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Ό εύσεβής ελληνικός λαός έχει, ώς γνωστόν, άποδώσει εΐς εικόνας τής Πα-
ναγίας ή αγίων τής εκκλησίας πλείστα θαύματα — τοΰτο βεβαίως ισχύει καί δι'
άλλους χριστιανικούς λαούς — τά όποια έχουν παραδοθή καί έξακολουθοΰν νά παρα-
δίδωνται μέχρι σήμερον ύπό μορφήν δημωδών διηγήσεων.

Είς τάς εύρέως διαδεδομένας σχετικάς διηγήσεις πρέπει νά ύπαχθή κατηγορία
ελαχίστων μέν άλλ' ένδιαφερουσών παραδόσεων μέ θέμα τήν θαυμασίαν μετακίνησιν
εικόνων καί τήν έν συνεχεία δέσμευσίν των δι' άλύσεως ή άλλως πως ύπό τών κατοί-
κων ένός τόπου, διά νά έξαναγκασθοΰν κατ' αύτόν τόν τρόπον νά παραμείνουν έκει
όπου ούτοι έπιθυμοΰν, καί τοΰτο πρός μείζονα προστασίαν των.

Παραδόσεις τής κατηγορίας ταύτης κατώρθωσα νά συγκεντρώσω τάς έξής.

1. Περί τής Παναγίας τής Καρδιώτισσας διηγούνται οί κάτοικοι τοΰ νομοΰ
Λασιθίου Κρήτης ότι «δέν θέλησε νά μείνη στην έκκλησιά καί ξαναγύρισε στο βράχο,
όπου τήν είχαν πρωτοβρεΐ τά τσοπανόπαιδα. Οί καλόγεροι ξανάφεραν τήν εικόνα
στο μοναστήρι καί γιά νά μή φύγη κουβάλησαν τήν πέτρινη κολώνα — δυο μέτρα
ψήλος — πού εϊχε φέρει άπό τήν Πόλη ή ΐδια ή Παναγιά καί τήν δέσανε έκεΐ μέ άλυ-
σίδα. Πάνω της (τής κολώνας) είναι περασμένη ή άλυσίδα μέ κρίκους, μέ τήν όποια
δέσανε οί καλόγεροι τήν Παναγιά. . . Ή Παναγιά έσπασε τις άλυσίδες κ' έφυγε σέ
άγνωστους τόπους»1.

2. Είς τόν νομόν 'Ηρακλείου άναφέρεται ότι «φορητή εικόνα τοΰ άγιου Φα-
νουρίου έφυγε άπό τή θέσι της, πού τήν είχαν προκώσει οί παλιοί καλόγεροι, καί έπή-
γαινε στά ψηλά, γιατί ήθελε ό άγιος νά είναι άπέναντι τής μικρής τοιχογραφημένης
έκκλησιάς τοΰ Τιμίου Σταυρού. Άπό τις πολλές φορές πού ό άγιος έφευγε καί πή-
γαινε άπέναντι στοΰ Σταυρωμένου καί οί καλόγεροι τόν μπρόκωναν, τοΰ βάζανε τις
βίδες καί τόν βιδώνανε γερά μέ μεγάλα γυφτόκαρφα»2. Κατ' άλλην παραλλαγήν
«γιά νά μή φεύγη, τήν έχουνε στον τοίχο (τέμπλον) δεμένη»3.

3. Οί κάτοικοι Φαναριού Καρδίτσης έδεσαν τήν εικόνα τής Παναγίας «σ' ένα
δέντρου μέ τριχιά, γιά νά μή τ'ς φεύγ', άλλά κόπ'καν οί τριχές κ' έφυγι». Ή είκών

1. Ά λ ε ξ. Κ. Χατζηγάκη, Εκκλησίες Κρήτης. Παραδόσεις. Ρέθυμνο 1954, σ. 163,
άρ. 165. Πρβλ. καί ΚΛ, χφ. 3633, σ. 5 - 6 (1972).

2. Ά λ ε ξ. Κ. Χατζηγάκη, ένθ' άνωτ., σ. 153, άρ. 156.

3. Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου, Ό άγιος Φανούριος είς τήν λαϊκήν παράδοσιν τής
Κρήτης, Κρητική Πρωτοχρονιά 5 (1965), σ. 165 - 166.
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μεταφερθείσα έδέθη έκ νέου, πάλιν δμως «κόπ'καν τά σκοινιά κί ή Παναγία πήγε
άπάν' σ' ένα ξυλικό, τήν κάρφουσαν άπάν' στο ξυλ'ικό, γιά νά δουν, άν θά φύγ', άλλά
ή Παναγία ίκεΐ ήθελι φαίνεται νά κάτσ' κ' έκατσι»1.

4. Τέλος «μιά εικόνα τής Παναγιάς τής Αάσδας στήν Κερασιά 'Αγράφων βρέ-
θηκε πάνω στήν καρυδιά. Οί κάτοικοι τήν έφεραν πίσω στή Αάσδα. Μάλιστα γιά
περισσότερη άσφάλεια τήν κάρφωσαν στήν έκκλησία. . . Ή εικόνα καί πάλι χά-
θηκε καί βρέθηκε ξανά στο ϊδιο μέρος»2.

"Οπως φαίνεται, αί άνωτέρω παραδόσεις άποτελοΰνται άπό δύο επί μέρους θέ-
ματα, τό θέμα τής θαυμαστής μετακινήσεως τών εικόνων καί τό θέμα τής δεσμεύ-
σεώς των, πού είναι βεβαίως απόρροια τού πρώτου.

Τό πρώτον θέμα μεμονωμένον άποτελεΐ τόν βασικόν πυρήνα παραδόσεων, δια-
δεδομένων εύρύτερον είς τόν έλληνικόν λαόν. Κατά τάς παραδόσεις ταύτας είκών
άγίου μετακινείται, έγκαθισταμένη κατ' ιδίαν έκλογήν είς τόπον, όπου κτίζεται έκ-
κλησία ή μονή πρός τιμήν τού άγίου3.

Αί παραδόσεις τοϋ τύπου τούτου δύνανται νά ύπαχθούν πάλιν είς πολύ εύρύτε-
ρον κύκλον διηγήσεων, γνωστών είς δλα τά χριστιανικά δόγματα, κατά τάς όποιας
εικόνες άγιων, άγάλματα κλπ. τραυματιζόμενα ή καθ' οιονδήποτε τρόπον βλαπτό-
μενα ύπό ίεροσύλων ή έξ άλλης αιτίας ώχριοΰν, αίματώνονται, κλαίουν, ιδρώνουν, άν-
ταποδίδουν κτυπήματα ή κατ' άλλον τρόπον τιμωρούν έπί τόπου τούς άσεβεΐς, ώς
έάν ήσαν ζώντα πρόσωπα4. Αί έξεταζόμεναι παραδόσεις διακρίνονται άκριβώς τών
άνωτέρω έκ τοΰ δτι αί εικόνες πέρα τούτου άλυσοδένονται, ώς ελέχθη, ή άλλως πως
εμποδίζονται μέ δεσμά νά μετακινηθούν.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι είς τήν δημιουργίαν τών άνωτέρω ολίγων διηγήσεων,
ώς καί τών λοιπών συναφών πρός αύτάς, συνετέλεσαν νόμοι παγκοσμίως ισχύοντες
τής φαινομενολογίας τής θρησκείας περί έμψυχώσεως ή ένσωματο^σεως τών λατρευ-
τικών εικόνων ή άγαλμάτων, κατά τούς όποιους ή άψυχος είκών ισχύει άντί τοΰ είς
αύτήν παρισταμένου άγίου5.

1. ΚΑ, χφ. 2960, σ. 339 - 340 (1965).

2. Κανάλια Καρδίτσης, 'Ενθύμημα συγγραφέν μέ τήν συνεργασίαν ομάδος Καναλιωτών, Βό-
λος 1976, σ. 248.

3. Βλ. σχετικώς Στεφάνου Δ. Ήμέλλου, Λαογραφικαί ειδήσεις έκ χειρογράφου
τοϋ Κιμωλίου διδασκάλου Μάρκου Βεντούρη, Κιμωλιακά 3 (1973), σ. 122, ιδίως σημ. 2, όπου
σχετική βιβλιογραφία.

4. Πρβλ. Leopold Kretzenbacher, Kulturbedingungen und Funktionen
der mittelalterlichen Legende, Ethnologia Europaea 9, 1 (1976), σ. 57 - 58. Βλ. προχείρως
μερικά παραδείγματα είς Στεφάνου Δ. Ήμέλλου, Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις,
έν 'Αθήναις 1968, σ. 82 κέξ., 101 κ.ά. σποραδικώς. 'Ενδεικτικώς έκ τής άρχαίας γραμματείας
Λουκιανού, Περί τής Συρίης θεοΰ 10 (ρ. 457) « ίδρώει γάρ δή ών παρά ύφίσι τά ξόανα
καϊ κινέεται και χρησμογορέει ». Πλείονα παρά Hans Dieter Betz, Lukian von Sa-
mosata und das Neue Testament, Berlin 1961, σ. 42 - 43 (Texte und Untersuchungen zur
Geschichte der Altchristlichen Literatur 76).

5. Βλ. Leopold Kretzenbacher, ένθ' άνωτ. καί G. van der Leeuw,
Phànomenologie der Religionen2, Tubingen 1956, σ. 515. Είς τήν αύτήν άρχήν στηρίζεται καί
ή δημιουργία μικρού κύκλου παραδόσεων, έλληνικών καί ξένων, κατά τάς οποίας είκών άγίου δέ-
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Τοΰτο φαίνεται και άπό τήν κατωτέρω ίστορικήν έρμηνείαν τών νεοελληνικών
θρησκευτικών διηγήσεων, έκ τής οποίας προκύπτει δτι αύται έχουν προχριστιανικήν
παράδοσιν, άφοϋ συναφείς διηγήσεις καί είς αύτάς τάς λεπτομερείας άναφέρονται είς
γραπτάς πηγάς τής άρχαιότητος.

Παρατίθενται αί σχετικαί άρχαΐαι διηγήσεις, δσαι τούλάχιστον μου είναι γνω-
σταί, άρχής γενομένης άπό τών πλέον χαρακτηριστικών.

1. Έπικειμένης τής άλώσεως τής Τύρου ύπό τοΰ πολιορκοΰντος αύτήν 'Αλε-
ξάνδρου, ώς παραδίδει ό Διόδωρος Σικελιώτης, «Έγίνετο δε και άλλα σημεία πα-
ράδοξα, δυνάμενα διατροπήν και φόβον τοις δχλοις παρασχέσθαι . . . έωρακέναι δέ
τις εφησεν δψιν καθ' ην ό 'Απόλλων ελεγε μέλλειν εαυτόν έκλιπεϊν τήν πόλιν. Τοϋ δε
πλήθους νπονοήσαντος δτι πεπλακώς εϊη τόν λόγον χαριζόμενος 'Αλεξάνδρα) και διά
τοϋτο τών νεωτέρων όρμησάντων επί τό λιθοβολήσαι τόν άνθρωπον ούτος μέν. . .
διέφυγε τήν τιμωρίαν . . . οί δέ Τύριοι δεισιδαιμονήσαντες χρυσαϊς σειραις προσέδη-
σαν τό τοϋ 'Απόλλωνος ξόανον τή βάσει, έμποδίζοντες, ώς ωοντο, τοϋ θεοϋ τόν εκ τής
πόλεως χωρισμόν»1.

Κατά τόν ΓΙλούταρχον οί Τύριοι «ώσπερ άνθρωπον αύτομολοϋντα πρός τούς
πολεμίους έπ' αυτοφώρω τόν θεόν είληφότες σειράς τε τω κολοσσω περιέβαλλον
αύτοΰ και καθήλουν πρός τήν βάσιν, Άλεξανδριστήν καλούντες»2, κατά δέ τόν Κό-
ϊντον Κούρτιον Ροΰφον «aurea catena devinxere simulacrum, araeque Herculis,
cuius numini urbem dicaverant inseruere vinculum, quasi illo deo Apollinem
retenturo»3. Κατά τόν Αίλιανόν τέλος, παραλείποντα τήν εΐδησιν περί τής δεσμεύ-
σεως τοΰ άγάλματος «οί Τύριοι σχοινίον τε έφοίνιξαν μίλτω, και επαιον τό άγαλ-
μα, Άλεξανδριστήν καλούντες»4.

2. Συμφώνως πρός τά άρχαΐα σχόλια είς Πίνδαρον «Πολέμων μέν γάρ φησι
παρά Χίοις μέν τόν Διόνυσον δεδέσθαι, και παρ' Έρυθραίοις δέ τό εδος τής Άρτέμι-

ρεται ή άλλως πως άπειλειται, διά νά έξαναγκασθή έτσι ό άγιος νά έκπληρώση τήν έπιθυμίαν
τοϋ άπειλοΰντος, όπερ και συμβαίνει (Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, 'Εκκλησίες Κρήτης, ενθ'
άνωτ., σ. 32, άρ. 21, ΚΛ, χφ. 1105, σ. 225 - 226 [περ. Μεραμβέλλου καί Ίεραπέτρας Κρήτης,
1937], χφ. 3026, σ. 97 [έπαρχ. Καρδίτσης, 1966], χφ. 3453, σ. 42 [Κρανούλα 'Ιωαννίνων, 1969],
χφ. 3453, σ. 32 [Χρυσή Καστορίας, 1969], Giuseppe Cocchiara, Immagine del
folklore siciliano, Λαογρ. 17 (1957), σ. 15. Πρβλ. καί τήν κοινήν παροιμίαν «καί ό άγιος φοβέρα
θέλει», είς τήν οποίαν συνάπτεται συνήθως διήγησις μάλλον δμως εύτραπέλου περιεχομένου [βλ.
σχετικώς Γ. Κ. Σπυριδάκη, Βυζαντιναί παραδόσεις, Έπιστ. 'Επετ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ.
'Αθηνών 5, 1954 - 55, σ. 363 - 64]).

1. Δ ι ο δ. Σικ., Βιβλ. 17, 41, 7 - 8 (Vogel - Fischer, Teubn.). Πρβλ. κυρίως καί Charly
Clerc, Les théories relatives au culte des images chez les auteurs Grecs du lime siècle
après J. - C., Paris 1915, σ. 29. Αυτόθι, σ. 29-30 καί άλλαι σχετικαί διηγήσεις, περί τών οποίων
ό λόγος κατωτέρω.

2. Π λ ο υ τ., 'Αλέξανδρος 24. Ό Πλούταρχος γενικεύων τά άνωτέρω παραδίδει δτι οί
«Τύριοι δεσμούς άγάλμασι λέγονται περίβαλε ιν » (Ήθικ. ρ. 279, Ζητ. Ρωμ. 61 [Loeb]).

3. Q. Curti Ru fi, Histor. 4, 3, 21 - 22 (Budé).

4. Αί λ. άπόσπ. 59 (Hercher). Ή εϊδησις αΰτη είναι ένδιαφέρουσα ώς συναφής τών νεο-
ελληνικών παραδόσεων περί δαρμοΰ τών εικόνων άγίων (άνωτ., σ. 61, σημ. 5).
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δος, καί δλως πολνν κατεσπάρθαι λόγον περί τών αγαλμάτων ως μή μενόντων, άλλά
πορευομένων αλλοσε πολλάκις»1.

3. Κατά τον Παυσανίαν πάλιν εις τήν Σπάρτην «τοϋ ναον δε άπαντίκρυ πέ-
δας εστίν έχων Ένυάλνος, άγαλμα άρχαϊον. γνώμη δε Λακεδαιμονίων τε ες τοντό
εστίν άγαλμα καί 'Αθηναίων ες τήν "Απτερον καλονμένην Νίκην, τών μεν οϋποτε
τόν Ένυάλιον φεύγοντα ο'ιχήσεσθαί σφισιν ένεχόμενον ταίς πέδαις, 'Αθηναίων δε τήν
Νίκην αυτόθι άεί μενεϊν ουκ δντων πτερών»2.

Αί άνωτέρω άρχαΐαι παραδόσεις ήσαν, φαίνεται, άφ' ένός μεν λ.αϊχαί άφ' ετέ-
ρου δέ εύρύτερον γνωσταί. 'Τπέρ τής έν λόγω άπόψεως συνηγορούν σαφείς ένδεί-
ξεις είς τά κείμενα. Ούτως ό Διόδωρος έπισημαίνει τό γεγονός ότι οί Τύριοι προέ-
βησαν είς τήν δέσμευσιν «δεισιδαιμονήσαντες», ό δέ Πολέμων οτι ή αύτόματος μετα-
κίνησις τών άγαλμάτων άπετέλει πίστιν τών πολλών («πολνν κατεσπάρθαι λόγον
περί τών άγαλμάτων ώς μή μενόντων, άλλά πορενομενων αλλοσε πολλάκις»), Ό
Πλούταρχος έξ άλλου άναφέρει ρητώς, ο,τι οί λοιποί συγγραφείς άφίνουν νά ύπο-
νοηθή, ότι δηλ. τά ομοιώματα τών θεών είς τήν προκειμένην περίπτωσιν έδέ-
νοντο, ώς νά ήσαν ζώντα («ωσπερ άνθρωπον αύτομολοϋντα πρός τούς πολεμίους
επ' αυτοφώρω τόν θεόν είληφότες»). Έξ άλλου ό σκοπός τής δεσμεύσεως, τοΰ έξα-
ναγκασμοΰ δηλ. παραμονής τοΰ ομοιώματος τοΰ θεοΰ είς τήν θέσιν του, διά νά έξα-
κολουθή νά παρέχη τήν προστασίαν του είς τούς άνθρώπους, γίνεται διαφανής είς τήν
περίπτωσιν τοΰ ξοάνου τοΰ 'Απόλλωνος τής Τύρου καί τοΰ άγάλματος τοΰ Ένυαλίου
τής Σπάρτης.

Πρέπει νά σημειωθή ότι έκ τής άρχαιότητος παραδίδονται καί άλλαι μαρτυρίαι
περί δεσμεύσεως καθ' όμοιον τρόπον ομοιωμάτων θεών, άλλ' ό σκοπός τής δεσμεύ-
σεως καί αύτή αύτη ή ένέργεια θά ήδύναντο διαφοροτρόπως νά έρμηνευθοΰν.

Ούτως ό Παυσανίας είδε, κατά τήν μαρτυρίαν του, είς τόν Όρχομενόν «δεδε-
μένον άγαλμα» τοΰ 'Ακταίωνος, περί τοΰ όποιου «λεγόμενα ήν Όρχομενίοις λυμαί-
νεσθαι τήν γήν πέτρας εχον ειδωλον». Τό μαντεΐον τών Δελφών έδωσε χρησμόν είς
τούς Όρχομενίους «άνευρόντας εϊ τι ήν 'Ακταίωνος λοιπόν κρύψαι γη, κελεύει δέ
καί τοϋ ειδώλου χαλκήν ποιησαμένους εικόνα πρός πέτρα σιδήρω δήσαι»3.

"Οπως όρθώς παρατηρεί ό Nilsson, ή πίστις ότι ή είκών ήδύνατο νά μετακινηθή,
δέν φαίνεται τόσον βεβαία. Έδώ πρόκειται συνήθης μαγική πράξις, κατά τήν οποίαν
δεσμεύεται τό είκονιζόμενον πρόσωπον διά τής εικόνος του, δεδομένης τής άπολύτου
είς τάς μαγικάς πράξεις συνδέσεώς των4.

Ό Παυσανίας μάς πληροφορεί περαιτέρω περί τής λατρευομένης είς Φιγαλίαν
'Αρκαδίας 'Αρτέμιδος Εύρυνόμης ότι, ώς εΐχεν άκούσει άπό τούς κατοίκους τής πε-

1. "Εκδ. Drachmann, τ. 1, scholia in olympionikas, Lipsiae 1903 (φωτ. άνατ. Amster-
dam 1964), Όλυμπ. 7, 95α. Πρβλ. καί Martin P. Nilsson, Geschichte der Griechi-
schen Religion l3, Munchen 1967, σ. 82.

2. Παυσ. 3, 15, 7 (Spiro, Teubn.). Πρβλ. καί Erwin R ο h d e , Psyche l2, 1897,
σ. 190, σημ. 3.

3. Π α υ σ. 9, 38, 5.

4. Martin P. Nilsson, ένθ' άνωτ., σ. 83 - 84.
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ριοχής, «χρυσαϊ τε τό ξόανον συνδέουσιν άλύσεις»1, περί δέ τής 'Αφροδίτης Μορ-
φοΰς είς Αακωνίαν δτι «κάθηται δε καλύπτραν τε έχουσα και πέδας περί τοϊς ποσί»2.
Αί χρυσαϊ άλύσεις δμως θά ήδύναντο νά εϊναι καί άπλώς διακοσμητικαί3, έν πάση
δέ περιπτώσει ή δλη ένέργεια τής δεσμεύσεως θά ήδύνατο νά έρμηνευθή άλλως ή καί
άλλως4.

'Ας μνημονευθή τέλος καί ή πίστις τών άρχαίων περί τής ικανότητος τού Δαι-
δάλου νά έμψυχώνη τά άγάλματά του, έξ οΰ καί κατά Πλάτωνα «εάν μεν μή δεδε-
μένα ή, άποδιδράσκει και δραπετεύει, εάν δε δεμένα, παραμένει»5.

RÉSUMÉ
Icônes liées
par Steph. D. Imellos

De nombreuses légendes grecques — assez semblables — rapportent que
certaines icônes de la Vierge ou des Saints se déplacent toutes seules. Pour les
empêcher de quitter l'emplacement qui leur avait été choisi, les paroissiens
les ont enchaînées ou liées par n'importe quel moyen.

Selon l'auteur, ces légendes, et les autres qui leur sont apparentées, sont
nées dans l'esprit du peuple qui croit que les icônes des Saints acquièrent une
âme, d'après la phénoménologie de la religion. L'étude historique des lé-
gendes néohelléniques met aussi en évidence ce fait. De plus, elle fait ressortir
que des légendes apparentées aux légendes chrétiennes se trouvent déjà chez
les Anciens.
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