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Εΐς τήν χορείαν τών όσιομαρτύρων, ανδρών καί γυναικών, τής 'Ορθοδόξου
'Ανατολικής 'Εκκλησίας σημαντικήν θέσιν καταλαμβάνει καί ή Άγια Παρασκευή
ήτις λατρεύεται ιδιαιτέρως υπό τοΰ ελληνικού λαού καί τιμάται1) υπ' αυτοΰ κυρίως
ως προστατεύουσα και παρέχουσα ιάσεις εις τούς πάσχοντας τούς οφθαλμούς. Αλλά
καί παρά τφ όρθοδόξω ρουμανικφ λαφ, καθόσον γνωρίζω, ή λατρεία τής Αγίας
έχει βαθείας ρίζας, μερικαί δ° εξόχως ένδιαφέρουσαι παραδόσεις καί δοξασίαι τών
Ρουμάνων, άναφερόμεναι εις Αυτήν, έχουν στενήν συνάφειαν πρός τήν ελληνικήν
παράδοσιν.

Ένταΰθα έξετάζομεν τάς λαϊκός περί τής άγίας Παρασκευής δοξασίας τοΰ
ελληνικού καί τοΰ ρουμανικού λαού έν σχέσει πρός τήν άρχικήν προέλευσιν αυτών.

Εισαγωγή.

Ώς γνωστόν, είς τήν ήμετέραν Έκκλησίαν υπάρχουν τρεις εορταί σχετιζόμε-
νοι πρός τρεις διαφόρους Άγίας, αί όποΐαι φέρουν τό όνομα Παρασκευή. Ή πρώτη
τούτων εορτάζεται τήν 26ην Φεβρουαρίου, καθ' ΐ^ν ήμέραν ή αγία Παρασκευή, ή
πέμπτη άδελφή τής άγίας Φωτεινής3) «ξίφει τελειονται». Ή δευτέρα εορτάζεται
κατά τήν 26ην 'Ιουλίου, καθ' ην ήμέραν ή ημετέρα Εκκλησία τιμφ τήν μνήμην
τής άγίας καί όσιομάρτυρος τοΰ Χριστού Παρασκευής περί ης θά γίνη λόγος κατω-
τέρω. Τής τρίτης τέλος άγεται ή εορτή τήν 14rlv 'Οκτωβρίου, καθ' ην ήμέραν ή
ημετέρα Εκκλησία εορτάζει τήν μνήμην τής όσίας μητρός ημών Παρασκευής τής

') Έν Θράκη π.χ. άπό δλας τάς Άγίας ιδιαιτέρως έτίμων τήν άγίαν Παρασκευήν. 'Ελπι-
νίκης Σαραντή, Άπό τά φυτά τής Θράκης. Θρςικικά 20 (1944) σ. 16, σημ. 7. 'Επίσης καί έν
Ήπείρφ τιμάται ιδιαιτέρως, διό καί είς τά περισσότερα χωρία τής περιοχής ταύτης υπάρχει
μία ή καί περισσότεροι έκκλησίαι τής Άγίας. Κ· Διαμαντή, Τό πανηγύρι τής "Αγίας Παρα-
σκευής στά Τζουμέρκα μέ τό χορό Καγγελάρι. Αιξωνή, τόμ. Γ' (1953) σ· 63.

!) Ή Σαμαρεΐτις, μετά τής οποίας ό 'Ιησούς Χριστός έσχε τόν γνωστόν διάλογον, γενο-
μένη χριστιανή εκλήθη Φωτεινή καί έμαρτύρησεν έπί τών διωγμών τοΰ Νέρωνος μετά τών δύο
νίών αυτής καί τών έξ άδελφών, ών ή πέμπτη ήτο ή αγία Παρασκευή. Κ. I. Δυοβουνιώτου, Ή
άγια Παρασκευή. 'Ιερός Σύνδεσμος, ετ. Ε' (ΙΓ'), περ. Β', 'Εν 'Αθήναις, 15 Όκτωβρ. 1909,
άρ. 107, σ. 1.
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Νέας. Ή αγία Παρασκευή ή Νέα, γεννηθεΐσα εις τό παρά τήν Σηλυβρίαν χωρίον
'Επιβάτες, ήκμασε κατά τόν 10ον ή τό πολύ τόν 11ον α'ιώνα. 'Ενωρίς δ' έγκατα-
λιπούσα τούς γονείς αυτής καί πλείστους τόπους διελθούσα ήλθε τέλος εΐς Καλλι-
κράτειαν, ένθα έπί έτη διαμείνασα έν τφ ναφ τών Άγία)ν 'Αποστόλων απέθανε
καί ετάφη έκεΐ ').

'Εκ τού ύπό τό όνομα Παρασκευή εορτασμού τριών διαφόρων προσώπων, ώς
ορθώς παρετήρησεν ό Κ. I. Δυοβουνιώτης, επήλθε παρά τισι τουλάχιστον τών βιο-
γράφων σύγχυσις τοιαύτη, ώστε γεγονότα καί διηγήσεις, άναφερόμεναι εΐς τό Συνα-
ξάριον τής μιας αγίας Παρασκευής, μετηνέχθησαν εΐς τό Συναξάριον τής άλλης καί
τανάπαλιν. Ούτω π. χ. ε'ίς τινας τών βιογραφιών τής αγίας Παρασκευής τής Νέας
εύρίσκομεν τήν ε'ίδησιν, ότι αύτη απέθανε μαρτυρικόν θάνατον, ήτις προφανώς
μετηνέχθη έκ τής βιογραφίας τής αγίας Παρασκευής, τής άκμασάσης έπί τής εποχής
τού Άντωνίνου καί έορταζομένης τήν 26ΐν 'Ιουλίου 2).

') «Τό λείψανο της βρίσκεται στό Ίάσι τής Μολδαβίας άπό τό 1640. 'Υπάρχουν δυό
«χρυσόβουλλα» πού λέγουν, πώς ό ήγεμών 'Αλέξανδρος Καλλιμάχης τής Μολδαβίας υπόσχε-
ται νά πληρώνη στην έκκλησία τής 'Αγίας στούς Έπιβατιανούς—υστέρα άπό παράκλησί τους
— 500 λέϊ τό χρόνο (έτος 1815) καί παρακαλεί τούς διαδόχους του ν' ακολουθήσουν τό ίδιο.
'Επίσης ύπόσχεται νά δίνη αλλα 225 λέϊ στό σχολείο τού χωριού (έτος 1818)». Κατίνας Σερα-
μέτη (Ν. Βε'ί'κον), 'Επιβάτες (εικόνες πού δέν σβήνουν), Ξάνθη 1951. (Χ/φον έν τώ Ίστορ. Λε-
ξικφ Ν. Έλλην. Γλώσσης, άρ. 658, σ. 3).

!) Βλ. Κ. I. Δυοβουνιώτην, "Ενθ' άν., σ. 2. Σχετικώς πρός τάς πηγάς τής βιογραφίας της
άγιας Παρασκευής τής Νέας παρατηροΰμεν συντόμως τά άκόλουθα : "Ο Βαλσαμών άναφέρων
τόν 630ν κανόνα τής Πενθέκτης, έν φ γίνεται λόγος περί ψευδών μαρτυρολογίων καί τού
καθήκοντος τοΰ καίειν ταΰτα, λέγει' «ό άγιώτατος δε Πατριάρχης εκείνος κυρός Νικόλαος δ Μου-
ζάλων ευρώνν σνγγραφέντα τόν βίον της αγίας Παρασκευής της εν τφ χωρίω τη Καλλικρατεία τιμώ-
μένης, παρά τίνος χωρίτου ιδιωτικώς καί άναξίως τη αγγελική διαγωγή τής Άγιας, ώρισε πυρί παρα-
δοθήναι καί επέτρεψε τω διακονώ έκείνω τω Βασιλικω συγγράψασθαι τον ταύτης θεάρεοτον βίον:
'Εκ τών λόγων τούτων τοΰ Βαλσαμώνος γίνεται φανερόν, οτι 1) κατά τήν έποχήν τής πατριαρχίας τοΰ Νικολάου τοΰ Μουζάλων (1147 - 1151) ύπήρχε βιογραφία τις τής άγιας Παρασκευής
τής Νέας, γεγραμμένη παρά τίνος χωρικοΰ «ιδιωτικώς καί άναξίως τη ευαγγελική διαγωγή τής
Άγιας», καί 2) κατά διαταγήν τοΰ Πατριάρχου τούτου έκάη ή βιογραφία αύτη καί ό διάκονος
Βασιλικός ελαβεν έντολήν νά γράψη νέαν βιογραφίαν. Δυστυχώς άμφότεραι αί βιογραφίαι
αύται άπωλέσθησαν, εύρίσκομεν ομως αύτάς κατά τό μάλλον ή ήττον πιστώς έν ταΐς σλαβικαΐς
Ιδία βιογραφίαις τής Άγιας, ών οί συγγραφείς, ώς φαίνεται, είχον ύπ'δψιντάς άρχαίας ταύτας
βιογραφίας. 'Αρχαία οπωσδήποτε βιογραφία τής άγιας Παρασκευής τής Νέας είναι ή ύπό τοΰ
Ματθαίου, μητροπολίτου Μυρέων, γραφεϊσα μεταξύ τοΰ 1605 καί 1621 καί φέρουσα τήν έπιγρα-
φήν: 'Βίος καί πολιτεία τής όσιας μητρός ημών Παρασκευής της Νέας εξ 'Επιβατών». Τόν βίον
τοΰτον έδημοσίευσεν έξ αυτογράφου τοΰ Ματθαίου ό Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Κεραμεύς εις
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Έκ τών τριών ώ; άνω Αγίων ή έορταζομένη κατά τήν 261Ίν 'Ιουλίου είναι
γνωστότερα, τιμάται δέ καί λατρεύεται υπό τοΰ ημετέρου λαού περισσότερον τών
δυο οίλλων. Περί τό πρόσωπον τής Αγίας ταύτης κυκλοΰνται καί αί ποικίλαι λαϊ-
καί έλληνικαί καί ρουμανικαί παραδόσεις καί δοξασίαι. 'Αλλά, πριν κάμω λόγον
περί τούτων, θεωρώ άναγκαϊον, όπως αναφέρω έν συντομία ολίγα τινά περί τοΰ
βίου καί τών θαυμάτων αύτής.

Κατά τόν Συναξαριστήν ή 'Αγία αύτη κατήγετο άπό χωρίον «τής πρεσβυ-
τέρας Ρώμης», υπήρξε δέ γέννημα χριστιανών γονέων, τού 'Αγάθωνος καί τής
Πολιτείας, «οϊτινες τάς εντολάς του Κυρίου άοκνος διατηρουντες ετνγχανον ατεκνοι
Προοηνχοντο δε τφ Θεφ αδιαλείπτως δονναι αύτοΐς τέκνον. Ό δε δημιουργός Θεός...

τά 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, τόμ. Α", 'Εν Πετρουπόλει 1891, σ. 438 -453 (βλ.
επίσης αυτόθι σ. κ'-κβ ). Ό βίος όμως οΰτος είναι, ώς ό 'ίδιος ό συγγραφεύς ομολογεί, μετά-
Φοασις έκ τής βουλγαριστΐ γεγραμμένης βιογραφίας τής 'Αγίας ύπό τοΰ Πατριάρχου Τυρνό-
βου Ευ&υμΙον. Ή βιογραφία αΰιη τοΰ Ευθυμίου έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Kaluzniacki έν Werke
des Patriarchen von Bulgarien Euthymius, Βιέννη 1901. Περί τής σχέσεως τής βιογραφίας
ταύτης προς τήν υπό Ματθαίου τοΰ Μυρέων γενομένην έλληνικήν διασκευήν βλέπε τήν άξιό-
λογον μελέτην τοϋ Iulian Stefanescu, Via^a Sfintei Parascheva cea nouä de Matei al
Mirelor, Revista Istorieä Romänä, τόμ· III (1933), σ. 347-377. Βλ. καί D. Rus so, Studii
istorice greco - romane, τόμ. I, Bucureçti 1939, σ. 161. 'Επίσης αξία μνείας είναι ή βιο-
γραφία ή περιεχόμενη έν τή κατά τό 1692 έκδοθειση «Άκολουΰία τής τε όσιας μητρός ημών
Παρασκευής τής Νέας και τον όσιον πατρός ημών Γρηγορίον τον Δεκαπολίτον » ύπό του τότε μονα-
χοί καί ΰσαρον μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας Άνϋίμον. Σημειωτέον δ' οτι ή βιογραφία αΰτη
σονετάχ&η πιθανώς ύπό Μελετίου Συρίγου. Βλ. περί ταύτης I. Bianu - Ν. Hodos, Bibliografia
Româneasca Veche, τ. I. Bucur. 1953, σ. 326, άρ. 94. L. Petit, Bibliographie des Acolou-
thies grecques, Bruxelles 1926, σ· 228. Const. Erbiceanu, Serviciul Cuvioasei Maicei
noastre Parascheva §i a Sf. Grigorie Decapolitul, édifia din 1692, έν Biserica Ortodoxä
Romänä 17 (1893 -1894) σ. 708-715. 'Επίσης αξιαι μνείας είναι αί βιογραφίαι αί ύπό τών
μοναχών τοΰ 'Αγίου "Ορους Ραφαήλ Κουριώτου καί Νικοδήμου τοΰ Άγιορείτου συγγραφεΐσαι.
(Βλ Νικοδήμον τον Άγιορείτου, Συναξαριστής, τ. I, σ. 130-1). Έν τή ρουμανική γλώσση έχο-
μεν δύο άξιολόγους βιογραφίας τής Άγίας, τήν τοΰ μητροπολίτου Μολδαβίας Βαρλαάμ καί
τήντοΰ μητροπολίτου τής αύτής χώρας Αοσιθέου, άμφοτέρας στηριζομένας έπί τής βιογραφίας
της 'Αγίας τής ύπό τοΰ Ευθυμίου γραφείσης. Έν τή σλαβική γλώσση αξιόλογος θεωρείται
ύπό τών ερευνητών ή ώς ανω βιογραφία τής Άγίας ή συγγραφεΐσα ύττό τοΰ μητροπολίτου
Τυρνόβου Ευθυμίου (1375 -1393), ής υπάρχουν, έκτός τής άρχικής εκδόσεως, τρεις όίλλαι, δύο
πεπλατυσμέναικαί μία συντετμημένη. Βλ. Κ. I. Δνοβοννιώτην, ένθ' άν., σ. 2.

') Περί τών χειρογράφων τών μαρτυρίων τής άγίας Παρασκευής βλ. Α. Ehrhard, Uber-
lieferung und Bestand d. hagiographischen u. homilet. Literatur der griechischen
Kirche,Leipzig 1937, t. I : 1, σ. 374. I: 3, σ. 141. 148. 915. 974. Περί δέ τών 'Ακολουθιών
(ώιης βλ. L. Petit, Bibliographie des Acolouthies grecques, Bruxelles 1926, σ. 22δ κέ.
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εδωρήσατο αύτοΐς τέκνον καϊ έτεκον αυτήν ήμερα έκτη τής εβδομάδος καϊ εν τφ
άγίφ Βαπτίσματι επωνόμασαν αυτήν Παρασκευήν» ')· Λέγεται δ' ότι άπό βρεφι-
κής ηλικίας ή Αγία ενουθετείτο υπό τής μητρός της καί έπαιδεύετο εις τά ιερά
γράμματα καί τήν προσευχήν, διηνεκώς τήν Βίβλον άναγινώσκουσα. Μετά δέ τόν
θάνατον τών γονέων της αύτη διεμοίρασεν εις τούς πτωχούς πάντα τά ΰπάρχοντά
της, εξήλθε κηρύττουσα τό όνομα τού αληθινού Θεού «και πολλούς τών 'Ελλήνων
προσέφερε προς -θεογνωσίαν». Έπηκολούθησε διαβολή έκ μέρους τών Εβραίων πρός
τόν αύτοκράτορα ΆντωνΤνον : «Γυνή τις, έλεγον οί 'Ιουδαίοι, ονόματι Παρασκευή,
κηρύσσει Ίησοϋν τόν υιόν τής Μαρίας, δν οί πατέρες ημών τ φ Σταυρφ προσήλω-
σαν 2). Ό βασιλεύς τότε διέταξεν, όπως προσαχθη ή γυνή έμπροσθεν του «και
ιδών αυτήν έκθαμβος εγένετο επί τή συνέσει και ώραιότητι αύτής». Οΰτος τής έπρό-
τεινε νά μεταστραφή ε'ις τήν είδωλολατρίαν, άλλως θά ΰπέβαλεν αυτήν είς βασανι-
στήρια, άλλ' ή Αγία ενέμεινε σταθερώς πιστή είς τόν Χριστόν. Ό βασιλεύς τότε
διέταξε «κασίδαν 3) σιδηράν πεπυρακτωμένην επιτεθήναι τή κεφαλή τής μάρτυρος»
Περαιτέρω άρχεται ή διήγησις τών θαυμάτων τής Άγιας: ÄΘεία δρόσος, λέγει ό
βιογράφος της, διεφύλαξεν αυτήν αβλαβή, πολλοί δ' υπήρξαν οί πιστενσαντες είς τόν
Κύριον επί τφ "θεάματι τούτω». "Επειτα ό βασιλεύς διέταξε «λέβητα χαλκούν ελαίου
μεστόν καϊ πίσσης έκκαυθήναι σφοδρώς καϊ εν τούτοι βληϋήναι αυτήν» 5). Ακολου-
θεί τό δεύτερον θαύμα: Ή Αγία ΐστατο έν μέσω λέβητος δροσιζομένη. Τότε
ό βασιλεύς κατάπληκτος λέγει· «ράντισόν με άπό τού λέβητος, ώ Παρασκευή, δπως
γνώ ει άρα ή πίσσα καϊ τό έλαιον ύποκαΐόν εστίν ή δέ Άγια πλήσασα τάς χείρας
αυτής εκ του λέβητος κατά τής όψεως τού βασιλέως έρριψε και ευθέως έπηρώϋ-ησαν
αϊ κόραι τών όφθαλμών αυτού. Καϊ εβόησε φωνή μεγάλη δ βασιλεύς λέγων ελέη-
σαν με, δούλη τού άλη&ινού Θεού, καϊ δός μοι τό φώς τών όφ&αλμών μου καί
πιστεύσω είς τόν Θεόν, δν συ κηρύττεις. Και άναβλέψας ευθύς έπίστενσεν ό βασιλεύς
Άντωνινος και πάντες οί ύπ' αύτόν 6). 'Εν τή αύιή διηγήσει περί τού βίου τής
Άγιας μαρτυρεΐται τό τρίτον θαύμα αυιής, σχετιζόμενον μέ τόν φόνον φοβερού
δράκοντος έξω τής πόλεως, έν ή έβασίλευεν Ασκληπιός τις. 'Ιδού ή περιγραφή τού
λίαν ενδιαφέροντος τούτου θαύματος έν τφ Συναξαρίω τής Αγίας. «Είσελθούσα δέ
είς έτέραν πόλιν, εν ή εβαοίλευεν 'Ασκληπιός τις, προσήχϋη ή 'Αγία ενώπιον αυτού,
και τό δνομα τοΰ Σωτήρος Χριστού επικαλεσαμένη και τφ σημείτρ τού τιμίου Σταυ-
ρού έαυτήν σφραγισαμένη χριστιανήν έαυτήν ώμολόγησεν είναι και τόν Χριστόν Θεόν
τοΰ ουρανού καϊ τής γής άνεκήρυξεν. Έπί τούτφ ό βασιλεύς ταραχθεϊς επεμψεν

') Βλ. Μηναΐον μηνός 'Ιουλίου, Έν Κωνσταντινουπόλει 1843, σ. 155-6.

a) Έν&' άν· 3) Περικεφαλαίαν. ") "Ενθ' άν. ') "Ενθ' άν. «) Ένθ* άν.
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αυτήν πρός τον εμφωλεύοντα δράκοντα φοβερώτατον εξ ω τής πόλεως, φ εκ σννη-
ϋείας τους καταδίκονς &ανάτφ κατάβρωμα παρεΐχον. Έ.πει δε ή 'Αγία παρέστη τω
%(όρφ, εν ω δ δράκων κατφκει, ίδών αυτήν δ δράκων μέγα εβρύχησε καί εν τ φ
άνοϊξαι τό στόμα αν τοΰ καπνός εξήλ'&εν έ'ξω πολύς. Ώς ονν ή 'Αγία παρέστη πλη-
αίον τον -θηρός είπε· 0 η οίον, εφϋασεν επί σε οργή θεού καί όλεθρος, εμφυσήσασα
ίίμα είς αυτόν καί τό οημείον τον τιμίου Σταυρού ποιησαμένη. Ό δε μέγα διερράγη
εις όνο καί Άφαντος εγένετο. Ίδών δε δ βασιλεύς καί οι συν αύτφ πάντες επίστευ-
σαν»1)· "Επεται έτερον θαύμα αυτής συντελεσθέν εν τή πόλει έν η έβασίλευε
Ταράσιός τις. «Αέβητος χαλκού ελαίου καί πίσσης καί μολύβδου γέμοντος προτεϋ·έν·
τος καί ύποκάτω πυρός άναφ&έντος είαηλϋεν εν αύτφ. θείου δε αγγέλου επιστασία
τον λέβητος ψνχραν&έντος, άβλαβης ή 'Αγία διέμεινε» 2). Μετά πολλάς δ' ετέρας
βασάνους «ξίφει τήν κεφαλήν αύτής άπέτεμεν ου γενομένου, τδ πνεύμα ανιής είς
τάς αιωνίους άπέπτη μονάς» 3).

Α'. Δημώδεις παραδόσεις.

Έν τή ώς άνω συντόμως εκτεθείση βιογραφία τής αγίας Παρασκευής ίδιαι-
τεραν άπό λαογραφικής άπόψεως σημασίαν ενέχει το παραμυ&ιακόν στοιχεΐον τοϋ
όράκου, τό όποιον είναι σύνηθες έν τή αγιολογία. Καί ή αγία Παρασκευή, ως
άλλοι "Αγιοι τής ημετέρας Εκκλησίας 4), είναι δρακοντοκτόνος. Σύμφωνοι πρός τήν

') "Ενθ" άν. ») Ένθ' άν.

') Ένθ' άν. Σημειωτέον, οτι εν τφ Συναξαρίφ της άγίας Παρασκευής άπαντώσιν ιστο-
ρικοί άνακρίβειαι, προελθοΰσαι έκ παρερμηνείας τοϋ χαρακτήρος τοΰ αύτοκράτορος 'Αντωνί-
νου, «δν δειχθέντα εϋνουν τοις χριστιανοϊς έκήρυξαν ώς άσπασάμενον τόν χριστιανισμόν,
καθώς καί έκ συγχύσεως τών ιστορικών γεγονότων τοϋ έπί τοΰ διαδόχου αύτοΰ Μάρκου Αυρη-
λίου κινηθέντος συστηματικού κατά τών χριστιανών διωγμού, δτε καί ή όσιομάρτυς Παρα-

οκευή ήθλησεν..... "Οσον δ' άφορα τά περί Ταρασίου βασιλέως λεγόμενα, εις ού τάς κτήσεις

ήθλησε δήθεν ή όσιομάρτυς Παρασκευή, πιστεύομεν, οτι δέν άφιστάμεθα τοΰ άληθοΰς, ισχυρι-
ζόμενοι οτι περί έπαρχου τινός τής βασιλείας Μάρκου Αυρηλίου ό λόγος υπόκειται, ος πρώτος
διά διατάγματος έθέσπισε τόν κατά τών χριστιανών διωγμόν». {Μ. Δ. Χ(αμουδοπούλον)),
Έκκλησιαστικόν Ήμερολόγιον, Έκκλησ. 'Αλήθεια, Έν Κωνσταντινουπόλει, τόμ. Α (1880-
1881), σ. 163-164.

4) Π. χ. ό άπόστολος 'Ανδρέας, ό άγιος Θεόδωρος, ό άγιος 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός, ό
άγιος Ρηγίνος, ό άγιος Δημήτριος, δ προφήτης Ηλίας" οί έπιφανέστεροι όμως δρακοντοκτόνοι
είναι ό άγιος Δονάτος, επίσκοπος Εύροίας (σημερινής Παραμυθιάς), ό όποιος έφόνευσε τόν
δράκον τής πηγής τοΰ 'Αχέροντος, καί ό μεγαλομάρτυς Γεώργιος ό τροπαιοφόρος. Βλ. Ν. Γ.
Πολίτου. Τά δημώδη ελληνικά άσματα περί τής δρακοντοκτονίας τοΰ αγίου Γεωργίου, Λαο-
γραφία, τόμ. Δ' (1912-1913) σ. 185 κέ. G. Κ. Spyridakis, Saint Georges dans la vie popu-
laire, L'Hellen. Contemporain, 6ème année 1952, σελ. 126-145. Ευλογίου Κονρίλα, Ό κα-
βαλλάρης άγιος Γεώργιος, Αρχεΐον τοΰ Θρακικοί Λαυγρ καί Γλωσσ. Θησαυρού, τόμ. 22
(1957) σ. 17 κέ·



70

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

διήγησιν ταύτην τού Συναξαρίου είναι α! κατωτέρω τρεις γνωστά! λαϊκαί ελληνικά!
παραδόσεις έν αις ή Αγία εμφαίνεται δρακοντοκτόνος.

Ή πρώτη τούτων, προερχομένη έκ τού θρυλικού κατά τήν ελληνικήν έπανά-
στασιν τού 1821 χωρίου Πέτα τής "Αρτης καί δημοσιευθείσα ύπό τοΰ Παναγιώτον
Β. Παπααπύρον, έχει ούτω: «JVtà φονρά τον χονριό μας δέν ήταν ιδώ πον νι τώρα.
Ήταν κάτ' οτον Μανριλιό ')· Στον πανηγύρι π' γίνοννταν κά&ι χρόνου εμπιναν στον
χουρό ούλα τά κορίτ&ια κ' οί νιόν'φις τ χονριον. Τότις ού δράκους, π' πάοννταν στ'
Δρακότρνπα2), έβγιν απ ΐκει κι μι δνό πιρπατάές (ή άδρασκιλές) 3) έφτανι στον
χουριού. Κάουνταν σν άκρ άπ τον χονρό κι καρτερ' γι πότε νά μπή ή γι όμορφότιρ .
"Αμα εμπ' νι, τ' ν αρπαζ ' άπ' τον χέρ' κ εφιβγι γιά τ'ν τρύπα τ'. Τ'ν επιρνι 'κει
μέσα κι τ ν ετρονγι. Αυτό γίνουνταν κά&ι χρόνου. Τότις παρακάλεσαν τον Θιό νά
τ'ς σώο' απ' τον δράκον- Ον θ ιός ε'ατειλι τ V Άγια Παραακιβή γιά νά τον σκον-
τώά'. "Οντας ήρ&' ή 'μέρα γιά τον πανηγύρι, ήρϋι κι ου δράκους νά πάρ' τ'ν καλύ-
τιρ*. Ήρ&ι κι 'Αγια Παραακιβή, χωρίς νά τ'ν ίδή ού δράκους. "Αμ άρπαξι άπ' του
χέρ' τ'ν καλύτιρ , τουν στρών' ατά πουδάρια κρατώντας ενα τόόκ4) στον χέρ' κι
κννήγα δώϋι, κυνήγα κεΐϋι, φτάν' στ' δρακότρυπα. Μπαίν' μέσ' ον δράκονς, άπον
κονντά τ κ' ή Άγια Παραακιβή. Κατ'βαίν' βαϋειά ού δράκονς κι άνεΐΒ) τρύπα μέσα
στ' γή, κι περπατώντας φτάν' στ' ν τρύπα πού 'νι τώρα τον μον αστή ρ' τ'ς Άγια
Παρασκιβής. Ίκεΐ τονν φτάν' κι τ' δίν' μνιά με τό τάόκ' στ' αρχίδια κι τονν άφίν
στονν τόπον. "Ετά' γλντονσι τον χονριό μας άπ' τον δράκον. 'Εκεί στ'ν τρύπα
π' τονν σκοντονάι ατάζονν ακόμα νιρό τ' άρχίδια τ'»6). Κατ' άλλους, ώς γράφει
ό Π. Β. Παπασπύρου, στάζουν οι μαστό! τού δράκοντος κατά τήν ήμέραν τής εορ-
τής τής Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου). Μάλιστα ή παράδοσις έν Πέτςι λέγει,
ότι τό ύδωρ στάζει ολίγον κατά τήν έ'ναρξιν τής λειτουργίας. Ώς δ' άνεκοίνωσεν
εις τόν Π. Β. Παπασπύρου δ Ν· Ταακανάκης, ή αυτή παράδοσις, ολίγον παραλ-
λάσσουσα, έπιχωριάζει και είς Κουμζιάδες - Γρίμποβον- Γρεμμενίτσαν7).

') Θεσις κειμένη Ν. Δ. τοΰ Πέτα καί απέχουσα αύτοΰ περίπου 45' της ώρας.

s) Είναι σπήλαιόν τι όμοιάζον μάλλον πρός όπήν εντός τής γης, βαθεΐαν καί άπότομον,
έπί τοΰ βουνοΰ Ξηροβοννι (Περάνθη) καί εις τό αντέρεισμα τό άντιστοιχοΰν σχεδόν είς τό
6'/2 χιλιόμετρον τής όδοΰ "Αρτης — Κοπραίνης. Είς τούς άρχαιολογοΰντας είναι γνωστόν ύπό
τό ovo μα Ννμφαΐον.

*) 'Υπάρχουν ετι καί σήμερον ίχνη, αποδιδόμενα είς τόν δράκον.

4) Σφυρίον χρησιμοποιούμενονύπό τών κτιστών·

°) ανοίγει.

6) ΙΙαν. Β. Παπαοπνρου, Λαογραφική Συλλογήι Ήπειρ. Χρον· τόμ. 4 (1929), σ. 157-58

') Βλ. Παν. Β, Παπαοπνρου, "Ενθ' άν., σ· 158.
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Ή δευτέρα παράδοσις, άπαντώσα είς τό χωρίον Θεσπρωτικόν (Λέλοβα), άνε-
κοινώθη είς τόν Π. Β. Παπασπύρου ύπό τοΰ δικηγόρου Ν. Γκόντζιον. Έν ταύτη
φέρεται ή αγία Παρασκευή προσιάτις τών πέριξ τοΰ Θεσπρωτικού χωρίων, φο-
νεύουσα δράκοντα έξωθεν τού χαιρίου Καντζά καί εις τήν διεύθυνσιν πρός τό
βουνόν Παντζά, όπου μάλιστα σήμερον ύπάρχουν βαλανιδιές, αί όποΐαι λέγεται,
ότι έφύτρωσαν έκει, όπου κατά τήν δίωξιν έπιπτεν έκ τών πληγών τοΰ δράκοντος
αίμα έν ε'ίδει σταλαγματιών. 'Ιδού ή παράδοσις:

« Ολίγο πιο πέρα άπο το χωρίο Καντζά στή Σκάλα τοΰ Λούρου καί δεξιά άπο
το δημόσιο δρόμο, πού πάει κατά τήν Πρέβιζα, είναι ή εκκλησιά τής άγια Παρα-
ακευής. Έκεΐ κά·θε χρόνο, πού γιορτάζει ή χάρι της, μαζεύονταν δ κόσμος δλος άπ' τά
γύρω χονριά. Συνήθιζαν τότε οι παλιοί νά κάνουν μεγάλο πανηγύρι καί τά κορίτσια
νά μπαίνουν στό χορό. Άπό τό μεγάλο κακό πού γένονταν κάθε χρόνο έκλειαι ή εκ-
κλησιά. Τότε ή χάρι της παρουσιάστηκε σε πολλούς στον ύπνο καί τους είπε νά παν
νά γιορτάσουν καί νά πανηγυρίσουν χωρίς νά φοβηθούν τίποτα. "Ολα τά γύρω χω-
ριά πήγαν στήν εκκλησία, όπως πριν, κι δταν ηλθε ή στιγμή τού χορού κί κάθι κο-
ρίτσι φοβόνταν νά μπή στό χορό μήν τό φάη δ δράκος, φανίστηκε μιά γυναίκα με
τή ρόκα της καί μπήκε αυτή πρώτη στό χορό. Δεν έκλεισε ό γύρος καί νά σου ό
δράκος κατέβαινε μ' ένα μεγάλο βογγητό. Δέ χάνει καιρό ή χάρι της, που πρωτό-
συρνε τό χορό, παίρνει τή ρόκα της καί τόν κυνηγά, τόν χτυπά μέ την πρώτη καί
τον λαβώνει. 'Ο δράκοντας έφευγε στό βουνό καί τά αίματα άπό τήν πληγή έσταζαν
είς τις σαλτές, πού έκανε γιά νά ξεφυγη τά χτυπήματα, πετάγονταν οί σταλαματιές
άπο αίμα. Καί στήν κορφή άπό τό βουνό άνοίγει μιά τρύπα καί εκεί χάϋηκε καί
άπό τότε δέν ξαναβγήκε. Έκεΐ πού πετάγονταν οί σταλαματιές από τό αίμα φύ-
τρωσαν βελανιδιές καί έτσι μπορεί κάϋ·ε διαβάτης νά ίδή τό δρόμο πού πήρε δ δρά-

cf \ α / n

κοντας, οταν τον κυνηγουαε ή χαρι της» ).

Ή τρίτη παράδοσις, διασκευασθείσα λογοτεχνικώς, έδημοσιεύθη ύπό Κ. Δια-
μαντή καί έχει ούτως :

Εΐς τό χωρίον Νησίστα τών Τζουμέρκων διηγούνται, ότι κάποτε κατά τήν
πανήγυριν τής "Αγίας «στή σπηλιά τοΰ Μπέσικου, εκεί πού βγαίνει τό νερό, πα-
ρουσιάστηκε ένας δράκος», ό όποιος καιροφυλακτήσας κατά τήν ώραν τοΰ χοροΰ
ηρπασε τήν ώραιοτέραν τών νεανίδα>ν και έξηφανίσθη. Τό αύτό έπανελήφθη καί
κατά τό έπόμενον έτος, διό ό κόσμος τρομοκρατηθείς έπαυσε πλέον νά πανηγυ-
ρίζη. Κάποτε όμως, όταν έπλησίαζε πάλιν ή εορτή τής 'Αγίας, οί χωρικοί είδον
καθ'ύπνους τήν Άγίαν προτρέπουσαν αύτούς νά πανηγυρίσουν μέ τήν ύπόσχεσιν, ότι

') Βλ. Π. Β. Παπασπύρου, Ένθ' άν., Q. 158*9,
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θά τούς προστατεύση. Πράγματι οί χωρικοί προσήλθον άθρόοι εις τήν πανήγυριν,
καθ' ήν ώραν δ' έχόρευον τόν χορόν «καγγελάρι» παρουσιάσθη ό δράκος καί «κα-
λιάζει τήν ομορφότερη». Τότε ή κόρη τοΰ σφίγγει τό χέρι μέ δύναμιν, απόν δ δρά-
κος πόνεσε και φοβήθηκε καϊ τής ξεφεύγει». Ή κόρη τόν καταδιώκει. Ό δράκος
τρεχει και φθάνει «στήν Πρένιστα στή θέπι "Ελατός, αριστερά τον βοννον Γκιλμπε-
ρίνα και Γκρίμποβο, όπον είναι ή Δρακότρνπα. 'Εκεί μέσα μπήκε δ δράκος και
πίσω τόν κυνηγούσε ή κόρη». Ένφ δ' οΰτος ήτο έ'τοιμος νά έξέλθη άπό τό άλλο μέ-
ρος «πάνω άπδ τό Χανόπουλο κοντά στις Κονμζιάδες, τόν επιασε γερά ή αγία Πα-
ρασκενή — ή κόρη ήτο ή 'Αγία —, τόν συν έθλιψε με δύναμι -θεϊκή καί τόν άφησε νε-
κρό εκεί στή σπηλιά δπον εγινε πέτρα. Γι αυτό στδ μέρος εκείνο στάζει νερό και εκεί
έχτισαν καί εκκλησία (άγιασμα). Μέσ' στή σπηλιά δείχνονν τούς βράχους, πού έγιναν
από τό σκοτωμένο δράκο καί πού στάζουν άγιασμα τή μέρα τής γιορτής της»1).

Αί περί δρακοντοκτονίας τής 'Αγίας παραδόσεις αΰται τής 'Ηπείρου προφα-
νώς έπαναλαμβάνουν, αλλά κατά διάφορον τρόπον, τήν εν τφ Συναξαρίίρ διήγησιν
διά τόν φόνον τοΰ δράκοντος έν τή πόλει τοΰ 'Ασκληπιού. Κατά τό Συναξάριον
ή 'Αγία, ποιούσα θαύμα, φονεύει τό φοβερόν θηρίον, «φ εκ συνηϋείας τους κατα-
δίκους &ανάτφ κατάβρωμα παρειχον», ένφ εις τάς λαϊκάς παραδόσεις αύτη «εξο-
λοθρεύει τό δράκο, γιατί άρπαζε τήν ομορφότερη κοπέλλα άπό τό χορό κάθε χρόνο
στο πανηγύρι της». Όπως βλέπομεν, εις τέ τήν γραπτήν καί τήν προφορικήν πα-
ράδοσιν βασικόν παραμένει τό στοιχεΐον τοΰ φόνου τού δράκοντος, άλλ' έν τφ
Συναξαρίω ό φόνος εκτίθεται διαφόρως ή εΐς τάς παραδόσεις καί συμφώνως πρός
■ψυχοιφελή σκοπόν. Κατά τάς λαϊκός παραδόσεις ή 'Αγία διά της έξολοθρεύσεως τοΰ

') Βλ. Κ. Διαμάντην, ενθ' άν., σ. 69 - 70. Βλ. τοΰ Ίδιου καί εν Ήπειρωτ. 'Εστία, ετ. Δ'
(1955) τεΰχ. 35, σ. 260-263. Περί παρεκκλησίου τής όσιομάρτυρος Παρασκευής έπί τοΰ μέσου
τής δυτικής κορυφής των Τζουμέρκων καί περί δρακότρνπας έν τφ ύπογείφ τούτου όπαρχού-
σης μνημονεύει παλαιότερον ό Σεραφείμ Βυζάντιος γράφων είς τό Δοκίμιον ιστορικής τίνος
περιλήψεως τής ποτέ άρχαίας καί έγκριτου 'Ηπειρωτικής πόλεως Άρτης. 'Εν 'Αθήναις 1884,
σ. 168: «Προς δυσμάς τής "Αρτης, ώαεί ώρας τέασαρας απέχουσα Μονή τις υπάρχει εις τό τμήμα
Καραβασαρά, ανω τοϋ χωρίον Κουμεζάδες επί λοφίσκου τινός, επί ονόματι τών αγίων 'Αναργύρων
τιμώμενη .. ■ Αϋτη ή Μονή εχει και παρεκκλήσιόν τι επί τοΰ μέσου τής δυτικής κορυφής των ορέων
Τζουμέρκων, καλονμένης κοινώς Γκελπερίνα, αντικρύ τοΰ Χανοπούλου, επ' ονόματι τής όσιομάρτυ-
ρος Παρασκευής (Ίονλίον 26) μακράν τής πόλεως περί τάς δύο ωρας. Έν τω παρεκκλήσιο) τούτφ
υπάρχει ύπόγειόν τι ύπό τών εντοπίων καλούμενον Δρακότρνπα, εν φ ευρίσκονται γιγαντιαίοι τίνες
λίϋ·οι, οΐτινες παριστάνουν δρακοντοειδεΐς μαστούς, εξ ων, απ' αρχής τοΰ εσπερινού τής 25 'Ιουλίου
μέχρι τής απολύσεως τής λειτουργίας, ουχί δε άλλοτε, δπερ παράδοξον, σταλάζει ϋδωρ καάαρόν. εξ ου
λαμβάνουσι χάριν ευλάβειας οί εξ "Αρτης καί έξ άλλων χωρίων συντρέχοντες καί διαννκτερεύονιες
a'ïêgioi».
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θηρίου αποσκοπεί νά σώση τούς δεινοπαιΊοΰντας από τόν έτήσιον, ούτως ειπείν,
φόρον αίματος. Πρέπει δέ νά προσθέσω εισέτι, ότι τά παρά τά Τζουμέρκα πολλά
τοπωνύμια μέ τό όνομα τοΰ δράκου, ως δρακοσπηλιά, δρακόλιμνη, δρακονέρι κτλ.1),
απηχούν πιθανώς παραδόσεις περί στοιχειών ή θηρίων, κατεχόντων ή φυλασσόν-
των πηγάς ή φρέατα. Όπως δέ παρ' ήμιν, ούτω καί παρ' άλλοις λαοΐς τοΰ κό-
σμου, φέρονται παραδόσεις καί παραμύθια περί δρακόντων, φυλασσόντων πηγάς
ή διαμενόντων παρ' αύταΐς"). Συνήθως δ' ό ήρως τοΰ παραμυθιού ή τής παραδό-
σεως φονεύων τό θηρίον ή τό στοιχειό τής πηγής άπαλλάσσει τούς κατοίκους τοΰ
τόπου άπό τήν τυραννίαν τής λειψυδρίας. Πρός τήν γενικήν μυθοπλαστικήν αυτήν
άντίληψιν δύναται, νομίζω, νά συσχετισθή ή περί τής Άγίας ώς δρακοντοκτόνου
παράδοσις.

Β'. Ή άγια Παρασκευή ιατρός τών παθήσεων τών οφθαλμών
καί προστάτις κατά άσ&ενειών.

Πλήν τής διηγήσεως περί τής δρακοντοκτονίας, ενδιαφέρουσα είναι καί ή περί
τής ύπ' αυτής τυφλώσεως καί άναβλέ/ψεως τοΰ αυτοκράτορος Άντωνίνου, ήτις προ-
φανώς άπετέλεσε τήν πηγήν τής πίστεως τοΰ λαού εις τήν Άγίαν ώς προστάτιν
τών οφθαλμών καί ίαιήρα τών οφθαλμικών νόσων. Ή πίστις αύτη καταφαίνεται
είς τάς κατωτέρω άπό τό χωρίον Πάμφιλας τής Λέσβου καί τό χωρίον ' Απερά&ον
τής Νάξου παραδόσεις:

«Τήν άγιο. Παραοκιβή, κατά τήν έκ Λέσβου παράδοσιν, τήν είχαν πιάσ' οί
Οΰβριγιοί, γιατί πίστιβγι στον Χριστό. Τ" βασανίζαν μί πουλλά μαρτύρια, γιά và
τ' γυρίαιν") μά τσείν' τά νταγιάάα4) ούλα τς 'έν InAihvi τίποντα. Ύότις πλια ή βααι-
Ιες διάταξι và τ ρίξιν μέσ' σ ενα καζάν' πό 'βραζι πίσσα γιά νά πι&άν'. Ή άγιά
Παραστοιβή πρόφταξι τς εκανι τού σταυρό τς. Τοείν'τν ώρα πό 'πισι μέσ' στ ύίσσα,
πέταξι ενας χόχλους τς ήbi στ βααιλέ τού μάτ' τσί στραβώΰ \σι.

Τότις ή βασιλες φώναξι: «Σώσι μι, άγιά Παραοκιβή», τσί γιά μιά πιτάχτ'τσι
οξου ή άγιά Παραοκιβή ζουάανή, σταύρουσι τού μάτ' τ βασιλε τσί τούν εγιανι. Άπί
τότις ή βασιλες τ ν ε'δονσι τ'ν αδεία và γυρίζ τσί νά γιατρενγ' τού gόσμον. Τσί μ ενα
αταυρό στον χέρ ' γνριζι ή γι άγιά Παρασκιβγή χρόνια, ϊσαμι πού γέρασι τσί γιάτρι-
βγι τού £0σμου»6).

Κατά τήν Ναξιακήν παράδοσιν :

« Ή αγία Παρασκευγή είναι 'ιά τά μά·&ια. Ητονε δά, λέει, όμορφη κ' ήκανε

') Βλ. περί τούτων Κ. Διαμάντην, "Ενθ' άν., α. 71. ') J, G. Frazer, Pausanias, V. 44 -5,

8) μετατρέψουν (τά φρονήματα). 4) βαστούσε, ύπέμενε.

5) Παν. Νικήτα, Τό Λεσβιακό μηνολόγιο, Μυτιλήνη 1953, σ. 235-36·
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μαθήματα, σά δον κάνον άώρα τά κατηχητικά, εδίδασκε 'ιά τή -θρησκεία, καί τήν
εγάπηαε, λέει, κανένας βασιλιάς, αλλά ' φτ,η δέν ήθελε νά τόνε πάρη, δέν ήθελε νά
παάρεντή. Κ' ήβαλεν εντός τή δωδεκάδα dov νά ταή κάμ,η δλες τ ai βα-
ρείες τιμωρίες, πον υπάρχουνε στό £0σμο, 'ιά νά ρθ>] σέ άνά^η νά τόνε
πάρη, αλλά 'κείνη δέν ήβγαινεν α' τή θρησκεία τζη. Καί 'ιά τό 'ινάτι τζ' εδά, λέει,
ό βασιλιάς εδιάηκεν ό ίδιος καί τήν ή βαλε σ' ενα gaQàvi μέ τή ύίσσα νά βράζη
κ' ήστεκεν άπονπάνω 'κείνος καί βάνει, λέει, τά δυό τζη δαχτύλια μέσ στό καζάνι
καί κάνει ετσά 'ιά δέ [ή διηγουμένη τινάσσει τάς χείρας έκ τών κάτω πρός τά άνα)
καί πρός τά έξω] καί πεϋτώάαι δνό σταγόνες πίσσα καί πάνε μέσ' στα μάθια του βα-
σιλιά καί στραβώνεται κ' ήφνε. Gai τήν αλλην ήμέρά 'τονε τ' άγιου Παάελεήμονα
καί τήν ηνρεν εκεί. Τόν εΐδεν εκείνη. Και λέει πώς « έώ θά τόνε κάμω καλά τό βα-
σιλιά». Καί βουτά, λέ, ενα όαόακάκι μέσ' στό καάήλι μέ τό λάδι καί τον 'λειψε dà
μάθια dov κ είδε do φώς τον. Καί 'ιαντό μέχρι σήμερα, δτινα πονον £'ανενούς τά
μά$ια dov,.πάει καί παίρνει λάδ άποί) μέσ στό καάήλι τζ' άϊάς ΙΙαρασκενγής κα
τ' άλείβγει καί 'ίνεται καλά. Κι δτινα πονοΰ gανενονς τά μάθια d' άποτάεται στήν
άϊά ύαρασκενγή»1).

Πρόχειρος σύγκρισις τών παραδόσεο)ν τής Λέσβου καί τής Νάξου πρός τήν
διηγησιν τοΰ Συναξαρίου πείθει περί τής στενής σχέσεως τούτων. "Οπως έν τφ
Συναξαρίω, ούτω καί εις τάς παραδόσεις, λέγεται ότι ή 'Αγία δίδει καί πάλιν τήν
όρασιν εις τόν τυφλωθέντα βασιλέα, ό όποιος, εύγνα>μονών κατά τήν λεσβιακήν
παράδοσιν, παρέσχεν εις αυτήν «τ ν αδεία νά γυρίζ καί νά γιατρεύγ' του £0σμου» '").
Κατά δέ τήν Ναξιακήν «ή άγια Παρασκευή είναι ·θαματουργιά· είναι 'ιά τά μά&ια».
Πιθανώς αί λαϊκοί amai παραδόσεις άπέρρευσαν έκ τής συναξαριακής διηγήσεως·

Συναφής πρός τάς δοξασίας ταύτας είναι καί ή έξης έκ Μαυρατζαίων Σάμου
έπφδή, χρησιμοποιούμενη εις τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν «ϋά μπή φλούδι στό
μάτι». Ένφ ό έπάδων κρατεί τό άνω βλέφαρον καί τό κινεί σταυροειδώς, λέγει:
«."Αη - Παρασκευΐτσα μον, / δόσι μ' τ σαροννίτσα σον,
νά σαρώσον τού ματάκι μ' / κί πάλι νά στήν <5ώσον» 3).

1 ) Τήν παράδοσιν ταύτην ήκουσεν ή Μαρίκα Νικολάου Μπακάλου, έκ τοΰ χωρίου Άπε-
ράθου Νάξου, έτών 42, άπό τήν Κατερίνα Έμμ. Καραπάτη, έτών 50, τήν κατέγραψε .δέ πρός
χάριν μου ή συμπατριώτισσα μου ποιήτρια κυρία Διαλεχτή Ζενγώλη-Γλέζου, τήν οποίαν καί
ευχαριστώ θερμώς καί άπό τής θέσεως ταύτης.

Ή άγία Παρασκευή έν Αέσβφ είναι κυρίως '■γιατρός στό. μάτια». Βλ. 77. Νικήταν,
ένθ' άν., σ. 119- Όμοίως καί έν Ήπείρφ. Βλ. Κ. Διαμάντην, ένθ' άν., σ· 71.

3) Λαογρ Άρχεΐον, άριθ. χειρ. 1428, σ. 37, άρ. 7. (Συλλ. Ν. Δημητρίου, 1939). 'Εφεξής
είς τά χειρόγραφα τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου ϋά χρησιμοποιήται ή βραχυγραφία ΛΑ-
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Ή 'Αγία θεωρείται έτι προστάτις κατά τής πανώλους καί τής χολέρας '), ώς
φαίνεται έκ δύο παραδόσεων έξ 'Αθηνών καί Μεσολογγίου, τάς όποιας έχει δημο-
σιεύσει ό Ν. Γ. Πολίτης· Ή πρώτη, ή 'Αθηναϊκή, ύπό τόν τίτλον «Ή αγία Παρα-
σκευή κ' ή Πανούκλα», αναφέρει: «"Οταν ήρ·θε ή Πανούκλα στην Αίγινα, είναι
τώρα καμμιά πενηνταριά χρόνια, επήρε και τις δυο ωραίες θυγατέρες τής Ααντέ-
ζαινας, τήν Έλέγκω και τήν Κατίγκω. Μια γειτόνισσα τους, ή Μπελεγρίνα, ελεγε
πώς είδε άπδ τδ παράθυρο της δυο μαυροφόρες και χτυπήσανε δυο χτυπήματα στην
πόρτα τής Α αντέζαινας. "Υστερα λέει ή μία' « Πάμε από δώ τόν ανήφορο. — Μπα,
μπα! τής λέει ή άλλη, μή καημένη, γιατί d'à βγή ή άγια Παρασκευή μέ τή ρόκα της
νά μας χτυπήση». "Ετσι τραύηξαν άπό άλλο δρόμο. Κατάλαβε ή Μπελεγρίνα πό)ς
εννοούσαν τήν εκκλησιά τής Άγιά Παρασκευής, που ήταν σ' αυτή τή γειτονιά γιατί
ή άγιά Παρασκευή είναι άρβανίτισσα καί κυνηγάει τήν Πανούκλα. "Ετσι δέν επέθανε
κανένας άπδ τή γειτονιά, που ήταν ή εκκλησία τής άγια Παρασκευής» ').

Εις τήν δευτέραν, έκ Μεσολογγίοτ', ή αγία Παρασκευή παρουσιάζεται ώς
γραία άσπροφόρα διώκουσα τήν χολέραν. « Τόν καιρό που ή Χολέρα ε'κανε μεγάλ,η
καταστροφή ατό Μεσολόγγι (1854) μιά νύχτα, κατά τά μεσάνυχτα, ενας στρατιώτης,
πού ήταν σκοπός έ'ξω άπδ τόν στρατώνα καί τις φυλακές κοντά στην πλατεία τοϋ
Ήρφου, εφώναξε « Στα όπλα!». Τρέχουν έξω οί στρατιώτες καί βλέπουν τό σκοπό
κατατρομαγμένο· μόλις κατώρθωσε νά τούς είπή : «Αέ βλέπετε ;». Καί είδαν εκείνοι
δυο γυναίκες, τή μία άσπροφόρα καί τήν άλλη γριά μαυροφορεμένη. Καί κυνηγούσε
ή άσπροφόρα τή γριά, καί περνούσαν τρεχάτες μπρος ατούς στρατιώτες, ώσπου κα-
τόρθωσε εκείνη νά χτυπήση τή γριά. Ή γριά έπεσε σάν ξερή, καί ή άσπροφόρα αφ α-
νίατη. "Ετρεξαν είς τό μέρος πού'πεοε ή γριά καί δέν είδαν τίποτα. Τήν Άλλη μέρα,
που διαδό&η τό πράμα, εθνμήϋηκαν οι γέροντες, πώς είς αύτη τή 19έσι πόπεσε ή
γριά ήτανε ενα εκκλησάκι τής άγιά Παρασκευής, πού γκρεμίστηκε στήν πολιορκία-

ι) Ν. Γ. Πολίτου, Αί άσθένειαι κατά τούς μύθους τοΰ λαοΰ, Λαογραφικά Σύμμεικτα,
τόμ. Γ'. Έν 'Αθήναις 1931, σ. ΤΟ.

2) Ν· Γ· Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α'. Έν 'Αθήναις 1904, σ. 554 ·5, αριθ. 909. Σημειω-
τέον, οτι κατά τινα κερκυραϊκήν παράδοσιν ό άγιος Σπυρίδων παρίσταται διώκων τήν Πανώλη"
έμφανιζομένην ύπό μορφήν θηρίου καί τύπτων αύτήν διά τοΰ σταυρού. Βλ. Ν. Γ. Πολίτην,
ενθ' άν., σ. 555, άρ. 910. Καί ό άγιος Τιμόθεος έκυνήγησε τήν Πανοΰκλα νά τήν σκοτώση,
διά τοΰτο τό μοναστήρι τής Πεντέλης, πού τό κτίσε, δέν τό 'πιάσε ή Πανοΰκλα. Δ, Καμποΰρο-
yioν, 'Ιστορία τών 'Αθηνών, τόμ Β', σ. 221. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικται
τ. Γ', σ. 70, 83. 'Ωσαύτως κατά τής Πανώλους έπικαλοΰνται τήν άντίληψιν τοΰ αγίου Χαρα-
λάμπους, όστις εικονίζεται πατών ύπό τούς πόδας του τήν νόσον έν σχήματι ειδεχθούς γυναίου
ΧΜνούς έςερευγομένου έκ τοΰ στόματος. Βλ. iV. Γ Πολίτην, "Ένθ' άν., σ. 84·
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Καϊ κατάλαβαν πώς ή άσπροφόρα ήταν ή άγια Παρασκευή, και πώς ή γριά ήταν ή
Χολέρα· καϊ ερριξαν λιθάρια άωρο εις εκείνο το μέρος. Άπο τότε εξαλείφτηκε ή
Χολέρα άπό τήν πόλα»

'Οφείλω νά προσθέσω ακόμη, ότι κατά τήν λαϊκήν πίστιν ή Αγία δέν είναι
μόνον δια τούς οφθαλμούς, τήν πανώλη καί τήν χολέραν, άλλα καί δι* οιανδήποτε
άλλην νόσον. «Μά δέν είναι μόνον 'ιά τά μάϋια, διηγούνται εΐς τό χωρίον Άπε-
ραθου Νάξου, 'ιά δ,τι κι αν εΐν' έκειν' άποτάεσαι καϊ στήν Άϊά δαρασκενγή, λέει:
«Αγία μον Παρασκενγή μον, καϊ νά 'ενή τό παιδί μον κα)Λ καϊ ν ανοίξω πανανρι
νά τό ψάλ/,ω, ώσπου ζώ». Λέει: «Άγια μου Παρ ασκενγή μου, νά στραφή νά' ρϋη
'ερός ( — γερυς) ά' τό δόλεμο και...*. Λέει: «Έιάνε τό ποδαράκι άοΰ παιδιού μου
και νά φέρώ'ναν ασημένιο δοδάρι νά τό κρεμάσω στή χάρι σον». «Δέ θωρείς
πώς κρέμονάαιν αδρός τση μάϋια, χέρια, ποδάρια — ».

Ή έκ τού ιδίου χωρίου 'Απεράθου τής Νάξου Μαρίκα Νικ. Μπακάλον, έτών
42, διηγήθη εΐς τήν Διαλεχτή Ζενγώλη - Γλέζου τά εξής, ώς ήκουσε παρά τής Κα-
λής Γεωργίου 'Ελευθερών, ετών 45. «Μιά βολά, λέει, ή Λαφαζάναινα 'πόνειε dov
Ίάννη τζη τό χέρι, μά δέν ήξέρω 'τοννον ή ενονς άλλονον, πον'χε g' επέϋανε. Έπό-
νειε λοιπό τον κοπελλακιου τό χέρι κ' εποτάηκεν εδά, λέει, στήν Άγια δαρασκευγή,
πώς ή νά τοΰ κόψη τό δόνο ή νά τήν ε φώτιση, είάα νά του κάμη νά του κοπή ό
πόνος. Καϊ θωρεί, λέει, τό βράδυ στον νπνο τζη πώς εδιάηκε gaμμιά δαρασκευγή
εκει—μά δέν Ιθυμ,οϋάαν ή Μαρκούλα, που μου τό' πε, δοιά — και τς είπε δο'ις: «Να
πάς νά μαζώξης άριαάάφνλλα νά βράσης νά τοΰ πλάνης τό χέρι dov νά τοΰ πε-
ράση δ πόνος». Κ' ήκαμέ do κ' έπέρασέ ί/ου».

Έν Άμοργώ ή αγία Παρασκευή έχει άποβή προστάτις τών ναυτικών, ώς
εμφαίνεται έκ τοΰ τοπωνυμίου Καλοταρίτισσα, τής δυτικωτάτης μικράς κοιλάδος
παρά τόν όρμον Παραδείσια, ένθα υπάρχει ναΐσκος τής αγίας Παρασκευής. Είναι
δέ γνωσται αί λέξεις καλοταριά καί κακοταριά, λεγόμεναι έπί τής νηνεμίας καί
θαλασσοταραχής. Κατά τόν καθηγητήν Ίω. Βογιατζίδην ό όρμος οΰτος διά τό
ΰπήνεμον τής ΰεσεως θά ώνομάσθη ή Καλοταριά, ή δέ κατάπαυσις έπειτα τής τρι-
κυμίας καί ή σωτηρία τών ναυτιλλομένων θά άπεδόθη κατόπιν είς τήν άγίαν
Παρασκευήν *).

') Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τ. Α', σ. 556- 557, αρ. *912. Βλ. καί τά ύπό τοΰ ίδιον περί
Χολέρας γραφόμενα, έν Λαογρ. Συμμείκτοις αύτοΰ, τόμ. Γ', σ· 88-89.

') /· Βογιατζίδον, 'Αμοργός- 'Ιστορικοί έ'ρευναι περί τής νήσου. Έν 'Αθήναις 1918, σ. 95,
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Γ'. Τιμωρός τών εργαζόμενων κατά τήν Παρασκευήν γυναικών.

Πρός τούτοις άξιοσημείωτον είναι ότι ή αγία Παρασκευή εις τάς παραδόσεις
τοΰ λαοΰ μας ταυτίζεται πρός τήν ήμέραν Παρασκευήν τής εβδομάδος. Ή ημέρα
αύτη προσωποποιείται ') και άποτελεΐ ήμέραν ίεράν διά τάς γυναίκας, κατά τήν
οποίαν άπαγορεύεται πάσα εργασία άπό τής εσπέρας τής Πέμπτης. Εις τάς μή
τηρούσας τήν άπαγόρευσιν έπιφαίνεται ή αγία Παρασκευή ή ή Πεφταργά 2) ύπό
μορφήν φοβεράν, γραία υψηλή μέ μεγάλα δόντια και άδράχτια είς τό χέρι,
καί τιμωρεί τήν παραβάτιν. «Πάνε τώρα πολλά χρόνια, λέγει ή παράδοσις, που
μια Πέφτη βράδυ καϋόντανε στην πόρτα τους μια νύφη με τήν πεθερά της κ ένέ-
ΰανε. Προτού νά σουρουπώσγι, παίρνει ή γριά τ' αδράχτι καί τή ρόκα της και λέει
ατή νύφη· «Κάμε καί σύ τό ίδιο, γιατί αλλιώς th\ αού βγή σε κακό». "Οτι εβγαινε
τότε τό φεγγάρι καί ή νύφη δέν άκουσε καθόλου τής γριάς τά λόγια, μόν τής είπε
μ πάΐ] νά κοιμηϋή, καί αυτή εκάϋησε καί ενε&ε με τό φεγγάρι. "Ετσι λοιπόν πήγε
η γριά κ εκοιμή&ηκε. Σε λιγάκι βλέπει ή νέα νά έρχεται μιά ψηλή μαυροφορεμένη
γυναίκα, μέ δόντια τόσο μεγάλα, πού έκρεμόντανε δξω από τό στόμα ίσια μέ τά
γόνατα, καί βαστούσε στο ενα χέρι μιά μεγάλη ρόκα καί εις τό άλλο ενα αδράχτι. Άπό
τον τρόμο της ή καημένη ή νέα δέν μπόρεσε νά σαλέψη. 'Εκείνη δμοις πήγε καί
κάϋησε κοντά της καί τής λέει. «"Ελα, γειτόνισσα, νά καϋήσωμε μαζί καί νά
νέοωμε». 'Αλλ αμέσως τδ ξανάβρε καί σηκώνεται καί λέει: «Περίμενε μιά στιγμή
νά πάω νά φέρω τό παιδί μου». Καί άπο&έτει χάμω τή ρόκα καί τ αδράχτι καί
πάει στο κοιμητήρι. Τηράζει ή νέα, τί và ίδή ; Βλέπει πώς άνοιξε ενα μνήμα, έβγαλε

') "Η προσωποποίησις τών ήμερων δέν είναι άγνωστος καί είς άλλους λαούς. Βλ. Στίλπ.
Π. Κνριακίδον, 'Ελληνική Λαογραφία, Έν 'Αθήναις 1922, σ. 192. Βλ. καί Jungbauer, Freitag.
Handwört. des deutschen Aberglaubens τ. III (1930) σ. 53 κέ·

') Ή Πεφταργά έν Κρήτη παρίσταται γραία υπερμεγέθης, έχουσα οδόντας σπιθαμιαίους
καί στρέφουσα ατρακτον. Συνήθως έμφανίζεται είς τάς γυναίκας, αΐτινες τήν Πέμπτην τό
εσπέρας κλώθουν πολύ έν καιρφ νυκτός, καί προαναγγέλλει τήν άφιξίν της δια τοΰ ατράκτου
της, πού κρεμά έκ τοΰ φεγγίτου, δστις ύπάρχει έπί τοΰ δώματος. Διά τοΰτο αί εις τοιαύτας
εσπερίδας έργαζόμεναι έφεΰρον καταλλήλως τό άκόλουθον εύτρά; "

5 νά δείρ·η σένα με τ' άσκί

κ' εμε με τή γκοπάνα.

Βλ. I. Κ. Ζωγραφάκη, Δημώδεις προλήψεις Κρήτης. Παρνασσός Η' (1884), σ. 413 - 414.
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έναν πεθαμένο έγκαιρα χωομένο, και τον έφερνε. 'Αμέσως πετάει ή νέα τή ρόκα καϊ
τ αδράχτι της στά κλαριά, τρέχει στό σπίτι της, μαντ αλώνει τήν πόρτα καϊ πάει και
πέφτει στή μέση τά παιδιά της. Τότες έφτασε και ή άγια Παρασκευή στην όξώπορτα
καϊ τής φωνάζει: «Γειτόνισσα, γειτόνισσα, έλα νά νέσωμε μαζί». 'Αλλά ή νέα, άπο
τόν τρόμο της, τής είχε κοπή ή φωνή. Καϊ σάν είδε πώς τοΰ κάκου τής εφώναζε,
πήρε τή ρόκα καϊ τ' αδράχτι της νά φ ν γη, και τής λέει: «Ή σωτηρία σου είναι πώς
είσαι μέσα και στή μέση τών παιδιών σον, γιατί αν ήσουν πλαγιασμένη στήν άκρηt
θά α' έκανα νά φας πεθαμένου κρέας γιά τιμωρία γιά τήν αμαρτία σον. Τά παιδιά
ομως είναι κα-θαρά, και δέν πάω ατούς άνθ,ρώπους, πού είναι τριγυρισμένοι άπό
χριστιανούς». "Υστερ άπό λίγον καιρό επέϋανε ή νέα. 'Από κείνη ομως τή φορά
είναι πού ως τά σήμερα καμμιά γυναίκα δέν νέθει Πέφτη βράδυ μέ τό φεγγάρι» 1).

Έν Νάξω απαγορεύεται νά έργάζωνται ουχί τήν Πέμπτην αλλά τήν Παρα·
σκευήν τό βράδν. Ούτως, είς τό χα>ρίον Άπεράί)ου διηγούνται, ότι: «Ή γριά Βα-
σιλακάκαινα5) ^κάθουάάνε κάϋα ΙΙαρασκενγή βραδύ κ' ήκανε άή ρόκα τζη. Μιά
δαρασκενγή τό βράδν έδιάηκεν 3) ή αγία δαρασκενγή καϊ τσή φωνάζει : «Ω 'ειτό-
νισσα, λέει, 'ι άνοιξε μον κ' εμένα νά'δω ν' άποσπερίοωμε». Και πάει και τς άνοίει
καϊ δαίνει μέσα και καθίζει κ εκάνασι τζι ρόκες τωνε, κι άπέκιο 4) τσή λέει : « Έβγα-
τίσασι, λέει, 'ειτόνισσα, λέει, τά μαλλιά και πάω νά φέρ άλλα ». Και σηκώνεται καϊ
φτ (>) ά' τή μιά τζη πάάα 7) κι α τήν αλλη και ξεμνξίζεται και πετά και τή ρόκα τζ'
εκεί χάμαι καϊ τ άρδάχτι τζη καϊ φεύγει καϊ πάει στό Χαλϊ8) κι άβονϋάΗ) έναν
άπεθαμένο και στρέφεται κ έυχεται καϊ φωνάζει: «*Ω 'ειτόνισσα». Ή 'ειτόνισσα
λοιπό ' μιλιά Λέει: Ω 'ειτόνισσα». "Αχνη"). Μη δ' εμίλησε, μη δ' ελάλησε- Όάεν
ήφνεν ή άγια δαρασκενγή, εσηκώ-θηκε g εσάρωσεν ή Βασιλακάκαινα κ' επέταξεν
όξω δ,τ' ήφηκεν εκεί. Στρέφεται λοιπό ή άγια δαρασκενγή καϊ πάει, κι άφοϋ δέ τζ'
ήνοιξεν ή Βασιλακάκαινα, λέει: «"Ανοιξε μου, ρόκα μου». Λέει: «"Οξω μ' έρριξε».
Λέει: «"Ανοιξέ μ', άρδάχτι μου». Λέει: « Οξω μ έρριξε». Τέλος πάάα), νά μή dà
πολνλοοΰμε, λέει; «Ό ξ ω μας επέταξεν δλα». Λέει : «"Α, μωρή, λέει, πουτάνα 'ειτό-
νισσα, άτυχη 12) 'ειτόνισσα, ετυχέφτηκες ,3) και τά πέταξες δλα, μά ήθελε νά σδχω
τόν άπ εθαμένο νά τόνε βλέπης δλη νύχτα». Και παίρνει πάλι τόν άπεθαμένο και
τόνε πάει στό νεκροταφείο. Τή δαρασκενγή τό βράδν δέ -θέλει νά δουλεύγη κανείς.
Και δέν έξανάκατσεν ή Βασιλακάκαινα τή δαρασκενγή τό βράδν» 14).

') "Η παράδοσις έξ άδήλου τόπου έδημοσιεύθη ύπό Ν. Γ. Πολίτου, "Ενθ' άν., σ. 508 -
509, άριθ.*835. 21 Ή παλαιά Βασιλακάκαινα «δχι ή τωρινή». 3) έπήγε. *) έ'πειτα.
h) έτελείωσαν. 6) αύτη. 7) πλευρά. 8) νεκροταφειον. 9) παίρνει στόν ώμο.

,0) δέν έμίλησε. ") ούτε άναπνοήν. ia) πονηρή. ls) έπονηρεύθης.

,4) Διήγησις τής Κασσελλοπαρασκευγης — Παρασκευής Μ. Σοϊλέ, έτών 60, κατά κατα-
γραφήν Διαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζου■



Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣ! ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΡΟΥΜΑΝΟΙΣ <53

Έτερα διήγησις έκ τοΰ αυτού χωρίου τής Νάξου λέγει:

"Ή Άννέζα τον Ιακαλοϊάννη, λέ, εκαλαμοκάνιαζε άή ίαρασκευγή το βράδ'
άπονμέοα, κ' εκαλαμοκάνιαζε g' ή άγια ύαρασκευγή άπουπόξω, ήφαινεν ή Άννέζ'
άπουμέοα κι άπουπόξα) ή άγια δαρασκευγή. Τήν ε-θώρειε, λέει, μας ήλεεν ή συχω-
ρεμένη. Και τς ήλεε, λέει : «Αέ -θέλω νά δουλεύγης τή δαρασκευγή τδ βράδυ».

Ή άγια δαρασκευγή είναι όλοζώάανη κ' είναι και ϋαματουργιά. Σαράάα
πανανρια' τον εφ έτι στή χάρι τζη. Ή μάννα μου ή συχωρεμένη μας ήλεε: «Νά μή
όονλεύγετε ποτές τή δαρασκενγή τδ βράδυ, °ιατι δέ -θέλει ή άγια δαρασκενγή νά
δουλεύγουσι». Αέ -θέλει, λέει, νά κάνονσι ρόκα τή δαρασκευγή βραδύ» ')·

Έν 'Αγία 'Αννη Ευβοίας διηγούνται ομοίως, ότι «μιά πού δέν φύλαξε τήν
Παρασκευή και νυχτέρεψε, βγαίνοντας άπ τό σπίτι είδε μιά γυναίκα μέ γεράνια
ροΰχα νά κά-θεται πάνω σ ενα βαρέλι. Πήγε σπίτι της, κοιμήθηκε καί τήν πλάκωσε
ίνας ήσκιος. Ή άγια Παρασκευή τής συχώρεσε, άλλα τής είπε, οτι, αν τό ξεχάση,
πάλι θά τήν μισερέψη. Πράγματι νστερ άπό πολλά χρόνια, πού δέν φύλαξε τήν
Παρασκευή, επειδή βιάζονταν νά τελειώση τήν προίκα τής κόρης της καί μαγγάνιζε
μϊ το μάγγανο, έπεσε τό μάγγανο καί χτύπησε τό δάχτυλο της. Αέν γιατρεύτηκε κ'
εισι μισερεμένη πέθανε » Καί έν Καλάμαις καί έν Τριπόλει ή 'Αγία παρουσιάζε-
ται απειλητική εις τάς έργαζομένας τήν Παρασκευήν. Διό «ανήμερα τής άγια-Πα-
ρασκευής οί γνναΐκες τάζουν μπροστά στην εικόνα της πώς δέν -θά πιάσουν δουλειά
ποτέ, οντε τή γιορτή τής άγιας Παρασκευής, ούτε τήν Παρασκευή καμμιας βδομά-
δας. Μιά πού εδούλεψε τήν Παρασκευή εΐδε và σταθή μπροστά της ή αγία Παρα-
οχευη καί νά τήν φοβερίζη. Τής εκούνησε τό δάχτυλο σάν νά τής έλεγε' θά σοΰ
δείξω εγώ» s).

Δ'. Δεισιδαίμονες δοξασίαι και παροιμίαι.

Πρός τάς άνοοτέρω διηγήσεις καί δοξασίας συνάπτονται στενώς καί δεισιδαι-
μονίαι τινές καί παροιμίαι, σχετιζόμενοι μέ τήν ήμέραν Παρασκευήν τής εβδομάδος.

Ώς γνωστόν, ή ημέρα τής Παρασκευής έκλήθη ούτω, διότι άπετέλει ήμέραν
προετοιμασίας τοϋ Σαββάτου, όνομαζομένη άλλως καί 'έκτη Σαββάτων ή προαάβ-

Διήγησις τής Καοοελλοπαρασκευγής = Παρασκευής Μ. Σοϊλέ, ετών 60, εκ καταγρα-
φής τής Αιαλεχτής Ζευγώλη - Γλέζου.

') ΛΑ, άρ. 1475, σ. 35-36. (Συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου έξ Άγίας Άννης Ευβοίας, 1941).
Ή πίοτις τοΰ λαοΰ διά τήν Άγίαν ώς τιμωρόν φαίνεται καί άπό τήν φράσιν ""Ωχ! άγια μου
Παραοχευγή μου, εΐιΐά 'χω καμωμένα καί παιδεύγεις με», ή όποία λέγεται έν Νάξφ (χωρίον Άπε.
ράθου) ίιπό τών τυραννουμένων ύπό νόσου ή άλλου κακοΰ.

«) Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, "Εν»' άν., σ. 507, άρ. 830.
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βατον '). Ή δέ πρό τού Σαββάτου τοΰ Πάσχα Παρασκευή, τιμωμένη ώς ημέρα
τής σταυρώσεως τοΰ Κυρίου, ειχεν άφιερωθή εις μνήμην τοΰ γεγονότος αυτοΰ καί
έτιμάτο δι' αυστηράς νηστείας2). Καθ' έκάστην Παρασκευήν πλην τής νηστείας
καθιερώθη έπίσης ή άποχή άπό πάσης εργασίας ήδη άπό των πρωίμων βυζαντινών
χρόνων3). Οί παραβάται κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν τιμωρούνται, ώς άνωτέρω
εΐπομεν, ύπό τής άγίας Παρασκευής, εμφανιζόμενης εις αυτούς ύπό μορφήν γραίας
δυσειδοΰς καί κρατούσης άδραχτον εις τάς χείρας. Πρός τήν δοξασίαν ταύτην περί
τής Άγίας συνήφθησαν διάφοροι δεισιδαιμονίαι τού λαού, άναφερόμεναι εις τό
δυσοίωνον τής ημέρας Παρασκευής4). Αναφέρω ενταύθα έκ τών δεισιδαιμονιών
τούτων μερικά παραδείγματα άπό διαφόρους ελληνικούς τόπους. Ούτως, είς Άργος
Όρεστικόν έπίστευον ότι, «αν ή σπιτονοικοκυρά, οταν ήταν νύφη, τό είχε ταγμένο
νά μή ζυμώνη τήν Παρασκευή και ζύμωση, τό "ψωμί μουχλιάζει »5). "Εν δέ τή
Ανατολική Κρήτη «τήν Πέμπτη και τήν Παρασκή (== Παρασκευή) τή νύχτα δέν
κάνει ούτε νά κλώθουνε, ούτε ν άνεκυκλιούνε {— άναλύουν τό νήμα στο τυλιγάδι)
και καϋ-όλου νά κάνουνε νυχτέρι, γιατί ή Πέμπτη και ή Παρασκή βλέπουν τό νιο και
τόν άνδρα.

Ή Πέφτη βλέπει (== φυλάσσει) τόν ύγιό κ ή Παρασκή τόν άντρα"

άπού δέν εχει κιαολιάς (= καθόλου) βλέπει τά δυό τζης μά$ια»6).

Έν 'Ολυμπία δέν πρέπει ή γυναίκα νά πλύνη, γιατί είναι κακό γιά τόν άνδρα
της7). Τοΰτο δέ προκειμένου περί τών ενδυμάτων τών υγιών, διότι εις μέρη τινά
πιστεύεται, ότι ώφελοΰνται οι ασθενείς, άν κατά τήν Παρασκετ'ήν πλύνωσι τά ένδύ-
ματά των8). Εις τά Κοτύωρα τοΰ Πόντου (κατά τόν Ξ. "Ακογλουν) τήν Παρασκευή

') Εΰαγγ. κατά Μάρκ. ΙΕ', 42.

-) Κατά λαϊκήν δοξασίαν άπό τό Καπλάνι Πυλίας «τήν Παρασκευή δεν κάνει ν' άρτνΰή
κανείς, γιατί τήν Παρασκευή τήν παίρνουνε γυναίκα και τους πεϋαίνει». ΛΑ, άρ. 1378 Α', σ. 74.
(Συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, Καπλάνι Πυλίας, 1939).

3) Π. χ. ό μέγας Κωνσταντίνος εΐχεν άπαγορεύσει τήν λειτουργίαν τών δικαστηρίων κατά
τήν Παρασκευήν.

4) Περί τοΰ δυσοιώνου τής Παρασκευής βλ. τό άρθρον τοΰ Jungbauer, Freitag, έν
Handwört. des deutschen Aberglaubens, τ. III, Berlin - Leipzig 1930, σ. 45 κέ.

®) ΣτΟ.π. 77. Κνριακίδον, Σύμμεικτα. Μακεδονικά, τ. Γ' (1955), (άνάτυπον, σ· 21).

6) ΛΑ, άρ. 1105, σ· 298. (Συλλ. Μ. Λιουδάκη, Άνατολ- Κρήτη, 1937). Πρβλ. καί ΛΑ,
άρ. 1475, σ. 34. (Συλλ. Μ· Ίωαννίδου έξ Ά*/. Άννης Εύβοιας, 1941).

7) ΛΑ, άρ. 1473, σ. 367. (Συλλ. Μαρίας Πίσσα, 'Ολυμπία, 1940).

8) Βλ. Άϋαν. Χ. Μποντουρα, Προλήψεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί ερμηνεία αυτών. Έν
'Αθήναις [1931], σ. 101.
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«δεν έλουζαν ου τε τά μικρά παιδιά ακόμα, που έπρεπε νά τά λούζουν κάί)ε με
Γνωστή δέ καί πανελληνία είναι ή αποτροπή:

«Τετράδη και Παρασκευή τά νύχια αου μή κόβης,
και Κυριακή μή λούζεσαι, αν ϋέλης νά προκόβης»

Περί τής προλήψεως ταύτης νά μή κόπτωσι τούς όνυχας ύπεστηρίχθη, ότι
αΰτη προήλθεν έκ τοΰ ότι κατά τάς ημέρας ταύτας τής νηστείας, τής περικλειούσης
τήν έννοιαν τής έλλείψεως, δέν πρέπει ν' άποβάλη τις άφ'έαυτοΰ καί τό έλάχιστον 9).

Όμοίως εις τό Χατζηγύρι Κεσσάνης κατά τάς ημέρας Τετάρτην καί Παρα-
σκευήν τοΰ Μαρτίου δέν κλαδεύουν τάς αμπέλους, διότι τό μέν πρώτον κλαδευθέν
κλήμα ξηραίνεται, τά δέ λοιπά δέν καρποφορούν πλουσίως καί τά σταφύλια γίνον-
ται χωρίς κουκκούτσια 3). Είς τήν Άγίαν Άνναν Ευβοίας « μαλλιά δεν πλιένουνε,
δεν ζεματάνε τήν Παρασκευή· τό ξιτάζουνε»4). Ώσαύτιος είς τόν "Αϊ - Βλάση τής
Ευρυτανίας «τήν Παρασκευή δεν ζεματούν ρούχα ούτε γνέθουν» 5). Εις δέ τήν
Άρτοτίναν «δεν άλλάζουν τό νερό άπ' τό χλωρό τό βούτυρο, δεν κάνει» 6). Εις τό
Βασιλίτσι τής Πυλίας δέν βάζουνε μπουγάδα λόγω κατά τήν ήμέραν ταύτην
σταυρώσεα>ς τοΰ Κυρίου 7), εις δέ τήν Κορώνην διά τόν αύτόν λόγον «δεν ζυμώ-
νοννε, ούτε κοφινώνουνε, ούτε βάζουνε κλώσσα»6). 'Επίσης εΐς τό Ίνναχώριον Κι-
σάμου Κρήτης τήν Παρασκευήν «δεν λούνουνται ου τε κάνουνε μπουγάδα, γιατί
οτανρώ'&ηκε τότε ό Χριστός, οΰτε δεν ζυμώνουνε, γιατί χάνεται ενα "ψωμί.
Μιά παντρεμένη έκανε τήν Παρασκή μπουγάδα
κ ή Παναγία πέρασε κ είπε τό αίμα στάλα» 9).

Καί έν Λατσίδα Μεραμβέλλου Κρήτης λέγουν, ότι «κείνοι πού λούνουνται τήν

') Βλ. διαφόρους παραλλαγάς ε'ις Θρακικά, Α' (1928) σ. 198. Περιοδ. Οικογένεια, άρ 186,
423, 6 Άπριλ. 1930. Χφον ΛΑ, άρ. 1105, σ. 243-244. (Συλλ. Μ. Λιονδάκη, 'Ανατ. Κρήτη, 1937).
ΛΑ, άρ. 233, 25. Κατιρλί Βιθυνίας κτλ.

') Βλ. Ά&. Χ. Μπούτονραν, "Ενθ" άν., σ. 100 -101.

3) ΛΑ, άρ. 140, 3.284. (Συλλ. Μαναοαείδον).

4) ΛΑ, άρ. 1479 Β', σ. 71. (Συλλ. Μ. Ίωαννίδον, Λαογραφικά έξ 'Αγίας "Αννης, 1942).

*) ΛΑ, άρ. 916, σ. 340. (Λ. Λονκοπονλον, Λαογραφικά Αιτωλίας). Έν Νάξφ «την Πα-

ρασκευγή δέν πρέπει νά βάνη κανείς μπουγάδα, γιατί ζεματίζει τήν μεγαλόχαρη άγια Παρα-
σκευή καί τήν ψυχή των γονιών του». Μιχ. Ίακ. Μαρκόπολι, Ναξίων δεισιδαιμονίαι, 'Εστία,
'Ιαν.-'Ιούν. 1891, σ. 315.

δ) Ώς γνωστόν, διά νά διατηρήται νωπόν τό νέον βούτυρον πρέπει νά καλύπτεται μέ
δροσερόν ύδωρ, τό όποιον άλλάσσουν είς τάς δύο ή τρεις ημέρας. ΛΑ, άρ. 916, σ. 4.

») ΛΑ, άρ. 1159 Β', σ. 100. (Συλλ. Γ. Ταρσούλη, 1938).

8) ΛΑ, άρ. 1159 Α', σ. 2. (Συλλ. Γ· Ταρσούλη, 1938).

9) ΛΑ, άρ. 1161 Β', σ. 48. (Συλλ. Μ. Λιονδάκη, Τοπόλια Ίνναχωρίου Κρήτης, 1938).

6
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Παρασκή χάνουν τά μαλλιά τους»1). Κατ' άλλην δεισιδαιμονίαν έΐαχωριάζουσαν έν
Λήμνω «τά κ κκιά, οταν τά σπείρ'ς Τρίτ ή Παρασκευή, κάννε μαμούδια»*). 'Επί-
σης καί εΐς τό Καινούργιο Χωριό τής Πυλίας πιστεύουν ότι, αν κόψης ξύλο, «σα-
ρακώνει στο χρόνο, είτε τό 'κοψες στό φεγγάρι 3) είτε δχι» 4).

Εΐς τό δυσοίωνον τής Παρασκευής ανήκει καί ή έκ Σφακιών Κρήτης πρό-
ληψις καθ ην «τό Πεφτοραμμένο και Παρασκευγοκομμένο»,

γή πονλειέται

γή βαφειέται (λόγω πένθους)
γή στον "Αδη καταλύεται» 5).

'Εν Κύθνω λέγουν, ότι «τήν Παρασκευή γεννιέται δ κακόμοιρος»*), έν 'Αγρι-
νίω δ' ότι «τα γέλια τής Παρασκευής βγαίνουν σέ κακό».

Πλήν τούτων ή Παρασκευή εθεωρείτο εΐς τήν Τζαντώ τής Θράκης καί ώς
ημέρα κατάλληλος διά τήν διενέργειαν εξορκισμών. « "Αν μιά γυναίκα έκαμνε γητειά
τρεις μέρες μέ τήν αράδα, τότε τήν έκαμνε Πέφτη, Παρασκευή και Σάββατο»1), τά
δέ όνειρα, τά όποια έβλεπαν εΐς τό Σεράι τής Θράκης εξημερώνοντας τής άγιας
Παρασκευής έβγαιναν»6). Έν δέ Σοποτφ Καλαβρύτων έπίστευον, ότι «ξημερώνον-
τας τής άγιας Παρασκευής και τής άγίας Σωτείρας, δυο φορές, άνοίγουνε τά ουρά-
νια- κι' δποιος καϋήοη τά βλέπει πώς διά μιας άνοίγουνε καί κλειούνε. Κι αν ζη-
τήση δ,τι ·&έλει, ό Θεός τοϋ τό δίνει και το βρίσκει τό πρωί στό προσκέφαλο τον»3).

Ή Παρασκευή απαντά έτι καί εΐς παροιμίας τού λαού ύπό διαφόρους σημα-
σίας. Ούτω π.χ. έν Θράκη (Αύδήμι) λέγεται: « Τ ς Παρασκευής ή λάμψ' | τς Κυρια-
κής ή κλάψ', έκ τής προλήψεως ότι, αν θά είναι καλός ό καιρός τήν Παρασκευήν,
θά βρέχη κατά τήν Κυριακήν ι0). Έν Καρπάθφ λέγουν : Τόν άαπη,ς τή Τσνριατσή
τσάι τόμ μισάς Γεντέρα, I τόϋ ϋέλεις νά ξελο&ρευτή Παρασκευγή-νήμέρα. Ή πα-
ροιμία άναφέρεται εΐς τήν ευοίωνον ή δυσοίωνον κοπήν ένδυμάτων τινός κατά τάς

') ΛΑ, άρ. 1105, σ. 241 - 2. (Συλλ. Μ. Λιονδάκη. 1937).

2) ΛΑ, άρ. 1160 Β', σ. 80. (Συλλ. Γ. Α. Μέγα, Λήμνος, Φυσίνη, 1938).

3) Σημειωτέον, οτι κόβουν ξύλα, οταν είναι «τσιμπημένο τό φεγγάρι» καί νά είναι

Πέμπτη ή Σάββατον. ΛΑ, άρ. 1378 Γ', σ. 45. (Συλλ. Γ. Ταρσούλη, Καινούργιο Χωριό Πυ-

λίας, 1939). 4) Ένθ' άν. 6) ΛΑ, άρ. 120, 82.

t;) Μπουκέτο, φύλλ. τής 24 'Απριλ. 1940.

') 'Ελπινίκης Σαραντή ■ Σταμονλη, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης. Λαογρ.
13 (1950-51), σ. 105.

8) Ένθ' άν., σ. 112.

9) Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τ. Α' (1904), α. 137.

,0) Βλ. Ενατρ. Ζήσην είς Θρακικά 1 (1938), σελ. 315 καί 152.
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έν λόγω ημέρας τής εβδομάδος1)· Έν Άραχόβη : Παρασκευή τον άντρα σου | Τε-
τάρτη τά προικιά σον, δηλαδή «τό φυλάει ή αγία Παρασκευή καί θά πεθάνουν άν-
τρας καί παιδιά, δν νέοη καμμιά ξημερώνοντας Τετάρτη ή Παρασκευή» 2). Έν
Νάξφ (Άπεράθου) λέγουν διά τις τεμπέλες: Παρασκεβγοπλνμένη μον καϊ Σαβ-
βατοστεγνώστρα3). Έν δέ τη Οινόη τού Πόντου λέγουν: Ή Παραάκενή άτον λεί-
πει') καί έν Χαλδίςι: "Εναν Παραάκευήν λειφτός εν's), ήτοι κατά μίαν Παρασκευήν
είναι λειψός, δηλ. ανόητος. Τέλος έν Λακωνίςι έπιχωριάζει ή παροιμία : Παρασκευή
και Σάββατο ποτ' άφεγγο δε μένει, διότι πιστεύεται, ότι κατά τάς δύο ταύτας ημέ-
ρας πρέπει νά είναι ύποφώσκουσα νέα ή παλαιά σελήνη και ουδέποτε «χάση φεγ-
γαριού» 6). Έπί δέ των χαιρόντων έπί τή προσεγγίσει τής ημέρας καθ' ην θά ανα-
παυθούν λέγεται : Καλώς τηνε τήν Παρασκευή, όπον φέρνει τό Σαββάτο 7).

Ε'· "Αλλαι παραδόσεις σχετικαι προς Φαυματουργικάς ιδιότητας.

Εις Καστανιές τής Θράκης έπιστεύετο, ότι ή Αγία ήτο «γριά, αψηλή», ή
όποία έφορούσε «μαϋρα ροΰχα και μαύρη μαγονλίκα στό κεφάλι» 8). Διηγούντο
δ'ότι «τήν είδανε πολλές φορές»3). Καί συγκεκριμένως. «Ή γιαγιά ή Μπαλασή,
ω; αναφέρει ή 'Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή, είχε ενα παλιό εικόνισμα τής αγίας
Παρασκευής, άρρώστησε βαριά δ άδελφός μου καϊ τό πήραμε. "Ολη τή μέρα ήτανε
κρεμασμένο πανω&ιό τ', τό προννό τό 'βραμε κάτ' στή σκαλόπετρα. Μιά, δυό, τρεις
φορές έγινε και τό πήγαμε στή θέσι τ , στή γιαγιά τή Μπαλασή.

Νύχτα δέν έμνησκε σέ ξένο σπίτι, ήθελε νά πάγη στον τόπο τ. Ή Βγενιώ, αν

') Μι χ. Μιχαηλίδον - Νονάρου, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α", 'Αθήναι

1932, σ. 368.

») ΛΑ, άρ. 1153 Α', σ. 142. (Συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 1938).

') ΛΑ, άρ 1441, σ. 333. (Συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, 1925).

') Κατ' άνακοίνωσιν τού Ίορδ. Βαμβακίδον.

') Κατ' άνακοίνωσιν Ίορδ. Βαμβακίδον. Ή αύτή παροιμία άπαντφ καί είς τά Κοτύωρα

τοΰ Πόντου. Ξεν. Άκογλον, Άπό τή ζωή τοΰ Πόντου. Λαογραφικά Κοτυώρων. Αθήνα 1939,
α. 460. 6) ΛΑ, άρ. 330, 1334. (Συλλ. Νεοτορίδον). ') ΛΑ, άρ. 330, 824 (Συλλ. Νεστορίδον).

8) 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή, Παραδόσεις τής Θράκης. Θρακικά, τόμ. 7 (1936) σ. 259,
άρ· 76.

9) 'Ελπινίκης Σταμονλη - Σαραντή, "Ενθ" άν., σ. 259. Καί είς τήν ίδιαιτεραν μου πατρίδα
Άπεράθου - Νάξου λέγουν : <Mà δλοζώάανη, λέει, τή ϋωρονσι, μεγάλη ή χάρι τζη. Κανείς, λέει,
την ειδε g' επάαινεν ετον οτοή Παρασκενγής τον Γλεζοϊώργη απάνω, μα δεν ήξέρω πκοιός». 'Ενδια-
φέρον παρουσιάζει καί ό ταυτισμός τής Αγίας πρός διάφορα πρόσωπα τοΰ χωρίου φέ-
ροντα τό δνομά της. *'Ε&ωρονοαν άλλότες τή Βοσκοπούλα, τή Οασοεροπαραακευγή, τή Gavaßuoov
χι άλλες Παραοκενγάδες âdîs τήν άγια δαρασκενγή».
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δέν Άναφτε τήν καντήλα ατδ εικόνισμα τής άγιας Παρασκευής, που είχε στδ εικονο-
στάσι της, δεν είχε ησυχία. Τήν νύχτα τήν φώναζε, Βγενιώ, Βγενιώ. Κ' ή Βγενιώ
σκώνονταν και τήν Άναφτε. Και ατής Σμαραγδής τδ σπίτι είχαν τό εικόνισμα τής
άγιας Παρασκευής. Κάθε νύχτα ή αγία Παρασκευή, μεγάλη ή χάρι της, ή-θελε νά
τήν αναφτνε ενα κεράκι. "Ενα βράδυ ξέχασαν νά τδ άνάψνε και τή νύχτα εκανε με-
γάλη βοή, κατέβασε δσα πράματα ήτανε άψηλά, δέν άφσε τίποτε ατά ράφια. Αέν τήν
είδανε, μόνο τδ κρότος ακσανε. "Οταν άνάψανε τό κερί, τά πράματα πήγανε ατή
■θέαι τους»

Περί τής θαυματουργού δυνάμεως τοϋ εικονίσματος τής άγίας Παρασκευής
παραδίδονται καί εις τό χωρίον Βρυσσά Πλωμαρίου τής Λέσβου τά εξής : «"Εχουμι
ενα ξουκκλήσ τς άγιας Παραστσιβγής τσί τ άκόν'σμα τ' εινι πουλύ έϋιρμου. "Εκανι
'θάματα πουλλά τσί τσνήγα τς Τούρτα, φανιρώνουάαν πότι μί γένεια, πότι μί στα-
φύλια, μέσα ατού Γινάρ', τσί φουβέρζι τς Τούρτα\ Οί Τούρτα*, άμ φόβου άουν, 'εν
ήξεραν τί νά κάνιν. Είδαν τς άποΰδαν, τσί α'κουθήκαν τσί φύγαν άμ' τού χουριό
μας. Άπί τότις ατού χουριό μας δέ καθοΰάαν κανένας Τούρκους» 2). "Ή θαυμα-
τουργός δύναμις τής Άγίας είναι καταφανής καί έν τή κατωτέρω διηγήσει έκ Δα-
συλλίου Κοζάνης: «"Οντας χάλασαν τή Νιάουστα στήν επανάστασι τοΰ 21 οι 'Αρ-
βανίτες καί γυρνούσαν ατόν τόπο τους γεμάτοι πλάτσικα (λάφυρα), κόνεψαν ενα
βράδυ καί μερικοί εδώ [είς τό εξωκκλήσιον τής Άγίας Παρασκευής] μέ σκλάβους
πλούσιους καί σκλάβες. Τούς έδεσαν νά, εδώ! σ' αυτόν τόν δέντρο (δρΰς). Οί δυστυ-
χισμένοι σκλάβοι δλη τή νύχτα παρακαλούσαν μέ δάκρυα τήν άγια Παρασκευή νά
τούς ελευ&ερώση. Τούς λυπήθηκε κι αυτή κι άποκοίμησε τους"Αρβανίτες. Οί σκλάβοι
ένοιωσαν έξαφνα τά χέρια τους λυμένα. 'Απολύθηκαν μόνοι τους κ' έφυγαν. Ξυ-
πνούν τό πρωί οι 'Αρβανίτες, τηρούν γιά σκλάβους ... κι άπ° τό -θυμό τους μπήκαν
μέσα στήν εκκλησία καί σούβλισαν τήν 'Αγία στά μάτια. Μά δέν πρόφθασαν νά
προχωρήσουν αρκετό διάστημα καί στραβώθηκαν Άλλοι άπό χέρια, άλλοι άπό πόδια,
Άλλοι άπό μάτια. Παραπέρα βρίσκουν ένα γέρο. — Τί ειν αυτά τά χάλια μας, ώρέ
πάππο; — Κάτ κακό θά κάνατε τή μπάμπου, πού είναι μέσα στήν εκκκλησία, Απο-
κρίθηκε δ γέρος.—Ώρέ τώρα καί τί θά κάνω μ ε ;—Νά γυρίσιτε πίσω καί νά πάρετε
λάδι γιά τήν εκκλησία της. Γύρισαν πίσω, άντάμα)σαν τόν επίτροπο τής εκκλησίας,
τοΰ άφησαν χρήματα γιά πολλές οκάδες λάδι. 'Ακόμη καί τις φουστανέλλες τους
κρέμασαν στήν εκκλησία, οι όποιες βρίσκονται μέχρι σήμερον (1894)» s).

') 'Ελπινίκης Σταμονλη - Σαραντή, Ένθ' άν-, σ, 259.

') II. Νικήτα, Ένθ' άν. σ. 208 - 9.

3) Ευΰνμίον Γρηγορίον, Οί φουστανέλλες τοΰ 21. Ήμερ. Δυτ. Μακεδ., Κοζάνη 1938
σ. 150 - 151.
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Καί ε'ις τούς Επιβάτες τής 'Ανατολικής Θρόίκης, όπου εωρτάζετο μετά μεγά-
λης έπισημότητος κατά τήν 14*lv 'Οκτωβρίου ή μνήμη τής όσιας Παρασκευής τής
Néac, τής Έπιβατηνής, ό λαός άπέδιδεν εις αυτήν πλείστα θαύματα. Ώς άναφέρει
δ' ή έξ 'Επιβατών Κατίνα Σεραμέτη, «πολλά θαύματα άποδίδονται στήν όσία
Παρασκετιή». Οί συγχωριανοί της «καί στήν νέα πατρίδα τους τής άνήγειραν
ναό... Ή μνήμη τής όσιας γιορτάζεται στις 14 'Οκτωβρίου. Είναι, λέγει, ημερο-
μηνία αλησμόνητη, γιατί αύτήν τήν ημέρα φύγαμε άπό τό χωριό '). Τήν παραμονή
το βαπόρι ήταν έ'τοιμο νά ξεκινήση. Μιά φουρτούνα όμως στέκεται εμπόδιο. 'Απο-
δίδεται σέ θαύμα. Τό πρωί τής γιορτής πηγαίνουν οί κάτοικοι καί προσκυνούν μέ
σπαραγμό ψυχής. Μόνο κατά τό μεσημέρι ξεκινά τό πλοίο. Ή θάλασσα γίνεται
σαν λάδι» 2).

'Ομοίως καί έκ Μικράς 'Ασίας έχομεν τήν εξής διήγησιν :

«Πρό 150 ετών στή γραφική σούδα τής Άγίας Παρασκευής (Μ. Ασίας)
δέν ήταν παρά έ'να τσιφλίκι κάποιου πασά, καί οι λιγοστοί χριστιανοί είλωτες άντί
εκκλησίας έλάτρευαν ένα εικόνισμα, μίαν άγίαν Παρασκευήν, πού είχε βρεθή κά-
που εκεί. Ο πασάς τους είχε έ'να κορίτσι, πού τό έλάτρευε, και τό κορίτσι του κά-
ποτε άρρώστησεν επικινδύνως τόσον, ώστε ό πασάς προσέφυγε ζητών έλεος άπό
τήν εικόνα τής άγίας Παρασκευής. Τό θαύμα τής ΐάσεως τής κόρης του έκλόνισε
τον πασάν εις τά βάθη τής θρησκευτικής του πίστεως καί δέν έγινε μέν χριστια-
νός, αλλ' έπέτρεψεν εις τούς δούλους του — δαπάναις του μάλιστα —ν' άνεγείρουν
μίαν έκκλησίαν εις τό όνομα τής αγίας Παρασκευής, έξ ης έλαβε τήν όνομασίαν
καί ολόκληρο τό χουριό. Ούτως εΐχον τά πράγματα, όταν κατά τό 1821 - 22 έγιναν
εις τόν τόπον άγριοι διωγμοί. Οί κάτοικοι τής Άγίας Παρασκευής έμπήκανε στα
καΐκια τους καί τραυήξανε κατά τή Χιό. Πριν φύγουν όμως, έφρόντισαν πρώτ'
απ1 όλα νά πάρουν μαζί τους τήν θαυματουργόν εικόνα ώς Ιερό κειμήλιο καί ελ-
πίδα τής σωτηρίας των. Εις τήν Χίον, όπου άπεβιβάσί)ησαν, δέν επρόκειτο καί νά
εγκατασταθούν, θαλασσινοί αύτοί, θά έμπαρκάριζαν μέ τούς Ψαριανούς γιά τό πέ-
λαγος. Γιά νά μή χαθή λοιπόν ή εικόνα, σκάψανε ένα λάκκο στόν Παρθένη ποταμό
τής Χίου καί έκει μέσα τήν κρύψανε. Τό μυστικό τό ξεραν ολίγοι πρόκριτοι. Άμα
ελευθερώθηκε ή Ελλάς, οί πρόσφυγες ξαναγυρίσανε ατό χωριό. Καί, προτού πάνε,
επερασαν άπό τή Χίο, έπήγανε στόν ποταμό Παρθένη, πού είχανε κρυμμένη τήν

4) "Η συγγραφεύς άναφέρεται είς τόν έκ του χωρίου 'Επιβάτες έκπατρισμόν κατά τό
ετος 1922.

5) Χειρόγρ. Ίστορ. Λες. Άκ«δ. 'Αθηνών, άριθ. 658. (Συλλ· Κατ ίνας Σεραμέτη (Ν· Βεΐκον),
Επιβάτες, εικόνες πού δέν σβήνουν, Ξάνθη 1951, σ. 3).
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εικόνα, τήν ξεθάψανε καί μέ λιτανεία τήν έφέρανε στό χωριό τους καί τή στήσανε
στήν πρώτη της θέσι μέσα στήν έκκλησιά. Στα 1914 ξαναγενήκανε πάλι διωγμοί.
Οί άνθρωποι έτρεχαν τρομαγμένοι, μά, πριν φύγουν, ξαναπήρανε τήν εικόνα μαζί
τους, τήν επήγαν στή Χίο και τήν έθαψαν στό ίδιο μέρος, πού την είχαν κρύψει
καί οί παππούδες των. Είπανε : Ή χάρι της θά μας βοηθήση νά τήν ξαναγυρί-
σωμε στό χωριό μέ λαμπάδες καί μέ λιτανείες, γιά νά τή στήσωμε στό εικονο-
στάσι της, όπως μιά φορά κ' έ'ναν καιρό, κ' έτσι έγινε. Σάν έτελείωσεν ό μεγάλος
πόλεμος, οί πρόσφυγες τής Άγίας Παρασκευής γυρίσανε στό χωριό τους μέ δά-
κρυα συγκινήσεως καί ή εικόνα ξαναστήθηκε στή θέσι της. "Εγινε κι ό διωγμός
τοΰ 1922. Ή άγια Παρασκευή άδειασεν. "Εφυγαν όμα>ς τόσο πολύ τρομαγμένοι
αυτή τή φορά οί άνθρωποι, όσοι έπρόφθασαν νά φύγουν, ώστε μόλις μπόρεσαν
οί μαννάδες χωρίς τά παιδιά νά μπούνε στα καΐκια τους. Καί έφυγαν χωρίς νά
πάρουν μαζί καί τήν εικόνα τους. Σίγουρα αί Τούρκοι θά τήν κάψανε. Ποιος
τώρα θά φροντίση νά τήν ξαναγυρίση στήν πατρίδα της ; » ')·

Είς τόν κύκλον τών γνωστών είς ημάς παραδόσεων περί τής Άγίας κατα-
ριθμοΰμεν καί τήν κατωτέρω άξιόλογον παράδοσιν έξ Ανατολικής Θράκης, καθ' ην
ή Αγία συνετέλεσεν εις τήν φύτευσιν τοΰ κλήματος: «Ή αγία Παρασκευή, λέγουν,
παρακάλεσε τον Θεό νά κάνη τ' αμπέλι κι ό Θεός τήν άκουσε, τήν εδωσε μιά κλη-
ματσίδα, τή φύτεψε, πρόκοψε κ' έγινε τ αμπέλι. Άπό τότες ή άγια Παρασκευή στή
γιορτή της πηγαίνει και μαζεύει ενα καλάθι σταφύλια, γιά νά τά μοιράση το πρωί
στήν εκκλησία» 2). Κατ' άλλην παράδοσιν έκ Τσόρλου τής Ανατολικής Θρςίκης:
«Κάθε χρόνο ή αγία Μαρίνα στή γιορτή της, στις 17 τοΰ 'Αλωνιστή, θά πάγη
στ' αμπέλια νά διαλέξ' άπδ μιά ρώγα άπό το κάθε τσαμπί καί τις μοιράζει στις φι-
ληνάδες της κ' ή μεγάλ' της άδερφή, ή άγια Παρασκευή, κάθε χρόνο στή γιορτή
της, 26 τού ίδιου μήνα, πηγαίν στήν εκκλησία ενα καλάθι σταφύλια» 3).

Έξ όλων τών άνωτέρω παραδόσεων σαφώς προκύπτει, ότι ό ελληνικός
λαός κατατάσσει τήν άγίαν Παρασκευήν εις τούς δρακοντοκτόνους Άγιους, πι-
στεύει αυτήν ώς ίατρόν τών οφθαλμών καί διώκτην τής πανώλους καί τής χολέρας,
ταυτίζει δ' αύτήν μέ τήν ήμέραν Παρασκευήν τής εβδομάδος. Ή Αγία, προ-
σωποποιουμένη είς τήν ήμέραν ταύτην, έπιφαίνεται ώς τιμωρός ύπό μορφήν φοβε-

') Νοσταλγός, Ή 'Αγία Παρασκευή. Ή Κυριακή τοΰ 'Ελευθέρου Βήματος, "Αθήναι, 10
Ιουλίου 1927, σ. 11.

2) Ελπινίκης Σταμονλη · Σαραντή, Άπό τά φυτά τής Θράκης. Θρακικά 20 (1944), σ. 16-17.

3) 'Ελπινίκης Σταμονλη - Σαραντή, Παραδόσεις τής Θράκης. Θρακικά 7 (1936) 0-259,

άρ. 75-
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ριίν καί άπειληπκήν εις τάς γυναίκας, αί όποΐαι δέν τηρούν τήν άργίαν τής Παρα-
σκευής4). Ή τοιαύτη σύνδεσις πρός τήν Παρασκευήν οφείλεται πιθανώτατα εΐς
καθολικήν παρά τφ λαφ πίστιν περί τής αποχής άπό τήν έργασίαν κατά τήν Παρα-
σκευήν 2). Επίσης ό λαός πιστεύει εΐς τήν θαυματουργόν δύναμιν τής Αγίας, έν
δέ τή Θράκη αύτη θεωρείται καί ώς συντελέσασα εΐς τήν φύτευσιν τής αμπέλου.

Αί δημώδεις παραδόσεις, αί όποιαι άναφέρονται εΐς τόν ύπό τής 'Αγίας φό-
νον δράκοντος και εΐς τό θαύμα τής τυφλώσεα>ς καί άναβλέψεως τού βασιλέως>
ευρίσκονται εις άμεσον συνάφειαν πρός τό Συναξάριον Αύτής, έξ ού άσφαλώς
απέρρευσαν. Ή πίστις, ότι ή 'Αγία διώκει τήν πανώλη καί τήν χολέραν, άνήκει εΐς
τήν γενικωτέραν λαϊκήν άντίληψιν, καθ' ην είς πολλούς τών 'Αγίων αποδίδεται
«ή δνναμις τον ίάοϋαι ιδίαν εκαοτον νόσον» 3)· Κατόπιν ή πίστις εΐς τάς θαυμα-
τουργούς ιδιότητας τής εικόνος τής 'Αγίας είναι συνήθης εΐς τόν λαόν, άναφερο-
μένη καί εΐς τάς εικόνας πλείστων άλλων αγίων προσώπων τής Εκκλησίας.
"Επειτα δ' ή παράδοσις περί τής ύπό τής 'Αγίας φυτεύσεως τοΰ κλήματος, ένθυμί-
ζουσα τήν όμοίαν παλαιάν περί Διονύσου καί τήν βιβλικήν περί Νώε 4), πιθανώ-
τατα σχετίζεται μέ τόν χρόνον τής εορτής της (26 Ιουλίου), καθ' δν παρουσιάζον-
ται οί πρώτοι ώριμοι καρποί τής άμπέλου, οί όποιοι καί κομίζονται ύπό τών χω-
ρικών ώς ,άπαρχαί εις τάς έκκλησίας κατά τήν ήμέραν τής εορτής τής άγίας Πα-
ρασκευής, εύλογούνται δ' ύπό τοΰ ίερέαις καί διανέμονται εΐς τόν λαόν ώς άντί-
δωρον ή.

"Ηδη νομίζω, ότι άξίζει νά κάμω λόγον καί δι' εν παραμύθι έκ Κεφαλλη-

') Άςσημειωθή, οτι καϊ άλλοι Άγιοι τής ημετέρας Έκκλησίας κατά λαϊκός παραδόσεις
επιβάλλουν σκληρός ενίοτε τιμωρίας εις τούς μή τιμώντας τήν ήμέραν των. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου,
Παραδόσεις, τ. Β', Έν Αθήναις 1904, σ. 705 - 6, καί Χ. Π. Κορνλλον έν Λαογρ. 6 (1917 - 18)
σ. 656 - 7- Όμοιας δέ παραδόσεις άλλων λαών βλ. παρά Panzer, Beitrag zur deutschen My-
thologie τ. II, München 1855, σ. 16. D. Dr. Diehl, Sagen aus Hirschhorn und Amgebung.
Hessische Blätter für Volkskunde, τ. VII (1908) σ. 28.

2) Βλ. 'Aê·. Μπούτουραν, Ένθ' άν., σ. 100.

3) Βλ. Ό έν Κ/πόλει Φιλολογ. Σύλλογος, ΛΓ' (1914), 78. Βλ. καί Ν Γ. Πολίτου, Λαο-
γραφικά Σύμμεικτα, Γ", 1931, σ. 69.

*) Βλ. Λ Β. Οίκονομίδον, Ό Διόνυσος καί ή άμπελος έν Νάξω κατά τάς άρχαίας καί
νεωτέρας παραδόσεις (Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier), 'Αθήναι 1953, σ. 12.

°) «"Ως τήν καταστροφή [τού] 1922 άνήμερα τής άγίας Παρασκευής, στις 26 τοΰ Θερι-
σιή, σηκώνονταν πολύ πρωί καί πήγαιναν στ' άμπέλι νά γεμίσ'νε ενα δυό καλαθάκια σταφύλια
καί τά πήγαιναν στήν εκκλησία, ό παπάς τά διάβαζε κι' δπως μοίραζε τό άντίδωρο μοίραζε
σ' δλους άπό 'να τσαμπάκι». Ελπινίκης Σαραντή, Άπό τά φυτά τής Θράκης, Θρακ. 20 (1944)
0. 17,
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νιας, εις το οποίον αναφερεται ή αγια Παρασκευή (τύπ: Aa Th 480) *). To σπίτι
τής Άγίας είναι επάνω στό βουνό, όπου δέχεται καί φιλοξενεί μιά κοπέλλα καλή
καί εργατική, «πού πήρε τών εμματιώνε της» κ' έφυγε άπό τό σπίτι τους, διότι
τήν έζήλευε καί τήν έφθονούσεν ή κακιά άδελφή της. "Οταν ή κόρη κατελήφθη
ύπό νοσταλγίας καί ήθελε νά επιστρέψη εις τό σπίτι της, ή αγία Παρασκευή τής
έδώρησε μιά κασσέλλα «που είχε μέσα φλωριά καί χρυσαφικά καί στολίδια, πολύ
■θησαυρό». Ή κακιά άδελφή πηγαίνει καί αυτή εις τό σπίτι τής άγίας Παρασκευής.
Άλλ' ήταν «άπρόκοφτη κι δ,τι έκανε ήτανε στραβό. "Εσκιζε τά ρούχα, τής κολλούσε
τό φαγί, έσπαε τά πιάτα, Άφηνε τις κόττες κ' εψοφούσανε άπό τήν πείνα, ώσπου ή
άγια Παρασκευή τή βαρέθηκε τήν κοπέλλα καί τής είπε νά φύγη». "Οταν δέ έφυγε,
πήρε μαζί της ώς δώρο άπό τήν αγία Παρασκευή μιαν κασσέλα γεμάτη «φίδια,
πού τήν έζωσαν καί τήν έφαγαν».

Εις τό Κεφαλληνιακόν αυτό παραμύθι ή αγία Παρασκευή άντικατέστησε
τήν είς άλλας παραλλαγάς αυτού άναφερομένην δράκαιναν, είς τήν οποίαν κατα-
φεύγουν αί δύο άδελφαί. Ή Άγια, όπως και ή δράκαινα, άμείβει τήν καλήν καί
τιμωρεί «τήν κακιά καί άπρόκοφτη» άδελφήν. Δέν χάνει όμως τίποτε άπό τήν
άγιωσύνην της, ελέγχουσα και άμείβουσα τήν καλωσύνην, τήν έργατικότητα και τήν
έπιμέλειαν, τιμωρούσα δέ τήν κακίαν καί τήν δκνηρίαν. Επίσης δέν έχει τίποτε τό
ύπερφυσικόν. Είναι μία άπλή γυναίκα, πού δέν ενθυμίζει δράκαιναν ή δαιμόνιον,
όπως αντιθέτως συμβαίνει, ώς ε'ίδομεν, εις μερικάς παραδόσεις.

ΣΤ'. Ή αγία Παρασκευή είς τήν λατρείαν.

Άλλ' έκτος άπό τάς λαϊκάς παραδόσεις, τάς δεισιδαίμονας δοξασίας, τάς
παροιμίας καί τό Κεφαλληνιακόν τοΰτο παραμύθι, ή άγία Παρασκευή σημαντι-
κήν κατέχει θέσιν καί εις τήν λαϊκήν λατρείαν. Εις πολλάς πόλεις τής Ελλάδος
υπάρχουν μεγαλοπρεπείς ναοί έπ' ονόματι τής Άγίας, εις όλα δέ σχεδόν τά χωρία
τοΰ Ελληνισμού υπάρχει πλήθος εξωκκλησίων Αυτής '). Εις τάς εκκλησίας καί τά

Βλ. Δημ. Λονκάτον, Νεοελληνικά Λαογραφικά Κείμενα (Βασική Βιβλιοθήκη «'Αετός»,
αριθ. 48 ['Αθήναι (1957)], σ. 236 - 238 : 'Η άγια Παρασκευή κι' οί δυο αδερφές.

8) Βλ. Α. Ε. Βακαλοπονλου, Zur Geschichte der Acheiropoietos - und H. Paraske-
vikirche in Saloniki nach der Eroberung der Stadt durch die Türken im Jahre 1430.
Byzantinische Zeitschrift 37 (1937) 372 - 375. Φειδία Σνλλιμνιώτη, Άγία Παρασκευή ή προ-
στάτις τής Τριιτολιτσάς. Άρκαδικόν Ήμερολόγιον, Τρίπολις, 1937, σ. 33 - 34. Ένταΰθα άνα-
φέρεται διήγησις περί θαύματος τής Άγίας κατά την Τουρκοκρατίαν καί εξηγείται ό λόγος,
διά τόν όποιον έν τφ κέντρφ τής Τριπόλεως υπάρχει τό εκκλησάκι τής άγίας Παρασκευής. Καί
Ρ Χρ. Κωσταδήμας (Ή Άγία Παρασκευή καί τό Καλαρρυώτικο πανηγύρι, Τζουμερκιώτικα καί
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έξωκκλήσια ταύτα μεταβαίνουν οί πιστοί ιδία κατά τήν έορτήν τής 'Αγίας (26
Ιουλίου), διά να προσευχηθούν και παρακαλέσουν, όπως θεραπευθούν αύτοί ή
οίλλα προσφιλή των πρόσωπα άπό διάφορα νοσήματα *) και δή τών οφθαλμών.
Έκεϊ διέρχονται πολλάκις όλόκληρον εικοσιτετράωρον ή καί περισσοτέρας ημέρας·
Καί έν Μικρ§ Άσίςι οί "Ελληνες μέχρι τού 1922 άφιέραννον εις τήν Άγίαν
άρκετόν αριθμόν εκκλησιών καί έξωκκλησίαιν. Ούτα) π χ. είς τά Φάρασα τής Καπ-
παδοκίας «ή "Εμ Παραστόευή ήταν έ'να παλιό ξωκκλήσι στή θέση Πελεχώρι, κάτω
από βράχο, όπου ήταν μιά σπηλιά τής Παναγίας. Σωζόταν μόνο ή Άγια Τρά-
πεζα στεγασμένη μέ θόλο άπό παλιά χρόνια. Μπροστά στό ξωκκλήσι ήταν έ'να
τδουβάσι, τσικουδιά. Πολλοί άρρωστοι κοιμόνταν στή ρίζα του κ' εύρισκαν θε-
ραπεία. Άλλοι κρεμούσαν τόαπούτε, κουρέλια άπό τά ρούχα τους στά κλαδιά
του, γιά νά διώξουν τήν άρρώστια τους. Κάθε φορά πού ό παπάς πήγαινε στήν
Παναγία τού βράχου περνώντας άπό τήν "Εμ Παραστόευή, στέκονταν λίγο, διά-
βαζε μιά εύχή, μετά έξακολουθούσε τήν πορεία του. Τό 'ίδιο κι όσοι χωριανοί περ-
νούσαν άπό κει. Στέκονταν, έκαναν τόν σταυρό τους κι άναβαν κερί. Στή μνήμη
τής Άγίας, στις 26 τού 'Ιούλη, ερχόταν ό παπάς καί λειτουργούσε στό ξωκκλήσι.
"Οσοι τό είχαν ταμένο, έσφαζαν καί γουρπάνι» 2).

"Οπως βλέπομεν, οί άσθενεΐς μεταβαίνοντες είς τό ώς άνω έξωκκλήσιον
εκοιμώντο εκεί καί έθεραπεύοντο συμφώνως πρός τό πανάρχαιον έθιμον τής
έγκοιμήσεως εις τούς ναούς, άπέκοπτον δέ τεμάχια έκ τών ένδυμάτων των καί τά
έκρεμούσαν εις τά κλαδιά παρακειμένου δένδρου ή θάμνου, όπερ σημαίνει τήν
συνήθη καταπασσάλευσιν τής άσθενείας εις δένδρα3). 'Επίσης οί ταμένοι έσφαζαν

'λρτινά Νέα, 'Ιωάννινα 1932, τεΰχος 1, σ. 14-15) άναφέρει παράδοσιν περί γέροντος βοσκού,
δ όποιος, άφοΰ άπώλεσε τό ποίμνιόν του κατόπιν σφοδρός κακοκαιρίας, βλέπει κατά τήν
ανοιξιν είς τόν ύπνον του τήν άγίαν Παρασκευή ν νά τοΰ λέγη « 'Εγώ σον ξεχείμασα τα πρόβατα
αου, τα φύλαξα κοντά μου. Σνρε εκεί ατή σπηλιά ν à τά βρής*, καί τότε είς τό μέρος έκεΐνο έκτί-
σθη έξωκκλήσιον τής Άγίας, οπου κατ' έτος μεταβαίνουν οί πιστοί καί τό εορτάζουν.

') Έν Νάξω διά τήν 'ίασιν πάσης νόσου, εύόδωσιν έργου, άποφυγήν κινδύνου ή κα-
κοί επικαλούνται καί τήν άγίαν Παρασκευήν ούτως : 'Άγια Παρασκενγή μου, και βάλε τό χέρι
σου/» Κατά δέ τήν έορτήν της λιτανεύουν καί τήν εικόνα της γύρω άπό τήν έκκλησίαν της.
[Άπερά&ου).

s) Δ. Λουκοπούλου · Δ. Πετροπούλον, Ή λαϊκή λατρεία τών Φαράσων, Αθήνα, 1949,
σ. 127 -128.

®) Βλ. τά περί άποθέσεως ένδυμάτων ή τεμαχίων τούτων είς δένδρα ή λίθους παρά
πηγάς ή έκκλησίας ή άγιάσματα ώς άπορροίας τής περί μεταβιβάσεως τής άσθενείας δοξασίας
h Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφ. Σύμμεικτα, Γ', σ. 97 -100. 'Επίσης βλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, Δη-
μώδης ιατρική έν Θράκτ|, Άρχ. Θρακ. Θησ. 16 (1951) Ο- 207, Ι'νθα καί ή παλαιοτέρα βι-
βλιογραφία·
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κουρμπάνι, δηδαδή έθυσίαζον ζφον πρός τιμήν τής Άγίας. Χαρακτηριστική δ' ήτο
ή θυσία έλάφου εις τό χωρίον Πέτρα τής 'Ηπείρου, ώς άναφέρεται έν τη εξής
παραδόσει, δημοσιευθείση ύπό Στίλπαινος Π. Κυριακίδου ')·

« Ά πάν άπ' τον χουριό Πέτρα εΐνι έ'να μαναστήρ* που λουγιέτι Άγια ΤΙαρα-
σκιυή. 'Ιδώ κΐ κάμπουσα χρόνια τν ημέρα πού γιονρτάζ τού μαναστήρ 'ς τς εικου-
σιέξ τ' Άλουνάρ' άμα τιλείουνι ή εκκληδιά έστιλνι ή Άγια ΓΙαρασκινή ενα λάφ κι
τό αφαζαν οι παπάδις μ), τς επιτρόπς κ' ύστιρα αρχι,ζι τού γλέντ'. Μιά χρουνιά άμα
τού καημένου τού λάφ*, ποιος τού ξέρ που άλικουτίϋκι (=ήμποδίσθη) κι αργησι
νά ρϋ*. Τότι ου κόσμους άρχίνγι τού γλέντ', κι νά τον λάφ*. Τριχάτου κι ούχνδ έ'ρ-
χουνταν κει πού ήταν οί άν&ρώπ' · "Iöa τότι χουρίς τού καψαρό νά χάσουμιρήσ
τού πιάνουν κι τού σφάζουν, κι τότι βγήκι αιμα μί μαύρου άφρό, γιατί σφάχτκι
παραπονημένου. Κι άπού τότι ή Άγια Παρασκιυή, μιγάλου τ δνουμά τς, δέ μετάσλι
λάφ'»· Καί έκ τού χωρίου Δασύλλιον τής Κοζάνης παραδίδεται, ότι «κάθε χρόνο
τήν ημέρα τής πανηγύρεως (τής αγίας Παρασκευής) έρχόταν αυτοπροαίρετα γιά νά
θυσιασθή έ'να ελάφι, άπό τό όποιον έμαγειρεύοντο τά φαγητά, πού έτρωγαν οί
πανηγυρισταί. Εις τό έρειπωμένον χωριό Ριάχοβο (μεταξύ Διλόφου, άγίας Σωτήρας
καί Πενταλόφου) είδα κοντά στα ερείπια τής έκκλησίας (τής άγίας Παρασκευής)
μεγάλο λιθάρι στημένο κάθετα στή γη, πού είχε στή μέση κυκλική τρύπα. Ή τρύπα
έχρησίμευε γιά στήριγμα τής σούβλας στήν οποίαν έψήνετο τό έλάφι, πού έρχόταν
κατά τήν παράδοσι καί έθυσιάζετο τήν ημέρα τοΰ πανηγυριού»2).

Συμφώνως πρός τάς παραδόσεις ταύτας ή άγία Παρασκευή κατά τήν έορτήν
της (26 Ιουλίου) άπέστελλεν έλαφον ώς θύμα είς τούς πανηγυρίζοντας, οί όποιοι
διαμοιράζοντες τά κρέατα αύτής ευωχοΰντο. Κάποτε όμως ή έλαφος κατά τήν
Ήπειρωτικήν παράδοσιν ήργησε νά φθάση, έσφάγη χωρίς νά άναπαυθή, διό καί
έκτοτε έπαυσε νά έρχεται. Τοΰτο δέ, λέγει ό Στίλπων Κυριακίδης, άποτελεΐ τήν βά-
σιν, τήν ούσίαν τής παραδόσεως, ή οποία είναι ούτω προφανές, ότι άνήκει εις τήν
τάξιν τών παραδόσεαιν εκείνων, αϊ όποιαι είναι στενώς συνημμένοι ή μάλλον οφεί-
λουν τήν γέννησιν αυτών εις τήν τέλεσιν ώρισμένου εθίμου8), τό όποιον δύναται
μέν καί νά ύπάρχη άκόμη, δύναται όμως καί νά εξέλιπε διατηρούμενον μόνον ώς
άνάμνησις έν τη παραδόσει.

') Στίλπ. Π. Κνριακίδον, Θυσία έλάφου έν Νεοελληνική παραδόσει καί Συναξαρίοις.
Δαογρ. ΣΤ' (1917), σ. 191.

') Βαο. Παπανικολάον, Τό Δασύλλιον (Μία παράδοσις γιά τό έλάφι), Ήμερολόγιον Δυτ.
Μακεδονίας, Κοζάνη 1937, σ. 79 - 80.

3) Βλ· Στίλπ. Π· Κυριακίδην, "Ενθ' άν., σ. 195·
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Εις τήν προκειμένην περίπτωσιν ή κατά τήν πανήγυριν τής άγίας Παρα-
σκευής ή οιανδήποτε άλλην έτησίαν έορτήν σφαγή έλάφου καί ή έκ τών κρεάτων
ταύτης εύωχία τών μετεχόντων τής πανηγύρεως είναι έθιμον, τό όποιον δέν ήτο
δυνατόν νά άναπτυχθη έν τή χριστιανική λατρεία, άλλά προφανώς αποτελεί έγκα-
τάλειμμα λατρείας προχριστιανικής1), τό όποιον υιοθετηθέν ύπό τής χριστιανικής
λατρείας, όπου αύτη δέν ήδτ>νήθη άμέσως νά τό πολεμήση, έσχετίσθη κατά τόπους
πρός χριστιανικός πανηγύρεις. "Αξιον δέ παρατηρήσεα>ς είναι προσέτι καί τούτο·
ότι ή έλαφος έν τή παραδόσει παρουσιάζει τά χαρακτηριστικά τής ιεράς τής 'Αρτέ-
μιδος έλάφου καί έν γένει τών ζώων, τά όποια εθεωρούντο ώς ανήκοντα εις τάς
νύμφας, ή δέ θυσία αύτής ήτο άγροτικής φύσεως. 'Εν τή άγροτική δέ ταύτη θυ-
oiç ή έλαφος έσυμβόλιζεν αύτόν τόν δαίμονα τής βλαστήσεακ'). Σημειωτέον πρός
τούτοις, ότι θυσία έλάφου, άλλά κατ' άλλην ήμέραν, παραδίδεται έκ Κρήτης3) καί
έκ Θράκης4).

Ή θυσία γίνεται μέ τάξιμο (τάμα). ΟΙ άσθενεΐς ή οι συγγενείς τανν «άπο·
τάοάαι» είς τήν Άγίαν καί οφείλουν νά είναι συνεπείς. Έν Νάξω λέγουν, ότι ή
'Αγία, «δτινα τσή τάξη κάνεις τίοτα καί δε γνοιαστή νά τσή τό πάη, πάει και τό
'υρενγει». Ή έκ Νάξου κυρία Διαλεχτή Ζευγώλη - Γλέζου μού άνέφερε καί τά εξής :
«Κάτι τις θυμούμαι, μά δε do καλούν μου μαι. θαρρώ πώς τό ·&ώρουν ή ίδια· Ή
εώ πκιά ή άλλος κανείς τς είχε άαμίνο κανένα δεσκίρια), δέ ΰνμονμαι, καί δέ τζή
το ' διάημαν εδά μάνι - μάνι6). Θά τό 'ξέχασε £Ί0λ α 'κείνος, πον τσή τό *χε da μέν ο.
Θωρεί λοιπό στον ύπνο dov, πώς εδιάην ή Παρασκευγή τοΰ Μανόλη άοΰ Πέτρου
κ' έβάσταν ενα καάάρι ') καί τού 'πε δώς : «Γιά 'ε, μέ τσί γάτζοι τοΰ καάαριοϋ, μέ
τσί γάτζ" ετούτοι ϋά σοΰ βγάλω τά μά·&ια σου, ά" δέ μού φέρης τό πεσκιράκι μον».
Τόσο ζωάανό τό ·&υμονμαι τ' όνειρο, πον μού φαίνεται πώς ήμονν εώ, πον τό ί}ώ-
ρον, δορεϊ νά τό ΰώρειε g' ή μάννα μου, δορεΐ νά τς εΐχεν εκείνη τίοτα ταμένο /...».
Καί έν Κορώνη πιστεύουν εις τήν έπιφάνειαν τής Άγίας, μάλιστα δ' όταν ό όνει-
ρευόμενος παρημέλησε νά έκτελέση τό πρός αυτήν τάξιμον8).

Ή λατρεία τής Άγίας γίνεται καί είς τά αγιάσματα αυτής. Ούταις έν Άλι-

') Περί τής προχριστιανικής λατρείας, τής οποίας μέρος άπετέλει ή έν τή παραδόσει
μνημονευομένη θυσία έλάφου καί περί τοΰ είδους καί τοΰ σκοποί τής θυσίας βλ. Στ. Π. Κυ-
ριακίδην, Ένθ' άν., σ. 197 κ.έ·

«) Ένθ' άν., σ. 203. 215.

3) Παντελή Πρεβελάκη, Ό Κρητικός, Ή πρώτη λευτεριά. 'Αθήνα, 1949, σ. 15.

4) 'Ελπινίκης Σταμονλη - Σαραντή, Άπό τά ζφα τής Θράκης (Χ/φον άνέκδοτον).

5) προσόψιον. 6) γρήγορα-γρήγορα. καντάρι.

8) ΛΑ, άρ. 1481 σ. 13, (Συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, 1940),
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καριά τής 'Αγχιάλου «της άγίας Παρασκευής δα' είχανε άρρωστο τον πήγαιναν στο
άγιασμα, έσκαφταν λάκκο, τον έκαιγαν με ξύλα γιά νά ζεσταθή, ύστερα τον καθάρι-
ζαν, έβαζαν μέσα τον άρρωστο ντυλιγμένο μέ πάπλωμα, γιά νά ίδρώση, κ' έσφαζαν
ταυτόχρονα πετεινό»1). Ή δέ θυσία πετεινού παρά τό άγιασμα τής Άγιας άποτε-
λεΐ, ώς γνωστόν, υπόλειμμα τής αρχαίας λατρείας').

Δημοτελέστερον όμως χαρακτήρα έλάμβανεν ή πανήγυρις τής Άγίας έν
Ήρακλεία. « Τής άγίας Παρασκευής ειχε πανηγύρι στήν Άράκλεια (τό χωριό χαλα-
σμένο, άλλα ή εκκλησία ήταν. Κοτζακιώτες τή φύλαγαν). Έκοφταν αρνιά, τά ψηναν,
τά 'βραζαν κ* έτροιγαν κόσμος»3). Καί εις τό Μανιάκι τής Πελοποννήσου έσφαζαν
σφαχτά, ώς άναφέρει ή Μαγδαληνή Τσάκωνα: «Ή άγιά Παρασκευή είναι θεότρεμη,
καλή. Στού Παιδεμένου τό κάνανε πανηγύρι, άλλα έπειτα τ' αλλάξανε, κάνουνε τό πα-
νηγύρι ατού Φλέσσα τό ταμπούρι, πού χτίσανε τήν άγιά Τριάδα" σφάζουνε σφαχτά,
έ'ρχονυται άπ' ούλα τά μέρη κι άπό τήν Καλαμάτα άκόμη»4). 'Ωσαύτως έν Σκύρω
έσφαζαν μιά ολόκληρη άγελάδα καί διά τούτο ή Άγία προσωνυμεΐτο ύπό τών
Σκυριανών «Άγιά Παρασκευή ή Άελάδα»').

Εΐπομεν άνωτέρω, ότι ή Άγία λατρεύεται κυρίως ύπό τού λαού ώς ιατρός
καί προστάτις τών οφθαλμών. Ούτοΰς είς τήν Σπάρτην «Τήν άγία Παρασκευή τήν
προσκυνάμε, τής άνάβομε τό καντήλι, τής άνάβομε κερί, γιατί είναι γιά τά μάτια..
Αμα είναι γερά τά μάτια, τά φυλάει' κι άμα πονέσουνε, τά γιατρεύει- Κι Άμα πονέ-
σουνε τά μάτια τής τά τάζουνε καί τά πάνε ασημένια»1'). Καί έν Νάξο,) πλήθος υπάρ-
χει άφιερωμάτων «άπό άσημένια μάθια» έμπροσθεν τής εικόνος τής Άγίας
κρεμάμενα παντού, όπου υπάρχει εκκλησία τής άγίας Παρασκευής ή όπου ή
εϊκών της ευρίσκεται εντός άλλου ναού. Διηγούνται π.χ. ότι «Ό Μανόλης τσή
Μαρουδιάς ειχε, λέει, τραχώματα, δάεν ήτονε μικρός, καί τόν έδιάησα ώς καί στήν
'Αθήνα, καί δέν είνουάα g αλά, κ' υστέρα έποτάηκεν ή Μαρουδιά στήν άγία δαρα-
σκευγή ν' άνοιξη παναύρι νά τό ψάλλη ώσπου ζή κ' ήπηρε gai λφδι άπού τό καάήλι
τζη κ' ήλειψε dà μάθια άου κ' είνηκε gaλά. Κ' είναι τώρα σαραάαεννιά χρονώ ό
Μανόλης καί ψάλλει ή Μαρουδιά τό πανανρι. Πέδει κάθα χρόν' άπού τήν 'Αθήνα,
τόσοι χρόνοι πού V εκεί καί τσή τό κάνουνε. Έφέτ ήλει.πε gl ό Μανόλης άπό πά

') 'Ελπινίκης Σαραντή - Σταμονλη, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης. Λαογρ
13 (1950-1951), σ. 112.

») Γ. Α. Μέγα, Έλληνικαί Έορταί, 'Αθήναι 1956, σελ. 12, 20 καί 227.

3) ΔΑ,, άριθ. 1104, σ. 232. (Συλλ. Γ. Α. Μέγα έκ προσφύγων Μεσημβρίας, 1937).

4) ΛΑ, άρ. 1508, σ 65. (Συλλ. Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι, 1944).

») Νίκης Πέρδικα, Σκύρος, Β", 1943, σ. 262.

6) ΛΑ, άρ. 1372, σ. 324. (Συλλ. Μ Λιουδάκη, Σπάρτη, 1939).
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και τό 'καμεν ή Μαρκονλα (Ή Μαρκούλα είναι νύμφη τής Μαρουδιάς, σύζυγος
άλλου υίού της). Τς ήπεψεν ή Μαρονδιά τά λεφτά»1). Όμοίως έν Λέσβω λέγουν, ότι
«ή αγία Παρασκευή είναι γιατρός στά μάτια»2), καθώς καί έν Ήπείρω καί άλλα-
χού εις πλείστα μέρη τής Ελλάδος. Περί δέ τής έν Λέσβω πανηγύρεως τής Άγίας
αναφέρουν οΐ παλαιότεροι: «Αντή τή μέρα γιόρταζε τό ϊσνάφι (σωματείο, συν-
τεχνία) τών γαλατσήδων. Σ' ενα ξωκκλήσι, στό Νιο Χωριό, γινότανε μεγάλο πανη-
γύρι. Ό σνρτός και ό χασάπικος χορενόντανε μέ αβελτοσύνη και τέχνη». ΙΙάνω στό
κορύφωμα τού χορού καί στήν ώρα πού ό πρωτοχορευτής κρατούσε μαχαίρι, χο-
ρεύοντας τόν τσάμικο, τραυοΰσε καί μιά χαρατσιά μέ τό μαχαίρι στό μπατζάκι του.
Τό αιμα έτρεχε μά ό χορευτής δέν στεκότανε, έπρεπε νά τελειώση όλους τούς κύ-
κλους τού χορού. Τό κόψιμο αύτό στά πόδια τό θεωρούσαν υγιεινό, γιά νά φύγη
τό κακό τό αιμα, σά μιά άφαίμαξι, πού τή λέγανε «άνάλια»3).

Μεγαλοπρεπώς έγίνετο καί γίνεται ακόμη καί σήμερον ή πανήγυρις τής
άγίας Παρασκευής εΐς τήν Νησίστα τών Τζουμέρκων: «Τό πανηγύρι αυτό βά-
σταγε τρεις μέρες στήν εύρύχωρη πλατεία γύρω άπό τήν έκκλησία καί άπ' έξω άπό
τό Κουλούρι. Ό κόσμος τών άλλων χωριών ερχόταν άπό τήν παραμονή τό βράδυ,
οΐ περισσότεροι μέ τά άλογα καί τά μουλάρια τους καί μέ πραμάτειες πολλοί...
Μέχρι τό μεσημέρι βάσταγε ή άκολουθία, ή λειτουργία καί ό αγιασμός... Μετά
τήν άπόλυσι άρχιζε τό γλέντι καί οί συναντήσεις τών γνωστών καί οί συστάσεις
τών ξένων καί εκείνων, πού γιά πρώτη φορά έρχονταν στό πανηγύρι... Τό πιό
ξακουστό τραγούδι καί ό πιό περίφημος χορός ήταν τό Καγγελάρι, πού χορεύον-
ταν τήν τρίτη ήμερα τοΰ πανηγυριού τό απόγευμα, μόλις άρχιζε νά βασιλεύη ό
ήλιος»4). Τό πανηγύρι τής άγίας Παρασκευής σήμερον εις τήν Νησίστα διαρκεί
δύο ημέρας (26 καί 27 Ιουλίου), άλλά κυριωτέρα ήμερα αύτοΰ είναι ή επομένη
τής εορτής, οπότε χορεύεται καί τό Καγγελάρι5).

Είδος έκστάσεως ή μανίας έξ άφοσιώσεως είς τήν Άγίαν, γνωστής ώς
«τρέλλα τού Βα&νού», κατελάμβανε τούς λάτρεις αύτής, ιδία τάς γυναίκας, έν Κυ-

') Διήγησις Μαρίκας Νικ. Μπακάλου, έτών 42, τήν οποίαν ήκουοεν άπό τήν Καλή Γεωρ-
γίου 'Ελευθερίου, έτών 45.

8) Βλ. 77. Νικήταν, Ένθ' άν., σ. 119.

8) Βλ. 77. Νικήταν, "Ενθ' άν., σ· 119 - 120. Κα! κατά τήν έορτήν «τ' άγιου Κονσταάίν,
στού Μαάαμάδου, οί κουπέλλις χαράζαν μι τού ξουράφ' λίγου τά πουδάρια douv, τς γάμπις
τουν, γιά νά βγή τού κακού τού αίμα, τσί γιά νά μή ξιπαγιάζιν τού χ'μώνα». Αύτόθι, σ. 103.

*) Βλ. Κ. Αιαμάντην, "Ενθ' άν., σ· 63 - 64. Βλ. τοΰ ιδίου καί έν Ήπειρωτ. Έστίςι, έτ. Δ'
(1955), τεΰχ. 33, σ. 48, τεϋχ. 34, σ. 157.

') Βλ. Κ. Αιαμάντην, "Ενθ' άν., σ. 65.
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ζίκω τής Μικράς Ασίας ') προ τής προσφυγικής εγκαταστάσεως τών κατοίκων έν
Ελλάδι τω 1922. «Τρελλάθηκα 'γώ ό ίδιος, λέγει ό άφηγητής Δημ. Μαιζακούφας "),
τρεΐ; φορές στήν τρέλλα τού ΒαιΉ'ού3). Άκουγα τρέλλα, τρέλλα, σκώθηκα, πήγα
15αύγουστο. Ειχα λάδια κ' ελιές, πήγαινα, πουλούσα. Πήγαμε στήν εκκλησία
Βλέπω όλες τις γυναίκες, πιάνονταν ποκάτω άπ' τις εικόνες στό τέμπλο. Άρχισε
νά χτυπάη ή καμπάνα, έκλεισαν τά σπίτια, τά καφενεία, τό χωριό όλο μαζί. Σέ
ζητάει ή άγιά Παρασκευή (ή έκκλησά). Ό τέμπλος πάγαινε σάν σεισμός. Χτυπή-
θηκαν όσες ήσαν, πού τις έπιανεν αυτή ή τρέλλα- πήραν τις εικόνες, γύρισαν μέσα
στό χωριό».

«Πάγω μετά οχτώ μέρες. Τηλεγράφησαν στήν Πόλη στό Πατριαρχείο, έφε-
ραν έ'να γιατρό, εναν 'Επίτροπο τού Πατριαρχείου. Ό γιατρός ειπεν, ότι είναι
άσθένεια. Ύστερα από κει μετά 8 μέρες σηκωθήκανε άπό τό χωριό Δρακούντα,
μισή ώρα άπό τό Βαθύ άπέχ', ό παπάς δέν άκ'σεν τήν εκκλησία νά τούς aT8bào'
μέσα. Σηκωθήκανε Παρασκευή νά ξημερών Σάββατο ήρθαν στό δικό μας τό χω-
ριό. Νά πάν στήν Άρτάκ' τούς έμπόδισ' νά μή γελάν οί Τοΰρκ'» 4).

«Άπό τό Βαθύ ό άγιος 'Ιωάννης άρκουδώντας. Αύτούς πού έπιανεν ή τρέλλα,
όχι όλος ό κόσμος, καμμιά εικοσαριά γυναίκες, περπατούσαν άρκουδώντας. Μούνε
έ'νας άντρας, παλληκάρι, καί κείνος χαζός, ώς 23 χρονών, περπατούσαν άρκουδών-
τας σάν τά μικρά παιδιά. Άρκουδώντας πήγαιναν στήν εκκλησία καί άρκουδώντας
έβγαινάνε και πήγαιναν γύρω στό χωριό. Άκολούθαγε όμως κι ό άλλος ό κόσμος,
γιά νά ιδούνε τό σημείο αύτό τί πράμα είναι, καί οί παπάδες καί οί δύο φορεμέν'.
Άρκουδώντας πήγαιναν κι ώς τά χωριά τ' άλλα, μόνε τό δικό μας τό χωριό τούς

') Γ. Α. Μέγα, 'Ελληνικού Έορταί. Άθ. 1956, σ. 227.

") «'Αφηγητής 6 Δημ. Ματζακούφας, ετών 72, έκ Γωνιάς». Σημείωσις Γ. Α. Μέγα.

3) «Χωριό μέ 150 σπίτια». Σημείωσις Γ. Α. Μέγα.

*) "Άξιον όμως σημειώσεως, οτι ή Άγία έτιμάτο καί έλατρεύετο καί υπό τών Τούρκων
τής Θρφκης : «Τήν άγιά Παρασκευή ώς κ' οί Τούρκοι τή γιορτάζνε». 'Ελπινίκης Σταμονλη ■
Σαραντή, Παραδόσεις τής Θράκης. Θρςικ. 7 (1936), σ. 259. Ή συμμετοχή τών Τούρκων είς τήν
έλληνικήν λαϊκήν λατρείαν φαίνεται καί άπό τήν έν Χαλβάάερε τής Καππαδοκίας συνήθειαν τών
παιδιών των «νά πηγαίνουν παρέα μέ τά έλληνόπουλα νά πουν τά κάλαντα», όπερ σημαίνει, οτι
ή λαϊκή θρησκεία δέν χωρίζει τούς συνοίκους λαούς. Κ. Α. Ρωμαίου, "Εθιμα Καππαδοκίας
στό Δωδεκαήμερο (Extrait des Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier), Αθήνα
1956, σ. 4. 'Επίσης άξιον σημειώσεως είναι, οτι είς τά Κοτύωρα τοΰ Πόντου, κατά τήν έορτήν
χής πανηγύρεως τού άγιου Γεωργίου καί οί Τούρκοι έλάμβανον μέρος εις αύτήν φέροντες
καί αύγά μεθ' εαυτών. ΕΙς δέ τήν Κερασοΰντα έώρταζον όμοΰ Χριστιανοί καί Τούρκοι τόν
Άγιον, ώς καί έν Νικοπόλει. Βλ. Θεοφ. Άμαραντί&ου, Πώς έωρτάζετο ή έορτή τοΰ Αγίου
Γεωργίου είς τόν Πόντον, Μεσαίων. Γράμμ. Β', Αθήναι 1934, σελ. 237, 238, 239.
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έβαλε μέσα, γιατί μερικές γυναίκες χαζές Γωνιάτσες πήγαν καί χτυπήθ'καν καί τούς
έμπασαν καί κείνους μέσα».

«Σώσε μας, αγία Παρασκευή, ήμαρτον. Σώσε μας, ήμαρτον, σώσε μας».
Αυτό έλεγαν, όταν χτυπιώνταν μέ τήν εικόνα. Δέν ήταν ώρα τής έκκλησίας, τής
λειτουργίας. Άμα χτύπαγεν ή καμπάνα, πάνω κάτω τό μεσημέρι κοντά, έλεγαν :
Ήρτεν ή ώρα μας. Καί πήγαιναν στήν εκκλησία καί χτυπιώνταν στις εικό-
νες. Τήν έπιαναν τήν εικόνα καί χτυπιούνταν τήν κούτρα τς, τά στήθια τς, φαί-
νονταν σάν ζαλισμέν'. Αύτόν πού είχαν αρχηγό, τ' ό'νομά του ηταν Γιάνν'ς καί
τον έλεγαν Άγιάνν ', καί πήγαινε μπροστά άρκουδώντας μ' ένα ράσο φορεμένος.

"Ητανε μιά τρέλλα. Αφού ήρθε γιατρός άπό τήν Πόλ' καί ειπεν «είναι
άστένεια» ... «"Ηρτεν ή ώρα μας λέγανε. Άντε, πάμε, μας ζητάει ή άγία Παρα-
σκευή» καί πάαιναν. Χτυπούσεν ή καμπάνα. Πάαιναν ξεμαλλιάρες. Άμα περνοΰ-
σεν, έλεγες : Λύτες ήταν πού πάαιναν ξεμαλλιάρες ; Κ' έπαιρναν κάθε μιά έ'να κό-
νισμα μικρό, τό 'χαν στήν άγκαλιά τς καί γύριζαν τό χωριό άρκουδώντας. Κι αύτός
ο άγιος Γιάννης άρκούδιζε. Καί νέες καί γριές, μόνε γυναίκες. "Αντρας κανένας.
Μόνε αύτός Άγιάνν'ς. ΤΗταν Βαθυώτης κάτοικος, όχι ξένος» ').

Έκ τών ώς άνω διά τήν άγίαν Παρασκευήν λατρευτικών έκδηλώσεων τοΰ
λαού ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσάζουν α) ή έγκοίμησις εΐς τάς έκκλησίας αύτής
πρός θεραπευτικούς σκοπούς καί αί έπισκέψεις εΐς τά άγιάσματα αύτής, β) τά τά-
ματα καί αϊ κατά τάς πανηγύρεις αύτής θυσίαιζώων, καί δή έλάφου, άγελάδος καί
αλέκτορος καί γ) ή έξ άφοσιώσεως πρός τήν Άγίαν έκστασις τών έκ Κυζίκου προ-
σφύγων, ή οποία είναι, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, άνάλογος περίπου πρός τήν έκστα-
σιν τών Άναστενάρηδων τής Θράκης, όταν «τονς πιάνει ό άγιος» 2). Αί λατρευτικοί
αύται έκδηλώσεις προφανώς συνεχίζουν προχριστιανικά έθιμα, υιοθετηθέντα άπό
τήν χριστιανικήν λατρείαν.

ζ'. η αγια παρασκευη παρα τοισ ρουμανοισ.

Είς τό κεφάλαιον τούτο θά κάμωμεν λόγον περί τών γνωστών εις ημάς παρα-
δόσεων τοΰ ρουμανικοΰ λαού διά τήν άγίαν Παρασκευήν άπό σημειώσεις, τάς
οποίας έλάβομεν κατά τό διάστημα τής έν Βουκουρεστίφ διαμονής μας (1936-
1946) έκ διαφόρων ρουμανικών περιοδικών καί βιβλίων, εξετάζοντες συνάμα καί
τήν προέλευσιν αύτών.

') ΛΑ 1104 ΣΤ', σ. 3-11, 17. (Συλλογή Γ. Α. Μέγα έκ προσφύγων Γωνιάς 'Αρτάκης
Μ. 'Ασίας, 1937).

s) Βλ. περί τής έκστάσεως ταύτης Κ. Α. Ρωμαίου, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης, "Αρχ.
θρςικ. Λαογρ. Θησ. τ. 11 (1944 - 45) σ. 50.



Φ6

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Παρά τφ ρουμανικφ λαφ ή λατρεία τής αγίας μητρός Παρασκευής (Sfânta
niaica Vineri) είναι παλαιά, φαίνεται δ' ότι κοτά τούς παρελθόντας αιώνας αύτη
fjro άκόμη ζωηρότερα άπό σήμερον, εάν δώσωμεν πίστιν είς πολύτιμον πληροφο-
ρίαν τοΰ καθολικού M. Bandinus, έπισκεφθέντος κατά τό 1642 - 1648 τήν Μολ-
δαβίαν. Ό έν λόγω απεσταλμένος τής Άγίας "Εδρας ε'ις τάς ρουμανικός χώρας έν
άναφοροί του πρός τι.ν Πάπαν μεταξύ τών άλλων λέγει, ότι «τήν ήμέραν Παρα-
σκευήν εκάστης εβδομάδος οί Ρουμάνοι τήν εορτάζουν εις μνήμην τής άγίας Πα-
ρασκευής, τήν οποίαν φαντάζονται γονυπετή πρό τοΰ θρόνου τοΰ Θεοΰ νά παρα-
καλή διά τούς πιστούς. Διά τοΰτο ούτοι πιστεύουν τυφλώς, ότι είναι χειρότερον νά
προσβάλλουν τήν άγίαν Παρασκευήν παρά τόν Θεόν, οί δέ έπαΐται έν ονόματι τής
Άγίας ταύτης επιτυγχάνουν πολλάς έλεημοσύνας» 1).

Ή ευλάβεια τοΰ ρουμανικού λαού πρός τήν Άγίαν εξακολουθεί έτι καί
σήμερον νά είναι έντονος, ώς δύναται τις νά διαπιστώση εις τάς πόλεις καί τά χω-
ρία τής Ρουμανίας, όπου αί έπ' ονόματι τής Άγίας έκκλησίαι καί τά παρεκκλήσια
είναι κατάμεστοι κόσμου κατά τήν 26,1ν 'Ιουλίου καί κατά τήν 14·Πν 'Οκτωβρίου,
ήμέραν καθ' ην εορτάζεται ή άγία Παρασκευή ή Νέα. 'Επισκεπτόμενος κατά τό
πρόσφατον εισέτι παρελθόν πολλάς έκ τών εκκλησιών τούτων έβλεπα πρό τών ει-
κόνων τής Άγίας πλήθος άφιερωμάτων, συνήντων δέ εντός καί έκτός τών ναών
εκάστοτε ικανό ν άρ ι 8 μον διανυκτερευόντα)ν άσθενών, προσερχόμενων εκεί πρός θε-
ραπείαν διά χάριτος τής Άγίας.

Άλλ' ό σεβασμός καί ή άγάπη τοΰ ρουμανικοΰ λαού πρός τήν άγίαν Παρα-
σκευήν μαρτυρεΐται καί έκ τών παραδόσεων καί δοξασιών, αί όποΐαι άπαντώσιν
εις τε τ;ήν γραπτήν καί τήν προφορικήν παράδοσιν αύτοΰ. Ούτως έν Codex Stur-
dzanus'') υπάρχει διήγησίς τις έν τή ρουμάνικη γλώσση περί τής άγίας Παρασκευής,
προερχομένη έκ τοΰ μαρτυρολογίου αύτής, έν η ιδίαν λαογραφικήν σημασίαν πα-
ρουσιάζει τό παραμυθιακόν στοιχεΐον τής δρακοντοκτονίας. Τό κείμενον τής διηγή-
σεως ταύτης είναι άντίγραφον Ιερέως τινός Γρηγορίου έκ τοΰ χωρίου Mähaciu,
έγένετο δέ πρό τοΰ 1600 έξ άπολεσθέντος προτύπου, μεταφρασθέντος έκ τής σλα-
βικής γλώσσης 3). Αλλά καί τό σλαβικόν κείμενον τής διηγήσεως δέν άποτελεΐ τό

') Βλ. V. Α. Ureche, Codex Bandinus, Analele Academiei Române, Séria II, τόμ.
XVI, Bucureçti 1894, σ. 152.

s) Βλ. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Cuvente den batrâni, τόμ. II, Bucurefti 1880, a. 145 -
156. Πρβλ. καί Ν. Iorga, Studii §i Documente, τ. XIII, Bucureçti 1906, σ. 53 - 54. Επίσης
πρβλ. τό ύπ' αριθ. 4182 χειρόγραφον τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας, f. 530».

) Τοΰτο δΰναταί τις ευθύς αμέσως νά άντιληφθη έκ τοΰ τίτλου: CTa p e Τ Κ a. Pet-
covica ή Petka λέγεται ή άγία Παρασκευή ύπό τών Νοιιοσλάβων. Βλ. Fr. krauss, Sitte und
Brauch der Südslaven ... Wien 1885, σ. 42, 51.
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πρωτότυπον, διότι τούτο προήλθεν έκ τών ελληνικών Μηναίων Συγκεκριμένως,
ως πρότυπον μακρινόν τής ρουμανικής παραδόσεως περί τής αγίας Παρασκευής τοΰ
Codex Sturdzanus δύναται κατά τόν Nicolae Cartojan ") νά θεωρηθή τό εις
άπλοελληνικήν γλώσσαν κείμενον τοΰ έ'ργου «Βίοι άγιων εκ τής ελληνικής γλώττης
ήτοι εκ τών συναξαριών μεταφρασϋέντες. Παρά Μαξίμου ταπεινού επισκόπου Κυ-
θήρων εις κοινήν ώφέλειαν. Παρά Νικολάφ Γλυκέΐ, τφ εξ 'Ιωαννίνων. [Ένετία]
αχπε'» 'Ιουλίου κστ', σελ. 633 - 634, μέ τήν διαφοράν, ότι εις τό τέλος τοΰ ρουμανι-
κού κειμένου τής έν λόγω διηγήσεως προστίθεται ή προς τόν Θεόν προσευχή τής
Άγίας και τά περί τής τηρήσεως της εορτής της διά νηστείας καί αποχής άπό πάσης
εργασίας.

Τό έλληνικόν κείμενον είς τούς «Βίους αγίων» τοΰ Μαξίμου τελειώνει διά
τής φράσεως: «Τέλος πάντων έκοψε τήν κεφαλήν της, τοΰ όποιου γενομένου, τό
πνεύμα της εδιάβη είς τάς αιωνίους μονάς» 3), ένφ τό ρουμανικόν κείμενον τοΰ Co-
dex Sturdzanus4) ούτως: «Ό βασιλεύς τότε συμβουλευθείς ύπό τών συμβούλων
τον διέταξε νά τής κόψουν τήν κεφαλήν. Ή Άγια έζήτησε μόνον νά άναμείνουν νά
κάμη τήν προσευχήν της. Κατ αυτήν παρακαλεί τόν θεόν, δπως ευλόγηση εκείνους,
οί όποιοι ·&ά τιμούν τήν μνήμην αυτής, κάμνουν λειτουργίας και τής άνάπτουν κηρία.
Παρακαλεί δέ ού μόνον δι' αυτούς, άλλά και διά τά κτήνη των. Αί ψυχαϊ τών τιμών-
των αυτήν, λέγει, νά είναι φωτισμέναι και άπηλλαγμέναι τών κακοποιών πνευμάτων.

') 'Αξιοσημείωτον είναι, οτι τά ελληνικά Μηναία μετεφράσθησαν ύπό τοΰ ελληνικής
καταγωγής Radu Greceanu είς τήν ρουμανικήν άπ' εύθείας εκ τής ελληνικής γλιοσσης, ώς ρητώς
τοΰτο άναφέρεται ύπό τοΰ μεταφραστοΰ έν τοις τίτλοις, "dupä synaxarul grecesc = κατά τό έλ-
ληνικόν συναξάριον». Ν. Cartojan, Cärtile populäre, τ. I, Bucureçti 1929, σ. 163. Καί έν
Ρημνίκφ έξεδόθησαν τά Μηναία μεταφρασθέντα έκ της έλληνικής ύπό τοΰ έπισκόπου Ρημνί-
κου Καισαρείου άπό τοΰ 1776 κέ. Βλ. Ion Bianu-N. Hodos, Bibliografia Româneasca
Veche, τ. II, Bucure§ti 1910, σ. 215-217, 226-228, 231 -233, 233 - 241. Τήν εκδοσιν τοΰ
Καισαρείου συνέχισεν ό διάδοχος του είς τήν έπισκοπήν Ρημνίκου Φιλάρετος. Βλ. περί τούτου
ώς μεταφραστοΰ τών Μηναίων Episc. Melchisedek, Sehlde biografice din via^a Mitrop. Ung.-
Vlach. Filaret al II - lea 1792, Biser. Ort. Rofflâna, XI, Bucur. 1887 - 8, σ. 8.

s) Βλ. Ν. Cartojan, Ένθ' άν., σ. 156.

3) Βίοι άγίων .. . Μαξίμου, έπισκόπου Κυθήρων . .., αχπε', σ. 634.

*) "Ας σημειωθή, οτι ή ρουμανική διήγησις, άνεξαρτήτως τήςέκ τής ελληνικής γλώσσης
προελεύσεως αΰτής διά τοΰ άγνωστου ήμΐν σλαβικού ένδιαμέσου, ενέχει καί αύτή καθ' έαυτήν
ίδιον λαογραφικόν ένδιαφέρον, διότι άποτελεϊ γραπτήν μέν, άλλά δημώδη παράδοσιν περί τής
Άγίας, ήτις παλαιότερον Ιτυχεν εΰρυτάτης παρά τφ ρουμανικφ λαφ διαδόσεως καί έγένετο
αφορμή καί άφετηρία διαμορφώσεως ποικίλων λαϊκών δοξασιών είς τήν άγίαν Παρασκευήν
αναφερομένων.

7
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Καί δσοι δεν θά τιμούν τήν Παρασκευήν νά είναι κατηραμένοι. 'Αντιθέτως, οποίος
τήν τιμά κάί θά νηστεύη επτά ημέρας, νά είναι υγιής καί συγχωρημένος. Μετά ταΰτα
στραφεισα προς τους δήμιους της λέγει : Κάμετε, δπως σας διέταξεν δ κύριος σας.
Καί τής άπέκοψαν τήν κεφαλήν τήν 26η- Ιουλίου» ').

Τό τέλος τούτο τής ρουμανικής διηγήσεως τοΰ Cod. Sturdzanus φαίνεται, ότι
μεταγενεστέρως προσετέθη εις τόν βίον τής Αγίας, έφ* όσον δέν άπαντςί εις τάς
ελληνικός καί ρουμανικός βιογραφίας αύτής 2), ανήκει δέ προφανώς είς έπιδεξίαν
χείρα κληρικού τίνος, έπιδιώκοντος νά όδηγήση τον λαόν εις τήν όδόν τής υπακοής
και τηρήσεως τών Ιερών τής 'Εκκλησίας κανόνων. Είναι προφανές, ότι ΰστερογενής
είναι ή σύνδεσις πρός τήν άγίαν Παρασκευήν τής ημέρας Παρασκευής έκ τής παρά
τφ λαφ ύπαρχούσης πίστεως περί τής ημέρας ταύτης ώς ημέρας άποχής άπό εργα-
σιών τίνων8). "Οπως δέ γνωρίζομεν, ή συνήθεια νά τιμά καί ό ρουμανικός λαός
τήν ήμέραν τής εβδομάδος Παρασκευήν 4), καθ' ην μάλιστα έσταυρώθη ό 'Ιησούς,
προήλθεν άπό τάς διατάξεις τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας δ), συνιστάται δέ καί ύπό
τών Νόμων. Ούτω π.χ. έν τω Νομικώ Βλαχικφ Κώδικι Pravila delà Govora 6), άρθρω
381Φ, ρητώς λέγεται, ότι πρέπει νά τηρήται νηστεία κατά Τετάρτην καί Παρασκευήν.
Αί έν λόγω διατάξεις τών εκκλησιαστικών Κανόνων και τών κρατικών Νόμων
συνέβαλον, ώς ήτο φυσικόν, εΐς τήν παρά τφ λαφ εύρυτέραν διάδοσιν τής λατρείας
τής άγίας Παρασκευής, ώς και είς τήν περί αυτής διαμόρφωσιν ποικίλων λαϊκών
δοξασιών καί παραδόσεων άντιστοίχως πρός τάς έλληνικάς.

Τοιουτοτρόπως π.χ. έν Τρανσυλβανία πιστεύεται, ότι ή Παρασκευή ή ή άγία
Παρασκευή είναι μία ήμερα, καθ' ήν αί γυναίκες άποφεύγουν πολλάς εργασίας,
όπως τό κτένισμα, τό σκούπισμα τής οικίας, τήν μπουγάδα κτλ., διότι νομίζουν, ότι

') Β. P. Hasdeu, Cuv. den bätr. II, Buc. 1880, σ. 156 : Cod. Sturdzanus. Βλ. καί
Ν. Cartojan, Carole populäre, τόμ. I, Bucur. 1929, o. 158 - 59.

') Βλ. τά ελληνικά καί ρουμανικά μηναία τοΰ "Ιουλίου.

3) Καί παρά τοις Ρώσοις ή ήμερα αύτη προσωποποιείται άπό τήν άγίαν Pjatnica. Βλ·
Jungbauer, Freitag, έν Handwörterbuch d. deut. Abergl. III (1930) σ. 47.

4) Βλ. περί τοΰ δυσοιώνου τής ημέρας Παρασκευής εις διαφόρους λαούς το άρθρον
Freitag υπό Jungbauer, ένθ* άν. σ. 53, 55 κέ.

') Tudor Pamfile, Mitologie Româneasca I. Duçmani §i prieteni ai omului (Aca-
demia Românâ. Din vieaÇa poporului Român. Culegeri §i Studii XXIX), Bucure§ti
1916, σ. 117.

6) loan M. Bujoreanu, ColecÇiune de legiuire României vechi §i cele noui, III, Bu-

cure§ti 1885, σ. 296. Περί τοΰ Κωδικός τούτου βλ. Π. I. Ζέπου, Συνταγμάτιον Νομικό ν Αλε-

ξάνδρου Ιωάννου 'Υψηλάντη βοεβόδα ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας 1780, έκδιδόμενον μετ'
εισαγωγής καί ιστορικής άνασκοπήσεως τών έν αύτφ θεσμών ύπό —. (Πραγματεΐαι τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών, τόμος Δ', άριθ. 2), Έν 'Αθήναις 1937, σ. 24.
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ή γυναίκα, πού εργάζεται τήν ήμέραν ταύτην, άρρωσταίνει, βγάζει άπόστημα σέ κα-
νένα δάκτυλο, βγάζει κανένα σπειρί κ.τ.ό. 'Επίσης τήν Παρασκευήν δέν ράπτουν,
δέν πλύνουν ρούχα, οΰτε ψήνουν πίττα, διότι, ώς λέγουν, έ'ρχεται ή eΑγία *). Έν
δέ τή Μπουκοβίνη πιστεύουν, ότι τά κορίτσια, πού νηστεύουν τήν Παρασκευήν, θά
παντρευτούν γρήγορα 2). Επίσης ε'ις όλόκληρον τήν Μολδοβλαχίαν, ως παραδίδουν
οί C. Rädulescu - Codin καί D. Mihalache, επικρατεί ή πρόληψις, ότι άπό τάς
ημέρας τής εβδομάδος «πρέπει νά φυλάς ιδιαιτέρως τήν Παρασκευήν. Αύτη τήν
ήμερα δέν ΰφαίνουν, διότι πιστεύουν, ότι καθώς κτυπάς μέ τά κτένια, έτσι θ à κτυπά
καί τό χαλάζι, καί όπως τρυπάς μέ τή βελόνα, έ'τσι θά σχισθή και ή σπορά άπό τό
χαλάζι. Δέν πλύνουν έπίσης ρούχα, διότι όπως κοχλάζει τό ζεστό νερό εις τήν σκά-
φην, έ'τσι θά κοχλάζη καί ή πέτρα (χάλαζα) επάνω είς τά σπαρτά»3).

Κατ' άλλην πληροφορίαν, δημοσιευθεΐσαν εις τό λαογραφικόν περιοδικόν
§ezätoarea, τήν Παρασκευήν δέν κάνουν μπουγάδα, δέν γνέθουν, δέν ράπτουν,
οΰτε πουκάμισα πλύνουν, διότι θεωρείται πολύ κακόν. Αί γυναίκες δέν ράπτουν, διά
να μή τυφλωθούν. Νά κόβης δέ τά νύχια σου τήν Τετάρτην καί τήν Παρασκευήν
είναι αμαρτία. 'Αλλού πιστεύουν, ότι δέν πρέπει νά κόβης τά νύχια σου τήν Παρα-
σκευήν, διότι λησμονείς πού έχεις τοποθετήσει οποιοδήποτε πράγμα4).

Ή κατά τήν παράδοσιν τοΰ Codex Sturdzanus άντίληψις, κατά τήν οποίαν
εκείνος, πού δέν τηρεί τήν Παρασκευήν, θ à είναι κατηραμένος ΰπό τής Άγίας,
έδημιούργησε πλήθος διηγήσεων, αί όποΐαι συνεφύρθησαν μέ στοιχεία είλημμένα
άπό τόν κόσμον τοΰ παραμυθιού.

Ούτως έν Μπονκοβίνγι διηγοΰνται, ότι «μιά Πέμπτην βράδυ πρός τήν Παρα-
σκευήν μιά γυναίκα επεχείρησε νά κάμη μπουγάδα, όταν ξαφνικά εύρέθηκε μέ μιά
γριά, πού κάθησε πλάϊ της κρατώντας τον άδραχτό της. Ή γυναίκα έτρόμαξε καί
χωρίς νά πή λέξι, έβγήκε άπό τό σπίτι κ' επήγε σέ μιά γειτόνισσα καί τής διηγή-
θηκε άκριβώς ό,τι τής συνέβη. Ή γειτόνισσα τότε τής λέγει:—Άλοίμονο, αγαπη-
τή μου, δέν είναι γριά, όπως εσύ λες καί πιστεύεις, άλλά ή αγία Παρασκευή κ'ήλθε
νά σέ τιμωρήση, γιατί έτόλμησες νά κάμης μπουγάδα καί νά βράσης τά πουκάμισα
τήν ημέρα της. Άλλά μή φοβηθής. Κάμε ό,τι θά σοΰ μάθω έγώ καί θά γλυτώσης

') Α. Gorovei, Créditai §i supersti^ii ale poporului Roman (Academia Româna.
Din vieaÇa poporului Roman. Culegeri §i Studii, XXVII), Bucureçti 1915, σ. 355 -56.

') A. Gorovei, Credin$i §i superstitii aie poporului Roman .. ., σ, 356.

·') C. Rädulescu - Codin καί D. Mihalache, Särbätorile poporului (Academia Româna.
Din vieata poporului Român. Culegeri §i Studii, VII), BucuresÇi 1910, a. 61.

') §ezätoarea, Revista pentru literaturä §i tradiÇiuni populäre, Falticeni, ετ. VI

σ. 60.
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άπ' αυτήν. Καί τής είπε ή γειτόνισσα τί έπρεπε νά κάμη. Στό τέλος δέ τής λέγει:—
Τώρα, γύρισε γρήγορα πίσω κι όταν θά πλησιάζης στό σπίτι, άρχισε νά λές δυνατά :
«Πάνω στήν κορφή τού λόφου, | τού λόφου τής Γαλιλαίας, | άνάβει τρομερά μιά
μεγάλη φωτιά, j μέ φλόγες πού φί)άνουν ώς τόν ήλιο | καί φαίνεται στόν κόσμο | καί
άπορεΐ ό κόσμος όλος».

Ή γυναίκα έκαμε όπως τής είπε ή γειτόνισσα. Γύρισε τρεχάτη στό σπίτι κι
όπως μπήκε στήν αύλή άρχισε νά φωνάζη, όπως εκείνη τήν είχε μάθει. Ή γριά,
δηλαδή ή άγία Παρασκευή, σάν άκουσε αυτά τά λόγια, έβγήκε έξω άπό τό σπίτι
κ'έλεγε: «Ή φλόγα αυτή καίει τά παιδιά μου!» και χωρίς νά καθήση νά σκεφθη
περισσότερο άρχισε νά τρέχη γιά νά μάθη τί συμβαίνει. Ή γυναίκα, μόλις είδε, ότι
άπομακρύνθηκε ή γριά, μπαίνει μέσα και σύμφωνα μέ οσα τής είπε ή γειτόνισσα
κλειδώνει τήν πόρτα μέ τό μάνταλο, φράζει τά παράθυρα, κ° έπειτα άναποδογυρίζει
όλα τά έπιπλα καί τά σκεύη, όσα είχε σπίτι. Δέν πρόλαβε όμως νά τελειώση καί ή
αγία Παρασκευή γυρίζει πίσω ώργισμένη καί βλέποντας τήν πόρτα κλειδωμένη
άρχίζει νά φωνάζη νά τής άνοίξουν, άλλά ή γυναίκα έκανε πώς δέν άκουε. Τότε ή
άγία Παρασκευή άρχισε νά προσκαλή έ'να —έ'να τά σκεύη μέ τά όνόματά τους, γιά
νά τής άνοίξουν. 'Αλλά τά σκεύη, άναποδογυρισμένα καθώς ήσαν, δέν ημπορούσαν
νά τής άνοίξουν, έκτός άπό τόν λύχνο, πού δέν ήταν άνάποδα. Αυτός σηκώθηκε άπό
τό ράφι του κ' έρχεται ν' άνοιξη, άλλ' όταν φθάνη στό κατώφλι τής πόρτας πέφτει
κάτω καί σπάζει. Κ' έτσι ούτε κι αύτός δέν ημπόρεσε νά τής άνοιξη. Μόλις έσπασε
ό λύχνος, ή γυναίκα παρατήρησε έ'να πλήθος άπό σταυρούς στό κατώφλι τής πόρτας
κ° έ'να ποτήρι άόρατο άκουσε νά μιλη καί νά λέη: Φρόνιμος ήταν εκείνος, πού
σ' έ'μαθε νά κάμης έτσι, όπως έκαμες, γιατί άν δέν έκανες έτσι, θά είχες πάθει με-
γάλο κακό. Καί έπειτα δέν ειδε πιά ούτε άκουσε τίποτε» ')·

Είς τό Μποτοσάνι έπίσης διηγούνται, ότι «τήν Παρασκευή δέν πρέπει νά
μαγειρεύης καί νά γνέθης, γιατί κοντά σε μιά γυναίκα, πού έγνεθε τήν Παρασκευή,
ήλθε κ' έστάθηκε μιά άλλη γυναίκα, τήν κοίταξε πού έ'γνεθε καί τής λέγει: «'Ώ πόσο
ώρα ία γνέ&εις καί πόσο προκομμένη πού είσαι! "Ασε με κ' εμένα νά σέ βοηθήσω.
Δέν έχεις νήμα;». Ή γυναίκα πήγε στήν αύλή γιά νήμα καί ή άγία Παρασκευή
άρχισε νά γνέθη, μονομιάς δέ έτελείωσε τήν εργασία. — Ξέρεις κάτι, τής λέγει ή άγία
Παρασκευή, φέρε τή σιδερένια χύτρα νά τή βάλω στή φωτιά νά πλύνω τό νήμα. —
Δέν έχω χύτρα, λέγει ή γυναίκα, άλλά έχει ή γειτόνισσά μου! —Πήγαινε καί ζήτησε.—
Συμπεθέρα, συμπεθέρα, δάνεισέ μου τή χύτρα σου, γιατί μιά γυναίκα μού έγνεσε

*) S. F. Marian, Särbätorile la Români. Studiu etnografic, τόμ. II, Paresimile,
Bucureçti 1899, σ. 295-296. Tudor Pamfile, "Ενθ" άν., σ. 117-119. Πρβλ. παραλλαγήν έν St.
stefureac, Scrieri, Suceava 1896, σ. 212-215.
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όλο τό νήμα, μού τό κουβάριασε καί θέλει νά τό πλύνη. Ή συμπεθέρα τότε τής
λέγει : — Αυτή είναι ή άγία Παρασκευή. Πήγαινε νά τήν ξεγελάσης νά βγή έξω άπό
τό σπίτι Φώναξε άπ' έξω: «Άλοίμονό μου, γιά ίδές πώς καίει τό σπίτι τής bojei1)
στό λόφο Galariului2), γιατί έτσι τήν ονομάζουν — κι αυτή θά φύγη. Κι' εσύ άμέσως
θά άναποδογυρίσης όλα τά πράγματα τού σπιτιού». Σ' αύτό τό διάστημα ή άγία
Παρασκευή έβαλε φωτιά κ' επήρε τό παιδί τής γυναίκας, τό έβαλε στήν λεκάνη κ'
ετοιμαζόταν νά τό ζεματίση. Ή γυναίκα όμως έρχεται γρήγορα καί φωνάζει άπό
τήν πόρτα, όπως τής είπε ή γειτόνισσα. Ή άγία Παρασκευή τότε φοβήθηκε κ'
έφυγε κ' ή γυναίκα έκλεισε τήν πόρτα κ' έγύρισε όλα τά πράγματα άνάποδα. Γυρί-
ζει σέ λίγο ή άγία Παρασκευή. —'Α, κόρη τών 'Αερικών, πόσο καλά μέ ξεγέλασες!
"Ανοιξέ μου γρήγορα. —Δέν μπορώ, λέει έκείνη. — 'Ανοιξε μου. Πάλι όμως τήςάρνή-
θηκε. Φώναξε έπειτα όλα τά πράγματα έ'να - έ'να, άλλά τίποτε. Μόνον ό λύχνος
σηκώθηκε ν' άνοιξη, άλλά χάλασε. Τότε ή άγία Παρασκευή ρώτησε τήν γυναίκα:
Τί θέλεις νά φάγης, κρέας ζωντανού άνθρώπου ή πεθαμένου; Καί ή γυναίκα τής
απάντησε ■ — Πεθαμένου. Τότε αυτή επήγε καί έφερε έναν φρεσκοθαμμένο μαζί μέ
το φέρετρο του καί τόν ρίχνει κοντά στήν εστία. Κι όταν έκραξαν οι πετεινοί, ή
άγία Παρασκευή έγινε άφαντη. Τήν άλλη μέρα ή γυναίκα πέρασε μπροστά στήν
εστία, άλλά δέν έγύρισε νά κοιτάξη, γιά νά μή φοβηθή. Πήγε στό διοικητή (βόρ-
νικο) καί τοΰ ζήτησε νά στείλη άνθρώπους νά πάρουν τό πτώμα, αυτή δέ γιά πολύν
καιρό ήταν άρρωστη άπό τόν φόβο της» 2).

Τρίτη λαϊκή παράδοσις, έπιχωριάζουσα εις τόν νομόν Sueeava, άναφέρεται
καί αυτή εις γυναίκα μή τηρήσασαν' τήν άργίαν τής Παρασκευής. Ή γυναίκα γλυ-
τώνει έν τέλει άπό τήν κακήν γραΐαν (τήν άγίαν Παρασκευήν) μέ τήν φράσιν:
«Άλοίμονο πώς καίνε τά βουνά, όπου κάθεται ή άγία Παρασκευή, γιατί τούς έβαλαν
φωτιά δράκοι γενναίοι»! καί κλείνεται μέσα ε'ις τό σπίτι της καί άναποδογυρίζει τά
πράγματα. 'Αλλ' έπειδή ή δυστυχής έβιάζετο, άφήνει τόν λύχνον όπως ήτο εις τήν
θεσιν του. "Ερχεται τότε ή 'Αγία καί έπαναλαμβάνονται όσα περίπου λέγονται εις τάς
προηγουμένας παραδόσεις. Μέ τήν φωνήν τοΰ άλέκτορος ή 'Αγία εξαφανίζεται8).

Καί έν Μουντενία καί δή έν Όλτενία ') τής Βλαχίας κατά τό παρελθόν, ώς
καί σήμερον, έτηρεϊτο ή άργία τής Παρασκευής, ώς μας πληροφορεί ό γραμματεύς

bojei = Άερικιάς. 2) Τοπωνύμιον.

2) Ε. Ν. Voronca, Datinile §i credinÇile poporului Român, Cernau^i 1903, σ. 275-
276. T. Pamfile, Ένθ' άν., σ. 119-120.

3) §ezätoarea, I, σ. 59-61. T. Pamfile, 'Ένθ' άν., σ. 120- 122.

') Περιοχή τής παλαιάς Βλαχίας διασχιζομένη ύπό τού "Ολτου, παραποτάμου τού Δου-

νάβεως, καί φέρουσα τό όνομα του,
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τού ήγεμόνος Κωνσταντίνου Μπραγκοβεάνου Del Chiaro. Οΰτος είς τό κατά τό
1718 εκδοθέν έν Ένετί<? παρά τφ Βόρτολι έργον του Istoria delle moderne rivo-
luzioni délia Valachia αναφέρει τήν συνήθειαν τοΰ ρουμανικού λαού νά τηρή
τήν άργίαν τής Παρασκευής, χάριν τής άγίας Παρασκευής. Σήμερον δέ παρά τοις
κατοίκοις τής περιοχής ταύτης απαντά ή εξής παράδοσις: «Δέν είναι καλό νά εργά-
ζεται κανείς τήν Πέμπτη βράδυ πρός τήν Παρασκευή, γιατί μιά γυναίκα, πού έγνεθε
αύτή τή βραδυά, έδέχτηκε τήν αγία Παρασκευή, πού τής παρουσιάστηκε σάν μιά
γριά, πολύ γριά, μέ μπαστούνι, καί τής χτύπησε τήν πόρτα. Ή γυναίκα έπήγε καί
τής άνοιξε, χωρίς νά ύποψιασθη τίποτε. Όταν μπήκε μέσα ή 'Αγία, έζήτησε μιά
χύτρα μεγάλη νά τήν βάλη νά βράση τό νήμα. Ή γυναίκα δέν ειχε χύτρα κ' έτρεξε
σιή γειτόνισσα νά ζητήση. Εκείνη ομως δέν τής έδωσε, άλλά τής είπε, ότι αύτή ή
γριά, πού έμπήκε σπίτι της, ήταν ή αγία Παρασκευή. Τότε ή γυναίκα γυρίζει πίσω
καί φωνάζει: "Ω πώς καίνε τά σπίτια τής άγίας Παρασκευής! Άμέσως ή Αγία
έβγήκε έξω κ' έφυγε. Τότε ή γυναίκα μπαίνει στήν αύλή της, κλειδώνει μέ τό μάν-
ταλο τήν πόρτα κι άναποδογυρίζει μέσα στό σπίτι όλα τά πράγματα. "Ερχεται τώρα
ή Αγία καί φωνάζει:—Κουβά, άνοιξε τήν πόρτα. —Δέν μπορώ, τής λέγει δ κουβάς,
γιατί είμαι άνάποδα. "Επειτα έκείνη έφώναξε όλα τ' άλλα σκεύη, άλλά κ' εκείνα τής
έδωσαν τήν ίδια άπάντηση. Μόνο έ'να παλαιό σπασμένο δοχείο τής άπάντησε «άμέ-
σως, άμέσως». Κι όταν σηκώθηκε ν' άνοιξη έ'πεσε κ' έγινε σκόνη. Βλέπει ή Άγια
πώς καί τό δοχείο δέν ερχόταν ν' άνοιξη καί φεύγει γιά τό σπίτι της» ').

Είναι προφανές, ότι εις τό περιεχόμενον τών ώς άνω λαϊκών ρουμανικών
διηγήσεων ικανά είσήλθον στοιχεία έκ τού κόσμου τών δεισιδαιμονιών, αί όποΐαι
άπαντώσι συνήθως εις τά παραμύθια καί τήν μαγείαν. Όπως εΐδομεν, σκεύη καί
άψυχα άντικείμενα προσκαλούμενα ύπό τής Άγίας ν' άνοίξουν τήν θύραν τής οικίας
δέν δύνανται νά πράξουν τοΰτο, διότι είναι γυρισμένα άνάποδα, δράκοι γενναίοι
θέτουν πΰρ εΐς τά όρη, όπου κάθηται ή Αγία, άψυχα άντικείμενα (ποτήριον) όμι-
λοΰν καί νεκρός νεωστί ταφείς κομίζεται ύπό τής Άγίας έκ τοΰ νεκροταφείου καί
ρίπτεται εΐς τό μέσον οικίας γυναικός μή τηρησάσης τήν άργίαν τής Παρασκευής.
Ή αγία Παρασκευή άπολέσασα ούτω τόν χριστιανικόν αύτής χαρακτήρα καί τήν
θείαν τής δσιομάρτυρος ΰπόστασιν κατήντησεν εις τήν λαϊκήν άντίληψιν μία σωμα-
τικώς άδύνατος καί ψυχικώς κακή καί έκδικητική γραία, ήτις επιθυμεί, αλλ' αδυνα-
τεί, νά τιμωρήση τήν παραβάτιν τής αργίας τής ημέρας της, καί ή δποία, ώς καί τά

') Βλ. εκδ. Ν. Iorga, Bucureçti 1914, σ. 49.

s) Viea^a Literarä, I, άρ. 4. Πρβλ. καί St. Tutescu, Ο parte din SfinÇÎi poporului,
σ. 61 · 62, παρά T. Pamfih, ΈνθΛ άν., σ. 122-123,
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ακάθαρτα πνεύματα, εξαφανίζεται ευθύς ως άκούση πετεινόν κράζοντα κατά τό
μεσονύκτιον. Ή τοιαύτη συνύφανσις στοιχείων τόσον διαφόρων αποτελεί τό ούσιώ-
δες χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών ώς άνα> ρουμανικών παραδόσεων.

'Αντιθέτως, εις τινας ρουμανικούς στίχους, τούς οποίους συνέλεξεν έν Câmpul
Pânei τοΰ νομού Hunedoarei άπό στόματος γυναικός, ηλικίας 73 έτών, ό Tudor
Avram καί άνεκοίνωσεν είς τόν Ν. Cartojan, ή άγία Παρασκευή παρουσιάζεται
εις τήν φυσικήν της κατάστασιν τής χριστιανής όσιομάρτυρος καί εις μορφήν στενώς
εξαρτωμένην έκ τής «προσθήκης», ώς έχαρακτηρίσαμεν τό τέλος τής άνωτέρω δημώ-
δους παραδόσεως τοΰ Cod. Sturdzanus. Εκ τοΰ κειμένου τών εν λόγω στίχων,
δημοσιευθέντων ύπό Ν. Cartojan καθίσταται εισέτι φανερόν, ότι ή παράδοσις
τοΰ Cod. Sturdzanus ή μάλλον ή εις τό τέλος αύτής προσευχή τής άγίας Παρα-
σκευής εχρησιμοποιεΐτο ύπό τοΰ ρουμανικού λαού ώς φυλακτήριον2).

'Αλλά καί εις τά χριστουγεννιάτικα κάλανδα τοΰ ρουμανικού λαού άπαντα
ίδιος κύκλος: «Τά κάλανδα τής άγίας Παρασκευής». Καί τά άσματα αύτά ευρίσκον-
ται εις άμεσον σχέσιν πρός τόν βίον τής Άγίας, ώς οΰτος εκτίθεται έν Cod. Sturd-
zanus, διότι έν άρχή λέγεται, ότι παρά τήν έ'δραν τοΰ θείου κριτηρίου γονυπετής
ή Άγία παρακαλεί τόν Θεόν διά τούς πιστούς, ύπενθυμίζουσα, ότι, ότε έστάλη διά
νά βάπτιση τούς άνθρώπους, μόνον ή πόλις τοΰ 'Ιορδανού δέν έβαπτίσθη 8). Άξιο-
σημείωτον τυγχάνει επίσης, ότι εις αυτά άναφέρεται καί τό έπεισόδιον τού βασανι-
σμού τής Άγίας είς τόν λέβητα, ώς τοΰτο εκτίθεται έν τφ μαρτυρολογίω αύτής.

Μέ τό έ'θιμον τέλος τής καθ' έκάστην Παρασκευήν νηστείας σχετίζονται καί
μερικαί παροιμίαι τοΰ ρουμανικοΰ λαού, ώς π.χ. 1) A mâncà Joia post §i Vene-
rea carne ( = Νά νηστεύης τήν Πέμπτην καί νά τρώγης κρέας τήν Παρασκευήν), λε-
γομένη έπί πραγμάτων πού γίνονται άνάποδα, 2) Parcä — i sfânta Vinèri ( = Σάν
và είναι άγία Παρασκευή), λεγομένη δι' άνθρωπον πολύ ισχνόν, ό όποιος δηλαδή
διήλθε τόν βίον έν νηστείφ, 3) Nu e totdeauna Vinerea mare, δηλονότι δέν είναι
πάντοτε μεγάλη Παρασκευή, δέν είναι πάντοτε εορτή δι' άνάπαυσιν, καί 4) A ne-
merit ca Çiganul Vinerea la stâna ( = "Εφθασεν, όπως ό γύφτος τήν Παρα-
σκευή στή στάνη).

Συγκεφαλαιοΰντες τά προειρημένα, δυνάμεθα νά συναγάγωμεν τά άκόλουθα
συμπεράσματα :

α) Ότι ή άγία καί όσιομάρτυς τοΰ Χριστού Παρασκευή καταλαμβάνει όλως
έξέχουσαν θέσιν εις τήν λαϊκήν λατρείαν καί μυθοπλαστίαν τών δύο 'Ορθοδόξων

ι) Ν. Cartojan, ενθ·' άν., σ· 161. Ένθ' άν.

3) G. Dem. Teodorescu, Poezii populäre rotnânç. Bucureçti 1885, <?. 32 - 33,
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χριστιανικών λαών τής Βαλκανικής, Ελλήνων καί Ρουμάνων. Εις τήν ευρεΐαν διά-
δοσιν τής λατρείας τής Άγίας ταύτης καί εις τήν διαμόρφωσιν ποικίλων παρά τοις
λαοϊς τούτοις δοξασιών καί παραδόσεων περί αύτή,ς συνετέλεσαν κυρίως δύο τινά :
πρώτον μέν τό Συναξάριον αυτής, περιέχον δημώδους προελεύσεως καί σημασίας
στοιχεία, δεύτερον δέ ό ταυτισμός τής Άγίας μέ τήν ήμέραν Παρασκευήν τής εβδο-
μάδος, πρός τήν οποίαν συνάπτονται κοιναί παρά τοις λαοις τούτοις δεισιδαιμονίαι
καί παραδόσεις, σχετικαί μέ τό δυσοίωνον τής ημέρας ταύτης, ώς καί κανονικαί
τίνες διατάξεις τής Ορθοδόξου Έκκλησίας περί νηστείας καί άποχής άπό πάσης
εργασίας κατά τήν Παρασκευήν, ήμέραν ίεράν, ήμέραν, καθ' ην έσταυρώθη ό 'Ιη-
σούς Χριστός. Αί έν λόγω αντιλήψεις, συνδυασθεϊσαι καί συναφθεισαι ύπό τοΰ λαοΰ
μέ τό πρόσωπον τής άγίας Παρασκευής, συνετέλεσαν εις τήν διαμόρφωσιν παρα
δόσεών τίνων, εις τάς οποίας ή Αγία έχει άπολέσει τόν χριστιανικό ν καί θείον αύ-
τής χαρακτήρα. Τοΰτο φαίνεται περισσότερον είς τάς ρουμανικός παραδόσεις.

β) Ή αγία Παρασκευή εΐς τε τό Συναξάριον αυτής καί εις τάς λαϊκάς παρα-
δόσεις κυρίως είναι δρακοντοκτόνος. Εις τάς ελληνικάς παραδόσεις παρουσιάζεται
καί προστάτις τών οφθαλμών, διώκτης διαφόρων άσθενειών καί συντελέσασα είς
τήν φύτευσιν τής άμπέλου, ένφ εις τάς ρουμανικός παραδόσεις εμφανίζεται μάλ-
λον ώς κακή καί εκδικητική δαίμων, τιμωρός τών γυναικών, τών μή τηρουσών τήν
άργίαν τής Παρασκευής, έξαφανιζομένη δέ μόλις άκούση τήν φωνήν τοΰ άλέκτορος,
ώς πάντα τά κακοποιά πνεύματα. Καί εΐς ελληνικάς τινας παραδόσεις ή Αγία έ'χει
τήν μορφήν άπηνοΰς διωκτρίας τών έργαζομένων κατά τήν ήμέραν της, αλλ' εις
αύτάς άντικαθιστά μάλλον τήν Πεφταργάν, κατά πολλά διαφέρουσαν άπό τήν δαί-
μονα τών ρουμανικών δοξασιών.

γ) Ή περί τής άγίας Παρασκευής δημώδης ρουμανική παράδοσις τοΰ Codex
Sturdzanus, προελθούσα έξ ελληνικοΰ προτύπου, δι' αγνώστου ήμΐν σλαβικού ενδια-
μέσου, ώς καί αί ρουμανικαί μεταφράσεις τών ελληνικών Μηναίων καί άλλων θρη-
σκευτικών βιβλίων έν οις γίνεται λόγος περί αύτής, συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τήν
παρά τφ ρουμανικφ λαφ ένίσχυσιν τής λατρείας αυτής. Ό δέ Ιδιαίτερος κύκλος λα-
τρευτικών διά τήν άγίαν Παρασκευήν ασμάτων, άδομένων ύπό μικρών καί μεγά-
λων έν Ρουμανία κατά τά Χριστούγεννα μέ περιεχόμενον εντελώς δμοιον πρός τά
έν τή παραδόσει τοΰ Codex Sturdzanus άναφερόμενα, μαρτυρεί τήν μεγίστην τών
ασμάτων τούτων συνάφειαν καί προέλευσιν έκ τής έν λόγω ελληνικής καταγωγής
παραδόσεως.
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