
ΠΕΡΙ ΤΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑ 
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΕΥΓΕΝΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΙΜΙΩΤΑΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΩΝ

Κατά το 190δ ό αείμνηστος Κάρολος Krumbacher έξέδωκεν εν 
τοΐς πρακτικοΐς τής Βαυαρικής ’Ακαδημίας, καί εκ κώδικος τοΰ Colle- 
gio Greco τής Ρώμης, ΙΣΤ' αιώνος, στιχούργημα υπό τον τίλον «Συν- 
αξάριον τών ευγενικών γυναικών καί τιμιωτάτων άρχοντισσιύν», τοΰ 
οποίου προέταξε λαμπρόν, κατά την συνήθειάν του, πρόλογον, εν φ 
εξετάζει πολλά ζητήματα σχετικά μέ τον ποιητήν καί τό στιχούργημά 
του.

Τό ποίημα, τό οποίον έτυχε δευτέρων φροντίδων ', αυτό καθ’ αυτό 
δεν έχει λογοτεχνικήν αξίαν. Ό κακός στιχοπλόκος παραβιάζει την 
ομοιοκαταληξίαν, διά την οποίαν σχηματίζει ανυπάρκτους τόπους, πα- 
ρατονίζει, ο! στίχοι του είναι πολλάκις ή ημιτελείς ή άμετροι ή υπέρ
μετροι, ή γλώσσά του είναι άνουσίως μικτή καί τό θέμα του πραγμα
τεύεται μέ άθυροστυμίαν περισσήν υπενθυμίζουσαν τά στιχουργήματα 
τοΰ Στεφάνου Σαχλίκη, τον όποιον καί μιμείται πολλαχοΰ.

Άφ’ ετέρου τό έργίδιον έχει σημασίαν διά την μελέτην τής δημώ
δους Ελληνικής γλώσσης κατά τον ΙΣΤ' αιώνα, καθ’ δν, ως όρθώς 
παρετήρησεν ό Krumbacher (σελ. 371) εγράφη τούτο ως καί τάς συν
ήθειας τών τότε γυναικών καί τον σύγχρονον πολιτισμόν.

Ό ποιητής, όρθώς ποιών, έτήρησεν ανωνυμίαν, τούτο δέ δυσχεραί
νει τό ζήτημα τής καταγωγής του καί επομένως τής έξακριβώσεως τοΰ 
τόπου εις δν άναφέρονται τά υπ’ αυτού περιγραφόμενα. Έκ τής γλώσ
σης μόνον τοΰ στιχουργήματος καί τινων άλλων ενδείξεων δυναταί τις 
να είκάση την πατρίδα τού γράψαντος.

Ώς παρετήρησεν ό Krumbacher (σελ. 372) καί ως εξ αυτού τοΰ 
στιχουργήματος φαίνεται, ό ποιητής ζή εις τόπον φραγκοκρατούμενον, 
μάλλον δ’ έν Κερκύρα κατά Krumbacher (373), αποκλεισμένης τής 
Κρήτης, άφ’ οΰ οί στίχοι δεν είναι εις τό γνήσιον Κρητικόν ιδίωμα 
διατετυπωμένοι.

‘) Διορθώσεις καί ερμηνείας εις τό στιχούργημα έδημοσίευσαν οί I. ψ υ· 
χάρης έν ΒΖ, 16, 156 έξ., Γ. Χατζιδάκιςέντή Έπεχηρίδι τοΰ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών, 2, 67 έξ., Στέφανος Ξανθουδίδης έν ΒΖ, 16, 
470 έξ, Ν. Β έ η ς έν τή Έπεχηρίδι τοΰ Παρνασσού 9, 133 έξ. καί οί ’Αθα
νάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Η. Pernot καί D. Hesse- 
1 i n g έν ΒΖ, 15, 501 έξ.
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56 Φαίδ. Κουκουλέ

'Ο Στέφανος Ξανθουδίδης τουναντίον (ΒΖ, 16, 476 - 477) παρα
τηρεί δτι, κατά την έντΰπωσίν του, τό ποίημα έγράφη είς μίαν των 
πόλεων της Κρήτης υπό καθολικού έχοντος ως μητρικήν γλώσσαν τό 
Κρητικόν ιδίωμα καί δτι τό στιχούργημα έκομίσθη μετά την άλωσιν 
τής νήσου υπό τών Τούρκων εις τινα των Ίονίων νήσων και εκεί άν- 
τεγράφη άλλοια)θέν γλωσσικώς.

’Οφείλω νά παρατηρήσω: α') ότι τά γλωσσικά στοιχεία τοΰ ποιή
ματος ελάχιστα ΰποδηλοΰσι τό ιδίωμα τών Ίονίων νήσων καί β') δτι 
ύπάρχουσιν έν αΰτφ άλλα προδίδοντα την αρχικήν Κρητικήν προέλευ- 
σίν του, καίτοι 6 ποιητής δεινώς κακομεταχειρίζεται τήν γλώσσαν, ήτις 
είναι παράδοξον μείγμα τύπων.

Οΰτω μεταχειρίζεται δ στιχουργός τό ρήμα ουνιβάζω (στ. 27) 
=συμβιβάζω επί τής σημασίας τοΰ συμφωνώ, δπερ σήμερον μόνον εν 
Κρήτη είναι εν χρήσει, τό τάσσω (στ. 296) αντί τάζω, δπερ επ’ ίσης 
συχνά εν Κρήτη λέγεται, κείμενον καί παρά Σαχλίκη (Γραφαί καί έρ- 
μηνεϊαι 87, καί στίχοι στίχ. 289) καί Έρωτοκρίτφ (Γ' 1394, 1397), 
τό καΰεεις (στ. 175) νΰν έν Κρήτη και9αε!ς καί έν τφ Χρονική) τοΰ 
Μορέως (στίχ. 1395) κατά εις, τό επιφώνημα θαυμασμοΰ καί απορίας 
γιδ'ε (στ. 864) δπερ εις Κρητικά δημοίδη ςίσματα καί έν τφ Χρονικφ 
τοΰ Μορέως (στίχ. 7218) ως εδε φέρεται, τό επίρρημα τό συχνά, (στίχ. 
939) αντί τοΰ συχνά. Έπ’ ίσης Κρητικόν είναι τό κουζονλάδα (στίχ. 
1020, 1123) = ανοησία, δπερ μετά τοΰ επιθέτου κουζουλός είναι μυ- 
ριόλεκτον έν Κρήτη. Τήν Κρήτην πάλιν υποδηλοΐ καί τό κατωτέρω 
μνημονευόμενον τρέλλης, αντί τρελλός. Τέλος είς τον στίχον 352 χρησι
μοποιεί δ στιχοπλόκος τήν λ. οδός, «νά πάη την δδόν της», ήτις εις τήν 
νότιον Ελλάδα μόνον έν Κρήτη απαντάται έν παροιμίαις" κωπέλλι 
μπεμπεις ’ς την όδό γλάκα καί μοναχός σου, παλαιότερον δ’ ήτο συν
ήθης είς τά Κρητικά δράματα Στάθην, Έρωφίλην, Γΰπαριν καί Φορ- 
τουνάτον

’Αλλά καί άλλα τινά ύποδεικνυουσι τήν Κρήτην. Έν στίχφ 
1197 λέγεται δτι ή άπιστος εισάγει είς τον οικόν της τον έρωμένον 
της λέγουσα δτι είναι έξάδελφός της, τον όποιον δ ποιητής (στ. 1197) 
χαρακτηρίζει ως ξάδερφον «από τής σνκεας τό γάλα», φράσις, ήτις καί 
σήμερον λέγεται παροιμιωδώς έν Κρήτη προς δήλωσιν ατόμου έντελώς 
ξένου καί οΰδεμίαν σχέσιν ή συγγένειαν έχοντος8.

Είς τό ήμέτερον ποίημα φέρονται οί εξής παροιμιώδεις στίχοι 
(285 εξ.).

8) Πβ. Στ. Ξανθουδίδου Έρωτόκριτος 640 καί Φ. Κουκουλέ 
Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός 4, 318.

') Πβ. Στ. Ξανθουδίδου, Συμβολή είς τόν Weibespiegel ΒΖ, 16.477.
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...τρία κακά εΐσίν τά διώχνουν τους άν&ρώπονς
και ίβγαίνονν από τά σπίτια τους καί έχουν πίκρες μεγάλες
ήγουν ό καπνός καί ή βροχή καί ή άκληρη γυναίκα

'Η παροιμία αυτή, ή οποία στηρίζεται εις τό τοΰ Σολομώντος 
«σταγόνες έκβάλλοναιν ανάρωπον εν ημέρα χειμερινή εκ τοΰ οϊκον αυ
τόν ώααντως καί γυνή λοίδωρος έκ τοΰ οίκου αύτοΰ» *, και ήτις ήτο καί 
Βυζαντινή «ή γυνή μου έξαιλόϋρευσέ με έκ τοΰ οϊκον uov» καί εν χρή- 
σει κατά τον ΙΖ' αιώνα4 * 6, σφζεται νΰν αυτούσιος παρά τοΐς Κρησί, 
οίτινες λέγουσιν :

ή σταλαγόνα κι’ ό καπνός καί ή κακή γυναίκα 
τον άντρα έπορίσανε από τό σπίτι μέσα *.

Καί ή χρήσις λοιπόν ιής παροιμίας αυτής Κρήτα ύποδηλοι τον ποιη
τήν τοΰ επαίνου τών γυναικών.

Ενταύθα παρατηρώ δτι δεν είναι ορθή ή έκφρασθεΐσα γνώμη 
δτι δ ποιητής περιγράφει Βενετικά έθιμα δταν ψέγη τήν συνήθειαν 
τών γυναικών νά ξανθίζουν τήν κόμην των. Τό εθιμον ήτο παλαιότε- 
ρον καί κοινότερου Βυζαντινόν, ως έδειξα αλλαχού 7.

Ή γραφή τού κώδικος καί ui συντομογραφίαι παρέχουσι πολλάς 
δυσκολίας καί πρέπει νά δμολογηθή δτι δ εκδότης δρθώς έν πολλοΐς 
αποκατέστησε τό κείμενον, ως ξένος όμως παρενόησε καί παραδιώρθω- 
σε μέρη τινά τοΰ κειμένου, ως καί άλλοι προ εμού παρετήρησαν, δεν 
ετόνισε δ’ δρθώς ωρισμένας λέξεις, καί δή τάς έγκλινομένας, τάς οποίας 
έν τουτοις λέγει (σελ. 36δ) δτι ιδιαιτέρως επρόσεξεν.

Δείγματος χάριν αναγράφω τά εξής ολίγα παραδείγματα.
Έν στίχοις 56 καί 57 έτυπωσεν :

ό θάνατος αρπάζει μάς καί βάνου μάς είς τό χώμα 
καί τήν ψυχήν τήν δολεράν έμπάζουν τ ή εις τό βρώμα 

αντί: αρπάζει μας, βάνου μας, έμπάζουν τη.
Επ’ ίσης αντί τοΰ : ώσάν τ ο λέσι μερικοί φρόνιμοι καί προφήτες 
(στ. 70). έπρεπε νά τονίση: ώσάν τό λέσι μερικοί.
Έν στίχφ 146 γράφει:

οπού έδειξες τό άαΰμα α ο ΰ εις έκεινο τό ϋηρίον

Hep! τό στιχούργημα «2υναξάριον των ευγενικών γυναικών ...» 57

4) Παροιμ. ΚΖ'15. Πβ. καί Ν. Πολίτου, Παροιμ. 3, 457, 46.
8) Τότε τήν αναφέρει ό Β ά ρ ν ε ρ εις τήν συλλογήν τών παροιμιών του. 

ό καπνός καί ή γλωσοοΰ διώχνει τον άν&ρωπο από τό σπίτι τον
Βλ. Ν. Πολίτην, Ένθ' άν. 2, 51, 1.

“) Ή παροιμία καί παρά τοΐς Μηλίοις, οίτινες είναι όίποικοι Κρήτες. ΟΙ 
Μήλιοι λέγουσι: <5 αταλαϊτός καί δ κακός γείτονας βγάνει τον αν&ρωπο από τό 
σπίτι (Ν. Πολίτου, Παροιμ. 3, 457, 46).

7) Φ· Κου κουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός 4, 372, 373.
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58 Φαίδ. Κουκουλέ

αντί: τό ΰανμά σου.
Τό : στομώνει τάς μϊ το σφνριν τοϋ στίχου 188 
τονιστέον : στομώνει τ ας μό το σφνριν.
Έν στίχφ 542 τό : τά πρόσωπα τους πλουμίζουν 

και καλά τ α ζωγραφίζουν 
εκδοτέον : τά πρόσωπά τους πλουμίζουν

και καλά τ ά ζωγραφίζουν
Εις τό κείμενον ύπάρχουσιν (ορισμένοι λέξεις, αϊτινες άλλως πρέ

πει ν’ άνσγνωσθώσιν καί έρμηνευθώσιν, ϊνα δοθή ορθόν νόημα π. χ. 
εις τον στίχον 312 τό γράμμα :

το έποίησεν ή κακή γυνή σαφήνεται εις τό γράμμα 
αντί τοΰ σαφήνεται, άναγνωστέον : σά φαίνεται.
Τό εν στίχψ 333: δαδές τό τι εϋυμή&ηκεν ή σκύλα, διά νά ποιου 
άνάγνωθι: διά δες παραβάλλων τά έν τοΐς στίχοις 537 καί 927 
δ ι α δ έ.

Πρόκειται περί τών ψόγων τών άνδρών κατά τών γυναικών, ό 
στίχος λοιπόν :

άκου τί λέγουν οί σοφοί καί πώς τους σονσσουμιάζουν 
δρθώς θά είχε : καί πώς τ α ί ς σονσσουμιάζουν.

Αί γυναίκες πάλιν, συζητοΰσαι διά τούς κατ’ αυτών ψόγους τών 
άνδρών, λέγουν : (437)

.... αφες τους και ας φωνάζουν 
ώ ς εναι καν σοφώτατοι καί μέγα τών πραγμάτων !

“Ινα έχης τό ορθόν, άνάγνωθι: ας εναι καί σοφώτατοι.
Ό στίχος 460:

εγώ είδα κάπου εν ά λω τ ε γυναίκες όπου εκλαϊαν 
καί έμοιρολογοΰααν μία γυνήν, νεκρήν, άποίλαμένην 

δίδει ορθόν νόημα, άν τό: ένάλωτε άναγνωσθη άναλυτές=μέ 
άναλελυμένην την κόμην, ως πράττουν αί θρηνήτριαι. Τό : αναλυτά, 
καί έν Κρήτη άνελυτά μαλλιά είναι συνηθες μέ συνώνυμον ξέπλεκα. 
Δεν τυγχάνει, βέβαια, τοΰ δρθοΰ ή τοΰ πιθανοΰ ή άνάγνωσις τοΰ I. 
Ψυχάρη® εν άλλοτε, τό όποιον, ως λέγει, έσχηματίσθη κατ’ έπίδρασιν 
τοΰ ένίοτε, έν τουτοις.

'Ο Krumbacher, έν φ έν στίχφ 503 τό χειρόγραφον έχει 
τό στολίδι έχουν πλούτος 

ούχί δρθώς, έκδίδει: έχουν πλούτο.
Τό πλοΰτος, αντί ό πλοΰτος, είναι γνωστόν έν τή Ελληνική γλώσ- 

ση ήδη από τής μεταγενεστέρας εποχής καί νΰν δέ πολλσχοΰ φέρεται.

') J. Psi chari, A propos du Weiberspiegel BZ, 16, 166.
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Ή πορνευομένη γυνή
βάνει καί μικρόν κοπέλα 
και τον άνδρα της ον ύέλει 
επειδή τον έχει τρέλι (στ. 692)

Περί τού τρέλι τούτου γράφει δ Ξανθουδίδης (ΒΖ, 16, 472) δύ- 
σκολον τδ τρέλι, dvrι τον τρελόν. Τό τρέλι έν τούτοις τοΰτο άναγνω- 
στέον ασφαλώς τρέλλη. Έν Κρήτη σήμερον, καί ούχί αλλαχού, τρέλ- 
λης λέγεται ό τρελλός, λέξις φερομένη καί εν ποιήματι, ως έν τφ περί 
απίστου γυναικός ένθα φέρεται:

κι έκαμ’ άαερνικό παιδί και τό ’χω συντροφιά μου 
κι’ α <5έ σ’ άρέση, κέρατα, κι’ α δε σ’ άρέση, τρέλλη 
χαμήλωνε τά κέρατα, κούνησε τό κωπέλλι9

Προς τό τρέλλης τούτο πβ. τό έξ υδρίας τού πρώτου ήμίσεος τής 
Δ' π. X. έκατονταετηρίδος Τρέλλος (Πυθίων Τρέλλο) τό όποιον ό 
Wilhelm έν Jahreshefte des oster. archaeol. Jnst. in Wien τόμ. 
IX σ. 277 όρθώς συνδέει προς τό νεοελληνικόν τρελλός. Πρόσθες 
δτι παρ’ 'Ηρωδιανφ (I ρ. 30 καί II ρ. 919) άναφέρεται τό Τρέλλων 
ώς κύριον όνομα.

'Η θέλουσα νά μεταβή προς συνάντησιν τού ερωμένου, ινα διαφυ
γή την προσοχήν τού συζύγου, μεταχειρίζεται διαφόρους δικαιολογίας' 
πλήν άλλων λέγει:

οτι κόπτει με νά πέσω (στίχ. 712)
Τό χειρόγραφον είχεν άρχικώς χέαω, τούτο δ’είναι και τό ορθόν. 

Καί σήμερον τό: με κόβει ή κοιλιά μου μεταχειριζόμεθα επί παρό
μοιας περιπτώσεως.

Εϊς τον στίχον 832 τό χειρόγραφον δίδει: 
αν την εύρη την γαδάρα 
νά την κόψη την μντάρα 
και νά σπάση την κ ακ ά ρ α

Τό κακάρα τούτο δ Ξανθουδίδης (ΒΖ, 16, 476) θέλει ν’ άναγνω- 
σθή καν κάρα, λέξις χρησιμοποιουμένη έν Κρήτη. Ή διόρθωσις 
φρονώ ότι είναι περιττή. Ή κακάρα είναι μεγεθυντικός τύπος τού κά- 
καρο, δπερ καί νύν πολλαχοΰ δηλοϊ τό κρανίον. Ήτο δ’ ή λέξις εν 
χρήσει ήδη κατά τον ΙΒ' αιώνα ώς μαρτυρεί ό Θεσσαλονίκης Ευστά
θιος Υράφων (Παρεκβ. 1796. 57): «Μέχρι και νυν τινες των μη κατά 
γλώσσαν λογάδα όμιλούντων την άπηλον γην ξηράν είναι φασιν ώς τό 
κάκαρον, ο κρανίον εκείνοι νοοϋσι». ’Εννοείται δτι, ώς καί αλλαχού *)

*) Ά ρ ι σ τ. Κ ρ ι ά ρ η, Πλήρης συλλογή Κρητικών δημωδών φυμάτων9, 0, 
340. Jan n a ris, Kretas Volkslieder 208.01 στίχοι περίπου αυτοί φέρονται 
καί έν Ροδίφ ποιήματι.

ίίερί το στιχούργημα «Συναξάριον των ευγενικών γυναικών ...»
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60 Φαίδ. Κουκουλέ

έδειξα10, τδ ουσιαστικόν κάκαρο προέρχεται έκ τού αρχαίου επιθέτου 
κάρκαρος, τοΰ δηλοΰντος τόν σκληρόν καί άπόκροτον. 'Όρα δ’ δτι το 
κάκαρο, ήτοι κρανίον, σήμερον, σκωπτικώς λέγεται καί ξερό.

At άπιστοι χαρακτηρίζονται υπό τοΰ στιχουργοΰ (στίχ. 838) ως : 
Οί κακές πααιδομένες

Το πααιδομένες, δ μέν έκδοτης, προς το κασίδα συνδέων, εικάζει 
μη κασιδεμένες γραπτέον, ό δε Γ. Χατζιδάκις 11 άναγινώσκει πάαι 
(=ύπάγουν) δεμένες, δ Παπαδόπουλος Κεραμεύς (ΒΖ, 15, 505) άφ’ 
ετέρου θέλει ν’ άναγνώσωμεν παααιδωμένες=κασσαλειμμένες. άφ’ ου 
λέγει, τό πασσίζω σημαίνει έπιπάσσω. Τέλος ό Ξανθουδίδης la άναγι- 
νώσκει καοιδιασμένες ή πασσαλειμμένες.

Τό πααιδομένες άναγνωστέον πάαι δομένες, εκεΐναι δήλα δη αί <5- 
ποΐαι παραδίδονται ή τό δίνουν εις πάντας, συνέρχονται μετά τοΰ 
τυχόντος. Πβ. την προσωνυμίαν παλαιάς εταίρας ΙΙανδοσία. Ό Άρτε- 
μίδωρος (Όνειροκρ. 5,76) την πορνευομένην γυναίκα χαρακτηρίζει 
ώς «παντϊ προκειμένην», Μακάριος ό Αιγύπτιος (Ρ G, 34 
693) ώς εκείνην «η πάαιν ίπιδίδωσιν έαυτήν», ή αυτή έν τφ βίφ τοΰ, 
οσίου Άβραμίου (Ρ G, 115, 68) λέγεται δτι «ψ πρόχειρος τφ βουλο- 
μένφ παντί» εις τάς Άσίζας τέλος τής Κόπρου (Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 6, 
187, 30" 439, 15) οτι «γίνεται των πάντων».

Εις τον στίχον 1010 έξ. φέρεται:
ε'δε τούτη ή ποντάνα 
δπου νά ’ναι λωλοκάνα 
καί μαυλίστρια καί ποντάνα

Τό λωλοκάνα ό Ξανθουδίδης (ΒΖ, 16, 477) προτείνει ν’ άναγνω- 
σθή λειανοκάνα=μέ λεπτούς πόδας.

Νομίζω δτι δεν είναι βαρεία ΰβρις διά γυναίκα νά χαρακτηρισθή 
ώς εχουσα λεπτούς πόδας. Λωλοκάνα είναι ή εχουσα λωλά, ήτοι τρελλά 
καννιά, ήτοι πόδια, ή ραιβή, ή στραβοκάννα 18, ήτις νϋν έν Λέσβψ 
λέγεται τρελλοκάννα. Ενταύθα δμως ή λ., ώς καί έν Κυθήροις, δηλοΐ 
την άφρονα καί λάλον γυναίκα.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ * ·*)

10) Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τα λαογραφικά 1, 239.
“) Γ. X α τ ζ ι δ ά κ ι, Φιλολογικά άνάλεκτα έν Έπετηρ. τοΰ Πανεπιστη

μίου ’Αθηνών 2, 74.
·*) Στ. Ξανθουδίδου, Σύμβολα! είς τόν Weiberspiegel ΒΖ, 16, 476. 
’*) Έπιθι καί Γ. Χατζιδάκιν, ένθ’ άν. 2, 75, καί τόν αυτόν έν 

ΜΝΕ. Β’ 577.
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