
ΠΟΔΟΤΑΣ-ΑΠΟΔΟΤΗΣ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΤΟΥ «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ»

Εις τούς στίχους Δ 773 - 800 τοΰ «Έρωτοκρίτου» περιγράφονται 
τά τής αποστολής των γραμμάτων, άτινα έστειλεν ό εν εξορίφ ήρως 
τοΰ έργου από τήν «Έγριπο», δπου μετά περιπλανήσεις είχε κατα' 
φύγει (Δ 773), προς τόν πατέρα του, κυρίως δέ προς τον φίλον του 
Πολύδωρον έπιθυμών νά πληροφορηθή περί τής Άρετούσης, ως ήδη 
εϊχον συμφωνήσει (Γ 1659- 1660 και Γ 1671 - 1676).

Είναι γνωστόν εκ των στίχων Γ 1689 - 1690* *, οτι δ Έρωτόκρι- 
τος, άναχωρών διά τό ταξίδιον τής εξορίας, παρέλαβε μεθ’ εαυτού ένα 
μόνον εκ τών δούλων, προφανώς τόν πλέον έμπιστον, ως άλλωστε δει- 
κνύουσι και οί στ. 777 - 778. Διά τού δούλου του τούτου, φέροντος 
τό συμβολικόν, ως περίπου συμβολικά είναι άπαντα τά ονόματα τού 
«’Ερωτοκρίτου»2, ό'νομα Πιστέντης8, δ Έρωτόκριτος έπεμψε τά δύο 
γράμματα εις τόν πατέρα του καί τόν Πολύδωρον. *0 Πιστέντης οΰ- 
τος, ως αποκαλύπτει εις ημάς περαιτέρω ή γραφίς τού ποιητοΰ, εκτε- 
λεΐ εύσυνειδήτως τήν παραγγελίαν τού κυρίου του, παραδίδει τά γράμ
ματα εις τόν προορισμόν των. αναμένει επί μίαν ημέραν καί φέρει 
πάλιν όπίσω εις τόν Έρωτόκριτον τήν άπάντησιν τοΰ Πολυδώρου.

Έξ δλων τών ανωτέρω διακρίνει τις τήν πρόθεσιν τού ποιητού νά 
προβάλϊ) μετά τής γναιστής στοργής, μεθ’ ής διαγράφει τούς ήρωάς 
του, τήν πιστότητα τού υπηρέτου καί τήν εμπιστοσύνην, ής τυγχάνει 
παρά τού αύθέντου του. Κατ’ αρχήν τό γεγονός δτι τούτον εξέλεξε διά 
νά τόν συνοδεύση εις τήν ξενιτείαν δ ήρως τού έργου, είτα τό ό'νομα 
τοϋτ’ αυτό Πιστέντης, δ σαφέστατος χαρακτηρισμός του υπό τού ποιη- 
τού (Δ 777 - 778):

Είχε ενα δούλο μπιστικό κι έλεγαν τον Πιατέντη, 
και δέν εψήφα θάνατο γιά τόν καλόν τον αφέντη

·) Πριν ξημερώση ό Ρώκριτος με βια πολλή μιοεύγει
μ* έναν τον δοΰλο καί πολλούς για τότες δέ γνρενγει.

*) Πρβλ. τάς παρατηρήσεις τοΰ Στεφ. Ξανθουδίδου, Έρωτόκριτος, 
εκδοσις κριτική ΰπό—, τύποις Στυλ. Μ. ’Αλεξίου, 'Ηράκλειον Κρήτης, 1915 
(= Ξανθουδ.), σσ. 368 - 371. Έπιθι καί Στυλ. ’Αλεξίου, Ό χαρακτήρ 
τοΰ Έρωτοκρίτου, «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ' (1952) σσ. 391 - 391.

*) Έκ τοΰ ίταλ. Pidente (= πιστός) κατά Κωνστ. Θεονόκην παρά 
Ξ α ν 3· ο υ δ. σ. 668.
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τά κατά την αποστολήν τών γραμμάτων, ως εκθέτει ταΰτα ό ποιητής, 
πάσα ή κατηγορηματική αύτη υποδήλωσις τής πιστότητας τοΰ υπηρέ
του καί εις μετέπειτα άποστολάς*, καταδεικνύει δτι ανωμαλία τις καί 
χαλαρότης τοΰ νοΰ έπισυμβαίνει περαιτέρω εις τον στ. Δ 800, δπου 6 
ποιητής, άναφερόμενος εις τον αυτόν Πιστέντην, γράφει :

κι εΐχέν τον ό Ρωτόκριτος πολλά κουρφο προδότη.

'Ως έχει ό στίχος καί έκ πρώτης οψεως προβληματίζει ημάς το 
«προδότη» τοΰ στίχου, καθ’ δσον βεβαίως είναι πάντη ασυμβίβαστον 
προς δσα προείπε διά τον Πιστέντην ό ποιητής, νά θεωρήσωμεν 
δτι άποκαλεΐ τούτον περαιτέρω κρύφιον τοΰ Έρωτοκρίτου προδότην. 
’Αποκλεισμένης λοιπόν παντάπασι τοιαύτης Ιρμηνείας, έξεταστέον πρώ
τον, εάν δ στίχος δύναται, τής λέξεως «προδότη» διατηρούσης τήν συ
νήθη αυτής σημασίαν, νά έρμηνευθή αλλέως πως, καί δεύτερον, εάν ή 
λέξις δύναται, πλήν τής συνήθους, νά έχη καί άλλην σημασίαν εύοδοΰ- 
σαν τό νόημα τοΰ στίχου.

Κατά τον ροΰν τοΰ λόγου θά άνεμέπομεν εις τήν θέσιν τής επιμά- 
χου λέξεως «προδότη·», έτέραν έχουσαν νόημα συναφές προς τό εν στ. 
Δ 785 διά τον Πιστέντην λεγόμενον «δονλεντής», ή τό εν στ. Ε 1173 
διά τύν αυτόν «στρατολάτη», χαρακτηρισμόν δηλονότι έκφράζοντα ιδι
ότητα τοΰ ύπηρετοΰντος πιστώς τον κύριον υπηρέτου. Πρέπει πάντως 
νά θεωρηθή ασφαλές, δτι δ προσεκτικώτατος άλλως Κορνάρος θά άπέ- 
ωευγε τήν κακόηχον εν προκειμένη) λέξιν «προδότη·», ήτις έν πρώτη) 
άκούσματι ήχεΐ παραδόξως καί αϊφνιδιάζει τον αναγνώστην. Ταΰτα 
δέ διά τυχόν απόπειραν ερμηνείας τοΰ στίχου, δτι ό Έρωτόκριτος είχε 
τον Πιστέντην «πολλά κουρφο προδότη», ούχί εαυτού, αλλά τών άλλων. 
Έριτηνεία τοιαύτη είναι άκρως απρόσφορος λογικώς έν τφ παρόντι: 
έρμηνεύοντες οΰτω, ύπολαμβάνομεν τάς άποστολάς τοΰ Πιστέντου ώς 
προδοσίαν άλλων, ένφ οΐαδήποτε έλευθεριότης χαρακτηρισμού δεν επι
τρέπει βεβαίως αί άπλαΐ «άμπααάδες» τοΰ υπηρέτου νά χαρακτηρι- 
σθώσι προδοσίαι" εναντίον τίνος άλλωςτε; Δεν έπιμένομεν επί τούτου 
πλέον, εμφανούς οΰσης τής χωλότητος τοιαύτης ερμηνείας.

ίΐοδόιας · "Αποδοχής, Διορθωτικά βίς χωρίον τοΰ «Έρωτοκρίτου» 491

*) Στ. Δ 819 - 820:
Πολλές βολές το δούλάν του ήπεμπε νά μαδάνη 
και πάντα τη κουρφή γραφή ήβανε ατό οτιβάνι.

Ή έσχατη μνεία τοΰ υπηρέτου γενήσεται περαιτέρω έν στ. Ε 1173 - 1176 ,* 
Δυο μήνες έπεράοανε άποΰ τό στρατολάτη 
ατήν Εγριπο δ Ρωτόκριτος χωσμένο τον εκράτει, 
κι ουδέ μαντάτο ουδέ γραφή δέν ήπεψε νά μάδη, 
κι ελ.όγια'ζε (δηλ. ό Πολύδωρος) καδημερνό κι εδάρρει πώς εχάδη.
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492 Νικ. Μιχ. Παναγιωτάκη

Ώς προς to εάν ή λέξις προδότης δΰναται άλλα νά σημάνη 
πλήν τής σημασίας, καθ’ήν καί σήμερον φέρεται, μικρά αναδρομή εις 
προγενέστερα καί σύγχρονα δημώδη κρηιικά ή μή κείμενα πείθει δτι 
ή λέξις — καί τοϋτο από αρχαιότατων χρόνων — ουδέποτε έχρησιμο- 
ποιήθη διά νά σημάνη τι άλλοΐον τοϋ «προδότου», τού προδίδοντος 6. 
Αλλά καί τοΰ ρήματος προδίδω, ή κυρία σημασία εν τοΐς κρητι- 
κοΐς κειμένοις είναι αυτή τοΰ «προδίδω», καταδίδω®.

δ) Πρβλ. προχείρως: «Συναξάριον τών ευγενικών κ.τ.λ. αρχοντίσσων» (Κ. 
Krumbacher, Ein Vulgargriechischer Weiberspiegel, Verlag der K 
Akademie der Wissenschafteii, Miinchen 1905) στ. 1038, «Έρωφίλη» πρ. Δ 
666, «Γύπαρις» πρ. Ε 12, «Ζήνων» πρ. Γ 97, 104, 169 καί Δ 197, 392, «Στά
θης» ίντερμ. Β 88 καί πρ. Γ 177, 179, «Ροδολΐνος» πρ. A 295, 338, 341 καί 
άλλαχοΰ.

β) Έν αϋτφ τφ «Έρωτοκρίτφ» :

A 759 ετούτες οι κακές αρχές που πίβουλα προδίδου
A 1491 .... την κόρη οοα π ρ ο δ ώ ο a
A 1758 γη κι αλλα κάΧΧη Χ.υγερής πάλι τον έπροδώκα
Δ 433 Iιά διώξε τσι το'ι λογισμούς κείνους, που σε προδίδου

'Επίσης πρβλ. προχείρως «Ζήνωνα» πρ. Δ 219 καί «Ροδολϊνον» πρ. A 307 καί 
Δ 115,116, 140 (π ρ ο δ ο μ έ ν ο ς, η) κ. ά. Πλήθος ετι συναφών τή έννοίρ πα
ραγωγών έκυκλεϊτο έκ τή κρητική ποιήσει. Πρβλ. προχείρως : «Ζήνωνα» πρ Δ 
365 (προδοσίαν), Γ 192 (προδοαές), Δ 194 (προδοαά) καί «Ροδολϊνον» πρ. Γ 209 
(προδοοά) καί Δ 104 (πρόδοση) κ. ά. Παρ’ «Έρωτοκρίτιο» εύρίσκομεν καί 
τραϊτοριά (Β 805) έξ ίταλ. traditore = προδότης.

’Εν μεσαιωνικοΐς τισί κειμένοις καί δή καί κρητικοϊς, άπαντρ τό ρήμα 
προδίδω έκτος τής συνήθους αΰτοΰ σημασίας καί ύπό τήν σημασίαν τοΰ εν
δίδω, υποχωρώ, ύφ’ ήν καί σήμερον ενίοτε λέγεται έν Κρήτη. Πρβλ, Έρωτο- 
παίγνια [εκδ. Hesseling-Pernot, Παρίσι * Άθήναι (1913)] στ. 628: 

κι άν είσαι πέτρα νπόμενε η κάστρο νά προδώσης, 
η δέσε την πολυαγαπώ άλΧΛ στο θέλημά μου.

«Ριμάτα κόρης καί νέου» (έκδ. Ε. Legrand έν Bibliotheque Greeque 
vulgaire, t. 2me, Paris i88r, σσ. 51 - 57) στ. 103 :

Προδώσον το λοιπονι&ες κι άψες τό δακτυλίδι 
Σ α χ λ £ κ η ν (Γραφαί καί στίχοι καί έρμηνεΐαι κυροϋ Στεφάνου Σαχλή- 
κη, Carmina graeca medii aevi, edidit Gail. Wagner, Lipsiae 
MDCCCLXIIII σσ. 62 - 78) στ. 361 :

ενός έπαίρνει ή πολίτικη κι άλ.λοΰ τά μεταδίδει, 
έναν, αοϋ φαίνεται, κρατεί καί των πάντων προδίδει 

Τόν αυτόν (Γραφαί καί στίχοι καί έρμηνεΐαι έτι καί αφηγήσεις κυροϋ 
Στεφάνου Σαχλήκη, Carmina Graeca, ένθ’ άν. σσ. 79 - 105) στ. 615 : 

καί βλέπετε, καμμιά από σας μη πάγη καί π ρ ο δ ώ α η 
η τάξιμον η ατάμενα την ανίίεντιαν να. δώση.

(Τό προ δ ο') ο τ] ενταύθα ερμηνεύεται «ένδώστ)*, άλλα καί «προδώση». Ό στί
χος διδάσκει Ικανοποιητικούς πώς τό προδίδω κατέλήξε νά σημαίνη ενδί-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:29 EEST - 54.161.213.156



Ποδόχας - ’Αποδοχής, Διορθωτικά εις χωρίον τοΰ «Έρωχοκρίχου» 493

Τών πραγμάτων ούτως εχόντων, δΰναται νά θεωρηθή βέβαιον, δτι 
δεν εγράφη «ήροδότη» εις τον στίχον από της χειρός τοΰ ποιητοΰ, πι- 
θανώτατον δέ κρίνομεν, δτι κατά τό σημεΐον τοΰτο, τά κείμενα τόσον 
τοΰ Λονδινείου χειρογράφου7, δσον και των πρώτων εκδόσεων τοΰ 
«Έρωτοκρίτου», ιδιαίτατα τής πρώτης τφ 1713s, σφάλλονται καί 
έχουσι χρείαν άποκαταστάσεως, προς επαναγωγήν τοΰ στίχου εις ομα
λόν νόημα.

’Άπορον είναι, πώς προσεκτικός ερευνητής τής περιωπής τοΰ Ξαν- 
θουδίδου δέν έπροβληματίσθη επί τοΰ στίχου. Οΰτος διετήρησε τήν 
έξοφθάλμως πλημμελή γραφήν «προδότη» τοΰ χειρογράφου καί τών 
εκδόσεων εις τε τήν μεγάλην καί τήν μικράν επί τό βέλπιον έκδοσιν 
τοΰ ΣΩΒ 9, περιοριζόμενος νά αναφέρη Ιν τφ λήμματι «προδότης» τοΰ 
λεξιλογίου: «προδότης, δ καί προδότης, ως καί σήμερον ό προδίδων, 
μαρτυρών, καταγγέλλων τι, Verrater, Α 1156 έχουν τά μάτια προδό
τη'°, Δ 800 κι εΐχέν τον ό Ρωτόκριιος πολλά κονρφό προδότη' καί οι 
δυο τΰποι προστατεύονται ό πρώτος υπό τοΰ μέτρου καί δ δεύτερος 
υπό τής ρίμας»11. Καί ως πρός τον πρώτον, διελάβομεν εις τήν παρά

δω) : «Φοριουνάτον» (έκδ. Σττφ. Ξανθουδίδου, ’Αθήναι 1922) στ. Γ 312 : 
Ή μάνα ταη με διχωστάς δύσκολο μοϋ τη δίδει, 
μά κείνη δε ουβάζεται μηδε ποσώς προδίδει.

Τοΰ προδίδω χούτου πάντως δέν έχρησιμοποιήθησαν οόδ’ έποιήθησαν πο
τέ, δΓ ευνόητους λόγους, παραγωγοί τόποι, οϊτινες καί υπάρχοντες κατ’ οΰδέν 
θά έλυσιτέλουν έν τφ παρόντι. Τοΰ προδίδω υπάρχει καί έτέρα τις σπά
νιά σημασία έν δημοτικοίς κειμένοις, ή τού παράγω. Πρβλ. Κυπριανού 
αρχιμανδρίτου κτλ. 'Ιστορία χρονολογική τής νήσου Κύπρου κτλ. κτλ. Ένετίη· 
σιν, έν έχει 1788, παρά Νικολάφ τφ Γλυκεϊ, σ. 29: « Ή παρα&αλασαία εκείνη 
προδίδει την ρίζαν λεγομένην ριζάρι κοκκίνου χρώματος», καί σ. 369: *χοί· 
ρους εις άγέλας προδίδει ή νήσος».

7) Ξ ανθο υδ. σσ. XII - XX.
8) Ξανθουδ. σσ. XX - XXVII.
ΟΒιτζέντζου Κορνάρου, Έρωχόκριτος, έκδοσις Συλλόγου ‘Ωφε

λίμων Βιβλίων, μετ’ εισαγωγής καί λεξιλογίου υπό Στεφ. Ξανθουδίδου, 
'Αθήναι 1928.

ιο) Ό δεύτερος οΰτος τόπος προδοτής λέγεται καί έν Πόντω, πρβλ. Γ. X α- 
τζιδάκι, ΜΝΕ, Α' σ. 420. Ό κατ’ αναλογίαν πρός πλησιόσημα οξύτονα εις 
-τής (περί ών πλείονα έν ΜΝΕ, Α' σσ. 419 - 420) τονισμός τών εις - τ η ςι 
έπιδίδει καί νϋν έν Κεντρ. καί ’Avux. Κρήχη, δπου λέγεται χτίστης (αλλά καί 
χτίστης), Άρχανλής (καί Άρχανλης), πιοτής, (έκ τοΰ έν αχρηστία πότης παρά τό 
πίνω · επια) Πρβλ. τό παρ’ «Άποκόπιρ» στ. 350 καί «Θυσίρ τοΰ ’Αβραάμ» σχ. 
827 σφαχτή (ό οφαχτής) (Γ. Μ έ γ α, Ή Θυσία τοΰ ’Αβραάμ, κριτική εκδοσις’ 
'Αθήναι 1954 σ. 232) καί τό έν Λέων. Ζ ώ η, Κρητικοί σελίδες, «Κρητικά 
Χρονικά», Η' (1954) σ. 223 «μρ. ϋοδωρή ποδόχτη·» καί περαιτέρω (σ. 224) «77ο- 
όοχτής».

“) Ξ α ν θ ο υ δ. σ. 678.
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πόδας σημείωσιν, στηρίζεται δέ ουτος ου μόνον υπό τοϋ μέτρου άλλα 
καί μάλιστα λογικώς, ως προς τον δεύτερον δμως, ή υπόδειξις δτι στη
ρίζεται υπό της ρίμας, πράγμα δεικνϋον δτι ήδη ειχεν υποπέσει εις 
ιήν προσοχήν τοϋ Εανθουδίδου ή ανάγκη κριτικής ενταύθα παρεμβά
σεως, παρεΐλκε πάντη, καθ’ δσον ουδέ κατ’ ελάχιστου στηρίζεται υπό 
λόγου, ώς ανωτέρω ήδη έξέθεμεν.

ΙΊροτείνομεν δτθεν, δπως άντι «προδότη» άναγνωοθή «ποδότη», 
λέξις, ήτις καί τό νόημα τοϋ στίχου πληροί, ώς εξελέγχεται περαιτέρω, 
καί τήν ρίμαν φυλάττει αλώβητου :

κι εΐχέν τον ό Ρωτόκριτος πολλά κονρφό ποδότη.

ΓΙροτοΰ χωρήσωμεν εις τήν αίτιολόγησιν τής διορθώσεως, έξετά- 
σωμεν είδικώτερον τα κατά τήν λέξιν ταύτην.

'Η λέξις ποδότας καί ποδότης ουδόλως είναι άγνωστος εις 
τήν μεσαιωνικήν ελληνικήν καί κρητι,κήν γραμματείαν. Ή πρώτη πα
ρουσία τοϋ «vocabuli peculiar!» 1S * * τουτου εϋρηται εν τφ «Πουλολό- 
γφ» 18 στ. 528 :

525 στήν ϋάλασσαν έπλέαμεν μετά πολλοϋ κλυδόνος
και ναύκληρον ούκ εϊχαμεν νά κυβέρνα τό πλοΐον,
ουδέ πενέζην εϊχαμεν νά βλέπη τό τιμόνιν,
ουδέ και δ ποδότας μας μαγνήτην νά βααταίνη.

’Επίσης έν τφ μεσαιωνική) ποιήματι «Γαδάρου, Λυκου καί Άλου- 
ποϋς διήγησις ωραία» 14 φέρεται δίς έν στ. 144 καί 146 :

μιάν βάρκαν Ιγυρέψασι, πάραυτας τήν εύρηκαν, 
μέσα σ’ αυτήν έμπήκααιν όχι γιά νά ψαρέψουν,

140 μά πέρα στήν ’Ανατολήν διά νά ταξιδέψουν.
Εύϋνς έκαμαν άρμενα, ατό πέλαγος έβγήκαν
και μαζωκτήκαν και οι τρεις, στήν πρύμνην ανεβήκαν
καί κεϊ βουλτά Ιδ (sic) έκάμασι νά ρίξουσι μπαλότα,

15) *0 χαρακτηρισμός ανήκει εις τόν Leunclavium παρά Ducan- 
g e, Glossarium ad scriptores κτλ. σ. 1191α, δστις καί πρώτος σημειοϊ τήν 
παρουσίαν τής λέξεως έν τφ «Πουλολόγιρ».

■') G. Wagner, Carmina Graeca, ένθ·' άν. σσ 179 - 198.
,4) Α ΰ τ ό {11, σσ. 124 - 140. Τό ποίημα τοϋτο είναι έμφανώς κρητικής 

προελευσεως, πρβλ. 2 τ. Ξανθουδίδην, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη, (=Tex- 
te und Forschungen etc. No 34), Άθήναι 1939 σ. 174' τό πράγμα πιθα
νολογεί καί ό Krumbacher, Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας (μτφ 
Γ. 2 ω τ η ρ ι ά δ ο υ) τ. Γ', σ. 196.

,s) Άνάγνωθι βουλήν = συμβούλων, σύσκεψιν. Πρβλ. 2 τ. 2“χλίκη,
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διά νά κάμουν ναύκληρον, νά ποίσουν και ποδότα.
145 Λοιπόν δ λύκος νά γένη ναύκληρος τον τυχαίνει 

ποδότας ό κυρ γάδαρος μπαλότα τον έβγαίνει.

Κα'ι έν τφ ποιήματι τοΰ Κρητός ’Αντωνίου Άχέλη «Μάλτας πο
λιορκία» 16 φέρεται οΰτω δίς έν στ. 561 καί 563 :

καί <5 ποδότας έλεγεν ιρόματα κι είδε νά ’σαν 
εις τό Μιλιάρον εσω&εν φούστες που τό φνλάσσαν.
Οντως τον άτνχώτατον ποδότα η δειλία 
έκαμε κι άμποδίστηκεν Μάλτας η βοηάία

Έν ποιήματι Δημητρίου Τάγιά τίνος εν έκδόσει «Πορτολάνου» 
τφ 1573, ήν αναφέρει 6 Eegrand11, γράφονται μεταξύ άλλων καί ταΰ- 
τα έν στ. 5 - 10 :

5 Έμενα τοΰ Δημητρίου Τάγια, ώς με λέσι,
— ,χ την Πάργαν είμαι—, τό λοιπόν στο χέρι μου είχε πέσει 
δ Πορτολάνος καί τιμή, λέγω, τής ναυτοσύνης, 
ποδότων, καραβοκυρών, βιβλίο δικαιοσύνης, 
ναύκληρο>ν τε καί κομητών καί οποίος δελετάρει 

10 καί οποίος ναυτική αγαπά, γέρος ή παληκάρι.

Εισερχόμενοι εις τό κύριον σώμα της κρητικης λογοτεχνίας, εύρί- 
σκομεν την λέξιν άπαξ παρά τη «Έρωφίλη» 18 έν πρ. Γ στ. 52 : 

τότες γνωρίζει’ δ καλός ναύκληρος, μόνο τότες 
τιμοννται οι κατεχάμενοι κι αδύνατοί π ο δότες, 
γιατί με τέχνη κι δ γιαλός πολλές φορές νικάται 
καί κείνος άπου κυβερνά ψηλώνει καί τιμάται. *

Γραφαί.,.,ετι καί αφηγήσεις, ένθ’ άν. στ. 576:
έξέβηααν άφ’ την βουλήν κι ουδέ καλά κίνησαν

καί στ. 675 :
καί την βουλήν των πολιτικών παντού διελάλησά την, 

καί Ε. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine pe
riods, by—·, Boston 1870, σ. 815α : βουλή— councel.

'*) P. Gentile de Vendosme et Antoine Achelis, Le 
Siege de Malte par les Turcs en 1565, publie en fran^ais et en grec d’ 
apres les editions de 1567 et 1571, par Hubert Pernot, Paris 1910.

”) Emile Legrand, Bibliographie Hellenique ou description rai' 
sonnee des ouvrages publies en grec par les Grecs aux XVe et XVIe 
sieeles, par—, tome second, Paris 1885, a 16. Τό προτασσόμενον ποίημα 
έγρόφη : στους χίλιους πενιακόαιους πενήντα όκιώ καί μία (στ. 1).

1β) Έρωφίλη, τραγωδία Γεωργ. Χορτάτζη, έκδιδομένη έκ των άρι
στων πηγών, μετ’ είσαγωγής καί λεξιλογίου υπό Στεφ. Ξανθουδίδου 
(=Texte und Forschungen etc. No 9), Άθήναι 1928.
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και τρις παρά χΡοδολίνφ» 19 εν πρ. Α στ. 552 :
το σκήπτρόν τον άνεψήφιστα γιαμιά έρρινε, κα'ι τότες 
είς το καράβι ανέβηκε κι ώριοε το'ι π ο δότες 
μανρ’ άρμενα νά βάλονοι, τιμόνι νά μην πιάσου...

εν πρ. Β στ. 8 :
άμ’ δλοι σ’ δλονς τσι καιρούς εις τον αέρα κτίζον 
γη στο γιαλό με διχωστάς π ο δ ό τ αν αρμενίζου, 

κα'ι έν πρ. Β στ. 68 :
νανλερος (sic) νά ’ν’ ή τύχη του, κα'ι το μελλονιχενόν του 
π ο δ ό τ α ς, νά τον όδηγοϋ νά βρβ τον τζακισμόν τον.

“Ετερον δημοτικόν κείμενον, πεζόν τοϋτο, εν φ εΰρομεν την λέξιν, 
είναι ή «Συνοψις Ιστοριών» τοΰ γνωστοί ήμΐν πρώτου εκδότου της 
«Έρωφίλης» Ματθαίου Κιγάλα τοΰ Κυπρίου20, ής η πρώτη έκδοσις 
εν Βενετίςι τφ 1637 21, 6'που μάλιστα εχομεν και ερμηνείαν αυτής εν σ. 
τνς-’ γραφόμενου: «έκαμέν τον π ο δ ότ αν, ηγονν νά τους δείχνη τες 
στράτες» 22.

Έκ τών ανώτερο) εμφαίνεται, ό'τι ή λ. ποδότας υπήρξε ναυτικός

19) «Βασιλεύς ό Ρωδολίνος», τραγφδία συνθεμένη παρά’Ιωάννου Άν· 
δ ρέα Τρω ίλου, Con licentia de superiori e privilegio, Ένετίησιν παρά 
’Ιωάννη τφ Ί[ουλιανφ ,α]χμζ. Τής έκδόσεως ταύτης μοναδικόν άντίτυπον ά- 
πόκειται έν τή Γενναδείφ Βιβλιοθήκη, οδ άντίγραφον τοΰ Στ. Ξανθουδίδου 
παρέσχεν είς ημάς ό κ. Μαν. Μανούσακας, δστις καί έχει έπιληφθή τής έκ
δόσεως.

,0) Νέα Σύνοψις διαφόρων ιστοριών άρχομένη άπό κτίσεως κόσμου καί 
λήγουσα έως τήν νΰν έχρονία : Περιέχει δ" έτι καί τήν άλωσιν τής Κωνσταν 
τινουπόλεως....παρά τοΰ εΰλαβεστάτου έν ίερεΰσι κυρίου Ματθαίου Κι 
γάλα τοΰ Κυπρίου, Ένετίησιν, παρά Άνταινίφ τφ Ίουλιανφ, έν έτει ,αχλζ".

21) Έν τούτοις είναι μάλλον άπίθανον νά έτυπώθη προ τοΰ 1650· Πρβλ. 
D. Russo, Studii Istorice Greco - Romane, Opere postumi, t. i, Bu- 
cure§ti 1939, σσ. 87 - 91.

**) "Η λ. καί έν τή νεοελληνική λογοτεχνίςι' πρβλ. Θ. I. Γρυπάρη Μυ- 
κονίου, Ή Βοσκοπούλα τοΰ Αιγαίου πέλαγους, συντεθεϊσα υπό—, έν Πει- 
ραιεϊ 1838, σ. 5 :

καθώς όταν ό τράγος που τόνε λεν π ο δ ό τ α 
καί σ. 7 : Αυτόν προχ&'ες που έκαμα π ο δ ό τ α ατό μαντρί μον,

αοϋ τον χαρίζω, πάρε τον, βοσκέ τραγουδιστή μου. 
καί Λορέντζου Μαβίλη, Τά Έργα, έκδ. περ. «Γράμματα», ’Αλεξάν
δρεια 1915, σ. 52' [άπό ιόν «Προμηθέα Λυόμενο» τοΰ Shelley]:

Στο πέλαο, π’ ούρλιαζε, άπό τόν ύπνο του ετινάχτη 
καί μ* αγωνία άπό τό κατάστρωμα επετάχτη 
ένας ποδότας....

(Έκ τοΰ ’Αρχείου τοΰ Ίστορ. Λεξ. Άκαδ. Αθηνών).
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δρος ευρέως έπιδούς κατά τούς μέσους χρόνους έν τή σημασίςι τοΰ 
πρφρέως, πηδαλιούχου, ναυηγού, «πιλότου» κατά το νϋν λεγόμενον28. 
'Ο καθ. Φαίδων Κουκουλές, εν πραγματείςι περί τοΰ ναυτικού βίου 
των Βυζαντινών54, λέγει έν προκειμένφ: «Μετά την έφεΰρεσιν τής 
ναυτικής πυξίδος, εις τά Βυζαντινά καράβια υπήρχε και ό έπ’ αυτής 
ιδιαίτερος ναύτης, ποδότας καλούμενος, ό τών σημερινών πιλότος, 
ό και Ιπί τής μαγνητικής βελόνης».

Μετά τής σημασίας ταύτης έθησαυρίσθη ή λέξις παρά πλείστοις 
λεξικοΐς παλαιοις κα'ι νεωτέροις. Παρά Ducange* 21 * * * 25 * έν λέξει, γράφον
ται τά εξής χαρακτηριστικά: «conductum a navarcho, ut index iti- 
neris interdiu noctuque nobis esset, quem podotam Graeci 
dicunt, vocabulo peculiari, quod in Pulologo reperitur, vulgus 
nautarum pelotam vocat». Και ό Germano εν τφ ΐταλοελληνικφ λε- 
ξικφ(1622) 5β ερμηνεύει: pedota, ό ποδότας, τούτον δ’ακολου
θεί ό Sotnavera έν τφ «Θησαυρφ»27 * 29. Εύρηται ή λέξις και παρά 
Weigel28, Βεντύτη29, Bowndes30, Σκαρλάτφ Βυζαντίφ81, Γαζή32,

9,)Ό ποδότας-πιλότος, έλέγετο κατά τούς μέσους χρόνους καί 
περατάρης ή περατής· πρβλ. Γερασ. Βλάχου, Θησαυρόν, [Ένε- 
τίησιν 1784, παρά Νικολ. Γλυκεΐ], σ. 454α έν λέξεσι.

21) Φ α ί δ. Κουκουλέ, Έκ τοΰ ναυτικού βίου τών Βυζαντινών, ΕΕΒΣ,
ΚΑ' (1951), σ. 26.

25) Ducange, ενθ’ άν., σ. 1191α.
9β) Girolamo Germano, Vocabolario Italiano et Greco, nel 

quale si contiene come le voci Italiane si dicano in Greco volgare, com. 
posto dal p.—. In Roma, per P'herede di Bartolomeo Zannetto, MDC- 
XXII, σ. 331.

S!) Alessio da Somavera, Θησαυρός της Ρωμαϊκής καί Φραγκικής 
γλώσσης ήγουν λεξικόν κτλ. τυπ. Μιχαήλ Γκινιάρδ (Guignard), Παρίτζι ,αψδ', 
σ. 335β έν λ. ποδότας, ό = pedotto- Τυϋ α ύ τ ο ϋ, Tesoro della lingua 
Italiana e Greca volgare έν λ. pedota, pedoto, guida per mare, ποδό
τας, ό. Έπιμένομεν εις τήν πλήρη παράθεσιν τών λημμάττων τών λεξικών,
διά νά δειχθώσιν οί τύποι καί αί σημασίαι τής λέξεως.

5b) Karl Weigel, Λεξικόν Άπλορωμαϊκόν, Γερμανικόν καί ’Ιταλικόν 
(Neugriechisches Deutsch - Italianisches Worterbuch herausgegeben von
Dr.—), Leipzig 1796 έν σ. 971α: ποδότας, ό, der Fiihrer, Wegmeister, 
il pedoto, pedotto. Τόν Weigel ακολουθεί τό Handworterbuch der neu- 
griechischen und deutschen Sprache, μετά προλόγου ύπό Theodor 
Kind, Leipzig 1841, σ. 276β, όπου π ο δ ό τ η ς = Fuhrer, Wegmeister, 
Pilot.

29) Γεωργίου Βεντότου, Λεξικόν τρίγλωσσον, έρανισθέν τό πρώτον 
παρά—, νΰν δε αΰθις εις φώς άχθέν, επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή, 
εν Βενετίρ 1816, παρά Νικολάω Γλυκεΐ, σ, 557γ : ποδότας, ποδόιης, 
ούσ. pilote, pilota, pedotta.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 32
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Legrand89, Περίδχι 80 81 * * 84 * * και εΐ τινι άλλφ'\ παρ’ οις πάσι ποδότας
- η ς δ πρψρεύς αλλά και καθόλου δ οδηγός.

Περί τής καταγωγής τής λέξεως, εάν παραδράμωμεν την παρά 
Σκαρλάτφ Βυζαντίφ άκροσφαλεστάτην εκ τοϋ ποδηγέτης παραγω
γήν !β, πρώτος διέλαβεν δ Gustav Meyer87 σχετίσας τά ποδότας
- η ς τφ ιταλ. pedotta ^>ποδότας κατά παρετυμολογίαν προς co 
π ο ύ ς. Δεύτερος περί τής λέξεως διέλαβεν δ καθ. Μαν. Τριανταφυλλί- 
δης 8ί, δστις σχετίσας ταυτην ομοίως τφ Ιταλ. pedot(t)a, προυχώρησεν 
εις την έν τουΐφ διακρίβωσιν ελληνικής καταγωγής, θεωρήσας δηλονό
τι τό ’ιταλ. pedot(t)a δάνειον εκ τής ελληνικής, εξ έλλην. *πηδ ώτης 
παρά τό πήδον (-άλιον), δπερ κατόπιν άνεφάνη εν τή μέση καί

80) I. Lowndes, A modern Greek and English Lexicon, by the 
rev.—, Corfu 1837, ο. 511α: ποδότας, a pilot, a boatswain, καί π ο δ ό- 
τ η ς, a steersman" επίσης, Λεξικόν τής ’Αγγλικής καί Γραικικής γλώσσης, 
παρά τοϋ αίδεσ. Ί. Λάουνδς, Corfu 1877, σ. 376β, έν λ. pilot, ό ναύκλη
ρος, Λ η ο δ ό τ η ς, ό πρφράτης.

81) Σκαρλάτου Βυζαντίου, Λεξικόν τής καθ' ημάς Ελληνικής δια
λέκτου, υπό—, έκδ. Β", Άθήνησι 1857, σ. 295α, ένλ. ποδότης: 6 ιταλ· 
πιλότος άπό τοϋ ποδηγέτης κατά Παππαδόπουλον, πρφρευς καί πρφράτης, 
ναυστόλος, ναυηγός, pilote.

88) Άνθιμου Γαζή, Λεξικόν τής έλλην. γλώσσης, τ. Β' Βιέννη 1836» 
έν λ.: π ο δ ό τ η ς = καθηγεμών, οδηγός. Τουρκ. κουλαγοΰζος.

·8) him. Leg rand, Nouveau dictionnaire grec moderne - fran?ais> 
par—, Paris 1892, έν σ. 7200 : ‘ποδόιας, ό et ποδότης, ό, pilote.

·4) Π. Μ. Περίδου τοϋ Κρητός, Λεξικόν Ελληνικόν καί ’Ιταλικόν κτλ· 
Έρμουπολις 1854 έν λ.: ποδότης, ου κτλ. (Πρφρεύς, Πρφράτης, Ναυηγός’ 
«Πιλότος») piloto.

8ί) Περ. «Πανδώρα», τ. ΙΕ' (1864) φυλλ 338. Συλλογή λέξεων, φράσεων 
καί παροιμιών, σ. 33α: «τον εκαμε τον ποδάτη», τόν οδηγόν. Πέτρου 
Βλαστού, Συνώνυμα καί συγγενικά, Αθήνα 1931, σ. 308, έν λ. πιλότος, 
ποδότης. ’Επίσης, Λεξικόν Έλλην. γλοόσσης, έκδ. «Πρωίας», σ. 19720 έν 
λ. π ο δ ό τ η ς = ναύκληρος, πηδαλιούχος, λοστρόμος" ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξι
κόν Έλευθερουδάκη, τ. I', σ. 751: π ο δ ό τ η ς = ναύκληρος λοστρόμος" ΜΕΕ, 
Κ', σ. 398α: ποδότης, πλοηγός, κυβερνήτης πλοίου, πηδαλιούχος’ πρβλ. καί 
Μέγα Λεξικόν τής Έλλην. γλώσσης, έκδ. Δ. Δημητράκου, Ζ' σ. 59120.

,β) Σκαρλάτου Βυζαντίου, ένθ" άν.: «κατά Παππαδόπουλον έκ τού 
ποδηγέτης». Ή συγκεχυμένη καί αόριστος αυτή αναφορά, ήν δέν ήβυνήθημεν 
νά διελέγξωμεν περαιτέρω, είναι άλλως άναξία πλείυνος λόγου.

87) Gustav Meyer, Neugriechische Studien, Wien 1895, IV, σ. 
72: ποδότης, «Wegweiser, Som(avera), Legr(and), it. pedotto mit An- 
lehnung an π ο ύ ς.

·*) M. Triantaphyllidis, Lehnworter der Mittelgriechischen 
Vulgarlitteratur, Marburg 1909, σσ. 16 καί 169.
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νέςι ελληνική μετά παρετυμολογίαν 39 ως ποδότας και π ο δότης40.
’Αναιρετική των ως δίνω γνωμών ύπήρξεν ή προσφορά τοΰ καθ. 

I. Βογιατζίδου εις τά τής λέξεως41 42, ερειδομένου εΐς νεοελληνικά δια
λεκτικά στοιχεία καί διδάξαντος την έκ τοΰ άρχ. ελλην. αποδίδω 
^•άποδότης κατ’ εύθεΐαν, καταγωγήν. *0 1. Βογιατζίδης έσχέτισε 
σημασιολογικώς το εν Μάνη άποδότης καί Τσακωνία άπαδότα 
(=ό πηλοφόρος, ό άλλως π ο υ ρ γ ό ς) προς τά π ο δ ό τ α ς -η ς (=πρφ>- 
ρεύς, οδηγός), επαγόμενος ότι: «τί άλλο πράττει καί ό σημερινός πη
λοφόρος παρά, άφοΰ παραλαβή παρά τοΰ κατεργαζομένου τον πηλόν 
ποσότητά τινα μεταφέρει αυτήν εις τους κτίστας καί αποδίδει δ,τι πα
ρέλαβε' τί άλλο δέ καί ό ποδότας μιας μοίρας λ. χ. στρατιωτών, παρά, 
άφοΰ παραλάβη παρά τοΰ μοιράρχου τήν μοίραν ταυτην, ή ό ποδότας 
τοΰ πλοίου παρά τοΰ ναύκληρου τό πλοΐον τοΰτο, οδηγεί διά μέσου 
δλων τών δυσχτοριών καί δλων τών κινδύνων καί αποδίδει δ,τι ένεπι- 
στεύθησαν αΰτφ εις τον προς δν δρον, εις τον λιμένα ; ’Ιδού πώς ό 
άποδότης τής Μάνης καί ό ποδότης (= πριρρεύς) τών Κυθήρων σχε’ 
τίζονται σημασιολογικώς»12. Τήν γνώμην τούτην ήσπάσθησαν οί 
έκτοτε περί τής λέξεως διαλαβόντες 1Β. Χωρών δέ ό Ί. Βογιατζίδης έτι 
περισσότερον, μή δυνάμενος νά ερμηνεύση τον τύπον π ο δ ό τ α ς, δστις 
είναι καί δ πλέον συνήθης, έδέχθη τήν επί τούτου επίδρασιν τοΰ ίταλ.

•°) Α ΰ τ ό θ ι, σ. 16 : pedotta ζ>ποδότας, ist auch durch Volksety- 
mologie zu erklaren (]) π ό δ ι)' αμέσως κατωτέρω πάντως όμιλεΐ περί as
similation an ο.

40) Πρβλ. κυρίως Β. Ε. V i d ο s, Storia delle parole marinaresclie 
italiane passate in francese, Firenze 1939, σσ. 533 - 535, δπου γίνεται ευρύς 
καί διεξοδικός λόγος περί της λέξεως καί παρέχεται πληρεσιάτη βιβλιογραφία. 
Ad. Mai dll of, Neugriechiscken Riickwandere aus den romanischen 
Sprachen unter Einschluss des lateinischen (=Texte und Forschungen 
etc. No io), Athen 1931, o. 5 καί H. Kahane, Zur Neugriechischen 
Seemansprache anlasslich Vidos parole marinaresche, Byzant. Neu- 
griech. Jahrbiicher, 15 (1939), σσ. 99 καί 106 - 107. Ό Hubert Per- 
not, Etudes de linguistique neohellenique, t. Ill (Textes et lexicologie 
des parlers de Chio), Paris 1946 σ. 509, χωρίς εις οΰδένα νά άναφέρηται, 
γράφει: ποδότας, «pilote* it. pedota a en grec influence de πόδι.

“) Ί. Βογιατζίδου, Σύμμικτα λεξικογραφικά. 3. πιλότος-άπ ο
δό της έν Λεξικογραφικφ Άρχείω, 4, παράρτημα ΚΖ'τόμου «Αθήνας», σσ. 
123 - 125.

42) Αυτόθι, σ. 124·
*’) Β. Φ [ ά β η ς ], έν ΜΕΕ, Ε', σ. 129α, έν λ. άποδότης, Μ. Φίλην- 

τ α ς, Γλωσσογνωσία καί Γλωσσογραφία, Γ’ σ. 212, 2 τ έ φ. Ξανθουδίδης, 
Έρωφίλη, ένθ’ άν. σ. 163, Ν ι κ. Ά ν δ ρ ι ώ τ η ς, ’Ετυμολογικό λεξικό τής 
κοινής Νεοελληνικής, Αθήνα 1951, σσ. 202 καί 197,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:29 EEST - 54.161.213.156



500 Νικ. Μιχ. Παναγιωτάκη

pedot(t)a και πιθανολογεί την έκ τοΰ έλλην. άπόδότης καταγωγήν 
τοΰ ιταλικού και την επάνοδον αΰτοΰ εν tfj νέα44.

Έν τούτοις ό έλεγχος τών τόπων τής λέξεως τών σφζομένων σή
μερον εν τοΐς νεοελλην. ιδιώμασι πείθει, δτι ή αλήθεια εύρίσκεται εις 
τό μέσον. Ά π α δ ό τ 3 ς, θηλ. άπαδότρα καλείται έν Αίτωλίφ ο 
οδηγός, μεσίτης, βοηθός45. Άπαδότης έν Μάνη 46 καί Καλάμαις4' 
καί άπαδότα ένΤσακωνία48 καλείται, ως προελέχθη, ό πηλοφόρος 
έργάτης. Άπόδότης δέ καλείται έν Θράκη (Σουφλί) «γεωργικόν 
έργαλεϊον σιδηροϋν εν σχήματι περόνης με στειλεόν ξυλινον, διά τοΰ 
οποίου λαμβάνονται τά δέματα τοΰ χόρτου ή τών σιτηρών, σίτου, κρι- 
θής, σανοϋ καί τρορτόίνονται επί άμάξης ή άποτίθενται υψηλά επί τής 
θημωνιάς49». Άφ’έτέρου, π ο δ ό τ η ς καλείται ό πριορευς, πιλότος, αλ
λά καί καθόλου ό οδηγός έν Κυθήροις50 καί Κέρκυρα51, ένφ π ου
δό τ’ς έν Ήπείρφ59 ό οδηγός. Ποδότας ταυτοσήμως (πρφρευς, 
οδηγός) λέγεται έν Άδριανουπόλει5S, Σάμφ 54, Χίφ 55, Σίφνφ, ένθα 
εν χρησει καί ως έπώνυμον56, Κύθνφ”, Μυκόνφ58, Μακεδονίφ (Κα- 
ταφύγι)69 καί εΐ που αλλαχού. Έν Κεφαλληνίφ ποδότας καλείται 
«Instrument der Schuster aus einem altem Kamm hergestellt, 
das als Richtweiser beim Schneiden der Sohle dient»60.

Έφ’ όσον, βεβαίως, ως πιστεύεται νϋν, τό Ιταλ. pedot(t)a ^>pe- 
do(t)to, δεν έλκει την καταγωγήν έκ τοΰ άπόδότης, άλλ’ έκ τοΰ

4') Ί. Β ο γ ι α τ ζ ί δ ο υ, ένθ’ άν., σ. 125.
45) Πληροφορία έκ ιών 'Αρχείων τοΰ Ίυτορικοϋ Λεξικού τής ’Ακαδημίας 

'Αθηνών (= X. 341, σσ. 88 - 89).
4β) Ί. Βογιατζίδου, ένθ’ άν., σ. 124.
4?) ‘Ιστορικόν Λεξικόν ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Β', σ 459α, έν λ. ά π ο δ ό" 

τ η ς.
48) Ί. Βογιατζίδου, ένθ’ άν., σ. 124
4“) ΜΕΕ, Ε', σ. 129αβ καί ΙΛΑΑ, ένθ’ άν., σ. 459α.
δ0) Ί. Βογιατζίδου, ένθ’ άν., σ. 124.
51) Η. Kahane, ένθ’ άν., σ. 106.
51) C a r s t e n Hoeg, Les Saracatsans, II, n. 186 :ποδότης, pu- 

δ ό t s niasc. «guide» <ital. pedotto.
*’) *f. Βογιατζίδου, ένθ’ άν., σ. 124.
54) Αυτόθι, σ. 124. Πρβλ. καί 'Ειταμ, Σταματιάδου, Σαμιακά, 

τ. Ε' (λάμος 1887) σ. 122: Ή χώρα ό.ιού φαίνεται δε ϋέλει τον ποδο'ια.
55) Hubert Pernot, ένθ’ άν., σ. 509.
58) Η. Kahane, ένθ’ άν., σ. 106.
57) ’Αρχεία Ίστ Λεξ ’Ακαδημίας 'Αθηνών.
58) Η. Kahane, ένθ’άν., σ. 106.
5ί) Αυτόθι, σ. 106.
β0) Αυτόθι, σ. 106.
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Ιλλ. *πηδώτης81, είναι προφανές, δη εν τοίς ανωτέρω νεοελληνι- 
κοΐς ιδιώμασιν έχομεν δύο διαφόρου προελεύσεως λέξεις, την έλλην. 
άποδότης καί την ίταλ. pedo(t)ta >π ο δ ό τ α ς ^>π ο δ ό τ η ς, ο'ί- 
τινες διά την εγγυτάτην φωνητικήν καί έν πολλοΐς σημασιολογικήν 
σχέσιν αυτών ενίοτε συμφύρονται καί συγχέονται. Ούτω τό έν Μάνη 
καί Καλάμαις αποδότης, ούτινος υπάρχει καί τύπος συγκόπτων τό 
αρχικόν α, π ο δ ό τ η ς * 6 * 8\ τό Τσακωνικόν ά π α δ ό τ α καί τό έν Θράκη 
αποδότης έχουσι έμφανεστάτην προς τό αποδίδω ετυμολογικήν 
σχέσιν. Τών μέν Πελοποννησιακών ή έννοιολογική έξέλιξις σαφώς έχει 
καταδειχθή υπό τοΰ Ί- Βογιατζίδου, τοΰ Θρακικοΰ δέ, οφείλεται νά 
δμολογηθή ή στενή προς τό αποδίδω συγγένεια' εις τήν έννοιαν 
τοΰ τιθέναι τούς στάχεις καί τον ξηρόν σανόν έπί τής άμάξης ή τοΰ 
σωρεύειν ταϋτα επί τών θημωνιών, υπάρχει ή έννοια τοΰ άποδιδόναι 
(ό αποδότης λαμβάνει τούς στάχεις κτλ. καί τούς αποδίδει, τρόπον 
τινά, είς τον προορισμόν, τήν θέσιν αυτών επί τής άμάξης ή τών θη
μωνιών) 88.

Παραλλήλως, έκ τοΰ ίταλ. pedot(t)a, κατόπιν παρετυμολογίας τφ 
πούς, ή, δπερ πιθανώτερον, κατόπιν άφομοιώσεως τοΰ ε έκ τής γει
τονίας τοΰ ισχυρότερου τονουμένου ο τής επομένης συλλαβής, εσχημα- 
τίσθη ήδη ενωρίς κατά τούς μέσους χρόνους, οπότε πλυθύς ναυτικών 
δρων είσέδυσε είς τήν σύγχρονον γλώσσαν έκ τής ιταλικής, τό ποδό- 
τας, δπερ καί σφζεται είσέτι ταυτοσήμως εις τοπικά ιδιώματα, ίδίςι 
νήσων καί παραλίων χωρών. Έκ τής ειδικής σημασίας τοΰ πρφρέως, 
όδηγοΰ κατά θάλασσαν, τό pedot(t)a ^>ποδότας^>ποδότης έλα
βε γενικώτερον τήν σημασίαν τοΰ όδηγοΰ, ποδηγέτον, υφ5 ήν συναν- 
τώμεν τοΰτο έν πλείσταις νεοελληνικαις διαλέκτοις ως καί έν τη ιταλι
κή84. Έκ τοΰ ποδότας (= οδηγός) τούτου έκλήθη έν Κεφαλληνία 
τό εϊρημένον έργαλεΐον υποδηματοποιού, δπερ οδηγεί, ούτως είπεϊν,
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el) Β. Ε. V i d ο s, ένθ’ άν., σ. 534: *πηδώτης^> σικελ. pidotu^> pe- 
dot(t)a - pedot(t)o. Ένιαΰθα καί πλεϊσχα περί τής λέξεως είααχθείσης έν τή 
ένετική (pedota), γαλλική (pedot), σερβοκροατική (pedot) κ.λ Έκ τοΰ διαμέ
σου μεσαιωνικού σικελικού pidotu καί τό μτγν. pilotus (V i d ο s, ένθ’ άν., 
σσ. 533 · 535).

6,( ΙΛΑΑ, ένθ’ άν., σ. 459α.
6·) Νεοελληνικόν άπο δότης καί παρά Somavera, ένθ’ άν., σ. 40γ:

άποδότης, ό, renditore (= δ έπιστρέφων τι) καί άπο δω της, δ, retti- 
butore (= ό άνταποδίδων, άνταποδότης)' πρβλ. καί Tesoro, ένθ’άν., σ. 386α, 
έν λ. renditore, στρεφτής, άποδότης.

8‘) Boer io, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1829, σ. 424α: 
peota, «guida, ma per lo piu di mare*.
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τοΰτον εις την κοπήν τοϋ πέλματος (σόλας) τοΰ υποδήματος (Richt- 
weiser).

'Ο σχηματισμός τοΰ δευτερεΰοντος και όλιγώτερον συνήθους τΰπου 
ποδότης, ύφ’ δν άπαντα ή λέξις παρά τισιν ίδιώμασιν, ερμηνεύε
ται είτε ως αναλογικός προς τό πλησιόσημον, καθ’ α προελέχθησαν, 
άποδότης, ε’ίτε δΤ έξομαλισμοΰ τής καταλήξεως εκ των πτώσεων 
τοΰ πληθυντικού, κοινών εις άμφοτέρας (ποδότας - ης, πληθ. π ο- 
δότες)β5. Σύμπτιοσιν τοϋ έλλ. άποδότης και τοΰ ποδότης 
<^ποδότας άποτελεΐ τό έν Αίτωλίφ λεγόμενον ά π α δ ό τ ’ ς, ση
μαίνον, τό μέν οδηγός (ποδότης), τό δέ βοηθόςββ, μεσίτης. 'Ο οδη
γός τίνος είναι καί βοηθός, 6 δέ βοηθός δυναται νά είναι καί μεσίτης- 
αί έννοιαι συνάπτονται.

Επανερχόμενοι είς τό χωρίον τοΰ «Έρωτοκρίτου», βλέπομεν, δτι 
έρμηνεόοντες τό προταθέν «ποδότη» ώς pedot(t)a (πρφρέα, οδηγόν), 
τό προκύπτον νόημα δεν είναι άπολύτως ικανοποιητικόν : καί τον είχεν 
ό Έρωτόκριτος πολύ κρύφιον οδηγόν. 'Γοΰτο βεβαίως, έφ’ ό'σον ερμη- 
νευομεν τό «ποδότη», οδηγόν. Εϊδομεν δ'μως, δτι ή λέξις εν Αιτωλία 
σημαίνει καί βοηθόν, μεσίτην, σημασίαι, αΐτινες άρμόζουσιν ά'ριστα, 
εάν κατ’ αύτάς ερμηνευσωμεν τό «ποδότη». Σημαντικώς βοηθεΐ ημάς 
έν προκειμένη) ή ευρεσις τής λέξεως υπό συναφή τφ Αίτωλικφ άπο
δότης σημασίαν, έν ελληνικώ ποιητικφ κείμενη) σύγχρονη» περίπου 
τοΰ «Έρωτοκρίτου». Πράγματι, έν ποιήματι Σταυρινοΰ Βηστιάρη, 
’Ανδραγαθίες τοΰ εύσεβεστάτου καί άνδρειοτάτου Μιχαήλ Βοεβόδα 
κτλ.61 ευρηται ούτως έν στ. 278 :

Τότες ό Μεχεμέτμπεγης λέγει τοϋ Μίχνα ΒύΆα :
«Έσέν αποφασίσαμε »’ά στείλωμε ποδότα».

Τό «ποδότα» τοΰτο ερμηνεύει έν τφ λεξιλογίη» (Glossaire) δ έκδούς 
τό ποίημα Re grand: pilot, guide, ici celui qui conduit 
une affaire* * * 67 68. Τοΰτο ερμηνεύεται κυριολεκτικώς ένιαΰθα άπε-

β5) Πρβλ. τό σχήμα ’Ακρίτας - Άκριτης, μάστορας - μάστ Ο
ρη ς κλπ.

β6) ΙΊρβλ. τό Ιν Μάνη άποδότης = βοηθός κτίστου.
67) Emile Legrand, Recueil de poemes historiques en grec vul- 

gaire relatifs a la Turquie et aux principantes danubiennes, publies, tra- 
duits et annotes par—, Paris 1877, σσ. 28 - 127. *0 Γ. Z α β ί ρ α ς, Νέα 
Ελλάς ήτοι 'Ελληνικόν Θέατρ)ν, εκδ. Γ. Κρέμου, 1872, σ. 528, αναφέρει εκδο. 
σιν τοϋ 1668 εν Βενετίη. Ό Legrand, ενθ’ άν., αποκλείει τοιαυτην έκδο- 
σιν, θεωρών πρώτην τήν τοΰ 1672, έ| ής άνατυποϊ τό κείμενον.

es) Α ύ τ ό θ ι, σ. 357.
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σταλμένος, μαντατοφόρος, σημασίαι δηλαδή, καθ’ ας εάν Ιρμηνεύσω- 
μεν την ήμετέραν γραφήν «ποδότη», τό νόημα τοΰ στίχου εύοδοΰται 
άριστα καί ασφαλώς: καί τον ειχεν ό Ερωτόκριτος πολύ κρόφιον βο
ηθόν - άπεσταλμένον είδικώτερον κατά την συγκεκριμένην ταύτην πε- 
ρίπτωσιν.

Δυνατή νά παράσχη πράγματα υπάρχει ή ένστασις ώς προς τον τύ
πον τής αιτιατικής «ποδότη». 'Ο τύπος τής λέξεως είναι παρά πάσι 
τοίς κειμένοις, έν οις άπαντα, ποδότας, ενταύθα λοιπόν έδει νά 
γραφή «ποδότα» και ούχί «ποδότη». Τούτου όμως γραφόμενου κατα- 
στρέφεται ή ρίμα, έτομένως άθετεΐται ή ήμετέρα γραφή. Ή ένστασις 
αίρεται, έφ’ δσον άποδεδειγμένως ύπάρχουσι μαρτυρίαι, τόσον λεξικο- 
γραφικαί δσον καί διαλεκτικοί, δτι ύφίστατο έκ παραλλήλου πρύς τό 
ποδότας καί 6 τύπος π ο δ ό τ η ς.

Τό σφάλμα οφείλεται πιθανώς είς τήν χειρόγραφον παράδοσιν, ήν 
ειχον προ οφθαλμών οί πρώτοι εκδόται καί ό άντιγροιφεύς τού Λονδι- 
νείου χειρογράφου, δπου ή λέξις θά μετεγράφη εσφαλμένως. Οί αντι
γράφεις τών πρώτων χειρογράφων, μή γνωρίζοντες τήν ιδιωματικήν 
καί μή κοινολεκτουμένην λέξιν «ποδότη» τοΰ αρχικού ή τών αρχικών 
χειρογράφων, διώρθωσαν ταύτην είς τήν πλησιεστέραν φωνητικώς 
λέξιν «προδότη», παρορώντες, άμελοΰντες ή άδιαφορούντες, εάν ουτω 
βλάπτεται ίκανώς δ νούς τού στίχου.
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NIK. MIX. ΓΙΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ.
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