
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Έκ των ελάχιστα έρευνηθέντων κεφαλαίων της Βυζαντινής λαογραφίας 
είναι τό άφορών εις τάς παραδόσεις. Περί τινων βέβαια εξ αυτών έγένετο 
ήδη λόγος \ υπάρχει δ'μως πληθύς αυτών, αϊτινες επιμελώς συλλεγόμεναι κα'ι 
κατατασσόμεναι πολλά δΰνανται να μάς διδάξουν.

’Αληθές είναι δτι αΐ σχετικαί πηγαί δεν είναι πλοΰσιαι, άρκεταί όμως, 
ΐνα εξ αυτών προέλθη αξιόλογος μελέτη. Τα αγιολογικά π.χ. κείμενα εδώ και 
έκει παρέχουν σχετικάς πληροφορίας, κατόπιν δέ, παρεμπιπτόντως, καί οί 
Βυζαντινοί χρονογράφοι, έν οις εξέχει εν τή Χρονική του διηγήσει ό Μιχαήλ 
Γλύκας, άνήρ, όστις μετ’ αγάπης κατέγινε μέ την μελέτην τοϋ βίου τοϋ λαοϋ. 
Είναι αυτός, όστις γράφει εις τούς στίχους του:

πλάσματα πάλιν μυϋικά κα'ι λόγους γραϊδίων 
ήκριβωσάμην, δ φασιν, εξ απαλών ονύχων 1 2.

Παρά τον Μιχαήλ Γλύκαν, μνημονευτέος καί ό I. Τζέτζης, όστις εις τάς 
Χιλιάδας του καί τά Σχόλιά του εις Λυκόφρονα ενδιαφέροντα διά τό θέμα 
μας παραδίδει.

Διά τούς μεταγενεστέρους αιώνας πλούσιον παρέχουσιν υλικόν τά δύο 
ποιήματα, ό Πουλολόγος καί ή Παιδιόφραστος διήγησις τών τετραπόδων 
ζώων. Καί είναι μέν αληθές ότι τά έν τοίς ποιήμασι τούτοις παραδιδόμενα 
ένέχουσι πολύ τό σκωπτικόν στοιχεΐον, πάντως όμως πιστεύω ότι, ούχί σπα- 
νίως, ό ποιητής ειχεν ύπ’ όψιν περιφερομένας λαϊκάς παραδόσεις.

Περί Βυζαντινών παραδόσεων όντος τοΰ λόγου, δέον νά προσέξωμεν 
μήπως, μεταξύ τών γνησίως λαϊκών, καταλέξωμεν καί τοιαύτας υπό λογίων 
πλασθείσας, διότι ύπάρχουσι καί τούτων παραδείγματα. Ούτως ό χαριτολό- 
γος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, όστις έπλαττε παροιμίας, αΐτι- 
νες, κατά τον μαθητήν του Μιχαήλ Χωνιάτην, έλέγοντο καί έν ταΐς άγοραϊς 
καί ταΐς τριόδοις 3 4, έπλασε τήν εξής 1 παράδοσιν :

1 Βλ. Ν. Πολίτου, Βυζαντινοί παραδόσεις (Λαογραφ., 6,367 εξ.). Πβ. καί 
τοϋ αύτοϋ, τό εργον Παραδόσεις, 1,199,201 καί 2,949,950.

2 Μιχαήλ Γλυκά, Στίχοι, στίχ. 4 καί 5 (Eegrand, Bibl.Gr.vulg., 1,18).
8 Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου, Μονιρδία εις τόν Θεσσα

λονίκης Ευστάθιον (1,297,26' Λάμπρου).
4 Περί ταύτης δ ίδιος λέγει' «μΰ&ον, ον εγώ άρτι παλαια μνϋτκρ ζνμγι εφυραοάμην».
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4 Φαίδωνος ί. Κουκουλέ

«Παρήγεν ό Προμηϋεύς άνθρωπον καί το σώμα επλαττε μεν από γης, 
βει α δ’ έ’χριεν αλοιφή και τοϋτό ήν ή ψνχή. ”Οσα δε και ϋείω πράγματι 
τω σκενει τον σώματος έπετίβει κα'ι φρονήσεως άμβροαίαν. Και ώριζεν εις 
μέτρον ιό πολντίμητον τοντο υγρόν. Και εδει τους δεχόμενους πεπλήσβαι 
τον εντιϋεμένου η άλλα καί τι πλειον αντοΐς προσεπιστάζειν τον βει ου 
υγρόν. Πασιν ουν τής τον φρονείν αμβροσίας δ ί/ρομηϋενς εγχεόμενος, 
εΐτα καβίζει εαυτόν εσκενασμένος εις τό σεμνότερον και μετακαλειται τους 
τό άμβρόσιον εκείνο δεδεγμένους υγρόν κα'ι ήν ανάγκη, έκαστον έπικύπτοντα, 
δεικνύειν τό σκεύος, τό σώμα διά τής κορυφής είτε μεστόν είτε άλλως εχον 
έστίν. ’’Οσοις μεν ουν έπιστεφής φρονήσεως ή κεφαλή, κατέκυπτον επιδει- 
κνύοντες εαυτούς ανενδεώς έχοντας και ήν τοντο προσκυνεΐν τον ευεργέτην 
ΓΙρομηβέα φιλειν. ΟΙ δε μήπω μεστοί, άλλ’ έπιδεεΐς άμβροσίον επιρροής 
ατενείς ήσαν και άκλινώς εΐχον κα'ι οϊον άνεστνλοϋντο εις δρβιον. Και ήν 
τοντο άλαζονεύεσϋαι και ούκ είδέναι χάριν τω εν ποιήσαντι. Έντεϋϋεν τοί- 
ννν κα'ι εις ημάς μεν την κεφαλήν έν δέοντι κλίνειν φρονήσεως αυτήν γέμειν 
περιδηλοΐ και εις ευγνωμοσύνης ένδειξιν τάττετar τό δε έπ'ι σχήματος ΐστα- 
σβαι κα'ι τήν κλίσιν όκνείν τής κεφαλής μωρίας γραφήν άποφέρεται και εις 
αχαριστίαν εγγράφεται» '■

Πολύ παλαιότερον, υπό Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, σκώπτοντος τούς 
φλυάρους, επλάσθη ή έξης παράδοσις : « Έπέσκωπτον αΐ χελιδόνες τών κύκνων 
τό μή έβέλειν δμιλείν τοΐς άνβρώποις μήτε δημοσιεύειν τήν μουσικήν, άλλ’ 
άμφ'ι τους λειμώνας διάγειν και τους ποταμούς και τήν ερημιάν άσπάζεσϋαι 
και βραχέα μεν αδειν, α. δή και αδοιεν αδειν έν σφίσιν αντοΐς, ώσπερ αίσχυ- 
νομένους τήν μουσικήν. 'Ημών δε έφασαν είσ'ιν αί πόλεις κα'ι οι ανβρωποι 
και οι βάλαμοι και περιλαλοϋμεν τοΐς άνβρώποις κα'ι τά ήμέτερα αντοΐς 
διηγούμεβα, ταϋτα δή τά αρχαία και ’Αττικά. Οί δε μόλις αύτάς ήξίωααν 
και λόγου, τής αδολεσχίας μισήσαντες, έπε'ι δε ήξίωσαν. Άλλ’ ημείς μεν 
ένεκεν ών, ώ ανται, καν εις τήν ερημιάν άφίκοιτό τις, ώστε άκοϋσαι τής 
μουσικής, δταν άνώμεν τω Ζεφύρφ τάς πτέρυγας έμπνεΐν ήδύ τι και έναρ- 
μόνιον α>στ’ εΐ μή πολλά και έν πολλοΐς αδομεν, άλλ’ αυτό δή τούτο κάλλι- 
στόν έστιν ημών δτι μέτρφ φιλοσοφονμεν τό μέλος και ούκ άναμιγνύομεν 
βορύβοις τήν μουσικήν, υμάς δε καί εΐσοικιζομένας οί ανβρωποι δυσχεραί- 
νονσι καί αδούσας άποστρέφονται» 1 2.

Ούχί δέ λαϊκή πιστεύω δτι είναι και ή υπό τοΰ αυτού ιεράρχου άναφε- 
ρομένη παράδοσις περί αετού, ήν, ως γράφει, ήκουσε παρά τίνος τών κομ
ψών. Γράφει λοιπόν : «'Όπερ τών κομψών τίνος ήκουσα περί τού αετού

1 Tafel, Eustathii opuscula, 319,49 έξ.
2 PG, 37.209.
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Βυζαντινοί τινες παραδόσεις 5

λέγοντας, έκρίνοντο περί βασιλείας οι δρνιϋες και άλλοι άλλως ήκον έαυτους 
κόσμησαντες δτι εκείνον κάλλιατον ήν το μη οΐεσϋαι καλών είναι» *.

Έν τή κατωτέρω διατριβή παρέχω δείγμα Βυζαντινών παραδόσεων, 
άφίνων την συμπλήρωσιν τοΰ θέματος εις τον έπιθυμοΰντα ειδικώς ν’ άσχο- 
ληθή με αυτό.

Έκ των ύπ’ έμοΰ σημειουμένων παραδόσεων άλλαι μεν ανάγονται εις 
άρχαίαν εποχήν, ως είναι ή περί των ώτων τοΰ Μίδα καί περί μεταμορφώ- 
σεως εις πτηνόν τοΰ Τηρέως (πούπου), άλλαι σχετίζονται μέ διηγήσεις έκ τής 
Π. Διαθήκης, άλλαι μέ τον βίον τοΰ Ίησοΰ καί αγίων, άλλαι άναφέρονται 
είς άπολιθώσεις καί μεταμορφώσεις, άλλαι εις φυτά καί ζφα καί τέλος άλλαι 
είς ουράνια σώματα, καί δη την σελήνην.

ΛΡΧΑΙΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Ό Βασιλεύς τής Φρυγίας Μίδας άναφέρεται ήδη υπό τοΰ Άριστοφά- 
νους 1 2 3, οΰτινος δ Σχολιαστής ποικιλοτρόπως ζητεί να έρμηνεύση τα δνεια 
ώτα. Λέγει δήλα δη δτι είς τον Μίδαν άπεδόθησαν ώτα ό'νου, είτε διότι 
οΰτος είχε πολλούς ώτακουστάς, είτε διότι κατέσχε κώμην τής Φρυγίας 
Ώτα ’Όνου καλουμένην, είτε, διότι έ'ψεξέ ποτέ τον Διόνυσον, είτε, διότι 
όνους τοΰ Διονύσου παρερχομένους ήδίκησεν, είτε τέλος, διότι είχε φύσει 
μεγάλα ώτα, κατά δέ τον I. Τζέτζην :

η τφ εκ μόνης ακοής έραν τινων ευθέως
δχευτικός γάρ ό ανήρ δίκην αυτών τών τράγων
καν αννετώς μετήργετο και τάς τοιαύτας μίξεις
ή τφ στρατενειν κατ’ έχϋρών κατά δυσβάτων τόποον,
χαίρει γάρ τράγος τοϊς κρημνοΐς και τοΐς δυσβάτοις τόποις 8.

Είς την τελευταίαν ερμηνείαν θά ήδύνατό τις ν’ άποδώση σημασίαν 
τινά άναλογιζόμενος δτι καί σήμερον ακόμη οί έχοντες μακρά ώτα λέγεται 
δτι έχουν γαϊδουρινά αφτιά, αν μή άλλη τις ερμηνεία προσηρμόζετο μάλλον 
προς την αληθή σημασίαν τοΰ μύθου.

Τον ήμέτερον δήλα δη μΰθον, τον κατ’ άλλους ’Ασιατικής προελεύσεως, 
κατά δέ τον Β. Schmidt έκ τής Ελληνιστικής έποχής προερχόμενον 4, μέ 
μικράς μόνον διαφοράς, εύρίσκομεν ήδη τελείως διαμεμορφωμένον παρά τφ

1 PG, 37,108.
2 Άριστοφάνους, Πλούτος, 287.
3 I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 1, ίστορ. 34, στίχ. 95 έξ.
4 Β. Schmidt, Griechische Marchen, Sagen und Volkslieder, 224,
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6 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Λατίνφ ποιητή Όβιδίφ, δστις τον αναφέρει εις τάς Μεταμορφώσεις του 
(βιβλ. XI, στίχ. 180 εξ.), προσθέτων εις τούς προηγουμένους στίχους δτι ό 
’Απόλλων έδωκεν εις τον Μίδαν ώτα δνου, διότι ούτος προέκρινε τής λύρας 
τοϋ θεού τής μουσικής, τον αυλόν τοΰ Πανός.

Είπον δτι μικράς μόνον διαφοράς εύρίσκομεν μεταξύ τοΰ παραμυθιού 
και τής παρ’ Όβιδίφ διηγήσεως' μία τούτων είναι ή εξής : εν φ δήλα δή 
παρά τφ ποιητή 1 ό κάλαμος λέγει τό μυστικόν κινούμενος υπό τοΰ άνεμου 
(στίχ. 192), κατά τον μΰθον, αποκαλύπτει αυτό υπό μορφήν αύλοΰ παίζόμε
νου υπό βοσκοΰ, υπό τό πρόσωπον τοΰ οποίου δύναταί τις, ίσως, νά διίδη 
τον εις στενήν σχέσιν μέ τον Μίδαν ευρισκόμενον Σάτυρον 1 2 *.

’Ανωτέρω έλέχθη δτι, κατά τήν παράδοσιν, ό Μίδας ειχεν ώτα δνου. 
Κατά μεταγενεστέραν τροποποίησιν, φαίνεται δτι έλέγετο δτι ούχί δνου, αλλά 
τράγου ώτα ειχεν, ως τουλάχιστον συμπεραίνομεν έκ των γραφόμενων υπό 
τοΰ Πλουτάρχου έν τφ συμποσίφ των επτά σοφών (σ. 150), ένθα λέγεται δτι 
ό Μίδας είχε «κερασφόρου ουας» και ως επιβεβαιοί νεωτέρα έκ Λακωνικής 
παράδοσις, καθ’ ήν «ό βασιλιάς δ Λαγιανδς είχε τράγινο αφτί».

Ή περί Μίδου παράδοσις θά διετηρείτο, φαίνεται, ζωηρά κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους, ώς δεικνύει άφ’ ενός ό 'Ηλιόδωρος εις τά Αίθιοπικά 
του (Β' 21), ένθα εισάγει γέροντα πλανώμενον άνά τον Νείλον, δστις, έρω- 
τώμενος διά τά παθήματά του, άπαντά: «ώδίνω δε καί αυτός πρός τινα έξει- 
πεϊν είπον αν τάχα καί τοΐαδε τοΐς καλάμοις, κατά τον μϋ&ον, εί μη σοι 
προσέτυχον», άφ’ ετέρου δέ δ I. Τζέτζης, δστις, παρασυσχετίζων τό των ση
μερινόν τράγινο αφτί πρός τον Τραϊανόν, παρατηρεί, καί δικαίως :

ώτία δε Τραϊανόν λέγουσιν ε'χειν τράγου 
δπερ αυτός ονχ εύρηκα γραφαις έγγεγραμένον 8.

Σήμερον, δσον γνωρίζω, ή περί Μίδα παράδοσις φέρεται τό μέν έν Λα
κωνική καί Ζακύνθφ 4 5 * ένθα τό μυστικόν λέγει δ κουρεύς τοΰ βασιλέως εις 
λάκκον, δν ωρυξε καί έφ’ ου έφύτρωσε κάλαμος, ον άποκόψας βοσκός, έκαμεν 
αυλόν τό δέ έν Πόντφ ένθα έπ’ ϊσης δ κουρεύς τοΰ κερασφόρου βασιλέως 
φέρεται δτι είπε τό μυστικόν ε’ις λάκκον έπάνω τοΰ δποίου έφύτρωσαν στά- 
χυες, μέ τήν καλάμην τών δποίων οί παΐδες έκαμον συρίκτρας, έξ ών έμφυ- 
σωμένων ήκούετο «ό βασιλέας έχ κέρατον» δ.

1 "Αν μή σίτος, ώς είναι πιθανόν, μεταπλάττη τοπικήν παράδοσιν.
2 Κατά τόν Φιλόστρατον, έν τφ βίφ τοϋ ’Απολλώνιου, 6,27 : «μετείχε μεν 

και τον τών οατύρων γένους <5 Μίδας οντος, ά>ς έδήλου τα ώτα».
* I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 2, ίστορ. 34, στίχ. 95.
4 Β. S c h m i d t, vEvO·’ άν., 70-71.
5Ίωάννου Παρχαρίδου, Ποντιακά παραμύθια (Άρχεΐον Πόντου, 16,

87,88).
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Βυζαντινού τινες παραδόσεις 7

Ή αυτή παράδοσις φέρεται και έν Μαδύτφ ένθα (') τράγου ώτα έχων 
βασιλεύς φέρεται είπών το πάθημά του εις φρέαρ παρ ο εφυτρωσε καλαμος, 
οστις, κατά την από τοΰ ’Οβιδίου γνωστήν παραδοσιν, σειομενος υπο τοϋ 
ανέμου, άπήχει

rjdagv ένας βασιλες 
κι’ είχε τράγινο αφτί 
και καασίδα ’ς την κορφή

Μέ τύν μυθικόν κόσμον συνδέεται και ή παράδοσις τοϋ έν "^,δου ποτα
μού Πυριφλεγέθοντος, ου μνημονεύει ό 'Όμηρος εν τη Όδυσσείφ 1 2 3 4 5 * * καί ής 
παραδόσεως ως κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους σφζομένης μνείαν ποιείται 
κείμενον έπιγραφόμενον Άποκάλυψις Μαρίας 8, ένθα άναγινώσκομεν : «Και 
είπεν ’Αρχιστράτηγος· ποϋ ϋέλεις ΐνα άπέλ&ωμεν Κεχαριτωμένη ; ’Em τάς 
δυσμάς ή επί τάς μεσημβρίας; Και είπεν ή Παναγία· άπέλ&ωμεν εις τάς 
μεσημβρίας, δπου δ πύρινος ποταμός εξέρχεται».

Άπήχησις τής τοιαΰτης παραδόσεως σφζεται νϋν έν Κρήτη δπου πι- 
στεύουσιν δτι εις τον κάτω κόσμον υπάρχει πύρινος ποταμός. Οί κάτοικοι 
μάλιστα τοϋ χωρίου Καβουσίου Ίεραπέτρας παραδίδουσιν δτι εις τήν 'Ιε
ρουσαλήμ υπάρχει επί τής επιφάνειας τής γής οπή, εξ ής οί προσκυνηταί 
διακρίνουσιν έν τή άβΰσσφ ως άστρον άμυδρώς τον πυρινον ποταμόν!

Πάγκοινος ήτο κατά τήν αρχαιότητα δ περί Πρόκνης, Φιλομήλας καί 
Τηρέως μύθος 6 καί τήν άρχαίαν τραγιρδίαν άπασχολήσας καί ή μεταμόρφω- 
σις εκείνων μέν εις άηδόνα καί χελιδόνα, τούτου δέ εις έποπα.

Τόνέποπα οί μεσαιωνικοί ημών πρόγονοι Ικάλουν εποπον4 καί πονπονδ, 
εντεύθεν δ’ όρμώμενοι οΰτοι καί προς τό πού - ποϋ παρασυσχετίζοντες τό 
δνομα, ίσχυρίσθησαν, τήν αρχικήν διατηρήσαντες διήγησιν, δτι τό μεταμορ-

1 Βλ. τό Άρχεϊον τοϋ Θρςικικοΰ λαογραφικού καί γλωσσικού θησαυρού, 3,117.

2 κ, 513 "Ενϋα μεν εις ‘Αχέροντα Πυριφλεγέϋων τε ρέουσιν
Κωκντός ϋ’ ος δή Στυγδς νδατός έοτιν άπορρώξ.

3 G i d e 1, Etude sur une Apocalypse (Annuaire de l’Association pour 
l’encouragement des etudes grecques en France, δον έτος, σ. 111.

4 Έποπος- δρνεον' έποπα- άλεκτρυόνα άγριον, Ησύχιος. Έν χειρογράφοις 
τοϋ Φυσιολόγου φέρεται- έστι γάρ τοίνυν πετεινόν λεγόμενον έπόπτος (γρ. 
έποπος).

5 Έποψ δρνεον αέρι πετώμενον, έπτάχρωμον- οΰτος καλείται κούκουφος καί
ποΰπος (βλ. τό ‘Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange, έν λ. κούκουφος). Τό
πτηνόν νϋν καλείται οϋπουπας έν Αϊνφ, ποΰπος έν Κοζάνη, πονπον; έν Θράκη, πά
πας έν Κύθνφ καί Πάρφ, πούπα εις διάφορα μέρη τής Μακεδονίας, πονπονξος έν
Κύπριο καί πουποννίταα έν Μαδύτψ.
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8 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

φωθέν πτηνόν έκλήθη πούπος, διότι, καταδιώκων, φωνάζει πού είναι αί τό 
ανοσιούργημα διαπράξασαι άδελφαί ;

Εις τον μύθον άναφερόμενος ό I. Τζέτζης, λέγει εις τάς Χιλιάδας του :

πον, πον δε ταντας ερευνών λέγει Τηρενς συχνάκις 1

καί πάλιν ό αυτός εις τά Σχόλιά του εις τά ’Έργα και τάς Ημέρας (στίχ. 
566) : «ό δε Τηρενς, έποψ γενόμενος, πον πον φηοιν αϊ μοι τον παΐδα 
κατατεμονοαι προς ευωχίαν παρέ'&εντο».

’Έγραιβε δέ σχετικώς και ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος : «Τηρενς δε εις 
εποπα μορφωθείς ποϋ αρα είοίν αναφωνεί ουχνά καί οϋτω μεν οί τοιοντοι 
(= μυθογράφοι) φασίν» 1 2 *.

Σημειωτέον δτι τό όνομα τού πτηνού συνεσχετίσθη μέ τό επόπτης. Ού
τως εν άποσπάσματι τού Αισχύλου (άπόσπ. 305), κεΐται: έποψ, επόπτης των 
αυτού κακών.

Ή παράδοσις διεσώθη ζωηρά εις πολλά μέρη τής Ελλάδος μέ βάσιν, 
πλήν μιας έξαιρέσεως, την ερμηνείαν τής λέξεως ποΰπος, ακολουθούσα δήλα δη 
την μεσαιωνικήν διατύπωσιν.

Ούτως εις τά Χάσια τής Μακεδονίας λέγουν ότι δ έποψ, ωνομάσθη 
πούπος, διότι, ραμφισθεις από τό πτηνόν κούκκον, έπόνεσε καί εφώναξε 
πού, πού ! 8.

Καθ’ έτέραν παράδοσιν, εκ Λακκοβικίων τής Μακεδονίας, ή πούπα 
(= έποψ) είχε σύζυγον τον κούκκον, πολύ σκληρόν. Έγκαταλιποΰσα την συ
ζυγικήν εστίαν, μετέβη εις άπομεμακρυσμένον μέρος, όπου, κτυπήσασα τάς 
χεΐράς της μετεμορφώθη καί έκτοτε φωνάζει πού, πού, ήτοι πω, πώ ! τί 
ύπέφερα άπ° αυτόν τον κούκκον 4.

Κατά τρίτην παράδοσιν εκ Βογατσικοΰ τής Μακεδονίας ό πούπος ήτο

1 I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 7, ίστορ. 142, στίχ. 479.
2 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1875,13. "Ας μνημονευθώσιν ενταύθα καί τά τοϋ 

Αίλιανοϋ (Περί ζφων, Γ’ 26) : «Οί έποπές είσιν ορνίθων άπηνέατατοι καί μοι δο- 
κοναι των προτέρων ιών ανθρωπικών εν μνήμη καί μέντοι καί μισεί τον γένους τον των 
γυναικών νποπλέκειν τάς καλιάς εν τοΐς έρήμοις καί τοΐς πάγοις τοΐς υψηλόΐς»· ώς καί 
τό τοΰ Αίσωπείου μύθου (ΙΟ- Halm) : «’Αηδόνι συνεβονλευε χελιδών τοΐς άνθρώποις 
είναι όμόροφον καί σύνοικον, ώς αυτή. Ή δε εΐπεν' ον θέλω την λύπην των παλαιών 
μου συμφορών μεμνήαθαι, καί διά τοϋτο τάς ερήμους οίκώ». Κατά τόν At λιανόν 
(Περί ζώων, Β' 3) : «οί μεν όρνιθες οί έτεροι άναβαίνονται, αί δε χελιδόνες ου... Λέ
γει δέ ό λόγος ότι πεφρίκαοι τον Τηρέα καί δεδοίκααι μή ποτέ άρα προσερπνσας λάθρα 
είτα εργάαηται τραγίρδίαν καινήν».

8 Δ. Λουκοπούλου, Νεοελληνική μυθολογία, 155.
4 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,201, άρ. 364" 2,950,
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Βυζαντινοί τινες παραδόσεις 9

"Ελλην και εχθρός τού κούκκου, όστις ήτο Τούρκος. Κάποτε οι δυο αντίπαλοι 
συνεφιλιώθησαν καί άπεφάσισαν μάλιστα νά βινήσωσιν άλλήλους. Πρώτος 
έβινήθη ό ποΰπος, ό κούκκος όμως, μετά την πράξιν, ήρνήθη νά ύποστή τά 
δμοια, δΤ δ ό άπατηθε'ις φωνάζει πώ, πώ τί έπαθα από τον κούκκον !

Ώς μικρόν ανωτέρω είπον,ή παράδοσις εις μίαν μόνον περίπτωσιν διε- 
τήρησε τον άρχαΐον τύπον. Έν Βιζύη δήλα δη της Άνατ. Ρουμελίας λέγου- 
σιν ότι είς βασιλεύς ύπανδρεύθη την μίαν των θυγατέρων άλλου βασιλέως, 
μετά πολλά δ’ έτη έπανελθών, άγνωστος, έλαβεν ως σύζυγον καί την δευτέ- 
ραν, ΐνα μή δ’ ή πρώτη όμολογήση τό πράγμα, έφυλακίσθη ύπ’ αυτού είς 
σκοτεινήν φυλακήν. Αύτη δμως, γράψασα τά πάθη της είς χάρτην, τά άπέ- 
στειλε διά γαλής εις την αδελφήν της, ήτις, άφ’ ου ήλευθέρωσε την έγκλει
στον, έσφαζε τον υιόν της, έμαγείρευσε τά έντόσθιά του καί τά παρέθηκεν 
είς τον σύζυγον νά τά φάγη. Αυτός, άντιληφθείς τό πράγμα, κατεδίωζε τάς 
άδελφάς, έκεΐναι δέ, έν τή απελπισία των, παρεκάλεσαν τον Θεόν νά τάς μετα
μόρφωση είς πτηνά (άηδόνα καί χελιδόνα), εν φ ό σύζυγος την έξης άπηύ- 
θυνε προς τον Θεόν παράκλησιν «.Θεέ μου, κάμε με πονπουτα νά κλαίω το'ις 
αυμφορές μου

Κατά Θρρκικήν παράδοσιν, είς βασιλεύς ήγάπησε την γυναικαδέλφην 
του, ήν καί έβίασεν. "Ινα μή γνωσθή δέ τό πράγμα, την έφυλάκισεν εις σκο
τεινήν φυλακήν, έξ ής, τή μεσολαβήσει ενός πτηνού, άνεκοίνωσεν αύτη τό 
συμβάν είς τήν αδελφήν της1 2, ήτις σπεύσασα τήν ήλευθέρωσε, προς τιμω
ρίαν δέ τού συζύγου της έσφαξε τον υιόν της ’Ίτσον3 4 (—Ίτυν), καί τούτου 
τά έντόσθιά τού παρέθηκεν. Εκείνος, έννοήσας τό πράγμα, κατεδίωξε τάς 
γυναίκας, αϊτινες, φεύγουσαι, μετεμορφώθησαν εις πτηνά, έν φ 6 άπιστος 
έγένετο έποψ, δστις περιφερόμενος, φωνάζει ”Ιταο ! ”1 τσο ! *.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Πολλών δένδρων οί κλάδοι, είτε φύσει, ως οί τής ιτέας, είτε καί υπό 
τού καθ’ώρισμένην διεύθυνσιν πνέοντος ανέμου, κλίνουσι. Τό φυσικόν τούτο 
ψαινόμενον οί ευσεβείς Χριστιανοί συνέδεσαν μέ έπεισόδιον τού βίου τού

1 Ν. Πολίτου, ”Ev9·’ άν., 1,200, άρ. 362.
2 Κατά τόν ’Απολλόδωρον (Γ' 194- 195, ιδ' 8) ή βιασθείσα έμήνυσε τό 

πάθημά της είς τήν αδελφήν διά γραμμάτων τά όποια ένύφανεν είς ιστόν. Ν. Π ο- 
λίτου, ΈνΘ·’ άν., 2,949.

3 Κατ’ άλλην έκ Θράκης μαρτυρίαν, ό υιός εκαλείτο ’Ίτσυς (=”Ιτυς). Ν. Πο
λίτου, Παραδόσεις, 2,950.

4 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,200, άρ. 363.
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10 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

’Ιησού, πλάσαντες σχετικός παραδόσεις, ών μίαν μας αναφέρει κατά τον ΙΒ' 
αιώνα ό χρονογράφος Μιχαήλ Γλύκας, δστις γράφει : «Και όένδρον ΐαταται 
(έν Παλαιστίνη) πάσης αρρώστιας άλεξίκακον, ο δένδρον εις γην έκλίϋη και 
προσεκννησε δήϋεν τον Κύριον εις Αίγυπτον φεύγοντα, σφζει δε είσέτι τδ 
σχήμα τής προσκυνήσεως» *.

Σχετικά! παραδόσεις σορζονται σήμερον την κλίσιν των κλάδων μέ άλλα 
επεισόδια τοΰ βίου τοϋ ’Ιησού σχετίζουσαι. Ούτως, έν Αίτωλίμ διά την κλί
σιν των κλάδων τής ιτέας, περιφέρεται ή εξής παράδοσις : «"Οταν βαφτίστηκε 
δ Χριστός ’ς τον Ιορδάνη, τά δέντρα και τα κλαριά έκλιναν την κορφή τους 
καί προσκυνούσαν. 'Η ιτιά δεν έγειρε μόνο την κορφή, άλλα καί τά κλωνά
ρια της όσο μπορούσε πιο χαμηλά καί προσκυνούσε το Χριστό. ’Από τότε ή 
’ιτιά δεν έπαχρε νά προσκυνάη τό Χριστό» 1 2 3 4 * 6 *.

Παρά τοΐς πρόσφυξιν έκ Σάντας τοΰ Πόντου: «Τά Φώτα, τό βράδυ πού 
αγιάζονται τά νερά όλα τά δέντρα τον κόσμον κλίνουν τοίς κορφές τους ατά 
νερά καί πίνουν» s.

Κατ' άλλην παράδοσιν εκ τής παρά την Φλώριναν Βέρμπιανης, κατά 
την ήμέραν τοΰ Ευαγγελισμού, δτε ανοίγει ό ουρανός, τά δένδρα προσκυνούν 
κύπτοντα μέχρι τοΰ εδάφους καί πάλιν άνυψούντα τούς κλάδους των *.

Κατά Νεοελληνικός παραδόσεις, τό ξύλον εξ ου κατεσκευάσθη ό σταυρός 
τού Κυρίου προήρχοτο έκ τού δένδρου λυδοριάς, είδους δρυός0, συνεζητήθη 
δέ κα! ό λόγος, δΓ ον έξελέγη τό δένδρον τούτο β. Ενταύθα δμως δεν πρό
κειται περί τούτου. Εις διαφόρους σημερινός παραδόσεις άναφέρεται τό δέν
δρον έξ ου έκρεμάσθη ό Ιούδας.

Κατά παράδοσιν έκ Σινώπης τού Πόντου, ό ’Ιούδας έκρεμάσθη έκ δά
φνης" κατ’άλλην, έκ Σύμης κα! Μεσοχωριού Πυλίας, έκ τού άναγύρου, δστις 
έν Σύμη μέν καλείται άρόϋνας (= άνά(γ)υρας), άζό(γ)υρος δ’έν Κρήτη’. 
Ό άζόγυρος έξελέγη, διότι άναδίδει βαρεΐαν οσμήν (τό άζόγυρος προέρχεται 
έκ τοΰ όζω+άνάγυρος)8 9.

1 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 515,15.
2 Δ. Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ, Νεοελληνική μυθολογία, 187.
3Μιλτιάδου Νυμφοπούλου, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες Σάντας 

(Άρχεΐον Πόντου, 16,250).
4 Κατά τον Ν. Πολίτην, Ένθ’ άν., 2,905. Έν Πελοποννήσιρ πιστεύουν δτι 

τήν νύκτα τής παραμονής τοϋ Ευαγγελισμού τά φυτά κλίνουσι μέχρι τής ρίζης των
καί, άποχαιρετίζοντα τήν γήν, λέγουσι- σ’ άφίνω γειά.

6 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,101, άρ. 179.
° Κ. Κυριακίδου, Ή λοιδορία, λαϊκή παράδοσις περί τοΰ ξύλου τοϋ σταυ

ρού (Λαογραφ., 7,266 έξ.).
1 Αί πληροφορίαι κατά δελτία τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου.
9 Κατά τόν ’Αναστάσιον Βροντήν, Ρόδος, σ. 44 - 45 οί Ρόδιοι φυ-
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Βυζαντινοί τινες παραδόσεις 11

Κατά τρίτην παράδοσιν δ προδότης έκρεμάσθη έκ κλάδου συκής ‘, κατά 
δέ την κατωτέρω μνημονευομένην, εκ μυρίκης. Τέλος έν Γορτυνίςι εξ ενός 
είδους δρυός, όπερ λέγεται φονιακαριά.

Ή παράδοσις, περί ής διά μακροτέρων διέλαβεν δ Γ. Μένας * 1 2, ήτο 
γνωστή και κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Κατά τάς άρχάς δήλα δη τοΰ Θ' 
μ.Χ. αίώνος Έπιφάνιος δ 'Αγιοπολίτης εις τδ Περί τόπων ιερών έργον του 
(σ. 51), παρατηρεί : «Και δεξιόν αυτού είοίν οι μύριχες εις ονς ’Ιούδας 
άπήγξατο».

Μέ τον βίον και τά θαύματα τοΰ ’Ιησού Χριστού σχετίζεται καί ή 
κατωτέρω παράδοσις, μη συζητηθεισα ιδιαιτέρως μέχρι σήμερον, ήν αναφέρει 
δ Παμφίλου Ευσέβιος έν τή Εκκλησιαστική του ιστορία (Ζ' 18).

Κατά τον εκκλησιαστικόν λοιπόν αυτόν ιστορικόν, εις την Φιλίππου Και
σαρείαν, την δποίαν έκάλουν Πανεάδα Φοινίκης, ΰπήρχεν άγαλμα, περί ου 
τά έξης γράφει : «Ούκ άξιον ηγούμαι παρελ.ϋεΐν διήγησιν και τοΐς καιΤ ημάς 
μνημονενεσιίαι αξίαν. Την γάρ αίμορροοϋσαν, ην εκ των ιερών Ευαγγελίων 
προς τον Σωτήρος ημών τον πάϋους απαλλαγήν εϋρασίΐαι μεμαΐΐήκαμεν, 
ένϋένδε έ'λεγον όρμάοϋαι τόν τε οικον αυτής επί τής πόλεως δείκνυσϋαι καί 
τής υπό τοΰ Σωτήρος εις αυτήν ευεργεσίας Ιλαυμαστά τρόπαια παραμένειν. 
Έστάναι γάρ εφ’ νιρηλού λίίάον προς μεν ταΐς πύλαις τον αυτής οίκον γυ
ναίκας έκτύπωμα χάλκινον επί γόνυ κεκλιμένον καί τεταμέναις επί το πρόσϋεν 
ταΐς χερσί, ί.κετενοναη έοικός, τούτον δε άντικρυς άλλο τής αυτής ύλης 
άνδρός, οοϋιον σχήμα, διπλοΐδα κοσμίως περιβεβλημένον καί την χεΐρα τή 
γνναικί προτεΐνον, ον παρά τοΐς ποαίν επί τής στήλης αυτής ξένον τι βοτά- 
νης είδος φύειν, δ μέχρι τον κρασπέδου τής τον χαλκοϋ διπλοΐδος ανιόν 
άλεξιφάρμακόν τι παντοίων νοσημάτων τνγχάνειν. Τούτον τόν ανδριάντα ει
κόνα τον ’Ιησού φέρειν έλεγον, έμεινε δέ καί εις ημάς ώς καί όη>ει παραλα- 
βεΐν ένδημήσαντας αντονς τή πόλει».

Μέ γεγονότα έκ τής Π.Δ. ειλημμένα σχετίζονται αί δύο κατωτέρω παρα
δόσεις αί μέχρι των Βυζαντινών χρόνων διασωθεΐσαι.

Κατά την μίαν τοΰτιον, υπό Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου παραδιδομένην 
(PG, 38,1124): «.’Ιησούς ό τού Ναυή ό τούτου (Μωσέως) διάδοχος τό πο- 
λν&ρύλητον Ίορδάνον ρεΐΐλρον διαστήσας τόν αυτόν διάγει λαόν (Εβραίους) 
δώδεκα λίίίους έκ τής κρηπΐδος τού ρεύματος ανελέσϋαι τω λαώ διαταξάμε- 
νος, ονς όρώμεν μέχρι σήμερον οι εκεί φοιτώντες».

τόν τι καλοΰσι βρομόκλαδο πιστεύοντες ότι βρομεΐ, διότι έφύτριοσεν επί τοΰ τάφου 
τοΰ ’Ιούδα. Έν Ήπείρφ λέγουσιν ότι ό ’Ιούδας εκρεμάσθη άπό τό φυτόν βρομοξυλιά.

1 Ν. Πολίτου, Ένθ’ άν., 1,103, άρ. 183.
2 Γ. Μέγα, *0 ’Ιούδας κατά τάς παραδόσεις τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ (Έπετηρίς 

Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τρίτου καί τετάρτου έτους (1941 - 1942), σ. 21,22.
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12 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Κατά την Ιτέραν, έπιστεύετο δτι λείψανα της κιβωτού τοΰ Νώε έσφζοντο 
τον Γ' και τον Δ' μ.Χ. αιώνα ώς μαρτυρούσιν άνδρες σοβαροί, ό ’Αντιό
χειας Ευστάθιος καί ό ιερός Χρυσόστομος 'Ο πρώτος τούτων, έν τφ ύπο- 
μνήματί του εις την Έξαήμερον (PG, 18,753), λέγων δτι ή κιβωτός έστάθη 
επί τής κορυφής ό'ρους τής ’Αρμενίας, προσθέτει: «Καί τον τόπον έτι καί νυν 
εκείνον άποβατήριον οι επιχώριοι προσαγορεύουσι και τά λείψανα τής κι
βωτού έπιόεικνύονσι και τή άσφάλτω αυτής εις αποτροπιασμόν κέχρηνται», 
Φ επόμενος καί ό Χρυσόστομος (PG, 56,288), παραδίδει: «Ούχί καί τά όρη 
μαρτυρεί τής ’Αρμενίας, ένθα ή κιβωτός ιδρύθη ; Ούχί καί τά λείψανα αυ
τής εως νϋν σψζεται προς ήμετέραν ΰπόμνησιν ;» Γράφει δε καί ό Έπιφά- 
νιος 2 κατά τον Δ' αιώνα : «ετι καί δεύρο τά λείψανα τής τού Νώε λάρνακος 
δείκνυνται εν τή Καρδυέων χώρα», καί κατά τον Θ' αιώνα Γεώργιος ό Μο
ναχός 8 : «τής δε κιβωτού τά λείψανα εως άρτι προς άπόδειξιν των γεγενημε
νών δείκνυνται εν δρει ’Αραράτ άνά μέσον τής ’Αρμενίας καί τής Παρθι
κής χώρας καί τής των Διαβηνών γής, έκ γάρ ξύλων άσηπτων, ήτοι κέδρι
νων ήν κατασκευασμένη».

’Εννοείται δτι καί παλαιότερον, επί τής εποχής τού Αύγουστου, οί ’Αρ
μένιοι εβεβαίουν δτι λείψανα τής κιβωτού έσφζοντο επί τού ορούς Barris *. 
Τής παραδόσεως ταύτης άπήχησις σιρζεται μέχρι σήμερον εις την Πίνδον, εις 
τό μέσον τής οροσειράς τής όποιας υπάρχει υψηλή κορυφή Καράβα καλου- 
μένη, ούτως όνομασθεΐσα, κατά τήν λαϊκήν παράδοσιν, διότι αντιπροσωπεύει 
τό πλοΐον (καράβι) τού Νώε, τό όποιον, κατά θαυματουργόν τρόπον, μετε- 
βλήθη εις όρος" οί επιχώριοι μάλιστα, συγχέοντες τήν βιβλικήν παράδοσιν, 
προς τήν τού πλοίου τού Νώε, δεικνύουσιν επί τής κορυφής καί κρίκους, 
οϊτινες, κατ’ αυτούς, έχρησίμευον προς πρόσδεσιν τών απογείων σχοινιών τού 
πλοίου τού Νώε \ Ενταύθα ή περί καράβας παράδοσις συγχέει τήν υπό τών 
συγγραφέων ονομασίαν τής κιβωτού διά τής λ. σχεδία μέ τό δνομα τού όρους 
Barris, δπερ σημαίνει πλοΐον.

Παλαιά είναι ή πίστις δτι ήρωες καί θεοί, πόλεις προστατεύοντες, 
περιέρχονται τά τείχη αυτών πολιορκουμένων ύπεραμυνόμενοι τών κατοίκων 
καί σφζοντες αυτούς.

Τά αυτά Ιπίστευον καί οί μεσαιωνικοί ημών πρόγονοι, ών συγκινητικοί 1

1 Κατά τόν Β' καί Γ' μ.Χ. αιώνα έξετυπώθησαν έν Άπαμείμ μετάλλια είκονί- 
ζοντα τήν κιβωτόν μετά του Νώε καί τής συζύγου του. F. Vigouroux, Diction- 
naire de la Bible, έν λ. arche de Noe.

8 Έπιφανίου, Κατά αιρέσεων (PG, 41,260).
3 Γεωργίου Μονάχου, Χρονικόν σύντομον, 1,47 (De Boor).
4 F. Vigouroux, ’Ένθ’ άν.
5 L. Heuzey, Excursion dans la Thessalie Turque en 1855, o. 62 - 63.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:25 EEST - 3.236.241.27



Βυζαντινοί τινες παραδόσεις 13

άναφέρονχαι σχετικά! διηγήσεις, περί τής Παναγίας, φέρ’ ε’ιπεΐν περιερχομένης 
τα τείχη τής βασιλευουσης, ως κα! περί τοϋ αγίου Δημητρίου άποκροΰοντος 
έπιδρομάς βαρβάρων κατά τής Θεσσαλονίκης.

’Αντίθετον θρησκευτικήν παράδοσιν, έγκαταλείψεως δηλ. πόλεως υπό 
αγίου, διά τάς αμαρτίας των κατοίκων, διετήρησεν ήμΐν ό Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος, δστις, περιγράφων τά κατά την υπό των Νορμαννών άλωσιν 
τής δευτέρας τοϋ κράτους πόλεως, σημείο! : «Καί απεΧναι δε τον μυροβλή- 
την τής κα#’ ημάς πόλεως και κατ’ αυτήν την άλωσιν είσελεύσεσέλαι οΐ αυτοί 
έωράκασΓ και ήμεΧς ου πεπιστεύκαμεν. 'Ως γάρ όχλοϋντες οι πιστο'ι προς 
επικουρίαν ένέκειντο, άνεκάλνψεν αυτός προορατικώς εις μάτην τύραννα 
δνσωπεΧσϋαι. Ον γάρ άρτι άλλ’ ή μετά τρεις ημέρας ελεύσεσύλαι» *.

Πάγκοινος παρ’ ήμΐν είναι ή πεποίθησις δτι δακρυουσιν αί εικόνες 
είτε την άνάρρωσιν βαρέως άσθενοΰντος ύποδηλοϋσαι, είτε και την λύπην 
τών έν αΰταΐς εϊκονιζομένων ιερών προσώπων διά την μέλλουσαν νά έπέλθη 
συμφοράν. Την πίστιν ταύτην τών Βυζαντινών τοϋ ΙΒ' αιώνος προσεπιμαρ 
τυρών ό κλεινός τής Θεσσαλονίκης ιεράρχης, την άλωσιν τής πόλεως υπό τών 
Νορμαννών περιγραφών, σημείο! : «Έδάκρνον άγιοι έν είκονίσμασι καί 
έχαιρον οι κενέλπιδες, λέγοντες δυσωπεΧν εκείνους υπέρ ημών. 'Ελέγομεν 
ήμεΧς ναι, άλλ’ ούκ εισακούονται, διό καί έπιμένουσι κλαίοντες» 1 2.

Γνωστοτάτη σήμερον ή παράδοσις δτι πολλά! εικόνες υποβασταζόμεναι 
και μέλλουσαι νά είσέλθωσιν εις τον ναόν των, αίφνης γίνονται τόσον βα- 
ρεΐαι, ώστε άδυνατοϋν νά τάς βαστάσωσιν ο! φεροντες κα! μόλις, μετά πολ- 
λάς λιτανείας, άνακτώσι τό αρχικόν αυτών βάρος.

Παρομοίαν παράδοσιν έν Θεσσαλονίκη αναφέρει με την είκόνα Πανα
γίας τής Όδηγητρίας ό Ευστάθιος άποδίδων τό θαϋμα εις την πρόθεσιν τής 
Θεομήτορος νά έγκαταλίπη την πόλιν, κα! συνεχίζει: «Προοδενονσα γάρ ποτέ 
τότε κα#’ ημέραν ή τό κύρος έχει τοϋ τοιούτου καλού καί περιελ&οϋσα ένϋα 
τής πόλεως ή αδελφότης ήέλελε καί άποκαϋιστημένη αιιϋις εις τον οίκον 
αυτής καί ταΧς είσόδοις έγγίσασα, ούτως ώκνει την είσοδον, ώστε άνά πόδα 
χωρεΧν κραταιώς βιάζεσέλαι τον αυτήν φέροντα καί, ένιστάμενον, βαρυνε- 
σέλαι δτι μάλα καί προς τό καταπίπτειν γίνεσϋαι καί ου μόνον έκεΧνον, άλλα 
καί άλλους δαοι αυνεπιλάβοιντο, Καί ήν μέν τήν αρχήν ό εκείνην άνέχων 
ύποπτος, ώς οίκο (λεν τοιαϋτα τεχνώμενος δποΧα πολλοί τερϋρεύονταί' ώς δε 
καί Ιεροί άνδρες, άγαέλοί τό ήϋος καί οίοι μή παλαμασ&α,ι τά μή δέοντα 
συνήροντο έγκρατώς καί πάντες ελάττους ήααν τής τοϋ ίεροϋ σίγνου ισχύος

1 Tafel, Bustathii opusc., 302,78.
2 Tafel, Eustathii opusc., 302,89.
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14 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

καί ουκ επεί&ετο ειαελΰειν, άλλ’ ήν, ώς είπείν, αφόρηταν, απέρχεται φόβος 
άπαντας, δοον έχρήν πα&εΐν, έχέφρονας' και αναπρήααντες δάκρυα, ύψωσαν 
κλαυθμόν κα'ι φωνάς επήραν προς τον "Υψιστον υιόν τής πανάγνου μητρός. 
Και ουκ ένέδουκαν, έως τον σημείου ήδη διαδειχθέντος, είτα μόνος δ βα· 
στάζων άβάρυντος κα'ι απαραπόδιατος ήγαγε το άγιον μόρφωμα ένθα 
ΐδρντο» \

Κατά Νεοελληνικήν παράδοσιν εκ Καλαμών : «"Οταν δ Άράπης τον σπι
τιού γυρίζη ’ς το σπίτι, τα βαρέλια του κρασιού καί τα πιθάρια το λάδι 
ξεχειλίζουν και το σιτάρι καί ή άλλη προμήθεια τον σπιτιού αυξάνει» 1 2.

Καθ’ έτέραν, εκ Σάμου : «Πολλών ανθρώπων τά πιθάρια το λάδι ’ς το 
κατάγει τον σπιτιού των ξεχείλισαν τόσον πολύ, που μάζευαν καί μάζευαν 
καί δεν ισωνότανε κι’ επαψε ν’ άναβλύζη μόνον όταν μίλησαν» 3 4.

Πιστεύουσι δε και οι Κερκυραΐοι δ'τι ό ΰπερχειλισμός συμβαίνει, όταν 
τό στοιχειό τοΰ σπιτιού αγαπά τον οικοδεσπότην.

Ή παράδοσις αυτή, τροποποιημένη, άφ’ ου ό ΰπερχειλισμός των δο
χείων αποδίδεται εις τό στοιχειό τοΰ σπιτιού, προέρχεται εκ τής Π.Δ., καθ’ 
ήν χήρα πιεζομένη υπό τοΰ δανειστοϋ της, ό'στις, ως ένέχυρον άπήτει τον 
υιόν της, ήλθε προς τον Έλισσαΐον, δ'στις τής είπε : «μνημόνευα ον είτε καί 
ολίγον ένδον τυγχάνει’ ώς δέ είπεν δτι κεράμιόν έστι καί λείψανον έν αϋτω 
βραχύ ελαίου, παρασκεύασόν μοι, είπε, πλήθος αγγείων καί ή μέν ηυτρέ- 
πισεν, δ δέ δι’ αυτής έπλήρωσε καί τφ δανειστή έλύθη τό δφλημα» *.

Παρομοία παράδοσις φέρεται καί περί τοΰ προφήτου Ήλιου, δστις εις 
την χήραν, ήτις τοΰ ειπεν δτι έχει δράκα άλεΰρου έν τή ύδρίφ καί ολίγον 
έλαιον εις τον καμψάκην, άπήντησεν : «Ή υδρία τοΰ αλεύρου ουκ έκλείψει 
καί δ καμψάκης του ελαίου ουκ έλαττωνήσει έως ημέρας τοΰ δούναι Κύριον 
τον νετόν επί τής γης» 5.

Ή παράδοσις αυτή εννοείται δτι μνημονεύεται συχνά υπό μεσαιωνικών 
συγγραφέων καί αγιολογικών κειμένων. Ούτως ό Θεολόγος Γρηγόριος εις 
τά ’Ηθικά του έπη (PG, 37,592, στίχ. 175), την αναφέρει διά τών εξής :

καί κεράμοιο βρνοντος αεί τόσον υγρόν έλαιον 
δσσον άφύσσετο χερσί φιλοξένοιο γυναικός.

’Έπειτα την μνημονεύει ό συγγραφεΰς τοΰ Βίου τοΰ οσίου Συμεών διά 
τών εξής : «Τοΰ δέ (Συμεών) τό τοΰ σταυρού σημείον επί τού πίθου ποιή-

1 Tafel, Eustathii opusc., 302,66,73,89 καί 303,5.
2 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,255,256, άρ. 455.
8 Ν. Πολίτου, ’Ένθ’ άν., 1,256, άρ. 456. Βλ. παί 2, σ. 1099.
4 ’Αστεριού Άμασείας, 'Ομιλία κατά πλεονεξίας (PG, 40,213).
5 Βασιλειών τρίτη, κεφ. ΙΖ' 12,14.
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ααντος καί ευλογητός ό Θεός ημών πάντοτε προσφωνήοαντος, ροιζος εκ τον 
πίθον άνεδόθη τοιοντος ώς το πώμα τριών πηχών διάστημα πόρρω άποτι- 
νάξασθαι, τους δε παρισταμένονς δυο προς τοΐς πεντήκοντα στάμνους άντλήσαι 
και μη έλαττωθήναι τον οίνον, άλλα ποταμηδόν ύπερβλύζειν και τον πίθον 
μέχρι του νυν εύλογημένον υπό τών περίοικων κότονομάζεσθαι, καταπλα- 
γέντων τώ ϋαύματι» *.

Την παράδοσιν ταυτην ειτα ζωηράν αναφέρει ο τε Μιχαήλ Γλύκας 1 2 * 
και ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος Ό Ιεράρχης οΰτος, παρατηρών δτι αυτή 
ανακαλεί εις τον νοΰν τάς Ευαγγελικός σπυρίδας, τους κοφίνους και τό Άπο- 
στολικόν δίκτυον \ έπανειλημμένως την αναφέρει διά τών εξής : «ό ελαιον 
έκβλύσας καμψάκης εις άέναον' ετι δε και τά μέχρι νυν βλεπόμενα τερά
στια» 4, «τά καθ’ ιστορίαν παλαιάν και νέαν αίφνης έμπιμπλάμενα δρρεΐα, 
δίχα πόνου και εργασίας» 5 *. «Και ό μεν ευρίσκει πάλαι που πύελον ανακα
λυφθεί σαν, ητις υγρόν μεν τίνος πλήρης ήν καί έξηντλεϊτο αυτό καί έξεφο- 
ρεΐτο επιμελώς, ονκ ήν δε παθεΐν εκείνην κένωμα» ", καί σαφέστερου δέ : 
«πεπείρανται γάρ καί οι καθ’ ημάς δοχεία εν οϊκοις θεοφιλέσιν, οίνον καί 
ελαιον στέξαντα μέχρι πολλον εις δυσεξάντλητον, οΐς ουδέ ήν αν έπιλείψαι 
οΐμαι τό στεγαζόμενον, εί μή έξελαλειτο τό θαύμα υπό τών εξαντλούν των» 7.

’Απηχήσεις τής παραδόσεως ταύτης έσφζοντο καί εις μεταγενεστέρους 
αιώνας ώς δεικνύει ό Γεώργιος Σφραντζής, οστις εν τφ Χρονικφ του (163,22), 
γράφει : «Πώς επληϋύνετο ή υδρία του αλεύρου, πώς τό ελαιον Έλισσαίου 
εβλυσεν εις τους κεράμους,·» καί αιώνας μετά ταϋτα ’Αγάπιος δ Λάνδος έν τή 
'Αμαρτωλών σωτηρίςι 8, καί εν συναξαρίφ, παρ’ φ αναγινώσκομεν : «Καί 
έμφανισθεΐσα ή Δέσποινα έπλήρωσεν όλα τά αγγεία (τού οίνου) όπου έγ^ύνέ
το άνωθεν... ’Άλλοτε πάλιν έπλήθυνε τό ελαιον, αλ,λην φοράν τά όσπρια» 9.

Τόσον δέ άνά τους αίώνας ήτο ή παράδοσις διαδεδομένη, ώστε καί 
μέχρι σήμερον, κατά τόπους, περιφέρεται ώς λ.χ. έν Κέρκυρα ένθα ή θαυ
ματουργός υπερχείλισις τοϋ ελαίου καλείται άναβρύαιασμα, ανάβρυσμα δ’ έν 
Σάμφ καί άναβρουτσίλιασμα έν ’Άνδρφ.

1 Βίος καί πολιτεία τών θεοφόρων πατέρων ημών Δαβίδ, Συμεών καί Γεωρ
γίου (Anal. Boll., 18,236,19).

2 Μ ι χ α ή λ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 358,18.
s Tafel, Eustathii opusc., 230,41.
4 Tafel, Ένθ’ άν., 230,41.
6 Tafel, Ένθ’ άν., 230,38.
"Tafel, Ένθ’ άν., 172,11.
1 Έκ τοϋ χωρίου τούτου εξάγεται καί τό έξης δτι καί τότε, δπως καί σήμε

ρον, έπιστεύετο δτι χάνεται ύπάρχον άγαθόν, άν τις έκμυστηρευθή τήν ϋπαρξιν 
αύτοΰ.

8 ’Αγαπίου Λάνδου, 'Αμαρτωλών σωτηρία, κεφ. Γ' θαΰμα 22, σ. 340.
9 "Επιθι Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 2,1099.
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16 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΞΕΝΩΝ ΛΑΩΝ

Ενταύθα αναφέρω την υπό τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου μνημονευο- 
μένην παράδοσιν (Παρεκβ., 372,21), περί τών κατοίκων τής Θούλης, τήν 
θέσιν τής οποίας ό I. Τζέτζης ορίζει προς άνατολάς τής Βρεττανίας και ήν 
οί Βυζαντινοί έθεώρουν ως έν τών μάλλον απομεμακρυσμένων μερών τοΰ 
κόσμου

Λέγει λοιπόν δ ιεράρχης : «"Οτι δε καί βόρειοι πυγμαίοι περί που τά 
της Θούλης άντιπέραια έν&α τά Ίγγλικά βραχύσωμοι και αύτο'ι και όλιγο- 
χρόνιοι εις τό παντελές βέλεσι χρώμενοι λεπτυνομένοις ώς εις βελόνην 
περιάδεται και είσιν οΐ βεβαιοϋνται άν&ρωπάρια τοιαΰτα ίδεΊν».

ΜΑΡΜΑΡΩΜΑΤΑ

Ό μακαρίτης Σιμός Μενάρδος εις τό λίαν ενδιαφέρον άρθρον του περί 
Ρήγαινας, ύφ’ ήν διαβλέπει τήν Άφροδίτην 1 2, έν φ πολλά λέγει περί παρα
δόσεων και τοπωνυμίων έν Κυπρφ, σχετικών με τήν θεάν, δεν αναφέρει τήν 
έπομένην, τήν οποίαν άπεθησαύρισεν εις τά Σχόλιά του εις Λυκόφρονα δ 
Ίσαάκιος Τζέτζης 3, λίαν ένδιαφέρουσαν δέ τήν ιστορίαν τών περί άπολι- 
θώσεων υπό τοΰ λαοΰ πιστευομένων. Κατά τον συγγραφέα λοιπόν τοΰτον, 
ή ’Αφροδίτη συλληφθεΐσα συνευναζομένη μετά τοΰ ’Άρεως και διά τοΰτο : 
«όργισϋεϊσα τοϊς ύλεοίς έλϋ'εΐν εις Κύπρον άποχωρισ&εΐσαν αυτών περί τό 
Κάοιον δε όρος 4 διατρίβειν. Οί δε ϋεοί, ζητονντες αυτήν, ήλϋον εν Κνπρω 
καί ευρον γραϋν καί επύύλοντο αυτήν, εί είδε τήν Άφροδίτην, ή δε εδειξε 
τον τόπον ένύλα ήν κεκρυμμένη' δργιαϋεϊσα δε ή Αφροδίτη απεμαρμάρωσεν 
αυτήν καί φασι μέχρι τοΰ νϋν ΐατασύλαι τήν στήλην αυτής».

ΤΟΠΟΙ

Πλεΐσται ΰπάρχουσι Νεοελληνικά! παραδόσεις συνδεόμενοι με τήν ονο
μασίαν διαφόρων τόπων, ήν αΰται ζητοΰσι νά έρμηνεύσωσι, προς δέ και

1 “Επιθα Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά, 2,350.
2 Σίμου Μενάρδου, Ή Ρήγαινα, ΔΙΕΕ, 6,117 έξ.
3 I. Τζέτζου, Σχόλια ε’ις Λυκόφρονος Αλεξάνδραν, στίχ. 826, τόμ. 2,264,9 

(έκδ. Ed. Scheer).
4 Κατ’ άλλην γραφήν, Καυκάσιον.
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ιστορικά! τοπικά! εξ ιστορικών γεγονότων διάφορα τοπωνυμία διασαφηνί- 
ζουσαι.

Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι κα! κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους πολλά! 
τοιαΰται θά περιεφέροντο, ας άπέσβεσεν ό χρόνος. Τάς όλίγας, ας κατά τάς 
μελετάς μου ήδυνήθην νά συλλέξω, ευχαρίστως καταχωρίζω ενταύθα.

'Ως διηγείται ό Μιχαήλ Χωνιάτης, ευθύ τού ιερού τού Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ έν Χώναις τής Φρυγίας, έρρεον δύο ποταμοί, ό Λύκος κα! ό Κάπρος, 
περί τάς πηγάς’τών οποίων έφαίνετο λευκή άμμος, μή έχουσα έκ φύσεως τό 
χρώμα τούτο, έκ τού έξης λόγου, κατά τον σοφόν ιεράρχην, τήν αρχήν έχουσα. 
'Ως λοιπόν οΰτος παραδίδει : «τΗν τι γύναιον ασεβές, ποιμενικόν, πολν- 
ϋρεμμον, ϋυμφ και αυτό ρέον κατά τον ιερόν, δ γάλακτος άρνεται πάσαν 
πηγήν και άμέλγει πάσαν μεν αίγα, πάσαν δε βουν, είτα όμοϋ τους γανλονς 
έκκενοϊ και γαλαξίαν ποταμόν σχεδιάζει και συμβάλλει τοίν δυοίν τούτον 
τρίτον και ανξεται τό ρεϊϋρον Λύκου και Κάπρον, τραφέν λεαίνης ταντης 
πολλω γάλακτι. Καί ΐνα μη τό ρεύμα τον χρόνον τό πεπραγμένον άποκλνση 
μνήμης άνϋρώπων, κέχρωσται γαλακτώδει ψαμάϋω ή προχοή και κηρύσσει 
τό τέρας έπικληϋείσα Γάλα Γραός»

Τήν τοπωνυμίαν Γάλα Γραός, χωρίς νά έρμηνεύη, αναφέρει κα! ό αδελ
φός τού Μιχαήλ, Νικήτας ό Χωνιάτης, έν τή Χρονική του διηγήσει 1 2.

Μέ τήν ερμηνείαν τοπικών επ’ ίσης φυσικών φαινομένων συνδέονται 
κα! αί έπομεναι δύο παραδόσεις, ας κατέγραψεν ό I. Τζέτζης.

Κατά τήν μίαν έξ αυτών, 6 Ίάσων μετά τών ’Αργοναυτών, περί τήν 
Σύρτιν τής Λιβύης, ίδρυσε ναόν εις τον Ήρακλέα κα! έκειθεν ο! Άργο- 
ναύται, φέροντες επί τών ώμων τήν ’Αργώ, τήν μετέφερον κα! τήν κατέθη- 
καν εις άλλην θάλασσαν : «Έν ή ϋαλάσση δ αποπλννϋεις ίδρόσς τών ’Αργο
ναυτών εν τα'ις ψάμμοις μέχρι τον νυν δίκην ελαίου στίλβει μήτε υπό του 
τής ϋαλάσαης κλύδωνος μήτε υπό όμβρων καϋαιρόμενος» 3 4.

Κατά έτέραν, παρηλλαγμένην πως παράδοσιν, ήτις τό φαινόμενον μετα
τοπίζει εις Σικελίαν 4: «Έοτι τόπος έν Σικελία ένϋα γυμνασάμενοι Άργο- 
νανται τον Ιδρώτα αυτών ύστερον εν τη όμμορ άπεστλεγγίσαντο, όϋεν και 
μέχρι τον νυν δίκην ελαίου εν ταΐς ψήφοις φαίνονται ρανίδες ας ουδέ ό 
κλνδων τής ϋαλάσαης ουδέ όμβρος δύναντάι καϋάραι».

Μέ τοπικάς παραδόσεις συνδέονται κα! δσα γράφει δ Θεσσαλονίκης

1 Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά σωζόμενα, 1,57,5 έξ.
'Νικήτα Χωνιά τοΰ, Χρονική διήγησις, 255,5,7. Τήν θέσιν τοΰ Γάλα

κτος Γραός καθορίζει ό W. Μ. R a m s a y εις τό έργον του, The historical geo
graphy of Asia Minor, 81,136.

! I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος "Αλεξάνδραν, στίχ. 871, σ. 282,7.
4 I. Τζέτζου, νΕνθ’ άν., στίχ. 874, σ. 283,15.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΒ' 2
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18 Φαίδωνος ί. Κουκουλέ

Ευστάθιος (Παρεκβ., 1003,15), όμιλών περί τοΰ υπό τοϋ Όμηρου (Ο, 19), 
άναφερομένου δεσμού τής "Ηρας, ένθα, ωργισμένος ό Ζευς διά τον φόνον 
τοΰ Έκτορος, λέγει προς τήν σύζυγόν του :

ου μέμνη δτε τ’ έκρέμω ύψόϋεν εκ δε ποδοϊν 
ακμοναζ ήκα δύω περί χερσι δε δεσμόν ϊ'ηλα

και προσθέτει : «είζ δε τον τόπον ταϋτον προσγράφουσί τινες και τούτους 
τούς στίχους

πριν γ” δτε δη σ’ απέλυσα ποδών, μύδρους δ’ ένι Τροίη 
κάββαλον δφρα πέλοντο και έσσομένοισι πνθέσ&αι.

Και δείκνννταί φασιν υπό των περιηγητών οι τοιοντοι μύδροι, ονς άνωτέρω 
ακμονας εϊπεν»

Πολυθρύλητα είναι τα εκ τής Π. Διαθήκης Σόδομα καί ή καταστροφή 
αυτών υπό κατακλυσμού, επί ’Αβραάμ (Γέν. XIV, 2, XIX, 24), ένεκα τής 
άσελγείας τών κατοίκων των, έξ ής έλαβον την αρχήν καθ’ όλους τούς αιώνας 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας ό Σοδομισμός καί οί Σοδομιται.

Τό ενδιαφέρον είναι ότι τής πόλεως ταύτης, ήτις ήτο μία τών πόλεων 
τής Πενταπόλεως, έδεικνΰοντο κεκαυμένα τά ίχνη κατά τον Γ' μ.Χ. αιώνα, 
κατά μάρτυρα τον’Αντιόχειας Ευστάθιον ’, όστις γράφει : «‘Η Σοδόμηνα και 
ετι και νυν κεκαυμένα αυτής τά ίχνη φαίνεται· εστι γάρ ίδεΐν πέντε πόλεων 
σκιάς εν αίς βλαστάνει καρπός, δς φαίνεται μεν εξωϋεν παραπλήσιος τοις 
έδωδίμοις, ληφύεις δε ταΐς χερσιν εις τέφραν και καπνόν αναλύεται». 
’Έγραψε δε περί τών αυτών κατά τον ΙΒ' αιώνα καί ό Μιχαήλ Γλυκάς εν 
τή Χρονική του διηγήσει (251,11) : «Τά γάρ Σόδομα εκείνα περικαλλή μεν 
έστώτα, τέφρα δέ τή αλήθεια δντα (και αυτός γάρ δ αήρ συν τοις νδασιν εκ- 
πνροϋται)>ι.

Περί τό χωρίον Χλεμπίναν, κείμενον μεταξύ Φιλίππων καί Άμφιπό- 
λεως, υπήρχε πηγή καλουμένη τοΰ Βασιλακίου. Τήν ερμηνείαν τοϋ τοπωνυ
μίου δίδει ’Άννα ή Κομνηνή, διηγουμένη ότι ό Βασιλάκιος, διεκδικών τήν 
βασιλείαν, ήττήθη, διωκόμενος δέ ύπό τοΰ ’Αλεξίου Κομνηνοΰ, κατέφυγεν 
εις Θεσσαλονίκην, προδοθείς δ’ ύπό τών ιδίων, οιτινες : «περί τι χωρίον 
Χλεμπίναν καλούμενον άπαγαγόντες εγγύς τής έν αύτφ πηγής τούς οφθαλ
μούς έξορύττουαιν έξ ου μέχρι και δεύρο ή πηγή Βασιλακίου κέκληται» * 2.

‘Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιόχειας καί μάρτυρος, 
Εις τήν 'Εξαήμερον υπόμνημα (PG, 18,761).

2Άννης Κομνηνή ς, Άλεξιάς, 1,48,9.
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Βυζαντινοί χινες παραδόσεις 19

Περιφέρονται παρά τοίς νεωτέροις 'Έλλησι παραδόσεις, αΐτινες την 
πολυφαγίαν των κατοίκων ώρισμένων τόπων ζητοϋσι νά έρμηνεΰσωσιν έκ τοϋ 
δτι ούτοι ύφίστανται τό πάθος, ένεκα κατάρας, ήν κατ’ αυτών έξετόξευσαν 
όσιοι άνδρες.

Ό τρόπος ούτος τής ερμηνείας φαίνεται δτι ήτο γνωστός κατά τους Βυ
ζαντινούς χρόνους, ως φαίνεται έκ τής κατωτέρω διηγήσεως, ήν άπεθησαύρισε 
Συμεών ό Μεταφράστης. Κατά τούτον, έν Φρυγία υπήρχε χωρίον, Αυλών 
καλούμενον. Έξ αυτού διερχόμενος δ άγιος Άβέρκιος, συνήντησε τούς κα
τοίκους του τρώγοντας καί τούς έζήτησεν ύδωρ, ΐνα πίη, αυτοί δμως ΐνα 
μή διακόψωσι τό φαγητόν των, δεν τού έδωκαν άπάντησιν. «Έμέμψατο οϋν 
την άπαν&ρωπίαν ταυ την ό φίλανϋρωπότατος Άβέρκιος και τό μηδέποτε 
κορέννυσϋαι αϋτοΐς έπηράσατο. "Ο και έ'σχον εις δεύρο παραμένον αντο'ις 
μισανίλρωπίας φιλάν&ρωπον άτεχνώς επιτίμιον»

ΦΥΤΑ

Διά διαφόρων αιώνων τής Βυζαντινής περιόδου διήκει ή παράδοσις δτι 
όχι μόνον τά έμψυχα (άνθρωποι - ζφα) αλλά καί τά άψυχα, αισθάνονται προς 
άλληλα έρωτα Πβ. τούς εξής στίχους τού Νικήτα Εύγενειανού :

’Έρως φυτών γάρ και σιδήρου και λίέλου 
κρατειν έοικεν, ου γάρ ανθρώπων μόνον 
και γάρ σίδηρος εις μαγνήτιν εκτρέχει 
ερωτικόν μοι πϋρ δοκών ένδον φέρειν*.

Έγραψε δέ καί δ Θεοφύλακτος Σιμοκάττης εις τάς Έπιστολάς του 3 : 
«την μαγνήτιν λίϋνν έραν τοΰ σιδήρου φασίν καί τοσοϋτον ζην Ιστοροϋσι 
την λίϋον όσον τφ ερωμένω καί σύνεστιν’ δπηνίκα γάρ ή λίϋος τον δμοζν- 
γου χωρίζεται παραυτίκα νεκρονται καί την έαυτής ενέργειαν αποτίνεται».

“Ηδη δ Θεολόγος Γρηγόριος έγραψε (“Επη ηθικά, PG, 37,541):

ει δ’ έτεόν φοίνιξι πόϋ·ον νόμος υχρικόμοισι 
μιγνυμένόις ύήλύν τε καί αρσενα εΐαρος (όρη * 2 3

' Συμεών Μεταφράστου, Βίος χοΰ έν άγίοις παχρός ημών Άβερκίου, 
PG, 115,1245.

2 Νικήτα Εύγενειανοϋ, Τά κατά Δρόσιλλαν καί Χαρικλέα, Δ' 135.
3 Θεοφύλακτου Σιμοκάτχου, Έπιστολαί ηθικοί, άγροικικαί, εταιρι

κοί, έπισχ. 16η.
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20 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

έρνοκόμων παλάμησι βρύειν βοτρνώδεα καρπόν 
έστι και άψύχοισι γάμος και δεσμός έρωτος.

Ίδίςι διά τά φυτά, ή άντίληψις είναι εΰρΰτατα διαδεδομένη, στηριζομένη 
εις την παρατήρησιν δτι τών άρρένων δένδρων ή γΰρις μεταφερομένη εϊς 
τά θήλεα τά γονιμοποιέ!. Οΰτω, κατά τον Γ' μ.Χ. αιώνα, 6 ’Αντιόχειας Ευ
στάθιος γράφει : «Ή δε ϋήλεια φοϊνιξ καϋίηαι τους κλάδους οίονεί τής συμ
πλοκής εφιεμένη τον αρρενος και οί γεωργοί τούς ιρήνας τον αρρενος τοΐς 
κλάδοις εμβάλλοντες αυτής προς τό οίκεΐον τής όρϋότητος σχήμα καϋιστώσι 
αυτήν»

Σαφέστερου το πράγμα διετύπωσε ό Λόγγος γράψας2 : «Τά άνϋη πάντα 
έρωτος έργα' τά φυτά πάντα τούτου ποιήματα».

Μετά τον Λόγγον, Θεοφύλακτος ό Σιμοκάττης, την αυτήν γνώμην εξή- 
νεγκε' λέγει λοιπόν: «3Οργώσι και φοίνικες ερωτι φνσικω και του ϋήλεος τό 
αρρεν έφίεται και περικυρτονται ό άρρην τφ ερωτι και τή κόμη την ερω
μένην περιπλέκει» 3.

Καί ή παράδοσις συνεχίζεται κατά τον ΙΒ' αιώνα. Έκ τών συγγρα
φέων τοΰ αϊώνος τουτου, ό Μιχαήλ Γλύκας γράφει εις τήν Χρονικήν του 
βίβλον (24,22) : «Και αυτούς γάρ τούς φοίνικας (οί φυτουργοι) εις αρρενας 
καί ϋηλείας διιστώσι καί, τό παράδοξον, έρως φυσικός παρ’ αντοΐς. Υπο
κύπτει γάρ ή ϋήλεια τφ άρρενι όργωσα τρόπον τινά καί τής συμπλοκής 
εφιεμένη καί όντως οΐον εν αίσϋήσει τής άπολαύοεως γεγονυϊα καί άνορϋον- 
ται πάλιν τούς κλάδους καί προς τό πρότερον άποκαϋίσταται σχήμα»· καί 
πάλιν ό αυτός Γλύκας (Ένθ’ άν., 70,21) : «Τό δέ περί τον φοίνικα τό φντόν 
ερωτικόν γενόμενον πάϋος καί όπως ή ϋήλεια κ&ν καί διίσταται τούς κλά
δους αυτής ύποκλίνει τφ άρρενι καί όπως πάλιν προς δρϋιον έρχεται σχήμα 
τής συνάφειας οΐον άπολαύσασα ποιαν ακοήν ονκ εμπίπλησι ϋανματος ;»

Ειπον δέ καί εκ τών συγχρόνων τοΰ Γλυκά ό μεν Νικήτας ό Ευγενειανός:

ερα δέ φυτού φντόν άλλο πολλάκις 
φοΐνιξ δέ προς γήν ουδέ ριζονσϋαι ϋέλει 
εί μή τό ϋήλυ συμφντεύαειας πέλας *

ό δ’ Ευστάθιος ή Εΰμάθιος : «Κατά δέ τάς τών φοινίκων ϋηλείας πτόρϋον έξ 
άρρενος φοίνικος περί μέσην αυτήν ζητεί τήν ψυχήν» 1 2 3 * 5.

1 Ευσταθίου ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Ά ντ ι ο χ ε ί α ς, ’Ένθ·’ άν., PG, 18,716.
2 Λόγγου, Τών κατά Δάφνιν καί Χλόην λόγοι Δ', Β' 73.
3 Θεοφύλακτου Ειμοκάττου, Έπιστολαί ήθικαί, άγροτικαί, έταιρι- 

καί, έπιστ. 18η.
* Νικήτα Εΰγενειανοΰ, Τά κατά Δρόσιλλαν καί Χαρικλέα, Δ' 135,142.
‘Ευσταθίου τοΰ Φιλοσόφου, Τό καθ’ Ύσμίνην καί ‘Υσμινίαν δρά

μα, I, 3,2.
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Και ό Θεσσαλονίκης δ’ Ευστάθιος έγραψεν : «Ίνδάλλεταί τις αγάπη και 
εν φντοις και οΐδααιν αντό οι τό έν φοίνιζι τοΐς φυτοΐς καύλιστορησαντες 
και όντως είπειν άρρενόϋηλυ» '.

Και ή παράδοσις συνεχίζεται. Εις το μεταγενέστερον ποίημα Τά κατά 
Λΰβιστρον καί Ροδάμνην άναγινώσκομεν 1 2 3 :

άλλα ίδές και θαύμασε τό δένδρον τό φοινίκιν 
ώς αν ονκ έχη αρσενικόν τό θηλυκόν φοινίκιν 
τότε ον καρπεύει εις την γην, πάντα θλιμμένου στέκει. 
’Άφες αντό και θαύμασε τον λίθον τον μαγνήτην 
ώς έλκει από τον πόθου τον την φνσιν τοϋ σιδήρου.

Ουδέ θά έπρεπεν, ίσως, νά μείνη άμνημόνευτον δτι τον άμοιβαιον έρωτα 
τών φυτών δέχεται καί ή δημώδης ημών ποίησις, ητις εν ποιήμασι παριστά
νει κάλαμον καί κυπάρισσον πεφυτευμένα παρά τούς παρακειμένους τάφους 
δύο εραστών προσκλίνοντα υπό της πνοής τοϋ ανέμου καί άλληλα φιλοϋντα.

Τό δτι αισθάνονται τά φυτά δεικνύει καί ή έξης παράδοσις :
Κατά τον ΙΒ' αιώνα έζη ό μέγας δρουγγάριος Κωνσταντίνος, ούτινος ό 

υιός, ένεκα τοϋ αξιώματος του, ήτο γνωστός ως λογοθέτης.
Περί τοϋ τελευταίου τούτου την έξης παράδοσιν αναφέρει ό I. Τζέτζης:

ήν πριν σνκή τις παρ’ ήμΐν έκ τών ώραιοκάρπων 
αντη κλήσιν έκέκτητο σνκή τοϋ Αογοϋέτου.
Μόνος έκ ταύτης γάρ αυτός κατήσύέιε εκείνος, 
κάγώ βραχέα δέ τινα κλοπή τή λα&ριδίφ- 
αίφνης θανόντος τοϋ αύτοϋ ποτέ τον Λογοθέτου 
ευθύς έψύγη τό φντόν εκείνη τή ημέρα 
παρακρεμάσαν τρομερά και ρνσαιρά τά φύλλα 
έρράγη δέ τή ανριον έκ κορυφής εις ρίζαν 8.

Εις τάς περί φυτών κατά τον μεσαίωνα θαυμαστός διηγήσεις ως είναι 
ή περί τής Βαταρίτιδος ρίζης, ητις καί κυνόσπαστος εκαλείτο 4 καί τάς παρά 
τοϋ μανδραγόρα, ας προστεθώσιν ενταύθα δσα έν έπιστολή του περί όριγά- 
νου λέγει ό Μιχαήλ Ψελλός, άτινα έν μέρει ύπομιμνήσκουσι τά περί τής έξ-

1 Tafel, Eustathii opitsc., 63,18.
2 Wagner, Carmina graeca medici avi, στίχ. 161.
3 I· Τζέιζου, Χιλιάδες, χιλ. 4, έπιστ. 691. Βλ. καί χιλ. 5, ίστορ. 17,596.
* Περί τούτων βλ. Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,174 καί 2,907,
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22 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ορΰξεως τοΰ αρχαίου μώλυος 1 και τοϋ μανδραγόρα. Κατά τον Ψελλόν, λοιπόν : 
«'Η εδώδιμος πόα, τδ δρίγανον, βάσκανον εχει και δραπέτιν τήν δύναμιν 
και δσον σκάπτη τις τόσον βυθίζεται ή ρίζα, άλίσκεται δε ούτε σκαπάνη 
ούτε δικέλλη, οϋτε χειρί' εί δέ τις περί την πόαν ασελγαίνειν εθέλει, ή δέ 
αύτίκα ανατρέχει τής γης, ώσπερ έρώσα τοϋ άσελγήματος και τό γε παράδο
ξον είς κόρης είδος ή ρίζα απεικονίζεται» 1 2.

ZQA

Πολλαί είναι αί μεσαιωνικοί παραδόσεις αί σχετιζόμεναι μέ ζφα. Μίαν 
αναφέρει ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος έν χωρίφ, δπερ, παρά την συνήθειάν 
του, δεν είναι εντελώς σαφές. Ό ιεράρχης λοιπόν παραδίδει δτι ό πίθηκος 
έπεχείρησε νά λάβη μορφήν ανθρώπου, άπέτυχεν δμως κατά την έγχείρησιν 
καί άπέμεινε δύσμορφος, δπως είναι.

Τό σχετικόν κείμενον έχει ώς έξης (Opusc., 63,39):
«'Ο μη αγαπών ουδέ ήμερός εστιν. Εί δέ μη τοϋτο, πώς αν εΐη άνθρω

πος ό κυρίως, δτε μη μόνον κατά γε σχήμα, ονπερ τνχεΐν κατά τον γραώδη 
μύθον και ή τοϋ γελοίου πιθήκου έθελήσασα φύαις, εξήμβλωσε την έγχεί- 
ρησιν».

Νά έχη άρά γε σχέσιν μέ την παράδοσιν αυτήν τό δτι Γρηγόριος ό Θεο
λόγος εις τά Έπη του (στίχ. 173), τον πίθηκον χαρακτηρίζει ως βροτοειδέα 
λώβην ;

Πολλά παραδίδονται περί τής πίστεως κυνών 3 καί τής δώ αυτών άνα- 
καλΰψεως τών δολοφόνων τών κυρίων των. Ούτως δ Αίλιανός παραδίδει δτι 
δ Ήπειρώτης Πύρρος ωδοιπόρει : «εϊτα μέντοι περιτνγχάνει νεκρφ πεφο- 
νευμένου και κυνί παριστώτι και φρουροϋντι τον δεσπότην, ΐνα μη, προς 
τφ φόνο) και τφ νεκρω λυμήνηταί τις» 4.

1 Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Παρεκβ., 1658,45 σχετικώς γράφει : 
«χαλεπόν δε δρνασειν τό μώλυ και έκσπαν μέχρι πέρατος ρίζης... λόγος φέρεται ελκόμε- 
νον αυτό θάνατον προς τφ τέλει τής ρίζης επιφέρειν τφ άναοπώντι, οποίον τι και περί 
μανδραγόρου λέγεται». Διά τάς μέ τόν μανδραγόραν σχετιζομένας προλήψεις βλ. Ν. Πο
λίτου, Παραδόσεις, 2,904 εξ.' 1328 καί δσα ό αυτός σημειοϊ έν Λαογραφίας, 6,260.

2 Μιχαήλ Ψελλοϋ, Τφ μεγάλφ δρουγγαρίφ κύρ Κωνσταντίνφ (Κ. Σάθα, 
Μεσ. Βιβλ., 5,328).

8 Είς τήν πίστιν τοΰ ζφου άποβλέπων ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
(Παρεκβ,, 1822,7) έγραψεν : «"Οτι δε φιλάνθρωπον φύσει ζφον ό κνων, δι’ ο καί τήν 
κλήσιν εσχεν από τοϋ κνειν, δ έοτι φιλειν, δήλόν εστιν.

4 Αίλιανοΰ, Περί ζώων, 7,10. Παραδείγματα πίστεως κυνών πρός τούς κυ
ρίους των κατά τήν αρχαιότητα βλ. παρ’ Αίλιανφ, Ένθ’ άν., 1,8' 7,29,40,
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Βυζαντινού τινες παραδόσεις 23

Τον κΰνα τοϋτον φέρεται δτι παρέλαβεν δ Πύρρος εις τά ανάκτορά του, 
δταν δ’ οΰτος ειδέ ποτέ τον φονέα τοϋ κυρίου του, τον ύλάκτει και τον κατέ
βαινε, ύποπτευθείς δ5 δ βασιλεύς κα'ι Ιρευνήσας τον άνεκάλυψε κα'ι τον 
εσταύρωσε *.

Ό ’Αντιόχειας Ευστάθιος και μάρτυς σχετικώς παραδίδει : «Ευχάριστος 
δ κνων και φιλοδεσπότης· πολλάκις γάρ καθ’ δδδν φονενομένους αϋτοΐς 
έναπέ&ανεν. "Ετεροι δε και τους φονείς κατεμήννσαν και την ένδικον πεί- 
σασθαι αυτούς τιμωρίαν προύξένησαν» 1 2 3.

Τά αυτά επαναλαμβάνει και Βασίλειος ό Μέγας, γράφων' «Πολλοί 
(κύνες) τοίς φονεν&είσι δεαπόταις κατ’ ερημιάν έπαπούίανόντες μνημονεύον
ται. ’Ήδη δε τινες, επί ΰερμω τω πάϋει, καί οδηγοί τοίς έκζητοΰσι τούς 
ψονέας εγένοντο καί υπό την δίκην άχύλήναι τούς κακούργους έποίησαν» 9.

Τής άνακαλΰψεως ύπδ κυνδς τοΰ δολοφόνου τοΰ κυρίου του κατά τον 
Θ' αίώνα μνημονεύει ειτα και Γεώργιος δ 'Αμαρτωλός εις τό Χρονικόν του : 
παραδίδων δτι κΰων ήκολοΰθησε τον θάψαντα τον δολοφονηθέντα κύριόν του, 
δστις ήτο κάπηλος. Τό ζφον τούς εισερχόμενους είς τό καπηλεΐον προσέσαινε, 
δταν δ’ είδε είσερχόμενον τον φονέα τοϋ κυρίου του ύλάκτει κα'ι επεπήδα είς 
τό πρόσωπον αύτοΰ συντελέσαν ούτως εις την διαλεύκανσιν τοϋ εγκλήματος 4 5.

Κατά τον ΙΒ' αίώνα, δ χρονογράφος Μιχαήλ Γλύκας, επαναλαμβάνει τό 
αυτό, διηγούμενος δτι επί Λέοντος τοΰ Δ', τοϋ διαδεχθέντος Κωνσταντίνον 
τον Ε', λόγος έγίνετο περί κυνός, δστις : «μετά τό φονεν&ήναι τον κύριον 
συνοδεύοντά τινι κακούργω καθ’ δδδν προσήλυτος εν πανδοχεία) γέγονεν. 
Εκείαε γούν τνχαίως είσελϋύιν δ φονεύς εγνωρίσϋη παρά τον κυνός καί 
τοσοΰτον ήν εκείνος νπ’ αύτφ ϋλακτών, ώστε υποψίαν ουκ άγαύλήν δούναι 
περί αυτού. Κρατείται λοιπόν δ φονεύς, προσάγεται τω άρχοντι εξετάζεται 
ακριβώς, δμολογεί καί άκων καί τελευταΐον ώς κακούργος αναιρείται» δ· 
καί πάλιν άλλαχοΰ τοΰ έργου του δ αυτός συγγραφεύς: «Κνων τις εν πανδο
χεία) τον φονέα ίδά>ν τού κυρίου αυτού εντεύθεν άκρατεί κατ’ αυτού χρησά- 
μενος υλακή, ουκ άγαίλήν υποψίαν εδωκε τοίς περί αυτόν, έφ’ ω καί εις 
κρίσιν αυτόν άχϋέντα ώς κακοΰργον έκόλασαν» β.

1 I. Τζέτξου, Χιλιάδες, χιλ. 4, ίστορ. 13!, στίχ. 211 εξ. καί 222 εξ. Τό 
διήγημα καί παρά ΙΙλουτάρχφ (Πάτερα των ζώων φρονιμώτερα τά χερσαία ή τά 
ένυδρα ; 13,9).

5 Ευστάθιος ’Αντιόχειας, PG, 18,744.
3 Μ. Βασίλειος, PG, 29,197.
4 Γεωργίου 'Αμαρτωλού, Χρονικόν σύντομον, PG, 110,956.
5 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 528,16. Περί κυνών πίστεως καί άνα- 

καλύψεως φονέων δι’ αυτών όμιλεΐ πάλιν δ Γλύκας, ”Ενθ’ άν., 97,3 έξ.
"Μιχαήλ Γλυκά, "Ενθ’ άν., 97,3.
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24 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Εις τά τοΰ Γλυκά δ’ άναφερόμενος 6 I. Τζέτζης, έγραψεν εις τάς 
Χιλιάδας του :

τοιοϋτο πάνυ έμφερές καί χρονικός τις γράφει 
γενέσθαι χρόνους προ ημών ολίγους παρελθονσι 
κάπηλον είναι λέγει δέ τον θάψαντα τον νέκνν 
άνενεγκεΐν έπάρχω δέ τής πόλεως το πράγμα 
μετά γε την διάγνωσιν την έκ κννός φανεΐοαν 
και σταυρωθήναι και θανεϊν τότε τον παλαμναίον

Και πάλιν τά αυτά 1 2 3 :

ετερος πάλιν άνθρωπος μετά κννός όδενων 
εν χρόνοις πάνυ προ ημών δλίγοις ύπηργμένος 
υπό ληστον άνήρητο, παρέμενε δ’ ο κνων 
εως τις εκ τής πόλεως κάπηλος θάπτει τούτον 
ήπερ 6 κνων ενδημεί καπήλφ προς την πάλιν 
τώ πανδοχεία) δέ αννών ήμερος ήν τοϊς πάαι 
πάντας έκμειλιασόμένος και σαίνων τους ανθρώπους 
ώς δ’ 6 φονενς 6 μιαρός ήλθε τώ πανδοχείφ 
ό κνων ώσπερ άνθρωπος έννονς θυμώ δικαίω 
άσπειστον έ'φερεν αυτώ την υλακήν, τό δήγμα 
εως δ πανδοχενς αυτός και πάντες οι παρόντες 
θαυμάσαντες άνέκρινον άαφαλεστάτη βία 
μαθόντες τούτον είναι δέ φονέα τοϋ ανθρώπου 
έπάρχω τω τής πόλεως άγονοι τον γεννάδαν 
και σταυρωθείς άνήρητο δ μιαρός εκείνος.

Πόσον ευρέως ήτο διαδεδομένη ή παράδοσις κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους σαφέστατα δεικνύει τό δτι και σήμερον αύτη πολλαχοΰ τής Ελλάδος 
περιφέρεται.

Εις τό οΐκοσκοπικόν είδος τής μαντείας ανάγεται καί ή πρόρρησις μέλ
λοντος συμβάντος έκ τής φυγής των μυών έκ τίνος οικίας. Περί τούτου ό 
Αίλιανός γράφει 3 : «*Ησαν δέ άρα μαντικώτατοι τών ζώων καί μύες· γηρώ- 
σης γάρ οικίας ήδη καί μελλονσης κατολισθαίνειν αισθάνονται πρώτοι καί 
άπολιπόντες τάς μυωπίας τάς αυτών καί τάς εξ αρχής διατριβάς, ή ποδών

1 I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. 4, ίστορ. 131, στίχ. 211 έξ.
2 I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. 4, στίχ. 656.
3 ΑΙλιανοΰ, Ποικ. Ιστορ., Α' 11,
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Βυζαντινού τινες παραδόσεις 25

εχουσιν άποδιδράσκουσιν και μετοικίζονται». ’Έγραφε δέ πάλιν δ αυτός1 : 
«Μελλούσης δε οικίας καταφέρεσδαι αίσϋητικώς εχουσιν οΐ τε εν αυτή μύες 
καί αί γαλαΐ καί φ&άνονσι την καταφοράν καί εποικίζονται».

Περί τής Ιδιότητος αυτής των μυών, κατά τήν απασχολούσαν ημάς 
περίοδον, μνείαν ποιείται δ Χρυσόστομος δμιλών περί μαντευομένων «βρον
τής, χειρών, μυών τε καί γαλής» 1 2. Ό Νόννος τήν έκτην εκατονταετηρίδα 
αναφέρει τούς παρατηροϋντας αν έν στέγη έφάνη γαλή, δφις ή μϋς 3 4, έγραψε 
δέ καί δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος : «δτι δε μαντικόν τι καί δ μϋς δηλοϋσιν... 
καί αί των οικιών φυγαί, άς διαδιδράσκονσιν δτε κινδννενοιεν καταπε- 
οεϊν» *' καί πάλιν : «εί γάρ καμνοΰσης οικίας, ώς λόγος, έκφεύγουσιν, εστη- 
ξομένη πάντως προσμένουσιν» 5.

Κατά τό ’Ονειροκριτικόν τοΰ Πατριάρχου Γερμανού :

μυς δ’ αν φανείς σοι μηνυτής κακών πέλει 6

Πολλά είναι τά παραδιδόμενα περί τής πανουργίας τής άλώπεκος. 
Ταΰτα ύπαινισσόμενος γράφει Κοσμάς δ 'Ιεροσολυμίτης : «Διδ καί πολλοίς 
τοϊς μυϋεύμασι γελωτοποιούς ίλουλλοϋοι τοϋτο πολλοί' καί γάρ λέοντα τον 
βασιλικώτατον ήπάτηοεν καί πετεινά καί κτήνη καί θήράς φαοί' καί δτι φυ
σικόν εχει τό πανοΰργον λέγονσι οχηματίζεοϋαι θάνατον καί εξογκοϋσ&αι 
προς απάτην τών πετεινών, ήνίκα δε καθήκοντα ώς επί πτώματι διασπάν 
αυτά καί κατεσϋίει ν» 7.

Τά περί τής απάτης τών κτηνών δέον νά ύπολάβωμεν οτι άναφέρονται, 
πλην άλλων, καί εις τον ό'νον 8, περί οΰ διεξοδικώτερον πραγματεύονται τά 
δυο μεταγενέστερα ποιήματα Συναξάριον τού τιμημένου γαδάρου καί Γαδά- 
ρου, λυκου καί άλωποΰς διήγησις ωραία 9.

1 Αίλιανοϋ, Περί ξφων, ΙΑ' 19. Πβ. καί τοΰ αΰτοΰ, Τ' 41.
2 PG, 64,741.
2 Νόννου, Συναγωγή καί έξήγησις, PG, 36,1024.
4 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1665,64.
6 Tafel, Eustathii opusc., 313,47.
6 Fr. Drexl, Das Traumbuch des Patriarchen Germanos (Λαογραφ., 

7,441, στίχ. 135).
7 Κοσμά Ίεροσολυμίτου, Συναγωγή καί έξήγησις ιστοριών ών έμνήσθη 

ό θείος Γρηγόριος (PG, 38,413).
8 Σημερινοί παραδόσεις άναφέρουσιν οτι ή άλώπηξ, φορέσασα ράσον καί προσ- 

ποιηθεΐσα τόν έξομολόγον έφερε μέχρις ενός σπηλαίου τά δήθεν έξομολογηθησόμενα 
πτηνά, άτινα καί κατέφαγε.

° Βλ. ταΰτα παρά Wagner, Carmina grseca medici aevi, σ. 112 έξ. καί 
124 έξ.
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Την ανωτέρω μνημονευθεϊσαν απάτην τών πτηνών αναφέρει και δ Φυ
σιολόγος \ βραδΰτερον δέ και ό Γεωργίδης εγραυβε : «υποκρίνεται άλώπηξ 
ύπνον, ΐνα δρνιν πιάση» 1 2 *.

Περί τοϋ άσπάλακος (talpa caeca Savi) κοινώς τυφλοπόντικου, υπάρχει 
παράδοσις εκ Βιζΰης τής Θράκης έρμηνεύουσα διατί οΰτος έτυφλώθη. Κατ’ 
αυτήν : «Τό σπαλάγγι ήτο νεκροθάφτης και μι,ά φορά σε μια μεγάλη αρρώ
στια που πέθαναν πολλοί εθαψεν ένα μισοζώντανο και ό θεός τον καταρά- 
στηκε να τυφλωθή γιατί δεν έπρόσεξε καί δλο νά σκάφτη τό μνήμα τον καί 
έγινε σφαλάγγι» s.

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους περιεφέρετο ά'λλτι παράδοσις, ήν διέ- 
σωσεν ό Σχολιαστής τών Κυνηγετικών τοϋ Όππιανοΰ γράφων : «Ιστορίαν 
μέντοι περί αυτών (ασπαλάκων) ξενίζουσαν ονκ εξόν σιγή παρελθείν φήμη 
γάρ εις ανθρώπους πεφοίτηκεν ώς άσπάλαξ ήν τον γένους ε'χων διαδοχήν 
εκ βασιλείου αίματος» 4.

Ταΰτα λέγει δ Σχολιαστής, αφορμήν λαμβάνων έκ τοΰ Όππιανοΰ, δστις 
διηγείται δτι δ Φαέθων, όργισθείς κατά τοΰ Φινέως, τον έτύφλωσεν, δταν 
δ’ δ Ζήτης και Κάλαϊς έφόνευσαν τάς την τροφήν του άρπαζοΰσας 'Αρ- 
πυίας, συνεχίζων την οργήν του, ετύφλωσε τούς ασπάλακας μη όντας πρότε- 
ρον τυφλούς 5.

Συχνά υπό τών Βυζαντινών χρονογράφων άναφέρεται ή νόσος κράβα ή 
κράβρα προσβάλλουσα τούς βόας6. Πόθεν έσχε την αρχήν ή νόσος αΰτη 
Ιρμηνεΰει ή έξης υπό τοΰ Μιχαήλ Γλυκά άναφερομένη παράδοσις:

«Λοιμικόν πάθος τους βόας διαφθεΐρον, δ κράβα κατονομάζεται. Φασί 
δε την αρχήν τούτο λαβεϊν επί τών ημερών Ρωμανού τον γέροντας έγγιστα 
γάρ τής Βόνου κινστέρνης αναψυχήν έαντώ τής θερινής θέρμης παλάτιον 
τοϋ Ρωμανού άνεγείραντος καί τών θεμελίων καταβαλλόμενων, βοός φασιν 
εϋρεθήναι μαρμάρινου κεφαλήν, ήν εϋρόντες καί σνντρίψαντες εις την τοϋ 
τιτάνου κάμινον βάλλονσιν. Έξ εκείνου δέ καί μέχρι τών τήδε χρόνων ονκ 
έπανσατο πανταχοΰ τής γής δπόαην ή τών Ρωμαίων περιέχει δυναστεία, τά 
τών βοών διαφθείρεσθαι γένη»7.

1 C h. Gidel, Le physiologus, XXIV, σ. 72
2 Γεωργίδου, Γνωμολόγιον (Boissonade, Anecdota Grseca, 1,92).
8 N. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,195, άρ. 355.
4 Σχολιαστής Όππιανοΰ, Κυνηγ., II, 612.
5 Όππιανοΰ, Κυνηγ., II, 591 (εκδ. Bussemaker, σ. 252).
8 Νΰν λέγεται αγκράβα έν Μεγαλοπόλει. Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Διά τήν 

ιστορίαν τής ιατρικής κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους (’Ακαδημαϊκή ’Ιατρική, 16, 
τεΰχ. 3, σ. 24).

1 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, 566,6 έξ.
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ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ

Παλαιά είναι ή άντίληψις οτι διά μαγικών μέσων δυνανται ν’ άποκινη- 
θώσιν ουράνια σώματα, και δη ή σελήνη.

Ημείς, περιοριζόμενοι εις την εποχήν, ήτις ιδιαιτέρως μάς ενδιαφέρει, 
λέγομεν οτι δ Λουκιανός όμιλεΐ διά φαρμακίδα Χρυσάριον, ήτις διά μαγικών 
φδών ήδυνατο νά καταγάγη την σελήνην !.

Μετά ταϋτα ό Μ. Βασίλειος, εις την λαϊκήν πίστιν άναφερόμενος, παρα
τηρεί : «Μϋϋοί τινες καταγέλαστοι υπό γραϊδίο)ν κωϋωνιζομένων παραλη- 
ρονμενοι πανταχον διεδόϋηααν οτι μαγγανείαις τισι τής οικείας έδρας άπο- 
κινηϋεΐσα σελήνη προς γην καταφέρεται» 1 2 3.

Τον πατέρα τούτον σχεδόν αντιγράφων κατά τάς άρχάς τοΰ Δ' μ.Χ. 
αίώνος δ ’Αντιόχειας Ευστάθιος, γράφει : «Μέγα δέ τι και αυτή ή σελήνη 
καλέστηκε. Μϋϋοι δέ ληρώδεις υπό μεϋνόντων γραϊδίων πανταχον διεσώ- 
ϋησαν, οτι μαγγανείαις τισι τής οικείας έδρας άποκινεΐται και προς την γήν 
καταφέρεται. Καί ποιος αν τόπος καταχϋεΐααν αυτήν ύπεδέξατο» ; 3 Είπε δέ, 
τά τοΰ Μ. Βασιλείου έπαναλαμβάνων καί Καισάριος δ αδελφός Γρηγορίου 
τοΰ Θεολόγου, προσθέτων ό'τι : «τό πλεϊστον μέρος τής άνϋρωπότητος τή 
φήμη ταΰτη έκρατεΐτο». «Μϋϋοί τινες καταγέλαστοι υπό γραιών κωϋωνιζο- 
μένων πάντη διεδόϋηααν παραλήρούμενοι μαγγανείαις τισι τοις οικείας 
έδρας άποκινεΐσϋαι και προς γήν αυτήν φέρεσϋαι καί ψηλαφάσϋαι» 4.

Την πίστιν ταΰτην τών συγχρόνων του ύπαινισσόμενος και ό Παμφίλου 
Ευσέβιος, γράφει : «τών άδυνάτων πέφυκε τά μέρη τον κόσμου γοητικαΐς 
άνάγκαις καϋέλκεαϋαι» \

Κατά τό 450 μ.Χ. δ ασκητής Νείλος, γράφει σχετικώς πρός τινα Νικό- 
μαχον : «Άλλ’ ονκ έλαϋες, φαρμακέ' έπιφϋέγξομαι γάρ αοι τό παραληρον- 
μενον υπό τών άνοήτων νομιζόντων γοητείαις κλέπτεαϋαι την σελήνην, ή νίκα 
αν φοινιχϋείη ή έκλίπη καί τής οικείας άποκινεΐσϋαι τάξεως καί άνακεκρα- 
γότων όμοϋυμαδόν στόματι ένί άνδρών καί γυναικών. Ούκ έλαϋες, φαρ
μακέ» !6 Είπε δέ καί δ ’Αλεξάνδρειάς Ευσέβιος : «Πολλοί μυϋολογοναι την

1 Λουκιανού, 'Εταιρικοί διάλογοι Γλυκερά καί Λάίς, 1.
2 Μ. Βασίλειος, PG, 29,145.
3 PG, 18,721. Βλ. καί Ν. Πολίτου, Ή σελήνη κατά τούς μύθους τοΰ 'Ελ

ληνικού λαού (Λαογραφικά σύμμεικτα, 2,159).
4 PG, 38,1001.
6 Ευσεβίου, Προπαρασκευή Ευαγγελική, 3, κεφ. 16 (PG, 21,224).
3 Ν. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, 2,155,
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28 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

σελήνην κατέρχεσϋαΐ' και εις ζώον μεταβάλλεσϋαι. ”Οταν γάρ έξαιματώται 
λεγονσι πλανώμενοι δτι ανϋ'ρωπος κατήγαγεν αυτήν καταγοητεύαας» '. 
Έγραψε δέ και ό Ιωάννης Δαμασκηνός εις τα 'Ιερά του παράλληλα (PG, 
96,532) : «Πολλοί φανταζόμενοι λεγονσι την σελήνην κατέρχεσ&αι. "Οταν 
φησ'ιν έξαιματοϋται, αν&ρωπος καταγοητεύαας αυτήν καταφέρει»,

Καί ή πίστις συνεχίζεται άνά τους αιώνας. Έπανειλημμένως κατά τον 
ΙΑ' την αναφέρει ό Μιχαήλ Ψελλός, μνείαν ποιούμενος καί επφδής περιε- 
χοΰσης βαρβαρικάς λέξεις, εν ή προσηγορεΰετο, φαίνεται, ή σελήνη ώς καλή 
καί ωραία. Γράφει λοιπόν : «Μή ποτέ γόης έστί τήν φύσιν και κατάγει τήν 
ψυχήν, ώσπερ τήν σελήνην αί γράές φασιν ή των μάγων αί ΐνγγες» 1 2 3 * 5' καί 
πάλιν : «Άλλ’ αυτός μάγον τινά μοι τέχνην μεταχειρισάμενος κατήγαγε τήν 
σελήνην ή σννάγαγέ μοι τον κύκλον εκείνης προς τό τον γράμματος αγγος. 
Εί δέ μή ό καιρός επεϊχε, και επωδήν αν σοι άπεστομάτισα βαρβάρους έκ- 
τεέλειμένην φωνήν... πώς ονν λέγω τήν επωδήν ; ώς καλή μοι, ώς ώραία ή 
ΐβις» 3’ καί εκ τρίτου ό αυτός : «ούκ αν έκών καταβαίην εί μή τις ώσπερ τήν 
σελήνην περιμάκτρια καταβάσει γρανς» *.

Πολύ βραδύτερον ή αυτή πίστις συνεχίζεται ώς δηλοΐ ό παρ’ Έρωτο- 
κρίτφ στίχος:

μάϊασα που κατέβαζε τον ουρανό μέ τάστρα 6.

Ό Πλούταρχος, περί των εκλείψεων τής σελήνης όμιλών καί εις τα υπό 
των συγχρόνων του κατ’ αύτάς συνηθιζόμενα άποβλέπων, παρατηρεί : «Κατά 
τάς εκλείψεις αί των κολαζομένων ψνχαί διά τής σκιάς όδυρόμεναι και άλα- 
λάζονσαι περιφέρονται δι ο καί κροτείν έν ταίς έκλείψεσιν είώ&ασιν οι 
πλείστοι χαλκώματα καί ψόφον ποιείν καί πάταγον επί τάς ψνχάς» °. Σχετι- 
κώς δ’ εγραψε καί Καισάριος ό αδελφός Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου : «’Επειδή 
λέγονσί τινες έπαοιδίαις καί γοητείαις τήν σελήνην κατάγεο&αι ούρανόέλεν 
καί τό πλείστον μέρος τής άνϋρωπότητος τη φήμη ταντη κρατηϋέν σίδηρον

1 PG, 86',456.
2 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Τφ πατριάρχη κΰρ Μιχαήλ (Κ. Σάί^α, Μεσ. Βιβλ., 

5,289).
’Μιχαήλ Ψελλοΰ, Επιστολή ανεπίγραφος (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ,, 5, 

241,248).
‘Μιχαήλ Ψελλοΰ, "Οτε παρητάσατο τήν τοΰ πρωτοασηκρήτις αξίαν. 

Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 1,371.
5 Έρωτόκριτος, Δ' 891. Πβ. Ν. Πολίτου, Ή σελήνη κατά τούς μύθους τοΰ 

Έλληνικοΰ λαοΰ (Λαογραφικά σύμμεικτα, 2,157).
6 Πλουτάρχου, Περί τοΰ έμφαινομένου προσώπου τφ κύκλφ τής σελή

νης, § 29.
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Βυζαντινοί τινες παραδόσεις 29

και χαλκόν κροΰοντες, ώσπερ εν έκστάσει γενομένων τφ ηχω της πλάνης αυ
τήν έπανάγεσέλαι νομίζονσι

Πόσον κατά την Βυζαντινήν περίοδον αί δεισιδαίμονες αΰται αντιλή
ψεις ήσαν διαδεδομέναι, πιστοποιεί, πλήν των άνοηέρω μαρτυριών, καί τό 
γεγονός δτι καί σήμερον είναι σχεδόν πάγκοινοι. Οΰτω κοινότερα είναι ή πί- 
στις δτι οί μάγισσες κατεβάζουν τό φεγγάρι, καί μάλιστα δταν γίνεται έκλει- 
ψις σελήνης * 2.

Έπ’ ίσης εν Θεσσαλία;, Λοκρίδι καί Βιθυνίςι δέχεται ό λαός δτι ή σε
λήνη διά μαγικών μέσων καθέλκεται υπό μορφήν άγελάδος 3 4, παράδοσις, 
ήτις ήτο, φαίνεται, πολύ παλαιά, άφ’ οΰ ή σελήνη παρίσταται ως βουπρό- 
σωπος καί διαδεδομένη καί παρά τοΐς Βυζαντινοίς, ως μάς άφίνει νά έννοή- 
σωμεν τό ανωτέρω μνημονευθέν χωρίον τοΰ ’Αλεξανδρείας Ευσεβίου καθ’ δ: 
«πολλοί μυ&ολογοϋσι την σελήνην κατέρχεσέλαι και εις ζώον μεταβάλλεσϋ·αι».

’Ανωτέρω εϊδομεν δτι οί Βυζαντινοί μετά τήν έκλειψιν τής σελήνης 
έκτόπουν χαλκώματα ή, ΐνα διά τοΰ γινομένου θορύβου διασκεδάσωσι τάς 
διά τής σκιάς περιφερομένας ψυχάς τών κολαζομένων ή, ΐνα διά τοΰ κρότου 
επαναφέρωσιν αυτήν εις τήν προτέραν κατάστασιν. Κατά τούς λαογράφους, 
οί κρότοι γίνονται προς άπομάκρυνσιν τών πονηρών πνευμάτων τών κατά τάς 
λαϊκάς αντιλήψεις προκαλούντων τήν έκλειψιν *.

"Οπως αν έχη, οί κατά τήν έκλειψιν κρότοι ού μόνον συνηθίζοντο κατά 
τήν μεσαιωνικήν περίοδον, ως έκ τών ανωτέρω μαρτυριών φαίνεται, αλλά 
καί σήμερον γίνονται, ως προ αΐώνος έπιστοποίησεν ό Ross 5 * 7 εν Μεγίστη 
καί ως γίνεται εν Κύπρφ, οί κάτοικοι τής οποίας πιστεύουσιν δτι γίνεται ή 
έκλειψις διότι έρίζουσα ή σελήνη προς τον ήλιον, ήττάται ύπ’ αυτού, δι’ 8 
καί επισκιάζεται υπό τοΰ άνταγωνιστοΰ, ως ίσχυροτέρου “.

Γνωστόν δ’ είναι δτι καί οί Τούρκοι πολλαχοΰ, κατά τήν έκλειψιν, 
κροΰουσιν ηχηρά αντικείμενα.

Κατά παράδοσιν από τό Κατιρλί τής Βιθυνίας : «οί μάγοι κατεβάζουν 
πολλές φορές τό φεγγάρι άπά τον ουρανό για νά τ’ αρμέξουν και νά κάνουν 
με τό γάλα του τά μάγια τους» 7, τό αυτό δε πιστεύουσι καί έν Τυρολόη τής 
Θράκης προσθέτοντες δτι τό άρμεγμα γίνεται «πριν λαλήση τό ορνίθι».

■ PG, 38,1001.
2 Ώς εις τό Κατιρλί τής Βιθυνίας. Ν. Πολίτου, ‘Η σελήνη κατά τούς μύ

θους τοΰ 'Ελληνικού λαού (Λαογραφικά σύμμεικτα, 2,157 έξ.).
8 Ν. Πολίτου, "Ενθ’άν., 2,160.
4 Ν. Πολίτου, ”Ενθ’ άν., 2,172,
6 Ross, Kleitiasien, 7.
“Ξενοφ. Φαρμακίδου, Κυπριακή λαογραφία, 159.
7 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,132, άρ. 240.
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30 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

'Ότι ή παράδοσις ήτο και Βυζαντινή φαίνεται εκ τοϋ έπυλλίου Τά κατά 
Λύβιστρον καί Ροδάμνην, ένθα γραία μάγισσα παριστάνεται λέγουσα:

έμαϋ-α τό ύψος νά κρατώ και ταστρα νά άρμεύγα)

και είχα τέτοιαν δνναμιν δτι δταν ήβονλόμην
έφερνα εις την γην τον ουρανόν και αρμευγα τους αστέρας

Καί επειδή 6 λόγος περί παραδόσεων με τα ουράνια σώματα σχετιζομέ- 
νων, ας προσθέσωμεν δτι οί Βυζαντινοί παρέδιδον δτι τά ουράνια σώματα 
συνεφώνησάν ποτέ νά διαβιβάζουν άμοιβαίως τά μυστικά των «στόμασιν 
άγλώσσοις».

Τήν παράδοσιν ταύτην αναφέρει ό Κωνσταντίνος Μανασσής εις τό μυ
θιστόρημά του Τά κατ’ Άρίστανδρον καί Καλλιθέαν, διά των έξης:

Τό γάρ περιφερόμενον, ώς έοικεν, ου μνϋος 
δτι συνέέλεντό φααιν άλλήλοις τά στοιχεία 
επ’ αλληλα τά παρ’ άμφοϊν κρυπτά διαπορϋμενειν 
κάντεύέλεν πάντα λέγουσιν εν στόμασιν άγλώσσοις 1 2.

Καί αλλαχού :
ή γη γάρ ονσα συγγενής ήλίω και τοϊς αστροις 
ανακαλύπτει προς αυτόν πάντα τά κεκρνμμένα 
γλώσσαις άφϋόγγοις σιδηραΐς και στόμασιν άλάλοις 3 4.

Έν Γορτυνίμ νϋν, όταν πνιγή τις εις ποταμόν, οί δε οικείοι του 
αγνοούν πού εύρίσκεται τό πτώμά του, ρίπτουσιν ένα άρτον εις τό σημεΐον 
δπου επίγη καί πιστευουσιν δτι αυτός πηγαίνει καί ΐσταται επί τού πτώματος.

Εις τοιαύτην τινά παράδοσιν πιστεύω δτι άναφέρονται τά κατωτέρω υπό 
τού Πατριάρχου Φωτίου παραδιδόμενα : «’Ώσπερ γάρ ό κατά πελάγους 
άφιεις τον άρτον έπι άδηλο) μεν έλαβε και ούκ οϊδεν έν φ τό ρεΰμα τούτον 
ύποσύρει, τω δέ πάντων έχοντι την γνώσιν καίλαρώς όράται και τη αυτού 
περιέχεται παντοκρατορικη καταλήγει» \ τά όποια ΰπενθυμίζουσι τό τού

1 Λυβιστρος καί Ροδάμνη, στίχ. 2786,2792, cod. Kscurialensis, έκδ. J. A.
Lambert.

3 Κωνσταντίνου Μανασσή, Έκ των κατ’ Άρίστανδρον καί Καλλιθέαν 
εννέα λόγων, Γ' 60 (εκδ. Hercher).

3 Κωνσταντίνου Μανασσή, Ένθ’ άν., Ζ' 1 έ'ξ., σ. 571.
4 Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Όμιλίαι καί λό

γοι, Α' 455 (έκδ. Σ. Άριστάρχου).
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Έκκλησιασΐοϋ (ΙΑ' 1): «Άπόστειλον τον Άρτον σου έπι προσώπου του νόσ
τος, δτι εν πληγεί ήμερων ευρήσεις αυτόν».

ΑΙΤΙΑ

Εις τό μεταγενέστερον ποίημα Παιδιόφραστος διήγησις των τετραπόδων 
ζφων, καταγράφονται αίτιολογικαί παραδόσεις έν αις καί μία περί όνων, 
έρμηνεύουσα διατί ούτοι ουρούν όπου εΰρουν ούρον ιών ομοφύλων των καί 
διατί ή κάμηλος έχει μακρά ωτα, κατ’ αντιγραφήν, φυσικά, τών τό αυτό 
θέμα πραγματευόμενων Αίσωπείων μύθων.

Εις τό αυτό ποίημα άνακοινοϋται διά μακρών καί ή παράδοσις ή έρμη- 
μεύουσα διατί οί όνοι οσφραίνονται τό οΰρόν των καί ήν ό ποιητής, ως λέγει:

ήκουσ' από τους γέροντας και τους προπάτορας του.

Κατά τό ποίημα λοιπόν απεσταλμένος τών όνων παρεπονέθη προς τον 
Θεόν δτι οί υπομονητικοί σύντροφοί του βαρυφορτώνονται υπό τών ανθρώ
πων καί εζήτησε την έπέμβασιν τοϋ Θεοϋ. 'Ο “Υψιστος, εύσπλαγχνισθείς, 
έξέδωκε πρόσταγμα προς τούς όνηλάτας δι’ ού άπηγόρευεν εις αυτούς νά 
βαρυφορτώνουν τούς όνους των, τούτο δ’ έδωκεν εις τον άποσταλένια, ί/να 
μεταφέρη. Αυτός, λάβουν τό πρόσιαγμα εις τό στόμα του, όταν έπλησίασεν εις 
τούς όμοφίλους του, ήρχισε νά όγκάται, μέ τον ογκηθμόν δέ κατέπιε τον 
χάρτην.

’Αναγγέλλουν τό θλιβερόν γεγονός εις τούς συντρόφους του, τούς είπε 
ότι πρέπει νά περιμένουν έως ότου ούρήση οπότε μετά τού ούρου θά έξήρ- 
χετο τό πρόσταγμα, δι’ αυτό έκτοτε οί όνοι, κύπτοντες οσφραίνονται τό ούρόν 
των άναζητοϋντες νά εύρωσι τό καταποθέν πρόσταγμα \

Εις τάς αίτιολογικάς παραδόσεις καταλεκτέα καί ή εξής περί Ικτίνου, ήν 
παραδίδει Κοσμάς ό Ίεροσολυμίτης παραλαμβάνων, σχεδόν αυτολεξεί, εκ 
τών Αίσωπείων μύθων 2. Γράφει λοιπόν ό Κοσμάς : «Οί Ικτΐνες οϋκ ήσαν 
Άνωθεν Άμουσοι, μέλος ό’ είχον ίδιον ίππων δέ χρεμετιζόντων άκούσαν- 
τες εις έρωτα ήλϋον τής εκείνων φωνής και μιμείσ&αι πειρώμενοι συνα- 
ποβάλλουσιν ής είχον, α μα&εΐν επετήδευον» ’. 1

1 Βλ. τούς στίχους 690 Ιξ. τής Παιδιοφράστου διηγήσεως παρά Wagner, 
Carmina grseca medici aevi, σ. 165.

a Αίσωπείων μύθων συναγωγή, 170 (Halm).
8 Κοσμά Ίεροσολυμίτου, Έξήγησις ών ό θείος Γρηγόριος έφυσιολό- 

γησεν, PG, 38,648.
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Εις to μεσαιωνικόν ποίημα Πουλολόγον άναφέρονται πολλοί αίτιολογι- 
κοί μύθοι εις πτηνά άναφερόμενοι, ών τινες, πιθανώτατα, περιέχουσι στοι
χεία λαϊκών παραδόσεων \ άλλοι δ'μως φαίνονται τοΰ ποιητοΰ πλάσματα.

Έκ τούτων ενταύθα περιλαμβάνομεν την περί νυκτερίδων παράδοσιν.
'Η νυκτερίς κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ελεγετο ποντίκιν, διά τό 

χρώμα 1 2. Είς την ονομασίαν ταυτην στηριζόμενοι οϊ νεώτεροι "Ελληνες, 
έπλασαν την παράδοσιν δτι αύτη ήτο ποντικός, επειδή δέ κάποτε έφαγεν εις 
μίαν εκκλησίαν τό άντίδωρον, έκαμε πτερά καί επέταξε 3.

Κατ’ άλλην παράδοσιν δταν ό Σολομών έζήτησεν από τά πτηνά νά τοΰ 
δώσουν από έν πτερόν, διά νά πληρώση στρώμα καί κοιμάται μαλακά, ή 
νυκτερίς τοΰ προσέφερεν δλα τά πτερά της, ΐνα μη δέ οΰτω γυμνήν τήν 
εμπαίζουν τά άλλα πτηνά, ό Θεός τής είπε νά πετ$ μόνον είς τό σκότος.

’Άλλως έχει ή παράδοσις εις τό μεσαιωνικόν ποίημα, τον Πουλολόγον, 
τό όποιον ερμηνεύει τό χρώμα τοΰ πτηνοΰ.

Κατ’ αυτό, τό ποντίκιν είργάζετο είς σιδηρουργεΐον κινούν τον φυσητήρα 
(μηχάνιν). “Ενεκα τής εργασίας του ταύτης, άφ’ ενός από τον έξερχάμενον 
καπνόν είχε μαύρην τήν ράχιν του, άφ’ ετέρου δέ έκαυσεν έξ αποσπασθέντος 
σπινθήρος τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ φορέματος του, τό όποιον, επειδή δεν 
είχε άλλο φόρεμα νά φορέση κατά τό Μ. Σάββατον, έμβάλωσε με τεμάχιον 
λινού υφάσματος, τούτου δ’ένεκα έχει μαύρην τήν ράχιν, λευκήν δέ τήν κοι
λίαν, ένεκα τοΰ λευκοΰ έμβαλώματος 4.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

1 Πβ. δσα λέγονται διά τό πτηνόν μπούφον, τόν σημερινόν τσοπανάκον 
(Wagner, Carmina graeca medici aevi, στϊχ. 607 έξ., σ. 197).

2 Πουλολόγος, στίχ. 160,17, σ. 184. "Ορα οτι, κατά τόν Αίσώπειον μύθον (307' 
Halm, σ. 151), συλληφθεϊσα ύπό γαλής ή νυκτερίς, τήν παρακαλεϊ νά μή τήν φάγη, 
διότι δέν είναι πτηνόν, καθ’ οΰ αύτη φύσει πολεμεΐ, «αλλά μΰς» καί δταν πάλιν 
συνελήφθη υπό έτέρας γαλής, έχθράς των μυών, τήν παρεκάλει νά τήν άφήση, διότι 
δέν είναι μΰς, αλλά πτηνόν.

s Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,185, άρ. 336,337.
4 Πουλολόγος, στίχ. 171 έξ., σ. 184 (Wagner, Carmina graeca).
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