
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΘΗΝ 

ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΑΘΑ1

Τώ 1879 6 μακαρίτης Κωνσταντίνος Σάθας έξέδιδεν έν Βενετία, κατά 
τό πλεΐστον εκ τοϋ Νανιανοΰ κώδικος της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, τό 
«Κρητικόν Θέατρόν» του, εκδοσιν, ή οποία παρέσχεν όμολογουμένως πλεί- 
στας μέχρι τοΰδε υπηρεσίας εις τους άσχοληθέντας περί την νεοελληνικήν 
γραμματείαν, παρ’ δλον δτι κατά τήν εκδοσιν ταύτην ό μακαρίτης μεσαιωνο
δίφης δεν ήδυνήθη ν’ άποκαταστήση πλήρως τά κείμενα των τεσσάρων κρη- 
τικών δραμάτων, τά όποια έν αυτή περιέλαβεν.

Ό Σάθας, δυστυχώς, έστερεΐτο τής άπαιτουμένης επιστημονικής προ
παιδείας διά τήν μεθοδικήν δημοσίευσιν καί επεξεργασίαν τοϋ υλικού, τό 
όποιον φιλοστόργως καθ’ δλον τον βίον του περισυνέλεγε. Προσέτι δέ — 
καί τούτο ισχύει ειδικώς διά τό τμήμα τής εργασίας του, τό άναφερόμενον 
εις τήν κρητικήν μεταβυζαντινήν θεατρικήν παραγωγήν — προσέτι, λέγω, δεν 
ήτο κάτοχος τοϋ κρητικοϋ ιδιώματος, εις τό όποιον ήσαν γεγραμμένα τά 
θεατρικά έργα, τών οποίων τήν εκδοσιν έπεχείρει. Διά τούς λόγους τούτους 
κυρίως κατά τήν δημοσίευσιν τών έν λόγφ δραμάτων, τά όποια κατά σει
ράν ήσαν ό Ζήνων, δ Στάθης, δ Γνπαρις καί ή Έρωφίλη, ήτο επόμενον νά 
περιπέση εις α περιέπεσε μεθοδολογικά καί ά'λλα σφάλματα.

Έπανόρθωσίν τινων έκ τών σφαλμάτων του, τών άναφερομένων εις 
κακήν άνάγνωσιν τών κειμένων τού Νανιανοΰ κώδικος, εις παρερμηνείας 
κλπ., έπεχείρησεν ό αείμνηστος Στέφανος Ξανθουδίδης, δημοσιεύσας «Διορ
θωτικά εις τά Κρητικά Δράματα 2 ». Επίσης διορθωτικά; τινας και ερμηνευ
τικά; παρατηρήσεις εις τό Κρητικόν Θέατρον, έχούσας κυρίως αφετηρίαν 
μερικάς τών υπό τοϋ Ξανθουδίδου προταθεισών διορθώσεων, διετΰπωσεν 
ό συντάκτης τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού κ. Στυλιανός Δεινάκις εν συνεδρία τής 
Επιστημονικής Εταιρείας τή 17*ι Δεκεμβρίου 1922 3.

’Έκτοτε έκ τών υπό τοϋ Σάθα δημοσιευθέντων δραμάτων ηύτυχήσαμεν 
ν’ άποκτήσωμεν τώ 1928 έν τή σειρφ Texte und Forschungen zur

1 Ή παρούσα μελέτη άνεκοινώθη έν συνεδρίρ τής ’Επιστημονικής Εταιρείας τή 
28ή Μαΐου 1932.

’ Byz - Neugr. Jahrb. τ. 2, σελ. 66 κ.ε.
3 Ίδέ Άθη\άς 35, 244.
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Byzantinisch - Neugriechischen Philologie (άρ. 9) την Έρωφίλην τοΰ 
Χορτάτζη, έκδοθεΐσαν υπό τοΰ αυτού Στεφάνου Ξανθουδίδου μετ’ εκτενούς 
εισαγωγής κα'ι λεξιλογίου.

Μέχρις δτου εύρεθοΰν οί έρευνηταί, οί όποιοι θά επιχειρήσουν την έπαν- 
έκδοσιν και των άλλων έν τω Κρητική) Θεάτρφ ύπολειπομένων τριών 
δραμάτων, υπηρεσίαν, νομίζω, παρέχουν εις την επιστήμην δσοι διά προκα
ταρκτικών εργασιών, κατά δΰναμιν, καθιστούν δλιγώτερον επίπονον την 
μέλλουσαν εργασίαν τοΰ εκδότου. Βεβαίως μία εκ τών υπηρεσιών τούτων 
είναι ή κατά τό δυνατόν από τούδε προπαρασκευαστική διά διορθώσεων 
εργασία προς πλήρη άποκάθαρσιν τοΰ κειμένου. Διά την άποκατάστασιν 
ταύτην πολύ μέλλουν νά βοηθήσουν αι ήδη ύπάρχουσαι εκδόσεις τών σχεδόν 
συγχρόνων έργων της κρητικής παραγωγής, τής Έρωφίλης, εννοώ, τοΰ Φορ- 
τυυνάτου, τοΰ ’ Εροηοκρίτου, τά κείμενα τών όποιων μάς έδωσεν ή φιλοπονία 
και κριτική ίκανότης τοΰ αειμνήστου Ξανθουδίδου. Τά κείμενα ταΰτα πρό
κειται μεγίστας νά παράσχουν υπηρεσίας, διότι έγράφησαν εις εποχήν, κατά 
τήν οποίαν είχε πλήρως διαμορφωθή τό κρητικόν γλωσσικόν ιδίωμα, καθώς 
ύπεστήριξεν ό σεβαστός καθηγητής κ. Γ. Χατζιδάκις τόσον εις τήν περί Έρω- 
τοκρίτον μελέτην του,1 δσον και εις τήν βιβλιοκρισίαν του περί τής υπό τοΰ 
Hanna έκδόσεως τοΰ Σπανέα *.

Δυστυχώς μή δημοσιευομένων υπό τό κείμενο.ν τής έκδόσεως Σάθα τών 
σχετικών παραλλαγών τοΰ χειρογράφου, ό επιχειρών διορθώσεις εις τό Κρη
τικόν Θέατρον, χωρίς νά έχη προ οφθαλμών τον κώδικα τής Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης, κινδυνεύει ν’ άποδώση εις τούς συγγραφείς δημιουργήματα τής 
ίδικής του φαντασίας. Αί ιδικαί μου δμως διορθώσεις εις τήν κωμφδίαν 
Στάθης τών μέσων τοΰ 17ου αίώνος, τάς οποίας κατωτέρω δημοσιεύω, δεν 
διατρέχουν, πιστεύω, τον κίνδυνον τούτον, καθότι σκοπόν έχουν νά επανορ
θώσουν κυρίως παραναγνώσματα τοΰ εκδότου, όφειλόμενα εις τήν άγνοιαν 
τοΰ κρητικοΰ γλωσσικοΰ ιδιώματος.

Έκ τών ορθογραφικών σφαλμάτων διορθώνω εκείνα μόνον, έκ τών 
οποίων έμφαίνεται δτι ό Σάθας περιέπεσεν εις αύτά, επειδή δεν άνεγνώρισε 
τούς γραμματικούς τύπους, οί όποιοι ύπόκεινται εις πολλά ανορθόγραφη μένα 
χωρία τοΰ χειρογράφου.

Μετά τήν εκτενή, ίσως, εισαγωγήν ταύτην, προβαίνω ήδη εις τάς 
διορθώσεις:

Πρόλογ. στ. 18. νά μεν μπορη.

Διορθωτέον: νά μή μπορή.
Τό λάθος επαναλαμβάνεται πλειστάκις έν τή έκδόσει. 1 2

Διορθώσεις εις τον Σχάθην χοΰ Κρηχικοΰ Θεάχρου Σάθα. 367

1 Έπισχημ. Έπεχ. 6, 23.
2 Βυζανχίς 2, 23.
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368 Μανόλη Κριαρά

Πράξ. Α, 4. για πας όντας βραδυάζεται και την ήμερα χάντ).

Τό πας τοΰ εκδότου διορθωτέον: παα\ Ή μετά συνδέσμου χρήσις τοΰ άκλί- 
του καταστάντος πάσα άπαντα και αλλαχού εις τον Στάθην (Α 69, πάσα 
όντας λογιάσω. Α 179, πάσα όντας είναι αρχιμηνιά), δπως και εις άλλα 
νεοελληνικά δημοτικά κείμενα.

Α, 31. .. . άνή κ’ή ποθητή σου
μοΰ τό ’πε ...

Επειδή ένεκα τής άνορθογράφου γραφής τού εκδότου δεν είναι προφανές 
περ'ι τίνος τόπου πρόκειται, διορθώνω: άνέϊ. Τούτο προήλθεν εκ τού άν είναι.

Α, 71. ’ς δλα τά πράμμα άκριβειά πάντοτε ώς είναι λέσι.

Διορθωτέον: ’ς δλα τά πράματ άκριβειά πάντα πώς είναι λέσι. Μετά την 
διόρθωσιν ή πρότασις άποκτα νόημα.

Α, 79. δ’ ενι ’ς τή χώρα μοναχάς...

Διορθ.: δεν εΐ [ == δεν είναι].

Α, 81. Ό στίχος οΰτος, χάριν τοΰ μέτρου, πρέπει νά διορθωθή: 
ας πηαίνωμε τό λοιπονίς, Φλουρου, καί κάτεχέ το, 

άντικαθισταμένου τοΰ τόπου τό λοιπός διά τοΰ επίσης συνήθους τό λοιπονίς. 

Α, 114. Τό μέτρον άπαιτεΐ νά διορθωθή ό στίχος ώς εξής:
Έσύ ’παινας την τέχνη σου, ’χώ τή δική μου πάλι.

Είναι δυνατόν αί προτάσεις νά παρατεθούν ά'νευ τής μεσολαβήσεως τού 
συνδέσμου καί.

Α, 118. θαρρώ νά σού ’ρθεν ή μυρωδιά καί κάτσε σου ’ς τ’ άρθουνια.

Άφαιρουμένου τοΰ ν τού σου ’ρθεν, ό στίχος ευοδούται άπό μετρικής 
άπόψεως.

Α, 129. πάλι πολλά ενέστεξες, τού φαητού θυμάσαι.

Τό ενέστεξες προφανώς σημαίνει αναστέναξες. Πρέπει νά γράψω μεν: 
ενεστέναξες. ’Ο τόπος ουτος προήλθεν έκ τοΰ άνεστέναξες, ώς τό ένέθρεψα 
έκ τού άνέθρεψα, καθ’ά έδίδαξεν ό καθηγητής κ. Γ. Χατζιδάκις έν τή «Περί 
τής γλώσσης καί τής γραμματικής τού Έρωτοκρίτου» πραγματεία του ·. Διά 
τής διορθώσεως ταότης άποφεόγεται καί ή έν τώ στίχφ χασμφδία. 1

1 Έρωτόκριτος, σελ. 465. ”Εκδ. ΞανΟουδ.
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Διορθώσεις εις τον Στάθην τοΰ Κρητικού Θεάτρου Σάθα. 369

Α, 139. Καί το λειοντάρι κι’ ό Μάρτης ί'ντά ’χει μετά σένα
να κάμη όπου ’σαι αδύνατός παρ’ άθρωπο κανένα;

Ό Μπράβος και ό Πετροΰτζος, δυο πρόσωπα τής κωμφδίας, συζητούν 
περί τής δυνάμεως τοΰ «πόθου», τοΰ έρωτος. Ό Μπράβος υποστηρίζει 
(Α 137): και ό Μάρτες [ = ό ’Άρης] τό λειοντάρι

γροικά τόμ πόθο ’ς την καρδιά, γιατί έχει πλεΐσα χάρι λ

Ό Πετροΰτζος αποκρίνεται (Α 139) λογοπαικτών:

Και τό λειοντάρι κι’ ό Μάρτης ΐντά ’χει μετά σένα 
νά κάμη όπου ’σαι δυνατός παρ’ άθρωπο κανένα;

Καθώς καί έκ τής κατόπιν άπαντήσεως τοΰ Μπράβου πιστοΰται, ό Πετροΰ
τζος δεν άντελήφθη ή λογοπαικτών δεν ήθέλησε ν’ άντιληφθή τί ένόει ό 
Μπράβος μέ την λέξιν Μάρτες [ = ’Άρης]. Διά τοΰτο τό Μάρτες μετέβαλεν 
εις μαρτης, λέξιν, ή οποία καί σήμερον εν Ρεθόμνη σημαίνει τό οίκόσιτον 
πρόβατον, τό άλλως μαρτίνι λεγόμενον. Άδιστάκτως λοιπόν πρέπει τό Μάρτης 
μέ Μ τοΰ στίχου 139 νά διορθωθή εις μαρτής μέ μ. Την αυτήν διόρθωσιν 
πρέπει νά ύποστή ή αυτή λέξις, άπαντώσα εις τήν εν στίχ. 141 - 2 άπάντησιν 
τοΰ Μπράβου:

δέν είπα γιά μαρτη1 2 εγώ, μά ’πα γιά τοΰ πολέμου 
τό μεγαλότατο θεό απ’ δλοι τόνε τρέμου.

Α, 196. Ναί, γιατί ήκανε ό κόρης σου τά ξύλινα καπότα.

Ή υπό τοΰ Ξανθουδίδου3 προταθεΐσα διόρθωσις τοΰ στίχου τοότου, 
συνισταμένη εις άντικατάστασιν τοΰ ναί διά τοΰ μεταγενεστέρου τόπου ναΐσκε, 
είναι ολως περιττή. ’Ασφαλώς ό Ξανθουδίδης προσέκοψεν εις τό γεγονός δτι 
ό στίχος οΰτος, ως έχει παρά Σάθα, τονίζεται καί εις τήν τρίτην του συλλα
βήν, καίτοι είναι, καθώς καί δλοι οί άλλοι στίχοι τοΰ ποιήματος, ιαμβικός 
δεκαπεντασύλλαβος. Ήθέλησε λοιπόν, προσθέτων τήν συλλαβήν σκε μεταξύ 
τής πρώτης καί δευτέρας συλλαβής τοΰ στίχου, νά επιτυχή, ώστε ό στίχος νά 
τονίζεται αντί τής τρίτης εις τήν τετάρτην συλλαβήν. Δέν άντελήφθη δμως δτι 
διά τής διορθώσεώς του ταυτης ό στίχος εγίνετο ύπερδεκαπεντασόλλαβος. Τό 
ξένισαν δμως τον Ξανθουδίδην δέν ξενίζει τούς περί τήν νεοελληνικήν μετρι
κήν άσχοληθέντας, καθότι είναι γνωστόν δτι εις τούς ιαμβικούς δεκαπεντα

1 Εις τά άναφερόμενα χωρία διατηρώ τήν ορθογραφίαν τοΰ έκδοτου.
2 Όχι Μάρτη, ώς ό Σάθας έ'γραφεν.
3 Byz. - Neugr. Jahrb. 2,72.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ϊτος Θ’. 24
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370 Μανόλη Κριαρά

συλλάβους των δημοτικών τραγουδιών ενίοτε τονίζεται και ή τρίτη συλλαβή 
τοϋ πρώτου ή τοϋ δευτέρου ήμιστιχίου, ώς εν τφ δημοτικφ στίχφ.

τδνα φέρνει αστραπόβροντα, τ’ άλλο χαλαζοβρόχια.

Ή ιδιοτροπία αυτή τοϋ ιαμβικού δεκαπεντασυλλάβου άπαντα και εις 
πολύστιχα μη δημοτικά ποιήματα, ως έν τή Έρωφίλη τοϋ Χορτάτζη (Δ 140, 
Δ 689) και έν τφ άκολούδφ στίχφ τοϋ Παλαμά:

κυβερνήτης ό Στοχασμός, κριτής ή Περηφάνεια λ

'Ως προς τον τύπον ναι παρατηρώ δτι άπαντα καί εις τον Έρωτόκριτον 
(Β 464) καί εις τήν Έρωφίλην (Ε 395).

Α, 205. 'Έξης έχω μήνες σπίτι σου...

Διορθωτ.: εξι, άποκαβισταμένου καί τοϋ ορθού μέτρου.

Α, 216. Σώπα καί πήγαινε γοργό νά βρής τον Έρμογένη
τό δάσκαλο καί αφέντη σου, τοϋ πέ τον ν’ άνημένη 
για κείνο δπου μιλήσαμε...

Διορθώνω: τοϋ πέ νά μ’ άνιμένη.

Α, 227. αν η καταστεμένα.

Ή ορθή γραφή: αν είν' καταστεμένα.

Α, 239. ’Ενταύθα ό μή γνώστης τοϋ κρητικοΰ Ιδιώματος εκδότης έγραψε:

Καί έρωτοϋοα καί από καιρό μοΰ 'λεγες κ’ ήχασές το.

Διορθώνω: Καί έρώτουνα...
Οί εκτενέστεροι τύποι τοϋ παρατατικοΰ (έρωτοΰσα, - σεςκλπ.) εις τό κρη- 

τικόν ιδίωμα είναι εύχρηστοι μόνον εις τον πληθυντικόν.

Α, 242. καί ρεγουοοννε κ’ εΐχές το θαραπειό σου μεγάλο.

Τό ρεγουοοΰνε τονιστέον ρέγονοοννε (γ' έν. προσ. τοϋ παρατατικού τοϋ 
ρήμ. ρέγομαι — ορέγομαι, επιθυμώ). Το θαραπειό πρέπει νά τονισθή θαρά- 
πειο, ως άπαντά καί έν τφ σημερινή» καί έν τφ παλαιοτέρφ κρητικώ ίδκόματι.

Α, 246. καλλιά τό ξεδαλυώ [τό όνειρο, έννοεΐται]. *

* Πβ. Θρ. Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, σελ. 65-66.
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Διορθώσεις είς τόν Στάθην τοί Κρητικοί Θεάτρου Σάθα. 371

Ό τύπος Ιεδαλυώ μοϋ φαίνεται ανύπαρκτος. Πρέπει ν’ άντικατασταθή 
διά τού γνωστού ξεδιαλνώ, τού άλλως ξεδιαλύνω λεγομένου.

Α, 315. τδμ πιστεμένο μου και τον αγαπητό μου γράφει 6 Σάθας, ένφ 
και τό παλαιότερον και τό νεώτερον κρητικόν ιδίωμα απαιτεί μπιστεμένος 
(εκ τοΰ έμπιστεμένος). Όρθώς ό εκδότης έγραψε τήν λέξιν αλλαχού τής κωμψ- 
δίας (Β 45, Γ 153). Πβ. Έρωφίλ. Δ 150:

τώ δουλευτάδω των καλώ και των έμπιστεμένω.

Ίντερμ. A 29. “Ε τση έδεπά ποΰ στέκουσι.

Διορθωτέον: έ τζι = νά τους.

Α, 46. "Ολους τους δέσετε χαλά.

Τό τους φέρεται έν τώ κειμένφ άτονον, ως δήθεν έγκλινόμενον προς τήν 
λέξιν δλονς (πβ. δλοι μας, δλοι σας κλπ.) ”Αν τοιαύτην κατασκευήν είχεν έν 
νώ ό ποιητής δά έλεγε: όλους τως (όρθότερον: οΰλους τως). Άλλ’ ό συγγρα- 
φεύς τοΰ Στάθη συνδέει τήν αντωνυμίαν μετά τής προστακτικής δέσετε, δι’δ 
έγραψε: τσ'ι δέσετε (πβ. μοΰ τόνε στείλε, μοΰ τόνε δώσε), και ουτω πρέπει 
ν’ άποκατασταθή τό χωρίον.

Πράξ. Β, 2. Όμιλεΐ ή Φαίδρα:
Καθώς ’ςτά περιγιάλια της πρώτας γροικάς καί αρχίζει 
και ταραχή ή θάλασσα μαντάτο μουρμουρίζει, 
καί με τήν ώρα μάχεται καί μ’ άφρισμένη χέρα 
ράσσει νά κάμη πόλεμο ’ςτό πρόσωπο τοΰ αέρα, 
καί άπώδε κεΐ με μάνιτα καί ταραχή μεγάλη 
τρέχει καί δέρνει αδιάτρητα τής γής τό περιγιάλι- 
τέτοιας λογής έρχίσασι οί λογισμοί καί μένα κλπ.

Είναι φανερόν δτι δ δεύτερος στίχος: κα'ι ταραχή... χωλαίνει. Ό Ξαν- 
θουδίδης1 διώρθωσε: καί ταραχής ή θάλασσα μαντάτο μουρμουρίζει. Ή 
διόρθωσις δεν μοΰ ηιαίνεται εύστοχος. Πρώτον τήν έκφρασιν: ταραχής μαν
τάτο δέν ήδύνατο, νομίζω, νά τήν εϊπη συγγραφευς πιστός είς τό πνεΰμα 
τοΰ δημοτικού ιδιώματος, ως δ ποιητής τού Στάθη. Έκτος τούτου, διότι τό 
δεύτερον ρήμα τού προηγουμένου στίχου, τό αρχίζει μένει άνευ υποκειμένου. 
Διά τους λόγους τούτους προτείνω τήν εξής διόρθωσιν:

Καδώς ’ςτά περιγιάλια της πρώτας γροικάς καί αρχίζει 
ή ταραχή καί ή θάλασσα μαντάτο μουρμουρίζει κλπ.

Byz.-Neugr. Jahrb. 2,73.
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Δυσκολίαν τινά, νομίζω, παρέχει ή κτητική αντωνυμία της, ή οποία δεν 
πρέπει ν’ άποδοθή εις το υποκείμενον τοΰ άκολουθυΰντος ρήματος αρχίζει 
(ή ταραχή), άλλ’ εις τό υποκείμενον τοΰ επομένου ρήματος μουρμουρίζει 
(ή θάλασσα). Ή ανωμαλία δμως εξηγείται εκ τοΰ ότι δλης τής περιόδου 
απ’ αρχής τοΰ μονολόγου τής Φαίδρας μέχρι τοΰ στίχου 6 λογικόν υποκείμε
νον είναι τό ουσιαστικόν, θάλασσα, προς την ταραχήν τής οποίας παρο
μοιάζει τους τεταραγμένους λογισμούς της. Είναι μάλιστα τό λογικόν τούτο 
υποκείμενον και γραμματικόν (υποκείμενον) δλων τών ρημάτων τής περιό
δου, από τού μουρμουρίζει και εξής:

Β. 54. οτης ’κατσα.

Διορθωτέον: δ,τι ήκατσα = μόλις έκάθισα.

Β. 70. Τό θές μ’ ορίσει κάνω το, μόνο κανείς μή σφάλλη,
τουνοϋ τά σάλια αληθινά ’ςτό Κάστρο μή μάς βάλλη.

Νομίζω δτι πρέπει ν’ άντικαταστήσωμεν τό βάλλη διά τοΰ βγάλη. Τότε ή 
σημασία τοΰ δίστιχου θά είναι ή εξής: δ,τι με διατάξης, τό εκτελώ. Πρόσεξε 
δμως μήπως κάνεις σφάλη καί βγάλη στα φόρα μέσα στο Κάστρο, τά σάλια, 
τοΐς φλυαρίες τουτου.

Β. 84. μά ’ς τό στερό έξεκάρπισα σάν είναι ή πεθυμνιά σου.

Διορθώνω: μά’ςτό ’στερο έξεκάρπισα... = εις τό ύστερον, εις τό τέλος. Ή 
έ'κφρασις άπαντφ εις τήν Έρωφίλην (Α 251 καί άλλ.), εις τον Έρωτόκριτον 
(Α 755 καί άλλ.). Εις τον Γΰπαριν μάλιστα (Δ. 283) άπαντά υπό τον άλω- 
βότερον τόπον: εις τό ύστερο. Εις τον τονισμόν τοΰ χειρογράφου, τον όποιον 
βεβαίως ό Σάθας εις πλεΐστα έξ άγνοιας του θά ήκολουθησε, δεν πρέπει 
νά έχωμεν εμπιστοσύνην, διότι αυτός οΰτος ό Σάθας εις τά ΓΙρολεγόμενά του 
εις τήν έ'κδοσιν τοΰ Κρητικού Θεάτρου (σελ. ιδ') γράφει δτι εις τόν άντιγρα- 
φέα τοΰ χειρογράφου δυναται νά προσαφθή τό ελάττωμα «δτι είναι Ιχθρός 
ά'σπονδος τών τόνων καί τών πνευμάτων, δι’ δ καί σπανιοότατα σημείο! επί 
τών λέξεων τά διακριτικά ταΰτα τής ελληνικής ορθογραφίας σημεία». ’Ας 
προστεθή δτι άκόμη καί σήμερον άκοΰεται έν Κρήτη ’ςτό ύστερο -ύστερο μέ 
τήν σημασίαν:’ς τό κάτω - κάτω τής γραφής.

Β. 85. ... ας πάγω μεν κινήσου.
τά σάλιά του Οωρώντάς τα 1 τή στράτα νά γεμίσου.

Τό μεν διορθωτέον εις μήν.

1 Τά φαγητά, έννόεΐ.
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Β. 171. "Ορισε, Πετροϋτζο. [Πετρ.] ’Αφέντη μου, καλώς την αφεντιά σου.

Το όρισε πρέπει ν’ άντικατασταθη διά τοΰ έκ τοΰτου προελθόντος δρσε, οπότε 
εύοδούται και ό στίχος. Όμολογώ δτι τό δρσε τούτο μόνον ώς δεικτικόν = 
ιδού, τό γνωρίζω, ενώ τοιαύτη σημασία δεν ύπόκειται ενταύθα. Πάντως είναι 
γεγονός δτι προήλθεν έκ τής προστακτικής δριαε. (πβ. τό έκ τού πληθ. τής 
προστακτικής προελθόν δρίστε, τό όποιον έχει καί δεικτικήν σημασίαν).

Β. 186. Πάγει ’ςτό κακό χρόνο, κεΐ ’ςτά ξεκουτρουκίσματα.

Διορθώνω: κ’ εις τά ξεκουτρουκίσματα.

Β. 199. Κακά άντισταίνεται καμνιά τσ’ αγάπης, τοΰ πολέμου
νά μη νικήση ό έρωτας.

Τό κόμμα πρέπει νά τεθή μετά την γενικήν τον πολέμου. Ή σημασία: 
δυσκόλως άνθίσταταί τις έναντίον τού πολέμου, τόν όποιον διεξάγει ή αγάπη.

,· >’ΐ . ·._ .·· ; ·, ·,4, /.'/· τ>, '·'■ .·■■ . .» · I

Β. 229. Ή τελευταία λέξις τού στίχου τούτου : θαύμα πρέπει νά διορ- 
θωθή εις θάμα διά νά όμοιοκαταληκτήση προς τήν τελευταίαν τοΰ επομένου 
στίχου: πράμα.

Ίντερμ. Β. 32. γιατί ή φοβέραις σας ποτέ ταΐς γνώμαις δεν άλλάσσει.

Χάριν τής ορθής συντάξεως καί τής ομοιοκαταληξίας τού στίχου προς τόν 
προηγούμενον, λήγοντα εις -άσι, πρέπει ό πληθ. οί φοβέρες νά μετατραπή 
είς ενικόν: ή φοβέρα.

Β. 38. νά ’ρθη μέ δίχως έντήρησι όγλήγορα όμποοστά μου.

Τό μέτρον απαιτεί νά γράψωμεν τόν αντίστοιχον τύπον τού έντήρησι, ήτοι 
ντήρησι, δστις καί συνηθέστερον άπαντα είς τά κρητικά κείμενα.

* ' · · ... . . . . ί'

Β. 40. Παρακαλώ σε, βασίλειά, χωστά νά τσή μιλήσω,
σάν άντρα της τόν λογισμόν κουρφά τση νά γνωρίσω.

Είς τό δεύτερον ϊντερμέδιον τής κωμφδίας έρχονται προς τόν βασιλέα 
Πρίαμον ό Μενελάος, ό Παλαμίδες (Παλαμήδης) καί ό Ουλίσσες (Όδυσσεύς) 
καί ζητούν από αυτόν τήν έπιστροφήν τής υπό τοΰ ΙΙάριδος άρπαγείσης 
'Ελένης. Ό Πρίαμος κομπορρημονών λέγει δτι δεν είναι δυνατόν νά υπο
χώρηση είς τήν βίαν τών απαιτητών (στίχ. 29).
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Άνέν και φοβερίζη μας1 νά μας έκάμη άμαχη, 
ή Τρόγια δεν έφάνηκε ντήρησι άθρώπω νά χη, 
γι αύ'τως τά λόγια παραμπρός μηδέ ποσώς μήμ πάσι, 
γιατί ή φοβέραις σας ποτέ ταΐς γνώμαις δεν άλλάσσει.

Δέχεται δμα>ς νά έπιτρέψη εις την 'Ελένην την επιστροφήν παρά τώ 
παλαιώ της συντρόφψ, μόνον εις περίπτωσιν, κατά την οποίαν ήθελεν αϋτη 
μεταπεισθή υπό των απαιτητών (στίχ. 33 - 36).

Την “Ελενα νά κάμωμε νά ’ρθη εδώ όμπροστά σας, 
καί άνεν και θέλη νά σνρθη εις τά θελήματά σας,
■νά την επάρετε ζημνιό μ’ δλο τό θησαυρό τση· 
μά νά ’ρθη δεν μπορεί ποτέ, ξεΰρετε στανικό τση·

Εις τους λόγους τοΰτους τοϋ Πριάμου άπαντα ό Μενέλαος, συμφώνως 
προς την προτεινομένην ύπ’ έμοΰ διόρθωσιν (στιχ. 39).

Παρακαλώ σε, βασιλιά, χωστά νά τσί μιλήσω, 
σάν άντρα της τό λογισμό κουρφά νά τσί γυρίσω.

Τό χωρίον, ώς έχει παρά Σάθα, χωλαίνει. Έν πρώτοις ό Μενέλαος δεν πρό
κειται απλώς νά μάθη τί σκέπτεται ή Ελένη (τό λογισμό τση νά γνωρίσω), 
πράγμα τό όποιον άλλως τε θά φαντάζεται, άλλά θέλει νά μεταπείση την 
Ελένην, σύμφωνα μέ τό δικαίωμα, τό όποιον τφ έδωσεν ό Πρίαμος έν τώ 
άνωτέρω μνημονευθέντι 34^ στίχω. Καί τοΰτο πράγματι επιχειρεί κατωτέρω, 
άποτεινόμενος προς αυτήν (στίχ. 51 - 80), περατών τον λόγον του διά τών 
επομένων στίχων:

γύρισε, μίλησέ μου, 
τοϋ Μενελάου μίλησε, κάμε τό θέλημά μου, 
καί ώς ήσουνε βασίλισσα έλα ’ς τήν κατοικιά μου.

Πρβ. καί τούς υπό τοϋ Πριάμου εις τήν Ελένην άποτεινομένους 
(στίχ. 47) λόγους:

καί άντρας σου θέλει μοναχάς τό λέγει ν’ άγροικήσης.

Τό κουρφά τοϋ στίχου πρέπει νά τό έννοήσωμεν μέ τήν σημασίαν: «μέ 
τρόπο», «χωρίς νά τό καταλάβη».

Β. 107. εδεσασίνε. Γραπτέον: έδέσασίνε = έδεσαν.

1 Ό Μενελάος, εννοείται.
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ΙΊράξ. Γ. 9. θαραπειο έδικό μου. Διορθώνω: θαράπειο... — εΰχαρίστησις.

Γ. 42. και άπού τη χελρα τά σπαθιά ιών έξι των επαίρνω.

Διορθωτέον: καί άπού ιή χέρα τά σπαθιά χών εξι τώσε παίρνω.

Γ. 175. αν ήν’ μπαράνομο. Γράφε: άν εϊν’ παράνομο. Ό χΰπος μπαρά
νομος μόνον έν τή λεγομένη συνεπεία άπαντα' (χόν παράνομο—τό Ιχιράνομο).

Γ. 210. κ’ ήτρέχαοι τ’ άμμάχια του τό δάκρυο ώς άργνάκι.

Διορθώνω : κ' ετρέχασι τ’ άμμάχια του χό δάκρυο ώσά ρυάκι. [ = ώς ρυάκιον], 
Τό ήτρέχαοι διώρθωσα εις ετρέχασι, διότι χονουμένη μόνον ή αύξησες ελάμ- 
βανε και λαμβάνει έν τή ’Ανατολική Κρήτη τόν τύπον ή — , ήτρεχα, αλλά 
ετρέχασι. Τό ώς άργνάκι διώρθωσα: ώσά ρυάκι. ’Ίσως μοΰ παρατηρήση τις 
δχι έν τή γραφή χοΰ έκδοτου έχομεν τύπον τής λέξεως μή μαρτυροΰμενον 
άλλοθεν, αρνάκι. Ήχο πράγματι δυνατόν τοιοϋτος τόπος νά σχηματισθή έκ 
τοΰ πληθυντικού τά ρυάκια — τ άρυάκια—τ άρυάκι. Διά τόν εξής δμως λόγον 
άποκλείω την υπαρξιν, ένταΰθα τουλάχιστον, τοιουτου τόπου. Διότι έκ των 
ομοιωματικών συνδέσμων ώσάν (υπό τους διαφόρους τόπους του) και ώς, 
δ μεν πρώτος δόναται έν τή προτάσει νά συνδέεται μέ σχεδόν οΐονδήποτε 
μέρος λόγου1, ένώ ό δεύτερος ώς μόνον μέ ρήματα2. Εις τόν περί ου 6 
λόγος στίχον:

Κ’ έτρέχασι τ’ άμμάτια του τό δάκρυο ώσά ρυάκι

ουδένα λόγον υπάρξεως έχει ό σύνδεσμος ώς' χρειάζεται δ έτερος: σαν διά νά 
συνδέση τό ουσιαστ. ρυάκι. Άλλ’ άπαιτουμένου τοΰ συνδέσμου σάν, μετρικώς 
δεν δόναται νά ύπάρξη δ τόπος άρυάκι.

Γ. 212. κι’ δλα μοΰ τά διηγήθηκε μέ πόνο μου καί πίκρα.

Πρώτον παρατηρώ δτι πρέπει νά διορθά)σωμεν: μέ πόνο τον, έπειδή 
τοΰτο λογικώτερον. Διά νά δμοιοκαταληκτήση δέ δ στίχος οΰτος προς τόν 
προηγουμενον, λήγοντα μέ την λέξιν εσκλαβωθήκα (γ' πληθ.), πρέπει νά

1 Έρωφίλ. Ε 505 - 6.
σάν αστραπή άψε λ εσβησε, κ’ έλυσε σάν τό χιόνι, 
σά νέφαλον έσκόρπισε στον άνεμο σά σκόνι.

2 Έρωτόκρ. Δ. 143.
ώς στρώση τό κλινάριν του ό καθενείς κοιμάται.

”Ας προστεθή ότι τό ώς τούτο προστιθέμενον μέ τό καθώς εις τό κρητικόν ιδίωμα 
αποτελεί μίαν λέξιν ώακαθώς.
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διορθώσωμεν το πίκρα είς πρίκα, εις τύπον δηλ. συνηθέστερον εν Κρήτη, 
καθ’ ήν εποχήν έγραφεν ό ποιητής τοΰ Στάθη >.

Γ. 237. γιατί ’ς τήν καλορριζικιά μηδένας δεν κατέχει 
καί να γνωρίση φανερά φίλο καλό ποιόν έχει, 
πειδή ψεντοι καί αληθινοί2 τότε τόν τριγυρίζου.

Διορθώνω: ψεντοι. Τό έπίθετον ψεντός άπαντα έν στίχω Γ 348 τοΰ 
Στάθη: τά ψεντά — τά ψευδή, τά ά'λλως εν Κρήτη ψοματένια λεγάμενα. 
Ό τόπος ψεντός μαρτυρείται καί εκ τής Έρωφίλης (Δ 103):

γιατί τά λόγια τά ψεντά κ’ ή ό'ψι τοΰ προσώπου 
τά πάθη καί τσί λογισμούς χώνουσι πάσ’ άθρώπου.

Γ. 336. καί τά νεφρά σου εσώ ’σπασες κ’ έξεκουτρούκισέ σε.

Διορθώνω: εοόοπαοες = έσπασες τελείως. Τό εοόσπασες, πιστεύω, εκ 
τοΰ Ιαόοπασες. Περί τής σημασίας τοΰ α' συνθετικού τής λέξεως (ί)σο — πρβ. 
τό αογίνηκες τής ’Ανατολικής καί τό σιογίνηκες τής Δυτικής Κρήτης, τά όποια 
σημαίνουν: παράγινες. Πρβ. ομοίως τό έν Δυτ. Κρήτη τά οιοχάλασα — τά 
χάλασα τελείως, δπως καί τό έκεΐ καί αλλαχού άπαντών: θά σε κάμω σιόσπα- 
οτο από τό ξύλο.

Γ. 410. καί τό καϋμό μου γνώθουσι χωσμένοι ’ς τό πετζί μου.

Διορθώνω: χωσμένο [τόν καημό δηλ.] είς τό πετζί μου.

Γ. 411. Ό στίχος τελευτά μέ τήν λέξιν: πανδρενον. Γράφω τόν συνήθη 
κρητικόν τύπον: παντρενγον, επιτυγχανόμενης ούτω ομοιοκαταληξίας προς 
τόν επόμενον στίχον, λήγοντα μέ τό ρήμα εβγον = βγαίνουν.

Γ. 488. ηκιξές μον. Γράφε: ηγγιξές μον.

Γ. 494. άπώδα και δμπρός ... Διορθώνω : από δά καί δμπρός = από 
τώρα καί εις τό εξής.

Γ. 546. καί’ς έ'βγη από τό νοϋ σου. Ή διόρθωσις: κι ας έ'βγη.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ 1

1 'Άς σημεκοθή ότι ό τύπος πικραίνομαι είς τόν Έρωτόκριτον άπαντα μόνον άπαξ 
(αντί τοΰ συνήθους πρικαίνομαί) καί μάλιστα είς στίχον άθετούμενον (Α 412).

1 Φίλοι, εννοείται.
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