
Η ΦΥΑΛΑΔΑ ΤΟΥ ΓΑΔΑΡΟΥ
ΗΤΟΙ

ΓΑΔΑΡΟΥ, ΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΠΟΥΣ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΩΡΑΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'0 εικοστός αιώνας είχε προχωρήσει στη δεύτερη δεκαετία του κι 
οί βιβλιοπώλες τής Κρήτης, (δ πατέρας μου ήταν βιβλιοπώλης ατό 'Η
ράκλειο άπδ το 1879), πλάι στα βιβλία πού έφερναν από την ’Αθήνα, 
ξακολουθούσαν νά προμηθεύωνται τέτοια κι από τη Βενετία. Ήταν 
μια παλιά κι αξιομνημόνευτη έπιβίαιση.

Τό ελληνικό τυπογραφείο ό «Φοΐνιξ», μ’ έμβλημά του τό μαγικό 
πουλί, πού πετάει φεύγοντας ακέριο μες από τις φλόγες, ήταν ακόμη 
στη ζωή καί ξακολουθοΰσε νά τυπώνη εκκλησιαστικά καί λαϊκής χρή
σης βιβλία, πού ξωδεύονταν στις πολλές τότε τουρκοκρατούμενες ελλη
νικές περιοχές καί στά νησιά, την Κρήτη, την Κύπρο, τά Δωδεκά 
νησα, Σάμο, Χιό, Μιτυλήνη κ. λ.

Τά εκκλησιαστικά βιβλία τής Βενετίας ήταν καλύτερα από τής 'Α
θήνας, μέ καθαρώτερα στοιχεία καί προσεχτικώτερο τύπωμα, μέ κόκ
κινα τά κεφαλαία τής αρχής των παραγράφαιν, μέ στερεώτερα δεσί
ματα καί μέ τό λαμπρό χαρτί τους.

Πότε έκλεισε τό τυπογραφείο δ «Φοΐνιξ» δέν ξέρω. Πάντα - πάντα 
ήταν τό τελευταίο από μιά σειρά τέτοιων ελληνικών έργαστηρίοτν, πού 
από πεντακόσια χρόνια δούλευαν ομορφα καί φώτιζαν τό γένος από 
την καρδιά τής Άδριατικής.

Οί αφορμές πού προκάλεσαν τό κλείσιμό του — φανερές. “Υστερα 
από τούς βαλκανικούς πολέμους καί τό συμμάζωμα τοΰ ’Έθνους γύρω 
στο λεύτερο Κράτος, δλοι κόβαν τις εμπορικές συναλλαγές μέ τό εξω
τερικό. Οί συγκοινωνίες ήταν εύκολώτερες καί φθηνότερες μέσα στο 
Κράτος κι οί δασμοί μικρότεροι. Η αγορά κλείστηκε γιά κάθε προμή
θεια πού γινότανε πριν άπ’ έξω κι δ δούλος Ελληνισμός δέν άρκούσε 
πιά γιά νά συντηρή τυπογραφεία στη Βενετιά.

Πλάϊ στά ωραία εκκλησιαστικά βιβλία, πού μάς προμήθευε ή Βε
νετία, παίρναμε από κεΐ καί μιά σειρά κοσμικά βιβλία, πάλι σύμ
φωνα μέ παλιά κι αδιάκοπη προτουρκική παράδοση. Στά βιβλία τούτα 
μέσα ήταν ό Ρωτόκριτος τοΰ Κορνάρου, πού δέν έπαψε από τις πρώ
τες του κείνες έκδοσες νά τυπώνεται στη Βενετιά καί νά πουλιέται 
παντού. "Επειτα τά τρία ανώνυμα στιχουργήματα: ή «Εύμορφη Βο-
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σκοπούλα», ή «Θυσία τοϋ ’Αβραάμ» και ή «Γαδάρου, Λύκου και ’Α
λεπούς διήγησις χαρίεις (sic)», πού δ λαός την έλεγε «Φυλλάδα τοϋ 
Γαϊδάρου», και πλήθος άλλα.

Πρωτογνώρισα τή «Φυλλάδα» (έτσι θά τή γράφω γιά τό συντο- 
μώτερο) άπ’ αυτές τις βενετσιάνικες έκδοσες, δταν ήμουν ακόμα παι
δί, όπως και τ’ άλλα παρόμοια βιβλία. Τή «Βοσκοπούλα», τή «Θυ
σία» καί τή «Φυλλάδα» τις ήξερα πες απέξω.

Ή φιλολογία μέ τά ζώα σάν πρωταγωνιστές είναι πολύ παλιά. 
Οί παλιοί "Ελληνες κι οί Ρωμαίοι έδιναν μεγάλη σημασία στούς μύ · 
θους τούς λεγάμενους τού Αισώπου καί τούς λογάριαζαν άριστο ήθο- 
πλαστικό μέσο. Τά ζώα στούς μύθους παίζουν τό ρόλο τών ανθρώ
πων κάθε λογής. Μιλούν, χωρατεύουν, ξεγελούν ένα τ’ άλλο κι ή ’Α
λεπού κρατεί πάντα τον κύριο ρόλο. Στο Μεσαίωνα, από επιβίωσες 
τών άιχαίων χρόνων, δημιουργέται στή Δύση ολάκερη φιλολογία γύ
ρω στήν ’Αλεπού. Στή Γαλλία πρωτοαναφέρεται τό «Μυθιστόρημα 
τής ’Αλεπούς» (Re Roman du Renard) στις αρχές τοϋ δέκατου τρί
του α’ιιόνα. Τό 1250 μεταφράζεται σέ μιά διαλεχτό τών Κάτω - Χω
ρών. Πριν από τό 1350 κάποιος ανώνυμος τό ξαναδουλεύει καί τό 
μεγαλώνει, φέρνοντας το στή δυτική Φλάντρα. Τό κείμενο, μέ σχόλια 
καί λοιπά, γραμμένα από τό Hendrik van Alkmaar, τυπώθηκε τό 
1487 καί πάνω σ’ αυτό πλάστηκε ή πρώτη σε γερμανική διαλεχτό 
διασκευή, πού μέ τόν τίτλο «Reynke de Vos» είδε τό φώς στο Εΐϊ- 
beck τό 1498. Ή ανατύπωσή του, πού έκαμε ό Hackmann στά 1711, 
χρησίμεψε στο Gothe γιά τήν έμμετρη σέ δαχτυλικούς εξάμετρους δια
σκευή του, πού τυπώθηκε τό 1794 μέ τόν τίτλο «Reineke Fuchs».

Ό Γάλ?ως σατυρογράφος Mathurin Regnier, πού έζησε κάμπο
σο στή Ρώμη και πολλέ; από τις σάτυρές του τις έγραψε κάτω από 
Ιταλικές επίδρασες, στήν τρίτη σάτυρά του, από τό στίχο 216 καί κά
τω, δίνει περίπου τό μύθο τής «Φυλλάδας», μέ πρόσωπα τό Λύκο, τή 
Λιόντισσα καί τή Μούλα. Θά σημειώσω πώς καί μιά πρόχειρη σύγ
κριση τής σάτυρας τοϋ Regnier μέ τήν πολύ παλαιότερη «Φυλλάδα», 
δείχνει τήν ανώτερη ποιότητα τού δεύτερου σ’ εκφραστική ακρίβεια, σ’ 
εξυπνάδα καί χιούμορ, σέ ψυχολογική κατατόπιση και σ’ αΐστηση τής 
πραγματικότητας. ’Έχομε καί στή «Φυλλάδα» τά ίδια γνωρίσματα, 
πού βρίσκομε καί στά μεταγενέστερα προϊόντα τής κρητικής μούσας.

Ό Regnier πιστεύει, πώς οί ’Ιταλοί πού τού προμήθεψαν τό μύ
θο, τόν είχαν από τούς "Ελληνες, δπως τόσους άλλους, καί ξεκινά μ’ 
ένα σφάλμα.

Or entends ά ce point ce qu’ un Grec en ecrit.
*0 μύθος όμως τής «Φυλλάδας» δεν είναι, άμεσα τουλάχιστον, ελλη-
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νικάς. Βρίσκεται κι αυτός μέσα στον κύκλο των δυτικοευρωπαϊκών πα
ραμυθιών, που ’χουν πρωταγωνίστρια την τυπικά πονηρή, ύποκρί- 
τρια, ψευτοθρησκευόμενη και χωρίς ηθικό χαλινό ’Αλεπού καί που 
πλάστηκαν, για να σατυριστοΰν τύποι ανθρώπινοι κάθε καιρού καί τό
που. Οί μύθοι αυτοί κυκλοφορούσαν από πολύ παλιά καί στην ’Ιταλία.

Τρεις τό λιγώτερο ’Ιταλοί, πριν από τό Mathurin Regnier, μάς 
διηγένται τό μύθο της «Φυλλάδας»: "Ενας ανώνυμος στο «Novelliere 
Antico» (μύθος 91), ό Στέφανος Guazzo στους «Διαλόγους» του κι δ 
Σκιπίωνας Ammirato στις «Παροιμίες». ’Αξίζει νά προσέξωμε, πώς 
καί στις τρεις Ιταλικές παραλλαγές παίρνουν μέρος τρία ζώα, δηλ. ή 
’Αλεπού, ό Λύκος κι ή Μούλα, τό θύμα τών δυο θηρίων, πού τελικά 
νικά καί θριαμβεύει. "Ετσι καί στη «Φυλλάδα» παίζουν τρία ζώα. 
Μόνο πού τής Μούλας τη θέση την παίρνει δ Γάιδαρος, γιατί, καθώς 
φαίνεται, από κείνα τά χρόνια ήτανε πιο συνηθισμένος στην Κρήτη 
από τ’ άλλα ζωντανά τού είδους του, καί σάν τέτοιος πιο κατάλληλος 
χιά τή σάτυρα.

"Οπως δ Mathurin Regnier, πολύ μεταγενέστερος άπό τον ποιη
τή τής «Φυλλάδας», κινήθηκε νά γράψη σάτυρα μ’ αύτό τό θέμα, έτσι 
κι ό Lafontaine, μεταγενέστερος άπό τό Regnier, συνθέτει δυο σχε
τικούς μύθους: Τον όγδοο τού πέμπτου βιβλίου καί τό δέκατον έβδο
μο τού δωδέκατου βιβλίου τών μύθα'ν του. 'Ο πρώτος έχει τριανταέξι 
στίχους καί δυο μόνο πρόσωπα-ζώα, τό Λύκο καί τ’ ’Άλογο. Είν’ 
ένα σκίτσο χωρίς δράση, άπ’ όπου λείπουν όλες οί χάρες τής «Φυλλά
δας». Ό δεύτερος έχει τριαντατρεΐς στίχους καί πρόσωπα τήν ’Αλε
πού, τό Λύκο καί τ’ ’Άλογο. Τούτος είναι πιο κοντά στη «Φυλλάδα». 
Είναι κι αυτός μιά μονοκοντυλιά' μά τά κύρια γνωρίσματα βρίσκον
ται χωρίς κόπο. Ό Λύκος πληρώνει καί δώ τά σπασμένα, όταν σκύβη 
νά διαβάση τ’ όνομα τού Αλόγου, πού είναι τάχα γραμμένο γύρω - 
γύρω στο πέταλό του. Βιάζεται χωρίς δισταγμό νά τό κάμη, γιά νά 
ρεκλαμάρη τις γνώσες του στην ανάγνωση, τήν ώρα πού ή ’Αλεπού, 
πού κατάλαβε πώς κάτι τούς μαγείρευε τ’ ’Άλογο, 

s ’ excusa sur son pen cle savoir !
Πηγές τού Lafontaine — οί ιταλικές τού Mathurin Regnier. Αυτές 
πού είχε μπροστά του κι δ ’Ανώνυμος, πού στιχούργησε τό «Συναξάριον 
τού τιμημένου Γαδάρου». Σηαειώνω πώς σε μιά παράγραφο τού 
«Άσκημόπαπου» τού Andersen, τό διωγμένο άπό παντού πουλί, 
μπαίνει καί στο χαμόσπιτο μιας χήρας, πού ζή μ’ ένα γάτο καί μιά 
κότα. Τ’ αγαπάει σά παιδιά της κ. λ. Τά χνάρια τού μύθου τής «Φυλ
λάδας» είναι καί δώ χεροπιαστά.

Σίγουρα θά υπάρχουν κα' σέ πολλά άλλα λογοτεχνήματα έπίδρα-
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σες από τό μϋθο μας. Και τά λίγα δμως τούτα δείχνουν αρκετά τη 
διάδοση τοΰ μύθου, άρα και τό σατυρικό ενδιαφέρον πού παρουσιά
ζει. Κάτω από τά τρία πρόσωπα - ζώα αναγνωρίζονται εύκολα οί τρεις 
μεγάλες μεσαιωνικές δυτικοευρωπαϊκές κοινωνικές τάξες, τών ευγε
νιών, τοΰ κλήρου και τής τρίτης τάξης, καί καυτηριάζεται, σκεπασμέ
να κι ανώδυνα, ή αυθαιρεσία πού χαρακτήριζε τή συμπεριφορά τών 
δυο πρώτων αντίκρυ στην τρίτη.

"Οπως μας λέει ό Κάρολος Krumbacher στην 'Ιστορία τής Βυ
ζαντινής Λογοτεχνίας (Miinchen 1897. C. Η. Beck’sche Verlags- 
buchhandlung, σελίδα 880 καί κάτω), ό μύθος είναι δυτικοευρω
παϊκός κι ανήκει στον κύκλο τών παραμυθιών τής ’Αλεπούς. Τό ίδιο 
υποστηρίζει στά Προλεγόμενα τής έκδοσής του κι δ ’Ιάκωβος Grimm.

"Ομως ή «Φυλλάδα» δέν έχει άμεση πηγή δυτικοευρωπαϊκά καί 
’ιταλικά πρότυπα. ’Άλλος πιο παλιός στιχουργός, ανώνυμος κι αυτός 
καί Κρητικός, είχε γράψει πάνω στον ϊδιο μύθο έν’ άλλο σατυρικό 
στιχούργημα, πού απ’ αυτό καί μόνο κατάγεται ή «Φυλλάδα».

*0 Γουλιέλμος Wagner (1843 - 1880) στά Carmina Graeca Me- 
dii Aevi (Lipsiae in Aedibus B. G. Teubner, 1874) στις σελίδες 
112 ίσαμε 123, δημοσιεύει γιά πρώτη φορά από τον περίφημο Βιενέ- 
ζικο Κώδικα (Codex Vindobonensis Thelogicus 244) τ° από 393 
άνομοιοκατάληχτους δεκαπεντασύλλαβους πολιτικούς στίχους «Συναξά- 
ριον τού Τιμημένου Γαδάρου» καί σε συνέχεια, στις σελίδες 124 ίσα
με 140, τή «Φυλλάδα» μέ τόν τίτλο «Γαδάρου, Λύκου καί ’Αλουποϋς 
Διήγησις 'Ωραία» (όχι «Χαρίεις»).

Τήν έκδοση τής «Φυλλάδας» ό Wagner τήν έκαμε μέ πολλή ευσυ
νειδησία σύμφωνα α) μέ τήν έκδοση τοΰ ’Ιάκωβου Grimm τού 1832 
πού είχε γίνει απάνω σε συγκαιρινή λαϊκή βενετσιάνικη έκδοση, καί 
β) μιά πάλι βενετσιάνικη λαϊκή έκδοση τού 1871, πού τοΰ προμήθε
ψε δ Σάθας.

Ούτε ό Grimm ούτε ό Wagner δέν έχουν ιδέα γιά τήν ύπαρξη τοΰ 
αντιτύπου τής πρώτης έκδοσης τής Βενετίας τοΰ 1539, πού αναφέρει 
ό Krumbacher, (ένθ’ ανωτέρω σελίδα 883, Hilfsmittel). ’Ίσως επει
δή, κι αν βρισκόταν από τότε στή βιβλιοθήκη τοΰ Μονάχου, δέν είχε 
γίνει γνωστή ή εκεί παρουσία του.

Δέν είχα γιά τή δουλειά μου παρά μόνο τόν τόμο τοΰ Wagner. 
’Αλλά τό αντίτυπο πού χρησιμοποίησα έχει ιδιαίτερη στο προκείμενο 
αξία: Προέρχεται από τό τμήμα τής βιβλιοτθήκης τοΰ Στεφάνου Ξαν- 
θουδίδη, πού μέ τή διαθήκη του, δωρήθηκε στο Μουσείο 'Ηρακλεί
ου. Στά περιθώρια τών σελίδων τής «Φυλλάδας» υπάρχουν κάμποσες 
ιδιόχειρες σημείωσες καί διόρθωσες τοΰ πατέρα τής κρητολογίας, πού
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χρησιμοποιώ στην έκδοση μου, μνημονεύοντας προσεχτικά την πηγή 
τους Στις περισσότερες άπ’ αυτές ό Ξανθουδίδης, πλάι στο αρχικό 
τοΰ επιθέτου του 3., η και χωρίς αυτό, βάζει ένα Μ. η (Μ.) πού δεν 
είχα κατορθώσει νά εξακριβώσω τί σημαίνει, μ’δλο πού είχα για και
ρό προσπαθήσει κι ερευνήσει. Φαινόταν δμως δτι πρόκειται για γρα
φές προερχόμενες από άγνωσιη σε μένα έκδυση τής «Φυλλάδας».

Ό διαλεχτός μεσαιωνοδίφης φίλος κ. Μανοΰσος Μανούσακας, πε
ραστικός από τό 'Ηράκλειο, είχε την καλωσύνη, κατά παράκλησή μου, 
νά κοιτάξη τον τόμο. 'Ύστερα από προσεχτική εξέταση, μοϋ είπε, πώς 
είναι πολύ πιθανό τό Μ. (Μ.) πού σημειώνει ό Ξανθουδίδης, νά φα- 
νερώνη γραφές τής πρώτης βενετσιάνικης έκδοσης τής «Φυλλάδας» τοΰ 
1539, πού θά είχε προμηθευτή άπό τό Μόναχο αντίγραφό της, μέ 
σκοπό νά εκδώση τό έργο. Κατά κακή τύχη τά κατάλοιπα τοΰ Ξαν- 
θουδίδη δέν έχουν φυλαχτή στις ντόπιες βιβλιοθήκες, δπου θά ήταν 
ή θέση τους, παρά βρίσκονται σκορπισμένα.

Παρατηρώ, πώς ή έκδοση τοΰ 1539, (άν είναι σωστή ή εκδοχή, 
πώς οί γραφές πού σημειώνει δ Ξανθουδίδης προέρχονται άπ’ αυτήν), 
δέν είναι έκδοση τοΰ ίδιου τοΰ ποιητή. Τοΰτο αποδείχνεται άπό τό 
γεγονός, πώς πολλές γραφές άπ’ δσες παραδίδουν οί άλλες λαϊκές βε- 
νετσιάνικες έκδοσες, πού είχε ύπ’ δψη δ Grimm κι δ Wagner, είναι 
καλύτερες άπό τής έκδοσης τοΰ 1539. Θα πή, πώς, παράλληλα προς 
τό κείμενο τής «Φυλλάδας» πού μάς δίνει ή πρώτη κείνη λεγάμενη 
έκδοση, κυκλοφορούσαν κι άλλα, συγκαιρινά ή παλιότερα, πού δέν τά 
ήξερε ό εκδότης τοΰ 1539, τά γνώρισαν δμως οί μεταγενέστεροι επι
μελητές τών λαϊκών εκδόσεων.

'Ο Ίάκ. Grimm, δ μεγάλος γερμανολόγος, τήν έκδοση τής «Φυλ
λάδας» τήν επιχείρησε, άνατυπώνοντας αυτούσια μιά λαϊκή βενετσιά- 
νικη έκδοση, γιά νά τή στείλη στο συνιδρυτή τής γερμανιστικής επι
στήμης Κάρολο Gachmann, άποκλειστικά γιά τό λόγο, πώς σχετιζό
ταν μέ τό Reinhart Fuchs, πού τούς άπασχολοΰσε και τούς δυό. Γι’ 
αυτό, ή άμέλεια στήν έκδοση καί τό πλήθος τών παρανοήσεων τοΰ 
γλωσσάριου, πού άναφέρει δ Krumbacher, δέν έχει ιδιαίτερη σημα
σία. Δέν ήταν ειδικός γιά έκδοσες νεοελληνικών κειμένων. Τά προλεγό- 
μενά του ό'μως, δπου θά γίνεται λόγος γιά τήν καταγωγή κσί τή δια
μόρφωση τοΰ μύθου, δέν ήταν εύκολο, παρά τή ζοοηρή επιθυμία μου, 
νά τά συμβουλευτώ, άν και πιστεύω πώς θά μοΰ ήταν πολύ χρήσιμα.

Άπό ένα em [endavit] Bicelas στο κριτικό σημείωμα τής «Φυλ
λάδας» (στίχος 228) συμπεραίνω, πώς δ Βεκέλας άνακοίνωσε μ’ επι
στολή στο Wagner τήν ωραία διόρθωση τοΰ μέταντα ο?, μετ’ 
αυτά. Στο σύγγραμμα τοΰ ’Αλεξάνδρου Οικονόμου «Τρεις Άνθρω-
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ποι», πού μοϋ υπόδειξε 6 λόγιος φίλος Νΐκος Σταυρινίδης, ’Αθήνα 
1953, τόμος II, σελίδες 267 και κάτα), βλέπομε πως ό Βικέλας κι ό 
Wagner ήταν φίλοι κι αλληλογραφούσαν για χρόνια. “Ομως στη βι
βλιογραφία τοϋ Βικέλα, πού παραθέτει δ Οικονόμου, δέ γίνεται μνεία 
καμμιας εργασίας τοΰ Βικέλα πάνω στη «Φυλλάδα».

Ό Ά. Ά. Παπαδόπουλος, διευθυντής τοΰ λεξικού τής ’Ακαδη
μίας, (Κανίσκιον Φαίδωνι Κουκουλέ, ’Αθήνα 1953, σελίδες 386 και 
κάτω), σ’ άρθρο του για τη «Φυλλάδα», είναι έπιφυλαχτικός ως προς 
τις γνώμες τού Krumbacher. Δεν κάνει κανένα λόγο για την κρητική 
καταγωγή τού έργου, ούτε τό συσχετίζει μέ τούς άλλους καρπούς τής 
κρητικής γραμματείας καί μέ τήν ’Αναγέννηση. Κακίζει τον Krum
bacher, γιατί θεωρεί τό μύθο τής «Φυλλάδας» δυτικοευρωπαϊκό. ’Αλ
λά ό Krumbacher δεν άρνιέται τήν αρχικά πιθανή ελληνική καταγωγή 
του.

Δεν τό πιστεύω ακόμα, ως ιστορικά σωστό, τό νά υποστηρίζεται, 
πώς ή «Φυλλάδα» ανήκει στούς τελευταίους αιώνες τής Βυζαντινής Λο
γοτεχνίας, κι αν ακόμα ό Krumbacher τήν περιλαβαίνει στήν Ιστορία 
του, μαζί μ’ δλα τ’ άλλα κρητικά ποιητικά προϊόντα. 'Ο Krumbacher 
έγραφε πριν από τό 1897. Μά από τότε ίσαμε τό 1953 ή μελέτη τών 
κρητικών κειμένων έφερε σημαντικές αλλαγές στις άποψες τού Krum
bacher.

Ή περίοδο ανάπτυξης των κρητικών γραμμάτων, από τό Δελαπόρ- 
τα ίσαμε τό Φώσκολο, πάει πιο πολύ μέ τή Δύση παρά μέ τήν ’Ανα
τολή. Είναι μιά αρχή κι όχι ένα τέλος. Κάτι χρονικά, γεωγραφικά καί 
γλωσσικά διαφορετικό άπ’δ,τι ξέρομε γιά τό Βυζάντιο. Έκεΐ ίσαμε 
τήν τελευταία στιγμή βασίλευε ό δασκαλισμός τών γραμματισμένων 
κι ή πνευματική φτώχεια τών αγράμματων. Στήν Κρήτη τ’ άνθισμα 
είναι καθαρό και γενικό. Τά στιχουργήματα ξαμώνουν οτό σύνολο κι 
δχι σε μιά «έλίτα». Τά ποιητικά έργα έκδίδονται καί σκορπίζονται 
στά τετραπέρατα σε χιλιάδες αντίτυπα. Πρόκειται γιά ένα βαθμιαίο άνέ- 
βασμα, πού ^ξεκινώντας :άπό ψελίσματα καί πατώντας σκαλί - σκαλί, 
φτάνει στο Ρωτόκριτο καί ξαφανίζεται μέ τήν τελειωτική κατάχτηση 
τού νησιού από ιούς Τούρκους τό 1669.

“Οσο γιά τον τιμητικό τίτλο «Νΐκος», πού ό ποιητής τής «Φυλλά
δας», σάν είδος παράσημο, κολνάει στον απίθανο θριαμβευτή τής 
άνισης άμάχης, είναι πιστεύω αρκετά φανερή ή αφορμή του, ώστε νά 
μή φαίνεται απαραίτητο τό νά καταφύγωμε στον αρχαίο κείνο «Νί- 
κωνα». Νίκησε. Λοιπόν πρέπει νά λέγεται Νΐκος.

Δεν έχω στή διάθεσή μου τήν πεζή διασκευή τού «Συναξαριού», 
πού αναφέρει δ Krumbacher, πώς έγινε γιά τούς ευλαβικούς άναγνώ-
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στες, κι δπου γίνεται λόγος και για τό “Αγιον ’Όρος. Δεν ξέρω, αν 
μετά τό 1874, ποίι τυπώθηκαν τά Carolina τοϋ Wagner, δημοσιεύ
τηκε καμμιά έκδοση της «Φυλλάδας», έχτός από τις λαϊκές τής Βενε
τίας, οΰτε αν γράφτηκαν κι είδαν to φώς άλλες μελέτες σχετικές. 'Ο
πωσδήποτε για τό σκοπό τής δουλειάς αυτής, νά δώσω δηλαδή ένα 
κείμενο καθαρό και φροντισμένο, πού νά τραβήξη τήν προσοχή και 
τοϋ πλατύτερου κοινού και των ειδικών σ’ ένα πνευματικό καρπό σ’ 
δλα αντάξιο τής εποχής του, μοΰ έφτασαν δσα μπόρεσα νά διαβάσω 
και νά χρησιμοποιήσω.

Ό τόμος τοϋ Wagner με τις σημείωσες τού Ξανθουδίδη στά πε
ριθώρια' έπειτα ή σύσταση πού κάνει ό ίδιος ό Wagner (ξέροντας κα
λά τ’ αδύναμα και τρωτά σημεία τής δικιάς του έκδοσης) σ’ εμάς 
τούς “Ελληνες, νά ξαναμελετήσωμε καί διορθώσωμε τά κείμενα (σελ. 
VIII·)' και τέλος ή έχτίμησή μου προς τή «Φυλλάδα», ήταν τά κίνητρα 
τής απόφασής μου νά καταπιαστώ μ’ αυτή τήν έκδοση.

Μια προσεχτική μελέτη κι αντιπαραβολή των κειμένων τοϋ «Συνα
ξαριού» καί τής «Φυλλάδας» μάς διδάσκει τά παρακάτω.

Α) Ή «Φυλλάδα», πού ή χρονολογία μιάς παλιάς έκδοσής της τό 
1539 μάς είναι γνωστή, αποδείχνεται σά μεταγενέστερη καί τεχνικώτε- 
ρη διασκευή τοϋ «Συναξαριού». Είναι σφάλμα νά θεωρήσωμε τά δυο 
τούτα στιχουργήματα σά μίμησες καί διασκευές ενός παλαιότερου πρό
τυπου, καθώς υποστηρίζει ό Krumbacher. Ό στιχουργός τής «Φυλ
λάδας» παρακολουθεί στίχο-στίχο τό «Συναξάρι». Παίρνει τούς κα
λούς στίχους καί τις έξυπνες εϋρεσες πού συναντά στήν πρόοδο τής 
δουλειάς καί μάς τις βάζει στή διασκευή του αυτούσιες.

Στο μεταξύ, πάλι στή πρόοδο τής δουλειάς, δλο κι εφευρίσκει καί 
προσθέτει επεισόδια κι επεξεργάζεται καλλιτεχνικά τό μύθο, πού καί 
στά δυο είν’ ένας κι ό ίδιος.

Β) Ή γλωσσική μορφή τοϋ «Συναξαριού» τό τοποθετεί πολύ πριν 
από τό 1500, περίπου τον καιρό πού ζούσε κι έγραφε στο Χάνδακα ό 
Στέφανος Σαχλίκης. Ή «Φυλλάδα» πάλι μάς παρέχει πολύτιμο δείγ
μα τής θέσης πού είχε ή γλώσσα, μέσα στήν εξέλιξή της, κατά τό 
1539, δταν άρχίζη νά παίρνη τή δόκιμη μορφή της.

Ξέρομε σήμερα, χάρη στο Μανοΰσο Μανούσακα, πώς ό πιο παλιός 
Χανδακίτης ποιητής είναι ό Λινάρδος Δελαπόρτας καί ξέρομε μέ α
σφάλεια τις χρονολογίες τής δράσης του γύρω στά 1400. 'Η γλωσσι
κή μορφή των έργων τοϋ Δελαπόρτα είναι γιά σήμερα τό πρώτο γνω
στό σκαλί στο δρόμο πού φέρνει στή «Βοσκοπούλα», στο Χορτάτση, 
στον Κορνάρο.

’Ανάμεσα στις δυό χρονολογημένες άκρες Δελαπόρτα Φώσκολυυ
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διανύθηκε ένας δρόμος από κοντά τρία εκατόχρονα. *Η πρώτη έκδοση 
τής «Φυλλάδας» τό 1539 μοιράζει τη χρονική τοΰτη περίοδο περίπου 
στα δυό. Τό δεύτερο μισό, άπό τη «Φυλλάδα» ίσαμε τό «Φορτουνά· 
το», μάς είναι αρκετά γνωστό, υστέρα άπό τόσες εργασίες πού είδαν 
τό φώς. Τό πρώτο μισό, άπό τό Δελαπόρτα ίσαμε τη «Φυλλάδα», είναι 
λιγώτερο διερευνημένο. Σ’ αυτό πέφτει ή ζωή κι ή δράση τοΰ Χού- 
μνου, τοΰ Μπεργαδή, τοΰ Σαχλίκη, τοΰ ποιητή τοΰ «Συναξαριού» κι 
άλλων Κρητικών, πού τά έργα τους βρίσκονται στο Βιεννέζικο Κώδι
κα κι άλλοΰ.

Πιστεύω πώς ή γλώσσα και γενικά ή μορφή τοΰ «Συναξαριού» τό 
βάζουν χρονολογικά πιο κοντά στο Δελαπόρτα, παρά στή «Φυλλάδα», 
γύρω δηλαδή στά χρόνια τής "Αλωσης και πριν.

Γ) Στο «Συναξάρι», δπως και στο Δελαπόρτα, βρίσκομε πρωτό
γονη στιγουργική, πού μας θυμίζει κάπου - κάπου τ’ άνεξέλιχτα βυ- 
ζαντικά δεκαπεντασύλλαβα στιχουργήματα. Μέ τή διαφορά, πώς δ Δε- 
λαπόρτας είναι λόγιος κι ό ποιητής τού «Συναξαριού» περισσότερο 
λαϊκός στιχουργός μέ μέτριο τάλαντο. ’Από άδεξιότητα κι άστάθεια 
γούστου άνακατεύει, δπως τοΰ έρχεται βολικό, αρχαϊκά καί συγκαιρι
νά του γλωσσικά στοιχεία. Καταφέρνει δμως κάπου - κάπου νά βρί- 
σκη ζωντανές έκφρασες, γεμάτες χιούμορ, μέσα στο τυχαίο μάλλον 
συνταίριασμα τών δεκαπέντε συλλαβών. Δέν τού λείπουν κάπου - κά
που κι ολόκληροι στίχοι μέ άξια κι εκφραστικές εϋρεσες πετυχεμένες, 
πού, καθώς είπα, ό διασκευαστής τής «Φυλλάδας» τ'ις παίρνει αυτού 
σιες, δείχνοντας τό φίνο γούστο του.

Ό τελευταίος είν’ επιδέξιος στιχουργός, έχει γούστο ποιητικό καί 
δέ λείπει οΰτ’ άπ’ αυτόν τό πηγαίο χιούμορ. Δέ θά ύποστηρίξωμε, 
πώς ή στιχουργική τής «Φυλλάδας» βρίσκεται στο επίπεδό εκείνης πού 
συναντούμε στήν «Έρωφίλη» καί στο «Ρωτόκριτο». Τήν πλησιάζει 
δμως κι ίσως τήν προετοιμάζει.

Δ) Καί τά δυό στιχουργήματα, χωρίς νά κάνουν πουθενά λόγο γιά 
τήν Κρήτη, είναι γραμμένα στήν Κρήτη κι άπό Κρητικούς. Μέ τή δια
φορά, πώς, δπως γίνεται μέ τά έργα τών παλαιότερων, ή γλώσσα τοΰ 
«Συναξαριού» δέν είναι καθάρια ιδιωματική, στο βαθμό πού είναι 
τής «Φυλλάδας». 'Ο στιχουργός του άρχαΐζει, σολοικίζοντας καί βαρ- 
βαρίζοντας άκατάπαυτα, κι άποφεύγει τούς ιδιωματισμούς. Ζούν χω
ρίς άλλο άκόμα στήν εποχή του λέξες, τύποι κι έκφρασες άρχαϊκώτε- 
ρες, μά κατά κύριο λόγο ό δασκαλισμός αυγατίζει τά νεκρά στοιχεία. 
"Οπως καί νά ’ναι τά ζωντανά κρητικά στοιχεία φτάνουν καί περισ
σεύουν, γιά νά στηρίξουν τήν κρητική καταγωγή^ι^Μ τοΰ «Συναξαριού»

Μάζεψα τ’ άκόλουθα παραδείγματα' κακομάζαλος, (α) μπουκώνω,
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αηηλογιοΰμαι, νά πέσω ϋέλω (—da πέσω, κατά διόρθωση Ξανθουδί- 
δη, στίχος 24), έέ,ορώ, αν&ρύβω (κατά διόρθωσή μου, στίχος 37), αυν- 
τρομάαοω, -ξνλοσοφώ, εανννεφιάσε (αντί έσυννέφιασε), σύντεκνος και 
σνντέκνισσα, μεταγνώϋω, πιδεξοαύνη, ισιλιμπονρδώ και τηιλιμπούρ- 
δισμα, έΰώρειε, ορνιϋα, κατάκι (αντί γατάκι), οήκωμαν οϋκ εχει (= 
δεν εχει σηκωμό, δέ μπορεί κανένας νά σηκώση [την κότα] από τό 
βάρος της, στίχος 187), ματοφρύδια, βαροφοριώνω, ο'ι μύξες νεύρα 
γίνονταν, στραβοκωλίζω (για γαϊδάρους), δ πόδας, άνακονρκονβα, γρι- 
λώνω (=γουρλώνω τα μάτια), ώρδινιάσε, έκάτσε (αντί ώρδίνιασε, έ
κατσε), κατασταίνω (=τοποθετώ, εγκαθιστώ), ξεματζουκώνει καί τσινά 
(γιά γαϊδάρους), καταλεφτώς (=λεπτομερώς, κατά διόρθωση δική μου 
στό στίχο 322), κοπανιά, ενε, έδώκε (δυο φορές στο στίχο 368), κα- 
τασβολώνω — δείχνουν κατά τρόπο σίγουρο την κρητική καταγωγή.

’Αντίθετα προς τό «Συναξάρι» ή «Φυλλάδα» είναι γραμμένη σε 
δοκιμώτερο ιδίωμα, μέ πλεονάζοντες κρητικισμούς καί μέ σχετικά λί
γες παρέκκλισες λόγιες κι άρχαΐζουσες. Ή γλώσσα της είναι τέτοια, 
πού κι αν δέν είχαμε τή χρονολογία τής πρώτης της έκδοσης, θά μάς 
ήταν εύκολο μέ μικρό λάθος νά είκάσωμε την έποχή τής συγγραφής 
της.

Στά κριτικά κι ερμηνευτικά σχόλιά μου, πού δέν τά χωρίζω γιά 
την άπλούστερη χρήση τους, W. σημαίνει τον τόμο τοΰ Wagner «Car- 
mina Graeca Medii Aevi». To Ξ. (Μ.) δίνει τις γραφές, πού ό Ξαν- 
θουδίδης σημειώνει στά περιθώρια τοΰ ποτέ αντίτυπου του τοΰ W·, 
καί πού είναι πιθανά οΐ γραφές τής πρώτης έκδοσης τής «Φυλλάδας». 
Σε τέτοια περίπτωση τό Μ. ή (Μ.) σημαίνει αντίτυπο Μονάχου. ’Ανα
φέρω κάθε φορά τις ό'χι λίγες διόρθωσες πού έκαμα καί πού μέ εύ- 
θύνουν. Στό κείμενο τις δίνω μέ αραιωμένα στοιχεία.

Τά σχόλια συντάχτηκαν γιά νά κάμουν εύκολώτερη την κατανόηση 
τής «Φυλλάδας» όχι τόσο στούς ειδικούς, δ'σο στό πλατύτερο κοινό 
τών φιλομούσων. Οί γλωσσολογικές παρατήρησες πού κάνω, είναι 
σύμφωνες μέ τά πορίσματα τών γλωσσολόγων Χατζηδάκη, Φιλήντα 
καί τών άλλων. Γίνεται μόνο ύπενθύμισή τους.

Οί αριθμοί στην αρχή τών παραγράφων φανερώνουν τούς στί
χους, πού γι’ αυτούς γίνεται λόγος.

Γιά την ευκολία τών αναγνωστών δέ χρησιμοποιώ τις συνηθισμέ
νες συντομογραφίες καί τά λατινικά μονοσύλλαβα τών κριτικών υπο
μνημάτων, πού μόνο φιλόλογοι θά μπορούσαν νά νιώσουν εύκολα.

Κομμάτια τοΰ κειμένου πού γι’ αυτά θά γίνη λόγος, τυπώνονται 
μέ πλάγια. Τό σημείο (-=) βάζεται άμα άκλουθοΰν ερμηνείες. Κριτικά 
κι άλλα βοηθητικά σχόλια χωρίζονται από τις λέξεις τοΰ κειμένου μέ
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άνω τελείες. Τά εισαγωγικά κλείνουν χωρία καί στίχους άλλων 
μενών.

ΙΆΔΑΡΟΥ, ΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΙΙΟΥΣ Α1ΗΙΉΣΙΣ ΩΡΑΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ

“Αρχοντες, νά γροικήσετε, αν ΰέλετε, δαμάκι, 
δ Λύκος μέ την Άλονποΰ πώς ήπιαν το φαρμάκι.
Πώς ήτονε ή άφορμή, πώς έκαταπιαστήκαν, 
καί τί νοβέλλα πά&ασι καί πώς έντροπιαστήκαν.

Σά φαίνεται, δ Γάδαρος δ καταφρονεμένος, 
πάντοτε κακορίζικος καί παραπονεμένος, 
ο’ Αφέντην ελαχε κακόν, λωβόν και ψωριασμένοι1, 
φτωχόν καί κακομάζαλον, πολλά δυστυχίαμένον.
Ποτέ του δέν έχόρτασε, ποτέ δέν άναπαύτη, 
νύχτα καί μέρα δέρνειαι στον κήπο για νά σκάφτη.
ΙΙ&σα πουρνόν έφόρτωνε τό I άδαρον εκείνον 
κι είς τό παζάρι πήγαινε κι αυτεϊνος μετά κείνον.
Λάχανα τον έφόρτωνε, κρεμμύδια καί μαρούλια, 
ραπάνια, αντίδια, κάρδαμα, πράσα, κοκκινογούλια.
“Αχερο δέν τοΰ βρίσκει ο, κριϋάρι δέν ποτάσσει, 
νά δώση τοΰ Γαδάρου του, νά φάη, νά χορτάση.
Τά λάχανα καθάριζε καί τοΰ ’ρίχνε τά φύλλα, 
κι δντεν έσκόλα τό βράδυ έφόρτοινέν τον ξύλα.
Κι Από τον κόπον τον πολύν, την δούλεψην την τόση, 
κι εκ τές ξυλιές δπού παιρνεν, ώστε νά ξεφορτώση, 
Αδύνεψεν ο Γάδαρος καί πλέα δέν έμπάρει 
κι Από τήν ψώραν την πολλήν σαμάρι δέν έφόρει.
Χειμώνα δέν έδύνετον ουδέ καί καλοκαίρι 
ουδέ γιά ξύλα νά ΰπα ουδέ νερό νά φέρη.
Καί μιά Λαμπρή, μιά Κυριακή, τάχα λνπή&ηκέ τον 
καί πιάνει καί ξεστρώνει τον, ελνσε κι αφηαέ τον, 
νά πα νά περιβοοκηϋή, κάμποσο ν’ Ανασάνη, 
νά φά. κλαδί Από δέντρο κι Από τη γης βοτάνι, 
νά πέαη καί νά κυλιστή, τό στόμα τον ν’ Αφρίση, 
νά φά καί χόρτον λιβαδιού, νά πιή κι Από τη βρύση.
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Στη μιά μεριά τοΰ λιβαδιού ήτονε δάσος μέγα 
κι δ Λύκος μέ την ’ Αλουπού ερχόντουσαν και λέγα'
ΓΊντα βουλή νά κάμωμε, τί στράτα να κρατούμε, 
καλό κυνήγι νά ’βρωμε σήμερο νά γευτούμε ;»
Τότε κ ι ο'ι δυο συβάοτηκαν και συντροφιάν έκάμα 
καί μέρα νύχτα ώμόοασι νά περπατούν αντάμα.
Λέοιν «"^4ς δράμωμε λοιπόν, είς τό λιβάδι ας πάμε, 
άν λάχη κι εϋρωμεν εκεί κυνήγι γιά νά φάμε».
Και παρεν&νς έκίνηααν στον λιβαδιού τή στράτα, 
κι ή ’ Αλουπού οτοχάζετο, λέει' «Καλά μαντάτα, 
κυρ σύντεκνε' μού φαίνεται, νά ’ναι καλό κυνήγι 
δ Γάδαρος, κι ας δράμωμεν γλίγωρα, μή μάς φύγη».
Ό Γάδαρος τό γροίκησε, στέκει, αναστενάζει, 
γυρεύει λόγια νά τούς πή, ένα τ’ αλλού να μοιάζη.
Στέκει, διαλογίζεται, πώς νά τους ταπείνωση
καί λέγει τότε μέσα του' «Τώρα νά παίζ’ ή γνώση!»
Λοιπόν αυτοί έαίμωααν με την ταπεινοσννην
καί μέ πολλήν γλυκύτητα καί μέ την καλοσύνην,
καί χαιρετούν καί λέγουν του' «Κυρ Γάδαρέ μας, γειά οου,
χίλια καλώς έβρήκαμεν έδώ την αφεντιά σου,
’Έλα νά πάμεν είς τό σκιάς, νά πάρης λίγ’ αέρα,
ν’ άναπαυτής, νά δρυσιστής καί συ καμμιάν ήμερα.
’Αντάμα νά μιλήσωμεν, δμάδι νά γευϋούμεν
κι αγάλι - αγάλι είς τό σκιός την στράταν νά κρατούμεν,
Εϊς ενα σπίτιν δμορφον νά πά νά κοιμηϋούμεν
καί τό ταχύ μέ την δροσιάν πάλιν νά σηκωέέοΰμεν».
Πολλά αυτοί έπάσχισαν, γιά νά τόνε ξεβγάλουν,
γιά ν’ άκλουδήση μετ’ αυτούς, στο σπήλιο νά τον βάλουν.
Σάν εϊδεν δ κύρ Γάδαρος τό πώς τριγύρω στέκουν,
καί τί λαλούσι προς αυτόν, καί πώς τον παραστέκουν,
ένόησεν ώς φρόνιμος καί βαρυαναστενάζει,
καί πώς νά κάμη μετ’ αυτούς στέκει καί λογαριάζει.
Λέγει' «Ζώον ταλαίπωρον είμαι εγώ τοΰ κόσμου, 
όπου μέ ταλαιπώρησεν αφέντης δ δικός μου.
‘Απάνω μου ουδέν βαστώ σάρκαν άλλ’ ουδέ αίμα' 
δμνέω σας άλή&εια καί δέν σάς λέγω φέμα.
Καί περπατώ, κλονίζομαι, τρέμω καί ϋέλω πέσει, 
ουδέ γιατρός, ώσάν γροικώ, ϋέλει μέ ώφελέσει».
Ταύτά ’λεγεν δ ταπεινός, τάχατες γιά νά πάγουν,
γιά νά γλυτώση άπ’ αύτουνούς, μήπως καί τόνε φάγουν.
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Καί πάλιν λέγει' «’Άρχοντες, νά πώ τής αφεντιάς οας,
εγώ αγαπώ κι ορέγομαι νά ’χετε την νγειά σας,
γιατί ύωρώ το κάλλος σας, την ωραιότητά σας,
την καλοσύνην την πολλήν και την γλυκύτητά σας,
και &έλω νά γλυτώσετε, νά ’χετε την ζωήν σας, 75
νά πάτε στα σπιτάκια σας καλά με την τιμήν σας
Και φύγετε δγλίγωρα, τ ί αφέντης μου βιγλίζει
και μέ ζαγάρια και σκυλιά τό δάσος τριγυρίζει.
“Οταν ϋελήση νά έβγή, νά πά νά κυνηγήοη,
δε βρίσκει’ άλλος κυνηγός όμπρός του νά νικήση. 80
Ι’ιατ’ είναι μέγας κυνηγός , μέγας περδικοπιάστης
κι αν εν’ και πής καί φυγής τον βλέπε σε, ότι λανίλάστης.
"Οντα τον πάρουν άρχοντες γιά νά περιδιαβάσουν,
τά όρη όλα θρύβονται, τά δάση συντρομάσσουν,
γιατ’ έχει σκύλους δυνατούς, έχει καί την ανδρείαν 85
σκύλους χοντρούς, λαγωνικά άπό την Λομπαρδίαν.
Πέτονται ώς οί γέρακες ώς αετοί γυρίζουν, 
λιοντάρια, λύκους καί έλεριά, οοά βρουν, τά ξεσκίζουν.
Καί όταν &έλη νά βαλύή νά πιάση τό δοξάρι, 
οI λύκοι κι όλα τά ϋεριά τρέμουσι σάν τό ψάρι». 90
Ταϋτά ’λεγεν ό Ι’άδαρος, μη νά τους φοβερίση, 
νά βρή κι αυτός την άδεια τον, γιά νά παραμερίση.
Ή Άλουποΰ ή πονηρά, ή δολιοπανοΰργος, 
πάντα λογίζεται κακά ωσάν έχόρός κακούργος.
Τά λόγια δέν τής έλαϋαν εκείνα του Γαδάρου 95
καί μέ &υμόν καί μάνητα λέγει τον μονιτάρου'
«Έδά έλωρώ, κυρ Ι’άδαρε, κάνει ή ψυχή μου χέρι, 
κι οργίζεται σε περισσά σάν τό κακό μαχαίρι.
Μηδέν ξνλοαοφάς πολλά, ότι χωριά της είσαι.
Στέκου αυτόν καί οώπαινε, ωσάν χοντρός που είσαι. 100
Μηδέν &αρρής, κυρ Γάδαρε, ότ’ εϊμεοτεν εργάτες 
άπό κείνους τους άγροικυυς καί τούς κακούς χωριάτες.
’Εγώ ’μαι άατρονόμιααα, εγώ ’μαι καί μαντεύτρα, 
καί τον κύρ Λέου του Σοφού εγώ ’μουνε μαγεύτρα.
’Εγώ ’μαι διδασκάλισσα τον λόγον καί τού μύίλου 105
κι αυτόν τον νομοκάνονα ήξεύρω τον εκ ατήόου.
Καί σύ γελάς μας φανερά όμπρός στο πρόαωπόν μας, 
πού ϋέλομε νά σ’ έχωμεν εδώ γιά πίτροπόν μας.
Μά την άλήϋεια, πρέπει σου νά παιδευτής μεγάλως, 
γιατί δέν έχεις αύστααιν άπάνω σου ουδέ κάλλος. 110
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Άλλ’ έπειδή ’oat απαίδευτος, ώς φαίνεται τό πράμα, 
κι δ πως δεν έχεις φρόνεοιν ουδέ κατέχεις γράμμα, 
συμπάθιο πρέπει τό λοιπόν νά 'χης διά την ώραν, 
γιατί βρισκόμεσίλεν έδώ πολλά πιμά ο την χώραν.
Λέγω οου γοΰν από τοΰ νΰν, μάθε νά ουντυχαινης, 115
καί τιμά τους καλύτερους, δπου κι αν τούς λαχαίνης.
Ψέμα μηδέν είπής ποτέ, αλήθεια λέγε πάντα,
νά έχης την προτίμηοιν κάλ.λια παρά τούς πάν τ ας.
Θωρροΰαε, καλορρίζικε, καλήν την τύχην έχεις,
καί μετά μάς εύρέθηκες, κάμε νά τό κατέχης, 120
νά περπατήσης μετά μάς, ν' άναπαυθής, νά ζήσης,
τη συντροφιά μας την καλή τότε νά τή γνωρίσης.
Νά σε χειροτονήσωμεν, νά ’σαι άποκρισάρης, 
καί μετά μάς νά περπατής, πολλήν τιμήν νά πάρης.
ΕΙς τήν βουλήν μας νά χτορής, είς δλα μας νά πράξης, 125 
αν «ν’ καί σφάλωμεν καί μεις, εσύ νά μάς διδάξης.
Κι αν «ν’ καί σύ μαθητευθής, νά ’ναι διά τιμήν μας. 
χαρά σε σέ, χαρά σε μάς δ ι ά τον μαθητήν μας.
Καί νά περάοωμεν όμού τήν θάλασσαν, κ ι άντάμα,
νά πάμε ο τήν 'Ανατολήν, νά 'βρωμεν πάσα πράμα, 130
να ’νδύσωμεν τά στάιιενα ετούτα πού βαστοϋμεν
καί μετά μάς τό διάφορον νά τό διαμοιραστοΰμεν».
Σάν είδεν δ κυρ Γάδαρος τάς άτωφάσεις τούτων, 
ατανιώς τον άκολούθησεν ώς φρόνιμος οπού 'τον.
Προβλέπει καί τον θάνατον καί λέγει κάθε ώρα' 135
«"Οταν ετούτοι μ' εϋρασιν, ήταν κακή μου ώρα».

Κι οι τρεις των είς τήν θάλασσαν αντάμα κατεβήκαν 
μιάν βάρκαν έγυρέψασι, πάραυτας τήν έβρήκαν.
Μέσα σ' αυτήν εμπήκασι, δχι γιά να ιραρέψονν
μά πέρα στήν 'Ανατολήν διά νά ταξιδέψουν. 140
Ευθύς εκάμαν άρμενά, στο πέλαγος έβγήκαν
καί μαζωκτήκαν καί οί τρεις, στήν πρύμην ανεβήκαν.
Καί κεΐ βουλήν έποίκασι νά ρίξουσι μπαλλόττα, 
διά νά ποίσονν ναύκλερον, νά ποίσουν καί ποδότα.
Λοιπόν ό Λύκος νά γενή νανκλερος τού τυχαίνει, 145
ποδότας ό κύρ Γάδαρος μπαλότα τοΰ έβγαίνει.
Τον Λύκον ή κερά Άλουποϋ στέκεται καί παινά του, 
τό πώς τά βάνει σ’ δρδινιά όμορφα τ' άρμενά του.
«Χαίροις, τού λέγει, σύντεκνε, πώς τά καταλαμβάνεις
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καί πώς τά πιδεξεύγεααι κι εις δρδινιά rd βάνεις. 150
'Η προσευχή τής μάνας μου, τής καλογράς εκείνης, 
εκείνη μας βοή&ηοε και ναύκλερος έγίνης».
Λέγει καί τον κυρ Γάδαρον' «Βλέπε σε, μηδέν σφάλης, 
κι εϊσε λιμιώνα γύρεψε σίγουρον νά μάς βάλγ/ς.
Βλέπε καλά τη στράτα σου, ϋώρειε τδ μπούσουλά σου, 155 
νά μην παραστρατήσωμεν κι άπέκει σφάκελά σου».
Και τότες ή κνρά Άλονποϋ έπιασε τδ τιιιόνι 
και τον πτωχόν τον Γάδαρον στέκει κι άνατιμώνει.
«Γλήγορα, σκνλογάδαρε, πιάσε κουπί νά λάμνης,
γιατί ίλαιρώ και δέ γροικάς την στράταν όπου κάμνεις. 160
’Εμάς εϊν τδ ταξίδι μας νά πάμεν εις την Τάνα
και ϋέλει νά 'ν’ ή πλώρη μας αέαα στην τραμονντάνα.
Καί συ τη στράταν έσφαλες και πήγες πέρ-πονέντε 
και γκρέμισάν μας τά νερά ώς μίλια δεκαπέντε.
Έδώίλεν πού γκρεμνίσαμεν, ό &εδς νά μάς βοηίλήση, 165
νά μη μάς ρίξουν τά νερά σ’ κανένα ρημονήσι, 
όπου ψωμί δέ βρίσκεται, ούδ’ ένε ουδέ βρύση, 
νά μη μάς εύρη τίποτες καί κάμωμε καί χύση».
’Άνεμον εϊχασι καλών κι ήτον καλή εύδία,
καί μέ χαράν αρμένιζαν καί μέ καλήν καρδία 170
Ή δ’ Άλονποϋ ή πονηρά τον σύντεκνου της λέγει‘ 
μέ πονηριάν καί κλεψιάν άρχίνιαε νά κλαίγη.
«Καλά νά έγνωρίζετε, σύντροφοι έδικοί μου,
τούτα που μέλλει νά γεν ον ν, σάς πόνειεν ή ψυχή μου.
Στον ύπνο μου είδα φανερά έτούτη τήν εσπέραν, 175
πώς άποχωριζόμεσ&εν έτούτη τήν ημέραν.
’Άστραψεν ή ανατολή, έβρόντησεν ή δύση, 
ό ουρανός έμαύρισε, φουρτούνα ύλέ νά ποίαη.
Προτού μάς πάρ’ ή ΰάλασσα καί μάς καταπόντιση, 
ποιήσωμεν τά πρέποντα εν εξομολογήσει». 180
Λέγει και τον κυρ Γάδαρον «Πώς είναι ή βουλή σου;
Τδ πράμα τούτο βάλε το καλά στήν κεφαλή σου».
Λέγει τους’ «Σάν σάς φαίνεται, κάμετε γιά τήν ώρα, 
γιατί όντα σάς έσμιξα, ήτον κακή μου ώρα».
Ό Λύκος σάν τήν ήκουσε, δλως άπενεκρώ&η, 185
ό νοϋς τον εσκοτίαϋηκε, τδ φώς του είλαμπώ&η.
Λοιπόν εδώκαν τήν βουλήν γιά νά ξαγορευέλοϋσι 
από τά κρίματα νά βγοΰν, νά τά ξεφορτωϋοΰσι,
Τότες δ Λύκος άρχισε γιά νά ξομολογάται,
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όλα του τά καμώματα οτέκει και τα δηγάται. 190
Λέγει' «“Οσα και αν ευρώ και πρόβατα και γίδια 
ελάφους και μοσχάρια, βόδια κα'ι χοιρίδια, 
σκοτώνω τα και τρώγω τα, οποί’ καί αν τά λάχω, 
κι εϊ τι μοϋ μένει, κρύβω το, αύριο πάλι νά ’χω.
Δεν έδιδα ποτέ τίνος άπδ αυτά μπουκούνι 195
άμ’ έσωνα καί τά ’κρνβα κοντά στο παραβούνι.
Καί μεταγνώέλω το κακόν όπου ’κανα τον κόσμον, 
καί πώς εκείνα τά κλεφτά τά ’τρωγα μοναχός μου.
Λοιπόν πηγαίνω ατό βουνίν δπον ’ναι τό μαυράδι, 
κυλιοϋμ’ απάνω είς αυτό άπ τό πουρνό στο βράδυ 2(~*0
καί γίνομαι καλόγερος, τά ρούχα μου μαυρίζω, 
καί πάγω σάν ηγούμενος, σάν πίσκοπος γύριζα).
”Αλλο ούδέν έπίαταμαι παρά κακό νά κάνω,
κι είς την άίλλίαν μου ψυχήν τές ά μ α ρ τ ι έ ς νά βάνω.
Δέν είχα στ’ αμαρτήματα γιατρόν νά μέ γιατρέιμη, 205
ουδέ καλόν πνευματικόν γιά νά μέ ξαγορέψη».
Σάν ήκονσεν ή Άλουπού κανάνυξιν τοιαύτην 
καί την έξομολόγησιν δπον ’καμεν είς αυτήν, 
ί&αύμασεν, έπαίνεσε καί άπομνρωσέ τον,
εϋχήΰηκεν, ευλόγησε καί έσυχώρεσέ τον. 210
Γυρίζει καί ή Άλονπον καί ϋέ νά μολογήση 
καί λέγει ταύτα προς αυτούς εν εξομολογήσει'
«’Εγώ, αφέντη σύντεκνε, έμπαίνω στο κωμάσι, 
δταν οι πάντες κάϋωνται στο δείπνο γιά νά φάοι, 
κι δσες παπίτσες κι δρνιι9ες, χηνάρια κι αν βρε&οΰαι, 215
όλα σκοτώνα), πνίγω τα, νά μην πολυλογούνι.
Καί παίρνω τα στο στόμα μου πέντ’ έξε μαζωμένα 
καί μέρος είναι ζωντανά καί μέρος εΐν’ πνιμένα.
Καί κουβαλώ τα στο κλαδί καί κρύβγω τα ατό δάσο
καί δέν εβγαίνω από κεϊ ώστε που νά χορτάσω. 220
Οι σκύλοι σα γροικήσυναι, τσιλιμπονρδώ καί φεύγω
καί δέν τούς χρήζω τίποτες, μά τρέχοντας χορεύγω.
’Ανάγκη είναι τό λοιπόν νά κλέψω γιά νά ζήσω, 
γιατί δέν τό ’χει ή φύσις μου id πάγω νά ζητήσω.
Άλλ’ ουδέ καταδέχομαι, ra πάγω νά δουλέψω, 225
μονον περιεργάζομαι τό τί νά πά νά κλέψω.
Αυτά μέ κα&ωδήγησαν εκείνοι οι γονείς μου 
καί μετ’ αυτά εζούαανε αυτοί κι οί συγγενείς μου.
Eh τά κρνφοκλεψίματα κι είς την τεχνολογίαν

*
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δμοιάζο) την μητέρα μην εκείνην την άγια ν. 230
Κι είς τά ταιλιμπονρδίσματα κι εις την πιδεξοσύνην 
ομοιάζω τον πατέρα μου κι είς την γληγοροσύνην.
Τίποτες δεν άπόμεινεν απ’ δοα ξεΰραν κείνοι 
ν α μ η μου τ’ άρμηνέψονσι, κανένα νά μ η μείνη.
Πόσα και γώ καέέημερνά γεννά δ λογισμός μου! 235
'Όσα ’ν’ αυτά καί πλειότερα γέμει τα ό λαιμός μου 
Τον Κύριον έδόξασαν τον περενλογημένον 
τδ πώς έγέννηααν φυτδν πολλά τετιμημένον.
Μέ την ευχή τους ζώ καλά, άφέντισοα τον κόσμου,
άλλ’ ή ζωή των δρνιϋτών είναι δ θάνατός μου. 240
Πολλά μου παραγγείλααιν έκεϊν’ οι συγγενείς μου
και πάλιν με τό στόμα τους μου τό 'παν οι γονείς μον
«Βλέπε σε, έλυγατέρα μον, τά σπίτια των αρχόντωνf
γιατ’εχονν σκύλους δυνατούς κι δ ν τ ι ν α πιάσουν, τρων τον. 244
Που αφήνει σπίτια φτωχικά κι αρχοντικά γυρεύγει, 247
δ διάβολος τον κώλου τον κουκκιά του μαγερεύγει» 248
Και νά ίλυμονμαι, μου ’πασι, τής γράς τό καταλόγι. 245
Κι άκούσετέ το, τί μιλεΐ, γροικήσετέ το όλοι' 246

«’Εγώ στες χήρες τες πτωχές τές καταδικασμένες, 249
κα&ημερνώς πολλές ζημιές ταϊς έχω καμωμένες. 250
Μια χήρα, μια κακότυχη, καλά που δέν έ&ώρει, 
νά γέρίλη δέν ίδννετο, νά κάτση δέν ήμπόρει, 
καί σπίτι δέν έπόταξεν, άμ’ είχε μιαν μπαράκα, 
είχε μιαν ορνιίλα παχειά, την έλεγε Κσβάκα.
Αυγά εγέννα δίκορκα, χοντρά παρά την φύσιν, 255
νά παραβγή στην πόρτα της δέν ή&ελε ν’ άφήση.
Την γράν έπιβουλεύουμονν και ίέώρουν την οά Χάρο, 
στον νουν μου μέσα λόγιαζα την όρνιάα νά πάρω.
Βλέπω, περιεργάζομαι, γ ά τ ο ν, τον εΐχ’ ή γραία, 
κι είχε την τρίχα κόκκινη καί την ουρά μακρέα. 260
Ή γραία τον ’χεν όνομα Παρδίτση νά τον κράζη' 
είς τό μαλλίν, είς την ουράν, δλως έμέν’ ομοιάζει.
'Αγάπα καί την δρνιϋα, αγάπα τον Παρδίτση 
κι’ ώσάν παιδιά της τά βλεπεν, άγώρι καί κορίτσι.
Κι ένα βραδύ στοχάζομαι, πώς έλειπεν ό γάτης, 265
κι άντίς τον γάτην πήγα γώ καί κά&ιοα κοντά της.
Καί βλέπει με ή κακογρά, έλαρρεΐ κι ό γάτης είμαι' 

τον ταγίσω, λέγει, εδά καί πεινασμένος είναι».
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Καί πιάνει με ή άύλια και έλε νά με φιλήσι],
να με ταγίση τίποτες καί νά μέ κανακίση, 270
σαν είχε την συνήθειαν νά κάνη με τον γάτον'
και μένα η καρδία μου έτρεμε καί κλονάτον,
μήπως αυτή ή κακογρά λάχη καί με γνωρίαη
και πιάση μ’ άπδ τον λαιμόν και σφίξη καί μέ πνίξη.
Πλήν ή ευχή τής μάνας μου καί τον καλοϋ πατρός μου 275 
μου βώίλησε, κι ή κακογρά έβγήκεν από μπρος μου.
Τότες εγώ σηκώνομαι με τήν πιδεξοσύνην 
καί σίμωσα τής όρνι&ας με τήν ταπεινοσννην.
Ενέλνς απλώνω, πιάνω την κάτω&εν τής τραπέζης
καί λέγει μου ή κακογρά' τηνε καί μήν παίζης!» 280
’Εγώ τήν έκωλόσνρνα εκείνη τήν Καβάκα
καί κείνη έφτερούγιζε κι έκραζε «Κάκα, κάκα».
’Εφώναζεν ή όρνιϋα κι ή γραία απ’ όπίσαν 
«Παρδίτση μου, καί γύρισε! ΙΙαρδίτση, ατρέψ’ δπίσω!»
Κι από τή βιά μου τήν πολλήν έκόπ’ ή δύναμή μου 285
ό ίδρωτάς μου έιρεχεν απ’ όλο τό κορμί μου.
Λοιπόν ώοάν άπέσωαα εις τό βουνίν απάνω,
έκά&ιοα ν’ άναπαυέλώ, κάμποσο ν’ άνααάνω,
γιά νά γροικήσω καί τήν γράν αυτήν τήν κακομοίραν,
αυτήν τήν κακομάζαλην κατακαημένην χήραν. 290
Πολλά εκείνη έκλαψε, μεγάλα ελνπή&η,
όλοννκτίς έδέρνετο, ποσώς δεν έκοιμήϋη.
Λοιπόν τής γραίας μ’ έπιασαν τά λόγια κι οι κατάρες 
καί τότε παραιτήϋηκα τον κόσμου τες αντάρες.
Καί μεταγνώύω τά κακά δπώχω καμωμένα 295
κι όσα δεν έχω παντελώς άπ’ αντα δουλεμένα.
Καί αναβαίνω στο βοννί νά πώ τήν προσευχή μου, 
προς τά κακά τά έποικα νά σώσω τήν ψυχή μου.
Ένδύνομαι τά ράσα μου, κουρεύομ’ άπατή μου, 
βαστώ σταυρόν καί πατερμά, φορώ καί τό μαντί μου 300
καί δείχνω μεγαλόσχημη καί μοιάζω σάν γονμένη 
κι εις τήν καρδιά μου πονηριά ποσώς δέν απομένει»
Ίδών δ Λύκος άλη&ή καί καϋαράν καρδίαν, 
τήν προς Θεόν ενλάβειαν καί τήν εξαγορίαν,
εναπλαχνικά έδάκρυσεν καί έλυπήίληκέ την 305
κι άνοιξε τες αγκάλες του καί προσεδέκτηκέ την 
«’Αμήν, σοΰ λέγω, σήμερον νά ’σαι ευλογημένη, 
κι άπ’ όλα σου τά κρίματα νά ’σαι ουγχωρεμένη».

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θ. 7
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Λέγει και ταΰτα προς αυτήν «Κυρία μου μεγάλη, 
λαμπάδα εΐοαι άναψτή με δίχως μανουάλι.
Την πόρνην καί τον Μανασσήν εσύ τόύς έμιμή&ης, 
τα κρίματά οου είπες τα, κατά τά ενΰυμήΟης».
Τότες έατάίληκαν όμοϋ, κι οί δύο σνβαστήκαν, 
κι απ’ δλα τους τά κρίματα αυτοί συγχωρεϋήκαν.
Λέγουσι καί τον Γάδαρον' «’Έλα καί ού, καλέ μας, 
καί δλα σου τά κρίματα στάσου κι άνάγγειλέ μας.
Ίδέ, θυμήσου τα καλά καί μην τ ά λησμονήσης 
κι απ’ δλα σου τά κρίματα κανένα μην άφήσης».
Ό Λύκος τότε παρενϋύς έκά&ισε κοντά της, 
φέρνει τον νομοκάνονα, Λέτει τον έμπροστά της.
Λέγει' «Κυρά συντέκνισσα, βλέπε νά μην κοιμάσαι, 
τά λόγια, που σοϋ ύλέλει πει, κάμε νά τά &υμάσαι». 
Εύ&ύς ό Λύκος έπιασε χαρτί καί καλαμάρι 
Γαδάρου τ’ αμαρτήματα έγγράφως τα τα πάρη.
Σάν εϊδεν, ό κυρ Γάδαρος, δέν είχε τί τα ποίση.
Καί λέγει ταΰτα προς αυτούς εν εξομολογήσει*
«’Εμένα ό αφέντης μου έπιανε κι έ’στρωνέ με 
καί μέσα στο μεσάνυκτον στον κόπον έβανέ με, 
καί φόρτωιέ με λάχανα, σέλινα καί αντίδια 
σπανάκια καί μαρούλια, ράπανα καί κρομμύδια.
Κι εγώ άπό την πείνα μου οπού ’χα σάν το σκύλ.ο 
έγύριζα τδ στόμα μου κι ήρπουν κομμάτι φύλλο.
Αυτός, σάν ήτσν άτυχος, πάντα εβίγλιζέ με, 
καί τδ νά μέ ’ϋελεν ίδεί, κακά έρράβδιζέ με,
Μέ βέργα πάντα εάερτε τά δόλια τά αφτιά μου, 
έδερνε καί τον κώλον μου κι έπόνουν τά πλευρά μου, 
κι άπδ τον πόνον ιών ραβδιών κι εκ του περισσού κόπου 
άχάμνισάν μου τά νεφρά κι έσυχνοπορδοκόπου,
(τιμήν νά έχετε εσείς, αφέντες έδικοί μου!)
’Εμένα τούτα φύλαγεν ή μοίρα ή κακή μου.
Άλ.λ’ δμως έγροικήσατε τά άμαρτήματά μου 
καί συγχωρήσετέ μυύ τα κι εμέ τά κρίματά μου». 
Γροικώντας ταΰτα ή Άλουποϋ έσεισε τδ κεφάλι 
καί λέγει προς τον Γάδαρον μέ βάνητα μεγάλη·
«Τί τσαμπουνίζεις, Γάδαρε, καί τί ατραβοκωλίζεις 
καί τί ’ν’ αυτά τά ψέματα καί τί ’ναι τά σαλίζεις;
Στάσου δμπρός μας δμορφα καί πές ιιας την άλήϋεια 

καί μή μάς λές, κυρ Γάδαρε, αυτά τά παραμύ&ια.
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Αυτά ’ναι λόγια των κλεπτών και ψεματολογίες 
ου στέργομεν, ου θέλομεν τέτοιες μυθολογίες».
'Ως ήκουσεν δ Γάδαρος τής ’ Αλουποϋς τά λόγια, 
άρχίνιαε νά δέρνεται, νά λέγη μοιρολόγια.
Και λέγει τους' «’Αφέντες μου, τί έχετε με μένα;
Καί ποϋρι τόσα κρίματα δεν έχω καμωμένα.
Μόνον τδ μαρουλόφυλλον δπώ ’χω φαγωμένου, 
και ποϋρι δέν τδ έκλεψα, μά τό ’χω δουλεμένου».
Ό Λύκος δε τής ’Αλουποϋς έγύριαε καί λέγει·
«Τί τδν ψηφάς τδν Γάδαρον, αν δέρνεται και κλαίγτ]; 
Έσύ ιδ νομοκάνονα άνοιξε, διάβασέ τον /
Τδ γράμμα όπου θές Ιδεΐ έσυ ξεδιάλυσέ το !».
Τότες τον Λύκον έκραξε και στάθηκε κοντά της, 
ορίζει και τής φέρνουσι τδν νόμον έμπροστά της 
και με πολλήν εϋλάβειαν ανοίγει και διαβάζει' 
καί τότες τδν κυρ Γάδαρον γυρίζει κι ατιμάζει'
«’Αφωρεσμένε Γάδαρε καί τρισκαταραμένε, 
αιρετικέ κι επίβουλε, σκύλε μαγαρισμένε, 
νά φας τδ μαρουλόφυλλο εκείνο χωρίς ξύδι!
Καί πώς δεν έπνιγήκαμε σε τοΰτο τό ταξίδι;
’Αλλ’ όμως, ασεβέστατε, κάμε νά τδ κατέχης, 
ό νόμος κατά πώς μιλει, πλέον ζωήν δέν έχεις.
Στδ έβδομον κεφάλαιον τδ ηϋρηκα γραμμένου, 
νά ’ναι κομμέν’ ή χέρα σου, τδ μάτι σου βγλαμένον. 
Και πάλιν στδ δωδέκατον κεφάλαιον τοΰ νόμου 
λέγει νά αέ φουρκίσωμεν εγώ κι ό σύντεκνος μου».
"Οπως έδώκασι βουλή νά τδν σκοτώσουν τούτον, 
εκείνος λέγει μέσα του' «”Ω κακή ωρα πού ’τον!» 
Παράμερά ό Γάδαρος τδν Λύκον και τοΰ λέγει, 
κι από τήν παραπόνεσιν άρχίνισε νά κ/,αίγη'
«Αφέντη Λύκε, νά σοϋ πώ δυδ λόγια να γροικήσης, 
άπεις μ’ αγγίζει θάνατος, σάν έγινεν ή κρίσις, 
τδ χάρισμα όπώ ’χω γόο δέν θέλο) νά τδ κρύψω, 
ζώντα μου θέλω καν εν δ; να τοΰ τ’ άποκαλν ψω.
Αέν θέλω νά τ’ άφήσω γώ τδ τάλαντου χωσμένον, 
μά θέλω κανενδς πτωχού νά τό ’χω δανεισμένου, 
μήπως καί κολαστώ κι εγώ εις τδν καιρόν εκείνο, 
γιατί <3έν ειν’ αμάρτημα μεγάλο σάν αύτεϊνο.
’Ήξευρε τδ λοιπονιθές χάρισμα έχω μέγα 
δπίαω εις τδν πόδα μου, σάν οί γονείς μου λέγα,
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Καϊ οποίος μόνο το Ιδη τδ χάρισμα που λέγω, 
δλοι του οι άντίδικοι φεύγουσι, οοϋ δμνέγω.
Ακούει, βλέπει και μακρά, σαράντα μερώ στράτα, 

κι είσε ροπήν τοΰ οφθαλμού γροίκα κα'ι τα μαντάτα».
Ό Λύκος ώ ς τον ήκουσε, έπίστευαε μ,οναΰτα 
και πάει προς τήν Άλουποΰ κα'ι λέγει της τοιαΰτα.
Ή Άλουποΰ, σαν ήκουσε, μή γνοΰς τήν πονηριάν 
και τοΰ Γαδάρου τήν βουλήν, εμεινε σ’ απορίαν.
Και λέγει' «Αφέντη σύντεκνε, τδ χάρισμα αυτεινον 
γοργά έπιμελήσου το, μίλησε μετά κείνον, 
και κάμε τρόπον κι δρδινιά, νά σοΰ τ’ άποκαλύψη, 
νά σοΰ τδ δείξη σήμερον, πάσχισε νά μή λειψή.
Τοιαύτη χάρη θαυμαστή νά μή χαθή εκ τοΰ κόσμου, 
νά τήν έπάρω γά) και σύ, οπού ααι σύντροφός μου.
Γιατ’ εχομεν εχθρούς πολλούς, όπου κακδ μας θέλουν' 
νά ξεύρωμε τά βούλονται και κείνα πού μάς μέλλουν». 
Ό Λύκος τδν κυρ Γάδαρον εκραξε κα'ι μιλά του 
καϊ κείνος τδν έ γ ρ ο ί κ αν ε, πώς στέκει καί γελά του, 
κα'ι μουρμουρίζει, λέγει του με ΐά γλυκά τά λόγια.
"Ολα κεινοΰ τοΰ φαίνονται καθάρια μωρολόγια.
Λέγει· «’Αφέντη Γάδαρε, τίποτε μή φοβάσαι.
Νά σ’ άβιζάρω τίποτες ήρθα γυρεύοντάς σε.
Έφ θύ ς έβγάλαμε βουλή μέ τή συντέκνισσά μου, 
τότες δντα τήν έκραξα κι ήλθεν εδώ κοντά μου, 
τά κρίματα νά λύαωμεν, όπώ ’χεις καμωμένα, 
κα'ι να τά συγχωρήσωμεν, νά ’ναι συμπάθιο μένα.. 
Παρακαλώ σε, δείξε μου εκείνο που κατέχεις, 
τδ χάρισμα τδ άκριβόν, όπου στον πόδα εχεις».
’Εκείνος τ’ άποκοίθηκε και επαψε νά κλαίγη 
«.Μετά χαράς, άφέντη μου, δτι δρίσης!» λέγει.
Νά μήν περάσ' ή σήμερον, και γά) νά σοΰ τδ δείξω.
Μ’ αλήθεια τίποτες και γά> θέλω νά σοΰ ζητήξω.
Αυτήν τήν χάριν σάν Ιδης, ευθύς νά μ’ εύλογήσης, 
κι εις τήν ζωήν σου κανενδς νά μήν τήν μολογήσης». 
«Νά σ’ ευλογήσω, Γάδαρε, κα'ι νά oh συγχωρέσω, 
και νά ’μαι πάντα σκλάβος σου είς πράγμα πού μπορέσω 
Στδν νοΰν τους είχαν τδ λοιπόν, νά λάβουσι τήν χάριν, 
κι εις αυτεινοΰ τδν σφόντνλα νά δέσουσι λιθάριν 
και τότες είς τήν θάλασσαν αυζώντανον νά ρίξουν 
καί νά τδν κωλοαύρουσιν, ώστε νά τόνε πνίξουν.
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Νά τόνε βγάλουν εις την γην, τότες εις μιό νά πεψουν, 
νά ’ρέλοναιν όλα τά Ίληριά νά τόνε μακελλέψουν.
Νά κόψουσι τά πόδια του, νά τόνε ξελαιμίσουν, 
νά τόνε σχίσουν στην κοιλιά, νά τον παραγεμίσουν, 
νά τόνε κάμουσι ψητόν καί τότε νά κα&ίοουν, 
νά φαν, νά πιοΰσι, να χαροϋν, ώστε ποίι νά μεάήαονν.
’Εκείνοι λέγασιν αυτά κι αυτός έκαμεν άλλα, 
κι έκαμε πράγματα πολλά, καμώματα μεγάλα.
Τέτοια τ ώς έκατάστεαε σάν ήθελεν άτός τον:
Λέγει τοΰ Λύκον ν’ άνεβή στην πρύμην μοναχός του 
καί έτσι τον δρδίνιασε: Γονατιστός νά ατέκη 
τρεις ώρες καί νά δέεται, νά μη ααλεύαη άπ’ έκει.
Νά λέγη, vd παρακαλή' «Γάδαρε, αοϋ πιστεύωι 
καί δός εμένα χάρισμα, εκείνο τό γυρεύω».
Καί με πολλήν εύλάβειαν rd λέη τά πατερμά του.
Νά πάγη καί ή Άλονπον νά στέκεται κοντά τον.
"Οταν στον Λύκον κατεβή ή βουλλ ωμένη χάρη, 
εκεί κι αντείνη νά βρε&η, δαμάκι γιά να πάρη.
Τότες δ Γάδαρος εν&υς τζιλιμπουρδα καί χρεΐ τον, 
καί δχι μόνον μιά φορά, μά δεύτερον καί τρίτον, 
καί ρίχνει τον στο πέλαγος, νά τόνε πνίξη μέλλει, 
κακά καί κακώς έχοντα, ωσάν αυτός δεν έλέλει.
Σάν εϊδεν ή κερά Άλονποΰ τόν Γάδαρον, πώς κάνει 
από τόν φόβον τόν πολύν άρχίνισε να κλάνη.
Καί τότες δ κυρ Γάδαρος φωνάζει καί γκαρίζει 
καί συχνοκατουρεΐ πυκνά καί σνχνοπορδαλίζει.
Συχνά πήδα, τζιλιμπουρδα καί την ουράν σηκώνει 
πέφτει, κυλιέται, γέρνεται καί έζωματζουκώνει.
Γυρεύει καί την Άλονπον, τρέχει νά τηνε σώση 
καί με τό μπουσδονγένι τον καμπόσες νά τής δώση. 
Κι αυτή, σάν είδε κι εγινεν δ Γάδαρος φρενίτης, 
στο πέλαγος έγκρέμιαε κι έπεσε μοναχή της.
Άπήραν την τά κύματα, στον Λύκον την έβγάλαν 
κι άπό τόν φόβον πώλαβεν, έφώναζε μεγάλα.
Έκά&ισαν ν’ αναπαυτούν, κάμποσον ν’ αναοάνονν, 
Γαδάρου τά καμώματα εκεί τ’ άνα&υβάνουν.
Ό Λύκος την κερά Άλ.ουποϋ έρωτα την νά μάϋη 
καί λέγει τον, πώς τρόμαξε κι δ νους της πώς έπάράη. 
«"Ολα του τα καμώματα στέκομαι καί λογιάζω 
καί δέν θυμούμαι νά τά πώ καί νά τά λογαριάζω.
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Έκ την κοιλιά του εβγαλεν ώσάν άπελατίχι 
μακρύ, χοντρό και κόκκινο κι ήτον δίχως μανίκι.
Λέγει μου' «’Έλα γ λίγωσα! Τί στέκεις και παντέχεις;
Για νά σοΰ κάμω τη δουλειάν εκείνη που κατέχεις!
Καί τρόμαξα σαν τ’ ακόυσα, κι έχεσα τό βρακί μου, 
άφηκα καί τά ρούχα μου, γεμάτο τό αακκί μου, 
καί γκρέμισα στο πέλαγος, μόνο για νά γλυτώσω 
εκ την περισσά συμφορά κι έκ τό κακόν τό τόσον».
«Πές μου, κυρά συντέκνιααα, Γάδαρος όντα πήδα, 
τ’ απελατίκιν όπου λές, έγώ ποσώς δέν είδα».
«Κυρ σύντεκνέ μου, κάτεχε κι έκ την κοιλιάν του βγήκε, 
καί αείσέλη καί λυγίσύληκε καί πάλι μέσα μπήκε.
Θαρρώ, δτι ή κοιλία του νά ’ναι άρματο&ήκη, 
κι εις δ τι πόλεμον έμπή, νά ’χη αυτός τη νίκη. 
Μπουμπάρδες νά 'χη μπρούντζινες, τουφέκια γεμισμένα, 
νά ’χη καί βόλια άρίύλμητα, διασάκια κρεμασμένα.
Ή τύχη μάς έβώϋησε, νά μη μάς ΰανατώση, 
καί πάλιν ώς τό ύστερον ό Θιός νά μάς γλυτώση».
Ρωτά τον καί ή Άλουποϋ' «Σύντεκνε, πώς υπάγεις;
Καί πώς έταπεινώάηκες; Καί πώς έκατατάγης;
Λέγει την «Μή με έρωτάς καί μή μοϋ αυντυχαίνης 
κι από την σήμερον ποσώς καλό μή παντεχαίνης. 
Θωρεϊς, κυρά συντέκνιααα, χωρίς ά δόντι α είμαι, 
τό ’να μου μάτι έχασα καί τ’ άλλο μου πονει με.
'Ωσάν έτζιλιμπούρδησεν έξάφνου κι έμπωαέ με, 
καί μέσα εις τό κούτελον ή κοπανιά έσωαέ με, 
έφάνη μου, δ ουρανός εχάλασε κι δ κόσμος, 
καί άστραψε κι έβρόντησε κι έγίνη μέγας τρόμος.
Κι δνταν αυτός μέ χτύπησε την κοπανιάν εκείνη, 
έπρήσύλη τό κεφάλι μου κι ώσάν άσκί έγίνη.
Κι άστράιμασι τά μάτια μου καί τάραξ’ δ μυαλός μου 
καί τρόμαξαν τά αωΊλικά καί χάϋη δ λογισμός μου.
Ό νους μου έσκοτίσ&ηκε, δεν είναι μετά μένα, 
κι έπέαααι τά δόντια μου, δεν έμεινε κανένα.
Έγώ, κυρά Συντέκνιααα, σ’ έσέν έΰάρρουν πάντα, 
νά ξεύρης δλες τές δουλείες κι δλα τά κοντραμπάντο.
Καί ΰάρρουν νά ’χης φρόνεσιν, μυαλόν εις τό κεφάλι 
κι έκ τ ά καμώματα αυτά κ αν ε ν ν ά μή σοΰ οφάλλη. 
Γιατί καυχάσουν κι έλεγες, πώς ήαουνε μαντεύτρα 
καί τού κυρ Λέου τού Σοφού ήσουνε μα&ητεύτρα.
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Δέ μου ’Λεχες, πώς ήσουνε πουτάνα καί με&ΰστρα 
και φραντζιασμένη και λιοβή και μιά κακή μαυλίστρα, δ 10
όπου με έξεμαύλισες κι επήρες μ ε μετά σου 
και τά χαϋώ εκόντεψα εκ τά καμώματά σου.
Πάντοτε σΰ μοΰ έλεγες, πώς έχεις τόση γνώση, 
κα'ι τώρα ό κυρ Γάδαρος εμάς νά ταπείνωση!
Δεν έχω εγώ την γνώσιν του ουδέ την πονηριάν, 51 δ
άμμ' έχει αυτός, που γέλασεν εμάς τά δυο ϋηρία»».
'Εκείνη άποκρίϋηκε' «Σύντεκνε, να κατέχης, 
κανένα δίκιο εις αυτό ήξεύρω, πώς δεν εχεις.
Ή γνώσις είναι πανταχοΰ στον κόσμον διασπαρμένη, 
κι είς άπαντας ή φρόνησις είναι διασκορπισμένη. 520
Καλά καί είναι Γάδαρος καί καταφρονεμένος, 
ιχν εν’ καί κακορρίζικος καί καταδικασμένος, 
εΐδεν δ Θιός την αδικία καί την κακογνωμιά μας, 
την ανομίαν την πολλήν καί την συκοφαντία μας, 
καί νόησιν τοϋ έδωκεν αντάμα με την γνώσιν 
δίχως νά ξενρη μά&ημα καί γράμμα.jv' άναγνώση, 
καί ρήτορας έγίνηκε νά μας καταμιτώση 
καί μες άπδ τά χέρια μας νά φύγη νά γλντώση.
Καί ΰχι μόνον έφυγε μά κι εκοπάνισέ μας, 
ανόητους μάς έδειξε κι εκατασβόλ.ωσέ μας.
'Επήρε καί τά ρούχα μας καί εξεγύμνωσέ μας, 
έπήρε μας καί την τιμήν κι έκατεντρόπιααέ μας».

Χαρά σ’ εσέ, κυρ Γάδαρε, καί είς τήν φρόνησίν σου, 
γιατί με γνώσιν έφυγες, με τήν προτίμησίν σου.
ΤΩ Γάδαρε, κυρ Γάδαρε, Γάδαρος πλιδ δεν είσαι, 
πρέπει σ' ετούτο πώκαμες πάντοτε νά παινήσαι.
Θαρρώ, γιά τούτο καί πολλοί Γάδαρον δέν σε κράζουν, 
άΛ^ά ώς τιμιώτερον, Νίκον σέ ονομάζουν.
Τό όνομα έκέρδισες αυτό μέ πονηρίαν> 
καί τήν ζωήν σου έγλυαες απ' αυτα τά ΰηρία. 540

525

530

535

ΚΡΙΤΙΚΟ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ Κ. Λ. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

1-4. Ό ποιητής δίνει a priori τήν κωμικοτραγική λύση δλου τοϋ μύθου. 
3. Έκαταπιαστήκαν = δχι μέ τή σημερινή σημασία τό καταπιάνομαι = ε

πιχειρώ, αλλά σάν επιτατικό τοϋ πιάνομαι = συγκρούομαι, μαλλώνω πολύ, κα- 
ταμαλλώνω. Παράβαλε τά κατασκοτώθηκαν, καταλερώθηκαν κλ.
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104 Λεύτερη Αλεξίου

7-8. Τά τόσα τελικά νΰ καί δώ καί σ’ δλο τύ ποίημα δέν είναι πιστεύω 
λογιωτατισμός. Δέν είχε γενικευτή στην Κρήτη τό πέσιμο τών τελικών νΰ. Στην 
Κύπρο δέν έπεσαν ποτέ. Διατηρήθηκαν καί σ’ δλη την Ελλάδα στ’ άρθρα πριν 
από λέξες πού αρχίζουν από φωνήεντα κι άπό κ, π, τ, ξ καί ψ.

12. Τό αύτεϊνος σχηματίστηκε κατ’ αναλογία πρός τό εκείνος. Πρέπει νά 
γράφεται μέ εϊ.

13 καί 14. Άντικατάστησα τά γογγύλια μέ τά κοκκινογούλια, γιά νά επα
ναφέρω τήν ομοιοκαταληξία. Γι’αυτό μετατόπισα ώρισμένες λέξες.

15. Δεν ποτάσσει- έτσι καί σήμερα ή λέξη κι ή χρήση της. Τό ρήμα φέ
ρεται πιό συχνά μέ τήν αρνητική του μορφή.

18. Έακόλα· έτσι καί σήμερα.
20. Ή χρήση τής εκ ήταν ακόμα συνηθισμένη, άφοΰ τήν έχομε καί στό 

Ρωτόκριτο. Συντάσσεται μ’ αιτιατική.
21. Άδύνεψεν δ W. Ό Ξ. (Μ ) σημειώνει άτύχεψεν. Προτιμητέο τό πρώ

το. Ρήμα άδυνεύω δέν υπάρχει σήμερα. Φαίνεται σά συντόμεψη τοΰ άδυνατεύω 
= αδυνατίζω. "Οπως τό μπορώ, έτσι καί τό δύνομαι (κοίταξε στίχο 23) έσή- 
μαινε καί είμαι υγιής. Άδύνεψεν = άδυνάτισε, άλλά καί άρρώστησε ΙΙλέα' άσυ 
ναίρετος τύπος τοΰ υστέρα πάγκοινου πλιά καί πιά. Φαίνεται πώς ή λέξη φε
ρόταν έτσι. Δεν ήμπόρει = ήταν άρρωστος. "Οπως καί τό παρακάτω.

23. Δεν εδύνετον = ήταν άρρωστος.
28. Να φμ (νά ύπφ, νά πφ). Κανονικά εσωτερικές καί καταληχτικές συλ

λαβές πού αρχίζουν άπό γάμμα μπορούν νά πέσουν. Π. χ. λέμε, τρώμε, λές, 
τρώς, δ συκοφας, δ αρματολός κ.λ. Σήμερα λέγεται στήν Κρήτη' νά πφ φέρης 
νερό κ.λ. Όχι δμοκ απλά' νά πφ, νά φφ στό γ' πρόσωπο. Άπδ τής γης βοτάνι 
W. διώρθωσα : άπό τή γης. Νά κοιμηΟή W. δ Ξ. (Μ.) σημειώνει νά κυλιστή, 
πού έκρινα προτιμητέο. (Κοίταξε εισαγωγή).

32. Τό έρχόντηααν αμφίβολο' προτίμησα τόν άλλο τόσο μή συνηθισμένο 
στήν Κρήτη τύπο ερχόντουσαν.

35. Σνβάατηκαν = έκαμαν συμφωνία, απόλυτα.
36. Ώμόοασι· τέτοιος τύπος δέν είναι πιά σήμερα δημοτικός' τό ρήμα θά 

λεγότανε τότε καί δμόνω, παράλληλα πρός τού; τύπους άμνόγω, άμνέγω, όμ- 
νέω. (Κοίταξε στίχο 66).

38. Τό λαχαίνω, έλαχα (ήλαχα) κοινότατο καί σήμερα. (Κοίταξε στίχο 7).
39. Τό παρεν&ϋς είναι ίσως αρχαϊσμός. Στό Ρωτόκριτο φέρεται τό πάραυ- 

τα, μά ήτανε τότε λέξη ζωντανή. (Κοίταξε στίχο 138).
40 καί 41. Διώρθωσα τή στίξη κι έβαλα σε εισαγωγικά τό Καλά μαντάτα 

κ.λ., θεωρώντας το, μέ τά παρακάτω, σά λόγια τής ’Αλεπούς.
42. Μετά τό ας δράμωμεν άφαίρεσα τύ κόμμα, γιά νά συναφθή μέ τό 

γλίγωρα.
44. "Ενα τ’ άλλου νά μοιάζη· ή φράση βρίσκεται καί στό Ρωτόκριτο μέ

τήν ίδια σημασία τής συνέπειας καί τής αληθοφάνειας στά λεγάμενα. Μοιάζει 
— ταιριάζει.

45 καί 46. Ό Γάιδαρος συλλαβαίνει άπό τώρα τό σχέδιο ν’ άντιδράση μέ 
τό μυαλό στή βία καί τήν αδικία τών δυό θηρίων. Νά παίζη' διώρθωσα. 
νά παίζ’ ή = νά βρίσκεται σε δράση (ή γνώση). Τό παίζω καί σήμερα, πλάι 
στήν κυριολεχτική του σημασία τοΰ παιγνιδιού, έχει καί πολλές άλλες στήν 
Κρήτη. Παίζω τήν καμπάνα, τό κουδούνι, παίζω ξύλο, παίζω στό σημάδι, παί
ζω χαρτιά, ζάρια, βιολί. Ή βίδα παίζει = δέν είναι καλοβιδωμένη κ.λ. κ.λ.
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51. Ή πρόθεση εις λέγεται ακόμη έτσι στά ρεθεμνιώτικα. Τό σκιάς είναι 
άγνωστο σήμερα.

56. Ιό ταχΰ = το πρωΐ. Φέρεται ακόμα ή ταχυνή, καθάις καί τά επιρρή
ματα ταχυά καί ταχυό - ταχυά = αύριο πρωΐ - πρωί. Τό ταχαα χρησιμοποιεί - 
ται καί γιά τή δήλωση μελοντικής πράξης αόριστα. Ταχυά πού θά σπουδάξχις' 
λένε σιά παιδιά

57. Πολλά αυτοί' ή χασμωδία βρίσκεται συχνά στή «Φυλλάδα». Ό Χορ- 
τάτσης τήν αποφεύγει κι ό Κορνάρος τήν καταργεί σχεδόν. Μόνο μετά τό 
πρώτο ημιστίχιο βρίσκεται κάπου - κάπου στό Ρωτόκριτο. Δέν είναι όμως εκεί 
καθαρή χασμωδία, άφοΰ ό δεκαπεντασύλλαβος είναι πλοκή δυό στίχων. Ξε
βγάλουν τό ξεβγάνω γνήσιο κρητικό καί σήμερα = ξεκάνω, σκοτώνω, μέ κά
ποια κωμική απόχρωση.

58. Μετ’ αυτούς' ή μετά μέ αιτιατική είναι καί σήμερο πάγκοινη οτήν 
Κρήτη. Έλα μετά μένα, λένε στά παιδιά. (Κοίταξε καί στίχο 62, καί διόρθωσή 
μου στόν 182).

63. Ζώον ταλαίπωροι αρχαϊσμός ή χρησιμοποίηση τοΰ ταλαίπωρος, άλλά 
τιιριαστός δ χαραχτηρισμός. Πιστεύω πώς ή λέξη δέν ήταν τόσο μακρυά άπό 
τή χρήση δσο σήμερα.

65. Ουδέν βαστώ αντί δέ(ν) βαστώ. "Ισως τό ου δεν νά λεγόταν ακόμα πα
ράλληλα πρός τό κομμάτι του - δέν, πού έπιζεϊ σά μοναδικό αρνητικό μόριο, 
συνοδευτικό τών ρημάτων.

66. ’Ομνύω' άλλος τύπος τοΰ (δμνυμι), όμόνω, άμνόγω. Πολύτιμο τό όμνέω, 
γιατί τό έχομε στό απόσπασμα τών ’Ελεύθερων Πολιωρκημένων μέ τή μορφή 
μνέω «στά μάτια ή μάνα μνέει».

68. Ωσάν γροικώ' καθώς αισθάνομαι τύν εαυτό μου.
69. Τάχατες γιά νά πάγουν = μέ τήν ελπίδα, πώς τάχα θά πήγαιναν στή 

δουλειά τους, θά 'φευγαν. Τό τάχατες εκφράζει τις αμφιβολίες δχι τοΰ Γαϊδά- 
ρου, πού είχε τό λόγο, μά τοΰ ποιητή, πού ξέρει τί μέλλει νά γίνη.

72. 5Ορέγομαι· σήμερα τό ρήμα είναι κοινής χρήσης χωρίς τό άρχτικό ό- 
μικρο, μέ τή σημασία τής φυσικής τέρψης. Έδώ σημαίνει ψυχική ευχαρίστηση.

73. Τό κάλ.λος' σήμερα ή λέξη φέρεται συχνά στόν πληθυντικό. Τά κάλ
λη της!

77. Π/ον) αφέντης μου βιγλίζει W. Τί. . . Ξ. (Μ.). Προτιμητέο τό δεύτερο. 
Όγλίγωρα· τό άρχτικό δμικρο συνηγορεί γιά τήν ετυμολογία τής λέξης άπό τά 
ολίγος καί ώρα. Στην Πόλη λένε λίγωρα. Τό έγρηγορώς, έγρήγορα φαίνονται 
πιό απομακρυσμένα.

81. Μέγας' κοίτα καί στίχο 31 όπου δάσος μεγα' πιστεύω πώς δέν πρό
κειται γιά αρχαϊσμούς. Τό επίθετο θ’ ακουόταν ακόμη καί μέ τήν παλιά μορ
φή του.

82. ".Αν εν’ καί πβς' τρόπος ύποθετικοΰ λόγου (τό πλήρες : αν είναι καί 
πή; κ.λ.) πολύ συνηθισμένος κατά τήν εποχή πού γράφονται τά κρητικά λογο
τεχνήματα. Θυμούμαι άπό τό Γύπαρη :

"Αν έν’ καί πέση άνεμική, Πανώρια, σιγανεύει. 
καί παρακάτω :

"Αν ένε καί τόν ούρανό θιοροΰμε σά μαυρίστ). 
κ.λ. Βλέπε οε ! = φυλάγου! προστάτευε τήν έαυτή σου! Διώρθωσα έτσι τό άνύ- 
παρχτο σά προσταχτική βλέπεσαι ! μέσης φωνής. Ή γνώμη τοΰ Ξανθουδίδη, 
πώς ίσως φέρεται στή θέση τής προσταχτικής, κατά παράλειψη τοΰ νά,—άπί-
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θανη, γιατί δέ θά μπορούσε νά περιορίζεται μόνο στο (νά) βλέπεσαι! Τό βλέ
πε σε ! είναι ωστόσο πολύ συνηθισμένο στήν κρητιχή καί τήν άλλη γραμματεία 
της εποχής. Ξενίζει βέβαια κι έτσι ή διατύπωση τής αύτοπάθειας, αλλά ερμη
νεύεται ικανοποιητικά σάν επίδραση από τά πάγκοινα τότε ιταλικά. Guardati! 
Τις προάλλες ένα παιδί μοΰ έδειξε μιά φωτογραφία μου καί μοΰ είπε' «Κοίτα 
σε!» Έχομε κι άπ άλλου χρήσιμα παραδείγματα, ποό ενισχύουν αυτή τήν ερ
μηνεία καί διόρθωση τής λέξης, αλλά δέν έχουν εδώ θέση, γιατί θά μάς έφερ
ναν μακρυά. Είναι περίεργο πώς ό Ξανθουδίδης καί τόσοι άλλοι δέν στραφή
καν ώς τώρα σ’ αύτή τήν κατεύθυνση Τή συγχυση τήν προκάλεσε αρχικά ή 
μέ ιταλικά φθογγόσημα γραφή των λογοτεχνικών κειμένων, πού πολλές φορές 
ή ανάγνωσή τους άφηνε ελευθερία σε περισσότερες άπό τή μιά εκδοχές. Δεύ
τερος λόγος τής σύγχυσης — ή δυσκολία καί κείνων πού έγραφαν μ’ ελληνικά 
ψηφίσ, νά βρίσκουν πάντα καί νά παραδιδουν ορθές γραφές. “Ενας μορφωμέ
νος επιστήμονας χημικός μοΰ έγραφε τελευταία' «Νάμαι πάλι στό Βερολίνο !» 
αντί «Νά με!» Ό Νίκος Σταυρινίδης μοΰ έδειξε μέσα στό ταξιδιωτικό τοϋ Ross 
(τόμος III, σελ. 180) ένα δημοτικό τραγούδι, πού οί στίχοι του 6 κι 7 εϊν’ έτσι’ 

Βλέπε σύ, Γιάννη, βλέπε σύ, σοΰ λέγω, Καλογιάννη, 
σε μονοδέντρι, μή άνεβής !

Φαίνεται πώς ό Ross τό καιάγραψε κατά ύπαγόρεψη. Πιστεύω πώς πρόκει
ται γιά τό «βλέπε σε!», πού ή επιβίωσή του ίσαμε τό 1810 είναι άξιοπρόσεχιη. 
—Λανίέάσιης' όχι λόγιο. Τέτοιοι παθητικοί αόριστοι, χωρίς παθητική σημασία 
θά λέγονταν.

83. ’Αξιοπαρατήρητη πληροφορία μάς δίνει ό στίχος, λέγοντας, πώς οί 
άρχοντες, άμα πήγαιναν κυνήγι παίρναν μαζί τους τούς φημισμένους κυνηγούς 
τής περιοχής. “Ετσι γίνεται συχνά καί σήμερα.

81. Τό μή ικανοποιητικό τρίβονιαι τοΰ W. διώρθωσα σε θρύβονται. Τό 
ϋ’ρύπτω λέγεται μ’ αύτή τή μορφή καί σήμερα στήν Κρήτη. Λέμε ακόμα τό 
ψωμί ϋ·ρεϊ καί ΰρουλά' τά (έρουλιά τοΰ τυριού. Τέτοια ενεργητικότητα δείχνει 
σάν πηγαίνη στό κυνήγι ό αφέντης του, (λέει πονηρά ό Γάιδαρος, γιά νά φόβε 
ρίστ) τούς άλλους δυό), πού τά βουνά γίνουνται θρύψαλα καί τά δάση γεμί
ζουν άπό τρόμο (= συνιρομάσσον).

85. Έξω άπό τ’ άλλα, καί τό πώς άναφέρονται καί δώ καί στό στίχο 31 
τοΰ «Συναξαριού» τά λομβαρδικά σκυλιά, στηρίζει κατά τρόπο πειστικό, τήν 
ιταλική καταγωγή τοΰ μύθου, πού πήρε σάν πρότυπο ό ποιητής τοΰ «Συναξα
ριού». Ό διασκευαστής τής «Φυλλάδας» τόν άχλούθηαε.

96· Διώρθωσα μονιτάρου αντί μονοιάρου. Ή λέξη είναι σε κοινή χρήση 
στήν έκφραση δλ,ομονιτάρου, πού σημαίνει = καί μάλιστα, καί δή. 'Υπάρχει και 
ρήμα μονιταρίζω = συγκεντρώνω τά όμοια. Έδώ τό επίρρημα σημαίνει γλί- 
γωρα, μέ ορμή, όπως λέμε σήμερα' χύμα (τοΰ τά είπε).

97. Κάνει (ή ψυχή μου) χέρι 6 W. = κάνει χερικό, αρχίζει. Ή έκφραση 
συνηθέστατη, κι έδώ πολύ ταιριαστή. Ό Ξανθουδίδης (όχι τό Μ.) προτείνει, 
άτοπα πιστεύω, βάνει.

99. Μηδέν ξυλοαοφ&ς' τό μηδέν στήν αρχαία χρήση καί σημασία = κα 
θόλου νά μή . . . Πιστεύω πώς ήταν ακόμα ζωντανό. Τό ξυλ.οαοφώ' κατμική πα
ραμόρφωση τοΰ φιλοσοφώ. “Οτι' αίτιολογικό έδώ. Φαίνεται πώς ήτανε τότε 
στή χρήση. Σήμερο στήν Κρήτη δέ λέγεται Στό Mu/ρυγιάννη συνηθέστατο

101. Μηδέν &αρρβς’ κοίταξε στίχο 99.=νά μή θαρρής καθόλου, νά μή 
σοΰ περνά μέ κανένα τρόπο άπό τό νοΰ
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104. Λέος ό Σοφός' σίγουρα πρόκειται γιά to βασιλιά χοΰ Βυζαντίου, 
πού λογαριαζόταν συγγραφέας ιών γνωστών στό λαό «Χρησμών», κι όχι για τό 
βασιλιά τοΰ δάσου, πού δέ φημίζεται γιά σοφία.

106. Έκ οτήϋου ό W. σωστά. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει εχτν&ον, πού είναι 
χωρίς νόημα. Σήμερα λέμε ξεατήχου, μά ή παραφθορά τούτη τού αρχαίου εκ 
οτήάους είναι παλιά καί συναντάται στό «Φορτουνάτο». Καμμιά σχέση δέν 
υπάρχει μέ τά θέματα τοΰ στίχος ή στοίχος.

109 καί 110. Μεγάλος, κάλλος' αρχαϊσμοί.
112. Τό πώς ό W.' διώρθωσα κι όπως καί τό νόημα εύοδώνεται λαμπρά.
116. Πρόσδεσα τήν επαναληπτική τούς.
117 ψέμα μηδέν είπής ποτέ' κοίταξε στίχους 99, 101 κι άλλου; μέ τό μη

δέν σάν αρνητικό μόριο προσταχτικής.
118. Παρά τά πάντα ό W. που δέ λέει τίποτα. Διώρθωσα παρά τούς πάν- 

τας. Ή διόρθωση στηρίζεται καί στ’ ότι αποφεύγεται ή επανάληψη τής ίδιας 
λέξης απάνω στήν ομοιοκαταληξία.

126. Νά μάς διδάξης ό W. σωστά. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει νά μας δια τάξης, 
πού δέ λέει τίποτε.

127. Πρόσθεσα τόν και στήν άρχή. Νά 5οαι ό W. Διώρθωσα : νά ’ναι. 
Τό νόημα : "Αν σπουδάσης xui σύ καί γίνης άνθρωπος, σάν κι εμάς, νά ’ναι 
σε τιμή μας.

128. Καί σε τά μα&ητή μας ό W. "Ατοπη ή επανάληψη τοΰ και αέ, άφοΰ 
ό στίχος αρχίζει μέ τό χαρά οε αέ. Διώρθωσα σε διά. Τό νόημα : Χαρά σε σέ
να καί χαρά σ’ εμάς άπ’αφορμή σου Ή διόρθωση στηρίζεται καί στό «Συ 
ναξάρι» στίχος 73.

129. Ή ιδέα γιά ταξίδι είναι τής ’Αλεπούς καί σκοπός της νά ξεμοναχιά- 
σουν τό Γάιδαρο καί νά βάλουν σε πράξη τά σχέδιά τους. (Κοίταξε στίχο 114).

131. Μαζί μέ τις άλλες απάτες ή ’Αλεπού ισχυρίζεται στό Γάιδαρο, πώς 
ό Λύκος κι αυτή κρατούν λεφτά, γιά νά τά εμπορευτούν στήν ’Ανατολή. ’Από 
τά μελλοντικά κέρδη θά *χτ| τάχα κι ό Γάιδαρος μερτικό! Αξιοσημείωτη ή 
έκφραση νά ’νδύαωμε τά οτάμενα· έλεγαν άπό τότε κάτι τόσο ανάλογο μέ τό ση
μερινό επενδύω.

132. Μέσα μας ό W. Διώρθωσα : μετά μας' δηλαδή μεταξύ μας. (Κοίτα
ξε στίχους 58 καί 62).

134. Στανιώς τον ό W. σωστά. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει τή γραφή ατανέο του. 
Τό πρώτο προτιμηοέο

136. "Ωρα ό W. σωστά. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει κι εδώ μέρα πού είναι κα
κό, γιατί χαλάει τή ρίμα.

138. Μιάν ό W. Ό Ξ. (Μ.! σημειώνει καί. Προτιμότερο τό μιάν. Πάραν- 
τας ήταν ακόμα στή χρήση καί φέρεται καί στό Ρωτόκριτο. Κοίταξε στίχο 39.

143. Βονλ.τά έκάμαοι ό W., όπου τό βουλτά ακατανόητο. Πρόκειται γιά 
βουλητό; βουλητά; Ό Ξ. (Μ.) βουλήν έκάμαοι, πού είναι πολύ καλό καί τό προ
τίμησα Μπαλλόττα, ή = σφαιρίδιο γιά ϊήν εκλογή.

144. Νά ποίσονν δυό φορές Τύποι τού ποιώ δέ βρίσκονται στό Ρωτό- 
κριτο. ΕΙν’ένα άπό τά γλωσσικά ορόσημα, γιά τή χρονολόγηση των κειμένων, 
έκεϊ πού λείπουν άλλα στοιχεία.

146. ΙΙοδότας καί ποδότης· κατώτερος βαθμός στ' αξιώματα τών καρα
βιών. Φέρεται ίσως καί στό Ρωτόκριτο στή θέση τού προδότης (Δ 800), όπως 
παρατηρεί ό σπουδαστής Νίκος Παναγιωτάκης.
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149. Χαίροις. ‘Η καβαρή ευκτική σίγουρος αρχαϊσμός. Ευκτικές δέν υπήρ
χαν τότε παρά μόνο ατό λόγιο γραφτό λόγο.

153. "Εχομε πάλι τό έπίμαχο βλέπε αε καί δυό στίχους παρακάτω, στό 
στίχο 155, διαβάζομε βλέπε καλά τη οιράια σου. Νομίζω πώ; τό δεύτερο βλέπε 
είναι επανάληψη τοϋ πρώτου. Τοΰ πρώτου αντικείμενο είναι τό αί καί τοΰ δεύ
τερου τό τη στράτα σου. Πρόσεχε τόν εαυτό σου — πρόσεχε τή στρατό σου.

158. Άνατιμώνει = ατιμάζει μέ λόγια προσβλητικά.
160. Δε γροικάς — δέν καταλαβαίνεις, δέ σκαμπάζεις. Ίταλισμός, γιατί 

καί στά ιταλικά τό intendere έχει καί τις δυό σημασίες τοϋ καταλαβαίνω καί 
τοϋ άκούω. (ΓΙρβλ. καί τό γαλλικό entendre).

161. Γάνα = λιμάνι της Άζυφικής στό στόμιο τοΰ Ντόν, πού ή Βενετιά 
είχε μαζί του πολλές συναλλαγές. Δέν πρόκειται νά παν έχει φυσικά. Μά ή 
Άλεποΰ θέλει νά βρίσχη άφορμές καί νά τά βάζη μέ τό Γάιδαρο, προετοι
μάζοντας τήν τελική ρήξη καί τήν καταστροφή του. Αύτό τό δείχνουν καί οί 
παρακάτω στίχοι 162, 163 καί 161.

168. Χύση = κοινότατη στήν Κρήτη λέξη ναυτική, πού σημαίνει άβαρία.
169. Ευδία — πιβανός αρχαϊσμός. Σήμερα λέγεται (α)βγιάζει άπό τό εύ- 

διάζει. Παροιμία" «Μάρτης βρέχει, ποτέ μή βγιάση !»
173 καί εξής. Ή Άλεποΰ, βάζοντας μπροστά τό σχέδιό της, δηγιέται 

ένα κακό όνειρο πού τάχα είδε, καί πού πρυιωνίζει μεγάλη συμφορά. Άξιο- 
πρόσεχτο τό πώς ό Λύκος, λιγώτερο πονηρός από τήν Άλεποΰ, πιστεύει σ’αυ
τό τό ψέμα καί ταράσσεται. Κοίτα στίχους 114 - 115, 185 - 186 καί «Συναξά
ρι» στίχ. 112 καί εξής.

173. Νά εγνωρίζετε = civ έγνωρίζετε. Λέμε καί σήμερα" νά ’ξέρα τί βά 
πάβω, δέ βά πήγαινα.

174. Νά γενή" διώρθ-ωσα νά γενοϋν.
175. ’Ετούτη τήν εσπέρα— χτες τήν εσπέρα. Λέμε καί σήμερα" είδσ από

ψε έ'να όνειρο. Απόψε = χτές τή νύχτα.
177. Ό στίχος αποτελεί κοινό τύπο σε πολλά στιχουργήματα.
178. Θ'ε νά ποίση' αξιοπαρατήρητος ό μέλλων μέ τό #έ νά. Τό βά άγνω

στο, άφοΰ είναι σπάνιο καί στό Γωτόκριτο.
179. Μας πάρη θάλασσα W. διώρβωσα μάς παρ’ ή .. .
180. "Ας κάμωμε W. Ποιήσω μεν Ξ. (Μ.). "Εκρινα προτιμητέο τό δεύτερο, 

άν καί λογιώτερο.
183 καί 181. Ό Γάιδαρος αφήνεται πιά στή μοίρα του Τό στίχο 184 τόν 

λέει μέσα του. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει καί δω, όπως καί στό στίχο 135, μέρα στή 
θέση τοΰ ώρα. Δέν είναι σωστό, γιατί χαλάει τή ρίμα.

185 καί 186. Ό Λύκος έπίστεψε μιά στιγμή στό πλαστό όνειρο τής Άλε. 
ποΰς. Φαίνεται καβαρώτερα οτό «Συναξάρι», στίχοι lit καί 115, όπου ό Λύκος 

ολον μή γνονς τον δόλιον τρόπον τής Άλωπέκον, 
μηδε το έπιβονλευμα δ ήν κατά Γαδάρου, 

παρουσιάζεται λιγώτερο ξυπνός άπό τή συνεταίρισσά του.
187 καί κάτω. Ή σκηνοθεσία τών ξαγορεμάτων γιά τό τελικό φάγωμα 

τού Γαϊδάρου έχει τελειώσει. Σάν έρβη ή σειρά του νά ξαγορευτή, βά τοΰ 
βροΰν εύκολα τήν αφορμή πού γυρεύουν. Πιστεύω πώς καί δώ υπάρχει σκε
πασμένη αιχμή ένάντια στήν 'Ιερή 'Εξέταση, κατάλοιπο τών ιταλικών πηγών 
τοΰ «Συναξαριού».

192. Βώδια καί χοιρίδια ό W., όπου τό βώδια πρέπει νά λογαριαστή τρι-
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σύλλαβο. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει βώδια με τά χοιρίδια πού αν καί μετρικά κα
λύτερο, προτίμησα τό πρώτο, σάν πιό σύμφωνο μέ τό σύνολο.

195. Μπουχούνι' εξελληνισμένο τό ιταλικό boccone = ή μπουκιά, μπου- 
κουνιά. Διώρθωσα τό αυτό σε αυτά, γιατί χρειάζετιιι πληθυντικός.

196. "Εοωνα = πρόφταινα. Σωνω άπό τό ίσοώ ίσώ = ισιώνω, εξισώνω. 
Καμμιά σχέση μέ τό σώζω. Διώρθωσα τό τδκρνβα σε ιά 5κρνβα.

191. Μεταγνώόω· έτσι καί σήμερα τό μεταγιγνώσκω
199. Μαυράδι· μέρος, όπου έχουν κάψει γιά καλλιεργητικούς σκοπούς α

γριόχορτα καί θάμνους. Κοίταξε «Συναξάρι» στίχος 130, δπου δ Ξανθουδίδης 
στόν τόμο του διορθώνει στό περιθώριο καψιμάδι τό ακατανόητο τοΰ W. 
στό τζημάδι. Εκεί πήγε τάχα δ Λύκος κυί κυλίστηκε, γιά νά μαυρίση τήν 
προβιά του καί ψανή άξιος καλόγερος. “Εχομε καί δώ κά,ποια αντικληρική 
αιχμή, μέ τήν υποδήλωση, πώς άρκονσε τό εξωτερικό καί τό χρώμα τής προ
βιάς, γιά νά φανοϋν οί λύκοι άνθρωποι τοϋ Θεοΰ.

20 ί. Διώρθιυσα τό άνύπαρχτο άρτιες τοΰ W. σε αμαρτίες, όπως προτείνει 
ό Wagner στό κριτικό του σημείωμα κι άφοϋ ό στίχος μέ τή διόρθωση γίνε
ται καλύτερος.

2.9. Άπομύρωοέ τον = τοϋ έκαμε όσα συνηθίζονται μετά τό ξαγόρεμα, 
όταν ό ξαγοράρης λευτερώνει ιόν αμαρτωλό άπό τό βάρος τών αμαρτιών του.

213. Κωμάαι ή κουμάσι —ό κοϋμος (στήν Κρήτη), τό κοτέτσι.
216. Νά μην πολυλαλοΰαι 6 W. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει ιτολυλ"γοϋαι πού είναι 

καλύτερο καί τό προτίμησα.
222. Δεν τους χρήζω τίποτες = δέν τούς έχω ανάγκη, δέν τούς λογαριάζω.
226. Νά πα νά κλέψω' κοίταξε στίχο 28.
228. Μετ' αυτά ό W. κατά διόρθωση Βικέλα, πολύ καλή (Κοίτα Wagner, 

κριτικό σηιιείωμα στό στίχο). Έχομε τή μετά συνιαγμένη μ’ αιτιατική, γιά τή 
δήλωση τοΰ μέσου, τοΰ τρόπου, τού οργάνου = μ’ ατιτά τά μέσα.

233. Διώμθωσα τό δαα σε απ’ όσα. Διώρθωσα τό μου σε μή. Ή γραφή 
τοϋ W. κανένα νά μοϋ μείνει έχει ένα νόημα πού δέν ταιριάζει, άφοΰ αφήνει 
να έννοηθή, πώς πολλές όρμήνειες τών γονιών της θά πήγαιναν χαμένες. Μέ 
τή διόρθωση τοΰ μου σε μη δείχνεται ή επιμέλεια τής Άλεποΰς, στό νά σπου 
δάση τέλεια στό σκολειό τών γονιών της, νά μάθη όλα δσα τής μάθαιναν, 
χωρίς νά μείνη τίποτε. Αυτό ταιριάζει καί μέ τά πράματα, άφοΰ δλες οί άλε- 
ποΰδες σά νά ξεσκολίζουν στό ίδιο σκολειό καί γίνονται δλες τό ίδιο πράμα.

236. Κοίταξε «Συναξάρι» στίχος 151 καί έξης. Διτόρθωσα τό ωσάν αυτά 
σε ο'σά’ ν’ αυτά = δσα είναι αυτά (κι άκόμα περισσότερα γεμίζουν τήν κοιλιά 
μου καί μοΰ φτάνουν ώς τό λαιμό).

243 ίσαμε 218 Μετάθεσα τούς στίχους 245 καί 246 μετά τούς 247 καί 
218. "Ετσι ή πασίγνωστη παροιμία πηγαίνει στό τέλος τής ομιλίας τών γονιών 
τής Αλεποΰς, δπου έχει πιό πολύ ιόν τόπο της.

214. Διώρθωσα τό ότινα σέ δν τινα.
216. Γροικήσετε το όλοι- σωστά ό W. Καί δώ πάλι ό Ξ. (Μ.) σημειώνει τί 

λεγει, πού είναι άπαρ ίδεχτο, γιατί χαλάει τή ρίμα. Καί τό όλοι δέ ριμάρει μέ τό 
καταλ.ογι, αλλά συμφαινοΰν τουλάχιστο τά φωνήεντα, πού λογαριαζόταν άρκετό.

247 καί 218. Οί δύο στίχοι μέ μικρές παραλλαγές αποτελούν καί σήμερα 
κοινότατη στήν Κρήτη παροιμία, αν καί ό δεύτερος στίχος είναι όλότελα χω
ρίς νόημα. Λένε' «Άπού κάθεται καλά καί καλύτερα γυρεύγει || ό διάολος τοΰ 
κώλου ντου κουκκιά τοΰ μαγερεύγει».
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219 έξ. ’Αρχίζει ιό Καταλόγι, πού είναι μέρος τής εξομολόγησης τής ’Α
λεπούς. Γιατί' δέ χρειάζεται. “Εγραψα εγώ Ταΐς διώρθωσα στές.

251. Διώρθωσα τό Καί τής αρχής τοΰ Καταλογιοϋ σε Μιά. Έτσι ή διή
γηση ξεκινάει φυσικά κι άβίαστα Μιά χήρα μιά κακότυχη κλ Οϋδ'εν ό W. 
διώρθωσα σε πού δεν.

252. Νά γνέ&η ό W Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει νά ‘γέρΟη, πού, αν καί κακό
ζηλος ό τύπος, τό προτίμησα, γιατί βρίσκεται σ’ άμεση σχέση αντίθεσης πρός 
τό κάτση. Τό γνέΰη βρίσκεται πιό μοκρυά

256. Νά παραβγή = νά βγή λίγο. Ή παρά κολάζει τό νόημα τού βγαίνω 
Λέμε παρακούζουλος = λίγο τρελλός. Παροτσουτσουρίζουσι (καί γιά μένα)= 
λένε λίγο, ψιθυρίζουν λίγο (καί γιά μένα). Συνηθισμένη η έκφραση : “Ετσι 
μοϋ παραφαίνεται — μοϋ φαίνεται λίγο. Μοΰ παρομοιάζει κ.λ. Είναι περίεργο 
πώς ή ίδια πρόθεση σ’ άλλα σύνθετα επιτείνει τή σημασία τους. 'Όπως' τό 
πράμα παραγίνεται, παράφαγα, παραήπια κ.λ.

258. Λόγιααα ό W. Διώρθωσα σε λόγιαζα, γιατί έτσι, απαιτεί τό νόημα.
259. Γάτα καί ητον γραία 6 W. Όμως παρακάτω σε πολλές περίπτι». 

σες, γίνεται λόγος γι’ αρσενικό γάτο. Ύπόθεαα στήν αρχή, πώς τό γάτα άναφέ- 
ρεται στό ζώο γενικά κι υστέρα καθορίζεται τό αρσενικό γένος της. "Υστει.α 
παρατήρησα, πώς ή ασυνέπεια τοΰ γένους χαλνούσε τήν ομαλή παρακολούθηση 
τής αφήγησης καί διώρθωσα σε γάτον τον είχ' ή γραία, πού πιστεύω πώς εύο- 
δώνει λαμπρά τό νόημα. Καμμιά ανάγκη δέν υπάρχει νά ’ναι γρηά κι ή γάτα. 
’Αντίθετα ή δράση τοΰ ζτόου, νά σηκοινη αρμαθιές τά κοτόπουλα πού πνίγει, τό 
δείχνει δυνατό καί νέο Έπειτα κείνο τό ητον μπορούσε πολύ φυσικά νά κρύ- 
βη τό τον τής διόρθτοσής μου.

260. Παράβαλε μέ τό «Συναξάρι» στό στίχο 170
261. ΓΤερδΐταη 6 W. Διώρθωσα σε Παρδίτοη, γιατί έτσι άναφέρεται τ’όνο

μα τού γάτου στό «Συναξάρι» στό στίχο 179. ’Αλλά καί γιατί τό ΙΙαρδίτσης 
ταιριάζει σ’ ένα γάτο = μικρός πάρδος. Ή υποκοριστική κατάληξη των ουδέ" 
τέρων -ίτσι, -ίτσιν, -ίτζιν ήτανε κοινή πριν έπικρατήση τό -άκι. Στή βυζαντινή 
γραμματεία μέ τό -ίτζιν σχηματίζονται πιό πολύ τά υποκοριστικά. Διατηρήθηκε 
στή λέξη κορίτσι, γιά νά μή συμτέση μέ τό κοράκι. ’Ακόμα στά τοπωνύμια (κρη 
τικά χωριά Άστρίτσι, Γιαννίτσι κ.λ.) Έπειτα στά θηλυκά προσηγορικά καί κύ
ρια φωλίτσσ, κοπελίτσα, μηλίτσα, Έλενίτσα, Μαρίτοα. Άννίτσα, Καλλίτσα, κ λ

262. Εις τήν ουράν ό W. Ό Ξ (Μ.) σημειώνει εις τήν ώχραν, δηλαδή στό 
χρώμα. Μά ή γρηά δέν έβλεπε καλά (κοίταξε στίχο 251)' τήν ουρά όμως τοΰ 
Παρδίτση μπορούσε νά τήν πιάνη, όταν τόν χαΐδευε, καί νά τήν ξέρη καλά· 
Προτίμησα τό πρώτο.

265. Στοχάζομαι — αντιλαμβάνομαι.
267. Είναι ό W. Διώρθωσα σε είμαι, πού Ινώ πιό πολύ ταιριάζει, απο

φεύγεται κι ή επανάληψη τοΰ είναι στή θέση τής ρίμας ”Αν τό είμαι δέ ρι
μάρει πλούσια μέ τό είναι δέν έχει σημασία. Είναι συνηθισμένες τέτοιες πα- 
ρέκκλισε; στις ομοιοκαταληξίες, ακόμα σπάνια καί στόν Κορνάρο

272 Κλονάτον' τέιοιοι παρατατικοί φαίνεται πώς ήταν ακόμα στή χρήση.
Πρβλ. τό στοχάζετο στό στίχο 40 κ.λ.

274. Καί σχίση ό W. πού είναι άτοπο Ο Ξ. (Μ ) σημειώνει καί σφίξη, 
πού είναι πολύ καλύτερο. Είναι καί κωμικός ό φόβος τής ’Αλεπούς, πού τρο 
μάζει αυτό πού κάνει χρόνια στούς άλλους, κι ετοιμάζει μ’ έπιμέλεια καί τώρα 
γιά τήν κότα τής γρηάς.
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279 Κάτωϋεν τής τραπέζης τυπική λόγια φράση.
281. Τήν εχωλόαυονα.· γνήσιος κρητικός δ τύπος καί ή χρήση του Λέμε 

καί κωλοσέρνω. αλλά πιο πολύ κωλοσύρνω.
282. Έφιερούγιαοε' διώρθωσα έφτερούγιζε. Καί κράζει διώρθωσα κι έκρα

ζε. Οί παρατατικοί πιό ταιριαστοί.
2ί 0. Κατακαημένην ό W. σωστά..'Ο Ξ. (Μ) σημειώνιι καί τήν χαημένην, 

πού είναι ατοπο.
295. Μ' επιαοαν δ IV. Ό Ξ. (Μ ) σημειώνει μ’ έκαψαν. Προτιμητέα ή 

γρυφή τοΰ W.
295. Κοίταξε στίχο 197.
296. Καί πώς' δέν έχει νόημα. ΛιώριΙωσο: κι δαα Ή ’Αλεπού δηλαδή με- 

τ ινιώνει καί γιά τά κακά έργα πού έφερε σε τέλος καί γιά κείνα πού δέν 
πραγματοποιήθηκαν ποτέ, μά έμειναν «έν διανοίφ».

298. Τά έκαμα δ W. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει τά εποικα. Προτίμησα τήν άρ- 
χαϊκώτερη γραφή, γιατί σ’ αυτή τήν περίπτωση φαίνεται νά ’ναι αυτό πού 
έγραψε αρχικά ό ποιητής. Παράβαλε καί τδ στίχο 119, δπου πάλι οί μεταγενέ
στερες έκδοσε; κι δ W. γράφουν βουλήν έκάμασι αντί βουλήν έποίκαοι.

300. Ιΐατερμά λέγονται περιληπτικά οί προσευχές, άλλά καί τά κομπολό- 
για - ροζάρια ιών ιερωμένων. "Οπως είναι γνωστό, τά κομπολόγια των καθο
λικών έχουν σχέση μέ ώρισμένες προσευχές, πού επαναλαμβάνονται τόσες φο
ρές, δσοι οί κόμποι τοΰ κομπολσγιοϋ. ’Από τοΰτο προέρχεται κι ή διπλή σημα
σία τής λέξης. Κι έδώ φαίνονται οί αρχικά ιταλικές - καθολικές πηγές τής 
«Ψυλλάδας».

303 - 307. Ή περιγραφή τοΰ Λύκου, σάν ακούσε τό ξεμολόγημα τής Άλε- 
π >ϋς, θά ’ταν αντάξια καί τοΰ Μολιέρου. Νομίζω πώς δ Ταρτούφος, στά πιδ 
δυνατά σημεία του, δέν έχει στίχους πιό ταιριαστούς καί τσουχτερούς.

307. *Αμε, οοϋ λέγω σήμερον, νά ’οαι ευλογημένη ό W., δπου τδ "Αμε δέν
έχει τόν τόπο του. Διώρθωσα σε ’Αμήν. Ό Λύκος μεταχειρίζεται τό τοΰ ευαγ
γελίου «Αμήν, λέγω σοι» κι έτσι σατυρίζεται πιό πολύ ή κακούργα καί φαρι
σαϊκή ψυχή του.

310. Ό στίχος ίσως προέρχεται από δίστιχο ερωτικό.
311 καί 312. Πρβλ. «Συναξάρι» στούς στίχους 212 - 213, δπου άναφέρον- 

ται ή μετανοούσα λίαγδαληνή κι ό Μανασαής, βασιλιάς τοΰ κράτους ’Ιούδα, 
πού άφοϋ άσπάστηκε τά είδωλα, ώς αιχμάλωτος τού Άσσουρβανιπάλ, ξαναγύ- 
ριαε μετανοημένος στήν πάτρια θρησκεία.

315 καί 316. Καλ,έ μου, ανάγγειλε μου ό W. Διωρθωσα σε καλέ μας, άνάγ- 
γειλ,έ μας, άφοΰ δικαστές είναι κι ό Λύκος κι ή Άλεποΰ.

317. Μην άληομονήοης ό W. Διώρθωσα μην τά ληομονήαης. Ή επαναλη
πτική απαραίτητη.

320. Τό νομοκάνονα κ.λ. Τά τρία πρόσωπα τοΰ μύθου βρίσκονται σε βάρ
κα καί ταξιδεύουν. Ποΰ βρέθηκαν τά βιβλία, τά χαρτιά καί τά καλαμάρια ; 
Ό ποιητής φροντίζει μ’ επιμέλεια γιά τή συνέπεια μέσα ατό έργο του. "Αλλη 
τέτοια αντίφαση μέσα στους στίχους τής «Φυλλάδα;» δέ βρίσκεται. Παρακάιω, 
στούς στίχους 471 καί 511, βλέπομε πώς ή Άλεποΰ κι ό Λύκος έχουν απο
σκευές.

474. 'Άφηκα καί τά ροϋχα μου γεμάτο τό οακκί μου.
531. ’Επήρε καί τά ροϋχα μας καί εξεγύμνωοέ μας.

Ϋποθέτω πως ό ποιητής μάς .αφήνει νά καταλάβωμε, πώς τά παραπάνω σύ-
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νεργο τοΰ ίερ ιεξετσστικοΰ επαγγέλματος βρίσκονταν πάντα μέσα στά σακκιά 
πού σήκωναν στους νώμους τους, γιά νά χρησιμεύουν σ’ ώρα χρείας, όπως καί 
τώρα

324. 'Εγγράφω; ό W. Τό άφησα Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει έγράφου, πού δέ 
φαίνεται νά 'ναι λέξη πραγματική.

325. Λεν είχε τί ποιήορ ό W. Ό — · (Μ ) σημειώνει δεν είχε τι νά ποίυρ. 
Προτίμησα τό δεύτερο

327 - 342. Τά λόγια πού λέει ό Γάιδαρος στο ξαγόρεμά του έχουν κάτι 
τό πολύ δραματικό μέσα στην κωμικότητά τους. "Υστερα ό σκληρός κι άιιε<λι* 
χτος τρόπος πού δέχονται τήν ειλικρινή καί πονεαένη εξομολόγησή του τά δυό 
θηρία, μάς κάνει νά θυμηθούμε ο τι μάθαμε γιά τις άνάκρισες τής Ιερής 'Ε
ξέτασης. Ό ποιητής τής «Φυλλάδας», άκλουΟώντας τό «Συναξάρι», κι αύιό τις 
ιταλικές καθολικές πηγές του, καυτηριάζει κάτω άπό τό μανδύα τοΰ κωμικού 
τις άντιχριστιανικές ενέργειες τής φοβερής εκείνης οργάνωσης τοΰ Μεσαίωνα

328. Μέσα το μεαάνυχτον ό W. Διώρθωσα στο. ^τόκ κόπον έβανέ με δ W. 
*0 Ξ. (Μ ) σημειώνει οτάν κήπον έπαιρνε με. Προτίμησα τό πρώτο.

330. Μαρουλόφυλλα δ W. Ό Ξ (Μ.) σημειώνει καί μαρούλια μέ τετρα
σύλλαβο τό μαρούλια, αλλά πάντα προτιμότερο άπό τό άτοπο μαρουλόφυλλα.

333. 'Άτυχος = εδώ άσπλαχνος, κακόψυχος.
334. Κι ώοάν μέ ή&ελεν ίδεϊ ό W. Ό Ξ. (Μ ) σημειώνει και τά νά μέ *&ε· 

λεν Ιδεϊ πού είναι προτιμότερο = μόλις μ’ έβλεπε, μέ τή σημασία τής αόριστης 
επανάληψης.

336. Και πόνουν τά πλ.ευρά μου ό W. Δέ δείχνει τήν κακή συμπεριφορά 
τοΰ αφέντη. Γι’ αυτό ό στίχος χρειάζεται πιστεύω κάποια διόρθωση.

312. Και με τά κρίματά μου ό W. ' ιυιρθωσα σε κι εμέ τά κρίματά μου, πού 
ίσως νά ’ναι μόνο ένας καλύτερος τρόπος γραφής των ίδιων λέξεων. Νόημα : 
"Οπως πριν άλληλοσυχωρεθήκαιε σεΐ: οί δυό, συχωρέστε κι εμένα τ’ άμαρτή- 
ματά μου, τώρα πού τ’ άκούσαιε.

314. Μάνητα = μανία όπως καί σήμερα. Λέγεται παράλληλα τό όργητα
345 - 350. Ή απάντηση τής 'Αλεπούς είναι ίσα - ίσα κείνη ποΰ χρειάζε

ται. Τής τήν υπαγορεύει ή υπεροπλία κι ή ανάγκη νά δημιουργήση τήν επιθυ
μητή ρήξη πού θά έπιτρέψη στά θηρία νά πραγματοποιήσουν τό σκοπό τους. 
"Εξυπνα καί ταιριαστά στήν περίσταση τά λόγια της.

353 · 356. Καί στήν απάντηση του Γαϊδαρου βλέπομε τις εκφραστικές 
ικανότητες τοΰ διασκευαστή.

358 - 360. Οί τρεις στίχοι δείχνουν, πώς αυτός διευθύνει τήν ανάκριση κι 
αντιπροσωπεύει τήν εξουσία. Ή 'Αλεπού δέν είναι παρά όργανό του.

36 ). Άφοβισμένε ό W. Διώρθωσα σε άφωρεομένε
369. Κάμε νά τά κατέχω; ! == κάτεχε ! Πρόκειται γιά συνηθισμένη μ·>ρφή 

τής προσταχτικής, πού συναντούμε συχνά στήν κρητική γραμματεία
372. Ίό μάτι έβγαλμένον ό W. Διώρθωσα σε τό μάτι σου βγαλμένον.

Νά 'ναι κομμέν’ ή χέρα οου τά μάτι οου βγαλμένον.
Ό στίχος παρέχει σαφή πληροφορία γιά τήν επιβολή τέτοιων ποινών, δηλ. τυ
φλώσεων καί ακρωτηριασμών, κατά τό μεσαίωνα, σύμφωνα μέ γραπτούς νό
μους καί έθιμα βαρβαρικά.

375. "Ομως· δέν έχει έδώ τόν τόπο του, γιατί δέν υπάρχει αντίθεση μέ τά
παραπάνω. Διώρθωσα σε όπως μέ χρονική σημασία. Νόημα : Μόλις απάγγει
λαν τή θανατική του καταδίκη, πρώτα αναστέναξε : Ώ κακή ωρα πού 'τον !
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κι υστέρα·
παράμερά ο Γάδαρος τον Λύκο καί τοΰ λέγει.

381. Λεν #έλω να τδ κρύψω' στή φράση υπάρχει καί ή έννοια τοΰ ΰέλ.ω 
καί ή έννοια ενός καθαρού μέλλοντος. Θέλω νά, ΰέ νά, θά - ήταν οι τρεις δια
δοχικές βαθμίδες, γιά νά φτάσιομε στό πάγκοινο σήμερα, μά δχι μοναδικό γιά 
τό σχηματισμό τοΰ μέλλοντος μόριο, θά. Λέγονται ακόμα κατά τόπους καί τό 
ΰέλω νά καί τό θέ νά. Στην Κρήτη άμα ρωτούν, λένε : Νά πάς θές ; = θά πας; 
Νά πάμε θέμε (έκειά πού ’πάμε); = θά πάμε; Καί στήν απάντηση: Νά πάω 
θέλω = θά πάω.

385. ’Εγώ δ W. Διώρθωσα σε κι εγώ. Δηλαδή όπως δ αμαρτωλός τής πα 
ραβολής τών δέκα ταλάντων, πού έκρυψε στή γή τά τάλαντα - χάρες πού τοΰ 
εμπιστεύτηκε ό Θεός. Εις τον καιρόν εκείνο δηλαδή κατά τή δεύτερα παρουσία. 
Ή φράση παρμένη άπό τό Ευαγγέλιο.

386. Σάν ό W. *0 Ξ. (Μ.) σημειώνει ός πού φυσικά θά ’πρεπε νά γραφτή 
ώς. ’Αλλά τό οάν είναι προτιμότερο.

387. Το λοιπονιΰές. ή λέξη τούτη στή θέση τοΰ άπλοϋ λοιποί» σημειοινεται 
άπό τόν Ξ (Μ.) καί φαίνεται παλιά καί γνήσια τοΰ διασκευαστή τής «Φυλλά- 
δας». ’Ακούεται συχνά σήμερα αντί τοΰ σκέτου λοιπόν, τό λοιπόν ή τό λοιπονίς. 
Άλλα τό λοιπονιΰές όχι. Φαίνεται κάπως σάν έπέχταση τοΰ τό λ.οιπονίς. Ό W. 
γράφει ιό λοιπόν αν &ές, πού, πιστεύω, είναι παραμόρφωση τοΰ τό λ.οιπονιΟ'ες 
καί τό άπόρριψα, αν καί ξενίζει λιγιότερο. Φαίνεται νά σχηματίστηκε κατ’ α
ναλογία πρός τά μα&ές, πο&'ες (= πουθενά, αλλά καί κάπου' έκειά ποθές = 
έκεϊ κάπου), εχθές, όπροχθές.

392. Ροπήν' ό βαρβαρισμός αντί ριπήν, συχνός καί σήμερα.
395. Μή γνονς τήν πονηριάν' δανεισμένο άπό τήν εκκλησιαστική γλώσσα 

τό μή γνούς,. πού χρησιμοποιείται δώ σά θηλυκό άπό άγνοια τής γραμματικής.
406. Έγροίκησε δ W. "Ομως χρειάζεται παρατατικός, γιατί δ Γάιδαρος 

άκονγε γιά ωρα τό Λύκο, νά ατέκη, νά τον γελά, νά τον μουρμουρίζη, νά τον λέ- 
γη με τά γλυκά τά λόγια, (αλλάζοντας ξαφνικά συμπεριφορά). Διώρθωσα εγροί- 
κάνε, πού φαίνεται πώς δέν άρεσε στούς μή Κρήτες άντιγραφεΐς καί τό χάλα
σαν. Είναι όμως γνήσιος παλιός τύπος κρητικός. Άπό τά πιό κωμικά μέρη 
τής «Φυλλάδας» — τούτη ή ξαφνική κι ολοκληρωτική μεταβολή στή διαγωγή 
τών θεριών αντίκρυ στόν πονηρότερο άπ’ αύτά Γάιδαρο.

408. Μοιρολόγια δ W. πού είναι δλότελα άτοπο. Δ «όρθωσα σε μωρολ,όγια 
πού είναι καί παλαιογραφικά δικαιολογημένο καί λογικά στή θέση του.

410. Νά σ’ αβιζάρω τίποτες ήρύλα και μή φοβάσαι!
Ό Λύκος βιάζεται νά γνωστοποιήση στό Γάιδαρο τήν αλλαγή του καί τοΰ 
λέει’ ήρθα νά σοΰ πώ κάτι, όχι γιά κακό σου, ώστε θάρρος !

411. Έχ&'ες ό W. πού δέν είναι λογικό, άφοϋ ή συνάντηση κι ή γνωρι
μία μεταξύ τών δυό θεριών καί τοΰ Γαϊδάρου έγινε τήν ίδια μέρα. Διώρθω
σα σε ευ&ύς, πού εύοδώνει λαμπρά τό νόημα, Εύτύς δηλαδή σάν τελείωσε ή 
διαδικασία, λέει ό Λύκος, κάλεσα τήν Άλεποΰ, μιλήσαμε ιδιαίτερα καί σε συ- 
χωρέσσμε γιά όλα. Ό Λύκος παρασιωπά τά σκληρά λόγια πού είπαν κι οί δυό, 
καί τή θανατική καταδίκη πού τοΰ άπάγγειλαν. Τά ψέματα είναι χοιτρά κι 
άδέξια ειπωμένα. Μά δ Λύκος βιάζεται νά πετύχη τό σκοπό του καί δέν κοι
τάζει τίποτ’ άλλο. Παραγνωρίζει δλότελα τήν άντίληψη τοΰ Γαϊδάρου.

419. Νά μην περάαη σήμερον δ W. Διώρθωσα σε νά μην περάσ’ ή σήμερον, 
πού ίσως είναι ζήτημα γραφής. Νά μήν περάαη... = δέ θά περάση (ή σημερινή

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 8
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μέρα). Νά σοΰ τό δείξω = θά σοϋ τό δείξω.
420. Τίποτες = κάτι τί. θέλω νά σου ζητή'ξοι = θά σοΰ ζηΐήξω κάποιο 

αντάλλαγμα.
421. Νά μ’ ενλογήαης = θά μ’ εΰλογήσης.
422. Νά μην τό μολογήσης ό W. Διώρθωσα νά μην την μολογήαας, άφοΰ 

πρόκειται γιά τή χάρη.
Στους στίχους 423 καί 424 έχομε τρεις φορές τό μέλλοντα εκφρασμένο μέ 

απλό νά. Έχομε καί ατό Ρωτόκριτο, δπου τό θά σπανίζει ακόμη πολύ, τέτοιο 
σχηματισμό τοΰ μέλλοντα.

426. Ίον σφόντνλα — το λαιμό. (Κοίταξε γλωσσάριο).
437. Τέτοτα τοΐς έκατάατηοε ό W. Δέν ξέρομε σίγουρα, αν υπήρχαν κατά τό 

δέκατο εχτο αιώνα στή χρήση τύποι τής δοτικής. Στή γραμματεία βρίσκονται 
σά στοιχεία λόγια. Διώρθωσα τό τοΐς σε τώς παλαιογραφικά πιθανό. Έκατά- 
οτηοε" διώρθωσα σε έκατάοτεαε. Τό καταστένω λέγεται ακόμα σιήν Κρήτη μέ 
τήν έδώ σημασία τοΰ καταφέρνω (κάποιο παιγνίδι σε κάποιον).

438. Νά σεβά δ W. Ό τύπος αμφίβολος καί τό πιθανό νόημά του αταί
ριαστο, αν πρόκειται γιά τό εΐοβαίνω — οεβαίνω, άφοΰ όλοι κι ό Λύκος βρί
σκονται πάνω στό πλοίο. Διώρθωσα σε ν’ άνεββ. Ή πρύμη κι ή πλώρα σ' ώρι- 
σμένα ιστιοφόρα βρίσκονται λίγο ψηλότερα άπύ τ’ άλλα σημεία τοΰ πλοίου. 
Ψηλότερα θά πετύχαινε καλύτερα (όπως καί πέτυχε) τό σχέδιο τοΰ Γαϊδάρου, 
νά γκρεμίση τό Λύκο στή θάλασσα.

439. Γονατιστό δ W. Διώρθωσα σε γονατιστός.
445. Ή βουλομένη χάρη δ W· Διώρθωσα σε ή β ον λιωμένη χάρη = τό σφρα

γισμένο, απόρρητο χάρισμα.
447. Κρεΐ τον δ W. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει κρον τον. Καί τά δυό τύποι 

τοΰ κρούω. Τέτοιοι όμως τύποι τοΰ κρούω είναι δλότελα άνύπαρχτοι, καί, 
χωρίς αυτό, τό κροϋ τον τοΰ Ξ. (Μ.) χαλνάει καί τή ρίμα. Διώρθωσα σε χρεΐ 
τον = τόν χρίει Τό ρήμα χρίω είναι συνηθέστατο στήν Κρήτη. Θά χρίσω τόν 
τοίχο· έχρισε καί ήχρισε τό πιθάρι, γιά τά μήν ξεθυμαίνει τό κρασί'χρίσε τόν 
πυρόμαχο, γιατί σιμώνουν οί σκόλες! Φαίνεται πώς οί παλιοί αντιγράφεις, μή 
νιώθοντας τή λέξη, τή μετάτρεψαν κι έμεινε στις εκδοσες τό λάθος, όπως καί 
σε τόσες άλλες περίστασες.

449. Νά τόνε πνίξη {λέλει δ W. Διώρθωσα σε μέλλει. ’Αποφεύγεται μέ τή 
διόρθωση ή επανάληψη τής ίδιας λέξης άπάνω στήν ομοιοκαταληξία. Ό σχη
ματισμός του μέλλοντα μέ τό ρήμα μέλλω — συχνότατος ακόμα στήν Κρήτη. 
Λέμε' "Ιντα μέλλει νά γενή ; "Ιντα τοΰ μέλλεται νά πάθη ! κ.λ.

451. Και ειδεν ή κυρά Άλ.ονπον ό W. Διώρθωσα σε Σάν ειδεν ή κερά 
Άλουπον.

456. Έξωματζονκώνει καί ξεματζονκώνει ή ξεματζονρώνει λέγεται γιά τά 
ζώα τοΰ είδους, άμα βρίσκωνται σ’ οργασμό. Ή λέξη ετυμολογικά πρέπει νά 
συναφθή μέ τό πανελλήνιο ματσούκι.

458. Μπονσδονγένι· αβέβαιης ετυμολογίας καί σημασίας ή λέξη. Πιθανό 
νά ’χη σχέση μέ τό πόσθη. Άναφέρεται καί στό «Συναξάρι», άπ' όπου τήν πή
ρε δ διασκευαστής τής «Φυλλάδας». "Ισως πρόκειται γιά όπλο. Νά τήν δώοη' 
ή αιτιατική τήν άντί δοτικής — χρήση σπάνια στήν Κρήτη, όπου ή γενική κα
τά κανόνα αντικαθιστά τή δοτική. Πέσ’ το του πατέρα σου· δώσ’ το τοΰ Γι- 
ώργη' γράψε τής μάνας σου" άκουε τώ γονέα) σου! Διώρθωσα σε της.

475. Μόναι ό W. Θά ’πρεπε νά γραφτή μόνε. Στήν Κρήτη — άγνωστο.
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Διόρθωσα σε μόνο.
487. Πώς υπάγεις ; = πώς πας στήν ύγεία σου; Τό ρώτημα λέγεται από 

τήν Άλεποϋ σαρκαστικά.
488. Πώς εκατατάγης ; = πώς ησύχασες έτσι ξαφνικά ; Κωμικά τά ρωτή

ματα τής ’Αλεπούς. Τό κατατάσσω (κατατάσσομαι) — συχνότατα καί σήμερο. 
Λέγεται γιά ένα πολύ άταχτο παιδί, πώς δέν κατατάσσει ! = δεν ησυχάζει μιά 
στιγμή! Τό μέσο δέν είναι στη χρήση, μά ή σημασία τοϋ παθητικού άόριστου 
σαφής.

490. Κι από την οήμερον ποοώς 6 W. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει κι από την σή
μερον μεροΰ, πού είναι είδος παρήχησης λογοπαιχτικής, δπως τό κοινό τή σή
μερον ημέρα. Προτίμησα τή γραφή τού W., γιατί δέν παραξενεύει, άν καί ή 
άλλη γραφή δέν είναι κι όλότελα άπορρίψιμη. Μή παντνχαίνεις ό W. Διόρ
θωσα σε μή παντεχαίνεις, γιατί πιστεύω, πώς πρόκειται γιά έχταση τού (ά)παν- 
τέχω = περιμένω. Παντυχαίνω ρήμα δέν υπάρχει.

Άπό τό στίχο 503 ίσαμε τό τέλος οί συνεταίροι ρίχνουν δ ένας στόν άλλο 
τις ευθύνες τής συμφοράς τους, πράμα πού αποτελεί καί τόν ήθικό επίλογο τού 
μύθου.

504. Κοντραπάντα 6 W. Διόρθωσα σε κονταμπάντα.
508. Μαϋ·ητεύτρα ό W. Στό στίχο 101 έχομε μα&εντρα ό W. Ή σημασία 

καί των δυό τύπων τής λέξης είναι μιά. Ή ‘Αλεπού περηφανεύεται πώς έκαμε 
δασκάλα τού βασιλιά Λέου τού Σοφού. Ό Krutnbacher φαντάζεται πώς ο1 
λέξες σημαίνουν μαϋήτρια. Ό σοφός νεοελληνιστής δέν είχε τό αιστημα τής 
γλώσσας, πού θά τόν ώδηγοΰσε μέ ασφάλεια στή σωστή κατανόηση. Τόν γέλα
σε ή ταυτότητα τής ρίζας στις λέξες μα&εΰτρα, μαϋ·ητεύτρα καί μαθήτρια,

510. φραντζιααμένη' μέ τή γαλλική άρρώστεια, τή σιφιλίδα. Ήταν φαί
νεται γνωστή άπό τότε κι ίσως άναφέρεται μιά φορά στό Στέφανο Σαχλίκη.

511. Έξεμυάλισες ό W. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει εξεμαύλιοες, πού τό προτί
μησα.

521. Καλό, καί' άντιθετική ή ένδοτική πρόταση εισάγουν οί δυό λέξες. Σή
μερα λέγεται αν καλά και πού θυμίζει τό ιταλικό sebbene.

523. Είδε πολλήν την αδικία και τήν κακοφαντιά μας 6 W. Είδ’ ό Θεό$ 
τήν αδικία και τήν κακογνωμιά μας σημειώνει δ Ξ. (Μ.). Τό δεύτερο προτιμότε
ρο άπό κάθε άποψη καί τό προτίμησα. Ή λέξη κακοφαντιά μοΰ φαίνεται όλό
τελα άνύπαρχτη.

524. Τήν άτοπίαν ό W. Είναι πολύ μαλακός ό χαραχτηρισμός τής δράσης 
τών θηρίων κι είναι αδύνατο νά έγραψε έτσι ό διασκευαστής τής «Φυλλάδσς», 
Διόρθωσα σε ανομίαν.

525. Τοϋ εδωκαν ό W. Διόρθωσα τοϋ εδωκεν.
527. Νά μας καταμντώοη ό W. Πιστεύω, πώς ή λέξη δέ σχετίζεται μέ τή 

μύτη παρά μέ τούς μίτους, τις κλωστές· = νά μάς καταμπλέξη, νά μάς κατα- 
μπερδέψη. Ό μίτος, τό δίμιτο κ.λ. κοινότατα στήν Κρήτη.

533. Καί με τήν φρόνηοίν του ό W. πού δέν εύοδώνει τό νόημα. Διόρθω
σα καί εις τήν φρόνηοίν οου.

536. Πρέπει οου, τούτο πώκαμες ό W. Ό 3· (Μ.) σημειώνει πρέπει σ’ ετού
το πώκαμες, πού είναι καλύτερο.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΤΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΩΝ, Κ. Λ. ΛΕΞΕΩΝ

Άβιζάρω καί Άβιζέρνω = ειδοποιώ, πληροφορώ. Άπό τό Ιταλικό avvisare μέ 
τήν ίδια σημασία.

“Αδεια, ή = ευκαιρία. Πάντοτε δισύλλαβο.
‘Αμπώβω, μπώβω, 1)α μπάζω, εμπωξα καί ημπωξα = σπρώχνω, ώί)ώ, απωθώ.
‘Ανα&υβάνω καί ‘Αναβυβάλλω — μιλώ γιά κάτι περασμένο, αναφέρω. Ουσιαστι

κό Άβυβολή. Ή λέξη σχηματισμένη με συμφυρμό τοϋ άναμιμνήσκομαι μέ 
τό θυμούμαι.

Άνατιμώνω = ατιμάζω μέ λόγια, προσβάλλω, βρίζω.
Άπεΐς = άφοϋ. Φέρεται καί απείτοις. Άπό τά άρχαια επεί, επεί τοι.
Άπελατίκι[ον), τό = όπλο πού κρατούσαν οί απελάτες στό βυζαντινό στρατό. 

Ήταν ξύλινο καί είχε σχήμα κορύνας.
Απλώνω = απλώνω τό χέρι γιά νά πιάσω κάτι.
‘Απομυρώνω = μυρώνω στό τέλος τής εξομολόγησης. Γίνεται τή Μεγάλη Τε

τάρτη, όταν οί πιστοί ετοιμάζονται γιά τή μετάληψη.
’Αποσώνω = φτάνω σ’ ένα τέρμα, σ’ ένα σκοπό. ’Αλλά καί δίνω απόκριση.
Βιγλίζω = κρατώ βάρδια, φυλάσσω ένοπλος. Παράγωγο τού βίγλα, (Ιταλικά 

vigila) — σκοπός, φρουρός.
Βονλλώνω = σφραγίζω κάτι κλειστό, ασφαλίζω μέ σφραγίδα. ’Αλλά καί άπλά 

σφραγίζω.
Βούλομαι = θέλω, επιθυμώ, όπως στά αρχαία.
Γράμμα, τό = περιληπτικά τά γράμματα, ή παιδεία.
Γροικώ — ακούω, άλλά καί καταλαβαίνω, όπως τό Ιταλικό intendere.
Δαμάχι = λιγάκι. Άπό τό άρχαΐο δάγμα δόγματος = δαγκωνιά.
Διάφορο, τό = τό εμπορικό κέρδος, ό τόκος δανεικών χρημάτων.
ΕΙς μιδ = μέ μιας. Προγενέστερος τύπος τού ζειμιό καί μεταγενέστερος τού ε’ις 

μίαν = «διά μιας».
‘Ενδύω = επενδύω μετρητά, άγοράζω Ακίνητα ή εμπορεύομαι γιά κερδοσκοπία.
’Εξαγορία, ή=ξαγόρεμα, ξεμολόγημα, εξομολόγηση.
Έξωματζονκώνει ή ξεματζονχώνει = γιά υποζύγια σά βρίσκωνται σέ οργασμό.
Θαρρώ — βασίζομαι, έχω θάρρος σε κάποιον Άλλά καί νομίζω.
Θρύβω = θρυμματίζω, κομματιάζω. Κατά τό αρχαίο θρύπτω, θρύπτομαι.
Κακομάζαλος = κακότυχος, κακοτυχεμένος, κακορίζικος. Ή λέξη δέ λέγεται πιά, 

μά βρίσκεται στά κείμενα πολύ συχνά κι είναι άγνωστης ετυμολογίας.
Κανακίζω = χαϊδεύω μέ τό χέρι άνθρο'ιπους καί ζώα. ’Άγνωστης ετυμολογίας.
Καταλϋγι, τό = διήγηση, ανέκδοτο. Κατά τά παραλόγι, παραλογή, παραλογή.
Κατααβο)ώνω καί άπλά οβολώνω — κάνω κάποιον άνάπηρο άπό τό ξύλο, ξεκά

νω στό ξύλο.
Κατααταίνω -- καταφέρνω, φέρνω σε τέλος κάτι δύσκολο ή δυσάρεστο. «Μού 

κατάσχεσε μιά δουλειά !»
Κατατάσσω, εχατάταξα = ησυχάζω ύστερα άπό μεγάλη ταραχή. Ό παθ. άόρ. β' 

έχαιατάγηκα δέ λέγεται, μά τό νόημά του είναι σαφές. Πώς έκατατάγης ; 
= πώς, ύστερα άπό τόσα σκέδια, νά φάς τό γάιδαρο καί νά πάρης τό χά
ρισμά του, τώρα ησύχασες;

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:27 EEST - 54.161.213.156



Ή Φυλλάδα τοΰ Γαδάρου 117

Κοντεύω καί τό απρόσωπο κοντεύει, έκόντεψε = παρά λίγο νά . . . Π. χ. Έκόν
τεψε νά πέσω = παρά λίγο νά πέσω.

Κοντραμπάντο, τά = λαθρεμπόρια. Άπό τό ιταλικό contrabbando. Έδώ πονη
ριές, καλπυνόθεψες, ματσαράγκες.

Κοπανιά, ή = χτύπημα δυνατό. Κοινότατο καί τό κοπανίζω στή σημασία τοΰ 
δέρνω.

Αιμιώνας, δ = λιμάνι.
Αοιπονιθές = λοιπόν. Κοίταξε σημείωση στίχου 387.
Αωβός — λεπρός. Λέγεται καί λουβιάρης. ’Εδώ με τή σημασία τοΰ μυαλοκομ- 

μένος, βλάκας, ηλίθιος.
Μαγαρισμένος = άκάθαρτος σωματικά καί ψυχικά. Ή λέξη ακούεται ακόμα συ

χνότατα σά βρισιά.
Μαθητεύομαι — «διαπαιδαγωγοΰμαι», σπουδάζω, γίνομαι άνθρωπος.
Μακελλεύω — σκοτώνω, ξεκάνω. Άπό τό ιταλικό macellare = σκοτώνω επί 

ζώων, σφάζω. Λέμε καί μακελλάρης = 6 σφάχτης, ό δήμιος. ’Ιταλικά ma- 
cellaio.

Μανουάλι = κεροστάτης τής εκκλησίας.
Μαυλίζω — διαφθείρω μέ ταξίματα. Λέμε καί μαυλιστής, μαυλίστρα.
Μεταγνώθω = μετανιώνω. Άπό τό μεταγιγνώσκω.
Μολογώ — δίδω μαρτυρία, καταγγέλλω. Λένε τά παιδιά μεταξύ τους. Μή μέ 

μολοήσης ! = μή μέ μαρτυρήσης ! 'Εδώ στην άλλη του σημασία, τοΰ παρα
δέχομαι, ομολογώ.

Μοναΰτα = εΰτύς, μέ τό πρώτο. Δέ λέγεται σήμερα.
Μονιτάρου καί όλομονιτάρου = μαζί, δλα μαζί, χύμα τά λόγια κι οί βρισιές.
Μπαλλόιια, ή = τό σφαιρίδιο πού χρησιμοποιούν στις εκλογές, ό ψήφος. Άπό 

τό ιταλικό ballotta. Πρβλ. καί τό γαλλικό ballottage.
Μπονμπάρδα, ή = τό κανόνι.
Μπουοδουγένι, τό = άγνωστη ή ετυμολογία κι ή σημασία τής λέξης. “Ισως μέ

λος τοΰ κορμιού. Τό πρώτο συνθετικό' θυμίζει τό πόσθη. "Οσο ξέρω, δέ 
φέρεται σ’ άλλα κρητικά κείμενα έχτός άπό τή «Φυλλάδα» καί τό «Συ
ναξάρι».

Νοβέλλα =ζ περιπέτεια, κακοτυχία. Άπό τό ιταλικό novella = διήγηση, διήγη
μα, νουβέλλα.

Ξεβγάνω — εξοντώνω, σκοτώνω, βγάζω άπό τή μέση. Παθητικό του είναι τό 
ξεβγαίνω. Τό πρώτο προέρχεται άπό τό εκβάλλω' τό δεύτερο άπό τό έκ- 
βαίνω.

Ξελαιμίζω = κόβω τό λαιμό κάποιου, σφάζω, σκοτώνω. Τό λένε καί γιά μιά 
πραχτική θεραπεία τοΰ λαιμόπονου. «Ξέρει καί ξελαιμίζει !»

Ξυλοαοφώ = φιλοσοφώ χωρίς νά είναι δουλειά μου.
Όμνέγω = ορκίζομαι. Άπό τό δμνυμι, όπως καί τά όμώνω, άμνόγω, όμνέω, 

μνέω.
Όρδινιά = ταχτοποίηση, διευθέτηση, άπό τό ιταλικό ordine.
Όρδινιάζω = ταχτοποιώ, διευθετώ, άπό τό ιταλικό ordinare.
’Ορέγομαι καί ρέγομαι = ευχαριστούμαι, «τέρπομαι». Κυριολεχτεΐται στή φυσική 

τέρψη. ’Αλλά καί γενικά μοΰ άρέσει κάτι, «Πώς τόνε ρέγομαι νά μιλή !»
Παραμερώ — παραμερίζω κάποιον, μέ ενεργητική σημασία. Παίρνω κάποιον 

κατά μέρος γιά νά τοΰ μιλήσω.
Πατερμά, τά = οί προσευκές, κατέχταση άπό τήν κυριακή προσευχή. Ή λέξη
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σημαίνει καί τό κομπολόι πού κρατούν οί ιερωμένοι, άλλα ή τέτοια χρή
ση της όχι γενική.

Πιδεξεύομαι καί πιδεξεύγομαι = κάνω κάτι μ’έπιδεξιότητα. Βάζω κάτι σε τάξη 
μέ μαστοριά, καταφέρνω.

Πίτροηος — άντιπρόσωπος, άντικο,ταστάτης.
Ποδάτας = πιλότος, τιμονιέρης ιστιοφόρου. ’Ιταλικής προέλεψης ή λέξη.
Πονέντες = δυτικός άνεμος. Ζέφυρος. Τά δυτικά, «αί δυσμαί». ’Από τό ιταλικό

ponente.
Πράσαω — δίνω καί παίρνω, συναλλάσσομαι, έχω σχέσες μέ ά'λλους, φιλικές, 

εμπορικές, κ.λ. Παροιμία' «γιά πράξε καί μετάπραξε, γι’ άπού τόν κόσμο 
λείπε !»

.Σάν = όπως καί όταν, μέ τή χρονική καί μέ τήν τροπική σημασία.
Σκιάς, τό = σκιά, ήσκιος, ήσκιωμα.
Σνβάζομαι = έρχομαι σε συμφωνία με κάποιον. Άλλα καί «συγκατανεύω», συμ

φωνώ γιά κάτι πού μοΰ ζητούν.
Σφόντυλας, ό = σπόνδυλος (μ’εναλλαγή άνάμεσα στ’ άντίστοιχα φ-π καί τ - δ) 

λαιμός, όπου ό πρώτος σπόνδυλος κι ή κορφή τής σπονδυλικής στήλης.
Συντυχαίνω = μιλώ, κουβεντιάζω.
Τραμοννιάνα, ή = ό βορράς κι ό βόρειος άνεμος. ’Από τό ιταλικό tramontana.
Τοιλιμπονρδώ = άόριστη ή σημασία του. Τά δυό συνθετικά του φανερώνουν 

άκατονόμασιες φυσικές λειτουργίες. Συμπεριφέρομαι μέ άναίδεια, μέ βα
ναυσότητα κ.τ.τ.

Φραντσιασμένος = ίσως δ άρρωστος άπό τό mal de France. Υπάρχουν ένδει- 
ξες, πώς ήταν άπό τότε γνωστή ή σιφιλίδα.

Φρενίτρς = τρελλός, μανιακός, «εκτός εαυτού».
Χρίω, χρίσω, έχρισα καί ηχοιοα — άλείφω, «επιχρίω», πασαλείβω.
Χύση, ή = ή άβαρία, τό ρίξιμο στή θάλασσα μέρους τού φορτίου τών πλοίων 

γιά άλάφρωμα σ’ ώρα φουρτούνας.
Χωρώ = μπαίνω κάπου λεύτερα, δικαιωματικά, μέ χωρεϊ 6 τόπος.
"Ωστε = ώσπου.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:27 EEST - 54.161.213.156


