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Τό θέμα τοΰ άσκητοΰ καυχωμένου δτι δέν έπέτυχεν δ διάβολος νά παρασΰρη
αυτόν πρός τήν άμαρτίαν άπαντα έν τή δημώδει ποιήσει εις ασμα, τοΰ όποιου
έχομεν παραλλαγάς έκ Τυρνάβουκαί Μαλακασίου τής Θεσσαλίας2), Καρπενη-
σίου 3) και Γρανίτσης 'Απεραντίων τής Ευρυτανίας 4), έξ 'Ηπείρου 5), καί ειδικώ-
τερον έκ Θεσπρωτίας6) και Παραμυθίας7) και τέλος έκ Παγγαίου τής Μακεδο-
νίας 8).

Παραθέτω ένταΰθα τάς έξ 'Ηπείρου και έκ Τυρνάβου παραλλαγάς ως π?νη-
ρεστέρας τών άλλων διά τήν παροΰσαν έξέτασιν τοΰ ασματος.

Παραλλαγή Α' (Ηπείρου).
Σαράντα χρόνους ασκητής, πενήντα χρόνους άγιος
'πήγε και τόν απάτησε μια ν έμορφη κοπέλλα,
κι αν γ' ήτανε διαβόλισσα, 'πήγε νά τόν κολάση.
Κι δ ασκητής εκλείστηκε 'ς τό έρημο κελλί τον,

5 κ' ή κόρη ν εξω ν εκλαιε καί τόν 'παρακαλούσε

«'Άνοιξε μου, πλεματικέ, νά με ξομολοήσης.

— Κόρη μου, φύγε ν άπ εδώ, μη ΰέΧς νά με κολάσης.

*) 'Αχάλ- Τζαρτζάνον, Θεσσαλικά τοΰ Τυρνάβου. Θεσσαλ. Χρονικά Β' (1981) 38 άρ. 37.

?) ΛΑ. "Υλη, άρ. 1965. (Συλλογή Ν. Βραχνοΰ).

8) Ά. Ίατρίδον, Συλλογή δημοτικών ασμάτων παλαιών καί νέων. Έν 'Αθήναις
1859, σ. 62.

*) ΛΑ "Υλη άρ. 258 (Συλλογή Δημ Οικονόμου, 1888).

6) 'Ανώνυμου, 'Ηπειρωτικά δημοτικά «σματα Ζωγρ. Άγων Α' (1891) 85-86, άρ. 54.

6) ΛΑ άρ. 414, σ. 30 άρ. 8 (Συλλογή Δ. Παναγιωτίδου, 1892).

7) ΛΑ άρ. 1365, σ. 286 (Συλλογή Σπ· Μουσελίμη, 1938).

8) ΛΑ άρ. 386, σ. 137-38 (Συλλογή Χρ. Γουγούση). Άστερ. Δ. Γονσίον, Τά τραγούδια
τής πατρίδος μου ήτοι συλλογή τερπνών δημωδών ασμάτων, ^δομένων έν τί) κατά Πάγγαιον
χώρα. Έν 'Αθήναις 1901, σ. 95-96, άρ. 148-
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—'Άνοιξε μ\ άγιε δέσποτα, νά σ 'πώ τά κρίματά μου»
Κι δ ασκητής τής άνοιξε κ* ή κόρη 3μπήκε μέσα.
10 «Πλεματικέ μου κι άσκητή, έξομολόησέ με,

γιατ είμαι μιά ν αμαρτωλή, τοΰ κόσμου κολασμένη'
έ'ρ&α νά γέν' άσκήτρια σιμά 'ς τ3 άσκηταριό σου,
νά περβατώ 'ξυπόλυτη 3ς τούς λόγγους και 3 ς τά όρη,
και νά κοιμούμαι 'ξέγυμνη 3ς τά χιόνια και "ς τους πάγους.
15 Αυπήσαφέντη μ' άσκητή, νά σώσω τή ψυχή μου».

Κι ό ασκητής 3γελάστηκε, τήν ''πήρε 'ς τό κελλί του,
και τό κελλί του 'έλαμψε άπό τήν έμορφιά της.
Μιά νύχτα δεν υπόφερε νά μείνη 3ς τά δικά του,
■■- κ3 ή κόρη τόν έχάϊδευε, γιά νά τήν εύλοήση.
20 Κι ό άσκητής έξέχασε σταυρούς και κομπολόγια.

«Σύρτε, σταυροί, ζς τϊς εκκλησιές και ράσα 3ς τ' "Αγιον "Ορος
και σύ, ψυχή μ αμαρτωλή, σύρε ς τούς κολασμένους».

Παραλλαγή Β' (Τυρνάβου).
' Ο ΙΙειρααμός

Σαράντα χρόνους άσκητής κι δώδικα Ιερέας
ίβγήκιν κι πινέφτηκι σΐ όλους τούς άσκητάδις.
*Αε μι γιλάει ή πειρασμός, δε μι γιλάει ή Γιούδας».
Σάν τά 3κουσι κ3 ή πειρασμός, σάν τά 3κουσι κ3 ή Γιούδας,
5 βάνει τούν ήλιου πρόσουπου κϊ τού φιγγάρι άστή&ι,

κι τούν κα&άργιου αύγιρινό τούν βάνει δαχτυλίδι,
κι όσούν άμμούν 3ς τή θάλασσα φλουρί, μαργαριτάρι,

κι κίνησι κι πάει.
«Καλή μέρα α3, πατέρα μου.—Καλώς τήν κόρη άπού 3ρ&ι.
10 Φέγα 'πού δώϋι, περασμέ, φέγα 'πού δώΰι, Γιούδα.

— Τιγάρ ίγώ είμι πειρασμός, τιγάρ ίγώ ειμι Γιούδας;
ΊγώεΙμι βασιλόκουρτσου, βασιλουδυχατέρα».
Γιλάστηκι κι ή άσκητής, 3 ς τά γόνατα τήν παίρει'
3ς τά γόνατα τήν επιρνι, 3ς τά μά&κια τήν φιλοΰσι.
15 Ψιλός άέρας τραύηξι κι χάϋηκιν ή κόρη.

Τότι τού συλλουγιάστηκιν, πώς ήταν ού 'Ιούδας.

Εις τάς παραλλαγάς ταύτας τοΰ άσματος εκτίθεται πώς δ διάβολος, μεταμορ-
φωθείς εις εύειδή νεάνιδα, επιτυγχάνει νά έξαπατήση άσκητήν τινα, δστις επί τεσ-
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σαρακονταετίαν ήσκει τόν βίον διάγων εν έγκρατεία. Εις τόν τρόπον όμως τής
αναπτύξεως τοΰ θέματος τοΰτου εις τάς παρατιθεμένας παραλλαγάς τοΰ άσματος
παρατηροΰμεν διαφοράς τινας. Οΰτως εις τήν παραλλαγήν Β' (Τυρνάβου), ώς και
είς τήν έκ Παγγαίου τής Μακεδονίας, ό αναχωρητής παρουσιάζεται καυχώμενος διό
τόν εγκρατή βίον του* τοΰτο παρατηροΰμεν δτι έλλείπει άπό τήν παραλλαγήν Α'
(Ηπείρου), εις τήν οποίαν ή νεάνις (διάβολος), άνευ προκλήσειος τίνος υπό τοΰ ασκη-
τού διά τήν έγκράτειάν του, έμφανίζεται είς αυτόν και παρακαλεί νά γίνη δεκτή είς
τό κελλίον του, μετά τήν έξομολόγησιν τών αμαρτιών αυτής, ώς άσκήτρια.

Ό άσκητής, διστάζων έν αρχή, υποχωρεί τέλος προ τών θερμών τής νεάνι-
δος παρακλήσεων καί εισάγει αυτήν είς τό κελλίον του. Μετ' ολίγον έλκΰεται έκ
τοΰ κάλλους της καί αποφασίζει κατά τήν παραλλαγήν Α' (Ηπείρου) νά έγκατα-
λίπη τόν άσκητικόν βίον, άδιαφορών διά τό μέγεθος τής αμαρτίας του.

Κι ό ασκητής εξέχασε στανρους και κομπολόγια.

«Σύρτε, σταυροί, 'ς τις εκκλησίες και ράσα ς τ "Αγιον "Ορος
καί συ, ψυχή μ άμαρτωλή, σύρε 'ς τους κολασμένους».

Πρός τήν παραλλαγήν ταΰτην, Α', συμφωνεί εις τήν δλην διατΰπωσιν τοΰ
τραγουδιοΰ καί ή έκ Καρπενησίου παρ' Ίατρίδη μέ διαφοράς τινας μόνον είς
λέξεις καί γραμματικούς τύπους *). "Ομοιον είναι τό τέλος τοΰ άσματος καί εις
τάς έκ Γρανίτσης καί Παγγαίου παραλλαγάς. Κατά τήν τελευταίαν έκ τούτων έν τή
συλλογή τοΰ Γουγούση 2) ό άσκητής δελεασθείς ύπό τής κόρης (διαβόλου) λέγει:

«"Αιντε, ρασάκι μ", 'ς τό καλό, σταυρέ μ κ'ί κουμπονλόγι.
Εγώ τώρα $ά παντριφτώ, γυναίκα ·&έλ' νά πάρω».
Τότε γυρίζ' οΰ δαίμονας δυο λόγια κι τουν λέγει.
«'Εσύ 'σα?' που 'παινέϋηκες μπροστά 'ς τους άσκητάδες,
οΰ δαίμονας δεν σι γελάει κϊ δέν σε ξεπλανεύει,
κι τώρα ξιπλανεύτηκες τόν δαίμονα νά πάρης».

Είς τήν έκ Τυρνάβου παραλλαγήν (Β') ό άσκητής διστάζει έπίσης νά δεχθή
τήν νεανίδα καί τήν αποδιώκει άπό τοΰ κελλίου του, διότι ύποψιάζεται δτι είναι ό

') Οΰτως άπαντώσΓ| παρ' Ίατρίδη : στ. 2 ενμορφη αντί έμορφη έν τή ηπειρωτική
παραλλαγή, στ. 6 καί 10 πνενματικε αντί πλεματικέ, στ. 6 εξομολογήο·>]ς αντί ξομολοήστ]ς, στ.

7 ϋες αντί θέλ'ς, στ. 13 νά προπατ άνυπόδντη άντί νά περβατώ ξυπόλυτη, στ 14 νά κοιμώμαι
αντί νά κοιμούμαι κ·ά.

?) Ίδε άνωτέρω σ. 57, σημ. 8.
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Πειρασμός. «Φέγα 'που δώϋ·ι, περασμέ, φέγα 'που δώϋι, Γιούδα». Ό διάβολος
δμως, ίνα έπιτύχη τήν παραπλάνησίν του άπαντα:

«Τιγάρ εγώ είμι πειρασμός, τιγάρ ίγώ είμι Γιούδας;
'Ιγώ είμι βαοιλόκουρτοον, βασιλουδυχατέρα».

Ό ερημίτης έπίστευσε και εδέχθη εΐς τό κελλίον του τήν νεάνιδα. Μετ' ολί-
γον οΰτος δελεάζεται ύπ^ αυτής καί παραβαίνων τόν κανόνα τής ασκήσεως παρα-
λαμβάνει τήν κόρην έπι τών γονάτων του. Καθ' ήν στιγμήν δμως τήν ήσπάζετο,
αύτη άνελΰθη εΐς αέρα και έξηφανίσθη· τότε δέ ό άσκητής αντελήφθη δτι αύτη
ήτο ό Πειρασμός (Ιούδας).

Έκ τών λοιπών παραλλαγών τού άσματος μόνον εΐς τήν κατωτέρω έκ Θεσπρω-
τίας ό διάβολος παρουσιασθείς ώς ΙΙαπαδοπούλλα δέν έπιτυγχάνει τού σκοπού του
και φεύγει κατησχυμμένος.

Ό Δεσπότης καί ό δαίμονας *)
Σαράντα χρόνους άσκητής καί δεκοχτώ Δεσπότης
καί πάησε καί παινεύτηκε 'ς τούς άλλους άσκητάδες.
Κι ό Δαίμονας σάν τ' άκουσε πο?>υ του κακοφάνη.
Τρεις μέρες έστολίστηκε, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες,
5 βάνει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι κύκλο

καί τά φτερά τού κόρακα βάνει τα μαύρα φρύδια'
κινάει καί πάνει μιά βραδιά καί μιά καλή ημέρα·
«Καλησπέρα, Δεσπότη μου! — Καλώς τηνε τήν κόρη!»
«Κόρη, μην είσαι ό δαίμονας, μην είσαι καί δ γυιός του;»
10 « 'Εγώ δεν είμαι δαίμονας καί ούτε καί ό γυιός του,

μόν είμαι κόρ' άπάρ&ενη, είμαι παπαδοπούλλα
ήρ$α νά μάϋ·ω γράμματα, νά μά$ω καί κοντύλι».
Κι ό Δεσπότης σηκώθηκε καί πάνει στο κελλί του,
όλη τή νύχτα προσευχή καί δέηση μεγάλη·
15 καί τό πρωΐ σηκώ&ηκε καί πάει στην εκκλησία

κ° εύϋ·ύς εσκασ ό δαίμονας καί γλύτρωσ' ό Δεσπότης.

Εΐς τάς έκ Παραμυθίας καί Μαλακασίου παραλλαγάς έλλείπει τό τέλος τού
άσματος, τής τελευταίας δ3 έκ τούτων ή άρχή (στ. 1-4) έχει ληφθή έξ ςίσματος τής
ξενιτειάς2).

') ΛΑ άρ. 414, σ. 30 άρ. 8 (Θεσπρωτία. Συλλογή Δ. Α. Παναγιωτίδου).

2) ΛΑ "Υλη, άρ. 1965 (Συλλ. Ν. Βραχνού).

77' άνάϋ·ιμα που τό 'λιγι τ' αδέρφια δεν ποννιώντι
τ αδέρφια οκίζονν τάϊ βουνά ν δ'οου ν' ανταμωθούνε.
Σάν πάησαν κι άνταμώ&ηκαν ο' ε'να οτινό γκιονφνρι
κι ενας τον ν αλλονν ε'λιγι, κ' ενας τονν αλλονν λέγουν.
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Έκ τής άδρομεροΰς ταύτης αναλύσεως τών παραλλαγών τού άσματος παρα-
τηροΰμεν δτι ύπόθεσίς του είναι ή έξαπάτησις τοΰ έν αύστηρφ ασκήσει διάγοντος
τόν βίον άναχωρητοΰ υπό τοΰ διαβόλου μετασχηματισθέντος εις εύειδή νεάνιδα.
Τό θέμα τοΰτο δμως είναι γνωστόν εις ημάς κα! έκ τής αγιολογικής παραδόσεως.

Ή Βιβλική διδασκαλία (Γέν. 3, 1-7) περι τής παραπλανήσεως τών πρωτο-
πλάστων πρός τήν άμαρτίαν ύπό τοΰ όφεως καί μάλιστα ή διδασκαλία τοΰ Εύαγγε-
λίου (Λουκ. δ' 1-13, Ματθ. δ' 1-11) περί τοΰ πειρασμού τοΰ 'Ιησού Χριστού ύπό τού
διαβόλου καί περί τούτου ώς έχθροΰ τοΰ ανθρώπου «άνθρωποκτόνου», έπιζητοΰν-
τος διά πάσης πανουργίας, δπως έξαπατήση τόν άνθρωπον καί όδηγήση ούτως αυ-
τόν εις τήν άμαρτίαν, ένέπνευσεν άπό τοΰ Δ' μ.Χ. αιώνος τήν έκ τοΰ κοσμικού
βίου φυγήν καί τούς έν αύτη ασκητικούς άγώνας τών αναχωρητών τής ερήμου καί
τών μοναχών κατά τής δυνάμεως τοΰ Πονηρού πρός σωτηρίαν τής "ψυχής αύτών *).

Εις μέγαν άριθμόν τών βίων τών αγίων καί οσίων τής Εκκλησίας, ιδία δέ
τών αναχωρητών, άναφέρεται καί έξαίρεται ή άπομόνωσις αύτών έκ τής κοινωνίας
καί ή αύστηρά έν έγκρατεία άσκησίς των μετά πολυώρου καθ' ήμέραν προσευχής.

Διά τών μέσων τούτων έπίστευον γενικώς οί μονάζοντες καί οί έρημιται δτι
θα ήδύναντο νά αντεπεξέλθουν νικηφόρως κατά τοΰ διαβόλου, δστις δι' ακατα-
παύστων καθ' δλον τόν βίον αύτών τεχνασμάτων καί ποικιλομόρφων έμφανίσεών
του προσεπάθει νά έξαπατήση τούς κατά Χριστόν τόν βίον πολιτευομένους καί
παρασύρη αύτούς εις τήν άμαρτίαν και δι' αύτής είς τήν άπο)λειαν.

Είς τό έ'ργον του τοΰτο ό διάβολος παρουσιάζεται είς τούς άσκητάς καί μονα-
χούς, ότέ μέν έφορμών κατ' αύτών ύπό τήν μορφήν αγρίων θηρίων, ερπετών, πτη-
νών καί άλλων ζφων π. χ. λύκου, δφεως, κόρακος κ. ά., ότέ δέ διά φωνών, κρότων,
λιθοβολισμών, καταιγίδων καί συριγμών πρός έκφοβισμόν τών άγο,ννιζομένων
υπέρ τής σωτηρίας τής ψυχής αύτών 2). Ούχί σπανίως παρουσιάζοντο εις αύτούς οί
δαίμονες ώς άγγελοι3) καί ώς άγιοι, έ'τι δέ καί ώς ώραΐαι γυναίκες, αί όποΐαι,
προσερχόμενοι εις τά έρηιχητήρια αύτών, έζήτουν νά τύχουν προστασίας παρ' αύ-
τών, ούτω δέ νά έξαπατήσουν αύτούς.

Περί τών ένεργειών τούτων τών δαιμόνων άναφέρει ήδη κατά τόν Δ' μ. Χ
αιώνα ό μέγας 'Αθανάσιος είς τόν βίον τοΰ οσίου 'Αντωνίου δτι ούτοι: «Έπειδάν

') Βλ. Άνδρ. I. Φυτράκη, Μαρτύριον καί μοναχικός βίος. Θεολογία ΙΘ' (1941-48) 309
κεξ. Τον αντον, Οί μοναχοί ώς κοινωνικοί διδάσκαλοι καί έργάται έν τή αρχαία ανατολική
Έκκλησίςι, 'Αθήναι 1950, σ. 6 κέξ.

®) Βλ. Άνδρ. Φυτράκη, Τά ιδεώδη τού μοναχικού βίου κατά τόν Δ' μ. Χ. αιώνα έπί τη
βάσει αγιολογικών πηγών. Έν 'Αθήναις 1945, σ. 30.

s) Migne, P. G. 150, 1017)
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γάρ έκ φανεροί/ και ρυπαράς ηδονής μή δννηϋώσιν άπατήσαι την καρδίαν, άλλως
πάλιν έπιβαίνονοι· και λοιπόν φανταοίας άναπλάττοντες έκφοβεϊν προσποιούνται, μετα-
αχηματιζόμενοι και μιμούμενοι γυναίκας, θηρία, ερπετά και μεγέθη σωμάτων και
πλήθος στρατιωτών. 'Αλλ' ούδέ ούτως δει τάς τούτων φαντασίας δειλιάν ουδέν γάρ
είσιν άλλα και ταχέως αφανίζονται; έάν μάλιστα τή πίστει και τφ σημείω τού σταυ-
ρού εαυτόν τις περιφράττη. Τολμηροί δέ εΐσι καί λίαν άναιδεΐς. . . Καί προσποιούν-
ται μαντεύεσθαι καί προλέγειν τά μεθ' ημέρας ερχόμενα, δεικνύειν τε εαυτούς ύψη-
λούς άχρι τής στέγης φθάνοντας καί πλατεΐς τφ μεγέθει, ίνα ους ούκ ήδυνήϋησαν
άπατήοαι τοις λογισμοΐς, καν ταΐς τοιαύταις φαντασίαις ύφαρπάσωσιν. . .» ι) Εις τήν
Λαυσαϊκήν ΐστορίαν αναφέρεται επίσης δτι « Αίσχυνθείς ό δαίμων καί έπί ταύτη τή
ήττα αύτού είς λαίλαπα άνελύθη καί είς ονάγρους σκιρτώντας καί φεύγοντας καί
ψόφους άφ' εαυτών άπολνοντας εξομοιωθείς, ούτως άφαντος έγένετο» 2).

Οι μονάχοι καί λοιποί ευσεβείς, δπως μή έμπέσουν εΐς τάς καθημερινός
αύτάς πλεκτάνας τοΰ Πειρασμού, έπρεπε νά είναι πάντοτε ώπλισμένοι κατ' αΰτοΰ.
"Οπλα δέ άήττητα πρός τοΰτο ειχον τόν σταυρόν, τήν προσευχήν καί τήν αύστη-
ράν έγκράτειαν.

Πλήν τών μιετασχηματισμών τούτων τών δαίμονα»' άναφέρεται εν τοις συνα-
ξαρίοις, ώς ήδη ε'ίπομεν, καί ή έμψάνισις αυτών ύπό μορφήν εύειδοϋς γυναικός, ώς
καί εΐς τό ύπό έξέτασιν δημοτικόν άσμα, ύπό τήν οποίαν, παρουσιαζόμενοι ούτοι
εΐς τούς μοναχούς, προσπαθούν νά δελεάσουν αύτούς διά τοΰ γυναικείου κάλλους
καί επιτύχουν ούτο) νά διαρρήξουν οί άσκηταί τόν κανόνα τής ασκήσεως αύτών 3).

Εΐς τόν βίον τοΰ οσίου 'Αντωνίου ύπό τοΰ μεγάλου 'Αθανασίου (4 αΐ.)
αναφέρεται δτι ό διάβολος «ύπέμενεν ό ά&λιος καί ώς γυνή σχηματίζεσϋαι νυκτός
καί πάντα τρόπον μιμεΐσϋ·αι, μόνον ίνα τόν "Αντώνιον άπατήση. Ό δέ τόν Χριστόν
έν&υμούμένος καί τήν δι' αυτόν εύγένειαν καί τό νοερόν τής ψυχής λογιζόμενος,
άπεσβέννυε τόν άνθρακα τής έκείνου πλάνης» 4).

') Migne, P. G. 26, 877 α-β. βλ. καί στ. 849 A-c.

'*) Migne, P. G. 34> ΙΟ42 D.

3) Είς τόν δσιον 'Αντώνιον παρουσιάσθη ό δαίμων ύπό μορφήν μέλανος παιδός προσ-
παθούντος νά άπατήση τόν "Οσιον. Μετά τήν άποτυχίαν του ήρωτήθη ύπό τοΰ οσίου 'Αντω-
νίου, ποιος είναι, ό δέ δαίμων άπήντησεν : «'Εγώ τής πορνείας είμι φίλος· εγώ τά είς ταντην ενε-
δρα καί τους ταύτης γαργαλιομους κατά τών νέων άνεδεξάμην και πνεύμα ττρρνείας κέκλημαι.
Πόσους θέλοντας σωφρονεΐν ήπάτηοα ! Πόσους εγκρατευομένους μετέπεισα γαργαλίζων !>. Migne,

P. G. 26, 849 C.

4) Migne, P. G. 26, 848Β. Είς τόν Ναθαναήλ βιοΰντα έν τή σκήτη ένεφανίσθη περί τό
εσπέρας δ πειρασμός ώς παιδίον καί έζήτει νά γίνη δεκτός εις τήν κέλλην του. Migne, P. G
34, ιο42 D.



TO ASM A TON ΑΣΚΗΤΟΥ ΚΑΙ TOY ΔΙΑΒΟΛΟΥ

63

Είς τόν βίον έ'τι τοΰ οσίου 'Αντωνίου τοΰ νέου (9 αι.) λέγεται δτι, μονάζων
οΰτος εις τό μοναστήριον τών ευνούχων πλησίον τοΰ μικρασιατικού 'Ολύμπου, έκά-
θισεν ήμέραν τινά γυμνός έ'ξω τοΰ κελλίου, ίνα καθαρίσϊ] τό χιτώνιόν του άπό τών
επ' αΰτοΰ φθειρών. «Μετά δε ώρας διάστημα άναβλέψας δρα γυναίκα λυσίτριχον,
ευειδη πάνυ, έρχομένην επάνω αντον άναιδώς και ταραχτείς επί τή ταύτης -Deq,
αναατάς εϊσήλϋεν είς τό κελλίον». Ό όσιος προσευχηθείς απήλθε πρός τόν μέγαν
Ίάκωβον καί ανέφερε τό γεγονός. «Ό δε άγιος άκουσας λέγει αντφ. Ουκ ήν κατά
την άλή&ειαν γυνή, άλλά φαντασία δαιμονική, συ ουν άνδρίζου και μή πτοον . . . »y.
Καί περί τοΰ οσίου Μαξίμου τοΰ Άθωνίτου καί Καυσοκαλύβη (14 αί.) αναφέρε-
ται εις τόν βίον του δτι ούτος «εν μια γονν τών ήμερων είσήλΰεν είς τό σπήλαιον
και άφνπνωσε και άναστάς έκά&ισε και θεωρεί γνναιον κεκοσμημένον εμπροσϋεν
του σπηλαίου" και γ ν ους τήν επίνοιαν τοΰ παμπονήρον δαίμονος και ποιήαας Ικ
τρίτον τό αημεΧον τον ζωοποιού σταυρόν, αφαντος έγένετο» 2).

Τό θέμα τοΰτο, τυπικόν εις πολλά συναξάρια, απαντά ώς εκτενής διήγησις
είς τόν βίον τοΰ οσίου Μαρτινιανοΰ. Τούτον, μή κατορθώσας ό διάβολος νά άπα-
τήση, ήπείλησε φεύγων δτι δέν θά τόν άφήστ), εάν δέν τόν ταπεινώση. Ούτω
μετ' ολίγον γυνή τις άκούσασα περί τής καρτερικής πολιτείας τοΰ Μαρτινιανοΰ εις
τό δρος «τόπος Κιβωτού» πλησίον τής Καισαρείας τής Παλαιστίνης καί «υποβλη-
θείσα υπό τοΰ Σατανά·» απεφάσισε νά μεταβή πρός τόν "Οσιον μέ τόν σκοπόν νά
δοκιμάση τήν έγκράτειάν του. Άφοΰ ένεδύΟη αύτη στολήν ρακώδη, άνέβη είς
τό δρος περί τό εσπέρας βροχεράς καί ψύχρας ημέρας καί ήλθε προ τοΰ κελλίου
τοΰ Όσιου κλαίουσα καί παρακαλοΰσα αύτόν νά τήν δεχθή πρός διανυκτέρευσιν,
ίνα μή μένουσα εις τό ύπαιθρον κατασπαραχύή κατά τήν νύκτα ύπό τών θηρίων.

Ό δσιος Μαρτινιανός, ευρεθείς προ τοΰ διλήμματος τούτου, εδέχθη αύτήν
εις τό κελλίον του. Κατά τήν νύκτα «είσελθών ό Σατανάς έτάραξεν αύτόν είς πνρω-
αιν τής σαρκός και άναστάς εω&εν εξήλθεν έκ τοΰ κελλίον, απ ω ς τό γνναιον έκβάλη
και προπέμψϊ]. 'Εκείνη δέ άναστάσα περι τό μεοοννκτιον έκόσμησεν έαντήν και
ψοιμάσατο πρός τήν άπάτην τοΰ ανδρός».

Ό Μαρτινιανός, έλκυσθείς ύπό τοΰ κάλλους τής γυναικός καί παροτρυνόμε-
νος ύπ' αυτής διά παραδειγμάτων έκ τής Ά,γ. Γραφής, ίνα τήν νυμφευθή, έφαί-
νετο πρός στιγμήν καμπτόμενος πρός τήν άμαρτίαν. 'Αλλ' «ο φιλάνθρωπος και
ενοπλαχνος Θεός, ό μή παρορών τόν έκ νεότητος κάματον αύτοΰ και μή εξουδενώ-

') Βλ. Ά-&. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συλλογή Παλαιστ. καί Συριακής αγιολογίας, τεύ-
χος Α'. Έν Πετρουπόλει 1907, σ. 207, στ. 24 κέξ. /Τ'οΓΤ
') Anal. Boll. 54 (1936), 45,στ. 25 κ.έξ. /#;-·'
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σας αντον τήν προσευχήν, μετέβαλε τήν καρδίαν αντον τον άποστραφήναι τής πονη-
ρας ένθνμήσεως αντον και μετέβαλεν είς άγαθήν έννοιαχ». Ούταις δ Μαρτινιανός,
συναισθανθείς τό αμάρτημα πρός τό όποιον ήγετο, συνέλεξεν αμέσως φρύγανα, εις
τά όποια, άφού έ'θηκε πϋρ, έπήδησεν επάνω ύποστάς ούτως εγκαύματα. Ή γυνή
ίδούσα τήν καρτερίαν τοΰ ασκητού μετενόησε και προσπέσασα εις τούς πόδας του
άνεφώνησε- «Δέομαι σον, σνγχώρησόν μοι τή αμαρτωλή. Συ γάρ γινώσκεις, δέσποτα,
δτι πολύ στρεβλός έστιν ό διάβολος». 1).

Ετέρα εκτενής ωσαύτως διήγησις περί τοΰ πειρασμοΰ άσκητοΰ ύπό τοΰ σατανά
άπαντα ε!ς τόν βίον τοΰ οσίου Μακαρίου τοΰ Ρωμαίου2). Ούτος διηγείται, είς τούς
έπίσκεφθέντας αύτόν έν τω έρημητηρίφ του μοναχούς Θεόφιλον, Σέργιον και
Ύγιεινόν δτι «μετά οίκήσαι με ενταύθα και ποιήσαι έ'τη δώδεκα έξήλθον έν μια έξω
τον σπηλαίου μον περί ώραν έβδόμην και έκαθέσθην μετά τών δύο λεόντων και
ιδού ό σατανάς ήρξατό με πειράζειν και ποιήσας εαυτόν ό πονηρός σονδάριον γνναι-
κός πάνν έντιμον και ψιλόν εκείτο απέναντι μον χαμαί, εγώ δέ ό ταλαίπωρος πωρω-
5 ύϊεις τόν λογισμόν και μή νοήσας τόν δόλον τού πονηρού, λαβών αυτό έθηκα ένδον
τού σπηλαίου ... τή δέ τρίτη ημέρα έξήλϋον τον σπηλαίου . .. καί πάλιν θεωρώ άλλην
φαντασίαν τού εχθρού' ιδού γάρ έκάθητο ό διάβολος έπάνω λίθου ώσπερ γννή κεκο-
σμημένη έν Ιματισμφ και χρνσίφ πολντελεϊ, τού δέ κάλλονς αυτής ονκ έστι κόρος,
και έκλαιε πικρώς ώστε κάμε κινήσαι είς τό κλανσαι, και έίπον πρός αυτήν γύναι,
10 πόθεν παραγέγονας; ή δέ είπε πρός με· εγώ ή ταλαίπωρος γννή είμι ονόματι Μαρία,
θυγάτηρ πέλονσα Ρωμαίον τινός, και ήνάγκασάν με οι γονείς μον σνναφθήναι άνδρί,
κάγώ μή βονλομένη τούτο ποιήσαι προφάσει γαστρός λαθονσα τούς χορεύοντας και
τόν άνδρα, άπό τον παστού έφνγον μηδενός γινώσκοντος και μή γνωρίζουσα τήν
ευθείαν όδόν πλανωμένη διά τών ορέων και τών κρεμνών μόλις πάρειμι ώδε, μή
15 γινώσκουσα πού έρχομαι. 'Εγώ δέ ό ταπεινός έτι ών πεπωρωμένος έπίστευον αύτη
δσα έλάλει μοι, τή δέ τέχνη τής άπατελής μεθόδου έδελέαζε τήν ταπεινήν μου ιρυχήν
και έπιλαβόμενος τής χειρός αύτής είσήγαγον αύτήν έν τφ σπηλαίο) τούτω. Τά δέ
δάκρυα αύτής καί οί στεναγμοί ούδόλως έπαύοντο και συμπαθήσας αυτή διά τήν
πειναν δέδωκα αύτη φαγέΐν . . . μήπως λιμώ άποθάνη και κηλιδώση μου τήν
20 ψυχή ν ...»

Κατά τήν νύκτα, διηγείται έν συνεχεία ό Μακάριος, ή γυνή αύτη έπλησίασεν
αύτόν κοιμώμενον και ήρχισε νά τόν θωπεύη· τότε «-έγώ ό άθλιος και ταλαίπωρος,
ό μηδέποτε ένθυμηθεις κακήν πράξιν ή κινηθείς είς έπιθυμίαν πορνείας τήν αύτήν

') Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου πατρός ημών Μαρτινιανοΰ. Ά&. Παπαδοπονλον-Κερα-
μέως. "Ενθ' αν., σελ. 86-91.

!) Βλ. εν Α. Vasiliev, Anecdota Graecobyzantina, Pars!, Mosquae, 1893, σ· 159 β-162β.
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ώραν ήρξάμην ταράττεσϋαι είς άμαρτίαν έρασθείς αυτής καί προαλαβόμενος αυτήν
πρός έμαυτόν έβονλήθην σνγγενέσϋαι αυτή είς άμαρτίαν, εκείνη δε αφ(ν)ω αφανής
εγένετο απ" έμοϋ. 'Εγώ δέ δ άθλιος ώς πωρωθείς τω νοϊ εύρέ&ην ύπτιος κείμενος 25
έπί τήν γήν ώσπερ άπό ϋπνου βαθντάτον, καί δτε άνένηψα έκ τής πλάνης τον διαβό-
λου καί ήλθον είς έμαυτόν, επιγνονς τήν αίσχννην μον καί τήν δεινήν καί άφόρητον
άμαρτίαν δτι μεγάλη έοτίν, έξελθών έκ τον /σπηλαίου, έκλαυσα πικρώς σφόδρα ...»

Έκ τής παραβολής τών αγιολογικών τούτων διηγήσεων πρός τό ύπό έξέτασιν
δημώδες άσμα γίνεται άμέσως καταφανής ή στενή σχέσις αυτού πρός τήν άνω-
τέρω εις τόν βίον τοΰ οσίου Μακαρίου τού Ραιμαίου σχετικήν διήγησιν και ή έξ
αυτής προέλευσις τούτου.

Ούτω α') εις τό άσμα, ώς παραδίδεται εις τήν έξ Ηπείρου (Α') παραλλαγήν,
ό διάβολος παρουσιάζεται ώς «έμορφη κοπέλλα» κλαίουσα και παρακαλούσα (στ. 5)
προ τοΰ κελλίου τοΰ άσκητού, δπως γίνη ύπ' αύτοΰ δεκτΐ] ώς άσκήτρια (στ. 12).
Όμοίως έμφανίζεται δ πειρασμός κα! έν τή αγιολογική διηγήσει (στ. 7 κέξ-j ώσπερ
γυνή κεκοαμημένη έν ιματισμώ καί χρνσίφ πολντελεϊ, τον δέ κάλλους αυτής ουκ εστι
κόρος, καί έκλαιε πικρώς ώστε κάμε κινήσαι είς τό κλαϋσαι». Δέν λέγεται ενταύθα
ρητώς δτι ή γυνή (διάβολος) έζήτησε νά έξομολογηθή κα! άσκητεύση, ώς έν τώ
#σματι, αλλ' έννοεΐται τοΰτο, αύτής λεγούσης δτι, άναγκασθεΐσα νά νυμφευθή άπέ-
δρασε κατά τόν έορτασμόν τοΰ γάμου της κα! κατέφυγεν εις τά δρη (στ. 11-15).

β') Ή γυνή λέγει περι τής καταγωγής της εις τό άσμα κα! εις τό συναξάριον.
Ούτω κατά μεν τήν παραλλαγήν Β' (Τυρνάβου) τού άσματος αύτη είναι θυγάτηρ
βασιλέοος «βασάόκουρτσου, βασιλονδυχατέρα» (στ. 12)*), κατά δέ τήν διήγησιν (στ.
10-11) ονομάζεται Μαρία «■θυγάτηρ πέλουσα Ρωμαίον τινός».

γ') Περι τής εξαπατήσεως τοΰ άσκητού ύπό τής γυναικός κα! τής εισδοχής
αύτής εις τό κελλίον λέγεται εις τάς δύο άναίτέραι παραλλαγάς τοΰ άσματος (Α'
στ. 6-9, Β' στ. 13 κα! εις τήν διήγησιν (στ. 15-20).

δ') Εις τήν παραλλ. Α' στ 19 τοΰ άσματος ή κόρη έχάϊδευε τόν άσκητήν,
διά νά τήν εύλογήσϊ). Τό στοιχεΐον τοΰτο άπαντα κα! εις τήν διήγησιν (ίδ. άνωτ.
α. 64) ένθα άναφέρεται δτι κοιμωμένου τοΰ άναχωρητοΰ ή γυνή (διάβολος) έψηλά-
φει τό σώμα του.

ε') Κατά τήν έκ Τυρνάβου παραλλαγήν (Β', στ. 14-16), δτε ό άσκητής ήρχισε

') Είς άλλας παραλλαγάς λέγεται: παπαδοπούλλα (Θεσπρωτίας), ·■ κόρη τον παπα, κόρη
αρραβωνιασμένη» (Γρανίτσης Άπεραντίων Ευρυτανίας), «κόρη τοΰ παπα. κ'ή νύφη τον κοννόμον
(Μαλακασίου), «κόρη ανύπαντρη, κόρ αρραβωνιασμένη» (Παραμυθίας). Έρωτωμένη αΰτη ύπό
τοΰ άναχωρητοΰ, τίνος είναι θυγάτηρ, άπαντα: *'Εγώ 'μαι πού τόν τόπο σου, ή άγαπητικιά
σόυ> (Παγγαίου Μακεδονίας).

5
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νά φιλή τήν κόρην, αύτη άνελύΆη εις άέρα καί έξηφανίσθη. Τότε δέ αντελήφθη
ούτος τήν άπάτην τού σατανά «Τότι τού συλλουγιάστηκιν πώς ήταν ού Ιούδας».
Ό όσιος Μακάριος ό Ρωμαίος διηγείται ομοίως (στ. 23-25) ότι, δτε ούτος έπλη-
σίασε τήν γυναίκα, «-εκείνη . . (ίφ(ν)ω αφανής έγένετο .. . ». Τότε δέ συνελθών «έκ
τής πλάνης τον διαβόλου» καί συναισθανθείς τό άμάρτημά του έκλαυσε πικρώς.

Έκ τής εξετάσεως ταύτης τού άσματος πρός τήν σχετικήν ταύτην διήγησιν έν
τφ βία> τού οσίου Μακαρίου τοΰ Ρωμαίου παρατηρούμεν δτι έκ τών δύο άνωτέρο)
παραλλαγών τοΰ άσματος, ή Α' (Ήπείρο\>) συμφωνεί πρός τήν διήγησιν άπό τοΰ
στ. 1-19, ή δέ Β' (Τυρνάβου) άπό τοΰ στίχου 13-16. Εΐς τήν τελευταίαν ταύιην
παρατηρούμεν έτι δτι ό διάλογος μεταξύ ασκητού καί νεάνιδος (διαβόλου) είναι
εναργέστερος άπό τόν είς τήν παραλλ. Α' (Ηπείρου), άκόμη δέ δτι είς τήν περιγρα-
φήν τοΰ στολισμοΰ τής κόρης έ'χομεν ενταύθα συμφυρμόν έκ τής παραλογής «Ή
νύφη κουμπάρα» ')·

Συμφυρμόν επίσης έχομεν καί είς τούς τρεις τελευταίους στίχους (στ. 20-22)
τής παραλλαγής Α' (Ηπείρου) έκ τοΰ γνωστοΰ δημοτικού τραγουδιού «Καλόγερος
ποδοπατών τά ράσα του γιά νά στεφανανθή» 2).

') Βλ. Συ μ. Μανααείδον, Δημώδη άσματα Αίνου. 'Αρχ. Θρακ. Θησ. Γ' (19.%-37) 64 άρ.
82, στ. 13-16.

« "Εκατσε κ' εστολίστηκε 'πύ τό πουρνό ώς τό γιόμα.
Βάνει τόν ήλιο πρόσωπο και τό φεγγάρι άστήϋη
και τόν καθάριο αυγερινό τόν βάνει δαχτυλίδι,
τόν ίίμ,μο τόν αμέτρητο τόν βάν' μαργαριτάρια.

Βλ. καί Μαλβίνας I. Σαλβάνου, Τραγούδια, μοιρολόγια καί λαζαρικά Άργυράδων Κερκύ-
ρας. Λαογρ. 8 (1921) 535 αρ. 10, στ. 11-13· Μ. Μιχαηλίδου-Νονάρον, Δημοτικά τραγούδια Καρπά-
θου. 'Αθήναι 1928, σ. 213-14 άρ. 3 στ. 26 κέξ. κλπ. Ό συμφυρμός οΰτος άπαντα καί είς τάς παρ-
αλλαγάς τοΰ άσματος έκ Παραμυθίας καί Μακεδονίας (Παγγαίου). Βλ. άνωτ. σ.57, σημ. 7 καί 8.

2) Βλ. Am. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα. Lipsiae 1860, σ. 440. άρ. 586, στ. 10-13

«Ποδοπατώ τά ράσα μου, βγάνω τά φυλαχτά μον.
Σύρτε σταυροί στόν ουρανό και στ.' άγια μοναστήρια,
κ' έγό) ϋά νά στεφανωθώ την κόρη που 'γαπάω» κ.ά.

Βλ. καίΝικ. 'I. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία της. Μέρ. Δ', έν Πιίργω 1908, σ. 322
αρ. 10, στ. Β·10.

«Σνρε, σταυρέ, στις εκκλησιές, σΰρε 'ς τά μοναστήρια'
κ εγώ ϋά κόγω τά μαλλιά, ϋά κόιρω και τά γένεια.
Θά πά μακριά νά παντρευτώ, νά πάρω κορασίδα».

Τόν συμφυρμόν τούτον έχομεν καί είς τάς παραλλαγάς έκ Καρπενησίου (Ίατρίδον, ενθ'
άν., σ. 12, στ. 20 κέ.), έκ Παγγαίου τής Μακεδονίας ('Αστ. Δ. Γονσίον, έ'νθ' άν., σ. 95 άρ. 148)
καί έκ Γρανίτσης (ΛΑ' "Υί^η άρ. 258).
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Έκ τής καταφανούς όμοιότητος ταύτης άσματος και αγιολογικής διηγήσεως
πισιεύομεν δτι τοΰτο αποτελεί ποιητικήν αυτής διασκευήν διά τής οποίας έπεδιώ-
κειο ψυχωφελής διά τόν λαόν σκοπός υπό τοΰ στιχουργού τής διηγήσεως καλογή-
ρου ή άλλου τινός γνώστου τής αγιολογικής φιλολογίας.

Τό άρχικόν τοΰτο ασμα, τό όποιον προέκυψεν οΰτως έκ τής αγιολογικής ταύ-
της διηγήσεως, έχω τήν γνώμην δτι αντιπροσωπεύει ή δημοσιευομένη άνωτέρω
παραλλαγή Α' (Ηπείρου), ή οποία, ώς έλέχθη ήδη, συμφωνεί πρός τήν διήγησιν
εις τάς καθ' έ'καστον λεπτομερείας πλήν τών τελευταίων στίχων (στ. 20-22). Οί
στίχοι ούτοι προσετέθησαν ένταΰθα έκ τοΰ ασματος τοΰ καλογήρου, δστις ποδοπα-
τεί τά ράσα του διά νά στεφανωθή, άντικαταστήσαντες τους γνησίους τοΰ ποιήμα-
τος στίχους, τούς οποίους εύρίσκομεν είς τήν παραλλαγήν Β' (Τυρνάβου) στ 13-16.
Ό συμφυρμός ούτος έγένετο, διότι τοιουτοτρόπως τό ασμα παρουσιάζει φυσικώτε-
ρον τέλος, σύμφωνον πρός τήν ψυχολογίαν τού λαοΰ, από τό τής αναλύσεως τής
νεάνιδος (διαβόλου) εις αέρα.

Έκ τής γεωγραφικής τέλος εξαπλώσεως τών γνο>στών είς ημάς, ώς άνωτέρω,
παραλλαγών τού ασματος, συνάγεται, ώς νομίζω, δτι δ ποιητής τοΰ ασματος προέρ-
χεται έκ τής περιοχής τών Μετεώρων, όπου πιθανώς έπλάσθη τούτο τό πρώτον.

Έγράφη κατά Σεπτέμβριον 1951
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