
Ο ΦΑΛΛΙΔΟΣ

Εις τον λεγόμενον Νανιανόν κώδικα τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης (C1. 
XL cod. XIX, 92), τον όποιον περιέγραψεν ό μακ. Σάθας ή και εκ τοΰ 
οποίου έξέδο>κε τά δράματα Ζήνωνα, Στάθην, Γύπαριν, εύρίσκεται μεταξύ 
Γύπαρι καί Στάθη είς τά φύλλα τοΰ κωδικός 178Ρ, 179“>Ρ στιχούργημα επι- 
γραφόμενον «Θρήνος τοΰ φαλίδου τοΰ πτωχοΰ» ανέκδοτον μέχρι 
σήμερον. Τό ποιημάτων είναι, ως θά ίδωμεν, Κρητικόν, δπως καί τά δράματα 
μεταξύ τών οποίων είναι γεγραμμένον, καί έχει αρκετόν ενδιαφέρον όχι τόσον 
διά την λογοτεχνικήν του αξίαν, όσον διά τό ακραιφνώς Κρητικόν γλωσσικόν 
του ιδίωμα καί μάλιστα διά την πιστήν άπεικόνισιν τοΰ ασώτου βίου τής 
Κρητικής νεολαίας τών πόλεων επί βενετοκρατίας.

Ό στιχουργός ούτε τ’ όνομά του μάς παρέδωκεν ούτε την πατρίδα του. 
"Ο,τι μανθάνομεν έκ τών 140 δίστιχων τοΰ ποιήματος είναι ότι ήτο νέος 
πλούσιος έξ εύγενοΰς πατρός καί αρχοντικής μητρός, άνατραφείς καί παιδευ- 
θείς άναλόγως τής κοινωνικής του τάξεως, άλλ’ ότι ενωρίς έτράπη είς βίον 
πολυτελή καί άσωτον, ενδυόμενος πολυτελώς, παραδοθείς είς πότους καί 
κυβείας καί διασκεδάσεις, περιστόιχούμένος από μπράβους καί κόλακας, άπο- 
γυμνούμενος από πόρνας, με τον άσωτον δέ καί πολυδάπανον αύτόν βίον 
έσπατάλησε ταχέως την περιουσίαν του καί κατήντησε πτωχός φαλλίδος 
γυμνητεύων καί πεινών, έγκαταλειφθείς καί ύπό φίλων καί οικείων, ύβριζό- 
μενος καί άποδιωκόμενος από παντοΰ καί εμπαιζόμενος καί καταδιωκόμενος 
καί τυπτόμενος και ύπό τών παιδιών τοΰ δρόμου, μή δυνάμενος καί μη θέλων 
νά γίνη δοΰλος διά νά κερδίζη τον άρτον του. Τό πάθημά του τον παρεκί- 
νησε νά γράψη τό στιχούργημα, ΐνα χρησιμεύση αυτός ως παράδειγμα είς 
τούς άλλους νέους τής αρχοντικής τάξεως, καί τούς προτρέψη νά φείδωνται 
τής περιουσίας των, διά νά μή ύποπέσωσιν είς τό αυτό κατάντημα.

Ό χρόνος τοΰ ποιήματος δεν δηλοΰται, άλλ' ό γλωσσικός του τύπος καί 
ή ρίμα του μαρτυροΰσι τούς περί τό lfiOO χρόνους τής εν Κρήτη βενετο
κρατίας.

Τό στιχούργημα εύρηται, ως εΐπομεν, είς τρεις σελίδας αρκετά ερρυπω- 
μένας τοΰ Νανιανοΰ κώδικος είς πυκνάς γραμμάς καί μικράν γραφήν ούχί 
τόσον εύανάγνο)στον καί μάλιστα εις τό όχι τόσον επιτυχές φωτογραφικόν 
ομοιότυπου, δ εΐχον ύπ’ όψιν μου2-'διά τοΰτο καί μοΰ διαφεύγουσι τρεις ή 1

1 Κ. Σόδα, Κρητικόν Θέατρον, Βενετία 1879, Προλεγ. αελ. ιβ' έξ.
’ Βλέπε τήν δευιέραν σελίδα ήτοι 179“ τοΰ χειρογράφου τήν σχετικώς κάλλιον. 

άναγινωσκομένην είς τόν παρένθετου πίνακα.
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Ή σελίς 179α τοΰ χειρογράφου τοΰ Φαλλίδου, διστ. 60 - 107. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Δ'.
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98 Στεφάνου Ξανθουδίδου

τέσσαρες λέξεις τοΰ κειμένου, αϊ όποίαι πιθανώς δΰνανται ν’ άναγνωσθώσιν 
εκ τοΰ χειρογράφου (εις τά δίστιχα 19, 22, 25).

Τό μέτρον είναι εις δίστιχα ριμάδα τροχαϊκά όκτωσΰλλαβα καί ολίγα 
επτασύλλαβα, έχει δε εις τό 7 δίστιχον καί τον πρώτον στίχον δεκασΰλλαβον. 
Έν εΐδει επφδοΰ επαναλαμβάνεται τριάκοντα καί τέσσαρας φοράς τό θρη
νητικόν δίστιχον

γιατ'ι /"ή σαν) εγνρισε ό τροχός — και εφαλλίρισα ό φτωχός’

πότε ολόκληρον καί πότε μόνον ή αρχή του «γιατί έγΰρισε...
Τό Νανιανόν χειρόγραφον, ως είπεν ό Σάθας', προήλθεν εκ Κεφαλλη

νίας, άνήκόν ποτέ εις τον ιερέα Πέτρον Κουτουφάν (1713- 1725), άντιγραφέν 
προφανώς εκεί εξ ά'λλου κώδικος, καί διά τοΰτο έχει έλάχιστά τινα ίχνη τοΰ 
έπτανησιακοΰ ιδιώματος λ. χ. τό δκ, όκ τή Μονοβασά (διστ. 23) δκ τη 
μιάν (35), βρισιές (125), καί πάντοτε τό κανείς, καμιά αντί τών Κρη
τικών κιανείς, κιαμιά.

"Οτι τό ποιημάτιον είναι Κρητικόν μαρτυρεί άδιστάκτως ή γλωσσική του 
μορφή, δηλ. καί τό τυπικόν τών λέξεων καί μάλιστα αί χαρακτηριστικαί ιδιω
ματικοί λέξεις αΰτοΰ. Προς πίστωσιν τοΰ πράγματος παραθέτομεν αμέσως τάς 
μάλλον σημαντικάς- πολυταρώ 9, θωρώ (=βλέπω) 15, 18, 35, 42,55 πολλ. 
κουζουλός 17, 86, 132 πολλ. καλώ (^=προπίνω) 28, άπομονάρια 32, 
ξετρου μ ίζω 41, σκαν ίζω 47, ράσο καί ράσα (τό μάλλινον χονδρόν ύφα
σμα ή Ιπανωφόρι τών χωρικών) 48, 120, σιμώνω (= πλησιάζω) 52, 82, 
χωστοΰ σι(= κρυφτοΰσι) 53, μον ιτάρ ου καί μοντάρου 91, 96, σφάκα 
(=ροδοδάφνη καί τροπικώς πικρία) 105, διάξω (= πράξω, φερθώ) 103, 
άφορμάρις (=μανικός) 60, 61, 80 πολλ. κοπέλλια (= μικρά παιδιά, 
χαμίνια) 62, 72 πολλ. αποτάσσω 63, γλακώ 73, κολλώ (=παίω) 73, 
διάσκατζε 123, έξά ( = έξουσία) 74, σκλέτος (=σκέτος, νήστις) 117, 
παρωρίσω 124, πατίρω (=πάσχω, υποφέρω) 132, άφουκράστε, άφου- 
κραστήτε 136, 137 ξό μπλ ι (=παράδειγμα) 139.

ΕΙς τήν κατωτέρω μεταγραφήν τοΰ ποιήματος ετηρήσαμεν πιστώς την 
φωνητικήν αΰτοΰ διατηρήσαντες καί τάς συχνάς του χασμφδίας, οΰχϊ δμως 
καί τήν δρθογραφίαν τών λέξεων, δπως δηλ. κάμνομεν καί εις τά άλλα κρη- 
τικά καί μεσαιωνικά κείμενα που δημοσιεΰομεν (Έρωτόκριτος, Φορτουνάτος, 
Έρωφίλη, Σαχλίκης κλπ.).

Κατά τό περιεχόμενον ό Φαλλίδος ομοιάζει προς τά ποιήματα τοΰ άλλου 
ασώτου συμπολίτου Στεφάνου Σαχλίκη * 2, ίσως δέ καί έγένετο κατ’ άπομίμησιν

5ε--1 Κ. Σάθα, Κρητ. Θεατρον, ένθα άνωτ.
2 Wagner, Carolina gr. med. aevi, Lipsiae 1874σ. 79-105. Bυζαvt ίς 1909 σ. 341 - 

371 όπου αναγράφονται καί αί αλλαι εκδόσεις καί έργασίαι εις τά ποιήματα αυτά.
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Ό Φαλλίδος. 99

αυτών, άλλα λείπει τό σπινθηροβόλον πνεύμα καί ή ακόλαστος ευφυΐα, πού 
χαρακτηρίζουν τά στιχουργήματα τού Σαχλίκη καί καταντά 6 Φαλλίδος άμου
σος καί άτερπής θρηνφδία.

ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΦΑΛΛΙΔΟΥ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ

Νέοι υμορφοι και πλοναοι 
ολοι προς έμενα ελάτε 
κάβα εις σας νά με κλαίγη 
γιά τώ Χριστιανώ το γένος 

Είχα κύρι ευγενικό 
μέ κανάκια μ άναθρέψα 
και αρχοντικά ένεθράφηκα 
γιατί έγνρισε ό τροχός 

Έντνμένος'τά βελούδα 
τζαντουνιά καί καμονκάδες 
με καπέλλο γενοβέζε 
μά αάν έγνρισε ό τροχός 

Μπράβοι πάντα μ’ άκλουθοϋσα 
κ ήμουνα συντροφιασμένος 
κ εις τό γιόμα κ εις τό δείπνο . 
μά σαν έγνρισε ό τροχός 

'Όπου πέρδικα καλή, 
την άγόραζα γιά μια 
καί αγατζέτα μονρταδέλες 
άμε έγνρισε ό τροχός 

Τό τυρί τό πιαζεντίνο 
που τό ξέρον οι μαγέροι 
άσπρα κόκκινα κρασά 
που τά βάνα ατό ποτήρι 
ερμινεματε καί τι φλόρα . 
μά σάν έγνρισε ό τροχός 

Τό ποτήρι νά γεμίζω 
καί γεμάτη νά καλέαω 
καί με τό τραγούδι πρώτας 
μά αάν έγνρισε ό τροχός . . .

"Οπου κι ά βρεθώ κι ά λάχω 
τά χαρτιά γή καί τά ζάρια 
κ’ ήλεγα πώς δεν φυραίνει 
μά σάν έγνρισε ό τροχός . . .

κάθε ένας &ς μ άκονση, 178 β.

τά σας λέγω νά γροικάτε,
στο καημό, όπου με καίγει,
έφαλλίρισα ό καημένος.
μάννα από αίμα αρχοντικό, 5

δασκαλιές μέ δασκαλέιρα,
μα ·ψα φωτιά καί κάηκα,
καί έφαλλίρισα ό φτωχός.
νά πολνταρώ τά σκούδα,
κι άλλες φόρεσες πού νά 'δες, 10
φεραρόλι άλά φραντζέζε,
έφαλλίρισα δ φτωχός.
άπό μακράς μέ χαιρετούσα,
μέρα νύκτα ό καημένος,
οπού δέν έθώρον ϋπνο. 15

έφαλλίρισα δ φτωχός.
ή κουζουλή μου κεφαλή,
καί δέν έθοόρου,έζημνιά,
στασουδικοντζε νοβέλες,
καί φαλλίρισα δ φτωχός. 20
άπον τό καλό τό φίνο,
εις στ........................................
μοσκάτα υκ τή Μονοβααά,
κ’ ήφτασι αάν τό ζαφείρι
μου τά φέρνα κάθα ώρα, 25

έφαλλίρισα δ φτωχός.
τή γεμάτη γιά ν’ αρχίζω,
πίνοντας.....................................
άς τ’ άμπώσω τραγουδώντας,
... 30

τά χαρτιά ατά χέρια νάχω, 
γιά νά πά τ’ άπομονάρια, 
τό σακκονλι μά πληθαίνει,
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100 Στεφάνου Ξανθουδίδου

. πάλι πήγαινα για μια .
και δεν έθώρον έζημιά, 35 

. και άπό πίσω μ άκλουθούσα,

"Οντας έβγαινα δκτή μια

καί γλωσσάτα μ’ έφιλοϋσα 
μά σαν έγύρισε 6 τροχός . .

Έδικοί καί σνγγενεϊ μου 
ήρχουντανε κάθε μέρα 
ολοι νά με συντροφιάζου 
μά σαν εγνρισε . . . 
μοσκοραίνω νά γυρίζω 
νά περνώ, νά με θωρονσι 
ε'δε νέος όπου ’ναι ετούτος 
μά σάν έγύρισε . . .

Μέρα νύκτα σοναδόρονς 
τζήτερες, βιολιά, λαγούτα, 
κλαδοτζύμπανα, τρονμπέτες 
μά σάν εγνρισε . . .

Μπλιό ζαμπέτια δε μυρίζω 
έγδυμνός καί ξεσκισμένος, 
πλήαες κόνιδες γεμάτος 
γιατί εγνρισε δ τροχός .

"Ολοι οι φίλοι μου με φήκα 
μπλιό κανείς δέ μου σιμώνει 
κάθα όντας μέ δονσι φεύγου 
γιατί εγνρισε . . .

Πάγω κ εις των έδικώ μου 
άλλ ’ αύτοίνοι δέ μ άκονσι 
γή νά πούσι καί νά δούμε 
γιατί έγύρισε . . .

Λέσι μου, άμε νά στοίχισες 
καί δεν εΐ καιρός, σά ζάρεις,

"Ωχ δϊμέ, ζωή κριμένη 
γιατί έγύρισε ...

Γί άφορμάρι με κρατονσι 
γεϊς τ’ αλλού τως λέγει, βάρει 
ώς καί τά μικρά κοπέλλια 
γιατί έγύρισε . . .

Ρούχα μπλιό δεν άποτάσσω, 
ουδέ σκούδα ουδέ κατρίνια 
πέρδικες δεν αγοράζω 
γιατί έγύρισε ...

φίλοι μου καί άγαφτικοί μου 
νά μου λέ τή καλησπέρα,
’ς φόρο νά μέ κατεβάζον,

... 40
στά στενά να ξετρονμίζω, 
ολοι νά μέ προσκννούσι, 
καί πού τό’βρε τόσο πλούτος

στά καντούνια κ5 εις τους φόρους 
άρπες, μπάσσα καί φιαούτα, 45

άμέ δά κάνω προσέτες,

μά βρομώ όλος καί σκονίζω, 
κ’ εις τά ράσα τυλιμένος, 
κι οπού πάω άρπώ σά βάτος 

■ ■ ■ 50
κ' οι δικοί μου μ’ άπαρνηθήκα, 
όγιαυτός μέ κρούσι πόνοι, 
νά χωστούσιν έγυρεύγον

νά τώς κλάψω τό καημό μου, 
κάνου πώς δέ μέ θωρούσι, 
γιατί τώρα δέ μπορούμε

για νά βρής ψωμί νά ζήσης, 
στά στενά νά οολατζάρης. 
τις μπορεί νά σ’ άπομένη,

κιδσοι κιά μέ δοΰ γελούσι, 60 179α. 

μέ τό ξύλο τ’ άφορμάρι 
μ’ άκλονθονσι μέ τά γέλια,

άμέ δά φορώ τό ράσο, 
μηδέ ντόπιες ουδέ τζικίνια· 

μά θωρώ κι αναστενάζω,

... 05
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Ό Φαλλίδος. 101

έκρεμάστηκα στο λίθι 
κι αναστενάζω και πεινώ 
και κάνεις δε με λυπάται 
γιατί έγύρισε...

’ Ω καιροί μου περασμένοι 
πον ’στε τώρα διαβασμένοι . 
πείνες, δάκρυα, μοιρολόγια 
γιατί έγνρισε ... 
άποπίαω με σχονγιάζον 
καί γλακοΰσι καί γελονσι 
καί δεν έχω την έξά μου . 
γιατί έγνρισε ... 
ειντα μέλλει νά γενώ 
καί ό'ις πότες νά πομένω 
πείνες, δίψες καί κρυάδες 
γιατί εγνρισε ...

Τώρα κάθομαι καί κλαίω 
μά μηδένας δέ μ’ άκονγει 
κιδλοι μ’ έχον γΤ άφορμάρι, . 
γιατί εγνρισε ό τροχός,
Αν εγώ ποθες σιμώσω 
δλοι φενγον από σιμά μου, 
δέτε πού θελε με βάλει 
γιατί έγνρισε ό τροχός 

Ώχ δϊμένα, ώχ αλί 
ειαε ποϋ μέχει φερμένο 

Τις μου τόθελε είπεϊ 
γιατί έγνρισε δ τροχός 

Ήρθ' ό κόμπος εις τό κτένι 
καί ποτέ μον δεν έθάρρον 

Τοϋτο μόνο μου πονεΐ, 
γιατί έγνρισε ό τροχός 

*Εποστάθη τό παρίππι 
αν είχα πηαίνει αγάλια γάλια 
δεν είχα τόσο ακούραστη 
μά σαν έγύριαε ό τροχός 

Που ’ναι τά μάθημάτά μον 
πον μου κάνασι οι κοπέλλες, . 
μά δά καμνιά δέ με θωρεΐ 

’ Εποκάηκε τό φτίλι

κβ ηπεσα κ’έγιό στα βύθη, 
καλά τά κλάηματα κινώ, 
μηδέ με ψυχοπονάται,

καί ζωή χαριτωμένη, 
κβ έχω γώ ζωη κρι,μένη, 70

δπάω έλίγα λόγια,

τά κοπέλλια καί φωνιάζον, 
μ5 δ,τι φτάξον μου κολλονσι, 
πούποτας νά πάγω πλιά μον,

τό φτωχό τό ταπεινό, 75
τό φαλλίδο τό καημένο, 
κι δπον πάω έχω τραβάγιες,

καί τά βάσανά μου λέω,
ας το καί άς κεφάλι κρονγει,
όγιατί έτζι μου τοκάρει 80
καί έφαλλίριαα ό φτωχός.
για νά λαφρωθώ κάμποσο,
δέτε τη κακομοιριά μον,
τό κακό μου τό κεφάλι,
καί έφαλλίριαα ό φτωχός. 85
η κουζουλή μου κεφαλή
τό φαλλίδο τό καημένο.
νάμπω μέσα στο σακκί,
κ έφαλλίριαα 6 φτωχός.
κ ή ψυχή μου άπολιγαίνει, 90
νά διαβώ έτζι μονιτάρον.
μά νά χω πρέπει άπομονή,
καί έφαλλίριαα ό φτωχός.
καί διαβήκασιν οί κτύποι,
νά μον λείπουσι τά σάλια, 95
μηδέ μοντάρου άποοταθή,
έφαλλίριαα ό φτωχός.
τά κανάκια τά δικά μον,
πον μέ τρώγα ώσάν τζί βδέλλες,
γιατί 'σβησα σάν τό κερί. 100
κ' ήσδηοε σάν τό καντήλι
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102 Στεφάνου Ξανθουδίδου

καί γυρίζω σκοτεινός 
καί δλοι οί Ιδικοί καί φίλοι 

Έποδιάβη τό γλυκύ 
καί τη σφάκα δοκιμάζω 
καί τό μέλι τό πολύ 
γιατί έγύρισε ό τροχός 

Μπλιό στην τάβλα δεν καθίζω 
καί τά κόκκινα καί τ' Άσπρα 
μοναχός με τό νερό 
γιατί έγύρισε ό τροχός 

Τώρα τί βουλή να πιάσω 
πώς νά κάμω πώς νά διάξω 
που ’μου καλομαθημένος 
έδά που γύρισε ό τροχός. . . 

Λέγω με πολύ καημό 
να περάσω τό καιρό 
καί πολλές φορές καί σκλέτος 
γιατί έγύρισε .. .

Κάλλιο παρά νά στοιχήσω 
νά με πέμπουσι νά παίρνω 
νά ξεσκίζωμαι στο ράσο 
κι άπείς στο σπίτι σώσω 
πήγαινε γοργό στη βρύσι 
κάνε, διάσκατζε, δουλειά 
καί άνισώς καί παρωρίοω, 
με βρισιές νά μοϋ λέσι 
γιατί ίγύρισε ...

Τό ραβδί εις τό πλευρό σου 
ώχ οίμέ, καημό πολύ 
νά με δέρνουσι στη ράχι 
γιατί εγύριαε ό τροχός 

Τό λοιπό καθώς σας λέγω 
πλιά καλλιά νά ξεψυχήσω 
καί άς πατίρη ή κεφαλή 
καί έγύριαέ μου τον τροχό 

”Εδε βάσανο μεγάλο, 
όπου μ'εϋρε τό καημένο 
καί δε μέ ψυχοπονάατε 
μά γελώντας μέ θωρέϊτε, 
γιατί εγύριαε ..,

πεινασμένος καί γδυμνός,
. μου έχου πρικαμένα χείλη, 

κ ήρθε τώρα τό πρικύ, 
καί τη μοΐρά μου Ατιμάζω,

. πού φαγα έγίνηκε χολή, 
καί έφαλλίριαα δ φτωχός, 
τό ποτήρι νά γεμίζω, 
έβασιλέψασι σαν τ’ Αστρα, 
περνώ ό καημένος τον καιρό,

. καί έφαλλίριαα ό φτωχός, 
καί πώς έχω νά περάσω, 
καί ποιά στράτα έχω νά πιάσο) 

. δ φαλλίδος δ καημένος

. πώς ήβαλα στο λογισμό 

. μέ ψωμί καί μέ νερό,
. εγώ άδείπνητος νά θέτω,

. ναχω βάσανο περισσό,
. καί τά φρύγανα νά φέρνω, 

καί νά καίγωμαι στο δάσο, 
πρίχου νά τά ξεφορτώσω, 
μην άργήσης νά γέμισης, 
κι αφισε τη μπιβουλιά, 
γλήγορα νά μη γυρίσω,

. καί τά μάτια μου νά κλαίσι,

βάνω κείναι γιά καλό σου, 
πρικαμένη άθιβολή, 
νά βροντά μεσ’ στο στομάχι,

. καί έφαλλίριαα δ φτωχός.

. καί θωρείτέ με πώς κλαίγω,

. παρά έγώ νά πά στοιχήσω,

. δπού ’το τόσα κουζουλή, 
καί έφαλλίριαα δ φτωχός, 
όπου δέν εύρίσκεται άλλο, 
τον περισσά πικραμένο, 
σήμερο δσοι μ’ άφουκράστε, 
κι άφορμάρι μέ κρατείτε,

179.β.
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’Άρχοντες, αφουκραστητε 
ξόμπλι πάρετε από μένα 
και καλά χωσμένα μέαα 
μη γνρίοονν οι τροχοί

όσοι προς έμε θωρεΐτε, 
νά κρατείτε φνλαμένα 
ατό σακκούλι τά τορνέσα, 140

και φαλλίρετε, φτωχοί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΛΙ

’Αναγράφω κατωτέρω ερμηνείας πνάς καί παρατηρήσεις προς εύχερε-
στέραν κατανόησιν τοΰ στιχουργήματος.
Δίστιχον 9 πολυταρώ. Τό ρήμα πολυταρώ κα'ι πολυταρίχνω ακούεται 

και σήμερον συχνά εν Κρήτη κα'ι σημαίνει απορρίπτω τι ως άχρηστον 
πράγμα. Έδώ έχει την σημασίαν τοΰ σπαταλώ άσώτως. Καί εις το ποίημα 
τοΰ Θεολογήτου Μοσχολέου, Βίος Άγ. Νικολάου (Κρητικόν τοΰ 1626 παρά 
Legrand, Bibliotli. gr. vulg. I. στ. 190 καί 19δ) εύρίσκεται πολυτα
ρίχνω. Προφανώς τό ρήμα προήλθεν έκ τοΰ απόλυτός (απολύω), 
άπολυτάρις, οΰσ. άπολυταρά (=ρίψιμον ράβδου ή λίθου), άπολυ- 
ταρώ καί έκ συνθέσεως ή συμφΰρσεως καί μέ τό ρίχνω (=ρίπτω) προ
ήλθε τό πολυταρίχνω.

διστ. 9-10 βελούδα, τζαντουνιά καί καμουκάδες είναι πολυτελή 
υφάσματα καί φορέματα σηρικά γνωστά καί έκ πολλών άλλων Βυζαντινών 
καί νεωτέρων πηγών. Πρβλ. Du Cange εις τάς λέξεις βελοΰτον καί 
καμουκάς. Εις τό Θανατικόν τής Ρόδου τοΰ Γεωργιλλά στίχ. 140 
(Wagner, Carmina gr. med. aevi) έχομεν, «βελοΰσιν ή καί τζαντουνίν 
ή καμουχά άφ’ την Πίζαν».

διστ. 11 φεραρόλι άλά φραντζέζε. Τό φεραρόλι είναι τό Βενετ. ferariol 
ή ferrajuolo, ferraiolo, τό όποιον 6 Boerio (Dizion. d. dialet. Venez.) 
έξηγεϊ διά τοΰ tabaro, mantello ως έπενδυτην τών αστών (οΰχί τών πατρι
κίων)· φαίνεται ότι είχεν είσαχθή έκ Γαλλίας (άλά φραντζέζε). Σήμερον ή 
λέξις ακούεται ως οικογενειακόν έπίθετον Φεραρόλης εις τούς Λάκκους 
τής Κυδωνιάς.

διστ. 19 σγατζέτα, μ ο υ ρτ αδ έ λλ ες. Τό πρώτον είναι έδεσμά τι έκ κρέα
τος βοείου, (ως βλέπομεν είς στιχ. Β. 320 τοΰ Φορτουνάτου). Αί μουρτα- 
δέλλες είναι καί σήμερον γνωσταί. Λέξεις ίταλικαί.

διστ. 21 τό τυρί τό πιαζεντΐνο. Θά είναι τυρός έκ τής ιταλικής πόλεως 
Piacenza τής Λομβαρδίας.

διστ. 41 ξετρουμίζω. Τό Κρητικόν αυτό ρήμα (εύρίσκεται καί εις τον 
Γυπαριν A 281) σημαίνει ξετρελλαίνω ή ξετρελλαίνομαι ιδίως από έρωτα 
καί είναι κοινότατον καί σήμερον μάλιστα τό μετοχικόν έπίθετον ξετρουμι- 
σμένος, ξετρουμισμένη.
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διστ. 46 κλαδ οτζύμπανα μουσικόν δργανον, ΐταλ. clavicembalo, κλειδο
κύμβαλού.
προζέτες to ίταλ. prosetto, ριμάδα ή στιχούργημα, 

διστ. 47 ζ α μ π έ τ ι α θά είναι άρωμά τι εξ υακίνθου, ίασμίνου ή ϊριδος (πρβλ. 
Δουκαγγίου Γλωσσ. ελλ. ζ ά μ β α ξ).
σκανίζω. Τό ρήμα ακούεται και σήμερον εν Κρήτη και σημαίνει ό'ζω 
κακώς ως από κόπρου, κα'ι οΰσ. σκανιά ή κοπρώδης δυσωδία. Τό ανα
γράφει και ό Γ ιάνναρης (Kretas Volkslieder Leipzig 1879 σελ. 368 
εξ άσματος = κακώς ό'ζειν, stinken). Πιθανώς έλέχθη αντί τοΰ σκατίζω 
κατ’ ευφημισμόν τινα, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω τό διάσκατζε. 

διστ. 57 στοιχίσης (καί διστ. 118). Τό ρήμα στ ο ιχίζω και στο ιχώ είναι 
και άλλοθεν γνωστόν και σημαίνει γίνομαι δούλος επί ώρισμένον χρόνον 
και ώρισμένη αντιμισθία. Πρβλ. Φορτουν. Λεξιλ. σελ. 257 - 258 στοιχίζω 
Σήμερον μόνον τό στοίχημα και στοιχηματίζω ακούονται επί δια
φορετικής σημασίας.

διστ. 66 έκρεμάστηκα στο λίθι. Πιθανώς πρέπει νά γραφή λύθι καί 
νά νοήσωμεν τον δ'λυνθον, τον έρινεόν, τήν άγριοσυκήν (καθώς δηλ. ό 
’Ιούδας έκρεμάσθη κατά λαϊκήν παράδοσιν από άγριοσυκήν). Περί τών 
διαφόρων σημερινών κατά τόπους τύπων τού δλύνθου ιδ. Χατζιδ. Μεσ. 
Ν. Έλλην. Β. 205.

διστ. 70 διαβασμένοι καιροί είναι οί περασμένοι, δπως λέγονται εις τό 
προηγούμενον δίστιχον.

διστ. 71 όπάω = όπου πάω, δπως εις τό διστ. 77.
διστ. 80 μοΰ τοκάρει—μοΰ πρέπει. Είναι γνωστή καί εκ πολλών άλλων 

χωρίων ή σημασία αυτή τού τοκάρω (Βενετ. tocar) μάλιστα τριτοπροσώ- 
πως· πρβλ. Γλωσσαρ. Έρωτοκρ. καί Φορτουνάτου. 

διστ. 91 μονιτάρου καί 96 μοντάρου. Περί τής αρχής καί τής σημα
σίας τού έπιρρ. ίδ. Γλωσσ. Έρωτοκρ. μιονιτάρου καί Χριστ. Κρητ. Α 
339-340 καί Λεξικογρ. Άρχ. Α'. (Άθηνάς τομ. Ιζ") σελ. 160- 161. 

διστ. 94 έποστάθη τό παρίππι, καί διαβήκασιν οί κτύποι.
Τό παρίππι(ον) είναι παρά Βυζαντ. μικρός καί κατωτέρας ποιότητος 
βοηθητικός ίππος, δν εχρησιμοποίουν δι’ οδοιπορίαν, ώς φορτηγόν καί 
προς έλασιν κατ’ άντίθεσιν προς τό φαρίν (στρώσιον καί σ ε λ λ ά- 
ριον) τον άνωτέρας αξίας πολεμικόν ίππον. Περί τών διαφόρων αυτών 
ίππων παρά Βυζαντ. ίδέ καί εις τά Λεξικά τών Meursius, Du Cange, 
Sophocles καί Σ τ ι λ π. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ν εις Διγενή ’Ακρίτα (Συλλογ. 
ώφελ. βιβλίων άριθ. 45) σελ. 94 καί 99. Εις τόν ανωτέρω στίχον πιστεύω 
δτι τό παρίππιν είναι τό ίππάριον, πού σύρει καί περιστρέφει τήν πέτραν 
(τόν δνον άλέταν) τοΰ μύλου ή τήν τού ελαιοτριβείου, διότι τότε μόνον 
εννοείται καί τό διαβήκασιν οί κτύποι, ήτοι έποστάθη ο ίππος ό
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περιστρέφουν την πέτραν καί δεν ακούονται πλέον οί κτύποι, ήτοι ό θόρυ
βος τοΰ μΰλου και τά βήματα τοΰ ίππου. Ή είκών τότε είναι ότι, όπως 
όταν βιάσουν τό παρίππι να τρέχη κουράζεται καί μετ’ ολίγον σταματά 
άποκαμωμένον, ούτως καί ό φαλλίδος σπαταλών αφειδώς καί άνευ μέτρου 
έπτώχευσεν. ’Ανάλογος είκών εύρίσκεται παρακάτω μέ τό καντήλι, τοΰ 
οποίου κατακαίεται τό φτίλι (διστ. 101). 

διστ. 117 καί πολλές φορές καί σκλέτος. Τό έπίθετον είναι τό αυτό 
μέ τό σκέτος (ίταλ. schietto) καί σημαίνει εδώ άνευ τροφής, νήστις, άδεί- 
πνητος, όπως ερμηνεύεται αμέσως εις τό ίδιον δίστιχον. Περί τών λέξεων 
σκλέτος, σκλέτη καί σκλετάδα ίδ. Ν. Πολίτη, Παροιμ. Β. 303. 
Τά δΰο αυτά ουσιαστικά σημαίνουσιν εν Κρήτη γένος, γενεάν αρχοντικήν, 

διστ. 123 κάνε, διάσκατζε, δουλειά. Ή κλητική διάσκατζε είναι 
ήπιωτέρα έ'κφρασις αντί τοΰ διάβολε. Εύρίσκεται καί εις Γΰπαριν Β 71 
καί Στάθην Β 127 καί 196, είναι δέ καί σήμερον κοινοτάτη άκουομένη 
ούτως μόνον εις την κλητικήν. Είναι είδος ευφημισμού διά νά άποφΰγωσι 
την κακήν καί υβριστικήν λέξιν διάβολος. Κατά τοιοϋτον ευφημισμόν λέγε
ται καί ό διάτανος αντί δ ι ά β ο λ ο ς, καί ό όρκος μάτό στανιό 
αντί μά τό Σταυρό κ.τ.ό.

διστ. 124 παρωρίσω. Τό ρήμα παρωρίζω καί παρωρώ έκ τοΰ επιρ. 
πάρωρα (παρ’ ώραν) σημαίνει βραδύνω, καθυστερώ κατά χρόνον, μάλι
στα εν ώρα νυκτός- ϊδ. Έρωτοκρ. Γλωσσαρ. πάρωρα εις σελ. 656 - 7 καί 
Φορτουν. Γλωσσαρ. σελ. 250.

διστ. 132 ας πατίρη ή κεφαλή —ας πάσχη, ας ύποφέρη. Τό ρήμα 
πατίρω (ίταλ. patire) ακούεται καί σήμερον εδώ ώς πατίρω καί παρ- 
τίρω άόρ. επάτιρα καί έπάρτιρα. Πρβλ. καί Κουκουλέ, Λαογρ. Σύμ- 
μικτα Βάμου Κρήτης εις Λαογρ. Α. 299 καί 305.

Έν Ήρακλείφ Κρήτης κατ’ ’Απρίλιον 1927.

ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ
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