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Αί ειδήσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών περί τού 'Ιούδα είναι, ώς γνω-
στόν, πενιχραί, αναφερόμενοι εις την διαχείρισιν τοΰ κοινού ταμείου ύπ' αί'τού,
εις την ενέργειάν του διά την σύλληψιν τού Ιησού, είς την μεταμέλειαν και τον
θάνατον αυτού. 'Ασάφεια όμως υπάρχει εις ό,τι αφορά αυτήν ταύτην την προ-
δοσίαν. Εις τί δηλαδή συνίστατο ή προδοσία τού 'Ιούδα, εφ' όσον οΰτος δεν
εχρησιμοποιήθη υπό των αρχιερέων, διά να ψευδομαρτυρήση κατά τού 'Ιησού ;
Και παραδίδεται μεν, ότι ό 'Ιούδας εχρησίμευσεν ως οδηγός εις τους συλλαβόν··
τας· τον Ίησούν, αλλ' δ 'Ιησούς «πορευόμενος, ως λέγει ό Λουκάς, κατά τό ωρι-
σμένον» δεν εκρύπτετο" όθεν ήτο ευκολώτατον εις τους αρχιερείς να πληροφορη-
θούν διά των υπηρετών των τον τόπον τής νυκτερινής διαμονής τού Ιησού και
νά ενεργήσουν δι' αυτών την σύλληψιν Αχιτού. "Επειτα και τά ελατήρια, τά
όποια παρεκίνησαν τον Ίούδαν ε'ις την πραξίν του, παραμένουν και κατά τους
θεολόγους «κεκαλυμμένα δια τού πέπλου τού μυστηρίου» 2). Και ευρέθησαν μεν
συγγραφείς, ως ό Άντρέγιεφ, δ Ράττι, δ Μαλωρύ, ό ΣπΓρος Μελάς, δ Μιχ.
'Ακύλας, οί όποιοι πς>οσεπά9ησαν ν' ανασύρουν τον πέπλον αυτόν και με τό φώς
τής τέχνης των νά φωτίσουν τό μυστήριον, πού καλύπτει την ψυχή ν τού 'Ιούδα,
άλλα και μέ τάς προσπαΟείας awàç τό αίνιγμα δεν λύεται και μένει ή απεχθής
πράξις νά βαρύνη εσαεί τήν μνήμην τοΰ 'Ιούδα, ως τοΰ απαίσιου προδότου..

Έδώ θα έξετάσωμεν ποΐαι δοξασίαι επικρατούν παρά τφ λαφ περί τού
'Ιούδα, ποίαν μορφήν έλαβον αί περί τοΰ προδότου ειδήσεις τής Αγίας Γραφής
ιδία παρά τφ ελληνικφ λαφ.

') Ή μελέτη αΰτη απετέλεσε πρό ετών θέμα ομιλίας μου, γενομένης εν trj Εταιρεία
των Βυζαντινών Σπουδών, και εδημοσιεύθη έν περιλήψει είς έπιφυλλίδας τής έφϊ|μ. «Καθη-
μερινής» τής 81?, 91? και 101? 'Απριλίου 1936.

') Π. Μπραταιώτης έν Έγκυκλ. Λεξ. 'Ελευθερουδάκη λ. 'Ιούδας. Πρβλ. και J- Hastings,
A Dictionary of the Bible λ. Judas, Enciclopedia italiana, ed. Inst. Treccani λ. Giuda
Iscariota, προς δέ Ν(ιχοΧαΐδην) είς « Έλεύ&. Βήμα» 28 Άπριλ. 1937 και Ση. Μελάν είς
«Άθην. Νέα» 10 Άπριλ. 1936.
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Ώς περί τοΰ Χριστού και των λοιπών προσώπων τών 'Αγίων Γραφών,
οΰτω και περί τού Ίοΰδα ό ελληνικός λαός έπλασε ποικίλας παραδόσεις, άναφε-
ρομένας όχι μόνον είς τήν γέννησιν και τόν θάνατον, άλλα και τον όλον αυτού
βίον μέχρι της στιγμής, καθ' ην έγινε μαθητής τοΰ Χριστού. Οΰτως άπεσαφή-
νισε τελείως τήν εικόνα τοΰ προδότου, συνέθεσε πλήρη ίστορίαν, ή οποία όμως
κάμνει τον Ίούδαν αυτό τούτο ήρωα παραμυθιού" παραμυθιού πού δένεται μέ
τό δνομά του και εισέρχεται είς τα όρια τής παραδόσεως. 'Ιδού τό παραμύθι,
όπως τό εδημοσίευσεν ό μακαρίτης Κ. Ζησίου εις τό περιοδικόν «Έβδομάς» τού
1887, άρ. 10 σ. 6-7.

«JItov μιά φορά ενα ανδρόγυνο. 'Αφού επανδρεύ&ηκαν και εμεινεν ή γυ-
ναίκα εγκνος, είδε ν είς τό δνειρό της, δτι εγέννηαε μία φλόγα. Τό πρωΐ εδιηγήϋη
είς τον ανδρα της το δνειρό της' τότε είπε ν ό ανδρας της γυναικός του : αχ, καη-
μένη γυναίκα, το παιδί όπου ϋα κάνης, ΰά γίνη διάβολος' αλλ' α μα το γεννήσ^ς,
và το πάρουμε rà το πετάξουμε.

"Αμα εγέννησεν ή γυναίκα του, επήρεν ό πατέρας το παίδι και τό έπηγε
Ικεΐ δπου ήτον ενα βουνό και εκεί τό επέταξε.

Έκέϊ κοντά ήτον ένας βοσκός και εβοσκε γίδια, αλλά μιά γίδα, ή καλύτερη,
εξέκοβε και επήγαινε και εβύζαινε τό παιδί. Ό βοσκός επιανε và άρμέξη την γίδα'
δϊν είχε γάλα. Ύποχριάσ&ηκε μήπως την άρμέγη ό πιστικος και άπεφάσιαε νά
τόν παραφυλάξη.

Την αλλην ημέρα βλέπει την γίδα και ξεκόβει, την παίρνει από πίσω και
βλέπει và γονατίζη, và βυζαίνη τό παιδί. Τό παίρνει αμέσως και τό φέρνει είς
την καλύβα του και ή γίδα τόν ακολουθούσε.

Βλέποντάς το ή γυναικά του τό παιδί τόσον δμορφο, του λέγει : ανδρα, που
τό ενρηκες αυτό τό παιδί ; — Τό εϋρήχα είς τό βουνό, οπού τό εβύζαινε η γίδα.
Τοΰ λέγει η γυναίκα: —"Ανδρα, ας τό ε χουμε είς την καλύβα μας, và τό μεγα-
λώσουμε, σαν τά αλλα παιδιά μας.

"Οταν εγινε οκτώ, δέκα χρονών, εβγήκε μιά μέρα δ βασιλιάς περιοδεία.
Περνώντας από την καλύβα τοΰ βοσκού, παραξενευότανε và βλέπτ] τά παιδιά τοΰ
βοσκού δλα τά άλλα μαΰρα και ασχημα και αυτό τόσον δμορφο. 'Ερωτά τόν
βοσκό τό γιατί, και τον λέγει τό και τό, πώς τό ευρηκε.

Ό βασιλιάς ζητάει από τόν βοσκό τό παιδί, γιατί αυτός δεν εκανε, και τό
φέρνει είς τό παλάτι.

Ό καθαυτού πατέρας του παιδιού είχε νοικιάσει τό βασιλικό περβόλι.

Άφον τό παιδί εγινε είκοσι χρονών, επήγαινε είς τό περβόλι και αρχινούσε
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και εκοβε τά δένδρα καΐ άλλα κακά εκανε. Τον ελεγεν δ περιβολάρης, δηλαδη δ
πατέρας τον, τί οοϋ φταίνε και τά χαλάς. 'Αλλ' αυτά δεν τά άκουε ô νέος και
ήλϋ-αν είς λόγους και αμέσως τρανάει το σπαϋ·1 και τον οκοτώνει.

Τότε τρέχει ή γυναίκα τον περιβολάρη, δηλαδη ή μητέρα τον φονιά, είς τον
βασιλιά : — Βασιλέα μου πολύχρονε μένε, το παιδί, όπου έχεις, εσκότωσε τον Άν-
δρα μου χωρίς αιτία, μόνον γιατί τοΰ είπε νά μην κόβη τά δένδρα.

'Αμέσως ό βασιλιάς άπεχρί&η : — Άγοΰ εσκότωσε τον ανδρα σον, τότε
πρέπει νά πάρης αυτόν ανδρα — εται ήτον δ νόμος είς εκείνον τον τόπον. —
Και αμέσως εδιάταξε και τους έστεφάνωσαν.

Άφον εστεφανώ'&ηκαν καΐ εμεινε ή γυναίκα έγκυος, μια βραδειά δ αν δρας
της, δηλαδη τό παιδί της, αρχίνησε νά λέγί] την Ιστορίαν του, πώς τον εΰρήκε δ
βοσκός πεταμένο από τους γονέους τον. Τότε λέγει ή μητέρα τον ποιος είναι και
τί είχε τον σκοτωμένο καΐ τί την γυναίκα του.

Καϋώς άκουσε αυτά δ νέος, αμέσως εφνγε και επήγε και εγινε μαϋητης
τοΰ Χρίστου. Ό Χριστός τον εδέχθη και τον εκανε κασαδόρο, δηλαδη ταμίαν,
εως δτον ήλΰε δ καιρός όπου τον επρόδωσε, για νά φανή σωστός 'Ιούδας 'Ι-
σκαριώτης και «όξαποδώ».

Και δ διηγούμενος ταντα, επικαλούμενος την άλεξίκακον δύναμιν τον αγίου
τής ημέρας, στανροκοπεΐται και οι απνευστί άκροασάμενοι αυτόν μιμούνται αυ-
τόν και πτύονσι τ ρις είς τον κόλπον».

'Ατυχώς δ μακαρίτης Ζησίου δεν αναφέρει παρά τίνος ήκουσε τήν διήγησιν
αυτήν και ποία ή πατρίς τού είπόντος. Ότι δ' όμως ή περί τοΰ Ίοΰδα διήγη-
σις είναι ευρέως διαδεδομένη εν Ελλάδι αποδεικνύεται εκ τών "παραλλαγών, τάς
οποίας κατέγραψαν από τό στόμα τοΰ λαοΰ δυο εξαίρετοι τής ελληνικής λαογρα-
φίας ερευνηταί, ή διδασκάλισσα Μαρία Λιουδάκη εν Κρήτη και δ καθηγητής
Κυριάκος Χατζηϊωάννου εν Κΰπρφ. 'Ιδού πρώτον ή δίήγησις, τήν δποίαν ή
Λιουδάκη ήκουσε τό 1938 από τον γέροντα πατέρα της, δ δποίος κατάγεται εκ
τοΰ χωρίου Λατσίδα Μεραμπέλλου και είναι τελείως αγράμματος :

«Οντόν ήτονε άγαστρωμένη τον 'Ιούδα ή μάννα ντου, επήγεν δ προφήτης
Νάϋας και τσ εΐπενε : Τό παίδι άπου δά κάμτ]ς, κερά μου, δα νά 'ναι άφτωμέ-
νος δανλός νά κάψη τον κόσμο.

Αυτή, νά τ ακούση, ήδωκε 'ς τά μαλλιά τζης '). Πάει και λέει το τ άντρου ς

1 ) "Ηδωκε 'ς τ à μαλλιά τζης = άρχισε νά τραυςί τά μαλλιά της.
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ταης : Έτσε κ° έταέ, κακομοίρη γερο, καΐ το παίδι πού δ à κάμωμε, λέει, δ à νά
'ναι άφτωμένος δαυλός và κ άψη τόν κόομο.

— Kà ') εϊντα μού Aèç εκειά, γυναίκα ;

— Κειονά πού αού λέω, άντρα μου.

—"Ε, δεν ε χει αλλο παρά và τό πνίξωμε, μός 2) και τό κάμης.

Μός κ' εγέννηαε κιόλας ή γυναίκα, τό βάλανε σ' εν αν κασελλάκι κ' έπήγανε
και τό ρίξανε °ς τή θάλασσα. Μά ή θάλασσα τό βγάλε σ° εναν ερημον τόπο και
τό βρήκανε δυο γαϊδουροβοσκοί' ανοίγουν το και θωρούνε τό κοπέλλι μέσα. 01
γαϊδάρες είχανε γεννημένα και τό βάλανε και τό βύζανε μιά γαϊδάρα κ' ενε-
θρέψα ντο.

Σάν εμεγάλωσε, καθίζουν και τού κάνουνε νάκλι ®), πως και πώς τόν εύρή-
κανε και πώς τόν ενεθρέψανε κι άπόι4) τον λένε :

— Έδά εμεγάλωσες, καλά σου 'ναι μπλιό νά πά δούλεψες κιόλας.

Σκώνεται δ ντεληκανής5) και μισσεύγει και πού và πά-η, πού và μην πάγ/,

πάει και μπαίνει δούλος στ" αρχοντικό τού κυρού β) ντον. Αύτοι είχανε ώστόσο κα-
μωμένο αλλο κοπέλλι και τό 'χανε άνεθρεμμένο.

Μιάν ημέρα ετσακωστήκανε τά δυο παιδιά και σκοτώνει δ 'Ιούδας τ' αδερ-
φάκι ντου. Σκώνεται ντελόγο 7) και μισσεύγει και πάει και μπαίνει δούλος στού
βασιλιά τό παλάτι.

01 γονέοι, và δούνε τό παιδί ντως σκοτωμένο, έρρίξανε τά τζάγκουρνά ντως
κάτω8), μά εΐντά 'θελα κάμουνε ; Στο ύστερο επαρηγορηθήκανε.

Μιάν ημέρα λέει δ κύρης τον στη μάννα ντου :

— Κακομοίρα γυναίκα, τό ενα μας παίδι Ιπετάξαμε, τό αλλο μας τό σκό-
τωσε ό δούλος κ έπομείναμε σάν σβηστός λύχνος' δεν ερχεσαι và δώσωμε τών
άμμαθιώ μας ; Εϊντα δ à κάθομέστανε μπλιό επαε 9) và κάνω με ;

Σκώνουνται κιόλας και μισσεύγουνε και πάνε και μπαίνουν ε π ερβολάρηδες
σ' ενα μπαξέ κ εκαλλιτεύγανε ιο) βιολαρες κ' εζονσανε.

Μιάν κοπανιάίι) λέει ό βασιλιάς ατό δούλο ντον:

— Νά πάς, μωρέ, νά μού φέρης ενα μάτσο ρόδα και μού χρειάζουνται.
Σκώνεται ό 'Ιούδας και πού và πάη, πού và μην πάη, πάει στο περιβόλι που

') κά, καλέ. 2) μος και, ευθύς ώς, μόλις.

ε) κάνω νάκλι, πληροφορώ. 4) άπόι, Επειτα, μετά ταΰτα.

5) ντεληκανής, νέος ανύπαντρος, έφηβος. li) κύρης, πατέρας.

7) ντελόγο, αμέσως. 8) ερρίξανε τα τζάγκουρνά ντως κάτω, (τζαγκονρνίζω = τζουγ-

γρανίζω, άμύσσω) = έξέσχισαν το πρόσωπον των. ®) επαέ, επαδά, εδώ.

10) καλλιτινγω, καλλιεργώ. ") μιαν κοπανιά, αίφνης.
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δονλενγεν δ κύρης τον. Μπαίνει μέσα, φωνιάζει στον περβολάρη απάνω, φωνιά-
ζει τον κάτω, δ περβολάρης δεν εφάνηκε. Πιάνει κι αντός κ' έμάζωνε άμοναχός
τον τά ρόδα. 'Οντόν ή&ελα μισσέψει μπλιό, νά τον περβολάρη και φτάνει και βά-
νει ομπρός τον τον 'Ιούδα, άπου μάζωνε τά ρόδα. Αντός μανίζει1) και σκοτώνει
τον κύρη ντου και πάει και λέει το στο βασιλιά.

— "Ετσε κ ετσε κ° εμαλώσαμε με τον περβολάρη και τον εσκότωσα.

— Μω ρε σκύλε, είντά 'καμες ; Νά πάρτης εδά 2) γυναίκα αον τη γυναίκα ντον.

Πάει και παίρνει τη μάννα ντον γυναίκα.

Μιαν κοπανιά εκά&ονντανε κ' έκονβεδιάζανε μάννα και γιος και τόνε ρωτά :

— 'Από πον 'σαι και πώς ενρέ&ηκες έπαδά ;

— 'Εγώ δε γατέχω3) ποιοι ήσανε οι γονέοι μου. Έμενα με εύρήκανε γαϊδον-
οοβοσκοί μέσα α 'ένα κασελλάκι και μ' ενε&ρέψανε. Και λέει τσης δλη τον τήν
Ιστορία.

— Σκύλε, και γιός μον είσαι κ' εκολαστήκαμε, άπον γενήκαμε κι άντρόννο.
Νά φυγής, νά πάς ν' άκλουάάς εκειούνουγε τ' άϋρώπον, πον λένε πώς σώνει τα
αμαρτωλούς.

Και φεύγει και πάει και γίνεται μα&ητης τον Χρίστου» 4).

Ή κυπριακή παραλλαγή προέρχεται εκ Μακροσΰκας τής 'Αμμοχώστου και
εδημοσιεΰθη υπό τού Κ. Χατζηϊωάννου εις τά Κυπριακά Χρονικά, τ. Θ' 1933

α· 291 κε. έχει δέ ως εξής :

«Ό 'Ιούδας, τον τζαιρόμ π' άγγαοτροχθην ή μάνα τον, εΐεν 5) είς τ' δρομάν
της, πώς δτι τό παιδίμ, πού V νά γενι>ηί)ή, εν νά κάμη πολλά κακά είς το εχνος
τους. 'Επήεν τζα'ι τούτη στόβ βασιλέαν τζ* ειπεν του τήν Ιατορίαν. Ό βασιλέας
έπρόσταξεν, αμαγ γέννηση, νά τό σκοτώστ). "Αμαν τ£' έγεννή&ην δ Ιούδας, ή μά-
να του ελυπήϋην τον τζι άντίς νά τόν -1 - ακοτώση, επίσσωσεν εναγ καλάϋιν τ ζ'
επέταξέν τομ μέσ στόμ ποταμόν, νά πεϋάνη μονιχόν τον. *Ηταγ κάτι βοσσοί,
είαν τό καλά&ιν, επήαγ κοντά τον, άκούουγ κλαίει μωρόν. Άννοΐξαν τζ' επκιάααν
τό μωρόμ που μέσα, λαλοϋσ σου, νά τό νϊώσουμεν Β) τζαϊ φήννουμέν το νά μας
βοηί}(ϊ στο κουπάϊν 7). 'Επήραν το τ ζ' εταΐζαν το γάλαμ πον τήν άίγιαν — πον τό
καταραμένοχ χτηνόν. - 'Αγάπησέν το ή αίγια τζ' έβύζαννέν το. "Αμαν τζ' είνην

') μανίζω, οργίζομαι. 2) εδά, τώρα. *) γατέχω, κατέχω, γνωρίζω.

*) Λαογραφ. Άρχεΐον, αριθ. χειρ. 1162 Β', σελ. 41 - 44. 'Εφεξής ή συλλογή τοΰ Λαο-
γραφ. 'Αρχείου δηλοΰται διά ΛΑ. δ) εϊε, ε!αν — είδε, είδαν.

δ) νιώνω, πιθ. ετ. τύπος τοΰ άναγιώννω, ανατρέφω, μεγαλώνω' βλ. Σαχελλαρίου, Κυ-
πριακά Β' 414 και "Ιστ. Λεξικόν λ. άναγιών-νω. 7) χονπάϊν, κοπάδι, ποίμνιον.
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εφτά γρονώμ πού ο εν và τους βοηθά λλίον, εττ ερπίζεψεν1). "Οϊ πονει τον το πόϊν
τον, οϊ2) πονά. το σέριν τον, με δονλειάν τονς ε κάμνε/ι με τίποτε. ' Εσκεφτήκαν
τζαί τζεΐνοι νά το μ πάρουν τον βασιλέα. 'Επήραν τον τού βασιλέα τζ' εφηκέν τον
τζάί τζεΐνος μισταρκόν τον. Μιαν ήμέραν λαλεί του ή βασιλοπούλλα : «Πήαινε ρέ,
φέρε λλία add η». Έπήεν τζάί τούτος μέσ στο περβόλιν τού παλαδκιού τζ' άρκί-
νησεν νά κόβκϊ] άντίς τους άθ&ούς, κλώνους ολάκερους. "Α, μέσ' στο περβόλιν
τούτον, έξήχασα và σας πώ, ήταν δ τζύρης τού 'Ιούδα με τη μ μάναν του. Γιατί
εδυστυχήσαν, εσκότωσέν τονς τζ' εναγ γυιόμ μέσ τ όρος ό ίδιος ό 'Ιούδας τζ'
ετσι τζαί τούτοι ήρταν τζ' επαρακαλέσαν τόβ βασιλέαν và τονς δώσγ] τίποτε ζή-
σην τζ' εδωκέν τονς τζεϊν' τό περβόλιν và τό σάζοί'ν τζαί νά πκιάνονν τά μα-
ξούλ.ια 3) τον. Αι, δσσον τζ' εΐεν τον δ τζύρης του — τωρά με δ 'ένας ξέρει πώς εγ'
γνιός του, με ό άλλος πώς εν τζύρης του — «Ρέ», λαλεί του, «γιατί κόβκεις τους
κλώνους; εγιώ κάμνω τόσογ κόπον τζαί νά 'ρκεσαι và μού κατακόβκης τά δεν-
τρά;» Έπολοήθην τζαί τζεΐνος μ' ενασ στόμαν4) : «Εΐπεμ μου ή τζυρά μον ή
βασιλοπούλλα». Τωρά εν ή οκνιά τον που του τά εκαμνεν όξά5) εμ πού τοΰ εϊπεν
ή τζνρά του. Πάλε αλλην ήμέραμ πάλ' επήεν, εΐεν τον ή μάνα του, εϊπεν το τ'
αντρός της, ερκεται : «Εϊντα κόβκεις, ρέ, πάλε τούς κλώνους ; - "Α, λαλεί τον, με μ
πής αλλολ λόογ, γιατί σκοτώννω σε τζ' έσέναν, δπως εσκότωσ' αλλδναμ μέσ' τ'
δρος», θέλει và πη τόν άρφόνΆ) τον. Έπκιαστήκαν, εσκότωσεν τζαί τόν τζύρην τον.
Ή μάνα τον κλάματα, σκοτωμούς ! "Ακονσεν ή βασίλισσα, εϊπεν το τοΰ βασιλέα.'
«Ρέ, λαλεί του 6 βασιλέας, γη νά δρμαστης 7) τήγ γεναϊκαν τούτην νά μέγ κλαίγ)
γή εν νά σε ποτζεφαλίσω». Άρμάστην την. Πααίνει μιάν ήμέραν εσσω ο 'Ιούδας,
κρώννεται8), άκούει της τζαί νεκαλιέταια) τζαί λαλεί ουλλα τά βάσανά της. Έξάν-
νοιξέν'0) τηγ - γιατί είπαν του την Ιστορίαν οϊ βοσσοί, πώς ήταμ μέσ στο καλάθιν
τό πισσωμένον - τζ' εκατάλαβεν δτι πώς ήταν τούτος τζ' εσκότωσεν τζαί τόν άρφόν
τον, τζαί τόν τζύρην του τζ' άρμάστην τήμ μάναν του. Πού τζαχαμαί εχωρίσα-
αιν τζ' επήεν τ ζ' ηνρεν τόχ Χριστόν. Γ0 Χριστός τζ' εδέχτην τον, ήτουν γιατί δ
'Ιούδας ήταφ φιλάργκνρος τζ' εϊσεν và τόμ προώστ). Κανένας άλλος έν τζ' επρό-
ωνέν τον».

ι) ττερπιζενκω = γίνομαι τερπίζης (terbijessiz), ανάγωγος, άτακτος, κακός.

2) οϊ... οϊ. . . — χή μιά φορά, τήν άλλη φορά. 3) μαξονλιν, προϊόν.

4) μ' ενασ οτόμαν = μέ μιάν αύθάδεια, μ' ενα εγωισμό.

5) όξά, ή. e) άρφός, αδερφός. "') δρμάζω, άρμάζω, άρμόζω, νυμφεύω.

8) κρώννομαι και άκρώννομαι, άκροώμαι, μετά προσοχής ακούω.

9) νεκαλιοϋμαι, άνακαλωνμαι, οδύρομαι, θρηνώ, μοιρολογώ.

10) ξαννοίω και ίξαννοίω, ανοίγω, κοιν. ερωτώ νά μάθω τι παρά τίνος.
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Είναι φανερόν, ότι εις τάς διηγήσεις ταύτας υπόκειται ό περί Οιδίποδος
μύθος ή καλύτερα τό παραμύθι, τό οποίον είς μεν τους αρχαίους χρόνους συνε-
δέθη με τό όνομα τού Οιδίποδος και μέ ώρισμένους τόπους τής Ελλάδος, εις δέ
τους χριστιανικούς χρόνους με τό όνομα τού 'Ιούδα. "Οτι δ' ή σΰνδεσις μέ τό
όνομα τοΰ τελευταίου τούτου είναι αρκούντως παλαιά, αποδεικνύει τό γεγονός,
ότι ό περί αυτού μύθος είναι ευρύτατα διαδεδομένος παρά πλείστοις λαοΐς. Και
πρώτον δ περί 'Ιούδα μύθος ευρίσκεται εν τή Legenda aurea (κεφ. 45), ή δποία
εγράφη μεν λατινιστί τόν 13ον αιώνα υπό τοΰ 'Ιακώβου de Voragine, αλλ' ανά-
γεται εις παλαιότερον πρότυπον ήτοι είς άπόκρυφόν τινα ίστορίαν, ως συνάγεται
εκ δύο αυτής χωρίων, ενός εν αρχή : legitur in quadam historia, licet apo-
crypha και ετέρου εν τέλει : hucusque in praedicta historia apocrypha legitur.

To περιεχόμενον τής Legenda aurea είναι τό εξής: Εις τήν "Ιερουσαλήμ
έζη δ Ρουβέν Συμεών. Ή σύζυγος του Κυμβορέα (Cyborea) ώνειρεΰθη, ότι έτεκεν
υίόν, όστις έμελλε ν' άποβή ολέθριος εις τήν οίκογένειάν του. Εξυπνα και διηγείται
τό όνειρον εις τόν άνδρα της, δ όποιος ζητεί νά τήν καθησύχαση λέγων, ότι ήπα-
τήΟη υπό τού πονηρού πνεύματος. Άλλα δεν αργεί αύτη νά παρατηρήσω, ότι
έμεινεν έγκυος από τής νυκτός εκείνης, και αρχίζει ν' άνησυχή, καθώς και ό σύ-
ζυγος της. Μόλις εγεννήθη τό παιδίον, μή θέλοντες νά τό φονεύσουν, τό θέτουν
εντός κιβωτίου και τό ρίπτουν είς τά κύματα τής θαλάσσης, τά δποία τό μετα-
φέρουν εις τήν νήσον Iscarioth. 'Εκεί περισυλλέγεται από τήν βασίλισσαν τής
νήσου, ή οποία, περίλυπος διότι στερείται κληρονόμου, τό υιοθετεί, προσποιείται
εγκυμοσύνην και κατόπιν ανακοινώνει είς τόν λαόν της, ότι άπέκτησεν υίόν. Άλλα
μετ' ολίγον αύτη εγκυμονεί πραγματικώς και φέρει είς τόν κόσμον άρρεν τέκνον.
Άφοΰ και οι δύο εμεγάλωσαν, δ Ιούδας — ή βασίλισσα τοΰ είχε δώσει τό
όνομα αυτό, διότι ή θάλασσα τόν είχε φέρει από τήν Ίουδαίαν, πού εκείτο απέ-
ναντι τής νήσου Iscarioth — ό 'Ιούδας εφέρετο κακώς προς τόν νομιζόμενον
άδελφόν του, ώστε ή βασίλισσα ήναγκάσθη νά τοΰ άποκαλύψη, ότι είναι ένας
«βρετός». Αυτός τόσον εξωργίσθη από αιιτό, ώστε καιροφυλακτήσας φονεύει τόν
υίόν τής βασιλίσσης και φεύγει ευΌυς διά τήν 'Ιερουσαλήμ. Έκεΐ επέτυχε ν'
άρέση είς τόν κυβερνήτην τής 'Ιουδαίας, τόν Πιλάτον, δ όποιος τόν διώρισε aU-
λάρχην του. Μίαν ήμέραν ό Πιλάτος, βλέπων εκ τοΰ παραθύρου τόν απέναντι
κήπον, κατελήφθη από άκατανίκητον^επιθυμίαν νά φάγη από τά μήλα, πού ευ-
ρίσκοντο εις aUrov. Ό 'Ιούδας προθυμοποιείται νά τοΰ φέρη. Είς γέρων, ϊδιο-
κτήιης τοΰ κήπου, θέλει νά τόν εμπόδιση' εκείνος μέ μίαν πέτραν τόν κτυπςί και
τόν φονεύει. Κανείς δεν υποπτεύεται, ότι συνέβη έγκλημα, και ό Πιλάτος δικαιώ-
ματι κυριαρχικφ διαθέτει υπέρ τού 'Ιούδα τά κτήματα και τήν χήραν αυτήν, ή
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οποία δεν είναι άλλη παρά ή Κυμβορέα. "Ετσι ό 'Ιούδας έχει φονεύσει τόν πα-
τέρα του και νυμφευθή τήν μητέρα του. Μίαν ήμέραν, πού ή ιδία άνεστέναξε,
δ 'Ιούδας τήν ήρώτησε τί έχει. «Δυστυχία μου, εφώναξεν εκείνη, τό παιδί μου
τό έπνιξα, ό άνδρας μου εσκοτώθηκε, και μέσα στή συμφορά μου δ Πιλάτος μέ
ύπάνδρευσε, χωρίς νά θέλω». Ό 'Ιούδας αρχίζει νά σκέπτεται και μετ' ολίγον,
μετά νέας ερωτήσεις, πείθεται διά τήν θλιβεράν άλήθειαν. Βασανιζόμενος από
τάς τύψεις τής συνειδήσεως καί θέλων νά παρηγορήση τήν μητέρα του, πηγαίνει
και ρίπτεται είς τους πόδας τοΰ 'Ιησού Χριστού, τοΰ δμολογεί τά εγκλήματά του
καί γίνεται μαθητής του καί ταμίας. Ή συνέχεια συμφοονεΐ μέ τήν διήγησιν των
ευαγγελίων ').

Ή L,egenda aurea, ώς γν«)στόν, μετεφράσθη ένωρίς εις τήν ίταλικήν, διε-
σκευάσθη δέ ποιητικώς εις τήν γαλλικήν, αγγλικήν, σουηδικήν, καταλονικήν, ΐσπα-
νικήν, ίταλικήν, γερμανικήν, τσεχικήν καί ρωσσικήν γλώσσαν καί παρενεβλήθη ως
επεισόδιον εις τό Μυστήριον των Παθών τοΰ Jehan Michel (15 αϊ.) καί τού
Arnoul Gréban (16 αί.)2) κλπ.

Ό Gaston Paris, όστις ήρεύνησε τήν διήγησιν ταύτην3), θεωρεί τό όνομα
Cyborea ώς παραφθοράν τού ονόματος Sepphorah καί αναζητεί τήν πηγήν αύ-
τής εις άνατολικόν, καί μάλιστα συριακόν ή ίουδαιοχριστιανικόν κείμενον' αλλ'
επειδή εκ τοΰ κειμένου μαρτυρειται άγνοια τής γεωγραφίας τής Παλαιστίνης, α-
φού ή Iscarioth εκλαμβάνεται ώς νήσος, κειμένη απέναντι τής 'Ιουδαίας, δια τούτο
νομίζει, ότι δ συγγραφεύς θα κατφκει μακράν τών χωρών, είς τάς όποιας δια-
δραματίζονται τά γεγονότα. Έκ τούτου συνάγει, ότι ή διήγησις αύτη συνετάχθη
εν τή Δύσει υπό τίνος χριστιανού εξ 'Ιουδαίων, όστις έγνώριζε τήν ίστορίαν τοΰ
Οιδίποδος καί τήν προσήρμοσεν ε'ις τόν Ίούδαν. Τήν γνώμην δ' αυτού δέχεται
ό Constans4)' αλλ' ουδέ αυτός εγνώριζεν ελληνικός παραλλαγάς τής περί 'Ιούδα
διηγήσεως.

"Ηδη εις τόν Ν. Γ. Πολίτην ήσαν γνιοστά τρία χειρόγραφα αθωνικών
βιβλιοθηκών, τής μονής τών 'Ιβήρων καί τής τοΰ Διονυσίου, περιέχοντα βυζαν-
τινά συναξάρια τοΰ Ιούδα6). 'Εκ τούιων ό Πολίτης συνεπέρανεν, ou oU μόνον

') Legenda aurea, εκδ. Ben«, 1925. Βλ καί L. Constans, L a Légende d'Oedipe, étu-
diée dans l'antiquité, au moyen âge et dans les temps modernes. Paris 1881, σελ. 95 κέ.
καί Höfer έν Roschers Myth. Lexikon III σ. 745.

"') L. Constans, ενΟ' άνωτ. σ. 95 καί 98 κέ.

3) Revue critique, 1870, I 4 Κ!.

4) L. Constans, εν ft' άν. σ. 103.

Σπ. Λάμποου, Κατάλογος τών έν ταίς Βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου "Όρους ελληνικών

κωδίκων, έν Κανταβριγία τής 'Αγγλίας 1895- 1900, άρ. 3666, 38. 3794, 27 καί 4616, 4
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αί πολυπληθείς παρά τοις Κόπταις, τοις Κοΰρδοις και τοις σλαβικοΐς λαοις,
άλλα και αί της δυτικής και μέσης Ευρώπης παραλλαγαί προήλθον εκ βυζαντινού
τίνος προτύπου και ότι ό Jacobus de Voragine εν τή Legenda aurea είχεν ως
πηγήν παλαιότερόν τι κείμενον1). Λαβών τή ευγενεΐ φροντίδι τού καθηγητού Α.
Σιγάλα ακριβές άντίγραφον ενός τών συναξαριών τούτων, τού περιεχομένου εν
τφ κώδικι 260 της Μονής Διονυσίου, ώς και άπόσπασμα εκ τού κώδ. 496 τής
Μονής 'Ιβήρων, γενόμενον τή παρακλήσει μου υπό τοΰ συναδέλφου Γ. Κάλλια,
ήδυνήθην νά εξακριβώσω, ότι πρόκειται περί ενός και τού αυτού κειμένου, τό
όποιον περιέχεται και εις τόν ετερον, αριθ. 132, κώδικα τής Μονής Διονυ-
σίου. Και τέταρτον δε χειρόγραφον, περιέχον τό αυτό κείμενον, άνεύρον εν τφ
καταλόγφ τών χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τής 'Αρχιεπισκοπής Κύπρου2), τό
όποιον τή παρακλήσει μου εδημοσιεύθη υπό τού Παρθενίου Κιρμίτση εν τφ πε-
ριοδικφ «'Απόστολος Βαρνάβας» 3).

Ό καθηγούμενος τής μονής Διονυσίου, αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, εις ον οφείλω
τό άποσταλεν άντίγραφον, μοί παρέσχε τήν πληροφορίαν, ότι «τό περί Ιούδα τοΰ
προδότου χειρόγραφον είναι εκδεδομένον τύποις εν Βιέννη τής Άουστρίας έτους
1797 παρά Μάρκφ Πούλιφ, επιγραφόμενον «Συναξάρια εις τάς επισήμους εορ-
τάς Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, συγγραφέντα υπό Νικηφόρου Καλλίστου τοΰ
Ξιανθοπούλον, οΐς προσετέθησαν και τρεις λόγοι τοΰ εν αγίοις πατρός ημών
'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου». Δυστυχώς τήν έκδοσιν ταύιην δεν ήδυνήθην νά
εύρω εις τάς ενταύθα βιβλιοθήκας, εις δε τάς βενετικάς εκδόσεις τού Τριφδίου
και τού Πεντηκοσταρίου, έν αις επίσης περιέχονται «επάκτιος διανεμημένα» τά
σιιναξάρια τού Ξανθοπούλου4), τό περί 'Ιούδα τοΰ προδότου συναξάριον δεν πε-
ριλαμβάνεται5). "Οσον όμως ήδυνήθην νά κρίνω εκ τής παραφράσεως τών συν-
αξαριών τούτων, τής γενομένης υπό 'Αθανασίου τού Παρίου και άνατυπωίίείσης
υπό τού Κ. Δουκάκη "), ή περί 'Ιούδα τοΰ προδότου διήγησις, ή περιεχόμενη εν

') Λαογραφία, τ. Α' 1909 σ. 107.

') Χ. Παπαϊωάννου, Κατάλογος τών χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τής 'Αρχιεπισκοπής
Κύπρου έν Έπετ. Φιλ. Συλλ. Παρνασσού ει. Θ' (1906) σ. 95 άρ. κώδ. 15 γ' σ. 197-217.

') 'Απόστολος Βαρνάβας, Μηνιαϊον Έκκλησιαστικόν περιοδικόν έκδιδ. προνοία τής
'Εκκλησίας Κύπρου, έν Λευκωσία Κύπρου, έ'τ. Ζ', 1935, σελ. 47-55.

4) Παπαδοπούλου Κεραμέως, Νικηφόρος Κάλλιστος ΞανΟόπουλος έν Byz. Zeit. XI,
38 - 49.

5) Έν τή 'Εθνική Βιβλιοθήκη 'Αθηνών υπάρχει εκδοσις τοΰ Τριφδίου γενομένη «Ένε-
τίησι παρά Νικολάφ Γλυκεϊ τφ έξ Ιωαννίνων, αχπγ'».

6) Μέγας Συναξαριστής πασών τών κινητών εορτών τοΰ Τριφδίου ήτοι Ήλιος τοΰ
νοητοϋ Παραδείσου υπό Κ. Δουκάκη, έν 'Αθήναις 1896, σελ. 238-241. Πρβλ. τάς νεοελλην.
μεταφράσεις τών συναξαριών υπό Ματθαίου Κιγάλα και Μαξίμου Μαργουνίου.
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τοις Συναξαρίοις τούτοις, oUôoXojç διαφέρει τής παραδιδομένης εν τοις ειρημέ-
νοις χειρογράφοις, παρεμβάλλεται δ' όλως άτέχνως εις λόγον αποδιδόμενον είς
Ίωάννην τον Χρυσόστομον «είς τόν Δέϊπνον τον μυστικόν», αλλ' έχει προφανώς
δημώδη ή άπόκρυψον τήν προέλευσιν. Διά τήν σπάνιν τών εκδόσεων τών Συν-
αξαριών τούτων παρέχω τό κείμενον τής περί 'Ιούδα τοΰ προδότου διηγήσεως είς
τό τέλος τής παρούσης μελέτης επί τή βάσει τοΰ κωδ. 260 τής μονής Διονυσίου
τοΰ Άθωνος καί τοΰ κώδ. 15 τής 'Αρχιεπισκοπής τής Κύπρου ').

Τήν ιδίαν διήγησιν ευρίσκομεν καί είς κρητικόν ποίημα τών αρχών τοΰ
17ου αιώνος, τό οποίον περιλαμβάνεται εις κώδικα τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης
(cl. XI, cod. 19 φ. 224α - 336β) καί είναι ακόμη άνέκδοτον. Επιγράφεται Πα-
λαιά και Νέα Δια&ήκη, αλλ' είναι κατ' ουσίαν ρίμα θρηνητική είς τόν άκόρεστον
"4δην. Έν αρχή ό Χάρος παρουσιάζεται εις τόν άνθρωπον καί τόν οδηγεί είς
τόν <|δην, εκεί δέ τοΰ δεικνύει «τά κριτήρια και τες κόλασες», πού ίιποφέρουν
οί αμαρτωλοί. "Από τήν άμαρτίαν τών πρωτοπλάστων λαμβάνων άφορμήν ό Χά-
ρος εκθέτει τά τής πτώσεως αυτών καί τής άπολυτρώσεως διά τής ενανθρωπή-
σεως τού Σωτήρος2). Έκεΐ παρεμβάλλονται καί αλλα πολλά καί ή εξής διήγησις
περί τοΰ 'Ιούδα :

Ό 'Ιούδας ό παράνομος, τοΰ Ίησον προδότης, (φ. 285β)

άπού 'το πάντα 'ς τό κακό εξύστερις και πρώτις,

δ κύρης του ήκουγε Ρουβέμ, ή μάννα του Κιμβονρέα,
κ' έστέκανε και οι δυό τωνε σ' εκείνη τή μερέα.

Άπείτις εγαστρώϋ·ηκε ή μάννα του τοΰ 'Ιούδα, 5

είδε κ° εγέννησε δαυλό με τή μεγάλη κούδα 3).

Ή κούδα ετσούριζε4) φωτιά, το σπίτι εκεντήϋη5),

τ όνειρο, τό 'δε, του Ρουβέμ, τον αντρα τ ση, ΐδηγήϋη.

Λέγει δ Ρουβέμ, τ όνειρο αυτό, τό 'δες, Κιμβουριά μου,

3 Rubem - Cimburea.

') Ατυχώς αί φωτογραφικοί πλάκες, ai ληφθεϊσαι τή φροντίδι τοΰ καθηγητού Α. Σι-
γάλα εκ τοΰ κωδικός 496 τής Μονής 'Ιβήρων, κατεστράφησαν ενεκα πλημμελούς συσκευα-
σίας κατά τήν άποστολήν των, νέας δέ δεν ήδυνήθην ενεκα τών έκ τοΰ πολέμου δυσχερειών
νά προμηθευθώ.

2) Τό ποίημα τοΰτο είναι γραμμένον μέ γράμματα ιταλικά, περίληψιν δ' αύτοΰ έδωκα
έν τφ Ήμερολ. Μεγ. Ελλάδος 1930 σ. 509 - 521.

8) Κατ' άνακοίνωσιν τής Μαρίας Λιουδάκη κονδα λέγεται είς τήν Κρήτην ή ούρα τοΰ
φουστανιοΰ καί τά κοριτσάκια κάμνουν κούκλες από ενα ξύλο, πού τό ντύνουν φουστάνι μακρύ.

4) τσονρίζω φωτιά, πετώ, βγάζω φωτιά.

δ) κεντώ, μειαβ. καί άμετ. καίω, καίομαι, πιάνω φωτιά.
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αντόνο έ'ναι δαιμόνιο, và τό κάτεχες, γριά μου. 10

Αυτό τό τέκνο, τό βαστάς, άπείτις τό γέννησες,

ν' άναθραφί] μή βουληΟής, μά và τό καταλύαν/ς ι), |
γιατί άπ αντόνο, σά θωρώ, τό σπίτι μας χαλάται. (φ. 286α)

Τότες οι μέρες ήλθασι και τό Γιούδι γεννάται.
Άπείτις έγεννήθηκε, κιβοϋρι επισσώσα, 15

το τέκνο μέσα εβάλασι κ' ερριξα ντο στη φόσσα '-).
τΗτο φουρτούνα και σκληριά 3), πολλή βροντή και άντάρα,

και τό κιβοϋρι ήρριξε 'ς μιά χώρα, λέ ντη Σκάρα.
'Σ τό περιβόλι έδωκε, άθρώποι εύρήκασί ντο

κ' είς τ' άφεντός τό 'πήγασι και αυτού εποστείλασί ντο. 20

'Αφέντης εξεκούρφωσε κ' ήνοιξε τό κιβοϋρι,

κ' ηύρε τό τέκνο μοναχό, πού 'τον άπόσω ποϋρι 4).
"Εκραξε τή γυναίκα ντου, γιά và τό 'δfj κ' εκείνη,

γιατί παίδι δεν έκαμνε ποτέ του μετά κείνη.
Καλή καρδιά εκάμασι, εΐπασι 'ς τή βουλή ντως, 25

αντόνο ν' άναθρέψονσι, νά τό 'χον δγιά παιδί ντως.
Αοιπόν εσυβαστήκασι, αντόνο επήρασί ντο,

κι ώς τέκνο ντως άκαρδιακό 'έτσι άναθρέψασί ντο.
"Ητονε δ 'Ιούδας 'ς τά χρουσά και είς τ' άργυρά ε μπασμένος,

μεταξωτά και σάμιτα 5) είν κωλοπαννισμένος. 30

Μέσα α' ετούτο ή ρήγισσα νέ'καμε κοπελλάκι,

ίδια δικό τση καρδιακό και άσερνικό παιδάκι.
Άπείτι τό τέκνο 'έκαμε, περισσά εγάπησέ ντο

και με τό 'Ιούδα τό ληστή δμάδι ενέθρεφέ ντο.
Ό 'Ιούδας ό παράνομος είς τό παιδί ζηλεύγει, 35

και ρίκτει και σκοτώνει το και άπου τή χώρα φεύγει.
"Ήρθε είς τήν πατρίδα ντον, ανέγνωρος τον τόπονβ),

τέχνη ουδέ εκάτεχε ουδέ δουλειά τοΰ κόπου.
'Ήτον δ κλέφτης θεριακός7) κ' ήδειχνε νά προκόψη,

16 che rixado 20 ohi sta/edos 29 ghussa, εγρ. χρουααά.

καταλύω και καταλώ, φθείρω, αφανίζω. 2) φόασα, τάφρος φρουρίου.

8) ακληριά, σκληρόιης, κακοκαιρία 4) πονρι, βεβαίως, τφ οντι.

5) σάμιτα, πιθ. δαμασκηνά' βλ. Σκαρλάτου τοΰ Βυζαντίου Λεξικόν τής καθ' ημάς ελλην

διαλέκτου, εκδ. 2, Άθ. 1857 σ. 477 λ. Σάμι = Δαμασκός. 6) ανέγνωρος, μέ Ινεργ. ση-

μασίαν, ό μή γνωρίζων. ') θεριακός, θεωρητικός, επιβλητικός.
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δμορφος είς το πρόσωπο, καϋάριος είς τήν δψη. 40

Και δ Πιλάτος βλέποντας τό 'Ιούδα παλληκάρι,

πέμπει, μηνά τον κ' ερχεται, δγιά νά τόνε πάρη. \
Λοιπονιϋ·ες επήρε ντο κ° ήκαμε μ' αΐιτο χρόνους, (φρ. 286β)

παντοτινά επείραζε δ κλέφτης τσοι γειτόνους.
Είχε δ κύρης τον μηλιάν άπόσω 'ς τήν αυλή ντον 45

κ' είχε τα μήλα κόκκινα και ό 'Ιούδας, τό παιδί ντου,
επήγε μέσα 'ς την αυλή, είς τήν μηλιά ανεβαίνει,

κι δλα τά μήλα τσ' ήρριξε και τότες κατεβαίνει.
Έπρόβαλε ό κύρης του, και αυτός τά μήλα εφήκε,

δ κύρης του τόνε ρωτά, εϊντά 'τονε τό ποικε. 50

Ό 'Ιούδας ό παράνομος δεν επαραντηράτο

επαίρνει πέτρα, κρούγει του και ρίκτει τόνε κάτω'
εσκότωσε τό(ν') κύρη ντου δ 'Ιούδας ώργισμένος,

κ' επήρε τή γυναίκα ντον, άναόεματισμένος,
τή μάννα ντον, τή(ν) Κιμβουριά, άπού 'καμε αύτόνο 55

κ ήκαμε μ' αυτό δυο παιδιά σ ενα καί είς άλλο χρόνο.
Άπείτις τά τέκνα εγέννησε, τότες αυτήνη κλαίγει,

ή μάννα καϊ ή γυναίκα τον προς τον 'Ιούδα λέγει.
Τά δνό μας τέκνα μοιάζουσι 'νούς, τό 'χα καμωμένο,

τό 'ρριξα μέσ 'ς τή ΰάλασσα, 'ς κιβονρι πεσσωμένο, 60

τό 'ποιο κιβονρι εΐπασι 'ς τή Σκάρα πώς τό βρήκα.

Και δ 'Ιούδας τά γενόμενα και τά 'πα&εν εγροίκα.
Τσή μάννας τον εδηγήϋ·ηκε πώς είναι αντός δ γιό τση

κ εγίνηκε καί άντρα τση κ' εφάνηκε καί όχρό2) τση.
Τότες δ 'Ιούδας δ ληστής, νά δή νά φανερώσω 65

τή μάννα ντον νά βλογηϋή, τό(ν) κύρη νά σκοτώση,
νά κάμΐ] με τή μάννα ντον νοτερα δυο παιδάκια,

κ εσκότωσε και τά παιδιά πού 'σανέ σά αδελφάκια,
επήρε ντον ή μάνιτα 3) καί ή πλήξη 4) τώ(ν') κριμάτω

κ' επήγε νά βρη εγκρεμνό, νά δώση άπ' αΐιτο κάτω. 70

Χριστός δ πολυέλεος τό 'Ιούδα έλνπήϋη,

40 oathargios 43 me t'afto, εγρ. μ' αντο. πρβλ στ. 56. 50 to biohe- εγρ.

ποΐκε 52 rictino· διώρθωσα ρίκτει τόνε 64 oghrooi 70 eoremno, εγρ. εγκρεμνό.

*) ντηρονμαι, διστάζω, όρρωδω. *) όχρός, οχ&ρός, εχθρός.

*) μάνιτα, όργή, θυμός. 4) πλήξη, άθυμία (πλήακω, πλήττω, άθυμώ).
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và τόνε πάρτ] μετ αντο< δ Κύριος εβονλήϋ·η.

Λέγει τον, 'Ιούδα, γιάγειρε τό δρόμο τόνε κάνεις,

μηδέν νπάς và γκρεμνιστής και ατός σον và πο&άνης.

(φρ 287 α)

Μετάνοιωσε τό κρίμα σον, στρέψε μ' εμένα δπίσα)

και μπλιό μηδε κοιματιστής και và σοϋ σνμπα&ήσω.

75

Ό 'Ιούδας δ ταλαίπωρος, ώς τ' ακονσε, ίανβάατη '),
καλά και 2) αντός 'ς τήν ε μιλιά τον 'Ιησού εξνπάστη.

Ό 'Ιησούς επήρεν ντο τότες με τσοϊ άποστόλονς,

Πέτρο και 'Αντρέα ηνρηκε κ' ε/ιάζωξέ ντονς δλονς.

80

Είναι προφανές, ότι τό κρητικόν κείμενον συμφωνεί μάλλον προς τό λατι-
νικόν τοΰ Voragine η προς τό τού ελληνικού συναξαρίου. Ένφ είς τούτο δ μεν
πατήρ τοΰ 'Ιούδα ονομάζεται Ροβέλ, ή δέ μήτηρ αυτοΰ φέρεται άνωνύμως, τό
όνομα δέ τοΰ βασιλέως είναι 'Ηρώδης, είς τήν Legenda aurea και τό κρητικόν
ποίημα τά δνόματά των είναι τά αυτά : Ρονβέμ, Κιμβονρέα, Πιλάτος. Όμοιότης
μεταξύ τών δύο τούτων κειμένων παρατηρείται καί εϊς αλλο, ουσιώδες τοΰτο στοι-
χεΐον τής διηγήσεως, τό ότι δηλ ό 'Ιούδας, σωθείς υπό τών βοσκών, ανατρέφεται
ως θετός υιός υπό τοΰ ρηγός καί τής ρηγίσσης τής νήσου, τής οποίας καί φο-
νεύει τόν μετά ταύτα γεννηθέντα υΐόν, ενφ κατά τό βυζαντινόν συναξάριον υιο-
θετείται υπό τοΰ ιδίου του πατρός, τοΰ Ροβέλ, ώστε ή πρώτη α^ού κακουργία
ν' άποτελή πραγματικήν άδελφοκτονίαν" εις τοΰτο δέ καί ή διήγησις Λιουδάκη
καί ή κυπριακή παραλλαγή συμφωνούν προς τό συναξάριον 'Εξ άλλου άξιον πα-
ρατηρήσεως είναι, ότι τό κρητικόν ποίημα εις μέν τό όνομα τής πατρίδος τοΰ
'Ιούδα συμφωνεί μάλλον προς τό βυζαντινόν συναξάριον (Scara - Ίσκάρα) η πρός
τήν λατινικήν legenda (Iscarioth), εις δέ τ' άφορώντα τό ενύπνιον τής μητρός
αυτού πρός τήν προφορικήν παράδοσιν (ότι εγέννησε δανλό ή μιά φλόγα). "Αν
εξαιρέσωμεν λοιπόν στοιχειά τινα τής προφορικής παραδόσεως, διαφέροντα τών
τής γραπτής (προφητεία Νάθαν αντί ενυπνίου παρά Λιουδάκη, έκθεσις εις τό
βουνόν καί θηλασμός υπό αΐγός παρά Ζησίου), ή όλη περί Ιούδα διήγησις, ώς
αυτη φέρεται εις τό στόμα τού λαού, συμφωνεί εις τά κύρια αυτής σημεία μέ
τά άναγινωσκόμτνα εν τοις συναξαρίοις, εξ ών έχει προφανώς τήν προέλευσιν.
"Οσον δ' άφορα τήν σχέσιν τοΰ κρητικού ποιήματος πρός τήν I,egenda aurea
δύο τινά δύνανται νά συναχθώσιν : ή ότι ό Κρής ποιητής ειχεν ΰπ' όψιν τό λα-

1 ) αυβάζομαι, συμφωνώ, πείθομαι καί παραδέχομαι.

') καλά καί, σύνδ. έναντ., μολονότι, αν καί.
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τινικόν κείμενον τού Voragine ή μάλλον τήν ίταλικήν μετάφρασιν αυτού καί μό-
νον είς ελάχιστα σημεία άπεμακρύνΟη αυτού, η ότι αμφότεροι ήντλησαν εκ κοι-
νής πηγής ήτοι εκ βυζαντινού κειμένου, τό όποιον όμως είς σημεΐά τινα θα διέ-
φερε τοΰ διασωθέντος εις τά χειρόγραφα τών 'Αθωνικών βιβλιοθηκών καί τής
Κύπρου. 'Αν όμως ληφθή ύπ' όψιν, ότι ό Κρής ποιητής φαίνεται μετριωτάτης
παιδεύσεως άνθρωπος, όστις εις μεν τ' άφορώντα τήν Παλαιάν Διαθήκην μέρη
ακολουθεί σχεδόν κατά λέξιν τήν έμμετρον παράφρασιν τοΰ Γεωργίου Χούμνου,
εις δέ τ' άφορώντα τήν κάθοδον εις Άδου τήν ρίμαν τού 'Ιωάννου Πικατόρου,
πιθανωτέρα φαίνεται ή δευτέρα ύπόθεσις, καθ' ην τόσον ή κρητική περί 'Ιούδα
διήγησις, όσον καί αί παραλλαγαί τής δυτικής καί μέσης Ευρώπης, προήλθον εκ
βυζαντινού προτύπου.

Καί τώρα έρχεται αφ' εαυτού τό ερώτημα: πόθεν προήλθε καί τό βυ-
ζαντινόν αυτό πρότυπον, ποία ή πρώτη πηγή, εκ τής οποίας ελήφίΐη ή ύλη
δια τήν περί 'Ιούδα μυθοπλαστίαν ;

Έν πρώτοις πρέπει νά παρατηρήσωμεν, ότι ή διήγησις αύτη φέρεται καί
χωρίς τό όνομα τοΰ 'Ιούδα ή οιονδήποτε άλλο όνομα εις τό στόμα τοΰ λαού,
καθ' όσον γνωρίζομεν, εν Κύπρφ, εν Βορείω Ήπείρω, έν Φιλλανδί^ καί Λαπωνία,
πραγματευομένη τόν μοιραΐον άνθρωπον, ό όποιος από τής γεννήσεώς του είναι
προωρισμένος νά φονεύση τόν πατέρα του και νά νυμφευΟή τήν μητέρα του ')■
Θα παραθέσω περίληψιν τού κυπριακού παραμυθιού, τό όποιον είναι δημο-
σιευμένον εις τά Κυπριακά τοΰ Σακελλαρίου8):

«'Ενας άρχοντας έχει τρεις θυγατέρες καί δέν ημπορεί νά τις παντρέψη.
Γι' aUro βάζει τις ζωγραφιές των εμπρός εις τήν πόρτα τοΰ παλατιού καί ένας
καπετάνιος ζητεί τήν τρίτη, τήν μικρότερη. Ό άρχοντας τό δέχεται, αλλά τήν
πρώτη νύκτα τού γάμου των ό τοίχος τού κοιτώνος σχίζεται καί ένα φάντασμα
παρουσιάζεται στον γαμβρό και τοΰ λέει: — Μακριά από τήν κόρη, γιατί αυτή
θα πάρη τόν πατέρα της καί με τόν πατέρα της θα κάμη παιδί καί ύστερα θά
πάρη καί τό παιδί της άνδρα». Τήν άλλην ημέρα ό καπετάνιος πηγαίνει στόν
πεθερό του καί ζητεί νά τοΰ δώση τή μεγαλύτερή του κόρη καί, αφού εστεφανώ-
θηκαν, επήρε τή γυναίκα του καί έφυγε. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ ένα άλλον
γαμβρό' καί aUtoç επήρε τή δεύτερη αδελφή καί έφυγε. Ή μικρότερη, αν καί

») Βλ. L. Constans, εν»' αν. α. 104-111.

') ·Α&. Σακελλαρίου, Τά Κυπριακά, τ. Γ' Άθ. 1868, σ. 147 κέ. = τ. Β'. Άθ. 1891, σ.
311 - 4. Γερμαν. μετάφρ. υπό Felix Liebrecht εν Jahrbuch f. Roman, u. Englische Littera-
tur, t. II, άναδημοσ. εν J■ ö. Hahn, Griech. u. alban. Märchen, (νέα εκδ.) 1918, München

II σ. 239 άρ. 119.
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ομορφότερη, έμεινεν ανύπαντρη. 'Αλλά, σαν έμαθε, γιατί τήν αρνήθηκαν καί οι
δύο γαμπροί, αποφασίζει "να ματαίωση τήν απόφαση τής Μοίρας καί βάζει καί
σκοτώνουν τόν πατέρα της. Σέ λίγο στον τάφο τοΰ πατέρα της φυιροόνει μια μη-
λιά καί αυτή, χωρίς νά τό ξεύρη, τρώγει μήλ> από τή μηλιά αύτή" έτσι γίνεται
έγκυος καί αποκτά παιδί. Τότε παίρνει τό παιδί, τοΰ δίνει μερικές μαχαιριές στό
στήί)ος, τό κλείνει μέσα σ° ένα σεντοΰκι καί τό ρίχνει στή θάλασσα. Ό αέρας
εφυσοΰσεν από τή στεριά καί έσπρωξε τό σεντούκι στό πέλαγος. Έκεΐ έτυχε νά
περνςί ένα καράβι πραγματευτάδικο καί ό καπετάνιος επήρε τό παιδί καί τό ανέ-
θρεψε σάν δικό του. Άφοΰ έμεγάλωσε τό παιδί, έταξίδευε μέ τό καράβι τοΰ
πατέρα του. Κάποτε φθάνει στόν τόπο τής μητέρας του καί βλέποντας στην πόρτα
τή ζωγραφιά της, γιατί ήτον ακόμη ανύπαντρη, τήν παντρεύεται. Άφοΰ επέρασε
πολύς καιρός καί τό αντρόγυνο απέκτησε παιδιά, ή γυναίκα βλέπει στό στήθος
τοΰ ανδρός της τά σημάδια τών μαχαιριών καί μαίίαίνοντας τήν ιστορία του τόν
αναγνωρίζει καί πέφτει από τό δώμα κάτω καί σκοτώνεται».

"Οπως φαίνεται, ή ύπάθεσις έδώ διαφέρει πολύ από τόν περί Οιδίποδος
μϋθον, άφοΰ τήν θέσιν τοΰ Οιδίποδος εις τό κυπριακόν παραμύθι κατέχει μία
ήρωΐς καί ή όλη ύπόθεσις πλέκεται μέ ποικίλα οίλλα παραμυθιακά στοιχεία. 'Ο-
μοίως τό βορειοηπειρωτικόν παραμύθι ύπόθεσιν έχει τήν έπαλήθευσιν τής δο-
θείσης εις τόν βασιλέα προφητείας, ότι θα φονευθή υπό τοΰ εγγονού του, όστις
δια τούτο ρίπτεται, μόλις εγεννήθη, εις τήν θάλασσαν' περαιτέρω όμως ή διή-
γησις συμφύρεται προς τόν μΰθον τοΰ Περσέως καί τής Ανδρομέδας : ό σωθείς
έγγονος, έχων τό άφαντο σκουφάκι, φονεύει τό τέρας, πού κραιεί τό νερό τοΰ
τόπου, καί σώζει τήν θυγατέρα τού βασιλιά, τήν οποίαν καί νυμφεύεται. Καί δεν
διευκρινίζεται μεν, αν αΰιη ήτο ή μητέρα του, αλλ' ή ασάφεια αύτη πιθανώς
οφείλεται εις παράλειψιν τής γυναικός, πού διηγήθη τό παραμύθι1).

') J. β. Hahn Albanes. Studien I, 167 = Griech u. albanes. Märchen II αρ. 98 (εκ
Λαμπόβου τής Βορ. Ηπείρου). Πρόρρησις περί του τεχθησομένου, δτι Θά φονεύσχ) τόν πα-
τέρα του, ευρίσκεται ώς εισαγωγή είς παραμύθιον άνέκδοτον του Λαογραφ. 'Αρχείου (άριθ.
χειρ. 571 (ΣΠ. 44) σ. 140 κέ. έκ Κυπαρισσίας). 'Ιδού τό κείμενον: 'Μια φορά κ' εναν καιρό
ήτανε eraς βασιλιάς και μια βασίλισσα και δεν έκαμναν παιδιά. "Εκαμναν πρω'ί βράδυ την προσ-
ευχή τους καί παρακαλούσαν τον Θεό νά τους δώκη παιδί. "Ακουσεν 6 Θεός τήν προσευχή της
και τής εστειλεν ενα αγγελον, ό δποΧος τής είπε, δτι &à γεννήση παιδί καί, αμα γίνη είκοσι ετών,
ϋά οκοτώογι τόν πατέρα του. Πραγματικώς εγέννησε Ιπειτα άπό εν έ'ιος καί, αμα έγεννή&η, το
εκλειαεν είς ενα γυάλινον πύργον*. 'Ακολούθως ή διήγησις συμφύρεται μέ τάς περιπλανήσεις
τοΰ ήρωος, πού άπό κατάραν μιας γριάς ξεκινά νά εϋρχι τήν Πεντάμορφη καί μέ την βοή-
θειαν πτερωτού άλογου, τής Σπίϋας, κατορθώνει νά φθάση είς τό παλάτι της καί νά κατα-
νίκηση θηρία καί δράκους πού φυλάσσουν τήν σιδερόπορτα- άκολουθοΰν περιπέτειαι του ή-
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Όμοίως καί τό φιννικόν παραμύθι περιλαμβάνει μέν τά δύο κύρια γνω-
ρίσματα τής περί Οιδίποδος διηγήσεως, ήτοι τόν φόνον τού πατρός καί τόν άνό-
σιον γάμον μετά τής μητρός, αλλ' ουδέν μαρτυρεί περί προελεύσεως αύτοΰ εκ
πηγής λογοτεχνικής. Θα παραθέσω καί τοΰτο εν περιλήψει, διότι είναι εκπληκτι-
κόν νά τό συναντώμεν εις χώραν τόσον άπομακρυσμένην από τήν Ελλάδα.

«Δύο μάγοι διανυκτερεύουν εις τήν καλύβαν ενός χωρικού. Τήν νύκτα μία
κατσίκα γεννά, αλλά ό ένας μάγος προλέγει, ότι τό κατσικάκι αυτό θά τό φάγη
ό h'· jç. Τήν ιδίαν ώραν οί πόνοι πιάνουν τήν γυναίκα τοΰ χωρικού καί ό μάγος
λέγει επίσης, ότι τό νεογέννητο θά σκοτώση τόν πατέρα του καί θά παντρευθή
τήν μητέρα του. Ό χωρικός άκουσε τήν συνομιλίαν τών ^μάγων και τά έφανέρω-
σεν όλα είς τήν γυναίκα του, άλλα δεν έλαβαν καμίαν άπόφασιν. Μιάν ήμερα,
πού γιόρταζαν, έσφαξαν τό κατσικάκι καί τό έπέρασαν στή σούβλα' άλλά, καθώς
τό άκούμπησαν στό παράθυρο, έπεσεν έξω καί ό λύκος, πού επερνούσε, τό έφαγε.
Τότε έθυμήθηκαν τά λόγια τών μάγων και έσκέφθηκαν νά άπαλλαγοΰν άπό τό
παιδί. Τού έδωκαν μερικές μαχαιριές στό στήθος, άλλά δεν έβάσταξαν νά τό άπο-
τελειώσουν" τό έδεσαν επάνω εις ένα σανίδι και τό έρριξαν στή θάλασσα. Τά κύ-
ματα τό έβγαλαν σ' ένα νησί καί εκεί τό εύρήκε ένας καλόγερος καί τό έσυμμά-
ζεψε. Σάν εμεγάλωσε τό παιδί, έφυγε άπό τό μοναστήρι, για νά εύρη δουλειά.
Φθάνει στήν καλύβα ενός χωρικού. Ό άντρας δέν ήτον έκεϊ" ήιον ή γυναίκα του
καί αυτή στέλνει τό παλληκάρι νά φυλάγη τά χωράφια τους άπό τους κλέφτες. Τό
παλληκάρι επήγε, έκάθισε στον ήσκιο ενός βράχου καί βλέποντας έναν άνθρωπο
νά μπαίνη στό χωράφι καί νά μαζεύη χορτάρι, τοΰ δίνει μιά καί τόν σκοτώνει.
Τό βράδυ πού γυρίζει στην καλύβα, ευρίσκει τήν κυρά του άνήσυχη, γιατί άρ-
γούσεν ό άντρας της νά γυρίση. Τότε φανερώνεται, ότι ό σκοτωμένος είναι ό άν-
τρας της' άλλά, επειδή ό φονιάς δέν ήτον ένοχος, άφοΰ έφώναξεν ή γυναίκα καί
έκλαψε, έσυγχώρησε τόν δούλο της, τόν κράτησε κοντά της καί τόν παντρεύθηκε.
Μιάν ήμερα ή γυναίκα βλέπει τά σημάδια τοΰ άνδρός της στό στήθος καί άπό
αυτά φανερώνεται, ότι είναι μητέρα καί γιός». Ή συνέχεια άφορς: εις τόν έξι-

ρωος καί τύφλωσις αύτοΰ άπό καταδρομήν τοΰ ίδιου του πατέρα, αλλ' ό ήρως οδηγούμενος
άπό τό πουλί τής Πεντάμορφης γιατρεύεται μέ τό νερό μιας λίμνης καί γυρίζοντας στόν τό-
πο του σκοτώνει τόν πατέρα του καί τούς δολίους συνεργούς του.

"Οτι ό περί Οιδίποδος μΰθος σώζεται άκόμη αυτούσιος είς τό στόμα τοΰ λαοΰ έν
Άραχόβη τής Παρνασσίδος, ώς καί έν Ζακύνθψ καί Λέσβψ (Höfer έν Roschers Myth. Lex.

III σ. 744, Encycl. brit 14 λ. Oedipus) δέν δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, καθ' όσον αί παρά
Β. Schmidt, Griecli. Märchen, Sagen u. Volksl. 1877 σ. 143 κέ. 247 κέ. διηγήσεις δέν έπε-
βεβαιώθησαν τουλάχιστον έκ τής έρεύνης, τήν οποίαν ένήργησε τό 1938 έν τή έπαρχίςι Παρ-
νασσίδος συντάκτης τοΰ Λαογραψικοΰ 'Αρχείου.
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λασμόν τοΰ εγκλήματος 1).

Τέλος τό λαπωνικόν παραμύίΗον τοΰ τύπου «Οιδίπους» αναγράφεται μέν
εις τόν Κατάλογον τών λαπωνικών παραμυθιών, αλλ' είναι άδημοσίευτον *).

"Οτι τά παραμύθια αυτά δεν έχουν προέλευσιν λογοτεχνικήν, καταφαίνεται
κυρίως εκ τούτου, ότι ελλείπουν εξ αυτών επεισόδια χαρακτηριστικά τοΰ αρχαίου
περί Οιδίποδος μύθου, τά όποια αναμφιβόλως θα έσιρζοντο, αν ή διιήγησις α^ή
έφθανε διά τής λογοτεχνίας είς τόν λαόν' τοιαύτα είναι τά περί τής Σφιγγός λε-
γόμενα, ή αιιιολόγησις τής πατροκτονίας, ή τύφλωσις τοΰ ήρωος κλπ.

Τουναντίον πολλά έκ τών στοιχείων τών παραμυθιών συμφαινοΰν άπο?ιύτως
μέ στοιχεία τής αρχαίας παραδόσεαις, τά οποία δεν περιλαμβάνονται μέν έν τή
vulgata, άλλα διεσώθησαν εις ετέρας πηγάς, εις σχολιαστάς ή μυθογράφους, καί
προφανώς ανάγονται εις παλαιότερον καί δή δημώδη τύπον τοΰ περί Οιδίποδος
μύθου3). Τοιαύτα είναι:

α) ότι τήν άπόφασιν τής Μοίρας οι γονείς τοΰ Οιδίποδος μανθάνουν οι>χί
διά τοΰ μαντείου τών Δελφών, αλλά διά τοΰ μάντεως Τειρεσίου έξ αφορμής
ονείρου ή άλλου τινός δυσοιώνου σημείου 4),

β) ότι ό Οιδίπους — παις δεν εξετέθη εις τόν Κιθαιρώνα, αλλ' ερρίφθη
είς τήν θάλασσαν εντός λάρνακος, ήτις έξεβλήίίη ί'πό τών κυμάτων ε'ις τήν βο-
ήείαν άκτήν τής Πελοποννήσου (παρά τήν Σικυώνα ή τήν Κόρινθον) καί ευρέθη
Από τής βασιλίσσης Περιβοίας" αύτη, άτεκνος οΰσα, υπέβαλε το παιδίον ώς ίδιον
αυτής τέκνον είς τόν σύζυγόν της, τόν Πόλυβον 5),

γ) ότι ό Οιδίπους — παις oU μόνον εί'ρέθη, κατά τινα παραλλαγήν, ίπό
ποιμένων («Σικυωνίων ίπποφορβών> ), άλλα καί άνετράφη υπ* αυτών fi) καί

δ) ότι ή άναγνώρισις εγένετο διά τών είς τους πόδας τοΰ Οιδίποδος οί'λών7).

') Graesse, Märchenwelt. Leipzig 18Ö8 σ. 208. Έν τφ καταλόγω τών φιννικών παρα-
μυθιών του Α. Aarne, Finnische Märchenvarianten «ρ 931 (FF Communications, αρ. 5 καί
33), σημειοΰνται μία δημοσιευμένη καί 22 αδημοσίευτοι παρπλλαγαί τοΰ παραμυθίου τούτου.

-) J. Qnigstad, Lappische Märchen - u. Sagen Varianten Nr. 931 (FFC 60.

*) Περί τοΰ μύθου του Οιδίποδος βλ. L. Constans, ενθ' άν. σ. 3 - 92, C. Robert, Oi-
dipus, Berlin 1915 σελ. 59 κέ., του aôtoû Die griech. Heldensage III, Berlin 1921, σ. 877
κέ. Höfer έν Roschers Myth. Lex. λ Oidipus III σ. 700 - 746. L·. Daly έν l'auly - Wissowa

- Krolls Real-Enc. t. 34 σ. 2101 κέ. (νεωτ. βιβλιογραφία έν σ. 2108) καί Suppl. VII (1940)
σ. 769 κέ. Πρβλ. Encyclopaedia Britannica u λ. Oedipus.

η Robert, Griech Heldens. III σ. 882.

6) Ε. Bethe, Theban. Heldenlieder, Leipzig 1891, σ. 67 κέ. 72, Robert, Oidipus I
70 κέ. 325 κέ. II ?0 σημ. 24 καί Griech. Heldens. III σ. 885, Daly έν RE 34 σ. 2114.

°J Ε. Bethe, ένΟ' άν. σελ. 1 κέ. Robert, Gr. Heldens σ. 887 σημ. 2.
') Robert, Oidipus I 62 κέ. Griech. Heldens. III 895, Daly, RE Suppl. VII 775.
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Τά στοιχεία ταύτα, άντιπροσωπεύοντα, ώς εΐπομεν, μορφήν τού περί Οιδί-
ποδος μύθου παλαιοτέραν τής διαμορφώσεως αυτού υπό τών δραματικών ποιη-
τών, πείθουν, ότι καί τά συναφή παραμύθια, τά σωζόμενα σήμερον εις τό στόμα
τοΰ λαού είς χώρας τοσούτον άπεχούσας απ' αλλήλων, είναι ζώσαι απηχήσεις ενός
καί τοΰ αυτοΰ, ευρύτατα διαδεδομένου παλαιοτάτου παραμυίΚου, έκ τοΰ οποίου
εις μέν τους αρχαίους χρόνους διεπλάσθη ό μύθος τοΰ Οιδίποδος εις δέ τούς
χριστιανικούς χρόνους ο μύθος τού 'Ιούδα καί μέ τινας παρεκκλίσεις ό μύθος
τοΰ πάπα Γρηγορίου καί άλλαι παραπλήσιοι διηγήσεις, ώς ή λατινική περί τοΰ
αγίου Άλβίνου, ή βουλγαρική περί τού Παύλου τής Καισαρείας, ή σερβική περί
«Συμεών τοΰ βρετοΰ», ή ρωσσική περί τοΰ αγίου 'Ανδρέου κλπ. 2).

"Οτι ούτω Οιδίπους καί 'Ιούδας τοποθετούνται εις τό aUxo πλαίσιον, δέν
είναι εκπληκτικόν. Μέ τήν ίστορίαν τού 'Ιούδα έπρεπε và συναφθη κάθε τι πού
θά συνετέλει εις τό và καταστήση μισητόν τόν μάλλον διαβόητον προδότην τού
Ευαγγελίου. Άλλά ποιον έγκλημα ήτο μεγαλύτερον άπό έκεινα, μέ τά όποια ή άρ-
χαιότης συνέδεσε τόν Οιδίποδα ; Ό 'Ιούδας έπρεπε và παρασταθή ώς εμφορού-
μενος άπό κακά ένστικτα, ώς προωρισμένος άπό μίαν σκοτεινήν μοΐραν và δια-
πράξη, έστω καί ακουσίως, μέγιστα εγκλήματα καί νά φθάση καί εις τό μεγαλύ-
τερον τών κακουργημάτων, τήν προδοσίαν ενός Θεού. Τήν ύλην πρός τούτο έδωσε
τό παραμύθι τού μοιραίως νυμφευθέντος τήν μητέρα του. Ώς δέ và μή ήρκει
ή τόση κακοτυχία προσετέθη καί τό έγκλημα τής άδελφοκτονίας, τό όποιον εξο-
μοιώνει τόν Ίούδαν πρός τόν Κάϊν. Είναι δέ καί έν γένει τό παραμύθι ή «άρ-
χική μορφή τής άνθρωπίνης διηγήσεως» καί, όπως ό Wilamowitz εδίδαξε, « δια
τάς θελκτικάς, άλλ' άδεσπότους αυτάς ιστορίας, αί όποΐαι εις τά παραμύθια συν-

1 ) Τά παραμυθιακά χαρακτηριστικά τοΰ μύθου έξήρεν ό Ο. Gruppe, Griech. Mytho-
logie u. Religionsgesrhichte, München 1906, σ. 504 κέ. άπόδοσιν δέ του δλου μύθου είς
μορφήν παραμυθίου έπεχείρησεν ό Robert, Öidipus I 64 κέ. "Οτι καί αύτό τό δνομα Οιδί-
πους είναι δνομα παραμυθίου τοιούτο, οία ολίγα μόνον υπάρχουν έν τή ελληνική μυθολο-
γία, καί δτι ό Οιδίπους, παρά τά δείγματα τής λατρείας, ή; βραδύτερον άπέλαυεν, ήτο
αρχικώς ήρως παραμυθίου έκθέτει ό L. Daly, RE. Suppl. VII (1940) 786, δπου καί πλήρης
άναγραφή τών διαφόρων άλλων ερμηνειών του περί Οιδίποδος μύθου. Βλ. διατύπωσιν τοΰ
παραμυθίου τούτου έν Α. Aarne - St. Thompson, The Types of the Folk - Tale, (FF Comm.
74, Helsinki 1928) σ. 140, άρ. 931 Oedipus καί 933 Gregory on the Stone. Συσχέτισιν τών
μύθων περί έκθέσεως Δανάης καί Περσέως, Μωϋσέως κλ. πρός τήν άγνείας πεϊραν βλ. παρά
J. Frazer, Folk - Lore in the Old Testament 1918, τ. 2 σ. 446.

') Βλ. L. Constans ενθ' άν. σ. Ill - 130, Höfer έν Roschers Mytli. Lex. III 743 - 746.
Πρόσθες βουλγαρικήν παραλλαγήν του περί Οιδίποδος μύθου έν Adolf Strauss, Bulgarische
Volksdichtungen, Wien u. Leipzig 1895, σ. 218-222 καί σερβικήν έν Talvj, Volkslieder
der Serben, Lpz, 1853, I 71 - 77.
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ήθως είναι ανώνυμοι, οί "Ελληνες έκλέγουν ήρωας ως φορείς αυτών... Δι' amo
όφείλομεν νά μή παραπλανώμεθα υπό τών ηρωικών ονομάτων καί τών μετα-
γενεστέρων ποιητικών καί γεωγραφικών διακοσμήσεων» ').

Διηγήσεις άναφερομένας εις τήν νηπιακή ν ήλικίαν τοΰ 'Ιούδα δέν εύρον
παρά τφ καθ' ημάς λαφ, πλην λογοτεχνικής τίνος διασκευής παραδόσεως περί
κοινών παιγνίων τοΰ Χριστού καί τοΰ 'Ιούδα και τής επιδεικνυομένης παρά τοΰ
δευτέρου σκληρότητος κατ' αυτά8). Άλλ' είναι άναμφίβολον, ότι καί όίλλαι τοιαΰ-
ται διηγήσεις θα ευρεθούν παρ' ήμίν, οίαι υπάρχουν καί παρ' άλλοις λαοΐς, αν
γίνη ή δέουσα έρευνα. Ούτω κατά ρουμανικήν παράδοσιν ό 'Ιούδας άπό μικρας
ηλικίας έδειξεν, ότι μίαν ήμέραν ί)ά κάμη μεγάλο κακόν. Κάποτε, ενφ ή μητέρα
του τόν έκρατοΰσε. μέσα στήν αγκαλιά της, ό 'Ιούδας έγινε φίδι καί τήν εδάγ-
κασε κάτω άπό τό πόδι κοντά εις τήν πτέρναν. Δι' aUto καί όλοι οι άνθρωποι
έχομεν μια βαθοΰλα προ τής πτέρνας3).

Συναφής είναι ή διήγησις τοΰ αραβικού εύαγγελίου τής νηπιότητος, κεφ.
35, (Thilo σ. 109)' κατ' αυτήν ό 'Ιούδας, όταν ήτο παιδί, κατελαμβάνετο άπό τό
δαιμόνιον καί όποιον συναντοΰσεν είς τόν δρόμον, ώρμοΰσε καί τόν εδάγκανε. Ή
μητέρα του τόν επήγε εις τόν Ίησούν, πού ήτο ακόμη παιδί, δια νά τόν θερα-
πεύση μέ τήν θαυματουργόν του δύναμιν. Ό 'Ιησούς έπαιζεν άκριβώς εμπρός είς
τό σπίτι' ό 'Ιούδας ώρμησεν ευθύς επάνω του καί τόν εδάγκασεν εις τήν πλευ-
ράν. Τήν ιδίαν στιγμήν τό πονηρόν πνεύμα έξέφυγεν άπό αύτόν σαν έ'νας σκύ-
λος λυσσασμένος, άλλα δ Χριστός άργότερα, όταν ήτο εις τόν Σταυρόν, εκεντήθη
άπό τήν λόγχην άκριβώς εις τό μέρος εκείνο4).

'Ιδία διά τόν θάνατον τοΰ 'Ιούδα υπάρχουν παρά τφ λαφ διαδεδομέναι
πολλαί καί ποικίλαι παραδόσεις5). Καί πρώτον διά τό δένδρον, άπό τό όποιον
εκρεμάσΟη ό 'Ιούδας, πιστεύεται ότι τούτο ήτο συκή6). Ή πίστις αΰτη είναι αρ-
κετά παλαιά, άπαντώσα καί εις παλαιούς χριστιανούς συγγραφείς' καί μέχρι σή-
μερον δέ εις τήν 'Ιερουσαλήμ δεικνύεται δυτικώς τοΰ όρους Σιών μία συκομορέα

1 ) ΤΆ. υ. Wilamowitz - Moellendorff, Die griech. Heldensage, I (SB. d. preuss. Ak.
d. Wiss. 1925) σελ. 59 κέ.

2) Πνευματική Ζωή, χρόνος Β' αρ. 16/10 'Ιαν. 1938 σελ. 16.

3) Ο. Dähnhardt, Natursagen II (1909) 235.

4) Ο. Dähnhardt, ενθ" άν. σ. 236.

5) Περί τών θρύλων, οί όποιοι διεδόθησαν μετά τόν θάνατον τοΰ Ιούδα βλ. Ernest
Renan, Vie de Jésus, εκδ. Calmann - Levy, σελ. 453, μετάφρ. 'Αρ. Καμπάνη (Βιβλ. Φέξη)
'Aft. 1915, σ. 374 καί Hastings, A Dictionary of the Bible λ. Judas, έδ. 5.

6) Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α' σελ. 103 άρ. 183, ό θάνατος τοΰ 'Ιούδα.
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ώς τό δένδρον, έκ τού όποιου έκρεμάσθη ό 'Ιούδας. Είναι δέ πίστις παλαιά, ότι
όποιος καθίση κάτω άπό τή συκιά κακοπαθαίνει, ήσκιώνεται. Εις τήν Θρ^κην
μάλιστα πιστεύουν, ότι οί διαβολίνες κάθουνται κάτω άπό τις συκιές καί κρύβουν-
ται μέσ' στά φύλλα τής συκιάς. « Έκεΐ κάμνε τις χαρές τονς οι διάβολοι.... »
(Θρςικικά Ζ', 1936, 304). Τό ίδιον πιστεύεται παρά τοις Σλάβοις διά τήν άκταίαν
(κουφοξυλιάν) καί αυτή θεωρείται ώς τό κατηραμένον δένδρον, άπό τό όποιον
έκρεμάσθη ό Ιούδας1).

Άλλά και θάμνοι ή χόρτα, πού σκορπίζουν δυσάρεστον ή κακήν όσμήν, ή
δένδρα μεγάλα, άλλ' άκαρπα, έθεωρήθησαν ώς κατηραμένα2) καί έσχετίσθησαν μέ
τόν Ίούδαν τόν Ίσκαριώτην. Τοιαύτα είναι τό λεγόμενον βρωμόχορτον ή βρω-
μοξνλιά εν Ήπείρω, ή φασολιά τον. Γιούδα έν Νάξω 8)> ή φονισκαριά (δρύς) έν
Γορτυνία4), ό άνάγυρος ήτοι ό άρόννας τής Σύμης5) ή άζόγνρος τής Κρήτης,
τής Λακωνίας κτλ.6). Διά τόν άζόγυρον ή συνάδελφος Σοφία Παπαδάκη ήκουσε
τήν εξής άφήγησιν τής θειας Μπανταλολένας, γραίας 100 περίπου έτών άπό τό
χωρίον Φουρνή τού Μεραμπέλλου : «Όλοι, παιδάκι μου, πουλούνε σήμερο τήν
ψυχή ντως γιά τά τριάκοντα άργύρια, σάν τόν 'Ιούδα τόν τρισκαταραμένο, πού
πρόδωκε τό δάσκαλο ντου. Μά γι' αντο κρεμάστηκε στον άζόγυρο. Κατέχεις το
κειονά τό δεντρό, πού βρωμεί όλος ό τόπος, όπου φυτρώνει; Πρωτύτερα εμυριζε
σά ντο μόσκο και τό λέγανε άγιόγυρο, άγιο φυτό, κ' έδά τό λένε άζόγυρο καί τό

') Παραδόσεις άλλων λαών περί τοΰ δένδρου, έξ οδ έκρεμάσθη ό 'Ιούδας, βλ. παρά
Ο. Dähnhardt, ενθ' άν. σ. 237-241.

') Περί φυτών, τά όποια ήσάν ποτε μεγάλα δένδρα, άλλ' έγιναν μικρά χόρτα, διότι έκ
τοΰ ξύλου των κατεσκευάσθη ό σταυρός βλ. έν Πολίτου Παραδ. σ. 784. Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ
καθηγητού Α. Κεραμοπούλου «εις τό Σιάνι (Σισάνιον Δυτ. Μακεδονίας) έσφζετο καρύα γηρα-
λέα έπί τών ημερών μου" έλέγετο καί ήτο «στείρα καρυά»' διότι εις αύτήν είχε κρεμασθή ό
δεσπότης Σισανίου, όταν οϊ Τοΰρκοι χάλασαν τό Σιάνι. Τφ 1931 εύρήκα έπί τόπου τόν κορ-
μόν της κατερριμμένον. Ό Γ. Χ. Μόδης εχει σχετικόν διήγημα εις τόν α' τόμον τών Μακε-
δονικών του διηγημάτων μέ τό ψευδώνυμον Γ. Χρίστου».

*) «Στις όχθες τοΰ Βίβλινου ποταμοΰ υψώνονται μέσ' 'ς τις γλυκόρριζες καί τις άλυ-
γαριές καί έ'να είδος τεράστιες φασολιές. Τό ντεντρό αύτό είναι άπό έκεϊνα πού υπήρχαν μέ
τους κέδρους τής 'Ιερουσαλήμ. "Ο 'Ιούδας, άφοΰ έμετανόησε διά τήν προδοσίαν τοΰ διδασκά-
λου του, έπήγε είς τήν υψηλή αύτή φασολιά νά κρεμαστή. Τό ντεντρό, πού δέν άνέχθηκε τό
αίμα τοΰ Γιούδα στούς χυμούς του, έπίκρανε τούς καρπούς του' καί ετσι τά φασόλια έκεϊνα
είναι πικρά σάν τό φαρμάκι καί γι' αύτό τή φασολιά αύτήν τήν ονομάζουν το ντεντρό τοΰ
Γιούδα » (Μιχ. Κοντελιέρη, Ναξιώτικα λαογρ. σύμμεικτα (συλλογή άνέκδοτος).

*) Καί τοπωνύμιον Φονισκαριά έν Ζατούντ) Γορτυνίας, «ενθα, υπάρχοντος δένδρου τι-
νός, κατά τήν παράδοσιν, έκρεμάσθη 'Ιούδας ό Ισκαριώτης» (Λαογραφ. Άρχειον, αριθ. χει-
ρογρ. 967 σελ. 72).

5) ΛΑ άρ. 146 σελ. 53.

β) ΛΑ άρ. 446 σ. 48.
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τρώνε τά όζά καί ψοφούνε» Ή παράδοσις δ' αύτη υπόκειται καί είς κατάδε-
σμον «για τους κλέφτες», τόν οποίον ή Μαρία Λιουδάκη αντέγραψε τφ 1938 εις
τά Περβόλια Δυτ. Κρήτης «άπό έ'να παλιό τετράδιο». "Ιδού ή άρχή τού κατα-
δέσμου : Έπαδε ήρϋα σ εσένα άζόγνρα, δέντρο τον διαβόλου, δπου εκαταδέχτη-
κες τό σώμα τον 'Ιούδα και τήν ψνχήν τον και τήν εκλερονόμησες ώς διάβολος ... 2)

Τήν άπόφασιν τοΰ Ιούδα ν' αυτοκτονήση ό λαός δεν άπέδωκεν εις μεταμέ-
λειαν διά τήν κακήν του πράξιν, αλλ' εις πονηρίαν, εις κακόν ύπολογισμόν. "Η-
ξευρεν ό 'Ιούδας, ότι ό Χριστός έμελλε νά κατέλθη εις τόν $δην καί νά ελευθε-
ρώση τους άπ' αιώνων δεδεσμευμένους καί έσπευσε νά ευρεθή εις τόν <?δην προ
τοΰ θανάτου τοΰ 'Ιησού.

Μία παράδοσις έκ Κατσιδονίου τής Σητείας λέγει : «Όντεν έσταυρώνανε
τό Χριστό, ήμαθε όλος ό κόσμος, πώς μέ τήν άνάστασίν του θα λειώσουνε τά
κρίματα όλων τών άποθαμένω. Ό Ιούδας, άπου 'χε καμωμένη μεγάλη αμαρτία,
γιατί έπρόδωκε τό Χριστό, τό 'μαθε κ' έπήε κι αί)τός νά σκοτωθή, πρί νά άνα-
στηθή ό Χριστός, για νά βρεθή άποθαμένος καί ετσά νά τοΰ χαρισθή κι aU-
τουνοΰ ή αμαρτία. 'Επήρε λοιπός ένα σκοινί κ' επήε νά κρεμαστή, για νά ποθάνη.
Μα σέ όποιο δέντρο κι αν ήθελα κρεμαστή, οί κλώνοι τοΰ δεντρού εχαμηλώνανε
ώς τή γή και έτσά δεν εμπόρειε νά ποθάνη. 'Επήε κ' εκρεμάστηκε καί σέ μια
μουρνιά ξερή, μα κι αυτή εχαμήλωσε τσοί ξερούς κλώνους τση καί δέν τόν ήπνιξε.
Τελευταία επήε 'ς τόν άζόϋρο κ' εκρεμάστηκε, αυτός όμως δέν εχαμήλωσε τσοί
κλώνους του σαν τ' άλλα δέντρα κ' έτσά επνίγηκε κ' έπόθανε. 'Από τοτεσάς βρω-
μεΐ ό άζόϋρος, γιατί έδέχτηκε κ° εκρεμάστηκε απάνω ντου ο Ιούδας» 3).

Ετέρα παράδοσις έκ Λευκάδος λέγει : «Ό Γιούδας, γνωρίζοντας πώς ήταν
αδύνατο νά σχωρεθή μέ τά δάκρυα, σαν πού έκαμε καί ό Πέτρος, έστοχάστηκε
νά φουρκιστή (σαν πού εκρεμάστηκε κιόλα σέ μια συκιά μονάχος του), για νά
βρεθή στήν κόλαση, καί έτσι μαζί μέ τς άλλους νά λευτερωθή κ' έκεϊνος, σύντας
ήθελα κατεβή ό Χριστός στόν $δη. Ή συκιά όμως ελύγισε, καί έμεινε εδεκεΐ
μισοκρεμασμένος και δέν εξεψύχησε, παρά σύντας ό Χριστός άναστήθηκε» 4).

Ή παράδοσις αύτη έχει παλαιοτάτην προέλευσιν, διότι άνευρίσκεται όχι
μόνον εις τό προμνημονευθέν συναξάριον τοΰ 'Ιούδα, άλλα καί παρ' αύτφ τφ

') Όμοίαν παράδοσιν έκ Φουρνή Μεραμπέλλου βλ. παρά Μ. Λιουδάκη, Λαογραφικά
Κρήτης, t. Α' Μαντινάδες, έν 'Αθήναις (1936) σελ. 330. Πρβλ. καί Γ. Σπυριδάκη, Κρητ. πα-
ραδόσεις έν Έπετ. Κρητ. Σπ. Β' 1939 σελ. 138. Περί τής λέξεως άζόϋρας βλ. Σ. Κρίνον έν
Παρνασσφ Ε' 1881 σ. 24-27, περί δέ τοΰ φυτοΰ Φ. Κουκουλίν έν Λαογραφίςι, τ. Α' σ. 301.

2) ΛΑ 1161 Δ' 125 κέ.

3) Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ συναδέλφου Γ. Σπυριδάκη, άκούσαντος παρά γραίας 93 έτών.

4) Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α' σ. 103, άρ. 183.
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Ώριγένει. Ε'ις τό ζν λόγω συναξάριον άναγινώσκομεν : «άπήγξατο, ίνα προλάβη
έν τφ αδη τόν Ίησούν καί ίκετεύσας τύχη σωτηρίας» καί κατωτέρω: «λέγούσι
δέ τίνες, ότι δια τούτο εκρεμάσθη ό 'Ιούδας, δια νά ύπάγη ή ψυχή του κάτω εις
τόν $δην καί συνάντηση έκεΐ τόν Χριστόν κατερχόμενον νά ζητήση συγχώρη-
σιν . .. . » *). Ό δέ Ώριγένης λέγει, ότι ό 'Ιούδας έσπευσε νά κάμη έν τφ όίλλω
κόσμω ό,τι παρέλειψε νά κάμη εν τφ παρόντι. Γνωρίζων ότι ό 'Ιησούς έμελλε νά
κατέλθη εις τόν αδην καί ότι ό Κύριος είναι ή πηγή τής σωτηρίας απεφάσισε
νά ύπάγη εκεί προ Αυτού καί μέ γυμνήν ψυχήν νά συναντήση AUtov καί εκλι-
παρήση συγχώρησιν

'Αλλά καί άλλα στοιχεία τής λευκαδίας παραδόσεως ανευρίσκονται εις κεί-
μενον παλαιόν. Εις απόσπασμα εκ τοΰ 4ου βιβλίου τοΰ Παπία παρά Θεοφυλά-
κτφ παραδίδεται, ότι τό δένδρον, είς τό όποιον ήίίέλησεν ό 'Ιούδας νά κρεμασθή,
έκάμφθη καί ούτως ό θάνατος δέν τόν επρόφθασε' κατόπιν όμως έβασανίζετο
τόσον πολύ άπό τήν δίψαν, ώστε άπό τήν μεγάλην φλόγωσιν επρήσθη όλος καί
δέν ημπορούσε νά περάση άπό έ'να δρόμον, άπό τόν όποιον όμως έπερνοΰσεν
εύκολα μία άμαξα. Ή κεφαλή του μάλιστα είχε πρησθή τόσον πολύ, ώστε καί
αυτοί οι ιατροί δέν ημπορούσαν ν' άνεύρουν τά μάτια του. Σκώληκες και δυσω-
δία έξήρχοντο άπό τό σώμα του καί υπέφερε φοβερά βασανιστήρια, εως ότου
άπέθανεν. "Ολοι όμως άπέφευγαν τό μέρος, όπου άπέθανεν, καί 8πί έτη κατόπιν
μία δυσοσμία εξεχύνετο είς τά πέριξ, άνυπόφορος εις όσους επερνοΰσαν 3).

Ή παράδοσις αύτη, ώς πολλοί παρετήρησαν, άπέρρευσεν άπό τήν περί τοΰ
θανάτου τοΰ προδότου εΐδησιν, τήν εύρισκομένην είς τάς Πράξεις τών 'Αποστο-
λών 1, 18. Κατ' αυτήν ό "Ιούδας δέν έ'ρριψε τά άργύρια εις τόν ναόν, oUô' άπέ-

') 'Απόστολος Βαρνάβας, Έκκλησ. περιοδ. ετ. Ζ' (1935) σελ. 54 στ. 14-15. 25-28.

') Migne P. G. 13, 1766 κέ.

3) Πρβλ. Propylseuqa ad Acta Sanctorum Novembres. Synaxarium Ecclesise Con-
stantinopolitanse. . . opera et studio H. Delehaye, Bruxellis 1902 σελ. 788, 14 κέ.: «'Ιούδας
δέ ό προδότης, ώς φησιν Παπίας ό 'Ιωάννου μαθητής τού Εύαγγελιστοΰ .... μέγα ασεβείας
υπόδειγμα έν τούτφ τφ κόσμφ περιεπάτησεν, ώστε μηδέ οπόθεν άμαξα ραδίως διέρχεται έκεΐ-
νος δύνασθαι διελθεϊν' άλλά μηδέ αυτόν τόν τής κεφαλής όγκον αύτοΰ' τά μέν γαρ βλέφαρα
τών οφθαλμών αύτοΰ τοσούτον έξοιδήσαι, ώστε αυτόν καθόλου τό φώς μή βλέπειν, τους δε
οφθαλμούς αΰτοϋ μηδέ υπό ίατροΰ διόπτρας όφθήναι δύνασθαι' τοσούτον βάθος είχον άπό
τής έξωθεν έπιφανείας. Τό δέ αίδοϊον αύτοΰ πάσης μέν άσχημοσύνης άηδέστερον καί μείζον
φαίνεσθαι, φέρεσθαι δέ δι' αύτοΰ έξ άπαντος τοΰ σώματος ρέοντας ΐχώράς τε καί σκωληκας
εις ϋβριν δι" αύτών μόνων τών αναγκαίων. Μετά πολλάς δέ βασάνους καί τιμωρίας έν ίδίφ
φησίν χωρίω τελευτήσαι καί τοις άπό τοΰδε έ'ρημον καί άοίκητον έκεϊνο τό χωρίον μέχρι τής
νΰν γενέσθαι, ώστε μή δύνασθαι τινα μέχρι τής σήμερον έκεϊνον τόν τόπον παρελθεΐν, έάν
μή τάς ρίνας ταΐς χερσίν έπιφράξοι >.



Ο ΙΟΥΔΑ Σ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

15

θανεν έκούσιον θάνατον, ως παραδίδει ό ευαγγελιστής Ματθαίος 27, 5, άλλ'
«έκ τού μισθού τής αδικίας εκτήσατο χωρίον καί πρηνής γενόμενος έλάκησε μέ-
σος τ. έ. διερράγη, καί έξεχύθη πάντα τά σπλάγχνα αυτού».

'Αξιοσημείωτος είναι ή εξής παράδοσις τών χωρικών τής Πομμερανίας :
'Αφού ό 'Ιούδας ό 'Ισκαριώτης επρόδωσε τόν Κύριον, έκρεμάσθηκεν εις μίαν
λυγαριάν καί έπεσε κάτω' τό σώμα του τότε έσκασε καί τά έντόσθια έξεχύθησαν
εις τήν γήν. 'Από τότε ή λυγαριά σπανίως φθάνει τό ανάστημα τοΰ ανθρώπου
καί τά κλαδιά της λυγούν καί γέρνουν πρός τήν γήν. Καί όπως ό 'Ιούδας, έτσι
καί αυτή χύνει τά εντόσθιά της καί δι' αυτό όλες οι λυγαριές, άμα γηράσουν,
κουφίζουν. Κατά παλαιάν δέ πολωνικήν πρόληψιν οί γέρικες ιτιές είναι κατοικίαι
διαβόλων καί κανένας δέν τολμςί νά τάς έγγίση ').

Δι' αυτό καί κάθε φυσικόν άντικείμενον, πού αποπνέει δυσοσμίαν, θεωρεί-
ται από τόν λαόν ώς μολυσμένον εξ έπαφής τού 'Ιούδα μέ αυτό.

Σχετική μέ τήν δοξασίαν αυτήν είναι ή εξής παράδοσις εκ Δυτικής Μακε-
δονίας : «Στήν Κατράνιτσα τής Μακεδονίας, ώς μιά ώρα άπό τό χωριό, είναι μιά
βρύση, πού τή λένε το νερό τον Γιούδα. Τό νερό τής βρύσης αυτής είναι υπό-
πικρο καί υφάλμυρο, επίσης δέ τά λιθάρια εκεί γυρω είναι μαυρισμένα.

Γιά τό παράξενο αΐ>τό νερό οΐ χωρικοί διηγούνται τόν έξης μύθο :

"Οταν σταυρώθηκε ό Χριστός, ό 'Ιούδας μετανόησε καί πήγε νά κρεμα-
στή. Μά ό θάνατος δέν ήθελε νά τόν πλησιάση, ό Χάρος δέν ήθελε νά τόν πάρη
τέτοιος πού ήταν κ' ύστερα άπ' τό κακό πού έκανε. Τόν κυνηγούσε παντού τό
άνάθεμα καί ή κατάρα καί πουθενά δέν ημπορούσε νά σταθή. Δρόμο έπαιρνε,
δρόμο άφινε, βουνά περνούσε, χώρες, ποταμούς καί θάλασσες, πάντα περπατών-
τας, πάντα συφοριασμένος καί κακορίζικος ! . . . .

Διψούσε, καίονταν ό λαιμός του, έστέγνα>νε τό στόμα του, λαχτάριζε γιά
νερό, άλλα καμιά βρύση καί καμιά πηγή δέν τοΰ έδινε οιίιε σταλαγματιά. "Οπου
έσκυβε νά πιή, τό νερό χάνονταν στή γή σάν ζωντανό κι ό τόπος ξεραίνονταν.

"Αν ζύγωνε σέ καμιά λίμνη, ή λίμνη έβραζε, γίνονταν άχνός καί εξατμί-
ζονταν. "Αν έσκυβε σέ ποτάμια γιά νά πιή, τό νερό γύριζε πρός τά πίσω σάν
κοπάδι άπό γίδια πού τά κυνηγούν.

Γονάτισε τότε ό 'Ιούδας καί παρακάλεσε τήν Παναγία νά τόν λυπηθή καί
νά τόν άφήση νά πιή νερό σέ καμιά βρύση ή σέ βοΐ'νοΰ πηγή. Και ή Πανα-
γία τόν ευσπλαγχνίσθηκε. "Ακουσε τότε μιά φωνή νά τού λέη, νά σταθή στήν
πρώτη βρύση πού ί)' άπαντήση κ' εκεί νά σκύψη καί νά πιή.

') Ο. Dähnhardt, ενθ' άνωτ. σ. 240.
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Ή βρύση αυτή ήταν ή βρύση πού είναι μια ώρα έξω από τήν Κατράνιτσα.

Μόλις όμως δ 'Ιούδας πλησίασε κ' έσκυψε νά πιή νερό καί μόλις ή βρύση
αισθάνθηκε νά τήν άγγίζουν τά χείλη τού προδότη τοΰ Χριστού, φαρμακώθηκε
ώς τά έγκατά της ! Καί δρόσισε τόν 'Ισκαριώτη, άλλά άπό τότε τό νερό της έγινε
πικρό καί αλμυρό, σάν τά δάκρυα, καί ούτε άνθρωπος οΰτέ ζώο. ούτε πουλί
πετούμενο πίνει πιά νερό άπό αυτήν.

Μιά φορά μόνο τόν χρόνο γλυκαίνουν τά νερά της, τή νύχτα πού γίνεται
ή Άνάστασις. Αντο τό ξέρει ό 'Ιούδας, πού γυρίζει σάν άδικη κατάρα στον κό-
σμο, καί παραφυλάει τή νύχτα τής Λαμπρής κοντά στή βρύση, κι όταν χτυπή-
σουν οί καμπάνες γιά τήν 'Ανάσταση, σκύβει καί πίνει καί σβήνει τή δίψα του,
δίψα ολόκληρης χρονιάς !

Λένε άκόμα, πώς όποιος πιή άπό τό νερό αυτό τήν ώρα πού γλυκαίνει, θά
ζήση άλλα 33 χρόνια άπό όσα τοΰ έχει γραφτά ή μοίρα του νά ζήση. Μά κα-
νένας δέν τολμάει νά πάη μεσάνυχτα στή βρύση, γιατί ξέρει ότι έκεΐ παραφυλάει
ό 'Ιούδας διψασμένος καί τρομερός !....» ').

Όπως εΐδομεν, ή δοξασία περί δίψης βασανιστικής τού 'Ιούδα ευρίσκεται
και εις τό προμνημονευθέν χωρίον τοΰ Παπία. 'Αλλ' ό λαός έφαντάσθηκεν, ότι ό
'Ιούδας δέν άπέλαυσε τήν ήσυχίαν τοΰ τάφου, άλλά πλανάται καί θά πλανάται
εως τής συντελείας τού κόσμου 5).

Κατά τήν πίστιν τών χωρικών τής Λωρίδος «τό άστραπόβολο κυνηγάει τόν
Ιούδα» καί επειδή ό 'Ιούδας συχνάζει στα έλατα, έκεΐ πέφτει και ή άστραπή.
«Καί στά σκυλιά πιρχουράει (= παραχωράει) πολύ ό 'Ιούδας, πού πάνε νά φυ-
λαχτούνε κάτω άπό τά έλατα» 8).

Κατ' άλλην δοξασίαν ό άνθρωπος, που διακρίνεται εις τό φεγγάρι, δέν εί
ναι ό Κάιν, όπως πολλοί νομίζουν, πού είναι καταδικασμένος νά βάζη τά κόκ-
καλα τοΰ άδελφοΰ του σ' ένα τρύπιο καλάθι4), άλλά ό Ιούδας ό 'Ισκαριώτης,
πού παλεύγει μ' ένα θεριό5).

Τέλος τό όνομα τοΰ 'Ιούδα άπέβη δηλωτικόν πάσης προδοσίας καί κακίας

') Περιοδικόν ^Μπουκέτο· 29 Αυγούστου 1929 αρ. 282 σελ. 997.

Πρβλ. τήν φράσιν: σά\' τόν 'Ιούδα αχάριστος, ζωντανοκολασμένος (ΛΑ 798 σ. 1034,
Κεφαλληνία). Περί όμοιας τιμωρίας του ύπηρέτου, τοΰ ραπίσαντος τόν Χριστόν, τοΰ Κοντεντε
ή Κουντητή ή Φώτο Ντε βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α' σ. 103 κέ. άρ. 184- 187, Β' σ.
787 -790. Κατά τόν Δημοσθένη Χαβιαράν «μερικοί (Συμαϊοι) λεν πώς ό Κουτεντες είναιν ό
'Ιούδας κ' ε χει κατάραν δλον và γυρίτζη γδυμνος και να μην πεΰαίντ) » (Πολίτου, Παραδ. Β' σ. 788).

3) Κατ' άνακοίνωσιν Δ. Λουκοπούλου (ΛΑ άρ. 867 σ. 390).

4) Βλ. Ν. Γ, Πολίτου Παραδόσεις Α' σ. 130 άρ. 234.

δ) Πρβλ. Ο. Dähnhardt, ενθ' άν. σ. 242.
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καί πολλαχού εταυτίσθη μέ το όνομα τού διαβόλου. Ούτω δι* έ'να κακόν μέλος
οικογενείας λέγεται: «Σέ δώδεκα αποστόλους ήταν κ' ένας Ιούδας», ένα δέ άπό
τά ονόματα τοΰ διαβόλου εις τήν Κυνουρίαν, τήν "Ηπειρον, τόν Πόντον είναι
«ό Γιούδας», ό «Σκαριώτης» Χ).

Δι* oUto ώς πνεύμα κακόν ό 'Ιούδας πρέπει νά καή, νά έξαφανισθή καί
πραγματικώς εις πλείστα μέρη τής Ελλάδος κατά τήν Μεγ. Παρασκευήν ή κατ'

Φωτογραφία ομοιώματος τοΰ Ιούδα, ληφθείσα ύπό τής κ. Μαρίας Ίωαννίδου Μπαρμπα-
ρίγου εκ τής σιδηροδρομικής άμάςης τό Πάσχα τοϋ 1939 είς τό χωρίον "Ανω Γατζέα
παρά τάς Μηλέας τοϋ Βόλου. Έπ'ι τής σανίδος ή επιγραφή: ΡΙΨΑΣ ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΕΝ

ΤΩ NAQ ΑΠΗΓΞΑΤΟ.

αιιτήν τήν ήμέραν τού ΓΙάσχα ή καί τήν έπομένην άνάπτονται πυραί (φανοί,
οφανοί, ορφανοί, αρφανοί κ. τ. τ.) καί παραδίδεται εις τάς φλόγας τό ομοίωμα
τοΰ 'Ιούδα 'Αλλ' όπως ό διάβολος εις τό πνεύμα τού λαοΰ μας έγινε πρόσω-

') Ό άριθμός 13 λέγεται καί <πόντος τοϋ Ίονδα». «Ό Χριστός καί οι μαθηταί του
ήσαν έν ολφ 13' καί άκριβώς δ 13°;, ό 'Ιούδας ό 'Ισκαριώτης, έπροκάλεσε διά τής προδο-
σίας του τήν σταύρωσιν τοϋ Χριστοϋ. Δι' αύτό δέ καί εις τήν Ελλάδα ό λαός έσυνήθισε πε-
ριφραστικούς ν' άποκαλή τό 13 «πόντον τον 'Ιούδα» (Δ. Καμπούρογλον έν «'Εστία» 13 'Ιαν.
1933). 'Ομοίως «λιβάνι τοΰ Γιούδα» λέγεται εις τήν Ζάκυνθον ό καπνός. Τήν σχετικήν διή-
γησιν βλ. έν Πνευματική Ζωή, Β' (1938) άρ. 16 σελ. 6. Όμοιας άντιλήψεις τών Ρώσσων καί
Λιθουανών περί τοΰ καπνοΰ ώς φυτρώσαντος έκ της κοιλίας τοΰ άποθανόντος 'Ιούδα βλ.
παρά Dähnhardt, ενθ'άν. σ. 241 κέ. Ή 1 'Απριλίου λογιζομένη ύπό τών Γερμανών ώς αποφράς
ημέρα εθεωρείτο ώς γενέθλιος τοΰ 'Ιούδα (Ε. Stemplinger, Antiker Aberglaube 1922, σ. 115).

*) Περί τής άρχικής προελεύσεως τών πυρών τούιων βλ. J. G. Fraeer, The Golden
Bough 3 VII, 1 σ. 120 κέ. 129, 139 κέ. περί έμβολής δ' είς τήν πυράν ομοιώματος δαίμονος
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πον κωμικόν, τό όποιον καί πολλαχώς σατυρίζεται, ούτω καί ό 'Ιούδας. Εις τά
Σελλιά τής Κρήτης παρά τό Ρέθυμνον τήν Μεγάλην Εβδομάδα «κάνουνε τόν
οφανό καί άπάνω σταίνουνε τόν Ιούδα' τόνε ντύνουνε μέ παλιόρουχα καί τού
κρεμνούνε στή χέρα ένα σακκουλάκι μέ τριάντα χοχλιδόκουπες μέσα, δηλαδή
τριάντα τσέφλια άπό σαλιαγκούς άδεια' είναι τά τριάκοντα αργύρια, άπού πή-
ρενε καί πρόδωκεν τό Χριστό»1). Καί ως νά μή ικανοποιούνται μέ τό καύσιμον
τοΰ ομοιώματος του, αί γυναίκες τών Καρδαμύλων τής Χίου λέγουν : «"Ε ! καί
νά 'ταν άληθινός!»*), ένφ οί Ζακύνθιοι, οί Κορωναΐοι, οι Θηβαίοι, ίσως δέ καί
άλλοι, κάμνουν τόν Ίούδαν άληθινόν πυροτέχνημα.

Ούτως αί όλίγαι καί άσαφεΐς ειδήσεις τής Αγίας Γραφής περί τοΰ 'Ιούδα
βαθμηδόν άπεσαφηνίσθησαν καί συνεπληρώθησαν διά ποικίλων άποκρύφων καί
δημωδών διηγήσεων, αι όποΐαι διεδόί)·ησαν ευρύτατα οχι μόνον εις τόν ίδικόν
μας λαόν, αλλά διά μεταφράσεων καί είς πολλούς άλλους λαούς. Άλλ' όπως κάθε
τι πού περιέρχεται εις τό στόμα τοΰ λαού, ούτω καί αί θρησκευτικά! αΰται διη-
γήσεις υπέστησαν τροποποιήσεις σύμφωνα μέ τό μυθοπλαστικόν πνεύμα καί τήν
ήθικήν άντίληψιν τού λαού καί άπέκτησαν σαφήνειαν καί ένάργειαν, ή οποία χα-
ρακτηρίζει όλα τά προϊόντα τοΰ πνεύματος τοΰ λαού.

Έπερατώΰη τήν 18 'Ιουνίου 1943.

ή ανθρώπου αύτ. VII, 2 σ. 21 κέ. καί Η. Freudenthal, Das Feuer, Berlin 1931 a. 126. 264.
274 κέ. 318.

') Κατ' ανακοίνωσα· Γ. Κουρμούλη. Πρβλ. περιφοράν τοΰ 'Ιούδα καί καΰσιν έν Μα-
δύτφ έν 'Αρχ. Θρακ. Θησ. Γ' 1936 σ.114, καί ΛΑ άρ. 185, σ. 195 καί άρ. 294, σ. 16. Ε'ις
τήν περιφέρειαν Μέτρων καί 'ΑΟύρων τής 'Αν. Θράκης «τά παιδιά κατεσκεύαζαν τόν Όβρι-
γιο άπό τοάτζαλα ( = κουρέλια) παραγεμισμένα μέ άχυρα καί τόν περιέφεραν άπό θύρας ε'ις
θύραν, για να κατσβελέψ' (= ξητιανέψη) προσανάμματα, μέ τά όποια νά τόν καύσουν τήν νύκτα
τής Μεγ. Παρασκευής κατά τήν περιφοράν τοΰ 'Επιταφίου « (Κ. Χουρμουζιάδου, Τό παιδίον
είς·τήν έκκλησ. περιφέρειαν Μέτρων καί 'Αθύρων έν 'Αρχ. Θρακ. Θησ. τ. Ζ. 1940-41. σ. 86).
'Ομοίως εις τήν Πέτραν τής Λέσβου 'ανήμερα τή Λαμπρή γυρίζουν τον Όβραΐο : γεμίζουν ê'rav
Όβραϊο μ' αχερα, τοΰ βάνουν μπροστά πανέρια κριμααμένα με παλιοχτένια, παλιομπονκάλια, πα-
τσαβοϋρις κι λένι, Όβριγιός μι τά πανέργια" τον παγαίνουν άπα στή Μπαναγιά, τον βάνουν σί
μιά γοϋνιά, τον βάνουν κ' εναν τζιγάρου ατού στάμα τ κι τούν ντουφεκοϋν ϋατιρα τον βάνουν
καί φουτιά». Είς τά Τελώνια τής Λέσβου τήν Μεγ. Παρασκευήν <καίγανε τ' Όβριοϋ τα γένεια»
(Δ. Λουκάτος, 1940, ΛΑ άρ. 1446 Α σελ. 66 καί 333). Περί τών έβιζομένων κατά τήν καΰσιν
τοΰ 'Ιούδα έν Κορώνη, 'Αρκαδία, Σύρφ, Σιγή Βιθυνίας, Σινώπη βλ. ΛΑ άρ. 1159 Α' σελ.
108, άρ. 767, άρ. 1378 Γ' σελ. 121, άρ 1132 σελ. 85, άρ. 1141 σελ 141. Περιγραφήν του
εθίμου έν Κύπρφ βλ. παρά Magda Ohnefalsch - Richter, Griech. Sitten und Gebräuche auf
Cypern, Berlin 1913, σ. 92 κέ. πίν. 26-27, ειδήσεις δέ περί τών τελουμένων άλλαχοϋ παρά
Μαρίας Ίωαννίδου έν Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ. τ. 13 σ. 104 λ. 'Ιούδας. Γενικώς περί καύσεως
τοΰ 'Ιούδα βλ. Archer Taylor, The burning of Judas έν Washington University Studies XI
(Humanistic Series N° 1). "Αλλα τινά εργα, σχετικά μέ τό θέμα τής παρούσης πραγματείας,
δέν ήδυνήθην νά ΐδω ενεκα τών έκ τοΰ πολέμου δυσχερειών. ') ΛΑ άρ. 692.
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έκ τής «Περί Ίοΰδα τοϋ προδότου» διηγήσεως, έκδιδόμενον έκ τοΰ
χειρογράφου 260 τής Μονής Διονυσίου τοΰ "Αθωνος καί τοΰ χειρο-
γράφου 15 τής 'Αρχιεπισκοπής Κύπρου υπό Γ. Α. Μέγα*.

... .'Αλλ' ει δοκεί, ϊδωμεν και τήν αρχήν τής γεννήσεως τον 'Ιούδα, δτι μιαρά
υπήρχε μετά πάσης πονηρίας, κα&ώς μαρτνρεί δ προφήτης Δαβίδ εν τω ρη'
ψαλμω, δτι «κατάστησον επ αυτόν άμαρτωλόν και διάβολος στήτω εκ δεξιών αύ-
τοΰ και γενηΰήτωσαν οι νιοι αύτοΰ ορφανοί και ή γννή αύτοΰ χήρα και άναμνη-
5 οϋ·είη ή άνομία τών πατέρων αύτοΰ και ή αμαρτία τής μητρός αύτοΰ μή εξαλει-
φϋ·είη~ και ουκ ή θέλησε ν εύλογίαν καί μακρυν&ήσεται άπ αύτοΰ' καί ενεδ ύσατο
κατάραν ώς ίμάτιον» καί τά εξής τοΰ ψαλμού. 'Αλλ', ώ φίλοι, καί τής ιστορίας
άκούσ ω μεν. Φησί τις τών σοφών, δτι ό παράνομος 'Ιούδας εκ τής χώρας τής
Ίσκάρας ύπήρχεν, εκ τής φυλής τών 'Ιουδαίων υπήρχε δε αντω πατήρ ονόματι
10 Ροβέλ. Ούτος τοίνυν δ Ροβελ είχε γυναίκα και εν μια τών νυκτών ενύπνιον ενυ-
πνιάσϋη φοβερόν καί εκϋαμβος γενομένη, μετά φόβου πολλοΰ ήρξατο βοώσα με-
γάλως. Ό δε άνήρ αυτής προς αυτήν εφη' τί σοι γέγονεν, ώ γύναι, καί αδημο-
νείς ; Ή δε εφη' ενύπνιον ένυπνιάο&ην φοβερόν και δτι, εάν συλλάβω καί τέκω
αρσεν, τό τοιούτον παιδίον εσται κατάλυσις τών 'Ιουδαίων. Ό δε άνήρ αυτής
15 επετίμησεν αυτήν, δτι τοις έννπνίοις ενεπιοτεύ&η. Και δή συνέλαβεν ή γυνή τή
αυτή νυκτί καί είς τόν καιρόν αυτής εγέννησε παιδίον αρσεν ήβουλήϋη δε ή γννή
άπολέσαι αυτό, ίνα μή άπολέση τό γένος τών 'Ιουδαίων, και κρνφώς τοΰ εαυτής
ανδρός ποιήσασα ΰήβην καί εβαλεν αυτό εν τή ϋ·ήβη και ρίπτει εν τή ϋαλάσσϊ].

* Τό πρώτον τών χειρογράφων τούτων, ούτινος τό άντίγραφον οφείλω είς τήν Ιξαίρε-
τον προθυμίαν τοϋ •/αφηγουμένου τής Μονής, άρχιμανδρίτου Γαβριήλ, δηλώ διά Δ, τό δεύτε-
ρον, ούτινος διά τά πολλά σφάλματα τής εκδόσεως Παρθενίου Κιρμίτση έλαβον ακριβές άν-
τίγραφον δ;à τοϋ καθηγητού Κυριάκου Χατζηϊωάννου, σημειώ διά Κ. Έν τφ ύπομνήματι
δηλοΰνται μόνον γραφαί διάφοροι εκείνων, ας εϊσήγαγον εις τό κείμενον, παραλειπομένων
τών ορθογραφικών σφαλμάτων τών χειρογράφων.

1 άλείδοκα! Κ μικρά Κ 3 το Κ παραλείπει τό ότι 7 τό Κ παραλείπει

τό ω φίλοι 8 φιλοσόφων Κ 9 Ιαχάρας Κ 10 τήν λ. ενύπνιον παραλείπει τό Κ

12 μετά τό αυτής τό Κ προσθέτει: δ Ροβελ 14 άρρεν Δ 15 τήν λ. ή γυνή παρα-
λείπει τό Κ 16 αυτί] τή ννκτί Δ ίβουλή&η δε Κ: και ήβουλήόη Δ 17 αυ-
τόν Κ 17-18 τοΰ ανδρός αυτής Κ 18 ποιήαα Κ και — &ήβτι ] έλλείπουσιν έκ τοΰ Κ
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rHv δε πέρα τής Ίσκάρας νησίον μικρόν, εν φ κατφκονν άνθρωποι κτηνοτρό-
φοι' ήλθε δε ή θήβη εν τω τόπω εκείνω υπό τών κυμάτων. Λαβόντες δε ταν-
την ευρον παιδίον έσωθεν αρσεν. Έθήλαζον ονν αυτό από τοΰ γάλακτος τών
ζώων και tονόμασαν αυτό Ίούδαν, ώς άπό τών Ιουδαίων νομίζοντες είναι. Άπο-
5 γαλακτιαθέντος ου ν ήγαγον αύτό είς τήν Ίσκάραν διά τό στενωπόν τού τόπου
και τό τής θαλάσσης περίαυλον, λέγοντες τις αύτό αρη τοΰ άναθρέψαι. Έλθών
δε ό Ροβέλ, δ πατήρ αύτοΰ, ελαβεν αύτό, μή γινώσκων, δτι υιός αυτού υπάρχει'
ήν γαρ πάνυ ώραίος. Ή ονν μήτηρ αυτού ήγάπα αύτόν, ένθνμονμένη τοΰ βρέ-
φους, ο ερριψεν εν τή θαλασσή. Και δή συνέλαβε και ειεκε και άλλον υίόν και
10 άνέθρεφεν αυτά ομοθυμαδόν. Ό γούν 'Ιούδας πονηρός ών ετνπτε τόν εαυτού
άδελφόν, ώστε πολλάκις ή μήτηρ αντόν εδίδασκε λέγων παΰσαι, ώ τέκνον, μή
τύπτε αύτόν, δτι άδελφός σου τυγχάνει και δσα έχομεν εγώ τε και δ πατήρ σου
τών δύο είσίν. 'Ο γοΰν πονηρός βλαστός διά τήν τών χρημάτων άγάπην, φθόνω
τηκόμενος, ήβουλή&η άποκτείναι τόν εαυτού άδελφόν. 'Εν μια ονν τών ημερών
15 ελθόντες αμφότεροι οί παίδες εις τόπον τινά, ανέστη δ Ιούδας καί άπέκτεινε τόν
άδελφόν αυτού μετά λίθου επί τοΰ κροτάφου και άπέ&ανεν, αυτός δε άπεδήμη-
σεν εν 'Ιερουσαλήμ. Ό γοΰν αύτοΰ πατήρ και ή μήτηρ έκλαιον επι τή απώλεια
τών τέκνων. Έλθών δε δ 'Ιούδας εν 'Ιερουσαλήμ, αγαπών δε τήν φιλαργυρίαν
γίνεται γνώριμος 'Ηρώδη τω βασιλεί τών 'Ιουδαίων. Βλέπων δε δ βασιλεύς αν-
20 τ°ν άνδρα δυνατόν και ώραΐον, ποιεί αύτόν εξοδιαστήν αύτοΰ, τον πιπράσκειν και
άγοράζειν τά πρός τήν χρείαν. Μετά πολύν δε χρόνον γίνεται επανάστασις σκαν-
δάλων εν τή χώρα Ίσκάρα και λαβών δ Ροβελ την γυναίκα αυτού και τά υπάρ-
χοντα αύτοΰ έρχεται εν 'Ιερουσαλήμ. Πλούσιος δε ών ήγόρασεν οίκους ωραίους
πλησίον τοΰ Ήρώδου, παραδείσους έχοντας και δένδρα έσωθεν. Ό γαρ 'Ιούδας
25 έκ τοΰ πολλού χρόνου ουκ εγίνωοκε τόν πατέρα αυτού και τήν μητέρα, άλλ' οϋτε
αντοι εκείνον. Έν μια ονν τών ημερών προκύψας δ βασιλεύς διά τής θνρίδος
έβλεπε τόν παράδεισον τού Ροβέλ, εστώς και ό 'Ιούδας μετ αύτοΰ, λέγει δέ πρός
τόν βασιλέα' βούλει, ώ δέσποτα, τϊ έκ τών ανθέων τών δένδρων τούτων, δπως
κατέλθω και λάβω τι έξ αντών ; Ό δέ είπε, πορευου. Κατελ&ών δέ διά τής θυ-

1 ήν Α : ών Κ πέρας Δ ίσχάρας Κ 2 ιό Κ πρό τής λ. ή ·&ήβη εχει και

4 αντόν Κ 5 αυτόν Κ Ιαχάραν Κ 6 αραι Δ άνεϋρέψαι Κ

7 δτι — υπάρχει ] έλλείπουσιν εκ τοΰ Δ 8 ήν γαρ Δ και ήν Κ: αυτό Κ

το βρέφος Δ 9 δ Δ : ον Κ δή Δ : Ιδον Κ το τρίτον και παραλείπεται έν Κ

10 ονν Δ 12 τνπτεις Δ 13, βλαστός Δ : 'Ιούδας Κ 15 αμφότερα τά παιδία Κ

19 τφ Ήρ. Δ 20 αΰτον 7 ελλείπει έκ τοΰ Κ 21 τα πρός τήν χρείαν Κ: δαα ποιεί

χρεία τ à έν τή άγορδ. Δ 22 έν τfj ίσχάρα Κ 23 αύτοΰ ] ελλείπει έκ τοΰ Δ

24 παραδείσους Δ : περιβόλια Κ 25 και Κ : ή Δ 29 τί έξ αυτών Κ: αυτά Δ

ό δε — πορεύου ] έλλείπουσιν έκ τοΰ Κ
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ρίδος ελαβεν αν&η καί έκ τών καρπών δσα ήθελε. Βονλόμενος δε έξελθείν έ'ξω,
συνήντησεν αυτφ δ πατήρ αυτόν, δ Ροβέλ, και φηοί προς αυτόν ίνα τί, ώ νεα-
νία, πώς ετόλμησας είσιέναι εις τόν εμόν παράδειαον, μη δντος μου ώδε ; μάλ-
λον δε καί καρπούς λαβείν ; Αυτός δε θρασύς και ώμος ών άντέστη κατά τοΰ
5 Ροβελ καί βλέψας ώδε κάκείοε, μηδενός δντος εκείσε, άπέκτεινε τόν εαυτού πα-
τέρα μετά λίθου, ώσπερ καί τόν άδελφόν, μηδενός γινώσκοντος, καί φέρει τους
καρπούς καί τά αν&η τω βασιλεϊ καί αναγγέλλει αντω καί τόν θάνατον τοΰ Ρο-
βέλ. Άκουσας ό 'Ηρώδης έλυπήθη' σιωπά τόν λόγον, θάπτουσι τόν Ροβέλ. Μετά
δε ταΰτα λέγει ό βασιλεύς προς τον Ίούδαν βούλομαι τήν τοιαντην χήραν, ίνα
10 λάβης γυναίκα καί κληρονόμος γένι] τής αυτής κληρονομιάς. 'Αποστείλας δε 'Ηρώ-
δης προφασιστικώς προς αυτήν λέγει' ή εμή βασιλεία βούλεται σνζευχϋήναί σε
ετέρα} άνδρί ή τόν πλοντόν σον έλθείν επί τήν ε μη ν βασιλείαν. Άκούσασα δέ ή
γυνη τους λόγους τούτους πείθεται άνδρα λαβείν, ίνα μή δ πλούτος αυτής εις
άφανισμόν ελϋη. "Ελαβε δε τον υίόν αυτής άνδρα, τοντέστι τόν Ίούδαν μή γινώ-
15 σκουσα, δτι νιος αυτής ήν καί έ'τεκεν νιους μετ αύτοΰ καί έπορεύοντο ομοθυμα-
δόν χρόνους ικανούς.

Έν μια ουν τών ημερών είς εαυτήν έλθοΰσα ή γυνή καί εν θυ μου μένη δσα
επα&ε περί τών παίδων καί περί τοΰ ανδρός αυτής τόν πικρόν θάνατον, εκλαιε
γοερώς κοπτομένη καί δτι ανδρα ελαβεν 'έτερον μή βουλομένη. 'Ιδού καί δ Ίού-
20 όας, ώς είπόμεν, ό άνήρ αυτής, έλθών επηρώτα αυτήν, τις εστίν ό θρήνος καί δ
κοπετός αυτής' άναγκαζομένης δε αυτής, ήρξατο ή γννή διηγονμένη καταλεπτώς
τά συμβάντα αυτή κακά, και δτι υίόν ερριψεν επί τής θαλάσσης' ήσαν γάρ λέ-
γοντες οι άνθρωποι οί ποιμένες τω 'Ιούδα, δτι έκ τής θαλάσσης αυτόν άνήγα-
γον καί πάλιν τόν θάνατον τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ καί τοΰ Ροβέλ. Άκούσας δε ταΰτα
25 πάντα ό 'Ιούδας λέγει πρός αύτήν εγώ είμι ό υιός σου, δν ερριψας έν τή θα-
λασσή καί εγώ άπέκτεινα καί τόν έμόν άδελφόν καί τόν πατέρα μου τόν Ροβέλ

I αν&η καί εκ τών Δ : εκ τών δένδρων Κ βονλόμενος δε ε. Δ : εξερχόμενος δε Κ

4 μάλλον — λαβείν;] έλλείπουσιν έκ τοϋ Κ 5 βλέπων Δ μηδενός οντος εκεϊαε] έλ-

λείπουσιν έκ τοΰ Κ 6 μετά τήν λ. γινώσκοντος τό Κ έχει: εκεϊοε 7 και τα αν&η]

έλλείπουσιν έκ τοϋ Κ 8 δ Ήρ.] ελλείπει έκ τοΰ Δ 9 μετά τήν λ. βούλομαι τό Δ

έχει δτι 10 μετά τήν λ. λάβης τό Κ έχει αυτήν γένης Κ ό 'Ηρώδης Κ

II προφαοιστικώς] ελλείπει έκ τοΰ Κ αε ] έλ?.είπει έκ τοΰ Κ 12 σον Δ : αει Κ

14 τοντέστι Δ : ήγονν Κ 15 δτι — ήν] έλλείπουσιν έκ τοΰ Δ 18 μετά τήν λ. θάνα-

τον τό Κ έχει ανιόν 19 δτι Δ : πώς Κ βονλομένης Κ 20 δ άνήρ αυτής, ώς

εϊπομεν, 'Ιούδας Δ έλ&ών ] ελλείπει έκ τοϋ Δ 21 καταλεπτον Δ 22 αυτής Κ

καί] έλλείπει έκ τοΰ Κ ήσαν Δ : ήν Κ 23 τοΰ 'Ιούδα Κ 24 αυτοΰ ] έλλειπε ι

έκ τοϋ Κ 26 τό δεύτερον και έλλείπει έκ τοΰ Δ
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καί εγώ εποίησα ταύτα πάντα. Άκούσασα δε ή γυνή, δτι υιός αυτής υπάρχει,
ήβουλήθη θανάτφ πικρά) Αποθανεϊν, βοώσα και λέγουσα' ούαί μοι τή άθλια !
που κρυβήσομαι ; που φύγω τήν άπειλήν καί τήν δργήν τον Θεοΰ ; ονκέτι λοιπόν
μεθ' ύμών δύναμαι είναι τον λοιπον. Άκουσας δε δ Ιούδας τά κακά, απερ προβ-
5 ξένησεν ή επιθυμία τής φιλαργνρίάς και δτι δ Χριστός ιατρός τής ψυχής καί
τον σώματος νπάρχει εν 'Ιερουσαλήμ, καλών αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, επο-
ρεύθη έν εξομολογήσει και δ Χριστός ώς ενσπλαγχνος έποίησεν αντόν μαθητήν
αντον. 'Επειδή δέ ένόσει τό τής φιλαργυρίας πάθος, δίδωσιν αϋτψ τό γλωσσό-
κομον καί τά βαλλόμενα εβάσταζεν τοντέστι τά προσφερόμενα διά τής έλεημοσύ-
10 νης δηνάρια καί άνάλωσιν τών βρωμάτων τών αποστόλων, αντός δέ εκλεπτεν
αυτά καί άπέστελλε τή γυναικί αύτοΰ καί τοις παισί. Βλέπετε, άρχαΐον κακόν
καί πεπαλαιωμένη άμαρτία νέον άγαθόν ου γίνεται. "Ιδετε τοΰ προφήτου Δαβίδ
τόν λόγον πώς επληρώθη, τό δτι «γενηθήτωσαν οι υιοί αύτοΰ ορφανοί καί ή γυνή
αύτοΰ χήρα, καί άναμνησθείη ή ανομία καί ή άμαρτία τοΰ πατρός καί τής μη-
15 τρός;» Ούκ άνεμνήσθη ποιήσαι έλεος; Μετενόησεν, εγένετο απόστολος, θαύματα
είργάσατο καί πάλιν ή φιλαργυρία προδότην τού Σωτήρος ειργάσατο. "Οντως πα-
λαιόν κακόν μόλις καί σπανίως νέον καλόν γενήσεται ....

2 μου Κ 3 πώς φύγω Κ 4 δΰν. είναι Δ: είμαι Κ 5 ή — φιλαργυρίας Κ: ή

φιλαργυρία αυτοϋ Δ 7 εν εξ. Α : και εξωμολογή&η Κ . Χριστός ώς] ελλείπει εκ τοΰ

Κ 8 αύτοΰ] ελλείπει έκ τοΰ Κ δίδει Κ 10 άνάλωαις τών χρημάτων Κ
11 απέστειλε τής γυναικός αύτοΰ και τών παίδων Κ 13 τό Κ παραλείπει τό δτι

14 άναμνησ&είη ] ελλείπει έκ τοΰ Δ 15 έμνήσ&η Κ εμετανόησε Κ 16-17 όν-
τως — γενήσεται] έλλείπουσιν έκ τοΰ Κ.
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