
ΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΕΝ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ■ ΝΑΞΟΥ

Α. Ο “Ε ρ ω τ ο κ Ρ I Τ Ο 1„

Παλαιότερον ό «Έρωτόκριτος» ήΐο λίαν διαδεδομένος μεταξύ των 
κατοίκων τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος, τοΰ χωρίου Άπεράθου - Νάξου, 
πολλοί των οποίων έγνώριζον από μνήμης μεγάλα ή μικρά έξ αύτοΰ 
αποσπάσματα, τά όποια συνήθως άπήγγελλον καί σπανιώτερον έτρα- 
γουδοϋσαν. Όάπεραθίτικος «σκοπός» (μελφδία) τοΰ «Έρω
τοκρίτου» δ'ιαφέρει ελάχιστα από τον εν Κρήτη γνωστόν «σκοπόν» 
τοΰ έπους, ως τοΰτο διαπιστοΰται έκ τής συγκρίσεως τών έν λόγφ μ*- 
λιρδιών τοΰ ποιήματος1. Οί γνωρίζοντες τον «Έρωτόκριτον» ήσαν ως 
επί το πλεΐστον εγγράμματοι, οί όποιοι άνεγίνωσκον τάς λαϊκός ένετι- 
κάς ή αθηναϊκός τοΰ έπους εκδόσεις, αλλά καί οί αγράμματοι των 
νέων εμάνθανον αποσπάσματα εξ αύτοΰ άκοΰοντες αυτά εις ομαδικός 
συγκεντρώσεις, δπου εις τών εγγραμμάτων άνελάμβανε την ανάγνωσιν 
τουτου. Προ ετών παρέστην εις μίαν τοιαΰτην ομαδικήν ανάγνωσιν 
τοΰ «Έρωτοκρίτου» γενομένην υπό νέων Άπεραθιτών εις τον 
φούρνον τής Ίαβρουδοκαλής (τσή ’ειτόνισσας, δπως την 
έλεγε ή μητέρα μου), ένθα ό υίός της Δημήτριος άνέγνωσε την άνα- 
γνώρισιν τοΰ Έρωτοκρίτου μετά τής Άρετουσας 5.

Ή ανάγνωσις έργων, οϊα ό «Έρωτόκριτος», ή «Θυσία τοΰ ’Α
βραάμ» κτλ., συνετέλει είς την μόρφωσιν τοΰ ήθους, προ πάντων δέ 
τής καλαισθησίας τοΰ λαοΰ διό τών γενναίων νοημάτων, τών ποιητι
κών καλλονών καί τής άψογου καί αρμονικής αυτών στιχουργίας. Ή 
δ’ έξοικείωσις καί άφοσίωσις τών νησιωτών προς τον ηρώα τοΰ έπους 
ήτο τόσον μεγάλη, ώστε καί βαπτιστικόν δνομα «Ρωτόκριτος» 
άπήντα είς τάς Κυκλάδας πσλαιόιερον ’.

Ήτο φυσικόν έκ τής άναγνώσεως τοΰ «Έρωτοκρίτου» να παρα

‘) Σημειωτέον δτι τόν άπεραθίτικο «σκοπό» ένθυμοΰμαι ακόμη, 
άς τόν ήκουον μικρός από τήν μητέρα μου.

*) Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Ελληνικοί έπιδράσεις επί τήν δημώδη ρουμα
νικήν λογοτεχνίαν, άνάτυπον έκ τής Έπετηρίδος τοΰ Μεσαιωνικού 'Αρχείου τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. Δ', Άθήναι 1952, σ. 49.

*) Περί τοΰ Έρωτοκρίτου ώς βαπτιστικοΰ ονόματος είς τάς Κυκλά
δας καί αλλαχού βλ Βιτζέντζου Κορνάρου, Έρωτόκριτος, εκδοσις 
κριτική ύπό Στεφάνου Ξανθουδίδου. Έν Ήρακλείφ Κρήτης, 1915, σ· 
CBXIX, ένθα καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία.
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μείνουν είς την προφορικήν παράδοσιν τοϋ λαοϋ τής ιδιαιτέρας μου πα* 
τρίδος αποσπάσματα εξ αΰτοϋ άνεπαισθήτως παρηλλαγμένα. Επίσης 
δημώδη τινα δίστιχα προήλθον εκ στίχων τοϋ έπους, ως τοϋτο κατα
φαίνεται έκ τών έξης παραδειγμάτων :

α) Τό παλαιόν άπεραθίτικο δίστιχον :
*Ερωτα άδικοκριτή, φύτρο καταραμένο, 
πό 'μάεψες κι έβέρδεψες τό νον μου τό gaμέvo 

έχει μεγίστην ομοιότητα προς τούς στίχους τοϋ «Έρωτοκρίτου» :
’Έρωτα άδικοκρι τή, φύτρο καταραμένου 
που μάγεψες κι έσκλάβωσες τό νον μον τον καημένου *. 

β) Τό δίστιχον :
"Οπκοι αγαπούνε gaρδιaκά, παρηοριά μεγάλη 
παίρνον νά βλέπ’ ό είς τ' άλλον τών έμμα&ιώ τα κάλλη 1 

ομοιάζει προς τούς στίχους τοϋ «Έρωτοκρίτου» :
''Οποιοι άγαποϋσι γκαρδιακά, παρηγοριά μεγάλη 
παίρνον νά βλέπ’ ό γεΐς τ’ άλλον τών δμματιώ τά κάλλη". 

γ) 'Ωσαύτως τό δίστιχον :
Τη λαώιράδα τσή φωϋιάς έρέχτηκα κι έ’&ώρου 
κι έοίμωοα κι έκάηκα, νά φύω δέν έβόρον 1 

είναι τό ίδιον μέ τούς στίχους τοϋ έπους :
Τη λαμπιράδα τσι φωτιάς ώρέχτηκα κι έ&ώρου 
κ’ έσίμωσα κ’ έκάηκα, νά φύγω δέν έμπορον ·. 

δ) 'Ομοίως τό δίστιχον :
Έώ ’μ’ έκεινο do πουλί, πον στη φωύλιά ζυγώνει, 
καύγεται, στάχτη ’ίνεται, μά πάλι ξανανιώνει 

έλήφθη εκ τοϋ «Έρωτοκρίτου», ένθα οί στίχοι :
Είχε έκεινο τό πουλί, που στη φωτιά σιμώνει 
καίγεται κι- ά&ος γίνεται, καί πάλι ξανανιώνει ·.

Κατ’ έπίδρασιν δέ τοϋ έν λόγφ έπους λέγεται και τοϋτο :
Τά πάϋη μον δε άά ’παίλε μηδέ ή Άρετονσα 
πό ’γάπα do ’Ρωτόκριτο καί την έτνραγνοϋσα.

*) Βιτζέντζου Κορνάρου, Έρωτόκριτος, μσμα Α', στίχ. 401 - 402, 
σ. 16.

‘'Δ. Β, Οίκονομίδου, Τό σύγχρονο λαϊκό τραγούδι τής ΆπειράνΟου 
—Νάξου, περιοδ. «Εργασία», έτος Ζ', τεύχος 325, ΆΟήναι 2 Μαρτίου 1936, 
σ. 283.

β) Βιτζέντζου Κορνάρου, Έρωτόκριτος, §σμα Α', στίχ. 2227 - 8, 
C- 81.

’) Δ. Β. Ο ϊ κ ο ν ο μ ί δ ο υ, έ. ά. σ. 283.
*) Βιτζέντζου Κορνάρου, Έρωτόκριτος, φσμα Β', στίχ. 531-2, σ. 103· 
*) Βιτζέντζου Κορνάρου, Έρωτόκριτος, φσμα Β', στίχ. 253-4, σ. 92·
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Σημειωτέον ότι δίστιχα καί πολύστιχα άσματα έκ τοΰ «Έρωτοκρί- 
του» εισαχθέντα είς τον λαόν έχομεν πολλαχοΰ, ώς εν Κρήτη, εν ’Αρ
γεί, εν Ρούμελη κτλ. Οΰτω ό καθηγητής Φ. Κουκούλες καιέγραψεν εκ 
Βάμου τής Κρήτης τό εξής δίστιχον, πού ακούεται καθ’ όλην την 
νήσον:

Κουζουλαμένος και ντελής γυρίζω γώ για σένα 
μά συ δέν εϊα’ ή 'Αρετή νά μ’ άγαπδς έμένα10.

Καί ό Ν. Γ. Πολίτης περιέλαβεν είς τάς «Έκλογάς» του 11 * * * * φσμα 
υπό τον τίτλον «Ξενιτεμός» ύπαρχον είς την συλλογήν τοΰ Γιανναρά- 
κη 1J, τό όποιον προέρχεται από τον «Έρωτόκριτον» 19.

Β. Η “ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ,,

'Ως ό «Έρωτόκριτος», ούτω καί ή «Θυσία τοΰ ’Αβραάμ» ευρέως 
άνεγινώσκετο παλαιότερον από τούς συμπατριώτας μου. Είς μίαν κ α σ- 
σέλλαν άνήκουσαν είς τον λαϊκόν άγιογράφον Ίωάννην Χατζηπέ- 
τρον ή Κασσέρην, ώς καί εις ένα σεντούκι τοΰ πατέρα μου, εύρον 
τό 1934 δύο αντίτυπα τής «Θυσίας» άνευ εξωφύλλων, πού ήσαν εκδό
σεις τής Ένετίας, ώς διεπίστωσα τότε έκ τής παραβολής αυτών μέ άλ
λα βιβλία τής εποχής τής τουρκοκρατίας έκτυπωθέντα διά των αυτών 
τυπογραφικών στοιχείων. Δυστυχώς τά βιβλία αυτά μαζί καί μέ άλλας 
παλαιάς εκδόσεις άπωλέσθησαν κατά τήν κατοχήν.

’Εκ τής άναγνώσεως τής «Θυσίας» πολλοί τών συμπατριωτών μου 
έγνώριζον ολόκληρα έξ αυτής αποσπάσματα από μνήμης. Άφ’ ής όμως 
έξέλιπον κατά τήν κατοχήν οί γέροντες, πού ήσαν φορείς τής παραδό* 
σεως, ούδείς πλέον υπάρχει είς τό χωρίον γνωρίζων τήν «Θυσίαν».

'Ο αίδεσιμώτατος Πέτρος Παπαηλίας μοΐ άνεκοίνωσε τό 1935 πε
ρί τούς 400 στίχους αυτής, έκ τών οποίων κατέγραψα τούς εξής :

'Ώχου μαάατο, ώχου φωνή, ώχου καρδιάς λαχτάρα 
ώχου φω&ιά που μ’ έκαψε, ώχου κορμιού τρομάρα' 
ώχου μαχαίρια και σπαέλιά, πδ bfaa στη gaρδιά μου 
κι έκαμαν εκατό πληές μέσα στα σωθικά μου,'1 

5 Μέ πκοιάν υπομονή νά ζώ, νά μην έβγ' ή ψυχή μου
άξαφνικά κι άνόρπιστα νά χάσω τό παιδί μου;

10) Λ α"ο γ ρ α φ ί α, Α' (1909) σ. 296, σιίχ. 110. Βιτζέντζου Κ ο ρ ν ό
ρο υ, Έρωτόκριτος, σ. CLXVII.

“) Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, εκδ. γ'. Έν Άθήναις 1932, σ. 234 - 5.
*’) Jeannaraki, Kretas Volkslieder, Leipzig 1876, σ. 171, άρ. 218.
") Βιτζέντζου Κορνάρου, Έρωτόκριτος, φσμα Α', στίχ. 1269-

1284, α. 47.
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"Ας ήέλελε ’ενώ κουφή, στραβή στα ’εραίλειά μου
νά μή έλωροϋ da μάταια μου, νά μή γροικοϋ d’ αύϋ-ιά μου.

Παραβάλλοντες τούς έκ τής προφορικής παραδόσεως στίχους τού
τους προς τούς αντιστοίχους τοϋ κειμένου τής «Θυσίας» 14 θά ίδωμεν 
δα ή μεταβολή εκτείνεται μόνον εις τήν γλώσσαν καί εις ολίγος λέξεις. 
’Ιδού ακόμη ολίγοι στίχοι, τούς οποίους κατέγραψα από στόματος τοϋ 
αειμνήστου παπά Πέτρου :

Ένντά μήνες σ’ έβάσταξα, παιδί μου, κανακάρη, 
σ’ εϋτο do κακορρίζικο και σκότεινο κουφάρι.
Τρεις χρόνους νίέ μου αοϋ ’δο>να τό ’άλα τώ βυζώ μου 
κι εσύ ήσον da μάίλια μου κι εσύ ήσου do φώς μου.

5 Έ&ώρον g’ έμεγάλοτνες ώσά δεάροϋ κλωνάρι
κι έπλήέλενες στην αρετή, στη γνώμη και στη χάρη 
και τώρα πέ μου πκοιά χαρά βούλεσαι νά /ιοϋ δώσης, 
που σά βροάή, σάν αστραπή, θε νά χα'&ής, θά λειώση: 15 16.

Τό μοιρολόι αυτό τής Σάρας δεν αποτελεί παρά απλήν μετατροπήν 
εις τό άπεραθίτικο γλωσσικόν ιδίωμα10 τών κατωτέρω στίχων τής 
«Θυσίας» :

375 ’Εννιά μήνες σ’ έβάσταξα, τέκνο μου, κανακάρη,
’ς τούτο τϋ κακορρίζικο καί σκοτεινό κουφάρι.
Τρεις χρόνους, γιε μου, σου ’διδα τό γάλα τώ βυζώ μου 
κ’ εσύ ’σουνε τά μάτια μου κ’ εσύ ’σουνε τό φώς μου. 
Έ&ώρου κ’ έμεγάλωνες ώσά δέντρου κλοσνάρι 

380 κ’ έπλή&ενες ’ς τήν αρετή, ’ς τή γνώμη κ’ εις τή χάρη' 
καί τώρα, ’πέ μου, ποιά χαρά βούλεσαι νά μοϋ δώσης;
'Ωσάν βροντή, σάν αστραπή, ΰε νά χα&ής, νά λειώσης 17.

’Ενταύθα δέον νά παρατηρήσω δτι οί προφορικώς έκ τής «Θυ
σίας» παραδοθέντες στίχοι είναι άρτιοι καί από άπόψεως μετρικής και 
από άπόψεως ομοιοκαταληξίας, δεδομένου οτι οί συμπατριώται μου 
έχουν εις μέγιστον βαθμόν ανεπτυγμένου τό ποιητικόν καί στιχουργι-

“) Ή Θυσία τοϋ ’Αβραάμ, κριτική εκδοσις Γ. Μέγα [’Αθήναι 
1943] στίχ. 171 - 8, σ. 110.

1δ) ’Αξιοσημείωτου είναι δτι τούς ίδιους στίχους κατέγραψεν έν Κρήτη καί 
ή'Μαρία Λιουδάκη από στόματος τοϋ λαοϋ (ΕΕΚΣ ΙΕ 412, 18 - 20 καί 
Γ. Μέγα, Ή θυσία τοϋ ’Αβραάμ, σ. 94). Τοΰτο δεικνύει δτι οί στίχοι ουτοι 
έγιναν δημώδεις, διότι βαθύτατα συνεκίνησαν τήν λαϊκήν ψυχήν.

16) Περί τοϋ άπεραθίτικσυ γλωσσικού Ιδιώματος βλ. ίδιαν μελέτην μου έν 
Ά θη ν ά ς, τ. 56 (1952) σ. 215 - 273.

”) Γ. Μέγα, I. ά. στίχ. 375 - 382, σ. 120.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. 8
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114 Δ. Β. ΟΙκονομίδου

κόν αισθητήριον, ώστε νά μή άνέχωνται κακοφωνίας ή άλλας ελλεί
ψεις εΐς τον στίχον.

Γ. Η “ΕΥΜΟΡΦΗ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ,,

'Η «Εύμορφη Βοσκόπουλα» έτυχεν εύρείας και αυτή διαδόσεως εις 
τ’ Άπεράθου. ’Ήμην μαθητής τοϋ δημοτικοί) σχολείου, δταν ήκουσα 
διά προότην φοράν τον γείτονα μου Βασίλειον Πρωτοπαπάν (Τ σ ο ύ
λης ήτο τό παρατσούκλι του) νά τραγουδή τήν »Βοσκοπούλα» «κατ’ 
ά’ τη gagivdda'* τον οπι&ιοϋ dov στον “Αη - Νικόλα». Βραδυτερον, 
δταν ήρχισα νά ένδιαφέρωμαι συστηματικώς διά τήν λαογραφίαν, ει- 
δον δτι και άλλοι τών κατοίκων τοϋ χωρίου εγνώριζον από μνήμης τό 
ποίημα, ως δ Πέτρος Παπαηλίας (παπά -Πέτρος), ή Καλλιόπη Ά- 
ναματεροΰ (Κ α λ ή τοϋ Μ α ρ μ α ρ ά), ή οποία μοϋ άνεκοίνωσε πολλά 
άκριτικά $σματα 19, καί ό Ισίδωρος Δελλαμάνης (Σιδερής τοϋ 
Μπαάόλη). Κατ’ άνακοίνωσιν τοϋ παπά - Πέτρου κατέγραψα τήν 
«Εύμορφη Βοσκοποϋλα» τον Μάρτιον τοϋ 1935, συγκειμένην έξ 146 
στίχων, ουδέποτε δμως έσκέφθην νά τήν δημοσιεύσω, διότι ποιος θά 
ήτο δ σκοπός τής δημοσιεΰσεως ταυτης, έφ’ δσον τό ρίσμα τοϋτο είσήλ- 
θεν εις τήν μνήμην ένίων εκ τών συμπατριωτών μου από έντυπους εκδό
σεις τοϋ έργου καί δεν αποτελεί συνεπώς πρωτότυπον δημιούργημα τής 
άπεραθίτικης δημώδους μοΰσης; Άντιθέτως δ γαμβρός τοϋ Άπεραθίτη 
’Ισιδώρου Δελλαμάνη Πέτρος Μαρκάκης έδημοσίευσε τήν έξ 93 στίχων 
άπεραθίτικη παραλλαγήν τής «Βοσκοπουλας», δπως τοϋ τήν άφηγήθη 
δ πενθερός του90. «Μιλώντας», λέγει δ Π. Μαρκάκης, «γιά τήν δη
μοτική ναξιακή (τής Άπειράνθου) παραλλαγή τής «Βοσκοπουλας» μή 
νομίζη κανένας πώς πρόκειται νά παρουσιάσωμε ένα από τά διαμάν
τια τής δημοτικής μας ποιήσεως μέ τό υποδειγματικό μέτρο του, πού 
οί αλάθευτοι στίχοι του σφικτοδένονται σάν κρίκοι αλυσίδας, μέ τήν 
απέριττη λιτότητα καί σαφήνεια. Νά είμαστε εξηγημένοι. 'Η ναξιακή 
παραλλαγή σάν σύνολο δεν πλησιάζει ούτε τό πιο μέτριο δημοτικό τρα
γούδι. Άποτελεΐται από 93 ενδεκασύλλαβους, πού πολλοί απ’ αυτούς 
είναι λαθεμένοι, ομοιοκαταληκτούν δμως κατά δίστιχα μέ πλούσιες 
δμολογουμένως ρίμες, αλλά πού μεταξύ τους δέν έχουν κανένα απόλυ
τα σύνδεσμο. Τό δλο κείμενο είναι γιομάτο κενά, χάσματα, ασάφειες

,s) τη qaμιvάt>a — \b τζάκι, εστία.
Ι9) Τά έχω καταθέσει εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής ’Ακαδημίας ’Αθη

νών.
!0) Π. Μ α ρ κ ά κ η, Τό μεσαιωνικό εΐδύλιο «Ή Εύμορφη Βοσκοπούλα» 

σάν δημοτική παραλλαγή στην Άπείρανθο (Νάξου), Φιλολογική Πρωτο
χρονιά» Άθήναι 1947, ο. 137 - 144, Ιδί^ ο. 139.
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καί παρανοήσεις. Νομίζει κανείς πώς είναι δίστιχα ριγμένα δπου 
τύχη» 21.

Συγκρίνας ό Π. Μαρκάκης τούς 93 στίχους τής άπεραθίτικης 
«Β ο σ κ ο π ο ΰ λ α ς» προς το κείμενον τοΰ Ν. Δριμυτηνοϋ κατέληξεν 
εις τό συμπέρασμα δτι «ή απεραθίτικη παραλλαγή τής «Βοσκοποΰλας» 
δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά 93 αποσπασματικοί στίχοι, πού διεσώθη- 
καν στη λαϊκή μνήμη τής Άπειράνθου από κάποιο κείμενο τής «Βυ- 
σκοπούλας», πού οί Άπεραθΐτες κάποτε στα παλιά τά χρόνια τό ξέραν 
δλοι απ’ εξα>» 22 *.

Τό συμπέρασμα τοΰ Π. Μαρκάκη είναι ορθόν ώς προς τό δτι ή 
απεραθίτικη «Βοσκοποΰλα» προήλθεν από «κάποιο κεί
μενο» δεν είναι δμως ορθόν νά λέγεται δτι «σ τ ά πάλι ά τά χρό
νια τό ξέραν δλοι (οί Άπεραθΐτες) άπ’ έξω», διότι τούτο είναι 
άναπόδεικτον. Κατωτέρω ό ίδιος συγγραφεύς μετά τό συμπέρασμα, εις 
τό όποιον κατέληξε, διερωτάται: «Τό αρχικό κείμενο τής ναξιακής πα
ραλλαγής ήταν τό ίδιο μέ τό γνωσιό κείμενο, πού μάς διέσωσεν ό Ν. 
Δριμυτηνός; Νομίζω πώς τά δυο αυτά κείμενα δεν ήταν τό ίδιο ποίη
μα, άλλα δυο διάφορες λόγιες παραλλαγές» 2a. Εις τήν έρώτησιν καί 
απορίαν ταΰτην, άντιφάσκουσαν προς τό ανωτέρω συμπέρασμα τοΰ 
ίδιου, θά άπαντήσωμεν κατωτέρω.

Τό ίδιον έτος, κατά τό όποιον ό Π. Μαρκάκης έδημοσίευσε τήν έν 
λόγφ» απεραθίτικη «Βοσκοποΰλα», ό φιλόλογος Γιάννης Δάλ- 
λας μέ ίδιον άρθρον υπό τον τίτλον «Γύρω από τή Ναξιακή παραλλα
γή τής Όμορφης Βοσκοποΰλας» 24 έξαίρων τό δημοσίευμα τοΰ Π. Μαρ
κάκη γράφει : «Μέ τή ναξιακή παραλλαγή τής «’Όμορφης Βοσκοποΰ
λας» ό κ. Π. Μαρκάκης προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στα Κρητικά, 
αλλά καί στά πανελλήνια γράμματα. Μάς δίνει μιά καινούρια «Βο
σκοποΰλα» από 93 στίχους μέ δλη τή χάρη καί τήν ομορφιά τοΰ δη
μοτικού λόγου στή ντοπιολαλιά τής Άπειράνθου» 25. Κατόπιν συγκρί- 
νων τήν έκδοσιν τοΰ Δριμυτηνοϋ προς τήν ναξιακήν παραλλαγήν γρά
φει : «Στήν έκδοση τοΰ Δριμυτηνοϋ έχει κανένας δυνατή τήν εντύπω
ση τής επίδρασης...’Ακόμη καί αυτά τά επεισόδια δέν είναι παρά αντί
κτυπος τών μελοδραματικών ευρημάτων τής ρωμαντικής βουκολικής

21) Π. Μαρκάκη, έ. ά. σ. 139.
21) Π. Μαρκάκη, έ. ά. ο. 139.
2S) Π. Μαρκάκη, έ. ά. σ. 140.
24) Ναξιακόν 'Αρχείο ν, έτος Α', τεύχος 4, Νάξος, ’Απρίλιος 1947, 

ο. 46 - 52.
2δ) Γ. Δ ά λ λ α, Γύρω άπό τή Ναξιακή παραλλαγή τής Όμορφης Βοσκο- 

πούλας, Ναξιακόν Άρχεΐον έ. ά. σ. 46.
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κωμφδοτραγφδίας. Ή ναξιακή παραλλαγή απεναντίας βαστά μια θαυ
μαστή ισορροπία ανάμεσα δραματικού και περιγραφικού στοιχείου. 
’Απ’ αρχής μέχρι τέλους τή διακρίνει γοργός ρεαλισμός. Διαβάζοντας 
την δεν θυμάσαι παρά τήν ελληνική βουνοπλαγιά. "Ολα έρχονται πι
στευτά, ή επιτήδευση τού ύφους λείπει όλότελα»2®. Και κατωτέρω : 
«Ή έκδοση τού 1627 καί ή παραλλαγή τής Νάξου έρχονται από διάφορη 
πηγή ή κάθε μιά τους27 καί καμμιά δεν προήλθε από τόν άλλη» 28. 
Περαιτέρω συνεχίζουν τους αυθαιρέτους, ως θά ίδωμεν, συλλογισμούς 
του δ Γ. Δάλλας επάγεται: «Στους 496 στίχους τού Δριμυτηνού προ
βάλλονται μονάχα 93. Κι δ'μως ή δλη ατμόσφαιρα δίνεται χωρίς νά 
ύστερή σε ζωντάνια» 29. Τέλος δ συγγραφεύς τονίζει τήν ως προς τήν 
ύπόθεσιν διαφοράν, πού έχει, λέγει, ή έκδοσις τού Δριμυτηνού έν σχέ- 
σει προς τήν ναξιακήν παραλλαγήν!

Δεν είναι δυνατόν νά συμφωνήσωμεν προς τάς απόψεις τού Γ. 
Δάλλα. Διά τούτο θά προβώμεν είς τάς κατωτέρου παρατηρήσεις επί 
τού θέματος.

Ή «Εύμορφη Βοσκοπούλα», εκδοθεΐσα πολλάκις κατά τό παρελ
θόν, εγένετο γνωστή καί εις μερικούς από τούς κατοίκους τού χωρίου 
Άπεράθου Νάξου έκ των εντύπων αυτής εκδόσεων. 'Ως δ ίδιος δ Ισί
δωρος Δελλαμάνης μοΰ είχεν εΐπει, τήν «Εύμορφη Βοσκοπούλα» είχε 
μάθει «από παλαιό βιβλιαράκι». Τό ίδιον μού είχεν εΐπει καί δ παπά- 
Πέτρος, από στόματος τού δποίου τήν κατέγραψα. Αύτη συγκειμένη 
εξ 146 στίχων διαφέρει τής παραλλαγής τού Δελλαμάνη, τής δημοσιευ- 
θείσης υπό Π. Μαρκάκη, κατά 53 δλους στίχους, δχι δΤ άλλον λόγον, 
αλλά διότι ή μνήμη τού παπά - Πέτρου συνεκράτησεν από τήν έντυπον 
έκδοσιν τής «Βοσκοπούλας» περισσοτέρους στίχους έν συγκρίσει προς 
τον Ίσίδαυρον Δελλαμάνην, δ οποίος ένεθυμεΐτο μόνον 93 στίχους. 
’Άλλως τε δεν πρέπει νά άμφιβάλωμεν διά τήν προέλευσιν αυτής έκ 
των εντύπων εκδόσεων, διότι τά λόγια ςίσματα, άτινα ηύτύχησαν νά 
γνωρίσουν πολλάς εκδόσεις, ώς ή «Εύμορφη Βοσκοπούλα», δ «Έρω- 
τόκριτος», ή «Θυσία τού ’Αβραάμ» κτλ., τά εύρίσκομεν είς τό στόμα 
τού λαού εις παραλλαγάς προερχομένας φυσικώς εξ αυτών, αφού μάλι
στα πολλάκις αύται επαναλαμβάνουν καί τά τυχόν σφάλματα τών εντύ
πων. Είναι δε προφανές δτι τά λόγια κείμενα, τά δποΐα γίνονται κτή- * **)

2β) Γ. Δ ά λ λ α, έ. ά. σ. 47.
2?) Όπως βλέπομεν, 6 Γ. Δάλλας ελυσε! τήν απορίαν τού Π. Μ α ρ· 

κάκη.
,8) Γ. Δ ά λ λ α, ε. ά. σ. 48.
**) Γ. Δάλλα, I. ά. σ. 49,
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μα τοϋ λαοΰ, επειδή ομιλούν απ’ ευθείας εις την ψυχήν του, ύφίσταν- 
ται πολλάς και ποικίλας μεταβολάς, όφειλομένας εις ατελή άπομνημό- 
νευσιν. (Εντεύθεν ή προσπάθεια νά συμπληρωθούν κατά to δυνατόν 
τά κενά των και ή τάσις τού λαού προς διόρθωσιν καί προσαρμογήν 
τού κειμένου άναλόγως προς την ίδικήν του νοοτροπίαν). Τούτου επα
κόλουθων εινια αί συντμήσεις, τά χάσματα, αί μεταθέσεις καί οί συμ
φυρμοί στίχων καί πλεΐσται άλλαι μεταβολαί εις τάς λέξεις, τό νόημα, 
έτι δέ καί εις την ύπόθεσιν τού έργου, τό όποιον οΰτω καταστρέφε- 
ται, διότι ή εργασία αύτη ρυθμίζεται υπό προχείρου αύτοσχεδιασμοΰ 
ή παρανοήσεως, ούχί δ’ υπό ήρέμου καί πηγαίας λογοτεχνικής δημι
ουργικότητας. Μόνον, εις ήν περίπτωσιν ή κατανόησις τού λογίου κει
μένου είναι πλήρης υπό τής λαϊκής ψυχής, τότε είναι δυνατόν ή προ
σαρμογή του εις τό γλωσσικόν ιδίωμα τού τόπου καί ή υπό πολλών 
επεξεργασία του νά τό καταστήση αισθητικούς τελειότερον. Τό τελευ
ταίων τούτο δεν συμβαίνει τφ δντι εις την ναξιακήν παραλλαγήν τής 
«Βοσκοπούλας», ως καί ό Π. Μαρκάκης διεπίστωσε, ή οποία γέμει 
συμφυρμών, άτοπιών καί παρανοήσεων, πού δεν ήτο δυνατόν νά κάμη 
ό άναμφισβητήτως δόκιμος ποιητής της. Ουτω π. χ. ό 6°? στίχος τής 
ναξιακής παραλλαγής : Κι ερχεται τό βοσκό Τά νά γνωρίσγ] προέρχεται 
έκ συμφυρμού τών στίχων 33 καί 38 τής έκδόσεως τής «Εύμ. Βοσκ.». 
“Επειτα πώς δικαιολογείται δτι ό βοσκός πρώτον παίρνει τό νερό καί 
έπειτα γνωρίζει δτι είναι λιγωμένος; Μετά τον 9ον στίχον υπάρχει με- 
γάλον χάσμα. 'Ο 17ος στίχος: λουλούδια καί βοτάνια μυρωμένο απο
τελεί συμφυρμόν τών στίχων 46 καί 164. 'Ο στίχος 22 : φέρνει κρύο 
άρνί και μαλακιά μαλάκα προέρχεται εκ τού συμφυρμού τών στίχων 
193 καί 194. Οι στίχοι 28 - 29 παρουσιάζουν παρεφθαρμένην ρίμαν 
έξ αίτιας τής παραφθοράς τοϋ στίχου 28. 'Ο στίχος 39 έχει τήν λέξιν 
χαντάκι αντί χαράκι. Ό στίχος 46 : καί πήρα τό ραβδί μου ’ίά νά 
φύω αποτελεί συμφυρμόν τών στίχων 319 - 320. Ό στίχος 50: έψώ- 
φισε τ’ άρνί καί τό κριάρι συμφύρει τούς στίχους 328 καί 449, οί 
69 - 70 είναι αντίστοιχος παραφθορά τών στίχων 427 · 8, οί δέ στί
χοι 71-72 παρουσιάζουν άτοπωτάτην μετάθεσιν. 'Ωοαύτως οί στίχοι 
88 - 89 είναι πλαστοί, διότι έκφέρονται εις τρίτον πρόσωπον.

Τά ως άνω ατοπήματα μόνον διά τής εκδοχής τής έξ ατελούς άπο- 
μνημονεύσεως παραφθοράς είναι δυνατόν νά εξηγηθούν. Έάν αντιθέ
τους τά χάσματα, τούς συμφυρμούς καί τά άλλα αμαρτήματα τής ναξι
ακής παραλλαγής έκλάβωμεν ως επιχειρήματα, διά νά άποδείξωμεν 
τήν διάφορον πηγήν αυτής έν σχέσει μέ την έκδοσιν τοϋ Δριμυτηνοϋ, 
τότε ασφαλώς θά άχθώμεν εις τάς άτοπους εϊκασίας τοϋ Γ. Δάλλα, 
Διά νά άποδειχθή ή διάφορος τής ναξιακής παραλλαγής προέλευσις,
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θά άπητεΐτο νά εύρεθοΰν εις αυτήν ωρισμένα στοιχεία, τά οποία, ενφ 
θά άπεκλείετο τελείως νά έρμηνευθοΰν μέ τήν παραφθοράν τοΰ κειμέ
νου τής έντυπου έκδόσεως από τον λαόν, νά πείθουν αντίθετος ό'τι 
οΰτω θά τά είχε γράψει αυτός ουτος ό ποιητής, τά ήγνόησεν όμως ή 
εκδοσις τοΰ Δριμυτηνοΰ. Και ταΰτα ακριβώς τά στοιχεία θά ειχον σημα
σίαν διά τήν κριτικήν άποκατάστασιν τοΰ καμένου, πδσαι δ5 αί ά'λλαι 
διάφορά! ουδόλως θά έχρησίμευον εις τον κριτικόν εκδότην τοΰ έργου. 
Τοιαΰτα όμως στοιχεία ελλείπουν από τήν ναξιακήν παραλλαγήν, τήν 
δημοσιευδεΐσαν υπό τοΰ Π. Μαρκάκη κα! τόσον επαινεθεΐσαν υπό 
τοΰ Γ. Δάλλα.

"Οθεν εκ τούτων συνάγεται ό'τι ή ναξιακή παραλλαγή των 93 στί 
χων είναι ελλιπέστατη προελθοΰσα έκ κακής άπομνημονεΰσεως έξ έντυ
που τοΰ έργου έκδόσεως80. "Αξιόν δέ σημειοίσεως είναι ότι ή ΰπ’έμοΰ 
καταγραφεΐσα παραλλαγή τής «Βοσκ.» είναι αρτιότερα ως άπηλλαγ- 
μένη παρανοήσεων' κα) αυτή ό'μως έχει συμφυρμούς και χάσματα, προέρ
χεται δέ κα! αυτή έξ έντυπου έκδόσεως τοΰ ποιήματος. Ό παπά - Πέ
τρος, πού μοΰ τήν άφηγήθη, είχε, φαίνεται, ϊσχυροτέραν ή ό μακαρίτης 
Ίσ. Δελλαμάνης μνήμην, γνωρίζων δέ τοΰτο κα! έξ άλλων περιπτώ
σεων τον προετίμησα ως αφηγητήν κα! είς τήν περίπτωσιν τής «Εύ
μορφης Βοσκοποΰλας».

“Οπως εΐδομεν, ό «Έρωτόκριτος», ή «Θυσία τοΰ ’Αβραάμ» κα! ή 
«Εύμορφη Βοσκοπούλα» άνεγινώσκοντο έν Άπεράθου-Νάξου 
κατά τό παρελθόν και άποστηθιζόμενα διεδίδοντο’ αποσπάσματα δ’ έξ 
αυτών κυκλοφοροΰντα από στόματος εις στόμα έτυγχανον έπεξεργα- 
σίας καί προσαρμογής εις τό γλωσσικόν τοΰ τόπου Ιδίωμσ μή άπέχον 
κα! πολύ από τήν γλωσσικήν μορφήν τών έργων. Τοΰτο ήτο φυσικόν 
νά συμβή διά τον λόγον δτι τά κείμενα ταΰτα ήσαν πολύ πλησίον 
προς τήν ψυχοσυνθεσιν τοΰ λαοΰ, ό όποιος τά άνεγίνωσκε. Σημειωτέον 
προς τοότοις δτι οί Άπεραθΐτες κατά τήν περίοδον τής τουρκο
κρατίας έδέχθησαν πρόσφυγας έκ Κρήτης καταφυγόντας εις Νάξον έξ 
αιτίας τών καταδιώξεων, άς εκείνοι υφίσταντο υπό τών Τούρκων, ωζ 
κα! άλλαχοΰ ύπεστηρίξαμεν 81.

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

,0) “Οπως εΐδομεν, αί γνώμαι τοΰ έκδοτου ταύτης ένισχύονται διά τών ίδι- 
κών μου, ένφ αϊ απόψεις τοΰ Γ. Δάλλα ελέγχονται ανακριβείς.

“) Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Περί τοΰ γλωσσικοΰ ιδιώματος Άπεράθου— 
Νάξου, Άθηνά, τόμ. 56ος, Άθήναι 1952, σ. 273.
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