
Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ,

ΥΠΟ

ΣΤΕΦ. Δ. Η Μ Ε Λ Λ Ο Υ

Ζωηρότατα εγκεχαραγμέναι έν τή μνήμη τοΰ λαού απαντούν μέχρι τοΰ νΰν
εν Κρήτη πολυπληθείς διηγήσεις, εν αις οί Σαρακηνοί παριστώνται ώς δαίμονες.

Έκ τοΰ εύρέος τούτου δημώδους ύλικοΰ γίνεται μνεία κατωτέρω ενδεικτι-
κώς μόνον τοΰ καθ' ημάς άναγκαιοΰντος πρός στήριξιν ασφαλών οπωσδήποτε
συμπερασμάτων.

α') Κατά τινα παράδοσιν εκ Σφακιών οί Σαρακηνοί ύπολαμβάνονται ώς
μυστηριώδη πνεύματα, πλανώμενα εις τά σκότη «χωρίς νά φοβώνται μήπως κράξη
ό μέλας άλέκτωρ. Σιδηρόφρακτοι όντες ίππεύουσιν ίππους έπίσης άγριους καί σιδη·
ροφράκτους καί σύρουσιν όπισθεν αύτών βαρείας άλύσεις έκφοβίζοντες τούς
άνθρώπους διά μόνου τοϋ κρότου τών πετάλων καί τοϋ ήχου τής βαρείας άλύσεως,
άπειλούσης δέσμευσιν τοϋ παντός. Οί άνθρωποι, ίνα άπαλλαγώσι τών φοβερών
τούτων πνευμάτων . . . έκτισαν εις τά μέρη, δι' ών διήρχοντο Σαρακηνοί, εικονο-
στάσια, ίνα εμποδίσωσι ταύτα τής όδοϋ εκείνης»

β') Προσφιλή ενδιαιτήματα τών Σαρακηνών άποτελοΰν ή συκή! καί τά
«ριζιμιά χαράκια» ύπό τήν σκιάν τών οποίων δέν έπιτρέπεται νά κοιμάται τις,
διότι βλάπτεται παντοιοτρόπως, τά σπήλαια*, αί παλαιαί οΐκίαι", τά παλαιά δέν-
δρα, οί τάφοι, τά παντός είδους ήρειπωμένα κτίσματα b κ. ά.

» Κ. Α., άρ. 2399, σ. 14-15 (Μαν. Κόρακας, 1908- 1909). Πρβλ. Στίλπ. Π. Κυ-
ριακίδου, Παρατηρήσεις εις τάς χιακάς παραδόσεις Στ. Βίου, Λαογρ. 8 (1921- 25),
σ. 449 -450.

2 Κ. Λ., άρ. 1161 Δ', σ. 38 (Μ. Λιουδάκη, Θοδωριανά, 1938).

3 Ένθ' άν.

* Πανδώρα Η' (1858), σ. 492. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Κρηπκαί παραδόσεις, Έπετ.
Έταιρ. Κρητ. Σπουδών Β' (1939), σ. 140-141.

5 Ζωγράφειος Άγών, έν Κωνσταντινουπόλει 1896, σ. 32 (Σητεία). Κ. Λ., άρ. 2887,
σ. 25-26 (Μαρ. Ψαράκη, 1964, Σητεία). Κ. Λ., άρ. 1161 Δ', σ. 40 (Μ. Λιουδάκη, 1938,
Κεφάλι Ίνναχωρίου). Κ. Λ., άρ. 2798, σ. 42 (Γ. Ν. Αίκατερινίδης, 1964, Μάζα Σελί-
νου Χανίων).

6 Παύλου Βλαστού, Συλλογή. Χειρ. άρ. 20, σ. 1537 καί άρ. 44, σ. 507. (Ή συλλογή
άπόκειται έν τφ Ίστορικφ Άρχείφ Κρήτης έν Χανίοις).
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γ') Κατ' άλλας δοξασίας θεωρούνται οί Σαρακηνοί όντα υπερφυσικά, άτινα
«κατά τό θέρος έν καιρώ μεσημβρίας (σταύρωμα μεσημεριού) εις τινα μέρη καθο-
ρώνται έκθέτοντα εις τόν ήλιον τά άπειρα αυτών πλούτη» '.

δ') Τέλος έπιφαίνονται ούτοι ε'ις τάς οικίας, αί δέ οίκοδέσποιναι «έβγαζαν
'ιδιαίτερη μερίδα φαγητού καί τήν έτρωγαν οί Σαρακηνοί» *. Τά δαιμόνια ταύτα
καλούνται ένιαχού τής Κρήτης καί «κάλος» ή «το κάλος τον σπιτιού»3.

Έπισκοπούντες τά άνωτέρω προβαίνομεν εις τάς ακολούθους συντόμους
παρατηρήσεις.

α') Τά περί τών ίππων τών Σαρακηνών καί τών υπ' αυτών συρομένων
άλύσεων άποτελοΰν κοινά θέματα πολλών περί στοιχειών παραδόσεων τοΰ ελληνι-
κού λαού, αΐτινες δέν είναι άγνωστοι βεβαίως καί έν Κρήτ^. Πιστεύεται δηλαδή
καί ενταύθα, ώς και άλλαχοϋ, ότι στοιχειά υπό μορφήν ίππων σΰρουν όπισθεν
αυτών άλιίσεις πρός μείζονα έκφοβισμόν τών άνθρώπων

OU μόνον δέ κακοποιά άλλά καί στοιχειά αγίων, ώς τό τής άγίας Αικατερί-
νης, έπιφαίνονται ούτω καί πρός τόν αυτόν σκοπόν εις τούς βεβηλούντας τούς
τόπους τής λατρείας των 3.

β') Εύρέ(θς διαδεδομένη παρά τφ λαφ τυγχάνει ή δοξασία ότι ή σκιά τής
συκής είναι βαρεία, τοΰ δένδρου τούτου θεωρουμένου ώς κατοικητηρίου τοΰ δια-
βόλου. Κατά τάς σχετικάς παραδόσεις υπό τάς συκάς συγκροτούν οί δαίμονες τά

1 Στεφ. Α. Ξανθουδίδου, Χριστιανικού έπιγραφαί έκ Κρήτης, 'Αθηνά 15 (1903),
σ. 116, σημ. 1.

2 Κ. Α., άρ. 1161 Δ', σ. 40 (Μ. Λιουδάκη, 1938, Κεφάλι Ίνναχωρίου).

3 Χειρ. Βλαστού, άρ. 20, σ. 1537 καί άρ. 44, σ. 507. Πρβλ. Ευαγγελίας Κ.
Φραγκάκι, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα 1949, σ. 43 καί 77.

4 Ίδέ Γ. Κ. Σπυριδάκην, έν&'άν., σ. 141-112 (έκ Κυδωνιάς) καί σ. 145. Ό Λ.
Άλλάτιος άναφέρει περί φαντάσματος έν Χίφ άγριον ϊππον ιππεύοντος (ίδέ C. Wachsmuth,

Ή άρχαία 'Ελλάς έν τή νέα, μετάφρ. 'Εμμ. Γαλανού, έν Κεφαλληνία 1868, σ. 24,
σημ. 1 καί Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, μέρ. Α', 1871, σ. 152, ένθα παρατί-
θεται καί τό χωρίον τοΰ Άλλατίου). "Εν Άσπροποτάμο) Πίνδου «τριγυρίζουν στά χαλά-
σματα φαντάσματα καβάλλα σέ μαΰρα άλογα» (Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, Παραδόσεις τ' Άσπρο-
πόταμου, Τρίκκαλα 1948, σ. 136, άρ. 275). Περί στοιχειών συρόντων άλύσεις άναφέ-
ρεται ετι είς παραδόσεις έκ Ζακύνθου (Λαογρ. 16 (1956 - 57), σ. 552) καί Λήμνου
(Κ. Λ., άρ. 1160Β', σ. 110, Γ. Ά. Μέγας), τών παραδειγμάτων δυναμένων νά πολλα-
πλασιασθούν, έάν τοΰτο ήτο άναγκαιον. 'Ενταΰθα σημειωτέον ετι μόνον ότι αϊ τοιαΰται
δοξασίαι είναι κοιναί καί παρ' άλλοις λαοΐς, οίον παρά τοίς Γερμανοΐς (Handw. d.
deutsch. Aberglaubens IV, 1931 - 32, στ. 1282 - 1283, 1288).

6 Ίδέ Εναγγ. Κ. Φραγκάκι, ενθ'άν., σ. 76 - 77.
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συνέδρια των ή τούς χορούς των αί Νεράιδες κ. ά. ό., διό καί ό καταφεύγων
ύπ' αύτάς ή ό ύπό τάς σκιάς των κοιμώμενος βλάπτεται ύπ' αυτών', ώς ύπό τών
Σαρακηνών τών εκ Κρήτης παραδόσεων. Όμοία δοξασία άπαντςί καί παρά Σικε-
λοΐς Αύτη οφείλεται καί εις τό ότι κατά τάς λαϊκάς άντιλήψεις, αΐτινες δέν
είναι μόνον έλληνικαί, εκ τής συκής έκρεμάσθη ό προδώσας τόν Χριστόν 'Ιού-
δας 3 ή ε'ις τό ότι αύτη εξηράνθη κατόπιν άράς τοΰ Χριστού ώς άναφέρεται εν
τφ Εύαγγελίω 1.

Πανελλήνιος έπίσης είναι ή πίστις περί στοιχειών τών βράχων6, περί ων
άναφέρουν καί τά δημώδη άσματα7, τά δέ σπήλαια καί πολλαί οίκίαι, κατά προ-
τίμησιν δ' αί παλαιαί, άποτελοΰν ώσαύτως κατ' εύρΰτατα διαδεδομένην δοξασίαν,
ήτις καί παρ' άλλοις λαοΐς είναι κοινή, ενδιαιτήματα δυσμενών καί κακοποιών
δαιμόνων, οΐτινες, ώς ό λαός φαντάζεται, επιφαίνονται ύπό διαφόρους κατά
τόπους μορφάς \

γ') Τά περί τών Σαρακηνών πιστευόμενα, ότι εν καιρώ μεσημβρίας εκθέτουν
εις τόν ήλιον τά άπειρα αύτών πλούτη, άποτελοΰν κοινοτάτας άντιλήψεις τοΰ
ελληνικού λαού περί ύπάρξεως πολλαχοΰ κατορωρυγμένων ή άλλων θησαυρών,

1 "Ιδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', σ. 386, άρ. 650, σ. 430, άρ. 731, σ. 435,
άρ. 740, Β', σ. 1146, Τοϋ αύτοΰ, Νεοελληνική μυθολογία Β', σ. 429 καί 467, 'Ελπινίκης
Σταμούλη - Σαραντή, Παραδόσεις τής Θράκης, Θρακικά 7 (1936), σ. 304, άρ. 183. Κυ-
πριακά Γράμματα Α' (1934), σ. 305-306 κ. ά.

2 Wilhelm Mannhardt, Wald - und Feldkulte Β2, Berlin 1905, σ. 31, σημ. 1.

3 Ίδέ Γ. Ά. Μέγα, Ό Ίουδας είς τάς παραδόσεις τοϋ λαοΰ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρ-
χείου 3-4 (1941 - 1942), σ. 22. Σχετικά1, παραδόσεις άλλων λαών παρά Os/car Dähnhardt,
Natursagen II, 1909, σ. 237.

4 Κ. Λ., άρ. 1358, σ. 253, (Μ. Λιουδάκη, Κυδωνίαι, 1939), εφ. Εστία 13 'Απρι-
λίου 1928, σ. 1. Δημ. Λ ουκοπούλου, Νεοελληνική μυθολογία, έν 'Αθήναις 1940, σ. 184.

* Ματθ. 21, 19.

6 Ίδέ Cl. Fauriel, Chants, σ. LXXXII, Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία Α',
1871, σ. 133, σημ. 3. C. Wescher - 'Εμμαν. Μανωλακάκη, Δωρικόν ψήφισμα Καρπάθου,
'Αθήνησιν 1878, σ. 54 κ. ά.

' Ίδέ Passow, σ. 387, άρ. DIX (Θεσσαλία) :

«Ποιος ήτανε πού πέρασε τήν νύχτα τραγουδώντα ;
Ξυπνάει τ αηδόνι άπ' τ ες φωλιές καί τ à στοιχειά 'π' τούς βράχους».
"Αλλαι παραλλαγαί : Ζωγρ. Άγων Α', έν Κων/πόλει 1896, σ. 138- 139, άρ. 231.
Ά. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων, έν Αθήναις 1859, σ. 66. Νικ. Ί. Λάσκαρη,
Ή Δάστα καί τά μνημεία της, μέρος Ε', έν Πύργω 1909, σ. 410, άρ. 3.

8 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β', σ. 1073 καί 1103 - 1106. Κ. Λ., άρ. 2887,
σ. 25-26 (Μαρία Ψαράκη, Σκοπή Σητείας, 1964).
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φρουρουμένων υπό στοιχειών καί άλλων υπερφυσικών όντων, εχόντων συνήθως
τήν μορφήν 'Αράπηδων1.

δ') Ό δαίμων, ό υπό μορφήν Σαρακηνού έπιφαινόμενος είς τάς οικίας, είναι
ό άγαθοποιός δαίμων - φύλαξ τού οίκου, όστις φέρει εύτυχίαν εις αυτόν. Ούτος
υπό οιανδήποτε μορφήν καί άν έμφανίζεται τυγχάνει σεβασμού έκ μέρους τών
ένοικων. Έκ τοΰ λόγου τούτου έξηγεΐται ή παράθ-εσις έδεσμάτων εις αύτόν,
συνήθεια λατρευτικής πιθανώς αρχής, γνωστή καί άλλαχοΰ5. Αί τοιαύται όμως
περί τών Σαρακηνών παραδόσεις άπαντοϋν σπανιώτερον τών άλλων.

Έξ όσων ανωτέρω έξετέθησαν συνάγεται ότι εις τούς δαιμονοποιηθέντας
Σαρακηνούς μετεβιβάσθησαν άναλλοιώτως αί ιδιότητες καί τά χαρακτηριστικά
πολλών έκ τών γνωστών εις πάντα σχεδόν τά μέρη τοΰ Ελληνισμού δαιμόνων.
Τό όνομα δηλ, Σαρακηνός άντικατέστησεν ένίοτε έν Κρήτη τό όνομα άλλου
γνωστού καί ενταύθα δαίμονος τής νέας ελληνικής μυθ-ολογίας, ώς εύκόλως δια-
πιστώνει τις καί έκ προχείρου έπιτοπίου έρεύνης.

Οί Σαρακηνοί δαιμονοποιηθέντες έν Κρήτη διά τούς λόγους, οΐτινες έκτίθεν-
ται κατωτέρω, πάντως ούχί βεβαίως έξ αιτίας τών άγαθών πρός αυτούς σχέσεων
τών κατοίκων τής νήσου, ήτο φυσικόν νά παρασταθούν ώς κακοποιοί δαίμονες
όπερ πράγματι καί συνέβη, ώς μαρτυρεί τό πλήθος τών σχετικών παραδόσεων 4.

1 Ίδέ περί τών αντιλήψεων τούτων Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', σ. 229-249,
Β', σ. 1003- 1005, Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί θησαυρών, Λαογρ. 4 (1913-14),
σ. 29 κέξ. Ό Στέφανος Ξανθουδίδης, ένθ1 άν., ύπέλαβεν ότι τά εκτιθέμενα πλούτη άπο-
τελοΰν άνάμνησιν «τών θησαυρών, ους εΐχον άποκτήσει έκ τής έν τή Μεσογείφ πειρα-
τείας, καθ' δν χρόνον κατεΐχον τήν Κρήτην» οί Σαρακηνοί. Σημειωτέον έτι ότι έπιστεύθη
περί τών Σαρακηνών ότι ήσαν πλούσιοι άνθρωποι ζήσαντες κατά παλαιοτέρας έποχάς,
νύν δ' εμφανίζονται «καί λιάζουν τά φλουριά των». (Πληρ. φοιτητού Μιχ. Κασσωτάκη,
έξ 'Αγίου Κωνσταντίνου Λασιθίου Κρήτης).

2 Έν Χίφ εχομεν περί αυτής μαρτυρίας έκ τοϋ 17ου αιώνος (ίδέ παρά Ν. Γ. Πολίτη,
Παραδόσεις Β', σ. 106S- 1070). Ή προσφορά έδεσμάτων λαμβάνει χώραν κατά τήν έσπέ-
ραν τής παραμονής τής πρώτης Σεπτεμβρίου, κατά τήν έσπέραν τής Τυρινής Κυριακής
ευθύς μετά τόν δεΐπνον καί κατ' δλλας ήμέρας καί ώρας, τά δέ παρατιθέμενα ποικίλ-
λουν κατά τόπους. (Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ένθ' άν. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική άπο-
στολή είς Μήλον, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου 11- 12 (1958- 1959), σ. 292 - 293. Έν Κρήτη
«ή στάμνα τή νύχτα νά μή μένη δφκαιρη, γιά νά 'χη νά πίνη νερό τό καλό τοΰ σπιθιοΰ».
(Ίδέ Εύαγγ. Κ. Φραγκάκι, ένθ' άν. σ. 43).

3 Ίδέ σχετικώς καί '/. Δ. Κονδυλάκη, Νεοελληνική τής Κρήτης μυθολογία, ΔΙΕΕ 1,

(1883 -84), σ. 274, σημ. 1. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β', σ. 1039 κ. ά.

1 Χαρακτηριστική παράδοσις έκ Σητείας έχει ούτως : «Όλα τά παλιά κτίρια έχουνε
στοιχειό. Στή Σίτανο είναι ένα σπίτι τούρκικο, πού τό 'γόρασε ενας χριστιανός, Γιάννη
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Λησμονηθείσης όμως τής αιτίας τής δαιμονοποιήσεως καί εκ τοΰ λόγου τούτου
καταστασών, ως ελέχθη, ταυτοσήμων τών έννοιών δαίμων καί Σαρακηνός οί Σα-
ρακηνοί αντικατέστησαν, ώς εΐδομεν, καί τόν άγαθοποιόν δαίμονα τοΰ οίκου. Ή
σύγχυσις εξ άλλου τών δαιμόνων τού νέου ελληνικού πανθέου και γενικώτερον τοΰ
πανθέου παντός λαοΰ δέν ειναί τι τό ασύνηθες'.

Ή αρχή τής τοιαύτης δαιμονοποιήσεως τών Σαρακηνών εν Κρήτη έχει
προφανώς τάς ρίζας της είς τούς χρόνους τής άραβοκρατίας εν τή νήσω, *ίΐ01 ε'ις
τήν περίοδον άπό τής καταλήψεως αύτής τω 826 ύπό τών εξ 'Ισπανίας επιδρα-
μόντων Σαρακηνών μέχρι τής άπελευθερώσεως αύτής τώ 961. 'Αλλ' ή εύρύτης
τών σχετικών περί αύτών παραδόσεων καί ή ζωηρότης μεθ' ης μέχρι τοΰ νΰν
φέρονται αύται εις τό στόμα τοΰ λαού είναι ενδεικτικά τοΰ ότι καί οί κατόπιν έπί
αιώνας τήν Κρήτην, ώς καί τάς άλλας νήσους καί παράλια τής Ελλάδος, άγοντες
καί φέροντες πειραταί, οί γνωστοί συνήθως ύπό τό όνομα Σαρακηνοί, δέν έξηρέ-
θησαν τής δαιμονοποιήσεως, άκολουθήσαντες παλαιά πρότυπα. Οί τελευταίοι
ούτοι, ών ή κορύφωσις τής δράσεως μετά τήν πλήρη όργάνωσιν τών ορμητηρίων
των εις τάς άκτάς τής βορείου 'Αφρικής τοποθετείται περί τόν 16ον καί τάς
άρχάς τοΰ 17ου αιώνος, συνεταυτίσθησαν εν Κρήτη καί Δωδεκανήσω και πρ^ς
τούς Τριμμάτους, άνθρωποφάγους υπερφυσικούς γίγαντας, φέροντας τρεΐς όφθαλ-

Χρουσουλάκη τόνε λένε, όπου καί τό έδά ζή, ήκαμ' ή γυναίκα ντου έννιά παιδιά καί
δέν τζή ζοϋνε μόνο δυό καί τ' άλλα τά σκότωσε τό στοιχειό. Έβάλανε καί τόν παπά
κ' ήκαμε αγιασμό, μά τοϋ κάκου, τό στοιχειό είναι Σαρακηνός καί δέ φοβάται διαβα-
στικά. Ό ίδιος έκεινοσά ό Σαρακηνός πάει τήν καδέγλα του έκ,τιά ποκάτω στόν κόλυμπ'
άπού 'ναι στόν ποταμό καί καθίζει, βαστά μιά τζιμπούκα δυό όργυιές καί καπνοπίνει"
τόν είδανε πολλές φορές έκεΐν' άπού πάνε καί γεμίζουνε κι όποιος περάση καί δέν κάμη
τόν σταυρόν του, τοΰ παίζει πασπαλιά καί κάνει σαράντα μέρες κουφός. Οί λουχοΰνες
τό κατέχουνε καί βάνουνε άπό μέσα στό φασκίδι τοΰ κοπελιοΰ μιά μπουκιά ψωμί καί
δέν τις έμιλεϊ. Μιά φορά 'πέρασ' ενας, Μανόλη Πατελάκη τόνε λένε, καί ζή καί τό έδά,
καί έμπήκε μέσα ντου κ' έσωρευτήκαν' έφτά παπάδες καί δέν έμπορούσανε νά τό βγά-
λουνε μόνο τώς ήλεγε, εγώ 'γίνηκα δαίμονας καί θά κάμω τό διωρισμένο μου καί άπόϊ
θά βγώ· 'Εγώ μπήκα μέσα ντου μέ τό ίζώ τοΰ Μεγαλοδύναμου καί δέν φοβούμαι κιανένα.
(Ζωγράφ. Άγών Α', έν Κων/πόλει 1896, σ. 32).

1 Ειδικώς δσον άφορα είς τήν παράδοσιν, ήτις άναφέρει περί τής έμφανίσεως τοΰ
άγαθοποιοΰ δαίμονος τοϋ οίκου ώς Σαρακηνοϋ, ή σύγχυσις πρός τούς δυσμενείς δαίμονας
ήτο έτι ευχερεστέρα, δοθέντος ότι, ώς δοξάζεται, υπάρχουν δύο ειδών στοιχειά τής
οικίας : τά εύμενή, άτινα είναι πρόξενα εύτυχίας καί τά δυσμενή, ατινα είναι φόβητρα,
βλάπτοντα τούς ενοίκους αύτής. Ταύτα έπιφαίνονται ύπό ποικίλας μορφάς καί δή καί
ύπό μορφήν 'Αράπη. (Περί τούτων ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β', σ. 1067- 1068,
1093, 1103 κέξ.).
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μούς, ή καί τούς Μονομμάτους έν Κεφαλληνίςι '. Έξ όίλλων μερών τού Ελληνισμού
δέν έχομεν, καθ' όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, παραδόσεις περί δαιμονοποιήσεως
Σαρακηνών, τουλάχιστον διαδεδομένος, πλήν ίσως μεμονωμένων τινών περιπτώ-
σεων, ώς π. χ. έκ Χίου, ένθα ή τοποθεσία Σαρακήνα, ή, έλαβε τό όνομα «έκ
Σαρακηνής τίνος φονευθείσης εκεί, κατά τούς χωρικούς, ήτις μετεβλήθη εις στοι-
χειό καί παρουσιάζεται νύν τήν νύκτα»

Επιφάνεια φαντάσματος υπό μορφήν Σαρακηνού μνημονεύεται λίαν ένωρίς
εις τά βυζαντινά αγιολογικά κείμενα. Ούτως έν βίφ τού άγίου Θεογνίου, επισκό-
που Βετελίας έν Παλαιστίνη (f 522), συγγραφέντι, ώς πιστεύεται, υπό τοΰ συνα-
ξαριστοΰ τοΰ ς' αί. Παύλου τοΰ Ελλαδικού γίνεται λόγος περί έμφανίσεως εις
τόν άγιον κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός πνεύματος υπό μορφήν ώπλισμένου
Σαρακηνού άπειλοϋντος αυτόν. Είς τόν δειλιάσαντα Θεόγνιον «παραχρήμα φάνεις
... άγγελος φησι.. . αύστηροτάτη φωνή' Δειλός μοι πάνν φαίνει... μηδέν δλως
φοβηθής. Ού γάρ, ώς αν νομίζεις, Σαρακηνός τυγχάνει, άλλά πνεϋμά εστίν ακά-
θαρτο ν εις είδος Σαρακηνού εαυτόν σχηματίσαν. Ευθύς οϋν αφίσταται μεν άπ'
αύτοϋ ή δειλία, θάρσους δέ και χαράς τίνος άρρήτου μετέλαβεν, ό δέ δαίμων έκ
ποδών έγένετο»

1 Ίδέ Στεφ. Δ. Ή μέλλον, Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις, έν 'Αθήναις 1968,
σ. 102 - 103, ένθα καί βιβλιογραφία.

2 Ίστ. Λεξ., άρ. 200, σ. 134 (Στυλ. Βίος, 1916). Πρβλ. καί σ. 132. ΙΙαράδοσις έκ
Καλαβρύτων άναφέρει περί στοιχειωμένων «παλιότουρκων», τούς οποίους εΐχον φονεύσει
(Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', σ. 285, άρ. 505). Γενικωτέρα είναι ή δοξασία περί
στοιχειώσεως ίδίςι τών άδίκως φονευθέντων, οϊτινες ζητούν νά λάβουν έκδίκησιν (ένθ' άν.,
Β', σ. 1144, Κ. Α., άρ. 2442, σ. 72 καί 145, Κοζάνη, καί Κ. Α., άρ. 2443, σ. 27, Έλασ-
σών). Τά αύτά έπιστεύοντο καί κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους (ίδέ Φαιό. Κουκουλέ,
ΒΒΙ1, All, 1948, σ. 228 καί Δημ. Σ. Δουκάτου, Λαογραφικοί περί τελευτής ειδήσεις
παρά Ιωάννη τφ Χρυσοστόμφ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ. 2 (1940), σ. 111-112) ώς κατά τούς
άρχαίους (πρβλ. Άντων. Δ. Κεραμοπονλλου, Ό άποτυμπανισμός, έν 'Αθήναις 1923, σ. s3).

3 Ίδέ Κρονμβάχερ - Σωτηριάδου, Ίστορ. τής βυζαντ. λογοτεχνίας Α', έν 'Αθήναις
1897, σ. 374, 3.

4 Anal. Boll. Χ (1891), σ. 87 -88. Ό κώδιξ τοΰ 10™ περίπου αιώνος (ίδέ Anal.
Boll. VII (1888), σ. 95). Ίδέ καί Κ. Άμάντου, Γλωσσικά περίεργα, Νέα Εστία 55
(1954), σ. 9 (= Γλωσσικά μελετήματα, "Αθηνά, Σειρά διατριβών καί μελετημάτων 2,
έν 'Αθήναις 1964, σ. 547) ώς καί Φαίδ. Κουκουλέ, ΒΒΠ, ένθ' άνωτ., σ. 250 - 251. Έν συν-
τομωτέρφ βίφ τοΰ άγίου, συγγραφέντι κατ' έπίδρασιν τοΰ προηγουμένου κατά τήν αυτήν
ώς έ'γγιστα έποχήν υπό Κυρίλλου τοΰ Σκυθοπολίτου δέν άναφέρεται τό έπεισόδιον (ίδέ
Ed. Schwanz, Kyrillos von Scythopolis, Texte und Untersuchungen 49, 2 (1939),
σ. 241 - 243). Περί έμφανίσεως δαιμόνων είς έρημίτας ίδέ προχείρως Ν. Γ. Πολίτου,



II ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ,

119

Δαίμονες (= διάβολοι) καλούνται μεταφορικώς οί Σαρακηνοί καί είς τήν
δημώδη βυζαντινήν παροιμίαν : ((Σαρακηνός εις τό όσπίτιν σον και εσύ, όπου
θέλεις, γύρευε», ε'ις ήν άκολουθεί θεολογική ερμηνεία σκοπούσα, ώς συνήθως,
διδαχήν τινα : ((Πάλιν ό λόγος πρός τόν νουν ποιείται τόν λόγο ν καί φησι, ότι εάν
άναπαύεσαι έν ταϊς γλνκοπικρίαις ήδοναΐς τής ημέρας ταύτης, όθεν ό εχθρός
πάντας υποσκελίζει διά τών παγίδων αύτού, Σαρακηνούς ήγονν δαίμονας εύρήσει
ή ψυχή έκεΐθεν»'. Κατ' άλλην παραλλαγήν τής ερμηνείας προερχομένην εκ χειρο-
γράφου τού 16ου πιθανώς αιώνος τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθηνών : ((Σαρακη-
νούς λέγει τούς δαίμονας ότι ένθα θέλεις πορενον είς άμαρτίαν καί οί δαίμονες
χαίρονσι έν τω οίκω σον»*.

Ή παράστασις τών Σαρακηνών ώς δαιμόνων, διαβόλων, ώς εις τά μνημο-
νευθέντα άνωτέρω κείμενα, δέον, όπως άποδοθή εις τήν καί παρ' άλλοις λαοίς
κρατούσαν τάσιν νά παριστώνται ώς τοιούτοι οί έχθρικοί πρός αύτούς λαοί γενι-
κώτερον. Τούτο οφείλεται εις πολλούς και διαφόρους δι' έκάστην περίπτωσιν
λόγους, ών εις τών κυριωτέρων είναι άσφαλώς ή θρησκευτική κατά τών άντιδο-

ΙΙαραδόσεις Β', σ. 1038. Ούτοι δ1 έπιφαινόμενοι έλάμβανον πλείστας καί ποικίλας μορ-
φάς : Α. Delatte et Ch. Josserand, Contribution à l'étude de la démonologie byzan-
tine, Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales 2 (1933-34)
(Mélanges Bidez), Bruxelles 1933, σ. 218-219 καί P. Joannou, Les croyances
démonologiques aux XI<= ciècle à Byzance, Actes du Vie Congrès International
d'Etudes Byzantines, Paris 1948, 1, 1950, σ. 252 κέξ. Ai πλέον συνήθεις μορφαί ύπό
τάς όποιας παρουσιάζοντο οί δαίμονες ήσαν ώς μαύροι καί Αιθίοπες (ίδέ ενθ'άν., σ. 255
καί Acta Sanctorum, Novembris, IV (1925), σ. 641. Migne, P. G. 34, στ. 1089,
1090, 65, στ. 185). Σημειωτέον δ' ότι 'Αράπηδες καί Αιθίοπες συνεταυτίζοντο πρός τούς
Σαρακηνούς (Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β', σ. 1037).

1 Karl Krumbacher, Mittelgriechische Sprichwörter, München 1893, σ. 99, άρ. 41.
Πρβλ. καί σ. 124, άρ. 70, ώς καί σ. 195-196 (Sitzungsb. der philos. - philol. und
der histor. Klasse der K. Bayer. Akad. d. Wiss., 1893, II, 1). Τοϋ αύτοϋ, Eine
Sammlung byzantinischer Spichwörter (Sitzungsb., ενθ'άν., 1887, II, σ. 70, 41 καί
88 -89). Περί τής σημασίας τού δαίμων (= διάβολος) είς τάς βυζαντινός παροιμίας ίδέ
Τοϋ αύτοϋ, Die Moskauer Sammlung mittelgriechischer Sprichwörter. (Sitzungsb.,
ενθ'άνωτ., 1900, σ. 419 κέξ.)

2 Μαρίας Ίωαννίδου, Βυζαντινοί παροιμίαι έκ χειρογράφου τής 'Εθν. Βιβλιοθήκης
'Αθηνών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου 1 (1939), σ. 55, άρ. 6. Ίδέ αύτόθι καί σ. 50, 51
καί 62. Διά τόν νούν τής παροιμίας ίδέ ετι Ν. Γ. Πολίτου, Ερμηνευτικά είς τάς βυ-
ζαντινός παροιμίας, Έπετηρίς Παρνασσού Η' (έν 'Αθήναις 1898), σ. 118-119 (άνάτ.,
σ. 42 -43) καί Έμμαν. Κριαρά, Παρατηρήσεις έρμηνευτικές καί γλωσσικές σέ βυζαντινές
παροιμίες, ΕΕΦΣΠΘ 9 (1965), σ. 92- 93.
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ξούντων μισαλλοδοξία. Ή μακροχρόνιος παρατήρησις τών ήθών καί εθίμων τών
δαιμονοποιουμένων λαών, διαβιούντων κατά τρόπον αποκλίνοντα τού κανονικού,
κατά τήν άντίληψιν βεβαίως τών παρατηρούντων αυτούς, καί ή ώς έκ τοϋ περιέρ-
γου τρόπου τοΰ ζήν καί πράττειν άπόδοσις εις aUtoUç μαγικών δυνάμεων, αί πρός
aUxoUç συγκρουσεις κ. ά. άπετέλεσαν περαιτέρω λόγους, διαφόρου κατά περίπτωσιν
βαρύτητος, ενισχυτικούς τής τοιαύτης μυθοπλαστίας. Ούτως έκ μαγικού παπύρου
μανθάνομεν ότι οί 'Ιουδαίοι έχρησιμοποίουν τά ονόματα τών αντιπάλων αυτών
Ίεβουσαίων, Γεργεσαίων καί Φερεζαίων ώς ονόματα δαιμόνων \ Τό αντο συνέβη
εις τούς 'Ινδούς καί τούς κατοίκους τού 'Ιράν, δαιμονοποιήσαντας τούς εχθρούς
αύτώνä. Περαιτέρω οί 'Ιουδαίοι έξελήφθησαν μέ τήν σειράν των κατά τόν
Μεσαίωνα υπό τών Χριστιανών ώς δαίμονες 3. Παρά τοΐς Ρουμάνοις θεωρούνται
ώς άνθρωποφάγοι οί κυνοκέφαλοι, συνταυτιζόμενοι πρός τόν βάρβαρον λαόν τών
Τατάρων, ούτινος έγνώρισαν ούτοι τάς έπιδρομάς4, καί παρ' άλλοις λαοΐς πιθα-
νώς άλλοι3.

Ό ελληνικός λαός, έλθών κατά τήν διάρκειαν τής μακράς ιστορίας του εις
άμεσον έπαφήν πρός διαφόρους λαούς, συγκρουσθείς μετ' αύτών καί πολλά υπ'
αύτών παθών, δέν ύπελείφθη εις τήν σχετικήν μυθοπλαστίαν. Ούτω κατά τάς
δημώδεις παραδόσεις έθεωρήθησαν ώς δαίμονες οί 'Αράπηδες γενικώς6, έν Χίφ

1 'Αναφέρεται περί τοΰ δαίμονος :

«... καί αν λάλησαν

όποιον εάν »/ς έπουράνιον ή άέριον ε'ίτε έπίγειον
είτε ύπόγειον ή καταχθόνιον ή ' [εβονσαΐον ή Γεργε-
σαίον ή Φερεζαιον».

(Albrecht Dieterich, Abraxas. Studien zur Religionsgeschichte des spätem Altertums,
Leipzig 1891, σ. 139, στ. 29-32. Ίδέ καί σ. 141).

2 Αύτόθι, σ. 141, σημ. 1.

3 Ίδέ Φαίδ. Κουκουλέ, ΒΒΠ, All, έν 'Αθήναις 1948, σ. 137 καί Carl Meyer, Der
Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte, Basel 1884,
σ. 192.

* Ίδέ T. Pamfile, Povestea lumii de demult, Bucuresti 1913, σ. 166 καί Δ. Β.
Οίκονομίδου, «Χρονογράφου» τοΰ Δωροθέου τά λαογραφικά, Λαογρ. 18 (1959), σ. 192.
Ή γνώμη τοΰ Pamfile ότι ή συνταύτισις τών κυνοκεφάλων πρός τούς Τατάρους οφεί-
λεται εις τό ότι ό ρουμανικός λαός έβασανίσθη υπό τών τελευταίων δέν φαίνεται νά
ευσταθή' (ίδέ Δ. Β. Οίκονομίδην, αύτόθι).

5 Παρά τοΐς Γάλλοις έπίσης τά κακοποιά δαιμόνια καλούνται Σαρακηνοί' (ίδέ παρά
Ν. Γ. Πολίτη, Παραδόσεις Β', σ. 1039).

6 Ν. Γ. Πολίτου, ένθ'άν., σ. 1037. Αύιόθι έκτίθενται καί οί λόγοι τής δαιμονο-
ποιήσεως. Ίδέ καί Στίλπ. Π. Κυριακίδην, ένθ' άν., σ. 449.
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οί αιρετικοί 'Αρμένιοι, άποδοθέντων εις αυτούς πρωτίστως μαγικών ιδιοτήτων,
ώς έδειξεν ό Στίλπων Κυριακίδης1, οί 'Ατζουμπάδες έν Κρήτη καί Κύπρω ! δια
τό δύσμορφον καί μελανόν τοϋ προσώπου αυτών3 καί οί άπασχολοϋντες ημάς
Σαρακηνοί. Δέον νά σημειωθή έτι ότι ένιαχοϋ, καθ·' α ήδυνήθημεν εξ ερεύνης να
διαπιστώσωμεν, δέν έξηρέθησαν τής δαιμονοποιήσεως καί οί Φράγκοι, άπεχθείς
όντες εις τόν λαόν4 εις τόπους μάλιστα, ώς ή Κρήτη 3 καί αί Κυκλάδες", ένθα
κατέστη έντονος ή παρουσία των ώς κατακτητών, ώς καί οί «Άγαρηνοί» ίσως1,
τό υπάρχον όμως ύλικόν είναι πρός τό παρόν τούλάχιστον λίαν ίσχνόν, συγκρινό-
μενον μάλιστα πρός τό περί τών Σαρακηνών έν Κρήτη.

Κυρία αιτία τής ευρείας ταύτης δαιμονοποιήσεως τών τελευταίων υπήρξε
προδήλως ό φόβος καί ό τρόμος, όν ενέπνευσαν εις τόν λαόν οί Σαρακηνοί οΰιοι,
οΐτινες κυρίως μέν ώς κατακτηταί τής νήσου κατεπίεσαν άφορήτως καί κατετυ-
ράννησαν τούς κατοίκους αύτής άλλά καί ώς έπιδρομείς πειραταί κατά τών νήσων

ι Ένθ' άν., σ. 448 κέξ.

3 Ίδέ Ίστ. Λεξ. 'Ελλ. γλώσσης 'Ακαδημ. 'Αθηνών έν λ. άτζουπάς.

3 Ίδέ πλείονα είς Ν. Γ. Πολίτου, Τά ονόματα τών Νεράιδων καί τών Άνασκε-
λάδων, Λεξικ. 'Αρχεΐον Ε' (1918), σ. 30-31, Στεφ. Ξανθουδίδου, Γλωσσικοί έκλογαί,
αύτόθι, σ. 94- 97, Άντων. Χ. Χατζή, Είς τήν τοϋ Ευσταθίου Μακρεμβολίτου 'Ακρι-
τηίδα BNJ 10 (1934), σ. 382, σημ. 1, ώς καί Ίωάν. Β. Παπαδοπούλου, Ή Κρήτη ύπό
τούς Σαρακηνούς (824- 961), 1948, σ. 86- 87 καί 100-105. N.B. Τωμαδάκψ, ΕΕΒΣ 30
(1960-61), σ. 7. Νικ. Μ. Παναγιωτάκη, Θεοδόσιος ό Διάκονος και τό ποίημα αύτού
«Άλωσις τής Κρήτης», Ήράκλειον 1960, σ. 105, στ. 105 - 107, καί σ. 145.

4 Πρβλ. καί τάς παρ. φράσεις: «Φράγκον εχεις γείτονα, κακόν εχεις γείτονα» (Κρητ.
'Εστία 49 (1955), σ. 11), «μήτε Τούρκος, μήτε Φράγκος và μή περάβϊ) τά μαρτύρια μου»
(Ίστ. Λεξ., άρ. 508, σ. 915, Άπείρανθος Νάξου) κ. ά.

5 'Εν Κεντρική Κρήτη «Φραγκάκια» καλούνται γενικώς τά στοιχειά (χειρ. άρ. 20,
σ. 1537, άρ. 44, σ. 507, συλλ. Παύλου Βλαστού). Ταύτα φυλάττουν ένίοτε στοιχειω-
μένους θησαυρούς (Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, 'Εκκλησίες Κρήτης, Ρέθυμνο 1954, σ. 177,
άρ. 180).

8 Έν τή νήσω Κιμώλφ «Φραγκάκι» είναι φάντασμα, Νεράιδα (Ίστ. Λεξ. άρ.
340 II, σ. 402, πρβλ. Κ. Λ., άρ. 779, σ. 83, Ίω. Βογιατζίδης).

7 Έάν τούλάχιστον κρίνη τις έκ τής ονομασίας έν Σικίνφ τών Νεράιδων «Άγα-
ρηνά» (Κ. Λ., άρ. 3025, σ. 11, 14, 59, Σιέφ. Δ. "Ημελλος 1966 καί Έπετ. Κέντρ. Έρεύ-
νης Έλλ. Λαογρ., 18/19 (1965/66), σ. 301), μή άπαντώσης, καθ' δσον γνωρίζομεν, άλλα-
χοϋ (πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Τά ονόματα τών Νεράιδων καί τών άνασκελάδων, ένθ' άν.,
σ. 17 κέξ.).
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γενικώτερον ώς καί κατά τών παραλίων τής Ελλάδος μερών δέν ύπελείφΚησαν
εις σκληρότητα καί βιαιότητα, άποβάντες αληθείς μάστιγες καί δαίμονες κακοποιοί '.

Ύπό τής βαρβάρου ταύτης φυλής δέν υπέστη μόνον κακουχίας διά μέσου
πολλών έτών ό λαός. Ή καταπίεσις αυτού υπήρξε καί θρησκευτική, τών Σαρα-
κηνών έξαναγκασάντων πολλούς τών κατοίκων νά άλλάξουν τήν πίστιν των8. Ό
έξαναγκασμός ούτος θά επέτεινε τήν μισαλλοδοξίαν λαού θρησκεύοντος καί στερ-
ρώς προσκεκολλημένου εις τήν χριστιανικήν παράδοσιν κατά λαού βαρβάρου κα\
αλλοθρήσκου, ώς οί Σαρακηνοί, αύτη δέ συνετέλεσεν έτι πλέον εις τό νά ύπολη-
φθούν οί τύραννοι ώς δαίμονες. "Οτι περαιτέρω λόγον τής δαιμονοποιήσεως θά
απετέλεσε καί ή ύπό τού λαού άπόδοσις εις τούς Σαρακηνούς μαγικών ιδιοτήτων
καί τεχνών έκ τής μακροχρονίου έκ τοϋ σύνεγγυς παρατηρήσεως τών ή9·ών καί
έθίμων καί τού έν γένει τρόπου τοϋ βίου των, όπερ κυρίως συνετέλεσεν εις τήν
διάπλασιν ώς δαιμόνων τών 'Αρμενίων έν Χίφ 3, δέν πρέπει νά άποκλείεται. Ώς
είναι γνωστόν, κατ' άντίληψιν άπαντώσαν εις πολλούς λαούς αποδίδονται εις τούς
μάγους δυνάμεις ύπερφυσικαί, αΐτινες χρησιμοποιούνται πολλάκις υπ' αύτών πρός
κακουργίαν καί βλάβην τών άλλων, Οί έχοντες αύτάς, οί'τινες δυνατόν νά είναι
άτομα, οίκογένειαι, φυλαίκ. ά., άπετέλεσαν πολλάκις τάξιν όντων πέραν τών
άνθρωπίνων, προκαλούσαν φόβον καί ώς έκ τούτου διαπλασθείσα^ έν πολλοίς εις
τάξιν δαιμονικήν

Περί τών Σαρακηνών ακριβώς τής Κρήτης έχομεν μαρτυρίαν Λέοντος τοΰ
Διακόνου, καθ' ήν ιτΑε^εταί γαρ κατόχους είναι Κρήτας μαντείαις και βωμολο-
χίαις και πλάναις, πρός τών Μανιχαίων και τοϋ Μωάμεθ παρειληφότας ανέκαθεν))
Παρά Λεοντίφ Μαχαιρά: άναφέρεται συμβουλή πρός υϊόν σιέχου ((νά μέν τορμήση
νά τόν άφήστ] νά μπΐ\ ομπρός του, διά νά μέν τόν μαγέψη και τό φουσάτον του,

1 Τά δεινά άτινα υφίστανται οί λαοί προβάλλονται συνήθως ώς αιτία τής δαιμονο-
ποιήσεως τών εχθρών των, όπερ όμως δέν ισχύει πάντοτε ή τουλάχιστον δέν είναι ταύτα
ή μοναδική αιτία" (ίδέ τήν περί Άρμένηδων σχετικήν γνώμην τοΰ Στυλ. Βίου, Λαογρ. 8
(1921-25), σ. 446 καί τήν έπ' αύτής κρίσιν τοΰ ΣτΙλπ. Κυριακίδου, αύτόθι, σ. 448 κέξ.,
ώς καί τόν ίσχυρισμόν τοΰ J. Pamfile παρά Δ. Β. Οίκονομίδη, ένθ' άν.).

2 Ίδέ Ν. Β. Τωμαδάκην, ΕΕΒΣ 30 (1960-61), σ. 27.

3 Ίδέ ΣτΙλπ. Π. Κυριακίδου, ένθ' άν., σ. 450 κέξ.

4 Ίδέ αύτόθι, σ. 462 κέξ.

5 "Εκδ. Bonn, σ. 24-25. Πρβλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδην, ένθ' άν., σ. 464, ώς καί
σ. 461, σημ. 1, ένθα μεταξύ τών μαγικών έθνών φυλακτηρίου άναφέρονται καί οί Σα-
ρακηνοί.
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διότι, οί Σαρακηνοί πολλά τά τρέχουν, καί μέ τήν τέχνην τής αστρολογίας ήμπο-
ροΰσι νά μας χαλάσουν άπό τόν κόσμο ν» '.

Ή μνημονευθείσα ανωτέρω έν Xicp τοποθεσία Σαρακήνα, ή, ώνομάσθη
κατά τινα εκδοχήν ούτως, επειδή κατώκει εκεί Σαρακηνή μάγισσα5.

Τήν άντίληψιν τού λαού περί των Σαρακηνών ως μάγων ύπεμφαίνει καί ή
χρησιμοποίησις τού ονόματος αύτών ε'ις τάς επωδάς. Ούτως εν Λήμνω εν επωδή
προς θεραπείαν πόνου τού στόματος λέγεται :

«"Αφτριγις, κάφτριγις,
Σαρακηνός σέ κυνηγά» \

Έν άλλη επωδή εκ Κρήτης κατά τών ρευματισμών άναφέρεται :
((Σπέρνει, σπέρνει ό Σαρακηνός
δώδεκα μουζοΰρια στάρι
δεκατρία τό κριθάρι» κλπ. '

Πίστιν εις τήν μαγικήν δύναμιν τού ονόματος Σαρακηνός ύποδηλώνει έτι
καί ή συνήθεια εν Κρήτη ('Ανώγεια), νά δίδεται τούτο ώς όνομα εις άσθενικά
παιδία, διά νά ζήσουν5.

Ή δυσμορφία τών Σαρακηνών οφειλομένη είς τό μελαμψόν ή μαύρον
τοΰ χρώματος πολλών εξ αύτών, ένεκα τοΰ οποίου ή λ. Σαρακηνός κατήν-
τησεν ένωρίς νά σημαίνη μαύρος", δέν έμεινε βεβαίως άπαρατήρητος ύπό τοΰ
λαού. Οί Σαρακηνοί χαρακτηρίζονται σήμερον ώς μαύροι άλλά καί κακόσχημοι

1 Έκδ. Dawkins, σ. 644.

3 Ίστ. Λεξ. άρ. 345, σ. 6 (Στυλ. Βίος, 1914).

3 Κ. Λ., άρ. 1160 Α', σ. 123 (Γ. Ά. Μέγας, 1938). Πρβλ. σχετικώς καί συναφοϋς
πως διατυπώσεως άρχαίας έπφδάς έν R. Heim, Incantamenta magica graeca latina,
Lipsiae 1892, σ. 479- 482, άρ. 56 -68. Δι'αλλας συναφείς κατά ποικίλων νόσων έπφδάς
ίδέ Φαίδ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογρ. 8 (1921 -25),
σ. 317. Τον αύτοϋ, Β.Β.Π., ζ", έν "Αθήναις 1957, σ. 180

4 Κ. Α., άρ. 2799, σ. 73- 74 (Γ. Ν. Αίκατερινίδης, 1964), ενθα ολόκληρος ή έπφδή,

άποτελουμένη έκ 19 στίχων. Ή παράθεσις δυο μόνον επωδών δέν σημαίνει άναγκαίως
ότι δέν υπάρχουν καί αλλαι. Είναι γνωσταί αί δυσκολίαι, τάς οποίας συναντφ ό συλλο-
γεύς λαογραφικής ϋλης προκειμένου περί έπφδών, τάς οποίας διά ποικίλους λόγους οί
γνωρίζοντες καί χρησιμοποιούντες διστάζουν νά άνακοινώσουν.

6 Ίδέ Εύαγγ. Κ. Φραγκάκι, ένθ' άν., σ. 68, Ίστ. Λεξ., άρ. 269, σ. 58. ΙΙρβλ.
καί Δικ. Β. Βαγιακάκον, έν ΕΕΒΣ 29 (1959), σ. 334.

6 Οΰτως άναφέρεται συνταγή «εις το φανήναι τούς ανθρώπους σαρακήνους» (Arm.
Delatte, Codices Athenienses, Bruxellis 1924, σ. 449. Πρβλ. καί Κ. "Αμαντον, ενθ'άν.,
ένθα καί άλλαι μαρτυρίαι).
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γενικώτερον άνθρωποι (ώς καί φαντάσματα) καί τρομεροί τήν όψιν έν Κρήτη1,
'Άνδρφ * κ. ά. ίσως3. "Ετι περαιτέρω ό χαρακτηρισμός ώς Σαρακηνών τών έπί
κακία καί πονηρία διαβοήτων έν "Ανδρω ή χρησιμοποίησις τού ονόματος αύτών
παρά τό 'Ιούδας καί Ηρώδης υπό τών μητέρων έν Σύμη εις άπειλάς κατά τών
άτακτούντων τέκνων των" καί ή ονομασία κακής άγκάθης ώς Σαρακηνού εις τινα
χωρία τής Χίου" είναι δηλωτικά τής άπεχθείας, ήν ησθάνθη ό λαός πρός έθνος,
όπερ τοσούτων καί τοιούτων κακών πρόξενον κατέστη είς αυτόν.

Ή δυσμορφία τέλος τών Σαρακηνών θά συνετέλεσεν έτι, ώστε νά κατα-
στούν ούτοι κατ' άρχάς παιδικά φόβητρα7. 'Ενδείξεις περί τούτου άποτελούν
άπειλαί κατά τών παίδων σήμερον έν Κρήτη, οίον «θά σε φάη ό Σαρακηνός»,
«έρχεται ό Σαρακηνός», «θά ρθούνε οί Σαρακηνοί νά σας πάρουν νά σάς ρίξουν
στή θάλασσα»8, έάν αύται δέν απηχούν ύλικόν διαμορφωθέν μετά τήν πλήρη
δαιμονοποίησιν. Ή έξέλιξις άπό παιδικών φοβήτρων καί δαιμόνων εις δαίμονας
γενικώτερον 9 ήτο πλέον, ώς εικός, ευχερής.

Les Sarrazins représentés comme des démons
dans les légendes crétoises

par Stéph. Imellos

L'auteur examine des traditions et des croyances populaires de
Crète dans lesquelles les Sarrazins sont représentés comme des êtres démo-

1 Ίδέ '/. Δ. Koνδυλάκην, ένθ' άν. καί Ίστ. Αεξ., άρ. 269, σ. 58.

2 Δημ. Π. Πασχάλη, Άνδριακόν γλωσσάριον, έν 'Αθήναις 1933, σ. 104 καί '/. Κ.
Βογιατζίδου, Γλώσσα καί λαογραφία τής νήσου "Ανδρου Γ', έν 'Αθήναις 1957, σ. 145
(Άνδριακά Χρονικά 6).

3 Πρβλ. Φαίδ. Κουκουλέ, Διά τής ελληνικής ιστορίας, σ. 12 καί Κ. "Α/ιαντον, ένθ' άν.

4 Δημ. Π. Πασχάλης, ένθ' άν.

5 «Κατάκατσε, σώπα, Γερώδη, Γιγούδα, Σαρακηνέ». (Ό έν Κων/λει 'Ελληνικός
Φιλολογικός Σύλλογος Η' (1873 -74), σ. 469).

6 Κ. "Αμαντος, ένθ' άν.

7 Ίδέ καί Στίλπ. Π. Κυριακίόην, ένθ' άν., σ. 450.

8 Κρητική 'Εστία 1, τεΰχ. 11 - 12 (Μάρτιος 1950), σ. 10 καί έκ πληροφοριών ή μ ων
παρά Κρητών φοιτητών τής Φιλοσ. Σχολής τοΰ Πανεπ. 'Αθηνών.

9 Ίδέ Στίλπ. Π. Κνριακίδην, ένθ' άν., σ. 449, σημ. 3 περί τών 'Αράπηδων καί
Μώρων καί σ. 487 περί τών 'Αρμενίων.
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niaques, gardiens de la maison et de trésors, qualité attribuée dans le
reste de la Grèce aux esprits et aux «Arabes».

Du point de vue historique le fait de représenter, en Crète, les Sar-
razins comme des démons daté de l'époque byzantine moyenne et plus
précisément de l'époque de la domination de l'île par les Sarrazins,
peuple de religion différente que celle des Grecs et qui opprima terri-
blement les Crétois (826-961). Il est à noter qu'avant même la conquête
par ces pirates, la Crète avait subi plusieurs incursions de la part
des Arabes.

Les incursions désastreuses des Arabes musulmans contre à diffé-
rentes régions de l'empire chrétien byzantin sont à l'origine de la
formation dans l'imagination populaire de Γ image des Sarrazins comme
des démons. C'est ce que nous rapportent les témoignages de l'époque.
Ainsi dans un texte hagiologique de l'époque byzantine moyenne le diable
se présente sous la forme de Sarrazin. L'auteur remarque que ce phé-
nomène de la représentation du peuple ennemi, et surtout du peuple
ennemi de religion différente, sous la forme de démon s'observe aussi
d'autres peuples que le peuple grec.


