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Ό Μ. Μιχαηλίδης Νουάρος έν τή συλλογή του δημωδών Ασμάτων έκ Καρ-
πάθου έδημοσίευσε 1 καί τό κατωτέρω έξ 29 στίχων υπό τόν τίτλον : Ό 'Ανδρό-
νικος καί ή Ρήγισσα.

Ό 'Ανδρόνικος καί ή Ρήγιασα.

'Ανδρόνικος ό ξακουστός ό πλονσιανεθρεμμένος
'ς τοις εξ ε μπαίννει 'ς τό σκολειό καί 'ς τοις εφτά νεγνώθει,
και 'ς τοις οχτώ και 'ς τοις ενν§ά γράφει και λουαριάτζει,
'ς τοις δέκα και 'ς τοις δώεκα λογιάτζ' άπηλογιάτζει,
δ τοΰ καθενους άπηλογιά ξέρει νά ροτζονάρη

'Σ τοις δεκοχτώ πιάννει σπαθί μανρο 3 κααλλικενγει,
με τά σελλοχαλίναρα και μέ τά φταρμιστήρια 4.
Έμπαιννωβγαίννει 'ς τοις αυλές 'ς τον Σεραγιον τοις πόρτες,
κι' οϋλες οι ν§ές τόν άαποϋ και καμαρώννουσίτ το,
10 ' μ με πλξ,ά πολλά τόν άαπά τοΰ Ρήα ή θυγατέρα,
κρονφά κρονφά τόν άαπά, κρονφά ποκαμαρώννει,
κρονφά 'που τοις γονέονς της και φανερά τοΰ νοΰ της
'ρωτεύγεται κ' ή λυερή κι 'Ανδρόνικος περίσσια.
Και πορπατεΐ μέ φρόνησι και πομονή μεάλη.
15 Και μιαν ήμέρακ Κυριακήν ήβγεν εις τό σιργιάνι.

Κι ας εσυναπαντήχτησαν 'ς τον περβολιον τήν ακρα.
— "Ωρα καλή σου, Ρήϊσσα, τοΰ Ρήα θυγατέρα.
Πώς ήτοκ και κατέηκε 'ς τό δροσερόν άέρα,
τό νονρι 5 τής 'Ανατολής, τ' αχολο περιστέρι ;

1 Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νονάρου, Καρπαθιακά μνημεία, Α'. Δημοτικά τραγούδια Καρ-
πάθου. 'Αθήναι 1928, σ. 273-274, άρ. 5.

2 Νά άπαντήση.

8 ΐππον.

4 Φταρμιστήρι, τό,': φυλακτό ν κατά τής βασκανίας' (πρβλ. φταρμίζω = βασκαίνω, μα-
τιάζω).

5 Φως (τουρκ. nur).
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20 —Καλώς το τ' άρκοντόπουλλο, άουροδ^ωματάρι1,
τής χώρας το καμάρωμα, τοϋ πύργου τό πρεπάϊ 2,
τώκ κορασιώτ τ' άάπημα κ' εμον τζωή κι' δρπία3.
Κρουφά περιϋρίτζουοι, κρονφά συναπαντε^οϋτται,
κρουφά 'αχτνλιώνουτται, κρουφά γλυκοφιλε^ουτται
25 κρουφά μαύύαιν' ή μάννα της πώς εΐν' άγγαστρωμένη,
κρουφά τοϋ Ρήα της μιλεί τήκ κόρη νά πανδρέψου.
Κι ό μήνας 'εν εγ^άηκε4 κι ό άλλος 'εν εβγήκε,
χάρες μεάλες γίνουτται, καλέσματα 'ς τήχ χώρα,
κι 'Ανδρόνικος κ' ή Ρήϊσσα περίσσια καμαρώννου.

Τό άσμα τούτο θεωρείται άκριτικόν Ιδία δια τούς εν αρχή, ώς πιστεύω, στίχους
του (1-7) έχοντας έκδηλον άκριτικήν έπίδρασιν.

Τά στοιχεία έπί τή βάσει τών οποίων δύναται νά χαρακτηρισθή έν δη-
μώδες ασμα ώς ακριτικόν είναι ήδη άπό πολλού γνωστά καί μάλιστα άπό τής
ειδικής περί τό άκριτικόν έπος πραγματείας τοΰ θεμελιωτοΰ εν Ελλάδι τής
έπιστήμης τής λαογραφίας Ν. Γ. Πολίτου «Περί τοΰ έθνικοΰ έπους τών νεωτέ-
ρων Ελλήνων», ένθα ούτος ώς άκριτικόν τεκμήριον θεωρεί καί τά : «ονόματα
συνταυτιζόμενα πρός τά έν τφ έπει, άναφερόμενα δέ σπανίως μέν έν πάσαις
ταίς παραλλαγαΐς τών ασμάτων εκάστου επεισοδίου, συχνότατα δέ εν μιά μόνη.
"Οθεν πολλάκις άσματα, άτινα έφαίνοντο άσχετα πρός τ' άκριτικά, έκ μιας πα-
ραλλαγής αύτών ρητώς κατονομαζούσης τόν Διγενή 'Ακρίτην ή άλλον τινά τών
οικείων ή τών άντιπάλων αυτοΰ, άποδεικνύεται ότι πρέπει νά συγκαταλεχθώσιν
είς ταΰτα» 5.

Τήν γνώμην ταύτην τού Ν. Γ. Πολίτου παραθέτων ό Δ. Πετρόπουλος έν
σελίδι κβ' τής εισαγωγής τής έπιμελεία αύτοΰ έκδοθείσης συλλογής δημωδών
ασμάτων6 προσθέτει. «Πρέπει νά σημειωθή όμως ότι τά ακριτικά κύρια ονό-
ματα είχαν γίνει θρυλικά, συχνότατα άναφερόμενα στις παραδόσεις καί διηγή-
σεις, καί εύκολο ήταν νά παρεμβληθούν καί σέ τραγούδια, πού τό θέμα τους

1 'Αγουροδίωματάρις, ό, άμάρτ , (άπαντα ώς ούδ. μόνον έν τφ άνωτ. ασμ.) = ό κατ'
έξοχη ν έχων άγουρου διώμα, ήτοι νεανίου κομψότητα καί έμφάνισιν, κομψός νεανίας (βλ.
Ίστορ. Λεξ. τής νέας 'Ελληνικής γλώσσης 'Ακαδ. 'Αθηνών).

2 Πρεπάδι, στόλισμα.

3 'Ελπίς.

4 Έδιάβηκε, διέβη.

5 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1920, σ. 245.

6 'Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια Α'. 'Εκλογή κειμένων, σχόλια καί εισαγωγή Δημη-
τρίου Πετροπούλου, 'Αθήναι (1958). (^Βασική Βιβλιοθήκη τόμ. 46' εκδ. Ί. Ν. Ζαχαροπούλου).
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δεν είναι ακριτικό. Έτσι ή μνεία τοΰ ακριτικού ονόματος αποτελεί στοιχείο χα-
ρακτηρισμού, άλλα μέ τήν προϋπόθεση ότι θα συνυπάρχουν καί άλλα σχετικά
γνωρίσματα, επεισόδια, ύφος, ποιητική άτμόσφαιρα. Αυτό είναι καί τό νόημα
τής γνιομης τοΰ Πολίτη. Όπωσδήποτε σήμερα μέ τή πρόοδο τών ιστορικών
ακριτικών μελετών πρέπει, νομίζω, νά είμαστε περισσότερο απαιτητικοί γιά τήν
ύπαρξη στοιχείων χαρακτηριστικών καί κατά συνέπεια νά περιορίσουμε τόν αριθμόν
τών καθαρά άκριτικών τραγουδιών».

Έπί τή βάσει τών άπόψεων τούτων τίθεται νΰν τό έρώτημα' τό υπό
έξέτασιν δημώδες ασμα είναι άκριτικόν ;

Είναι έκτος πάσης αμφιβολίας ότι ή διατύπωσις τών αρχικών στίχων
(1 - 7) τοΰ άσματος, ώς έλέχθη ήδη, ώδήγησεν είς τήν γνώμην περί τοΰ χαρα-
κτηρισμού του ώς ακριτικοί. Ό έν αύτφ ήρως 'Ανδρόνικος είναι γνωστός έκ
τού έπους καί τών ακριτικών άσΜ·άτων. Ό 'Ανδρόνικος ούτος τών άκριτικών
τραγουδιών έταυτίσθη μετά πιθανότητος πρός τόν στρατηγόν τοΰ αύτοκράτο-
ρος Λέοντος τού Τ' (886 - 912) 'Ανδρόνικον Δούκαν '. Τό όνομα όμως τούτο,
μετά τών ονομάτων άλλων ακριτικών ηρώων, Σκληρόπουλλου, Πορφυρίου, Κων-
σταντίνου, Μαυριανού κ.ά., λόγω τής διαδόσεως τούτων εις όλόκληρον τόν Έλ-
ληνικον κόσμον, έτι δέ λόγω θρύλου ύφ' ου περιεβλήθησαν, ήδύνατο εύ-
κόλως νά γίνη τό κύριον πρόσωπον οιουδήποτε νεωτέρου δημώδους άσματος δια-
φόρου περιεχομένου, επομένως καί μή ακριτικού. Κατ' άκολουθίαν ή μνεία μόνον
τών ονομάτων τούτων εις τι ασμα δύναται νά άποτελή άπλήν ένδειξιν διά τόν
χαρακτηρισμόν αυτού ώς ακριτικού, ούτω δέ καί εις τό Καρπαθιακόν τοΰτο
ασμα τό όνομα 'Ανδρόνικος δέν δύναται ώς μόνον στοιχεΐον νά στηρίξη τούτο
ως άκριτικόν. Ώς εΐπομεν άνωτέρω οί εισαγωγικοί στίχοι τού άσματος είναι
πιθανώτατα είλημμένοι έξ ακριτικού, φαίνεται δέ ότι έχουν συντεθή μάλλον κατ'
άμεσον έπίδρασιν έκ τοΰ άσματος τοΰ Πορφυρή. Είς τοΰτο ό ήρως παρουσιά-
ζεται άναπτυσσόμενος είς τήν σωματικήν ρώμην άπό τής ημέρας τής γεννήσεως
του κατ' έκπληκτικόν τρόπον.

'Σ τούς πέντε 'ζώστη το σπαθί, 'ς τονς εξ ι, τό κοντάρι,
κ' εις τούς εφτά κ' είς τούς οχτώ, κανένα δέ φοβάται.

Είναι καταφανές ότι έκ τοΰ άσματος τούτου 2 έχει έπηρεασθή εΐς τήν δια-
μόρφωσιν ιδία τών στίχων αύτοΰ 2 - 5 τό άνωτέρω δημώδες άσμα.

1 Henri Grégoire, Ό Διγενής 'Ακρίτας. New York Ν. Υ. (1942) σ. 22 κ.εξ.

2 'Ιδία ώς φέρεται είς τήν άνωτέρω Δωδεκανησιακήν παραλλαγήν. Τήν παραλλ. ταύ-
την έδημοσίευσεν ό S. Baud-Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Α', 'Αθήναι 1935,
σ. 83-84. Βλ. καί Δ. ΙΙετρόπονλον, ένθ' άνωτ, σ. 45-46.
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'Σ τοις εξε μπαίννει 'ς το σκολειό καί 'ς τοις εφτά νεγνώθει,
και 'ς τοις όχτά> και 'ς τοις ενν§ά γράφει και λοναριάτζει,
'ς τοις δέκα και 'ς τοις δώεκα λογιάτζ' άπηλογιάτζει,
τον καθενονς άπηλογιά ξέρει νά ροτζονάρη.

Παρά τόν ούτω ακριτικόν χαρακτήρα τού ασματος τούτου πιστεύω ότι
είναι συντεθειμένον είς χρόνον πολύ μεταγενέστερον τής περιόδου τής δημιουρ-
γίας τών ακριτικών ασμάτων μάλιστα δέ μετά ϊον 17ον αιώνα, διότι ευρίσκω
είς τούτο στοιχεία έκ τού Έρωτοκρίτου τοΰ Βιτζέντζου Κορνάρου. Τά στοι-
χεία ταΰτα δέν είναι πάντοτε εύκολον νά διακρίνη τις δια τόν λόγον ότι ό
ποιητής τοΰ δημώδους άσματος συγχέει πολλάκις πρόσωπα καί πράγματα. Έν
τούτοις κατόπιν λεπτομερεστέρας συγκρίσεως τοΰ περιεχομένου τοΰ ασματος πρός
τό Κρητικόν τούτο ποίημα παρατηρεί τις καταφανείς αντιστοιχίας, σχετικάς πρός
τήν όλην ύπόθεσίν του, πρός δέ καί εις φραστικά καί λεκτικά σημεία αυτού.
Ουτω τοΰ περιεχομένου τοΰ άσματος υπάρχουν σαφείς ομοιότητες πρός τόν
Έρωτόκριτον, ιδία εις τους Λόγους Α, Γ καί Ε., ένθα ή έξέλιξις τής υποθέ-
σεως απαντά περίπου όμοία καί είς τό δημώδες ασμα. Είς τοΰτο έν στίχ. 9-10
αναφέρεται ή συχνή επίσκεψις τοΰ Άνδρονίκου είς τό άνάκτορον τού Ρήγα καί
ή εκτίμησις καί ή αγάπη μεθ' ης περιβάλλεται λόγω τών προτερημάτων αυτού.
"Ολαι αί νεανίδες έρωτοτροποΰν προς αυτόν, περισσότερον όμως «τόν άαπ§ τοΰ
Ρήα ή θυγατέρα»2. Τό επεισόδιον τοΰτο εύρηται καί παρ' Έρωτοκρίτω3 (Α
89 - 91) ένθα ό Έρωτόκριτος :

"Εστοντας καί καθημερνό νά πηαίνη στο παλάτι,
δ Ρήγας γ^ά τόν κύριν τον σάν τέκνο τόν εκράτει (δηλ. τόν Έρωτ.).

Ή πρώτη συνάντησις τοΰ Άνδρονίκου μετά τής Ρηγίσσης, κατά τό ασμα,
λαμβάνει χώραν «'ς τοΰ περβολιού τήν ακρα», (στ. 16) : «Κ' ας έσυναπαντή-

' Ώς τέλος δημιουργίας νέων ακριτικών ασμάτων θεωρείται ό 13ος αιών. Βλ. καί
Δ. Πετρόπουλον, ένθ' άνωτ., σ. κγ'. "Οτι τό έξεταζόμενον άσμα είναι νεώτερον ελέγχει καί
ή έν τοΰτφ χρήσις τουρκικών λέξεων (νοΰρι, Σεράγι), α'ίτινες μάλιστα προϋποθέτουν πολ-
λάκις πολιτογράφησιν καί διάδοσιν διά νά παραδοθούν είς τήν κοινήν χρήσιν, ώς καί ή
τάσις τοϋ ποιητοΰ πρός τήν ρίμαν (πρβλ. στ. 3-4, 14- 15, 17-18, 23-24), ήτις εμφανίζε-
ται μέ έπίδοσιν άπό τοΰ 15ου αιώνος. (Βλ. Στίλπ. Κνριακίδον ,'Ή. γένεσις τοϋ διστίχου καί
ή άρχή τής ισομετρίας. Λαογραφία, παράρτ. 4. Θεσσαλονίκη, 1947, σ. 11 καί 25 έξ.

1 στ. 8-10 Έ μπαιννωβγαίννει 'ς τοις ανλες 'ς τοϋ Σεραγιοϋ τοις πόρτες,
χ ι' ονλες οί ν^ες τον άαπον και καμαρώννουσί τ το,

'μμε πλςρ πολλά τον άαπφ τον Ρήα ή θυγατέρα.

8 Έκδοσις Στεφ. Ξαν&ονδίδου, έν Ήρακλείω Κρήτης, 1915.
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χτησαν 'ς τοΰ περβολιοΰ τήν άκρα». Παρατηροΰμεν ότι τό στοιχεΐον τούτο
απαντά καί παρ' Έρωτοκρίτω (Α, 539 - 580)" ενταύθα όμως δέον νά σημειωθή
ότι ή συνάντησις Έρωτοκρίτου καί 'Αρετούσας λαμβάνει χώραν εις διάφορον
θέσιν : «Τούτος ό τόπος ήτονε στοΰ κατωγιού τό πλάϊ». Παρά τοΰτο ό προσ-
διορισμός, ως άνω, τής θέσεως τής συναντήσεως τών έραστών έν τφ δημώδει
ςίσματι, δηλ. «'ς τοΰ περβολιοΰ τήν άκρα», φαίνεται ότι προήλθεν έκ τού ποιή-
ματος τοΰ Έρωτοκρίτου ένθα δις άναφέρεται τό περιβόλι ώς τόπος εξελίξεως
γεγονότων, έν Α, 1136 - 1138 καί Α, 1420 - 1479. Εις τό πρώτον χωρίον ο
Πολύδωρος μετά τοΰ Έρωτοκρίτου :

Πάνε καμπόσ' απόμακρα είς ενα περιβόλι,
κ' εύρήκασινε μοναξά, πεζενγονν και κα&ίζον,
και με τους άναστεναμονς ά&ιβολες άρχίζου.

Είς τό δεύτερον χωρίον περιγράφεται λεπτομερέστατα τό περιβόλι τού
Έρωτοκρίτου. Ενδιαφέροντες διά τό συζητούμενον θέμα έν τφ άσματι είναι οί
στίχοι (Α, 1441 - 1443) :

Στήν τέλε^ωσι τοΰ περβολιοΰ εύρίσκετο χτισμένη
μΐά κατοικ^ά με μαστοριά μεγάλη καμωμένη-
τούτ' ήταν τον Ρωτόκριτου ......... .

Ή 'Αρετούσα, άπουσιάζοντος τοΰ Έρωτοκρίτου, άνεκάλυψεν ενταύθα έν-
τός άρμαρίου (Α, 1473 - 74) τούς ερωτικούς στίχους, τούς οποίους ηκουε τήν
νύκτα ώς καί τήν προσωπογραφίαν της (Α. 1531), έ'ργον τοΰ Έρωτοκρίτου,
ούτω δέ έγνώρισε τό πρόσωπον, τό όποιον τόσον περιπαθώς έτραγούδει τήν
νύκτα δι' αύτήν, δηλ. ποίος ήτο «τής νύχτας ό τραγουδιστής». Είναι πιθανώ-
τατον ό δημοτικός ποιητής νά συνέδεσε τό έπεισόσιον τούτο «στήν τέλεχωσι
τοΰ περβολιοΰ ....», δι' ου έγνώρισεν ή 'Αρετούσα τον έραστήν της, πρός
τό τής κατόπιν συναντήσεως τών δύο έραστών (Γ, 539), ούτω δέ ώρισεν εις τό
δημώδες ασμα τόπον συναντήσεως τοΰ 'Ανδρονίκου καί τής Ρηγίσσης «τοΰ περ-
βολιοΰ τήν άκρα» κατά τό Έρωτοκρίτειον «στήν τέλε^ωσι τού περβολιοΰ».

Τό έπεισόδιον είς τό ασμα (στ. 26) τοΰ μυστικού άρραβώνος τοΰ 'Ανδρο-
νίκου μετά τής Ρηγίσσης : «κρουφά άχτυλιώνουτται» άπαντα καί παρ' Έρωτο-
κρίτω ένθα μετά διαδοχικάς έν κρυπτφ συναντήσεις τοΰ Έρωτ. καί τής Άρετ.
καί πρό τοΰ όριστικοΰ άποχωρισμοΰ αυτών ή Άρετοΰσα (Γ, 1465—66) :

1 Τό θέμα τής διά δακτυλίου κατοχυριόσεως τής πίστεως μεταξύ έραστών άπαντα
καί άλλαχού, είναι επομένως κοινός τόπος. Ενταύθα όμως συνδυαζόμενον τό στοιχεΐον
τούτο μετά τών άλλων ομοίων μεταξύ τοΰ Έρωτοκρίτου καί τοΰ δημώδους άσματος είναι
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Και βγάν' οχ το δαχτνλιν της δμορφο δαχτυλίδι,
με δάκρια κ^ άναστεναμούς τοΰ Ρώκριτου τό δίδει >.

Τκανώς ένδεικτικοί τής σχέσεως τού ασματος πρός τόν Έρωτόκριτον είναι
καί οί άπαντώντες εις αμφότερα τά έργα ταύτα στίχοι μέ φραστικάς καί εις
υφος ομοιότητας. Ούτω πλήν τών ήδη αναφερθέντων ομοίων στίχων σημειοΰ-
μεν έτι καί τούς εξής.

"Ο στίχος 1 : «'Ανδρόνικος δ ξακουστός δ πλουσιανεθρεμμένος» συνετέθη
πιθανώς κατά τό πνεύμα τού στίχ. Α, 78 τοΰ Έρωτοκρίτου : «φρόνιμο κι άξαζό-
μενο ζαχαροζυμωμένο». 'Ιδιαιτέρως όμωζ ό στ. 11 : «κρουφά κρουφά τόν άαπά,
κρουφά ποκαμαρώνει» φαίνεται σαφώς ότι προέρχεται εκ τού στίχου Ε, 451 τοΰ
Έρωτοκρίτου: «κρουφά κλαίγε, κρουφά πονεΐ, κρουφά ποκαμαρώνει». Επί-
σης καί ό στίχ. 14 τοΰ ασματος : «και πορπατεϊ με φρόνησι και πομονή μεάλη»,
φαίνεται επηρεασθείς έκ τοΰ Έρωτοκρίτου (Ε, 452) : «με φρόνεψ' δλα τά περνά,
με γνώα' δλα τά χώνει».

Τά κοινά γλωσσικά στοιχεία εις δύο ή περισσότερα κείμενα δέν αποτελούν
βεβαίως μόνον awà τεκμήρια βασικά έπί τής κρίσεως ημών ώς πρός τήν με-
ταξύ των έξάρτησιν, ουχ ήττον όμως έχουν ταύτα σημασίαν, οσάκις μάλιστα αί
λέξεις δέν είναι έκ τών κοινοτάτων oUô' έκ τών συνήθως εΐς πολλά έργα έμ-
μετρα έν προκειμένω άπαντωσών. Εΐς τήν κατηγορίαν ταύτην δέν εμπίπτουν
αί εΐς τό ασμα λέξεις, οίον ρήγας (στ. 10.17, 26), άρχοντόπουλλο (στ. 20),
αϊτινες απαντούν πολλαχοΰ τού Έρωτοκρίτου, ώς καί τό επίρρημα κρουφά,
απαντών πολλάκις καί έν τφ ασματι καί τφ Έρωτοκρίτφ. Έν τούτοις αΰται
δέν θά πρέπει νά θεωρηθούν όλως δι' όλου τυχαίως υπάρχουσαι έν τφ ασματι.
Ίδαιτέρως χαρακτηριστική τής ύπαρχούσης ενταύθα σχέσεως πρέπει νά θεωρηθή
ή χρήσις τοΰ ρήματος έν τφ οίσματι (στ. 11) ποκαμαρώνω, τό οποίον ώς
(ά)ποκαμαρώνω ευρίσκεται έν ευρεία χρήσει παρ' Έρωτοκρίτω :
Β, 246. Καθένας που τόνε θωρεί τόνε 'ποκαμαρώνει'
Β, 1956. Kb, άπό τά νύχ^α ώς τήν κορφή τόν άποκαμαρώνει,
Δ, 1586. Κι άποκαμάρωνέν τονε στ' άλογο καβαλλάρι,

καί άλλαχοΰ. Επίσης ή λ. άουροδ^ωματάρις (στ. 20 τοΰ §σμ.). Αύτη σημαί-
νουσα τόν κατ' εξοχήν έχοντα άγουρου δ^ώμα, ήτοι νεανίου κομψότητα καί έμ-
φάνισιν, είναι σύνθετος έκ τού άγουρος + δίωματάρις καί θεωρείται αμάρτυρος1.

ουχί άνευ σημασίας. Περί τοΰ δακτυλίου ώς συμβόλου πίστεως καί ώς άρραβώνος, βλ. Ν.
Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α' σ. 102 εξ., Β' σ. 218 εξ., 224 εξ., Γ' σ. 247.

1 Βλ. Ίστ. Λεξ. τής νέας Έλλην. γλοόσσης Άκαδ. 'Αθηνών, έν λ.



Ό ανδρονικοσ και η ρι1γ1σσα,,

49

Ό λαϊκός ποιητής ενταύθα έπλασε τό σύνθετον τούτο είς ούδέτερον γένος έκ
τον διωματάρις, άπαντώντος υπό τήν αυτήν σχεδόν σημασίαν καί παρ' Έρω-

τοκρίτω :

Β, 527. 'Σ τσί κεφαλής τή ζγονραφιά τοννον τον δ^ωματάρι.
Β, 2215. Κ{, οί δ^ωματάροι νά τά δον πάσκονσι και ξετρέχον, κ. ά.

Έκ τών ώς άνω εκτεθέντων νομίζω ότι καθίσταται έμφανές, ότι τό υπό
συζήτησιν δημώδες ασμα τού Άνδρονίκου καί τής Ρήγισσας, παρά τάς έκ τού
ακριτικού άσματος τοΰ Πορφύρη έπιδράσεις εις τήν σύνθεσιν τών πρώτων στί-
χων του, είναι έν τούτοις νεωτέρα σύνθεσις έμπνευσμένη ώς θέμα έκ τοΰ Έρω-
τοκρίτου τοΰ Βιτζέντζου Κορνάρου.

16. 6. 1959


