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Από την μεσαιωνικήν διαπόμπευσιν

Φαίδων ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Δελτίον XAE 4 (1927), Περίοδος Β'• Σελ. 62-66
ΑΘΗΝΑ 1928

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΝ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΙΝ
Σήμερον οΐ Καρπάθιοι, ϊνα δΐ|λώσ<ϋσιν δτι γ\'νή τις δεινώς ΰθρισεν ετέραν, λέγουσι παροιμιωδώς· είπε της της πέτρας ταναγέλοια».
Έ ν τη φράσει υπόκειται άσοραλώς παλαιότερον εθιμον ποίον όμως
ητο τοΰτο;
Ή άνεύρεσις του έθίμοι«, όπερ σήμερον ε/ει έκλίπει, θα ητο αδύ
νατος, αν μη τα εξής μας παρέδιδεν 6 Πλούταρχος.
Κατά τον συγγραφέα τούτον ή συλληφθεΐσα ώς μοιχευομένη ώδηγείτο εις την άγοράν ένθα, ίνα γίνη περίοπτος, άνεθιυαζετο επί λίθουέπειτα επιβαίνουσα όνου περιηγετο ανά την πόλιν και επανεορέρετο εις
τον εν τή αγορά λίθον. "Εκτοτε εθεωρείτο άτιμος, ονομαζόμενη όνοβάτις ').
Το εθιμον μας παραδίδει 6 Πλούταρχος ώς επιχωριάζον εν Κΰμη,
ή νυν δμοος εν Καρπάθω σωζόμενη φράσις, αφ 9 ου ταναγέλοια της
πέτρας είναι ακριβώς οι εμπαιγμοί οί έκτοξευόμενοι κατά της μοιχαλίδος της καθήμενης επί τον εν τη αγορά λίθου, μας δίδει να έννοήσωμεν δτι τοΰτο είχεν εύρυτέραν διάδοσιν, θα ύ(ρίστατο δε και κατά
τον μεσαίωνα, μ' όλον δτι ουδεμία περί αυτοΰ μεσαιωνική μαρτυρία
διεσώθη.
Πρώτος συγγραφεύς τοΰ ΣΤ' μ. Χ. αιώνος, ο Ι. Μαλάλας, έν τώ
Χρονικό) τοι· επανειλημμένως και έπειτα κείμενον αγιολογικόν τοΰ Ζ '
αναφέρουσι το ρήμα περιβίοια'ζο ') επί της σημασίας του περιάγο) δια') Πλουτάρχου, Κεφαλαίων καταγραφή Έλλην. 2 σ. 291. Πρβ. και Ν.
Πολίτου, 'Υβριστικά σχήματα έν Λαογραφίας τόμ. Δ' σ. 628.
') Μηνί Ίουνίω, Ίνδικτιώνι τ Γ} αυτή, συσχεΟέντες "Ελληνες rrFoiftùo/tMhjοαν και τα βιβλία αυτών κατεκαύοη· Ι- Μαλάλα, Χρον. 491.8. Βλπ. και σ.
451.21, 473.11. Είπε δτι έσιΑήθης ( on σέ έκλεψαν) ϊνα .τεοιβωμιοΟώση· (οι
κλέπται). Διήγησις τών θαυμάτων του αγίου Αρτεμίου (Α, Παπαδοπούλου—
Κεραμέως, Varia Graeca Sacra 2:5.14). Tò υπό τοΰ Μαλάλα έπ' ίσης (451.21)
άναφερόμενον πεοιεβωμβήΰησαν νομίζω δτι είναι το περιεβωμίσοησαν, μετ' ανε
πτυγμένου έρρίνου.

i;;i
πομπεύων. Ί ο ρήμα τοϋτο, όπερ κακώς διορθόϋται ύπο τον L. Dindorf
εις περιπομπευο), ') κάλλιστα έσχηματισμένον και όφείλον να είσαχθή
εις πάντα τα λεξικά της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, δημωδώς δε λεγόμενον κατά τον μεσαίωνα, ώς δεικνύει ή μνεία αυτοΰ εν κείμενοι;
λαϊκοΐς, -) εσήμαινε, φυσικά, κυρίως περιάγω περί βωμόν.
Άλλα τίνα σχέσιν έχει ο βωμός προς την διαπόμπευσιν ;
Την άπορίαν ημών λΰει και πάλιν ό αυτός Πλούταρχος πληρο
φορούν ότι εν Λακεδαίμονι ό ένοχος εγκλήματος ηναγκάζετο να περι
φέρεται περί ένα τών εν τή πόλει βωμών αδων εις εαυτόν πεποιημένον χ^όγον ').
Kai ενταύθα πάλιν παρατηροΰμεν δτι το έθιμον παραδίδεται μεν
ώς Σπαρτιατικόν, πάντ(ος όμως θα επεχωρίαζε καί άλλαχοΰ, αφ' ον
εσώθη μετά τοΰ σχετικού ονόματος και κατά τον μεσαίωνα.
Β'.
Έ κ τών ανωτέρω σημεκυθέντων εδείχθη το και άλλοτε τονισθέν,
δτι δήλα δη ή μεσαιο^νική και σημερινή ημών γλώσσα διασώζει έθιμα
παλαιά, τών οποίων την ΰπαρξιν η σπανίως η ουδόλθ)ς μνημονεΰουσιν
αι εις ημάς γνα>σταί γραπταί πηγαί.
Αι' όσων νυν μέλλω \'à γράψω τοϋτο προτίθεμαι να δείξω, δτι οι
μεσακυνικοι "Ελληνες διαπομπευοντες, αφ' ου ή διαπόμπευσις ήτο
ποινή, καί μάλιστα προσθήκη εις άποφασισθεΐσαν ποινην. ή επήρουν
τα μέλη εκείνα του σώματος τον διαπομπευομένον, ατινα προεκάλεσαν
τύ δι' δ οιΐτος διεπομπειίετο έγκλημα, η τον ηνάγκαζον να φέρη τα
αντικείμενα εκείνα, ατινα άμεσώτατα εσχετίζοντο προς το την διαπόμ
πευσιν προκάλεσαν έγκλημα.
Τα επόμενα παραδείγματα θα καταστησοίσι το πράγμα σαφέστερον.
Κατά τους προ'>τους αιώνας τοΰ Χριστιανισμού άπειράκις διεπομπεΰθησαν Χριστιανοί προτού τον μαρτυρικον ί-ποστώσι θάνατον.
ι

) Ι. Μαλάλα, "ΕνΟ. αν 451.19.
'-') Ή λέξις βωμός σώζεται και νΰν δημωδώς πολλαχου (ί)ς λ. χ εν Κυνου
ρία, Λακεδαίμονι. 'Αρκαδία καί Αιτωλία, δηλοϋσα τον σωρόν λίθων ή άλλων
πραγμάτων, σημασία, ήν πιστοποιεί το πρώτον Διονύσιος ό ΆλΊκαρνασσεικ
γράφων (Ρωμ. Άρχαιολ 10.4) <οί δέ συμφοροΰντες φακέλλους φρύγανων καί
παρά τοίς απότομοι; της πέτρας βωμούς εγείροντες υψηλούς, ύψήπτον».
J
) Πλοντάρχον, Τα παλαιά τών Λακεδαιμονίων επιτηδεύματα 9 σ. 237
Ν. Πολίτου, 'Υβριστικά σχήματα εν Λαογραορίας τόμ. Δ', σ. 628

<)4
Επειδή δε αιτία της διαπομπεΰσεως ήτο ή πίστις αυτών εις τα εν τω
Ρίύαγγελίω περιεχόμενα διδάγματα, δια τούτο περιάγοντες τους έκρέμων
από του τραχήλου και το ιερόν Εΰαγγέλιον.
'Ιδού τί άναγινώσκομεν περί του μάρτυρος Εύ'πλου επί Διοκλητιανού μαρτυρήσαντος : «Τότε θυμωθείς ό τύραννος (Καλβισιανός) εκέλευσε δεθήναι τον μακάριον Εύπλον καί το μέγα αχραντον Εναγγέλιον
οεθηναι επί τον τράχηλον αντον και ώς επί εμπαίγματος άπάγεσθαι
αυτόν εν τφ δεσμωτηρίω» ή.
Ύπήρχεν άρχαΐον έ'θιμον εκ Θουρίων της κάτω 'Ιταλίας μνημονευόμενον, καθ' ο οι λιποτάκται ή οι μή άναλαβόντες υπέρ πατρίδος
τα όπλα, οί άποβαλόντες δήλα δη τήν άνδρείαν άρετήν και γυναίκες
την ψυχήν άποδειχθέντες, ήναγκάζοντο γυναικεία φοροΰντες να κάθηνται επί τριήμερον εν τή αγορά 2 ).
Σΐ'μφώνως προς τήν αντίληψιν ταύτην, ή οποία ασφαλώς θα επεκράτει ευρύτατα, ώς δεικνύουσι τα κατά τον μεσαίο)να συμβαίνοντα,η)
οι δειλοί κατά τους Βυζαντινούς χρόνους διεπομπεύοντο γυναικεία φο
ροΰντες. Οΰτοος ό Ίο\>λιανός εις ιππείς δειλιάσαντας «τήν μεν από τών
νόμων ώρισμένην τιμωρίαν αύτοΐς ουκ επέθηκεν, άμφιέσας δε εσθήτι
γυναικεία δια του στρατοπέδου περιήγαγεν επ' εξαγωγή στρατιώταις
άνδράσι χαλεπωτέραν θανάτου τήν τοιαύτη ν τιμωρίαν και ποινήν ήγησάμένος» 4 ).
Κατά τον Ι. Κίνναμον ('Ιστορ. 12.9.) επι 'Ιωάννου Κομνηνού
<Σέρβιοι έθνος Δαλματικόν εις άποστασίαν ϊδόντες τό Ράσον κατεστρέψαντο φρούριον, ου δή ένεκα καί Κριτόπλον βασιλεύς αμυνόμενος, δς
τήν του φυλακτηρίου τούδε έπετρέψατο τήρησιν γνναικείαν ένδεδνκότα
οτολην olà της αγοράς 7/γεν δνω εποχον >.
Κατά δε τον Νικήταν Χωνιάτην ( Χρον. Διηγ. 256.7 ) ό Μανουήλ
Κομνηνός Άνδρόνικον τον "Αγγελον φυγόντα εν συμπλοκή προς τονς

') Μαρτύριον τοΰ άγιο» ενδόξου μάρτυρος Εΰπλου. Migne, P. G. 115. 528 β.
) Βλέπε Ν. Πολίτου, "Ενθ' άν. σ. 628.
:|
) 'Εντελώς σύμφωνοι προς τήν άρχαίαν καί μεσαιωνικήν αντίληψιν είναι
καί οί έξης στίχοι του Χρονικού τοΰ Μορέως (στίχ. £980 έξ·)
κι' ήθελεν εΐσταιν ασκημον, κατηγορία 'ς τον κόσμον
άφ' ων στρατιώτες είμεστεν να φύγωμεν ώς γυναίκες.
Σήμερον εν Ίωαννίνοις «μ' ηΰρε γυναίκα» σημαίνει με εδρεν άοπλο ν καί
άνίκανον να υπερασπίσω έμαυτόν.
Α
) Ζωσίμ. Ίστορ. 126.8.
3

(iô
Τούρκους «εγγύς ήλθε τού δια τών αμφόδων της πόλεως έκφαυλίσοι
γνναικείαν στολην περικείμενον» ').
Καί το επί Τουρκοκρατίας δε και μέχρις εσχάτων επικρατούν εθιμον, δπερ καί μεσαιωνικον ήτο, καθ' δ άπο τών ώμων του πομπευομένοι» κλέπτου άνηρτώντο τα κλοπιμαία, εις τήν ανωτέρω υπάγεται κατηγορίαν, της αυτής δ' αντιλήψεως απόρροια είναι καί δσα επί το σκοπτικώτερον γράφει ό Μιχ. Ψελλός, '·) όστις προτείνει να διαπομπευθή
ο μέθυσος καλόγηρος 'Ιάκωβος, α φ ' ο υ κρεμασθώσιν εκ τών ώμων του
ασκοί οίνου.
Διαπόμπευσιν εγκληματήσαντος με το όργανον του εγκλήματος ανά
χείρας ευρίσκομεν μνημονευομένη ν εν ταις Άσίζαις της Κύπρου,3) ενθ«
λέγεται δτι τον πυρπολήσαντα οΐκίαν «έντέχεται να τον κάψουν, α φ '
ου κεβεντιστη ') εις δλην τήν πόλιν εκείνην, ο δαυλός του πυρός εις τας
χεΐράς του».
Έ ν ταΐς Άσίζαις της Κύπρου, αϊτινες περιέχουσι πολλά εντόπια
Κυπριακά έθιμα υπό τών Γάλλων κατακτητών είς τήν Κυπριακήν νομοθεσίαν των εισαχθέντα, ώς δεικνύει πασιφανώς ή ΰπαρξις ομοίων
εθίμων εν τε τη Γαλλοκρατουμένη νήσφ καί εν αλλαις Βυζαντιναΐς
χώραις, ') ύ ιατρός ό ποιήσας εσφαλμένην άνάλυσιν τών ούρων καί
άποχωρημάτων τοϋ ασθενούς τών εντός χαρούρας, τουτέ^ι νυκτερινού
δοχείου, περιεχομένου καί γενόμενος ούτως αίτιος του θανάτου αυτού,
έντέχεται να τον παίρνουν διαλαλώντα με μίαν καροϋραν εις το χέριν
τον καί να τον γυρίσουν τήν χώραν ότι τούτο έ'νι δίκαιον, δια να φο
βερίσουν τους έτερους ιατρούς").
') Ό τρόπος ούτος της διαπομπεύσεως ήτο καί παρά τοίς Τούρκοις έν χρή
σει. Ό Άγορηνος άρχων Μουχούμετ κατά τον Νιχηφόρον
Βρυέννιον
("Ιστορ28-17) »τους τον κίνδυνον άποδράσαντας στρατιώτας θριαμβενσειν ήπείληαε γυ
ναικείας περιβεβλημένους οτολάς».
-) Βλ. Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ- 5.181.
3
) Α. σξζ'. Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.223.6
4
) Το ρήμα τοΰτο ώς γιβεντίζω καί γεβεντίζω ύπο τών Βυζαντινών καί με
ταβυζαντινών συγγραφέων μνημονευόμενον είναι ξενικής προελεύσεως καί ση
μαίνει κυρίως διαλαλώ- Έ ν ταΐς 'Δσίζαις τής Κύπρου ( Β . σ· \. δ'. Κ. Σάθα,
Μεσ. Βιβλ- 16.487.11) λέγεται σαφώς «έντέχεται νά ενι χιβεντισμένος, ήγουν
διαλαλημένος είς τήν χώραν» Πβ. καί Nix. Χωνιάτον,
Χρον. Διηγ. 790.28.
Το δέ μέγιστον δεύτερον έγυβέντιζε μή τολμήσαί τίνα. Ώ ς γνωστόν, κατά τήν
•διαπόμπευσιν διελαλείτο καί το έγκλημα τοΰ Οιαπομπευομένου.
') "Ορα τήν έν Κύπρω καί πολλαχοΰ τών Βυζαντινών χωρών ομοιότητα τής
ποινής τής είς τον παρθενοφθόρον επιβαλλομένης, περί ής κατωτέρω.
") Α. σκζ'. (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.185.11.)
Γ)

<*><;
Ί ο ελάττωμα της κυβείας, κληρονομιά παλαιά, ήτο, δυστυχώς, πολύ·
διαδεδομένον και κατά την Βυζαντινήν έποχήν. Αι είς τους κοττΜτάς
urtò τοΰ κράτους επιβαλλόμενοι ποιναί και της εκκλησίας οι αφορισμοί,
J
δέν ίσχυσαν να το μετριάσωσιν )i
Άλλα περί τούτου δεν πρόκειται νυν ενταύθα. ' Εκείνο δπερ, συμφώνως προς τον σκοπόν της βραχείας μελέτης μου, θέλω να τονίσω.,
είναι δτι οι κυβευοντες διεπομπεύοντο, ά φ ' ου πρότερον άπεκόπτετο ή
χειρ αυτών ή τους κύβους ρίπτουσα.
'Ιδού τίνα σχετικά λέγει ο Ι. Μαλάλας (Χρον. 451.10) μνημονεύων
της παραβάσεως διατάγματος εκδοθέντος έπί 'Ιουστινιανού και άπαγορεΰοντος το κοττίζειν: «'Επειδή εν Βυζάντιο) ευρεθέντες τινές τών κοττιστών και βλασφημίαις δειναΐς εαυτούς περιβαλόντες, χειροκοπηθέντες.
περιεΰωμ6ήθΐ]σαν εν καμήλοις». Χειροκοποΰμενος έπ' Τσης έκεβεντίζετο,
ήτοι διεπομπεύετο, κατά τάς Άσίζας, και εκείνος, δστις έ'διδε δυνατόν
κτύπημα κατά της κεφαλής τοΰ άλλου. Τότε «το δίκαιον ώριζε δτ« vù
κόψουν τον γρύνθον τον καί οΰτω να τον κεβεντίσουν εις την χώραν
και να τον διώξουν έ'ξω της χώρας»8).
Έ π ί της εποχής τοΰ 'Ιουστινιανού πολλοί κατηγορηθέντες ως άρσενοκοίται και ένοχοι άποδειχθέντες έκαυλοκοπήθησαν και κατά διαταγής
του Έπαρχου τής πόλεως Βίκτωρος διεπομπεύθησαν,Ά) ή ποινή δ' αύτη
φαίνεται δτι έφηρμόζετο και καθ' όλον τον μεσαίωνα, αφ' ου κατά τά·.
τέλη αυτού εν Κΰπρω, κατά τάς Άσίζας, τού διαπαρθενεύσαντος κόρη λ'
αντέχεται να κόψουν τήν βέργαν του σύν πάσι τοις μορίοις αυτού καί
έντέχεται να τον διώξουν έξω τής γής εκείνης»4).
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

J
) Μ. Ενστρατιάδον, Περί τής χαρτοπαιξίας άπο τών αρχαιοτάτων χρόνων..
Περί τών κοττιστών, ήτοι κυβιστών. Δελτ. Χριοτ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περιόδ;
Β', τόμ. Γ', σ. 3 εξ.
') Α'· ριη' καί Β', σ'£. {Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ 6. 91.8 487.10).
») Προκοπίου, 'Ανέκδοτα 11.36,. Ι. Μαλάλα, Χρον. 436.3.11, Γ. Κεδρηνον.,
Σύνοψ. ίστορ. 1645.17.
') Α'· ρκζ'. Β', ρκδ'· (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 6.97.22 347.20.
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