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ji{ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Όπως είναι σε όλοος γνωστό η ειατόνηση της διπλωμαπκής εργασίας απαιτεί

μια αρκετά μακρόχρονη διαδικασίαμελέτης και σολλογής πληροφοριώνπροκειμένοο

να διεκπεραιωθεί σωστά. Προκειμένου, λοιπόν, να φέρουμε σε πέρας επιτυχώς την

διπλωμαnκή εργασία με θέμα «ο γάμος στη Bυζσvτινή Εποχή». θα μποροίισαμε να

πούμε ότι χρειάστηκε αρκετός χρόνος και προσπάθεια για να συλλεχθούν και να

επιβεβαιωθοίιν οι πληροφορίες, να διατuπωθoίιν σωστά τεκμηριωμένα και να

απoδoθoUΝ στον αναγνώστη απλά, κατανοητά και χωρίς να έχει διαστρεβλωθεί η

πραγματικότητα.

Σε αυτήν την προσπάθεια, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όχι απλά

στήριξαν την εργασία αuτή, αλλά με τον τρόπο τοος ή έστω με τη προθυμία τοος,

συνειδητά ή ασuνείδητα προσέφεραν μεγάλη βοήθεια, είτε πρακπκή είτε

ψοχολογική.

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τοος καθηγητές και επόπτες της

διπλωμαπκήςεργασίας, κ. Σταίιρο Περεντίδη και κ. Πάρη ΓOUΝαρίδη, με ης οδηγίες

και ης συμβοολέςτων οποίων έφερα σε πέρας τη μελέτη αοτή.

Μολονόπ η βιβλιοθήκη τοο Πανεπιστημίοο πάσχει από την έλλειψη

διαφόρων εγχειριδίων, αυτό δεν εμπόδισε το προσωπικό που εργάζεται στο

συγκεκριμένοτμήμα να μοο προσφέρειαπλόχερα τη βοήθειά τοο, όχι μόνο στο θέμα

της εiιρεσης διαφόρων βιβλίων, αλλά και ψυχολογικά.

Το θέμα της διπλωμαπκήςεργασίας θα λέγαμε όπ ήταν αρκετάπερίπλοκο, με

αποτέλεσμανα διεορίινοομε την αναζήτηση πληροφοριών. Απευθονθήκαμε,λοιπόν,

στον Δικηγορικό Σύλλογο του Βόλου, τα μέλη του οποίου απάντησανδραστικάστην

έκκλησημας για βοήθεια.

Επόμενος σταθμός αναζήτησης πληροφοριών οπήρξε η Εκκλησιασπκή

Βιβλιοθήκηαλλά και η Λαϊκή Βιβλιοθήκη τοο Βόλοο, όποο με την απλόχερη βοήθεια

του προσωπικούτους βρήκαμεποικιλίαχρήσιμωνεγχειριδίων.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσωτην ΟΙΚΟ'Υένειαμου και όσους για όλα αυτά

τα χρόνια στάθηκαν δίπλα μοο και με οποστήριξαν με κάθε τρόπο, βιώνοντας μαζί

μοο ης αγωνίες μοο, τοος προβλημαπσμοίιςμοο, ης καλές και ης κακέςσπγμές μοο.

Σε όλους αυτοuς τους ανθρώπους ένα θερμό «ευχαριστώ); μέσα από τα βάθη

της καρδιάς μοο.
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11{ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι αλήθεια πως η ελληνική ιστορία έχει διαΥράψει μία περίφημη πορεία

μέσα στο χρόνο. Ξεκινώντας από την αρχαία κλασσική περίοδο, η οποία σημάδεψε

ιδιαίτερα τόσο τα ελληνικά όσο και τα διεθνή δρώμενα, εξελισσόταν διαρκώς και με

ταχύτατους ρυθμούς φθάνοντας στο αποκορύφωμά της κατά την βυζαντινή εποχή.

Μετά από μια ωφέλιμη περίοδο χαλάρωσης και καθόδου, ο ελληνικός πολιτισμός

αναδιοργανώθηκε, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι το πνεύμα και η

πολιτισμική του αξία δεν χάθηκαν ποτέ.

Το ηγετικό πνεύμα. η οξυδέρκεια. η στρατηγική των εκάστοτε αυτοκρατόρων

αλλά και το όνειρο δημιουργίας μιας μεγάλης, aνυπέρβλητης σε δύναμη και πλούτο

αυτοκρατορίας υπήρξαν τα θεμέλια αυτής της περίφημης αυτοκροτορίας. Πράγματι η

βυζανnνή αυτοκρατορία υπήρξε το ιδανικό παράδειγμα προς μίμηση για άλλους

λαούς και πολιτισμούς καθώς δημιουργήθηκε ένα κλίμα δέους και θαυμασμού προς

εKεiνη. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσαν πολλοl παράγοντες.

Κατά κύριο λόγο, οι εκάστοτε βυζαντινοί αυτοκράτορες επιθυμούσαν να

επαναφέρουν τη Βυζαντινή επικράτεια στα όρια που είχε "θέσει" ο Μέγας

Αλέξανδρος, αγνοώντας και αδιαφορώντας για το βαθμό δυσκολlας που θα είχε μια

τέτοια προσπάθεια. Πράγματι, οι προσπάθειές τους στέφθηκαν με επιτυχία, γεγονός

που εξύψωνε στα μάτια όλων τη δύναμη της.

Τα μεγαλεπήβολα όνειρα, όμως, των φ1λόδοξων βυζανnνών αυτοκρατόρων

δεν ήταν δυνατόν να αρκεστούν μόνο στην οριοθέτηση του Βυζαντινού κράτους.

Όπως είναι φυσικό, μια μεγάλη σε έκταση αυτοκρατορία, δεν είναι δυνατόν να

πάσχει από οικονομική και πνευματική δύναμη. Κύριο μέλημα, λοιπόν, των

ιθυνόντων αποτέλεσε η ανάπτυξη όλων εκείνων των βασικών σημείων που θα

οδηγούσαν στην πλήρη και σωστή εικόνα της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον οικονομικό τομέα αφενός γιατί οι συχνοί

πόλεμοι απαιτούσαν με'Υάλη οικονομική ενίσχυση, αφετέρου γιατί οι βυζαvnνoί

αυτοκράτορες αγαπούσαν τη χλιδή. τον πλούτο και την άνετη ζωή. Επιθυμώντας να

δημιουΡΎήσουν μια παντοδύναμη οικονομικά αυτοκρατορία χρησιμοποίησαν κάθε

δυνατό μέσο Ύια να επιτύχουν το στόχο τους.

Συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης του βυζαντινού κράτους δεν ήταν άλλη

από την συνεχόμενη εξέλιξη όλων των τομέων που επηρεάζονταν έμμεσα ή άμεσα

από την οικονομία. Η βυζαντινή κοινωνία, μολονόη βρισκόταν συνεχώς σε εμπόλεμη



κατάσταση και περιέΙCΛΕισε στα ΣWOρα της πλειάδα άλλων λαών και πολιτισμών.

κατόρθωσε να διαπρέψει και να δημιουργήσει με μοναδικό τρόπο μια αυτοκρατορία

πρότυπο. Σε αυτό συνέβαλαν, βέβαια, και οι "φήμες" που διαδίδονταν, εσκεμμένα ή

μη, μέσα και έξω από τα σύνορά της, δημΙΟ1)ΡΥώντας έτσι ένα κλίμα δέους,

θαυμασμού και συνάμα φόβου στο άκοοομά της.

Στην προσπάθειά μας να κατανοήσΟ1)με σε βάθος το πώς δημΙ01JΡΥήθηκε και

πως λειτούργησε η συγκεκρψένη παντοδύναμη αυτοκρατορία. θεωρήσαμε σωστό να

ενΤΡUφήσ01)με στην βUΖαντινή κοινωνία και σΤΟ1)ς τρόΠΟ1)ς, τα ήθη, τα έθψα αλλά

και τις αντιλήψεις των ίδιων των κατοίκων. Επιλέξαμε τον γάμο ως θέμα μελέτης

καθώς, σε συνδUΑσμό με την οικογένεια, 1)πήρξε η «βάση» για τη δημΙΟ1)ΡΥία της

Β1)ζαντινής α1)τοκρατορίας.

Μελετώντας τον γάμο και όΝος τις πτυχές ΤΟ1), μας δόθηκε η ΕUKαιρία να

δούμε πως ΟΙ κάτοικοι της Β1)ζαντινής α1)τοκρατορίας αvt1λαμβάνoνταν την έwοια

της οικογένειας, της συλλογικότητας, αλλά και πως μέσα από α1)τήν εξελίσσονται

Μέσα από την μελέτη ΤΟ1) γάμΟ1) μπορεΙ επίσης, κανείς να κατανοήσει πως οι

άνθρωποι λειτουργούσαν στην κοινωνική τους ζωή υπό περιορισμούς και θέσεις που

γίνονταν. αναγκαστικά ή μη. αποδεκτές από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Οι

διάφορες συντηρητικές απόψεις έρχονται αντιμέτωπες με το εκσυγχρονισμένο

σύστημα λεΙΤΟ1)ΡΥίας του KράΤ01Jς, και δεν δέχονται καμία αναθεώρηση καθώς

θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να διαφυλαχ.θεί η ηθική και όλες εκείνες οι

αρετές ΠΟ1) είχε καθιερώσει ως απαραίτητες η Εκκλησία.

Παρακάτω θα μελέτήσΟ1)με όσο το δ1)νατόν mo διεξοδικά όλα εκείνα τα

στάδια που θεωρούνταν απαραίτητα προκειμένου να συναφθεί ένας γάμος στ/

βυζαντινή κοινωνία. Ξεκινώντας από το στάδιο της θολάμευσης θα οδηγηθούμε

αρμονικά στη τέkση Τ01J γάμΟ1), καταλήγοντας και αναλύοντας το διαζύγιο αλλά και

τα διάφορα συζυγικά αμαρτήματα. που γίνονταν ακόμα και στη Βυζαντινή κοινωνία.
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• Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΓΛΜΟΥ

Ο γάμος είναι ένα από τα επτά μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και

μα/ από τις πιο σημαντικές διαβατήριες τελετές. Πριν, όμως, ξεκινήσουμε τη μελέτη

σχετικά με το γάμο στην Βυζαντινή περίοδο, θεωρήσαμε σωστό να παραθέσουμε και

τις απόψεις σημαντικών παραγόντων γα/ το θεσμό αυτό.

Πρώτη η θρησκειολογία διατυπώνει την αvτiληψή της σχετικά με το γάμο ως

εξής : « Με το γάμο επιω;XΆVεται η διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους και

διαμορφώνεται η τύχη των oυναnτόντων αυτόν προσώπων, για αυτό ο θεσμός αυτός

έρχεται πάντα σε επαφή με την θρησκεία )). Σε όλες τις πρωτόγονες ίcoτνωνiες ο θεσμός

του γάμου υπόκειται σε περιορισμούς θρησκευτικής φύσεως. οι οποίο\, σε περίπτωση

αθέτησης, έχουν ως αποτέλεσμα η ένωση των δύο φύλων να θεωρείται ως παραβίαση

των θείων θεσμών, ως ανόμημα με ολέθριες συνέπειες για την κοινωνία τους.

Ο γάλλος κοινωV10λόγος Ε. Durkeim, σε ένα άρθρο που δημοσίευσε στην

Reνue PhiIosophique το 1895, υποστήριξε ότι ανάμεσα στα δύο φύλα υπάρχει ένα

tabu, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα είναι φορέας όλα/ν των ιmκίνδυνων μαγικών

δυνάμεων. Μία τέτοια δοξασία, όπως είναι φυσικό, εmδρά αρνητικά στην κοινωνία,

πεΡlΟρίζοντας, κατά κόρον στις πρωτόγονες κοινωνίες, τη σύναψη γάμων.

Μέσα από το περtεχόμενo της Αγίας Γροφής μπορεί να αντληθεί και να

δα/τυπωθεί μiα ακόμα θεωρία, σύμφωνα με την oπoiα, η σύσταση του γάμου

ανόγεται : α) στην από της πρώτης δημlΟυργίας του ανθρώπου δα/κριση μεταξύ

ανδρός και γυναικός «(Kα~ εποίησεν ό θεός τόν Ο:νθρωπον, κατ· 'εικόνα Θεού f:πoίησεν

αύτ6ν· αρσεν και θήλυ εποίησεν αύτούς»)', β) στη πλάση της γυναικός από τη πλευρά

του Αδάμ', γ) στην υπό του Θεού ευλoγiα των πρωτόπλαστων με την ευχή:

(<α~ξάνεσθε Kα~ πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσo:cε αυτής»).

Πρόκειται για τρία βασικά στοιχεία που καθιστούν το γάμο ως μια πράξη πνευματική,

με την ευλαΥία του Θεού, η οποία του αποδίδει κα την ιδιότητα του θείου.

Ι. Γεν. α" 27. Πρβλ. β' 18, Ματθ. ιθ' 4

2. Γέν. β" 21-24, Ματθ. ιθ" 5-6

3. Γέν. α' 27-28. Πρβλ. Τωβίτ η' 6

4. Γέν. θ" Ι, l<δ'60, λΊ, Α' Βαο. α' 6κ.εξ., Ψαλμ. ρκζ' 3 κ,εξ.
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Το πρωταρχικό και mo ουσιαστικό, όμως, χαρακτηριστικό του γάμου

αποτελεί η μονογαμία, και η θεώρηση της πολυΥαμίας ως αμαρτία. Η ιερότητα του

γάμου περιορίζεται μόνο στη αξία της τεκνογονίας', στη σύσταση της οικογένεως και

της κοινωνίας και στη διατήρηση της ελπίδας ότι θα εκπληρωθοi>ν στο μέλ/<>ν οι

επαγγελίες του eεoi>. Τέλος, η δνωση των συζi>γων με τον γάμο αποτελεί το

πρσεικόνισμα της βασιλείας του Θεού, η οποία διέπεται από αρετή και ηθική.

Σi>μφωνα με μια άλλη άποψη, την οποία υποστηρίζει η Δογματική, ο γάμος

είναι ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας, η οποία ευλογεί, εξυμνε~ εξoγιάζε~

και παρέχει την απαιτοi>μενη θεία χάρη για την εκοi>σια συζυΥική ένωση ανδρός και

γυναικός. Σκοπός του γάμου είναι η αμοιβαία ογάπη, η ειρηνική συWπαρξη, η

πνευματική ανάπτυξη των συζi>γων, καθώς και η χαλινογώγηση των επιθυμιών, η

τεκνογονία και η χριστιανική ανατροφή των τέκνων με σκοπό τη διαιώνιση και την

αi>ξηση του ανθρωπίνου γένους και των μελών της Εκκλησίας.'

Κατά το Βυζανπνό δίκαιο ο γάμος ήταν «άνδρ6ς και }Vvαικ6ς συνάφεια κα'ι

συγκλήρωσις πάσης ζωής. θείου τε και άνθρωπίνου δικαίου κοινωνίω/. Σύμφωνα με

αυτή τη φράση καθιερώνεται η μονογαμία, το αδιάσπαστο της ένωσης, η

απαιτοi>μενη στενότατη ηθική κοινωνία των συζi>γων, αλλά και η ισότητα μεταξί>

τους. Η Εκκλησία μέσω του γάμου προσπαθούσε να καθιερώσει μω. κοινωνία θείου

δικαίου, γεΥονός το οποίο την εξύψωνε και την καθαγίαζε. Το αποτέλεσμα ήταν η

κοινωνία να γίνει αποδεκτή από το νόμο και να στηρiζεται στην affectio maritalis

(γαμική επιθυμία) και στο honor matrimonii (σύστημα ηθικών υποχρεώσεων της

κοινής συμβίωσης).'

Μελετώντας τις παραπάνω απόψεις, πάντα σύμφωνα με τη γνώμη μας,

παρατηροi>με ότι όλες εκλαμβάνουν το γάμο ως μια πράξη ιερή, η οποία φέρει τη

θεία χάρη, εξαγιάζει και εξυψώνει εκείνους που συνάπτουν το γάμο, και ιruρίως

αποσκοπεί μόνο στην τεκ:νογονία και στην διαρκή προσπάθεια αποφυγής των

αμαρτιών. Σε κάθε κοινωνία ο γάμος λαμβάνει εξέχουσα θέση και τιμά τους

5. Θ.Η.Ε, σελ. 205

6. ΒαΜκά βιβλ.28, τιτλ.4, θεμ. Ι, - Κ AρμενόπOΊ.Jλoς. Εξάβιβλος βιβλ.Δ·, τιτλ.Α, παρ. 1,- Βλ.

Ροζ. Ιμβριώτη. ΓΊ.Jναίκα 7

7. L. Brehier, Ciνilisation 7, 10.- Ροζ. Ιμβριώτη, ΓΊ.Jναίιι:α 7. - Α.Ρ. Kazhdan. OtKO"'fέYεttt 224.

J. Beaucamp, Le statut 263, 266, 25.- Πρβ. Ιω. XΡΊ.Jσόστoμoς, PG.t.56, στ.ΙI6. - J.

Meyendorff, Marrίage 1Ο1
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συζύγους, οι οποίοι φαίνεται να τηρούν τη θεία βούληση, αλλά και να αποτελούν τη

βάση μιας σωστής και ΟΊιούς κοινωνίας.

Στα επόμενα κεφ{ιλωα θα μελετήσουμε, όσο το δυνατόν mo δu:ξοδικά, όλες

τις διαδικασίεςπου τελούνταν προκειμένουνα συναφθεί ο γάμος. Πριν από όλα αυτά,

όμως, θεωρούμε αναγκαίο να ξεκινήσουμε από την ανάλυση των mo ουσιαστικών

στοιχείων τα οποία στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας ισχuρής και ικανής γυναικείας

πρoσωmκότητας, ώστε η κοπέλα να προβεί σε γάμου κοινωνία μεταβαίνοντας κατά

κάποιον τρόπο από το στάδιο της ελεύθερης ζωής στην OΙΚOΊενΕUXκή ζωή, και από το

στάδιο της επιτήρησης του πατέρα της σε εκείνο της προσοχής του συζύγου της.

ΠρόKειτα~ συνεπώς, Ίια μια από τις σημαντικότερες διαβατήρu:ς τελετές καθώς είναι

εμφανή τα σημεία της μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο.
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jI( ΉΘΑΛΑΜΕΥΣΗ

Στη Bυζαντtνή κοινωνία η αρετή, η ηθική, η σεμνότητα, ήταν τα βασικά

χαρακτηριστικά που επιβαλλόταν να διέπουν τη γυναικεία προσωπικότητα.

Προκειμένου λοιπόν να ανατραφούν σύμφωνα με τα παραπάνω ιδεώδη σ).)J;ι και να

διαφυλαχθούναπό κάθε πιθανό κίνδυνο, λαμβάνοντανκάποια μέτρα τα οποία και θα

αναλύσουμεστη συνέχεια.

Ο χώρος δράσης των έντιμων βυζαντινών γυναικών ήταν αποκλειστικά το

σπίτι τους. Μέσα στον περιορισμένο αυτό χώρο έπρεπε να διαπαιδαγωγηθούν

αυστηράοι κόρες, στtς οποίες απαγορευότανρητά να βγαίνουναπό αυτό, παρά μόνο

σε εξαφετtKές καταστάσεις φθάνοντας έτσι στην αποδεχούμενηυπερβολή ότt ήταν

ιδιαίτερο προσόν τους να μην τις έχει δει ούτε ο ήλιος (<<όταν ή παρθένοςεν το/ οίκcp

τού πατρός η, πολλοί θέλουσιναυτήν μνηστευθηναι.επάν δε προέλθη, o~· ούτως έχει

τιμήν ως ότε ην κεκρυμμΈVη»8 ). Το συναίσθημα της «αιδούς» ήταν από τα κύρω

στοιχεία που τις χαρακτήριζε και νοείται ως η αποφυγή κάθε ξένου βλέμματος επάνω

τους, είτε αυτό προερχόταν από γυναίκες είτε από άνδρες, καθώς και η oμoρφtά τους

χωρiς εκείνες να Kαλλωπiζoντα~ η αποφυγή συνομιλίας ή, ακόμα, και ο χαιρrnσμός

σε κάποιο άλλο άτομο ανεξαρτήτου φύλου. Η νοικοκυροσύνη, η αγάπη τους προς

τους αδύναμους και τους φτωχούς, αλλά κυρίως προς τον αυτοκράτορα, η πλήρης

υπερνίκηση των παθών, Kα~ τέλος, η χαμηλόφωνη ομιλία και η απουσία του

χαμόγελου από το πρόσωπό τους τις καθιστούσε άξιες προς γάμο. '

Αξίζι::ι να τονίσουμε εδώ όη οι κοπέλες δεν εμφανίζονταν ούτε σε όσους

είησκέπτονταν το σπίη τους, αλλά ούτε και τον μνηστήρα επιτρεπόταν να δουν παρά

μόνο την ημέρα του γάμου. ΣχετtKά με τα παραπάνω ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος

αναφέρει ηόν άπαvrα θο).αμευόμενη η κ6ρη χΡ6νον, μηδέποτε τον νυμφίον εωρακυΤα

άπό iης πρώτης ημέρας ουτω ποθεί κα; στέργει ως σωμα οικεlOν», και «άνθρώπω,
μηδέποτε όφθέντι μηδέ γνωσθέντι κα; την θυγατέρα τήν έαυnΌν κα; προίκα χρημάτων

πο,v.1Uν 'έγχειτίζομεν», 10

8. Θεόδωρου Στουδίηι ΡΟ, 99, 857

9. Βίος Ταρασίου, σελ. 421, 34·35.-J. Beaucamp, Le statut, 19-21, 29.Σπ. Λάμπρος, Γυνή 272.

A.Laiou, Marriage 92.-A.ΚAZHDAN-A.EPSTEIN, Βυζ.Πολtτ., σελ. 162

10. Ιωαν. Χρυσοστόμου, ΡΟ, 51, 230

8



Σε αυτό το σημείο διαπιστώνουμε, ότι εκτός από τη σεμνότητα, οι παραπάνω

όροι προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαφυλάξουν ένα ακόμη χαρακτηριστικό της

άξιας προς γάμο κοπέλας, την παρθενία. Η υπερνίκηση κάθε πόθου και η αποφυγή

της ακολασίας προσδίδει στη νέα κοπέλα κύρος και την καθιστά άξια επαίνου από

τον κοινωνικό της περίΎUΡo. Aνnθέτως, όσες υπέκυψαν στην τυραννία της σάρκας

ψέγονται και εξισώνονται με τις ιερόδουλες, έστω και αν η ακολασία περιοριζόταν

στον καλλιοmσμό τοος για χάρη του συζύγου τους, ή φορούσαν διάφορα κοσμήματα,

που σήμερα θεωρούνται απαραίτητα για μια γυναίκα. Και πάλι ο IωάWΗς ο

Χρυσόστομος διατυπώνει την άποψή του σχετικά με αυτά ως εξής : «οταν γαjJίδης

παρθένον κατΑXΛωμένΗV εν ro;ς ψατίοις, σύρουσαν τόυς χιτώνας.... Διαθρυπrόμενην

εν Πι βαδίσει, και διά φωνης KGi διά όμμάτων..... όυ μετά πορνευομένων άυτήν.
άριθμήσεις γυναικων;»ΙΙ. Για τις έντιμες έπλεκε το εγκώμιό τους και τις εξύψωνε

λέγοντας: «διά τaυτά σε μακαρίζομεν. διά ταυία σε θαυμάζομεν οτι πάντων

άπωλαγείσα τούτων και έν τούτω την νέκρωσιν 6πεδείξω τω μέρει, ούχ ωραίζομένη,,

αυ.ά νεανιεvoμένη, ου κολλωπιζομένη, α.u' οπλιζομένη» ". Επίσης, σύμφωναμε τοος

παραπάνω όρους, φαίνεται πως θεωρούσαν αναγκαίο η νέα να χρίζει τέτοιας

προσοχής και προστασίας από τα αδιάκριτα βλtμματα, όπως ακριβώς τα βλtφαρα

προστατεύουντην κόρη του ματιού. ]3

Δεν ήταν, όμως, μόνο ο IωάWΗς ο Χρυσόστομος που είχε αυτές τις απόψεις

αλλά και το βυζαντινό δίκαιο τις υποστήριζε, αντιμετωπίζοντος τις γυναίκες ως μια

ειδική κοινωνία' ως άτομα που έχριζαν κηδεμονίας. ανίκανα να αντιμετωπίσουν

μεγάλα αδικήματα, αδύναμα να συγκρατήσουν την εmθυμία τους για τις σαρκικές

απολαύσεις, γεγονός που τις καθιστούσε κατώτερα όντα, άνευ νοητικών ικανοτήτων.

Η ανάμε1ξή τους στη δημόσια και πολιτική ζωή θεωρούνταν ύβρις, ενώ εmβαλλόταν

ο εγκλεισμός τους στο γυναικωνίτη του σπιτιού τους υπό την στενή επιτήρηση των

ευνούχων. 14

11. lωαν, Χρυσοστόμου, PG, τ. 52, στ. 566

12. Ιωαν. Χρυσοστόμου, PG, τ. 52, στ. 566. - Πρβ. Γρ. Ναζιανζηνός, «Κατά /(ωλωπιζομένων

Υυνωκών» και ιδιαίρως στ. 1.14.23-24,227-242,225·262

13. Α. Βακαλούδη, Καλλιστεία και γάμος στο Bυζάνno, σελ.34

14, Α. Rambaud, Etudes 245.· L. Brehier, Ciνilisation 10. Α.Κlουσοπούλου, Ο Θεσμός 118
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V Η ζωή των KOριτmών όπως παρατηρούμε ήταν αρκετό περιορισμένη με
αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν μέρος ακόμα και σε θέματα σχετικά με την εmλoγή

του μέλλοντα συζύγου. Υπεύθυνος σύμφωνα και με την ιουστινιάνεια νομοθεσία για

το ζήτημα του γάμου ήταν ο πατέρα.;, του οποίου η σιryKατάθεση ήταν απαραίτητη

για τη τέλεση του και ελΖΥαν περί αυτού ότι «VΥμφευμάτων μεν των εμων παrήρ εμός
,/

μέριμνΑV έξει κουκ εμόν κρΝει τάδε» 1'.. Η κοπέλα αδυνατούσε να εκφέρει άποψη

σχετικά με τον επιλεΥόμενο σύζυγο κω σε περίπτωση που εκείνη αρνούνταννα τον

νυμφευθεί, ο άμεσος τρόπος προκειμένου να την μεταπείσουν ή, μόλλον, να την

εκβιάσουν ήταν η κατάρα του πατέρα της, στην οποία δινόταν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Όμως υπήρχαν και ΟΙ εξαψέσεις όπου η κοπέλα μπορο""ε να αρνηθεί το γάμο

χρησιμοποιώνταςως αιnολογίαόn ο μνηστήραςτης είναι αισχρός ή ανάξιος."Μόνο

αυτή η δικαιολογία γινόταν αποδεκτή και κατά συνέπεια ο γάμος δεν

πραγματοποιούταν.Στην αδυναμίαεmλoγής του συζύγου έπαιζε σημαντικό ρόλο και

η κατάλληλη ηλικία για γάμο που θεωρούνταν το δέκατο τέταρτο έτος για τα αγόρια

και το δωδέκατο για τα κορίτσια κατά το οποίο ήταν εύλογο να μην έχουν

ολοκληρωμένηάποψη.V-
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθε~ ότι οι Βυζαντινοί πίστευαν πως η ηλικία των

συζίryων έπρεπε να είναι ανόλογη, άποψη που αντικατοπτρίζεται σε ένα σατυρικό

ποίημα του ΙΣΤ' αιώνα: «Περί του γέροντος νά μην πάρει το κορίτσι».18 Η εμφανής

διαφορά ηλικίας αποτελούσε αvnκείμεvo αρνητικών σχολίων τόσο από το κοινωνικό

περίγυρο όσο και από την ποίηση, τη λογοτεχνία, Κ.α. Παρόλο, όμως, που η μεγάλη

διαφορά ηλικίας των συζίryων δεν ήταν εύκολα κοινωνικά α/tOδεκτή, εν τούτοις

υπάρχουν περιπτώσεις όπου νεαρές φτωχές κοπέλες παντρεύονταν μεΥάλους

πλούσιους κυρίους εξαιτίας των πλούσιων αντιπροίκων που προσέφεραν. Και πάλΙ.,

όμως, σατιρίζονταν τέτοιου είδους γάμοι και με το προαναφερθέν ποίημα αλλά και με

ένα ό'JJ.O του Θεόδωρου Πολυδώρου. το οποίο λέει τα εξής: «Αμάραντος ή γέροντος

έρωτες». 19 Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρχαν και ελαστικά όρια ηλικίας

γάμου τα οποία δεν επέτρεπαν στον άνδρα να παντρευτεί αν έχει ξεπεράσει το

Ι5. Ευρtrniδου. Ανδρομάχη. 987

Ι6. Πανδέκται, 2, 3, Ι, Ι2, 1

17. Δημ.Αποστολόπουλος, Ανάγλυφ. Μιας τέχνης Νομlt..-ΤΙς, σελ 47

18. Α laiou, Maπiage, 96

Ι9. Φ. Κοl)l(ουλές, Βυζαντινός Βίος, ΔΌ σελ. 78

ΙΟ



εβδομηκοστό (70') έτος της ηλικίας του, και στη γυναίκα αν έχει ξεπεράσει το

εξηκοστό (60'). 2.

Το κλίμα μέσα στο οποίο ανατρέφονταν και διαπαιδαγωΥούνταν οι κοπέλες

ήταν πολύ αυστηρό, και επιπλέον χαρακτηριζόταν από έντονη δεισιδαιμονία και

θρησκοληψία σε βαθμό τέτοιο που ακόμα και οι πιο απλές δραστηριότητες ήταν

απαγορευμένες. Η ζωή τους, η κάθε ",νηση και πράξη τους επιβαλλόταν να είναι

ιδιαίτερα πρασεγμένη, με αποτέλεσμα οι ίδιες να προπμούν τη σιωπή. Μήπως, όμως,

τόσοι πολλοί κανόνες εγιWiJβιζαν τις κοπέλες και δεν αποσκοπούσαν μόνο στη

πραφύλαξη τους; Μήπως απέβλΕπαν στο γενικότερο περιορισμό τους όχι μόνο γιατl

θεωρούνταν επικίνδυνα άτομα, αλλά και γιατί συνέφερε τον ανδρικό πληθυσμό, που

επιθυμούσε να είναι κύριος όλmν και επεδίωκε με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσει

την ισχύ τoυ~

Όλες αυτές ΟΙ προσπάθειες αφενός είχαν ως απώτερο σκοπό να

προετοιμάσουν την κοπέλα τόσο για την επερχόμενη μετάβασή της από την άγαμη

στην έγγαμη ζωή και αφετέραυ την KOινωνueή υπεροχή του άνδρα μέσα στο

βυζανπνό περιβάλλον.

20. Φ, Κουκουλές, Bυζανnνός Βίος, Δ', σελ 78
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• οιΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΑ

\/Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η ηλικία γάμου είχε προκαθοριστεί στο δέκατο

τέταρτο έτος για τον άνδρα και στο δωδέκατο για τη γυναίκα. Όταν λοιπόν σι γονείς

έβλεπαν ότι τα παιδιά τους ήταν στην KατάJJ..ηλη ηλικία να παντρευτούν προέβαιναν

στις αναγκαίες ΕVΈpΎειες για την εύρεση γαμβρού ή νύφης. Κατά το πλείστον, σε όλες

τις προσπάθειες αυτές σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζαν οι βοηθοί , οι ονομαζόμενοι

μεσάζοντες ή μεσολαβουντες ή μεσιτεύOVΤες, άνθρωποι κατώτερης 1α/ρίως

καταγωγής που βασική τους απασχόληση ήταν τα προξενιά. Συχνά τους συναντάμε

κα ως προξενουντες ή προξενηταί ή αι ΠΡOξενήΤPΙαl ή Koυκoυσoυραι.~! ~Kείνoι
v

προσπαθούσαν να βρουν το κατάλληλο γαμπρό ή τη νύφη πάντα όμως έναντι κάποιας

χρημαπκής αμοιβής. ΣχεnKά με αυτό ο Κεκαυμένος στο Στρατηγικό του αναφέρει:

«Κα! δούς (ό γαμβρός) αίπαίς ων χρήζουσι, πέμπει brαγγελόμεvος μεΥόλα, εί

προξενήσουσιν αυτω γυναίκα καλήν . α~ί δέ τίjν κρεIrτoνα επαyyέλovται,
•

προμεμισθωμέναι δ' Gtσαι παρά γυναικός είς roϋτο, Gπελθoυσαι πρ'ος αυτήν, iύpoμέν

σοΙ φασί, o~oν ήθελες. απόλαυσαν των αγαθών αυτού». 22

το ρόλο των μεσαζόντων αναλάμβαναν άτομα μεγάλης ηλικίας, και

παλαιότερα, γυναίκες που ανήκαν στην τάξη των παρθένων. όπως αφήνει να ΕWOηθεί

και ο Βασίλειος ο Μέγας, ο οποίος λέει : (( ΕπίΨοΥον το παρθένον γάμου
/

προμνήστριαν γίγνεσθαι».23ΙΠροκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους οι προξενήτρες,

περιέγραφαν τα προσόντα του μέλλοντα γαμπρού ή της νύφης επαινώντας κυρίως το

κάλος, τη καλή καταγωγή, την ηλιιctα, αλλά και τη προίκα. 24 Πολλές φορές
V

προκειμένου να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, έδειχναν στον υποψήφιο

γαμπρό εικόνα της Ύύφης γεγονός, όμως, που δεν πιστοποιείται και για nς κοπέλες

των κατώτερων κοινωνικών τάξεων.

21, Φ. Κουκουλές, Bυζαvπνός Βίος, Δ', σελ 79

22. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινός Βίος, Δ', σελ. 79.- Θ.Καρζή, Η .,υναίκα στο Μεσαίωνα, σελ.218·9

23. Κεκαυμένου, Στρατηγικόν, 56.·Χρυστοστόμος, ΡΟ 51, 233, 61,117

24. PG, 30, 713
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα απoτfλεί το περισταηκό στο οποίο ο

αυτοκράτορας Ηράκλειος, mεζόμενoς από το Χοσρόη, KατέφUΊε στο τέχνασμα της

γαμικής συμμαχίας: «εις το τελεσφορώτερον όπλον της Βυςαντινης διπλωματίας,

εξάγων και θέτων υπό τά όμματα του συμμάχου την εικό,'α της θυΥατΡ6ς του

Ευδοκίας».~

Όπως προαναφέρθηκε, οι προξενήτρες, λάμβαναν κάποια χρημαηκή αμοιβή,

η οποία ισούται με το 20% της προίκας 26 προκειμένου να φέρουν σε πέρας το έργο

που τους είχε ανατεθεί Επειδή προφανώς το ζήτημα της αμοιβής είχε δημιουΡΥήσει

ποικίλα προβλήματα, οι νόμοι κανόνισαν το ζήτημα αυτό ως εξής: « Η διάταξις

βούλεται τόν πρoξενoϋvτα γ6μον μάλιστα μέν μηδέν όλως λαμβάνειν, ε; δ~ και

συνεφώνησε, μή υπέρ Πιν εικοστήν μοϊραν iής προικός και της ΠΡσΥαμιαίας δωρεας

εmζητε7ν>,.;'ί Το ανώτερο ποσόν που μπορούσε κάποιος να πληρώσει στις

προξενήτρες δεν υπερέβαινε ης δέκα λίτρες χρυσού."

Τέλος, εφόσον οι γονείς και των δύο πλευρών συμφωνούσαν, ως mστοποίηση

της συμφωνίας αντάλλασσαν εγκόλπια . η πράξη αυτή θεωρούνταν «συμφωνία

αμετάτρεπτος και γάμος σrερεωμένoς».

25. Χρυσόστομος, PG, 51, 240, 62, 390. - Αλεξίου Κομνηνού, Ποίημα :ταραινετΙl(όν, CG, 532

26. ΝικηφόροςΙ6,9-17

27. Παν,Κρήτης. Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, σελ

28. Σύνοψις 28, 4, 1,270, -BασtλΙKά. 54, 15,4
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• ΠΡΟΙΚΑ - ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ

Όπως προαναφέραμε, προκειμένοu να ολοκληρωθεί η ΣUμφωνία σχετικά με

το γάμο, σημαντικό ρόλο έπαιζε και η προίκα ποu δινόταν από την πλΕUρά της νύφης.

Ο συνδυασμός της κοπέλας που έχει όλα τα προσόντα να ΝUμφευθεί και η πλούσια

προίκα που τη συνόδΕUε, δημιουργούσαν την εικόνα της ιδανικής συζύγου που ήταν

περιζήτητη.

Η προίκα αποτελούσε το πιο επίμαχο σημείο της συμφωνίας, μια συνήθεια

διαχρονική ποu διατηρείται ως τις μέρες μας. Πριν από όλα πρέπει να πούμε ότι και

αυτό το ζήτημα το διαχεφίζονταν οι γονείς οι οποίοι θεωρούσαν τη προίκα ως δώρο

w~ το γαμπρό, ΠPOKEIμέYOU να βοηθηθεί στη ΣUντήρηση της οικογένειάς tOU.
7Γ

~lItπίσης, θα πρέπει να αναφέροuμε ότι οι βuζαντινοί γάμοι γίνονταν είτε Ε:ΥΥράφως, με

προικώα συμβόλαια, είτε αγράφωφύμφωvα με τον Ιουστινιανό, όποιος ανήκε σε

ανώτερη κοινωνική τάξη μέχρι και συγκλητικός ή tλλoύστριoς, δεν επιτρεπόταν να

συνάψει γάμο αν δεν συνέτασσε προηγουμένως συμβόλαια προίκας και προγαμιαίας

δωρεάς. Οι στρατιώτες και οι έμποροι είχαν δικαίωμα να μην σuνάψοuν ΣUμβόλαια

δηλώνοντας την επιθυμία τους στον έκδικο, ο οποίος συνέτασσε σχετικό πρακτικό.

Τέλος, οι γεωΡΎοί και, γενικότερα, όσοι ανήκαν στα χαμηλότερα κοινωνικά

στρώματα, μπορούσαν να συνάψουν γάμο χωρίς τα συγκεκριμένα συμβόλαια.::9

Όπως προαναφέρθηκε, αρμόδιοι για το ζήτημα της προίκας ήταν οι γονείς, οι

οποίοΙ., γνωρίζοντας πόσο αναγκαία ήταν η προίκα έΣΠΕUδαν από νωρίς να την

προετοιμάσουν, έτσι ώστε η κόρη τους να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για τον

επερχόμενο γάμο της_ Emπλέσν, στο γεγονός ότι η προίκα ήταν απαραίτητο

συνoδευnκό στοιχείο της νύφης οι γονείς θεωρούσαν προσβολή την αδυναμία

παροχής της. Σαφώς, όμως, δεν έλειπαν και οι πεΡUΤΤώσει;; όποu, λόγω εξαιρετικής

πενίας την προικοδότηση αναλάμβαναν μονές και εκκλησίες, πραγματοποιώντας

κατά αυτόν τον τρόπο το θέλημα του θεού.

Τέλος, δεν σπανίζουν και οι περιπτώσεις, στις οποίες οι νέοι παντρεύονται

άπΡOΙKO~ είτε λόγω πενίας, είτε, σε πολλές πεΡUΤΤώσεις, λόγω εξαπάτησης, καθώς οι

γονείς της νύφης τους είχαν υποσχεθεί προίκα, την οποία ποτέ δεν έλαβαν. Από την

άλλη πλευρά, υπήρχαν και οι περιπτώσεις στις οποίες, εμφανίζοντω προικοθήρες,

29. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος. Δ-, σελ. 83-86
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που EιcμεταMεύovταν τόσο το αίτημα της απαιτούμενης προΙκας. όσο και το

δ ' ..,' h1_, 'θ' 30
ΙΊCαιωμα να την α.....,ησουν ανuλvTα με την κοινωνικη τους εση.

Τα σuμβόλαια που υπογράφονταν ήταν γνωστά ως προικοσύμφωνα,

προικοσυμβόλαια ή άκrα νυμφαΥωγίας. και θεωρούνταν συνέχεια των αρχαίων

γαμήλιων ΣUμφώνων.)1 Υπεύθυνος για τη σύνταξη αυτών ήταν Ο νοτάριος.

συμβολαΙοΥράφος, ο οποίος ενώπιον τριών τοuλάχιστον uξιόmστων μαρτύρων, \"

άρχιζε τη συγγραφή των συμβολαίων επικαλαύμενος πολλές φορές το όνομα της

Παναγίας,του Ιησού και πολλώνάllωναγίων.

Το περιεχόμενο των προικοσυμφώνων αυτών. αναφερόταν σε οτιδήποτε

δινόταν στον γαμπρό. Η προίκα δεν περιείχε μόνο χρυσά νομίσματα και φορέματα.

αΛλά και διάφορα ωJ.α. όπως κοσμήματα, ακίνητα, οικιακά έπιπλα και αντικείμενα,

και πολλές φορές, ζώα και δούλοος, στην περίπτωση ποu ο πεθερός τα είχε επειδή

ανήκε σε κάποια ανώτερη κοινωνική τάξη.
/V Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι η προίκα δινόταν όχι μόνο από την πλεuρά της

νύφης. αλλά και του γαμπρού, η oπoiα είναι γνωστή ως υπόβαλαν ή θεώρετρον, και

ισάξια σε τιμή με εκείνη της νύφης." Οι γονείς τοu γαμπρού όφειλαν να

προικοδοτήσουν τον γιο τους με χρήματα κω κτήματα. την κυριότητα των οποίων

κατείχε η νύφη, προς εξασφάλισή της σε περίπτωση θανάτοu τοu σuζύγοu της, όχι

όμως και όταν συνάψει δεύτερο γάμο. οπότε και χάνει την σιΥΥΚεκριμένη περιoυσiα. \/

Μολονότι ο Φ. Κοuκοuλές θεωρεί ταuτόσημες τις δύο αuτές έννοιες τοu

υπόβολου και τοu θεώρετρου, η Αν. Βακαλούδη, τις διαχωρίζει θεωρώντας όπ το

πρώτο αναφέρεταιαποκλειστικάστην περιoυσiα του συζύγου. ο οποίος δ1ατηρεί την

κυριότητα και μετά το γάμο. ενώ το δεύτερο αφορά στο <.δώρο" που δινόταν στη

νύφη «δια π,ν τιμήν της παρθενίαςι>.";-; Επομένως. προσπαθώντας να αποφύγουμε τη

σύγκριση και την προσπάθεια ανεύρεσης της εmKρoτέστερης άποψης, καταλήγοuμε

στο συμπέρασμα ότι, ανεξαρτήτως των παραπάνω, UΠόβoλoν και θεώρετρον,

αποτελούν όρους που αναφέρονται αποκλειστικά στην προίκα του γαμπρου

30. Φ. KOυKoυλtς. Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 83-86

31. Φ. KoυKoυλtς, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ 86

32. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, ΔΌ σελ. 86.• R. J. Μacήdes, lustice ίη ByzanIium, σελ. 277

33. Α. Βακαλούδη, Καλλιστεία και γάμος στο Βυζάντιο, σελ. 43
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Παραπάνω εξετάσαμε συνοπτικά. αλλά, πιστΕUoυμε. αρκετά ικανοποιητικά το

θέμα της προίκας, σε όπ αφορά τους λαlκούς γάμους. Αναφορικά στους βασιλικούς,

το συγκεκριμένο ζήτημα δεν διαφέρει πολύ από εκείνο του λαiκoύ γάμου, εκτός αν

ληφθεί υπόψη το μέγεθος της προίκας, που υπερβαίνει κατά πολύ εκείνο των

κατώτερων τάξεων. Οι "κανόνες" προικοδότησης σε γενικά πλαίσια παραμένουν οι

ίδιο\, είτε πρόκειται για τους λαϊκούς είτε για τους aυτoKράτoρες.

Aξiζει να σημειωθεΙ όμως, ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο σημείο, στο οποίο

μπορεί κανείς να συμπεράνει πόσο ο πλούτος, Kα~ κυρίως, η φήμη της Βυζανπνής

Αυτοκρατορίας, ενίσχυαν το γόητρο της σε άλλες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, όταν

κάποια κοπέλα στελνόταν ως νύφη σε ξένη αυλή, μολονόπ μπορεί η προίκα της να

ήταν μικρή, ωστόσο η βυζανnνή καταγωγή της, αφενός την καθιστούσε περιζήτητη,

αφετέρου, αυτόματα, η προίκα, φάνταζε πλούσια και ανεκτίμητης αξίας. Η Βυζαντινή

αυτοκρατορία, κατόρθωσε να διατηρήσει τη μεγαλοπρέπεια, τον πλούτο, την δύναμη

Kα~ προπαντός, τη φήμη της, ακόμα και στις δυσκολότερες περιόδους, με

αποτέλεσμα ,να προσπαθεί επιτυχώς, άμεσα (π.χ. εδαφικές κατακτήσεις) ή έμμεσα

(π.χ. σύναψη γαμικών συμμαχιών) , να επιβληθεΙ σε περιοχές που βρίσκονταν έξω

από τα σύνορά της.
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• ΗΜΝΗΣΤΕΙΑ

/V Όπως, είπαμε και σε προηγούμενο ίcεφάλαω. η σύναψη του γάμου είναι

καθήκον αποκλειστικά και μόνο των γονιών. Εκείνοι διεξάγουν όλες τις ενέΡΎειες

αναφορικά με το γάμο, και κυρίως με την απόφαση για το ποιος, από τους

προτεινόμενους, θα είναι ο κατόλ/.ηλος σύζυγος για τη κόρη τους. Εφόσον. λοιπόν.

επιλεχθεί ο μέλλοντας σύζυγος, και πριν συναφθεί ο γάμος, οι γονείς επικuρώνoυν τη

συμφωνία σχετικά με αυτόν μέσω της μνηστείας, η οποία θεωρείται και το

προκαταρκτικό στάδιο του γάμου.

Πιο συγκεκρψένα, δεν πράκειται για ολοκληρωμένο αρραβώνα, ιδιαίτερα

όταν η ηλικία των μνηστευμένων δεν είναι η επιτρεπόμενη, δηλαδή, κάτω του

έβδομου (700) έτους, Σε πολλές, όμως, περιοχές της βυζαντινής αυτοκρατορίας οι

κάτοικοι αρραβώνιαζαν τα παιδιά τους σε πολύ μικρότερες ηλικίες υπυγράφοντας

γαμήλια συμβόλαια και υπόβολα, όπως όριζαν και οι παλαιότεραι νόμοι Στις Νεαρές

όμως των Λέοντα Στ και ΑλΕξίου Α' Κομνηνού, η συγκεκριμένη μνηστεία

θεωραύνταν ως πράξη μη ιερoΛUΓημένη, ως «ατελή μνηστείω>," Πολύ συχνά, η

μνηστεία συναντάται και με τον όρο δεσμός. όταν οι μνηστευμένοι είναι mήλΙKOι, και

πιστοποιεί τη συμφωνία του γάμου με «δεσμωτικά χαρτιά» ή «δεσμωτικά l:yγραφo.)) 3S,

στα οποία ορίζονται και οι ποινές σε περίπτωση διάλυσης αυτού.

Αρχικά η μνηστεία περιελάμβανε μόνο την συναίνεση των γονέων και τη

γραφή των συμβολαίων προκειμένου να θεωρηθεί τέλεια, αργότερα, όμως,

θεωρήθηκε αναγκαίο να περιληφθεί η ιερολυγία και η πομπή, πραφανώς για να

κατοχορωθεί το αδιάλυτο,36 Κατά τη τέλεση του μυστηρίου του αρραβώνα δινόταν

δακτυλίδι και οι μνηστευόμενοι αντάλλασσαν το «φίλJOν φίλημω)37. Maptupill

σχετικά με την ύπαρξη του δακτυλιδιού μας δίνεται από τον Ιωάννη Χρυσόστομο, ο

οποίος αναφέρει ότι ο Παύλος «έλαβε τον αρραβωνα, εβάσταξΕV τον δακτύλιον και

περιέφερεν)).38

34. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βiος, Δ', σελ.8!

35. Ιέπος, JGR, Α', 323·24

36. Βακαλούδη Αν., Καλλιστεία και Γάμος, σελ.39

37. Βασιλικά, βιβλ.28, τιτλ.3, θεμ.16.-Φ.Κουκουλές, Βυζ. Βίος, Δ',σελ.81.- A.P.Kazhdan,

Οικογένεια, σελ.226

38. Ιω. Χρυσόστομος, PG,t.52, στ.409
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Ωστόσο, υπάρχουν και μαρτυρίες, βάσει των οποίων τα τρίο συμβολικά

αντικείμενα του αρραβώνα ήταν το δακτυλίδι (δακτύλιον), ο ορμίσκος και η ράβδος 39

Σύμφωνα με τouς νόμouς της Κύπρου. ο μέλλοντας γαμπρός προκειμένου να

συνάψει τον αρραβώνα έπρεπε να ορκιστεί στα άγια ότι δεν εiχε μνηστευθεί άιλη

κοπέλα και όπ κανένα κώλυμα γάμου δεν υπήρχε, γεγονός που το mστοποιούσανδύο

μάρτυρες. Βάσει της παράδοσης. ήταν απαραίτητο να κηρυχθεί στη εκκλησία τρεις

φορές ο γάμος προκειμένου να γνωστοποιηθεί τυχόν κώλυμα. Ως εγγύηση της

συμφωνίας ανταλλάσσονταν εγκόλπια, μικροί άγιοι ή σταυροί. Πρέπει να

επισημανθεί σε αυτό το σημείο όπ ο αρραβώνας μπορούσε να γίνει απόντος του

μνηστήρα, δια μέσου τρίτου προσώπου ή επιστολής, και στη περίπτωση αυτή, όπως

φαίνεται και από τις Νεαρές του Λέοντος του Σοφού και του Βοτανειάτου, ήταν

αναγκαίο να επακολουθήσειιερή ευλογία.
40

Μετά την τέλεση του αρραβώνα ο γαμπρός είχε. πλΖον. το δικαίωμα να

εισέρχεται ελεύθερα στο σπίπ των πεθερικών, και, σε πολλές περιπτώσεις, βάσει

αρχαϊκών εθίμων, έμενε σε αυτό.
4Ι
Κατά τη διάρκεια του αρραβώνα ο μνηστευμένος

έκανε τιι; απαροίτητες προετοιμασίες για την αποστολή δώρων στη μνηστή του. τα

λεγόμενα χαρίσματα, αντάξια της οικovομικής και κοινωνικής του θέσης, και τα

οποία αποτελούνταναπό φορέματα,χρήματα και κοσμήματα.
42

Η μνηστεία. σύμ'2'.Qνα.μι; το Μωσαϊκό.vi!μο-και τη.Νεαρά του Αλεξίου

Κομνηνού, θεω ούνταν ιε ',σε βαθμό τέτοιο που εξισώνoνταν....JJ,ε το γάμο. ο οποίος

έπρεπε να γίνει ενToc δu:τίας από τη στιγμή της τέλεσης του αρραβώνα. Η διάλυσή

της γινότα\Lj1όνO..1'ιαειδικού';.λόγOUς. δηλαδή όταν κάποιος από τους δύο επιθυμούσε

να ασπαστεί το ονα ικό βίο ή όταν αποδεικνύονταν ότι οι μνηστευμένοι ήταν

ετερόδοξοι43 Ο Λέων ο Στ αναφέρει ένα ακόμη λόγο διάλυσης του αρραβώνα. όταν,

δηλαδή, η νύφη δεν ήταν παρθένας.44

39. lω. Χρυσόστομος, PG,f54, στ.533, 534

40. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ·, σελ.81

41. lω. Χρυσόστομος, PG,t.54, στ. 403

42. Φ. Κουκουλές, Βυζανηνών Βίος, Δ', σελ.82.· 1. Meyendorff, Marriage, σελ 104

43. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ·, σελ.83

44. Λέων Στ', Νεαρά 93.5 -19
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Εφόσον η μνηστεlα θεωρούνταν tερή, ήταν επόμενο οποιαδήποτε

προσβλητική ενέρΥεια στο πρόσωπο της νύφης να θεωρούνταν έγκλημα. Εκείνος που

μνηστεύονταν γυναίκα, η οποία ήταν ήδη μνηστευμένη με άΧλ.ο.ν άνδρα, και

συγχρόνως ζούσε ο τελευταίος, ο πρώτος θεωρούνταν μοιχός. Επίσης, κατά τον Μ.

Βασίλειο. η ποινή που επιβαλλόταν σε εκείνον που άρπαζε κοπέλα ήδη μνηστευμένη,

ήταν η αφαiρεση της κοπέλας από αυτόν καθώς και το κόψψο της μύτης του, βάσει

διάταξης του Kωνσταντiνoυ Πορφυρογέννητου."
Τέλος, όταν στον αρραβώνα δίνονταν UΠΌβoλo και εκείνος διαλύονταν με

κύρια υπαίτια τη γυναίκα, εκείνη όφειλε να επιστρέψει στον πρώην μνηστήρα της τη

διπλόσια αξία του υπόβολου. Επίσης, αν η μνηστεία υπερέβαινε τη δtετία, οι

σurιενείς της νύφης μπορούσαν να κατηγορήσουν το γαμπρό για δυστροπία και η

νύφη, αυτόματα, αποκτούσε το δικαίωμα να νυμφευθεί άλλον.46

Η αλήθεια είναι ότι ο θεσμός της μνηστείας, με όλες τις τροποποιήσεις που

επιδέχονταν, αποτελούσε ένα πολύπλοκο και, ίσως, ασαφές ζήτημα στην Βυζαντινή

κοινωνία. Όλες οι ΠΡOσπόθεtες απο.σκοπούο.αν, ανεπιτυχώς, στη απόδοση

περισσότερης καθαρότητας και σαφήνειας στο θεσμό της μνηστείας από τους όρους

που της αντιστοιχούσαν. Πιο συγκεκριμένα, μελετώντας το έργο του Λέοντος Στ'.

παρατηρείται μια έντονη τάση εξομοίωσης της μνηστείας με το γάμο, ώστε και εκείνη

να υπόκειται στους ίδιους περιορωμούς με αυτόν όσον αφορά την ηλικία των

μνηστευμένων αλ/.ά και στα κωλύματα λόγω γάμου. Το έργο του Λέοντος Στ'

προσπάθησε, κατά κάποιο τρόπο, να θέσει όρια τέτοια. ώστε να αποφευχθεί η

δέσμευση των παtδιών σε πολύ νεαρές ηλικίες, στις οποίες αφενός η κρίση τους δεν

έχει παιδΕUτεί, αφετέρου δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τ/ν αξία του γάμου. Σε

αυτό άλλωστε αποσκοπεί και η απαγόρευση της tεΡOλo.γημένης μνηστείας από ταν

Λέοντα Στ· πριν τα παιδιά φθάσουν στην ηλικία της ήβης. Μόνη εξαίρεση σε αυτή τη

περίπτωση και στην οποία η tεΡOλo.γημένη μνηστεία αποκτά ισχύ είναι όταν η

γυναίκα παντρεύεται άJ.J...Ων άνδρα, οπότε και θεωρείται μοιχαλίδα.
47

45. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ.83

46. Βασιλικά, βtβλ.28,τιτλ.2, θεμ,3.- Φ. Κουκουλές, Βυζανηνών Βίος, Δ', σελ.83

47. Παν.Κρήτης, Αφιέρωμα στον Ν.Σβορώνο, σελ.281-282
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Τις προσπάθειες του Λέοντα Στ' έρχεται να συμπληρώσει, να ενισχύσει και,

ίσως, να επισφραγίσει ο Αλέξιος Α' Κομνηνός με μια νέα νομοθεσία, σύμφωνα με

την οποία επιτυγχάνεται και οριστικοποιείται η εξομοίωση της μνηστείας με το γάμο.

Αληθινή, ολοκληρωμένη και επίσημη μνηστεία θεωρείται μόνο η ιερολογημένη

μνηστεία και η οποία επιτρέπεται μόνο μεταξύ ατόμων που έχουν φθάσει σε ηλικία

γάμου." Σε περiπτωση που η μνηστεία πραγματοποιηθεί πριν το έβδομο (1') έτος,

όπως και συνηθιζόταν.τότε θεωρείται ατελής.

Τέλος, ο Αλέξιος Α' προσπάθησε να διευθετήσει το ζήτημα της λύσης της

μνηστείας. Με το ίδιο θέμα είχε ασχoληθε~ όπως προαναφέραμε, και ο Λέων Στ, ο

οποίος είχε επιβάλλει τη τιμωρία με πρόστιμο για όποιον διέλυε τη μνηστεία άνευ

λόγου. Η λύση αυτή δεν ικανοποίησε τον Αλέξιο Α', ο οποίος, σύμφωνα με τη Νεαρά

του 1092, έκανε σαφές πως η μνηστεία μπορούσε να διαλυθεί μόνο για τους ίδιους

λόγους που δίνεται και το διαζύγιο (και με τους οποίους θα ασχοληθούμε

εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο).

Εδώ, είναι ωφέλιμο να παρατηρήσουμε, ότι τόσο ο Λέων Στ' όσο και ο

Αλέξιος Α' προσπάθησαν να δουν τον θεσμό της μνηστείας μέσα από τρεις

σημαντικές διαστάσεις, ώστε να τον περισώσουν και να του δώσουν την ισχύ που του

άρμοζε. 49 Η πρώτη διάσταση είναι εκείνη της προσπάθειας εξομοίωσης της μνηστείας

με το γάμο μέσω της καθιέρωσής της ως ιερολΟΥημένη. Δεύτερη και ιδιαίτερα

σημαντική είναι η αποδυνάμωση της ισχύς της ατελούς μνηστείας, με βασικό σκοπό

τον περιορισμό των πρόωρων συνοικεσίων. Τέλος. οι δοο προαναφερθείσες

νομοθεσίες, συνειδητά ή μη, αυξάνουν τον έλεΥΧο της εκκλησίας και του κράτους

πάνω στα συνοικέσια. Οι δύσ αυτοί ισχυροί φορείς της βυζαντινής αυτοκρατορίας

εmθυμούν να έχουν τον f)..zyxo των δύο παραπάνω θεσμών,5Ο

Όπως είναι φυσικό. οι δύο .νομοθεσίες, όσο και να φαίνονται πρωτοπόρες και

ιδιαίτερα καινοτόμες, δημιούργησαν αρκετά προβλήματα. Το πρώτο και το mo

σημαντικό πρόβλημα που ανακύπτει σχετίζεται με την απαγόρευση της ιερολο-

48. Ζέπος,JGR, Α', Νεαρά του 1084, αρ.24, σς.305-309 - Νεαρά του 1092, αρ.31,σς.319-325

49. Παν.Κρήτης, Αφιέρωμα στον Ν.Σβορώνο, σελ.281-282

50. Παν.Κρήτης, Αφιέρωμα στον Ν.Σβορώνο, σελ.282-283
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• γημένης μνηστείας πριν την ήβη. Έως τότε, όπως προαναφέρθηκε, συνηθιζόταν να

γίνεται η ιερολογημένη μνηστεία σε πολύ νεαρές ηλικίες. Ωστόσο, UMpχOUV και

περιπτώσε~ ποu έχει γίνει γάμος χωρίς να προηγηθεί μνηστεία. 51 Ο Αλέξιος Α',

βάσει της νομοθεσίας <ou, απαγόρεuε την ιερολογημένη μνηστεία πριν την ήβη, Kα~

επιπUoν, προέβλεπε αuστηρές κuρώσε~ για όσοuς παρανομούσαν. Αποτέλεσμα ήταν

αφενός, η ιεραλογημένη μνηστεία να διατηρεί την ισχύ της, αλλά και να προασπίζει

το δικαίωμα των γονιών να διαλύουν μ\ι1lστείες και να συνόπτουν νέες. Αφετέρου, η

νέα τάξη πραγμάτων έρχεται αντιμέτωπη με επικρίσεις και αντιδράσεις. καθώς ο

θεσμός της μνηστείας. που επικρατοΟΟε ως τότε. είΧΕ πάρει τη μορφή εθίμου. και

λειτουργούσε, από πολλές απόψεις, υπέρ τόσο των απλών πολιτών όσο και της

εκκλησίας. Η mo χαρακτηρισπκή αντίδραση θεωρείται εκείνη <ou κοuροπαλάτη και

μέγα δροuγγάριοu της βίγλης Ιωάννη Θρακήσιοu, το 1092, ο οποίος εισηγήθηκε στον

αυτοκράτορα να επιτρέψει τη μνηστεία στις νεαρές ηλικίες, σε περtπtώσεις που οι

γονείς έσπευδαν να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους, έτσι όμως έρχονταν αvημέτωπoι

με το νόμο, κατέφευγαν στη ψΕUΔoρκiα. καταλύοντας, κατά αυτόν τον τρόπο την

έννομη τάξη. 52 Όπως ήταν επόμενο, ο OUTOKpάTOPoς απέρριψε την εισήγηση και

επέμεινε στις απόψεις του.

Είναι, όμως, γεγονός. πως για όσους γονείς επιθυμούσαν να συνάψουν

συνοικέσια πριν την ήβη, αποκλείοντας την «κατ' Οlκοvομίαv» λύση, η νομοθεσία

παρείχε σε αuτούς πολλές δuνατότητες. Το πιο βασικό είναι ότι μπορούσαν να

συνάψοuν μνηστεία πριν το έβδομο (7") έτος, χωρίς, όμως, ιερολογία. Επράκειτο

λο1Πόν για «ατελή μνηστεία». η οποία μπορούσε πολύ εύκολα να λυθεί κα δεν έδινε το

δικαίωμα συγκατοίκησης στους μνηστεuμένοuς.53 Στη περίπτωση ποu η μνηστεία

γινόταν με δεσμό, η σχέση των σuμβαλλόντων μερών ήταν περισσότερο εύθραuστη.

Καθώς βασιζόταν σε έγγραφα ή συμβόλαια, δεν ήταν απαραίτητο το φίλημα ούτε ο

αρραβώνας και θεωρούνταν όχι μνηστεία αλλά «συμφωνiα βάσει προστίμου

κατοχυρωμένη».54 Η μνηστεία μπορούσε εύκολα να διαλυθεί και δεν τίθεται θέμα

μοιχείας σε περίπτωση που ο άνδρας παντρευτεί γυναίκα η οποία πριν είχε δεσμευθεί

με άλλον άνδρα. Για τους γονείς, λο1Πόν, που επιθυμούσαν να ακολουθήσουν την

51. Παν.Κρήτης. AφLέρωμα στον Ν.Σβορώνο. σελ.283

52. Ζέπος,JGR, Α', σς.320·21

53. Ζέπος,JGR, Α', Νεαρά 31,σς.323-324

54. Ζέπος,JGR, Α', σελ 307
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οδό αυτή, τα στάδια της μνηστείας που όφειλαν να ακολουθήσουν ήταν τα

ακόλουθα:

# μία αρχική συμφωνία, η οποία ίσχυε μόνο όταν τα παιδιά ήταν άνω των επτά

ετών,

# ιεΡΟλοΥημένη μνηστεία, όταν τα παιδιά έφθαναν στην ηλικία της ήβης, και

# τέλεση του γάμου, η οποία, βάσει νόμου, έπρεπε να διίστανται από την τελετή

της μνηστείας."

Αυτές και πολλές άλλες νομοθεσίες που ακολούθησαν προσπάθησαν να

θέσουν σε μία λοΥική βάση την όλη κατάσταση, δυστυχώς, όμως, ανεmτυχώς. Οι

Ίονείς παραβίαζαν συνεχώς τους νόμους προβαίνοντας σε ιεΡΟλοΥημένη μνηστεία

πριν την ηλικία των επτά ετών, με αlΤWλσyία το ζήλο τους για την αποκατάσταση

των παιδιών τους. Τα μέτρα που ελήφθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την ΑUΞηση των

συνοικεσίων, εφόσον υποβοήθησαν τη θεσμοποίηση της ιερολοΥημένης μνηστείας,

χωρίς να μπορέσουν να αποτρέψουν τη σύναψή της σε πρόωρη ηλικία. Το θέμα της

διαφοράς της ιεΡΟλοΥημένης μνηστείας και του Ίάμου, που ήταν ήδη ασαφές από τον

Ι' αιώνα, έγινε Π10 δυσδιάκριτη τόσο για απλούς πολίτες όσο και για τους γνώστες

του νόμου. 56

55. Ζέπος,JGR, Α', Νεαρά 24 του Αλεξίου Α', σς.308

56. Παν.Κρήτ/ς, Αφιέρωμα στον Ν.Σβορώνο. σελ.285·286
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JIι ΟΛΑΪΚΟΣΓΑΜΟΣ

Παραπάνω παροuσιάσαμε, όσο το δυνατόν πιο ΣUνOΠΤΙKά και κατανοητά, τα

στάδια πο\) προηγούνται του γάμου, και τα οποία συντελούν στη διαμόρφωση τόσο

της προσωπικότητας της "άξιας" προς γάμο κοπέλας, όσο και των κατάλληλων

ΣUνθηΙCών για τη σύναψη το\) γάμου, με την περιγραφή του οποίο\) ιcαι θα

ασχοληθούμε.

Εφόσον λοιπόν είχε γίνει η μνηστεία και είχε φθάσει η ορισμένη ημερομηνία

του γάμου. ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, έπρεπε να γίνει εντός δύο ετών. άρχιζαν

οι προετοιμασίες. Ο Κωνσταντίνος ο Μανασής και ο Θεόδωρος ο Πρόδρομος

αναφέρουν τη γιορτή των παστοπηγίων ή παστο.δοπηγίων.
57

Πρόκειται για μια γιορτή

που γινόταν πριν από το γάμο και αφορά στο στολισμό του νυφικού θαλάμου, ο

οποίος ονομάζεται παστός. Σχετικά, όμως, με την ημέρα τέλεσης της εορτής αuτής

δεν γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν μόνο υποθέσεις, οι οποίες δίνουν την ημέρα Πέμπτη,

πριν το γάμο.

Πληροφορίες σχετικά με το στολισμό της νυφικής κλίνης μας δίνoντα~

ιcυρίως, από μαρτυρίες συγγραφέων. Σύμφωνα με αυτές, ο παστός καλύπτονταν με

ποικίλα και χρυσά παραπετάσματα και είχε επικαλύμματα, στα οποία ήταν

κεντημένες διάφορες παραστάσεις, π.χ. ερωτιδε;';, η Αφροδίτη, κλπ. Οι τοίχοι του

νυφικού θαλάμου στολίζονταν με λουλούδια και στεφάνια και τα πατώματα με

πολύτιμους τάπητες. Επίσης, εκθέτονταν αργυρά και χρυσά σκεύη καθώς και άλλο

αντικείμενα που ανήκαν στη προίκα της νύφης. Στη περίπτωση που τα αντικείμενα

του στολισμού δεν ήταν επαρκή, τότε σuγγενεiς τ/ς νύφης δάνεtζαν ιμάτια, σκεύη και

κάτοπτρα προκειμένου να συμπληρωθεί ο στολισμός.5:; Τέλος, έραιναν τον παστό με

άνθη και έψελναν τραγούδια επαινεηκά για το γαμπρό και τη νύφη.

Ο νυμφοστολισμός της νύφης δινόταν από τον γαμπρό ή τον πατέρα του, και

αποτελούνταν από κοσμήματα και φορέματα. Εκτός, όμως, από το γαμπρό, δώρα

, .Λ ' 59
προσεφεραν και οι προσκεlVl.ημενοι

57. Φ. Koυιcoυλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ.89·90

58. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ'. σελ.91

59. Φ, Koυιcoυλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 91·92
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Εφόσον είχε ορισθεί η ημερομηνία του γάμου, ο οποίος γινόταν πάντα

Κυριακή, γινόταν η πρόσκληση σε αυτόν ή όπως ονομαζόταν το κάλεσμα εις την

χαράν ή το κλητούριν. Πληροφορίες σχετικά με το πώς γtvόταv η πρόσκληση δεν

υπάρχουν, παρά μόνο ένας τύπος εγγράφου προσκλήσεως, το οποίο μας παρέδωσε ο

Θεοφύλακτος Σιμοκάττης και όπου αναφέρεται : «αύρων έσο μοι διατυμών' άπαντα

τά προς γάμον μοι παρεσκεύασrαι». Γενικότερα πάντως η πρόσκληση των

καλεσμένων στο γάμο ήταν υποχρέωση των γονέων των μελ/.ονύμφων, είτε

καλώντας οι ίδιοι, είτε μέσω συγκεκριμένων ατόμων, τους καλεστές ή λαλέτες, οι

οποίοι πηγαίνοντας στα σπίτια των προσκεκλημένων τους άφηναν μήλο, λεμόνι,

μοσχοκάρφια ή παστέλι"

Όταν ερχόταν η ημέρα του γάμου, οι προσκεκλημένοι συγκεντρώνονταν για

τη τέλεση του γαμήλωυ μυστηρioυ φορώντας ι<i:vδυμα γάμο",>, δηλαδή τα καλά τους

ρούχα, τα οποία έπρεπε να λευκά και όχι μαύρα ή λερωμένα.6Ι Σχετικά με αυτό ο

Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι : {{ ο; ρυπαρά 'έχοντες φορέματα

άπεμακρύνοντο»,62 Προφανώς, και σύμφωνα πάντα με την γνώμη μας, η αγνότητα και

η καθαρότητα στα ρούχα τόσο των προσκεκλημένων όσο και των μελλόνυμφων, τα

οποία θα δούμε παρακάτω, συμβόλιζαν την ιερότητα του μυστηρίου, σJJ..iJ.. και την

αγνότητα της ψυχής αλλά και του σώματος της νύφης.

Οι μελλόνυμφοι έπρεπε να είναι λαμπροστολισμένοι , και ιδιαίτερα η νύφη,

την οποία στόλιζαν οι νυμφόστολες ή νυμφεύτΡιες ή νυμφοπόνες,63 Εκείνη έπρεπε να

φοράει λευκά., λεπτά και χρυσοκόσμητα φορέματα, χρυσά δακτυλίδια και περιδέραια

με χρυσούς ορμίσκους και πολunμους λίθους στα μαλλιά της. Επίσης, το πρόσωπο

της έπρεπε να ήταν περιποιημένο, ιδιαίτερα στη περίπτωση που δεν ήταν όμορφη, και

για να επιτευχθεί αυτό η κοπέλα μακιγιαριζόταν, τονίζοντας, κυρίως, τα φρύδια και

nς βλεφορίδες της. Πληροφορ;ες θέλουν τη νύφη την προηγοuμενη μέρα του γάμου

να βάφει τα μαλλιά της ερυθρά, έθιμο που το συναντάμε όχι μόνο στη μεσαιωνική

περίοδο αλλά και στα μεταγενέστερα χρόνια.64 Πρέπει να σημειωθεί ότι στη

60, Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ 93

61. T.T.Rice, Bυζανnνών Βίος, σελ 215

62, Ιω. Χρυσόστομος, PG, 115,40

63. Φ, Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 101·102

64. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ'. σελ 102-103
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περίπτωση που η Ύύφη ήταν άπορη, "(εΥονός όχι σπάνιο, οι συηενείς, οι φίλοι και οι

γείτονες δάνειζαν σε αυτήν όn χρειαζόταν για το στολισμό της.6,

Τον στολισμό τ/ς νίκρης συμπληρώνει το νυφικό πέπλο το οποίο την καλύπτει

α~ό το κεφάλι μέχρι και τα πόδια. Επίσης, η νύφη απαγορευόταν να φορέσει μαύρα

παπούτσια, προφανώς για λόγους καθαρά προληπτικούς. 66

Τέλος ο στολισμός του γαμπρού ήταν το ίδιο επίσημος με της νύφης. Έπρεπε

να φοράει καλά ρούχα και καινούργια παπούτσια να έχει κόψει τα γένια του, όσο το

δυνατόν κομψότερα και να έχει βάψει τα μαλλιά και τα φρύδια του.

Όταν έφθανε η ώρα του γάμου, στο σπίτι της Ύύφης έρχονταν οι μουσικοί, που

με τα όργανά τους συνόδευαν τα γαμήλια άσματα, και οι δαδούχοι, καθώς ο γάμος

γινόταν νύχτα και χρειαζόταν φως. Μόλις ερχόταν ο γαμπρός στο σπίn για να

παραλάβει τη νύφη ακουγόταν θόρυβος και ρίχνονταν τριαντάφυλλο και μήλα,

σύμβολα του έρωτα. Η νύφη τότε παρουσιαζόταν καμαρώνοντας, και μαζί

ξεκινούσανγια τη γαμήλια πομπή. 67

Η γαμήλια πομπή που ονομαζόταν και νυφοστόλι, γαμοστόλος ή γαμοφόρι,

κατευθυνόταν προς την εκκλησία με τη συνοδεία των δαδούχων αλλά και

τραγουδιών, χορού και ήχους κυμβάλων. Η νύφη βρισκόταν στο κέντρο

περιτριγυρισμένη από γυναίκες αλλά και συγγενείς, και πολλές φορές ήταν

κρατούμενη από μαντήλια τα οποία τα κρατούσαν οι στενοί συγγενείς της. Επίσης,

καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τη γαμήλια πομπή έραιναν από τις στέγες με

τριαντάφυλλα και άλλα λουλούδια , και συχνά έκαιγαν αρωματικά ξύλα κατά τη

διαδρομή."

Όταν η γαμήλια πομπή έφθανε στο ναό ξεκινούσε το μυστήριο. Σύντεκνος

(στεφάνων) ή παράνυμφος, συνηθιζόταν να είναι ο ανάδοχος ο οποίος κρατούσε τα

στέφανα, που ήταν μεταλ/.ικά ή από κλήμα, κατά την περιφορά. Σύμφωνα με την

ορθόδοξη συνήθεια, πριν ο ιερέας ξεκινήσει τη τελετή του στεφανώματος όφειλ>: να

65. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 101-102

66. L. Brehίer, Ciνilisation 8. - Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος. Δ", σελ. 103

67. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ", σελ. 104.• Α. Βακαλούδη, Καλλιστεία και γάμος στο

Βυζάντιο, σελ. 52

68. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 104-105. - Α. Βακαλούδη. Καλλιστεία και γάμος

στο Βυζάντιο, σελ. 52
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ρωτήσει τους μελλόνυμφους αν εκουσίως παντρεύoντα~, και μόνο αν λάμβανε

καταφατική απάντηση τελούσε το μ"στήρω. 69

Κατά τη διάρκεια το" μUΣΤΗρίO" ο ιερέας ένωνε τα χέρια το" ζευγαρωύ και

γινόταν ανταλλαγή δαKΤUΛιδ,ών και "παγραφόταν το σιιμβόλαιο του γάμου, γεγονός

πο" σιιμβαίνει και στις μέρες μας." Το ζευγάρι σιιμμετείχε στη Θεία EUΧαριστία

προκειμένου να ταυτιστεί η ένωση με το σώμα και το αίμα του Χριστού και να

αποκτήσει την ανάλογη ιερότητα. Επίσης, την ώρα της περιφοράς των νεόvuμφων, οι

παΡΕUρισKόμεvOΙ το"ς έραιναν με σο"σάμι ή ρύζι, για να ριζώσει ο γάμος, αλλα και

για τεκνογονία. Μετά τα τέλος του μυστηρίου. οι γονείς. ο ΣΎVΤΕΙCΝoς και οι φίλοι

ασπάζονταν τα στέφανα των νεόνυμφων, και προσέφεραν στο νέο ζευγάρι δώρα και

ευχές για μακροβιότητα, ευτυχία. ομόνοια και απόκτηση τέκνων. 71

Μετά το τέλος της τελετής, η νύφη οδηγούνταν στο σπίτι του γαμπρού με τη

συνοδεία αυλού, κιθάρας και τραγουδιών του υμεναίου. 72 Επρόκειτο για ένα έθιμο

των αρχαίων χρόνων το οποίο διατηρήθηκε τόσο στη βυζανnvή περίοδο, όσο και στα

μεταγενέστερα χρόνια. Η Eκκλησiα προσπαθώντας να πρασδώσει στη γαμήλια πομπή

κάποια θρησκευτική χροώ πέτυχε την αντικατάσταση των τραγουδιών με

θρησκευτικούς ύμνους καθώς και την παρουσία ιερέων σε αυτήν.

Οι νεόνυμφοι μπαίνοντας στο σπίτι οδηγούνταν στον νυφικό θάλαμο. όπου οι

σιιγγΕVΕίς και οι προσκεκλημένοι τouς προσέφεραν τα επιθαλάμια δώρα, και έψελναν

τα πασrικά άσματα.' ~ Με τα τραγούδια αυτά επαινούσαν τη καταγωγή των

νεόνυμφων, τα ψυχικά και σωματικά τους χαρίσματα και κατέληγαν σε ευχές υπέρ

εuημερίας το" ζεuγαρωύ. Στον παστό ο γαμπρός έβλεπε για πρώτη φορά τη νύφη,

σηκώνοντάς της το πέπλο. Επίσης, "ποστηρίζεται ότι εκεί ο γαμπρός έδινε στη νύφη

ως δώρο ένα γαμήλιο δαKΤUλίδι και μία ζώνη, προφανώς γιατί έμπαιναν για πρώτη

φορά μαζί στον vuφικό κοιτώνα. Το δαKΤUλίδι α"τό δεν είχε καμία σχέση με εκείνο

που χρησιμοποιούνταν στο μυστήριο του γάμου και σε αυτό απεικονίζονταν

69. L. Brebier, Ciνilisation 9. - Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. ΙΟ7

70. T.T,Rice, BUΖανηνών Βίος, σελ 215

71. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 108-109

72. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 109

73. Φ, Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος. Δ", σελ. 111

26



βιβλικές σκηνές και κάποια σκηνή γάμου, με το Χριστό να ενώνει με μια κίνηση τα

χέρια των μελλονύμφων, και χαραγμένη τη λέξη ΟΜΟΝOlΑ.. Στtς ζώνες εικoνiζoταν

παραστάσεις με ειδωλολατρικά μοτίβα οι οποίες έκαναν αντίθεση στις άκρες, όπου

απεικονιζόταν ο Χριστός ανάμεσα στους νεόνυμφους.74

Όπως ήταν επόμενο, ακολουθούσε το γαμήλιο τραπέζι, όπου οι νεόνυμφοι

μαζί με τους συγγενείς και τους προσκεκλημένους τους δ1Οοκέδαζαν. Το γαμήλιο

τραπέζι ήταν όσο το δυνατόν πιο πλούσιο. στολισμένο με πολύτιμα επιτραπέζια

σκεύη, εξαψετι.κά φαγητά, ποτά και γλυκίσματα, μεταξύ των οποίων ο εκ μέλιτος

πί.aκoύς και σουσάμι Άνδρες και γυναίκες κάθονταν ξεχωριστά, τραγουδούσαν και

επαινούσαν τους νεόνυμφους. Γ1α τη διασκέδαση των προσκεκλημένων καλούνταν

ορχήστρα, γυναίκες του θεάτρου και μίμοι

Μετά το τέλος του γαμήλιου συμποσίου. οι προσκεκλημένοι έψελναν το

κατακoιμη;rικό στο ζεύγος, το οποίο αποσυρόταν στο νυφικό θόλαμο. Πολλές φορές

οι νεόνυμφοι αντί να περάσουν τη νύκτα ως σύζυγοι, προπμούσαν να λατρέψουν τα

θεία και να ζήσουν σαν αδελφοί. Άλλοτε, πόλ~ ο ένας από τους δύο αποφάσιζε να

αποσυρθεί σε μoναστήρ~ επηρεασμένος από την αOΚητtκή τάση της εποχής."

Την επόμενη ημέρα γινόταν το πσραξύπνημα των νεόνυμφων από συγγενείς

και φίλους. οι οποίοι έψελναν σχεηκά άσματα. Ένα χαρακτηριστικό ποίημα είναι το

εξής:

Ξύπνα, νεέ και νεό'Υαμπρε

Ξύπνα και ξημέρωσε'

Ξύπνα και την πέρδικά σου,

Που κοιμίζεται κοντά σου.

Σύμφωνα με έθιμο, το οποίο επικράτησε και στα μεταγενέστερα χρόνια, μετά

το ξύπνημα του ζευγαριού έπρεπε να πιστοποιηθεί η παρθενία της νέας συζύγου, Γ1Ο

αυτό το λόγο, ενώmον όλων των προσκεκλημένων επιδεικνυόταν ο ματωμένος

χιτώνας της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο σύζυγος θεωρούνταν προσβεβλημένος και είχε

το δικαίωμα να ζητήσει δmζύγιo. (θα μελετηθεί εκτενέστερα σε επόμενο κεφόλαιο)

74. T.T.Rice, Βυζαντινών Βίος, σελ. 216·217

75. Φ. Koυιcoυλές, Βυζανnνών Βίος, Δ", σελ. 116. - J. Meyendorff, Marriage, 99· Θ.Καρζή, Η

ΎΌναίκα στο Μεσαίωνα.σελ.220
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• OBAΣlΛIKOΣ ΓΑΜΟΣ

Στις προηγούμενες παραγράφους ασχοληθήκαμε με την περιγραφή του λαϊκού

γάμου στη Βυζαντινή εποχή εξαντλώντας όλες τις λεπτομέρειες του θέματος. Στο

κεφάλαιο αυτό θα δούμε πως γίνονταν οι βασιλικοί γάμοι Η αλήθεια είναι όη

πρόκειται για μια υπόθεση που έχριζε ιδιάζουσας σημασίας από πλευρά

ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα για εκείνους που ασχολούνταν με το θέμα ανεύρεσης

βασιλικών συζύγων.

Η τέλεση βασιλικών γάμων δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση, τουλάχιστον όχι

για τα βυζανπvά ανάκτορα. Για να πραγματοποιηθεί το μυστήριο του βαmλΙKOύ

γάμου προηγούνται ορισμένες διαδικασίες, αρκετά χρονοβόρες, ίσως όμως και

πολύπλοκες, πρωτότυπες και αξιοπερU:ργες. Η βασικότερη είναι η εύρεση της

κατάλληλης κοπέλας που θα πάρει το τίτλο της αUΓOύστας και θα ενταχθεί μέσα στον

κύκλο της βασιλικής οικογένειας. Προκειμένου να βρεθεί η άξια νέα για το ρόλο της

βασιλικής συζύγου εξαπολύονται συγκεκριμένα άτομα σε όλη τη περιοχή της

βυζαvnvής αυτοκρατορίας, έχοντας πάντα ως βάση τις εντολές σχεηκά με τα

κριτήρια με τα oπotα θα την επιλέξουν ανάμεσα σε όλες τις κοπέλες.

Σύμφωνα λουτάν με ης εντολές αυτές βασικό κριτήριο, όπως άλλωστε και

στους λαϊκούς γάμους, αποτελεί η παρθενtα αλλά και η εξαίρετη ομορφιά. 76 Η κοπέλα

πρέπει να είναι αμόλυντη, αγνή και η ομορφιά της να είναι ασύγκριτη. Για να

επιτευχθεί αυτό οι αρμόδιοι συγκέντρωναν τις ομορφότερες κοπέλες από όλη τη

βυζανnvή επικράτεια, και κατόπιν διαγωνισμού, επtλεyόταν η ομορφότερη. Πρέπει

να σημειωθεί εδώ όη η περιγραφή της κοπέλας που επιθυμούσαν να λάβει το τίτλο

της αυγούστας ήταν τόσο λεπτομερής και απαιτητική, ώστε για να διευκολυνθεί το

έρΥΟ των απεσταλμένων, έπρεπε να καθοριστεί το ανάστ/μα, η ηλικία αλλά και το

μέγεθος των υποδημάτων των υποψηφίων,77

Οπως είπαμε, λοιπόν, το προσόν της ομορφιάς είχε ιδιάζουσα σημασtα για την

επιλογή της κατάλληλης νύφης και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που το

πιστοποιούν. ΣυγΚΕκριμένα, ο Θεοδόσιος Β' επιθυμούσε σύζυΥΟ « νεωτέραν

76. Φ. Κουκουλές, Bυζανnνών Βίος, Δ', σελ. 120, 122

77. Α. Βακαλοόδη, Καλλιστεία κα, γάμος στο Bυζάνno, σελ. 55.• Φ. Κουκουλές. Βυζαντινών

Βίος, Δ", σελ" 121
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εύμορφον πάνυ .. μόνον ευπρεπην πάνυ » με αποτέλεσμα να παντρευτεί την Aθηvαϊδα,

ο Λέων παντρεUτηKε την πανέμορφη Θεανώ, ο Μιχαήλ Γ' την όμορφη Ευδοκία, και

πολ/.οί άλλοι. Το συyιcεlφιμένo προσόν είχε αποκτήσει τόση σπουδαιότητα που σε

πολλές περιπτώσε>; εκλεγόταν νύφη από τ>; κατώτερες κοινωνικές τάξε>;.

Παρατηρούμε εδώ όη προκειμένου να επιΤΕUΧθεί ο σκοπός κάθε κοινωνικός

διαχωρισμός μηδενιζόταν, δίνοντας έτσι την ευκαφία μέλη των κατώτερων

κοινωνικών στρωμάτων να λάβουν τα ηνία της εξουσίας, καθώς μία αυγο;'στα

αναλάμβανε τη ηγεμονική εξουσία αμέσως μόλ>; ανέβαινε στο θρόνο και πολλές

φορές διαδραμάt1ζε σημαντικό πολιτικό ρόλο. Σημαντικό παραδείγμα αποτελεί η

σiιζυγoς του Ιουστινιανο;', Θεοδώρα αλλά και του Ρωμανο;' Β·, η Θεοφανώ η οποΙα

. ό απήλ 78
ηταν Κ ρη κ ου.

Τέλος, η εικόνα της τέλειας βασιλικής νίιφης είναι απαραίτητο να

συμπληρωθεί με το χαρακτηριστικό της άμεμπτης ηθικής, που τιμά τόσο την ίδια όσο

και την οικογένειά της. Άλλωστε, ακόμα και στη περίπτωση που η μέJ.λOυσα ,νύφη

καταγόταν από κατώτερη κοινωνική τάξη, οι επίσημες τελετές οι οποίες συνόδευαν

τη στέψη και το γάμο. λειτουργουσαν ως στάδιο εκπαίδευσης για εκείνη.

προκειμένου να τη μετατρέψουν από κοινή θνητή σε ον υπερκόσμιο. ΙKαVΉ να

αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, σJ..λά και ταυτόχρονα να γίνει πρότυπο της

αυγουστας, που όλοι επιθυμούν να μιμηθούν. 79

Οι υποψήφιες νίιφες δεν επιλέγονταν βέβαια μόνο από την Βυζαντινή

επικράτεια. Υπάρχουν πολλές περιπτώσε>; όπου εξαιτίας συμφερόντων με άλλες

ΑUΤOKραΤOρίες γίνονταν γαμικές συμμαχίες. Ωστόσο, μέχρι τη περίοδο το\)

Κωνσταντίνο\) οι βασtλικoί γάμο\, που γίνονταν εξαιτίας ΣUμμαχιών ήταν μόνο δύο,

του Ιουστινιανού Π και του Κωνσταντίνου Ε', στις αρχ.ές και στα μέσα το\) όγδοου

αιώνα.80 Επίσης, η κόρη του Ρωμανού το\) Β', υπήρξε η πρώτη πριγκίmσσα, η οποία

παντρε;'τηκε ξένο ηγεμόνα, το Όθωνα Β·, γερμανικής καταγωγής. 81

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τouς εκκλησιασΤΙKODς κανόνες, ο γάμος

μεταξiι ετερόθρησκων απαγορευόταν. Ωστόσο, για τους βασιλΙKOUς γάμους αυτό δεν

επικράτησε καθώς παραβλέπονταν οι κανόνες, και συνάπτονταν γάμοι με Φράγκους,

78. Φ. Κουκουλές Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 120, 123.- G. OsIrogorsky, Ιστορία Il, 49,163

79. Α. Βακαλούδη, Καλλιστεία και γάμος στο Bυζάντto, σελ 57

80. R. J. Macrides, JusIice in Byzantium, σελ.267-268

81. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 124.- A.Guillou, Ο Βυζαντ. Πολιτ., σελ.191-193
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Χαζάρους, Σκύθες, ακόμη και Τούρκους. Τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας στις

περισσότερες περιπτώσεις ήταν τέτοια που δεν άφηναν τα περιθώρια για να

Kατηγoρηθεi ο αυτοιφάτορας, καθώς προσπαθούσε να διαφυλάξει την ακεραιότητα

της βυζαντινής επtKράτειας. έστω και αν ΘUσίαζε το ΎΙΟ ή την κόρη του για το σκοπό

αυτό.

Ωφέλψο θα ήταν, να δούμε, πριν περάσουμε στη περιγραφή των βαcnλlKών

γάμων. ποιες ήταν οι διαδικασίες που γίνονταν προκειμένου να συναφθεί μία γαμική

συμμαχία. Όπως είναι γνωστό η λάμψη της βυζανnνής αυτοκρατορίας ήταν

ξακουστή και πέρα από τα όρια της. Όταν λουτόν οι ξένοι ηγεμόνες πληροφορούνταν

την ύπαρξη βαcnλΙKών γαμπρών ή πριγκιπισσών, έαπευδαν να στείλουν

απεσταλΜΈVOuς. τouς αποκρισιάριους, να ελέγξουν τους υποψήφιους, και να

συγκεντρώσουν πληροφορίες οχεπκά με αυτούς. Πολλές φορές δινόταν και η εικόνα

του υποψηφίου, όπως στη περίπτωση του Ηράκλειου. ο οποίος «.επιδείξας αυτω της

θυγαrρ6ς Ευδοκίας εικόνα» προσέλκυσε Τούρκο ηγεμόνα.\!;2

Εφόσον, λουτόν, οι πληροφορίες ήταν ικανοποιηπκές, στέλνονταν πρέσβεις

στη Κωνστανηνούπολη και ανηστρόφως. δίνοντας έτσι την ευκαφία στους

Βυζανπνούς, για άλλη μια φορά, να επιβεβαιώσουν nς φήμες περί μεγαλείου,

στέλνοντας πολυπληθή ακολουθία και πλούσια δώρα.

Τέλος, όταν ολοκληρωνόταν το συνοικέσιο, γίνονταν οι απαραίτητες

προετοιμασίες για την υποδσχή της βαcnλικής νύφης στη Kωνστανnνoύπoλη. Όταν,

λοιπόν οριζόταν η ημερομηνία άφιξης της νύφης ειδικός απεστολμένος στην

Κωνστανηνούπολη, ο οποίος ονομαζόταν συγχαριά.ριος. ενημέρωνε την

αυτοκρατορική αυλή για την άφιξή της προκειμένου να ξεκινούσαν πς

• 8J
προετοιμασιες.

Η νύφη ερχόταν μέσω ξηράς ή θαλάσσης, ανάλογα με ταν τόπο προέλευσής

της. Στην περίπτωση που η δέσποινα - προσωνύμιο που της είχε αποδοθεί πριν από

το γάμο- ερχόταν μέσω ξηράς, στο πρώτο μέρος της Βυζανπνής αυτοκρατορίας που

έφθανε γινόταν υποδοχή με πομπές και επευφημίες. Στη συνέχεια, με αυτόν τον

τρόπο την οδηγούσαν στη Kωνστανnνoύπoλη, περνώντας, βέβαια, κάθε πόλη που

82. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 127.. Α. Βακαλούδη, Καλλιστεία ιcαι γάμος στο

Βυζάντιο, σελ. 38

83. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ 129
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βρισκόταν στη διαδρομή, προκειμένοu να δοuν τη μt)J.ouσα ΑUΓOύστα.

Όταν η νύφη έφθανε στη Κωνστανηνούπολη, τη περίμενε έφιππος ο

μέλλοντας σύζUΓός της μαζί με τον πατέρα <ou, εφόσον uπήρχε στη ζωή. Επίσης, εκεί

βρίσκονταν γυναίκες της αριστοκρατίας και της συγκλήτου, έργο των οποίων ήταν να

ντύσουν τη νύφη, φορώντας της καινούργια φορέματα και Kόιcκινα υποδήματα. Ο

μέλλων σύζ\ΥΥος πήγαινε να την προi)παντήσει μαζί με τον πατέρα του, και με

ακολουθία συγκλητικών, αξιωματικών, και υπολοίπων αρχόντων. Εκείνη

πρoσκuνoύσε ταν πεθερό της και αντίκριζε για πρώτη φορά τον σύζUΓό της."

Στην περίπτωση πou η νύφη ερχόταν μέσω θαλάσσης, λαμπροστόλιστα πλoiα

με κόια:ινα 1α/νιά τη σuvόδεooν. πάνω στα οποία διακρίνονταν αξιωματικοί

χρυσοφοΡΟύντες.:;s Και εδώ ο γαμπρός και ο πατέρας του, έφιπποι και 0\ δύο, την

υποδέχοντανστη Κωνσταντινούπολη.Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι με

τον ίδιο τρόπο γινόταν και η υποδοχή του ξένου γαμπρού.

Μετά την άφιξη της η δέσποινα οδηγούνταν έφιππη στο Ιερό Παλάη,

αργότερα στη μονή Βλαχερνών, συνοδεία μουσικών οργάνων και επευφημιών. Το

πλήθος nou την είχε uπoδεχθείακολοuθούσεραίνοντάςτην με μύρα και με ρόδα και

ψάλλοντας επιβατηρίους ύμνους. Ένας από τους χαρακτηριστικούς στίχOUς των

επιβατηρίωνπου ψάλλονταν,είναικαι ο ακόλουθος:

ΧαΡά ετελειτο πάνδημος και θρίαμβος και κρότος

Από του aυτoκράτoρoς και μέχρι του roχδντος

Εις σκφτισμός και κρεμασμός και αποδοχή καρδίας 86

Μετά την άφιξή της στα ανάκτορα, η πεθερά και άλλες γuναίκες, ανήκοuσες

στον συγγενικό κύκλο, αναλάμβαναν τη περιποίησή της, ενώ το πλήθος διαλυόταν,

εφόσον οριζόταν η ημερoμηνiα <ou γάμοu. Επίσης, πριν το γάμο, γινόταν η επίσημη

τελετή αΡραβωνιάσματος, τα λεγόμενα σπόντζα. Η τελετή αuτή διεξαγόταν σε μια

από ης εκκλησίες των ανακτόρων , nopouσiα της Αuλής, και ο Πατριάρχης

ευλογούσε τα χρυσά δακτυλίδια. Το απόγευμα οι Πράσινοι και οι Βενετοί

84. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 128-129.• Α. Βακαλούδη, Καλλιστείακαι γάμος

στο Βυζάντιο, σελ. 60

85. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 130

86. Φ. Κουκουλές, ΒνζαντινώνΒίος, Δ', σελ. I3Ι
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προσέρχονταν στο παλάτι με όργανα προκειμένου να ευχηθούν στη δέσποινα και να

ψάλλουν τα παστικά άσματα. 8? Ακόμη. όσο διάστημα διαρκούσε η μ\ιηστεία, ο

γαμπρός έστελνε στη νύφη πολύτιμα δώρα, στα οποία περιλαμβάνονταν μεταξωτά

φορέματα και κοσμήματα, ενώ μετά το γάμο δώρα λάμβαναν και οι OU'fΎενείς της.

Τέλος, μετά την άφιξή της στη Κωνσταντινούπολη, η νύφη βαιmζόmν

χριστιανή, στη περίπτωση που δεν ήταν, και άλλαζε το όνομά της. Χαρακτηριστικά

παραδείγματα aπoτελoύν η σύζυΥος του Θεοδοσίου Β', η Αθηναϊδα πσο

μετονομάστηκε σε Ευδοκία, η Αναστασώ, σύζυΥος του Ρωμανού Β', που άλλαξε το

όνομά της σε Θεοφανώ, αλλά και η σύζυΥος του lουστίνου Α, Λοωηκία, η οποία

απεκαλέσθη Ευδοκία. 88

Πριν τελεστεί το γαμήλιο μυστήριο γινόταν μία άλλη επίσημη τελετή στην

οποία, η νύφη, αφού πρoσκuνoύσε τον πατριάρχη ως ένδειξη υποταγής, λάμβανε τον

τίτλο της αυΥούστας. Για τη δ1Εξαγωγή της τελετής αστής, τοποθετούνταν χρυσοί

θρόνοι σε εξέδρα γιο τσος εστεμμένοος που θα παρευρίσκονταν. Μετά την άφιξη

τους. αρχικά στην Αγία Σοφία. αργότερα στα άδυτα του Ιερού Παλατιού, οι

μελλόνυμφοι φορούσαν τα κατάλληλα ενδύματα. τα οποία είχαν προηγουμένως

καθαγιαστεί aπό τους ιερείς. ι Μόλ..; άρχιζε η τελετή, ο Πατριάρχης καλούσε τον

αυτοκράτορα στον άμβωνα και κατόπιν δύο συγγενείς της νύφης την οδηγούσαν

υποβαστάζοντάς την προς το βασιλέα. Εκείνος, με τη σεφά του, της φορούσε την

πορφύρα και την κορώνα, ενώ εκεί\ιη τον προσκυνούσε με χάρη. 89

Τελευταίο στάδιο πριν από το γάμο. ήταν η πρόκυψη. Πρόκειται για μία

τελετή η οποία γινόταν με σκοπό την επίδειξη της αυyoύσmς στο λαό. Σύμφωνα,

λοιπόν, με αυτήν, οι μεJ.λόνυμφOΙ έπρεπε.να ανέβουν συνοδευόμενοι από του γονείς

του γαμπρού και το παρΆWφό σε ένα ικρίωμα. το οποίο ήταν στολισμένο με χρυσά

και μεταξωτά παραπετάσματα και με το κάλεσμα «ανατείλατε» να παρουσιαστούν,

από τα γόνατα και πάνω. υπό το φως των λαμπάδων, στο λαό, ο οποίος τους απέδιδε

επευφημίες. Μετά το τέλος της πρόκυψης, οι παριστάμενοι aπoσπoύσαν το ύφασμα

που Kάλυπrε την εξέδρα και κρατούσαν τεμάχια του ως ενθύμιο. 90

87. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 128-129. - Α. Bαιcαλoύδη, Καλλιστεία και γάμος

στο Βυζάντιο, σελ. 60

88. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βiος, Δ', σελ. 1)3

89. Α Βακαλούδη, Καλλιστεία και γάμος στο Βυζάντιο, σελ. 6 Ι -62

90, Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών Βiος, Δ', σελ. 134-135
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Εφόσον είχαν προηγηθεί όλες οι τελετές πρoετoιμασiας, γινόταν ο βασιλικός

γάμος. Καταρχήν, θα πρέπει να σημειωθεί όπ ο βασιλικός γάμος δεν τελούνταν σε

έναν συγΚΕκριμένο ναό, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες, γινόταν στο εντευκτήριο του

Αγίου Στεφάνου της Δάφνης ή στην Αγία Σοφία, ή ακόμη και στο παλάπ του Αγίου

Μάμαντος. Επίσης επιτελούνταν στο ναό των Βλαχερνών, στη Νέα EΙCΚΛησία, στο

παλάτι της Μαρίνης, και μετά τον ό'γδοο 'Και ένατο αιώνα, στο ναό του παλατιου της

Υπεραγίας Θεοτόκου του Φάρου. 91

Η Κυριακή είχε καθιερωθεί ως η επίσημη μέρα τέλεσης όχι μόνο των λαϊκών

αλλά και των βασιλιχών. Την ημέρα λοιπόν του γάμου οι μελλόνυμφοι εισέρχονταν

στο ναό ΠΡOKεψέvOυ Ο πατριάρχης να τελέσει το μνήστρον, δηλαδή τον αρροβώνα,

'Και μετά από αυτό γινόταν η τελετή στεφανώματος από τον οικουμενικό πατριάρχη, ή

'Και περισσότερους. αν παρευρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη.

ο γάμος τελούνταν με τόση μεγαλάπρέπεια και λαμπρότητα, όπως άρμοζε

άλλωστε στην ιδιοσυγκρασία των Βυζανττνών αυτο'Κρατόρων. και τόση ώστε να

εmβεβαιώνOVΤΑΙ διαρκώς οι φήμες περί πλούτου και λάμψης. Οι μελλόνυμφo~

υπέροχα και πλούσια στολισμένο\, εισέρχονταν στο ναό όπου θα τελούνταν και ο

γάμος. Ο γαμπρός, φορώντας το στέμμα και ενδύματα διάλιθα, μαζί με τη νύφη, η

οποία ήταν ντυμένη με χρυσοστόλιστα 'Και διάλιθα φορέματα, 'Και φορούσε 'Και Εχείνη

το στέμμα, προσέρχονταν στο ιερό βήμα του ναού όπου ο πατριάρχης τους ένωνε και

τα χέρια και έβαζε το δικό του στα κεφάλια τους. Στη συνέχεια γινόταν η ανταλλαγή

των στεφάνων από τον στεφανοκράτορα, ο οποίος συνηθιζόταν να ήταν ο πατέρας

του γαμπρού. 92

Παρόντες στη τελετή του γάμου, εκτός από τους συγγενείς του ζευγαριού,

ήταν και μέλη της Αυλής, η σύγκλητος και οι πατρίκιοι Μετά το τέλος της τελετής,

οι νεόνυμφοι δέχονταν πς πρώτες ευχές, καθώς παρήλαυναν όλαι οι πρoσκεκλημένo~

πρώτα οι άνδρες, έπειτα οι γυναίκες, τους οποίους συνόδευαν. τον καθένα ξεχωριστά

δύο σιλεντιάριοι. Όλοι, θέλοντας να δείξουν τ/ν υποταγή τους στο πρόσωπό των

νεόνυμφων τους προσκυνούσαν ως το πάτωμα χαι τους φιλούσαν τα γόνατα. 93

91. Φ, Κοuκοuλές, BUΖΑνnνών Βίος, Δ', σελ, 137

92. Φ. Κοuκοuλές, Bιιζαvτινών Βίος, Δ', σελ Β8.- Α. Βακαλούδη, Καλλιστεία και γάμος στο

Βυζάντιο, σελ. 63

93. Φ. ΚΟUΚΟUΜ:ς, BUΖαντινών Βίος, Δ', σελ. 139

33



Εφόσον ολοκληρωνόταν χαι ο χαψετισμός, το βασιλιχό ζευΥάρι οδηγούνταν

στο ανακτορικό δωμάτιο, το οποίο ονομαζόταν ονοπόδιον. όπου οι πατρίκιοι και οι

μάγιστροι τους υποδέχονταν αναφωνώντας την ευχή « εις πο)).ούς και α:γαθούς

χρόνους». Κατά την πορεία του ζείryoυς προς το παστό, οι γυναίκες όλες

παρατάσσονταν πίσω από την αυγοί>στα, ως ένδειξη τιμής. Μετά από εκεί

οδηγούνταν, συνοδεία όλων των προηγουμένων, στο σέκρετον των υπάτων, όπου τους

υποδέχονταν οι σιryκληΤΙKOί Έπειτα, οδηγούνταν στο τρίκλινον των κανδιάτων, όπου

γινόταν η υποδοχή από τους Πράσινους και τους Bεvετoί>ς. 94

Τέλος, όταν έφθαναν στο νυφιχό θάλαμο, άλοι οι προαναφερθέντες

τραγουδούσαν τα παστικά άσματα. Οι νεόνυμφοι ανέβαιναν στη κόγχη του παστού

προκειμένου να τοποθετήσουντα στέφανα πάνω από το συζυγικό κρεβάn, το οποίο

ήταν κατασκευασμένο από καθαρό ασήμι, χρυσοσκέπαστο και στολισμένο με

πολύτιμους λίθους.9S Τα παστικά άσματα, όπως χαι στους λα'ίχούς γάμους είχαν ως

σχοπό να εξήροuv την ομορφιά, την ευγένεια της χαταγωγής χαι τα ψυχιχά

χαρίσματα ΤΟ'ι) βασιλιχού ζευγαριού, την γεwαιότητα ΤΟ'ι) cruζίryο'ι), χαι τελείωναν με

ειΙχές για την απόκτηση ΠOρφ'ι)ρσyΈWΗτων τέ1(Vων. Το δικαίωμα εισόδο'ι) στον

νuφιχό θάλαμο δινόταν χαι στο λαό. ο οποίος επευφημούσε το βασιλιχό ζευγάρι χαι

ΤΟ'ι) έδινε ειΙχές για ομόνοιαχαι ειΙτυχία.

Μετά το νυφιχό θάλαμο, το βασιλu<ό ζευΥάρι οδηγούνταν στην αίθουσα ιΙΙ'

ακκoυβiτων χαι χάθονταν στο τραπέζι μαζί με ΤΟ'ι)ς συγγενείς, τον πατριάρχη, αλλά

χαι τους σιryκλητιχOύς. Οι δύο νεόνυμφo~ με διάδημα στο κεφάλι υπηρετούνταναπό

τιτλούΧΟ'ι)ς χαι σιΥΥΎενείς. Όλοι οι παΡειIρισκόμεvoι, χαι πάλι προς ένδειξη τιμής χαι

'ι)ποταγής, όφειλαννα είναι ασκεπείς.

Το γαμήλιο τραπέζι ήταν πλουσιοπάροχο, στολισμένο με πολύτιμα

επιτραπέζια σκεύη χαι μεγάλη ποιχ1λία φαγητών. Οι παΡειIρισιcόμενoι χάθονταν

ανάλογα με την χοινων",ή τους θέση, ενώ χαι εδώ γινόταν ο διαχωρισμός μεταξύ

ανδρών χαι γυναιχών, οι οποίοι έτρωγανξεχωριστά.

Σύμφωνα με το πρωτόχολλο, τη στιγμή που οι βασιλεiς ύψωναν τα χρυσά

ΤΟ'ι)ς ποτήρια, ψάλλονταναπό τους ψάλτες στα λαηνιχά τα εξής: (i Bj[jte , Domini

94. Φ. Κουκουλές, Βυζα\'πνών Βίος, Δ', σελ. 139-140.- Α. Βακαλούδη, Kα)λιστεiα κω γάμος

στο Βυζάντιο, σελ 65.-Κωv.ΠορφυροΥέ.....ητος.,De caer.I 39 ή 48

95. Ιω. Χρυσόστομος, PG,t.55. στ.Π
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lmperaιores, ίn mu/Ios annos! Deus οmnίΡοιenιs praesIeJ!)', το οποίο σημαίνει

«Πίετε, Κύριοι Βασιλείς, εις έτη πo').,λiJ., ο παντοδύναμος Θεός παράσχοι!)). 96

Μετά το τέλος του συμποσίου οι βασιλείς οδηγούνταν στο παστό, συνοδεία

ατόμων που όριζε ο βασιλιάς. Η ενδυμασία όσων παρευρίσκονταν στο νυφικό

δωμάπο ήταν καθορισμένη. Ο βασιλοπάτωρ φορούσε χρυσό σαΥίον, ο μικρός

βασtλεύς rζιrζάΚIOν. ενώ οι φ1λοι φορούσαν τα ίδια ρούχα που είχαν και στο γαμήλιο

γεύμα. Τέλος, οι Πράσινοι και οι Βενετοί τραγουδούσαν τα εmθαλάμια άσματα. 97

Κατά την πρώτη νύκτα του γάμου, ένας συγγενείς των νεόνυμφων> ο οποίος

ονομαζόταν θυρωρός, παρέμενε έξω από την πόρτα του δωματ1ου με γυμνό σπαθ~

προκειμένου να εμποδίσει τη είσοδο των πονηρών και κακών πνευμάτων σε αυτό.

Ο βασιλικός γάμος ολοκληρώνεται με το λουτρό της νύφης, που γίνεται τρεις

ημέρες μετά την τέλεση του μυστηρίου. Σύμφωνα με το έθψο, αν μπορούμε να το

χαρακτηρίσουμε έτσι, αυτό, οι Πράσινοι και οι Βενετ01 συγκεντρώνονταν στην δεξιά

και αριστερή στοά της Μαγναύρας, όπου τοποθετούσαν σε τρία διαφορετικά σημεία

τρία όργανα, τα οποία μετέφεραν μαζί τοος.

Η νέα αυτοκράτεφα έβγαινε από νυφικό διαμέρισμα και κατευθυνόταν στα

ανάκτορα της ΜαΥναύρας, συνοδεία πομπής που την αποτελούσαν υπηρέτες, που

κρατούσαν λουτρικούς χιτώνες. χρuσoσφαντα λεντία, κασετίνες με μύρα,

κοσμηματοθήκες, κομψά δοχεία με τα KαλλυVΠKά, και θήκες όπου έβαζαν τα

φορέματα του λουτρού, αλλά και σικλοrpούλα, δοχεία από τα οποία αντλούνταν και

χυνόταν το νερό στους λουόμενους. Επίσης, στην πομπή υπήρχαν κιθαρίστες,

χορευτές και τραγουδιστές, τα θυμελικά" όπως συνηθιζόταν να λέΊoντα~ σΧλά και

ύπατοι, οι οποίοι κάθονταν σε καθορισμένη θέση κάτω από την γέφυρα, την π6δωσιν,

και περίμεναν να εμφανιστε1 η αυγούστα. Τέλος, ήταν απαραίτητη η παρουσία τριών

κυρίων των τιμών, οι οποίες κρατούσαν μήλα διακοσμημένα με μαργαριτάρια,

σύμβολα του έρωτα.

Μετά το τέλος του λουτρού, η ίδια πομπή συνόδευε την αιryoύστα, πίσω στον

νυφικό κοιτώνα, όπου τώρα, όμως, οι γυναίκες δεν εισέρχονταν σε αυτόν. Όταν

96. Α. Βακαλούδη, Καλλιστεία και γάμος στο Bυζάνno, σελ. 65

97. Α. Βακαλούδη, Καλλιστεία και γάμος στο Βυζάντιο. σελ. 65.- Φ. Κουκουλές, Βυζανηνών

Βίος, Δ', σελ. 140·141
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η auyoύσta πλησiαζε στη δεξιά κόγχη του παστού, οι άνδρες σuyκληΏKOί

αποχωρούσαν. Τέλος, την νύφη καθ' όλη τη διάρκεια, της πομπής, όΠα/ς

προαναφέρθηκε, συνόδευαν τρεις KupίEς. εκ των οποίων η μία ονομαζόταν

παραχαθίστρια.
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ι:ι ΔΙΑΖΥΠΟ

Όπως, ήταν αναμενόμενο, ακόμα και στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, κάποιοι

γάμοι δεν είχαν ευτυχισμένο τέλος, γεγονός που συναντάται σε όλους τους

πολιτισμοίις και σε όλες ης ιστορικές περώδους.

Το θέμα του διαζυγίου, θα μποροίισε να χαρακτηριστεί αρκετά πολίιπλοκο,

ιδιαίτερα αν ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν τόσο η αντίληψη σχετικά με το γάμο όσο και η

κοινωνική θέση της γυναίκας. Από την μία πλευρά, όλες οι θεωρίες της εποχής

αναφορικά στ/ν έwοια του γάμου συγκλίνουν στο ότι είναι κάτι ιερό, σεπτό και,

σαφώς. αδιάλυτο. Τίποτα δεν μπορεί να διαλύσει το γάμο, όσο σοβαρό και αν είναι,

και, κυρίως, τίποτα δεν μπορεί να έρθει σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού.

Από την άλλη πλευρά, η γυναίκα θεωρείται κατώτερο ον, υπάκουο στις

εντολές των ανδρών. ανίκανο να εκφράσει την γνώμη, ιδιαίτερα στο ζήτημα του

γάμου. Οποιαδήποτε κίνησή της ελέγχεται , χωρίς εκείνη να μπορεί να αντιδράσε~

αλλά και αδιαμαρτίιρητα δέχεται οπδήποτε. Τέλος, κατά πς αvnλήψεις ης εποχής,

ίσως είναι το μοναδικό ον που θεωρείται επικίνδυνο και υπαίτιο όλων των συμφορών.

ακόμα και του διαζιryίOυ. Πρόκειται για αντιλήψεις, πραγμαηκά υποημηηκές τόσο

για την ίδια την γυναίκα όσων και για αυτοUς. οι οποίοι ήθελαν να υπερασπιστοuν

:τέτοιου είδους αντιλήψεις. Βέβαια, υπάρχουν και οι εξαψέσεις εκείνων των

γυναικών, οι οποίες όντας αυτοκράτεψες, διαδραμάησαν σημαντικό πολιηκό ρόλο,

λαμβάνοντας τα ηνία της εξουσίας που τους τα παρείχε η εξέχουσα θέση τους.

Είναι καλuτερα, όμως να δouμE αναλυτικά ποιοι κανόνες διέπουν το θέμα του

διαζυγίου και μέσα από αυτοuς θα μας δοθεί μια καθαρή εικόνα για το πώς

αντιλαμβάνονταν οι Bυζανnvoί τόσο το διαζiιγιo όσο και τη θέση της γυναίκας σε

αυτό.

Μολανότι η εκκλησία πάσχιζε να διατηρήσει το γάμο ως μία ένωση ιερή και

αδιάλυτη, εν τοίιτοις τα διαζiιγια ήταν κάπ το σίινηθες στην καθημερινή ζωή των

Βυζαντινών, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πως οι γάμοι δεν είχαν σωστές και

υγιείς βάσεις. Τις βασικές αρχές της βυζανπνής νομοθεσίας σχεπκά με το διαζίιγιο, ή

ρεπούδιον98• τις έθεσε η ιουστινιάνεια νομοθεσία και αργότερα ο Λέων Στ' ο Σοφός.

98. Θ.Καρζή, Η -Υυναίκ:α στο Μεσαίωνα, σελ.221.- Φ. Κουκ:ουλές, Βυζαvttvώv Βίος, Δ', σελ. 189
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Στην Bυζανmή αυτοκρατορία υπήρχαν δύο είδη διαζυγίου. το κατά πρόφασιν

άμεμπroν και το κατά συναίνεσιν. 99 Το πρώτο το χορηγούσε ο δικαστής, όταν το

παράπτωμα στο οποίο είχε υποπέσει ο ένας από τους συζήOUς ήταν βαρύ, με

αποτέλεσμα η αυμβίωσή τους να μην είναι πλέον δυνατή. Το δεύτερο ήταν

αποτέλεσμα αμοιβαίας αυμφωνίας των δi>ο μερών και δεν χρειαζόταν δικαστήριο,

παρά μόνο μια απλή δήλωση.

Τα παραπάνω ίσχυσαν μόνο κατά τ/ν πρώτη περίοδο της αυτοκρατορίας,

αφού ο Ιουσπνιανός κατήργησε το διαζήιο κατά συναΝεσιν. Ο Ioυστiνoς Β' το

επανέφερε, χωρίς, όμως, να καταφέρει να διατηρήσει την ισχύ του, με αποτέλεσμα

σύντομα να πέσει σε αχρηστία. Τον 90 αι ο Λέων Στ' ο Σοφός περιόρισε τις αιτίες

του διαζυΥίου, ενώ τον 10' αι ο θρίαμβος του 1Ερατείου είναι πλήρης καθώς το

διαζ11Υιο κηρΟΟσεται υπό απαγόρευση. Ως γνωστό, όμως, οι πολίτες, ειδικά όταν οι

νόμοι δεν ήταν με το μέρος τοος, έπαφναν την υπόθεση στα χέρια τοος. Έτσι και με

τα διαζύγια., εφόσον δεν επιτρέπονταν από τους νόμους. τα συνομολσΥούσαν με

ιδιωτucό συμβόλαιο.100

Όπως αυμβαίνει με όλα τα διαζ11Υιο, χρειάζονται ισχυρά επιχεφήματα

εναντίον του ή τ/ς συζήου, πρακεψένου να προχωρήσει κάποιος σε διάλυση του

γάμου του. Τα βασικότερα και, ίσως υποκειμενικά, ισχυρά εmχεφήματα θεωρούνται

τα εξής:

.. η μοιχεία του ενός ή του άλλου αυζ11Υου

.. η απασχόλησητου αυζ11Υουμε μαγγανείες

.. η γνώση ότι οlη σi>ζυyoς αυνωμοτείεναντίοντου αυτοκράτορα

.. η γνώση ότι ο σi>ζυyoςμετέχεισε ληστείες,είναι τυμβωρUχOςή 1Ερόσυλος

.. η απόπεφαδολοφονίαςή δηλητηρίασηςτουl της συζ11Υου

.. η φυσική ανικανότητατου ενός ή του άλλου αυζ11Υου εντός ΤΡ1Ετίας

.. η φρενοβλάβειατου lτης συζ11Υουγια διάστημαμεγαλi>τερατης <ρ1Ετίας

.. η διαπίστωσηότι ο σi>ζυyoςείναι προαγωγόςή παιδεραστής

0# η εγκατάσταση παλλακίδας στην συζυγική κατοικία

.. η εξαφάνισητουlτηςσυζ11Υου για διάστημαμεγαλi>τεροτης πενταετίας

0# Ο αuτοεγκλεισμός του/της ΣUΖύγOυ σε μοναστήρι

99. θ.Καρζή, Η -Υυναικα στο Μεσαίωνα, σελ.223 .• Φ. Κουκουλές, Βυζανηνών Βίος, Δ·, σελ 199

100. θ.Καρζή, Η -Υυναίκα στο Μεσαίωνα, σελ223
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.... η προσχώρηση του ενός ή του άλλου σε αίρεση

., η διαπίστωση μίσους, είτε αυτό ήταν μονόπλευρο είτε αμοιβαίο

Εκτός από αυτούς του λόγους, που θεωρούνται οι πιο βασικοΙ υπήρχαν χαι κάποιοι

άλλοι οι οποίοι σχετίζονταιμε τη μοιχεία, σε βάρος Ία/ρίως των γυναιχών :

.. η απόδειξη ότι το παιδί που έφερε εκείνη στον χόσμο ήταν χαρπός

εξωσυζuγικήςσχέσης

.. η διανυκτέρευσηςτης εκτός σmnoύ, εκτός αν είχε πάει στουςγονείς της

• η αυτόφωρη σύλληψή της στα λουτρά με άλλον άνδρα

• η αυτόφωρη σύλληψή της σε διασκέδαση με άνδρες "ύποπτης ηθικής"

• η μετάβασή της στο ιππόδρομο ή σε θέατρα, χωρίς την ΈΥκριση και την

συνοδεία του συζύγου της. 101

Όπως παρατηρείται από τα παραπάνω, αφενός η μοιχεία θεωρείται ένα από τα /

πιο βαριά εΥχλήματα που θα μπορούσε να διαπράξει κάποιος, αφετέρου

επιβεβαιώνεται ποια ήταν η θέση της γυναίκας, κυρίως μέσα στο γάμο, συγκριτικά με

τον άνδρα. Την ηθική της χριστιανικής Εκκλησίας ακολούθησε το βυζαVt1vό δίκαιο,

το οποίο αντιμετώπιζε την άπιστη παντρεμένη γυναίκα ως «λοιμώδες νόσημα»,

ψυχοσωματικά ανίατο και ισοδύναμο με τη δολοφονία. 102 Όλες οι αντιλήψεις σχετιχά

με το ποιόν της γυναίχας βρίσκουν την 'tέλεια έχφρασή τους στη παραπάνω έκφραση,

επιβεβαιώνοντας για αχόμη μια φορά ότι η ΎUναίχα είναι αδύναμη να αντιμετωπίσει

όλους όσους τις αποδίδουν κατηγορίες, πολλές φορές αδίκως, προσπαθούν να την

χρατήσουν μακριά από οποιεσδήποτε δραστηριότητες και προπαντός τη θεωρούν

περισσότερο υποχείρω όργανό τους παρά αυτόνομη οντότητα. Αυτό σαφώς

λειτουργεί υπέρ των ανδρών, των οποίων η δύναμη επιβεβαιώνεται τόσο μέσα από τις

ίδιες τις πράξεις τους όσο χαι μέσα από τους ίδιους τους νόμους.

Παραπάνω ειπώθηκε ότι η μοιχεία είναι, ίσως, το βαρύτερο έ'y1cλημα που

βαρύνει τη άmστη σύζuγo. Και ως είθιστα~ για κάθε ΈΥκλημα υπάρχει και η ανάλογη

ποινή. ΣυΥχεκριμένα, νόμος του Λέοντα του Σοφού στη Νεαρά του αναφέρει: « το

της μοιχείας άγος ουδέν ελαπούτω της ανδροφονίας . διότι ο μεν μαlOφόνος εντός

τινος πο)λάκις τον βίον απώ;.εσεν, ο δε μιαρός της μοιχείας δράστης πλείστων όσων,

1Ο1.θ,Καρζή, Η yυvaixa στο Μεσαίωνα, σελ.221-2.-Φ. Κουκουλές, BUΖανnνων Βίος, Δ', σελ.

199

ΙΟ2.Θ.Καρζή, Η γυναίκα στο Μεσαίωνα, σελ.223
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ανδρός, παίδων, συγγενών, όλους βίους μια πληγή, τη των γόμων κατασπαράξει,

πάντας ανέτρεψεν>,.'Ο3 Όπως είναι επόμενο, ένας τέτοιος νόμος, ο οποίος με πλήρη

σαφήνεια καταδικάζει τη μοιχεία, δίνει, αυτόματα το δΙKαiωμα επιβολής αυστηρής

πμωρίας, σε βαθμό τέτοιο που ο πατέρας μπορούσε να σκοτώσει την μοιχαλίδα κόρη

του και τον εραστή της, εάν τους έπιανε έπ' αυτοφώρω. Στην ίδια περίπτωση, ο

σύζUΓoς είχε δικαίωμα να σκοτώσει μόνο τον μοιχό, μόνο αν αυτός ήταν δούλος,

aπελεύθερoς, προαγωγός, ηθοποιός ή εyκληματtας. 104

Εφόσον, λouτόν, η γυναίκα δεν έχανε την ζωή της nμωρoύνταν με εξίσου

βαριές ποινές. Μία από αυτές ήταν η διαπόμπευση στην οποία, αφού την κούρευαν ή

της ξύριζαν το κεφάλι, ώστε το κρανίο της να παρουσιάζεται «ωού ψιλότερον», την

κάθ1ζαν ανάποδα σε έναν γάιδαρο και την περιέφεραν στην πόλη υπό τους

ονειδισμούς του πλήθους. Εξίσου σκληρή ήταν και η ποινή της ρινοτομίας, συνοδεία

ξυλοδαρμού και κουρέματος, η οποία επιβαλλόταν και στον μοιχό και στην

μοιχαλίδα. Υπάρχει, όμως μια σημανπκή διαφορά σε αυτήν την ποινή, καθώς όταν ο

μοιχός ρινοτομούνττιν, η σύζυγό του ήταν υποχρεωμένη να ζήσει εφ' όρου ζωής

δίπλα του, ενώ ανnθέτως, όταν η πμωρία αυτή επιβαλλόταν στη μοιχαλίδα, ο

σύζυγός της είχε δΙKαiωμα να την διαζευτεί, να της πάρει την περιουσία, και, τέλος,

να την στείλει σε μοναστήρι, για σωφρονισμό.

Προηγουμένως, αναφέρθηκαν οι βασικότερες αιτίες που μπορούσαν να

όδηγήσουν τον ή την σύζυγο να προβεί σε αίτηση διαζυγίου. Πρέπει να σημειωθεί,

όμως, όπ δεν σπόν1ζαν και οι πεΡUΤΤώσεις όπου ο σύζυγος, κυρiως, προκειμένου να

απαλλαχθεί από τη σύζυγό του προέβαινε εσκεμμένα σε πράξεις τέτοιες, που να την f.λ,.μ

εξαναγκάσουν να ζητήσει η ίδια διαζύγιο. Πιο συγKεκ~ιμένα, προσποιούττιν τον.
δαιμονισμένο ή όλλες φορές κατηγορούσε τη σύζυγό του οπ ήταν φρενοβλαβής. Σε

αυτή τη περίπtωση ο νόμος δεν ενέκρινε το διαζύγιο, παρά μόνο αν αποδεικνυόταν

όπ η φρενοβλάβεια υπήρχε και πριν από το γάμο της.

Επίσης, καθώς η εκκλησιασnKή επιρροή ήταν μεγάλη, δεν σπάν1ζαν οι

πεΡUΤΤώσεις όπου ο ένας από τους δύο συζύγους αποφάσ1ζε να μονάσει, προκειμένου

να επιδοθεί με ησυχία στη λατρεία του θείου. Σχετικά με αυτό, οι νόμοι όριζαν ότι

ήταν περιπή η διάλυση του Ύάμου. Αν, όμως, ο σύζυγος γινόταν επίσκοπος, τότε οι

103. Νεαρά αρ. 32, Λέοντος Σοφού

104. Θ'καρζή, Η -Υυναίκα στο Μεσαίωνα, σελ.224

40



νόμοι υποχρέωναν τη σύζuγo να μπει σε μοναστήρι, το οποίο, όμως, δεν ανήκει σε

περιοχή της επισκοπής του ΣUΖύyoυ της.

Τέλλ>ς, όπως εΙVαι γνωστό, η βυζαντινή αυτοκρατορία, πολύ συχνά, βρισκόταν

σε εμπόλεμη κατάσταση, με αποτέλεσμα οι άνδρες να μετέχουν σε πολεμικές

επιχειρήσεις, απουσιάζοντας από την οικογενειακή τους εστία Ίια με-ιάλο χρονικό

διάστημα. Αν, λοιπόν, η σύζUΊός του δεν μάθαινε νέα του Ίια διάστημα μεΊαλύτερο

των πέντε ετών, τότε μποροuσε να τελέσει δεuτερο γάμο. Στην περίπτωση, όμως, που

εκείνος επέστρεφε, εκείνη μποροuσε να γυρίσει κοντά του, διαφορετικά, αν παρέμενε

στο πλευρό του δεύτερου ΣUΖύyoυ της, θεωρούταν μοιχαλίδα.
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« Ο ΈΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Ή ΒΥΖΑΝΙΙΝΗ

Είναι ήδη γνωστό από τα προαναφερθέντα, ότι κατό τους βυζαντινούς

χρόνους, η .νέα δεν είχε περιθώρια ελευθερίας στην καθημερινή της ζωή. Η

καθημερινότητά της χαρακτηριζόταν από άπεφους περιορισμούς και δραστηριότητες,

που. κατά κάποιο τρόπο, την κρατούσαν απομονωμένη από τον κοινωνικό της

περίγυρο, όντας θαλαμευόμενη. Οποιαδήποτε κίνηση της ελεγχόταν αυστηρό,

καθιστώντας την ισορροπία μεταξύ πρέποντος και μη πρέποντος ιδιαίτερα ευάλωτη

και, επικίνδυνα, λεπτή. Επίσης, η εΚΙCΛησιαστική επφροή, που ήταν τόσο διάχυτη, και

η αντiληψη ότι η γυναίκα είναι μιαρό νόσημα δεν ήταν δυνατόν να της αναγνωρίσουν

οποιαδήποτε αυτόβουλη πράξη, και ιδιαίτερα το δικαίωμα να αγαπήσει, προσόν

αναγνωρίσιμο στους άνδρες.

Παραπάνω Εύιαμε ότι η κοπέλα απαγορευόταν να βγει από το σπίτι της,

καθώς και να της μιλήσει κάποιος. Επομένως θα ήταν πολύ εύλογο το ερώτημα

σχετικά με το αν και πως ερωτευόταν η κοπέλα στην βυζανττνή εποχή. Η αλήθεια

είναι ότι η κοπέλα είχε ην δυνατότητα να βγει από το σπίτι πάντα με συνοδεία και

μόνο έχοντας ως πραορισμό την ΕΚΙCΛησία. Καθώς, λouιόν, ο έρωτας δεν υπόκειται

σε νόμους. και όπως λέει και ο Φ. Κουκουλές: «ο πτερωτός έρως διευθύνει ευστόχως

τα βέλη του δια των παρωeυΠΤlκών θυρίδων»)105. οι .νέοι μπορούσαν κάλ/ιστα να δουν

κάποια κοπέλα και να την ερωτεuτoύν. Από εκεί όμως ξεκινούσε μια ολόκληρη

επιχείρηση προκειμένου να πλησιάσουν την αγαπημένη τους

Οι βυζαντινοί νέοι ήταν φυσικό .να πονηρεύονται και να χρησιμοποιούν

παραδοσιακά τεχνάσματα για την έκφραση των συναισθημάτων τους. 106 Και επίσης

λογικό ήταν οι κοπέλες, παρ' όλες τις απαγορεύσεις που τους επιβάλλονταν, να

κολακεύονται από το παιχνίδι και να υποκύπτουν στον πειρασμό. Από τα mo συνήθη

τεχνάσματα που εφάρμοζαν οι .νέοι ήταν κολακευτικά λόγια, τα οποία απηύθυναν

στις κοπέλες όταν τις συναντούσαν κατά την έξοδό τους μέσω των οποίων

επαινούσαντην ομορφιά της και μακάριζαντον μέλ/οντα σύζυγό της.

1Ο5.Φ. Κουκουλές, ΒυζαντινώνΒίος. Δ', σελ. 130

ΙΟ6.Θ.Καρζή, Η γυναίκα στο Μεσαίωνα, σελ.218.- Φ. Κουκουλές Βυζαντινών Βίος, Δ', σελ. 180
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Άλλες φορές, οι νέοι έκαναν καντάδες στα παράθυρα των ο:Υαπημένων τους,

τραΎουδώντας τους άσματα, παραδείγματα των οποίων έχουμε ελάχιστα. Μια

χαρακτηρισnκή καντάδα είναι και η ακόλουθη:

>Εσύ είσαι το φως των oφθαJ.μώ, ψυχή μου και ζωή μου

Και iης ΚαΡδιάςμου άνασασμός έσύ έΙσ' η δέσποινά μου

Λάμπει σελήνη, πλην εν "Q.μφόδoις μέσοις.

Το σον δε φέγγος κΆv μέσω της οίκίας.

Και κισσός ηδύ συμπλακείς δένδρου κλάδοις,

Ήδύτερον δε συμπλοκή σης ο:Υκόλης

Μετά τα φΈΥΥος'έρχομαι. κόρη. είς το περιβόλιν

~ Ευγενικήν μου και ξανθή εξύπνησε, αν κοιμάσαι'

ΈξύΠVησε, κυράτσα μου, ψυχή μου μην κοιμάσαι

Τον ενθυμάσαι έρχεται πρόθυμα εις εσένα.

Παραθυρίτσια μ' αρΎΌΡα, αρ-yυρoκoσμημΈVα

Ειπέτε της κυράτσας σας να βγη να της συντύχω'

Αλλοίμονον εβράδυασε παίρνει και σκοτεινιάζει

Τα παραθύρια σφάλισαν, την αγαπω δεν είδα

Κι' είμαι θλιμμένος το λεεινό και παραπονεμένος.

είς τών χαρίτων την αυλήν εκάθισεν η φύσις

"'Εσύναξεν, 'εμόζωξε κατά λεmόν τά πάντα

του κόσμου 'όΧας τάςχάΡιτας καί τ&.ς εύμορφοσύνας

"Εσένα τας ί:χάΡισε. χαρά σ.' έσένα, κόρη'

Το σωμα σου το εVyενικόνισον'βεργίν το ποίκε

Κυπαρισσοβεργόλικον έδημιούργησέ το. 107

ΙΟ7. Φ. Κουκουλές, BυζαvnνώνBίoς, Δ", σελ. 181-182
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Φυσιολογικό ήταν η κοπέλα, ακούγοντας τέτοιου είδους άσματα, να

σκανδαλιστεΙ με αποτέλεσμα, παρ' όλες τις απσ:Υορεύσεις, να σπεύσει στο παράθυρό

της για να ακούσει εκεtνoν που τις έκανε καντάδα. Στην περίπτωση που η μητέρα της

αντιλαμβανόταν τι γινόταν. τιμωρούσε την κοπέλα χτυπώντας την.

Επίσης, μεγάλη ευτυχία για τον εραστή ήταν αν κατάφερνε να δει την

ερωμένη του και να της απευθύνει ερωτικά νεύματα. Για αυτόν τον λόΥο κατέβαλλε

προσπάθειες, έμμεσα ή άμεσα, επιχειρώντας να πετάξει κάποιο ραβασάκι στ' αμάξι

της, επιχεφώντας να τραβήξει την προσοχή της κατά την είσοδό της ή την έξοδό της

από την εκκλησία, Kα~ τέλι>ς, δωροδοκώντας κάποια θεραπαίνιδα, για την

εξασφάλιση των υπηρεσtών της. 108

Η σύναψη τέτοιους είδους ερωτικών σχέσεων ήταν, ιδιαίτερα, κατακριτέα στη

βυζαντινή κοινωνία. Αρχικά τα βλέμματα. έπειτα το άγγιγμα του χεριού, ο

ενσ:Υκαλισμός κα το φίλημα του αυχένας και των οφθαλμών, θεωρούνταν

αμαρτήματα, όχι μόνο από την εκκλησία, σλ/ά και από την ίδια την Koινωviα. Η

εικόνα κοπέλας, η οποία φ\λούσε νεαρό και μάλιστα ενώmον τρίτων aποδοκιμαζόταν

αυστηρά, με αποτέλεσμα την προσβολή της κοπέλας. Η εκκλησία επέβαλλε την ποινή

της ξηροφαγίας για σαράντα ημέρες, ενώ πληροφορίες για νομικές ποινές δεν

υπάρχουν. 109

Παρατηρείτα~ λοιπόν, όπ η βυζανπνή κοινωνία ήταν τύσο αυστηρά

δομημένη, ώστε τiπoτα να μην μπορεί να δ,αnφάξει τη γαλήνη της, αλλά και τίποτα

να μην μπορέσει να έρθει σε αντίθεση με αυτήν και τις αντιλήψεις, με τις οποίες είχε

γαλουχηθεί Όλα έπρεπε να λειτουργούν σύμφωνα με τις επιθυμίες εκείνων που

εmδίωKαν να ασκούν εξουσία, όχι μόνο στα διάφορα λειτουργήματα, αλλά ακόμα και

στις γυναίκες τις οποίες υποτιμούσαν και θεωρούσαν επιιdνδυνα και άβουλα όντα.

Στην ενίσχυση και διαιώνιση των αντιλήψεων αυτών, σημαντικό ρόλο παίζει

και η Εκκλησία, η oπoiα επιβουλεύεται και εκείνη την εξουσία, παρουσιάζοντας

πάντα τη δικαιολογία ότι όλα γίνονται ή πρέπει .να γίνονται σύμφωνα με το θέλημα

του Θεού. Οποιαδήποτε παρόρμηση ή παρεκτροπή από το δρόμο από το δρόμο του

Θεού θεωρούνταν αμάρτημα με πμωρiα περισσότερο τη δυσφήμηση παρά κάποια

άλλη πμωρία.

108.Φ, Κουκουλές, BUΖανηνών Βίος, Δ', σελ. 182.- Θ.Καρζή, Η Υυναίκα στο Μεσαίωνα. σελ.218

109.Φ. Κουκουλές, Βυζανπνών Βίος. Δ', σελ. 183
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Πώς ήταν, λοιπόν, δυνατόν γάμοι προερχόμενοι όχι μόνο από προξενιό, αλλά

από έρωτα να επιδoκ:ψάζOVΤαι και να είναι εmτρεπτοί; Προφανώς ήταν προτιμότερο

η επιλογή σuζύyoυ να γίνεται από τους γονείς, που γνώριζαν, δήθεν, mo ήταν το καλό

των παιδιών τους και .να ωθούνται εκείνα, ή, ίσως, να εξαναγκάζονται και να

καταδικάζονται σε έναν γάμο, χωρίς να υπάρχει, έστω το συναίσθημα της εμπάθειας.

Άλλωστε, δlΚαiωμα στη ζωή και στην "ελευθερία" είχαν μονάχα οι άνδρες σε

βαθμό τέτοιο που ενώ κάποια πράΎματα θεωρούνταν αμαρτήματα αν διαπράΠOVΤαν

από γυναίκες, για εκείνους, αν τα έπραπαν οι ίδιο\, ήταν θέλημα Θεού.
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J>. ΣΥΖΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ένας γάμος, στην βυζαντινή κοινωνία μπορούαε να έχει αίσιο τέλος ή,

ανnθέτως, να καταλήξει, όπως είπαμε, σε διαζύγιο. Πιο συχνό, όμως, ήταν το

φαινόμενο ένας γάμος αφενός να μην διαλύετα~ αφετέρου να χαρακτηρίζεται από

πολλά και ποιΊάλα αμαρτήματα, διαπράποντα είτε από τον ένα είτε από τον ωJ.o

σύζυγο.

Πριν προβούμε σε ανάλυση όλων, ή, τουλάχιστον των περισσοτέρων,

εγκλημάτων που διαπράπOVΤΑΙ στη βυζαντινή κοινωνία, έχοντας σοβαρές επυπώσεις

τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για το γενικότερο σύνολο, θα πρέπει να

ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θεωρείται έγκλημα - συζυγικό ή μη-ο

Καταρχήν, θα πρέπει να διασαφηνιστεί ο όρος ''Ι:Υκλημα'', έτσι όπως ακριβώς

το ανttλαμβάνoνταν τόσο οι Βυζαντινοί όσο και οι μεταγενέστεροι τους. r1O. να

εγκληματοποιηθεΙ λοιπόν, μ'" ορισμένη συμπεριφορά, πρέπει αυτή να θίγει ορισμένα

αγαθά, που στο πλoimo μUXς έwομης τάξης, έχει κριθεί ότι χρίζουν προστασίας.

Ιδανικό παράδειγμα αποτελεί το θέμα των γενετήσιων σχέσεων για το οποίο, σε όλες

τις ΈWOμες τάξεtς, ήταν έντονο το ενδιαφέρον του εκάστοτε νομοθέτη να

«ΤUΠOΠOιήσει» τις σχέσεις αυτές. Η απάντηση στο αναμενόμενο ερώτημα «για ποιο

λόγο εκδηλώθηκε όσο έντονα το ενδιαφέρον του νομοθέτη» δίνεται αμέσως αν σκεφθεί

κανείς ότι οι συγκεκριμένες σχέσεις επηρεάζουν άμεσα τις κοινωνικές δομές σε όλα

τους τα επίπεδα.

Οι γενετήσιες σχέσεις είναι ένα ζήτημα wuxίτερα λεπτό και κατά τη βυζαντινή

περίοδο αποδοκιμάζονται είτε υπάρχουν πριν από τον γάμο είτε κατά τη διάρκεια, η

γνωστή μοιχεία. Σε προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι ο έρωτας, απλά και μόνο, ως

συναίσθημα, έχριζε αποδοκιμασίας και προσβολής από όλους τους KOινωVΙKOUς και
)

εκκλησuxστικούς παράγοντες. Ι Βαρύτερο έγκλημα, όμως, θεωρούνταν η μοιχεία,,
καθώς προσέβαλε τον υφιστάμενο γάμο. Η μοιχεία, βάσει των νόμων. διαπράπOVΤΑΝ

κυρίως από τη γυναίκα, η οποία τιμωρούνταν αυστηρότερα από ότι ο μοιχός.

Η αρχική ποινή γ", τη μοιχεία ήταν η δήμευση, η οποία αντικαταστάθηκε από

την κεφαλική. ι 10 Στη συνέχεια το ιουστινιάνειο δίκαιο διατήρησε τις παλιές ποινές,

αναγνωρίζοντας, επιπλέον, το δικαίωμα στον σύζυγο ή στον πατέρα να θανατώσει

1ΙΟ.Σπ. Τρωιανός, Έγκλ.και Τιμ.στο BVΖ., σελ. 177
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τον μοιχό, ενώ η μοιχαλίδα πμωρούνταν με εγκλεισμό σε μοναστήρι και βοριές

περιουσιακές κυρώσεις. Το δίκαιο της ΕκλσΥής επέβαλλε την ποινή της ρινοτομίας

και στους δύο συνενόχους, ενώ η Εισαγωγή και ο Πρόχειρος Νόμος προσέθεσαν σε

αυτήν το μαστίγωμα και το κούρεμα. Την ποινή αυτή διατήρησαν ο Λέοντας Στ' ο

Σοφός στα Βασιλικά, σε συνδυασμό με εκείνη του 10στινειάνιου δικαίου. 11 ι

Ενώ. λοιπόν, οι εξωΥαμικές σχέσεις μιας Ύυναίκας θεωρoUνταν μοιχεία, για

τον άνδρα χαρακτηρίζονταν, απλά, πορνεία. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν

αξιόποινη. Πιο συγκεκρψένα, ένας από τους Ιούλιος νόμους, η {ex ιωί. de aduJteries

coercendis, όριζε όπ η εξωγαμική σχέση με δούλη ή εταίρα θεωρούνταν ασήμαντη

συΥκριπκά με τη σύναψη σχέσης με ελεύθερη, δηλαδή ένπμη και ανύπαντρη

γυναίκα, η οποία nμωρούνταν αUΣΤΗρά.

Αργότερα, και με την επέμβαση της Εκκλησίας, ο νόμος αυτός

τροποποιήθηκε δίνοντας μια mo αvnκειμενική υπόσταση στο έγκλημα της πορνείας,

η οποία πλέον τιμωρούνταν, με μόνη διαφορά τις ηπιότερες ποινές κλιμακωμένες

ανάλογα με την ιδιότητα της συναυτουργού. Για παράδειγμα, αν εκείνη ήταν

ελεύθερη, ο δράστης πμωρούταν με δώδεκα ραβδισμούς αν ήταν έγγαμος και με έξι

αν ήταν άγαμος. Στην περίπτωση που η συναυτουργός ήταν δαύλη, υπήρχαν μόνο

περιουσιακές κυρώσεις. Διάταξη αναφoριιcά στον έγγαμο δράστη πορνείας αναφέρει:

« ο έχων γυνωκα και πορνευων τοις εκκλησιαστικοις επιτιμίοις ως πόρνος

καταδικαζέσθω· ει δε τά ΕΠιπθησ6μενα αυτω καταφρονων μη ΠΡοφυλάξη κανονικά

• ,. . δ •. "'σθω ι Ι2
ΕΠιτψια, το ημισυμεροςτης αυroυ περιουσιαςτω ημοσιωμερει εισκoμι~ε ».

Και πάλ~ όμως. διαπιστώνεται πόσο άνιση ήταν η μεταχείριση των δύο

φύλων, αν παρατηρήσει Kανεiς όπ για τον άνδρα, ο οποίος συνάπτει εξωγαμικές

σχέσεις με δαύλη, οι κυρώσεις είναι μηδαμινές συγκριπκά με αυτές που επιβάλλονται

στη YWaiKa, έγγαμη ή άΥαμη, που σχετiζεται με δούλο. Δηλαδή, για την ίδια την

γυναίκα υπάρχει η κεφαλική ποινή ενώ για τον δούλο ο θάνατος στην πυρά.

Αργότερα, η νομοθεσία των Μακεδόνων όρισε ότι στην περίπτωση που η γυναίκα

ήταν έΎΎαμη η ποινή επαυξηνόταν με εξορία και δήμευση της περιουσίας, ενώ αν

ήταν άγαμη ή χήρα, με μαστίγωμα και κούρεμα.

Βάσει όλων των παραπάνω γίνεται σαφές ότι η βυζαντινή κοινωνία διέθετε

ένα ολοκληρωμένο σύστημα κυρώσεων για την προστασία της γενετήσιας ηθικής, το

ι Ι Ι.Σπ, Τρωιανός. Έγιcλ.ιcαι Τιμ.στο Βυζ., σελ Ι78-9

Ι Ι2.Σπ. Τρωιανός, Έyκλ.ιcαι Τιμ.στο Βυζ., σελ.Ι83
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οπο(ο, όμως, δεν ήταν δραστtKό σε όλΖς ης περ,πτώσε,,;. Μέσα από αυτό το σύστημα

γίνονταν διακρίσεις ΊCαθώς. όλες οι κυρώσεις εκμηδενίζονταν όταν αναφέρονταν στον

αυτοκράτορα και στο aυλιKό περιβάλλον. Πρόκειται για κάπ, το οποίο ΕUKOλα

μπορεί να αποδειχθεί από τρανταχτά παραδείγματα αυτοκρατόρων που διέπραπαν

το φλημα της μo,χεlας ασuστόλmς. Η επiσημη Εκκλησία, όσο και αν προσπάθησε,

θέτοντας σε δράση όλοος τοος μηχανισμούς αντιδράσεώς της, δεν κατόρθωσε να

περιορίσει την ακολασία των αυτωφατόρων.

Από τα Π1Ο γνωστά παραδείγματα της ανήθικης δράσης των αυτοκρατόρων

αποτελεί ο Μανουήλ Α'. ο οποίος. αν και παντρεμένος με την AλαμΆVΗ, έδειχνε

ιδιαίτερη προτίμηση και σε άλλΖς αιθέριες UΠΌρξε,,;, και εξαιτίας της απεριόριστης

ερωτικής του ορμής πρoτtμoύσε να διαπερνά τα εγχώρια προϊόντα. Επίσης, ο Αλέξιος

Β' σπατάλησε σε ακολοσίες πολύ δημόΟ1Ο χρήμα, ενώ ο Ανδρόνικος Α' έφευγε

μακριά από την πρωτεύουσα, συνοδεία εταίρων και παλλακίδων. και έκανε

aπoτυχημένες προσπάθειες να μιμηθεί τον Ηρακλή κάνοντας άφθονη χρήση

δώ ·113
αφρο ισιακ ν παρασκευασματων.

Οι εξωσυζυγ,κές σχέσε,,; και παρεμφερεις ακολοσίες δεν ήταν προσόν

απO'ΚλεισnKά και μόνο των aυτoKρατόρων. Μολονόη για ης κοινές θνητές

οποιαδήποτε παρεκτροπή τους τιμωρούνταν αυστηρά, για τις αυτοκράτεφες δεν

ίσχυε το ίδιο. Ένα τέτοιου είδους κακό παράδειγμα αποτελεί και η Θεοδώρα, η

σUΖυγOς του Ιουστινιανού, η οποία είχε έντονη ερωτική ζωή τόσο πριν όσο και μετά

από τον γάμο της. Επίσης, ο Ιωάννης Ζωναράς περιγράφει ιδιαίτερα έντονα τον

έρωτα της Ζωής με τον Μιχαήλ τον Παφλαγόνα, όταν αυτός ήταν θαλαμηπόλοςστα

ανάκτορα. Βλέπουμε, λο1πόν, ότι οι σκληρές ποινές, οι αντιδράσεις της Eιacλησίας

αλλά και όλες οι αντιλήψειςαναφορικά στις γυναίκες, δεν λαμβάνοντανσοβαρά υπ'

όψιν από τις αυτοκράτεψες,που αρέσκοντανσης αχαλίνωτεςερωτικέςσχέσεις.

Εκτάς aπό την μoιχεiα, οι BUΖαντtνo(διέπραττανένα εξ(σου σοβαρό έγκλημα,

την αιμομιξία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φαινόμενο, το οποίο συναντάται στους

Βυζαντινούς χρόνους σε αρκετά μεγάλες διαστάσεις. Το πολιτικό δίκαιο επέβαλλε

αυστ/ρές Ία/ρώσεις σε βαθμό που κωλυόταν ο γάμος σε όσους συνάπτανε ερωτικές

σχέσε,,; ανάμεσα σε στενούς συγΥενεις εξ α(ματος ή εξ αγχιστεiας. Αρχικά

επιβλήθηκεη θανατtκή ποινή, αργότερα, στα τέλη του 300 αι, περιορίστηκε καθώς

Ι I3.Σπ. Τρωιανός. Έyκλ.ιcαι Τιμ.στο Βυζ.. σελ. 186
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έγινε μόνο περιουσιακή. ενώ ο Ιουστινιανός αντιμετώmσε τους αιμομίκτες πολύ

σκληρότερα.

Η Εκκλησία Ίια άλλη μια φορά επιχείρησε να αναλάβει δράση και .να

αναμιχθεί και σε αυτό το ζήτημα. Άλλωστε οι απόψεις της περί ηθικής, η αξίωσή της

για αποκλειστικότητα στον τομέα της ρυθμίσεως των γαμικών σχέσεων. η συνεχής

αντιπαλότητα με την πολιτική η"(εσία αλλά και η διαρκής προσπάθειά της .να έχει

λόγο και θέση στην εξουσία δεν της επέτρεπαν να μείνει αμέτοχη και άπραγη

μπροστά σε τόσες ευκαφίες. Έτσt, λοιπόν, στα τέλη του -ru
αι, με τους κανόνες της

συνόδου του Τρούλλου. πέτυχε επέκταση των γαμικών κωλυμάτων (τα οποία θα

μελετήσουμε εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο). 114

Η προσπάθεια αυτή της Εκκλησία θεωρήθηκε επιτυχής καθώς λίΊΟ αΡΊότερο

ο πολιτειακός νομοθέτης ανταποκρίθηκε ορίζοντας ως αιμομιξία κάθε Ίενετήσια

σχέση ανάμεσα σε συπενείς εξ αίματος μέχρι και τον έκτο (6") βαθμό και εξ

αyχwτείας μέχρι και τον τέταρτο (4~. αλλά και κάθε «τρηιωνική οχέση))IΙ', Π.χ. η

σχέση ενός άνδρα με δύο αδερφές ή μάνα και κόρη, παράλληλα ή διαχρονικά. Οι

ποινές που επιβάλλονται κλιμακώνονται ανάλο"(α με τη στενότητα της συΊΊένειας και

ιωμαίνονται από θάνατο. που θεωρούταν η mo βαριά ποτνή, έως και ρινοτομία ή

ραβδισμό, που ήταν από τις ελαφρότερες.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι όπως συνέβαινε και με το θέμα της μοιχείας,

υπήρχαν κάποιες δΊακρίσεις σχετικά με τους κοινωνικούς κύκλους στους οποίους

επιβάλλονταν οι ποινές Ίια το αδίκημα της αιμομιξίας. Η αιμομιξία ήταν σύνηθες

φαινόμενο γΊα τους αυτοκράτορες και τον aυλιKό κύκλο. Η θέση τους, όμως, και η

εξουσία που είχαν. τους παρείχαν, αυτόματα. το δικαίωμα της ανεξέλεΥκτης

ελευθερίας, έτσι, ώστε κανείς και τίποτα να μην μπορεί να τους ελέΥξει, να τους

κρτνει και σαφώς να τους επtβάλλει ποινές.

Στο πλαίσιο των σεξουαλικών εγκλημάτων. οι βUΖανπνoί νομοθέτες

περιέλαβαν τ/ν φθορά. τον βιασμό και τ/ν αρΠσ:Υή. Ο όρος φθορά συναντάται συχνά

στα νομικά κείμενα τ/ς πρώιμης και τ/ς μέσης περιόδου. και προφανώς συνίσταται

στην αφαίρεση της παρθενίας. Μολονότι η φθορά θα μπορούσε να σχετιστεί με τον

σημερινό βιασμό, πολλές διατάξεις την θεωρούν νσητή και σε αρκετές περιπτώσεις

συναινεί και η γυναίκα. και στο νομικό δίκαιο ορίζεται ως αξιόΠOΙ\Πl πορνεία. Από

Ι 14.Σπ. Τρωιανός, ΈοΥκλκαι Τιμ.στο Βυζ., σελ. 195

115.Σπ. Τρωιανός, ΈοΥκλκαι Τιμ.στο Βυζ., σελ.l%
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την εποχή των lσαύρων ο όρος και πάλι συγχέεται καθώς ποινικοποιήθηκε η πορνεία

με δούλη, ενώ η φθορά προϋπόθετε ως θύμα ελεύθερη Ί"ναίκα.

Η ερωτική προσέγγιση κοριτσιών πριν από την ήβη απαγορευόταν, και το

αδίκημα της φθοράς των άνηβων κοριτmών επέφερε αυστηρές ποινές σ6μφωνα ,με

το ιουστινιάνειο δίκαιο. Αν ο δράστης ήταν ένπμος. πμωρούνταν με περιορισμό σε

νήσο ή εξορία, ενώ αν ήταν ευτελής. με Kατανα-YKασnKά έργα. Επίσης, στο δίκαιο

των Ισαύρων ο φθορέας πμωρείται με την ποινή της ρινοτομίας και υποχρεούται να

αποζημιώσει την παθούσα με την μισή του περιουσία.

Η παρθεviα ήταν, ίσως, η βαmκότερη προϋπόθεση για να παντρευτεί μια

κοπέλα. όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 'Και επομένως, οποιαδήποτε ενέργεια

που στερούσε αυτό το αξίωμα από την κοπέλα πμωρούνταν αυστηρά από τους

νόμους. Εκτός από την φθορά, ένα σημαντικό αδίκημα, που είχε το ίδιο aπoτέλεσμα

με τη φθορά, είναι ο βιασμός, μολονότι, όπως είδαμε έγινε προσπάθεια αυτοί οι δύο

όροι να συσχεnστoύν.

Η αντίληψη όπ η ύπαρξη της παρθενίας έδινε κάποια αξία στην κοπέλα είχε

ως αποτέλεσμα η νομοθεσία να θεσπίσει αυστηρούς νόμους σχετικά με τους βιαστές

των κοριτσιών. όπως σωμαπκές ή δήμευση της περιουσίας τους ή «τέλος

παρθενοφθορίας». 116 Η νομοθεσία σχεπκά με τους βιασμούς ήταν αυστηρή, ανάλαγα

με την ευαισθησία και τις ανπλήψεις του εκάστοτε αυτοκράτορα. Αυστηρότερη

θεωρείται η νομοθεσία του Βασιλείου Α', σύμφωνα με την οποία ο διακορευτής μιας

κοπέλας. όσο και οι συνένοχοι του πμωρούνταν με θάνατο και δήμευση της

περιουσίας τους.

Συνήθως το έγκλημα της φθοράς ή του βιασμού συνδυαζόταν με την αρπαγή.

Πρόκειται για αδίκημα το οποίο είχε ληφθεί πολύ σοβαρά υπ' όψιν και θεωρούταν

εξίσου σοβαρό εφόσον είχε συνδυαστεί με τα δύο προηγούμενα. Επόμενο ήταν οι

ποινές που εmβάλλονταν να ήταν το ίδιο αυστηρές. 117 Ο Βασίλειος Α' όρισε όπ ο

aπαγωγέας έπρεπε να nμωρηθεί όπως ακριβώς και ο διακορευτής ενώ έγκλημα

θεώρησε και την προκαταβολική γνώση του πατέρα, αν εκείνος είχε κάνει τα

«στραβά μάΤΙα/}, την εκ των οοτέρων συγγνώμη του αλλά και την συγκατάθεση του

116. θ.Καρζή. Η γυναίκα στο Μεσαίωνα, σελ230

117. Θ.Καρζή, Η γυναίκα στο Μεσαίωνα, σελ.231.- Σπ. Τρωιανός, Έρ:λ. και Τιμ. σω Βυζ..

σελ.196
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στο γάμο της κόρης του με τον aπαγωγέα. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ελαστικός

πατέρας ημωρούνταν με εκτόmση.

Ο Μ. Κωνσταντίνος θεώρησε την αρπαΎή «ιδιώνυμο αδίκημω>, και όρισε την

θανατική ποινή στην πυρά τόσο για τον άνδρα, όσο και για την γυναίκα, αν εκείνη

είχε εκούσια aπαχθεί. Στην περίπτωση της ακούσιας aπαγωγής, ο απαγωγός

τιμωρείται με θάνατο. ενώ η γυναίκα χάνει κάθε κληρονομικό της δικαίωμα. Επίσης,

οι γονείς που ανέχονταν και συγχωρούσαν την απαγωγή τιμωρούνταν με εκτόmση.

Πρέπει να σημειωθεί. όμως, εδώ, ότι η βίαιη aπαγωγή έχανε την ισχύ του αδικήματος

στην περίπτωση που το θύμα δεν εί'ΧΕ καλή φήμη στην κοινων1α.

Bλtπoυμε, λοιπόν, ότι η φθορά και ο βιασμός θεωρούνται ιδιαιτέρως

αξιόποινα αδικήματα, καθώς Kαθoρiζoυν άμεσα την ζωή, την υπόληψη και την αξία

κάθε γυναίκας, η οποία θέλει να παντρευτεί. Όπως είδαμε παραπάνω η παρθενία

αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό μιας κοπέλας, βάσει του οποίου θα εκτιμηθεί το

ποιόν της, αλλά και θα εγκριθεί και επιβεβαιωθεί. κοινωνικά, τουλάχιστον, η αξία και

η φήμη της. Στην περίπτωση που η κοπέλα έχανε την παρθενία της και ο διακορευτής

της δεν την παντρευόταν, αυτόματα εκείνη θεωρούνταν στην υπόλοιπη ζωή της

ατιμασμένη, καταδικασμένη και aξιoλύπητη. Ίσως λοιπόν, αυτός είναι και ο

βασικότερος λόγος για τον οποίο οι άνδρες υπέβαλλαν τις γυναίκες σε εγκλεισμό.

Κάθε πολίτης που ήθελε να διατηρήσει την οικογενειακή του τάξη και υπόληψη, ήταν

άγρυπνος φύλακας και παρακολουθούσε διαρκώς κάθε κίνηση των γυναικών της

οικογένειάς του, όχι μόνο έξω από το σπίτι, αλλά και μέσα σε αυτό. Η μοιχεία, πόλ~

αvnμετωπίστηKE ως μια πράξη, η oπoia έθιγε άμεσα τον ιερό θεσμό του γάμου, και

γενικότερα, αποτελούσε πλήγμα για όλη την κοινωνίο.

Κλείνοντας θα παραθέσουμε ένα μέρος της Εκλογής του Λέοντα ΠΙ (717.41),

αναφορικά στα σεξουαλικά. όπως χαρακπιρίζονται, εγκλήματα και στις ποινές που

επιβάλλονται Στο συγκεκριμένο χωρίο παρατηρείται πόσο έντονη είναι η επιρροή

της Εκκλησίος, όπως άλλωστε επιδίωκε, αλλά Kα~ κυρίως, πόσο σοβαρά

ανπμετώπιζε ο εκάστοτε νομοθέτης τα παραπάνω ζητήματα. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα

με την νομοθεσία του Λέοντα ΠΙ ορίζονται τα εξής:

.. Ένας ΈΥΥαμος άνδρας, ο οποίος διαπράπει μοιχεία τιμωρείται με μαστίγωμα

δώδεκαχroπημάτων, και υποχρεούταινα πληρώσειμία αποζημίωση
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;8 Ένας ό:Υαμος άνδρας, ο οποίος διαπράπειμοιχεία, τιμωρείταιμε μαστίγωμα έΥι

χτυπημάτων

,. Άνδρας, ο οποίος διαπράττει μοιχεία με καλόγρια, τιμωρείται με ρινcιτoμία,

επειδή σύναψεσχέσημε εκείνη που ήταν αφιερωμένηστο Θεό

• Οποιοσδήποτε επιδιώξει να παντρευτεί κοπέλα την οποία έχει βαπrίσεl και έχει

συνάψει μαζί της ερωτικές σχέσεις, επιβάλλεται σε αυτόν και τη κοπέλα η ΠΟΝή της

ρινοτομίας. Επιπροσθέτως, ο άνδρας εξορίζεται

• ο σύζυγος, ο οποίος είναι ενήμερος για τις εξωσυζυγικές σχέσεις της συζύγου

του, και την έχει συγχωρέσει, τιμωρείται με μαστΓΥωμα κα εξορισμό. Οι εραστές

τιμωΡOύVΤανμε ρινοτομία

• Όσοι διαπράττουν αιμομιξία, δηλαδή οι γονείς με τα πωδιά τους, τα αδέρφια

μεταξύ τους, πρέπει να τιμωρούνται με ξίφος. Όσοι διαπράττουν αιμομιξία

δευτέρου, τρίτου, κλπ. Βαθμού τους επιβάλλεται η ποινή τηςρινοτομίας

• Αν μια γυναίκα μείνει ΈΥΚΌος από εξωσυζυγική σχέση και προσπαθήσει να κάνει

άμβλωση, τιμωρείται με μαστίγωμα και εξορία

• Όσοι διαπράττουν έκφυλες σχέσεις, ενεργά ή παθητικά, τιμωρούνται με θάνατο.

Στην περίπτωση που το παθητικό μέλος, είναι κάτω των δώδεκα ετών, μπορεί να

συγχωρεθεί εξαιτίας της νεανικής του αφέλειας για την συyκεκριμΈVη σχέση

• Όσοι είναι ένοχοι για αποτρόπαια σεξουαλικά εΥκλήματα (ομοφυλοφιλία).

, , 118
τιμωρουνται με ευνουχισμο.

118. Intemet Medieval Sourcebook, The.&loga
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~ ΓΑΜΙΚΛ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Στα προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε όλους τους παράγοντες που

συντελούν στη σύναψη ενός γάμου. Στην Bυζανnνή περίοδο, όμως, υπάρχει και ένα

ζήτημα το οποίο απασχόλησε του νομοθέτες της εποχής, και ίσως σε πολλές

περιπτώσεις να τους προβλημάησε. Πρόκειται για το θέμα των γαμικών κωλυμάτων

που καθόριζε ποιοι γάμοι είναι θεμιτοί, ποιοι όχι, και, σαφώς. τους λόγους.

Η mo βασική απαγόρευση αφορούσε τον γάμο με αλλόθρησκους. Στην

BUΖανηVΉ αυτοκρατορία δεν επιτρεπόταν χριστιανός να wμφευθεί Ιουδαίο κα

Καθολικό. Πιο συγκεκριμένα, ο γάμος χριστιανού με Ιουδαίο έχριζε τόσης

aπoστρoφής ώστε ο Κωνσταντίνος, το 339 μΧ τον απαγόρευσ" με την απειλή της

ποινής του θανάτου, εvώ ο Ιουστινιάνειος Κώδικας περιέλαβε διάταξη. η οποία τον

χαρακτήριζε ως παράνoιnι συμβίωση. Στην περίπτωση του γάμου χριστιανού με

Καθολικό, ο πρώτος αφοριζόταν ενώ ο ιερέας που τέλεσε τον γάμο καθαιρούταν.

Είναι ευνόητο. όμως, όη όπως και σε άλλες περιπτώσεις. σι νόμοι αυτοί έχαναν τη

ισχύ τους όταν επρόκειτο για τη σύναψη βασιλικών γάμων με ετερόθρησκους. \19

Εκτός από γάμο με αλ/.όθρησκο. οι Βυζανηνοί διέκριναν και άλλους

aπαγoρευμένoυς γάμους, οι οποίοι είναι οι εξής:

.. σ νεφάριος,δηλ. ο γάμος μεταξύ εmτρόπoυκαι της εmτρεuoμένηςτου

.. Ο δομνάτος,δηλ. ο γάμος με μοναχή, και

.. Ο ίγκεστος, δηλ. ο γάμος με συγγενικάπρόσωπα.

Και οι τρεις ήταν υψίστης σημασίας καθώς είχαν σκοπό την προστασία τόσο του

θεσμού του γάμου και της οικογένειας. όσο και εκείνων σχετίζονταν άμεσα με την

Eκκλησiακαι τις απόψε~της.

Στα Βασιλικά οι νομοθέτες εmKέντρωσαν την προσοχή τοος, κυρίως, στον

ίγκεστο γάμο. προσπαθώνταςνα προστατέψουντις σχέσεις των πολιτών Κα1 να τους

αποτρέψουν από μwρό αδίκημα της αιμομιξίας. Παρακάτω παραθέτονταιενδεικτικά

ορισμένοι από αυτούς τους νόμους. γlΟ. να γίνει πιο σαφές τι νοείται ως κώλυμα

γάμσυ με συγγενικά πρόσωπα και ποιοι βαθμοί συγγένειας περιλαμβάνονται στις

aπαγoρεiισε~.Έτσ~ λσιπόν, έχουμε τα εξής:

Ι 19. Φ. ΚotIκουλές, Bυζανnνών Βίος, ΔΌ σελ. 94
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..# Δεν επιτρέπεται κάποιος να νυμφευθεί την μητέρα του, την κόρη του ή την

εγγονή του, είτε υπάρχει σvyyΈVεια φυσική είτε θεrή

..)ο Δεν επιτρέπεται κάποιος να νυμφευθεί την ανιψιά του, ούτε και ο υιός του την

δισεξαδέρφη του

~ Δεν επιτρέπεται κάποιος να νυμφευθεί την μητέρα ή την μητριά του

..)ο Δεν επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ ατόμων που έχουν β' βαθμού συγγένεια εξ

αγχιστείας

..)ο Δεν επιτρέπεται κάποιος να νυμφευθεί την κόρη της συζύγου της, η οποία την

απέκτησε από ιφΟηΥούμενο γάμο

..)ο Δεν επιτρέπεται ο θεrός υιός να νυμφευθεί την γυναίκα του πατέρα του

..)ο Δεν επιτρέπεται ο φυσικόςιπατέρας να νυμφευθεί την πορνογενή κόρη του

..)ο Απαγορεύεται ο γάμος μεταξύ κόρης αξιωματικού και ανδρός προερχόμενου

από την τάξη των aπελεύθερων ή των σκηνικών

..)ο Απαγορεύεται ο γάμος κατά την διάρκεια πένθους

..)ο Απαγορεύεται ο γάμος μεταξύ πνευματικού πατέρα με την πνευματική του

• Ι20
κορη

Πρόκειται για νόμους οι οποίοι αποκλείουν οποιαδήποτε σύναψη γάμου

μεταξύ συγγενών, ανεξαρτήτως βαθμού. Στην κορυφή της πυραμίδας των

συγκεκριμένων απαγορεύσεων βρίσκεται ο γάμος μεταξύ ατόμων που συνδέοvtαι

μεταξύ τους με συγγένεια πρώτου (α') βαθμού και η οποία θεωρείταΙ, ίσως η

σοβαρότερη, Η προσπάθεια, και πολλές φορές, η επιτυχής σύναψη γαμικών σχέσεων

με άτομα ανήκοντα σε αυτή τ/ν κατηγορία καταδικάζεται αυστηρά από τους νόμους

και από τ/ν ίδια τ/ν κοινωνία. προσπαθώντας, κατά αυτόν τον τρόπο να διαφυλαχθεί

η ιερή και άμεμπrη ουσία αλλά και η αξία τ/ς οικογένειας.

Η διαβάθμιση της πυραμίδας συνεχίζεται κλψακωτά ανάλογα με τον βαθμό

συγγένειας που συνδέει τα άτομα που επιδιώκουν να συνάψουν σχέσεις με συΥΥενείς

τους. Σε γενικότερα πλαίσια όλοι οι βαθμοί συγγένειας καταδικάζονται ρητά, γεγονός

που αποδεικνύεται και μέσα από νόμους του βυζαντινού δικαίου. Ι2Ι ΟΙ Βυζαντινοί.

όπως άλλωστε συμβαίνει και στις μέρες μας, δεν αποδέχοvtαν το φαινόμενο των

συyyΕVΙKών γάμων. αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσΙ., καθώς κάπ τέτοιο

120.Βα.σtλIt.:ά, τ. Γ, σελ 136·149

121.Δ. Αποστολόποuλος, Βυζ. ΔίκαtΟ, σελ 112-136
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αποτελούσε παράδειγμα προς αποφυγήν, εφόσον προσέβαλε την ιερή και σεβαστή

έννοια της οικογένειας, και, σαφώς, όλες τις εκείνες τις αντιλήψεις της Εκκλησίας

που την συνόδευαν και την υποστήριζαν.

Το ευρύ φάσμα των νόμων αυτών δηλώνει ξεκάθαρα πως οι σχέσεις

αιμομιξίας ήταν ευρέως εξαπλωμένες, και οι νομοθέτες κατέβαλλαν πολλές

προσπάθειες προκειμένου να τις περιορίσουν. Ωστόσο, καθώς για κάθε κανόνα

πρέπει να υπάρχει και η εξαίρεση, έτσι και οι αυτοκράτορες φρόντιζαν να πράττουν

αυτό που εmθυμούσαν παρακάμπτοντας τους νόμους. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις

αυτοκρατόρων, οι οποίοι συνάψανε σχέσεις αιμομιξίας, χωρίς, όμως, να υποστούν τις

νομικές συνέπειες, εmβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πως η εξουσία τους έδινε

πollά δικαιώματα.
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- ο rΑΜΟΣΩΣΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΕΛΈΤΗ

Παραπάνω ΈΥινε η περιγραφή της τελετής του γάμου έτσι όπως ακριβώς αυτή

πραγματοποιούνταν στην Βυζανττνή κοινωνία. Είναι, όμως. αναγκαίο, κατά την

άποψη μας, να μην σταθούμε μόνο στην απλή περιγραφή της συγκειφψένης τελετής,

σJJ..ά να την μελετήσουμε βαθύτερα και πιο oυσιασnΊCΆ έτσι ώστε να δούμε πως

εκείνη μπορεί να αποτελεσει μέσο μετάβασης από μια συγκεκρψένη κατάσταση σε

μία άλ/η.

Πιο συγκεκρψένα, σκοπός της μελέτης αυτής είναι να συμφωνήσε~ να

α/ωδείξει και να υποστ/ρίξει την άποψη του Van Gennep, 122 σύμφωνα με την οποία ο

γάμος αποτελεί την mo σημαντικήαπό ό~ τις διαβατήριεςτελετές, καθώς τα σημεiα

της σταδιακής μετάβασης, με τον τρόπο των εθίμων, είναι mo εμφανή. Πρέπει να

παρατηρήσουμε εδώ όη μολονόη δεν υφίσταται ένας συγκεκρψένος ορισμός για τη

"διαβατήρια τελετή" • ωστόσο ο Van Gennep πέτυχε να μας τον Wlοδώσει όσο το

δυνατόν mo κατανοητά και ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας διάφορα παραδείγματα. Κατά

αυτόν τον τρόπο, με τ/ν σεψά μας, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τα στοιχεία

αυτά που καθιστούν το γάμο των Βυζαντινών μiα διαβατήρια τελετή.

Ο Υαπ Gennep, όπως είπαμε παραπάνω, υποστήριξε ότι ο γάμος είναι μια

διαβατήρια τελετή καθώς πραγμαΤΟΠΟα/ίται η μετάβαση του ατόμου από μια

κοινωνική κατηγορία σε μία άλλη ή, αν μπορούμε να το θέσουμε αλλιώς, σε ένα

διαφορετικό οικογενειακό και oικισnKό περιβάλ/.σν. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με

τ/ν άποψη αυτή καθώς είναι πολλά και ποικίλα τα παραδείγματα που δίνονται τόσο

μέσα από το Bυζάνt10 όσο και από μεταγενέστερους πολιησμούς.

Είναι φρόνψο όμως να παρουσιάσουμε τέτοωυ είδους παραδείγματα. Σε

προηγούμενο κεφάλαιο είχε αναφερθεί όη οι κοπέλες - που θεωρούνταν αδύναμα,

άβουλα. ανίκανα και συνάμα επικίνδυνα όντα - καθώς δεν είχαν ζήσει έξω από το

στενό οικογενειακό τους περιβάλλον που ης χειραγωγούσε αυστηρά, με τον γάμο

καλούνταν να εισα'Χθούν σε ένα νέο τρόπο ζωής, σε μια καινούργια οικογένεια,

πολλές φορές σε έναν ξένο τόπο όπου οι εμπεφίες και οι καταστάσεις ήταν εντελώς

διαφoρεnKές από αυτές του οικογενειακού τους περιβάλ/σντος.

122. A.V.Gennep, The rites ofpassages, σελ. 116
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Μέσα, λο1πόν, στο νέο τους οικισηκό και οικογενειακό περιβάλλον,

καλούνταν ακόμη μια φορά να αποδείξουν τόσο το ακέραιο της προσωπικότητας τους

όσο και τις ικανότητές τους να φανούν αντάξιες και ικανές να φέρουν με επιτυχία σε

πέρας τις ευθύνες του νέου τους ρόλου ως νύφης, συζύγου, μητέρας όντας πUOν

μακριά από nς οικογένειές τους. Θα πρέπει εδώ να πούμε όη οι καταστάσεις

-γίνονταν πιο περiπλOKες 1διαίτερα για τους νέες και τις .νέες που γίνονταν μέλη της

αυτοκρατορικής οικογένειας αλλά και όσους έρχονταν από άλλες χώρες, καθώς οι

απαιτήσεις ήταν μεΥαλύτερες και οι υποχρεώσεις περισσότερες.

Για να επιτευχθεί με ομαλότερο τρόπο η αποχώρηση από την οικογένεια και η

ένταξη στο νέο περιβάλλον θεωρούνταν απαραίτητο και φυσικό να προηγηθεί ένα

στάδιο "προκαταρκnκής", κατά τη γνώμη μας, απομάκρυνσης που χαρακτηρίζεται

ως μνηστεία. Τόσο ο Υαπ Gennep όσο και εμείς κρίναμε όη εtvαι απαραίτητο η

μνηστεία να προηγηθεί του γάμου καθώς δίνεται η δυνατότητα και στα δύο μέλη να

συνειδητοποιήσουν και να νιώσουν, όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, ότι φεύγοuν από το

οικείο περιβάλλον τους αφήνοντας πίσω την οικογένεια τους και εισέρχονται σε μια

νέα κοινωνική τάξη και δομή, την οικογένεια που οι ίδιοι θα δημιουργήσουν και θα

είναι υπεύθυνοι για αυτήν.

Επόμενο και πιο oυσιασnκό θεωρείται το στάδιο της τέλεσης του γάμου, που

συνίσταται από πολλά και ποικίλα στοιχεία που κάνουν πιο ευκρινή τα σημεία

αποχώρησης και ενσωμάτωσης, τα αισθήματα και τον τρόπο έκφρασής τους τόσο από

το ίδιο το ζευγάρι όσο και από τον οικογενειακό και τον κοινωνικό περίΎUρό τους.

Σε αυτό το σημείο και προκειμένου να γίνουμε πιο σαφείς πρέπει να κάνουμε

μια σημαντική παρατήρηση καθώς η τελετή ως μια απλή πράξη ή διαδικασία

αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέμα προς μελέτη, ιδιαίτερα αν γίνεται σύγκριση και με

διαφορεnκούς πολ,nσμούς. Οι διάφορες επιμέρους τελετουργίες που τη συνθέτουν

έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας, όχι μόνο για τους ιστορικούς αλλά και για

τους ανθρωπολόγους. Η μόνη διαφορά σε αυτό ΈΥκειται στο ότι οι ιστορικοί

επιστήμονες την μελετoUΝ μέσα από μια ιστορική oπnκή γωνία, ενώ, οι

ανθρωπολόγοι από μία εντελώς ξεχωριστή πλευρά, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει όn

δεν αλληλοσυμπληρώνονται Αντιθέτως, τα αποτελέσματα των ερευνών και των δύο

πλευρών μπορούν να μας δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς ο κάθε

πολιτισμός, η κάθε φυλή ή κοινωνία αντιλαμβάνεται την έννοια του γάμου.
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Πιο συγκεκριμένα, η τελετή του γάμου διαφέρει στον τρόπο με τον οποίο

πραγματοποιείται σε κάθε κοινωνία. Για παράδειγμα, αν προβούμε σε σίryKριση δύο

διαφορετικών πολιτισμών, του δυτικού κόσμου και εκείνου του κόσμου της

ανατολής, μπορούμε να διαπιστώσουμε 6ττ υπάρχει σαφής διαφορά στον τρόπο

τέλεσης του συγκεκριμένου μυστηρίου. Στον δυτικό πολιτισμό, όπου υπάρχει ένα

διαφoρεπιcό είδος κουλτούρας, τα στάδια προετοψασίας και τέλεσης είναι

διαφορετικά και προσαρμοσμένα έτσι όπως επιβάλλει η εξελικτική τάση της

κοινωνίας. Αντίθετα. στη ανατολή ο τρόπος διαφέρει ιcαθώς υπόιcειται σε

περιορισμούς που επιβάλλει η παρόδοση, τα ήθη και τα έθιμα, και σαφώς mo

αρχέγονα καθώς η εξέλιξη δεν έχει ακόμη επηρεάσει τον συγκεκριμένο πολιτισμό.

Αντίστοιχα μπορεί να σιryκριθεί και ο τρόπος τέλεσης του γάμου στο Βυζάντιο με

ιcάπoια άλλη κοινωνία.

Τέτοιου είδους διαφορές. όμως, είναι φυσικό να υπάρχουν καθώς τα στάδια

εξέλιξης διαφέρουν σε κάθε κοινωνία. Ωστόσο, μολονότι διαφέρουν, κινούνται σε μια

κοινή ευθεία καθώς, λίγο ή πολύ, η αντίληψη σχετικά με το γάμο είναι σε όλες τις

Koινωνiες πανομοιότυπη. Ο γάμος, όπως, άλλωστε, και οι άλλες διαβατήριες τελετές

(π.χ. κηδεία, βάπτισμα, κα.), αν μελετηθούν σε βαθύτερο και mo ουσιαστικό στάδιο,

παρατηρείται όη Ύίνονται « αvτικείμενα » μετάβασης αλλά και (ψέσα» έκφρασης,

όπως προαναφέραμε συναισθημάτων συμπαρόστασης, προστασίας, αλλά Kα~

εμμέσως, μερικών αντιλήψεων ηθικών και κοινωνικών περιορισμών.

Και πάλΙ,. όμως, θα πρέπει να γίνουμε πιο σαφείς και κατανοητοί. Είναι,

επομένως, ωφέλιμο, να χρησιμοποιήσουμε παραδεί'Υματα, που θα ξεκαθαρίσουν την

έννοια της δισβατήριας τελετής, έτ~ όπως εκείνη παρουσώζεται μέσα από το γάμο

των Βυζαντινών.

Τα περισσότερο, αν όχι όλα τα μυστήρια της εκκλησίας, λειτουργούν ως

διαβατήριες τελετές. Το βάπτισμα, γ,α παράδειγμα, θεωρείται ως η μετάβαση και η

ένταξη ενός ανθρώπου στην χριστιανική κοινότητα' ο γάμος αποτελεί την μετάβαση

από την άγαμη στην έγγαμη ζωή' η κηδεία αποτελεί το πέρασμα από την ζωή στο

θάνατο, κα.

Κατά την γνώμη μας, η ώtαρξη τέτοιων τελετών κρίνονται αναγκαίες καθώς

σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις θρησκείες είναι απαραίτητο να υπάρξουν
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στάδια μετάβασης, αφενός για να υφίσταται ένα επίσημο τελετουΡΥικό αφετέρου για

να εκφραστεί εμμέσως η ανάγκη να διαιωνιστoiιν μέσω αυτών η παράδοση, τα ήθη

και τα έθψα.

Εστιάζοντας την πρσσοχή μας στον γάμο των Βυζανττνών, παρατηρσiινται

στοιχεία, τα οποία καθιστούν τον γάμο διαβατήρια τελετή. Πρώτο, και ίσως το

σημαντικότερο, είναι το στάδιο της μνηστείας που συναντάται πολύ συχνά, ίσως με

διαφορετικό τρόπο. Η μνηστεία για τους Βυζαντινούς θεωρείτο αναγκαία

προκεψένου να δεσμευθούν ότι θα συνάπτονταν γάμος στο μέλλον. Από κοινωνικο·

ανθρωπολογική πλευρά, όμως, θα λέΥαμε ότι ουσιαστικά οι γονείς επιδίωκαν να

παντρέψουν τα παιδιά τους όσο το δυνατόν πιο σύντομα γινόταν καθώς η προσπάθειά

τους ,να διατηρήσουν ακέραιη την προσωπικότητα των κοριτσιών τους, ήταν αρκετά

ψυχοφθόρα, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο που η βυζαντινή αυτοκρατορία

μαστιζόταν από πoλ/oiις και ποικlλους κινδiινoυς. Eπutλέoν η συνεχής προσπάθεια

της επίσημης Εκκλησίας να διατηρήσει τη τάξη, την ηθική και την ενάρετη ζωή, πίεζε

περισσότερο τις οικογένειες που προσπαθούσαν να φανούν αντάξιες του θελήματος

του Θεού.

Μετά τη μνηστεία. παρατηρείται ότι ο νέος επιτρέπεται να εισέρχεται στο

σπίτι της μέλλουσας συζiιγoυ του. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για ένα γεγονός που

έμμεσα προσπαθεί να βοηθήσει την κοπέλα και την οικογένεια της να

συνειδητοποιήσουν ότι ένα νέο μέλος προστέθηκε στην οικογένεια που επρόκειτο να

,νυμφευθεί την κόρη, την οποία και θα πάρει μαζί του στο νέο σπίτι τους. Η συχνή

παρουσία του άνδρα στο σπίτι της μνηστής του αντιμετωπίζεται θετικά τόσο από την

οικογένεια όσο και από τον κοινωνικό περίγυρο.

Προχωρώντας στο στάδιο της τέλι:σης του γάμου ένα από τα βασικότερσ

στοιχεία μετάβασης είναι η αφαίρεση του πέπλου της κοπέλας μετά το γάμο. Η

κάλυψη του προσώπου της όταν εκείνη φείryει από το πατρικό της σπίτι δηλώνει το

τέλος της ζωής της ως κόρη ενώ η αφαίρεση του πέπλου μετά το γάμο σηματοδοτεί

την αφετηρία της νέας ζωής της και την επανεμφiινισή της ως σiιζoγoς.

Την μετάβαση της κοπέλας από το ένα στάδιο στο άλ/ο, ενισxiιε~ όπως

πιστεύουμε, ο στολισμός της και ο καλλωπισμός του προσώπου της. Είναι ήδη

γνωστό από τα προαναφερθέντα ότι η κοπέλα, όντας ακόμη στο πατρικό της σπίτι με

την ιδιότητα της κόρης, δεν επιτρεπόταν ούτε να στολιστεί oJJ..ά ούτε και να βάψει το
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πρόσωπο της. Όταν, λοιπόν, έρθει η ώρα του γάμου, εκείνη φροντίζει να καλλωπιστεί

έτσι- ώστε αφενός να είναι ξεχωριστή την συγκεκριμένη ημέρα, αφετέρου, όΠα/ς εμείς

mστεύουμε, γ1α να γίνει εμφανής η μετάβασή της από το στάδιο της κόρης, όπου

χαρακτηριζεται από αγνότητα και παιδικότητα, στο στάδιο της ώριμης πλ/ον

γυναίκας που αναλαμβάνει καθήκοντα συζύγου Kα~ μετέπειτα, μητέρας.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ακόμα ένα σημείο όπου γίνεται ξεκάθαρο

αυτό το πέρασμα. Είπαμε παραπάνω, όn καθώς η νί>φη οδηγούνταν στη εκκλησία,

όπου επρόκειτο να τελεστεί ο γάμος, οι στενοί συγγενείς της την κρατούσαν μέσω

μαντηλιών. Κατά την άποψη μας, το κράτημα αυτό, πιθανότατα, συμβόλιζε το στενό

δέσιμο της κοπέλας με την οικογένειά της που την συνόδευε στο ναό και την οποία

επρόκειτο να αποχωριστεί Μετά την τέλεση του μυστηρίου και καθώς οι νεόνυμφοι

πορεύονταν προς το νέο τους σmn τα μαντήλια αυτά δεν υπήρχαν. γεγονός που

υποδήλωνε πως κάθε παλιός δεσμός με την οικογένειά της δεν υπήρχε, τυπικά,

τουλάχιστον, εφόσον άΡχιζε, πλ/ον, η καινούργια της ζωή ως νυμφευμένη.

Ένα σημαντικό σημείο που θα πρέπει να επισημανθεί είναι εκείνο της

προετοιμασίας της μέλ/<Jυσας αογοόστας. Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο

εκτός από την εξονυχισnκή εξέταση των υποψήφ1α/ν γυναικών για την υψηλή αυτή

θέση, η επιλαχούσα νύφη υποβάλλεται σε μια σεφά προετοιμασιών και

εκπαιδεύσεων. Από την μια πλευρά θα λέγαμε όη οι διαδικασίες αυτές είχαν ένα

χαρακτήρα εθιμοτυπικό που χαρακτήριζε απόλυτα τον εκλεκτικό τρόπο ζωής των

Bυζαvnνών. Από την άλλη πλευρά όμως στόχευαν, έμμεσα και άμεσα, στην

προετοιμασία της κοπέλας ώστε εκείνη επάξια να ανέβει στο θρόνο αλλά,

ταυτόχρονα να επισημανθεί ότι εκείνη μεταβαίνει μέσω αυτών των σταδιακών

προετοιμασιών σε μία άλλη κατάσταση διαφορετική από την προϋπάρχουσα.

Παρατηρήσαμε, λοutόν, κάποια σημαντικά στοιχεία του γαμήλιου μυστηρίου,

τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, συνθέτουν την έwοια της διαβατήριας τελετής. Σύμφωνα

με αυτά γίνεται ξεκάθαρο, ότι μέσω του γάμου η κοπέλα μεταβαίνει από την άγαμη

ζωή στην έγγαμη, και από το στάδιο της κόρης σε εκε,νο της συζύγου. Όπως γίνεται

και θεωρείται, άλλωστε, απαραίτητο. το πέρασμα αυτό πραγματοποιείται μέσα από

κάποιες τελετουργίες, οι οποίες προσδίδουν στη διαβατήρια τελετή κόρος, ιερότητα,

την καθιστούν σεβαστή και άξια να δια1α/νιστεί ως παράδοση ή έθιμο. Τέλος,

60



προσαρμοσμένη, πάντα, στtς θρησιcεuτucές αντιλήψεις του εκάστοτε πολιπσμοΙ> και

επο;ι,ής, και σε συνδυασμό με τις κοσμικές. ΟΙ oπolες διαρκώς τ/ν εμπλoυτiζouν, η

τελετή αυτή καθιερώνεται ως επίσημη τελετή.
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μιταλιιότη:ι χα1 μ(72)."Πpιltι€~ ιιαll' οη ιW;! ίλ::-::ι Ί.ρι~'α: O!~::l2:Jf:.

άλλ' ί:ι τη~ oap;co.; oril,; ιιαί ί;! τω" όσ:ώ" ~o-:i, !'ια (Σ'j:η; τη; :J'η

τι"ι~α-; πό:lψ α'ψ:::λί;c""ται' ί" " ...jt~ τιiρ ;cα-:'.Ζλtίπιl o"llpwltr,: τ;'·,

πατέρα ιια( τή'ι μητέΡ1 2ίοτηυ Χ2Ι Π?fJο;cl)λλη:Ι~αιταc t1J :ί)Ι? TIJ'I']Ι;CI,

χαί ίαl)'ι-:αl 1)( ;,)1) ιί; :Jιip;ca μ.'ιι'ι. ·Οτι παριγί'ιι:ι.ο l\·jptIj; όθε;,:

ήμιίl"l ί'ι K2'Ι~ τη: ΓαλιλαΙα:, τιίτι ΜΙΖαήλ τά: 'j'Iμ'fI;CGi "'ίύ:ρί-::::n, ;.,
;ί: l'αIΊf'ιήλ τιιί-:. ου-:η!α'; o.i·fiGt·IGt ίπλι;cι',. Ι)ί OntA1)1 t1!Jφ'Ι", ατpα:~2:

τiiι" Iinilw" frf'';-:' ι,j';ημί1" OΙΙ'ιέ~PΙ1";I'I, ? ηλιη; ;C2! Τι oιλ~'ιη Gi;c::'II)

If,)PfJt παρί-:Ι1:α'ιται, 1~'A τω·ι άηίλΨ'l λ:ι:μ::2;,1·;';r,η! ltGtpio:a',;:2:,';

ά,ιρ io:1ArfJ:jt') ϊπΙ τ~ !,j-:Ρ6Π'::Ι!1 ΤΟ'} τάμ'ι'Ι, ;τα'ι τ:Ζ πι:ιι',ιi Ί.2Iψ"·

"ι~, τιi -:ιίια !ίι:. OI}'I~'ι:ηol" ΤΟ'} τάμηυ O!J"i:ΡΙ1η'ι, τιi ί)eφί)[,2 1'''1!·:.)

μι'Ι'] τl)Ι; ;cλάί)fJΙ: χα-:ιοι{l)ιι'Ι, Τι ηάλ'10αα :121 παoa ;ctiot; ί.';αιί)ρ""Ι:I),

τό II'Ιι;μα τό'Α110" ί'Ι'Ψ-;1τώτιι" Ι] :ι:tήρ -:W" ~ πάΊΤΨ'1 i:,::!υλ.jΊ;;:~, Τ.):! :u'"'
ά1ωP~ΤΨ'Ι 1fJΡι)! tπιοι.ι·Ι~ΤI)"'Τ2Ι. τ,):! .; ϊτιρη; τ~ ίτίρ:ι ί),ιτι' ;ιά :ι ..,; ~,

fJUpa·,b· χα! ;ι'; Ql).j οω:ηρία aI' άΊ.(,ιί"t,."ι σο:ι'ι 1ΙΨ);, το)τι ό ΠI.%:J:η:

τή" ο,I:lρφπl)'ι ,1,jHTtt' ι.ί),ηΗ:lι1: ;cai ",j. "υμ,;ί., ,;,; ~ Ά~P'1.zμ. ii'J::2:J:lt:;

ώ; ., 'Ιa;cώβ, ί)ψ'! ση! κ,jΡιη,: τή" οι''''ιol·' το;; Ίφσή'; ;ca~ ι:iϊ'.Z::-Ι;O!Ι:

τιι'laί:ια, η" iiiw;ci σηι Κ,ψιη; ο θιό;' α~-:,1 τά:ρ ίαΤ2Ι αι)l 1')"1'1, ψ; Τι

ιίμ1\"ιλrι: ι:r..:I')ίjo!! :ια~ w; Τι (1']::ι: Χ'.Ζλωι; ιu,.,1·""j:Ι2, x2i ώ; τl,'η,:,·, 'Ι

μfJ'ιό(υτl):, ;cat ή περιο-:ψά άμεμπτο., 'UAI)TJj:)I!: ;ca: σι.ί, "υμ::,,;, ώ: ή

ΣιίΡΡα, ;,,;αο:111; ώ; Τι 'Ριι,i;C;C2, π),~ι:.υ'ι:lι~: ώ; Τι ·Ρηήλ. ί)ιυ,; ~η~,

Κ'ίριι, ού",ιο!" τη: 'A~'I·,t:. ;c']( 2Ί:ι::ή~ι~: Tιί)fι2, Q'I i~u,;cI or,: K"Ρ~":

;, θιrY.,· au:.;, y-::ip α/)'ι i-tJti" ά-ι~p, ώ,: ;'t,),t; ';;ι'ιρά ;C'J: 'ΤΙ:Ί.η: ;'7.',.

ριί". Εύλο)ττ;ο, ..., Κ'ίρι! ..; θ:;,: ,1μω·ι, X!J: τ')'ί: 'Π2Ρ"''',μrl)'J;, ώ; !.,ί.'.ί .. t;
02: τί.ι·ι of;co" ·Ο·ιτ,σ:'fι)ρ .....J ί)!ά Π2ύλο') τl)'ι (ιϊ2::τ,:'';'' οη'ι, άμ2 ;(':1: τ·...

ouμ-::2Ρό'"α l't.)·, :~λ.)ΤJj:ΙI)·', K·.ipcr .; θι;': ημw'" '!:o:;c'ft.,I"lUI;· ~" T':l?

πρίπιι 'Πααα aό::2: τιμή ;c']1 πρι:ισ;cύ·',1:JΙ;. '() ί)ι';;c.,·...:, 'l'?'J I\,,{.i',·j ~!Yι~

:tι\ψι'ι. K,jp:r ίJ'~7J:Jo". 'ο ιιρι·Υ. ι;jΖΙ::ΙΙ· Ό titb: ή iΊ.~α·,:rι; ;C:2' ::2

C"J; xtiotw, ί)ημ!')tJρΤ';:, .; τή" 'It1!'Jpti·, t"rJ πρ",:",,::λ.Ζα:l)υ '.\;',:1:. ~':

TLI'j2!J(!J μι-:,:ιμ?ΡfW:Jr:ι:; ;Ι:2! (,jA?T'i:JGt; st:::w'I' A';;2'ΙΙ2;I~ ;c:ι: ::ι.',:I.,',;:J:I:;: 67
Χ21 ::),,1ΡΙ;J:J2-:ε -:ή" τψ. ;C2! Gi",7Ij -:<:PIju; 2',-:')')Ι; ri: ι" μ;:}.η: !ί,:]';'::1;

οιά τη; Ο'ιι:'ηία;' ..; τ;,'1 ;'ιpri-::'...:2 σου •,"~P2ά:μ ι'ι1''1τ,σ:ι;, ;C2~ ',:]',',:-

~ας μή-:ριτι ΣtiPΡ2Ι;, J(a~ Π2:ίΡ2 πλή:lο'Ι: ί:l",ώ', ;c.,~ ά"2ρι:lμτ,-:~', ί.:2·"}



;Ο:ΙΠ~:J:Ι;, » ,ό'Ι Ίσaiι;.: Τ1Ι 'Pa1lixx:! "'ι:ι';;:ι: xa~ TI),1 xcιρ:τό'Ι CΙIHUι,1 ιυ·

λIJΊ~":Ι;' ~ τό~ 'rw.,ήιy ήι 'ACJ'J'I!~I σ'J:ΙU;2; x:ι~ xcιpι::ιi~ cι')tlJί: Τ9"

Ί':Tρcιίμ xcι! tb'l MCΙ',cισση" Χ2pι.,~μι·ι',;, ~: ίχ ΤΊ; pi:fjC: 'Ιισ:ι:ιί τιi

χ:ι.:ι a-:ipx2 βλcι':l,~':Ιcι"τι;, ; ΤΟ" ZCΙZ'Jpi'X'l ι,j).')τ~Ο':ι; :ι:cιί 't1j'1 Έλ!"i·

;ia, ;o:ρηO""ι;~μι',I):, xcι! ,0';tlJl: Ίωιiψl,l~ τ;/~ ΙΙριYiρημlJ'I χ:ιρ~,-:iμι"I);ι ό

Ι'Ι τ'!l μήτρ? τη,: ιi:τι!Ρ?τiμο'ι Δ!.,πo(~η; ήμ.1~ eI,:l,tiIt/)'J Χ2: άει:τ:ιρ

Iti'/?tJ ι\Ι"ρί2: xcι~ ί; cιύ,'ι: O''JPItw:lε!; χ:ι: ΤΙΖ:lιί: ι:; σιυ,ηρ~:ι'1 ,1μ'Sι~.

Ε ;)'''71'j'''''' '2')Τ"';;, K';p~ε, xcι! ά;:ω.,/)', α')τl)"Ί; ίί)ι:" ,i./:! tt:c'I'u", ίμ.:τλη

cI','Ι ΤΟ')'. l)1'χοο; cι!J.W,l αitl)~ • .,! I)Γ~I)~, χ:ι: tλ:Ι~')fJ, :c:ι: r.iση; άτcι1)Ι>,η'

,ο· 'Iij'l χ:ι! άι! χ:ι: ti; tl)l;: ... ·O:~ (1') rr .; σ:i'f'J"!): τψ', άτ:l/,,", χ:ι: Ο"!):

ττ,., "!)::ι., .. , ΙΊll1r. (ίIlΛΓ. "IιJ(. 31[1-:111; Ι\:ιi σ'iρατ::ι~'; ίιρι,;; τ~; XI'i'%

λ:ι; α,ί,Uι'1 τ" χ:ι: λαμ{Hν!~ τiι "'ΙTTI~2 I'J: J..irr~ I):Jtw:' 1"::I'ιΙΙ"; ίπ: τ~;

xι-;αλi: ... (~Jι. Χ\'ι. p!tll. CDIIT.-rιιrnJ. tίM,i.I,.V. Μ.Ι 4~1 11 Τ, J.. Κ:ι: "':!7!!

il'r!),iP'YJ; χ.,Ξ λέτε!' Κuριι, θ!l): ήμUιν, oi ω:? χ:ι: ,ψ'!l "HtyII'JW"'J: ,I)"'J;

2r'.ι'J; .,.1)')••• lI.id,'ln. Καί XΡ'2:~o:ι; ~ ίιρι'Ί; τ~; "Ι;~2; 7'ίτιίο'Ι :ιι:ρ:ι; π:ι

p2ί)~~..: ιίHηΙQι; nΙ λίτιι' Eφ~",I Χ::ΙΟΙ". '0 λαιj;' · ... Ι τ.~ :τ'lι';μ'2,:i 01)'1.

'11 ί)Ι2:ςι)'I,);' T~· xιτaλiι:. 'ο irpt!J; ι,j:ιιτ:tl' Κ'ψι!? t+1.); ημυ.", ix:a~'J')"

"ΤΙ Zs1pi ':II)'J X'Ji ιύλότ'i"1)'Ι f')'J; ηl)tjλ,,'J; O')'J '''J,j;~'J: ... lI,itlenl. ίΠ'i·

:11,: ι.::~ τά:; Xty'JAiι!o αu:Uι,l, Κ.ίριι " θιο: ήμιSι", ώ; ~ iAI2'.'J :ι:α,i:ι::ιρ

Ι::ιΙ; 1I:'J: Μ; ~ αμι::!λ!); εUIlfj.....woa ί~ ':'Jt: XAitI':l:" a·it'i:. ο: u~',t αoi·

,:Uι'I, ιόο; ,1tιriII,a ίλα~ιίo" _ύ:c),ψ τ/; ,ρα::ί:'ί: τί:.ίΊ'•. .1-.; cιύ;:η1:, Κ,ίριε;

ίχ τή; ~ρόΌIjι'J ,:!)ij 'iIp'J'Ioij _2: ίJι: ':ή; ι:~ι)tητ'); Τ'ι: Τ'!;, ίμι::λη~"Jν ':"'1

orx')', 'J');:.1'I 2r.1) r.a·ITr.ι-;. ιίΤ:Ι:)ο;'j' o!:o'J, ')rνl)lJ :ΙΙ:'J! iλ'J:I)'J X2t π~",η: Ι:Ιρ.

3'J2'J"'j; πρl':lβει''JΙ:; τη: ιiτIα: θΙ"J;:Ι>Χ"J'J x'J! τιίο" Iif.w·, I'J~ ί ..ί)ι);ω·ι π:ι

,1"Jτ~μ'u', ιi:τoστόλων xα~ lt':i'ltW~ τώ'l ιίτίω', 01)'1. Ί )τ~ 6:τ!')', ύπάρ:ιι~;

,r) ο....ψ:ι fl)lj lJ'Jtpιi; ... Δli:ιι:IJ'I'):' Σι,ιγί:ι, πρότ.(ωμ!ν. lΙρ'):ι:ιΙμιν')'" ΤιΖ');

~'Jp,j:. ΔΙ);~ χσί 'tIμ1l ίι:fτt-pάνω~: 2'ίτιiν. Στiχ/);' Κ,ίριι ; Κιίριη: ήμιίο'l,

ώ: /t'J'Jμασ;:όν. 'f) 2ι:όαΤι')λι'); πρό; ΟJι;1ρ'J!ι')":' 'A~"),'i!)~" ;t:ι.,ιλιια', ά.,ά·

AlU,IJ'I ::ΙZP2A'Jfl~~·'')''t!;, .χ'ψι·, z':ip:", lΙι' ή; λ:ΙΨ!'ίψιν ι,j:ιρί':lτω; τι~

ΗιΨ. Τίλο;' 'I,Io'):j; Χρl.,τι>; Ζ:)ί: :ΙΙ:2: O~μIP/)1 & :ιίτο: x2l ΙΙ-ο 1'1)');

'J!IU',a:. Άλλ,lλ').jι:ι, ήΧf); πλ. η'. 'Γή .. ίπcΙt'ψin ,η: 1I:IΡ~~2: α·j.o;'j.

Ε'J:ι{,ίwι" ί:ι: 1'o:j :ιι:ltiι 'Iw-:i'Iνfjν' Τψ :Ι:2cpψ ixti'Ht' τ-:iμlJ; ίτl·,ι;:') ίν

K::ι:"~ ,~: I'αλcλaίa;. C.IIRr, Ι'. 318, 'ο ;):7)(')'1');' I')'i~2, ';ρ:Ι')!. 'Κι εί·

pljν1l'" T~', ~μίl,:1'I rodo'J" ,ε).ι!α·ι, ιiτ!CΙ" χ:ι! τ.:ι i;fj:. Ί ι ί..~ ..'ί; f.X·iw·

'''1/:. K'Jt :ιι::ι;:α;iωοr"ι ήμcι;, Δί.,πlJ;::Ι, .. "Ο;:ι CJ'/i ίσ~~'1 ~ ~2.,ιλι!:ι ... l!:i·
ρή'l,Ι :::Ι"Ι·'. Ι-:ύϊΤ( Κ'ίριε ι) Η!ι); ~Ι1Cίr'ι, & ί'ι οw:r,?'.•;ι~ιι ο,'ι O!XIJ'I').

μ:~ ;>:2,1;'.ύι':Ι:ι: i·, K'J'I? ':','. Ι':ι),:λ'J:''J: ":μ:!)" i·'1~.!;'2Ι τι}" τiμ')v

oιiι τη; O,l~ r.αpικι':licι;, Χ2ί ,Iu,l, Δί"r.ΟΤ2, Κι; εu(,ό:ι:ησcι; συνιιφ'Ηιναι

άΗήλοl; ίν ιίp~ηj χα: όμlJ'Ι!)ί~ 7.ια'i'ύλα;f)ν, Xat ι:i::::ωαoν αύ1'').ίς ίν τ~ρα[

πίονl, i:PT~ofli"oo: τών ί'ltlJλών 21)1J τiι 'ΠΡΟΟ"1'άτματα. Σ,; τiιρ ιΤ ό θεό:

ή",ιίο'" χαί Ο"οί 1''1'1 ί)ό;α'l ι:i:·'O;πίμΠι')μιν τ~ Πατρι :ιι:α: τψ }·iΨ ... X~ρl,:ι

χαί !)(χτιρμ/)ί; Ir:ιί ψIAI2'13pwr.i~... collr. GUIιr. Ι'. 318. Ό ιιρε~....

ΠΡόIJ'".(ει:., Κύριι '[ησ"Jυ Χρισ,ί; ο θιός ~μώ'" ί; ιiτι'ιtJ Χ:ι:οιχητ/ρ~1)I,J

Goar. ρ, 65. Ό δι.~χ')νo;· IΙΡόαΖωμι'" Ό ί!ρι,jζ 1'2 'ΠΡΟ,lΤΙ2'1μι!'lα

2ΤΙ2 'tTJr; άTDI~. KoI,lΙU'IIXι)'I' Π'Ιτήρι')ν οwττ;ρί"JU. Κ:ιί μΙ,2;'ί1Ι~ α,j,')ι)ς

ττι; ':W!)r.oι')!j Χ1)Ι'ιωνία; Χ:ι: λ!-(ιι z'ίχ~~ 'to:j X')I'M:j r.":,1P!!)·J· ΚιiI'Ι" ό

θ!l),,: ,1μώ'l, ~ εύλ!)y~"':ι; τ,) r./)τήρ~',~ ,u,.. άτ~ω', ά::II""ιjλω'l ιί: ιiμή,,'Y.:Ι"

X'2~ όμ')::I:J'::''J'', χ:ι: νij·I, Κ';ρι!, τΙ) 'Π'):7ιρι')', τ!)όj,o ιύl ητ, :I,Ι'ι'21 ;ο::ιι-d'

σι')ιΙ, !ύMJι:φ')'1 τψ ;u'lci",l! 'tl)lj Iif!!)IJ :Jι')'ι rΙ ..ι,iμ2ΤΟ; :ΙΙ:2~ ,I')ιΙ; f.; αoi':"r.;:;

μι::ιλ.αΉ-i'ιfι·'Τ'J; ό",ι)·,ι'):'2" Z';P!:Jι:ft :ΙΙ:2( iA!o'J; ά;·.ιυ~')·ι. Ότι η,ί).ι)η::ι!

Οι')'J τ,; ί)·'ιψ.2. K2l μι,:iι Τ'ι ι:ι:'τιυνΤΙ",:ιι α:τι')')!')ΙΙ πριίο,ο" ,ψ ·ιι.υ:φ ....
ίχ tlJόj X',I'J');; r.1J'"IP:')IJ X:Ι~ ~;"I:')ΤΙ'ίι;::ι~, ιη.· ιW1'ιυ,: ή ·,.jμ'τ"Ιι χα: ::.;λ!·ι

δ:δι~ τψ ',,,wt!f'~, χσ~ t!),!!IJ! τ,; lt')njptlJν. Kσ~ μι:Χ :')όj1'/) Ir.:110E! ά:λ. 68
)'~λDl; ι) ιιρεuι; Τ'2; aE;~:J; α.j:W·, χι!"ρ'2; Χ2ί ά::!)λ'.ίι~ ί" siP~-'1J.



Α. 31 nG. Διaxο'lιχά: .110 μ'lηΟτρα.

·Κ....tρήηl... ΊΧέρ τηι:: ιn\Ut)t,l... "rxe:p τω,l 'Ι!J,ΙΙ μ,lηΟ'Τ"j<Jμί'Ι<U,I ...
JI. Aocτae-n 1.&.1". ΟΑΙΙΟΓΟ 'ΙΜΙ:ΤΔ. C""A7ΙOJqia ι.aϊ!ι_ ... λlIcτ-ι. CO.1ep·

.Mn n ce~" ιιolleq.. Μο.ιIlΤΩω: Κύριι ό θ.ός ήμ'"'' Ο ι; ί11,1φ,l xρo~

μνηοτιuοι:iμι'lοc;... Goar. ρ. 311. O,el..)..uo, IrCI. ,,, ιι~ crlC"rOMrI. ΜΙ,.

eιrreιιι.., Α.ΤΙ. Qep.lιlx ......ιΙΙΤιn. 8wlrimlI.ro '''8& (l!Jid.) ιι n6py",·
lίι &ο.ι'ΣιΑ•••

.ι. 92. ΔιaxΟ,lιχά: ιίς τι:iμouc.

'ι!...., tip'i"~._ 'ίτίρ T~ς i'ιΦ:tt'l... 'ί'll'ί:ρ τΦν 'IU'li οu'lα:r:ομ.ί·ι\U'I

'ιι'ρόι; τι:iμoυ XCΚ'/lIΓIIιιJ'l χαΙ ouμ.βίφαιν t:oi:ι Kupioυ .•. ΊΧίρ τοίί ιύ),οτη·

3ij'lOt τό_ τι:iμα., τoUto't, Φι; tό., ί., K~ της Γαλιλαίαι; toU Κυρίου ...
Ί'Πίρ τ.ν νιoWμ1Φ" toίίOI χαΙ τίjooι Χαl πr. ίν Χριοτ,? ouCιύειΦς

CΙΎτφν toίί ΚυρΙου.-·Οτφι; Kupιoς ό ecόιo ήμΦ., '{:Ιρ!O'7Jται ιa.τolι: τί·

μιαν τόν τι:iμoν ΧαΙ tiJy ωΙπιν άμlCl'lTOY wU.•• Ίκί:ρ του KcrpCΙCJ1I::lij.

ναι cιUtot.; oςσyρoαtίνην, όμΟ?ΡοΦνη", xopmy tiXVΦY τρόι; tti ουμΥ:ίΡο,l

toU Kupt'oυ ... iaip toU .u"pι:rν3η.,αl «u~ ί., όρι:ioιι υίιϋν crUTwy χα:

3υτατίρφν toU Κυρίου ..• Ίτ~ρ του owplj3ij'lCII crUfolι; τ. ΧαΙ ήμΙ'tΙ τά-ιτα

τά: τp(ιc οwτ/ρ{n αίτήμιrtα toίί Κυρο:ου ..• Ίτίρ tou pυo3ίjναι ••. ΆνΤξ.

λ~, οιίιοον ... T~ς K«νCIJlα" •• Είι; το O'tI1CI'tlwO'at τΩμουι;- Ό

θιός ό lτιοι;, «. πλι:ioαι; tόν άν3ρφ1tO'l x~Ι ί. Πις 'ιι'λιυραι; cιUΤoU ιrιoιxoί)o·

μήocιι:: τuνΘΙxα.:. Goar. ρ. 311. ΕΙτα ατίf\ιιόμfIlΤipουι; χαί ).έτιι· Χρι:ο;όι;

IΠIf\CI'IOi. ΚαΙ xρcnήoαι; ιιUΤιϋν 'tά:ι; οιειά:ι; χι;ραι:., ταρα;{ί)φοιν ΩUή),οιι;

-'t2! λίτιι' Χριατόι; ταρατ{νιται. ΕΙτα λίτ.ι d ίιριύι;' Είρήνη ταοι'l.

Ό oιι:ixoνoς' Τάι; xιφαλι:iι;. 'Eτrωx.ται ό ίιρι:·ί.;· K~ιι ό θιό: ήμφ'11
ό ~ν til Ο'ΙΩΤ/ριώοιι οου XOf,lWY{C!... Goar. ρ. 318. Ε'ίχή, οτι 3il1l :)ή.

οιιν τόν oτl'f«"OY, ίΠalΡΙΙ ιιUτό" χαΙ άΡX.ταt λίΤιι...· '() tttDς, , Οόεη χαί

τψ~ oT'f\CΙΝΏO'cιι; τούι; ΩρΌυι; μι:iρτυρας, cιutόι; οώρηοαl τούι; &ύλουι; O'O'J
τόνΟι χαΙ Τήνο. mf\CΓlo" .ίρή")ι:., Oti'PIJ'lO'tl oyaUIι:iotwιo, Oti1:J"O., ί)ό;η~.

χαΙ 'Uμi'jι; .tι; ar,l.o{., οου χαΙ OόειJ'l του Dατρόι; χαΙ του ίίoiί Χα! ΤO~

ό.τίου Dνιύμ.ατο; .,ίί." χαΙ ιίιί χα! ιΙι; ΤOUι; alw'laι; Τl;,'ι «iUI'lw'l... Eύx~

dUlj τοο'} XΣC,lOt; ~πιρίOυ. Ό θ~ ό 'Pιλι:iνηpφπoι:., ό ήι o~ oίxo'ιoμ!~

οιοιχφν tά: αύμΠ:J'ιtα, ού oUΡα'lόDι" ίεαιtΌΣUιlO" τό lΙ'1ιίιμά οου τ;ι

άτιον ίπ! tiJ'I oUΖυτΙιJ'l tcιUtη'l xαl ιίτ{ααον ιιUτoύ;, χαl ιύ)'ότηοο'J τό ΠΟ·

τήριον τοιΙrο ήι τoύtW'l μιτalή~'Ιι, χαί Ω'IτιlaβOυ αuτούι; i'l ταΙι; άτίαιι;

τρίβοιι; Ο'ου, χάριοαl OUtOtc, ό των au,lι:iΙOΙI\UY Κύριο" βίι:.'Ι ιύCJ1ήμO'lα l
1tOlιt.(cn οιμ'lή'l χα! οώρηααι αUτoΙ, ίν Χ2ΙΡί!' ιύ3ίτψ ttX,10T0Yίcn άΤΘ

3"1'1 χαΙ ζwή'l αΙώ'lιον, xληpo"oμηocιι i'l ti!t Χριοτ,? οου ή[ ΤΡΙCJι1!ί?

τ~ς Ωιιμ"ημο.,ιύτοι) ΔιO'τroίνης 'IvoW'l etGtι:ixou χα! Jrd"'T\U,I των OιTjςo,l

OOU W'I Χ(Σί ά.ι x/Ji .ίι:. .to,y. αιφ'ιαι; τφ", αιώ'lw'l. Ca. cτp. 4-ιJ.

.ι:-Ί37. Διaχο'lιχά ttι; μ'lηοψ:ι.

'Εν ιΙρή'l-g ..• ΊΧίρ tήι; 4'I\U:It,l... Ίπίρ τιϋ'l μ'lηοτ.uoμί'l\U., ά),·

),ή),ocι;..• 'r'll'e:p του Οούλου Ί'πίρ τοϋ tt:tpao:<t:J~',ot αύτ"Ι~ τι lα!

ήμΙ'Ι .•• Ίπέρ tou pu03ij.,a:r '.\,1m.IJ?"u, O'WO'O'l ... 1'1]ι: χο·,ατία; ... '0

Ο!όι; (ΣΙ",,1ιο; Goar. ρ. 311. Eίρ~·ιη τrαo~'I. T~ς ι!r.::ι),ά;. Κ';ρι!.) θι,~ς

ήμw'll ό τό'l ί~ ίί),ΙΦ,Ι ... IiIid.
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.1. ::\7 I1G. Δια;ιo'ια~ ι1ς ιυλότησι'Ι, 'ιrηυ., ιίι: τάμη'ις.

K;λ~τησo-ι, ί3έσποτα. Ε·;).οτημέ'ιη ή β7σιλ.ιία ... 'Ε'Ι ιιpήν·~... "\'πίρ

tr,,: Θ-ιω:Ιι-ι. 'Ι'π!ρ τών ouναπτομΙνων τρόc τάμΟ'ι χοι'ιωνΙα-ι. '1'τιρ τΜ

;.ο:ιηνοι aιί-:ηίς αW'iΡr,σ,j"'η'l, χαρτ:ι" τέΖνω'ι... ·στως Κύριο; ό θιΙ>C ήμώ',

Ζcφίαηταl α';τ"ίι; τίμιΟ'l WV τάμα'ι '1'::ίρ του ρυο:ιηναι. 'λ'ιτιλ'Jβoυ, σώ·

00". T~c πα·ιατί2;... ·()τι τρέπιl To~ Κυρίου ί3ιη3ώμι'" Ό θεόι: ό

IiT1OC, ; τλ~oα; τ~'I ιi-,:1ΡwτΟ,l Goar. ρ. 317. ΚαΙ 'Itapa~iatt ιiυ.ή-

λο[c τά: ί3ι;Ιάι; (Γ;τώ-ι :ι~ίρα; χαl λέτει' ·01'1 ταρά σοΙ άρμά':!ται tiνδpΙ

τυνή, ούζι'Ι;Ο"Ι a,jtΙYJi; ί'Ι όμοτρ"cN"1Ι, oτtfa'IWOo'l a·jTI)IJ,: ί,l ά'Jά~,

ί',ω",,'Ι crj-::,,;;: ιί; σιίρχα μί'2"Ι, zά~ισαι aιjτοfι; xαpτ~" χοιλίαι:, rι;τιxνίας

άτόλcιuαιν χαl άx~άpwατoν aιατwτήν. ·Οτι τρίπιι σοι τιt02 ~α... του
Κι.φ!Ο') Qtη3ώμrl. Ό θι;ι;' ~ άχραντοι;, ό τtiaηι; χτίσι:ωι; οημι/)/ιρτόι;, ό

τήν 'Itkt'JPcn του πρωτοΠ>,άατου 'A;iιμ QtiI τηι; αηι; ψιλαν')ρν,πι'αc ιιι; rr
.,αίχα μι:ταμορ'fWoac..• ΟΟΑΓ. ρ. 315. Teacn πο ••cT&»-. OΤ.1RIIen.

018 ΙΌaΡοοcιarο. Καί λαβώ'ι ό Ιερειχ τiι o.ifaνa ίχ τ/c άτ€αc τρα

πέζης, AqItI τό., φαλμό'l' Κύριι, ί" t'U ουνάμει O/)'J ι:Uτρα·,:Ιήοttα[ ό

βααιλεύι;_.....0 KOIIQ,I. ΚαΙ O'fpα-rlCItt ό ίερεύι;, l.έτι:ι' Κύριι: ό θι;ιι:. ήμtίlν,

ooε-a χαl Τtμ~ οτετάνωοο'Ι cιUτό'ι. Λίτιι τοϋτο 'tplfO'l. χαί οτίτει aιίτ~.

ΤΟ') ΚυΡΙου Oιη3ιiιμ.tν. Κύριι ό θιός, ήμων, .; ίν q οωτηριωδει Of)fJ οί·

xo'ιoμί~ Xατaε[ώoac. Goar. ρ. 318, Ευχή τω" οτετ+ιφ'ι' Κύριε ο θι~;

ήμων, ό τά: οτέfcrια τω·ι 'τίω'ι CΚιυ μα:lητων χαι άτηο,όλφ'Ι ιύλΙιΥήο'7;

χαl χαριαάμι'ιοc αύτοΤι; άμWμητo-, τίOt['Ι χα! λότουc μι:ταaόαιωc QtXCIto·

οιj"η<, cιUτόc, ι;ιλ.c:N3ρωτt Κύριι, τά: ατέτανα τω·ι οούλφ'Ι ο/)', ιύλ~τη4

οον χαl χάρισαι ι:rUτoΙι; λοτισμόν ί)ΙίccιιoΑU'ιηc, "ιάρετον ttολιτιία'Ι, Ινα, Jιl%Τ:2

τάς ίντι:ιλά~ αι:ιυ mΑ.ιτιυαάμε·ΙQΙ, χαταξιω:lωαι τηc ίχ ί)ε;!ω·ι αοl) ατά

οεωο; ':ψ Δtοτότ1l Χριοτψ, χατά τ/)υ ί)Ι;Ι2ίο" Ι"μ.ιώ·ι. Καί ι:,jl)ιjς λέτιι'

ΚαΙ χαταΕΙωα/)'ι ήμa'c, Δέοτοτα ... '}o~χτώνηαις' 90τι ο/)υ iσti'l. ΕιΡή'lη πάα~.

Τάο; χιταλάι: ήμω-ι. Καί λίτιι' ΙΙριjσ'.(ωμι-ι. Τά' τριιητιασμί-IQ' άτι.,.

Κα! λέτει' IIpooiAtlttt. Κιιl'ιω'ιιχό.,. l'εύαασΙΙι χαι i~ttt. Κα! μι:τα;ί;E~

αίιτοίς χαΙ λέτιι τ/'Ι ε~;(ή" του xι:ιι'ιηίj πητηρίηυ' Ό θιό:, ό πά-ιτ., τηι

ήσαc '1'11 Ιoχιiει Ο/)') )1:11 oτ~ριώσα; τήν /)ίίCo'ψίνη" xα~ ir..pcio.,; τή'Ι τη-!,

ltαΙ χησμήααc το" oτi'fCI'jO'I τάnων τω·ι τιτι,ιημί-ιω'ι ίιπή σηίj, ~ t~ πω

μ.ά οιι') ΤΟ άτιο" τοι< άτ:Ί:.ι; Ol)tJ άτοο,όλοιc:ι.ορητήοαι;, O'~ ή άτ!'α πλιυ·

ρά: ίΠΤιταοι τά άτα:Jά χα! ά~ά'ιατα 'ItiIIata, .; τό ϋQWΡ ε:c Ι)!ν/)'ι με·

ταβαλω,ι χαl ίμπλήοαι: t!jTprιαιί'IJj" τ/)ιc QOuAOIC OW, τηιι; ί·ι Kα-ι~ τη;

Ι'αλιλαίαι:, χαί τό π/)tήριo" τό χη['ιό'Ι τ"ίjτo ταρι:ι.όμε'ιοc ήμΙ'ι, Τ/)Ι; α'ι

ναψ3ι€σαo[ πρόι; τάμου X/)Ι'ΙW'Ι(TΙ, ι:,jλότηα/)'ι εύλιηία'l 1t'ιιυμαΤΙίCή-ι χα!

1Ιαράαχ/)'Ι cιUτά: τοΙς OOύλr,ιι: οου tic ί'ιωτιΧήν οτορτή-ι, εί; ΙU"fρ/)σ,j·/"ι"Ι

οι)νέαιω:. Κα! ευ~ιX; ποτί(ζ)ει αίι,ΟΙJ; ο Ιν Ο υ ά χ Ρ ιί 1'/)') χ.,ί AiTEt

Πι" ι-;χή'" Δέαπη,α, Δέσποτα τιϋ-ι άτάνtw-ι, ό λ.,l~ώ·ι χηυ-ι άπί, Τ71;

τηc χαΙ πλάσας, "ϊρτη·ι τίμι/)ν. τί,ν d-ι:)ρωr:η'" χαΙ εΙπώ.,. ηιj ;ι.,λι:iν, ι:·

νοι τ:,-ι α-ιδρωπιιν μό'Κι'Ι ίπί tηr. τη" ποιήσωμι'Ι a·j-::t!' βr'IJ::liIv xα~'

cr;τό,l. A,jtOι: χαΙ '1;;'Ι, Δέα,,/)Τ2 K,jPIt ο θε~:; ήμω-ι, Χ"~2;;Ψ'f/)~ χι:ρά

α"υ ΤΤι'Ι ί;;')υρά-/ιι;,,1 xa~ τ~ ΙΙνl:~ά ot;ι'J τ;ι 2:τιιι" ίπί 't'fl: WJA'j"~

σ'"ι τι:ιύ~ωc. χαί ;;;ιt'. t~ παι.)ίαχl'J 'tQllt1l ί-ι 'Itti01l u;tη;:η~'!:1( ,:ιυ

ά-';ρί, χ.,! ίVιι; τ,ί,l ί)η:'λ.)·, 0'/)', τ,,;τ/)ν εί-ιαι Itf.·fαλ~"ι τ~ Τ'ι-ιαι;ι!", :ια~

~;ιI". α'Ι,,,;; ;~:""I ίt'::t,::1 tij :'έλημά G'J'J' X'J~ ι:,ι: ε';λ"τr,σ2; Τ'>Ι 'A~i-
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.•. r,H 110. '.ι\;ι"λο!ι/Ηα !Π! μ\f1JC!.~a:.

ΊαταΤ1:Ι ι) :ιρι'ί; ί~IIt:IΙ'Ι τ')ο; iιpa-::ι~o'ι, "I~ ;ί άl,μr.-:'ιiμι·,,,! πρ,) τιίι ..

Ι\'ψ,ί,." 1(Q! λ'Jμ~-:i'Ι!Ι ό l!ρ!:ι- τ(ι ;~:ιιt"J)'ί;l1: ίχ τ";; ·'.'IH![J')", JI(I! ';:.'/

σι" (Ι·ίτ'; ί" t'!l !,ίο-, lιψι4λlll', tPOJr.t:'!I. α:ίχι! ;i 1(Ι:Ι: _rι It"In1Pf"JY -::ij.:
άϊΙ:::Ι~ χι)ι'ι,,,·/!.,; ί'! T~ tρ'2TtK!j. "Εν ιiρ~·ιη ... 'I"Tti:p τ~; ~ν.ιι:I!·' ... τπερ

τ~; .ιΙρή"'ί:." 'I'Iti:p τι;. ... νψ,; μ"ΤιΟΤΙ'lοαμΙ'ιω'Ι .. , '('::ip !'1'ί ;t)lik,l" τoίi

f-t~jJ:j τη:ιη! ... ')'r:!P '''Cj 1t2P<J'JZtrtTj'Ir.lI... 'I'r.ip τ'Λ aioaJI ••ίj.,.,t Κιίρι"Ι'Ι

τ~·ι Οι.)'ι τή: (ΙVηϊ: ... Ά'/τιλl1βη<ί, αιi,?')·ι .•. T~; r.1:να1ΙΙ:Ι; ... '0 θιιΊ; ό aί·

';,νl,l; ι) ;ιτιρημ!·/a... σl)~Γ. Ρ; 311. Είρή'Ι!) tt')')t. Τά; χιτ:::ιλάι; ήμWv•
•1) ;ί ίιρ':ι; Αίτιι ιuχή'" 'ο θι";;, ό ο.;,; ήμΙίJ'I, ό τή'ι ί;ίfl'ιώ... μ~η .
.,τι·ι.,~μ!'Ιη; ... 11. 311. K'J! ).αμ!Μ·/ιι ό iapa:,; τά 9α;ιτuλiοια ίχ τη:

ι:i1112; τραr.ί:'Ij; Χ2: ίπιoί;~: τ~ νιω!ίρ~, χα: ό 'lιώΤιΡη; τ~ xOPI2'3i~ Χ'2:

1ft).lr τή'" ΧI1:αλή ... ΑUτη;, χα: τή χηρ';?ιο ... 'Τι>'ιι τή'Ι οι;ι<ν/ χ~~ρα το;

'Ιιωτίρ"", Χ2! ί'Πε,jχl,αι ό ίιρl,ϊ; ).ίιll· 'Ο et-k τrιι; ιίρ~νη-: x121 άIιi

'It'j: i""" μι:" ήμίίι...... CAtι'I. ριια. JY~ U&e (ηl. 2ί-28 .

.1. IIΗ 06. Άχ,J.ι'J~:Ηα· ίπ! ί)IΥι:ιμι),Υιτω·ι.

":'ίz~" ),t'(EI .. ίερειί;' K·jpt! ό Hf;'r. ήιιΙίη. ~ xt).tUoa; Ιιω:ΊΥ,'I::Ι1 τό'l

ιi~ρ'2 ftt,~ yυ"::ιιxι)~ ε!; τ;, jt"iollat α';το;; εϊ; σάρχα μ!α'" πα;ιακλή:)η,!

χ::ι: "~,, ί)( Otutip/)", 'f:)'ά,,:'ρωπε ; θ:~; ό Σωτ~ρ ήμώ'l, χαί i'Jwou'l τι)·ι

ί),Λ),';,1 σ'l'ι τό'Ι1! χα! τή'ι δηι,;)"'),, σι'J" τή'ιοc, ;ιπω; τtχ"ηjη"ήοω?ι xιτ,Cι

Τ;"Ι οι)" ),';lη'" Ι'ιιτ μ~ ι:ισl Τ!Χ'Ι::Ι πηρ·ιtiα;)':ιτί ιIftaptia;. όλλΙ ίσ/)'ι.::ι:ι ti"'IIX

tίιJ"ιι:ιiι". ί)ι';περ χα: .; f)tr/); άπι:iοτη).ηr:, 1ί)ώ" τ~" cio:)i'Jfl:r'I τΤι; Ο'2ρ)(';;.

οι' /)'j ι),ίχ ί'(χρατεu';μtfl::ι Τι);) εί"αl ήμά'=. I)/jtw,:, i·,f.tfi).atI') ήμί" ί)( ί)ι~τέρη!ι

ί'/ω:I'ί)"::ιι, '''α οη! οl);ιτ" χα! f,jzap!",ia" ~"απέμπωμε" τ~ lΙατρ! χ::ι: τ~.

)':IΙι... Ε·ίΖή τη: χε'fα),ι»().ιο!ιτr:· 'ο XΛiv'2r: fι'J·j; ι)ύρ::ι:'Ι/);; X'2~ X2τα~~;

ίπ: σωτηρ!~ yέ'Iι'Jυ; τώ" ά... :Ίρώ;;:ω'ι, l\uP!I! ηιίρα'ι/);) χα: τη; Υη" xa1Tfj·

σr,; xtioew; πrιιητά, Χ).[.Ι/)" τό ι'Jυ; σι'Jυ )(ιτ1 ίπάxι'Jυoι:ι'Ι τηι: Qt:JjoftIIr: ~μώ'/

τώ., άμ::ιρτω',liι'l χ::ι! ciZptiw'I οηύ>'ω'ι οηυ, χα! tr,.); χεχ),ιχήτα; Ο',! te:; t:'2',

τώ ... xΙ'(ιτ),~,: ίιψωοη·, τ(, ΧΖρ'2; α·jtώ·, ί" τ'!l t,j~ι):.c!~ τη; οη; άτιτ:ι,jτη.

'ι) . . ... " 'Ι.. .... ... ' .
τ',;. ,ι πρε'Π!1 ση! πασ::ι: /)'1;'%... ',Ι:Ι'Ι εισ:'ι Qft'tfJtt~l)! τω" Ι:Ι:Υ::ιμη'Ι'"ω", Χ'1:

),ij'''ι."τα: αUΤ::Ι1 χιτί μ.ό.,,::ιl ε·jϊ.::ιi, ~: ο( τ(, ί" μέρη·: Ο!τ::ιμI)Υ. ίο.ηοι τ/)ν

ί)ι·ρμη." x::ιτ~ μ.ό'ι'2; xα~ Α!1!Ι Τ20Τ::Ι, ε!.'2 o.i·i1t'2: rι ί)ί'(αμι)', Ο:ά τη~

άyciμι)ιι.
•1, 24 ()fi. 'Azηλι'Jυ:}ίιτ τώ'ι μ·ιή-,ψυ,.,.

)I~~iι: ,') ;,r,:ιη'ισl :φίι ; Τ'ι,ί; Ρ.εΗ'ψ·,i,,,ί(,'Ι'. τ"ιJ; τε XTj(,f".,; Ζ'%: t):)JtttJ

),:'ι'l: χ::ι: ί:;: ψ,,: άΗι::ϊ;:Ι'Ηε-:. τ;: ι::ίlιy;~φ'Yι π',!<.Έόίιρε ι;;' Ε lίΙ'ιτηΤ lί;...
'Ε,} εiρ~·ι!ι ..• '.'π~E' Τfμ Ι]·ιυι:>!'ι... ')Ί:Ζρ .liι,1 'ι;)·ι μ'ιφτε'ΙOψιi'/ω'Ι ά>'·

>.i/"I; εΙ; i'IJIJOI'I Ο',':'ι/'2; '2,jt;i,-" ,ι,~. Κ'φ!'""" '}'':;'~(ι "ι~ ~!i'Jt'J; χ:)!

,~; ~c':-'η: ;Ι-;Ζ; Τ1,: ί'ι Ht~, ,j·,i;:Tj: Ζ'%: σωΤΤi(,~α; α,ί .. ώ'ι, .,,;;Ι Ι\'ψ!ιι"".

ΊΊtέf' ,'Ι;;Ι εω"'ϊτ,:I-ίι','2! τ-1 p:,f,"'(J'% .::ι::ι~';Z. ώ: έ·ι 1\'2'Ι~ "ί: Γ::ιω,::Ι!-;Ζ':.

,;,,:j... 'ι';:!(ι ",;:; είι r (,::ι:"t);ι,}'2Ι '2·jt',",: '" ίψά";':'" Ί':;~(, Τ'ι') r.::Ι:Ρ';Ζ"μ:Η,·lσ~

'2,jτηί; τε \1'21 ~[ι~." 'Πα.,! τl)("; Π::Ι:Ρ'J:;-". "'2: σ'Ι'la'ΙΖ'ψi""~: ';ίμΙ" -;j.,;'); τ:ι

Tt(J;J; """ηρ~'2'1 ::ι\τ"ή:t::ι:.::ι: τη:; ... '.·Itέ~ Τ'ι') (ι'I,,:ιη>Jl' ... Ί'Γι; r:'.ι:ΙΤί~:Ι: .. ' Ι·>;·

Ζή' '.1 ~~;,,;η'2iώ·ι:η;... ]';;ρή'ΓΊ 'Π';;"~. ,1,,,; ;ιη.'Ji.-:i;. '(Ι :Ξ(,.::,j;· Ι\'ψ:ε 'ι

Ι);.;,; ~[1.,ίl"1, .) τή" ί; i:I"i,·J.... ;1.:1'', [Ι. :\11. 1,,,:. ..','ΞΙ !;(, . ..,j-,. 'Ει,!

ηοl)'} ή!ι'2; ... Ir:!~ ",:j ε::ι'Χ;('}'j:ι'Χ~... I::έ;, !Ι'Ι" ε,~:ι~)ο;j;,.,." ';1:"''' .. Χ1:

μ.·"'jμ/)'lε'J'ί: 't','J: μ'/ηοψ'1'; :.c'1': λijΞ! C;('r';"JYJ'1~'" '. ι:~ .,·, ~: " !:,ι",'ι"',-Ι

\1'%;. άΊt:i:"ι'I .. ~',·r('2. ττ,·, ε'ΙΖ1/ι \I'1~ ά::"ί.. ί;:~,

71



..

.1. 2(; oG, Ί\;ι:t')'')'j:l:a n:j τάμ'"ι,

Είσπ",ριψ)ιιί'ιωιι(i'I) τ~ 'Ι :Ι'? τω,) 'Ji:')·ιύl.ι.'ftl)·Ι, εω.,..{!~' ή (ερ!'Ι: )('1~ ιi;,

Ίηyτ'JΙ τίn ψ'J),μίη ι:"; ';'Ζ'Ι" πλ. ';'. l\I')l';rJc'J~ r:~'It!; f,i ·f',;1'J"':la"I~ ..
Ι\'JΙ ιύ:lύ; ιiPΧ',',ται ΤΙ:Ι δl'])('ιΥΙ:Cι;ί' Ί~ν είρ~·ι~ ... Ί':;:~(> τ;ι; iί-ι"ι;I~·ι •.. •}....~:'

τη; είρ~·ιιι; ... ·Ι'Τοέ:ρ τ,Λ άτ!",) οί1(',υ .•. 'ι'π!:ρ Τ'Ι!) άrιΓ(r:~"ί!';""J"'" 'ι'::ψ

τ~." !ύaε~εατάτω.., ... ','περ τ"ί'j νι,"! O'I'Iar.t''Il.i'/U''I ti: τι:ίμ',,) ;Ι'ιι·'.",':,,-.

χα! Ο1ψ~ίωσι'ol, tfιOj )"ψ!'l)'ι••. Ί"r.iρ τι";," 'I[",,,jIl'fιuv Τ'Ο',! j{';I! τ,.;',! )(';1'

T~; έ... Χριστψ CN~ιυ;εω: )1'21 σιιιτ/(ι!'2: ι:rjτ.i,'ι •.. 'Ι'π!:ρ τιrί r.'Jp'1,,"!.a:ii••
'ιa: aUτοΙς ;ιαρπι)" xf)t).,ia; x'J: .,jtt1('I!·'J; ά;;:ή).:ι".,··,..• 'I';ι'iΡ "t,.:j !·j)."ITJ

:I~ναι τά" τ-2,,"'," Tl)ijfl)" .. -f)r.tU; 1\·ίρ~l): ; t-ι~;.... ήιιψ" Z'J(/-njt'J! ']'1·

Tl)fr. τί,,"ιο" τίη τά,,"ο" χαί τή'l Χ'Ι!Τ"ι" άμ!']'ιτl)'l _'ι;I ... ')·"!r' .'';, τοι:,1

α1.ε1Iη"αι aίIfl)[; αω-Υ.ικιαύ·,"Ι'" ;ιμ.}"Η,ιχιιί"φ, x'][.r..;,·, x"ιι.€']; X']~ ε;ιtει.ι~α;

άπ,ίλαυσt" [l)u Ku{,!o'J... 'ητερ Τ'.=ϊ E,jH'']'/:I;j'ι:r~ σ,ίτ'.,}; i:I ;'r-:i"J~~ ψ .., ι

" . 'Ι ' '() Κ' 'ιl·' .... · "αυτω" xα~ ι υ1ατιρω"... πω: 'Ψ!"; Ι) :;!.; .,ιι,.ιυΊ "Ι'ΨΤJ""ιt'JΙ αΊ".~:

r.ci'/tI] τά πρ;ι; OWtT/v€a'I α[τiιματα xα~ Ι:υ,τι" τ1)'. α!';"ΗI)" ••,';-, Ι';·ψ"" ...
'Ι" -',- 'Ο U' " • ι' ,. ·, Ι'ΠΕρ 'tl)') ρ'ια""Ι"I]I,,, 07Ef,; Ι) arfl);, ο r. ,α.,a; τ',', aη ρ,υlt','.. "ι:ιι',

ρ. 3 Ι ί Ά"τlλ.α~l)ίj, αω.""ι ... τη: π']·ιατία; ..• ·J';iι-y.UI'ITj"!;' "nt! .,;''1 τ', .ψή.

τ,,: ... ~;ίτ'] cιτί-y.ιl ci,,"-p',tipl)t)t, λιi1"'" ί" "'1' ·Ι'Ψ-Υ.ί,:ι· K'ψ~; ~ Η.;;,: ;1:";'''.
~;η χι:ι! rIμf! ατι-Υ.άνω.,,,'ι aιjoι,j". I\']~ ir..! τή'ι ytj,,"'f"l'" K'1"~! " Η!";;

ή,,"ιί.>"Ι, l~:'U Xat rIμ'fJ ατιrά'/ωα,," αΥτή". Καί ",GiUI)IJ"('I ,,! ::::J(,!":;μ!'Ι',,'

Δό;!! χαί τψ~ iott'f'cr,w?ι:ι; ΑUτ.,.)ς χαί χηέ.,τ"l"Ι:Ι': .• , Ι\ι:ι: I':pn'~"'J: fJ;,:.υI

τ~; ~(;Ι';'.ι πα(,ι:ι~ί~ωαιν άί.λή).,l)l; X'J~ )"έι!!' ΕiΡή,,"Ι ίψί'ι. Toi: Ι':!';.::ιί.ο:ί;;.

}ο;ΙJ[ή' Ι\ύρι! ό tJt;I; ήμώ", ό ί" ΤΤΙ αIυ:τ,Ρ!ύICιιl α','ι... 1;0;11', 11, :~Ii'{,

)ο;'ίΖη αλλ"l' '0 Ι)ε;,; ό αΖΡ:Ι'ΙΤΟ; χι:ιι r.Gia"l.: χτίαιι,.; ί)"[I~'ι·Ψί'ί:. 1:":11',

11. :ι ΗΊ-3 ι G. Ό ίφt,j; πο:ίλl'ι' Ι\ ::Ι'. χατι:ι;iι.)."ι,ι 'jIOΙiz: ", 1\ 1~ ν/, J. :Ι":,

,;'<inι:ι"τl); τ;ι II<itεp ~μώ'ι, λετιι iι ίιr'!'J"; τη·ι ('J/lj'j 't,/j r.":-(ι~,i','ι" 'υ

H!,j;, ό :~ Π2"Η π,,!ή.,~.: τ'!! ί'ηύι ~'Ι'I ... (;~I:LI'. 11. tll~1. I\']~ !'I:I'I; ί,l

τιl. 11{";"Ζιυμι·ι. Τ2 ΠΡ"',τιι:ι']μί"α άτ!'] 'tl)t,: ά'(ί'ιΙ:. I\~: μHr.ι;,~;.!Iι']~·, ι:ι·ί·

τ"ί; τή; Ι~υ'ι'ltolιΚι χ'Χ'Ιω·/ίa; χιιί Π",τζει ιι·ί.,.ι'}; τ;ι χ"ιν,;'Ι ,,',rιjr,~''''' ).ij!~

χ')t'ΙW'ιlχι)'I' 1Ι0τήptl)" cιwtJjri/)IJ ... άΗ,ι, l·t~.,'J.,:,E x'J~ ί~ετι. Ι, 'I~ ,::,ατιί,'ι

τΘ ~~τήp.lo~ τΘ ΧΟΙ'ιΟ", ό Ιιριύ; 1.41ΙΙ· Ζ~αr:rtΙ,,,ί νιόνυμψοι, ή άτίιι Τριάς

/fu'λα;tι υμaς όχWΡ(-ΠΟtl(. Κώ χι.i"ιι τΘ i"aJtolrIIf3i'tI, χαί ώτως Φάλ..

λΟIJαι τό 'ΕπΙ αοΙ χιιίριι χιχαριτωμέ",] .•• ·λτιοι μάρτυρις ... Κ:ι! 3τι i1'

1ίαι:ιυ" ίν τ1l oM~ αύτω", Ι'ιτός aΤριι ό Ιιριύς τούς ott'fcriouc μιτά τό

ιίπιι" tή·ι ιύx~·ι ταύτη", Εύχή τού ά:ποατιψα',ώμaτοι:' 'Ο θιbι: Οπαρα.

τι"όμι'ιοι:. ί·ι Ι';ι:ι'Ι~ της ra).,IAa(ac. Go&r. ρ. 320. Μιτά δ! τριω" ήμι.

ρώ'l ttGιpi).,rU.,I·I άπίΡΊ.ιται ο lιριύς ί" ~ I)Ιx(~ τω·ι νιο'ιύμφω'Ι Χα! ποιιι'

Jo:,ίλ011'μόι; Χαί λi1!Ι' Τρισά1ΙΙ)'ι, τό cir.o).,ut(xtl)" της ήlιέρας χα! τη" ιύ

χή'l τα'ίτη'" TO<J Κ'ψΙI)!) δε"l3ωlιι", Νυμψώ'ια x'Jt'J'ITήaavtrc οΙ Sl)iJAOi
OO'J, K,jPIr, Gn&r. ρ:ιg. 325. Kr.ιί λύα'J'; τά ατέ'pιrια χι:ιί τη'ι ιύx~..
tχπλ"lΡώ"'J'ςl cittoA,jI! O',joιoo, μιτ' ιIΡ~""Iς.
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"Ο 'Α "Ι' . ..1. ". lf)M~, Ι~ Ζ:; μΊη'JΤΡ:Ι,

I,JJ)'';1'1''f)'', ~iaTtl)tι:I. E")"JΊ')fIoi'IYj ~ βr:ιotλεiι:ι ... 'Ι.;., ιφ'ίτ'.! ... 'l';=lP
τη; σ·,ω:!;,', .•. ')'Toέ~ τη: 1!.~["i·I'i;'" 'l'r.ip ;:"ί.. ά:τ~ι:.ι', I)~.ι:ι:.ι'ι .•. 'ι'r.ΖρτW·ι ·ι:'·,

lι·ι,lσΤf.υ,,:~i·ιω·ι tl; ί'lωa~'1 CJ'.):ηί2; ΊCι:I~ ο'ψ,\3:ul'J!W:.•. ')"πί;- ;:ι,:j ,)(ι,j

)..I)U 11):' θει:ιί) 1(1;:' οείΥΣ )12: Τ",,: o!)'j).,j': τι:ιϋ θειιί.ο τ;ισ;;ι ;ιa~ τ~: ί"

~ΙI~ αuCtU;i<W; χaί. CΊ-{ι::rπη; x:t! σωτηρ~a, •.. ')'πίρ Τ(Ιόj πι:ιρa"Ζε11Τ(ιa:

2'ί~o~; τι Χ2Ι Τι!1:ν πάντα τά. ;:-:-ί,: αωπ/(.€α', aι.ήμ:rτα..• ')'r.i:p τ',:, ε·ί)..η·

ΤΊ:ιη'Ι7! τ!ι :lνηστ~α ta'jta tfl ~υv.jμ[ι 1(ι:Ι! Ι"'ΨTzί~ τ,.όj άϊ!"" 11-1(·';1.ι.2·

τη; ;:ι'Jύ••• 'ι'~~ρ τ',;; P',a:JYιV':lt ... 'λ..,;:ι).α;ir.ι;, σώι:ι,j'l ... "[;10: r.'Jνηία: ...

J·jίΖή' '0 θz'~ ό αιώ'fΙΟ:, ό τά ηι~,1μέ.,α a""'JTIJyιU·I.•. tίtιιιr. ρ. οι ι Ι.

1\1'\ ι!ιι' ι'}'jτιι,ι.: iιr.i)~i)tt αύτ',[; τ~ i)'Σ,I't\IΑίi)tα, τό oι"τι~~ν τ~ ά·,ί)!,; :C1':

τ~ ΖΡ"αοϋ'Ι τiJ τυ,ααί. Χ'2Ι άAλάαo~! α·ίτα τΌ λίτιι' Δε;ια I\.,ρ€'",

ir::,j:Tι0f. ooν:ιΙU", ~ι~ια }\"::Ι€',II) ,j'{woi Ι1Ι•.• 1\'21 λίϊΙΙ ;'),fj'j τ;I·, 'Jιaλμή,

η! Jta(Ali)~';;tt άλλήλot~ Χ:ι! λέτιι' Εiρή'/η πά~I. τα,,: ΧΙ'fα}'ά; υμUι,. n·j·
r.1t ό Οιό; ~μω·,. ό τή' i; ί3·ιίϋ,ι... ρ. 311.

11. 331 0(5. 'λχολou3ία ι1ς μνηατρα.

EύAoτoϋντ~ τοϋ irpiwιo, ό ~ιάxoνor. τα ~IOXO'ftίl:Ii, ό οί ίιpιύ~ τας ε~

χάι; ταύτας' 'Ο θεός ό αιώνιο,:ι ό τά &ΙllΡημί'lα OU,lQTarIίι, εΙς ί ότητα...

αΟ&Γ. ρ. 31 Ι. Είρή ...η πάσι .... Ό &ιάΧο"'ο;' Τά; ΧΙοΡαλάς ήμω Eo.:iι:ιή·

Κύριε ό θιης ήμω,ι ό τ~, ί: ε3 ...ω μ,ηατιuαάμι'lOι;. .. ΙΙιίιl. Ό &ί δι~-

χο...ος Τ'2ϋτα τα ~I~:co·'txIi' ·Ε ... ιίρή ~ .•• '(πίρ τοϋ ιύλoτη3~'Κlι τό·, τάl1Ο...

tOUtO"1 ώ-; το;; ί Kα...~ τΤΙς Γαλιλαίας τoόj... 'rItip του cnιι:ιυχ3η'#Ο:ιaU-

τοίις χαί άopαπ3~ αι του... 'Υπίρ του ~oMι"αι αiιτoίς xαρπό'l χοιλί:ις...

'Όπω; Κύριος ό θιός ήμω... &ιαοΡυλΙ;:lI tή ... χοίτη'" αύτω ...... 'Υπίρ του

Ριια3~ ...αι, .. Κα! μιτά τό πληρώοαι τό ... &ιάχο ...ο... τή... αυ ...απτή.... Αίτιι ή

ίιρι.;ς τή'Ι εύχή'Ι ταύτη ... ' Ό θιό:ι ό ατιοι:ι ό πλάαας τό ... Ι'I3ρωπι:l .....,

Go"r. ρ. 317 ΕΤτα ατίτΙΙ άμ;ιοτίρουι:. χα! χρατήαας α,}τω... τα< &ι:ι':iς,

παρα~ί&ωαι ... άΑλήλοιςι χαι λ.τιι· Είρή ...η πααι·ι. Ό &ιάίl:o oς· Τάς χι;ιαλάς

ήμω .... Ό Ιιρεϊις τή ε'}:ιή ... τ'2ύτη .... Κύριε ο θιός iιμW , 6 ί'Ι t'fl οωτη-

ριώ&ιι ol)u o~χo ...oμί~ ΟΟΙΓ. ρ. 318. Κσί μιτά τό Άμή... , μttα&ί~ω':JΙ'"

aUfl)T; της ζωοποιου ίι:οι...ω...ίας, ιίτα λαμ~ά ιι ό ίιριύς ποτήρ!ο", or'IOU

χοι ...ό... χ:ιί ίπιύχιται OUτω;. Εύχή του χοι ου ποτηρίΌυ' Ό θιι);. ό

'ΠΤΗ2 1t1)1'Ι',ο:ις τillοχtίι σου .• ρ. 319. Είι:ιή ιΙς τό aραι τα οτ'φ'2"';Ι'

"(Ι Hι~; ήμίit... ι ό παραrι ...όμι ...ος .... 1\'J"'~ της )'αλιλαίας ... ρ. 310.1';"1.
I.~ ιΙ,: τα παο,ολύσια' ΝυμψΙίΙ ...α χαΤ!7'1t"ή::ι]'Ι;:Ι; οι &o~Al)i O')lJ, K·jple ...

r. 325.
.ι. 190 011. 'λχολου3ία ιις μ'lηοτρ:ι ΧΙΥ 8.

'F;., ιlρήη,,,, 'ίπίρ τη; 4νω3ι ...... 'Υπίρ της ιιρψη; .. 'rJtέp tou

"τ{ΟΟ οΙχou... 'rπi.ρ τω.. ,υ... μ...ηοτιυομί ω... εις i ...wat... O'I~υτίαι: χαί

σuμβι.oιως ... 'rπίρ του ootiAou του θι υ... 'rJtip τι:ιυ παρ]αχιιιη αι

Cl'jtol~ τι χα! ήμΙ χαΙ πασι τοΤς Jtapouot χαl oIJ",tIJxI)Iii ...O!iO "μΙ ... πά τα

το πρός oωτηρίιr.o 'Τπίρ το; ιύΑοτ,Ι3η'α! τα μ...ijοψ'% tauta ... 'rftip του

ρυα3'ι..αl ... Ά,τιΑαβου. oWΑo της πα...ατία; cixpά t)U... Ό ίιριύς τή ...

•,ίχή-ι Τ'Jdτη'ι' Ό θt.ί>ςόαΙώ ιος, ό τα οι'tiρημ~'ια ου ατατώ·ι ιίι: ί'ο'ότητα.

«inΛΓ. ρ. ::Η Ι. Ό θιι)~ ήμΙίΙ , ό τή-ι i; ί:l,ιΙίΙ... μ·ιηοτιυοάμι,ο; ... 11- 31 Ι.

""111. OIt&n'Ilιιaer~II ΡΥΙΙ:ΟΙΟ Χ γ( JJ.·~CTO 8fι:ΙΙ Aaca: ΣοΙ ταρ πρέ.-:ιι

Γ.Γ"""': Ότι πρέπει ~Ot (πάσα) δ~α t-:tra Α'1'μι"iά'ιt τά &αχτυλί;ι')" άπίι τ~;

άτi2 ; tfAIJt~'l'jiO ό [ι('ευ; Χαί ίπιϋχιται' ΚύΡιΙ ό θισι; ήμω". ίπiβλι'ψJ ...

i1t~ τοίιι:. ΟoUλou.; OQtI τό ...δι Χα! τή ...ί)ι, χα! οτήρι;"Ι ... τί> ... άpρσ~Uι"o a'ίτUι"

ί, mQtIt Χ'2ίόμο'l"lίσ... Κaί μιτα τό Άμή". i1tto·>3wot τώ ά',ορί tfJ 1.Ρ"

σο--n διιχt')λίΟI ....... , τό &! OI.Q'JPoυ ... ,t τυ',:ιι:.ι1 ίΙ:ιί ",aλλάοιι αύιά: ίίl τρί

το'l, :C'2i οϋτυ,; XΡ'2τ~oαι:: ό Ιιριιί; τά; δι;ιά;, O'ψπλίίlΙΙ άλλήλ"l'Jζ, χα!

."1':7":ιτιιι ό ...υμτί/); τ~ ... μ"'ίσ':"~ ... Χ:Jί ί;ίρχ ο'ι':"1'Ι. 73



.ι. 121. 'AJCo),ou3ia (ίο; ευλιiTησι" τάμα!;.

Είοιρχοηαι ιίι; τήν ..,αό,ι οι αυναπτ';μ.ι'ι"ι, χ,%ί :.ιυμιΨ·, ό ίιρ!';; π')ι

11 τ~·ι άρχή'Ι' ~ύ).όττlσo'ι, Οέοπητα. Εύλ.'ψιμίνη ή βασι},ιία ... Κ:Jί ~-iA'

J-t)'JIX τι)ν ΡJCζ', ψαλμό.,. Κaί τούτου ~o"Iti·Io'Ι. ί';iρχιt-:ιι .; ίιρι~ ι::

τού.. νuμ-;.ίouι; χaί 3υμι~ τούτους, :rαί 00;2-:0UOI,l .,f Φάλ ':71, ι!-::ο;ιύο'ΙΤ";

τού ίιρέωι'"., ιί;ιολου 3ούντω., ταιν νυμ'f(W" άχρι tw" άΊtιυ'Ι :}υρώ"ι χα: ΠΙ

p{o't(ntαI ό 11;;-' ά...-ήρ ,"ίο; τό Οι;ιό·ι μέραι:, ή ;( TU"1J ιί; τ,) άιχατιΡ-ί·'.

χαί im;i;tt αίιτοίς ό irpr,j; xηρίcι ιίπτ/)"ιτα 1ψϊι: ί'/α, χαί λέτιι ;:ή'l σ'J

~'lttή.,· ΟΕ" .ίρή,,'1" 'r1tip τη, a'ΙWI)Ι;" ••• ')'·π'φ τη,: είρή.,,1;... "'πέ:,

τοιί cir:oo olxou..• Ί:ίρ πάα,ι; ίπιoxoπ~~•.• 'rr.i:p Τι!l·ι (·iorjlro:citw·I ...

'1'πίρ τιΚi ΣUμπo).l!μ~ααc••• "Ιπίρ Τ1]; πόλιω; ... "l'r.ip ι,j.ι:Ρ'Σσ!α;... γπ~(ι

:λιό"τω-,... Ίπiρ τώ'l' αuναπτ"μέ·ιw.,•.• Ί'πί:ρ τώ" ~oύλων του Ηε/)ίί; ί)εΙ'ια

χαί ή ~ε{να: x.al τη, ίν Xριιn~ ΣU~εύ;ιωι: αύτων τΟ'λ. 'fιrf:p του ιύ·

λοτη3ήνα:ι τό" τάμο" τούτο .... ·Οπωι; Kι.iριι)t; ό θι.;ς JjflUI'l χαr,ίοηt'Σt αύ

τοΙ, riflII). τό. τάμο•••. Ίπί:ρ του t!ίφριrι31j'lαι αύMι.i;.•. ·rr.ir' ..,,;; Π'Σ

ρασχε3ήνα:ι αύταΙ;. .. ΊπΣρ τοίί ρυo:>ήναt... Ά"τιλα~I);j, αώαι>"... Κ'Σ! αψ'Σ'

l'είι; ό !ερείιι; O'fρα-rιCtt τάο; χt;;αlάς τω. αυ·,α1tΤl1μί.ω'l' xα~ λέτιι' IIp,j

οχωμι·ι. Ό θεόι; ό ιircoc, ό πλάσα; τό. a·,:lpwr.!),I... ρ. 31 ί. Ι\α( CJtl

φανl)Ι πΡώτο" τ';'" ά.ί)ρα, λέτω,' Iritttat .; ol)ίιλQζ τοί, Οε!);:' .; ~ε:'/'2

εί; τό O'lOfltJ του ΙΙατρ';ι:, .• Κύριε ό θεΌC ήμω,ι. ί)ό:~ χαί τψ~ (-,ttt >%

'ιwαα, αUτόν xaί ί3ηχαι: ίπί τή'l χε-;αλή. o,jt!)~ ... ε1; αίώ',α α~'ί.ι·,I);.

ΕΙτα oτεcpανoΙ χαί τήν rιναΙ;ια, λέτω'I' Στέ'fετα: ή ο!)υλη τo~ fJIt,,'j Τι

ί)εΙνα • Τ. Ι, Ι) :rαί ouμπλίχων τά:ι; οε;ιάς αύτςϋν χεΙρ'2;, λί"[ει ό iεΡε,j;'

ΙΙαpάlαβε αύτή'l ίχ "αου Κυρίου. Κα! αϋtlι, Ο"iΡ'ΣτίCtι tά; xε·.;:αλά~ o,j

τW·, ίχ ιΌ λίτων ουΤω,' '() Πατήρ tcjlCrrtr, ό fίό; οttψΟ'ιοί, τίι 1Ι',ε'jμ'Σ

tι) ατιο" άτιάCει. Κα! λέτει ό ίtρtύς' }ι;ιρή'/1j πάσι. Τάο; ίcιyαλά;. K';pt!

Θ θεόι; ήμω·" ό ίν οωΤ/ριώΟει.,. ρ. 318. J(OC.1·); "O'rlle ιιalll'"'' ό

:ιριύ;' ΙΙρι)ο;<ωμεν. Τά ΠΡΟ1jτιααμί'ια ατι:! τοΙς ό:τ(r"ιι:,.. Ό λαό;' Ε!;

Ii1tl>C..• Κοι·/ωνιχό .... Ποτήρι!)', αωτηρ!'ου. Καί μετά τό ψάλλει" a,j,';: li
τιι' Δι.i;1J χα! τιμ't.. , Και μιταo~ί)ει άμ'Υοτέρ"ι; τ"ϋ τιμίηυ αιίΨ'2Τr;ι; Χ'2:

'2!μ.ατοι;, :rα! 'ltάλιν ίχ τ"υ χο!ν"υ πoτηρ~Όυ πρςϋτο" πί'ιει" rfj.., Q'jap'J, ~!.j

Τ'ρ"" χα! τ/" τυ"αΙχα, τρίτ!)" χαί πάλιν τά·ι ά·ιί)ρ'2 ;λl)·ι. Ε,ίΖή τ,,;:' π,,·

t'ljp~'')'J')' Ό θtός, ό πάντα ποιήααι; ... ρ. 319. Κα1 μιτά τ', Π'.Τ~'2<7!

'2'Jt'J'I;, ΙίϊΙΙ ,) (εριW; ούτω,' '0 τίι δω~tχά'f'J).ον tI'JU 'Ισραήλ tύλΙ'JΤ~

οα" A·jrιi; ϊ.,ωαο·ι χαί ΟΙ,Υο:ι:ύλαΕι.ν 10ίιι; ~oύλOUζ σου τούτου>: άπί:ι πά-_, 'Τ

ση; ίr.ηριΙ-ι; το·1 1t""ηΡιιij. Κα! μιτά τί:ι ιίπιΙ'Ι αύτό,τζ'2Χ/ζ,ιι το) 1t"nj

PiI'J'I ό ίερε;'ζ λέτει' ΖΤΙι:, νιόταμι, ή Τριάι; ή cίτ€α "fuλά~IΙ οι. ΕΙτα

CΤιαλαμβά·,ει ό ίερε.J< τά χηρία ίχ τω·, χιψών αύtW·ι χ'2( ίπιόι~ει αύτ:Ι:

ΤΙ'ιί τ~ 'It':ιΡεύεσ:Ισι ίμπρησ:lt·ι O'j,W.,. K!li ι,j:Ιύ: ix';W'jt?' Έ" είρή"Ι:Ι

πρ"ίλ\lωμι·/. T/}'j Kυρ!'~υ oΙTι:>ίiιμε·ι. Κ'Σί α'(ραίί(!ι '2·ίτ')l><; 6 itpt,j,., λ!·

τω" ,.ϋτω:;· X'2ίpε~ε ί·ι Κ ·ψί~... Κρπr.Νηct.ι~ι"Ρ. Cιιι..t. ο IΓI.ι;ητ(ψ.

JUTH'Ir. ριι:η. ΒιιTlIΚ. (ίιlσ.ι. Clp. 106. Κιί εtίrι;ι; i:!Ρ;Ι')"~ι:ιt ά;:~

2Τ'I)') ·/']'):;,.
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.•. 64. Ι-:ύχή cl; ΤCJl"lοπ,lίη""".

ο λ ίΙΙ 'ttit'I'JI; ό :ιριύ; ί·ιώπιο"l του β~ματ'Iι: χαι απηι χηρη,ί" ίtαΙ

~ίoε! τψ π.,ι'ιματιJlΨ πατρί, XιJ! τωηοι τό ιύαπίλιο., ί.,ώπιο"l Q,jfW"l, ΠΡ"'''·

Χ'Ι",Ι;''' τή iYlIJ., ιύαηίλl..,"1 οΙ ~ύo, χα! 3ίτιι, ό :IΙΙλω., λαμβά'ιιι" τη,ι εύχή'ι,

τήν χιίρα τή'ι δι:ιά:ν ίπάνω to;; άΥίοι) ιΟΟηιλίου χα! λίΊΙΙ ό διάχο.,ος·

τ..,=-, Κ,ιρ;ου διη:)ωμε.,. 'ι) ίιρι",ι:: "ή"l ιύχή'" Ι(.ίριε Ίηο'lυ Xplott; Αε;";

ήμω·ι, ό αί ctiaTfMyx.,i't., tAi..,tJ; XιJ:ελ:lώ"l ίπί oωτηρί~ τ..,υ ΥΙΙ""")Ι: τω.,

ιrι:lριί.πω." χαί οιά τή" π..,λλή., σ..,υ ΧΡησtdτηtα ταπιινώσα; ίαυτ';,,1 χαί iJttr;

~ιίεαι; ό~ό., σωτηρίαι: τψ Ti"lCt τω"l Iί"l:lpu'ITfw"l, χα! οιά: τη., άτάπη"l τήν

σή'ι ίχτεί'ιαι; τά; άχράντου; OO'J χείρα-; ttti του τιμ.ίου χα! 'ωΙΙΠ,lιου χαί

Iίxρά.,tf,u σο,) σταυρου' Σύ Κύριε Ίησ..,υ. Χριοτ! ό ecri, ήμω." ίπίβλιο

Ψ"'''1 ήι a'f! ιiτα:)ότ/tI ίπΙ τό., oouAd"l οου τ;ι., σό"l παίδα, tό., ίχ βρΙΙ.

'f""ΙΙ: ιi1ιασ:Ιί'ιτα ίιπό σου του ίιρίωι;, χαΙΙώι: ίπίβλιψας, Κύριε, ίπΙ τή.,

οήν ήτιασμί"lην ΜηΤίρα, παριστωτος τιιϋ ήϊιπημί.,ου·σο,) μα:lητού Ίω

ά.,'ι",υ, χαί ιΙπώ., ι:ώήι' -rU'ιαι, ίδού ό υίόι; σ..,υ, ιίτα τψ μα:)ηήι' ιδού

ή μήτηρ 00", χαί ιiπ' ίιr:ιί.,ης T~Ι: lίφας ίχλi,:)η αύτlι Ί ,ισοίίι;. λ')τόι:

Δίσπητα 'J'IA,*v:)pwTfC, ό.,οιςο., τά ώτα τ~ς χαροίας του δούλου σou.) οιί'ια

χαί 'J'ώtισο., τό"l .,oij"l χα! Τ/., διά'ιοια"l Q'JtrιU, Τ,ιιJ άμίμπτωι; χι:ιί oWlιpd

"Iw; 'J'uAci;lJ χαί τηρήcηι τά πιστά, ώ; οίός άταπητ;"ι: τψ πατρί αύτοίι,

χα! τά σά προστάΥματα, Κύριι, βt~tJtω." χαί T~Ι: Οιίαι; σο,) 'J'w'ι~ς ίπη

Z..,·jflc',o; ποιήσ ~ τοΤς tO,j dpxr;"Iτo, Ν ιχοοήμο,) λΙΙτουστ' ίά., μήτις τι.,.,η

:I'f! ιi'/ω:)ε'ι, ού μή ιΙσιλεύσιται ιΙς τή'ι βαοιλιία" τω., ούρα"ω." λύτό;

χαΙ νυν, 'J'IAci"l:)pwTfc κυριι, ιύλότησο"l χα! τό"l δοuλd"l σου ό oci"ltI, ά.,α,

ΤΙ'Ι'I'»"1 ι:ιUτό"l τψ 1Ι'/ιίΨ2τί σο,) τψ άτίψ είς d'ficOI"l άμαρ-:ιω." χα! ιί;

ζωή., αΙώ.,ιο"l. Ότι σο;; ίστ!., ~ βαστλιίιJ χαΙ ή Ού.,αμις ... Καί μcτά τή.,

ιύχή" ίπαίριι tI,jtb"l ό Ιιρείk; ΙμπροσΟι., αύτου χα! τυρίζει αύτό., τ', tή.,

ό τίι:ιν τράπιζα." χα! μcτά τουτο πΙπτιι χα! πρoσxυ'ι~ τ-ή., άτία"l tpάTfcc.'t'I,

ίtαί cr.I' oίJτω: iXΤCi"lCt ό πατήρ ό πνι"ματιχόι: τάς χείρας ιΙς τά αΥια

oιάoτuλα, χαί 1υρίζιι αύtό., ό iCPC'J'; 1'. ίχ τω., μασχαλω., αύτoU, λίτω.,

α'JΤΨ' Τί λαιιι~άνιι>;; 'Απόχριοιι;' ηό., Οιτό"l ιίπό ίχχληοίας, τ'. KιJΙ ιύ·

:)ίωι: παραοί8(ι αύτό"l ό ίιριύ; τψ πνι'ψατιχψ α,jτο1; πατρί, λΙΙτφψ Σή·

μιρο" 'If'2p't),aμoβ~.,cc, τό., πνΙ'Ιμtlτιxό"l ar.u υίό"l, οιά πρισβιιω"l τ~ς υπ!·

fιηία; tfcotoxou, τω., τιμίω'ι ιίρχαηίλω"l ίΠO'Jρα.,ίω., Q'j',uiflCW"l, του IίTir,.)

'Ιωάψι..,υ tr;'i ΠΡι)'fiήτ..,u ΙΙρ..,1)ρdμιι'J χαί βαπτιοc..,υ, τω., ι.ilίω'l έ·/~ή;ω'ι

πα"Ι'Jfιήμw"l GittoQ,.."wv χαl ttQ"ltWJ αΙΗΟ'Ι tun ι.i1ίω." Χ'21 crJ' oίiτω;

βι:ίζιι αύτ;,"1 ιίς τiι., χόλπο., ToU Π"rιuματlxQi; πατρ':'ι; aUTIJ,j χ']l O:l.ETfci(tI
α,ίτόν μετά χολ'ιβίΙΧΙ παλαιου, &"1 &ί: ίοτ! TtJ,Iij μετά μtlxxά;~') (!ιίc) ιJ'IΤ"'iι, X',J!
c1:1' οϋτωι: ό ίιρεύι;, ίΧ'fiώνησι~' '()τι σύ cf ό (,ίλ..,τιϊ,., χ]Ι -i"(ι.2':,u,I",

Διά Ρήο(ω., ίχβάλλιl αύτό., ί'ιτ(ίi~ι', XιJΙ π{πτιι ιίι; το';>; ttQ9tIr. αύτ,/!

τΌ ό υίόι;, xa:1 IίattciC(t:Jt αύτ(,'ι ό πατήρ n1 ιiπέpXετ'2Ι i" (i.rl~'I'J, 0"0
iΞάC,..,,,IΤΙ; ΙΙατίρα Yίil'l χαί II,lfoOιfl(t ιίίt.."ι e.i; tIJ,j; α~ω"α; τψ'ι αίώ·"υ·,.

Άμή",

.ι, 113. Jo;':'z'ίJ ί~! tt:l.""'~"(""lfIi',w'l,

I\IJPC~ Ίησ.,ϊι Xρισ~!. ., θι;/: ήμω", ~ ';ι'ιλ-iσσw'ι τά 'Π}~~-:Ι :I.(t! Ol(t·
Ψ!'ΤW" :Ι.-:ι1 (ί::ώ", ,j.; ~r(tf)?;' μή ~wλ""(~ι (t.jtIi ipX(',J')~! ::p.j; μι' τω"

ϊ?Ρ ,.,~?,jtw'" (',J~~', ή ,1:J.,lλιί-:ι τώ', .,.jp~·,W",. A·jt?>; Δέ"::?~I, 'f,jλ:J~"" K'::t~

:'::t';:'::t :I.'t~ 'Jr.?IJ!::JfI!"?'J ?ι::ι τ.) ότη'ι ,ί'ι?μ.j .,η'ι τ~ :::ι~ρ~:("fι .,.,'ι :('ί~ιμ.,',ί~,

.,~έ::".·, ~'::t! "~'1Ί'iι', (tut.,v.; 'f'ιλ-inι('Ι :(cX! π?ιιί'l τάι:: ('It?λ::ί; O?IJ, r..ttw;

~'J;(w"( τ~; (:t"ι/ρ:ι·,i?·, ση,} Ρ:J.,ιλ([(tς, X2ΡΙ~Ι ~(ti ηί:(τιρμ?ί; :(.,.( 'τιλι'/'

:Ip,,,r:(? τ',;; fI""?J!'l?U;... Ε.',χή τ":; Κ!'Τ't),ηκλ!.,ί 1;' Δίσr:.,~(t, ό τη; :(f!.,tw;
;';]j'j: ~·ιμι?'ψ(',:. ή ί", τύ, r:p'u:I!' Ί\~'tμ. ιίο1ΙΙΓ, lι. {,Ιι2. 75



..1. !Ί~. Ε'ίχτ, l:1~ άiψ:ι~ω ..α "{.jμ?l.Ι.

'(Ι ~ψ It~ι~: tlJ::Ι ':tGltfoIcipx?1.I 'Λ;fρ~~μ "'Iμ::?P~'J~Jo:; ί" ."ij ;\I~..,?·

M~:ιμΙΊι (nιλλ?μι"Ψ ν'Jμ,;ι,j"-:Ι":)-:ιt Ί"αάο< 1'J"-:Ι:Ο<-:Ι, ;((1: '-ι~ μι?ι,!i:ι:

~Ί"ftf'Jσι\υ; ~ρρσj3wνί"cι~3'lΙ α,ί,ψ τή', 'l)t~i;(;(~" 1:::?;(~λΨ~CΙζ. Aιίτ~:, τΙ

k;,,:tr,wΓoI Κ·,.ψι, .,ίλC;1"J"Ο" τoυ~ QοUλ(ιl.l~ .. -:ι: ?,ήρι:<)" πcιρ' cι~jτ?~: τιj'l

k'1)'i~II·,tCΙ ;\';1"". ~-:ι1 ~ι~α!'ω?<)', Τ'ι) ,ιλιιι,i,"1Τ: τήι; r.:ιρ!i ::J<).j ~ ..i:ι: -:ι.j.

τι;,'. ί'H;'"ιω~' ιJ'ί τσρ oir.' άι:-:ιη; ίiS7jμΙιj,jΡ1"J"αι; άρ"ι" ~-:ι: :Ί~λ') !:fQ{'J.
"α: αύτ~,ύι;. χα: π-:ιρά: σ<)ίί άρμό~ιται ά'Ι1ρί τψ,ή ιι'; ~01ί:}ω:'ι ι<α: Οια·

O<)Z~" το,:, τί"<)ι'ι: τω .. ά"Ι)ΡWΠιυ", τ<);'ι; σ'ιμπ,ρ';·,,~: iir. :ι-:ι: "" ..ι,,:ιψι

νο"ς άτια,,<) .. ~~; iit~';,;λα;',,, ι'ίχαϊ: ..α/ r.ρισr!ί-:ιι~ τ~; άτi-:ι: θι<),ι:iX?"

χα: άΙΙΠ-:ΖρflίνΦJ Μαρ!'α;, ·Οτι ο'ί .1' YIίλ~; χα: o~ir."1 r.:i,,~W'1 ήμώ ... ό

θιή;. x~: "IJ: τ~ .. 0.);(1'0 ά'ιαπίlιr.ομι'Ο,

.1. ΙΗ. Jo;-;χή ei: τ,; ~πι:iρ~ι τ~ σίΙ';';"!" i~, τ?·ί :t.,λ-iμ?·'.

Ι(''ΡΙΙ ,; Οι;,; ~μIί,.,. ι) παρηι'ιόμιν,,:ί" 1\~"~ .ή~ Ι'-:ιλtλ,ίσ: Ι;"ΙΙΓ.!ι. :1:l2,

.1. 40. Εύχή ιί;"τ? λίioαι παστή",.

Σ~μ'fω"'~ xatCl'Jt')uO~'Jte; oi οοuλlJί O<)'J. K~ριι. ιl:ιg. 32G. EifIJj'''.

r.:iot, Τά: χι';αλiι; ... Ι(ύριι ο' Ο,ή: ήμών, ό tldλαμιj'Ι ιύφι",~ααι:. α:~\II

σο', πά'ιται; τ<)ύ: ί'Ο νόμψ χα! σΤΙ'τάν,,!, ά:'~:}'lΡσiα:, ώ: ξ::~ω\oν παρ:Iι:

vci~; τ<)ι;τουι: x~τακoσμ.ύlν. αύτί>~ Δέσ-;tοτ'J, 'tl)~; ι)lJuλ<),); ιυλήΊ"10"ν '1.

X'l! Κ'lτά Πι'1 ιύλαΊία'Ι 'tf)U πατρό: ήμω,ι '.ι\)ρ:ιάμ, Ίσαiι:x χα! Ί::ιxώ~, Ίι1

:,ισαι auto;: ύrιί'l'1 'f'Jlij: χαί οώμ~tl)":. Π'lΙf}<)::l)ιη7aι '), Ίηρα(. -τίμι')'"

·Οτι σf.ι'Ι τό χράτφ,:. 1(~1 λίΊΙΙ' 'J:o;liTjor,., ήμ.~; ... "Ef! r.ιόμeUα ,jr:~f> ~ώ'l

~ηυλων... ·Οτι ίλεήμων... x~ί ά:r.ολιίeι.
,ι. 6() ,ιι'i. '-;';χή ir.i οr.όρο."

ειίλ<)τητ;,~. ι:. K,jptI Ο θι.)~ τιίι'Ι Jt\tti{,w", ~ ί" άΡϊ1l π?ιήΟ"a; "::',',

?·jPT',j·1 :ι.,: τή'ι τi)" χα! χελεtί,,\t; (J'jt~.. βλ-:ιO"τ~"ΙΙ'O π~ .. ?,:,;έρμ-:ι απ'!,

ρψ?'Ο xat-J Ίί"<)~ ~.,! ~\t:)' ιiμIJΙ?Τ"1τ\t, 1 πλι:ioα,: τι),ι a,,:JPWJt?·, χα,' It,

:ιό"-:Ι O~" «\t! όμ<)ίω?ι .. χα1 xιλιtίoα: αυτ?·, ίρτά~ι?:>cιι τήν Τ~'O χα! ar,·
ΖΙΙ'Ι πά',τω'Ι τω·, ;,πί> Ο"?ίι ~τια3ί'ιτω"ι ό r.ι:-<):;ιΟ~:;:άμΙ·J": •ι\~ελ Τ<)') ii(·
;('li'J'1 τά ~"ίΙΡ(1. i::tiie x~ι ίπ1 τή'Ι Hi"t" 0<)'1 f'l·it."" ίπ' ίλπί~ι τη,.

o:rij.-; oi',αOt:i?ttll: μέλλ?lJαο2" oIttipto:)\tt. X'li ε'~λ~Τ"1α';'I, x~! -:ι:ι:ηα')·'. X,]"~

Π'lρά-:ΖΧ?" rij τη _rι·, μ~Jtαριαμi,'Ο τ~ς ί" Λi,'ί::-::ψ τϊΊ~. Χ(1Ι τιλ~"T''P''2''

ι·~~ήΙ<"10<)" r.ap""zet·j τ?ι: ?ί;(έr-:ι!ι; Ο?'), ΤΙ·, Jt:rpioZ')" Τl~ ()εpo:i;:?'H( 1,1"

Ί?'1ό:κ τ,~ π::;ι~?(j,?Ζι:! τή" έΚ1!,,?τε·j,,'J?όη, Τ')'1: ηλ:r:n: α'ί7'ΙΙ'. ILt:III,IiI

ί" ίΠ10:ι:ί'}Ι:, I,iXfI:r,?'O Iioip\t ;ιi: χ::ι! έ::'ιι';ελ!Γ, ::λ'ή:l')'Ι?'Ι 73 ϊιπιιlι.,71

.,,;:η; ίηέρε:" τη(':, ;1I')ληι~ "?') ί" φ!jκ?',~, x:r( ,;,', i:r;Κ'l·'t::ι :(':1: !:·ι

i)(.,τ~", x\t( ι,jλ?Γι'J"'Ι τι,·, oti.-;'2'J?·' τ?·ί ί'J~::ι·,t'l:; τη: Ί.rJΤ;'J •.j~Ί7';: '1'Ι",

r·ι-:ι ipx';flI'Jry~ η! ijη:j),η( Ο"?Ι, ί" ~'(\tn:j-:::: "~?'''''7':1Ι tb ~(,.j :ι::ιt::ι 'l;'~'"J,

οι i)ry:;'1,UO: τίι, μι}',η" :ίλη;}ι',';" ί::: π:i'J~"'" /j'Jt',,: 1"~]' t','. Σ,) ';':r"

_r fι ':,IιΤ) 'ijfl,i," fι a'iΡ::ι-::ιt?; xat .j·/!χλ!!::t?; x:tt .,1t ,η" ~'1::ι:" ...
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Ε/ΚΑΣΤ/ΚΟ

ΥΛ/ΚΟ
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1. ΓΑΜΒΛΙΑ ΔΑιανΛΙΔΙΑ

Ι.α. Γαμήλιο δαιcruλiδι με ωreιmvίσεις

γαμήλ\ων m..,}Vώv

l.β. Γαμήλω δωm.~λίδι )ιε απεικόνιση

νεόΝUμφoO ζεuyOΡΙOύ

I.Υ. Χρυσό Υαμίιλω δmcruλίδι με απε:u.."όvισιι

ζεuyo.ρΙOύ :ιι:ου το εuλσyεί ο Χριστός (Παρiσι. Μουσείο του Λούβρου)

78



Ι.δ. Χρυσό γαμiιλω διnmιλiδ, με

αtt\Kόνιση Κωνι'λη. I(f> - Ι Ι'" σι.

Ι.ε. Χρυσό γαμιμω δακτυλίδι

Κωνι'λη, 3Ui - 4...•σι

l.στ. Χρυσό Υαμήλω δαι.:roλίδι

79



l.η. Χρυσό ΎUpήλιo δαιcruλίδι.

l.θ. Γαμήλια δακτυλίδια που

παρουσιάζουν το ζευΥάρι mI
το Χριστόανάμεσατους.

Aνιryράφεταιη λέξηOMONOIA.
Τέλη 6-11\-

1.1. Διόμ σφενδόνης 1.1, διάμ.

cπεψόνης2 εκ. Χρυσός. Αρχές 6ου 01.

Άγνωστης προέλευσης.

Αθήνα. Μουσείο Π. και Αλ. Κανελλοπούλου,

80



2. ΛΟΙΙΙΑ ΓΑΜΗΛΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

2.α Χρυσό <tφιιώ:ρ1no

Αθήνα, Μουσείο Π. κω Αλ.. Κανελλοπούλου

2.β. Χρυσό μπρσσεJ.t,

Παρίσ\, Cabiιreι des Medailte,<;

2.1- Χρυσό περu..""άρmo.ΙΙο;" αι.

Αθήνα. Μουσείο KΑΝΕΛΛΌXoUΛoυ

81



2.δ. ΎαμιΊλια ζώνιι

-. --', •
~

".-.-..-----.---

2.ε. Γαμί\λια ζώνrι. Μψ•. 95 ειc, Χρυσός

με σφυρήλατο διάιcoσμo.7oς αt.

Από το θΙ1σαυρό Κρατι'IΥου MιmλιΊνιις.

Αθήνα, Bυζαvηνό Μουσε1ο

2.σι. Γαμήλ1α. ζώνη. Ύ..,. 7,5, μήιc. 40 oc
Xρuσός, διαμάνna,KαρrηδόVΙOI.,ομάλτο.Β' μισό 1701J αι

Κωνσταvmιoίnroλη. Aθή\.'U, Μουσείο 'Μχενάκτι,

82



2.ζ. Περιδέραιο

-...

3. η. Περιδέραιο Μήκ. 38 εκ.

Χρυσός "αι ημιπολunμες χέτρες. 7ος aL
Άyvωστης .ρ0έ4UO","

Αθήνα, Μοοοείο Π. """0.1 Αλ. Κανελλοποuλοu
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3. ΓAMHΛlAΣTEΦANA

3.α. Διάμ. 17-19, ύψ. ταινίας 5 εκ.

Χαλκός επικασσιτερωμένος. ισος αι.

Αγορά (πιθανώς από την Kωvστανπνoύπo:λιι).

Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο, Β.Μ. 7663α-β

3.β. α) Διάμ. 18,5xI8,7, μέγ. ύψ. 13,9 ε>:.

β) Διάμ. Ι8,5χI9, μεΥ. ύψ. Ι4,5 ε..
Ασήμιεπιχρυσωμένοκαι ΎUα/..ινεςπέτρες.

Ι 9ος «ι. Φιλιππούπολη.Αθήνα, BUΖανnνόΜοοοε\ο,
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3:Υ. Διάμ. 18 εκ. Ασήμι εχιχροοωμένο ..:α} yuάλnιες πέτρες.

19ος ω. Μμφά Ασία (;). Αθήνα. BUΖανnVΌ Μουσείο

3.δ. Διάμ. 18x17, ύψ. (με το σταυρό) 16,4 ε....
Ασήμι. 19ος m. Μιι:ρά Ασία.

Αθήνα, BUΖαvnνό Moum.io.

3.ε. Διάμ. 18,8x15,7 ι.:α} 18,4χ16,4, ύιγ. 6-12 ε....
Ασήμι αtχρuoo)μένo.l900.

Ταρσός ΜιΚ'ράς Ασίας. Αθήνα, Βuζαvm'ό Μουσείο,. κ... Προ 139
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3. ΑΝΑΠΑΡΛΣΤΛΣΕΙΣΤΟΥ ΤΛΜΟΥΤΗΣΚΛΝΛ......"

3.α.

86



3.β.

87



3·1·



3.δ.

Ο Γάμος στην Κανά. Λεmομέρεια. ΤοιχογρσΦία στο ναό του Aγioυ Νικολάου OpΦaνoύ,

Θεσσαλονίκη. 1310·1320.
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\

4. ΛΟΙΠΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ γΛΙΚΟ

4. α. Απε1κόν\ση σε ελεφαντοστό του γάμου Ρωμανού και Ευδοκίας
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4.γ

·Ή ύιιοΟΟχή τiι.. νύμφης ;Ι:α(ιά 'l"ιiς Πηyiις

U. Strz)'l.{o,,·s1.:i, lIas EpitbaIanIion d~~ ΡaΙreο1Qι~n Andronicos rι. ΒΙ, lη.,·ιrι2.,.
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4.δ

Ι. 'ΙΙ Otf1jιl; και τ,. σtεφιi\,ωμα βΟ(1ι/,έιι.ις

(Q. :'.Jil!et, Hal1te); f~t\ldcs, ΧΟ 10&.».

2. Ή ~\' tIj"1 ναψ τελετή του στεφαν(ι.Ί!~ατo;

tG. "1i11<::t, Hautes Et\1l1es, :-lo I~I).
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4.'

1. Ό :t(J;~QιάQχης πρό του kQoii βήματος πλεί τό οτε(ρίνιοιμα

(G. Mlllet, Hautes Etudes, Νο f61),

2. Τό Ί'αμήλιον συμπόοιον

(G. Mi1Jet, Hautes Etudes, Νο 890).
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