
ΠΑΝΑΡΑΤΟΣ
μονόπρακτος λαϊκή διασκευή τής Έρωφίλης

Κατά την περίοδον τής ακμής τής κρητικής σχολής1, παραλλήλους προς 
τα άλλα λογοτεχνικά είδη, άνεπτυχθη εν Κρήτη καί ή τραγφδία *, με τρία 
κυρίως αντιπροσωπευτικά έργα, ήτοι την Έρωφίλην, τον Ζήνωνα καί τον 
Βασιλέα τον Ρωδολίνον, έξ ών τό πρώτον έχει ΰπόθεσιν φανταστικήν, δια- 
δραματιζομένην έν Αίγύπτφ.

"Οπως περί τών πλείστων έργων τής κρητικής λογοτεχνίας, ουτω καί 
περί τών τραγφδιών έν γένει δυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν, οτι αΰται έχουν 
γραφή κατ’ άπομίμησιν δυτικών προτύπων δσον αφορά εις τήν ΰπόθεσιν 
καί εις τήν τεχνικήν αυτών διάρθρωσιν. Δέν ελλείπουν έν τοΰτοις καί πρωτό
τυπα τοπικά στοιχεία, ιδία παροιμίαι καί λαϊκά ρητά, τά οποία, παρεμ
βαλλόμενα εις τό κείμενον, προσδίδουν ελληνικήν τινα χροιάν εις τά έργα 
ταΰτα.

Έκ τών τριών τραγφδιών ανώτερα είναι αναμφιβόλους ή Έρωφίλη, 
ήτις κατέχει μίαν από τάς πρώτας θέσεις εις τήν πλουσίαν κρητικήν λογοτε
χνίαν, κριθεΐσα παρά τινων άξιολογωτέρα καί αυτού τού Έρωτοκρίτου, προς 
τον όποιον παρουσιάζει καί ικανά σημεία συγγένειας1 2 3. Παρά τινας δέ αδυ
ναμίας καί τεχνικάς έλλείψεις καί παρά τό σκληρόν καί άπάνθρωπον τής ΰπο- 
θέσεως, ή τραγφδία αυτή δΰναται ακόμη σήμερον νά συγκίνηση καί νά έλκύση 
ζωηρόν τό ένδιαφέρον τού αναγνώστου.

Συγγοαφευς τού έργου είναι, ως γνωστόν, ό έκ Ρέθυμνου τής Κρήτης

1 Γενικήν βιβλιογραφίαν περί τής κρητικής σχολής βλ. έν Μ. Μανούσακα, 
E)tat present des etudes sur le Theatre Cretois au XVIIe siecle, L’Helle- 
nisme Contemporain, 1952, σελ. 461-470, Τοΰ αΰτοΰ, Κριτική βιβλιογραφία 
τοϋ Κρητικού θεάτρου, ‘Ελληνική Δημιουργία, 1953, σελ. 97 -107, Τοΰ αήτοϋ, 
La litterature Cretoise a l’epoque Venitienne, Athenes 1955.

2 Βιβλιογραφίαν περί τής κρητικής τραγφδίας βλ. Μ. Μανούσακα, Κρι
τική βιβλιογραφία τοΰ Κρητικού θεάτρου, ενΟ·’ άν., Τοΰ αύτοΰ, La litterature 
Cretoise a l’epoque Venitienne, έν#’ άν. Περί τής Έρωφίλης βλ. καί Ν. Β έ η, 
Εισαγωγή είς Έρωφίλην, έκδ. Στοχαστή, ΆΟήναι 1926.

3 Βλ. σχετικός παρατηρήσεις Στεφ. Ξανθ-ουδίδου, Βιτζεντζου Κορνά- 
ρου : Έρωτόκριτος, "Ηράκλειον 1915, Εισαγωγή, σελ. CXXIV - CXXVI, Ν. Β έ η, 
Έρωφίλη, ένΟ’ άν., σελ. ις' έπ.
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Πανάρατος 111

καταγόμενος Γεώργιος Χορτάτζης1, ποιητής μή στερούμενος ταλάντου, όστις 
έγραψε την τραγφδίαν του πιθανώς τό πρώτον τέταρτον τοΰ ΙΖ' αΐώνος, 
έ'χων προ οφθαλμών ιταλικά πρότυπα1 2 3 * *, καί δη και διά μέν τό κΰριον θέμα 
τής τραγιρδίας την Orbecche τοΰ Giovanni Battista Giraldi (1504-1573 ), 
διά τά ίντερμέδια τό κατά τον Ρινάλδον και την Άρμίνταν έπεισόδιον τής 
Άπελευθερωθείσης 'Ιερουσαλήμ τοΰ Τορκουάτου Τάσσου καί, τέλος, διά τά 
χορικά πιθανώς Ιταλούς μιμητάς τής Φαίδρας τοΰ Σενέκα8.

'Ως καί τά λοιπά έ'ργα τής κρητικής εποχής, οΰτω καί ή Έρωφίλη έ'χει 
γραφή εις κρητικήν διάλεκτον καί εις δεκαπεντασύλλαβον κατά δίστιχα όμοιο- 
καταληκτοΰντα στίχον, εκτός τών χορικών, εις τά όποια ό ποιητής έχρησι- 
μοποίησε τον ένδεκασύλλαβον.

Τήν ύπόθεσιν τής τραγφδίας ώς εξής εκθέτει βραχύ σημείωμα, εν αρχή 
τοΰ έργου: « Άφότις έσκοτώθη εις τον πόλεμον Τρασίμαχος ό Βασιλεύς τής 
Τζέρτζας, έτυχεν εις τά χέρια Φιλογόνου, τοΰ Βασιλέως τής Μέμφιδος, ήγουν 
τής Αίγυπτου, κάποιον ανήλικον παιδί, τ’ δ'νομα Πανάρετος, οπού μονογε
νές καί ορφανόν έμεινε μετά τον σκοτωμόν τοΰ πατρός του. Καί μ’ όλον 
οπού δεν τό έγνώριζεν ό Φιλόγονος διά παιδί τοΰ Τρασιμάχου, δμως έπρόσ- 
ταξε νά συναναστρέφεται όμάδιν με τήν κορασίδα Έρωφίλην τήν θυγατέρα 
του, μονογενής καί αυτή. Ούτος, ό Πανάρετος, με τήν αΰξησιν τής ήλικίας, 
ηύ'ξανε κατά πολλά εις φρόνησιν, εις βασιλικά ήθη καί εις ανδρείαν, ώστε 
οπού ταΰτα βλέποντας προς τον νέον ό Φιλόγονος Βασιλεύς, όχι μόνον τον 
ετίμησεν, αλλά καί στρατηγόν τον εκατάστεσεν εις δλα του τά φουσσάτα. 'Ο 
έρως δμως τής Έρωφίλης έσυρε τον Πανάρετον νά τήν άγαπήση τόσον διά 
τα περισσά της κάλλη, ώστε, κρυφίως από τον πατέρα της, νά ένεργήση τά 
τοΰ γάμου, καί νά κοιμηθή μέ τοΰ λόγου της. Τοΰτο έγίνη αιτία μεγάλου 
κακοΰ" επειδή, κάνοντας ό Βασιλεύς νά αποκεφαλίσουν τον Πανάρετον, όχι 
μόνον τήν κεφαλήν αλλά καί τήν καρδίαν καί τά χέρια του, βάνοντας εις ένα 
βατζέλλι, τά έδωκε τής θυγατρός του διά κανίσκι. Τά όποια θεωροΰσα μέ 
μεγάλον τρόμον ή Έρωφίλη, καί κρουνηδόν καταφιλοΰσα, έλιποψύχησεν από 
τον καημόν της, καί εις τον αυτόν καιρόν έσφάγη μέ τό ΐδιόν της χέρι. 
Τοΰτο το ελεεινόν θέαμα έπροξένησεν εις δλον τό Παλάτι άπαραμύθητον τήν

1 Περί τοΰ Γ. Χορτάτζη καί τής οικογένειας αΰτοϋ βλ. Μ. Μανούσακα, 
Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής κρητικής οικογένειας Χορτάτση, Έ,τετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, 1956, σελ· 231-301.

2 Διά γενικάς μόνον πληροφορίας βλ., έκτος τών ιστοριών τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, κυρίως Ν. Βέη, Έρωφίλη, ένθ’ άν., σελ. ι- - ις', Στεφ. Ξάνθο υ- 
δίδου, 1 Ερωφίλη, τραγφδία Γεωργίου Χορτάτζη, Άθήναι 1928, σελ. ιθ' έπ.

3 Ειδικήν μελέτην περί τών πηγών τής Έρωφίλης καί σύγκρισιν πρός τά Ιτα
λικά πρότυπα ετοιμάζει ή έν τή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τής Ρώμης
μαθήτριά μου Ida Leone.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:07 EEST - 34.211.113.242



112 Γεωργίου Θ. Ζώρα

θλΐψιν και άκράτηκτα τά δάκρυα" δ δεν, γυρίζοντας ό Βασιλεύς να ΐδή τό 
άποβησόμενον, δ χορός των Κορασίδων, προς έκδίκησιν των άδικοσκοτωμέ- 
νων, τον ήρπασεν από τά ποδάρια κα'ι ρίχνοντάς τον εις την γην, τον έθανά- 
τωσαν καταπατώντας. Έτζι έμεινε έρημον τό Βασίλειόν του εν τφ άμα άνελ- 
πίστως. Μετά ταΰτα φαίνεται, ως σκιά, ή ψυχή τοϋ αδελφού τού Βασιλέως, 
καί δίδει σημάδι εΰχαριστήσεως διά ταΰτην την δικαιοτάτην έκδίκησιν »*.

Ή Έρωφίλη, δπως καί δ Έρωτόκριτος, έσχε ταχέως εύρυτάτην διά- 
δοσιν, ως μαρτυρούν καί αί συνεχείς εκδόσεις αυτής1 2 3, καί κατέστη έκ των 
πλέον προσφιλών αναγνωσμάτων τού ελληνικού λαού, ικανά δε δίστιχα καί 
αποσπάσματα προσέλαβον συν τφ χρόνφ καθαρώς λαϊκόν χαρακτήρα, επανα
λαμβανόμενα ώς ρητά καί παροιμίαι. Ή διδασκαλία τής τραγφδίας έξ 
άλλου προεκάλει την συγκίνησιν τών -θεατών, οΐτινες μετά δακρύων παρηκο- 
λούθουν την θλιβεράν ιστορίαν τής πρωταγωνίστριας, τής δποίας τό δ'νομα 
εχρησιμοποιεΐτο συχνάκις καί ώς βαπτιστικόν.

Την μεγάλην λαϊκότητα τής Έρωφίλης εν Κρήτη πιστοποιεί, συν τοΐς 
άλλοις, καί τό έν έ'τει 1660 γραφέν ποίημα «Κρητικός πόλεμος » (Φιλονι
κία τού Χάνδακος καί τού Ρέθυμνου), έν τφ δποίφ δ Κρής ποιητής Μαρίνος 
Τζάνες Μπουνιαλής παρουσιάζει τό ΡέΘυμνον έπαιρόμενον, διότι εξ αυτού 
κατάγεται δ ποιητής Γεώργιος Χορτάτζης, συγγραφεύς τής αξίας Έρωφίλης :

’Ένα παιδί μου παλαιόν, οπού ’ύλελα γεννήσει, 
κ’ εκείνο μέ πολλήν τιμήν ήϋελε μέ στολίσει,
Γεώργιον Χορτάκιον έκραζαν τ’ όνομά τον, 
κ’ ο’ι στίχοι του φημίζονται και τά ποιήματα του, 
κ’ έκαμε την πανώριαν του μέ ζαχαρένια χείλη 
μαζί μέ τον Κατζάροπον την αξίαν Έρωφίλη8.

Φαίνεται δτι ή πρώτη παράστασις τής Έρωφίλης έγένετο έν τφ οΐκφ 
έπισήμου Κρητός, ίσως μάλιστα έν τφ άνακτόρφ τού Ενετού διοικητού Κρή
της4 * *. Ό Νικόλαος Παπαδόπουλος Κομνηνός, γέρων πλέον, ένεθυμεΐτο τφ

1 Κατά την έκδοσιν Στεφ. Ξανδουδίδου, Έρωφίλη, τραγφδία Γεωργίου 
Χορτάτζη, ένδ’ άν., σελ. 4.

2 Πρώτη έκδοσις της Έρωφίλης έγένετο υπό τοϋ Κυπρίου ίερέως Ματδαίου 
Κιγάλα τφ 1637 ( έν Βενετίφ παρά τφ τυπογράφφ Άντωνίφ Ίουλιανφ), δευιέρα 
υπό τοϋ λογίου Κρητός ’Αμβροσίου Γραδενίγου τφ 1676 ( έπίσης έν Βενετίφ παρά 
Νικολάφ τφ Γλυκεΐ ), βραδυτερον δέ έξεδόδη πολλάκις. Τελευταίοι έκδόσεις είναι 
αί ήδη μνημονευθ-εΐσαι έπιμελείφ Ν. Β έ η καί Στεφ. Ξανδουδίδου, ενδ’ άν. 
Έν αυταΐς άναφέρεται καί γενική περί τοϋ έργου βιβλιογραφία.

3 Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, Κρητικός πόλεμος, έκδ. Ά γ α δ α γ- 
γέλου Ξηρουχάκη, έν Τεργέστη 1908, σελ. 588, στίχ. 5-10.

4 C. Bursian, Erophile, Vulgargriechische Tragodie von Georg Chor-
tatzes aus Kreta. Bin Beitrag zur Gesehichte der neugriechischen und der

8 - 8 -1957
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Πανάρατος 113

1726, δη ή τραγφδία τοϋ Χορτάτζη εδιδάσκετο συχνάκις από σκηνής εις τό 
Ηράκλειον τής Κρήτης και δτι εξηκολούθει πάντοτε νά τέρπη τον λαόν: 
« Έδημοσιεύθη — γράφει — καί, ως ενθυμούμαι, πολλάκις δημοσία έδιδάχθη 
εν τή πόλει Κρήτη (δηλ. τφ Χάνδακι) και πάντοτε ήρεσε »*.

ΈπΙ τού αυτού θέματος γράφει τα εξής ό Ν. Βέης: « Δείγμα τής μεγά
λης λαϊκότητος, τήν οποίαν ή Έρωφίλη εϊτε από σκηνής διδασκόμενη είτε 
χειρογράφως καί έντύπως κυκλουμενη απέκτησε, είναι καί τό γεγονός, δτι 
παρ’ ήμΐν υπάρχει καί βαπτιστικόν δ'νομα Έρωφίλη, οΰ ή χρήσις έπυ- 
κνώθη ασφαλώς λόγφ τής ήρωΐδος τού ομώνυμου δράματος. Καί ούχ ήττον 
μαρτυρεί τήν λαϊκότητα τού Κρητικού δράματος, δτι στίχοι εκ τούτου αυτού
σιοι ή μετερρυθμισμένοι πτερυγίζουν εις τό στόμα τού καθ’ ημάς λαού πολ- 
λαχού τής Ελλάδος. Τό λαϊκόν δίστιχον:

Τά γελοία με τα κλάϊματα, με την χαράν ή πίκρα 
μιάν ώραν εοπαρϋήκανε, μιάν ώραν γεννήθηκαν

αποτελεί κατά τι παρηλλαγμένον τούς δύο πρώτους στίχους τής Γ' πράξεως 
τής Έρωφίλης, κεϊται δε καί εν τφ Κρητικφ δράματι τού Ζήνωνος καί εν 
τφ Έρωτοκρίτφ κατά τό μάλλον ή ήττον μετερρυθμισμενον. Φαίνεται, δτι 
ή Έρωφίλη ύπήρξεν ως προς τό δίστιχον τούτο ή πηγή των δύο άλλων 
Κρητικών έργων, άν καί δεν αποκλείεται, δτι καί ταΰτα καί εκείνη ήντλησαν 
ανεξαρτήτως άλλήλων από κοινής τίνος πηγής' ίσως ή πηγή αύτη ύπήρ
ξεν αυτός ούτος ό ανεξάντλητος θησαυρός τής δημοτικής ημών ποιήσεως. 
'Οπωσδήποτε κατά τον ΙΗ' αιώνα δ Guys, περιηγούμενος τάς νήσους τού 
Αιγαίου, ήκουσε στίχους τής Έρωφίλης αδομένους εν χορφ υπό κορασίων 
κατά τήν εορτήν τού κλείδωνα»2. Περί άλλων μαρτυριών γενήσεται λόγος 
κατωτέρω.

*
* *

Μετά τήν υπό τών Τούρκων άλωσιν τής νήσου Κρήτης, τφ 1669, οί 
Κρήτες πρόσφυγες, οΐτινες, φεύγοντες τον βαρύν τουρκικόν ζυγόν, έζήτησαν 
φιλοξενίαν εις τήν δυτικήν Ελλάδα καί μάλιστα εις τάς ένετοκρατουμένας 
νήσους τού Ίονίου, μετέφεραν, είτε εν χειρογράφφ είτε διά τής στοματικής 
παραδόσεως, τά σημαντικώτερα έργα τής κρητικής παραγωγής, τά όποια 
τοιουτοτρόπως διεδόθησαν εις τήν νέαν πατρίδα των καί κατέστησαν δημο- * 1 2

italianischen Litteratur = Abhandlungen der philologisch - historisclien Klasse 
der Kgl. Sachsiscben Gesellschaft der Wissenschaften, Band V, 1870, σελ. 
549 - 635. Βλ. σελ. 624.

1 Nicolai Papadopoli Comneni, Historia Gymnasii Patavini, 
Venetiis MDCCXXVI, τόμ. B', σελ. 306 : «Edita est (δηλ. ή Έρωφίλη ) ac, ut 
memini, saepe in urbe Creta publice data semper placuit ».

2 Ν. Βέη, Έρωφίλη, ενθ’ άν., σελ. κδ'- κε'.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ' 8
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φίλη, ως βέβαιοί και ό εθνικός ποιητής μας Διονύσιος Σολωμός1. Έκ των 
κρητικών τούτων έργων προήλθον ενίοτε και λαϊκαι τοπικαί διασκευαί, αΐτι- 
νες άπετέλεσαν αγαπητά εις τάς λαϊκάς τάξεις θεατρικά θεάματα, μεταδιδό
μενα από γενεάς εις γενεάν επί αιώνας ολοκλήρους2.

Καί περί μέν των διασκευών άλλων έργων ύπήρχον βέβαιαι μαρτυρίαι, 
περί τής τραγφδίας δμως τοϋ Χορτάτξη ενομίζετο γενικώς, δ'τι τοιαΰται δια- 
σκευαί ή δεν υπήρξαν ποτέ ή ότι προ πολλοϋ ειχον πλέον λησμονηθή.

Ούτως ό Κ. Σάθας γράφει: «...Τοΰτο τό δράμα έξεδόθη πολλάκις εν 
Βενετίφ καί παρεστάθη, πλήν τής Κρήτης, καί εις άλλας τής Ελλάδος πόλεις, 
ιδία δ’ έν Έπτανήσφ, άλλ’ επί τέλους άπαρχαιωθέν εντελώς ελησμονήδη, 
μόνον τοΰ λαοϋ ψάλλοντος έ'τι δίστιχά τινα ως άμυδράν άνάμνησιν τής επί 
δυο δλας εκατονταετηρίδας άντιπροσωπευσάσης την εθνικήν σκηνήν Κρητι
κής ταυτης τραγφδίας»1 2 3. Ό δέ Βέης συμπληροί: « Λαϊκαι παραστάσεις τής 
Έρωφίλιης καθ’ ωρισμένας έορτάς, δπως έκεΐναι τοϋ Έρωτοκρίτου, τουλά
χιστον κατά τους χρόνους ημών, έφ’ δσον γνωρίζω, δεν έχουσι σημειωθή » 4.

Μόνον ό Ξανθουδίδης αναφέρει ακαθόριστόν τινα πληροφορίαν περί 
νεωτέρας παραστάσεως τοϋ έργου έκτος τής Κρήτης. Γράφει: «Καί μέχρι 
σήμερον διατηροϋνται αναμνήσεις τής τραγφδίας τοΰ Χορτάτζη, καί ψάλλον
ται μέρη ή δίστιχα έξ αυτής έν Κρήτη τουλάχιστον. Εις τον « Κρητικόν 
λαόν» (μικρόν περιοδικόν έκδιδόμενον έν Ήρακλείφ κατά τό 1909) έν σελ. 
70-72 έδημοσιεΰθησαν υπαγορευθέντα υπό Χρυσής Πατακοποϋλλας, κατοί
κου ’Άνω Μέρους Άμαρίου, πολλά δίστιχα τής Έρωφίλης λίαν παρηλλα- 
γμένα καί ένιαχοϋ συμπεφυρμένα μέ στίχους τοϋ Έρωτοκρίτου. Είναι δέ 
ταΰτα τό δνειρον τής Έρωφίλης περί τών δυο περιστερών, λόγοι Νεροφί
λης καί Παναρέτου, προσφορά τών μελών τοϋ Παναρέτου μέσα εις τό 
βατσέλλι, ή αυτοχειρία τής Έρωφίλης καί ό φόνος τοϋ βασιλέως. Καί δ 
σεβ. καθηγητής Γ. Χατζηδάκις αναγράφει ότι παιδίον ών ήκουσε παρά νέας 
μαζώκτρας τήν ΰπόθεσιν τοϋ δράματος καί οϋκ ολίγους στίχους αϋτοϋ, λ.χ.:

1 Βλ. Διονυσίου Σ ο λ ω μ ο ΰ, Διάλογος : « Καί αυτές οί λέξες είναι οί 
ίδιες, μέ τές οποίες βρίσκω γραμμένη τή Βοσκοπούλα, ποίημα όπου δέν είναι 
γυναίκα νά μή γνωρίζη, καί εχει στή ράχη του χρόνους διακόσιους » (Διονυσίου 
Σολωμοΰ, "Απαντα, τόμ. δεύτερος, Πεζά καί ’Ιταλικά, "Εκδοση - Σημειώσεις Λίνου 
Πολίτη, "Ικαρος 1955, σελ. 22 ).

2 'Επί τοΰ δέματος ενδιαφέρουσα είναι ή υπό τής Γλυκερίας Πρωτοπαπά - 
Μπουμπουλίδου ύποβληθεΐσα εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών εναίσιμος επί διδακτορίφ διατριβή, υπό τόν τίτλον « Τό θέατρον έν Ζακύνθφ, 
από τοΰ ΙΖ' μέχρι τοΰ ΙΘ αίώνος», ένθα Αναγράφεται καί πλούσια σχετική βιβλιο
γραφία.

3 Κ. Ν. Σάθα, Κρητικόν θέατρον, Έν Βενετίςι 1879, σελ. νζ'.
4 Ν. Βέη, Έρωφίλη, ένθ’ άν., σελ. κε'.
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τη γλώσσα καί την κεφαλή έβάλα στο βατσέλλι, 
μήνα τής θυγατέρας τον νά πάη πώς τή ϋέλει.

Ό χ. Κώστας Φωτιάδης, σπουδαστής τής Φιλολογίας, μοί άνεκοίνωσε 
τελευταΐον δτι κατά τάς Άπόκρεω έγίνοντο προ ολίγων ετών ακόμη παρα
στάσεις λαϊκαί έκ τής Έρωφίλης εις ’Άρταν, Ζαγόρι καί εις τα Τρίκκαλα 
Θεσσαλίας. Πάντα ταΰτα μαρτυροΰσιν, ώς εΐπομεν, πόσον ή τραγφδία τοΰ 
Χορτάτζη υπήρξε προσφιλής εις τον ελληνικόν λαόν, καί πώς διέσωσε τήν 
άνάμνησιν αυτής επί τρεις σχεδόν εκατονταετηρίδας »

Έν τή πραγματικότητι ή άνάμνησις τής Έρωφίλης ουδέ επί των ήμερων 
μας έξέλιπεν. Βραχεία διασκευή τής τραγφδίας, γνωστή υπό τον τίτλον « ΙΙανά- 
ρατος» (παραφθορά τοΰ ονόματος τοΰ ετέρου τών πρωταγωνιστών Παναρέ
του), αποτελεί ακόμη σήμερον αντικείμενου λαϊκών παραστάσεων έν Αμφιλοχία.

’Άγνωστον από πότε ακριβώς, πάντως όμως από παλαιάς εποχής, ό 
Πανάρατος αποτελεί τοπικόν λαϊκόν θέαμα, τοΰ οποίου παράστασις γίνεται 
τό μέν Σάββατον τής Τυρινής εις τήν κεντρικήν αγοράν, τήν δε έπομέ- 
νην Κυριακήν εις τάς διαφόρους συνοικίας τής πόλεως. Αί παραστάσεις, 
διακοπεΐσαι κατά τήν εποχήν τοΰ τελευταίου πολέμου, έπανήρχισαν από 
τοΰ παρελθόντος έτους 1956.Ό Χαραλάμπους, καθ’ ύπαγόρευσιν τοΰ οποίου 
έγράφη ή κατωτέρω δημοσιευομένη διασκευή, έλαβε μέρος εις τάς παραστά
σεις επί τεσσαράκοντα καί τρία συναπτά έτη μέχρι τοΰ 1940" τώρα πλέον, 
γέρων, δεν συμμετέχει είμή μόνον ως άπλοΰς θεατής. 'Ο ’ίδιος βέβαιοί, 
δτι είδε νά γίνωνται παραστάσεις τής τραγφδίας είς τό Μεσολόγγι, τφ 
1912, μέ ηθοποιούς φέροντας άγγλικάς στρατιωτικός στολάς. Κατά μαρ
τυρίαν δέ τοΰ έν τφ Γυμνασίφ τής ’Αμφιλοχίας θεολόγου καθηγητοΰ Χρή
στου Φαρδέλλα, καταγομένου από τις Συκιές ’Άρτης, τό έργον παριστά- 
νετο είς παλαιοτέραν έποχήν καί είς τήν περιοχήν του.

'Η τραγφδία, ως διεσώθη σήμερον, είναι γνωστή υπό τον τίτλον 
« Πανάρατος» (ως έλεχθη,κατά παραφθοράν τοΰ ονόματος Πανάρετος), ένφ 
τό δνομα τής πρωταγωνίστριας Έρωφίλης είναι δλως άγνωστον, άντικατα- 
σταθέν διά μόνου τοΰ τίτλου τής βασιλοποΰλλας. Ή ύπόθεσις, συγκειμένη εξ 
132 δεκuπεντασυλλάβων δμοιοκαταλήκτων στίχων, είναι, μέ έπουσιώδεις τινάς 
διαφοράς, ή αυτή προς τήν τής κρητικής τραγφδίας. 'Η διασκευή διεμορ- 
φώθη ούχί έκ συμπτΰξεως τής δλης ύποθέσεως, άλλ’ έκ τής καταλλήλου συναρ- 
μολογήσεως τών χαρακτηριστικωτέρων αποσπασμάτων τοΰ πρωτοτύπου, ίκα- 1

1 Σ τ ε φ. Ξανθουδίδου, Έρωφίλη, τραγφδία Γεωργίου Χορτάτζη, ένθ’ άν., 
σελ. λα'-λβ'. Βλ. καί Κρητική Ανθολογία, Εισαγωγή, ανθολόγηση καί σημειώ
ματα Στ. ’Αλεξίου, Ηράκλειον Κρήτης 1954, σελ. 55 : «Ή Έρωφίλη είχε μεγάλη 
έπίδραση στον Κορνάρο, καί έγινε αγαπητό λαϊκό ανάγνωσμα. Παριστανόταν ώς τις 
μέρες μας στά Επτάνησα καί άλλου».
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νοι δέ στίχοι επαναλαμβάνονται κατά λέξιν ως έχουν εν τη Έρωφίλη *. "Αξιόν 
ιδιαιτέρας ύπογραμμίσεως είναι τό γεγονός, δτι στίχοι τινές έχουν ληφθή έξ 
άλλων κρητικών έργων (Θυσία τοΰ ’Αβραάμ)1 2, έξ οΰ δυνάμεδα νά συμπε- 
ράνωμεν, δτι και άλλα κρητικά ποιήματα ήσαν γνωστά εϊς την περιοχήν.

Πρόσωπα τοΰ Παναράτου είναι περίπου τά αυτά προς τά τής Έρωφί- 
λης, ήτοι οί δυο πρωταγωνισταί, ό Πανάρατος (Πανάρετος) καί ή Βασιλο- 
ποΰλλα (’Αρετή), ό Βασιλιάς (Φιλόγονος) καί ό Σύμβουλος αίιτοΰ, ό φίλος 
τοΰ Πανάρατου Καρπόφορος καί ή Υπηρέτρια τής βασιλοπούλλας (Χρυσο- 
νόμη), ό Τρισκατάρατος (αντίστοιχων περίπου προς τον Μαντατοφόρον τής 
Έρωφίλης καί τον Χορόν), ό Στρατηγός καί δ Χάρος. ’Επί πλέον εις τον 
Πανάρατον απαντούν και βωβά πρόσωπα I0? καί 2°? στρατιώτης, ενφ έν τή 
Έρωφίλη απαντούν παραλλήλως αί Κορασίδες. Ό Χορός έχει καταργηδή 
ως καί ή Σκιά τοΰ αδελφού τοΰ βασιλέως, άντικατασταδείσα καί αυτή υπό 
τοΰ μνημονευδέντος Τρισκατάρατου.

Οί ύποκριταί δεν είναι βεβαίως έπαγγελματίαι, αλλά έρασιτέχναι, 
άσκοΰντες ποικίλα επαγγέλματα (τσαγκάρηδες, κουρεϊς, ακόμη καί λοΰ- 
στροι). Τά πρόσωπα τοΰ Χάρου καί τής 'Υπηρέτριας δυσκόλως ευρίσκουν 
ΰποκριτάς, τό μέν διά τό άχαρι τοΰ μέρους, τό δέ διότι κρατεί ή πρό- 
ληψις, δτι τοΰ ΰποδυομένου τον Χάρον εντός τοΰ έτους άποδνήσκει μέλος 
τής οικογένειας. Πάντες οί ήδοποιοί είναι άνδρες: εκ τούτων ό Χάρος φέρει 
ενδυμασίαν μακράν, έρυδροΰ χρώματος, ό Τρισκατάρατος ενδυμασίαν μέλα- 
νος χρώματος, ώς καί κέρατα, πάντες δέ οί λοιποί φέρουν φουστανέλλες καί 
περικεφαλαίαν' ή Βασιλοπούλλα τέλος φέρει ενδυμασίαν ’Αμαλίας.

Τά έξοδα τής παραστάσεως (ένδυμασίαι, περικεφαλαΐαι κλ.) καταβάλ
λουν από κοινού οί ήδοποιοί, πλήν τοΰ Χάρου καί τής Υπηρέτριας, οΐτινες, 
ένεκα τοΰ υποδεεστέρου μέρους, απαλλάσσονται παντός εξόδου. Προς κάλυ- 
•ψιν αυτών, μετά τό πέρας έκάστης παραστάσεως, ή Βασιλοπούλλα καί ή 
Υπηρέτρια «βγάζουν δίσκο».

Ή συμμετοχή εις τήν παράστασιν θεωρείται τρόπον τινά τίτλος τιμής. 
’Αποτελεί επίσης « καλοσημαδιά » νά καλοΰνται οί ήδοποιοί εις τάς οικίας, 
ϊνα επαναλαμβάνουν τήν παράστασιν, μετά τήν οποίαν προσφέρονται εις 
αυτούς, έκτος μικρών χρηματικών βοηθημάτων, καί γλυκύσματα, πίττες, 
ποτά καί άλλα δώρα. "Αν ήδοποιός « έχη καμμιάν αγάπη», ευρίσκει τήν 
ευκαιρίαν νά μεταβή εις τήν οικίαν της καί νά τήν πλησιάση κατά τήν 
διάρκειαν τής παραστάσεως. Ή διάρκεια τής δλης παραστάσεως δεν υπερ
βαίνει τήν ήμίσειαν ώραν.

1 Κατά βεβαίωσιν τοΰ Χαραλάμπους οί ηθοποιοί « έδιάβαζαν παλαιότερα καί 
βιβλίο ». Προφανώς πρόκειται περί κυκλοφοροόσης λαϊκής έκδόσεως τής τραγφδίας 
Έρωφίλης.

2 Βλ. κατωτέρω Πανάρατος, στίχ. 47-48.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:07 EEST - 34.211.113.242



Πανάρατος 117

Κατά την παράστασιν, οι ηθοποιοί ϊστανται δρθιοι εις σχήμα δρτθογώ- 
νιον, κατά την εξής τάξιν:

* Υπηρέτρια # 
Βασιλοιτούλλα # 
Τρισκατάρατος #

Στρατιώτης Στρατηγός Στρατιώτης

• · ·

Πανάρατος Καρπόφορος

% Σύμβουλος 
% Βασιλιάς

Ό Βασιλεύς εις παλαιοτέραν εποχήν εκάθητο επί θρόνου' τό μέρος τούτο 
επί μακρά έτη ύπεδύετο ό γέρο - Τσέλιος. Ό Χάρος μετακινείται εντός τού 
χώρου τής παραστάσεως, κάμνει διάφορα αστεία, βροντά τά κουδούνια τά 
οποία φέρει εις την ζώνην του, φοβερίζει, ταυτοχρόνους δέ φροντίζει καί διά 
την τήρησιν τής τάξεως.

Δοκιμάς τής παραστάσεως οί ηθοποιοί κάμνουν εκάστην Κυριακήν εις 
τήν « λάκκα » τού 'Αγίου Κωνσταντίνου, οπού συνήθως οΰτοι μεταβαίνουν 
χωριστά, ΐνα μή κινήσουν τήν προσοχήν καί τήν περιέργειαν τών παιδιών 
καί τών αργόσχολων. 'Ως μουσική ύπόκρουσις χρησιμοποιούνται γενικώς 
γνωστά δημοτικά τραγούδια, κατά δέ τήν συνοδείαν τής βασιλοπούλλας προς 
τον πατέρα της ανακρούεται τό αυτό εμβατήριου, τό οποίον έκτελεΐται καί 
τώρα κατά τήν τελετήν τού γάμου, δταν συνοδεύουν τήν νύμφην.

'Ως τό πρωτότυπον, ούτω καί ό Πανάρατος έχει γραφή εις στίχον δεκα
πεντασύλλαβον ομοιοκατάληκτου κατά δίστιχα, ένεκα δμως τής μακράς στο
ματικής παραδόσεως καί τής ποιητικής απειρίας τών ηθοποιών, έχει ύποστή 
σημαντικάς αλλοιώσεις καί συνοδεύεται από πολλά σφάλματα. Ούτως, έκτος 
καταφανών τινων χασμάτων καί παρερμηνειών, στίχοι τινές είναι υπέρμετροι, 
άλλοι ατελείς, άλλοι κολοβοί κατά τό έτερον ήμιστίχιον κλ. Είναι προφανές, 
δτι μέ τήν πάροδον τού χρόνου τό κείμενον ύπόκειται εις διαρκείς μεταβολάς.

Πάντως τό έργον παραμένει πολύ αγαπητόν είς τον λαόν τής ’Αμφιλο
χίας, υπό τού οποίου συχνάκις επαναλαμβάνονται αποσπάσματα καί στίχοι 
αυτοτελείς.

Ή καταγραφή τού κειμένου έγένετο μετά πάσης έπιμελείας υπό τής 
καθηγητρίας Π. Κρέτση - Λεοντσίνη, καθ’ ύπαγόρευσιν τού Χαραλάμπους \ 
δστις θεωρείται 6 κα?π5τερος γνώστης τού έργου. Ή ιδία παρέστη έπανει- 
λημμένως είς παραστάσεις τού έργου, έλέγξασα τήν ακρίβειαν τού κειμένου, 
έφρόντισε δέ καί διά τήν φωτογράφησιν τών κυριωτέρων σκηνών.

Τό κείμενον δημοσιεύεται κατωτέρω πιστώς, άνευ αλλαγής τίνος, εξαι
ρέσει επουσιωδών μεταβολών διά μετρικάς ιδία απαιτήσεις (ως: ’ς τήν = είς 
τήν καί τάνάπαλιν, πού ’ναι = πού είναι καί τάνάπαλιν κλ.). 1

1 Ό Χαραλάμπους είναι τσαγκάρης τό επάγγελμα, ηλικίας περίπου 75 ετών.
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ΠΑΝΑΡΑΤΟΣ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Βασιλιάς: γέρος, ντυμένος μέ φουστανέλλες πολύτιμες, με μπόττες καί
γκέττες.

2. Πανάρατος: νέος, πιο δμορφοντυμένος.
3. Βασιλοπούλλα: νέα (δηλ. νέος), ντυμένη μέ στολή ’Αμαλίας.
4. Σύμβουλος: μυστικός σύμβουλος του βασιλιά.
5. Στρατηγός: νέος, φίλος τοΰ Πανάρατου.
6. Τρισκατάρατος: φίλος τοΰ βασιλιά, ευνοούμενος τής βασιλοποΰλλας.

Είναι ντυμένος μέ μαύρα- έχει κέρατα.
7. Χάρος: ντυμένος μέ φόρεμα μακρύ από τσίτι κόκκινο, μέ μπόττες καί

περικεφαλαία ψηλή. Κρατεί σπαθί. Είναι ’ς τή μέση του ζωσμένος 
κουδούνια.

8. Καρπόφορος: νέος, μέ ύφος αίμοβόρο. Δέν χορεύει, μόνο παρακολου
θεί σοβαρός.

9. "Υπηρεσία: γριά, ντυμένη σαν υπηρέτρια.

Όλοι γενικά είναι ντυμένοι μέ φουστανέλλες καί φορούν περικεφαλαία.

πρόσωπα βουβά.

ΠΡΑΞΙΣ ΜΟΝΗ

Στρατηγός
Προσοχή !
Στράτευμα καί στρατιώτες, ’ς τή γραμμή παραταχθείτε' 
δ Χάρος έπλησίααε, καί μήν άργοπορεϊτε.

Χάρος

”Αγριη, άγριη, άναλύπητη καί σκοτεινή θωριά μου,
δ μέ τοΰτ’ το ξίφος, που βαστώ, με τούτα τά γυμνά μου 

κόκκαλα, κόκκαλα, αστραπές, πολλές βροντές δμάδι, 
τήν γή άναταράττωσα κ’ έβγήκα άπδ τον

( Συγχρόνως τινάζει τά κουδούνια, πού έχει κρεμασμένα, 
καί τροχάει τά μαχαίρια του ]

Χωρίς νά μέ καλέσουνε συχνά εις γάμους μπαίνω.
Παίρνω τούς νιούς απ’ τά μαλλιά, τούς γέρους απ’ τά γένεια,

10 καί τά μικρά παιδόπουλλα ’ς τή σέλλα άνεβασμένα.
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ΓΙανάρατος 119

Που εΐν’ ή ανδρεία τον Αλέξανδρον; που εϊν’ ή ανδρεία Φιλίππου ; 
που εϊν’ ή ανδρεία τον Δάρειου;

"Ολοι από με περάσανε, δλοι από με χα'&ήκαν.
Σήμερα τό πρωί-πρωί, προτού περάση ή μέρα, 
έχω να θανατώσω τρεις,
τον βασιλιά, Πανάρατο κι αυτή τή θυγατέρα.

[ Σηκώνει τά μαχαίρια του καί δείχνει πώς θά τούς σφάξη ]

Χαρές έλπίζ’ δ βασιλιάς καί γάμονς λογαριάζει, 
δεν βλέπει και τον Χάροντα που τόνε πλησιάζει.

Βασιλιάς

Πανάρατε, Πανάρατε, Πανάρατε, παιδί μου,
έβγα εμπρός μου νά σοϋ πώ, δυο λόγια να σοϋ κρίνω.

Πανάρατος

Τον ορισμόν σου ήκουσα και την ψηλότητά σον 
ήλ&α νά μάϋω, αφέντη μου, τί ’ναι τό πρόσταγμά σου.

Βασιλιάς

Πανάρατε, ν’ άφουκραστής, τό πώς τό ριζικό μου, 
πόσες φορές σέ δίδασκα εις τό γεράτειό μου !
Πήγαινε εις την κόρη μου,
νά τής εϊπής νά στολισϋή, νά κάμωμε τούς γάμονς, 
κι αν δέν ϋελήση, νά τής πής πώς στανικόν τον κάμω.

Πανάρατος

’Αμέσως ϋά μισσέψω,
ϋά πάω νά τής τό είπώ καί νά την συμβουλ,έιρω!

[ Φεύγει και πηγαίνει καί στέκεται μπροστά ’ς τή βασιλοπούλλα ] 

Βασιλοπούλλα, αφέντρα μου, χαρά κι απαντοχή μου, 
τί πίκρες και τί βάσανα μ’ έβρήκαν ’ς τή ζωή μου !
Τρεις προξενειές μου στείλανε γιά σένανε, κυρά μου, 
τρία μαχαίρια δίκοπα μοΰ αφάξαν τήν καρδιά μου !

Βασιλοπούλλα
Καί πώς με τόση βία;

Πανάρατος

'Ο βασιλιάς πατέρας σου άλ.λο προξενητή νά πέψη 
δέ βρήκε από μένανε, γιά νά μέ ξολοϋρέψη.
Βάσταξε τήν αγάπη μας, ως δτου νά πεϋάνης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:07 EEST - 34.211.113.242



Γεωργίου Θ. Ζώρα

Βααιλοπούλλα

Μη τό πολνπικραίνεσαι, Πανάρατέ μου, τόσο.
”Οπως μας έπλασ’ 6 Θεός κ’ εγίναμε όμάδι, 
έτσι ελπίζω ’ς τό Θεό νά γίνουμε ζευγάρι.

Πανάρατος

Αυτό ποτέ νά μη τό πής και μήτε νά τό κάνης, 
και φύλα την αγάπη μας ώς όπου νά πεϋάνης.

Βασιλιάς
[ πρός τό Σύμβουλο ]

Σύμβουλε, σύμβουλε πιστέ, με τις πολλές τις γνώσεις, 
iέέλω από σέ μιά συμβουλή σήμερα νά μου δώσης.

Σύμβουλος

Πριν άρχινήσης καί τό πής και πριν τό τελείωσης, 
βάζω 'ς τό νοϋ μου, αφέντη μου, τί πίκρες ϋά μοϋ δώσης.

Βασιλιάς
“Ωφου τρομάρα με κρατεί, ζάλην μεγάλην έχω, 
ή άγρυπνος ή ξύπνιος άν είμαι δεν κατέχω.

[ *0 βασιλιάς μέ Όυμό λέγει ]

Στρατηγοί μου,
τρέξατε καί πιάατε τον, τον άπιστο τό φίλο, 
κ’ εδώ μπροστά μου φέρτε τον, δυο λόγια νά τοϋ κρίνω. 
Δεν εΐν’ οι πίκρες οΐ σημερνές σάν άλλες, σύμβουλέ μου, 
τούτες οι πίκρες οι πολλές δέν μ3 έχουν βρή ποτέ μου. 
Σύμβουλε, σύμβουλε πιστέ, άποκοτιά είδες ποτές σου τόση

Σύμβουλος

Δέν είδα πλέον άποκοτιά, dev είδα πλέον γνώσι I 
Έλεύϋερα ϋά σου τό πώ, και νά μέ συμπα&ήσης.

[ Δυνατά ]

Τό παιδί έχει βουλή καλύτερη απ’ τή δική σου.

Βασιλιάς
[ Θυμωμένος ]

Πώς ϋά μοϋ τ’ απόδειξης, σύμβουλε,
πώς ήμποροϋν τά ελάφια ’ς τους ουρανούς πετώαι;
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Στρατηγός
Προσοχή !
'Ετοιμάσατε τά όπλα σας, ετοιμάσατε τάς λόγχας,
’ς τον Παναράτου τάς ακηνάς νά πιάσωμε τάς πόρτας.
Κι αυτός 6 δεσμοφύλακας μαζί μας θέλει νά ’ρθη,
Πανάρατο νά πιάσωμε, ’ς τον βασιλιά νά πάμε.

[ Ό στρατηγός μέ τούς δύο στρατιώτας εκατέρωθεν 
πηγαίνει προς τόν Πανάρατο ]

’Αδελφέ μου Πανάρατε, τό πόσο αέ λυπούμαι 
και εν καρδία θλίβομαι και αέ καταπονούμαι !
Μά δεν μπορώ νά κάμω αλλιώς, παρά νά έκτελέσω 
τον βασιλιά τή διαταγή, δσο κι αν ήμπορέσω.

Πανάρατος

Παρά ν’ άφήσω νά χαθώ, παρά νά δοκιμάσω, 
σπαθί θά βάλω απάνω σας, πριν την ζωήν μου χάσω.

[ Ό Πανάρατος μιλάει πρός τόν Καρπόφορον ]
Καρποφόρε, πώς μ’ αγαπάς καλώτατα γνωρίζω·
’ς ετούτα μου τά βάσανα έσένανε έλπίζω.

Καρπόφορος

"Ηλιε, εσύ, που δίνεις φώς τής σκοτεινής ημέρας, 
ποιος κλαίει, ποιος θρηνεί και τόν Άδάμ καταφρονεί.
Μά τοντ’ τό ξίφος, που βαστώ, μά τοϋτο τό κοντάρι, 
αν δεν σέ φυλάξω γώ πιστά, δεν θά ’μαι παλληκάρι.
Πάω κ’ εγώ, κ’ εξέρχομαι, πάω νά πολεμι)σω, 
μέ σκουριασμένα σιδηρά τό αίμα μου νά χύσω.

Πανάρατος

"Ετσι ήτανε τής τύχης μου, την ταραχή την τόση, 
σήμερα που μ’ έπιάσατε, θέλει με θανατώσει.

[ Πηγαίνουν καϊ στέκονται μπροστά ’ς τόν βασιλιά ]

Βασιλιάς

Καλώς τόν άξιο τόν γαμβρό, καλώς τον πού θά κάμω 
καθάις τον πρέπει σήμερα τόν γάμο τον νά κάμω.

[ Πρός τόν Πανάρατον αγριεμένος ]
Βρε άνθρωπε κι απάνθρωπε καϊ τυχωμένε (!) Ήρακλέα, 
δεν εατοχάσθης εντροπή σέ τοιοντον γηραλέα;
’Από μικρό, μικρότάτον σ’ άνέθρεψα και σ’ έβγαλα είσέ τόπους 
και σ’ έκαμα αρχιστράτηγο ’ς δλονς μου τούς ανθρώπους.
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122 Γεωργίου Θ. Ζώρα

Πανάρατος
Ναι! ήταν αλήθεια, βασιλεύ!
’Από μικρό, μικρότατον μ’ άνέθρεψες και μ’ έβγαλες εις τόπους, 
μ’ έκαμες αρχιστράτηγο ’ς όλους σου τους ανθρώπους.

90 Μάθε κ’ εγώ όμως είμαι παιδί του βασιλιοϋ τον πλούσου, 
τον Ξέρζου, τον φίλον τον δικοί5 σον.

Βασιλιάς

°Οσες φορές κι αν το ’λεγες ήτανε ψέματά σον 
δεν ήτανε βασιλική ποτέ ή οϊκόγενειά σον.

[ Πρός τούς στρατηγούς ]
Πιάστε τον, βρέ στρατηγοί, βάλτε τά χέρια πίσω,

95 σήμερα άπεφάσισα νά τον αποκεφαλίσου.
[ Ό βασιλιάς τον αποκεφαλίζει, 

δηλ. ρίχνει τήν περικεφαλαία του κάτω J 
Βάλτε τον ’ς τοντο τδ θρονί, γυρίστε όλοι πίσω, 
πέστε τής θυγατέρας μου νά ρθή νά τής μιλήσω.

Στρατηγός
[ Πηγαίνει ’ς τη βασιλοπούλλα J 

Βασιλοπούλλα, άφέντρα μου, Ανατολή καί Αναι, 
δ βασιλιάς πατέρας σου θέλει νά σον μιλήοη.

[ Ή βασιλοπούλλα πηγαίνει πρός τό βασιλιά, ένω τά όργανα παίζουν 
εμβατήριο, καί στέκεται μπροστά ’ς τον πατέρα της μέ σκυμμένο κεφάλι)

Βασιλιάς

100 Καλώς τηνε τήν κόρη μου, τήν πολναγαπημένη,
απ’ τά καλά που τής έκαμα, μέ βγάζει ντροπιασμένο.
Γιατί έχεις τά ματάκια σου ’ς τή γή χαμηλωμένα; 
γιά νά κοιτάξης ντρέπεσαι μέ θάρρος πρός εμένα ;
Σήκωαέ τα ! άστραψέ τα !

( Ή βασιλοπούλλα σηκώνει τά μάτια )
105 Κοίταζε ’ς τοντο τό βατσέλλι τό Χάρο που σέ περιμένει.

[ Τής δείχνει τήν περικεφαλαία τοΰ Πανάρατου ]

Βασιλοπούλλα

Όϊμέ, όϊμέ, τό τί θωρώ, τί βλέπω ή καημένη, 
καί τίνος είν’ ή κεφαλή ’ς τό αίμα βουτηγμένη ;

Βασιλιάς

Τον φίλον σου τοΰ μυστικού, άσπλαχνη θυγατέρα, 
σήμερα εγώ τήν έκοψα μέ τή δεζιά μου χέρα!
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Βααιλοπονλλα

110 Όϊμέ, δϊμέ, τίνος είναι τά μαργαριταρένια 
ετούτα τά χεράκια ’ς το αίμα βουτηγμένα ;
Λες και εμέ, Πανάρατε, Πανάρατε, ψυχή μου,
<5ές καί εμέ, να λυπηρής την α§λια την ζωή μου.

[ Κλαίει αδιάκοπα |

Βασιλιάς

Κλαϊς; κλαϊς; Τά κλάϊματα άν δεν παύσης,
115 πάρακαλειέμαι ’ς τον Θεό τώρα έδά νά σκάσης.

[ Τήν αποκεφαλίζει,
δηλαδή αυτή σκύβει τό κεφάλι καί παριστάνει τόν πεθαμένο J

'Υπηρεσία
[ Πηγαίνει προς τό μέρος τής βασιλοπούλλας ]

’Άς πάω νά δώ κ’ εγώ τί έγίνη ή κυρά μου ; 
ζή ή πε&αίνει ή δ Χάρος τήν έπαίρνει ;

Τρισκατάρατος
[ Σάν νά προσεύχεται καί νά καταρειέται τόν βασιλιά] 

Τρισκατάρατε και τρισκαταραμένοι, 
από τά βάϋ·η τον γιαλού δεν βγαίνει βυθισμένη.

120 ’Όσα μαλλιά ’ς τήν κεφαλή, βαστώ χιλιάδες τόσες 
τά πικραμένα στόματα, τις πικραμένες γλώσσες.
Ώ ουρανέ, πού ’σαι ψηλά, τήν γη που δεν τραντάζεις, 
μ’ αστροπελέκια, κεραυνούς νά τους καταδαμάσης.
Τί κάθομαι κάί δεν όρμώ, καί τί με περιμένει 

125 νά βλέπω τήν κυρία μου ’ς τό αϊμα βουτηγμένη;
’Αφέντη βασιλέα μου, κι αφέντη βασιλιά μου, 
τί είν’ τό κακό πού έκαμες σήμερα ’ς τήν κυρά μου;

[ Σηκώνει τό τόξο καί τό κατευθύνει πρός τό βασιλιά ] 

Λάβε κ’ εσύ τό ϋάνατο μαζί με τήν κυρά μου!

Βασιλιάς
| Πέφτοντας κάτω ]

Τρέξατε, στρατηγοί μου,
130 σήμερα μ’ έσκοτώαανε, μου πήραν τήν ζωή μου.

[ Οί στρατηγοί τρέχουν νά τόν πιάσουν ]
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Χάρος

Κ’ εύϋυς βγήκα άτι’ τον "Αδη με τάς ψνχάς ’ς τά χέρια μου. 
132 "Ολοι νά σηκωϋνϋνε απάνω οι νεκροί !

[ Τά όργανα χτυπούν κα'ι οί ήθοποιοί χορεύουν. Ή βασιλοπούλλα 
μέ τήν υπηρεσία βγάζουν δίσκο ’ς τά μαγαζιά. Τά όργανα παίζουν 
ώσπου νά γυρίσουν αυτές, κ’ υστέρα πάνε σ’ άλλη γειτονιά).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τά πρόοωπα τον έργου. — Ούδεμία μνεία γίνεται περί τής έν ΑΙγύπτφ διαδρα- 
ματίσεως τοϋ έργου. *0 βασιλεύς άναφέρεται άνευ ονόματος' άνωνύμως φέρεται επί
σης καί ή βασιλοπούλλα. Χαρακτηριστική ή παρεμβολή τοϋ ιδιόρρυθμον άμφίεσιν 
φέροντος Τρισκατάρατου, άντικαθιστώντος τόν Μαντατοφόρον τής Έρωφίλης. "Αγνω
στον διατί ό Καρπόφορος παρίσταται μέ ύφος αίμοβόρον καί αυστηρόν, μή άντα- 
ποκρινόμενον πρός τό ύφος τοϋ αντιστοίχου προσώπου τής κρητικής τραγωδίας.

Κατωτέρω παρατίθενται τά παράλληλα πρός τήν διασκευήν τής ’Αμφιλοχίας 
χωρία τοϋ πρωτοτύπου τής Έρωφίλης. Έκρίναμεν περιττόν νά προσθέσωμεν άλλας 
παρατηρήσεις άφορώσας εις τήν μετρικήν, τήν γλώσσαν κλ.

Στίχ. 1-3. Οί τρεις ούτοι στίχοι δεν απαντούν έν τή κρητική τραγφδίφ, προσε- 
τέίίησαν δέ προφανώς ΐνα χρησιμεύσουν πρός έναρξιν τής παραστάσεως.

Στίχ. 4 -18. Οί στίχοι ούτοι είναι περίληψις τοϋ Προλόγου, τόν όποιον έν τή 
Έρωφίλη κάμνει ό Χάρος ( στίχ. 1 - 138 ).

Στίχ. 4-7. Οί στίχοι ούτοι αντιστοιχούν πρός τούς στίχ. 1-4 τού Προλόγου 
τής Έρωφίλης, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι τό δραπάνι τού Χάρου έχει άντικατα- 
σταθή υπό ξίφους.

Στίχ. 8. Έρωφίλη, Πρόλογος, στίχ. 82.
Στίχ. 9 -10. ’Ανάλογοι εις περιεχόμενον, διάφοροι όμως εις διατύπωσιν οί 

στίχ. 83 - 84 τού Προλόγου τής Έρωφίλης.
Στίχ. 11-12. Βλ. Έρωφίλην, Πρόλογος, στίχ. 29 έπ. Έν τή διασκευή τής 

’Αμφιλοχίας μετά τόν ’Αλέξανδρον έχουν άντικατασταθή οί Καίσαρες, ή Καρχηδών, 
ή Ρώμη, διά προσώπων άναφερομένων αμέσως ή έμμέσως είς τήν ελληνικήν Ιστο
ρίαν, ήτοι τού Φιλίππου καί τού Δαρείου.

Στίχ. 13. Έρωφίλη, Πρόλογος, στίχ. 31.
Στίχ. 14-16. Βλ. παραλλήλους στίχους 101-108 τού Προλόγου τής Έρωφί- 

λης, τού; οποίους συμπτύσσει καταλλήλως ή διασκευή τής ’Αμφιλοχίας.
Στίχ. 17-18. Βλ. παραλλήλους στίχ. 123- 124 τού Προλόγου τής Έρωφίλης.
Στίχ. 19 - 20. Βλ. παραλλήλους είς έννοιαν, ούχί όμως καί είς διατύπωσιν, στίχ. 

τής Έρωφίλης, πράξ. Β', 371 -372. Τό δεύτερον ήμιστίχιον τού στίχ. 20 « δυό 
λόγια νά σοΰ κρίνω» επαναλαμβάνεται αυτολεξεί ώς δεύτερον ήμιστίχιον καί τού 
στίχ. 51.

Στίχ. 21 -22. Συγγενείς πρός τό νόημα τών στίχων τούτων είναι οί στίχ. 373- 
374, πράξ. Β', τής Έρωφίλης.

Στίχ. 23 -24. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Β', στίχ. 375-376.
Στίχ. 25 -27. Οί στίχοι ούτοι είναι σύμπτυξις τών στίχ. 425-428, πράξ. Β', 

τής Έρωφίλης.
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Στίχ. 28 -29. Παράλληλοι εις τό νόημα, ούχΐ όμως καί τήν διατόπωσιν, είναι 
οί στίχ. 429 - 430, πράξ. Β', τής Έρωφίλης.

Στίχ. 30-31. Έρωφίλη, πράξ. Γ', στίχ. 79-80.
Στίχ. 33. Παράλληλος στίχ. έν τή Έρωφίλη, πράξ. Δ', 50, έν ω άναφέρεται 

« ένα μαχαίρι δίστομον ».
Στίχ. 34. Έρωφίλη, πράξ. Γ', στίχ. 93.
Στίχ. 35-36. Παράλληλοι στίχ. Έρωφίλη, πράξ. Β', 435-436.
Στίχ. 37. Ό στίχος επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτολεξεί κατωτέρω, στίχ. 42.
Στίχ. 38-40. Έρωφίλη, πράξ. Γ', στίχ. 178 - 180.
Στίχ. 41-42. Παράλληλοι στίχοι εις περιεχόμενον, ούχΐ όμως καί εις διατύ- 

πωσιν, Έρωφίλη, πράξ. Γ’, 155- 158.
Στίχ. 43 -44. Παράλληλοι στίχοι Έρωφίλη, πράξ. Δ', 155-156.
Στίχ. 45-46. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Δ', στίχ. 163 - 164.
Στίχ. 47 -48. Οί στίχοι έλήφθησαν έκ τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ ( βλ. έκδοσιν 

Γ. Μέγα, Ή Θυσία τοΰ ’Αβραάμ, ΆΟήναι 1954, στίχ. 29-30).
Στίχ. 49-51. Παράλληλοι στίχοι εις περιεχόμενον, ούχΐ όμως καί είς διατύπω- 

σιν, Έρωφίλη, πράξ. Δ', 219-220.
Στίχ. 52 -53. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Δ', στίχ. 173-174.
Στίχ. 54. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Δ', στίχ. 443 -444.
Στίχ. 55-56. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Δ', στίχ. 444-445.
Στίχ. 57. Έρωφίλη, πράξ. Δ', στίχ. 471 -472. Έν τή διασκευή τής ’Αμφιλο

χίας ή άφήγησις έχει συντόμευσή κατά τρόπον, όστις καθιστά ασαφή τά νοήματα 
τοΰ πρωτοτύπου.

Στίχ. 58 - 59. Έν τή διασκευή τής ’Αμφιλοχίας έχουν συμπτυχΟή οί στίχοι τής 
Έρωφίλης, πράξ. Δ', 477-478 κατά τρόπον ασαφή, έ'νεκα προφανοΰς συγχύσεως τοΰ 
κειμένου.

Στίχ 60 - 70. Οί στίχοι ούτοι, ως έχουν, δέν άπαντοΰν έν τή Έρωφίλη.
Στίχ. 71-72. Έρωφίλη, πράξ. Α', στίχ. 509 -510.
Στίχ. 73 - 74. Οί στίχοι ούτοι είναι έκ τοΰ Χοροΰ τής Δ' πράξεως τής Έρω

φίλης ( βλ. ιδία στίχ 756 έπ. ).
Στίχ. 75-78. Οί στίχοι ούτοι, ιός έχουν, δέν άπαντοΰν έν τή Έρωφίλη.
Στίχ. 79-80. Οί στίχοι ούτοι, ως έχουν, δέν άπαντοΰν έν τή Έρωφίλη.
Στίχ. 81-82. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Δ', στίχ. 647 -648.
Στίχ. 83 -86. Παράλληλοι στίχοι Έρωφίλη, πράξ. Δ', 651 - 654. Άκατανόητον 

τό « τυχωμένε Ήρακλέα »' ίσως χρησιμοποιείται αντί τυφωμένε ( = τετυφωμένε ).
Στίχ. 87 -89. Βλ Έρωφίλην, πράξ. Δ', στίχ. 659-660.
Στίχ. 90-91. Βλ. Έρωφίλην, πράξ Δ', στίχ. 675-676. Ό βασιλεύς Θρασύμα-

χος τής Τζέρτζας έχει άντικατασταΰή υπό τοΰ γνωστότερου είς τούς "Ελληνας Ξέρξου.
Στίχ 92 -93. Έρωφίλη, πράξ. Δ', στίχ. 689 - 690.
Στίχ. 94-95. Έρωφίλη, πράξ. Δ', 705- 706.
Στίχ. 96-97. Έρωφίλη, πράξ. Ε', στίχ, 227 -228.
Στίχ. 98 -99. Οί στίχοι ούτοι, ως έχουν, δέν άπαντοΰν έν τή Έρωφίλη. 

Παράλληλοι κατά τό περιεχόμενον οί στίχοι 229 έπ. τής πράξ. Ε'.
Στίχ. 100-101. Έρωφίλη, πράξ. Ε', στίχ. 327 -328.
Στίχ. 102-103. Έρωφίλη, πράξ. Δ', στίχ. 649 -650.
Στίχ. 104. Ό στίχος ούτος δέν άπαντά έν τή Έρωφίλη.
Στίχ. 105. Παράλληλοι στίχ. Έρωφίλη, πράξ. Ε', 377 έπ.
Στίχ. 106 -107. Έρωφίλη, πράξ. Ε', στίχ. 385-386.
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Στίχ. 108-109. Έρωφίλη, πράξ. Ε', στίχ. 387 -388.
Στίχ. 110-111. Έρωφίλη, πράξ. Ε', στίχ. 397 -398. Τό δεύτερον ήμιστίχιον

τοΰ στίχ. 111 επαναλαμβάνεται ώς δεύτερον ήμιστίχιον καί τοϋ στίχ. 125.
Στίχ. 112 -113. Των στίχων τούτων δέν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία έν τή 

Έρωφίλη.
Στίχ. 114-115. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Ε', στίχ. 429 - 430.
Στίχ. 116-117. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Ε', στίχ. 525 - 526.
Στίχ. 118 έπ. *0 Τρισκατάρατος, πρόσωπον ανύπαρκτον εις τήν Έρωφίλην, 

αντικαθιστά έν μέρει τον Μαντατοφόρον καί έν μέρει τόν Χορόν τής κρητικής τρα
γωδίας.

Στίχ. 118 - 119. 01 στίχοι οΰτοι αποτελούν παραφθοράν των στίχων 1 - 2, πραξ. 
Ε', τής Έρωφίλης.

Στίχ. 120 -121. Καί οί στίχοι οΰτοι αποτελούν παραφθοράν των στίχων 93 - 94, 
πράξ. Ε’, τής Έρωφίλη;.

Στίχ. 122 - 123 . 01 στίχοι οΰτοι αντιστοιχούν πρός τήν Έρωφίλην, πράξ. Ε', 
στίχ. 5 έπ.

Στίχ. 124- 128. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Ε', στίχ. 641 έπ. Έν τή Έρωφίλη τόν 
βασιλέα φονεύει ό Χορός, ρίπτων αυτόν κατά γης καί καταπατών αυτόν. Άντιθέτως 
έν τή διασκευή τής ’Αμφιλοχίας τόν βασιλέα φονεύει ό Τρισκατάρατος, πλήττων 
αυτόν διά τόξου.

Στίχ. 129- 130. Βλ. Έρωφίλην, πράξ. Ε', στίχ. 643-644.
Στίχ. 131-132. Οί στίχοι οΰτοι, άποτελούντες τρόπον τινά τόν έπίλογον τού 

έργου, δέν απαντούν έν τω πρωτοτύπω, χρησιμεύουν δέ ϊνα δοθή τέλος εις τήν 
παράστασιν, καλουμένων πάντων τών νεκρών υποκριτών νά έγερθούν και άναλάβουν 
νέαν παράστασιν εις άλλην συνοικίαν τής πόλεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ
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