
Στέφανος Δ. Ημελλος

Δύο θαυμαστές διηγήσεις στον Φιλοψευδή τοϋ Λουκιανού
και τα παράλληλά των στα αγιολογικά ιδίως κείμενα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρατίθενται καί έξετάζονται συγκριτικώς δύο διηγήσεις
(παραδόσεις) άπό τό έργο Φιλοψευδής (-εις) ή άπιστων τοϋ Λουκιανού
πρός συναφούς περιεχομένου άγιολογικές διηγήσεις άλλά καί προς νεώ-
τερες, έλληνικές καί άλλων λαών. Θέμα τής πρώτης διηγήσεως είναι ή τι-
μωρία διά ξυλοδαρμού ίεροσύλου θαυματικώς καί τής δεύτερης ή εξουδε-
τέρωση κατά μαγικό - θαυματικό τρόπο έπικινδύνων φιδιών.

Άπό τήν παράδοση τών άγιολογικών διηγήσεων άναδεικνύεται ό ψυχω-
φελής καί διδακτικός σκοπός, στόν όποιον άποβλέπει ό βιογράφος. Ανε-
ξάρτητα πάντως άπό άποκλίσεις καί σκοπούς τών διηγήσεων τών άγιολο-
γικών κειμένων, άπό τις όποιες θά μπορούσαν νά προέλθοιτν εύκολώτερα οί
σχετικές νεώτερες λαϊκές παραδόσεις, ή συνάφεια πρός τις διηγήσεις τοϋ
Λουκιανού άποδεικνύεται στενή καί δεδομένη. Υποστηρίζεται ότι, άν οί
Λουκιάνειες διηγήσεις άπετέλεσαν άπ' ευθείας πρότυπα διαμορφώσεως τών
παραδόσεων τών άγιολογικών κειμένων, δέν μπορεί νά άποδειχθή μέ άπό-
λυτη βεβαιότητα. Ό Λουκιανός διεκδικεί πάντως τό προνόμιο τής γραπτής
διασώσεώς των, πράγμα τό όποιο σημαίνει ότι τό κείμενο του άποτελεΐ κατά
πάσα πιθανότητα σταθερή άφετηρία γιά τή δημιουργία νεωτέρων παραδόσε-
ων συναξαρικών καί άλλων, όπως φαίνεται καί άπό μαρτυρούμενο ευρύτε-
ρο υλικό παραδόσεων καί άπό άλλα στοιχεία.

Α'

Ή πρώτη άπό τίς διηγήσεις (παραδόσεις) αύτές, πού παρατίθεται,
όπως δηλώνεται στόν τίτλο τής μελέτης αύτής, στό έργο τού Λουκιανού

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), σ. 259-282.
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Φιλοψευδής (Φιλοψευδεΐς) ή άπιστων1 έχει ώς περιεχόμενο τήν τιμωρία
μέ μαστίγωση ίεροσύλου. Ώς παθών καί τιμωρός φέρεται ό Κορίνθιος
στρατηγός Πέλιχος, τόν όποιο άντίκρυζαν οί έπισκέπτες τού χώρου ώς
χάλκινο άγαλμα, «προγάστορα, φαλαντίαν, ήμίγυμνον τήν άναβολήν, ήνε-
μωμένον τοϋ πώγωνος τάς τρίχας ένίας, έπίσημον τάς φλέβας, αύτοαν-
θρώπψ δμοιον»2, κατά τήν περιγραφή τοϋ Λουκιανοϋ, καί τόν έσέβονταν
καί τόν τιμούσαν ώς ήρωα θεραπευτή τών πασχόντων άπό πυρετούς3.

Ό ήρωας αύτός κατά τήν νύκτα «καταβάς άπό τής βάσεως, έφ' ή εστη-
κε, περίεισιν έν κύκλω τήν οίκίαν, καί πάντες έντυγχάνουσιν αύτφ...»,
άλλ' όταν «Λίβυς τις οίκέτης κατάρατος, ίπποκόμος... έπεχείρησε νυκτός
ύφελέσθαι» τά έναποτεθειμένα άφιερώματα στό άγαλμα τού Πελίχου
(«νομίσματα ένια άργυρά... καί πέταλα έξ όργύρου, εύχαί τίνες ή μισθός
έπί τή ίάσει όπόσοι δι' αύτόν έπαύσαντο πυρετω έχόμενοι»), «καταβεβη-
κότα ήδη τηρήσας τόν άνδριάντα...», έπανελθών τάχιστα ό Πέλιχος έτι-
μώρησε καί άλλιώς τόν Λίβυν, ό όποιος —καί τό έπί μέρους αύτό στοι-
χείο ένδιαφέρει ειδικά έδώ— «πληγάς ουκ όλίγας έλαβεν άλούς, οϋ πολύν
δέ έπιβιούς χρόνον κακός κακώς άπέθανε μαστιγούμενος, ώς έλεγε, κατά
τήν νύκτα έκάστην, ώστε καί μώλωπας ές τήν έπιοϋσαν φαίνεσθαι αντοϋ
έπί τοϋ σώματος».

Ή λουκιάνεια αύτή διήγηση μέ τά έπί μέρους στοιχεία της είναι, όπως
πιστεύω, άκραιφνώς λαϊκή, μέ άλλα λόγια δέν είναι πλάσμα τής φαντασίας
τού ίδιου τού Λουκιανού, όπως θά ήταν δυνατό νά συμβαίνη. Αύτό δέν ση-
μαίνει άπαραίτητα ότι ό Λουκιανός τήν καταγράφει άπ' εύθείας άπό τό
στόμα τών συγχρόνων του λαϊκών άνθρώπων. Πά τό συγκεκριμένο έργο,
τόν Φιλοψευδή, πού άποτελεΐ ούσιαστικά παράθεση θαυμαστών Ιστοριών,
θεραπευτικού, μαγικού καί δεισιδαίμονος χαρακτήρα καί ένδιαφέροντος,

1. Λουκιαν., Φιλοψευδής (Φιλοψευδεΐς) ή άπιστων 18-20.

2. Χαρακτηριστικά τοϋ λεγομένου θείου άνδρός (βλ. έκτενώς τό έργο τοϋ L. Bieler,
ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ. Das Bild des "göttlichen Menschen" in Spätantike und Frühchristentum I. II,
Wien 1935,1936.

3. Ότι στούς άνδριάντες τιμωμένων άθλητων κ.ά. όπως τοϋ Θεογένη τοϋ Θασίου,
τοϋ Πολυδάμαντα κλπ. άποδίδονταν συναφείς θεραπευτικές 'ιδιότητες είναι γνωστό
(βλ. έκτενώς Στέφ. Δ. "Ημελλος, «Μία αρχαία λαϊκή διήγηση γιά τόν Θεαγένη τόν Θά-
σιο», Λαογραφικά, Γ ', Ποικίλα, 'Αθήνα 1994, σ. 300-306).
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χρησιμοποιεί διάφορες πηγές4. Γιά τήν περίπτωση, πού έδώ ένδιαφέρει,
είναι πιθανό νά παραλαμβάνη τήν παράδοση άπό κάποια συλλογή άναλό-
γων καί συναφών Ιστοριών, ή δποία θά κυκλοφορούσε μεταξύ τών λαϊκών
στρωμάτων μέ τή μορφή φυλλαδίου, άλλά σέ τελευταία άνάλυση τό περιε-
χόμενο τής συλλογής θά είχε έντονο λαϊκό χαρακτήρα καί θά αποτελούσε
θελκτικό άνάγνωσμα ή σημείο άναφοράς τών «πολλών» μέσω τής προφο-
ρικής διαδικασίας σέ έποχή κυριαρχίας τής μαγείας καί δεισιδαιμονίας
κατά τήν συγκεκριμένη περίοδο τού συγκρητισμού έλληνικών, ρωμαϊκών
καί άνατολικών θρησκειών καί πολιτισμών.

'Οπωσδήποτε έγώ τουλάχιστον δέν γνωρίζω δμοιον τρόπο κολασμού
ίεροσύλου μέ μαστίγωση ή δαρμό άπό ήρωα τιμώμενο ώς αύτοτελές στοι-
χείο ή στοιχείο εύρύτερου περιεχομένου παραδόσεως σέ άλλη έκτός άπό
τόν Λουκιανό πηγήν τής 'Αρχαιότητας, ένώ ή άναφορά τού θέματος τής
μαστιγώσεως ή μάλλον δαρμού σέ μεταγενέστερα άγιολογικά κείμενα δέν
είναι τόσο σπάνια, δσο τουλάχιστον γνωρίζω.

'Από τά άγιολογικά παράλληλα:

Α. Πλησιέστερη άπό άποψη περιεχομένου καί λεπτομερειών άλλά καί
χρόνου δημιουργίας της είναι διήγηση πού περιέχεται στόν Βίο τού άγίου
Εύθυμίου τοϋ Μεγάλου, ό όποιος έχει συγγραφή άπό τόν περίφημο μο-
ναχό καί πρεσβύτερο συναξαριστή, άπό τούς πρώτους μάλιστα, Κύριλλο
τόν Σκυθοπολίτη (ό05 αι.). Ή διήγηση είναι λεπτομερής καί έχει ώς έξης:
Κάποιος Χριστιανός, πού ώνομαζόταν Κυριακός, «ώμοσεν ό έλεεινός»
(ψευδώς) «κατά τής θήκης» (λειψανοθήκη) του άγίου Εύθυμίου, πού βρι-
σκόταν στό μοναστήρι του στήν Φαράν. Ό έπίορκος «τή δευτέρςι νυκτί
περί ώραν έκτην άνέκειτο μόνος είς τον ίδιον οίκον γρήγορων... καί θεω-
ρεί άφνω... καί τι να γέροντα μοναχόν είσερχόμενον... πέντε νεωτέρους
έχοντα καί φάβδον τή χειρί κατέχοντα καί λέγοντα πρός αυτόν...τί
απήλθες ποιήσαι είς τήν Εύθυμίου μονήν;... καί δίδωσιν τω πέμπτω (ένν.
έκ τών άνδρών ό άγιος) τήν έν τή χειρί φάβδον λέγων τύπτε αυτόν καί λέ-
γε· μή έπίορκος· ...ώς δέ έστι πλέον τυπτόμενος έβασανίζετο, λέγει ό
άγιος τω τύπτοντι· καλώς έχει... καί συναχθέντες πρός αυτόν οί εγγύτα-
τοι τά τε συμβάντα άκούσαντες καί τόν νώτον σεσηπότα άπό τών πληγών
θεωρήσαντες έφοβήθησαν φόβον μέγαν... καί διηγησάμενοι ήμίν πάντα τά

4. Βλ. Jacques Schwartz, Lucien de Samosate. Philopseudès et de morte Peregrini, Paris

1963, σ. 11 (Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg. Textes
d'étude, 12).
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σνμβεβηκότα έδειξαν καί τάς έν τω νώτω πληγάς καί εΐδομεν τόν νώτον
αύτοϋ όντα ώς άπό βουνεύρων πολλών... καί... τής γαστρός λυομένης
αύτοΰ καί αίμορροούσης καί τοϋ στόματος έμοϋντος πυκνότερον λαβόν-
τες αυτόν ήμίθανή άπήλθον καί τή έξης έτελεντησεν υπόδειγμα μελλόντων
έπιορκεΐν γεγονώς»5. »

Β. 'Αλλά καί δεύτερη συναφής διήγηση, πού εχει όμως ώς κύριο θέμα
τή φύλαξη θησαυρού άπό ένα δράκοντα, θέμα καί αυτά άκραιφνώς δημώ-
δους προελεύσεως, περιέχεται στον ίδιο Βίο. Κατά τήν διήγηση αύτή σέ
κάποιον Θεόδοτο, Γαλάτη, πού έπιχείρησε νά καρπωθή νομίσματα πού
άνήκαν στον άγιον Εύθύμιο, «έναέριός τις δύναμις επελθούσα ασώματος
ώσπερ βάκλψ τινί πλήξασα έρριψεν κατά τήν όδόν ήμιθανή... τών πόνων
έπιτεινομένωνβλέπει τινά κατ' δναρ ιεροπρεπή όργίλως πρός αυτόν λέγο-
ντα· άδύνατόν σέ έστιν τής κλίνης ταύτης άναστήναι, ει μή τό κλαπένχρυ-
σίον τή Εύθυμίου μονή άποδώσης. Τότε μεταστειλάμενος τόν τοϋ μονα-
στηρίου ξενοδόχον ώμολόγησεν περί τοϋ χρυσίου»6.

Γ. Στήν τιμωρία μέ δαρμό ίεροσύλου καί μάλιστα διαβοήτου καί
έκπρεποϋς άναφέρεται έκτενώς άλλο βυζαντινό κείμενο. Ό τιμωρηθείς
κατ' έξοχήν ιερόσυλος δέν είναι άλλος άπό τόν γνιοστό είνονομάχο αυτο-
κράτορα Θεόφιλο (829-842). Συγκεκριμένως καί σύμφωνα μέ σχετική διή-
γηση, πού περιλαμβάνεται στον Βίο τής συζύγου του αύτοκράτειρας Θεο-
δώρας, ή τελευταία κοιμώμενη στό πλευρό τοϋ συζύγου της άλλά «μικρόν
άφυπνώσασα», λόγω δεινού βασανισμού του κατά τήν στιγμή τοΰ ψυχορ-
ραγισμοΰ του, βλέπει τήν Θεοτόκο πού περιβαλλόταν άπό άγγέλους «τω βασιλεΐ Θεοφίλω διά τάς άγιας καί σεπτάς εικόνας σφοδρώς όνειδιζόν-
των καί συνεχώς τυπτόντων», ό όποιος έλεγε μέ όδύνη: «Ούαί μοι τω άθλίω διά τάς εικόνας τύπτομαι, διά τάς εικόνας μαστίζομαι». Τούτο
διήρκεσε όλόκληρη τή νύκτα μέχρις ότου τελικά ό Θεόφιλος μετανόησε
καί άμέσως «άφύπνωσε, πεισθείς άκριβώς ότι πάνυ έστίν καλόν καί ψυ-
χωφελές τό σέβεσθαι καί τιμάν καί προσκυνεΐν» τις εικόνες τοΰ Χριστοΰ
καί τής Παναγίας7.

5. Eduard Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939, α 79-81, 58 (Texte und
Untersuchungen 49, 2). Τόν Βίο εχει συγγράψει (διασκευάσει) καί ό Συμεών ό Μετα-
φραστής (Migne P.G. 114, στ. 728-729 PNÇ' -ΡΝΖ' ). Έν σχέσει πρός τό συγκεκριμένο
θέμα οί διαφορές είναι άσήμαντες.

6. Ό.π., σ. 69-70,48.

7. Ά. Μαρκόπουλος, «Βίος της αύτοκράτειρας Θεοδώρας», Σύμμεικτα 5 (1983), σ.
264-265, πρβλ. καί σημ. της σ. 280 (Έθνικόν "Ιδρυμα Ερευνών, Κέντρον Βυζαντινών
Ερευνών). Τόν Βίο έχει εκδώσει γιά πρώτη φορά τό 1891 ό Regel (W. Regel, 'Ανάλε-
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Δ. Κατά θρησκευτική παράδοση, πού αναφέρεται στήν άνατροφή τοϋ
Βασιλείου τοϋ Μακεδόνα, ό τελευταίος «κεκοπωμένος εκ τής όδοιπο-
ρίας... άνεκλήθη έν τοις πεζονλίοις τοϋ αγίου Διομήδους», καθολικής
έκκλησίας μέ προσμονάριον (= νεωκόρον). «Tfj νυκτί εκείνη έκάλεσε θεία
φωνή τόν προσμονάριον» νά είσαγάγη στήν έκκλησία τόν βασιλέα. Τό
πράγμα επαναλήφθηκε έκ δευτέρου χωρίς άποτέλεσμα. «Καί ευθέως μετά
φομφαίας τις δίδωσιν αύτω είς τήν πλευράν λέγων: «έξελθών είσάγαγε δν
βλέπεις έξωθεν τοϋ πυλώνος κείμενον οϋτός έστι ό βασιλεύς», πράγμα
πού καί έγινε8.

κτα Βυζαντινο-Ρούσικα, Petropoli 1891 καί άναστ. εκδ. έκδ. Κουλτούρα, ή σχετική διή-
γηση για το θάνατο τοϋ Θεοφίλου, σ. 9-11). Το έπεισόδιο γνωστό μέ παραλλαγές καί
άπό άλλες διηγήσεις σχετιζόμενες πάντοτε μέ τήν προσπάθεια άποκαταστάσεως τοϋ
Θεοφίλου στήν μνήμη των μεταγενεστέρων. Συγκεκριμένα σύμφωνα μέ δσα άναφέρον-
ται σέ σχετικούς κώδικες ή Θεοδώρα καθικετεύουσα νυχθημερόν τόν Θεόν νά συγχω-
ρήση τόν Θεόφιλο «είς ϋπνον έτράπη καί έν έκστάσει γενομένη όρφ κατ' δναρ... καί τι-
νας... κατέχοντάς τε έν ταίς χερσίν αυτών διάφορα είδη βασανιστηρίων όργάνων,
τοντ' εστί πλήκτρα, άρθρέμβολα, βούνευρα, φάβόους καί εΐ τι έτερον έστιν τιμωρη-
τικόν όργανον... καί τνπτόμενον Θεόφιλον τόν βασιλέα... άνηλεώς» κλπ. (W. Regel,
δ.π„ σ. 33 κέξ.). Ότι ή διήγηση άνήκει στόν κύκλο ύπερφυών ονείρων μέ παράλληλα
στήν άγιολογική παράδοση είναι προφανές (βλ. Athanasios Markopoulos, "The
rehabilitation of the Emperator Theophilos, Byzantium in the ninth century: Dead or
alive"2. Papers from the Thirtieth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham,
March 1996 [1998], σ. 45, δπου σχετική βιβλιογραφία (Society for the Promotion of
Byzantine Studies, Publications 5). Εννοείται ότι βιβλιογραφία άναφέρεται καί στις έπί
μέρους μελέτες βλ. π.χ. Stephanos Efthymiadis, «Living in a city and living in a scetis: The
dream of Eustathios the banker», Byzantinische Forschungen 21 (1955), σ. 12 καί Δ. I.
Κυρτάτας, Τά όνειρα τής έρήμον. Πειρασμοί καί έσχατολογικές προσδοκίες τών πρώ-
των χριστιανών άσκητών, "Οιρος ενυπνίου. Ή χρήση τών όνείρων στήν έλληνική καί
ρωμαϊκή άρχαιότητα, Ηράκλειο 1993, σ. 277 κέξ. (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρή-
της). 'Από τόν Βίο της Θεοδώρας παραλαμβάνει άργότερα καί καταχωρίζει στόν Θη-
σαυρό του τήν σχετική διήγηση ό Δαμασκηνός ό Στουδίτης, συγκεκριμένα στόν λόγο
του Περί τών 'Αγίων εικόνων (βλ. Θησαυρός Δαμασκηνού τοϋ Ύποδιακόνου καί
Στουδίτου, έν Βενετία 1851, σ. 311).

8. Γεώργιος 'Αμαρτωλός, Χρονικόν σύντομον, σ. 726-727 (Muralt). Τό κείμενο πα-
ρατίθεται ένδεικτικά μόνον, άφοΰ τό σχετικό έπεισόδιο λόγω της σημαντικότητάς του
άναφέρεται άπό πολλούς χρονογράφους κ.ά. (Συνεχιστής Θεοφάνους, Κεδρηνός, Λέ-
ων Γραμματικός κλπ.). Τό θέμα εξετάζει λεπτομερώς μέ τις σχετικές παραπομπές στις
πηγές ό Gyula Moravcsik (Sagen und Legenden über Kaiser Βασίλειος I, Dumbarton Oaks
Papers 15,1961, σ. 91 κέξ.). Ό Moravcsik εκδίδει κριτικά μέ βάση περισσότερες πηγές
τό ύπό τό όνομα «Γεώργιος Συνεχιστής» γνωστό χρονικό, όπου στήν σ. 120 τό έπεισό-
διο, τό όποιο έδώ ένδιαφέρει, άλλά εκδίδει έπίσης κατά τόν αύτόν τρόπο άνώνυμο
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Στον Βίο τοΰ Νίκωνος τού Μετανοείτε, πού συνεγράφη στήν τελική
τουλάχιστον μορφήν του άρκετά χρόνια μετά τήν έκδημία του (συνέβη
περί τό 998 ή λίγο άργότερα) άπό τόν ηγούμενο τής μονής Νίκωνος' καί
μάλιστα στά άποδιδόμενα σ' αύτόν θαύματα10, γίνεται κατ' έπανάληψη λό-
γος γιά τό θέμα. "Ετσι:

Ε. Στήν προσπάθεια τοϋ 'Αγίου νά άνεγείρη ναό στήν Σπάρτη έπ' όνό-
ματι τοΰ Σωτήρος Χριστού, δλοι συνέδραμαν παντοιοτρόπως έκτός άπό
ενα, τόν 'Ιωάννη "Αρατο, ό όποιος άντέδρασε σφοδρά μέ ύβρεις, άπειλές
καί άλλους, άπαραδέκτους τρόπους. Τελικά «έδόκει ό δείλαιος έκεϊνος τή
έπιούση νυκτί δύο τινάς έπιστήναι αύτω κατά τούς ύπνους Άνδρας γηρα-
λέους, οΐς εΐποντο καί δύο ευνούχοι μέν τό φαινόμενον, τήν όψιν δέ υπέρ
άνθρωπον οϊ καί μαστίζειν έδόκουν τόν άθλιον... Είτα πρός ταΐς μάστιξι
καί οικίσκο) εδοξαν αύτόν κατακλείειν άφεγγεΐ- οϋ καί συγγνώμην δήθεν
λαβείν έξαιτουμένου, μόλις μέν άνήκαν τοϋ μαστίζειν... διυπνισθείς τοί-
νυν ό δύστηνος λάβρω πυρετω παραχρήμα συνεσχέθη» παρακαλώντας
τόν "Αγιον νά τόν συγχωρήση, πράγμα πού καί συμβαίνει, όμως «έκεΐνον
μετά τρίτην ήμέραν ή τοϋ θανάτου τομή περιείλε, τόν βίον άθλιώτατα κα-
ταστρέχίχχντα»".

λαϊκού χαρακτήρα χρονικό, στό όποιο περιλαμβάνεται πάλιν αύτούσια τό έπεισόδιο
της καταφυγής τοϋ Βασιλείου στη μονή τοΰ 'Αγίου Διομήδη (σ. 124), άναφέρεται ή τρι-
πλή προειδοποίηση πρός τόν προσμονάριο όχι όμως καί ή λεπτομέρεια τής τύψεως μέ
τήν ρομφαία. Γενικά τό έπεισόδιο άναφέρεται μέ μικρές έως άσήμαντες άποκλίσεις
άπό διαφόρους βαζυντινούς συγγραφείς, τό δέ στοιχείο της τριπλής τύψεως μέ τή ρομ-
φαία τοΰ προσμοναρίου κατά τόν χρόνον πού κοιμόταν μνημονεύεται κατά κανόνα.
Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2, σ. 1010.

9. Τόν Βίον αύτόν έξέδωκαν τελευταία κριτικώς ό 'Οδυσσεύς Λαμψίδης καί ό F.
Sullivan. Ό πρώτος έκδίδει τόν Βίον σέ δύο παραλλαγές άπό Ισάριθμους κώδικες, άπό
τούς όποιους είναι γνωστές (βλ. 'Οδ. Λαμψίδου, Ό έκ Πόντου δσιος Νίκων ό Μετα-
νοείτε [Κείμενα - Σχόλια], 'Αθήναι 1982, σ. 14-159 καί 161-240 άντιστοίχως ['Επι-
τροπή Ποντιακών Μελετών περιοδικού «Άρχεΐον Πόντου», Παράρτημα 13, Πηγαί της
ιστορίας τών 'Ελλήνων τοΰ Πόντου, 4]), ένώ ό δεύτερος έκδίδει ένιαΐο τό κείμενο τοΰ
Βίου, δοθέντος ότι ή δεύτερη παραλλαγή έξαρτάται άπόλυτα άπό τήν πρώτη (βλ. F.
Sullivan, The Live of Saint Nikon. Text, Translation and Commentary by... Hellenic College
Press Brookline, Massachusetts 1987, σ. 26-271).

10. Τά κείμενα τών θαυμάτων όδηγοΰν σέ ποικίλα συμπεράσματα γιά τόν Βίο τοΰ
Νίκωνος (βλ. 'Οδ. Λαμψίδης, δ.π., σ. 368), άλλ' ένδιαφέρουν μόνο σέ ό,τι άφοροϋν στό
ύπό έξέταση θέμα τής τιμωρίας διά δαρμοΰ.

11. Sullivan, σ. 114-124, 35 = Λαμψίδης, σ. 190-192,25-26.
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ς. Σέ αναιδή «κουβικουλάριον» (οικονομικό υπάλληλο τοϋ δημοσίου)
πού έπιδίίοκε τά τής μονής τού Άγίου «έπί πλέον κυκήσαι καί παντοίως
λυμήνασθαι... νύκτωρ... ϋπαρ, ουκ οναρ φοβερός άγαν έπιφανείς, χαλε-
παίνων άμα καί όργιζόμενος (ένν. ό Νίκων) πληγάς αύτω εντείνει
πολλάς». Ό άνθρωπος αύτός τελικώς «άναστάς τό περίοθρον» έκλιπαρεΐ
μετά τό πάθημά του συγχώρηση «διηγούμενος σύν έκπλήξει πολλή ä τ'
έπεπόνθει καί οΓ' αύτω συνέβη ώς άναιδεί καί τολμητίςι». Τελικά καθίστα-
ται εύεργέτης τού ναού «καθ' α δη καί μέχρι τής δεϋρο όράται ό θείος
οίκος καί ή τούτου δψις άγγελος γίνεται τής άγαθής έκείνης καί φιλοθέου
τοϋ άνδρός προθέσεως»11.

Ζ. Στόν δούκα τής χώρας τών Εθνικών Άντίοχο, πού καταπάτησε κτή-
ματα τού μετοχίου τής μονής Νίκωνος παρά τήν σφοδρή άντίθεση τών μο-
ναχών, έμφανίζεται δ Όσιος κατά τή νύκτα καί «δείμασι φοβεροίς έκδει-
ματείν έδόκει τόν τολμητίαν, έπειτα καί τή σταυροφόρω ράβδω πλήξας
αύτόν κατά τοϋ πλευροϋ, καιρίαν αύτω τήν όδύνην έπήνεγκεν». «Ό δέ
...διυπνισθείς... αισθητώς έώρα τόν ούτω πλήξαντα» μέ τελικό άποτέλε-
σμα νά καταστρέψη μέ τρόπο αίσχρό τόν βίο13.

Η. Στούς Μηλιγγούς, κατοίκους τής χώρας τών Εθνικών, πού έπιχεί-
ρησαν νά άπαγάγουν θρέμματα τής ίδιας μονής «θάττον έπιστάς κατά
τούς ύπνους καθεύδουσι», μεταξύ άλλων τιμωριών «πρώτα μέν πληγάς,
κατά τών παρειών έπιτρίβει τοις παλαμναίοις», κάτι πού τούς έξαναγκά-
ζει νά μετανοήσουν καί νά άποδώσουν τά άπαχθέντα στή μονή14.

Τό ύλικό τών θρησκευτικών θαυμαστών διηγήσεων είναι εύρύτερο (βλ.
στό τέλος προσθήκη), άν καί όχι τόσο, όπως προκύπτει άπό τήν μέχρι τώ-
ρα έρευνα, πού έχω διενεργήσει, πιστεύω όμως ότι καί τό ήδη άνωτέρω
παρατεθέν είναι Ικανοποιητικό πρός διατύπωση ώρισμένων απόψεων καί
έξαγωγήν συμπερασμάτων έν σχέσει κυρίως πρός τό περιεχόμενο τών διη-
γήσεων αύτών, τόν σκοπόν τής παραθέσεώς των στά άγιολογικά κείμενα

12. Sullivan, σ. 184-186,58 = Λαμψίδης, σ. 110-112, 37.

13. Sullivan, σ. 190-192, 59 = Λαμψίδης, σ. 114, 41. Ή σταυροφόρος ράβδος είχε
δοθη άπό τήν Θεοτόκο στόν Όσιο, ό όποιος τήν εφερε μαζί του καθ' όλον τόν βίο του.
Σταυροφόρον ράβδον χρησιμοποιούν καί θαυματουργοί καί άλλοι "Αγιοι καί Όσιοι,
όπως φαίνεται στις σχετικές γι' αυτούς διηγήσεις, άλλά γι* αύτές θά γίνη λόγος σέ
άλλη μελέτη.

14. Sullivan, σ. 206-212, 63 = Λαμψίδης, σ. 124-126,43.
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καί τήν έξάρτησή των ένδεχομένως από τήν παράδοση τοϋ Λουκιανοΰ, ή
όποία χρονικά προηγείται. Όσον άφορα στό θέμα τής τιμωρίας μέ δαρμό
Ιερόσυλων ή άλλων προσώπων άπό αγίους πού έπιφαίνονται στόν ύπνο,
τοϋτο είναι κοινό σέ όλες τις παραδόσεις, γι' αύτό καί ή συνάφειά των.

'Αλλά οί παραδόσεις συγκροτούνται άπό έπί μέρους θέματα (μοτίβα)
ώς έξης:

α. 1. Χριστιανός, Κυριάκος κατά τό όνομα, δέρνεται άπό τόν άγιο
Εύθύμιο, έπειδή ώμοσε -ψευδώς έπί τής λειψανοθήκης του (Α). Τό αύτό
συνέβη σέ κάποιο Θεόδοτο Γαλάτη, έπειδή έκλεψε χρήματα άνήκοντα στόν
άγιον (Β). 2. Ό αύτοκράτωρ Θεόφιλος δέρνεται άπό 'Αγγέλους ένώπιον
τής Παναγίας ώς είκονομάχος (Γ). 3. Προσμονάριος μονής δέρνεται,
έπειδή παράκουσε σέ θεία φωνή νά είσαγάγη εντός αύτής τόν εύρισκόμε-
νον έξω άπό αύτήν μέλλοντα αύτοκράτορα Βασίλειον τόν Α ' (Δ). 4. Κατά
τόν Βίο Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε δέρνεται: "Αρατος, έπειδή άντέδρασεν
στήν άνέγερση ναοΰ (Ε), οικονομικός ύπάλληλος, έπειδή έπιβάλλει δεινή
φορολογία στήν μονή του (Ç), Άντίοχος, έπειδή καταπατεί κτήματα τοΰ
μετοχίου τής μονής του (Ζ), Μηλιγγοί ('Εθνικοί), έπειδή έπιχείρησαν νά
απαγάγουν θρέμματα τής Ιδιας μονής (Η).

β. Οί πληγές τοϋ Κυριακοϋ άπό τόν δαρμό δεικνύονται τήν επομένη (Α).

γ. Κυριάκος, "Αρατος, 'Αντίοχος τελικά πεθαίνουν έξ αιτίας τοϋ δαρ-
μού (Α, Ε, Ζ).

δ. Ό ιερόσυλος όμολογεΐ τήν πράξη του, μετανοεί, παρακαλεί νά συγ-
χωρηθή (Β, Γ, Ε, Ç, Η), καθίσταται ύπόδειγμα «μελλόντων έπιορκεϊν» (Α),
πείθεται ότι «πάνυ εστίν καλόν καί ψυχωφελές τό σέβεσθαι καί τιμάν τάς
εικόνας» (Γ), γίνεται εύεργέτης τοΰ ναού (Ç), αποδίδει τά άπαχθέντα
θρέμματα (Η).

Όπως καί άπό τήν άνωτέρω ανάλυση φαίνεται, ό ψυχωφελής σκοπός
τών βιογράφων τών άγιων, αναφερόμενος σαφώς στήν περίπτωση Γ, είναι
έξόφθαλμος στις περισσότερες τουλάχιστον λοιπές διηγήσεις. 'Απλή έξή-
γηση τής παρουσίας τοΰ θέματος θά ήταν ότι, άφοΰ οί άγιοι έπιβάλλουν
ποικίλες ποινές καί τιμωρίες σέ άσεβείς μέ σκοπό συνήθως νά τούς συνε-
τίσουν, θά μπορούσε νά περιληφθή σ' αύτές καί ή συγκεκριμένη τής τιμω-
ρίας καθ' ύπνους μέ δαρμό. Τό γεγονός όμως ότι ή παράδοση αυτή είναι,
όπως έχει σημειωθή, ήδη προχριστιανική άπαιτεΐ περαιτέρω συζήτηση ώς
πρός τήν ενδεχόμενη τώρα σχέση τών αγιολογικών μέ τήν παγανιστική
παράδοση.

'Από τις παραπάνω τώρα παραδόσεις έκείνη τοΰ Βίου τοϋ αγίου Εύθυ-
μίου (Α) βρίσκεται πλησιέστερα άπό πλευράς πληρότητας περιεχομένου
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προς τήν παράδοση τοϋ Λουκιανού15, όπως έχει ήδη λεχθή, άφοΰ καί στις
δύο γίνεται λόγος γιά μιά Ιερόσυλη πράξη, γιά τήν τιμωρία τού ίεροσύλου
μέ τόν δαρμό έκ μέρους τοϋ θιγομένου ήρωα ή άγίου, γιά τήν έπίδειξη τών
πληγών άπό τόν δαρμό, πράγμα πού ένισχύει τήν άξιοπιστία τού έπεισο-
δίου καί γιά τό τελικό άποτέλεσμα, τό όποιον ύπήρξε ό θάνατος τού ίερο-
σύλου. Οί λοιπές παραλλαγές τής άγιολογικής διηγήσεως προσαρμόζον-
ται ανάλογα, χωρίς νά άπομακρύνωνται άπό τόν ψυχωφελή σκοπό των
πλην ίσως της παραδόσεως Β, στήν όποία ή προφητική μέ όνειρο διάστα-
ση είναι μάλλον ή κυριαρχούσα.

Συναφώς πάντως πρέπει νά λαμβάνεται ύπ' όψη καί ό τρόπος συγ-
γραφής τών Βίων, στούς όποιους έμπεριέχονται οί θαυματικές διηγήσεις
πού μας ένδιαφέρουν. Είδικώτερα ώς πρός τόν Βίον τοϋ Μεγάλου Εύθυ-
μίου ό συγγρ. Κύριλλος σημειώνει προλογικά: « Έτόλμησα άτέχνω τινί
καί τής έξωθεν παιδείας άπείρω κεχρημένος λέξει τής προκειμένης άπάρ-
ξασθαι συγγραφής»16. Τούτο θά μπορούσε νά σημαίνη ότι ό Βίος, παρά

»

15. Μέ τήν παράδοση τοϋ Λουκιανού εχει συνδέσει καί λαϊκές παραδόσεις ό Ν. Γ.
Πολίτης, άλλα ή σχέση μεταξύ της πρώτης καί τών τελευταίων, στόν βαθμό πού ένδεχομέ-
νως ύπάρχει, είναι πολύ χαλαρή. Σύμφωνα πάντως πρός μίαν άπό αύτές, δταν οί Νεράι-
δες δυσαρεστηθούν άπό τή συμπεριφορά τών νυμφολήπτων ή διαπιστώσουν άπείθειά
των στις προσταγές των, τούς δέρουν μέ ψιάθινα μαστίγια, τών δέ μαστιγώσεων παραμέ-
νουν έπί τών σωμάτων μελανά ίχνη έπί πολλές ημέρες. Κατ' άλλη παράδοση, δταν οί
στρατιώτες τού Μεγ. 'Αλεξάνδρου έκοπταν θαυμαστά δένδρα, μαστιγώνονταν άοράτως
άπό δαίμονες «καί τών μέν μαοτιγούντων τόν ψόφον ήκούομεν, καί τάς πληγάς έπί τών
νώτων έρχομένας έβλέπομεν τούς δέ τύπτοντας ουκ έθεωροϋμεν». Έξ άλλου σύμφωνα
μέ δσα άναφέρονται στήν 'Αμαρτωλών Σωτηρίαν τοϋ 'Αγαπίου Λάνδου (θαΰμα 23) σέ
παραδοθέντα σέ δαίμονα άρχοντα, τοϋ όποιου «έπόνεσεν ή καρδία τον» καί «έστέναξε
βαρέως» γιά τά άμαρτήματά του, δταν άντίκρυσε τήν εικόνα της Θεοτόκου σέ μία έκκλη-
σία «τοϋ εδωσεν ό δαίμων μέ μίαν ράβδον τόσαις, όπου έμαύρισαν οί σάρκες του» (βλ. Ν.
Γ. Πολίτης, Μελέτες έπί τοϋ βίου τών νεωτέρων Ελλήνων, 1, έν 'Αθήναις 1871, σ. 105-
106). 'Ανεξάρτητα πάντως άπό τήν σύνδεση πρός τό άρχαΐο κείμενο παρεμφερείς διηγή-
σεις δέν είναι άγνωστες καί σέ άλλους Βίους. Έτσι στόν Βίον τοϋ 'Οσίου Κυρίλλου τού
Φιλεώτη σέ άσεβοΰντα κατά κάποιον τρόπο μοναχό ό φύλακας Άγγελος του εδωσε ράπι-
σμα. Όπως διηγείται ό ίδιος ό μοναχός, «δέν ήξεύρω νά ε'υτώ μέ άκρίβειαν, ή ό ύπνος μέ
αρπασεν ή όχι» ή άν αύτό «έκ Θεού ήταν ή έκ δαιμόνων» (Νικόδημος ό 'Αγιορείτης, Νέον
Έκλόγιον 1974, σ. 228-229 [Αστήρ]). Έξ άλλου καί σέ συναξάρια Καθολικών άγίων γίνε-
ται λόγος γιά τιμωρίες μέ ραπίσματα ή δαρμούς καθ' ύπνους άπό τήν Παναγία ή άγιο,
τών όποιων μετά τήν άφύπνιση τών παθόντων διατηρούνται τά ίχνη (βλ. πρόχειρα Ν. Γ.
Πολίτης, Παραδόσεις 2,1904, σ. 1010).

16. "Ο.π., σ. 6.
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τήν ίστορικότητά του, δέν είναι δημιούργημα, εύπαιδεύτου άνθρωπου, ό
όποιος θα μπορούσε νά τόν άπαλλάξη, κατά τό πλείστον τουλάχιστον,
άπό διηγήσεις περιβεβλημένες περισσότερο ή λιγώτερο μέ μυθικό ένδυμα
ή διακοσμημένες μέ άνάλογα στοιχεία. 'Αλλά αύτό δέν Ισχύει. Ό Κύριλ-
λος έκφράζεται μέ μετριοφροσύνη, όπως συνηθίζεται στούς Βυζαντινούς,
έπειδή είναι βέβαιο ότι είναι λόγιος 17 μέ θεολογική παιδεία. Έξ άλλου ό
Βίος έγράφη μετά τόν θάνατο τού 'Αγίου καί στηρίχθηκε κυρίως σέ προ-
φορικές διηγήσεις τών προγενεστέρων, μέ ό,τι αύτό συνεπάγεται γιά τήν
άξιοπιστία των.

Ό ίδιος ό βιογράφος όμολογεΐ στό τέλος τής συγγραφής του: «Όσα
μέν οϋν περί τοϋ θεοφόρου Ευθυμίου ήκουσα καί έγνων καί οί πατέρες
μου όιηγήσαντό μοι, ουκ άπέκρυψα άπό τών τέκνων αυτών είς γενεάν έτέ-
ραν, άλλά άπήγγειλα καί άνεγραψάμην πρός τό ταϋτα ταΐς μετέπειτα γε-
νεαΐς παραπεμφθήναι»"*. Ό συγγρ. θεωρεί πάντως άναγκαΐο έν συνεχεία
όχι μόνον τά δσα άκουσε, άλλά «καί τά έπί έμοϋ γεγονότα θαύματα άπό
τής τούτου θήκης καί μνήμης γραφή παραδοϋναι έτι τών εύεργετηθέντων
περιόντων καί τών ταϋτα θεασαμένων. Τά γαρ νυν έπ' οψεσιν πάντων έκ
τής αύτοϋ θήκης προερχόμενα θαύματα» ώς άξιοθαύμαστα καί άξιομνη-
μόνευτα «πείθει τούς έντυγχάνοντας καί τοις ήδη περί αύτοϋ φηθεϊσιν μή
άπιστεΐν»19. Στήν κατηγορία τών θαυμάτων τούτων άνήκουν τό τού έπιόρ-
κου καί τής τιμωρίας του μέ ξυλοδαρμό20 όπως καί άλλα21, γιά τά όποια
βλ. κατωτέρω στό τέλος.

Είναι πολύ ένδιαφέρουσα ή δμολογία τού ίδιου τού συγγρ. γιά τόν
τρόπον μέ τόν όποιον συντάσσει τόν Βίον, άλλ' έξέρχεται τών όρίων τής
μελέτης αύτής, έπειδή άναφέρεται σ' όλόκληρον τόν Βίον καί όχι μεμονω-
μένα στις έξετασθεΐσες όλίγιστες παραδόσεις. 'Οπωσδήποτε δ Κύριλλος

17. Τοϋτο είναι εμφανές άπό τό γλωσσικό του δργανο άλλα καί άπό άλλα στοιχεία
(βλ. Bernard Flusin, Miracle et histoire dans l'œuvre de Cyrille de Scythopolis, Paris 1983,
σ. 42. Τό εργο αύτό παρουσιάζει ευρύτερο ένδιαφέρον). Έξ άλλου έκφράσεις περί
άδυναμίας τοΰ συγγραφέα νά άνταποκριθη λόγω άπαιδευσίας κλπ. στό Ιργο τής συν-
θέσεως Βίου, τό όποιον άναλαμβάνει, είναι κοινοί τόποι, ιδίως στούς προλόγους τών
σχετικών έργων (βλ. σχετικά Α. J. Festugière, "Lieux communs littéraires et thèmes de
folk-lore dans l'Hagiographie primitive", Wiener Studien 73 (1960), σ. 129-131).

18. Ό.π., σ. 71,49.

19. Ό.π..

20. Ό.π., σ. 79,58.

21. Ό.π., σ. 81-82,59.
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όμολογει έν σχέσει πρός αυτές ότι: «ταϋτα ολίγα έκ πολλών άναλεξάμε-
νος άνεγραψάμην, όπερ τοις όφθαλμοΐς έώρακα, συνάψας αυτά τοίς έξ
άκοής άναγραφείσι περί τής έν σαρκί πολιτείας τοϋ πατρός ημών πρός τό
γνώναι τούς τε έντνγχάνοντας καί τήν όσιότητα τήν σήν τήν τής παρε-
δρενούσης τή Ενθυμίου θήκη θείας χάριτος δύναμιν καί άναλογίσασθαι
δτιπερ μαρτυρεί τή λαμπρότητι τής έκείνου έν σαρκί πολιτείας τά μετά
τήν αύτοϋ κοίμησιν ενεργούμενα θαύματα... καί διερώτων επιμελώς τούς
κατά τήν έρημον ταύτην θεοφόρους τε καί άρχαιοτάτους πατέρας τά περί
Ευθυμίου μέν τοϋ μεγάλου άκριβώς άκοή μεμαθηκότας... καί όσα παρ'
έκάστου τούτων μαθέίν καί άναλέξασθαι ίσχυσα... έν διαφόροις χάρταις
άνεγραψάμην άτάκτοις τισί καί συγκεχυμένοις διηγήμασιν». Ό Κύριλλος
κατοίκησεν σέ νέα λαύρα «έχων μεθ' έαυτοϋ τούς περί Ευθυμίου καί Σάβ-
βα εγγεγραμμένους χάρτας καί κελευσθείς... τά τούτοις έμφερόμενα κεφά-
λαια άρμοδίως συντάξαι μετά τής ένδεχομένης φράσεώς τε καί συντάξε-
ως... έμεινα έν ταύτη ήσυχάζων τή Néçt λαύρςι καί τής είς τούς χάρτας άδο-
λεσχίας μή άφιστάμενος. Καί άρχήν τής συντάξεως ήπόρουν ποιήσασθαι
καί ώς ιδιώτης καί μηδ'δλως άχθείς διά παιδείας τής έξωθεν καί ώς άπει-
ρος τών θείων λογίων καί βραδύγλωσσος»11, άλλα ό Θεός μέ τήν χάρη
Εύθυμίου καί Σάββα τόν έβοήθησεν στήν έπιτυχημένη περάτωση τοΰ
έργου τής βιογραφήσεως τών άγίων.

Άπό τήν όμολογία τοΰ Κυρίλλου συνάγεται ότι αί θαυματικές διηγή-
σεις καί άλλες εΙδήσεις κυκλοφοροΰνταν μεταξύ τών προγενεστέρων του
μοναχών μέσω τής στοματικής παραδόσεως, ή όποία έπιτρέπει τήν έκ τοΰ
Βίου άκριτη καί πάντοτε άνεξέλεγκτη είσροή στοιχείων άπό τήν λαϊκή πα-
ράδοση, πού έχει μεγάλη διάρκεια, άπό τά όποια στοιχεία λόγω ελλείψεως
σχετικής δήθεν προπαρακευής δέν μπόρεσε νά τόν άπαλλάξη ό Κύριλλος
(τής εις τους χάρτας άδολεσχίας μή άφιστάμενος).

Β

Ή άλλη διήγηση πού περιλαμβάνεται στό Ιδιο έργο τοΰ Αουκιανοΰ έχει
ώς πρωταγωνιστή Βαβυλώνιον μάγο, ό όποιος χρησιμοποιώντας λόγους
καί μέσα καί προβαίνοντας σέ πράξεις καθαρά μαγικού περιεχομένου,
σύμφωνες άλλωστε πρός τήν ίδιότητά του, έξουδετερώνει ποικίλους δφεις
καί δράκοντα, τούς όποιους έχει συγκεντρώσει προηγουμένως στό μέσο

22. "Ο.π., σ. 82-83,60.
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άγροϋ. Συγκεκριμένως ό Βαβυλώνιος «καθαγνίσας τόν τόπον περιελθών
ές τρίς, έξήλασεν όσα ην έρπετά εντός τών όρων. Ήκον οϋν ώσπερ έλκό-
μενοι πρός τήν έπφδήν οφεις πολλοί» καί «είς δράκων παλαιός... Έπεί
δέ σννηλίσθησαν ένεφνσησε μέν αύτά ό Βαβυλώνιος, τά δέ αύτίκα μάλα
κατεκαύθη άπαντα υπό τω φυσήματι, ημείς δέ έθαυμάζομεν»2*. Τό γεγονός
ότι δέν γίνεται σαφώς λόγος για αφή πυράς, πάνω στήν όποία θά κατα-
καιγόταν δ δράκοντας καί ή συνοδεία του άπό μικρότερους δφεις, είναι
μικρής σημασίας λεπτομέρεια24. Είναι γνωστό ότι κατά τήν λαϊκή δεισι-
δαιμονία, άφοϋ περί λαϊκής διηγήσεως πρόκειται, κάθε τι πού έκλύεται
άπό τόν όργανισμό τού άνθρώπου, πολύ περισσότερο τού μάγου, έμπεριέ-
χει ζωτική μαγική δύναμη, ικανή νά έπιφέρη οίοδήποτε άποτέλεσμα25. Με-
ταξύ τών έκλυομένων ούσιών (σιέλου κλπ.) συγκαταλέγεται καί δ έκ τού
στόματος έξερχόμενος άέρας, τό φύσημα, πράγμα τό όποιο ισχύει όχι μό-
νο γιά τή μαγεία άλλά καί γιά τήν θρησκεία.

Έν προκειμένω είναι πολύ χαρακτηριστικό έπεισόδιο στόν Βίο τής

23. Αουκιαν., Φιλοψ. 12. Για τήν συνάφεια της διηγήσεως, πού περιέχει πολλά
άλλα έπί μέρους στοιχεία, τά όποια τήν καθιστούν συναφή καί μέ διηγήσεις σέ Βίους
άγίων, βλ. κατωτέρω.

24. Κατάκαυση έπικίνδυνου δράκοντα άλλά μετά τήν εξουδετέρωση του άναφέρε-
ται σέ διηγήσεις Βίων καί συναξαριών (βλ. π.χ. τό συναξάριο τοϋ δρακοντοκτόνου
άγίου Δονάτου, τοϋ όποιου ή παλαιότατη διατύπωση άπαντα στόν Σωζομενόν, πού
στηρίζεται, όπως ό ίδιος όμολογεϊ, σέ έπιχώριες παραδόσεις (Α' ήμισυ Ε' αί.) («αύτό
οί έπιχώριοι κατέκαυσαν»), στήν 'Ακολουθία τοϋ Άγίου («τότε οί παρεστώτες καί θε-
ατοί τον θαύματος εσύναξαν ξύλα καί έκατέκανσαν τό άγριον καί θανατηφόρον θη-
ρίον»), ένα κείμενον τό όποιον έπαναλαμβάνει στόν Συναξαριστήν του ό Νικόδημος ό
'Αγιορείτης (Συναξαριστής 2, 'Αθήνησι 1868\ σ. 117-118) καί έκθεση τοϋ 1509, άποκεί-
μενη στό 'Αρχείο Κεφαλληνίας, στήν όποίαν γίνεται λόγος γιά τήν καύση τοϋ σώματος
φονευθέντος τερατώδους μεγέθους δράκοντα προ τής έκκλησίας. (Βλ. γιά τά άνωτέρω
Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2, σ. 973, 975, 978, δπου τά κείμενα καί οί άκριβεΐς παρα-
πομπές). Οί παραδόσεις γιά τήν άπαλλαγή νησιωτικών Ιδίως περιοχών άπό φίδια ή
δράκοντα μέ κατάκαυση δασών κλπ. είναι ευρύτερα διαδεδομένες (βλ. Στέφ. Δ. Ήμελ-
λος, «Ή άπουσία θηρίων καί φιδιών άπό τά νησιά κατά τίς παραδόσεις τοϋ έλληνικοΰ
λαοΰ καί τών άλλων λαών τής Ευρώπης», «Λαογραφικά, τόμος Α ', Δημώδεις παρα-
δόσεις», 'Αθήνα 1988, σ. 178-208.

25. Βλ. έκτενώς Robert Muth, Träger der Lebenskraft. Ausscheidungen des Organismus
im Volksglauben der Antike, Wien 1954, σ. 1 κέξ., δπου καί ή βιβλιογραφία. Γιά τό έμφύ-
σημα γενικώτερα ώς στοιχείο θρησκευτικό, μαγικό κλπ. καί περί τής δυνάμεως πού
περιέχει βλ. Κ. Thraede, "Exorzismus", RLAC 7 (1969), στ. 52, 4, HDA 1 (1927), στ. 647
(Atem) καί αύτόθι στ. 1355-57 (blasen).
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αγίας Παρασκευής, άγίας δρακοντοκτόνου, κατά τό όποιον ή άγια «ώς
παρέστη πλησίον τον θηρός», έμφωλεύοντος δράκοντα έξω τής πόλεως
δπου έβασίλευεν κάποιος 'Ασκληπιός «έμφυσήσασα άμα είς αυτόν καί τό
σημεϊον τοϋ Σταυροϋ ποιησαμένη. Ό δέ μέγα δίερράγη είς δύο καί άφαν-
τος έγένετο»26.

Αιτία τούτου φαίνεται ότι είναι τό ότι ή σκέψη τού άνθρώπου, οιουδή-
ποτε πολιτιστικού έπιπέδου, τοποθετεί κατά τρόπο άσαφή τήν έδρα τής
ψυχής καί τής ζωής κάπου στό έσωτερικό τού όργανισμού τού άνθρώπου
καί έτσι δ,τιδήποτε έξέρχεται άπό τό έσωτερικό τού σώματος θεωρείται
φορέας ζωτικής δυνάμεως καί μάλιστα μαγικής. Συναφώς πρός τήν εξετα-
ζόμενη περίπτωση ή χρησιμοποίηση τού ρήματος κατακαίομαι («κατεκαύ-
θη») δηλώνει σαφώς άποτέλεσμα πού εχει σχέση μέ τήν πυρά.

Σχετικά τώρα μέ τήν συναξαρική φιλολογία καί τήν συγγένεια τής διη-
γήσεως τού Λουκιανοϋ μέ αύτήν παρατηρώ τά έξης: Όπως ήδη έδηλώθη
καί άνωτέρω, περί έξουδετερώσεως δράκοντα, πού φυλάσσει έξειδικευμέ-
να θησαυρό, γίνεται λόγος στήν παρατεθεΐσα άνωτέρω Β διήγηση τού Βί-
ου τού άγίου Εύθυμίου, ή όποία συμφύρεται, άς σημειωθή, μέ τήν διήγηση
γιά τήν τιμωρία ίεροσύλου με τόν δαρμό. Κατά τήν διήγηση αύτή ό Γαλά-
της Θ^όδοτος κρύπτει κάτω άπό λίθο κλαπέντα νομίσματα άπό τήν μονή
τού Άγίου. Στήν προσπάθειά του νά τά άναλάβη σέ μεταγενέστερο χρόνο
«έγγίσας τόν λίθον ύπό δφεως φοβερωτάτου ύποκάτωθεν τοϋ λίθου έξελ-
θόντος καταδιωχθείς ένεποδίσθη». Τούτο έπαναλήφθηκε τρεις φορές καί
τελικά ό δράκοντας έξαφανίσθηκε κατόπιν παρεμβάσεως τού άββά Λεο-
ντίου άνευ όμως κατακαύσεως27.

Ή διήγηση μέ θέμα τή φύλαξη θησαυρών άπό δράκοντα άναφέρεται
άπό πολλούς συγγραφείς, της μεταγενέστερης πάντως άρχαιότητας, ύπό
τύπον μάλλον άπλής λαϊκής πίστεως καί όχι συγκροτημένης παραδόσεως,
όπως άπό τόν Αρτεμίδωρο («Δράκων σημαίνει... καί πλοϋτον καί χρήμα-
τα διά τό έπί θησαυρούς ίδρύεσθαι»2*, τόν Φιλόστρατο («οικεί δράκων

26. Βλ. σχετικά Δημ. Β. Οίκονομίδου, «Ή άγια Παρασκευή εις τόν βίον τοϋ έλληνι-
κοϋ καί τοϋ ρουμανικού λαού», 'Επετηρίς Λαογρ. 'Αρχείου 9-10 (1955-57), έν 'Αθήναις
1958, σ. 69. Στήν μελέτη αύτή (Ιδίως σ. 67 κέξ.) καί τά περί τής άγιας ώς δρακον-
τοκτόνου κ.ά. Γιά τό συγκεκριμένο στοιχείο τοϋ φυσήματος βλ. καί Νικόδημος ό
'Αγιορείτης, Συναξαριστής 2, σ. 278 (26 Ίουλ.), πρβλ. Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2,
1904, σ. 972.

27. Ό jr., σ. 69-70,48.

28. Άρτεμ., Όνειρ.2,13 (Pack).
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πλούτου τινός, οΐμαι, φύλαξ, δς υπό τή γή κείται»)29, τούς Λατίνους συγ-
γραφείς Festus (Dracones... qua ex causa incubantes eos thesauris custodiae
causa finxerunt antiqui)30, Φαιδρός (ad draconis speluncam ultimam /
custodiebat qui thesauros abditos)31 κ.ά.

Άλλα ή διήγηση τοϋ Λουκιανού παρουσιάζεται συναφής πρός άλλη
συναξαρική διήγηση, ή όποία άπαντα στον Βίον τοΰ αγίου Ύπατίου Γαγ-
γρών (τής Παφλαγονίας), ένός άπό τούς 318 θεοφόρους πατέρες τής πρώ-
της Οικουμενικής Συνόδου τής Νίκαιας. Ή τελευταία σύγκειται άπό δύο
θέματα, δηλ.: α ' ) τοΰ τής φυλάξεως θησαυροΰ άπό δράκοντα, όπως άνω-
τέρω, καί β ' ) τοΰ τής έξουδετερώσεως τοΰ δράκοντα διά κατακαύσεως, μέ
τήν παρέμβαση Ιεροΰ προσώπου, έν προκειμένω τοΰ Αγίου. Ή διήγηση
τοΰ Βίου τοΰ Ύπατίου έχει ώς άκολούθως: «τω γαρ θησαυρω τών... χρη-
μάτων... μέγα τι χρήμα θηρίου, τό τής κακίας όργανον, ό παλαιός τοϋ
ήμετέρου γένους εχθρός, ποθέν ύπεισέρχεται καί ϋφαιρείται τοϋ πλούτου
τόν βασιλεύοντα καί, είπου τις κατετόλμησε πλησίον γενέσθαι πρός επα-
νάληψιν χρειώδους τινός, τω τοϋ δράκοντος άσθματι καί βλέμματι άπενε-
κροϋτο καί έξηραίνετο... καί ήν καθοράν τή τών χρημάτων σορω νεκρών
σωρείαν έφάμιλλον... Βασιλεύς δέ, παρά πάντων καταβοώμενος... καί τί

29. Φιλοστρ., Είκ. ιζ' (Kayser 2, σ. 365).

30. Sexti Pompei Festi 67.

31. Φαίδρ. 4,21 (Budé). Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2, σ. 1029. Οί παραδό-
σεις αυτές άποτελοϋν ξεχωριστό κύκλο καί είναι εύρέως διαδεδομένες στόν λαό, μπο-
ρούν δέ μέ τά έπί μέρους στοιχεία τά όποια έμπεριέχουν νά άποτελέσουν ουσιώδους
σημασίας σχόλια τών άρχαίων καί χριστιανικών παραδόσεων, πέρα άπό τό γεγονός
ότι καθώς παρουσιάζονται διαδεδομένες μέ παραλλαγές παρέχουν όλοκληρωμένη
είκόνα τών σχετικών λαϊκών δοξασιών. Έτσι δεδομένης τής υπάρξεως καταχωσμέ-
νων θησαυρών μέ τήν μορφήν άγγείων πού περιέχουν νομίσματα ή άλλα πολύτιμα
άντικείμενα μέσα σέ τάφους κ.ά. καί τής δεδομένης έπίσης δυσχέρειας άνευρέσεώς των
ή φρούρησή των άπό υπερφυσικά δντα, μεταξύ τών όποιων καί άπό δράκοντες, ήταν
φυσικό νά έρεθίζη τήν φαντασία τοϋ λαοΰ. Ή διαδικασία άνακαλύψεως καί συλήσεως
τοϋ θησαυρού είναι σύνθετη καί βέβαια δέν είναι τοΰ παρόντος ή περιγραφή της. Χα-
ρακτηριστικό είναι πάντως ότι καί άγιοι, έπιφαινόμενοι καθ' ύπνους, υποδεικνύουν
τόν τόπο τοΰ θησαυροΰ, ό όποιος κατά τις ελληνικές καί άλλων λαών παραδόσεις φυ-
λάσσεται κάποτε άπό ένα ή περισσότερους φρουρούς, μεταξύ τών όποιων καί άπό φο-
βερό δράκοντα, όπως αύτό ισχύει καί γιά τις άρχαΐες παραδόσεις (βλ. γενικώς Ν. Γ.
Πολίτης, Παραδόσεις 1, σ. 229 κέξ. (κατηγ. Θησαυροί καί 'Αράπηδες) 2, σ. 1003 κέξ., Γ.
Α. Μέγας, «Παραδόσεις περί θησαυρών», Λαογραφία 4 (1912-13), σ. 22-34, Λαογρα-
φία 23 (1970), σ. 423 κ.ά.π.).
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δράσειεν άπορων» καταφεύγει τελικώς καί έπιζητεΐ τήν βοήθειαν τού
'Αγίου. Ό δέ "Αγιος «κελεύσας μέσον τής πόλεως πϋρ άνακαύσασθαι, ϋλχι
τρεφόμενον διαρκεί, άπεισι πρός τήν θύραν τον ταμιείου, καί ταύτην διά-
ρας, εισεισι μόνος... τών άλλων απάντων ύπεκστάντων έπί μικρφ», καί
«φόβω... ύφορωμένων, μή τι τών προτέρων ίσον καί τούτω σνμβή. Ώς δέ
τούτον ό θήρ έτεθέατο, περιειλείτο τε καί συνεστρέφετο καί κρύπτειν τήν
κεφαλήν τοις χρήμασιν έτεχνάζετο ώσπερ τοϋ ιδίου όλέθρου έπαισθόμε-
νος. 'Επεί δέ τούτον ένεκελεύετο άπανίστασθαι καί πρός τήν θύραν
ερπειν, τήν εξοδον ύπερτιθέμενος, τή ενονσχι ράβδω τοϋ άρχιερέως έκό-
πτετο. Διανίσταται γοϋν όρθιος τή κέρκφ ύπερειδόμενος καί συντονώτε-
ρον μαστιζόμενος, άκων ύπετάγετο τω κελεύοντι. Ό δέ πολύς έκεΐνος
όχλος... ώς είδε τούτον (ενν. τόν Άγιον) έκειθεν άσινή έξερχόμενον καί
χαμάζε τήν βακτηρίαν ύποσύροντα, καί ώσπερ κρίκον, ένθέντα τοις μυ-
κτήρσι τοϋ δράκοντος, τούτον καθέλκοντα, περιδεής γεγονώς, άπας έτρά-
πετο είς φυγήν. Ό δέ θείος άρχιερεύς, δτε δή προσήγγισε τή έξαφθείστ)
φλογί, τό θηρίον είσβαίνειν μέσον έκέλευε, καί αντί πολλών ενα καί μόνον
είσπράττεσθαι θάνατον. Τό δέ καίτοι πολλά συστρεφόμενον καί περιει-
λούμενον, καί οία καθικετεϋον τόν άγιον, τήν φλόγα υπεισέρχεται καί τήν
φθοράν έπενδύεται. Καί ούτω τεφρωθέν, τήν τών χρημάτων τω βασιλεΐ
έπ' άδειας άπόλαυσιν δίδωσιν»32.

Άλλα αν ή διήγηση τού Λουκιανού πού άφορα στήν κατάκαυση τού
δράκοντα άποκλίνη κάπως τού επεισοδίου τών άγιολογικών διηγήσεων
καί μάλιστα έκείνης τού άγίου Ύπατίου, ιδού νεώτερη παράδοση λαϊκή,
μέ πρωταγωνιστήν άγιον, ή δποία έπιβεβαιώνει τόν λαϊκό χαρακτήρα τών
παλαιοτέρων άγιολογικών δσον άφορα στήν έξουδετέρωση τού δράκοντα.
Κατά τήν παράδοση αύτή, πού προέρχεται άπό τήν Αστυπάλαια, στό νησί
δέν ύπήρχαν δφεις μέ τήν έπέμβαση μαθητή τού Ιωάννη τού Εύαγγελιστή.
Είδικώτερα σέ σπήλαιο τού νησιού, όνομαζόμενο «Αρακοντόσπηλιο» κα-
τοικούσε παλαιότερα έπικίνδυνος γιά τούς κατοίκους καί τά ποίμνιά των
δράκοντας. Ό άγιος, πρός τόν όποιον προσέφυγαν οί κάτοικοι, διέταξε
νά συγκεντρώσουν ξύλα καί φρύγανα. Τόν άγιον άκολουθούσε ό δράκο-

32. Θεόφιλος 'Ιωάννου, Μνημεία αγιολογικά, Βενετία 1884 (άνατ. Leipzig 1973), σ.
261-263, 16-18, πρβλ. καί Νικόδημος 'Αγιορείτης, Συναξαριστής 2, σ. 66, όπου άναφέ-
ρεται μεταξύ άλλων ότι ό Άγιος κρατούσε «καί ράβδον είς τάς χείρας του, εχόυσαν
έπάνω τόν τύπον τοϋ τιμίου Σταυρού», δηλ. ράβδον σταυροφόρο, μέ τήν όποία κτυ-
πούσε τόν δράκοντα.



274

Στέφανος Δ. Ημελλος

ντας καί άλλα δηλητηριώδη ερπετά. Κατά προτροπή τοΰ άγιου οί κάτοι-
κοι έθεσαν πΰρ στον σωρόν τών ξύλων καί τών φρύγανων, έπάνω δέ στήν
πυρά κατόπιν προσταγής του έπεσαν ό δράκοντας καί ot λοιποί οφεις καί
έκτοτε τό νησί είναι άπαλλαγμένο άπό τά ζώα αυτά".

Συναφής όμως διήγηση συγκαταλέγεται μεταξύ τών θαυμάτων τοΰ
Όσιου Ίλαρίωνος, πού καταγόταν άπό τό χωριό Θαβαθά κοντά στή Γάζα,
άσκητή καί μαθητή τοΰ Μεγάλου 'Αντωνίου, τά όποια περιγράφει στά λα-
τινικά ό πολυμαθής Όσιος 'Ιερώνυμος (ca 345-420), σέ έποχή μάλιστα λί-
γο μεταγενέστερη άπό έκείνη κατά τήν όποια έζησε ό Λουκιανός. Κατά
τήν θαυματική αύτή διήγηση δράκοντας «mirae magnitudinis, quos gentili
sermone boas vocant», ό όποιος λυμαινόταν τήν περιοχήν «cui cum pyram
iussisset praeparari (ένν. ό Ίλαρίων), et oratione ad Christun emissa evocato
praecepisset struem lignorum scandere, ignem supposuit. Tum itaque cuncta
spectante plebe immanem bestiam concremavit»34.

Τήν παράδοση αύτή παραθέτει ήδη ό Reitzenstein στό γνωστό ειδικό
έργο του Hellenistische Wundererzählungen καί μάλιστα τήν συνδέει μέ
έκείνη τοΰ Φιλοψευδή τοΰ Αουκιανοΰ, τήν όποίαν παραφράζει στά γερμα-
νικά35.

Ή τελευταία μπορεί νά θεωρηθή συναφής πρός πολλές άλλες παραδό-
σεις, αρχαιότερες καί νεώτερες, λόγω τών πολλών στοιχείων τά όποια
έμπεριέχει36, ιδίως πρός παραδόσεις έξουδετερώσεως άγριων ζώων καί
όφεων37 καί μάλιστα πρός παραδόσεις έξουδετερώσεως συνδυαστικά δρά-

33. Βλ. Στέφ. Δ. Ήμελλος, «Ή άπουσία θηρίων καί φιδιών άπό τα νησιά», ό.π., σ.
185. Γιά τό συγκεκριμένο νησί, 'Αστυπάλαια, παραδίδεται ήδη άπό τήν άρχαιότητα ότι
σ' αύτό «δφεις ού γίνονται» ('Αντίγ. Καρύστ. 11 [σ. 36, Giannini]), καί ότι «'Αριστοτέ-
λης δφεσιν έχθράν είναι τήν Άστ νπαλαίων γη ν λέγει» (Αίλ., Περί ζώων 5, 8, πρβλ. καί
άνωτέρω της άμέσως προηγουμένως μνημονευθείσας μελέτης μου, σ. 193).

34. Migne, PL 23, στ. 50 (39).

35. Βλ. Richard Reitzenstein, Hellenistische Wunderezählungen, Stuttgart 1963, σ. 3-4
(β ' άμετάβλ. έπανέκδοση).

36. Βλ. π.χ. Στέφ. Δ. "Ημελλος, «Θεσσαλοί πελαργούς έτίμησαν ότι πολλούς δφεις
έξώλεσαν», Λαογραφικά, τόμος Α', Δημώδεις παραδόσεις, 'Αθήνα 1988, σ. 212 (συν-
δέεται μέ εξουδετέρωση φιδιού μέ μαγικό κύκλο κλπ., παράδοση παραδιδόμενη άπό
τόν Ψευδο-'Αριστοτέλη).

37. Βλ. Στέφ. Δ. Ήμελλος, «Ή άπουσία θηρίων καί φιδιών άπό τά νησιά», δ .π., σ.
178-208 (έξαφάνιση τών φιδιών κατόπιν παρεμβάσεως ήρωα της άρχαίας μυθολογίας
ή άγιου).
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κοντά καί όφεων38, αλλά ή εξουδετέρωση δέν συντελείται μέ κατάκαυση,
όπως άναφέρεται στόν Φιλοψευδή τοϋ Λουκιανοϋ καί τόν Βίο τοϋ άγίου
Ύπατίου, στοιχείο ένδεικτικό τής συνάφειας τών διηγήσεων τούτων39.

Κατάκαυση άναφέρεται στήν άνωτέρω παρατεθεΐσα παράδοση άπό τήν
'Αστυπάλαια καί σέ πολλές άλλες παραδόσεις τού εύρύτερου εύρωπαϊκοΰ
χώρου καί μάλιστα τής περιοχής τών Άλπεων, τής Σκανδιναυΐας καί τής
Ανατολικής Εύρώπης.

Μέ τις παραδόσεις αύτές έχουν μέχρι τώρα άσχοληθή περισσότερο ή λι-
γώτερο πολλοί, τελευταίος δέ έκτενώς ό Lutz Röhrich, πού στηρίζεται σέ
πλουσιωτατο πράγματι ύλικό άπό τις μνημονευθείσες περιοχές τής Εύρώ-
πης40. Ό βασικός τύπος τής διηγήσεως μέ παραλλάσσουσες μάλλον λεπτομέ-
ρειες περιλαμβάνει τήν απαλλαγή ενός τόπου άπό τήν μάστιγα τών φιδιών.
Ό ήρωας παρακαλείται νά έπέμβη καί ό τελευταίος ύπόσχεται νά τό πραγ-
ματοποίηση, ύπό τήν προϋπόθεση ότι στήν περιοχή δέν ύπάρχει ό λευκός
όφις (ή όφις μέ στέμμα στήν κεφαλή κλπ.). Αφού έμαθε άπό τούς κατοίκους
ότι ό όφις αύτός (στήν πραγματικότητα ό βασιλιάς τών όφεων) δέν ύπάρχει,
στοιβάζει κυκλικά σωρό καυσόξυλων, στόν όποιο θέτει πϋρ καί μένει μέσα
σ' αύτόν. Κατόπιν έξαναγκάζει τά φίδια μέ σφυρίγματα ή μέ τήν μουσική
ένός αύλού νά όδηγηθοΰν στήν πυρά. Τελικά όμως έμφανίζεται ό κυρίαρχος
τών φιδιών, ό δαιμονικός λευκός όφις, ό όποιος μαζί μέ τούς άλλους κατα-
καίεται, άλλά στόν θάνατο του παρασύρει καί τόν μάγο. Έκτοτε στόν συ-
γκεκριμένον τόπο δέν ύπάρχουν πλέον φίδια. Υπάρχουν άκόμη χαρακτηρι-
στικές λεπτομέρειες τού τύπου ότι ό μάγος χαράσσει στό έδαφος κύκλο γύ-
ρω άπό αύτόν (άπλώς), χαράσσει κύκλο καί θέτει στό μέσο τήν πυρά, χρησι-
μοποιεί μαγικούς λόγους κ.ά.41

38. Βλ. δ.π., σ. 195 (Κατά τόν Ρόδιο Πολύζηλο, όπως άναφέρεται στό άστρολογικό
Ιργο τοϋ Ύγίνου: «seprentium multitudo... draco igenti magnitudine» 183 (Βίος άγίου
Ίωαννικίου, πρβλ. σ. 200).

39. Άς σημειωθη ότι, όπως ήδη έχει παρατηρηθη, κατά τις άρχαϊες καί νεώτερες
διηγήσεις γίνονται κατακαύσεις δασών, προκειμένου νά έξουδετερωθοΰν τά φίδια
(δ.π., σ. 199 [Αιλιανός], 174,190,186, 189). Έξ άλλου καί μεταφορικές έκφράσεις στά
κείμενα, όπως στόν Βίο τοϋ άγίου Ίωαννικίου, σχετίζονται έμμεσα πρός τήν ένέργεια
αύτή, δ.π., σ. 183-184: «μή φέρων τόν έμπρησμόν ό θήρ» (ένν. τών βελών της προσ-
ευχής) «ώς ύπό πυρός έλαυνόμενος» ό δράκοντας (ένν. άπό τήν παρουσία τών άγίων)
κλπ. Κατακαύσεις δράκοντα κατόπιν προσευχής.

40. Lutz Röhrich, "Die Sage vom Schlangenbann", Volksüberlieferung, Festschrift ßr
Kurt Ranke, Göttingen 1968, σ. 327-344 (= τοϋ ίδιου, Sage und Märchen, Erzählforschung
heute, Freiburg 1976, α 195-209 καί 321-322).

41. Röhrich, δ.π., σ. 427 κέξ.
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Ό Röhrich επισημαίνει τίς μεταξύ τής διηγήσεως τοΰ Λουκιανού καί
των νεωτέρων παραδόσεων διαφορές-αποκλίσεις παρατηρώντας μεταξύ
άλλων42 ότι σέ άντίθεση πρός τίς νεώτερες παραδόσεις ό έξορκιστής μά-
γος τοΰ Λουκιανού παραμένει στήν ζωή, έπειδή τό άγαθό αποτέλεσμα
στήν περίπτωση ένός θαύματος είναι άναπόφευκτο43. Ό Reitzenstein έχει
παρατηρήσει παλαιότερα ότι ό Λουκιανός έχει αλλάξει τό τελικό αύτό μέ-
ρος τής διηγήσεως, προκειμένου νά έξυπηρετήση τούς δικούς του σκοπούς
καί πάντως ή μεταβολή είναι όμοια μέ έκείνη τοΰ 'Ιερωνύμου γιά τό άνω-
τέρω θαΰμα τοΰ άγιου Ίλαρίωνος44. Άλλά οί παρατηρήσεις αύτές γιά σκό-
πιμη διαφοροποίηση τοΰ τελικοΰ σκοποΰ τών άρχαίων διηγήσεων τοϋ
Λουκιανοΰ καί κατ' άκολουθία τοΰ θαύματος τοΰ Ίλαρίωνος, ώστε ό μά-
γος νά έπιβιώνη, ώς στοιχείο δέν είναι άγνωστο σέ νεώτερες παραδόσεις,
όπως έχει ήδη παρατηρήσει ό Radermacher45 καί όπως φαίνεται καί άπό
τό ύλικό, τό όποιο παραθέτει δ Röhrich. 'Εννοείται ότι θάνατος τοΰ πα-
ρεμβαίνοντος άγιου κατά τήν προσπάθειά του έξουδετερώσεως των δφε-
ων (δράκοντα καί λοιπών δφεων) θά ήταν κάτι τό άδιανόητο γιά τούς έν
πίστει ένεργοΰντες χριστιανούς.

42. Οί άποκλίσεις φαινομενικά είναι αρκετές, έπειδή ό Röhrich συνδέει τή διήγηση της
παραγράφου 12 τοΰ Λουκιανοΰ, ή όποία ένδιαφέρει έδώ, προς τήν προηγούμενη ύπ' άρ.
11, κατά τήν όποία ό αύτός Βαβυλώνιος μάγος έθεράπευσε δηχθέντα άπό έχιδνα. Ή σύν-
δεση αύτη δέν φαίνεται άναγκαία, άφοϋ πλήν τοΰ κοινοΰ στοιχείου, τοΰ σχετιζομένου μέ
τήν παρουσία τοΰ Βαβυλωνίου μάγου, τό θέμα της είναι έντελώς διαφορετικό. Ή σύνδε-
ση της λοίΛαάνειας παραδόσεως μέ άλλην πού άναφέρεται άπό τόν Ψευδό -'Αριστοτέλη
γιά τόν ίερό καλούμενο δφι της Θεσσαλίας, πολύ έπικίνδυνον, ό όποιος έξουδετερώνεται
άπό γυναίκα έντός μαγικοΰ κύκλου (Röhrich, δ.π., σ. 341) συνδέεται μέ έκείνη τοΰ Φιλο-
ψευδή τοΰ Λουκιανοΰ κατά τό ότι στό κείμενο αύτό δέν άναφέρεται μέν σαφώς ή χάραξη
μαγικοΰ κύκλου, γίνεται όμως κατά πάσα πιθανότητα σχετικός υπαινιγμός («τόν τόπον
περιελθών ες τρίς»), μέ δεδομένο ότι ό μαγικός κύκλος νοείται κατά ποικίλους τρόπους
άκόμη καί συμβολικά (βλ. σχετικά Στέφ. Δ. Ήμελλος, «Θεσσαλοί πελαργούς έτίμησαν ότι
πολλούς δφεις έξώλεσαν», Λαογραφία 32 (1979-81), σ. 287-292 = Λαογραφικά, τόμος Α ',
Δημώδεις παραδόσεις, 'Αθήνα 1988, σ. 209-214, Ιδίως σ. 212).

43. Röhrich, δ.π., σ. 341.

44. Reitzenstein, δ.π., σ. 4. "Ας λεχθή έν παρόδω ότι ό Reitzenstein (δ.π.) θεωρεί συ-
ναφή πρός τήν έξεταζόμενη παράδοση τήν μνημονευόμενη στόν Φιλοψευδη (30) διήγη-
ση γιά άπαλλαγή οΙκίας άπό φάσμα φονευθέντος μέσα σ' αύτή άνθρώπου, πράγμα τό
όποιο δέν Ισχύει (γιά τήν διήγηση Στέφ. Δ. "Ημελλος, «Μιά άρχαία λαϊκή παράδοση
άπό τήν Κόρινθο», Λαογραφικά, τόμος Γ ', Ποικίλα, 'Αθήνα 1994, σ. 292-299).

45. Ludwig Radermacher, "Lucian Philopseudes, cap. 11 und 24", Rheinisches Museum
f. Philologie, N. F. 60 (Frankfurt 1905), σ. 316.
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'Αναφορικά τώρα πάλιν πρός τήν σχέση τών παραδόσεων τοΰ τύπου
πού προανέφερα πρός έκείνη τοΰ Αουκιανοΰ, γιά τήν όποία θά γίνη λόγος
στό τέλος τής μελέτης, ό Röhrich άρκεΐται στήν παρατήρηση ότι παρά τίς
άποκλίσεις τό κείμενο τοΰ Αουκιανοΰ όφείλει νά άντιμετωπισθή ώς από-
δειξη τοΰ ότι ή παράδοση γιά τήν έξουδετέρωση τών φιδιών εύρύτερα
ήταν γνωστή κατά τούς χρόνους τοΰ συγγραφέα στόν έλληνικό χώρο. Γιά
τυχόν έξάρτηση τών νεωτέρων παραδόσεων άπό τό κείμενο τοΰ Λουκια-
νού δέν γίνεται λόγος44, ένώ έπιχειρεΐται νά συσχετισθή ή έλληνική παρά-
δοση — καί έκείνη τοΰ Αουκιανοΰ — πρός άρχαία ινδική, όπως άπαντα
σέ σχετικό έπος47, τό όποιον όμως δέν προσφέρεται άπόλυτα γιά συγκρί-
σεις, όσο τουλάχιστον έγώ ημπορώ νά κρίνω.

Περισσότερο πρόσφορες πρός συγκρίσεις είναι οί διηγήσεις τών συνα-
ξαριών καί τών Βίων τών άγιων, γιά τίς όποιες θά γίνη εύρύτερος λόγος
εύθύς άμέσως, λόγω τοΰ ύφους καί τών λεπτομερειών των.

Ό σκοπός βέβαια τής παραθέσεως τών διηγήσεων αύτών είναι διαφο-
ρετικός. Στήν πρώτη περίπτωση, καί μάλιστα στό συγκεκριμένο εργο του
κατ' έξοχήν, ό Λουκιανός άποσκοπε! στό νά σατιρίση καί σκώψη, άλλά
καί νά τέρψη κατά τήν συνήθειά του, ώς όρθολογιστής τήν εύρύτατα κατά
τήν έποχή του διαδεδομένη δεισιδαιμονία καί τίς πρός αύτήν συνημμένες
παράλογες κατά τήν δικήν του άντίληψη καί πίστη διηγήσεις, όπως οί
άνωτέρω. Στήν δεύτερη περίπτωση ό σκοπός είναι πάλιν κυρίως ψυχωφε-
λής. Όλα αυτά όμως δέν θίγουν τήν ούσία τής διηγήσεως, ή όποία καί
στις δύο περιπτώσεις είναι ή ίδια. Είναι έξ άλλου κοινός τόπος ότι
άρχαϊες προχριστιανικές παραδόσεις, διαδεδομένες άσφαλώς καί έπομέ-
νως γνωστές στά λαϊκά στρώματα έχουν μεταποιηθη σέ παραδόσεις χρι-
στιανικών συναξαριών ψυχωφελοΰς συνήθως σκοποΰ (βλ. καί κατωτέρω)
καί έχουν ένταχθή στούς Βίους άγιων άκόμη καί Ιστορικούς, όπως ό Βίος
τοΰ άγίου Εύθυμίου, προκειμένου αύτοί ώς έλκυστικώτεροι νά προσελκύ-
ουν τό ένδιαφέρον τών πολλών, πού δέν διακρίνονται πολλές φορές γιά
τήν παιδεία των.

46. Röhrich, δ.π., σ. 342-344. Περί της χώρας τών 'Ινδών ώς πατρίδας της διηγήσε-
ως κάμνει υπαινιγμό καί ό Radermacher (δ.π., σ. 315-316).

47. "Ας σημειωθη ότι όμοιότητες υπάρχουν κάποτε καί σ' άλλες εκτός άπό τίς άνα-
φερθεΐσες λεπτομέρειες. "Ετσι π.χ. ό δράκοντας τοϋ Αουκιανοΰ ήταν παλαιός, όπως
άναφέρεται καί σέ νεώτερη παραλλαγή της παραδόσεως άπό τό Salzburg τής Αυστρίας
(«ganz alt», Radermacher, δ.π., σ. 316).
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'Από ποϋ παραλαμβάνει τό ύλικό του ό Λουκιανός, δηλώθηκε ήδη άνωτέ-
ρω. Είναι πιθανό καί ό άγιολόγος Κύριλλος, νά εχη διανθίσει τά άναφερό-
μενα θαύματα τού άγίου Εύθυμίου μέ στοιχεία θαυμαστών διηγήσεων πού
κυκλοφορούσαν καί κατά τήν έποχή του προφορικά, ή καί γραπτά, μεταξύ
τών λαϊκών στρωμάτων, δηλ. άνεξαρτήτως τής πηγής τού Λουκιανού. Οί
συγγραφείς τών συναξαριών, ιδίως τών δημωδεστέρων, ήταν φυσικό νά
έγκαταμειγνύουν στά έργα των ύλη πρόχειρη καί σ' αύτούς, δηλ. ύλη τών
άπλών άνθρώπων τοϋ λαού, στούς όποιους καί αύτοί άνήκαν, δσες φορές
μάλιστα οί βιογράφοι δέν είναι καί αύτόπτες μάρτυρες τών θαυμαστών
ένεργειών τών άγιων.

Όσον άφορα στόν Βίο τοϋ άγίου Ύπατίου, στόν όποίο έμπεριέχεται ή
διήγηση γιά τήν κατάκαυση τοϋ δράκοντα, ό 'Ιωάννου παρατηρεί, όπως
έχει ήδη ύποσημειωθή:

Ή εικόνα τοϋ Βίου τοϋ άγίου Ύπατίου είναι προϊόν τής έπεμβάσεως
τοϋ Συμεών τοϋ Μεταφραστή, ό όποιος άπάλλαξε τόν Βίον αύτόν άπό πολ-
λές τερατώδεις διηγήσεις, τίς όποιες έπινόησε δ ζήλος άπλοϊκών άνθρώ-
πων καί ιδίως ή κακοήθεια τών αιρετικών, πού σκόπευαν νά τόν διασύρουν
καί τόν χλευάσουν. Τοϋ Βίου όπως έχει σήμερα προϋπήρχαν ύπομνήματα,
στά όποια στηρίχθηκε δ Μεταφραστής στδ έργο του. Ένα άπό τά ύπομνή-
ματα αύτά διακρινόταν ιδίως γιά τίς τερατολογίες του, στις όποιες συγκα-
ταλεγόταν καί τό έπεισόδιο τού δράκοντα, δ όποιος κατ' αύτό «ήν γάρ τό
μέγεθος αύτοϋ φοβερόν λίαν, τό μήκος αύτοϋ έβδομήκοντα πέντε πήχας,
έχων κεφαλάς τρεις, καί τό πάχος αύτοϋ πήχεις επτά, οί όφθαλμοί αύτοϋ
ώς αστραπή πυρός, καί οί οδόντες αύτοϋ ώς ξίφη ήκονημένα, καί έκ τών
μυκτήρων αύτοϋ έξεπορεύετο φλόξ πυρός»**. Ό 'Ιωάννου δέχεται, καί

48. "Ο.π., σ. κ '. Ή τερατολογία είναι προφανής, αύτό όμως δέν σημαίνει ότι οί
δράκοντες, ώς δράκοντες, δέν είναι ύπερμεγέθεις καί τερατώδεις, κατά τίς συναξα-
ρικές καί άλλες διηγήσεις. Έτσι στο Μαρτύριο τών άγιων Ευγενίου καί Μακαρίου,
κείμενο παραδιδόμενο άπό κώδικες τού I ' αί. κέξ., γίνεται λόγος έξουδετερώσεως μέ
θεϊκή κατάκαυση δράκοντα, πού είχε «τό μήκος πήχεις έξήκοντα, ή δέ κεφαλή αύτοϋ
μήκος καί πλάτος πήχεις τέσσαρας· άπό δέ τών όφθαλμών αύτοϋ καί τών ρινών καί
τοϋ στόματος έξέβαλεν πϋρ» (βλ. François Halkin, "La passion grecque des Saints
Eugène et Macaire", Anal. Boll. 78 [1960], σ. 49-50, 8). Ό άγιος Άρτέμων, πρεσβύτερος
Λαοδικείας, μαζί μέ τόν έπίσκοπο Λαοδικείας Σισίνιον «ήφάνισαν δράκοντας, οί
όποιοι, καθώς ελεγον, κατά μέν τό μήκος ήσαν πήχεις όγδοήκοντα, κατά δέ τό πλάτος
εΐκοσιν» (Νικόδημος 'Αγιορείτης, Συναξαριστής 2, σ. 51). Έξ άλλου ό 'Απόστολος
Παύλος στη Μυτιλήνη «δφιν μέγιστον άπέκτεινε». Κατά τόν Πολύζηλο ό έξουδετερω-
θείς δράκοντας ήταν ingenti magnitudine, άλλος ήρωας, κατά τόν Αίλιανό «δράκοντα



ΔΥΟ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΨΕΥΔΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ

279

όρθά, ότι μερικά άπό τα διηγήματα αύτά μπορούσε «ίνα έλκύσωσιν... τινάς
τών άπλοϊκών» καί ότι πριν άπό τόν Μεταφραστή κυκλοφορούσαν «παρά
τω δχλψ» καί αύτό γιά να έξάρη τήν αξία τής καθαρτικής έπεμβάσεως τοΰ
Συμεών49. Αύτό σημαίνει ότι ό άγνωστος βιογράφος κατά τήν συγγραφήν
τοΰ Βίου είχε μπροστά του πολλά άναμφισβητήτως λαϊκά στοιχεία, τά
όποια εϊλκυαν τό ένδιαφέρον τών πολλών, γι' αύτό καί εντάσσονταν στά
διάφορα υπομνήματα γιά τόν βίο καί τήν πολιτεία τοΰ αγίου. Ό φόνος τοΰ
δράκοντα όμως, όπως εκτίθεται μετά τήν επέμβαση τοΰ Μεταφραστή, έξα-
κολουθεϊ νά δίδη ύφολογικά καί νοηματικά τήν εικόνα λαϊκού θρύλου.

Συμπερασματικά: 'Από τήν παράθεση τών δύο αγιολογικών διηγήσεων
μέ θέμα τήν τιμωρία τοΰ έπίορκου Ιεροσύλου καί τήν έξουδετέρωση τοΰ
δράκοντα - φύλακα θησαυροΰ μέ κατάκαυση φαίνεται ότι καί στις δύο πε-
ριπτώσεις είναι έντονος ό ψυχωφελής καί διδακτικός σκοπός, στόν όποιο
άποβλέπει ό βιογράφος50. Ό έπίορκος, στήν συγκεκριμένη περίπτωση γιά

μεγέθει μέγιστον» άπέκτεινε καί κατά τή διήγηση τοϋ Ίλαρίωνος ό δράκοντας ήταν
mirae magnitudinis (βλ. καί Στέφ. Δ. "Ημελλος, Ή άπουσία θηρίων, δ.π., σ. 182, 195,
199). Τό τερατώδες μέγεθος τοϋ δράκοντα εξαίρεται, καί αύτό είναι φυσικό, στις σχε-
τικές δημώδεις παραδόσεις καί τραγούδια τοΰ έλληνικοΰ λαοϋ άλλά καί άλλων λαών.
Ό 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός στό «περί δρακόντων» πόνημά του γράφει ότι οί όφιόμορ-
φοι δράκοντες «άνατραφέντες καί παλαιωθέντες, μεγάλοι καί παχεΐς γίνονται... φασί
δέ αυτούς έπέκεινα τών τριάκοντα πηχών ανξάνεσθαι, τό δέ πάχος γίνεσθαι, οίον
δοκόν μεγάλην» (Migne, P.G. 94, στ. 1600). Γιά τούς δράκοντες καί τά χαρακτηριστικά
των βλ. Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 1, σ. 208 κέξ., 2, σ. 966 κέξ., ό Ιδιος, «Τά δημώδη
έλληνικά άσματα περί της δρακοντοκτονίας τοΰ άγιου Γεωργίου», Λαογραφία 4 (1913-
14), σ. 185 κέξ. [= Λαογραφικά Σύμμεικτα 4, 1980-85, σ. 210 κέξ.] καί Νικόλαος Βερνί-
κος, «Περί δρακόντων», Πρακτικά Β ' Συμποσίου Λαογραφίας τον Βορειοελλαδικού
χώρου [Ήπειρος - Μακεδονία - Θράκη], Θεσσαλονίκη 1976, σ. 29-44, σέ παράρτημα [σ.
41-42] έπανεκδίδεται τό «περί δρακόντων» 'Ιωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ.

49. "Ο.π., σ. κγ '.

50. Ό ψυχωφελής σκοπός τοϋ βιογράφου καθίσταται άρκετά εμφανής καί άπό δσα
στοιχεία υπήρχαν προηγουμένως στήν διήγηση τοΰ Βίου (βλ. κατωτέρω), τά όποια ώς
μυθικά έξεβλήθησαν μετά τήν άνακάθαρσή του άπό τόν Συμεών τόν Μεταφραστή.
Πράγματι τό έπεισόδιο της καταλήψεως άπό τόν δράκοντα τοϋ θησαυροΰ τοΰ φαντα-
στικού αύτοκράτορα Θελκιανοΰ συνέβη, έπειδή ό Θεός έπιθυμοΰσε νά δοξάση τόν
άγιον Ύπάτιο. Πρός έκπλήρωση τής έπιθυμίας του αύτης διέταξε τόν δράκοντα νά
έξέλθη άπό τήν θάλασσα καί νά καταλάβη τό θησαυροφυλάκιο. Ό Θελκιανός προσ-
τρέχει στήν βοήθεια τών ιερέων τών ειδώλων, ή όποία όμως άποβαίνει άναποτελεσμα-
τική καί μετά άπό αυτά καταφεύγει στόν θαυματουργόν άγιον Ύπάτιο, ή επέμβαση
τοϋ όποιου είχε τό ώς άνω εύεργετικό άποτέλεσμα (βλ. Θεοφ. 'Ιωάννου, Μνημεία Αγιο-
λογικά, δ.π., σ. κ ' -κα ' ).
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ποιμενική διαφορά, χριστιανός πρέπει νά τιμωρηθή σκληρά μέχρι θανά-
του, γιά νά γίνη έτσι «υπόδειγμα μελλόντων έπιορκείν»51. Ή τιμωρία μέ
ξυλοδαρμό έπισυμβαίνει στόν ΰπνο του τη νύχτα, άλλά όφείλει νά είναι
πραγματική καί πειστική, άφοΰ, κατά τόν Βίο, αύτός πού διηγείται τό
έπεισόδιο είναι αύτήκοος καί αύτόπτης μάρτυρας («διηγησάμενοι ήμΐν
πάντα... εϊδομεν κλπ.) τών πληγών πού προξενήθηκαν άπό τόν δαρμό.

Άλλά καί ό Γαλάτης κλέπτης τών νομισμάτων τής μονής τιμωρείται μέ
ξυλοδαρμό ή μέσω τής άδυναμίας του νά άναλάβη καί χρησιμοποιήση τά
κλοπιμαία. Ή όμολογία του γιά τήν άνόσια πράξη του καί ή μετάνοιά του
διδάσκουν τί όφείλει κανείς νά πράττη σέ άνάλογες περιπτώσεις. Είναι
άκόμη ένδεικτικός ό χαρακτηρισμός τού δράκοντα άλληγορικά, κατά τήν
Β ' διήγηση. Τό θηρίο είναι «τό τής κακίας όργανον, ό παλαιός τοϋ ημετέ-
ρου γένους έχθρός», ή εΙκόνα τοϋ νοητοΰ δράκοντα, δηλ. ό διάβολος, ό
όποιος τελικά έξουδετερώνεται άπό τόν άγιο μέ κατάκαυση. Εννοείται
ότι μυθολογήματα περί φόνων τρομερών κατά τό μέγεθος, τήν μορφή καί
τήν δύναμη δρακόντων άπό άγιους άναφέρονται πολλά στούς Βίους καί
τά συναξάριά των. Στά μυθολογήματα αύτά θά μπορούσε κανείς νά δώση
τήν άναφερθεΐσα άλληγορική έρμηνεία. Πρέπει νά σημειωθή συναφώς ή
μαρτυρία τοϋ Βίου τοϋ άγίου Εύθυμίου ότι μεταξύ τών χαρισμάτων τά
όποια τοϋ παραχώρησε ό Θεός ήταν καί τοΰτο, «ώστε συναναστρεφόμε-
νον αύτόν θηρίοις σαρκοβόροις τε καί ίοβόλοις μή άδικεΐσθαι... Ό...
Θεός αύτός καί τω θεοφόρω Εύθυμίω ού μόνον τά αισθητά, άλλά καί τά
νοητά θηρία, τά πνευματικά λέγω τής πονηρίας, ύπέταξεν»51.

'Ανεξάρτητα πάντως άπό άποκλίσεις καί σκοπούς τών διηγήσεων τών
άγιολογικών κειμένων, άπό τις όποιες θά μπορούσε νά προέλθουν εύκο-
λώτερα οί νεώτερες λαϊκές παραδόσεις, ή συνάφεια πρός τις διηγήσεις

51. Σύμφωνα άλλωστε προς εύρύτερα κρατούσες χριστιανικές άλλά καί τών άρχαί-
ων Ελλήνων καί άλλων λαών, άρχαιοτέρων καί νεωτέρων, άντιλήψεις (βλ. έκτενώς για
τόν όρκο καί τά συναφή θέματα 'Αδαμάντιος 'Αδαμαντίου, «Άγνείας πείρα, μέρος Γ',
λαογραφικόν», Λαογραφία 3 (1911-12), σ. 396 κέξ., δπου καί ή προγενέστερη βιβλιογρα-
φία). Ό δρκος στήν προκειμένη περίπτωση είναι ούσιαστικά καί θεοκρισία. Όπως είναι
γνωστό, είναι συνηθισμένη στά λαϊκά στρώματα ή διαδικασία αύτή, δηλ. ό δρκος σέ
εικόνες άγίων, έξαιρετικώς τιμωμένων, στό Εύαγγέλιο προκειμένου νά έλεγχθή τό
άληθές ή ψευδές τού 'ισχυρισμού τού όρκιζομένου, πέρα βεβαίως τοϋ έπιβαλλομένου
όρκου στά δικαστήρια πρός τόν αύτόν σκοπό. Ή συνήθεια αύτή άπαντα διαδεδομένη
κατά τούς βυζαντινούς καί τούς μετέπειτα χρόνους (βλ. έκτενώς Φαίδ. Κουκουλές, ΒΒΠ
3, 1949, σ. 362 κέξ.).

52. Ό.π., σ. 23,13.
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τοϋ Λουκιανοΰ είναι, όπως έδείχθη σαφώς, στενή καί δεδομένη. Άν οί
λουκιάνειες διηγήσεις άπετέλεσαν άπευθείας πρότυπα διαμορφώσεως
τών άνωτέρω παραδόσεων στά αγιολογικά κείμενα, δέν μπορεί νά ύπο-
στηριχθή μέ απόλυτη βεβαιότητα, παρά τό γεγονός ότι ή περίοδος ζωής
καί δράσεως τοΰ Λουκιανοΰ δέν άπέχει πολύ άπό έκείνη τοΰ Κυρίλλου
Σκυθοπολίτου ή τοΰ πριν άπ' αύτόν ζήσαντος Όσιου Ίλαρίωνος. Τό βέ-
βαιο είναι ότι δ Λουκιανός διεκδικεί τό προνόμιο τής γραπτής διασώσεώς
των, πράγμα τό όποιον σημαίνει ότι τό κείμενο του αποτελεί κατά πάσα
πιθανότητα σταθερή άφετηρία γιά τήν δημιουργία νεωτέρων παραδόσεων
συναξαρικών καί άλλων.

Ενδεικτικό τής πιθανής έπιδράσεως τών διηγήσεων τοΰ Λουκιανοΰ
καί μάλιστα τής συγκεκριμένης συγγραφής τοΰ Φιλοψευδή είναι ότι ανά-
λογα πρός τά άνωτέρω θά μπορούσε νά παρατηρηθούν καί γιά άλλες συ-
ναξαρικές διηγήσεις. "Ετσι θαΰμα πού άναφέρεται στόν Βίο Εύθυμίου τοΰ
Μεγάλου, συναφές πρός θαΰμα άποδιδόμενο στόν άγιον Θεόδωρο, είναι
άπολύτως συναφές πρός έπί μέρους έπεισόδιο τής διηγήσεως περί Πελί-
χου τοΰ Λουκιανοΰ. Κατά τό θαΰμα αύτό ξένος έπισκέπτης τής μονής
άναχώρησε άπό αύτη, άφοΰ άφαίρεσε άπό τόν τάφο τοΰ Αγίου άργυρή
χώνη. Τό πρώϊ όμως «ώμολόγησεν ήμΐν ότι διάστημα μιλίων τριάκοντα
σχεδόν περιπατήσας καί ίκανώς συγκλασθείς τά μεθόρια τοϋ μοναστηρί-
ου ουκ ίσχυσα παρελθεΐν»". Κατά τά άναφερόμενα άπό τόν Λουκιανό καί
σχετιζόμενα μέ τήν σύληση τοΰ άνδριάντα τοΰ Πελίχου αύτός πού άφαί-
ρεσε τά άναθήματα «δι'ολης γάρ τής νυκτός περιήει εν κύκλω τήν αύλήν ό
άθλιος έξελθείν ού δυνάμενος ώσπερ είς λαβύρινθον έμπεσών, άχρι δή κα-
τελήφθη έχων τά φώρια γενομένης τής ήμέρας. Καί τότε μέν πληγάς ούκ
όλίγας έλαβεν άλούς»54.

Καί περαιτέρω θαυματική διήγηση πού άπαντα στόν Βίο τοΰ άγιου
'Ηλία τοΰ Σπηλαιώτου, μοναχοΰ στήν Καλαβρία κατά τόν 10ο αι., είναι
άπολύτως συναφής πρός διήγηση πού περιέχεται καί στόν Φιλοψευδή πά-
λιν τοΰ Λουκιανοΰ55.

53. Βλ. Στέφ. Δ. "Ημελλος, Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις, έν 'Αθήναις 1968,
σ. 82, όπου τά κείμενα καί οί σχετικές παραπομπές.

54. Λουκιαν. Φιλοψ. 20, πρβλ. καί ό.π., σ. 81.

55. Βλ. έκτενώς Στέφ. Δ. "Ημελλος, «Μία αρχαία λαϊκή παράδοση άπό τήν Κόριν-
θο», Λαογραφικά, τόμος Γ ', Ποικίλα, 'Αθήνα 1994, σ. 292 κέξ.
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Προσθήκη: 'Αναφέρεται άορίστως ότι οί άγιοι έκδικούνται καί δέρ-
νουν δσους δέν προσφέρουν σ' αυτούς τό λεγόμενο τάξιμο56.

Σύμφωνα μέ άλλη, νεώτερη, διήγηση ή Θεοτόκος έστειλε άπό τόν ούρανό
άόρατο άνθρωπο, ό όποιος γρονθοκόπησε καί μαστίγωσε άσεβη 'Αλβανό57.
Κατ' άλλη παράδοση, νεώτερη έπίσης, δ άγιος Διονύσιος Ζακύνθου έρράπι-
σε έμφανισθείς τήν νύκτα θρασύν καί άναίσχυντο μοναχό, συγκεκριμένα γιά
άνεπίτρεπτη άνυπακοή πρός τόν ηγούμενο του58.

SUMMARY

Stephanos D. Imellos, Prof.

Two Miraculous Tales from the Philopseudes of Lucian and their Parallels in
Hagiological Texts

The article examines and compares two traditional tales from the Philopseudes of
Lucian with some hagiological tales of similar content and with other tales from
Greece and elsewhere. The subject of the first tale is the punishment by miraculous
beating of one who has committed sacrilege. The subject of the second is the
miraculous neutralization by means of magic of some dangerous snakes.

The edificatory and didactic aim of the saint's biographer can be demonstrated
by appeal to the general tradition of hagiographie narratives. Similar modern folk
traditions may have easily come from such hagiological traditions. Irrespective of
aims and variations, however, the relationship of the hagiographie tales with the tales
of Lucian is clear. Whether the Lucianic tales are the direct models for the
foundations of the traditions informing the hagiographie texts cannot be demon-
strated with absolute certainty. Yet, such prototypes survived in written form thanks
to Lucian, which means that his text was probably the starting point for new
traditions, centering around saints' lives and otherwise, as is demonstrated by a
consideration of wider material in traditions and of other evidence.

56. Ν. Γ. Πολίτης, «Λαογραφική έπιθεώρησις», Λαογραφία 1 (1909-10), σ. 678.

57. 'Ιερή διήγηση της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας της Προυσιώτισσας,
'Αθήνα 1993, σ. 44 (έκδοση Ίερης Μονής Προυσσού).

58. Βλ. Διονύσιος, Ό άγιος Διονύσιος ô θαυματουργός, 'Αρχιεπίσκοπος ΑΙγίνης ό
έκ Ζακύνθου, βίος καί θαύματα, έκδ. «Κάλαμος», 2000, σ. 64-65.


