιοδώρου Ανθιοπικών μέρ. Β' σ. 114.

6 Trinchera, Syll. 161. 121, F. Schneider, Mittelgriechische Urkunden έν 
Quellen und Forschungen τόμ. I' σ. 273. Βλ. καί Σπ. Λάμπρου, Βησσαρίωνος 
έγκώμιον εις Τραπεζοΰντα (Ν. Έλλην. 13.202.)

T αυτός χορταίνει τό γλνκνν εις τό τρανόν μισούριν

Hesseling-Pernot, Po0mes Prodrotniques 4-70.

8 Hesseling-Pernot, Ένθ* άν.
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Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια των Βυζαντινών. 125

ύπάρχουσι στίχοι άναφερόμενοι «εις όστράκινον μισοΰριν άποσταλέν τφ 
Πατριάρχη» 1.

Οί Βυζαντινοί ετρωγον καθήμενοι ή άνακεκλιμένοι;
"Ινα τις εις τό ερώτημα τοϋτο άπαντήση σαφώς, πρέπει να λάβη ύπ’ δψιν 

κυρίως τούς χρόνους καί δεύτερον νά μή άπατηθη έκ τής χρήσεως των 
λέξεων άν ακλίνε σθα ι καί άνάκλισις2 (κακώς υπό τών κειμένων διά 
τοΰ η γραφομένων), αϊτινες, από τοΰ Θ' μάλιστα αίώνος καί εντεύθεν, πολ- 
λάκις ίσοδυναμοΰσι προς τό καθέζεσθαι. Ούτως ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
είπεν (Opusc. 324.25) «άνεκλίθην επιτραπέζιος», έν δε τοΐς τυπικοΐς τών 
μονών 3 γίνεται λόγος περί συνανακειμένου τοΐς μοναχοΐς ηγουμένου, εν φ 
είναι γνωστόν δτι έν οίς χρόνοις ταϋτα έγράφησαν οί Βυζαντινοί ετρωγον 
ούχί άνακεκλιμένοι, άλλα καθήμενοι.

Κατά τούς παλαιοτέρους λοιπόν αιώνας οί Βυζαντινοί ημών πρόγονοι, 
την τών άρχαίων Ελλήνων συνήθειαν άκολουθοΰντες, έ'τρωγον άνακεκλιμένοι. 
Ούτω Κλήμης ό Άλέξανδρεύς περί τών περί την τράπεζαν όμιλών μεταξύ 
τών λεκανών καί πινακίσκων καί όξυβάφων καί τρυβλίων αναφέρει «κλιν- 
τήρας άργυροΰς», -ψέγει δ! δ αυτός καί θεωρεί άχρεΐον «τό έπανίστα- 
σθαι ταιςκλισίαις μονονουχί τό πρόσωπον ταΐς λοπάσιν έπιρριπτοΰν- 
τας» 4. Βραδύτερου παρά Λιβανίφ ό παράσιτος παρίσταται «τάς γνάθους 
έξασκών καί κατακεκλίσθαι προσδοκών», προς δέ επί τοΰ τάφου του 
έπιθυμών νά γραφώσι συμπόσια καί δείπνα καί «συγκατακείμενος 
αυτός», παρά τφ αύτώ δέ άναφέρεται καί ημικύκλιον ήσκημένον ήτοι άκκού- 
βιτον 5. Μικρόν μετά ταϋτα ό Μ. Βασίλειος έγραψε περί τοΰ «πώς δει περί 
τάς καθέδρας καί τάς κατακλίσεις έν καιρώ τών άριστων καί τών δείπνων 
έχειν», προσύείς δτε «δει έν τοΐς άρίστοις κατακλινομένους τον έσχα
τον τόπον προκαταλαμβάνειν» 6. Ό Χρυσόστομος ωμίλησε διά τούς «έπί

1 Εις όστράκινον μισοΰριν άποσταλέν τφ Πατριάρχη (I. Σακκελίωνος, ’Ανέκδοτα 
ιερά Δ.Ι.Ε.Ε. 2.568.) Ό Du Cange glossarium mediae et infimae Latinitatis έν λ 
Caucus αναφέρει mensuram liquidorum. Όρθώς δ’ ό Σακελλίων, ένθ’ άν. έχαρακτήρισε 
τό μισοΰριν ώς «άγγος κεράμιον πρός υδροποσίαν ίσως πεποιημένον».

2 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον, 160.8, 163.18. Ή λ. συχνή καί έν τη εκθέσει τής 
βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου.

3 Izwestia 6.85
4 Κλήμεντος, Παιδαγ. β. βλ. 2 κεφ. 1. 11 σελ. 161.30 καί βιβλ. 3 κεφ. 2.35 σ. 

178. Τόν κλιντήρα διά τοΰ συγχρόνου κλινοκαθέδριον άποδίδει ό Καισαρείας 
Ά ρ έθας, Σχόλ. είς Λουκιαν. Συμπόσ. 8. Πβ. καί Σ. Κουγέαν έν Λαογρ. 4.250.

5 Λιβανιού, Παράσιτος έπί δεΐπνον κληθείς τόμ. 6 σελ. 580.7, 587.13 (Forster)· 
τοΰ αΰτοΰ, Φθονερός τοΰ γείτονος αΰτοϋ πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσαγ- 
γέλλει 24 (τόμ. 6.31).

C Migne, P.G. 31.976.
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στιβάδων κατακει μένους καί τά δείπνα τοις άρίστοις συνάπτοντας» !, 
κατά τον εκτον δ5 αιώνα 6 Προκόπιος είπε διά την Θεοδώραν, δτι έλθοΰσα 
εις την οικίαν τίνος τών επιφανών, μεταξύ πότου «εις τόπροΰχονάνα- 
βάσα τής κλίνης... ούδενι κόσμω άπηξίωσε την ακολασίαν ένδείκνυ- 
σθαι» 2.

Κατά τον ΚΗ'. κανόνα τής εν Λαοδικεία συνόδου άπηγορεύθη «έν τφ 
οΐκφ τοϋ Θεοΰ έσθίειν και άκκοΰβιτα στρωννυειν» 3. Κατά τον I'. αιώνα, 
έπί Νικηφόρου Φωκά, ό Λιουτπράνδος παρεπονεΐτο δτι, έν φ έτρωγεν έν τή 
τραπέζη Μιχαήλ τίνος στρατηγού Χερσώνος, έκεΐνος έπεξέτεινεν έπ’ αυτού 
την πτέρναν 4, κατά δε τον βίον τού οσίου Λουκά τον συνταχθέντα κατά 
τον I' αιώνα, ό δσιος έν Θήβαις ευρίσκει τον καλέσαντα αυτόν Κρινίτην 
«επί τραπέζης άβράς άνακεκλιμένον, έπεί άρίστου καιρός ήν» καί ψέγει αυτόν 
λέγων «οίον δέ καί σαυτόν έπέδωκας τοΐς έστιωμένοις ούκ έπι κλίνης 
ούκ επί ά'λλου του καθεζόμενον εύσχημόνως, άλλ’ έπί στρωμνής ύπτιον 
άνακείμενον» 5.

Έκ τών ανωτέρω μαρτυριών φαίνεται δτι μέχρι τέλους τού I'. αίώνος 
συνήθιζον οί Βυζαντινοί νά τρώγωσιν άνακεκλιμένοι, ή συνήθεια δμως αυτή 
δεν ήτο γενική. Έν τφ μεταξύ, καί δη πολύ προ τού Γ. αίώνος, είχεν είσαχθή 
καί τό έθιμον τού κάθησθαι έπί εδρών 6. Ό συγγραφεύς τουλάχιστον τού 
βίου τού οσίου Λουκά όμιλεΐ έν τώ προμνημονευθέντι χωρίφ περί τού έξ- 
ηπλωμένου έπί κλίνης ή «έπί ά'λλου του καθημένου», έχομεν δέ καί ρητήν 
μαρτυρίαν τού Καισαρείας Άρέθα (850 - 932), δστις, σχολιάζων τό ανωτέρω 
έκ τού Παιδαγωγού τού Κλήμεντος παρατεθέν χωρίον, λέγει- «έκ τούτου 
δήλον ως οί παλαιοί έπί στιβάδων ευωχούντο άνακείμενοι, δ νύν έπί τών 
ιθ'. άκκουβίτων διατηρείται μόνων» 7. Βραδύτερον καί ό Λιουτπράνδος 1 2 3 4 5 6 7

1 Χρυσοστόμου, Λόγος ότι τόν εαυτόν μή άδικοϋντα οΰδείς παραβλάψαιδύναται 
(Migne, P.G. 52.468.)

2 Προκοπίου,’Ανέκδοτα 61.15. (Βόνν.)
3 Πβ. καί τόν 74°ν κανόνα τής έν Τρούλλψ συνόδου.
4 2π. Ζαμπελίου, Βυζαντινοί μελέται σ. 572.
5 Γ. Κρέμου, Φωκικά 1.49 καί 50. Έκ τής παρατιθέμενης είκόνος (άριθ. 4) 

τής παριστανούσης τόν μυστικόν δεΐπνον φαίνεται ότι οί άνακεκλιμένοι έξηπλοϋντο 
ούχί εις πραγματικόν accubitum, όστις είχεν ήμικυκλικόν σχήμα, σίγμα, ένεκα τούτου, 
καλούμενος, άλλ’ είς άπλοϋν κλινίδιον, εκτός έάν ό ζωγράφος, ζών είς εποχήν, καθ’ ήν 
τά άκκοΰβιτα δέν ήσαν έν χρήσει κοινή, συγχέη τά πράγματα.

6 Ό Έλενουπόλεως Παλλάδιος, Ή πρός Λαΰσον ιστορία (Migne, P.G. 
34.1106) έγραψε περί μοναχής ότι, κατά την ώραν τοΰ φαγητού «ουδέποτε έκαθέσθη 
έπί τραπέζης».

7 2. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις τοϋ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις (Λαογρ. τόμ. 4. 
249 ) Έπιθι καί τό υπόμνημα τοΰ Reiske είς τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως 2.124, 
229.868.
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βέβαιοι δτι έν tfj αιθούση τών ιθ'. άκκουβίτων «convivae non sedendo 
ut ceteris diebus, sed recumbendo epulantur» \ μαρτυρίαι, ας επι- 
βεβαιοΰσιν ο τε Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος έν τή εκθέσει τής βασιλείου 
τάξεως καί ό Φιλόθεος Ιν τφ κλητορολογίφ του όμιλοΰντες κατά τάς ημέρας 
ταυτας περί τών άνακειμένων ή άνακλινομένων2, κατά τάς ά'λλας δέ

Είκ. 3. Οικογενειακόν Βυζαντινόν γεύμα.
Έκ χειρογράφου τού 1368 τής Έθν. Βιβλ. τών Παρισίων. (Ch. Diehl, Manuel 2.880).

περιστάσεις λέγοντες περί τοϋ βασιλέως δτι εκαθέσθη επί τής τίμιας αυτοϋ 
τραπέζης κα'ι όμιλοΰντες περ'ι τών εν αυτή παρισταμένων και καθε- 
ζο μ έν ων 3. Ουδέ πρέπει τό ρήμα άκκουμβίζειν έπί τής τραπέζης, τό 
όποιον μεταχειρίζεται Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος περί τοϋ εις την * 2 3

ι Liudprandi, Antapod. 6.8.
2 Φιλοθέου, Κλητορολ. σ. 157.21,158.4, 24,160.34,161.20, 162.4, 163.18, Κωνστ. 

Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασιλ. τάζ. 361.9.
3 Κωνστ. Π ορ φ υ ρ ο γεν νή του, "Εκθεσις 92.17,97.5, 113.22, 277.15, 598.4.6, 

602.8, 10.13.18. Βραδύτερον μόνον τό κάθημαι καί συγκαΟίζω μεταχειρίζονται οί συγ
γραφείς· Hesseling - Pernot, Poemes Prodrotniques 4.166,
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τράπεζαν καθημένου βασιλέως 1 νά παραπείση τινά νά διισχυρισθή διι τούτο 
ύποδηλοΤ την χρήσιν άκκουβίτων 2. Τοΰτο δηλοΐ απλώς δ,τι καί τό κάθησθαι, 
άφ’οΰ μάλιστα υπάρχει καί ή σαφής μαρτυρία δτι κατά τούς χρόνους εκείνους 
μόνον επί τών συμποσίων τών γινομένων κατά τάς ημέρας των ιθ'. άκκου
βίτων, ήτοι από τών Χριστουγέννων μέχρι τών Φώτων, έτρωγον επί άκκου
βίτων, ά'τινα χαρακτηρίζονται ως στρωμναί μαλακαί εις ύψος ήρμέναι» 3.

Τώρα, αν κατά τάς εκστρατείας οί είς την βασιλικήν τράπεζαν προσκε
κλημένοι καί χαμόκκουμβα4 έσθίοντες έτρωγον άνακεκλιμένοι επί τών 
ύποστρωννυμένων ταπήτων, τών accubitalium ή σταυροπόδι, ως πολλαχοΰ 
νΰν είς τήν ύπαιθρον, δέν δύναμαι νά βεβαιώσω.

Υποβάλλεται συχνά ή έρώτησις, αν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 
συνέτρωγον αί γυναίκες μετά τών άνδρών. Καί ενταύθα τά ζητήματα πρέπει 
νά διασταλοΰν, νά έξετασθή δήλα δή τί έγίνετο κατά τά οικογενειακά ή 
συγγενικά γεύματα καί τί κατά τά συμπόσια.

Λοιπόν οί έγγαμοι καί λαϊκοί ήδύναντο νά συντρώγωσι μετά συγγενών 
γυναικών έν στενφ κύκλφ. Τοΰτο φαίνεται καί εκ τού ΚΒ'. κανόνος τής έν 
Νικαία τό Β'. οικουμενικής Συνόδου καί έξ εικόνων, ας έχομεν 5. Τουναν
τίον οί μοναχοί καί οί τού κλήρου άπηγορεύετο κατ’ ιδίαν νά συντρώγωσι 
μετά γυναικών, έστω καί συγγενών, καί μόνον τοΰτο έπετρέπετο έν άνάγκη, 
οσάκις π. χ. δήοιπορούντες εύρίσκοντο έν πανδοχείφ 6.

Κατά τά συμπόσια τό πράγμα είχεν ά'λλως. Τότε ά'νδρες καί γυναί
κες, καί μάλιστα κόραι, δέν έπετρέπετο, χάριν κοσμιότητος, νά συνευωχών- 
ται. Ό Κλήμης π. χ. λέγει 7. «δσαι δε μή ύπανδροι, έσχατη ταύταις δια- 
βολή είς άνδρών παρεΐναι συμπόσια καί ταΰτα οϊνωμένων», ψέγων δε ό 
Λιβάνιος τον είς έορταστικόν συμπόσιον άγαγόντα καί τούς επτά υιούς του, 
προσθέτει· «οΐμαι δε καί εί τφ θήλει μετήν ταυτησί τής εορτής καί τάς θυγα
τέρας αύτάς έκεϊνος αν ήγε» 8, καί ό Καισαρείας δ’ Άρέθας σχολιάζων 
χωρίον τού Λουκιανού (Συμπόσ. ή Λαπίθαι 8) παρατηρεί9, «σημείωσαι δτι 
έπί τών γάμων οί παλαιοί τάς γυναίκας έπί μιάς τραπέζης τοΐς άνδράσι

1 Κώνοι. Πορφυρογέννητου, Ένθ’άν. 47.3, 62.5,54.16, 103.20 καί πολλα
χοΰ άλλαχοϋ.

2 J. Ebersol t, Le grand palais de Constantinople σελ. 97. βλ. καί ο. 60.
3 Βλ. τό έπ’ όνόματι τοϋ Ζωναρα λεξικόν έν λ. άκκού μ β ι τ α. Περί της συγχύσεως 

τραπέζης καί άκκουβίτου παρά Πορφυρογεννήτφ βλ. J. Ebersolt, Ένθ’ άν. σ. 60.
4 Κωνοτ. Πορφυρογέννητου, Ένθ’άν. 465.11.15.19.
5 Βλ. τήν ύπ! άριθ. 3 εικόνα καί έπιθι Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 2.642.
3 Ράλλη-Ποτλή, ’’Ενθ’άν.
ι Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 7 σ. 190.19.
3 Λιβανιού, ΙΙερί τών έν ταΐς έορταΐς κλήσεων λόγος 63»? (τόμ. 4.59 Forster.)
3 Σ. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις (Λαογρ. τόμ. 4 

σελ. 258 )
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συνειστίων καί αντιπροσώπους αύτάς Ικάθιζον τών άνδρών, δπερ ου σεμνόν», 
πληροφορία, ήν μετά δυο και πλέον αιώνας επικυροΐ ο τε Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος (1420.56) παρατηρών δτι «σΰνηθες ήν τό παλαιόν φοιτάν τάς 
γυναίκας εις τά τών άνδρών συμπόσια», και Θεόδωρος ό Πρόδρομος παρι- 
στών την Ροδάνθην λέγουσαν προς τον καλοΰντα αυτήν Δοσικλέα νά μετά- 
σχη συμποσίου-

ονκ ηλθον εντός, εντροπής άντ ισιάσει' 
εγώ γάρ είμι και γυνή και παρθένος' 
πώς ουν, Δοσίκλεις, είσιοϋοα την θνραν 
τόσων μετ άνδρών αυμφάγω γυνή μία 1;

Σημείωσον δ’δτι κατά την 117 Νεαράν τοΰ ’Ιουστινιανού ό άνήρ ήδΰνατο 
νά χωρίζη την σύζυγόν του, αν αύτη, παρά την θέλησίν του, συνεποσίαζεν 
εξωτικοΐς 2. "Ο,τι δε συνέβαινε παρά τοΐς άστοΐς, συνηθίζετο καί εις τά ανά
κτορα. Ούτω Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος περιγράφει τον βασιλέα 
γευματίζοντα εν στενφ οικογενειακή) κύκλφ, «εν μυστικωτέρρ τραπέζη», μετά 
τής συζύγου, τής νύμφης καί τών τέκνων του 3, κατά τήν υποδοχήν δε τής 
Ρωσσίδος ήγεμονίδος ’Όλγας αυτήν μεν εν τώ τρικλίνφ τοΰ ’Ιουστινιανού 
γευματίζουσαν μετά τής βασιλίσσης, τής νύμφης της και τών ζωστών (’Έκθεσ. 
596.22 εξ.), χωριστά δε εν τφ Χρυσοτρικλίνφ τον βασιλέα συνεστιώμενον μετά 
τών άποκρισιαρίων τών αρχόντων τής Ρωσσίας, τών συγγενών τής ’Όλγας 
καί τών εν Κων/πόλει Ρώσσων πραγματευτών (’Έκθ. 597.7). Τόσον δε ευρύ 
ήτο τό έθιμον τοΰ χωρισμού άνδρών καί γυναικών κατά τά συμπόσια, ώστε 
καί σήμερον έ'τι επικρατεί τούτο ενιαχού, δπου τά έθιμα διατηροΰσι τήν 
παλαιάν αυτών αυστηρότητα, ως εν Πόντψ, Πελοποννήσφ, Κρήτη, καί ταΐς 
παρά τήν Μ. ’Ασίαν νήσοις 4.

Μέλλοντες νά φάγωσιν οί Βυζαντινοί, επειδή, ως κατωτέρω θά ίδωμεν, 
έτρωγον διά τής χειρός, ένίπτοντο άκολουθοΰντες καί τήν τών άρχαίων 
Ελλήνων συνήθειαν 5. Τής πράξεως ταύτης, ήτις ήτο άναγκαία, μνείαν έχο- 
μεν εν παλαιοτέροις Έλληνολατινικοΐς γλωσσάριοις άναφέρουσι τό «ύδωρ 
εις χεϊρας» ή «προς χεΐρας» 6 καί ειτα παρά μεταγενεστέροις συγγραφεύσι,

1 Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Β'. 67.
2 Jach. ν. Lingenthal, Imperatoris Justiniani novellae 2 218. Πβ. καί Νεαρ. 

22, Ένθ’ άν. σ. 300.
3 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 597.20, 598.6.
4 Φ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν μεσαιωνικήν Ελληνικήν λαογραφίαν (Άθηνάς

τόμ. 26 σελ. 146 )
6 Άθήναιος Β'. 55.
3 Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία49. (Boucherie) 

Πβ. καί Corp. gloss. Latin. 3.70.3. Τοΰτο οί αρχαίοι ελεγον τό κατά χειρός καί βραδύ- 
τερον τό κατά χειρών ύδωρ.

Επετηρις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βυζλντ. Σπουδον, έτος Γ.
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παρά τε δήλα δή τφ Μιχαήλ Ψελλφ μνημονεΰοντι, κατά την άρχαίαν φρα
σεολογίαν, «τό κατά χειρός ύδωρ» παρά Προδρόμφ γράψαντι

άφ ου δε παραθέαωαι και νίψεται και κάταη 1 2 

και τέλος παρά Στέφανο) Σαχλίκη, δστις είπε περί τοΰ φυλακάτορός του 

δ μπρος εκείνος νίβεται, δμπρδς καθίζει εις την τάβλαν 3.

Πόσον δέ ευρέως διαδεδομένον ήτο τό έ'θιμον αυτό, τό όποιον έδηλοϋτο διά 
τοϋ νίβομαι ή, πιθανώς, καί χείρον ί βομαι4 5, δηλοΰσιν αί σημερι- 
ναί παροιμιώδεις φράσεις «δσοι νίβονται μέ τό δεσπότη δεν τρώνε» δ ή 
«δεσπότη μου, κι’ αυτός ποΰ πλΰνεται μαζί μας θά φάη; 6 «Θέλω καλό φαεϊ 
—νίψ’ πρώτα», ήτοι μην περιμένης 7.

Κλήμης ό Άλεζανδρεύς συνίστα «πριν ημάς μεταλαβεΐν τροφής τών 
συμπάντων εύλογεΐν τον ποιητήν» 8, συμφωνοΰντα έχων καί τον Χρυσό
στομον, δστις έν τφ περί προσευχής λόγω του ήθελεν οί Χριστιανοί νά προσ- 
ευχωνται κανονικώς τουλάχιστον τρις τής ημέρας «τής κλίνης έπανιστάμενοι, 
τραπέζης άπτόμενοι καί καθευδειν μέλλοντες» 9, καί αλλαχού έπανελάμβανε 
«μη πρότερον άπτεσθαι τραπέζης, εως αν εύχαριστήσωμεν τφ την τροφήν 
ήμϊν ταΰτην παρέχοντι»10, άφ’ ου καί «τράπεζα από ευχής άρχομένη καί 
εις ευχήν καταλήγουσα ουδέποτε ύστερηθήσεται»11. Όμόλογα δέ τούτοις 
άποφαινόμενος καί ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός άπήτει «προ τής τροφής ευλο- 
γειν τον Θεόν τών απάντων», άφ’ ου «τράπεζα μή έχουσα μνήμην Θεού 
φάτνης άλογων ούδέν διενήνοχεν»12. Καί παρεπονεΐτο μέν Γρηγόριος ό 
Νυσσης δτι παρημελεΐτο τότε υπό τών πολλών τό ιερόν καί ένθεον έ'ργον,

1 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονοχρ. 153.16 (έκδ. Σάθα.)
2 Hesseling-Pernot, Pofemes Prodromiques 4.64.
2 Στεφάνου Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος στίχ. 574 (εκδ. Σ. Παπαδημητριού.)
4 Παρ’ άρχαίοις χερνίπτομαι. Νΰν έν Πόντφ χερονίφτομαι κα’ι έν Καππαδοκι- 

κοΐς ποιήμασι χειρ ονίβ ο μαι. Βλ. Ε. Κούση, Περί τής Τραπεζουντίας διαλέκτου 
έν Πλάτωνος τόμ. 7.373 καί Ρ. de Lagarde, Neugriechisches aus Kleinasien σ. 20.

5 Ε. Σταματιάδου, Σαμιακά 5.147.
6 Βενετοκλέους, Βραχεΐαι παρατηρήσεις σ. 128.Έν Κύπρφ λέγουσι καί κείνος 

ποΰ πλυνίσκεται μετά μας έννά φάη;
7 Ή φρ. συνήθης έν Αίτωλίφ.
2 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 4.44 (184.9.)
9 Τόν κανόνα τούτον ήκολούθουν οί Χριστιανοί προσευχόμενοι τρις τής ημέρας 

«τό πρωΐ, έν τφ άρίστω καί δτε θέλουσι κοιμηθήναι» (Βυζαντ. Χρον. 8.395.)
10 Χρυσοστόμου, Όμιλία είς Ματθαίον ΜΘ'. (Migne, P.G. 58.498.)
11 Χρυσοστόμου, Είς τήν "Ανναν λόγος Β'. (Migne, P.G. 54.650)
12 I. Δαμασκηνού, Τά ίερά παράλληλα τίτλ. ΚΖ'. (Migne, P.G. 95.1413.)
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ή προσευχή, \ και ό μέγας ’Αθανάσιος δτι πολλοί, καί δή οι πλεονέκται, 
«ούκ οΐδασι τον Θεόν δοξάζειν επί τής τραπέζης» *, οι Χριστιανοί δμως 
καθ’ δλους τούς αιώνας φαίνεται δτι δεν εκάθηντο, ΐνα φάγωσι, πριν ή εύχα- 
ριστήσωσι τον Θεόν καί αυτός δε ό τσαγγάρις τοΰ Προδρόμου

είπε τό κύριε εύλόγηαον και ηρξατο ρονκανίζειν 1 2 3.

Καί εν τοΐς βασιλικούς δέ επισήμοις γεΰμασι συνήθης ήτο ή προσευχή, την 
οποίαν εκαμνον ιερατικά πρόσωπα, εάν ή σαν παρόντα, εύλογοΰντος τοΰ 
Πατριάρχου διά τής ευχής «ευλογία κυρίου έφ’ ημάς καί επί ταΰτην την 
τράπεζαν» 4, εις μεταγενεστέρους δ’ αιώνας τοΰ πρωτοπαππά 5. Διά τά μονα
στήρια ή προ καί μετά τό φαγητόν προσευχή καί ό ψαλμός ήσαν, εννοείται, 
απαραίτητα 6.

Ώς δέ προ τοΰ φαγητού προσηΰχοντο οί εις την τράπεζαν καθήμενοι, 
ούτω καί μετά τό φαγητόν, μνείαν δέ τής προσευχής ταυτης ποιούνται δτε 
Κλήμης καί ό Χρυσόστομος καί ό Λέων έν τοΐς τακτικούς του 7. 'Οποίας δέ 
προσευχάς έλεγον οί τρώγοντες δέν γνωρίζομεν επακριβώς, διότι φρονοϋμεν 
δτι άλλοι άλλας έλεγον. Πάντως οί μέν καλόγηροι μέλλοντες, ϊνα φάγωσιν 
έψαλλον τό υψώσω σε κύριος ό Θεός μου, ό βασιλεύς μου, καί Χριστέ δ Θεός 
εύλόγησον την βρώσιν καί πόσιν τών δούλων σου, οί δέ λαϊκοί κατέληγον 
προσευχόμενοι εις τό κύριε έλέησον 8. Οί στρατιώται γνωρίζομεν δτι μετά τό 
εσπερινόν φαγητόν έψαλλον τον τρισάγιον ύμνον 9. ”Ας αναγραφή τέλος 
ενταύθα ήτε επ’ δνόματι τοΰ Κλήμεντος παραδοθεΐσα ευχή επ’ άρίστω- 
«Εύλογητός εί, κύριε, δ τρέφων με Ικ νεότητάς μου, δ διδούς τροφήν πάση

1 Γρηγορίου Νύσσης, Εις την προσευχήν (Migne, P.G. 44.1120.)
2 Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών ’Αθανασίου, Περί παρθενίας (Migne, 

P.G. 28.269.)
2 Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques 4.75.
4 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 79.13, 96.3.
6 Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 59.12.
6 L. Petit, Typicon du monastere de la Kosmosotira § 21 (Izwest. 13. 33.) Φιλό

θεου, Πατριάρχου Κων/πόλεως, Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου Πατρός ήμών 
Σάββα τοΰ νέου (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως,Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας 
5.312-25, 313.21, 318.20.) Ύποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών Στουδίου (Migne, 
P.G. 99. 1713 c.) 'Υποτύπωσις καταστάσεως τής λαύρας τοΰ οσίου ’Αθανασίου, (Ph. 
Meyer, Die Haupturkunden fur die Gesch. d. Athoskloster 136), Miklosich- 
M tiller, Acta et Diplomata 5.361.

7 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 9 σ. 204.17 έ|·, Χρυσοστόμου, Εις Ματ
θαίον ομιλία ΝΕ καί ΠΒ'. (Migne, P.G. 58.546.740), Λέοντος, Τακτικά 11.21.12.115. 
(Migne, P.G. 107.797.837.)

2 Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques, 4.75 Φ. K ου κουλέ, Έκ τοΰ 
βίου τών Βυζαντινών σελ. 24.

9 Λέοντος, Τακτικά 11.21. 12.115 (Migne, P.G. 107.797.837.)
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σαρκί, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τάς καρδίας ημών, ϊνα πάντοτε πάσαν 
αΰτάρκειαν εχοντες περισσεΰωμεν είς παν εργον αγαθόν εν Χριστώ Ίησοϋ τφ 
κυρίφ ημών, δι’ οΰ σοι δόξα, τιμή καί κράτος είς τους αιώνας αμήν» 1 ώς καί 
ή υπό τοϋ Μ.’Αθανασίου συνιστώντος προ μέν τοϋ φαγητού τό πάτερ ημών 
καί πάλιν τό «Ευλογητός ό Θεός ό ελεών καί τρέφων ημάς, εκ νεότητος ημών 
δ διδούς τροφήν πάση σαρκί πλήρωσον χαράς καί ευφρόσυνης τάς καρδίας 
ημών, ινα πάντοτε πάσαν αΰτάρκειαν εχοντες περισσεΰωμεν εις πάν εργον 
αγαθόν εν Χριστφ Ίησοΰ τφ Κυρίω ημών μεθ’ οΰ σοι πρέπει δόξα, τιμή 
καί προσκΰνησις συν άγίω πνεΰματι είς τούς αιώνας αμήν», μετά δέ τό 
φαγητόν τό «Έλεήμων καί οϊκτίρμων δ Κύριος τροφήν εδωκεν τοΐς φοβου- 
μένοις αυτόν. Δόξα πατρί καί υίφ καί άγίφ πνεΰματι καί νϋν καί αεί καί είς 
τούς αιώνας αμήν» 2.

Μετά τήν προσευχήν, οί Βυζαντινοί καθισμένοι είς τήν τράπεζαν, δπου 
παρέθετον 3 ή παρέβαλλον4 τό φαγεΐν ή τά παραθέματα5 6 ή
τούς διαφόρους μίσσους 
ήρχιζαν νά τρώγουν.

τάς εντός δήλα δή τών πινακίων μερίδας,

ι Κλήμεντος, Διαταγαί τών αγίων ’Αποστόλων κεφ. ΜΘ’. (Migne, P.G. 1.1057.)
2 Τοί έν άγίοις πατρός ημών ’Αθανασίου, Περί παρθενίας (Migne, 

P.G. 28.268.)
3 Άφεκτέον δουλοπρεπείας άπάσης τών παρατιθέμενων κοσμίως έφαπτομένους.

Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 1 σελ. 163.3. Τό παραθέτειν έπΐ τής σημασίας
ταύτης καί παλαιόν. Εγείρεται ή μήτηρ καί όρύζιον έψήσασα τφ παιδί παρέθηκεν...
ό δέ παϊς πάλιν θέλων καί έτερον παράθεμα προς τήν μητέρα έθρήνει (Συντί-
πας 92.17, 93.1.) > > r «> , , , ,αφ ον οε παρανεαωαι και νιψεται και καταη

Η ess eli n g- Per n o t, Poemes Prodromiques 4.64. Έν Έλληνορρωσσικφ γλωσσαρίω 
τοϋ ΙΣΤ' αίώνος σημειοΰται· παραθέσετε· έπαρέθηκαν, παραθεμένο’ Μ. 
Vasmer, Ein russisch - byzantimsches Gesprachbuch σ. 34. Σύνηθες νϋν τό παρα
θέτω έν Λακωνική καί τό παραθένου έν Τσακωνία.

4 καί ου καθίζεσαι ώς πωλιν χαομένον είς τό βρώμα 
και καθ’ ημέραν προσδοκάς τί νά σε παραβάλω

πείσμα έθέκασιν αυτοί νά με τό παραβάλουν

Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques 1.100 3.3259, είπε δέ καί ό Θεσσα
λονίκης Ευστάθιος (619.40) τοϋ όποΰ τούτου καθά γάλακτος παραβάλλοντες 
ίδιωτικώτερον. Διά τήν χρήσιν τοϋ ρήματος πβ. καί τά έκ τοϋ μαρτυρίου τοϋ αγίου 
Πολυκάρπου (κεφ. 11) «ό δέ ανθύπατος είπε- θηρία έχω· τούτοις σε παραβαλώ, έάν μή 
μετανοήσης» (Th. Zahn, Ignatii et Polycarpi epistulae, martyria, fragments σ. 150).

5 Βλ. τό ανωτέρω σημειωθέν χωρίον τοϋ Συντίπα. Έν Τσακωνίρ νϋν παράθεμα 
λέγεται ή έπί τής τραπέζης τοποθέτησις τοϋ φαγητοΰ, τό άλλως ξεκένωμα.

6 Άπολαύοντες καί αυτοί τόν δεύτερον μίνσον τής βασιλικής τραπέζης. Κωνστ. 
Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 740.7, ό τοϋ όπτομίνσου μίνσος, Φιλοθέου, Κλητο- 
ρολόγιον 160.11, προς τοϋ ηγουμένου πάντοτε τούς μίσσους αποβλέπω, Hesseling- 
Pernot, Po5mes 3.216y, τρεις μίνσους έσθίειν έκάστης ημέρας, Miklosich - Mil 11 er,
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Διηθείτο δέ (περί τών τραπεζών των πλουσίων καί αρχόντων καί βασι
λέων προκειμένου) τό φαγητόν εις τα προδόρπια, είς τον «μίνσον τοϋ όπτο- 
μίνσου», την παράθεσιν δήλα δή διαφόρων μερίδων κρέατος ή μαγειρεΰ- 
ματος * 1 καί εις τό δοΰλκιον (dulcium), ύφ’ ο κυρίως καί άρχικώς θά 
ένοοΰντο τά γλυκΰσματα, κατόπιν δμως γενικώς τά επιδόρπια, συμπεριλαμ
βανομένων, εννοείται, καί τών διαφόρων καρπών 2 καί τραγημάτων, άτινα 
δημωδώς, κατά τήν ΙΒ'. τουλάχιστον αιώνα, εκαλούντο άναδείπνια3.

’Ήρχιζε λοιπόν τό φαγητόν, έκτεινόντων τών εστιωμένων τάς χεΐρας επί 
τάς στερεάς τροφάς 4, άφ’ οΰ, ως προείρηται, ή χρήσις τών περονίων ήτο 
άγνωστος κατά τούς προ τού I'. αΐώνος χρόνους, μετά ταϋτα δέ σπανιωτάτη.

Κλήμης ό Άλεξανδρεύς εζήτει, ϊνα οί τρώγοντες κοσμίως εφάπτονται 
τών παρατιθεμένων, άμόλυντον τήν χεΐρα φυλάττοντες 5. Έν τώ μαρτυρίω 
τοϋ αγίου Παφνουτίου λέγεται δτι «ήνεγκαν αύτφ φαγεΐν καί έκτείνας 
τήν χεΐρα είς τό π ινάκιο ν ... » 6, ό Πρόδρομος είπε διά τήν παλαμίδα 

πάλιν Iξαναπιάνω την, μαλάσσω και τσιμπώ την, 7 

ό δέ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Opusc.311.54) «...συχνά έπεβάλλομεν χεΐρας καί 
τό πτηνόν διέσπαστο» «ήδη ή χειρ είς μαγειριάν έβάπτετο» (’Ένθ’άν. 324.25) 
«γευσάμενος ούκ αν άπέστης μέχρις αν είς αυτόν τή χειρί τον πυθμένα κατέ- 
δυς» (Αυτόθι 312.50). Ό Μιχαήλ Άκομινάτος «εί καί τράπεζαν παραφέρων 
τις δψων πολλών καί καλών γέμουσαν πριν ή τάς χεΐρας επιβαλεΐν ευθύς 
ήρπασε τον δαιτυμόνα άφείς έπιχαίνοντα» 8, έν δέ τώ όμωνΰμω σατιρικφ

Acta et Diplomata 5.185, διακομίζοντος δέ μίνσους τοΰ δομεστίκου τοΰ δομεστικίου, 
οΰς μέλλει φαγεΐν ό βασιλεύς, Ιίωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 59.20 καί πολλαχοϋ 
αλλαχού.

1 Ό μίνσος τοΰ δπτομίνσου, έν καιρφ τοϋ μίνσου τών δουλκίων, κατά τόν καιρόν 
τοϋ μίνσου τών λεγομένων δουλκίων Φ ι λ ο 0 έ ο υ, Κλητορολόγιον 160.10, 161.20, 163.19. 
Βλ. καί τό υπόμνημα τοΰ Reiske II. 865, 878. Διά τό δούλκιον έπιθι Κωνστ. Πορφυ- 
ρογεννήτου, Έκθεσ. 597.16. Liudprandi, Antapod. 6.8 καί J. Ebersolt, Le 
grand palais de Constantinople σ. 89.

2 I. Τζέτζου, Είς τήν παρθενομάρτυρα τοΰ Χριστοΰ Λουκίαν υπόμνημα βρά- 
χιστον (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia Graeca sacra 82.22.)

3 «Ταϊς δέ ρηθείσαις λέξεσιν (έπιιραπεζώματα, έπαίκλια) έρίζειν βούλεται πρός 
ισοδύναμον καί τά παρά Λυκίοις άναδείπνια, εσπερινά έδέσματα τραγηματώδη 
μετά κρέα καί ίχθΰς». <Ήν δέ ώς είκός ή αναλογία τοΰ έπάϊκλα κατά τά επιδόρπια τά 
παρά τοΐς βαρβαροτέροις άναδείπνια καλούμενα»· Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, 
Παρεκβ. 1141.11, 1715.1.

4 Τήν τροφήν έπρεπε νά λαμβάνωσι διά δύο ή τριών δυκτύλων, Τιμαρίων 17, 
(Ellissen, Analekten 4.60.)

5 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 1 σελ. 163.3.
6 Anal. Boll. 40.341.
7 Hesseling-Pernot, ”Ενθ’ άν. 3.216.
8 Μιχαήλ Άκομινάτου, τοΰΧωνιάτου, Τά σφζόμενα 2.9.28.
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διαλόγφ ό Τιμαρίων παριστάνεται ευρών εν τώ κάτω κόσμφ γέροντα, δστις 
«ένέβαλλε κατά σχολήν τή χύτρα την δεξιάν, πλήν συ κατά δυο ή τρεις τών 
δακτύλων, άλλ’ όλη παλάμη άνειληφώς» καί προσεκλήθη νά φάγη διά τοϋ 
«ΐθι, ώ ξένε, παριζήσας ήμΐν έμβαλε καί αυτός τή χύτρα» ', μαρτυρίαι, ας 
καί εικόνες έπιβεβαιοϋσι (βλ. είκ. 4). Ταϋτα ας συμπληρωθώσι διά τής 
παρατηρήσεως δτι κατά τούς μετά την ά'λωσιν χρόνους, ως καί νϋν, τό πιάσε 
έσήμαινε φάγε 1 2 καί δτι νΰν τήν αυτήν σημασίαν έχει τό τσιμπώ.

Έν φ δ’ ή κοσμιότης καί ή καλή συμπεριφορά άπήτουν, ΐνα ή ευπρέ
πεια βασιλεύη κατά τά γεύματα καί τά δείπνα, έν τούτοις φαίνεται δτι αύτη 
δεν έτηρεΐτο πάντοτε, τοΰθ’ δπερ ήνάγκαζε τούς συγγραφείς νά ύπομιμνή- 
σκωσι τό πρέπον εις τούς συνδαιτυμόνας. Ώς λοιπόν έκ τών σχετικών ψόγων 
μανθάνομεν, πολλοί, άπροσέκτως φερόμενοι, τρώγοντες άκόσμως ου μόνον 
έμόλυνον ύπερμέτρως τήν χεΐρα, αλλά καί τό γένειον καί τήν στρωμνήν, 
έφ’ ής εις παλαιοτέρους αιώνας άνεκλίνοντο. Οί αυτοί, μή τηροϋντες τήν 
τάξιν, διαρκώς, καί ούχί κατά διαστήματα, έτεινον τήν χεΐρα επί τά φαγητά, 
άπλήστως τρώγοντες, τάς γνάθους έ'χοντες πάντοτε έξωγκωμένας καί δια- 
μασσώμενοι καί από καιρού εις καιρόν πλησιάζοντες είς τάς λοπάδας καί 
άναπνέοντες τον άπ’ αύτών άναδιδόμενον ατμόν. "Αλλη απρέπεια ήτο δτι, 
συγχέοντες τούς καιρούς, έν φ έτρωγον, έπινον συγχρόνως, καί δή κατά 
τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά συσπάται τό πρόσωπον αύτών, νά κινώνται άσχη- 
μόνως οί οφθαλμοί των, νά ήχή έντός τού λαιμού τό καταπινόμενον υγρόν 
καί νά περιβρέχεται τό γένειον καί τό φόρεμά των. Ουδέ έλειπον, δυστυχώς, 
κατά τό λέγειν τών συγγραφέων, καί οί όμιλούντες έν φ έτρωγον ώς καί οί 
κατά τον χρόνον τού φαγητού συνεχώς χρεμπτόμενοι ή έρευγόμενοι καί άπο- 
πτύοντες ή άπομυττόμενοι 3.

Ταΰτα διά τούς άνδρας- είς τάς γυναίκας, αΐτινες, εύσχημοσύνης δήθεν 
χάριν, δεν έπινον από πλατείας, αλλά συστόμους κύλικας, συνιστάτο, ΐνα μή 
άνακλώσι τάς κεφαλάς, γυμνούσαι τούς τραχήλους, ουδέ νά γυμνώσι τό στήθος 
ή τούς βραχίονας, έρεθίζουσαι ούτω τούς συνεστιωμένους 4. Καλής έπ’ ίσης 
συμπεριφοράς δείγμα έθεωρεΐτο νά δίδη τις έκ τών προ αυτού φαγητών 
είς τον πόρρω κατακείμενον άντιλαμβάνων παρ’ αυτού 5, καίτοι τούτο είς

1 Τιμαρίων, ”Ενθ’ άν.
2 Έν τφ προμνημονευθέντι Έλληνορρωσσικφ γλωσσαρίφ τοϋ ΙΣΤ' αίώνος κεΐται' 

φάγετε- πιάσετε (Μ. Vasmer, νΕνΰ’ άν. 34.)
3 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 1.11, 12.2, 13.1, (σελ. 161.29, 162.20, 163.3 έξ.) 

καί βιβλ. 2 κεφ. 2.31-1, 33.1-3 καί κεφ. 7 (σελ. 175.6, 176.14 έξ. 193.7 έξ.), Χρυσοστό μου, 
Είς τό Άποστολικόν ρητόν διά δέ τάς πορνείας έκαστος τήν έαυχοϋ γυναίκα έχέτω 
(Migne, P.G. 51.208.)

4 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2.33 (σελ. 176.14.19.32.)
5 Χρυσοστόμου, Πρός Ετελέχιον Λόγος Β' (Migne, P.G. 47.419.)
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τάς μοναχικός τραπέζας έθεωρεΐιο Ιπίψογον 1, νά μή τείνη κατά πάσας τάς 
διευθύνσεις τήν χεΐρα, κα'ι μάλιστα όπισθεν προς τα νώτα 2, νά μή εκτείνη 
πρώτος τήν χεΐρα έπι τά φαγητά καί πρώτος 3 νά παύεται τρώγων.

Καί αν έπεβάλλοντο ωρισμένοι κανόνες εύκοσμίας καί ευταξίας κατά 
τήν εστίασιν τών κοσμικών, φαντάζεται τις οποία τάξις άπητεΐτο διά τάς 
τραπέζας τών μοναχών. Οί προς κοινήν λοιπόν εστίασιν καθήμενοι μοναχοί, 
υπό τήν Ιποπτείαν τοϋ τραπεζαρίου ή «τοΰ τής σιωπής εξάρχου» ή, εν 
ταΐς γυναικείαις μοναΐς, τής τραπεζαρίας διατελοΰντες 4, ώφειλον πρώτον

Είκ. 4. Συνεστίασις καθεζομένων καί άνακεκλιμενών καί λήψις τοΰ φαγητού 
διά τής χειρός. Έκ παραστάσεως τοϋ μυστικοΰ δείπνου έν Ευαγγελία) τοϋ 
ΙΑ', αί. (Omont, Evangiles avec peintures Byzantines du XIe s. τόμ. I πίν. 82).

νά προσέρχωνται εγκαίρως μετά τών άλλων αδελφών εις τήν τράπεζαν καί νά 
τρώγωσιν ήσύχως, τών διακονητών βηματιζόντων ήσύχως περί αυτήν 5. Οί 
μάταιοι καί αστείοι λόγοι έν τή μοναχική τραπέζη άπηγορεύοντο 6, ΐνα μάλι
στα τούτο έπιτευχθή, εις τινας μονάς, μεταξύ τών νεωτέρων μοναχών έτοπο- 
θέτουν γεροντοτέρους «ΐνα πας λόγος αργός ήθος τε καί νεύμα παρά τό 
προσήκον γινόμενα άναστέλλοιντο» 7. Ό θέλων νά ζητήση τι επί πλέον 
τού παρατεθέντος, έπρεπε νά λάβη τοΰ ηγουμένου τήν άδειαν 8, έπίψογον

ι Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 5.361.
2 Λιβανιού, Περί τών έν ταϊς έορταΐς κλήσεων λόγος 53. 8 (τόμ. 4. σ. 58 Forster).
3’Ιωάννου Δαμασκηνόΰ, Τά ιερά παράλληλα τίτλ. ΚΖ' (Migne, P.G. 95. 1413.)
4 L. Petit, Typikon du monastere de la Kosmosotira § 21 (Izwestia 13.33.) 

Φιλόθεου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου 
πατρός ημών Σάββα τοΰ νέου (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμι- 
τικής σταχυολογίας 5. 312.25), Μ ikl ο si ch - Μ iil 1 e r, Acta et Diplomata 5.352.

5 L. Petit, Typicon de Gregoire Pacourianos (Βυζαντ. Χρον. 11.24.)
6 Θεοδώρου Στουδίτου, Επιστολή ΙΓ' (Migne, P.G. 99.953 D.)
1 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 5.184.
8 Φ. Κουκουλέ, Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών σελ. 25.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:16 EEST - 34.211.113.242



136 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

δέ και τιμωρίας άξιον έθεωρεΐτο τό να προεγερθή τις των αδελφών εκ τής 
τραπέζης, άνευ ανάγκης 1.

Καί επειδή περί μοναχών ό λόγος, δεν είναι, ίσως, άσκοπον νά σημειωθή 
δτι εν Αιγύπτιο, τουλάχιστον κατά τούς προ τής ’Αραβικής κατακτήσεως 
χρόνους, οί Ταβεννησιώται μοναχοί ήσαν «μηλωτάς φοροϋντες καί κεκαλυμ- 
μένφ προσώπφ έσθίοντες, κάτω νεύοντες, μή τις τον πλησίον θεάσηται 
έσθίοντα καί σιωπήν άσκοΰντες πολλήν ως δοκεΐν έν ερημία είναι» 2.

Καί αυτά μέν ώφειλον νά τηρούν οί μοναχοί εν τοΐς κοινοβίοις τρώ- 
γοντες· αν δμως τά παρέβαινον, τότε επηκολούθει καί ή σχετική τιμωρία. 
Ό ύστερήσας λ. χ. μοναχός κατά τήν προ τής εστιάσεως κοινήν προσευχήν 
κατηγγέλλετο υπό τού τραπεζαρίου εις τον ήγούμενον, δστις επέβαλλε τήν 
προσήκουσαν τιμωρίαν, σωματικήν ή συνισταμένην εις ωρισμένον αριθμόν 
γονυκλισιών 3, ό ενοχλών καί θορύβων κατά τήν ώραν τού φαγητού έξεδιώ- 
κετο τής τραπέζης μενών νήστις καί ά'λλως σωφρονιζόμενος 4, κατά δέ τά 
επιτίμια Θεοδώρου τού Στουδίτου, 6 μέν δι’ αμέλειαν μή συμπαρακαθίσας 
εις τήν τράπεζαν αδελφός έ'πρεπε νά ξηροφαγή ή νά μείνη νήστις μέχρις 
εσπέρας ή μέχρι τής επομένης, ό προεγερθείς τών ά'λλων, ά'νευ ανάγκης, νά 
μή πίη οίνον επί τρεις ημέρας καί νά βάλη εκατό μετάνοιας, ό άργολογών 
ή ευτράπελα κατά τήν ώραν τού φαγητού λέγων νά μή πίνη οίνον κατά τήν 
ημέραν εκείνην καί νά βάλη τεσσαράκοντα μετάνοιας, δ δέ μή άποχωρών 
μετά τήν ευχήν τήν μετά τό φαγητόν, νά βάλη είκοσι μετάνοιας 5.

’Άλλαι ποιναΐ έπιβαλλόμεναι εις τούς κατά τό φαγητόν πταίοντας μονα
χούς ήσαν αί εξής. Ό διακονών έν τή τραπέζη καί θραύσας σκεύος τι, ϊνα 
τύχη συγγνώμης, έ'πρεπε νά σταθη πλησίον τού αναγνώστου καί νά τό 
κράτη εις τήν δεξιάν ύψωμένην 6 ή νά περικαλυφθή καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τού φαγητού μέ τό κουκούλλιον τού ηγουμένου κρατών τό συντριβέν 
σκεύος εις έπίδειξιν τού οικείου σφάλματος 7.

1 Θεοδώρου Στουδίτου, ’Επιτίμια κοινά τής όλης αδελφότητος (Migne, 
P.G. 99. 1753 b.)

2 Παλλαδίου επισκόπου Έλενουπόλεως, Ή πρός Λαϋσον ιστορία (Migne, 
P.G. 34. 1131 c.)

3 L. Petit, Typicon du monastere de la Kosmosotira § 21 (Izwestia 13.33.)
4 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 5.409. Κατά Θεόδωρον τόν 

Στουδίτην (Migne, P.G. 99.953 D.) έπρεπε ν’άπέχη οίνου έπ’ι τριήμερον καί νά 
πληρώνη εν άργυριον.

3 Migne, P.G. 99.1736. 1753 Β.
6 L. Petit, Βίο; καί πολιτεία τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών Αθανασίου 

τοΰ έν “Αθω (Anal. Boll. 25. 40. 20 έξ.)
7 Θεοδώρου Στουδίτου, Ύποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών Στουδίου, 

(Migne, P.G. 99, 1717. c. A.), Dmitriewski, Τυπικά 1.237.
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Καί άφ’ οΰ περί μοναστηρίων ό λόγος, ας εΐπωμεν ακόμη ολίγα τινά 
σχετικά μέ τά έθιμα τής μοναχικής εστιάσεως.

Εΐδομεν δτι οί μοναχοί ψάλλοντες μετέβαινον εις την τράπεζαν, όπου 
καί μετά την προσευχήν, ετρωγον. "Ινα δέ καθ’όλον τό διάστημα τοΰ φαγη
τού μη περισπάται ή προσοχή αυτών περί σκέψεις εγκοσμίους, συνήθεια 
έπεκράτει, ϊνα άκοΰωσιν από άμβωνος ή αναλογίου άναγινωσκόμενα ιερά 
αναγνώσματα, θρησκευτικούς τουτέστι λόγους, τον βίον τοΰ αγίου ή τοΰ 
οσίου τής ημέρας, ενίοτε, άπαξ λ. χ. τοΰ μηνός, τό τυπικόν τής μονής 1 καί 
τά παρόμοια 2, συνήθεια, ή ας καί νΰν ακόμη πολλαχοΰ εν τοϊς μοναστη- 
ρίοις επικρατεί.

Εις τινα μοναστήρια, ώς εις την έν "Αθω λαύραν τοΰ αγίου ’Αθανασίου, 
ό εκκλησιάρχης έφρόντιζε κατά τον χρόνον τοΰ φαγητοΰ ν’ άναγινώσκωνται 
δσα δεν έπρόφθασαν ν’ άναγνωσθώσιν έν τή εκκλησία, τό δέ τέλος τής 
τοιαΰτης άναγνώσεως έδήλου «ό ήχος τών κοχλιαρίων έν τή ύστάτη μαγει
ριά πάντων όμοΰ έπί τών παροψίδων έπιρριπτομένων» 3, κατά μίμησιν τών 
έν τή μονή τών Στουδίου συνηθιζομένων 4 Άνάγνωσις έγίνετο καί κατά 
την έν τοΐς Πατριαρχείοις έστίασιν, άφ’ οΰ περί μοναχών καί έκεΐ πρόκει
ται' έχομεν μάλιστα καί ώρισμένην μαρτυρίαν, καθ’ ήν, δταν ό βασιλεύς την 
Τρίτην τής Τυροφάγου έκαλεΐτο εις τό Πατριαρχείου καί έν τφ σεκρέτφ 
αΰτοΰ συνέτρωγε μετά τοΰ Πατριάρχου, μετά τήν ά'ρσιν τοΰ πρώτου μίνσου, 
εισήρχετο ό Πρωτονοτάριος τοΰ Πατριάρχου μετά τοΰ αναλογίου καί βιβλίου 
του, δστις καί τοποθετούμενος αριστερά τής βασιλικής τραπέζης άνεγίνωσκε 
τον περί νηστείας άρμόζοντα λόγον 5. Καί έν τοΐς άνακτόροις δέ συνηθί- 
ζετο ή άνάγνωσις αυτή έπί Ρωμανοΰ τοΰ Λεκαπηνοΰ, ώς μάς πληροφοροΰ- 
σιν οί συγγραφείς 6.

Τής άναγνώσεως δέ ταΰτης θρησκευτικών κειμένων διάφορος είναι ό 
ψαλμός, ό όποιος έγίνετο είτε υπό ψαλτών καί άναγνωστών κατά τήν Τρίτην 
τής Τυροφάγου έν τώ σεκρέτφ τών Πατριαρχείων, συντρώγοντος τοΰ Πατρι-

ι Η. Delehaye, Deux typica de l’epoque des Paleologues σελ. 83, Φ. Κου- 
κουλέ, Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών σ. 26.

2 Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Opusc. 251.74, L. Petit, Typicon du mona- 
stere de la Kostnosotira § 21 (Izwestia 13.33.), Φ. Κουκουλέ. ’Εκ τοΰ βίου τών 
Βυζαντινών σ. 26, Mikl osi ch - Μ ull er, Acta et Diplomata 5.361.

3 'Υποτύπωσις καταστάσεως της λαύρας τοΰ οσίου ’Αθανασίου (Ph. Mayer, Die 
Haupturkunden fiir die Gesch. d. Athoskloster σ. 136.)

4 Θεοδώρου τοϋ Στουδίτου, Υποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών 
Στουδίου (Migne, P.G. 99. 1713 c.). Έν τοΐς αύτοϊς δέ μοναστηρίοις «καί τό κεράσαι 
καί τό παραθήναι διά κρούσματος έγίνετο» Ένθ’ άν.

5 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 165. 21 (Bury.)
6 Λέοντος Γραμματικού, Χρονογρ. 319.20, Οί συνεχίζοντες τόν 

Θεοφάνη 418. 11, Συμεών Μάγιστρος 744. 2.
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άρχου μετά τοΰ βασιλέως *, είτε εν τφ Χρυσοτρικλίνφ τοΰ Παλατιού κατά 
την έκτην ημέραν τών ιθάκκουβίτων, ψαλλόντων των προσκεκλημένων 
δώδεκα ηγουμένων και μοναχών εν καιρφ τοΰ μίνσου τών όπτομίνσων, 
ήτοι κατά την παράθεσιν τών μετά κρέατος έδεσμάτων, τή βοηθείφ τών 
διδόντων τον χρόνον δυο δομεστίκων τής αγίας Σοφίας ή κατά την ημέραν 
τών Φώτων έν τφ αΰτώ Χρυσοτρικλίνφ, δτε, κατά τά επιδόρπια, είσήγοντο 
οί δομέστικοι τής αγίας Σοφίας μετά ψαλτών καί ορφανών καί εις δυο ημι
χόρια διαιρούμενοι έψαλλον άντιφώνως 1 2 3.

Έπί τά μοναστήρια επανερχόμενοι, λέγομεν δτι, μετά την άρσιν τής 
τραπέζης, έν ή έ'τρωγον οί μοναχοί, παρετίθετο, κατά τινας μαρτυρίας, τρά
πεζα διά τους διακονητάς s, απερχόμενος δ’ ό ηγούμενος συνεχώρει τους 
οπωσδήποτε πταίσαντας, ευλογών αυτούς ζητοϋντας συγγνώμην, ταπεινφ 
τφ σχήματι 4.

Εις τό ερώτημα, αν έπί τής τραπέζης τών Βυζαντινών παρετίθεντο 
πολλά ή ολίγα φαγητά, άπαντώμεν δτι αυτό έξηρτάτο έκάστοτε έκ τής κοι
νωνικής ή οικονομικής καταστάσεως τοΰ οικοδεσπότου. Πάντως τά φαγητά, 
τά όποια διά τούς χωρικούς ήσαν ολίγα καί άπλοΰστερα, έπί τών τραπεζών 
τών πλουσίων ήσαν πολλά καί πολυσύνθετα. Ό Κλήμης έν τφ παιδαγωγφ 
του όμιλε! περί ποικίλων καί πολυτελών βρωμάτων παρατιθεμένων έπί τών 
τραπεζών τών συγχρόνων του5, ό Λιβάνιος περί δψων ποικίλων6, ό 
Χρυσόστομος διά τούς Συβαριτικάς έχοντας τραπέζας καί τά έδέσματα 7, ό 
Μέγας Βασίλειος περί πλήθους βρωμάτων 8, ό Χορίκιος διά τράπεζαν «τρυφής 
γέμουσαν» 9, ό ’Ιωσήφ Τραπεζοΰντος διά «ποικίλην τράπεζαν καί διαφοράς 
πομάτων καί βρωμάτων» 10 καί τά μεσαιωνικά μυθιστορήματα περί πολλών

1 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 160.9, 163.18, 165.22.
2 Φιλοθέου, Ένθ’ άν. 163.14.20.28.
3 Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, Τυπικόν τής μονής τοΰ αγίου μεγαλομάρ- 

τυρος Μάμαντος (Ελληνικά 1.274.5.)
4Φιλοθέου Πατριάρχου Κων/πόλεως, Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου 

πατρός ήμών Σάββα τοΰ νέου (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτι- 
κής σταχυολογίας 5.319,12.16), Φ. Κουκουλέ, Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών σελ. 34.

5 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 1.10 (σελ. 160.20.)
ε Λιβανιού, Φθονερός τοΰ γείτονος αύτοΰ πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσ- 

αγγέλλει 24 (τόμ. 6 σελ. 631.)
7 Χρυσοστόμου, Ερμηνεία εις τόν ΡΘ'. ψαλμόν (Migne, P.G. 55.278.)
* Βασιλείου τοΰ Μ., Περί γαστριμαργίας καί μέθης λόγος IT', (Migne 32. 

1316. 1320.)
9 Χορικίου, Έγκώμιον είς Μαρκιανόν έπίσκοπον Γάζης 1.17 (έκδ. Forster- 

Rich tsteig.)

ιο’Ιωσήφ Τραπεζοΰντος, Έγκώμιον είς τόν άγιον μεγαλομάρτυρα Ευγένιον 
(Α. Π α π α δ ο π ο ύλ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Fontes historiae imperii Trapezuntini 66.11.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:16 EEST - 34.211.113.242



Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών. 139

τροφών καί πολύπλοκων μίσσων ι. Καί τά πολλά δέ τάγματα τών μαγείρων, 
τών οποίων μνημονεύουσιν οί συγγραφείς, τούς πλουσίους τής εποχής των 
ψέγοντες, προϋποθέτουσι, φυσικά, καί μεγάλην ποικιλίαν φαγητών 2.

Αί βασιλικαί τράπεζαι καί εκ τών προτέρων φυσικόν είναι νά δεχθώ- 
μεν δτι εφορτίζοντο με ποικιλίαν φαγητών καί σχετικάς περί τούτου μαρτυ
ρίας έχομεν. Όταν λ.χ. οί συγγραφείς όμιλοϋσι περί κουφίσματος τοΰ πρώτου 
μίνσου 3, φυσικόν είναι νά δεχθώμεν δτι καί ά'λλοι έπηκολούθουν (ό δεύτε
ρος καί άναφέρεται) αλλά καί ώρισμένως διά βασιλικά πολυτελή καί πολύοψα 
γεύματα όμιλοΰσιν οί συγγραφείς 4, <δν τινες εξαίρουσι την σχετικήν πολυ
τέλειαν ωρισμένων|βασιλέων. Ούτως δ {Ζώσιμος παραδίδει δτι επί Θεοδο-

Είκ. 5. Παρασκευή καί μεταφορά φαγητών εις τήν τράπεζαν.
Δεξιά καί παρά τήν χύτραν τό κουκούμιον. Έκ χειρογ. Ευαγγελίου τοΰ ΙΑ', αΐώνος. 

(Omont, Evangiles avec peintures Byzantines du XIe s. τόμ. I. πίν. 82).

σίου τοΰ Μεγάλου ή βασιλική τράπεζα είχε πλήθος εδεσμάτων καί τάγματα 
πολυάνθρωπα μαγείρων καί οίνοχόων5, περί δέ τοΰ Ίσαακίου ’Αγγέλου 
λέγει ό Νικήτας Χωνιάτης, δτι «εΐχεν άτεχνώς τήν τράπεζαν Σολομώντειον, 
βουνίζων μέν τούς άρτους, λόχμην δέ κνωδάλων ιχθύων τε διάπλευσιν καί 
πόντον οΐνοπα δεικνύς τήν εστίασιν» 6.

Όσον αφορά είς τάς μοναχικάς κοινοβιακάς τραπέζας, λέγομεν δτι εις 
αύτάς λιτοτέρα τροφή παρετίθετο κατά τάς νηστίσιμους ημέρας Τετάρτην 
καί Παρασκευήν—κατά τάς ημέρας μάλιστα αύστηροτέρας νηστείας οί 
αδελφοί είς ωρισμένας μονάς έ'τρωγον άπαξ τής ημέρας— 7 γενικώς δμως

1 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 361.
2 Βλ. κατωτέρω τά λεγάμενα περί τών περί τήν τράπεζαν διακονούντων.
3 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 165.22.
4 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη σ. 284.
5 Ζ ω σ ί μ ο υ, ‘Ιστορ. 205.15.
6 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 579.4.
7 Διά δέ τήν σμικρότητα τών ήμερών τής μ', τοΰ άγιου Φιλίππου μονοσιτοΰμεν, 

Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, Ύποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών Στουδίου 
(Migne, P.G. 99. 1716 A.)
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είπείν και εκεί οί παρατιθέμενοι μίσσοι δεν ήσαν ολίγοι. Δαψιλεστέρα λ. χ.
και πολυτελέστερα τροφή, απαγορευόμε
νου τοΰ κρέατος, παρετίθετο κατά την 
ημέραν τής εορτής τοΰ φερώνυμου τής 
μονής 1 ή και κατά την ημέραν τής εκλο
γής τοΰ ηγουμένου 2 ή τοΰ Πάσχα 3, γνω- 
ρίζομεν δε καί έκ διαφόρων τυπικών δτι 
οί μοναχοί, κατά μονάς, ε'τρωγον δυο4 
ή τριών ή τεσσάρων ή ενίοτε καί πέντε 
ειδών φαγητά 5.

Άφ5 οΰ, ώς προείπομεν, οί Βυζαντι
νοί ετρωγον πολλά φαγητά διά τής χει- 
ρός, φυσικόν ήτο δτι ερρυπαίνοντο τάς 
χεΐρας. Τοΰτου ενεκα άναγκαΐον ήτο, μετά 
τό φαγητόν, νά νίπτωσι τάς χεΐρας*6 μέ 
Γαλλικόν ή σαπώνιον καί θερμόν 
ύδωρ, δπερ, λεγόμενον θερμόν7, έθερ- 
μαίνετο εντός μετάλλινου δοχείου, τό 
όποιον ελέγετο κοΰκουμος ή κου- 
είς τό μέρος τής άπονίψεως υπό τοΰ

ι Η. Delehaye, Deux typica σ. 80 καί 81.
2 L. Petit, Typicon de Gregoire Pacourianos (Βυζαντ. Χρον. 11.18.)
3 L. Petit, Ένθ’άν. 11.25.
4 Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, Ένθ’ άν.
5 L. Petit, Ένθ’ άν. 11.25, Η Delehaye, Ένθ’ άν. 124, Miklosich - Miiller, 

Acta et Diplomata 5.185, Φ. Κουκουλέ, Έκ τοΰ βίου των Βυζαντινών σ. 31.
6 Ό Στέφανος Σαχλίκης (Άφήγησις παράξενος στίχ. 801 εκδ. Παπαδημητρίου) είπεν

ήγέρθησαν έκ τό φαγίν τα χέρια των ένιψαν.

2 *Απελθε, φτειάοε τό θερμόν, δός νίμμαν τοΐς πατράοι
καί δίδε τό θερμούταικον ονκ είσαι των ενδόξων

Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques 3 103.107. Ό Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος, Opusc. 249.1 λέγει δτι έπί τών χρόνων του σύνηθες ήτο νά λέγη πρός 
τόν πατέρα ό κομίζων τό θερμόν· εΰλόγησον, τό θερμόν. Π ρ ο θ ε ρ μ ώ έν Κυθήροις 
(Πανδώρας 15.34) σημαίνει υπηρετώ μεταφέριον θερμόν ύδωρ, θερ μάρ ι, δ’ έν Κοζάνη 
καί θερ μάρ’ έν Λέσβο) λέγεται τό άγγείον, έν φ θερμαίνεται τό δδωρ, έν ω θερμό (τό) 
έν Κφ τό πρός ζΰμωσιν χρησιμοποιούμενον θερμόν ΰδωρ, θερμός δέ (ό) πολλαχοΰ 
τό κατά τήν πλύσιν θερμόν ΰδωρ. Έν Ρόδφ θερμόν λέγεται τό θερμόν καθ’ δλου 
ΰδωρ (Βενετοκλέους, Βραχεϊαί τινες παρατηρήσεις σ. 3.)

8 Κωνστ. Π ο ρ φυ ρ ογ ε ν νή του, Έκθεσις 95.14.15,466.5, 677.8, Θεοδώρου 
Στουδίτου, Επιτίμια (Migne, P.G. 99.1787), Η. Usener, Der heilige Theodosios 
107.17, L. Petit, Actes de l’Athos, Actes de Chilandar παράρτ. IZ' τόμ. Βυζαντ. Χρον.

Εΐκ. 6. Άπόνιψις, τή-βοηθείρ χερνι- 
βοξέστου.Έκ Βατικ. κώδ. 752, ΙΑ'; at.
( J. Tikkanen, Die Psalterillustra- 
tion im Mittelalter^o. 137 είκ. 131).

κοΰμιν8 καί επειτα εκομίζετο
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θερμοδότου *. Έδηλοΰτο δέ ή μέν πράξις τής νίψεως, ώς καί παρ’άρχαίοις, 
διά τοϋ άπονίπτεσθαι* 1 2 —συνήθης εις τα μοναστήρια ή φράσις «άπόνιψαι, 
πάτερ» ή «εύλογησον, το θερμόν»3 — το δέ προς νίψιν ΰδωρ εκαλείτο ν ί μ μα4.

Έκ δέ των προς νίψιν χρησιμοποιούμενων δοχείων, το μέν το ΰδωρ 
ΰποδεχόμενον λεκάνιον εκαλείτο χέρνιβον5 ή χερνίβιον6 ή χερόνι-

σ. 61. J. Aufhauser, Miracula sancti Georgii 33.1. Gy. Moravcsik, Κουκούμιον 
ein altbulgarisches Wort? έν Korosi csoma- Archivum (1932) a. 1-6 τοΰ ιδιαιτέρου 
αποσπάσματος. Βλ. καί Α. Κοραή, Έπικτήτου Διατριβαί Γ' κβ' καί Κ. Άμάντου, 
Ποικίλα γλωσσικά έν Άθηνάς τόμ. 23 σ. 488. Νΰν έν Πόντφ κουκούμ’. Έν Μάνη 
κουκούμι λέγεται ή χύτρα. Έπιθι καί τά ανωτέρω περί τοΰ κουμαριού λεγάμενα.

1 Είχε μίσθιον θερμοδότην αΰτοϋ όντα, Gelzer, Leontios von Neapolis 5.6. 
Ούτος έν τοϊς κειμένοις χαρακτηρίζεται ώς «ό τό ΰδωρ επί τάς χεΐρας έκχέων» 
Η. Usener, Der heilige Theodosios 49.3 ή «ό τήν τοΰ θερμού υπηρεσίαν έκτελών» 
J. Aufhauser, Miracula sancti Georgii 31.2 ή ό δίδων τό θερμούτσικον Hes- 
seling-Pernot, Poemes Prodromiques 3.102.

2 Νεανίας τις εν τφ άριστάν ποτέ ΰδωρ αίτήσας τοϋ άπονίψασθαι. Εις τά θαύματα 
τοϋ αγίου καί μεγάλου προφήτου Ήσαΐου, Anal. Boll. 42.260,9. Νΰν άπον ί βω 
σημαίνει νίπτω τάς χεΐρας μετά τό φαγητόν πβ. καί τάς παροιμιώδεις φράσεις φάγε καί 
άπονίψου ("Ηπειρος) ήτοι ών μετάλαβες οΰκέτι μεταλήψει, ή νίψ’ κι’άποφάγαμι (Αιτωλία) 
ήτοι τετέλεσται, έπήλθε τό κακόν.

3 Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Έπίσκεψις βίου μοναχικού (Opusc. 249.4) 
είπεν ότι οί μοναχοί των χρόνων του αγράμματοι, ώς έπί τό πλεΐστον όντες, ούδέν άλλο 
έγνώριζον ή τό άπόνιψαι πάτερ, εΰλόγησον τό θερμόν. ’Έπιθι καί Φ. Κουκουλέ, Έκ 
τοΰ βίου των Βυζαντινών σ. 26.

4 Δός νίψομαι. . . καί μετά τό νίψασθαι λαμβάνει καί αυτός τό ν ί μ μ α καί λέγει 
τφ άδελφφ δέξου καί αυτός νίψαι. Τοΰ οσίου πατρός ημών Δωροθέου διδασκαλίαι 
■ψυχωφελείς (Migne, P.G. 88.1640.)

άπελθε, ψτειάξε τό θερμόν, δ ός νίμμαν τοις πατράαι 

Η esseling-Pernot, Poemes Prodromiques 3.107.
5 Χέρνιβον δέ Όμήρφ μέν άσυνήθως, άπαξ γάρ νΰν είπεν, ήμΐν δέ συνήθως τό 

χερόνιπτρον, τουτέστι τό τοΰ ΰγροΰ ύποδεκτικόν άγγεΐον, Ευσταθίου, Παρεκβ. 
1351.54, ό ημείς έν τη συνήθεια χέρνιβον φαμεν, έστι καί παρά Όμήριρ έν Ίλιάδι, 
Ευσταθίου, Ένθ’άν. 1401.18· καί παρ’ Άθηναίψ Θ'. 408 κεΐται, καί πάλιν ό Οΰλπιανός 
έζήτει εί χέρνιβον εΐρηται, καθάπερ ημείς λέγομεν έν τη συνηθείςμ χέρνιβον trulleum, 
’Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία σ. 163 (Boucherie.)

6 Τό χέρνιβον αναφέρει ό Κλήμης έν τφ παιδαγωγφ του βιβλ. 2 κεφ. 3.37 σελ. 
179.19. Τό χέρνιβον, ό ένταΰθα δήλα δή λέβης, όν ή κοινή γλώσσα χερνίβιον λέγει, 
Εΰσταθ. Παρεκβ. 1401.61. Άρέσκει δέ τοϊς παλαιοΐς λέβητα κάνταϋθα νοεΐν τό 
καθ’ήμάς χερνίβιον, Ευσταθίου, Ένθ’ άν 1476.9. Λέβης δέ νΰν παρά τφ ποιητή τό 
παρ’ήμΐν λεγόμενον χερνίβιον, καθ’ οΰ νιπτόμεθα, Ευσταθίου, Ένθ’ άν. 1401.32. Δοκι- 
μάζουσι δέ τούτον (τόν μόσχον) τινές εί ανόθευτος έστιν οΰτως, έν καθυγρασμένη λεκάνη 
ή χερνίβω ... Συμεών Σήθ, Περί τροφών δυνάμεων 67.15. Καί έν τφ έπ’ όνόματι δέ 
τοΰ Ζωναρά φερομένιρ λεξικφ κεΐται· χερνίβιον- σκεΰος έν φ τάς χεΐρας νίπτομεν 
καί πάλιν λέβης- τό χερνίβιον. "Εγραψε δέ καί ό Τζέτζης (Σχόλια εις Λυκόφρ. ’Αλεξάν
δραν στίχ. 184) χερνίψουσι- σφαγιάσουσιν, άπό μεταφοράς τών χερνίβω ν, οΤς καθαί- 
ρομεν τάς χεΐρας.
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142 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

πτρον 1 ή σιτλολέκανον 2, εις μεταγενεστέρους δ’αίώνας καί καδάριν 3, 
τό δέ δι’ οΰ έπέχεον έπιχΰτης,4 επιχυτάριν6 καί ξεστίον6, καί 
τά δυο δέ όμοϋ άπετέλουν τό χερνιβόξεστον7 η σιτλοεπ ιχυτά- 
ρ ι (ο) ν 8. *Ησαν δέ τά δοχεία ταΰτα πήλινα ή χάλκινα παρά τοΐς πενεστέ-

1 Τό χειρόνιπτρον καί παρά παλαιοΐς. Τό χερόνιπτρον παρ’ Εΰσταθίω 1351.54 καί 
εν tfj περιγραφή τών ανακτόρων Θεοδώρου τοϋ Μετοχίτου R. G u ί 11 a n d, Le palais 
de Theodore Metochite (Revue des etudes Grecques 35.88.) Ό Σίλβεστρος Σγου- 
ρόπουλος, Vera historia unionis non verae c'. c'„ συγχέων διά τούς χρόνους του τά 
πράγματα, καλεΐ καί τό έπιχυτάριν χέρνιβον.

2 Σιτλολέκανα καί έπιχυτάρια αναφέρει ό Κωνστ. Πορφυρογέννητος έντή 
εκθέσει τής βασιλείου τάζεως 468.4.

3 Καδάριν μετά έπιχύτου άναφέρεται έν εγγράφω τοϋ τέλους τοΰ ΙΓ'. αίώνος, 
καδ α ρ οεπ ι χ υ τ ά ρ ιν δ’ έν διαθήκη τοΰ 1255, Μ ikl os i ch - Μ ϋ 11 e r, Acta et 
Diplomata 4.75, 6.245.

4 Όρα Ένθ’ άν. Τό εόλόγιον κατά τά εγκαίνια τοΰ ναοΰ άναφέρει σίτλαν καί έ π ι- 
χύτη ν (Du Cange έν λ. έπιχΰτης).

5 Σιτλολέκανα καί έπιχυτάρια- Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 46.84. 
Βλ. καί τόν θησαυρόν έν λ. έπίχυσις. Έπιθι καί τό ανωτέρω μνημονευθέν καδαρο- 
επιχυτάρ ιν καί τά έν διαθήκη τοΰ 1314 σιτλοεπιχυτάρια, L. Petit, Actes 
de l’Athos, Actes de Chilandar (παράρτ. IZ'. τόμ. Βυζ. Χρον. σ. 61.)

6 ’Έοικε δέ λέγειν λέβητα τήν πρόχουν, ήτοι τόν ΐδιωτικώς λεγόμενον ζέστην, 
Ευσταθίου, Παρεκβ. 147.8, πρόχους δέ θηλυκώς ό ζέστης παρά τό προχέειν, Ευστα
θίου, Ένθ’ άν. 1400.62. Ό ζέστης (sextarius) σφζεται νΰν ως ζ έ σ τ α έν Ρόδφ, Μεγα- 
λοπόλει, Ήπείρφ καί Κερκύρφ, ώς ζίστα έν Χάη καί ζέστρα έν Ήπειρο}, ζεστί 
ένιαχοΰ καί ζιστί έν Άθήναις καί Μπόβα τής κάτω ’Ιταλίας (Pellegrini, Bova 
246) καί δηλοΐ τό πήλινον, έν Ήπείρφ καί ζύλινον άγγεΐον, έν φ τίθεται τό πρός πόσιν 
ΰδωρ. ’Εν Άθήναις ήτο μέτρον έλαίου χωρητικότητος 5 */, οκάδων ((Πανδώρας τόμ. 
8.462), έν Χιμάρφ μέτρον οίνου 13 - 15 οκάδων, έλαιηρόν δέ δοχεΐον έν χωρίοις τής 
Ρόδου.

7 Χρυσά έκ λίθων τιμίων κατεσκευασμένα χερνιβόζεστα, Κωνστ. Πορφυρο
γεν νή του, Έκθεσις 9.18, 676.8. Σκεύη... αή κοινή γλώττα καί μή καθαρά καλεΐ 
χερνιβόζεστα. Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 96.14. Δώρα.. . έν οίς καί διττά 
έτύγχανον χερνιβόζεστα, Ζ ω ν α ρ ά, Χρονικ. 15.26. Χερνιβόζεστα άναφέρει καί ό ’Ανώ
νυμος περί τής άγιας Σοφίας (Τ h. Ρ r e g e r, Scriptores originum Constantinopoli- 
tanarum 99.9, τά μεσαιωνικά Έλληνολατινικά γλωσσάρια, παρ’ οίς φέρεται χερνιβό- 
ζεστον- aquiminale καί διάφορα τυπικά (L. Petit, Typicon de Grigoire Pacou- 
rianos Βυζαντ. Χρον. 11.53. Σπ. Λάμπρου, Τό τυπικόν τής μονής τοΰ Παντοκρά- 
τορος, Ν. Έλληνομν. 5.399.) Ό τύπος χερνιβόζιστα φέρεται έν έγγράφιρ τοϋ 
τέλους τοΰ ΙΓ'. αίώνος, Miklosich-Muller, Acta et Diplomata 6.243 καί έν 
τφ δημώδει κειμένφ τής χρονικής διηγήσεως Νικήτα τοΰ Χωνιάτου (583.8). Διά 
τά χερνιβόζεστα βλ. τά σχόλια τοΰ Reiske είς τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάζεως Κωνστ. 
τοΰ Πορφυρογεννήτου Β'. 61 - 62 καί τό λεζικόν τοΰ Cabrol έν λ. bassin.

8 Έν διαθήκη τοΰ 1314 άναφέρονται, μεταζϋ άλλων οικιακών σκευών, καί σιτλοε- 
πιχυτάρια, L. Petit, Actes de l’Athos, Actes de Chilandar (παράρτ. τοΰ IZ'. τόμου 
τών Βυζαντ. Χρον. σ. 61), καδαροεπιχυτάριν δέ ομοίως έν διαθήκη τοΰ 1255 
τοΰ Μαζίμου Πλανήτου, Miklosic h-Mriller, Acta et Diplomata 4.75.
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Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια των Βυζαντινών. 143

ροις *, παρά δέ τοΐς πλουσιωτέροις άργυροί ή χρυσά μετά ποικίλων κοσμη
μάτων 1 2. Έν τοΐς άνακτόροις άναφέρονται χρυσά ανάγλυφα και διά λίθων 
τιμίων κατεσκευασμένα χερνιβόξεστα 3, ξέσιης δέ κρύος έν τφ τυπικω τής 
μονής Γρηγορίου τοΰ Πακουριανοΰ 4.

Άφ’ οΰ ένιπτον τάς χεΐρας οί φαγόντες, έσπόγγιζον αύτάς διά χειρο- 
μάκτρων, ή ποιότης τοΰ υφάσματος τών όποίο>ν έξηρτάτο από την οικονο
μικήν κα'ι κοινωνικήν θέσιν τοΰ οικοδεσπότου 5 6, οΰχι δέ σπανίως οί πλούσιοι 
ήλείφοντο και διά μύρων. Κατά τά ανακτορικά μάλιστα γεύματα επανειλημ
μένους άναφέρεται δτι εϊς τούς επισήμους συνδαιτυμόνας άπεστάλησαν άλοι- 
φαί καί αρώματα, δΓ ών ούτοι, μετά τήν άπόνιψιν, έμυρίσθησαν °.

Τό έθιμον τής διά θερμοΰ ΰδατος άπονίψεως τών χειρών, μετά τό φαγη- 
τόν, έφ’ δσον οί πρόγονοι ημών καί κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους 
συνήθως ά'νευ περονίων έ'τρωγον, διετηρήθη πολλαχοΰ καί μέχρι σήμερον, 
μάλιστα εις τά τέως Τουρκοκρατούμενα μέρη τής ’Ανατολής, δπου καί οί 
Τοΰρκοι, τήν Βυζαντινήν συνήθειαν άκολουθοΰντες, ένίπτοντο μετά τό φαγη- 
τόν 7. Νΰν λοιπόν, ή τουλάχιστον τέως, εν ’Ανατολή, καί μέχρι προ ολίγων 
ετών έν Ήπείρω, Μακεδονία, Θράκη καί άλλαχοΰ τών Ελληνικών χωρών, 
μετά τό φαγητόν δουλίσκη ή υπηρέτης κρατών χαλκήν ή άργυράν πρόχουν, 
ίμπρίκι καλουμένην, έ'χυνεν είς τούς γευματίσαντας ή δειπνήσαντας θερμόν

1 Ό Κλήμης (Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 3.37 σελ. 179.19) είπε· τί δέ εί κεραμεοΰν εΐη to 
χερνίβιον οΰ δέξεται χό άπόνιμμα τής χειρός; Χαλκοϋν πρόχουν έμνημόνευσεν ό 
I. Τζέχζης (Th. Pressel, Joh. Tzetzae epist. σελ. 48 έπισχ. 57), χαλκά χερνιβόξεστα, 
χό τυπικόν χής μονής τοΰ Πανχοκράτορος (Σ π. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 5.399) σίχλαν 
δέ καί έπιχύχην χαλκοΰν ή κεραμεοΰν τό εύχολόγιον, Du Cange έν λ. έπιχύτης.) Σιτλολέ- 
κανα άσπρόχαλκα καί γανωτά άναφέρονται έν χή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως Κων
σταντίνου τοΰ Π ο ρ φυ ρ ογ ε ννήτου 468.5.17, 314. Ύπό τοΰ αύτοΰ (Ένθ’άν.) 
καί σιχλολέκανα καί έπιχυτάρια αργυρά, άργύρεα δέ χερόνιπτρα έν χή περιγραφή τών 
ανακτόρων Θεοδώρου τοΰ Μεχοχίχου R. G u ί 11 a n d, Le palais de Theodore Meto- 
chite (Revue des etudes Grecques 35.88), χερνιβόξεστα ανάγλυφα καί χρυσά καί έκ 
πολυτίμων λίθων κατεσκευασμένα αναφέρει Κωνστ. ό Πορφυρογέννητος 
(Έκθεσ. 9.17, 586.4) καί πάλιν ό I. Ζ ω ν α ρ ά ς έν τφ χρονικφ του 15.26 «χερνιβό
ξεστα χρΰσεά τε καί διάλιθο» καί πάλιν χερνιβόξεστα ολόχρυσα ό ’Ανώνυμος περί 
τής αγίας Σοφίας (Τ h. Ρ r e g e r, Scriptores originum Constantinopolitanarum 99.9) 
υδροχόους καί χέρνιβα χειρών αμάχους τό κάλλος τέλος αναφέρει ό Νικήτας Χωνιά- 
της, Χρον. Διήγ. 583.3.

2 Ό Σίλβεστρος Σγουρόπουλος, Ένθ’ άν. όμιλεϊ περί έπιχύτου έχοντος 
στόμιον λεοντόμορφον.

3 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Ένθ’ άν. 9.17.586.4.
4 L. Petit, Typicon de Gregoire Pacourianos (Βυζαντ. Χρον. 11.53.)
5 Oi είς βασιλικά γεύματα προσκαλούμενοι πρεσβευταί άναφέρεται δτι άπεσπογγί- 

ζοντο διά πολυτίμων χειρομάκτρων. Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθ. 586.4,
6 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 586.15,592.15.
X Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινά καί ούχί Τουρκικά έθιμα, Β. Ζ. 30.183.
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144 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ύδωρ, ΐνα πλυθώσιν. Ή λεκάνη μετά τοϋ ξεστίου έλέγετο μπρικολέγενο 
ή λεκανοΐμπρικο ή λεγενόμπρικβν.

Κατά τά γεύματα και τά δείπνα των Βυζαντινών υπηρετούν έν σιγή 1 
τούς τρώγοντας στρώνοντες την τράπεζαν, κομίζοντες τά φαγητά, αΐροντες τά 
πινάκια, άποσπογγίζοντες την τάβλαν καί προσφέροντες τό προς νίψιν των 
χειρών ύδωρ, οί δούλοι ή αί δουλίσκαι, εις τάς πτωχοτέρας δέ οικογένειας 
αυτή ή οικοδέσποινα. Διά τάς τραπέζας τών πλουσιωτέρων τό πράγμα ειχεν 
άλλως 2.

Ώμιλήσαμεν ήδη διά τον θερμό δότην πλήν αυτού δμως καί άλλοι 
υπάλληλοι ήσχολούντο περί την τράπεζαν. Ό Κλήμης π.χ. όμιλεΐ περί «δαι- 
τρών καί καρυκευτών καί συσκευαστών πεμμάτων καί μελιπήκτων καί ροφη
μάτων, περί σμηχόντων τά έκπώματα καί εύτρεπιζόντων τάς περί τάς εστιά
σεις παρασκευάς» 3, ό Λιβάνιος περί όψοποιών, οίνοχόων καί πλήθους δια
κόνων 4, ό Χρυσόστομος περί τών πανταχόθεν συλλεγόντων ποικίλα γένη 
μαγείρων καί περί στρατοπέδων μαγείρων καί χορών οίνοχοουντων καί πάλιν 
περί μαγείρων καί τραπεζοποιών 5, ό Άμασείας Άστέριος καταλέγει εις τό 
δορυφορικόν τής τραπέζης τραπεζοπο ιούς, οίνοχόους καί ταμίας 6, ό Χορί- 
κιος μνείαν ποιείται πολλών όψοποιών καί πολλών οίνοχόων 7, πολλά κεί
μενα άναφέρουσι μαγείρους, Θεόδωρος ό Πρόδρομος ωμίλησε περί δούλου 
προοριζομένου διά την τροφήν τού αύθέντου του καί άλλου διά τήν οίνο- 
χοΐαν 8, ό I. Τζέτζης περί πλουσίου έ'χοντος «δψοποιούς, δαιτρούς, κανηφο- 
ρούντας καί ύδροκιρνώντας» 9 τά μεσαιωνικά ποιήματα περί σκουτελλά, 
μαγείρου καί επί τραπέζης10, περί τραπεζαρίου επιβλέποντος τήν έν τη τρα-

1 Χρυσοστόμου, Εις Ματθαίον ομιλία Ο'. (Migne, Ρ.G. 58.662.)
2 Περί τών ύπουργούντων έν τή βασιλική τραπέζη βλέπε τά σημειούμενα έν τελεί 

τής παρούσης μελέτης.
2 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 4 σ. 251.22 εξ.
4 Λιβανιού, Φθονερός τοΰ γείτονος αΰτοΰ πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσ-

αγγέλλει 24 (τόμ. 6. σελ. 631 Forster.)
6 Χρυσοστόμου, Ερμηνεία είς τόν ΡΘ'. ψαλμόν (Migne, Ρ.G. 55.278), τοΰ 

αΰτοϋ, Λόγος είς τόν εαυτόν μή άδικοΰντα ούδείς παραβλάψαι δΰναται (Migne, P.G. 
52.471), τοϋ αΰτοΰ, Εις Ίωάννην ομιλία ΛΑ'. (Migne, P.G. 69.179.)

6 ’Αστεριού Άμασείας, 'Ομιλία είς τόν πλούσιον καί τόν Λάζαρον (Migne, 
P.G. 40.169). Βλ. καί Δ. Μπαλάνου, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων 
τής έκκλησίας. Νέα Σιών τόμ. 17 (1922) σ. 438.

7 Χορικίου, Έγκώμιον είς Μαρκιανόν έπίσκοπον Γάζης 1.17 (Forster- Richtsteig.)
s Migne, P.G. 133.1355.
9 I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 5 ίστορ. 12 στίχ. 533 έξ.

10 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 1888.
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πέζτ) τάξιν τά τυπικά τών μονών 1 και τέλος διάφορα κείμενα περί ε π ι- 
κέρνη ή πιγκέρνη, ήτοι οινοχόου2.

Τοσαΰτα διά τά κατ’ ιδίαν γεύματα ή δείπνα τών Βυζαντινών ΰπήρχον 
δμως, εννοείται, καί περιστάσεις, καθ’ ας καί κοιναί ευ ωχ ία ι έγίνοντο, ώς 
λ.χ. κατά την τέλεσιν γάμων, τον εορτασμόν τής ονομαστικής εορτής ή τών 
γενεθλίων τινός, τάς θρησκευτικός πανηγύρεις, τον έορτοσμόν νίκης 3, τήν 
φιλικού ομίλου από κοινού διασκέδασιν κτλ. Εκαλούντο δ’ αί εΰωχίαι αύται 
μέ τό άρχαϊον όνομα συμπόσια 4, δρον, δστις καί σήμερον ακόμη διεσώθη, 
άφ’ ού κοινώς νΰν τσουμπούσι5 6 λέγεται τό συμπόσιον, συμπόσα δ’εν 
Πόντω λέγονται ή κατά τήν εσπέραν τής προ τού γάμου Πέμπτης εν τή οικία 
τής νύμφης γινομένη ευωχία καί τά κατ’αυτήν χρησιμοποιούμενα τρόφιμα.

Διά τά εν τοΐς άνακτόροις επίσημα γεύματα οί συγγραφείς μεταχειρί
ζονται τον δρον κλητόριον3, οΰτινος ίσως καί παρά τοΐς άστοϊς νά 
έγίνετο χρήσις, κοινοτέρα δ’ ήτο ή χρήσις τού δρου δε ιπνοκλητόριον 7.

1 L. Ρ e t i t, Typicon du monastere de la Kosmosotira § 37 (Βυζαντ. Χρον. 13.40) 
Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 6.75.

2 Μόσχου, Λειμωνάριον (Migne, P.G. 87s. 2952), Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφι- 
κιαλίων 58.16, Παναρέτου, Χρονικόν Τραπεζοϋντος (Tafel, Eustathii opusc. 
365.56) καί πολλαχοΰ άλλαχοΰ, Γρηγόριος ό Θεολόγος, Είς Καισάριον τόν 
εαυτού αδελφόν επιτάφιος (Migne, P.G. 35.780 β) όμιλε! δι’ οίνοχόους καί οίνοχόας.

3 Δέοντος, Τακτικά 16.12 (Migne, P.G. 107.909.)
4 Παρά τή κοινή συνηθείφ τό συμπόσιον καί ό πότος λέγεται' Ευσταθίου, Παρεκβ. 

1105.27. Έν τώ corpus gloss. Latin. 3.172.3 φέρεται καί ό τύπος sumposion. Νΰν έν Κφ 
σφζεται ή λ. πότος.

5 Τουρκοπερσικόν djumbich.
6 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 26.1, 277.6, 585.13. Τό κλητόριον 

καλείται κλητούριν έντφ πουλλολόγφ στίχ. 2 (W agner, Carmina Graeca medii 
aevi σ. 179.) Τό κλητόριον έννοειται δτι έχει καί άλλας σημασίας δηλοΰν καί τήν πρόσ- 
κλησιν είς γεύμα ή δεϊπνον (Κ. Πορφυρογ. Έκθ. 751.12) τήν αίθουσαν τής συνεστιά- 
σεως (Ένθ’ άν. 70.7, 113.22, 277.15) ώς καί τό βιβλίον, έν ω αναγράφονται οί μέλλοντες 
νά κληθώσι, κατά αξιώματα. ’Εντεύθεν καί ή φράσις στοιχεΐν τό κλητόριον (Ένθ’ άν. 
118.10, 121.11 καί αλλαχού) = όρίζειν τούς κατά στίχον γεγραμμένους ώς προσκλη- 
τέους. Βλ. πρός τούτοις καί τό υπόμνημα τού Reiske Β'. 169.

7 Ευσταθίου, Παρεκβ. 766.67, Κ. Η or n a, Die Epigramme des Theodoros 
Balsamon (Wiener Stud. 25 σελ. 180), Β. Γεωργιάδου, Μιχαήλ Άκομινάτου τού 
Χιονιάτου καί Γεωργίου Βούρτζου, μητροπολιτών ’Αθηνών λόγοι σελ. 47.48. Ό Θεό
δωρος Πρόδρομος, Έξήγησις είς τούς κανόνας (Migne, P.G. 133.1230) έγραψε 
καί δειπνοκλητήριον. Ό καλών είς συμπόσιον καί εστιών τινας καλείται δεί
πνο κ λ ή τ ω ρ· Ε ΰ σ τ α θ ί ο υ, Παρεκβ. 773.44, 942.41, 1413.2, τού αύτοΰ Opusc. 
189.44, I. Τζέτζου, Είς τήν Παρθενομάρτυρα τού Χριστού Λουκίαν υπόμνημα βρά- 
χιστον (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia Graeca sacra 83.22), Β. Γεωργιάδου, 
■Ένθ’ άν. 45-46. Τόν δειπνοκλήτορα ό Νικηφόρος Β ρ υ έ ν ν ι ο ς, Ίστορ. 
66.14 λέγει έστιάτορα. Παρά Κωνστ. Πορφυρογεννήτφ, Ένθ’άν. 465.20, 
523.6 φέρεται καί τό ρήμα κλητορεύειν.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουαπν, Ετος I". 10

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:16 EEST - 34.211.113.242



146 Φαίδωνος ί. Κουκουλέ

Τά συμπόσια επ’ίσης έλέγοντο κλήσεις, περί ών μάλιστα και ειδικόν 
έ'χομεν λόγον τοϋ Λιβανιού 1 2, εις τούς μεταγεστέρους δ’ αιώνας, πιθανώς, 
καί κλήματα*. Τέλος ό I. Τζέτζης παραδίδει δτι επί τών χρόνων του τό 
μέγα συμπόσιον δημωδώς εκαλείτο καί θαλία3, χαμαιτζίκιον δε καλείται 
τό συμπόσιον και εν τφ κειμένω τής Χρον. διηγήσεως Νικ. τοΰ Χωνιάτου 
(149. 23, 269.25). Τά κατά τάς θρησκευτικός πανηγυρεις γινόμενα συμπόσια 
εκαλούντο είδικώς, ως καί νϋν, άγιομνήσια4.

Τέλος ό Κλήμης καλεΐ τά συμπόσια δοχάς5, εν τοις τακτικοΐς δε τοΰ 
Λέοντος ονομάζονται τράπεζαι6, δρος, δστις θά ήτο κοινός, άφ’ ού καί 
σήμερον ακόμη τό συμπόσιον καλείται κοινώς τραπέζι.

Ώς δε οί αρχαίοι ειχον τά από συμβολής δείπνα, καθ’ α πάντες οί συν- 
ευωχουμενοι από κοινού τά προς συνεστίασιν συνεισέφερον, ούτω καί παρά 
Βυζαντινοΐς, οΐτινες τά τοιαύτα έκάλουν καταβόλια, ταΰτα δμως άπηγό- 
ρευον οί ιεροί κανόνες, μη επιτρέποντες εις τε τά λαϊκά καί τά ιερατικά 
πρόσωπα, ϊνα μετέχωσιν αυτών, επειδή ήσαν αίτια «μέθης καί αδηφαγίας 
καί ά'λλων άσχημονιών» 7.

Κατά τά συμπόσια, τά όποια έγίνοντο κατόπιν προσκλήσεως τοΰ δει- 
πνοκλήτορος, έπεβάλλετο νά τηρήται ώρισμένη τάξις. ’Εκείνος, δστις 
ώριζε την θέσιν έκάστου συνδαιτυμόνος, πράγμα, δπερ έθεωρεΐτο σημαντι
κόν, ήτο ό προσκαλών, σεμνόν δ’ ύπελαμβάνετο, οσάκις ή θέσις δεν ήτο 
ώρισμένη, νά μη φιλονική τις περί πρωτοκαθεδρίας, αλλά, την ταπείνωσιν 
αυτού δεικνύων, νά καταλαμβάνη τον έσχατον τόπον 8 οί άνήκοντες μάλι
στα εις διάφορα σωματεία ώφειλον, άναλόγως τού βαθμού των, νά λαμβά-

1 Λιβανιού, Περί τών έν ταΐς έορταΐς κλήσεων λόγος 53.8 (τόμ. 4 σ. 58 Forster.) 
Πβ. καί Κ. Σάθα, Ιστορικόν δοκίμων περί τοϋ θεάτρου καί τής μουσικής τών Βυζαν
τινών ος' οζ'.

2 Ούτως έν τώ χρονικφ τοΰ Μ α χ α ι ρ ά καί νϋν έν Κύπρω.
3 Θαλία νϋν παρ’ ήμΐν ή μεγάλη ευωχία λέγεται· I. Τζέτζου, Σχόλια εις τά 

έργα καί τάς ημέρας στίχ. 116.
4 Άγάπαι καλούνται τά παρά φιλοχρίστων γινόμενα συμπόσια, ήγουν άγιομνήσια, 

λέγει ό Βαλσαμών σχολιάζων τον ΚΖ' κανόνα τής έν Λαοδικείρ συνόδου (Ράλλη- 
Ποτλή, Σύνταγμα 3. 195 βλ. καί σελ. 465.) Νϋν έν Κρήτη καί ταΐς Κυκλάσι άγιο- 
μνήσι λέγεται θρησκευτική πανήγυρις τελούμενη κατά τήν μνήμην αγίου τινός, έξω 
τών πόλεων συνήθως.

δ Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2-4 σελ. 156.17. Δοχή έν τή έκθέσει τής 
βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοϋ Ποργυρογεννήτου λέγεται ή υποδοχή.

6 Στρατηγέ, πρός ευωχίας, ήγουν τραπέζας, καί άριστα προτρέπου καθίστασθαι 
τούς τε άρχοντας καί τούς στρατιώτας· Λέοντος, Τακτικά 16,12, (Migne, P.G. 107.909.)

7 Εις τόν ΝΕ'. κανόνα τής έν Λαοδικείρ συνόδου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 
3.221.)

8 Μ. Βασιλείου, Πώς δει περί τάς καθέδρας καί τάς κατακλίσεις έν τφ καιρφ 
τών αρίστων καί τών δείπνων έχειν (Migne, P.G. 31.976.)
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νωσι χήν οίκείαν θέσιν εις χά δημόσια συμπόσια, οίλλως έσωφρονίζονχο 1. 
Βαρύ χέλος και επίψογον εθεωρεΐχο άχομον καχωχέρας κοινωνικής χάξεως 
νά προηγηθή καχά χάξιν οίλλου έχοντος καλυχέραν κοινωνικήν θέσιν 2, ούχ'ι 
δε ορθόν πλούσιοι νά συνχρώγωσι μεχά πενήχων 3. Τόσον δέ σπουδαΐον 
εθεωρεΐχο νά χηρήχαι εν χοΐς συμποσίοις ή καχά σειράν αξιώματος χοποθέ- 
χησις και χόσον προσβεβλημένος εθεωρεΐχο ό ούχως ύποβιβασθείς, ώστε, προς 
αποφυγήν παρεξηγήσεων, έδέησεν οί Βυζαντινοί νά κάμνωσι καί κυκλικών 
τραπεζών χρήσιν, εν αις δεν έφαίνειο τίς ό προκαθήμενος. Ό Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος όμιλών σχεχικώς λέγει, δχι παρά χοΐς ύστερον, χοΐς μεθ’ "Ομηρον 
δήλα δή, «έπενοήθησαν αί κυκλοειδεΐς χράπεζαι διά χήν ανυπέρβλητον 
Ισότητα καί προς ομοιότητα τής χροφοφόρου άλωνος» (1401.45). Καί 
δύναχαί τις μέν καί άλλην σημασίαν ν’ άποδώση εις χά ύπό χοϋ περικλεούς 
Ιεράρχου λεγάμενα, χά συμβάντα όμως εν χοΐς άνακχόροις επί Κωνσταντίνου 
καί Ρωμανού χών πορφυρογεννήχων βασιλέων καχά χήν υποδοχήν τού Σαρα- 
κηνού Άμιρά τού ”Εμετ Δελεμίκη πισχοποιούσι χό πράγμα. Καχά χήν περί- 
σχασιν δήλα δή εκείνην, ως αναφέρει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος «εν 
δέ χφ δεξιώ προς δύσιν μέρει (τού τρίκλινου χών ιθ'. άκκουβίτων) έσχη 
παρατραπέζων στρογγυλόν διά χό μή δόξαι τούς φίλους Σαρακη- 
νούς εχερος τού ετέρου προκαθέζεσθαι> 4 Τά λεγάμενα λοιπόν 
περί εφευρέσεως χής στρογγυλής χραπέζης ύπό χών ’Άγγλων δεν έ'χονχαι αλή
θειας, άφ’ ου χό πράγμα έγνώριζον πολύ παλαιόχερον οί ήμέχεροι πρόγονοι.

Εθεωρεΐχο δέ καλής συμπεριφοράς δείγμα καί έκολάκευε πολύ τον καλέ- 
σανχα ό δηλώσας συμμετοχήν εις το συμπόσιον νά παρευρεθή εις αυτό. Ή 
παραμέλησις τού καθήκοντος τούτου, παρά χάς προβαλλομένας δικαιολογίας, 
εΐχεν ως αποτέλεσμα χήν δυσαρέσκειαν καί οργήν τού δειπνοκλήχορος 5 6.

Ή πρωτοκαθεδρία εις χά κοινά μή επίσημα γεύματα, παρόντων κλη
ρικών, εδίδεχο εις αυτούς, ύποχωρούνχων χών λαϊκών G. Εις χάς κοινοβια- 
κάς τραπέζας χήν πρωτοκαθεδρίαν, ως εικός, είχεν ό ηγούμενος, ή ή ήγου- 
μένη, οί'τινες καί ώριζον χήν θέσιν χών αδελφών, χιμωρούνχες πολλάκις διά 
χής τοποθεχήσεως εις χήν έσχάχην θέσιν εκείνους, οΐτινες έφιλονίκουν περί 
καταλήψεως άνωχέρας θέσεως 7.

Μικρόν ανωτέρω ωμίλησα περί κληρικών παρόντων εις τά συμπόσια.

1 J. Nicole, Λέοντος τοΰ σοφού τό επαρχιακόν βιβλίον § 9.
2 Πουλλολόγος, στίχ. 161 (Wagner, Carmina Graeca medii aevi σ. 184.)
3 Τοΰ ev άγίονς πατρός ημών Αθανασίου, Περί παρθενίας (Migne, 

Ρ. G. 28.268.)
4 Κώνοι. Πο ρ φυ ρ ογεν νή τ ου, ”Εκθεσις 594-9.
5 Λιβανιού, Παράσιτος έπί δεΐπνον κληθείς (τόμ. 6 σελ. 583.10 Forster.)
6 Μ. Βασιλείου, Ένθ’άν.
7 Miklosich - Muller, Acta et Diplomata 5.184.361.
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Τοιαυτη ευκαιρία παρουσιάζετο μάλιστα οσάκις έτελεϊτο γάμος ή θρησκευτική 
πανήγυρις. Τότε, κατά τάς διατάξεις των ιερών συνόδων, οί κληρικοί ήδΰ- 
ναντο να παρακαθήσωσιν εις την κοινήν τράπεζαν καί νά τήν εύλογήσωσιν, 
ώφειλον όμως νά εγκαταλίπωσιν αυτήν ευθύς ώς εϊσήρχοντο τά θυμελικά, 
οί παίζοντες δήλα δή διάφορα όργανα ή οί έκτελοΰντες διάφορα παίγνια 
προς διασκέδασιν των συμποσιαζόντων \ Θεόδωρος μάλιστα ό Στουδίτης 
αύστηρότερον περί μοναχών ώρισεν «εάν μετά κοσμικών καθίση μοναχός εις 
συμπόσιον, έστω ακοινώνητος ημέρας μ'» 1 2.

Έκ κειμένων μοναχικοί περιεχομένου πληροφοροΰμεθα δτι οί απαίδευ
τοι ήσαν «εν τφ πίνειν άλλήλους φιλοτιμούμενοι καί δεξιούμενοι ταΐς προ- 
πόσεσι καί άντιπόσεσιν» 3. Ότι δ’ ου μόνον οί απαίδευτοι, αλλά καί οί 
μορφωμένοι καί καλής κοινωνικής τάξεως Βυζαντινοί, ευκαιρίας διδομένης, 
έκαμνον προπόσεις 4, σαφώς συνάγεται έκ τοΰ δτι ούχί σπανίως μνημονεύ
ονται τοιαΰται καί έν τοΐς βασιλικοΐς έπισήμοις γεύμασιν 5.

Έδηλοΰτο δε τότε τό προπίνειν είτε κατ’ άρχαίαν συνήθειαν διά τοΰ 
«Ιπονομάζειν» ή «έπονομάζειν εις τήν πρεσβείαν τής Θεοτόκου ή αγίου 
τίνος» 6 ή «πίνειν εις πρεσβείαν αγίου τίνος» ή «πρεσβεΰειν εις τό δνομα 
τής Θεοτόκου ή αγίου τίνος» 7 ή, δπως ημείς λέγομεν, «πίνειν εις ύγιείαν 
τινός» 8. ’Ίσως δέ ή πρόποσις νά έλέγετο και μέ τήν Σλαυϊκήν λέξιν τ ρ ά- 
βιτζα (zdravica) παρά τοΐς κατοίκοις τών χωρών εκείνων, οϊτινες ήλθον 
εις επικοινωνίαν μέ Σλαΰους 9.

Φαίδωνος I. Κουκουλέ

1 Κανών ΚΔ' της έν Λαοδικείφ συνόδου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 3.220.)
2 Θεοδώρου Στουδίτου, ’Επιτίμια κοινά τής δλης αδελφότητος (Migne, 

P.G. 99.1756 Β.)
3 L. Petit, Typicon du monastere de la Kosmosotira (Izwestia 13.34.)
4 *0 Κλήμης, (Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2.26 σελ. 171.24) όμιλεϊ περί τών βιαπυτι- 

ζόντων άλλήλοις τόν άκρατον φιλοτησίας όνόματι.
5 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 602.14. Βλέπε καί τά σχετικά σχόλια 

τοΰ Reiske Β’ 708-709.
6 Παρ’ Άθηναίφ Γ. 27, ό Κειτούκειτος λέγει

Τήνδ' εγώ
μεατην απαξ επονομάοας προπίομαι 
σνγγενέσι, πίοτωμα φιλίας.

Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 602.14.
τ An rich, Hagios Nikolaos 1.408.28, J. Aufhauser, Miracula sancti Georgii 

38.1, 60.2, Δούκα Ίστορ. 254.22, Άρέθας, Εις Λουκιανού συμπόσ. ή Λαπίθ. 16 (Σ. 
Κουγέα, Ένθ’ άν. 4. 240). Τό εις πρεσβείαν καί πρεσβεύειν βεβαίως έκ φράσεων οΐαι 
πρεσβείαις τοΰ . . . πρεσβείαις τής ...

8 Άρέθας, Ένθ. άν., I. Κιννάμου, 'Ιστορία 272.3.
9 Ή πληροφορία έκ μεταγενεστέρου κειμένου, τοΰ χρονικού τοΰ Μαν. Μαλαξοΰ. 

Βλ. Marshall, The Chronicle of M. Malaxos (Βυζαντ. καί Νεοελλ. Χρον. 5.15). 
Έπιθι καί τά υπό Μ. Λάσκαρ ι σημειωθέντα ένθ’ άν. σελ. 370.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:16 EEST - 34.211.113.242



Γεύματα, δείπνα και συμπόσια των Βυζαντινών. 149

Νϋν τό προπίνειν λέγεται, ώς προείπομεν, «πίνειν εις ύγιείαν», ή δέ 
πρόποσις εντολή εν Ήπείρω 1 και ή άντιπρόποσις εν Βυτίνχ) ευχάρι
στη σι, ήτις λέξις φέρει εις την μνήμην ημών τό υπό τοΰ Ματθαίου λεγό
μενον (26.27) «καί λαβών ποτήριον καί εΰχαριστήσας έ'δωκεν αΰτοΐς».

Κατά τά συμπόσια, καί μάλιστα τα ιδιωτικά, μετά τό φαγητόν καί 
τάς προπόσεις, τουλάχιστον κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας, επηκολουθει ό 
κώμος, τουτέστιν άσματα ερωτικά συμποτικά καί θεατρικά 2 υπό τούς 
ήχους συριγγος καί αυλού καί κιθάρας, προς δέ καί χοροί υπό τούς’.ήχους 
κροτάλων, τυμπάνων καί κυμβάλων 3. "Ινα δέ ή τέρψις καταστή μεγαλυτέρα, 
πολλοί τών εύπορων είσήγον εις τά συμπόσια, παρά τούς κιθαρφδοΰς, αύλη- 
τάς καί αύλητρίδας, ας ως πόρνας χαρακτηρίζουσιν οί συγγραφείς, καί παρά
σιτους καί όρχηστάς καί γελωτοποιούς καί κόλακας καί μίμους, εις θέατρον 
ούτω μεταβάλλοντες τό συμπόσιον 4.

1 ’Ίσως έκ τοΰ ότι, ώς συμβαίνει αλλαχού, έν Σιατίστη π. χ., ό προϊστάμενος τής 
τραπέζης δίδει είς ώρισμένον πρόσωπον εντολήν, ϊνα προπίη ύπέρ τίνος.

2 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2-26 (σελ. 171.24), ’Ισίδωρος Πηλου- 
σιώτης, 1.456.

3 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 4.40 (σελ. 181. 15, 182.5), Χρυσοστόμου, 
Είς τό Άποστολικόν ρητόν διά δέ τάς πορνείας έκαστος τήν εαυτού γυναίκα έχέτω 
(Migne, P.G. 51. 211), τοΰ αυτού Ερμηνεία εις τόν ΜΣΤ' ψαλμόν (Migne, P.G. 
55.208), τού αυτού, Περί υπομονής (Migne, Ρ. G. 60.725), τοΰ αυτού, Περί σωτη
ρίας (ένθ. άν. 60.736), Ά ννη ς Κ ο μνη νή ς, Άλεξ. 2.344.12, Μ ιχ. Ψελλοΰ, Είς τούς 
βασκαίνοντας αΰτφ τής τοΰ ΰπερτίμου τιμής (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.177), Θεοδώρου 
Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Β' 106. Ό Χρυσόστομος, Είς τήν 
πρός Έφεσίους έπιστολήν ομιλία IE' Migne, Ρ. G. 62.112) έκ τών μουσικών οργάνων τά 
μέν τύμπανα έθεώρει αηδή, ευχάριστα δέ τόν αυλόν, τήν κιθάραν καί τήν σύριγγα. Τά 
άσματα καί λυγίσματα κατά τά συμπόσια άπηγόρευσεν ό ΚΒ' κανών τής έν Νικαίςι τόν 
δεύτερον Ζ' οίκουμ. συνόδου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 2.643.644.)

4 Λιβανιού, Φθονερός τοΰ γείτονος αυτού πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσ- 
αγγέλλει 25.67 (τόμ. 6. σελ. 632.657 Forster), τοΰ αυτού, Παράσιτος τού τρέφοντος 
αυτόν φιλοσοφήσαντος εαυτόν προσαγγέλλει 10 (τόμ. 6 σελ. 598), Χρυσοστόμου, 
Είς Γένεσιν λόγος Η' (Migne, P.G. 54.616), τού αυτού, Είς τό Άποστολικόν ρητόν 
διά δέ τάς πορνείας... (Migne, P.G. 51.211), τοΰ αυτού, Λόγος είς τόν εαυτόν 
μή άδικοΰντα (Migne, P.G. 52.471), τοΰ αυτού, Περί μετάνοιας (Migne, P.G. 59.762), 
τοΰ αυτού, Είς Ματθαίον ομιλία ΜΗ' (Migne, P.G. 58.494), τοΰ αυτού, Ερμη
νεία είς τόν ΜΑ' καί ΜΗ' ψαλμόν (Migne, P.G. 55. 158.505), τοΰ αυτού, Είς τάς 
πράξεις τών ’Αποστόλων ομιλία MB' καί ΜΗ' (Migne, P.G. 60.302.337), τοΰ αυτού, 
Είς τήν Γένεσιν λόγος Γ' (Migne, P.G. 56.525), τοΰ αυτού, Όμιλία είς^Εΰτρόπιον 
(Migne, P.G. 52.391), τοΰ αυτού, Λόγος περί μετάνοιας Β' (Migne, P.G. 60.703), 
’Αστεριού, 'Ομιλία είς τόν πλούσιον καί τόν Λάζαρον (Migne, P.G. 40.169), Γ ρηγο- 
ρίουτοΰ Θεολόγου, Είς Καισάριον τόν εαυτού αδελφόν έπιτάφιος (Migne, P.G. 
35.780 Β.) Περί παρασίτων όρα τόν λόγον τού Λιβανιού, Παράσιτος έπί δεϊπνον κληθείς 
(τόμ. 6 σελ. 573 έξ. Forster). Αιά παράσιτους έν τή βασιλική τραπέζη έν Τραπεζοΰντι 
ώμίλησεν ’Ιωσήφ ό Τραπεζοΰντος, Έγκώμιον είς τόν άγιον μεγαλομάρτυρα
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Και προσεπάθουν μέν εις ταϋτα ν’ άνηδράσωσιν οί πατέρες τής εκκλη
σίας συνιστώντες ϊνα, άντ'ι τοΰ πλήθους τών φαύλων τούτων ανθρώπων 
καλώσιν εις τάς τράπεζας αυτών οί πλούσιοι πένητας σεμνόν διάγοντας βίον * 1 
καί αντί ερωτικών ασμάτων νά ψάλλωσιν ίερας φδάς2, αί προτροπα'ι δμως 
αΰται ακριβώς δεικνΰουσιν οτι, οσα οΰτοι έψεγον, ήσαν έν ευρυτάτη χρήσει.

Προς συμπλήρωσιν τής μελέτης ημών, δεν κρίνομεν ασκοπον νά εΐπω- 
μεν δλίγας λέξεις και περί τών εν τοΐς άνακτόροις επισήμων γευμάτων, τα 
οποία έδίδοντο επί τφ εορτασμφ τών γενεθλίων τοΰ βασιλέως ή τών γάμων 
αΰτοϋ ή κατά την επέτειον τής στέψεως αυτοΰ (στεφηφορία, στέψιμον) 
είτε κατά τάς εορτάς τής αυτοκρατορίας3, τής άναγορεΰσεως τουτέστι 
τοΰ δεσπότου, ή τοΰ βρουμαλίου αυτοΰ4, είτε επί τφ εορτασμφ τών 
γενεθλίων τής πόλεως, είτε επί τή ευκαιρία τής υποδοχής ξένων ηγεμόνων ή 
πρέσβεων είτε τέλος κατά τάς ημέρας μεγάλων θρησκευτικών εορτών, οίαι 
ήσαν αί εορταί τών ιθ' άκκουβίτων (25 Δεκεμβρίου - 6 ’Ιανουάριου) ή τής 
25Τις Μαρτίου, τής Μ. Πέμπτης, τοΰ Μ. Σαββάτου, τοΰ Πάσχα (Ιπί οκτώ 
ημέρας) τής Πεντηκοστής 5 κτλ.

Ή συνεστίασις αΰτη κατά τάς θρησκευτικός εορτάς έτηρεΐτο επί μακράν 
σειράν ετών, μέ την πάροδον όμως τοΰ χρόνου περιωρίσθη, ούτως ώστε 
Γεώργιος 6 Κωδινός νά γράψη έν τφ περί τών όφφικιαλίων έργφ του δτι 
επί τών χρόνων του ό βασιλεύς πεντάκις μόνον τοΰ έτους συνέτρωγεν έν

Ευγένιον (Α. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Fontes historiae imperii Trapezuntini 66.11.) 
Τά θυμελικά παίγνια κατά τά δείπνα άπηγόρευοεν δ ΝΔ' κανών της έν Λαοδικείφ συν
όδου (Ράλλη -Ποτλή, Σύνταγμα 2.356). Έπιθι καί δσα έσημείωσεν ό Θ. Βαλσαμών 
σχολιάζων τόν ΚΒ' κανόνα τής έν Νικαίφ τό δεύτερον Ζ' οικουμενικής συνόδου 
(ΡάλληΠοτλή, Σύνταγμα 2.645.)

1 Χρυσοστόμου, Εις έπιστολήν πρός Έφεσίους κεφ. Ε'. ομιλία Κ'. (Migne, 
P.G. 62.147.)

2 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. (4 σελ. 184.214). Βλ. και Ευσεβίου, 
Προπαρασκευής Ευαγγελικής βιβλ. ΙΒ' κεφ. ΚΔ'. (Migne, P.G. 21.993), I. Δαμασκη
νού, Τά ιερά παράλληλα τίτλ. ΚΖ'. (Migne, P.G. 95.1413), Χρυσοστόμου, Ερμη
νεία εις τόν ΜΑ', ψαλμόν (Migne, P.G. 55.157.158.)

3 Τά άκτα έπί τφ έορτασμφ τής αΰτοκρατορίας βλέπε έν τή Κωνστ. τοΰ Πορ- 
φυρογεννήτου έκθέσει τής βασιλείου τάξεως 278.5 εξ. Βλ. καίΦιλοθέου, 
Κλητορολόγιον 174.35.

4 Ταΰτα έτελοΰντο κατά μήνα Νοέμβριον και Δεκέμβριον Φιλοθέου, Κλητο
ρολόγιον 175.27, Reiske σχόλια Β'. 705. Τών έορτών τών βρουμαλίων διαρκουσών έπί 
πολλάς ή μέρας καί διά τών γραμμάτων τού άλφαβήτου διακρινομένων, ό βασιλεύς 
έώρταζε καί παρείχε συμπόσια καί διασκεδάσεις κατ’ έκείνην, καθ’ ήν συνέπιπτε τό 
αρχικόν γράμμα τοΰ ονόματος του. Ό ’Αναστάσιος π. χ. έώρταζε κατά την πρώτην 
ήμέραν, ό δέ Ζήνων κατά τήν έκτην.

3 Φιλοθέου, Κλητορολ. 156.35, 166.18, 167.6.18, 168.23, 172.17.28, 174.35, 177.20, 
Γ. Κωδ ινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 98.18.
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έπισήμοις γεύμασι μετά τών αρχόντων του, ήτοι κατά τά Χριστούγεννα, τά 
Φώτα, την ημέραν τών Βαΐων, τοΰ Πάσχα καί τοϋ αγίου Πνεύματος Χ.

Έγίνοντο δέ τά επίσημα γεύματα είς τρεις κυρίως αίθουσας (τρίκλι
νους), είτε δήλα δη εν τώ τρικλίνω τών ιθ' άκκουβίτων (25 Δεκεμβρίου - 6 
Ίανουρίου), δστις λέγεται δτι ίδρύθη υπό τοϋ Μ. Κωνσταντίνου 1 2, είτε εν 
τώ Χρυσοτρικλίνω, δστις, ίδρυθείς υπό Ιουστίνου τοϋ Β(565-578) έκο- 
σμήθη υπό Τιβερίου τοΰ Β'. (578-582) 3, είτε εν τφ τρικλίνω τοϋ Ίου- 
στινιανοϋ τφ ίδρυθέντι υπό Ίουστινιανοϋ τοΰ Β'. τφ 694 4.

Εΐπον συνήθως, διότι σπανίως και είς άλλας αίθουσας συνέτρωγον οί 
επίσημοι, ως εν τώ άριστηρίφ, δπερ ήτο αίθουσα προσκειμένη είς τον Χρυ- 
σοτρίκλινον 5 ή εν μια τών αιθουσών τοΰ παλατιού τών Βλαχερνών, δταν 
οί δεσπόται μετέβαινον είς τάς Βλαχέρνας, ΐνα λουσθώσιν 6. “Απαξ δέ κατά 
την υποδοχήν ’Όλγας τής Ρωσαίνης άναφέρεται καί κλητόριον γενόμενον 
έν τφ Πεντακουβουκλίφ τοϋ αγίου Παΰλου, είς ο παρεκάθησεν ή Αϋγοϋστα 
μετά τών τέκνων καί τής νύμφης της καί τής φιλοξενουμένης ήγεμονίδος 7.

Έγίνετο δ’ ή συνιστίασις, ως επί τό πλεΐστον, κατά την μεσημβρίαν, 
ενίοτε δέ καί κατά την εσπέραν, οπότε σαφώς λέγεται δτι εγίνετο κλητό
ριον δείπνου. Κατά την δευτέραν ταύτην περίπτωσιν διά τοΰ άρτικλίνου 
οί μέλλοντες νά συμφάγωσιν εκαλοΰντο από τής πρωίας, προσήρχοντο δέ 
προς την εσπέραν 8.

ΤΗσαν δ’ οί κατά διαφόρους περιστάσεις είς τά επίσημα γεύματα προσ
καλούμενοι, ών δ αριθμός δέν ήτο ωρισμένος 9, στενοί φίλοι τοϋ βασιλέως, 
άρχοντες, οΐτινες ώφειλον νά προσέλθωσιν ήλλαγμένοι, ήτοι εν έπισήμφ 
περιβολή, δ Πατριάρχης μετά τοΰ άνωτέρου κλήρου ή καί κατωτέρου, ξένοι

1 Γ. Κ ω δ ι ν ο ΰ, Ένθ’ άν. 64.11 έξ.
2 J. Ε b e r s ο 11, Le grand palais de Constantinople 58.59.60.
3 Φιλοθέου, Κλητορολ. 173.9, J. Ebersolt, ”Ενθ’άν. 77.
4 Κωνστ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν νή τ ο υ, “Εκθ. 277.18, 502.19, 592.4, 597.7, Φιλο- 

θέου, Κλητορολ. 162.25, 164.13, 166.18.38, 167.15.34, 171.20, 172.16, 173.17, 174.4, 
175.16.

5 ’Εν τφ άριστητηρίφ παρετίθετο τράπεζα δείπνου κατά τόν εορτασμόν τοΰ βρου- 
μαλίου τοΰ βασιλέως (Κ. Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσ. 602.4, 603.2), έκεΐ δέ παρε- 
τέθη καί τό δούλκιον κατά τό γεΰμα τό δοθέν έν τφ Χρυσοτρικλίνφ πρός τιμήν Όλγας 
τής Ρωσαίνης(Ένθ’άν. 597.16). Διά τήν θέσιν τής αιθούσης βλ. J. Ebersolt, ”Ενθ’άν. 89.

3 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, “Εκθεσις 560.4.
1 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Ένθ’ άν. 598.6. Τό πεντακουβούκλιον ίδρύθη 

ύπό Βασιλείου τοΰ Α'. Βλ. J. Ebersolt, Le grand palais de Constantinople σ. 139, 
142,173, 176.

3 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 161.24.28.30, 162.24, 167.7.24.
9 Μόνον οί έν τή βασιλική τραπέζη κατά τάς έορτάς τών ιθ'. άκκουβίτων τρώγοντες 

ήσαν δώδεκα «είς τύπον τής Άποστολικής δωδεκάδος», Κωνστ. Πορφυρογεννή
του, Έκθεσις 742.5, J. Ebersolt, "Ενθ’ άν, 69.
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ηγεμόνες ή πρεσβευταί, ομοεθνείς αυτών διαμένοντες εν Κωνσταντινουπόλει, 
αντιπρόσωποι τοϋ λαοΰ, κατά τάς ημέρας δε τών ιθ'. άκκουβίτων, και πένητες.

Και οί μέν εύγενεΐς, οϊτινες μεθ’ εαυτών έφερον και υπαλλήλους, ϊνα 
οΰτοι κρατώσιν εκείνα τών φορεμάτων των, άτινα έξεδύοντο κατά την εθι
μοτυπίαν, ή ΐνα παραλάβωσι τά τρόφιμα και δώρα τοϋ βασιλέως ι, οί εΰγε- 
νεΐς, λέγω, εΐχον έλευθέραν την είσοδον, τουναντίον οί ΰποδεεστέρας τάξεως 
άνθρωποι, ως π.χ. οί πένητες και μοναχοί, παρουσίαζον σφραγίδια, τά 
όποια καί κρατούμενα άντηλλάσσοντο με προσφερόμενα χρήματα 1 2.

Είκ. 7. Ό βασιλεύς συγγευματίζει μετά τών αρχόντων του καθήμενος 
!έπί άποκοπτης τραπέζης. Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Σκυλλίτση.

(L. de Beylie, L’ habitation Byzantine σ. 92a).

Έστρώννυτο δ’ ή τράπεζα τών προσκαλουμένων επί τοϋ αύτοΰ επιπέ
δου τοΰ τρίκλινου καί μόνον ή προοριζομένη διά τον βασιλέα καί τους 
μετ’ αυτού συντρώγοντας ήτο άποκοπτή, ξεχωριστή δήλα δή, κειμένη επί 
ύψηλοτέρου επιπέδου, εις τό οποίον άνήρχετό τις διά κλίμακος έχούσης τρεις 
βαθμίδας. Τούτο εξάγεται έκ φράσεων οιαυ «τό τρίβαθμον τής βασιλικής 
ευωχίας», «ό επί τής τραπέζης ϊσταται άνω καθυπουργών τφ βασιλεί» 3.

Έν περιβάλλοντι, ένθα αύστηροτάτη έτηρείτο ή εθιμοτυπία, φαντάζεται 
τις οποία σημασία άπεδίδετο εις τό τίνα θέσιν θά κατελάμβανεν έκαστος 
τών προσκεκλημένων. Ταύτην ώφειλε νά γνωρίζη καλώς ό ειδικός ανακτορι
κός υπάλληλος, 6 άρτικλίνης ή άρτοκλίνης (a triclinio), ό όποιος 
ήδίκει καί προσέβαλλε σφόδρα εκείνον, εις δν δεν ώριζε την προσήκουσαν

1 Γ. Κωδινοϋ, Περί τών όφφικιαλίων 58.10, 61.7.
2 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 160.6, 173.25.
3 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 70.15.19, 742.13. Ό βασιλεύς και 

φυσικόν είναι και ύπό τοΰ Κωδινοΰ (63.1) μαρτυρείται δτι έπάτει έπΐ υποποδίου, 
σουππεδίου. Βλ. καί τήν ύπ’ άριΟ. 6 είκψ'α.
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θέσιν, διότι, όπως λέγει καί ό Φιλόθεο; εν τώ κλητορολογίω του, «πάσα περι- 
φάνεια βίου η ένδοξος αξιωμάτων αξία εν οΰδενί οίλλφ τοΐς όρώσιν ενδεί- 
κνυται, άλλ’ ή έν τή κλήσει της προκαθεδρίας τής εν τή λαμπρά τραπέζι] και 
περιποθήτω συνεστιάσει τών σοφωτάτων ημών βασιλέων» 1.

Παραλείποντες τα κατά την μυστικωτέραν τράπεζαν, δη λα δη την έν 
στενφ οίκογενειακφ κύκλω, έφ’ ής έτρωγεν ό βασιλεύς μετά της Αΰγουστης, 
τών πορφυρογέννητων καί άλλων συγγενών, οσάκις δ’ έκρινε καί «τών ιδίων 
καί μάλιστα οίκειοτέρων αρχόντων» 2, λέγομεν δτι μεγάλη τιμή έθεωρεΐτο 
να παρακαθήση τις εις την βασιλικήν τράπεζαν καί νά συμφάγη μετά τοΰ 
βασιλέως. Τής τιμής ταΰτης πρώτιστα πάντων Ιτόγχανον εξ κυρίως τιτλούχοι, 
καθά μαρτυρεί Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, ό Πατριάρχης, ό Καΐσαρ, 
ό νωβελήσιμος, ό κουροπαλάτης, ό βασιλεοπάτωρ καί ή πατρικία ζωστή 3. 
Καί πάλιν έκ τών θέσεων τούτων τιμητικωτέρα έθεωρεΐτο ή τοΰ πρωτο
κλήτου φίλου, αυτή δ’ήτο ή προς τά αριστερά τοΰ άνακτος, ήν καί κατε- 
λάμβανε πάντοτε δ Πατριάρχης, οσάκις παρίστατο εις επίσημον γεΰμα, τοΰ 
Καίσαρος καθημένου προς τά δεξιά 4. Ιδιαιτέρα δε τιμή καί εΰνοια έθεω
ρεΐτο νά καλέση ό βασιλεύς τινα τών προσκεκλημένων, ΐνα καθήση πλησιέ- 
στερόν του 5.

Εις ώρισμένας περιστάσεις, κατά τά βασιλικά κλητόρια, ήτοι γεύματα, 
οι ψάλται τής αγίας Σοφίας, οί 'Αγιοσοφΐται καί οί τών αγίων ’Αποστόλων, 
οί Άγιαποστολΐται καλούμενοι, έψαλλον βασιλίκια, ήτοι έπαίνους εις τον 
βασιλέα, ήρεμοΰντες, καθ’ ον χρόνον ηΰλουν τά δυο αργυρά δ'ργανα. Βασι
λίκια π. χ. έψάλησαν, δταν έδόθη έν τοΐς άνακτόροις έπίσημον γεΰμα προς 
τιμήν Σαρακηνών πρέσβεων καί τής Ρωσσίδος ήγεμονίδος ’Όλγας 6, βασι
λίκια ομοίως, καί δή άντιφώνως, έψάλλοντο κατά τήν ημέραν τοΰ έορτασμοΰ 
τοΰ βρουμαλίου τοΰ βασιλέως υπό πάντων τών κατά τήν έστίασιν παρι- 
σταμένων, οΐτινες καί άνεφώνουν «πολλά τά έτη», δταν κατά τήν ώραν τοΰ 
δουλκίου τινές τών έπί τής τραπέζης άπήγγελλον μετά τίνος ρυθμοΰ τήν ευχήν 
ταΰτην7. Ψάλται δ’ έπ’ ίσης, κατά περιστάσεις, εισήγοντο καί έψαλλον έν 
καιρώ τοΰ μίνσου τών δουλκίων, ήτοι κατά τά έπιδόρπια, ώς πληροφορεί 
ό Φιλόθεος 8.

1 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 131.24.
2 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, “Εκθεσις 603.2.
3 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, ”Ενθ’ άν. 146.4.
4 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 145.32.
5 Φιλοθέου, "Ενθ’ άν. 160.3.
6 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, ”Εκθεσις 585.12.16, 597.5.
7 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 600.15, 601.13, 602.10.17, 603.21, 

606.4. Βλ. καί Κ ω δ ι ν ο ΰ, Περί τών όφφικιαλίων 60,8.
8 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 163.18.
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Οί προσκεκλημένοι επευφημούν και ηύχοντο τον βασιλέα καί εις άλλας 
περιστάσεις π. χ. κατά τό γεύμα το διδόμενον α') την επομένην τής Πεντη
κοστής β') κατά την ημέραν τού Πάσχα γ') κατά την ημέραν τών Φώτων 
δ') κατά την πρώτην ημέραν τών ιθ'. άκκουβίτων ε') κατά την επέτειον τών 
γενεθλίων του και ς') κατά τον εορτασμόν τής αυτοκρατορίας, ήτοι τής άνα- 
γορεύσεως 1.

Πλήν δετών ευχών και επευφημιών, έγίνετο χορός, σάξιμον, εν τή 
αιθούση τής έστιάσεως. Τοιοϋτον χορόν «χορευόντων πάντων πέριξ τής βασι
λικής τραπέζης καί την άνάρρησιν εύφημούντων τού σοφωτάτου δεσπότου» 
αναφέρει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος ως γινόμενον τή επαύριον τής 
Πεντηκοστής (’Έκθεσις τής βασιλ. τάξ. 173.23). Σάξιμον επ’ ίσης μετ’ απαγ
γελίας επαίνων υπέρ τών δεσποτών εγίνετο μετά την είσοδον τού όπτομίν- 
σου υπό τού δομεστίκου τών Σχολών καί τών Νουμέρων, τού δημάρχου τών 
Βενέτων καί τών τριβούνων καί βικαρίων κατά τό κλητόριον τής εορτής τής 
αυτοκρατορίας 2, χορός δ’ έπ’ ίσης καί κατά τό βρουμάλιον τού βασιλέως 3.

’Αλλά καί άλλα τινά συνηθίζοντο κατά τήν διάρκειαν τών ανακτορικών 
γευμάτων. Ώς είς τών πλουσίων καί εύγενών τάς τραπέζας εκαλούντο μίμοι 
καί δρχησταί, ουτω καί είς τά ανακτορικά γεύματα, κατά τήν κατάλληλον 
στιγμήν, είσήρχοντο παντοειδών παιγνίων καί παραστάσεων εκτελεστοί, προς 
τέρψιν τών συνδαιτυμόνων. Ό Κωνσταντ. Πορφυρογέννητος, μνείαν ποιού
μενος τού πράγματος, έπανειλημμένως αναφέρει δτι είσήρχοντο «παίγνια εν 
τώ άρίστφ» ή δτι «έπαιζον τά θυμελικά πάντα παίγνια» 4, όμιλε! δέ καί ό 
Φιλόθεος έν τφ κλητορολογίφ του περί εκτελέσεως «θυμελικού τίνος προς 
τέρψιν» 5. Καί τό κατά τήν θ', δέ ημέραν τού δωδεκαημέρου έν τφ δείπνφ 
τών ιθ'. άκκουβίτων τελούμενον Γοτθικόν (χορός μετά μιμικής παραστάσεως) 
ούτινος περιγραφήν μάς δίδει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος 6, είς τάς 
διασκεδάσεις ταύτας καταλεκτέον. Διάφορα τέλος παίγνια (ludos) γινόμενα 
κατά τό φαγητόν αναφέρει έν τή άνταποδόσει του καί ό Λιουτπράνδος, είς 
τον όποιον ιδιαιτέραν έντύπωσιν έ'καμον δύο σχοινοβάται δυσκολώτατα έκτε- 
λέσαντες γυμνάσια 7.

1 Φιλοθέου, ”Ενθ’άν. 158.5, 164, 23, 169.10, 173.26, 277.18. Εΰχάς έπί Αναγο
ρεύσει βλέπε έν τή τοΰ Πορφυρογεννήτου ’Εκθέσει σ. 410 έξ., έπί αΰτοκρατορίςι 
σελ. 278 έξ. καί έπί τής τραπέζης τών ιθ'. άκκουβίτων, Λατινιστί τοιαύτας, σελ. 370.371.

2 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 293.10 έξ.
s Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, ’Έκθεσις 603.14, Φιλοθέου, Κλητορο- 

λόγιον 175.3.29.
4 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 416.14, 592.6,597.7.
δ Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 158.9, 161.7.
6 Κ. Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 381. 1 έξ. Βλ. καί Κ. Krutnbacher, 

BLG2. 256.
7 Liudprandi, Antapodosis 6.9.
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Κατά τούς τελευταίους αιώνας, ως μάς πληροφορεί ό Κωδινός, μετά τό 
τέλος τοΰ γεύματος και την άρσιν τοϋ μενσαλίου, ό βασιλεύς έλάμβανε τεμά- 
χιον άντιδώρου κομιζομένου εντός ειδικού δίσκου, παναγιαρίου, κα'ι έπινεν 
ολίγον οίνον προσφερόμενον υπό τοϋ έπικέρνη εντός σκουτελλίου, έπειτα δέ 
καθήμενος κα'ι στρεφόμενος προς τον ύπηρετοϋντα αυτόν μέγαν δομέστικον 
έλεγεν «εις πολλά έτη, μέγα δομέστικε, άπελθε' κα'ι παρευθύς συνεξήρχοντο 
πάντες τφ μεγάλφ δομεστίκφ» 1.

Ό σοφιστής Λιβάνιος εν τφ λόγω αυτού περί των έν ταΐς έορταΐς κλή
σεων λέγει δτι τότε έγίνοντο καί δείπνα καί «ήν μέν ποτέ τά τοιαΰτα δείπνα 
καθαρά, έπειτα είσέπεσε δώρα καί ό δαιτυμών άπήει τι φέρων 
οΐκαδε». Καί ομολογεί μέν δτι επί τών χρόνων του τά τοιαϋτα «λέλυται 
καί πέπαυται καί ύποκεχώρηκεν» 2, τό έθιμον δμως τοΰ παρέχειν δώρα κατά 
τά δείπνα, τουλάχιστον κατά τά επίσημα βασιλικά, δεν έξέλιπεν, ώς μαρτυ- 
ρεΐται υπό τών συγγραφέων. Ή σαν δέ διάφορα τά εις τούς συνδαιτυμόνας 
τότε προσφερόμενα δώρα ή δήλα δη τρόφιμα, δείγμα ταΰτα τής εύνοιας τοϋ 
βασιλέως, ή φορέματα ή καί πολύτιμα επιτραπέζια σκεύη.

Την προσφοράν φαγητών βέβαια υπονοεί ό Φιλόθεος εν τφ κλητορο- 
λογίφ του, δταν λέγη δτι ό άρτικλίνης προς τό αριστερόν μέρος τού βασι- 
λέως τοποθετεί τον πρωτόκλητον φίλον «δπως ή τής βασιλικής αξίας έπίδο- 
σις (=φιλοφρόνησις φαγητού) ευχερής τφ πρωτοκλήτφ γένηται φίλφ» 3, 
σαφώς δέ τό λέγει, δταν ποιήται λόγον περί τοϋ τερπνοΰκασ τρησίου, δι’ οΰ 
Ιξαποστέλλεται «βρώσιμόν τι εκ τής βασιλικής τραπέζης προς τούς δαιτυμό- 
νας» 4, πιστοποιεί δέ έν μέρει προς τούτοις τό πράγμα καί ό Λιουτπράνδος 
λέγων δτι δ Νικηφόρος τοϋ έστειλεν εις τον ξενώνά του ώς δώρον παχύ έρί- 
φιον μετά σκορόδων, κρομμύων καί πράσων θαυμασίως ώνθυλευμένον καί 
διά χαβιαριού κεκαρυκευμένον, ούτινος πρότερον αυτός άπεγεύθη 5. Έχαρα- 
κτήρισε δέ καί δ Νικήτας Χωνιάτης (Χρον. Διήγ. 579.3) τον Ίσαάκιον 
’Άγγελον ώς «πολυτελέστατον καί διαδοτικόν βρωμάτων τοΐς παρεστώσι». 
Μνείαν τέλος προσφοράς διαφόρων μίνσων κατά τήν ημέραν τών Χριστου
γέννων εις τε τούς άρχοντας καί τούς συγγενείς τοΰ βασιλέως αναφέρει καί 
δ Γ. Κωδινός εν τφ περί όφφικιαλίων έργφ του 6.

Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος έν τή έκθέσει τής βασιλείου τάξεως 
όμιλεΐ περί φορεμάτων δωρηθέντων κατά διαταγήν αυτού «τοΐς συνεστιω-

1 Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 62.21 έξ, 63.13 έξ.
2 Διβανίου, Περί τών έν ταΐς έορταϊς κλήσεων λόγος 53»ς 16 (τόμ. 4 σελ. 62 

Forster.)
3 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 145.32.
4 Φιλοθέου, Ένθ’ άν. 158.10.
5 Liudprandi, Legatio 18.
6 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 57.21, 58.8, 61.5.16. Βλ. καί 97.20.
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μένοις φίλοις κατά τήν ημέραν τοϋ βρουμαλίου του» 1 πολλαπλασιάζων, ώς 
λέγουσιν οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη, τό φαιδρόν τής εορτής «χορηγίαις 
σηρικών περιβολαίων κα'ι πολλών Ισθημάτων άλουργών» 2. Ό αυτός Πορφυ
ρογέννητος όμιλεΐ περί παροχής βε σ το μ ιλ ι αρη σ ί ων (=φορεμάτων καί 
νομισμάτων) κατά τό επίσημον γεϋμα τό δοθέν εν τφ τρικλίνω τοϋ Ιουστι
νιανού μετά επάνοδον εκ νικηφόρου πολέμου Βασιλείου τοϋ Μακεδόνος3. 
Περαιτέρω ό Πατριάρχης Κων/πόλεως Νικηφόρος παραδίδει δτι ό Ηρά
κλειος, συμφαγών μετά ήγεμόνος Τούρκου παρά την Κολχίδα, «στολήν βασι
λικήν καί ένωτίοις εκ μαργάρων κεκοσμημένοις δωρειται αυτόν» 4 5.

’Αλλά καί δωρεάς επιτραπέζιων σκευών παραδείγματα έχομεν. Κατά τον 
Νικηφόρον Κων/λεως ό Ηράκλειος εις τον προμνημονευθέντα Τούρκον ηγε
μόνα «πάντα τά εις υπηρεσίαν τοϋ συμποσίου σκευή δωρειται», 8 περί 
παρομοίων δέ δώρων όμιλεΐ ό Κωδινός, δταν γράφη δτι ό βασιλεύς κατά τήν 
ημέραν τών Χριστουγέννων λαμβάνει όπίσω δσα χρυσά ή αργυρά πινάκια 
μετά φαγητών δωρειται εις τούς άρχοντάς του, πλήν τοϋ δοχείου, τό όποιον 
προσφέρει εις τον μέγαν δομέστικον, είτε χρυσοΰν είναι τοϋτο είτε άργυροΰν 6.

Καί κατά τούς εσχάτους δέ χρόνους τής ήμετέρας αυτοκρατορίας ’Ιωσήφ 
ό Τραπεζοϋντος όμιλεΐ περί τοϋ βασιλέως τής Τραπεζοΰντος δωρησαμένου 
μετά τήν ευωχίαν δώρα φιλοτίμως εις τούς συνδαιτυμόνας, εις τινα δ’ έξ 
αυτών καί τήν βασιλικήν κύλικα 7.

Τά συνηθέστερον δμως παρεχόμενα δώρα εις τούς συνδαιτυμόνας ήσαν 
ή χρυσά νομίσματα, ή αργυρά μιλ ιαρή σ ια, εντός μάλιστα χρυσών δια- 
λίθων σκουτελλίων, ών ό αριθμός Ιποίκιλλεν άναλόγως τοϋ αξιώματος τοϋ 
προς δν ή δωρεά. Βεστομιλιαρήσια λ.χ. έδόθησαν εις τούς συγκλητικούς κατά 
τό κλητόριον τό γενόμενον μετά τήν νικηφόρον επάνοδον Βασιλείου τοϋ Μακε
δόνος 8 από Τεφρικής καί Γερμανικίας καί μιλιαρήσια καί φορέματα εις τούς 
συνεστιαθέντας κατά τήν ημέραν τοϋ εορτασμού τοϋ βρουμαλίου Κωνσταν
τίνου τοϋ Πορφυρογέννητου 9. Μιλιαρήσια ελάμβανον γενικώς οί συνδαιτυ
μόνες πάντες κατά τήν αίσίαν ημέραν τοϋ βρουμαλίου τοϋ βασιλέως 10, μιλια-

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 607.1.
2 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 157.6.
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 502.21.
1 Νικηφόρου Πατριάρχου Κων/πόλεως 16.5 (έκδ. de Boor.) Περί προσ

φοράς φορεμάτων βλ. καί Reiske σχόλια Β'. 589.
5 Νικηφόρου Πατριάρχου Κων/πόλεως, ”Ενθ’ άν.
β Γ. Κ ω δ ι ν ο ΰ, Περί τών όφφικιαλίων 62.16.
7 ’Ιωσήφ Τραπεζοΰντος, Έγκώμιον εις τόν άγιον μεγαλομάρτυρα Ευγένιον 

(Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Fontes historiae imperii Trapezuntini 66.20.)
8 Κωνσταντίνου Π ο ρ φυ ρ ογ ε ν νή τ ου, "Εκθεσις 502.21.
9 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Ένθ\'άν. 607.1.

ίο Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Ενθ’ άν. 604.15.
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ρήσια έδόθησαν είς τούς Σαρακηνούς πρέσβεις καί εις τούς ακολούθους αυτών, 
δταν προσεκλήθησαν είς επίσημον γεύμα υπό Κωνσταντίνου καί Ρωμανού 1 
ομοίως καί εις τούς Ταρσίτας πρέσβεις καί τούς ακολούθους αυτών 2, μιλια- 
ρήσια έδόθησαν είς την Ρωσσίδα ήγεμονίδα ’Όλγαν καί είς τούς ακολούθους 
ή τάς ακολούθους καί συγγενείς αυτής3, νομίσματα δέ έδίδοντο εις τούς 
κατά την ημέραν τών ιθ'. άκκουβίτων εν τώ τρικλίνω συνεστιωμένους ήγου- 
μένους, μοναχούς καί δομεστίκους 4, άνά νόμισμα έν εις τούς δώδεκα πένη- 
τας τούς προσκαλουμένους, ϊνα φάγωσιν εις τα ανάκτορα κατά την 8Τιν ημέραν 
τών ιθ'. άκκουβίτων, κατά την ημέραν τών Χριστουγέννων ή κατά τήν 
μεθεπομένην τής Πεντηκοστής 5 *, άποκόμβια δέ διάφορα άναφέρονται διδό
μενα είς χορευτάς ή ψάλτας παραστάντας κατά τά γεύματα °. Τήν συνήθειαν 
δέ ταύτην ακολουθών καί Ρωμανός ό Λεκαπηνός λέγεται δτι έ'διδε καθ’ εκά- 
στην άνά έν νόμισμα είς τούς τρεις πένητας, μεθ’ ών συνέτρωγεν, άνά έν 
δ’ επ’ ίσης νόμισμα καί εις τρεις μοναχούς μεθ’ ών κατά Τετάρτην καί Παρα
σκευήν συνεγευμάτιζεν 7.

Ούδεμία δ’ υπάρχει άμφιβολία δτι τά εις είδη ή χρήματα δώρα εννοεί 
καί ό Λιουτπράνδος, δταν έν τή άνταποδόσει του λέγη περί τού βασιλέως 
< magnoque post convivium me meosque asseculos munere donavit» 8.

’ Ας σημειωθή δτι τά δώρα ταύτα, καί μάλιστα τά χρήματα, έμοιράζοντο 
εις τούς συνδαιτυμόνας ή κατά τό τρίτον μέρος τού συμποσίου, ήτοι κατά τό 
δούλκιον, ή προ τής άναχωρήσεως αυτών υπό τού επί τής τραπέζης, ενίοτε δέ 
καί Ιδιοχείρως υπό τού βασιλέως9.

Τον λόγον ημών ας καταστρέψωμεν σημειοΰντες δλίγας λέξεις καί περί 
τινων τών εις τήν βασιλικήν τράπεζαν ύπουργούντων.

’Άς άρχίσωμεν άπό τών κατωτέρων.
Γεώργιος ό Κωδινός άναφέρει διά τούς χρόνους του 10 τούς δομεστίκους 

τού δομεστικίου. Ούτοι ήσαν ύπηρέται έ'ργον έχοντες νά φέρωσι μέχρι τής 
αιθούσης τού φαγητού τούς διαφόρους μίσσους καί νά τοποθετώσιν αυτούς

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Ένθ’ άν. 585.17.
2 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, νΕνθ’άν. 592.9.
8 Κωνσταντίνου Πο ρ φυ ρ ογε ν νή τ ου, Ένθ’ άν. 597.11,598.8.
4 Φιλοθέου, Κλητορολ. 160.14.
5 Φιλοθέου, Κλητορολ. 160.16, 161.21.
8 Φιλοθέου, Κλητορολ. 173.25, 175.5.27, Κωνσταντ. Πορφυρογέννητου, 

Έκθεσις 114.2.
7 Λέοντος Γραμματικού, Χρον. 319.17. Πβ. καί Συνεχ. τόν Θεοφάνη, 

418.7. καί Συμεών Μάγ ιστρον, 743.19.
8 Liudprandi, Antapodosis, 6.7.
8 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσ. 585.15, 602.15.21, 607.4.

1(* Καθ’ οΰί χρόνους έγραφεν ό Κωδινός, τινές τών τίτλων είχον καταργηθή, άλλοι 
εΐχον τροποποιηθή καί νέοι τινές δημιουργηθή.
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είς to άκρον τής βασιλικής τραπέζης και μετά τό φαγητόν νά σηκώνωσι την 
βασιλικήν τράπεζαν'. ’Άλλοι κατώτεροι ΰπηρέται ήσαν οί έγγ ιστ ιάριοι, 
οι όποιοι ήσαν έπι τών μηχανημάτων, δι’ ών άνυψοΰντο κα'ι έτοποθετοΰντο 
επί τής τραπέζης οί βαρείς δίσκοι οί περιέχοντες τα γλυκύ σματα καί επι
δόρπια. ’Έργον αυτών προσέτι ήτο νά ΰπανεγείρωσι τό βήλον, ΐνα εϊσέρ- 
χωνται οί είς την εστίασιν προσκεκλημένοι, προς δέ νά παραλαμβάνωσι τά 
χλανίδια τών πατρικίων καί στρατηγών, άτινα οΰτοι τρώγοντες άφήρουν * 2.

Είς τό κατώτερον προσωπικόν ύπήγοντο καί οί νιψιστιάριοι. Οΰτοι, 
ευνούχοι δντες, είχον την επιμέλειαν τών χρυσών καί εκ λίθων τιμίων κατε- 
σκευασμένων χερνιβοξέστων καί έχυνον τό προς νίψιν τών χειρών ύδωρ είς 
τον βασιλέα καί τούς άλλους προσκεκλημένους 3.

Οί περί τήν διευθέτησιν καθ’ δλου τής βασιλικής τραπέζης ασχολούμενοι 
καλούνται «οί τού τραπεζίου» ή «οί επί τής τραπέζης ευνούχοι», ό προϊστά
μενος δ’ αυτών ήτο «ό (επί) τής τραπέζης» 4. Οΰτος, είς τήν τάξιν τών πατρι
κίων άνήκων 5, πλήν τής άνωτάτης έποπτείας προς τήρησιν τής τάξεως έν 
τή ταπέζτ] (praefectus mensae), κατά περιστάσεις, είχε καί άλλα καθήκοντα' 
π.χ. κατά τήν εορτήν τού προφήτου Ήλιού παρουσίαζε μετά τού άρτοκλίνη 
εις τον βασιλέα τό κλητόριον, τον κατάλογον τουτέστι τών επισήμων, ό δέ 
βασιλεύς εκ τούτων ώριζε τούς προσκληθησομένους 6, έ'διδε τό σύνθημα τού 
χορού είς τούς χορευτάς κατά τό επί αυτοκρατορία, ήτοι αναγορεύσει, τελού- 
μενον επίσημον γεύμα «έκτείνων τήν δεξιάν αυτού χεΐρα καί τούς δακτύλους 
άκτινοειδώς διαστέλλων καί πάλιν βοτρυδόν επισυστέλλων» 7, έν καιρφ 
δ’ εκστρατείας α') έλάμβανε μετά τού δομεστίκου τής υπουργίας «λογάριον 
από τού ειδικού είς έξοδον λόγφ άρτυσίας» β') τά διάφορα βρώσιμα τά 
καθ’οδόν δωρούμενα υπό τών υπηκόων είς τον βασιλέα καί γ') έφρόντιζε 
νά φορτωθή είς τά βασιλικά υποζύγια «πάσα χρεία βασιλική» 8. Κατά τούς 
μεταγενεστέρους αιώνας, ως μαρτυρεί Γεώργιος ό Κωδινός, κατά τά συμπόσια

ι Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 59.20, 61.3, 62.3. 14, 63.12.
2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσ. 70.20, 79.23, 277.22. Βλ. καί 

τά σχόλια τοϋ Reiske Β'. 171.
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 9.17, Φιλοθέου, Κλη- 

τορολόγιον 143.4.
4 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 578.20, 600. 14.20. Σημειωτέον

δτι εχομεν ιδιαίτερον επί τής τραπέζης τοΰ Βασιλέως καί Ιδιαίτερον τής Αΰγούστης· 
Φιλοθέου, Κλητορολ. 135.24, 145. 14-16, Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Πρός τόν 
ίδιον υιόν Ρωμανόν 235.19, 236.14. Έπιθι καί Bury ”Ενθ’ άν. 125-126.

6 Φιλοθέου, Κλητορολ. 176.22.
6 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, “Εκθεσις 118.10.
7 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, “Εκθεσις 294.8.
8 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 463.12, 487.16.
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επί στεφηφορία ή γάμοις τοΰ βασιλέως υπηρετεί τούς βασιλείς καί άρχοντας 
μετά τοΰ δομεστίκου Χ.

Γεώργιος ό Κωδινός μας πληροφορεί δτι κατά τούς χρόνους του ό επί 
τής τραπέζης είχεν ως προϊστάμενον τον δομέστικον, δστις υπηρετεί 
μετ’ εκείνου τούς βασιλείς καί ά'ρχοντας κατά τά γεύματα τά επί στεφηφορία 
ή γάμοις βασιλέως. Ούτος κατά τά Χριστούγεννα λαμβάνων προσέφερε τούς 
μίνσους εις τούς διαφόρους την παράστασιν άποτελοΰντας άρχοντας, κρά
ζουν έκαστον αυτών κατά την σειράν τοΰ αξιώματος του 1 2. Τέλος ώς ανώτατος 
θεράπων καθ’ ωρισμένας βασιλικάς εστιάσεις επί τών χρόνων τοΰ Κωδινοΰ 
έχρησίμευεν καί ό μέγας δομέστικος, δστις, λαμβάνων τούς μίνσους παρά

ΕΙκ. 8. Οι τοΰ τραπεζίου τοΰ βασιλέως ύπηρετοϋντες έν έπισήμφ γεύματι. 
Έκ Σλαυωνικοΰ χειρογράφου τής Βατικαν. Βιβλιοθήκης. (G. Schlumberger, 

Nicephore Phocas σ. 343).

τοΰ δομεστίκου, λαμβάνοντος καί τούτου παρά τοΰ επί τής τραπέζης, τούς ετο- 
ποθέτει προ τοΰ βασιλέως καί ειτα τούς διένεμεν εις τούς προσκεκλημένους, 
αυτός παρά τοΰ βασιλέως τον ίδιον μίνσον λαμβάνων. Μνείαν τής υπουρ
γίας αύτοΰ εχομεν κατά την παραμονήν τών Χριστουγέννων, κατά τά Χρι
στούγεννα, κατά την Ιορτήν τών Βαΐων καί κατά τό γεΰμα τής πρώτης ημέ
ρας τών επί στεφηφορία τελετών 3.

Εις τον σύλλογον τέλος τών περί την τράπεζαν υπαλλήλων κατελέγετο 
καί «δ καστρήσιος τής βασιλικής τραπέζης», δστις, διατελών υπό τάς διαταγάς 
τοΰ περιφανοΰς πραιποσίτου, εργον είχε νά μεταβιβάζη εις τούς προσκεκλη
μένους τά εκ τής βασιλικής τραπέζης ώς δώρα έξαποστελλόμενα φαγητά καί,

1 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 57. 18, 88.21.
2 Γ. Κωδινοΰ, ”Ενθ’ άν. 57.20. Τούς μίνσους τούτους, όταν οί άρχοντες ύποχω- 

ροΰντες έφθανον εις τήν θέσιν των, αμέσως έλάμβανον βασιλικά παιδόπουλλα άπό τών 
χειρών αυτών Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 58.2.

3 Γ. Κωδινοΰ, "EvfF άν. 59.20 έξ., 69.1, 97.16.
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προπορευόμενος, νά τοποθετή τούς προσκεκλημένους κύκλφ τής βασιλικής 
τραπέζης 1.

Αυτά διά φαγητά- δσον αφορά εις την οίνοχοίαν, ύπήρχεν ιδιαίτερος 
υπάλληλος 6 έπι(γ)κέρνης ή πι(γ)κέρνης 2 3, δ οίνοχόος τοΰ βασιλέως, 
ύφ’ δν ύπήρχον και ά'λλοι υπουργοί, οί ώςπαροινοχόοι χαρακτηριζόμε
νοι» *. Έάν ποτέ δε, δι’ οίανδήποτε αιτίαν, απούσιαζε τής βασιλικής τρα
πέζης 6 έπικέρνης, τότε έκίρνα τον βασιλέα «ό εντιμότατος τών αρχόντων», 
κατά μάρτυρα τον Κωδινόν 4 5.

”Ας σημειωθή δ’ ενταύθα δτι, δπως ύπήρχεν ό επί τής τραπέζης καί ό 
έπικέρνης τού δεσπότου, ούτως υπήρχε καί ιδιαίτερος επί τής τραπέζης καί 
έπικέρνης τής Αύγουστης 8.

Κατά τούς χρόνους τοΰ Κωδινοϋ δεν υπήρχε πλέον τό αξίωμα τοΰ 
άρτικλίνη ή άρτοκλίνη, περί ού ευρύτερος γίνεται λόγος καί επανει
λημμένη μνεία έν τφ κατά τάς άρχάς τοΰ I'. αίώνος συνταχθέντι κλητορολο- 
γίψ τοΰ άρτοκλίνη Φιλοθέου. Ποιον ήτο τό ε'ργον αύτοΰ γνωρίζομεν καλώς 
έκ τοΰ προειρημένου συγγράμματος. Καθήκον λοιπόν ούτος είχε νά γνω- 
ρίζη καί διαστέλλη τά διάφορα άξιώματα, άναλόγως δε νά καλή έκφωνών 
καί νά τοποθετή τούς επισήμους εις τάς οικείας θέσεις, ας τοΐς έδείκνυε 
διά τής δεξιάς, φροντίζων, ϊνα μη έπέλθη σύγχυσίς τις έν τή άπαγγελία τής 
σειράς τών άξιωμάτων καί τή σειρά τής τοποθετήσεως, οπότε καί αυτός θά 
έγίνετο καταγέλαστος καί τούς άρχοντας θά προσέβαλλεν 6.

Εννοείται δ’ δτι, προκειμένου νά σταλώσι προσκλήσεις εις έπίσημον 
γεύμα, ό άρτικλίνης είχεν δλην την φροντίδα τής έγκαιρου άποστολής αυτών, 
καταλλήλως πολλάκις συνεννοούμενος καί μετά τοΰ βασιλέως, είς δν παρου
σίαζε καί τον σχετικόν τών προσκλητέων κατάλογον 7.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

ι Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 157.17, 158.9, 160.2, 161.13, 163.9.
2 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 146.16, Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 

19.10, 58.12, 60.1
3 Γ. Κωδινοϋ, Περί τών όφφικιαλίων 108.14.
4 Γ. Κωδινοϋ, Ένθ’ άν. 60.2.
5 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 145.16.
6 Φιλοθέου, ’’Ενθ’ άν. 145.29, 176.22.
7 Φιλοθέου, Ένθ’ άν. 161.24. 28, 162.24, 167.7.24.
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