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Εις τάς δημώδεις «κοσμογονικός παραδόσεις» δύνανται νά περιληφθούν
και αί διηγήσεις τοΰ καθ' ημάς λαοΰ αί σχετικαί προς την δημιουργίαν τοΰ ανθρώ-
που, τινών εκ τών ζώων καΐ φυτών, τής κατασκευής οικοδομημάτων και εκτελέσεως
άλλων πραγμάτων' αλλ' επροτίμησα να περιλάβω αύτάς υπό τόν ώς άνω τίτλον,
διότι αύται κυρίως συνδέονται προς δοξασίας, προελθούσας έκ τών δυϊστικών ιδεών
και αντιλήψεων τών αιρετικών κατά τόν μεσαίωνα Γνωστικών, ΓΙαυλικιανών και
Βογομίλων.

Έν τη παρούση μελέτη δημοσιεύω ανέκδοτα κείμενα τών δημωδών διηγή-
σεων τούτων εκ διαφόρων περιοχών τής Ελλάδος καί, μετά σύγκρισιν προς όμοιας
ή άναλόγους τής ρουμανικής προφορικής παραδόσεως, κάμνω σύντομον λόγον περι
τής προελεύσεως αυτών.

Α'. ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Ή δημιουργία τοΰ ανθρώπου.

Ό Θεός πρώτον εφτειασε τον *Αδάμ καϊ τον εβαλε στην Παράδεισο και εκα-
θόντανε μαζί με τά άλλα ζωα, που είχε φτειάσει πρωτύτερα, και εζοΰσε με αμβρο-
σίαν (δπως κατόπιν εζοϋσαν και οί Θεοι τών Ελλήνων) και δεν είχε καμμιά σκο-
τούρα' ενώ δ Θεος εΐχε την έγνοια ΐ'ά μη χτυπήσουν τ άστεργια τό ενα με το αλλο
και εβάσταγε τΙς κλωνές, που τά εΐχε δεμένα, (φρόντιζε vàv τά άνάβη το βράδυ, για
νά φωτίζη τη γή, και vàv τά σβένη την αυγή και ν' άνάβη τον ήλιο, για να φωτίζη
τή γή.

Βλέποντας τόν 'Αδάμ να κάθεται και να παίζη με τα ζώα, που ήσαν ήμερα,
χωρίς καμμιά σκοτούρα, είπε μέσα του : «Μα>ρ' εγώ είμαι Θεός ή εκείνος ο κερα-
τάς, που κάύεται ξαπλωμένος και δεν τοΰ καίγεται καρφί για τίποτα!...». Ό Διάβο-

1. 'Eve α υ θα προφανώς ό συλλογεύς Χ. Κορνλλος παρεμβάλλει είς την λαϊκήν διήγησιν
φράσεις ίδικάς του. Τό ίδιον κάμνει καί κατωτέρω.
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λος, που κατάλαβε τί συλλογάται δ Θεός, γιατί ήτανε πρώτα άγγελος, πάει ατό Θεό
και τοΰ λέει: —«Δίκιο εχεις για δ,τι σκέπτεσαι. Μου δίνεις την αδεία vàv τοΰ δώσω
'γώ δουλειά, για νά μην κάθεται ετσι 'ξένοιαστος;». —«Σου δίνω, τοΰ λέει δ Θεός,
για νά ιδώ τί §ά κάμης/». Ό Διάβολος επήγε στο αργαστήρι του κ εφτειασε την
Εύα, δσο εμπορονσε δμορφη, καί την επαρονσίασε τοΰ Θεοϋ και τοΰ είπε vàv τής
φυσήση πνοήν ζωής, γιατί ήτανε ψόφια. Ό Θεός, άφοΰ τήν περιεργάστη και την
έϋαύμασε, επαίνεψε τό Διάβολο γιά τήν τέχνη του και τήν εζωντάνεψε την Εύα.
Τότες τήν επήρ ό Διάβολος κατά μέρος και τής είπε κάτι λόγια στ αυτί και τήν
εστειλε νά πάη στον 'Αδάμ για συντροφιά του, που τοΰ στέλνει δ Θεός. Ό 'Αδάμ,
σαν τήν είδε και εμα&ε πώς τήν εστειλε δ Θεός, ειπών «ου καλόν είναι τόν ανθρω-
πον μόνον' ποιήσω,«ε»' αντφ βοηθ·όν», εχάρηκε πολΰ και τής εστρωσε μερικά συκό-
φυλλα κ' έκάθησε κοντά του. 'Αφοΰ εγνωριστήκανε καλά και είδανε τί είχε δ ενας
παραπάνου και τί ελλειπε τοΰ άλλουνοΰ, απ τή χαρά του δ 'Αδάμ ελησμόνησε τήν
εντολή τοΰ Θεοΰ νά μη φάγη τό ξυλον τής γνώσεως τον γινώσκειν καλόν και πονη-
ρόν καί κατά παρακίνησι τής Εύας, που εΐχε διαταχθή άπό τό Διάβολο, τό εφαγε
μαζί με τήν Ενα. "Επραξαν τό πονηρόν !

Τότες τά ·θηρία άγριέψανε και τους επέσανε απάνου και τά φείδια καϊ οι σκορ-
παϊοι και τά αλλα κακοποιά ζώα καϊ ό Παράδεισος εσηκώθηκε τό 'να πόδι. Βλέ-
ποντας δ Θεός ενα τέτοιο πράγμα, εστειλε τόν άγγελο με τήν πυρίνην ρομφαίαν καί
τους εβγαλε δξω άπό τόν Παράδεισο καί τους είπε : «'Εν ίδρώτι τοΰ προσώπου των
φαγεΐν τόν αρτον των». Ι'ιά τοΰτο ό Θεός εδωσε εντολή νά μήν εμπη ποτε γυναίκα
στον Παράδεισο, άφοΰ μια ώρα εκάθησε ή Εύα μέσα καί δεν άφησε παλούκι στο
φράχτη. Λένε πως ή 'Αγία Αικατερίνη εφόρεσε φουστανέλλες κ' εμπήκε γιά σπανός
καί, δταν τήν άνακαλύψανε, τήν έβγαλαν εξω καί τήν έβαλαν νά σιγυράη τό κοττέ-
τζι τοΰ Παραδείσου. "Ωστε αδικα νηστενουνε οί γυναίκες !

(Πελοπόννησος. — Λαογρ. 'Αρχ., χειρ. άρ. 2268, σ. 1218-19, συλλογή Χ. Κορύλλου, Άχαΐα-
Ήλις, 1926;). [Εφεξής: Λαογρ. Άρχ.=Λ.Α.)

2. Περι τοΰ άρνησαμένου τόν Χριστόν εγγράφως.

"Οταν δ 'Αδάμ καί ή Εύα διώχτ'καν άπου τόν Παράδ'σο, ήκλιγαν κί θρηνοΰ-
σαν γιά τά καλά πού 'χασαν ■ Μια μέρα, κεΤ που γκιζεροΰσαν1 κοντά α ενα πουτάμ.,
βλέπ'ν εναν ανθρουπο να τς πλησιάζ'. *Ηταν δ Τρισκατάρατος κί δ πουταμός ήταν
δ Ίορδάν ς. Λέει στον ' Αδάμ δ Τρισκατάρατο; : «"Ε, ' Αδάμ, μή στενοχωριέσαι,
ίγώ ϋά σ δώκω ουλα τά καλά, πού V στ γής, δταν &à μου υπογράψ'ς ιδώ (κί τοΰ

1· έπλανώντο.
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δείχν μ νια πλάκα) οτι ·&ά εΐαι πάντοτις δικός μ». Ό καημένος δ 'Αδάμ εβαλι τ'ν
υπογραφή τ κι δ Τρισκατάρατος πήρι τ ν πλάκα κϊ πήγι κι τ ν εκρυψι α' ενα βιρό 1
ατό πουτάμ . Ή πλάκα εμειν ικεΐ ώς δτου δ Χρίστος βαφτίατ κι στον 'Ιορδάν κι
διαλνθ'κι τ' ομόλογο ' τοϋ Αδάμ μΐ το Σαϊτάν .

(Δυτικον Ζαγόριον Ηπείρου.—Λ. Α χειρ , αρ. 2453, α. 77, συλλ. Δ.Β. Οίκονομίδου, 1962).

3. Ή δημιουργία τοΰ λΰκου.
Α'.

Τόν παλιό καιρό ό Θεός έχτισε δλο τόν κόσμο, δ Διάβολος επλααε τό λύκο, μα
ψυχή δε μπόρεσε νά τόνε δώσ'. Πήγε κ είπε στο Θεό, 'γώ αυτό τό ζωο τό 'καμα,
τί να τό κάμω νά περπατήσ' ; Είπε κι <5 Θεός, πάνε μέσα ατό βουνό, κάνε ενα μαν-
τρί, ε'μπα μέαα, βγάνε τό πόδι σ° εξω και πες, «σήκω, λύκο, φάγε με» καϊ &ά περπα-
τήσ'. Πήγ' δ Διάβολος, εκ α με τό μαντρί, μπήκε μέαα, ε βγάλε τό πόδι τ' εξω κ' είπε,
«σήκω, λύκο, φάγε με9 · Ό λύκος σηκώθηκε κ' εφαγε τό πόδι τ\ 'Από τότες δ Διά-
βολος απόμνε μ ενα ποδάρι κ' είναι κουτσοπόδαρος.

('Ανατολική Θράκη.— Κατ' άνακοίνωσιν τής Κας 'Ελπινίκης Σταμονλη Σαραντή.

Β'.

Τό λύκο τόν εφκειασε δ Διάβολος με τέσσερα ξύλα. Αμα τόν έτελείωσε, πήγε
ατό Θεό και τοΰ'πε : —«Κύριε, εφκειααα ενα ζφο, πες μου, πώς νά τό ζωντανέψω».
— «Μάλιστα, τοϋ 'πε ό Θεός, πήγαινε και πές του: «Σήκω απάνω περπάτα και νά
φας τό πόδι τοϋ αφέντη σου». Ό Διάβολος γύρισε πάλι και πήγε εκεί, που είχε
φκειααμένον τό λύκο, άλλα τοϋ 'πε μονάχα : «Σήκω, λύκε, και περπάτα». Ό λύκος
δε ζωντάνεψε. Ό Θεός κατάλαβε τί ε'γίνε και τοϋ λέει'. «Πήγαινε νά τοϋ πής δλα
τά λόγια δσα αοϋ είπα». Ό Διάβολος τότε πήγε και τοϋ είπε εται. Ό λύκος εζωντά-
νεψε και εφαγε και τό πόδι τον Διαβόλου· 'Από τότε και υστέρα ό Διάβολος είναι
κουτσός. 'Αλλά και ό λύκος, επειδή τόν εφκειασε ό Διάβολος μέ ξύλα, εχει λαιμό ξυ-
λιασμένο, δε μπορεί νά τόν γυρίση, αν δεν γυρίση και δλο τό κορμί του. Είναι και
μονάντερος. "Εχει ενα μονάχα άντερο, αλλά χωνεύει και τήν πέτρα ακόμα. Γι αυτό
και για ανθροιπο, που χωνεύει, λένε πώς είναι μονάντερος σα λύκος.

(Αιτωλία. —Λ. Α. χειρ., άρ. 148, σ. 1, συλλ. Α. Λουκοπούλου, 1919).

Γ.

'Αφοϋ ό Χριστός φύλαγε τά πρόβατα, ειχε και μαζί του τά σκλιά. Και παρον-
αιαζεται δ δαίμονας ατό Χριστό και τ' λέει' «Τ' έίν αυτά;»—«Αυτά είναι σκ'λιά»,

1. λακκούβα. 2. συμφωνητικόν.



14

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

τον λέει δ Χριστός, «και φυλάν τά πρόβατα». Λέει'· «πρέπει νά 'χω κ' εγώ ενα τέ-
τοιο νά μοϋ φυλάν τά γίδια", έπειδής είναι τά γίδια τοϋ Διαβόλου. Τον λέει δ Χρι-
στός : « θα σε ορμηνέψω δώ νά φκειάσης και ου ενα σκλί. Θα πάς, τ λέει, νά
κόψης ενα κούτσουρο από μια άγραπιδιά, γκορτζά, και fia τή κοντοκοριάσης, κι
άφοϋ θά είναι ίσο τό κούτσουρο, από 'δώ κομμένο κι από κει κομμένο, &ά τό κλω-
τσήσης με τό ποδάρ και ϋά τ' πής : «Σήκ' απάνω νά φας τόν αφέντη a'y>. Ό
Διάβολος έφυγε κ' έκοψε τό κούτσουρ' από τήν άγραπιδιά και, άφοϋ τό κοντοκον-
ριασε, πονηρεύτ'κε δμως μήπως σηκωθή και τόν φάη και εφκειασε ενα λάκκο κι
μπήκε μέσα δ Διάολος στο λάκκο και 'έβγαλε τό ποδάρι τ' όξω. Και τό κλωτσάει το
κούτσουρο με τό ποδάρ'. Και τ' λέει : «Σήκω νά φάς τόν αφέντη σου Ι» Κ' 'έτσι
τό κούτσουρο έγινε λύκος και τοϋ τρώει τό ποδάρ'. Και γι αυτό είναι κοντσοδαίμο-
νας και δ λύκος είναι αλύγιστος, κούτσουρο1.

(Πράμαντα 'Ηπείρου. —Λ.Α. χειρ., άρ. 2302, σ. 580-81, συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, 1959).

Δ'·

Πίσ απ' τήν Άστράκα, πού' ναι τό βουνό τό Λειβαδάκι τοϋ Ρομπόζ', ίκεϊ
πέρα κατοικοϋσι δ Χριστός με τό Σαίτάνη τό μιγάλο. Ό Χριστός είχε πρόβατα κι δ
Σαϊτανάς εΐχε γίδια. Φθονούσαν ένας τόν αλλο. Ό Χριστός έ'κανε καλά έργα, δ Σαϊ-
τάνης κακά. "Ο,τι έργα έ'κανι δ Σαϊτάνης, δ Χριστός τς εδωνι αναπνοή κι πνεϋμα.
Ό Χριστός εΐχι τά πρόβατα. Ό Σαϊτάνης έφκειασι τό λύκο, γιά νά φάη τά πρόβατα
τ' Χριστοϋ.

Γιά νά τόν φκειάσ , επελέκησ' ένα κούτσουρ' άπο γκουρτζά (άγριαχλαδιά), γι
αυτό κι δ λύκος δεν μπορεί νά στρέψ', γνρίζ' μονοκόμματος. Κι δταν τόν τελείωσε'
«τί νά τοϋ πώ τώρα Χρίστο ;». —«Νά τ πής τρεις φορές «σήκω νά φάς τόν αφέντη
σ'». Κι σηκώϋ'κι δ λύκος και τό 'φαε του Σαϊτάνη τό ένα τ' πόδ'.

"Υστερα πάει δ λύκος νά φάη τά πρόβατα τοϋ Χριστοϋ. cΟ Χριστός άπόλυσι
τή γκλίτσα τ κ' έγινε σκύλος κ έκυνήγησι τό λύκο.

"Εβαλαν τά γίδια νά τ' άρμέξουν δ Χριστός άρμιγι κι δ Σαϊτάνς τά βάριγε,
γιά rd περνάν μέ τήν αράδα μέσα στη στρούγγα καϊ νά τ' άρμέγ' δ Χριστός ' Αλλά
δ Χριστός μέ τό ταιμπούκ' που είχε τά 'καίγε στο γόνα, τά βούλλωνε, γι αυτό δέν
έχουν μαλλιά στό γόνα, έχουν τή βούλλα του κ' είναι σημαδεμένα. "Οσα σημάδεψε,
ημέρεψαν. "Οταν κατάλαβε δ Σαϊτάν'ς οτι ημέρεψαν τά γίδια, άπέταξε τή σκούφια

1. Σημειωτέον οτι ό διηγηθείς εις εμέ τήν παράδοσιν ταύτην Δ. Γ. Τσιλιγιάννης, έτων

37, κτηνοτρόφος, προσέθεσεν : ' Ο λύκος δεν μυρίζεται» (=δέν εχει δσφρησιν), γιατί τον εχει
ό διάολος ψκειαγμενο από άγριογκορτσά.
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α εκείνα πού' χε μέσ ατή στρονγγα, πού 'ταν άνάρμεγα, και τά λάκισε κ εφ γαν,
κι αυτά είναι τ άγριόγιδα, που δεν έχουν βούλλα και τά κατέχ δ Σαϊτάν'ς σήμιρα ',

(Σαρακατσάνοι Παπίγγου Ζαγορίου 'Ηπείρου.—Λ.Α. χειρ , άρ. 2453, σ. 195-97, συλλ. Δ. Β.
Οίκονομίδου, 1962).

4. Ή δημιουργία της γίδας.
Α'.

Τή γίδα τήν εφτειασ' δ Διάβολος και ονλα τα γίδια, αλλά δεν εμπόρεσε vàv
τά κάμη νά κάϋουνται, γιατί δεν ελυγάγανε τά γόνατά τους και ετσι εστεκόσαντε
πάντα ολόρθα κ εψοφάγανε. "Οταν συναπα ντήϋηκε με τ δ Χριστό, τοΰ είπε οτι
«εφτειασα ενα ζώο, αλλά δεν μπορώ vàv τό κάμω νά κάτση χάμου και μου ■ψοφάει'»
και τον εδειξε τά γίδια. Τότες δ Χριστός εβγαλε τή βούλ?Μ του καί εβούλλωσε τα
γίδια στα γόνατα τών μπροστινών ποδιών και αμέσως εκα&ίσανε. Γιά τοΰτο τά γί-
δια εχουνε στα μπροστινά πόδια άπό μία βούλλα στο κάΰε γόνατο, τή βούλλα τοΰ
Χριστοΰ.

"Οτι ή γίδα είναι πλάσμα τοΰ Διαβόλου φαίνεται άπό τή φτειασή της, διότι
εχει κέρατα καϊ γένεια, ενφ ή προβατίνα δεν εχει δε βόσκει χάμου στή γή, δπως
τό πρόβατο, αλλά σκαλ^ώνει στά κλαργιά και τρώει τά τρυφερά βλ αστάργια και ετ σι
καταστρέφει τά δάση. Τό χειρότερο άπ ονλα είναι και ξετσίπωτη 2, διότι ενώ τό
πρόβατο και τά άλλα ζφα έχουν κρεμασμένη τή νουρά τους και σκεπάζουν (τά θη-
λυκά) τά κρύφια μέλη τους, ή γίδα εχει σηκωμένη τή νουρά της και φαίνονται
ονλα της·

('Αχαΐα-"Ήλις.—Λ.Α, χειρ., άρ. 2268, σ. 1222-23, συλλ. Λ'. Κορύλλον, 19?6;).

Β'.

Μιά φορά, που βγήκε ό Διάβολος, βαλϋήκαν με τό Χριστό νά κάμουν δυο
πράματα. Ό Διάβολος εφκειαξε τά γίδια και δε μποροΰοαν νά γονατίσουν, δταν
κοιμώνταν, κα&όλου. Ο Χριστός εφκειαξε τά πρόβατα και μπορούσαν νά γονατί-
σουν καϊ κοιμώνταν δλο τό μεσημέρι- Τά γίδια, που δεν μπορούσαν νά γονατίσουν,
εφευγαν, δλο εφευγαν και δ Διάβολος, που πάγαινε κοντά, ανάπαψη δεν εύρισκε.
Απόστασε. Τότε δ Διάβολος ρώτησε τό Χριστό, πώς τά κατάφερε νά κοιμώνται τά
πρόβατά του. 'Ο Χριστός δεν τοΰ είπε τίποτα.

1. Διήγησις υπό Θ. Τσουμάνη, έΐών 47, σκηνίτου Σαρακατσάνου.

2. άναιδής.
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Τότε καϊ δ Διάβολος σοφίστηκε με τά κερατά τον κ έκοψε μια πέτσα απ' τά
γόνατα τών γιδιών και τά κατάφερε νά γονατίζουν και νά κοιμούνται. Άπο τότε
κ1 νστερα μπορούν τά γίδια νά γονατάνε και νά κοιμούνται τό μεσημέρι.

Γιά νά έκδικηθή τό Χριστό ό Διάβολος εφκειασε τήν αλεπού και τό λύκο κ
έπήγαιναν κ έτρωγαν τά πρόβατα αρνιά και πρόβατα τά σακάτευαν. Ό 'Ιησούς
Χριστός, γιά νά τόν έκδικηϋή τό Διάβολο, εφκειασε τό μαντρόσκυλο κι αυτός κυνη-
γάει τά γίδια και φεύγουν απ τό μπουλούκι.

ΤΙάλε δ Διάβολος εφκειασε τό λαγό νά τρέχη πολύ. Κι δ Χριστός έκαμε το
λαγωνικό νά κννηγάη τό λαγό.

{Αιτωλία. — Λ.Α. χειρ., άρ. 868, σ. 22, συλλ. Νικολ. Ραμαντάνη, 1927).

Γ'.

Τά γίδια ήταν δλα άγρια ήταν τοϋ Σατανά· Κι άφοϋ ό Χριστός εΐδε οτι τά
γίδια αυτά ήταν δλα άγρια, σκέφτηκε, πώς θά τά κάμη ήμερα. Και λέει στο προσα)-
πικό τ*. «Μαζέψετε αυτά τά γίδια μέ τή βοήθεια τή δική μου, ας είναι άγρια, και
ϋά τά βάλωμε μέσ σ ένα μαντρί».

Άφοϋ τά μάζεψαν τά γίδια και τά 'βαλαν μέσα σ' ένα μαντρί, τώρα δ Χρι-
στός λέει: «Καθίστε νά τ αρμέξω με». *Αφοϋ άρμεγαν, συν εχοϋ σαν, παίρνει υ Χρι-
στός τό γάλα 'πό 'πεφτε στο καρδάρ' καϊ τά σφράγιζε τά γίδια ατά γόνατα και, άφοϋ
τά σφράγιζε, τά γίδια ημέρευαν, ήμερονσαν και κοιμούνταν εκεί.

Ό Σατανάς παρουσιάστ κε στή στρούγγα. Κι άφοϋ τελείωσαν τά γίδια κ' ήταν
λίγα μέσα, βλέπει μπροστά στο καρδάρι άσπρο γάλα και τά γίδια νά κοιμοϋνται
μπροστά δλα, ήμερα, γιατί τοϋ Σατανά τό γάλα ήταν κόκκινο. Κι άπο τήν τρέλλα τ'
ό Σατανάς βγάζει τή σκούφια τ και προγγάει τά γίδια, πού 'ταν στην στρούγγα, κ
έφυγαν κ' έγιναν άγρια. Γι αυτό είναι καϊ ασφράγιστα, άγριόγιδα, που κοιμούνται
μέ τά πόδια τεντωμένα 1.

(Πράμανια 'Ηπείρου.—Λ.Α. χειρ., άρ. 2302, σ. 577-78, συλλ. Λ. Β. Οίκονομίδον 1959).

1. Ή διήγησις άνήκει εις τον Δημ. Γ. Τσιλιγιάννην, ετών 37 ποιμένα, εκ Πραμάντων,
γραμμ. γνώσεις τοϋ δημοτικού Κατά τόν Παναγ. Τσιλιγιάννην, ετών 33, ποιμένα, μέ γραμματι-
κάς γνώσεις τοΰ δημοτικοΰ, «<5 Διάβολος, μόλις είδε το Χριστό ν' άρμέγΐ] τα γίδια και να τα σφραγί-
ζω άτα γόνατα με τό άφρί, αμέσως πετάει τή σκούφια στα υπόλοιπα, που ήταν μέσα στη στρούγγα, κι
αμέσως έφυγαν, ενω τ à σφραγισμένα 'έμειναν ήμερα». Λ.Α. χειρ·, άρ· 2302, σ. 578, συλλ. Δ. Β.
Οίκονομίδον, 1959.
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Δ'

Ό Χρίστος εΐχε τά πρόβατα καί τ άρμεγε κ ή βγάζε γάλα άσπρο. Ο Διάο-
λος εΐχε τά (γ)ίδια κι άρμέοντας Εβγαζε γάλα κόκκινο σά γαΐμα. Γι αντό παρακά-
λεσε τό Χριστό νά πάη στη στρονγγα τον νά τ' άρμέξη μιά βολά κι αυτός. Πήγε
κι δ Χριστός κι άρμεγε γάλια άσπρο. αλλά αμα τ' άπάρμεγε, τά βούλλωνε κι δλας με
τή φλοέρα τον στο ποδάρι. Γι αντό τά (γ)ίδια κ' έχουν τή βούλλα τον Χρίστου ατά
ποδάρια. 'Ο Διάολος, οι 'τ ας είδε τό Χριστό, που τά βούλλωνε, γιατί όσα βουλλώνονν-
ταν γένουνταν αύτοννοΰ, τά χούγιαζε κ εφυβγαν άπό τή στρονγγα. Καϊ σήμερα αυτά
είναι τ' άγριόϊδα.

{Παραμυθιά Ηπείρου. — Λ. Α. χειρ., αρ. 1365, σ. 381, συλλ. Σπ. Μουοελίμη, Παραμυθιά,

1938).

Ε'.

Τά γίδια, δταν βρέχη, κατεβάζουν τήν ουρά τς κι δταν είναι ήλιος, τή σηκώ-
νουν απάνω. Λένε πό)ς τά 'φκειαξε δ Διάβολος καί τόν άκοΰνε νά τήν κατιβάζ'ν,
όταν βρέχη και νά τήν άνιβάζ'ν, δταν είναι ήλιος.

(Αυλότοπος Σουλίου.—Λ.Α. χειρ., άρ. 2277 Β', σ. 487, συλλ. Λ. Β. Οίκονομίδου, 1958.

5. Ή δημιουργία τοΰ λαγοΰ.

"Εναγ καιρό δ Χριστός και δ Διάβολος άνταμωϋήκανε. Μιά ημέρα λέει δ
Διάβολος στο Χριστό οτι εφτειασε ενα ζώο που κανένα άλλο δεν τό πιάνει στήμ πη-
λάλα 1 καί άμέσως βγάνει, άπό κάτου άπό τήγ καπότα τον ενα λαγό καϊ τόν από-
λυσε καϊ ετρεχε πάρα πολύ. Τήν αλλ' ημέρα, πον άνταμωϋήκανε πάλι, λέει δ Χριστός
τοΰ Διαβόλου. —«Γιά απόλυσε πάλα εκείνο τό ζώο, πον έ'φτειασες». Ό Διάβολος
απόλυσε τό λαγό χαρούμένος καϊ άμέσως δ Χριστός απόλυσε τό λαγωνικό, πού εΐχε
φτειάσει επίτηδες, και τόν έπιασε τό λ^αγό. Ο Διάβολος ελνπήϋηκε γιατί τόν ενίκησε
δ Χριστός καί άμέσως εμάζωξε ούλους τους λαγούς και τους επρόσταξε κάΰε νύχτα
νά βγαίνουνε και νάν τοΰ οργώνουν τά χωράφια του, κ' εκείνους πού δε Ί}ά πάνε
ϋάν τους άφήνη νάν τους πιάνουν τά λαγωνικά και τήν ημέρα ακόμη, άφοΰ τους
ζετρουπώνουνε. Γιά τοΰτο και οι στρατολάτες (οδοιπόροι^, αμα άπαντήσουνε στο
δρόμο τους λαγό τήν ημέρα, γνρίζοννε πίσω, γιατί είναι έ'ργο τοΰ Διαβόλου και ή
δουλειά τους δε ûà πάη καλά.

('Αχαΐα -"Ηλις.—Λ.Α. χειρ., άρ. 2268, σ. 1221-22, συλλ. Λ". Κορύλλου, 1926;).

1. τρέξιμο

2
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6. Ή δημιουργία τοϋ βουβαλιοϋ.

Μιάν άλλη φορά πάλε εζήτησε δ Διάβολος τήν άδεια άπο το Θεό να φτειάση
ένα ζφο καλύτερο άπο τδ βόϊδι καί, άμα έλαβε τήν άδεια, έφτειασε τό βονβάλι, δν-
νατώτερο άπ' τό βόϊδι και μέ πλέον δυνατή φωνή, που νά τρέμη δ τόπος, δταν φω-
νάζη, και μέ δλόρθα κέρατα καϊ γυρισμένα μπροστά, γιά νά νικάη τα άλλα ζφα.
"Αμα τό έϊδε δ Θεός και τό έζωντάνεψε, τοϋ είπε: —« Ελα και σύ, μωρέ βουβέ,
άλαφροπάτη και πισωκέρη ». Και γιά τοϋτο το βουβάλι είναι βουβό, ώστε μόλις άκού-
γεται, δταν φωνάζη πατάει άλαφρά καϊ έχει τά κέρατα άπάνου άπο τό σβέρκο του,
γιά νά μή μπορή νά κερατίση κανένα ζφο ή άνθρωπο.

('Αχαία -ΤΗλις. Λ.Α. χειρ., άρ. 2268, σ. 1221, συλλ. Χ. Κορνλλον, 1926;).

7. Ή δημιουργία τής γκαμήλας.

"Οταν ό Θεός έφτειασε τόγ κόσμο, έπήγε δ Διάβολος και τόν έπαρακάλεσε νάν
τόν άφήση νά φτειάση και αυτός ένα ζφον. Άφοϋ έλαβε τήν άδεια, έφτειασε τήγ
καμήλα, ένα ζφο μεγαλύτερο άπο εκείνα πδφτειασ δ Θεός και τόν έπαρακάλεσε νά τή
ζωντανέψη, γιατί ό Διάβολος δεν είχε τέτοια δύναμη. Ό Θεός, άμα τήν είδε, τήν
έζωντάνεψε και. τής είπε: —«"Ελα και σύ, λιανοπόδαρη, άργοκίνητη, μακροκέφαλη,
στραβολαίμα, καμπούρα». Και άπο τότες ή γκαμήλα περπατάει άργά, έχει στραβό
λαιμό και είναι και καμπούρα.

( Αχαΐα-Ύ Ηλις.— Λ.Α. χειρ,, άρ. 2268, σ. 1221, συλλ. Χ. Κορνλλον, 1926 ;).

8, Ή δημιουργία τής ψαρόμυιγας.

Τις ψαρόμνιγες (άλογόμυιγες), που κολλάνε στά ζφα καϊ τώνε τραυάνε τό
αΐμα, τϊς έστειλε δ Διάβολος, γιά νά βλαστημάνε οί αγωγιάτες. Τότες κι ό Θεός
έστειλε κάτι άλλες μυϊγες, που τσοι λέμε κυνηγοί, και τρώνε τσοι άλογόμυιγες και
ήσυχάζοννε τά ζφα. Οί κυνηγοί βγαίνουνε τ άι Πνεμάτου τήν ήμερα.

(Μήλος. —Λ.Α. χειρ. άρ. 2304, σ. 152, συλλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, 1959).

9. Ή δημιουργία τοϋ μύλου.
Α'.

Οί παλιοί έφκειασαν τό μύλο, τήν κάτω καϊ τήν άπάνω μυλόπετρα. "Εβαλαν
και τό νερό. "Εφερναν οι πέτρες γύρω κ έπεφτε τό στάρ' άπου τό κοφίν' στο κορ-
τσέλι. Τό κυρτσέλι τό κουνούσαν μέ τό χέρ , γιά νά πέσ τό σ'τάρ μέσα στη μυλόπε-
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τρα. Κουράζονταν πολύ κι άναγκάστ καν νά ρωτήσουν το Σαϊτάν' τί νά κάνουν, γιά
νά μή κουράζωνται. Κείνος τς είπε' αύριο πρωί θά 'ρθω καϊ θά σάς *πώ, άλλα δεν
θά γελάσ' κανένας τήν ώρα που θά παρουσιαστώ εκεί. Τό πρωί άραξε καβάλλα σ'
ένα λαγό. Οί άνθρωποι, άμα τόν είδαν, γέλασαν. Αυτός θύμωσε καϊ έστριψε ΐ'ά
φύβγη. Στο φεύγα είπε: «ζίέν τους κόβ' τό κεφάλ' I'd βάλουν ένα τόντζι 1 νά χτυ-
πά)] στην πέτρα, γιά νά πέφτ τό σ'τάρ' ». "Ακ'σαν, τς εκοψ' τό κεφάλ' καϊ τό φκειά-
ξανε

(Πετροβοννι 'Ιωαννίνων. —Λ.Α. χειρ., άρ. 2302, σ. 397-98, συλλ. Α. Β. Οίκονομίδον, 1959).

Β'.

Μια φορά οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς νά φκειάσουν μύλο, γιά νά αλέθουν.
'Αρμάθιαζαν κάτι πέτρες καϊ αυτές πάλα ξερμαθιάζονταν. Τί να. κάμουν και αυτοί.
Πήγαν και τρυπώσανε σέ μέρος, που περνούσαν δαιμόνοι, γιά ν ακούσουν τί θά
ειπούνε. Σέ λίγη ώρα πέρασαν καϊ λέγανε: «ώρέ οί γ^αμένοι νά μή μπορούν νά στε-
ριώσουν τό μύλο! σφήνα καϊ λιθάρι, σφήνα και λιθάρι, νά πώς γίνεται δ μύλος».

Τήν αλλη μέρα οί άνθρωποι στέριωσαν τό μύλο κατά πού άκουσαν τους δαι-
μόνους. "Υστερα άπο κάμποσον καιρό οί δαιμόνοι πέρασαν από κει και παραξενεύ-
τηκαν που είδαν τό μύλο έτοιμο καϊ είπαν: «ποιος j'à μάς πρόδαικετήν τέχνη μας /».
Καϊ γι αυτό οί δαιμόνοι έχουν νά κάμουν μέ τους μύλους επίσης και οί βρικολά-
κοι. Οί λεχώνες ποτέ δεν πατάνε σέ μύλο. Είναι φόβος από τους δαιμόνους.

(Αιτωλία.—Λ. Α. χειρ., άρ. 148, σ. 15. Α. Αονκοπούλον, Αίτιολία, 1919).

Γ'.

Κατά τά Δωδεκαήμερα δέν πρέπει νά μπαίνουν στους μύλους οί σεληνιαζόμε-
νοι, οί υστερικές γυναίκες, που πάσχουν δηλαδή άπο μητρικά, από συχνόν πονοκέ-
φαλο και άπό άλλα νοσήματα νευρικά, γιατί ό Διάβολος κάθεται μέσα ώς νοικοκύρ?]ς,
επειδή αυτός εκίνησε πρώτος τό μύλο και τόν κάνει πολλές φορές καϊ άλέθει μόνος τον
χωρίς τό μυλωνά. Κατά τόν λαϊκόν μϋθον ο Διάβολος εκίνησε πρώτος τό μύλο ώς
εξής «"Οταν δ άνθρωπος έφτειασε τό μύλο, δέν είμπόρειγε νά τόν βάλη σέ κίνηση, γιατί
τόν έγύριζε δεξιά. Γιά νά μπόρεση νά τόν κουνήση, επροσκάλεσε τό Διάβολο ν αν τόν

1. 'τόντζι, μυτερά σίδερο, πού γυρίζει επάνω σέ άλλο, πού εχει μια τρυπίτσα, για νά μή
φεύγη. Τά πάνω τόντζι άρσενικό, τό κάτω -θηλυκό».
2 Άνεκοίνωσεν ό Χο. Παπάς, ετών 60.
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διατάξη πώς νά κάμ>], γιά νά τον βάλ.η oh κίνηση ν άλέ&η. "Αμα τον είδε δ μυλω-
νάς καϊ δσοι άλλοι η σαν τ' εκεί, εσκάσανε στα γελοία. Του Αιαβόλον τοΰ κακοφάνηκε
καϊ έγύρισε νά φύγη λέγοντας : « Οί κερατάδες, ποτέ, δεν dà τον κουνήσουνε, αν δεν
τον γυρίσοννε αριστερά*. Ό μυλωνάς καϊ οί άλλοι τ άκούσανε καί άμέσως εγυρί-
σανε αριστερά yJ ετσι αρχίνησε δ μύλος ν άλέϋη και γιά τοΰτο ούλοι οι μύλοι γυρί-
ζουνε αριστερά.

( Αχαΐα -Ήλις. —Λ.Α. χειρ., άρ. 2268, σ. 949-50, συλλ. Χ. Κορύλλου 1926;).

10. Τζουρλάς-τζαμάρα.
Α'.

Τον 7ζουρλά (=ποιμενικόν αύλόν) τον εφτειασε δ Διάβολος, γιά νά διασκε-
δάζη, άπδ καλάμι καϊ δεν πρέπει γι' αυτό νά τον βαροΰν τά μεσάνυχτα, γιατί μαζώ-
νουντ' οί Διάβολοι και χορεύουν.

Ό Χριστός τότε, γιά νά ταπείνωση τό Διάβολο, εφτειασε τή τζαμάρα (είδος
φλογέρας μήκους μέτρου περίπου, εκ διάτρητου βλαστού κουμαριάς, ως επί τό
πολύ) με πολύ δυνατώτερη φωνή άπό τόν τ ζουρλά. cO Διάβολος εφτόνεψε καί, γιά
νάν τής χαλάση τή φωνή, εκαμε κρυφά μιά τρούπα στήν κάτου μεριά, τό πίσω μέ-
ρος, αλλά τότες ή τζαμάρα 'έβγαλε καλύτερη φιονή και ετσι έ'σκασ' δ Διάβολος απ'
τό κακό του.

Τή τζαμάρα, ο,τι ώρα κι Άν τή βαράς δε φοβάσαι.

('Αχαΐα-Ήλις. — Λ.Α. χειρ., άρ. 2268, σ. 795, συλλ. Λ'. Κορύλλου, 1926,·).

Β'.

Μιά τρύπα χαμ'πλά (=χαμηλά) στ τζαμάρα τή λεν τρύπα τοΰ Σαϊτάν , γιατί
αυτός τ ν εφκειαξι. Ό Χριστός, σαν εφκειαξι τ' τζαμάρα, ζήλ^ειρ' δ Σαϊτάν' κ' εφ-
κειαξι κι αυτός τ ν κάτω τρύπα.

(Δυτ. Ζαγόριον 'Ηπείρου.—Λ.Α. χειρ., άρ. 2453, σ. .197, συλλ. Λ. Β. Οίκονομί6ου, 1962).

Γ .

Ή τζαμάρα εχει μιά τρύπα χαμηλά στο σωλήνα. 'Ρώτησαν ενα, γιατί εχει τήν
τρύπα αυτή και είπε : «'Έπαιζε κάποιος πολύ καλά τή τζαμάρα και ό Διάβολος, γιά
νά μήν παίζη τόσο καλ.ά, πήγε και τήν τρύπησε γι αυτό τή λένε τρύπα τοΰ Διαβό-
λου».

Άνακοίνωσις υπό Ν. Γαλάνη (όπως τήν είχε άκούσει στο Καρπενήσι, όπου υπηρετεί ώς
χωροφΰλαξ). 'Αθήναι 9 Μαρτ 1953.



ΔΥΤΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

21

Β'. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τά λεγόμενα εν αρχή τ ή ς ώς άνω ύπ'αριθμ. 1 Πελοποννησιακής παραδόσεως,
καθ' α «δ Θεός.... έφρόντιζε ν' άνάβη τό βράδυ τ άστέργια, γιά νά φωτίζΐ] τή γή και
νά τα αβένη τήν αυγή», ενθυμίζουν βυζαντινήν δοξασίαν, άπαντώσαν παρά Μιχ.
Γλυκά ούτω : «Τό γαρ φώς εκείνο...., λαβών <5 Θεός καϊ διανείμας αυτό τοις φω-
στήρσι πάοιν..., καθάπερ λύγνοις, ενέθηκεν, ώοτε φαίνειν έπι τής γης»1 Η αυτή
περίπου δοξασία υπάρχει και εις δύο δημοσιευθείσας υπ' έμοΰ δημώδεις παραδό-
σεις εκ Νάξου

Κατωτέρω εΐς τήν έν λόγιο Πελοποννησιακήν διήγησιν λέγεται οτι, άφοϋ «δ
Θεός έφτειασε πρώτον τόν 'Αδάμ», κατόπιν ό Διάβολος, «γιά νά μή κάθεται ξένοια-
στος» ό πρωτόπλαστος, «επήγε ατό αργαστήρι του κ' έφτειασε τήν Ενα...., τήν έπα-
ρουσίασε τοϋ Θεοϋ καϊ τον εΐπε νάν τής φυσήση πνοήν ζωής, γιατί ήτανε ψόφια».

Έν Ρουμανία απαντά ή κατωτέρω δημώδης διήγησις, καθ' ήν ό άνθρωπος
έπλάσθη, κατά μεν τό σώμα υπό τοϋ Διαβόλου, κατά δέ τό πνεϋμα υπό τοΰ Θεοϋ.
«Ό Διάβολος, σαν είδε πώς μέ τόν πνιγμό δέν ήμπορεί νά γλυτώση από τό Θεό
και πώς ή γή εξαπλώθηκε στα τέσσερα σημεία, δπου ό Θεός τόν είχε ρίξει, σκέφτηκε
νά πλάση έναν άνθρωπο, πιστεύοντας οτι, αν θά είχε ν ένα σύντροφο φίλο και υπο-
τακτικό του, θά ήμπορέαη εις τό μέλλον νά επιτυχή τους σκοπούς του. Πήρε λοιπόν
λάσπη κ' έκαμε τό σώμα τοϋ άνθρωπου. "Επειτα τοϋ έβαλε στο στόμα ένα καλάμι
κι άρχισε νά φυσά μ' δλη του τή δύναμη, γιά νά τοϋ δώση πνοή. 'Αλλά δλη ή
προσπάθεια πήγε ατά χαμένα, γιατί το πνεύμα τοϋ Διαβόλου έβγαινε άπο τήν άλλη
μεριά τοϋ άνθρωπου. Βλέποντας ό Διάβολος πώς δεν ημπορεί νά δώση ζωή στον
άνθρωπο, πηγαίνει στο Θεό και τόν παρακαλεί νά δώση ζωή ο' εκείνο τό κορμί,
πού έκαμε από λάσπη. Ό Θεός εμφυσά άγιο πνεύμα στον άνθρωπο κι ό άνθρωπος
παίρνει τή ζωή μέσα στην ψυχή του. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα ό Διάβολος κυριαρ-
χεί ατό σώμα τοϋ ανθρώπου, τόν βασανίζει, όσο ό άνθρωπος ζή, του στέλνει άρρώ-
στειες, διάφορες πληγές κι ανικανότητες, κ έπειτα ξεχωρίζει τό πνεύμα από τό σώμα,
που τό αφήνει νά σαπίση στη γή και νά το φάνε τά σκουλήκια. Ή ψυχή όμως, που
εΐναι ψίχαλο από τό θεϊκό πνεύμα, μόλις τό αμαρτωλό σώμα πεθάνη, υψώνεται πρός
το Θεό, άπο τόν όποιον προέρχεται»

1. Μιχ. Γλνκα, Βίβλος Χρον., μέρ. I, (εκδ. Βόνν., σ. 35).

2. Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, 'Χρονογράφου» τοΰ Δωροθέου τά λαογραφικά, Λαογρ.,
τόμ. 18, 1959, σ. 168-169.

3. Tudor Pamfile, Povestea lumii de demult, Bucureçti 1913, σ. 54. Ν. Cartojan^
Câr1;ile populare în literatura Româneascâ, vol. I. Epoca influen^ei Sud-Slave, Bucu-
re§ti 1929, σ. 36.
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Όμοίως βουλγαρική δημώδης παράδοσις αναφέρει οτι ή Εΰα έδημιουργήθη
έκ τής ουράς τοΰ Διαβόλου 1.

Τόν πυρήνα τών διηγήσεων τούτων άπαντώμεν εις τό 27ον κεφάλαιον τοΰ
έργου τοΰ βυζαντινοΰ μοναχοΰ Ενθυμίου Ζιγαβηνοϋ «Πανοπλία Δογματική» εν
φ γίνεται λόγος περι τών βογομιλικών θεωριών. Κατ' αύτάς ό Διάβολος, άμιλ-
λώμενος προς τόν Θεόν έπΐ τό έ'ργον τής δημιουργίας, έ'πλασεν ώς δεύτερος Θεός
«το οώμα τοΰ 'Αδάμ άπό γης ϋδατι φυραΰείοης», αλλά, μη δυνάμενος νά προ-
σδώση εις αΰτο ζωην, « διεπρεσβεύαατο προς τον άγαθδν ΙΊατέρα καί παρεκάλεοε
πεμφϋήναι παρ' αύτοΰ πνοήν.... Τον δε Θεδν ο')ς άγα&δν επινεΰααι καϊ έμφυσήσαι τω
παρά τοΰ Σαταναήλ πλασθέντι πνεΰμα ζωής καϊ γενέσθαι παραντίκα τον άνθρω-
πον είς ψυχήν ζώααν» s. Ό αυτός μοναχός διηγείται κατόπιν περι τής υπό τοΰ Σα-
ταναήλ δημιουργίας της Εύας4.

Ή Πελοποννησιακή διήγησις συμφωνεί μερικώς προς τήν βογομιλικήν δοξα-
σίαν, αναφέρουσα ότι μόνον ή Εΰα είναι δημιούργημα τοΰ Διαβόλου κατά τό σώμα.
'Αντιθέτως, ή ρουμανική εχει άμεσωτέραν συνάφειαν προς τάς βογομιλικάς θεω-
ρίας, εφ' δ'σον κατ' αυτήν ό άνθρωπος εν γένει έδημιουργήθη κατά μεν τό σώμα
υπό τοΰ Διαβόλου, κατά δε τό πνεΰμα υπό τοΰ Θεοΰ 5.

1. Βλ. Ο. Dàhnhardt, Natursagen, τόμ. I. Leipzig - Berlin 1907, σ. 122 - 124. Γ. Ά Μέγα,
'Αδάμ κιιΐ Χριστός εις τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ, Ήμερολ. τής Μεγ. Έλλάδ., ετ. 1929, σ.
397-398. Σημειωτέον δ'οτι τάς βουλγαρικός μέ δυϊστικόν χαρακτήρα παραδόσεις έδημοσίευ-
σεν ό καθηγητής Iordan Ivanov εν τω έ'ργω του : Βογομιλικά βιβλία καί παραδόσεις, βουλγα-
ριστί, Sofia 1925, σελ. 327 - 336. ("Εκδοσις Βουλγαρικής Ακαδημίας). 'Υπάρχει και γαλλική
μετάφρασις βουλγαρικών βογομιλικών παραδόσεων υπό τής Lydia Dragomanov, έν Mé-
lusine, τόμ. IV (1888/1889) στ. 194- 195, 217 -220, 263-267.

2. Τό έργον τοΰτο έξετυπώθη δια πρώτην φοράν έν Τεργκοβίστη τής Βλαχίας κατά τό
1710. Περιγραφήν τούτου βλ. εν I. Bianu-N. Hodos, Bibliografia Româneascâ Veche,
τόμ. I, Bucure§ti 1903, σ. 482- 83, άρ. 160. Είς λατινικήν μετάφρασιν αύτοΰ, δημοσιευθεϊ-
σαν έν Ένετία τφ 1555, παρελείφθησαν τά υπ' άρ. 12 καί 13 κεφάλαια τοΰ έ'ργου τά κατά τών
Λατίνων στρεφόμενα, δπως καί έν τή έκδόσει τής Τεργκοβίστης παρελείφθη τό ύπ' άρ. 28
κεφάλαιον, τό όποιον έστρέφετο κατά τών Σαρακηνών. Τό έλληνικόν κείμενον όλόκληρον επί
τή βάσει τής έν Τεργκοβίστη εκδόσεως άνεδημοσιεύθη έν τή Έλλην. Πατρολ. τοΰ Mignc,
τόμ. CXXX. Τό δε απόσπασμα τό αφορών είςτούς Βογομίλους έδημοσιεύθη καί είς μίαν νεω-
τέραν έκδοσιν, συμφώνως πρός παραλλαγήγ χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης τοΰ Πανεπιστημίου
τής Utrecht, όμοΰ μέ μίαν άνέκδοτον έπιστολήν τοΰ Πατριάρχου Γερμανού Β' κατά τών Βο-
γομίλων υπό G. Ficker, Die Phundagiagiten, Leipzig, 1908, σ. 89 - 111.

3. Migne, P.G., 130, 3, στ. 1297.

4. "Ενθ' άν., στ. 1297.

5. Βλ. κα\ Elena Niculita Voronca, Datinele §1 credin^ele poporului român, I,
Cernâuti, 1903, σ. 8-9. T. Pamfile, ένθ' άν., σ. 54 - 55.
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Ή θεωρία, καθ" ήν τής δημιουργίας μετέσχον εκτός τοΰ κυρίως δημιουργού
και άλλα οντα κατώτερα τοΰτου ήτο και πρό τών Βογομίλων γνωστή. «Έξ αύτοΰ
τοΰ Πλάτωνος1, λέγει δ Ν. Γ. Πολίτης, διδασκόμεθα οτι δ τών Θεών δημιουργός
έκέλευσεν εις τους ΰπ αύτοΰ πλασθέντας θεούς vù τραπώσιν εΐς τήν τών ζωων δη-
μιουργίαν, πλάττοντες τό θνητόν μέρος τών όντων, δπερ έ'μελλε να συνυφανθή μετά
τοΰ αθανάτου.... Επόμενοι τω Πλάτωνι παραδέχονται συνεργούς τής δημιουργίας
Φίλων δ 'Ιουδαίος και δ ύπομνηματιστής τοΰ Πλατωνικού Τιμαίου νεοπλατωνικός
Χαλκίδιος2. Και κατά τήν Αΐγυπτιακήν μυθολογίαν, «έκτος τοΰ δημιουργοΰ Ρα,
καϊ οι άλλοι θεοί εΐχον τήν δύναμιν τής δημιουργίας δια τών δακρύων των και οι
αγαθοί και οί κακοί' οί πρώτοι παρήγον τ* άγαθά όντα και τά χρήσιμα πράγματα,
οί δέ κακοί τά κακά δ'ντα και τά επιβλαβή πράγματα' τοιουτοτρόπως οί οφεις, οί
σκορπιοί, τά δηλητηριώδη φυτά έγεννήθησαν έκ τών δακρύων τοΰ Σήτ και τών
περί αυτόν δαιμόνων» Τάς αύτάς περίπου δοξασίας άπαντώμεν και εις τούς αιρε-
τικούς χριστιανούς, τινές τών όποιων «έπρέσβευον οτι ό κόσμος είναι δημιούργημα
τών αγγέλων ή οτι ύπούργουν άγγελοι τφ Θεφ κατά τήν δημιουργίαν» *. Τά δόγματα
τούτων μετά τών αιγυπτιακών συνεκέρασεν ή τών Βογομίλων αΐρεσις ή έν Βουλ-
γαρία διαδοθεΤσα επί τοΰ Τσάρου Πέτρου, διαδόχου τοΰ Συμεών.

Αί ρίζαι τής αίρέσεως ταύτης πρέπει ν' άναζητηίίοΰν έν Μικρά 'Ασία, έ'νθα
από τών πρώτων αιώνων δ Χριστιανισμός συνηντήΰη μέ τόν ΙΙερσικόν δυϊσμόν,
και δπου εύρίσκοντο εις άνθησιν αί δοξασίαι τών Γνωστικών, ΙΙαυλικιανών, Μεσ-
σαλιανών και Εύχιτών. 'Εξ 'Ασίας τά δόγματα τών αιρετικών τούτων ύπεισήλθον
εΐς τήν Εύρώπην κατά μέγα μέρος δια τών Ελλήνων και 'Αρμενίων αποίκων, τών
εγκατασταθέντων υπό τών βυζαντινών αυτοκρατόρων εΐς τά βόρεια σύνορα τής βι>-
ζαντινής αυτοκρατορίας περί τήν Φιλιππούπολιν 5 και Άδριανούπολιν

1. Τίμ. 41 c <Τρέπεσ&ε κατά φναιν νμεΐς επί τήν τών ζώων δημιονργίαν, μιμούμενοι τήν
εμήν δύναμιν περί τήν ύμετέραν γένεοιν».

2. Βλ. Ν· Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Β', 1921, σ. 108.

3. "Ενθ' άν., σ. 108.

4. Αυτόθι, σ. 108.

5. «Περί τήν Φιλιππούπολιν <5 'Αλέξιος σκηνωοάμενος, εκεί τον εαρινόν τε καιρόν και τον
ΰέρειον, ήδη δε και πολύ τον μετοπώρου διέτριβε. Και ήν έργον αντφ τής εκεΐσε διατριβής ή μετά
τών Μανιχαίων διάλεξις, ονς Πανλικιάνους ή δημώδης ονομάζει φωνή (πολυ γαρ τοντο το γένος εν
τίΐ χώρα ταύτη κατώκισται, τοΰ βασιλέως Ίωάνον τοΰ Τζιμιοκή μεταγαγόντος εκ τής εφας αυτό
καν ταύτη έγκατοικίοαντος)' οΐς διαλεγόμενος πολλούς προς τήν δ ρΰόδοξον πίστιν μετήνεγκεν». Ζο>-
ναρά, Χρον., ΙΗ', σ. 316 (Βόννη). ΛΓ. Καλογερά, 'Αλέξιος Α' ό Κομνηνός, Ευθύμιος ό Ζιγαβη-
νός και οί αιρετικοί Βογόμιλοι. 'Αθήναιον, τόμ. 9, Άθήνησιν 1880, σ. 257.

6. Οί αυτοκράτορες Κωνσταντίνος ό Κοπρώνυμος (741 - 775) και 'Ιωάννης ό Τσιμισκής
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Έν Βουλγαρία αι διδασκαλίαι τοΰ 'Ιερεμία Βογομίλου εΰρον ΐσχυράν άπή-
χησιν και ήνθησαν άπό τοΰ 10ου αι. ιδία εις τά κατώτερα στρώματα τοΰ λαοΰ, καθ
ήν έποχήν οί Βούλγαροι εύρίσκοντο εις τάς άρχάς τοΰ έκχριστιανισμοΰ των.

Έκ Βουλγαρίας ή αϊρεσις κατέκλυσε τήν Βλαχίαν, Σερβίαν, Βοσνίαν και Έρζε-
γοβίνην, έκεΐθεν δε τήν Δύσιν υπό διάφορα ονόματα1.

Τό μέρος τής παραδόσεως περι τής συμπεριφοράς τών θηρίων έ'ναντι τών
πρωτοπλάστων μετά τήν άμαρτίαν συμφωνεί προς άνάλογον διήγησιν, περιλαμβα-
νομένην εις τό «Περι Αδάμ» βιβλίον βαβυλωνιακής τίνος αίρέσεως», εν τώ όποίω
λέγεται οτι, άφοϋ ό 'Αδάμ και ή Εύ'α ήπατήθησαν υπό τοΰ Διαβόλου, τά ζώα έγι-
ναν εχθροί αυτών2. Κατόπιν τά είς τό τέλος τής διηγήσεως αναφερόμενα, οτι ό
Θεός έ'δωκεν έντολήν νά μή είσέλθη πλέον γυναίκα εις τόν ΙΙαράδεισον, «άφοΰ μιά
ώρα εκάϋησε ή Ενα μέσα και δεν άφησε παλούκι στο φράχτη » καί τά είς τό τέλος
περί τής Αγίας Αικατερίνης, καθ' α αύτη «εφόρεσε φουστανέλλες κ' εμπήκε γι,ά
σπανός και δταν τήν ανακαλιύψανε τήν έβγαλαν δξω και τήν έβαλαν νά οιγνράη τδ
κοττέτσι τοΰ Παραδείσου», μεταβάλλουν τήν δυϊστικήν περί τής δημιουργίας τών
πρώτων ανθρώπων παράδοσιν είς εύτράπελον διήγησιν.

Ή ύπ' αριθ. 2 Ήπειρ<:ΰπκή παράδοσις είναι σχετική προς τό έ'γγραφον όμό-
λογον 'Αδάμ καί Διαβόλου μετά τήν έκ τοΰ Παραδείσου έ'ξωσιν τών πρωτοπλά-
στων. Κατ' αυτήν ό 'Αδάμ ειχεν απολέσει πάντα τ' αγαθά του καί ό Διάβολος τοΰ

(969 - 976) μετέφερον πολλούς Παυλικιανούς καί Μεσσαλιανούς εις τήν Θράκην... «Κατά την
έπομένην περίοδον συνέχειαν τών μεν Μεσσαλιανών άποτείονοιν οί Ευχΐται, οί όποιοι απέκτησαν
δναλιστικας ιδέας, τών δε Πανλικιανών οί Βογόμιλοι». Βλ. Βασ. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική 'Ιστο-
ρία, 'Αθήναι 1948, σ. 232.

1. Βλ. Ν. Cartojan, ενθ' άν , σ. 24-34, όπου και βιβλιογραφία περί τών Βογομίλιον,
τήν όποίαν άς μου έπιτραπή νά συμπληρώσω ενταύθα δια τών εξής : II. Grégoire, Les sour-
ces de Γ histoire des Pauliciens, Bulletin Cl. d. Lettr. Acad. R. de Belgique, A 22
(1936), σ. 95 - 114. II. - C. Puecli et Vaillant, Le traité contre les Bogomiles de Cosmas le
prêtre, Paris 1945. Steven Runciman, The medieval Manichee, Cambridge 1947. D.
Obolensky, The Bogomils, A study in Balkan Neo - Manichaeism. Cambridge 1948 Alex.
V. Soloviev, Le problème du bogomilisme en Bosnie médievale, Πεπραγμένα τοΰ Θ' Διε-
θνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ Β', 'Αθήναι 1956, σ. 238-257. M. Loos, Deux con-
tributions à 1' histoire des Pauliciens, Byzantinoslavica XVII (1956), σ. 19 - 57. Τον αντον,
Le mouvement Paulicien à Byzanne, Αυτόθι, τόμ. XXV, 1 (1964), σ. 52 -68. D. Angelov,
Zur Geschichte des Bogomilismus in Thrakien in der I. Hâlfte des 14. Jahrhunderts,
Byzant. Zeitschr., τόμ. 51 (1959). σ. 374-378. 'Ε. 'Αναστασίου, Οί Παυλικιανοΐ. Ή ιστορία
καί ή διδασκαλία των άπό τής εμφανίσεως μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, 'Αθήναι 1959.

2. Βλ. D. Albert Hauck έν Realencyklopâdie fiir protest. Theol. und Kirche,
Bd. XII, 1903, σ. 155 κ.έξ.
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ύπεσχέθη «νά τον τα δώκη ουλα ξανά», όταν Où τοϋ υπέγραφε συμφωνίαν οτι θά
έγίνετο ιδικός του.

Συμφώνως προς άλλας έκ Θράκης (Κορουτζί Διδυμοτείχου)1 και Κωνσταν-
τινουπόλεως2 διηγήσεις, ή συμφωνία συνάπτεται μέ τήν ύπόσχεσιν τοϋ Διαβόλου
οτι θά φωτίστ) τον 'Αδάμ έν τή σκοτία. «Τό φως κατά τους μύθους όλων των λαών
ήτο κάποτε άποκλειστικόν κτήμα τών θεών και είτε δια κλοπής είτε δι' ευεργεσίας
θεοϋ τίνος έκομίσθη εΐς τους ανθρώπους» 5.

Εις άλλην παραλλαγήν έκ Βασαρά τής Λακεδαίμονος4 λέγεται οτι ό Διάβολος
ύπεσχέθη νά βοηθήση τόν 'Αδάμ, διότι εκείνος «δεν ήξερε που νά πά\] και τί νά
κάν)]». 'Επίσης, συμφώνως πρός άλλην πελοποννησιακήν διήγησιν6, ύ 'Αδάμ ύπέκυ-
ψενεΐςτόν Διάβολον έκ πείνης. Τέλος δ' εις άλλην διήγησιν έκ Κρήτης νέος παραδί-
δεται ε'ις τόν Διάβολον και υπόσχεται εις αυτόν νά μή έκκλησιασθή πλέον, εφ' δσον
εκείνος θά τόν έβοήθει νά κατακτήστ] τήν καρδίαν ιής υπ' αύτοΰ άγαπωμένης «κυρα-
δοπονλας»

Ή τελευταία αύτη παράδοσις προφανώς προέρχεται έκ τοΰ «Βίου τον Μεγά-
λου Βασιλείου», εις τόν όποιον μετ° άλλων θαυμάτων εΐναι προσηρτημένη και ή
«περί τοϋ άρνησαμένου τον Χριστόν εγγράφως» διήγησις'

Κατ' άλλην άνέκδοτον έκ Παξών παράδοσιν νέος ετοιμοθάνατος βοσκός πα-
ραδίδει τήν ψυχήν του εΐς τόν Διάβο/ιον μέ τήν παράκλησιν, δπως εκείνος τόν ενί-
σχυση και έκδικηθή και πεθαμένος τήν μητέρα του καϊ τόν μητρυιόν του δια τήν
κακήν των προς αυτόν συμπεριφοράν. Ή επιθυμία του έπραγματοποιήθη. Έγινε
βρικόλακας και τους έκακοποίειs.

Συναφής είναι και ή υπό Ν. Γ. Πολίτου δημοσιευθείσα έκ Χαλαζόνης Έρά-
νης Τριφυλίας παράδοσις υπό τον τίτλον «οί Χαλαζονίτικοι μύλοι», καθ' ήν ό Διά-
βολος ύπεσχέθη "άχτίμητο πλούτος» εΐς μυλωνάν, εΐς ήν περίπτωσιν εκείνος δέν θά
μετέβαινεν εΐς τήν έκκλησίαν και δέν θά έκαμνε τόν σταυρόν του Συγγενής είναι

1. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 388-391, ιδία α. 390.

2. 'Ασημίνας Μπουρα, Περί τής εξορία; τοϋ 'Αδάμ και τοΰ «ξύλου τής γνώσεως»,
Λαογρ., τόμ. σ. 20, (19G2), σ. 567.

3. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ, 409.

4. 'Αντ. Μιχαλακέα, 'Αδάμ και Χριστός. Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 569.

5. Ν. Λάσκαρη (Αασταίου), Το ομόλογο τοϋ 'Αδάμ και τής Εΰας' έφημ. «Μορέας τής
Τριπόλεως», 6 Ίαν. 1929. Άνεδημοοιεύθη εις Λαογρ., τόμ. 20, (1962), σ. 569-70.

6. Βλ. Μαρίαν Αιουδάκη, έν Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 570-572.

7. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 414-16.

8. Λ.Α. άρ. 2250,. σ. 16-17, συλλ. Δ. Δουκάτου, Παξοί, 1957.

9. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 519, άρ. 850.
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πρός τούτοις και ή περι τοΰ Αντίχριστου πελοποννησιακή παράδοσις, καθ' ην δ
Διάβολος θα εδέχετο «νά δίνη στους διασμένους νερο νά πιουν", εάν θά έδέχοντο
«ΐ'« τους βουλλώση με τήν κολοκύθα. "Οσοι δεχτούν, Οχι τους βουλλώση καϊ 'ilà
είναι βονλλωμένοι, αν&ρωποι τοϋ Διαβόλου, που δεν &ά βρουν ποτε συχώρεση άπό
τό Θεό»

Τό βοΰλλωμα ή σφράγισις υπό τοΰ Διαβόλου γίνεται συνήθως επί τοΰ μετώ-
που τοΰ ανθρώπου. Τοΰτο επισημοποιεί τήν εξαγοράν. Δια τοΰτο τό βάπτισμα ορί-
ζεται ώς «σφραγις δωρεάς πνεύματος "Αγίου», ϊνα πιστοποιηθή οτι ό βαπτισθείς
εις Χριστόν εγένετο κτήμα τοΰ Θεοΰ καί εχει ήδη τήν προστασίαν του κατά τών
προσβολών τοϋ Διαβόλου3.

Ε'ις άλλην παράδοσιν εκ Τροιζηνίας τεχνίτης άναλαβών νά κατασκευάση γέ-
φυραν εις τό Κρεμαστό τοΰ Δαμαλά αποτυγχάνει, ό δε πασάς κατά συμφωνίαν
πρόκειται «νά τοϋ πάρη τό κεφάλα. Ό Διάβολος, παρουσιασθείς εις τόν τεχνίτην,
τοΰ υπόσχεται νά κατασκευάση αυτός τήν γέφυραν καί νά τοΰ προσφέρη δ,τι άλλο
τοΰ ζητήση, άρκει εκείνος νά τοΰ παραδώση τήν ψυχήν του8.

Είς ετέραν παράδοσιν πταιχός πωλεί τήν ψυχή ν του εις τόν Διάβολον καί συν-
άπτει συμβόλαιον μετ° αύτοΰ4.

Καί «εις πολυπληθείς μεσαιωνικός παραδόσεις, λέγει ό Ν. Γ. Πολίτης, πολ-
λοί αρχιτέκτονες παραδίδουσι τήν ψυχήν αυτών εις τόν Διάβολον, δπως άναδεχθή
οΰτος τήν συντέλεσιν οικοδομημάτων, ύπεράνθρωπον απαιτούντων ικανότητα» 6.

Πρός άπόκτησιν ιδία ψυχών ό Διάβολος παρέχει τά μέσα είς τους επιθυμοΰν-
τας τήν άπόλαυσιν ηδονών. Πρέπει όμως ό άνθρωπος νά ύπογράψη δια τοΰ αί-
ματος αύτοΰ συμφωνίαν μετ' αύτοΰ. Ή πρόληψις αύτη είναι γνωστή εις δλην τήν
Εύρώπην άπό τής δωδεκάτης έκατονταετηρίδος, διεδόθη δέ περισσότερον κατά τήν
δεκάτην πέμπτην καί τήν δεκάτην ε'κτην. Ό έκ Κρήτης μοναχός 'Αγάπιος Λάν-

1. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 542, άρ. 886.

2. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν„ σ. 427.

3. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν. σ. 520-522, άρ. 852. Βλ. τήν αυτήν παράδοσιν καί εν Λ. Α.
χειρ., άρ. 2268, σ. 950-951, συλλ. Χ. Κορνλλον, Άχαΐα-Ήλις, 1926; «Τήν παράδοσιν ταύιην
λογοτεχνικώς διεσκεϋασεν ό Άλ. Ρ.Ραγκαβής είς διήγημα». Βλ. είς Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλη-
νική Μυθολογία, μέρ. Β', έν 'Αθήναις 1874, σ. 452-457.

4. Βλ. Δημ. Αουκάτου, Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα, 'Αθήναι 1957, σ. 242-43.
ΙΙρβλ. παραλλαγήν έκ Κρήτης ΰπό Ίω. ' Ελευϋεράκη, περ. «Μύσων», τόμ. 7 (1938), σ. 157' έκ
Πόντου ΰπό Ξ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, 'Αθήνα 1939, σ. 436-37, άρ. 39. Βλ. καί
Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Δ', έν 'Αθήναις 1902, σ. 367, άρ. 6, καί R. Μ. Dawkins, Mo-
dern Greek Folktales, Oxford, 1953, σ. 374 375 άρ 59.

5. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, μέρ. Β', έν 'Αθήναις 1874, σ. 451.
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δος έν τη «'Αμαρτωλών Σωτηρία» (μέρ. Α', κεφ. 6, σ. 21. μέρ. Γ', 23, σ. 341-42
και 344) αναφέρει σχεακάς πρός τήν έν λόγω πρόληψιν διηγήσεις1.

Τό μεταξύ 'Αδάμ και Διαβόλου συμβόλαιον εις δλας τάς έν λόγω διηγήσεις,
διελύθη, όταν ό Χριστός έβαπτίσθη εις τόν Ίορδάνην.

Ή έγγραφος συμφωνία μεταξύ 'Αδάμ και Διαβόλου είναι κοινή και εις
βουλγαρικός2 και ρωσικός παραδόσεις, αΐ όποΐαι έπήγασαν από σλαβικά απόκρυφα
Κα! εν Ρουμανία άπαντώσιν άνά/ι,ογοι παραδόσεις. Ούτως έν Μπουκοβίνη διηγούν-
ται ότι ό 'Αδάμ, θέλων vex όργώση τήν γήν, ήμποδίζετο υπό τού Διαβόλου μέ τήν
αιτίαν οτι τό έδαφος είναι ιδικό ν του, διότι, πριν γίνη τούτο ό,τι είναι, αυτός «τό
έβγαλεν άπό τά βάθη τών νερών». Ό 'Αδάμ, βλέπων οτι δέν υπάρχει άλλος τρό-
πος σωτηρίας, συνεφώνησε νά παραδώση εις αυτόν τήν ψυχήν εαυτού και τών απο-
γόνων του. "Ο Διάβολος τότε έλαβε «μερικές φονχαες στάχτη, τήν άνεκάτωαε καλά,
έκαμε μ αυτήν ένα κεραμίδι και το έδωσε στον 'Αδάμ, νά τό νπογράψη. 'Εκείνος
έβαλε τό δάχτυλο σ' αυτό... και τό συμβόλαιον υπεγράφη. Τότε ό Διάβολος τό έχρησε
καλά στή φωτιά ώς ότου έγινε στερεό σαν πέτρα και πήγε και τό έκρυψε στο βάθος
τοϋ 'Ιορδάνη ποταμοϋ κάτω από ένα βράχο. "Οταν ό Χριστός έβαπτίσθη, τό συμβό-
λαιον διελύθη» *.

Ώς παρετήρησεν ό Ο. Dâhnhardt4, «τό θέμα περί τής άροτριάσεως τής γής
υπό τοΰ 'Αδάμ είναι απλή έπέκτασις, ή οποία εξαίρει τάς συνεπείας άλλης συνθή-
κης, τήν οποίαν Θεός και Σαταναήλ συνήψαν περί διανομής ουρανού και γής, ζών-
των και νεκρών.'Αποτέλεσμα τής διανομής ταύτης είναι ή συνθήκη, διά τής οποίας
ο πρώτος άνθρωπος, άναγνωρίζων τήν έξουσίαν τοϋ Διαβόλου επί τής γής, λαμβά-
νει παρ' αύτοΰ τό δικαίωμα νά κατοικήση και ζήση έπ' αυτής. "Οθεν και αύτη
προέρχεται από βογομιλικάς διδασκαλίας και ανάγεται αρχικώς εις τήν μεταξύ
Όρμούζδ καϊ Άριμάν συνθήκην τής 'Ιρανικής θρησκείας... Άλλ' εΐς δημώδεις ελ-
ληνικός παραδόσεις δέν έχομεν ένδειξιν περί τής πρώτης εκείνης μεταξύ Θεού και
Σαταναήλ συνθήκης» 5.

Τής ανωτέρω ρουμανικής διηγήσεο.ις υπάρχουν και άλλαι παραλλαγαί, προερ-

1. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 448-450.

2. Α. Strausz, Die Bulgaren," Leipzig 1898, σ. 79. Γ. Ά. Μέγα, ëvû' άν., σελ.
408 - 409.

3. S. F. Marian, Sârbatorile la Români, τόμ. I. Cârnilegile, Bucure^ti 1898, σ.
217 - 20.

4. "Ενθ' άν., τόμ. I, σ. 238.

5. Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν·, σ. 409.
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χόμεναι εκ Τρανσυλβανίας, Μπανάτου και Μολδαβίας, έδημοσιεύΐίησαν δ' εις δια-
φόρους έν Ρουμανία συλλογάς λαογραφικού ύλικοΰ

Εις τινας άλλας ρουμανικός παραδόσεις λέγεται ότι αιτία τής συμφωνίας δέν
ύπήρξεν ή γή, αλλ' ή έλπίς τοϋ πρωτοπλάστου πρός άπόκτησιν τής ευτυχίας', καί
είς άλλας ή προσπάθεια αύτοϋ, ό'πως διακόψη τάς έρωτικάς σχέσεις Διαβόλου καί
Εύας8.

"Οτι δ' ό Διάβολος ειχε συνάψει ερωτικός σχέσεις μετά τής Εϋας αναφέρεται
είς δημώδη εκ Μπουκοβίνης παράδοσιν, έχουσαν ούτως: « Αμέσως, δταν δ 'Αδάμ
και ή Εύα εδιώχτηκαν άπό τον Παράδεισο στον επίγειο "Αδη προς τιμωρίαν, δ
Διάβολος ευρέθηκε με τήν Εύα και ή Εύα με μακριά μαλλιά και λίγη γνώση έπεσε στην
αγκαλιά τοΰ Διαβόλου καί απ' αυτό τό αμάρτημα εγεννήϋη ένα παιδί με επτά κεφάλια» 4.

Εις άλλας παραλλαγάς τής παραδόσεως ταύτης προστίθεται ότι ό 'Αδάμ, πλη-
ροφορηθείς τ' ανωτέρω, έσκέφθη νά κατασκευάση πλοΐον μέ σανίδας, νά περάση
θάλασσαν καί νά σωθη άπό τόν Σατανάν. Άλλ" έκεΐνος, μαθών, τή βοήθεια τής
Εύας, τάς σκέι|>εις τοΰ 'Αδάμ, μεταμορφώνεται εις ό'φιν καί συμβουλεύει τήν άγα
πημένην του, νά μη εισέλθη άνευ αύτοΰ εις τό πλοΐον. Κατά τό ταξίδιον ό ό'φις βα-
ρένει, δια νά ναυαγήση τό πλοΐον τοΰ 'Αδάμ καί απαλλαγή αύτοΰ. Ό 'Αδάμ θέλει
νά φονευση τόν ό'φιν, αλλ' ούτος μεταμορφώνεται εις ποντικόν καί αρχίζει νά κα-
τατρώγη τάς σανίδας τοϋ πλοίου. Ό 'Αδάμ τόν κτυπά μέ τό γάντι, που μεταμορ-
φώνεται εις γάταν, ή οποία συλλαμβάνει τόν ποντικόν. Ό Σατανάς εξέρχεται άπό
τάς τρίχας τής γάτας υπό μορφήν σπίθας5.

Εις άλλας παραλλαγάς ή παράδοσις συνεχίζεται μέ τό θέμα τοϋ κατακλυσμού,
αντί δέ τοϋ 'Αδάμ καί τής Εΰας, παρουσιάζονται επί σκηνής ό Νώε μετά τής συ-
ζύγου του.

ΤΙ έν λόγω ρουμανική παράδοσις απηχεί προφανώς τάς βογομιλικάς διδα-
σκαλίας περί τής υπό τοϋ Διαβόλου εξαπατήσεως τής Εύας, συνοψιζομένας εις τό

1. T. Pamfile, ενθ' άν., ο. 95-98. Pop Reteganul, Povoçti din popor, Sibiu 18- 5,
a. 19. Elena Niculita Voronca, Datinele §i credin^ele poporului rotnân. τόμ I, Cernâu^i
1903, σ. 17 -18, S. F. Marian, Legendele Maicii Domnului. Bucureçti, 1904, a. 4-6. P.
Henry, Bibliothèque de Γ Institut Français des Hautes Etudes en Roumanie. Mélanges,
1927, Bucureçti 1928, σ. 86-92.

2. T. Pamfile, ενθ' άν., σ. 100.

3. T. Pamfile, ενθ. άν., σ. 93.

4. Eleona Niculita Voronca, ενθ' άν., ο. 18.

5. Ν. Cartojan, ενθ' άν., ο. 37. Βλ. rod αυτόν, Zapiçul lui Adam, êv Artâ §i tehnieâ
graficâ, Buletinul Imprimeriilur Statulni. Caietulnr,3. Bucure§ti, Martie 1938, σ. 9-11.
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εξής χωρίον Ευθυμίου τσΰ Ζιγαβηνοΰ·' «Είτα της Ενας ομοίως έκεΐθεν ποιηθείσης,
καϊ ταΐςΐσαις άπαστραψάσης λαμπρότησι, φϋονήοαι τον Σαταναήλ και μεταμεληθήναι,
και κινηίΐήναι προς επιβουλών τον πλάσματος τοϋ ιδίου, και είορυήναι τοις εγκάτοις
τοϋ δφεως, καϊ έξαπατήσαι τήν Εϋαν, και ονγγενέσ&αι αυτή, και ποιήοαι εγκυον,
ίνα το σπέρμα τούτον προλαβον κατακυριειιση τοϋ αδαμιαίου σπέριιατος, και ώς
οίόν τε διαφ&είρη, και μή συγχωρή αϋξάνεσθαι καϊ πληθύνεσθαι. Τήν δέ ταχέως
ώδινήσασαν απογεννήσαι τον Κάιν έκ τής συνουσίας τοϋ Σαταναήλ, και αδελφήν δί-
δυμον ομοιότροπον, ονομα αυτή Καλωμενά ζηλοτυπήσαντα δέ τον 'Αδάμ συνελθεΐν
και αυτόν τή Ευα, καϊ γεννήσαι τόν ' Αβελ, ον άνελών ενϋνς δ Κάϊν, τόν φόνον εις
τόν βίον εισήγαγε*

Εις έτερον κΰκλον ρουμάνικων παραδόσεων ή διάλυσις τοΰ συμβολαίου 'Αδάμ
και Διαβόλου οφείλεται ουχί ε'ις τόν Σωτήρα, αλλ' ε'ις τόν "Αγιον Ήλίαν

"Ολαι αι ώς άνω παραδόσεις προέρχονται εκ χειρογράφων καλογηρικών διη-
γήσεων, ήτοι έκ τής γραπτής φιλολογίας και δή έκ τών κειμένων«: Διήγησις καϊ πολι-
τεία ' Αδάμ καϊ Ευας τών πρωτοπλάστων» 3 «ή διήγησις περί 'Αδάμ και Εύας» 1 και
τών έν τή ρουμανική γλώσση «Incepuiu delà Adamu» ή «Cuvantpentru Adam
si Eva»*. «'Αρχή άπό τοΰ Αδάμ» ή «Λόγος περί 'Αδάμ και Ευας».

Τό παλαιότερον τών ρουμανικών χειρογράφων «Adam si Eva», τοποθετοΰ-
μενον υπό M. Gaster εις τά έτη 1600- 1625 e, προέρχεται έκ σλαβικών παραλλα-
γών, αί όποΐαι έμελετήθησαν και έδημοσιευθησαν υπό τοΰ lor dan Ivanov Αΰται
απέρρευσαν άπό ελληνικά πρότυπα8, λατινιστί μεταφρασθέντα και διαδοθέντα εις
τήν Δΰσιν. Ή πρώτη εις τήν σλαβικήν μετάφρασις κατά τόν V. Jagic συνετε-

1. Migne, P. G., 130, 53, στ. 1297.

2. Ion Creangâ, τόμ. Ill, σ. 39-40, τόμ. VIII, σ. 14.

3 Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος των έν ταΐς Βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου "Ορους ελληνικών
κωδίκων, τόμ. A', Cambridge 1895, σ. 37, άρ. χ/φ 450, 10.

4 Σπ. Λάμπρου, ένθ' άν., σ. 249, άρ. χ/φ 2788: 11.

5 Βλ. τό ύπ' άριθ. 3813 χ/φον (άρχών 10ου αϊ.), φ. 91 - 101, τής έν Βουκουρεστίω Βι-
βλιοθήκης τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας και τό ύπ' άριθ. 2158 χ/φον, φ. 9-12, άποκείμενον
έν τή αυτή Βιβλιοθήκη.

6 Πρόκειται περί τοΰ ύπ' άριθ. 469 χ/φου τής έν Βουκουρεστίφ Βιβλιοθήκης τής
Ρουμανικής 'Ακαδημίας. Βλ. Μ. Gaster, έν Revista pentru istorie, arheologie §i filologie
τ. I (1883), σ. 74. 'Απόσπασμα έκ τοΰ χ/φου τούτου έδημοσιεύιθη ύπ' αύτοΰ, αύτόθι, σ. 78 - 80,
άνεδημοσιεύθη δέ τοΰτο και έν τφ έργφ του ChrestomaÇie rotnânâ τόμ. I, Bucureçti 1891,
σ. 63 - 65.

7 lor. Ivanov, Βογομιλικά βιβλία και παραδόσεις, Sofia 1925, σ. 207- 227.

8 Βλ. περί τών ελληνικών τούτοιν προτύπων Γ. Ά. Μέγαν, ενθ' άν., σ. 412- 13.



30

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

λέ<τ9η παρά τοις Νοτίοις Σλάβοις, Βουλγάροις ή Σέρβοις, κατά τόν 140ν αι.1.

Εκτός τούτων είναι γνωστή επίσης και αρμενική μετάφρασις τής διηγήσεως
«'Αδάμ καί Εΰα», γενομένη δι' ενός συριακού ή άραβικοΰ ενδιαμέσου 2.

Δια τών λατινικών μεταφράσεων ή περι τοΰ 'Αδάμ και τής Εΰας διήγησις
είσήλθεν εις τάς ρωμανικός καί γερμανικός φιλολογίας, συχνό δέ παρενεβλήθη καί
μεταξύ άλλων συγγραφών, διασκευασθεισών έμμέτρως ήδη άπό τοΰ 15ου αί. 8.
Συνέβη δηλαδή είς τήν Δΰσιν δ,τι έγένετο καί μέ τόν ίδικόν μας Κρήτα παιητήν
Γεώργιον Χοΰμνον, ο όποιος, άντλήσας έκ διαφόρων απόκρυφων πηγών, συνέθεσε
περί τό 1500 έμμετρον «Έπιτομήν τής Παλαιάς Διαθήκης» 4.

Ή ως άνω λογία περί τών πρωτοπλάστων ρουμανική διήγησις, μέ τό έπει-
σόδων τής συμφωνίας Άδόμ καί Διαβόλου, έπέδρασεν ήδη άπό τοΰ 16ου αί. καί
επί τήν έκκλησιαστικήν έν Ρουμανία ζωγραφικήν. Ό P. Henry επεσήμανε τήν ει-
κόνα τής υπογραφής τοΰ πολυθρυλήτου συμβολαίου μεταξύ τών σχετικών μέ τήν
Γένεσιν τοιχογραφιών, αί όποΐαι διακοσμοΰν τούς έξωτερικούς τοίχους τών παλαιών
μοναστηριών τής Μπουκοβίνης δ. Ή εϊκών παριστά τόν Άδόμ νά κρατή ενα ξε-
τυλιγμένον χαρτί καί νά ύπογράφη τήν συμφωνίαν. "Εμπρός του ό Διάβολος, γε-
νειοφόρος καί μέ ούράν, κρατεί μέ τήν δεξιάν χείρα μαγικήν ράβδον, συμβολίζουσαν

1. V. Jagic, Slavisehe Beitrâge zu den bibl. Apocryphen, έν Denksehriften der
Akadetnie, Wien 1893, σ. 15, 33, 42. Βλ. παρά Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν., σ. 409.

2. Ε. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments,
τόμ. II, Tiibingen 1900, σ. 507-510. Περί τής προελεύσεως τής παραδόσεως ταύτης διάφοροι
απόψεις διετυπώθησαν υπό τών ερευνητών. Ούτως ό Ε. Schiirer (Geschichte des jiidischen
Volkes, IV. Aufl. Ill Band., σ. 396) νομίζει οτι αύτη, έάν κρίνη κανείς έκ τής μορφής της,
είναι έργον χριστιανού τίνος συγγραφέως ή τό όλιγώτερον ότι διεσκευάσθη υπό χριστιανικής
χειρός καί δέχεται οτι ώς βάσις αύχής υπόκειται εδώ καί έκεΐ ίουδαϊκόν ύλικόν. Δεν αποκλείει
δέ τήν πιθανότητα ότι έκ τής ιουδαϊκής φιλολογίας έχομ.εν μίαν συγγραφήν περί τής ζωής τοΰ
'Αδάμ. Άλλοι έπιστήμονες, ώς ό Harnack, ο Ginzberg, ό Kautzsch καί ό James, βασιζόμε-
νοι α) ε'ις τό περιεχόμενον τής παραδόσεως, ή οποία άπηχεϊ εις τίνα σημεία ίουδαϊκάς αντι-
λήψεις ύπό διηγηματικήν μορφήν, αί όποΐαι έχουν φανεράν σχέσιί με τόν μιθραϊσμόν καί
τήν διαθήκην τών 12 Πατριαρχών καί β) εις τινας γλωσσικός ιδιομορφίας τοΰ ελληνικού κει-
μένου, ύποπτεύουν οτι τό πρότυπον αύτής ήχο έβραϊκόν. Ε. Kautzsch, ενθ' άν., σ. 510-512.

3 Wilhelm Meyer, Vita Adam et Evae, έν Abhandlungen der philosophisch-phi-
lologischen klasse der kônigl. Bayerischen Akademie der Wissensehaften, XIV Band.
I. Abth., Mtinchen, 1877.

4. Γ. Ά. Μέγα, έ'νθ' άν., σ. 411-412. Βλ. τον ιδίου, Περί τών χειρογράφων τοΰ ποιή-
ματος τοϋ Κρητός Γεωργίου Χούμνου, Κρητικά Χρονικά, τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ', τεΰχ. II, 1963, σ.
408-420.

5. Ρ Henry, ενθ' άν., σ. 82-92.
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τήν δύναμίν του, και μέ τήν αριστερών, τεταμένην, υπαγορεύει εις τόν προ)τόπλα-
τον τους όρους τοΰ συμβολαίου.

Επίσης ή αυτή αγιολογική παράδοσις διεσκευάσθη έν Ρουμανία εις στιχούρ-
γημα, φέρον εις τά χειρόγραφα τόν τίτλον : «Τό ασμα τοϋ Αδάμ» ή «Τό στιχονρ-
γημα τον 'Αδάμ». Παραλλαγαί τίνες αύτοΰ τών αρχών τοΰ 19ου αϊ. έδημιοσιεύθη-
σαν υπό M. Gaster αλλά τό ασμα είναι παλαιότερον, διότι εν τή Βιβλιοθήκη τής
έν Βουκουρεστίφ Ρουμανικής 'Ακαδημίας απόκειται παραλλαγή τοΰ έ'τους 17602.
Πλην δέ τής παραδόσεως περι υπογραφής συμβολαίου μεταξύ 'Αδάμ και Διαβόλου
έν αύτώ παρεμβάλλονται καί τίνες διηγήσεις έκ τής Βίβλου, ώς ό κατακλυσμός τοΰ
Νώε, ή κακία τοΰ άνθρώπου και ή γέννησις τοΰ Χριστοΰ, δια τοΰ οποίου τό συμ-
βόλαιον διαλύεται. Χαρακτηριστική ώσαύτως έν τφ στιχουργήματι τούτω είναι ή
σκηνή τοΰ υπό τοΰ Διαβόλου πειρασμού τοΰ Κυρίου, ως αΰτη αναφέρεται υπό τών
Ευαγγελιστών Ματθαίου®, Λουκά1 καί Μάρκου δ.

Τό δε άεμα τής εκ τοϋ Παραδείσου εκδιώξεως τών πρωτοπλάστων καί τοΰ
θρήνου τοΰ 'Αδάμ δια τήν άπολεσθεΐσαν εύτυχίαν απαντά καί εις τό ύπ' αριθ.
18 Χριστουγεννιάτικον ασμα τής Συλλογής τοΰ 'Αντωνίου Πάνν, καθώς καϊ εις δη-
μώδη ρουμανικά κάλανδα τής παραμονής τών Χριστουγέννων. Ταύτα έ'χουν ώς
πρωταρχικήν πηγήν τό παλαιόν περί 'Αδάμ και Εύας στιχούργημα. Πρέπει ώσαύ-
τως νά σημειώσω ότι εις ταύτα συνυφάνθησαν θέματα καϊ στίχοι καϊ εξ άλλων
θρησκευτικών κειμένων, κυκλοφορουμένων έν Τρανσυλβανία κατά τόν 17ον αϊ. Τά
δέ σλαβικά παράλληλα τών εν λόγφ ασμάτων γνωρίζομεν έκ τών δημοσιευμάτων
τοϋ Μ. Gaster 1 καϊ τοΰ Ν. Draganu 2.

Άρκεται άλλαι δημώδεις Νεοελληνικαΐ παραδόσεις αναφέρουν, ότι ό Διάβο-
λος, άμιλλώμενος πρός τόν Θεόν έπϊ τό έ'ργον τής δημιουργίας, επλασεν ομοίως
ζφα' αλλά τό έ'ργον αύτοΰ ήτο ατελές καί ό Θεός ή ό Χριστός συνεπλήρωσεν αυτό
προς βλάβην τοΰ Διαβόλου ή πρός ώφέλειαν τοΰ άνθρώπου.

1. Βλ. M. Gtaster εν Revista pentru istorie, arheologie §i filologie, τ. I (1883). σ.
80-83. Τον αντον, Literatura popularâ românâ, Bucure§ti, 1883, a. 276, κ.εξ., ένθα προ-
στίθεται καί έτερα παραλλαγή κατά χειρόγραφον τοΰ Aron Densusianu.

2 Βλ. τό ύπ' άριθ. 4278 χ/φον, φ. 23Τ-35Γ, ύπό τόν τίτλον « Versul lui Adam ife umi-
linta» έν τή Βιβλιοθήκη τής έν Βουκουρεστίφ Ρουμανικής 'Ακαδημίας.

3 Κεφ. 4, 1-12. 4. Κεφ. 4, 1-14. 5. Κεφ. 1, 12-14.

1 Βλ. M. Gaster έν Revista pentru istorie, arheologie §i filologie, τόμ. II (1883),
σελ. 321-322, άρ. XV, σελ. 323-24, άρ. XVI, τόμ. III (1884), σελ. 107-108, άρ. XIX καί
XX- Βλ. τον ίδιον, Literatura popularâ românâ, Bueur. 1883, σελ. 284 κ. έξ.

2 Βλ. Ν. Draganu, έν Dacoromania, τόμ. V (1928), σελ. 505 κ. έξ.
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Οΰτως εν xfj ως άνω ύπ' άριθ. 3 θρακική παραδόσει λέγεται οτι, δταν δ Θεός
«εχτισε δλο τόν κόσμο», ηθέλησε και δ Διάβολος νά πλάση τόν λΰκον, άλλα «ψυχή
δεν μπόρεσε νά τόνε δώσ». Ό Διάβολος τότε έπεζήτησε τήν συμβουλήν τοΰ Θεοΰ
«πώς νά κάμη τόν λύκο νά περπατήση» και δ Κύριος, πρός τιμωρίαν τοΰ Διαβόλου,
διέταξε τόν λΰκον, διά στόματος τοΰ ιδίου τοΰ πλάστου του, νά ζωντανεΰση καϊ νά
τόν φάγη' άλλα μόνον τό ένα πόδι αΰτοΰ έπρόλαβε νά φάγη δ λύκος και δι' αυτό
δ Διάβολος είναι «κουτσός» και «μονοπόδαρος» ή «λα'κοφαγωμένος». Τό κωμικόν
τοΰτο περί τοΰ χωλοΰ Διαβόλου στοιχεΐον, ως γνωστόν, συνυπάρχει μέ τάς άλλας
περί αΰτοΰ δοξασίας, καθ' άς ούτος ίσχυρόν ακόμη τρόμον έμπνέει εΐς τόν δεισιδαί-
μονα 1.

Τοΰ ως άνω άνεκδότου κειμένου τής θρακικής παραδόσεως γνωρίζομεν τρεις
εισέτι δημοσιευμένος παραλλαγάς έξ 'Αχαΐας2, Κοζάνης8 και Μακεδονίας4. "Ετέρα
παραλλαγή, τήν δποίαν δέν εΐδον, έχει δημοσιευθή υπό Λαζάρου Δοΰμα έν τή
Revue des traditions populaires, έτ. 1893, σελ. 283-84'.

Κατά τήν άνέκδοτον, ως άνω, εξ Αιτωλίας παραλλαγήν τής αυτής παραδό-
σεως (Β') δ λΰκος έδημιουργήΑη υπό τοΰ Διαβόλου «με τέσσερα ξύλα», διό και
έχει «τό λαιμό ξυλιασμένο». Τό μυθοπλαστικόν τοΰτο στοιχεΐον αιτιολογεί προφα-
νώς τήν φυσικήν τοΰ ζώου κατάστασιν μέ κάποιαν λεπτήν εΐρωνίαν και προσδίδει
εΐς τήν παράδοσιν αΐτιολογικόν χαρακτήρα.

ΓΙερισσοτέρας δμως λεπτομερείας περί τής έκ ξΰλου κατασκευής τοΰ λΰκου
παρέχουν αί έκ Πραμάντων καί Ζαγορίου (Σαρακατσάνων) τής 'Ηπείρου παραλ-
λαγαί (Γ', Δ'), καθ' ας δ λΰκος κατεσκευάσϋη άπό "κούτσουρο γκορτζάς», δηλαδή
άγριαπιδέας, καϊ δια τοΰτο «δέν μπορεί νά στρέψ» καί, δταν θέλη νά γυρίση, (<γυ-
ρίζ' μονοκόμματος» καί είναι «άλύγιστος, κούτσουρο». Εν τή έκ Παπίγγου τοΰ Ζα-
γορίου παραλλαγή (Δ') άξιοπρόσεκτα είναι καί τά περι τής δημιουργίας τοΰ σκΰ-
λου, καθ' ά δ Χριστός «άπόλυσι τή γκλίτσα τ' κ" έγινε σκύλος κ' έκυνήγησι τό
λύκο». 'Θ Χριστός οΰτως επιτυχώς άντηγωνίσθη τό πνεΰμα τοΰ κακοΰ, πλάσας τόν
σκΰλον. Περί δέ τοΰ υπό τοΰ Χριστοϋ σφραγίσματος τών αιγών εΐς τά γόνατα καί

1 Περί του χωλοΰ Διαβόλου βλ. Ν. Γ. ΙΙολίτον, Νεοελληνική Μυθολογία, μέρ. Β', έν
'Αθήναις 1874, σ. 424, 471- 473. Τοΰ ίδιον, Λαογρ. Σύμμεικτα, τόμ. Β', 1921, σ. 108.

2 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 515 - 516, άρ. 843.

3 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 516, άρ. 844.

4 Αυτόθι, σ. 516 - 517, άρ. 845.

5 Βλ. καί περιοδ. Mélusitie, τόμ. (1888/89), σελ. 266, παρά Ν. Cartojan, Car-

ole populare in literatura Româneascâ, vol. I. Epoca influence! Sudslave, Bucure§ti

1929, a. 40.
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της διαφοράς τών ήμερων άπό τά άγριόγιδα λεπτομερέστερος γίνεται λόγος είς τήν
ύπ αριθ. 4 παράδοσιν και τάς παραλλαγάς αύτής.

Όμοιας πρός τάς έκ Πραμάντων καί Παπίγγου Ζαγορίου (Σαρακατσάνων)
διηγήσεις περί τής έκ ξύλου άγριαπιδέας κατασκευής τοΰ λύκου ΰπό τοΰ Διαβόλου
άπαντώμεν καί έν Κονίτση τής Ηπείρου 1 καί άλλαχοΰ. Ό δέ Δημήτριος Λονκό-
πουλος λέγει (Νεοελληνική μυθολογία. Ζφα - Φυτά, έν 'Αθήναις, 1940, σ. 19) ότι
κατά παράδοσιν έξ Αιτωλίας : «ό Χριστός άρπαξε τή φλογέρα με τις δώδεκα τρύ-
πες και τον τήν ε'ρριξε. Αντό ήταν ή συμφορά τοϋ λύκου. Άπό τότε κ' νστερα τό
καλοκαίρι άνοίγει τό σώμα του δώδεκα πληγές κι άπό κά&ε πληγή στάζει εμπυο».

Ή περί τής δημιουργίας τοΰ λύκου παράδοσις, ήτις ένθυμίζει καί προφανώς
απηχεί τάς υπό τών δύο άνταγωνιζομένων δυνάμεων, τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ κακού,
βογομιλικάς περί τής δημιουργίας άντιλήψεις, είναι λίαν διαδεδομένη καί παρά τοις
Βουλγάροιςa. Έν Ρουμανία επίσης διηγοΰνται ότι ό Διάβολος έ'καμε τόν λύκον,
άλλα δέν ημπόρεσε νά τοΰ δώση ψυχήν καί έζήτησε πρός τοΰτο τήν βοήθειαν τοΰ
Θεοΰ. Ό Θεός ένεφύσησε πνεΰμα είς αύτόν καί τόν έζωντάνευσε. Ό Σατανάς, ίδών
τόν λύκον ζωντανόν νά στέκη είς τά πόδια του, τόν διέταξε : «φάγε τόν Κύριον».
— «Μή φάγης, λύκε, τόν Κύριόν σου», ειπεν ό Θεός, θυμωμένος. Καί ό Διάβολος,
δια νά σωθή, έρρίφθη εις τό ύδωρ*.

Παραπλήσιοι διηγήσεις άπαντώσιν ωσαύτως παρ' 'Αλβανοΐς, Πολωνοΐς, Ρώ-
σοις, Ούκρανοϊς, Λεττονοΐς, Λιθουανοίς καί Έσθονοϊς'·

Τής αύτής προελεύσεως καί ύφής είναι καί ή γνωστή έξ 'Αγρινίου παράδοσις περί
τής δημιουργίας τοΰ χρησιμωτάτου είς τόν άνθρωπον ό'νου. «-"Οταν δ Θεός, διη-
γοΰνται, ε'φκειασε τόν άνθρωπο, έφκειασε και δ Διάβολος τό γάιδαρο, αλλά δενήμπο-

1. Λ.Α. άρ. 1569 Γ', σ. 103 - 105, 11, Χ. Ρεμπέλη, Συλλογή λαογραφικής ύλης, Κόνιτσα,
1929. Κονιτσιώτικα, έπιμελεία Ν. Χ. Ρεμπέλη, 'Αθήναι 1953, σ. 163 - 164. ("Εκδοσις Ηπει-
ρωτικής 'Εταιρίας 'Αθηνών).

2 Βλ. Jordan Ivanov, ενθ' άν., σ. 345 - 348, άρ. 3καί 9 · 11. Βλ. και Lydia Drago-
manov, êv Mélusine, ετ. 1888/89, σ. 265-67. Τό τελευταΐον τοΰτο δημοσίευμα δέν είδον.

3. Βλ. τάς έν Ρουμανία παραδόσεις διά τήν δημιουργίαν τοΰ λύκου έν Elena Niculita
Voronca, Datinele §i credinÇele poporului român, I, Cernâuti 1903, σ. 7.— C. Radulescu-
Codin, Ingerul Românului, Bucureçti 1913, σ. 61-66. Βλ. καί τήν είδικήν περί τών έν Ρου-
μανία δυϊστικών παραδόσεων μελέτην τοΰ I. Α. Candrea, Iarba fiarelor, Bucureçti 1928,
σ. 59-67. (Cultura Nationals).

4. Ο. Dàhnhardt, Natursagen, τόμ. I, Leipzig-Berlin 1907, σ. 147-150. Antti Aarne,
Estnische Mârchen- und Sagenvarianten. FF Communications, No: 25, σ. 145, 39: Die
Erschaffung des Woljes : Der Teufel erschafft den Wolf, Gott gibt ihm das Leben. Βλ. καί
Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, vol. I, Copenhagen 1955, A 1750.

2
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ροϋσε νά τον κάμη νά σαλέψη καί, άφον πλέον απελπίστηκε, παρακάλεσε το Χριστό
νά τον βάλη ζωή. Τότε ό Χριστός είπε : «Σήκω, γαϊδούρι, νά ζήσ ή φτώχεια!'» κ'
έσηκώϋη κ έζωντάνεψε δ γάιδαρος»

"Η ΰπ' άριθ. 4 ανέκδοτος έξ 'Αχαΐας παράδοσις περι τής δημιουργίας «τής
γίδας», μετά τών παραλλαγών αυτής, οφείλεται, ώς καί αί προηγούμενοι, εις τάς
αύτάς δυϊστικάς ιδέας. Ό Σατανάς «έπλασε τά γίδια, αλλά δέν ημπόρεσε νά τά κάμη
νά κάθοννται, γιατί δέν έλνγάγανε τά γόνατά τους και έτσι έστεκότανε πάντα ολόρθα
κ εψοφάγανε». Ό Χριστός τά «εβλούλλωσε ατά γόνατα τών μπροστινών ποδιών
και αμέσως έκαθίσανε». Είναι αληθές ότι <(τά γίδια έχουνε στα μπροστινά πόδια άπό
μιά βούλλα στο κάθε γόνατοδηλαδή έ'να φυσικόν τΰπον σφραγΐδος, τόν όποιον 6
λαός αποδίδει εις τόν Χριστόν. Ούτως αιτιολογείται μυθοπλαστικώς φυσιολογικόν
χαρακτηριστικόν τών εμπρόσθιων ποδών τών αίγών, άποδιδόμενον υπό τοϋ λαοΰ
είς τήν έπέμβασιν τοΰ Σωτήρος, εφ' όσον κοινή υπάρχει ή πίστις ότι τά ζφα ταΰτα,
εν αντιθέσει πρός τά πρόβατα, είναι δημιουργήματα τοΰ Σατανά'.

Τήν όλην σωματικήν τοϋ ζώου κατασκευήν θεωρεί, ό λαός τής 'Αχαΐας δια-
βολικήν διότι «ή γίδα, λέγουν, έχει κέρατα και γένεια, όπως ακριβώς φαντάζονται
τόν Διάβολον κερασφόρον καί γενειοφόρον. "Επειτα είναι αναιδής, διότι έ'χει πάν-
τοτε, ώς λέγουν, «σηκωμένη τή νουρά της και φαίνονάαι ουλα της τά κρύφια μέλη».

Κατά τήν έξ Αιτωλίας παραλλαγήν (Β') τήν σφράγισιν τών γονάτων τών γι-

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, α. 517, άρ. 846. Βλ. όμοίαν έξ Αιτωλίας
παράδοσιν καί έν Δημ. Λονκοπούλον, Νεοελληνική μυθολογία· Ζφα-φυτά, έν 'Αθήναις 1940
σ. 87-88.

2 Καί έν 'Αγία Κυριακή (πρφην Ποπόβω) Σουλίου διηγούνται οτι «ή γίδα είναι τοΰ
Σατάνη, τα πρόβατα είναι τοΰ Θεοϋ. Τά πρόβατα είν ενλοημένα, βοσκούνε σέ καλά μέρη, ενω το γίδι
πααίνει ατά ραϊγδιά και γκρεμούς». Λ.Α. άρ. 2277 Δ', σ. 8. (Α. Β. Οίκονομίδον, Λαογραφική απο-
στολή είς τά Σουλιωτοχώρια τής 'Ηπείρου, 1958). Έν Έλληνικφ (πρφην Λοζετσίω) 'Ηπείρου
επίσης λέγουν : «Ή γίδα πού κολλάει πάνω στα δέντρα, τους γκρεμούς, στα στεφάνια, έγινε άπο το
Σατανά... Τα γίδια έχουν ατά γόνατα μια σφραγίδα. Λέν οτι τή σφραγΐδ' αυτή τήν έβαλε δ Σατα-
νάς». Α.Α. άρ. 2382, σ. 408. συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, 1961). Καί έν Άπειράνθω Νάξου διηγούν-
ται :«Τά πρόβατα δεν έχον dov Διαόλου τρίχ' απάνω άωνε, ενω τα ζά, ζοΰλες, έχον dov Διαόλου τρίχα
και πάαι μέσ' ατά γκρεμνά, μέσ στα γκρίφκια και μέσ' ατά άυργάδια, πον πάει μόνον ό διάτανος (Διά-
βολος) εκεί κ' οί κουκονμαΰλες (κουκουβάγιες). Λ.Α. άρ. 1585, σ, 24. συλλ. Α. Β. Οίκονομίδον,
Άιτείρανθος - Νάξου, 1934/35. Βλ. καί Δ. Β. Οίκονομίδον, Ναξιακαί παραδόσεις, Λαογρ., τ. 17
(1957/58), α. 42, 62. Βλ. καί τήν έκ Φελλόης Καλαβρύτων παράδοσιν, τήν δημοσιευθεϊσαν
υπό Ν. Γ. Πολίτον, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 515, άρ. 842. Κατά παράδοσιν, δημοσιευ-
θεϊσαν υπό Δημ. Λονκοπούλον (ενθ' άν., σ. 18), «ό Χριστός... τον έκαιγε (τοΰ γιδιοΰ) τό πόδι
με αναμμένη ίακα κ νατερα το άρμεγε καί τ' άφηνε, κείνο πήγαινε παραπέρα, γονάτιζε και κοιμό-
τανε». Βλ. τον ίδιον, αυτόθι, σ. 16 - 17.
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διών, αντί τοΰ Χριστοΰ, έκαμεν δ Διάβολος με τά κερατά του '. Κατόπιν, ανταγωνι-
ζόμενοι έδημιούργησαν, ό μεν Χριστός τό «μαντρόσκυλο*, ό δέ Διάβολος τόν «λαγό»,
και πάλιν ό Χριστός «τό λαγωνικό».

Πρός τήν παραλλαγήν ταΰτην ομοιάζει ετέρα ανέκδοτος έκ Παραμυθίας (Δ')
Κατά τήν εκ Πραμάντων παραλλαγήν (Γ') «τά άγριόγιδα κοιμούνται με τά πόδια
τεντωμένα», διότι «είναι ασφράγιστα».

Τέλος ή έξ Αΰλοτόπου Σουλίου παραλλαγή (Ε') είναι καί αιτιολογική περί
τής υψώσεως καί τοΰ καταβιβασμοΰ τής ουράς τής αίγός, άναλόγως τών καιρικών
συνθηκών.

Ή πλάσις τοΰ λαγωοΰ υπό τοΰ Διαβόλου ειχεν ώς αποτέλεσμα τήν ΰπό τοϋ
Χριστοΰ δημιουργίαν τοΰ * λαγών ικοΰ», ώς αναφέρεται, τό μεν έν τή ώς άνω αίτω-
λική παραλλαγή τής παραδόσεως «περί τής δημιουργίας τής γίδας*, τό δέ έν τή ύπ'
αριθ. 5 άχαϊκή παραδόσει «περί τής δημιουργίας τοϋ λαγού». Έπί πλέον έν τή τε-
λευταίοι ταύτη γίνεται λόγος περί τής δεισιδαίμονος συνήθειας τών λεγομένων «ενο-
δίων συμβόλων» δ. Κατά τήν πρόληψιν ταύτην οί οδοιπόροι «γυρίζουνε πίσω, ά'μα
άπαντήσουνε στο δρόμο τους λαγό τήν ημέρα».

Όμοίαν σχεδόν πρός τήν ύπ' άριθ. 5 παράδοσιν έκ Φελλόης Καλαβρύτων
έδημοσίευσε καί ό Ν. Γ. Πολίτης. "

Είς τήν αύτήν κατηγορίαν άνήκουν καί αί ύπ' άριθ. 6, 7 καί 8 παραδόσεις
περί τής δημιουργίας τοΰ βουβαλιοΰ, τής γκαμήλας καί τής άλογόμυιγας. Παραλλα-
γήν τής ΰπ' άριθ. 6 έδημοσίευσεν ό Δημ. Λουκόπουλος

'Αλλ' έκτός τών ζφων, ό Διάβολος δημιουργεί, κατά τάς λαϊκάς παραδόσεις,
καί άψυχα πράγματα. Τοιαύτα είναι: α) ό μύλος. ώς άναφέρεται έν τή ύπ' άριθ. 9
διηγήσει μετά τών παραλλαγών αύτής. Σημειωτέον δ' οτι τής έξ Αιτωλίας παραλ-
λαγής (Β') τής έν λόγφ διηγήσεως ετέραν καταγραφήν έδημοσίευσεν ό Ν. Γ. Πο-

1 Κατ'άλλην παραλλαγήν, δημοσιευθεΐσαν υπό Α. Λονκοπούλον, ενθ' άν., σ. 17), «ό
Διάβολος παίρνει ενα μαχαίρι, κόβει τήν πέτσα, που κρατούσε αλύγιστα τά γόνατα τών γιδιών, καί
καταφέρνει κείνο που ή&ελε».

2 Βλ. τήν ανωτέρω ύπ' άρ. 5 άνέκδοτον περί τής δημιουργίας τοϋ λαγοΰ παράδοσιν έξ
'Αχαίας, είς τήν οποίαν άπαντώμεν ένδιαφερούσας λεπτομερείας.

3 Βλ. καί Δ. Λονκοπούλον, ένθ' άν., σ. 18.

4 Λ.Α. άρ. 1365, σ. 381, 2, συλλ. Σπ. Μονσελίμη, Παραμυθιά, 1938. Ταύτην παραθέτω
ανωτέρω ώς παραλλαγήν τής ύπ' άρ. 4 παραδόσεως.

5 Βλ. Θεοφράστου, Χαρακτ. 16.

6 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 514-15, άρ. 841.

7 Δ. Λονκοπούλον, ενθ' άν., σ· 86 - 87.
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λίτης1. Ό αυτός έδημοσίευσεν επίσης ετέραν καταγραφήν τής εξ 'Αχαίας παραλλα-
γής (Γ') τής αυτής περι μΰλου διηγήσεως, προερχομένην έκ Δίβρης τοΰ δήμου Λα-
μπείας τής Ηλείας '. β) Συμφώνως πρός τήν ύπ' αρ.10 παράδοσιν μία οπή τής τζα-
μάρας, ευρισκομένη εις τό κάτω μέρος αυτής, είς τήν οποίαν ό παίκτης τοποθετεί
τόν αντίχειρα, είναι δημιούργημα τοΰ Διαβόλου 6. γ) Επίσης ό Διάβολος «εφτειασε
το ταβούλι* (νταούλι) *. δ) Δημιούργημα τοΰ Διαβόλου είναι ωσαύτως «τό ελάτι και
δ πάλιουρας» δ, ως διηγούνται έν Αιτωλία.

"Οπως παρ' ήμίν, ούτω καί έν Ρουμανίςι κυκλοΰνται παραπλήσιοι, τοΰ αύτοΰ
σχεδόν περιεχομένου, παραδόσεις. Καί έκεΐ π. χ. διηγούνται ότι διάφορα ζώα, πτηνά,
έντομα καί φυτά χρήσιμα εις τόν άνθρωπον είναι δημιουργήματα τοΰ Κυρίου, ένω
τά βλαπτικά είναι έ'ργα τοΰ Διαβόλου. Ούτως ή γαλή, όπως ανωτέρω εϊδομεν,
«βγήκε από τό γάντι, που επέταξεν δ Κύριος, γιά νά αώση τό καράβι τοϋ Νώε». Τό
άλογον, τό πρόβατον, τό περιστέρι, τό αηδόνι, τό χελιδόνι, ή μέλισσα, τό σιτάρι, τά
σταφύλια, είναι δημιουργήματα τοΰ Θεού. 'Αντιθέτως δ' ή νυχτερίδα, ή κουκουβά-
για, ή σφήκα, ή άκανί)α κ.ά., είναι πλάσματα τοΰ Σατανά. 'Ωσαύτως «ο Θεός εδη-
μιούργησε τή φλογέρα, ô δέ Διάβολος τήν τσαμπούνα» '. Εις άλλην δημώδη ρουμα-
νικήν παράδοσιν λέγεται ότι, «δταν δ Θεός εδημιούργει τή φλογέρα και τό πρόβατο,
δ Διάβολος έκανε τό βιολί καϊ τή γίδα» 'Επίσης διηγούνται ότι «ό Διάβολος κα-
τεσκεύασε τό κάρρο είς εν ϋπόγειον, άλλα δεν ήδύνατο νά τό βγάλη έξω. Τότε ό Θεός
ήλ&ε καϊ τό έβγαλε από τό νπόγειον, άφοϋ τό διέλυσεν είς τά μέρη, πού τό άπήρτι-

1 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ" άν., σ. 518, άρ. 848.

2 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ" άν., σ. 518, άρ. 849. Βλ. και Ν. Παπανικολάου, Άπό τούς Άρτι-
νούς θρύλους, Πειραϊκή - Πατραϊκή, άρ. 89, εν Αθήναις 1962, σ. 12.

3 Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 517, άρ. 847 : Τήν τζαμάρα, ώς διηγούνται έν
Κραβασαρά Βάλτου, τήν εφκειασε δ Χριστός και τόν τ ζουρλά δ Διάβολος. Σίντας άκουσε δ Διάβο-
λος, πώς ή τζαμάρα ελάλειγε καλύτερα άπό τόν τζουρλά, εφτόνεψε καί εκαμε κρυφά μια τροϋπα 's
τήν κάτου μεριά άπό πίσω, για να χαλάσϊ) τή φωνή της τζα/ιάρας. Άλλα τότες ή τζαμάρα εβγαλε
καλλιώτερη φωνή κ ετσι εσκασε δ Διάβολος από τό κακό του».

4 Ν. Γ. Πολίτου, έ'νθ' άν., σ. 514, άρ. 840.

5 Πάλιουρας είναι <5 παλίουρος «από ρίζης πολύκλαδον» κατά τόν Θεόφραοτον I, 3, 1.

6 Δ. Λουκοπούλου, ένθ' άν., σ. 212.

7 S. Mihaileseu, Inceputul fluierului §i a scripsei, έν τώ περιοδικφ Sezâtoarea,
I (1892), a. 156.

8 Tiberiu Alexandru, Iustrumentule muzicale aie poporului Romîn, Bucureçfi
1956, σ. 46. Βλ. καί βιβλιοκρισίαν μου περί τοϋ έργου τούτου έν Λαογραφ., τόμ. 18 (1959),
σ. 588.
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ζαν, και το εδώρισεν είς χωρικόν» Είς άλλην παράδοσιν έκ Μπανάτ δ "Αγιος Πέ-
τρος έκλεψε τήν φωτιάν από τόν Διάβολον καί τήν έφερεν εις τους ανθρώπους'.

Παρόμοιοι ή συναφείς πρός τάς ανωτέρω δυϊστικάς ή βογομιλικάς παραδό-
σεις είναι διαδεδομέναι καί έν 'Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Αιθουανίςι, Λεττο-
νία, 'Εσθονία, Φιλλανδία, Ρωσία καί Μογγολία. Τάς ελληνικός συνέκρινα μέ τάς
ρουμανικάς, διότι, αφ' ενός μέν τάς τελευταίας ταύτας γνωρίζω έκ τοΰ πρωτοτύπου
καί ουχί έκ μεταφράσεων καί άφ' έτερου, διότι εύρον ότι τινές έξ αυτών έχουν με-
γαλυτέραν πρός τάς ίδικάς μας δμοιότητα άπό όσην έχουν αϊ αντίστοιχοι παραδό-
σεις τών άλλαιν λαών. Τών ε'ις τάς άλλας χώρας τής 'Ανατολής μέχρι τής Μογγολίας
σχετικών παραδόσεων γνώσιν έλάβομεν άπό τό έργον τοΰ Ο. Dahnhardt, Natur-
sagen. Eine Sammlung naturdeutender Sagen, Mârchen, Fabeln und Legen-
den, τόμ. I, Leipzig und Berlin, 1907, σελ. 42-44, 147-150.

Τόπος εξ ου εξεπορεύθησαν αί έν λόγω δυϊστικαί παραδόσεις υπήρξε πιθα-
νώτατα τό 'Ιράν, εκείθεν δ' αΰται εΐσέδυσαν εΐς τήν Άνατολικήν Εύρώπην, ώςύπε-
στήριξεν δ Ο. Dahnhardt", δ όποιος τάς συνεσχέτισε καίτάςέμελέτησεν έν συγκρί-
σει πρός τήν ΐρανικήν λαογραφίαν, πρός τάς παλαιάς άνατολικάς κοσμογονικός αντι-
λήψεις καί πρός τάς δοξασίας τών αιρετικών χριστιανών τής Μικράς 'Ασίας.

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι εκ τών κυρίων συντελεστών τής διαδόσεως τών
έν λόγφ διηγήσεων υπήρξαν αί διδασκαλίαι τών Βογομίλων, ώς αΰται διατυποΰν-
ται εις τήν «Πανοπλίαν Αογματικήν» τοΰ βυζαντινού μοναχοΰ Ευθυμίου τοΰ Ζι-
γαβηνοΰ. Πρέπει όμως νά ληφ-θή ΰπ' ό'ψιν καί έ'τερος παράγων τής διαδόσεως αυ-
τών :, ή κατά τόν μέσον αιώνα μογγολική κυριαρχία, έκτεινομένη εις όλους τους
λαούς τής Ρωσίας μέχρι τής βορείου 'Ασίας. «Αί μεγάλαι έμπορικαί οδοί, γράφει
ό Ν. Cartojan, αί όποίαι απ' αρχαιοτάτων χρόνων συνέδεσαν τό όροπέδιον τής
Κεντρικής 'Ασίας πρός τάς περιοχάς τοΰ Ευξείνου Πόντου καί τέλος αί ιρανικοί
άποικίαι, αί έγκατασταθεΐσαι εΐς διαφόρους έπαρχίας τής νοτίου Ρωσίας»4, άσφα-
λώς συνέβαλον εις τήν διάδοσιν τών έν λόγψ διηγήσεων.

Έν σχέσει τώρα πρός τήν δομήν καί τό ύφος τών ελληνικών, ώς άνω, δυϊ-
στικών παραδόσεων έχω νά παρατηρήσω τά εξής.

Εΐς αΰτάς ό Διάβολος, τό πνεύμα τοΰ κακού, ώς ορθώς παρετήρησεν ό Γ. Ά

1 Ν. Cartojan, Carole populare, τόμ. I, Bucure§ti 1929, a. 40.

2. Tiberiu Alexandru, ενθ' άν., σ. 47.

3. Ο. Dahnhardt, ενθ' άν., σ. 36 - 38.

4 Ν. Cartojan, Carole populare, τόμ. I, Bucureçti 1929, σ. 40.
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Μέγας, «παρουσιάζεται ώς ανίκανος μιμητής τοΰ Θεοϋ, ώς πρόσωπον κωμικόν
ήτοι ή δυϊστική άρχή έμετριάσθη τόσον, ώστε, αντί δυϊστικών, έ'χομεν σατυρικούς
μύθους*'. Αιτία τοΰ φαινομένου τούτου, καί πάλιν κατά τόν Γ. Ά. Μέγαν, είναι
ότι «εις τήν Ελλάδα ό βογομιλισμός δέν απέκτησε ποτέ τήν έξάπλωσιν, τήν οποίαν
έλαβεν είς τήν άλλην βαλκανικήν, επειδή Κράτος καί Εκκλησία έν Βυζαντίφ κα-
τεδίωξαν μετά σκληρότητος τους Βογομίλους»

Μετριασμός τής δυνάμεως τοϋ Διαβόλου έν σχέσει πρός τήν τοϋ Θεοϋ παρα-
τηρείται καί εις τάς αντιστοίχους ρουμανικάς παραδόσεις, Ιδία τάς άφορώσας είς
τήν δημιουργίαν ζφων, πτηνών, εντόμων, φυτών καί άλλων δ'ντων. 'Αντιθέτως, εις
τάς παραδόσεις τών Βουλγάρων, καί άλλων τινών εθνών, ό Διάβολος «δέν είναι
ανίσχυρος τις αντίπαλος τοϋ Θεοϋ, πολλάκις μάλιστα παριστάνεται καί πολύ Ισχυ-
ρότερος αυτού» 4.

Αι ελληνικαί δυϊστικαί παραδόσεις έχουν έν γένει χαρακτήρα εύτραπέλων
διηγήσεων, ιδία αί υπό Χρ. Κορύλλου έν 'Αχαΐα καταγραφείσα ι, έν πολλοίς δ' είναι
καί αιτιολογικαί τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων διαφόρων ζώων, φυτών καί
άψυχων όντων.

RÉSUMÉ

Légendes dualistes néo-helléniques inédites.

par D. B. Economides

Parmi les légendes cosmogoniques du peuple hellénique une place
importante est occupée par les légendes dualistes, selon lesquelles à la cré-
ation des différents êtres, en dehors du principal créateur, a également par-
ticipé le Diable, en étroite collaboration avec Dieu.

Des légendes analogues apparaissent dans la mythologie des anciens
Grecs (Plat. Tim. 41 c.), des Égyptiens et des Perses.

Mais c'est dans le monde chrétien qu'on les rencontre plus largement

1 Όπως ε'ίδομεν, ούιος είναι « κουτσός, μονοπόδαρος, λυκοφαγοιμένος» καί *πηγαίνει κα-
βάλλα σ' ενα λαγό»·

2 « Είς τήν συοτηματικήν (5έ διάπλασιν αυτών συνετέλεσαν προ πάντων τα παραμύθια». Ο.
Dahnhardt, τόμ. I, σ. 124)». Γ. Ά. Μέγα, ενθ* άν., σ. 394.

3 Γ. Ά. Μέγα, ενθ" άν., σ. 394.

4 Γ. Ά. Μέγα, ενθ' άν·, σ. 394.
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diffusées, et spécialement chez les hérétiques : Gnostiques, Pauliciens et
Bogomiles.

L'auteur publie dix de ces légendes néo-helléniques inédites d'origine
chrétienne, avec leur variantes provenant du Péloponèse, de l'Epire, de la
Thrace, de l'Etolie, de l'Eurytanie et de l'île de Milos. Ces légendes se rap-
portent spécialement à la création de l'homme, à l'accord d'Adam et du
Diable, à la création du loup, de la chèvre, du lièvre, du buffle, du cha-
meau, de la mouche qui pique les bestiaux (stomoxe), du moulin et de l'in-
strument de musique appelé «zournas» (ζουρνάς).

Dans ses annotations (pp. 21-18) l'auteur pose et examine les pro-
blèmes et questions relatifs à ces contes, et mentionne également les com-
mentaires provenant de textes populaires ou savants, anciens ou con-
temporains, de la tradition grecque. Il compare en même temps ce matériel
aux légendes analogues des peuples Bulgare et surtout Roumain.

Parallèlement à cet examen comparatif, il étudie aussi les rapports
de ces légendes avec les croyances et les conceptions des Bogomiles, ainsi
que leur origine.

Il remarque enfin qu'une des principales causes qui contribuèrent à
la propagation de ces légendes est due sans doute à la doctrine des Bogo-
miles telle qu'elle a été formulée dans la «Panoplie Dogmatique» (Πανο-
πλία Δογματική), œuvre du moine byzantin Efthymios Zighavinos (fin du
nème, comm. du i2êœe siècle).

A propos du style et de la structure de ces récits néo-helléniques, on
remarque que le Diable, l'esprit du mal, y est représenté comme incapable
de lutter avec Dieu, et est décrit comme un personnage comique. De ce fait,
les légendes dualistes helléniques ont en général un caractère gai et humo-
ristique. Elles comportent enfin une explication étiologique des caractéri-
stiques des animaux (loup, chèvre, buffle, chameau, etc.) et des êtres ina-
nimés (moulin, zournas etc.) qui s'y refèrent.




