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παραχωρήσεις γίνονται μέ μια αύστηρή νομοτέλεια. Τά λόγια στοιχεία 
άπομακρύνονται συνειδητά ή άφομοιώνονται -/.αΐ οΕ ιδιωματισμοί παίρ
νουν τη θέση των κοινών δημοτικών22' οΕ εξαιρέσεις προέρχονται χωρίς 
αμφιβολία άπό τούς αντιγράφεις, πού συχνά δεν ήταν κρητικοί καί 
τούς τυπογράφους.

Β' ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ «ΑΠΟΚΟΠΟ*

ΕΡΜΗΝΕϊΤΙΚΑ

Στο Λίνο Πολίτη δφείλομε, μαζί μέ τόσα άλλα, καί την άνανέωση 
το0 ένδιαφέροντος για ένα άριστουργηματικδ κείμενο τής πρώϊμης 
κρητικής λογοτεχνίας, τον «Άπόκοπο» τού Μπεργαδή, στδν όποιον ά- 
φιέρωσε μια εργασία μέ έξαιρετικά διαφωτιστικές αισθητικές, κριτι
κές καί Ιρμηνευτικές παρατηρήσεις * **. Τόν μελετητή απασχόλησε καί 
ή λ. πάλιον, πού άπαντα στό στ. 295:

δπον τον κόσμον την στρατιάν ενίκησεν τό παλιόν 
κι οπού του κόσμου άφέντεψεν το μερτικόν τό κάλλιον 

καί δρθά παρατηρεί δτι ή γρ. του Legrand πάληον (= παλαιόν) δέν 
είναι όρθή, καί δτι πρόκειται γιά τη συνηθισμένη σέ μεσαιωνικά κεί
μενα λ. pallium, πού σήμαινε ένα χριστιανικό καί εΕδικώτερα ιερατι
κό ένδυμα 2<.

Σ’ αύτά μπορούν νά προστεθούν τά άκόλουθα. Ή λέξη πάλιον έχε'- 
άλλη μιά σημασία, πού νομίζω δτι ταιριάζει περισσότερο στήν περί" 
πτώσή μας. Palio είναι τό προσφιλέστερο άγώνισμα τών Φλωρεντινών 
στά μεσαιωνικά χρόνια, οΕ Επποδρομίες' τό δνομα προέρχεται από 
τό πλούσιο ύφασμα (δαμασκί ή βελούδο χρυσοκέντητο), πού δινόταν 
ώς έπαθλο στό νικητή. Ή ιπποδρομία γινόταν από τή μιά στήν άλλη 
άκρη τής πολιτείας καί άρχιζε μέ σαλπίσματα καί κωδωνοκρουσίες, 
Τό πιό φημισμένο πάλιο γινόταν τήν ήμέρα τού Άγιου Ίωάννου, πο-

ται, άν δεχθούμε τή γραφή, πού προτείνει δ Κριαρδς «Έπετ. Μεσ. Άρχ.» A 
1939 σ. 19.

,2) Δ4ν μπορεί νά προέρχεται από τόν ποιητή τοϋ «Γυπαρη» τά σπάω, πού 
κρατήθηκε στήν κριτική έκδοση τοΰ έργου, καί πού εύκολα διορθώνεται, όπως 
πρότεινα «Κρητ. Χρονικά» Η' 1945 σ. 262 - 3.

a3) «Προσφορά είς Στ. Κυριακίδην», παράρτ. «’Ελληνικών» άρ. 4, α. 546 έξ. 
Πβ. καί I. θ. Κ α κ ρ ι δ ή ’Ερμηνευτικά ατάν Άπόκοπο τοΰ Μπεργαδή, «Κρητικά 
Χρονικά» Ζ' 1953 σ. 409 ίξ.

**) "Ο καθ. |Κ α κ ρ ι δ ή ς πρότεινε τήν έρμηνεία άπάλιο ή άπάλε = πάλεμα,_ 
πβ. Λ. Πολίτην έ. ά. σελ. 558 σημ. 31, αλλά δέν θεωρεί καμία έρμηνεία ίκανοποι 
ητική (I. ά., σ. 411 καί σημ. 4).
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λιούχου της Φλωρεντίας, άλλα γίνονταν στις 29 ’Ιουνίου, 6 καί 26 ’Ι
ουλίου, 2 Αύγουστου κλ. μέ την εδκαιρία μεγάλων θρησκευτικών έορ- 
τών ή έπετείων για στρατιωτικές νίκες. 'Υπάρχουν καί λαϊκά palii 
(palio degli asini, delle barche κ.λ.π.). Ή φίλη δεσπ. Enrica 
Fiandra μέ πληροφορεί δτι καί σήμερα γίνονται στη Φλωρεντία, τη 
Σιέννα καί άλλες πόλεις τής Τοσκάνας άνάλογες έορτές

Νομίζω δτι πρέπει νά γράψωμε ενίκησε ατό πάλιον μέ ύποκείμενο 
το κάλλιον μερτικόν τοϋ επομένου στίχου. «Ή αγαθή μερίδα ένίκησε 
τή στρατιά τοΰ κόσμου». (Τό χωρίο δέν φαίνεται έντελώς όγιές : ύπο
πτη βρίσκω την έπανάληψγ; τής λ. κόσμου ατούς δυό στίχους). ’Ίσως 
καί ή μνεία ενός χαρακτηριστικά τοσκανικοϋ εθίμου μπορεί νά μάς 
βοηθήση στδ νά άνακαλύψωμε την ιταλική πηγή, πού πιθανώτατα είχε 
υπ’ οψι του ό ποιητής τοΰ «Άπόκοπου».

Στή διήγηση, μέ τήν όποιαν οί νεκροί περιγράφουν τό ταξίδι, πού 
τούς όδήγησε στον τάφο, διαβάζομε (στ. 332) δτι οί ναύτες : 

εκαααν βόλταν λάμνοντας κ’έσωσαν εΐζ την φόοσαν.

'Η λ. φόσοα σημαίνει συνήθως στά κρητικά κείμενα τό χαντάκι, πού 
περιβάλλει τά τείχη. Δέν είναι δμως δυνατόν νά πρόκειται στήν πε
ρίπτωση αύτή γιά τή φόσσα τοΰ τείχους, άφοΰ ή σκηνή διαδραματίζε
ται στή θάλασσα.

Έκτος από τή σημασία «χαντάκι» ή λ. φόσσα Ιχει καί μιά άλλη, 
καθαρά ναυτική, πού μάς βοηθεΐ νά καταλάβωμε τό χωρίο αυτό τοΰ 
«Άπόκοπου». (Τήν πληροφορία όφείλω στόν παλιό ναυτικό καί λόγιο 
κ. I. Δεληβασίλη). Φόσσα άποκαλοΰσαν οί ναυτικοί των ιστιοφόρων, 
ενα άγκυροβόλιο, δηλαδή μέρος κατάλληλο γιά ν’ αγκυροβολούν τά 
πλοία, σέ μιά ώρισμένη απόσταση άπό τήν άκτή δυτικά από τό λιμά
νι τοΰ 'Ηρακλείου. Έτσι προσδιορίζεται ένα σημείο στήν πορεία τοΰ 
κάτεργου, πού μεταφέρει τούς δυό νέους : τό πλοίο κάνει στροφή βγαί
νοντας άπό τό λιμάνι καί φτάνει μέ κωπηλασία στή φόσσα γιά νά 
στραφή ύστερα βορεινά καί νά συνέχιση τό ταξίδι του πλέοντας δχι 
μακριά άπό τήν άκτή. Σημαίνει άραγε αυτό δτι ή σκηνή τοποθετείται 35

35) Βλ. πρόχειρα Storia Illustrata III Ν. 10 ’Οκτώβριος 1959 α. 40 ΐό 
Palio τής Σιέννας γινόταν άπό τό ΙΒ' αιώνα πρός τιμήν τοΰ 'Αγίου Βονιφατίου 
καί τής Παναγίας ατούς κυριώτερους δρόμους καί στήν Piazza del Campo. Pa
lio γινόταν επίσης στή Φερράρα, Μάντοβα καί ’Άστη. Γιά τά Palio βλ. G. C e- 
chini-D. Neri, II palio di Siena, V. G r a s s i, Le Contrade e le lo
ro feste. Εύχαριστώ γιά τις πληροφορίες τούς κ. Enzo Carli "Εφορο τδν 
πινακοθηκών τής Σιέννας καί Silvio Gigli Πρόεδρο τοΰ Τουρισμού τή» 
Σιέννας.
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από τόν ποιητή ατό Κάστρο ; Τοΰτο είναι πολύ πιθανό, άφοΰ καί στό 
στ. 339 οί διηγούμενοι λένε :

Τρεις ώρες ονκ έτρέχαμεν κ' έχάϋηκεν τό κάστρον.

Στό σημείο αυτό θάπρεπε τότε νά γράψωμε Κάυτρον ί8.

ΚΡΙΤΙΚΆ — ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

"Οπως παρατήρησε δ κ. ΙΊολίτης (έ. ά. σ. 550 σ. 552) τό κείμενο 
τοΰ «’Λπόκοπου» έχει παραδοθή καλύτερα στην έκδοση της Βενετίας 
παρά στό χειρόγραφο τής Βιέννης, δεν συμφωνώ δμως δτι τό χειρόγρα
φε αύτό είναι «έντελως άχρηστο» γιά τήν άποκατάσταση τοΰ κειμένου, 
καί δτι θά είναι περιττό νά σημειωθούν οί παραλλαγές του σέ μιά 
μελλοντική έκδοση. Δεν είναι λίγες οί περιπτώσεις, στις όποιες τό χεί' 
ρόγραφο τής Βιέννης σώζει καλύτερες γραφές.

Στ. 105: Οί νεκροί ρωτούν τόν ζωντανό, πού επισκέπτεται τόν“4^ή; 
Βαστάς μαντάτα και χαρτιά, παρηγοριές θλιμμένων 
εδώ στον άδην τον πικρόν καί τόν άσβολωμένον;

Τό χγ. τής Βιέννης δίδει παραγγελάς θλιμμένων. Θλιμμένοι, λυπημέ
νοι, πονεαένοι λέγονται στό ποίημα οί πενθοΟντες. Ή φράση λοιπόν 
παραγγελίες θλιμμένων σημαίνει «μηνύματα τών πενθούντων ζωντανών 
προς τούς νεκρούς συγγενείς των». Ή λέξη παράγγελμά μέ τήν έννοια 
τοΰ μηνύματος είναι συνηθισμένη στά κρητικά κείμενα (πβ. Έρωτ* 
Δ 1908).

Μετά τό στ. 191 τό χγ. τής Βιέννης έχει τούς παρακάτω καλούς καί 
άσφαλώς γνήσιους στίχους, πού τούς παραλείπει τό έντυπο :

°Ιτις τόν κόσμον φεύγοντα, μισώντα τήν ομάδαν 
κ* είς μοναστήρια διάγοντα πιάνονται στη βροχάδα31.

Στ. 229 - 232. Οί νεκροί έκφράζουν τήν άπορία τους :
Πώς υπομένουν τό λοιπόν οί α&λιες μας μανάδες 
λείποντα υιοί τους νά ϋωρονν ϋπαντρες τές νυφάδες, 
καί πώς στέκουν τά σπίτια τους δίχως τήν έλικιά τους, 
καί πώς άωροϋν τά ρούχα τους δίχως τήν δμιλιά τους;

2β) Φυσικά δέν μπορεί νά αποκλειστώ δτι μέ τόν ίδιο δρο (φόοαα) όνομάζον. 
ζονταν καί τά αγκυροβολιά άλλων πόλεων καί δτι ή λέξη κάατρο είναι έδω προ
σηγορική. Πάντως άξίζει νά σημειωθή ή σύμπτωση δύο δρων, πού δποδεικνύουν 
τήν Κρήτη. Ή πιθανή ύπαρξη ξένου προτύπου δέν άποκλείει τόν έντοπισμό αύτό 
άφοΰ καί δ «Γύπαρις», δ «Στάθης», δ «Φορτουνατος» κ.λ. έξελίασονται στήν Κρήτη.

2>) Γιά τήν τελευταία λέξη πβ. ένα κρητικό ποίημα Γ. Μ έ γ α, Έλληνικαί 
έορταί κ.λ. 1957 σ. 63: βροχάδες γιά περδίκια.
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Στο δεύτερο στίχο πρέπει νά γράψωμε, δπως πρότεινε ό Κακριδής (έ. 
ά. σ. 409), οϊ γιοι τους. Έκτος άπ’αυτό πρέπει δμως νά παρατηρηθή 
δτι τό χγ. της Βιέννης δίνει έννοιολογικά καί συντακτικά άρτιώτερη 
γραφή γιά τό δεύτερο δίστιχο :

Κα'ι πώς Χωρούν τα ροϋχα τους δίχως την ελικιάν τους 
καί πώς τους οίκους ανοικτούς χωρίς τες φαμελιές τους. 

δπου μόνο πρέπει νά διορθωθή γιά τή ρίμα τη φαμελιά τους. Νομίζω 
δτι είναι πολύ φυσικό νά θυμίζουν τά φορέματα των πεθαμένων όχι τήν 
όμιλία τους, άλλά τό άνάστημά τους. ’Ασφαλώς γίνεται έδώ υπαινι
γμός στό στ. 173, δπου λέγεται δτι οί χήρες έντυσαν τούς φίλους 
των μέ τά ρούχα των νεκρών.

Στ. 375 - 6. ‘Η άδελφή των δύο νέων, κατεβαίνοντας κι αύτή ξα
φνικά στόν "Αδη καί συναντώντας Ικεΐ τούς άδελφούς της, πού τούς 
θεωρούσε ζωντανούς, θαυμάζει:

πώς εις τον ”Αδην εβλεπεν τους η'ξευρεν καί ζοϋσαν 
καί πώς τον κόαμον έχασαν τους είδεν καί πονοϋααν.

Τό νόημα δείχνει δτι πρόκειται γιά ειδικά πώς. 'Η νέα άπορει γιά τό 
δτι συναντά στόν "Αδη αύτούς, πού νόμιζε ζωντανούς, καί τούς βλέπει 
νά πονούν, πού έχασαν τάν κόσμο. 'Ο πόνος δμως αυτός δεν ήταν κάτι 
άξιο απορίας. Τό χγ. τής Βιέννης δίνει :

καί πώς τον κόσμον τους ηφηκεν καί πώς καί τώρα που ’σαν

πού εύκολα διορθώνεται:
καί πώς στον κόσμον τα’ ηφηκεν καί πώς καί τώρα που ’σαν. 

Ή νέα θαυμάζει γιατί, ένώ τούς είχε άφήσει στόν κόσμο καί μάλιστα 
σάν άρχοντες, τούς βρίσκει τώρα στόν "Αδη 28.

8S) Τά χειρόγραφο της Βιέννης δίνει καλύτερες γραφές καί στις ακόλουθες πε
ριπτώσεις. Στ. 9: έφάνιατή μου «’ έδιωχνα αντί φάνη μου όκ’ έδιωχνα. Στ. 87: 
είπε αν αστράπτει καί βροντά αντί αστράπτει πέ μας η βροντά' (τήν Αντικατάσταση 
τοϋ η μέ τά καί πρότεινε ήδη ά Ί. Κακριδής «Κρητ. Χρον.» Ζ' 1953 σ. 413)· 
Στ. 101: στον κόσμον, οτ'ες χώρες, δπως ζήτα τά νόημα, άντί ιόν κόσμον, τες 
χώρες. Στ. 111: καί ας πέσουν άντί νά πέσουν. Στ. 129 : κάποσα έλυπήέέην άνν 
κάπου έλυπή&ην (πβ. στ. 103 : κόπτουνται καμπόοον). Στ. 138: έπεψαν άντί έβα
λαν. Στ. 139: τό χγ. δίδει στίχο απαλλαγμένο από τήν επανάληψη αυτοί - αύτοϋ 
Στ. 140 : οί ζωντανοί έλησμόνησαν τούς νεκρούς δτι απ' έσάς απέχουν (ή φράση 
αΐτιολογική δπως ζητά τά νόημα) άντί καί απ’ αυτούς απέχουν. Στ. 174 : Οί χή
ρες προσέχουν μη φέρουν τ’ δνομά σας (πβ. «έφερα τήν άθιβολή τού τάδε») άντί 
μη λέγουν τ’ δνομά σας. Στ. 182: καί αυτές έλέγαν άντί καί τότε λέγαν. Στ. 188: 
άποιοίμοδν άντί άποτρομοΰν. Στ. 193: διά τά ευαγγέλια νά ρωτούν άντί τά ευαγ
γέλια νά ρωτούν. Στ. 209: Τά κρητικά είντα σέ φελα άντί τά κοινά τί σέ ώφελα. 
Στ. 214: εις μιόν, κυρά, ν’ άγιάοης άντί καί σύντονα ν' άγιάαης. Στ. 220: και 
φράροι (γρ, κ’ οί φράροι) άντί τοϋ ώς φράροι, πού δέν δικαιολογείται, άφοϋ πρό"

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΓ. 20
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Παραθέτω τώρα μερικές άλλες παρατηρήσεις καί διορθώσεις μου 
στά κείμενο :

Στ. 48 :
έατοχαζόμην τό δεντρόν τους κλώνους του τριγύρου 
και πάλιν μέσα τώβλεπα, τις τό ’οειεν εσυντήρουν.

Άλλα πώς έβλεπε μέσα στδ δέντρο; Υποψιάζομαι 8τι δ ποιητής 
έγραψε σύμφωνα μέ μια συνηθισμένη στά κρητικά κείμενα έκφραση 
μέσα πώβλεπα, δηλ. «ένώ έβλεπα». „

Στ. 72 : Οί νεκροί άποροΟν, δταν δ ζωντανός φτάνει στόν Άδη : 
Τίς εις τον "Αδην έσωσεν, τις ταραχήν έποικεν 
και τίς την πόρταν ήνοιξε, δίχως βουλήν εμπήκεν.

Πρέπει νά γράψωμε χωρίς στίξη :
καί τίς την πόρταν ήνοιξε δίχως βουλήν εμπήκεν.

Στ. 88 : Ανάμεσα στ’ άλλα, πού θέλουν νά μάθουν οί νεκροί γιά 
τόν άπάνω κόσμο, άν «κρατεί» ό ούρανός, άν άστράφτει, άν συννεφιά-

κειται γιά φράρους. Στ. 228: δευτερορωτήξωμε αντί δεύτερον ρω τη βωμεν. Στ. 245: 
να διάγειρεν αντί νά γύρισεν. Στ. 268: καί κομπώνει αντί ώς κομπώνει. Στ. 292: 
Στόν προβληματικό στίχο ή γραφή τού χγ. και λοιμού (γρ. κ9 εκ λιμού) φαίνεται 
πιο ταιριασμένη. Στ. 323 - 4 : Τα ιδιωματικά άπείιις μάς εύχίστηκεν αντί άφότου 
μάς εύχή&ηκεν καί τό ναυτικό δρο τσούρμα, πού παραλείπεται στην έντυπη έκδοση 
(πβ. καί στ. 365). Στ. 351 : τον θάνατον όμηρός μας ε&ωροϋμαν αντί εμπρός τόν
ε&ωροϋμαν. Στ. 355 : μετά βροχήν αντί με τή βροντήν. Στ. 369: μάς εδό&ηκεν 
όμάδι νά κρατουμεν αντί αντάμα νά ταψοϋμεν (πρόκειται γιά ανθρώπους, πού πνί
γηκαν στη θάλασσα, πβ. στ. 363) Στ. 382 : Τό χγ. Βιέννης δίδει γραφή απαλλαγ
μένη από τήν έπανάληψη επειτα - ύστερα. Στ. 404 : αλί αντί ούαί. (Συχνή ή 'ίδια 
αντικατάσταση του αλί στή «θυσία»). Στ. 417 : εμπήκεν (γρ. εποικεν) αντί εκαμεν. 
Στ. 437 : μην αργής νά σώσης (δπως ζητά ή ρίμα) αντί καί πλέον μην άργήσης. 
Στ. 441 : άγριόϋ·ωροι αντί άγριώτατυι. Στο στ. 443 τό χγ. σώζει τόν τύπο λαχτα· 
ρίδα (έτσι στή δυτική Κρήτη) αντί τό κοινό νυχτερίδα. Στ. 444: καί άγρια μάζ 
έλάλησαν ύλρασέα μάς έαυντύχαν (δπως είναι φυσικό γιά δαίμονες!) αντί αγάλια μάς 
ώμίλησαν ταϋια μάς εσυντύχαν. (Μετά τό στ. αυτό ύπάρχει πιθανώς χάσμα, γιατί 
δέ μαθαίνομε τί είπαν οί δαίμονες, ούτε ξεκαθαρίζεται άν ήρθαν γιά νά πάρουν 
τήν αδελφή των δύο νέων, δπως φαίνεται. *0 έπόμενος στ. 445 περιέχει λόγους 
των νέων καί δχι. των δαιμόνων). Στ. 469: εύτρεπισμένους άρχοντες αντί σκορπι
σμένους άρχοντες. Στ. 477 : σύντομα αντί σήμερα : (στόν "Αδη δέν υπάρχουν μέρες} 
πβ. στ. 449 Ιξ.). Οί παραπάνω παρατηρήσεις, άν καί δεν βασίστηκαν σέ φωτοτυ
πίες των κειμένων, παρά στήν έκδοση του «Άπόκοπου» από τό Leg rand, Bi* 
bliotheque grecque vulgaire II 1881 σ 94 έξ., πού έγινε από τήν βενετική 
έκδοση του 1534 μέ μνεία των παραλλαγών του χγ. τής Βιέννης, άρκουν γιά νά 
δείξουν τή χρησιμότητα τού χειρογράφου γιά τήν αποκατάσταση του κειμένου. Σέ 
πολλά σημεία οί γραφές είναι άρτιες, σέ άλλα, άν καί παρεφθαρμένες, βοηθουν 
στήν εύρεση τού ορθού. Είναι ευνόητο δτι καί τό χγ. του Βατικανού θά πρέπε1 
νά ληφθή υπ* δψιν.
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ζει, είναι καί άν εξακολουθεί νά κυματίζω καί νά τρέχη δ Ιορδάνης 
ποταμός. Είναι φανερό δτι πρόκειται για τον Γαλαξία, δπως ήδη είχε 
παρατηρήσει ό Ν. Πολίτης («Ααογρ. Σύμμικτα» Β' σ. 200).

’Από τό στ. 115 άρχίζουν πάλι ερωτήματα των νεκρών για τον ά- 
πάνω κόσμο δμοια μέ των στίχων 85 έξ. Ό θρήνος, πού αμέσως προ
ηγείται (στ. 109- 114), διακόπτεται ξαφνικά χωρίς νά γίνεται ή άπα" 
ραίτητη σύνδεση μέ τη νέα σειρά των Ιρωτημάτων : ένώ οί νεκροί 
ζητούν κλαίοντας νά φανή λίγο φως, για νά δοΰν δ ένας τον άλλον, ξα
φνικά ρωτούν (στ. 115 έξ.) τί κάνουν οί ζωντανοί τό Σάββατο καί την 
Κυριακή, σάν νά συνεχίζωνται οί σχετικοί μέ τις «σκάλες» λόγοι τού 
στ. 99-100. ‘Γπάρχει μιά άνωμαλία στο σημείο αύτό" ίσως λείπουν 
(πριν άπό τό στ. 115) μερικοί στίχοι, πού θά έκαναν όμαλώτερη τή 
μετάβαση. Δέν πιστεύω δτι τό ανακόλουθο μπορεί νά δικαιολογηθή 
άπό την ταραχή των προσώπων, πού μιλούν (πβ. στ. 109). ’Άλλωστε 
πρόκειται γιά πλάγιες έρωτήσεις, πού είσάγονται μέ τό αν ή νά καί 
πού θά έπρεπε νά έξαρτώνται άπό ένα είπέ μας (πβ. στ. 86), πού δέν 
δπάρχει. Προβληματική είναι καί ή άκριβής έννοια τού στ. 114.

Στ. 117:
καί το ταχύ την Κυριακήν την δψιν τους νά νίβγουν 
και σκολινά νά βάνονσι, στην εκκλησίαν παγαίνουν

'Ο Πολίτης (έ. ά. σ. 555) πρότεινε πλένουν γιά τή ρίμα. Στό δεύτερο 
στίχο ό Κακριδής (ε. ά. σ. 410) θεωρεί σωστά απαραίτητο τό νά. Πι
στεύω δτι δ ποιητής έγραψε νά πηαίνονν κατά τον κρητικό τύπο.

Στ. 121 έξ.:
Νάχουν οί αρχόντισσες αυλές, παλάτια και τρίκλινους 
καί αν έναι τλάρρος εις αυτούς καί ύπεριψιά εις εκείνους 
νά σύρνουσιν υποταγές, στους κάμπους νά τεντώνουν 
και με γεράκια και σκυλιά περδίκια νά ζυγώνουν.

'Ο Κακριδής (έ. ά. σ. 412 σημ. 6) παρατηρεί δρθά δτι πρέπει νά γρα
φτή είς αυτές. Ποιοι είναι δμως εκείνοι; Φυσικά δέν μπορούμε νά έν· 
νοήσωμε τούς τρίκλινους, πού σημαίνει θάλαμοι μέ τρεις κλίνες, αί
θουσες δείπνου. ’Άλλωστε καί τό άμέσως έπόμενο δίστιχο, πού μιλεΐ 
γιά κυνήγια, τέντες, γεράκια καί σκυλιά δέν μπορεί νά αφορά, νομίζω, 
τίς αρχόντισσες, άλλά, πιθανώτερα, έ'να άντίστοιχο αρσενικό. Θά ήταν 
τολμηρό νά υπόθεση κανείς δτι ό ποιητής έγραψε και οί άρχοντες τρί
κλινους; Δέ βλέπω άλλη θέση γιά τό άπαραίτητο αύτό άρσενικό.

Στ. 152: ’Αντί δικά γρ. δοικά (άπό τό διοικά) πβ. στ. 147, 165. 
Στήν Κρήτη είναι γνωστή ή παροιμία «τών έννιά τό φαητό δοικά τσι 
καί τσί δέκα», δηλ. τούς «έξοικονομεί, τούς άρκεϊ».
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Στ. 401:
Και τοΰτο πότ' έγίνετον, λέγω, μικρόν σημάδιν 
ακόμη άπό τά ρούχα μας βλέπεις υγρά μοιράδιν.

Ή δρθή στίξη θά ήταν λέγω μικρόν σημάδιν ;
Στ. 457 - 8 :

μη δννοντα τό άποκριϋην και παρααναμένειν
διά τό σπουδάζειν τον στραψήν κ1 έκ την φωτιάν έβγαίνει
«έχετε πλιόν ερώτημα; μέλλω στ ραφήν» τους είπα.

Τό έκ την φωτιάν, είναι διόρθωση του Legrand, πού φαίνεται δτι δέν 
κατάλαβε καλά τό χωρίο. Τά λόγια αύτά λέγονται άπό τον άφηγούμε- 
νο, πού άποφασίζει νά μη μείνη περισσότερο στόν "Αδη καί βιάζεται 
(σπουδάζει) νά έπιστρέψη στόν έπάνω κόσμο. Ή γραφή τού έντυπου 
τοΰ 1534 κ5 είς την φωτιάν ευγένει (γρ. έβγαίνειν) μπορεί λοιπόν νά 
θεωρηθή ικανοποιητική, άν δεχθούμε δτι φωτιά σημαίνει καί τό φως 
τής μέρας. (116. στ. 113, δπου δμως πρόκειται γιά κάτι διαφορετικό). 
Καλύτερη πάντως μοΰ φαίνεται ή λέξη σκοτιά, πού έσωσε τό χγ. τής 
Βιέννης φθείροντας κατά τά άλλα τη φράση: και τί σκοτιά νά βγαίνη. 
Πιστεύω δτι πρέπει νά γράψωμε κ’ έκ την σκοτιάν έβγαίνειν, 'Ο ζων
τανός βιάζεται νά βγή άπό τό σκοτάδι τού "Αδη.

Μετά τό στ. 492 τό χγ. τής Βιέννης άπομακρύνεται πολύ άπό την 
έντυπη έκδοση, παραλείποντας καί ένα σημαντικό άριθμό στίχων, πού 
βρίσκονται σ’ αυτήν29. "Ολο αυτό τό μέρος τοΰ «Άπόκοπου» είναι αι
σθητά κατώτερο άπό τό ύπόλοιπο ποίημα. Παρατηρούμε εδώ επαναλή
ψεις, δυσανάλογα πολλούς κακούς στίχους καί κακές όμοιοκαταληξίες, 
φτώχεια στη γλώσσα καί στις εικόνες, ένα έποικοδομητικό καί ήθικο- 
λογικό τόνο, πού δεν υπάρχει στό ύπόλοιπο έργο, άκαιρη εισαγωγή 
νέων προσώπων (στ. 525 έξ.) καί μία άδικαιολόγητη άναβολή τού τέ
λους, πού μέ τόση σαφήνεια προμηνύουν οί ωραίοι στίχοι 481 έξ. Γιά 
τούς λόγους αύτούς πιστεύω δτι τό τελευταίο μέρος τού «Άπόκοπου» 
έχει ύποστή νόθευση καί επιμήκυνση.

Έτσι στό μέρος αύτό (στ. 493 - 558) άπό τριαντατρία δίστιχα τά 
έξι έχουν έλαττωματικές ρίμες : είναι - είναι, πιττακιών μας - κορμιά 
μας, κόσμον - μόνον, κόπον - κόπον, είχα - είχα (πού έπαναλαμβάνεται 
καί γιά τρίτη φορά στόν άμέσως έπόμενο στίχο!), έφάγαν - φάβαν. Πο

29) Στ. 550 : Στή φράση φλουριά δηνέρια καί πτερά χωρίς αμφιβολία πρέπει 
νά γραφτή τό τόσο συνηθισμένο πέρπεοα. "Ας προστεθούν έδώ καί τά ακόλουθα : 
Στήν «Κρητ. ’Ανθολογία» σελ. 41 στ. 15 δέν έστιξα ορθά. Γρ. είπε τους κονεμέ
νους δηλ. «πές ατούς πενθοΰντες». Βλ. άνωτέρω σελ. 304. ’Αμφίβολη καί ή διόρ
θωση ουρανός αντί ούρανοϋ αύτ. σελ. 41 στ. 14.
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λύ περισσότερες είναι οί χασμωδίες, ϊά πυκνό, ιδιότυπο ύφος τοΰ 
«Άπόκοπου» μέ τή σπάνια λέξη καί τούς άρχαϊκούς έκφραστικούς 
τρόπους έχει δώσει εδώ τή θέση του σέ μια άνούσια, κοινότοπη γλώσ
σα. "Ας δή κανείς π. χ. τούς παρακάτω γνήσιους στίχους (479 έξ.) 
δπου περιγράφεται τό πλήθος τών νεκρών, πού βιαστικά δίνει γράμμα
τα στό ζωντανό, ένώ φεύγει για τον απάνω κόσμο :

'Τψρά πιττάκια άπό σπονδής εκ τούς γραφιους έπαιρναν 
άλλοι, εβλεπα, τά βούλλωναν και άλλοι ανοικτά τά φέρναν. 
Τόσοι με καταπέσασιν πιττάκια νά με δώσονν, 
δπ’ εψριξα &ωρώντα τους κ’ ετράπην πριν νά σώσουν.
"Ολοι τά χέρια έσήκωσαν και προς εμέ ϋωροΰσαν 
«έπαρ’ πιττάκια», έκράζασιν «βάστα χαρτιά», λαλονααν.

Ασφαλώς δεν είναι δυνατόν νά γράφτηκαν άπό τόν ίδιο άνθρωπο, οί 
στίχοι, πού συναντούμε λίγο πιο κάτω (529 έξ.) σέ μιά άνιαρή παρά
ταση τής τελικής σκηνής τοΰ ποιήματος. Κάποιος νεκρός μιλώντας μ’ 
ένα κωμικά οίκεΐο τόνο στέλνει τό ζωντανό στό «σπίτι του» (;!)

Διά ταϋτο οέ παρακαλώ πάλιν μή λησμονήσης 
νά πας, ώς είπα, σπίτι μας και νά τους δμιλήσης.
’Εσάς πάλιν παρακαλώ ώστε όπου νά ζήιε,
κάμνετε διά τόν Χριστόν αύτοϋ όπου πορπατεϊτε,
ώδιά νά εύρήτε εϋρεμαν δίχως κανέναν κόπον
εκεί όπου ίλέλετε υπάν μέ βιάν πολλήν καί κόπον κ.λ. κ.λ.

Τής ίδιας ποιότητος είναι καί οί εικόνες τών νεκρών, πού δέν μπο
ρούν νά φορέσουν ζώνη καί δέν έχουν ρούχα γιά ν’ άλλάξουν στις έ- 
ορτές (!), πού δέν έχουν γλώσσα γιά «νά μιλήση τό δίκιο της», πού τά 
μαλλιά τους έπεσαν στά πόδια τους (!) καί πού δέν μπορούν «ν’ απλώ
νουν καί νά μαζεύουν» τά χέρια τους γιά νά δοξάζουν τό θεό, ώστε νά 
έλεηθή ή ψυχίτσα τους (στ. 493-508). Οί πυκνές έποικοδομητικές μνείες 
(πβ. καί στ. 536 όιά την ψυχήν σου, στ. 544 διά την ψυχήν την ταπει
νήν, καί τό δίστιχο τού έπιλόγου)90 δείχνουν ίσως δτι τό μέρος αύτό 
τοΰ ποιήματος γράφτηκε άπό κάποιο κληρικό, πού θέλησε νά άναπλη- 
ρώση μιά έλλειψη τού «Άπόκοπου», προσθέτοντας στό τέλος μερικά 
ψυχωφελή διδάγματα. "Ετσι δμως δημιουργήθηκε μιά φανερή άντινο- 
μία άνάμεσα στην προσθήκη καί τό υπόλοιπο ποίημα. Ένώ ό ποιητής 
άντιτίθεται ζωηρά στό νά χαρίζεται τό βιος αύτών πού πέθαναν (πβ.

80) Δόξα πατρι και τφ νίφ και πνεΰματι άγΐψ κ.λ. Είναι χαρακτηριστικά άτι 
στά γνήσιο «Άπόκοπο» θεολογικές μνείες γίνονται μόνο σέ έπικλήσεις ή δρκους 
(στ. 243, 254, 320).
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στ. 186), ό νεκρός της προσθήκης μετανιώνει, γιατί άφησε την περιου
σία του στα παιδιά του (στ. 521 - 6), καί στο κήρυγμά του (στ. 535 έξ.) 
Επαναλαμβάνει περίπου τα λόγια, που 6 ποιητής βάζει ειρωνικά στο 
στόμα των φράρων (στ. 215 £ξ.), δταν συμβουλεύουν τις χήρες να μήν 
άπατηθοΟν από τούς κληρονόμους των, άλλα να δώσουν τήν περιουσία 
τους σε δωρεές καί Ελεημοσύνες για νά σωθούν sl. Τόσο αδέξιος είναι 
ό διασκευαστής. Μάταια θά ζητούσε κανείς σ’ όλόκληρη τήν προσθήκη 
τάν σκοτεινά πένθιμο καί μαζί σαρκαστικό τόνο, τήν άτμόσφαιρα τού 
δνείρου, τό βάθος καί τή δυνατή σύλληψη τού φαινομένου τής ζωής, 
πού χαρακτηρίζουν τον «Άπόκοπο».

Ηράκλειο 1959
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

81) ’Από τά λόγια των φράρων (στ. 215 Ιξ.) μή ah πλανέοη συγγενής, φίλος 
μή σε κομπώαη | χαρά, όπου βάλ ’ εις εκκλησίες ε/ει πτωχού νά &ώση, ό πρώ
τος στίχος έπαναλαμβάνεται παραλλαγμένος λίγο στην προσθήκη στ. 235: μή οε 
πλανέαη συγγενή; γυναίκα ή παιδίν οου. *0 στιχουργός τής προσθήκης περιορίζε
ται στις έλεημοσϋνες καί αποφεύγει νά μιλήση γιά δωρεές σέ εκκλησίες, γιατί δ 
ποιητής είχε έκφρασθή γι’ αυτές διεξοδικά καί μέ υπερβολική σαφήνεια (στ. 197' 
220). Δέν είναι έντελως βέβαιο άν όλο τό τμήμα από τά στ. 493 ώς τό τέλος γρά
φτηκε άπό ένα καί τάν αύτά στιχοπλόκο. ’Από τά στ. 525 Ιξ. αρχίζουν οί παραγ
γελίες, πού δίνει δ άγνωστος νεκρός. Τά τμήμα αύτά δπάρχει μόνο ατά έντυπο καί 
έπομένως, άφοϋ καί τά περιεχόμενο διαφέρει, μπορεί νά άποτελή χωριστή προσθή
κη, πού συνεχίζει τήν πρώτη (493 - 524), πού υπάρχει καί στά έντυπο καί στό χγ· 
τής Βιέννης. Δέν άποκλείεται όμως ή προσθήκη νά είναι ένιαία (τά ύφος είναι έξ 
ίσου κακά) καί νά παραλείφθηκε ένα μέρος της άπό τό γραφέα του χειρογράφου. 
Πάντως καί οί σημαντικές διαφορές, πού έχουν οί δυά παραλλαγές τής πρώτης 
προσθήκης, στά έντυπο καί στά χγ. τής Βιέννης, δείχνουν ότι πρόκειται γιά ένα 
κείμενο ρευστό, πού δέν μπορεί νά προέρχεται άπά τάν ποιητή. Δέν είναι βέβαιο 
άν τά ποίημα τελείωνε αρχικά στά στ. 492. ’Ίσως ακολουθούσαν ακόμη λίγοι στί. 
χοι, πού δέ σώθηκαν.
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