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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εις τα «Κρητικά Χρονικά» γίνονται δεκται προς δημο- 
σίενσιν μελέται, κείμενα και βιβλιοκρισίαι, έφ9 δοον άν- 
ταποκρίνονται προς τους σκοπούς του περιοδικού, ώς εκ
τίθενται ουτοι εις το προλογικδν σημείωμα του πρώτου 
τόμου. — Πάντα τα δημοσιεύματα ύπόκεινται εις την 
κρίσιν τής Συντακτικής 9Επιτροπής, ή οποία καθορίζει 
τον χρόνον τής δημοσιεύσεως άναλόγως του διαθεσίμου 
έκάστοτε χώρου και αναλαμβάνει την ευθύνην τής επι
μελούς εκδόσεως αυτών.—*0 συγγραφευς δύναται αυτο
προσώπως να επιμελήθή μιας των διορθώσεων των τυ
πογραφικών δοκιμίων, έφ9 όσον εξασφαλίζεται ή ταχεία 
επιστροφή των. Εις περίπτωσιν καθνστερήσεως ή 9Επι
τροπή επιφυλάσσει εις εαυτήν το δικαίωμα τής άμεσου 
έκτυπώσεως. — Δ ικαιοϋται επίσης ό συγγραφευς να ζη- 
τήση την εκδοσιν μέχρι τριάκοντα, κατ9 άνώτατον δριον, 
ανατύπων εκάστης εργασίας αυτού. *Η παράδοσις τών 
ανατύπων συντελεΐται μετά παρέλευσιν διμήνου από τής 
ημέρας τής κυκλοφορίας τού αντιστοίχου τεύχους τού πε
ριοδικού.—Αί συνεργασίαι δημοσιεύονται κατά σειράν λή- 
ψεως. — Ίά δημοσιευόμενα χειρόγραφα δεν έπιστρέφονται.

Χειρόγραφα και επιστολαι άφορώσαι την σύνταξιν του 
περιοδικού δέον ν9 άποστέλλωνται προς τον κ. Ν. Πλά
τωνα, Μουσεΐον *Ηρακλείου. Εμβάσματα και επιστολαι 
άφορώσαι την εκδοσιν (διορθώσεις δοκιμίων κλπ.) προς 
τον κ. 9Ανδρέαν Γ. Καλοκαιρινόν, Ηράκλειον Κρήτης.
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ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΝ TOY «ΖΗΝΩΝΟΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά την υπό τών Σταυροφόρων διάλυσιν (1204) τής Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, ή Κρήτη, ως γνωστόν, περιήλθεν εις τούς Ενετούς 
(1211), οΐτινες κιΓι παρέμειναν κύριοι τής Νήσου έπί τετρακόσια πεν- 
τήκοντα περίπου έτη (1669)

Κατά τούς πρώτους αιώνας τής μακραίωνος κατοχής τής Νήσου, 
διά την αύστηράν και λόγιρ τών αλλεπαλλήλων επαναστάσεων δεσπο- 
τικήν κυριαρχίαν τών Ενετών, ετι δέ και διά τον κατά τής ’Ορθοδό
ξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας θρησκευτικόν φανατισμόν των, αί εκδη
λώσεις πνευματικής γενικώς κινήσεως είναι περιωρισμέναι.

Βραδύτερον όμως, από τής ΙΕ' εκατονταετηρίδος επέρχεται βελ- 
τίωσις τής πολιτικής καταοτάσεως, παραλλήλως δέ καί μεγαλύτερα 
πνευματική άνάπτυξις τής λόγιας παραδόσεως έν τή νήσφ, υπό την εκ
κλησιαστικήν καί κοσμικήν αυτής μορφήν, ως καί τής δημωδεστέρας 
λογοτεχνικής παραγωγής * 2.

Ούτω δέ δτε μετά τήν "Αλωσιν τής Βισιλευούσης κατέφυγον έν 
Κρήτη "Ελληνες λόγιοι φυγάδες, εύρον έκει, μάλιστα εις τά γέμοντα 
κωδίκων μοναστήρια, έδαφος κατάλληλον προς διάδοσιν καί άνάπτυξιν 
τής Ελληνικής πνευματικής παραδόσεως. ’ Ας σημειωθή μάλιστα, δτι 
ό Μ. Μουσοϋρος, ό Γ. Τραπεζοΰντιος, ό Φρ. Πόρτας καί άλλοι Κρήτες( 
οΐτινες διεκρίθησαν εις τήν Δΰσιν, ειχον λογίαν έκ Κρήτης παίδευ- 
σιν. Ένφ δέ πλέον τήν Ελλάδα έκάλυπτε σκότος άπαιδευσίας, έν 
Κρήτη καί μάλιστα έν τφ Σιναϊτικφ μετοχίφ τής 'Αγίας Αικατερίνης

’) ”Ιδ. γενικώς: Σ τ ε φ. Ξανθουδίδου «Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη 
καί οί καιά τών'Ενετών αγώνες τών Κρητών». Έπιμελεία Ίω. Καλίτσουνάκη. 
Athen 1939 (Texte und Forschungeti zur Byzantinisch - Neugriechischen 
Philologie, No 34).

2) ”Ιδ. Στ. Ξ α v 0Ό υ δ ί δ ο υ «Ή "Ενετοκρατία έν Κρήτη...», ένΟ’άν., σελ. 
170 κέξ.—Άχ. Κυρου «Ή πνευματική ακμή τής Κρήτης», περ. «Έπετηρίς 
Εταιρίας Κρητ. Σπουδών», Α’(1938), σελ. 302 κέξ.—Ν. Β. Τωμαδάκη *‘0 
Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400» έν Άθήναις 1947, σελ. 84 κέξ. 
—Τοϋ Αυτού «Ό Ελληνισμός τής Κρήτης κατά τόν Μεσαίωνα», περ. 
«Κρητική Εστία» Α', τεύχ. 1 (Άπριλ. 1949), σελ. 8 - 10—Τού Αυτού «Ό 
εθνικός χαρακτήρας τής Κρητικής λογοτεχνίας», περ. «Άγγλοελληνική ΈπιΟκό· 
ρηση», τόμ. Α’, άρ 8 (1945), σελ. 19 - 21 (=«Νεοελληνικά» Δοκίμια καί Μελέ' 
ται. Τόμ. Α', ΆΟήναι 1953, σελ. 76 - 83).
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8 Φ. Μπουμπουλίδου

καί έν άλλαις μοναΐς της νήσου εκαλλιεργούντο τά γράμματα και έξε- 
τρέφοντο εκ τών κέντρο^ν τούτων λόγιοι, έξ <δν κατόπιν προήλθον λαμ
προί κληρικοί τής ’Ανατολικής εκκλησίας, ως π. χ. ό Μελέτιος Πηγας, 
ό Κύριλλος Λοόκαρις κ. ά. 'Η μεγαλόνησος τοϋ Μυρτφου, παρετήρησε 
χαρακτηριστικώς ό Δ. Θερειανός3, «μετά την βυζαντινήν καταστροφήν 
άπεδείχθη αυτόχρημα Ελλάδος Ελλάς καί τοΰ Ελληνισμού έμπεδος 
άκρόπολις».

Κατά τήν περίοδον τής Ενετοκρατίας προσέτι Κρήτες, διά τήν εν 
τή ’Ανατολή επικρατούσαν πολιτικήν κατάστασιν, καταφεύγουν χάριν 
σπουδών εις τήν ’Ιταλίαν, έκεΐθεν δ’ επανερχόμενοι εις τήν Νήσον 
αποβαίνουν συντελεστικοί παράγοντες λογοτεχνικής δραστηριότητος, 
ήτις κορυφοΰται εις άνθησιν κατά τον ΙΣΤ', μάλιστα δε τον ΙΖ' αιώ
να, καί καθιστά τήν Κρήτην — ως εΰστόχως παρετηρήθη — Toscana 
τής νεωτέρας Ελλάδος. «Τά σπουδαιότερα λογοτεχνικά μνημεία τής 
τότε δυστυχισμένης χώρας μας — γράφει ό Γ. Ζώρας4— σ’ αυτήν εί
δαν τό φώς. Καί αυτά τά έργα είναι τά άξιολογώτερα, όχι μόνο σχε
τικά, γιατί στήν λοιπή Ελλάδα ή Τουρκική τυραννία είχε εξαφανίσει 
κάθε ίχνος πολιτισμού, αλλά καί απόλυτα, γιατί εξα) από τοπικά καί 
χρονικά όρια, αποτελούν τρανά δείγματα τής πνευματικής ϊκανότητος 
ενός λαού καί θά ζήσουν καί στο μέλλον γιά νά πιστοποιήσουν ότι, 
καί μετά τήν απώλεια τής μεγάλης βυζαντινής αυτοκρατορίας καί τήν 
ύποδούλωσι τοΰ έθνους, τό ελληνικό πνεύμα εξακολούθησε νά λάμπη 
καί νά παράγη άξια έργα».

Τά ποιητικά δημιουργήματα τής Κρήτης κατά μεν τον ΙΕ' καί 
ΙΣΤ' αιώνα δεν διακρίνονται βεβαίως δι’ ιδιαιτέραν λογοτεχνικήν 
αξίαν. Οί συγγραφείς τών έργων τούτων εμπνέονται εκ θρησκευτικών 
θεμάτων (Χοΰμνος, Φαλιέρος), ασχολούνται περί ζητήματα σχετικά 
προς τον θάνατον καί τήν λύτρωσιν τής ψυχής ('Μπεργαδής, Πικατό- 
ρος), σατιρίζουν τήν σύγχρονόν των κοινωνικήν κατάστασιν («Συνα- 
ξάριον ευγενικών γυναικών...»), θρηνούν επί τή συμφορά: πόλεαιν πε- 
ριγράφοντες ταύτην (Σκλάβος, Άχέλης) καί στιχουργοΰν τά δεινοπα- 
θήματα τών ξενιτευομένων («Περί Ξενητείας»).

Κατά τον επόμενον όμως, ΙΖ' αιώνα, ή Κρήτη διά τών λογοτεχνι
κών αυτής συνθέσεων προσφέρει άξιολογώτατα μνημεία τής νεοελλη-

■) Δ. Θερειανοΰ «’Αδαμάντιος Κοραής». Τόμ. Α', Έν Τεργέστη. 
1889, σελ. 18.

4) Γ. Θ. Ζ ώ ρ α «Έρωτόκριτος καί Θυσία τοϋ Αβραάμ», περ. «Έπιθεώ- 
ρησις» (Ρώμης), έτ. Β', άρ. 6 (Ίούν. 1939), σελ. 188.—Τοϋ Α ν τ ο ΰ, βιβλιο
κρισία τής ύπό Γ. Μέγα έκδόσεως τής «Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ», περ. «Νέα 
Εστία», τόμ. 34, τεΰχ 391 (Σ)βριος 1943), σελ. 1156 - 1157.
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Τό πρότυπον χοΰ «Ζήνωνος: 9

νικής λογοτεχνίας. 'Η Κρητική ποίησις— διότι κυρίως περί ποιήσεως 
πρόκειται ενταύθα — αναπτύσσεται εις δύο τομείς: τών επικών καί 
λυρικών συνθέσεων καί τών δραματικών δημιουργιών. Εις την πρώ- 
την κατηγορίαν ανήκει ό «Έρωτόκριτος» καί ή «Βοσκοποΰλλα», άμφό- 
τερα έργα ιδιαιτέρας ποιητικής πνοής, διαδοθέντα καί εις την λοιπήν 
Ελλάδα, μάλιστα τήν Επτάνησον 5 6, καί συμβαλόντα, μετά τήν πτώσιν 
τής Κρήτης, εις άναγέννησιν τής νεοελληνικής λογοτεχνικής δημιουργίας. 
Είς τήν δευτεραν κατηγορίαν ανήκουν έργα δραματικά, ήτοι τραγιρδίαι 
(«Έρωφίλη», «Βασιλεύς ΡοδολΤνος», «Ζήνων»), κωμορδίαι («Στά
θης», «Φορτουνάτος», «Κατζοΰρμπος»), καί θρησκευτικά ή ποιμενικά 
δράματα («Θυσία τού ’Αβραάμ»—«Γύπαρις») *.

Τά ποιητικά ταϋτα δημιουργήματα, ώς διεπιστώθη εκ τιον ειδικών 
γενομένων ερευνών, εμφανίζονται επηρεασμένα εκ Δυτικών προτύπων, 
εις τά όποια ακολουθούν κατά τό μάλλον ή ήττον πιστώς («Έρωτό- 
κριτος»—«Paris et Vienne», «Έρωφίλη»—«Orbecche», «Θυσία τού 
’Αβραάμ» — «Isach» κλπ.). Παρά τήν τοιαύτην ό'μως προέλευσιν αυ
τών τά εν λόγφ έργα τής Κρητικής λογοτεχνίας διατηρούν γνησίαν 
ελληνικότητα καί τόνον καθαρώς εθνικόν, καί ως προς τήν έκθεσιν 
τών γεγονότων, μάλιστα διά τής παρεμβολής παροιμιών, γνωμικών 
καί άλλων ’εκφράσεων εκ τού λαϊκού βίου, καί ώς προς τήν μορφήν, 
διά τής χρησιμοποιήσεως γλώσσης άποκεκαθαρμένης ξενισμών, άμει- 
γώς δημοτικής καί καταλλήλου προς χρήσιν αύτής'είς λογοτεχνικός συν
θέσεις. *

’Αναφορικούς προς τά έργα ταύτα 6 Ν. Β. Τωμαδάκης7 παρατηρεί: 
«Τό να εμφανίζεται τώρα στήν Κρήτη ή Θυσία τού ’Αβραάμ «μυστή-

*) Ίδ. Γ. Θ. Ζ ώρα «Ποίησις καί Πεζογραφία τής Επτάνησου». Άθήναι 
1953, σελ. 31 κέξ.

6) Ίδ. Έμμ. Κριαρά «Μελετήματα περί τάς πηγάς τοϋ Έρωτοκρί- 
του». Άθήναι 1938.—Τ ο ΰ Αυτού «Πηγές καί επιδράσεις τού Έρωτοκρί. 
του», περ. «Νέα Εστία», τόμ. 42, τεϋχ. 488 (1 Ν)βρίου 1947), σελ. 1297 - 1299. 
— Γ. Θ. Ζώρα «Περί τάς πηγάς τής Θυσίας τοϋ Αβραάμ». Έν Άθήναις 
1945. — G. Morgan «French and Italian Elements in the Erotocritos», 
περ. «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Ζ' (1953), σελ. 201 - 228.—Ή λ. Π. Β ο υ τ ι· 
ερ ί δη «Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας», τόμ. Β'. Έν Άθήναις 1927, 
σελ. 181 - 188.—Κ. Θ. Δημαρά «Σημείωμα γιά τή Βοσκοπούλα», περ. «Τε
τράδιο (Λεύτερο)» (1945), σελ. 71 - 81. — Ειδικωτερον τήν περί τοϋ Κρητικού 
θεάτρου βιβλιογραφίαν ίδ. εις Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α «Κριτική βιβλιογραφία 
τοϋ Κρητικού Θεάτρου, περ. «Έλλην. Δημιουργία», τόμ. IB',·1 τεΰχ. 131 (15 
’Ιουλίου 1953), σελ. 97 - 107.

’) Ν. Β. Τωμαδάκη «Ό Εθνικός χαρακτήρας τής Κρητικής λογοτε- 
νίας», ένθ. άν., σελ. 78, 82.
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10 Φ. Μπουμπουλίδου

ριο» στο θεατρικό του είδος, ό Έρωτόκριτος έπος στο είδος του, ή 
Έρωφίλη τραγφδία, ποιμενικές κωμφδίες κι αστικές, τό να έχωμε δη
λαδή' ωρισμένα είδη λόγου, ένφ δεν έχομε άλλα (ρητορικούς λόγους, 
ιστορία π. χ.), αυτό δεν μπορεί νά είναι τυχαίο κι ανεξήγητο. Οί λο
γοτέχνες τής εποχής, ό Β.τσέντζος Κορνάρος, ό Γ. Χορτάτζης, έπωφε- 
λήθηκαν από τά λογοτεχνικά είδη τοΰ καιρού τους, πού περνούσαν τό
τε στην ’Ιταλία, στη Γαλλία καί στην άλλη πολιτισμένη Ευρώπη. 
Έτσι δεν είχαν νά σκεφθοΰν οί ίδιοι γιά την οικονομία τοΰ λόγου, 
δε χρειάσθηκε^νά εκφρασθούν σέ είδος δημιουργημένο από τούς ίδιους.

»Τό νά γραφή πάλι ή δλη Κρητική λογοτεχνία σέ ζωντανή δημο
τική γλώσσα, όχι όπως μιλιόταν, ανάμεικτη μέ ξένες λέξεις, στά αστι
κά κέντρα τής Κρήτης, αλλά καθαρή, δπως ήταν κι έλαμπε στά αγρο
τικά διαμερίσματα τής νήσου, τά πιο απείραχτα άπ’ τό λεβαντινισμό 
των κέντρων, είναι ένα άλλο φαινόμενο, πού δείχνει δτι οί τεχνίτες, 
οδηγημένοι απ’ τήν διαίσθησί τους, τήν ευρωπαϊκή τους μόρφωσι, τήν 
αγάπη τους προς τό λαϊκό στοιχείο, αντί νά κλείσουν τά αισθήματα 
τους καί τή νοητική τους έκφρασι σέ νεκρά καλοΰπια λόγιας γλώσσας, 
τά έντυσαν μέ τή δημοτικώτατη χάρι τού λαϊκού πολιτικού λόγου...

»Γιά τούς μεγάλους Κρητικούς λογοτέχνες ή επιλογή τής γλώσσας 
καί των λαϊκών στοιχείων τής δημιουργίας των δεν έγινε τυχαία. Βρή
καν στήν εποχή τους διαμορφωμένη μιά αστική κοινωνία μέ δικό της 
πολιτιστικό περιεχόμενο καί δίπλα τήν αγροτική κοινωνία, πού συνέ
χιζε γνησιώτερα τήν Ελληνική παράδοσι σέ δ,τιδήποτε. Αυτά πού 
εσύνθεσαν δέ δείχνουν δουλική υποταγή στή δεύτερη, δέ δείχνουν εξυ - 
πηρέτησι τής πρώτης. Ούτε αστική λογοτεχνία είναι, ούτε τέχνη χωρι
κών. Βέβαια υπάρχει δ χαρακτήρας τής διασκεδαστικής τέχνης, νά εύ- 
χαριστηθής από τή διήγησι πού παίρνει μάκρος, από τις ωραίες εικό
νες, νά γελάσης από τά, χοντρά κάπαις, αστεία. Άλλα ό συνδυασμός 
τού αγροτικού προς τό αριστοκρατικό στοιχείο τής εποχής έγινε σύμ
μετρα, ισόρροπα καί αριστοτεχνικά, κατά τον προοδευτικώτερο τρόπο, 
μ’ έκμετάλλευσι τής δημοτικής επικολυρικής ποιήσεως (ερωτικά διη- 
γηματικά τραγούδια, δίστιχα) καί σκέψεως (πολλές Κρητικές παροιμίες 
έχουν μπή αυτούσιες έκεΐ μέσα) καί παράλληλα τής σύγχρονης Ευρω
παϊκής λογοτεχνίας. Έτσι κι ή εκλογή τής λαϊκής γλώσσας (καθαρι
σμένης από ξένα στοιχεία) παίρνει μιάν άλλη σημασία.·.» 8.

8) Ίδ. καί τήν μελέτην τοϋ Έμμ. Κ ρ ι α ρ ά «Ό λαϊκότροπος χαρακτήρας 
τής Κρητικής λογοτεχνίας, οί λογοτεχνίες τής ’Αναγέννησης καί ή βυζαντινή δη
μοτική παράδοση», περ. «Κρητικά Χρονικά», τύμ. Ζ' (1953), σελ. 298 κέξ.
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Εις τά δραματικά έργα τής Κρητικής λογοτεχνίας ανήκει, ως ήδη 
έλέχθη, και δ «Ζήνων», τραγωδία άγνωστου ποιητοΰ, ύπόθεσιν έχου- 
σα τά κατά τον “Ισαυρον αΰτοκράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ή εν λόγιο τραγφδία έξεδόθη υπό τοΰ Κ. Σάθα ύποδείξαντος, ότι 
έχει ώς πρότυπον ομώνυμον λατινικόν δράμα τοΰ “Αγγλου Ιησουίτου 
Josephi Simonis, εκδοθέν εν Ρώμη τφ 1648. «Ή εν λόγφ τραγφδία 
—γράφει εις τά Προλεγόμενα τοΰ «Κρητικοΰ Θεάτρου» δ Κ. Σάθας 9 
—οΰδέν έτερον είναι ή ψυχρά άπομίμησις τής εν ετει 1648 έκδοθεί- 
σης δμωνΰμου λατινικής τοΰ “Αγγλου ’Ιησουίτου ’Ιωσήφ Σίμωνος... 
'Ο παραβάλλων τόν Κρητικόν Ζήνωνα προς τον τοΰ Σίμωνος ευκόλως 
αναγνωρίζει, δτι δ πρώτος είναι ώ; επί τό πλεΐστον ελεύθερα άπομίμη- 
σις, άλλ’ οΰχί καί δουλική μετάφρασις τοΰ δευτέρου καί ενίοτε μέν 
παρατηρεϊται καί τό τελευταϊον τοΰτο, συνήθως όμως δ μιμητής δια- 
φυλάττει ανεξαρτησίαν τινα έν τή εξελληνίσει τοΰ λατινικοΰ δράματος».

Τήν πληροφορίαν ιαΰτην, χωρίς όμως τό θέμα έπιστημονικώς νά 
μελετηθή, έπανέλαβον έκτοτε πάντες οί γραμματολογοΰντες χαρακτη- 
ρίζοντες τήν Κρητικήν τραγφδίαν άλλοτε μέν «έλευθέραν μίμησιν» 
(Hesseling)10 ή «πότε μετάφρασι καί πότε παράφρασι» (Βουτιερί- 
δης)“, άλλοτε δέ «άπομίμησι» (Καμπάνης)12 ή «διασκευή» (Δημαράς)15.

“Ηδη τό θέμα τής άκριβοΰς σχέσεως τοΰ λατινικοΰ δράματος προς 
τήν Κρητικήν τραγφδίαν, μετά τών συναφών αυτφ προβλημάτων, εξε
τάζεται διά τής ως επεται γενομένης ήμετέρας έρεΰνης.

Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος» 11

ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Περί τοΰ ποιητοΰ τής τραγφδίας οΰδεμίαν πληροφορίαν έχομεν, 
δεδομένου ότι εν τφ χειρογράφφ τό κείμενον είναι άνεπίγραφον. **)

**) Κ. Σάθα «Κρητικόν Θέατρον», η συλλογή ανεκδότων καί αγνώστων 
δραμάτων. Έν Βενετίςι. 1879, σελ. ιδ', ιε' - ιστ'.

,0) D. C. Hesseling «Histoire de la litterature grecque moder- 
ne» (Traduite du Neerlandais par N. Pernot). Paris 1924, σελ. 24.

") Ήλία Βουτιερίδη «Σύντομη Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτε
χνίας». ΆΦήναι 1934, σελ. 218.

1!) Άρ. Καμπάνη «Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας». Έκδ. Ε'. 
Άθήναι 1948, σελ. 78.

1S) Κ. Δημαρα «Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» Τόμ. Λ' ΆΦή- 
ναι 1949, σελ. 80 - 81.
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12 Φ.^Μπουμπουλίδου

'Ο Στ. Ξανθουδίδης 14 έν τοΰτοις στηριζόμενος εις την μαρτυρίαν 
τοΰ Ρεθυμνίου Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή συνιθέσαντος τον «Κρητι
κόν Πόλεμον», ένθα καταριθμών οΰτος τούς εις τά γράμματα και τάς 
τέχνας διαπρέψαντας αναφέρει μεταξύ άλλων και τον Καλομάτη 
τό Φραγγιά, δστις δίχως δασκάλου μάϋησι εβγολε τή Τήνο15 και 
διορθών τό έν τη ένετική εκδόσει «τοιτήνο», εις «τό Ζήνο», εικάζει, 
δτι ποιητής τής Κρητικής^τραγφδίας είναι ό ρηθείς Ρεθύμνιος Καλό, 
μάτης Φραγγιας16.

‘Ως δμως παρετήρησε και 6 Μ. Μανοΰσακας", έν τφ αύτφ έργω 
τοΰ Μπουνιαλή εύρηται'καί δ στίχος:

ας κλάψουν δλα τά νησιά Τσιρίγο με τη Τήνο18

δστις καλώς παραδεδομένος έν τή ένετική εκδόσει άναμφιβόλως ένταΰ- 
θα άναφέρεται εις την νήσον Τήνον, ώστε δεν φαίνεται αναγκαία ή 
διόρθωσις τοΰ Ξανθουδίδου προς άπόδειξιν τοΰ ποιητοΰ τοΰ Ζήνω
νος, έφ’ δσον ό Καλομάτης Φραγγιας ήδΰνατο να είχε συνθέσει έργον 
άναφερόμενον εις την Τήνον υπό τον αυτόν τίτλον.

‘Άλλωστε, καί υπό την προϋπόθεσιν δτι ό Κρής ποιητής συνέταξε 
τό δραματικόν του έργον κατά τό λατινικόν πρότυπον τής τραγφδίας 
τοΰ Simonis, είναι αδύνατον νά δεχθώμεν δτι ύπήρξεν άγευστος παι
δείας—«δίχως δασκάλου μάϋηαι».

Άτυχώς ή γλωσσική μορφή τοΰ «Ζήνωνος» έμφανίζουσα ικανά 
στοιχεία τοΰ Δυτ. Κρητικοΰ ιδιώματος, αλλά καί πολλά τής ’Ανατο
λικής Κρήτης, δεν έπιτρέπει είς ημάς νά προσδιορίσωμεν ασφαλώς 
τον τόπον καταγωγής τοΰ συντάκτου αύτοΰ. Είς τό γεγονός δέ τοΰτο 
άναφερόμενος ό Ξανθουδίδης 19 παραδέχεται μέν, δτι υπάρχουν τινές

“) Σ τ. Ξανθουδίδου «Διορθωτικά είς τά Κρητικά δράματα», περ. 
«Byzantinisch - Neugriechisclie Jahrbiicher», τόμ. Β’ (1921), σελ. 67.

ΙΒ) «Ό Κρητικός Πόλεμος», έκδ. Άγαθ. Ξηρουχάκη. Έν Τεργέστη 
1908, σελ. 588, στιχ. 23 · 24.

Τον Καλομάτη τό Φραγγιά πάλι ο ον λέγω κείνο 
δίχως δαοκάλον μά&ησι πώς έβγαλε τή Ίήνο,

16) Πρός τήν ύπόθεσιν τοΰ Στ. Ξανθουδίδου φαίνεται άποκλίνων κα'ι ό 
Στ. ’Αλεξίου, «Κρητική Ανθολογία». Ηράκλειον 1954, σελ. 134.

") Μ. Manoussakas «Etat present der Etudes sur le «Theatre 
Cretois» au XVII siecle. Atkenes 1952 (Extrait de T «Hellenisme Con- 
temporain»), p. 8.

1β) «Κρητικός Πόλειιος», ένθ’ άνωτ., σελ. 566, στιχ. 7. 
ιί) Στ. Ξανθουδίδου «Διορθωτικά είς τά Κρητικά δράματα», ένθ' 

άνωτ., σελ. 67 - 68.
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Τό πρότυπον τού «Ζήνωνος: 13

Ρεθύμνιοι ιδιωματισμοί—απαντούν πάντως περισσότερα των στοιχεί- 
αιν, άτινα οΰτος χαρακτηριστικούς διαπιστώνει—άμα δ’ ερμηνεύει τό 
φαινόμενον τής παρουσίας ανατολικών ιδιωματισμών εκ τοϋ λόγου 
«δτι ή εν Χάνδακι κυκλοφορία τοϋ ποιήματος καί αί από θεάτρου 
παραστάσεις εν αυτφ καί αΐ κατόπιν άντιγραφαί θά έξηφάνισαν καί 
πολλούς άλλους ιδιωτισμούς τής Δ. Κρήτης (εις ήν γλωσσικώς τάσσε
ται καί τό Ρέθυμνον), όπως συνέβη καί εις άλλα δράματα καί δη εις 
την άναμφισβητήτως ρεθυμνίαν τραγορδίαν Έρωφίλην».

’Ενταύθα κρίνω σκόπιμον δπως σημειώσω τά παραλλήλως έν τφ 
δράματι άπαντώντα στοιχεία τού τε ’Ανατολικού καί τού Δυτικού Κρη
τικού ιδιώματος.

'Ως γνωστόν 20 κύρια γνωρίσματα τού ’Ανατολικού Κρητικού ιδιώ
ματος είναι τά επόμενα:

α) Ή αποβολή τοϋ έκ συνιζήσεως προελθόντος ι (ε, ι) κατόπιν 
τοϋ ρ. Τού φαινομένου περιωρισμένη εκτασις άπαντα εις τό κείμενον: 
μακρά (Α. 5, Ε. 214, Ε. 336), μερά (Α. 250, 270, 312). Άντιθέτως 
πλείονα είναι τά παραδείγματα, καθ’ ά τό φαινόμενον δεν παρατηρεΐ- 
ται (γνώρισμα Δυτικού ιδιώματος): θωριά (Πρ. 169), πικρίας (Α. 2), 
θεριά (Α. 4, 43, 86, 380, Ε. 228, 234, 240), θεριό (Α. 102, Δ. 73, 
120, Ε. 229), θωριά (Α. 150).

β) Ή άπουράνωσις τού σ. Τού φαινομένου άπαντά εύρεΐα εκτα- 
σις: άξο (Γ. 235, Ε, 84), άξώνεις (Γ. 257), άξώστ] (Β. 295), άξωμέ- 
νυι - άξωμένους (Πρ. 177, Γ. 46), άδέξα (Α. 179), δεξό (Α. 251), 
δεξά (Α. 55), δροσά (Γ. 141), δροσές (Α. 77, 79, Γ. 224, Ε. 108, 
206). εξονσά (Α. 305, 325. Δ. 222), έξουσας (Πρ. 70, Β. 372), έξά 
(ΙΙρ. 170), ίσο (Γ. 33), ίσα - ίσα (Ρ. 120), περισσό (Α. 290, Γ. 345), 
περισσά (Πρ. 108, Α. 228, Β. 178, 276, 320, 385, Γ. 119, Δ. 35, 
Ε. 3), πλήσα (Πρ. 75, Α. 161, Β. 56, 345, 375, 417, Γ. 355, Ε. 
342), πλούσους (Γ. 21), φόρεσα (Β. 245). Παραλλήλως όμως απαν
τούν καί οί τύποι τοϋ Δυτ. ιδιώματος: άξιου-άξιο (Πρ. 61, 147, Γ. 
135, 304, Ε. 269), άξιος (Γ. 354, 369), άξιους (Ε. 48), άξιά (Α. 55), 
άξια (Γ. 2, Δ. 23, 155, Ε. 188), άξιώτατε (Β. 341), ίσιο (Γ. 29), 
πλήσιο (Δ. 209), πλούσιος (Γ. 30, 379), πλούσιον (Ρ. 29).

γ) Ή έπίδοσις τής χρονικής αύξήσεως. Καί ενταύθα επικρατέστε
ρα είναι τά στοιχεία τού ’Ανατολικού ιδιώματος. Ούτως εχομεν τούς 
τύπους: ήλεγες (Πρ. 52), ηκαμα (Πρ. 92, Α. 88, 302, Δ. 213), τ)κα-

ί0) Γ. Π. Άναγνωοτοπουλου «Περί τής εν Κρήτη όμιλουμένης 
καί ιδίως περί τοϋ ιδιώματος Άγ. Βαρβάρας καί περιχώρων», περ. «Άθηνά», 
τόμ. 38 (1926), σελ. 139 κέξ., (ιδίως σελ. 148 - 149).
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14 Φ. Μπουμπουλίδου

μες (Ε. 171, 245), ήκαμε (Β. 368, Ε. 68), ήξερε (Πρ. 170, Α. 129), 
ήξενρε (Γ. 78), ήπινα (Πρ. 194), ήμπαινες (Πρ. 38), ήπεψα (Β. 234), 
ήπεχρες (Γ. 165), ήπεψε (ΓΙρ. 117), ήφηκα (Γ. 152), ήμνογα (Β. 408), 
ήμνοξε (Γ. 129), ήαφαξε (Γ. 183), ήδεσε (Δ. 152), ήσκυφτε (Δ. 247), 
ήπρεπε (Γ. 319, Ε. 190), ήζε (Δ. 385), ήφερε (Πρ. 160, Ε. 67). Πα- 
ραλλήλως απαντούν οί Δυτικοί τύποι.- άναψα (Πρ. 123), άναψε (Πρ.
129, Γ. 165, Ε. 328), άφηκα (Β. 365), ακόυσες (Δ. 370), άνοιξε (Ε. 
351), έδωκα (Δ. 212), έδωσες (Δ. 211), έκαμα (Γ. 162, Δ. 280), 
έμνοξες (Ε. 100), έπεσες (Πρ. 54).

δ) Ό τύπος τως της Γεν. Πληθ. τής τριτοπροσώπου αντωνυμίας 
(αντί τοΰ τύπου τωνε της Δυτ. Κρήτης). Έν τφ κειμένφ τοΰ «Ζήνω
νος» εχομεν πλεϊστα παραδείγματα: ακτίνες τως (Α. 343), αφτιά τως 
(Δ. 323), οί δυό τως (Γ. 234, Ε. 38), δοΰκα τως (Πρ. 68), γνώμην 
τως (Β. 107), την ζωήν τως (Β. 308), κεφάλια τως (Δ. 395), δλοι τως 
(Δ. 261), δχΰρούς τως (Πρ. 87), πόδια τως (Πρ. 88, Γ. 264), πλούτη 
τως (Πρ. 16). Τοΰ Δυτικού ιδιώματος άπαντα άπαξ ό τύπος: παιδιά 
τωνε (Δ. 46), παραλλήλως προς τά : κάλη τους (Ε. 8), δόξα τους (Α. 
363), οτήϋια τους (Β. 405), οί δυό τους (Δ. 194), δλοι τους (Β. 102).

ε) Τά σύνθετα μετά τής προθέσεως άνα- απαντούν υπό τον τύπον 
άνε- εις το ’Ανατολικόν Κρητικόν Ιδίωμα. Παραδείγματα ό'μως δεν 
εχομεν εν τφ «Ζήνωνι». Άντιθετως υπάρχουν οί τύποι τού Δυτικού 
Ιδιώματος: αναγαλλιάζω - ζει (Γ. 187, Α. 357), αναγαλλιάαη (Α. 135), 
άνατριχιώ (Α. 140, Δ. 166), άνασπάσω (Α. 146), άναγελοϋσι (Δ. 
214), άνακατώματα (Β. 108), ανακατωμένοι (Ε. 153), ξαναγιαγέρνει 
(Ε. 152), ξαναγιάγερνα (Δ. 379), ξαναρχίσου (Ε. 143), ξαναχορενουσι 
(Διδασκ., Ε. 143).

ς-) Ή κατάληξις - ϋηκα -ϋ·ηκες... τού Παθητικού ’Αορίστου τής 
’Ανατολικής Κρήτης είναι μάλλον περιωρισμενη εν τφ «Ζήνωνι», συγ- 
κριτικώς προς τούς τύπους των καταλήξεων - Ίλην ■ Ίλης... τού Δυτικού 
ιδιώματος. Ούτως εχομεν: ίφάνηκες (Α. 198), εχά&ηκε(Υ. 134, 176, 
181, 295, Ε. 175), έχαϋήκανε (Β. 194), εστάϋηκε (Β. 375), εκαταστά- 
ϋηκες (Β· 362), έ&υμώύηκε (Ε. 238), έγεννηέλήκα (Ε. 59), εέλαμπώ- 
&ηκε (Δ. 295), έτυφλώϋηκες (Δ. 308), έσω&ήκα (Ε. 159), άναϋ·ραφή- 
καβ(Ε. 60), εσβήστηκε (Δ. 9), ανέβηκε (Δ. 294), έδέκτηκες (Β. 197), 
’Αλλά: έχάέλη (Β. 50, 204, 235, 356, Γ. 184, Δ. 9, 148), έχάϋης(\.
130, Ε. 123), εχά&ησα (Ε. 192), έστά&η (Β. 236, 367), ’μαράϋη 
(Β.;368), έμαράϋης (Ε. 124), επαινέϋης (Γ. 113), εδέ&ης (Γ. 114), 
έϋυμώϋη (Γ. 129), έφανερώϋη (Ε. 23), εξερριζώ&η (Ε. 24), έλειώϋη 
(Ε. 87), έοβήστη (Γ. 134, 183, 309).

ζ) Ή κατάληξις - ουσι τού γ' πληθ. προο. τής Όριστ. Ένεστ.
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Ίο πρότυπον τοΰ «Ζήνωνως 15

(γνώρισμα τοΰ Δυτικού ιδιώματος μάλλον) επικρατεί τής καταλήξεως 
-ηνν (τοΰ ’Ανατολικού ιδιώματος), κατ’ αναλογίαν δυο τρίτων. Παρά 
τούς τύπους δηλαδή : δνοματίζουσι (Πρ. 9), κράζουαι (Α. 11), σκορ- 
ποϋσι (Πρ. 12), λέγονοι (Α. 207), τρέμουσι (Β. 138), φέρνονσι (Διδασκ. 
Β. 211), βγαίνοναι (Διδασκ. Γ. 96), γροικοΰσι (Γ. 299), δένονσι (Δ· 
55), φνλάγουσι (Δ. 211), φυροϋοι (Ε. 233), οκοχώνουοι (Διδασκ. Ε. 
292) 21, απαντούν οί τύποι: δνομάζου (Πρ. 5), ξεοπα&ώνονν (Διδασκ. 
Α. 182), λουλουδίζο<> (Β. 37), πιάνονν (Διδασκ. Γ. 96), τρέμου (Γ. 
290), παίρνου (Διδασκ. Δ. 188), σβήνου (Ε. 259), καρτεροΰ (Ε. 342) 22.

η) Εις τό Δυτικόν ιδίωμα οφείλονται προσέτι οί τύποι: χάμαι 
(Α. 3, Διδασκ. Λ. 178, Γ. 136), δυύδjj (Β. 28), παρά τούς τύπους: 
δίδει (Β. 310, Γ. 321, Δ. 43), δίδεις (Β. 217).

ΜΕΤΡΙΚΑ I ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή Κρητική τραγφδία κατά τά διαλογικά αυτής μέρη έ'χει γραφή 
εις Ιδσύλλαβον στίχον κατά δίστιχους ομοιοκατάληκτους στροφάς23. 
'Ο στίχος ούτος αποτελεί, ως γνωστόν, χαρακτηριστικόν γνώρισμα 
καί των δημωδεστέρων κειιτένων τής βυζαντινής γραμματείας τών τε
λευταίων αιώνων, αλλά καί τής Κρητικής σχολής, ένθα μάλιστα διά 
τής προσθήκης τής ομοιοκαταληξίας 21 αποκτά ιδιαίτερον τόνον.

'Υπό έπσψιν τεχνικήν κρινόμενοι οί Ιδσύλλαβοι ιαμβικοί στίχοι

2Ι) Τύποι ρημ. ληγόντων κατά τό γ' πληθ. πρόσ. ένεστ. εις -ουσι, 
απαντούν είς τούς στίχους: Πρ. 15, 19, 73, 74, 109—Α. 33, 63, 64, 65, 73, 74, 
119, 133, 157, 158, 165, 166, 200, 207 , 230, 239 , 265 , 266 , 277 , 278, 286, 320,
359, 360—Β. 3, 4, 40, 102, 104, 136, 139, 140, 248, 251, 269, 297, 325, 351,
352, 361, 415, 419, 420-Γ. 96, 138, 180, 300, 315, 323, 384 — Δ. 37, 52, 55, 
56, 95, 177, 216, 260, 322, 323, 338, 339, 387, 394-Ε. 50, 158, 186, 198 , 233, 
234, 262, 305, 306, 373, 374.

32) Τύποι ρημ. ληγόντων κατά τό ν' πληθ. πρόσ. όριστ. ένεστ. είς -ουν 
απαντούν εις τούς στίχους: Πρ 5, 6,80,110, 115, 116—Α. 139, 140, 159, 160,
167, 176, 182, 223, 224, 266, 359 — Β. 6, 140, 179, 270, 302, 395, 396, 440.
— Γ. 96, 315, 316—Δ. 56, 188, 358, 359 —Ε. 260, 340, 358.

23) Ή λ. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η «Νεοελληνική Στιχουργική». Έν Άθήναις 1929, 
σελ. 172.

34) Περί ομοιοκαταληξίας ίδ. 2 τ. Ξ α ν θ 6 υ δ ί δ ο υ «Βιτσέντζου Κορ- 
νάρου: Έρωτόκριτος» Έκδοσις κριτική. Έν Ήρακλείφ Κρήτης (1916, σελ. 
CLXXX (μετά βιβλιογραφίας). Ή λ. Βουτιερίδη «'Ιστορία τής Νεοελ
ληνικής Λογοτεχνίας». Τόμ. Α’. Άθήναι 1924, σελ. 53 · 57.- Ν. Β έ η «Παλα- 
μικά», περ. «Νέα Εστία», τόμ. ΙΔ', τεΰχ. 397 (Χριστούγ. 1943), σελ. 46-48 
(μετά τής αυτόθι βιβλιογραφίας).
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16 Φ. Μπουμπουλίδου

τοϋ «Ζήνωνος»—παρά τάς εν αύτοΐς χασμφδίας 25—άποδεικνύουν δτι 
δ Κρής ποιητής ήτο περί την στιχουργίαν αρκούντως ικανός.

Σημειοΰνται βεβαίως εν τφ δράματι τρεις υπέρμετροι και δυο 
βραχύτεροι στίχοι :

’Αλέξανδρος γη δ 'Ηρακλής, ποιος είχε τη δύναμί σον ; (Πρ.44).

ΑΡΜ. Παιδί μου, Βασιλίσκο μου.
ΒΑΣ. τΩ κύρι!
ΑΡΜ. Τρέμονοι μέσα τά σωθικά μου (Β. 361).

ΑΣΚΙΑ. Στην άβυσσο.
ΛΟΙΤ. ’Άβυσσος, άνοιξε, δέξου τό δουλευτη σου (Ε. 285).

ΚΑΣΤ, Άρμάκιος.
ΟΥΡΒ. Τοΰ βασιλιοΰ ό φθόνος (Γ. 301).

ΠΕΛ.ΐ Ίησον Ίησοϋ, Θεέ μου! (Λ. 145)·

Οί πλείονες δ'μως τούτων είναι δυνατόν ν’ άπυκατασταθοΰν. Ουτω 
στίχ. Β. 361 αποβαίνει ομαλός όίν παραλίπωμεν τάς λέξεις «Βασιλί
σκο μου» τοΰ πρώτου ημιστιχίου. ’Αλλωστε τούτο είναι πιστότερον 
προς τό λατ. πρότυπον.

ARM. Ο! Nate.
BAS. Ο! Pater.
ARM. Tremuere viscera... (II 356 - 7)

Ό στίχ. Γ. 301 έθεραπεύθη ήδη υπό τοϋ Σάθα επαναλαβόντος έν τφ 
α'. ήμιστ. την λέξιν «Άρμάκιος». ’Αλλά και οϊ στίχοι Πρ. 44 και 
Ε. 285 είναι δυνατόν νά άποκατασταθοΰν μετρικώς, αν έκ τοΰ πρώ
του έξοβελίσωμεν την λέξιν «ποιος», και έκ τοΰ δευτέρου άπαλείψω- 
μεν τό ς τής λέξεως «άβυσσος».

‘Ως προς την ομοιοκαταληξίαν πρέπει νά δεχθώμεν, δτι γενικώς 
επιτυγχάνει δ Κρής ποιητής. Οΰτω, άν έξαιρέσωμεν τά σφάλματα στί
χων τινων, άτινα ευκόλως κατωτέρω θεραπεύονται, όφειλόμενα πιθα
νόν είς τόν άντιγραφέα τοΰ δράματος, ολίγοι απομένουν ατελείς τήν 
δμοιοκαταληξίαν στίχοι 2β.

ίδ) Ίδ. Ή λ. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η «Νεοελληνική Στιχουργική», ενθ' άν., σελ. 
141 κέξ.

26) Πρ. 7 - 8, 55 - 66, 111 · 112, 165 · 166 — Α. 17 ■ 18, 19 - 20, 121 -122, 
135 -'136, 139 · 140, 217 - 218, 251 -252, 253 - 254, 281 - 282, 337 - 338 - Β. 
125 126—Γ. 5-6, 71 - 72, 189 -190—Δ. 191 - 192—Ε. 91-92, 107 - 108, 241 - 
242, 273-274, 291 - 292.

C
o
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Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος: 17

Προς άποκατάστασιν τής ομοιοκαταληξίας οίς ληφθοΰν ίιπ’ δψιν 
ui επόμενοι διορθώσεις εις τό κείμενον τοΰ «Ζήνωνος»;

ΓΙρ. 103 cod.; κυρίευαν]—Γραπτ. κυριέψϊ]21.
Πρ. 123 cod.: καρδιάν του—Γραπτ. καρδιά του™.
Α. 267 cod.: &ν&η—Γραπτ. α&η™.
Β. 48 cod.: λογιάοτ;ς—Γραπτ. λόγιαζες 30.
Δ. 341 cod.: αρμάτων—Γραπτ. άρμάτιο8Ι.
Δ. 396 cod.: πρόσταζαν τον—Γραπτ. πρόσταγμά του*1.
Ε. 146 cod.: ανδρείάν τον—Γραπτ. ανδρείά του 33.
Ε. 162 cod.: πίκρα—Γραπτ. πρίκα3*.
Ε. 335 cod : οίνον—Γραπτ. οίνο33.
Ε. 347 cod.: μπόρεσίς μου—Γραπτ. μπόρεσί μου33.

’Ιδιαιτέραν σηιιασίαν υπό έποψιν μετρικής έχει τό γεγονός, ο τι 
άντιθέτως προς τό κοινώς λεγόμενον, δτι δηλαδή ή ποιητική παραγω
γή τής Κρήτης έχει γραφή εις Ιδσυλλαβον στίχον, εξαιρέσει τής «Βο- 
σκοποΰλλας» και των χορικών τής «Έρωφίλης», συντεθειμένων εις

37) Μ’δλον ετούτο, ξεΰρετε, Άλλος δά κυ ριέψ η
καί ή Πόλις όκ τες ταραχές, ποχει, να αιγανέψη (Πρ, 103 - 104).

,9) ’Εγώ από μικρό παιδί Άναψα τήν καρδιά του
ώς σκληρόκαρδη καί Άπονο καίγω τά σωδικά του (Πρ. 123-121)

’*) Γι’ αυτός της νιότης μου έχασα τα πλιά καλύτερα α ύλη
καί έγέρασα ατής βασιλείας τά βάσανα καί πάδη (Α. 267 - 26S). 

'Επίσης: Β. 39. cod.· Άνδη— Γραπτ. Άδη :
με τά μυρισμένα τ’ Άδη

νά αοϋ βγάλου αυτά τά πάδη (Β. 39, 42).
30) Γιά νά κλαΐς ν’ άναστενάζης

Πρίκα μηλιό του μη λόγιά ζης (Β. 45, 48).
*') Χαΐρε, ήγεμών αξιότατε, χαΐρε, ’Άρη των ά ρ μάτ ω

όπου ’ααι φόβος καί πληγή όχδρώ σου εις τό φουααάτο (Β. 341 - 312). 
®9) Έπάρετε τους τό λοιπό καί ώς εΐν' τό πρόσταγμά του

κόψετε τά κεφάλια τως, γιά νά χαρή ή καρδιά του (Δ. 396 397).
ss) Πως τό κρασί τον Άδρωπο βγάνει όκ τά λογικά τον !

Ό Καϊααρ, βλέπω, έμέδυοε, κ’ εχααε τήν ανδρείά του (Ε. 145-146) 
*4) Ζήνων σκληρέ, εαωδήκα

των ορφανό τήν πρίκα (Ε. 159, 162).
*5) Ξέρασε, α δεν έξέρασες, ξέρασε τόσον οίνο,

γιατί μακρά από λόγου σου νά πάγω δε σ’ άφίνω (Ε. 335- 336)
5·) Οίμέ, καί που ’ναι οί δόξες μου καί που ’ναι ή μπόρεσί μου· 

οι φίλοι μου μ’ αφή σασί, μ’ επιάαααι οί γιοχδροί μου (Ε. 317 - 348).
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 2
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18 Φ. Μπουμπουλίδου

Ιίσυλλάβους στίχους, και ό ποιητής τοΰ «Ζήνωνος» έχρησιμοποίησε 
καί άλλους, πλήν τοΰ Ιδσυλλάβου, στίχους. Είδικώτερον μάλιστα πα- 
ρατηροΰμεν, δτι, εν τφ Κρητικφ δράματι, δ άγνωστος συγγραφεύς αυ
τού ε’ισήγαγε τον 7σύλλαβον, τον δσύλλαβον και τον Ιΐσΰλλαβον (ε’ις 
διαφόρους μορφάς στροφών), οΐτινες καλύπτουν τά ςίσματα τοΰ Μου
σικού (Β. 17 - 24, 37 - 54, 61 - 74, 77 - 78), τον χορόν των Παίδων 
(Β. 155 - 160), τον χορόν των ’Αγγέλων (Δ. 75 - 102), καί τούς λό
γους τοΰ ’Αγγέλου (Ε. 159 - 172).

Ενταύθα πρέπει νά σημειωθή, δτι τά έν λόγφ χωρία αποτελούν 
τά σημεία, καθ’ α κυρίως άφίσταται τοΰ προτύπου του δ Κρής ποιη
τής. Ούτω τά φσματα τού Μουσικού δεν απαντούν εν τφ λατινικά) 
προτύπφ τού Simonis, γράφοντος απλώς προς ύπόδειξιν τής διδα
σκαλίας: canitur, musicus iter laeta canit. To μσμα τού χορού τών 
Παίδων αποτελεί άνάπτυξιν υπό τού Κρητός ποιητού τής έν τφ λατι- 
νικφ δράμα α ικετευτικής έπικλήσεως : Miserere, princeps. Ό χορός 
τών ’Αγγέλων είναι έλευθεριωτάτη άνάπτυξις τοΰ αντιστοίχου κειμένου 
τοΰ ’Άγγου Ιησουίτου, παρ’ οΰ δ Έλλην συγγραφεύς έλαβε μόνον 
την κεντρικήν τού θέματος ιδέαν. Οί λόγοι τοΰ ’Αγγέλου τέλος, έν τή 
Ε. πράξει τού «Ζήνωνος», αποτελούν προσθήκην εις τό δράμα τοΰ 
Κρητός ποιητού.

Κατά ταύτα λοιπόν δεν φαίνεται άπίθανον, δτι δ Κρής ποιητής συ
νέθεσε τά μέρη ταύτα τής τραγφδίας του μιμούμενος αντίστοιχα ’Ιτα
λικά ςίσματα τής εποχής του ή πάντως επόμενος εις τά τότε διαδεδο
μένα ’Ιταλικά στιχουργικά συστήματα, μάλιστα διά τής έναλλαγής τών 
Ιίσυλλάβων καί 7συλλάβων στίχων.

Τροχαϊκούς οκτασυλλάβους87 στίχους έ'χομεν μόνον 88 εις τό ιχσμα 
τοΰ Μουσικού (Β. 37 - 54). Συντίθενται δ’ εις έξαστίχους στροφάς 
μέ τήν ακόλουθον ομοιοκαταληξίαν : - - αββα, - - γδδγ, - - εζζε.

Ένδεκασύλλαβοι88 στίχοι απαντούν κυρίως μεν εις τον χορόν τών 
"Αγγέλων (Δ. 91 - 102), ένθ’ απαρτίζουν τετραστίχους στροφάς μέ 
όμοιοκαταληκτικήν μορφήν : αββα 40.

’Ακριβώς δε προς άπ ικατάστασιν τοΰ ατροφικού τούτου είδους 
πρέπει κσί ό στίχ. Δ. 98:

Το χαιρε οί Άγγέλοι νά σου ποϋοι

*') Ίδ. Ή λ. Βουτιερίδη «Νεοελληνική Στιχουργική», ενθ" άν.,σελ. 
216 κέξ.

88) "Ο στίχος Δ. 83 /«Θυμό πολΰ καί φοβέρα·) φαίνεται μάλλον δτι είναι 
υπέρμετρος, έν τή θέσει ϊσυλλάβου.

·8) Ίδ. Ή λ. Βουτιερίδη, ένθ’ άν., σελ. 90 κέξ., 223 κέξ.
*°) Ή λ. Βουτιερίδη, ένθ' άν., σελ. 173.
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Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος; 19

ν’ άναχθή εις τον «πρώτον ’Άγγελον», διά νά συμπληρωθή τό τετρά
στιχον (στίχ. 95 - 98)

Οϊ ενδεκασυλλαβοι στίχοι τοΰ «Ζήνωνος», εις μέτρον ιαμβικόν, 
τηρούν κατά κανόνα τον τονισμόν τής 6 συλλαβής (ή εν έναντίςι περι- 
πτώσει τονίζονται §πί τών: 4-8-10 συλλαβών)' σπανίως δ’ εμφα
νίζουν άτονους συλλαβάς πλείονας τών τριών :

ΕΙς τό δικαστήριο #ά ok πάγτ], (Δ. 86).
Τοΰ κόσμου τοΰ πολυτνραννισμένον (Δ. 100).

01 Επτασύλλαβοι41 42 * * στίχοι απαντούν πάντοτε εν συνδυασμφ προς 
τούς Ιίσυλλάβους, με διαφόρους όμοιοκαταληκτικάς μορφάς. Ουτω εις 
τό άσμα τού Μουσικού (Β. 17 - 24) έχομεν την επομένην ομοιοκατα
ληξίαν : αββαγγδδ· Εις άνάλογον δέ ατροφικόν σύστημα έχουν συντε- 
ί>ή καί οϊ λόγοι τοΰ ’Αγγέλου (Ε. 159 - 172): αββαγγ - αββαγγδδ. 
”Αλλοτε πάλιν οϊ στίχοι απαρτίζουν δίστιχους όμοιοκαταληκτικάς στρο- 
φάς : αα - ββ - γγ (Β. 77 - 78, Β. 157 - 160, Δ. 75 - 82)' ενίοτε δέ 
ή ομοιοκαταληξία αυτών είναι’έλευθέρα (Β. 61 - 74).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άντιθέτως προς τον ποιητήν τής Κρητικής τραγφδίας, ό χρόνος 
συνθέσεως ταυτης δόναται άκριβέστερον καί άσφαλέστερον νά προσ- 
διορισΦή.

Τό λατινικόν κείμενον τής τραγφδίας τοΰ Simonis, δπερ αποτελεί 
καί τό πρότυπον τού «Ζήνωνος», έξεδό&η έν Ρώμη τφ 1648. ’Άρα 
τό έτος τούτο πρέπει νά θεωρηδή ως terminus post quem εις την 
συνθεσιν τοΰ ελληνικού δράματος.

Διά τού προλόγου τής πρώτης έκδόσεως 48 τού λατινικού έργου καθ-

41) Στον έμπυρο ουρανό σε καρτεροϋσι 
οI μάρτυρες, άπείτις μαρτνρήσης, 
για τό Χριστό τό αίμα σου νά χύσης.
Τό χαϊρε ο! Άγγελοι νά σοΰπονσι. (Δ. 95 - 98).

4*) "Ιδ. *Η λ. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η, ενθ·. άν., σελ. 214.
ΟΙ στίχοι Β. 61 - 63 τής έκδ. 2ά0·α :

Ή Τύχη άαβολωμένη
όπου σηκώνεις
τον αν&ρτοπο σε δόξες

έν τφ χγφ. φέρονται ώς δυο — μέ τόν πρώτον ΙΙσύλλαβον, καί ιόν δεύτερον 
ίσύλλαβον. 'Οπωσδήποτε ό επόμενος εις αυτούς στίχος (Β. 64);

και σά &ες πάλι
είναι δσύλλαβος.

4·) Ίδ. κατωτέρω,
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20 Φ. Μπουμπουλίδου

ίσταται γνωστόν, ότι ό «Zeno» υπήρξε τραγφδία «Romae, Neapoli, 
Hispali, Audomari et alibi saepius cum plausu exhibita». Δεν 
γνωρίζομεν λοιπόν κατά πόσον τό εν λόγφ εργον έδιδάχθη προ τής 
εκδόσεώς του καί εν Κρήτη. Πιθανώτερον είναι, ότι ό Κρής ποιητής 
εδραματουργησε τό τέλος τοΰ Βυζαντινοϋ αύτοκράτορος κατά την έντυ
πον εκδοσιν τοΰ λατινικού κειμένου, τουλάχιστον αν κρίνωμεν εκ των 
σημειώσεων «διδασκαλίας», αΐτινες πολλαχοΰ σχεδόν κατά λέξιν μετε- 
φράσόησαν εν τή ελληνική τραγφδία44. Π. χ. :

α) Luaubre sonat tuba. Conversa scena omnia niqrescunt
(I. 30, 32).

Τότες σημαίνουν τά όργανα θλιβερά καί μαυρίζει ή σένα (Α. 37).

β) Redit ad magum (I. 164).
Τότες γυρίζει προς τό μάγο (Α. 147).

γ) Exuitur regiis ornamentis'Basiliscus et induitur veste cle-
ricali (I. 284).

Τότες τοΰ βγάνουσι την στολήν καί τοΰ φέρουσιν τό ράσο (Α. 287).

δ) Pelagius manet in extasi (IV. 132).
Τότες έμεινε δ Πελάγιος είς έκστασι... (Δ. 102).

Είς τον πρόλογον τού «Ζήνωνος», ό ’Άρης έπαιρόμενος επί τή 
δυνάμει του μνημονεύει τοΰ ήρωϊκώς πεσόντος ύπερασπιστοϋ τοΰ 
Χάνδακος Κατερή Κορνάρου, όν καί εξυμνεί διά τών στίχων (Πρ. 
στίχ. 35 κ. έξ.):

Που ’ααι τής Κρήτης καύχημα, άμαχε ήγεμόνα, 
πού στολισμένος βρίσκεσαι τής Κύπρος την κορώνα;
Ποϋ ’ααι, Κορνήλιε Κατερήν, των πολέμαρχο) ή δόξα, 
πού ήαπαινες αντήρητα εις τών Τονρκών τά τόξα 
καί έβάστας τό κοντάρι μου, κ’ επλήγωνες τς’ οχτρούς σου 
καί την πατρίδα τοΰ Διός πάντα έβανες ’ς τό νοϋ σου 
νά βγάλης όκ τς’ ’Αγαρηνούς, τό αϊμα σου νά χύσης, 
τών Κρητικών τή λευτεριά νά δώσης, νά χαρίσης;

Έπόθανες, αθάνατε, καί πάλι αποθαμένος 
δέν έπεσες, μόνο ’ατεκες, ώς ήσου αρματωμένος.

”0 Κατερής Κυρνάρος έφονευθη την 1 Μαΐου 1669, δηλαδή όλί-

“) Περιπτώσεις άπλουστεύσεως σκηνικού διακόσμου, πιθανώτατα διά λό
γους τεχνικούς, ϊδ. κατωτέρω, έν φ κεφ. εξετάζεται ή Έλλην. διαρκςυή υπό έ- 
ποψιν λογοτεχνικήν.
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Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος; S1

γους μήνας προ τής παραδόσεως τοΰ Χάνδακος εις τους Τούρκους. 
Επομένως ή ημερομηνία αΰτη ήδύνατο να τεθή ως terminus post 
quem είς την χρονολόγησιν τοΰ δράματος.

’Επειδή δμως δεν είναι πιθανόν δτι ο Συγγραφεύς κατά τάς τε
λευταίας ημέρας τής αγωνίας θά είχε την άνεσιν και διάθεσιν νά συν
θέτη δράματα, πρέπει νά ύποθέσωμεν, δα τό μέν δράμα είχε στιχουρ- 
γηθή πρότερον, ό δέ πρόλογος διεσκευάσθη μάλλον ή καθ’ ολοκλη
ρίαν τότε τό πρώτον συνετέθη, μετά τον θάνατον τοΰ ήρωϊκοΰ στρα
τηγού, άμα τή αγγελία ιού θλιβερού συμβάντος, τούθ’ δπερ μαρτυρεί 
καί ή θερμότης των λόγων, δι’ ών εξυμνείται ό γενναίος πρόμαχος45.

’Άλλωστε ή μετά την παρέκβασιν ιών είς τον Κατερήν Κορνάρον 
άναφερομένων στίχων δήλωσις τοΰ "Αρεως περί επανόδου είς την ?- 
ξαρσιν τής δυνάμεώς του (Πρ. στιχ. 81 - 82):

Μά ας γυρίσω ώς άρχισα νά πώ τη δύναμί μου, 
νά δήτε, νά γροικήσετε πόα’ είναι ή μπόρεσί μου,

ενισχύει την ύπόθεσιν δτι οϊ είς τον ήρωϊκώς πεσόντα μαχητήν άνα- 
φερόμενοι στίχοι είναι μεταγενεστέρα προσθήκη, «κατά τινα των από 
θεάτρου τού Χάνδακος παραστάσεων».

Συμφώνως προς τ’ ανωτέρω καί μη έχοντες άλλα στοιχεία, ϊνα 
προσδιορίσωμεν άκριβέστερον τό terminus ante quem, κατ’ ανάγ
κην θέτομεν τούτο είς τον χρόνον τής άλώσεως τού Χάνδακος, ήτοι 
τφ 1669.

Τό χρονικόν δμως πεδίον (1648 - 1669) συνθέσεως τού έργου δύ· 
ναται νά περιορισθή πως, αν δεχθώμεν δτι μέχρις δτου δ «Zeno», έκ 
τής εντύπου έκδόσεώς του, γενομένης τφ 1648, διαδοθή έν Κρήτη πα
ρήλθε χρονικόν τι διάστημα, δπερ καί δι’ άλλα έργα τής Κρητικής 
λογοτεχνίας παρετηρήθη 4\

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ίό κείμενον τού Κρητικού δράματος σώζεται εις έν μόνον χειρό
γραφον άνήκον είς την Μαρκιανήν βιβλιοθήκην. ’Αποτελεί τμήμα τού 
γνωστού Νανιανοΰ κωδικός (Marc, gr. cl. XI cod. XIX <^=collo- 
cazione 1394^· φύλλ. 117 - 14δ) τού περιέχοντος καί άλλα έργα τής

45) Ίδ. καί Σ τ. Ξανθουδίδου «Διορθωτικά είς τά Κρητικά δράμα
τα», ένθ’ άν., σελ. 67.

**) Ίδ. Γ. Θ. Ζώρα «Περί τάς πηγάς τής Θυσίας τοΰ Αβραάμ», ενθ’ 
άν., σελ. 108.
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22 Φ. ΜπΟυμπουλίδου

Κρητικής λογοτεχνίας, περιγραφέντος δέ παλαιότερον υπό τοΰ Min- 
garelli 47 και προσφάτως υπό τοΰ Morgan 48 *.

Έκ τοΰ Νανιανοΰ κωδικός εξεδόθη ή τραγιρδία υπό τοΰ Σάθα εν 
Βενετία τό πρώτον (1878) 48, περιελήφθη δ’ ειτα εν τή υπό τίτλον 
«Κρητικόν Θέατρον» 50 συλλογή ανεκδότων καί αγνώστων δραμάτων.

Τό περιέχον δμως τον «Ζήνωνα» χειρόγραφον, άντίγραφον πιθα- 
νώτατα άλλου παλαιοτέρου, παρουσιάζει πολλά χωρία νοσοϋντα, ών 
τινων την θεραπείαν επεχείρησεν ήδη ό Εκδότης είσαγαγών επιτυ
χείς διορθώσεις, κατά την εκδοσιν τοΰ έργου, καίτοι παρέλιπε νά 
μνημονευση τάς εκάστοτε παρατηρούμενος παραλλαγάς τοΰ χγφ., μη 
άποβλέπων εις «κριτικήν» εκδοσιν καί άποκατάστασιν τής τραγφδίας.

Τδοΰ χαρακτηριστικά παραδείγματα διορθώσεων τοΰ Σάθα:

Α. 229 cod: όντας σέ δοΰσι—Σάθ: όντας έδούαι61.
Β 379 cod: νους όκ τό ουρανού τό χέρι—Σάθ: νους τού-

ρανν ου τό χέρι “.
Δ. 115 cod: ό λύκος τς αναστεναγμούς δέν παύει ουδέ μ ο ϋ τόσου 

Σάθ: ό λύκος τς αναστεναγμούς δέν παύει ουδέ μ’ αύτ ά σου
Ε. 223 cod: Γιατί τ’ αστροπελέκια του δέ ρίχνεις να μέ κόψη. 

(ό Λογγΐνος μονολογών εννοεί τον ουρανόν).
Σάθ: Γιατί τ’ Αστροπελέκια του δέ ρίχνει νά μέ κόψη'

δπερ συμφωνεί καί προς τον επόμενον στίχον:

Κι απείτις οτάκτη κόμη με τη μάνιτα νά πάψη;

Έν τουτοις υπάρχουν καί ευάριθμα χωρία κακώς εκδεδομένα, είτε

47) Α. Μ i n g a r e 11 i «Graeci codices manuscript! apud Nanios Pa- 
tricios Venetos asservati». Bononiae 1784, σελ. 176 -177. "Ιδ. καί K. Σάθα 
«Κρητικόν Θέατρον», ενθ’ άν., σελ. ιβ' ■ ιδ'.

4S) G. Morgan «Three Cretan manuscripts», περ. «Κρητικά Χρονι
κά», τόμ. Η' (1964), σελ. 61 κέξ.

4β) «Ό Ζήνων, παλαιό τραγφδία, νϋν πρώτον έκδιδομένη έκ χειρόγρα
φόν τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης» υπό Κ. Ν. Σάθα. Έν Βενετίρ (τύποις 
Φοίνικος) 1878 [Σχ. 8ον, σελ. 102).

40) Κ. Ν. Σάθα «Κρητικόν Θέατρον», ένθ’άν., σελ. 1-102. Τό κείμε
νον τής πρώτης έκδόσεως είναι άπολύτως δμοιον πρός τό τής δευτέρας.

Μ) Ό Στ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς («Διορθωτικά...» ένθ’ άν., σελ. 68) διορθώνει: 
δνια σε δονσι ... ’κ to πρόσωπό σου.

Τό άντικείμενον δμως υπάρχει: «7ό πρόσωπό σου». Επομένως τό σε περιττόν, 
ώς καί ή πρόθεσις ’« (όκ).

iJ) Ή διόρθωσις αυτή ένισχύεται περισσότερον καί έκ τοΰ αντιστοίχου 
λατινικού χωρίου τού προτύπου τής τραγφδίας (II, 363): Dura Zenonis
manus.
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Τό πρότυπον τού <Ζήνωνος

λόγφ εσφαλμένης άναγνώσεως τοΰ χγφ. υπό τοΰ Σάθα4*, είτε λόγφ 
ανεπιτυχούς διορθώσεως αυτού. 'Η σίτία άλλωστε τής ενιαχού παρα
τηρούμενης διαφοράς τοΰ κειμένου τής έκδόσεως Σάθα από τοΰ χγφ. 
τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης δεν είναι δυνατόν νά εύρεθή, έφ’ δσον ή 
εκδοσις Σάθα στερείται κριτικού υπομνήματος

Καταχωρίζω χαρακτηριστικούς κατωτέρω χωρία τού χγφ. κακώς 
υπό τοΰ Σάθα έκδεδομένα, ά'τινα δεν έλαβον ύπ’ οψιν οί κατά και
ρούς προτείναντες διορθώσεις εις την έκδοσιν Σάθα :

Πρ.162. cod: πονέλε όδεύγει— Σάθ: ποΰ όδεύγει.
Β. 69. cod: καί όντα— Σάθ: ή δντα.
Β. 233. cod: καί αν τόνο πρέπει σου — Σάθ: καί αυτό ναι

πρέπει σου“.
Γ. 33. cod: τον ίσο πάλι κ’ ευλαβή—Σάθ: τον ϊσο πάλι

κι άβλαβή.
Γ. 100. cod: τές πονηριές — Σάθ: τές παν ου ργ ιές.
Δ. 365. cod: πρίχου από μας—Σάθ: πριν άπό μάς.
Δ. 388. cod: α> πολλά κακορρίζικο ι πολίτες. Σάθ: ώ πολλά

καλορρίζικοι.
Δ. 395. cod: τά κεφάλια τως— Σάθ: τα κεφάλια τους.
Ε. 171. cod: ήκαμες — Σάθ: έκαμες.

Εις την Ιν λόγφ έκδοσιν τοΰ Σάθα άναφέρονται ίκαναί διορθώ
σεις δημοσιευθεΐσαι υπό των Κρητών επιστημόνων Στ. Ξανθουδίδου, 
Στ. Δεινάκη, Έμμ. Κριαρα, Γ. Κουρμοΰλη “, τελευταίως δε καί υπό

69)Ό Ξανθουδίδης («Διορθωτικά...» ενθ’ άν., σελ. 70) παρατη. 
ρεϊ, ότι «πολλαχοϋ τών δραμάτων ό Σάθας όπου δέν ένόει τό κείμενον έθερά- 
πευε τό χωρίον διά προσθήκης αποσιωπητικών...».

**) ”Ιδε κρίσιν δι’ άνάλογον τρόπον εργασίας έπί τής ύπό τοΰ Σάθα εκ- 
δόσεως τού ποιμενικοΰ δράματος ό «Γύπσρις», εις: Έμμ. Κριαρα «Γύ- 
παρις». Athen 1940, (Texte und Forschutigen zur Byzantinisch - Neu- 
griechischen Philologie, No 39), σελ. 134.

ίδ) Ό Στ. ’Αλεξίου («Κρητική Ανθολογία», Ηράκλειον 1954, σελ. 
175) διορθώνει:

Και αυτά 9ναι πρέπο σου...
μή έχων ύπ’ οψιν τό κείμενον τοΰ χγφ. Άλλωστε ό τύπος τής άντωνυμίας 
«αύτόνο» άπαντφ πολλάκις έν τω «Ζήνωνι» (Πρ. Ill, Α. 37, Β. 56, 88, 90, 
217, Γ. 75, 97, Δ. 159, 184, Ε. 201 κ. άλλ.).

5β)Στ. Ξανθουδίδου «Διορθωτικά εις τά Κρητικά Δράματα», ενθ’ 
άν., σελ. 66 κέξ.— Στ. Δεινάκη [Άιακοίνωσις εις Έπιστημ. ’Εταιρείαν 
συνεδρία 295 τής 17)12)1922]. Περ. «Άθηνά», τόμ. 35 (1923), σελ. 243-244.— 
Έμμ. Κριαρα «Κριτικά καί Γραμματικά ε!ς τό Κρητικόν Θέατρον», περ.
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24 Φ. Μπουμιτουλίδου

τοϋ Στ. ’Αλεξίου ”. Πρέπει δέ νά όμολογηθή δη αϊ πλείονες είναι επι
τυχείς, συμφωνοϋσαι μάλιστα ένίοτε και προς τά κακώς υπό τοϋ εκδό
του άναγνωσθέντα χωρία τοϋ χγφ.

Τοιαϋται είναι αί προταθεΐσαι διορθώσεις τοϋ Στ. Ξανθουδίδου 
εις τον στίχ. Ε. 126: «στέκει και μ’ άνιμένει» 59, τοϋ Έμμ, Κριαρα 
εις τον στίχ. Ε. 76: «καίγε ις τά αω&ικά μου» 5β, και τοϋ Γ. 
Κουρμούλη εις τούς στίχ. Α. 57: «Μα όϊμέ, γροικώ πώς ή ψυχή 
μου»60, Α. 85; «πάντα νά οοϋ βάνη»01 και Γ. 131: «Τώρα άμε 
μνόγ ε»82.

’Άλλα πάλιν νοσοϋντα χωρία τοϋ κειμένου, και ών προύτάθησαν 
υπό των είρημένων ερευνητών διορθώσεις, δυνάμεθα πλέον νά θερα- 
πευσωμεν επ'ι τή βάσει αντιστοίχων χωρίων τοϋ λατινικού προτύπου1

Α. 227. cod: 'Ήλιε ξα&έ,που με χαρές ακτίνες στολι
σμένος.

Ό Στ. Ξανθουδίδης προτείνει: χαράς ακτίνες η χαρές άκτινοστο- 
λισμένος.

Ό Γ. Κουρμούλης διορθώνει: χρυσές ακτίνες. 'Η πρώτη δμως 
τών διορθώσεων τοϋ Στ. Ξανθουδίδου ενισχύεται και υπό τών αντι
στοίχων λατινικών στίχων (I. 215-216):

............ radiorum indue
foeliciore jubare.

*0 Λογγινος ζητεί ενταϋθα νά περιβληθή διά τών ευτυχών άκτίνων 
διασκορπιζομένης πάσης «σκοτεινής νεφέλης».

Α. 293. cod: ’Έτσι ή τύχη τά φτερά τον νον μας πώς σιμώνει. 
'Ο Γ. Κουρμούλης διορθώνει: σηκώνει· και δρθώς. Διότι, παρά τάς 
αντιρρήσεις τοϋ Έμμ. Κριαρα, θεωροΰντος τό ρήμα ενταϋθα μεταβα
τικόν, ή διόρθωσις τοϋ Κουρμούλη συμφωνεί καί προς τό πνεΰμα τοϋ 
αντιστοίχου λατινικοΰ χωρίου (I. 291-292): Fortuna pennas . . . . 
levarat.

«Byzantinish - Neugriechische Jahrbiicher», τόμ. IB’ (1936), σελ. 57-60.— 
Γ. Κουρμούλη «Διορθωτικά είς τό Κρητικόν Θέστρον», περ. «Κρητικοί 
Μελέται», τόμ. Α' (1933), σελ. 225-226.

ίΤ) Στ. ’Αλεξίου «Κρητική ’Ανθολογία», ένθ’ Αν., σελ. 175.— Τοϋ 
αύτοΰ «Φιλολογικοί Παρατηρήσεις είς Κρητικά κείμενα», περ. «Κρητικά 
Χρονικά», τόμ. Η' (1954), σελ. 264- 266.

**) Σάθ: στέκει καί μανισμένη.
**) Σάθ: Καίγε ι ’ς τά αω&ικά μου. 
β0) Σάθ: Μά δϊμε γροικώ ή ψυχή μου. 
βι) Σάθ: Νά π ο ν βύνη.
°1) Σάθ: Τώρα άμμ’ εμνογε (ό Ξανθουδίδης προέτεινε: άμε άμνογ ε).
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Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος: 25

Δ. 268 - 269. cod :
Ποΰ είναι τ’ άξιο μέτωπο τον Χάων ο ς και ή γλώσσα, 
το νέκταρ τοΰ Κιρκέρωνος, που τόσο σ’ εχρηλώαα.

Ό Στ. Ξανθουδίδης προέτεινε νά διορθωθούν τα κύρια ονόματα : 
Χείρωνος καί Κικέρωνος. 'Ο Στ. Δεινάκης διώρθωσε τό πρώτον των 
ονομάτων εις Κάτωνος. Ή διόρθωσις είναι επιτυχέστατη. Τό λατινι
κόν κείμενον αντιστοιχεί ενταύθα ακριβώς (V. 37-38) :

............ Hoc morurn rigor
plusquam Catonis 9

'Ο Στ. Αλεξίου “· τό α' ήμιστίχιον τού στίχου Γ. 299 «Άρμά- 
κιος . . . », θεωρεί ως Ίταλισμόν ή σφάλμα τού χγφ·, έφ’ δσον τό 
<.<’Αρμάκιος» είναι άντικείμενον τού «αφάνισε» (στίχ. 302). Κανονικώς 
λοιπόν θά ετίθετο αιτιατική, xul οί λόγοι τού Ούρβικίου θά ήρχιζον 
διά τού «Άρμάκιον».

Νομίζω, οτι καλώς έχει τό χγφ., κατά τό λατινικόν πρότυπον. Πρό
κειται περί τοΰ σημείου τοΰ δράματος, ένθα δ Ουρβίκιος αναγγέλλει 
εις τούς Κάστορας, ταρασσομένους επί τφ γεγονότι, τον θάνατον τού 
Άρμακίου. Ό Κρής δέ ποιητής, αφού άπεμακρύνθη τού λατινικού 
προτύπου κατά τούς στίχους 293-298, περιέχοντας καί γνωμολογικόν 
στοιχεΐον, επανέρχεται διά τού στίχ. 299 εις τό ξένον κείμενον :

III. 345. URB. Harmatius.
CAST. Horret animus....

346. URB. Regum peremptus aere, deposuit caput.
347. CAST. Harmatius ? Orbis terror.....

Γ. 299. OYPB. ’Αρμάκιος.
ΚΑΣΤ. Αρμάκιος ! Όίμέ καί τι γροικονσι

τ’ αφτιά μον 1...
301. ’Αρμάκιος ! <^Άρμάκιος !

ΟΥΡΒ. Τον βααιλειον ό φ&όνος
αφάνισε... κλπ.

Ό αυτός Κρής επιστήμων διορθώνει84 τό χωρίον τού στίχ. Ε. 
115: «ή βάρκα τον Άκερόντε» εις: «βάρκα τον Καρόντε», προφανώς 
κατ’ αναλογίαν τού άναφερομένου έν τη αμέσως επομένη διδασκαλία 
τού δράματος : «Τότες πέρνα ή βάρκα τοΰ Καρόντε».

β*) Σ τ. ’Αλέξιου «Φιλολογικοί Παρατηρήσεις εις Κρητικά κείμενα», 
ενθ’ άν., σελ. 264 - 265.

84) Στ. Αλεξίου «Κρητική ’Ανθολογία», ενθ’ άν., σελ. 175.
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26 Φ. Μπουμπΰυλίδοιΐ

Νομίζω, δτι ή διόρθωσις δεν είναι αναγκαία. 'Ο ελληνικός στίχος 
αντιστοιχεί προς τον τοΰ λατινικού 'προτύπου (V. 283) : I, pete Aehe- 
rontis vada. Άλλ’ εν τω «Ζήνωνι» υπάρχει προσέτι (Α. 26) και ή 
φράσις «στη βάρκα τοΰ ’Αχέροντος», καί μάλιστα υπό τον ελληνικόν 
τύπον τής λέξεως.

“Ας σημειωθούν καί αί έπόμεναι διορθοόσεις νοσούντων χωρίων 
τοΰ κειμένου, άτινα διέλαθον τούς μελετήσαντας τούτο :

Πρ. 50. cod: τες φωτιές — Γραπ: Ό? τες φωτιές64.
Α. 222. cod: καί μετά μένα—Γραπ: καί μετά σένα66.
Α. 247. cod: ηλιά μεγαλύτερη — Γραπ: ποια μεγαλύτερη61.
Γ. 273. cod: στον λόγου μου — Γραπ: τοΰ λόγου μου68.
Δ. 15. cod: το δόλος ένικήσασι— Γρσπ: τά δόλη ένικήσασι68. 

Πρβλ. καί τον στίχον Δ. 119 :

Καΐσαρ, τί στέκεις μοναχός τά δόλη νά δρδινιάαης;

Δ. 372. cod: Αυτεΐνοι οι ψευδομάρτυρες — Γρσπ: αυτεΐνοι ψευ
δομάρτυρες '°.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ 
ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

Ό Συγγραφέας τού λατινικού προτύπου τής Κρητικής τραγφδίας 
’Ιωσήφ Simonis ή Simeonis (υπό κοσμικόν ό'νομα Emmanuel 
Lobb), υπήρξε διακεκριμένη προσωπικότης των χρόνων του. Γεννη
θείς τφ 1595 ή 1596 έν Portsmouth ήκολούθησε φιλοσοφικός μέν 
σπουδάς εν Saint - Omer, θεολογικά δέ μαθήματα έν Λιέγη. Τά> 1619

6δ) ΙΙου δεν έψήφας τές φωτιές και μίνες να προβαίνης.
ββ) 9Αδέρφι μου άχ,ριβώτατο, χάρισμα σου τυχαίνει

δχι ή αγκάλη μοναχά, μά κ’ ή καρδιά μου δμάδι 
και μετά σένα εις τη γή νά στέκη κ9 βΐς τον αδη. 

β7) 11 ο ι ά μεγαλύτερη χαρά άΰρωπος μπορεί νά 9χη;
Πιθανόν ιό χειρόγραφον νά είχε π χ ι ά, όπερ ό άντιγραφεύς μετέβαλεν εις 
π λ ι ά.

ββ) Δίας είμαι του λόγου μου και ώς Δίας μου βασταίνει 
τ' αστροπελέκια δ αετός όμηρός μου και παγαίνει. 

β9) Τά δόλη ένικήσασι πάσα λογης λενκότη.
70) Αύτοίνοι [οι] ψευδομάρτυρες ησανε, και αύτόνο σώνει.

Τό άρθρον ένταΰθα είναι περιττόν.
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είσήλθεν εις to τάγμα των ’Ιησουιτών (Societas Jesu), υπέρ τοϋ 
οποίου καθ’ δλον τον βίον του μετ’ ένθερμου ζήλου ε’ιργάσθη, μάλι
στα ως διευθυντής κολλεγίων έν Λιέγη, Ρώμη καί Λονδίνφ, ένθα καί 
άπέθανε τφ 1671, επιτυχών νά πείση ιόν βασιλέα ’Ιάκωβον τον Β', 
δπιος άσπασθή τό καθολικόν δόγμα, γεγονός δπερ — ως γνωστόν — 
κατέστησε τον έν λόγφ έστεμμένον μισητόν έν Άγγλίφ.

Τό συγγραφικόν έργον τοΰ Simonis 71 περιλαμβάνει πέντε τραγφ- 
δίας 72 έπανειλημμένως έκδοθείσας73, περιληφθείσας δέ συνολικώς είς 
τόμον έκδοθέντα τφ 1697 υπό τίτλον: Josephi Simonis, An- 
gli e Societate Jesu, Tragoediae quinque, quarum duae postre- 
mae nunc tertio lucem vident. Editio novissima. Cum permissu 
Superiorum et Privilegio S. C. M. Coloniae Agrippinae, Sum- 
ptibus et Typis Wilhelmi Metternich, Bibliop. 1697 (σχ. 12ov, 
σελ. 466).

Είναι δ’ αί έν λόγτρ τραγφδίαι αί ακόλουθοι: α) Zeno, sive 
ambitio infelix Tragoedia Roma, Napoli, Bononiae, Hispali, 
Audomari, et alibi saepius cum plausu exhibita. — β) Mercia, 
seu Pietas Coronata. Tragoedia, acta feriis Bacchanalibus, 
anno 1648, in Collegio Anglorum de Urbe: sexies data, semper 
placuit.—γ) Theoctistus, sive Constans in Aula Virtus. 
Tragoedia Romae sub ferias Bacchanales, anni 1654. A Nobi- 
lissima Inventute Italica Seminarii Romani saepius cum plau
su data. — δ) Vitus, sive Christiana fortitudo. Tragoedia.— ε) 
Leo Armenius, seu Impietas Punita. Tragoedia - Anno 
MDCXLV. Romae, in Collegio Anglorum per ferias Bacchanales 
semel, iterum, ac saepius exhibita, semperque approbata.

Έκ τών ανωτέρω τραγφδιών πάντως ό «Zeno» έξεδόθη τό πρώ
τον, ζώντος τοϋ Simonis, τφ 1648 υπό τον τίτλον : « Zeno», tra
goedia Josephi Simonis, Angli, e Societate Jesu. Typis

Τό πρότυπον ιού «Ζήνωνος» 27

71) Τδ. περί τοΰ Συγγραφέως καί τών έργων του : Carlos Somme r- 
vogel «Bibliotheque de la Compagnie de Jesus», τόμ. Z'. Bruxelles - 
Paris 1896, οτήλ. 1214 - 1215. Ό αύιός συγγραφεύς, ένθ·. άν., στήλ. 107, μνη
μονεύει παραστάσεως τοϋ έργου «Zenon», έν τφ Κολλεγίφ τών ’Ιησουιτών 
τής Ρώμης, τφ 1634.

7*) Άνάλυσις τών τραγωδιών τοϋ Simonis περιέχεται εις τό έργον τοΰ 
Jacob Zeidler «Studien und Beitrage zur Geschichte der Jesuiten - 
Komodie und des Kloster-Dramas». Τόμ. A'. Hambourg 1891, σελ. 34 -119.

73)'0 Carlos Sommervogel, ένθ" άν., στήλ. 1214 -1215, μνημο
νεύει τών επομένων εκδόσεων: «Zeno» (1648, 1649), «Mercia» (1648), «Theo
ctistus» Λ653 ;). Άπασών δέ τών τραγφδιών μνημονεύονται αί εξής εκδόσεις: 
1656, 1657, 1680, 1697.
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28 Φ. Μπουμπουλίδου

Haeredum Francisci Corbelleti 1648 <[Superiorum permissu^> 
(σχ. 8ov, σελ. 104).

Περί τοΰ δράματος τοΰτου ό Σάθας άποφαίνεται γενικώς'4: «'Ο 
γιγνώσκων την Βυζαντινήν ιστορίαν παρατηρεί ότι ό ’Άγγλος δραμα
τικός έφρόντισε νά έξεικονίση όπωσοΰν πιστώς την ωμότητα τοΰ Ζή
νωνος, την κακοήθειαν τοΰΛογγίνου, την πονηριάν τοΰ ’Αναστασίου, 
την δολιότητα τών αύλικών καί την απιστίαν των αργυρωνήτων στρα
τηγών, οί δέ χαρακτήρες ουτοι έλήφθησαν εξ αυτής τής ιστορίας, την 
οποίαν ό Σιμεώνης καλώς εμελέτησε καί κατενόησε, μή μιμηθεις τούς 
συγχρόνους δραματικούς, οίτινες ως επί τό πλεΐστον ιδιοτρόπως παρα- 
χαράττουσι την αλήθειαν».

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Ή λατινική τραγφδία τοΰ Simonis σύγκειται εκ πέντε πράξεων 
διηρημένων εις σκηνάς συνολικοΰ δριθμοΰ 2039 στίχων. Ή ύπόθεσις 
τοΰ όλου έργου έχει ως εξής:

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ (Στίχ. 440)

Σ κ η ν ή Α' (Στίχ. 45)

Εις τήν αρχήν τοΰ δράματος εμφανίζεται ή σκιά τοΰ Βασιλίσκου, 
ζητοΰντος νά παυσουν τά ρίσματα, νά σιγήση ή σάλπιγξ, ν’ άπομακρυν- 
θοΰν τά κακώς καθιερωμένα εμβλήματα τοΰ άνοσίου βασιλείου, προς 
δ ήχθη διά σωρείας εγκλημάτων, ών ένεκα καί έβυθίσθη εις τον έσχα
τον °4δην, ένθα φέρεται οίοσδήποτε φλέγεται διά τό κόσμημα τής αυ
τοκρατορίας, ένθα άγεται καταπίπτων δι’ ασυνήθους ατραπού καί ό 
Λογγΐνος. Τό πνεύμα ό'μως τής έκδικήσεως θ’ άποστείλη τάς Ευμενί
δας. Αιματηρά γεγονότα θά συμβοΰν καί αμέτρητα πτώματα θά δδεύ- 
σουν προς τον "^.δην,

Μεταλλαγείσης τής σκηνής, τά πάντα άμαυροΰνται καί τάφοι μετά 
πένθιμων συμβόλοτν εμφανίζονται, ένφ διά λανθάνοντος βηματισμοΰ 
προχωρεί εις τήν σκηνήν ό Ζήνων. Προς τούτον απευθύνεται ήδη ή 
σκιά προτρέπουσα νά ΐδη τούς κενούς τάφους, ους διά τών θυμάτων 
θά πλήρωσή ή σκληρότης του, καί νά ζητήση πληροφορίας περί τοΰ 
πεπρωμένου, έφ’ δσον τό δμοιον τφ όμοίψ θ’ άποδοθή.

Σκηνή Β' (Στίχ. 132)

’Έντρομος ό Ζήνων ενώπιον τοιαύτης οπτασίας σπεύδει νά κατα-

'*) Κ. Σ ά θ α «Κρητικόν Θέατρον», Ινθ’άν., σβλ. ιθ’.
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Τό πρόιυπον ιοϋ «Ζήνωνος: 29

κτήση τά πνεύματα χοΰ “^δου διά τής μαγικής τέχνης και μεταβαλών 
άμφίεσιν προσέρχεται εις τό έργαστήριον τού ύψίστου κριτοϋ τών ά
στρων Εύφημιανοΰ, προς δν αποτεινόμενος ζητεί νά πληροφορηθή τά 
θέσφατα.

Ό Άστρολόγος ευρίσκει τολμηράν την έρώτησιν και προτείνει νά 
προείπη τρόπους επιτυχίας βίου τρυφηλοΰ, άπορριπτομένους δμως υπό 
τοΰ Ζήνωνος, έπιμένοντος νά γνωρίση ενδείξεις σαφεστέρας περί τής 
μελλούσης ζωής.

Τά πνεύματα έχουν κλεισθή εις δακτυλίους, ούς ό Μάγος εξαγαγών 
έκ τοΰ βάθους κυτίου προσφέρει εις τον Ζήνωνα άνυπομονοΰντα νά 
μάθη περί τής εναλλαγής τής τύχης" τέλος ό Εύφημιανός επί τή βάσει 
χάρτου ώροσκοπικοΰ αποκαλύπτει εις τον βασιλέα, δτι θά ταφή ζών 
εντός μνήματος.

'Η πρόρρησις αΰτη εξοργίζει τον Ζήνωνα, δστις επιτιθέμενος κα
τά τοΰ Μάγου καταστρέφει τό ωροσκόπιον καί, άφοΰ απειλήσει ανα
τροπήν των πάντων, υποβάλλει ερωτήσεις περί τοΰ μέλλοντος δράστου 
τοιαύτης εγκληματικής πράξεως.

'Ο Άστρολόγος αδυνατεί νά δώση σαφείς πληροφορίας, γεγονός 
δπερ προκαλεΐ τον ήδη εξημμένον Ζήνωνα, δστις φονεύει τέλος επί 
σκηνής τον Εύφημιανον.

Σκηνή Γ' (Στίχ. 36)

Ακολουθεί υπό τό ημίφως τής άπερχομένης νυκτός μονομαχία 
μεταξύ τοΰ άποχωροΰνιιος Ζήνωνος καί τοΰ Λογγίνου, καθ’ ήν σύντο
μοι διάλογοι, πλήρεις πάθους, άγουν εις άναγνώρισιν τών δύο αδελ
φών, ύποσχομένων πλέον προς άλλήλους ευσεβή αγάπην καί βοήθειαν 
προς έξόντωσιν τών εχθρών των. 'Ο Ζήνων μετά ταΰτα άποσύρεται

Σ κ η ν ή Δ' (Στίχ. 45)

Ό Λογγΐνος, μόνος ήδη επί τής σκηνής, εις έ'να διεξοδικόν μονό
λογον αποτεινόμενος προς τον άνατέλλοντα ήλιον εκφράζει την αισιοδο
ξίαν του καί την πίστιν του επί την τελικήν επιτυχίαν τοΰ άναλαμβα- 
νομένου άγώνος. Άναγνωρίζων, δτι τον κυβερνώντα κατέχει ή μανία, 
δτι τό σκήπτρον υποσκάπτει την καρδίαν, καί δτι τρεφόμενος υπό κε
νής έλπίδος κινδυνεύει νά δεχθή τον κεραυνόν τοΰ ούρανοΰ, αμφιβάλλει 
διά την ειλικρίνειαν τοΰ άδελφοΰ. Θεωρεί, δτι μόνος τρόπος νά κυ· 
ριαρχήση είναι ν’ άνταγωνισθή προς τον Ζήνωνα, ώστε, εάν άποβή 
νικητής, νά κοσμήση τό ό'νομά του διά τών βασιλικών τίτλων.

Κατά τό τέλος τοΰ μονολόγου του ό Λογγΐνος έχει φθάσει πλησίον 
τής αιθούσης τοΰ συμβουλίου, κρυπτόμενος δ’ όπισθεν τοΰ παραπε-
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30 Φ. Μπουμπουλίδου

τάσματος παρακολουθεί εντεύθεν τάς διαπραγματεύσεις μεταξύ αύτο- 
κράτορος και συγκλτμικών, συνοδεύων ταΰτας διά των παρατηρή- 
σειον του.

Σκηνή Ε' (Στίχ. 116)

Ό Ζήνων προφασιζόμενος, δτι 6 υπό τής τύχης μέχρι τοΰ θρόνου 
αρθείς Βασιλίσκος καταπονεί την Αυλήν, απαιτεί την καθαίρεσιν καί 
άπομόνωσίν του και ζητεί παρά των ηγεμόνων νά δώσουν τό στέμμα 
εις τον Λογγΐνον.

'Ο Βασιλίσκος αναγκαστικούς άποδεχόμενος τον μοναχικόν βίον 
προλέγει, δτι ό διευθύνων τούς χαλινούς τής Οικουμένης Θεός θά τι 
μωρήση τον Ζήνωνα διά τάς αδίκους πράξεις του, ένφ αι συζητήσεις 
μετά των μελών τοΰ συμβουλίου διεξάγονται εις τόνον όξύν. Οί Ούρ- 
βίκιος, Σεβαστιανός και Φίλαργος τίθενται υπέρ τοΰ Λογγίνου, ύπυ- 
στηρίζοντες, δτι τό εύγενές αιμα ένισχόεται διά τής βασιλείας Άντι- 
θέτως ό πατριάρχης Εύφήμιος, παρατηρών δτι υπό τής έκραγείσης κα- 
ταιγίδος ή σχεδία τοΰ Χριστού κλυδωνίζεται, ισχυρίζεται, δτι τό κα- 
ταρρέον καθεστώς τής αυτοκρατορίας καλεΐ εις τό σκήπτρον ένα μόνον, 
γενναιόψυχον άνδρα. Τελευταίος όμιλεΐ ό Πελάγιος εναντιούμενος προς 
τον Λογγΐνον καί ύποστηρίζων, δτι τούς βασιλείς άναδεικνύει οΰχί ή 
καταγωγή, άλλ’ ή προσωπική αρετή καί ανδρεία.

Ό Λογγΐνος ασυγκράτητος πλέον επιτίθεται κατά τοΰ τελευταίου 
τούτου πατρικίου, απειλών έκδίκησιν δΤ δσα εναντίον του διετύπωσε, 
καί μετά σύντομον, άλλ’ έντονον λογομαχίαν, ωργισμένος αποχωρεί. 
'Ο Ζήνων υπερασπιζόμενος τον αδελφόν δηλοΐ, δτι θά δώση όπωσδή 
ποτέ εις τούτον τήν διαδοχήν, στηριζόμενος εις τήν αρχήν, δτι τό δί
καιον οδηγεί τούς ΐδιώτας, ένφ τούς βασιλείς διευθύνει ή επιθυμία. 
’Απερχόμενος δε ρίπτει τό σκήπτρον εις τούς πόδας ιού Πελάγιου, 
δστις καί άποθέτει τούτο μετά σεβασμού επί τοΰ θρόνου.

Σκηνή ΣΤ' (Στίχ. 66)

Ό Πελάγιος διεκτραγωδεί έν συνεχεία τήν αθλιότητα τής υπό τον 
Ζήνωνα Αυλής, ήν πρόκειται νά αύξήση ό ύπ’ εκείνου εις τον θρόνον 
καλούμενος Λογγΐνος καί ζητεί τήν άντίδρασιν κατά τής κρατούσης 
τάξεως, κατά τρόπον δμως ούχί εμφανή, εφ’ δσον τούτο ενδέχεται νά 
όδηγήση εις ολέθρια αποτελέσματα. Εις έπίρρωσιν δέ τής γνώμης ίου 
ταύτης, άγγελιαφόροι καθιστούν γνωστόν, δτι ύπηρέται τού Λογγίνου 
κατέκαυσαν τά κτήματα τού Πελάγιου. Έπί πλέον έφηβοι, επί σκηνής 
εμφανιζόμενοι, ζητούν παρά τοΰ βασιλέως σωτηρίαν καί βοήθειαν διά 
τά Ιπενεχθέντα κατ’ αυτών ηθικά καί υλικά αδικήματα. Άλλ’ υπέρ
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Τό πρότυπον τοϋ «Ζήνωνος 31

τούτων θά προσευχηθή προ τοϋ βωμού δ Πατριάρχης. Ό ουρανός 
ευνοεί τούς ήττημένους...

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ (Στίχ. 499)

Σκηνή Α' (Στίχ. 28)

Μεταλλαγείσης τής σκηνής, άνταποκρινομένης ενταύθα απολύτως 
προς την ψυχικήν κατάστασιν τοϋ Λογγίνου, εμφανίζεται οΰτος με
λανοφορών καί επί μελαίνης έδρας καθήμενος καί προσκαλεί τον μου
σικόν, ”να διά τοϋ ρίσματος ψυχαγαιγήση τήν τεθλιμμένην καρδίαν του.

*0 Μουσικός ρίδει κατ’ άρχάς άσμα εϋθυμον, δπερ δμως ερεθίζει 
τον Λογγΐνον άπαιτοϋντα, όπως τ(ιάλη ήχου; πενίΚμους, κατά τήν εκτέ- 
λεσιν των οποίων παρακολουθεί εκ χειρογράφου τους στίχους των 
ασμάτων, υπό τήν επήρειαν των οποίων πίπτει εις ύπνον βαθύν.

’Ακολουθεί βωβή σκηνή, καθ’ ήν χορογραφικώς απεικονίζεται τό 
μέλλον. Ύπνώττοντος τοϋ Λογγίνου προσέρχεται ή Τύχη, μέ τούς 
οφθαλμούς κεκσλυμμένους, άνέχουσα διά τής άριστερας τροχόν σκοτει
νού χρώματος διά χρυσών στιγμάτων διεσπαρμένον καί στηρίζοντα 
εκ τοϋ άζονος στέφανον χρυσοϋν. Συγχρόνως προς αυτήν όρχουμένην 
εμφανίζεται νέος, όμοιος προς τον Λογγΐνον, δστις ματαίως δι’ αλμά
των, κατά τον χορόν, προσπαθεί ν’ άποσπάση από τοϋ τροχού τόν 
στέφανον. Ούτος, μετ’ ολίγον, θά δοθή ύπ’ αυτής τής Τύχης εις έτε
ρον νέον, όμοιάζοντα προς τόν ’Αναστάσιον.

Σκηνή Β' (Στίχ. 73)

Έν τφ μεταξύ εμφανίζεται επί σκηνής δ ’Αναστάσιος, δστις έκ
θαμβος παρατηρεί τό καταπεσόν έκ τών χειρών τοϋ Λογγίνου βιβλίον, 
δπερ μετά τινας ενδοιασμούς λαμβάνει πρός άνάγνωσιν. Πρόκειται 
περί τών χρησμών τοϋ μάγου Εύφημιανοΰ, προειπόντος τό τέλος τοϋ 
Ζήνωνος καί ύποδείξαντος εν συνεχείς τόν ’Αναστάσιον ως επικίνδυ
νον διά τήν διαδοχήν. Ούτως ή έξέλιξις τοϋ δράματος θά συνεχισθή 
διά τοϋ δόλου τοϋ τελευταίου τούτου, δστις υποστηρίζει,δτι ή υποκρισία 
μόνη δύναται νά όδηγήση ασφαλώς εις τόν θρόνον. Εις τήν όψιν 
πρέπει νά εικονίζηται ή ευσέβεια τοϋ Κάτωνος, νά κρύπτηται δέ εις 
τά βάθη τής καρδίας τοϋ Νέρωνος ή στυγνότης...

Σκηνή Γ' (Στίχ. 90)

Αίφνης παρουσιάζεται δ ρήτωρ Γαζαΐος υπό χορού παίδων ακο
λουθούμενος, διεκτραγφδεΐ τήν απελπιστικήν κατάστασιν, εις ήν ό τό
πος ήχθη, καί ζητεί εύσπλαγχνίαν εκ μέρους τών ισχυρών πρός τά 
άπορφανισθέντα τέκνα.
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'Ο ’Αναστάσιος προτρέπει τούτον ν’ άπευθυνθή προς τον επί της 
έδρας ύπνώττοντα Λογγΐνον, ένφ συγχρόνως προσκαλεΐ εις θρηνώδεις 
κραυγάς τον χορόν τών παίδων, ους ό Λογγΐνος, μόλις άφυπνισθείς, 
θεωρεί ώς φαντάσματα καί μαινόμενος ρίπτεται εναντίον ανυπερά
σπιστων.

Έπεμβαίνων δμως ό Γαζαΐος, εξηγεί εις τον Λογγΐνον πώς έχουν 
τά πράγματα, θεωρεί δέ τούτον υπαίτιον τού αιματηρού φόνου, δι’δν 
ζητείται ή έκδίκησις τού 'Υψηλού Τιμωρού. Ό Λογγΐνος εις άπάντη- 
σιν, ειρωνικώς ισχυρίζεται δτι αρμόζει εις τα χείλη τού ήδυεπούς ρή- 
τορος ή αμβροσία καί ζητεί νά φέρουν οίνον εντός τού οποίου ρί
πτει δηλητήριον καί δίδει εις τον Γαζαΐον, άναγκάζων δια λόγων σαρ
καστικών τούτον νά πίη. Ουτω, μετά τον μάγον Εύφημιανόν, καί δεύ
τερον θύμα καταβαίνει εις τον τάφον...

Σκηνή Δ' (Στίχ. 68)

Έν συνεχεία δ Λογγΐνος μονολογών άναμιμνήσκεται τών λόγων 
τού Πελάγιου καί εκφράζει μελαγχολικάς σκέψεις περί τής εναλλαγής 
τής τύχης, εις ήν έν τούτοις θέλει νά έναντιωθή καί βέβαιοί, δτι ουδέ
ποτε θά έκδυθή τού μέλανος χιτώνος, άν μή λάβη έκδίκησιν διά τού 
φόνου τού Πελάγιου.

Ό Ζήνων ενισχύει ηθικώς τον αδελφόν, ίσχυριζόμενος, δτι ούδε- 
μία φροντίς επί μακρόν ενοχλεί τούς βασιλείς, θά ζητήση δέ καί δ 
αιώνιος δόλος τιμωρούς δργάς. Ένθαρρυνθείς δ’ υπό τούτων τών 
λόγων δ Λογγΐνος συμπληροΐ, δτι μία μόνη αρχή οφείλει νά διέπη 
τούς βασιλείς, ή υπεροψία καί περιφρόνησις προς τον δχλον καί την 
έξαψιν τών ηγεμόνων.

Σκηνή Ε' (Στίχ. 33)

Έν τφ μεταξύ αναγγέλλεται διά τού ήχου τών σαλπίγγων και τής 
κλαγγής τών δπλων ή νικηφόρος επιστροφή τού Άρμακίου εις τήν 
πόλιν, γεγονός δπερ ανησυχεί τούς δύο αδελφούς, οΐτινες ήδη έν κατα
φανή ταραχή συσκέπτονται περί τού καταλλήλου τρόπου άπωθήσεως 
τού νικητοΰ αρχιστρατήγου, προσπαθοΰντες διά τυϋ Ούρβικίου, προς 
ον υπόσχονται συμβασιλείαν, νά κρατήσουν έκεΐνον μακράν τών τει
χών.

Σκηνή Τ' (Στίχ. 35)

'Ο Ούρβίκιος έν συνεννοήσει μετά τού ’Αναστασίου, έλπίζον- 
τος ήδη εις τήν πραγματοποίησιν τών υπό τής μοίρας έξαγγελθέν- 
των ενεργεί έναντίον τού Ζήνωνος, σπεύδων προς συνάντησιν τού

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:31 EEST - 18.237.180.167



Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος: 33

στρατηγού, προς ον θεωρείται σκόπιμον νά προσαχθή δ έξωσμένος 
εκ τής Αυλής καί περιβεβλημένος τδ σχήμα τοΰ μονάχου υιός Βασιλί
σκος, ΐνα δι’ αυτού τού τρόπου όργισθή ετι μάλλον κατά τών βασι
λευόντων ό Άρμάκιος.

Σκηνή Ζ' (Στίχ. 24)

Ή συνάντησις πραγματοποιείται προ τών πυλών, ένθα δ στρατη
γός διά συγκινητικών λόγων εκφράζει την χαράν του επί τή επανόδφ 
είς την ποθητήν πατρίδα, άναγγέλλων άμα, ότι παντού επικρατεί ησυ
χία. Εις τους λόγους τούτους δ Ούρβίκιος ανταποδίδει ενθουσιώδη 
χαιρετισμόν, ΐνα καταστρέφων τον λόγον άναγγείλη, δτι δ δόλος κατέ
χει τό βασίλειον.

Σκηνή Η' (Στίχ. 94)

Έν τφ μεταξύ προσέρχεται δ ’Αναστάσιος μετά τοΰ Βασιλίσκου, 
εις τήν οΐκτράν ίίέαν τού δποίου, έκπληκτος δ Άρμάκιος, ζητεί νά 
πληροφορηθή τά διαδραματισθέντα. Ό ’Αναστάσιος δράττεται τής 
ευκαιρίας νά έπιρρίψη τήν ευθύνην εις τον Ζήνωνα, ένφ δ υιός περι
γράφει διά μελανών χρωμάτων τά συμβάντα, προκαλών ούτω κατά τών 
δύο αδελφών τό μίσος τού Άρμακίου, δστις απειλεί νά έκδι.κηθή τούς 
παραβιάσαντας τάς συνθήκας.

Επεμβαίνει όμως ό Ούρβίκιος συνιστών νά επικράτηση πνεύμα 
φρονήσεως, ώστε δι’ εύσιόχων ελιγμών καί εφαρμογής τών αρμοδίων 
σχεδίων νά επιτευχθή τό επιδιωκόμενον, χάριν τού δποίου ανάγκη 
δπως χρησιμοποιηθή δ δόλος, προς δν ούδείς δύναται ν’ άνταγωνισίίή. 
Προτείνει δέ νά είσέλθη δ Άρμάκιος πρός εορτασμόν τής νίκης είς 
τ’ ανάκτορα είρηνικώς, προσποιούμενος, δτι αγνοεί τά διατρέξαντα, 
ενώ δέκα έμπιστοι συνοδοί, καλώς ωπλισμένοι, θ’ ακολουθούν πρός 
ύπεράσπισίν του, άμα δέ καί τιμωρίαν τών έπιβουλευομένων τούτον 
έν κρισίμτρ στιγμή. Ό Άρμάκιος συμφωνεί κατά ταύτα πρός τόν 
Ούρβίκιον.

Σκηνή Θ' (Στίχ. 54)
Τήν εφαρμογήν δμως τών έπιχειρουμένων έν δλαις ταΐς λεπτομε- 

ρείαις αναλαμβάνει ό Αναστάσιος, δστις προδιαθέτει καταλλήλως τά 
στρατεύματα, έξασφαλίζων τήν πρόθυμον αρωγήν των είς τό άνσλη- 
φθέν έργον διά τής διανομής μεγάλων χρηματικών αμοιβών.

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡ1ΤΙΊ (Στίχ. 403)

Σκηνή Α' (Στίχ. 21)
Ό Ζήνων ύπερηφάνως έκδηλοί τήν αύτοπεποίθησίν του, ένισχυ-

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 3
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μένην ήδη υπό τής βεβαιότητος τής συμπαραστάσεως τοϋ αδελφού, 
εις τήν ιτρωγήν τοϋ οποίου στηρίζεται προς αποτροπήν τών αιωνίων 
εχθρών τοϋ βασιλείου—ήτοι τοϋ πλοΰτου, τοϋ δόλου καί τής αρετής— 
ενφ ό Ούρβίκιος εξαιρεί τα προσόντα τοϋ βασιλέως.

Σκηνή Β' (Στίχ. 242)

‘Ο Σεβαστιανός αναγγέλλει τήν όίφιξιν τοϋ Άρμακίου, επιθυμοϋν- 
τος να επισκεφθή τον βασιλέα, δστις, κατόπιν συντόμου συνεννοήσεως 
μετά τοϋ Λογγίνου, καί τών φρουρών του, προς παρασκευήν τής ενέ- 
δρας, φιλοφρόνως δέχεται τον νικητήν στρατηγόν. Εις τούς κολακευ
τικούς λόγους τοϋ Ζήνωνος 6 Άρμάκιος αποκρίνεται δι’ αναλογών 
εκφράσεων, ιδιαιτέρως ύπογραμμίζων τον θαυμασμόν καί τήν πίστιν 
του προς τό πρόσωπον τοϋ βασιλέως.

’Ακολουθεί ένοπλος όρχησις τών αύλικών, προς φαινομενικόν εορ
τασμόν τής νίκης καί μετά επιδεικτικήν είσοδον άρματος, έφ3 ου, συ- 
ρομένου υπό τεσσάρων τίγρεων, μεγαλοπρεπής κάθηται 6 ’’Αρης, αί
φνης, σημείου δοθέντος, άνδρες έμπιστοι τοϋ Λογγίνου συλλαμβάνουν 
ώς προδότην τον στρατηγόν' παρά τούτου ζητείται ν’ άπολογηθή 
εις τήν άπαγγελλομένην υπό τοϋ Λογγίνου επί ανατρεπτική τοϋ καθε
στώτος διαθέσει κατηγορίαν. Ματαίως ό Άρμάκιος διαμαρτυρόμενος 
επικαλείται τήν άθωότητά του καί τήν διά τών πολεμικών τραυμάτων 
άπόδειξιν τής προς τήν πατρίδα καί τον βασιλέα άφοσιώσεως. Πρό
θυμοι μάρτυρες προσέρχονται προς έπιβεβαίωσιν τοϋ αληθούς τής κα
ταγγελίας. Ό Ούρβίκιος καταθέτει, δτι ό στρατηγός πληροφορηθείς 
τήν κατά τοϋ υίοΰ του ϋβριν ώρκίσθη έκδίκησιν κατά τοϋ βασιλέως. 
Ό Ζήνων προσθέτει, δτι 6 Άρμάκιος ουδέποτε ύπήρξεν αγαθός, επι
βουλεύεται δέ νΰν καί τήν βασιλείαν. Ό τελευταίος ούτος καίτοι άνα- 
γνωρίζων, δτι ούδεμία υπολείπεται σωτηρία, καταβάλλει εν τούτοις 
ύστάτην προσπάθειαν, δπως, διά λογικών επιχειρημάτων, πείση περί 
τής άθωότητός του, προλέγων έν τέλει τήν μετά θάνατόν του τιμω
ρίαν τών φονέων.

Ό Λογγΐνος αποφασίζει ως ποινήν τον αποκεφαλισμόν τοϋ Άρ
μακίου καί ικανοποιημένος, δτι άπηλλάγη ενός εχθρού, υπολογίζει, δτι 
μόνος πλέον απομένει ό Πελάγιος, δν δεν διστάζει νά συκοφαντήση 
ώς ειδωλολάτρην επί τώ σκοπφ τής έξοντώσεως.

Κατόπιν τούτων δ Ζήνων αναγνωρίζει τήν υπεροχήν τοϋ Λογ
γίνου εις τάς σκευωρίας, ζητεί παρά τών Σεβαστιανού καί Ούρβικίου 
νά ηρεμήσουν τον ενδεχομένως μέλλοντα νά έπαναστατήση στρατόν 
διά δωροδοκίας, καίτοι δέ άμφιβάλλων διά τό εϋστοχον τής κατά τοϋ 
Πελάγιου συκοφαντίας, υπόσχεται εν τούτοις τήν εις θάνατον κατα-
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δίκην αυτού.

Σκηνή Γ' (Στίχ. 28)

'Ο Ουρβίκιος σπεύδων εις τό στρατόπεδον προς διανομήν φιλοδω
ρημάτων αναγγέλλει τήν άπόφασιν ταύτην εις τον "Αναστάσιον, δστις, 
αίφνης, αισιόδοξος εκ τής μεταλλαγής των πραγμάτων, προτρέπει νά 
συνεχισθή επιμελώς ή προσπάθεια προς επιτυχίαν τοϋ έπιδιωκομένου 
σχεδίου.

Σκηνή Δ' (Στίχ. 26)

"Ακολουθεί μονόλογος τοϋ "Αναστασίου, δστις στηριζόμενος επί 
τοϋ μεταβλητού τής ανθρώπινης τύχης, ως τροχοΰ στρεφόμενης και 
άλλους μέν καταλειπούσης, προς άλλους δέ συναπτομένης, οραματίζε
ται τήν ημέραν τής ανόδου του εις τον θρόνον.

Σκηνή Ε' (Στιχ. 86)

"Εν τφ μεταξύ ό Ουρβίκιος αναγγέλλει τήν τραγικήν δολοφονίαν 
τοϋ Άρμακίου προς τούς στρατηγούς, οιτινες εξοργίζονται διά τό γε
γονός και προτείνουν, δπως διά τοϋ τρομώδους ήχου τής σάλπιγγος 
διαδοθοϋν τά συμβάντα πανταχοΰ καί τιμωρηθούν οί έγκληματίαι.

'Ο Ουρβίκιος δμως ζητεί παρ’ αυτών φρόνησιν, καθ’ δσον ισχυρά 
στρατιωτική δύναμις φρουρεί τήν Αυλήν, ώστε νά μήν είναι ευχερής 
πάσα άπόπειρα έκπορθήσεως, συμβουλεύει δέ ως μόνην λύσιν προς 
κατάπαυσιν τών αδικημάτων, νά παραδώση ό στρατός τό σκήπτρον 
εις τον "Αναστάσιον, άνδρα διακεκριμένον επί αρετή, ύποσχόμενον 
δέ από τούδε διανομήν μεγάλων χρηματικών ποσών.

"Ασμένως πάντες δέχονται τήν πρότασιν, επευφημούν τον μέλλοντα 
νά άρξη ηγεμόνα καί, άναμνησθέντες προς στιγμήν τοϋ άτυχούς "Αρ- 
μακίου, άποσύρονται τής σκηνής.

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ (Στίχ. 244)

Σκηνή Α' (Στίχ. 56)

Ό Πελάγιος απερχόμενος εις τά ανάκτορα, δπου τον καλεΐ τό κα
θήκον, δίδει συμβουλάς προς τον υιόν του "Έρασμον, εις τήν κρίσι- 
μον εφηβικήν ηλικίαν ευρισκόμενον, δπως συνετώς αντιμετώπιση τά 
εμφανιζόμενα ενώπιον του προβλήματα τής ζωής, άποφύγη τούς άπει- 
λοϋντας τήν νεότητα κινδύνους και περιφρονήση τάς ψευδείς μορφάς, 
αιτινες προκαλοϋν πάντοτε καταστροφήν.
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Σκηνή Β' (Στίχ. 33)

Έν τφ μεταξύ δ ωτακουστών μέχρι τοΰδε ’Αναστάσιος, εμφανι
ζόμενος έπι σκηνής παρακαλεΐ τον Πελάγιον νά τείνη χεΐρα βοήθειας 
προς σωιηρίαν τοϋ κατολισθαίνοντος βασιλείου, έν φ ούτε δίκαιον 
υπάρχει πλέον, ούτε πίστις τηρείται, άλλ’ ή βασιλεύουσα έρις έπή- 
νεγκε τον όλεθρόν τών ηγεμόνων.

*0 Πελάγιος πληροφορηθεΐς την αστάθειαν τών έν τή Αυλή πρα
γμάτων, μάλιστα δε τον θάνατον τοϋ έναρέτου άνδρός, έκφράζει την 
κατάπληξίν του, αυξηθεΐσαν διά τής καταλλήλως διατυπωθείσης άνα- 
κοινώσεως υπό τοϋ ’Αναστασίου καί άλλων τρομερών συμβάντων, τής 
έκθρονήσεως τοϋ υϊοϋ τοϋ Άρμακίου και τοϋ τραγικοΰ θανάτου τοϋ 
ένδοξου στρατηγοϋ. Ή χώρα έχει ήδη βυθισθή εις την ασέβειαν ένεκα 
τού Ζήνωνος, προς δν κρίνεται ορθόν νά μεταβή ό Πελάγιος, ΐνα διά 
λόγων έπιτύχη την μεταλλαγήν τής στάσεώς του έναντι τών υπηκόων. 
*0 Πελάγιος δέχεται ν’ άναλάβη τό έργον τοϋτο.

Σκηνή Γ' (Στίχ. 23)

“Ισταται δμως προς στιγμήν 6 Πελάγιος, ϊνα προσευχόμενος ζη- 
τήση παρά τοϋ Θεοϋ εύόδωσιν τών έπιχειρουμένων. Κακά προαισθή
ματα προκαλοϋν εις αυτόν φόβον- προσπαθεί δμως νά διασκεδάση 
ταϋτα διά λογικών σκέψεων ένισχυουσών την άπόφασίν του, δπως 
ένεργήση προς σωτηρίαν τής πατρίδος.

’Ανοίγει τότε ή σκηνή έν τφ μέσφ, δίκην ούρανοΰ, έν ιρ εμφανί
ζεται δ Εσταυρωμένος, προς δν δ Πελάγιος απευθύνει εύλαβεστάτην 
παράκλησιν, δπως ευνοηθούν τά σχέδιά του, πρός ήμέριοσιν τοϋ άπη- 
νοϋς ήγεμόνος.

Σκηνή Δ' (Στίχ. 20)

Κατά τήν διάρκειαν τής προσευχής τοϋ πατρικίου, άγγελοι εκατέ
ρωθεν τής σκηνής εμφανιζόμενοι ένθαρρύνουν τον Πελάγιον, καίτοι 
έπιχειροΰντα έργον δυσχερές, πρός μετάβασιν παρά τφ Ζήνωνι και 
προλέγουν τον τθάνατόν του, δν δμως πρόκειται μετά μεγάλου ψυχικοϋ 
σθένους ν’ αντιμετώπιση, έφ’ δσον ό «ίδιος χρόνος άποκαθιστά εις 
τούς ουρανούς τήν δόξαν τών μαρτύρων.

Ό Πελάγιος μένει έν έκστάσει, τοϋ χοροϋ ψάλλοντος όπισθεν τής 
σκηνής αίσματα θρησκευτικά.

Σκηνή Ε' (Στίχ. 63)

Τότε παρουσιάζεται ό Λογγΐνος, δστις, έκδιώξας τον έκθαμβον έπι 
τή εύσεβεία τοϋ Πελάγιου ’Αναστάσιον, φέρεται διά λόγων ειρωνικών
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προς τον Πελάγιον, ον επιθυμεί νά διαμελίση, ως δ μυθικός κυων 
κατεσπάραξε τον Άκταίωνα δια λυσσωδών δηγμάτων. Τό μίσος και ό 
κίνδυνος αποκλείουν τάς βραδύτητας, δ κοϋφος δέ φόβος οφείλει 
ν’ άντικατασταθή υπό τής τόλμης.

Αίφνης όμως ό ως νεκρός θεωρηθείς Πελάγιος, ακούεται επικα
λούμενος τον Ίησοΰν, γεγονός δπερ ωθεί τον Λογγινον εις επίσπευσιν 
εκτελέσεως των σχεδίων του διά τής τοποθετήσεως προ τοΰ πατρικίου 
ειδώλου τοΰ Διός, εντός τοΰ όποιου κρύπτει πλαστήν επιστολήν τοΰ 
Άρμακίου.

Σκηνή Τ' (Στίχ. 49)

Ό Λογγϊνος καλεΐ τον αΰτοκράτορα καί τούς αΰλικούς ενώπιον των 
οποίων καταγγέλλει, ότι δ Πελάγιος λατρεύει τούς Θεούς τής είδωλο- 
λατρικής άρχαιότητος.

Ό Ζήνων πρώτος, οι ’Αναστάσιος καί Σεβαστιανός κατόπιν, μέ
νουν κατάπληκτοι προ τοΰ θεάματος, ένφ δ εν εκστάσει ευρισκόμενος 
Πελάγιος ζητεί παρά τοΰ Θεοΰ σωτηρίαν τής πατρίδος. Συνέρχεται 
δμωςέν τφ μεταξύ καί έντρομος άντικρύζει τό προ αυτού τεθέν εΐδωλον.

'Ο Ζήνων διατάσσει τούς στρατιώτας νά συλλάβουν καί ρίψουν 
εις δεσμά τον Πελάγιον, δστις παρακαλεΐ νά προσαχθή εις δίκην, ΐνα 
άνασκευάση την ψευδή καταγγελίαν- δ Λογγϊνος ανασύρει τυχαίως 
δήθεν έκ τοΰ ειδώλου τήν επιστολήν τοΰ Άρμακίου πρός τον πατρί
κιον, γεγονός δπερ εξεγείρει τον αΰτοκράτορα, δστις καλεΐ εις επιφυλα
κήν τήν φρουράν τών ανακτόρων καί αγγέλλει, δτι τό σκήπτρον 
λαμβάνει δ Λογγϊνος. Ούτος δμως επισημαίνουν τον κίνδυνον έξ ένδε- 
χομένης έξεγέρσεως τοΰ θορυβώδους όχλου διά τήν σύλληψιν τοΰ Πε
λάγιου, ζητεί τήν άμεσον θανάτωσίν του. Συγκαλεΐται λοιπόν αμέσως 
δικαστήριον, ενφ δ Οΰρβίκιος αγγέλλει, δτι δ στρατός καταθέσας διά 
τής δωροδοκίας τά δπλα, επευφημεί τον βασιλέα καί φυλάσσει τά τεί
χη ασφαλή.

Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος» 37

ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ (Στίχ. 502)

Σκηνή Α' (Στίχ. 130)

Ό Ζήνων απευθυνόμενος πρός τούς δικαστάς παρακαλεΐ νά κρί
νουν άνδρα άρνηθέντα τήν Χριστιανικήν θρησκείαν, λατρευοντα τά 
είδωλα καί έπιβουλευθέντα τήν άνωτάτην τοΰ κράτους αρχήν, καί ζη
τεί νά προσαχθή ό υπόδικος.

‘Ο Σεβαστιανός οδηγών τον Πελάγιον εφιστφ τήν προσοχήν επί 
τοΰ απατηλού τής Ιμφανίσεως τών ανθρώπων, παρ’ οις συχνά ή αίδη-
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88 Φ. Μπουμπουλίδου

μοσύνη καλύπτει την αισχρότητα, ή ψευδής μεγαλοπρέπεια την κουφό
τητα τοϋ νοός, ή κατ’ έπίφασιν πίστις τον δόλον, καί καλεΐ μάρτυρας 
προς έπικύρωσιν τής προσαφθείσης κατά τοΰ πατρικίου κατηγορίας.

Χορός έφηβων ψευδώς καταγγέλλει, δτι πράγματι ό Πελάγιος έλά- 
τρευσε το όμοίαιμα τοϋ Διός, έπιβεβαιοϋν δέ τοΰτο οί Φίλαργος καί 
Οϋρβίκιος, ένφ ό Πρόκλος άναγινώσκει την πλαστήν επιστολήν τοϋ 
Άρμακίου προς τον πατρίκιον, δι’ ής ουτος εμφανίζεται συνωμοτών 
κατά τής κρατοΰσης πολιτικής καταστάσεως.

’Έξαλλος ό Λογγΐνος καταφέρεται κατά τοϋ Πελάγιου. Ουτος όμως, 
διαμαρτύρεται διά τήν εξυφανθεΐσαν κατηγορίαν καί επικαλούμενος 
τον Ίησοΰν ως κριτήν τής άθιρότητός του, παρακαλεϊ τον Πρόκλον 
νά παρατηρήση τήν επί τοΰ ειδώλου επιγραφήν, ήτις σαφώς άποδει- 
κνύει, δτι έγένετο τοΰτο χάριν τοϋ Λογγίνου. ’Ακολουθεί λογομαχία 
μεταξύ τοΰ τελευταίου καί τοϋ Πρόκλου, αναγκαζόμενου νά καταλίπη 
τέλος τό άδικον δικαστήριον, δπερ εν τούτοι? άποφαίνεται υπέρ τής 
ενοχής τοϋ Πελάγιου, καταδικάζον τοΰτον εις τον διά διστόμου πελέ- 
κεως θάνατον.

'Ο άθφος πατρίκιος οϊκτείρει τήν άθλίαν κατάστασιν εις ήν κατέ
πεσε τό βασίλειον, άφ’ δτου ή αρετή ύπέκυψεν εις τήν βίαν, ή δια
φθορά ύπεσκέλισε τον νόμον καί έξηπλώθη πανταχοΰ τό άπέραντον 
τής αδικίας χάος. Προλέγει δέ εις τον περιφρονητικούς απερχόμενον 
Λογγΐνον τό έγγίζον τέλος του. Ένφ δέ στρατιώται συλλαμβάνουν 
προς έκτέλεσιν τον Πελάγιον, εμφανίζεται επί σκηνής ό υιός του, καί 
έκδηλών συγκινητικήν προς τον πατέρα στοργήν, δι’ ικετευτικών λό
γων εκλιπαρεί τούς Ισχυρούς εις αναστολήν τής έκτελέσεως τής άποφά- 
σεως.

'Ο Ζήνων άποκρινόμενος ζητεί νά όδηγηθή δ υιός εις τ’ ανά
κτορα, ΐν’ άνατραφή έν τφ περιβάλλοντι των Αύλικών, προκαλών 
οϋτω τάς διαμαρτυρίας τοΰ Πελάγιου, δστις επιγραμματικούς εκφράζει 
τήν παρατηρουμένην άντίθεσιν μεταξύ φαινομένων καί γεγονότων εις 
τούς βασιλείς, κατά κανόνα επί υποκρισία διακρινομένους.

Σκηνή Β' (Στίχ. 21)

Ό Πελάγιος μονολογών, οϊκτείρει εαυτόν διά τήν επελθοϋσαν με. 
ταβολήν τής τύχης καί επικαλείται τον Χριστόν εις έπιβεβαίωσιν τής 
προς τήν θρησκείαν πίστεώς του καί τής αγάπης προς τήν πατρίδα, 
ήτις τώρα κατεδίκασε τον πατρίκιον εις τήν έσχάτην των ποινών.

Σκηνή Γ' (Στίχ. 36)

Ό Σεβαστιανός ζητεί παρά των στρατιωτών νά προσαγάγουν πρός
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ΐό πςοτυπον τού «Ζήνωνος;

εκτέλεσιν τον Γίελάγιον, απειλών διά θανάτου πάντα, δσας θά έτόλμα 
νά παράσχη εις τούτον βοήθειαν.

*0 Πελάγιος προσέρχεται είς τό «μοιραΐον θέατρον>, πλήρης χρι
στιανικής καρτερίας.

Σκηνή Δ' (Στίχ. 24)

Έν τώ μεταξύ σπεύδει επί σκηνής 6 Πρόκλος ματαίως προσπα- 
θών νά έμποδίση τό έγκλημα και κινεί είς έπανάστασιν τον ακολου
θούντο λαόν, ον όμως οί στρατιώται τοϋ Σεβαστιανού, μετά συναφθεΐ- 
σαν φονικήν μάχην, διασκορπίζουν, τραυματίσαντες καί αυτόν τον αρ
χηγόν, δστις έν πλήρει αγανακτήσει επικαλείται τό διακεχυμένον αίμα 
ώς μάρτυρα τοϋ επικειμένου έν τοίς άνακτόροις ολέθρου.

Σκηνή Ε' (Στίχ. 28)

Ένφ μένουν προσηλωμένοι επί τών τειχών αί κεφαλαί τών αδί
κως φονευθέντων καί οί δύο αδελφοί έπαίρονται θεωροΰντες, δτι έγέ- 
νοντο κύριοι τής μοίρας των, 6 Λογγΐνος σαρκαστικώς ειρωνεύεται 
τήν τύχην τοϋ Πελάγιου καί ό Ζήνων καλεί τούς ηγεμόνας εις μεγα
λοπρεπές συμπόσιον.

Σκηνή <7" (Στίχ. 7)

Έκ παραλλήλου ό ’Αναστάσιος προτρέπει τον Ουρβίκιον, δπως 
τηρή υπό τά τείχη τής Αυλής έν επιφυλακή τον στρατόν, ενώ ουτος 
θά προσπαθή, δπως μεθύση τον βασιλέα.

Σκηνή Ζ' (Στίχ. 9)

Δίδονται αμέσως αί δέουσαι προς τον στρατόν συστάσεις. 

Σκηνή Η' (Στίχ. 49)

Οί δύο αδελφοί θριαμβευτικώς πανηγυρίζουν έν τοΐς άνακτόροις 
επί τή πιστευθείση νίκη, ενώ ή τύχη των προμηνύεται αιματηρά καί 
φρικώδης.

Είς ακολουθούσαν βωβήν σκηνήν, έφ’ άρματος παρελαύνει ό Βάκ
χος προκαλών τήν ευθυμίαν, ήν διασπά θρήνος έκ τών τειχών προερ
χόμενος υπό τών άπορφανισθέντων τέκνων καί μάλιστα τοϋ Βασιλί
σκου. Συγχρόνως εμφανίζεται προ τοϋ Ζήνωνος άπαισία τήν όψιν ή 
σκιά τοϋ άπειλοϋντος νά σπείρη τον όλεθρον Άρμακίου, ένφ δ ’Ανα
στάσιος, εκμεταλλευόμενος τήν επικρατούσαν, ένεκα τής μέθης τοϋ βασι- 
λέως, σύγχυσιν, κατελθών κρυφίως προς τά τείχη παροτρύνει τον στρα
τόν είς έπίθεσιν. ’Έφηβοι αναγγέλλουν ήδη τήν άφιξιν τοϋ έχθροϋ.
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Φ. Μπουμπουλίδοϋ

'Ο Ζήνων εν κραιπάλη μέθης πίπτει εν τφ μέσφ τής σκηνής καί δ 
Λογγΐνος σπεύδει προς φυγήν.

Σκηνή Θ' (Στίχ. 45)

Δίδεται αμέσως εντολή εις τον Πρόκλον να συλλάβη καί θανατώση 
τον άποδιδράσκοντα, ένφ δ Οΰρβίκιος προσφέρει τό στέμμα εις τον 
’Αναστάσιον, δστις άνακηρυσσεται ύπδ τοΰ στρατού βασιλεύς καί υπό
σχεται έκδίκησιν τών εγκλημάτων καί ειρηνικήν διακυβέρνησιν. Έν 
τφ μεταξύ στρατιώται τοποθετούν τον Ζήνωνα ζώντα εντός λάρνακος.

Σκηνή Γ (Στίχ. 84)

Ό Λογγΐνος άοπλος, υπό πάντων έγκαταλελειμμένος, εις εκτενή 
μονόλογον, διεκτραγφδεΐ τήν αθλιότητα τής καταστάσεώς του, οίκτεί- 
ρει τό εύμετάβλητον τής τύχης καί άναμιμνησκόμενος τής προρρήσεως 
τοΰ μελλοθανάτου Πελάγιου αναγνωρίζει, ήττημένος ήδη, τον όλε
θρόν του.

Εμφανίζονται έν συνεχεία αί σκιαί των αγρίως δολοφονηθέντων 
Πελάγιου, Γαζαίου, Εύφημιανοΰ καί Βασιλίσκου, απειλητικά) τήν 
δψιν, προκαλούσαι φρίκην καί σύγχυσιν, ένφ δ Λογγΐνος συλλαμβά- 
νεται τέλος υπό τών ήγεμόνων καί θανατούται επί σκηνής.

Σκηνή ΙΑ' (Στίχ. 69)

Μεταλλαγείσης τής σκηνής, εμφανίζεται εντός μνήματος δ Ζή
νων, δστις συνελθών έκ τής μέθης καί άντιληφθείς, δτι κατάκειται δέ
σμιος, καλεΐ ματαίως εις τά δπλα τον στρατόν καί επικαλείται τήν 
αρωγήν τού αδελφού, οΰτινος ή σκιά έμφανιζομένη εκθέτει τά διατρέ- 
ξαντα καί δικαιολογείται διά τήν αδυναμίαν παροχής βοήθειας.

Ό Ζήνων θρηνολογεί τήν κατάστασίν του καί επιτεθείς διά λό
γων κατά τής έμφανισθείσης σκιάς τοΰ Πελάγιου παρακαλεΐ τάς Ευμε
νίδας, δπως δώσουν τέλος εις τά βάσανά του.

Ή σκιά τοΰ Πελάγιου φαίνεται ικανοποιημένη έκ τού τρόπου τού 
θανάτου τών δύο αδελφών.

Έν τφ μεταξύ παρέρχεται έν βωβή σκηνή ή νεκρική πομπή τοΰ 
Λογγίνου, συνοδευομένη υπό στρατιωτών, οΐτινες έν τέλει τού δράμα
τος οίκτείρουν τήν μοίραν τών βασιλέων, αϊρομένων μέχρι τών άστρων 
υπό τής τύχης καί κατολισθαινόντων είτα εις τον έσχατον πυθμένα 
τής Στυγός.
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Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος» 4ί

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ή παραβολή των άντιστοιχούντων χωρίων τοΰ Ελληνικού κειμέ
νου προς τό ξένον πρότυπον άποδεικνύει κατά τρόπον αναμφισβή
τητου την προέλευσιν τής Κρητικής τραγοοδίας έκ τοΰ λατινικού δρά
ματος.

'Υπό έπσψιν έκτάσεως κατά πρώτον τά δυο έργα εμφανίζουν αι
σθητήν αναλογίαν :

ΖΗΝΩΝ ΖΕΝΟ
Πράξις Α' Στιχ . 384 Πράξις Α' Στιχ . 440

» Β' » 444 » Β' » 499
» Γ » 384 » Γ' » 403
» Δ' » 397 » Δ' » 244
» Ε' » 384 » Ε' » 502

Σύνολον . . 1993 2088

'Η διαφορά τών στίχων μεταξύ τών πράξεων Δ' καί Ε' εις άμφό- 
τερα τά έργα είναι φαινομενική μόνον, δφειλομένη εις τήν διαφοράν 
κατανομής τών σκηνών.

Άλλα και γενικώτερον, υπό έποψιν περιεχομένου, 6 Κρής ποιητής 
φαίνεται, orι ήκολούθησε τό ξένον πρότυπον πιστώς.

Εις τούτο δ’ οφείλεται και ή έλλειψις χορικών έν τή Ελληνική 
τραγφδία, επομένη κατά τούτο εις τό λατινικόν δράμα τού Simonis.

Τό γεγονός τουναντίον, ότι έν τφ Κρητική) δράματι δεν απαντούν 
Ιντερμέδια, καίτοι τούτων γίνεται μνεία εις τάς διδασκαλίας τού έρ

γου, πρέπει ν’ άποδοθή πιθανόν μεν εις αυτόν τούτον τον Κρήτα 
ποιητήν, οστις ΐσως έσκέπτετο κατά τήν σύνθεσιν τού έργου του, να 
γράψη καί “Ιντερμέδια, δεν έπραγματοποίησεν όμως τήν επιθυμίαν 
του δι’ άγνωστους είς ημάς λόγους- δεν αποκλείεται πάντως καί ή 
ύπόθεσις, δτι εμνημόνευσε τούτων κατ’ αναλογίαν προς τήν μεταξύ 
τών πράξεων τού λατινικού δράματος έπαναλαμβανομένην φράσιν: 
Chorus musicorum, vel interludium. ’Αλλά καί είς τον άντιγρα- 
φέα τοΰ χειρογράφου τού Νανιανού κώδικος δυνάμεθα ν’ άποδώσωμεν 
τήν παράλειψιν τών Ίνιερμεδίων. ’Ανάλογος άλλωστε περίπτωσις εμ
φανίζεται καί είς τό περιέχον τόν «Γύπαριν» χειρόγραφον τού αυτού 
κώδικος, παρ’ ψ δεν υπάρχουν ’Ιντερμέδια75.

“Οσον αφορά τώρα είς τά σημεία τής μεταξύ τοΰ Ελληνικού καί

,δ) Ίδ. Μ. I. Μανούσακα «’Ανέκδοτα ‘Ιντερμέδια τοΰ Κρητικού Θεά
τρου», περ. «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Α' (1947), σελ. 527.
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τοϋ Λατινικού δράματος, κατά την έκθεσιν τών γεγονότων, παρατηρού
μενης διαφοράς, πρέπει νά σημειωθή, δτι αυτή είναι μικράς μάλλον 
σημασίας.

Ταυτότης παρατηρεΐται γενικώς ως προς τά δρώντα πρόσωπα τών 
δυο τραγφδιών, εξαιρέσει τοϋ εν τφ λατινικφ προτύπιρ πατριάρχου 
Εύφημίου (Ruphemius), δστις, ίσως καί διά την συγγένειαν τοϋ ονό
ματος προς τον μάγον Εύφημιανόν (Ruphemianus), άντικατεστάθη 
διά τοϋ πατρικίου Πελάγιου υπό τοϋ Κρητός ποιητοϋ, περί τοϋ οποίου 
ό Σάθας παρατηρεί16, δτι «μετέβαλε τον πατρίκιον Πελάγιον εις τον 
ανύπαρκτον πατριάρχην Πελάγιον, με σκοπόν βεβαίως δραματικωτέ- 
ρας συγκινήσεως, πιθανόν δμως και απλώς έκλαβισν τό λατινικόν 
patricius ως πατριάρχης».

Καίτοι ή εν γένει παρακολοόθησις τοϋ Λατινικοϋ προτύπου υπό 
τοϋ Κρητός ποιητοϋ δεν δικαιολογεί τοιαύτην υπόνοιαν, έν τοότοις οί 
λόγοι τοϋ Πελάγιου—είς την παραλειπομένην έν τη Ελληνική ιραγφ- 
δία Α' σκηνήν τής Δ' πράξεαις—πρός τον υιόν Έρασμον, δν δεν ήδύ- 
νατο νά έχη ό πατριάρχης, πείθουν, δτι πράγματι πρόκειται περί πα
τρικίου. Ή μεταβολή τοϋ αξιώματος τοϋ Πελάγιου έν τή Κρητική τρα- 
γιρδίφ επιτρέπει νά συμπεράνωμεν, δτι ό Έλλην συγγραφεύς έν τή 
σπουδή τής έργασίας του δεν έδωκε τήν δέουσαν προσοχήν έπ) τοϋ 
σημείου τούτου.

Άνάλογον άλλωστε παράδειγμα — άνευ σημασίας δμως ως πρός 
τήν άνάπτυξιν τοϋ δράματος — παρουσιάζεται, καί έν ιή άποδόσει τοϋ 
Λατινικοϋ Philarchus (φύλαρχος, φυλάρχης), παρά τφ Centurio, Ca
stor, Tribunus militum, διά τοϋ Ελληνικού) Φίλαργος (κύριον όνομα), 
δπερ ανήκε μάλλον εις τον Philargum (procerem), δν ως Φιλάρετον 
(άρχοντα) εμφανίζει ό Κρής ποιητής έν τή Ελληνική τραγφδία.

Καθαρώς δημιουργικήν σύνθεσιν τοϋ Έλληνος λογίου αποτελεί ό 
Πρόλογος, ένθα κατ’ άρχάς μέν μονολογεί ό ’Αρης, κατόπιν δε διεξά
γεται διάλογος μεταξύ ιών τριών Ευμενιδών καί τού Διονύσου.

Ό Κρής ποιητής είσήγαγε βεβαίως τον Πρόλογον κατ’ άπομί- 
μησιν αναλογών συνθέσεων τής Κρητικής λογοτεχνίας («Έρωφίλη», 
«Στάθης», «Γύπαρις»), ανέπτυξε δέ τά έν αύτφ έκιιθέμενα μετά ποιη
τικής τφ δντι διαθέσεως. Σχετικώς ό Σάθας παρατηρεί”: «Ό άναγι- 
νώσκων τον Πρόλογον τοϋτον δύναται νά νομίση δτι έν τφ ποιητή 
τοϋ Ζήνωνος άνεϋρεν έφάμιλλόν τινα πρός τον Χορτάκην καί τον 
Κορνάρον, άν δ’ έξ δνυχος κρίνη καί τον λέοντα πιθανόν νά φαντα-

,e) Κ. Ν. Σάθα «Κρητικόν Θέατρον» ένθ’άν., σελ. κ'. 
,Τ) Κ. Ν. Σ ά θ α «Κρητικόν Θέατρον», ένθ’ άν., σελ. ιε'.
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σθχί ότι έχει προ οφθαλμών γνήσιόν τι προϊόν τής μεσαιωνικής ημών 
δραματουργίας, αφού μάλιστα και αυτή ή τοΰ δράματος ύπόθεσίς 
έλήφθη έκ τής Βυζαντινής ιστορίας, την οποίαν τοσοΰτον ενωρίς Αλη
σμόνησαν οί υπό τον Τουρκικόν xui Ένετικόν ζυγόν στενάζοντες “Ελ
ληνες, άλλ’ ή εικασία αυτή μεταβάλλεται εις αληθές πρόβλημα διά τής 
άναγνώσεως τοΰ κυρίου δράματος' εν τουτιρ ή ρέουσα τοΰ προλόγου 
γλώσσα εξαφανίζεται, την δέ ποιητικήν φαντασίαν διαδέχεται ψυχρά 
πεζολογία...».

Αί εν λόγφ κρίσεις τοΰ πρώτου εκδότου τής τραγωδίας, τόσον ως 
προς την έξαρσιν τής αξίας τοΰ Προλόγου, οσον καί ως προς τήν με
τριότητα τοΰ ποιητικοΰ λόγου εις τό κυρίως δράμα είναι υπερβολικοί, 
οπωσδήποτε δέ αποκλείουν τήν υπόνοιαν, ήν αυτός ό Σάθας διετύπω- 
σε7ί «μή άλλος ποιητής έγραψε τον Πρόλογον, έτερος δέ συνέθεσεν 
αυτό τό δράμα», καθ’ όσον προσέτι θά έπρεπεν ό συντάκτης τοΰ Προ
λόγου νά γνωρίζη καί τό Λατινικόν πρότυπον επακριβώς, δεδομένου 
δτι, κατά τήν παρατήρησιν τοΰ αΰτοΰ μελετητοΰ, «ή περί τό τέλος τοΰ 
Προλόγου έμφάνισις τοΰ Διονύσου ελήφθη ως απλή είκών εκ τής με
τά τήν δγδόην σκηνήν τής τελευταίας πράξεως παρεντιθεμένης scena 
muta, διότι 6 μέν Βάκχος τοΰ Σίμωνος είναι εντελώς βωβόν πρόσω- 
πον, ό δέ τής Κρητικής τραγωδίας Διόνυσος αποτελεί έκ τών κυριωτέ- 
ρων προσώπων τοΰ διαλόγου» 78 79.

Ό Ιδιαιτέρως ποιητικός τόνος τοΰ Προλόγου δέον μάλλον ν’ άπο- 
δοθή εις τήν ελευθερίαν τοΰ συγγραφέως, δστις εις μέν τό κυρίως 
δράμα παρέμεινε πιστός εις τό ξένον πρότυπον, ένφ εις τον Πρόλογον, 
είχε τήν ευχέρειαν προς άνάπτυξιν ιδεών καί συναισθημάτων κατά 
τρόπον ανεξάρτητον.

‘Οπωσδήποτε ή υπό έποψιν περιεχομένου όμοιότης τών δυο δρα
μάτων, άναφερομένη είς τήν δλην θεατρικήν οικονομίαν καί τον τρό
πον άνελίξεως τών γεγονότων, θ’ άποδειχθή καλύτερον εκ τής κατω
τέρω έπιχειρουμένης αναλυτικής συγκρίσεως τοΰ Έλληνικοΰ κειμένου 
πρός τό λατινικόν πρότυπον.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είς τον Πρόλογον (Στίχ. 202) εμφανίζεται κατ’ άρχάς ό ’Άρης έφ’ 
άμάξης καθήμενος καί αποτεινόμενος πρός τούς θεατάς εξαιρεί τήν 
αξίαν τής δυναμεως του, δι’ ής τόσοι ενθουσιασμοί έξάπτονται, τό
σοι μάχαι συνάπτονται, τοσαυτη ανδρεία εμφανίζεται καί μεταβολαι

78) Κ. Ν. Σάθα «Κρητικόν Θέατρον», ενθ’ άν., σελ. ιε'.
,8) Κ. Ν. Σάθα «Κρητικόν Θέατρον», ενθ’ άν., σελ. ις'.
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εις τάνθρώπινα παρατηρούνται. Δια τούτον οΰδείς υπολογίζει την 
ζωήν, ούδείς προ τοϋ θανάτου δειλιφ, άλλα πάντες ακάθεκτοι φέρον
ται προς τον αγώνα εις την δόξαν άποβλέποντες. Παράδειγμα ό Κορ- 
νήλιος Κατερήν, ό ένδοξος Ενετός στρατηγός, προς όν ούτε ό 'Ηρα
κλής, ούτε ό ’Αλέξανδρος, ούτε άλλος τις τών ηγεμόνων δυναται νά 
συγκριθή καί δν άποθανόντα, άλλα μη ήττηθέντα, πάντες μετά σεβα
σμού άναλογίζονται.

Αυτός λοιπόν ό θεός δ άνυψών τούς στρατιώτας εις στρατηγούς, ό 
δωρούμενος σκήπτρα καί κρημνίζων θρόνους, άνεβίβασεν εις την αυ
τοκρατορίαν καί ιόν Ζήνωνα, παρέσχεν υψηλά άξιώματα εις τον Άρ· 
μάκιον καί τον υιόν αυτού Βασιλίσκον, προειδοποιεί δέ τώρα περί τού 
τέλους τού δράματος διά τού φόνου των ηγεμόνων καί τής άνόδου εις 
τον θρόνον τού ’Αναστασίου, μετά την καταδίκην τού Ζήνωνος, οστις 
ζών θά ριφθή εις τον τάφον.

Τότε εμφανίζονται επί σκηνής ή Τισιφόνη, ή Άληκτώ καί ή Μέ
γαιρα, θεότητες τού "^δου, τιμωρούσαι πάσαν παράβασιν τού ηθι
κού νόμου, υπό τού Πλούτωνος άποσταλεΐσαι προς ένίσχυσιν τού έρ
γου τού ’Άρεως, καί ^κατονομάζουν τάς περιπέτειας τών μελλόντων 
θυμάτων Ζήνωνος, Λογγίνου καί Ούρβικίου. Φθάνει δέ καί δ Διό
νυσος ζητών νά μάθη την αιτίαν τής ουγκεντρώσεως τών θεών καί 
έπαιρόμενος επί τή άπολέμφ δυνάμει του, περιφρονεϊ ως άνικάνους 
προς επιτέλεσιν τού έπιχειρηθέντος σχεδίου τόσον τον ”Αρην οσον 
καί τάς Έρινύας καί ισχυρίζεται, orι μόνος αυτός διά τής ισχύος 
τού οίνου δύναται νά έπιτύχη την ποθουμένην μεταλλαγήν τών πρα
γμάτων.

ΙΙΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

Ή πρώτη πράξις, διηρημένη εις πέντε σκηνάς, συνολικού άριθμοΰ 
384 στίχων, άντιστοιχεΐ προς τάς πέντε πρώτας σκηνάς τής αυτής πρά- 
ξεως τού Αατινικού προτύπου, συγκείμενης έκ 440 στίχων. Παραλείπε- 
ται δμως έν τή Ελληνική τραγψδίμ ή έκτη σκηνή τού ξένου κειμένου 
(Στίχ. 66).

Έν τή Α' Σκηνή (Στίχ. 50) εμφανίζεται ή σκιά τού δολοφονη 
θέντος Βασιλίσκου, ζητούντος νά παύσουν τφσματα καί διασκορπι- 
σθούν τά βασιλικά σύμβολα, προς α συνήθως άγονται δι’ άπατηλών 
τεχνασμάτων οί άφρονες, κατακρημνιζόμενοι άπό βαράθρου εις βάρα- 
θρον, προς ο φέρεται ήδη καί δ Λογγίνος. Προαγγέλλει έν συνεχείμ 
την μέλλουσαν νά έπέλθη έν τω οΐκφ καταστροφήν, δι’ ήν ή λέμβος 
τού Άχέροντος θά πληρωθή ψυχών καί καλεΐ τάς θεότητας τού 
"^δου νά λάβουν εκδίκησιν παρά τού έγκληματίου Ζήνωνος, μακρόθεν

ι
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ήδη εμφανιζόμενου. Παραλείπει όμως 6 Κρής ποιητής την συμβουλήν 
τής άπειλούσης τά πάντα σκιάς προς τον αύτοκράτορα, δπως ζητήση 
πληροφορίας περί τής μελλοΰσης τύχης.

Οΰτω εν τή Β' Σκηνή (Στίχ. 132) 6 Ζήνων αδικαιολογήτους υπό 
κακών προαισθημάτων κατεχόμενος ανησυχεί καί σπεύδει προς τον μά
γον Εΰφημιανόν ΐνα μάθη τι περί τοϋ μέλλοντος. Οΰτος είναι πρόθυ
μος νά βοηθήση τον βασιλέα, δστις δμως δεν αποδέχεται υποδείξεις 
τρόπων βίου τρυφηλοΰ, ή υπεροχής καί επιβολής επί τών συγχρόνων 
του καί επιμένει νά γνωρίση σαφέστερον τό πεπρωμένον. Ό άστρολό- 
γος προσφέρει τότε μαγικόν δακτύλιον καί, μετά τινας ενδοιασμούς, 
πληροφορεί τον έκπληκτον βασιλέα δτι πρόκειται νά κλεισθή ζών εντός 
τάφου. Πλήρης οργής ό Ζήνων επιτίθεται μαινόμενος κατά τοϋ μά
γου, παρά τοϋ οποίου μανθάνει συμπληρωματικώς, δτι ό μέλλων δρά
στης τοϋ εγκλήματος ανήκει εις τό άμεσον περιβάλλον τοϋ αΰτοκράτο- 
ρος, χωρίς δμως σαφείς περί τοϋ προσώπου ενδείξεις. ’Έντρομος άρ- 
νεΐται νά δεχθή ώς αληθείς τούς λόγους τοϋ Εύφημιανοΰ, 8ν καί διά 
ξίφους επί σκηνής φονεύει.

Έν τή Γ' Σκηνή (Στίχ. 44) ό εμφανισθείς Λογγΐνος, μή δια- 
κρίνας υπό τό σκότος τής νυκτός τον Ζήνωνα, επιχειρεί νά συλλάβη 
τοϋτον. ’Ακολουθεί μονομαχία τών δύο άδελφιϋν, καθ’ ήν οΰτοι ανα
γνωρίζονται, καί επί τή αγγελία υπό τοϋ βασιλέως τοϋ έξαγγελθέντος 
καθ’ εαυτού πεπρωμένου, ανταλλάσσουν λόγους στοργικούς, υποσχό
μενοι αλληλεγγύην προς άντιμετώπισιν τών κοινών εχθρών.

Έν τή Δ' Σκηνή (Στίχ. 24) ό Λογγΐνος μονολογών, απευθύνει 
ύμνον ενθουσιώδη προς τήν πηγήν τής ζωής, τον ήλιον, δν καί παρα- 
καλεΐ νά φωτίση διά τών ακτινών του τήν πορείαν τών επιχειρουμέ- 
νων προς άνάληψιν τής εξουσίας σχεδίων. Εις τό τέλος — κατ’ άπομί- 
μησιν τοϋ προτύπου—-εμφανίζεται ό Λογγΐνος ύποχωρών καί κρυπτό
μενος δπως παρακολουθήση τάς σκέψεις τοϋ Ζήνωνος, δστις πρόκει
ται νά συνεδριάση μετά τοιν συγκλητικών.

Έν τούτοις ή έν αρχή τής Ε' σκηνής διδασκαλία παρουσιάζει τού
τον αμέσως παρακαθήμενον εις τό συμβούλιον, ένφ κατά τό ξένον κεί
μενον ό Λογγΐνος, «ιδιαιτέρως» παραμένων, εμφανίζεται μετά τήν κα- 
θαίρεσιν τοϋ Βασιλίσκου, ί'να λάβη ενεργόν δράσιν άμα τή διατυπάισει 
τών περί αυτού γνωμών τών συγκλητικών.

Έν τή Ε' Σκηνή (Στίχ. 134) ό Ζήνων ζητεί τήν άπομάκρυνσιν 
τοϋ Βασιλίσκου υπό τό πρόσχημα τής τυραννικής προς τούς υπηκόους 
διαθέσεως τούτου καί επί τή προφάσει, δτι διά τήν συμπεριφοράν του 
κινδυνεύουν πάντες οΐ ηγεμόνες' προτείνει δέ δπως καρή οΰτος προς 
τιμωρίαν μοναχός.
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*0 Βασιλίσκος, καίτοι οϊκτείρων εαυτόν επί τη γενομένη μεταβολή 
τής τύχης, εμφανίζεται εν τούτοις καρτερικώς αποδεχόμενος την νέαν 
κατάστασιν, αλλά κα'ι απειλών δι* αυστηρός έκδικήσεως τον Ζήνωνα. 
Ουτος όμως περιφρονεΐ ιόν έκπεπτωκότα άρχοντα καί ζητεί την γνώ
μην των παρισταμένων περί τοΰ μέλλοντος νά άρξη Λογγίνου.

Ό Κρής ποιητής επιφέρει ενταύθα μετατροπήν τινα έν τή διατυ- 
πώσει τής γνώμης των συμβούλων τού βασιλέως, κατά την άπόδοσιν 
τού Λατινικού κειμένου. Ένφ δηλαδή έν τφ ξένω προτύπφ τίθενται 
υπέρ τού Λογγίνου οί Ούρβίκιος, Σεβαστιανός καί Φίλαργος, κατ’ αυ
τού δέ οί πατριάρχης Εύφήμιος καί Πελάγιος, έν τή Ελληνική τραγψ- 
δίφ υποστηρίζουν τον ΛογγΤνον οί Ούρβίκιος καί Σεβαστιανός, έξαί- 
ροντες τήν εύγενή καταγωγήν καί τάς άρετάς του, άντιτίθενται δέ οί 
Πελάγιος καί Φίλαργος. Καί ό μέν πρώτος εκφράζει τούς έν τφ Λατι- 
νικφ κειμένφ λόγους τού πατριάρχου, ύποστηρίζων ότι ή χριστιανο
σύνη διέρχεται κρίσιν, δι’ ό απαιτείται νά άρξη διακεκριμένος έπ’άρε- 
τή άνήρ, ένφ ό Φίλαργος ’ισχυρίζεται, κατά τούς έν τφ ξένφ προτύπφ 
λόγους τοΰ Πελάγιου, ότι είναι ακατάλληλος προς διακυβέρνησιν τής 
χώρας 6 Λογγίνος, όστις ένεκα τούτου εξοργίζεται καί απειλεί διά θα
νάτου τον βασιλικόν σύμβουλον. Ό Ζήνων τέλος προς ίκανοποίησιν 
τού αδελφού, αύταρχικώς φερόμενος, διατάσσει νά σεβασθούν πάντες 
τήν άπόφασίν του περί συμβασιλείας.

’Ενταύθα περατοΰται ή πρώτη πράξις, παραλειπομένης τής ς' σκη
νής τού Λατινικού έργου, έν ή ό άντικατασταθείς έν τή Κρητική τρα- 
γφδίρ υπό τοΰ Φιλάρχου Πελάγιος συμβουλεύει μετριοπάθειαν καί συ
νετήν άντιμετιόπισιν τής κρατούσης άθλιότητος, ήν ζωηρώς είκονίζει 
χορός άπορφανισθέντων παίδων, ζητούντων παρά τοΰ βασιλέως βοή
θειαν.

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ή δευτέρα πράξις, διηρημένη εις οκτώ σκηνάς συνολικού αριθμού 
444 στίχων, αντιστοιχεί προς τάς οκτώ πρώτας σκηνάς τής αυτής πρά- 
ξεως τοΰ Λατινικού δράματος, συγκειμένης έκ 499 στίχων. Ή ένάτη 
όμως σκηνή τού ξένου προτύπου (Στίχ. 54) μετηνέχθη υπό τοΰ Κρητός 
ποιητοΰ ε’ις τήν Γ' πράξιν, αντιστοιχούσα προς τήν Λ' σκηνήν αυτής. 
Παραλείπεται ακόμη έν τή Ελληνική ιραγφδίμ ή μεταξύ τών δύο 
πρώτων σκηνών παρεντιθεμένη χορογραφική άπεικόνισις τού μέλλον
τος.

’Εν τή Λ' Σκηνή (Στίχ. 78) εμφανίζεται μελανοφορών ό Λογ- 
γΐνος, πλήρης προαισθημάτων διά τήν άναμένουσαν αυτόν μοίραν καί 
καλεΐ μουσικόν, όπως διά τοΰ ςίσματος μαλάξη τήν τεθλιμμένην καρ-
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δίαν του. Ό Μουσικός ψάλλει κατ’ αρχήν ρσμα τερπνόν, δπερ ερεθί
ζει εναντίον του τον Λογγΐνον, άπαιτοϋντα άμεσον αλλαγήν τοΰ τόνου 
καί προστάσσοντα τον εν αμηχανία ευρισκόμενον Μουσικόν, όπως εκτέ
λεση μσμα δυνάμενον και θηρία νά ήμερώνη, ώς ακριβώς τοΰ "Ορφέως 
ή λΰρα. Ό Μουσικός, καίτοι άμφιβάλλων περί τής τοιαύτης ίκανότητος 
τής τέχνης του, εν τούτοις ψάλλει τήν κρατούσαν μεταξύ τής ψυχικής 
κσταστάσεως τοΰ Λογγίνου καί τοΰ κάλλους τής φΰσεως διαφοράν, ινα 
τέλος συνάψη, κατά τήν επιθυμίαν τοΰ ήγεμόνος, προς τούς ήχους τού 
οργάνου του στίχους πλήρεις απαισιοδοξίας διά τό ευμετάβλητου τής 
ανθρώπινης τύχης, ένφ δ Λογγΐνος βυθίζεται εις ύπνον.

Χαρακτηριστικόν είναι, ότι ένφ εν τφ ξένφ προτύπφ οι στίχοι τοΰ 
άσματος δεν καταγράφονται, σημειουμένου απλώς περί τοΰ Μουσικού 
«canitur», έν τή Ελληνική τραγφδίμ ό Κρής ποιητής παρεμβάλλει ανά
λογους προς τήν διδασκαλίαν τοΰ Λατινικού δράματος στίχους. Ούτω 
δ’ εξηγείται καί ή διαφορά έκτάσεως τής αυτής σκηνής μεταξύ τών 
δύο έργων, ήτις είναι μόνον φαινομενική, όφειλομένη εις τήν κατα- 
χώρισιν εν τφ Κρητικφ δράματι τών στίχων τοΰ δώματος τοΰ Μου
σικού.

Έν τή Β' Σκηνή (Στιχ. 50) εμφανίζεται δ ’Αναστάσιος, δστις 
παρατηρεί ευθύς αμέσως τό καταπεσόν εκ τών χειρών τοΰ άποκοιμη- 
θέντος Λογγίνου βιβλίον, δπερ καί μετά πολλούς ενδοιασμούς άναλα- 
βών άναγινώσκει. Πρόκειται περί τών χρησμών τοΰ μάγου Εύφημια- 
νοΰ, συμφώνως προς τούς δποίους ό Ζήνων έμελλε νά ταφή ζών εντός 
μνήματος, ν’ άνέλθη δέ τέλος επί τοΰ θρόνου δ ’Αναστάσιος. Οΰτος, 
ένθαρρυνόμενος διά τών προφητικών τούτων λόγων, σκέπτεται ήδη 
πώς θά έπιτύχη τό ποθούμενον, δεδομένου δτι ή τύχη διά τής άενάου 
μεταβολής τον εύδαίμονα καθιστά δυστυχή, διασφζει δέ τον εις βά- 
ραθρον καταπίπτοντα.

Έν τή Γ' Σκηνή (Στίχ. 106) εμφανίζεται δ Γατζέος, δστις δι- 
καιολογών τήν άφιξίν του περιγράφει διά τών μελανωτέρων χρωμά
των τήν επικρατούσαν έν τή χώρα αθλιότητα. Εις άπάντησιν δ ’Ανα
στάσιος επικαλείται τήν έκδίκησιν τοΰ Διός μέν, ΐνα ρίψη τον κεραυ
νόν του κατά τών άδικων, τοΰ ’Άρεως δέ, ινα καταπολεμήση τον τύ
ραννον, καί συνιστά εις τον Γατζέον, δπως άπευθυνθή προς τον ύπνώτ- 
τοντα Λογγΐνον, μήπως έπιτύχη τήν ήμέρωσιν τοΰ χαρακτήρός του. 
’Απερχομένου δέ τοΰ ’Αναστασίου, δ Γατζέος προτρέπει τον ακολου
θούντο εις τούτον όμιλον άπορφανισθέντων παίδων, δπως ζητήση πα
ρά τοΰ ήγεμόνος έλεημοσύνην. 'Υπό τοΰ θρηνώδους άσματος τών παί
δων δ Λογγΐνος άωυπνισθείς, έκλαμβάνει τούτους ως τέρατα τοΰ “4‘ 
δου καί επιχειρεί νά τά έκδιώξη. ’Επεμβαίνει όμως δ Γατζέος, δστις
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εξηγεί εΐς τον Λογγΐνον, οτι πρόκειται περί άξιων οίκτου παίδων και 
επιρρίπτει την εύθύνην της δυστυχίας ε!ς αυτόν, δ'στις έξαγριοΰται 
ήδη επι τοΰτιρ και εκδιώκει μανιωδώς εκ τής σκηνής τον χορόν. Μα- 
ταίως ό Γατζέος προσπαθεί νά πείση τον Λογγΐνον, δπως ΐδη τα πρά
γματα υπό την αληθή των δψιν, ήρεμήση ψυχικώς καί κρίνη αντικει
μενικές την κατάστασιν. Οΰτος αντί άλλης άπαντήσεως προσφέρει πο- 
τήριον οίνου, εντός τοΰ οποίου έχει ριφθή δηλητήριον καί βιάζει τον 
Γατζέον νά πίη. Ή σκηνή περατοΰται διά τοΰ θανάτου τοΰ τελευταίου 
τούτου, προειπόντος δμως τον άμεσον θάνατον τοΰ σκληρού ήγεμόνος.

Έν τή Δ' Σκηνή (Στίχ. 34) ό Λογγΐνος εκφράζεται περιφρο
νητικές περί τής αξίας τής έλπίδος, ήτις κενή ένέπαιξε καί αυτόν ύπο- 
λογίσαντα εις τήν νίκην, αλλά μή έπιτυχόντα διά τήν παρεμβολήν τοΰ 
Πελάγιου, οΰτινος ζητεί τον θάνατον. Ό Ζήνων ενθαρρύνει τον αδελ
φόν του υποσχόμενος νά τιμωρήση τον Πελάγιον καί άναβιβάση επί 
τοΰ θρόνου αυτόν, δστις σαφώς υποδεικνύει τον άπειλοΰντα τούς δύο 
αδελφούς κίνδυνον, αν μή περιφρονηθοΰν καί έξαφανισθοΰν οί αντί
παλοι.

Ή διαφορά τών στίχων τής έν λόγφ σκηνής μεταξύ τών δύο έρ
γων οφείλεται εΐς τον έκτενέστερον διάλογον τών δύο αδελφών, άνα- 
πτυσσόντων τάς αύτάς έννοιας διά περισσοτέρων επιχειρημάτων έν τφ 
Λατινικφ προτύπφ.

Έν τή Ε' Σκηνή (Στίχ. 28) άνακοινοΰται ύπό τών Σεβαστια
νού καί Ούρβικίου, δτι ό ήχος τών σαλπίγγων σημαίνει θριαμβευτικήν 
επάνοδον τοΰ Άρμακίου έν τή πόλει. 'Ο Ζήνων τεθορυβημένος συ
σκέπτεται αμέσως μετά τοΰ αδελφού περί τοΰ τρόπου άπωθήσεως τοΰ 
νικητοΰ στρατηγού. 'Ο ’Αναστάσιος αγγέλλει τήν προ τά>ν ανακτόρων 
άφιξιν τούτου, ένφ ό Ούρβίκιος αΰθορμήτως αναλαμβάνει νά όδηγήση 
διά τοΰ στρατού εις τήν καταστροφήν τον Άρμάκιον, λαμβάνων ύπό- 
σχεσιν συμβασιλείας παρά τοΰ Ζήνωνος, εάν ήθελεν έπιτύχει τοΰ σκο
πού.

Έν τή Τ' Σκηνή (Στίχ. 34) ό ’Αναστάσιος συνεννοείται μετά 
τοΰ Ούρβικίου περί τοΰ καλυτέρου τρόπου άντιμετωπίσεως τής έχθρι- 
κής διαθέσεως τών δύο αδελφών καί άποφασίζεται δπως προσαχθή εις 
τον νικητήν στρατηγόν ό ρασοφορών υιός Βασιλίσκος, έκπεπτωκώς 
τής έξουσίας, ώστε νά προκαταληφθή ό Άρμάκιος καί όργισθή κα
τά τών βασιλευόντων.

Έν τή Ζ' Σκηνή (Στίχ. 26) δ στρατηγός, συγκεκινημένος επί τή 
έπανόδψ, απευθύνει στοργικόν χαιρετισμόν προς τήν πατρικήν γην, 
ένφ δ Ούρβίκιος ένθουσιίοδώς υποδέχεται τόν Άρμάκιον, πληροφο
ρεί δέ τούτον περί τής έν τή χώρφ κρατούσης καταστάσεως.
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Έν τή Η' Σκηνή (Στίχ. 88) ό Άρμάκιος έκπληκτος προ τής 
θέας τού εμφανιζόμενου ήδη υίοΰ του Βασιλίσκου, δ'στις διεκτραγφδεΐ 
εις αυτόν τά συμβάντα, ορκίζεται έκδίκησιν και καλεΐ τον στρατόν εις 
έπίθεσιν κατά τών ανακτόρων, υποσχόμενος αμα τό σκήπτρον εϊς τον 
παρευρισκόμενον ’Αναστάσιον. 'Ο Ουρβίκιος συμβουλεύει σύνεσιν εις 
την εφαρμογήν τών 'έπιδιωκομένων, προς επιτυχίαν τών οποίων ανάγκη, 
όπως δέκα έμπιστοι φύλακες, κατά την ώραν τοΰ εορτασμού τών επι
νικίων επιτεθούν προς σύλληψιν καί φόνον τοΰ βασιλέως, ώστε 6 
υιός Βασιλίσκος ν’ άνέλθη επί τού θρόνου. 'Ο Άρμάκιος αποδέχεται 
τό σχέδιον τού Ούρβικίου καί απέρχεται μετά τού υίοΰ πεποιθώς εις 
την θείαν επέμβασιν.

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ

Ή τρίτη πράξις διηρημένη εις εξ σκηνάς συνολικού αριθμού 384 
στίχων αντιστοιχεί προς την ένάτην σκηνήν (Στίχ. 55) τής Β' πρά- 
ξεως τού λατινικού δράματος καί τάς πέντε σκηνάς τής Γ' πράξεως 
τού αυτού έργου, συγκειμένης έκ 403 στίχων.

Έν τή Α' Σκηνή (Στίχ. 14), άντιστοιχούση προς τήν ένάτην 
τής Β' πράξεως τοΰ ξένου προτύπου, 6 ’Αναστάσιος απευθύνεται διά 
λόγων κολακευτικών προς τούς στρατηγούς καί διανέμει χρηματικά πο
σά, ΐνα εξασφάλιση τήν εύνοιαν τούτων, ύποσχομένων ήδη αρωγήν 
προς έπίτευξιν τού έπιχειρουμένου σχεδίου.

Ή διαφορά τών στίχων τής αυτής σκηνής μεταξύ τών δύο έργων 
οφείλεται εις τήν άνάπτυξιν εκτενούς λόγου εκ μέρους τοΰ Centurio- 
nis εν τφ λατινική) προτύπφ, δστις παραλείπεται έν τή Ελληνική τρα- 
γφδία.

Έν τή Β' Σκηνή (Στίχ. 22), ώς καί έν τώ έργφ τού Simonis, 
ό Ζήνων μονολογών εκφράζει τήν αύτοπεποίθησίν του, ήτις στηρίζε
ται μέν επί τής δυνάμεως τής εξουσίας, έτι δε μάλλον ένισχύεται διά 
τής συμπαραστάσεως τού αδελφού προς άπόκρουσιν τών εχθρών του. 
Τούτο δμως δύναται νά έπιτευχθή μόνον διά καταλλήλου χειρισμού 
τών πραγμάτων, καί μεγάλης συνέσεως, επί τή οποία καί διακρίνεται ό 
βασιλεύς, ώς ισχυρίζεται ό εμφανιζόμενος επί σκηνής Ουρβίκιος.

Έν τή Γ' Σκηνή (Στίχ. 182) αγγέλλεται έπισήμως υπό τοΰ Σε
βαστιανού ή άφιξις τοΰ Άρμακίου, δστις ζητεί νά γίνη δεκτός υπό 
τοΰ Ζήνωνος. Ό βασιλεύς υποδέχεται τούτον,—-μετά συνεννόησιν πρός 
τον Λογγΐνον περί τής παρασκευαζομένης ένέδρας, — διά λόγων επαι
νετικών, εις ούς ό στρατηγός άπαντά διά κολακευτικών επίσης έ> φρά
σεων. Τότε εμφανίζονται οί δέκα πιστοί άνδρες τού Άρμακίου, έ.νφ ό
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 4
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Λογγΐνος καλεΐ την φρουράν εις βοήθειαν. Μετά σχετικόν αγώνα— 
όστic έν μέν τφ ξ'-νφ προτύπφ έκτενώς καί διά στιχομυθίας μεταξύ 
των αγωνιζομενων στρατιωτών αναπτύσσεται, ενώ έν τή Ελληνική τρα- 
γφδιρι απλώς έν τη διδασκαλία τοΰ δράματος άναφέρεται—δ Άρμά- 
κιος συλλαμβανεται.

”Ας σημειωθή «κόμη ότι δ Κρής ποιητής παρέλιπε την βωβήν σκη
νήν τής ένοπλίου όρχήσεως τών αύλικών καί τής μεγαλοπρεπούς έμφα- 
νίσεως τοΰ ’Άρεως, συντέμνων κατά πολλούς στίχους τήν έκτασιν τής 
σκηνής.

Ό στρατηγός διαμαρτύρεται διά τήν σύλληψιν επικαλούμενος τήν 
αθωότητα του, ενώ δ κατηγορών τον Άρμάνιον επί προθέσει ανατρο
πής τής βασιλείας Λογγΐνος προσκαλεΐ ως μάρτυρα τον Ουρβίκιον. 
Οΰτος έπιβεβαιοΐ, δτι σκοπός τοΰ συλληφθέντος ήτο νά έκδικηθή τον 
βασιλέα διά τήν πρός τον υιόν Βασιλίσκον υβριν. Ματαίως δ Άρμά· 
κιος προσπαθεί ν’ απόδειξη διά συγκεκριμένων στοιχείων τήν πρός 
τον βασιλέα άφοσίωσίν του. Ό Λογγΐνος διατάσσει τον αποκεφαλι
σμόν τοΰ στρατηγόν, ευτυχής πλέον διότι δ μόνος άπομείνας εχθρός 
Πελάγιος, θά λάβη δμοίσν ποινήν διά τής κατηγορίας, δτι ήσπάσθη 
τήν ειδωλολατρίαν. Έν τφ μεταξύ δ Ζήνων προτρέπει τους Σεβα
στιανόν καί Ουρβίκιον νά διανείμουν χρηματικά ποσά εις τον στρα
τόν πρός έξασφάλισιν της πειθαρχίας, καίτοι δέ διστάζων ν’άποδεχθή 
τό εύστοχου τής συκοφαντικής καταγγελίας τοΰ αδελφού κατά τοΰ Πε
λάγιου, υπόσχεται νά διατάξη τήν εις θάνατον καταδίκην τοϋ τελευ
ταίου.

Έν τή Δ' Σκηνή (Στίχ. 34) δ Ουρβίκιος αγγέλλει τήν άπόφα- 
σιν τοΰ βασιλέως πρός τον ’Αναστάσιον, δστις συμβουλεύει εκείνον πε
ρί τοΰ καταλληλότερου τρόπου άνακοινώσεως τών διαδραματισθέντων 
πρός δημιουργίαν επαναστατικού πνεύματος εις τον στρατόν, καθ’δσον 
θεωρείται σκόπιμον νά πιστευθή ύπ’ αΰτοΰ, δτι τά χρήματα αποστέλ
λει δ ’Αναστάσιος ως φιλοδώρημα.

Έν τή Ε' Σκηνή (Στίχ. 22) δ ’Αναστάσιος, μονολονών επί τοϋ 
εΰμεταβλήτου τής Τύχης, ισχυρίζεται, δτι ενίοτε οί άνθρωποι δημιουρ
γούν μόνοι τήν τύχην των, ως αυτός, δστις λογίζεται ήδη ευδαίμων 
καί κραταιός, έφ’ δσον πρόκειται ν’ άναλάβη τήν διοίκησιν τοϋ βα
σιλείου.

Έν τή Τ' Σκηνή (Στίχ. 110) δ Ουρβίκιος συμφώνως πρός τήν 
άνέλιξιν τοϋ καταστρωθέντος σχεδίου άνακοινοΐ πρός τους στρατηγούς 
τήν οίκτράν δολοφονίαν τοΰ Άρμακίου, πρός έξοψιν τοϋ φρονήμα
τος τών στρατιωτών κατά τών βασιλευόντων- συνιστδ φρόνησιν πρός 
επιτυχίαν τών επιχειρουμένων, καθ’ δσον άμεσος Ιπίθεσις θά απέβαινε
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υπέρ των κρατουντών, οΐτινες προστατεύονται δι’ ίσχυρας φρουράς' 
προτείνει δέ ώς λΰτρωσιν από τών δεινών την υπό τοϋ στρατού άνα- 
κήρυξιν τοϋ ’Αναστασίου, επ’ αρετή διακρινομένου, ώς βασιλε'ως. Ή 
πρότασις γίνεται ένθουσιωδώς δεκτή, πάντες επευφημούν τον διανεί- 
μαντα μεγάλα χρηματικά ποσά ’Αναστάσιον, ενφ 6 Ούρβίκιος απέρχε
ται, ένα άναγγείλη τά γεγονότα εις τον μέλλοντα νά άρξη τοϋ βασι
λείου.

ΠΡΑ3ΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

'Η τέταρτη πράξες διηρημένη εις οκτώ σκηνάς συνολικοΰ αριθμού 
397 στίχων, αντιστοιχεί προς τάς σκηνάς Β' - Τ'' τής αυτής πράξεως 
τοϋ λατινικοϋ προτύπου, συνολικοΰ άριθμοϋ 188 στίχων και πρός τάς 
σκηνάς Α', Γ' - Δ' τής Ε' πράξεως τοϋ ξένου έργου, στίχων συνολι- 
κώς 190. Παρελείφθησαν δμως εν τή Ελληνική τραγφδία ή Α' σκη
νή τής Δ' πράξεως τοϋ κειμένου τοϋ Simonis (Στίχ. 56), καθ’ ήν 6 
Πελάγιος μέλλων ν’ άπέλθη εις τά ανάκτορα παρέχει ήθι.κάς συμβου
λής περί τοϋ βίου εις τόν υιόν του ’Έρασμον, και ή Β' σκηνή τής Ε' 
πράξεως τοϋ λατινικοϋ δράματος (Στίχ. 21), καθ’ήν ό αυτός Πελάγιος 
οίκτείρων εαυτόν επί τή γενομένη μεταβολή, επικαλείται τόν Χριστόν 
εις επιβεβαίωσιν τής πρός τήν θρησκείαν και πατρίδα άφοσιώσεως.

Έν τή Α' Σκηνή (Στίχ. 50), άντιστοιχοϋση πρός τήν Β' τοϋ 
λατινικοϋ κειμένου, ό ’Αναστάσιος αγγέλλει εις τόν Πελάγιον τά δια- 
τρέξαντα, παρακαλών δπως, διά τής διακρινοΰσης τούτον φρονήσεως, 
παράσχη τήν βοήθειάν του πρός αποτροπήν άνεπανορθώτου κακοΰ έν 
τή χώρα, ένθα πλέον ούτε δίκαιον υφίσταται, οΰτε αρετή υπάρχει. 
Περιγράφει έν συνεχεία τήν καθαίρεσιν από τοϋ βασιλικού αξιώματος 
τοϋ παιδός Βασιλίσκου καί τούς φόνους τοϋ Άρμακίου καί Γατζέου, 
επιτυχών διά τούτων νά πείση τόν Πελάγιον, δπως επιχείρηση μεταλ
λαγήν τής στάσεως τοϋ βασιλέως.

Έν τή Β' Σκηνή (Στίχ. 24) ό Πελάγιος αισθανόμενος αδικαιο
λόγητον φόβον προσπαθεί μονολογών νά απαλλαγή τούτου, παραδεχό
μενος ότι ούδένα κίνδυνον διατρέχει ό έκτελών τάς θείας έντολάς. Με- 
ταλλαγείσης δ’ αίφνης τής σκηνής δίκην ούρανοϋ, ό Πελάγιος ικετεύει 
τόν θεόν όπως βοηθήση πρός ήμέρωσιν τοϋ έξηγριωμένου ήδη βασι- 
λέως.

Έν τή Γ' Σκηνή (Στίχ. 28) άγγελοι Κυρίου, κατά τήν διάρκειαν 
τής προσευχής τοϋ Πελάγιου έμφανισθέντες, προλέγουν τό μοιραΐον 
τέλος του, ένθαρρύνοντες άμα τόν πατριάρχην εις έπιτέλεσιν τοϋ άνα- 
ληφθέντος έργου. Ό Πελάγιος μένει έν έκστάσει έπί σκηνής.
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Έν xfj Δ' Σκηνή (Στίχ. 58) ό Λογγΐνος, άπομακρύνας τον έκ- 
θαμβον διά την θρησκευτικήν πίστιν τοΰ Πελάγιου Αναστάσιον, ευ
ρίσκει κατάλληλον ευκαιρίαν προς εφαρμογήν τοΰ δολίου σχεδίου του. 
Εις εκτενή μονόλογον εκφράζει τά συναισθήματα του, άντιληφθεις δ’ 
δτι δ Πελάγιος, δν έθεώρησε προς στιγμήν άποθανόντα, ζή, επισπεύ
δει τήν έκτέλεσιν τής ληφθείσης άποφάσεώς του καί τοποθετεί προ 
αυτού εΐδωλον τοΰ Διός μετά πλαστής επιστολής τοΰ Άρμακίου, ώστε 
ή ένοχοποίησις τοΰ πατριάρχου νά είναι αναμφισβήτητος.

Έν τή Ε' Σκηνή (Στίχ. 55) ό Λογγίνοο καλεΐ τους πατρικίους, 
ΐνα βεβαιωθούν ΐδίοις δμμασι περί τής αθεΐας τοΰ Πελάγιου, δστις 
εν εκστάσει διατελών εξακολουθεί νά προσεύχεται προ τοΰ ειδώλου 
υπέρ τής διασώσεως τής χώρας, προκαλών οΰτω τήν κατάπληξιν τοΰ 
’Αναστασίου. Συνελθών δμως τέλος ό πατριάρχης και άντιληφθεις τήν 
δολοπλοκίαν διαμαρτύρεται διακηρύσσων τήν προς τόν Χριστόν πί- 
στιν του. Ό Λογγΐνος, διατυπώσας σαφή επί είδωλολατρείφ κατ’ «ύ- 
τοΰ καταγγελίαν, σπεύδει προς ευρεσιν μαρτύρων κατηγορίας, ένφ υπό 
τοΰ Ούρβικίου άνακοινοΰται, δτι δωροδοκηθείς ήδη ό στρατός εύρί- 
σκεται παρά τό πλευρόν τοΰ βασιλέως.

Έν τή <ΐ" Σκηνή (Στίχ. 138), άντιστοιχούση προς τήν Α' τής 
Ε' πράξεως τοΰ ξένου προτύπου, ό Ζήνων παραδίδων τήν προεδρίαν 
τοΰ δικαστηρίου εις τόν Σεβαστιανόν προσκαλεΐ τούς άρχοντας νά κρί
νουν άνδρα έπιβουλευθέντα τήν βασιλείαν. Ούτος δέ προσάγων τόν 
Πελάγιον, συνιστήί δπως ή κρίσις στηριχθή επί των γεγονότων καί 
ούχί επί τής ύποκριτικώς μειλιχίου μορφής τοΰ κατηγορουμένου. Μα- 
ταίως ό πατριάρχης διαμαρτύρεται' τρεις έφηβοι καταθέτουν, δτι πρά
γματι ό Πελάγιος έλάτρευσε τά είδωλα. Καί τήν μαρτυρίαν ταυτην 
ποοσεπιβεβαιοΰν οί Πρόκλος, Φιλάρετος καί Ούρβίκιος, ενφ δ Λογ
γΐνος άναγινώσκει τήν πλαστήν επιστολήν τοΰ ’Αρμακίου. Παρά τήν 
συγκινητικήν δέ απολογίαν τοΰ ΓΙελαγίου, οΰτος καταδικάζεται εις θά
νατον.

Ό Κρής ποιητής παραλείπει ενταύθα τήν διά τής επί τοΰ ειδώλου 
επιγραφής άπόδειξιν τής άθωότητος τοΰ πατριάρχου καί τήν άκολου- 
θήσασαν εις ταύτην λογομαχίαν μεταξύ Λογγίνου καί τοΰ άναγνώ- 
σαντος καί τήν πλαστήν επιστολήν Ποόκλου, δστις καί άποσύρεται 
άντιληφθεις τόν εξυφανθέντα δόλον.

Ό Πελάγιος έν συνεχείφ οίκτείρων τήν επικρατούσαν άθλιότητα 
προλέγει τό τέλος τών δύο άδελφών. Έν τφ μεταξύ παρουσιάζεται επί 
σκηνής ό υιός’Έρασμος δδυρόμενος καί ΐκετεύων ε?ς εύσπλαγχνίαν τόν 
βασιλέα. Ό Ζήνων δμως αντί άλλης άπαντήσεως υπόσχεται ν’ άναλά- 
βη τήν άνατροφήν τοΰ ’Εράσμου εις τά άνάκτορα, γεγονός δπερ θλί-
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βει τον Πελάγιον, συνιστώντα εις τον υίόν ν’ άποφεύγη διά παντός 
τρόπου την προς τούς αύλικούς αναστροφήν.

Έν τή Ζ' Σκηνή (Στίχ. 28), άντιστοιχούση προς την Γ' τής Ε' 
πράξεως τού λατινικού προτύπου, ό Σεβαστιανός συνιστα ιδιαιτέρως 
προσοχήν εις τούς μεταφέροντας τον Πελάγιον στρατιώτας προς απο
φυγήν ενδεχόμενης άποδράσεως ή υπό τρίτων άπολυτρώσεα>ς, συμβου
λεύει δέ τον πατριάρχην νά όμολογήση, κατά τήν ύστάτην στιγμήν 
τού βίου, τήν ενοχήν του. ’Ατάραχος δμως καί γαλήνιος ό Πελάγιος 
προσέρχεται εις τό «όλέθριον θέατρον», ένθα πρόκειται ν’ άποδώση 
τήν ψυχήν εις τον δημιουργόν της.

Έν τή Η' Σκηνή (Στίχ. 16), άντιστοιχούση προς τήν Δ' τής 
Ε' πράξεως τού ξένου κειμένου, ό Φιλάρετος ηγούμενος δμάδος πολι
τών, έκπροσωπούντων τον λαόν, σπεύδει προς διάσωσιν τού Πελά
γιου, δστις δμως εν τφ μεταξύ αποκεφαλίζεται. ’Ακολουθεί φονική 
συμπλοκή, καθ’ ήν ήττώνται οι πολιται φονευομένου καί αυτού τού 
Φιλαρέτου, όσης έν τή Ελληνική τραγφδία αντικαθιστά τον έν τφ 
λατινικφ έργφ έμφανιζόμενον Πρόκλον.

Είναι δ’ άτεχνος βεβαίως ή τοιαύτη έναλλαγή των προσώπων υπό 
τού Κρητός ποιητοΰ, καθ’ δσον δικαιολογείται μέν ό άναγνωρίσας δό
λον έν τή καταγγελίςι τού Πελάγιου Πρόκλος νά ήγηθή των πολιτών 
προς αποτροπήν τού εγκλήματος, ούχί δέ καί ό παρουσιασθεις ως μάρ- 
τυς κατηγορίας Φιλάρετος, ψευδώς έπιβεβαιώσας τήν υπό τού Λογγί- 
νου έπί άθεΐφ συκοφαντικήν κατά τού Πελάγιου καταγγελίαν.

Τδ πρότυπον του «Ζήνωνος» 53

ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

Ή πέμπτη πράξις διηρημένη εις οκτώ σκηνάς συνολικού αριθμού 
384 στίχων αντιστοιχεί προς τάς σκηνάς Ε' - ΙΑ' τού λατινικού προ
τύπου, συγκειμένας έκ στίχων συνολικώς 291. 'Η Ε' δμως σκηνή τής 
έν λόγφ πράξεως τού Ελληνικού δράματος (Στίχ. 14) αποτελεί προ
σθήκην τού Κρητός ποιητού, μή παρατηρουμένης αντιστοιχίας τίνος 
προς τό ξένον κείμενον,

Έν τή Α' Σκηνή (Στίχ. 40), άντιστοιχούση προς τήν Ε' τής αυ
τής πράξεως τού έργου τού Simonis, ό Σεβαστιανός έπιδεικνΰει τάς 
κεφαλάς τών φονευθέντων έχθρών τού βασιλέως, έκφράζοντος τήν έπί 
τούτφ ίκανοποίησιν, έπαιρομένου διά τήν παντοδυναμίαν του καί 
προς εορτασμόν τών έπινικίων προσκαλούντος τούς αύλικούς είς συμ- 
πόσιον, ένφ ό Λογγϊνος ειρωνεύεται τήν τύχην τού Πελάγιου.

Εν τή Β Σκηνή (Στίχ. 16) ό ’Αναστάσιος συμβουλεύει τον 
Ούρβίκιον όπως τηρήση έν έπιφυλακή παρά τά τείχη τον στρατόν,
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54 Φ. Μπουμπουλίδου

καί)’ δν χρόνον ούτος θά προσπαθώ νά μεθύση τον βασιλέα.
Έν τη Γ' Σκηνή (Στίχ. 22) ό Ούρβίκιος οίκτείρει την τύχην 

τής βασιλείας από αλλαγής εις αλλαγήν συνεχώς μεταπιπτούσης, άμα 
δέ και συνιστα εις τον στρατόν, όπως εύρίσκεται έτοιμος εις πάσαν 
πρόσκλησιν τοΰ ’Αναστασίου.

Έν αρχή τής Δ' Σκηνής (Στίχ. 80) οί δυο αδελφοί ευωχούμε
νοι πανηγυρίζουν διά την ύποτιθεμένην νίκην.

Ενταύθα, έν τφ λατινική) προτύπψ, παρεντίθεται ή παραλειπο- 
μένη υπό τοΰ Κρητός ποιητοΰ βωβή σκηνή τής έφ’ άμάξης παρελά
σεις τοΰ Βάκχου, ένφ ό Έραστος οδύρεται επί τή απωλείρι τοΰ πα· 
τρός έξοργίζων ούτω τον βασιλέα, δστις καλει προς διασκέδασιν χορόν 
παίδων.

Εις άμφότερα τά έργα τήν ευθυμίαν διακόπτει ό θρήνος τοΰ Βα
σιλίσκου οϊκτείροντος εαυτόν διά τον τραγικόν θάνατον τοΰ πατρός του, 
ή σκιά τοΰ όποιου έμφανιζομένη απειλεί δι’ αμέσου κινδύνου τον εν 
μέθη διατελοΰντα Ζήνωνα. ΌΛογγΐνος προσπαθεί νά πείση τον βασι
λέα, δτι πρόκειται περί παραισθήσεως, ήν μάλιστα ό Σεβαστιανός απο
δίδει είς τήν μέθην. Παραλλήλως δ’ ό ’Αναστάσιος δραττόμενος τής 
ευκαιρίας καλει είς τά ανάκτορα τον στρατό'/. Ή αγγελία τής άφίξεως 
τούτου αναγκάζει τον Λογγΐνον νά σπεύση είς φυγήν, ένφ ό Ζήνων 
λόγιρ τής μέθης κατάκειται έν τφ μέσφ τής σκηνής.

Ή διαφορά των στίχων τής εν λόγψ σκηνής μεταξύ τών δύο έρ
γων οφείλεται είς εύρυτέραν άνάπτυξιν τοΰ θέματος υπό τοΰ Κρητός 
ποιητοΰ, έκφραζυμένου διά δίστιχων, μάλιστα γνωμικοΰ χαρακτήρος.

Έν τή Ε' Σκηνή (Στίχ. 14), ήτις, ως έλέχθη, αποτελεί προσθή
κην τοΰ Κρητός ποιητοΰ είς τό δράμα, άγγελοι έξ ουρανού υπομιμνή
σκουν εις τον βασιλέα τά ύπ’ αύτοΰ διαπραχθέντα εγκλήματα, προλέ- 
γοντες άμα καί τό μοιραΐον τέλος του.

Έν τή Τ' Σκηνή (Στίχ. 38) ό ’Αναστάσιος δίδει εντολήν εις 
τον Φίλαργον, άντικαθιστώντα τον έν τφ ξένιη προτύπιο Πρόκλον, 
όπως συλλάβη ζώντα τον άποδράσαντα Λογγΐνον, ένφ ό Ούρβίκιος 
έξαίρων τάς άρετάς τοΰ ’Αναστασίου προσφέρει τό στέμμα είς τούτον. 
Ό νεωστί άνακηρυχθεις βασιλεύς, ευτυχής ήδη επί τή εύνοίρι τής τύ
χης, διατάσσει νά τεθή εντός μνήματος ό Ζήνων, προς δν άπευθύνει 
καί ειρωνικούς λόγους, υποσχόμενος ν’ άποστείλη συντόμως είς τό μνή
μα καί τον Λογγΐνον.

Έν τή Ζ' Σκηνή (Στίχ. 88) παρουσιάζεται ό Λογγΐνος θρηνο- 
λογιΤιν είς έκτενή μονόλογον επί τή άθλιότητι τής καταστάσεώς του, 
καί ήττημένος αναγνωρίζει, δτι υπό πάντων έγκαταλειφθείς, άπέβη έρ- 
μαιον τής τύχης του. Αίφνης μεταλλαγείσης τής σκηνής, εμφανίζονται
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μόλις εκ τοΰ "4δου έξελθοΰσαι σκιαί— τοΰ Πελάγιου, τοϋ Εΰφημια- 
νοΰ, τοΰ Άρμακίου και τέλος τοΰ Βασιλίσκου—εκφράζουσαι τό μισός 
των προς τον σκληρόν ηγεμόνα και την ίκανοποίησίν των επί τφ άνα- 
μένοντι τούτον όλέθρω καί προκαλοΰσαι εις τον νοΰν τοΰ Λογγίνου 
ετι περισσοτέραν σύγχυσιν καί ταραχήν, δι’ ήν καί συλλαμβάνεται υπό 
τοΰ Φιλάργου καί επί σκηνής θανατοΰται.

Έν τή Η' Σκηνή (Στίχ. 86) τέλος ό Ζήνων εντός μνήματος κα- 
τακείμένος, μόλις συνελθών εκ τής αέθης καί άντιληφθεϊς ότι δέσμιος 
κρατείται, καλεΐ είς βοήθειαν τούς ηγεμόνας Πρόκλον, ’Αναστάσιον 
καί Οΰρβίκιον, ζητεί δέ καί την αρωγήν τοΰ Λογγίνου. Ή σκιά τοΰ 
τελευταίου τούτου εμφανιζομένη διεκιραγφδεΐ τά συμβάντα εις τον 
Ζήνωνα, όστις οίκτείρει εαυτόν διά την τύχην του. ’Άπελπις πλέον ό 
βασιλεύς παρακαλει τάς Ευμενίδας, δπως λυτρώσουν αυτόν εκ των 
δεινών. Μετά τον θάνατον τοΰ Ζήνωνος παρουσιάζεται ή σκιά τοΰ 
Πελάγιου, ήτις καί έκφράζει την ίκανοποίησίν της επί τφ θανάτω των 
δύο αδελφών. Την σκηνήν κλείει πομπή στρατηγών διερχομένη προς 
ταφήν τοΰ Λογγίνου, ήτις καί στοχαστικώς εκφράζεται περί τής ανθρώ
πινης μοίρας, προς δένδρον προσομοιαζούσης, επί τής κορυφής τοΰ 
οποίου προς καιρόν ανέρχονται οί βασιλείς, ΐνα καταπέσουν δμως απο
τόμους επί τοΰ εδάφους καί συντρίβουν.

Π I Ν Α Ξ
THE ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ

ΖΗΝΩΝ ΖΕΝΟ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στίχ. 202
ΠΡΑΞ 12 A ' » 384 ΠΡΑΞΙΣ Α'
Σκηνήι A' Στίχ. 50 Σκηνή A ' Σ^ίχ. 45

» Β' » 132 » Β ' » 132
» Γ' » 44 » Γ » 36
» Δ' » 24 » Δ' » 45
» Ε' 134 » Ε' » 116

» Τ » 66
ΠΡΑΞ 12 Β ' » 444 ΠΡΑΞΙ2 Β'
Σκηνή Λ' Στίχ. 78 Σκηνή Α' Στίχ. 28

» Β' » 50 » Β' » 73
» Γ' » 106 » Γ » 90
» Δ' » 34 » Δ' » 68
» Ε' » 28 » Ε' » 33
» Τ’ 34 » Τ’ » 35

Στίχ. 440

Στίχ. 499
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Σκηνή Ζ' Στίχ. 26 Σκηνή Ζ' Στίχ. 24
» Η' » 88 >> Η' » 94

ΠΡΑΞ ΙΣ Γ' Στίχ. 3S4
Σκηνήι Α' Στίχ. 14 Σκηνήι Θ' » 54

ΠΡΑΞ ΙΣ I
» Β' » 22 Σκηνήι Α' Στίχ. 21
» Γ' » 182 » Β' » 242
» Δ' >: 34 » Γ' » 28
» Ε' » 22 » Δ' » 26
» <Γ » 110 » Ε' » 86

ΠΡΑΞ][Σ i' Στίχ. 397 ΠΡΑΞ ΙΣ Δ'
Σκηνήι Α' Στίχ. 56

Σκηνή Α' Στίχ. 50 » Β' » 33
» Β' » 24 » Γ' » 23
» Γ' » 28 » Δ' » 20
» Δ' » 58 » Ε' » 63
» Ε' » 55 » Τ' » 49

πραξ:ΙΣ Ε'
Σκηνή Τ » 138 Σκηνή Α' Στίχ. 130

» Β' » 21
» Ζ' » 28 Γ' » 36
» Η' » 16 » Δ' » 24

ΠΡΛΞΙΣ Ε Στίχ. 384
Σκηνή Α' Στίχ. 40 Σκηνή Ε':Στίχ. 28

» Β' » 16 » <Γ' » 7
» Γ' » 22 » Ζ' » 9
» Δ' » 80 » Η' » 49
» Ε' » 14
» ς" » 38 » Θ' » 45
» Ζ' » 88 » I' » 84
» Η' » 86 ΙΑ' » 69

Στίχ. 403

Στίχ. 244

» 502

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΝ

Ή συγκριτική εργασία επί τοϋ κειμένου τοϋ «Ζήνωνος» προς τό 
λατινικόν πρότυπον πείθει, δτι ό Κρής ποιητής είργάσθη, κατά τήν 
σύνταξιν τής τραγφδίας του, επόμενος είς τό ομώνυμον δράμα τοϋ 
Simonis, τόσον κατά τό γενικόν τής υποθέσεως διάγραμμα, δσον καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:31 EEST - 18.237.180.167



Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος: 57

κατά τάς λεπτομέρειας, την άπεικόνισιν τών χαρακτήρων των ηρώων, 
την φραστικήν ομοιότητα των στίχων κλπ.

’Ανωτέρω διεπιστώθη, ότι ό Έλλην ποιητής ήκολούθησε κατά γε
νικόν κανόνα τον Άγγλον συγγραφέα πιστώς εις τε τήν έκθεσιν των 
γεγονότων και τήν έκφρασιν των συναισθηματικών καταστάσεων, α'ίτι- 
νες αποδίδονται εις τά πρόσωπα τής τραγφδίας, χωρίς νά παρουσίαση 
αξιόλογα στοιχεία πρωτοτυπίας κατά τήν δραματικήν πλοκήν ή τήν 
σκηνικήν δράσιν.

Τό φαινόμενον τοΰτο είναι εξ άλλου κοινόν και εις άλλα έργα τής 
Κρητικής σχολής, έστω και αν εις τινα έξ αυτών («Έρωτόκριτος», 
«Θυσία τοΰ Αβραάμ», «Έρωφίλη»), οί συγγράφεις κατώρθωσαν εν 
τινι μέτρψ νά πρωτοτυπήσουν χρησιμοποιοΰντες τό πλούσιον λαογρα- 
φι,κόν υλικόν τής Νήσου, προσδίδοντες ούτω εθνικόν χαρακτήρα εις 
τά δημιουργήματά των και μάλιστα μέχρι σημείου ώστε νά θεωρη
θούν ταΰτα γνήσια προϊόντα τής Ελληνικής μούσης.

Ό ποιητής τοΰ «Ζήνωνος» δεν εχει ασφαλώς τήν δύναμιν ενός 
Κορνάρου ή ενός Χορτάτζη' γνωρίζων όμως και τό κοινόν ενώπιον τοΰ 
οποίου επρόκειτο νά διδάξη τό δράμά του, ήθέλησε νά προσαρμοσθή 
καί άνταποκριθή εις τάς πνευματικός απαιτήσεις καί τάς δεκτικάς του 
ικανότητας, προς τοΰτο δ’ ήναγκάσθη πολλάκις νά θυσιάση λογιώτερα 
στοιχεία τοΰ ξένου προτύπου, νά παραλίπη μυθολογικά τοιαΰτα, μή εύ- 
χερώς υπό τών συγχρόνων του εννοούμενα καί νά ποικίλη τήν σύνθε- 
σίν του διά χαρακτηριστικών τύπων λαϊκής γλώσσης καί διανοήσεως.

I. “Οσον άφορφ εις τον τρόπον, καθ’ όν ό Κρής ποιητής έχρησι- 
μοποίησε τήν πρόχειρον εις αυτόν ύλην, όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν 
πρώτον, ότι ενίοτε μεταφέρει πιστώς τά παράλληλα χωρία τοΰ ξένου 
κειμένου.

’Ιδού παραδείγματά τινα:

α) .....Grande et excelsum petis
solitumque ducibus munus Augustis dari. (I. 76 - 77)
Μεγάλο χάρισμα ζήτας, χάρισμα όπου ζητοΰσι
οι βασιλείς νά εχουσι, νά κάνου δ, τι μπορονσι, (Α. 73 - 74)

β) Sed cur latenti condis ornatu jubar ?
Cur solus ? Unde sanguine immersus suo
Euphemianus ? (I. 196 - 198)
Μά γιάντα έτσι μονάχος και ετοιας λ.ογης ντυμένος;
Γιά ποιά αφορμή ό Έουφημιανδς κείτεται αποθαμένος;

(Α. 203 -204)
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Φ. Μπουμπουλίδουέδ

V)

δ)

Secura vulpes prodit, ubi dormit leo. (II. 25)
"Οντα; ύλωρή τ’ άγριο ϋεριό Λιοντάρι νά κοιμάται 
ή γιαλονπον ή πολύξερη βγαίνει και δε φοβάται (Β. 79 - 80j

Dictum est abunde. Tempus excludit moram (III. 38) 
Καΐοαρ, φτάνει δ,τ’ είπαμε, ’δέ τον καιρό πώς φεύγει (Γ. 51)

ε) Lugubre mugiat aere sub rauco tuba
maestosque frangant tympana e corio sonos (III. 401 -402) 
Παίξετε ίλλιβερώτατα, σάλπιγγες, τούς καημούς μας, 
κτνπήαατε, ώ τύμπανα, τούς αναστεναγμούς μας (Γ. 383 -4)

ς-) Tandem volutam cerno fortunae rotam
Τον κύκλο βλέπω έγνριοε ή Τύχη ώς έπε&ύμου

(V. 315) 
(Ε. 191)

Χαρακτηριστικός επίσης είναι ό τρόπος τής άποδόσεως «κοσμητι
κών» επιθέτων, ή αναλογών εκφράσεων τού λατινικού προτύπου:

Trifaux canis (I. 167) — Τρίμουρε σκύλλε (A. 152)
Coedis patrator (I. 180) — Πίβουλε φονιά των καλα&ρώπω

(Α. 183)
Gemina Ackerontis capita (II. 50) — Διαβόλου τδ ζευγάρι

(β. 99)
Ο machinator fraudis (IV. 211) — *Ω τον δαιμόνου κεφαλή

(Δ. 183)

II. Πρέπει πάντως νά σημειωθή, δτι παρά την κατά κανόνα πι
στήν άπόδοσιν των αντιστοίχων χωρίων τού λατινικού δράματος ύπτρ- 
χουν και περιπτώσεις, καθ’ άς ό Κρής ποιητής αναπτύσσει και δια
γράφει έλευθέρως πως τάς ιδέας κα'ι συναισθήματα τών ηρώων—μά
λιστα εις τούς μονολόγους — έστω και αν υπό έποψιν ύφους ώς προς 
τά σημεία ταύτα υπολείπεται ενίοτε τού ξένου κειμένου.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ό μονόλογος τού Λογγίνου, 
καλύπτων τήν Γ' σκηνήν τής Α' πράξεως, ήτις καί ώς προς τήν έκτα 
σιν διαφέρει τής αντιστοίχου τού προτύπου, ύπολειπομένη κυτά είκοσι 
και ένα στίχους, και τά ρίσματα τών ’Αγγέλων έν τή Γ' σκηνή τής Δ' 
πράξεως, δι’ ών μάλιστα ό Ποιητής εισέρχεται εντός ατμόσφαιρας κα- 
θαρώς χριστιανικής θρησκευτικότητος :

'Σ τον έμπυρο ουρανό σέ καρτεροϋσι
οΐ μάρτυρες, άπεϊτις μαρτνρήοης,
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Τό πρότυπον τοϋ «Ζήνωνος»

για τό Χριστό τό αϊμα σου νά χύσης
τό χοίρε οΐ Άγγελοι νά σου πούσι. (Δ. 95 - 98)

Ενταύθα πρέπει να παρατηρηθή, δτι ό Κρής ποιητής αντικαθι
στά ενίοτε «πραγματιστικωτέρας» σκηνάς τοϋ βίου δι5 ειδυλλιακών :

Vin’te libido vastet et Veneris puer ?
En Asmodaeus. Stupra et illicitos toros
luxumque et ignes et chomorraeum scelus
docebit isle .... (I. 80-83)
”A Ίλές τς αγάπης τες δροσές, τοϋ πόθου α θές βοτάνι
τον Άσμοδαΐο δίνω σου, όποιος μπορεί κα'ι κάνει
νά ’χης μεγάλες τές δροσές, όντας κρατης *ς τσ αγκάλες
την Αφροδίτη και μ'αυτή νά’χης χάρες μεγάλες (Α. 77-80)

Επίσης εκφράσεις δηλοΰσαι σκληρότητα εις τό λατινικόν κείμενον 
αντικαθίστανται μέ άλλας διακρινομένας δια τον συναισθηματικόν αυ
τών τόνον. Ούτως εν τέλει τής Γ' σκηνής τής Α' πράζεως, μετά τήν κα
τά την διάρκειαν τής μονομαχίας άναχνώρισιν τών αδελφών Ζήνωνος 
καί Λογγίνου, ακολουθούν λόγοι τρυφεροί, τούς οποίους εις μέν τό 
λατινικόν πρότυπον διακόπτει άποτόμως τό πρακτικόν πνεύμα τού 
Ζήνωνος, θεωροΰντος ικανά δσα στοργικώς φερόμενος είπεν ό Λογ- 
γΐνος :

Dictum est abunde. Phoebus attollit comam (I. 214)

ενφ εν τή Ελληνική τραγφδία ό Ζήνων εκφράζεται διά τόνου τρυφε
ρού αδελφικής αγάπης:

Άς δείχνουν ποΰρι τά κακά άστρα δ,τι και ά βέλου,
μεγάλες καλορριζικές και δόξες μάσε μέλλου'
εσένα νά ’χω σύντροφο και ο,τι ή Τύχη κόμη
δέν τη φοβούμαι, κάτεχε, μόνο νά *μεστά άντάμι' (Α. 223-226)

III. "Αλλοτε ό ποιητής τού «Ζήνωνος» παραφράζει τά αντίστοιχα 
χωρία τού λατινικού κειμένου αποδίδουν τάς ιδέας τού προτύπου διά 
τής προσθήκης περιγραφών ή άναπτύξεως επεισοδίων, ενίοτε δέ καί 
διά συμπτύξεως χωρίων τού λατινικού κειμένου επί τφ σκοπφ νά 
προσδώση ζωηρότητα καί λυρισμόν εις τό δράμα.

Ιδού παραδείγματά τινα:

α) Diripite, famuli, regiae sortis notas; 
spoliatus, atram, more mystarum, togam 
gestet sacrandus ....

69

(I. 283 - 285)
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60 Φ. Μπουμπουλίδου

To σκήπτρο &ς ρίξη ή χέρα αον, σύρετε, τη χλαμύδα
έβγάλετέ τη, δούλοι μου, για νά μην έχη έλπίδα
ποτέ σε δρόνο βασιλείας νά κάτση, κ’ ένα ράσο
τού βάλετε και νά γένη καλόγερος σας τάσσω. (Α. 283 - 6)

β) Digne, qui mundum regas (II. 402)
”Οποιος τό χέρι έχει ανοικτό, Ικεΐνο μόνο πρέπει
γιά βασιλιά ό κόσμος μας καϋημερνό νά βλέπη (Γ. 13- 14)

γ) . . . Ternus imperium obsidet
hostis; dolosus, opibus excellens, probus.
Dolus dolosum, miles opulentum, probum
simulata virtus coliibet. (III. 16 - 19)
Τρεις έχει πάντα ό βασιλιάς δχδρούς που τούς τρομάασει,
πού ανατριχιάζει η κεφαλή καί ό νους νά τούς λογιάση,
τον πλούσιον καί τον δολερό, τό ίσιο πλιά φοβάται'
δ πλούσιος είς τά πλούτη του πέτεται καί καυχάιαι,
ό δολερός μέ τό πολύ δόλος ανακατώνει
τή βασίλειά, κι’ δπου βαλΰή φυτρώνει και ριζώνει,
τον ίσο πάλι κ5 ευλαβή πλιά τρέμει άπό τούς άλλους,
γιατί δπου ύέλει τούς μικρούς σύρνει καί τούς μεγάλους

(Γ. 27-34)
δ) Saluete coelo proximae heroum domus, 

regum penates, patria optati lares, 
regina sedes, artis annosae labor,
o char a salue terra .... (II. 333-336)
Χαίρετε τόποι τσή εύγενειάς, έλρον'ι τώ βασιλέω, 
αήμερο πώς σάς χαίρομαι καί όκ τη χαρά μου κλαίω.

(Β, 337-8)

IV. Κατά κανόνα δμως ό Κρής ποιητής άφίσταται τοϋ προτύπου, 
εις α χωρία τοΰτο εμφανίζει κλασσικά στοιχεία λογίας παραδόσεως. 
Τοΰχο δέ πράττει είτε διά συμπτυξεως τών άντιστοιχοΰντων στίχων 
τοΰ λατινικού κειμένου, είτε δι’ άντικαταστάσεως τών μεταφορικών 
εικόνων, χωρίς βεβαίως μεταβολήν τής έννοιας :

Είς τήν πρώτην περίπτωσιν ανήκουν τά παραδείγματα :

α) Potesne silicum frigus aeternum et gelu 
inhospitalis Caucasi et saxa horrida 
in has ciere, voce vel plectro fibras ?
Potesne rabidas Tugres et dirum gregem
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trahere leonum ? Num tenebrosi lacus 
revocare torvum vulgus et stygias nurus 
agmen tremendum, quas in hostiles again 
dux ipse vultus. Orpheus haec olim pater 
traxisse fertur ....
Μπορείς εσύ μ’ αύτήνη σου τη λύρα νά μερώσης 
σαν τον Όρφέο τά ΰεριά ; . (Β. 29-30)

(II. 9-17)

β) Proceres, Eoi decora, Zenonis favor, 
quos insolentis arbitros causae lego.
Favete coelo, cujus haud unquan fides 
sic fluctuanti dubia nutavit gradu.
Regnator orbis, regna fundavit deus, 
regnisque reges, regibus sceptri decus; 
sceptro timorem junxit ac fidem sui.
His stare regno columen aeternum reor.
Quae qui revellit, culmen imperii pari
trahit ruina. Veniat in forum reus (V. 1 -10)
”Ανϋρωπο εις δικαστήριο, άρχοντες, σας κα&ίζω
και άπόφασι, ώς βούλεστε, κάμετε σας ορίζω'
τό νόμο εκαταπάτησε, τή βασίλειά νά δώση
είς των όχύλρώ την μπόρεσι, τον Καΐσαρ νά προδώση
ένόησε μέ πανουργία' ποιά τιμωρία τοϋ μπαίνει,
ποιος ϋάνατος, λογιάσετε . . . (Δ. 216-221)

Είς την δευτέραν περίπτωσιν άνήχουν τά παραδείγματα:

α) Horresce, nate. Vanus imperii favor; 
peius merenti melior, infidus bonis.
Affulget. aula ? Fulgor occaecat, vide.
Arrided aula? Casus impendet, time.
Alludit aula ? Lusus illudit, cave.
Haec moneo, genitor. Ne levi captus bono 
anhelus aulae decora fallacis cole.
His te paternae mentis haeredem creo.
Fuge foeda regum culmina. Tyrannos fugc. (V. 118-126)
Φεύγε, παιδί και αγάπη μου, μήν πλανεϋής ποτέ σου, 
γιατ'ι μέ τούτες τς αλυσες και σένα ϋά σέ δέσου’ 
ή ιύχη ή βασιλική τον άνϋρωπο σηκώνει 
σέ δόξες κ’ είς εναν καιρό κιόλας τον ταπεινώνει.
QI δόξες είναι αστραπές, πού ψέγγου, μά πετονσι,
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62 Φ. Μπουμπουλίδου

κ” είς ενα άνοιγοοφάλισμα των άμματιώ οκορποϋπι.
Γυαλί είν* ή τύχη και όντας δβς και φέγγει, τότε αρχίζει 
νά τρίζη και τη γυάλινη δόξα νά διαοκορπίζη. (Δ. 334- 341)

β) Haec fata regum. Tollit ambitio gradum, 
quem sors ruina sternat. Imperio impotens 
exurgit animus, inque sidereas volat 
superbus arces, unde sub stygis vada 
ultima relapsus, solvat aeternum nefas. (V. 490 - 494) 
Οι δόξες πάοα βαοιλιοΰ άκληρου ετοι περνοϋσι, 
ώοάν οί άνεμοι ατό γιαλό τον άμμο όντας σκορποϋαι' 
ς~ τούτο τον κόομο ή μοναρχία οά δένδρο ξεφυτρώνει 
κΓ αγάλια - αγάλια έλρέφεται, ριζώνει και ψηλώνει' 
αγάλια - αγάλια δ άνέλρωπος εϊς τό δένδρο άναβαίνει, 
κ’ εις τό ψηλότερο κλαδί οτέκεται και προβαίνει, 
καί μέσα όπου χαίρεται, άνεμος τό τινάοσει 
και από ψηλ,ότερο κλαδί πέφτει ’ς τη γή, ταράοοει (Ε. 373-380)

Γενικώς είπεΐν ή λογιότης τοΰ λατινικοί κειμένου υποχωρεί εις 
την δημοτικότητα τοΰ ΰφους τής Κρητικής τραγωδίας.

V. Εις την προεκτεθεΐσαν αρχήν ασφαλώς πρέπει ν’ άποδώσωμεν 
καί τό γεγονός, ότι ό Κρής ποιητής παραλείπει όσα χωρία τοΰ ξένου 
προτΰπου περιέχουν μυθολογικά στοιχεία80' ενίοτε πάλιν αντικαθιστά 
ταΰτα δΓ αναλογών εκφράσεων μέ ενδιαφέρον συχνά λαογραφικόν πε- 
ριεχόμενον :

80) Είς λόγους προσαρμογής τοΰ Συγγραφέως είς τάς συνδ-ήκας διδασκα
λίας δραμάτων, κατά τήν εποχήν του, πρός αποφυγήν σκηνογραφικών δυσχε
ρείων, οφείλεται πιθ-ανώτατσ καί ή άπλοΰστευσις τοΰ σκηνικού διακόσμου, είς 
τό "Ελληνικόν έργον, παρά τάς άντιδ-έτους οδηγίας τοΰ συντάκτου τής λατινι
κής τραγφδίας. Άς σημειωθ-ή χαρακτηριστικώς ή περιγραφή τοΰ εργαστηρίου 
τοΰ Μάγου είς τό εργον τοΰ Simonis :

(F. ίο, V. 7ΐ ι Ν. ι) : «Reducto sipario apparet Magi officina nigris 
convestita. Mensa nigra. Super mensa scrinium nigrum el sphaera cae.le- 
stis. Candela nigra accensa, canis hircutus ad pedem mensae vinctus cate
na. Euphemianus (= Magus) tn sede nigra. Puer nigellus ad ejus pedes se- 
dens in terra»
έν συγκρίσει πρός τήν αντίστοιχον περιγραφήν τοΰ διακόσμου τής αυτής σκη
νής, έν τή Κρητική τραγφδία:

(Μετά τόν στίχον Α. 68) : «Τότες ανοίγει ή προσπετίβα της σένα? και φαί
νεται ό Μάγος και έχει ένα τάβλι δμπροοτάς του, με πολλά λίμπρα απάνω ak δαϋτο 
καί κάθεται ε’ιοε μία καδέκλ,α και διαβάζει. ,
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Τό πρότυπον τοϋ «Ζήνωνος» 63

α) . . . Nondum clauslra nocturni Jovis
Megaera rupit, agmen Eum enidum trahens

(I. 20-21)
Μεγαίρα, ακμήν δεν έσπασες τυϋ Πλούχωνος τές πόρτες; (Α. 19)

β) Vis Tygre et Urso et Hydra et inferno cane
immanius saevire ? ... (I. 88-89)
.... I'd ok τρομάσαουν δλοι
και τα &εριά, πάσα άνθρωπος και ακόμη κ’ οΐ διαόλοι.

(Α. 8ό - 86)

ν) I, veriora disce Rhadamantho loqui (I. 177)
Πήγαινε ποϋρι μετ' αυτό κ’ έκεϊ για μάτ% αλήθεια 
να λέγης ενοΰ Καίσαρος .... (Α. 181 - 182)

δ) Laceretur undigue; gualis Actaeona canis 
in mille rictu frusta rabioso dedit,
tails, age, rapta, velle, praemorde, seca. (IV. 154 - 156) 

(Οί στίχοι παραλείπονται έν tfj ελληνική διασκευή)

ε) Tu funde vinum, Anaste, Ganymedes minor
tu militares, Urbiti, ludos para. (V. 237-238)
To νέκταρ ’Αναστάσιος κι Ονρβίκιος ας κρατοϋσι. (Ε. 37)

VI. 'Ο Κρής ποιητής εμφανίζει ίσχυράν την τάσιν όπως άποδώση 
τάς περί των ανθρωπίνων πραγμάτων κρίσεις των προσώπων τοϋ 
λατινικού δράματος εΐς τόνον επιγραμματικόν ή παροιμιακόν, επη
ρεασμένος βεβαίως εκ τής δλης ατμόσφαιρας και τοϋ γενικωτέρου πνεύ
ματος τοϋ Κρητικοΰ λαοϋ, διακρινομένου διά την ποιητικήν πνοήν, 
τήν συνθετικήν δυναμιν και τήν στοχαστικήν διάθεσιν.

Και άλλοτε μέν μεταφράζει πιστώς τό κείμενον τοϋ προτύπου του:

α) .... Posuit haec simul deus
regnum ac timorem .... (I. 56-57)
'Ο κτίστης όπου έκαμε τον κόσμο δλον μόνος,
έκαμε νά έχον συντροφιά ή βασίλειά και δ πόνος (Α. 61-62)

β) Aurumque terra trahitur, effulget tamen
et scabra gemmarn concha pretiosam tegit (I. 113, 115)
’Από τήν γην βγαίνει δ χρυσός, μά έχει μεγάλη χάρι,
κ’ ή πεταλίδα ή άσκημη κάνει μαργαριτάρι (Α. 103-104)
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"Αλλοτε δ’ αναπτύσσει, δσα θεωρεί δτι συντόμως εκτίθενται έν τψ 
προτύπιρ, ώστε ν’ άποδώση τας ξένας έννοιας δια γνωμικών δίστιχων :

α) .... Tempus alloquium vetat.
clarescit aether .... (I. 198 - 199)
Δέν εϊν’ καιρός i d σοΰ τό πώ' θωρώ πώς ξημερώνει
κι ότι εις σκοτάδι γίνονται τό φως ξεφανερώνει (Α. 205 - 206)

β) Ο spent caducam !. . . (II. 192)
'Η έλπίδα είναι ά>ς αστραπή, που ωσάν τη δής εχάθη'
τό πόδι της, όπου έβαλε, ποτέ της δεν εστάθη. (Β. 235-236)

γ) .... Falsa mendaces ferunt. (V· 23)
Γλώσσα κακόλογος ποτέ αλήθεια νά μιλήση 
δεν ήμπορεΐ, ς' τον κόσμο μας όσο καιρό και α ζήση

(Δ. 232-233)
"Αλλοτε πάλιν παραφράζει τούς στίχους τοϋ λατινικού κειμένου, 

διατηρών δμως έν τη άποδόσει τής έννοιας τούτων τον παροιμιακόν 
τόνον των λαϊκών δίστιχων :

α) Quantus superbos turbo fortunae lares
hinc hide verset.... (I 266 - 267)
τΩ κακορριζικώτατη Τύχη καί πώς ψηλώνεις
καί μέ τί τρόπο καί σκληρό κιόλας μας ταπεινώνεις !

(Α. 261-262)

β) .... Saepe mendaci gradus
patuit honoris, vera dam pietas stetit 
procul repulsa .... (II. 67 - 69)
Σηκώνει ή Τύχη τς αμαθούς, τς άγνωστους, πάσα ψεύτη 
καί ώσάν την μπάλα ό φρόνιμος σηκώνεται καί πέφτει

(Β. 127- 128)

γ) .... Jus peril ....
.... Fidem fefellit Caesar . . .
Obruimur omnes .... (IV. 61, 62, 64)
Ή δικιοαννη εσβήστηκε κ’ ή γιαρετή εχάθη 
καί όπου γνρίσης δέ θωρεϊς παρά μαλιές καί πάθη (Δ. 9 - 10) 

Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τής διασκευής τοϋ ξένου προτύπου 
επί τό λαϊκώτερον είναι ή άπόδοσις τής λατινικής φράσεως :

Sic nos tr.iumpho Bacchus ad currum trahat.
Evome bibamus .... (V. 260 - 261)
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Τδ πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος: 65

διά τοΰ δίστιχου :

Τής Χιός, τής Κρήτης, τώ Χανιώ ή αμβροσία ετούτη
και από την τόση μου χαρά άκρατη πίνω σου τη. (Ε. 81 - 82)

IV. 'Ως εκ πολλών μνημονευθέντων ηδη χωρίων καταφαίνεται, 
τό γνωμολογικον στοιχεΐον είναι λίαν διαδεδομένου, δυνάμενον νά 
κατανεμητή εις κυρίως παροιμίας, παροιμιώδεις φράσεις καί γνώμας. 
’Ιδού χαρακτηριστικά τινα παραδείγματα:

α) "Ετσι ή Τύχη τά φτερά τον ι·οΰ μας πώς σηκώνει
απάνω εις τ’ άστρα και άξαφνα κιόλας μας ταπεινώνει!

(Α. 293 - 294)

β) Εις ενα άμορφο κορμ'ι στέκει ή ψυχή μεγάλη
και κάτοικο, πάο’ αρετή εις γνατοτικό κεφάλι. (Α. 313-314)

γ) Ευσέβεια καί εύλάβεια τυχαίνει μέ τς όγβρούς του
νά δείχνη οποίος βούλεται, ’ς δ,τι και α βάνη δ νους τον
i’d id λάβη, και ή πολλή ταπείνωσι ψηλώνει
πάσα ενα κ’ή περηφανειά πάλι μάς χαμηλώνει. (Β. 115 - 118)

δ) Στή ρόδα στέκεις κι άνεμος τή ρόδα σου φυσάει
και στανικώ σου, δπου δέ ίλές, εσένα εκεί πάει. (Γ. 261 - 262)

ε) ”Οποιος τό φως του εχασε, δσον καιρό καί ά ζήση
ά&ρωπος δεν εύρίσκεται νά τον παρηγορήση. (Γ. 293 - 294)

ς·) Ό φταίατης πάντα τής δψης του χαρίζει τήν ειρήνη,
μά τήν καρδιάν τον εις τους καημούς τοΰ φόβου τήν άφίνει.

(Α. 228 - 229)

ζ) Μεγάλο πόνο έ'χει τινας, ’ς τό ύάάνατο όντας τρέχη, 
κι δσο οπού σύρνει τον καιοό, τό γλυτωμό άπαντέχει.

(Δ. 302 · 303)

η) Πώς τό κρασί τον ά&ρτοπο βγάνει όκ τά λογικά του! (Ε. 145)

θ) ”Ετσι είναι' τούς φιλόδοξους ή Τύχη τούς σηκώνει 
καί ώσάν τό άκαρπο δένδρο κιόλας τούς ξεοοιζώνει.

(Ε. 381 - 382)

V. “Αξιόν ιδιαιτέρας παρατηρήσεως είναι, δτι πολλά παροιμιακά 
δίστιχα η άλλαι εκφράσεις, μη άντιστοιχοΰσοι εις χωρία τοΰ λατινικού 
κειμένου, ή έλεύθεραι διασκευαί81 αναλογών φράσεων τοΰ προτύπου,

s‘) Περαιτέρω έν υποσημειώσει φά μνημονεόηται έκάστοτε τό χωρίον τής 
λατινικής τραγφδιας, δπερ διασκευάζει ό Κρής ποιητής.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ β. 5
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66 Φ. Μπουμπουλίδου

ΖΗΝ.

ΕΡΩΦ.
ΘΥΣ.

ΖΗΝ.

ΘΥΣ.

1ΎΠ.

ΖΗΝ.

ΕΡΩΦ.

ΖΗΝ.

ΘΥΣ.

(Γ. 1-2)

(Ε. 755 - 6) 

(Δ. 147)

(332) 
(Δ. 129)

απαντούν και εις ά'λλα κείμενα τής Κρητικής λογοτεχνίας («Έρωφί- 
λην», «Έρωτόκριτον», «Θυσίαν τυϋ ’Αβραάμ», «Γΰπαριν», «Ρίμαν 
Θρηνητικήν» τοΰ Πικατόρου κλπ.), ή εις δημώδη ςίσματα, κατά τρό
πον δμοιον ή συγγενή :
ΖΗΝ. Τά γέλια με τά κλάηματα δμάδι έγεννηθήκα,

και πάλι ή πρίχα χ’ ή χαρά άνχάμα άναθραφήκα (Ε. 59 - 60) 
ΕΡΩΦ. Τά γέλια μέ τά κλάηματα, μέ τη χαράν ή πρίκα 

μιάν ώραν εσπαρθήκασι κι δμάδι έγεννηθήκα.
ΕΡΩΊ. Μά ’λάχε τοϋτο γιατρικό, με τη χαράν ή πρίκα 

τι δυο συγχεραοτήχασιν δμάδι χΤ Ιομικτήκα.

Όϊμέ φωτιά δπού ’κάψε μέσα τά σωθικά μου.
"Ωφου μέ ποιά φωτιά ’καφές μέοα τά σωθικά μου. (Ε. 409) 
”Ωφου φωτιά που μ’ έκαψε, ώφον κορμιού τρομάρα. (172)

Παιδί μου, παψε τον κλαθμόν, και αυτά δέ ok φελοϋσι92 (Δ. 322) 
Mk κλάηματα καί με δαρμούς, καημένη, δε φελάσαι 
Βοσκοί, τά δάκρυα τά πολλά ποσώς δέ σάς φελοΰοι

"Α ίλές το’ αγάπης τές δροσές, τοΰ πόθου ά θές βοτάνι89 (Α. 77) 
"Οποιος ποθεί, τοΰ πόθου του οάν πιάση το βοτάνι (Α. 13)

"Ωφου με ποιά σκληρότητα σίδερο ακονισμένο 
τέτοιο κεφάλι έθέρισε, άξιο, χαριτωμένο! (Γ. 303 - 4)
"Ωφου ! μέ ποιάν άποκοτιά νά δυνηθβς νά οφάξης 
τέτοιο κορμ'ι άκριτιάτιοτο και νά μηδέν τροαάξης;

ΖΗΝ. Νά δη το πρόσωπο χλομό τά μάτια του κλαημένα'
Νά ’χη κλιτό το πρόσωπο, περισσά πικραμένος94 

ΘΥΣ. Τό πώς έδά παρά ποτέ εϊν’ άποχλομιαομένο.
Γιά κείνο κείτεσαι κλιτό και παραπονεμένο;

ΕΡΩΤ. Κλιτός πολλά και ταπεινός, χλομός και μαραμένος.

ΖΗΝ. ’Απ’ τό κεφάλι δε μπορεί τρίχα ποτέ νά πέση
δίχως την θεϊκήν βουλήν .... (Λ. 156 - 7)

ΡΙΜ. ΘΡΗΝ. Akv πέφτει φύλλων είς την γην, έ.κ τό δενδρόν άπάνω
άνόριστα τοΰ άφεντός, καθώς καταλαμβάνω. (362)

Φύλλο δεν πέφτει όκ τό δέντρο χωρίς τό θέλ,ηιιά σου (986)

Καί έχε κλιτά τά μάτια σου κάτα> ’ς τσή γης τον πάτο (Α. 260) 
Μά νά θωροϋν τά μάτια μου χάμαι ’ς τσή γης τον πάτο (359)

(341 - 2)

(Β. 317) 
(Β. 320) 

(414) 
(418) 

(Α. 1106)

ΘΥ.

ΖΗΝ.

ΘΥΣ.
83}
8*>

Absiste nate; fundis incassum preces. 
Vin’ te libido vastet et Veneris puer ? 
Horror capillos obruet, vultum, dolor 
teget ora flelus, latera singultu gement.

(V. 110) 
(I. 80)

(II. 315 - 6)
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Τό πρότυπον τού «Ζήνωνος: 67

ΖΗΝ. Τής τύχης τον παντοτινό κύκλο τόνε καρφώνω. (Β. 98)
Τον κύκλο βλέπω έγύρισε ή Τύχη ώς έπε&ύμου. 85 (Ε. 191)

ΕΡΩΦ. Άνέν κ' οι κακορρίζικοι τον κύκλον έμποροϋαα 
τον ριζικόν, μέ τά σκοινιά δεμένο νά κρατούσα 
■)ή αν'εν κ’ ή τύχη σαν τροχός δεν ή&ελ,ε γυρίζει (Α 559 - 61)

ΕΡΩΤ. Τού κύκλον τά γυρίσματα, π’ άνεβοκατεβαίνον
καί τού τροχού, π' ώρες ψηλά κι ώρες στά βάίέη πηαίνου

(A. 1 - 2)

ΖΗΝ. ΤΩ Τϋγη κακορρίζικη, Τύχη άσβολωμένη86 (Ε. 287)

ΜΑΝΤΙΝ. Τύχη κακή, τύχη στραβή, τύχη μου άσβολωμένη 81

ΖΗΝ. Τό σίδερο μέ ιή φωτιά μερώνει κι' απαλαίνει
μά ή καρδιά τον αύιουνον αγριεύει καί σκληραίνει (Δ. 25 - 26)

ΜΑΝΤ. Τό σίδερο λογίζεται 'ς τού σιδερά τ’ άμόνι
μά ή γνώμη τον έκειά βαστά καί δεν άνελιγώνει88

Είναι πιθανόν ή όμοκπης των στίχων νά μή όφείληται είς άμεσι.ν 
μίμησιν συγχρόνων έργων όίτινα,—πάντως ως προγενέστερα πρέπει νά 
εγνώριζεν ο ποιητής τοΰ «Ζήνωνος»,—δεδομένου δτι τινές τών εν λόγιο 
στίχων αποτελούν ίσως κοινούς τόπους καί έχουν λαϊκήν τήν προέλευσιν88. * 89

8δ) Tandem volutam cerno fortunae retain. (V. 315)
8δ) .... Heu! Fata improba! (V. 4i 2)
5I) Μαρίας Λιουδάκη: Λαονρστρικά Κρήτης. Τόμος Α' «Μαντινά

δες» έν Άθ-ήναις [1936) οελ. 177.
s8) Μαρίας Λιουδάκη, έν#’ άνωτ., σελ. 216.
89) Είς τά λαϊκά επίσης σιοιχεία πρέπει νά κατατάξωμεν καί στίχους μέ 

παρομοιώσεις ώς αί επόμενοι :

Καί ωσάν τό ηιάρι ’ς τό γιαλό που πιάνουσι σφαράσσεις (λ. 52)
Σάν κρύο νερό δροαίζει με σήμερα ή έμιλιά οου (Γ. 41)
ιΩσά ξυράφι ή γλώσσα τον ήσφαξε τήν καρδιά μον (Γ. 183}
Τ’ άγρια δεριά ϋωρώντας με τρέμονυι ωσάν καλάμια (Ε. 231)

’Ακόμη τήν χρήσιν τών «αδυνάτων» :

α) Πώς είναι μπορεξάμενο τ’ άχολο περιστέρι
νά &έλη νά 'χϊ] ό κόρακας όγιά δικόν τον ταίρι ; (13. 411 - 412)

Πρβλ. καί τούς στίχ. 81 · 83 τοϋ Β' Ίντερμεδίου τών έκδ. υπό Μ Μ ανού 
σακα «’Ανεκδότων Ίντερμεδίων τοϋ Κρητικοί Θεάτρου» (εν#’ άν., σελ. 557) : 

Τό περιστέρι νά σμιχτή μαζί μέ τό ξιφτέρι, 
τα δυο νά κάμοναι πουλιά καί νά γενονσι ταίρι 
κι οχι ποτέ άλλη άγαφτική νά μπή ατό λογισμό μον.

β) Πρώτας τοϋ ήλιου &έλει Ιδης τς* ακτίνες ματωμένες 
κι οί μέρες νά γενούοινε νύκτες σκοτεινιασμένες,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:31 EEST - 18.237.180.167



68 Φ. Μπουμπουλίδου

’Άλλως τε παραδείγματα στίχων επαναλαμβανομένων εις πλείονας 
συνθέσεις τής Κρητικής σχολής έχομεν ήδη εκ τών άναφερομένων εις 
τα διάφορα έργα ερευνών.

'Ως δμως όρθώς διετυπώθη90, προς συναγωγήν ασφαλών παρατη
ρήσεων επί τοΰ ζητήματος τής σχέσεως τών διαφόρων ποιημάτων τής 
Κρητικής λογοτεχνίας καί τών αμοιβαίων επιδράσεων, είναι ανάγκη νά 
προηγηθή διεξοδική μελέτη εφ’ εκάστου τών Κρητικών κειμένων.

ΑΜΕΣΟΣ "Η ΕΜΜΕΣΟΣ ΠΗΓΗ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ

Νΰν τίθεται τό ερώτημα: Τό λατινικόν δράμα είναι άμεσος ή έμ
μεσος πηγή εις τον συγγραφέα τοΰ «Ζήνωνος»; 'Ο Κρής δηλαδή ποι
ητής έγνώρισεν εις τό πρωτότυπον τό δράμα τοΰ ’Άγγλου Ιησουίτου, 
ή ειχεν υπ’ δψιν του Ιταλικήν μετάφρασιν, ή ιταλικήν διασκευήν τοΰ 
λατινικού κειμένου, δπερ καί δι’ άλλους Κρήτας συγγραφείς παρετη- 
ρήθη;

Τήν σκέψιν ταΰτην διετυπωσε μετ’ έπιφυλάξεως τό πρώτον δ καθη
γητής Γ. Θ. Ζώρας, έν τη Εισηγητική εκθέσει περί τής παρουσης πρα
γματείας, στηριζόμενος εις τήν γενικωτέραν αρχήν τής κατά κανόνα έξ 
ιταλικών προτύπων διασκευής τών Κρητικών έργων, έτι δε εις τήντάσιν 
τοΰ "Ελληνος ποιητοΰ προς περιορισμόν τών κλασσικών στοιχείων τής 
τραγφδίας καί εις τήν παρουσίαν λέξεων ή φράσεων, αΐτινες μαρτυρούν 
επίδρασιν ιταλικής γλώσσης.

Κατ’ αρχήν ουδαμοΰ άναφέρεται, δτι τά έργα τού Simonis μετεφρά- 
σθησαν. Τουναντίον γνωρίζομεν, δτι ταΰτα έδιδάσκοντο, καί μάλιστα, 
δ «Zeno», έπιτυχώς εις κολλέγια καθολικών (καί δή καί Ιησουιτών)'

παρά πιάνεις *ς τό πρόαιοπο τοντο μου να ))' άρχίση
’ς καί)ως μάεΐς, ω πρέντζιπε, νά με κατηγορήσω (Γ. 115 - 118)

Περί τών «αδυνάτων» ϊδ. κυρίως: Στ. Δεινάκι «Περί τίνος λεκτικού 
σχήματος άπαντώντος είς τά Κρητικά ποιήματα «Έρωφίλην» καί «Γύπαρτν» 
και άλλα δηιιώδη νεοελληνικά ποιήματα >.αί δίστιχα» περ «Χριστιανική Κρή
τη», τόμ. Β' (1915), σελ. 425 · 436 — Φαίδωνος Κουκουλέ «Συμβολή είς 
τήν Κρητικήν λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας», περ. «Έπετηρίς Εταιρίας Κρητ. 
Σπουδών», τόμ. Γ’ (1940), σελ. 72 κ. έξ. Τδ. ακόμη : Ι.Μαρκαντώνη «Τά 
αδύνατα ή αμήχανα είς τήν δημοτικήν ποίησιν», περ. «Ελληνική Δημιουργία», 
τόμ. Θ', τεΰχ. 105 (15 Ιουνίου 1952),σελ. 725 - 731.

Β0) Γεωργίου Θ. Ζώρα: «Περί τάς πηγάς τής Θυσίας τού ’Αβραάμ», 
ενΟ' άν., σελ. 43. Ίδ. καί Μ. Μανούσακα «Ζητήματα τού Κρητικού Θεά
τρου», περ. «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Α’ (1947), σελ. 52. Στ. ’Αλεξίου «Φι- 
λυλογικαί παρατηρήσεις εις Κρητικά κείμενα», ενθ’ άν·, σ?λ. 254.
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Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος»

εύλογον όίρ« είναι δτι εκεί ή διδασκαλία έγίνετο εις τό πρωτότυπον.
Άτυχώς άγνοοΰμεν τό δ'νομα τοΰ Κρητός ποιητοΰ, ώστε νά έρευ- 

νήσωμεν ακριβέστερου τά κατ’ αυτόν, εϊδικώς δέ πώς οΰτος έδιδάχθη 
ενδεχομένως και έγνώρισε την λατινικήν.

Ώς επιχείρημα κατά τής λογιότητος ταΰ Συγγραφέως δόναται νά 
χρησιμεύση ή τάσις αυτού προς κατάργησιν ή περιορισμόν τών κλασ
σικών στοιχείων τής λατινικής τραγφδίας" ανωτέρω δμως άπεδόθη τό 
φαινόμενον ε’ις προσπάθειαν αυτού νά προσδώση λαϊκώτερον τόνον είς 
την άφήγησίν του — γνώρισμα γενικώτερον τών έργων τής Κρητικής 
λογοτεχνικής δημιουργίας. «Στην Κρήτη—γράφει σχετικώς ό Κρια- 
ράς91 — ή λογοτεχνία καί στις καλές καί στις μέτριες δημιουργίες της 
διατηρεί τό λαϊκό χρώμα, τό καθαυτό δημοτικό, τη λαϊκή σκέψη, τη 
λαϊκή παράδοση, τον εθνικό χρωματισμό...». Προς τούτοις πρέπει νά 
σημειωθή, δτι άναφέρονται έν τή Κρητική τραγφδίςι δ Κέρβερος (Α 
163), ή Άοτραία (Β 310, Δ 297), ό Μαΰουααλ'εμ (Α 162, 172) καί 
μάλιστα εις χωρία μή αντιστοιχούντο απολύτως εις φράσεις τοΰ λατι
νικού προτύπου, αποδίδοντα δμως τήν έννοιαν αυτών ακριβώς. Καί 
ταΰτα δεν μαρτυρούν βεβαίως περιωρισμένην αναστροφήν τού Συγ
γραφέως προς τά κλασσικά κείμενα. ’Άλλως τε ούδαμού τής Κρητικής 
τραγφδίας παρατηρεϊται εσφαλμένη άπόδοσις χωρίων τού ξένου προ
τύπου, ή παρερμηνεία τοΰ ακριβούς περιεχομένου φράσεων τής λατι
νικής τραγφδίας υπό τοΰ Κρητός ποιητοΰ.

Στοιχεία ύποδηλοΰντα ένδεχομένην μεσολάβησιν ιταλικού κειμέ
νου είναι: α) ό ιταλικός τύπος κυρίων τινών ονομάτων καί τινες ιτα- 
λισμοί φράσεων τοΰ ελληνικού κειμένου, β) ή εισαγωγή έν τή Ελλη
νική τραγφδία τών ασμάτων (Μουσικού, Χορού παίδων, ’Αγγέλου), 
άτινα δεν άπαντούν άντιστοίχως είς τό λατινικόν πρότυπον.

Είδικώτερον ως προς τον γλωσσικόν τύπον τών έν τή ελληνική 
τραγφδία κυρίων ονομάτων πρέπει νά παρατηρηθούν τά εξής: Τά ονό
ματα τών ηρώων τοΰ δράματος αποδίδονται κατά κανόνα όρθώς υπό 
έποψιν ελληνικήν,99 μέ μόνας εξαιρέσεις τούς τύπους: Έράστος (Δ
318, κ. αλλαχού) τοΰ Γατζέο (Δ 28), 99 Ζηνάνε (Α 379). Έκ τών άλ-

41) Ε. Κ ρ ι α g ό «ό λαϊκότροπος χαρακτήρας τής Κρητ. λογοτεχνίας», 
ενθ’ άν., σελ. 302.

”) *0 Στ. 'Αλεξίου («Φιλολογικοί παρατηρήσεις είς Κρητικά κείμενα», 
ένθ’ άν., σελ. 264), μνημονεύει τοΰ τύπου «Καοτόρες (σελ. 61 [έκδ. Σά- 
θα] κ. ά.). Είς τήν έκδοσιν Σάθα δμως ή λεξις φέρεται διά κεφαλαίων γραμ
μάτων. Έν τφ χειρογράφιρ δέ τονίζεται επί τής προπαραληγούσης (Κάστορες). 
"Αλλωστε έχομεν τούς τύπους: ώ Κάστορα (Γ. 9, Γ. 351) καί Κάστορας (Γ. 11).

,s) ’Ανάλογος είναι καί ή γενική τον Όρφέο (Β. 34).
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λων κυρίων ονομάτων τά πλεΐστα αποδίδονται όρθώς (’Αφροδίτη, 
Έρμης, Άσμοδαΐος, ’Αλέξανδρος, 'Ηρακλής, Διός, Πλούτωνος, Ό- 
δυσσέα, Κάτωνος, Κικέρωνος, Σίμωνος, Νέρωνος, Μαρκαντώνιου, Κέρ
βερου)' έχομεν δμως και τούς τύπους Καρόντε (Διδ. Ε. 116, Ε. 226), 
παρά τό Χάρος (Ε. 346), Άκερόντε (Ε. 115) παρά τό ’Αχέροντος (Α. 
26), Κλώ&ω (Δ. 111), Λακέζη (Δ. 112), Φλεγετόντε (Ε. 116, Ε. 325), 
Φειόντε (Ε. 249), Φοΐμπο (Α. 237), Στύγε (Ε. 280), στο Λάτεο τον 
ποταμό (Ε. 166), ό Γαλατάς (Ε. 166) 9\ “Ας σημειωθή δέ δτι σπανίως 
τά κύρια ονόματα (είτε υπό τον ελληνικόν τύπον, είτε έξιταλισμένα) α
παντούν εις χωρία μη αντιστοιχούντο εις στίχους τού λατινικού προτύπου.

'Οπωσδήποτε οί ιταλικοί τύποι κυρίων ονομάτων έν τή Ελληνική 
τραγφδία, μάλιστα ή παράλληλος παρουσία των δύο τύπων τού αυ
τού ονόματος — άπόδειξις δτι ό Κρής ποιητής έγνώριζε την ελληνικήν 
λέξιν — προκαλεΐ την υπόνοιαν, ότι ό Συγγραφεύς τού «Ζήνωνος», 
επηρεασμένος έκ τής ενδεχομένως γενομένης ιταλικής μεταφράσεως 
τού λατινικού κειμένου, δεν ήδυνήθη ν’ άποφύγη τούς ίταλισμούς, πα
ρά την προσπάάειάν του, όπως άποκαθάρη ξενισμών τό κείμενον.

Πρός την γνώμην δτι ό Κρής ποιητής έγνώρισε τό δράμα τού 
Simonis δι’ Ιταλικής μεταφράσεως, άποκλίνων ό Στ. ’Αλεξίου 85 * * * * * υπο
δεικνύει δύο χωρία (Γ. 299 - 30, Δ. 134), μαρτυροΰντα, κατά τήν 
γνώμην του, έπίδρασιν ιταλικής γλώσσης, προβαίνει μάλιστα και ε’ις 
σχετικήν διόρθωσιν τού πρώτου έξ αυτών. Άλλ’ όσον αφορά είς τον 
στίχον Γ. 299 απεδείχθη ήδη 98 — επί τή βάσει τού λατινικού προτύ
που — δτι ή προτεινομένη υπό τού Στ. ’Αλεξίου διά τήν ανωτέρω αι
τίαν διόρθωσις δεν είναι αναγκαία. Τό δεύτερον χωρίον, ήτοι ό στίχος: 

Δίχως νά δώσω θάνατο μέ βλέπω άποϋαμένο 

δεν αντιστοιχεί πρός άνάλογον ακριβώς φράσιν τού λατινικού κειμέ
νου, ώστε ό έλεγχος νά είναι ακριβέστερος. Ή φράσις βεβαίως προδί
δει ίταλισμον (mi vedo —- με βλέπω) υπό τήν προϋπόθεσιν δμως δτι 
δεν γίνεται αποδεκτή ή γραφή οέ βλέπω, ήν καί αυτός δ ’Αλεξίου δέν 
αποκλείει91. 'Οπωσδήποτε τό χωρίον ανήκει εις μονόλογον τού ’Ανα
στασίου— καί οί μονόλογοι τής Κρητικής τραγφδίας, εμφανίζουν πολ-

β4) Γαλατάς είναι βεβαίως ό Γαλαξίας. ’Αποδίδεται δ’ ίσως οδτω ή
ιταλική εκφρασις via lattea. Τό χωρίον ανήκει είς τόν λόγον τοϋ Αγγέλου,
όστις, ως ήδη έλέχβ-η αποτελεί προσθήκην τοΰ Κρητός ποιητοϋ είς τό κείμενον
τής τραγφδίας. Τό λατινικόν πρότυπον στερείται τής αντιστοίχου σκηνής.

’*) Σ τ. ’Αλεξίου, «Φιλολογικοί παρατηρήσεις είς Κρητικά κείμενα»,
ένίΓ άν., σελ. 264 - 265.

8Θ) “Ιδ. άν., σελ. 25.
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λά ανάλογα παραδείγματα έλευθεριωτέρας άναπτύξεως των ιδεών και 
συναισθημάτων τοΰ ξένου κειμένου.

'Η τοιαΰτη άπόδοσις τών μονολόγων τής λατινικής τραγφδίας υπό 
τοΰ Κρητός ποιητοΰ είναι βεβαίως ενδεχόμενον νά θεωρηθή ως εν έτι 
γνώρισμα τής μεσολαβήσεως ιταλικού κειμένου, υπό την προϋπόθεσιν 
όμως δτι δ 'Έλλην συγγραφεΰς μετέφρασε πιστώς τό κείμενον τής ιτα
λικής διασκευής τοΰ λατινικοΰ προτύπου. Ουδέν όμως αναγκάζει η
μάς νά άποκλείσωμεν δτι δ τρόπος τής άποδόσεως τών μονολόγων εν τή 
Κρητική τραγιρδίςι αποτελεί ακριβώς σημεΐον πρωτοτυπίας τοΰ 'Έλλη- 
νος ποιητοΰ, γεγονός δπερ παρετηρήθη και εις άλλους Κρήτας συγ
γραφείς, άναμφισβητήτως συντάξαντας τά έργα των απ’ ευθείας επί 
τή βάσει ιταλικών προτύπων.

’Ιταλικήν τέλος ή Δυτικήν γενικώτερον έπίδρασιν ύποδηλοΰν ί
σως τά ςίσματα τοΰ Μουσικού (Β. 17 - 24, 37 - 54, 61 - 74, 77 - 78), 
δ Χορός τών παίδων (Β. 155 - 160) καί οί λόγοι τοΰ ’Αγγέλου (Ε. 
159 - 172), εφ’ όσον δεν άπαντοΰν εις τό λατινικόν κείμενον τού "Αγ
γλου ίησουΐτου. Μέχρις δτου δμως «ποδειχθή ή πηγή έξ ής ήντλησε 
τά θέματα τών χωρίων τούτων τής τραγφδίας του δ Κρής ποιητής — 
εάν ήντλησεν εκ Δυτικών προτύπων — ή επ’ αυτών ξένη επίδρασις 
παραμένει καταφανής μόνον κατά τήν μετρικήν των μορφήν.

Συμφώνως προς δσα ανωτέρω έξετέθησαν απόλυτος βεβαιότης, δτι 
δ Κρής ποιητής έσχεν ύπ’ ό'ψιν του, κατά τήν στ'ινθεσιν τής τραγφδίας 
του, τό έργον τοΰ Simonis εις τό πρωτότυπον δεν δύναται νά ύπαρξή. 
Ελλείπουν δμως καί τά σαφή στοιχεία τά δυνάμενα ν’ αποδείξουν, 
δτι οΰτος έχρησιμοποίησεν ιταλικήν μετάφρασιν τοΰ λατινικού κειμέ
νου, έφ’ δσον μάλιστα καί ή συγκριτική μεταξύ τών δύο έργων έρευ
να, ουδέν ασφαλές κριτήριον παρέχει περί μεσολαβήσεως ιταλικής με- 
ταφράσεως. Επομένως μόνον ή τυχόν εις τό μέλλον άνιύρεσις ιταλι
κής μεταφράσεως τής τραγφδίας τοΰ Simonis θά ήδύνατο νά έπιβε- 
βαιώση, δτι δ Κρής ποιητής έγνώρισε τό λατινικόν δράμα ούχί άπ’ευ- 
θείας εις τό πρωτότυπον, αλλά έξ ιταλικής μεταφράσεως αυτού.

Φ. Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛ ΙΔΗΣ

9Ι) 'Ιδού οί σχετικοί στίχοι :

Τί, ΰέλεις ζώντας τον αντοννον πάντα νά τνραννάααι ;
Σίμωσε, πλήγωσε τόνε· όϊμένα ! άποκρναίνω, 
δίχως νά δώσω {λάνατο, με βλέπω άπο&αμένο,
Άφίνεις τόνε τό λοιπό νά ζή; Έσν αποβαίνεις (Δ. 132 - 135)
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Έκτος των, ώς εις τά προηγούμενα τεύχη διέλαβα περί τού άπο- 
τεφρωθέντος ’Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου, διασωθέντων εν άντιγρά- 
φφ διαφόρων εγγράφων, σχετικών μέ την ιστορίαν τής Κρήτης, πα- 
ρέμειναν παρ’ εμοι και πολλαί άλλαι σχετικαί σημειώσεις, τινάς τών 
οποίων δημοσιεύω κατωτέρω *.

Και πρώτον περ'ι τής Κρητικής οίκογενείας Κ α ν ι ό λ α , ύπήρχον 
τα εξής:

Οί αδελφοί Γεώργιος καί ’Ιωάννης Κανιόλα άνηγορεύθησαν 
εύγενείς Κρήτης την 29 άπριλίου 1438.

Μετά μακρόν χρόνον άπαντρ ό Βαρθολομαίος [Μπόρτολος] 
ευγενής έκ Χανίων, τιμώμενος διά τοϋ τίτλου Έξοχώτατος. Τού
του δ υιός Γ εώργιος έσπούδασεν έν Ρώμη καί Παβίςι λαβών τό 
διδακτορικόν δίπλωμα [laurea dotorale] καί εγκατασταθείς εις Ζά
κυνθον έξήσκησε την ’ιατρικήν επιστήμην εγγραφείς τό 1667 μεταξύ 
τών εύγενών τής νήσου ταύτης. Ό αυτός ένυμφεύθη την έκ Ζακύν
θου Καλομοΐραν Άγουστή Ραφτοπούλου, ή οποία την 22 μαίου 
1672 συνέταξε την διαθήκην της καί άπέθανε προ τοϋ 1710.

Έκ τοϋ ανωτέρω Ίωάννου — πιθανόν άδελφοϋ τοϋ Γεωργίου, — 
έγεννήθη υιός Μανοϋσος καί έκ τούτου οι αδελφοί: ’Ιωάννης, 
Βόρτολος, Γεώργιος δρ. μη ζών τό 1710, Μιχαήλ καί έκ 
τοϋ Γεωργίου οι: Μανοϋσος, Βόρτολος, Μιχαήλ αναγνώ
στης, ’Αντώνιος, Φραγκίσκος καί Κωνσταντίνος.

Ή ακρίβεια τής γενεαλογίας τών αδελφών καί τέκνων Κανιόλα 
αμφισβητείται.

Πλήν τών ανωτέρω, υπήρχε τό 1709 καί ό ’Αντώνιος Κ. τοϋ 
Πέτρου ‘Ιππότης [Cavalier] καί οικογένεια Κ. έκ Βερώνης τής 
’Ιταλίας τό 1745, περί τής οποίας έγραψα εις τό περιοδικόν μου «Α ί 
Μοϋσαι» [Έτ. ΙΓ.' άριθ. τεύχ. 280 τοϋ έτους 1904).

’Άλλη οικογένεια έκ Κρήτης άπαντφ έν Ζακύνθφ, ή τών Γ α β α λ ά.
Περί τής οίκογενείας ταύτης αρκετά παρά πολλών έγράφησαν, δτι 

τό έπώνυμον Γαβαλά είναι ταυτόσημον τοϋ Κεφαλά — έκ τοϋ γάβα ή

*) Βλ. «Κρητικά Χρονικά» τόμ. Η' (1954), σελ. 72 - 75 καί 216 - 226.
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κάβα = κεφαλή, — ότι μετηνάστευσεν είς Κρήτην εκ Κ)πόλεως κατά 
τον ΙΒ.' αιώνα, οτι Λέων κυρίαρχος Ρόδου ηγούμενος τοϋ βυζαντινού 
στόλου ήττήθη, είχε δε κόψει νομίσματα, εις τά όποια προσηγορεύετο 
Καΐσαρ, και οτι μετά τον θάνατον αυτού έδέσποσε τής Χίου ό αδελ
φός του ’Ιωάννης, οτι οί Γαβ. διέπρεψαν από τής εποχής τών πρώ
των Κομνηνών και δτι μετά την άλωσιν τής Κ)πόλεως διεσπάρησαν 
είς διαφόρους νήσους τής 'Ελλάδος.

ΕΙς Ζάκυνθον ή οικογένεια Γαβαλά άπαντά από των αρχών τού 
ΙΣΤ ' αιώνος, άν μή και προγενεστέρους, πάντως εις αυτήν οφείλεται 
ή ΐδρυσις τού ετι και σήμερον σωζομένου αρχαίου ναού, τιμωμένου 
επ’ δνόματι τής Παναγίας τού Γαβαλά, ή Γαβαλούσης, εντός τής πό- 
λεως.

Γαβαλάς ’Αντώνιος άπαντά έν Ζακύνθιρ τό 1536 εκ Χανιών και 
Γεώργιος τό 1655 έκ Ρεθυμνης, 6 όποιος διά τάς πολλάς και πολυτί
μους προς την Βενετικήν Πολιτείαν υπηρεσίας έτυχε πολλών προνο
μίων και τιμών. ’Επίσης ομώνυμος οικογένεια άπαντά έν Βενετίμ, 
τής οποίας οικογένειας ό ’Ιωάννης είχε διορισθή επιστάτης τού 'Υ
γειονομείου Βενετίας τήν 1 Οκτωβρίου 1775, ό δέ ’Εμμανουήλ, σπου- 
δάσας εις ’Ιταλίαν, ίερωθείς δέ, άνέλαβε τήν διοίκησιν τής καθολικής 
Επισκοπής Ζακύνθου μέχρι τής άφίξεως τού καθολικού Επισκόπου 
Ζακιινθου · Κεφαλληνίας Σκάκοτς κατά Οκτώβριον τού 1815.

Καί έκ τών νεωτέρων ό Άνδρέας, κάτοχος μεγάλης περιουσίας, έ- 
σχε σύζυγον τήν Σταθοΰλαν Σταμοπούλου, μαίαν, και άδελφόν σπουδά- 
ζ ιντα είς ’Ιταλίαν τήν ιατρικήν καί, λόγφ άσθενείας, διακόψαντα τάς 
σποοδάς του. Τού Άνδρέου υιός έγένετο ό Γεώργιος δημοδιδάσκαλος 
καί τούτου υιός ό Άνδρέας ταμειακός υπάλληλος. Ή οικογένεια Γα
βαλά πρό τινων χρόνων εξέλεπε τής Ζακύνθου.

Κατά τήν πτώσιν τής Κρήτης, τό 1669, ό έκ τών πρώτων οικογενειών 
τών Χανίων εύγενής Κωνσταντίνος Τζέν δπως σωθή, κατέφυγε με
τά τής οικογένειας του εις Ζάκυνθον έντίμως καί ευπρεπώς ζών. Τού
του ό υιός ’Ιωάννης έγέννησε τον Ευστάθιον καί ό Ευστάθιος τον 
’Αναστάσιον, δστις τό 1788 έζήτησε παρά τής Βενετικής Πολιτείας 
ν’ άναγνωρισθή ή ευγένεια τών πατέρων του.

Ή οικογένεια συνεδέθη δι’ επιγαμίας μετ’ εκείνης τών Στέλλα. 
’Αναστάσιος δέ Τζέν Στέλλας ιατρός εκ Ζακύνθου παρέμεινεν έπί ει
κοσαετίαν έν Πάτραις ευδοκίμως έξασκών τήν επιστήμην του, αλλά 
κατά τήν πυρκαϊάν τών Πατρών, συμβάσαν τήν 13 άπρ. 1770, κατα- 
στραφείσης τής περιουσίας του, κατώρθωσε φεύγων μετά τής οικογέ
νειας του νά σωθή καί έπανέλθη εις τήν γενέτειραν Ζάκυνθον. Άλ-
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λος Σπυρίδων Τζέν πτ. ’Αναστασίου, μαθητής τοΰ εν Borgozuceo ελ- 
ληνικοΰ Κολεγίου, διευθυνομένου υπό τοΰ ζακυνθίου κληρικού ’Ιωάν- 
νου Λίτινα, κατέστησεν επίτροπον των υποθέσεων του την 27 Οκτω
βρίου 1785 την μητέρα του Κορόναν Κατραιιή Τζέν.

Πέτρος Τζέν κατετάγη έκ τών πρώτων εΐς τον κατάλογον τών πυ
ροβολητών μεταξύ τών δωρεάν καταταγέντων εις την αστικήν τής Κερ 
κύρας φρουράν, βραδότερον συσσωματωθεΐσαν υπό τής Γαλλικής δη
μοκρατικής Κυβερνήσεως εις εθνικήν φρουράν, ταχθεΐσαν εις ύπερά- 
σπισιν τοΰ φρουρίου τής νησίδος Βίδο, κατά την τελευταίαν έπίθεσιν 
τοΰ οποίου, πολιορκουμένου υπό τοΰ συμμαχικού Ρωσσο - Τουρκικού 
στόλου, είδε πίπτον τούτο έκ τοΰ σταυροειδώς εχθρικού πυρός, αυτός 
δέ ως εκ θαύματος έσώθη, άφανισθέντος τοΰ πλείστου τής φρουράς. 
Ουτος υπό τάς διαταγάς τών στρατηγών Σιαμπώ καί Δεδάν προσέφε- 
ρε καί άλλας πολυτίμους υπηρεσίας εΐς τον γαλλικόν στρατόν εν Κέρ
κυρα, αντί τών οποίων, κατόπιν κολακευτικών εκθέσεων τών αξιωμα
τικών, έτυχε τής τιμής παρά τών Γενικών Διοικητών Βερτιέ καί Δου- 
ζελώτ νά φέρη τήν γαλλικήν στολήν τοΰ βαθμού του, ώς ύπασπιστοΰ 
τοΰ ταξιαρχικοΰ σώματος τής εθνικής φρουράς. “Αγνωστον αν ό αυ
τός Πέτρος ήτο ό παρά τοΰ Τοποτηρητοΰ Ζακύνθου Στόβενς διορι- 
σθείς τήν 27 άπριλίου 1823 διευθυντής τής ’Εκτελεστικής Αστυνο
μίας Ζακύνθου.

Έν Ζακύνθφ υπήρχε προ τών σεισμών καί τής καταστροφής τοΰ 
1953 συνοικία, περιλαμβάνουσα τό μεσημβρινόν άκρον τής πόλεως, τό 
μεταξύ τών ναών 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Γουζέλη, 'Αγίου Άνδρέου τοΰ 
Άβούρη, Έπισκοπιανής καί 'Αγίου Γεωργίου τοΰ Πετρούτσου. Ε
κεί ίδρυσαν συνοικισμόν οί έκ Κρήτης πρόσφυγες τοΰ 1669 εις Ζά
κυνθον, έκτοτε δέ όλη εκείνη ή εύρεΤα περιφέρεια εκαλείτο Νηοχώρι 
καί Μπεναρδακέϊκα, διά τό εκεί ύπάρχον οίκημα τής εύγενοΰς τών 
Βερναρδάκη οικογένειας.

ϊί

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ
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The life and writings of Onorio Belli of Vicenza were descri
bed by the antiquary Edward Falkener exactly a century ago. 
Since then there has been, to my knowledge, no new work upon 
him; and as an introduction to the letter published here we can
not do better than quote Falkener’s short biography * 2:

«Onorio Belli was descended from a family of artists, many 
of the members of which are also distinguished in the annals of 
literature. . . In 1583 he was appointed physician to the prove- 
ditor General of Candia, Luigi di Antonio Grimani dei Servi, 
and left Vicenza on the 31st day of March. Grimani finding the 
country in a state of great disorder, determined to reestablish it, 
if possible, by making a personal tour of the island; and Belli 
had thus an ample opportunity to write a particular description 
of the whole province, and to investigate its antiquities. He 
even persuaded Grimani to undertake excavations among the 
ruins of the principal cities and the success which attended 
them amply compensated their labours; for not only did they 
find statues, but many inscriptions were dug up, several of which 
indicated the names of ancient cities, the sites of which were 
previously unknown. Grimani, having reestablished order, retur
ned to Venice, leaving Belli behind him, at the urgent request 
of the inhabitants of Canea, as physician to that city. In this 
capacity, and in the enjoyment of a handsome salary, he conti
nued for some years, during the leisure of which time he prose
cuted his work, but owing to constant occupations ’it was not 
till last summer (1596)—-when I had a little respite — that I 
was enabled to bring to completion that which I had commen
ced so long before ...'(a History of Candia, a work now 
lost, but much praised by his contemporaries, and preserved in 
precis and extracts by the Venetian Apostolo Zeno).

') There is a passing reference in E. K. Π λ a τ ά κ η ς, Oi σεισμοί 
τής Κρήτηε («Κρητικά Χρονικά», Δ' (1950), ΡΡ· 463 - 528)· See ρ. 487.

2) Ε. Falkener, A description of some important theatres and 
other remains in Crete, from a MS history of Candia by Onorio Belli 
in 1586, London 1854 pp. 3 - 5.
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«But Belli not only distinguished himself as a physician and 
an antiquary; he was celebrated also as a botanist. Several of 
his letters on this subject are extant, and some of them are pu
blished .... How long he remained on the island is uncertain. 
We know him to have still been living at Canea in 1596. His 
death took place in 1604».

This letter is found on folios 39ir - 392r of MS R 122 sup. 
in the Ambrosian Library at Milan.

GARETH MORGAN

Al Magnifico Signore Alfonso Ragona mio servizio ossequio- 
so. Vicenza.

Perche alle 16 del mese di Novembre passalo alle 12 ore gior- 
no di Dominica fa in tutta quesla Isola, el fuori, un terramoto 
horrendo, ho voluto descriverlo al meglio che so ο V. S., accioche 
sappi, che se qualche volla ha inteso dire, che per qualche terra
moto gl’huomeni siano usciti di seno, non se ne faccia beffe : per
che chi d’ un accidenle tale non ha paura e del tutto privo d’in- 
telletto - massime ritrovandosi in casa come feci io, che scrivevo 
una lettera per Venetia.

Era Γ acre sereno, et chiaro, et il mare in calma, quando all’ 
improviso si senti un ribombo, et trepito come se quindeci 0 ven-

Στο Μεγαλοπρεπή Κύριο Άλφόνοο Ραγκόνα, Βικέντσα, ταπεινή μου εκδούλευση*

Στις 16 τον περασμένου μήνα Νοέμβρη στις 12 ή ώρα, ημέρα Κυριακή, έγινε 
σ’ ολο αυτό τό νησί, και έξω άπ'αύτό, ένας σεισμός τρομερός** καί ΰέλησα να τον 
περιγράψω στην *Αφεντιά σας δσο πιο καλά ξέρο), για να μά&ει, διι αν καμιά φο
ρά ακούσει νά λένε, πώς σε κάποιο σεισμό οί άνθρωποι έχασαν τά λογικά τους, 
νά μη γελάσει γι αυτό κοροϊδευτικά' γιατί δποιος δεν φοβάται σε μιά τέτια συμ
φορά δεν έχει μυαλό t καί μάλιστα όταν βρίσκεται στο σπίτι, δ πως εγώ, πού έγρα
φα μιά επιστολή στη Βενετία.

Ή ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη καί κα&αρή κι ή ΰ’άλασσα γαλήνια δίαν ξαφνικά 
ακούστηκε ένα βούισμα κι ένα τράνταγμα, σάν νά 9τρεχαν μαζί δεκαπέντε ή εϊκο-

*) Ή Σύνταξις των «Κρητικών Χρονικών» έΦεώρησε απαραίτητον, χάριν 
τών 'Ελλήνων αναγνωστών, νά παραφέση παρά πόδας του ένειικου κειμένου 
μετάφρασιν εις την ελληνικήν, φιλοπονηθεΐσαν υπό τού κ. Στεργίου Γ. Σπα- 
νάκη.

**) *0 σεισμός αύτός άναφέρεται καί στον Κώδ. *Αγ. Νικολάου "Ανδρου 
1595 έγινεν μεγας σεισμός Νοεμβρίου 16. Βλ. Σπ. Λάμπρου, Βραχέα Χρο
νικά εις Μνημεία 'Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμ. Α\ τεΰχ. I, σ. 68.
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ti carozze a un tempo corressero sopra strada sassosa, con un 
fremito nell’ aere, un ribombo ndla terra, et fragore nelle case: 
misto et accompagnato da una caligine, polvere, et fumo, uscito 
dalle rovine de muri caduli, die in altro modo non so chiamarlo 
che vera sembianza di Inferno. Tremava horribilmente la terra, 
bolliva il mare, le case creppavano, muri, pietre, calcina, et ter
ra, et travi, che chi non ha veduto questo spavenlo con gl’occhi, 
et udito con le orechie questo horribil suono, non pud capire cost 
gran terrore, spavento, et confusione, che il tutto assordava con 
armonia horrenda.

Se questo infortunio veniva di notte, overo ad altra hora, cre
do che haveria ucciso una infinita de genti, ma lodato il Signo
re che pochi sono morti. Li Franchi alV hora haveano finite di 
celebrar le messe; ma li Greci all’ hora le udivano, et giurono 
tutti che si sono aperti li volti delle chiese, et hanno veduto il cie- 
lo per le fissure, che erano larghe un passo, che si sono tornate a 
congiungere insieme, benche molte chiese hanno patito grande- 
mente. S. Francescho e tutto rovinato da fissure, et il suo cam
panile dicono molti che pii'i di tre volte lo viddero toccar sopra la 
chiesa di Santa Chiara postoli all’ incontro, et cid affermano con 
giuramento. Pur non ha patito se non un poco si e torto il scar- 
tozzo. Quello di San Nicolo delli Frati Predicantori, che e piu 
alto, et gia molt’ anni, minacciava rovina, non ha patito niente.

Oi καροτσες πάνω σε πετρώδικο δρόμο, μOi * 3 ένα μπουμπουνιτό στον αέρα, ένα βρον"
χο στη γή κι ένα πάταγο στα σπίτια, ανακατωμένο μαζί με ομίχλη, σκόνη και κα
πνό, που 3βγαιναν από τά ερείπια των πεσμένων τοίχων. 'Όλ3 αυτά δεν μπορώ 
νά τά ονομάσω παρά νά τά παρομοιάσω με μιά πραγματική κόλαση. *Ετρεμε φρι~ 
καλέα ή γη* εβραζε ή θάλασσα' τά οπίτια έσκαζαν' τοίχοι, πέτρες, ασβέστες, χώμα' 
τα και δοκάρια. "Οποιος δεν είδε με τά μάτια αυτή την τρομάρα και δεν ακούσε 
με τ3 αυτιά του αυτή την τρομερή βοή, δεν μπορεί νά νοιώσει ένα τέτιο μεγάλο 
τρομο, φόβο καί συγχυση, που ζεκούφαιναν τά πάντα με μιά φρικτή αρμονία.

'Αν τό κακό αυτό γινόταν τη νύκτα ή καμιάν άλλη ώρα, πιστεύω πώς ϋ’ά σκό
τωνε άπειρο κόσμο. Μά, δόζα νά 3χει 6 Θεός, οι νεκροί είναι λίγοι. 01 φράγκοι τό
τε είχαν τελειώσει τη λειτουργία, μά οί όρΰόδοξοι λειτουργούσαν καί ορκίζονται ό
λοι, πώς άνθιζαν οί βόλοι τών εκκλησιών καί είδαν τον ουρανό από τις σχισμάδες, 
πού είχαν πλάτος ένα πόδι, πώς ζαναγύρισαν κα· ξανάσμιζαν [οί βόλοι) άν καί 
πολλές εκκλησίες έπαβαν σοβαρά. *0 "Αγιος Φραγκίσκος κατερειπώβηκε από τις 
σχισμές καί τό καμπαναριό του, λένε πολλοί, ότι τό *δαν, περισσότερες από τρεις 
φορές, νά εγγίζει πάνω στην εκκλησία τής 'Αγίας Κλαίρης, πού βρίσκεται απέναν
τι. Καί ιό βεβαιώνουν με όρκο. Δεν έπαβε όμως παρά μόνο λίγο στράβωμα τού 
γείσου. Τό καμπαναριό τού 'Αγίου Νικολάου τών ΙΙρεδικατόρων, πού είναι πιο ψηλό 
καί ήταν ετοιμόρροπο τώρα κα,ί πολλά χρόνια, δεν έπαβε τίποτα, *0 πύργος τής
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La torre de Piazza del Religio e lutla in pezzi. Tutte le case so- 
no crepate, et parte delli muri caduti, et le pin, nobili, et grande, 
el none, hanno patito piu dalle alive ·. le fabriche basse nun hanno 
patito. Tre galere che erano in porto, et altre navi et navilii si 
sono quasi proffondatc.

L’ istessi danni, et maggiori, lid falto a Rettimo e Candia et 
ά tutta V Isola. Ancor fino nell’ Arcipelago per tutte V Isole ha 
fatto danni notabilissimi. Et massime ά Milo alcune bar che che 
venivano da Rodi cinquanta et pin, miglia in mare sono stale per 
annegarsi. In somma ogn’ anno si sentono terramoti, ma ά com- 
parationc di guesto sono ciancie.

Subilo dopo la furia li Greet corsero in processione con le cro- 
ci per tutta la cittd et fuori, misti putti, huomeni, vecchi, giova- 
ni, donne et putte, tutti ad alta voce cridando Chirieleison, Chi- 
rieleison, con gran devotione, che sentendoli et vedendoli moveano 
grandementc. Fecero in quel subito pact, et si accommodorono 
inimicitie incancante di molt’ anni, et usorono gran demostratio- 
ne di temer V ira del Signor Iddio. Li Franchi it giorno dietro 
corninciarono processioni insieme con li Greci, et per tre giorni 
si degiund, et quasi tutti si confessorono, et si communicorono, 
ma non si vidde in loro tanta contritions come nelli Greci. Li 
villani ancor loro, che mat vanno in chiesa, et rarissime volte ό

Πλατείας τής Θρησκείας έγινε κομμάτια. "Ολα τα σπίτια έχουν κάνει ρήγματα και 
μερικοί τοίχοι είναι πεσμένοι. Και τα πιο μεγάλα αρχοντόσπιτα και τά καινούργια 
έπαθαν περισσότερο από τά άλλα. Τά χαμηλά οικοδομήματα δεν έπαθαν Τρεις γα- 
λέρες που ήταν στο λιμάνι και άλλα πλοία και πλεούμενα σχεδόν βυθίστηκαν.

*Ίδιες και μεγαλύτερες ζημιές έκαμε στο Ρέθυμνο και στο Χάνδακα και σ5 δλο 
τό νησί. *Ακόμη και στο Αρχιπέλαγος, σ’ όλα τά νησιά, εκαμε πολύ σημαντικές ζη
μιές. Στη Μήλο μάλιστα, μερικές βάρκες που ερχόταν άπό τή Ρόδο, πενήντα και 
περισσότερα μιλιά μακρυά στη θάλασσα, κόντειμε να βουλιάζουν. Μέ λίγα λόγιο, κά
θε χρόνο γίνονται σεισμοί αισθητοί, μά σέ σύγκριση μέ τούτο, εκείνοι είναι τί
ποτα.

*Αμέσως υστέρα άπό τή μανία τού σεισμού οί ορθόδοξοι έιρεξαν χι έκα
ναν λιτανεία μέ τούς σταυρούς, σ’ ολόκληρη την πόλη κι έξω, ανακατεμένοι, άν- 
δρες, γέροι, νέοι, γυναίκες και κοπέΑες, φοονάζοντας δλοι δυνατά: Κύριε έλέησον !
Κύριε έλέησον! μέ μεγάλ.η εύλάβεια, που προξενούσαν συγκίνηση 'σ9 δποιο τούς ά- 
κουε και τούς έβλεπε. 5Αμέσως τότε συμφιλιώθηκαν καί τακτοποιήθηκαν έχθριτες 
πού υπήρχαν άπό πολλά χρόνια καί άπόδειξαν πώς φοβούνται την οργή τού Κυ
ρίου. Οί Φράγκοι την ερχόμενη μέρα άρχισαν τις λιτανείες μαζί μέ τούς *Ορθόδο
ξους καί νήστεψαν τρεις μέρες χαί σχεδόν δλοι εξομολογήθηκαν κι9 έκοινώνησαν' 
μά δεν παρατηρήθηκε σ’ αυτούς τόση μετάνοια δση στούς Γραικούς. 5Ακόμη καί 
οί χωρικοί πού δέν πηγαίνουν ποτέ στην εκκλησία, πού ποτέ ή ελάχιστες φορές
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non mai odono messa, fecero degiuni, el processione da une villa 
all’ altra. El fino U Hebrei digiunarono ancor loro tre giorni.

Si raccontano diversi accidenti et diversi prodigii, ma una 
cosa notabile intravene: che trovandosi fuori della cittd a loncjo la 
marina un giovane nel sabbione, V acqua del marc s’ alcio, in 
modo che lo colse et lo scotto tutte le gambc come fosse stato acqua 
bollente, et ha patito molto, ma non e morto.

La causa di questo terramoto credo che sia stata perche que- 
sto autuno et vcrno e una siccita spaventosa, et era il mese di 
Novembre piu caldo che di Agosto: et hora e piu caldo che non e 
di Marzo e stato senza piovere fino alii 6 di Dicembre alia vec- 
chia. Onde si era in grandissimo timore perche fino a quel tempo 
non si havea cominciato seminare— cosa insolita in questo cli- 
ma. Nondimeno piovere alquante volte, et tutta via si semina, ne 
e ancor finilo purche il Marzo, et Apr He piova due d tre volte, si 
stara bene, ma se sard questa siccita si morira da fame, qui e 
grandissima carestia de tutte le cose. Vale il formento lire set la 
mesura, cosa insolita, che se ne havevano tre gl’ altri anni. Lar
ne non si trova, perche per la siccita passata gl’ animali sono 
morti di fame, usandosi tenerli sempre alia campagna, et il mese 
d’ Ottobre con le pioggie nascono le hcrbe, che tutlo il vcrno gli 
fanno le spese. Ma fin qui ogni cosa e arso ne V herba ancor si

ακούουν τη λειτουργία νήστεψαν καί έκαμαν λιτανείες από τό ένα χωριό στο άλ· 
λο. Καί αυτοί οι *Εβραίοι νήστεψαν τρεις μέρες·.

Διηγούνται διάφορα περιστατικά, καί διάφορα θαύματα μά ένα πράγμα αξιο
σημείωτο συνέβη. 'Ένας νέος βρισκότανε εξω από την πόλη, στην αμμουδιά’ τό νε
ρό τής θάλασσας φούσκωσε, τον εφτάσε καί του ζεμάποε ολόκληρα τά πόδια, σαν 
νά ήταν βραστό νερό ύπόφερε πολύ μά δεν πέσανε.

'Η άφοομή του σεισμού αύιοϋ πιστεύω νά ήταν ή φοβερή ξηρασία πού υπάρ
χει αυτό τό φθινόπωρο καί τό χειμώνα· τον Νοέμβρη εκαμε περισσότερη ζέστη 
άπο τον Αύγουστο, καί τώρα ακόμα είναι πιο πολύ ζέστη από τό Μάρτη καί δεν 
έβρεξε μέχρι τις 6 του Δεκέμβρη με τό παλιό. Γι'* αυτό υπήρχε μεγάλος φό
βος, γιατί μέχρι τότε δεν είχαν αρχίσει ακόμη νά σπέρνουν, πράγμα ασυνήθιστο σ9 

αυτό τό κλίμα. ΙΙαρ* δ λ9 αυτά, αν βρέξει κάμποσες φορές καί σπείρουν, μιά καί 
δεν τελ.ειωσε άκόμη ό Μάρτης, καί ό *Απρίλης βρέξει δυο ή τρεις φορές, θά εί
ναι καλά. Μά αν εξακολουθήσει ή ξηρασία αυτή θά πεθάνει ό κόσμος από τήν 
πείνα. 'Εδώ υπάρχει μεγάλη ελλειψη από δλα τά πράγματα. Τό σιάρι εχει 6 λίρες 
τό μουζοϋρι, πράγμα ασυνήθιστο, γιατί τ' αλλα χρόνια είχε τρεις. Κρέας δεν βρί
σκεταιγιατί από τήν ξηρασία πού πέρασε, ψόφισαν τά ζώα από τήν πείνα, επει
δή έχουν τή συνήθεια νά τά συντηρούν πάντα στην έξοχή, όπου τρων δλο τό χει
μώνα τά χόρτα, πού φυτρώνουν με τις βροχές τον Όχτώβρη. Μά μέχρι τώρα τά 
πάντα είναι καμένα’ ούτε τό χόρτο δεν φαίνεται άκόμη, εκτός αν ξεπροβάλλει τώ*
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vede se non spontare hor hora della terra.
Con che facendo fine gli baccio le mani. In Turchia e maggior 

carestia, essendo slato il raccolto pessimo: hanno gucrra, fame, 
et peste, et pur non finiscono.

Della Canea a di 22 Gennaro 1596
D. V. S. Servitore 

Honorio Belli

ρα-τώρα από τό χώμα.
Τελειώνοντας μ5 αυτό σάς φιλώ τα. χέρια. Στην Τουρκία είναι μεγαλύτερος λι

μός, γιατί ή εσοδεία ήταν χειρότερη : έχουν πόλεμο, πείνα καί πανούκλα καί παρ' 
ο λ' αυτά δεν έχουν τελειωμό.

3Από τα Χανιά στις 22 του Γενάρη 1596.
Δούλος τής 'Αφεντιάς σάς 

Όνόριο Μπέλι
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Η ΦΥΑΛΑΔΑ ΤΟΥ ΓΑΔΑΡΟΥ
ΗΤΟΙ

ΓΑΔΑΡΟΥ, ΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΠΟΥΣ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΩΡΑΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'0 εικοστός αιώνας είχε προχωρήσει στη δεύτερη δεκαετία του κι 
οί βιβλιοπώλες τής Κρήτης, (δ πατέρας μου ήταν βιβλιοπώλης ατό 'Η
ράκλειο άπδ το 1879), πλάι στα βιβλία πού έφερναν από την ’Αθήνα, 
ξακολουθούσαν νά προμηθεύωνται τέτοια κι από τη Βενετία. Ήταν 
μια παλιά κι αξιομνημόνευτη έπιβίαιση.

Τό ελληνικό τυπογραφείο ό «Φοΐνιξ», μ’ έμβλημά του τό μαγικό 
πουλί, πού πετάει φεύγοντας ακέριο μες από τις φλόγες, ήταν ακόμη 
στη ζωή καί ξακολουθοΰσε νά τυπώνη εκκλησιαστικά καί λαϊκής χρή
σης βιβλία, πού ξωδεύονταν στις πολλές τότε τουρκοκρατούμενες ελλη
νικές περιοχές καί στά νησιά, την Κρήτη, την Κύπρο, τά Δωδεκά 
νησα, Σάμο, Χιό, Μιτυλήνη κ. λ.

Τά εκκλησιαστικά βιβλία τής Βενετίας ήταν καλύτερα από τής 'Α
θήνας, μέ καθαρώτερα στοιχεία καί προσεχτικώτερο τύπωμα, μέ κόκ
κινα τά κεφαλαία τής αρχής των παραγράφαιν, μέ στερεώτερα δεσί
ματα καί μέ τό λαμπρό χαρτί τους.

Πότε έκλεισε τό τυπογραφείο δ «Φοΐνιξ» δέν ξέρω. Πάντα - πάντα 
ήταν τό τελευταίο από μιά σειρά τέτοιων ελληνικών έργαστηρίοτν, πού 
από πεντακόσια χρόνια δούλευαν ομορφα καί φώτιζαν τό γένος από 
την καρδιά τής Άδριατικής.

Οί αφορμές πού προκάλεσαν τό κλείσιμό του — φανερές. “Υστερα 
από τούς βαλκανικούς πολέμους καί τό συμμάζωμα τοΰ ’Έθνους γύρω 
στο λεύτερο Κράτος, δλοι κόβαν τις εμπορικές συναλλαγές μέ τό εξω
τερικό. Οί συγκοινωνίες ήταν εύκολώτερες καί φθηνότερες μέσα στο 
Κράτος κι οί δασμοί μικρότεροι. Η αγορά κλείστηκε γιά κάθε προμή
θεια πού γινότανε πριν άπ’ έξω κι δ δούλος Ελληνισμός δέν άρκούσε 
πιά γιά νά συντηρή τυπογραφεία στη Βενετιά.

Πλάϊ στά ωραία εκκλησιαστικά βιβλία, πού μάς προμήθευε ή Βε
νετία, παίρναμε από κεΐ καί μιά σειρά κοσμικά βιβλία, πάλι σύμ
φωνα μέ παλιά κι αδιάκοπη προτουρκική παράδοση. Στά βιβλία τούτα 
μέσα ήταν ό Ρωτόκριτος τοΰ Κορνάρου, πού δέν έπαψε από τις πρώ
τες του κείνες έκδοσες νά τυπώνεται στη Βενετιά καί νά πουλιέται 
παντού. "Επειτα τά τρία ανώνυμα στιχουργήματα: ή «Εύμορφη Βο-

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 6
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σκοπούλα», ή «Θυσία τοϋ ’Αβραάμ» και ή «Γαδάρου, Λύκου και ’Α
λεπούς διήγησις χαρίεις (sic)», πού δ λαός την έλεγε «Φυλλάδα τοϋ 
Γαϊδάρου», και πλήθος άλλα.

Πρωτογνώρισα τή «Φυλλάδα» (έτσι θά τή γράφω γιά τό συντο- 
μώτερο) άπ’ αυτές τις βενετσιάνικες έκδοσες, δταν ήμουν ακόμα παι
δί, όπως και τ’ άλλα παρόμοια βιβλία. Τή «Βοσκοπούλα», τή «Θυ
σία» καί τή «Φυλλάδα» τις ήξερα πες απέξω.

Ή φιλολογία μέ τά ζώα σάν πρωταγωνιστές είναι πολύ παλιά. 
Οί παλιοί "Ελληνες κι οί Ρωμαίοι έδιναν μεγάλη σημασία στούς μύ · 
θους τούς λεγάμενους τού Αισώπου καί τούς λογάριαζαν άριστο ήθο- 
πλαστικό μέσο. Τά ζώα στούς μύθους παίζουν τό ρόλο τών ανθρώ
πων κάθε λογής. Μιλούν, χωρατεύουν, ξεγελούν ένα τ’ άλλο κι ή ’Α
λεπού κρατεί πάντα τον κύριο ρόλο. Στο Μεσαίωνα, από επιβίωσες 
τών άιχαίων χρόνων, δημιουργέται στή Δύση ολάκερη φιλολογία γύ
ρω στήν ’Αλεπού. Στή Γαλλία πρωτοαναφέρεται τό «Μυθιστόρημα 
τής ’Αλεπούς» (Re Roman du Renard) στις αρχές τοϋ δέκατου τρί
του α’ιιόνα. Τό 1250 μεταφράζεται σέ μιά διαλεχτό τών Κάτω - Χω
ρών. Πριν από τό 1350 κάποιος ανώνυμος τό ξαναδουλεύει καί τό 
μεγαλώνει, φέρνοντας το στή δυτική Φλάντρα. Τό κείμενο, μέ σχόλια 
καί λοιπά, γραμμένα από τό Hendrik van Alkmaar, τυπώθηκε τό 
1487 καί πάνω σ’ αυτό πλάστηκε ή πρώτη σε γερμανική διαλεχτό 
διασκευή, πού μέ τόν τίτλο «Reynke de Vos» είδε τό φώς στο Εΐϊ- 
beck τό 1498. Ή ανατύπωσή του, πού έκαμε ό Hackmann στά 1711, 
χρησίμεψε στο Gothe γιά τήν έμμετρη σέ δαχτυλικούς εξάμετρους δια
σκευή του, πού τυπώθηκε τό 1794 μέ τόν τίτλο «Reineke Fuchs».

Ό Γάλ?ως σατυρογράφος Mathurin Regnier, πού έζησε κάμπο
σο στή Ρώμη και πολλέ; από τις σάτυρές του τις έγραψε κάτω από 
Ιταλικές επίδρασες, στήν τρίτη σάτυρά του, από τό στίχο 216 καί κά
τω, δίνει περίπου τό μύθο τής «Φυλλάδας», μέ πρόσωπα τό Λύκο, τή 
Λιόντισσα καί τή Μούλα. Θά σημειώσω πώς καί μιά πρόχειρη σύγ
κριση τής σάτυρας τοϋ Regnier μέ τήν πολύ παλαιότερη «Φυλλάδα», 
δείχνει τήν ανώτερη ποιότητα τού δεύτερου σ’ εκφραστική ακρίβεια, σ’ 
εξυπνάδα καί χιούμορ, σέ ψυχολογική κατατόπιση και σ’ αΐστηση τής 
πραγματικότητας. ’Έχομε καί στή «Φυλλάδα» τά ίδια γνωρίσματα, 
πού βρίσκομε καί στά μεταγενέστερα προϊόντα τής κρητικής μούσας.

Ό Regnier πιστεύει, πώς οί ’Ιταλοί πού τού προμήθεψαν τό μύ
θο, τόν είχαν από τούς "Ελληνες, δπως τόσους άλλους, καί ξεκινά μ’ 
ένα σφάλμα.

Or entends ά ce point ce qu’ un Grec en ecrit.
*0 μύθος όμως τής «Φυλλάδας» δεν είναι, άμεσα τουλάχιστον, ελλη-
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νικάς. Βρίσκεται κι αυτός μέσα στον κύκλο των δυτικοευρωπαϊκών πα
ραμυθιών, που ’χουν πρωταγωνίστρια την τυπικά πονηρή, ύποκρί- 
τρια, ψευτοθρησκευόμενη και χωρίς ηθικό χαλινό ’Αλεπού καί που 
πλάστηκαν, για να σατυριστοΰν τύποι ανθρώπινοι κάθε καιρού καί τό
που. Οί μύθοι αυτοί κυκλοφορούσαν από πολύ παλιά καί στην ’Ιταλία.

Τρεις τό λιγώτερο ’Ιταλοί, πριν από τό Mathurin Regnier, μάς 
διηγένται τό μύθο της «Φυλλάδας»: "Ενας ανώνυμος στο «Novelliere 
Antico» (μύθος 91), ό Στέφανος Guazzo στους «Διαλόγους» του κι δ 
Σκιπίωνας Ammirato στις «Παροιμίες». ’Αξίζει νά προσέξωμε, πώς 
καί στις τρεις Ιταλικές παραλλαγές παίρνουν μέρος τρία ζώα, δηλ. ή 
’Αλεπού, ό Λύκος κι ή Μούλα, τό θύμα τών δυο θηρίων, πού τελικά 
νικά καί θριαμβεύει. "Ετσι καί στη «Φυλλάδα» παίζουν τρία ζώα. 
Μόνο πού τής Μούλας τη θέση την παίρνει δ Γάιδαρος, γιατί, καθώς 
φαίνεται, από κείνα τά χρόνια ήτανε πιο συνηθισμένος στην Κρήτη 
από τ’ άλλα ζωντανά τού είδους του, καί σάν τέτοιος πιο κατάλληλος 
χιά τή σάτυρα.

"Οπως δ Mathurin Regnier, πολύ μεταγενέστερος άπό τον ποιη
τή τής «Φυλλάδας», κινήθηκε νά γράψη σάτυρα μ’ αύτό τό θέμα, έτσι 
κι ό Lafontaine, μεταγενέστερος άπό τό Regnier, συνθέτει δυο σχε
τικούς μύθους: Τον όγδοο τού πέμπτου βιβλίου καί τό δέκατον έβδο
μο τού δωδέκατου βιβλίου τών μύθα'ν του. 'Ο πρώτος έχει τριανταέξι 
στίχους καί δυο μόνο πρόσωπα-ζώα, τό Λύκο καί τ’ ’Άλογο. Είν’ 
ένα σκίτσο χωρίς δράση, άπ’ όπου λείπουν όλες οί χάρες τής «Φυλλά
δας». Ό δεύτερος έχει τριαντατρεΐς στίχους καί πρόσωπα τήν ’Αλε
πού, τό Λύκο καί τ’ ’Άλογο. Τούτος είναι πιο κοντά στη «Φυλλάδα». 
Είναι κι αυτός μιά μονοκοντυλιά' μά τά κύρια γνωρίσματα βρίσκον
ται χωρίς κόπο. Ό Λύκος πληρώνει καί δώ τά σπασμένα, όταν σκύβη 
νά διαβάση τ’ όνομα τού Αλόγου, πού είναι τάχα γραμμένο γύρω - 
γύρω στο πέταλό του. Βιάζεται χωρίς δισταγμό νά τό κάμη, γιά νά 
ρεκλαμάρη τις γνώσες του στην ανάγνωση, τήν ώρα πού ή ’Αλεπού, 
πού κατάλαβε πώς κάτι τούς μαγείρευε τ’ ’Άλογο, 

s ’ excusa sur son pen cle savoir !
Πηγές τού Lafontaine — οί ιταλικές τού Mathurin Regnier. Αυτές 
πού είχε μπροστά του κι δ ’Ανώνυμος, πού στιχούργησε τό «Συναξάριον 
τού τιμημένου Γαδάρου». Σηαειώνω πώς σε μιά παράγραφο τού 
«Άσκημόπαπου» τού Andersen, τό διωγμένο άπό παντού πουλί, 
μπαίνει καί στο χαμόσπιτο μιας χήρας, πού ζή μ’ ένα γάτο καί μιά 
κότα. Τ’ αγαπάει σά παιδιά της κ. λ. Τά χνάρια τού μύθου τής «Φυλ
λάδας» είναι καί δώ χεροπιαστά.

Σίγουρα θά υπάρχουν κα' σέ πολλά άλλα λογοτεχνήματα έπίδρα-
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σες από τό μϋθο μας. Και τά λίγα δμως τούτα δείχνουν αρκετά τη 
διάδοση τοΰ μύθου, άρα και τό σατυρικό ενδιαφέρον πού παρουσιά
ζει. Κάτω από τά τρία πρόσωπα - ζώα αναγνωρίζονται εύκολα οί τρεις 
μεγάλες μεσαιωνικές δυτικοευρωπαϊκές κοινωνικές τάξες, τών ευγε
νιών, τοΰ κλήρου και τής τρίτης τάξης, καί καυτηριάζεται, σκεπασμέ
να κι ανώδυνα, ή αυθαιρεσία πού χαρακτήριζε τή συμπεριφορά τών 
δυο πρώτων αντίκρυ στην τρίτη.

"Οπως μας λέει ό Κάρολος Krumbacher στην 'Ιστορία τής Βυ
ζαντινής Λογοτεχνίας (Miinchen 1897. C. Η. Beck’sche Verlags- 
buchhandlung, σελίδα 880 καί κάτω), ό μύθος είναι δυτικοευρω
παϊκός κι ανήκει στον κύκλο τών παραμυθιών τής ’Αλεπούς. Τό ίδιο 
υποστηρίζει στά Προλεγόμενα τής έκδοσής του κι δ ’Ιάκωβος Grimm.

"Ομως ή «Φυλλάδα» δέν έχει άμεση πηγή δυτικοευρωπαϊκά καί 
’ιταλικά πρότυπα. ’Άλλος πιο παλιός στιχουργός, ανώνυμος κι αυτός 
καί Κρητικός, είχε γράψει πάνω στον ϊδιο μύθο έν’ άλλο σατυρικό 
στιχούργημα, πού απ’ αυτό καί μόνο κατάγεται ή «Φυλλάδα».

*0 Γουλιέλμος Wagner (1843 - 1880) στά Carmina Graeca Me- 
dii Aevi (Lipsiae in Aedibus B. G. Teubner, 1874) στις σελίδες 
112 ίσαμε 123, δημοσιεύει γιά πρώτη φορά από τον περίφημο Βιενέ- 
ζικο Κώδικα (Codex Vindobonensis Thelogicus 244) τ° από 393 
άνομοιοκατάληχτους δεκαπεντασύλλαβους πολιτικούς στίχους «Συναξά- 
ριον τού Τιμημένου Γαδάρου» καί σε συνέχεια, στις σελίδες 124 ίσα
με 140, τή «Φυλλάδα» μέ τόν τίτλο «Γαδάρου, Λύκου καί ’Αλουποϋς 
Διήγησις 'Ωραία» (όχι «Χαρίεις»).

Τήν έκδοση τής «Φυλλάδας» ό Wagner τήν έκαμε μέ πολλή ευσυ
νειδησία σύμφωνα α) μέ τήν έκδοση τοΰ ’Ιάκωβου Grimm τού 1832 
πού είχε γίνει απάνω σε συγκαιρινή λαϊκή βενετσιάνικη έκδοση, καί 
β) μιά πάλι βενετσιάνικη λαϊκή έκδοση τού 1871, πού τοΰ προμήθε
ψε δ Σάθας.

Ούτε ό Grimm ούτε ό Wagner δέν έχουν ιδέα γιά τήν ύπαρξη τοΰ 
αντιτύπου τής πρώτης έκδοσης τής Βενετίας τοΰ 1539, πού αναφέρει 
ό Krumbacher, (ένθ’ ανωτέρω σελίδα 883, Hilfsmittel). ’Ίσως επει
δή, κι αν βρισκόταν από τότε στή βιβλιοθήκη τοΰ Μονάχου, δέν είχε 
γίνει γνωστή ή εκεί παρουσία του.

Δέν είχα γιά τή δουλειά μου παρά μόνο τόν τόμο τοΰ Wagner. 
’Αλλά τό αντίτυπο πού χρησιμοποίησα έχει ιδιαίτερη στο προκείμενο 
αξία: Προέρχεται από τό τμήμα τής βιβλιοτθήκης τοΰ Στεφάνου Ξαν- 
θουδίδη, πού μέ τή διαθήκη του, δωρήθηκε στο Μουσείο 'Ηρακλεί
ου. Στά περιθώρια τών σελίδων τής «Φυλλάδας» υπάρχουν κάμποσες 
ιδιόχειρες σημείωσες καί διόρθωσες τοΰ πατέρα τής κρητολογίας, πού
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χρησιμοποιώ στην έκδοση μου, μνημονεύοντας προσεχτικά την πηγή 
τους Στις περισσότερες άπ’ αυτές ό Ξανθουδίδης, πλάι στο αρχικό 
τοΰ επιθέτου του 3., η και χωρίς αυτό, βάζει ένα Μ. η (Μ.) πού δεν 
είχα κατορθώσει νά εξακριβώσω τί σημαίνει, μ’δλο πού είχα για και
ρό προσπαθήσει κι ερευνήσει. Φαινόταν δμως δτι πρόκειται για γρα
φές προερχόμενες από άγνωσιη σε μένα έκδυση τής «Φυλλάδας».

Ό διαλεχτός μεσαιωνοδίφης φίλος κ. Μανοΰσος Μανούσακας, πε
ραστικός από τό 'Ηράκλειο, είχε την καλωσύνη, κατά παράκλησή μου, 
νά κοιτάξη τον τόμο. 'Ύστερα από προσεχτική εξέταση, μοϋ είπε, πώς 
είναι πολύ πιθανό τό Μ. (Μ.) πού σημειώνει ό Ξανθουδίδης, νά φα- 
νερώνη γραφές τής πρώτης βενετσιάνικης έκδοσης τής «Φυλλάδας» τοΰ 
1539, πού θά είχε προμηθευτή άπό τό Μόναχο αντίγραφό της, μέ 
σκοπό νά εκδώση τό έργο. Κατά κακή τύχη τά κατάλοιπα τοΰ Ξαν- 
θουδίδη δέν έχουν φυλαχτή στις ντόπιες βιβλιοθήκες, δπου θά ήταν 
ή θέση τους, παρά βρίσκονται σκορπισμένα.

Παρατηρώ, πώς ή έκδοση τοΰ 1539, (άν είναι σωστή ή εκδοχή, 
πώς οί γραφές πού σημειώνει δ Ξανθουδίδης προέρχονται άπ’ αυτήν), 
δέν είναι έκδοση τοΰ ίδιου τοΰ ποιητή. Τοΰτο αποδείχνεται άπό τό 
γεγονός, πώς πολλές γραφές άπ’ δσες παραδίδουν οί άλλες λαϊκές βε- 
νετσιάνικες έκδοσες, πού είχε ύπ’ δψη δ Grimm κι δ Wagner, είναι 
καλύτερες άπό τής έκδοσης τοΰ 1539. Θα πή, πώς, παράλληλα προς 
τό κείμενο τής «Φυλλάδας» πού μάς δίνει ή πρώτη κείνη λεγάμενη 
έκδοση, κυκλοφορούσαν κι άλλα, συγκαιρινά ή παλιότερα, πού δέν τά 
ήξερε ό εκδότης τοΰ 1539, τά γνώρισαν δμως οί μεταγενέστεροι επι
μελητές τών λαϊκών εκδόσεων.

'Ο Ίάκ. Grimm, δ μεγάλος γερμανολόγος, τήν έκδοση τής «Φυλ
λάδας» τήν επιχείρησε, άνατυπώνοντας αυτούσια μιά λαϊκή βενετσιά- 
νικη έκδοση, γιά νά τή στείλη στο συνιδρυτή τής γερμανιστικής επι
στήμης Κάρολο Gachmann, άποκλειστικά γιά τό λόγο, πώς σχετιζό
ταν μέ τό Reinhart Fuchs, πού τούς άπασχολοΰσε και τούς δυό. Γι’ 
αυτό, ή άμέλεια στήν έκδοση καί τό πλήθος τών παρανοήσεων τοΰ 
γλωσσάριου, πού άναφέρει δ Krumbacher, δέν έχει ιδιαίτερη σημα
σία. Δέν ήταν ειδικός γιά έκδοσες νεοελληνικών κειμένων. Τά προλεγό- 
μενά του ό'μως, δπου θά γίνεται λόγος γιά τήν καταγωγή κσί τή δια
μόρφωση τοΰ μύθου, δέν ήταν εύκολο, παρά τή ζοοηρή επιθυμία μου, 
νά τά συμβουλευτώ, άν και πιστεύω πώς θά μοΰ ήταν πολύ χρήσιμα.

Άπό ένα em [endavit] Bicelas στο κριτικό σημείωμα τής «Φυλ
λάδας» (στίχος 228) συμπεραίνω, πώς δ Βεκέλας άνακοίνωσε μ’ επι
στολή στο Wagner τήν ωραία διόρθωση τοΰ μέταντα ο?, μετ’ 
αυτά. Στο σύγγραμμα τοΰ ’Αλεξάνδρου Οικονόμου «Τρεις Άνθρω-
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ποι», πού μοϋ υπόδειξε 6 λόγιος φίλος Νΐκος Σταυρινίδης, ’Αθήνα 
1953, τόμος II, σελίδες 267 και κάτα), βλέπομε πως ό Βικέλας κι ό 
Wagner ήταν φίλοι κι αλληλογραφούσαν για χρόνια. “Ομως στη βι
βλιογραφία τοϋ Βικέλα, πού παραθέτει δ Οικονόμου, δέ γίνεται μνεία 
καμμιας εργασίας τοΰ Βικέλα πάνω στη «Φυλλάδα».

Ό Ά. Ά. Παπαδόπουλος, διευθυντής τοΰ λεξικού τής ’Ακαδη
μίας, (Κανίσκιον Φαίδωνι Κουκουλέ, ’Αθήνα 1953, σελίδες 386 και 
κάτω), σ’ άρθρο του για τη «Φυλλάδα», είναι έπιφυλαχτικός ως προς 
τις γνώμες τού Krumbacher. Δεν κάνει κανένα λόγο για την κρητική 
καταγωγή τού έργου, ούτε τό συσχετίζει μέ τούς άλλους καρπούς τής 
κρητικής γραμματείας καί μέ τήν ’Αναγέννηση. Κακίζει τον Krum
bacher, γιατί θεωρεί τό μύθο τής «Φυλλάδας» δυτικοευρωπαϊκό. ’Αλ
λά ό Krumbacher δεν άρνιέται τήν αρχικά πιθανή ελληνική καταγωγή 
του.

Δεν τό πιστεύω ακόμα, ως ιστορικά σωστό, τό νά υποστηρίζεται, 
πώς ή «Φυλλάδα» ανήκει στούς τελευταίους αιώνες τής Βυζαντινής Λο
γοτεχνίας, κι αν ακόμα ό Krumbacher τήν περιλαβαίνει στήν Ιστορία 
του, μαζί μ’ δλα τ’ άλλα κρητικά ποιητικά προϊόντα. 'Ο Krumbacher 
έγραφε πριν από τό 1897. Μά από τότε ίσαμε τό 1953 ή μελέτη τών 
κρητικών κειμένων έφερε σημαντικές αλλαγές στις άποψες τού Krum
bacher.

Ή περίοδο ανάπτυξης των κρητικών γραμμάτων, από τό Δελαπόρ- 
τα ίσαμε τό Φώσκολο, πάει πιο πολύ μέ τή Δύση παρά μέ τήν ’Ανα
τολή. Είναι μιά αρχή κι όχι ένα τέλος. Κάτι χρονικά, γεωγραφικά καί 
γλωσσικά διαφορετικό άπ’δ,τι ξέρομε γιά τό Βυζάντιο. Έκεΐ ίσαμε 
τήν τελευταία στιγμή βασίλευε ό δασκαλισμός τών γραμματισμένων 
κι ή πνευματική φτώχεια τών αγράμματων. Στήν Κρήτη τ’ άνθισμα 
είναι καθαρό και γενικό. Τά στιχουργήματα ξαμώνουν οτό σύνολο κι 
δχι σε μιά «έλίτα». Τά ποιητικά έργα έκδίδονται καί σκορπίζονται 
στά τετραπέρατα σε χιλιάδες αντίτυπα. Πρόκειται γιά ένα βαθμιαίο άνέ- 
βασμα, πού ^ξεκινώντας :άπό ψελίσματα καί πατώντας σκαλί - σκαλί, 
φτάνει στο Ρωτόκριτο καί ξαφανίζεται μέ τήν τελειωτική κατάχτηση 
τού νησιού από ιούς Τούρκους τό 1669.

“Οσο γιά τον τιμητικό τίτλο «Νΐκος», πού ό ποιητής τής «Φυλλά
δας», σάν είδος παράσημο, κολνάει στον απίθανο θριαμβευτή τής 
άνισης άμάχης, είναι πιστεύω αρκετά φανερή ή αφορμή του, ώστε νά 
μή φαίνεται απαραίτητο τό νά καταφύγωμε στον αρχαίο κείνο «Νί- 
κωνα». Νίκησε. Λοιπόν πρέπει νά λέγεται Νΐκος.

Δεν έχω στή διάθεσή μου τήν πεζή διασκευή τού «Συναξαριού», 
πού αναφέρει δ Krumbacher, πώς έγινε γιά τούς ευλαβικούς άναγνώ-
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στες, κι δπου γίνεται λόγος και για τό “Αγιον ’Όρος. Δεν ξέρω, αν 
μετά τό 1874, ποίι τυπώθηκαν τά Carolina τοϋ Wagner, δημοσιεύ
τηκε καμμιά έκδοση της «Φυλλάδας», έχτός από τις λαϊκές τής Βενε
τίας, οΰτε αν γράφτηκαν κι είδαν to φώς άλλες μελέτες σχετικές. 'Ο
πωσδήποτε για τό σκοπό τής δουλειάς αυτής, νά δώσω δηλαδή ένα 
κείμενο καθαρό και φροντισμένο, πού νά τραβήξη τήν προσοχή και 
τοϋ πλατύτερου κοινού και των ειδικών σ’ ένα πνευματικό καρπό σ’ 
δλα αντάξιο τής εποχής του, μοΰ έφτασαν δσα μπόρεσα νά διαβάσω 
και νά χρησιμοποιήσω.

Ό τόμος τοϋ Wagner με τις σημείωσες τού Ξανθουδίδη στά πε
ριθώρια' έπειτα ή σύσταση πού κάνει ό ίδιος ό Wagner (ξέροντας κα
λά τ’ αδύναμα και τρωτά σημεία τής δικιάς του έκδοσης) σ’ εμάς 
τούς “Ελληνες, νά ξαναμελετήσωμε καί διορθώσωμε τά κείμενα (σελ. 
VIII·)' και τέλος ή έχτίμησή μου προς τή «Φυλλάδα», ήταν τά κίνητρα 
τής απόφασής μου νά καταπιαστώ μ’ αυτή τήν έκδοση.

Μια προσεχτική μελέτη κι αντιπαραβολή των κειμένων τοϋ «Συνα
ξαριού» καί τής «Φυλλάδας» μάς διδάσκει τά παρακάτω.

Α) Ή «Φυλλάδα», πού ή χρονολογία μιάς παλιάς έκδοσής της τό 
1539 μάς είναι γνωστή, αποδείχνεται σά μεταγενέστερη καί τεχνικώτε- 
ρη διασκευή τοϋ «Συναξαριού». Είναι σφάλμα νά θεωρήσωμε τά δυο 
τούτα στιχουργήματα σά μίμησες καί διασκευές ενός παλαιότερου πρό
τυπου, καθώς υποστηρίζει ό Krumbacher. Ό στιχουργός τής «Φυλ
λάδας» παρακολουθεί στίχο-στίχο τό «Συναξάρι». Παίρνει τούς κα
λούς στίχους καί τις έξυπνες εϋρεσες πού συναντά στήν πρόοδο τής 
δουλειάς καί μάς τις βάζει στή διασκευή του αυτούσιες.

Στο μεταξύ, πάλι στή πρόοδο τής δουλειάς, δλο κι εφευρίσκει καί 
προσθέτει επεισόδια κι επεξεργάζεται καλλιτεχνικά τό μύθο, πού καί 
στά δυο είν’ ένας κι ό ίδιος.

Β) Ή γλωσσική μορφή τοϋ «Συναξαριού» τό τοποθετεί πολύ πριν 
από τό 1500, περίπου τον καιρό πού ζούσε κι έγραφε στο Χάνδακα ό 
Στέφανος Σαχλίκης. Ή «Φυλλάδα» πάλι μάς παρέχει πολύτιμο δείγ
μα τής θέσης πού είχε ή γλώσσα, μέσα στήν εξέλιξή της, κατά τό 
1539, δταν άρχίζη νά παίρνη τή δόκιμη μορφή της.

Ξέρομε σήμερα, χάρη στο Μανοΰσο Μανούσακα, πώς ό πιο παλιός 
Χανδακίτης ποιητής είναι ό Λινάρδος Δελαπόρτας καί ξέρομε μέ α
σφάλεια τις χρονολογίες τής δράσης του γύρω στά 1400. 'Η γλωσσι
κή μορφή των έργων τοϋ Δελαπόρτα είναι γιά σήμερα τό πρώτο γνω
στό σκαλί στο δρόμο πού φέρνει στή «Βοσκοπούλα», στο Χορτάτση, 
στον Κορνάρο.

’Ανάμεσα στις δυό χρονολογημένες άκρες Δελαπόρτα Φώσκολυυ
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διανύθηκε ένας δρόμος από κοντά τρία εκατόχρονα. *Η πρώτη έκδοση 
τής «Φυλλάδας» τό 1539 μοιράζει τη χρονική τοΰτη περίοδο περίπου 
στα δυό. Τό δεύτερο μισό, άπό τη «Φυλλάδα» ίσαμε τό «Φορτουνά· 
το», μάς είναι αρκετά γνωστό, υστέρα άπό τόσες εργασίες πού είδαν 
τό φώς. Τό πρώτο μισό, άπό τό Δελαπόρτα ίσαμε τη «Φυλλάδα», είναι 
λιγώτερο διερευνημένο. Σ’ αυτό πέφτει ή ζωή κι ή δράση τοΰ Χού- 
μνου, τοΰ Μπεργαδή, τοΰ Σαχλίκη, τοΰ ποιητή τοΰ «Συναξαριού» κι 
άλλων Κρητικών, πού τά έργα τους βρίσκονται στο Βιεννέζικο Κώδι
κα κι άλλοΰ.

Πιστεύω πώς ή γλώσσα και γενικά ή μορφή τοΰ «Συναξαριού» τό 
βάζουν χρονολογικά πιο κοντά στο Δελαπόρτα, παρά στή «Φυλλάδα», 
γύρω δηλαδή στά χρόνια τής "Αλωσης και πριν.

Γ) Στο «Συναξάρι», δπως και στο Δελαπόρτα, βρίσκομε πρωτό
γονη στιγουργική, πού μας θυμίζει κάπου - κάπου τ’ άνεξέλιχτα βυ- 
ζαντικά δεκαπεντασύλλαβα στιχουργήματα. Μέ τή διαφορά, πώς δ Δε- 
λαπόρτας είναι λόγιος κι ό ποιητής τού «Συναξαριού» περισσότερο 
λαϊκός στιχουργός μέ μέτριο τάλαντο. ’Από άδεξιότητα κι άστάθεια 
γούστου άνακατεύει, δπως τοΰ έρχεται βολικό, αρχαϊκά καί συγκαιρι
νά του γλωσσικά στοιχεία. Καταφέρνει δμως κάπου - κάπου νά βρί- 
σκη ζωντανές έκφρασες, γεμάτες χιούμορ, μέσα στο τυχαίο μάλλον 
συνταίριασμα τών δεκαπέντε συλλαβών. Δέν τού λείπουν κάπου - κά
που κι ολόκληροι στίχοι μέ άξια κι εκφραστικές εϋρεσες πετυχεμένες, 
πού, καθώς είπα, ό διασκευαστής τής «Φυλλάδας» τ'ις παίρνει αυτού 
σιες, δείχνοντας τό φίνο γούστο του.

Ό τελευταίος είν’ επιδέξιος στιχουργός, έχει γούστο ποιητικό καί 
δέ λείπει οΰτ’ άπ’ αυτόν τό πηγαίο χιούμορ. Δέ θά ύποστηρίξωμε, 
πώς ή στιχουργική τής «Φυλλάδας» βρίσκεται στο επίπεδό εκείνης πού 
συναντούμε στήν «Έρωφίλη» καί στο «Ρωτόκριτο». Τήν πλησιάζει 
δμως κι ίσως τήν προετοιμάζει.

Δ) Καί τά δυό στιχουργήματα, χωρίς νά κάνουν πουθενά λόγο γιά 
τήν Κρήτη, είναι γραμμένα στήν Κρήτη κι άπό Κρητικούς. Μέ τή δια
φορά, πώς, δπως γίνεται μέ τά έργα τών παλαιότερων, ή γλώσσα τοΰ 
«Συναξαριού» δέν είναι καθάρια ιδιωματική, στο βαθμό πού είναι 
τής «Φυλλάδας». 'Ο στιχουργός του άρχαΐζει, σολοικίζοντας καί βαρ- 
βαρίζοντας άκατάπαυτα, κι άποφεύγει τούς ιδιωματισμούς. Ζούν χω
ρίς άλλο άκόμα στήν εποχή του λέξες, τύποι κι έκφρασες άρχαϊκώτε- 
ρες, μά κατά κύριο λόγο ό δασκαλισμός αυγατίζει τά νεκρά στοιχεία. 
"Οπως καί νά ’ναι τά ζωντανά κρητικά στοιχεία φτάνουν καί περισ
σεύουν, γιά νά στηρίξουν τήν κρητική καταγωγή^ι^Μ τοΰ «Συναξαριού»

Μάζεψα τ’ άκόλουθα παραδείγματα' κακομάζαλος, (α) μπουκώνω,
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αηηλογιοΰμαι, νά πέσω ϋέλω (—da πέσω, κατά διόρθωση Ξανθουδί- 
δη, στίχος 24), έέ,ορώ, αν&ρύβω (κατά διόρθωσή μου, στίχος 37), αυν- 
τρομάαοω, -ξνλοσοφώ, εανννεφιάσε (αντί έσυννέφιασε), σύντεκνος και 
σνντέκνισσα, μεταγνώϋω, πιδεξοαύνη, ισιλιμπονρδώ και τηιλιμπούρ- 
δισμα, έΰώρειε, ορνιϋα, κατάκι (αντί γατάκι), οήκωμαν οϋκ εχει (= 
δεν εχει σηκωμό, δέ μπορεί κανένας νά σηκώση [την κότα] από τό 
βάρος της, στίχος 187), ματοφρύδια, βαροφοριώνω, ο'ι μύξες νεύρα 
γίνονταν, στραβοκωλίζω (για γαϊδάρους), δ πόδας, άνακονρκονβα, γρι- 
λώνω (=γουρλώνω τα μάτια), ώρδινιάσε, έκάτσε (αντί ώρδίνιασε, έ
κατσε), κατασταίνω (=τοποθετώ, εγκαθιστώ), ξεματζουκώνει καί τσινά 
(γιά γαϊδάρους), καταλεφτώς (=λεπτομερώς, κατά διόρθωση δική μου 
στό στίχο 322), κοπανιά, ενε, έδώκε (δυο φορές στο στίχο 368), κα- 
τασβολώνω — δείχνουν κατά τρόπο σίγουρο την κρητική καταγωγή.

’Αντίθετα προς τό «Συναξάρι» ή «Φυλλάδα» είναι γραμμένη σε 
δοκιμώτερο ιδίωμα, μέ πλεονάζοντες κρητικισμούς καί μέ σχετικά λί
γες παρέκκλισες λόγιες κι άρχαΐζουσες. Ή γλώσσα της είναι τέτοια, 
πού κι αν δέν είχαμε τή χρονολογία τής πρώτης της έκδοσης, θά μάς 
ήταν εύκολο μέ μικρό λάθος νά είκάσωμε την έποχή τής συγγραφής 
της.

Στά κριτικά κι ερμηνευτικά σχόλιά μου, πού δέν τά χωρίζω γιά 
την άπλούστερη χρήση τους, W. σημαίνει τον τόμο τοΰ Wagner «Car- 
mina Graeca Medii Aevi». To Ξ. (Μ.) δίνει τις γραφές, πού ό Ξαν- 
θουδίδης σημειώνει στά περιθώρια τοΰ ποτέ αντίτυπου του τοΰ W·, 
καί πού είναι πιθανά οΐ γραφές τής πρώτης έκδοσης τής «Φυλλάδας». 
Σε τέτοια περίπτωση τό Μ. ή (Μ.) σημαίνει αντίτυπο Μονάχου. ’Ανα
φέρω κάθε φορά τις ό'χι λίγες διόρθωσες πού έκαμα καί πού μέ εύ- 
θύνουν. Στό κείμενο τις δίνω μέ αραιωμένα στοιχεία.

Τά σχόλια συντάχτηκαν γιά νά κάμουν εύκολώτερη την κατανόηση 
τής «Φυλλάδας» όχι τόσο στούς ειδικούς, δ'σο στό πλατύτερο κοινό 
τών φιλομούσων. Οί γλωσσολογικές παρατήρησες πού κάνω, είναι 
σύμφωνες μέ τά πορίσματα τών γλωσσολόγων Χατζηδάκη, Φιλήντα 
καί τών άλλων. Γίνεται μόνο ύπενθύμισή τους.

Οί αριθμοί στην αρχή τών παραγράφων φανερώνουν τούς στί
χους, πού γι’ αυτούς γίνεται λόγος.

Γιά την ευκολία τών αναγνωστών δέ χρησιμοποιώ τις συνηθισμέ
νες συντομογραφίες καί τά λατινικά μονοσύλλαβα τών κριτικών υπο
μνημάτων, πού μόνο φιλόλογοι θά μπορούσαν νά νιώσουν εύκολα.

Κομμάτια τοΰ κειμένου πού γι’ αυτά θά γίνη λόγος, τυπώνονται 
μέ πλάγια. Τό σημείο (-=) βάζεται άμα άκλουθοΰν ερμηνείες. Κριτικά 
κι άλλα βοηθητικά σχόλια χωρίζονται από τις λέξεις τοΰ κειμένου μέ
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άνω τελείες. Τά εισαγωγικά κλείνουν χωρία καί στίχους άλλων 
μενών.

ΙΆΔΑΡΟΥ, ΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΙΙΟΥΣ Α1ΗΙΉΣΙΣ ΩΡΑΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ

“Αρχοντες, νά γροικήσετε, αν ΰέλετε, δαμάκι, 
δ Λύκος μέ την Άλονποΰ πώς ήπιαν το φαρμάκι.
Πώς ήτονε ή άφορμή, πώς έκαταπιαστήκαν, 
καί τί νοβέλλα πά&ασι καί πώς έντροπιαστήκαν.

Σά φαίνεται, δ Γάδαρος δ καταφρονεμένος, 
πάντοτε κακορίζικος καί παραπονεμένος, 
ο’ Αφέντην ελαχε κακόν, λωβόν και ψωριασμένοι1, 
φτωχόν καί κακομάζαλον, πολλά δυστυχίαμένον.
Ποτέ του δέν έχόρτασε, ποτέ δέν άναπαύτη, 
νύχτα καί μέρα δέρνειαι στον κήπο για νά σκάφτη.
ΙΙ&σα πουρνόν έφόρτωνε τό I άδαρον εκείνον 
κι είς τό παζάρι πήγαινε κι αυτεϊνος μετά κείνον.
Λάχανα τον έφόρτωνε, κρεμμύδια καί μαρούλια, 
ραπάνια, αντίδια, κάρδαμα, πράσα, κοκκινογούλια.
“Αχερο δέν τοΰ βρίσκει ο, κριϋάρι δέν ποτάσσει, 
νά δώση τοΰ Γαδάρου του, νά φάη, νά χορτάση.
Τά λάχανα καθάριζε καί τοΰ ’ρίχνε τά φύλλα, 
κι δντεν έσκόλα τό βράδυ έφόρτοινέν τον ξύλα.
Κι Από τον κόπον τον πολύν, την δούλεψην την τόση, 
κι εκ τές ξυλιές δπού παιρνεν, ώστε νά ξεφορτώση, 
Αδύνεψεν ο Γάδαρος καί πλέα δέν έμπάρει 
κι Από τήν ψώραν την πολλήν σαμάρι δέν έφόρει.
Χειμώνα δέν έδύνετον ουδέ καί καλοκαίρι 
ουδέ γιά ξύλα νά ΰπα ουδέ νερό νά φέρη.
Καί μιά Λαμπρή, μιά Κυριακή, τάχα λνπή&ηκέ τον 
καί πιάνει καί ξεστρώνει τον, ελνσε κι αφηαέ τον, 
νά πα νά περιβοοκηϋή, κάμποσο ν’ Ανασάνη, 
νά φά. κλαδί Από δέντρο κι Από τη γης βοτάνι, 
νά πέαη καί νά κυλιστή, τό στόμα τον ν’ Αφρίση, 
νά φά καί χόρτον λιβαδιού, νά πιή κι Από τη βρύση.
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Στη μιά μεριά τοΰ λιβαδιού ήτονε δάσος μέγα 
κι δ Λύκος μέ την ’ Αλουπού ερχόντουσαν και λέγα'
ΓΊντα βουλή νά κάμωμε, τί στράτα να κρατούμε, 
καλό κυνήγι νά ’βρωμε σήμερο νά γευτούμε ;»
Τότε κ ι ο'ι δυο συβάοτηκαν και συντροφιάν έκάμα 
καί μέρα νύχτα ώμόοασι νά περπατούν αντάμα.
Λέοιν «"^4ς δράμωμε λοιπόν, είς τό λιβάδι ας πάμε, 
άν λάχη κι εϋρωμεν εκεί κυνήγι γιά νά φάμε».
Και παρεν&νς έκίνηααν στον λιβαδιού τή στράτα, 
κι ή ’ Αλουπού οτοχάζετο, λέει' «Καλά μαντάτα, 
κυρ σύντεκνε' μού φαίνεται, νά ’ναι καλό κυνήγι 
δ Γάδαρος, κι ας δράμωμεν γλίγωρα, μή μάς φύγη».
Ό Γάδαρος τό γροίκησε, στέκει, αναστενάζει, 
γυρεύει λόγια νά τούς πή, ένα τ’ αλλού να μοιάζη.
Στέκει, διαλογίζεται, πώς νά τους ταπείνωση
καί λέγει τότε μέσα του' «Τώρα νά παίζ’ ή γνώση!»
Λοιπόν αυτοί έαίμωααν με την ταπεινοσννην
καί μέ πολλήν γλυκύτητα καί μέ την καλοσύνην,
καί χαιρετούν καί λέγουν του' «Κυρ Γάδαρέ μας, γειά οου,
χίλια καλώς έβρήκαμεν έδώ την αφεντιά σου,
’Έλα νά πάμεν είς τό σκιάς, νά πάρης λίγ’ αέρα,
ν’ άναπαυτής, νά δρυσιστής καί συ καμμιάν ήμερα.
’Αντάμα νά μιλήσωμεν, δμάδι νά γευϋούμεν
κι αγάλι - αγάλι είς τό σκιός την στράταν νά κρατούμεν,
Εϊς ενα σπίτιν δμορφον νά πά νά κοιμηϋούμεν
καί τό ταχύ μέ την δροσιάν πάλιν νά σηκωέέοΰμεν».
Πολλά αυτοί έπάσχισαν, γιά νά τόνε ξεβγάλουν,
γιά ν’ άκλουδήση μετ’ αυτούς, στο σπήλιο νά τον βάλουν.
Σάν εϊδεν δ κύρ Γάδαρος τό πώς τριγύρω στέκουν,
καί τί λαλούσι προς αυτόν, καί πώς τον παραστέκουν,
ένόησεν ώς φρόνιμος καί βαρυαναστενάζει,
καί πώς νά κάμη μετ’ αυτούς στέκει καί λογαριάζει.
Λέγει' «Ζώον ταλαίπωρον είμαι εγώ τοΰ κόσμου, 
όπου μέ ταλαιπώρησεν αφέντης δ δικός μου.
‘Απάνω μου ουδέν βαστώ σάρκαν άλλ’ ουδέ αίμα' 
δμνέω σας άλή&εια καί δέν σάς λέγω φέμα.
Καί περπατώ, κλονίζομαι, τρέμω καί ϋέλω πέσει, 
ουδέ γιατρός, ώσάν γροικώ, ϋέλει μέ ώφελέσει».
Ταύτά ’λεγεν δ ταπεινός, τάχατες γιά νά πάγουν,
γιά νά γλυτώση άπ’ αύτουνούς, μήπως καί τόνε φάγουν.
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Καί πάλιν λέγει' «’Άρχοντες, νά πώ τής αφεντιάς οας,
εγώ αγαπώ κι ορέγομαι νά ’χετε την νγειά σας,
γιατί ύωρώ το κάλλος σας, την ωραιότητά σας,
την καλοσύνην την πολλήν και την γλυκύτητά σας,
και &έλω νά γλυτώσετε, νά ’χετε την ζωήν σας, 75
νά πάτε στα σπιτάκια σας καλά με την τιμήν σας
Και φύγετε δγλίγωρα, τ ί αφέντης μου βιγλίζει
και μέ ζαγάρια και σκυλιά τό δάσος τριγυρίζει.
“Οταν ϋελήση νά έβγή, νά πά νά κυνηγήοη,
δε βρίσκει’ άλλος κυνηγός όμπρός του νά νικήση. 80
Ι’ιατ’ είναι μέγας κυνηγός , μέγας περδικοπιάστης
κι αν εν’ και πής καί φυγής τον βλέπε σε, ότι λανίλάστης.
"Οντα τον πάρουν άρχοντες γιά νά περιδιαβάσουν,
τά όρη όλα θρύβονται, τά δάση συντρομάσσουν,
γιατ’ έχει σκύλους δυνατούς, έχει καί την ανδρείαν 85
σκύλους χοντρούς, λαγωνικά άπό την Λομπαρδίαν.
Πέτονται ώς οί γέρακες ώς αετοί γυρίζουν, 
λιοντάρια, λύκους καί έλεριά, οοά βρουν, τά ξεσκίζουν.
Καί όταν &έλη νά βαλύή νά πιάση τό δοξάρι, 
οI λύκοι κι όλα τά ϋεριά τρέμουσι σάν τό ψάρι». 90
Ταϋτά ’λεγεν ό Ι’άδαρος, μη νά τους φοβερίση, 
νά βρή κι αυτός την άδεια τον, γιά νά παραμερίση.
Ή Άλουποΰ ή πονηρά, ή δολιοπανοΰργος, 
πάντα λογίζεται κακά ωσάν έχόρός κακούργος.
Τά λόγια δέν τής έλαϋαν εκείνα του Γαδάρου 95
καί μέ &υμόν καί μάνητα λέγει τον μονιτάρου'
«Έδά έλωρώ, κυρ Ι’άδαρε, κάνει ή ψυχή μου χέρι, 
κι οργίζεται σε περισσά σάν τό κακό μαχαίρι.
Μηδέν ξνλοαοφάς πολλά, ότι χωριά της είσαι.
Στέκου αυτόν καί οώπαινε, ωσάν χοντρός που είσαι. 100
Μηδέν &αρρής, κυρ Γάδαρε, ότ’ εϊμεοτεν εργάτες 
άπό κείνους τους άγροικυυς καί τούς κακούς χωριάτες.
’Εγώ ’μαι άατρονόμιααα, εγώ ’μαι καί μαντεύτρα, 
καί τον κύρ Λέου του Σοφού εγώ ’μουνε μαγεύτρα.
’Εγώ ’μαι διδασκάλισσα τον λόγον καί τού μύίλου 105
κι αυτόν τον νομοκάνονα ήξεύρω τον εκ ατήόου.
Καί σύ γελάς μας φανερά όμπρός στο πρόαωπόν μας, 
πού ϋέλομε νά σ’ έχωμεν εδώ γιά πίτροπόν μας.
Μά την άλήϋεια, πρέπει σου νά παιδευτής μεγάλως, 
γιατί δέν έχεις αύστααιν άπάνω σου ουδέ κάλλος. 110
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Άλλ’ έπειδή ’oat απαίδευτος, ώς φαίνεται τό πράμα, 
κι δ πως δεν έχεις φρόνεοιν ουδέ κατέχεις γράμμα, 
συμπάθιο πρέπει τό λοιπόν νά 'χης διά την ώραν, 
γιατί βρισκόμεσίλεν έδώ πολλά πιμά ο την χώραν.
Λέγω οου γοΰν από τοΰ νΰν, μάθε νά ουντυχαινης, 115
καί τιμά τους καλύτερους, δπου κι αν τούς λαχαίνης.
Ψέμα μηδέν είπής ποτέ, αλήθεια λέγε πάντα,
νά έχης την προτίμηοιν κάλ.λια παρά τούς πάν τ ας.
Θωρροΰαε, καλορρίζικε, καλήν την τύχην έχεις,
καί μετά μάς εύρέθηκες, κάμε νά τό κατέχης, 120
νά περπατήσης μετά μάς, ν' άναπαυθής, νά ζήσης,
τη συντροφιά μας την καλή τότε νά τή γνωρίσης.
Νά σε χειροτονήσωμεν, νά ’σαι άποκρισάρης, 
καί μετά μάς νά περπατής, πολλήν τιμήν νά πάρης.
ΕΙς τήν βουλήν μας νά χτορής, είς δλα μας νά πράξης, 125 
αν «ν’ καί σφάλωμεν καί μεις, εσύ νά μάς διδάξης.
Κι αν «ν’ καί σύ μαθητευθής, νά ’ναι διά τιμήν μας. 
χαρά σε σέ, χαρά σε μάς δ ι ά τον μαθητήν μας.
Καί νά περάοωμεν όμού τήν θάλασσαν, κ ι άντάμα,
νά πάμε ο τήν 'Ανατολήν, νά 'βρωμεν πάσα πράμα, 130
να ’νδύσωμεν τά στάιιενα ετούτα πού βαστοϋμεν
καί μετά μάς τό διάφορον νά τό διαμοιραστοΰμεν».
Σάν είδεν δ κυρ Γάδαρος τάς άτωφάσεις τούτων, 
ατανιώς τον άκολούθησεν ώς φρόνιμος οπού 'τον.
Προβλέπει καί τον θάνατον καί λέγει κάθε ώρα' 135
«"Οταν ετούτοι μ' εϋρασιν, ήταν κακή μου ώρα».

Κι οι τρεις των είς τήν θάλασσαν αντάμα κατεβήκαν 
μιάν βάρκαν έγυρέψασι, πάραυτας τήν έβρήκαν.
Μέσα σ' αυτήν εμπήκασι, δχι γιά να ιραρέψονν
μά πέρα στήν 'Ανατολήν διά νά ταξιδέψουν. 140
Ευθύς εκάμαν άρμενά, στο πέλαγος έβγήκαν
καί μαζωκτήκαν καί οί τρεις, στήν πρύμην ανεβήκαν.
Καί κεΐ βουλήν έποίκασι νά ρίξουσι μπαλλόττα, 
διά νά ποίσονν ναύκλερον, νά ποίσουν καί ποδότα.
Λοιπόν ό Λύκος νά γενή νανκλερος τού τυχαίνει, 145
ποδότας ό κύρ Γάδαρος μπαλότα τοΰ έβγαίνει.
Τον Λύκον ή κερά Άλουποϋ στέκεται καί παινά του, 
τό πώς τά βάνει σ’ δρδινιά όμορφα τ' άρμενά του.
«Χαίροις, τού λέγει, σύντεκνε, πώς τά καταλαμβάνεις
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καί πώς τά πιδεξεύγεααι κι εις δρδινιά rd βάνεις. 150
'Η προσευχή τής μάνας μου, τής καλογράς εκείνης, 
εκείνη μας βοή&ηοε και ναύκλερος έγίνης».
Λέγει καί τον κυρ Γάδαρον' «Βλέπε σε, μηδέν σφάλης, 
κι εϊσε λιμιώνα γύρεψε σίγουρον νά μάς βάλγ/ς.
Βλέπε καλά τη στράτα σου, ϋώρειε τδ μπούσουλά σου, 155 
νά μην παραστρατήσωμεν κι άπέκει σφάκελά σου».
Και τότες ή κνρά Άλονποϋ έπιασε τδ τιιιόνι 
και τον πτωχόν τον Γάδαρον στέκει κι άνατιμώνει.
«Γλήγορα, σκνλογάδαρε, πιάσε κουπί νά λάμνης,
γιατί ίλαιρώ και δέ γροικάς την στράταν όπου κάμνεις. 160
’Εμάς εϊν τδ ταξίδι μας νά πάμεν εις την Τάνα
και ϋέλει νά 'ν’ ή πλώρη μας αέαα στην τραμονντάνα.
Καί συ τη στράταν έσφαλες και πήγες πέρ-πονέντε 
και γκρέμισάν μας τά νερά ώς μίλια δεκαπέντε.
Έδώίλεν πού γκρεμνίσαμεν, ό &εδς νά μάς βοηίλήση, 165
νά μη μάς ρίξουν τά νερά σ’ κανένα ρημονήσι, 
όπου ψωμί δέ βρίσκεται, ούδ’ ένε ουδέ βρύση, 
νά μη μάς εύρη τίποτες καί κάμωμε καί χύση».
’Άνεμον εϊχασι καλών κι ήτον καλή εύδία,
καί μέ χαράν αρμένιζαν καί μέ καλήν καρδία 170
Ή δ’ Άλονποϋ ή πονηρά τον σύντεκνου της λέγει‘ 
μέ πονηριάν καί κλεψιάν άρχίνιαε νά κλαίγη.
«Καλά νά έγνωρίζετε, σύντροφοι έδικοί μου,
τούτα που μέλλει νά γεν ον ν, σάς πόνειεν ή ψυχή μου.
Στον ύπνο μου είδα φανερά έτούτη τήν εσπέραν, 175
πώς άποχωριζόμεσ&εν έτούτη τήν ημέραν.
’Άστραψεν ή ανατολή, έβρόντησεν ή δύση, 
ό ουρανός έμαύρισε, φουρτούνα ύλέ νά ποίαη.
Προτού μάς πάρ’ ή ΰάλασσα καί μάς καταπόντιση, 
ποιήσωμεν τά πρέποντα εν εξομολογήσει». 180
Λέγει και τον κυρ Γάδαρον «Πώς είναι ή βουλή σου;
Τδ πράμα τούτο βάλε το καλά στήν κεφαλή σου».
Λέγει τους’ «Σάν σάς φαίνεται, κάμετε γιά τήν ώρα, 
γιατί όντα σάς έσμιξα, ήτον κακή μου ώρα».
Ό Λύκος σάν τήν ήκουσε, δλως άπενεκρώ&η, 185
ό νοϋς τον εσκοτίαϋηκε, τδ φώς του είλαμπώ&η.
Λοιπόν εδώκαν τήν βουλήν γιά νά ξαγορευέλοϋσι 
από τά κρίματα νά βγοΰν, νά τά ξεφορτωϋοΰσι,
Τότες δ Λύκος άρχισε γιά νά ξομολογάται,
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όλα του τά καμώματα οτέκει και τα δηγάται. 190
Λέγει' «“Οσα και αν ευρώ και πρόβατα και γίδια 
ελάφους και μοσχάρια, βόδια κα'ι χοιρίδια, 
σκοτώνω τα και τρώγω τα, οποί’ καί αν τά λάχω, 
κι εϊ τι μοϋ μένει, κρύβω το, αύριο πάλι νά ’χω.
Δεν έδιδα ποτέ τίνος άπδ αυτά μπουκούνι 195
άμ’ έσωνα καί τά ’κρνβα κοντά στο παραβούνι.
Καί μεταγνώέλω το κακόν όπου ’κανα τον κόσμον, 
καί πώς εκείνα τά κλεφτά τά ’τρωγα μοναχός μου.
Λοιπόν πηγαίνω ατό βουνίν δπον ’ναι τό μαυράδι, 
κυλιοϋμ’ απάνω είς αυτό άπ τό πουρνό στο βράδυ 2(~*0
καί γίνομαι καλόγερος, τά ρούχα μου μαυρίζω, 
καί πάγω σάν ηγούμενος, σάν πίσκοπος γύριζα).
”Αλλο ούδέν έπίαταμαι παρά κακό νά κάνω,
κι είς την άίλλίαν μου ψυχήν τές ά μ α ρ τ ι έ ς νά βάνω.
Δέν είχα στ’ αμαρτήματα γιατρόν νά μέ γιατρέιμη, 205
ουδέ καλόν πνευματικόν γιά νά μέ ξαγορέψη».
Σάν ήκονσεν ή Άλουπού κανάνυξιν τοιαύτην 
καί την έξομολόγησιν δπον ’καμεν είς αυτήν, 
ί&αύμασεν, έπαίνεσε καί άπομνρωσέ τον,
εϋχήΰηκεν, ευλόγησε καί έσυχώρεσέ τον. 210
Γυρίζει καί ή Άλονπον καί ϋέ νά μολογήση 
καί λέγει ταύτα προς αυτούς εν εξομολογήσει'
«’Εγώ, αφέντη σύντεκνε, έμπαίνω στο κωμάσι, 
δταν οι πάντες κάϋωνται στο δείπνο γιά νά φάοι, 
κι δσες παπίτσες κι δρνιι9ες, χηνάρια κι αν βρε&οΰαι, 215
όλα σκοτώνα), πνίγω τα, νά μην πολυλογούνι.
Καί παίρνω τα στο στόμα μου πέντ’ έξε μαζωμένα 
καί μέρος είναι ζωντανά καί μέρος εΐν’ πνιμένα.
Καί κουβαλώ τα στο κλαδί καί κρύβγω τα ατό δάσο
καί δέν εβγαίνω από κεϊ ώστε που νά χορτάσω. 220
Οι σκύλοι σα γροικήσυναι, τσιλιμπονρδώ καί φεύγω
καί δέν τούς χρήζω τίποτες, μά τρέχοντας χορεύγω.
’Ανάγκη είναι τό λοιπόν νά κλέψω γιά νά ζήσω, 
γιατί δέν τό ’χει ή φύσις μου id πάγω νά ζητήσω.
Άλλ’ ουδέ καταδέχομαι, ra πάγω νά δουλέψω, 225
μονον περιεργάζομαι τό τί νά πά νά κλέψω.
Αυτά μέ κα&ωδήγησαν εκείνοι οι γονείς μου 
καί μετ’ αυτά εζούαανε αυτοί κι οί συγγενείς μου.
Eh τά κρνφοκλεψίματα κι είς την τεχνολογίαν

*
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δμοιάζο) την μητέρα μην εκείνην την άγια ν. 230
Κι είς τά ταιλιμπονρδίσματα κι εις την πιδεξοσύνην 
ομοιάζω τον πατέρα μου κι είς την γληγοροσύνην.
Τίποτες δεν άπόμεινεν απ’ δοα ξεΰραν κείνοι 
ν α μ η μου τ’ άρμηνέψονσι, κανένα νά μ η μείνη.
Πόσα και γώ καέέημερνά γεννά δ λογισμός μου! 235
'Όσα ’ν’ αυτά καί πλειότερα γέμει τα ό λαιμός μου 
Τον Κύριον έδόξασαν τον περενλογημένον 
τδ πώς έγέννηααν φυτδν πολλά τετιμημένον.
Μέ την ευχή τους ζώ καλά, άφέντισοα τον κόσμου,
άλλ’ ή ζωή των δρνιϋτών είναι δ θάνατός μου. 240
Πολλά μου παραγγείλααιν έκεϊν’ οι συγγενείς μου
και πάλιν με τό στόμα τους μου τό 'παν οι γονείς μον
«Βλέπε σε, έλυγατέρα μον, τά σπίτια των αρχόντωνf
γιατ’εχονν σκύλους δυνατούς κι δ ν τ ι ν α πιάσουν, τρων τον. 244
Που αφήνει σπίτια φτωχικά κι αρχοντικά γυρεύγει, 247
δ διάβολος τον κώλου τον κουκκιά του μαγερεύγει» 248
Και νά ίλυμονμαι, μου ’πασι, τής γράς τό καταλόγι. 245
Κι άκούσετέ το, τί μιλεΐ, γροικήσετέ το όλοι' 246

«’Εγώ στες χήρες τες πτωχές τές καταδικασμένες, 249
κα&ημερνώς πολλές ζημιές ταϊς έχω καμωμένες. 250
Μια χήρα, μια κακότυχη, καλά που δέν έ&ώρει, 
νά γέρίλη δέν ίδννετο, νά κάτση δέν ήμπόρει, 
καί σπίτι δέν έπόταξεν, άμ’ είχε μιαν μπαράκα, 
είχε μιαν ορνιίλα παχειά, την έλεγε Κσβάκα.
Αυγά εγέννα δίκορκα, χοντρά παρά την φύσιν, 255
νά παραβγή στην πόρτα της δέν ή&ελε ν’ άφήση.
Την γράν έπιβουλεύουμονν και ίέώρουν την οά Χάρο, 
στον νουν μου μέσα λόγιαζα την όρνιάα νά πάρω.
Βλέπω, περιεργάζομαι, γ ά τ ο ν, τον εΐχ’ ή γραία, 
κι είχε την τρίχα κόκκινη καί την ουρά μακρέα. 260
Ή γραία τον ’χεν όνομα Παρδίτση νά τον κράζη' 
είς τό μαλλίν, είς την ουράν, δλως έμέν’ ομοιάζει.
'Αγάπα καί την δρνιϋα, αγάπα τον Παρδίτση 
κι’ ώσάν παιδιά της τά βλεπεν, άγώρι καί κορίτσι.
Κι ένα βραδύ στοχάζομαι, πώς έλειπεν ό γάτης, 265
κι άντίς τον γάτην πήγα γώ καί κά&ιοα κοντά της.
Καί βλέπει με ή κακογρά, έλαρρεΐ κι ό γάτης είμαι' 

τον ταγίσω, λέγει, εδά καί πεινασμένος είναι».
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Καί πιάνει με ή άύλια και έλε νά με φιλήσι],
να με ταγίση τίποτες καί νά μέ κανακίση, 270
σαν είχε την συνήθειαν νά κάνη με τον γάτον'
και μένα η καρδία μου έτρεμε καί κλονάτον,
μήπως αυτή ή κακογρά λάχη καί με γνωρίαη
και πιάση μ’ άπδ τον λαιμόν και σφίξη καί μέ πνίξη.
Πλήν ή ευχή τής μάνας μου καί τον καλοϋ πατρός μου 275 
μου βώίλησε, κι ή κακογρά έβγήκεν από μπρος μου.
Τότες εγώ σηκώνομαι με τήν πιδεξοσύνην 
καί σίμωσα τής όρνι&ας με τήν ταπεινοσννην.
Ενέλνς απλώνω, πιάνω την κάτω&εν τής τραπέζης
καί λέγει μου ή κακογρά' τηνε καί μήν παίζης!» 280
’Εγώ τήν έκωλόσνρνα εκείνη τήν Καβάκα
καί κείνη έφτερούγιζε κι έκραζε «Κάκα, κάκα».
’Εφώναζεν ή όρνιϋα κι ή γραία απ’ όπίσαν 
«Παρδίτση μου, καί γύρισε! ΙΙαρδίτση, ατρέψ’ δπίσω!»
Κι από τή βιά μου τήν πολλήν έκόπ’ ή δύναμή μου 285
ό ίδρωτάς μου έιρεχεν απ’ όλο τό κορμί μου.
Λοιπόν ώοάν άπέσωαα εις τό βουνίν απάνω,
έκά&ιοα ν’ άναπαυέλώ, κάμποσο ν’ άνααάνω,
γιά νά γροικήσω καί τήν γράν αυτήν τήν κακομοίραν,
αυτήν τήν κακομάζαλην κατακαημένην χήραν. 290
Πολλά εκείνη έκλαψε, μεγάλα ελνπή&η,
όλοννκτίς έδέρνετο, ποσώς δεν έκοιμήϋη.
Λοιπόν τής γραίας μ’ έπιασαν τά λόγια κι οι κατάρες 
καί τότε παραιτήϋηκα τον κόσμου τες αντάρες.
Καί μεταγνώύω τά κακά δπώχω καμωμένα 295
κι όσα δεν έχω παντελώς άπ’ αντα δουλεμένα.
Καί αναβαίνω στο βοννί νά πώ τήν προσευχή μου, 
προς τά κακά τά έποικα νά σώσω τήν ψυχή μου.
Ένδύνομαι τά ράσα μου, κουρεύομ’ άπατή μου, 
βαστώ σταυρόν καί πατερμά, φορώ καί τό μαντί μου 300
καί δείχνω μεγαλόσχημη καί μοιάζω σάν γονμένη 
κι εις τήν καρδιά μου πονηριά ποσώς δέν απομένει»
Ίδών δ Λύκος άλη&ή καί καϋαράν καρδίαν, 
τήν προς Θεόν ενλάβειαν καί τήν εξαγορίαν,
εναπλαχνικά έδάκρυσεν καί έλυπήίληκέ την 305
κι άνοιξε τες αγκάλες του καί προσεδέκτηκέ την 
«’Αμήν, σοΰ λέγω, σήμερον νά ’σαι ευλογημένη, 
κι άπ’ όλα σου τά κρίματα νά ’σαι ουγχωρεμένη».

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θ. 7
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Λέγει και ταΰτα προς αυτήν «Κυρία μου μεγάλη, 
λαμπάδα εΐοαι άναψτή με δίχως μανουάλι.
Την πόρνην καί τον Μανασσήν εσύ τόύς έμιμή&ης, 
τα κρίματά οου είπες τα, κατά τά ενΰυμήΟης».
Τότες έατάίληκαν όμοϋ, κι οί δύο σνβαστήκαν, 
κι απ’ δλα τους τά κρίματα αυτοί συγχωρεϋήκαν.
Λέγουσι καί τον Γάδαρον' «’Έλα καί ού, καλέ μας, 
καί δλα σου τά κρίματα στάσου κι άνάγγειλέ μας.
Ίδέ, θυμήσου τα καλά καί μην τ ά λησμονήσης 
κι απ’ δλα σου τά κρίματα κανένα μην άφήσης».
Ό Λύκος τότε παρενϋύς έκά&ισε κοντά της, 
φέρνει τον νομοκάνονα, Λέτει τον έμπροστά της.
Λέγει' «Κυρά συντέκνισσα, βλέπε νά μην κοιμάσαι, 
τά λόγια, που σοϋ ύλέλει πει, κάμε νά τά &υμάσαι». 
Εύ&ύς ό Λύκος έπιασε χαρτί καί καλαμάρι 
Γαδάρου τ’ αμαρτήματα έγγράφως τα τα πάρη.
Σάν εϊδεν, ό κυρ Γάδαρος, δέν είχε τί τα ποίση.
Καί λέγει ταΰτα προς αυτούς εν εξομολογήσει*
«’Εμένα ό αφέντης μου έπιανε κι έ’στρωνέ με 
καί μέσα στο μεσάνυκτον στον κόπον έβανέ με, 
καί φόρτωιέ με λάχανα, σέλινα καί αντίδια 
σπανάκια καί μαρούλια, ράπανα καί κρομμύδια.
Κι εγώ άπό την πείνα μου οπού ’χα σάν το σκύλ.ο 
έγύριζα τδ στόμα μου κι ήρπουν κομμάτι φύλλο.
Αυτός, σάν ήτσν άτυχος, πάντα εβίγλιζέ με, 
καί τδ νά μέ ’ϋελεν ίδεί, κακά έρράβδιζέ με,
Μέ βέργα πάντα εάερτε τά δόλια τά αφτιά μου, 
έδερνε καί τον κώλον μου κι έπόνουν τά πλευρά μου, 
κι άπδ τον πόνον ιών ραβδιών κι εκ του περισσού κόπου 
άχάμνισάν μου τά νεφρά κι έσυχνοπορδοκόπου,
(τιμήν νά έχετε εσείς, αφέντες έδικοί μου!)
’Εμένα τούτα φύλαγεν ή μοίρα ή κακή μου.
Άλ.λ’ δμως έγροικήσατε τά άμαρτήματά μου 
καί συγχωρήσετέ μυύ τα κι εμέ τά κρίματά μου». 
Γροικώντας ταΰτα ή Άλουποϋ έσεισε τδ κεφάλι 
καί λέγει προς τον Γάδαρον μέ βάνητα μεγάλη·
«Τί τσαμπουνίζεις, Γάδαρε, καί τί ατραβοκωλίζεις 
καί τί ’ν’ αυτά τά ψέματα καί τί ’ναι τά σαλίζεις;
Στάσου δμπρός μας δμορφα καί πές ιιας την άλήϋεια 

καί μή μάς λές, κυρ Γάδαρε, αυτά τά παραμύ&ια.
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Ή Φυλλάδα τοΰ Γαδάρου 99

Αυτά ’ναι λόγια των κλεπτών και ψεματολογίες 
ου στέργομεν, ου θέλομεν τέτοιες μυθολογίες».
'Ως ήκουσεν δ Γάδαρος τής ’ Αλουποϋς τά λόγια, 
άρχίνιαε νά δέρνεται, νά λέγη μοιρολόγια.
Και λέγει τους' «’Αφέντες μου, τί έχετε με μένα;
Καί ποϋρι τόσα κρίματα δεν έχω καμωμένα.
Μόνον τδ μαρουλόφυλλον δπώ ’χω φαγωμένου, 
και ποϋρι δέν τδ έκλεψα, μά τό ’χω δουλεμένου».
Ό Λύκος δε τής ’Αλουποϋς έγύριαε καί λέγει·
«Τί τδν ψηφάς τδν Γάδαρον, αν δέρνεται και κλαίγτ]; 
Έσύ ιδ νομοκάνονα άνοιξε, διάβασέ τον /
Τδ γράμμα όπου θές Ιδεΐ έσυ ξεδιάλυσέ το !».
Τότες τον Λύκον έκραξε και στάθηκε κοντά της, 
ορίζει και τής φέρνουσι τδν νόμον έμπροστά της 
και με πολλήν εϋλάβειαν ανοίγει και διαβάζει' 
καί τότες τδν κυρ Γάδαρον γυρίζει κι ατιμάζει'
«’Αφωρεσμένε Γάδαρε καί τρισκαταραμένε, 
αιρετικέ κι επίβουλε, σκύλε μαγαρισμένε, 
νά φας τδ μαρουλόφυλλο εκείνο χωρίς ξύδι!
Καί πώς δεν έπνιγήκαμε σε τοΰτο τό ταξίδι;
’Αλλ’ όμως, ασεβέστατε, κάμε νά τδ κατέχης, 
ό νόμος κατά πώς μιλει, πλέον ζωήν δέν έχεις.
Στδ έβδομον κεφάλαιον τδ ηϋρηκα γραμμένου, 
νά ’ναι κομμέν’ ή χέρα σου, τδ μάτι σου βγλαμένον. 
Και πάλιν στδ δωδέκατον κεφάλαιον τοΰ νόμου 
λέγει νά αέ φουρκίσωμεν εγώ κι ό σύντεκνος μου».
"Οπως έδώκασι βουλή νά τδν σκοτώσουν τούτον, 
εκείνος λέγει μέσα του' «”Ω κακή ωρα πού ’τον!» 
Παράμερά ό Γάδαρος τδν Λύκον και τοΰ λέγει, 
κι από τήν παραπόνεσιν άρχίνισε νά κ/,αίγη'
«Αφέντη Λύκε, νά σοϋ πώ δυδ λόγια να γροικήσης, 
άπεις μ’ αγγίζει θάνατος, σάν έγινεν ή κρίσις, 
τδ χάρισμα όπώ ’χω γόο δέν θέλο) νά τδ κρύψω, 
ζώντα μου θέλω καν εν δ; να τοΰ τ’ άποκαλν ψω.
Αέν θέλω νά τ’ άφήσω γώ τδ τάλαντου χωσμένον, 
μά θέλω κανενδς πτωχού νά τό ’χω δανεισμένου, 
μήπως καί κολαστώ κι εγώ εις τδν καιρόν εκείνο, 
γιατί <3έν ειν’ αμάρτημα μεγάλο σάν αύτεϊνο.
’Ήξευρε τδ λοιπονιθές χάρισμα έχω μέγα 
δπίαω εις τδν πόδα μου, σάν οί γονείς μου λέγα,
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100 Λευιέρη 'Αλεξίου

Καϊ οποίος μόνο το Ιδη τδ χάρισμα που λέγω, 
δλοι του οι άντίδικοι φεύγουσι, οοϋ δμνέγω.
Ακούει, βλέπει και μακρά, σαράντα μερώ στράτα, 

κι είσε ροπήν τοΰ οφθαλμού γροίκα κα'ι τα μαντάτα».
Ό Λύκος ώ ς τον ήκουσε, έπίστευαε μ,οναΰτα 
και πάει προς τήν Άλουποΰ κα'ι λέγει της τοιαΰτα.
Ή Άλουποΰ, σαν ήκουσε, μή γνοΰς τήν πονηριάν 
και τοΰ Γαδάρου τήν βουλήν, εμεινε σ’ απορίαν.
Και λέγει' «Αφέντη σύντεκνε, τδ χάρισμα αυτεινον 
γοργά έπιμελήσου το, μίλησε μετά κείνον, 
και κάμε τρόπον κι δρδινιά, νά σοΰ τ’ άποκαλύψη, 
νά σοΰ τδ δείξη σήμερον, πάσχισε νά μή λειψή.
Τοιαύτη χάρη θαυμαστή νά μή χαθή εκ τοΰ κόσμου, 
νά τήν έπάρω γά) και σύ, οπού ααι σύντροφός μου.
Γιατ’ εχομεν εχθρούς πολλούς, όπου κακδ μας θέλουν' 
νά ξεύρωμε τά βούλονται και κείνα πού μάς μέλλουν». 
Ό Λύκος τδν κυρ Γάδαρον εκραξε κα'ι μιλά του 
καϊ κείνος τδν έ γ ρ ο ί κ αν ε, πώς στέκει καί γελά του, 
κα'ι μουρμουρίζει, λέγει του με ΐά γλυκά τά λόγια.
"Ολα κεινοΰ τοΰ φαίνονται καθάρια μωρολόγια.
Λέγει· «’Αφέντη Γάδαρε, τίποτε μή φοβάσαι.
Νά σ’ άβιζάρω τίποτες ήρθα γυρεύοντάς σε.
Έφ θύ ς έβγάλαμε βουλή μέ τή συντέκνισσά μου, 
τότες δντα τήν έκραξα κι ήλθεν εδώ κοντά μου, 
τά κρίματα νά λύαωμεν, όπώ ’χεις καμωμένα, 
κα'ι να τά συγχωρήσωμεν, νά ’ναι συμπάθιο μένα.. 
Παρακαλώ σε, δείξε μου εκείνο που κατέχεις, 
τδ χάρισμα τδ άκριβόν, όπου στον πόδα εχεις».
’Εκείνος τ’ άποκοίθηκε και επαψε νά κλαίγη 
«.Μετά χαράς, άφέντη μου, δτι δρίσης!» λέγει.
Νά μήν περάσ' ή σήμερον, και γά) νά σοΰ τδ δείξω.
Μ’ αλήθεια τίποτες και γά> θέλω νά σοΰ ζητήξω.
Αυτήν τήν χάριν σάν Ιδης, ευθύς νά μ’ εύλογήσης, 
κι εις τήν ζωήν σου κανενδς νά μήν τήν μολογήσης». 
«Νά σ’ ευλογήσω, Γάδαρε, κα'ι νά oh συγχωρέσω, 
και νά ’μαι πάντα σκλάβος σου είς πράγμα πού μπορέσω 
Στδν νοΰν τους είχαν τδ λοιπόν, νά λάβουσι τήν χάριν, 
κι εις αυτεινοΰ τδν σφόντνλα νά δέσουσι λιθάριν 
και τότες είς τήν θάλασσαν αυζώντανον νά ρίξουν 
καί νά τδν κωλοαύρουσιν, ώστε νά τόνε πνίξουν.
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Ή Φυλλάλα τού Γαδάρου

Νά τόνε βγάλουν εις την γην, τότες εις μιό νά πεψουν, 
νά ’ρέλοναιν όλα τά Ίληριά νά τόνε μακελλέψουν.
Νά κόψουσι τά πόδια του, νά τόνε ξελαιμίσουν, 
νά τόνε σχίσουν στην κοιλιά, νά τον παραγεμίσουν, 
νά τόνε κάμουσι ψητόν καί τότε νά κα&ίοουν, 
νά φαν, νά πιοΰσι, να χαροϋν, ώστε ποίι νά μεάήαονν.
’Εκείνοι λέγασιν αυτά κι αυτός έκαμεν άλλα, 
κι έκαμε πράγματα πολλά, καμώματα μεγάλα.
Τέτοια τ ώς έκατάστεαε σάν ήθελεν άτός τον:
Λέγει τοΰ Λύκον ν’ άνεβή στην πρύμην μοναχός του 
καί έτσι τον δρδίνιασε: Γονατιστός νά ατέκη 
τρεις ώρες καί νά δέεται, νά μη ααλεύαη άπ’ έκει.
Νά λέγη, vd παρακαλή' «Γάδαρε, αοϋ πιστεύωι 
καί δός εμένα χάρισμα, εκείνο τό γυρεύω».
Καί με πολλήν εύλάβειαν rd λέη τά πατερμά του.
Νά πάγη καί ή Άλονπον νά στέκεται κοντά τον.
"Οταν στον Λύκον κατεβή ή βουλλ ωμένη χάρη, 
εκεί κι αντείνη νά βρε&η, δαμάκι γιά να πάρη.
Τότες δ Γάδαρος εν&υς τζιλιμπουρδα καί χρεΐ τον, 
καί δχι μόνον μιά φορά, μά δεύτερον καί τρίτον, 
καί ρίχνει τον στο πέλαγος, νά τόνε πνίξη μέλλει, 
κακά καί κακώς έχοντα, ωσάν αυτός δεν έλέλει.
Σάν εϊδεν ή κερά Άλονποΰ τόν Γάδαρον, πώς κάνει 
από τόν φόβον τόν πολύν άρχίνισε να κλάνη.
Καί τότες δ κυρ Γάδαρος φωνάζει καί γκαρίζει 
καί συχνοκατουρεΐ πυκνά καί σνχνοπορδαλίζει.
Συχνά πήδα, τζιλιμπουρδα καί την ουράν σηκώνει 
πέφτει, κυλιέται, γέρνεται καί έζωματζουκώνει.
Γυρεύει καί την Άλονπον, τρέχει νά τηνε σώση 
καί με τό μπουσδονγένι τον καμπόσες νά τής δώση. 
Κι αυτή, σάν είδε κι εγινεν δ Γάδαρος φρενίτης, 
στο πέλαγος έγκρέμιαε κι έπεσε μοναχή της.
Άπήραν την τά κύματα, στον Λύκον την έβγάλαν 
κι άπό τόν φόβον πώλαβεν, έφώναζε μεγάλα.
Έκά&ισαν ν’ αναπαυτούν, κάμποσον ν’ αναοάνονν, 
Γαδάρου τά καμώματα εκεί τ’ άνα&υβάνουν.
Ό Λύκος την κερά Άλ.ουποϋ έρωτα την νά μάϋη 
καί λέγει τον, πώς τρόμαξε κι δ νους της πώς έπάράη. 
«"Ολα του τα καμώματα στέκομαι καί λογιάζω 
καί δέν θυμούμαι νά τά πώ καί νά τά λογαριάζω.
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Έκ την κοιλιά του εβγαλεν ώσάν άπελατίχι 
μακρύ, χοντρό και κόκκινο κι ήτον δίχως μανίκι.
Λέγει μου' «’Έλα γ λίγωσα! Τί στέκεις και παντέχεις;
Για νά σοΰ κάμω τη δουλειάν εκείνη που κατέχεις!
Καί τρόμαξα σαν τ’ ακόυσα, κι έχεσα τό βρακί μου, 
άφηκα καί τά ρούχα μου, γεμάτο τό αακκί μου, 
καί γκρέμισα στο πέλαγος, μόνο για νά γλυτώσω 
εκ την περισσά συμφορά κι έκ τό κακόν τό τόσον».
«Πές μου, κυρά συντέκνιααα, Γάδαρος όντα πήδα, 
τ’ απελατίκιν όπου λές, έγώ ποσώς δέν είδα».
«Κυρ σύντεκνέ μου, κάτεχε κι έκ την κοιλιάν του βγήκε, 
καί αείσέλη καί λυγίσύληκε καί πάλι μέσα μπήκε.
Θαρρώ, δτι ή κοιλία του νά ’ναι άρματο&ήκη, 
κι εις δ τι πόλεμον έμπή, νά ’χη αυτός τη νίκη. 
Μπουμπάρδες νά 'χη μπρούντζινες, τουφέκια γεμισμένα, 
νά ’χη καί βόλια άρίύλμητα, διασάκια κρεμασμένα.
Ή τύχη μάς έβώϋησε, νά μη μάς ΰανατώση, 
καί πάλιν ώς τό ύστερον ό Θιός νά μάς γλυτώση».
Ρωτά τον καί ή Άλουποϋ' «Σύντεκνε, πώς υπάγεις;
Καί πώς έταπεινώάηκες; Καί πώς έκατατάγης;
Λέγει την «Μή με έρωτάς καί μή μοϋ αυντυχαίνης 
κι από την σήμερον ποσώς καλό μή παντεχαίνης. 
Θωρεϊς, κυρά συντέκνιααα, χωρίς ά δόντι α είμαι, 
τό ’να μου μάτι έχασα καί τ’ άλλο μου πονει με.
'Ωσάν έτζιλιμπούρδησεν έξάφνου κι έμπωαέ με, 
καί μέσα εις τό κούτελον ή κοπανιά έσωαέ με, 
έφάνη μου, δ ουρανός εχάλασε κι δ κόσμος, 
καί άστραψε κι έβρόντησε κι έγίνη μέγας τρόμος.
Κι δνταν αυτός μέ χτύπησε την κοπανιάν εκείνη, 
έπρήσύλη τό κεφάλι μου κι ώσάν άσκί έγίνη.
Κι άστράιμασι τά μάτια μου καί τάραξ’ δ μυαλός μου 
καί τρόμαξαν τά αωΊλικά καί χάϋη δ λογισμός μου.
Ό νους μου έσκοτίσ&ηκε, δεν είναι μετά μένα, 
κι έπέαααι τά δόντια μου, δεν έμεινε κανένα.
Έγώ, κυρά Συντέκνιααα, σ’ έσέν έΰάρρουν πάντα, 
νά ξεύρης δλες τές δουλείες κι δλα τά κοντραμπάντο.
Καί ΰάρρουν νά ’χης φρόνεσιν, μυαλόν εις τό κεφάλι 
κι έκ τ ά καμώματα αυτά κ αν ε ν ν ά μή σοΰ οφάλλη. 
Γιατί καυχάσουν κι έλεγες, πώς ήαουνε μαντεύτρα 
καί τού κυρ Λέου τού Σοφού ήσουνε μα&ητεύτρα.
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Δέ μου ’Λεχες, πώς ήσουνε πουτάνα καί με&ΰστρα 
και φραντζιασμένη και λιοβή και μιά κακή μαυλίστρα, δ 10
όπου με έξεμαύλισες κι επήρες μ ε μετά σου 
και τά χαϋώ εκόντεψα εκ τά καμώματά σου.
Πάντοτε σΰ μοΰ έλεγες, πώς έχεις τόση γνώση, 
κα'ι τώρα ό κυρ Γάδαρος εμάς νά ταπείνωση!
Δεν έχω εγώ την γνώσιν του ουδέ την πονηριάν, 51 δ
άμμ' έχει αυτός, που γέλασεν εμάς τά δυο ϋηρία»».
'Εκείνη άποκρίϋηκε' «Σύντεκνε, να κατέχης, 
κανένα δίκιο εις αυτό ήξεύρω, πώς δεν εχεις.
Ή γνώσις είναι πανταχοΰ στον κόσμον διασπαρμένη, 
κι είς άπαντας ή φρόνησις είναι διασκορπισμένη. 520
Καλά καί είναι Γάδαρος καί καταφρονεμένος, 
ιχν εν’ καί κακορρίζικος καί καταδικασμένος, 
εΐδεν δ Θιός την αδικία καί την κακογνωμιά μας, 
την ανομίαν την πολλήν καί την συκοφαντία μας, 
καί νόησιν τοϋ έδωκεν αντάμα με την γνώσιν 
δίχως νά ξενρη μά&ημα καί γράμμα.jv' άναγνώση, 
καί ρήτορας έγίνηκε νά μας καταμιτώση 
καί μες άπδ τά χέρια μας νά φύγη νά γλντώση.
Καί ΰχι μόνον έφυγε μά κι εκοπάνισέ μας, 
ανόητους μάς έδειξε κι εκατασβόλ.ωσέ μας.
'Επήρε καί τά ρούχα μας καί εξεγύμνωσέ μας, 
έπήρε μας καί την τιμήν κι έκατεντρόπιααέ μας».

Χαρά σ’ εσέ, κυρ Γάδαρε, καί είς τήν φρόνησίν σου, 
γιατί με γνώσιν έφυγες, με τήν προτίμησίν σου.
ΤΩ Γάδαρε, κυρ Γάδαρε, Γάδαρος πλιδ δεν είσαι, 
πρέπει σ' ετούτο πώκαμες πάντοτε νά παινήσαι.
Θαρρώ, γιά τούτο καί πολλοί Γάδαρον δέν σε κράζουν, 
άΛ^ά ώς τιμιώτερον, Νίκον σέ ονομάζουν.
Τό όνομα έκέρδισες αυτό μέ πονηρίαν> 
καί τήν ζωήν σου έγλυαες απ' αυτα τά ΰηρία. 540

525

530

535

ΚΡΙΤΙΚΟ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ Κ. Λ. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

1-4. Ό ποιητής δίνει a priori τήν κωμικοτραγική λύση δλου τοϋ μύθου. 
3. Έκαταπιαστήκαν = δχι μέ τή σημερινή σημασία τό καταπιάνομαι = ε

πιχειρώ, αλλά σάν επιτατικό τοϋ πιάνομαι = συγκρούομαι, μαλλώνω πολύ, κα- 
ταμαλλώνω. Παράβαλε τά κατασκοτώθηκαν, καταλερώθηκαν κλ.
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7-8. Τά τόσα τελικά νΰ καί δώ καί σ’ δλο τύ ποίημα δέν είναι πιστεύω 
λογιωτατισμός. Δέν είχε γενικευτή στην Κρήτη τό πέσιμο τών τελικών νΰ. Στην 
Κύπρο δέν έπεσαν ποτέ. Διατηρήθηκαν καί σ’ δλη την Ελλάδα στ’ άρθρα πριν 
από λέξες πού αρχίζουν από φωνήεντα κι άπό κ, π, τ, ξ καί ψ.

12. Τό αύτεϊνος σχηματίστηκε κατ’ αναλογία πρός τό εκείνος. Πρέπει νά 
γράφεται μέ εϊ.

13 καί 14. Άντικατάστησα τά γογγύλια μέ τά κοκκινογούλια, γιά νά επα
ναφέρω τήν ομοιοκαταληξία. Γι’αυτό μετατόπισα ώρισμένες λέξες.

15. Δεν ποτάσσει- έτσι καί σήμερα ή λέξη κι ή χρήση της. Τό ρήμα φέ
ρεται πιό συχνά μέ τήν αρνητική του μορφή.

18. Έακόλα· έτσι καί σήμερα.
20. Ή χρήση τής εκ ήταν ακόμα συνηθισμένη, άφοΰ τήν έχομε καί στό 

Ρωτόκριτο. Συντάσσεται μ’ αιτιατική.
21. Άδύνεψεν δ W. Ό Ξ. (Μ ) σημειώνει άτύχεψεν. Προτιμητέο τό πρώ

το. Ρήμα άδυνεύω δέν υπάρχει σήμερα. Φαίνεται σά συντόμεψη τοΰ άδυνατεύω 
= αδυνατίζω. "Οπως τό μπορώ, έτσι καί τό δύνομαι (κοίταξε στίχο 23) έσή- 
μαινε καί είμαι υγιής. Άδύνεψεν = άδυνάτισε, άλλά καί άρρώστησε ΙΙλέα' άσυ 
ναίρετος τύπος τοΰ υστέρα πάγκοινου πλιά καί πιά. Φαίνεται πώς ή λέξη φε
ρόταν έτσι. Δεν ήμπόρει = ήταν άρρωστος. "Οπως καί τό παρακάτω.

23. Δεν εδύνετον = ήταν άρρωστος.
28. Να φμ (νά ύπφ, νά πφ). Κανονικά εσωτερικές καί καταληχτικές συλ

λαβές πού αρχίζουν άπό γάμμα μπορούν νά πέσουν. Π. χ. λέμε, τρώμε, λές, 
τρώς, δ συκοφας, δ αρματολός κ.λ. Σήμερα λέγεται στήν Κρήτη' νά πφ φέρης 
νερό κ.λ. Όχι δμοκ απλά' νά πφ, νά φφ στό γ' πρόσωπο. Άπδ τής γης βοτάνι 
W. διώρθωσα : άπό τή γης. Νά κοιμηΟή W. δ Ξ. (Μ.) σημειώνει νά κυλιστή, 
πού έκρινα προτιμητέο. (Κοίταξε εισαγωγή).

32. Τό έρχόντηααν αμφίβολο' προτίμησα τόν άλλο τόσο μή συνηθισμένο 
στήν Κρήτη τύπο ερχόντουσαν.

35. Σνβάατηκαν = έκαμαν συμφωνία, απόλυτα.
36. Ώμόοασι· τέτοιος τύπος δέν είναι πιά σήμερα δημοτικός' τό ρήμα θά 

λεγότανε τότε καί δμόνω, παράλληλα πρός τού; τύπους άμνόγω, άμνέγω, όμ- 
νέω. (Κοίταξε στίχο 66).

38. Τό λαχαίνω, έλαχα (ήλαχα) κοινότατο καί σήμερα. (Κοίταξε στίχο 7).
39. Τό παρεν&ϋς είναι ίσως αρχαϊσμός. Στό Ρωτόκριτο φέρεται τό πάραυ- 

τα, μά ήτανε τότε λέξη ζωντανή. (Κοίταξε στίχο 138).
40 καί 41. Διώρθωσα τή στίξη κι έβαλα σε εισαγωγικά τό Καλά μαντάτα 

κ.λ., θεωρώντας το, μέ τά παρακάτω, σά λόγια τής ’Αλεπούς.
42. Μετά τό ας δράμωμεν άφαίρεσα τύ κόμμα, γιά νά συναφθή μέ τό 

γλίγωρα.
44. "Ενα τ’ άλλου νά μοιάζη· ή φράση βρίσκεται καί στό Ρωτόκριτο μέ

τήν ίδια σημασία τής συνέπειας καί τής αληθοφάνειας στά λεγάμενα. Μοιάζει 
— ταιριάζει.

45 καί 46. Ό Γάιδαρος συλλαβαίνει άπό τώρα τό σχέδιο ν’ άντιδράση μέ 
τό μυαλό στή βία καί τήν αδικία τών δυό θηρίων. Νά παίζη' διώρθωσα. 
νά παίζ’ ή = νά βρίσκεται σε δράση (ή γνώση). Τό παίζω καί σήμερα, πλάι 
στήν κυριολεχτική του σημασία τοΰ παιγνιδιού, έχει καί πολλές άλλες στήν 
Κρήτη. Παίζω τήν καμπάνα, τό κουδούνι, παίζω ξύλο, παίζω στό σημάδι, παί
ζω χαρτιά, ζάρια, βιολί. Ή βίδα παίζει = δέν είναι καλοβιδωμένη κ.λ. κ.λ.
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51. Ή πρόθεση εις λέγεται ακόμη έτσι στά ρεθεμνιώτικα. Τό σκιάς είναι 
άγνωστο σήμερα.

56. Ιό ταχΰ = το πρωΐ. Φέρεται ακόμα ή ταχυνή, καθάις καί τά επιρρή
ματα ταχυά καί ταχυό - ταχυά = αύριο πρωΐ - πρωί. Τό ταχαα χρησιμοποιεί - 
ται καί γιά τή δήλωση μελοντικής πράξης αόριστα. Ταχυά πού θά σπουδάξχις' 
λένε σιά παιδιά

57. Πολλά αυτοί' ή χασμωδία βρίσκεται συχνά στή «Φυλλάδα». Ό Χορ- 
τάτσης τήν αποφεύγει κι ό Κορνάρος τήν καταργεί σχεδόν. Μόνο μετά τό 
πρώτο ημιστίχιο βρίσκεται κάπου - κάπου στό Ρωτόκριτο. Δέν είναι όμως εκεί 
καθαρή χασμωδία, άφοΰ ό δεκαπεντασύλλαβος είναι πλοκή δυό στίχων. Ξε
βγάλουν τό ξεβγάνω γνήσιο κρητικό καί σήμερα = ξεκάνω, σκοτώνω, μέ κά
ποια κωμική απόχρωση.

58. Μετ’ αυτούς' ή μετά μέ αιτιατική είναι καί σήμερο πάγκοινη οτήν 
Κρήτη. Έλα μετά μένα, λένε στά παιδιά. (Κοίταξε καί στίχο 62, καί διόρθωσή 
μου στόν 182).

63. Ζώον ταλαίπωροι αρχαϊσμός ή χρησιμοποίηση τοΰ ταλαίπωρος, άλλά 
τιιριαστός δ χαραχτηρισμός. Πιστεύω πώς ή λέξη δέν ήταν τόσο μακρυά άπό 
τή χρήση δσο σήμερα.

65. Ουδέν βαστώ αντί δέ(ν) βαστώ. "Ισως τό ου δεν νά λεγόταν ακόμα πα
ράλληλα πρός τό κομμάτι του - δέν, πού έπιζεϊ σά μοναδικό αρνητικό μόριο, 
συνοδευτικό τών ρημάτων.

66. ’Ομνύω' άλλος τύπος τοΰ (δμνυμι), όμόνω, άμνόγω. Πολύτιμο τό όμνέω, 
γιατί τό έχομε στό απόσπασμα τών ’Ελεύθερων Πολιωρκημένων μέ τή μορφή 
μνέω «στά μάτια ή μάνα μνέει».

68. Ωσάν γροικώ' καθώς αισθάνομαι τύν εαυτό μου.
69. Τάχατες γιά νά πάγουν = μέ τήν ελπίδα, πώς τάχα θά πήγαιναν στή 

δουλειά τους, θά 'φευγαν. Τό τάχατες εκφράζει τις αμφιβολίες δχι τοΰ Γαϊδά- 
ρου, πού είχε τό λόγο, μά τοΰ ποιητή, πού ξέρει τί μέλλει νά γίνη.

72. 5Ορέγομαι· σήμερα τό ρήμα είναι κοινής χρήσης χωρίς τό άρχτικό ό- 
μικρο, μέ τή σημασία τής φυσικής τέρψης. Έδώ σημαίνει ψυχική ευχαρίστηση.

73. Τό κάλ.λος' σήμερα ή λέξη φέρεται συχνά στόν πληθυντικό. Τά κάλ
λη της!

77. Π/ον) αφέντης μου βιγλίζει W. Τί. . . Ξ. (Μ.). Προτιμητέο τό δεύτερο. 
Όγλίγωρα· τό άρχτικό δμικρο συνηγορεί γιά τήν ετυμολογία τής λέξης άπό τά 
ολίγος καί ώρα. Στην Πόλη λένε λίγωρα. Τό έγρηγορώς, έγρήγορα φαίνονται 
πιό απομακρυσμένα.

81. Μέγας' κοίτα καί στίχο 31 όπου δάσος μεγα' πιστεύω πώς δέν πρό
κειται γιά αρχαϊσμούς. Τό επίθετο θ’ ακουόταν ακόμη καί μέ τήν παλιά μορ
φή του.

82. ".Αν εν’ καί πβς' τρόπος ύποθετικοΰ λόγου (τό πλήρες : αν είναι καί 
πή; κ.λ.) πολύ συνηθισμένος κατά τήν εποχή πού γράφονται τά κρητικά λογο
τεχνήματα. Θυμούμαι άπό τό Γύπαρη :

"Αν έν’ καί πέση άνεμική, Πανώρια, σιγανεύει. 
καί παρακάτω :

"Αν ένε καί τόν ούρανό θιοροΰμε σά μαυρίστ). 
κ.λ. Βλέπε οε ! = φυλάγου! προστάτευε τήν έαυτή σου! Διώρθωσα έτσι τό άνύ- 
παρχτο σά προσταχτική βλέπεσαι ! μέσης φωνής. Ή γνώμη τοΰ Ξανθουδίδη, 
πώς ίσως φέρεται στή θέση τής προσταχτικής, κατά παράλειψη τοΰ νά,—άπί-
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θανη, γιατί δέ θά μπορούσε νά περιορίζεται μόνο στο (νά) βλέπεσαι! Τό βλέ
πε σε ! είναι ωστόσο πολύ συνηθισμένο στήν κρητιχή καί τήν άλλη γραμματεία 
της εποχής. Ξενίζει βέβαια κι έτσι ή διατύπωση τής αύτοπάθειας, αλλά ερμη
νεύεται ικανοποιητικά σάν επίδραση από τά πάγκοινα τότε ιταλικά. Guardati! 
Τις προάλλες ένα παιδί μοΰ έδειξε μιά φωτογραφία μου καί μοΰ είπε' «Κοίτα 
σε!» Έχομε κι άπ άλλου χρήσιμα παραδείγματα, ποό ενισχύουν αυτή τήν ερ
μηνεία καί διόρθωση τής λέξης, αλλά δέν έχουν εδώ θέση, γιατί θά μάς έφερ
ναν μακρυά. Είναι περίεργο πώς ό Ξανθουδίδης καί τόσοι άλλοι δέν στραφή
καν ώς τώρα σ’ αύτή τήν κατεύθυνση Τή συγχυση τήν προκάλεσε αρχικά ή 
μέ ιταλικά φθογγόσημα γραφή των λογοτεχνικών κειμένων, πού πολλές φορές 
ή ανάγνωσή τους άφηνε ελευθερία σε περισσότερες άπό τή μιά εκδοχές. Δεύ
τερος λόγος τής σύγχυσης — ή δυσκολία καί κείνων πού έγραφαν μ’ ελληνικά 
ψηφίσ, νά βρίσκουν πάντα καί νά παραδιδουν ορθές γραφές. “Ενας μορφωμέ
νος επιστήμονας χημικός μοΰ έγραφε τελευταία' «Νάμαι πάλι στό Βερολίνο !» 
αντί «Νά με!» Ό Νίκος Σταυρινίδης μοΰ έδειξε μέσα στό ταξιδιωτικό τοϋ Ross 
(τόμος III, σελ. 180) ένα δημοτικό τραγούδι, πού οί στίχοι του 6 κι 7 εϊν’ έτσι’ 

Βλέπε σύ, Γιάννη, βλέπε σύ, σοΰ λέγω, Καλογιάννη, 
σε μονοδέντρι, μή άνεβής !

Φαίνεται πώς ό Ross τό καιάγραψε κατά ύπαγόρεψη. Πιστεύω πώς πρόκει
ται γιά τό «βλέπε σε!», πού ή επιβίωσή του ίσαμε τό 1810 είναι άξιοπρόσεχιη. 
—Λανίέάσιης' όχι λόγιο. Τέτοιοι παθητικοί αόριστοι, χωρίς παθητική σημασία 
θά λέγονταν.

83. ’Αξιοπαρατήρητη πληροφορία μάς δίνει ό στίχος, λέγοντας, πώς οί 
άρχοντες, άμα πήγαιναν κυνήγι παίρναν μαζί τους τούς φημισμένους κυνηγούς 
τής περιοχής. “Ετσι γίνεται συχνά καί σήμερα.

81. Τό μή ικανοποιητικό τρίβονιαι τοΰ W. διώρθωσα σε θρύβονται. Τό 
ϋ’ρύπτω λέγεται μ’ αύτή τή μορφή καί σήμερα στήν Κρήτη. Λέμε ακόμα τό 
ψωμί ϋ·ρεϊ καί ΰρουλά' τά (έρουλιά τοΰ τυριού. Τέτοια ενεργητικότητα δείχνει 
σάν πηγαίνη στό κυνήγι ό αφέντης του, (λέει πονηρά ό Γάιδαρος, γιά νά φόβε 
ρίστ) τούς άλλους δυό), πού τά βουνά γίνουνται θρύψαλα καί τά δάση γεμί
ζουν άπό τρόμο (= συνιρομάσσον).

85. Έξω άπό τ’ άλλα, καί τό πώς άναφέρονται καί δώ καί στό στίχο 31 
τοΰ «Συναξαριού» τά λομβαρδικά σκυλιά, στηρίζει κατά τρόπο πειστικό, τήν 
ιταλική καταγωγή τοΰ μύθου, πού πήρε σάν πρότυπο ό ποιητής τοΰ «Συναξα
ριού». Ό διασκευαστής τής «Φυλλάδας» τόν άχλούθηαε.

96· Διώρθωσα μονιτάρου αντί μονοιάρου. Ή λέξη είναι σε κοινή χρήση 
στήν έκφραση δλ,ομονιτάρου, πού σημαίνει = καί μάλιστα, καί δή. 'Υπάρχει και 
ρήμα μονιταρίζω = συγκεντρώνω τά όμοια. Έδώ τό επίρρημα σημαίνει γλί- 
γωρα, μέ ορμή, όπως λέμε σήμερα' χύμα (τοΰ τά είπε).

97. Κάνει (ή ψυχή μου) χέρι 6 W. = κάνει χερικό, αρχίζει. Ή έκφραση 
συνηθέστατη, κι έδώ πολύ ταιριαστή. Ό Ξανθουδίδης (όχι τό Μ.) προτείνει, 
άτοπα πιστεύω, βάνει.

99. Μηδέν ξυλοαοφ&ς' τό μηδέν στήν αρχαία χρήση καί σημασία = κα 
θόλου νά μή . . . Πιστεύω πώς ήταν ακόμα ζωντανό. Τό ξυλ.οαοφώ' κατμική πα
ραμόρφωση τοΰ φιλοσοφώ. “Οτι' αίτιολογικό έδώ. Φαίνεται πώς ήτανε τότε 
στή χρήση. Σήμερο στήν Κρήτη δέ λέγεται Στό Mu/ρυγιάννη συνηθέστατο

101. Μηδέν &αρρβς’ κοίταξε στίχο 99.=νά μή θαρρής καθόλου, νά μή 
σοΰ περνά μέ κανένα τρόπο άπό τό νοΰ
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104. Λέος ό Σοφός' σίγουρα πρόκειται γιά to βασιλιά χοΰ Βυζαντίου, 
πού λογαριαζόταν συγγραφέας ιών γνωστών στό λαό «Χρησμών», κι όχι για τό 
βασιλιά τοΰ δάσου, πού δέ φημίζεται γιά σοφία.

106. Έκ οτήϋου ό W. σωστά. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει εχτν&ον, πού είναι 
χωρίς νόημα. Σήμερα λέμε ξεατήχου, μά ή παραφθορά τούτη τού αρχαίου εκ 
οτήάους είναι παλιά καί συναντάται στό «Φορτουνάτο». Καμμιά σχέση δέν 
υπάρχει μέ τά θέματα τοΰ στίχος ή στοίχος.

109 καί 110. Μεγάλος, κάλλος' αρχαϊσμοί.
112. Τό πώς ό W.' διώρθωσα κι όπως καί τό νόημα εύοδώνεται λαμπρά.
116. Πρόσδεσα τήν επαναληπτική τούς.
117 ψέμα μηδέν είπής ποτέ' κοίταξε στίχους 99, 101 κι άλλου; μέ τό μη

δέν σάν αρνητικό μόριο προσταχτικής.
118. Παρά τά πάντα ό W. που δέ λέει τίποτα. Διώρθωσα παρά τούς πάν- 

τας. Ή διόρθωση στηρίζεται καί στ’ ότι αποφεύγεται ή επανάληψη τής ίδιας 
λέξης απάνω στήν ομοιοκαταληξία.

126. Νά μάς διδάξης ό W. σωστά. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει νά μας δια τάξης, 
πού δέ λέει τίποτε.

127. Πρόσθεσα τόν και στήν άρχή. Νά 5οαι ό W. Διώρθωσα : νά ’ναι. 
Τό νόημα : "Αν σπουδάσης xui σύ καί γίνης άνθρωπος, σάν κι εμάς, νά ’ναι 
σε τιμή μας.

128. Καί σε τά μα&ητή μας ό W. "Ατοπη ή επανάληψη τοΰ και αέ, άφοΰ 
ό στίχος αρχίζει μέ τό χαρά οε αέ. Διώρθωσα σε διά. Τό νόημα : Χαρά σε σέ
να καί χαρά σ’ εμάς άπ’αφορμή σου Ή διόρθωση στηρίζεται καί στό «Συ 
ναξάρι» στίχος 73.

129. Ή ιδέα γιά ταξίδι είναι τής ’Αλεπούς καί σκοπός της νά ξεμοναχιά- 
σουν τό Γάιδαρο καί νά βάλουν σε πράξη τά σχέδιά τους. (Κοίταξε στίχο 114).

131. Μαζί μέ τις άλλες απάτες ή ’Αλεπού ισχυρίζεται στό Γάιδαρο, πώς 
ό Λύκος κι αυτή κρατούν λεφτά, γιά νά τά εμπορευτούν στήν ’Ανατολή. ’Από 
τά μελλοντικά κέρδη θά *χτ| τάχα κι ό Γάιδαρος μερτικό! Αξιοσημείωτη ή 
έκφραση νά ’νδύαωμε τά οτάμενα· έλεγαν άπό τότε κάτι τόσο ανάλογο μέ τό ση
μερινό επενδύω.

132. Μέσα μας ό W. Διώρθωσα : μετά μας' δηλαδή μεταξύ μας. (Κοίτα
ξε στίχους 58 καί 62).

134. Στανιώς τον ό W. σωστά. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει τή γραφή ατανέο του. 
Τό πρώτο προτιμηοέο

136. "Ωρα ό W. σωστά. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει κι εδώ μέρα πού είναι κα
κό, γιατί χαλάει τή ρίμα.

138. Μιάν ό W. Ό Ξ. (Μ.! σημειώνει καί. Προτιμότερο τό μιάν. Πάραν- 
τας ήταν ακόμα στή χρήση καί φέρεται καί στό Ρωτόκριτο. Κοίταξε στίχο 39.

143. Βονλ.τά έκάμαοι ό W., όπου τό βουλτά ακατανόητο. Πρόκειται γιά 
βουλητό; βουλητά; Ό Ξ. (Μ.) βουλήν έκάμαοι, πού είναι πολύ καλό καί τό προ
τίμησα Μπαλλόττα, ή = σφαιρίδιο γιά ϊήν εκλογή.

144. Νά ποίσονν δυό φορές Τύποι τού ποιώ δέ βρίσκονται στό Ρωτό- 
κριτο. ΕΙν’ένα άπό τά γλωσσικά ορόσημα, γιά τή χρονολόγηση των κειμένων, 
έκεϊ πού λείπουν άλλα στοιχεία.

146. ΙΙοδότας καί ποδότης· κατώτερος βαθμός στ' αξιώματα τών καρα
βιών. Φέρεται ίσως καί στό Ρωτόκριτο στή θέση τού προδότης (Δ 800), όπως 
παρατηρεί ό σπουδαστής Νίκος Παναγιωτάκης.
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149. Χαίροις. ‘Η καβαρή ευκτική σίγουρος αρχαϊσμός. Ευκτικές δέν υπήρ
χαν τότε παρά μόνο ατό λόγιο γραφτό λόγο.

153. "Εχομε πάλι τό έπίμαχο βλέπε αε καί δυό στίχους παρακάτω, στό 
στίχο 155, διαβάζομε βλέπε καλά τη οιράια σου. Νομίζω πώ; τό δεύτερο βλέπε 
είναι επανάληψη τοϋ πρώτου. Τοΰ πρώτου αντικείμενο είναι τό αί καί τοΰ δεύ
τερου τό τη στράτα σου. Πρόσεχε τόν εαυτό σου — πρόσεχε τή στρατό σου.

158. Άνατιμώνει = ατιμάζει μέ λόγια προσβλητικά.
160. Δε γροικάς — δέν καταλαβαίνεις, δέ σκαμπάζεις. Ίταλισμός, γιατί 

καί στά ιταλικά τό intendere έχει καί τις δυό σημασίες τοϋ καταλαβαίνω καί 
τοϋ άκούω. (ΓΙρβλ. καί τό γαλλικό entendre).

161. Γάνα = λιμάνι της Άζυφικής στό στόμιο τοΰ Ντόν, πού ή Βενετιά 
είχε μαζί του πολλές συναλλαγές. Δέν πρόκειται νά παν έχει φυσικά. Μά ή 
Άλεποΰ θέλει νά βρίσχη άφορμές καί νά τά βάζη μέ τό Γάιδαρο, προετοι
μάζοντας τήν τελική ρήξη καί τήν καταστροφή του. Αύτό τό δείχνουν καί οί 
παρακάτω στίχοι 162, 163 καί 161.

168. Χύση = κοινότατη στήν Κρήτη λέξη ναυτική, πού σημαίνει άβαρία.
169. Ευδία — πιβανός αρχαϊσμός. Σήμερα λέγεται (α)βγιάζει άπό τό εύ- 

διάζει. Παροιμία" «Μάρτης βρέχει, ποτέ μή βγιάση !»
173 καί εξής. Ή Άλεποΰ, βάζοντας μπροστά τό σχέδιό της, δηγιέται 

ένα κακό όνειρο πού τάχα είδε, καί πού πρυιωνίζει μεγάλη συμφορά. Άξιο- 
πρόσεχτο τό πώς ό Λύκος, λιγώτερο πονηρός από τήν Άλεποΰ, πιστεύει σ’αυ
τό τό ψέμα καί ταράσσεται. Κοίτα στίχους 114 - 115, 185 - 186 καί «Συναξά
ρι» στίχ. 112 καί εξής.

173. Νά εγνωρίζετε = civ έγνωρίζετε. Λέμε καί σήμερα" νά ’ξέρα τί βά 
πάβω, δέ βά πήγαινα.

174. Νά γενή" διώρθ-ωσα νά γενοϋν.
175. ’Ετούτη τήν εσπέρα— χτες τήν εσπέρα. Λέμε καί σήμερα" είδσ από

ψε έ'να όνειρο. Απόψε = χτές τή νύχτα.
177. Ό στίχος αποτελεί κοινό τύπο σε πολλά στιχουργήματα.
178. Θ'ε νά ποίση' αξιοπαρατήρητος ό μέλλων μέ τό #έ νά. Τό βά άγνω

στο, άφοΰ είναι σπάνιο καί στό Γωτόκριτο.
179. Μας πάρη θάλασσα W. διώρβωσα μάς παρ’ ή .. .
180. "Ας κάμωμε W. Ποιήσω μεν Ξ. (Μ.). "Εκρινα προτιμητέο τό δεύτερο, 

άν καί λογιώτερο.
183 καί 181. Ό Γάιδαρος αφήνεται πιά στή μοίρα του Τό στίχο 184 τόν 

λέει μέσα του. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει καί δω, όπως καί στό στίχο 135, μέρα στή 
θέση τοΰ ώρα. Δέν είναι σωστό, γιατί χαλάει τή ρίμα.

185 καί 186. Ό Λύκος έπίστεψε μιά στιγμή στό πλαστό όνειρο τής Άλε. 
ποΰς. Φαίνεται καβαρώτερα οτό «Συναξάρι», στίχοι lit καί 115, όπου ό Λύκος 

ολον μή γνονς τον δόλιον τρόπον τής Άλωπέκον, 
μηδε το έπιβονλευμα δ ήν κατά Γαδάρου, 

παρουσιάζεται λιγώτερο ξυπνός άπό τή συνεταίρισσά του.
187 καί κάτω. Ή σκηνοθεσία τών ξαγορεμάτων γιά τό τελικό φάγωμα 

τού Γαϊδάρου έχει τελειώσει. Σάν έρβη ή σειρά του νά ξαγορευτή, βά τοΰ 
βροΰν εύκολα τήν αφορμή πού γυρεύουν. Πιστεύω πώς καί δώ υπάρχει σκε
πασμένη αιχμή ένάντια στήν 'Ιερή 'Εξέταση, κατάλοιπο τών ιταλικών πηγών 
τοΰ «Συναξαριού».

192. Βώδια καί χοιρίδια ό W., όπου τό βώδια πρέπει νά λογαριαστή τρι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:31 EEST - 18.237.180.167



Ή Φυλλάδα τοϋ Γαδάρου 109

σύλλαβο. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει βώδια με τά χοιρίδια πού αν καί μετρικά κα
λύτερο, προτίμησα τό πρώτο, σάν πιό σύμφωνο μέ τό σύνολο.

195. Μπουχούνι' εξελληνισμένο τό ιταλικό boccone = ή μπουκιά, μπου- 
κουνιά. Διώρθωσα τό αυτό σε αυτά, γιατί χρειάζετιιι πληθυντικός.

196. "Εοωνα = πρόφταινα. Σωνω άπό τό ίσοώ ίσώ = ισιώνω, εξισώνω. 
Καμμιά σχέση μέ τό σώζω. Διώρθωσα τό τδκρνβα σε ιά 5κρνβα.

191. Μεταγνώόω· έτσι καί σήμερα τό μεταγιγνώσκω
199. Μαυράδι· μέρος, όπου έχουν κάψει γιά καλλιεργητικούς σκοπούς α

γριόχορτα καί θάμνους. Κοίταξε «Συναξάρι» στίχος 130, δπου δ Ξανθουδίδης 
στόν τόμο του διορθώνει στό περιθώριο καψιμάδι τό ακατανόητο τοΰ W. 
στό τζημάδι. Εκεί πήγε τάχα δ Λύκος κυί κυλίστηκε, γιά νά μαυρίση τήν 
προβιά του καί ψανή άξιος καλόγερος. “Εχομε καί δώ κά,ποια αντικληρική 
αιχμή, μέ τήν υποδήλωση, πώς άρκονσε τό εξωτερικό καί τό χρώμα τής προ
βιάς, γιά νά φανοϋν οί λύκοι άνθρωποι τοϋ Θεοΰ.

20 ί. Διώρθιυσα τό άνύπαρχτο άρτιες τοΰ W. σε αμαρτίες, όπως προτείνει 
ό Wagner στό κριτικό του σημείωμα κι άφοϋ ό στίχος μέ τή διόρθωση γίνε
ται καλύτερος.

2.9. Άπομύρωοέ τον = τοϋ έκαμε όσα συνηθίζονται μετά τό ξαγόρεμα, 
όταν ό ξαγοράρης λευτερώνει ιόν αμαρτωλό άπό τό βάρος τών αμαρτιών του.

213. Κωμάαι ή κουμάσι —ό κοϋμος (στήν Κρήτη), τό κοτέτσι.
216. Νά μην πολυλαλοΰαι 6 W. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει ιτολυλ"γοϋαι πού είναι 

καλύτερο καί τό προτίμησα.
222. Δεν τους χρήζω τίποτες = δέν τούς έχω ανάγκη, δέν τούς λογαριάζω.
226. Νά πα νά κλέψω' κοίταξε στίχο 28.
228. Μετ' αυτά ό W. κατά διόρθωση Βικέλα, πολύ καλή (Κοίτα Wagner, 

κριτικό σηιιείωμα στό στίχο). Έχομε τή μετά συνιαγμένη μ’ αιτιατική, γιά τή 
δήλωση τοΰ μέσου, τοΰ τρόπου, τού οργάνου = μ’ ατιτά τά μέσα.

233. Διώμθωσα τό δαα σε απ’ όσα. Διώρθωσα τό μου σε μή. Ή γραφή 
τοϋ W. κανένα νά μοϋ μείνει έχει ένα νόημα πού δέν ταιριάζει, άφοΰ αφήνει 
να έννοηθή, πώς πολλές όρμήνειες τών γονιών της θά πήγαιναν χαμένες. Μέ 
τή διόρθωση τοΰ μου σε μη δείχνεται ή επιμέλεια τής Άλεποΰς, στό νά σπου 
δάση τέλεια στό σκολειό τών γονιών της, νά μάθη όλα δσα τής μάθαιναν, 
χωρίς νά μείνη τίποτε. Αυτό ταιριάζει καί μέ τά πράματα, άφοΰ δλες οί άλε- 
ποΰδες σά νά ξεσκολίζουν στό ίδιο σκολειό καί γίνονται δλες τό ίδιο πράμα.

236. Κοίταξε «Συναξάρι» στίχος 151 καί έξης. Διτόρθωσα τό ωσάν αυτά 
σε ο'σά’ ν’ αυτά = δσα είναι αυτά (κι άκόμα περισσότερα γεμίζουν τήν κοιλιά 
μου καί μοΰ φτάνουν ώς τό λαιμό).

243 ίσαμε 218 Μετάθεσα τούς στίχους 245 καί 246 μετά τούς 247 καί 
218. "Ετσι ή πασίγνωστη παροιμία πηγαίνει στό τέλος τής ομιλίας τών γονιών 
τής Αλεποΰς, δπου έχει πιό πολύ ιόν τόπο της.

214. Διώρθωσα τό ότινα σέ δν τινα.
216. Γροικήσετε το όλοι- σωστά ό W. Καί δώ πάλι ό Ξ. (Μ.) σημειώνει τί 

λεγει, πού είναι άπαρ ίδεχτο, γιατί χαλάει τή ρίμα. Καί τό όλοι δέ ριμάρει μέ τό 
καταλ.ογι, αλλά συμφαινοΰν τουλάχιστο τά φωνήεντα, πού λογαριαζόταν άρκετό.

247 καί 218. Οί δύο στίχοι μέ μικρές παραλλαγές αποτελούν καί σήμερα 
κοινότατη στήν Κρήτη παροιμία, αν καί ό δεύτερος στίχος είναι όλότελα χω
ρίς νόημα. Λένε' «Άπού κάθεται καλά καί καλύτερα γυρεύγει || ό διάολος τοΰ 
κώλου ντου κουκκιά τοΰ μαγερεύγει».
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219 έξ. ’Αρχίζει ιό Καταλόγι, πού είναι μέρος τής εξομολόγησης τής ’Α
λεπούς. Γιατί' δέ χρειάζεται. “Εγραψα εγώ Ταΐς διώρθωσα στές.

251. Διώρθωσα τό Καί τής αρχής τοΰ Καταλογιοϋ σε Μιά. Έτσι ή διή
γηση ξεκινάει φυσικά κι άβίαστα Μιά χήρα μιά κακότυχη κλ Οϋδ'εν ό W. 
διώρθωσα σε πού δεν.

252. Νά γνέ&η ό W Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει νά ‘γέρΟη, πού, αν καί κακό
ζηλος ό τύπος, τό προτίμησα, γιατί βρίσκεται σ’ άμεση σχέση αντίθεσης πρός 
τό κάτση. Τό γνέΰη βρίσκεται πιό μοκρυά

256. Νά παραβγή = νά βγή λίγο. Ή παρά κολάζει τό νόημα τού βγαίνω 
Λέμε παρακούζουλος = λίγο τρελλός. Παροτσουτσουρίζουσι (καί γιά μένα)= 
λένε λίγο, ψιθυρίζουν λίγο (καί γιά μένα). Συνηθισμένη η έκφραση : “Ετσι 
μοϋ παραφαίνεται — μοϋ φαίνεται λίγο. Μοΰ παρομοιάζει κ.λ. Είναι περίεργο 
πώς ή ίδια πρόθεση σ’ άλλα σύνθετα επιτείνει τή σημασία τους. 'Όπως' τό 
πράμα παραγίνεται, παράφαγα, παραήπια κ.λ.

258. Λόγιααα ό W. Διώρθωσα σε λόγιαζα, γιατί έτσι, απαιτεί τό νόημα.
259. Γάτα καί ητον γραία 6 W. Όμως παρακάτω σε πολλές περίπτι». 

σες, γίνεται λόγος γι’ αρσενικό γάτο. Ύπόθεαα στήν αρχή, πώς τό γάτα άναφέ- 
ρεται στό ζώο γενικά κι υστέρα καθορίζεται τό αρσενικό γένος της. "Υστει.α 
παρατήρησα, πώς ή ασυνέπεια τοΰ γένους χαλνούσε τήν ομαλή παρακολούθηση 
τής αφήγησης καί διώρθωσα σε γάτον τον είχ' ή γραία, πού πιστεύω πώς εύο- 
δώνει λαμπρά τό νόημα. Καμμιά ανάγκη δέν υπάρχει νά ’ναι γρηά κι ή γάτα. 
’Αντίθετα ή δράση τοΰ ζτόου, νά σηκοινη αρμαθιές τά κοτόπουλα πού πνίγει, τό 
δείχνει δυνατό καί νέο Έπειτα κείνο τό ητον μπορούσε πολύ φυσικά νά κρύ- 
βη τό τον τής διόρθτοσής μου.

260. Παράβαλε μέ τό «Συναξάρι» στό στίχο 170
261. ΓΤερδΐταη 6 W. Διώρθωσα σε Παρδίτοη, γιατί έτσι άναφέρεται τ’όνο

μα τού γάτου στό «Συναξάρι» στό στίχο 179. ’Αλλά καί γιατί τό ΙΙαρδίτσης 
ταιριάζει σ’ ένα γάτο = μικρός πάρδος. Ή υποκοριστική κατάληξη των ουδέ" 
τέρων -ίτσι, -ίτσιν, -ίτζιν ήτανε κοινή πριν έπικρατήση τό -άκι. Στή βυζαντινή 
γραμματεία μέ τό -ίτζιν σχηματίζονται πιό πολύ τά υποκοριστικά. Διατηρήθηκε 
στή λέξη κορίτσι, γιά νά μή συμτέση μέ τό κοράκι. ’Ακόμα στά τοπωνύμια (κρη 
τικά χωριά Άστρίτσι, Γιαννίτσι κ.λ.) Έπειτα στά θηλυκά προσηγορικά καί κύ
ρια φωλίτσσ, κοπελίτσα, μηλίτσα, Έλενίτσα, Μαρίτοα. Άννίτσα, Καλλίτσα, κ λ

262. Εις τήν ουράν ό W. Ό Ξ (Μ.) σημειώνει εις τήν ώχραν, δηλαδή στό 
χρώμα. Μά ή γρηά δέν έβλεπε καλά (κοίταξε στίχο 251)' τήν ουρά όμως τοΰ 
Παρδίτση μπορούσε νά τήν πιάνη, όταν τόν χαΐδευε, καί νά τήν ξέρη καλά· 
Προτίμησα τό πρώτο.

265. Στοχάζομαι — αντιλαμβάνομαι.
267. Είναι ό W. Διώρθωσα σε είμαι, πού Ινώ πιό πολύ ταιριάζει, απο

φεύγεται κι ή επανάληψη τοΰ είναι στή θέση τής ρίμας ”Αν τό είμαι δέ ρι
μάρει πλούσια μέ τό είναι δέν έχει σημασία. Είναι συνηθισμένες τέτοιες πα- 
ρέκκλισε; στις ομοιοκαταληξίες, ακόμα σπάνια καί στόν Κορνάρο

272 Κλονάτον' τέιοιοι παρατατικοί φαίνεται πώς ήταν ακόμα στή χρήση.
Πρβλ. τό στοχάζετο στό στίχο 40 κ.λ.

274. Καί σχίση ό W. πού είναι άτοπο Ο Ξ. (Μ ) σημειώνει καί σφίξη, 
πού είναι πολύ καλύτερο. Είναι καί κωμικός ό φόβος τής ’Αλεπούς, πού τρο 
μάζει αυτό πού κάνει χρόνια στούς άλλους, κι ετοιμάζει μ’ έπιμέλεια καί τώρα 
γιά τήν κότα τής γρηάς.
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279 Κάτωϋεν τής τραπέζης τυπική λόγια φράση.
281. Τήν εχωλόαυονα.· γνήσιος κρητικός δ τύπος καί ή χρήση του Λέμε 

καί κωλοσέρνω. αλλά πιο πολύ κωλοσύρνω.
282. Έφιερούγιαοε' διώρθωσα έφτερούγιζε. Καί κράζει διώρθωσα κι έκρα

ζε. Οί παρατατικοί πιό ταιριαστοί.
2ί 0. Κατακαημένην ό W. σωστά..'Ο Ξ. (Μ) σημειώνιι καί τήν χαημένην, 

πού είναι ατοπο.
295. Μ' επιαοαν δ IV. Ό Ξ. (Μ ) σημειώνει μ’ έκαψαν. Προτιμητέα ή 

γρυφή τοΰ W.
295. Κοίταξε στίχο 197.
296. Καί πώς' δέν έχει νόημα. ΛιώριΙωσο: κι δαα Ή ’Αλεπού δηλαδή με- 

τ ινιώνει καί γιά τά κακά έργα πού έφερε σε τέλος καί γιά κείνα πού δέν 
πραγματοποιήθηκαν ποτέ, μά έμειναν «έν διανοίφ».

298. Τά έκαμα δ W. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει τά εποικα. Προτίμησα τήν άρ- 
χαϊκώτερη γραφή, γιατί σ’ αυτή τήν περίπτωση φαίνεται νά ’ναι αυτό πού 
έγραψε αρχικά ό ποιητής. Παράβαλε καί τδ στίχο 119, δπου πάλι οί μεταγενέ
στερες έκδοσε; κι δ W. γράφουν βουλήν έκάμασι αντί βουλήν έποίκαοι.

300. Ιΐατερμά λέγονται περιληπτικά οί προσευχές, άλλά καί τά κομπολό- 
για - ροζάρια ιών ιερωμένων. "Οπως είναι γνωστό, τά κομπολόγια των καθο
λικών έχουν σχέση μέ ώρισμένες προσευχές, πού επαναλαμβάνονται τόσες φο
ρές, δσοι οί κόμποι τοΰ κομπολσγιοϋ. ’Από τοΰτο προέρχεται κι ή διπλή σημα
σία τής λέξης. Κι έδώ φαίνονται οί αρχικά ιταλικές - καθολικές πηγές τής 
«Ψυλλάδας».

303 - 307. Ή περιγραφή τοΰ Λύκου, σάν ακούσε τό ξεμολόγημα τής Άλε- 
π >ϋς, θά ’ταν αντάξια καί τοΰ Μολιέρου. Νομίζω πώς δ Ταρτούφος, στά πιδ 
δυνατά σημεία του, δέν έχει στίχους πιό ταιριαστούς καί τσουχτερούς.

307. *Αμε, οοϋ λέγω σήμερον, νά ’οαι ευλογημένη ό W., δπου τδ "Αμε δέν
έχει τόν τόπο του. Διώρθωσα σε ’Αμήν. Ό Λύκος μεταχειρίζεται τό τοΰ ευαγ
γελίου «Αμήν, λέγω σοι» κι έτσι σατυρίζεται πιό πολύ ή κακούργα καί φαρι
σαϊκή ψυχή του.

310. Ό στίχος ίσως προέρχεται από δίστιχο ερωτικό.
311 καί 312. Πρβλ. «Συναξάρι» στούς στίχους 212 - 213, δπου άναφέρον- 

ται ή μετανοούσα λίαγδαληνή κι ό Μανασαής, βασιλιάς τοΰ κράτους ’Ιούδα, 
πού άφοϋ άσπάστηκε τά είδωλα, ώς αιχμάλωτος τού Άσσουρβανιπάλ, ξαναγύ- 
ριαε μετανοημένος στήν πάτρια θρησκεία.

315 καί 316. Καλ,έ μου, ανάγγειλε μου ό W. Διωρθωσα σε καλέ μας, άνάγ- 
γειλ,έ μας, άφοΰ δικαστές είναι κι ό Λύκος κι ή Άλεποΰ.

317. Μην άληομονήοης ό W. Διώρθωσα μην τά ληομονήαης. Ή επαναλη
πτική απαραίτητη.

320. Τό νομοκάνονα κ.λ. Τά τρία πρόσωπα τοΰ μύθου βρίσκονται σε βάρ
κα καί ταξιδεύουν. Ποΰ βρέθηκαν τά βιβλία, τά χαρτιά καί τά καλαμάρια ; 
Ό ποιητής φροντίζει μ’ επιμέλεια γιά τή συνέπεια μέσα ατό έργο του. "Αλλη 
τέτοια αντίφαση μέσα στους στίχους τής «Φυλλάδα;» δέ βρίσκεται. Παρακάιω, 
στούς στίχους 471 καί 511, βλέπομε πώς ή Άλεποΰ κι ό Λύκος έχουν απο
σκευές.

474. 'Άφηκα καί τά ροϋχα μου γεμάτο τό οακκί μου.
531. ’Επήρε καί τά ροϋχα μας καί εξεγύμνωοέ μας.

Ϋποθέτω πως ό ποιητής μάς .αφήνει νά καταλάβωμε, πώς τά παραπάνω σύ-
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νεργο τοΰ ίερ ιεξετσστικοΰ επαγγέλματος βρίσκονταν πάντα μέσα στά σακκιά 
πού σήκωναν στους νώμους τους, γιά νά χρησιμεύουν σ’ ώρα χρείας, όπως καί 
τώρα

324. 'Εγγράφω; ό W. Τό άφησα Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει έγράφου, πού δέ 
φαίνεται νά 'ναι λέξη πραγματική.

325. Λεν είχε τί ποιήορ ό W. Ό — · (Μ ) σημειώνει δεν είχε τι νά ποίυρ. 
Προτίμησα τό δεύτερο

327 - 342. Τά λόγια πού λέει ό Γάιδαρος στο ξαγόρεμά του έχουν κάτι 
τό πολύ δραματικό μέσα στην κωμικότητά τους. "Υστερα ό σκληρός κι άιιε<λι* 
χτος τρόπος πού δέχονται τήν ειλικρινή καί πονεαένη εξομολόγησή του τά δυό 
θηρία, μάς κάνει νά θυμηθούμε ο τι μάθαμε γιά τις άνάκρισες τής Ιερής 'Ε
ξέτασης. Ό ποιητής τής «Φυλλάδας», άκλουΟώντας τό «Συναξάρι», κι αύιό τις 
ιταλικές καθολικές πηγές του, καυτηριάζει κάτω άπό τό μανδύα τοΰ κωμικού 
τις άντιχριστιανικές ενέργειες τής φοβερής εκείνης οργάνωσης τοΰ Μεσαίωνα

328. Μέσα το μεαάνυχτον ό W. Διώρθωσα στο. ^τόκ κόπον έβανέ με δ W. 
*0 Ξ. (Μ ) σημειώνει οτάν κήπον έπαιρνε με. Προτίμησα τό πρώτο.

330. Μαρουλόφυλλα δ W. Ό Ξ (Μ.) σημειώνει καί μαρούλια μέ τετρα
σύλλαβο τό μαρούλια, αλλά πάντα προτιμότερο άπό τό άτοπο μαρουλόφυλλα.

333. 'Άτυχος = εδώ άσπλαχνος, κακόψυχος.
334. Κι ώοάν μέ ή&ελεν ίδεϊ ό W. Ό Ξ. (Μ ) σημειώνει και τά νά μέ *&ε· 

λεν Ιδεϊ πού είναι προτιμότερο = μόλις μ’ έβλεπε, μέ τή σημασία τής αόριστης 
επανάληψης.

336. Και πόνουν τά πλ.ευρά μου ό W. Δέ δείχνει τήν κακή συμπεριφορά 
τοΰ αφέντη. Γι’ αυτό ό στίχος χρειάζεται πιστεύω κάποια διόρθωση.

312. Και με τά κρίματά μου ό W. ' ιυιρθωσα σε κι εμέ τά κρίματά μου, πού 
ίσως νά ’ναι μόνο ένας καλύτερος τρόπος γραφής των ίδιων λέξεων. Νόημα : 
"Οπως πριν άλληλοσυχωρεθήκαιε σεΐ: οί δυό, συχωρέστε κι εμένα τ’ άμαρτή- 
ματά μου, τώρα πού τ’ άκούσαιε.

314. Μάνητα = μανία όπως καί σήμερα. Λέγεται παράλληλα τό όργητα
345 - 350. Ή απάντηση τής 'Αλεπούς είναι ίσα - ίσα κείνη ποΰ χρειάζε

ται. Τής τήν υπαγορεύει ή υπεροπλία κι ή ανάγκη νά δημιουργήση τήν επιθυ
μητή ρήξη πού θά έπιτρέψη στά θηρία νά πραγματοποιήσουν τό σκοπό τους. 
"Εξυπνα καί ταιριαστά στήν περίσταση τά λόγια της.

353 · 356. Καί στήν απάντηση του Γαϊδαρου βλέπομε τις εκφραστικές 
ικανότητες τοΰ διασκευαστή.

358 - 360. Οί τρεις στίχοι δείχνουν, πώς αυτός διευθύνει τήν ανάκριση κι 
αντιπροσωπεύει τήν εξουσία. Ή 'Αλεπού δέν είναι παρά όργανό του.

36 ). Άφοβισμένε ό W. Διώρθωσα σε άφωρεομένε
369. Κάμε νά τά κατέχω; ! == κάτεχε ! Πρόκειται γιά συνηθισμένη μ·>ρφή 

τής προσταχτικής, πού συναντούμε συχνά στήν κρητική γραμματεία
372. Ίό μάτι έβγαλμένον ό W. Διώρθωσα σε τό μάτι σου βγαλμένον.

Νά 'ναι κομμέν’ ή χέρα οου τά μάτι οου βγαλμένον.
Ό στίχος παρέχει σαφή πληροφορία γιά τήν επιβολή τέτοιων ποινών, δηλ. τυ
φλώσεων καί ακρωτηριασμών, κατά τό μεσαίωνα, σύμφωνα μέ γραπτούς νό
μους καί έθιμα βαρβαρικά.

375. "Ομως· δέν έχει έδώ τόν τόπο του, γιατί δέν υπάρχει αντίθεση μέ τά
παραπάνω. Διώρθωσα σε όπως μέ χρονική σημασία. Νόημα : Μόλις απάγγει
λαν τή θανατική του καταδίκη, πρώτα αναστέναξε : Ώ κακή ωρα πού 'τον !
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κι υστέρα·
παράμερά ο Γάδαρος τον Λύκο καί τοΰ λέγει.

381. Λεν #έλω να τδ κρύψω' στή φράση υπάρχει καί ή έννοια τοΰ ΰέλ.ω 
καί ή έννοια ενός καθαρού μέλλοντος. Θέλω νά, ΰέ νά, θά - ήταν οι τρεις δια
δοχικές βαθμίδες, γιά νά φτάσιομε στό πάγκοινο σήμερα, μά δχι μοναδικό γιά 
τό σχηματισμό τοΰ μέλλοντος μόριο, θά. Λέγονται ακόμα κατά τόπους καί τό 
ΰέλω νά καί τό θέ νά. Στην Κρήτη άμα ρωτούν, λένε : Νά πάς θές ; = θά πας; 
Νά πάμε θέμε (έκειά πού ’πάμε); = θά πάμε; Καί στήν απάντηση: Νά πάω 
θέλω = θά πάω.

385. ’Εγώ δ W. Διώρθωσα σε κι εγώ. Δηλαδή όπως δ αμαρτωλός τής πα 
ραβολής τών δέκα ταλάντων, πού έκρυψε στή γή τά τάλαντα - χάρες πού τοΰ 
εμπιστεύτηκε ό Θεός. Εις τον καιρόν εκείνο δηλαδή κατά τή δεύτερα παρουσία. 
Ή φράση παρμένη άπό τό Ευαγγέλιο.

386. Σάν ό W. *0 Ξ. (Μ.) σημειώνει ός πού φυσικά θά ’πρεπε νά γραφτή 
ώς. ’Αλλά τό οάν είναι προτιμότερο.

387. Το λοιπονιΰές. ή λέξη τούτη στή θέση τοΰ άπλοϋ λοιποί» σημειοινεται 
άπό τόν Ξ (Μ.) καί φαίνεται παλιά καί γνήσια τοΰ διασκευαστή τής «Φυλλά- 
δας». ’Ακούεται συχνά σήμερα αντί τοΰ σκέτου λοιπόν, τό λοιπόν ή τό λοιπονίς. 
Άλλα τό λοιπονιΰές όχι. Φαίνεται κάπως σάν έπέχταση τοΰ τό λ.οιπονίς. Ό W. 
γράφει ιό λοιπόν αν &ές, πού, πιστεύω, είναι παραμόρφωση τοΰ τό λ.οιπονιΟ'ες 
καί τό άπόρριψα, αν καί ξενίζει λιγιότερο. Φαίνεται νά σχηματίστηκε κατ’ α
ναλογία πρός τά μα&ές, πο&'ες (= πουθενά, αλλά καί κάπου' έκειά ποθές = 
έκεϊ κάπου), εχθές, όπροχθές.

392. Ροπήν' ό βαρβαρισμός αντί ριπήν, συχνός καί σήμερα.
395. Μή γνονς τήν πονηριάν' δανεισμένο άπό τήν εκκλησιαστική γλώσσα 

τό μή γνούς,. πού χρησιμοποιείται δώ σά θηλυκό άπό άγνοια τής γραμματικής.
406. Έγροίκησε δ W. "Ομως χρειάζεται παρατατικός, γιατί δ Γάιδαρος 

άκονγε γιά ωρα τό Λύκο, νά ατέκη, νά τον γελά, νά τον μουρμουρίζη, νά τον λέ- 
γη με τά γλυκά τά λόγια, (αλλάζοντας ξαφνικά συμπεριφορά). Διώρθωσα εγροί- 
κάνε, πού φαίνεται πώς δέν άρεσε στούς μή Κρήτες άντιγραφεΐς καί τό χάλα
σαν. Είναι όμως γνήσιος παλιός τύπος κρητικός. Άπό τά πιό κωμικά μέρη 
τής «Φυλλάδας» — τούτη ή ξαφνική κι ολοκληρωτική μεταβολή στή διαγωγή 
τών θεριών αντίκρυ στόν πονηρότερο άπ’ αύτά Γάιδαρο.

408. Μοιρολόγια δ W. πού είναι δλότελα άτοπο. Δ «όρθωσα σε μωρολ,όγια 
πού είναι καί παλαιογραφικά δικαιολογημένο καί λογικά στή θέση του.

410. Νά σ’ αβιζάρω τίποτες ήρύλα και μή φοβάσαι!
Ό Λύκος βιάζεται νά γνωστοποιήση στό Γάιδαρο τήν αλλαγή του καί τοΰ 
λέει’ ήρθα νά σοΰ πώ κάτι, όχι γιά κακό σου, ώστε θάρρος !

411. Έχ&'ες ό W. πού δέν είναι λογικό, άφοϋ ή συνάντηση κι ή γνωρι
μία μεταξύ τών δυό θεριών καί τοΰ Γαϊδάρου έγινε τήν ίδια μέρα. Διώρθω
σα σε ευ&ύς, πού εύοδώνει λαμπρά τό νόημα, Εύτύς δηλαδή σάν τελείωσε ή 
διαδικασία, λέει ό Λύκος, κάλεσα τήν Άλεποΰ, μιλήσαμε ιδιαίτερα καί σε συ- 
χωρέσσμε γιά όλα. Ό Λύκος παρασιωπά τά σκληρά λόγια πού είπαν κι οί δυό, 
καί τή θανατική καταδίκη πού τοΰ άπάγγειλαν. Τά ψέματα είναι χοιτρά κι 
άδέξια ειπωμένα. Μά δ Λύκος βιάζεται νά πετύχη τό σκοπό του καί δέν κοι
τάζει τίποτ’ άλλο. Παραγνωρίζει δλότελα τήν άντίληψη τοΰ Γαϊδάρου.

419. Νά μην περάαη σήμερον δ W. Διώρθωσα σε νά μην περάσ’ ή σήμερον, 
πού ίσως είναι ζήτημα γραφής. Νά μήν περάαη... = δέ θά περάση (ή σημερινή

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 8
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μέρα). Νά σοΰ τό δείξω = θά σοϋ τό δείξω.
420. Τίποτες = κάτι τί. θέλω νά σου ζητή'ξοι = θά σοΰ ζηΐήξω κάποιο 

αντάλλαγμα.
421. Νά μ’ ενλογήαης = θά μ’ εΰλογήσης.
422. Νά μην τό μολογήσης ό W. Διώρθωσα νά μην την μολογήαας, άφοΰ 

πρόκειται γιά τή χάρη.
Στους στίχους 423 καί 424 έχομε τρεις φορές τό μέλλοντα εκφρασμένο μέ 

απλό νά. Έχομε καί ατό Ρωτόκριτο, δπου τό θά σπανίζει ακόμη πολύ, τέτοιο 
σχηματισμό τοΰ μέλλοντα.

426. Ίον σφόντνλα — το λαιμό. (Κοίταξε γλωσσάριο).
437. Τέτοτα τοΐς έκατάατηοε ό W. Δέν ξέρομε σίγουρα, αν υπήρχαν κατά τό 

δέκατο εχτο αιώνα στή χρήση τύποι τής δοτικής. Στή γραμματεία βρίσκονται 
σά στοιχεία λόγια. Διώρθωσα τό τοΐς σε τώς παλαιογραφικά πιθανό. Έκατά- 
οτηοε" διώρθωσα σε έκατάοτεαε. Τό καταστένω λέγεται ακόμα σιήν Κρήτη μέ 
τήν έδώ σημασία τοΰ καταφέρνω (κάποιο παιγνίδι σε κάποιον).

438. Νά σεβά δ W. Ό τύπος αμφίβολος καί τό πιθανό νόημά του αταί
ριαστο, αν πρόκειται γιά τό εΐοβαίνω — οεβαίνω, άφοΰ όλοι κι ό Λύκος βρί
σκονται πάνω στό πλοίο. Διώρθωσα σε ν’ άνεββ. Ή πρύμη κι ή πλώρα σ' ώρι- 
σμένα ιστιοφόρα βρίσκονται λίγο ψηλότερα άπύ τ’ άλλα σημεία τοΰ πλοίου. 
Ψηλότερα θά πετύχαινε καλύτερα (όπως καί πέτυχε) τό σχέδιο τοΰ Γαϊδάρου, 
νά γκρεμίση τό Λύκο στή θάλασσα.

439. Γονατιστό δ W. Διώρθωσα σε γονατιστός.
445. Ή βουλομένη χάρη δ W· Διώρθωσα σε ή β ον λιωμένη χάρη = τό σφρα

γισμένο, απόρρητο χάρισμα.
447. Κρεΐ τον δ W. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει κρον τον. Καί τά δυό τύποι 

τοΰ κρούω. Τέτοιοι όμως τύποι τοΰ κρούω είναι δλότελα άνύπαρχτοι, καί, 
χωρίς αυτό, τό κροϋ τον τοΰ Ξ. (Μ.) χαλνάει καί τή ρίμα. Διώρθωσα σε χρεΐ 
τον = τόν χρίει Τό ρήμα χρίω είναι συνηθέστατο στήν Κρήτη. Θά χρίσω τόν 
τοίχο· έχρισε καί ήχρισε τό πιθάρι, γιά τά μήν ξεθυμαίνει τό κρασί'χρίσε τόν 
πυρόμαχο, γιατί σιμώνουν οί σκόλες! Φαίνεται πώς οί παλιοί αντιγράφεις, μή 
νιώθοντας τή λέξη, τή μετάτρεψαν κι έμεινε στις εκδοσες τό λάθος, όπως καί 
σε τόσες άλλες περίστασες.

449. Νά τόνε πνίξη {λέλει δ W. Διώρθωσα σε μέλλει. ’Αποφεύγεται μέ τή 
διόρθωση ή επανάληψη τής ίδιας λέξης άπάνω στήν ομοιοκαταληξία. Ό σχη
ματισμός του μέλλοντα μέ τό ρήμα μέλλω — συχνότατος ακόμα στήν Κρήτη. 
Λέμε' "Ιντα μέλλει νά γενή ; "Ιντα τοΰ μέλλεται νά πάθη ! κ.λ.

451. Και ειδεν ή κυρά Άλ.ονπον ό W. Διώρθωσα σε Σάν ειδεν ή κερά 
Άλουπον.

456. Έξωματζονκώνει καί ξεματζονκώνει ή ξεματζονρώνει λέγεται γιά τά 
ζώα τοΰ είδους, άμα βρίσκωνται σ’ οργασμό. Ή λέξη ετυμολογικά πρέπει νά 
συναφθή μέ τό πανελλήνιο ματσούκι.

458. Μπονσδονγένι· αβέβαιης ετυμολογίας καί σημασίας ή λέξη. Πιθανό 
νά ’χη σχέση μέ τό πόσθη. Άναφέρεται καί στό «Συναξάρι», άπ' όπου τήν πή
ρε δ διασκευαστής τής «Φυλλάδας». "Ισως πρόκειται γιά όπλο. Νά τήν δώοη' 
ή αιτιατική τήν άντί δοτικής — χρήση σπάνια στήν Κρήτη, όπου ή γενική κα
τά κανόνα αντικαθιστά τή δοτική. Πέσ’ το του πατέρα σου· δώσ’ το τοΰ Γι- 
ώργη' γράψε τής μάνας σου" άκουε τώ γονέα) σου! Διώρθωσα σε της.

475. Μόναι ό W. Θά ’πρεπε νά γραφτή μόνε. Στήν Κρήτη — άγνωστο.
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Διόρθωσα σε μόνο.
487. Πώς υπάγεις ; = πώς πας στήν ύγεία σου; Τό ρώτημα λέγεται από 

τήν Άλεποϋ σαρκαστικά.
488. Πώς εκατατάγης ; = πώς ησύχασες έτσι ξαφνικά ; Κωμικά τά ρωτή

ματα τής ’Αλεπούς. Τό κατατάσσω (κατατάσσομαι) — συχνότατα καί σήμερο. 
Λέγεται γιά ένα πολύ άταχτο παιδί, πώς δέν κατατάσσει ! = δεν ησυχάζει μιά 
στιγμή! Τό μέσο δέν είναι στη χρήση, μά ή σημασία τοϋ παθητικού άόριστου 
σαφής.

490. Κι από την οήμερον ποοώς 6 W. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει κι από την σή
μερον μεροΰ, πού είναι είδος παρήχησης λογοπαιχτικής, δπως τό κοινό τή σή
μερον ημέρα. Προτίμησα τή γραφή τού W., γιατί δέν παραξενεύει, άν καί ή 
άλλη γραφή δέν είναι κι όλότελα άπορρίψιμη. Μή παντνχαίνεις ό W. Διόρ
θωσα σε μή παντεχαίνεις, γιατί πιστεύω, πώς πρόκειται γιά έχταση τού (ά)παν- 
τέχω = περιμένω. Παντυχαίνω ρήμα δέν υπάρχει.

Άπό τό στίχο 503 ίσαμε τό τέλος οί συνεταίροι ρίχνουν δ ένας στόν άλλο 
τις ευθύνες τής συμφοράς τους, πράμα πού αποτελεί καί τόν ήθικό επίλογο τού 
μύθου.

504. Κοντραπάντα 6 W. Διόρθωσα σε κονταμπάντα.
508. Μαϋ·ητεύτρα ό W. Στό στίχο 101 έχομε μα&εντρα ό W. Ή σημασία 

καί των δυό τύπων τής λέξης είναι μιά. Ή ‘Αλεπού περηφανεύεται πώς έκαμε 
δασκάλα τού βασιλιά Λέου τού Σοφού. Ό Krutnbacher φαντάζεται πώς ο1 
λέξες σημαίνουν μαϋήτρια. Ό σοφός νεοελληνιστής δέν είχε τό αιστημα τής 
γλώσσας, πού θά τόν ώδηγοΰσε μέ ασφάλεια στή σωστή κατανόηση. Τόν γέλα
σε ή ταυτότητα τής ρίζας στις λέξες μα&εΰτρα, μαϋ·ητεύτρα καί μαθήτρια,

510. φραντζιααμένη' μέ τή γαλλική άρρώστεια, τή σιφιλίδα. Ήταν φαί
νεται γνωστή άπό τότε κι ίσως άναφέρεται μιά φορά στό Στέφανο Σαχλίκη.

511. Έξεμυάλισες ό W. Ό Ξ. (Μ.) σημειώνει εξεμαύλιοες, πού τό προτί
μησα.

521. Καλό, καί' άντιθετική ή ένδοτική πρόταση εισάγουν οί δυό λέξες. Σή
μερα λέγεται αν καλά και πού θυμίζει τό ιταλικό sebbene.

523. Είδε πολλήν την αδικία και τήν κακοφαντιά μας 6 W. Είδ’ ό Θεό$ 
τήν αδικία και τήν κακογνωμιά μας σημειώνει δ Ξ. (Μ.). Τό δεύτερο προτιμότε
ρο άπό κάθε άποψη καί τό προτίμησα. Ή λέξη κακοφαντιά μοΰ φαίνεται όλό
τελα άνύπαρχτη.

524. Τήν άτοπίαν ό W. Είναι πολύ μαλακός ό χαραχτηρισμός τής δράσης 
τών θηρίων κι είναι αδύνατο νά έγραψε έτσι ό διασκευαστής τής «Φυλλάδσς», 
Διόρθωσα σε ανομίαν.

525. Τοϋ εδωκαν ό W. Διόρθωσα τοϋ εδωκεν.
527. Νά μας καταμντώοη ό W. Πιστεύω, πώς ή λέξη δέ σχετίζεται μέ τή 

μύτη παρά μέ τούς μίτους, τις κλωστές· = νά μάς καταμπλέξη, νά μάς κατα- 
μπερδέψη. Ό μίτος, τό δίμιτο κ.λ. κοινότατα στήν Κρήτη.

533. Καί με τήν φρόνηοίν του ό W. πού δέν εύοδώνει τό νόημα. Διόρθω
σα καί εις τήν φρόνηοίν οου.

536. Πρέπει οου, τούτο πώκαμες ό W. Ό 3· (Μ.) σημειώνει πρέπει σ’ ετού
το πώκαμες, πού είναι καλύτερο.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΤΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΩΝ, Κ. Λ. ΛΕΞΕΩΝ

Άβιζάρω καί Άβιζέρνω = ειδοποιώ, πληροφορώ. Άπό τό Ιταλικό avvisare μέ 
τήν ίδια σημασία.

“Αδεια, ή = ευκαιρία. Πάντοτε δισύλλαβο.
‘Αμπώβω, μπώβω, 1)α μπάζω, εμπωξα καί ημπωξα = σπρώχνω, ώί)ώ, απωθώ.
‘Ανα&υβάνω καί ‘Αναβυβάλλω — μιλώ γιά κάτι περασμένο, αναφέρω. Ουσιαστι

κό Άβυβολή. Ή λέξη σχηματισμένη με συμφυρμό τοϋ άναμιμνήσκομαι μέ 
τό θυμούμαι.

Άνατιμώνω = ατιμάζω μέ λόγια, προσβάλλω, βρίζω.
Άπεΐς = άφοϋ. Φέρεται καί απείτοις. Άπό τά άρχαια επεί, επεί τοι.
Άπελατίκι[ον), τό = όπλο πού κρατούσαν οί απελάτες στό βυζαντινό στρατό. 

Ήταν ξύλινο καί είχε σχήμα κορύνας.
Απλώνω = απλώνω τό χέρι γιά νά πιάσω κάτι.
‘Απομυρώνω = μυρώνω στό τέλος τής εξομολόγησης. Γίνεται τή Μεγάλη Τε

τάρτη, όταν οί πιστοί ετοιμάζονται γιά τή μετάληψη.
’Αποσώνω = φτάνω σ’ ένα τέρμα, σ’ ένα σκοπό. ’Αλλά καί δίνω απόκριση.
Βιγλίζω = κρατώ βάρδια, φυλάσσω ένοπλος. Παράγωγο τού βίγλα, (Ιταλικά 

vigila) — σκοπός, φρουρός.
Βονλλώνω = σφραγίζω κάτι κλειστό, ασφαλίζω μέ σφραγίδα. ’Αλλά καί άπλά 

σφραγίζω.
Βούλομαι = θέλω, επιθυμώ, όπως στά αρχαία.
Γράμμα, τό = περιληπτικά τά γράμματα, ή παιδεία.
Γροικώ — ακούω, άλλά καί καταλαβαίνω, όπως τό Ιταλικό intendere.
Δαμάχι = λιγάκι. Άπό τό άρχαΐο δάγμα δόγματος = δαγκωνιά.
Διάφορο, τό = τό εμπορικό κέρδος, ό τόκος δανεικών χρημάτων.
ΕΙς μιδ = μέ μιας. Προγενέστερος τύπος τού ζειμιό καί μεταγενέστερος τού ε’ις 

μίαν = «διά μιας».
‘Ενδύω = επενδύω μετρητά, άγοράζω Ακίνητα ή εμπορεύομαι γιά κερδοσκοπία.
’Εξαγορία, ή=ξαγόρεμα, ξεμολόγημα, εξομολόγηση.
Έξωματζονκώνει ή ξεματζονχώνει = γιά υποζύγια σά βρίσκωνται σέ οργασμό.
Θαρρώ — βασίζομαι, έχω θάρρος σε κάποιον Άλλά καί νομίζω.
Θρύβω = θρυμματίζω, κομματιάζω. Κατά τό αρχαίο θρύπτω, θρύπτομαι.
Κακομάζαλος = κακότυχος, κακοτυχεμένος, κακορίζικος. Ή λέξη δέ λέγεται πιά, 

μά βρίσκεται στά κείμενα πολύ συχνά κι είναι άγνωστης ετυμολογίας.
Κανακίζω = χαϊδεύω μέ τό χέρι άνθρο'ιπους καί ζώα. ’Άγνωστης ετυμολογίας.
Καταλϋγι, τό = διήγηση, ανέκδοτο. Κατά τά παραλόγι, παραλογή, παραλογή.
Κατααβο)ώνω καί άπλά οβολώνω — κάνω κάποιον άνάπηρο άπό τό ξύλο, ξεκά

νω στό ξύλο.
Κατααταίνω -- καταφέρνω, φέρνω σε τέλος κάτι δύσκολο ή δυσάρεστο. «Μού 

κατάσχεσε μιά δουλειά !»
Κατατάσσω, εχατάταξα = ησυχάζω ύστερα άπό μεγάλη ταραχή. Ό παθ. άόρ. β' 

έχαιατάγηκα δέ λέγεται, μά τό νόημά του είναι σαφές. Πώς έκατατάγης ; 
= πώς, ύστερα άπό τόσα σκέδια, νά φάς τό γάιδαρο καί νά πάρης τό χά
ρισμά του, τώρα ησύχασες;
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Κοντεύω καί τό απρόσωπο κοντεύει, έκόντεψε = παρά λίγο νά . . . Π. χ. Έκόν
τεψε νά πέσω = παρά λίγο νά πέσω.

Κοντραμπάντο, τά = λαθρεμπόρια. Άπό τό ιταλικό contrabbando. Έδώ πονη
ριές, καλπυνόθεψες, ματσαράγκες.

Κοπανιά, ή = χτύπημα δυνατό. Κοινότατο καί τό κοπανίζω στή σημασία τοΰ 
δέρνω.

Αιμιώνας, δ = λιμάνι.
Αοιπονιθές = λοιπόν. Κοίταξε σημείωση στίχου 387.
Αωβός — λεπρός. Λέγεται καί λουβιάρης. ’Εδώ με τή σημασία τοΰ μυαλοκομ- 

μένος, βλάκας, ηλίθιος.
Μαγαρισμένος = άκάθαρτος σωματικά καί ψυχικά. Ή λέξη ακούεται ακόμα συ

χνότατα σά βρισιά.
Μαθητεύομαι — «διαπαιδαγωγοΰμαι», σπουδάζω, γίνομαι άνθρωπος.
Μακελλεύω — σκοτώνω, ξεκάνω. Άπό τό ιταλικό macellare = σκοτώνω επί 

ζώων, σφάζω. Λέμε καί μακελλάρης = 6 σφάχτης, ό δήμιος. ’Ιταλικά ma- 
cellaio.

Μανουάλι = κεροστάτης τής εκκλησίας.
Μαυλίζω — διαφθείρω μέ ταξίματα. Λέμε καί μαυλιστής, μαυλίστρα.
Μεταγνώθω = μετανιώνω. Άπό τό μεταγιγνώσκω.
Μολογώ — δίδω μαρτυρία, καταγγέλλω. Λένε τά παιδιά μεταξύ τους. Μή μέ 

μολοήσης ! = μή μέ μαρτυρήσης ! 'Εδώ στην άλλη του σημασία, τοΰ παρα
δέχομαι, ομολογώ.

Μοναΰτα = εΰτύς, μέ τό πρώτο. Δέ λέγεται σήμερα.
Μονιτάρου καί όλομονιτάρου = μαζί, δλα μαζί, χύμα τά λόγια κι οί βρισιές.
Μπαλλόιια, ή = τό σφαιρίδιο πού χρησιμοποιούν στις εκλογές, ό ψήφος. Άπό 

τό ιταλικό ballotta. Πρβλ. καί τό γαλλικό ballottage.
Μπονμπάρδα, ή = τό κανόνι.
Μπουοδουγένι, τό = άγνωστη ή ετυμολογία κι ή σημασία τής λέξης. “Ισως μέ

λος τοΰ κορμιού. Τό πρώτο συνθετικό' θυμίζει τό πόσθη. "Οσο ξέρω, δέ 
φέρεται σ’ άλλα κρητικά κείμενα έχτός άπό τή «Φυλλάδα» καί τό «Συ
ναξάρι».

Νοβέλλα =ζ περιπέτεια, κακοτυχία. Άπό τό ιταλικό novella = διήγηση, διήγη
μα, νουβέλλα.

Ξεβγάνω — εξοντώνω, σκοτώνω, βγάζω άπό τή μέση. Παθητικό του είναι τό 
ξεβγαίνω. Τό πρώτο προέρχεται άπό τό εκβάλλω' τό δεύτερο άπό τό έκ- 
βαίνω.

Ξελαιμίζω = κόβω τό λαιμό κάποιου, σφάζω, σκοτώνω. Τό λένε καί γιά μιά 
πραχτική θεραπεία τοΰ λαιμόπονου. «Ξέρει καί ξελαιμίζει !»

Ξυλοαοφώ = φιλοσοφώ χωρίς νά είναι δουλειά μου.
Όμνέγω = ορκίζομαι. Άπό τό δμνυμι, όπως καί τά όμώνω, άμνόγω, όμνέω, 

μνέω.
Όρδινιά = ταχτοποίηση, διευθέτηση, άπό τό ιταλικό ordine.
Όρδινιάζω = ταχτοποιώ, διευθετώ, άπό τό ιταλικό ordinare.
’Ορέγομαι καί ρέγομαι = ευχαριστούμαι, «τέρπομαι». Κυριολεχτεΐται στή φυσική 

τέρψη. ’Αλλά καί γενικά μοΰ άρέσει κάτι, «Πώς τόνε ρέγομαι νά μιλή !»
Παραμερώ — παραμερίζω κάποιον, μέ ενεργητική σημασία. Παίρνω κάποιον 

κατά μέρος γιά νά τοΰ μιλήσω.
Πατερμά, τά = οί προσευκές, κατέχταση άπό τήν κυριακή προσευχή. Ή λέξη
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σημαίνει καί τό κομπολόι πού κρατούν οί ιερωμένοι, άλλα ή τέτοια χρή
ση της όχι γενική.

Πιδεξεύομαι καί πιδεξεύγομαι = κάνω κάτι μ’έπιδεξιότητα. Βάζω κάτι σε τάξη 
μέ μαστοριά, καταφέρνω.

Πίτροηος — άντιπρόσωπος, άντικο,ταστάτης.
Ποδάτας = πιλότος, τιμονιέρης ιστιοφόρου. ’Ιταλικής προέλεψης ή λέξη.
Πονέντες = δυτικός άνεμος. Ζέφυρος. Τά δυτικά, «αί δυσμαί». ’Από τό ιταλικό

ponente.
Πράσαω — δίνω καί παίρνω, συναλλάσσομαι, έχω σχέσες μέ ά'λλους, φιλικές, 

εμπορικές, κ.λ. Παροιμία' «γιά πράξε καί μετάπραξε, γι’ άπού τόν κόσμο 
λείπε !»

.Σάν = όπως καί όταν, μέ τή χρονική καί μέ τήν τροπική σημασία.
Σκιάς, τό = σκιά, ήσκιος, ήσκιωμα.
Σνβάζομαι = έρχομαι σε συμφωνία με κάποιον. Άλλα καί «συγκατανεύω», συμ

φωνώ γιά κάτι πού μοΰ ζητούν.
Σφόντυλας, ό = σπόνδυλος (μ’εναλλαγή άνάμεσα στ’ άντίστοιχα φ-π καί τ - δ) 

λαιμός, όπου ό πρώτος σπόνδυλος κι ή κορφή τής σπονδυλικής στήλης.
Συντυχαίνω = μιλώ, κουβεντιάζω.
Τραμοννιάνα, ή = ό βορράς κι ό βόρειος άνεμος. ’Από τό ιταλικό tramontana.
Τοιλιμπονρδώ = άόριστη ή σημασία του. Τά δυό συνθετικά του φανερώνουν 

άκατονόμασιες φυσικές λειτουργίες. Συμπεριφέρομαι μέ άναίδεια, μέ βα
ναυσότητα κ.τ.τ.

Φραντσιασμένος = ίσως δ άρρωστος άπό τό mal de France. Υπάρχουν ένδει- 
ξες, πώς ήταν άπό τότε γνωστή ή σιφιλίδα.

Φρενίτρς = τρελλός, μανιακός, «εκτός εαυτού».
Χρίω, χρίσω, έχρισα καί ηχοιοα — άλείφω, «επιχρίω», πασαλείβω.
Χύση, ή = ή άβαρία, τό ρίξιμο στή θάλασσα μέρους τού φορτίου τών πλοίων 

γιά άλάφρωμα σ’ ώρα φουρτούνας.
Χωρώ = μπαίνω κάπου λεύτερα, δικαιωματικά, μέ χωρεϊ 6 τόπος.
"Ωστε = ώσπου.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ, ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οί ’Αρχαίοι ειχον σημαντικός γνώσεις περί τής Κρητικής Χλωρί- 
δος ’Όχι μόνον βοτανικοί, φαρμακολόγοι καί Ιατροί, άλλα και γεω
γράφοι, περιηγηταί, ιστορικοί καί άλλοι συγγραφείς καί ποιηταί πε
ριέγραψαν φυτά τής Κρητικής Γής καί εσημείωσαν τάς φαρμακευτι
κός ϊδίφ ιδιότητας αυτών* 2. Τοιαΰτη έφεσις προς σπουδήν των φυτών 
τής Κρήτης παρατηρεΐται καί κατά την ’Αλεξανδρινήν περίοδον.

’Από τοΰ Ε' μ. X. αϊώνος καί μέχρι τής ’Αναγεννήσεως, ήτοι μέ
χρι τοΰ ΙΔ' αίώνος, επί μίαν δηλαδή ολόκληρον χιλιετηρίδα, αι περί 
τής Χλωρίδος τής Κρήτης γνώσεις σχεδόν ουδόλιος ηΰξήΐίησαν ή 
έβελτιώθησαν. Τοϋτο είναι ευνόητου. Ή φυσιογνωσία κατά τον Με
σαίωνα (τών Βυζαντινών, τών ’Αράβων καί τής Λατινικής Δύσεως) 
περιωρίσθη κατά τό πλεΐστον εις τήν μετά σχολαστικότητος μελέτην 
τών αρχαίων Ελληνικών κειμένων χωρίς νά κατορθώση νά χρησιμο
ποιήσω τάς γνώσεις τών ’Αρχαίων ως βάσιν διά περαιτέρω πρόοδον 
καί επιστημονικήν εξέλιξιν. Παρέκκλισις έκ τών αρχαίων κειμένων δεν 
επετρέπετο. Μόνον εις τό Βυζάντιον έπετευχθη γενικώτερον ό συγκε
ρασμός τών ιδεών τοΰ αρχαίου Ελληνικού κόσμου μέ τάς ιδέας τοΰ 
νεωτέρου, τοΰ Χριστιανικού. Γενικώς όμως ό σεβασμός καί ή πίστις 
προς τά αρχαία κείμενα ήτο απεριόριστος. Ή τοιαυτη επίδρασις επί 
τής φυσιογνωσίας τοΰ Μεσαίωνος έξικνεΐται καί μέχρι τών πρώτων 
χρόνων τής ’Αναγεννήσεως, καθ’ ου? ουδέν νέον γίνεται παραδεκτόν 
άνευ αΰστηροϋ ελέγχου βάσει τών δεδομένων τών αρχαίων κειμένων. 
Τής τοιαύτης νοοτροπίας χαρακτηριστικόν δείγμα είναι ή μη παραδο-

*) Περί τών γνώσεων ιών ’Αρχαίων διά τά φυτά της Κρήτης διαλαμβά
νω λεπτομερώς εις τήν ανέκδοτον εργασίαν μου : «Αί περί τών φυτών τής Κρή
της γνώσεις άπο τής Μινωικής εποχής μέχρι τών χρόνων τής ’Αναγεννήσεως». 
Έκεΐ άναφέρονται λεπτομερώς καί αί σχετικαί έργασίαι τών Σχολιαστών τών 
'Αρχαίων συγγραφέων τής εποχής τής ’Αναγεννήσεως. Ένταΰθα (βιβλιογραφία) 
σημειώνονται απλώς αί έργασίαι αΰται.

2) Σημειώνομεν ενταύθα, οτι πολλά χωρία τών αρχαίων σχετιζόμενα μέ τά 
φυτά τής Κρήτης άπαντώνται εις τά έργα: J. Meursius. Creta, Cyprus, 
Rhodus, sive de nobilissimarum harum insularum rebus et antiquitati- 
bus. Amstelodami 1675 καί Br. Arnold. De Graecis florum et arbo- 
rum amantissimis. Gottingen 1885.
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χή νέων φυτικών ειδών υπό τής Επιστήμης πέραν εκείνων τα όποΐα 
άνέφερεν δ Διοσκορίδης.

Εις το Βυζάντιον ή Βοτανική έστηρίχθη κυρίως εις τά κείμενα 
τών αρχαίων βοτανικών, φαρμακολόγων καί ιατρών, ιδία δέ εις τον 
Θεόφραστον καί τον Διοσκορίδην. 'Ο Παύλος Αίγινήτης, δ Συμεών 
Σήθ, δ Νικόλαος Μυρεψός καί δ Φιλής είναι οί κυριώτεροι εκπρό
σωποι τής Βοτανικής τών Βυζαντινών3.

Αί φυτολογικαί γνώσεις τών ’Αράβων, τών δποίων ή έν γένει 
Επιστήμη έχει τάς ρίζας της εις την άρχαίαν Ελληνικήν ’Επιστήμην 
καί αποτελεί συνέχειαν τής ’Αλεξανδρινής μέ καταφανή τήν επίδρασιν 
τής Βυζαντινής, ήσαν κυρίως έμπειρικαί. Αυται άπαντώνται ιδία εις 
τούς διακεκριμένους ’Άραβας Ιατρούς Abd Altatif (ΙΓ' αί.) καί 
Ibn - Batutas (ΙΔ' αί.).

Τής Βοτανικής τής Λατινικής Δΰσεως πρωτεργάται άναδεικνΰονται 
ή Hildegard (ΙΑ' αί.), δ Macer Floridus (ΙΑ' αί.), δ Vincent de 
Bauvais IB' αί.), δ Herrde de L,andsberg κ. ά.

’Υπό συνθήκας τής Επιστήμης, οιαι αί ανωτέρω καί ά'λλαι, είναι 
εύκολον νά νοηθή διατί κατά τήν μακροχρόνιον νύκτα τού Μεσαίω- 
νος, τήν φωτιζομένην ενίοτε από άμυδρά φώτα πρόσκαιρου λαμπρό- 
τητος, δεν παρουσιάζεται αΰξησις τών γνώσεων περί τών φυτών τής 
Κρήτης.

Ή έπακολουθήσασα ’Αναγέννησις (ΙΔ', ΙΕ', ΙΣΤ' αί.) έχει ως 
κύριον χαρακτηριστικόν τήν δυναμικήν πλέον επίδρασιν τού αρχαίου 
'Ελληνικού πνεύματος εις τήν επιστημονικήν καλλιέργειαν, ήτις αρχί
ζει νά άποδίδη λαμπρούς καρπούς. Ουτω καί οί βοτανικοί τών χρό
νων τής ’Αναγεννήσεως, γνώσται καλοί τών φυτολογικών συγγραφών 
τών ’Αρχαίων, δεν ήρκοΰντο εις τήν άνευ ελέγχου παραδοχήν τών εν 
αύταϊς άναφερομένων, άλλ’ έπεχείρουν δι’ ιδίων παρατηρήσεων νά 
έλέγχωσι καί νά συμπληρώνωσι τούτους. Ουτω διά τής σπουδής τών 
προκυψάντων νέων στοιχείων προήλθε καί ή ανάγκη τής δημιουργίας 
νέων συστημάτων ταξινομήσεως τών φυτών, τών παλαιών τοιούτων, 
ως τού αλφαβητικού, θεωρηθέντων ανεπαρκών *.

Πρέπει νά σημειωθή ενταύθα, οτι πλήν τών καθ’ αυτό βοτανικών * 4

’) Περί της Βοτανικής τών Βυζαντινών βλ. κυρίως: Β. Langkavel. 
Botanik der spateren Griechen. Berlin 1866, σελ. 22 κ.έ.

4) Τών τοιούτων τάσεων πρωτοπόροι είναι κυρίως ό Leonicelo (1428 
-1524) ‘De Plinii et aliorum in medicina erroribus», ό Caesalpino 
(1519 - 1603) «De plantis libri XVI», ό Bock (Hier. Tragus) «New Kro- 
euterbuch. 1539», ό Dalecbamps (1513-1588) «Historia generalis 
plantarum in libros XVIII .... Lyon 1587» κ. ά.
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τής ’Αναγεννήσεως, πολλοί Σχολιασταί τών ’Αρχαίων συγγραφέων 
παρέσχον σπουδαίας συμβολάς εις τήν σπουδήν τών φυτών. ’Άλλως τε 
τινές εξ αυτών υπήρξαν δόκιμοι βοτανικοί ερευνηταί.

Ή Κρητική Χλωρίς από τής εποχής αυτής γίνεται άντικείμενον 
ενδελεχούς πλέον έξετάσεως καί επιστημονικής έρεύνης. Οί κατά τα 
έτη ταΰτα ερευνηταί τής Χλωρίδος τής Κρήτης, όρμηθέντες κυρίως 
εκ τής επιθυμίας να άνεόρωσι τά υπό τών ’Αρχαίων άναφερόμενα φυ
τά τής Νήσου, κατώρθωσαν νά φέραισιν εις φώς άφθονον υλικόν διά 
τής άνακαλύψεως πλείστων αγνώστων έως τότε φυτικών ειδών. ’Εξε
τάζονται οΰτω τά υπό τών ’Αρχαίων άναφερόμενα φυτά τής Κρήτης, 
ίατροβοτανικοί πέμπτονται εις τήν νήσον προς έξέτασιν τών φαρμα
κευτικών ίδίφ φυτών αυτής καί πλεϊστοι επιστήμονες περιέρχονται τήν 
κρητικήν γήν διά τήν σπουδήν τής πλουσιωτάτης χλωρίδος αυτής.

Τοιαύτη τάσις σπουδής τής Κρητικής χλωρίδος παρατηρεΐται καί 
κατά τον ΙΖ' αιώνα.

Ό ΙΗ' αΙών αποτελεί, ώς γνωστόν, σπουδαιότατου σταθμόν διά 
τήν πρόοδον καί τήν έν γένει εξέλιξιν τής Βοτανικής διά τής εμφανί- 
σεως επί τής επιστημονικής σκηνής τού μεγάλου Σουηδού Βοτανικού 
Λινναίου (Einnaeus, Einnee, 1707 * 1778), δστις διά τού Ιξόχου 
συγγράμματος του «Systema naturae sive Regna tria naturae sy- 
stematicae proposita» παρουσίασε τό άρτιώτερον μέχρι τής εποχής 
του σύστημα ταξινομήσεως τών φυτών καί τών ζφων καί είσήγαγε τήν 
ονομασίαν έκάστου είδους διά διπλού ονόματος. ’Επί τού έργου τού
του έβασίσθησαν αί έρευναι τών μεταγενεστέρων.

Κατά τον αιώνα τούτον καί τούς επακολουθήσαντας μέχρι τών η
μερών μας ή Κρητική Χλωρίς έμελετήθη δσον έλάχισται άλλαι χλω
ρίδες. Πολλοί βοτανικοί επεσκέφθησαν τήν νήσον καί ήρεύνησαν λε
πτομερώς τον φυτικόν κόσμον αυτής. Τό ενδιαφέρον τούτων προσείλ- 
κυσαν άφ’ ενός ή γεωγραφική θέσις τής Κρήτης, ένεκα τής οποίας ή 
χλωρίς αυτής αποτελεί μεταβατικόν τύπον μεταξύ τών χλωρίδων τής 
Ευρώπης, τής Ασίας καί τής ’Αφρικής, καί άφ' ετέρου ό πλούτος εις 
είδη καί ενδημικά φυτά άπαντώντα καθ’ δλην τήν εκτασιν τής νήσου, 
καί δή τήν ορεινήν, πλεΐστα τών οποίων εκτός τής Ιπιστημονικής ση
μασίας παρουσιάζουν σπουδαΐον ενδιαφέρον καί άπό φαρμακευτικής 
καί οικονομικής έν γένει άπόψεως.

II. ΑΙ ΒΟΤΑΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗι

Οί ερευνήσαντες άπό τών χρόνων τής ’Αναγεννήσεως τήν Κρητικήν 
χλωρίδα δεν άνήκουν μόνον εις τήν τάξιν τών βοτανικών. Πολλοί τού-
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των υπήρξαν γεωγράφοι, γεωλόγοι, ιατροί χα'ι φαρμαχολόγοι, αρχαίο^ 
λόγοι, ιστορικοί, ναυτικοί ή καί άπλοι περιηγηταί. Έν τουτοις καί 
οΰτοι δεν παρέλειψαν να βοτανολογήσουν εις την νήσον, πολλοί μάλι
στα μετά εξαιρετικού ζήλου καί ικανής παρατηρητικότητος, παρασχόν- 
τες σπουδαίας συμβολάς εις την μελέτην των φυτών αυτής.

Ή χρονολογική σειρά τών βοτανικών ερευνών εις την Κρήτην 
έχει ως κάτωθι:

1. — Chr. Buondelmontius. Οΰτος έπεσκέφθη την Κρή 
την κατά τά έτη 1415 καί 1416. Τφ 1422 έγραψε το έργον «Liber 
insularum Archipelagi» 6, εις τό όποΐυν, εκτός τών άλλων αναφέρει, 
οτι εις τον Ψηλορείτην φύονται έν άφθονίφ διάφορα φυτά καί δτι : 
«εκ τον Λευκόν ορούς έν&εν κακεΐ&εν πλεϊστοι ποταμοί κατέρχονται 
και εν τοΐς καταοκίοις αύτοΰ δρνμώαι τοπαύται τε και τοιαϋται κ υ - 
πάριοσοι φύονται τε και τρέφονται ώς ούκ αν τις ραδίως τφ διη- 
γουμένω πιοτεύσειεν, άφ’ ών καί πανίδες απανταχού πέμπονται» °.

2. — Pierre Bel ο η. 'Ο Γάλλος ούτος κατά τό έτος 1548, επ’ 
ευκαιρίφ περιηγήσεώς του έν τή ’Ανατολή, παρέμεινεν έπ’ αρκετόν εις 
Κρήτην, έπιδοθείς έν αυτή εις βοτανολογικάς καί άλλας έρευνας. Έβο- 
τανολόγησεν έπι τής ’Ίδης καί έπί τών περί αυτήν πεδινών περιοχών, 
δεν παρέχει δμως λεπτομέρειας περί τοΰ δρομολογίου του. Τά συλλε- 
γέντα ύπ’ αυτού φυτά ανέρχονται είς 96, άναφέρονται δέ εις τά πλέον 
ωφέλιμα, περίεργα καί αξιόλογα. Τά φυτά σημειώνονται δΓ ονομά
των Κρητικών. Τάς παρατηρήσεις του ταυτας έκθέτει είς τά κεφάλαια 
6, 7 καί 8 τοΰ συγγράμματος του: «Les observations de plusieurs 
singularites ct choses memorables trouvees en Grece, etc. Paris 
1553».

3. —Prosperus Alpinus (1553 - 1617). ’Ιταλός βοτανι
κός καί ιατρός. Έπεσκέφθη τήν Αίγυπτον, τάς νήσους τοΰ Αιγαίου

5) Τοϋτο περιελήφθη είς ιό έργον τοΰ F 1. Cornelius: Creta Sacra. 
Venetiis 1775, είς τό όποϊον εύρίσκονται δύο περιγραφαί τής Κρήτης υπό χοϋ 
Buond, ή μία υπό τίτλον «Descriptio insulae Cretae» 'είς χόν I τόμον, σελ. 
74 · 124 καί ή έτέρα «Descriptio Cretae, notis illustrata» είς τόν αυτόν τό
μον, σελ. 1 - 76. Τό έργον τοΰ Buond. έξεδόβη επίσης έν Λειψίςι τφ 1824 υπό 
I.ud. de Sinner, όστις έν σελ. 18 γράφει, δτι ό Β. τφ 1414 περιηγήθη τήν 
'Ρόδον, κατά δέ τά έτη 1415 καί 1416 τήν Κρήτην. Τοϋιο συνάγεται έκ ση
μειώσεων του εις ιιια βιβλία, άτινα ήγόρασεν έν Κρήτη φυλασσόμενα νϋν είς 
τήν Bibliotheca Medica Florentina, ώς βέβαιοί ό Ambrosio Traversario 
είς τάς έπιστολάς του (βλ. Μ. Λέφνερ: Όδοιπορ. έντυπ. από τήν Δυτ. Κρή
την, σελ. 182).

β) Κατά μετάφρ. υπό άγνωστου περί ής βλ. περ. «Μύσων», Δ', 1935, σελ.
42 - 45.
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xui την Κρήτην. ΕΙς τό εργον αυτού: «De plantis Aegypti liber.... 
Venetiis 1592» 1, περιγράφει τό φυτόν τής Κρήτης Eryngium tri— 
phyllium (=Ε· Creticum Lam.), κν. σφαλάγγαθο.

4. —Onnorio Belli. ’Ιατρός έξ Ένετίας καταγόμενος, εγ
κατεστημένος δέ εις Χανιά. Σπέρματα φυτών τινων τής Κρήτης 
έπεμψεν εις βοτανικούς τής πατρίδος του, κατά δέ τά έτη 1594 έως 
1596 έγραψεν έξ έπιστολάς εις τον βοτανικόν Clusius (Ch. de 1’ E)clu- 
se), εις τάς οποίας περιέχονται πληροφορίαι έκ παρατηρήσεών του επί 
φυτών τινων τής Νήσου. *0 Clusius περιέλαβε τάς έπιστολάς ταυτας 
εις τό εργον του «Rariorum plantarum historia sex libri descri- 
pta a C....—Antverpiae 1601» μέ τον επόμενον τίτλον «Honorii 
Belli Vicentini medici Cydoniensis in Greta insula ad Carolum 
Clusium aliquot epistolae, de rarioribus quibusdam plantis Cre- 
ticis, Aeqyptiis novis agentes».

'0 Belli περιγράφει tv δλφ 43 φυτά. ’Άλλα τούτων αναγράφον
ται διά τών κοινών ονομάτων αυτών, άλλα δέ διά τών έπικρατοόντων 
τότε εν τή ’Επιστήμη ονομάτων, άνευ δέ τίνος επιστημονικής κατα- 
τάξεως.

Άγνωστοι, άλλ’ έξέχοντες ίατρο'ι διαμένοντες έν Κρήτη, είναι λίαν 
πιθανόν, οτι έπεμψαν εις διαφόρους βοτανικούς κήπους τής Δΰσεως 
σπέρματα Κρητικών φυτών. Τά ονόματα τών φυτών, τών άναπτυχθέν- 
των εκ τών σπερμάτων τούτων, έδημοσιεύθησαν υπό τών Casp. et J. 
Bauhinus, J. Gerarde, J. Parkinson, J. Ray καί πολλών άλλων 
Βοτανικών τού ΙΖ' α’ιώνος εις τά γενικά περί φυτών έργα αυτών, έν
θα ευκόλως διακρίνονται έκ τοΰ προτασσομένου αυτών επιθέτου Cre- 
t i c u s 8.

5. — John Ray. Οΰιος κατανοήσας την σημασίαν τής συγκεν- 
τρώσεως άπασών τών γνώσεων τών σχετικών προς την Χλωρίδα τής 
Κρήτης, τών περιλαμβανομένων είς προγενέστερα συγγράμματα, περιέ-

') Ό πλήρης τίτλος είναι: De plantis Aegypti liber in quo non pauci, 
qui circa herbarum materiam irrepserunt, errores deprehendenduntur, 
quorum causa hactenus multa medicamenta ad usum medicinae admo- 
dum expetenda, plerique medicorum, non sine artis jactura occulta at- 
que obsoleta jacuerunt. Accessit liber de Balsamo alias editus. Venetiis 
I592' (βλ. ’Efl”v. Βιβλιοθ. Φ. E. 38). Τούτου υπάρχει καί ετέρα εκδοσις: 
Historiae Aegypti naturalis partes II. I. Rerum aegyptiacarum libri IV.
II. De plantis Aegypti liber. Adjecit idem de laserpitio et toto aegypti- 
aca cum J. Veslingii opobalsami veteribus cogniti vindiciae. Lugduni Bat. 
1735. Έτέρα εκδοσις: Patavii 1640. *0 Alpinus ήτο ιατρός τού Iv Αΐγύπτφ 
Ένετοΰ προξένου.

8) Περί τούτων βλ. είς τήν βιβλιογραφίαν.
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λαβεν άπάσας τάς πληροφορίας ταύτας εις to «Stirpium Cretieorum 
variorum catalogus», τό όποιον αποτελεί τό εν εκ των τριών παραρ
τημάτων τοΰ κατά τό έτος 1694 δημοσιευθέντος έργου του : «Stir
pium Europaearum extra Britannias nascentium Sylloge». Άνα- 
φέρονται 208 φυτά τής Κρήτης, σημειοΰμενα διά των τοπικών και 
λατινικών ονομάτων, κατ’ αλφαβητικήν τάξιν.

Ενταύθα δέον νά άναφέρωμεν, δτι ό Όλανδός ιατρός και γεωγρά
φος D’Ο Dapper, άντλήσας μεθ’ ικανής προσοχής και ακρίβειας 
εκ τών έργων άλλων περιηγητών, διότι την Ελλάδα ό ίδιος δεν έπε- 
σκέφθη, έδημοσίευσε τό έργον αΰτοΰ:9 «Naukeurige beschryving 
der Eyland in de Archipel der Middellandesche Zee. Amsterdam 
1688 (1690],

Εις τοΰτο γίνεται λόγος και περ'ι τών κάτωθι φυτίϋν τής Νήσου: 
Φοίνικες άκαρποι (κατ’ εξοχήν εις τάς όχθας τοΰ ποταμού 'Αρμυρού)
— Κυπάρισσοι (ίδίφ εις την ’Ίδην και τά λ. ’Όρη) — Κέδροι και ’Άρ- 
κευθοι — ’Ελατοί (ή βρέθον ή μηρίκι) καί Κρητική Κυπάρισσος — 
Λευκοπεΰκοι ή Πεύκοι — 'Ροιαί — Κυδωνίαι — Παρέβη (Parebes) — 
Συκοκυπάρισσος καί Συκομωρέα — Χαμαιλέων μέλας — Κόλλα ή Χα- 
μαιλέων λευκός καί "Ακανθα ή γλυκΰωυλλος — Άχράδες ή αχλάδια — 
Πολΰτριχον, Σπαράγγια καί Άνεμώναι — Όροβος ή ρόβιον — Δίκτα- 
μος Κρητικός — Τιθύμαλλον τό δενδροειδές (γαλατσίς, ύψους δυο ανα
στημάτων ανθρώπου) — Θαψίας και Λιβανωτίς (δενδρολίβανον) — 
Άγριομηλέα — Καδόμαλον ή Κουδούμαλον — Άριστολοχία — Άν- 
δράχνη — Τραγάκανθα—Σταφίς άγρια (ψειροκούκι)—Άνάγυρις ή ά- 
νάγυρος (νΰν άζόγυρος) — Φΰκος (λευκόν θαλάσσιον φΰκος τής Κρή- 
της) — ’Αρωματικός κάλαμος (άκορος, άγρουστος) — Πλάτανος αειθα
λής— ”Ορεγα καί Σκόλυμος — Όνάκανθιι (σκόλυμος, νΰν άσκόλυμ- 
προς) — Ξίφιον (μαχαιρίδα) — Τιθυμαλλος μυρσινίτης ή παράλιος (γα
λατσίς)— Σεκουρίδσκας ή πέλεκυς—Γναφάλιον καί θαλάσσιον κρόμ- 
μυον (σκύλλα) — ’Αγριοκράμβη ή θαλασσοκράμβη — Δρακοντίς ή δρα
κοννέα ή κισσόφυλλος — 'Αλισματίας ή "Αλισμος — 'Αγνός καί Λυγιά
— Πράσσα — Θύμος — Θύμπρα (Satureia) — Τρίβολος — Στιχάς — 
Κρότων ή πενταδάκτυλον — Βάμβαξ καί Σίσαμον—'Ηράκλειον καί 
Σίσαμον — Τραγορίγανον — ’Άνισον καί κρόμμυα — ’Άσπληνον — 
Τράγιον ή Τραγάκανθα — Βούνιον (ψευδοβούνιον)—Δαϋκον Κρητι
κόν (παστανάγλα) — Κύπερις — Κώνειον — Λιθόσπερμον — Λαδανί- 
γειρος ή ό λαδανοφόρος κίστος — Έλελίσφακος — Κάππαρις ή κσππα- 
ρόφυτον — Μανδραγώρας καί Παιωνία — Σφένδαμνον—Πρίνος, Ά-

9) Βλ. καί είς τήν βιβλιογραφίαν.
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κίλαξ και Φύλαξ— Κόμαρος, Άνδράχνη και Έλαιόπρινος— ”Αμπε- 
λοι καί Έλαΐαι — Κυπάρισσοι, Λεΰκαι, Χαμελαΐαι, Θυμελαΐαι, Όξύ- 
κεδροι και ’Άρκευθοι—’Ροδοδάφναι λεύκανθοι—■ Όνωνις— Άμά- 
ρακος — Τριφύλλων η μενίανθος—Ήλιόκρισος ή χρυσόκομον η λο- 
χιμυθία—Άσφέδαμος η Σφένδαμνος και Γραφοκάλαμος.

6. — Joseph Pitton de Tournefort (1656 - 1708). 'Ο 
Γάλλος οΰτος ερευνητής περιήλθε τήν ’Ανατολήν κατά τά έτη 1700 - 
1701 κατ’ εντολήν τοΰ Λουδοβίκου 14ου δΓ επιστημονικούς σκοπούς. 
Έπεσκέφθη τήν Μικράν ’Ασίαν, τά; Κυκλάδας νήσους καί τήν Κρή
την, εις ήν παρέμεινεν επί τρεις μήνας. Κατά τάς βοτανικός του ερευ
νάς εν τή Νήσφ ήκολούθησε τό έξης δρομολόγιον: Τήν 3ην Μαΐου 
άπεβιβάσθη εις Χανιά καί βοτανολογήσας εις τά περίχωρα τής πόλεως 
καί εις τό άκρωτήριον Μελέχα (Κύαμον, Άκρωτήρι), άνεχώρησε τήν 
24 διά 'Ρέθΐίμνον καί Χάνδακα. Διέτρεξε τό δροπέδιον τοΰ Λαση- 
θίου τήν 2 ’Ιουνίου καί διά τοΰ Μεραμπέλλου έφθασεν εις Τεράπε- 
τραν τήν 4. Άναχωρήσας έκεΐθεν επανήλθε διά Βιάννου καί Μονο- 
φατσίου εις Χάνδακα τήν 13 καί έκεΐθεν εις Χανιά τήν 17. Μετά 
νέας έρευνας εις τά περίχωρα τής πόλεως καί τό Κύαμον, άνεχώρησε 
τήν 28 διά Χάνδακα, άνελθών τήν 3 ’Ιουλίου επί τής ’Ίδης. Μέσιρ 
Μελιδονίου καί Τεθύμνου επανήλθε τήν 15 είς Χανιά, εξ ών έξέδρα- 
μεν είς Γραμβοΰσαν από 24 · 28. Έπιβιβασθείς πλοίου έφθασε τήν 1 
Αύγουστου είς Argentiere κατευθυνόμενος είς Περσίαν. Συνωδεύετο 
υπό τοΰ Γάλλου ζωγράφου Claude Aubriet, σχεδιάσαντος πλήθος νέων 
φυτικών ειδών (49 τής Κρήτης έξ ών 3 κατεχωρίσθησαν είς τό έργον 
τοΰ To urnefort: «Relation d’un voyage au Levant. Paris 
1717», καί 29 πίνακες εις τό εργον τοΰ Desfontaines: «Choix 
de plantes du corollaire des Institute de Tournefort. Ann. du Mu
seum, X- XIII, Paris 1807-1808») καί τοΰ Γερμανοΰ Ιατροΰ Gun- 
delscheimer, τά χειρόγραφα τοΰ οποίου εχρησιμοποίησεν έν μέρει δ 
Schreber.

Έπιστρέψας ό Tournefort είς Παρισίους έπεσύναψεν είς τό έρ
γον του 10 «Institutiones Iiei herbariae. Parisiis 1700» (τοΰτο περι
λαμβάνει καί 87 φυτά τής Κρήτης, ών προτάσσεται τό έπίθετον Cre- 
ticus), εν συμπλήρωμα, τό «Corollarium institutionum Rei herba-

,0) Τούτου υπάρχει καί ίτέρα έκδοσις : Institutiones rei herbariae, edi- 
tio tertia appendicibus aucta ab Antonio de Tussien Lugdunaeo...Pari
siis 1709, είς 3 τόμους, είς τόν I τών όποιων επισυνάπτεται τό Corollarium 
institutioqum rei herbariae in quo plantae 1356 munificentia Ludovici 
Magni in orientalibus regionibus observatae recensentur et ad genera 
sua revocatur (σελ. 58). Οί τόμοι II καί III περιέχουν τάς εικόνας τών φυτών.
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riae. Parisiis 1703», είς τό όποιον άναφέρυνται 1356 φυτικό είδη, 
εκ των οποίων 219 συνοδεύονται υπό τοϋ επιθέτου Creticus. Τα υπό 
τοϋ Tournefort γνωσθέντα Κρητικά φυτικά εϊδη ανέρχονται έν ολφ 
εις 306.

7. — John Sibthorp. ’Άγγλος καθηγητής τής Βοτανικής είς 
τό Πανεπιστήμιον Oxford. Έταξείδενσεν εις τάς χώρας τής Ανατο
λής, σκοπών νά άνευρη τά υπό των κλασσικών συγγραφέων άναφερό- 
μενα φυτά. Συνωδευετο υπό τοϋ εξαίρετου σχεδιαστοΰ Ferd. Bauer 
και τοΰ J. Hawkins. Μέρος τοϋ τριετοΰς ταξειδίου του άφιέρωσεν εις 
την σπουδήν τής Κρητικής Χλοορίδος, έπισκεφθε'ις την Νήσον τήν ά- 
νοιξιν και τό θέρος τοΰ 1786. Τήν έν Κρήτη διαδρομήν του δεν έδη · 
μοσίευσεν αναφέρει μόνον τήν θέσιν Πλατανιας, προς Δ. τών Χα- 
νίων, έξ οΰ συνάγεται, ότι τά περίχωρα τών Χανίων κα'ι τά όρη τών 
Σφακίων ήσαν ο! τόποι τιΰν ερευνών του.

Τφ 1794 έκαμε νέον ταξείδιον εις Κωνστάντινουπολιν, Ζάκυνθον, 
Πρέβεζαν καί ’Αλβανίαν. Άποθανών συνεπείρ ανιάτου νόσου μόλις 
38ετής, κατέλιπεν είς τό Πανεπιστήμιον τής Oxford τά χειρόγραφα 
καί τό Herbarium αυτού. Βάσει τοΰταιν ό J. Ed. Smith έδημο- 
σίευσε τό δίτομον έργον «Florae Graecae prodrowius .... Londini 
1806 - 1813» καί τό έπτάτομον «Flora Graeca Sibthorpiana. Lon
dini 1806- 1832», τό όποιον συνεπληριυθη κατά τά έτη 1833 - 1840 
διά τριών νέων τόμων υπό τοϋ J. Lindley11 Είς τά έργα ταϋτα 
άναφέρονται 330 είδη Κρητικών φυτιΰν, εξ ών τά 185 μετ’ εικόνων.

8. — Olivier. Γάλλος περιηγητής έπισκεφθε'ις τήν Κρήτην κα
τά τό έτος 1794. Παρέμεινεν έν αυτή από τής 3 ’Ιουλίου μέχρι τής 20 
Σεπτεμβρίου. Συνέλεξε διάφορα φυτά, άλλα μόνον γενικάς τινας πλη 
ροφορίας δίδει είς τάς σελίδας 288 καί 347 - 358 τοϋ πρώτου τόμου 
τοϋ συγγράμματος του: «Voyage dans V Empire Othoman. Paris 
1801 - 1807»ia.

9. — Franz Wilh. Sieber. 'Ο Αυστριακός οΰτος ιατρός 
έπεσκέφθη τήν Κρήτην κατά τό έτος 1817 καί παρέμεινεν Ιν αυτή επί 
Ιίμηνον, έπιδοθεΐς εις τήν συλλογήν καί σπουδήν τών σπερματοφΰ-

") Τό εργον τούτο κοσμούμειον διά 1000 θαυμάσιων πολύχρωμων εικό
νων, αποτελεί μεγαλοπρεπές μνημεΐον διά τήν ΈλληνΓ/ήν χλωρίδα, ομοιον τοϋ 
όποιου δέν παρουσιάσθη μέχρι σήμερον δι’ έτέραν χλωρίδα. Εύρίσκετπι είς 
τήν Έθν. Βιβλιοθ. ύπ’ άριθμ. Φ. Ε. 2609.

ΙΖ) Τούτου υπάρχει καί έτέρα έκδοσις είς ΓΙαρισίους τφ 1798 είς εξ τό
μους. Συνεξεδόθη επίσης μέ τό ’Ιατρικόν Λεξικόν: Dezeimeris-Oli- 
vieret Raige - Delorme: Dictionnaire historique de la medicine 
anciennej et.moderne ... . Paris. 1828 - 1839, είς i τόμους.
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των τής Νήσου. Άπεβιβάσθη την 3 ’Ιανουάριου εις την έναντι τοΰ 
Ηρακλείου νησίδα Ντίαν και παρέμεινεν εν αυτή επί 8 ημέρας. Έκεί- 
θεν μετεβη εις 'Ηράκλειον, 'Ρέθυμνον καί Χανιά. Εις τά περίχωρα 
των πόλεων τούτων έβοτανολόγησε διαδοχικώς μέχρι τέλους τοΰ μηνος 
’Απριλίου. Μετεβη κατόπιν εις την περιοχήν τοΰ Ρέθυμνου την 1 
Μαΐου, εις την τοΰ Ηρακλείου την 13, την δέ 27 εις τό όρος Γιού- 
χτας. Κατ’ ’Ιούνιον μετεβη εις Μάλια καί Νεάπολιν καί έκεΐθεν την 
15 άνήλθεν εις τό όροπέδιον τοΰ Λασηθίου. Έκεΐθεν κατήλθεν εις 
την νησίδα Σπιναλόγκαν και είς την κωμόπολιν 'Ρράπετραν, εκ τής 
οποίας έξέδραμεν εις τό άκρωτήριον Κάβο - Σίδερος (Σαμμώνιον) καί 
είς τό όρος Άφέντής (Καβούσι). Έκ τής Ίεραπέτρας άνήλθε καί πά
λιν είς τό Λασήθι την 8 ’Ιουλίου, έπεσκέφθη την κορυφήν τοΰ όρους 
’Αφέντης Σταυρός καί έπανήλθεν είς Ηράκλειον. Έκεΐθεν δι’ Άνω- 
γείων καί 'Ρεθύμνου μετεβη είς τά Λευκά ’Όρη, όροπέδιον Άσκύφου, 
'Αγ. 'Ρουμέλην, κορυφήν Θοδωρή, 'Αλμυρόν, 'Ρέθυμνον καί Άρκά- 
δι. Μετά νέαν έπίσκεψιν είς 'Ηράκλειον, έφθασεν εις Χανιά τήν 10 
Νοεμβρίου, όπόθεν άνεχώρησε τήν 25 δι’ ’Αλεξάνδρειαν.

Κατά τάς περιοδείας του ταύτας ό Sieber συνέλεξε πλεΐστα είδη 
φυτών. Έπιστρέψας είς Γερμανίαν έδημοσίευσε τό εργον «Herbarium 
Florae Creticae. Vindobonae 1820» καί είς Πράγαν τώ 1821 τό 
«Avis de Plantes», ήτοι, αγγελίαν σκοπούσαν νά διευκολύνη τήν πώ- 
λησιν ή ανταλλαγήν τών εν Κρήτη συλλεγέντων φυτών.

Είς τό περιοδικόν «F lora» έδημοσίευσε τά κάτωθι άρθρα :
1. Lettre au Dr Pohl sur la vegetation de Therisse et des mon- 

tagnes des Sphakia (i, 1818, p.p. 269 - 277).

2. Descriptions latines et aliemandes de huit nouvelles plantes 
(IX, 1822, p p. 240 - 248).

3. Errata pour V herbier de Crete (X, 1822, p. 639).

4. Analyse de la partie botanique du Reise (XII, 1823, p.p. 

593 - 603).
Είς δέ τό περιοδικόν «Isis» τό άρθρον : «Das Tournefortische 

Herbar in Paris,synonymic de diverses especes» (1823, p.p. 455- 
462).

'Υπό τους τίτλους «Herbarium Creticum» καί «Flora Cretica» 
δηλοΰνται δύο κατάλογοι 450 φυτικών ειδών.

Τέλος έδημοσίευσε τό μετά χάρτου καί πινάκων δίτομον έργον : 
«Reise nach der Insel Kreta im Griechishen Archipelagus im 
Jahre 1817. Leipzig u. Sorau. 1823», εις τόν δεύτερον τόμον τοΰ 
οποίου άναφέρονται 150 φυτικά είδη τής Κρήτης, είκονίζονται δέ είς 
εξ πίνακας.
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Ό Sieber αναφέρει έν συνόλτρ 500 είδη φυτών τής Νήσου.
10. — Frivaldszky. Νεαρός Ούγγρος φυσιοδίφης. Κατά τό 

έτος 1844 άπεστάλη υπό τοϋ θείου του εις Κρήτην δΓ εντομολογικός 
έρευνας. Έκτος των εντόμων συνέλεξε καί τινα φυτά, εκ των οποίων 
πολλά είτε μνημονεύονται απλώς ε’ίτε και περιγράφονται εις τάς «leo
nes Reichenbach» (1845).

11. — Victor Raulin. Γάλλος φυσιοδίφης, έκ τών σπουδαιό
τερων ερευνητών τής Κρητικής φύσεως. Οΰτος άφίχθη εις Κρήτην 
την 3 Μαΐου 1845 και παρέμεινεν έν αυτή έπί 7 ‘/a μήνας, σπουδάζων 
δχι μόνον την χλωρίδα αυτής, άλλα καί την πανίδα και την γεωλο
γίαν καί τό κλίμα και την γεωγραφίαν τής Νήσου. Έβοτανολόγησε 
κατά τό θέρος καί τάς άρχάς τοϋ φθινοπώρου, έποχάς έλάχιστα ευνοϊ
κός διά βοτανολογικάς έρευνας, εις πλεΐστα μέρη τής Νήσου ’Από 12 
έως 17 Μαΐου ήρεύνησε τά μεσημβρινά οροπέδια τών Σφακίων. Τον 
’Ιούνιον σχεδόν δ'λον άφιέρωσεν εις την έξέτασιν τών έπαρχιών Κισά 
μου καί Σέλινου. Την 19 καί 20 συνέλεξε φυτά έπί τοϋ οροπεδίου τοϋ 
Όμαλοϋ καί τής κορυφής τοϋ Βολακιά. Κατ’ ’Ιούλιον έπανήλθεν εις 
Χανιά, την δε 16 αύτοΰ άνήλθεν εις την υψηλήν κορυφήν Θοδωρή τών 
Λευκών Όρέων. Τήν 27 άνεχώρησε διά τάς κεντρικός καί ανατολικός 
επαρχίας τής Νήσου, αλλά λόγφ τής μεγάλης ξηρασίας, μόνον ολίγα 
φυτά ήδυνήθη εδώ καί έκεΐ νά συλλέξη, κυρίως δέ έκ τών υψηλών 
μερών. Τήν 12 Αύγούστου έβοτανολόγησεν έπί τής ’Ίδης καί τήν 5 
Σεπτεμβρίου έπί τοϋ ’Αφέντη Χριστού. Διέτρεξε τήν χερσόννησον τής 
Σητείας από 13 έως 25 Σεπτεμβρίου, καταναλωσας τήν πρώτην ημέ
ραν δΓ άνάβασιν έπί τοϋ ό'ρους ’Αφέντης (Καβούσι). Μεταβαίνων κα
τά τάς άρχάς τοϋ ’Οκτωβρίου είς Χανιά διά τοϋ 'Ηρακλείου έξήτασε 
τά πρώτα φθινοπωρινά φυτά. Διηρεύνησεν έκ νέου τά μεσημβρινά ο
ροπέδια τών Σφακίων καί τήν κορυφήν Θοδωρή. ’Από 20 έως 21 
’Οκτωβρίου μετέβη είς τήν νησίδα Γαΰδον, συνέλεξε κατόπιν φθινο
πωρινά φυτά είς τά περίχωρα τών Χανίων καί άνεχώρησεν έκ Κρήτης 
τήν 17 Δεκεμβρίου.

Έν Κρήτη ό Raulin συνέλεξεν 750 είδη φυτών, άτινα είναι κα
τατεθειμένα είς τά βοιανολόγια τοϋ Museum de Paris καί τοϋ Edm. 
Boissier. Δεν ήδυνήθη νά μελετήση τά κατά τό πλεΐστον άγνωστα 
Σποριόφυτα τής Κρήτης. Έν τφ περί Κρήτης έργφ του αναφέ
ρει απλώς τά εξής φύση :

Cystoseira ericoides Turn. — Sargassum salicifolium Lamx. 
(Fucus) Bory. — Cystoseira barbata L. — Padina pavonia L. (ul- 
va) Lamx. — Dictyota multifida Turn, (ulva) Bory. — Chondrus 
Norvegicus Gunn. (Fucus) Lamx. — Laurencea gelatinosa Desf.
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(Fucus) Lamx. — Caulerpa prolifera Lamx. — Ulva umbilicalis 
Roth. — Rhodomela pinastoides Gmel (Fucus) Ag. — Sphacelaria 
scoparia L-— Sphacelaria pennata Huds. — Corallina officinalis 
L.— Corallina rubens Lamk. — Halimeda tuna Lamk.— Aceta
bulum Mediteraneum Schweig.— Tenarea undulosa Bory.— 
Nullipora informis Lamk.

Ό Raulin έδημοσίευσε τάς κάτωθι εργασίας διά την Κρητ. Χλω
ρίδα :

1. Geographie Botanique (Revue et Magasin de Zoologie, t. 
V. 1853, p. 419 et Bull, de la Soc. Geol. de France, 2 serie, t. 
XIII, 1856, p. 457)·

2. Apergu de la distribution des vegetaux vasculaires en Crete 
(Revue Soc. Sav. - Sciences, t. V, 1864, p. 377).

3. Διάφορα άρθρα είς Actes de la Societe LinneSnne de Bor- 
daux. (t. XXIV, 1867 - 1869, p p. 353 - 708).

4. Flore et Faune de V He de Crete. Bordaux 1870.
Μεγάλης σημασίας διά την Φυσικήν Γεωγραφίαν τής Νήσου είναι

τό δίτομον εργον του : «Description physique de V ile de Crete. 
Paris 1869», έκδοθέν δαπάναις τοϋ Υπουργείου Παιδείας τής Γαλλίας.

Τό ήμισυ τοϋ δευτέρου τόμου τοϋ συγγράμματος τοϋτου είναι άφι- 
ερωμένον εις την Χλωρίδα τής Κρήτης. Όμιλεΐ περί των γνώσεων 
των ’Αρχαίων διά τά φυτά τής Κρήτης, παραθέτει πλεΐστα φυτογεω- 
γραφικά στοιχεία, μνημονεύει ταξινομημένα τά μέχρι τής εποχής του 
γνωστά φυτά τής Κρήτης (1451 είδη), παραθέτει λεξιλόγιον μέ τά δη
μώδη ονόματα πλείστων φυτών εκ καταλόγοτι τοϋ Heldreich, ανα
γράφει πλουσίαν βιβλιογραφίαν και εκθέτει τάς έν τή Κρήτη βοτανι
κός ερευνάς του. Παραθέτει επίσης τό «Sertum Creticum», ήτοι πε
ριγραφήν πάντων τών ειδών τών άνακαλυφθέντων υπό τοϋ ίδιου καί 
τοϋ Heldreich καί περ,γραφέντων υπό τοϋ Edm. Boissier είς τό 
«Diagnoses plantarum orientalium novarum. Geneve 1849 - 53 et 
1853-59».

12. Th. Heldreich. ’Έφορος τοϋ Βοτανικοϋ Κήπου τών 
’Αθηνών, ενθουσιώδης ερευνητής τής Ελληνικής Χλωρίδος. Έπεσκέ- 
φθη τήν Κρήτην τφ 1846 καί παρέμεινεν έν αυτή επί 7 μήνας, έξετά- 
σας έπισταμένως τον φυτικόν κόσμον τής Νήσου. Είς Χανιά ε'φθασε 
κατά Φεβρουάριον, τον όποιον ολόκληρον ώς και τον Μάρτιον κατη- 
νάλωσεν είς τήν έρευναν τών περιχώρων τής πόλεως. Κατά τάς δέκα 
πρωτας ημέρας τοϋ Απριλίου εβοτανολόγησεν επί τών μεσημβρινών 
διαμερισμάτων τών Λευκών Ορεων, τών κορυφών των κεκαλυμμένων 
εισετι υπό χιόνων, συνέχισε τάς έρευνας του επί τών χαμηλών μερών 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. α
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και κατόπιν εις τάς περιοχάς 'Ρέθυμνου, 'Ηρακλείου καί Σπιναλόγκας 
όπου έφθασε την 22. Άνήλθεν κατόπιν την 27 εις τό όρος ’Αφέντης 
(Καβοόσι), έκεΐθεν δέ εις την Μονήν Τοπλοϋ, ήν έχρησιμοποίησεν ως 
όρμητήριον διά τάς άνά τά περίχωρα καί τό άκρωτήριον Σίδερος ερευ
νάς του. Την 4 Μαΐου εφθασεν εις Ίεράπετραν, την δέ 5 εις την έναν 
η αυτής νησίδα Γαϊδουρονήσι. Διήλθε διά τοϋ ’Οροπεδίου τοΰ Λα- 
σηθίου καί την 10 εφθασεν εις 'Ηράκλειον προς άπόθεσιν των συλ
λογών του. Έκεΐθεν έπιστρέψας εις Λασήθι άνήλθε εις τά όρη τού
του την 19 καί 20. Έκεΐθεν όρμηθεις ήκολουθησε την οροσειράν τοΰ 
Κόφινα, άνήλθεν εις Ψηλορείτην την 28 καί εφθασεν εις Κουρταλιώ- 
τικο φαράγγι την 1 ’Ιουνίου. Διηρεύνησε καί πάλιν τά περίχωρα των 
Χανίων, έβοτανολόγησεν εις τό Κύαμον (Άκρωτήρι), άνεχώρησε την 
14 διά Κίσαμον καί την 22 εφθασεν εις την περιοχήν των κοιλάδων 
τών Έννηά Χοοριών. Τό υπόλοιπον τοΰ μηνός καί τά 2/3 τοΰ ’Ιου
λίου άφιέρωσεν εις λεπτολόγον έξέτασιν τών Λευκών Όρέων, τών 
οποίων επεσκέφθη τάς βαθείας φάραγγας καί τάς υψιπετείς κορυφάς. 
Κατ’ Αύγουστον καί Σεπτέμβριον εβοτανολόγησεν εις τάς πεδιάδας τής 
Κυδωνιάς καί τοΰ Κισάμου καί εις τό άκρωτηριον τής Ι’ραμβούσης.

Διά τών ερευνών ιου τούτων ό Heldreich άνευρε 1000 είδη φυ
τών, πολλά τών οποίων δεν ΰπέπεσαν εις την προσοχήν τών προγενε
στέρων ερευνητών. Ουτος εν χειρογράφφ του φέροντι τον τίτλον: 
«Enumeratio plantarum quas in Greta aestate 1846 - legit et 
observavit Theodorus Heldreich» άναφέρει πάντα τά ύ Τ αυτοΰ συλ- 
λεγέντα φυτά, ά'τινα προσδιώρισε μετά τοΰ Ed. Boissier. Τό χειρό
γραφον τοΰτο, συναινέσει τοΰ Heldreich άπεστάλη υπό τοΰ Boissier 
εις τον Raulin, όστις καί τό έχρησιμοποίησε κατά τήν συγγραφήν τοΰ 
μνημονευθέντος έργου του.

Αί έρευναι τών Raulin και Heldreich προσέδεσαν 588 είδη1* εις 
τόν άριθμόν τών 863 έν συνόλω ειδών τών άναφερομένων υπό τών 
προγενεστέρων ερευνητών.

13.—Τ. A. Β. Spratt. ’Άγγλος πλοίαρχος έπισκεφθείς τήν 
Κρήτην κατά τά έτη 1851 - 1853 προς σύνταξιν τοΰ υδρογραφικοΰ 
χάρτου αυτής. Έκαμε παρατηρήσεις καί επί διαφόρων φυτών τής Νή
σου, άτι να μνηιιονεΰει είς τό έογον του: «Travels and Researches 
in Crete. London 1865» έκδοθέν εις δυο τόμους. Είς τήν σελ. 8 τοΰ 
Α' τόμου γίνεται λόγος περί βολβών συλλεγέντων είς τάς κορυφάς 
τής ’Ιδης σχεδόν υπό τήν χιόνα τήν 31 χ» j[ < X ΐου 1851. Οί βολβοί οΰτοι 
καλλιεργηθέντες έν Άγγλίςι έδοσαν λευκανθή ποικιλίαν τοΰ φυτοΰ Fri-

,8) Ταϋτα ό Raulin (Descr. Phys.) σημειώνει δι’αστερίσκου.
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tillaria tulipifolia. Εις τάς σελίδας 40 - 42 τού Β' τόμου αναφέρει 
τό τοΰ ΓΙλινίου περί αειθαλούς πλατάνου ευρισκόμενης εις Γόρτυνα 
καί προσθέτει, δτι και ό ίδιος έπληροφορήθη υπό χωρικών περί τής 
ύπάρξεως τοιούταιν πλατάνων εις Γόρτυνα καί Λουτράκι, δυτικώς τών 
Χανίων, μολονότι ό Tournefort μάτην τάς άνεζήτησε

14. — Μ. Kotschy. Οΰτος τφ 1854 έπρομηθευθη εκ 'Ρέθυ
μνου δείγματα διαφόρων ειδών δρυός καί αναφέρει σχετικώς εις τό 
έργον του: «Die Eichen Europas und des Orients. Wien und 
Olmitz 1832».

Κατά τά έπακολουθήσαντα έτη έδημοσιεόθησαν πολλοί μελέται, 
υπό ξένων συγγραφέων κυρίως, περί τών φυτών τής Νήσου, τάς ο
ποίας άναφέρομεν έν τή βιβλιογραφία.

Μετά τούς Raulin καί Heldreich ήσχολήθησαν εις την μελέτην 
τής Χλωρίδος τής Κρήτης οί κάτωθι έρευνηταί: Weiss (i860).— 
Sprintzenhofer (i860). — Reverchon (1883 - 1884)· — A. Baldacci 
(1893-1899). — Reonis (1902). — Dorfler (1904).—M. Range 
ron (1922). — Vierhapper (1917). — M. Gandoger, όστις επεσκέφθη 
την Κρήτην κατά τά έτη 1913 καί 1915 - 1917 καί έξήτασε την Χλω
ρίδα αυτής, καί ό J. Renz (1930 - 1932). Τούτων τάς σχετικάς εργα
σίας άναφέρομεν έν τή βιβλιογραφίφ.

15. — I. X. Πολίτης. Καθηγητής τής Βοτανικής είς τό Πανεπι- 
στήμιον τών ’Αθηνών. Οί προ αυτού έρευνηταί τής Κρητικής Χλωρί
δος έμελέτησαν κυρίως τά Σπερματόφυτα τής Νήσου, παρημέ- 
λησαν δε την σπουδήν τών Σποριοφύτατν αυτής. Πρώτος ό δια
πρεπής 'Έλλην Καθηγητής έπεδόθη είς την μελέτην τών φυτών τού
των τής Νήσου έξετάσας την θαλάσσιον χλωρίδα αυτής. Αί έρευναι 
αΰται αποτελούν σπουδαιοτάτην συμβολήν είς τήν μελέτην τής Κρη
τικής Χλωρίδος συμπληρώσασαι έν πολλοΐς τάς γνώσεις περί τοΰ φυ
τικού αυτής πλούτου διά τής προσθήκης πλείστων νέων ειδών.

'Ο Πολίτης έπεσκέφθη τήν Κρήτην τφ 1925. Άπεβιβάσθη είς 
Χα νιά τήν 18 ’Απριλίου. Κατά τάς πρώτας ημέρας ήρεύνησε τον λι 
μένα τών Χανίων καί τάς παρά τούτον άκτάς. Τήν 23 μετέβη είς Σού
δαν, όπόθεν τήν ιδίαν ημέραν έπέστρεψεν είς Χανιά καί ήσχολήθη επί 
διήμερον είς τήν τακτοποίησιν τοΰ συλλεγέντος υλικού. Μετέβη είτα 
είς 'Ρέθυμνον, ένθα παρέμεινεν έπί 5 ημέρας ερευνών τήν θαλασσίαν 14

Τό Ιστορικόν των εν Κρήτη βοτανικών ερευνών

14) 2ήμερον είναι γνωστόν, δτι έχουν παρατηρηθ-ή 4 άτομα τοιαύτης πλα
τάνου, ήτοι εν εις τόν ν. Χανίων, έτερον Α. τών Χανίων, τό όποιον είχον τήν 
ευκαιρίαν νά παρατηρήσω τφ 1935, έν εις Άμάριον καί έτερον είς Γόρτυνα 
(Βλ. καί «Δενδροκ. Έρευνα», 4, 1936, σελ. 189).
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χλωρίδα τοΰ λιμένος και τών παρά τούτον ακτών, έκεΐθεν δέ εις 'Ηρά
κλειον, ένθα επί 4 ημέρας διηρεύνησε τον λιμένα καί τάς πλησίον αυ
τού άκτάς. 'Ένεκα τής έλλείψεως επαρκών τεχνικών μέσων περιωρίσθη 
εις την έρευναν τών άβαθών παραλίων τής Νήσου. Πλήν τών φυ- 
κ ώ ν άνεύρε πολυάριθμα ε’ίδη δ ι α τ ο μ ω δ ώ ν επί οστράκων, επί 
θαλασσίων λεπιδοβραγχίων καί εντός τού πεπτικού σωλήνος όλοθου- 
ρίων.

Συνέλεξεν 165 είδη άνήκοντα εις τα Διατομώδη, Έρυθρο- 
φύκη, Όρφνοφύκη καί Χλωροφύκη. Πολλά εκ τών ε’ιδών 
τούτων διά πρώτην φοράν σημειώνονται είς την Ελληνικήν Χλωρίδα, 
τινά δέ το πρώτον συνελέγησαν υπό τού Πολίτου έν τή Μεσογείψ.

Πλήν τών Φυκών συνέλεξε καί είδη τινά θαλασσίων Φανερο- 
γόνων, ήτοι Posidonia Oceanica L,. καί Zostera marina L. Άνα- 
ζητήσας δεν άνεύρε τό φυτόν Halophila stipulacea (Forsk) Aschers, 
τό όποιον, ως ό ίδιος κατέδειξεν, αύτοφύεται παρά τάς άκτάς τού 
Πειραιώς, τού Φαλήρου, τής Αίγίνης καί τών Κυκλάδων.

Τά άποτελέσματα τών ερευνών του τούτων έδημοσίευσεν υπό τον 
τίτλον : «Περί τής ϋαλασαίας Χλωρίδος τής Νήοου Κρήτης. Έν Ά3ή- 
ναις 1932» (Πραγματεΐαι τής Άκαδ. ’Αθηνών, τόμ. Β', άριθμ. 3), 
μετά προηγηθεΐσαν άνακοίνωσιν εις τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών κατά 
τήν συνεδρίαν τής 25 Φεβρουάριου 1932.

Έδημοσίευσεν επίσης τήν μελέτην: «Plantes marines de V He 
de Crete» (Rapports et Proces - Verbaux des Reunion de la Com
mission International pour Γ exploration scientifiqne de la Mer 
Mediteranee 1933).

Μετά τού Καθηγητοΰ R. Maire έδημοσίευσε «Fungi Hellenici» 
(Actes de P Inst. Bot. de P Univers. d’ Athenes. t. I, 1940, pp. 
27 - 179), έν φ άναφέρεται καί άριθμός τις μυκήτων τής Κρήτης, βά
σει μελετών τού Sydow καί τού I. Σαρηγιάννη. Τέλος τφ 1933 ό 
Πολίτης έξήτασεν άπηνθρακωμένα σπέρματα φυτών εύρεθέντα είς τό 
Μινωϊκόν άνάκτορον Μαλίων15.

16. — Ν. Creutzburg. Γερμανός Καθηγητής εις Danzig. 
Περιήλθε τήν Κρήτην τό θέρος τού 1925 καί τήν άνοιξιν τοΰ 1926. 
Κατά τό πρώτον του ταξείδιον ήκολούθησε τό δρομολόγιον : Σητεία— 
Δίκτη — Μεσσαρά — Ψηλορείτης — Άμάρι — “Αγ. Βασίλειος — 'Ρέ- 
θυμνον—Χανιά—Σφακιά—Κίσαμον. Κατά τό δεύτερον ταξείδιον 
επεσκέφθη τά Χανιά, τό Σέλινον, τήν Γαύδον, καί τά πεδινά μέρη

16) Πρακτ. Άκαδ. Άθ. 1933 καί Actes Inst. Bot. Univers. d' Athenes, 
t. I, 1940, p.p. 181 - 186.
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τών βορείων παραλίων μέχρι τής Δίκτης και τοΰ κόλπου τοϋ Μεραμ- 
πέλλου. Έδημοσίευσε την μελέτην «Kreta, Leben und Landsclicift» 
(Zeitschrift der Gesellscliaft fur Erdkunde zu Berlin. 1928,άριθμ. 
I, 2, οελ. 16-28), έν ή όμιλε! και περί φυτών τινων τής Κρήτης.

Μετά ταϋτα παρέσχον συμβολάς εις την μελέτην τής Κρητικής Χλω- 
ρίδος οί: Κα Czecrott, X. Διαπούλης, Netolitzky, Schmucker, Δ. 
Κατσάνος, I. Παπαϊωάννου, Π. Άναγνωστόπουλος, Δ. Ζαγανιάρης, 
Σ. Μαλακατές, Beauverd et Topali, Έλ. Πλατάκης, I. Τσουμής, I. 
Σαρηγιάννης, Rochinger και άλλοι. Τάς εργασίας πάντων τούτων 
άναφέρομεν έν τή βιβλιογραφία.

III. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ *

Π Η r A I

1. "Αγνωστος. — Hortus sanitatis. De herbis et plantis et. c. Impres-
sus Venetiis per Bernardium Benalium et. c. Anno Do
mini MDBI (1551).

2. A 1 pin us, Prosp. — De plantis Aegypti liber...Venetiis 1592, Ley-
de 1<35.

3. » » De plantis exoticis libri 2. Venetiis 1656.
4. Barrelier, J a c q. — Plantae per Galliam, Hispanian et Italian)

observatae; opus posthumum accurate Ant. de Jussieu. 
Paris 1714.

5. Bauhinus, Casp — Phytopinax. Basileae 1596.
6. » » Animad versiones in historiam generalem plantarum.

Lngduni editum. Frankfort 1601.
7. » » Prodromus Theatri botanici. Frankfort 1620.
8. » » Pinax Theatri botanici. Basileae 1623.
9' » » Historia universalis plantarum nova et absolutissima cum

consensu et dissensu circa eas. Verdum 1661.
10. » » De omnium stirpium sciagraphia et icones ex Musaeo

Dem. Ckabraei. Geneve 1677.
11. Bauhinus, J H. — Cherlerus Chabraeus. — Historia plan

tarum universalis. Hrborduni 1650.
12. Bellonius, P. — Liber de arboribus coniferis. Paris 1553.
13. B e 11 u s, Hon. — Honorii Belli Vicentini medici Cydoniensis in Creta

insula ad Carolum Clusium aliquot epistolae, de rariori-

*) *H παρατιθέμενη βιβλιογραφία άναφερομένη εις τούς από τής ’Αναγεν
νήσεως μέχρις ημών χρόνους δέν είναι βεβαίως πλήρης. Ή τοιαύτη απαιτεί 
συνεργασίαν πολλών καί δεΐται κόπων οόκ ολίγων. *0 γραφών θά θεωρήση τόν 
εαυτόν του ευτυχή, αν ή συμβολή του άποτελέση τήν απαρχήν τής συντάξεως 
τής πλήρους βιβλιογραφίας περί τής Κρητικής Χλωρίδος. Πάσα ΰπόδειξις θά 
γίνη ασμένως δεκτή.
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bus quibusdam plantis Creticis, Aegyptis novis agentes. 
Antuerpiae 1601.

14. » » Stirpes insignes in Creta observatae (sine 1. et t).
15. B e 1 o n, Pierre.— Les observations de plusieurs singularites et cho.

ses memorables trouvees en Grece etc. Paris 1553.
16. Besler, Bas. — Hortus Eystettensis. Nuremberg 1613.
17. Bocone Silvio. — Museo di piante rare della Sicilia etc. Vene.

tiae 1697.
18. Boerhaave, Herm. — Index alter plantarum quae in Hort. Ac.

Lugduno Batav. aluntur. Leyde 1720 - 27.
19. Boissier, E d. — Diagnoses plantarum orientalium novarum. Ge

neve 1849 - 1853 et series secunda 1853 · 1859.
20. » » Diagnoses plantarum novarum praesertim orientalium.

Series secunda. Neocomi 1853 - 1859.
21. » » Flora orientalis. Basileae 1867 · 1888.
22. Breynius, J a c. — (Gedanensis). Exoticarum aliarumque minus

cognitarum plantarum centuria prima. Gedani 1678.
23. » » Prodromi fasciculi variorum plantarum, primus et secun-

dus. Gedani 1689 et 1739.
24. Brunnfelsz, Otto. — Kontrafayt Kreuterbuch. Strasburg in folio

1532, Ander Teyl, etc. 1537 (v. et Herbarium Otb. Brun- 
felsii. Strasburg 1539).

25. Buchner, A. E. — De Dictamno sive de fraxinella. Erfordiae 1742.
26. Buxbaum, J. Chr. - Plantarum minus cognitarum centuriae Pe-

tropoli 1729 - 1741.
27. V a h 1, Mart. — Symbolae botanicae. Copenhague 1709 - 91.
28. » » Enumeratio plantarum. Copenhague 1804 - 1805.
29. Gandoger, M. — Flora Cretica. Paris (lithogr.) et Lyon 1920.
30. Gerard e, John. — The Herball, or general history gathered by

5 · 6 enlarged and amended by Thomas Johnson - Joannes 
Gerardus emaculatus a Jonsotio. London 1623.

31. Gesnerus, Conrad (Tigurinus). — Historia plantarum et vi
res ex Dioscoridis. Basileae 1541.

32. Dalechamps, J. — Historia generalis plantarum. Lyon 1587.
33. Dapper, D’0. — Naukeurige beschryving der Eylanden in de Ar-

chipel der Middellandesche Zee. Amsterdam 1688 Aussi : 
Description exacte des lies de P Archipel. Amsterdam 
1730 καί: ’Ακριβής περιγραφή τής Κρήτης, μετάφρασις Μ. 
Βερνάρδου τού Κρητός. Άΐτήναι 1836 (σ. 269 - 310).

34. Διαπούλης, X. — 'Ελληνική Χλωρΐς (κλείδες προσδιορισμού τών Ελλη
νικών φυτών αυτοφυών καί καλλιεργημένων). Τόμ. Α'. Πτε- 
ριδόφυτα— Γυμνόσπερμα — Αγγειόσπερμα μονοκοτυλήδονα). 
ΆΟήναι 1939. ΉκολούΟησαν έτεροι δύο τόμοι.

35. Dillens, J. J. — Hortus Ellhamensis seu plantarum rariorum Jacob
Sherard. Londres 1732.

36. Dodoinaeus, Remb. — Stirpinm Historiae pemptades sex. An
tuerpiae 1553, 1616 (Histoire des plantes par Rembert Do 
doens, traduite par Ch. de F Ecluse. Anvers 1557).
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37 Evliya Q e 1 e b i. — Seyahatyamesi. τόμ. 8ος. Istanbul 1928, σελ. 
545 κ.έ.

38. Z a n ο n i Giacomo. — Istoria botanica. Bologne 1675.
39. » » Rariorum stirpium historia. 1742.
40. II a 1 a c s y, E. de. — Conspectus Florae Graecae. Lipsiae 1901 - 1904

et supplem. 1911.
41. Hayek. — Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae. Berlin 1921-1933.
42. Heldreich, Th. — Enumeratio plantarum quas in Creta aestate

1846 legit et observavit Theodoras Heldreich (χειρόγρ ).
43. » » Herbarium Graecum normale (1856 · 1861 ft 1886 - 1896,

13 tomes).
41. J a v o r k a. — Plantae in insula Creta a Ludovico Biro lectae (Ma

gyar. Bot. Lapok. 1922, p. 25 - 26).
45 K a β β ά δ α ς, Δ. — Ή Χλωρίς τής Ελλάδος. Τόμ. Α' Πτεριδόφυτα — Γυ

μνόσπερμα - Μονοκότυλα. Θεσσαλονίκη 1938.
46. Caesalpinus, Andr. (Aretinus). — De plantis libri XVI. Flo-

rentiae 1583, p. 468.
47. Camerarius, J. — Hortus medicus et philosophicus ... Francofor-

ti 1588.
48. C 1 u s i us, Carol. — Rariorum plantarum Historia. Antuerpiae 1601.
49. » » Exoticarum libri decern; cum P. Bellonii observationibus.

Antuerpiae 1605.
50. Column a, Fab.— Minus cognitarum rariorum nostro eoelo orien-

tium stirpium ecphrasis. Romae 1606.
51. Cornelius, FI. —Creta Sacra. Venetia 1755 (ubi: Buondelmonti,

Liber insularum Archipelagi).
52. K ο » ρ ί λ a c, E ύ λ.—Ιστορική βιβλιογραφία, τά φυτικά καί αί συναφείς

έν Έλλάδι Έπιστήμαι Τόμ. Α' (1470 - 1899). Αθήναι 1938 
καί τόμ. Β' (1900 - 1941). Άθήναι 1941.

51. Kunth, C. S i g. — Enumeratio plantarum omnium hucusque cogni- 
tarura. Stuttgart et Tubingae 1833 - 1850.

54. Linnaeus, Carol. — Hortus Gliffortianus. Amstelodami 1737.
55. » » Species plantarun. Holmiae 1753 et 1762 - 1763.
56. » » Materia medica. Upsalae 1752.
57. L o b e 1, Math, d e (I n s u 1 a n i).—Plantarum seu stirpium Historia.

Antuerpiae 1576.
58. Lobel, Math, de et Pena, Pet. — Nova stirpium adversaria.

Londini 1570.
59. Mattiolus, Andr. (Mathiole). — Commentariis in seu libros

Dioscoridis. Venetiae 1614.
60. Moris son, Rob. — Plantarum historia universalis Oxoniensis. Ox

ford 1680 - 1699 et 1715.
61. Munster Sebastian. — Cosmographia. Basileae 1544, p. 565

(επίσης Γερμ. 1628, Γαλλ. 1552, Ίταλ. 1558).
62 Orphanides, Th. — Flora Graeca excicata 1852 (συλλογή φυτών).
63. Parkinson, John.—Theatrum Botanicum : the theatre of Plants

or an Herbal of a large extent. London 1640.
64. Plukeaet, Leonard.— Phytographia, Londres 1691 - 1692 et 1769,
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65. Plukenet, Leonard — Almagestrum novum sive phytographiae
Plukenetianae onomasticon. 1696.

66. » » Amaltheum botanicum. 1707 et 1769.
67. Π ο λ i t η ς, I. X.— Περί τής θαλασσίας Χλωρίδος τής Νήσου Κρήτης

(Πρακτ. Άκαδ. 'Αθηνών, Β', 1932, άριθμ. 3).
68. » » Plantes marines de Γ lie de Crete (Rapports et Proces—

verbaux des reunions de la commission Internationale pour 
1’ exploration scientifique de la mer Mediteranee Pa
ris 1933).

69. » » Determination de fruits trouves dans un encensoir du pa
lais Minoen de Mallia (Prakt. Acad. Ath. 1933 et Actes 
Inst. Bot. Univers. Ath., Athenes 1940, pp 181 - 186).

70. P ο 1 i t i s, J. - M a i r e, R. — Fungi Hellenici Catalogue raisonne des
Champignons connus jusqu’ici en Grece (Actes Inst. Bot. 
Univers. Athenes. 1940, pp. 27 - 179).

71. P o n a, Jon. — Plantae seu simplicia ut vocant quae in Baldo mon
te reperiuntur. Bale 1595.

72. » » Monte Balde descritto da Giovanni Ponna. Venezia 1617.
73. Raul in, V i c t o r. — Geographie Botanique (Revue et Magasin de

Zoologie, t. V. p. 419, 1853 et Bull, de la Soc. Geol. de 
France, 2e serie, t. XIII, p. 457, 1856).

74. » » Aperqu de la distribution des vegetaux vasculaires en
Crete (Revue Soc. Sav. Sciences, V, 377, 1864).

75. » » (en Actes de la Soc Linneenne de Bordaux, t. XXIV. p.
p. 353 - 708, 1867 - 1869).

76. » > Description Physique de P ile de Crete, tomes 2. Paris 1869
77. Ray Joannes. — Historia plantarum generalis. Londini 1686-1688·
78. » » Stirpium Europaearum extra Brittanias nascentium syl-

loge. 1694.
79. » » Stirpium Creticorum rariorum catalogus. 1691.
80. Rivinus, Aug Quirin. — Orde plantarum quae sunt flore irre-

gulari, monopetalo, tetrapetalo, pentapetalo. Leipzig 1690 
- 1699.

81. (Robin). — Le jardin du Rois tres - Chrestien Henry IV. Paris 1608.
82. Savary, C. — Lettres sur la Grece Paris 1788.
83. Schreber, Joh. Christ. Dan. — leones et descriptiones plan

tarum minus cognitarum, Decas la , Halae 1766.
84. S c o p ο 1 i, J Ant. — Deliciae florae et faunae insubricae. Pavie 1789
85. Sib thorp, J. — Florae Graecae prodromus Londini 1806 - 1813 (to

mes 2, ed. J. Smith..
86. » » Flora Graeca( Londini 1806 - 1840 (tomes 10, ed. J Smith

et I. Lindley).
87. S i e b e r, F r. W il h. — Lettre au Dr Pohl, sur la vegetation de The"

risso et des montagnes de Sphakia (in : Flora oder Bota- 
nische Zeitung I, 269 - 277. 1818).

88. » » Φυσική 'Ιστορία. Περιήγησις εις βοτάνων έρευναν. 1819 (Meq
υπό Σ. Σπάθή επιστολής χοϋ Sieber πρός χήν Flora περί χής 
Κρητικής Χλωρίδος. Εις Λόγιον Έρμήν Βιέννης, σ. 804-808).
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89. Sieber, Fr. Wi 1 h. — Herbarium Florae Creticae. Vienne 1820.
90. » » Reise nach der Insel Kreta. Leipzig 1823 (2 tomes).
91. » » Herbarium Creticum et Flora Cretica (sine 1. et t.).
92. S pratt, T. A. B. — Travels and Researches in Crete. 1865.
93. Στέφανος, 'Ερρίκος. — Θησαυρός τής Ελληνικής γλώσσης. Parisiis

1833.
94. Tabernaemontanus, Jacob. Theod. (de Saverne).—

Eicones plantarum seu stirpium arborum nempe fructi- 
cum etc. Frankfort 1590.

95. » » Neuw. vollkommentrich Kreuterbuch. Frankfort 1613.
96. T ou r n ef o r t, Jos. P i 11 o n d e. — Institutiones Rei Herbariae.

Parisiis 1700.
97. » » Corollarium institutionum Rei Herbariae. Parisiis 1703.
98. » » Relation d’un voyage au Levant. Paris 1717.
99. Tragus, Hier. — De stirpium maxime earum quae in Germania

nascuntur. Argentorati 1552 (Hier. Bock, Kroeuterbuch 
etc. Strasburg, in folio).

100. Ferrante Imperato.— Dell’ Historia naturale libri XXVIII,
1599.

101. Fuschius, Leonhart. — De historia stirpium commentari in-
signes. Basileae 1542 (et commentaires tres excellents de 
1’ histoire des plantes, composee premierement en latin 
par Leonarth Fousche, traduit par Eloy Maignan. Pa
ris 1549).

102. Will denow, C. L. — Tractatus botanico - medicus de Achilleis.
Halae 1789.

103. » » Caroli a Linne. Species Plantarum. Berolini 1797 - 1810.

B'. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

α' Γενικά:

101. A d a m o v i c, L. — Beitrag zur Kenntnis der Pflanzengeographi- 
schen Stellung und Gliederung der Balkanhalbinsel (Vehr. 
Internat. Botan. Kongress in Wien 1906).

105. » » Die Vegetationsverhaltnisse der Balkanlander (in Engler
und Drude : Die Vegetation der Erde, XI, 1909).

106. A g a r d h. — Recensio speciorum generis pteridis. Lund 1839.
107. Vaillant, S eb. — Eclaircissement de nouveaux caracteres deplan-

tes. (Acad. Roy. Sc. Paris 1719, 1721 - 22).
108. Barneoud, Mar. — Monographic generate des Plantaginees. Pa

ris 1845.
109. Beauverd et Topa.li. — Excursions botaniques au Liban, a

Cypre et en Grece. 1927 - 1933.
110. » > Excursions botaniques en Grece. 1937.
111. » » Plantae novae Graecae. 1937.
112. Beck. — Monographic der Gattung Orobanche. 1890.
113. V e i 11 a r d, P o i r e t, J ajm me, Loiseleur, Deslonchamps.

sa
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138 Έλευθ. Κ. Πλαΐάκη

— Nouveau Duhamel, ou traite des arbres et des arbu- 
stes que Ton cultive en France. Paris 1802 - 1819.

114. Bentham, Georg.— Labiatarum genera et species. Londres
1832 - 1836.

115. Biria, J. A. J — Histoire naturelle et medicinale des Ranoncules.
Montpellier 1811.

116. Βλησίδης, Θ ρ. — Συστηματική Δασική Βοτανική μετά ειδικής δασο
κομίας τών κυριωτέρων δασικών δένδρων. Άθήναι 1924.

117. Bory de Saint-Vincen t.— Flore du Peloponnese et des Cy
clades. 1833 - 1838.

118. Boteke. — Animadversiones botanicae in Valerianellas. Rostoch
1826.

119. Buf fault.— Des Forets et des essences forestieres de Grece (La
terre et la vie. 1931).

120. Gandoger, M.— Novus conspectus Florae Europae. Parisiis,
Lipsiae 1910.

121. Gay, J. — Crocus Sieberi (Bull Ferussac. XXV. Paris 1831).
122. Γεννάδιος, Π. Γ. — Λεξικόν φυτολογικόν. Άθήναι 1914.
123. Gingius, de Lassaraz. — Histoire naturelle des Lavandes, Ge

neve 1827
124. Γ. Λ.—Δασικαί κλιματικοί ζώναι (Γεωργ. Δελτ! Έλλ. Γεωργ. Έτ. ’Α

πρίλιος 1938, σελ. 145 - 147).
125. Γ ρ ΐ σ π ο ς, Π. — Ή δασική βιομηχανία εκχυλίσματος βαλανιδιού («Δα

σική Ζωή», 44 - 45, σελ. 158 τοΰ 1936).
126 Decandolle, A. Ρ. — Astragalogia. Paris 1802.
127. Del a roc he.— Eryngiorum, etc. historia Paris 1802.
128. Desfontaines, Ken. — Choix de plantes du corollaire des In

stitute de Tournefort. Ann. du Museum X - XIII. Paris 
1807 - 1808.

129. » » Histoire des arbres et arbisseaux qui peuvent etre culti-
ves en plcine terre sur le sol de la France. Paris 1809.

130. Δέφνερ, Μ ι χ. — 'Οδοιπορικοί εντυπώσεις από τήν Δυτικήν Κρήτην·
Άθήναι 1930 (;).

131. Δημάδης, Δ. — Ή δασική βλάστησις τής ’Ελλάδος. Άθήναι 1916.
132. » » Παρατηρήσεις επί τής ’Ελληνικής Χλωρίδος καί τής παρ’ ή-

μϊν διαδόσεως της Συστηματικής Βοτανικής. Άθήναι 1920(:).
133. Διαννελίδης, Θ. — Βοτανικοί ερευναι έν Έλλάδι (Δελτ. Φυσ. Έπιστ.

9, 1935, σελ. 246 - 218).
134. » » Περί τής Χλωρίδος τοΰ Παγπσητικοΰ κόλπου. Άθήναι 1937.
135. Διαπούλης, X. — Βερβερίς καί σ-ωρία σιτηρών («Δασική Ζωή», 29,

1935).
136. » » Ή πεόκη έν Έλλάδι, πεύκη ή τραχεία (Pinus brutia Ten).

(Δελτ. Φυσ. Έπιστ. 1935, 15 - 16).
137. » « Ή Συστηματική Βοτανική από τόίν αρχαιότατων χρόνων μέ

χρι τών καθ’ ημάς. Άθήναι 1936.
138. » » Ή κουσκοότα καί αί όροβάγχαι τής Ελλάδος (Δελτ Έλλ.

Γεωργ. Έτ. — Ν)βριος 1936).
139. » » Τά Rhamnaceae τών παραμεσογειακών χωρών. Άθήναι 1937.
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141.

142.

143.

144.

145.

146.
147.

148.
149.

140

150.
151.
152.

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

160. 
161.

162

163.
164.

165.

166.
167.

168.

169.
170.

Διαποόλης, X. — Περί μιας νέας ποικιλίας σφενδάμνου έν Έλλάδι 
(Γεωργ. Δελτ. Έλλ. Γεωργ. Έτ.—Σ)βριος 1939, οελ. 327 - 33). 

» » Ή Quercus Aegilops L. κ. βαλανιδιά (Γεωργ. Δελτ. Ύπ.
Γεωργ., Ε', 1939, οελ. 5 - 47).

Don, G. — A general S3rstem of Gardening and Botany. London 
1831 - 1837.

Dufresne. — Histoire naturelle et medicinale des Valerianees. 
Montpellier 1811.

Duhamel du Monceau, — Traites des arbres et des arbustes 
qui se cnltivent en France en pleine terre. Paris 1755. 

Έλευθερουδάκης.— Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Τόμοι 1-12. Ά- 
Οήναι 1927 - 1931.

’Εμμανουήλ Ε. — Ό μανδραγόρας. ’Αθήναι 1938.
» » Βοτανικοί περιηγήσεις έν Έλλάδι (Άρχ. Φαρμακ. Γ', 1927,

σελ. 33 - 35).
Endlicher. — Synopsis coniferarum. Sangalli 1847. 
Engelmann, G. — Species of the genus Cuscuta (Acad. Saint- 

Louis 1859), (generis cuscutae species, traduit par. P. 
Ascherson. 1860).

Ζαγανιάρης, Δ. N. — Κοινά φυτά τής Ελλάδος. Έν ΆΟήναις 1934. 
Τά φαρμακευτικά φυτά τής Ελλάδος. Άϋήναι 1935.
Αί όροβάγχαι τής Ελλάδος (Δελτ. Έλλ. Γεωργ. Έτ. Άπρίλ. - 
Ίούν. 1936).
Ή κουσκουτα (έ. ά. Αΰγ. 1936).
Διάφορα παράσιτα φυτά (ε. ά. Μάρτ. 1936).
Τά Κολχικά τής Ελλάδος (ε. ά. Μάρτ. 1937).
Περί τοϋ ύοσκυάμου (έ. ά. Όκτ. 1937).
Περί τής άρρενοπτέριδος (έ. ά. Ν)βριος (1937).
'0 Μανδραγόρας (έ. ά. Όκτ. 1938, σελ. 380 - 384).
Ή κουφοξυλιά (Sambucus ebulus L.), (έ. ά. Ίούν. 1939, σελ· 
225 - 228).
Ή Μολόχα (έ. ά. Άπρ. 1940, οελ. 115 - 117).
Καρλινία ή κομμεοφύρος (Carlina gummifera Less.), (έ. ά. 
Σ)βριος 1940, σελ. 265 - 269 καί Όκτ. ο. 311 - 315).

Ζ ο μ π α ν ά κ η ς, Γ. — Ό Αυστριακός περιηγητής F. W. Sieber στήν 
Κρήτη (Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπ. Β' 1939, σελ. 269 - 282).

Η am mar. — Monographia generis Fumariarum. Upsalae 1857.
H a y n a 1 d. — Des plantes qui fournissent les gomrnes etc. Buda

pest 1894.
Hedemberg (T h u n b e r g). — Dissert, botan. qua Aspalathus. 

Upsala 1802.
Hegi.—Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 1908- 1909. 
Heldreich, T h. — Catalogus systematicus Herbarii Th. G. Or- 

phanides. Fasc. primus : Leguminosae. Florentiae 1877.
» » Άνακοίνωσις περί τής Ελληνικής Χλωρίδος («Παρνασσός»,

15, 1892, σελ. 397).
» » Les Onagracees de la Flore Grecque. Le Mans 1894.

Heldreich, Th. — Μηλιαράκης, Σπ. — Τά δημώδη ονόματα των
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φυτών προσδιοριζόμενα έπιστημονικώς, Β' εκδ. ‘Αδήναι 1925.
171. Heldreich, Th.—Τά άνδη. "Εκδοσις πέμπτη. Έν Άδήναις 1927,

σ. 94.
172. Helvigius C h. — De Creta ( — Κρηιηΐς). Grj'phiswald 1705.
173. Henfrey, Arth. — The Vegetation of Europe. London 1852.
174 Heraud, A. — Nouveau dictionnaire des plantes medicinales. Pa

ris 1927.
175. Heritier, G. L. L’.—Stirpes novae. Paris 1784 - 1785.
176. Hoffmann, G- Franc. — Plantarum umbelliferarum genera.

Mosquae 1816.
177. Hooker, W. J. — Species Filicum. London 1846 - 1864.
178. Η o r n u n g, E. G. — Sendschreiben an prof. Hoppe iiber Wallroth’s

Schedulae criticae in floram halensen («Flora», 13, 1824,
p. 201).

179. Jacquin, N. J. — Collectanea ab Botanicum. Vienne 1786 - 1790.
180. » » Plantarum rariorum, H. Goes. Schoenbrunensis, Descri·

ptiones et icones. Vienne 1794 - 1804.
181. Jaubert, C.—Spach, Ed. — Illustrationes plantarum Orienta-

lium. Parisiis 1842 - 1857.
182. Jussieu, A. de. — (Mem. du Museum). Memoire sur les Rutacees.

Paris 1825.
183. Καλιτσουνάκης, I. — Αί περί τής Κρήτης έν τή Δυτική Ευρώπη ει

δήσεις έκπνεοΰσης τής Ενετοκρατίας έν τή νήσφ. (Έπ. Έτ. 
Κρ. Σπ. Α' 1938, 349 - 363).

184. Camper a. — Monographie des Rumex. Paris 1819.
185. Candolle A. P. de. — Regni vegetabilis systema naturale, t. I-II.

Paris 1818 - 21.
186. » » Prodromus systematis naturalis Regni vegetabilis. t. I-X.

Parisiis 1824 - 73.
187. » » Monographie des Campanules. Paris 1830.
188. C a n d ο 11 e. — Prodromus systematis Regni vegetabilis. Parisiis t·

XI - XVI. 1847 - 1866.
189. C a r r i e r e. — Traite general des Coniferes. Paris 1855.
190. Cavanilles. — Monadelphiae classis. Madriti 1790.
191. Chalikiopulos, L. — Sitia, die Osthalbinsel Kreta’s. Berlin 1903,

pp. 119 - 121.
192. Chanceler, L· — Flore forestiere du globe. Paris 1920.
193. Chaumeton, F. P. — Flore medicale ... Paris 1815 · 1820 (t. I-VI).
194. Chavannes, Ed.— Monographie des Antirrhinees. Paris 1833.
195. C h o i s y. — Prodromus d'une monographie des Hypericinae. Gene

ve 1821.
196. » » Cuscutarum enumeratio (Mem. Soc. Phys. Geneve IX. 1841.
197. Κόντος, Π.—Έπίδρασις έπί τήν Ελληνικήν Δασικήν βλάστησιν τοΰ

Ελληνικού κλίματος. ΆΘ-ϋναι 1909, σελ. 46 κ.έξ.
198. » » Ελληνική Δασοκομία μετά στοιχείων δασικής διαχειρίσεως.

Άθήναι 1921.
199. » » Δασική πολιτική ΐδίςι έν Έλλάδι. Έκδοσις Β', βιβλίον πρώ

τον. Άδήναι 1929.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:31 EEST - 18.237.180.167



141

200. Ιν ό ν τ ο ς, Π. — Beitrag zur Kenntniss der Walderverteilung auf den
griechischen Inseln (Prakt. Acad. Ath. 5,1930, pp. 300 - 306).

201. Kotschy, M. — Die Eichen Europas und des Orients. Wien und
Olrniitz 18G2.

202. Coulter. — Memoire sur les Dipsacees (Mem. Soc. Phys. Geneve,
II, 1824).

203. C o u r t i n. — Die familie der Coniferen. Stuttgart 1868.
204. Crantz, H. J. — Classis utnbelliferarum emendata. Lipsiae 1767.
205. » » Classis cruciformium emendata. Lipsiae 1769.
206 Creutzburg, N.— Kreta (Zeitschr. Gesel. fur Erdkunde Ber

lin 1928, no 1/2, σελ. 16 - 28.
207. Krok, Ο. B. N. — (Acad, de Stockholm). Antecknigar till en Mo-

nografi ofwer vdstfamiljen Valerianae. 1864.
208. Czecrott.—(’Επιστολή πρό: τό Ύπ. Γεωργ.— Κοσσενάκην — εις ήν

αναφέρει καί περί πεύκης έν Κρήτη. 1933).
209. La mark, J. Β. de. — Encyclopedic. — Botanique (dictionnaire). Pa

ris t. I - V. 1783 - 1796.
210. » » Encyclopedie. Illustrations des genres. Paris 1791 - 1795.
211. Lauth. — Disserlinang. botan. de Acere. Argentorati 1781.
212. Lehmann, J. G. Ch. — Plantae e familia Asperiferiarum nucife-

rae. Berlin 1818.
213. » » Monographia generis Potentielarum. Lipsiae 1820,
214 M a i r e. — Etude des plantes vasculaires recoltees en Grece 1907 

et 1908.
215. » » Contribution a Γ etude de la flore Grecque (Bull. Soc.

Bot. France 1922).
216. Μαλακατές, 2. — Τά Gramineae τής ’Ελλάδος. Άθήναι 1935.
217. » » Βοτανικοί σημειώσεις. Familiar Hypericaceae. («Δενδροκομι-

κή Έρευνα», τείχος Ιον, 1937).
218- » » Τά αγρωστώδη τής 'Ελλάδος. Les Graminees de la Grece,

μέρος β’. Άθήναι 1939.
219. Margot, Η. — Reuter, G. — Essai d’une flore de Pile de Zante.

Onoris diacantha. (Mem. Soc. Phys. Geneve. VIII, 1838).
220. M a s s i a s. — Les Forets en Grece (Revue des Eaux et Forets 1919).
221. Meisner.— Monographiae generis Polygoni prodromus. Gene-

vae 1826.
222. Μεντζελόπουλος, Μ ι λ τ. — Χημική έρευνα επί τών φυκών, σπόγ

γων καί σπογγοειδών τών Ελληνικών θαλασσών (Δελτ. Φυσ. 
’Επιστημών. Μάιος 1937.

223. Μηλιαράκης, Σ π.—Έγχειρίδιον Βοτανικής. Έκδ. τετάρτη. Άθή-
ναι 1925

221. Μ i 1 d e. — Monographia Equisetorum. Dresdae 1867.
225. Miller, Philip. — Figures of plants described in the Gardeners·

dictionary. London 1760.
226. » » Dictionnaire des jardiniers, traduit sur la 8e edition, par

une societe de gens de lettres. Paris 1785.
227. Μιχόπουλος, Γ. — Τά Κωνοφόρα. Άθήναι 1931.
228. Μ ο n n i e r. — Essai monographique sur le Hieracium. Nancy 1829.

Τό Ιστορικόν τών Ιν Κρήτη βοτανικών ερευνών
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229. Mon tius (C a»j e t a n u s).— Jacobi Zanonii rariorum stirpium hi-
storia. Boloniae 1742.

230. Μπάρτ-Χίρστ. — Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν. Τόμοι 1-6. Άφηναι
1839 - 1898 καί συμπλ. 1902.

231. Μπένος, Γ. — Ή Βαλανιδέα (Γ. Δελ. Έλλ. Γεωργ. Έτ. Ψεβρ. 1938(
ο. 65 - 67).

232. Muntingius, Abr. — Nauwkeurig beschryving des Aardgewas·
sen. Leyde 1696.

233. » » Phytographia curiosa. Amstelodami 1713.
234. M u r r. — Zur Flora Graeca. (Magyar Bot. Lapok 1913).
235. N e s 11 e r, G. — Commentaria botanico - medica de Potentilla. Pa-

risiis 1816.
236. Netolitzky. — Ein Cruciferensamen aus dem vorgeschichtlichen

Griecheuland (Bull. Facult. Stiinte. Gernauti 1929).
237. N y m a n. — Synopsis plantarum bicornium Europaearum. Stock

holm 1851.
238. Ο 1 i v i e r. — Voyage dans 1’ Empire Othoman. 1801 - 1807, pp. 288,

347 - 358.
239. Orphanides, Th. — Enumeratio floridis Hellenicae. Athen

1866.
240. » » Περί ιών έν Έλλάδι μαατιχοφόρων σχίνων («Γεωπονικά», Α'

σελ. 159 - 163. ΆΦήναι 1872).
241. » » Περί Μανδοαγόρου (ε. ά., Α', σελ. 166 · 168).
242. » » Ποια τά βλαστάνοντα έπ’ι τών Ελληνικών είδη Κολχικών (ε.

ά. Α', σελ. 253 - 263).
243. » » Περί υοσκυάμου (ε. ά. Β', σελ. 55 - 58. Άθήναι 1873).
244. » » Περί τοΰ λεγομένου τειου τής Ελλάδος. Γέιος Σιδηρϊτις, (έ.

ά. Β', σελ. 116 - 123).
245. » » Περί άνΦοφόρων ιατρικών καί δηλητηριωδών φυτών (έ. ά. Δ',

σελ. 69 - 81. ΆΦήναι 1876).
246. » » "Ιατρικά φυτά τής 'Ελλάδος έκ τής τάξεως τάιν Βατραχιοει-

δών (έ. ά. Δ', σελ. 109 · 112).
247. Pallas, Ρ. R. — Species Astragalarum descriptae. Lipsiae 1800.
248. Pallaveri, D. — Creta. Vrescia 1868.
249. Papadakis, E. — Die Insel Candia. Petroupolis 1867.
250. Παπαϊωάννου, I. — Ή χαλέπιος πεύκη (P. halepensis Mill ), ή πεύ-

κη τής πιτυοΰντος (Ρ. Pithyusa Stev ), η τραχεία πεύκη (Ρ. 
brutia Ten.) έν Έλλάδι («Δασική Ζωή», 32-36 τοΰ 1935 καί 
37 - 43 τοΰ 1936).

251. » » Ή Κυπάρισσος έν Έλλάδι. Νέοι τόποι έμφανίσεως τής Χσλε-
πίου πεύκης (Δελτ. Φυσ Έπιστ. 21, 1936).

252. Ρ a s h 1 e y, R. —Travels in Crete. London 1837 (tomes 2).
253. Perrot, G. — L’ Jle de Crete. Souvenirs de voyage. Paris 1867.
254. Persoon, G. H. — Synopsis plantarum seu Enchiridion botanicum.

Paris 1805 - 1807.
255. Phouphas, Ch. — La Botanique en Grece (Aetes Inst Bot Uni-

vers. Ath. 1910, pp. 15 - 25).
256. Pitra. — Analecta sacra et classica Paris - Roma 1888.
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257. Poiret, J L Μ. — Flore medicale. Partie elementaire. Paris 1820 
(βλ άρ. 255 Τούτου αποτελεί τόν VII τόμον).

258 11. Γ1 —ΊΙ 'Ελληνική άρρενόπτερις καί ή προβατοτροφία μας (Δελτ.
Έλλ. Γεωργ. Έτ. τεύχος 103 - 110 τού 1018).

259 Postlethwate, Ε. — A tour in Crete. (Athens ?) 1868.
200 P r i t z e 1.—Anetnonearum revisio. Lipsiae 1812.
261. Pronville, de.— Monographic du gerne Rosier Paris 1824
262 Π u ρ σ ό ς. — Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Τόμοι 24. 'Αθήναι

1926 - 1934
263 Rochinger. Κ — Beitrag zur Kenntnis der Flora der aegaeischen

Jnseln und Ost - Griechenlands (Annal. der Naturhist. 
Mus. Wien 1929).

261. » » Plantae novae Aegaeae (Fedde Repertor. 1938).
265 Redoute - Thory. — Les roses. Paris 1817 - 1824.
266. Reichenbach. — leones Florae Germanicae et Helveticae. t. I -

XXI. Lipsiae 1838 - 1867.
267. R o e ni e r, J. — S c li u 11 e s, J. A. — Linnaei Systeina Vegetabilium.

Stuttgartiae 1817 - 1830
268. R o e m e r, J. — Synopses monographicae : II. Peponiferarum Vima-

riae 1816.
269. » » Synopses monographicae : III. Resiflorae. Vimariae 1817.
270. Rolet. A —Las plantes a parfum. Paris 1930.
271. Sarejanni, J. Catalogue commente des champignons rencontres

sur les Plantes cultivees en Grece (Annales Inst. Phytopa- 
thol. Benaki, annee 3, fasc. 2, 1939 et Actes Instit. Hot* 
Univers. Ath. 1940, pp. 138 - 160)

272. S a u t e r. — Berk-ht fiber einige botanische Excursionen durch Oest-
reich.Steiermark und Salzburg.!«Flora» ,14,1824, pp 211, 223·

273. Schnenk. — Genera et species Cyperacearum, quae in regno Grae
co, Archipelago et in insulis Jonicis, nec non in insula 
Creta crescentes hucusque notae sunt. Mfinchen 1841.

274. Scheuchzer, Joh. — Agrostographia sive Graminum, Juncorum
etc. historia. Tiguri 1719

275. Schmidel, Christoph. — leones plantarum. Erlangae 1793.
276. Schrader, H. Ad. — Monograpbia generis Verbasci. Gottingae

1813 - 1823.
277. » » Reliquiae Schraderianeae. Halle 1838.
278. Schrank. D.—Observationum botanicarum sulloge (Nov. Act.

Ac Nat. Cur. IX, 1818).
279. Schreber. J. Chr. Dan. — Plantarum verticillatarum unialabia-

tarum genera et species. Lipsiae 1774.
280 Schultz, C H. Bip Ueber die Tanaceleem. Neustadt 1814.
281. S e r i n g e. — Scutellarica et Scordinia (Bull. Bot 11, 12. Paris 1832).
282. S i e b e r, F. W. — Avis des plantes. Prague 1821.
283 » » Descriptions latines et allemandes de huit nouvelles plan

tes («Flora» IX, 1822, pp 210 - 248).
284. » » Das Tournefortische herbar in Paris, synonymie de di-

verses especes («Isis» col. 455 - 462. 1823).
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285. Singer, Ch. — The herbal in Antiquity (Journal of Hellenic Stu
dies. Vol. XLVII. part I. London 1927)

286 Σχηΐιοούνης, I. — (Εις’Απομνημονεύματα. Χανιά 1900 σελ. 10).
287. Σουρρής Π. — Τά αρωματικά φυτά καί τά αιθέρια αυτών έλαια,

(Ύπηρ. Γεωργ. καί Οίκον, μελ. Ύπ. Ι'εωργ., I. ΆΟήναι 1948).
288. » » (Εις έφ «Παρατηρητής» Χανιών, 5 - 4 - 1936).
289. Spach Ed.— Hypericacearura monographiae fragraenta (Ann. Sc.

Nat. Paris 1861)
290. » » Histoire naturelle des vegetaux : Phanerogames. Paris

1864 - 1866.
291. Sprengel, Curt. — Species unibelHferarutn minus cognitarum.

Halae 1813 - 1818.
292. » » C. Linnaei systema vegetabilium. Gottingae 1825 - 1828.
293. » » Geschichte der Botanik. Altenburg und Leipzig 1817.
294 Σταυράκης, N.— Στατιστική τού πληθυσμού τής Κρήτης κλπ. Άθή-

ναι 1890, σελ. 46 - 47.
295. Steiner. — Prodromus einer Flechteflora des griechischen Fest-

landes. Wien 1893.
296. Sternberg, de. — Revisio saxifragarum. Ratisbonae 1810 et suppl·

Pragae 1822 - 1832.
297. S t e u d e 1. — Synopsis plantarum glumacearum, Stuttgartiae 1855.
298. Σφακιανάκης, A. — Τά εδώδιμα φυτά ώς τροφαί καί ώς φάρμακα.

ΆΟήναι 1940.
299. Σφακιανάκης, Α. — Πρινέας, 1.— ΒοτανοΟεραπευτική. (ΆΟή-

ναι) ά. χ.
300. Sweet. — Cistineae. London 1825 - I860.
301. Schultes, J A. — Grundriss einer Geschichte und Literatur der

Botanik von Theophrastes Eresios Wien 1817.
302. Tausch, J. F.—Bemerkungen uber Anchusa angustifolia und eini-

ge minder bekannte Arten («Flora», 15, 1821, 226 - 235).
304. Tieghem, P h. Van. — Botanique, t. II. pp 139-110. Paris 1891
304. T c h i h a t c h e f f, P. d e. — Asie - Mineure (Botanique). Paris i860.
305. Toni. — Sylloge Algarum omnium hucusque cognitarum Vol. 1 - III.

Patavii 1889 - 1907.
306. To u r n e f o r t, Jos.—Elements de botanique au methode pour

connaitre les plantes. Paris 1694.
307. Tr a tt innick. — Rosacearam monographia. Vindobonae 1823.
308. Trautvetter, Con, Rud a — De Echinope gcnere. Mitaviae

1863.
309 Treviranus. — De Delphjnio et Aquilegio observationes Vrati- 

slaviae 1817.
310. Trinius. — De Graminibus unifloris et sesquifloris distributio Bo·

tanica. Petropoli 1824
311. » » Species graminum. Petropoli 1828.
312. Τρο υ π ά κ η ς, Γ ε ρ. — Ή χαρουπιά ή ξυλοκερατιά. Ceratonia silliqua

(Γεωργ. Δελτ. ΚΒ', σελ. 2158 · 62 , 2190 - 95. ΆΟήναι 1929).
313. Τ σ ο υ μ ή ς, I. — Κελτίς ή νότιος. (Celtis australis), Δείτ. Έλλ. Γεωγρ

Έτ, — Μάιος 1937).
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314. Τσουμής, I.—Τά γεωργικά συστήματα έν Έλλάδι. Άθήναι 1936.
315. Τ u r r i 11, W. B. — The plant - life of the Balkan Peninsula. A Phy-

togeographical study. Oxford 1929.
316. Urville (Dumont d’Urville J u 1. S. C). — Enumeratio plan-

tarum quas in insulis Archipelagi....Parisiis 1822.
317. Fiedler, K. G — Uebersicht der Gewachse des Konigsreiches

Griechenland Dresden 1840.
318. Φιοράκις, Στ.—Ό Tournefort στήν Κρήτη («Κρητ. Σελίδες» Γ',

1938, σελ. 413 - 419. Ηράκλειον Κρήτης).
319. Fischer, F. L —Synopsis Astragalorum tragacanthacarum (Bull.

Soc. Moscou. 1853).
320. Frivaldszky, M. — (Περιγραφή είς τάς icones de Reichenbach.

1845).
321. X a τ ζ ι δ ά κ ι ς, N. E. — Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν τής Κρήτης, το

πωνύμια προελθόντα έκ τών έν τφ τόπψ φυόμενων δένδρων ή 
φυτών (Έπ. Έτ. Κρ. Σπ., Α', σελ. 445 - 448. Άθήναι 1938).

322. Walroth. — Rosae plantarum generis Historia succincta. Nord-
husae 1828.

323. Walpers, G. G.— Repertorium botanices systematicae. Lipsiae
1842 - 1847.

324. W a 1 p e r s - M u e 11 e r, C a p — Annales botanices systematicae.
Lipsiae 1848 - 1868.

325. Wickstrom, Joh. Em. — Dissertatio botanica de Daphne. Stock
holm 1816 (id. 1820).

326. Will denow, G. L. — Tiber die Tragant - Arten (Acad, de Berlin
1799).

327. Willemet. — Monographie des plantes etoilees. Strasbourg 1791.
328. W i 11 k o m m. — Recherches sur 1’ organographie et la classification

des Globulaires. Leipsick 1850.
329. » » Cistinearum orbis veteris descriptio monographica (ic. et

desc. PI. nov. Hispan. t. II. Lipsiae 1856).
330. » » Revisio petentillarum. Bonnae 1856.
331. Wydler. — Essai monographique sur le genre Scrofularia (mem.

Soc. Phys. Geneve. IV. 1828).

β') E ι δ ι κ d :

332. Άμαριώτου, Μαρ. — Ένα βότανο (έφ. «Τό Νέα» ’Αθηνών 11-7-1951).
333. Άναγνωστόπουλος, Π. — Πλάτανος ή αειθαλής. Platanus Orien-

talis, var. sempervirens («Δενδρ. "Ερευνα»,!, 1936, σελ. 189).
334. Baker. — Plant husting in Crete 1925 - 1926 - 1927 (Journ. R. Hort.

Soc. 1929).
335. Baldacci, A. —Risultati botanici del viaggio compiuto in Creta

nel 1893 (Extrait journ. «Malpighia», t. IX. 1895).
336. » » Itinerari fitogeografici del mio secondo viaggio in Creta

(Mem. Acad, di Bologna, t. X. 1903)
337. Gandoger, M. — Plantes nouvelles pour 1’ lie de Crete (Bull. Soc.

Bot. France 1915, LXII. pp. 8 ■ 12 et 151 - 157.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 10
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338 Gandoger, Μ. — Troisieme voyage botanique dans Γ lie de Cre
te (aussi, 1916, LXII1, ρρ· 1 - 15 et 219 - 243).

339 » » IYes Campanules et les campanulacees de Γ lie de Crete
(aussi, 1917, LX1V, pp. 1 - 8 et 110 - 122).

340 » » Addenda et corrigenda ad Floram Cretae (aussi, 1920,
LXVII, pp 181 - 185).

341. » » Plantes endemiques ou rarissitnes de Pile de Crete (Le
tnonde des plantes, 8, serie XXII, 1921, No 13, p. 4, No 
14, p. 4, No 15).

342. » » L,’ ascension du mont Ida. ile de Crete (Bull. Soc. Bot.
France 1922, IYXIX, pp. 16 - 20).

3l3. G a n d o g e r, M. — C u s t u r i e r. — Herborisation en Crete 1913- 
1914 (aussi, 1916).

344. Gay, J. — Sur la distribution geographique des 3 especes de la
section Gamen du genre Asphodelus. Paris 1857 (Ann. 
Sc. Nat. VII).

345. » » Recherche sur la famille des Amaryllidees. Paris 1859
(Ann. Sc. Nat. IX).

346. Γεωργακόπουλος, Ά λ. N. — Δίκταμο - Όρίγανυν ή δίκτσμνος (Γε-
ωργ· Δελτ. Έλλ. Γεωρν Έτ. Ν)βριος 1938, σελ. 421 - 422 καί 
Ίοΰλ. 1940, σελ. 210 - 211).

317. Γ ε ω ρ γ ι κ ή 'Υπηρεσία Ηρακλείου.— (Περί Δίκταμου. 'Ηρά
κλειον Κρήτης 1951).

318 Dambergis, C.— Ueber die cliemisehen Inlialtsstoffe des weis- 
sen Dictam (Dictaramus albus). Berlin 14 Mai 1929.

319. Δ 1 α π ο ύ λ η ς, — Ένδημικ « φυτά τής νήσου Κρήτης. Zelkova Cretica 
Spach. («Δισική Ζωή», 18, 19 τοΰ 1934).

350. > » Amaracus dictamnus Benth. — Άμάρακος ό δίκταμνος
(«Δασική Ζωή», 46, 1936, σελ. 189 - 193).

351. Dorfler, J.— Bericht fiber eine botanische Forschungsreise durch
Kreta (Ac. Anz. XXII der Kais. Ac. Wiss. Wien 1904).

352. » » Mitteilungen aus der Flora Kretas (Werh. Zool. Bot. Ge-
se'. Wien 1905).

353. Ileldreicb, Tb.—Centranthus Sieberi et Beopoldia Speitzenfe-
ri. Ostcr n. Beitr. zur FMora von Kreta (Verth. Zool. Bot.
Gesel. 1890).

354. » » Note sur 1 ne nouvelle espece de Centaurea de Γ xle de
Crete (extrait du Bull, de la Soc. Bot de France XXXVII, 
14 Nov. 1890, pp. 212 - 241).

355 Hess —Die Cypresse auf der Insel Kreta (Scheiger Zeitschrift fur 
Forstwesen, 1921, pp. 14 - 18).

316. I M. — Ό Δί<ναι.νυς (Δεϊτ Άγροτ. Τραπ. Ελλάδος, A’, 1936, τεΰχος 
IV, σελ. 442 - 447).

357. Candolle, A. Ρ. d e. — 4e notice sur les plantes cultivees. — Sal
via Cretica. (Mem. Soc. Phys. Geneve, V, 1833).

358. Κατσανος, Δ. X. — Σκωρία τών σιτηρών καί Βερβερίς ή Κρήσσα
(«Δασική Ζωή», 28, 1935).

359. L, a k.o w i t z. — Verzeichnis der in Griechenland und [auf_der Insel
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Kreta wahrend der Vereinstudienfahrt im April 1928 ge- 
sammelten Pflanzen (Ber. d. Westpreuss. Bot. Zool. Ve- 
reins. Danzig 1929).

360. Langeron, M. — Annotations et additions a la flore Cretoise
(Bull. Soc. Bot. France 1927, p. 130).

361. Λιναρδάκη, Έ λ ε υ θ. — “Ενα Κρητικό φυτό, ό Δίκταμνος κοινώς “Κ-
ρωντας (έφ. «Ή Δρδσις» 'Ηρακλείου Κρήτης, 25, 26 Αύγου
στου 1951).

362. Ostermeyer, F. — Beitrag zur Flora von Kreta (Verh. Zool. Bot.
Gesel. XL, 1890).

363. Παπαϊωάννου, I. — Καθορισμός σταθμών έμφανίσεως τής Τραχείας
Πεύκης έν Κρήτη («Δασική Ζωή», 38, 1936)

364. Περακάκης, Ν. — “Ενα άγνωστον, αλλά αρκετά προσοδοφόρον φυτόν,
τό Δίκταμον («Άγρ. Ταχυδρ.», ΚΕ', 1935, άρ, 382, σ. 210).

365. Π λ α τ ά κ η ς, Έ λ ε υ θ. — Δίκταμος ό Κρητικός (έφημ. «Ανατολή» Άγ.
Νικολάου Κρήτης, 24, 25, 26, 28, 29 2επτ. 1935).

366. » » Ό Δίκταμος τής Κρήτης (Origanum Dictamnus L.) "Αθή
να ι 1951.

367. Πολυμενάκος, Ν. — Τό αΐθέριον ελαιον Δικιάμνου τοϋ Κρητικού.
Άθήναι 1940.

368. Raul in, Viet. — Flore et Faune de File de Crete. Bordeaux 1870.
369. Renz, J. — Beitrag zur Orchideenflora der Insel Kreta (aus Fedde

Repertorium 28, 1930, pp. 241 - 262!.
370. » » Die Orchidenflora von Ostkreta (aus Feddp Repert. 1932).,
371. Rikli. —Kreta und Sizilien (Vegetationsbilder, Reiche XIII, Heft

1 -2. Jena 1915).
372. » » Zur Kenntniss der Flora der Insel Kreta (Vehr. Schweiz

Naturf. Gesel. Genf. 1915).
373. » » Eine Fruhlingsfahrt nach Kreta (Neujahrsblatt Naturf.

Ges. — Zurich 1917),
374. » » Aus Kreta und Griechenland. Reisestudien und Erinne-

rungen (Ziiricher Volkszeitung, Marz 1922)
375. Rikli - Riibel —liber Flora und Vegetation von Kreta und Grie

chenland (Vierteljahreschrift der naturf. Gesel. Zurich 
1923, pp. 163 · 227).

376. Rochinger, K. — Neue beitrage zur Flora von Kreta (1943).
377. Scb mucker. — Endemischen und charakterpflangen aus Kreta

(Vegetationsbilder, Reihe XXI, Heft. 5, 1930).
378. » » Uber eine Orphys — Population aus Kreta (Botan. Cent

ralbl. 1935).
379. Schreber, J. Chr. Dan — Beilis Cretica etc (N. Act. Upsale I.).

Upsalae 1773).
380. Sieber, F. W. — Errata pour 1* herbier de Crete («Flora», X,

1822, p, 639).
381. » » Berichtungen der Sieber’ schen Cretischen herbarium.

1822.
» 1 Analyse de la partie botanique du Reise («Flora», XII,

1823, pp. 593 - 603).
382.
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383 Sieber, F. W. — Recension fiber Sieber’s Reise nach der Insel Kre- 
ta («Flora», VI, 1823, p. 593).

384. Too υμής, I. — To όρίγανον τό δίκταμνον. Λίκταμος (Γεωργ. Δελτ. Ύπ.
Γεωρν. τεύχος Γ", περ. δεύτερα, σελ 103. έτ. 1938).

385. » » Ό Δίκταμος (έφ. «Ανατολή» Άγ. Νικολάου Κρήτης 15, 19, 22,
26, 29 Αύγ. 1937).

386. F 1 e i s c h m a n n. — Beitrag zur Orchideenllora der Insel Kreta
(Osterr. Bot. Zeit. 1925, pp. 180 - 194. αναφέρει τά φυτά τά 
συλλεγέντα υπό τών Dorfler καί Reonis).

387. Φ ο ύ μ η ς, Κ. Μ. — Δέκα πέντε ημερών λημέρι επάνω εις τά χιονισμένα
Λευκά Όρη. — Ή Χλωρίς τής Κρήτης. («Άγρ· Ταχυδρόμος», 
ΙΖ', 1927, άρ. 186, σελ. 339 - 340).

388. Weiss. — Beitrage zur Flora von Griechenland und Kreta (in Verh·
Zool· Bot. Gesel. 1869, pp. 37, 74. Aussi in Alhandlungen, 
t. XIX, pp. 37 - 54, 741 - 748).

389. Vierhapper. — Beitrage zur Kenntniss der Flora Kretas (Oster-
reich. botan. Zeitschrift. Wien 1917).

390. Χατξησταματάκης, Έμμ. — Τό Σταματόχορτον (χειρόγραφον τού
1933 έκ σελίδων 7 ευρισκόμενον είς τήν Μάλμειον Βιβλιοθή
κην Χανίων, ύπ" άριΟ. 4761).

148 Έλ. Πλατάχη : Τό ιστορικόν των έν Κρήτη βοτανικών ερευνών
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A RECENT FIND OF COINS OF THE AMIRS OF CRETE

Students of mediaeval Cretan history will be interested to 
learn that some copper coins (fulus) dating from the period 
of the Arab occupation of Crete were recently found in Can- 
dia *.

The existence of this class of coins has been established only 
within the last two years, although some specimens were known 
years ago and were misattributed then and later by various wri
ters to Spain or to other areas To Dr. John Walker, Keeper 
of the Department of Coins and Medals in the British Museum, 
goes the credit for the proper attribution of these coins of the 
Amirs of Crete. His article describing both gold and copper 
coins struck in Crete during the latter half of the 9th century 
appeared in The Numismatic Chronicle, 1953, pp. 
125 - 130, and it is on the basis of this contribution that the 
following attributions are made.

The coins in question (nos. 2 - 6 illustrated in the accompa
nying plate A', enlarged about 2 diameters) are in very poor con
dition, but there can be no doubt about their correct identifi
cation. No. 1 is almost completely effaced but is probably iden
tical with nos. 3, 4 and 6, which are similar to Walker’s no. 6, 
their reconstructed legends reading :

*) The coins were discovered during the course of excavating the 
foundations for a new hotel in the street leading to the port (οδός 25 
Αύγουστου), just opposite the Post - Office, in a depth of some metres. 
These coins were first recognised as possibly Arabic by Mr N. Pla
ton, Director of the Candia Museum. He says that the stratum to which 
these coins belonged underlay some Venetian constructions. Another 
earlier stratum, possibly roman, has been noticed under the Arabic one. 
In the same area there were found coins of the second Byzantine pe
riod, (after 961). From the Arabic coins only six are preserved and 
from these only five conserve their characters, the other being quite il
legible.

‘) See for example Antonio Vivesy Escudero, Monedas de 
las Dinastias Arabigo - Espanolas (Madrid, 1893), nos. 341 and 342; and, 
following him, George C. Miles, The Coinage of the Umayyads of 
Spain (New York, 1950), nos. 181(g) and (h).
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Obverse
j | y There is no god but 

^ aa>3 dJJI Allah, He is one; there is no 

j ^ * Partner with him.

Border consisting of a linear circle enclosed by circles of dots.

Reverse

Muhammad 

is the messenger 

dill of Allah 

, Shu'aib

Border as on obverse.

Nos. 2 and 5 are similar to Walker’s no. 5, their legends 
being identical with those given above with the addition of the

name (‘Umar) beneath the obverse area.

In view of the deteriorated condition of these specimens the 
weights have no significance.

In Walker’s opinion, to which I subscribe, the latter coins 
(nos. 2 and 5) are attributable to Abu - Hafs 'Umar, the first 
Amir of Crete, and are to be dated about 850 A. D. (about 235 
of the Hijrah). The name of Shu' aib beneath the reverse area 
would be that of his son and successor5. In the case of nos. 1, 
3, 4 and 6, bearing Shu'aib’s name alone, there can be little 
doubt that these coins belong to Shu‘aib’s reign and are to be 
dated after ca. 854 A. D. (240 A. H.).

There are many voids in our knowledge of this interesting 
period in the history of Crete, but it is with the aid of such 
little documents as these that we are able in part to fill the 
empty spaces. Certain gold coins published by Walker, bearing 
not only Shu'aib’s name but also the dates 271, 275 and 281 
A. H. (884, 888 and 894 A. D.) have been of special importance 
in supporting a tentative chronology for the Amirs of Crete, 
but these humble coppers are also part of the record. It is to be

3) Walker however reserves the possibility that the ‘Umar named 
here may be a son of Shu'aib, which would place these coins in the 
reign of Shu'aib and datable therefore a generation (or less) later.
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hoped that this short note may serve to bring to the attention 
of students of Cretan history, particularly of those who reside 
in Crete, the existence of coins of this type; and that it may be 
instrumental in bringing to light other specimens, perhaps with 
further data which will supplement our knowledge*.

GEORGE C. MILES

8) Since the appearance of Walker’s article I have myself found a 
number of these coppers, hitherto unattributed or wrongly assigned, 
three in the cabinets of the American Numismatic Society in New York, 
one in the coin collection of the Greek Gymnasium in Alexandria, 
Egypt, and several in a private collection. Unfortunately none of them 
has added anything new to the record, except to show that specimens 
are not so rare as one might have thought. I understand also that ano
ther copper of this class was found last year by the Italian School of 
Archaeology in their excavations at Gortyna.
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ΠΗΛΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ

Τό καλοκαίρι τοϋ 1953 παρουσιάστηκε στο κατάστημα ενός εμπό
ρου αρχαιοτήτων στάς ’Αθήνας ένα πήλινο αντικείμενο περιέργου σχή
ματος. Τό απέκτησα και τό έδώρησα στη συλλογή τής ’Αγγλικής ’Αρ
χαιολογικής Σχολής. Μετά την αναχώρησή μου από την Ελλάδα δ τε
χνίτης τής Σχολής Στέλιος Κατσαράκης μοϋ έκανε τη χάρι να τό κα- 
θαρίση και συμπλήρωσή, καί 6 κ. Μπόρντμαν νά μοΰ τό φωτογρα- 
φήση (Πίν. Β').

Τό αντικείμενο αυτό κατά πάσαν πιθανότητα προέρχεται άπό την 
’Αττική καί μάλιστα άπό τάφο. Ή παρατήρησις δτι πρόκειται γιά 
φορητό κάθισμα, βασισμένη στις λαβές πού εξέχουν μπροστά και πίσω 
και στά ίχνη ενός εσωτερικού καθίσματος οφείλεται στον κ. Νίκολς. 
*0 θάλαιιος έχει ύψος 11 εκ., μάκρος χωρίς τις λαβές 7,5 έκ., φάρδος 
(στο ύψος των λαβών) 6,5 έκ.- φαίνεται δτι οί λαβές είχαν σχήμα μα
κρών κοντών, πού χωρίς άλλο θά έσπασαν καί έχουν χαθή. ’Επίσης, 
μέσα στο θάλαμο, καί προς τό πίσω μέρος του διακρίνονται απέναντι 
τό ένα στο άλλο τά ίχνη ενός σανιδοειδούς πάγκου πού στηριζόταν 
στις δυο πλευρές σέ ύψος 2 εκ. απάνω άπό τό δάπεδο. *0 πηλός είναι 
κοκκινωπός μέ επίχρισμα άπό λεπτότερο πηλό. Τό εξωτερικό, αν εξαι- 
ρέσωμε τήν άποκάτω επιφάνεια, έχει απλές γραμμές μέ κόκκινο χρώ
μα. Οί γραμμές στις δυο πλευρές μέ τήν ορθογώνια διάταξί τους, πι
θανώς άντιστοιχοΰν μέ τον ξύλινο σκελετό τών πραγματικών οχημάτων 
αυτού τού είδους, άλλά στήν πίσω πλευρά έχουν μάλλον διακοσμητικό 
χαρακτήρα. Άπό τήν άποψι τής τεχνικής καί τής διακοσμήσεως τό 
ομοίωμα αυτό άνήκει στή μυκηναϊκή τέχνη, καί πιθανώς στήν YE III 
περίοδο.

Ή χρήσις τού φορητού καθίσματος είναι άπό καιρό γνωστή στή 
Μινωική Κρήτη. Ό άείμνηστος Έβανς βρήκε στά άνάκτορα τής Κνω
σού τά θραύσματα ενός μικρού πήλινου φορείου, καί τά λείψανα μιάς 
τοιχογραφίας, πού, κατά τή γνώμη του, παρίστανε πομπή μέ τον βα
σιλέα - άρχιερέα μέσα σ’ ενα τέτοιο φορείο. Στήν κυρίως Ελλάδα δμως 
δέν είχε παρατηρηθή ή χρήσις αυτή καί μάλλον φαινόταν πώς οί Μυ- 
κηναΐοι δέν συνήθιζαν τό μεταφορικό αυτό μέσο. Μόλις προπέρυσι 
δ καθηγητής κ. Ούέϊς στις άνασκαφές τών Μυκηνών άνακάλυψε κάτω 
άπό τήν άποθήκη στή λεγάμενη «Οικία τού ελαιεμπόρου» ένα κομμάτι 
τοιχογραφίας δπου παριστάνεται ένας βαστάζος μέ τον κοντό στήν πλά-
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τη και πίσω του ένα άσπρο αντικείμενο που, όπως φαίνεται, είναι το 
μπροστινό μέρος μιας φορητής καθέδρας Μπροστά στα πόδια τοΰ 
βαστάζου φαίνεται ή ράχη μιας άλλης μορφής, που σέ σχήμα xui χρω
ματισμό μοιάζει — ίσως τυχαία—μέ τό γνωστό κροκοσυλλέκτη και 
τούς άλλους «κυανούς πιθήκους» τής Κνωσού. Άπό τον κνωσιακό μά
λιστα χαρακτήρα τής μυκηναϊκής τοιχογραφίας — παρ5 δλο πού τά φο
ρέματα είναι ντόπια — θά μπορούσε κανείς να υπόθεση ότι ή παρά- 
στασις τής τοιχογραφίας δεν άνταποκρίνεται τόσο σέ μυκηναϊκές συ
νήθειες δσο σέ κρητικές' αλλά αφού τό φορείο τού Πίν. Β' μάς δεί
χνει δτι στη μυκηναϊκή κυρίως Ελλάδα πράγματι υπήρχαν φορητές 
καθέδρες δεν υπάρχει λόγος νά μην δεχθούμε δτι καί ή μυκηναϊκή αρι
στοκρατία εγνώρισε τό μεταφορικό αυτό μέσον. Συμβολικό σκοπό πι
θανώς θά είχε τό φορείο μας νά αποφυγή ή πεθαμένη (;) τήν ταλαι
πωρία τού ταξιδιού στον άλλο κόσμο. 'Αξίζει δμως νά σημειωθή δτι 
ή τοιχογραφία των Μυκηνών καί τό φορείο μας προέρχονται από τις 
δύο μυκηναϊκές πόλεις τής Ελλάδος, πού στά ομηρικά έπη μνημονεύ
ονται μέ τό επίθετο «ευρυάγνια». Στήν Κρήτη μάλιστα ό "Εβανς έσχέ- 
τισε τούς μινωικούς δρόμους μέ κεντρικό «διάδρομο» μέ τις μετακι
νήσεις τών «διφροφορουμένων».

Άπό τά δύο κνωσιακά παραδείγματα τό πήλινο φορείο είναι τό 
παλαιότερο αφού βρέθηκε μαζύ μέ άλλα αντικείμενα λατρευτικού χα- 
ρακτήρος σέ ένα θεμέλιο διαμέρισμα τών MM II ανακτόρων' παρι
στάνει τον απλό ξύλινο σκελετό ενός τετραγωνικού οχήματος μέ κον
τούς πού εξέχουν καί μέ τό κάτω μέρος ενός επιβάτη στερεωμένο μέσα 
στο ανοικτό όχημα* 2. Ή τοιχογραφική παράστασις, άπό τήν οποία μι
κρά μόνο τεμάχια σώζονται, βρέθηκε στο νότιο συγκρότημα τών ανακτό
ρων τής Κνωσού, πάνω στή γραμμή τής κυρίας εισόδου προς τήν κεν
τρικήν αυλή, καί χρονολογήθηκε άπό τον "Εβανς στήν ΥΜ I περίοδο2. 
"Ενα μπροστινό κοντάρι στηρίζεται στήν πλάτη τού βαστάζου, επειδή 
δμως φαίνονται ίχνη άπό άλλα κάθετα ξύλα δ Έβανς στήν άναπαρά- 
στασί του αποδίδει τούς κοντούς διπλούς, δηλ. μέ κατώτερο οριζόντιο 
κοντό πού συνδέεται μέ τόν άνώτερο μέ κάθετα ξύλα καί κρατιέται άπ’ 
τό χέρι τού βαστάζου. Τό όχημα φαίνεται σάν άνοικτός σκελετός, καί 
μέσα διακρίνεται το κορμί τοΰ επιβάτη καθισμένο πάνω σέ ένα άπό 
τά καθίσματα εκστρατείας πού είναι γνωστά καί άπό άλλες κνωσιακές 
τοιχογραφίες' μπροστά του, αν ή συμπλήρωσις είναι σωστή, παριστά-

’) British School Annual XLVIII σ. 14, πίν. 9α.
2) Evans, Palace of Minos I, a. 224, είκ. 166, II είκ. 80. 
*) Αυτόθι, II σ. 770 κ.έξ., είκ. 502 · 3.
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νει κάτι σαν παραπέτασμα, πού θά εξυπηρετούσε τον επιβάτη στον 
ύπνο. Στη μυκηναϊκή κυρίως Ελλάδα, σέ μεταγενέστερη μάλιστα επο- 
χή, φαίνεται δτι επικρατούσε μάλλον κλειστός ή καμαρωτός θάλαμος, α
φού στό φορείο τοΰΠίν. Β' είναι φανερό δτι ό σκελετός κλείνει απάνω 
καί σκεπάζεται μέ πανί ή δέρμα, καί αφού στην τοιχογραφία τών Μυ
κηνών, 6 άσπρος όγκος πίσω από τον βαστάζο δέν παρουσιάζει ένδειξι 
σκελετού. Άλλα δτι ή συνήθεια τού φορητού καθίσματος προήλθε από 
την Κρήτη δέν φαντάζομαι να υπάρχει αμφιβολία. "Έτσι μάς προσφέ- 
ρεται ακόμη μία ένδειξις για τις αναλογίες τών πολιτισμών Κνωσού 
καί Μυκηνών.

"Οπως οί περισσότερες μυκηναϊκές συνήθειες πού προήλθαν από 
την Κνωσό — στην αρχιτεκτονική π. χ., στον ιματισμό καί τον οπλι
σμό, στήν τέχνη καί στα μικροτεχνήματα, ή στήν εξωτερική διάταξι 
τής λατρείας — ή χρήσις αυτή δέν έφθασε ως τούς ελληνικούς χρόνους, 
καί οί αρχαίοι "Ελληνες — στή Παλαιάν Ελλάδα τουλάχιστο — δέν 
ταξίδευαν μέ φορητό κάθισμα. Καθώς ευγενικά μέ πληροφορεί ό 
κ. Χάτσινσον, αυτό τό μέσον ήταν σέ χρήση στήν Αίγυπτο ήδη στό 
Αρχαίο Βασίλειο, ενώ αργότερα στή Μεσοποταμία (στον 80ν π. X. 
αιώνα) δ Χαλδαΐος Μεροδάχ - Βαλαδάν ξέφυγε τήν καταδίωξη τού 
Άσσυρίου βασιλέως Σαργών Β' άφίνοντας τό χρυσό φορείο του. Ό 
’Ιούλιος Καΐσαρ είχε επίσης δικό του από χρυσό. Πιστεύεται δτι στή 
Δύσι ήλθε ή συνήθεια από τήν Ανατολή ύστερα από τή μάχη τής Μα
γνησίας (189 π. X.). Στούς "Ελληνες συγγράφεις τό φορητό κάθισμα 
εμφανίζεται πρώτα στον Ηρόδοτον (Γ’ 146) δπου οί Σάμιοι μέ τον 
Χαρίλεων «τών Περοέων τους διφροφορευ μένους . . . εκτεινον». Πιό 
συχνά στούς περσικούς χρόνους οί επίσημοι ταξίδευαν αναπαυτικά μέ 
κλειστή άρμάμαξα, όπως ό Ξέρξης στήν εκστρατεία του καί ή ’Αθη
ναϊκή πρεσβεία τών Άχαρνέων ή καί ό Θεμιστοκλής, δταν κατέφυγε 
στον Βασιλέα τής Περσίας ντυμένος σάν γυναίκα.

J. Μ. COOK
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ΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ 1860

Μεταξύ διαφόρων εγγράφων αναγόμενων εις γεγονότα των ετών 
1792 - 1898, άτινα εΰρον έν τή πατρική μου οικία, κειμένη έν τφ χω- 
ρίφ ’Έξω Ποταμούς τής επαρχίας Λασιθίου, περιλαμβάνεται και τό 
κατωτέρω δημοσιευόμενου έγγραφον, οπερ αφορά ε’ις την επιβολήν 
και ε’ίσπραξιν τοΰ στρατιωτικού φόρου 1 τών ετών ’Εγίρας 1274 και 
1275 8 από τούς Χριστιανούς κατοίκους τοΰ εν λόγφ χωρίου.

Πρόκειται περί εντύπου τουρκιστί γεγραμμένης γνωστοποιήσεως, 
έκδοθείσης έκ μέρους τής αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας τής πόλεως 
'Ηρακλείου, μη άναφερούσης δμως την αρχήν ή τό πρόσωπον προς δ 
απευθύνεται και γνωστοποιούσης, διά χειρογράφου συμπληρώσεως τοΰ 
κενού άφεθέντος χώρου τού εγγράφου, δτι ό στρατιωτικός φόρος διά 
τά δύο ως ανωτέρω άναφερόμενα έτη τών κατοίκων τοΰ χωρίου τού
του άνήρχετο εις τό συνολικόν ποσόν τών 2932 γροσίων και είκοσι 
παράδων. Τό έγγραφον τοΰιο φέρει χρονολογίαν 22 Ραμαζάν 1277 καί 
σφραγίδα τουρκικήν μέ τό δνομα Άλή Τεβφίκ.

Έκ τοΰ ενιύπου τοΰ εγγράφου καί τοΰ στερεοτύπου τοΰ περιεχο-

MAskeriye bedeliyeleri ή BedeliAskeri ώς ήιο αρ
γότερου γνωστόν, ήτοι στρατιωτικόν άντίκρυσμα είσπραττόμενον από τούς χρι
στιανούς αντί τοΰ κεφσλικοΰ φόρου, τζιζιγιέ λεγομένου πρότερον. Ό κε- 
φαλικός φόρος κατηργήθη κατά τό 1839, οπότε ό Σουλτάν Άβδοΰλ Μετζήτ, 
άμα τή άνόδφ του εις τόν θρόνον, ήθέλησε νά εΐσαγάγη ώρισμένας διοικητι
κός μεταρρυθμίσεις, τάς γνωστάς ύπό τό δνομα Τανζιμάτ. Ό μέχρι τότε 
τρόπος είσπροξεως τοΰ κεφαλικοΰ φόρου κατηργήθη καί τη εΐσηγήσει τοΰ Πα- 
τυιουχείου άπεφασίσθη όπως είσπράττεται οΰτος ύπό τών κοινοτήτων. Δύο έτη 
δμως μετά τήν εισαγωγήν ιών μεταρρυθμίσεων, άμα τή πτώσει έκ τής Μ. Βε. 
ζυρείας τοΰ Ρεσίτ Πασά καί τφ διορισμφ τοΰ Ίζέτ Πασά, έπήλθον τροπο
ποιήσεις τινές εις ώρισμένα άρθρα τοΰ Τανζιμάτ καί μεταξύ τούτων άπεφασί- 
σδη, τή εΐσηγήσει πάλιν τοΰ Πατριαρχείου, δπως είσπράττεται ό φόρος οδτος( 
ώς καί πρότερον, κατά κεφαλήν. Όταν δμως, μετά παρέλευσιν ολίγων ετών, 
άνέλαβε πάλιν τήν Μ. Βεζυρείαν ό Ρεσίτ ΙΙαοάς έπανέφερε τό σύστημα τής 
ύπό τών κοινοτήτων είσπράξεως τοΰ φόρου τούτου. Κατά τό Χάτ Χουμα- 
γ ι ο ύ ν τοΰ 1856 ό κεφαλικός φόρος ήλλαξε τελειωτικώς ονομασίαν, όνομα- 
σθείς στρατιωτικόν άντίκρυσμα (Bedeli Asken), καταβαλλόμενος υπό τών χρι
στιανών διά τήν από τής στρατιωτικής ύπηρεσίας έξαίρεσίν των. Κατά τήν ά- 
νακήρυξιν τοΰ Συντάγματος τφ 1908 καί τήν στρατολογίαν τών Χριστιανών κα- 
τηργήθη τελειωτικώς ό φόρος οΰτος. 

ή Τών ετών 1857 καί 1858.
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μένου του, διαφέροντυς μόνον κατά τό ποσόν τοϋ εισπρακτέου φόρου, 
τείνει τις να πιστεύση, δτι τοιαΰται έντυποι γνωστοποιήσεις θά άπηυ- 
θύνοντο την εποχήν εκείνην προς άπαντας σχεδόν τους προέδρους τών 
κεφαλοχωρίων τής νήσου γνωρίζουσαι εις αυτούς τον έπιβληθένια εις 
τούς ύποφόρους κατοίκους των στρατιωτικόν φόρον.

Κάτωθι τής τουρκιστί γεγραμμένης κοινοποιήσεως ταυτης εύρί- 
οκεται ιδιόγραφος ελληνική μετάφρασις, μή άνταποκρινομένη δμως 
πλήρως προς τό τουρκικόν κείμενον 8 με τήν υπογραφήν, '// Δημογε
ροντία τον τμήιιατος 'Ηρακλείου και τήν σφραγίδα με τήν λέξιν, Δη
μογεροντία* καί σταυρόν εις τό μέσον ταυτης. Έκ τούτου συμπεραίνει 
τις δτι ή αγγελία έκοινοποιείτο κατ’ αρχήν έκ μέρους τής τουρκικής 
υπηρεσίας προς τήν Δημογεροντίαν τοΰ Ηρακλείου, ή οποία, άναγρά- 
φουσσ κάτωθι αυτής περιληπτικήν μετάφρασιν τοΰ τουρκικού κειμέ
νου, άπέστελλε ϊαυτην εις τον προς δν δρον.

Επειδή ελάχιστα τυγχάνουσι γνωστά τά περί τοΰ ίσχόσαντος έν 
Κρήτη φορολογικού συστήματος επί τουρκοκρατίας, ούτε δε έγράφη 
μέχρι τοΰδε λεπτομερής τις πραγματεία επί τοΰ θέματος τούτου, έκρι
να καλόν νά προβώ είς τήν δημοσίευσιν τού παρόντος εγγράφου, μέ 
τήν ελπίδα δτι προσφέρω μικράν τινα συμβολήν είς τό ισχύσαν έν 
Κρήτη φορολογικόν σύστημα κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 19ου α’ιώνος.

Τό έγγραφον έχει ως εξής:

«Διά νά γίνη δίκαια η μοίραοις τοΰ στρατιωτικού φόρου τών δύο 
έτών τοΰ οθωμανικού 1274 και 1275 είς τό σαντζάκι ‘ τοϋ ’Ηρακλείου, 
διά νά μην ίχη κανείς έπειτα λόγον νά παραπονε&ή, εγινεν έκ νέου κα
ταγραφή τοΰ ψυχομετρίου εκείνων όπου κατά τό Βασιλικόν φερμάνι8

’) Ώς μέ έπληροφόρησεν ό ιιεταφραστής τοΰ Τουρκικού ’Αρχείου Ηρα
κλείου κ. Νικ. Σταυρινίδης, τόν όποιον ευχαριστώ καί εντεύθεν διά τάς χορη- 
γηθείσας μοι πληροφορίας.

‘) Ώς γνωστόν ό θεσμός τών Δημογεροντιών συνεστήθη έπισήμως έν Κρή
τη κατά ιό 1858. Βλ. Κώδ. 9δ σελ. 81 καί 85 τού Τουρκ. Αρχείου Ηρακλείου, 
ένθα τό έκδοθέν επί τη περιστάσει σουλτανικόν φερμάνιον υπό χρονολ. 15 Τζε· 
μαζιελεβέλ 1276 (1859 μ- X.) καί ό διέπων τάς δημογεροντίας κανονισμός. Χα 
ρακτηριστική επί τούτοι; ή επί τοΰ παρόντος έγγραφου σφραγίς τής Δημογε
ροντίας Ηρακλείου μέ τήν χρονολογίαν 1858. ΙΤρβλ. σχετικώ; καί Ν. Σταυ 
ράκη: Στατιστική τοΰ πληθυσμού τής Κρήτης Άθήνησι 1890, σ 159

6) Σαντζακ, διοικητική ύποδιαίρεσι; τού βιλαγιετ, ή-οι τής Γ. 
Διοικήσεως. Ουτω έπωνομάσθη διοικητικώς δ Ν. Ηρακλείου μετά τήν μετα
φοράν τής πρωτευούσης τής νήσου είς Χανιά.

*) Θά έννοή ίσως τήν έκδοθεϊσαν κατά τάς άρχάς τού μηνός Τζεμαζιελα- 
χίρ 1272 (18 Φεβρουάριου 1856) αύτοκρατορικήν διαταγήν, τήν γνωστήν ώς 
Χατ - Χουμαγιοΰν ήτοι αϋτόγραφον σουλτανικήν διαταγήν.
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νποχρεοννται νά πληρώνουν ατρατιθ)τικόν φόρην, /ιε το μέοον όλων 
τών χριστιανών κατοίκων Προεατώτων καί Κοιζαμπασήδιο)', κατά τάς 
καταγραψάς δλων γενικώς των χωρίων άναλόγισε προς γρόσια 2S και 
παράδες 30 κάθε δνομα ”Οθεν κατά ιην καταγραφήν τον χωρίου οας 
II οτ άμον τής επαρχίας Λαοιθίον, προς γρόσια 23 3/4 ά'αλόγι· 
σαν γρόσια δυο χιλιάδες εννεακόσια τριάντα δύο και μισό διά τα δύο 
ετη 74 - 75. Διά id γίνη δε ή μοίρασις με δικαιοσύνην άναλόγως τής 
κινητής καί άκκήτου περιουσίας καί δυνάμεατς του καθενός καί διά 
νά μην άδικηθή κανείς, ώς το υψηλό φερμάνι, διά ταντα, άποστέλλε 
ται ή παρούσα πιστυποίησις».

'Ηράκλειο την 26 7βρίου 1860 
Ή Δημογεροντία τον Τμήματος Ηρακλείου 

Τ. Σ. Δημογεροντία

I-
1858

Εις την αριστερόν πλενράν, επί τοί5 περιθωρίου αί λέξεις : Λα
σίθι, Ποτάμους, άριθ. 12, καί κάτωθι τούτων 6 έξης λογαριασμός:

51 ονόματα 
άριθ. γροσ. 28 3/4

γρόσια 1466.10
» 1466.10

2 ετών γρ. 2932.20

I. Σ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Στρατηγός
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Καί άλλοτε ελάβομεν την ευκαιρίαν νά σημειώσωμεν δτι έν Βενε
τία ειργάζοντο “Ελληνες ζωγράφοι άπυ των αρχών τοΰ 16ου «ίώνος, 
οί όποιοι ειχον είδικευθη εις τήν παραγωγήν εικόνων φορητών τής 
Παναγίας (Madonna), τας οποίας καί διέθετον είς βενετικά σπίτια. Οί 
ζωγράφοι οΰτοι επωνομάσθησαν Madonneri. Είς εκ τούτων ήτο και 
ό Γεώργιος Κωνσ αντίνου Λουμπίνας ή Λουμπινάς, τοΰ οποίου άνευ
ρο μεν την διαθήκην είς τον Φάκελλον 76δ τοΰ Συμβολαιογράφου Αυ
γουστίνου Πελεστρίνα, παρά τφ Κρατικφ Άρχείφ Βενετίας, καί ύπ’ 
άριθ. 192 καί εχει ως επεται:

In nomine Dei eterni. Amen. Anno ab incarnatione Dni 
Nostri Jesu Christi 1546, ind. quinta. Die vigesimo secondo Octo- 
brii Rti (—Rialti). Io mastro Zorzi depentor de madone quon
dam Constantin Lubina de Candia, della contrd S. Zulian de Ve- 
netia, considerando niuna cosa e piu certa de la morte, ne phi 
incerto dell’ hore suo, essendo per la Dio gratia sano della mente 
et dello inteletto, benche del corpo infermo, feci venir da mi Ago- 
stin Pelestrina nodaro de Venezia e quello ho pregato scrivi que- 
sto mio testamento nel qual lasso mu commissarii et executori 
de questo mio testamento messer Andrea Curcumeli de Candia et 
mastro Vettor da le madone, quali prego debi exeguire quanto 
ordinerd; voio quando el mio corpo sera da Vanima separato, 
quello sii sepolto alia giesia di S. Zuane di Furlani, lasso a Ju
lia fia del quondam Zanetto griego depenlorc, mia nessa per suo 
maridar ducati d.iexi, lasso a Olina fiola de mastro Zorzi Casse- 
ler ducati dui per Vanima mia, lasso all fia de Gregol de Can
dia mio nepote ducati cinque, lasso a Polo mio fiol ducati cento 
e cinquanta, lasso a Elena mia fiola ducati venticinque de con- 
tadi e tuta la sua roba che ho in pegno senza exborsation alca
na. lasso a Lisabeta mia mojer ducati cinquanta et el residue 
de tuti li mei beni mobili, stabili, presenti e futuri ed in cadaun 
luogo exislenti, lasso alii fratelli Polo e Marco mei fioli e special- 
mente dechiaro et dico dover haver dal dido messer Andrea Cur
cumeli ducati trecento e cinquanta valuta da L. 6, 4 quali li ho 
dato a trafegare et dovere haver da messer Manolachi Comita, 
patron de nave ducati 53 a risego de ditta nave et dover haver
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anche da messer Hieronimo Gransam francese ducati cento in 
circa d’oro che deli predeti danari sia satisfati li legati predicti et 
questo uoio sii it mio testamento».

Έν δνόματι χοΰ αιωνίου Θεόν. 'Αμήν. Έν έιει 1546 αποχή- ε>·- 
σαρκώσεω; τοϋ Κυρίου ημών ' Ιησού Χριπτοϋ, Ινδ. Πέμπτη ήμερα 22α 
'Οκτωβρίου εϊς το Ριάλτον. 'Εγώ δ μ άστρο Γεώργης ζωγράφος «ιιαν- 
τονέοος» τον ποτέ Κωνσταντίνον Λουμπινά έκ Κρήτη;, συνοικία ‘Α
γίου ’ίονλιανοϋ Βενετίας, οκεπτόμενος δτι κανεν πράγμα δέν είναι 
πλέον βέβαιον Από τον θάνατον, οντε και είναι βέβαια ή ώρα τον, ών, 
θεία χάριτι, υγιή; τάς φρένας και την διανόησιν, καίτοι είμαι σωμα- 
τικώς ανάπηρο;, προσεκάλεοα παρ' έμο'ι τον Αυγουστίνον Πελεστρίναν 
Σνμ)φον Βενετίας και τον παρεκάλεσα νά γράψη την παρούσαν δια- 
θήκην μου, δι' ής αφίνω επιτρόπους μου και εκτελεστός τής διαθήκης 
ταντης τον κύριον Άνδρέαν Κουρκουμέλην, Κρητικόν, και τον μάστρο 
Βίκτωρα μαντονέρον, τους όποιους παρακαλώ νά εκτελέσουν ο,τι δια
τάξω. Θέλω, όταν το σώμά μου αποχωρισθή από την ψυχήν, νά με θά- 
ιρονν εϊς την ’Εκκλησίαν ’Αγίου Ίωάννου των Φουρλάνων. 'Αφίνω 
εις την Ιουλίαν κόρην τοΰ ποτέ Τζανέτου "Ελληνος ζωγράφου, ανε
ψιάν μου, διά την υπανδρείαν της Δουκάτα 10, αφίνω εις την ”Ολι- 
ναν κόρην τοϋ μάστρο Ζώρζη Κασελέρ δουκάτα 2 διά την ψυχήν μου, 
Αφίνω εϊς την κόρην τοΰ Γρη/όρι Κρητικού, ανεψιού μου, δουκάτα 
πέντε, Αφίνω εις τον υίόν μου Παύλον Δουκάτα 150. ’Αφίνω εϊς την
κόρην μου 'Ελένην δουκάτα 25 μετρητά και όλα τά ροϋχά τη; τα ό
ποια έχω ενέχυρον, χωρίς νά δώση τίποτε. 'Αφίνω εις την Έλισσά- 
βετ σύζυγόν μου Δουκάτα 50 και το υπόλοιπον πάντων των αγαθών 
μου κινητών, ακινήτων, παρόντων και μελλόντων και οπουδήποτε εύ 
ρίσκονται, Αφίνω είς τους υιούς μου Παύλον και Μάρκον, αδελφούς, 
και είδικώς δηλώνω και λέγω ότι πρέπει νά λάβουν από τον ρηθέντα 
Κύριον Άνδρέαν Κουρκουμέλην δουκάτα 350 αξίας προς λίρας 6 και 
σολδία 4, τά οποία τον έδωκα ΐνα έαπορευθή και νά λάβουν και Από 
τον κύριον Μανωλάκην Κομιτάν, πλοίαρχον, δουκάτα 53 με κίνδυνον 
τοΰ έν λόγφ πλοίου και νά λάβουν ομοίως παρά τοΰ 'Ιερωνύμου Γκραν- 
σάμ Γάλλου Δουκάτα χρυσά 100 περίπου και από τά χρήματα αυτά, 
τά ώς άνω, νά πληρωθούν τά είρημένα κληροδοτήματα και αϋτη θέλω 
νά είναι ή διαθήκη μου».

’Από την άνάγνωσιν τής ως δίνω διαθήκης διαπιστώνομεν δυο τι- 
νά : πρώτον δτι εν Βενετίςι εύρίσκοντο τότε αρκετοί ζωγράφοι «μαν- 
τονέροι», 'Η διαθήκη άναφερει, άποθανόντα προ τοΰ 1546, τον “Ελ
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ληνα Τζανέτον, είτα τον Τζώρτη Κασελέρ και τον μαντονέρον Βίκται- 
ρα και δεύτερον οτι: ή εργασία των «μαντονέρων» ήτο επικερδής, 
εφόσον βλέπομεν έν τή διαθήκη νά διατίθενται εκατοντάδες Δουκά
των, τά όποια την εποχήν εκείνην είχον μεγάλην αγοραστικήν δύνα- 
μιν. Καί εΐδομεν εις τά περί Μιχαήλ Δαμασκηνού, πού είχε δώσει προί
κα εις τήν κόρην του («Κρητικά Χρονικά», Α', τ. III, σελ. 616 - 618) 
325 Δουκάτα καί μάλιστα 40 ετη βραδύτερου (1584), ποιαν αξίαν άν- 
τεπροσώπευον τότε τά Δουκάτα αυτά εις αντικείμενα χρυσά, αργυρά, 
κοσμήματα καί εριοΰχα πολύτιμα.

Βενετία ’Απρίλιος 1955.
Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ 

ά. μ. ’Ακαδημίας Αθηνών

Τυπογραφικό έργαατήριο Ά. Γ. Καλοκαιρινού, 'Ηράκλειον Κρήτης Άρ. 37—1956
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