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Περί της μη τελέσεως γάμων τον Μάϊον

Μιχαήλ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'• Σελ. 77-78
ΑΘΗΝΑ 1926

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΓΑΗΙΩΝ ΤΟΝ «ΙΑΊ ON
Έθιμον επί Ρωμαίων ίσχΰον μεταδρθέν και εις τους βυζαντινούς
Χριστιανούς, παρέμεινε ίσχυον καί σ·()μερο^ παρ 1 ήμΤν εκ παραδό
σεως. Είναι.δε τούτο ή μή τέλεσις γάμων κατά τον μήνα Μάϊον,
έθιμον τηρούμενον αυστηρώς υπό τοΟ λαού, αν καί ουδεμία διάταξις
νόμου το απαγορεύει.
ΠολλαΙ καί διάφοροι εξηγήσεις εδόθησαν μέχρι τούδε υπό δια
φόρων, στηριζόμεναι δμως εις άπλας υποθέτεις.
Ή πιθανωτέρα έξήγησις στηριζομένη εις τα πράγματα είναι ή εξής :
Παρά Ρωμαίοις ό προσδιορισμός της ημέρας τοϋ γάμου είχε
μεγάλην σημασίαν, καθόσον ώρισμέναι ήμεροι εθεωρούντο αποφράδες
προς τέλεσιν γάμου, ώς ήσαν αί Καλένδαι, cd Nonae καί ΐδαι καί έπόμεναι αυτών, ώς καί άλλαι τινές ήμέραι. 'Ιδίως ομωςάτυχής προς τέλε
σιν γάμου έθ-εωρείτο παρά του λαού 6 μην Μάιος κατά τον Όβίδιον
(Fast. V. 490) <Mense maium nubere vulgusait>
Ό λόγος δε ήτο ό έξης : Τήν πρώτην Μαίου έωριάζετο κατ' άρχαίαν
συνήθειαν ή εορτή της Bona dea μετά τών Παρθένων της θεάς Εστίας
(Βεστάλτ/ς), καί μόνον υπό γυναικών έν τη οίκία τών Τπάτων καί Πραιτώρων, δια τήν εύτυχίαν τοΰ λαού, ήτις έληγε τήν 15 Ιουνίου μετά
τον καθαρμον τοΰ ναού. Τήν ένάτην καί ένδεκάτην έωρτάζοντο τα Lcmuria προς τιμήν τών Lémures ή τών φασμάτων της νυκτός, άτινα εθεω
ρούντο ώς αλ ψυχαί τών αποθανόντων φίλων (Manes paterni).
Κατά τον μήνα επομένως Μάϊον δεν έτελοΟντο παρά τοίς Ρωμαίοις
γάμοι. Τούτο αναφέρει καί ό Πλούταρχος («Ρο)μαϊκα ή αίτίαι Ρωμαϊκαί 86,25 καί 105») έξηγών τους διαφόρους λόγους. «86 Διατί τοΰ Μα
ίου μηνός ουκ άγονται γυναίκας, πότερον οτι μέσος έστι 'Απριλίου καί
τού Ιουλίου μηνός, ων τον μεν 'Αφροδίτης, τον δ' "Ηρας γαμηλίων θεών
ιερόν νομίζοντες, προλαμβάνουσιν ή μικρόν ή περιμένουσιν, ή οτι τω μην1
τούτω τον μέγιστον ποιούνται τών καθαρμών.... ή δτι πολλοί Λατίνοι έν
τώ μηνί τ^ύτω τους κατοιχομένους έναγίζουσι, ή καθάπερ Ivtoi λέγουσιν, δ μέν Μάϊος από της πρεσβυτέρας, ό δέ Ιούνιος άπο της νεωτέρας
ηλικίας ώνόμασται, γάμω δέ άρμοδιώτερον τον νέον κ.λ.»
<,Καί Ευριπίδης φησίν «άλλ' ή το γήρας τήν Κύπριν χαίρειν έά, ήτ'
"Αφροδίτη τοις γέρουσιν άχθεται».

78
*0ò γαμοΟσιν οδν έν τφ Μαίψ, περιμένοντες τον Ίούνιον, 8ς εοθυς
έστι μετά τον Μάΐον.>
Το Ιθιμον τοοτοέρριζωμένον έντ$ συνειδήσει του λαοΟ, φαίνεται 8τι
διετηρήθη καΐ μετά τον Χριστιανισμον έν Ρώμ^, ως καΐ πολλά άλλα
έθιμα τών εθνικών, άτινα ή εκκλησία δέν ήδυνήθη νά εκρίζωση, εκεί
θεν δέ μετεφέρθ-η πιθανώς καΐ είς το Βυζάντιον, δπόθεν μετεδ<5θ·η καΐ
είς τους λοιπούς "Ελληνας ,.διετηρήθ-η δέ μέχρις ημών καΐ τηρείται καΐ
σήμερον.
Μάρτιος 1926
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