Η «ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ» ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΘΡΥΛΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ ΤΗΣ

Α'
Κεντρική μορφή, έπαξίως δεσπόζουσα όλων των εθνικών μιας θρύλων,
άναμφισβητήτως είναι ή τον Μαρμαρωμένου Βασιλιά. Ό τελευταίος οΰτος
αυτοκράτωρ τής Βασιλευούσης δεν υπήρξε μόνον από ιστορικής άπόψεως ένας
δεύτερος Λεωνίδας, καθ’ όλα αντάξιος τοΰ πρώτου εκείνου, άλλ’ ύπήρξεν
επίσης από λαογραφικής άπόψεως ό μετά πίστεως αναμενόμενος Μεσίας, ό
ένσαρκώνων τους περί ελευθερίας διακαείς πόθους τοΰ ’Έθνους. Ή παράδοσις περ'ι τοΰ Μαρμαρωμένου Βασιλιά, ποιητικωτάτη έν τή συνθέσει των
επί μέρους στοιχείων της, άπετέλεσε καθ’ όλους τούς σκοτεινούς αιώνας τής
δουλείας τό κυριώτατον στήριγμα τοΰ σκλαβωμένου Γένους. Είναι ή παράδοσις εκείνη, ή οποία κατ’ εξοχήν προεκάλει τα δάκρυα εις τούς οφθαλμούς
καί ήτις εκατομμύρια ελληνικών καρδιών τά έ'καμνε να σκιρτούν από συγκίνησιν επί τή έλπίδι τής προσεχούς εθνικής άποκαταστάσεως.
Ό ηρωικός εκείνος βασιλεύς, σύμφωνα μέ τούς λαϊκούς θρύλους, δεν
έφονεύθη. 'Απλώς έγινεν ένας «μαρμαρωμένος», προφανώς κατ’ έπίδρασιν
άλλων λαϊκών διηγήσεων, όπου συμβαίνει γενναία καί ωραία βασιλόπουλα
δι’ άνωτέραν αιτίαν καί βίαν, συνήθως μαγικήν καί μοχθηράν, να μεταβάλλωνται εις μαρμιαρωμένα καί εις τοιαύτην ευρισκόμενα κατάστασιν ν’ αναμέ
νουν τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, τότε όταν θά έλθη ή λυτρωτική στιγμή καί
θά λυθούν τά μάγια. Τότε τά μαρμαρωμένα βασιλόπουλα θά άναλάβουν καί
πάλιν τον γνώριμον ρυθμόν τής παλαιάς των ευτυχισμένης ζωής καί πάσης
άλλης διακοπείσης ενεργού των δράσεως.
Βαθύτατα υποβλητική εις ύφος βιβλικόν, εις απλότητα κλασσικήν καί
εις δημιουργίαν φρονήματος υψηλού, ή σχετική διά τον Μαρμαρωμένον
Βασιλιάν παράδοσις προφητεύει ότι καί ό τελευταίος αυτοκράτωρ, μαρμαρω
μένος όχι από τήν παρέμβασιν μοχθηράς μαγίσσης αλλά κατά θείαν οικονο
μίαν, θά άναλάβη καί θά συνέχιση τον γνώριμον ρυθμόν τής διακοπείσης
τότε ζωής του, τής διακοπείσης άρα μάχης : «...Και §ά σι/κωβη ό βασιλιάς
και ϋά μπη στην Πόλη από τη Χρνσόπορτα καί, κυνηγώντας με τά φονα-
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σατα τον τους Τούρκους, ύλά τους <5ιώξη <Άς την Κόκκινη Μηλιά»

(Ν.

Π ο-

λ ί τ ο υ, Παραδόσεις, 1, 22, άρια1). 33, «ό Μαρμαρωμένος Βασιλιάς»).
Είναι ή πρώτη φορά κατά την οποίαν προβάλλει ή περίφημος Κόκκινη
Μηλιά, ή δηλοϋσα την άπωτάτην άκραν γης, εκεί προς τά βάθη τής Περσίας,
όπου θά εδιώκοντο οι Τούρκοι. Ένωρ'ις ή Κόκκινη Μηλιά έγινε πανελλή
νιος θρύλος καί μέ λυρικήν διάθεσιν καί πλούσιον όραματισμόν πατριωτικόν
έπέρασεν ακόμη καί εις τά ευχετικά γαμήλια ρίσματα. Μαζί «·μέ τους εννιά
τους γιους, τη μιά τη §υγατέρα», εύχονται εις την νύφην ανδρειωμένος να
γεννηθή ό πρώτος της υιός :
Πρώτη σου γέννα, νύφη μου, ό Θιός νά μας τ’ αξιώση,
μέσα στήν Κόκκινη Μηλιά τους Τούρκους νά ζυγώση

Διά την Κόκκινην Μηλιάν έχει γράψει πρώτος ό σοφός Ν. Πολίτης
σχολιάζων διά μακρών την παράδοσιν περί τοϋ Μαρμαρωμένου Βασιλιά 2. *
’Επίσης διά τό παρόμοιον θέμα σχετικής τουρκικής προφητείας αφιερώνει
ολόκληρον κεφάλαιον ό ιστορικός. F. W. Hasluck8. Χρησιμοποιών
υλικόν εκ τών ανωτέρω δύο μελετών καί προσθέτων ιδίας τινάς αξιό
λογους πληροφορίας γράφει διά τό αυτό θέμα ό γνωστότατος ελληνιστής
R Μ. Dawkins4. * Κατωτέρω θά επιχειρήσω ιδίαν ερμηνείαν τοϋ σχε
τικού προβλήματος, εις τήν διαμόρφωσιν τής οποίας αί δύο προηγηθεΐσαι
εργασίαι τών Ν. Πολίτου καί R. Μ. Dawkins πάρα πολύ μέ έβοήθησαν,
τόσον μέ τά πολλά πλεονεκτήματα των, ΐδίφ τά άναφερόμενα εις τήν συλλο
γήν πληροφοριών, δ'σον καί μέ τά μειονεκτήματά των, όσα, κατά τήν γνώ
μην αου, παρουσιάζουν.

Β'
Πρώτος δ Ν.

Πολίτης (Παραδόσεις, 2, 671) γράφει: «Πιθανόν

μοί φαίνεται ότι ή προέλευσις τοϋ ονόματος (ή Κόκκινη Μηλιά) είναι τουρ
κική. Οί Τούρκοι κόκκινον μήλον έπονομάζουσι πάσαν μεγάλην καί δχυράν
πόλιν, ή επωνυμία δ’ αυτή άναφέρεται εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν έν παλαιςί

Παύλου Γ. Βλαστού, Ό Γάμος έν Κρήτη, 1893, σελ. 51.
Βλέπε κυρίως Παραδόσεις, 2, 670-673.
8
Christianity and Islam under the Sultans, 1929, Ιδίως κεφάλ. ΠVIII,
«The Prophecy of the Red Apple».
4 The Red Apple, Άρχειον Θρακικοΰ Θησαυρού, Έπίμετρον Τ' τόμου, 1911,
Έπιτύμβιον Χρήστου Τσούντα, σελ. 101-406,
1

2
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τουρκική προφητεία περί τής άλώσεως αυτής καί περί τής εν τφ μέλλοντι
έκδιώξεως των καταχτητών.» Συνεχίζων 6 Ν. Πολίτης παραθέτει την τουρ
κικήν εκείνην προφητείαν : «Ό ήμέτερος Πατισάχ θά επέλθη καί θά καταλάβη τό βασίλειον των απίστων. Θά λάβη προσέτι εις την κατοχήν του τό
κόκκινον μήλον καί θά τό έχη υποχείριον. ”Αν δ’ επί επτά έτη τό ξίφος των
Χριστιανών δεν άνελκυσθή, θά μείνη κύριος αυτών μέχρι τοϋ δωδεκάτου
έτους. Θά οίκοδομήση οικίας, θά φυτεΰση αμπέλους, θά περιφράξη κήπους
καί θά γεννήση υιούς. ’Αλλά μετά τό δωδέκατον έτος από τής χειρώσεως
τοΰ κοκκίνου μήλου, τό ξίφος τών Χριστιανών θά γυμνόν!)ή καί θά δίωξη
τούς Τούρκους.» (Παραδόσεις, 2, 671 - 672.)
Ή προφητεία αύτη έδημοσιεύθη πρώτην φοράν τό 1545 καί έπειτα τό
1548. Όμοίως λόγος εγένετο καί εις δημοσιεύματα τοϋ 1634 καί 1657
Παρά την γνώμην τοΰ Ν. Πολίτου καί τήν αντίστοιχον σιωπήν τοΰ R.
Dawkins, νομίζω δτι δεν ήτο ή Κωνσταντινούπολις τό αρχικόν κόκκινον
μήλον, περί ου ή τουρκική πρόρρησις κάμνει λόγον. Διότι έν εναντία περιπτώσει αυτά ταΰτα τά γεγονότα θά άπεδείκνυον ψευδή συνεχώς τήν προφη
τείαν, επειδή αΰτη ρητώς βεβαιώνει δτι οί Τοΰρκοι θά διατηρήσουν το κόκκινον μήλον επί επτά έτη καί, εάν επί τή συμπληρώσει τής έπταετίας δεν
άνελκυσθή τό ξίφος τών Χριστιανών, τότε θά δυνηθοΰν νά διατηρήσουν τήν
κατοχήν έν συνόλφ επί δώδεκα έτη, μετά τά όποια δμως τό μοιραίον είναι άναπότρεπτον, διότι τότε οί Χριστιανοί οπωσδήποτε θά τούς εκδιώξουν μακράν.
”Αν λοιπόν δεχθώμεν δτι ή τουρκική αΰτη παράδοσις άνεφέρετο εις τήν
Κωνσταντινούπολιν, καί υπό τήν προϋπόθεσιν δτι αΰτη ήτο παλαιοτέρα τοΰ
1453, τότε δώδεκα έτη μετέπειτα, ήτοι ευθύς από τοΰ 1465, ή παράδοσις αΰτη
ήρχισε διαρκώς νά διαψεύδη έαυτήν.
’Άλλος συνεπώς τόπος έδηλοΰτο διά τοΰ ονόματος κόκκινον μήλον. Έκ
τών γνωστών πόλεων έδηλοΰντο τοιαΰται κυρίως ή Ρώμη, ώς ή μόνη έλευθέρα έ'δρα Χριστιανοΰ πατριάρχου, επίσης ή Βουδαπέστη, ή καί ή Ρόδος 1
2.
Παρίσταται συνεπώς ανάγκη νά δοθή λύσις εις τά εξής ερωτήματα :
Ποιος τόπος άρχικώς ήτο τό κόκκινον μήλον ; Τί ήτο τό κόκκινον τοΰτο
μήλον καί τί ή Κόκκινη Μηλιά ; Ποία ή καταγωγή έκατέρας τών δύο τούτων
μορφών καί τών μετ’ αυτής συνδεδεμένων δοξασιών ;
Ένφ ό Ν. Πολίτης άρκειται κυρίως νά άναφέρη τήν τουρκικήν προφη

1 Bartholomew Georgevits, Prognoma sive Prsesagium Mehemetanorum, 1545. To 1548 υπό Ludovico Domenichi έν Φλωρεντίςι, έν
τφ βιβλίφ του Prophetia de Maometani et altre cose Turchesche. Βλέπε σχετικως F. W. Has luck (ένθ·’ άν·, κεφάλ. LVIII, «The Prophecy of the Red
Apple») δθ·εν λαμβάνει ό R. M. Dawkins (ενθ·’ άν., σελ. 401 -402).
2 F. Η a s 1 u c k, IvfF άν., δθεν καί R. Dawkins, σελ. 402.
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τείαν περί προελάσεως τών Τούρκων μέχρι τοΰ τόπου, όπου τό κόκκινον
ό R. Dawkins προχωρεί διά νά έξηγήση
πώς κα'ι πόθεν προήλθεν ή τοιαΰτη περί κοκκίνου μήλου δοξασία. Τα κυρία

μήλον (Παραδόσεις, 2, 671 κεξ·),

συμπεράσματα του είναι ότι «αρχικός συμβολισμός τοΰ κοκκίνου μήλου είναι
ή παγκόσμιος κυριαρχία» (σελ. 403) καί ότι «γίνεται σαφές ότι ή καταγωγή
τής δοξασίας τοΰ μήλου ως συμβόλου εξουσίας προήλθε διότι τοϋτο ήτο
σφαιρικόν παριστάνον ολόκληρον τήν γήν» (σελ. 404).
Τό πρώτον συμπέρασμά του 6 R. Dawkins δανείζεται από τον
Η a s 1 u c k 1 υποστηρίζοντα ότι τό κόκκινον μήλον συμβολίζει τήν κυριαρ
χίαν επί τοΰ κόσμου. Άφοΰ αναφέρει στίχους από τό Chanson de Roland
(stanza 29), όπου 6 ανεψιός τοΰ Καρολομάγνου φέρει εις τον θειον του έν
κόκκινον μήλον «ως σΰμβολον τών στεμμάτων όλων τών βασιλέων», έπειτα 6
R. Dawkins νομίζει ότι τό κόκκινον μήλον ταυτίζεται μέ τήν σφαίραν, τήν
παριστάνουσαν τήν υδρόγειον, τήν οποίαν ως σΰμβολον παγκοσμίου εξουσίας
εναποθέτουν καί σήμερον έτι εις τάς χεΐρας τών "Αγγλων βασιλέων κατά τήν
ένθρόνισιν αυτών. Συσχετίζει δε τό κόκκινον μήλον τής τουρκικής παραδόσεως καί μέ υποκειμενικήν γνώμην, κατά τήν οποίαν τό μήλον, επειδή είναι
στρογγυλόν καί συνεπώς δέν έχει οΰτε αρχήν οΰτε τέλος, διά τοϋτο καί συμ
βολίζει τον κόσμον ολόκληρον 2.
Έάν όμως αυτή πράγματι είναι ή αιτία διά τον ειδικόν ενταύθα ρόλον
τοΰ μήλου, ήτοι έάν ως αιτία δημιουργούσα τό σΰμβολον είναι ή στρογγυλότης αΰτοΰ, τότε δικαίως θά άπορή κανείς διατί έξελέγη είδικώς τό μήλον καί
όχι καί ά'λλοι πολλοί καρποί, επίσης στρογγυλοί ως καί τό μήλον.
Πρέπει επίσης νά τονισθή ότι εκτός τοΰ έκ τοΰ Chanson de Roland
προσκομιζομένου παραδείγματος, όπου παρομοιάζεται τό μήλον ως σΰμβολον
τών στεμμάτων βασιλέων, εις τάς ά'λλας περιπτώσεις ούσιαστικώς άπομακρυνόμεθα από τό κόκκινον μήλον καί πλέον άνεπιγνώστως έξετάζομεν άλλο
θέμα, ήτοι τήν συμβολικήν σημασίαν τής στρογγυλής σφαίρας τήν οποίαν
ισχυροί ηγεμόνες κρατούν εις χεΐρας των ως σΰμβολον εξουσίας επί τής υδρο
γείου. Τό τελευταίου τοϋτο, άλλ’ άσχετον μέ τό πρόβλημά μας, φαινόμενου
δέν λείπει βεβαίως οΰτε από τον Βυζαντινόν κόσμον. Ό ίδιος 6 ’Ιουστινια
νός έστησεν έν Κωνσταντινουπόλει ανδριάντα του εις τον όποιον παρίστατο
έφιππος, έχων τήν δεξιάν του χεΐρα ύψωμένην, κρατών δέ διά τής άριστεράς σφαίραν συμβολίζουσαν τήν κυριαρχίαν του έπί τής γής. Τό άγαλμα
τοϋτο διά μακρών καί μεγαλοστόμως τό περιγράφει ό Προκόπιος
(Περί Χτισμάτων, I, 2, έκδ. Βόννης, τόμ. III, σελ. 181 - 182), τήν πλέον
όμως ένδιαφέρουσαν καί χαρακτηριστικήν ερμηνείαν του δίδει εις ημάς ό* *
1 Christianity and Islam, σελ. 736.
* R. Dawkins, ένθ’ άν., σελ. 404.
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Γεώργιος Κωδινός, γραφών τά έξης (έκδ. Βόννης, σελ. 28 — 29):
«4«ό εστησε τήν έαντοϋ στήλην έφιππος επι κίονος. καί τή μεν αριστερό,
χειρι φέρει σφαίραν,

έμπεπηγότος σταυρόν εν αυτή,

ώς διά τής εις τον

σταυρόν πια τέως τής γης πάσης εγκρατής γεγονώς· σφαίρα μεν γάρ ή γή διά
τό σφαιροειδές του αυτής σχήματος, πίατις δε δ σταυρός.»

Εκείνο πού διέφυγε την προσοχήν τοϋ R. Dawkins είναι ότι άλλο
πράγμα είναι ή στρογγυλή σφαίρα, ή συμβολίζουσα τήν γην, καί εντελώς
άλλο πράγμα είναι ή Κόκκινη Μηλιά καί τά κόκκινα μήλα, άτινα δεν φέρον
ται έπ! τών παλαμών ούτε καί είναι καν φορητά. Πράγματι, αί τουρκικά!
μαρτυρίαι ουδόλως εννοούν μήλον, δπερ θά τό κρατή εις χεΐρας του δ Σουλ
τάνος και δπερ θά συμβολίζη τήν κυριαρχίαν του έπ! τού κόσμου. Εις τό
σημεΐον τούτο αί γνωσταί μου σχετικά! μαρτυρίαι είναι απολύτως σαφείς
κα! ποτέ δεν αναφέρουν τό κόκκινον μήλον ώς σύμβολον κινητόν, δπερ — ώς
ή ά'λλη εκείνη στρογγυλή σφαίρα τών "Αγγλων βασιλέων —· θά φέρεται έπ!
τής χειρός τοϋ Τούρκου κυριάρχου. Άντιθέτως, τόσον τό μήλον τούτο, δσον
κα! ή περίφημος Κόκκινη Μηλιά τών ελληνικών θρύλων ή παράγουσα τό
κόκκινον μήλον, είναι τόποι και δή τόποι πολύ μακρυνοί, εκεί προς τά άκρα
τής γής. ’Ακόμη κα! δταν τό κόκκινον μήλον άρχίζη νά μετασχηματίζεται
και νά εμφανίζεται εις τά έθιμα ενθρονισμοϋ τών νέων Σουλτάνων, —- έγινε
δε τούτο κατά τον 16ον αιώνα, από τού Σουλεΰμάν τού Α' κα! εξής —, ακόμη
και τότε δεν χάνει τον χαρακτήρα του ώς παριστάνον τόπον πολύ μακρυνόν,
μέχρι τού οποίου εύ'χονται οι Τούρκοι νά προελάσουν. Κατά τό έθιμον εκείνο,
ώς αναφέρει σχετικώς δ ιστορικός Creasy1, δ νέος Σουλτάνος έδέχετο
ήδύποτον προσφερόμενον έν κυπέλλφ υπό τού αρχηγού τών Γενιτσάρων,
δστις μέ τήν σειράν του άπηύθυνεν έπειτα τήν εξής προς τον Σουλτάνον
ευχήν : «Καλήν άντάμωσιν εις τό Κόκκινον Μήλον !»
Έκ τών ανωτέρω γίνεται φανερόν δτι ή ερμηνεία τήν δποίαν δίδουν οί
F. Hasluck και R. Dawkins έχει μάλλον εγκεφαλικήν τήν καταγωγήν κα!
είναι άσχετος προς τά εξεταζόμενα ενταύθα μήλα. ’Άλλην συνεπώς πρέπει νά
άναζητήσωμεν έξήγησιν, και δή έξήγησιν ψυχολογικώς περισσότερον λαϊκήν
ώς προς τήν βάσιν της κα! δλιγώτερον λόγιαν, μή διακρινομένην δι’ άφηρημένον συμβολισμόν δστις αρμόζει μέν εις τινα; κοινωνίας ή κοινωνικός
τάξεις πνευματικώς προηγμένας, δεν ήτο δμως δυνατόν νά έχη δημιουργηθή
ή νά κατανοήται υπό τού φανατισμένου τουρκικού ό'χλου τοϋ κατά τό 1657
κραυγάζοντος 2 Cicil Alma, Cicil Alma (ήτοι κόκκινον μήλον), κραυγήν

1 History of the Ottoman Turks, 1877, σελ. 201. Βλέπε σχετικώς Έπιτύμβιον Τσοΰντα, σελ. 405.
2 Πληροφορία τοΰ Σουηδοϋ απεσταλμένου Nicholas Rolamb, ευρισκομένου τό
1657 εν Κωνσταντινουπόλει. Βλέπε R. Dawkins, σελ. 401 - 402,
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διά τής οποίας ήννόουν προέλασιν προς δυσμάς προς κατάκτησιν τής Ρώμης 1
και τής άλλης Δύσεως.
Κατόπιν τών ανωτέρω τό

κόκκινον μήλον

τής τουρκικής παραδόσεως

μοΰ φαίνεται δτι άρχικώς δεν ήτο ώρισμένη οχυρά πόλις, οΰτε τόπος υπαρκτός,
οΰτε μήλα πραγματικά, άλλ’ δτι είναι σύμβολον φανταστικόν καί δημώδες,
καί δτι συμβολίζει τό άπόγειον τής τουρκικής δόξης, δηλ. τήν μακροτάτην
προς δυσμάς εδαφικήν των έπέκτασιν, έπειτα από τήν οποίαν καί εντός
τακτοϋ βραχύτατου χρονικού ορίου θέλει ραγδαία αρχίσει ή ύποχώρησίς των.
Ή μυθική αυτή ιδέα τοΰ απώτατου τοπικού ορίου ήδΰνατο βραδΰτερον, εξ
αυτών τών πραγμάτων, νά προσδιορίζεται μέ νέαν εκάστοτε έντόπισιν, ύπαγορευομένην έκ τής εκάστοτε εμπειρίας τής διαμορφουμένης έκ τών νέων
ιστορικών γεγονότων. Διά τον λόγον τούτον ως κόκκινον μήλον ότέ μεν νοεί
ται ή Ρώμη, ότέ δέ ή Βουδαπέστη, άναλόγως προς τους συγκεκριμένους έκάστοτε αντικειμενικούς σκοπούς τοΰ ’Οθωμανικού ’ιμπεριαλισμού. Ύπό άνάλογον πνεύμα εντοπισμού συνέβη νά έννοήται μέ τήν σειράν της ως κόκκινον
μήλον καί ή Κωνσταντινούπολις. Αύτη δμως θά πρέπη νά δεχθώμεν δτι
εξελήφθη οΰτω εις χρονικήν εποχήν διάφορον εκείνης, καθ’ ήν ήκμαζεν ή
τουρκική προφητεία περί κοκκίνου μήλου καί περί τής συντόμου — επταε
τούς ή δωδεκαετούς μόνον — κατοχής του. Κατά τον αυτόν τρόπον ήδύνατο
νά παραμερίζεται ή ειδική εκείνη προφητεία, διάφοροι δέ όχυραί πόλεις νά
θεωρούνται, άδιαφόρως ή καί ταυτοχρόνως, ως συμβολίζουσαι τά μυθικά
εκείνα κόκκινα μήλα.
Ούτω δμως βλέπομεν δτι κατ’ ουσίαν είναι ανύπαρκτος ή μεταξύ τών
τουρκικών καί τών ελληνικών παραδόσεων προβάλλουσα βασική άντίφασις 2. Διότι κοινή βάσις άμφοτέρων, ελληνικών καί τουρκικών, είναι δτι τό
κόκκινον μήλον καί ή Κόκκινη Μηλιά εύρίσκονται κάπου πάρα πολύ μακράν,
εις τι σημεΐον άπώτατον. Μόνη — καί δχι βασική ούτε άνερμήνευτος — δια
φορά των είναι ή διάφορος κατεύθυνσις.
Τό σημειον εκείνο τό άπώτατον ενθυμίζει ανάλογα περιστατικά παρα
μυθιών, δπου κάποιος αναλαμβάνει μακράν πορείαν διά νά εύρη μήλα θαυ
ματουργά ή μαγικά, ή νά εύρη τό αθάνατον νερόν, ή διάφορα Άλλα παρόμοια
δυναμικά σύμβολα. Τό περιστατικόν δέν λείπει ούτε από τά δημοτικά μας
1 Σχετικώς μέ τήν Ρώμην ώς δηλουμένην διά τοΰ ΚιζιΙ Elma ό κ. I. Παμπούκης μέ έπληροφόρησεν δτι είς τό Λεξικόν Τούρκο - 'Ελληνικόν τοΰ Π. Β. Μ ελιτοπούλου, τυπωθέν έν Κωνσταντινουπόλει 1934, αναγράφεται, έν σελ. 97 :
«Elma, Τ. δν. μήλον. || kizil—, ερυθρόν μήλον [άλλοτε ούτως έκαλεΐτο ή Ρώμη].»
2 Διά τήν άντίφασιν ταύτην βλέπε R. Dawkins, ένθ’ αν., σελ. 405. Άντίφασις διακρίνει τό κόκκινον μήλον, δπερ διά τούς Τούρκους συμβολίζει θριαμβευτι
κήν των προέλασιν, καί τήν Κόκκινην Μηλιάν, ήτις διά τούς “Ελληνας συμβολίζει
τουρκικήν ήτταν καί φυγήν των.
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τραγούδια, όπου μεταξύ των διαφόρων θαυματουργών «ξαρρωστικών» πού
ό βαρέως ασθενής σύζυγος ζητεί από την γυναίκα του είναι καί τό απώτατα
ευρισκόμενον μήλον :
Τό ρόδο απ' τήν ’Ανατολή, τό μήλο από τη Λύση

Είναι χαρακτηριστικόν, — χωρίς δμως καί νά είναι σταθερόν εις πολλάς
παραλλαγάς, ού'τε καί νά άποδεικνύη βαιθύτερον καί άναμφισβήτητον ενταύθα
σύνδεσμον —·, δτι τό μήλον τούτο, πού ό άρρωστος τό ζητεί, εύρίσκεται εις
την Δύσιν. Εις την αυτήν δυτικήν κατεύθυνσιν, εκεί προς τήν Ρώμην καί
πέραν ακόμη, άναφέρεται καί τό κόκκινον μήλον τής τουρκικής παραδόσεως.
‘Εκεί προς τήν αυτήν κατεύθυνσιν, «στη χώρα που βασιλεύει ό ήλιος», προ
χωρούν καί οί ήρωες μερικών παραμυθιών διά νά εΰρουν τά μήλα ή τό αθά
νατον νερόν.
Τό πρότυπον δμως όλων τών ανωτέρω διηγήσεων, τό χρονικώς πανάρχαιον καί τό πλέον χαρακτηριστικόν εξ δλων τών τοιούτων μύιθων περί μήλων
κειμένων πολύ μακράν, άναμφισβητήτως είναι τά λίαν απομακρυσμένα δυτικώς
μήλα τών 'Εσπερίδων. Ταΰτα ό Ηρακλής διετάχθη νά φέρη εις τον Εύρυστθέα, ΐνα ούτω κερδίση εκείνος δι’ αυτών αθανασίαν. Είναι γενικώς
γνωστά τά μυθολογούμενα περί Ήρακλέους καί Νηρέως, τού δευτέρου άναγκασθέντος νά άποκαλύψη προς τον πρώτον τήν ορθήν προς τά μήλα κατεύθυνσιν, ώς καί τά περί Ήρακλέους καί ’Άτλαντος. Όλιγώτερον γνωστά
είναι τά σχετιζόμενα μέ τον φόνον τού φυλάσσοντος δράκοντος καί τά μύθο"
λογούμενα περί τής επιστροφής τών μήλων εκείνων, ά'τινα είτε μόνα των είτε
τή παρεμβάσει τής ’Αθήνας επέστρεψαν εις τον αρχικόν, τον ιερόν καί μόνι
μον, τόπον των από δπου δεν ήθελον ν’ απομακρυνθούν 1
2. * *
Τό παλαιότατον δθεν πρότυπον καί τού κόκκινου μήλου καί τής Κόκκι
νης Μηλιάς είναι, κατά τήν γνώμην μου, τά μήλα των 'Εσπερίδων, τά ευρι
σκόμενα προς τό άκρον τής γής. Έκεΐ, προς τό μυθικόν εκείνο άκρον τού
γνωστού καί τού αγνώστου κόσμου, έκεΐ δπου υπάρχουν τά χρυσά μήλα, διατάσσεται νά μεταβή ό αρχαίος ήρως. Εις τήν αυτήν άπωτάτην γήν, δπου
υπάρχει τό κόκκινον μήλον, έκεΐ ένόμιζαν καί οί Τούρκοι δτι θά έφθαναν.
Εις όμοίαν άπωτάτην περιοχήν, δπου φύεται ή Κόκκινη Μηλιά, έκεΐ έπίστευον καί οί "Ελληνες δτι ήθελον απωθήσει τούς Τούρκους.

1 Παραλλαγή έκ Κεφαλληνίας, βλέπε Κ. Ρωμαίου, Τό τραγούδι τής Άπαρνημένης, Melanges Merlier, 1953, άνάτυπον σελ. 34.
2 Βλέπε σχεχικώς Η. J. Rose, A Handbook of Greek Mythology8, σελ.
216, καί ’Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη, 2, 11 (έκδ. Frazer, τόμ. 1, σελ.
218 - 232). ’
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Ιδιαιτέραν σημασίαν έχει ό τρόπος, καθ’ όν εκ τοΰ τουρκικού κόκκινου
μήλου ΰπέστη έπίδρασιν τό δ'νομα Κόκκινη Μηλιά τοΰ ελληνικού θρύλου.
Ό ελληνικός λαός, αφού έγνώρισε την τουρκικήν παράδοσιν διά τό κόκ
κινου μήλον, δεν έδωσε σημασίαν εις την ποθουμένην υπό των Τούρκων
προέλασιν, ήτις ά'λλωστε αποτελεί μόνον την εισαγωγήν τής προφητείας,
άλλ’ έπρόσεξε τα εξής δύο λίαν χαρακτηριστικά σημεία : 1) δτι τό μυθικόν
τούτο κόκκινον μήλον εΰρίσκεται τοπικώς πολύ μακράν, 2) δτι ή εκεί άφιξις
των Τούρκων θά σημάνη τήν έναρξιν μεγάλης των στρατιωτικής ήττης
καί φυγής \ Διατηρήσας ό ελληνικός λαός τήν ενότητα τών δύο τούτων
εννοιών, — δηλ. τήν τού κόκκινου μή?ιθυ καί τήν τής τουρκικής φυγής —,
αντιστρέψαζ δμως χρονικώς αυτάς, διέπλασεν ιδίαν παραλλαγήν καθ’ ήν οί
Τούρκοι θά νικηθούν καί θά τραπούν εις φυγήν φθάνοντες τελικώς εις τό
μακρυνόν εκείνο μέρος μέ τά κόκκινα μήλα. Ή ιδέα των απώτατα κειμένων
τούτων μυθικών «μήλων» ήτο οικεία εις τον ελληνικόν λαόν καί σύμφωνος
προς τούς ίδικούς του μύθους, αρχαίους καί νεωτέρους. Ή αποδοχή δθεν
καί ή προσαρμογή τού νέου τούτου μυθικού στοιχείου δεν προσέκρουεν
άλλ’ άντιθέτως διηυκολύνετο έκ τής προϋπαρχούσης μυθικής ύλης καί ψυχο
λογίας.
Υπάρχει δμως καί μία μικρά άπόκλισις: Τά αρχαία μήλα τοΰ άθλου
τού Ήρακλέους, τά περίφημα «χρνσεα μήλα» τών Εσπερίδων, έφυλάσσοντο υπό τοΰ δράκοντος καί υπό τών τεσσάρων Εσπερίδων, τής Αίγλης,
Έρυθείας, Εσπερίας καί Άρεθούσης 1
2. Τά χρυσά ταϋτα μήλα, «α Διι Γή
γήμαντι "Ηραν έδωρήσατο», άναφέρονται άνευ τής μηλέας εις ήν άνήκον.
Όμοίως καί τά «κόκκινα μήλα» τής τουρκικής παραδόσεως δεν αναφέρουν
μηλέαν. Γενικώτερον δέ τά μυθικά καί μαγικά ταΰτα μήλα, τά φυλασσόμενα
μακράν εις χώραν μυθικήν καί ενίοτε φρουρούμενα άγρύπνως, άναφέρονται
συνήθως κεχωρισμένα τοΰ δένδρου των.
Διατί δμιως ή ελληνική παράδοσις παρά τον καρπόν προσθέτει καί τό
δένδρον, τήν Κόκκινην Μηλιάν ; Αιτία δεν είναι μόνον ή μέσα εις ελληνικά
παραμύθια ΰπαρξις καί άλλων μυθικών μηλεών, επί τών οποίων άναφέρονται
μαγικά μήλα. Κυριωτέρα αιτία είναι δτι εις τον εθνικόν μας θρύλον διά τον

1 Διά τό β' τούτο σημεΐον βλέπε καί όσα παρόμοια, αλλά καί διαφορετικά, έχει
ήδη έπιτυχώς παρατηρήσει ό R. Dawkins, ένθ’ άν., σελ. 405-406.
2 Βλέπε σχετικώς Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη, 2, 11 (έκδ. Frazer,
1, 220).
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Μαρμαρωμένον Βασιλιάν τό άρχαιότερον οτρώμα τον αυτόν μύθον περιελάμβανεν δτι οι Τούρκοι θά διωχθοϋν μιέχρι τής απώτατης πατρίδος των,
δπου υπάρχει τό μυθικόν Μονοδένδριον. ’Ήδη 6 ιστορικός Δ ο ΰ κ α ς
('Ιστορίας Βυζαντινής κεφ. 39, εκδ. Βόννης, σελ. 290) γράφει: «Και οί
Ρωμαίοι καταδιώξουσιν αυτούς κόπτοντες και

έξελάσονσιν και

εκ της

πόλεως και άπό τής δνσεως και από των τής ανατολής μερών άχρις ορίων
Περσίας, εν τόπω καλού μένω Μονοδενδρίφ.»

Τό ανώνυμον τοϋτο δένδρον, τό προερχόμενου έξ αποκαλυπτικών στοι
χείων άναφερομένων εις τάς 'Οράσεις τοϋ προφήτου Δανιήλ \ λαμβάνει τό
ό'νομα Μονοδένδριον καί τέλος τό νέον ό'νομα Κόκκινη Μηλιά. Εις την νέαν
ταύτην παραλλαγήν της ή μεσαιωνική προφητεία τοΰ κειμένου τοϋ Δοΰκα
μετασχηματίζεται εις εθνικήν νεοελληνικήν παράδοσιν, έχουσαν οϋτω: «·■· και
θά μπή στην Πόλη άπό τή Χρυσόπορτα καί,

κυνηγώντας με τά φουσσάτα

τον τους Τούρκους, θά τους διώξη ως την Κόκκινη Μηλιά...» (Πολίτου,

Παραδόσεις, 1, 22, άρ. 33).
’Αξίζει νά προστεθή ό'τι ή προκειμένη περίπτωσις δεν είναι τό μοναδι
κόν παράδειγμα, δπου έν ώρισμένον καί ανώνυμον δένδρον συνδέεται έπειτα
είδικώς μέ τήν μηλιάν καί τά μήλα. Διότι παρόμοιον συμβαίνει καί μέ τό
άρχαιότατον εκείνο δένδρον έν τφ παραδείσιρ, τοΰ οποίου τον άπηγορευμένον καρπόν έδοκίμασαν οΐ πρωτόπλαστοι. Παρ’ δλον οτι εις όλους τους λαούς
έπιμόνως παραδίδεται δ άπηγορευμένος καρπός ώς τό «μήλον τής Ενας» 1
2,
δμως τό δένδρον εκείνο δεν ονομάζεται μηλέα. Είναι απλώς δένδρον ανώνυ
μον: «Άπό δε τοΰ καρπού τοϋ ξύλου, δ έστιν έν μέσω τοϋ παραδείσου,
είπεν δ Θεός, ον φάγεσθε απ’ αυτού, ουδέ μή άψησθε αυτού, ινα μη άποθάνητε» (Γένεσις, κεφ. 3, 3). Ή δικαιολογία ήν <5 δφις προβάλλει διά νά

έπιτΰχη τό σχέδιόν του, είναι δτι τρώγοντες οί πρωτόπλαστοι τό «μήλον»
εκείνο θά γίνουν ώς θεοί, ή δέ δικαιολογία αυτή ενθυμίζει τά άλλα εκείνα
μήλα των Εσπερίδων, άτινα επίσης ήδΰναντο νά χορηγούν, ώς εΐδομεν, τήν
αθανασίαν εις τον κάτοχόν των. «’ Ηδει γάρ δ Θεός, οτι j αν ημέρα φάγητε
απ’ αυτού, διανοιχϋήσονται υμών οί οφθαλμοί, καί έ'σεσθε ώς θεοί» (Γενεσις, κεφ. 3, 5).
Χωρίς νά θέλω νά υποστηρίξω οπωσδήποτε άμεσον έξάρτησιν μεταξύ
των διαφόρου εθνολογικής καταγωγής δύο τούτων περιπτώσεων — εβραϊ
κής καί τουρκικής—, πάντως θά πρέπη νά σημειώσω τήν εξής σύμπτωσιν:
"Οτι καί εις τά λεγάμενα περί τοΰ μήλου των πρωτοπλάστων ύπόκειται

Περί αυτών βλέπε όσα όρϋ·ά παρατηρεί δ σοφός Ν. Πολίτης, Παραδό
670.
a Funk and Wagnalls, Dictionary of Folklore, Mythology and
Degend, τόμ. A', σελ. 68.
1

σεις,

2,
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παρομοία διάταξις συνθηκών. Και εκεί δηλ. οί πρωτόπλαστοι ζούν άνέτως,
αργότερα όμως καταλαμβάνονται υπό της πλεονεξίας καί επιχειρούν να
γίνουν κάτοχοι τού «μήλου», ή δε επιτυχία των εις την άπόκτησιν αυτού
γίνεται ταυτοχρόνως καί έναρξις τής έκδιώξεώς των από εκείνο τό μέρος
προς άλλον τόπον καταδίκης καί τιμωρίας, προς την γην.
Είναι άξιοσημείωτον καί τό εξής πρόσθετον παράλληλον: Ή τουρκική
παράδοσις βεβαιώνει δτι, δταν οί Τούρκοι θά γίνουν κύριοι τού περίφημου
«μήλου», τότε θά άνελκυσθή τό ξίφος των Χριστιανών καί οί Τούρκοι θά
φύγουν μακράν εξ αιτίας αυτού (Πολίτου, Παραδόσεις, 2, 671 - 672).
Βεβαίως, εφόσον πόλεμος θά γίνη, ή παρουσία δπλων πολεμικών είναι ανα
πόφευκτος καί, συνεπώς, χωρίς αποδεικτικήν τινα αξίαν. 'Ωστόσον δμως εδώ
παραμερίζονται δλα τά άλλα δπλα καί ό λόγος είναι μόνον περί ενός ξίφους,
τό όποιον θά άνελκυσθή καί γυμνόν τούς κυριαρχήσαντας τού «μήλου» θά
τούς άναγκάση προς φυγήν ακούσιαν. Συμβαίνει δμως τό αυτό καί εις τά περί
τής έξώσεως τών πρωτοπλάστων, διότι ή σπουδαία «φλόγινη ρομφαία» είναι
ακριβώς εκείνη πού έπιφαίνεται εκεί καί εξασφαλίζει τήν έκδίωξιν:

«Και
εξέβαλε τον Άδάμ,... και έταξε... την φλογίνην ρομφαίαν την στρεφομένην
φνλάοσειν τήν οδόν τον ξύλου τής ζωής» (Γένεσις, κεφ. 3, 24).

Ή διείσδυσις μέσα εις τό άγνωστον βάθος παλαιών θρύλων, πυκνό
τατα καί μονίμως καλυπτομένων υπό τής ομίχλης τού χρόνου, είναι εγχεί
ρημα δυσχερέστατον. Έν προκειμένφ δμως τίποτε, ού'τε έθνολογικώς ού'τε
ίστορικώς, δεν εμποδίζει λύσιν, καθ’ ήν οί Τούρκοι, επί μακρόν ζήσαντες
πρότερον έν Παλαιστίνη, ίσως νά εΐχον έπηρεασθή εκ τών άκμαζουσών εκεί
ιουδαϊκών θρησκευτικών δοξασιών καί νά εΐχον διαμορφώσει τά επεισόδια
τής μεταγενεστέρας προφητείας των συμφώνως προς τον κεντρικόν σκελετόν
τής ιουδαϊκής παραδόσεως. Μήπως άλλωστε ακριβώς τό αυτό δεν έγινε καί
μέ τούς Βυζαντινούς, οΐτινες ήδη προ τής 'Αλώσεως τάς θρησκευτικός 'Ορά
σεις τού προφήτου Δανιήλ τάς ειχον διαπλάσει εις έθνικάς των προφητείας,
άφορώσας τήν τύχην τής Κωνσταντινουπόλεως ; Τό αυτό λοιπόν ήδύνατο
κάλλιστα νά γίνη καί μέ τούς Τούρκους, οΐτινες ερχόμενοι εις ’Αραβίαν καί
Παλαιστίνην ούδεμίαν σχεδόν έφερον μαζί των ιδίαν πνευματικήν παράδοσιν, ;ένφ πλουσιωτάτην εύρον ύπάρχουσαν άντιστοίχως εις τά νέα εδάφη, τήν
οποίαν φυσικόν ήτο έν πολλοίς νά υιοθετήσουν.
Τοιαύτας άλλωστε έπιδράσεις φαίνεται δτι πολλάς καί λίαν ένωρίς ΰφίσταντο οί Τούρκοι. Ώς π.χ. ήδύναντο νά εΐχον έπηρεασθή από τάς περί τών
πρωτοπλάστων έβραϊκάς θρησκευτικός ιδέας, τάς συνδεούσας τήν κατοχήν
τού μακρυνοΰ μήλου καί τήν άμεσον έπειτα έκδίωξίν των έκ τού παραδείσου,
οΰτω εις τάς προφητείας των ύπέστησαν ένωρίς τήν έπίδρασιν καί τής ελλη
νικής ιστορίας. Διότι ήδη από τού 12 αίώνος οί Τούρκοι, βλέποντες εαυτούς
νά έρχωνται έξ ανατολών κατά τών Ελλήνων ως άλλοι τινές Πέρσαι, παρό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
25/05/2019 00:55:40 EEST - 54.167.47.248

686

Κ. Ρωμαίου

μοιοι προς τούς παλαιούς, είχον την πίστιν δτι καί την παρομοίαν τύχην
εκείνων των Περσών τελικώς θά ειχον. Ή πελώρια σκιά τοϋ Μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου έδέσποζεν εις δλας τάς χώρας, εντός των οποίων ειχον μέχρι τοΰ 12
αιώνος προελάσει οί Τούρκοι. Ή σχετική μαρτυρία περί τής παλαιάς ταύτης δοξασίας των Τούρκων είναι σαφής: «Λόγος γάρ παρά τοΐς Τονρκοις
έφέρετο ώς νπ’ εκείνων καταλυ&ήαονται μεϋ·’ ών δ ’Αλέξανδρος τους Πέρσας κατέλυοεν»· οΰτω γράφει ό Μιχαήλ Γλύκας (Βίβλος Χρονική,

Δ', σελ. 599, έκδ. Βόννης).
Εις τήν πληρεστέραν κατανόησιν πάντων των ανωτέρω ασφαλώς θά
συντείνη καί σύντομος έξέτασις τού ρόλου τού μήλου καί τής μηλέας εις τήν
μυθολογίαν καί τήν ζωήν άλλων λαών. Ή συγκριτική «ύτη εθνολογική έπισκόπησις 1 δύναται να κατάδειξη δτι τά μακρυνά ταύτα μήλα παρέχουν ή
υποβοηθούν εις αθανασίαν καί δτι μηλέαι άναφέρονται ως κεντρικά δένδρα
εις παραδείσους καί άλλων λαών. Οΰτω π.χ. μηλέα είναι τό κεντρικόν δένδρον εις τον ουράνιον παράδεισον, κατά τήν μυθολογίαν τών ’Ερυθροδέρ
μων Iroquois. 'Ομοίως εις ετερον μύθον τών Wyandot μηλέα παρέχει σκιάν
εις τον οίκον τού Παντοδυνάμου Ρυθ μιστού τού σύμπαντος. ’Αλλά καί εις
νεοελληνικόν παραμύθι ή ήρωΐς, μία κόρη, στέλλεται να πάη νά φέρη μήλον
από τον Παράδεισον 2. * Γενικώτερον
***
δέ ή μηλέα παίζει σημαντικόν ρόλον εις
τήν άρχαίαν ελληνικήν, λατινικήν, αραβικήν, τευτονικήν καί τήν κελτικήν
μυθολογίαν καί λαογραφίαν.
Παραλλήλως προς τό δένδρον καί ό ρόλος μόνου τού καρπού, τοΰ μήλου,
είναι εις τήν γενικήν μυθολογίαν καί λαογραφίαν πολύπλευρος. Αί δύο δμως
σημαντικώτεραι ιδιότητες τοΰ μήλου ασφαλώς είναι ή τής αθανασίας καί ή
τής προκλήσεως γονιμότητος, εις τήν οποίαν πρέπει νά ύπαγάγωμεν καί δλας
τάς ποικίλας ιδέας δσαι σχετίζονται μέ τά μήλα ως σύμβολα ερωτικά 8. Ή
τοιαύτη συμβολική ερωτική παράστασις τοΰ μήλου είναι ιδέα γνώριμος εις
αρκετά σημεία τής ελληνικής, αρχαίας καί νεωτέρας, παραδόσεως. 'Ως προς
δέ τήν σχέσιν μήλων καί αθανασίας δεν είναι μόνον δσα ανωτέρω ελέχθησαν
(π.χ. μήλα τών Εσπερίδων, κ.τ.δ.). 'Ομοίως εις τήν σκανδιναυικήν μυθο
λογίαν περιλαμβάνεται καί ή ιστορία τών μήλων τής αιώνιας νεότητος,
άτινα κατείχοντο εις Asgard υπό τού Idhunn. ’Επίσης τό θαυματουργόν
1 Τάς κατωτέρω πληροφορίας ό αναγνώστης δύναται νά εύρη κυρίως είς τό
άξιόλογον Dictionary of Folklore, Mythology and Degend τών Funk and
Wagnalls, τόμ. A', σελ. 68.
2 Παραλλαγή Κοτυιόρων τοϋ Πόντου : Βλέπε Χρονικά τοϋ Πόντου, 1 (1943),
σελ. 44.
8 Μήλα προκαλοΰντα γονιμότητα άναφέρονται καί είς νεοελληνικά παραμύθια.
Σχετικώς βλέπε τό εσχάτως κυκλοφόρησαν βιβλίον τοΰ R. Dawkins, Modern
Greek Folktales, Oxford 1953, ιδίως είς τάς σελίδας 28, 46, 227, 243 καί 392.
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μήλον, δπερ μία γυνή από την «Χώραν τών ζώντων» έρριψεν εις τον Conle,
υιόν τοϋ Conn, παρέσχεν εις εκείνον τροφήν καί ποτόν δΓ ένα ολόκληρον
μήνα, χωρίς δμως διά τοϋτο καί να έλαττοΰται τό μήλον εκείνο. Επίσης τό
μήλον τοϋ πρίγκιπος Άχμέτ εις τάς «Χιλίας καί μίαν Νύκτας» τών αρα
βικών παραμυθιών έθεράπευε πάσαν ανωμαλίαν. Γενικώς δέ τό μήλον είναι
σϋμβολον μαγικόν εις διάφορα παραμυθία, βαλκανικά, σκανδιναυικά, ιρλαν
δικά, τευτονικά, βρεττανικά καί αραβικά '.
Επανερχόμενος εις δσα ό R. Dawkins γράφει σχετικώς μέ την διά
μακρών ανωτέρω έξετασθεϊσαν τουρκικήν προφητείαν, θά ήθελον νά προσ
θέσω τάς εξής δυο παρατηρήσεις :
1) Ή πρώτη αφορά τήν πολιτικήν σκοπιμότητα, ή οποία νομίζουν τινές
δτι ύπήρχεν ή καί έκαλλιεργείτο υπό τήν τουρκικήν προφητείαν. Τοιαΰτην
έξήγησιν δίδει ό ’Άγγλος Henry Blunt, 6 δέ R. Dawkins (ένθ’ αν.,
σελ. 402) τήν θεωρεί ως «πολύ συνετόν συμπέρασμα». Κατά τήν έξήγησιν
αυτήν τοϋ Blunt ή τουρκική προφητεία έλέγετο σκοπίμως δια νά διατηρή
τούς Τούρκους έν φανατισμφ κατά τών Χριστιανών, τών ως μελλοντικών
καταστροφέων τοϋ τουρκικού έθνους άναφερομένων. Νομίζω δμως δτι δεν
ύπήρχεν αρχική τοιαύτη πολιτική σκοπιμότης, καί μάλιστα άφοΰ τίποτε δεν
ήνάγκαζε τούς Τούρκους νά προελάσουν παρά τήν θέλησίν των έως τον
μακρυνόν εκείνον τόπον δπου ευρίσκεται τό κόκκινον μήλον καί δπου έκ
τών προτέρων έγνώριζον δτι έπειτα από επτά ή έστω δώδεκα έτη βεβαίαν
θά ευρισκον τήν καταστροφήν των. Άντιθέτως ή παράδοσις αυτή μοΰ φαί
νεται γνήσιας λαϊκής προελεύσεως καί εκφράζει μέ τον τρόπον της τήν εις
τινας λαούς, ιδίως Μεσογειακούς καί τής ’Ανατολής, κοινήν νοοτροπίαν διά
τό εύμετάβλητον τής μοίρας καί τήν μοιραίαν διελκυστίνδα τών ανθρωπίνων
πραγμάτων μεταξύ ενός ύπερτάτου σημείου ευτυχίας καί ευθύς έπειτα μιάς
νέας επί τά χείρω τροπής τής τύχης. Δυσοιώνους χρησμούς εΐχον πρότερον,
καί δή άνευ άλλου τίνος άποχρώντος κατά τήν γνώμην μου λόγου πλήν τής
προβαλλομένης ενταύθα λαϊκής ψυχολογίας, καί αυτοί οί Βυζαντινοί, οΐτινες
ευθύς μετά τήν άνθησιν τής αυτοκρατορίας έπέμενον νά προφητεύουν τήν
απώλειαν τής Κωνσταντινουπόλεως 2. Μετά τήν πραγματοποίησιν δμως τής1

1 Βλέπε σχετικώς Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, A', σελ. 68.
’ Χαρακτηριστικώτεραι λαϊκαί προφητεΐαι πολύ πρό τοϋ 1453 είναι αΐ άναφερόμεναι υπό τοϋ Τζέτζη (Χιλιάδες, Θ', 615, όμοίως Έπιστ., 59, σ. 53-54, εκδ.
Τ h. Press el), έχουσαι ουτω : «Οΰαϊ σοι, Έπιάλοφε, οτι ου χιλιάσεις*' καί έτέρα :
ιΒοϋς βοήαει και ταύρος θρηνήσει», ’Από αυτήν την βουν, πού ήδη άπό τήν εποχήν
τοϋ Τζέτζη έχρησμολογεΐτο δτι θά βοήση, καί τον ταύρον, πού θά θρηνήση, προέρ
χεται κατά τήν γνώμην μου καί «τό μοσχάρι» τών νεοελληνικών χρησμών, τό όποιον
θά μουγκρίση καί θά πνιγή εις τό πολύ αίμα, πού θά έχυνετο κατά τήν άνάκτησιν
της Κωνσταντινουπόλεως.
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φοβέρας καταστροφής τοϋ 1453, αμέσως έδημιουργήθη τό διά την ισορρο
πίαν άπαιτούμενον νέον άντίβαρόν, καθ’ δ βεβαία προεβλήθη ή πίστις έπ'ι
την υπό των Ελλήνων άνάκτησιν τής Βασιλίδος. Πόσον ή γενική αΰτη νοο
τροπία είναι γνησίως λαϊκή δεικνύει όχι μόνον ή άντίληψις, που τόσον
συχνά τήν εκφράζει ό Ηρόδοτος όμιλών διά τήν νέμεσιν, ήν τό θειον αισθά
νεται εναντίον οίασδήποτε ανθρώπινης ευτυχίας, αλλά καί ή πασίγνωστος
σημερινή λαϊκή μας πεποίθησις, δτι μετά τά πολλά γελοία καί τήν ποιάν τινα
έξοχον ευτυχίαν συνήθως ακολουθούν δάκρυα καί θλϊψις, ώστε ουτω ν’ άποκατασταθή εις τά αρχικά φυσιολογικά της δρια ή διά τής νέας χαράς κλονισθεϊσα παλαιά ισορροπία. Άφοϋ δ λόγος περί αυτών, θά πρέπη νά σημειωθή
δτι καί ή αντίστροφος πορεία είναι επίσης λαϊκής προελεΰσεως. Κατ’ αυτήν,
μετά θλΐτΐιιν τινά άπροσδόκητον καί μεγάλην, δεν θά άργήση αντίρροπος νά
έλθη καί κάποια χαρά.
2) Ή δευτέρα παρατήρησίς μου άναφέρεται εις τήν εξής περίπτωσιν:
'Ο R. Dawkins, άναφερόμενος εις δσα δ F. Hasluck γράφει
(Christianity and Islam, σελ. 471), κάμνει λόγον καί δι’ ένα λαόν ον άποκαλεΐ «the Yellow Race» (=ή Κίτρινη Φυλή)
Θά νομίση κανείς, καί
δικαίως, δτι πρόκειται περί τίνος «.κίτρινης φυλής». "Οταν δμως θά ανά
γνωση τά δσα εκεί δ R. Dawkins γράφει, τότε δεν τοΰ είναι δυσκολον νά
διαπιστώση δτι πρόκειται περί των Σουηδών καί τών Ρώσων, τούς όποιους
έκ λαϊκών προφητειών έφοβοΰντο οί Τούρκοι ως τούς μέλλοντας έλευθερωτάς
τών Ελλήνων.
Φαίνεται λοιπόν δτι δ F. Hasluck καί δ R. Dawkins μεταφράζουν
ουτω τον γνωστόν ελληνικόν δρον «το ξανίλόν γένος», δστις διά τών χρη
σμών τοϋ Άγαθαγγέλου έγινε παγκοίνως γνωστός καί δηλοΐ λαούς τής
Βορείου Ευρώπης χριστιανικούς, ιδία ’Ορθοδόξους, οΐτινες ελέγετο καί έπιστεύετο δτι θά κατενίκων τούς Τούρκους καί θά μάς ήλευθέρωνον.
^ Ελπίζομε ν εις τά ξ αν ϋ ά γένη νά μας γλ.υτώσουν,
νάλϋοϋν από τον Μόσχοβον νά μας ελευθερώσουν,

βεβαιοϋν οί παλαιοί δημώδεις χρησμοί 1
2. Ή εσφαλμένη μετάφρασις τοϋ
Hasluck φαίνεται δτι παρέσυρεν έπειτα καί τον Dawkins. Τό «ξανθόν
γένος» ήδύνατο, νομίζω, νά μεταφρασθή ως the Fair Race ή the Blondhair Race, ό'χι δμως ως Yellow Race, πού μεταφέρει αμέσως τήν σκέψιν
ό'χι εις τήν ξανθήν κόμην ευρωπαϊκών πληθυσμών, άλλ’ εις τήν κιτρίνην
επιδερμίδα ασιατικών λαών.
Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ
1 R. Μ. Dawkins, ενθ’ άν., σελ. 402.
2

Βλέπε σχετικώς Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 2,

666,
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