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Διευκρινίζοντας τον τίτλο τής μελέτης αύτής, θεωρώ άναγκαΐο νά επισημάνω
άπό τήν άρχή ότι τό θέμα της άναφέρεται άποκλειστικά στις σχετικές μέ τά ιερά
δένδρα παραδόσεις του Ελληνικού λαου, σέ διηγήσεις δηλ. πού επειδή έ'χουν, ή θεω-
ρείται ότι έχουν, σχέση μέ ώρισμένον τόπο, χρόνο, ώρισμένα πρόσωπα καί γεγονότα
διακρίνονται γιά τον ρεαλισμό καί τήν άληθοφάνειά των. Πέρα άπό αύτό υπάρχει τό
τεράστιο θέμα τών ιερών δένδρων καί της δενδρολατρίας, στό όποιο εμπλέκονται
θρησκευτικές, μαγικές, λατρευτικές, κοινωνικές καί άλλες άντιλήψεις, πού διαμορ-
φώνουν ή επηρεάζουν καί άναλόγους κανόνες συμπεριφοράς του άνθρώπου έ'ναντι του
δένδρου. Τό θέμα αύτό είναι εύρύτατα διαδεδομένο σέ δλους τούς λαούς, ιστορικούς
καί μή, άπό τά άρχαιότατα χρόνια μέχρι σήμερα —ή βιβλιογραφία είναι πλουσιώ-
τατη— άλλά βρίσκεται εξω άπό τό πλαίσιο της μελέτης αυτής, καί αύτό είναι φυσικό.

'Αναφορικά τώρα μέ τις παραδόσεις του Ελληνικού λαου, πού μας ενδιαφέ-
ρουν εδώ, αύτές έξετάζονται διαχρονικά καί συγκεκριμένα σέ σχέση μέ διηγήσεις πού
άπαντουν σέ αγιολογικά κείμενα καί μέ άρχαίους μύθους. Τέτοιες παραδόσεις εχει,
όπως θά δοΰμε, περιλάβει καί σχολιάσει μέ διαχρονική προοπτική ό Ν. Γ. Πολίτης
στό μεγάλο του έ'ργο Παραδόσεις. Τόσο όμως τό υλικό του δσο καί τά σχόλιά του
είναι ισχνά καί άποσπασματικά. Αύτό είναι έ'νας άπό τούς λόγους πού έπιβάλλει τήν
έξ ύπαρχής διερεύνηση του θέματος. Τί άκριβώς ή διερεύνηση αύτή προσφέρει στήν
έ'ρευνα θά φανή μέ σαφήνεια, έλπίζω, παρακάτω.

Καί πρώτα-πρώτα οί νεοελληνικές δημώδεις παραδόσεις, πού μπορούν νά διαι-
ρεθούν σέ δύο κατηγορίες: στις θρησκευτικές καί στις δεισιδαιμονικές.

Κατά τήν παλαιότερη άπό αύτές τής πρώτης κατηγορίας, πού περιλαμβάνεται



70

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

στό ήμερολόγιο του Κωνσταντίνου Διοικητή (αρχές ΙΗ' αί.)1, στις Σέρρες «πλησίον
της παλαιάς εκκλησίας του άγίου 'Ιωάννου του βαπτιστοΰ υπάρχουν δύο σήμυδαι,
ύψηλαί καί χονδραί, 8-9 μέτρων ή καθεμία, έπομένως άξιαι θέας. Περί τής μεγαλυ-
τέρας έξ αύτών οί ίερεΐς τής έκκλησίας διηγούνται, ότι ένας γείτονάς των τήν ήγό-
ρασε άπό τό μοναστήρι 300 γρόσια, μέ τόν σκοπόν νά τήν κόψη. Άλλά τήν νύκτα του
έφανερώθη ό "Αη Γιάννης καί του εϊπε* 'πρόσεχε αύτό τό δένδρον, διότι θά χάσης τήν
ζωήν σου'. Εκείνος λοιπόν έτρόμαξε καί τήν άλλην ήμέραν ώμολόγησεν ό,τι είδεν
είς τόν μητροπολίτην, καί άντί νά κόψη τό δένδρον, έχάρισε είς τό μοναστήρι, αν καί
Τούρκος, 100 γρόσια, καί ύπεσχέθη ότι δέν θά πειράξη τό δένδρον».

Στό χωριό Βαθύλακκος τών Θεσσαλικών 'Αγράφων (περιοχή Καρδίτσας)
ύπάρχει μεγάλο πουρνάρι, τό μεγαλύτερο του χωρίου, πού συνδέεται μέ τήν οικοδό-
μηση παλαιάς έκκλησίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Γιά τό πουρνάρι αύτό πι-
στεύεται ότι «όποιος τό κτυπήση θά πάθη. Είναι ιερό δέντρο. Δέν τό κτυπάει κανείς.
Οί άντάρτες έκαμαν νά του βάλουν χέρ' κί πάλ* σταμάτ'σαν»2.

1. Πρόκειται γιά "Ελληνα κατά τό γένος άξιωματικό, ό όποιος έλαβε μέρος στήν έκστρατεία
τών Τούρκων κατά τών Βενετών τό 1715 πρός άνάκτηση της Πελοποννήσου, γιά τήν όποία έκστρα-
τεία έγραψε λεπτομερές ήμερολόγιο στή ρουμανική γλώσσα (βλ. Ν. Γ. Π ο λ ί τ η ν, Λαογραφία
6 (1917-18), σ. 288 κ.έξ., στή σ. 294 ή παράδοση, καί Δημητρ. Β. Οίκονομίδου, Γλωσ-
σικαί καί λαογραφικαί ειδήσεις έν τω «Ήμερολογίω του Κωνσταντίνου Διοικητού», Είς μνήμην
Κ. I. Άμάντου, 'Αθήναι 1960, σ. 147 κ.έξ., όπου περισσότερα γιά τόν συγγραφέα του Ημερολο-
γίου, στήν σ. 158-159, άριθ. 3, ή παράδοση στήν ρουμανική μέ έλληνική μετάφραση).

2. Δ η μ. Σ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Λαογραφική άποστολή είς τά Θεσσαλικά "Αγραφα (7-27
Ιουλίου 1959), Έπετηρίς του Λαογραφικού 'Αρχείου (ΕΛΑ) 11-12 (1958-1959), έν 'Αθήναις
1960, σ. 304. Ή σύνδεση της οίκοδομήσεως τής έκκλησίας μέ τό δένδρο αύτό όφείλεται στό ότι
κατά τήν παράδοση «Ή Παναγία... έπαιρνε τό καντήλι της καί τό άναβε» επάνω σ' αύτό. «Ή ένο-
ριακή έπιτροπή έσκέφθηκε νά κάμη τήν έκκλησία έδώ, στήν έπιθυμία τής Παναγίας» «δ.π.). Συνα-
φείς παραδόσεις περιφέρονται καί άλλου. "Ετσι π.χ. γιά τήν Μονή Βουλκάνου, πού τιμαται'έπίσης
έπ' όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (βλ. κατωτέρω) ύπάρχει παράδοση, σύμφωνα μέ τήν όποία
ή κηρόπλαστη εικόνα τής Παναγίας έμφανίσθηκε έπάνω σέ δένδρο. Αύτός ήταν ό λόγος γιά τόν οποίο
άποφασίστηκε ή ανέγερση του μοναστηρίου στή θέση εκείνη. Ώς άνώφλι τής πύλης του ναου τέ-
θηκε ό κορμός του δένδρου, έπάνω στόν όποιο βρέθηκε ή εικόνα, τεμάχια δέ του ξύλου κόπτονται
άπό τούς χριστιανούς καί θεωρούνται ιαματικά (βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, δ.π., σ. 165,
όπου καί οί σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές). Καί ή οικοδόμηση τής έκκλησίας του Άγίου Μη-
νά στή Χώρα Λευκάδας συνδέεται μέ τήν ύπαρξη στόν συγκεκριμένο τόπο μεγάλου πλατάνου (βλ.
Πανταζή Κοντομίχη, Λαογραφικά σύμμεικτα Λευκάδας, 'Αθήνα 1995, σ. 287-288,
άριθ. 7 ). Γιά συναφείς παραδόσεις βλ. Π. Θ. Π ο ρ τ ο ύ λ α - I. Χ. Κ ο κ μ ο τ ο ΰ, Λαογραφικά
καί ίστορικά 'Αμυγδαλιάς (Πλέσσας), 'Αθήνα 1966, σ. 164. Οί διηγήσεις άποτελοΰν άλλο, διαφο-
ρετικό, τύπο θρησκευτικών παραδόσεων, πού συνδέονται μέ ιερά δένδρα καί άνεγέρσεις έκκλησιών,
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Στήν Κονιατσή 'Ελάσσονος «στήν αυλή τής εκκλησίας του * Αγίου 'Αθανασίου
υπάρχουν δύο θεώρατα δένδρα. Στο Ινα πήγε ένας Τούρκος νά κόψη ένα κλωνάρι.
Μόλις σήκωσε τό τσεκούρι, έμεινε άκίνητος. Τότε έταξε μέ τό νου του έ'να δαμάλι καί
έτσι έκατέβηκε καί έ'φυγε... 'Από τότε κανείς δέν πειράζει τά δένδρα αύτά»3.

«Στήν αύλή τής έκκλησίας τής Παναγίας στό Μακάσι (Λευκάδα) βρίσκεται
έ'να μεγάλο πουρνάρι... σάν μεγάλος πλάτανος. Θερίο πράμα! Τόσο χοντρό, πού εχει
χίλια χρόνια ζωή. "Οσοι έκόψανε κλαριά άπ' αύτό νά ταίσουν τά ζώα τους τό μετά-
νιωσαν, γιατί όσα ζώα έφαγαν, έψόφησαν τήν 'ίδια ώρα. Μά ούτε καί ό άγριος άέρας
τό πείραξε ποτέ... Λένε πάντως πώς ή Παναγία δέν άφήνει κανένανε νά τό γγιάξη»4.

Μέ τή μονή Βουλκάνου τής Μεσσηνίας σχετίζονται πολλές παραδόσεις (βλ.
άνωτέρω), πού κατά τόν Ν. Γ. Πολίτη θά μπορούσαν νά συγχωνευθουν σέ μία, άφοΰ
όλες άναφέρονται σέ τεράστια άγριελιά, γιά τήν οποία πιστεύεται ότι είναι δένδρο
στοιχειωμένο. Κατά σχετική διήγηση, ό μοναχός Παπουλάκος έλεγε ότι έκεΐ θά γίνη
μεγάλη αιματοχυσία, δταν έκδιωχθοΰν οί Τούρκοι. Καί τώρα δσοι περνούν άπό έκεΐ
τήν νύχτα δέν τολμούν νά ομιλήσουν άπό φόβο μή τούς πάρη τήν φωνή τό στοιχειό.
"Οσοι επιχείρησαν νά τήν κόψουν έπαθαν κακά, δταν δέ ό Ίμπραιμ κατά τήν έκστρα-
τεία του στήν Πελοπόννησο διέταξε νά τήν κατακόψουν ενώπιον του, οί δύο 'Αράπη-
δες στρατιώτες, οί όποιοι άνάλαβαν τό έργο, μόλις έπληξαν τήν ελιά μέ τά τσεκούρια
των έπεσαν λιπόθυμοι. Ό Ίμπραιμ γεμάτος οργή ήθελε νά τήν κάψη, άλλά άσθένη-
σε... Ό ιδιοκτήτης του άγρου μή τολμώντας νά έκριζώση τήν άγριελιά άφήνει χέρσα
μεγάλη έκταση γης γύρω άπό αύτή ν5.

Σύμφωνα μέ μιά άλλη παράδοση άπό τήν Γορτυνία, «έξω άπό τό έκκλησάκι του
'Αγίου 'Ιωάννου του Προδρόμου είναι μιά ρίζα άπό κοκορίτσα καί ύπάρχει ή παρά-
δοσις πώς δποιος έπιχειρήσει νά βγάλη τή ρίζα τιμωρείται. "Ενας πού πήγε νά τή
βγάλη έχτύπησε μέ τ' άξινάρι καθώς τή βαρούσε τό μάτι του καί παρά τρίχα νά βγή)>6.

«Στήν Ψίθθο», χωριό της Ρόδου, «έχει ένα μέρος πού τό λέσιν "Αρτεμη. Έκειά
έχει έ'να μιάλον πεΰκον πού τόν έχουν σάν άγιο δέντρο, γιατί στόν ίσκιο του πού κάτω
έκατσεν ή Παναγιά. "Ενας καρβουνιάρης έδοκίμασεν νά κόψη τόν πεΰκον, μά μέ τήν

παραδόσεις πού είναι γνωστές στόν εύρύτερο εύρωπαϊκό χώρο (βλ. πρόχειρα Otto Lauffer,
Geister im Baum, Forschungen und Fortschritte 11 (1935), σ. 448).

3. Κέντρον Λαογραφίας 'Ακαδημίας 'Αθηνών (ΚΛ), χφ. 1982, σ. 11 (1952).

4. Πανταζή Κοντομίχη, Λαογραφικά σύμμεικτα Λευκάδας, ο.π., σ. 301, άριθ. 41.

5. Βλ. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Λαογραφική έπιθεώρησις τών περιοδικών δημοσιευμάτων, Λαο-
γραφία 1 (1909), σ. 657-658. Ό Πολίτης πιστεύει ότι οί παραδόσεις αύτές Ιχουν «πολλήν σπου-
δαιότητα».

6. ΚΛ, χφ. 1559, σ. 114 (1930).
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πρώτην μανναρκιά έσπασεν το μαννάριν του κι ακόμα φαίνεται ή μανναρκιά. Κι ό
νοικοκύρης του χωραφκιοΰ πριν λί(γ)α χρόνια ήθελε νά κόψη τόνπεΰκον, μά οί χωρ-
κιανοί του (δ )έν τόν έφήκασιν, γιατί έφοΰνταν νά μήν πάθη κακό»7.

Σύμφωνα μέ άλλη παραλλαγή άπό τήν Ρόδο, πού άναφέρεται στό μοναστηράκι
του άρχαγγέλου Γαβριήλ, «έκει ύπήρχε μιά βαλανιδιά καί εκείνος πού έκοψε τό
δένδρο γιά νά κάνη λαδόμυλο άπέθανε τήν τρίτη ήμέρα»8.

Στήν Κύπρο εϊναι πολύ γνωστές οί παραδόσεις αύτοΰ του είδους. "Ετσι κοντά
στά έρείπια τής άρχαίας Σαλαμίνας καί μάλιστα σέ άπόσταση λίγων βημάτων άπό
τή λεγόμενη φυλακή τής 'Αγίας Αικατερίνης υπάρχει κήπος ολόκληρος άπό άγρια
δένδρα, είδους άκακιών, τά όποια θεωρούνται άπό τόν λαό ως ιερά καί τά όποια εύλα-
βουνται πολύ. Οί κάτοικοι τών κοντινών χωριών Έγκώμης, Άγίου Σεργίου καί Λι-
μνιών θεωρούν πολύ μεγάλο άμάρτημα νά κόψουν άπό αύτά έστω καί μικρό κλωνάρι.
Αναφέρονται έπεισόδια Ελλήνων χωρικών καί συνηθέστερα Τούρκων, πού τιμωρή-
θηκαν μέ βαρύτατες άσθένειες ή παθήσεις σημαντικές, επειδή άπέκοψαν κάποιο κλώ-
νο του δένδρου9.

Σύμφωνα μέ άλλες παραλλαγές, «όταν κάποια γυναίκα έκοψε κλωνιά καί κορ-
μούς άπό τά δένδρα αύτά, γιά νά τά χρησιμοποιήση γιά τήν μπουγάδα της, προσε-
βλήθη άπό κάποιαν άγνωστη άσθένεια καί σέ λίγες μέρες πέθανε. Λέγεται έπίσης πώς
όταν κάποιος άλλος χωρικός τής περιοχής πήγε νά ξυλευθή άπό τά 'ίδια δένδρα, τά
σουβλερά τους άγκάθια μπήκαν καί στά δυό του μάτια καί τόν τύφλωσαν»10.

Στό χωριό Καραπαναγιώτης στήν Μαραθάσα βρίσκεται παλιά έκκλησία τής
Παναγίας τής Θεοσκέπαστης καί «είς τόν περίβολον τής έκκλησίας αυτής ύπάρχει
μεγαλοπρεπής δρυς, ή όποία θεωρείται ιερά, κανείς δέν τολμά νά έγγίση οΰτε έ'να
φύλλον άπό έπάνω της, διότι άνήκει είς τήν χάριν τής Παναγιάς. Υπάρχει ή ιδέα ότι
ό παραβάτης θά τιμωρηθή άφεύκτως ε'ίτε μέ άμεσον άσθένειαν ή άλλο τι άτύχημα»11.

Τό δένδρο αύτό κατ' άλλους είναι ή περνιά τής Θεοσκέπαστης, τό βοτανικό του
όνομα είναι δρυς ή κοκκοφόρος, ή ήλικία του έχει ύπολογισθή άπό τούς ειδικούς ότι ξε-
περνά τά 700 χρόνια καί θεωρείται οτι είναι ενα άπό τά πιο παλιά καί πιο μεγάλων
διαστάσεων δένδρα περνιάς, πού ύπάρχουν στήν Κύπρο. Άναφέρεται σχετικά 6τι κά-
ποιος άνέβηκε νά κόψη κλαδιά μέ φύλλα γιά νά τά δώση στά ζώα του άλλά τελικά

7. Ά ν. Γ. Βρόντη, Ροδιακά 1, 1939, σ. 44.

8. Ροδιακόν Ήμερολόγιον 2, 1930, σ. 130.

9. Λαογραφία 8 (1925), σ. 575 (Χρ. Παντελίδης).

10. Ά ν θ. Π α ν α ρ έ τ ο υ, Ή δενδρολατρεία άπό άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα2,
Λευκωσία 1979, σ. 12-13.

11. 'Ισμήνης Κ. Χατζηκώστα, Ή Κύπρος κι ή ζωή της, Λονδΐνον 1943, σ. 71.
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έχασε το κλαδευτήρι του καί έτσι. έγκατέλειψε τήν προσπάθεια του, άφοΰ προηγου-
μένως σκέφθηκε ότι αύτό έγινε μέ θέληση της Παναγίας. Περιφέρεται ακόμη ή πλη-
ροφορία, πού άπό μερικούς θεωρείται άπόλυτα άληθινή, ότι διδάσκαλος, στήν έπιδίω-
ξή του νά άπαλλάξη τούς μαθητάς του άπό τήν επικρατούσα πρόληψη, έκοψε τό 1934
ό ίδιος μερικούς κλάδους άπό τό δένδρο, τούς οποίους έκαψε μέ άλλα ξύλα στό τζάκι
του. Στό ιδιο όμως τζάκι πού καίγονταν τά ξύλα κάηκε, καί τό παιδί του δασκάλου,
τό όποιο τελικά άπό τά πολλά έγκαύματα άπέθανε. Τό 1925 Τούρκος έκοψε άπό τήν
περνιά μερικούς κλάδους, ό 'ίδιος όμως καί ή οίκογένειά του άδιαθέτησαν αιφνιδίως.
Οί άσθενεΐς θεραπεύθηκαν, άφοΰ ό Τοΰρκος έδώρισε στήν εκκλησιά μιά καμπάνα,
τήν οποίαν έχουν τώρα άναρτήσει έπάνω στήν περνιά12.

Στόν Πάνω Άμίαντον πλησίον «έκκλησίας τοΰ αγίου Μάμαντος ευρίσκεται
μία Λατσιά (Δρυς ή Κληθρόφυλλος) μεγάλη ώς δένδρον... κείται επί ένός βράχου...
Τόσον ό βράχος δσον καί ή λατσιά θεωροΰνται ιερά, οί δέ κάτοικοι πολύ προσέχουν
όπως κανείς μή κόψη φύλλον εκ τοΰ δένδρου αύτοΰ»13.

Βόρεια τοΰ χωριοΰ "Αγιος 'Αθανάσιος Λεμεσοΰ ύπάρχουν τά ερείπια τής Μονής
τής Παναγίας της Σφαλαντζιώτισσας. Πλησίον της έκκλησίας ύπάρχει αιωνόβια
κιτρομηλιά, πού θεωρείται ιερή καί κανείς δέν τολμά νά τήν βλάψη»14.

Πικραμυγδαλιές πού άνήκουν στό μοναστήρι τοΰ Κύκκου άποκαλοΰνται «δέν-
δρα τής Παναγίας», θεωροΰνται ιερά καί ώς ιερά προφυλάσσονται άπό καταστροφή
έκ μέρους τών άνθρώπων καί τών ζώων15.

Στήν περιοχή Πάφου υπάρχει συκιά πού σχετίζεται μέ τό μοναστήρι τής 'Αγίας
'Αρκάς καί θαΰμα τοΰ 'Αγίου Μηνά. Ή συκιά θεωρείται ιερό δένδρο, πού σέβονται καί
προφυλάσσουν οί Χριστιανοί16.

Στό χωριό Διερώνα, στό μέρος όπου άλλοτε υπήρχε ή έκκλησία τοΰ 'Αγίου
Εύστρατίου, ύπάρχει τώρα μιά ύπέργηρη τρεμιδιά, πού στή βάση τοΰ κορμοΰ της
διατηρείται πάντοτε άναμμένο ένα κανδήλι. Τό δένδρο θεωρείται ιερό καί τυγχάνει
σεβασμοΰ καί προστασίας17.

Στό 'ίδιο χωριό καί στόν περίβολο τής έκκλησίας 'Αρχαγγέλου ύπάρχει αίωνό-

12. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 37-40.

13. 'Ισμήνης Κ. Χατζηκώστα, Ή Κύπρος κι ή ζωή της, δ.π.

14. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 17.

15. 'Α ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 20-21. ΓΙρβλ. 'Ανδρέου Χ.
Ρουσουνίδου, Δένδρα στήν Ελληνική λαογραφία μέ είδική άναφορά στήν Κύπρο, Λευκω-
σία 1988, σ. 20.

16. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 21.

17. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 24.
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βια τρεμιθιά. Τό δένδρο θεωρείται ιερό καί κανένας δέν τολμά νά τό άγγίξη, επειδή
πιστεύεται ότι οποίος τό άγγίξει θά πάθη μεγάλο κακό18.

Στό χωριό Κακοπετριά υπάρχει έξωκκλήσι του Άγίου Γεωργίου μέ σχετικό
άγιασμα καί αιωνόβιες τρεμιθιές. Πιστεύεται 6τι άσθενεΐ όποιος τολμήσει νά κόψη
κλαδιά άπό τά δένδρα του Άγιου άλλά καί νά κόψη καί νά φάη ώριμα τρεμίθια19.

Πλησίον του χωρίου Ακάνθου υπάρχει παρεκκλήσι του Άγίου Μικάλλου μέ
άγιασμα. Έκει βρίσκεται μιά μεγάλων διαστάσεων μονόκορφη μερσινιά. Θεωρείται
πολύ κακός οιωνός γιά μεγάλα κακά γιά όποιον κόψει έστω καί ένα κλαδί άπό τό δέν-
δρο20.

Στήν περιοχή του χωρίου Μάντρες τής επαρχίας Αμμοχώστου βρίσκεται μο-
ναστήρι άφιερωμένο στήν Παναγία του Τοχνιοΰ. Στό βόρειο μέρος του μοναστηρίου...
ύψώνεται περήφανο ένα αιωνόβιο κυπαρίσσι μέ περιφέρεια κορμού, σέ ΰψος στήθους,
κάπου 15 πόδια καί ύψος περίπου 90 πόδια. "Οταν κάποτε ξυλοκόποι δοκίμασαν νά
τό κόψουν, άκούσθηκε τρομερός γογγυσμός άπό τήν πληγή του τσεκουριου καί .έ-
τρεξε άφθονο α'.μα. Αύτό εξανάγκασε τούς ξυλοκόπους νά έγκαταλείψουν τήν προσ-
πάθειά των21.

Ανατολικά του χωρίου Άνω Πύργος υπάρχουν έρείπια έξωκκλησιοΰ τής Α-
γίας Βαρβάρας, όπου δύο αιωνόβια πεΰκα. Κάποιος ξυλοκόπος πού έκοψε τό ένα,
άρρώστησε σοβαρά καί παρέμεινε παράλυτος. Θεραπεύτηκε άφοΰ μετάνοιωσε22.

Στό χωριό Κάθηκα τής τοποθεσίας Κορώνη υπάρχει παρεκκλήσι του Άγίου
Νικολάου. Έκει βρίσκετα-ν μεγάλο κυπαρίσσι, τό κυπαρίσσι του Άγίου Νικολάου.
Χωρικός πού κόβει ξύλα άπό τό κυπαρίσσι καί τά μεταφέρει στό σπίτι του τά έπιστρέ-
φει έ'πειτα άπό παρέμβαση του Άγίου, πού εμφανίζεται μπροστά του υπό μορφή γέ-
ρου. Σύμφωνα μέ άλλη παραλλαγή μιά άπό τις αίγες βοσκού τής περιοχής εφαγε
άπό τά κλαδιά του κυπαρισσιοΰ καί μεταμορφώθηκε σέ κλαδιά. "Οπως θρυλείται, φαί-
νεται ή μορφή τής αίγας άνάμεσα στά κλαδιά του δένδρου μέχρι σήμερα23.

Στό χωριό Τύμπου ύπάρχει μιά «παλλουλερή», περιοχή άπό θάμνους παλ-
λούρας (παλίωρος ό άκανθώδης), πού είναι γνωστή ώς «ή παλλούρα τής Αγίας Μα-
ρίνας», επειδή πιστεύεται ότι έκει ύπάρχει ναός τής Αγίας Μαρίνας καί άγιασμα.
Ή παλλούρα αύτή θεωρείται ιερή καί κανείς δέν τολμά νά τήν κόψη ή νά τήν κατα-

18. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 25, πρβλ. καί σ. 26.

19. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 29.

20. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 29.

21. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 32.

22. Άνθ. Παναρέτου, Ή δεντρολατρεία, δ,π., σ. 34-35.

23. Άνθ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 44.
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στρέψη. Κάποιος εργάτης άνέλαβε νά ξεριζώση την παλλουλερή άλλά ξεπετάχτηκε
άπό τό χώμα ένα μεγάλο μαΰρο φίδι, πού τόν εξανάγκασε νά έγκαταλείψη τήν προσ-
πάθεια24. Σύμφωνα μέ άλλη παραλλαγή, άν συμβή οί προσερχόμενοι στήν παλλούρα,
όπου τώρα ναίσκος τής 'Αγίας Βαρβάρας, γιά προσευχή νά συναντήσουν μαΰρο φίδι,
άντιμετωπίζουν τό θέμα ώς χαρμόσυνο γεγονός ταυτίζοντάς το μέ τήν 'ίδια τήν 'Αγία25.

Θαμνώδες δένδρο (άντρουκλος) πλησίον τοΰ χωριοΰ Κελλάκι (άντρουκλος τής
Παναγίας τοΰ Κελλακίου) θεωρείται ιερό καί άπρόσιτο, επειδή πιστεύεται ότι στήν
κουφάλα του κατοικεί τεράστιος δφις-φύλακας. Οί κάτοικοι δέν τολμοΰν ούτε ξερά
κλαδιά νά μαζέψουν άπό τόν άντρουκλο26.

Στήν περιοχή τοΰ χωριοΰ Σαλαμιοΰ ύπάρχει παρεκκλήσι, πού είναι γνωστό ώς
παρεκκλήσι τής Παναγίας τής Καρπερής (πού φέρνει εύφορία τών καρπών τής γής),
ή τής Βροχερής, πού είναι γιά τις βροχές. Κοντά στό παρεκκλήσι υπήρχαν άλλοτε
4 τεραστίων διαστάσεων δρΰες, σήμερα υπάρχουν μόνο 2, μέ περιφέρεια κορμοΰ 20
πόδια καί ήλικία μερικών αιώνων. Πριν άπό 100 χρόνια κάποιος Χατζηγιάννης έκο-
ψε δύο άπό τά δένδρα αύτά. 'Επιστρέφοντας συνάντησε δύο μεγάλα φίδια καί σέ λίγο
πληροφορήθηκε πώς τά δύο του παιδιά πέθαναν σέ κάποιο δυστύχημα27.

"Οχι δέ μόνο δένδρα μεγάλα, παλαιά κλπ., πού κατά τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο
συνδέονται μέ έκκλησίες, μοναστήρια καί 'Αγίους θεωροΰνται ιερά άλλά σέ σπάνιες
περιπτώσεις καί θάμνοι μέ τήν παραπάνω ιδιότητα28.

'Ανεξάρτητα άπό τις τελευταίες σπάνιες περιπτώσεις καί τόν τρόπο τιμωρίας
τών τελικώς ίεροσύλων, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα δλων τών άνωτέρω παρα-
δόσεων εϊναι ότι έχομε νά κάμωμε μέ μεγαλόπρεπα δένδρα, ιδίως παλαιά, πού βρί-
σκονται πλησίον έκκλησίας, συνδέονται άρα μέ αύτή καί κατ' άκολουθίαν νομίζον-
ται ιερά, τά όποια θρησκευτικός φόβος προφυλάσσει άπό τοΰ νά κοποΰν ή οπωσδή-
ποτε νά βλαβοΰν. "Οσες φορές έπιχειρεΐται τό τελευταίο έπέρχεται ή τιμωρία.

Οί παραδόσεις αύτές παραπέμπουν σέ παλαιότερα χρόνια καί μάλιστα σέ μιά

24. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 15.

25. 'Α ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 16.

26. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 25.

27. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 41.

28. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 13, 14, 30. ,ΧΑς σημειωθη ότι ή
παρουσιαζομένη εύρύτητα της διαδόσεως τών παραδόσεων στόν Κυπριακό χώρο όφείλεται στό ότι
τό σχετικό ύλικό άναζητήθηκε συστηματικώτερα. Είμαι βέβαιος ότι άνάλογη Ιρευνα στόν υπόλοιπο
Ελληνικό χώρο καί μάλιστα μέσω σχετικού έρωτηματολογίου θά άπεδείκνυε ότι καί στόν χώρο αύ-
τόν οί παραδόσεις είναι πολύ διαδεδομένες.
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ασαφή καί άόριστη είδηση γιά ιερά δένδρα, πού παραδίδεται στά βυζαντινά Γεω-
πονικά, ένα σύγγραμμα του 10ου αιώνα, πού άποδίδεται στόν Κασσιανό Βάσσο, τό
όποιο όμως άποτελει συμπίλημα προγενεστέρων σχετικών Ιργων τής έλληνορωμαι-
κής περιόδου. Στό σχετικό κεφάλαιο του έργου αύτοΰ μέ τόν τίτλο «περι τον εν τω
άγρω επιτρόπον ή οίκονόμον», πού άποδίδεται στόν συγγραφέα Φλωρεντινό, άναφέ-
ρεται μεταξύ τών καθηκόντων εκείνου πού έχει τήν επιμέλεια του άγροΰ «μη δένδρα
καθιερωμένα ή αλλο τι τοιοντον καθνβρίζων»29.

Ή είδηση αύτή κινείται βέβαια, όπως ύπαινίχθηκα, στήν άοριστία, άφου λεί-
πουν οί σχετικές λεπτομέρειες, δέν πρέπει όμως νά ύπάρχη άμφιβολία ότι τά καθιε-
ρωμένα δένδρα, στά όποια άναφέρεται, είναι τά θεωρούμενα ιερά δένδρα, όπως έχουν
περιγραφή παραπάνω, τά όποια πρέπει κανείς νά σέβεται καί νά ύπολήπτεται «μη
εννβρίζων» αύτά.

Τό ερώτημα πού γεννάται είναι άν ό θρησκευτικός αύτός φόβος είναι στοιχείο
πρωτογενές. Ή άπάντηση είναι άρνητική, κατά τήν δική μου τουλάχιστον πεποίθηση,
καί όχι μόνον, καί αύτό επειδή άνά τόν Ελληνικό χώρο άλλά καί τόν εύρύτερο Εύ-
ρωπα'ίκό περιφέρονται πολλές παραδόσεις, νεώτερες καί παλαιότερες, άπό τις οποίες
φαίνεται ότι όχι φόβος θρησκευτικός άλλά φόβος δεισιδαίμων είναι εκείνος πού άπο-
τελει τήν άφετηρία δημιουργίας των30. "Ετσι κατά χαρακτηριστική παράδοση άπό
τήν Κοζάνη: «τά μεγάλα καί παλαιά δένδρα είναι στοιχειωμένα, καί οί άνθρωποι άπο-
φεύγουν νά κάθωνται πολλήν ώρα άπό κάτω σ' αύτά, ή νά κοιμώνται στόν ήσκιο των,
γιά νά μήν πάθουν. Καί όταν-κόβουν κανένα άπό αύτά οί ξυλοκόποι καί τό ίδοΰν πώς
γέρνει νά πέση, πέφτουν μπρούμυτα κατά γής καί δέν βγάνουν μιλιά, γιά νά μήν τούς
έννοήση ή ψυχή του δένδρου όταν θά βγαίνη, πώς είναι έκεί, καί καθώς είναι άγα-
νακτισμένη τούς λαβώση. Καί στόν κορμό στή μέση όταν τόν κόψουν βάνουν μιά πέτρα,
γιά νά εμποδιστή νά μήν έβγη μέ ορμή ή ψυχή του δέντρου* τί άλλιώς θά τούς κάμη
κακό καί θά τούς κοψομεσιάση καί θά έχουν πόνους δυνατούς στή μέση»31.

Σύμφωνα μέ άλλη παράδοση άπό τά Τρίκαλα Κορινθίας, «πολλά δένδρα θερια-
κωμένα καί μοναχικά είναι στοιχειωμένα, καί τά φυλάνε τό καθένα τό στοιχειό του,

29. Γεωπ. 2, 44, 1-2.

30. Πρβλ. τήν παρατήρηση του Ν. Γ. Πολίτη γιά τήν παράδοση πού άναφέρεται στό
ήμερολόγιο του Κωνσταντίνου Διοικητή (δ.π., σ. 293-294), κατά τήν όποία ή παράδοση αύτή «έχει
μέν προσλάβη θρησκευτικήν χροιάν, έν τή διατυπώσει, ύπό τήν όποίαν παρουσιάζεται, άλλά προδή-
λως άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών περί στοιχειωμένων δένδρων, τά όποια ό έκριζών ή τέμνων
θνησκει».

31. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 1, 1904, σ. 177-178, άριθ. 324.
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γι' αύτό κανείς δέν κοττάει νά τά πειράξη. Καί γνωρίζεται εύκολα ποιο δέντρο στοι-
χειώνει, γιατί πρόωρα μεγαλώνει καί δυναμώνει πολύ...»32.

Στήν Άλωνίσταινα Μαντινείας «στης Μηλιάς τόν κάμπο... ήτανε νιά έτιά. Ό
συχωρεμένος ό Δημητράς, ό άδελφός τοΰ Γιανναρά άπό τοΰ Σιέχη, άνέβηκ' ένα μεση-
μέρι νά κόψη κλάρες, νάν τις πάη στό σπίτι του νά μαυροπλύνουνε. "Ητανε μοναχός,
κ' έκεΐ πώκοψε δυο τρεις κλάρες, άκούει καί σειέται ή έτιά καί σκούζει. " "Ωχ ! έγώ
είμαι ή έτιά* γιατί μέ κόβεις; βάνε στή στιμή τούς κλώνους στή θέση τους". Ό άν-
θρωπος έλαβε πού άκουσε νά μιλάη τό δέντρο, κ' έκατέβηκε λιγοθυμισμένος. Σέ τρεις
ήμέρες έπέθανε, κι άφηκε τήν κακομοίρα τή γυναίκα του μ' έφτά παιδιά»33.

Στήν Σάμο διηγοΰνται ότι «είς τό χωριό τής Λέκας εύρίσκονται πολλά πλατά-
νια, μεγάλα καί φουντωτά, άλλά κανείς δέν τολμά νά βάλη επάνω τους πελέκι ή πριό-
νι. Μιά φορά ήθέλησε ένας γεωργός νά κόψη έν' άπό αύτά τά πλατάνια, άλλά τό στοι-
χειό τοΰ δένδρου τόν έσκότωσε34.

Ό 'ίδιος έχω καταγράψει καί δημοσιεύσει παράδοση άπό τήν 'Αμοργό Κυκλά-
δων, σύμφωνα μέ τήν οποία ένας ιερέας, ιδιοκτήτης κτήματος, στό μέσο τοΰ οποίου
βρίσκεται μοναδικό παλαιό δένδρο τοΰ οποίου διατηροΰνται μόνο ό κορμός καί μερικά
ξερά κλαδιά, φοβάται νά τό έκριζώση, έπειδή άπό τόν 'ίδιο καί τούς συντοπίτες του
θεωρείται στοιχειωμένο35.

Γενικά, όπως παρατηρεί ό Ν. Γ. Πολίτης, είναι πανελλήνια ή δοξασία ότι αύτός
πού έκριζώνει ή κόβει παλαιά καί μεγάλα δένδρα πεθαίνει, έπειδή είναι στοιχειωμένα.
Τά μεγάλα καί παλαιά δένδρα έχουν ψυχή, ή οποία, όπως πιστεύεται, ένοικεΐ μέσα σέ
κάθε ένα άπό αύτά καί συνδέεται μέ τήν ζωή του. Ή ψυχή αύτή έχει τήν δύναμη νά
βλάπτη τούς άνθρώπους. Υπάρχουν καί πολλές παραλλαγές, όπως ότι ή ψυχή τοΰ
δένδρου είναι αύτοτελές ύπερφυσικό ον, πού ένοικεΐ στό δένδρο καί έμφανίζεται πλη-
σίον του, ότι τό στοιχειό τοΰ δένδρου δέν συνυπήρχε άνέκαθεν μέ τό δένδρο, άλλά ή
συνύπαρξή του είναι περιστασιακή κ.ά. Γενικά τό στοιχειό τοΰ δένδρου ή ή ψυχή του
πιστεύεται ότι τιμωρεί δποιον άποπειράται νά βλάψη τό δένδρο, προς εξουδετέρωση

32. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 1, δ.π., σ. 178, άρ. 325.

33. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 1, δ.π., σ. 178-179, άριθ. 326.

34; Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, 1, δ.π., σ. 177, άριθ. 323.

35. Στεφ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Λαογραφικά τόμ. Β', Ποικίλα, 'Αθήνα 1992, σ. 107. Βλ.

καί ΚΛ, χφ. 2342, σ. 270 (Νάξος, Κωμιακή 1960). Γιά στοιχειά δένδρων κάνουν λόγο καί άλλες
παραδόσεις πού δημοσιεύει όΝ. Γ. Πολίτης (Παραδόσεις 1, δ.π., άριθ. 491, 529, 530, 531,
532, 533 καί 535).
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δε αύτου του κινδύνου προσπαθούν οί άνθρωποι κατά Ελληνική καί παγκόσμια άντί-
ληψη νά χρησιμοποιήσουν μαγικά καί άλλα μέσα36.

Άς σημειωθή ότι οί παραδόσεις αυτές μέ τό πολύ εντυπωσιακό των περιεχό-
μενο είναι γνωστές καί μέ μορφή λογοτεχνική, σέ παλαιότερα λογοτεχνικά κεί-
μενα.

Τό λογοτεχνικό βέβαια έργο κινείται σέ άλλον χώρο καί εξυπηρετεί άλλους σκο-
πούς μέ ό,τι αύτό συνεπάγεται σέ σχέση μέ τήν άξιοπιστία της παραδόσεως. Αύτό
όμως δέν σημαίνει ότι στήν προκειμένη ιδίως περίπτωση δέν μπορεί κανείς πολύ εύ-
κολα νά διακρίνη τήν παράδοση, πού ύπόκειται ως βάση τής εμπνεύσεως του συγ-
γραφέα. Παραθέτω δύο σχετικές παραδόσεις τών 'Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καί
Ζαχαρία Παπαντωνίου άντίστοιχα, μέ τά 'ίδια τά λόγια τών συγγραφέων.

Τό δένδρο, κατά τόν Παπαδιαμάντη, ήταν «μεμονωμένον, πελώριον, μία βασι-
λική δρυς... μεγαλοπρεπές...» μέ κορμό, «όστις θά ήταν άγκάλιασμα διά πέντε παι-
διά ώς έμέ...», τό όποιον άπευθύνεται σ' αύτό ν γιά νά του πή: «Είπέ νά μου φεισθουν
νά μή μέ κόψουν... διά νά μήν κάμω άκουσίως κακόν. Δέν είμ' εγώ νύμφη άθάνατος·
θά ζήσω όσον αύτό τό δένδρον». Παρά τήν προειδοποίηση, τόν πληροφορεί κάποτε
«μία γραία» ότι «ό σχωρεμένος ό Βαργένης τό έκοψε... μά κ' εκείνος δέν είχε κάμει
νισάφι μέ τό τσεκούρι του' όλο θεόρατα δένδρα, τόσα σημαδιακά πράματα.. Σάν τό 'κό-
ψε κ' υστέρα, δέν είδε χαίρι καί προκοπή. 'Αρρώστησε, καί σέ λίγες μέρες πέθανε...
Τό Μεγάλο Δένδρο ήτον στοιχειωμένο»37.

Κατά τόν Παπαντωνίου «Ήταν ενας πεύκος ! μά τί πεύκος ! "Εκρουε τά ούράνια,
πού λέει ό λόγος... 'Από κάτω μπορούσε νά σταθή ένα κοπάδι... Λένε, πώς μέσα στό
κορμί του κοιμόταν μιά νεράιδα... Μεγαλύτερος πεύκος δέν φάνηκε πουθενά... "Ωσπου
ήρθε μιά χρονιά ό Γιάννης άπό τό Πουρνάρι καί τόν πελέκησε μέ τό τσεκούρι γιά ρε-
τσίνι... Ό Γιάννης άρχισε νά μετρά τά κούτσουρα, πού θά είχε, άν τόν έκοβε ολό-
τελα. Τήν τρίτη χρονιά τόν γκρέμισε... Ό πεύκος, λένε, τήν ώρα πού έπεφτε, τόν κα-

36. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 2, 1904, σ. 916 κ.έξ.

Στήν Γορτυνία «άμα οί πριωνάδες κόψουν κανά δέντρο, άμέσως, άφοΰ πέση κάτω τό δέντρο,
πρώτη τους δουλειά έναι νά βάλλουν άπάνω στό κομμένο δέντρο μιά πέτρα, γιατί τό στοιχειό θυ-
μώνει πό κόψανε τό κλαρί, καί όποιον πρωτοεύρη μπροστά του θάν τόν φάη, ή άν δέν εύρη κανέναν,
θά φάη έκεΐνον πού τό 'κοβε, καί άμα βρίσκει λιθάρι άπάνω, τότε τρώει τό λιθάρι, άφοΰ πεταχτή
άπό τόν κομμένον κορμό τήν ούλοπρώτη βολά» (Ν ι κ. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία
της, σ. 280, πρβλ. Στίλπωνος Π. Κυρι α κ ί δ ο υ, Ή λοιδοριά, λαϊκή παράδοσις περί του
ξύλου του Σταυροΰ, Λαογραφία 7 (1923), σ. 270).

37. Βλ. 'Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Ύπό τήν βασιλικήν δρυν, Άπαντα
Γ', σ. 327 - 331 (κριτική έκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αθήνα 1989).
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ταράστηκε. Καί σάν είχε τήν κατάρα τοΰ πεύκου, δέν μπορούσε ό Γιάννης νά βγή ποτέ
άπό τον κάμπο. Γιατί τά δέντρα, βλέποντάς τον, περπατούσαν κι έφευγαν. Κι ό λόγ-
κος 6λο τραβοΰσε μακριά. Κι ό Γιάννης όλο άπόμενε στά ξερολίβαδα... Κι ό Γιάννης
περπατούσε κι ήταν πάντα στόν ϊδιο τόπο. "Ωσπου σωριάστηκε. Καί τοΰ έβγαλαν κι
ένα τραγούδι, πού λέει δλη αύτή τήν ιστορία. "Εχει καί σκοπό. Μά δσο γιά τά λόγια,
έγώ δέν τά ξέρω* στά χαρτιά θά τά βρήτε* γιατί πέρασε στά χαρτιά αύτή ή ιστορία»38.

Άπό όσα εξετέθησαν παραπάνω φαίνεται σαφώς ότι ό θρησκευτικός φόβος είναι,
όπως ήδη έσημείωσα, ύστερογενής προσαρμογή σέ άντίθεση μέ τόν εύρύτατα διαδεδο-
μένον δεισιδαίμονα φόβο καί τήν συνδεδεμένη μέ αύτόν πίστη γιά τό στοιχειό ή τήν
ψυχή τών δένδρων, πού είναι άναμφισβήτητα πρωτογενής. "Οτι αύτό ισχύει φαίνεται
καί άπό τά άγιολογικά κείμενα, όπου ή δενδρολατρία, δηλ. ή δεισιδαίμων άντίληψη
περί ύπάρξεως δένδρων νομιζομένων ιερών, δηλ. δένδρων στά όποια ένοικεΐ στοιχειό
ή ψυχή, καταπολεμείται άπό τούς ίδιους τούς Αγίους, προκειμένου οί πιστοί νά άπαλ-
λαγοΰν άπό τήν δαιμονική πρόληψη. Μέχρι τώρα είναι γνωστά λίγα άγιολογικά κεί-
μενα, στά όποια περιλαμβάνονται καί όσα άλλα κείμενα τά παρακολουθούν^ πού έν-
τοπίζονται κυρίως στόν χώρο τής Μικράς Ασίας. Μεταξύ αύτών συγκαταλέγεται ό
βίος τοΰ Άγιου ' Υπατίου, Αγίου καταγομένου άπό τήν Φρυγία, πού έζησε κατά τά έτη
366-446. Τόν βίο συνέγραψε ό μαθητής του Καλλίνικος καί παραδίδεται άπό κώδικες
τοΰ 10ου αί. κ.έξ. Κατά τό σχετικό χωρίο τοΰ βίου, δταν ό Άγιος Ύπάτιος καί ή συνο-
δεία του, κατευθυνόμενοι σέ ένα μοναστήρι, έφθασαν στήν Θράκη, «ηνλίσθησαν εν φ
κατελήφθησαν όρει. 'Εν δε τω ενϊ μέρει δασν ήν τό όρος άπό τών δένδρων, και φο-
βερός ήν ό τόπος άπό τών δαιμόνων ανλιζομένων». Τελικά «ήκονον -ψόφους εν τοις
δένδροις φενγόντων τών δαιμόνων»39.

38. Βλ. Ζ α χ. Π α π α ν τ ω ν ί ο υ, Τά ψηλά βουνά (βιβλωπ. Εστίας), σ. 103-104.
Στις σ. 105-108 ποίημα του ίδιου, άναφερόμενο στήν ΐδια παράδοση μέ τίτλο «Ή κατάρα τοΰ πεύ-
κου». Σύντομο ποίημα μέ υπαινιγμό στήν σχετική παράδοση έχει συνθέσει καί ό Κωνσταντίνος
Χατζόπουλος. Στις δύο πρώτες τετράστιχες στροφές του γίνεται λόγος συγκεκριμένα γιά τήν «λυ-
γερή Άμαδρυάδα» πού "μαζί μέ τή θεόρατη βελανιδιά μοίρα κακή τήν έσυρε / στοΰ χάρου τό κρε-
βάτι" (Κωνσταντίνου Χατζοπούλου, Τά ποιήματα, 'Αθήνα 1992 σ. 118-119 [Νεοελ-
ληνική Βιβλιοθήκη, "Ιδρυμα Κώστα καί Ελένης Ούράνη, φιλολογική έπιμέλεια Γιώργος Βελουδής],
πρβλ. καί Ρένας Ζαμάρου, 'Υπό τήν Βασιλικήν Δρυν τοΰ Παπαδιαμάντη, Δύο ύπερρεαλι-
στικές έκδοχές στόν Εμπειρίκο καί στόν Εγγονόπουλο, Γράμματα καί τέχνες 72 [1994], σ. 31-34).

39. Βίος του όσιου πατρός ήμών Ύπατίου τοΰ έν Ρουφινιαναΐς 2, 1 (έκδ. G. J. Μ. Bartelink,
Paris 1971, Sources Chrétiennes 177, σ. 76). Τό κείμενο έκδίδεται κριτικά μέ ένδιαφέρουσα εισα-
γωγή καί σημειώσεις πού άναφέρονται στόν συγγραφέα Καλλίνικο, στόν χρόνο συνθέσεως τοΰ βίου,
στά άγιολογικά του δεδομένα, στή γλώσσα κ.ά.π.
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Ή διατύπωση αύτή τής είδήσεως, όπως γίνεται, είναι μάλλον άόριστη καί έτσι
άπολύτως κρινομένη θά μπορούσε νά ύποστηρίξη κανείς ότι άπηχεϊ ένα επεισόδιο τής
παλαιάς μάλιστα μοναστικής ζωής, όπου ό Άγιος κατά ένα τρόπο σχεδόν τυπικό βρί-
σκεται συχνά άντιμέτωπος μέ τούς δαίμονες, τούς οποίους μέ τήν βοήθεια του Χρί-
στου καί του Σταυρου καταπολεμεί μέ άπόλυτη επιτυχία. Στόν 'ίδιο αύτόν βίο πα-
ρουσιάζεται πολλές φορές άκόμη ή πάλη του Άγίου - Ερημίτη μέ τόν 'δαίμονα ή
τούς δαίμονες, τούς όποιους άντιμετωπίζει μέ επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικός έν
προκειμένω ό βίος του άλλου μεγάλου Άγίου τής Ερήμου, του Άγίου Αντωνίου,
τόν όποιον έβασάνιζαν οί δαίμονες, πού τούς άντιμετώπιζε έπιτυχώς μέ τά ίδια πάλιν,
όπως καί ό μεταγενέστερος του Ύπάτιος, μέσα.

Στήν άτμόσφαιρα του θέματος πού μάς άπασχολεΐ καί άπό πλευράς ούσίας καί
άπό πλευράς τόπου μάς εισάγει ένα άλλο χωρίο του βίου του Ύπατίου, πού έχει ως
έξής: «Ζήλον δε είχε Θεού και πολλούς τόπους εν τη Βιθυνών χώρα από πλάνης εΐ-
δωλικής ήμέρωσεν εϊ που γαρ ήκουσεν ότι ή δένδρον ή άλλο τι τοιούτον προσκυ-
νοϋσί τίνες, ήρχετο εκεί ευθέως παραλαβών τους μονάζοντας τους έαυτοϋ μαθητός
και κατακόψας αύτό κατέκαιεν πυρί»40.

Πολύ άργότερα, τόν 9ο αιώνα, ό Άγιος Κωνσταντίνος (Κύριλλος), ό ένας άπό
τούς δύο άδελφούς ιεραποστόλους τών Σλάβων , έπανερχόμενος στήν Κωνσταντινού-
πολη παρενέβη ένεργητικά γιά νά έκριζώση ειδωλολατρικές δεισιδαιμονίες τών Χρι-
στιανών. Οί τελευταίοι στήν Πανοννία άπέδιδαν τιμές σέ μιά μεγάλη ιερή βελανιδιά.
Ό Άγιος πέτυχε νά πείση τούς κατοίκους οτι αύτό ήταν ειδωλολατρικό έθιμο καί
ήταν ό ίδιος πού κατάφερε τό πρώτο χτύπημα μέ πέλεκυν στό δένδρο, πού κόπηκε41.

Άλλά εκεί όπου τά πράγματα είναι κυριολεκτικώς άποκαλυπτικά λόγω τής
λεπτομερέστατης έκθέσεως, μέχρις εσχάτων λεπτομερειών, του επεισοδίου μέ τό ιερό
δένδρο είναι στόν βίο του Άγίου Νικολάου, Άββά τής μονής τής Αγίας Σιών (άκμά-
ζει τόν 6ο αι.), Άγίου πόλεως πού βρισκόταν πλησίον τών Μύρων τής Λυκίας, όπου
ή λατρεία του γνωστού μεγάλου Άγίου, έπισκόπου Μύρων, Ν.κολάου (4ός αί. ) ήταν
άπό νωρίς ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Ή σχέση τών δύο ομωνύμων Αγίων, πού έδρασαν στήν ίδια μάλιστα περιο-
χή τής Μικράς Ασίας, τήν Λυκία, είναι στενώτατη. Θά έλεγε κανείς ότι ουσιαστικά
πρόκειται γιά ένα καί τόν αύτόν Άγιο, τόν "Αγιο Νικόλαο τών Μύρων, άφου λίγους
μόνον αιώνες — πριν άπό τόν 10 αί.— μετά τήν άκμή του Άββά τής Σιών ό βίος καί

40. "Ο.π., 30, 1 (σ. 200).

41. Βλ. F. D vornik, Les Slaves. Byzance et Rome au IXe siècle, Paris 1926,
σ. 141-142 (Travaux publiés par l'Institut d'études Slaves IV). Πρβλ. Nancy D. S e v-
C e n k o, The Life, όπως στήν επόμενη σημ. 42, σ. 93, σημ. 3.
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τά θαύματα τοΰ τελευταίου, πού είχαν μεγάλη άπήχηση στήν αγιολογική καί άγιο-
γραφική παράδοση καί τέχνη, άποδόθηκαν στόν πρώτο, στόν επίσκοπο τών Μύρων,
τοΰ οποίου ή λατρεία διαδόθηκε εύρύτατα (άπό τόν 9ο at. κ.έξ. ) σέ ολόκληρο τόν χρι-
στιανικό κόσμο, άνατολικό καί δυτικό42.

Τό θέμα τοΰ ίεροΰ δένδρου, πού μας ένδιαφέρει, περιλαμβάνεται κατ* άρχήν καί
βασικά στήν λεγόμενη Vita Nicolai Sionitae, γραμμένη., μετά τό 564, £σως άπό κά-
ποιον μοναχό τοΰ μοναστηριοΰ τής Σιών, καί είναι ένα άπό τά πιο ένδιαφέροντα, άπό
τά εκτενέστερα καί έντυπωσιακώτερα θαύματα πού περιλαμβάνονται στόν βίο καί
αύτά είναι πολλά.

Τά κείμενα μέ τό θέμα είναι τά έξης, όπως τά έκδίδει καί τά τιτλοφορεί ό
Anrieh:

1. Vita Nikolai Sionitae.

Μια δε τών ημερών ήλθόν τίνες προσπίπτοντες τω όσίφ Νικολάω άπό τής
Πλακωμιτών κώμης λέγοντες' Άοϋλε τον θεοϋ, εστίν έν τώ ήμετέρω κτήματι ξύλον
ιερόν, εφ9 φ ένοικεΐ πνεύμα ειδώλου ακαθάρτου, καϊ αφανίζει τούς ανθρώπους και τόν
άγρόν κάταστρον γάρ έστι και τή χώρα, καϊ ου δυνάμεθα καλώς διαπράξασθαι έξ
αύτοϋ. παρακληθεισα ούν ή υμών όσιότης άξιώση παραγενέσθαι συν ήμϊν και έκκό-
ψαι αύτό, όπως ό φιλάνθρωπος θεός δια τών ευχών σου άποδιώξη τό άκάθαρτον πνεύ-
μα τό ένοικοϋν έν αύτω τω ξύλω, και είρηνεύσαντες άνεσιν λάβη ό άγρός συν τή χώρα .

Παρακληθεις δε ό δούλος του θεοϋ Νικόλαος πλείστα παρά τών οίκούντων τήν
Πλακωμιτών κώμην, προσευξάμενος επέστη τω τ άπω, ού ήν τό ξύλον εστώτα. Ιδών
δε ό δσιος Νικόλαος τό ξύλον λέγει' r Τοϋτό έστιν τό ιερόν ξύλον;9 άποκριθέντες δε οι
άνδρες του προλεχθέντος άγροϋ λέγουσιν αύτω' 'Ναι, κύριε 9 και λέγει ό δούλος του
θεοϋ Νικόλαος' *Τί έστιν ή κοπάς ή ούσα έν τω ξύλω;9 λέγουσιν αύτω ότι f Τις τών
αρχαίων ήλθεν κόψαι τό ξύλον μετά δύο άξινών και ενός πέλυκος. και ώς ήρξατο κό-

42. Γιά τά θέματα σχέσεων τών 'Αγίων κ.ά. βλ. έπιλεκτικά: Nancy P. Sevcenko,
The life of Saint Nicholas in byzantine art, Torino 1983, σ. 18-24 (διδακτ. διατριβή), όπου στις
υποσημειώσεις καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. Ihor Sevcenko-Nancy Patter-
son Sevcenko, The life of Saint Nicholas of Sion, Text und Translation by... Brookline
Massachussets, 1984, σ. 11-19 (στήν σελ. 19 καί σχετική πάλιν βιβλιογραφία). Στή σ. 20 κ.έξ.
έκδίδεται τό κείμενο της Vita Sionita μόνον. Gustav Anrieh, Hagios Nikolaos, Der
heilige Nikolaos in der griechischen Kirche, Texte und Untersuchungen I, die Texte, Leipzig-
Berlin 1913, II, Prolegomena, Untersuchungen, Indices, Leipzig-Berlin 1917. Στό έργο αύτό,
πού είναι θεμελιώδες, δημοσιεύονται κρίτικώς πλήν της Vita Sionita καί όλα τά άλλα, όπως θά δού-
με, σχετικά μέ τόν βίο καί τήν πολιτεία τοΰ 'Αγίου Νικολάου κείμενα.
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πτειν αυτό, τό άκάθαρτον πνεύμα έξήρπασεν τά ξίφη καί έψόφισεν τόν ανθρωπον,
ώς και τήν ταφήν αντον ενρεθήναι προς τήν ρίζαν τον δένδρου', προσενξάμενος δε ό
δούλος τού θεού Νικόλαος, παρεστώτων πλήθος άνδρών τε και γυναικών και παιδιών
ώσεϊ τριακοσίων επί τό θεωρήσαι τήν τού θεού δημιουργίαν — ου γαρ επείθοντο πάν-
τες, ότι τοιούτον ξύλον Ιερόν υπάρχοντα μέλλει κόπτεσθαι —, τότε ό δούλος τού θεού
Νικόλαος, κλίνας τα γόνατα, προσηύξατο επι ώρας δύο. και άναστάς επέτρεψεν τοις
συμπαρεστώσιν άνδράσι λέγων "Εν τω ονόματι τού κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού και
τής άγιας Σιών, δεύτε, επιχειρήσατε κόπτειν αύτό'.

Τρόμος δε ελαβεν πάντας τούς παρεστώτας τω όσίω Νικολάω, ώς μηδέ θεω-
ρείν τολμήσαι τό ξύλον. τότε εφη ό δούλος τού θεού Νικόλαος' 'Δότε μοι τό ξίφος,
κάγώ εν τω ονόματι τού κυρίου μου κόπτω αύτό' λαβόμενος δε τό ξίφος ό δούλος τού
θεού Νικόλαος και σφραγίσας, εδωκεν τω ιερω ξύλω πληγάς επτά. Ιδόντα δε τό άκά-
θαρτον πνεύμα, ότι τήν τού θεού εξουσίαν εχει ό δούλος τού θεού Νικόλαος, πληγέν-
τος τού ξύλου υπό τών οσίων αυτού χειρών, άνέκραγεν τό άκάθαρτον πνεύμα λέγοντα'
Όύαί μοι, ότι τήν τοσαύτην αϋξησιν τής κατοικίας μον έθέμην εν τω ξύλω τούτω
τής κυπαρίσσου, μηδέποτε υπό τίνος νικηθείς, καί νύν ό δούλος τού θεού Νικόλαος
φυγαδεύει με, ώς μηκέτι όφθήναί με εν τω τόπω τούτω, ού μόνον γαρ ότι εκ τής πα-
ροικίας τού εμού δένδρου εξήγαγέν με, άλλά καί έκ τών μεθορίων τής Λυκίας συν τή
αγία Σιών διώκει με.' τελειονμένης δε τής εκκόψεως τού τοιούτον 'ιερού ξύλον, λέγει
ό δούλος τού θεού Νικόλαος' 'Σννάχθητε πάντες όμοθνμαδόν κατά τού Άνάβον επι
αρκτον' συνοράτο γαρ ή πτώσις τού ιερού ξύλου επι δυσμάς, τό δε άκάθαρτον πνεύ-
μα ενόμιζεν εν τή ώρα εκείνη έκφοβειν τόν δχλον. και ενενσεν τό ξύλον κατά αρ-
κτον επι τού Άνάβον, δπον ϊστατο ό δχλος θεωρών, ώς πάντας φοβηθέντας κρά-
ζειν, μια τή φωνή λέγοντας' "Δούλε τού θεού, τό ξύλον επάνωθεν ημών ώρμησεν,
καί άπολλνμεθα.' ό δέ δούλος τού θεού Νικόλαος, σφραγίσας τό ξύλον και άντιβάς
ταΐς δύο χερσίν, λέγει τω ιερω ξύλω' * Έν τω ονόματι τού κνρίον μον'Ιησού Χριστού
κελεύω σοι' ύπόστρεψον εις τά οπίσω, και ϋπαγε, όπου ώρισέν σοι ό θεός.' θελήματι
δέ τού θεού εύθέως άνέκαμψεν τό ξύλον και ώρμησεν επι δυσμάς, όπου ν πτώσις αυτού
εγένετο. άπό δέ τής ώρας εκείνης ούκέτι ώφθη τό άκάθαρτον πνεύμα εν τοις όρίοις
έκείνοις. και εδόξασαν τόν θεόν πάντες λέγοντες' ΈΙς θεός, ό δώσας εξουσίαν τω
δούλω αυτού κατά τών ακαθάρτων πνευμάτων.'

Κοπέντος δε τού ιερού ξύλου, ό δούλος τού θεού έδήλωσεν εν τή Μυρέων μη-
τροπόλει επι τό ενρεΐν τεχνίτας καί πρισθήναι τό ξύλον. άκονσαντες δε οι τεχνϊται τό
μέγεθος τού ξύλον, ότι ον μόνον τό πάχος εσχεν ή τομή αύτού πηχών τριών ήμίσεως,
άλλά και τό ύφος πηχών τεσσαράκοντα, έδειλίασαν [λέγοντες] ότι Όύκ αν περιγί-
νεσθαι [Ισχ]νομεν τού τοιούτον ξύλον. έδήλωσεν δέ ό δούλος τού θεού Νικόλαος



ΔΕΝΔΡΑ ΙΕΡΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΑ

83

εύρίσκεσθαι κατά πάσαν πόλιν τεχνίτας. καϊ μή εύρηκώς, ήναγκάσθη δήλωσα ι εν τή
Καρκαβιωτών κώμη. καί ευρέθησαν τεχνϊται ονόματα πέντε, και τή του θεοϋ δυνά-
μει και ταις εύχαϊς τοϋ οσίου Νικολάου τήν πρισμήν τοϋ ξύλου έποιήσαντο. Ιδοϋσα δε
πάσα ή περίχωρος τής Άρνεατών και Μυρέων ενορίας, ότι δια τών ευχών τοϋ οσίου
Νικολάου έπρίσθη τό ξύλον, ήρχοντο εξ ευχής σύρειν αύτό, συρθέν δέ ήλθε έν τω άγίω
και ένδόξω οϊκω τής αγίας Σιών. καϊ πάντες έδόξαζον τόν θεόν, τόν δώσαντα τοιαύ-
την έξουσίαν τω δούλω αύτοϋ Νικολάω43.

2. Vita Lycio-Alexandrina.

«ο δοϋλος τοϋ θεοϋ Νικόλαος... είπεν προς πάντα τόν λαόν δτιe "Εν τινι τόπω
θέλω οίκοδομήσαι τόν ναόν τής άγιας Σιών, καϊ κελεύω τοϋ ελθεϊν τεχνίτας προς
οικοδομήν τοϋ ναοϋ.9 και άνήλθεν έν τω δρει, ένθα τό φώς έθεάσατο. άγγελος γαρ κυ-
ρίου έκαθέζετο έν τω τόπω εκείνω' εφαινεν γαρ τό δρος δια παντός καϊ οικοδομή τοϋ
ναοϋ:

Έζήτησαν ξύλον οι τεχνϊται τό βαστάζοντα τήν σκευήν τοϋ ναοϋ, καϊ ούχ
εϋρισκον τοιοϋτον ξύλον. καϊ έλθόντες τινές άνδρες λέγουσιν προς τόν αγιον 'Αοϋλε τοϋ
θεοϋ, έν τω τόπω ήμών έστιν ξύλον ιερόν πάνυ καϊ ώραΐον τή Ιδέα σφόδρα, καϊ κατοι-
κεί έν αύτω πνεϋμα πονηρόν. και εϊ τις αν έπέλθη εν τω τόπω εκείνω, καν τε άνθρω-
πος καν τε κτήνος, αναιρείται υπό τοϋ ακαθάρτου δαίμονος' και έστιν ό τόπος άβα-
τος.9 καϊ άκούσας ό άγιος ταϋτα, κελεύει τόν άρχιδιάκονα αύτοϋ κροϋσαι τόν κύρικα
τής έκκλησίας καϊ έπισυναχθήναι τόν λαόν. και κελεύει άραι λιτήν καϊ έπελθείν μετά
πάντων, ενθα ιστατο τό ιερόν ξύλον. άνήλθεν πολύ πλήθος, Ιδειν τό γεγονός, καιπροσ-
ελθών πας ό λαός εγγιστα τοϋ ξύλου ώς από διαστήματος ενός, ουδείς έτόλμα προσ-
εγγίσαι αύτώ' έφοβοϋντο γαρ πάντες τό άκάθαρτον πνεϋμα. και ποιήσας ό άγιος
τήν έν Χριστώ σφραγίδα καϊ λαβών πέλεκα, εϊσήλθεν μόνος έπϊ τό δένδρον. καϊ θεω-
ρήσας τήν παχήν, εϊδεν πληγάς τρεις έν αύτω. καϊ ήρώτησεν "Τί έστιν αί πληγαί,
ας έχει έπϊ τήν ρίζαν;9 και εϊπον προς τόν αγιον ότι 'Τις τών αρχαίων ήθέλησεν έκκό-
ψαι αύτό. και δώσας πληγάς τρεις, άνηρέθη υπό τοϋ πνεύματος τοϋ ακαθάρτου' και
ϊδε, ο τάφος αύτοϋ υπό τήν ρίζαν τοϋ δένδρου.9 καϊ ποιήσας εύχήν ό δοϋλος τοϋ θεοϋ
καϊ λαβών τόν πέλεκα είπεν Έΐς τό δνομα τοϋ πατρός καϊ τοϋ υιοϋ καϊ τοϋ αγίου
πνεύματος.9 καϊ οϋτως ειπών, εδωκεν έν τω ξύλω πληγάς τρεις τάς τέμνουσας' καϊ
ιστατο πας ό λαός θεωρών, κελεύει ό άγιος τρεις άνδρας, και ήρξαντο έκκόπτειν τό
ξύλον. και γενομένης τής άποτομής τοϋ ξύλου έπ ανατολών, ενθα οι άνδρες ϊσταντο,
καϊ ίδόντες οι άνδρες, άν έκραξαν μίαν φωνήν, καϊ λέγοντες' Άοϋλε τοϋ θεοϋ, βοήθη-

43. Anrieh, δ.π., σ. 12-16.
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σον ήμιν.3 και άναστάς και σφραγίσας τό ξύλον, έγένετο ή πτώσις αντού επι δύσιν.
και έξήλθεν τό άκάθαρτον πνεύμα άπό τού ξύλον και εϊπεν *Νικόλαε, διώκεις με άπό
τής κατοικίας μον. ποιήσειν σε εχω και εις ετέρας πόλεις είσελθεϊν.3 και άκονσαντες
πάντες τής τού δαίμονος φωνής, έθαύμασαν και ελεγον προς εαντονς' Όύδέποτε
εϊδομεν τοιαντην χάριν\

Και κατελθών ό δούλος τού θεού Νικόλαος επι τήν Μνρέων μητρόπολιν, έκέ-
λενσεν τέκτονας άπελθεΐν και πορθήσαι τό ιερόν ξύλον. και τών τεχνιτών (απελθόν-
των) και άπαρτισθέντος τού ιερού ξύλον τού κομισθήναι, και έκέλενσεν ό άγιος άνελ-
θεϊν δεκάδας πέντε τού άγαγεΐν τό ιερόν ξύλον. ούκ ήδννήθησαν κινήσαι αύτό. και
κατήλθον οι άνδρες άπρακτοι και λέγονσιν τω άγίω ότι r rΗμείς ούκ ήδννήθημεν
κινήσαι τό ιερόν ξύλον.3 και κελεύει ό άγιος ερχεσθαι χαμούλκια και άπελθεΐν άνδρας
εκατόν, καί ήνεγκαν τά χαμούλκια επι τό Ιερόν ξύλον προς τό άνατείναι αύτό. και
ούτως μή δννηθέντων άγάγαι αύτό, έδήλωσαν τω άγίω ότι " Τό ξύλον ονχ νπήκονσεν
ήμϊν προς τό κινηθήναι ' και κελεύει ό άγιος κρούσαι τόν κύρικα τής εκκλησίας και
σνναχθήναι πάντας τούς κληρικούς, μετά λιτής άνελθεϊν έν τω ιερω ξύλω. ό δέ προσ-
ηύξατο. καί ποιήσας έκτενήν, έκέλενσεν άνατ είναι τό ιερόν ξύλον. και κρατήσας αύτό
ο άγιος μόνος μετά σχοινιών, εσνρεν τό ξύλον διάστημα êv, και κελεύει τονς άνδρας,
σύραι τό ξύλον εις τήν άγίαν Σιών44.

3. Θαΰμα γενόμενον παρά του έν άγίοις πατρός ημών άρχιεράρχου καί θαυμα-
τουργοί) Νικολάου περί του Μνδρου.

3 Εν τή αγία πόλε ι πορενομένον (ενν. του Νικολάου) εύχής χάριν, παρεγένετο
πλησίον τής 3Αντιοχείας έν τή χώρα τών 3Αγαρηνών τή λεγομένη Γάδηρα. και ϊσται ο
έν αύτή δένδρον παμμεγεθέστατον πάνν, ώστε μή ενρίσκεσθαι τοιούτον έπί τής γης.
είσήλθεν δέ δαίμων πονηρός καί άκάθαρτος και έφώλενσεν εις τήν κορνφήν τού δέν-
δρον, άποσταλείς νπό τού διαβόλον προς πειρασμόν τών ανθρώπων, δπον γαρ εβλε-
πεν ό δαίμων, ούδεις προέκοπτεν. δσοι δέ έπλησίαζον τω τόπω έκείνω, οι μεν εις
λήρος περιέπιπτον, οι δέ έτνφλούντο, καί παν πάθος και αρρώστια αύτοίς περιέπιπτεν
ομοίως καί τά κτήνη έτελεύτων. πολλών τε χρόνων νηστείας καί προσενχάς γινομέ-
νων και έκτενάς άκαταπαύστονς προς τόν θεόν, ονδέν ώφέλονν. πολλάκις δέ δοκιμά-
σαντες έκκόψαι τό δένδρον, ονκ ϊσχνον άλλ3 έξήρχοντο βολίδες ξύλων και άπέκτεινον
τονς άνθρώπονς· ούδεις δέ τό λοιπόν έτόλμα πλησιάσαι αντω. πολλών τε χρόνων
πειραζομένων έκεϊσε, ούκ ϊσχνόν τι διαπράξασθαι, άλλά καταλιπόντες τά ϊδια άνε-
χώρονν. ώς δέ ήκονσαν τά θαύματα τού άγίον Νικολάον και εμαθον, ότι έκεισε παρε-

45. Anrieh, δ.π., σ. 333-336.
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γένετο, ήλθον προς αυτόν πλήθη άπειρα εκ τών πειραζομένων ώσεϊ χιλιάδες δεκα-
πέντε. και γονυπετοϋντες μετά δακρύων ελεγον 1 Έλέησον ή μας, άγιε Νικόλαε, ότι
κακώς άπολώμεθα υπό τοϋ πονηροϋ δαίμονος, έλέησον ήμας, άγιε Νικόλαε. ϊδε τα δά-
κρυα, και άντιλαβοϋ ήμών, και μή καταισχύνης ημάς άπό τής προσδοκίας ήμών. μή
μνησθής τών ήμών ανομιών, ό πάντα συγχωρών." ταϋτα τοϋ λαοϋ έπιβοώντος και
άλλα πλείστα, λέγει αύτοΐς ό άγιος Νικόλαος' rΠιστεύετε, ότι δύναμαι τοϋτο ποιή-
σαι;' οι δέ έξ ένός στόματος είπον 'Ναι, άγιε Νικόλαε' πάντα δύνασαι διά τής δοθεί-
σης σοι χάριτος παρά τώ θεώ .'

Τότε ό άγιος Νικόλαος ποιήσας παννυχίδα και τάς εύχάς, έξήλθεν συν τω
δχλω ούτος μόνος, καί ό δαίμων, γνούς, ότι παράγει ίδεΐν, καλέσας ομοίους αύτοϋ
εκατόν πεντήκοντα εις βοήθειαν αύτοϋ, προς παράταξιν έστη. ό δέ άγιος Νικόλαος,
πλησιάσας τόν τόπον, ήρξατο ψάλλειν μετά δακρύων «Άναστήτω ό θεός, και διασκορ-
πισθήτωσαν οι έχθροί αύτοϋ' και φυγέτωσαν άπό προσώπου αύτοϋ οί μισοϋντες αυ-
τόν», και τά εξής. και λέγει ό άγιος Νικόλαος τοις νεωτέροις' rΛάβετε ξίφη και κό-
ψετε τό δένδρον.' ουδείς δέ έτόλμα πλησιάσαι αύτω. και ό "Αγιος Νικόλαος, λαβών τό
ξίφος, άπήλθεν εις τό δένδρον, και έδωκεν αύτω τομάς τρεις, και είπεν Έ'ις τό δνομα
τοϋ πατρός και τοϋ υιοϋ και τοϋ αγίου πνεύματος, έκκόψετε τό δένδρον .' και είσήλ-
θον άνδρες έξήκοντα, κόπτοντες γϋρον, μή έμποδίζων έτερος τόν έτερον, και δτε έκο-
ψαν αύτό, κρατήσας ό δαίμων τό δένδρον μετά τών συν αύτω, έσήκωσεν αύτό εις
ϋψος, καϊ άπέλυσεν έπάνω τοϋ δχλου. καϊ ιδών ό λαός τό δένδρον έρχόμενον, τοϋ απο-
κτειναι αυτούς, έβόησαν προς τόν άγιον λέγοντες' eΆγιε τοϋ θεοϋ Νικόλαε, βοήθει
ημάς* δ δέ άγιος Νικόλαος, δραμών και ύψώσας τάς χείρας, τή συνεργεία και δυνά-
μει τοϋ θεοϋ έδέξατο τό δένδρον και έβάστασεν αύτό. και έπεριπάτησε βαστάζων αύτό
βήματα δώδεκα, καί ερριψεν αύτό έπϊ τήν γήν. ώ τών παραδόξων θαυμάτων, τις άκού-
σας ταϋτα ούκ έκπλαγή; ου φρίξει τήν φοβεράν δύναμιν τοϋ αγίου Νικολάου; Ιδών
δέ δ λαός τό φρικτόν μυστήριον, μετά φόβου και τρόμου έδόξαζον τόν θεόν και προσε-
κύνουν τόν άγιον Νικόλαον.

9 Ο δέ δαίμων και οί συν αύτω εις φυγήν έτράπησαν. δραμών δέ ό άγιος Νικό-

%

λαος καί φθάσας τόν δαίμονα εφη' "Έκδεξαι, ακάθαρτε/ καϊ ποιήσας τόν τύπον τοϋ
σταυροϋ έκράτησεν αυτόν, ό δέ δαίμων άπέρρηξε φωνήν, ώστε τόν τόπον σαλευθήναι,
καϊ είπεν 'Νικόλαε, ορκίζω σε τόν παρασχόντα σοι τήν τοιαύτην δύναμιν, μή άδι-
κήσης με' καϊ μά τήν δύναμιν τοϋ θεοϋ, ού μή εισέλθω πλειον εις τήν οίκείαν γήν.' καϊ
ό άγιος Νικόλαος είπεν rMà τήν δύναμιν τοϋ Χριστοϋ, ού μή έξέλθης έκ τών χειρών
μου, έως ού έλέγξω και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τάς ανομίας σου, καϊ όμολο-
γήσας μοι, τις ό άποστείλας σε καϊ τί τά κατά σέ.' ό δέ δαίμων εφη...'.

Καϊ είπεν προς τούς όχλους' "Άρτι ύμιν κελεύω, τοϋ ποιήσαι έκκλησίαν έν τώ
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τόπω εκείνω, ού ιστατο τό δένδρον. καί τό δένδρον κατακάψατε, και ποιήσατε έξ
αύτοϋ πάντα, όσα χρήζει ό ναός, άπό τε ξύλων καϊ σανίδων * και έκοψαν τό δένδρον
εις οκτώ άνά πηχών δώδεκα, καϊ γινώσκετε, άγαπητοί, ότι τό τοσούτον μέγεθος τοϋ
δένδρου καϊ τό τηλικοϋτον βάρος ώς φύλλον έπίστατο έν ταϊς χερσϊν τοϋ άγιου Νικο-
λάου, τή χάριτι καϊ δυνάμει τοϋ Χριστοϋ. καϊ ωκοδόμησαν τήν έκκλησίαν, καϊ εύλό-
γησεν τόν τόπον καϊ τόν λαόν ό άγιος Νικόλαος, καϊ είπεν r f Υποστρέψατε ίκαστος
εις τα ϊδια, καϊ από τοϋ νϋν μή φοβεΐσθε· καϊ πιστεύσατε εις τόν θεόν, καϊ ούκ άψηται
υμάς κακόν9. καϊ καταλείπων αύτούς άπήλθεν εις τήν άγίαν πάλιν, καϊ προσκυνήσας
πάντας τούς άγιους τόπους, ύπέστρεψεν εις τήν Μυρέων μητρόπολιν. καϊ άπό τής
ήμέρας έκείνης έξήλθεν ή φήμη αύτοϋ εις άπασαν τήν γήν έκείνην. καϊ έκάλεσαν τόν
ναόν έκεινον εις τό δνομα τοϋ άγιου Νικολάου, καϊ έγένετο χαρά μεγάλη καϊ άγαλ-
λίασις έν εκείνω τω χωρίω Γαδήρων*5.

4. Έγκώμιον Νεοφύτου.

Κώμη τις έστι Πλακωμιτών καλουμένη έν τή Λυκών έπαρχία. έξ ής τών οικη-
τόρων οι πρόκριτοι προσφοιτώσι τω άγίω δαιμονίου τινός μυσαροϋ έκτραγωδοϋντες
έπήρειαν, ότι rΚυπάρισσος*, φησι, 'παμμεγέθης καθέστηκεν έν τή περιχώρω ήμών,
ήτις και ιερά διά τό μέγεθος έπικέκληται, ήν καϊ πονηρόν έρασθέν δαιμόνιον ωκησεν
έν αύτή. έξ ού καϊ πολλή καθ9 έκάστην προσγίνεται λύμη άνθρώπων τε καϊ κτηνών, καϊ
ουδείς λοιπόν έν έκείνφ τω τόπω προσπελάσαι τολμά, καϊ ποτέ τις, κατ9 έκείνης τής
κυπαρίσσου κατατολμήσας τομήν διά τής άξίνης αύτοϋ, υπό τοϋ δαίμονος θανατοϋται.
καϊ δεόμεθά σου, δοϋλε τοϋ θεοϋ, βοήθησαι ήμϊν δεινώς κινδυνεύουσιν.9 έπικαμφθεϊς
δέ ό δίκαιος τή παρακλήσει τοϋ λαοϋ, συνοδεύει αύτοϊς, έφειστήκει τω τόπω, έκ-
πλήττεται τω μεγέθει τοϋ ξύλου, κλίνας δέ γόνατα καϊ ικανώς προσευξάμενος καϊ άνα-
στάς, έπιτρέπει τόν λαόν προς τήν τοϋ ξύλου τομήν. μηδενός δέ τοϋτο κατατολμώντος,
λαμβάνει αύτός τήν άξίνην, καϊ πλήξας έπτάκις τό ξύλον έκλινε τοϋ πεσειν. ένέργεια
δέ τοϋ έπιχωριάζοντος δαίμονος προς άναίρεσιν έσπευδε τοϋ λαοϋ, καϊ καταλείψας
τά έξ εύθείας κατωφερή μέρη, προς τά άνωφερή καϊ τόν λαόν τήν όρμήν έποιειτο τής
πτώσεως, ο δέ άγιος, τό τοϋ σταυροϋ ση μείον πεποιηκώς και τό τοϋ Χριστοϋ δνομα
κεκληκώς καϊ άμφοτέραις χερσϊ τούτω προσπελακίσας, άπέρριψε προς τό κάταντες.
όλολύξαν δέ τό δαιμόνιον "Ούαί μοι, ελεγεν, 'άνθρωπε, οίας με χρονίου άναπαύσεως
άπεστέρησας, καϊ ούκ οίδα, ποϋ προς άνάπαυσιν άπελεύσομαι. καϊ ό άγιος "Επιτιμή-
σαι σε ό κύριος9 ελεγεν, Ίνα μή έν δλη τή περιχώρω Λυκίας ένοικήσαι κατατολμήσης
ποτέ.9 και οϋτως τοϋ πονηροϋ έκεινον δαίμονος έκδιωχθέντος, μεταστέλλεται ό άγιος

45. Anrieh, δ.π., σ. 333-336.
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πάντας τονς τέκτονας άπάσης τής περιχώρον. οί καί καταπλαγέν τ ες τω μεγέθει τον
ξύλον και πρίσαι τοντο μή ίκανώς έχοντες, μεταστέλλονται καϊ έτεροι πέντε τεχνιται
έκ τής τών Καραβιοτών καλόνμένης χώρας, μηχανή δέ πολλή χρησάμενοι και κόπω
πολλώ, επρισαν αντό, πήχεων τριών ήμισν έχον το εύρος, τεσσαράκοντα δέ τό μήκος,
τό δέ πλήθος τών σανίδων έν τή ρηθείση διεκομίσθη τής άγιας Σιών τή τον μεγάλον
μονή, καί τό ποτε μιαρόν διά τον δαίμονος γίνεται ιερόν διά τον ίερον Νικολάον46.

Καί άπό τήν πρόχειρη άκόμη έπισκόπηση τών παραπάνω τεσσάρων κειμένων
φαίνεται ότι ή μεταξύ των σχέση είναι άπό άμεση μέχρι έμμεση. Πράγματι ή Vita
Lycio-Alexandrina καί τό Θαΰμα στό σύνολο των άποτελοΰν διασκευές τής Vita
Nicolai Sionitae (Bearbeitungen und Verarbeitungen der Vita Nicolai Sionitae
θεωρεί τά κείμενα αύτά ό Anrieh), ένώ στό σύνολο των πάλιν καί τό Έγκώμιον Νεο-
φύτου, πού Ιχει γραφή πολύ άργότερα, τόν 12ο αι., άπό τόν Κύπριο μοναχό Νεό-
φυτο τόν "Εγκλειστο καί έχει ώς πρότυπα ^διάφορες πηγές, ώς προς τό επεισόδιο
μέ τό ιερό δένδρο άνάγεται τελικά στήν Vita Nicolai Sionitae47.

Γενικά καί τά επεισόδια τών άγιολογικών κειμένων είναι ούσιαστικά δημώδεις
παραδόσεις πολύ μάλιστα προσφιλείς στά λαϊκά στρώματα καί εύρύτερα πολύ εντυ-
πωσιακές.

Τό τελευταίο φαίνεται σαφώς στήν άγιογραφική παράδοση καί τέχνη είτε πρό-
κειται γιά τοιχογραφίες είτε πρόκειται γιά φορητές εικόνες. Τό θέμα έχει έρευνή-
σει έξαντλητικά καί έμπεριστατωμενα ή Nancy Sevcenko στήν παραπάνω μνημο-
νευθείσα διδακτορική της διατριβή καί έχει δείξει ότι ή εικονογραφική παράσταση
του Άγίου Νικολάου μέ τό θέμα τής κοπής του δένδρου, πού στηρίζεται στά παρα-
πάνω άγιολογικά κείμενα — μέ σημαντικώτερο καί πρώτο τήν Vita Nicolai Sioni-
tae— είναι διαδεδομένη στόν έλληνικό καί τόν ευρύτερο χριστιανικό βαλκανικό χώ-
ρο. Είναι χαρακτηριστικές οί συνήθως άνορθόγραφες επιγραφές τών εικόνων, πού
διευκρίνιζαν τί<: παραστάσεις, όπως «ό"Αγιος διώκων τονς δαίμονας έκ τον δένδρον»
(είκ. Σινά του IB' αί. ή παλαιότερη άπεικόνιση του θέματος), «Ό"Αγιος Νικόλαος
κόπτον τό δένδρον και φνγαδέβον τονς δαίμονας», «f0 "Αγιος καταποντίζων τονς
δέμονας», «Ό "Αγιος Νικόλαος κόπτον τό δένδρον ένθα ίκόσιν i δέμονες και έκδιό-
κον αντονς» κ.ά.48 «

"Ενα έπί πλέον άλλά ενδιαφέρον στοιχείο τών άγιολογικών κειμένων είναι ότι

46.

47.

48.

A n r i c Ii, δ.π., σ. 396-397.

Anrieh II, ό.π., σ. 150-151.

Nancy Ρ. Sevcenko, δ.π., σ. 91-92.
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τό ιερό (στοιχειωμένο) δένδρο συνδέεται καί μέ τήν στέγαση του ναοΰ τής Σιών. Τό
γεγονός αύτό άναφέρεται ή υπονοείται, όπως είδαμε, σέ όλα τά παραπάνω άγιολογικά
κείμενα, μέ ένδιαφέρουσες μάλιστα, έστω μικρές, παραλλαγές. "Ετσι στή Vita Ni-
kolai Sionitae άναφέρεται ότι άφοΰ προηγουμένως, έστω καί μέ μεγάλη δυσκολία,
λόγω του μεγέθους του «έπρίσθη το ξύλον» «συρθέν ήλθεν έν τω άγίω και ένδόξω
οίκω τής αγίας Σιών», προκειμένου νά χρησιμοποιηθή προφανώς γιά τήν στέγασή
του. 'Απολύτως σαφές είναι τό πράγμα στήν Vita Lycio-Alexandrina, όπου, στήν
αρχή μάλιστα ό ίδιος ό Άγιος Νικόλαος άναγγέλλει ότι επιθυμεί νά οίκοδομήση τόν
ναόν τής Άγιας Σιών, κατόπιν αύτου «έζήτησαν ξύλον οί τεχνϊται τά βαστάζοντα
τήν σκενήν του ναού», ώς κατάλληλο δέ έθεώρησαν τό ιερό ξύλο, στό οποίο ένοικου-
σε τό πονηρό πνεύμα πού έπρεπε προηγουμένως νά έξουδετερωθή. 'Εν συνεχεία ό
ίδιος πάλιν ό Άγιος «κελεύει τούς άνδρας, σύραι το ξύλον εις τήν άγίαν Σιών». Στό
κείμενο αύτό τονίζεται πρωτίστως ή άνάγκη στεγάσεως του ναοΰ καί κατά δεύτερο
λόγο τό επεισόδιο μέ τό πονηρό πνεύμα. Διαφορετική αιτιολογία προβάλλεται στό
Θαΰμα, κατά τό όποιον μετά τήν έπίτευξη άπό τόν Άγιο Νικόλαο τής έξουδετερώ-
σεως τοΰ δαίμονα του ξύλου «κελεύει» ό ίδιος «τού ποιήσαι έκκλησίαν έν τω τόπω
έκείνω, ου ιστατο το δένδρον», προφανώς γιά νά τόν προστατεύη καί γιά νά χρησιμο-
ποιηθοΰν «όσα χρήζει ό ναός, άπότε ξύλων και σανίδων». Τά ίδια έπαναλαμβάνονται
καί στό 'Εγκώμιο Νεοφύτου στήν άναφορά του ότι «μηχανή δέ πολλή χρησάμενοι καί
κόπω πολλώ επρισαν αύτό... τό δέ πλήθος τών σανίδων έν τή ρηθείση διεκομίσθη
τής αγίας Σιών τή τού μεγάλου μονή», προφανώς πάλι γιά νά χρησιμοποιηθή πρα-
κτικά γιά τήν οίκοδόμησή του.

Τελικά ή στέγαση τοΰ μοναστηρίου εξυπηρετείται άπό τό ξύλο λόγω μόνο τοΰ
μεγέθους του καί όχι τής ίδιότητάς του νά είναι ιερό (στοιχειωμένο). 'Εδώ υπονοείται
ότι τό μοναστήρι ήταν μεγάλων διαστάσεων καί γι' αύτό χρειαζόταν ύπερμεγέθη κορ-
μό δένδρου, προκειμένου ό κορμός αύτός νά χρησιμοποιηθή ώς βασική δοκός (υπο-
στήριγμα) στηρίξεο>ς τής στέγης του, όπως πολύ σαφώς άναφέρεται στό χωρίο τής
Vita Lycio-Alexandrina.

Γιά τό μοναστήρι αύτό τής Σιών πρώτη πηγή είναι ή Vita Nikolai Sionitae
μέ όσα στοιχεία, άόριστα μάλλον, άναφέρει. Γεγονός είναι ότι ή μονή αύτή δέν μπο-
ρεί μέ βεβαιότητα νά έντοπισθή οΰτε μέ ιστορικά οΰτε μέ άρχαιολογικά στοιχεία καί
δεδομένα. Άπό τά συμφραζόμενα τών άγιολογικών κειμένων πού έχουν ιστορικό καί
όχι μυθικό χαρακτήρα έπιτρέπεται νά συμπεράνωμε ότι ώς οικοδόμημα θά ήταν,
λόγω μεγέθους, έπιβλητικό, ή άνάγκη δέ εξευρέσεως άναλόγου μεγέθους δοκοΰ προ-
κειμένου νά ύποστηριχθή ή στέγη του υπήρξε κατά τήν Vita Lycio-Alexandrina ή
άφετηρία νά άναφερθοΰν τά περί ίεροΰ δένδρου, τό οποίο πάλι γιά νά είναι ιερό ή τέλος
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πάντων στοιχειωμένο έπρεπε απαραίτητα νά είναι καί μεγάλου μεγέθους49. Ή παρά-
δοση αύτή μεταβάλλεται έτσι σέ, ας ποΰμε, αιτιολογική, άφοΰ ή έκπληξη καί ό θαυ-
μασμός τών έπισκεπτών άπό το άσυνηθίστου μεγέθους ξύλο πού κρατούσε τήν
«σκενήν» (σκεπήν;) τοΰ ναοΰ ύπήρξε ή αιτία γιά νά δημιουργηθή ή παράδοση. "Ένα
δένδρο δηλ. μέ τόσο μεγάλο κορμό δέν μποροΰσε παρά νά είναι δένδρο^ίερό (στοιχειω-
μένο), κατά τή λαϊκή άντίληψη. Τό δένδρο άπαλλάσσεται-άπό τήν ίδιότητά του αύτή
έπειτα άπό θαυματουργική επέμβαση τοΰ Άγίου Νικολάου τής Σιών, πού ταυτίζεται
άργότερα μέ τόν Άγιο Νικόλαο τών Μύρων τής Λυκίας, μιάς περιοχής δηλ. πού είναι
γνωστή άπό νωρίς στόν χριστιανικό κόσμο άκριβώς λόγω τής διαδόσεως σ* αύτή τής
λατρείας τοΰ Άγίου Νικολάου.

Στοιχεία ότι ή έκπληξη άπό τήν θέα τοΰ υπερμεγέθους ξύλου (δοκοΰ) θά έκέν-
τρισε τήν φαντασία τών άπλών μάλιστα προσκυνητών, ώστε νά δημιουργήση λαϊκές
παραδόσεις, δέν έχομε, ύποθέτω, καί έπειδή ή μονή δέν φαίνεται νά έχη παραδοθή γιά
μακρό χρονικό διάστημα πριν άπό τήν καταστροφή της στήν θέα τών πολλών, γιά νά
άποτελή έτσι διαρκές έρέθισμα τής λαϊκής φαντασίας και νά ένισχύη τή λαϊκή μνήμη.
Άν δημιουργήθηκαν άνάλογες αιτιολογικές παραδόσεις, γρήγορα, πιστεύω, θά λη-
σμονήθηκαν. "Οτι πάντως θά δημιουργήθηκαν άνάλογες παραδόσεις θεωρώ πιθανό,
στηριζόμενος σέ μιά, προερχόμενη άπό χειρόγραφο τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής
Ακαδημίας. Ή παράδοση αύτή άναφέρεται μάλιστα συγκεκριμένα στόν οίκο τοΰ
Θεοΰ τής Άγιας Σιών ('Ιερουσαλήμ) καί στήν άνάγκη υποστηρίξεως τής στέγης του
μέ ξύλο μέγα καί ίσχυρόν, άσχετα άν τό ξύλο αύτό συνδέεται τελικά μέ τό ξύλο τοΰ
σταυροΰ. Ή παράδοση αύτή έχει ώς έξής:

«"Οταν ό Θεός ηθέλησε να κατασκενάοη τόν οίκον τον, τήν άγίαν Σιών, έδώ-
ρησεν είς τόν Σολομώντα δακτνλίδι, τό όποιον είχε τήν δνναμιν νά νποτάσση τονς
δαίμονας εις τας διαταγάς αύτού. Τή βοήθεια τών δαιμόνων, ό Σολομών ύψωσε τόν
ναόν μέχρι τής στέγης. 'Αλλα δια τήν στέγασιν αντον έπρεπε νά διαθέτη ξύλον μέγα
και Ισχνρόν, τό όποιον όμως ονδαμού ήδύνατο νά ενρη. Ό Σολομών τότε σννεκέν-
τρωσε τονς διαβόλονς, οιτινες τόν σννεβούλενσαν, ότι είναι δννατόν τό δένδρον, τό
όποιον ανεπτύχθη έκ τού ξύλον, όπερ ό Μωνσής εθεσεν εις τά ύδατα τής Μερρά, νά

49. Άς σημειωθή οτι κατά τΙς λαϊκές άντιλήψεις καί έκεΐνος πού φονεύει, μεγάλο φίδι, όπως
καί έκεϊνος πού έκριζώνει ή κόπτει μεγάλα καί παλαιά δένδρα, κινδυνεύει νά άποθάνη «διότι είναι
τά μεγάλα φίδια στοιχειωμένα» (Βλ. Γ. Π ο υ λ ά κ η, Κυψέλη ήτοι συλλογή λέξεων, άσμάτων,
παροιμιών κλπ. έκ Κρήνης (Τσεσμέ) καί τών πέριξ, Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολο-
γικός Σύλλογος 19 (1884-85), έν Κωνσταντινουπόλει 1868, σ. 139).
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προσαρμόζεται εις το τόξον τον ναοϋ. 01 δαίμονες μεταβαίνουν κατά διαταγήν τον
Σολομώντος προς τά εκεί· κόπτονν το δένδρον και ζεύξαντες όγδοήκοντα βονβάλονς
σύρονν αύτό προς τά 'Ιεροσόλνμα. "Οταν όμως έφθασαν εις τόν Ίορδάνην, τό ξύλον
γίνεται έλαφρότερον έπϊ τής όχθης. Έν τω μεταξύ τό πλήθος διασκορπίζεται και οι
απεσταλμένοι τοϋ βασιλέως προσπαθούν νά έξαγάγονν τό ξύλον από τήν δχθην, τοϋτο
όμως χάνεται εις τό νδωρ και άδννατοϋν νά τό ενρονν. Ό Σολομών τότε ενρίσκεται
εις τήν άνάγκην νά άναζητήση έτερον ξύλον».

«Προ χιλίων έτών εύρίσκετο κάπον εν δένδρον, τό οποίον έβλάοτησεν έκ τών
δανλών τοϋ Λώτ καί τό οποίον έπροσκννοϋσε πολύς λαός, πιστεύων, ότι άπό αύτό τό
δένδρον θά γίνη ό σταυρός, έφ' ού θά σταυρωθή ό Σωτήρ. *0 Σολομών διατάσσει νά
τό κόψουν, άλλ3 ό λαός δέν έπιτρέπει. — «~Ω, Σολομών, δέν θά σοι έπιτρέψωμεν νά
κόψης τό ξύλον αύτό τής ζωής, διότι ποϋ άλλοϋ είδε τις τρεις δαυλούς νά βλαστήσουν
και νά κάμουν μεγάλα θαύματα; πολλοί έξ ήμών άπό αύτό τό δένδρον εϋρομεν σωτη-
ρίαν, διότι ό Χριστός θά σταυρωθή εις αύτό». Άλλ3 ό Σολομών, κτυπήσας τούς πε-
ρισσοτέρους έξ έκείνων, οι οποίοι άνθίσταντο εις τήν θέλησίν του, έκοψε και έσήκωσε
τό ξύλον διά τής βίας. Ή Σίβυλλα, άκούσασα περι τοϋ θαυμαστοϋ τούτου ξύλου ήλ-
θεν εις 'Ιεροσόλυμα νά ϊδη αύτό καϊ9καθίσασα έπ αύτοϋ ήσθάνθη ίσχυρόν έγκαυμα
καϊ έξεφώνησε: «τΩ κατηραμένον ξύλον»! Αμέσως όμως οι πέριξ αύτοϋ συγκεντρω-
μένοι άνθρωποι άνεβόησαν: «ΎΩ ξύλον, τρις εύτυχισμένον, έπι τοϋ οποίου θά σταυ-
ρωθή ό Χριστός»!

«rO Σολομών, σηκώσας τό ξύλον καϊ μετρήσας αύτό εις τήν στέγην τοϋ ναοϋ,
ειδεν, ότι ούτε αύτό ήτο κατάλληλον δι αύτήν. Έν τω μεταξύ άνθρωπος τις εργαζό-
μενος είς τήν δχθην τοϋ Ίορδάνου έχασε τόν πέλεκυν αύτοϋ εις τό νδωρ τοϋ ποταμοϋ.
Άναζητήσας αύτόν, τόν εύρεν έσφηνωμένον είς ξύλον, δπερ εύρίσκετο εις τό βάθος
τοϋ ποταμοϋ. Ό Σολομών, μαθών τοϋτο, έστειλεν άνθρώπους νά έξαγάγονν τό ξύ-
λον έκ τοϋ νδατος καϊ νά τό φέρονν εις rΙεροσόλνμα. "Οταν τό ξύλον έμετρήθη διά τήν
στέγην, εϊδον καϊ πάλιν, ότι οντε αύτό ήτο κατάλληλον δι αύτήν».

«Ό Σολομών ήρώτησε και πάλιν τούς δαίμονας και εμαθε παρ3 αύτών, ότι
νπήρχε και τρίτον ξύλον, μέγα καϊ ώραϊον, προερχόμενον έκ τής Εδέμ. 01 δαίμονες
πηγαίνονν εις τήν Εδέμ, λαμβάνουν τό δένδρον έκ τής κορυφής, τό ξερριζώνονν, άλλά
μέ τάς ρίζας παίρνονν και τήν κεφαλήν τοϋ Αδάμ. "Οταν έφεραν τό ξύλον εις Ίερονσα-
λήμ, εϊδον και πάλιν, ότι οντε αύτό ήτο προωρισμένον διά τήν στέγην τοϋ ναοϋ. Ό
Σολομών, ιδών τήν κεφαλήν τοϋ Αδάμ, διέταξε νά σνγκεντρωθή όλος ό λαός καϊ νά
πράξη ό,τι θά έκαμνε καϊ αύτός. Ό βασιλεύς λαβών μίαν πέτραν έρριψεν αύτήν κατά
τής κεφαλής λέγων «Σέ φονεύομεν ώς καταπατητήν καϊ παραβάτην τοϋ Κνρίον».
Καϊ δλος δ λαός έρριψε πέτραν, ποιήσας οντω λιθόστρωτον — τό κείμενον έχει
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lythostroton—, οντω δ3 εσχηματίσθη ό λόφος, εφ3 ου εστανρώθη ο Σωτήρ»50.

Ό ρουμανομαθής καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών Δ. Β. Οίκονομίδης,
πού δημοσιεύει σέ ελληνική μετάφραση τήν παράδοση, γράφει ότι αύτή προέρχεται
«προφανώς έκ μεταφράσεως άποκρύφου κειμένου»51. Έκεΐνο πού έγώ θά ήθελα νά
παρατηρήσω είναι ότι ή παράδοση όπως μέ τά επί μέρους στοιχεία της διατυπώνεται
(όπως ότι ό Σολομών ΰψωσε μέχρι τή στέγη τον ναον τής Σιών καί τότε παρουσιά-
σθηκε ή άνάγκη εξευρέσεως υπερμεγέθους ξύλου [γιά νά συρθή μέχρι τοΰ ναοΰ χρειά-
σθηκε ή ζεύξη 80 βουβάλων], τό όποιο «έπροσκυνοΰσε πολύς λαός» ώς ιερό κλπ.)
σχετίζεται προφανώς μέ τήν παράδοση όπως διατυπώνεται στήν Vita Nicolai Sio-
nitae καί τά υπόλοιπα κείμενα. Στις παραπάνω οφθαλμοφανείς άντιστοιχίες θά πρόσ-
θετα ότι άκόμη καί τό στοιχείο τής άκαταλληλότητας τοΰ ξύλου έπειτα άπό τήν μέ-
τρησή του (ύποθέτω ότι υπονοείται στήν παράδοση ότι τό ξύλο ήταν πιό κοντό άπό
όσο άπαιτοΰνταν γιά τή στέγαση τοΰ πελώριου ναοΰ) έχει κατά κάποιο τρόπο τό
άντίστοιχό του στά παλαιά κείμενα, άν τουλάχιστον κρίνη κανείς άπό οσα άναφέ-
ρονται σέ ένα άπό αύτά52, άλλά δέν φαίνεται νά είναι άγνωστο καί άπό τά άρχαία
κείμενα πού άναφέρονται σέ συναφείς μύθους, όπως ό μΰθος τοΰ Έρυσίχθονος, γιά
τόν όποίο θά γίνη λόγος παρακάτω. *

Άλλά τό θέμα τής έκκοπής ίεροΰ δένδρου, προκειμένου τό στέλεχος του νά
χρησιμοποιηθή γιά πρακτικούς σκοπούς καί πιό συγκεκριμένα γιά τήν στέγαση
ναοΰ —ή κάποιου σημαντικοΰ οικοδομήματος— δέν είναι άγνωστο καί στις άρχαίες

50. Δ. Β. Οίκονομίδου, Χρονογράφου του Δωροθέου τά λαογραφικά, Λαογραφία 18
(1959), σ. 203-205. Ή παράδοση αύτή παρατίθεται ώς σχόλιο δημώδους νεοελληνικής παραδό-
σεως άπό τήν Κρήτη (τήν παραθέτει ό Οίκονομίδης, ο.π., σ. 199), πού έχει όμως άρκετές καί σημαν-
τικές διαφορές. Κατά τή νεώτερη αύτή παράδοση: «Όντον ήχτισεν ό Σολομών τά Άγια τών Άγίω,
λέει τώ μαστόρω: —Άμέτε νά κόψετε κειονέ τό δεντρό νά τό βάλωμε έκέ στό ργυάκι σαντίς καμάρα
νά περνούμε* (πρέπει πώς εϊχενε κανένα ργυάκι έκειά κοντά). Πάνε οί μαστόροι καί κόβγουνε τό
δεντρό. Μετρά το ό μάστορας όξω άπό τό ργυάκι κ' ήτονε πλιά μεγάλο. Βάνει το στό ργυάκι, δέν
κάνει, ήτονε πλιά μικρό κ* ήπεφτε μέσα. Βγάνει το οξω, ξαναμετρά το, πλιά μεγάλο τό ξύλο. Ξανα-
βάνει το καί πέφτει μέσα. "Ε, έτοτεσά μάνισεν κι ό μάστορας καί τό πέταξε πέρα κ' είπε: — ΤΩ
τρισμακάριστό ξύλο! (άντί νά πή ώ τρισκατάρατο ξύλο). Ό Σολομών έδιέταξε τοτεσά καί τό φυλα-
κίσανε κειονά τό ξύλο, γιατί ήτονε τό ξύλο τής αμαρτίας)».

51. "Ο.π., σ. 203.

52. Πρόκειται συγκεκριμένα γιά τήν Vita Lycio-Alexandrina, όπου άναφέρεται ότι.άπό τό
ιερό ξύλο «συνεργείς, τοΰ ακαθάρτου δαίμονος... άπεκόπησαν εξ αύτοΰ πήχες τρεις... και άναθέμενος
ό αρχιτέκτων τό μήκος τοΰ ξύλου, άπέλιπεν τό άποκοπεν άπό του ξύλου... καί ού φθάνει». Άλλά 0
"Αγιος Νικόλαος άναπληρώνει κατά τρόπο θαυματικό «τό άπολεΐπον τού ξύλου», προκειμένου νά
τελειώση ό ναός (A n r i c h, 1, δ.π., σ. 305-306).
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προχριστιανικές πηγές καί μάλιστα σέ μΰθο συναφή μέ τήν στέγαση του ναοΰ τής
Σιών. "Οπως θά δοΰμε έκτενώς παρακάτω, πρόκειται γιά τόν μΰθο του Έρυσίχθονος,
πού τιμωρήθηκε νά πεινά άκόρεστα μέχρι πού νά πεθάνη, έπειδή έκοψε τά δένδρα τοΰ
ίεροΰ τής Δήμητρος καί μάλιστα τήν ιερή δρΰ.

Συγγράφεις τής μεταγενέστερης άρχαιότητας, σύγχρονοι περίπου, παραδίδουν
μιά άλλη παραλλαγή, σύμφωνα μέ τήν οποία πρωταγωνιστής τής άνοσίας πράξεως
είναι ό Τριόπας, ό πατέρας τοΰ Έρισίχθονος καί βχι ό 'ίδιος. Συγκεκριμένα ό ιστο-
ρικός Διόδωρος ό Σικελιώτης άναφέρει: «'Ενταύθα δέ τό τέμενος τής Δήμητρος έκ-
κόψαντα τή μέν ϋλη καταχρήσασθαι προς βασιλείων κατασκευήν. Δι ήν αΐτίαν υπό
τών έγχωρίων μισηθέντα φυγείν έκ Θεσσαλίας»53. Κατά τόν Λατίνο μυθογράφο
Ύγΐνο, πού κινείται στήν 'ίδια παράδοση Nonnuli etiam Triopan Thessalorum
regem dixerunt esse qui, cum suum domicilium tegere conaretur, Gereris ab
antiquis collocatum diruit templum; pro quo facto, a Cerere fame objecta,
numquam postea frugibus ullis saturari potuisse existimatur54.

'Ανεξάρτητα πάντως άπό τήν μεταγενέστερη·ή όποια άλλη τύχη τής διηγή-
σεως γιά τήν έκκοπή τοΰ στοιχειωμένου δένδρου άπό τόν Άγιο Νικόλαο καί τήν σχέ-
ση της μέ τις μεταγενέστερες γραπτές, έστω, διηγήσεις τοΰ τύπου τής διηγήσεως
τοΰ χειρογράφου τής Ρουμανικής Ακαδημίας, ή διάδοση τής παραδόσεως στήν περιο-
χή τής Λυκίας πρέπει νά υπήρξε έντονα ζωηρή. 'Ενισχυτικό στοιχείο τοΰ ισχυρισμού
μου αύτοΰ άποτελεΐ καί ή άνωτέρω μαρτυρία στόν βίο τοΰ Άγιου Ύπατίου, τοΰ
οποίου πεδίο δράσεως μέ άνάλογη θαυματουργική παρέμβαση σέ στοιχειωμένα δέν-
δρα υπήρξε, όπως ε'ίδαμε, ή χώρα τών Βιθυνών, περιοχή δηλ. πλησίον τής Λυκίας
στόν χώρο τής Μικράς Ασίας.

Άλλά έκεΐνο πού είναι έντυπωσιακώτατο σέ σχέση μέ αύτή τήν παρουσία καί
διάδοση στόν συγκεκριμένο χώρο είναι ή παράσταση τοΰ ίδιου, όπως φαίνεται, μύθου
σέ νόμισμα τών Μύρων τής Λυκίας τών χρόνων τοΰ αύτοκράτορα Γορδιανοΰ τοΰ Γ'
(238-244 μ.Χ. )55. Στήν μιά όψη τοΰ νομίσματος αύτοΰ, πού θεωρείται ό σπουδαιότατος

53. Δ ι ο δ. Σ ι κ ε λ. Βιβλ. 5, 61, 2.

54. Η y g., Astron. 2, 14. Βλ. Detlev Fehling, Erysichthon oder das Mär-
chen von der mündlichen Überlieferung, Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge
115 (1972 ), σ. 181-182, όπου μνημονεύονται ή παρατίθενται καί τά προηγούμενα κείμενα καί Κ. J.
Mc Kay, Erysichthon, A Callimachean comedy, Leiden 1962, σ. 17 καί 37-38, Ν. Η ο ρ-
k i n s ο n, Callimachus: Hymn to Demeter, ed. with an introduction and commentary
by... Cambridge 1984, σ. 24, όπου τά κείμενα καί βιβλιογραφία.

55. Βλ. μεταξύ άλλων: Imhoof-Blumer — Otto Keller, Tier - und Pflanzen-
bilder auf Münzen und Gemmen des Klassischen Altertums, Leipzig 1889, πίν. X 42* I. Ν.
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νομισματικός τύπος τής πόλεως56, άποδίδεται ό κίνδυνος άπό τήν κοπή άπροσδιορί-
στου είδους δένδρου καί σέ τελευταία άνάλυση ή φοβερή άποκρουστική δύναμη πού
τό τελευταίο διαθέτει. Συγκεκριμένα παριστάνεται δένδρο μέ τό είδωλο μιας θεάς
μεταξύ τών άνω κλάδων του, τής Αρτέμιδος Ελευθέρας, όπως πιστεύεται εύρύτερα57

Svoronos, Britomartis, Revue Belge de numismatique (1894), σ. 113-147· Barclay
Y. Head -'Ιωάννου Ν. Σβορώνου, Ιστορία τών νομισμάτων, ή έγχειρίδιον Ελληνικής
νομισματικής 2, έν 'Αθήναις 1898, σ. 248* Louis Robert, Recueil d'épigraphie, de nu-
mismatique et d'antiquités grecques, Hellenica 10 (1955), σ. 198-199· Alfred Laumo-
nier, Les cultes indigènes en Carie, Paris 1958, σ. 496 καί Robert Fleischer, Ar-
temis Eleuthera, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) II, 1, Zurich -
München 1984, σ. 755. Στά παραπάνω έργα καί ή λοιπή βιβλιογραφία.

56. Barclay V. Head -'Ιωάννου Ν. Σβορώνου, Ιστορία τών νομισμάτων, δ.π.

57. "Οτι πρόκειται γιά θεά ή γιά είδωλο θεας δέν άμφιβάλλουν οί είδικοί, νομισματολόγοι καί
άλλοι, παρά τις έλαφρές διαφοροποιήσεις ή άμφιβολίες πού διατυπώνονται ώς πρός τήν συγκεκριμένη
θεότητα, μέ κυρίαρχη, έπαναλαμβάνω, πάντοτε τήν άποψη ότι πρόκειται γιά τήν Άρτεμη Ελευθέρα.
Κάπως διαφορετικά έρμηνεύει, δσο τουλάχιστον γνωρίζω, τήν εικονιζόμενη γυναικεία μορφή ό
Στίλπων Κυριακίδης, θεωρώντας πιθανώτερο ότι είκονίζεται ή ίδια ή θεότητα πού ένοικεϊ στό δέν-
δρο. 'Ενισχυτικό τής γνώμης του αύτής θεωρεί ό Κυριακίδης καί τό περίγραμμα, μέσα στό όποιο
έν είδει άνθρωπόμορφης σαρκοφάγου περικλείεται ή γυναικεία μορφή. «Δέν νομίζω», γράφει ό Κυ-
ριακίδης, «ότι πρόκειται περί κόγχης, έντός τής οποίας είναι τεθειμένον τό είδωλο ν. Έάν έπρόκειτο
περί τοιούτου θά έπρεπεν ή γραμμή νά κλείη καί έκ τών κάτω. Οΰτε μου φαίνεται πιθανόν ότι είκο-
νίζεται πέπλος ή άλλο τι περίβλημα. Ώς έχει ή είκών, ή μορφή φαίνεται ώς έκ του στελέχους τοΰ
δένδρου άνακύπτουσα διά δέ τής έν είδε ι φλοιού περικλειούσης τήν μορφήν γραμμής πιθανώς ό τεχνί-
της ήθέλησε νά δηλώση ότι πρόκειται περί τής έντός τοΰ δένδρου πέρικλειομένης θεότητος», (βλ.
Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Ή λοιδοριά, δ.π., σ. 271 ). Είναι βέβαια δύσκολο νά δεχθή
κανείς ότι ή λαϊκή δεισιδαιμονία έπηρέασε τήν παράσταση έπί τοΰ νομίσματος, έν δψει μάλιστα τοΰ
γεγονότος ότι ή Άρτεμις δέν είναι μιά όποιαδήποτε θεά άλλά ή σημαντικώτερη ειδωλολατρική θεά,
ή «άρχηγέτις θεά» τής Λυκίας (βλ. Anrieh, 2, δ.π., σ. 226, ίδίως σ. 505-506). Έξ άλλου οί
εικονογραφικές παραστάσεις δενδριτών θεών είναι πολύ συνηθισμένες (βλ. Κώστα Π. Χαρα-
λ α μ π ί δ η, Οί δενδρΐτες στήν προχριστιανική καί χριστιανική ίστορικοφιλολογική παράδοση καί
εικονογραφία, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 37 κ.έξ. Στήν σ. 47 καί (βλ. πίν. 5) καί γιά τήν παράσταση τής
Αρτέμιδος στό νόμισμα τών Μύρων τής Λυκίας γιά τήν όποία βλ. άκόμη: Ά ν ν η ς Αποστο-
λάκη, Διόνυσος Δενδρίτης, Αρχαιολογική Έφημερίς 1942-44 (έν Αθήναις 1948), σ. 79-80
καί Κωνσταντίνου Δ. Καλοκύρη, Τά ίερά δένδρα καί τό έξ Ανατολής καταγόμενον
δένδρον τών Χριστουγέννων, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 13 καί πίν. 7, είκ. 3 ). Κατά τά άλλα ή παράσταση
τής θεάς στό άνω μέρος τοΰ δένδρου, έστω καί άν αύτή φαίνεται ότι άναδύεται άπό τόν κορμό του,
φαίνεται νά έχη τό παράλληλό της στό Θαΰμα, στό όποιο άναφέρεται ότι ό «δαίμων... εφώλευσεν εις
τήν κορυφήν τον δένδρου)) παρά τό ότι αύτό όφείλεται, κατά τό κείμενο, σέ λόγους πρακτικούς, έλέγ-
χου της γονιμότητας κλπ. τής εύρύτερης περιοχής, («όπου γαρ εβλεπεν ό δαίμων, ουδείς προέκοπτεν))).
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πράγμα το όποιο δηλώνει τήν ίερότητά του. Δύο άνδρες εικονίζονται δεξιά καί άρι-
στερά του κορμού του, οί όποιοι με πελέκεις προσπαθούν νά τό κόψουν αλλά άποτρέ-
πονται άπό δύο τρομερά φίδια, τά όποια βγαίνουν άπό τόν κορμό τοΰ δένδρου καί όρ-
μοΰν έναντίον των.

Στήν παράσταση τοΰ νομίσματος παραπέμπει ήδη ό Ν. Γ. Πολίτης, γιά νά
δείξη άκριβώς ότι ύπάρχουν άντίστοιχοι προς τις νεοελληνικές παραδόσεις γιά ιερά
δένδρα, πού έκδικοΰνται όταν άποκόπτωνται58, άρχαϊοι μΰθοι, ή συμβολή του όμως
φθάνει μέχρις έδώ, έπειδή άγνοεΐ τά διαλαμβανόμενα σχετικώς στόν βίο τοΰ 'Αγίου
Νικολάου59.

Αντίθετα ό Anrieh έξετάζει τά πράγματα συνδυαστικά, όπως άπαιτειται,
άφοΰ παράσταση τοΰ νομίσματος καί άγιολογική διήγηση άφοροΰν στόν 'ίδιο τόπο καί
σέ αιώνες πού δέν άπέχουν πολύ μεταξύ των. Ό Anrieh δέν θεωρεί άδύνατο ή παρά-
σταση στό νόμισμα νά ύπήρξε ή άφετηρία γιά τήν δημιουργία τής άγιολογικής ^ιη-
γήσεως, θεωρεί όμως πιθανώτερο παράσταση καί άγιολογική διήγηση άνεξάρτητα ή
μία άπό τήν άλλη νά άποδίδουν περιφερόμενη, προφανώς παλαιότερη καί παγανιστι-
κή παράδοση στό χώρο τής Λυκίας60.

Άς σημειωθή ότι άνάλογη μέ τήν παραπάνω παράσταση ύπάρχει καί σέ νό-
μισμα τής Άφροδισιάδος τής Καρίας. Καί στήν περίπτωση τοΰ νομίσματος αύτοΰ,
πού άποτελεΐ πάλιν τόν πιο σπουδαίο τύπο τών νομισμάτων τής πόλεως, υπάρχει
παράσταση δένδρου (Μύρρας;), δεξιά καί άριστερά τοΰ οποίου είναι δύο άνδρες. Ό
ένας άπό αύτούς προσπαθεί" νά πλήξη τό δένδρο μέ πέλεκυν, ένώ ό άλλος φαίνεται νά
σπεύδη νά άπομακρυνθή61. Άν ό συμβολισμός τής παραστάσεως αύτής είναι δια-

58. 'Ακόμη καί μέσω τών φιδιών (φυλάκων), όπως τώρα φαίνεται άπό τις νεώτερες Κυ-
πριακές παραδόσεις (άνωτ. σ. 7). Άν ή όμοιότητα της έκδικήσεως όπως ύπονοεϊται στήν παρά-
σταση τοΰ νομίσματος τών Μύρων καί όπως σαφώς άναφέρεται στις Κυπριακές παραδόσεις δέν είναι
τυχαία, τότε έχομε νά κάμωμε μέ ένα έντυπωσιακό πράγματι γεγονός.

59. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 2, δ.π., σ. 917.

60. Anrieh 2, δ.π., σ. 226 (Dass das erhaltene oder ein ähnliches Münzbild die
Darstellung in unserer Vita veranlasst hätte, wäre an sich nicht unmöglich. Weit warh-
scheinlicher ist indes, dass das Münzbild und unsere Erzählung unabhängig voneinader eine
in der Gegend von Myra umgehende Legende wiedergeben. Da Piakoma in nächster
Nähe von Myra gelegen haben muss und Zypresse als ein uraltheiliger Baum geschildert
wird, darf sogar die Frage aufgeworfen werden, ob sie etwa gar mit dem heiligen Baume des
Münzbildes identisch ist».

61. Imhoof-Blumer — Otto Keller, Tier-und Pflanzenbilder, δ.π., X 43
(σ. 64 ), Barclay Y. Head — Ιωάννου Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο υ, 'Ιστορία τών νομισμά-
των, δ.π., σ. 155.
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φορετικός άπό τόν προηγούμενο, ή ίδια ή παράσταση καί αύτοΰ του νομίσματος δέν
παύει, όπως έσημείωσα, νά είναι συναφής μέ τήν προηγούμενη.

'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τό γεγονός ότι τό επεισόδιο τής κοπής τοΰ
δένδρου, όπως εκτίθεται στόν βίο τοΰ Άγιου Νικολάου, άναφέρεται καί σέ βίους
Δυτικών Άγιων καί μάλιστα πολύ νωρίς. Στούς βίους αύτούς παραπέμπουν ήδη
μερικοί62 άλλά μόνο ή παράθεση τών σχετικών κειμένων μέ τις λεπτομέρειές των
δίνουν τό μέτρο τής συνάφειας μεταξύ τών δύο μορφών παραδόσεων, τών Ελληνικών
καί τών Λατινικών.

Δύο άπό τις παλαιές αύτές διηγήσεις πού άνήκουν άντίστοιχα σέ δύο μοναχούς,
τόν Σουλπίκιον Σεβήρο καί τόν Άγιο Βονιφάτιο, είναι άπό τις πιό χαρακτηριστικές
καί οπωσδήποτε άπολύτως συγγενείς μέ εκείνες τών άγιολογικών κειμένων πού σχε-
τίζονται μέ τόν Άγιο Νικόλαο. Ό Σουλπίκιος Σεβήρος, τοΰ οποίου ή δράση τοπο-
θετείται γύρω στό 400, συνέγραψε κατά τά τέλη τοΰ 396 τόν βίο τοΰ καθολικοΰ Ά-
γίου Μαρτίνου (vita Martini), πού έγινε δημοφιλέστατος κατά τόν Μεσαίωνα, στόν βίο
δέ αύτόν περιλαμβάνει καί τή θαυμαστή διήγηση. Στήν διήγηση γίνεται είδικώτερα
λόγος γιά στοιχειωμένο δένδρο, πού είναι πιό συγκεκριμένα πεΰκο, τό πεΰκο δέ αύτό
καθώς καί όλα τά στοιχειωμένα δένδρα εκριζώνει ό Άγιος, γιά νά άνεγείρη στήν θέση
των εκκλησίες ή μοναστήρια. Τό συγκεκριμένο λατινικό κείμενο τοΰ βίου έχει ώς
έξης: Ό Άγιος Μαρτίνος cum in vico quodam templum antiquissimum diruisset,
et arborem pinum, quae fano erat proxima, esset agressus excidere; tum vero
antistes loci illius, caeteraque gentilium turba coepit obsistere, et cum iidem
illî, dum templum evertitur, imperante Domino quievissent, succidi arborem
non patiebantur. Ille eos sedulo commonere, nihil esse religionis in stipite:
Deum potius, cui serviret ipse, sequerentur: arborem illam, excidi oportere,
quia esset daemoni dedicata. Tum ex illis unus, qui erat audacior caeteris: Si
habes, inquit, aliquam de Deo tuo, quem dicis te colere, fiduciam, nosmetipsi
succidemus hanc arborem, tu ruentem excipe: et, si tecum est tuus, ut dicis,
Dominus, evades. Tum ille intrepide confisus in Domino, facturum se polli-
cetur. Hic vero ad istusmodi conditionem omnis illa gentilium turba consensit:
facilemque arboris suae habuere jacturam, si inimicum sacrorum suorum casu
illius obruissent. Itaque cum unam in partem pinus illa esset acclinis, ut
non esset dubium, quam in partem succisa corrueret; eo loco vinctus sta-
tuitur pro arbitrio rusticorum, quo arborem esse casuram nemo dubitabat.

62. Βλ. π.χ. λ. Baum, Reallexikon für Antike und Christentum (RLAC) 2, Stuttgart
1954, στ. 29, οπού καί άλλες σχετικές ειδήσεις γιά τήν δενδρολατρία.
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Succidere igitur ipsi suam pinum cum ingenti gaudio laetitiaque caeperunt.
Aderat eminus turba mirantium. Jamque paulatim nutare pinus, et ruinam
suam oasura minitari. Pallebant eminus monachi, et periculo jam propiore
conterriti, spem omnem fidemque perdiderant, solam Martini mortem ex-
pectantes. At ille confisus in Domino, intrepidus opperiens, cum jam fragorem
sui pinus concidens edidisset, jam cadenti, jam super se ruenti elevata obviam
manu Signum salutis opponit: tum vero (turbinis modo retroactam putares)
diversam in partem ruit: adeo ut rusticos, qui toto in loco steterant, pene
prostraverit. Tum vero in coelum clamore sublato, gentiles stupere miraculo;
monachi flere prae gaudio; Christi nomen in commune ab omnibus praedicari.
Satisque constitit, eo die salutem illi venisse regioni: nam nemo fere ex immani
ilia multitudine gentilium fuit, qui non impositione manus desiderata, Domi-
num Jesum, relicto impietatis errore, crediderit. Et vere ante Martinum pauci
admodum, immo pene nulli in illis regionibus Christi nomen receperant: quotf
adeo virtutibus illius exemploque convaluit, ut jam ibi nullus locus sit, qui non
aut ecclesiis frequentissimis, aut monasteriis sit repletus. Nam ubi fana destru-
xerat, statim ibi aut ecclesias aut monasteria construebat63.

Π ιό σύντομη άλλά έξ 'ίσου, ή ΐσως καί περισσότερο, περιεκτική καί διαφωτι-
στική είναι ή δεύτερη θρησκευτική διήγηση, τής όποιας πρωταγωνιστής είναι ό 'Από-
στολος τών Γερμανών κατά τόν 7ο-8ο αί. Άγιος Βονιφάτιος. Κατά τήν διήγηση αύτή64

63. Patr. Latin. (PL) 20, στ. 167-168.

64. Acta Sanctorum (ASS) Junii, 1, Antverpiae 1695, στ. 467. Πρβλ. Κώστα Π.
Χαραλαμπίδη, Οί δενδρΐτες, δ.π., σ. 81. Ενδείξεις γιά δένδρα μέ τά όποια συνδέονται άνά-
λογες πρός τίς άνωτέρω άντιλήψεις υπάρχουν καί σέ άλλα κείμενα, τών πρώτων χριστιανικών αίώνων
άλλά καί μεταγενέστερα. Έτσι στόν 84ον κανόνα τής συνόδου τής Καρθαγένης, πού συνήλθε στις
άρχές τοΰ 5ου αί., γίνεται λόγος γι' αύτές, πού χαρακτηρίζονται μάλιστα ώς λείψανα. «"Ηρεσεν
αίτηθήναι άπό τών ενδοξοτάτων βασιλέων, ίνα τά λείψανα τής είδωλολατρείας μή μόνον τά év- ξοά-
νοις, άλλά και εν οίοισδήποτε τόποις ή αλσεσιν, ή δένδροις, παντι τρόπω έξαλειφθώσι» (πρβλ. ίδίως
τήν έρμηνεία τοΰ Άριστηνοΰ: δει συντρίβεσθαί τε και έξαλείφεσθαι... και ει τι λείψανον
είδωλολατρίας ύπελείφθη ή έν τόποις, ή αλσεσιν, ή δένδροις...»), Γ. Ά. Ρ ά λ λ η - Μ. Π ο τ-
λ ή, Σύνταγμα τών θείων καί ίερών κανόνων 3, 1853, σ. 511, 'Αγαπίου Ί ε ρ ο μ ο ν ά-
χου-Νικοδήμου Μονάχο ΰ, Πηδάλιον, 'Αθήναι 1990, σ. 509 (έκδ. 'Αστήρ ) βλ. καί
Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, 1, 2, έν Αθήναις 1948, σ. 275 ).
Γιά συναφείς άντιλήψεις καί ένέργειες στούς Δυτικούς, παλαιότερες καί μεταγενέστερες, RLAC, ο.π.
Πρβλ. καί όσα σχετικά άναφέρονται στό έργο Διονυσίου τοΰ έκ Φ ου ρ ν α, Έρ-
μηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, έν Πετρουπόλει 1909,
σ. 286 («Έκ τον βίου τον άγίου Νικολάου... Οί συκοφαντηθέντες εκοπτον δένδρον έν τγ) όδω, έν
φ οί δαίμονες κατφκονν,) καί σ.69 («Ό Δανιήλ διαλύων τό β' ένύπνιον Ναβουχοδονόσορ. Δέν-
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Horum consultu atque consilio, arborem quamdam mirae magnitudinis, quae
prisco Paganorum vocabulo appellatur Robur-Jovis, in loco qui dicitur Gices-
mere, servis Dei secum adstantibus, succidere tentavit. Cumque mentis constan-
tia consortatus arborem succidisset, magna aderat copia Paganorum, qui &
inimicum deorum suorum intra se diligentissime devotabant. Sed ad modicum
quidem arbore praecisa, confestim imensa roboris..moles divino desuper flatu
exagitatur, & palmitum confracta culmine corruit, & quasi superni nutus solatio
in quatuor etiam partes dirupta est; & quatuor ingentis magnitudinis aequali
logitudine trunci, absque Fratrum labore adstantium apparuerunt. Quo viso
prius devotantes Pagani, & jam versa vice credentes, benedictionem Domino,
pristina abjecta maledictione, reddiderunt. Tunc autem summae sanctitatis
Antistes, consilio inito cum Fratribus, ligneum ex supradictae arboris métallo
Oratorium conftruxit, illudque in honorem S. Petri Apostoli dedicavit.

Ή σύμπτωση όχι μόνο στό περιεχόμενο γενικά άλλά καί στις λεπτομέρειες
τών διηγήσεων γιά τόν Άγιο Νικόλαο καί εκείνων τών Δυτικών Άγιων καθιστά
πολύ πιθανή τήν έξάρτηση τών τελευταίων άπό τις πρώτες. Σέ εποχή μάλιστα πού ή
Εκκλησία ήταν ένιαία οί επιδράσεις δέν ήταν άσυνήθιστες.

Όπωσδήποτε στόν χώρο ιδίως τής Λυκίας, καί εύρύτερα, μέ τήν σύγκρουση τής
ειδωλολατρίας, τήν όποία εκπροσωπούσε κατ' έξοχήν ή Άρτεμις Ελευθέρα, καί τής
χριστιανικής θρησκείας, τής όποιας πρόμαχος καί τελικός νικητής ήταν ό Άγιος Νι-
κόλαος, μιά παράδοση όπως αύτή τής κοπής τοΰ δένδρου, μέσω τής οποίας έπιφαινό-
ταν ή θεά, γιά νά δηλωθή ή νίκη τής νέας θρησκείας μέ κύριον εκπρόσωπο τόν πολιοΰ-
χο τών Μύρων Άγιο Νικόλαο θά ήταν έξαιρετικά δημοφιλής65.

Αύτό βέβαια δέν σημαίνει ότι ή κοπή τών ίερών-στοιχειωμένων δένδρων περιο-
ρίζεται μόνο σέ χριστιανικό επίπεδο καί στόν συγκεκριμένο χώρο. Ή διήγηση γιά τήν
έκκοπή τών δένδρων άπό τόν "Αγιο Νικόλαο δηλώνει άπλώς ότι ό άγώνας εξαλείψεως
τής ειδωλολατρίας μέ τήν μορφή πού παρουσιαζόταν στά Μύρα τής Λυκίας, λόγω τής
καταλυτικής παρουσίας τής θεάς, ήταν έντονος μέχρι τόν ζ' αιώνα. Κατά τά άλλα' τόσο
ό Άγιος Νικόλαος, όσο καί ό Άγιος Ύπάτιος, καί όποιος άλλος άπό τούς Άγιους,
έπαναλάμβαναν πράξεις καί ένέργειες πού είναι γνωστές στόν ειδωλολατρικό κόσμο
καί μάλιστα πολύ παλαιότερα. Ό άγώνας καί ή άγων ία τών μοναχών είναι νά έξα-

δρον μέγα καί ύψηλόν καί εις τάς κλώνους του διάφορα πουλιά, καί εις τήν ρίζαν του ποικίλα
θηρία φεύγοντα καί εις άγγελος μέ τζικούρι κόπτων αύτό»).

65. Γιά τις σχέσεις 'Αρτέμιδος καί Άγίου Νικολάου βλ. πρόχειρα Anrieh 2, ο.π., σ.
505-509.
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λείψουν τήν δενδρολατρία, πού ήταν τόσο διαδεδομένη, για νά έμπεδωθή ή νέα θρησκεία
άλλά οί διηγήσεις, πολλές φορές μάλιστα μέ τήν 'ίδια δομή άλλά μέ άλλο περιεχόμενο,
είναι γνωστές άπό παλαιότερα. Οί μοναχοί άπλώς μιμούνται τις πράξεις τών παλαιών
ειδωλολατρών καί μέ αύτόν τόν τρόπο δημιουργούνται καί οί συναφείς διηγήσεις.
Στήν ούσία δηλ. έχομε έδώ, όπως καί σέ πολλές άλλες καί διαφορετικές περιπτώσεις,
έκχριστιανισμό τών μύθων καί παραδόσεων γιά τήν κοπή ιερών δένδρων καί τις συνέ-
πειες άπό τήν πράξη αύτή πού θεωρείται άνόσια66.

Οί μύθοι αύτοί, πού έχουν πάντοτε ώς βάση τήν έκκοπή ιερών δένδρων καί τήν
τιμωρία τών ίεροσύλων άπό τό πνεύμα πού πιστεύεται ότι ένοικεΐ σ' αύτά άναφέρον-
ται πλήρεις συνήθως σέ πηγές τής μεταγενέστερης Αρχαιότητας, χωρίς όμως αύτό
νά σημαίνη ότι τά θέματά των δέν είναι άπό τά πιο παλαιά.

Χαρακτηριστικός είναι ό μύθος γιά τόν «δρντόμον» Έλλό ή Σελλό, τόν μυθικό
πρόγονο τών Έλλών ή Σελλών καί ιδρυτή τοΰ μαντείου τής Δωδώνης μέ τήν ιερή καί
προφητική βελανιδιά. Ό 'Ηπειρωτικός αύτός μΰθος παραδίδεται σέ δύο παραλλα-
γές. Κατά τήν πρώτη τό Έλλοί, όπως ώνομάζονταν οί άποτελοΰντες τό ιερατείο τοΰ
μαντείου τής Δωδώνης, προέρχεται «από τοϋ Έλλοϋ τοϋ δρντόμον, φ φασι τήν περι-
στερών πρώτην καταδεϊξαι τό μαντεϊον»*7, ή «ή μεν χρνσή πέλεια έτ επί τής δρνός εν
λογίοις ή σοφή και χρησμοί, ονς εκ Διός άναφθέγγεται, κείται δ' ούτος ό πέλεκνς,
δν μεθήκεν Έλλός ό δρντόμος, αφ ού κατά Δωδώνην οι Έλλοί»68. Κατά τήν άλλην
παραλλαγή, τήν όποία μπορεί κανείς νά παρακολουθήση μέχρι τά 'Ηπειρωτικά
τοΰ Προξένου, ίστορικοΰ τοΰ/βασιλιά Πύρρου, ένας βοσκός, ό Μαρδύλας (ή καί Μαν-
δύλας), έπειδή ή μαντική βελανιδιά έφανέρωσε ότι αύτός έκλεψε τά πρόβατα ένός άλ-
λου βοσκοΰ («τότε πρώτον, φασί, τήν δρϋν φωνήν αφεΐναι»), «τοϋτον λέγεται προσοργι-
σθέντα τή δρνι Οελήσαι αύτήν έκκόψαι νύκτωρ. Πελειάδα δέ έκ τοϋ στελέχονς ανα-
κύψασαν έπιτάξαι μή τοϋτο δράν. Τόν δέ δειματωθέντα μηκέτι τοϋτο τολμήσαι, μή
θιγειν τοϋ ίεροϋ τούτον δένδρον. Ού μήν αλλά καί δια τό τόλμημα μηνΐσαι αύτω τονς
Ήπειρώτας. "Οθεν καϊ λαβόντας δίκην ταύτην είσπράξασθαι τής απ' αύτοϋ νπομονής

\ / / OQ

τον μαντιν προάγει» .

66. Βλ. σχετικά Frank R. Trombley, Hellenic religion and christianization
G. 370-529 1, Leiden-New York-Köln 1993, σ. 156-157 (Religions in the Graeco-Roman
World 115,1).

67. Σχόλ. Όμ. Ίλ. Π 234d2 (Erbse 4, σ. 222).

68. Φ ιλοστρ. Είκ. 2, 31, 1.

69. Σχόλ. Όμ. Όδ. ξ, 327. «Ή Ιστορία παρά τω Προξενώ», συμπληρώνουν τά σχόλια. Τά
κείμενα τών δύο παραλλαγών του μύθου παραθέτει σέ μιά γενικώτερα ένδιαφέρουσα μελέτη του ό
Albin Lesky (Hellos-Hellotis, Wiener Studien 46 [1948], σ. 54 καί 60 άντίστοιχα). Βλ.
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Στήν γειτονική προς τήν "Ηπειρο Θεσσαλία έπιχωρίαζε ένας άλλος μΰθος,
εκείνος του Έρυσίχθονος, στον όποιο εγινε αναφορά παραπάνω.

Γιά τόν άρχαϊο μΰθο του θεσσαλικού ήρωα Έρυσίχθονος έχομε άρκετές μαρτυ-
ρίες, άλλά ό μύθος αύτός παραδίδεται εκτενώς καί προ παντός ολοκληρωμένα μόνο ά-
πό τόν Καλλίμαχο καί τόν Όβίδιο. Κατά τόν Καλλίμαχο ό Έρυσίχθων δέν σέβεται
τό ιερό άλσος τής Δήμητρος, μέσα στό όποιο υπήρχαν «πίτνς, μεγάλαι πτελέαι καί
δχναι». 'Αντίθετα στό άλσος αύτό ό Έρυσίχθων:

σεύατ έχων θεράποντας έείκοσι, πάντας εν άκμα,
πάντας δ9 άνδρογίγαντας δλαν πάλιν άρκίος άραι,
άμφότερον πελέκεσσι και άξίναισιν όπλίσας
ες δε το τάς Δάματρος άναιδέες εδραμον άλσος.
ΤΗς δε τις αίγειρος, μέγα δένδρεον αίθέρι κνρον
τω έπι τ ai ννμφαι ποτ ι τώνδιον έψιόωντο'
α πράτα πλαγέίσα κακόν μέλος ϊαχεν αλλαις.
"Λσθετο Δαμάτηρ, ότι οι ξύλον Ιερόν αλγει,
είπε δέ χωσαμένα' τις μοι καλά δένδρεα κόπτει;

Ό Έρυσίχθων προτρέπεται νά παύση νά άνοσιουργή, γιά νά μήν προκαλέση
τήν οργή τής θεάς:

Παύεο και θεράποντας απότρεπε, μή τι χαλενθή
πότνια Δαμάτηρ, τάς ιερόν έκκεραιζεις,

άλλ' αύτός άγνοεί υπερφίαλα τήν προειδοποίηση άπειλώντας καί δηλώνοντας τόν
σκοπό τής έκκοπής τών δένδρων, πού συνίσταται στήν στέγαση μέ αύτά τοΰ «δόμου»
του, προκειμένου έκει νά παρέχη λαμπρή φιλοξενία στούς συντρόφους του: «ταύτα
(ένν. δένδρεα) δ9 έμόν θησει στεγανόν δόμον, ώ ενι δαϊτας αΐέν έμοίς έτάροισιν αδαν
θνμαρέας άξώ». Μέ τήν συμπεριφορά του εξοργίζει πράγματι πολύ τή Δήμητρα, ή
όποία τόν καταδικάζει νά πεινά άκόρεστα μέχρι τόν θάνατον του:

αντίκα οι χαλεπόν τε και άγριον εμβαλε λιμόν
αϊθωνα κρατερόν, μεγάλα δ9 έοτρενγετο νονσω70

πρόχειρα τούς μύθους στοΰ Σ. I. Δ ά κ α ρ η, 'Οδηγός άρχαιολογικοΰ χώρου Δωδώνης, 1971, σ. 22,
πρβλ. καί Κ. Ρωμαίο, στο περιοδ. «Λαβύρινθος» 2, 1976, σ. 43 κ.έξ. Γιά τήν δυσκολία τοΰ
τελευταίου μέρους τοΰ χωρίου τής β' παραλλαγής Albin Lesky, δ.π., σ. 61.

70. Τό κείμενο τοΰ Καλλιμάχου μέ τόν μΰθο τοΰ Έρυσίχθονος, ό όποιος άποτελεΐ τό μοναδικό
θέμα ένός όλοκλήρου ύμνου, τοΰ υμνου Είς Δήμητρα, βλ. στήν έκδ. τοΰ Ν. Hopkinson, δ.π. Γιά
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Σύμφωνα μέ τον Όβίδιο, πού έχει κατά πάσα πιθανότητα ώς πηγή τόν Καλλί-
μαχο, ή τόν μιμείται, άλλά έχει καί ένδιαφέρουσες μικρές, έστω, άποκλίσεις ώς πρός
τις λεπτομέρειες, στό άλσος αύτό τής Δήμητρος βρισκόταν έξοχη γιά τήν πολυετή
της σταθερότητα μεμονωμένη ιερή βελανιδιά, τής οποίας τό πάχος του κορμού ήταν
15 όργυιές. Ό Έρυσίχθων προστάζει τούς δούλους νά κόψουν τήν ιερή δρυ, οί τελευ-
ταίοι διστάζουν καί έτσι αναλαμβάνει ό ίδιος τό έργο προφέροντας άνοσίους >όγους.
Στά κτυπήματα μέ τόν πέλεκυν έτρόμαξε καί άναστέναξε τό δένδρο, άπό τήν πληγή
τοΰ φλοιοΰ έτρεξε αίμα, όπότε άπό τήν μέση τοΰ δένδρου άκούεται ή φωνή Νύμφης,
ή όποία πεθαίνοντας μαζί μέ τό δένδρο μαντεύει ότι επίκειται ή τιμωρία τοΰ ίεροσύ-
>ου, πράγμα πού καί τελικά συμβαίνει. Ό Έρυσίχθων καταδικάζεται νά πεινά άκα-
τάπαυστα μέ αύξανόμενο ρυθμό, νά τρώγη καθετί γιά νά κορέση τήν πείνα του71.

Στήν 'Αττική έπιχωρίαζε ένας άκόμη σχετικός μΰθος, ό μΰθος τοΰ Άλιρροθίου.
Σύμφωνα μέ μιά παραλλαγή του «λέγονσι γόρ ότι 'Αλιρρόθιος, δ παις Ποσειδώνος,
ήθέλησεν έκκόψαι αυτός (ένν. τάς μορίας, τάί ιεράς έλαίας τής 'Αθηνάς έν τή 'Ακρο-
πόλει) δια τό τής έλαίας ευρεθείσης κριθήναι τής 'Αθηνάς τήν πόλιν. Ό δε ανατείνας
τόν πέλεκυν και ταύτης αποτυχών επληξεν εαυτόν και απέθανε». Κατ' άλλη παραλλα-
γή ό Άλιρρόθιος «τόν πόδα αυτού πλήξας έτελεύτησε» στήν προσπάθειά του νά κό-
ψη τήν ελιά τής 'Αθηνάς, τήν όποία ή τελευταία επιδείκνυε μετά τήν νίκη της εναν-
τίον τοΰ Ποσειδώνα, κ.ά.72

τόν μΰθο καί τό κείμενο είναι διαφωτιστικά οσα γράφονται στήν είσαγωγή καί στά σχόλια. Εκτε-
ταμένη είναι καί ή προτασσόμενη βιβλιογραφία, άπό τήν όποία πάντως σημειώνω ιδιαιτέρως τήν
μνημονευθείσα βασική πραγματεία τοΰ Κ. J. Μ c Kay, Erysichthon, A Callimachean comedy,
Leiden 1962 (Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava, Suppl. 7). Εννοείται ότι ό μΰθος ά-
ναφέρεται, καί κάποτε μάλιστα έκτενώς, σέ όλα τά μυθολογικά λεξικά κλπ. (βλ. κυρίως: Ο. C Γ u-
s i u s, Erysichthon στοΰ W. Η. Roscher, Ausführliches Lexicon der griechischen und
römischen Mythologie 1, 1884-1890, στ. 1373-1384 [μέ άναφορά σέ δλες τις πηγές, παλαιότερες
καί νεώτερες] καί Κ e r n, Erysichthon, PWRE 11 ήμίτ., 1907, στ. 571-574). Γιά τήν έπιβίωση
τοΰ μύθου ύπό τύπο παραμυθιοΰ καί άλλα σχετικά ζητήματα βλ. Σ τ ε φ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Μυρ-
μιδονιά καί Φαραονιά. "Ενα παραμύθι άπό τήν Κώ καί ό μΰθος τοΰ Έρυσίχθονος. Μεσαιωνικά καί
Νέα 'Ελληνικά 5 [Μνήμ/) Λεάνδρου Βρανούση] 'Αθήνα 1996, σ. 197 -222 ['Ακαδημία 'Αθη-
νών, Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικοΰ καί Νέου Έλληνισμοΰ]).

71. Ό β ι δ. Μεταμορφ. 8, 729-869.

72. Ά ρ ι σ τ ο φ. Σχόλ. Νεφ. 1005. Πρβλ. καί Σ ο ΰ δ α λ. μορίαι καί S e r ν i u s, Βεργ.
Γεωργ. 1, 18. Κατά τόν μεταγενέστερο παροιμιογράφο Μ. 'Αποστόλη, πού άκολουθεϊ τά άρχαΐα
σχόλια (δ.π. ), παλαιότερους λεξικογράφους καί άλλες πηγές «μορίαι γαρ έλέγοντο αί έλαΐαι, αϊ ήσαν
ίεραΐ τής 'Αθηνάς... ήτοι άπό μόρου και του φόνου τοΰ Άλιρροθίου όνομασθεΐσαι ούτως», ή δέ φράση
«μορίων μή θίγγανε» κατάντησε παροιμία «επι των ιερόσυλων» (Ά π ο στ . 11, 75 [GPG 2, σ.
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Ό 'Απολλώνιος ό Ρόδιος αναφέροντας ένα ακόμη άλλο συναφή μΰθο κάνει λόγο
γιά κάποιο Παραίβιο, μοναδικό άνθρωπο του λαου πού έμφανίζεται στό έπος τών
ήρώων, γιά τόν όποιο «ούδέ τις ήεν άνάπνενσις μογέοντι». Αιτία γι* αύτό υπήρξε ή
κατάρα προς τόν πατέρα του μιας νύφης Άμαδρυάδας νά μή δη «χαίρι» αύτός καί τά
παιδιά του, έπειδή παρά τις παρακλήσεις της μέ δάκρυα έκοψε μιά πολύχρονη βελα-
νιδιά πού τήν είχε ώς κατοικία της, όταν κάποτε βρέθηκε πάνω στά βουνά κόβοντας
δένδρα:

«αλλ* δγε πατρός έοϊο κακήν τίνεσκεν άμοιβήν
άμπλακίης. ό γαρ οίος εν οϋρεσι δένδρεα τέμνων
δή ποθ' άμαδρνάδος νύμφης άθέριξε λιτάων,
ή μιν όδνρομένη αδινω μειλίσσετο μύθφ,
μή ταμέειν πρέμνον δρυός ήλικος, ή έπι πουλύν
αιώνα τρίβεσκε διηνεκές' αύτά ρ ό τήνγε
άφραδέως έτμηξεν αγηνορίη νεότητος.
τω δ' αρα νηκερδή νύμφη πόρεν οϊτον όπίσσω
αύτω καϊ τεκέεσσιν»n.

'Από τις άλλες πηγές πού άναφέρονται στό θέμα ή πιο χαρακτηριστική είναι
ένα έπίγραμμα του Α' μ.Χ. αιώνα, πού άποδίδεται σέ κάποιο 'Αντίπατρο άπό τήν
Θεσσαλονίκη(;) (ίσως ό ποιητής του νά είναι κάποιος άλλος πού έζησε τόν Β' μ.Χ.
αιώνα). Τό κείμενο του έπιγράμματος, πού συνάπτεται μέ τό κείμενο του υμνου τοΰ
Καλλιμάχου (στ. 37-41) είναι τό άκόλουθο:

Δ ένδρεον Ιερόν ειμί' παρερχόμενός με φυλάσσευ

πημαίνειν άλγώ, ξεΐνε, κολονομένη.
μέμνεο, παρθένιός μοι έπι φλόος, ούχ άπερ ώμαϊς

αχράσιν αιγείρων τις γένος ούκ έδάη;
ει δέ περιδρύψης με παρατραπίην περ έοϋσαν,
δακρύσεις' μέλομαι και ξύλον Ήελίω™.

Τέλος συναφή φαίνεται ότι είναι καί όσα ό Θεόκριτος παραδίδει. Κατάτό σχε-
τικό κείμενο οί έορτάζουσες κόρες πρός τιμή τής κόρης πού παντρεύεται μεταξύ

535-536, έκδ. Leutsch-Schneidewin]). Ttà τόν μυθο εύρύτερα μέ περαιτέρω βιβλιογραφία W. Η.
Roscher, δ.π., 1, 2, 1886-1890, στ. 1822.

73. Ά π ο λ λ. Ρ ο δ. Άργον. Β', 473-483.

74. Έλλην. Άνθολ. 9, 706. Βλ. καί K.J.Mc Kay, Erysichthon, δ.π., σ. 80.
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άλλων θά άναρτήσουν στεφάνι σέ σκιερό πλατάνι, στο φλοιό τοΰ οποίου θά χαρά-
ξουν έπιγραφή σέ δωρική διάλεκτο, γιά νά τήν διαβάζη όποιος περνά: «Σέβεν μ'·
Έλένας φντόν έμμί»15.

Μεταξύ τών νεωτέρων >αϊκών παραδόσεων, τών βυζαντινών άγιολογικών διη-
γήσεων καί τών άρχαίων μύθων υπάρχουν καταφανείς ομοιότητες κάί άντίστοιχίες,
πέρα τής γενικώτερης συνάφειας, καί ώς προς τά έπί μέρους στοιχεία.

'Έτσι σέ πολλές άπό τις παραλλαγές τών διηγήσεων αύτών — νεωτέρων, βυ-
ζαντινών καί άρχαίων— εξαίρεται ποικιλοτρόπως τό μέγεθος τοΰ δένδρου, μιά ιδιό-
τητα πού άποτελεί τελικά προϋπόθεση γιά νά θεωρηθή ιερό ή στοιχειωμένο (σέ μιά πε-
ρίπτο^ση μάλιστα λέγεται καί ρητά «Ιερά δια τό μέγεθος έπικέκληται».

Συγκεκριμένα τό ίερό-στοιχειωμένο δένδρο είναι, όπως είδαμε, σημύδα (δύο)
υψηλή καί χοντρή, μεγάλο πουρνάρι, θεώρατο δένδρο, τεράστια άγριελιά, μιάλον πεΰ-
κον, μεγαλοπρεπής δρΰς 700 χρόνων, αιωνόβια κιτρομηλιά, ύπέργηρη ή αιωνόβια
τρεμιθιά, μεγάλων διαστάσεων μονόκορφη μερσινιά, αιωνόβιο πεΰκο, μεγάλο κυπα-
ρίσσι, τεραστίων διαστάσεων δρΰς, δένδρο θεριακωμένο καί μοναχικό, πελώρια βα-
σιλική δρΰς, πεΰκο πού έκρουε τά ούράνια κλπ. Κατά τά άγιολογικά κείμενα: «τό
μέγεθος τον ξνλον, ότι ον μόνον τό πάχος εσχεν ή τομή αντον πηχών τριών ημίσεως,
άλλά και τό νψος πηχών τεσσαράκοντα» (V. Nik. Sion. ), τό δένδρο ήταν τόσο με-
γάλο, ώστε «δεκάδες πέντε... ονκ ήδννήθησαν κινήσαι αντό» καί γι' αύτό διατάζει ό
Άγιος «ερχεσθαι χαμονκλια και άπελθεΐν άνδρας εκατόν», οί όποιοι όμως δέν μπόρε-
σαν «άγάγαι αντό» (V. Lyc.-Alex.). Καί «ϊστατο... δένδρον παμμεγεθέστατον πάνν,
ώστε μή ενρίσκεσθαι τοιούτον έπι τής γής» καί πιό συγκεκριμένα ιό δένδρο αύτό
«άνδρες έξήκοντα κόπτοντες γύρον, μή έμποδίζειν έτερος τό έτερον» (Θαΰμα). Τό
δένδρο ήτο «κνπάρισσος παμμεγέθης... ήτις και ιερά διά τό μέγεθος έπικέκληται»,
ό ίδιος ό Άγιος «έκπλήττεται τω μεγέθει τον ξνλον», όπως καί οί τέκτονες «κατα-
πλαγέντες τω μεγέθει τον ξνλον... πήχεων τριών ήμισν έχον τό εύρος, τεσσαράκοντα
δέ τό μήκος» (Έγκ. Νεοφ. ). Τό ότι στις Κυπριακές παραδόσεις άναφέρονται καί
ιεροί θάμνοι λόγω τής συνδέσεώς των μέ ιερούς χώρους πρέπει μάλλον νά θεωρηθή
εξαίρεση.

Καί κατά τόν μΰθο τοΰ Έρυσίχθονος ή αίγειρος ήτο «μέγα δένδρεον αίθέρι
κύρον» (Καλλίμαχος), μέ πάχος κορφής 15 όργυιών (Όβίδιος), ένώ κατά τόν μΰθο
πού διηγείται ό Απολλώνιος ό Ρόδιος, τό δένδρο ήταν πολύχρονη βελανιδιά.

75. Θεοκρ. Είδύλ. 18 (Ελένης Έπιθαλάμιος), στ. 44-49., βλ. περισσότερα Δημ. Α.
Πετροπούλου, Θεοκρίτου Ειδύλλια λαογραφικώς έρμηνευόμενα, Λαογραφία 18 (1959 ), σ. 23.
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Κατά τις παραδόσεις ό ιερόσυλος πεθαίνει ή τό στοιχειό τοΰ δένδρου τόν σκο-
τώνει ή υφίσταται άλλα δεινά. Κατά τά άγιολογικά κείμενα τό άκάθαρτο πνεϋμα τοΰ
δένδρου «έψόφισεν τόν ανθρωπον» πού έπιχείρησε νά τό έκκόψη (V. Nik. Sion.) ή ό
άνθρωπος «άνηρέθη ύπό τον πνεύματος τον άκαθάρτον» (V. Lyc.-Alex. ) ή νπό τον
δαίμονος θανατονται (Έγκ. Νεοφ.), ένώ κατά τούςάρχαίους μύθους ό ιερόσυλος προ-
καλεί τήν όργή τών συμπατριωτών των (μΰθος Έλλοΰ), καταδικάζεται νά πεινά άκό-
ρεστα μέχρι τόν θάνατο του (μΰθος Έρυσίχθονος), κτυπά μέ τόν πέλεκυν τόν εαυτόν
του ή συγκεκριμένα τό πόδι του καί πεθαίνει, τιμωρείται ό 'ίδιος καί οί άπόγονοί του.

Σύμφωνα μέ μία άπό τις παραδόσεις άπό τήν Ρόδο, εκείνου πού δοκίμασε νά
κόψη τό δένδρο «έσπασεν τό μαννάριν του καί άκόμη φαίνεται ή μανναρκιά», όπως
κατά τό άγιολογικό κείμενο (V. Nik. Sion. ) ό "Αγιος άνακαλύπτει «κοπάδα εν τω
ξύλω», πού ώφειλόταν σέ κάποιον πού τόλμησε νά τό κόψη καί θανατώθηκε άπό τό
πνεϋμα.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση άπό τήν περιοχή τοΰ χωριοΰ Μάντρες 'Αμμοχώστου
άπό τήν πληγή τοΰ τσεκουριοΰ έπιχειρησάντων νά κόψουν αιωνόβιο ιερό κυπαρίσσι
έτρεξε άφθονο α·.μα. Τό στοιχείο αύτό τής ροής τοΰ αίματος δέν είναι άγνωστο καί
σέ συναφείς παραδόσεις άλλων λαών, γιά πρώτη όμως φορά, όσο γνωρίζω, άναφέρε-
ται άπό τόν Όδίδιο στόν μΰθο τοΰ Έρυσίχθονος:

cuius ut in trunco fecit manus inpia vulnus,
haud aliter fluxit discusso cortice sanguis,
quam solet, ante aras ingens ubi victima taurus
concidit, abrupta cruor e cervice profundi.76

Σέ μερικές παραλλαγές άπό τόν 'ίδιο χώρο, τής Κύπρου, ένα μεγάλο φίδι εξα-
ναγκάζει τόν ιερόσυλο νά έγκαταλείψη τήν προσπάθεια έκκοπής τοΰ δένδρου, ή ένα ή
περισσότερα φίδια παρουσιάζονται ώς φύλακες τοΰ δένδρου, όπως δηλ. συμβαίνει καί
μέ τήν παράσταση κυρίως στό νόμισμα τής Λυκίας.

Κατά τήν άνωτέρω παράδοση άπό τόν Βαθύλακκο τών Θεσσαλικών 'Αγράφων,
πού είναι πάλιν μέ άλλες συναφής, έκκλησία οικοδομείται στό μέρος όπου τό ιερό
δένδρο, γιά νά έκπληρωθή έτσι έπιθυμία τής Παναγίας. Κατά τό κείμενο τοΰ Θαύμα-
τος ό "Αγιος Νικόλαος κελεύει «τον ποιήσαι έκκλησίαν êv τω τόπω εκείνω, ον ιστατο
τό δένδρον», γι ά εντελώς άλλον άλλά εύνόητον λόγο. Στήν πρώτη περίπτωση τό
δένδρο είναι ιερό, άφοΰ ή Παναγία άνάβει τό κανδήλι της έπάνω σ'αύτό, στήν δεύ-

76. Ό β ιδ. Μεταμορφ. 8, 751-755 (761-764).
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τερη περίπτωση καθαγιάζεται ό τόπος, όπου τό στοιχειωμένο δένδρο, μετά τήν έκ-
κοπή του άπό τόν "Αγιο Νικόλαο.

Κατά τά άλλα κατά τήν έκκοπή του δένδρου άπειλοΰνται οί ύλοτόμοι, πού προσ-
παθούν μέ διάφορα μαγικά ή άλλα προφυλακτικά μέτρα πού παίρνουν νά έξουδετερώ-
σουν τήν άπειλή. Καί στά άγιολογικά κείμενα υφίσταται πάντοτε ή άπειλή, άλλά
εξουδετερώνεται κατά τρόπο θαυμαστό μέ τήν δύναμη τοΰ 'Αγίου.

'Από τήν σχετική παράθεση καί άνάλυση τοΰ ύλικοΰ καταδεικνύεται ή συνά-
φεια τών παραδόσεων, όπως εμφανίζονται άπό τήν άρχαία εποχή μέχρι σήμερα, τόσο
ώς πρός τό κύριο θέμα δσο καί ώς προς τά έπι μέρους. 'Η διαχρονική πορεία τοΰ ύλι-
κοΰ είναι, όπως φαίνεται, συνεχής καί άδιάσπαστη. * Υπάρχουν πάντοτε οί άναγκαΐες
προσαρμογές, πού άνταποκρίνονται στούς καιρούς κατά τούς όποιους διαμορφώθηκαν
οί παραδόσεις, οί συναξαρικές διηγήσεις καί οί μΰθοι, οί όποιες όμως δέν μπόρεσαν νά
άλλοιώσουν τήν δομή καί τό βασικό περιεχόμενο τοΰ μύθου, πού συνίσταται στήν
πίστη ότι, όπως έχει άναφερθή, τά μεγάλα καί παλαιά δένδρα, ιδίως αύτά, θεωροΰνται
ίερά-στοιχειωμένα, τυγχάνουν σεβασμοΰ άπό τούς άνθρώπους, έπειδή πιστεύεται
ότι μέσα σ' αύτά κατοικοΰν πνεύματα, 'Αμαδρυάδες κλπ., πού τά προστατεύουν, καί
γι* αύτό, δταν έπιχειρήται κοπή τών δένδρων, έκδηλώνεται ή εκδίκηση τών πνευ-
μάτων πρός τούς ίεροσύλους καί χρειάζεται νά ληφθοΰν μέτρα, γιά νά άποτραπή ή
έκδίκηση. Ό δεισιδαίμων δηλ. φόβος έναντι τών δένδρων έχει άποτελέσει τήν βά-
ση διαπλάσεως τών σχετικών μύθων, πού τελικά στήν γενικώτερη μορφή των είναι
πανανθρώπινοι.

Τό τελευταίο ένισχύεται καί άντιθετικά. "Οχι δηλ. μόνο ή κοπή τών δένδρων
έξωθεΐ τά πνεύματα πού κατοικούν σ' αύτά, γεννιοΰνται καί πεθαίνουν μέ αύτά77, νά
ένεργήσουν έκδικητικά άλλά καί ή άντίθετη ένέργεια, πού άποβλέπει στό νά τά ύποστη-
ρίξη νά μήν πέσουν καί καταστραφούν, προκαλεί τήν εύεργετική άντίδραση τών πνευ-
μάτων. Τέτοιες παραδόσεις είναι γνωστές άπό τήν μεταγενέστερη 'Αρχαιότητα.
"Ετσι σύμφωνα μέ τά άρχαΐα σχόλια στό κείμενο τοΰ 'Απολλώνιου τοΰ Ροδίου «Χά-
ρων γαρ ό Λαμψακηνός Ιστορεί, ώς Ροΐκος δρϋν θεασάμενος ήδη μέλλονσαν έπι γήν
καταφέρεσθαι προσέταξε τοις παισι ταύτην νποστηρίξαι. Ή δέ μέλλουσα συμφέρε-
σθαι τή δρυ ι νύμφη έπιστάσα τω Ροίκω χάριν μεν έφασκεν ειδέναι υπέρ τής σωτη-
ρίας, έπέτρεπε δέ αΐτήσασθαι δ τι βού?ιθΐτο...»78.

11. «'Αμαδρυάδες νύμφαι λέγονται διά το αμα τ αϊ ς δρυσι γεννάοθαι ή επειδή δοκοϋσιν άμα
ταις δρυσι φθείρεσθαι» (Etymologicum Magnum Genuinum, ëx8. Lassere- Livadaras λ., Ety-
mologicon Magnum, έκδ. Gaisford λ.).

78. Βλ. στά έτυμολογικά λεξικά δ.π. καί στά άρχαΐα σχόλια στόν Θεόκριτο £κδ. Wendel,
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Προσθήκη. Στήν πρόσφατη μελέτη μου μέ τίτλο: «Μυρμιδονιά καί Φαραονιά», ό.π.
ύποσ. 70, είχα δεχθή τήν άποψη γιά τόν μΰθο του Έρυσίχθονος, γιά τόν όποιον
γίνεται λόγος καί εδώ, ότι θά μπορούσε νά είναι γνωστός εύρύτερα στόν Ελληνικό
χώρο καί όχι μόνο στόν Δυτικό-ευρωπαϊκό, όπως είχε υποστηρίξει ό Dawkins, μέσω
τής Ελληνικής μεταφράσεως Πλανούδη τών Μεταμορφώσεων τοΰ Όβιδίου, στις
όποιες καί έμπεριέχεται (σ. 207). Στήν ίδια μελέτη, .προκειμένου νά δείξω ότι τό
άνωτέρω παραμύθι άπό τήν Κώ, πού έδημοσίευσε ό Dawkins, δέν έχει διασωθή
μέσω τής προφορικής όδοΰ άπό τήν 'Αρχαιότητα άλλά είναι νεώτερο κατασκεύασμα
πού έγινε γνωστό μέσω τής γραπτής παραδόσεως, είχα έπίσης σημειώσει τά εξής:
«Δέν γνωρίζω άν ό άρχαίος μΰθος είχε περιληφθή σέ κάποιο έντυπο μέ διδακτικό
χαρακτήρα. 'Αργότερα πάντως περιλαμβάνεται στήν υλη ενός σχολικοΰ άναγνωστι-
κοΰ γιά τήν Ε' Δημοτικοΰ (βλ. Δημοσθ. Μ. 'Ανδρεάδου, 'Αναγνωστικόν Καθαρευού-
σης Ε' Δημοτικοΰ2, 1930, σ. 34-37, άρ. 19. Τίτλος: Ό Έρυσίχθων) (σ. 214, σημ.
44). "Επειτα άπό νεώτερη, πιό εμπεριστατωμένη, έρευνα άνακάλυψα, καί τό προσ-
θέτω έδώ, ότι ό μΰθος τοΰ Έρυσίχθονος, παρμένος άπό τόν Όβίδιο, ό όποιος καί
μνημονεύεται, έχει δημοσιευθή σέ παλαιότερο άκόμη 'Αναγνωστικό τής Ε' Δημο-
τικοΰ, πού έκυκλοφόρησε, άφοΰ προηγουμένως είχε ύποβληθή άρμοδίως καί έγκριθή,

σ. 120-129. Έχει όμως παλαιότερα προταθή καί διαφορετική έρμηνεία, κατά τήν όποία ή παραπά-
νω αιτιολογία ότι μέ τήν κοπή του ίεροΰ δένδρου διαπράτετται ιεροσυλία, πού έχει ώς έπακόλουθο τήν
τιμωρία του ίεροσύλου, είναι ύστερογενής. Συγκεκριμένα κατά τόν Albin Lesky (Hellos-
Hellotis, δ.π., σ. 58 κ.έξ.), πού άναφέρεται κάπως διεξοδικά στό θέμα άλλά άκολουθεΐ προγενεστέ-
ρους (όπως τόν Bernhard Schweitzer, Herakles, Aufsätze zur griechischen Re-
ligions- und Sagegeschichte, Tübingen 1922, σ. 52-53) — οί όποιοι έκθέτουν βραχύτερα τις σχετι-
κές άπόψεις των — στόν μυθο τής Δωδώνης, όπως καί στόν μΰθο τοΰ Έρυσίχθονος καί τοΰ Άλιρ-
ροθίου, τούς όποίους μνημονεύει καί ό Schweitzer, άλλά καί στις παραστάσεις τοΰ νομίσματος τής
Λυκίας καί τής Άφροδισιάδος, τά όποια ό Lesky θεωρεί παράλληλα, έχομε (άφοΰ πρώτα λησμονή-
θηκε καί βέβαια παρανοήθηκε ή πρώτη λατρεία τοΰ θεοΰ τοΰ διπλοΰ πελέκεως, πού συνιστοΰσε «ίερόν
γάμον» μέ τήν μητέρα γή, στήν όποία άνήκε τό ίερό δένδρο), μεταγενέστερες άπηχήσεις άρχικής
λατρείας ένός άρσενικοΰ θεοΰ μέ σύμβολο τόν διπλοΰν πέλεκυν, ό όποιος θεός άντικαταστάθηκε κα-
τόπιν άπό τόν λατρευόμενο στήν Δωδώνη Δία.

Ή ύπόθεση αύτή τοΰ Lesky είναι συζητήσιμη ή άμφίβολη κατά τόν Martin Nilsson
(Geschichte der Griechischen Religion l3, München 1967, σ. 427, σημ. 2), είναι πάντως άπο-
λύτως σαφές ότι σέ πολλές άπό τις παραστάσεις τοΰ Άγίου Νικολάου, στις όποιες ώς άκόμη μετα-
γενέστερες καί λόγω τής φύσεώς των δέν μποροΰν νά άνιχνευθοΰν άπηχήσεις άπό μιά τέτοια πίστη
γιά τήν ύπαρξη θεοΰ τοΰ διπλοΰ πελέκεως (Doppelaxtgott) ό Άγιος έκκόπτει τά στοιχειωμένα
δένδρα χρησιμοποιώντας διπλοΰν πέλεκυν (βλ. σχετικά Nancy P. Sevcenko, The Life
of Saint Nicholas in Byzantine Art, ό.π., 14, 6 (σ. 219), 18, 6 (σ. 232), 28, 6(σ. 279), 41, 7
(σ. 338 ) κ.ά. ένδεχομένως.
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το 1906, δηλ. πολύ κοντά στήν χρονολογία κατά τήν όποία ό Ζαρράφτης κατέγραψε
τό παραμύθι στό χωριό Άσφεδιού άπό τήν μοναδική πληροφοδότριά του Χατζή-
Γιαβρούδα, τό όποιο έν συνεχεία τό 1950 έδημοσίευσε καί έσχολίασε ό Dawkins.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ό μΰθος, λόγω τοΰ ότι εμπεριέχει σπουδαίο οικολογικό
μήνυμα συνδεόμενο μέ τήν προστασία τών δένδρων — όπως καί όλες οί δημοσιευό-
μενες έδώ παραδόσεις — περιλαμβάνεται σέ εύρύτερο κεφάλαιο τοΰ βιβλίου «Περί
Δασών», πού έχει ώς σκοπό, όπως τονίζεται, νά μεταφέρη στά μικρά παιδιά τοΰ
Δημοτικοΰ Σχολείου τό μήνυμα αύτό. Τό ότι στό σχετικό κεφάλαιο μνημονεύεται
μόνο ό Όβίδιος καί οχι καί ό Καλλίμαχος, ή άλλη κύρια άρχαία πηγή τοΰ μύθου,
τό ότι άντί τοΰ Έρυσίχθονος άναφέρεται, προφανώς άπό παραδρομή λόγω τοΰ όμο-
ήχου, ό πολύ γνωστότερος στούς πολλούς μυθικός γενάρχης τών 'Αθηναίων Έρι-
χθόνιος δέν έχει μεγάλη σημασία (βλ. «Ό 'Ανθών», 'Αναγνωσματάριον τής πέμπτης
τάξεως τών πλήρων δημοτικών σχολείων τών άρρένων, εγκριθέν διά τήν πενταετίαν
1906-1911, ύπό Δουκάκη - Καλοτύχου, έν 'Αθήναις 1906, σ. 119-120).



SUMMARY

Sacred haunted très inFolk-tales and their relation to byzantine religions
narratives and ancied myths.

by Stefanos D. Imellos

The author cites a number of contemporary folk-tales of sacred haunted
trees which he examins through the centuries in relation to narratives that
are found in religious texts in ancient myths. Contemporary folk-tales are
either religious or superstitious. It is characteristic that in the religious tales
the age-long trees, especially those near churches, are very majestic. They
are regarded as sacred and are protected by a religious fear which prevents
them from being cut dawn or destroyed. Whevener an attempt was made,
the sacrilegious person was severely punished. These tales are reminiscent of
the byzantine «Geoponika» (10th c.) where a vague reference is found of a
prohibition preventing any action that could cause damage to sacred trees.
The religious fear, according to the author, comes afterwards. It is the super-
stitious fear that has become the basis for the creation of the traditional tales.
This fear derives from the belief that the age-long majestic trees are haunted
and any person who roots them out or chops them down is punished by the
ghost that dwells in them. One comes across such incidents in the religious
texts, as in the lives of St. Hypatious (4th-5th c.) and St. Nicholas of Sion.
The latter is associated to the life of St. Nicholas, episcope of Myron in Lycia,
Asia Minor (4th c.). Corresponding to the above folk belief is the represent-
ation of this myth on coins from Myron as well as on other ones that were
found in Aphrodisias of Karia, Asia Minor. This myth is also mentioned in
religious narratives of saints from the occident, namely Sulpicius Sevirus and
St. Bonifatius. Characteristic ancient myths with which the author compares
the greek contemporary folk-tales are the following: 1) The myth of the
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Helios or Sellos, the mythical ancestor of the Helloi or Selloi and founder of
the oracle of Dodoni in Epirus, 2) The myth of Eresichthon, 3) The myth of
Halirrothius, 4) The myth of Paraebius, which is mentioned by Apollonius
of Rhodes, as well as other myths which as a hint are referred to in an epi-
gram in Theocritus and elsewhere perhaps.

Among the contemprary folk-tales, the byzantine narratives and the
ancient myths, the author points out obvious similarities and correspondences
which prove that the journey through the centuries is continuous and un-
breakable.

Finally the author points out that not only the chopping down of trees
drives the ghosts dwelling in them to act in revenge, but also the opposite
action, namely to prevent them from falling down and getting destroyed
causes the beneficial action of the ghosts, as is derived by Apollonius of
Rhodes in his comments of Argonautica.


