
Γ. I. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ

ΥΒΡ1Σ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣΙΣ ΠΑΡ’ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΩι

Ή καθόλου παρουσία καί δράσις τοϋ Κ υ π ρ ι ώ τ η είς τ6 κοντα
ροχτύπημα τοϋ Έρωτοκρίτου, δημιουργεί, κατ’ έμήν γνώμην, αξιον 
έρεύνης καί έρμηνείας φιλολογικόν ζήτημα.

Ό ήρως φέρει τά ονόματα Κυπριώτης, Κυπρίδης καί Κ υ- 
π ρ ί δ η μ ο ς, δι’ ών πάντων δηλοϋται άμέσως ή έκ Κύπρου καταγωγή 
του1. Τδ τελευταίον τούτων, τδ Κυπρίδημος, έπλάσθη κατ’ Ανα
λογίαν πρδς τδ Χαρίδημος2, όνομα τοϋ Κρητικού ήρωος, πιθανώς 
ινα τά δύο αυτά δνόματα δμοηχοϋν καί διακρίνωνται συνδεδεμένα 
μεταξύ των όνομάτων πάντων τών λοιπών ηρώων τοϋ έργου. Χαρα
κτηρίζεται δ’ ούτος ως ρηγόπουλος, ήτοι ως βασιλικός γόνος — 
υψηλός τίτλος, τδν δποϊον μόνον άλλοι τρεις ήρωες τού κονταροχτυ
πήματος φέρουν, οί έκπρόσωποι τοϋ Βυζαντίου, τής Κρήτης καί τοϋ 
Άναπλιοϋ.

Ή οίκονομία τού έργου παρέχει την πρώτην θέσιν είς τδν Έ ρ ω- 
τ ό κ ρ ι τ ο ν, κύριον ηρώα αυτού. Είς τδ κονταροχτύπημα (Έρωτ. Β') 
πρώτην θέσιν ωσαύτως έχουν μετά τοϋ Έρωτοκρίτου οι Χαρίδη
μος καί Κυπρίδημος, ίσώνυμοι καί Ισάξιοι. Οί τρεις ούτοι επι
λέγονται ύπδ τοϋ Ρήγα τών ’Αθηνών άριστίνδην ως οί επιφανέστατοι 
πάντων, οί όποιοι θά έπρεπε νά άντιμετωπίσουν τούς υπολοίπους δέκα 
ρηγόπουλους καί Αφεντόπουλου ς, οί όποιοι Ανταπεκρίθησαν 
είς πρόσκλησιν τοϋ Ρήγα καί προσήλθαν διά νά κονταροχτυπήσουν με 
έπαθλον την «τζόγια»:
Β 1273

Ό Κν π ρ ι ώ τ η ς είν ό γείς κι ό Κρητικός ό άλλος 
κι ό τρίτος ό Ρωτόκριτος, που ’ν τής αντρείας τό κάλλος. 

Πρώτος κατονομάζεται καί άνακηρύσσεται ό Κυπριώτης. Οί δύο Αλ
λοι, ό Κρητικός καί ό Έρωτόκριτος, είναι δ μέν δ συμπατριώτης τοϋ 
ποιητοϋ, ό δέ κύριος ήρως τοϋ έργου, έπομένως ή προβολή των είναι 
ευεξήγητος.

*) To Κ υ π ρ ι ώ ι η ς είναι εθνικόν έσχηματισμένον διά τής καταλήξεως 
-ιώτης, τό δέ Κυπρίδης μάλλον συγκεκομμενος τόπος έκ τοϋ Κυπρί
δημος.

2) Πρώτος υπέδειξε τούτο δ φίλος Σ. ’Αλεξίου, Κρητικά Χρονικά ΣΤ' 
(1952), σ. 391.
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’Ανάγκην ερμηνείας έχει ή προβολή καί δράσις τού Κυπριώτη. Ευ
θύς εξ άρχής άναγνωρίζεται ανώτερος καί αυτού άκόμη τού Βασιλιό- 
πουλου τοϋ Βυζαντίου, δηλαδή τοϋ ύψηλοϋ βασιλικού βλαστού τού βυ
ζαντινού 'θρόνου. Είναι δύσκολος ποιητικός τόπος, τόν όποιον άντιμε- 
τώπισεν άριστοτεχνικώς ό Βιτζέντζος Κορνάρος. Ένεφάνισε δηλονότι 
τό βασιλόπουλο τού Βυζαντίου όχι ώς έξαιρετικόν ηρώα, άλλ’ ώς ύπέρ- 
τατον σύμβολον τού Ελληνισμού, ώς μίαν καταπλησσούσης έπιβολής 
προσωπικότητα, τής όποιας ή παρουσία ύπήρξεν όλως συμβολική. ΤΗλθε 
καί έφυγεν άμίλητος, απλώς καί μόνον διά νά τόν ίδή ό έλληνικός 
κόσμος, νά ένθυμηθή ότι υπάρχει πάντοτε έκεί μακράν είς τόν Βό
σπορον ή μεγάλη κεφαλή τού σκλαβωμένου Γένους. Ή παρουσία του 
παρεμβάλλεται συμβολικώς καί έπεισοδιακώς μέσα εις τό άναχρονιστι- 
κόν άρχαιοελληνικόν περιβάλλον, έντός τού όποιου τοποθετείται τό 
κονταροκτύπημα.

Όθεν είναι προφανές ότι πρώτην θέσιν ήρωος τού κονταροκτυπή
ματος δέν ήτο δυνατόν νά καταλάβη τό ρηγόπουλον τού Βυζαντίου, 
διότι άλλως θά έπρεπε νά μονομαχήση με ένα κοινόν θνητόν, τόν Έ- 
ρωτόκριτον, καί νά ήττηθή ύπ’ αυτού. Αυτήν τήν πρώτην, άλλά καί 
λίαν δύσκολον καί μοιραίαν διά τόν κατέχοντα, έφ’ όσον έκ τής οίκο- 
νομίας τού έργου ούτος πρόκειται νά ήττηθή τελικώς άπό τόν Έρω- 
τόκριτον, θέσιν, ό ποιητής άπονέμει είς τόν Κυπριώτην Κυπρίδημον 
ή Κυπρίδην.

Κατά τήν οίκονομίαν αυτήν τού κονταροκτυπήματος οί τρεις άρι- 
στίνδην έπιλεγέντες Έρωτόκριτος, Χαρίδημος καί Κυπρίδημος έπρεπε 
νά άντιμετωπίσουν τούς υπολοίπους δέκα, κατόπιν δέ κληρώσεως:

Β 1297 τρεις τρεις έλάχανε των δνό, τέσσερεις τοϋ Κνπρίδη, 
τό ριζικόν-του θέλησε, κι ό Ρήγας τοϋ τσϊ δίδει.

Ένώ λοιπόν οί δύο άλλοι πρωταγωνισταί τού κονταροκτυπήματος 
έκληρώθησαν διά νά άντιμετωπίσουν άνά τρεις έκαστος άντιπάλους, 
ό Κυπριώτης ώρίσθη νά άντιμετωπίση τέσσαρας, οΐτινες είναι οί 
εξής:

Β 1285 ό Δημοφάνης τό θεριό άπό τή Μυτιλήνη,
κι άπό τ’ Άνάπλι Άντρόμαχος, λιόντες θεριά και κείνοι, 
κι ό Γλυκοστράτης τής Άξάς τό φοβερό κοντάρι, 
κι ’Αφέντης τοϋ Βυζάντιου τ δμορφο παλληκάρι'

Έκ τών δεκατριών έν συνόλω προσελθόντων εις τό κονταροκτύ
πημα ρηγόπουλοι, δηλ. βασιλικοί γόνοι, είναι μόνον τέσσαρες, ό 
Κρητικός, ό Κυπριώτης, τό Ρηγόπουλο τού Βυζαντίου καί τό Ρηγό- 
πουλο τ’ Άναπλιού. Έχει λοιπόν νά άντιμετωπίση ό Κυπρίδημος όχι
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μόνον τέσσαρας Αντιπάλους έναντι τριών που θά Αντιμετωπίσουν έκα
στος τών δυο Αλλων πρωταγωνιστών, Αλλά μεταξύ τών τεσσάρων τού
των, καί μόνος αύτδς κατ’ έξαίρεσιν, δύο βασιλικούς πρίγκιπας, τόν 
Άντρόμαχον «Από τ’ Άνάπλι» δηλ. τδν έκπρόσωπον τής Ελληνι
κής Πελοπόννησου καί τδν Πιστόφορον τοϋ Βυζαντίου, δηλ. την 
ύψηλοτέραν προσωπικότητα τού Ελληνισμού. Κατά την διεξαγωγήν 
μάλιστα τοϋ Αγώνος θά Αντιμετώπιση τδν Ρήγαν τού Βυζαντίου ως 
ίσος πρδς ϊσον :
Β 1779 ΤΗσαν-κ οι δυο Ρηγόπουλλοι, ησαν-κ οι δυο άντρειωμένοι, 

δυο κονταρές έδώκασι, όπου στην Οικουμένη 
δεν ενρεθηκαν άλλοι δνό ώσάν αυτούς νά κάμου.

Ούδείς Αλλος έκ τών ηρώων τού κονταροκτυπήματος Αναβιβάζεται ύπδ 
τού ποιητοϋ είς ΐσην πρδς τδν Ρηγόπουλον τού Βυζαντίου τάξιν, είς 
ούδένα Αλλον, ούδ’ είς αύτδν τδν συμπατριώτην Χαρίδημον, έπεφύλα- 
ξεν δ Κορνάρος την τιμήν νά νικήση κατά την μονομαχίαν τδν υψη
λόν βλαστόν τοϋ Βυζαντινού θρόνου. Είναι προφανής ή ποιητική προ
σπάθεια νά έξαρθή είς τδ επακρον δ τραγικός ήρως τοϋ κονταροκτυ
πήματος, δ προωρισμένος έν τούτοις νά χάση τελικώς τδν Αγώνα.

Ή οικονομία τοϋ έργου επιβάλλει ινα κατά τδν δύσκολον αύτδν 
Αγώνα Αναδειχθή νικητής δ Έρωτόκριτος. Ήδύνατο επομένως δ Αντί
παλός του νά είναι είς οίοσδήποτε γνωστός καί επιφανής Αγωνιστής, 
έφ’ όσον διά την άνάπτυξιν τής ύποθέσεως ήρκει ή ήττά του πρδς 
έξαρσιν τής προσωπικότητος τοϋ Έρωτοκρίτου. Έκ μιας τοιαύτης ποιη
τικής ούδετερότητος ως πρδς τδ σημείον τούτο, ή Αξία τοϋ έργου δεν 
θά έμειοϋτο. Έφ’ όσον δέ μέχρι καί πρό τίνος Ακόμη ή γενικώτερον 
κρατούσα γνώμη ήτο ότι δ Βιτζέντζος Κορνάρος υπήρξε «λαϊκός» ποιη
τής, ούδείς μέχρι τοΰδε ύπώπτευσεν ότι τά άφορώνια είς τόν Κυπρί- 
δημον Ακολουθούν είς μεγάλους κανόνας τής ελληνικής Τέχνης.

Βαθυτέρα δηλονότι ένατένισις τών συνθηκών, ύφ’ ας εμφανίζεται 
καί δρά έν τώ έργφ δ έκ Κύπρου ήρως, Αποδεικνύει ότι δ ποιητής τοϋ 
Έρωτοκρίτου ήργάσθη κατά πρότυπον Αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, 
παρασκευάσας Αριστοτεχνικώς ϋβριν τοϋ θείου καί τιμωρίαν τοϋ 
ύβριστοϋ ήρωος διά τής ήττης αύτοΰ. Τδ μέχρι τοϋδε λανθάνον την 
περί τδ έρ /ον τοϋ Κορνάρου έρευναν σημαντικόν τούτο ποιητικόν στοι- 
χειον, Αποδεικνύει ότι πρέπει νά Αναθεωρηθή ριζικώς ή γενικώς κρα
τούσα άντίληψις περί τής προσωπικότητος καί τής μορφώσεως τοϋ Κρη- 
τδς ποιητοϋ3. Τούτο δέ βεβαίως, Αν ή ενταύθα ύποστηριζομένη θέ-

8) Άνάλογον αποψιν προς τήν ήμετέραν διετύπωσεν ηδη πρό δεκαετίας ό 
Σ. ’Αλεξίου, όρμηθείς έξ άλλων στοιχείων τοϋ έργου' ένθ’ άν. σ. 351 κ.έξ.
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σις, έπ'ι την άνάπτυξιν τής οποίας έρχομαι εύθύς άμέσως, είναι όρθή.
Τδ κονταροκτύπημα τοποθετείται υπό τού ποιητού είς Αρχαιοελ

ληνικόν περιβάλλον τών ’Αθηνών. Είναι δέ τούτο μέρος ένδς ερωτι
κού ποιήματος, τού όποιου πυρήν είναι «ή έξύμνησις τού αγνού καί 
σταθερού έρωτος τής ’Αρετής καί τού Έρωτοκρίτου ως Ιδεώδους υπο
δείγματος τού πάθους τούτου»4. Τδ γεγονός δτι ό Β. Κορνάρος είχεν 
ύπ’ όψει ξένον πρότυπον κατά την σύνθεσιν τού έργου του, δεν μειώ
νει την σημασίαν τής ένταΰθα ύποστηριζομένης θέσεως. Τουναντίον, 
τδ γνησίως έλληνικόν τραγικόν στοιχείον, όπερ ύποστηρίζομεν ότι εισά
γει, άποδεικνύει τδ ύπδ πολλών εκ τών άξιολόγων μελετητών τού Έ
ρωτοκρίτου ύποστηριχθέν, ότι δηλαδή ό Κρής ποιητής προσέδωκεν είς 
τό έργον καθαρώς έλληνικόν χαρακτήρα, επί πλέον δ’ ότι έχρησιμο- 
ποίησεν ασυνήθη διά τήν έποχήν και τδν τόπον δράσεώς του ποιητι
κά μέσα.

Ή όλη ύπόθεσις τού Έρωτοκρίτου τοποθετείται υπό τού ποιητού 
είς τδ άρχαιοελληνικόν, προχριστιανικδν περιβάλλον τών ’Αθηνών.
A 19 Τσί περαζούμένους καιρούς, πού οί-"Ελληνες ώρίζα, 

κι όπου δεν εϊχ ή πίστι ντως θεμέλιο μηδέ ρίζα, 
τότες μια αγάπη μπιστική στόν-κόσμο φανερώθη, 
κ’ έγράφτη μέσα στήν-καρδιά, κι ουδέ ποτέ τζι λειώθη' 
και μέ τιμή ήσα δυο κορμιά στοϋ πόθου τό καμίνι, 
και κάμωμα πολλά ακριβό ’ς έτοιους καιρούς έγίνη 
είς τήν ’Αθήνα, πού 5τόνε τσί μάθησις ή βρώσις 
καί τό θρονί τής αρετής κι ό ποταμός τσί γνώσις.

Διά τήν άντίληψιν τής όλης αρχιτεκτονικής τού έργου είναι άξιο- 
πρόσεκτον τό άνωτέρω τμήμα τού προλόγου. Ό ποιητής διδάσκει σα
φώς ότι μεταφέρει τδν άναγνώστην είς τούς ενδόξους χρόνους τών 
’Αθηνών, είς έποχήν καθ’ ήν είς τήν πόλιν τής «γνώσεως» καί τής 
«άρετής» έπεκράτει ή θρησκεία τών άρχαίων Ελλήνων, ή όποια δεν 
είχε «θεμέλιο», δηλ. δεν έβασίζετο επί τής άληθείας όπως ή χριστιανι
κή. Ό λαός τών ’Αθηνών τής εποχής είς ήν τοποθετείται τδ έργον 
λατρεύει φυσικά τούς θεούς τού άρχαίου Ελληνικού κόσμου, μεταξύ 
τών όποίων καί τδν ’Έρωτα, τδν υίδν τής ’Αφροδίτης.

Προκειμένου περί ποιητικού έργου πραγματευομένου τήν άποκορύ- 
φωσιν τού πάθους καί τής θυσίας υπέρ τού "Έρωτος, ή άμεσος Ανα
φορά είς τήν προστάτιδα θεότητα είναι άναμενομένη καί φυσική. Πολ- 
λαχού τού έργου δ ποιητής ευρίσκει τήν ευκαιρίαν νά περιγράψη τήν 
φύσιν καί τήν παντοδυναμίαν τού θεού "Έρωτος.

4) Σ. Ξανύουδίδης, Εισαγωγή, σ. LXXXII.
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Ό κύριος ήρως τού έργου φέρει τδ δνομα Έρωτόκριτος, δπερ 
δηλοί τδν κρινόμενον, τδν παιδευόμενον ύπδ τού "Ερωτος, τδν τε- 
λοϋντα ύπδ την θείαν αυτού μανίαν. Είναι τδ τυφλδν δργανον μιας 
θεότητος, ής ή καθόλου προσωπικότης καί ή παράδοσις ή συνδεόμενη 
πρδς αυτήν είναι κτήμα τού ποιητοΰ. Ό ποιητής άνάγεται είς τήν πα- 
ράδοσιν καθ’ ήν ό θεδς έγεννήθη έν Κύπρω :
Β 1549 ετούτος έγεννήθηκεν είς τά δικά μου μέρη 
λέγει περί τού "Ερωτος δ Κυπριώτης. Κατ’ άρχαίαν ελληνικήν άντί- 
ληψιν περιγράφει τδν "Ερωτα ως μικρόν, γυμνόν, πτερωτόν καί τοξό
την παίδα :
A 1261 ”Ωφου κακό πού μέ ’βρήκε, ποια ώρα νά 5ναι κείνη

ν’ άναπαγώ, μά τό γδυμνό κοπέλλι δέ μ’ άφίνει.
Β 627 ’Αγαπηθήκασι κ οι δυό, κ ένας τον άλλο θέλει

και τούτα κάνει τα σνχνιά τό π ίβ ο υλο κοπέλλι 
A 1255 Αυτός λαβώνει από κοντά κι από μακρά σκοτώνει,

κι δσον-κι αν φεύγω κι αν γλακώ, μέ τά φτερά μέ σώνει. 
A 273 Πολλά μεγάλη δύναμι, πολλά μεγάλη χάρι

έχει τ δλόγδνμνο παιδί, πού παίζει τό δοξάρι.
Είναι άληθές δτι δ ποιητής αποφεύγει νά όνομάση ρητώς τδν "Ε

ρωτα «θεόν», άλλα τούτο έξηγείται έκ τής σαφούς προσωπικής τοπο- 
θετήσεώς του έναντι τής άρχαίας θρησκείας. Τήν λ. θεδς χρησιμο
ποιεί απαξ μόνον έν Ε 1548 άναφερόμενος είς τήν χριστιανικήν θεό
τητα. Πέρα δ’ δμως τής έσκεμμένης ταύτης άποφυγής, ή καθόλου πε
ριγραφή τού "Ερωτος έν τφ Έρωτοκρίτψ άπεικονίζει τούτον ώς ύπερ
φυσικήν δύναμιν.

Ό τελών ύπδ τήν έπίδρασιν τού Έρωτος, κατέχεται ύπδ θείας 
μανίας, «δ δ’ έχων μέμηνε», είναι έκτδς έαυτοϋ:
A 157 μά τυφλωμένος βρίσκομαι, τά κάνω δέν-κατέχω,

κ’ ήχασα τό λογαριασμό, και μπλιά μου νοϋ δεν έχω
Ό θεδς "Ερως έγκαθιστά τδν θρόνον του εις τάς καρδίας τών 

άνθρώπων καί έκείθεν ώς «’Αφέντης» διέπει τήν μοίραν των:
A 1293 "Εναν-τόπο μοναχό εις τήν-καρδιά μας μέσα 

έδιάλεξεν ό ’Έρωτας, κ’ οί-άλλοι δέν-τ άρεσα 
εκεί ’χει ένα ψηλό θρονί, οπού σνχνιά καθίζει, 
τ άπομονάρι μας κορμί, ώς τού φανή, τό ρίζει 
κι ώς κινηθη ή πεθυμιά, κι αρχίζει καί νίκα μας 
’Αφέντης, δπού κάθεται, καί ρίζει τήν έξά μας, 
ζιμιό σ’ αγάπη βάνει μας...

Ό περιπλεκόμενος είς τά δίκτυά του είναι καταδικασμένος, διότι
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δεν υπάρχει δύναμις ικανή νά τδν Αντιμετώπιση:
A 271 'Ο πόθος δντε βουληθή καί θέλη να νικήση, 

γνώσι δεν ε ουδέ δνναμι, νά τόνε πολεμήση.
Πολλά μεγάλη δνναμι, πολλά μεγάλη χάρι 
έχει τ’ όλόγδνμνο παιδί, πού παίζει το δοξάρι* 
βαστά κουρφά ψιλή μαγνιά, τά μάτια μας κονκλώνει 
καί τό κακό, πού μελετά, δε μάς το φανερώνει.

Ό ’Έρως υποδουλώνει τδν άνθρωπον, τδν δποΐον καθιστά πειθή- 
νιον αύτοϋ οργανον :
A 1241 ό ’Έρωτας μ’ έμπέρδεσε, καί σκλάβον-τον κρατεί με, 

καί δονλευτής του γράφτηκα, καί μετά κείνον είμαι.
Τδ Ανθρώπινον δίκαιον είναι άνίσχυρον πρδ τοϋ Ακαταμάχητου 

δικαίου τοϋ τοξότου θεοϋ, δστις επιβάλλει την θέλησίν του διά πυρδς 
καί σιδήρου:
A 1691 Φοβούμαι τον-τόν-κνριν μου, τό πράμα ντρέπομαι το, 

καί θέλ’ όπίσω νά συρθώ, Νένα μου, κάτεχέ το, 
μά ό ’Έρωτας στέκ’ άνάδια μου, καί τ’ άρματα μου δείχνει, 
βαστά φωτιά κι αναλαμπή, κι απάνω μου τη ρίχνει, 
καί δέν-κατέχω είντα νά πώ, κ’ είντα ν’ αποφασίσω, 
τίνος νά κάμω θέλημα, καί πάλι ποιου ν’ άφήσω.
Φόβος καί πόθος πολεμά, κ’ εγώ ’μαι τό σημάδι, 
καί δεν μπορώ τούτα τά δυο νά τά σνβάσ’ όμάδι.
Κριτή μέ βάλαν-καί τά δυό, κι άπόφασι γνρεύγου, 
πολλά μέ βασανίζουσι, πολλά μέ κιντυνενγου" 
ώς βουληθώ τον κνρι μου τό δίκιο νά μιλήσω,
6 ’Έρωτας μανίζει μου, πώς θέ νά τον άφήσω, 
κι ωσάν όπου ’ν-πλιά δυνατός, νά κάμω δέ μ’ άφίνει 
τή σημερνήν άπόφασι, στόν-κυρι δικιοσύνη.
Καί μ’ δλο πού τό δίκιον-του καθάρια τό γνωρίζω, 
χάν 6 γονείς μου, σά θωρώ, στανιώς μ’ αποφασίζω. 
’Έρωτας στέκ’ άνάδια μου, κι άδικα τυραννα με, 
μ’ άρματα φοβερίζει με, καί μέ φωτιά κεντά με, 
μέ τό ξιφάρι μου μιλεί, μέ τή σαιττα λέγει, 
τό δίκιον-του μ’ άναλαμπή καί φλόγα τό γυρενγει, 
κι ά δέν-τοϋ κάμω θέλημα, μέ τή φωτιά μέ καίγει, 
καί πλιά παρά τον κνριν μου βαρίσκει, καί δοξενγει, 
κι ώς βουληθώ στόν-πόλεμο, όπου ’μαι νά νικήσω, 
τέσσαρα ζάλα πα όμπρός, κι οχτώ γιαγέρν’ όπίσω.

'Οπουδήποτε καί αν καταφυγή δ άνθρωπος είναι Αδύνατον ν’ Α-
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ποφύγη τδν ’Έρωτα, ό οποίος έχει την δύναμιν νά είσχωρή πανταχού: 
Γ 1608 τσ αγάπης ώς κι α χώνεται, ’πού τ σ’ άραμάδες μπαίνει.

Έκ τής άνωτέρω έπιχειρηθείσης άναδρομής είς χωρία τοϋ Έρωτο- 
κρίτου, είς α γίνεται λόγος περί τοϋ Έρωτος, καταφαίνεται ότι δ 
ποιητής προσωποποιεί τούτον έν πλήρει γνώσει τής άρχαίας έλληνικής 
παραδόσεως. Έντδς τού φυσικού του περιβάλλοντος, έν μέσω δηλαδή 
αρχαίου ελληνικού κόσμου, δπου τοποθετεί τδ έργον του δ Β. Κορνά- 
ρος, δ θεός ’Έρως δρά και διέπει τήν μοίραν τών κυρίων προσώπων 
τού έργου.

’Έρχομαι τώρα πάλιν εις τδ κονταροκτύπημα καί τήν βασικήν θέ- 
σιν τής παρούσης άνακοινώσεως.

Είς τδν προκηρυχθέντα ύπδ τού Ρήγα τών Αθηνών άγώνα κον
ταρομαχίας προσήλθον ΐνα λάβουν μέρος δέκα τρεις έν δλω ή- 
ρωες, έκαστος τών δποίων έφερεν έπί τής περικεφαλαίας ένεπίγραφον 
έμβλημα, άπεικονίζον τήν προσωπικότητα καί τά αίσθήματά του. Δύο 
έξ αυτών δεν ήσαν "Ελληνες, δ ’Αφέντης τής Σκλαβουνιάς Τριπόλε- 
μος καί δ Καραμανίτης. Τά έμβλήματα καί αί έπιγραφαί τών περικε
φαλαιών άμφοτέρων δεν ένδιαφέρουν τδ ένταύθα άναπτυσσόμενον ζή
τημα.

"Απαντες οί "Ελληνες ήρωες τού κονταροκτυπήματος, έν συνόλω 
ένδεκα, έφεραν είς τάς περικεφαλαίας των έμβλήματα καί έπιγρα- 
φάς άναφερομένας είς τάς σχέσεις αυτών πρδς τδν Έρωτα. Έκ τού
των πάλιν οί δέκα δεικνύουν διά τών παραστάσεων καί τών επιγρα
φών τών περικεφαλαιών των δτι θητεύουν είς τδν πτερωτδν θεόν, δτι 
τελούν ύπδ τήν άσίγαστον αυτού μανίαν. Μεταξύ τών δέκα τούτων 
καταλέγονται καί οί δύο κύριοι άντίπαλοι τού Κυπριώτη, δ ’Αθηναίος 
Έρωτόκριτος καί δ Κρητικδς Χαρίδημος. Ό πρώτος τελεί ύπδ δεινήν 
ερωτικήν δοκιμασίαν, δ δεύτερος τελεί ύπδ βαρύ έρωτικδν πένθος ένε
κα τού θανάτου τής άγαπημένης του.

Μόνος κατ’ έξαίρεσιν έξ δλων τών ηρώων τού άγώνος παρίσταται 
δ Κυπρίδημος, ώς περιφρονητής καί ύβριστής τού "Ερωτος :

Β 511 Στήν-περικεφαλαίαν-τον ήτο ζγουραφισμένο 
αμάξι, και κωλόσνρνε τόν ’Έρωτα δεμένο, 
κ’ είχεν-καί γράμματ αργυρά, πού κάθε εις τά γρίκα, 
πώς το κοπέλλι τό τυφλό ποτέ δέν-τόν ένίκα.
«Τό νικητή τόν-κερδαιτή στα πάνω κ είς τά κάτω 
δεμένο κωλοσύρνω το στ’ αμάξι μ’ άποκάτω».

Πιστεύομεν δτι δ ποιητής τοϋ Έρωτοκρίτου έπιχειρεί ένταύθα τήν
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ’ β 3

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:15:57 EEST - 52.90.75.110



34 Γ. I. Κουρμούλη: "Υβρις zed ζάθαρσις παρ’ Έρωτοκρίτφ

δημιουργίαν μιας «τραγικής» προσωπικότητος, ή όποια τού είναι χρή
σιμος διά την σύνθεσιν τής «ύποθέσεως» τού κονταροκτυπήματος. Πρός 
τδν πτερωτόν θεόν, 8ν πάντες οί λοιποί ήρωες «σέβουσι», επιδεικνύει 
δ §κ Κύπρου ήρως συμπεριφοράν άπαράδεκτον διά τούς «’Έλληνας» 
θεατάς τού άγώνος. Ή περιφρόνησις πρδς τδν "Ερωτα, ό όποιος δα
μάζει θεούς καί άνθρώπους «τά πάνω καί τά κάτω», είναι τδ 
ουσιαστικόν στοιχείον όπερ χαρακτηρίζει τδν Κύπριον αγωνιστήν. Την 
άνήκουστον αυτήν «ΰ β ρ ι ν» πρδς τδ θείον θά άκολουθήση ή «κ ά- 
θ α ρ σ ι ς», είς την προκειμένην περίπτωσιν ή ήττα τού ύβριστού ήρωος.

Πρδς επιτυχίαν τού ποιητικού τούτου σκοπού δ Κορνάρος όργανώ- 
νει την «ύπόθεσιν» τού κονταροκτυπήματος καθ’ υπόδειγμα τής αρ
χαίας τραγωδίας5. Ό ήρως εμφανίζεται είς τδν τόπον τού κονταρο
κτυπήματος μέ την προκλητικότητα τού ασεβούς ύβριστού, τοΰθ’ όπερ 
προδιαθέτει δυσμενώς τούς θεατάς, «'Έλληνας» ’Αθηναίους, οΐτινες 
έπανειλημμένως κατά τήν διεξαγωγήν τού άγώνος έκφράζουν την απα
ρέσκειάν των πρδς τδν Κυπριώτην καί έπιθυμούν τήν ήτταν του, διά 
τήν άδικον αύτού συμπεριφοράν πρδς τδν ’Έρωτα.

Ό Κυπρίδημος καθιστά περαιτέρω έτι μάλλον εμφανή τήν πρδς 
τδν ’Έρωτα περιφρόνησιν καί ύβριν. 'Όταν ήλθεν ή σειρά του νά κον- 
ταροκτυπήση, διακηρύττει ότι σκοπός τής προσελεύσεώς του είς τδν 
αγώνα ήτο νά άποδείξη άδικον τδν ’Έρωτα καί ότι διά τδν λόγον αύ- 
τδν τδν κατεδίκασεν είς τδν έξευτελισμδν νά τδν «σύρνη» δεμένον είς 
τδ άρμα του:
Β 1533 μ όλο τόν-κόσμο παίρνετον, όγιά νά πολεμήστ), 

νά δείξγι πώς ό ’Έρωτας όέν-κάνει δίκια κρίσι, 
γι αύτος στ5 αμάξι μ’ εντροπή δεμένο τόνε σέρνει, 
καί πρός αυτεϊνον η κάμε σά Ρήγας δικιοσννη.

Ή θρασεία αυτή συμπεριφορά τού Κυπρίδημου πρδς τδν Έρωτα 
εξαγριώνει τδν αντίπαλόν του Άφεντόπουλον τής Μυτιλήνης Δημο- 
φάνην, όστις :
Β 1540 σιμώνει τον καί λέει του, πόες δέ γρικά νά κρίνη, 

γιατί στ άμάξιν-τον κρατεί τον ’Έρωτα δεμένο, 
καί νά τοϋ δείξτ], κι άδικα τον έχει σκλαβωμένο.

Ό Κυπρίδημος έξανίσταται διά τάς παρατηρήσεις αύτάς τού Δη- 
μοφάνη, θυμώνει καί προσπαθεί νά δικαιολογήση τήν έναντι τού ’Έ
ρωτος εχθρικήν συμπεριφοράν του : *)

*) 'Η «υπόδεσις» τού κονταροκτυπήματος ενθυμίζει πως τήν πλοκήν τοΰ 
«Ιππολύτου» τοϋ Εύριπίδου.
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Β 1545 5Εγώ καμα καλά, άμ δχι εσείς οΤάλλοι,
πού ’ στε σε λάθος φανερό κ εις εντροπή μεγάλη, 
νά λέτε πώς σάσε νικά ένα μικρόν-κοπέλλι, 
και πώς έχ από λόγον σας εκείνο, άπού θέλει.
’Ετούτος έγεννήθηκεν εις τά δικά μου μέρη, 
κ έπάσκισε πολλές φορές σέ τοϋτα νά μέ φέρη' 
μά εμέ ποτέ δέ μου ’ ρεσε, μ’ δσα πολλά κατέχει, 
ή πράξί ντου ’ναι βλαβερή, και σφαίνει πού την έχει, 
και πλιά μοϋ γγίζει παρά σέ, κι αν ήθελε μ’ αρέσει, 
σάν-καταπώς τόνε θωρεϊς δέν-τόνε θέλα δέσει.

Κατά την έπακολουθήσασαν μονομαχίαν ήττάται ό Δημοφάνης, 
γεγονός δπερ δ λαός τών ’Αθηνών έδέχθη μετ’ έκδήλου λύπης:

Β 1583 ’Ήπεσεν άπού τ’ άλογο μέ πόνο και μέ πρίκα,
κι δ λ ο ι τον ’ Αφεντόπουλλο ετούτο λνπηθήκα.

Ό δεύτερος άντίπαλος τού Κυπριδήμου είναι δ Ρηγόπουλος τού 
Άναπλιοΰ Άντρόμαχος, δηλαδή βασιλικός γόνος ίσης τάξεως πρός τόν 
Κυπρίδημον. Οί δύο άντίπαλοι συγκρούονται καί μετά σκληρόν άγώνα 
δ Άντρόμαχος ήττάται καί πίπτει άπό τό αλογον. Ό λαός άνησυχεί, 
διότι νομίζει δτι έφονεύθη :

Β 1641 Πάσι πολλοί και βγάνουν-του μέ βιά και πιδεξότη 
τά σίδερα τσ'ι κεφαλής, καί κλαίγαν έτοια νιότη' 
μά παρηγορηθήκασι, σάν έγνωρίσαν-πάλι, 
πώς κείνο πού τόν ηϋρηκεν ήτον άπό τη ζάλη.

Έν άντιθέσει πρός τά αισθήματα συμπάθειας, άτινα έκδηλώνει ό 
λαός πρός τόν Άντρόμαχον, τά αισθήματα του έναντι τοϋ Κυπριδή- 
μου είναι έκδήλως εχθρικά. ’Ιδιαιτέρας σημασίας, διά τήν αποψιν, ήν 
ύποστηρίζω, είναι οί λόγοι τής δυσμενούς διαθέσεως τοϋ λαού τών 
Αθηνών έναντι τοϋ Κυπριδήμου :

Β 1645 Τόν άλλον δέν μπορον νά δον, κ’ έχουν-τον κακωσννη 
για τόν-καημένον ’Έρωτα, άδικα πώς τόν-κρίνει.

Τρίτος κατά σειράν άντίπαλος τοϋ Κυπριδήμου προσέρχεται δ ά- 
φεντόπουλος τής Άξιάς (Νάξου) Γλυκοστράτης, άλλ’ ή μεταξύ των 
σύγκρουσις δέν καταλήγει εις άποτέλεσμα, ένεκα άτυχήματος, δπερ 
συνέβη είς τόν Νάξιον ηρώα πρό τής λήξεως τού άγώνος.

Τελευταίος πάντων προσήλθε διά νά άντιμετωπίση τόν Κυπρίδη
μον δ Ρηγόπουλος τοϋ Βυζαντίου Πιστόφορος. Δι’ οΰς λόγους έξεθέ- 
σαμεν άνωτέρω ή παρουσία τοϋ ήρωος τούτου είναι δλως συμβολική 
καί έπεισοδιακή. Ή μονομαχία του μέ τόν Κυπρίδημον περιγράφεται
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κατά τρόπον ώστε νά έξαίρεται τά μάλα ή προσωπικότης του, ή δέ 
προδιαγεγραμμένη ήττα του προκαλεί μεγάλην λύπην:

Β 1823 Σ’ όλον τό ύστερον αυτός μέσα σέ λίγην ώρα 
ήπεσε, καί πόνο πολύ ηδωκεν εις την Χώρα.

Ή λύπη τού λαού κατά την παρούσαν περίπτωσιν προέρχεται από 
τά υψηλά αισθήματα άγάπης καί σεβασμού τού Ελληνισμού πρός τόν 
ύψηλόν βλαστόν τού Βυζαντινού θρόνου.

Ούτως έρχόμεθα είς την τελικήν φάσιν τού άγώνος.
Ό Ρήγας τών ’Αθηνών άποφασίζει καί οι τρεις νικηταί Κυπρί- 

δημος, Χαρίδημος καί Έρωτόκριτος δέχονται, δπως διά κλήρου καθο- 
ρισθή ποιος εκ τών τριών θά άποκλεισθή τής συνεχείας τού άγώνος. 
Αυτού τό όνομα θά μεΐνη τελευταίον είς την ψηφοδόχον, είς τό «γ α
βά θ ι». Ή έπικειμένη κλήρωσις έκ τής όποιας θά φανή ποιοι θά μεί
νουν τελευταίοι δύο, διά νά άγωνισθοΰν τελικώς καί νά κριθή ό ά
γων, εμβάλλει είς μεγάλην άνησυχίαν την Άρετοϋσαν:

Β 2251 "Ας ήτο μπορετό, τό πεθυμώ νά γίνη,
εις τό γαβάθ’ ο Ρώκριτος ύστερος ν’ άπομεΐνη.

καί
Β 2257 Πάλ’ α θελήσ’ ή μοίρα μου, πού πάντα μέ παιδεΰγει, 

καί τ’ όνομα τον Ρώκριτου κάμη καί πρώτον έβγη, 
μην έρθ’ όπίσ’ ό Κρητικός, γιατί ’χει πλήσα χάρι, 
πολλά φοβούμαι μετ’ αυτό, πώς χάνει τό Ψυχάρι' 
τού Κυπριώτη τ’ όνομα τό δεύτερον ας είναι, 
καί μετ’ αυτόν ό φόβος μου τόσο πολύς δεν είναι.

Ό κλήρος υπήρξε δυσμενής διά τόν Κρητικόν, ό οποίος άποχωρεϊ 
τού άγώνος. “Ετσι άντιπαρατάσσονται διά τήν τελικήν κρίσιν ό Κυ- 
πρίδημος καί ό Έρωτόκριτος, δηλαδή ό υβριστής τού ’Έρωτος άφ’ένός 
καί άφ’ ετέρου ό άφοσιωμένος λάτρις αυτού.

Πρό τής έκκινήσεως ό Έρωτόκριτος στρέφει τό βλέμμα πρός τήν 
Άρετούσαν:

Β 2289 Πρι νά κίνηση τ’ άλογο, ό Ρώκριτος γυρίζει,
καί τήν-Κεράν-του στά ψηλά μέ πόθ’ άνεντρανίζεί' 
καλά καί δεν έμίλησε τότες, όντεν έστράφη, 
τόν-πόνο, τη λαχτάραν-του στ’ άνάβλεμμά ντου γράφει.
Ή Άρετοϋσα διάβασε στά μάτιά ντ ό,τι χώνει, 
γιατί σέ τούτες τσί δουλειές λίγο σημάδι σώνει.

Είς τήν πρώτην σύγκρουσιν θρυμματίζονται τά κοντάρια τών ά-
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γωνιστών. Κάποια φωνή άπό τ6 πλήθος εκφράζει θαυμασμόν διά τδ 
τεχνικόν τρέξιμον τού Κυπρίδη κα'ι ή ’Αρετοϋσα:
Β 2307 'Η Άρετοϋσα τρόμασσε, τά χείλη δέ μιλονσι,

κ έψαίνετό τζ’ οΐ κονταρές στο στήθος τσι χτνποϋσι' 
κι αν ήθελε μπορεί ή φτωχή νά τό ξεφανερώση, 
κ εκείνο, πού τόνε χωστό, με λόγια νά ξεχώση, 
ήδιδ’ από τά μέλη της, τη χάρι νά τσι κάμον, 
οι καβαλλάροι νά σταθον, κοντάρι νά μή δρόμον 
κέ ήλεγ’ «Έδιάβην ή χαρά, οπού ’χα όντέν έβγήκε 
ο Κυπριώτης, κ’ ύστερο τον Κρητικόν άφήκε, 
γιατ έφοβούμουνε πολλά τον άντρειωμένο κείνο, 
κ’ έδά πλιά τρέμω πλιά δειλιώ και πλιά φοβονμ αύτεϊνο».

Ό δυσμενής πρός τόν υβριστήν τοϋ "Ερωτος λαός άρχίζει νά δεί
λια καί νά εύχεται τήν πτώσιν του:
Β 2321 ’Ήρχισε νά δείλια 6 λαός, κ ήθελε κ’ έπεθνμα

ό Κυπριώτης τό θεριό νά πέσ’ από τό χτήμα.
Ό άγων κορυφοϋται, ό κόσμος, δυσμενής πάντοτε πρός τόν άγω- 

νιζόμενον Κύπριον εύχεται τήν ήττάν του:
Β 2349 Μικροί μεγάλοι στέκασι με φόβον-κ’ έθωροϋσα, 

καί νά κερδαίσ ό Ρώκριτος όλοι παρακαλοϋσα.
’Έρχονται εις μίαν άκόμη ίσχυράν σύγκρουσιν άνευ άποτελέσματος 
κα'ι ό Ρήγας τών ’Αθηνών, πιεζόμενος ίσως κα'ι άπό τάς εκδηλώσεις 
τού πλήθους, τό όποιον φοβείται τήν πτώσιν τοϋ Έρωτοκρίτου, έκ- 
φράζει τήν επιθυμίαν νά διακόψουν τόν αγώνα διά τήν έπομένην. Ή 
βασική πρότασις άπορρίπτεται ύπ’ άμφοτέρων, οί όποιοι καλπάζουν 
διά τό τελικόν κτύπημα. Ό κόσμος παρακολουθεί έμφοβος:
Β 237 7 Μέ βιά γυρίζονν-τ αλόγα, τό τέλος θέ νά δονσι, 

μικροί μεγάλοι στέκουσι μέ φόβο καί θωροϋσι.
’Ώφον κακό στην Αρετή τήν-παραπρικαμένη, 
πώς έχει μάτια νά θωρή καρδιά νά τ άπομένη, 
έναν οπού ’χ έτσ άκριβό, καί βλέπει μ’ έγνοια τόση, 
ό ήλιος νά μήν τόνε δή, κι άνεμος μήν-τον δώση,
’ς έτοιο κονταροχτύπημα σήμερο νά 'ν γιά κείνη, 
γιά τό στεφάνι πού κάμε, στή Χώρα ν’ άπομείνη.
Κρονφά κρουφά παρακαλεϊ καί κρονφαναδακρυώνει, 
άγκοΰσες έχει καί καημούς, μά δέν-τσι φανερώνει.

Τό τρίτον αυτό καί τελευταίον κονταροκτύπημα υπήρξε μοιραίον 
διά τόν Κυπρίδημον. "Εχασε τόν άγώνα καί ό Έρωτόκριτος άνεδείχθη 
νικητής.
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Ή αποτυχία τοϋ Κυπριώτου περιγράφεται μέ μεγάλην λιτότητα 
υπό τοϋ ποιητοϋ. Προηγουμένως περιγράφεται τό άποτέλεσμα τής κον- 
ταριάς, ποϋ κατέφερεν ούτος έναντίον τοϋ Έρωτοκρίτου:

Β 2389 Τον Κυπριώτη τό βαρύ και δυνατό κοντάρι
στον ϊδιόν-τόπο τοϋ δωκε οπού 5τον-τό ψνχάρι. 
κι ουδέ ψνχάρ’ ουδέ κερί ουδέ φωτιά ουδέ γράμμα, 
τοϋ πόμεινε στήν-κεφαλή, κ ήτο μεγάλο πράμα, 
να τά ξεσκίσ’ ή κονταρά, κι δλα νά σκορπιστοϋσι, 
κι οχ τη φωτιά τοϋ κονταριού καημένα νά τά βροϋσι. 
Πολλά ζαλίστ ό Ρώκριτος στήν-κονταράν εκείνη, 
στ’ άλόγ’ απάνω τό λαιμό τήν-κεφαλήν-του κλίνει. 
Καμπόσην ώρα ήτονε μέ τη μεγάλη ζάλη, 
μά ή μοίρα ντου τοϋ βούηθησε εις ετοια χρειά μεγάλη.
Δυο τρεις και τέσσερεις φορές δείχνει νά πέση κάτω, 
κ ή ’Αρετή ένεδάκρυωνε κρουφά τον έλυπάτο* 
ποϋρ’ άντρειεύτηκε καλά, στη σέλλα σταματίζει, 
πρός τήν-Κεράν-του μέ καημό τά μάτι’ άνεντρανίζει, 
κ’ ήξαψ’ από την εντροπή πλιά παρά τό καμίνι, 
κ υστέρα πάλ’ έχλόμιανε, κι ώσά νεκρός έγίνη, 
γιατί τον εΐδ’ έτοιας λογής εκείνη, που τόν-κρίνει, 
εις τό λαιμό τ’ αλόγου ντου τήν-κεφαλή νά κλίνη.

Έν συγκρίοει πρός τήν κονταριάν αυτήν, τήν οποίαν εδωσε, καί τά 
άποτελέσματά της, τό κτύπημα τό δποίον έλαβε ό Κυπριώτης άπό τόν 
Έρωτόκριτον δεν φαίνεται νά ήτο και πολύ σπουδαϊον. Είναι ή άσθε- 
νεστέρα περιγραφή κτυπήματος, ή όποια άναφέρεται εις ολόκληρον τό 
έπος. "Εξ στίχοι δλοι δλοι, ξηρώς περιγραφικοί, στίχοι οί όποιοι φαί
νονται γραμμένοι άπό χρονικογράφον μάλλον παρά άπό ποιητήν :

Β 2407 Μ’ ας πουμεν-καί τήν-κονταρά, όπου δωκε κ’ ετούτος, 
μέ τήν όποιά έκέρδαισε τοϋ στεφανιού τό πλούτος.
Ηνρηκε τό Ρηγόπουλλο τ’ αλύπητο κοντάρι 
στο κούτελο, κ’ έπήρέν-του τής αντρείας τή χάρι.
Χάνει τσί σκάλες καί τσί δυο τό χαλινάρ άφήκε, 
εξάπλωσε τά χέρια ντου, κι άπό τή σέλλα βγήκε.

Δέν υπάρχει ουδέ έν ποιητικόν στόλισμα διά νά χρωματισθή ή 
ήττα, δ ποιητής άποφεύγει νά εΐπη δτι ό Κυπρίδημος έπεσεν άπό τό 
άλογο, λέγει άπλώς δτι «βγήκε» άπό τήν σέλλαν. Διερωτάται κανείς άν 
ό ποιητής τοϋ Έρωτοκρίτου μάς πληροφορεί ή δχι εις τούς στίχους 
αυτούς δτι ό Κυπριώτης ένικήθη.

Ή ξηρά αυτή καί άντιποιητική περιγραφή είναι έκείνη ή όποια μέ
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έκαμε νό προβληματισθώ περ'ι τό δλον ζήτημα τής παρουσίας καί δρά- 
σεως τού Κυπριδήμου. Έσκέφθην δέ δτι δέ·ν ήτο δυνατόν ό Κορνα- 
ρος, δ όποιος είναι άναμφισβητήτως ό μεγαλύτερος συνθέτης τής πε
ριγραφής εξ δλων τών Ελλήνων ποιητών τών νεωτέρων χρόνων, νά 
έξέθετεν κατ’ αυτόν τον ξηρόν καί αντιποιητικόν τρόπον την ήτταν 
πού έδωσε τήν λύσιν είς μίαν μακραν ύπόθεσιν, διό τήν περιγραφήν 
τής όποιας διέθεσεν δλην του τήν ποιητικήν δύναμιν.

Ή ήττα τοϋ Κυπριδήμου επιβάλλεται βεβαίως έκ τής οικονομίας 
τοϋ έργου, ή όποία άπαιτεί νό νικήση όπωσδήποτε ό Έρωτόκριτος. Ό 
Κορνάρος δμως είχεν ύποχρέωσιν νό εύρη τό Ανάλογα ποιητικό μέσα, 
διό τών όποιων θό ήρμηνεύετο πώς ένα ’Αφεντόπουλο, τό όποιον 
προηγουμένως είχεν άναδειχθή ως ό άναμφισβητήτως πάντων ύπερέ- 
χων, είχεν ήδη καταρρίψει τέσσαρας μεγάλους πολεμιστάς, μεταξύ τών 
όποιων δύο βασιλικούς γόνους, καί μάλιστα τόν ύψηλόν βασιλικόν 
βλαστόν τοϋ Βυζαντινού θρόνου, ήττήθη τόσον εύκολα καί μάλιστα 
από έναν κοινόν θνητόν, τόν Έρωτόκριτον.

Προσεκτικωτέρα ένατένισις τοϋ ζητήματος άποδεικνύει δτι πράγμα
τι ό υψηλής πνοής ποιητής τού Έρωτοκρίτου είναι ποιητικώς απρόσ
βλητος. Κατό τρόπον κλασσικόν, είχε προπαρασκευάσει «ήθικήν κρί- 
σιν», ήτις έλύθη διό τιμωρίας τού άσεβήσαντος. Ό Κυπρίδημος δέν 
ένικήθη υπό τοϋ Έρωτοκρίτου, άλλ’ έδαμάσθη υπό τού ύβρισθέντος 
καί καταφρονηθέντος θεού. Ό Έρωτόκριτος υπήρξε τό τυφλόν όργα- 
νον, τό όποιον εχρησιμοποίησεν ό θεός ’Έρως διό νό τιμωρήση τόν 
ύβριστήν του.
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