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Αι φρυκτωρίαι

ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'.
Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως
της Χ.Α.Ε.• Σελ. 54-56
ΑΘΗΝΑ 1925

ΑΙ

ΦΡΤΚΤΩΡΙΑΙ

Άρχαΐον Mishna εν Rosh Hashana 11,2, αναφέρει, δη δ καθαγιασμος της νέας σελήνης άνηγγέλλετο «εν αρχή» δι' άνημμένων πυρ
σών, καί δτι, αφ' δτου οί Cuthiutes=2o^aç8ÎTai προυξένησαν τάρα
χάς, άποκατέστη το σύστημα της αποστολής αντιπροσώπων εις τάς
απομεμακρυσμένος κοινότητας. Οι Σαμαρεΐται προυξένησαν ταρα/άς
δι* άνημμένων πυρσών επί τών λόφων κατά τας νύκτας, αϊτινες προηγοΰντο, ή εΐποντο της νέας σελήνης, ή δταν ή νέα σελήνη δεν ειχεν
εισέτι καθαγιασθή, και οΰτω παρεπλάνων τοός 'Ιουδαίους.
Ποία είναι ή κατά προσέγγισιν χρονολογία τών ταραχών τών Σα
μαρειτών ; Ό θεσμός της αποστολής αντιπροσώπων ύφίστατο επί του
δευτέρου Ναοΰ τών 'Ιουδαίων, καί τοΰτο πιστοποιείται εκ του RoshHashana 1,5.
Tò 'Ιεροσολυμητικόν Ταλμούδ αποδίδει την κατάργησιν τής συνή
θειας του ν' άνάπτωσι πυρσούς εις τον Ραββΐνον Yehuda; τον Πρίγτ
κηπα, άλλα προφανώς δεν αναφέρεται εις τας αρχικός τάραχος-'μετά
τών Σαμαρειτών και τον διορισμόν αντιπροσώπων, άφοΰ προσθέτει,
δτι ή συνήθεια ν' άνάπτωσι πυρσούς ΰφίστατο ετι εν Τιβεριάδι. Έκ
τούτων εΙκάζει τις, δτι, καίτοι άπεστέλλοντο αντιπρόσωποι, §ν τούτοις
εις τίνα μέρη διετηρεΐτο ή συνήθεια τών πυρσών. "Ο Ίώσηπος (Άρχαιολ. Π, IX, 9) αναφέρει περί τής μεγάλης ταραχής τής υπό τών Σα
μαρειτών γενομένης κατά τών 'Ιουδαίων, και δτι δεν άφήκαν εύκαιρίαν να μη παραβλάπτωσιν αυτούς κατά τας ημέρας τής ιδρύσεως του
Δευτέρου Ναοΰ. Ό σκοπός τής τοιαύτης διαγωγής τών Σαμαρειτών
ήτο να πάραπλανήόωσι τους 'ιουδαίους εις τον καθορισμόν του Πάσχα
συμφώνως προς την εαυτών παράδοσιν εν τινι Σαββάτω. 'Επειδή ό
καθ-ορισμός τού Πάσχα και τής νέας Σελήνης ήτο διαφιλονεικούμενον
ζήτημα μεταξύ Ιουδαίων καί Σαμαρειτών (Menachoth 65α. Ίωσήπου ενθ ' ανωτέρω 8).
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Οί στίχοι 3 μέχρι 6 του 74 ψαλμοΰ ουδέποτε μετεφράσθησαν, ή
εξηγήθησαν ικανοποιητικώς. «6 Μη ύψοΰτε κέρας, μη επαίρετε εις
ΰψος το κέρας υμών μη λαλείτε κατά τοΰ Θεοΰ άδικίαν». "Ο Ιερώνυ
μος γράφει, «posuerund signa sua in tropheum» εν τφ δ' στίχφ.
ούτινος ή έννοια δέν εΰοδοΰται.
Ό Olshausen τον 74 ψαλμόν αποδίδει είς την Χαλδαϊκήν περίοδον. Ό Duhm ανάγει μεταξύ 168 και 165 π. χ. καί στηρίζεται κυρίως
επί αμφιβόλου τινός αποδείξεως εκ τοΰ βιβλίου των Μακκαβαίων,
Ουδεμία τών χρονολογιών τούτων είναι Ικανοποιητική και ασφαλέστερον δύναται ν* άναχθή εις την περίοδον τοΰ Νωεμίου, ή ολίγον τι
μετά ταΰτα.
'Εάν λοιπόν οΰτω δεχθώμεν, δτι οί Σαμαρεϊται εδημιούργησαν
ταραχάς, τότε οί στίχοι τοΰ ψαλμοΰ μεταφράζονται ως έξης : «Ύψωσον τα βήματα σου επί τους ακατάπαυστους πυρσούς, τοΐτο παν το
κακόν, δπερ δ εχθ·ρός διέπραξεν εν τφ άγιάσμαιι. Οί εχθροί σου
ώρύοντο εν τφ μέσω τών συναθροίσεων σου* τα σημεία αυτών ύψω
σαν ώς σημεία. Εκείνος εποίησεν εαυτόν γνωστόν σημείων προς τα
άνω δια τών κλάδων τών δένδρων τών άποκοπέντων δια τοΰ πελέκεως». (The Journal of the Palectine Oriental Society, 1925, 56).
Πυρά εχρησιμοποιοΰντο καί υπό άλλων λαών προς άναγγελίαν γε
γονότων. Έπί της κορυφής τοΰ "Αθω ήνάφθησαν πυρά δια ν* άναγγείλωσιν εις τάς Μυκήνας την πτώσιν τής Τροίας (Τ. Μ. θέμελη Άρχιεπισκ, 'Ιορδανού Βιβλιοκρισία, Anatolica υπό Harry Charles Luke
εν Νέα Σιών, 1924, 621). Άποσιωπώμεν τα πυρά κατά την εορτήν
τοΰ αγίου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου) ία έχοντα άλλοίαν σημασίαν, αλλ'
όφείλομεν να Ιξάρωμεν τας φρυκτωρίας, ΰφ' ών φωταγωγείται δ Αί·
βανος, και καθόλου πάσα ή Συρία κατά'την έσπέραν τής παραμονής
τής εορτής τοΰ Τιμίου Σταύρου. Μέχρι της σήμερον, κατά πάλαιαν
συνήθειαν, άνάπτουσι μεγάλα πυρά εν ταΐς δδοΐς, ή εν ταΐς αΰλαΐς,
εις άνάμνησιν τής Ευρέσεως τοΰ Σταύρου κατά τινας, ή άληθέστερον
τής επιστροφής τοΰ Σταύρου υπό τοΰ Ηρακλείου καί εχρησιμοποίησαν
πυρά δια ν' άναγγείλωσι τοΰτο εις Κων)πολιν, καί έκτοτε τηρείται τό
έΟιμον τοΰτο. Αι φρυκτωρίαι, συνεπεία τής διαφοράς τοΰ 'Ημερολο
γίου άνάπτονται δίς, μίαν φοράν υπό τών Μαρωνιτών καί είτα υπό
τών 'Ορθοδόξων.
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Έ ν Νταμούρ, ήτις εΐναι ή αρχαία Θάμυρις, καί κείται μεταξύ
"Ακρης καί Βηρυτού, σώζεται αρχαία μεγάλη κάμινος, fjtiç κατά δη
μώδη παράδοσιν ανάγεται εις άρχαίαν εποχήν, δτε το πρώτον άνηφΟη
φρυκτωρία δια τον Σταυρόν.
Φρυκτωρίαι εγένοντο και ini του "Ορους των Έλσιών, εκαλεΐτο δέ
καί «δροςτών τριών Φώτων», και οΰτως απαντάται εις αρχαιότατα χει
ρόγραφα των Πράξεων των 'Αποστόλων. Ό Felix Fabri δια μακρών
εξηγεί τήν δνομασίαν «"Ορος τών Φώτων». Οί ιερείς του Νόμου επί
του τόπου της 'Αναλήψεως συνήθιζον κατ' έτος να έτοιμάζωσι μβγάλην
πυρκαϊαν καί εθυσίαζον εκεί πυρρότριχα μόσχον και Ικ της τέφρας
τοιίιου παρεσκεύαζον tò ΰδωρ του εξαγνισμοί?, δι' ου εκάθαιρον τάς
αμαρτίας του λαοΰ.
ΐ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
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