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Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Σύμφωνα με νεοελληνικές δημώδεις παραδόσεις, καθώς καί μέ παραδόσεις
άλλων εύρωπαϊκών λαών, σέ πολλά νησιά δέν ύπάρχουν θηρία ή δηλητηριώδη φίδια.
Αύτο οφείλεται συνήθως σέ θαυματουργική παρέμβαση κάποιου άγιου, πού ώδή-
γησε στήν έξαφάνισή των.

Εΐδικώτερα, σύμφωνα μέ κρητικές δημώδεις παραδόσεις, ό 'Απόστολος Παύ-
λος άπάλλαξε τήν Κρήτη άπό τά άγρια καί έπιβλαβή ζώα καί μάλιστα άπό τά δηλη-
τηριώδη έρπετά. Άπό τότε καί μέχρι σήμερα τά ζώα αύτά δέν μπορούν νά ζήσουν
στο νησί, ή πάντως, αν μπορούν, έχουν γίνει άβλαβή.

Μέ τις παραδόσεις αυτές έχουν άσχοληθή μέ συντομία οί Ν. Γ. Πολίτης1 καί
Γ. Κ. Σπυριδάκης2 καί εκτενώς σέ σχετικά πρόσφατο μελέτημά του ό 'Ελευθέριος
Κ. Πλατάκης3.

Ό Ν. Γ. Πολίτης συγκεκριμένα περιέλαβε στό έργο του «Παραδόσεις» μιά
μόνο παράδοση (1, άρ. 196), τήν άκόλουθη: «Ό άγιος Παύλος έλευτέρωσε τήν Κρή-
τη άπο άρκοϋδες, λύκους καί όλα τ' άλλα θηρία, μά ουτε φίδια φαρμακερά άφησε.
Όταν ήρθε στήν Κρήτη, τόν έδάγκασε ένα φίδι, καί άν καί ήταν φαρμακερό, όμως
δέν τοϋ έκαμε τίποτα. Καί άπό τότε όλα τά φίδια στήν Κρήτη δέν είναι φαρμακερά».

"Οπως σημειώνει ό ϊδιος (2, σ. 797), τήν παράδοση αύτή άντλησε άπό τούς
περιηγητές Randolph (1687), Pashley (1837) κ.ά. Ή παράδοση είναι, κατά τόν
ΐδιο, μετασκευή τοϋ άρχαίου μύθου, σύμφωνα μέ τόν όποϊο ό 'Ηρακλής <(καθαράν
εποίησε τήν νήσον (Κρήτην) τών θηρίων. Δ ι όπερ εν τοις ύστερον χρόνοις ουδέν ετι

1. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις 1, 1904, σ. 110, άρ. 196" 2, 1904, σ. 797.

2. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Ή λαϊκή έν Κρήτη λατρεία τοϋ 'Αποστόλου Παύλου, Πεπρα-
γμένα τοϋ Γ' Διεθνοΰς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, έν 'Αθήναις 1975, σ. 280-281.

3. 'Ελευθερίου Κ. Πλατάκη, "Αθηρος Κρήτη, Κρητολογία 3 (Ίούλ. - Δεκέμβρ
1976), σ. 61-76.
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τών άγριων ζώων νπήρχεν εν rfj νήσω, οίον άρκτων, λνκων, όψεων ή τών άλλων
τών τοιούτων»1. «Άπεδόθη δ' εις τον Άπόστολον Παΰλον», συνεχίζει, «ή δίωξις
τών θηρίων και δφεων ΐσως κατά συνδυασμόν τής ύπό τών Πράξεων τών Αποστό-
λων (κζ', 7 κέξ.) ίστορουμένης προσορμίσεως αύτοΰ εις Κρήτην καί περί τής σωτη-
ρίας αύτοΰ άπο τοϋ δήγματος τής έχίδνης έν Μελίτη, όπου άμέσως μετά τόν πλοΰν
τής Κρήτης έξώκειλε τό φέρον αυτόν πλοΐον (κη', 3κέ)»2.

Ό Γ. Κ. Σπυριδάκης άναφέρεται στή μελέτη του καί στήν παράδοση αύτή καί,
συμφωνώντας μέ τόν Πολίτη, άναδημοσιεύει χωρίς σχόλια μιά άκόμη νεοελληνική
κρητική παράδοση άπό παλαιότερη μελέτη τοΰ Έλευθ. Πλατάκη —παρατίθεται
παρακάτω.

Ό 'Ελευθέριος ΓΙλατάκης τέλος, θέλοντας νά έρμηνεύση τό χαρακτηρισμό άπό
τούς άρχαίους συγγραφείς τής Κρήτης ώς άθήρου, παραθέτει στήν άρχή τά πλείστα
άπό τά σχετικά χωρία τών αρχαίων Ελλήνων, τών Λατίνων καί τών συγγραφέων
τοΰ Μεσαίωνα, τά όποια βέβαια καί άλλοι πριν άπ' αυτόν έ'χουν ήδη έπισημάνεΐ
σέ γενίκωτέρου περιεχομένου συγγραφές των3. Κατόπιν άναφέρεται στις νεώτερες
παραδόσεις, στις όποιες γίνεται λόγος γιά άπαλλαγή τής Κρήτης άπό τά θηρία καί
τά φίδια άπό τόν Παΰλο καί παραθέτει παράδοση τοΰ περιηγητή Jacques de Yerone
(1335), σύμφωνα μέ τήν όποια: «in ilia insula Creta est unus mons altissimus,
qui yidetur de mari multum longe ubi sanctus Paulus liberavit seipsum a
serpente seu vipera vulneratum, ut legitur Actus XXVIII cap. 6, et ibidem
dicitur, ipsum dedisse illi qui ipsum hospitio suscepit gratiam contra serpentes
et suis heredibus ex descententibus, et vocatur ille montis Sancti Pauli ipsum

1. Δ ι ο 8. Σ ι κ ε λ., Βιβλ. 4, 17 (Vogel - Fischer, Teubn.). Τή σχέση της παραδόσεως
προς τή διήγηση γιά τόν 'Ηρακλή σημειώνει ήδη ό Pashley ν. ά.

2. <(Οί δέ βάρβαροι παρειχον ου τήν τυχοϋσαν φιλανθρωπία ν ήμιν" άνάψαντες γαρ πυράν
προσελάβοντο πάντας ή μας διά τόν νετον τον έφεστώτα καί διά τό ψϋχος. συστρέψαντος δέ τοϋ Παύ-
λου φρνγάνων πλήθος και επιθέντος επί τήν πυράν, εχιδνα από τής θέρμης διεξελθοϋσα καθήγε τής
χειρός αντοϋ. ώς δε εϊδον οί βάρβαροι κρεμάμενον το θηρίον εκ τής χειρός αύτοΰ, ελεγον προς αλ-
λήλους' πάντως φονενς εστίν ό άνθρωπος οΰτος, δν διασωθέντα εκ τής θαλάσσης ή Δίκη ζην ουκ
εϊασεν. δ μεν οϋν άποτινάξας τό θηρίον εις τό πϋρ επαθεν ουδέν κακόν' οί δέ προσεδόκων αυτόν μέλ-
λει» πίμπρασθαι ή καταπίπτει» αφνω νεκρόν. επί πολύ δέ αυτών προσδοκώντων καί θεωρούντων
μηδέν άτοπον εις αυτόν γινόμενον, μεταβαλλόμενοι ελεγο» θεόν αυτόν είναι» (κη', 2-6).

3. Βλ. κυρίως Ioannis Meursi, Creta, Cyprus, Rhodus, sive de Nobilissi-
marum harum insularum rebus et antiquitatibus, Amstelodami 1675. Τεϋχ. α': Creta sive
De Cretae rebus et antiquitatibus, σ. 100-102. Πρβλ. καί Έλευθ. Κ. Πλατάκη,
δ. π., σ. 62, σημ. 4.
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vidi et propre fui per quidecim miliaria sed videtur in mari LX miliaria1».

Τό δρος αύτό, συνεχίζει ό Πλατάκης, είναι ό Γιούχτας, πού βρίσκεται νότια
τοϋ 'Ηρακλείου, κοντά στις Άρχάνες. Στίς Άρχάνες δέ άκριβώς είναι γνωστή σή-
μερα παράδοση, σύμφωνα μέ τήν οποία «ύπήρχε πυκνόν δάσος μέ πολλά δηλητηριώ-
δη έρπετά. "Οταν ό 'Απόστολος Παύλος άπεβιβάσθη εις Καλούς Λιμιώνες, παρε-
κλήθη νά μεταβή εις τήν περιοχήν, διά νά τήν άπαλλάξη έκ τούτων. Έλθών εις αύ-
τήν προσηυχήθη καί συνεβούλευσε τούς κατοίκους νά πυρπολήσουν τόν Γιούχταν
καί συγχρόνως τόν κατηράσθη νά μείνη άνευ βλαστήσεως. Έκτοτε ό Γιούχτας έγινε
χριστίανικόν προσκύνημα καί έκτίσθη ή έκκλησία τοϋ 'Αφέντη Χριστού εις αύτόν2.

Ή παράδοση τού Jacques de Verone οδηγεί, κατά τόν Πλατάκη πάντοτε,
στήν ύπόθεση ότι καί οί άλλες κρητικές παραδόσεις άναφέρονται στήν περιοχή τοϋ
Γιούχτα, δηλ. ή παράδοση πού δημοσιεύει ό Πολίτης καί μία άλλη, πού παραθέτει
ό ΐδιος, ή άκόλουθη: «Στήν Κρήτη δέν υπάρχουνε άγρια θεριά καί οφιδες μεγάλοι,
γιατί ό άγιος Παύλος, δντεν ήρθενε στήν Κρήτη, τσ' ήδωκε τήν εύκή ντου, νά μήν
έχη άγρια θεριά καί οφιδες. Γιά κειονά, άμα μεγαλώση ό όφις καί γενή έφτά χρονώ,
βγάνει πρώτα ένα κέρατο, πού τό λένε λιόκουρνο καί ύστερα ξεκινά άμοναχός του
νά πάη στή θάλασσα νά πνιγή. Τέτοια κατάρα τοϋ 'χει δοσμένη ό άγιος Παΰλος»3.

Έκτος άπό τις παραπάνω μοΰ είναι γνωστές δύο άκόμη συναφείς παραδό-
σεις άπό τήν Κρήτη, στίς όποιες όμως άντί γιά τόν Παΰλο άναφέρονται ώς διώκτες
τών φιδιών ό άγιος Τίτος καί ό Χριστός. Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, παλαιότερα υπήρ-
χαν στήν Κρήτη δηλητηριώδη φίδια μέ κέρατα, πού είχαν έλθει κολυμπώντας άπό
τό Μισίρι. «Ό άγιος Τίτος τά έξωλόθρεψε, όπως καί κάθε δηλητηριώδες έρπετό»4.
Κατά τή δεύτερη, σέ άπορία μαθητών τοϋ Χριστού, γιατί δέν έπισκέφθηκε τήν Κρή-
τη, αύτός άπαντα οτι ή Κρήτη δέν άδικεϊται, γιατί τής έχει δώσει τήν εύχή του «θε-
ριό ποτές νά μή στεριώση στά χώματά της. Κι άπό τότες δσα θεριά ύπήρχανε στήν
Κρήτη έψοφήσανε. Κ' έδά δέν βρίσκεις μουδέ λύκους, μουδέ άρκούδες, μουδέ λιο-
ντάρια. Μόνο ζουζούνια καί δφιδες, πού δέν δαγκώνουνε. Γιατί ό Χριστός άφισε τήν
εύχή του στήν Κρήτη»5.

1. "Ο. π., σ. 70.

2. "Ο. 7t., σ. 70-71.

3. "Ο. σ. 71-72.

4. Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκι, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης,
'Αθήναι 1949, σ. 80. Πρβλ. καί Δημ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί S ο υ, Δημώδεις παραδόσεις περί
κερασφόρων δφεων, Πρακτικά Α' Κυπρολογικοϋ Συνεδρίου Γβ', 1973, σ. 242.

5. Ά ρ ι σ τ. I. Κ ρ ι ά ρ η, Κρητικά άνέκδοτα, 'Αθήναι [1973], σ. 108.
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Ή άναφορά στίς παραδόσεις του Τίτου καί του Χρίστου άντι γιά τον Παϋλο
θά μπορούσε νά έρμηνευθή άπό τό ότι στίς θρησκευτικές διηγήσεις δέν είναι άσυνή-
θίστη ή σύγχυση τών άγιων, καθώς καί ή άπόδοση έπεισοδίων τών μέν στούς δέ.
Τό τελευταίο αύτό ισχύει ιδίως γιά τήν πρώτη διήγηση γιά δύο κυρίως λόγους:
α') Γιατί ή διήγηση αύτή είναι συγγενέστερη προς τις διηγήσεις γιά τόν Παύλο
καί β') καί κυριώτερο, γιατί, όπως είναι γνωστό, ό Τίτος ήταν μαθητής καί συνερ-
γάτης τοϋ 'Αποστόλου τών έθνών, χειροτονήθηκε άπό αύτόν έπίσκοπος καί άφέθη-
κε στήν Κρήτη, γιά νά έμπεδώση τή διδασκαλία του καί νά όργανώση τήν εκκλησία
στο νησί1. 'Αλλά θά μπορούσε νά παρατηρήση κανείς καί ότι ό άγιος Τίτος άνα-
φέρεται ώς διώκτης τών φιδιών, σέ λίγες έστω έπωδές2. Αύτό σημαίνει ότι ή
σχετική γι' αύτόν πίστη έχει κάπως εύρύτερη διάδοση. Τό ονομα πάλι τοϋ Χρίστου
είναι άπό έκεΐνα πού άπαντοΰν συχνά στίς έπωδές γιά τά φίδια, γεγονός πού θά
μπορούσε νά δικαιολογήση τήν άναφοράν του καί στίς παραδόσεις.

"Αν όμως όλα αύτά υποτίθεται ότι ισχύουν γιά τήν Κρήτη, δέν ισχύουν γιά τόν
ύπόλοιπο έλληνικό νησιωτικό χώρο, άπό όπου έχουν συγκεντρωθή συναφείς παρα-
δόσεις καί γιά τόν 'Απόστολο Παύλο άλλά καί γιά άλλους άγιους της 'Εκκλησίας.

1. Π α ύ λ., Προς Τϊτον έπιστ. Α', 5: «Τούτου χάριν κατέλιπόν σε εν Κρήτη, ϊνα τά λεί-
ποντα επιδιόρθωση, και κατάστησες κατά πάλιν πρεσβυτέρους, ώς εγώ σοι διεταξάμην».

2. Κατά τήν Ε ύ α γ γ. Κ. Φραγκάκι (δ. π., σ. 32. Πρβλ. τής ίδιας, Περί
«Δακνόντων ζώων» στήν Κρήτη, Κρητική Εστία 28 (1977), σ. 594 καί Ή δημώδης 'ιατρική τής
Κρήτης, 'Αθήναι 1978, σ. 248), «όταν σέ δαγκάση δφις, μιαρό, ψαλίδα, πολυποδοΰσα κλπ., χύνεις
ξύδι στο χώμα καί φουσκώνει. Μιά άλλη γυναίκα παίρνει αύτή τή λάσπη μέ μαυρομάνικο μαχαίρι,
σταυρώνει τή δαγκανιά, βάνει άπάνω λάσπη καί λέει:

Φίδι φίδι γη μιαρό,
μοϋ παράγγειλ' ή Κερά
ή Μεγάλη Παναγιά
κι άης Τίτος Κρητικός
νά 'σαι φίλος, δϊ εχθρός.
Νά μαζώξης τά λουργιά σου
καί τά χρυσοκούλουρά σου
μέσ' στή γης νά πά χωστής
καί τρεις μέρες νά μή βγής.

Μουδέ ήμπυασε, μουδέ κακοσύνεψε, στον πόδα ντου, στή χέρα ντου, τσΐ 99 φλέγες τοϋ κορμιού
ντου». Ή έτίωδή είναι γνωστή καί στή Θεσσαλία ή τουλάχιστον μεταφέρθηκε σ' αύτήν (βλ. Έ -
λ ε υ θ. Π λ α τ ά κ η, δ. π., σ. 71, σημ. 23). Κατά τήν Φραγκάκι (Περί «Δακνόντων
ζώων», σ. 593) ό άγιος Τίτος «τούς έχάλασε τό φαρμάκι τών ερπετών».
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Αύτό επιβάλλει νά μή στηρίζη κανείς κρίσεις καί συμπεράσματα, έστω καί επι-
κουρικά, γιά τήν παρουσία καί δράση τοϋ Παύλου στήν Κρήτη, πριν νά συνεξετα-
σθή το συναφές ύλικό άπο τά άλλα νησιά.

Καί πρώτα - πρώτα γιά τις παραδόσεις πού σχετίζονται μέ τόν Παΰλο άπό τά
άλλα έλληνικά νησιά1.

Ό περιηγητής Saint - Sauveur (τέλη 18ου αϊ.) άναφέρει γιά τούς Παξούς :
«Si Paxo n' est point citée comme abodante en plantes salutaires, on prêtent
qu'elle jouit d'une exemption totale d'herbes venimeuses, et de tous insectes
et reptiles hideux et dangereux. On y a, dit - on, porté plusieurs fois, et y on
toujours péri. Les habitants débitent à ce syjet un conte d'une ancienne tra-
dition. A1' abri des serpents (bienfait de 1' apôtre Saint Paul), notre île, disent-
ils, est le remède le plus assuré pour les habitans de Saint - Maure contre leurs
morsures: Ils n' ont pas même besoin de quitter leur patrie; il suffit que de
dessus une hauteur ils jettent les yeux sur Paxo, et ils sont guéris»2.

Σύμφωνα μέ άλλες, νεώτερες, παραδόσεις άπό τούς Παξούς, τό άκίνδυνο
τών φιδιών του νησιού οφείλεται στό μαθητή τοΰ Παύλου Γάϊο ή στούς 'Αποστό-
λους γενικά. Συγκεκριμένα τά φίδια τοΰ νησιοΰ «ό άι - Γάιος τά βλόγησε καί δέν
δαγκώνουνε ποτέ»3. Έξ άλλου «κάνουνε λειτουργία τσ' άγιους 'Αποστόλους καί
όταν άπολύση, γυρεύουνε άπό τόν παπά χώμα τσ' 'Αγια Τράπεζας καί τό λειώνει
μέ νερό καί τό πίνει ό καθένας, γιά νά μή τσού πιάνη τό φίδι ( = δάγκωμα, δηλη-
τήριο»4 καί γενικά τά φίδια είναι άβλαβη ύστερα άπό έπιταγή τών 'Αποστόλων.
'Εάν κανείς φέρη χώμα άπό τόν τάφο τοΰ Γάϊου, πού κήρυξε καί άπέθανε στούς
Παξούς, καί τό πιή διαλυμένο σέ νερό, δέν κινδυνεύει άπό τά φίδια5.

1. Ό άνώνυμος 'Έλληνας μεταφραστής τοϋ περιηγητή Buondelmonti (Legrand,
σ. 77, στ. 28-31, αρχές 15ου αί.) γράφει γιά τή Μυτιλήνη: «Ού μήν άλλά καί Παϋλος ό 'Απόστολος
άπό Συρίας ερχόμενος εις αύτήν τόν τής θαλάσσης έξέφυγε κλύδωνα' ένθα τήν τοϋ Χριστοΰ πίστιν
διδάσκων, δφιν μέγιστον άτϊέκτεινε καί πολλούς έντεΰθεν εις αύτήν έπεσπάσατο». Παρά τό γεγονός
όμως ότι γίνεται λόγος έδώ καί γιά τόν ΓΙαΰλο καί γιά νησί, ή παράδοση άνήκει μάλλον σέ είδικώτερο
κύκλο παραδόσεων, γνωστόν στά άγιολογικά κείμενα καί στή λαϊκή παράδοση γενικώτερα, όπως
φαίνεται καί παρακάτω (σ. 36).

2. André Grasset Sain t-S a u ν e r, Voyage historique, littéraire et
pittoresque dans les isles et possessions ci-devant vénitiennes du Levant 2, σ. 223. Πρβλ. καί
Κυριάκου Σιμοπούλου, Ξένοι ταξιδιώτες στήν "Ελλάδα 1700-1800, 2, 1973, σ. 529.

3. ΚΑ, χφ. 2250, σ. 252 (Παξοί, 1957).

4. "Ο. π., σ. 18.

5. Βλ. Δημ. Σ. Λουκάτου, Λαογραφική άποστολή εις Παξούς, Έπετ. Λαογρ.
'Αρχείου 9-10 (1955-57), σ. 419. Μιά παράδοση άναφέρεται άκόμη άπό τόν Λουκάτο (ΚΑ, χφ.

2
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Έκτος όμως άπό τόν Παϋλο καί τούς μαθητές του καί άλλοι άγιοι όπως εί-
παμε, θεωρούνται διώκτες τών φιδιών άπό μερικά νησιά, σύμφωνα μέ σχετικές
παραδόσεις γι' αύτούς.

Ή παλαιότερη παράδοση πού γνωρίζω άναφέρεται στό βίο τοΰ αγίου Ίωαννι-
κίου ("j" 846), ό όποιος έ'φυγε τελικά άπό τή Βιθυνία, γιά νά ζήση ερημικά στόν
Όλυμπο. Σύμφωνα μέ δσα άναφέρονται στό βίο του, όπως εχει συντεθή άπό τόν
Συμεών τό Μεταφραστή, ό άγιος «τή Θάσω προσώρμησεν. Οί εν εκείνη τοίννν
τον μονήρη βίον άνηρημένοι, και οί πρόσοικοι πάντες δεινώς τω πλήθει τών εν αύτη
δφεων ήνωχλοΰντο. ' Επέπληστο γαρ τούτων ή νήσος, ου μικράν τινα τοις οΐκήτορσι
τήν εξ αυτών βλάβην παρεχομένη. ΈπεΙ ονν δ άγιος αύτή έπεδήμει, ήκονσι προς
αύτόν πάν δσον φκει τήν νήσον, και ίκέται προσπίπτονσι, και βοηθόν αύτοϊς αιτούν-
ται γενέσθαι, και δέονται άπαλλάξαι τούτους ώς δυνατόν τής άπό τών δφεων λύ-
μης. Καί δ μεν ελεον αυτών λαμβάνει τής συμφοράς, και ωσπερ τινά κατά τών
δφεων επαιρόμενα βέλη άφίησι τάς εύχάς. Οί δε ευθύς τών ιδίων εξέρπουσι χηρα-
μών, και τήν νήσον άπολιπόντες κατά τοϋ βυθοϋ τής θαλάσσης εαυτούς βάλλουσιν»1.

Σέ έ'να άλλο παλαιό βίο τοΰ άγίου, πού εχει συντεθή άπό κάποιο Σάββα, μο-
ναχό, ύπάρχει ή παραπάνω παράδοση σέ ένδιαφέρουσα παραλλαγή. Κατά τή παραλ-
λαγή αύτή, όταν ό άγιος έ'φθασε στή Θάσο, τόν προϋπάντησε «δ ταύτης ποιμήν
Δανιήλ συν πάση τή άδελφδτητ ι, και πίπτει αύτοΰ προς τούς πόδας ευχή ν εξαιτοΰ-
μενος θεδκλητον τάχα τήν αύτδκλητον αύτοΰ ελευσιν λογισάμενος γεγενήσθαι διά
τόν επίκείμενον αύτοις πειρασμόν υπό τοΰ οίκοϋντος εκεί δράκοντας καί δφεων, καί
άφανίσαι αύτόν ταντα καθικετενει... πρός τό σπήλαιον αυτός τοΰ δράκοντος ερχε-
ται, καί εν αύτω κατ' αύτοΰ τοις τής προσευχής αύτοΰ βέλεσιν άνθοπλίζεταΐ. 7Ωνπερ
μή φέρων τόν εμπρησμό ν δ θήρ εις τέλος έλιγμοΐς βιαίοις καί πλείστοις εαυτόν
συστρεψάμενος, καί συρίγμασιν άσήμοις περιθροονμένος, λίαν πρωί, πάντων δρώντων
εβαλεν εαυτόν εν τή λίμνη καί πλοίου δίκην νηχδμενος, συν πλήθει τών άλλων δφεων

2250, σ. 352-353) ή άκόλουθη: «Μέσα 'ς τσ* άϊ-Ποστόλοι άπό κάτω άπό τήν άγια Τράπεζα λένε
όπως έχουνε φίδια κλεισμένα σέ δυό πηγάδια. Δέν άποφασίζουνε νά τ' άνοίξουνε ποτέ. Σκιάζονται.
"Ενα είναι μέ φίδια κι άλλο μέ λεφτά. Δέν ξέρουνε ποιο είν' άπό τά δύο μέ λεφτά κ' έτσι τ' άφίνουνε».
Ή παράδοση αύτή είναι όμως ευρύτερα γνωστή καί οπωσδήποτε φαινομενικά μόνο σχετική
μέ τις προηγούμενες.

1. M i g n e, PG 116, στ. 69. Τόν βίο απλοποιημένο έχει καταχωρίσει στό Νέο Παρά-
δεισο ό 'Αγάπιος Λάνδος (Νέος Παράδεισος, ήτοι λόγοι διάφοροι καί βίοι άγιων έκ τοϋ
Μεταφραστοΰ Συμεώνος εις τήν κοινήν ήμετέραν διάλεκτον μεταφρασθέντες μέν παρά 'Αγαπίου
Μοναχοΰ τοΰ Κρητός. Νεωστί δέ τυπωθέντες εις κοινήν τών 'Ορθοδόξων ώφέλειαν, μετά τοΰ
προσήκοντος πίνακος. Ένετίησιν 1790, σ. 152 - 164. Ή παράδοση, σ. 161).
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προς τή κατά νότον κείμενη ξηρά και τοις παρακεΐμένοις ταύτη ορεσιν έξιών ήφαν-
τώθη»1.

Σέ τρίτο τέλος παλαιό βίο του άγίου, πού έχει συντεθή άπο κάποιο μονάχο
Πέτρο, άναφέρεται ότι «ην γαρ εν τινι μέρει τον νησίον κάτοικων δράκων ψοβερώ-
τατος, ον μην άλλά και επί πάσαν την νησον πλήθος είναι αναρίθμητων δφεων»,
τελικά όμως γίνεται λόγος γιά τήν άπαλλαγή τής Θάσου μόνο άπό τόν δράκοντα:
«Ώς δ' ήσθετο ό δράκων την παρονσίαν τοϋ άγίου, ηρξατο στερροτέραις σνστρο-
φαΐς και βιαίοις συρίγμασι πάντα δονεϊν τά εκεϊσε" περι δε τό αϋγος τής ημέρας,
άνισχοντος ήδη τον ήλίον, ώς υπό πνρός έλαννόμενος, πάντων θεωρούντων, εβαλεν
εαντον έν τή λίμνη, και ταντην διαπεράσας προς τήν ήπειρον γενόμενος άφαντος
γέγονε ν»2.

Διώκτης τών φιδιών στήν 'Αστυπάλαια θεωρείται σήμερα ό άγιος Άνθιμος,
ιδρυτής τόν 18ο αϊ. μοναστηρίου άνδρών στο Καστελλόριζο καί γυναικών στήν
'Αστυπάλαια3.

Κατά μία παράδοση ή μή ύπαρξη φιδιών καί άλλων έρπετών στο νησί οφείλε-
ται σέ σχετική κατάρα τοΰ άγίου4. Πιο συγκεκριμένα «στόν παλιό καιρό ήταν ένας
Τούρκος κ' ένας Άστροπαλίτης καί οί δυο καπεταναίοι. "Εβαλε στοίσημα ό Άστρο-
παλίτης καπετάνιος μέ τόν Τούρκο καπετάνιο, πώς δέν ζούνε οί δφιδες στό νησί,
γιατί ένας παλαιός άγιος, ό Άνθιμος, καταρήστηκε νά μήν ύπάρχη δφις πάνω στήν
Άστυπαλιά καί δφιδες νά είναι οί άνθρώποι, όπως τσ' είναι. Λοιπό ό Τούρκος 'έν
τό πίστεψε τσαί βάλαν τό στοίσημα τσ' ήφερε μιά κάσα οφιδες άπό τό Πετρούμι
('Αλικαρνασσός). Άμα τσ' ήβγαλε δξω στόν άμμο έντός έψοφήσανε οΰλτσοι (=όλοι)»5.

Κατά παραλλαγή τής διηγήσεως «Στήν Άστροπαλιά δέν έχει φίδια, γιατί
είναι ό άις Άνθιμος. Έκεΐ ένα καίκι μιά φορά έφερε ξύλα άπό ένα άλλο μέρος καί
κάτω άπό ένα ξύλο είχε ένα φίδι καί μόλις βγάλαν οξω τό ξύλο, έπεσε κάτω ψόφιο»®.

Σύμφωνα μέ άλλη παράδοση «γιά τά φίδια καί ό Θεός τοΰ έδωσε τή χάρη

1. ActaSS Novembris II, 1, Bruxellis 1894, σ. 360-361.

2. Ό. 7ϊ„ σ. 405-406.

3. Βλ. Ά χ ι λ λ έ ω ς Διαματάρα, 'Ολίγα τινά περί της έν Μεγίστη μονής τοϋ
άγίου Γεωργίου, Δελτ. Ίστ. Έθν. Έταιρ. 5 (1896-1900), σ. 254-255.

4. Γ ε ω ρ γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Ααογραφική άποστολή είς Άστυπάλαιαν, Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου 9-10 (1955-57), σ. 410.

5. ΚΑ, χφ. 2248, σ. 158 (1957).

6. ΚΑ, χφ. 2892, σ. 401 (Νικειά Νισύρου, 1964).
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(ένν. τοϋ άγίου Άνθιμου), επειδή ήταν καί τυφλός καί συνεχώς είχε κίνδυνο, νά
έχη τή δύναμη νά νεκράνη καί νά διώχνη τά έρπετά»1.

Κατ' άλλη πάλι παραλλαγή «ένα φίδι δάγκασε τον άι Άνθιμο καί αύτός τά
καταράστηκε καί ψοφήσαν όλα. "Εμειναν μόνο στά νησάκια τής Άστυπαλιάς,
γιατί ό άις καταράστηκε μόνο δσα ήταν έπάνω στο νησί τής Άστυπαλιάς. Γι' αύτό
υπάρχουν άφθονα άλλοΰ, αύτά δέν μπορούν νά βλάψουν τόν άνθρωπο, άμα είναι τό
κόνισμα τοΰ άϊ Άνθιμου»2.

Σύμφωνα μέ μιά άλλη διήγηση, τά φίδια έξαφανίσθηκαν άπό τό νησί άπό τόν
μαθητή τοΰ 'Ιωάννη τοΰ Εύαγγελιστή. Ή παράδοση αύτή άναφέρει εΐδικώτερα
ότι σέ σπήλαιο τοΰ νησιοΰ, ονομαζόμενο «δρακοντόσπηλιο», υπάρχουν έπάνω σέ
σταλαγμίτη λίθο αύλάκια, γιά τά όποια ό λαός πιστεύει ότι έχουν προέλθει άπό
πέλμα δράκοντα, πού κατοικούσε παλαιότερα μέσα στο σπήλαιο. Αύτός έκανε
επιθέσεις εναντίον τών πλοίων, πού παρέπλεαν τις άκτές τοΰ νησιοΰ καί κατέτρωγε
τά πληρώματά των, άλλά καί κατά τών ποιμνίων τοΰ νησιοΰ, τά όποια κατασπά-
ραζε. Οί κάτοικοι τής Αστυπάλαιας ήλθαν σέ άπόγνωση καί μπροστά στο εν-
δεχόμενο νά εγκαταλείψουν τελείως τό νησί άπευθύνθηκαν στόν Απόστολο καί
Ευαγγελιστή 'Ιωάννη στήν Πάτμο μέ τή παράκληση νά τούς άπαλλάξη άπό τόν
κίνδυνο. Αύτός όμως μή μπορώντας άπό τά γερατειά νά μετακινηθή, άπέστειλε
στήν Αστυπάλαια ένα άπό τούς μαθητές του. Ό τελευταίος διάταξε τούς κατοίκους
νά συγκεντρώσουν ξύλα καί φρύγανα. Ό άγιος έμφανίσθηκε. Τόν άκολουθοΰσε δαγ-
κώνοντας τό ραβδί του ό δράκοντας, τόν όποιο άκολουθοΰσαν τά φίδια καί οί σκορ-
πιοί καί κάθε δηλητηριώδες έρπετό καί έντομο πού υπήρχε στο νησί. Κατά προ-
τροπή πάλι τοΰ άγίου οί κάτοικοι τής Αστυπάλαιας έβαλαν φωτιά στο σωρό τών
ξύλων καί φρυγάνων καί έπάνω στήν πυρά αύτή ρίχθηκαν μέ προσταγή του καί ό
δράκοντας καί τά λοιπά φίδια καί οί σκορπιοί. Άπό τότε κανένα άπό τά ζώα αύτά
δέν υπάρχει στο νησί3.

Κατά παράδοση τέλος άπό τή Σύμη γιά τόν άγιο πάλι Άνθιμο, ή όποία
όμως φαίνεται ότι έχει διαπλασθή υπό τήν έπίδραση τών παραδόσεων τής Αστυ-
πάλαιας «Ό άις Άνθιμος είναι άόμματος καί τοΰ 'δωσε ό Θεός τή χάρη νά κάμνη

1. "Α ν ν η ς Παπαμιχαήλ, Δημώδεις παραδόσεις έκ Σύμης καί Χίου, Έπετ.
Ααογρ. 'Αρχείου 15-16 (1962-63), σ. 39.

2. "Ο. π. Πρβλ. καί Χ α ρ α λ. Δημ. Φ α ρ ά ν τ ο υ, Τά «τραγούδια της τούρνας»
έξ 'Αστυπαλαίας Δωδεκανήσου, 'Ελληνική Ψυχή, Λαογραφική 'Επιθεώρηση 2, τεϋχ. 40 (1972),
σ. 34-35.

3. Βλ. δρθρ. «'Αστυπάλαια, έχθρά τοις οφεσι» στό περ. Φωνή τής Δωδεκανήσου 1, τεϋχ.
9 ('Αθήναι 1923), σ. 4-5.
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τά ερπετά νά μή δακοΰν, γιατί αυτός έτσι όπως ήταν αόμματος τόν δακοϋσαν τά
έρπετά. Γι αύτό κι ό Θεός τοΰ 'δωσε τό χάρισμα νά κάμνητά ερπετά νά μή δακοΰν.
"Οπου έχει έρπετά, βάτζουνε τό κονισματάκι τοΰ αϊ Άνθιμου καί δέν δακοΰν»1.

Πολύ ενδιαφέρουσες σχετικές ειδήσεις έχομε άπό τά Ψαρά. «Στά Ψαρά άγρια
ζώα, δηλ. άλεποΰδες, κουνάβια, δέν υπάρχουν ούτε καί έρπετά. Γιά τά φίδια πολλά
διηγούνται οί γεροντότεροι. Ή προφορική παράδοση έχει διασώσει, ότι τό νησί
άπηλλάγη άπό τά φίδια διά θαύματος. 'Εάν δέ τυχόν μέ τις κουφάλες τών δένδρων,
πού τό κΰμα άποβάλλει εις Ψαρά, μεταφερθούν φίδια, αύτά δέν μπορούν νά ζήσουν,
άλλά ψοφοΰν εύθύς ώς άποβιβασθοΰν στή ξηρά.

Υπήρχαν, λέγουν οί γεροντότεροι, πολλά φίδια, πού κάποτε, όταν ένας παπάς
πήγε νά λειτουργήση σ' ένα έξωκκλήσι Άγιά Κιουρά (Αγία Ματρώνα), άντελήφθη
ένα φίδι μέσα στο Δισκοπότηρο. Τό κατηράσθη τότε καί έκτοτε, ώς διά μαγείας,
έξηφανίσθησαν.

Πολλοί ξένοι, πού επισκέπτονται τά Ψαρά, παίρνουν χώμα άπό τό άναφερό-
μενον έξωκκλήσι, τόν «φιδόλακκον», καί τό μεταφέρουν σέ άλλα μέρη τής Ελλάδος,
όπου παραδόξως έξαφανίζονται τά φίδια άπό τά σπίτια, στά όποια τό τοποθετοΰν
ή τό σκορπούν. Τοΰτο τό διεπίστωσε καί ό γράφων τις γραμμές αύτές. Άφ' δτου
έτοποθέτησε στίς τέσσαρες γωνιές τοΰ πατρικού του σπιτιοΰ τό φιδόχωμα, φίδι δέν
ένεφανίσθη. "Οταν κατόπιν έπεσκευάσθη καί τό φιδόχωμα έσκορπίσθη, ήρχισαν
πάλιν νά έμφανίζωνται τά φίδια»2.

Προστάτης άπό τά φίδια τών κατοίκων τοΰ μικροΰ νησιοΰ τοΰ 'Ιονίου πελά-
γους Καστοΰ θεωρείται ό άγιος 'Ιωάννης (24 Ίουν.). «Λένε πώς τά φίδια στόν Κα-
στό δέν έχουν δηλητήριο καί γι' αύτό, αν σέ δαγκάσουν, δέν παθαίνεις τίποτε. Αύτό
τό άποδίδουν στόν «άγιο»3.

Κατά παράδοση άπό τήν 'Ικαρία σέ κάποια τοποθεσία τοΰ νησιοΰ «δέν δαγκώ-
νουν οί σκορπιοί καί τά φίδια. Λένε πώς αύτό οφείλεται στήν έκκλησία τοΰ άγίου
Παντελεήμονος, πού βρίσκεται έδώ στήν τοποθεσία Μόρσακας κάτω άπό τό Φύτρον
δρος»4.

Ή παράδοση τέλος άναφέρει ότι ή Κύπρος έρημώθηκε καί κατόπιν γέμισε μέ
φαρμακερά φίδια. Κατά τήν έπίσκεψή της στο νησί ή άγία Ελένη «προχωρώντας

1. Βλ. "Α ν ν η ς Π α 7t α μ ι χ α ή λ, 8. π., σ. 37, άρ. 3.

2. Δ η μ. Γρ. Σ π α ν ο ϋ, Ψαριανή λαογραφία, 'Αθήναι 1962, σ. 76.

3. Μενελάου Καραμεσίνη, "Αη-Γιάννη ς Καστοΰ, 'Ελληνική Υυχή, 8. 7t. 2,
τεϋχ. 40 (1972), σ. 63.

4. ΚΑ, χφ. 2449, σ. 20 (1962).
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κατά τό Σταυροβούνι, βρήκε τρομερές δυσκολίες. Σκέφτηκε τότε νά βάλη φωτιά,
νά καοϋν οί θάμνοι καί τά άγριόδεντρα, γιά νά καοΰν μαζί καί τά φίδια. . . "Ετσι
μπόρεσε νά προχώρηση ώς τό Σταυροβούνι»1.

Τά είδικώτερα θεματικά στοιχεία τών παραδόσεων, πού μάς απασχολούν, όσα
τουλάχιστον άναφέρονται, γιατί σέ πολλές παραδόσεις λείπουν οί σχετικές λεπτο-
μέρειες, είναι τά άκόλουθα:

Α'. Στά νησιά Κρήτη, Παξούς, Θάσο, 'Αστυπάλαια, 'Ικαρία, Ψαρά, Καστό
καί Κύπρο δέν ύπάρχουν δηλητηριώδη έρπετά, θηρία ή άλλα άγρια καί επικίνδυνα
ζώα (λύκοι, άρκοΰδες, κλπ.), τά όποια κάποτε ζούσαν σ' αύτά σέ άφθονία καί άπο-
τελούσαν άλυτο πρόβλημα γιά τούς κατοίκους.

Β'. 'Από τή μάστιγα αύτή άπαλλάχθηκαν τά νησιά άπό τόν 'Απόστολο Παύλο
(Κρήτη [4 παραδ.], Παξοί), τούς μαθητές του Τίτο (Κρήτη), Γάϊο (Παξοί), μαθη-
τή τοΰ 'Αποστόλου καί Εύαγγελιστή 'Ιωάννη ('Αστυπάλαια), τούς 'Αποστόλους
γενικά (Παξοί), τό Χριστό (Κρήτη), τόν άγιο Ίωαννίκιο (Θάσος), τό άγιο 'Άνθιμο
('Αστυπάλαια), τόν άγιο Παντελεήμονα (Ικαρία), τόν άγιο 'Ιωάννη (Καστός), ένα
ιερέα (Ψαρά) καί τήν άγία Ελένη (Κύπρος).

Γ'. Οί παραπάνω άγιοι βρίσκονται στά νησιά: 1. τυχαία ή ένεκα* θαλασ-
σοταραχής (Παύλος, Τίτος [Κρήτη], Γάϊος, 'Απόστολοι [Παξοί,] άγιος Ίωαννί-
κιος [Θάσος], άγία 'Ελένη [Κύπρος] κλπ.). 2. ύστερα άπό σχετική πρόσκληση τών
κατοίκων, γιά νά τούς άπαλλάξουν άπό τά φίδια κλπ. (Παύλος [Κρήτη], μαθητής
'Ιωάννη τοϋ Εύαγγελιστή ['Αστυπάλαια]).

Δ'. Οί άγιοι άπαλλάσσουν τά νησιά άπό τά φίδια, έπειδή καί οί 'ίδιοι δαγκώ-
νονται άπό αύτά (Παύλος [Κρήτη], "Ανθιμος ['Αστυπάλαια]), έπειδή έξ αιτίας τών
φιδιών δυσχεραίνεται ή πορεία των (άγία 'Ελένη [Κύπρος]) ή άπλώς, γιά νά εύερ-
γετήσουν τούς κατοίκους τών νησιών.

1. Νεάρχου Κ λ η ρ ί δ η, Μοναστήρια στήν Κύπρο. Θρϋλοι καί παραδόσεις2,
Λευκωσία 1958, σ. 34. Πρβλ. τοϋ ίδιου, Ή άγία Ελένη στά 'Ιεροσόλυμα καί στην Κύπρο,
Λευκωσία 1958, σ. 13-14 καί σ. 21. Γενικώτερα βλ. τή μελέτη μου: Άπο τήν έπίσκεψιν τής άγίας
'Ελένης είς τήν Κύπρον, Κυπριακός Λόγος 12 (1980), σ. 256 κέξ. Άς σημειωθή ότι σφραγίδα
τοΰ 'Αποστόλου Λουκά χρησιμοποιείται έναντίον τών δηγμάτων τών φιδιών (βλ. Κυπριανάριον,
1913 [φωτ. άνατ. 1978], σ. 29 [έκ τοΰ βιβλίου τοΰ ίατροΰ Γεωργίου I. ΣΛανοπούλου] καί Ν. Γ.
Κ υ ρ ι α ζ ή, Δημώδης κυπριακή Ιατρική, Κυπριακά Χρονικά 4 [1926], σ. 28), πιστεύεται ότι άπο-
διώχνει τούς σκορπιούς (Κύπρου Χρυσάνθη, Θηριακά τής Κύπρου, Κυπριακαί Σπόυδαί
4[1940], σ. 41. Βλ. καί ο. 45, όπου γηθειά πρός θεραπεία όφιοδήκτων μέ άναφορά στόν άγιο Λουκά,
ή οποία όμως χρησιμοποιείται εύρύτερα, όπως φαίνεται (βλ. Armand Delatte, Anecdota
Atheniensia 1, 1927, σ. 83).
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Ε'. Τά φίδια εξαφανίζονται ή γίνονται ακίνδυνα: 1. υστέρα άπο σχετική προσ-
ευχή, εύχή, εύλογία, ή κατάρα τοϋ άγίου (Παΰλος, Χριστός [Κρήτη], Ίωαννίκιος
[Θάσος], Άνθιμος [Αστυπάλαια], ιερέας [Ψαρά]) 2. ύστερα άπό συμβουλή τών
άγίων στούς κατοίκους νά πυρπολήσουν τά δάση, όπου βρίσκονται τά φίδια (Παΰλος
[Κρήτη], άγια Ελένη [Κύπρος]) 3. ύστερα άπό κατάκαυσή των κατά τρόπο θαυ-
μαστό άπό τούς άγιους έπάνω σέ σωρό άπό ξύλα καί φρύγανα (μαθητής 'Ιωάννη
[Αστυπάλαια]).

S'. Μετά άπό τήν παρέμβαση τών άγίων φίδια ή θηρία δέν μπορούν πλέον νά
ζήσουν στά νησιά, καί αν μεταφερθούν σ' αύτά, πεθαίνουν, ή δσα άκόμη υπάρχουν,
έχουν γίνει άκίνδυνα (τό σύνολο σχεδόν τών παραδόσεων).

Ζ'. Τό χώμα μερικών νησιών, μετά τήν άπαλλαγή των άπό τά φίδια, χρησι-
μοποιείται ώς άντίδοτο κατά τοΰ δηλητηρίου τών φιδιών (Παξοί, Ψαρά). Οί θη-
ριόδηκτοι θεραπεύονται, καί άν στρέψουν μόνο τά μάτια των πρός τό νησί, πού ευερ-
γέτησαν οί άγιοι (Παξοί).

Συναφείς πρός τις έλληνικές παραδόσεις ύπάρχουν, όπως ε'ίπαμε, άρκετές καί
στούς εύρωπαϊκούς λαούς. Οί παραδόσεις αύτές άναφέρονται επίσης στόν Απόστολο
Παύλο άλλά καί σέ άγιους τής Δυτικής 'Εκκλησίας. Τά είδικώτερα θέματά των καί
ή δομή των γενικά εϊναι συναφή μέ τά θέματα καί τή δομή τών νεοελληνικών πα-
ραδόσεων.

Παραθέτω έδώ μερικές μόνο άπό τις παραδόσεις αύτές, γιατί τό σχετικό υλι-
κό έχει ήδη συγκεντρωθή σέ μελέτες ξένων ερευνητών1.

Ό άγιος Hilaire τοΰ Poitiers, όταν κάποτε έφθασε στο νησί Gallinarie τής
ιταλικής Ριβιέρας, τό βρήκε γεμάτο άπό φίδια. Τά φίδια εξαφανίσθηκαν μόλις πλη-
σίασε ό άγιος. Αύτός έμπηξε στό μέσο τοΰ νησιοΰ ξύλινο στΰλο καί διέταξε τά φίδια
νά μή περάσουν πΐά τό δριο αύτό.

Ό άγιος Όνοράτος χρησιμοποίησε ένα πιό δραστικό μέσο. "Οταν έφθα-
σε σέ νησί τής γαλλικής Ριβιέρας καί τό βρήκε γεμάτο άπό φαρμακερά φίδια, επι-
καλέσθηκε τή βοήθεια το~ Θεού, όπότε ή θάλασσα πλημμύρισε τό νησί καί έπνιξε

1. Βλ. κυρίως: Alexander Η. Krappe, St. Patrick and the snakes, Tradi-
tio, Studies in ancient and medieval history', thought and religion, 5 (1947), σ. 323 κέξ.·
Alfons A. Barb, Der Heilige und die Schlangen, Mitteilung der Anthropologischen
Gesellschaft in Wien 82 (1953), σ. 1 κέξ. καί Robert Wildhaber, Beda Yenerabilis
and the snakes, Folklore Today, τιμ. τόμος Dorson, 1976, σ. 497 κέξ.
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τά φίδια. "Οταν υποχώρησαν τά νερά, 'ίδρυσε εκεί τό μοναστήρι του. Άπό τότε δέν
υπάρχουν στό νησί ερπετά ούτε άλλα δηλητηριώδη ζώα.

Ό άγιος Maudés ζήτησε άπό τό Θεό ώς ιδιαίτερη χάρη, ή γη τοϋ νησιοΰ Mau-
dés στή βόρεια άκτή της Βρεττανίας νά έ'χη τό προνόμιο νά είναι στό διηνεκές ά-
παλλαγμένη άπό τά φίδ'α. Έτσι έξηγεΐται ή έ'λλειψη αύτών τών ζώων άπό τό νησί
καί τό ότι λίγο χώμα τοΰ τόπου, άρκεΐ, γιά νά τά σκοτώση1.

Πολύ χαρακτηριστική είναι ή παράδοση γιά τόν άγιο Πατρίκιο, πού άπάλλαξε
τήν 'Ιρλανδία άπό τά έρπετά καί τά φαρμακερά φίδια. Ούτε έρπετά υπάρχουν άπό
τότε στό νησί ουτε δηλητηριώδη φίδια μπορούν νά ζήσουν εχει. Γιατί καί μόνο ή
όσμή τοΰ άέρα τής γής θανατώνει κάθε ερπετό, πού θά πλησιάση τό νησί. Επίσης
ολα τά πράγματα στό νησί είναι άντίδοτα στό δηλητήριο τών φιδιών.

Ή παράδοση αύτή είναι γνωστή στήν 'Ιρλανδία άπό τό 731, άφοΰ περιλή-
φθηκε στήν έκκλησιαστική ιστορία τοΰ άγγλικοΰ έθνους τοΰ Beda Venerabiiis.
Άπό τότε μνημονεύεται σέ δημοσιεύματα τοΰ 12ου καί 13ου αΐ. Τέλος περιλήφθηκε
στήν περίφημη Legenda aurea τοΰ Jacobus de Voragine, πού γράφτηκε τό δεύ-
τερο ήμισυ τοΰ 13ου αί· στή λατινική γλώσσα καί μεταφράστηκε σύντομα σέ πολ-
λές εύρωπαι'κές γλώσσες. Έπειδή τό βιβλίο αύτό διαβαζόταν εύρύτατα άπό τούς
ευρωπαϊκούς λαούς, συνετέλεσε πολύ, όπως φαίνεται, στή διάδοση πολλών θρησκευ-
τικών ιδίως παραδόσεων2, όπως ή παραπάνω, άπό τήν όποία δημιουργήθηκε καί
σχετικός εικονογραφικός τύπος τοΰ άγιου3.

Γενικά τό ύλικό τών ευρωπαϊκών παραδόσεων προέρχεται άπό νησιά τής δυ-
τικής Μεσογείου καί τοΰ Άτλαντικοΰ μέχρι τήν 'Ιρλανδία πρός βορρά καί άκόμη
βορειότερα. Σπανιώτατα προέρχονται οί παραδόσεις άπό χερσονήσους ή οπωσδή-
ποτε άπομονωμένους τόπους καί ποτέ άπό ήπειρωτικά διαμερίσματα τών χωρών,
στις όποιες άνήκουν4. Σχετικά παρατηρεί πολύ σύντομα ό Sébillot ότι νησιά είναι

1. Τις παραδόσεις αύτές καθώς καί άλλες γαλλικές βλ. στον Paul Sébillot, Le
folk-lore de France 2,1905, σ. 81-82· 3,1906, σ. 262. Πρβλ. καί Robert Wild h ab er,
δ. π., σ. 500.

2. Βλ. Robert W i 1 d h a b e r, δ. π., σ. 497-498.

3. Βλ. Alfons Α. Barb, δ. π., σ. 13.

4. Ό περιγγητής Juan Ceverio de Vera, ό όποιος επισκέφθηκε τήν Κρήτη τό 1595 εξε-
τάζει συγκριτικά τό νησί μέ τις Καναρίους νήσους καί αναφέρει ότι καί στά δύο δέν ύπάρχουν δηλη-
τηριώδη ζώα (βλ. στοϋ 'Ε λ ε υ θ. Π λ α τ ά κ ή, δ. π., σ. 65). Τό θέμα αύτό τής άπαλλαγής τών
νησιών (ή χερσονήσων) άπό τά δηλητηριώδη έρπετά 8χι άπό αγίους άλλά άπό εύφυεΐς άνδρες ή
γυναίκες είναι διαδεδομένο στά δανικά νησιά (βλ. Chr. Blinkenberg, Rhodische Ur-
völker, Hermes 50 [1915], σ. 290) κ. ά.
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τά καταφύγια μερικών επικινδύνων ζώων. Μερικά άπο αύτά τά νησιά έχουν άπαλ-
λαχθή άπό τον κίνδυνο κάτω άπο θαυμαστές συνθήκες, υπάρχουν δέ καί πολλά,
όπου τά ζώα αύτά δέν μπορούν νά ζήσουν1.

Τό θέμα όμως έχει άνάγκη άπό ερμηνεία καί μάλιστα ιστορική. Άπό τήν άπο-
ψη αύτή μόνο τό σχετικό ύλικό τοΰ έλληνικοΰ χώρου, τόσο τό σύγχρονο δσο καί τό
προερχόμενο άπό τήν άρχαία γραμματεία, μέ τόν πλοΰτο καί τήν ποικιλία του —τό
όποιο κατά τό πλείστον άγνοοΰν οί ξένοι ερευνητές—μπορεί, όπως πιστεύω, νά τό
διαφώτιση. 'Εκτός άπό τις νεοελληνικές παραδόσεις, πού έχουν ήδη παρατεθή, τό-
σο τά ονόματα, πού έχουν καμμιά φορά άποδοθή σέ μερικά νησιά, δσο καί συνα-
φείς διηγήσεις, πού σχετίζονται μ' αύτά, είναι πολύ χαρακτηριστικά γιά τις ύπάρ-
χουσες σχετικές άντιλήψεις.

Συγκεκριμένα ή Τήνος, σύμφωνα μέ μιά νεώτερη παράδοση, πού μπορεί νά
άπηχή μιά δμοια άρχαία, λέγεται καί Φιδονσσα, «γιατ' είχε πολλά φίδια»2. Τό νησί
ήταν άκατοίκητο «κ' είχε μεγάλα ρουμάνια καί πολλά θηρία. . .». Δύο βασιλόπουλα
πού έξορίσθηκαν σ' αύτό «ήβάλαν φωτιά στά ρουμάνια, κι δσο καίγονταν τά ρου-
μάνια, τά φίδια ήσφυρίζαν κ' ήφεΰγαν στά βουνά»3.

Φιδονσσα έπίσης λέγεται μικρό νησί κοντά στήν Αστυπάλαια4.

Ό τύπος Φιδονήσι είναι γνωστός ώς τοπωνύμιο5 καί δηλώνει νησί γεμάτο
άπό φίδια. "Ετσι Φιδονήσια λέγονται δύο νησιά, πού βρίσκονται άνατολικά τοϋ νο-
τίου άκρου τοΰ μικρού νησιοΰ Διακόφτι τών Κυθήρων6. Φιδονήσ', ονομάζεται τό
μεγαλύτερο άπό τά δύο νησιά, πού βρίσκεται στο στόμιο τοϋ δρμου τής Νέας'Ηρα-

1. "Ο. π., σ. 81.

2. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις 1, σ. 29, άρ. 44.

3. "Ο. π., σ. 28-29, άρ. 44" 2, σ. 691-692.

4. Konstantin Amantos, Die Suffixe der neugriechischen Ortsnamen.
Beitrag zur neugriechischen Ortsnamenforschung, München 1903, σ. 15 ( = |Κωνσταν-
τίνου I. Ά μ ά ν τ ο υ, Γλωσσικά μελετήματα, έν 'Αθήναις 1964, σ. 22 [«'Αθηνά», Σύγγραμ-
μα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις 'Επιστημονικής 'Εταιρείας, Σειρά διατριβών καί μελετημάτων 2]),
πρβλ. καί Κέντρ. Συντ. Ίστ. Λεξ. Άκαδ. 'Αθηνών, χφ. 690α, σ. 142 (Έφιδοϋσα, ή), ώς καί τό
άρθρ. «'Αστυπάλαια, έχθρα τοις δφεσι», δ. π., σ. 4.

5. Γ. Ν. Χατζιδάκι, ΜΝΕ 2, σ. 181.

6. Κ ω ν σ τ. Ν. Παπαμιχαλοπούλου- Γεωργίου I. Κριτσα, ΑΙ
έλληνικαί νήσοι, έν 'Αθήναις 1911, σ. 121. Πρβλ. καί σ. 116, καθώς καί Κυθηρ. Έπετ. 1 (1909),
σ. 8.
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κλίτσας1. Φιδονήσι ονομάζεται καί τό νησί Λεύκη ή Λευκή ή Άχιλλέως νήσος
τών 'Αρχαίων2.

Τέλος Φιδόνησα ώνόμαζαν καί τά νησιά Όθωνοί Κερκύρας. «Οί πειραταί
όταν ήρθανε έδώ, εύρήκανε τόσα φίδια, πού δέν μπορούσανε νά σταθούνε σέ τσα-
ντήρι»3.

Ό Buodelmonti, χρησιμοποιώντας πιθανώς παλαιότερή του πηγή, παράγει
τό όνομα τοΰ νησίοΰ τών Κυκλάδων 'Ανάφης (φέρεται μέ τον τύπο Άναφιός) άπό τό
α στερητικό καί όφις. «Πρός άρκτον καί ή καλουμένη Άναφιός», γράφει, «νησός
έστιν, ήτις άπό τοΰ μή έ'χειν οφεις ταύτης έτυχε της έπωνυμίας, άπό τοΰ α στερη-
τικού μορίου δηλονότι καί τοΰ όφις». Καί προσθέτει: «ού μήν άλλά καί έάν τις εις
ταύτην οφιν κομίση τις, εύθύς θνήσκει· καί τό δή μέγιστον ώς εΐ χοΰν κομίση τις
έντεΰθεν άλλαχοΰ καί μετ' αύτοΰ κύκλον ποιήσας θήση έντός οφιν, άπόλλυται εύ-
θύς»4.

Ό 'ίδιος περιηγητής γράφει γιά τήν Κεφαλληνία: «Εύρίσκονται δέ καί άσπί-
δες έκεΐ πολλαί, έρπετά θανατηφόρα, άπερ, αΐσθόμενα της τοΰ άνθρωπίνου σώματος
θερμότητος, ύπνώττουσι μετ' άνθρώπων, μηδαμώς αυτούς βλάπτοντα»5.

Τέλος ό 'Ιταλός λόγιος Thomaso Porcacchi (β' ήμισυ 16ου αϊ.) γράφει γιά τή
Σκύρο ότι είναι όρεινή καί γεμάτη άπό δάση, άλλ' έρημη ένεκα της πληθώρας τών
άγριων θηρίων. Ή μαρτυρία του όμως δέν θεωρείται άξιόπιστη6.

Πλουσιώτατο είναι τό άντίστοιχο ύλικό άπό τήν άρχαία γραμματεία. "Ετσι

1. ΙΑ, χφ. 864, σ. 157 καί 124.

2. Μελετίου, Γεωγραφία παλαιά καί νέα, β' έκδ. ύπό 'Ανθίμου Γαζή, έν Βενετία,
1807, 2, σ. 59, Κωνστ. Ν. Παπαμιχαλοπούλου- Γεωργίου I. Κριτσα,
ο. π., σ. 58.

3. ΚΑ, χφ. 2344, σ. 467 (1960).

4. Buondelmonti (Legrand), σ. 59, άρ. 41. Στόν περιηγητή παρατηρείται γενι-
κώτερη τάση πρός έτυμολόγηση τών ονομάτων τών νησιών (βλ. στό ΐδιο έργο σ. 5, 11, 13, 19,
23, 25, 35, 37, 76 κ. ά.). Κατά τόν Δη μ. Π. Πασχάλη (άρθρ. 'Ανάφη, ΜΕΕ (Πυρσός) 4,
στ. 618) «λέγεται ότι τό έδαφος τής 'Ανάφης είναι τοιούτον, ώστε δέν ήμποροϋν νά ζήσουν έρπετά.
Καί πράγματι είναι παρατηρημένον ότι εις τήν 'Ανάφην δέν υπάρχουν δφεις».

5. "Ο. π., σ. 10, στ. 18-21.

6. Βλ. σχετικά Ξενοφώντος 'Α. 'Αντωνιάδη, Ή Σκϋρος στους Λεριηγητές
καί γεωγράφους (1400-1900), 'Αθήνα 1977, σ. 57-58 (Άρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών, παράρτημα
τοϋ ΚΑ' τόμου). Κατά προφορικές πληροφορίες μου άπό τούς Σκυριανούς βοσκούς Γ. καί Μαντζ.
Φτούλη ύπάρχουν στή Σκΰρο πολλά φίδια, τά 07ΐοΐα όμως δέν είναι δηλητηριώδη... τά έχουν δέσει
κάποια γριά ή κάποιος άλλος. Τά φίδια όμως έχουν λιγοστέψει, γιατί έχουν βάλει φωτιά στά δάση.
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μερικά άπο τά ελληνικά νησιά προσέλαβαν τήν ονομασία Όφιονσσα}, κτδ., στά
'ίδια δέ νησιά ή καί σέ άλλα περιφερόνταν διηγήσεις γιά τήν ύπαρξη στο έδαφος των
πολλών φιδιών. Συγκεκριμένα 'Οφιονσσα ώνομάσθηκε:

1. Ή Ρόδος, πριν μάλιστα πάρη τό σημερινό της ονομα2, «διά τό πλήθος
τών δφεων»3."Οπως άναφέρει ό Ηρακλείδης ό Ποντικός, (('Ρόδον τήν νήσον το πα-
λαιόν κεκρνφθαι λέγονσιν υπό τής θαλάσσης, άναφανήναι δε ύστερον ξηρανθεΐσαν.
Έκαλεΐτο δε Όφιονσσα διά τό πλήθος τών ενόντων οφεων»*.

2. Ή Τήνος5. 'Αλλιώς καί Όφιόεσσα, παραδιδόταν δέ ότι οί δφεις τοϋ νησιοΰ
«πικροί γίγνονται», οί «σκορπιοί δεινοί» κτλ.6 Ή έκφραση ((Τήνια κακά» χρη-
σίμοποιοΰνταν παροιμιακά «επί τών άγαν δυσχερών ότι εν Τήνω τή νήσω οφεις
πικροί»1. «Τηνία» δέ κατά τόν 'Ησύχιο λεγόταν ή έχιδνα8.

3. Ή Κύθνος9.

4. Τό νησί Formentera στή νότια άκτή τής 'Ισπανίας, ή μικρότερη άπό τις
δύο Πιτυ ΰσες10.

5. Μικρό νησί κοντά στήν Κρήτη11, πιθανώς μπροστά άπό τόν κόλπο Καλοί
Λιμένες12.

1. Βλ. κυρίως Pape-Benseler, Wörterbuch der griechischen Eigennamen,
1884, λ. Όφίουσα, καθώς καί τά έπί μέρους ονόματα τών νησιών, Pauly-Wissowa,
RE XVIII, 1 (1939), στ. 663-665, λ. Ophiusa, Ophiussa.

2. Σ τ ρ ά β·, Γεωγρ. 14, 2, 7 (653 [σ. 912 Meineke]), Σ τ έ φ. Β υ ζ., λ. Ρόδος, Ρ 1 i n.,
Nat. hist. 5. 132 (Ian - Mayhoff), Εύσταθίου, 'Υπομνήματα είς Διονύσιον τόν περιηγητήν,
στ. 504 (Bernhardy 1, σ. 197). Πρβλ. καί Ύγίν., Άστρον. 2, 14.

3. Ήσύχ., λ. Ρόδος (Latte).

4. Ήρακλ., Περί πολιτειών 33 (FHG 2,222, Müller). "Ετσι άναφέρεται ή Ρόδος
άπό διαφόρους έκκ>ησιαστικούς συγγραφείς,. "Ελληνες καί Λατίνους, όπως οί Εύσέβιος, Όρόσιος,
'Ιερώνυμος, Άμμιανός Μαρ> ελλΐνος καί Beda Venerabiiis (βλ. I ο a n n i s M e u r s i, δ. π.,
Rhodus, sive, De illius insulae, atque urbis, rebus memoratu dignis, σ. 4-5· πρβλ. καί Chr.
Blinkenberg, δ. π., σ 298).

5. Στέφ. Β υ ζ., λ. Τήνος, Ρ 1 i n. Nat. hist. 4, 65.

6. Βλ. πρόχειρα στοΰ Ν. Γ. Πολίτη, Παραδόσεις 2, σ. 691-692.

7. Βλ. Δ ι ο γεν. III, 78, στό Corp. Paroem. Graec. (CPG) II, 49 μαζί μέ τις ση-
μειώσεις άπό τούς έκδότες Leutsch καί Schneidewin.

8. Ήσύχ., λ.

9. 1 Αρ ι σ τ ο τ., Άποσπ. 522 (Rose), Στέφ. Β υ ζ., λ. Κύθνος.

10. Σ τ ρ ά β., Γεωγρ. 3, 5, 1 (167 [σ. 227 Meineke]), Κ λ α υ δ. Π τ ο λ., Γεωγρα-
φικής Ύφηγήσεως 2, 6, 77 (Nobbe), Ρ 1 i n., Nat. hist. 3, 78.

11. Ρ lin., Nat, hist. 4, 61.

12. Pauly-Wissowa, RE., δ. π., στ. 663.



28

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

6. Ή Χίος1.

7. Νησί στήν Προποντίδα νότια τής Κυζίκου2.

Ή Κύπρος ώνομάσθηκε Ophiusia ar να3 καί Όφιώδης*.

Όφιώδης ώνομάσθηκε άκόμη άπό τούς άρχαίους νησί στήν Ερυθρά θάλασσα
μάλιστα ((άπό τοϋ σνμβεβηκότος, ή ν ήλευθέρωσε τών ερπετών ό βασιλεύς, αμα και
διά τ ας φθοράς τών προσορμιζομένων άνθρώπων τάς εκ τών θηρίων»5. Γιά τό ίδιο
νησί μάς παραδίδει ό Διόδωρος ότι ((τό μεν παλαιόν υπήρχε πλήρης παντοδαπών
καί φοβερών ερπετών, άφ' ών καί ταύτης ετυχε τής προσηγορίας (ένν. Όφιώδης),
εν δε τοις μεταγενεστέροις χρόνοις ύπό τών κατά τήν Άλεξάνδρείαν βασιλέων όντως
εξημερώθη φιλοτίμως ωστε μηδέν ετι κατ' αύτήν δρασθαι τών προϋπαρζάντων
ζωων»β Παρόμοια άναφέρει καί ό Άγαδαρχίδης7.

Τέλος τό όνομα τών νησιών Έχινάδων έχει έτυμολογηθή άπό τούς άρχαίους
μεταξύ τών άλλων άπό τό ((ότι έχεις πολλοί είσιν εν αύταϊς»8, όπως άναφέρεται
στά σχόλια στό Διονύσιο τόν περιηγητή (πού έζησε στούς χρόνους τοΰ Αυγούστου
ή μετά τόν Νέρωνα).

'Αρκετές άκόμη ειδήσεις (οχι ονομασίες) σχετικές μέ τό θέμα μας άναφέρονται
σέ διάφορα νησιά, όπως ύποδηλώθηκε, καί μάλιστα στήν Κρήτη.

Τά χωρία τών 'Αρχαίων γιά τήν Κρήτη, πού παραθέτει καί έξετάζει ό Πλα-
τάκης στήν προαναφερθείσα μελέτη του, τά κατατάσσει στά άναφερόμενα: α') σέ
θηρία καί σαρκοβόρα ζώα β') σέ δηλητηριώδη καί έπιβλαβή ζώα καί γ') στά εισα-
γόμενα άπ' έξω ζώα. Τέλος έξετάζει τις σχετικές άρχαΐες καί νεώτερες παραδόσεις.

Γιά τή σχέση τών άρχαίων παραδόσεων μεταξύ των καί μέ τις νεώτερες θά

1. «Αντη ή Χίος είχε πλείστα ερπετά, ώς καί διά τό πολνθηρον αύτήν είναι Όφιοϋσ-
(σ)αΐ' κληθήναι» (Σχόλια στα Ά ρ ά τ ο υ, Φαινόμενα, στ. 636 [£κδ. Ern. Maass, σ. 461] ).

2. Κ λ α υ δ. Πτολ., Γεωγραφικής Ύφηγήσεως 3,10,16, Στέφ. Β υ ζ., λ. Βέ-
σβικος, Ρ 1 i n., Nat. hist. 5, 151.

3. Ovid., Met. 10, 229.

4. Νικαίνετος, στοϋ Παρθενίου, Περί ερωτικών παθημάτων 11, 1, πρβλ.
καί Κυριάκου Χατζή ϊωάννου, Ή άρχαία Κύπρος εις τάς έλληνικάς πηγάς 2,1973,,
σ. 310 καθώς καί I ο a n n i s M e u r s i, 8. π. Cyprus, sive, De illius insulae rebus, et
antiquitatibus, σ. 8.

5. Στράβ., Γεωγρ. 16, 4, 6 (770) (Loeb.). Βλ. καί Ρ a u 1 y - W i s s ο w a, RE
ö. π., στ. 643.

6. Δ ι ο δ. Σικ., Βιβλ. 3, 39, 4.

7. Φωτίου, Βιβλ. VII, σ. 178, § 82 (R. Henry, Budé).

8. Βλ. Σχόλια στόν Διονύσιο, Geogr. Gr. Min. 2, σ. 448, στ. 24-25 (Müller).
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γίνη λόγος παρακάτω. Γιά τις ειδήσεις γενικά παρατηρώ ότι εκείνο πού έδώ
ένδιαφέρει εϊναι οχι τόσο, άν σ' αύτές γίνεται λόγος γιά έρπετά, επιβλαβή ζώα ή
θηρία, γιατί ό διαχωρισμός δέν είναι ξεκαθαρισμένος, όσο τά εΐδικώτερα θέματα
των (μοτίβα). Τά θέματα αύτά είναι βασικά τρία : α') "Αγρια, σαρκοβόρα καί γε-
νικώτερα έπιβλαβή ζώα (άρκοϋδες, λύκοι κλπ.), δέν ύπάρχουν στό νησί (Ψευδο-
'Αριστοτέλης, Διόδωρος Σικελιώτης, Αιλιανός, 'Αντίγονος Καρύστιος, Πλίνιος κ.ά.)1.
β') Ή ανυπαρξία των οφείλεται σέ εύεργεσία τοΰ 'Ηρακλή ή τοΰ Δία (Διόδωρος
Σικελιώτης, Αιλιανός), γ') Άν τά ζώα αύτά είσαχθοΰν στήν Κρήτη, δέν μπορούν νά
ζήσουν. Σύμφωνα μέ τόν Αιλιανό μάλιστα «εί δε έπί πείρα τις ή ελέγχω τής εκ Αιός
χάριτος τών όθνείων τι είσαγάγοι, τό δέ έπιψανσαν μόνον τής γης άπόλλυσθαι»2.

Έξω άπό τήν Κρήτη, γιά τήν Αστυπάλαια παραδίδεται οτι σ' αύτήν «δφεις ου
γίνονται))3 καί ότι «'Αριστοτέλης δφεσιν έχθράν είναι τήν Άστνπαλαιέων γήν λέγει»4.

Στή Σαρδινία, κατά τόν Παυσανία, «δφεις δε οντε οί έπί συμφορά τή αν-
θρώπων οντε δσον άνώλεθρον αυτών, ουδέ οί λύκοι τρέφεσθαι πεφύκασιν»5.

Ό Εύφορίων (3ος αϊ. π.Χ.) ((λέγει τήν Σάμον έν τοις παλαιτάτοις χρόνοις
ερήμην γενέσθαι' φανήναι γαρ έν αυτή θηρία μεγέθει μεν μέγιστα, άγρια δέ, καί
προσπελάσαι τω δεινά, καλεϊσθαί γε μήν νηάδας. απερ ουν καί μόνη τή βοή ρηγνύναι
τήν γήν. παροΐμίαν ουν έν τή Σάμω δίαρρεϊν τήν λέγονσαν «μείζον βοά τών νηά-
δων». οστά δέ έτι καί νϋν αυτών δείκνυσθαι μεγάλα ό αυτός φησι»6.

Καί τό μικρό νησί Φάρος, πού βρίσκεται μπροστά άπό τήν Αλεξάνδρεια,
«πάλαι έπεπλήρωτο δφεων πολλών τε καί διαφόρων», άπό τά όποια άργότερα άπαλ-
λάχθηκε7 (βλ. καί παρακάτω, σ. 34).

Τέλος ό Solinus γράφει γιά τήν 'Ιρλανδία: Illic nullus anguis, avis rara, gens
inhospita et bellicosa. . . nam cum ipsa nullo serpatur angue, asportata inde
terra quoquo gentium invecta sit angues necat8.

1. Βλ. τις ακριβείς παραπομπές καί τά κείμενα στη μελέτη τοϋ Έλευθ. Πλατάκη, δ. π.

2. Α ίλ., Περί ζώων 5, 2 (Loeb).

3. Ά ν τ ί γ. Κ α ρ ύ σ τ. 11 (σ. 36, Giannini)

4. Α ίλ., Περί ζώων 5, 8.

5. Παυσ. 10,17,12.

6. Βλ. στόν ΑΙ λ., Περί ζώων 17, 28. Πρβλ. σχετικά Ή ρ α κ λ ε ί δ ο υ, Περί πο-
λιτειών 10 (FHG 2, 215, Müller), Λεξ. Σ ο ΰ δ α, στό λ.'νήίς, λεξ. Φωτίου, λ. νήϊς (Naber,
σ. 312) καί παροιμ. Ά π ο σ τ ό λ. IX, 51 (CPG II, σ. 473).

7. Αίλ., Περί ζώων 9, 21. Κατά τόν 'Αριστοτέλη (Τών περί τά ζώα ιστοριών

8, 28 [607a]) ((περί μεν Φάρον και άλλους τόπους οί σκορπιοί οι) χαλεποί».

8. Sol., Coll. 22, 2 καί 8.
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Σχετικά τώρα μέ τις άλλες αρχαίες ειδήσεις, πού έχουν τόν τύπο παραδόσεων,
καί πού είναι πιό κοντά στή μορφή καί στά μοτίβα μέτίς σημερινές, έχω νά παρατη-
ρήσω τά άκόλουθα:

Ή παράδοση τοϋ Διοδώρου τοΰ Σικελιώτη γιά τήν άπαλλαγή τής Κρήτης
άπό τά άγρια θηρία άπό τόν 'Ηρακλή, μέ τήν όποια έσχέτισε ό Πολίτης τή νεώτερη
παράδοση γιά τόν Παΰλο, δέν είναι ή μοναδική. Τήν εξαφάνιση τών ζώων άπό τό
νησί άποδίδει ό Αιλιανός, πού στηρίζεται σέ παλαιότερές του πηγές, οχι, όπως ύπο-
δηλώθηκε, στόν 'Ηρακλή άλλά στό Δία: «Πυνθάνομαι δε εγωγε λόγους Κρήτας
αδειν καί διδάσκειν εκείνα προς τοις ήδη διηνυσμένοις. δώρον λαβείν τήν γήν τήν
Κρητικήν εκ Δ ιός, οία δήπου τροψόν και τήν κρνψιν τήν ύμνουμένην άποκρύψασαν
αύτόν, έλευθέραν είναι θηρίου πονηρού και επί λύμη γεγενημένου παντός, καί μήτε
αυτήν τίκτειν μήτε εξωθεν κομισθέν τρέφειν. καί τήν μεν άποδείκνυσθαι τοΰ δώρου
τήν Ισχνν τών γάρ τοι προειρημένων αγονον είναι' εί δε επί πείρα τις ή ελέγχω
τής έκ Διός χάριτος τών όθνείων τι είσαγάγοι, τό δε έπιψαϋσαν μόνον τής γής άπόλ-
λυσθα»1.

Στούς 'Αρχαίους όμως ήταν γνωστή καί άλλη συναφής διήγηση, ό χιακός μύ-
θος γιά τό θάνατο τοΰ Ώρίωνος. "Οπως χαρακτηριστικά παραδίδεται στά σχόλια
στά Φαινόμενα τοΰ 'Αράτου: «ΟΙνοπίων, ό Διονύσου καί 'Αριάδνης παις, έν Χίω τή
νήσω ώκει ταύτης βασιλεύων, αϋτη ή Χίος είχε πλείστα έρπετά, ώς καί διά τό πολν-
θηρον αυτήν είναι Όφιοϋσ(σ)αν κληθήναι. πρός χάριν τοίνυν Οινοπίωνος ήλθεν
άπό Βοιωτίας ό Ώριων άριστος ών κυνηγός, όπως καθάρη τήν νήσον. εχων δέ συν
αύτώ τήν "Αρτεμιν κυνηγούσαν άκόσμως έβιάζετο. ή δέ κολώνην τής νήσου έποί-
ησε διαρραγήναι καί άναδοθήναι τόν Σκορπίον, ύφ' ου ό Ώριων πληγείς άπώλετο.
καί κατησ τερίσθη καί αύτός καί δ Σκορπίος. ωσπερ δέ {έν γή}, καί έν ούρανώ δ ε-

ί . Α ί λ., Περί ζώων 5,2. Ό Αιλιανός συνεχίζοντας γράφει : «ούκοϋν τούς θηρώντας
τούς Οψεις έν τη πλησίον Λιβύη τοιαύτα παλαμάσθαι. ήμερώσαντες αγουσιν ές θαύμα οΐδε οί γόητες
των δακετών θηρίων πολλά, και συν αύτοΐς έπάγονται φόρτον γής τής Λιβύσσης αφίσι το αρκούν
ές τήν χρείαν... ές τήν νήσον τήν προειρημένην όταν άφίκωνται, ο πρότερον κατατίθενται τά ζώα,
πριν ή νποσπεϊραι τήν ξένην γήν ήν επάγονται, και έπί τούτοις άθροίζουσι τά πλήθη, καί μέντοι καί
τους άνοήτους τε και πολλούς έκπλήττουσιν. εως μεν ονν εκαστον αυτών κατά χώραν μένει σννεσπει-
ραμένον τε και ίδρνμένον, καί έπανίαταται μέν, ού μην ύπερβάλλει τήν οίκείαν κόνιν καί σύντρο-
φον, ές τοσούτον ζή. έάν δέ έκφοιτήση ές τήν όθνείαν καί έαυτω ξένην γήν τήν έχθαίρονσαν αύτώ,
αποθνήσκει, καί είκότως». Βλ. τό κείμενο καί στή μελέτη τοϋ 'Ε λ ε υ θ. Πλατάκη, δ.π.,
σ. 66-67 καί 68. Έξ άλλου κατά τό Διόδωρο (δ. π.) ό 'Ηρακλής «ταύτα δ' επραξεν άποσεμνύνων
τήν νήσον, έν ή μνθολογοϋσι καί γενέσθαι καί τραφήναι τόν Δία».
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δοικώς αύτόν δ Ώριων άεί φεύγει, και δτε εκείνος ανατέλλει, δ Ώριων δννεΐ, δτε
δε δύνει δ Σκορπίος, δ Ώριων ανατέλλει»1.

Πρέπει νά σημειωθή έδώ ότι, όπως παραδίδουν πολλοί άλλοι συγγραφείς,
σύμφωνα μέ τήν άρχική μορφή τοΰ μύθου δ Ώριων κυνηγοΰσε κάποτε μέ τήν Άρ-
τεμη καί τήν Λητώ όχι στή Χίο άλλά στήν Κρήτη. Έπειδή δέ σκότωσε όλα τά άγρια
ζώα, θύμωσε ή Γαία, καί έβγαλε άπό τά σπλάγχνα της τόν Σκορπίον, πού σκότωσε
μέ τή σειρά του τόν Ώρίωνα2. Πρόκειται δηλ. γιά άλλο άρχαΐο κρητικό μΰθο, πού
σχετίζεται οπωσδήποτε μέ τήν άπαλλαγή της Κρήτης άπό τά άγρια θηρία, διαφο-
ρετικό άπό τό μΰθο γιά τόν "Ηρακλή καί τό Δία.

Μεγαλύτερη όμως σπουδαιότητα γιά τήν περίπτωσή μας έχει άλλος σχετικός
άρχαΐος μΰθος, τόν όποιο, όπως καί τόν προηγούμενο γιά τόν Ώρίωνα, δέν έπρόσεξαν
ολοι οί παραπάνω ερευνητές τοΰ θέματος πού μάς άπασχολεϊ. ό μΰθος δηλ. τής ά-
παλλαγής τής Ρόδου άπό τά φίδια, άπό τόν Φόρβαντα. "Οπως παραδίδει συγκεκρι-
μένα ό Διόδωρος ό Σικελιώτης, πού άντλεΐ άπό ροδιακές πηγές:

<(Μετά δε ταϋτα τής 'Ροδιάς γής άνείσης δφεις υπερμεγέθεις συνέβη πολλούς
τών εγχωρίων ύπό τών δφεων διαφθαρήναι' διόπερ οί περιλείφθέντες επεμψαν εις
Δήλον τούς έπερωτήσοντας τόν θεόν περί τής τών κακών απαλλαγής, τοϋ δ' 'Απόλ-
λωνος προστάξαντος αύτοίς παραλαβεϊν Φόρβαντα μετά τών συνακολουθούντων
αύτώ, και μετά τούτων κατοικείν τήν 'Ρόδον' ούτος ό' ήν υιός μεν Λαπίθου, διέτριβε
δε περί Θετταλίαν μετά πλειόνων, ζητών χώραν εις κατοίκησιν τών δε 'Ροδίων
μετοαιεμψαμένων αύτόν κατά τήν μαντείαν καί μεταδιδόντων τής χώρας, ό μεν
Φόρβας άνεϊλε τούς δφεις, καί τήν νήσον ελενθερώσας τοϋ φόβου, κατωκησεν εν
τή 'Ροδία, γενόμενος δε καί ταλλα άνήρ αγαθός εσχε τιμάς ηρωικός μετά. τήν τελε-
τή ν»3.

Παραλλαγή τοΰ ΐδιου μύθου άλλά μέ ένδιαφέρουσες άποκλίσεις καί λεπτομέ-
ρειες παραδίδει ό Ρόδιος Πολύζηλος, όπως τουλάχιστον άναφέρεται στό άστρονο-
μικό έργο τοΰ Ύγίνου: «Polyzelos autem Rhodius hune Phorbanta nomine
demonstrat, qui Rhodiis auxilio maximo fuisse demonstratur ; nam cum
eorum insulam, serpentium multitudine occupatam, cives Ophiussam appel-
assent, et in ea multitudine ferarum draco fuisset ingenti magnitudine, qui

1. Σχόλια στά 'A ρ ά τ ο υ, Φαινόμενα, στ. 636 (έκδ. Maass, σ. 461). Βλ. καί τό κεί-
μενο τοϋ 'Αράτου (στ. 637 κέξ.).

2. Βλ. W. Η. R ο s c h e r, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen
Mythologie III, 1, Leipzig 1897-1902, στ. 1044.

3. Δ ι ο δ. Σ ικελ., Βιβλ. 5, 58.



32

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

plurimos eorum interfecisset, et patria denique deserta carere coegisset, di-
citur Phorbas, Triopae filius ex Hiscilla Myrmidonis filia natus, eo tempestate
delatus, omnes feras et eum draconem interfecisse. qui cum maxime Appolli-
ni dilectus esset, locatus inter sidera dicitur, ut interficiens draconem laudis
et memoriae causa videretur. itaque Rhodii quotienscumque longius a litore
prodeunt classe, prius sacrificant Phorbantis adventu, ut talis eventus inopi-
natae virtutis accidat civibus, qualis insciunt Phorbanta futurae laudis ad
sidera gloriae pertulit casus»1.

Συναφής εξ άλλου προς τούς προηγουμένους θά μπορούσε κατά κάποιο τρόπο
νά θεωρηθή καί ό μΰθος γιά τή γνωστή έγκατάλειψη τοΰ Φιλοκτήτη στή Λήμνο,
όπως τουλάχιστον παραδίδεται άπό τό μεταγενέστερο Φιλόστρατο. Σύμφωνα μέ
τήν παραλλαγή αύτή τοΰ μύθου οί Έλληνες δέν έγκατέλειψαν έκεΐ τόν ήρωα έξ
αιτίας τοΰ παθήματος του «έρημον τών θεραπενσόντων ούδε άπερριμμένον τοϋ
'Ελληνικού· πολλούς τε γαρ τών Μελίβοιαν οικούν των ξνγκαταμεϊναί. . . ιαθήναί
δε αυτόν αύτίκα ύπό τής Βώλον τής Λημνίας, εις ην λέγεται πεσεΐν ό "Ηφαιστος-
ή δέ. . . ϋδρω δε ιάται μόνον δήγμα ερπετών»2.

Ή παραπάνω διεξοδική έ'ρευνα τών άρχαίων πηγών - στις όποιες, όπως εί-
δαμε, γίνεται λόγος για τήν πίστη τών άρχαίων: α') "Οτι πολλά νησιά ήταν κατοι-
κητήρια φιδιών καί άλλων άγριων καί έπικινδύνων ζώων, σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό
πού τά ζώα αύτά νά άποτελοΰν άληθινή μάστιγα γιά τούς κατοίκους των, β')
"Οτι τελικά μερικά τουλάχιστον άπό τά νησιά άπαλλάχθηκαν άπό τόν κίνδυνο άπό
ένα ήρωα, πού γι' αύτό τό λόγο τόν τιμοΰν κάποτε οί εύεργετηθέν'τες ώς θεό, ή καί
άπό ένα θεό άκόμη - έδειξε, νομίζω, ότι οί πηγές αύτές σέ συνδυασμό κάποτε μέ τό

1. Ύγ ίν., Άστρον. 2, 14. Γιά ναυάγιο τοϋ Φόρβαντος κοντά στή Ρόδο γίνεται λόγος
καί στόν Ά θ ή ν α ι ο (Δειπν. ς', 82, στ. 262-263), λείπει όμως έστω καί υπαινιγμός τοΰ επει-
σοδίου τής άπαλλαγής της άπό τά φίδια.

2. Φ ιλ ο σ τ ρ ά τ ο υ, Ήρωϊκός 306 (τ. 2, σ. 171-172, Kayser). Πρβλ. καί W. Η.
Roscher, δ. π., στ. 2320. Άπό τήν παραπάνω παραλλαγή τοΰ μύθου λείπουν βέβαια οί χαρα-
κτηριστικές λεπτομέρειες, πού θά μας έπέτρεπαν νά τόν συνδέσωμε άσφαλώς μέ τούς προηγουμένους
μύθους γιά τόν "Ηρακλή, τό Φόρβαντα κλπ. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν ένδείξεις, πού, έστω καί
μέ επιφυλάξεις, όδηγοΰν σ' αύτή τή σύνδεση. "Ετσι έχομε καί έδώ νησί, στό όποιο ζοΰν φαρμακερά
φίδια, άπό τά όποια δαγκώνεται ενας ήρωας, πού βρίσκεται έκεΐ. Ό ήρωας αύτός θεραπεύεται μέ
τήν περίφημη λημνία γή, πού πιστεύθηκε οτι άπόκτησε τήν ιδιότητα νά θεραπεύη τούς όφιοδήκτους,
πιθανώς έπειδή, όπως άναφέρεται στό μΰθο, έπεσε έκεΐ ένας θεός, ό "Ηφαιστος. "Οπως βεβαιώνει
ό ίδιος ό Φιλόστρατος (δ.π.) «καί μισθός τής συμμαχίας αύτω μοίρα τής Λήμνου εγένετο, ήν
"Ακεσαν ό Φιλοκτήτης εκάλεσεν, επειδή εν Λήμνο) ιάθη».
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επεισόδιο τής δήξεως καί σωτηρίας τοϋ 'Αποστόλου Παύλου στή Μάλτα κατά τις
Πράξεις τών 'Αποστόλων1, έχουν άποτελέσει σύμφωνα μέ όλες τις πιθανότητες
τά πρότυπα καί τήν άφετηρία γιά τή δημιουργία όλων τών συναφών μεσαιωνικών
καί νεωτέρων παραδόσεων καί άντιλήψεων, ελληνικών καί ξένων. 'Αλλιώς θά ήταν
έξαιρετικά δύσκολο, άν όχι άδύνατο, νά ύποστηρίξη κανείς ότι οί μεσαιωνικές καί
νεώτερες παραδόσεις καί άντιλήψεις παρά τις τόσες καταπληκτικές ομοιότητες καί
άντιστοιχίες, πού έχουν μέ τις άρχαΐες, έχουν διαπλασθή άνεξάρτητα άπό τις τε-
λευταίες, χωρίς δηλ. τήν έπίδραση τής άρχαίας γραμματείας. "Οτι έτσι έχει τό πρά-
γμα φαίνεται έκτός άπό τά άλλα καί άπό τό γεγονός ότι, όπως δείξαμε, ύπάρχουν νη-
σιά (όπως ή Κρήτη, ή 'Αστυπάλαια κ.ά.), στά όποια άναφέρονται οί ΐδιες παραδό-
σεις καί άλλες ειδήσεις άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα, πού σημαίνει ότι έχομε
νά κάμωμε έδώ μέ μιά άδιάκοπη συνέχεια καί παρουσία τοΰ 'ίδιου βασικά ύλικοΰ
μέ τις άναγκαϊες βέβαια προσαρμογές ή άλλοιώσεις.

"Οτι βέβαια παραδόσεις, πού πλάσθηκαν γιά ώρισμένα νησιά στήν άρχή, επεκ-
τάθηκαν ύστερα καί σέ πολλά άλλα πρέπει νά θεωρήται αύτονόητο. Πρόκειται γιά
πολύ συνηθισμένο λαογραφικό φαινόμενο.

Καί άλλες όμως νεώτερες παραδόσεις, άσχετες μέ τις προηγούμενες, μέ τή
συνάφεια καί τις αναλογίες πού έχουν πρός τις άρχαϊες όδηγοΰν στό ϊδιο συμπέρα-
σμα, ότι δηλ. είναι ισχυρή ή έπίδραση τής άρχαίας γραμματείας στή διαμόρφωση καί
δημιουργία τών νεωτέρων.

Είδικώτερα ό περιηγητής Randolph σημειώνει, ήδη άπό τό 1680 πού βρι-
σκόταν στήν Κρήτη, τήν πληροφορία ότι μερικοί άποδίδουν τήν απουσία φαρμα-
κερών ζώων άπό τό νησί στήν ποσότητα τοΰ δικτάμου, πού φύεται στό έδαφος του2.

Ή παράδοση αύτή στηρίζεται στή δοξασία τών Άρχαίων, γιά τήν όποία έχομε
πολλές μαρτυρίες άπό συγγραφείς τής μετακλασσικής κυρίως έποχής, ότι τό
φαρμακευτικό αύτό φυτό μεταξύ άλλων άποδιώχνει τά ίοβόλα ζώα, θεραπεύει τις
πληγές άπό τά δήγματά των, άκόμη δέ φονεύει τά έπικίνδυνα θηρία καί έρπετά3.

1. Σημειώνω έδώ τή λεπτομέρεια ότι τόσο ό 'Απόστολος Παϋλος τής χριστιανικής παρα-
δόσεως δσο καί ό Φόρβας τής άρχαίας (κατά τόν Ύγΐνο) έξαναγκάζονται έπειτα άπό ναυάγιο έξ
αίτιας τών δυσμενών καιρικών συνθηκών νά καταφύγουν, γιά νά σωθοϋν, στή Μάλτα καί Ρόδο άν-
τίστοιχα.

2. Βλ. σχετικά στις μελέτες Γ ε ω ρ γ. Κ. Σ rt υ ρ ι δ ά κ η, Ή λαϊκή έν Κρήτη
λατρεία τοϋ 'Αποστόλου Παύλου, ο. π, σ. 281 καί Έ λ ε υ θ. Πλατάκη, δ. π., σ. 68-69,
όπου καί τό κείμενο τοΰ περιηγητή.

3. Βλ. Έ λ ε υ θ. Πλατάκη, δ. rt., όπου τά κείμενα καί οί παραπομπές.

3
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Παρόμοια νεώτερη έξήγηση σχετίζεται μέ τήν απουσία τών φιδιών άπό τήν
'Αστυπάλαια. Είδικώτερα υπάρχει έδώ ή δοξασία ότι ή εξαφάνιση αύτή έχει προ-
έλθει άπό ένα όφεοκτόνο βοτάνι, τή λαμπηδόνα1, πού ώς θαυμαστό φυτό μέ άλλες
ιδιότητες είναι εύρύτερα γνωστό στίς παραδόσεις καί δοξασίες τοΰ έλληνικοΰ καί
άλλων λαών2.

Ή άπόδοση όμως τής άπουσίας τών φιδιών άπό τά νησιά στή δραστική έπί-
δραση όφεοκτόνων φυτών δέν είναι μόνο παράδοση τών νεωτέρων χρόνων, είναι
καί τών άρχαίων. Πολύ χαρακτηριστικά σχετικώς είναι όσα παραδίδει ό Αιλιανός,
πού στηρίζεται σέ αιγυπτιακές πηγές, γιά τό νησί Φάρος, πού άναφέραμε παραπάνω.
((Ή Φάρος ή νήσος» γράφει, ((πάλαι έπεπλήρωτο όψεων πολλών τε και διαφόρων.
Έπεί δε Θώνις ό τών Αιγυπτίων βασιλεύς λαβών παρακαταθήκην τήν Διός Έλέ-
νην (έδωκε δε αυτήν αρα και περί τήν ανω Αϊγυπτον καί περί τήν Αίθιοπίαν πλανώ-
μενος δ Μενέλεως )είτα ήράσθη αυτής δ Θώνις, βίαν αύτοϋ προσφέροντας τή 'Ελέ-
νη ές δμιλίαν άφροδίσιόν φησιν δ λόγος τήν τοΰ Α ιός αυτά ειπε'ιν έκαστα πρός τήν
τοϋ Θώνιδος γαμετήν (Πολύδαμνα έκαλεΐτο), τήν δε δείσασαν μή ποτε άρα ύπερ-
βάληται ή ξένη τω κάλλει αυτήν, ύπεκθέσθαι τήν 'Ελένην ές Φάρον, πόαν δέ τών
δφεων τών έκείθι έχθράν δοϋναι, ήσπερ ουν αισθησιν λαβόντας τούς δψεις είτα κατα-
δϋναι. τήν δέ αυτήν καταφυτεΰσαι καί χρόνω άναθήλαι καί άφειναι σπέρμα έχθρόν
δφεσι, καί μέντοι καί έν τή Φάρω θηρίον τοιόνδε ούκέτι γενέσθαι, κληθήναι δέ τήν
πόαν έλενιον λέγουσιν οι ταϋτα είδένα δεινοί»3.

Γιά τό έλένιον παραδίδει ό Διοσκορίδης ((δύναμιν δε έχει μετ οίνου πινομένη
μία ρίζα θηριοδήκτοις βοηθε'ιν»4.

Γιά τήν άπουσία τών φιδιών άπό τήν 'Αστυπάλαια ύπάρχει καί άλλη έξήγηση.
Συγκεκριμένα πιστεύεται ότι τά φίδια τοΰ νησιοΰ εξαφανίστηκαν άπό τούς πελαρ-
γούς, πού τά καταβρόχθισαν5.

Ή ερμηνεία αύτή φαίνεται περισσότερο ορθολογιστική, άν λάβη κανείς υπ'
όψη ότι οί πελαργοί εΐναι φυσικοί διώκτες τών φιδιών. Σχετικές ειδήσεις έχομε
άπό τούς άρχαίους συγγραφείς, πολύ χαρακτηριστική όμως είναι ή μαρτυρία γιά

1. Βλ. «'Αστυπάλαια, έχθρά τοις όφεσι», ο. π., σ. 5.

2. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 2, 1904, άρ. 318, σ. 906-908 καί Μιχ. Κ.
Στεφανίδου, Τά χρυσογόνα φυτά κημιά καί λαμπηδόνα, 'Αφιέρωμα είς Γ. Ν. Χατζιδάκιν,
έν 'Αθήναις 1921, σ. 197-200.

3. Αίλ., Περί ζώων 9, 21.

4. Δ ι ο σ κ., Περί ΰλ. ίατρ. 1, 29 (Wellmann), πρβλ. Ρ 1 i n., Nat. hist. 21, 159. Γιά
περισσότερα βλ. S t a d 1 e r, Έλένιον, PaulyWissowa RE VII, 2 (1912), στ. 2838-2840.

5. Βλ. «'Αστυπάλαια, έχθρά τοις οφεσι», ό. π.
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τήν τιμή πού άπένεμαν στή Θεσσαλία στούς πελαργούς, έξ αιτίας τής παραπάνω
ίδιότητάς των. Όπως παραδίδει ό Ψευδο-'Αριστοτέλης, ((Περι Θετταλίαν μνημο-
νεύουσιν δφεις ζφογονηθήναι τοσούτους ώστε, εί μή ύπό τών πελαργών άνηρονντο,
εκχωρήσαι äv αύτούς. διό δή και τιμώσι τούς πελαργούς, και κτείνειν ού νόμος·
και εάν τις κτείνη, ένοχος τοις αύτοϊς γίνεται, οίσπερ και δ άνδροφόνος))1.

Ή φυσική όμως αύτή ιδιότητα τών πελαργών νά καταδιώκουν τά φίδια φαί-
νεται ότι εχει συνδεθή καί με αρχαίο αιτιολογικό μΰθο, με τόν όποιο αιτιολογείται
ή άπουσία φιδιών άπό τήν Τήνο. Κατά τό μΰθο αύτό ό Ποσειδών, πού λατρευόταν
ιδιαίτερα στό νησί, εστειλε κάποτε σ' αύτό πελαργούς, πού κατάφαγαν καί εξαφά-
νισαν τά πολυπληθή φίδια, τά όποια άποτελοΰσαν πληγή γιά τούς κατοίκους του2.

Καί είδικώτερα θέματα (μοτίβα) όπως ή πολύ πρακτική συμβουλή τών άγιων
(Παΰλος, άγία Ελένη) στούς κατοίκους της Κρήτης καί τής Κύπρου νά πυρπολή-
σουν τά δάση, όπου βρίσκονται τά φίδια, γιά νά έξαφανισθοΰν - τό μοτίβο υπάρχει
καί στή νεοελληνική παράδοση γιά τήν Τήνο (σ. 15)-δέν είναι πιθανώς μόνο νεο-
ελληνικά. Ό Αιλιανός πάλι, στηριζόμενος σέ χιακές πηγές, παραδίδει πώς έξου-
δετερώθηκε στή Χίο - πρόκειται πάλι γιά νησί-μεγάλος δράκοντας άπό πυρκαϊά,
πού προκλήθηκε όμως άπό τήν τριβή τών κλαδιών τών δένδρων έξ αιτίας σφοδρού
ανέμου3.

1. [Ά ρ ι σ τ ο τ.], Περί θαυμάσιων άκουσμάτων 23 (Giannini, σ. 232). Βλ. καί Π λ ο υ τ.,
Περί "Ισιδος καί Όσίριδος 74, Ρ 1 i n., Nat. hist. 10, 62, Σ τ ε φ. Β υ ζ., λ. Θεσσαλία κ. ά.
πρβλ. καί D'A rcyWentworth Thompson, A glossary of Greek Birds, London
1936, λ. πελαργός (σ. 223), όπου σημειώνονται καί άλλες πηγές.

2. Τήν παράδοση αύτή άναφέρει, χωρίς δυστυχώς νά παραπέμπη σέ πηγή, ό Έ π α μ,
Γεωργαντόπουλος (Τηνιακά, ήτοι άρχαία καί νεωτέρα γεωγραφία καί ιστορία τής νήσου
Τήνου, έν 'Αθήναις 1889, σ. 56) καί άλλοι, πού τήν παίρνουν μάλλον άπ' αύτόν. Άπό τούς ξένους
μνημονεύει τήν παράδοση ό Robert Wildhaber (δ. π., σ. 501), παραπέμποντας άπλώς
στόν Alex. Krappe (δ. π., σ. 323), ό όποιος τΐαραπέμπει μέν σέ χωρία άρχαίων συγγρα-
φέων, τά χωρία όμως αύτά δέν κάνουν λόγο γιά τήν παράδοση! Τό τελευταίο αύτό ισχύει καί γιά τόν
Κ. R e g 1 i n g, συντάκτη τοϋ άρθρου Tenos στη Pauly Wissowa RE (VAI
Zweite Reihe, 1934, στ. 522). Καί αύτοΰ ή παραπομπή οέ άρχαϊο χωρίο δέν είναι ορθή. Έξ άλλου
παρά τήν προσπάθειά μου δέν κατώρθωσα νά έπισημάνω τήν παράδοση σέ κάποια άλλη άρχαία
πηγή, γι' αύτό καί την παραθέτω παραπάνω μέ έπιφύλαξη.

3. «Λέγουσιν οΰν καί οι τάς ύπερ τής Χίου συγγράψαντες ιστορίας γενέσθαι εν τή νήσφ
παρά τό όρος τό καλούμενον Πελινναϊον εν αυλώνί τινι δασεί και δένδρων υψηλών πεπληρωμένω
δράκοντα μεγέθει μέγιστον, οίπερ οΰν καί τόν συριγμόν έπεφρίκεσαν οί τήν Χίον κατοικοϋντες...
σφοδρού γάρ άνεμου καί σκληροϋ προσπεσόντος ερρίφη πρός άλληλα τά ίν τώ αύλώνι δένδρα, κα i
οί κλάδοι βιαίως άραττόμενοι τίκτουσι πυρ, καί αίρεται μεγίστη φλόξ, καί περιλαμβάνει τόν πάντα
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Άλλά καί οί παραδόσεις γιά τόν άγιο Ίωαννίκιο καί τό μαθητή τοΰ 'Ιωάννη,
πού άπαλλάσσουν άντίστοιχα τή Θάσο καί τήν Αστυπάλαια άπό τό δράκοντα καί
τά φίδια, δεν εϊναι μόνο άγιολογικές. Στίς παραδόσεις βέβαια αύτές έχομε άναμφί-
βολα συμφυρμό δύο θεμάτων, τήν εξουδετέρωση τοΰ δράκοντα καί τήν έξουδετέρω-
ση τών φιδιών. 'Εξουδετέρωση δράκοντα στή Μυτιλήνη μέ ήρωα τόν Απόστολο
Παΰλο άναφέρει, όπως είδαμε, ό Buondelmonti. Τέτοια μυθολογήματα όμως γιά
φόνους δρακόντων άπό άγιους άναφέρονται πολλά στούς βίους καί τά συναξάρια των.
Στά μυθολογήματα αύτά θά μποροΰσε κανείς νά δώση τή γνωστή άλληγορική
έρμηνεία. Έξ άλλου πολλές παραδόσεις είναι διαδεδομένες ιδίως στά νησιά, σύμφωνα
μέ τις όποιες διάφοροι ήρωες (όχι άγιοι) έξουδετερώνουν δράκοντες, πού άποτελοΰν
άληθινή μάστιγά των. Αύτό πού μας ένδιαφέρει έδώ είναι ότι παραδόσεις μέ συμ-
φυρμό τών δύο αύτών θεμάτων (έξουδετέρωση δράκοντα - φιδιών) δέν είναι άγνω-
στες καί σέ άλλα νησιά τοΰ εύρωπαϊκοΰ χώρου1 καί τό κυριώτερο ότι οί παραδό-
σεις αύτές είναι άπόλυτα συναφείς πρός τήν παραλλαγή τοΰ μύθου γιά τόν Φόρ-
βαντα, όπως, άντλώντας την άπό τό Ρόδιο Πολύζηλο, τήν παραδίδει, όπως είδαμε,
στό άστρονομικό του έργο ό Ύγϊνος2.

Τό άρχαϊο (έλληνικό) ύλικό γιά τά νησιά είναι κατά τή μετακλασσική άρχαιό-
τητα άρκετά διαδεδομένο, πού θά μποροΰσε νά γίνη πολύ εύκολα γνωστό στούς έπό-
μενους αιώνες μέχρι καί τή σημερινή εποχή μέ τή γραμματειακή όδό ή μέ τήν προ-
φορική παράδοση ή καί μέ τά δυό μαζί.

Δυσκολώτερα θά μποροΰσε κανείς νά ύποστηρίξη τό ϊδιο γιά τή διάδοση τών
παραδόσεων καί άντιλήψεων αύτών στά νησιά τής δυτικής καί βόρειας Εύρώπης.
Γιά τούς εύρωπαϊκούς λαούς ή άρχαία (λατινική) παράδοση ήταν σχετικά φτωχή σέ
σύγκριση μέ τήν έλληνική. 'Οπωσδήποτε όμως ό Πλίνιος μέ τις σχετικές άναφορές
του στά έλληνικά νησιά καί γιά τήν 'Ιρλανδία ό Soliiius καί άλλοι ένδεχομένως συγ-
γραφείς, καθώς βέβαια καί τό επεισόδιο τής Καινής Διαθήκης γιά τόν Παΰλο, συνέ-
βαλαν στό νά δημιουργηθούν καί νά διαδοθοΰν συναφείς μέ τις έλληνικές παραδό-
σεις στούς εύρωπαϊκούς λαούς. Μοΰ είναι δύσκολο νά φαντασθώ ότι ό Beda Venera-
bilis άναφέρει τήν παράδοση γιά τήν 'Ιρλανδία άντλο'ιντας την άπό προφορικές πη-
γές καί μή γνωρίζοντας τό Solinus. Ή διάδοση τής παραδόσεως ύστερα μέσω τών
θρησκευτικών βιβλίων, όπως ή τόσο άγαπητή στό εύρύτερο εύρωπαϊκό χριστια-

χώρον καί κυκλοΰται τον θήρα' δ δέ άποληφθείς και έξερπύσαι μή δυνάμενος καταπίμπραται. ούκοϋν
γυμνωθέντος τοϋ τόπον, γίνεται κάτοπτα πάντα' και οί Χϊοι έλευθερωθέντες τοϋ δέους ήκον έπί
θέαν...» (Αίλ., Περί ζφων 16, 39).

1. "Οπως σέ νησιά τής Δανίας, βλ. Chr. Blinkenberg, δ. ττ., σ. 292-293.

2. Πρβλ. γιά τδ συμφυρμό καί Λ ουκ ι α v., Φιλοψ. 12.
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νικο κοινό Legenda aurea ήταν εύκολη υπόθεση. Άπό τό άλλο μέρος πάλι δέν
θά ήταν καί δύσκολο νά μετακινηθούν οί παραδόσεις άπό τά έλληνικά νησιά, όπου
όπως πιστεύω θά πρωτοδημιουργήθηκαν, στά άλλα νησιά τής δυτικής ιδίως Με-
σογείου1 σέ ιστορικές μάλιστα περιόδους, όπως ή έλληνορρωμαϊκή, πού ή έπικοι-
νωνία άπό τή θάλασσα ήταν σχετικά εύκολη.

Πρέπει νά σημειωθή όμως ότι άναφέρονται συναφείς παραδόσεις καί έξω άπό
τόν έλληνορρωμαϊκό χώρο. 'Έτσι στήν 'Ιαπωνία θρησκευτικός βουδιστής άρχηγός
(9ος αι.) πιστεύεται ότι έδιωξε τις άλεπούδες άπό τό νησί Shikoku, ένώ σέ άλλα
μέρη λέγεται ότι άνταπόδωσε τή φιλοξενία μερικών καλών άνθρώπων, άπαλλάσ-
σοντας τούς τόπους των άπό τά κουνούπια2.

Ή ίσχνότητα τοΰ ύλικοΰ πού γνωρίζομε δέν έπιτρέπει τή συναγωγή γενικω-
τέρων συμπερασμάτων. Έάν βέβαια οί παραδόσεις αύτές είναι μεμονωμένες, μπο-
ρεί ίσως νά έ'χουν μετακινηθή πρός τά έκεΐ άπό τόν έλληνικό χώρο κατά τούς χρό-
νους τοΰ Βυζαντίου, χωρίς νά άποκλείεται νά έ'χουν πλασθή καί άνεξάρτητα άπό τις
ευρωπαϊκές (πολυγενετισμός).

'Οπωσδήποτε γιά τόν εύρωπαϊκό χώρο, τό θέμα τής άφετηρίας καί διαδόσεως
τών παραδόσεων γιά τά φίδια συνδέεται άρρηκτα καί μέ τό πρόβλημα τοΰ τρόπου
δημιουργίας των.

Ό Wildhaber γράφει σχετικά ότι οί παραδόσεις γιά τά φίδια είναι πολύ δια-
δεδομένες στά έθνη τής Μεσογείου. Αύτό συμφωνεί, ύποστηρίζει, μέ τις περίεργες
φιδολατρεΐες, πού άπαντοΰν σ' αύτές τις χώρες άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα,
όπως ή φιδολατρεία στό ιερό τοΰ Άσκληπιοΰ στήν Κώ. "Εχομε μιλήσει, συνεχίζει,
«γιά τήν Κρήτη καί τούς άθλους τοΰ 'Ηρακλή, πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέ-
ρον, σχετικά μέ τά παραπάνω, καθώς ή σύγχρονη έ'ρευνα κάνει λόγο γιά ένα πολι-
τισμό, πού έκτείνεται άπό τήν Αίγυπτο καί τή Λιβύη μέχρι τήν Κρήτη. Καί στήν
Αίγυπτο άρχικά ήρθε άπό τήν 'Ισπανία. Μιά άλλη όδός διαδόσεως ήταν έκείνη άπό
τήν 'Ισπανία πρός βορρά, δηλ. τήν 'Ιρλανδία καί τή Μ. Βρεττανία»3.

Μή έπιθυμώντας νά σχολιάσω δσα άναφέρει ό Wildhaber γιά μετακίνηση πολι-
τιστικών στοιχείων άπό τήν 'Ισπανία πρός τήν Αίγυπτο, πού, άν τό κείμενο δέν έχη
διαταραχθη άπό κάποια άβλεψία, φαίνονται λίγο περίεργα, θά ήθελα νά σημειώσω
ότι ή θεμελίωση τών άπόψεών του στηρίζεται σέ πολύ ισχνό καί άμφισβητουμένης
άξιας άποδεικτικό ύλικό, παλαιότερο καί νεώτερο.

1. Πρβλ. Adolf Schulten, Die Griechen in Spanien, Rheinisches Museum
für Philologie 85 (1936), σ. 294

2. Βλ. AI. Krappe, 8. π, σ. 326.

3. Robert Wildhaber, δ. π., σ. 502.
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Σχετικά μέ το άρχαϊο υλικό περιορίζομαι νά παρατηρήσω ότι ό Wildhaber,
υστέρα άπο δσα γράφει σέ συνδυασμό μέ παραπομπή του (σ. 505, άρ. 34), φαίνεται
νά δέχεται τήν άποψη ότι υπήρχε φιδολατρεία στή μινωϊκή Κρήτη. Καί είναι βέβαια
άλήθεια ότι ή άρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως πολλά εί'δωλα θεάς, κυρίως
μέ υπερυψωμένα τά χέρια, μέ φίδια στήν κεφαλή ή το σώμα, τά φίδια όμως αύτά
μπορεί νά είναι άπλώς σύμβολα ή νά φανερώνουν κάτι άλλο. Δέν εϊναι καθόλου βέ-
βαιο ότι συνδέονται μέ πραγματική φιδολατρεία τήν έποχή αύτή1.

Τό μοναδικό παράδειγμα, πού άναφέρει ό Wildhaber άπό τόν έλληνικό χώρο,
εϊναι τά, όπως άποκαλούνται στό Μαρκόπουλο Κεφαλληνίας, ιερά φίδια τής Πανα-
γίας, πού βγαίνουν άπό τις φωλιές των τήν παραμονή πού εορτάζεται ή Κοίμησή
της (14 Αύγ.) καί μπαίνουν άκόμη καί μέσα στό ναό, χωρίς νά ένοχλούνται άπό
τούς κατοίκους τοΰ Μαρκόπουλου, άφοΰ θεωρούνται ιερά καί είναι τελείως άκίνδυνα2.

Πολύ άμφίβολη όμως είναι ή σύνδεση τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ μέ τό θέμα πού μάς
ένδιαφέρει, χωρίς αύτό νά σημαίνη ότι τέτοιου είδους νεώτερες λαϊκές συνήθειες
καί άντιλήψεις δέν συμβάλλουν στό νά κατανοήσωμε καλύτερα τήν οικειότητα σ'
όλους τούς αιώνες μεταξύ τών Ελλήνων καί τών φιδιών καί τό ρόλο τών τελευταίων
γενικά στή θρησκευτική παράδοση3.

'Από τό άλλο μέρος παραμένει άναπάντητο τό ερώτημα, γιατί έχομε αύτές
τις παραδόσεις μόνο στά νησιά καί οχι καί στόν ήπειρωτικό έλληνικό ή εύρωπαϊκό
χώρο, όπως θά ήταν φυσικό νά περιμένη κανείς.

'Απάντηση στό έρώτημα αύτό θά μποροΰσε νά δώση ή άκόλουθη έρμηνεία. Οί μΰθοι
καί οί άλλες σχετικές άντιλήψεις καί δοξασίες δημιουργήθηκαν, γιά νά ερμηνεύσουν
ένα φυσικό φαινόμενο, τήν ύπαρξη καί περισσότερο τήν άνυπαρξία άγρ'ων ζώων,
θηρίων καί έρπετών μέ δηλητήριο στά νησιά, τήν όποία διαπίστωναν, έν μέρει του-
λάχιστον, ή γιά τήν όποία άκουαν οί κάτοικοι των4. Ή άνυπαρξία τέτοιων ζώων
ήταν ένα γεγονός κατά τό χρόνο δημιουργίας τών παραδόσεων ένεκα έλλείψεως κα-
ταλλήλων κλιματικών καί άλλων συνθηκών, πού όμως ύπήρχαν παλαιότερα ή πού

1. Βλ. σχετικά Στυλιανού 'Αλεξίου, Ή μινωική θεά μεθ'υψωμένων χειρών,
Κρητικά Χρονικά 12 (1958), σ. 182 κέξ. (passim). Είναι άμφίβολο, άπ' δσο τουλάχιστον ώς μή
ειδικός μπορώ νά ξέρω καί νά κρίνω, αν μετακινήθηκαν άπο τήν Αίγυπτο πρός τήν Κρήτη οΐ αντι-
λήψεις γιά τά φίδια, οπωσδήποτε δέ δέν βρίσκω ότι οί σχετικές αιγυπτιακές καί ελληνικές παραδό-
σεις, πού £χουν ουσιώδεις διαφορές, θά μπορούσαν νά στηρίξουν εύκολα μιά τέτοια υπόθεση.

2. Δ η μ. Σ. Λ ου κ άτ ο υ, Κεφαλονίτικη λατρεία, 'Αθήναι 1946, σ. 207-218 (έ'κδ.
στά γαλλικά, άπό όπου άντλεϊ ό Wildhaber, σ. 151-159).

3. Βλ. καί Liliane Bodson, 'Ιερά ζώα, Bruxelles 1978, σ. 76-77.

4. Βλ. ΑΙ. Krappe, δ. π., σ. 325 καί 'Ε λ ε υ θ. Π λ α τ ά κ η, δ. π., σ. 73-74.
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υπήρχαν βέβαια στά ηπειρωτικά διαμερίσματα τών εύρωπαϊκών χωρών, στά όποια
ζοϋσαν τέτοια ζώα. Διαπιστώσεις έξ άλλου γιά άπουσία ώρισμένων ζώων, καί μά-
λιστα έπικινδύνων, άπό ώρισμένους τόπους έ'χομε ήδη άπό τήν άρχαιότητα πολλές.
Περιορίζομαι έδώ νά παραπέμψω μόνο στόν 'Αριστοτέλη, ό όποιος μάς παραδίδει
ένα ολόκληρο κατάλογο άπό σχετικές περιπτώσεις1.

'Αλλά ή μυθολογική αύτή έρμηνεία τοΰ φυσικοΰ φαινομένου της άνυπαρξίας
τών ζώων, πού άλλωστε ισχύει καί γιά πολλές άλλες περιπτώσεις, δέν μπορεί νά
δώση, όπως τουλάχιστον πιστεύω, πλήρη άπάντηση στό παραπάνω έρώτημα. Τό
φυσικό φαινόμενο της άπουσίας τών άγριων καί επικινδύνων ζώων άπό τά νησιά,
πού σίγουρα θά είχε ένισχυθή άπό τήν άτελή λαϊκή παρατήρηση, θά άποτέλεσε,
όπως σωστά ύποστηρίχθηκε, ένα άπό τούς παράγοντες δημιουργίας τών παραδό-
σεων, μέ τις όποιες ό λαός θέλησε νά τό έξηγήση. Οί παραδόσεις όμως πού μάς
άπασχολοΰν, δέν είναι μεμονωμένες. 'Ανήκουν σέ ένα εύρύτερο κύκλο παραδόσεων,
σύμφωνα μέ τις όποιες στήν άρχή ένας ήρωας καί έπειτα ένας άγιος επιβάλλουν
σιγή σέ ζώα, πού μέ τή φωνή των τούς ένοχλοΰν, έκδιώκουν έπιβλαβή ζώα, πτηνά·
καί έντομα άπό ιερούς τόπους ή περιοχές, γιά νά ανακουφίσουν τούς κατοίκους
κλπ.2 Σ' αύτές τις περιπτώσεις, πού άναφέρονται καί στόν ήπειρωτικό χώρο, έχο-
με νά κάμωμε μέ καθαρά μυθολογικό ή θρησκευτικό καί λατρευτικό ύλικό καί οπωσ-
δήποτε όχι μέ άπλό φυσικό φαινόμενο.

Σύμφωνα μέ όλα αύτά θά πρέπει νά δεχθοΰμε ότι καί άλλοι παράγοντες καί
λόγοι, σχετικοί ένδεχομένως καί μέ τήν τοπική λατρεία ώρισμένων ήρώων, μόνοι των
ή σέ συνδυασμό μέ τόν προηγούμενο (π.χ. λατρεία Φόρβαντος) θά συνετέλεσαν στή
διάπλαση τών παραδόσεων, μέ χώρο πάντοτε τόν έλληνικό νησιωτικό όπου θά
μποροΰσε κανείς νά παρατηρήση τήν έλλειψη, ή καί τήν παρουσία, θηρίων καί φιδιών.
Έξ άλλου όμως παραδόσεις καί ειδήσεις τοΰ παραπάνω τύπου μέ οπωσδήποτε παρα-
δοξογραφικό χαρακτήρα ήταν εύκολο νά διαδίδωνται άπό τόπο σέ τόπο, άφοΰ τά
παραδοξογραφικοΰ περιεχομένου συγγράμματα, στά όποϊα άναφέρονταν, ήταν τά
προσφιλή άναγνώσματα τών άνθρώπων τής έποχής, άπό τήν όποία προέρχονται
βασικά οί παραδόσεις.

"Υστερα άπό τά παραπάνω γίνεται φανερό ότι οί πληροφορίες γιά τήν άπαλλα-
γή τών νησιών άπό τά θηρία καί τά δηλητηριώδη έρπετά άνήκουν στή σφαίρα ενός
μύθου μέ μεγάλη διάδοση. Ό μΰθος αύτός είναι ευρύτερα γνωστός άπό τή μετα-

1. 'Α ρ ι σ τ ο τ., Τών περί τά ζώα ιστοριών 8, 28 (605b κέξ.).

2. Βλ. σχετικές ειδήσεις στή μελέτη τοϋ ΑΙ. Krappe, δ. π. καί στή μελέτη μου:
Βάτραχος Σερίφιος, «Μνήμη» Γεωργίου Ί. Κουρμούλη, 'Αθήναι 1980, σ. άνατ. 1-8.
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κλασσική άρχαιότητα μέχρι σήμερα, έντοπίζεται δέ σέ πολλά νησιά τοΰ εύρύτερου
εύρωπαϊκοΰ χώρου.

Στά αρχαία χρόνια πρωταγωνιστής τοΰ μύθου είναι ένας ήρωας. Ή άπόδοση
τοΰ μυθεύματος στούς 'Αποστόλους καί μάλιστα στόν 'Απόστολο Παΰλο καί τούς
συνεργάτες του είναι βέβαια ύστερογενής. 'Ακόμη μεταγενέστερη εΐναι ή άπό-
δοση τοΰ έργου τής άποδιώξεως τών θηρίων σέ άλλους άγιους τόσο τής 'Ανατολικής
δσο καί τής Δυτικής έκκλησίας.

Τό νά ύποκαταστήση στίς παραδόσεις ένας άγιος ένα ήρωα τής άρχαίας μυθο-
λογίας είναι ένα θέμα τόσο πολύ κοινό καί τόσο γνωστό πού νά μή χρειάζεται παρα-
πέρα συζήτηση. Στό γεγονός όμως ότι ήρωες τοΰ μύθου είναι κάποτε όχι όποιοι-
δήποτε άγιοι άλλά οί 'Απόστολοι έχουν συμβάλει, όπως πιστεύω, έκτος άπό τό χω-
ρίο τών Πράξεων γιά τή δήξη τοΰ Παύλου, συναφή, θά μποροΰσε νά πή κανείς, εύαγ-
γελικά χωρία καί συγκεκριμένα: α') Ή ύπόσχεση τοΰ Χριστού πρός τούς 'Αποστό-
λους γιά έκείνους πού θά πιστέψουν σ' αύτόν ότι ((δφεις άοονσι' κάν Οανάσιμόν τι
πίωσιν, ούμή αύτούς βλάψει»1 β') Ή εξουσία πού ό'ίδιος πάλι ό Χριστός δίνει πρός
τούς έβδομήκοντα μαθητές του- ((Ιδού δίδωμι ύμΐν τήν έξονσίαν τοϋ πατεΐν έπάνο)
δφεων και σκορπιών και έπι πάσαν τήν δνναμιν τοϋ εχθρού, και ουδέν ν μας ου μή
άδικήσγι .

Είναι χαρακτηριστικό ότι τά παραπάνω χωρία περιλαμβάνονται σέ μαγικά
κείμενα3.

'Αλλά ή δύναμη τοΰ 'Αποστόλου Παύλου έναντίον τών φαρμακερών φιδιών
θεωρείται σάν ή πιο δραστική, άφοΰ βεβαιώνεται, όπως άναφέρθηκε, καί άπό τις
Πράξεις τών 'Αποστόλων μέ τό έπεισόδιο τής δήξεως καί σωτηρίας του στή Μάλτα.

1. Μ δ ρ κ. 16, 18.

2. Λουκ., 10, 19. Πρβλ. άπο τήν Παλαιά Διαθήκη Ψαλμ. h' (90) 13: «επί ασπίδα
καί βασιλίσκον έπιβήση καί καταπατήσεις λέοντα καί δράκοντα».

3. Βλ. π. χ. επωδή «γιά τό φίδι» άπό τήν Κυνουρία (Λαογρ. 4 [1913-14], σ. 500-501,
άρ. 2), στήν όποία μεταξύ τών άλλων άναφέρεται: «Διότι σύ, Κύριε, είπας" έν τω ονόματι μου δαι-
μόνια έκβαλοϋσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναϊς, όφεις άροϋσι (τά γητέματα), καν θανάσιμόν τι πίωσι,
ού μή αύτούς βλάψη... Διά τοϋτο, Κύριε, έν τω όνόματί σου καί έπ' ονόματι τής 'Αγίας Τριάδος
έξορκίζεται (τό φίδι, ό πόνος κλπ.) καί ίαθήσεται ό δοϋλος σου άπό πάσαν άσθένειαν». Γιά τό
δεύτερο κείμενο βλ. Α. D e 1 a 11 e, Anecdota Atheniensia, Liège 1927, σ. 258, στ. 30 κέξ·
καί σ. 260, στ. 37 («Εύχή έτέρα τοϋ οσίου πατρός ημών Έφραίμ τοϋ Σύρου»), Οί έκκλησιαστικοι
συγγραφείς έξηγοΰν ότι έδώ γίνεται λόγος γιά τούς δαίμονες, πού πληγώνουν τίς ψυχές καί όχι τά
σώματα (βλ. πρόχειρα άρχιμ. Γερμανού Γ. Παρασκευοπούλου, Αίέν 'Ηλεία
μαγικαί έπωδαί (τά ξόρκια) έξ έπόψεως ορθοδόξου ποιμαντικής, Πύργος 1976, σ. 104, σημ. 108).
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Άπό τότε μάλιστα, σύμφωνα μέ δυτικές διηγήσεις, μεσαιωνικές καί νεώτερες, τά
φίδια της Μάλτας έ'χουν πάψει νά είναι ίοβόλα, ή δέ γη τοΰ νησιοΰ έ'χει άποκτήσει
θαυματουργική δύναμη στά δήγματα τών φαρμακερών φιδιών, γνωστή εύρύτερα
ώς terra Melitensis ή terra Sancti Pauli1.

To έντυπωσιακό περιστατικό τής δήξεως τοΰ 'Αποστόλου Παύλου στή Μάλτα,
πού ήταν πολύ γνωστό άπό τις Πράξεις, θά άποτέλεσε τό είδικώτερο πρότυπο ή τήν
άφετηρία δημιουργίας παραδόσεων μέ συναφές περιεχόμενο γιά διαφόρους άγιους.
Μιά τέτοια παράδοση, πολύ όμως πιό πλούσια σέ στοιχεία, μοΰ είναι γνωστή άπό τόν
βίο πάλι τού-άγιου Ίωαννικίου. Σύμφωνα μέ αύτή «εν όσω δε τον Θεοϋ ήγείρετο
οίκητήριον, ύετός μεν κατερράγη, ερπετά δε τής γης άναδοθέντα τοις δήγμασι τους
περί τοϋτο διαπονονμένονς έκώλυον. Άλλ' ενθνς ό μεν προς ούρανόν αϊρει τάς χεί-
ρας τοϋ θεοϋ δεόμενος- ή δε τών νεφελών παχύτης εις ακριβή τήν αίθρίαν μετέβαλε,
καί οί τον έργον εχόμενοι τής άπό τών δηγμάτων βλάβης απαθείς εμενον. "Οτε
καί τοϋ άγιου τά δυνατά τοις οίκοδομοϋσι συναιρουμένου, καί πρός τόν λίθον άραι
προτείνοντος τήν χείρα, εχις τοϋ λίθον ύπεκδϋσα, καί τής χειρός άψαμένη, επί πολύ
τε ταύτης εξήρτητο καί όλην εναφήκεν αύτή τον ίοϋ τήν πικρίαν. Άλλ' έτερος ήμίν
ωφθη Παϋλος, ει καί μή τοϋ χοροϋ πρώτος τών αποστόλων, άλλα τοις αύτοις εκείνοι
χαρίσμασι δνναμούμενος. Ό μεν γαρ διασείει τήν χείρα, ή δέ πικρά εχις εκείνη
κατά γής τε βάλλεται, καί ή χειρ αύτώ απαθής ήν, οϋτω καθαρώς, ώς αδηλον είναι,
ει καί τήν άρχήν όλως επλήγη»2.

Τό έπεισόδιο τής δήξεως τοΰ Ίωαννικίου άναφέρεται καί στούς άλλους δύο
βίους του, μέ τήν προσθήκη στόν δεύτερο ότι «καί ένα ώσαύτως τών τεχνιτών εχις
δακοϋσα Ιοϋ θανασίμου μεστόν εν αύτώ επηρμένον κατειργάσατο τρανμα, καί πο-
λνώδυνον. "Ο ό πατήρ τή σφραγίδι τοϋ σταυροϋ ρήξας καθάπερ ξίφει, καί τό λυ-
πούν ίοβόλον νγρόν κενώσας, τήν ύγίειαν τω δεδηγμένω παρέσχετο»3.

Στόν τρίτο βίο άναφέρεται παραλλαγμένο καί μέ περισσότερες λεπτομέρειες
τό έπεισόδιο: «εχιδνα κακή εκ διαβολικής συνελάσεως εξελθοϋσα ένί τών εργατών
ού τό όνομα Πάρδος, κατά τοϋ κροτάφου πλήξασα άπέδρα. . . )). "Επειτα άπό τήν

1. Βλ. Ali ons Α. Barb, δ. «., σ. 2-3 καί Karl Brunner, Schlesisclie
Terra sigillata, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 21 (1911), σ. 348.

2. M i g n e, PG 116, στ. 57. Έκτος άπό τή μνεία τοϋ ονόματος τοϋ Παύλου στήν
άγιολογική αύτή διήγηση, επισημαίνω ιδιαίτερα τή λεπτομέρεια ότι, όπως κατά τις Πράξεις τών
'Αποστόλων ό Παϋλος δαγκώνεται στο χέρι άπό τήν εχιδνα, έτσι καί κατά τή βυζαντινή άγιολογική
διήγηση δαγκ ώνεται στό χέρι ό Ίωαννίκιος. Ή έξάρτηση τών δύο κειμένων είναι καί γιά τό λόγο
αύτό φανερή.

3. ActaSS Novembris II, 1, Bruxellis 1894, σ. 352.
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παρέμβαση τοΰ άγίου «τοϋ φοβερού εκείνον οιδήματος ραγέντος ή Ιοβόλος εκείνη
όζωδία πάσα κατέρρευσεν»1.

"Οπως σημειώνει ό Alfons Α. Barb, λιγώτερο γνωστή άπό τις διηγήσεις μέ
άφετηρία το συμβάν στον 'Απόστολο Παΰλο στή Μάλτα, είναι σχετική μαγική προσ-
ευχή (έξορκισμός), πού συνδέεται μέ τό ϊδιο έπεισόδιο, ή όποία έχει παραδοθή σέ
έλληνικά χειρόγραφα τοΰ μεσαίωνα καί ή όποία άπό τό έλληνικό έχει μεταφρασθή
καί σέ άλλες γλώσσες, όπως π.χ. στήν παλαιοσλαβική καί τήν άρμενική.

Ό συγγρ. παραθέτει ένεκα τής σπουδαιότητάς του, σέ γερμανική όμως μετά-
φραση, τό κείμενο τής προσευχής άπό δύο κώδικες πρός συμπλήρωση καί διόρθωση.
Τό κείμενο αύτό έχει δημοσιευθή άπό τόν Legrand άπό χειρόγραφο τής βιβλιοθή-
κης τοΰ Άγίου Μάρκου τής Βενετίας καί είναι τό άκόλουθο :

Εις δήγμα δφεως.

Έγώ Παϋλος ο υβριστής και διώκτης και λιθοβολιστής τών άγίων τοϋ θεοϋ
εκκλησιών γέγονα τίμιον σκεϋος εκλογής Χριστοϋ τοϋ θεοϋ, και ήλθον εν τή Αύσί-
τιδι Σικελίας, και συνάξας φρνγάνων πληθύν, ευθύς εχιδνα àjio τής γής έξελθοϋσα
έκρεμάσθη εις τόν δεξιόν μου αντίχειρα· εγώ δέ, έχων πνεϋμα άγιον, άπετίναξα
αυτήν έν τή άναφθείση φλογι και έκάη μετά τών φρνγάνων και μηδέν τι παθών
εκ τοϋ δήγματος εις ϋπνον έτράπην. Έλθών δέ ό αρχάγγελος Μιχαήλ, έφώνησέ
μοι λέγων «Σαϋλε και Παϋλε, εγειραι και δέξαι τήν βίβλον ταύτην, καί, άνοίξας
αυτήν, εύρήσεις ίστορίαν γεγραμμένην ούχ υπέρ ένός παθόντος μόνον, αλλ' υπέρ
πολλών». Και περί δρθρον άναστάς έδεξάμη · τήν βίβλον καί, άνοιξα αυτήν, εϋρον
γεγραμμένα όντως· ((εξορκίζω υμάς τάς ξε γενεάς τών θηρίων τών ερπόντων
έπί τής γής, εις τόν θεόν τόν ποιήσαντα τόν ουρανόν καί τήν γήν καί τήν θάλασσαν,
εις τόν θρόνον τόν φοβερόν καί άληθινόν, εις τόν πύρινον ποταμόν τόν έξερχόμενον
νποκάτω τών ποδών καί τοϋ υποποδίου τοϋ κυρίου καί θεοϋ καί σωτήρος ημών
Ίησοϋ Χριστοϋ, καί εις τό πλήθος τών άγιων άγγέλων καί αρχαγγέλων αύτοϋ,
δφιν τόν βλάπτοντα, καί τόν βασιλίσκον, δράκοντα τόν γενναϊον, δφιν τόν τετραχά-
λινον, οφιν τόν δωδεκαχάλινον, δφιν τόν δενδροαναβάτην, δφιν τόν λαγωοδρόμον,
δφιν τόν νεφελοειδή, δφιν τόν τυφλόν καί άόμματον, δφιν τόν κορακοειδή, εχιδναν
τή σκολιάν, τήν έχονσαν τά φάρμακα εις τήν δεξιάν σιαγόνα αυτής, ήτις εάν δάκη
άνθρωπον αδύνατον έστιν ΐαθήναι. "Εστί δέ σκορπίος, δσπερ άποφύσισμα εστί τοϋ
διαβόλου συν τούτοις δέ καί τάς κδ' γενεάς τοϋ σφάλακος, οίον ου φθάση τοϋ πι-
στού καί κεχαριτωμένου Παύλου τοϋ παρόντος άφορισμοϋ ή έπιτίμησις, τεθνη-
ξεταΐ' εί δέ φθάσει, τό μεν θηρίον αντίκα τεθνήξεται, δ δέ δηχθείς ίαθήσεται, εις

1. "Ο. π., <ι. 408.
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δόξαν τοϋ κυρίου καί θεοϋ καί σωτήρος ημών Ίησοϋ Χρίστου, αμήν, αμήν».

Ό λέγων συ ταϋτα, βάλε ϋδωρ καθαρόν είς άγγεϊον νέον καί, εξορκίσας το
ϋδωρ τρισσώς λέγων τήν εύχήν ταντην, πότισαν τόν δηχθέντα καί Ιαθήσεται' εί
δ' ουκ εστίν ούτος, πότισαν ϋδωρ τόν μανδάτορα καί ιαθήσεται ό πάσχων, εί καί
μακρόθεν εστίν»1.

Ό εξορκισμός αύτός δέν είναι βέβαια ή κατά τή λαϊκή αντίληψη μόνη και πιό αξιό-
λογη ϊσως άπόδειξη γιά τήν άποδιδόμενη δύναμη στόν Παύλο κατά τών φαρμακερών
φιδιών, άφού αύτό αποδεικνύουν έπίσης, έκτος άπό τά άλλα, ή άπεικόνισή του μαζί
μέ φίδια σέ φυλακτά2, πού χρησιμοποιούνται εναντίον τών δηγμάτων των, ή μνεία
τοϋ ονόματος του σέ σχετικές έπίσης επωδές3, ή ύπαρξη ιερών, άφιερωμένων σ'
αύτόν, στά όποια καταφεύγουν γιά νά βρούν θεραπεία όσοι πάσχουν άπό ταραντισμό,
πάθηση πού προκαλείται άπό τά δήγματα της αράχνης ταραντούλας4, κ.ά.5
Είναι όμως κείμενο πού ένδιαφέρει εκτός άπό τά άλλα καί γιά μερικές λεπτομέρειες
πού περιέχει.

Τό κείμενο αύτό σχετίζεται βέβαια μέ τό έπεισόδιο της δήξεως τοΰ Παύλου
στή Μάλτα, τόπος όμως τοΰ συμβάντος άναφέρεται όχι ή Μάλτα, άλλά ή Σικελία
καί μάλιστα σέ όλα τά χειρόγραφα, άκόμη καί στά παλαιοσλαβικά.

Ό Alfons Α. Barb άναρωτιέται, γιατί άναφέρεται ή Σικελία άντί γιά τή Μάλτα
τών Πράξεων τών 'Αποστόλων, καί υποθέτει ότι αύτό θά συνέβη, έπειδή ή Μάλτα
ήταν λιγώτερο γνωστή (υπήρχαν ήδη δύο νησιά μέ τό ΐδιο δνομα) καί ή Σικελία

1.Emile Legrand, Bibliothèque Grecque Vulgaire IL, 1881 (<p<or. άνατ.
1974), a. 26-27.

2. Ό Alfons A. Barb, δ. π., έξετάζει άκριβώς ενδιαφέρον φυλακτό öato τήν
'Ιταλία τοϋ 13ου αι., πού ισχύει έναντίον τοΰ δηλητηρίου καί τών πονοκεφάλων (άναγράφεται σαφώς
σ' αύτό). Στή μία δψη του εικονίζεται ό 'Απόστολος Παΰλος μέ βιβλίο καί σπαθί στά χέρια καί
δίπλα φίδι, σκορπιός καί άλλο ζώο, πού μοιάζει μέ αράχνη. Στήν άλλη δψη υπάρχει έπιγραφή, πού
δέν είναι άλλη àrtô τό κείμενο τοΰ Εύαγγελίου κατά Μαρκον (16, 17-18), όπου ή υπόσχεση τοΰ
Χρίστοΰ πρός έκείνους πού θά πίστεύσουν (δ. π.).

3. Σέ φιννική έπωδή γίνεται λόγος γιά δάγκωμα άπό φίδι τοΰ δακτύλου τοΰ ποδιοΰ τοΰ
Πέτρου καί όχι τοΰ Παύλου. Σέ άλλη παραλλαγή όμως άναφέρονται καί οί δύο 'Απόστολοι (Κ a a γ-
Ι e Κ r ο h n, Magische Ursprungsrunen der Finnen, FFCommunications 52, 1924, σ. 31).

4. Βλ. Alexander Lopacic, Animal Lore and the Evil-eye in Shepherd
Sardinia, στόν τόμο Animals in Folklore, £κδ. Porter-Russel, 1978, σ. 65.

5. Πρβλ. τή γαλλική πρόληψη, σύμφωνα μέ τήν όποια οί γεννηθέντες τήν 25 'Ιανουα-
ρίου, ημέρα τοΰ προσηλυτισμοΰ τοΰ Παύλου, θεραπεύουν τούς όφιοδήκτους καί μποροΰν νά άγ-
γίξουν τά φίδια χωρίς νά δηχθοΰν άπό αύτά (Paul Sébillot, Le folk-lore de France 3,
δ. π., σ. 276, πρβλ. καί Alfons Α. Barb, δ. π., σ. 8, όπου καί παραστάσεις μέ τό σχετικό
θέμα άπό ξύλινο ήμερολόγιο τοΰ 1526).
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ήταν ό άμεσα έπόμενος σταθμός τοϋ ταξιδιοΰ τοϋ Παύλου κατά τις Πράξεις (28,
11 - 12). Κατά τόν 'ίδιο τρόπο, συνεχίζει, μετατέθηκε τό έπεισόδιο στήν Κρήτη,
άμέσως προηγούμενο σταθμό-πριν άπό τήν προσέγγισή του στή Μάλτα-τοΰ ταξι-
διού τοΰ Παύλου στή Ρώμη1.

Ή ύπόθεση αύτή δέν μοΰ φαίνεται καί τόσο άναγκαία. "Οπως είδαμε, όμοια
περίπου παράδοση έχει έντοπισθή στή Μυτιλήνη, σύμφωνα μέ τή νεώτερη διήγηση
τουλάχιστον τοΰ Buondelmonti. Τό θέμα είναι, νομίζω, γενικώτερο. Καί γιά τή
Σικελία δηλ. θά πιστεύθηκε ότι, όπως καί άλλα νησιά (γειτονική Σαρδινία, Κρήτη
κλπ.), θά ήταν γεμάτη άπό θηρία καί φαρμακερά φίδια καί θά άπαλλάχθηκε άπό
αύτά ύστερα άπό παρέμβαση ένός ήρωα ή άγίου. Ή άπόδοση τής παρεμβάσεως
στόν 'Απόστολο Παΰλο άπό κάποιο εύσεβή οπωσδήποτε άνθρωπο θά ήταν πολύ
εύκολη, όπως έγινε καί στήν Κρήτη.

RÉSUMÉ

La disparition, (Γ après les traditions populaires grecques et des autres pays
européens, des fauves et des serpents des îles

par Steph. D. Imellos

Des traditions populaires relativement récentes de la Grèce et des pays
européens font état de la disparition des fauves et des serpents vénéneux,
qui vivaient autrefois dans les îles. Gela, grâce à Γ intervention d'un saint, en
particulier de Saint Paul.

Dans cette étude la recheiche sur ce thème procède:

a) par référence et examen d'un grand nombre de traditions des îles
grecques ayant trait à ce sujet, et qui se trouvent dans des textes relatant
la vie des Saints, dans des récits des voyageurs plus récents, ou bien dans la
tradition populaire orale.

b) par référence et examen des traditions européennes des îles de la
Méditerranée ou de l'Atlantique.

En ce qui concerne les mythes et les traditions antiques, la recherche
exhaustive des sources a révélé que ce ne sont pas seulement les mythes re-
latifs à Hercule et à Jupiter qui se lient aux traditions récentes ayant trait

1. A 1 f ο n s Α. Β a r b, 8. λ., σ. 5, σημ. 31.
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à la disparition des fauves et des serpents des îles, mais d'autres mythes éga-
lement, à savoir: a) le mythe de Chios sur la mort de l'Orion, que certains
auteurs considèrent comme un mythe crétois, b) le mythe de Rhodes de
Phorbas qui suit deux variantes.

Ces traditions antiques ainsi que des informations similantes, constituent,
comme cela a été soutenu, les modèles sur lesquels toutes les traditions
médiévales et récentes, grecques et étrangères ont été créées. Cette opinion
est corroborée par le fait que d'autres traditions, justifiant l'absence d'animaux
vénéneux des îles d'une autre manière, ressemblent aux traditions antiques.
Autrement dit elles ont été créées et formulées sous la forte influence de la
littérature antique.

En ce qui concerne la voie de la diffusion des ces traditions, Wildhaber,
qui s'est occupé des traditions similaires sur la disparition des serpents de 1'
Irlande, a soutenu qu'un mouvement du matériel se dessine qui, partant de
l'Egypte et avec une étape intermédiaire en Crète (mythe d'Hercule), va
vers l'Espagne et par la suite vers les peuples de l'Europe du Nord.

Pourtant, l'étude des sources anciennes (mythes de Chios et de Rhodes) a
montré que l'ancien matériel est connu plus loin, au delà même de la Crète. Par
ailleurs, la question pourquoi cette tradition est diffusée dans les îles seule-
ment, reste sans reponse. De même l'explication d'après laquelle l'absence des
îles des faunes et des serpents a pris par la suite la forme d'un mythe n'est
pas suffisante pour donner une solution définitive au problème. Il n'est pas
exclu que cette absence représente un des facteurs qui ont contribué à la
création du mythe, sans en être le seul. Et cela, entre autres, parce que ces
traditions font partie d'un cercle plus large de contes populaires d'après
lesquels un héros légendaire de l'antiquité, et par la suite un saint ou un per-
sonnage sacré de la religion chrétienne, infligent une punition aux animaux
qui les dérangent ou importunent les habitants d'une région protégée par
eux.

Dans tous ces cas, et c'est la thèse de l'étude, le matériel est de nature
mythique ou réligieuse et il ne se référé pas aux phénomènes de la nature.
Il en résulte que d'autres facteurs, relévant des cultes locaux de certains héros,
ont contribué à la création de ces traditions.

La mise en liaison du mythe avec les saints, surtout avec les apôtres et
en particulier avec Saint Paul, la substitution d'un saint à un héros de l'anti-
quité, constitue un lieu commun, et la mention constante des apôtres est
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due à l'influence de certains passages du Nouveau Testament. L'influence
bénéfique de Saint Paul contre les serpents vénéneux est considérée comme
particulièrement efficace, confirmée parles Actes des Apôtres à propos del'
incident de Malte où un serpent l'a mordu. Cet incident est à la base de la
croyance que la terre de Malte constitue un remède contre le venin du ser-
pent. Il a également renforcé des croyances similaires antérieures et donna
naissance à des traditions consignées dans des textes relatant la vie des
saints, à la composition des prières et exorcismes, au façonnement d'amulettes
etc.


